
  

  
  

  

  עירוביןמסכת " דרך ישרה"מתוך 
  סד~  נח דפים במדבר פרשת

  דרך ישרה תמצית הדף

çð óã  
  .מדידה כשלא ישר. *חבלים*

à.  ת למדיד :חבלנוטלים . 2. חמשים בחמישיםשנאמר , אמה' מדידה בחבל של נ. 1חבלים דיני ה
מקדרין בחבל של . 3. נצרים לסוטהושל , גמי לפרהשל , מדקלא דחד נבארא או פשתן עירוב

  .דאורייתאמ ואין מקדרין היכן שהחיוב למדוד, מכנגד לבו לרגליו ארבע אמות ומודד
á.   מתעקם  ואם לאו, מלמעלה בגיא או גדר עד חמשים אמה מבליעו. 1המדידה במקום שאינו ישר

ואם חוט המשקולת יורד כנגדו , גיא מעוקם מקדיר ועולה ויורד. 2. וחוזר למדתו וצופה ומבליע
גיא עמוק יש למדדו ולא . 4. ניחא תשמישיה מבליעובו, רחבו את אומד ותלכב. 3. ודדו יפהמ

טפי  ושיעור העומק לחכמים חמישים אמה לאחרים אלפים ובחוט המשקולת יורד אפילו, להבליעו
ואיירי , בהר מבליע וחוזר למדתו. 5. ארבע אמות מדלגיורד עד  ואם החוט אינו, מאלפים

א דאיירי בחמש "וי, חים גובה בתוך ארבע אמות אבל בחמש אמות מודדו יפהבמתלקט עשרה טפ
  .אמות אבל בארבע אמות סגי באומד בלבד

èð óã  
  .סולם. *עיר יחיד ורבים. *הקולא במדידות*

à.  שאין טעות ובלבד , שומעין למרובה לאחרומיעט למקום אחד ריבה מומחה ש. 1 הקולא במדידות
דחכמים באו להחמיר על  ,עבד ואשה נאמנין לומר כאן תחום שבתאפילו . 2. מהאכלסון ביותר

  .לפיכך אזלינן לקולא ת ותחומין דרבנן"ד
á.  נעשית של עיר של רבים , כולה את נעשית של רבים מערביןעיר של יחיד ו. 1יחיד ורבים  של עיר

וך עיר ר בת"אם עובר רה. 2. של שני בתים חצירות שלשדיורין או  שיור וזהו חמשיםיחיד בעא 
ועיר  ,לחצאין אבל אין לערבאו קורה מכל צד  של יחיד שנעשתה של רבים מהני לעשות לחי

אבל אם יש לה שני , שמלכתחילה היתה של רבים מערבין את כולם רק אם יש לה פתח אחד
ק "לל, ר"אמרינן דאין לערב את העיר לחצאין כאשר עובר בתוכה רה. 3. פתחים ליכא לתקנתא

ע שסובר רגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה והטעם "חבה אפילו לראפשר לחלק לרו
אחדא  כיון דהכא לא שייךלרבנן ' ב אין מערבין לרחבה אפי"ללו, להו פתחא אחרינא דהכא



  

  .כמו גבי חצר פנימית לדשא
â.   דיש ודחי , פתח גם לחומרא דדינו כתורתכמפולש הוי א "להו, בצד הסתוםנתן סולם . 1סולם דיני

 .חצירות ונחשב כפתח רק לקולא להתיר לערב בין שתי, תורת מחיצה ואינו עושה כמפולש עליו
והא דאמרינן שאנשי , נשאר מחיצה שרחבם יותר מעשר אמותריצף כותל בסולמות אף . 2

זהו , כ יש דקה ארבעה לפני כבש העליה למרפסת"מרפסת שלא עירבו עם אנשי חצר אסרי אא
  .י הדקה נחשב לסילוק"טפחים ומגופפת עד עשר אמות דעבמרפסת שאינה גבוהה עשרה 

