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חלק מהציורים נלקחו באדיבות

ַא ְר ִכ
תוכנת ציורים של יוני גרשטיין
להזמנות03-6760564 :

יישר כח לכל המלמדים שעברו על העבודות והעירו את הערותיהם המחכימות.
ובפרט לרב א.ב .שליט"א שליווה אותי לכל אורך לימוד המסכת בהערותיו המחכימות
ובתיקוניו החשובים ,וכן על הציורים המיוחדים שצייר בחלק מן העבודות.
וכן לרב י.כ .שליט"א שעבר על העבודות ,תיקן והוסיף כיד ה' הטובה עליו.

בס"ד

מלמד יקר!
עמל ויזע רב הושקעו ב"ה בעבודות אלו של מסכת עירובין,
והן מחולקות חינם בשמחה מרובה לכל דורש  -לזיכוי הרבים על מנת לסייע בעז"ה
לתלמידים  -בהבנת המשניות ,ולמלמדים  -בהסברתם ובסיכומם.

בקשתי שטוחה
מכל המלמדים שליט"א המשתמשים בעבודות אלו,
העבודות של מסכת זו שונות מאוד ממסכתות אחרות שהיו עד כה והן הרבה יותר
מורכבות וקשות .הרגשתי את זה לכל אורך הדרך ....והרגשתי שליחות מיוחדת
בעבודות של מסכת זו...

אנא מכם השלימו אותן יחד עם התלמידים נ"י,
העבודות במסכת זו

)במיוחד ,ואף במסכת פסחים וחגיגה(

מיועדות לחזרה וסיכום מהיר ביחד

עם המלמד ,ומנסיוני קשה להם מאוד לעשותן לבד וזה גורם לשנאת העבודות
)"כפשוטו" ,לצערי  -זה הוכח בשטח(...
ומצד שני כשהעבודות נעשות ביחד ,התלמידים אוהבים לעשותם ורוצים עוד ועוד
עבודות ...והתועלת מכך עצומה!
אז אנא מכם השלימו את העבודות יחד עם התלמידים ותפיקו מהן בעז"ה את
התועלת המרבית!

בהערכה עמוקה למצדיקי הרבים.
המו"ל.

על מסכת עירובין

קובץ מס' 1
נתקבל מ"משנה בהבנה"

)מתוך (3
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הקדמה למסכת עירובין

חצר ומבוי
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שני סוגי "מבוי" הם" :מבוי מפולש" ו"מבוי סתום"

מבוי מפולש:
מבוי הפתוח בשני ראשיו
אל רשות הרבים ,מצדו האחד
יוצאים לרחוב אחד ,ומצדו השני
יוצאים לרחוב אחר .ואינו נחשב
לרה"ר מפני שאינו רחב ט"ז אמה.
)קצותיו(

חצר

חצר

רשות הרבי

רשות הרבים

מבוי סתום:

חצר:
בזמן המשנה היו הבתים בנויים בתוך חצרות
דיירי הבתים שבתוך החצר היו נכנסים ויוצאים דרך פתח החצר,
ומהחצר היו יוצאים לרחוב הנקרא "מבוי".

מבוי:
"מבוי" הוא רחוב עם פתחים שדרכם נכנסים לחצרות הבתים,
מה"מבוי" יוצאים לרשות הרבים – לרחוב הראשי.
נמצא שמי שנמצא בביתו ורוצה להגיע לרשות הרבים,
צריך לצאת אל החצר ,מהחצר אל המבוי ומהמבוי לרשות הרבים.

מבוי שיש בו רק פתח אחד
שדרכו יוצאים לרשות הרבים,
ומשלוש רוחותיו הוא מוקף במחיצות
שיש בהם פתחים לחצרות כפי שראינו.
ואפילו אם המבוי רחב ט"ז אמה – אינו
רה"ר מפני שאינו מפולש )פתוח( מצד לצד.

חצר

חצר

רשות הרבים

רשות הרבים

טלטול במבוי:
מן התורה מותר לטלטל ב"מבוי סתום" כברשות היחיד
)ד' רשויות שבת ,גדריהם ודיניהם מפורטים ב"ה בטבלה בנפרד(

אך כיוון שהמבוי דומה לרשות הרבים
חששו חכמים שאנשים יכשלו ויבואו לטלטל ברשות הרבים ממש
משום כך גזרו חכמים שיהיה אסור לטלטל בו )כדין "כרמלית"(

)שהרי גם הוא רחוב המשמש את הרבים(

עד שיעשו תיקון בפתח המבוי.
)וגם יעשו "שיתופי מבואות" ע"י הנחת דבר מאכל באחד מן הבתים שבחצרות ,כפי שנראה בהמשך(

בס"ד

עירובין  -הקדמה
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כדי להתיר טלטול ב"מבוי סתום"
קוֹרה".
תיקנו חכמים שיש להעמיד בפתח המבוי או " ֶל ִחי" או " ָ

)כהכנה לשיתופי מבואות שנראה בהמשך(

לחי:
עמוד בצד הפתח של המבוי
גובהו :לפחות עשרה טפחים
רחבו ועביו :אפילו כלשהוא.
הלחי צריך לעמוד בתוך שלושה טפחים
הסמוכים לקיר פתח המבוי.

-4-
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אלא מונח מעליהן אפילו בגובה רב – נחשב
כמונח עליהן – מפני שאומרים "גּוּד אַ ִסּיק"
פירושְ :משׁ ֹו וְ הַ ֲעלֶה )כביכול( את הקנים
העומדים עד שיפגשו בקורה השוכבת למעלה.

"היכר" או "מחיצה":
ֶ
יש שתי שיטות בגדרה של ה"קורה" ,האם היא מועילה מטעם
"היכר" או מטעם "מחיצה".

קורה:

פירוש "היכר" :חכמים תיקנו את הנחת הקורה כדי שיהיה היכר והבדל
בין המבוי  -לרשות הרבים שלא יבואו לטעות ולטלטל גם ברשות הרבים

קורה – שמניחים אותה
מעל כל רוחב פתח המבוי.
רוחב הקורה צריך להיות לפחות טפח.

אבל אינו משום מחיצה.
פירוש "מחיצה" :חכמים תיקנו את הנחת הקורה כדי שהיא תחשב למחיצה
ברוח רביעית של המבוי

תיקון מבוי מפולש:

)לפי פירוש זה צריך ד' מחיצות(

ולגבי "לחי"  -פשוט לפי כולם  -שהוא משום מחיצה.

כדי להתיר טלטול ב"מבוי מפולש"
כמו שיש למבוי סתום( לא מספיק להניח "לחי" או "קורה" בפתחיהם אלא יש לתקן
את אחד הפתחים של המבוי ע"י "צורת הפתח" ואז את הפתח השני של
המבוי יהיה אפשר לתקן גם ע"י "לחי" או "קורה".
)שהוא יותר פתוח מפני שיש לו רק ב' מחיצות ולא ג' מחיצות

צורת הפתח:








מניחים קנה מצד אחד וקנה מהצד השני
וקנה מונח על גביהן.
ואפילו אם הקנה לא מונח ממש על גביהן -

"פתח" או "פירצה":
מבוי שראינו שאפשר לתקנו
ע"י הנחת "לחי" או "קורה" בפתחו,
זה רק אם פתחו של המבוי
רחב עשר אמות ולא יותר.
אך אם פתח המבוי רחב יותר מעשר אמות
אינו נקרא "פתח" אלא נחשב כ"פירצה"
ואין מועיל לו "לחי" או "קורה".
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"עירובי חצרות" ו"שיתופי מבואות"

עירובי חצרות:
חצר המוקפת במחיצות כראוי וגרים בה כמה בני אדם בבתים נפרדים
אע"פ שהיא נחשבת לרשות היחיד ,אסרו חכמים לטלטל חפצים
מהבית לחצר  -וכן מהחצר לבית עד שיעשו "עירובי חצרות".
וזהו מתקנת שלמה המלך שלא לטלטל בין מקומות השונים בדיוריהן
שהרי החצר משותפת לכל דיירי הבתים
ואילו הבית שבחצר מיוחד רק לאנשים הדרים בו
ושלמה המלך תיקן זאת  -גזירה שמא יבואו לטלטל גם ברשות הרבים.

הכנת עירוב חצרות
לאחר שתיקנו את מחיצות החצר כראוי )העמדת שני פסים בפתח החצר( צריך
"לערב" את כל בני החצר ביחד  -לוקחים פת מכל בית ומניחים אותה
קודם כניסת השבת באחד מן הבתים ובכך נחשבים כל הדיירים
כאילו כולם גרים באותו בית שם הונח העירוב
ונחשב הדבר שאין החצר חלוקה בדיוריה ומותר לטלטל מהבית לחצר ולהיפך.

שיתופי מבואות:
אחרי שתיקנו את המבוי ע"י הנחת "לחי" או "קורה" בפתח המבוי ,צריך
"לשתף" את כל דיירי החצרות ביחד .וכמו שאסרו חכמים לטלטל מהבית
לחצר ומהחצר לבית עד שיעשו "עירובי חצרות" כך גם אסרו חכמים לטלטל
מהחצרות למבוי – ומהמבוי לחצרות עד שיעשו "שיתופי מבואות"

הכנת שיתופי מבואות
כל החצרות במבוי משתתפות במזון בשיעור מסוים ומניחים אותו באחת
החצרות או באחד הבתים ובהכנה זו יכולים לטלטל גם מהמבוי לחצרות.
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בס"ד

דינו
מדאורייתא:

הגדרתם:

הגדרתם:

דינו
מדאורייתא:

כרמלית
אינה רשות היחיד
דינו מדרבנן:

ואינה רשות הרבים.
אינה כרשות היחיד:

מותר

רשות
היחיד

מקום המוקף

לטלטל בתוכה.

 4מחיצות

אסור

בגובה  10טפחים )ויותר(

ויש בו לפחות  4על 4
טפחים

לטלטל ממנה
לרשות הרבים
)אך אין איסור
לטלטל ממנה
לכרמלית(

דינו מדרבנן:

  

   

  

אסור
לטלטל
ממנה גם
לכרמלית





)וכן מקום ללא מחיצה כלל

כרמלית

כגון ים או נהר(...

אינה רשות הרבים:


וכן להיפך.

 

     

  

      





אסור
מותר
לטלטל בתוכה

לטלטל בתוך
הכרמלית

כמו ברשות
היחיד.

)שמא יטלטל
גם ברה"ר(

מותר

אסור

לטלטל ממנה
לרשות הרבים

לטלטל ממנה
לרשות הרבים

ולרשות
היחיד

או
לרשות היחיד

וכן להיפך.

וכן להיפך

)לדוגמא :רחוב – מבוי שאין
ברחבו  16אמה ולכן אינו יכול

אסור
מקום הילוך לרבים

רשות
הרבים

לטלטל בתוכה
 4אמות.

רחבו  16אמה
והוא מפולש מצד לצד

אסור

)ויש אומרים שצריך שילכו
בה  60ריבוא אנשים כל יום

לטלטל ממנה
לרשות היחיד

 600,000כדגלי מדבר(.

)אך אין איסור
לטלטל ממנה
לכרמלית(

להיחשב רשות הרבים(

בין מדאורייתא ובין מדרבנן:

אסור
לטלטל
ממנה גם
לכרמלית
וכן להיפך.

מקום שאין בו  4על 4
טפחים

מקום
פטור

אפילו שהוא מוקף
במחיצות מ 4-צדדיו.

מותר
לטלטל בתוכו לכתחילה.

מותר

)גם אוויר רשות הרבים

לטלטל ממנו לרשות הרבים,

נחשב מקום פטור(

לרשות היחיד וכ"ש לכרמלית
וכן להיפך.

למעלה מי' טפחים

עירובין פרק א' משנה א'

בס"ד
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בס"ד

המקרה:
ָמבוֹ י
שהוּא ָּגבוֹ ּ ַה
ֶׁ
אפשרות א' :מקום שאינו רחב __________
אע"פ שהוא _____ משני ראשיו
לרשות הרבים )מבוי מפולש(.
אפשרות ב' :מקום רחב ____________
אך ראשו ______ פתוח לרשות הרבים

לְ ַמ ְעלָ ה
מֵ ֶע ְׂש ִרים ַא ּ ָמה
והניח את הקורה
למעלה מ 20-אמה

איך קבעו חז"ל להתייחס למבוי? ___________
מה דינו מדאורייתא? _____________________
כדין רשות ה_____ שמותר לטלטל בתוכה ואסור להוציא ממנה לרה"ר.
אך רבנן גזרו ____________________ שמא______________________

ְוהָ ָרחָ ב

וכדי שיהיה אפשר לטלטל במבוי תיקנו רבנן שיעשה תיקון – היכר בפתח המבוי:

שר ַא ּמ ֹות
מֵ ֶע ׂ ֶ

או "_____" פירוש :עמוד גבוה י' טפחים

מבוי שרוחב פיתחו

ורחבו ועביו אפילו כלשהו ומעמידים אותו
סמוך לכותל באחד מצדדי פתח המבוי.

יותר מעשר אמות

שמניחה שוכבת למעלה על פתח המבוי
מכותל לכותל לכל רוחב הפתח.
והתיקונים הללו יהיו היכר לבני המבוי שאין זה רשות הרבים
וכך לא יבואו להתבלבל ולטלטל גם ברה"ר.

לפי תנא קמא:

לפי רבי יהודה:

_________.
מדוע? כי ת"ק סובר ֶשׁהֶ ֵתּר

______________.

קורה הוא משום ______
ולכן אם זה גבוה למעלה מ-
 20אמה_____________ :
____________________

מדוע? כי רבי יהודה סובר

באיזה מקרה גם לפי תנא
קמא לא צריך להנמיך את
הקורה שתהיה פחות מ20-
אמה? ______________
___________________
מדוע?_______________
___________________

ואילו ראשו השני _____ )מבוי סתום(.

או "_____" פירוש :קורה רחבה טפח

מה הדין?

לו
ְו ִאם יֵ ׁש ֹ
צ ּו ַרת הַ ּ ֶפ ַתח
שני קנים המונחים
בשני צדדי הפתח
וקורה מונחת על גביהן

_________.
פירוש____________:
_________________
מדוע? )רע"ב \ תוי"ט(
כי רחב מ 10-אינו______
אלא_______ והיכר מועיל
רק ב_____ ולא בפירצה.

ֶשׁהֶ ֵתּר קורה
הוא לא משום ______
אלא משום _______
)פי תקרה יורד וסותם(

ולכן אפילו למעלה מ20-
אמה כשר מפני ש_____
_________________

_______________.
)ואין הלכה כרבי יהודה(

)עיין תוי"ט(

_______________
מדוע?__________
_______________

בין אם המבוי גבוה למעלה מ___ אמה
ובין אם המבוי רחב יותר מ___ אמות
הדין_____________________________:
כיוון שצורת הפתח נחשבת למחיצה.

עירובין פרק א' משנה א'

בס"ד

בס"ד

עירובין פרק א' משנה א'
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20

יש שני סוגי טפחים :טפח ______ וטפח ______

 20אמה לפי טפח שוחק

מהו שיעור "אמה"?____________________
מהו שיעור "טפח"?____________________

 20אמה לפי טפח עצב

אם נמדוד לפי
טפח "_____"
זה יהיה ____
כיון שזה
_____ מ20-
אמה
וזה יהיה
קולא.

