
י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  
    91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

  .מחד�  עירובי�
   ?כמה אמות יש לו, )לדעת חכמי� דאי� קונה שביתה(מי שיש� בדר

  
    לטלטל  להל

  2ארבע אמות  1 והוא באמצע! שמונה על שמונה   מאיר'  ר�לתנא קמא 
  בארבע אמות שבחר  3 ויכול לבחור איזה שירצה ארבע על ארבע   יהודה' לר
  רבע אמות אלובא  4 והוא באמצע! ארבע על ארבע   אליעזר' לר

  
  ?אמות' מה הוא שיעור הד

  

  ?כמה נותני� לו    ?באיזה אמות מודד  
  5באמות מרווחות  מאיר' לר   ולחומרא אמות שלו ' כפי ד  באד� ננס שקומתו נמוכה

  6אמות של קודש' כפי ד  באד� שננס בידיו משאר גופו
   ולקולא  שלו אמות' כפי ד  אד� גדול שקומתו גבוהה  7באמות מצומצמות  יהודה' לר

  
  , 8 באמצעיאמות המובלעות'  דחיצוניי�מה די� שלשה אנשי� שיש ל

  ?9ר"חצרות הפתוחות זו לזו ופתוחות לרה' ומה די� ג
  

  מיה די� החצרות  ?מה די� האנשי�  
  מותרות החיצוניות להוציא מבתיה� לאמצעית  שמעו�' לר

  לרבנ�
  מותרי� החיצוניי� להשתמש

  10אסורות החיצוניות להוציא מבתיה� לאמצעית   ע� האמצעי והוא עמה�
                                                           

כ נמצא שיש לו ריבוע של שמונה על שמונה "וא, אאמות מכל צד מהיכ� שהו' דהיינו שנותני� לו ד 1
משו� , אמות מכל צד' ל הכי לומר ד"ק ס"לומר שת' דמה שפשטה הגמ, )ה רבי"בד(' וביארו התוס. אמות

והיינו ריבוע של ארבעת , יוחנ� ב� נורי שאמר שיש לו אלפי� אמה לכל צד'  נסובי� על דברי רושדברי
דרק , אמות מכל צד' כוונתו ד, אמות' ק חולק וסובר שיש לו רק ד"כ כשת"א, אלפי� אמה והוא במרכז�

 .אבל לא חלק על מה שיש לו מכל צד, אמות' בא למעט את השיעור מאלפי� לד
 . אמות' ר ובי� בכרמלית אי� לטלטל יותר מד" שבי� ברהולכ  הדי� נשאר, דאיסור טלטול לא הותר לו 2
 . אינו יכול לבחור אחרי�,אמות'  את מקו� הדבאחד מהצדדי�ואחר שבחר לו  3
  .אמות' דהיינו שנותני� לו מהיכ� שנמצא לכל צד ב 4
. ואמה כדי לפשוט ידיו ורגליו, אמות לגופו' דהיינו ג, כתחתיו !" שבו איש תחתיו"ל שדורשי� מ"דס 5

 .ותלכ� מודדי� באמות מרווח, וכיו� שבמציאות פישוט ידי� ורגלי� הוא קצת יותר מאמה
טבלא שהיתה !(כמו מידת האמות שהיו בשוש� הבירה , דהיינו אמות שיש בה� ששה טפחי� בינוניי� 6

 .שנעשו למידת אמתו של משה, )הבירה שעליה היה חקוק צורת שוש� ,במקדש בגודל אמה
זה שביל  וב.ועוד כדי שיטול חפ" מתחת רגליו להניחו תחת מראשותיו, אמות' ל שמודדי� את גופו ג"דס 7

 .והיינו אמות שנמדדות בטפחי� מצומצמי� שדוחק את האצבעות זו לזו, אמות מצומצמות' סגי בד
 היו סמוכי�א� היו שלשה האנשי� האלה , אמות' אנשי� שלא קנו שביתה שנותני� לה� רק ד, כלומר 8

 . באמצעיותאמות שלו מובלע' וג� השלישי ב,  באמצעיותאמות שלו מובלע' באופ� שהראשו� ב
לקמ� ' וע (.החיצונות זו ע� זו' אבל לא עירבו ב, שעירבו החצרות החיצוניות ע� האמצעית, ובאופ� 9

 ).במחלוקת רב ושמואל', בעמוד ב
דגבי חצירות היות שיש הרבה דיורי� בחצרות יש לחוש , ל"האנשי� הנ' ל לרבנ� שאינו דומה לדי� ג"וס 10

