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  .פב ד� עירובי�
  ?הא� הוא פסול לעדות, 1המשחק בקוביא ומפריח יוני�

  
  כשאי� לו עוד אומנות  כשיש לו עוד אומנות  

  פסול  3אינו פסול  2יהודה המפרשו' ק דמתניתי� ור"ת
  פסול  4פסול  טרפו�' יהודה בש� ר' חכמי� דברייתא כדעת ר

  
  ?ל� הא� מותר לב� עירו לסמו� על זהבאופני� דלה, המניח עירוב תחומי� בשביל כל בני עירו

  
  כשנתרצה ליל� משתחש�  י"כשנתרצה ליל� מבעו  

   יכול לסמו�:ד יש ברירה"למ  יכול לסמו�  י"כשנודע לב� עירו מבעו
   אי" יכול:ד אי� ברירה"למ

  5אי" יכול לסמו�  #####  כשנודע לב� עירו משחשיכה
  

  ?הא� קט� יוצא בעירוב אמו
  

  ב� שש  6משפחות מב� ארבע או ח  
  7יוצא  יוצא  עליוג� כשעירבה 

   אינו יוצא:לרב יהושע בר אידי  יוצא  כשעירבה לעצמה
  1יוצא: להברייתא

                                                           
.  שלו ושל חברוממו
את הוהמנצח מקבל , מתחרי� ביניה� בניצחו
 הקוביא או בנצחו
 היוני�', פי 1

�כלומר הא� טע� הפסול משו� שה� גזלני� , ובאופני� אלו יש לדו
 א� יש לו אומנות אחרת או לא 
ואינ� בקיאי� בטורח , � שאינ� עוסקי� בישובו של עול�או טע� הפסול משו, ובכל מקרה ה� פסולי�


אכ
 בשאר המנוי� . ולכ
 אי
 נאמני�, וצער בני אד� ולכ� אינ
 חסי
 על חבריה
 מלהפסיד
 בממו
 בעדות
בזה בכל מקרה ה� , שה� עושי� עבירה גמורה, במשנה כגו
 המלוה ברבית וסוחר בפירות שביעית

� רשע דחמס לכ
 ה� בכלל, י� לעבור עבירה בשביל חמדת הממו
דה� חומדי� ממו
 ומוכנ, פסולי� 
  ".אל תשת יד� ע� רשע להיות עד חמס) "א:שמות כג(והתורה אמרה 

  .הוא בא לפרש ולא בא לחלוק" אימתי"יהודה במשנה בלשו
 ' ר ע כשאמר"לכו 2
� על עצמו שינצח שכל אחד סומ, דכיו
 שה� נתנו שניה� את הממו
 באסמכתא, ל שאינו נחשב גזל
"ס 3

, וכל הטע� של האיסור שאינ� עוסקי� בישובו של עול�, מקנה כספו על הספק, י היונה"בקוביא או ע

כ כשיש לה� "וא, ואינ� בקיאי� בטורח וצער בני אד� ולכ� אינ
 חסי
 על חבריה
 להפסיד
 בעדות

 .אומנות אחרת נאמני�
� שא� שני� היו יושבי, שמצאנו גבי די
 נזירותוכמו , ל בעלמא שאי
 אד� מחית נפשיה לספיקא"ס 4

הדי
 , וחברו אמר הריני נזיר שאי
 זה נזיר,  מה
 הריני נזיר שזה נזירואמר אחד, וראו אד� שלישי
�הוא לא משעבד נפשו , כיו
 שאי
 אד� יודע בבירור א� תחול נזירותו, ששניה� אינ� נזירי� � ואינו סומ
  .אינו סומ� בדעתו להקנות את כספו על הספק א� יפסיד, וכ
 לעני
 קוביא. את דעתו להיות נזיר

, ושלכ
 א� קיבל עליו רק משתחש� לא מהני, ד דאי
 ברירה"שאי
 להוכיח ממשנתנו כמ, אשיפירש רב  5
�דמה , ד דיש ברירה"ולכ
 לא מהני ג� למ, דכא
 אפשר להעמיד באופ
 שלא הודיעו לו אלא משתחש

  . הא לא היה יודע שיש עירוב שנוכל לומר שהיה דעתו עליו� כת כא
  שייברירה
 .שא� ניעור בלילה הוא קורא אימא אימא עד שעונה לו, מודהיינו קט
 הצרי� לא 6
מ נוח לו לצאת ע� אמו "מ, והוא אינו זקוק כל כ� לאימו, שאביו עירב עליו לצד אחר' ל דאפי"וקמ 7

 .מאשר ע� אביו
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  :עירובי� ד� פב
  ?הא� יוצאי� בעירוב האבא או הבעל או האדו�, האנשי� דלהל�

