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עירובין פרק ח' משנה ה'

בס"ד

עירובין פרק ח' משנה ו'

בס"ד

בס"ד

אדם שעזב את ביתו והלך לדור בשבת בעיר אחרת ,האם הוא אוסר על שאר
שכניו את הטלטול בחצר כיון שלא עירב עמהם או שלא אוסר עליהם?

לפי
רבי מאיר
לפי
רבי יהודה
לפי
רבי יוסי

בית של

בית של

נכרי

ישראל

מדוע?

_______

_______

_______________________

_______

_______

_______________________

_______

_______

באמת רבי יוסי סובר כמו ________
 שדירה ללא בעלים ____________אלא שחושש שמא הנכרי__________:
_______  -ולכן ביתו ______ עליהם.
אבל ישראל________________:
ולכן לא גוזרים אצלו
שביתו _____________.

"רבי שמעון אומר"...

כמו מי סובר רבי שמעון לגבי "דירה ללא בעלים"?

_________________________  -שדירה ללא בעלים "לאו שמיה דירה"...
אלא שמקל יותר ואומר :שאפילו אם הישראל לא יצא בשבת מביתו אל מחוץ לעיר אלא
___________________ -נחשבת דירתו לדירה ללא בעלים שלא _____ על האחרים.
וכל זה דווקא אם הלך לבית ______ .מדוע?______________________________.
אבל אם הלך לבית _____  -לא הסיח דעתו מלחזור לביתו בשבת כיוון ש_________
______________________ ויש חשש שיחזור לביתו בשבת ולכן ביתו _____ על שאר
בני החצר.

היכן ממוקם בור המים שבין שתי החצרות? חציו ב____________
וחציו ____________ והכותל שמפריד בין שתי ה__________ עובר מעל ה____.
מה אסור לעשות אם לא עירבו שתי החצרות זו עם זו ביחד? ___________________
מדוע?_______________________________________________________.
מה צריך לעשות כדי שכל אחד יוכל לקחת מים משטח הבור שברשותו?
לעשות ________  10 -טפחים  -שתחלק את הבור ל ___ חלקים נפרדים

ואז זה נחשב שכל אחד לוקח מים מה______ שברשותו ולא מהבור שברשות _______.

ונחלקו התנאים איזו מחיצה מועילה לכך:

סוג
המחיצה:

פירוש:

מחיצה גבוהה
 10טפחים

___ טפחים של המחיצה הם למעלה
מה____ שבבור ,ורק טפח __ שקוע
בתוך ה____.

מלמעלה
מחיצה גבוהה
 10טפחים

מחיצה

מלמטה
בתוך אגנו
כותל

המפריד
בין שתי החצרות

האם היא מועילה לחלק את הבור

לשני חלקים נפרדים?   /
לפי
ת"ק
___

לפי רשב"ג

לפי ר'
יהודה

לב"ש___ :
לב"ה___ :

___

___ טפחים של המחיצה _______
בתוך המים שבבור
ורק טפח __ גלוי מעל המים.

___

לכו"ע___ :

___

מחיצה הנמצאת בתוך אוגן הבור
אך אינה נוגעת ב___ עצמם.

___

רק לפי ב"ה___
שמתירים
"מלמעלה"
לב"ש___ :

___

מחיצה המבדילה בין שתי
ה________ ואינה נמצאת בתוך
אוגן ה____ כלל אלא רק עוברת
מעליו.

___

___

___

איך מועילות מחיצות אלו ,הרי אינן מגיעות עד תחתית הבור?
אלא ש______ הקלו במים ואמרו "____  ."_______ -כלומר" :גּוּד"_____,
אַחית"________  -כלומר "משוך ותוריד" את המחיצה כאילו היא מגיעה עד
" ִ
ל_______ הבור.

עירובין פרק ח' משנה ז'

בס"ד

איזו רשות היא החצר?______________.
איזו רשות היא אמת המים העוברת בחצר? _________.
מדוע? )תוי"ט( _______________________________________________.
מה גודל אמת המים כדי שתחשב רשות אחרת מהחצר?___________________.
מדוע אם לא עשו מחיצה בתוך אמת המים אסור להוציא ממנה מים בשבת?
_______________________________________________.

