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

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

  .מטד�  עירובי�
  ?מה הדי�, ועוד פתוחי� משני הצדדי� חצרות למבואות, חצר הנמצאת באמצע בי� שני מבואות

  

  כשרגילה ע� אחד מה�  בשניה�כשרגילה   
  1אסורה ע� שניה�    כשעירבה ע� שניה�
  3אוסרת על אותו שרגילה  2אוסרת על שניה�  כשלא עירבה עמה�

  כשעירבה 
  ע� אחד מה�

  5 הותרה רגילה לעצמה:עירבה ע� שאינה רגילה  �4היא וה� מותרי
  6שניה� מותרות במבוי :עירבה ע� הרגילה

  7 שאינה רגילה אסורה:עירבה הרגילה לעצמה
  

  ?מה הדי�, בעלי בתי� שבחצר שגבו את עירוב� ונתנוהו בשני כלי�
  

  כשמתחילה נת� בשני כלי� מדעת  כשלא הספיק האחד ונת� בשני  
  ב$ עירובאי$ עירו  לבית שמאי
  8אי$ עירוב$ עירוב  עירוב$ עירוב  לבית הלל

  

  ?ומה הדי� באופני� הבאי�, מאיזה די� מועיל העירוב
  

  כשנתנו בעירוב� פת פחות משוה פרוטה   סודר� כשנתנו בעירוב� כלי  
  9או כשמינו קט� לגבות את העירוב

  אינו מועיל לעירוב  מועיל לעירוב  10 משו� קני��לשמואל 
  מועיל לעירוב  אינו מועיל לעירוב  �11 דירה משו�לרבה 

                                                           
 מיד ו, שנתנה דיוריה בימנית אסורה בשמאליתמיד, דכיו� שעירבה ע� כל אחת מהחיצוניות בפני עצמה 1

 .דהרי השמאלית והימנית החיצוניות אסורות זו על זו, שנתנה בשמאלית אסורה בימנית
הרי היא אוסרת על החצרות , )ה בשניה�דרגיל(דהיות שיש לאמצעית דריסת הרגל בשני המבואות  2

 . היות שלא נשתתפו יחד במבוי�  להוציא ע� המבוי
 .ולכ� במבוי השני שאינה רגילה ש� אינה אוסרת, דאיסור דריסת הרגל שיי� רק א� רגילה באותו מבוי 3
והיא ואותה חיצונה מותרי� במבוי , דכיו� שעירבה ע� אחד מה� גילתה בדעתה שנסתלקה מהאחר 4

 .ההוא שעירבו בו
דאי� האמצעית ,  שהיתה רגילה האמצעית במבוי שלה מותרת להשתמש במבויה אותה חיצונ,כלומר 5

  .כיו� שנסתלקה ממנה בזמ� שעירבה ע� אותה שאינה רגילה, אוסרת עליה א� שלא עירבה עמה
 .ת הרגל ש� כיו� שאי� לה רגילות של דריס�ובמבוי השני היא ג� לא אוסרת , כיו� שעירבו יחד 6
כדי שלא תאסור על החצרות הימניות שעירבו , באופ� זה דוחי� את האמצעית אל אותה שאינה רגילה 7

דהרי , דהרי בני החצר האמצעית לא מפסידי� בדיחוי זה,  על מדת סדו��ומשו� שכופי, לעצמ� במבוי
נתיר לבני החצרות הימניות כדי ש, יש לנו לדחות� למבוי השנילכ� , בו ובי� כה אסורי� במבוירה� לא עי

 .לטלטל במבוי שלה�
 .צרי� שיהיה בכלי אחד, דכיו� שעירוב שמו, הכי אמר שמואל 8
  .ואינו מקנה ביתו, שנתנו את העירוב בבית של קט� בש� רבינו חננאל 'פי) ה וקט�"ד(' ותוס, י"כ� פירש 9

