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מסכת עירובין
דף עט
איך מערבים שתי חצירות שיש בניהם עומק י' ורוחב ד''ט?
בלי כולם באמצע או אם מילא את החריץ :בקש או תבן בסתם ,מערבים רק בנפרד,
מילא עפר או צרורות בסתם ,מערבין רק ביחד) ,לתי' א' חכמים חולקים וסוברים שדווקא אם ביטל
את העפר או הצרורות להדיא מהני ,לתי' ב' זה לכו''ע שכיון שהוא מוקצה מהני דכ''ע מבטל אותו
בשבת ,לתי' ג' כיון שהוא בתוך חריץ מש''כ הוא מבוטל שם(
נתן על החריץ נסר שרחב ארבעה טפחים ,או שע''י הנסר מיעט את הרחוב לפחות מד''ט.
איך מערבין ב' גזוטראות זו כנגד זו באותו צד*?
נתן בין הגזוזטראות נסר שרחב ד''ט ,או שע''י הנסר מיעט את הרחוב לפחות מד''ט.
* אבל אינם זו כנגד זו שהבית של האחת מהן בולטת מחברתה אפי' שהם באותו צד ,או שהם זו
למעלה מזו עד שאחת גבוה מחברתה ג''ט ,אפי' שהם באותו צד ,לא מהני אפי' נסר בניהם.
האם תבן עושה מחיצה בין שתי חצירות כשהוא גבוה י' טפחים?
מערבין רק בנפרד ,עד שתתמעט התבן פחות מי' טפחים ,וכן בתבן שבית בין בתים עד שתתמעט
התבן פחות מי' טפחים כשהתקרה היא רק  13פחות משהוא] ,דאל''ה הוו מחיצות המגיעות לתקרה
למאן דסבר דמהני[ ,או דמיירי שהתקרה י' טפחים ונתמעט התבן משבע.
אם נתמעט התבן בשבת* כיצד הוא עושה להתיר לכה''פ לאחד לטלטל בחצר?
לתי' א' :או נועל את ביתו או מבטל את רשותו.
לתי' ב' :נועל וגם מבטל] ,שמא יצא אחר שהורגל[
*למאן דסבר שדיורין הבאים בשבת אוסרים ,ולמי שחולק מיירי נתמעט בחול.
האם ואיך מותר לאכול מן התבן הזה?
אם מכוון את בהמתו לשם מותר לכ''א להאכיל את בהמתו כך) ,אבל אסור להעמיד אותה ע''ג
המוקצה ]שמא יטלנו בידיים[(,
אבל אסור לתת לתוך קופתו להאכיל את בהמתו ]שמא ימעט ולאו אדעתיה \ מוקצה[ ורק כשיש
תקרה מותר גם לתת לתוך הקופה] ,מינכרא ליה מלתא \ אינו מקצה מה שהוא יותר מי'[ ,וכן בתבן
שבין ב' תחומים מותרים להאכיל כנ''ל) ,גם לר''ע שתחומים ל''ח שמא יוציא חוץ לתחום(.
פרק כיצד משתתפין
כיצד משתתפין במבוי?
לוקח חבית ומזכה אותה לכל בני המבוי ,ויגביהוה מן הקרקע טפח ,ע''י בנו ובתו הגדולים ,או עבדו
ושפחתו העברים ,או אשתו] .אין ידן כידו[ ,אבל לא על ידי בנו ובתו הקטנים ,ולא עבדו ושפחתו
הכנענים] ,ידן כידו[.