ñ óã  
  .עיר קטנה. *מקום הנתינה. *ביתו ועירובו. *תיקון קקונאי*

à.   עם א לערבם "ודחי דא, לעשותם שיוררצה ובתים פתוחים לנהר היו . 1בני קקונאי התיקון אצל

צ מפירי דבר תורי "ודחי דא ,שעל ידם יוכלו לערב עם העיר רצה לעשות לבתים חלונות. 2. העיר
כ "משאי גגות "אפשר לערבם עבפירא דבי תורי היה . 3. בהדי הדדי א לערבם"שיור אף שא דהוו

לעשות צ "למסקנא אלכן  ,ודחי מבי תיבנא דהוי שיור ,חלונות דאי אפשר ולכן רצה לעשותהכא 
  .חלונות

á.  ועירובו רחוק שרי  אמה לביתו אלפים אם קרוב, עבורו במערב אמר לבנו שיערבהיה במזרח ו
קאמר א "להו. 1 והמקרה. ולא לביתו מותר רק לעירובובקרוב רק לעירובו אם ו, לביתולילך 

ביתו . 3. מזרח בנוללמסקנא . 2. קרוב לעירובו טפי מביתושייך שיהיה וקשיא איך , מזרח ביתול
  .באלכסונא

â.  בחצי רק כלתה מדתו בחצי העיר מותר. 2. לבעיבור העיר לא ח. 1 מקום נתינת העירוב וההליכה .
 .ואמרינן דאלו דברי נביאות, כארבע אמותנחשבת רק  כל העירבסוף העיר  מדתו כלתה. 3

ã.  מותרין . 2. כלתה מדתן בחצי העירשדד ובמ, בעיר הגדולהאסורין . 1 בעיר גדולה אנשי עיר קטנה
  .לפיםרק איש להם נ "ע ה"ולר, בנותנין עירובן בגדולה, בגדולה

àñ óã  
  !הדרן .עיר חריבה. *גדר וחמתן*

à.   שתיהן יושבות . 1ט "ומפרשינן מ, חמתן ולא איפכאאנשי העיר גדר מותרים בשבת לילך לעיר

ורק בני גדר עשו דקה ולכן , על שפת הנחל וצריך דקה של ארבע אמות כיון דבעיתא תשמישייהו
 עשויה כקשת העיר חמתן. 3. במקומם וזה רק כשהם נמצאיםבני גדר התקוטטו . 2. חשיבי כעיר

גדר עיר . 4 .ובין ראשיה יותר מארבעת אלפים ומודדין להם מן הקשת ולבני גדר מודדין מחומתן
  .וכלתה מדתן בחצי העיר גדולה וחמתן עיר קטנה

á.   ולרבי אליעזר גם בהארק אלפים מהלך בתוכה לשמואל , אליבא דרבנןהניח עירובו בעיר חריבה 
, באין דיורין ע קאמר דחכמים מודים"ר. 1והשמועות , אמהוחוצה לה אלפים  מהלך את כולה

כולה את צדקיהו מהלך של שבת בעיר כאנטוכיא או מערה כ. 2. כשאין מחיצות א מוקים"ור
 ודחי דאתי, מ דלא מהניא בהנחת עירוב ללכת את כולה"אם שבת בתוכה ואתי כרבנן שדוקא 

  .עירובו ולית הלכתא כוותיה בנותן רק כולה ופליג את שבת בתוכה יש לוע ומודה שאם "כר
  !הדרן עלך פרק חמישי

  הדר -פרק ששי

áñ óã  
  .הוראה בפני רבו. *גוי אוסר*



  

à.  א בן יעקב דווקא "מ אוסר גם על אחד ולר"לר. 1והדינים , גוי הרי זה אוסר עליועם  בחצר הדר
דירת  מ קסבר"דרא "להו ופלוגתייהו. מנהג או נהגו בשני ישראלים ופסקינן כוותיה בלשון הלכה

 אלא גזרו משום שמא ילמד ממעשיו ופליגי האם גזרוע אינה דירה "למסקנא לכוו, ם הוי דירה"עכו
ולכן גוי אינו  שכירות בריאה לרב חסדא בעינן. 2. משום שפיכות דמים בחד דלא שכיח שיגור