לכן נמדוד
בטפח "____"
שאז זה _____
כיון שזה
למעלה מ20-
אמה.

מהו טפח "עָ צֵ ב"? ________________________________________
מהו טפח "שׂוֹחֵ ק"? ______________________________________

קורה הגבוהה למעלה מ 20 -אמה

טפח שׂוֹחֵ ק

טפח עָ צֵ ב

"____"
כגון :כשמודדים האם הקורה נמצאת למטה מ 10-טפחים )שאז זה פסול( – שם
צריך למדוד לחומרא  -בטפח _____ )מרווח(

שאז המבוי יפסל אם הוא לא

בגובה של  10טפחים לפי מדידה של טפח שוחק )מרווח – גדול יותר(.

ותמיד הולכים בזה לחומרא:

כגון :כשמודדים האם הקורה נמצאת למעלה מ 20-אמה ,שם צריך למדוד

אמה לפי מדידה של טפח עצב.
)ראה ציור(

 10טפח עצב

לחומרא  -בטפח ____ )מצומצם(

שאז הקורה תיפסל גם אם היא גבוהה 20

10
 10טפח שוחק

"_____"

אם נמדוד
לפי טפח
"_____"
זה יהיה ____
כיון שזה לא
_____ מ10 -
טפחים
וזה יהיה
קולא.

10

קורה שאינה גבוהה  10טפחים

לכן כאן נמדוד
בטפח "_____"
שאז זה _____
כיון
שזה למטה מ-
 10טפחים.

עירובין פרק א' משנה ב'

בס"ד

  


  

    
"! '   #! $% &%

לפי
בית שמאי:

לפי
בית הלל:
לפי רבי
אליעזר:

____________
____________

____________
____________

____________
)הגמ' נחלקת האם צריך
בנוסף ללחיים גם קורה או
שלא צריך גם קורה(

בס"ד

   


מדוע?
כי סוברים שמדאורייתא
צריך _________________
ובאה הלכה למשה מ_____ והֵ קלה
שמספיק שיעשה בצד הרביעי
__________ ,וצריך גם ____ וגם
______ כדי שתהיה סתימה מעולה
הדומה יותר למחיצה רביעית.
כי סוברים שמדאורייתא
מספיק רק ________________
ובאה הלכה למשה מ_____ והחמירה
שצריך להוסיף לרוח רביעית ____
________________ ,ולכן מספיק
)היכר קלוש( או ____ או ______.
שסובר כדברי בית שמאי
שמדאורייתא צריך __ מחיצות
ובאה הלכה ל_____ מסיני להקל,
אלא שמחמיר שצריך סתימה יותר
מעולה של ___ לחיים )וקורה(

באיזה מבוי עוסקת כאן המשנה ,סתום או מפולש? _________________________
______________________________________________________________
מה הדין אם אורך המבוי כרחבו – )מבוי מרובע(?__________________________
______________________________________________________________
באיזה מקרה לחצר יהיה דין של מבוי שכדי להכשירה מספיק רק לחי או קורה )או שניהם(?
______________________________________________________________

עירובין פרק א' משנה ב'

&)     (  &  %
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לפי
תנא קמא:

בית שמאי ובית הלל נחלקו
גם במבוי שרוחב פתחו ____________________
וגם במבוי שרוחב פתחו _____________________
שלפי בית שמאי צריך לעשות _______________
ולפי בית הלל צריך לעשות ________________

לפי
רבי מאיר:
)בשם רבי ישמעאל(

בית שמאי ובית הלל נחלקו
רק במבוי שרוחב פתחו ________________
אך במבוי שרוחב פתחו _____________________
גם בית שמאי וגם בית הלל סוברים שמספיק _____________
)כי בפתח כזה צר ניכרת אפילו מחיצה כל שהיא ,מלאכת שלמה ע"פ רבינו יונתן(

כדברי תנא קמא.

לפי רבי
עקיבא:

שבית שמאי ובית הלל נחלקו
גם במבוי שרוחב פתחו ____________________
וגם במבוי שרוחב פתחו _____________________
שלפי בית שמאי צריך לעשות _______________
ולפי בית הלל צריך לעשות ________________

מה בא להוסיף ר"ע על דברי ת"ק? הרי גם ת"ק הביא את מחלוקת בית שמאי ובית הלל
ללא חילוק בין מבוי שפתחו פחות מ 4-אמות או יותר מ 4-אמות?...
אלא אומרת הגמרא:
שרבי עקיבא ותנא קמא נחלקו בנוגע למבוי שפתחו צר כל כך שרחבו פחות מ________.
אחד מהם סובר) _______________________ :כי סתום לגמרי(
ואחד מהם סובר___________________________ :
ולא הוברר מתוך דבריהם __________________________________________.
)במבוי רחב למעלה מ 10-אמות לא נחלקו ב"ש וב"ה כלל  -אלא לפי שניהם לא יעזור גם אם יש גם לחי וגם קורה כפי
שראינו במשנה א' שמבוי רחב י' טפחים צריך למעט ,ולא עוזר אפילו לחי וקורה ביחד אלא רק צורת הפתח(

_______
__________
__________
כי אם הֶ ֵתּר קורה
הוא רק משום ______ אז בהנחת
ה_____ ברוח רביעית
אין זה נחשב שיש למבוי __ מחיצות
ולכן אינו נהיה לרשות ה______.
_______
_______
_______
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____________
____________

ולפי רבי יהודה :אין הבדל בין קורה ללחי כי הוא סובר שגם היתר קורה משום ______ וגם היתר לחי משום ______.

לחי
_______
__________
__________



____________
____________

אין היכר שהונחה שם בקביעות לבנין

להיות בה קביעות וחוזקה.



הזורק מרשות
הרבים לתוכו?

אינה רחבה וחזקה כשיעורים הללו

משום ______" ולכן לא צריך



מה דין

של הקורה

קמא קורה )מועילה( משום _____ ואם

מדוע? כי לשיטתו "קורה



&

)('

*+,

)

-.



עירובין פרק א' משנה ב'

חָ זְ ָק ּה

הקורה צריכה להיות ______ כדי
שתוכל לסבול את כובד ה_______
ולא ______ .מדוע? כי לפי תנא

הקורה לא צריכה להיות
_______.

_______
_______

של הקורה

מדוע? כי גם לר"י שסובר
שקורה מועילה
משום ______ )ולא משום היכר(
הקורה צריכה להיות רחבה
_____ כי ללא זה
אין היא נקראת "תקרה"
ולא שייך לומר בה
"פי ______ יורד ו______"

כי אם הֶ ֵתּר לחי הוא משום _____
אז בהנחת ה ____ ברוח רביעית
נחשב הדבר שיש למבוי __ מחיצות
כרשות ה_____.

ָר ְח ּ ָב ּה

אָמרוּ ְ -רחָ בָ ה כְּ ֵדי ֶשׁתּוּכַל
"הַ קּו ָֹרה ֶשׁ ְ
לְ ַקבֵּ ל _______"
מה רוחב האריח?
חצי______ כלומר ______:טפחים.
ואפילו שהאריח הוא ברוחב של טפח
וחצי )חצי טפח יותר מרוחב הקורה(,
מספיק שהקורה תהיה רחבה _____
מפני שאפשר להשוות את חצי טפח
הנותר ע"י מריחת ____ בעובי
אצבע )רבע טפח( מצד אחד
ואצבע )רבע טפח( מהצד השני.

גם לפי רבי יהודה הקורה
צריכה להיות רחבה ______



האם בהנחתה
נשאר המבוי
כרמלית
או שנהיה
רשות היחיד?

ָר ְחבָּ הּ וְ חָ זְ ָקה של הקורה שאמרו במשנה הקודמת שמכשירים בה
את המבוי לטילטול בשבת...

קורה

בס"ד

בס"ד

עירובין פרק א' משניות ג'-ד'

עירובין פרק א' משנה ה'

בס"ד

עירובין פרק א' משנה ו'

בס"ד

אלו סוגי קורות מביא רבי יהודה
שהן כשרות אע"פ שלא יכולות לקבל אריח?
  



1

"היתה של ____
או של ______"

______________

שהיא __________

כלומר_________:


   

 
   

 
 


מהו שיעורן של הלחיין?
________________.
כשיעור גובה מחיצות ה_____ שצריכות
להיות גבוהות לא פחות מ_____________.

______________

2

כלומר________:
"היתה _________"

גובה
הלחיין

3



  

מה הדין אם המבוי גבוה יותר מעשרה טפחים
האם גם הלחי צריך להיות באותו גובה של המבוי?
_______________________________.

______________

עיין בתוי"ט :מה עוד צריך להיות מונח בגובה של

שאז אפשר

 10טפחים לכל הפחות? _________________

_______________

מדוע התנא לא הזכיר גם את דין זה במשנה? _____
______________________________________

"היתה _______"

ובתנאי___________ :

שא"א להניח עליה ______

__________________

בלי שיפול ממנו.

ואיך נדע אם יש בה רוחב טפח? כל שיש בהיקפה ______________  -כלומר
שכדי להקיף את הקורה העגולה צריך חוט של ____ טפחים ,ואם יש בהיקפה ג'
טפחים אז ידוע שהרוחב הפנימי שלה הוא _____.

רוחב
ועובי
הלחיין

לפי תנא קמא:

______________.

לפי רבי יוסי:
______________.
כי סובר שצריך
דבר חשוב במחיצה
)לחי משום מחיצה(

אבל מודה שהעובי כלשהו

בס"ד

עירובין פרק א' משנה ז'

גובה  10טפחים

  

לפי
תנא קמא:

________

כי סובר ש___ חיישינן
שמא _____ )ותכווץ(
מדוע?___________________ )תוי"ט(
מדוע לא חוששים
שמא תברח או תרבץ תחתיה
)ותהיה פחות מ 10-טפחים(?
__________________________

לפי
רבי יוסי:

________

כי סובר שחיישינן
שמא ______ ואז ______
ותהיה פחות מ ___ טפחים
ולא ישים לב לכך
ויסמוך על הלחי הזה להיתר טילטול...

-1-

בס"ד

עירובין פרק א' משנה ז'

-2-

בס"ד

עירובין פרק א' משנה ז'

כתוב בתורה "וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה" – כלומר שהרוצה לגרש
את אשתו צריך לכתוב לה גט ולתת בידה.

המשנה מביאה עוד ב' דינים בענין דבר שיש בו רוח חיים:

וצריך שסמוך מיד אחרי "וכתב" – יהיה "ונתן בידה" –
שלא יהיה דבר המעכב בין הכתיבה לנתינה.

א .כל קבר יש עליו טומאה חמורה – שמטמא אדם וכלים.
ב .כל מה ששייך לקבר – נחשב כמו חלק מהקבר ממש.
ג" .גולל" – כיסוי הקבר ,ו"דופק" – האבנים שכיסוי הקבר נשען עליהם גם הם טמאים
משום "קבר" ולומדים זאת מהפס' "וכל אשר יגע על פני השדה"  -לרבות "גולל" ו"דופק"
ד .ב"גולל" ו"דופק" יש חידוש :שגם אחרי שנפרדו מהקבר נשארת עליהם טומאת קבר.
ה .בעלי חיים אינם מקבלים טומאה כשנוגעים במת.
ו .הנידון שלפנינו – כשעשו גולל לקבר מבעל חיים )כפוּת( האם זה נחשב חלק מהקבר
ומטמא )אדם וכלים( גם אחרי שפרש מהקבר או לא?...

דבר שיש בו
רוח חיים

שעשאוהו

לפי
תנא
קמא

גולל לקבר
)כיסוי לקבר(

האם מטמא
אדם וכלים
שנגעו בו ?

לפי
רבי
מאיר

__________________.
מדוע? כי סובר שגם דבר שיש
בו רוח חיים נחשב ל______
ולכן נחשב חלק מהקבר
ומטמא ____ ו______.
__________________.
מדוע? כי סובר שכל מחיצה
שיש בה _________ אינה ________
ולכן לא נחשב חלק מהקבר.
איזה עוד דבר פוסל רבי מאיר מאותה סיבה?
)תוי"ט( _________________________.

ולכן אם כתב גט על קרן המחוברת לפרה ורוצה לתת לה רק את הקרן )ללא הפרה(
הגט פסול ,מפני שצריך ל_____ את הקרן בין הכתיבה  -לנתינה.
אך אם כתב על ה____ ורוצה לתת לה את כל הפרה עם ה____,
בזה נחלקו ת"ק ורבי יוסי הגלילי האם זה גט כשר או לא.

דבר שיש בו
רוח חיים
האם אפשר

לכתוב
עליו גט
)על קרניו או על עורו(

ולגרש בזה
את האשה?

לפי
תנא
קמא

לפי
רבי יוסי
הגלילי

________________.
מדוע? שנאמר" :וְ כָ תַ ב לָהּ ____ כְּ ִריתוּת"
ולא כתוב "וכתב לה __ספר"
אלא "סֵ פֶ ר" מלשון _____________.
לכן אין צריך לכתוב דווקא בספר – בשטר
אלא אפשר לכתוב גט גם על __________.
__________________.
מדוע? שנאמר" :וְ כָ תַ ב לָהּ ____ כְּ ִריתוּת"
מה ספר אין לו ________
אף כל דבר שכותבים עליו גט
צריך להיות ללא _____________.

-1-

בס"ד

עירובין פרק א' משנה ח'

בס"ד

המקרה:
אם הפרוץ
מרובה
על העומד

-2-

פירוש:
_____________
_____________

אם
הפרצה
ברוחב של

יש שלושה דרכים לעשיית "מחיצה" לשיירה החונה בבקעה
כדי שיוכלו לטלטל שם בשבת

משנתנו תביא את אפשרות א':
" ַשׁיָּ ָרא ֶשׁחָ נְ תָ ה בַ ______ וְ ִה ִקּיפוּהָ בִּ כְ לֵי ____ ְמ ַטלְ ְטלִ ין בְּ תוֹכָ הּ".
מה היה דין הבקעה

)שדה פתוחה ללא מחיצות(

לפני הנחת המחיצות?

________  -שחכמים אסרו לטלטל בה עד שיעשו בה _____ כראוי.

אם
העומד
מרובה
על
הפרוץ

_____________

10
אמות

_____________

)ומטה(

_____________
_____________

_____________

יותר
מ10-
אמות

_____________

באיזה גובה צריכה להיות המחיצה?

האם מותר לטלטל גם כנגד

המקום הפרוץ?_____.

)ואפילו אם זה רק פירצה אחת(

מדוע? כי אנשים לא
רגילים לעשות פתח
רחב יותר מ  ___-אמות
וזה לא נחשב לפתח
אלא ל_______.
האם מותר לטלטל לפחות כנגד
המקום שיש בו מחיצות?____.

___________

אינה נחשבת ________.