עט – פה

המבוי ,עי' תוס'[
*ובכה''ג ה''ה שבני החצר יכולים לערב שלא מדעת בעה''ב) ,אבל מדעת אשתו ,תוס' ,אמנם ע'
רשב''א(
לחי וקורה מאשירה
לכו''ע עושין לחי מאשירה] ,לא צריך שיעור לרחבו ועביו[ ,אבל קורה ,לר''ל :עושין] ,סגי
בהיכר[ לחייא בר''א :לא עושין] ,כיתותי מכתת שיעוריה[.
מתי צריך להודיע כשמוסיף על עירוב שנתמעט? )לר''י :ל''צ להוסיף כלום(
אם מוסיף משלו לא צריך להודיע כלל) ,אלא צריך לזכותם(
אם מוסיף משל הדיירים :אם מוסיף מאותו מין ל''צ להודיעם* ,לתי' א' אפי' שכלה המין הא',
לתי' לב' רק אם נתמעט,
אם מוסיף ממין אחר :צריך להודיעם ,לתי' א' אפי' רק נתמעט המין הא' ,לתי' ב' דווקא
כשכלה.
*חוץ מדיירים חדשים שצריך להודיע להם.
שי' ר''י שמערבין שלא לדעת אפי' כשמערבין משל הדיירים ,האם התנא הנ''ל חולק
ע''ז?
לרב חסדא :כן) ,כי ת''ק דיבר במקרה שהדיירים אוסרים על החצר ועכ''ז אמר שצריך להודיע(
לריב''ל :לא) ,כי ת''ק דיבר רק במקרה והדיירים לא אוסרים על החצר כי יש להם פתח לחצר
אחרת(
כמה הוא שיעור ע''ח?
בזמן שהן י''ח דיירים  -מזון שתי סעודות לכולם ,בזמן שהן פחות מזה  -כגרוגרת לכ''א.
דף פא
במה מערבין ע''ח?
לר''א ור''מ :מערבין בכל פת ,אפי' בפרוסה,
לר' יהושע :דווקא ככר שלימה אפי' קטן מאוד) ,לאפוקי פרוסה אפי' גדולה( ]משום איבה[,
ואפי' עירבו כולן בפרוסות אסור ]שמא יחזור דבר לקלקולו[,
בפת אורז ועדשים :לכו''ע מערבין ,בפת דוחן :לר''ז מערבין ,למר עוקבא :אין מערבין.
אבל לכו''ע לא מערבין ,לתי' א' :פת של הרבה מינים ,לתי' ב' :בפת הצלויה בצואת האדם.
הגדרת פת שלימה
אפי' ניטל ממנה כדי חלת נחתום )) (1/48ולא יותר( ,או כדי דימועה ) ,(1/100נחשב שלם.
וכן אם תפרה בקיסם ולא ניכר התפר  -מערבין לו בה ]אין ניכר ,וליכא איבה[

כמה מימרות של סבי דפומפדיתא
המקדש ,רק אם טעם מלא לוגמיו – יצא.
עושין מדורה לחיה ולחולה )אפי' רק הקיז דם( אפי' בימות החמה.
מהו אשירה סתם? לרב :כל שכומרין שומרין אותה ,ואין טועמין מפירותיה ,לשמואל :שמייחדים את
התמרים לשכר של יום אידם ,וכן הלכה.

מה נצטווה יחזקאל לאכול'' :עגת שערים תאכלנה''?
לר''ח :שיאכל אותו בשיעורים,
לרב פפא :שהיה הפת ערוך כדרך שעורכים פת שעורים.

דף פ
מתי צריך לזכות את העירוב כדי להועיל גם לאחרים?
שיתופי מבואות :לרב :אין צריך לזכות) ,פליג על המשנה( לשמואל ור''נ :צריך לזכות*.
עירובי תחומין :לר' חייא רב ור''נ :צריך לזכות ,לרי''ש שמואל :אין צריך לזכות) .לא תנן(,
עירובי תבשילין :לר''נ :צריך לזכות.
*וה''ה לעירובי חצרות

האם אפשר לזכות מחנווני )הגר במבוי( בעירוב ע''י כסף לבד?
לר''א :כן ]כמו הלקוח שקונה את כל הבהמה שנשחטה לו בד' פרקים בשנה ,שהעמידו רבנן
דבריהם על דין תורה שמעות קונות* ,ה''נ העמידו דבריהם משום שמחת יו''ט[.
לחכמים :לא] ,אין מערבין לאדם אלא מדעתו[ ,ולר''י :יכול החנווני לזכות לו שלא מדעתו**.
*ויש עוד ביאור שם :שזיכה לו ע''י אחר ,ובד' פרקים אלה הוי זכות וזכה.
**ובעירובי תחומין מודה שלא מערבין שלא מדעת האדם ]חוב הוא לו[.

