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

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

  .פהד�  שבת
 
  ?הוי עירוב באופני
 להל�, )1כדי� ערוגה(הא
 חמשה זרעי
 בששה טפחי

  
   
  )גדולי
(בטפחי
 שוחקי
   )מצומצמי
(בטפחי
 עצבי

  2אי  עירוב  י"י ור"לרש

  אי  עירוב  יש עירוב  לרבינו ת

  
  :שבת ד� פה

  ?ערוגההדי� את  הא
 מבטל התל
 3הפקיע תל
 על פני כל הערוגה
  

) שה
 דקי
(רעי
 בזרע ז  
  בתל
 הזה

 
  בזרע שורת דלועי
  בי� שורת קישואי
 לפול המצרי

   ואסור"בא עירבוב וביטל את השורה   לרב ששת
  אי  עירובו מבטל   לרב אסי

  את השורה
  ביטל 

  4משו� דאיכא שראכא
  

                                                           
ת כל י זורע א"דלרש, כיצד זורע לזרעי� שבתחומי הערוגה) 'לעיל בעמוד ב(' י והתוס"נחלקו רש 1

 טפחי� וחומש' זורע עד ב) ה אמר"ה ארבע ובד"בד('  ולתוס.ארבעת התחומי� עד סמו- לקר 
 הזרעי� שבתחו� מזרח לזרעי�  טפחי� בי' שיהיה באלכסו  הפרש של גבאופ  , סמו- לקר 

הא� יכול , )ה וקי�"בד(' עוד הסתפקו התוס. ' וכ  בי  תחו� צפו  לתחו� מערב וכו,שבתחו� צפו 
, )אמצעי התחומי� ואחד באמצע' בד' ועוד ד, פינות הערוגה' בד' דהיינו ד(זרעי� בודדי� ' טלזרוע 

יש לחוש שמא לא שאו . כ לכאורה יש להתיר"וא, טפחי�' בי  כל זרע לזרע גבאופ  זה יש ש
 .טפחי�'  ויהיו קרובי� מעט פחות מג,טפחי�' ידקדק להרחיק בדיוק ג

ל שאי  מחשיבי� את "ת חולק וס"ור.  חושבי� ג� את הזרעי� בעצמ�,טפחי�' דבחשבו  הג 2
 .ולכ  מצרי- שיעור קצת יותר גדול, הזרע עצמו

ובאמצע זרע במש- כל , תיהול שיש בה ארבעה זרעי� על ארבע רוח"דמיירי בערוגה הנ, י"פירש 3
ה "בד(' וסות. בזה אמר עולא דבעו במערבא הא� נתבטל די  ערוגה, הערוגה מצפונה לדרומה

, והסתפקו במערבא, שהעמיק טפח וחפר תל� אחד סביבות כל הערוגה, פירשו באופ  אחר) אמר
  . כמו שמועיל בשדה לעשות כ "הא� מותר לזרוע ש� 

אכ  א� . ואי  די בשורה אחת להיות היכר, דיש לה� קני� ארוכי� המשתרכי� מאחד לשני', פי 4
ה "בד(' ולתוס. מותר, ה נחשב כל אחד כשדה בפני עצמו שהי"שורות מכל מי  ומי  ' היה עושה ב

דהמקש  מקשה דכמו שמצאנו שקשואי  ופול המצרי מבטלי  שורה של דלועי  ,  פירושו,)איתיביה
ועל זה . ל את התל� שהפקיע באמצע והעמיקו טפחטנ עירבוב זרעוני הערוגות מב" ה,שבאמצע

ה� מבטלי� את  " ענפי� גדולי� וגסי� דדוקא בקשואי  ופול המצרי שיש לה�, מתרצת' הגמ
 .אבל לא בזרעוני� דקי� שאינ� מבטלי�, הדלועי  שזרע באמצע