_________.
מדוע?____________
________________.

_________.
אם
הפרצה
ברוחב של

מה הפירוש" :והקיפוה בכלי בהמה"? _______________________

כי בפחות מגובה זה

________.
ואסור לטלטל אפילו כנגד העומד )מול
המקום שכן יש מחיצה עומדת(.

פרוץ
כעומד

_____________
_____________

__________________.

באיזה מקרה אפילו אם יש פרצה רחבה יותר מ 10-אמות
בכל זאת נקראת "פתח" ויכול לטלטל באותו מקום?________________

עירובין פרק א' משנה ט'

בס"ד











  

עירובין פרק א' משנה י'

בס"ד

          
         

הקדמה לדין "לָבוּד"














הלכה למשה מסיני שכל אוויר )רווח( ברוחב של פחות מ 3-טפחים בין
שני דברים נחשב לסתוּם – וכאילו שניהם מחוברים זה לזה.
ולכן אם יש מחיצה של קנים שהרווח בין קנה לקנה פחות מ __-טפחים
אפילו שהפרוץ )האוויר( מרובה על העומד )הקנים(  -המחיצה כשרה
מדין "לבוד"  -שגם האוויר ברווח שבין קנה לקנה נחשב לסתום.

מהי הדרך הנוספת להתיר את הטלטול לשיירא?
________________________________________________
מהו התנאי בהכשרת המקום ע"י העמדת קנים?

באיזה גובה צריכה להיות המחיצה של החבלים?___________
איך מניחים את החבלים כדי שהמחיצה תגיע לגובה זה?

________________________________________________
מדוע? ___________________________________________

יחים __ חֲ בָ לִ ים זֶה לְ ______ ִמזֶּה"
"מַ נִּ ִ

לסיכום:
מהן ג' הדרכים להתרת טלטול לשיירא החונה בבקעה?
._________________________ (1
.__________________________(2

3

.__________________________(3

2
1
ולכן צריך שעובי שלושת ה_______ ביחד
יהיו יותר מ_____" - ,טפח" כדי להשלים את ה____
החסר וה"יותר" כדי להשלים גם את ה" __-משהו'ין"
שחסר בין חבל לחבל )כדי שיהיה דין "לבוד"(.

כמה גובה חסר להשלמת
המחיצה ל 10-טפחים?
_____ ו._____ 3-
שליש טפח  +משהו
שליש טפח  +משהו
שליש טפח  +משהו

טפח
ו3-
"משהו"

איך נקראת המחיצה השניה? "______" – כמו חוטי הרוחב של האריגה.
איך נקראת המחיצה השלישית? "____" – כמו חוטי האורך של האריגה.

עירובין פרק א' משנה י'

בס"ד

עירובין פרק א' משנה י'

בס"ד

ַא ְר ּ ָב ָעה ְ ּדבָ ִרים ּ ָפ ְטר ּו בַ ּ ַמ ֲחנֶה...
באיזה מחנה מדובר כאן?________________________________.

לאחר שראינו שניתן לעשות גם מחיצה גרועה של " ְשׁ ִתי" או של "עֵ ֶרב" ,נחלקו

בין במלחמת ______

התנאים האם חכמים התירו לסמוך על מחיצה זו רק לשיירא או גם ליחיד...

אלו ד' דברים שאסורים מדרבנן  -הקלו בהם חכמים ליוצאי המלחמה שבמחנה?

מתי מספיק מחיצה גרועה של "שתי" או של "ערב"
ומתי הצריכו לעשות גם "שתי" וגם "ערב"?

שיירא
לפי
רבי יהודה
לפי
חכמים

יחיד

יחיד
הנמצא
במקום ישוב

החונה
בבקעה

)דומיא דשיירא(

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

הנמצא בדרך

" (3ו_____"

)רבנן קמאי(

לפי רבי יוסי
בר רבי
יהודה
לפי
חכמים

"מביאין
____ (1
מכל ___"
"ופטורים
 (2מ_____
____"

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

" (4ו_____"

)רבנן בתראי(
כמה אנשים נקראים שיירה?___
לפי רבנן בתראי שמקילים – איזו חומרא בכל זאת הם מחמירים במחיצות אלו?
 (1יחיד – יקיף רק שטח של __________ ולא יותר.
 (2שיירה – יקיפו כמה שרוצים ובתנאי שלא ישאר מקום פנוי בתוך
ההיקף יותר מ____________.

)כגון כיבוש הארץ(

ובין במלחמת _______

)להרחבת גבולות הארץ(

חכמים הקלו לאנשי הצבא שבמחנה לקחת _____ להסקה
אפילו מ_____ של אחרים ואפילו אם כבר עשו אותם
הבעלים _______.
מדוע אין זה גזל? כי יש כח ביד ______ לתקן כך על פי
הכלל של "הפקר בית דין ______"
מאיזה רחיצת ידיים הם פטורים? _______________
שזה מצווה מ_______.
באיזה רחיצת ידיים הם חייבים ולא פטרום חכמים מזה?
_________________ .מדוע?_________________
________________________________________.
"דמאי" פירושו :פירות שנלקחו מעם הארץ וספק אם הם
מעושרים ,שמדין תורה אין צריך ל____ פירות אלו כי רוב
עמי ארצות ________ פירותיהם ,אבל כיוון שיש מיעוט
עמי ארצות שאינם _______ פירותיהם  -תיקנו חכמים שכל
פירות של עם הארץ נקראים "_____" וצריך לעשרם שמא
לא עושרו ,וכאן ביוצאים למלחמה הקלו ______ שאינם
צריכים ל______ פירות "דמאי" אלא לאכלם כמו שהם.
מדרבנן אסור לטלטל מבית לבית בחצר עד שעושים "ערובי
_______" )לוקחים פת מכל דייר בחצר ומניחים אותה בבית אחד וכך
נחשבים כולם כאילו דרים בבית אחד( אך כאן במחנה היוצאים
למלחמה אם היו אהלים בתוך המחנה התירו חכמים
ל______ ביניהם אפילו אם לא עשו "ערובי ________"
איזה עירוב חייבים יושבי המחנה לעשות? "__________"
שאם רוצים לצאת יותר מ 2000-אמה ממקום שביתתם
צריכים להניח מזון בער"ש בסוף  2000אמה של המחנה ואז
יוכלו ללכת עוד  2000אמה ממקום הנחת "עירוב _______"
מדוע מזה לא פטרום רבנן? כי ערובי תחומין הוא איסור
שמצאו לו סמך מ_______  -שנאמר" :אַל יֵצֵ א ִאישׁ
ִמ ְמּקוֹמ ֹו בַּ יּוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י"

בס"ד

עירובין פרק ב' משנה א'

-1-

-2-

בס"ד

לפי רבי יהודה:
יראוֹת"?____________________________
מה הפירוש "בֵּ ָ
איזו רשות הן הביראות?__________ .מדוע?______________________.
איזו רשות הוא המקום שמחוץ לביראות?____________
מדוע אסור למלאות מים מהבאר?__________________________________
מדוע צריך לעשות "פסים" סביבות הביראות?_________________________
__________________________________________________________

יוּמ ִדין" ,כלומר ___ :עמודים כפולים.
עושים ___ " ְד ְ
נראים כ,___:
כלומר :כיוון שכל עמוד
פונה ל__ צדדים ומניחים
את ארבעתם בארבע הפינות






















































































































































יוצא שיש ___

___ = ___ פסים.



























































נחלקו רבי יהודה ורבי מאיר
איזה "פסים" – מחיצות צריך להעמיד סביבות הבאר כדי שהמקום יחשב
שׁוּטים"?
יוּמ ִדין" או שצריך גם "פְּ ִ
לרשות היחיד ,האם מספיק לעשות רק " ְד ְ

יוּמ ִדין"?_______________
מה הפירוש " ְד ְ

ולפי רבי מאיר:
עושים ___ פסים ,נראים כ,___:
מפני שצריך להוסיף:
__ פסים "פשוטים" ברווחים שבין

_______________________________

"______" ל "________"

_______________________________

6

= יוצא שזה נראה כ ___ -פסים" __ ] .דיומדין" )4

 2צדדים( ו" ___-פשוטים"[

#
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0
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3

)
)

(

__________________________

/

שׁוּטים"?
מה הפירוש " ְפּ ִ

גובה ,רוחב ועובי ה"פסים"
מה גובהן של הפסים?__________ .מדוע? _________________________.
מה עוביין?_____________.
מה רוחבן?_______  -כלומר ______.
)עיין בתוי"ט :מדוע בחצרות מספיק להעמיד פסים ברוחב של  4טפחים ואילו כאן צריך להעמיד פסים
ברוחב של  6טפחים? ________________________________________________________(

-3-

בס"ד

בס"ד

עירובין פרק ב' משנה א'

-4-

איזה רווח צריך שיהיה בין ה"דיומדין"
כדי שתספיק מחיצה של " 4דיומדין" שנראים כשמונה )ללא העמדת "פשוטים"(.

לפי רבי מאיר:
"כִּ ְמא ְשׁ ֵתּי _______ ֶשׁל _______ _______ בָּ ָקר"
כלומר :רבי מאיר מצריך שבין ה"דיומדין" יהיה רווח שיוכלו
להיכנס לשם בבת אחת ___ ְרבָ קוֹת – שתי ְצמָ ִדים ,שבכל צמד
יש ___ בקרים – שביחד זה ___ בהמות.
כמה רוחב כל בקר?____________ )  ,(123כפול  6בקרים = ___ אמות.
וזה הרווח שמתיר רבי מאיר שיהיה בין ה"דיומדין" )כדי שלא יצטרכו להוסיף "פשוטים"( .
וברוחב של יותר מכך מצריך רבי מאיר לעשות גם "_______" )כפי שהובא במשנה(

לפי רבי יהודה:
)כִּ ְמא ְשׁ ֵתּי ְרבָ קוֹת( " ֶשׁל _____ ______ ְקשׁוּרוֹת וְ א מֻ ָתּרוֹת"
כלומר שלרבי יהודה אפשר שבין ה"דיומדין" יהיה רווח )יותר גדול( שיוכלו
לעבור שם ___ ְרבָ קוֹת – שתי ְצמָ ִדים שבכל צמד יש __ בקרים – שביחד זה __ בהמות
ואם רוחב כל בקר הוא אמה ו________ )  (1 23אז כפול  8בקרים = ________ אמות
1
וזה הרווח שמתיר רבי יהודה שיהיה בין ה"דיומדין".
) (13 3
וברוחב של יותר מכך גם רבי יהודה יצריך לעשות בנוסף ל"דיומדין" גם "_______"

שברווח של  10אמות )ופחות מכך( גם רבי מאיר מודה שמספיק לעשות רק "______"
וברווח של יותר מ 13-ושליש אמות גם רבי יהודה מודה שצריך לעשות גם "______"
וכל מחלוקתם )כפי שראינו במשנה( היא ברווח של בין ____ אמות ל___________ אמות
שלרבי מאיר צריך גם _________ ולפי רבי יהודה מספיק רק ________.


________________________________
____________________________________________________________
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_____________________________

אם בין ה"דיומדין"
יש רווח של









וגם רבי __________ יודה בזה

 10אמות

 

 

)ופחות מכך(
אם בין ה"דיומדין"



יש רווח של

יש רווח

מ 10-אמה
עד  13ושליש
אמה

 

 



 



וגם רבי __________ יודה בזה

יותר מ13-
ושליש אמה
אם בין ה"דיומדין"







  








בזה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה:
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בס"ד

עירובין פרק ב' משניות ב'-ג'

-2-

בס"ד

אלא שנחלקו בזה חכמים ורבי יהודה:

מה ההיקף

הכי קטן
שאפשר לעשות
מסביב לביראות
ויחשב המקום לרה"י?

"שתהא ___________________
בפנים ו______"  -שזה ___ אמות.

לפי חכמים :גם ב"פסי ביראות" מותר לטלטל בהם בכל גודל שיהיו אפילו שזה לא
מחיצות גמורות אלא "פסים" ,שהרי הן נחשבות כ"הוקף לדירה".
ולפי רבי יהודה :מחמירים ב"פסי ביראות" שכיוון שאינם מחיצות גמורות ,גם אם זה
נחשב "מוקף לדירה" מותר לטלטל בהם רק עד גודל של בית סאתיים ולא יותר.

לעשות פסי ביראות בהיקף קטן מכך?

לסיכום:

מדוע לא התירו חכמים
__________________________

מקום שמוקף מחיצות נקרא רשות היחיד ,אך חז"ל חילקו
בין אם המקום "הוקף לדירה" לבין אם המקום "לא הוקף לדירה"

"הוקף לדירה"

"לא הוקף לדירה"

כלומר :שהקפת המחיצות היא
לצורך מגורים או שימושים מרובים.

כלומר :שהמקום הוקף מחיצות
לא לצורך שימושים רבים.

כגון" :דיר"  -של בהמות שעושים

כגון" :גינה" – שמגדלים בה ירקות.

ב_____ כדי לזבלה.
"סחר"  -היקף מחיצה לבהמות
בתוך ה____.
ויש גורסים "סהר" – בית ה______.
"מוקצה"  -רחבה ש______ הבתים.
"חצר"  -מקום _____ שלפני ה____

דינם:
כיון שמקומות אלו "הוקפו לדירה"
התירו חכמים לטלטל בהם באיזה
גודל שיהיו) .אפילו יותר מבית סאתיים(

"קרפף"  -היקף גדול מ____ לעיר
שמכניסים שם ______ לאוצר.

דינם:
כיוון שמקומות אלו "לא הוקפו לדירה"
התירו חכמים לטלטל בהם רק אם הם
עד גודל של _________
אך אם הם יותר גדולים מ__________
אסרו חכמים לטלטל בהם.

איך מוגדרים "פסי ביראות"?
כמקום "ש______ לדירה" מפני שהמים שבהם ראויים לשתיה ואדם משתמש הרבה
במקום זה כדי לדלות משם מים .אלא ש.....

לפי חכמים:

לפי רבי יהודה:

מה ההיקף

הכי גדול
שאפשר לעשות
מסביב לביראות?

מדוע?

_______________
ובלבד
ש_____________

_____________
)כ 70-אמה על  70אמה(

כי משתמשים הרבה
כיוון שאין כאן מחיצות
במקום זה כדי לדלות
גמורות אלא רק
ממנו מים
"_______"
ונחשב"__________" :
החמירו שמותר רק עד
ואין הגבלה לגודל
בית _______ ולא יותר.
ההיקף.

מה המרחק שצריך להיות בין ה"דיומדין" לפסים ובין הפסים לפסים
כדי שיחשבו למחיצה ויהיה המקום נחשב לרשות היחיד?
_____________ ,שהלכה כרבי _______ )במשנה א'(.

-1 -

בס"ד

עירובין פרק ב' משנה ד'

מהי המחלוקת הנוספת בין רבי יהודה לחכמים?
"אם הָ יְ תָ ה ֶדּ ֶר הָ ַרבִּ ים מַ פְ ְס ָקתַ ן" – הסבר__________________________:
ִ

מה הדין?

-2-

בס"ד

לאלו בארות ובורות מועילה מחיצה של "פסי ביראות" ולאלו לא?
 = מועיל פסי ביראות
 = לא מועיל פסי
ביראות

לפי רבי יהודה.__________________________:

הדין:



מדוע?___________________________________________.
לפי חכמים.____________________________:
כיוון שסוברים שיש שֵ ם מחיצה עליהן ואין הרבים מבטלים את המחיצה.

רבי
הטעם:

הדין:

בור

באר

"של רבים" "של יחיד"

מה הפירוש:

_________
_________

_________
_________

_________
_________

_________
_________

האם יש לו
מעלה או חיסרון
ומדוע?