מתי אשתו של אדם מערבת שלא מדעתו?
אם ביתו אוסרת על החצר )כגון שהיא פתוחה רק לחצר הזה( ,או שהוא רגיל ללכת דרך החצר הזה
)שאז הוא אוסר עליהם אפי' שיש לו פתח אחר( ,מערבת* ,או הב''ד כופין אותו ,ואם לאו אינה
מערבת שלא מדעתו ,אבל לעשות לחי או קורה תמיד כופין אותו] ,דבלזה חסר מחיצות לשמירת

מה הם האופנים שלכו''ע מועיל לתת מעה לזכות בעירוב?
אם נתן מעות לבעה''ב אפי' אמר לו 'זכה לי' ,יכול הבהע''ב לזכות לו העירוב לכו''ע] ,נתכוון רק
למנותו שליח ולא קנות ממנו[.
אם אמר 'ערב לי' במעה ,אפי' בחנווני נתכוון לעשותו שליח,
אם עשה עם החנווני קנין סודר מהני.

לעילוי נשמת ר' גבריאל בן רינה מלכי ז''ל

דף פב
כוונת 'אימתי' 'ובמה' במשנתינו
'אימתי' :לכו''ע זה לפרש,
'במה' :לריב''ל זה לפרש ,לריו''ח זה לחלוק,
כיצד משתתפין בתחומין?
מניח את החבית ,ואומר :הרי זה לכל בני עירי לכל מי שילך לבית האבל או לבית המשתה.
וכל שקיבל עליו \ הודיעהו ,מבעוד יום  -מותר ,משתחשך  -אסור ,שאין מערבין
משתחשך.
אין מערבין ערובי תחומין אלא לדבר מצוה.
מתי קטן יוצא בעירוב אמו ומתי לא?
לר' יהושע בר''א :עד בן ד' או ה' יוצא בעירוב אימו ,ועד בן ו' ,אם אביו ואימו עירבו
עליו ,יוצא בשל אימו.
לרב אסי ר''ל ור' ינאי :עד בן ד או ה' אם אביו עמו בעיר ,ועד ב' שש )בכלל( אם אין
אביו עמו בעיר) .וכן הדין לגבי חיוב חינוך בסוכה(.
למי יכול לערב עירובי תחומין?
לבנו ובתו הקטנים ,ולעבדו ושפחתו הכנענים ,אפי' שלא לדעתן ,ואפי' שעירבו הם לעצמם
]ידו כידן[,
אבל לעבדו ושפחתו העברים ,ובנו ובתו הגדולים ולאשתו ,רק מדעתם שלא מיחו בעירוב,
אבל אם מיחו או שעירבו לעצמם ]הוי כמו מחאה[ יוצאים בשל עצמן.
כמה הוא מזון 'שתי סעודות' הנצרך לעירובי תחומין?
לר''מ :ב' ככרות שאוכלים האיכרים שמנהגים שוורים \ שאוכלים בנהר פפא )וכמו
שאוכלם בחול ,שממעט באכילה פת ]רווחא לביסמא שכיח[(
לרבי יהודה :כנ''ל )וכמו שאוכל בשבת ,שממעט באכילה כי לו כבר הרבה לפת(
לרבי יוחנן בן ברוקה 6 :ביצים) ,בפונדיון קונים ככר אפוי בת רבע קבע* ) 6ביצים( ,ויש
בו ב' סעודות(
לרבי שמעון 5 :ביצים ושליש) ,שיעור ככר הוא שליש קב ) ,(8ושני שלישי ממנו הוא ב'
סעודות(
*וזה כשלא נותנים לנחתום העצים ,אבל כשנותנים לו העצים ,הוא מוכר בפונדיון ככר בת
 2/3קב(
דף פג
כמה שיעור השייה בבית המנוגע כדי שיטמאו בגדיו? )חצי ככר(
לריו''ח בן ברוקה :שלושה ביצים,
לר''ש :ארבע ביצים