  שנמצאי� מלטלטל כלי� ששבתו בחיצונה השמאליתשמקצת אנשי החיצונית הימנית ישכחו ולא יזהרו
  . החיצונית הימניתלהכניס� אל חצר�ויבואו  ,אמצעיתבעתה 
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  .עירובי� ד� מח
, שעירבו החיצוניות ע� האמצעית ולא עירבו זו ע� זו, ר"לזו ופתוחות לרהחצרות הפתוחות זו ' ג

  ?שמעו�'  אליבא דרמה דינ�
  

  כשנתנו החיצוניות עירוב� באמצעית  כשנתנה אמצעית עירובה בשתי החיצוניות  
  1כול� משתמשות ע� כול�  לרב יהודה
  לרב ששת

  ית משתמשת עמ� ולהיפ( האמצע
  2'האמצעית משתמשת עמ� וכו  אבל לא החיצוניות זו ע� זו
  

  :עירובי� ד� מח
  ?מה הדי�, בעלי בתי� שבחצר שגבו את עירוב� ונתנוהו בשני כלי�

  

  בשני בתי�לשני הכלי� כשנתנו    בבית אחדלשני הכלי�כשנתנו   
  וב! עירובאי! עיר  לבית שמאי
  אי! עירוב! עירוב  עירוב! עירוב  לבית הלל

  
,  ולא עירבו זו ע� זו3שעירבו החיצוניות ע� האמצעית, ר"לזו ופתוחות לרהחצרות הפתוחות זו ' ג

  ].י"שיטת רש [?מה דינ� לשיטת האמוראי� דלהל�
  

  אליבא דחכמי�  שמעו�' אליבא דר  
  רה עמה! היא אסו   עמהותהיא מותרת עמה! וה! מותר  לרב

  4 עמהותאבל ה! מותר
   עמהות היא מותרת עמה! וה! מותר:י"ק ברש"לל  לשמואל

   עמהות היא אסורה עמה! אבל ה! מותר:י"ב ברש"לל
  היא אסורה עמה! 

   עמהותוה! אסור
  

, שעירבו החיצוניות ע� האמצעית ולא עירבו זו ע� זו, ר"חצרות הפתוחות זו לזו ופתוחות לרה' ג
  ].ה רשות"תוד[? ת" לשיטת ר, האמוראי� דלהל�מה דינ� לשיטת

  

  אליבא דחכמי�  שמעו�' אליבא דר  
  היא מותרת עמה! אבל ה! אסורות עמה  היא מותרת עמה! וה! מותרות עמה  לרב

      היא אסורה עמה! וה! אסורות עמה  היא מותרת עמה! וה! מותרות עמה  לשמואל
                                                           

כ� כא� נתנו בני חצר החיצונה ד,  כאילו שנתנו בני בתי חצר אחת את עירוב� באחד מהבתי�ידהו 1
וקשה אי  . אחדכ הכל הוא עירוב "וא, הימנית וכ� בני חצר החיצונה השמאלית את עירוב� באמצעית

לחיצוניות ' הרי בדי� חצרות הוא קל יותר דמותר אפי, ש שדי� החצרות דומה לדי� שלשה אנשי�"אומר ר
 .ג זו"שמעו� לא מיירי בכה' נ דר"דאה,  ולכ� פירש רב יהודה.להשתמש זו ע� זו

שלא , ה מודי�"ב' שבאופ� זה אפי(רב ששת מעמיד את משנתנו בציור שנתנו את עירוב� בשני בתי� ', פי 2
 .ולכ� הדי� שאסורות החיצוניות להשתמש זו ע� זו, )חשוב הכל כעירוב אחד

 .או שהחיצוניות נתנו עירוביה� באמצעית, ולא שנא א� האמצעית נתנה את עירוביה בתו  החיצוניות 3
האמצעית ', פי, "רשות אחת משמשת לשתי רשויות אבל לא שתי רשויות משמשות לרשות אחת"ד 4

אול� אי� החיצוניות . דהרי נתנו עירוב� בה ולא במקו� אחר, החיצוניות' ה להיות משמשת לביכול
ואי אפשר לתת , היות שכל אחת מהחיצוניות מושכת את החיצונית אליה, יכולות לשמש לאמצעית

, )רי�מקומות של דיו' הוי ב, דכיו� שהחיצוניות בעצמ� לא עירבו ביניה�(, לאמצעית שני מקומות של דיורי�
  .לכ� אסורה האמצעית להוציא מכליה לחיצוניות