חיסרון
מפני ש____
_________
_________

מעלה
מפני ש____
_________
_________

מעלה
מפני ש____
_________
_________

חיסרון
מפני ש____
_________
_________

באר

בור

באר

בור

הרבים

הרבים

היחיד

היחיד

___

___

___

___

שלא מצוי כ"כ
ש______
המים
ב_____.

שאפי' שיש
לו חסרון
שהמים
יכולים
ל______,
יש לו את
המעלה "של
ה_____"
שיזכירו זה
לזה שאסור
לטלטל שם.

שאפילו
שיש לו
חסרון שזה
"של ____",
יש לו את
המעלה שזה
"_____"
שלא מצוי
כ"כ שיגמרו
בו ה____.

כי יש לו __
חששות:
א .שמא
_____
המים בבור.
ב .אין את
ה_____
שיזכירו לו
שלא לטלטל
שם...

___

___

___

___

שאע"פ
שיש לו מעלה
שהוא
"_____"
יש לו חסרון
שהוא
"של ____"
שאז אם בכ"ז
יגמרו המים
אין מי שיזכיר
לו שאסור
לטלטל שם.
ואין כאן
"_____
למעליותא"

כי אין לו
אפילו
מעלה
_____.

לפי

עקיבא:

כל ההיתר של "פסי ביראות" הוא רק עבור ___________
כדי שיוכלו _______________________________________
ולכן אם נגמרו המים שבבאר )או בבור( _________ לסמוך על "פסי הביראות"
שהרי הם לא _______ גמורה אלא רק קולא שהקילו חכמים.
משנתינו דנה האם מועילים "פסי ביראות" לבארות ולבורות ,של יחיד ושל רבים.

עירובין פרק ב' משנה ד'

לפי



רבי

שיש לו "____
למעליותא"

יהודה

) 2מעלות(

בן
בבא:

הטעם:

א .הוא גם
"_____"
שלא מצוי
כ"כ שיגמרו
בו ה____.
ב .והוא גם
"של _____"
שגם במקרה
רחוק שיגמרו
המים יזכירו
ה_____ זה
לזה...

שאע"פ
שיש לו
מעלה שהוא
"של _____"
יש לו חסרון
שהרי ה___
יכולים
ל_______.
ואין כאן
"_____
למעליותא"

כמה מעלות צריך שיהיה כדי שיועילו "פסי ביראות "?
לסיכום:
לפי רבי עקיבא :מעלה __ .או שיהיה "______" או שיהיה "של _____" )ואפילו בור(
לפי רבי יהודה בן בבא __ :מעלות .גם שיהיה "______" וגם שיהיה "של _____"

בס"ד

בס"ד

עירובין פרק ב' משנה ו'

עירובין פרק ב' משניות ה'-ו'

סיכום הדינים בענין טילטול בגינה ובקרפף
האם מותר
לטלטל אם-

הוקף לדירה
מעולה )שומירה,
בית דירה ,סמוך לעיר(

עד

יותר

הוקף לדירה
גרועה
)בור ,שיח ,מערה(

עד

יותר

לא הוקף
לדירה כלל
עד



   



בית
סאתיים

מבית
סאתיים

בית
סאתיים

מבית
סאתיים

בית
סאתיים

לפי רבי
יהודה בן
בבא

___

___

___

___

___

___

לפי
רבי יהודה

___

___

___
)כי נחשב
הוקף לדירה(

___

___

)כלומר עד ___
אמה ושיריים
על ___ אמה
ושיריים (

___

א.



 

___

 

___

לפי
רבי עקיבא

___

___

___

___

לפי תנא
קמא )ד"אמרו

___

___

___

___

)כלומר עד
בית _______
שלמות
=  5000אמה (

___

___

___

___

___

!



ב.




"


 #

#




)רק עד
בית ____(

אָרכָּהּ יָתֵ ר עַ ל ָר ְחבָּ הּ"...
"רבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר אוֹמֵ ר ִאם הָ יָה ְ
ַ
כמו רבי ______  -שמותר לטלטל בגינה ובקרפף שאינו יותר מבית סאתיים אפילו אם
מהי מחלוקתם של רבי אליעזר ורבי יוסי?
לא הוקף ל_____.
לפי רבי אליעזר :כל מה שהותר לטלטל בגינה ובקרפף עד בית סאתיים אפילו אם לא
הוקף לדירה זה רק אם _____________________ ,מפני שכל מה שהתירו זה רק
שטח "________" ,אבל אם _____________________  -אין מטלטלים בתוכה.
לפי רבי יוסי :ההיתר לטלטל בגינה ובקרפף עד בית סאתיים אפילו כשלא הוקף לדירה
זה גם אם _____________________ ולא רק אם זה מרובע.


"


 
 $

___

לפי מי מדברים רבי אליעזר ורבי יוסי במחלוקתם )בהמשך המשנה(?






___

לו" ,משנה ג'(

מותר לטלטל ב____ וב______
שאינם מוקפים ל_______ ,לא רק עד בית
______ )כדברי ר"ע ות"ק(
אלא מותר לטלטל בהם עד _______
)שזה  30בתי סאה(

 

)כי לא נחשב
הוקף לדירה(

___



יותר

מבית
סאתיים

לפי רבי
אלעאי בשם
רבי אליעזר



     



ג.




#

אם אחד מאנשי ה_____ שכח ל"_____" מער"ש
וכדי שלא לאסור עליהם את ה______ בחצר ביטל
להם בשבת את ______ בחצר )בלא לומר בפירוש
שמבטל גם את רשות ביתו( זה נחשב שביטל להם גם את
רשות ______) .שאומרים שנתכוון גם לכך(
ולכן לכל אנשי החצר _____ :להכניס ולהוציא
גם מ____ שלו מפני שנחשב כשלהם.
אבל לו עצמו________________________ :
כי בשעה שמוציא מביתו לחצר חוזר ו_____
ברשותו ואוסר עליהם שוב את הטלטול בחצר.
שאפשר לצאת יד"ח אכילת _____ ע"י אכילת
"_________" .פירוש א' :ירק שהעלים שלו
דומים ל____ .פירוש ב' :סיב הגדל סביב ה____.

ואין הלכה כאחד מהם ,אלא:
א .גינה וקרפף שלא מוקפים לדירה אפשר לטלטל בהם רק עד בית ________.
ב .אם לא "ביטל רשות ביתו" בפירוש ,אלא רק ביטל "רשות חצרו" ,אסור ל_____
להכניס ולהוציא מביתו ,אבל מבתיהם לחצר _____.
ג" .עקרבנים" אינם "_____" ואין אדם יוצא בהן ידי _____ בפסח.

בס"ד

עירובין פרק ב' משנה ו'

-1-

-2-

בס"ד

שביטל את רשותו בחצר "בסתם" ,ולא הזכיר את ביתו כלל.
אחרי שתיקנו את מחיצות החצר  -צריכים לגבות דבר מאכל מכל אחד ולהניחם בבית
אחד וזה נקרא "עירובי ______".

)וזהו מתקנת שלמה המלך ,ראה בהקדמה למסכת(

אמנם אם אחד מבני החצר שכח ולא _____ ,הוא אוסר לכל בני החצר לטלטל.

שיטת ר' אלעאי בשם ר' אליעזר:

שיטת חכמים:

סתם המבטל רשותו בחצר
כולל בזה גם את רשותו בביתו.

סתם המבטל רשותו בחצר
לא כולל בזה את רשותו בביתו.

ויש לזה פתרון – ע"י שמבטל את החלק שלו )רשותו( בחצר ,ונותן אותו לכל בני החצר,
ואז נחשב כאילו הוא לא גר כאן ואינו צריך להניח עירוב.

א.
רשותו במפורש
ביטל .

ב.
ביטל רשותו .
במפורש

–

אך השאיר לעצמו את הבית.

נחשב שגם הבית לא שייך לו,
אלא לכל בני החצר.

נחשב שהבית שייך לו,
אבל אינו חלק מהחצר.

ולכן:

_____ מלהכניס

_____ לטלטל
בין מביתו לחצר ובין מביתם לחצר

אסור לכולם לטלטל

)כי ביטל רשותו(

כי זה מחוץ לחצר המעורבת.
אך

כי הוא כמו אורח שלהם.

מותר לכולם לטלטל

אבל מביתו לחצר אסור כי זה מראה

כי ביטל רשותו ונחשב שלא גר כאן

שמתחרט וזוכה בביתו מחדש.

ולכן אינו אוסר עליהם.

_____ מלהכניס

ולהוציא  -לו בלבד,

ולהוציא  -לו ו_____,

כי זה נראה שמתחרט

מפני שהבית אינו חלק מהחצר,

ממה שביטל רשותו.

ורק לשאר הבתים של בני החצר

____ לטלטל גם מביתו
לחצר ,מפני שנתן להם את רשותו.

ולכן:

מותר לטלטל מביתם לחצר

ולכן יש לזה דין כמו מקרה א'

ולכן יש לזה דין כמו מקרה ב'

מותר לכולם לטלטל
)והוא בתוכם כאורח(...

-1-

בס"ד

עירובין פרק ג'

משנה א'

"בַּ כֹּל ְמעָ ְרבִ ים" ...באיזה עירוב מדובר כאן?______________
שעושים אותו כדי שיוכלו ללכת עוד _________ אמה ממקום הנחת ה"________"

בס"ד
במה אפשר
)גם( ְל ָע ֵרב ל-

לפי תנא
קמא:

מדוע אין מדובר בעירובי חצרות?____________________________________
וּמ ְשׁ ַתּ ְתּ ִפין" איזה שיתוף מדובר כאן?__________________________________
" ִ
כדי שיהיה מותר לטלטל מה_______ לחצר וכן מהחצר ל_______.
במה אפשר לעשות "עירובי תחומין" ו"שיתופי מבואות"?______ חוץ מ___________.
מדוע?_______________________ ולעירוב ולשיתוף צריך מזון חשוב.
מה הם הדברים הנוספים שלא יוצאים בהם יד"ח עירוב?___________________.

לפי
סומכוס:

אלו עוד ב' דברים מביאה המשנה שיש בהם שוני בין מלח ומים לשאר סוגי המזון?

מעות
מעשר
שני

הנודר
מן המזון

בשנים א ,ב ,ד ,ה ,משנת השמיטה צריך להפריש "מעשר
___" והבעלים אוכלים אותו בקדושה ב_______ ,אם
הפירות מרובים אפשר לפדותם ב____ ולהעלות הכסף
לירושלים ולקנות בו _____ ולאכלו שם.
וכאן אומרת המשנה :הכל ניקח ב____ מעשר  -חוץ מן
ה____ ומן ה_____
מדוע?___________________________________
______________________________________.
אדם ש_____ שכל דבר ה"___" ייאסר עליו בנדר.
אסור לו לאכול שום דבר _____ מפני שכל דבר מאכל
זן ו______ לשעה קלה.
אבל מותר לו לאכול___________ :
מדוע?_______________________________.
]אבל אם נדר מן ה______  -אסור רק ב_______________)רע"ב([

-2-

עירובין פרק ג' משנה א'

לנזיר

לישראל

אפילו ב____.
ואפילו ש____________
זה מועיל
מפני שזה ראוי ל______.

אפילו ב_______.
ואפילו ש_______________
מותר מפני שזה ראוי ל______.

כיוון שסובר שאין צריך שזה יהיה ראוי דווקא למי שמ__________ עבורו

צריך שהעירוב יהיה ראוי
למי ש_________ עבורו
אך אפשר לערב לנזיר אפילו
ב___ מפני שהנזיר יכול
ל_____ על נדרו )להתיר נדרו(
ויהיה מותר לו לשתות ____
ולכן נקרא ראוי לו.

צריך שהעירוב יהיה ראוי למי
ש_______ עבורו  -ולכן אי אפשר לערב
עבור ישראל ב______ ,ואינו ראוי לו
יּשׁאֵ ל על ה______
מפני שגם אם ָ
שהפריש בדיבור ,יחזרו הפירות להיות
"____" כמו לפני הה______ ויהיו
אסורים לו ב______  -שהרי א"א
להפריש תרו"מ ב______.

"בית הפרס" ו"בית הקברות"
מה הפירוש "בית הפרס"? שדה שנחרש בה _____ שאם הכהן יגע ב______ יטמא.
האם אפשר להניח לישראל לכהן
העירוב ב:

בבית הפרס

____

____

לפי
חכמים

____

____

בבית
הקברות
)על אחד
מהקברים(

לפי
רבי
יהודה

____

____

מדוע?
שגם הכהן יכול להיכנס ל"בית ה_____"
ע"י שהוא ______ )באוויר שבפיו( ורואה אם יש
_____ ונזהר שלא לגעת או לדרוך עליה.
נכון שמצוות לאו ל______ ניתנו ,אך לאחר שבבין
השמשות "קנה" לו שביתה במקום _____ ,על
עירובו שמא _____ או ייאבד ויש לו הנאה בזה
שהעירוב משתמר בבית ה______ וכיוון שאסור
ל_____ מבית הקברות ,לא יניח שם עירובו.
מפני שאין כאן איסור הנאה מבית הקברות:
כי עירוב תחומין עושים רק לצורך _____ ו"מצוות
לאו ל______ ניתנו" ,ולאחר שבבין השמשות
"קנה" לו שביתה במקום ,אין מקפיד על עירובו
שמא _____ או יאבד ,ולכן אין לו הנאה בזה
שהעירוב משתמר בבית ה________
כיוון שאין לו צורך בכך.
וגם הכהן יכול להיכנס לבית הקברות ע"י שיכנס
ב________________ ולא יטמא בטומאת מת.

עירובין פרק ג' משנה ב'

בס"ד

עירובין פרק ג' משנה ב'

בס"ד

ארבע הפרשות חייבים להפריש בכל שנה ושנה

מי נותן למי?

מהפירות שגדלו בארץ ישראל ,ואלו הם:

א .תרומה גדולה ב .מעשר ראשון ג .תרומת מעשר
ד .מעשר שני:


  

מעשר עני:



  



















.

)פרטי המעשרות ודיניהם בטבלה המצורפת(

זמן חיוב הפרשת תרו"מ הוא לאחר שנגמרה מלאכתן של הפירות.
גמר מלאכה של התבואה הוא "מֵ רוּחַ הַ כְּ ִרי"  -לאחר שקוצרים ,דשין וזורין את
התבואה ,אוספים את כל התבואה ביחד ועושין ממנה "כרי" )ערימה(.
לאחר הכנת ה"כרי" ,עושים "מירוח הכרי" – מורחים ,מחליקים ומייפים את
ה"כרי" – וזה נקרא גמר מלאכה של התבואה – ומאז ,מתחייבת התבואה
בתרומות ומעשרות אבל לפני _________  -עדייין לא חייב ב______ ומעשרות.

ְּתר ּומָ ה גְ דוֹ לָ ה

)עין בינונית  1מ(50-

אשוֹ ן
שר ִר ׁ
מַ ֲע ֵׂ

t

שר
ְּתר ּומַ ת מַ ֲע ֵׂ

עמי הארצות מעשרין.
מדרבנן :צריך לעשר פירות "____" ורק אז יהיו מותרים באכילה )ועני פטור מלעשר
דמאי(

הלוי
לכהן
]עשירית מהמעשר שקיבל[

שנִ י
שר ׁ ֵ
מַ ֲע ֵׂ

בשנים:
א' ב' ד' ה'  -לשמיטה בעל
הפירות
מפריש "מעשר שני" ]עשירית
ממה שנשאר[ )ואוכלו בירושלים(

"דמאי" הם פירות שנלקחו מ"עם הארץ" ,ויש ספק אם הופרשו "מעשרות"
מפירות אלו או לא ...כי עמי הארצות חשודים על המעשרות )שמא לא עישרו(.
מדאורייתא :פירות "דמאי" מותרים באכילה ללא שיעשר מהם )שוב( כיון שרוב

בעל הפירות
ללוי
]עשירית מהפירות[

C
לאחר "מירוח הכרי" – כל זמן שלא הופרשו תרו"מ מהפירות או מהתבואה
אסור לאכול מהם!  -כל עוד הפירות לא מעושרים ,הם נקראים "_____".

בעל הפירות
לכהן

שר עָ נִ י
מַ ֲע ֵׂ

בשנים:
ג' ו'  -לשמיטה
בעל הפירות
מפריש "מעשר עני"
)ונותנם לעניים(

בס"ד

בס"ד

עירובין פרק ג' משנה ב'

במה אי אפשר ל"ערב"?

אבל לא
)מערבין( ב-
)הסבר המשנה ע"פ רע"ב במסכת שבת פרק י"ח משנה א'(

ְמ ָע ְר ִבין ב-

"ב_______"

"ובמעשר
_____ שנטלה
______"

"ובמעשר
_____ והקדש
ש________"

"והכהנים
בחלה
וב_______"

פירוש:
"דמאי" הן פירות של __________
שרבנן הצריכו לעשר אותן שוב ,כיוון
שיש עמי ארצות שלא ________ את
פירותיהן ,וכאן התירו חכמים לערב
מפירות אלו ללא ש_____ אותם שוב
אם הלוי הקדים ולקח את ה"מעשר
______" שלו לפני שהתחייבו
החיטים ב"תרומה ______" לכהן,
מותר לאכלן ולערב בהן
אעפ"י שלא הופרש מהם
"תרומה _______".
"מעשר ____" )בשנים א,ב,ד,ה (,שצריך
לאוכלו ב_______ ,ו"הקדש" –
אדם שהקדיש דבר מאכל לבדק
הבית - ,ניתן לפדותן על _____
אך צריך להוסיף עליהם "_____".
כאן מדובר שפדה את ה"מעשר שני"
או את ה"הקדש" אך לא נתן את
ה_____ ,שהדין הוא שהפירות
מותרים ב______ ומותר לערב בהן

הסיבה:
כיוון שזה ראוי
לאכילה ל_____
)ויכול להפקיר את
רכושו ויהיה ___(
מפני שב"תרומה
גדולה" מתחייבים רק
משעת מירוח ה____
וכאן לקחם הלוי
כשהיו עדיין שיבולים,
ולכן מותרים ב_____
כי החומש לא מעכב
וגם אם פדה אותם
ללא נתינת חומש הם
מותרים ב______
)אלא שצריך אח"כ לשלם את
החוב של ה______ להקדש(

ולכן מותר גם
ל_____ בהם.

מותר לערב לכהנים )וגם לישראל כפי שראינו במשנה א'(

ב"_____" המופרשת מעיסה שדינה כתרומה
וב"_____ גדולה" – המופרשת ל_____.

"לא ב______"

"ולא ב_______
ראשון שלא
_____ תרומתו"

"ולא במעשר
שני והקדש
ש____ נפדו"

פירוש:
פירות שלא עושרו מהם כלל
תרומות ו_______ -
אין מערבין בהם
גם כאן הלוי הקדים ולקח את
ה"________ ראשון" שלו לפני
שהופרשה ממנו "תרומה ______"
לכהן ,אך כאן מדובר שהלוי לקח את
חלקו אחרי שעשו "מירוח ה____" -
שאז התבואה נתחייבה כבר
ב"______ גדולה" והרי הלוי לא
הפריש "תרומה גדולה" אלא רק
"תרומת מעשר" ולכן אין מערבין
בהם
כאן מדובר שה "_____ שני" או
ה"הקדש" נפדו,
אך לא נפדו כהלכתן
את ה"מעשר שני" :פדה על מטבע
שאין לה צורה ו"במעשר שני" כתוב
"וצרת הכסף בידך")"וצרת" מלשון צורה(
– שצריך לפדותן על מעות
שיש בהן _____.
ואת ה"הקדש" :פדה על ______,
והרי הקדש אינו נפדה על קרקע אלא
רק על דבר הניטל מיד ליד...
ולכן אין מערבין בהם

הסיבה:
מפני שאסורים
ב________.
)ומדובר בטבל דרבנן כגון
בעציץ שאינו נקוב וקמ"ל
שאפ"ה לא ראוי לאכילה(

מפני שהתבואה
עדיין "טבל"
ואסורה באכילה
שהרי עוד לא
הפרישו ממנו
"תרומה______"

כי לא נפדו כ______
ואסורים ב______.

עירובין פרק ג' משנה ב'

בס"ד

באיזה עירוב מדובר כאן?______________
ביד מי אסור למסור את הערוב כדי שיניחנו בסוף  2000אמה?
.___________(3 .__________(2 .__________(1
 ____________________________(4כגון___________________________:
מה הדין עם שלח העירוב בידם?____________________
באיזה עירוב אם מסר ֹו ביד הקטן העירוב קיים?_______________.
מדוע שונה עירובי חצירות מעירובי תחומין לענין מסירת העירוב ביד הקטן? )עיין תוי"ט(

סיבה א' :כי לעירובי תחומין מצאו חכמים סמך מן ה___________
ביום השביעי"(

)שנאמר "אל יצא איש ממקומו

ולכן חכמים החמירו ולא סמכו על ה________ שיניח העירוב,

אבל בעירובי __________ שזה מדרבנן בזה כן סמכו חכמים על ה_________.
סיבה ב' :שבערובי תחומין צריך השליח לומר" :במקום עירובי זה תהא ________ של
_________" וקטן לאו בר דעת הוא לומר כך ...אבל בעירובי חצירות אין צריך ________ כלום
אלא אוסף הפת מכולם ומניחם ב________ אחד.

"ואם אמר לאחר" ,למי?_______________
"לקבלו ממנו" – ממי?_________________
מה הדין?_____________ ,ובלבד ש_________________________________
איזו פעולה לא צריך לראות  -השולח את העירוב?_______________________
ומדוע זה מועיל?____________________________________

בס"ד

עירובין פרק ג' משנה ג'
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בס"ד

המשך:





 

 



הקדמה למשנה:
 (1שיטת רבי  -ש"שבות" )איסור דרבנן( בבין השמשות )שזה ספק לילה( לצורך מצווה – התירו.
והמשנה שלנו סוברת כרבי.
 (2יש דין בעירוב תחומין שצריך שיהיה "הוא ו_____ במקום אחד" ,כלומר :שהאדם
יהיה במקום שיוכל לקחת את העירוב.

המקרה:





 

 



נְ ָת ֹנו
ּ ָב ִאילָ ן

למעלה
רשות
מ10-
ה_____
טפחים

 

רשות
ה____

הדין

______
______

)שיש בו

מדוע?
שאם ירצה לקחת עירובו
ולאוכלו בשעה שהעירוב זוכה
לו -בבין השמשות לא יוכל
לקחתו שהרי הוא נמצא
ברשות ה______ והעירוב
נמצא ברשות ה_____
ואסור מ_______
להוציא מרה"ר לרה"י
)ואיסור מדאו'  -לא התירו בביה"ש(

ד' על ד'
טפחים(

למטה
מ10-
טפחים

נְ ָת ֹנו בַ ּב ֹור
שבכרמלית
אפילו עמוק  100אמות

רשות
ה_____

_____

______
______

_____

רשות
ה____

______
______

ולכן אין _____ ערוב.
שהוצאה מרה"ר ל______
זה רק איסור "שבות" -מדרבנן
ומתניתין היא כ____ דאמר
כל דבר שהוא משום _____
לא גזרו עליו בבין ה______ -
)לדבר מצווה( ולכן אם ירצה יוכל
לקחתו ולאוכלו בבין ה_____,
ונמצא שהוא ו_____ נמצאים
במקום אחד ,ולכן ____ ערוב.
שהוצאה מרשות ה____ )הבור(
לכרמלית )-מקום שביתתו( זה רק

איסור "_____" מדרבנן וכבר
ראינו שמשנתנו היא כ____
דאמר "כל דבר ש____ משום
____ לא גזרו עליו ___
השמשות" ולכן עירובו _____

 

הדין

נְ ָת ֹנו
ֹאש
ְּבר ׁ
הַ ָ ּקנֶה

)מקל(

כי הוא עומד
אם הוא

רשות
ה_____

תלוש
ונעוץ

_____
_____

מקום
____

)באדמה(

ֹאש
או ְּבר ׁ
ֹ
)מוט ארוך(

ומדובר:

שצריך עירוב מונח
ע"ג מקום ______(.

אם הוא

רשות
ה_____

מחובר
)לאדמה(

ב .ולא נחשב
רה"י כיון שאין
לו מחיצות
ואינו רחב למטה
__ טפחים.

הדין:

נְ ָת ֹנו
בַ ִּמגְ ָ ּדל

לפי תנא
קמא:

_____
_____

)ארון מעץ ,ונעלוֹ (

ְו ָאבַ ד
הַ ּ ַמ ְפ ּ ֵתחַ
והמנעול קשור
בחוטים וחבלים

ברשות ה_____
ועירובו מונח
במקום פטור
ואין בזה שום איסור
ולכן _____ ערוב.

הַ ֻּקנְ ָ ּדס
א .שיש למעלה
רוחב של __ על
__ טפחים )כיוון

מדוע?

_____

לפי רבי
אליעזר:

_____
_____

מקום
_____

_____
_____

גזירה שמא _______.
א .לפי שהקנה הוא ____
ושמא יקטום אותו
כשיקח ה_____
ויתחייב משום _____.
ב .שמצוי שיש _____
תלושים ונעוצים ונראים
כמחוברים ולכן גוזרים
שמא יקטום קנה מחובר
כי יחשוב שהוא _____
ויעבור על איסור
"_____"
ולכן ___ ערובו עירוב.

מדוע?
כי סובר :שכיוון שאפשר לחתוך החוטים
ב____ ולקחת הערוב  -אין כאן איסור
_____ אלא איסור ______
)מצד _______ החבלים ,וכל המקלקלים פטורים(

והרי )לפי רבי( לא גזרו איסור "_____" בבין
ה_______  -ולכן עירובו ____.
כיוון שיש כאן עוד איסור של "אין כלי
ניטל אלא לצורך _______"
)שהסכין שימושה היא לאכילה ולא לחיתוך חוטים(

אם כן יוצא שיש כאן ב' איסורים דרבנן:
 ______ (1הסכין ______ (2 .החבלים.
וכל מה שהתיר רבי זה רק "_____" אחד
ולא ___ שבותים.

-1-

בס"ד

עירובין פרק ג' משנה ד'

בס"ד

-2מה הדין במקרה של ספק? כלומר :כשיש ________ אם העירוב
נפסל מ______________________ או שנפסל רק מ_____________.

מה הם ד' המקרים
שהעירוב נפסל?

א.

"_______
חוץ ל_____"

"הרי זה ______ "______ -
מפני שמביתו שהוא לן שם ועד עירובו יש יותר
מ______ אמה ומדובר שנתגלגל ___ אמות מחוץ ל-
 2000אמה  -ולא יכול לקחת את ה_____.
)כיון שמקומו של אדם הוא __ אמות __ ,לפניו ,ו ___-לאחריו[.

ב.

עליו ______"

מפני שכדי לפנות ה______ צריך כלי חפירה וזה
מלאכה מ________ ]תולדה ד_____ )תוי"ט([ ולא רק
איסור "______" ולכן לא יכול לקחת ה_______.

ג.

"או ______"

שאז ה_____ לא קיים כלל.

" או _____

כי עכשיו זה לא ראוי לא ל______ ולא ל______
שהרי כל תרומה _______ אינה ראויה לשום _____
וצריך ל______ אותה.

ד.

"_____

ו_______"

כלומר :יש לו ספק אם קנה
או שלא קנה לו העירוב )אם נפסל כבר מבעוד יום(.

לו העירוב )אם נפסל רק משחשיכה(

אז יש לו אפשרות ללכת ממקום שביתתו )ממקום הנחת העירוב( _____ אמה לכל רוח
אך הפסיד את  2000אמה שבצד השני של _____.

מה הדין אם הערוב נפסל באחד מד' מקרים אלו?
 8אם נפסל כבר מ___________ הדין____________________:
מפני שעירוב קונה בבין השמשות ובשעה שהעירוב היה צריך לקנות לו שביתתו
הוא כבר _________________.

 8אם נפסל מ________ הדין_______________________:
מפני שלאחר שקנה לו שביתתו בבין ה____________ אין חוששים לו __________________.

אז יש לו אפשרות ללכת מביתו הקבוע _____ אמה לכל רוח
אך אסור לו ללכת את ה 2000 -אמה ממקום הנחת ה_____ )שנפסל( והלאה.

בס"ד

בס"ד

-3-

עירובין פרק ג' משנה ד'

מותר ללכת רק ב 2000 -אמה שבין _____ ל______
כיוון שממה נפשך שם מותר לו ללכת.
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דאי אשמעינן

נתגלגל
מחוץ לתחום

'

אבל ב 2000 -אמות דמעירובו ואילך ______ לו ללכת  -דילמא ____ קנה עירוב
ומביתו ואילך גם ______ לו ללכת  -דילמא ____ עירוב.

ונמצא שהוא כמו חַ מָּ ר –

גָמָ ל פירוש :כמו אדם המנהיג _____ ו______

שהחמור הולך _______ והאדם ______ מאחוריו
והגמל הולך _______ והאדם ______ מלפניו

*. /
1

/4
5

, -,

* -/3

(
) *+
01
/2

ואי אשמעינן

נפל עליו גל
'

*. /
1

, -,

(
) *+

0666 1
)/2 /2
5

שאז האדם חייב להיות בין הגמל לחמור...
כך גם כאן כל צד בספק מושכו לכיוון אחר
ויכול לטלטל רק בשטח שבאמצע – בשטח שבין ביתו לעירוב.

;7 8 97: ";&#

&!"#$% !%



"ספק ערוב "______ -
דאי אשמעינן
ויש לו _________ אמה לכל רוח ממקום ה______.

"נשרף"

כיוון שאומרים ______ :עירוב על חזקתו )חזקת כשרותו( שהרי כשהניח ֹו הוא היה בתוך
ה______ והיה קיים ולא היה עליו ____  -לפיכך עירובו _____.

ואי אשמעינן

)שע"פ הכלל של "חזקה" אנחנו מניחים שהעירוב נשאר בכשרותו גם בכניסת השבת ולכן עירובו ערוב(

"תרומה
ונטמאת"

  




 



  



  

 



  

היינו אומרים:

אבל...

קמ"ל ש-

שדווקא אם "נתגלגל
מחוץ לתחום"
העירוב _____.
מפני ש__________
_______________
ונחשב שהוא
במקום ______
ועירובו במקום _____.