שניהם בפתח ,שניהם בזריקה ,שניהם בשלשול :שניהם אסורים )כשיש ברשות דע''ד שבניהם,
דאל''ה הוא מקום פטור ובטל לגבי הרשיות ,רש''י(.
לזה בפתח ולזה בזריקה ,לזה בפתח ולזה בשלשול :שייך לזה שתשמישו בפתח] .תשמישו בנחת[
לזה בשלשול ולזה בזריקה* :לרב :שניהן אסורין ,לשמואל :נותנין אותו לזה שבשלשול] ,יותר
בנחת[,
*וכגון :חצר זו גבוהה מזה התל י' ,וזו נמוכה ממנו י' ,או זיז לזה למטה מי' ולזה למעלה מי'.
איך תתבאר המשנה לפי רב ולפי שמואל?
'אנשי חצר ואנשי מרפסת 1שלא עירבו ,אם יש עמוד גבוה י' טפחים שייך למרפסת ,פחות מכאן,
לחצר'.2
3
חוליית הבור והסלע גבוהים י' טפחים – למרפסת,
בד''א ,בתוך ד''ט למרפסת ,אבל במופלגת יותר מזה ,אפילו גבוה עשרה טפחים ,לחצר.4
1לשמואל :מיירי בבני עלייה ,שהם גבוהים מן המרפסת י' טפחים ,ואפ''ה תשמיש שלשול קל
מזריקה.
לרב :מיירי שפתיהם במרפסת עצמה] ,דהו''ל כלזה בפתח ולזה בזריקה[,
2לשמואל :הכוונה שזה רק לחצר ]כי תשמיש החצר בפתח ,ותשמיש העלייה בזריקה[
לרב :הכוונה :שהתשמיש הוא אף לחצר ,ושניהן אסורין.
3לשמואל :מיירי בבור רגיל ]אפי' שתשמישו בשלשול נותנין לו[,
לרב :מיירי מלא בפירות טבל] ,שא''א ליטלם משם[) ,וקמ''ל שלא גזרינן אטו פירות מתוקנים(
4לכו''ע :שניהם אסורים] ,תשמיש קשה לשניהם ,וגם לשמואל איכא שלשול וזריקת משך לבני
עלייה[
ב' גזוזטראות זו למעלה מזו* ,מתי שתיהן אסורות למלאות במחיצות שבנו בשותפות ,עד
שיערבו?
לרב אדא בר אהבה :כשעליונה עשתה מחיצות ,ובני תחתונה באין בסולמות לעליונה למלאות.
לאביי :כששניהם עומדים בתוך י' טפחים] ,אין חילוק רשות בניהם[ ,ולא משני מי עשה המחיצות.
)כמו :גג הסמוך לר''ה רק ע''י סולם קבוע מותר לבני הגג להשתמש בו] ,דאל''ה כיון דקיימי ר''ה
והמרפסת שלפני הגג בתוך י' טפחים ,אסרי אהדדי ]דאין חילוק רשיות בניהם[ ,אם לא נאמר
שהרבים מכתפין על הגג בכומתא וסודרא(.
*וגם לרב :אם הם מופלגות זמ''ז ד''ט ,עליונה מותרת] ,שלשול יותר בנחת מזריקה ושלשול[
דף פה
בור שבין שתי חצירות ,מופלגת מכותל זה ארבעה ומכותל זה ארבעה
לשמואל :כ''א מוציא זיז כל שהוא וממלא] ,אדם אוסר על חבירו דרך אויר*[
לרב יהודה :סגי להוציא אפילו קנה] ,כנ''ל[
לרב :ל''צ כלום ] :אין אדם אוסר על חבירו דרך אויר[
*ומודה שמואל ברשויות דאורייתא ,אין אחד אוסר על השני כשתשמישו דרך אויר ,כגון עמוד
שאין בו דע''ד  -דמותר לבני רשות הרבים ולבני רשות היחיד לכתף עליו) ,ובלבד שלא יחליפו( ,אף
שכ''א משתמש עליו כבדר אויר ,ורק ברשויות דרבנן ,חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה.