 ,פ"א פחות משו"להו וזהו. ולרב ששת סגי בשכירות רעועה, שמא יחזיק בחצר משכיר דחושש
 הויא ם"חצר עכו. 3. לכשפים שאינו יכול למלאות את חצרו והגוי לא משכיר כיון דחיישולמסקנא 

וכיון דהוי גזירה לא גזרו כאשר , זהו מתי שאינו בעיר ולא יבא ביומו, של בהמה ואינו אוסרכדיר 
 .לא נמצא אטו היכא דאיתיה

á.   ומגילת תענית יעתא בכותחאכגון בדבר פשוט  פילולהורות אאין . 1במקום רבו הדין להורות ,
 ולאפרושי מאיסורא, ח לעצמו"ת, תלמיד חברלהורות בשרי . 2 .וזהו בתוך שלש פרסאות מרבו

או  והתחילו בכבודו זהו הואיל, המקרה שנעשו גבי רב אחא בר יעקב. 3. 'נגד ה דאין עצה כיון
 .דהוי מופלג

âñ óã  
  .תקנתא בגוי*. עונש המורה*

à.   ושלא  וכדאשכחן גבי תלמידו של רבי אליעזרבפניו חייב מיתה  .1עונש המורה הלכה בפני רבו

. 3. שאמר זחלתי ואירא מאליהוא, ראוי להכישו נחש. 2. ומקשינן מבני אהרן דמתו, בפניו אסור
, מגדולתו אותו מורידין. 4. אמרתך למען לא אחטא לך בלבי צפנתישנאמר , נקרא חוטא

א שנענש "וי, מיהושע ללא ולד יורד לגהנם. 5. שהורה בפני משה ויהושע לא נצרך לו מאלעזר
  .משום שביטל את ישראל לילה אחד מפריה ורביה בכך שהארון היה שלא במקומו

á.   לאחד ויהא יחיד במקום לאביי יבטלו רשות . 1 מסכים להשכירנכרי שלא תקנת מבוי שיש בו
ולא , א לומר שיערבו דיאמרו מהני עירוב במקום גוי"וא, מהן תורת עירוב בטלתדוקשיא  נכרי

אחד יתקרב אליו וישאיל ממנו מקום ויהיה כשכירו ולקיטו ויוכלו  .2. מועילה הכרזה לדרדקי
  .צ לשכור ושאר שכירו ולקיטו"וזו קולא ביחיד דא, לשכור ממנו

ãñ óã  
  .ג"מעשה דר. *רווח. *שתיית יין*

à.   2. אמר דבזה צילא דעתיהאבל רב נחמן , מי ששתה רביעית יין אסור להורות. 1יין דיני שתיית .

שיכור שלא יכול אבל תפילת , יכול לדבר לפני המלךאסור להתפלל ובדיעבד יצא אם שתוי 
, דרך מיל ושינה כל שהוא מהני רביעיתל ,הדרך להפיג יין. 3. כלל אינה תפילהלדבר בפני המלך 

 דהיה יין איטלקי או כיון ,מילין רבן גמליאל הוצרך לשלש. 4. מרביעית לא מהני אבל ליותר
  .רכוב שהיה

á.  בעל בנכסי . 2. נכסי גר. 1 והרווח כגון, ת או תפילין"מי שמקבל רווח פתאומי יעשה מהכסף ס
  .עסקא ורווחעשה . 4 .מציאה. 3. אשתו

â.   הולכים . 2. כשפיןחשש לין כשאין אין מעבירין על האוכל. 1מאי שמעינן ממעשה דרבן גמליאל
. 5. רביעית יין איטלקי משכר. 4. נכרי אחר הפסח שרי בהנאהשל חמץ . 3. בתר רוב עוברי דרכים

א אף "וי נדרים רכוב מהלך ועומד אלא יושב אין מפירין. 7. דרך מפיגה יין. 6. שיכור אל יורה
  .אי פותחין בחרטה ומחלוקתם תלויה בפלוגתא, עומד
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