  
  כשעירב שלא לדעת�  כשעירב לדעת�  

  �יוצאי  יוצאי�  עבדו ושפחתו הכנעני�, בנו ובתו הקטני�
  3 יוצאי�לא   2 יוצאי�  אשתו, עבדו ושפחתו העברי�, בנו ובתו הגדולי�

  
  ?כיצד הוא החשבו�, סאי� בסלע' קח בפונדיו� כשהשער דיאי� פוחתי� מככר הנ

  
  סלע  ארבע סאי�  
  5ח פונדיוני�"מ  4ח חצאי קב"מ, ד קבי""כ  ...שוה

  
  ?וכמה ביצי� יש בסעודה, כמה סעודות יש בקב וכמה יש בככר

  

  ביצי� יש בסעודהכמה    ובככרכמה יש בקב  
  יוחנ� ' לר

  הב� ברוק
  ככרות'  כל קב ב#סעודות '  ד:א"להו

    סעודות' ו: ח" ללישנא קמא דר" למסקנא
   6סעודות' ח :ח"ללישנא בתרא דר

  7ששה ביצי� :א"להו 
  8ארבעה ביצי� :ק"למסקנא לל

  9 שלשה ביצי�:ללישנא בתרא
    10שני ביצי� ושני שליש ביצה  ככרות' כל קב ג #תשע סעודות   שמעו�' לר

                                                                                                                                                                                                   
ל מעמידי� את "ינאי ור' ור. מפרש רב אסי שכוונתה עד ועד בכלל, וא# שהברייתא אמרה עד ב
 שש 1

,  שאז התינוק צרי� לאמו ג� אחרי שהוא ב
 ארבע וחמש� הזו דוקא כשאי
 אבוה במתא דברי הברייתא
ואינו יוצא בעירוב בסת� א� לא עירבה עליו  � דא� אבוה במתא כבר מגיל ארבע וחמש אינו צרי� לאמו

ל שבכל עני
 אינו יוצא מעל גיל ארבע וחמש "שרב יהושע ס, )ה הא"בד(' י ותוס"ומבואר ברש. בפירוש
 .בליתיה לאבוה במתא' אפי

 כל �ששתקו ג� נחשב לדעת� ' אלא אפי, לא נחשב לדעת�, שאי
 הכוונה שעד שיאמרו כ
' ומבואר בגמ 2
  .אי
 ל� מיחוי גדול מזה ואינ� יוצאי� בעירובו, וא� עירבו בעצמ� לצד אחר. שלא מחו

 .יוצאי� בעירוב עצמ� ולא בעירובו, וא� עירבו לעצמ� לצד אחר 3
  .וחצי היינו ככר הניקח בפונדיו
, ח חצאי
"ומ, ד קבי
"סאי
 יש כ' נמצא שבד, בי
 סאה יש ששה קבכל 4
 = 2 כפול 6 כפול 4. פונדיוני�' ובכל מעה יש ב, ובכל דינר יש שש מעות, בכל סלע יש ארבע דינרי�, כיצד 5

 .ז בפונדיו
 אחד אפשר לקנות חצי קב קמח"ולפ. ח"מ
, שדר� לתת לחנוני חלק מהככר' אול� למסקנא מבארת הגמ, סעודות' ככר יש בא הבנו שבכל "בהו' פי 6

שלישי חצי קב יש ' ובב, קב בפונדיו
השלישי חצי ' כ מכל חצי קב קמח משתכר החוני שליש ונות
 ב"וא
וללשו
 השני אמר רב חסדא . סעודות' ובקב של� ו, סעודות' הרי שבכל חצי קב ג, מזו
 שתי סעודות

כ נמצא "וא, סעודות' ובזה יש מזו
 ב, כ בכל חצי קב הוא נות
 רק רבע הקב"וא, שתכר חציוני מנשהח
 ].ב מיירי שהחנוני נות
"ול, ב נות
 עצי�"מיירי שבעה' ולישנא א [.סעודות' שבקב קמח יש שיעור של ח

' שבכל קב יש דאנחנו סוברי� שועתה , )לוגי� ובלוג ששה ביצי�' דבקב יש ד(ד ביצי� "בכל קב יש כ', פי 7
  .כ כל סעודה היא רובע הקב שה� ששה ביצי�" א,סעודות

ככרות שבכל אחת ' ומזה עושה ב, ז ביצי�"כ נמצא שבכל קב יש לו רק ט"א, דכיו
 שנות
 שליש לחנוני 8
  .ביצי�' הרי שיש בכל סעודה ד, סעודות' ב
' ככרות שבכל אחת ב' עושה בומה� , ב ביצי�"כ נמצא שנשאר בידו י"א, דכיו
 שנות
 חצי לחנוני 9

  .ביצי�' הרי שיש בכל סעודה ג, סעודות
יעלה שכל סעודה היא שני , סעודות' א� נחלק עשרי� וארבע ביצי� לט, סעודות בקב' דכיו
 שיש ט 10

 .ביצי� ושני שליש ביצה


