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  .לד�  עירובי�
  ?על עצמו באופני� דלהל�בככר שאסר אותה לאד�  לערב אפשרהא� 

  

  ככר זו הקדש  1ככר זו עלי  שבועה שלא אוכל ככר זו  
  4אי� מערבי� לו בה  3אי� מערבי� לו בה  מערבי� לו בה  2א"ולחד תנא דר, לרב הונא

  בהאי� מערבי� לו   5מערבי� לו בה  מערבי� לו בה  אליעזר' לתנא אחר דר
  

  :עירובי� ד� ל
  ?הא� אפשר לערב באופני� דלהל�לשיטות אלו 

  

  במאכל לגדול ביו� הכפורי�  לישראל בתרומה, לנזיר ביי�  
  6מערבי�  לבית הלל

  7מערבי�  אי� מערבי�  לבית שמאי
  8אי� מערבי�  ש"לחנניה אליבא דב

  

  ].ה תרגומא"תוד[? )סעודות של עירוב' לחישוב ב(מהו שיעור סעודה לאנשי� דלהל� 
  

  לרעבת�  לכל אד�  לחולה וזק�  
  כפי סעודתו  כפי סעודתו  כפי סעודת�  9לסומכוס

  סעודה בינונית  סעודה בינונית  10סעודה בינונית  לרבנ� דסומכוס
    סעודה בינונית  סעודה בינונית  כפי סעודת�  שמעו� ב� אלעזר' לר

                                                           
. או א� נדר ואסר ג� את ההנאה, ילהומחלק בי� א� נשבע ואסר רק את האכ, נדרלי הכוונה "לפירש 1

היה לה לומר בי� בנדר ובי� , בי� נדר לשבועה' כ למה חילקה הגמ"דא, )ה ככר"בתוד(י " רזה על הוהקש
דהרי מצות , ועוד קשה.  אסור לערב� הנאה בוא� אסר ג� ,  מותר לערב�בשבועה שא� אסר רק באכילה 

דהכא מיירי באמר , �"ולכ� הביאו לפרש בש� רשב. מצוהע אי� מערבי� אלא לדבר "הנות נתנו ולכוילאו ל
ע " דהיות שקונ� הוא כעי� הקדש ויש לחוש שמא יתחל  בהקדש שאסור לערב לכו�ככר זו עלי בקונ� 

  .אליעזר שאי� מערבי� לו בה' ל לרב הונא ולחד תנא דר"לכ� ס, וכדלהל�
  .ר החולק על השיטה הזואליעז' רדשהביאה תנא , ק דהברייתא השניה"וכ� היא סברת ת 2
  .ועירוב עצמו הוא דבר הנאה,  ממנהי דמשמע שאוסר על עצמו כל דבר הנאה"פירש 3
דאי� מערבי� אלא לדבר מצוה ' ואפי. [וג� אינו ראוי לשו� אד�,  בהקדש נאסר על האד� כל הנאה4

  ].והקדש אינו ראוי לא  אחד, מ בעינ� ככר שראוי לפחות לאחריני"מ, תנוהנות ניומצות לאו ל
 .אבל לא היה דעתו לאסור ג� הנאת עירוב, אכילה והיינו �הנאה העיקר רק את דאי� דר$ אד� לאסור  5
 .�כ ראוי לקט"מאכל ביוה, תרומה ראויה לכה�, יי� ראוי לכל אד�,  ראוי לאחריני�דא  שאי� ראוי לו  6
 .כ כיו� שראוי  לו בעצמו מבעוד יו� סגי"גבי יוה, ש מצריכי� שתהיה סעודה הראויה לו"ב דהג� 7
אלא רק א� יוציא לאותו מקו� את מטתו , שאי אפשר לערב בכלל בדבר מאכל, ש"ל לחנניה בדעת ב"ס 8

 ).ד מהדורא תליתאה"ע תורי"ע (.וכל כלי תשמישו
ובמזו� ' יש שאמרו הכל לפי מה שהוא אד� וכו"ה את המשנה בכלי� שאמר' וכשיטתו העמידה הגמ 9

הא� ' אלא שדנה הגמ. דהיינו שדני� את שיעור הסעודה לכל אד� כפי יכולתו, "שתי סעודות לעירוב
ל "וס, ותירצה שאינו חולק, חולק על משנה זו, )הסובר שלרעבת� סגי בסעודה בינונית, דלהל�(א "רשב

סעודות '  באה להקל בעני� חולה וזק� שלא צרי$ ב� לפי מה שהוא אד�"שהמשנה בכלי� שאמרה 
  .אבל לגבי רעבת� מודה שסגי בסעודה בינונית, בינוניות

, וסגי א� חזי לאחריני, דהג� שרבנ� מקילי� מסומכוס ולא הצריכו מידי דחזי ליה דוקא', כתבו התוס 10
זי ליה אלא במידי דחזי ל שאינו תלוי במידי דח" דהרי ס,מ לעני� חולה וזק� אדרבה מחמירי טפי"מ

  ).וג� בתירו% השני לא חלקו על יסוד זה. (לעלמא הבריאי�


