בס"ד

עירובין לב) :המשנה( עד לד) :המשנה הראשונה(
ביאורי מושגים
מיקום עירוב התחומין  -קניית השביתה אינה מתבצעת אוטומטית ע"י נתינת האוכל )בשונה מעירוב חצרות ,שם
נתינת העירוב יוצרת אוטומטית את העירוב(.
לכן יש צורך בבן דעת שיתכוון לקנות שביתה )כפי שראינו בדף הקודם( ולכן ניתן לקנות שביתה לא רק בדיוק
במקום הנחת העירוב ,אלא גם בסמוך לו ובתנאי שהאדם והעירוב יהיו באותו 'מתחם' )'הוא ועירובו במקום אחד'(.

הגמרא דנה מה מוגדר אותו מתחם.

משנה
נתן את העירוב על עץ:
למעלה מ 10טפחים -
אינו עירוב,
למטה מ 10טפחים -
עירוב.

בדרך כלל ההבדל בין למעלה מ 10טפחים
ללמטה מ 10לא בא לידי ביטוי.
לרוב ישנם משתנים אחרים ש'מאפסים'
את התמונה.

כשמקום השביתה שונה ממקום העירוב -
יש צורך לבדוק האם האדם יכול להגיע
לעירוב.
כשמקום השביתה זהה למקום העירוב

נתן את העירוב בבור:
אפילו אם עמוק 100
אמה  -עירוב.

)למשל אם התכוון לשבות באילן עצמו( -

המקרה היחידי שבו ההבדל בין מתחת
ל 10למעל  10בא לידי ביטוי )כיוון

כמובן שאין שום בעיה.

שאין משתנים אחרים המשפיעים על
התמונה( הוא כאשר:

 .1כשהבור נמצא ברה"ר -
העירוב לא תופס

א .התכוון לשבות בעיקר של האילן.

אם העירוב ומקום השביתה לא נמצאים
באותו מתחם  -צריך שהאדם יוכל להגיע
ממקום שביתתו אל העירוב.

ב .האילן נמצא מחוץ לעיבור העיר.

אם העירוב ומקום השביתה נמצאים
באותו מתחם )למשל בתוך עיר או במרחק
הקטן מ 4אמות( אין צורך שהאדם יגיע

זאת כיוון שאסור ליטול
את העירוב מהבור )שמוגדר
כרה"י(.

 .2כשהבור נמצא ברה"י -
פשוט שהעירוב תופס
זאת כיוון שמותר ליטול
מהבור שהרי רה"י 'עולה'
עד לרקיע ו'יורדת' עד
לתהום.
 .3החידוש של המשנה
הוא:
כשהבור נמצא בכרמלית -
העירוב תופס
זאת כיוון שבבין השמשות
היה מותר ליטול את
העירוב )כשיטת רבי המתיר
איסורי דרבנן בבין השמשות(.

ג .קצה הענף במרחק של  4אמות
ויותר מהגזע.
ד .מבנה הענף מעוקל )בצורת מדרגה(.

ה .אנשים רבים מכתפים על חלקו
האמצעי של הענף.
ו .עובי הגזע רחב מ 4טפחים.

לעירוב.

אם מבנה הענף ישר  -לא ניתן להבין את
לשון המשנה )למטה מ 10ולמעלה מ.(10

אם רבים לא מכתפים  -האדם יכול
לעלות על העץ ולקחת את העירוב דרך
הענפים )שמוגדרים ככרמלית(.
אם רבים מכתפים  -לא ניתן להעביר את
העירוב דרך הענפים )המוגדרים רה"ר(.

ז .האילן נמצא ברה"ר.
ח .פוסקים כרבי לגבי איסורי שבות
בבין השמשות.

כשהגזע צר מ 4טפחים הוא נחשב מקום
פטור  -ואין בעיה להעביר ממנו חפצים
לרה"ר.

הזמן הקובע לגבי היכולת לאכול את העירוב
הוא בבין השמשות.

רבי :בבין השמשות לא מתחשבים באיסורי
שבות )איסורי דרבנן(.
לכן למרות שכדי להגיע לעירוב האדם צריך
לטפס על עץ  -זה לא מפריע לנו כיוון שזהו
איסור דרבנן שלא נאסר בבין השמשות.
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רה"ר 'נמשכת' רק  10טפחים .מעל לגובה
זה זוהי רשות אחרת )לכן כשהעץ ברה"ר
לא ניתן להעביר ממנו לאדמה(.

רה"י 'נמשכת' עד לרקיע  -לכן גם העץ
והאדמה מוגדרים אותה רשות) .לכן
כשהעץ ברה"י ניתן להעביר ממנו לאדמה(
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ברייתא

מדוע יש הבדל בין מקרה ששם ישר על
העץ לבין מקרה ששם בתוך סל:

שיטת רבי בהנחת עירוב על עץ
הניח ישירות על עץ
מעל ל 10טפחים  -אינו עירוב,
מתחת ל - 10עירוב.
הניח בתוך סל הקשור לעץ:
בכל גובה  -עירוב.

קושיה על הסבר רבינא:
אם ההבדל המרכזי בין הרישא
לסיפא הוא בעובי הגזע מדוע
הברייתא מספרת על כך
שהאדם שם ב'סל'?

רבינא:
כששם על עץ  -מדובר כשעובי הגזע רחב
מ 4טפחים )וזהו המקרה שאליו מתייחסת

תשובה:
רבי סבר כר"י שדורש
שבמקום הנחת העירוב יהיה
רוחב של  4טפחים.

כששם בסל  -מדובר כשהגזע צר מ4
טפחים ולכן הגזע הינו מקום פטור.

לכן כשיש סל הוא מצטרף
לרוחב הגזע וכך יש מקום
הרחב מ 4טפחים.

המשנה(

)כשהגזע הוא מקום פטור אין בעיה לקחת
ממנו גם בגובה רב(.

ר' ירמיה:
כששם על עץ  -לא ניתן לקחת את
העירוב בלי לטפס.

לא אומרים 'גוד אחית מחיצתא'
)הורד את מחיצות הסל למטה( -
כיוון שהסל לא מקיף את הגזע
מכל הכיוונים.

כששם בסל  -ניתן לכופף את הסל ולקחת
את העירוב גם כשהסל תלוי בגובה רב.

ר' ירמיה מיישם את העיקרון שלו )שאם ניתן
להגיע בדרכים יצירתיות לעירוב זה נחשב
שהאדם והעירוב במקום אחד( גם במקומות
אחרים.
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