בס"ד

עירובין עו) :המשנה( עד עח) :המשנה(
ביאורי מושגים
אשרה  -אילן שעבדו לשם ע"ז נאסר .דין זה תקף רק אם שתל את העץ לשם כך .אם באו לעץ שתול ועבדוהו
אזי מה שיוצא ממנו אסור בהנאה אבל העץ עצמו לא נאסר כיוון שאין בו תפיסת יד אדם )עקרון זה קיים גם
בעובד את האדמה  -העובד סתם אדמה לא אסרה ,אבל אם חפר באדמה מערה ,נאסרה המערה(.

משנה
כותל שבין חצרות הגבוה  10טפחים:
אין בו פרצות  -נחשב הפרדה מוחלטת) ,חייבים לערב לחוד(.
יש בו פרצה הקטנה מ 10אמות  -נחשב הפרדה חלקית )יכולים לערב או לחוד או ביחד(.
יש בו פרצה הגדולה מ 10אמות  -לא נחשב כלל הפרדה )חייבים לערב ביחד(.

אם עוביו של הכותל רחב מ 4טפחים:
אנשי החצר יכולים לעלות עליו ולהזיז עליו חפצים )אבל אסור להעלות אליו חפצים(.

רב נחמן :כשיש הפרשי גובה בין
החצרות כך ש:
אחת החצרות יכולה להשתמש בנוח
בכותל והשניה בקושי  -הכותל נחשב
חלק מהחצר הראשונה.
)דין זה תקף גם במקרה מקביל של חריץ
העמוק מ 10טפחים(.

כשעובי הכותל קטן מ 4טפחים :רב :אסור אפילו לטלטל חפצים שעליו.
ר' יוחנן :מותר אפילו להעלות אליו חפצים מהחצר ולטלטלם.

טעמו של ר' יוחנן :הכותל מוגדר כמקום פטור .במקום פטור מותר לעשות מה שרוצים.
טעמו של רב :עקרונית מותר ,אבל חכמים גזרו לאסור )אמנם הגזירה כאן היא משום חשש לאיסור דרבנן אבל
איסור דרבנן צריך יותר חיזוק מאיסור תורה(.

כיצד ממעטים כותל שבין חצרות כך שניתן יהיה להעלות עליו חפצים
הנמיך את הכותל :אם השטח המונמך קצר מ 4טפחים  -מותר להעלות רק לשטח המונמך,
אם השטח המונמך ארוך מ 4טפחים  -מותר להעלות לכל הכותל.
הגביה את החצר :אם השטח המוגבה קצר מ 4טפחים  -אסור להעלות כלל,
אם השטח המוגבה ארוך מ 4טפחים  -מותר להעלות לכל הכותל,

מהו חפץ שלא ניתן להזיזו:
 .1חפץ כבד מדי )למשל סולם צורי(.

 .2חפץ שאסור להוציאו בשבת
)למשל קערה שכדי להוציאה יש
צורך באת חפירה(.

הגביה בעזרת חפץ :אם ניתן לטלטלו  -אינו מועיל ,לא ניתן לטלטלו  -מועיל.
הגביה בעזרת שולחן על שולחן:

אותו דין שייך בסולם עם שליבות )זהו סוג הסולם
הנקרא בלשוננו סולם ,הסולם האחר אלו מדרגות ניידות(.

אם השולחן התחתון רחב  4טפחים  -מועיל.
אם השולחן התחתון צר מ 4טפחים אבל העליון רחב מ 4טפחים  -כשהפרש הגובה בין השולחנות קטן מ 3טפחים  -מועיל,
כשהפרש הגובה בין השולחנות גדול מ 3טפחים  -לא מועיל.

מיעט את הכותל בעזרת סולם מאילן )שאסור לטפס עליו בשבת( או מאשרה )שאסור להנות ממנה מפני איסור ע"ז(:
רבה :אילן  -מועיל,
אשרה  -אינה מועילה.
ר' יוחנן :אילן  -אינו מועיל )כיוון ששם הבעיה היא משום שבת(,
אשרה  -מועילה )כיוון ששם הבעיה היא לא משום שבת(.
רנב"י :אילן  -מח' רבי וחכמים )שנחלקו בשאלה האם דבר שמותר בין השמשות נחשב לעניין עירוב(.
אשרה  -מח' ר' יהודה וחכמים )שנחלקו בשאלה האם ניתן לקנות עירוב תחומין באיסורי הנאה(.
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בס"ד

סולמות וכתלים
מרחק הסולם מהכותל:
בדף עז משמע שמספיק שהמרחק קטן מ 10טפחים.
בדף עח יש שלוש דעות  -שמואל :צריך להגיע לכותל ממש.
רב יוסף :מרחק קטן מטפח.
אביי :מרחק קטן מ 3טפחים.

פתרונות הראשונים לסתירה בין הדפים:
ר"מ ברא"ש :ב'עז'  -מדובר להתיר שימוש בכותל,
ב'עח'  -מדובר על להגדיר את הכותל כפרוץ.
ר"י בתוס' :ב'עז'  -רוחב ואורך השליבות הוא ,4X4
ב'עח'  -רק הרוחב יהיה  4טפחים.
ר"ת :ב'עז'  -מדובר בסולם קבוע ,ב'עח'  -בסולם ארעי.

האמוראים ב'עח' נחלקו גם האם צריך שיהיה זוית לסולם
)רוב האמוראים( או שגם סולם העומד זקוף מועיל )רב(.

שני סולמות משני הצדדים:
רק כשהמרחק בינהם קטן מ 3טפחים ,או כשעובי הכותל גדול מ 4טפחים  -נחשב פירצה.
סולם צר מ 4טפחים הנשען על זיז הרחב  4טפחים:
מועיל) .ובתנאי שהמרחק בין הזיז לרצפה ולקצה הכותל קטן מ 10טפחים(

אם המרחק גדול מ 10טפחים ניתן להשתמש בזיז
נוסף כדי לקצר את הטווחים לפחות מ 10טפחים.

 3סולמות המחוברים זה לזה לרוחב:
כשהסולמות הצידיים עשויים מחומר רך והאמצעי מחומר קשיח  -הסולם מועיל )הרגליים מטפסות באמצע והידים נאחזות בצדדים(

כשהסולמות הצידיים עשויים מחומר קשיח והאמצעי מחומר רך  -הסולם אינו מועיל.
חקק מדרגות בכותל:
אם החקיקה היא להוסיף לסולם רוחב כדי שיגיע ל 4טפחים  -מספיק גובה של  10טפחים.
אם אין סולם והחקיקה קיימת לבדה  -צריך שהחקיקה תגיע עד לראש הכותל.

מיעוט עמוד שמעמדו רה"י )כיוון שגובהו  10טפחים ורוחבו  4X4טפחים(
הנועץ מוט בעמוד :אביי ורבא :מיעט את שטח העמוד בכל מקרה) ,כעת העמוד הוא מקום פטור(.
רב אדא בר אהבה :רק אם המוט גבוה מ 3טפחים הוא ממעט )אחרת הוא מתבטל לעמוד(.
רב אשי :בכל מקרה המוט לא ממעט )כיוון שניתן להשתמש בו בכל מיני דרכים יצירתיות(.
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