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

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

  .לטד�  עירובי�
  ?1כיצד יערב, שצרי� הוא לערב למחרת שוב, המערב ביו� הראשו� באופני� דלהל�

  

  'בהא� יכול לערב בפת ליו�   'בהא� יכול לערב ברגליו ליו�   
  אינו יכול  יכול  עירב ברגליו ביו� ראשו�
  2 דוקא באותה הפת:לשמואל  יכול  עירב בפת ביו� ראשו�

  3פת אחרת ג� ב:לאביי ורבה בר חני�
  

  ?ומה הדי� לגבי עירוב,  קדושה אחת או כשתי קדושותה�הא� , ה"שני ימי� טובי� של ר
  

  הא� יכול לערב   ?כמה קדושות ה�  
  ?היו� לכא� ומחר לכא�

  יכול  שני קדושות  )אליעזר' חכמי� המודי� לר(יהודה  '  לר
  אינו יכול  קדושה אחת  )יוסי' היינו ר(לחכמי� 

  

  , ה"ביצה שנולדה ביו� ראשו� של ר, ז לקבל עדי� כל היו� כולו"קי� ריבאחר החורב� שהת
  ].ה אי"תוד[? 4יוסי' הא� מותרת בשני ג� אליבא דר

  

  בחו$ לאר$  באר$ ישראל  
  אסורה בשני  מותרת בשני  5אליבא דרבה בביצה
  אסורה בשני  6אסורה בשני  אליבא דרבא בביצה

    7בשנימותרת   מותרת בשני   בביצהאליבא דנהרדעי
                                                           

דשמא ה� שני קדושות ולא מועיל העירוב , מי שעירב ליו� הראשו� צרי� לשוב ולערב ליו� השני 1
דאינו יכול , ומיירי נמי שרוצה ללכת ביו� השני לאותו צד שרצה ליל� ביו� הראשו�. הראשו� ליו� השני

 .לערב ביו� השני למקו� אחר) אליבא דרבנ� דמתניתי�(
כיו שמערב בה , אי� בה איסור הכנה,  אתמול שכבר קרא לה ש� עירוב מאתמולדדוקא בפת שעירב בה 2

  .אסור משו� הכנה, שצרי� לקרוא לה ש� עירוב, אבל בפת חדשה שלא עירב בה אתמול, בשתיקה
 הקשו על רבה מהמשנה והברייתא להוכיח דאי� אביי ורבה בר חני� ש,)'לעיל בעמוד ב(' מבואר בגמ 3

 .כ לשיטת� יכול לערב בפת חדשה"וא, ט לשבת"ואיסור הכנה לערב מי
, ה מותרת בשני משו� דשני קדושות ה�"יהודה שביצה שנולדה ביו� ראשו� של ר' במשנתנו אמר ר 4

, דכיו� שתקנו לקבל עדי� עד שעת המנחה, ל"יוסי וס' ועל זה נחלק ר. בזמ� המקדש' וסברתו אמורה אפי
ה ה� "מ שדי� שני ימי ר"ש, וא� באו עדי� מ� המנחה ולמעלה נוהגי� אותו היו� קודש ולמחר קודש

 .ל שביצה הנולדת בזה אסורה בזה"ולכ� ס, קדושה אחת
, בהואמר על זה ר. לקבל את העדי� כל היו� כולו, ז את הדבר לקדמותו"אחר החורב� החזיר ריב 5

י ומשו� שיש לה� היכר שנשתנה לה� המנהג "אבה דוקא זד', וביארו התוס. ז ביצה מותרת"מתקנת ריב
אכ� לבני בבל אי� . שקוד� החורב� היו מקבלי� עדות עד המנחה ועתה מקבלי� כל היו�, אחר החורב�

' י� שנחשבי� ביוסי ממש' הדי� אליבא דרולכ� , לא נשתנה לה� שו� מנהג מהחורב� והלאה ד!היכר זה 
 .וביצה אסורה, הימי� קדושה אחת

כ שאי� " מודה שא� באו סמו� לחשיכה כוז אחר תקנת"וסובר דכיו� שג� ריב, רבא ש� בביצה חולק 6
דהיינו שנוהגי� את היו� קודש א" , כדי לקבל עדות שנוהגי� היו� קודש ומחר קודשביו� שהות 

 .ל שה� קדושה אחת"ו� דסעל כרח� משכ "או, ו היו�והשיודעי� שלא יקדש
ל לא חששו שו� חשש ליו� שני "ולכ� בבבל ובשאר חו, ל דלא חיישינ� שמא עיברוה לאלול"נהרדעי ס 7

ד בזמ� המקדש ש� א� עיברוה לאלול ביצה "י במקו� ב"ורק בא, ותמיד היתה ביצה מותרת בשני
 .קדושה אחתשה� משו�  ו!אסורה 


