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  .פג ד� עירובי�
  ? יש בשיעורי דלהל�1כמה ביצי

  
  שמעו�' אליבא דר  יוחנ� ב� ברוקה' אליבא דר  

  )3שליש הקב(ביצי� ' ח  )2רובע הקב(ששה ביצי�   בככר שלמה 
  ארבעה ביצי�  שלשה ביצי�  חציה לבית המנוגע

  שני ביצי�  ביצה וחצי  חצי חציה לפסול את הגויה
  5ביצה אחת  שלשת רבעי ביצה  4וכלי�וחצי חצי חציה לטמא טומאת א

  
  ,א היה חצי משיעור טומאת גויה, כמה היה צרי� להיות שיעור טומאת אוכלי�

  ?וכמה באמת שיעורו
  

  כמה באמת  כמה היה צרי� להיות  
  מעאיביצה אחת אחת חסר ק  6יהודה' לר

  צה וקליפתה שוחקתבי  יוסי' לר
  ביצה ואחד חלקי עשרי� ביצה  לרבי

   ביצה ע� קליפתה:דוסא' נת� ור' לר  
   ביצה בלא קליפתה:לחכמי

  
  :עירובי� ד� פג

  ?מקומות דלהל�שייכי המי ל, אנשי חצר ואנשי מרפסת ששכחו ולא עירבו
  

  טפחי' רחוק מהמרפסת ד  טפחי' הסמו� למרפסת תו� ד  
  לאנשי חצר  לאנשי מרפסת  'בתל או עמוד הגבוה י

     לאנשי חצר     'בתל או עמוד שאינו גבוה י
  

                                                           
' וכ� נתבאר שנחלקו ר, )דקב הוא ארבעה לוגי� ובכל לוג ששה ביצי�(ד ביצי� "כבר נתבאר שבקב יש כ 1

  .שמעו� שלשה' ואילו לר) הערה הבאה' ע(ככרות '  דיוחנ� יש' שלר, יוחנ� ב� ברוקה כמה ככרות יש בקב
מ כיו� שצרי� לתת לחנוני חציה הרי שלמעשה "מ, דא� שבאמת ככר הלקוח בפונדיו� יש בו מחצה הקב 2

  . וזהו מזו� שני סעודות. ככר הלקוח בפוניו� יש בו רובע הקב דהיינו ששה ביצי�
ש שכבר בשני שליש הככר חשובי� שני "דסובר ר, יוחנ� ב� ברוקא' ל להקל יותר מר"אכ� לעני� עירוב ס 3

 . והיינו שני ביצי� ושני שליש ביצה,  לעני� עירוב שמקילי� בו!סעודות 
  .אינו מטמא טומאת אוכלי� לאוכל אחר שיגע בו, השיעור דלהל�הטמא שא� אי� באוכל ', פי 4
. שהיא לדעתו בדיוק חצי השיעור של פסול גויה, ברייתא שמנה ג� כא� לטומאת אוכלי�וזו דעת תנא דה 5

ל שאי� שיעור טומאת אוכלי� חצי השיעור של "הוא משו� דס, אול� תנא דמשנתנו שלא מנה שיעור זה
  .פסול גויה

' ש בו חשמעו� שאמר שככר אחד י' דהיינו אליבא דר, הנה נחלקו תנאי� אלו מה הוא שיעור חצי פרס 6
יהודה ' והנה אליבא דר. ביצי� בדיוק ה�' איזה ב, ביצי�' ובחצי פרס יש ב, ביצי�' ובפרס יש ד, ביצי�

' יוסי סובר שה� ב' ור). ל ששיעור פרס נמדד בביצי� קטנות"דס(ה� שני ביצי� בינוניות חסרות מעט 
דהיינו שהוסי� לכל ביצה אחד , ואילו לרבי השיעור הוא שני ביצי� ועוד. ביצי� שוחקות דהיינו גדולות

והיא שיטת , שיטה אחרת' עוד הביאה הגמ). ולשני ביצי� נוס� עשירית הביצה(חלקי עשרי� מהביצה 
, ביצי�' שמעו� שיש בככר ח' ל כר"דכל התנאי� דלעיל ס, ושונה שיטת� מכל התנאי� דלעיל, חכמי�

וחצי , ביצי�' כ פרס הוא ג"וא, ביצי�' ככר ויוחנ� ב� ברוקא האומר שיש ב' ואילו חכמי� אלו סוברי� כר
  .ובא רב חסדא ללמדנו שהביצה ומחצה הזו ה� ביצי� שוחקות דהיינו גדולות. פרס הוא ביצה ומחצה
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  :עירובי� ד� פג
  ?הא מותרי להשתמש בה, ויש ביניה רשות רחבה ארבעה, שתי חצרות שלא עירבו ביניה

  
  מה הדי�  מה ביאורו  

  אוסרי� זה על זה  ששניה� יכולי� להשתמש בה בקלות  לזה בפתח ולזה בפתח
  סרי� זה על זהאו   ושימושה בקושי*' שהרשות גבוהה מה� י  לזה בזריקה ולזה בזריקה

  אוסרי� זה על זה   ושימושה בקושי*' שהרשות נמוכה מה� י  לזה בשלשול ולזה בשלשול
  נותני� לזה ששוה לה  לשניה' שהרשות שוה לחצר אחת וגבוהה י  לזה בפתח ולזה בזריקה
  נותני� לזה ששוה לה  לשניה' שהרשות שוה לחצר אחת ונמוכה י  לזה בפתח ולזה בשלשול

  'מחצר אחת וגבוהה י' שהרשות נמוכה י  ולזה בזריקהלזה בשלשול 
   ולשניה� שימושה בקושי* מחצר שניה 

   שניה� אסורי�:לרב
  1 לבשלשול:לשמואל

  

                                                           
אול� שני סוגי תשמיש אלו , שלשול נחשב תשמיש יותר קל מתשמיש בזריקהי "עהנה תשמיש  1

דרב סובר כיו, , חלקו בזה רב ושמואל ונ.חשובי� תשמיש בקשה כלפי תשמיש בפתח שהוא בנחת
ושמואל סובר דכיו, ,  רשות שניה� שוה בה ואוסרי� זה על זה*ס שניה� תשמיש בקשה "שסו

לכ, נותני� אותו , שזה שמשתמש ברשות זו בשלשול תשמישו נוח יותר מזה שמשתמש בזריקה
 . לזה שתשמישו בשלשול