אלו מחיצות מועילות להתיר את הוצאת המים מה"אמה" בשבת?

הדין:

וג המחיצה:



מדוע?














עשו לה מחיצה גבוהה  10טפחים
_______

__________________
__________________

רק בכניסה או רק ביציאה

_______

__________________
__________________

כותלי החצר

לפי חכמים:
_______.

__________________
__________________

לפי רבי
יהודה_____:

__________________
__________________

בכניסה
וביציאה )במקום יציאת המים מהחצר(
)במקום כניסת המים לחצר(

עשו לה מחיצה גבוהה  10טפחים

שעוברים מעל כניסת ויציאת האמה
)אבל אינם עוברים בתוכה כלל(

מהי ההוכחה שרבי יהודה ניסה להביא לדבריו?____________________________
______________________________________________________________
מה ענו לו חכמים?_________________________________________________

בס"ד
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עירובין פרק ח' משנה ח'

בס"ד

עירובין פרק ח' משנה ח'
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שתי גזוזטראות היוצאות משתי קומות ,זו תחת זו וכדי למלאות מים היו משלשלים חוט
עם דלי דרך הנקב )עם המחיצה( שבגזוזטרא ,מה דין שני בעלי הגזוזטראות לגבי מילוי
מים דרך הנקב שבגזוזטרא  -במקרה שלא עירבו זה עם זה?

מה דינם?   /
)אם לא עירבו יחד(

מהי גזוזטרא?__________________________ ויש בו _____ למלאת דרכו מים.
איזו רשות היא?_______________.
מה עובר תחת הגזוזטרא?_______________________.
איזו רשות היא אמת המים או הנהר שעוברים תחת הגזוזטרא?____________
מדוע אסור למלאת מים דרך הנקב שבגזוזטרא – אם לא עשו מחיצה כראוי?
___________________________________________
מה צריך לעשות כדי שיוכלו למלאת מים דרך הנקב שבגזוזטרא?

________ גבוהה ____טפחים  -ורוחבה __ על ___ טפחים.
היכן עושים את המחיצה? אפשרות א' :סביבות כל ה_________.
אפשרות ב' :סביבות ה______ .באיזה אופן עושים את המחיצה מסביב לנקב?
אפשרות א'" :מלמעלה" ,כלומר.__________________:
אפשרות ב'" :מלמטה" ,כלומר.__________________:
והטעם :שחכמים הקלו במים שגם אם המחיצה לא מגיעה עד למים עצמם – אנו
אומרים "גוּד _______ מחיצתא" – משוך ו______ את המחיצה כאילו היא מגיעה עד
תחתית ה_______ ,שאז נחשב הנקב והמחיצות שסביבו כרשות אחת – רשות ה______
ויהיה מותר למלאת מים דרך נקב זה.
מה הפירוש "בין מלמטה" לפי הרמב"ם? _________________________.
שאז אומרים "גוּד _____" – משוך ו_______ את המחיצה כאילו היא מגיעה עד למקום
ה_____ שבגזוזטרא.

  

לגזוזטרא העליונה
       
     


     
  

לגזוזטרא התחתונה


   

  

 
    לגזוזטרא


העליונה   לגזוזטרא
התחתונה 

בני תחתונה להשתמש
בגזוזטרא תחתונה

___

כי אין בה ______.

בני תחתונה להשתמש
בגזוזטרא עליונה

___

כי לא _____ עמהם.

בני עליונה להשתמש
בגזוזטרא עליונה

___

כי בני תחתונה ______
עליהם כיון שהם שותפין
במחיצה ולא עירבו יחד.

בני עליונה להשתמש
בגזוזטרא עליונה

___

כי אין בה ______.