כמה השיעור אוכל לפסול את הגויה? )רבע ככר(
לר''ש :שתי ביצים :לר''י :שתי ביצים חסר קימעא ,לרבי יוסי :שתי ביצים שוחקות,
לרבי :שתי ביצים ועוד אחד מעשרים בביצה,
לריו''ח בן ברוקה :כביצה ומחצה שוחקות.

שני בתים ושלש חורבות ביניהם ,בנויות כחצובה
לרב :כ''א משתמש בסמוך שלו על ידי זריקה] ,אין אדם אוסר דרך אויר[ והאמצעי – אסור*.
לשמואל :כ''א אסור להשתמש אפי' בחורבה שסמוכה לו ,וכ''ש שהאמצעי אסור.
*דשניהם משתמשים בכל החורבה ולכן גם לא דמי לבור שבאמצע שאין אחד אוסר על חבירו.

כמה שיעור האוכן לטמא טומאת אוכלין? )שמינית ככר(
לר''ש :ביצה ,לרבי נתן ורבי דוסא :כביצה וכקליפתה ,לחכמים :כביצה בלא קליפתה.
לריו''ח בן ברוקה :כביצה חסר רביע

שני בתים משני צידי רשות הרבים אחת גבוה ואחת נמוכה
לרב :אסור לזרוק מזה לזה] ,שמא יפול בר''ה[
לשמואל :מותר לזרוק מזה לזה.

שיעור הסאה אורך הדורות
סאה מדברית  144 -ביצים,
סאה ירושלמית  173 -ביצים )פחות חומש(
סאה דציפורית ) ,207 -ועוד שני חומשים( ,ואם נוסיף ה'ועודות' דרבי 1/20) ,שך ביתה
לכל לביצה( ) 217 :ועוד שני חומשים(

בבית שער אכסדרה ומרפסת לא נחשב בית
נ''מ שא''א להניח שם את העירוב*] ,דעירוב משום דירה[ ,אבל שיתוף מניחים שם ,אפי' במקום
שאינו ראוי לדירה] ,דהעיקר שיהיה משתמר[ אבל במבוי אפי' שיתוף לא מניחים ]אינו משתמר[.
ושהדר שם אינו אוסר
* חוץ מבבית שער דחצר דיחיד) ,אף שהדר שם אינו אוסר(.

שיעור עיסה החייבת בחלה ,ומה למדנו מזה לעניני אכילה?
 7לוגין ) 6לוגין ירושלמית 5 ,לוגין ציפורית( ,ועוד ביצה וחומש ביצה] ,ראשית
ערסתכם  -שהיתה 'עשרית האיפה') ,האיפה היא :ג' סאין שהם י''ח קבין שהם ע''ב לוגין,
שהם תל''ב ביצים ,ועשירית מזה הוא כנ''ל([ ,והאוכל כמדה זו ,הרי זה בריא ומבורך ,יתר
על כן  -רעבתן ,פחות מכאן  -מקולקל במעיו.

בית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית האוצרות נחשב בית
נ''מ שנותנים שם את העירוב,
ושהדר שם אוסר) ,חוץ מאם יש שם לבעל הבית בבית תפיסת יד מדבר שאינו ניטל בשבת כיתד
של מחרישה או טבל וכדו' ,שאז אינו אוסר עליו(,

דף פד
הגדרה
פתח :תשמיש רגיל,
זריקה :תשמיש על כותל י',
שילשול :תשמיש בתוך חריץ עמוק י',

להערות והארות0548465221 :

בני חבורה שהיו מסובין וקדש עליהן היום ,אם במסובין בבית סומכים על הפת משום עירוב ,ואם
מסובין בחצר ,סומכין על הפת משום שיתוף
ר''ע ורבי מכבדים עשירים כ''א לפי עשרו] ,ישב עולם לפני אלהים )בזמן ש(חסד ואמת מן
ינצרהו[,
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