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  .פא ד� עירובי�
  ?ובמה אפשר עירובי חצרות, במה אפשר לערב עירובי תחומי�
  

  עירובי חצרות   עירובי� תחומי�  
  בכל דבר חו  ממי� ומלח  לרבנ�

  דוקא בפת  1בכל דבר חו  ממי� ומלח  מאיר' יהושע ולר' לר
  

  ?הא� אפשר לעשות עירובי חצרות בככר שאינה שלמה
  

  שניטל ממנה כדי חלת בעל הבית  2די חלת נחתו�או כ, שניטל ממנה כדי דימוע  
                     אפשר  אליעזר' לר
  אי אפשר  אפשר  יהושע' לר

  
  ?הא� אפשר לערב בסוגי פת כדלהל�

  
  מעורבתפת   פת עדשי�  פת דוח�  פת אורז  

   מערבי�:זירא' לר  מערבי�  ?הא� מערבי�
   אי% מערבי�:למר עוקבא

  � אי% מערבי:'א' לתי  מערבי�
  3 מערבי�:לרב פפא

  
  ? בעירוב לויזכהשכדי ,  לאד� כדלהל�הא� יועיל מה שית� אד� מעה

  
  5לשאר כל אד�  4לחנוני או נחתו�  

  מועיל  אליעזר' לר
  1מועיל  6אינו מועיל  לחכמי�

                                                           
, יהושע לומר שבעירובי תחומי� בעינ� פת דוקא' א בדברי ר"י אי� הו"הנה לפי הגירסא שלפנינו ולפירש 1

יהושע שג� בעירובי ' א סברנו אליבא דר"שבהו, הביאו גירסא ופירוש אחר) ה איתיביה"בד(' אול� התוס
ועל , מקשה אביי שמצאנו ברייתא מפורשת שבכל מערבי� עירובי תחומי�ועל זה , תחומי� בעינ� פת דוקא

 . 'כמבואר בגמ, יהושע' כרח� להעמידה כר
, דהיינו שא� נטל חלק אחד ממאה מככר זה עדיי� נחשב של�, כדי דימועה היינו חלק אחד ממאה', פי 2

. ו אחד חלקי עשרי� וארבעוכדי חלת בעל הבית היינ, וכ� כדי חלת נחתו� היינו אחד מארבעי� ושמונה
ג שהוצר� ליטול דימוע וחלה מככר זה כדי "שמיירי רק בכה, י"וכ� משמע מרש, )ה כדי"בד(' וביארו התוס

, ומה שנקט כדי דימוע.  יש איבה ואינו מועיל!  אבל א� נטל בלא צור� תיקו�, שאז אי� איבה, לתק� אותו
כיו� שחזי , ע טפיד דבדימוע גר"דס', תירצו התוס, ש מחלת נחתו� שהוא שיעור יותר גדול"א" שהוא כ

 .לא הוי ביה איבה, ל שכיו� שעשה זאת כדי לתק� ג� לישראל"קמ, בפורתא הוי איבה' אפיו ,הכי לכה�
  . הוא דוקא כשנצלה בצואת אד�,רב פפא פירש דמה שמבואר גבי יחזקאל שאינו לח� ראוי 3
שיזכה לו ,  בני המבוי לקחת ממנו ככר או יי� לעירובואואמר לה� שכשיבו, כגו� שהיו דרי� עמו בחצר 4

 .עמה� כדי שיהיה לו חלק בו
 .כגו� שאמר לחברו היל� מעה זו וזכה לי בעירוב 5
עירב החנוני הזה וזיכה ' ואפי. ולכ� אי� לו חלק בעירוב, משו� דאי� מעות קונות עד שימשו�, והטע� 6

 והדי� !י כס" "י מתנת חנ� אלא ע"יתה לזכות בעירוב שלא עכיו� שדעתו ה, נמי לא מהני, לכל האחרי�
  .שמעות אינ� קונות לו
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  :עירובי� ד� פא
  ?כשמת השור הא� הפסיד הלוקח את הדינר, 3טי� את הטבח בעל כרחושמשח 2פרקי�' בד

  
  י אחר"כשלא זיכה לו ע   לו הטבח שלא בפניוכשזיכה  

  לא הפסיד  הפסיד  4לרב הונא לפירוש רב שמואל
  5הפסיד  הפסיד  יוחנ�' לרב אילא אמר ר