בני עליונה להשתמש
בגזוזטרא תחתונה

___

בני תחתונה להשתמש
בגזוזטרא תחתונה

___

__________________
__________________
אפילו אם לא _____
זה עם זה.

כי לא _____ עמהם.
כי בני עליונה ______
עליהם – שהרי רגל
האסורה במקומה
אוסרת במקום אחר
)תוי"ט( __________
_______________
_______________

וכל הנידון הוא דווקא אם המרחק בין שתי הגזוזטראות הוא ___ טפחים ויותר ,אך אם
המרחק ביניהם הוא פחות מ___________ ,אז אפילו אם עשו שניהם מחיצות בנפרד
לגזוזטרא העליונה והתחתונה ,הדין יהיה.________________________:
מדוע? )תוי"ט( _____________________________

עירובין פרק ח' משנה ט'

בס"ד

















כי בחצר שגודלה ___ על ___ אמות ,כמות
המים שאדם אמור להשתמש בה מידי יום

____

)סאתיים( ________ שם במקומם ואינם
יוצאים ל_____ ה_____) .וגם אם יצאו לבסוף
לרה"ר הוא לא _______ לכך(...

חצר

לא עשו לה

שהיא

עוקה

פחותה

)גומה( מחזקת
סאתיים

____

מ4 -
אמות

עשו לה

עוקה

בס"ד









 4אמות ויותר

מדוע?



חצר שהיא  4על

עירובין פרק ח' משנה י'

____

כי בחצר שגודלה פחות מ ___ על ___ אמות,
המים לא יכולים _______ ב_______ אלא
יוצאים ל____________ וכששפך את המים
בחצר ידע שהם יצאו לרשות הרבים
וכשיצאו המים נתקיימה בכך מחשבתו.
ואעפ"י שלא הוציא בידיו את המים לרה"ר אלא
שפך אותם בחצר והם יצאו מעצמם ,גזרו
חכמים שגם זה אסור כדי שלא _________
__________________________ )תוי"ט(.
כי כשעשו לה _______ המים _______ בתוכה
ולא יצאו ל______________.

מחזקת סאתיים

מה פירוש "עוקה"? _____________________.
היכן עושים אותה? או _____________ או _____________.
מה גודל ה"עוקה" שצריך לעשות כדי שיוכל בשבת לשפוך מים בחצר?_____________
______________ .מדוע? כי זו כמות ה____ שאדם רגיל להשתמש ב___ אחד.
מה ההבדל בין אם עושה את העוקה בתוך החצר לבין אם עושה אותה ברשות הרבים?
בתוך החצר .___________________ :ברשות הרבים._____________________ :
מדוע צריך לעשות כך לעוקה שברה"ר ,הרי לא שופך לשם את המים בידיו? )תוי"ט(
____________________________________________________________
____________________________________________________________

הסבר" :ביב" __________________________________________________
"שהוא קמור ארבע אמות ברה"ר" ____________________________________
מה מועיל מה שהביב קמור  4אמות ברה"ר?
כיון שב__ אמות יש שיעור שיכולים להיבלע בהם ______ מים שאדם משתמש בהם
בכל יום ,ובפחות מכך אין בו שיעור של בליעת סאתיים והמים יצאו לרה"ר...
והוא צריך להיות קמור – מכוסה לאורך  4אמות שברה"ר
כיון שכשהוא קמור – מכוסה  4אמות הוא נחשב לרשות ה_____  -ונבלעים שם
הסאתיים מים ולא יוצאים לרשות ה_______ .אך אם הביב לא היה קמור הוא היה
נחשב לרשות ה_____ וכששופך לתוכו היה נחשב ששופך מים ישר לרשות הרבים.

הדין:
מותר \ אסור

לפי רבי אליעזר
בן יעקב

לפי
חכמים

לשפוך מים לתוך
פתח הביב עצמו
לשפוך מים על הגג
ונשפכים מאליהם
אל הביב

_______

_______

_______

מדוע?
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

   
מיהו התנא שמתיר לשפוך מים לחצר ולביב )משנה ט'-י'(? _____________________
אבל לפי חכמים :אסור לשפוך מים בין ל________ ובין ל______  -אלא רק על הגג,
שמשם נשפכים המים מאליהם אל החצר ויתפזרו לצדדים ויש יותר סבירות שיבלעו
בחצר ולא ייצאו החוצה – ואז לא יבואו לחשוד בו ש_____________________.