ב"____ עליו
גל"
היינו אומרים
שכיוון ש______
___________,

קמ"ל
שגם ב"נפל

)אלא שהוא בסה"כ
מכוסה(

יהיה ______.
ב"נתגלגל מחוץ
שדווקא אם "נפל עליו
ל_____"
גל"  -העירוב _____
היינו אומרים
מפני שלא יכול
שכיוון שיכול
ל_____ העירוב אלא
להיות ש______
רק
____________
ע"י____________
העירוב
שזה מלאכה מ______.
יהיה ______.
$ 7% %

! ;=>% 8 <!=?# 8

היינו אומרים:

!<

@

B

עליו ___"
וגם
ב"נתגלגל
מחוץ ל____"
אין
_________.

AB 8%#C $ 8#;=7B; BD=$

אבל...

קמ"ל ש-

שגם בתרומה
תרומה ונטמאת
דווקא בנשרף אם יש
ו______
ספק רבי מאיר פוסל ,שזה קיים בעולם,
זה פסול
אולי נאמר שיודה
כי זה כבר לא קיים
"כי ספק עירוב
שמעמידים על
ב_____ וא"א להעמיד
לחומרא"
חזקה וכשר.
על חזקה.
ונטמאת
דווקא תרומה
שגם ב_____
נשרף ,שזה כבר
 שהעירוב קיים )אלאאם זה ספק
לא ____ בעולם,
שנטמא( אז רבי יוסי
אולי נאמר שא"א מעמידים על
מכשיר בספק כי
חזקה.
להעמיד על חזקה
מעמיד על חזקה

עירובין פרק ג' משנה ה'

בס"ד
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עירובין פרק ג' משנה ה'

בס"ד

באיזה אדם עוסקת כאן משנתינו?____________________________
_____________________________________________________
מה יעשה אותו אדם כדי שיוכל לברוח לאיזה צד שירצה? מניח ______________,
ערוב אחד לסוף ________ אמה  -ל_______ ביתו,
וערוב אחד לסוף ________ אמה  -ל ______ ביתו.

>
>
8885
;
1
= ;
 <
?@ A
?BCD
 <
;
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;
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 F
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6 C    GHHH
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1   21 7.

4. /1  GHHH R 02 /1  GHHH  Q7 -  41

S

8     GHHH C    01
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אפשרות
א'
אפשרות
ב'
אפשרות
ג'
אפשרות
ד'

אם באו ___________
מן ה________
אם באו ___________
מן ה________
אם באו
מ_______ ו______
לא _____,
לא_____ ולא ______

ערובי יהיה זה
שהנחתי בצד _____
 
 
  


ערובי יהיה זה
שהנחתי בצד _____
 
 
 






למקום __________,
ואיזה צד שאחליט מחר
שם יהא ________
הריני כ__________ שלא
הניחו ______ ויש לי _____
אמה לכל ____ מביתי.

והתנאי מועיל אע"פ שמחליט אחר שעבר בין השמשות ,כיוון דאמרינן "יש ______"
– שאפשר לעשות תנאי אפילו על דבר שיתברר רק _____  -שאז לפי מקרה מסוים
שיקרה – או שלא יקרה  -יתברר למפרע לאיזה עירוב הוא התכוון שיקנה לו שביתתו
בבין ה_______.
מה הדין אם הניח ב' עירובין ובאו שני חכמים ,אחד למזרח ואחד
למערב? לפי תנא קמא :בין אם היה אחד מהם ____ ובין אם היו שניהם ______
יכול ללכת לאיפה ______ .מדוע? כי לפעמים ___________________________.
לפי רבי יהודה :אם היה אחד מהם רבו .________________ :מדוע? כי ודאי לנו
שבשעת קניית העירוב נתכוון שיקנה העירוב שנמצא באותו צד שהגיע _____.
ואם היו שניהם רבותיו ,______________ :שכאן העירוב נקבע לפי החלטתו ורצונו.

-1-

בס"ד

עירובין פרק ג' משנה ו'

בס"ד

 -2כמו שברור לכולם – שבשבת אחת א"א לערב חצי יום לצד _____

"יוֹם טוֹב הַ סָּ מוּ ל ַַשּׁבָּ ת ,בֵּ ין ִמלְּ פָ נֶיהָ   

 
וּבֵ ין ִמלְּ אַחֲ ֶריהָ   
 ְמעָ ֵרב אָדָ ם ___ עֵ רוּבִ ין"    
כיוון שסובר שיו"ט ושבת הן _______________ )ולא _____________(
ויכול לערב שני עירובין נפרדים לשני הימים.

אומֵ ר":
" ְו ֹ
אפשרות
א'
אפשרות
ב'

אם רוצה ללכת
ביום א'
לצד ______
וביום ב' ללכת
לצד ______,
אם רוצה ללכת
ביום א'
לצד ______
וביום ב' ללכת
לצד ______,

ֵער ּו ִבי הָ ______
  
ַל_______    .
"! "#$ %

ְוהַ _______
&   "% $ #
ַל_________%"    .
! $) ## %' "#$

אם רוצה ללכת
רק ביום ____
וביום ב' רוצה
להישאר ____,

ְוהַ _______
ֵער ּו ִבי  -הָ ______
 + , #
&    "% $ #
# & +$
   ְ  *!##כ___________.
&  # $ '+   $
ֵער ּו ִבי  -הָ _____
&%'     "% $ #
"!%+ !  %

יאמר:

אפשרות
ג'

אפשרות
ד'

יאמר:

אם רוצה ללכת
רק ביום ____
וביום __ רוצה
להישאר ____,

יאמר:

כך אנו סוברים שגם שבת ויו"ט הם ______________
ולכן או שמערב לשתי הימים לצד____ בלבד או שלא _____ כלל.

    -. -  / - / .   -  / 0  1 . 2
אדם שהניח עירוב ביום הראשון )כדי שיתפוס ל 2-הימים לצד אחד(

ְוהַ _______
ֵער ּו ִבי הָ ________
&   "% $ #
  
    ַל_________%"    .
ַל_______.
! " $' $ ( ## %' "#$
"! "#$ %

יאמר:

וחצי יום לצד ______ כי זה קדושה אחת.

ְוהַ _______
 + , #
ְכ___________+$ .
& $ '+   $ #
&  #
כלומר :שלא
יתפוס עירוב ליום א' כלל.

ולפני בין השמשות השני נאכל העירוב,
אם זה קדושה אחת ___ :עירוב ליום השני מפני שבין השמשות של היום
הראשון קובע ל___ הימים.
אם זה שתי קדושות ___ :עירוב ליום השני מפני שבבין השמשות השני
לא היה בו עירוב.

@
@
שה" DAB 5C5< =7> 79 ?7 : 45678 9:87 ;7< 3
" ּ ֵכיצַ ד יַ ֲע ׂ ֶ
OR
O
מוֹלִ יכוֹ בָ ִראשׁוֹן SFFFFFFG QK IG FFFFFFFG H IJJ JKLIMG NI KP E
RR
O
R
R
R
וּמַ ְח ִשׁי עָ לָיו SXYK P GH IJ JKLIMG M LKJ MI ITUV FFFFF GIG I TM Q GUWP E
OR
O
וְ נו ְֹטלוֹ וּבָ א לוֹ SXJZ [ I \ ITUV KY IJ FFFFFG Y\ LI]WPK E
RO
OR R R
O
שּׁנִ י ^ _ `FFFFFG KYK\ QM Q L]KW FFFFG QK IG YK P GH IJ ZI
בַּ ֵ
X _ O UK YJ RO cdK P U O LKb K JKL ] R RTWP K O LPKO La K LW JKL ] UV
N IG H
I H I G \ IM G
IM
NI \ G \ IM G Q\ I
R
XZ R YK RP R J K O LKJ R TUV
I G
מַ ְח ִשׁי עָ לָיו GH I I M MI I FFFFFF TMH IYPPK E
RR
O O
וְ אוֹכְ לוֹ SXYK P GH IJJ JKLIMG GZ e LJU IUV FFFFFF KU I G aKL Q\K E

בס"ד
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נֶאֱ כַ ל בָּ ִראשׁוֹן

    



   


   

            

עֵ רוּבוֹ ָל_____
וְ אֵ ינוֹ עֵ רוּב ַל___

   & #
    #

'   

& 



$%



$%



  "   #

 "



 

!

&        !

אם אתם סוברים ששבת ויו"ט הם ____________ ,אם כן למה אם "נאכל
בראשון" הפסיד העירוב ליום השני ,הרי בבין השמשות של היום ה_______ -
נקבע העירוב ל___ הימים )שהרי הם קדושה אחת רצופה(
אלא ,מזה שאתם אוסרים ,מוכח שאתם _____ לי ששבת ויו"ט הם _________
 נפרדות ,ולכן אם "נאכל בראשון" כיון שלא היה עירוב ליום השני לכן "עירובולראשון ואינו ערוב לשני".
וא"כ תודו לי גם לגבי הנפק"מ הראשונה – שאפשר לעשות שני עירובין נפרדים
לשני הימים כי זה שתי _______.

אנחנו מסתפקים – האם שבת ויו"ט הם ___________ או ____________
ולכן

אנחנו מחמירים
כשני צדדי הספק:
   2
&

&    

3

 &
     $
 

 

   42
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3
&

() *+, -, ./ 0 (1

() *+, -, ./ 0 (1

קדושה אחת

שתי קדושות

א"א לחלק את העירוב
לשני כיוונים אלא מערב רק
לרוח אחת) .חומרא(

אפשר לחלק לשני ימים –
שני _______ נפרדים.
)קולא(

העירוב של היום הראשון
תפס גם ליום ה____
)כי זה כמו יום אחד ארוך(

התבטל העירוב
של היום השני
)כי הוא יום בפני עצמו(

)קולא(

)חומרא(

בס"ד

עירובין פרק ג' משנה ז'

עירובין פרק ג' משנה ז'

בס"ד

בזמן חז"ל היה ראש חודש נקבע ע"פ עדים שהיו מעידים שראו את חידוש הלבנה.
)הלבנה מסתתרת בסוף החודש ונראית שוב בתחילת החודש הבא וע"פ זה נקבע ר"ח החדש(...

ומעידים שראו את הלבנה בחידושה בליל ל' אזי בי"ד מקדשים את החודש ב-ל' ע"פ
ראייתם ,ול' נהפך להיות ר"ח  -א' של החודש החדש ,ואילו החודש הקודם מסתיים ביום
האתמול שהוא כ"ט) .יוצא שהחודש הקודם הוא "חודש חסר" כיוון שיש בו רק כ"ט יום
ולא ל' יום(

במה נחלקים רבי יהודה וחכמים?
האם שני ימים של __________ נחשבים כ____________ או כ_____________

לפי רבי יהודה:

)להעיד שראו את הלבנה בחידושה(

ל' נשאר ל' והחודש הקודם הוא "חודש מלא" )כיוון שיש בו ל' יום( ובי"ד מקדשים את
החודש ביום ל"א והוא נהיה ר"ח  -א' של החודש החדש.
לאחר שבי"ד קידשו את החודש ,או ב-ל' או ב-ל"א ,שלחו שליחים לכל מקומות ישוב
שבארץ ישראל  -להודיע להם מתי נקבע ר"ח כדי שיוכלו לקיים את המועדים בזמנם.

שני ימים טובים של ר"ה נחשבים כ______________
מפני שרק אחד מהם קדוש באמת והשני הוא רק מחמת ______
ואם כן יום אחד חול והיום האחר ____.

ראש השנה חל בר"ח תשרי  -מיד בתחילת החודש ,וכיון שזה יו"ט ,בי"ד לא יכולים לשלוח
שליחים לדרים מחוץ לירושלים ולהודיע להם מתי קידשו את החודש  -בל' או בל"א ...לכן
נהגו בני ארץ ישראל שני ימים טובים של ר"ה מספק.
גם תושבי ירושלים עצמם היו צריכים לפעמים לעשות שני ימים טובים של ראש השנה
שהרי בתחילת יום ל' אלול לא ידעו עדיין אם יגיעו עדים ובי"ד יקדשו ביום זה את החודש
ולכן נהגו אותו יום כיו"ט .אך אם לבסוף הגיעו עדים בל' ,אותו יום הוא ר"ה  -יו"ט –
ולמחרת הוא יום חול ,אך במקרה שלא הגיעו עדים "עד המנחה" )שעדות החודש של חודש
תשרי יכולים להעיד רק עד המנחה כדי שלא יתקלקלו בשיר של יום כפי שארע פעם אחת(
תיקנו חכמים לעשות את אותו יום כולו קודש )גם בזמן שנשאר מן המנחה ועד הלילה שהוא
בעצם יום חול  -כדי שלא יבואו לזלזל בשנים הבאות ולעשות מלאכה ביום ל'( וגם למחרת קודש -

שהוא א' בתשרי  -כי הוא יו"ט האמיתי ,ובמקרה כזה יוצא שגם בני ירושלים עשו ב' ימים
של ר"ה.

ולפי חכמים:
שני ימים טובים של ר"ה נחשבים כ__________________
כי חכמים תיקנו שתמיד יעשו ב' ימים טובים של ראש השנה
ר"ה האמיתי(

)ואפילו שיודעים מהו

 -ומפני התקנה זה נחשב ______ אחת  -ושני הימים הם קודש.

באיזה שני ימים טובים יודו חכמים לרבי יהודה שהם כשתי קדושות
ולא כקדושה אחת? _________________________________.
כיוון שבאמת הם נתקנו רק מחמת ה____ ולא כמו שני ימים טובים של ________

השליחים לא תמיד הספיקו להגיע למקומות הרחוקים שבגולה )בחו"ל( ולהודיע להם מתי קידשו
בי"ד את החודש לכן הם היו נוהגים לעשות את כל המועדים ב' ימים טובים מספק.

שכשלא באו עדים מן המנחה ולמעלה שאז קבעו את יום ל' ויום ל"א ליו"ט וודאי ולא מספק.

בס"ד
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עירובין פרק ג' משניות ז' – ח'

בס"ד
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אלו ג' מקרים מביאה המשנה התלויים במחלוקת רבי יהודה וחכמים
האם שני ימים טובים של ר"ה נחשבים לקדושה אחת או לשתי קדושות?

א.
לערב שני
עירובים
לשני
ימים טובים
של ר"ה

לפי רבי יהודה

לפי חכמים

ששני ימים טובים של ר"ה
נחשבים לשתי קדושות.

ששני ימים טובים של ר"ה
נחשבים לקדושה אחת.

ג.

)ויום אחד חול ויום אחד קודש(

)ושני הימים הם קודש בוודאות(

ביצה
שנולדה
ביו"ט
הראשון של
ר"ה האם
מותרת
באכילה
ביום השני?

אדם יכול לערב ___ עירובין
ל___ כיוונים .ולעשות תנאי:
"ערובי בראשון ל______ ובשני
ל_______"
"ערובי בראשון ל______ ובשני
ל_______"
"ערובי ב______ )בלבד( ובשני
כ______________"
"ערובי ב___ )בלבד( ובראשון
כ______________"
סל שיש בו פירות של ______
בשני ימים טובים של ר"ה
יכול ל________ עליהם תרו"מ

אי ______
לעשות ____ עירובין
לשני ימים טובים של ר"ה
כיוון שהן כקדושה ____
ואפשר לעשות רק
עירוב ____ לכיוון ____.

