עירובין סז
קושי על מקרה אחד של רבא :אמר ליה רב הו א בריה דרב יהושע לרבא :וכי שכח אחד מן
הפ ימית ולא עירב אמאי שתיהן אסורות ,לבטיל בר פ ימית לב י פ ימית ,ותיתי חיצו ה ותשתרי
בהדייהו!
תירוץ :כמאן  -כרבי אליעזר ,דאמר :אי ו צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד? כי קאמי א
לרב ן ,דאמרי :צריך לבטל לכל אחד ואחד!
שאלה  1של רב חסדא לרב ששת :ש י בתים מש י צידי רשות הרבים ובאו גוים והקיפום מחיצה
בשבת ,מהו?
הב ת השאלה ולפי איזה דעה שאלה השאלה:
 אליבא דמאן דאמר אין ביטול רשות מחצר לחצר ,לא תיבעי לך .השתא דאי בעו
לערובי מאתמול מצו מערבי  -אמרת ״אין ביטול רשות מחצר לחצר״ ,הכא דאי בעו
לערובי מאתמול לא מצו מערבי  -לא כל שכן!?
 כי תיבעי לך אליבא דמאן דאמר ״יש ביטול רשות מחצר לחצר״ .התם ,דאי בעו
לערובי מאתמול מצו מערבי  -בטולי מי מצי מבטל  -אבל הכא ,דלא מצו מערבי
מאתמול — בטולי מי לא מצי מבטל .
או דילמא לא ש א.
תשובה :אמר ליה :אין מבטלין .
שאלה  :2מת גוי בשבת מהו ?
הב ת השאלה ולפי איזה דעה שאלה השאלה:
 אליבא דמאן דאמר שוכרין — לא תיבעי לך :השתא תרתי עבדי ן ,חדא מיבעיא!
 אלא כי תיבעי לך אליבא דמאן דאמר אין שוכרין .תרתי הוא דלא עבדי ן ,הא חדא -
עבדי ן ,או דילמא לא ש א?
תשובה :אמר ליה :א י אומר מבטלין ,והמ ו א אמר אין מבטלין .
דין במבוי ופתח אחר ל כרי :אמר רב יהודה אמר שמואל :גוי שיש לו פתח ארבעה על ארבעה
פתוח לבקעה ,אפילו מכ יס ומוציא גמלים וקרו ות כל היום כולו דרך מבוי ,אין אוסר על ב י
מבוי .
טעם הדין :מאי טעמא? בפיתחא דמיחד ליה ,בההוא יחא ליה .
שאלה במקרה דומה :איבעיא להו :פתוח לקרפף ,מהו?
תשובה :אמר רב חמן בר אמי משמיה דאולפ א :אפילו פתוח לקרפף .
הבדל בדין פתוח לקרפף בין כרי ליהודי :רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו :גוי בית סאתים -
אוסר ,יותר מבית סאתים — אי ו אוסר .וישראל בית סאתים — אי ו אוסר.יותר מבית
סאתים — אוסר.
אותה שאלה כמקודם :בעא מי יה רבא בר חקלאי מרב הו א :פתוח לקרפף מהו?
תשובה :אמר ליה :הרי אמרו בית סאתים — אוסר ,יותר מבית סאתים  -אי ו אוסר .

דין של ר' יוח ן :אמר עולא אמר רבי יוח ן :קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה ,ואפילו
כור ואפילו כוריים  -הזורק לתוכו חייב .מאי טעמא ,מחיצה היא ,אלא שמחוסרת דיורין .
קושי :מתיב רב הו א בר חי א:

סלע שבים גבוה עשרה ורוחב ארבעה  -אין מטלטלין לא מן תוכו לים ולא מן הים לתוכו.
פחות מכאן  -מטלטלין.
עד כמה  -עד בית סאתים .

הסבר הקושי :אהייא?
 אילימא אסיפא  -בית סאתים ,טפי לא? והא מכרמלית לכרמלית קא מטלטל.
 אלא לאו ארישא ,והכי קאמר :סלע שבים גבוה עשרה ורוחב ארבעה  -אין מטלטלין
לא מתוכו לים ולא מן הים לתוכו .ועד כמה  -עד בית סאתים ,הא יתר מבית סאתים -
מטלטלין .אלמא כרמלית היא ,תיובתא דרבי יוח ן !
תירוץ  :1אמר רבא :מאן דלא ידע תרוצי מת ייתא  -תיובתא מותיב ליה לרבי יוח ן .לעולם
ארישא ,והכי קאמר :הא בתוכו  -מטלטלין .ועד כמה  -עד בית סאתים .
תירוץ  :2רב אשי אמר :לעולם ארישא ,הן אמרו והן אמרו.
 הן אמרו :קרפף יתר מבית סאתים שלא הוקף לדירה — אין מטלטלין בו אלא
בארבע אמות.
 והן אמרו :אין מטלטלין מרשות היחיד לכרמלית .
יתר מבית סאתים
בית סאתים דשרי לטלטולי בכוליה
דאסור לטלטולי בכוליה שרו רב ן לטלטולי
אסרי רב ן לטלטולי לא מן הים לתוכו ולא
מתוכו לים ומן הים לתוכו
מתוכו לים
מאי טעמא? דלמא אמרי :רשות היחיד גמורה
מאי טעמא ,רשות היחיד גמורה היא
היא ,ואתי לטלטולי בכוליה
הסבר :ומאי ש א? תוכו שכיח .מתוכו לים ומן הים לתוכו — לא שכיח.