עירובין פרק ח' משנה י"א

בס"ד

בס"ד
בס"ד

עירובין פרק ט' משנה א'

בס"ד
























בחצר

אם עירבו
יחד עם
בני החצר

_______

_________________
_________________

מבית _______(



שלא
עשו
עוקה

_______

לפי
רבי
שמעון

וכן גם
________
וכן גם
________
)שאינם יותר

_____________
מדוע?_______
___________
___________
___________

________
________

________
____________
____________
____________



בני הדיוטא

אם לא
עירבו יחד
עם בני
החצר

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

________



בחצר

לפי
חכמים

____________
____________
____________

)אך לא מהגגות לחצרות
וכד' כי הגגות הן רשות
אחת לעצמן וכן החצרות(



שעשו עוקה

_______

_________



בני הדיוטא

_________________
_________________

לפי
רבי
מאיר

____________
____________
____________
____________

________
________
________
________



אסורים \ מותרים
לשפוך מים בדיוטא שלהם,
שישפכו מאליהם לחצר

מדוע?

מגג לגג

כשלא עירבו
עירובי חצרות



כל גגות
העיר
נחשבים
ל-

האם יכולים לשפוך מים אל החצר שתחתיהן ויכנסו המים אל העוקה ,או לא?

הדין:

ולכן מה דין
הטלטול



איזה גודל של חצר יש תחת שתי המרפסות הפונות זו כנגד זו? ______________.
ולכן ,מה צריך לעשות בחצר )או מחוץ לחצר( כדי שיוכלו לשפוך בשבת מים במרפסות
ויזרמו משם אל החצר? _________________.
הנידון במשנתינו :אם בני דיוטא אחת עשו _____ ובני הדיוטא השניה לא עשו ______

________
________

___________
מדוע?_______
___________
___________
___________

אלו כלים התיר רבי שמעון להעביר מחצר לחצר ומגג לגג? __________________
אך כלים ששבתו בתוך ה_____ והוציאן לחצר ע"י עירוב חצרות ,אסור להוציאן
ל_____ אחרת אם לא עירבו שתי החצרות יחד.
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בס"ד עירובין פרק ט' משנה ב'

הדין:
גג גדול
סמוך
לקטן
חצר
גדולה
שנפרצה
לקטנה

בס"ד

מדוע?

_________
_________
_________

________________________
________________________
________________________
________________________

_________
_________
_________

________________________
________________________
________________________

_________
_________

________________________
________________________
________________________
________________________

_________
_________
_________

________________________
________________________
________________________
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כמה היא נפרצה? או _________ או _________________.

שרבי אליעזר וחכמים לא נחלקים לגבי תוך ה_____ שלכו"ע היא _________

וכל מחלוקתם היא
רק לגבי טלטול ברוחב מקום ה_____

)אם עירבה
לעצמה(

וכל מה שנאסרה החצר הקטנה זה רק אם החצר גדולה נפרצה קודם ה_______
אבל אם היא נפרצה ב______ ,הדין._______________________________:
מדוע?_______________________________________________________.
וכן מדובר כאן בכלים ששבתו בבית שלמטה ורוצה להעלותן לגג  -שלגג הגדול ______
להעלותן ולגג הקטן ______ להעלותן ,אבל כלים ששבתו בתוך הגגות עצמם מותר לטלטלן
גם בגג ה____ הסמוך לגדול – כמו שראינו במשנה א' לפי רבי שמעון )שהגגות הם רשות אחת(

עירובין פרק ט' משנה ב'

)שנפרצה(

 -שזה צידי רשות ה____.