על ידי תנאי :ביום הראשון יאמר:

ב.
להפריש
תרו"מ
על ידי תנאי
בשני הימים
טובים
של ר"ה

 -תהא זו )פירות(

אם היום יום ____
______ על אלו )על פירות טבל שבסל(
ואם היום ____  -אין בדברי ____
)שהרי אסרו חכמים להפריש תרו"מ ביו"ט
משום איסור _________(

ולמחר  -ביום השני יאמר:
אם אתמול היה ____ והיום ____
תהא זו שאמרתי אתמול תרומה על
אלו )היום( ,ואם היום ____ ואתמול
_____  -כבר הפרשתי עליה אתמול
תרומה ויכול ל_____ את הפירות
שבסל ומשאיר התרומה שהפריש.

אי ______
להפריש תרו"מ על תנאי
בשני ימים טובים של ר"ה
כיוון שהן כקדושה ____
וחכמים אסרו לה______
תרומות ומעשרות
ב_______.

עירובין פרק ג' משניות ז' – ח'

לפי רבי יהודה

לפי חכמים

ששני ימים טובים של ר"ה
נחשבים לשתי קדושות.

ששני ימים טובים של ר"ה
נחשבים לקדושה אחת.

ביצה שנולדה
ביום טוב ה_______ של ר"ה,
מותרת באכילה
ביום ה_____ של ר"ה.
כיוון:
שאם היום הראשון של ר"ה
שנולדה בו הביצה הוא _____,

אסור לאכול ביום השני
את ה____ שנולדה ביום
ה______ ,כיוון ששני
ימים טובים של ר"ה
נחשבים ל_______ אחת
)וחכמים אסרו לאכול ביצה שנולדה בשבת
____
וביו"ט בו ביום( והיום השני הוא
והיום השני הוא המשכו
אז הביצה תהיה מותרת למחרת
ביו"ט שני  -שזה בעיקרון יום ___ .של היום הראשון ולכן גם
)שאין איסור הכנה  -לידת הביצה מיו"ט לחול( בו אסור לאכול את הביצה
ואם היום הראשון של ר"ה שנולדה
אלא רק בסוף היום השני
בו הביצה הוא _____,
של ר"ה תהא הביצה
והיום השני הוא _____
כיון
אז הביצה וודאי מותרת –
מותרת ב_______.
שנולדה ביום חול ולא נאסרה
מעולם.

וכל מה שחכמים חולקים על רבי יהודה
זה רק בשני ימים טובים של __________,
אבל ב"שני ימים טובים של ______" )שמפאת ריחוק המקום מארץ ישראל לא הספיקו השליחים
להודיע להם מתי בי"ד קידשו את החודש ולכן עושים ב' ימים טובים מספק(

יודו חכמים ל________ שיום אחד חול ויום אחד _____ )רק שמחמת
ה_____ שומרים את קדושת שניהם(.
ויהיה מותר לערב בהם ___ עירובין לשני _______,
וכן יהיה מותר להפריש בהם _______ ומעשרות ע"י תנאי,
וכן ביצה שנולדה ביו"ט הראשון של גלויות
תהיה מותרת באכילה ביו"ט השני של ______.

עירובין פרק ד' משנה א'

בס"ד

עירובין פרק ד' משנה א'

בס"ד

לכל אדם יש תחום שבת של  2000אמה לכל רוח מהיכן
ששבת בכניסת שבת או יו"ט .משנתינו דנה מה הדין אם אדם הוצא באונס
מחוץ לתחום שבת שלו ,האם  -וכמה מותר לו ללכת חוץ מ  4-אמות שיש לו...
מי באו מפרנדיסין?_______________________________________.

המקרה:
הו ִציא ּוה ּו
ֹ

____________

גויים או רוח רעה )מחוץ לתחום(

כי לא שבת
שם מ______ יום.
)ולכן יש לו רק __ אמות שיש לכל
אדם במקומו(

"כאילו _______"
כלומר________ :
______________
______________

כי חזר למקום
ש_____ שם מבעוד יום.

הוציאוהו וחזר מעצמו
או יצא מעצמו והחזירוהו

____________

כיוון שחזר מעצמו ,או יצא
מעצמו קונסים אותו שאין לו
אלא _________ בלבד.

לפי רבן
גמליאל
ורבי
אלעזר
בן
עזריה:

_____________

הֶ ְחזִ יר ּוה ּו
)לתוך התחום(

הולִ יכ ּוה ּו
ֹ
לְ ִעיר ַאחֶ ֶרת
)המוקפת מחיצות ,או(

נְ ָתנ ּוה ּו ּ ַב ִ ּדיר
)היקף ארעי שעושים
ל______ בשדה כדי
שיזבלו השדה בגלליהן,
יום אחד כאן
ויום אחד במקום אחר(

או בַ ּ ַסהַ ר
ֹ
)היקף קבוע שעושים
לבהמות בתוך
ה_____(

לפי רבי
יהושע
ורבי
עקיבא:

____________
____________

__________________
__________________

פירוש א'___________ :
___________________
___________________
פירוש ב'  -רבותיו של רע"ב:
___________________
___________________
___________________
___________________

היכן עמדה הספינה בכניסת השבת?_________________________.
מה קרה עם הספינה בשבת?___________________________________
_____________________________________________________________.
לאיזה מקרה במשנתנו זה דומה?___________________________________
שהרי הם יצאו מחוץ ל____  -שלא מדעתם ומצאו עצמם בספינה שהיא מוקפת _____.

מה עשו?
רבן גמליאל
ורבי אלעזר
בן עזריה:

___________________________
____________

___________________________

____________
___________________________

מעיקר הדין ______________

רבי יהושע
ורבי עקיבא:

____________

_________________________,

____________

)ההסבר לכך בעבודה הבאה(

אלא שרצו ל _____________________.

עירובין פרק ד' משנה א'

בס"ד

אעפ"י שמעיקר הדין גם לרבי יהושע ורבי עקיבא

היה מותר ללכת

א.

ב.

בכל הספינה כיון ש:

הספינה _______ כל הזמן
ולפני שהנמצא בספינה מספיק ללכת משהו,
היא כבר מוציאה אותו שוב מחוץ ל___
אמותיו ...וכך היא עושה זאת שוב ושוב
בנסיעתה ,ובכל פעם יש לו ד' _____ אחרות
שהתירו לו חכמים להלך בהם ואם כן הוא יכול
אלא ש.....
ללכת בכולה...

בכל זאת הם החמירו על עצמם
שלא לזוז ממקומם יותר ד' אמות

)עתוי"ט(

שמא הספינה פתאום _______
והם ימשיכו ללכת וייצאו באיסור מחוץ ל__ אמות.

)ואז יגמרו ה 4-אמות שלהם(

ולכן הם החמירו ולא זזו מ_____________ שתחתיהם.

מפני שאם נתיר ללכת בספינה מהסיבה שהיא מוקפת
הם שבתו מבעוד יום
מחיצות ושבתו בה מבעוד יום ,יכולים לטעות ולהתבלבל בין:
בתוך ה______ שהיא מוקפת _______
ספינה  -המוקפת מחיצות ששבת בה מבעוד יום
וכל השובת מבעוד יום במקום ה____ מחיצות
לבין "דיר או ____" המוקפים מחיצות אך לא שבת בהם
נחשב לו כל המקום ההוא כ___ אמות
מבעוד יום ויבואו להתיר ללכת בכל ההיקף גם במקרה
ויכול ללכת בכל ההיקף שנמצא בו.
ש"נתנוהו בדיר או בסהר" )והם הרי סוברים שאסור ללכת בדיר

)ולא גוזרים כאן כמו בדיר וסהר כיוון שדווקא בהם יש חשש
שמא יטעו ויתירו בבקעה שאין בה מחיצות ,אבל ספינה שאינה
קבועה בנמל אינה דומה ,ואין חשש שיטעו להתיר גם בבקעה(

וסהר יותר מ 4-אמות גזירה אטו בקעה(

לכן החמירו על עצמם  -ולא _____ מ 4-אמות שתחתיהם.

עירובין פרק ד' משנה ב'

בס"ד

בס"ד

משנה ג'

עירובין פרק ד'

כתוב כמה דוגמאות למקרים בהם הותר לאדם לצאת מחוץ לתחום
ברשות בי"ד._____________________________________ :

מה הספק שהיה להם?
האם הגענו לתחום
 2000אמה של העיר
לפני _________
או שהגענו לתחום
 2000אמה של העיר
אחרי ש_____________
)וכבר נכנסה שבת(

ואז הדין יהיה:

המקרה:

____________________________
מדוע?________________________
____________________________

_______________________

מה הדין?

ש ּיָצָ א
" ִמי ׁ ֶ
ִב______
וְ אָ ְמר ּו לוֹ :
שה
ְּכבָ ר נַ ֲע ָׂ
_______"

מדוע?________________________

אדם שיצא מחוץ ל______
ברשות בי"ד )לצורך מצווה או הצלת
נפשות( ובאמצע הליכתו אמרו לו
_______________
ואינך צריך ל______ יותר.
)כלומר אין צורך בהליכתך כי המטרה
שלשמה יצאת הושלמה(

אם אותן _______ אמה

____________________________

שניתנו לו לכל רוח
מה ענה להם רבן גמליאל?________________________________________

" ִאם הָ יָה ְבתוֹ ְך

)מהמקום שבו נעצר מללכת(

___________________________________________________________

הַ ________"

מתחברות ל 2000-אמה

באיזה נמל מדובר כאן?_________________________.

הסמוכים ל____.
)שלא הספיק להתרחק הרבה מביתו(

מדוע מדובר בנמל כזה דווקא? כי אם הנמל היה _____________ ,רבן גמליאל לא היה
צריך לומר שראה שנכנסו לתחום לפני ש______ שהרי גם אם נכנסו לתחום העיר אחרי
שחשיכה היה מותר להם לרדת וללכת בכל ה_____  -שהרי רבן גמליאל

סובר )במשנה א'(

שאם "נתנוהו בדיר או בסהר" מותר ל______ את כולה ,ואם כך גם כאן כשהספינה
נכנסה בשבת לנמל מוקף במחיצות היה מותר להם ללכת בכל הנמל כמו בדיר או סהר...

___________
___________
מהמקום שנאמר לו...
)"כבר נעשה מעשה"(

"כאילו ________"
כלומר :שיכול ללכת עד
____ ויש לו תחום שבת
כבתחילה.

)וכשיגיע לתחומו

הקודם לא יוכל ללכת בתחום שניתן
לו כשיצא ברשות ועצרוהו ממלכת
אלא רק בתחומו הראשון(...

איזה קולא אחרת הקילו חכמים ליוצא ברשות?__________________________
____________________________________________________________
מדוע?______________________________________________________
כך גם הקילו לאדם שיצא ב______ ש"אם היה בתוך התחום  -כאילו לא _____"

עירובין פרק ד' משנה ד'

בס"ד

עירובין פרק ד' משנה ה'

בס"ד
בס"ד

אדם שהלך בדרך בערב שבת וישב כדי ל____ ,ולא ידע
ש____________________  -וקנה שביתתו שם והחשיך

מה הבעיה באדם שישן בכניסת השבת ונמצא מחוץ לעיר?
________________________________________________________
לְ מה דומה דינו של אותו אדם ישן? ______________  -שאין להם דעת בעלים
)כלומר ,לחפצי הפקר שאין להם בעלים שיגררו אחר תחום שבת שלהם(

ואח"כ "עָ מַ ד וְ ָראָה – וַהֲ ֵרי הוּא ____ לָעִ יר" – שהוא
בתוך התחום של ה_______.
האם יכול להיכנס לעיר ויהיה לו תחום שבת של אנשי העיר?

מדוע?
"___________"

לפי

אלא _____________

רבי מאיר

_________________

"___________"

לפי

ויש לו את תחום שבת של

רבי יהודה

כל אנשי ה_____.

"הואיל ולא ______ כוונתו
לכך" )לשבות בתחום העיר(
– אלא התכוון לשבות במקום
שישב שם
כיון שמה שקנה שביתתו כאן
זה רק מחמת טעות ...אבל
אילו היה יודע
ש_______________
היה קונה שביתה עם בני
ה____ ולכן מחשיבים אותו
כאנשי ה_____ ויש לו תחום
שבת כמותם.

איזה הוכחה מביא רבי יהודה לדבריו?________________________________
____________________________________________________________

הסיבה:

האם לאותו
אדם ישן יש
תחום שבת של
 2000אמה:

כי הוא סובר

לפי

________

רבי יוחנן

________

בן נורי

שחפצי הפקר:
אפילו שאין להם
___________
דינם__________ :
______________
)לגבי הוצאתם ביו"ט(

לפי

________

חכמים

________

כיון שאין להם
דעת בעלים
דינם ____ :קונים
שביתה במקומן
אלא הזוכה בהן ____
_______________

כך גם אדם ישן:
שאין לו _____ בשעה
שקונה שביתה
דינו כחפצי _____
ויש לו ___________
________________
כיון שאין לו ____
בשעה שקונה שביתה
)מפני שישן(
דינו כחפצי ______
שאינם קונים _______
ויש לו רק _________.

להלכה:

הלכה כ-

שהדין הוא:

בנכסי הפקר

______________.

_______________
אלא _____________
_________________

ישן ולא ידע
שחשיכה

______________.
לא מהסיבה שהוא כמו חפצי הפקר )כי בזה
הלכה כחכמים( אלא מטעם אחר :שכמו
ש___ קונה ,כך ישן _____ שביתה כי יש לו
באמת דעת רק שכעת הוא ישן...

________________
________________

עירובין פרק ד' משנה ה'

בס"ד

עירובין פרק ד' משנה ו'

בס"ד

אַמּוֹתיו ֶשׁל זֶה...
ָ
תוֹך
אַמּוֹתיו ֶשׁל זֶה ְבּ ְ
ָ
ִמ ְק ָצת
אדם שאין לו תחום שבת כיוון שלא קנה שביתה באותו מקום מבעוד יום

)או לדעת חכמים במשנה הקודמת  -ששניהם היו ישנים בדרך ולא ידעו שחשיכה שאז יש לכל אחד מהם
רק  4אמות ללכת בהן בשבת ,או במקרה שהוּצאו שניהם באונס מחוץ לתחום ועומדים רחוקים זה מזה(...

)או לפי חכמים כשישן בדרך ולא ידע שחשיכה ,או במקרה שהוּצא באונס מחוץ לתחום(

התורה נתנה לו _______________ שיכול ללכת בהן .שנאמר:
" ְשׁבוּ ִאישׁ _______ אַל יֵצֵ א ִאישׁ ִמ ְמּקֹמוֹ בַּ יּוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י" )שמות טז,כט(
ומדוע דווקא ד' אמות?

מקרה א'

שכדי שיוכל לשכב שם צריך ___ אמות ,כיון שגובה של אדם בינוני
הוא ________ ועוד ______ לפישוט _______________.

נחלקו כאן חכמים ,רבי אליעזר ורבי יהודה
איך מחשבים את  4אמות שיש לכל אדם במקומו ַ " -תּ ְח ָתּיו".

לפי
חכמים:
לפי רבי
אליעזר:

מה שהתירו לו  4אמות ,זה:
שיש לו __ אמות שלמות לכל _____
ויוצא שיש לו ביחד  ___ -אמות מקצה לקצה
שבהם יכול ללכת בשבת.
מה שהתירו לו  4אמות ,זה:
שיש לו רק __ אמות לכל _____
ויוצא שיש לו בסה"כ  ___ -אמות מקצה לקצה
שבהם יכול ללכת בשבת.

