Q U E S TIO NS & A NS W E RS FO R RE VIE W A ND RE TEN TIO N

תלמודו בידו

מאת הרב משה טרכטמן שליט"א

דף לה עמוד א
]א נתן עירובו במגדל ואבד המפתח ,ובשבת נמצא המפתח
בעיר או בשדה ,האם עירובו עירוב ומדוע ?
]א לרבה ורב יוסף ,במה נחלקו תנאים האם עירוב שנתנו
במגדל ואבד המפתח מועיל ?
]א לאביי ורבא ,במה נחלקו תנאים הנ"ל אם עירובו עירוב ?
]א במה נחלקו תנאים בזב שהכה על גבי מגדל ,לתנא קמא
טמא היסט ,ור' נחמיה מטהר ?
]א הניח עירובו בסוף התחום ,ונתגלגל מבעוד יום אל מחוץ
לתחום ,האם עירובו עירוב ?
]א תנא קמא :אין עירובו עירוב .ואפילו מצאו בעיר ,כיון שאסור להביא המפתח למגדל.
ר' אליעזר :נמצא בשדה אינו עירוב ,שאסור להביאו מכרמלית לרשות היחיד.
נמצא בעיר ,אם הוא מונח בגג או בחצר או בקרפף ,עירובו עירוב.
שנחשבים כרשות אחת לענין כלים שהיו שם בכניסת השבת.
]א מדובר במגדל עשוי עץ ומחזיק ארבעים סאה.
לתנא קמא כלי הוא ,ומותר לסותרו ולהוציא את העירוב ,שאין בנין וסתירה בכלים.
לר' אליעזר אהל הוא ,ואסור מן התורה לסותרו ,ואין הוא ועירובו במקום אחד.
]א מדובר במגדל הקשור בחבל וצריך סכין לחתכו .לתנא קמא ,כלי שמלאכתו לאיסור ניטל
לצורך מלאכת היתר .לר' אליעזר אסור לטלטל כלי אלא לצורך עיקר תשמישו.
]א רבה :מדובר במגדל המחזיק ארבעים סאה .לתנא קמא עדיין כלי הוא ,ומקבל טומאה.
לר' נחמיה אהל הוא ,ואינו מקבל טומאה.
אביי :הכה את המגדל ורעד מחמתו אך לא זז ,נחלקו תנאים אם דינו כהיסט הזב וטמא.
אך אם המגדל זז משהו ממקום מושבו ,טמא היסט .אפילו אם דינו כאהל.
ואם הרעיד דבר אחר כגון את הקרקע ,ומחמת הרעדה זז המגדל ,טהור.
]א נתגלגל עד ד' אמות ממקום הנחתו :עירובו עירוב ,שהנותן עירובו יש לו ד' אמות.
נתגלגל יותר מד' אמות מסוף התחום :אינו עירוב ,כיון שאינו יכול להביאו.
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