  
  ? שלא מדעתו6הא� אפשר לערב עירובי חצרות

  
  חצר הפתוחה למבוי אחדב  7מבואות' חצר הפתוחה לבב  

  8 אפשר:יהושע ב� לוי' לר  אי אפשר  לרבנ�
  9 אי אפשר: חסדא ורבלשמואל

  אפשר  אי אפשר  יהודה' לר
  

                                                                                                                                                                                                   
ערב "ונעשה כאומר לו , לא נתכוו� זה אלא לעשותו שליח, ב רגיל למכור ככרות או יי�"דכיו� דאי� בעה 1

  ).'כמבואר בגמ,  דהא עושה אותו שליח!בחנוני ' מהני אפי" ערב לי"ובאמירת ". (לי
ובגליל ג� ערב . ה"וערב ר, ט האחרו� של חג"ועיו, ט של שבועות"ועיו, ט הראשו� של פסח"יוערב : וה� 2

משו� שעסוקי� בסוכה , )ה בארבעה"בד(' פירשו התוס, ט הראשו� של סוכות"ומה שלא חשיב עיו. כ"יוה
  .ולולב ואי� פנאי להרבות בשחיטה

 .ור ונת� לו הדינר ולא מש�ג שלא קנה ממנו הלוקח אלא שווי דינר בש"בכה'  אפי',פי 3
דהרי הוקשה , ודאי אי� כוונתו כפשוטו,  שא" שרב הונא העמיד בשמש�,)ה לעול�"בד(' מתבאר בתוס 4

אלא על כרח� מיירי באופ� שמפרשו רב שמואל בר יצחק , כ בכל השנה נמי יכפו את הטבח"א' לגמ
 דבזה כל השנה לא מהני דאולי חוב הוא ,"זכה בו שוה דינר לפלוני"י אחר ואמר לו "שמיירי בזיכה לו ע

, פרקי� שודאי צרי� הוא לבשר וזכות הוא לו מהני לזכות' אול� בד, לו ואינו רוצה לבסו" לזכות בבשר
 .הפסיד הלוקח את כספו, וא� לבסו" מת השור

גזירה שמא " חכמי� קני� מעות ואמרו שרק משיכה קונה ואלא שהפקיע, ת קנה"דכיו� שנת� דינר מה 5
וביאר . שקונה בקני� כס", פרקי� הללו השאירו את הדי� על די� תורה' ובד, "יאמר לו נשרפו חטי� בעליה

ט "ומשו� כבוד יו, להכריח את הטבח לשחוט עבורו יוכלמעות הי נתינת "דרצו שכבר ע, המאירי הטע�
 ].עות קונותאליעזר שמ' משו� כבוד שבת אמר ר, ה כא� גבי עירוב"וה. [שיהיה מצוי בשר לאנשי�

, ואי� חבי� לאד� שלא מדעתו, דהרי מפסיד לו מצד שני, גבי עירובי תחומי� אי� חולק בדבר שאי אפשר 6
 .אול� לגבי עירובי חצרות יש לדו� וכדלהל�

הרי שמפסיד את כל בני ,  שיתו" ע� מבוי אחדחצר זוכיו� שא� עושה ל, ע צרי� להודיע"באופ� זה לכו 7
  .ולכ� צרי� דעת, והרי שהוא מצד אחד חוב, " ע� בני המבוי השניהחצר את יכולת השיתו

 לא בא לחלוק אלא !" במה דברי� אמורי�"יהודה במשנתנו בלשו� ' ל שכל מקו� ששנה ר"ל לריב"ס 8
אלא שקשה שמצאנו שרבנ� להדיא . יהודה במשנתנו שאפשר לזכות בעירובי חצרות' וכא� שנה ר, לפרש

' שדוקא בחצר בי� ב', ועל זה תירצה הגמ, ובי חצרות אי אפשר לזכותחולקי� וסוברי� שג� בעיר
  .מבואות שיש הפסד אז לא מהני

 !נתוספו עליה� דיורי� " גבי הכ שפיר יש להעמיד את המשנה שאמר"וא, יהודה בא לחלוק' ל שר"דס 9
  .לא צרי� להודיעל ש"יהודה במשנתנו וס' ופליג על זה ר, בחצר אחת' אפי" דמוסי" ומזכה וצרי� להודיע