אך רבי יהודה מודה שאחרי שברר לו ______
לצד אחד לא יכול ללכת ל____ אמות שבצד השני
)משא"כ לחכמים יש לו  4אמות לכל הכיוונים וגם אם ילך  4אמות לצד
אחד יוכל ללכת גם  4אמות לצד השני(

מקרה ב'

יהודה:

)לכאורה כמו חכמים ,אך(...

המקרה:
מקרה א'

מה שהתירו לו  4אמות ,זה:
שיש לו __ אמות שלמות לכל _____

לפי רבי

מקרה ב'

היו שניים מקצת _____
של זה בתוך ______ של
זה.
היו _______ והאמצעי
_______ ביניהם.

הדין:
מותר:

אסור:

______________
______________

______________
______________

לאמצעי_______ :
_____________.
לחיצונים  -א' וג':
______________
______________

לחיצונים  -א' וג':
______________
______________

עירובין פרק ד' משנה ו'

בס"ד
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בס"ד

מה שואל רבי שמעון את חכמים?

למה?
נחלקו חכמים ורבי שמעון במקום אחר:

במשנתנו :כשיש ג' אנשים שהאמצעי מותר עם שניהם והחיצונים אסורים זה עם זה
אתם מקילים וסוברים ששניהם מותרים עם ה_______ והפנימי מותר עם _______

במקרה של שלש חצרות הפתוחות זו ל______ ]כלומר שיש פתחים בין החצרות[
ופתוחות ל____________ ]כלומר שיש לכל חצר גם פתח ל____________ ,שאז לא

ואתם לא ________ שמא ישכחו ויוציאו החיצונים זה לזה...
ואילו בג' חצרות :אתם _________ וחוששים שמא ישכחו ויוציאו מחיצונה לחיצונה

נחשבות חצר ______ אלא ___ חצרות ,וצריכים עירוב ביניהם[.

ולכן אתם אוסרים את כולן זה עם זה?

והחצרות החיצונות עשו עירוב עם הפנימית )האמצעית( אך לא עשו עירוב בין שני

מה עונים חכמים?

החצרות החיצונות.

לפי רבי שמעון:

יש הבדל!

החיצונות עם הפנימית .____________:מדוע?___________________________

בג' חצרות :יש _______ אנשים בחצר ,ולכן אנשי החצר האמצעית לא שמים לב

הפנימית עם החיצונות .____________:מדוע?___________________________

לטלטול האסור ,שהרי הם חושבים שאחד מהחצר האמצעית מעביר את הכלים ולא

החיצונות זו עם זו .____________:מדוע?______________________________

יזכירו להם שאסור לעשות זאת .ולכן אסרו בג' חצרות את הטלטול לכולם!
אבל במשנתנו :מדובר ב__ אנשים בודדים ואם יבוא האיש החיצוני להעביר חפץ
למקומו של החיצון האחר ,האדם האמצעי ישים ליבו לכך ו______ לו שאסור לעשות
זאת.
ולכן שם התירו חכמים ששני החציונים יהיו מותרים עם ה_______ והאמצעי יהיה
מותר עם __________.

לפי חכמים:
כולן .___________________:מדוע? שמא___________________________

עירובין פרק ד' משנה ז'

בס"ד

עירובין פרק ד' משנה ח'

בס"ד
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ִאם ֵאינוֹ ַמ ִכּיר אוֹ ֶשׁ ֵאינוֹ ָבּ ִקי ַבּ ֲה ָל ָכה





מה המרחק שיש בין האילן )או הגדר( לביתו?________________
ורוצה לקנות שביתתו תחת האילן כדי שיהיה לו  2000אמה מהאילן עד המקום שנמצא
שם ,ו 2000-אמה מצידו השני של האילן עד ל_____  -שזה ביחד _____ אמה.

הדין:
אם יש
תחת
האילן

8















אמות או
יותר




אם יש
תחתיו 7
אמות




























)ליד גזע האילן(

"לא אמר ______"
כלומר:
תחת האילן:
___ קנה שביתתו.
ובמקום שנמצא שם:
יש לו רק
_________ בלבד.
קנה _______
תחת האילן
ויש לו _______ אמה
ממקומו עד ה_____
ומהאילן עד ל_____
קנה _______
תחת האילן
ויש לו _______ אמה
מ_______ עד האילן,
ומה____ עד ביתו יש
לו עוד _______ אמה.

מדוע?
כיון שלא פירש איזה ________
בחר לו תחת האילן ,כי תחת האילן
יש ___ אמות ולא מבורר באיזה צד
מהן בחר לקנות שביתתו.
וגם לא קנה _______ במקומו כיון
שעקר דעתו מלשבות כאן ורצה
לשבות תחת ה_____.
ואם כך יוצא שלא קנה שביתה – לא
תחת ה_____ וגם לא ב______ -
ויש לו רק _________ במקום
עמידתו.
כיון שיש תחת האילן ___ אמות
חייב להיות שברר לעצמו _____
אחת לשביתתו )כיון שבכל אופן
שנמדוד  4אמות ,האמה אמצעית
נמצאת בתוכן(
כי פירש באיזה  4אמות
______ שביתתו.

מה התנאי שיכול לקנות שביתתו תחת האילן? שאם היה מזדרז היה יכול
ל______ לשם קודם ש______ אלא שהוא עייף ורוצה לנוח במקומו....



מה המרחק שיש בינו לבין האילן )או הגדר( שמכיר?____________

" ִאם אֵ ינוֹ מַ כִּ יר" __________________________________________

"אוֹ ֶשׁאֵ ינוֹ בָּ ִקי בַּ הֲ ָלכָה"___________________________________________
"וְ אָמַ ר ְשׁבִ יתָ ִתי בִּ ________" – במקום שאני נמצא בו.
מה הדין?_____________________________________________________
את תחום שבת של 2000 -אמה לכל רוח לומדים מהמגרשים שניתנו ללויים ,שנאמר:
)במדבר לה ,ה( "וּמַ דֹּתֶ ם ִמחוּץ לָעִ יר אֶ ת ְפּאַת ֵק ְד ָמה אַלְ פַּ יִ ם בָ אַ מָּ ה ...זֶה יִ ְהיֶה לָהֶ ם ִמגְ ְר ֵשׁי
הֶ עָ ִרים" .ומשמעות הכתוב היא שצריך לתת ללויים מגרשים הכוללים גם את
ה"פאות" – כלומר שמודדים להם  2000אמה לכל רוח ומרבעים להם אותם כולל
ה"פאות" – הקצוות שמחוץ לעיגול.

נחלקו כאן חכמים ורבי חנינא בן אנטיגנוס
האם ל 2000 -אמה של תחום שבת ,יש אותו דין כמו במגרשי הערים או שזה שונה?

איך מודדים את  2000אמה
של תחום שבת -לכל רוח?

לפי רבי
חנינא בן
אנטיגנוס:
לפי
חכמים:

__________
)ולא ______
כבערי הלוויים(
_________
)כמו בערי
ה______(

מדוע?
שהמילה "___ יִ ְהיֶה ָלכֶם ִמגְ ְרשֵׁ י הֶ עָ ִרים" באה
למעט שרק בערי הלויים נותנים להם גם _____ -
זוויות ואילו לגבי תחום _____ לא נתנו חכמים גם
את ה____ אלא רק  2000אמה לכל רוח .______ -
חכמים סוברים שמהמילה "___" לומדים – שכזה
יהיה גם לגבי תחום _____  -שנותנים להם גם את
ה______  -זוויות .

מה הוסיפו חכמים במילים "כטבלא מרובעת"?__________________________
____________________________________________________________

-1-

בס"ד

עירובין פרק ד' משנה ט'
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איזה עוד תנאי צריך כדי שיקנה "שביתה במקום פלוני"
אחרי שראינו שאפשר לקנות שביתה במקום מסוים ע"י שעומד שם ברגליו
מבלי להניח שם פת ,נחלקו כאן רבי מאיר ורבי יהודה האם דין זה נאמר רק

_____________________________________________________
אבל אם אין כל כך _____________________________________
הדין._______________________:

לעני )או אדם שהולך בדרך( שאין לו פת ,או גם לגבי עשיר שיש לו פת?

למי התירו חכמים
לקנות שביתה ברגליו?

מדוע?

עיין בעיקר תוי"ט

)י"ח(

והסבר

מדוע:

כי רבי מאיר סובר

__________

לפי רבי
מאיר:

)או להולך בדרך שאין לו פת
שהוא כמו _____(

אבל לא ל_____.

שעיקר עירוב הוא ב____
והקילו חכמים ל____ או ל__________
 שאין להם פת שיכולים לערב ב_____אבל לעשיר בביתו – שיש לו פת
לא התירו חכמים לערב ב______
אלא רק ע"י _________.
כי רבי יהודה סובר

לפי רבי
מאיר:

עיקר עירוב
הוא ב____

שעיקר עירוב הוא ב_____

לפי רבי
יהודה:

________________

והקילו חכמים ל_____ שאינו יכול ללכת
ב______ שיכול לשלוח עירוב ע"י _____
)אבל באמת גם עשיר יכול
לערב ב______ (

באיזה מקרה אין מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה?
במקרה שלא מערב ברגליו אלא "שבא בדרך והיה מכיר אילן או גדר" ...ואומר:
"שביתתי במקום _____"
שבכזה מקרה שאינו מערב ברגליו אלא מייחד מקום בפיו
אינו קונה שביתה באותו מקום שאמר אלא אם כן הוא ___ או ________________
אבל ______ צריך _____________________________________.

לפי רבי
יהודה:

עיקר עירוב
הוא ב____

כיון שכשמביא ____ הוא מגלה בזה
דעתו שרצונו ל______ שם.
אבל כשמערב ברגליו לא ניכר הדבר
שמתכוון לשבות שם,
והאנשים יאמרו שהסיבה שהוא
נמצא במקום זה היא:
אם הוא ת"ח____________ :
_______________________
אם הוא עם הארץ_________ :
_______________________.

כיון שכשהוא ______ בעצמו
ומערב ב_____  -יש בזה יותר
היכר שקנה שם _______
מאשר ששלח _______ ע"י שליח.

עירובין פרק ד' משנה י'

בס"ד

עירובין פרק ד' משנה י"א

בס"ד

המקרה:


 



 

















 

לפי רבי
יהודה

לפי רבי
מאיר

דין אותו אדם:

מדוע?

___________

כיוון ש"החזיק בדרך" – כלומר :יצא לדרך כדי לקנות
_____ לסוף  2000אמה מעירו )ואפילו שחזר לביתו נשאר

הרי זה
"____ "____ -
ויש לו רק 2000
אמה מביתו
עד המקום
שרצה להניח
שם _____
ולא יותר!

אפילו אם )יצא(

___ א אדם

מה דין אותו אדם ומה דין שאר בני העיר?

___________

הדין:

 

י י ה ר
ם
ש ה ה ד  שהא שר  ר ש יי
כ ר ראי


  
   



ה ה ך דרך )ש חש גם ה א ____ כי ן שאין א כ י ר(,






  
 
 


 שם ש יה ר ע י ה ח ____.
ם י א א
א ____ ש צא י א יכ ייחד


    


   



כאן ה ש ה ד ר אדם ש י עיר ש ח ה ה יח ______ ין עירם יר אחר )שה רח

 
 

  

  


י יהם ה א ______ א ה( כדי שי כ
כ א יה _____ ,א  אדם יצא העיר אך ס ף

 


החזירֹו ____ א ה יח ____ כג ן שא ר ___________________________.





 


 


 שם ש י )א א היה דע כ שם חר(.
אך א יט דע

בדעתו לקנות שם שביתה(  -הרי הוא כ___ שאומר
"שביתתי ב_____ פלוני" – שקנה שם שביתתו.
כיון שלרבי מאיר יש ספק :האם אותו אדם הוא כ___
כיון שיצא מביתו ו"החזיק בדרך" ,או שהוא כ____
כיון שחזר לביתו והיה יכול לערב ב___ ולא עירב.
ומחמת ספק זה :הוא לא יכול ללכת מחוץ לעירו 2000
לצד אחר שמא נחשב כ___ וקנה שביתתו בסוף 2000
אמה מעירו) .והתבטל תחומו שבצד האחר(.
וללכת יותר מ 2000-אמה עד לעיר האחרת הוא גם
___ יכול שמא הוא נחשב כעשיר
ולא קנה שביתתו שם אלא נשאר בתחום עירו.
לכן מחמת הספק יכול ללכת רק בתוך ה 2000-אמה
שבין עירו למקום שרצה לקנות שם שביתתו.

ושאר בני העיר ____________________ :אלא _____________________________
מדוע? כי לא _____ עבורם ו"לא ______ בדרך" כמוהו ,והם נחשבים כ_____ שיש לו פת
בבית שלא יכול לומר "שביתתי במקום ____".

מדוע?

מי
שיצא
חוץ
לתחום
)בשוגג(

לפי
תנא
קמא:

_____ אחת
______________
ויש לו רק
________ לכל צד.

לפי רבי
אליעזר:

אם יצא ________
הדין__________:

)שסובר
שה 4-אמות
שקיבל
הכוונה
היא שיש לו
___ אמות
לכל צד(

אם יצא ________
הדין__________:
אפילו אם )מרוחק(

מי
שהחשיך
חוץ
לתחום
)ואמר שרוצה
לקנות שביתתו
בתוך ה______
אך הוא לא
היה בתוך
_______ אמה
שמחוץ לאותה
העיר(

לפי
תנא
קמא:

לפי
רבי
שמעון:

____ אחת
______________
ויש לו רק
________ לכל צד.
)מהתחום(

_____________
_____________

אפילו שיש לו  4אמות שחלקן
מובלעות בתוך ה____ ,סובר ת"ק
ש_____________________
)אלא רק ליוצא ברשות(
ולכן יש לו רק __ אמות ולא יותר.
כי כשיצא רק __ אמות יש לו מצידו
השני עוד __ אמות המובלעות
ב___ תחום העיר ויכול לחזור לתוכה
כי ר"א סובר ש_______________.
כיון שעומד באמה ה_____ מחוץ
לתחום העיר ומותר לו ללכת רק ___
אמות לכל צד וגם אם יחזור  2אמות
לכיוון העיר תישאר לו אמה  1מחוץ
לעיר ולכן לא יכול ל_____ לתוכה.
במקומו לא קנה ______ כיון שגילה
דעתו שאינו רוצה לקנות שביתה
במקומו אלא בתוך ה_____ ,וגם
בעיר לא קנה ______ כיון שיש בינו
לבין העיר יותר מ_____ אמה ,לכן
יש לו רק _______ שיכול ללכת בהם
כי אלו שמודדים את  2000אמה
שמחוץ ל_____ לא מסמנים את סוף
התחום בדיוק בסוף _____ אמה,
אלא מכניסין ___ אמה לבפנים מפני
האנשים שטועים ולא ______ היכן
סוף התחום ואם כך יוצא שבאמת
שבת בתוך תחום ה_____ וכיוון
שהגיע מחוץ לעיר מקילים עליו
ומתחשבים ב 15-אמות האלו.

המשך העבודות
בקובץ עירובין
מס'  2ו3-