, י שמקבל מה� שוה כס�"ע, שמקנה הבעלי� של הבית שבו מונח העירוב את רשותו לכל בני החצר', פי 10
 ולכ� הכל �והחצר ושאר הבתי� נעשי� טפלי� ובטלי� לבית זה , ומתו� כ� כול� נעשי� שותפי� בביתו

רבי משו� שהרבה פעמי� אי� מצויה המעה בע, ומה שלא מערבי� במעות לכתחילה. נחשב רשות אחת
 .ומתי שלא תהיה ישתכח תורת עירוב, למי שמצויה לא יערבו כדי שלא יאמרו שמעה עיקר' ואפי, שבתות

  .אלא דוקא בפת שהיא מצויה, כ� לא יערבו בשאר דברי�) ה מפני"ד(' וכתבו התוס
  .נחשב שכול� דרי� ש� כי אד� דר במקו� פתוו, דעתו של אד� על פתו, י שנותני� פת בבית אחד"דע 11
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  :עירובי� ד� מט
  ? למעשהמה דינו,  לא אמר כלו��מי שבא בדר  ואמר שביתתי תחת איל� פלוני 

  
  אליבא דשמואל  1אליבא דרב  

  2יש לו אלפי� אמה מתחתיו דאיל$ ולחומרא  אמות' לא יצא מד  י"ללישנא קמא ברש
  3יכול ללכת ממקומו עד האיל$ ולא יותר  אמות' לא יצא מד  י"ללישנא בתרא ברש

  

                                                           
שיוכל ללכת מש� (שהרי במקו� רגליו אי$ לו שביתה , רב סובר שאינו יכול לזוז ממקומו כלל 1

ובמקו� שרצה , כיו$ שעקר את שביתתו מש� דלא רצה לקנות ש� שביתה) אלפי� אמה לכל רוח
וכיו$ שכ$ לא , כיו$ שלא הגדיר היכ$ מתחת האיל$ הוא רוצה לקנות שביתה, כ לא קנה" ג+לקנות 

 .אמות' ואי$ לו אלא ד, ה לא כא$ ולא ש�קנה שבית
תו- ) ונו� האיל$ היה שלשי� אמה(שהיה האיל$ כולו ע� נופו , הנה המקרה שמיירי בסוגיי$ הוא 2

כיו$ שמסו� , היה יכול ללכת ג� לביתו, וא� היה קונה שביתה בסו� נו� האיל$, האלפי� אמה שלו
יש לנו ,  בירר היכ$ קנה שביתתו תחת האיל$אול� כיו$ שלא, נו� האיל$ עד ביתו יש אלפי� אמה

, וממילא הפסיד לצד ביתו שלשי� אמה, ולומר שאולי קנה בתחילת נו� האיל$, ללכת לחומרא
, שא� רוצה ללכת לצד ההפו- מצד ביתו, וכ$ מחמירי� עליו ג� בצד השני. ולא יכול להגיע לביתו

לי לא קנה את שביתתו במקו� כיו$ שאו, לא נותני� לו שלשי� אמה מהמקו� שהוא עכשיו
 .אמה אחת' כ נמצא שלא יכול לצאת לצד ההפו- אפי"וא, אלא בסופו, תחילת נו� האיל$

הא� קנאה תחת ,  כיו$ שלא סיי� את מקו� שביתתו+דאנחנו מסתפקי� היכ$ קנה שביתה ', פי 3
אומרי� לו , ריושא� בא לחזור לאחו, ווני�יולכ$ מחמירי� עליו לשני הכ, האיל$ או במקו� רגליו

וא� בא להמשי- וללכת ממקו� , שמא קנית תחת האיל$ ואי$ ל- ממקו� רגלי- לאחורי- כלו�
כ "וא, דאומרי� לו שמא קנית במקו� רגלי- בתחילה, ג� אוסרי� עליו, האיל$ אל צד ביתו

יכול ללכת ממקו� רגליו ש דינוו. במקו� האיל$ ולא תוכל לצאת יותראמה  ל- האלפי� נגמרי�
 .ד האיל$ ולחזור ולא יותרע