ולכן מה דין
   

לפי רבי
אליעזר

לפי
חכמים



כ_________
)כיון שעוברים ]דורסים[ שם אנשים(

לא כ_________
אלא כ_______.
)כי סוברים שדין מקום המחיצה לא שונה
מדין תוך החצר(

המכניס \ המוציא
משם לרה"י בשבת?
________
מדוע? כי הוציא \ הכניס
מרשות ה_____
לרשות ה______.
_______
אבל ______
מדוע? כי לא הוציא \
הכניס מרשות ה_____
לרשות ה______
אלא לכרמלית
שזה אסור רק מ_____.

בס"ד עירובין פרק ט' משנה ג'
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לכאורה לומר זאת על התקרה הקיימת ועומדת אחרי מקום הפירצה?
__________________________________________________________

מבוי שניטלו קורותיו
מה ניטל מהמבוי באמצע השבת?______________
למה הם שימשו?______________________.

מה דין הטלטול בחצר זו בשבת?
מהם ג' המקרים שהתקלקלו המחיצות באמצע השבת?
._____________________________________________(1

מדוע?

._____________________________________________(2
._____________________________________________(3

חצר שנפרצה משתי רוחותיה
הסבר את המקרה.____________________________________________ :

   

לפי רבי
יהודה

_______

   



________

מה גודל הפירצה בקרן זווית – כדי שתחשב פירצה ולא פתח?______________.
_______

מדוע גם בגודל הזה ,זה נחשב לפירצה? ________________________________.

בית שנפרץ משתי רוחותיו
הסבר את המקרה.___________________________________________ :
באיזה אופן כותל הבית שנפרץ בקרן זווית נחשב לפירצה ולא לפתח?
רק אם התקרה _________________________________
אבל אם התקרה _________________  -אין זה נחשב "________"
כיון שאומרים "פי ______________" פירוש__________________________ :
עיין תוי"ט :מדוע אם התקרה נפרצה לא אומרים "פי תקרה יורד וסותם" הרי אפשר

לפי
רבי יוסי

_______

)כמו שאסורים
ב__________
כך אסורים
ב__________(

כי סובר שהואיל ו_____
__________________
__________________.
כי סובר שכשנתקלקלו
המחיצות אין אומרים
________________
________________
אלא אומרים זאת רק
במקרים שאיזה דבר הותר
ע"י עירוב ונתקלקל באמצע
ה_____ )כמפורט למטה(

לפי רבי יוסי שונה דין חצר שנפרצה משתי רוחותיה בשבת
מדין חצר גדולה שנפרצה לקטנה בשבת) .משנה ב'(
שבחצר גדולה שנפרצה לקטנה בשבת אין בעיה במחיצות )כי נשארו שתי החצרות מוקפות
מסביב( אלא יש בעיה בעירוב  -שלא _____ יחד ולכן במקרה שנפרצה החצר הגדולה
לקטנה באמצע השבת אומרים"_________________________________" :
אבל בחצר שנפרצה משתי רוחותיה בשבת יש עכשיו בעיה במחיצות )כי יש בה "פירצה"(
ולא בעירוב ובמקרה כזה סובר רבי יוסי שלא אומרים _____________________

בס"ד עירובין פרק ט' משנה ד'

-1-

בס"ד

עירובין פרק ט' משנה ד'

-2-

מדוע?
לפי רבי
יהודה

_____________
_____________

____________________
____________________.

לפי
חכמים

_____________
_____________

____________________
____________________.

מהם שני המקרים שמביאה המשנה?

א" .הבונה _______________________"
פירוש :שהיו שני _____ בשני צידי ___________ ובנה מעל אויר רה"ר ______
הנשענת על שני הבתים ואויר ___________ תחתיה) .שהבית נראה כגשר על רה"ר(.

ב" .וכן _______ המפולשים"

"ועוד אמר רבי יהודה"...

באיזה עוד דבר

נחלקים רבי יהודה וחכמים? ב"מבוי ה________"
– פירוש :מבוי שהוא פתוח משני צדדיו ,שאז יוצא שיש לו
רק __ מחיצות ,האם אפשר להשתתף במבוי זה ב"שיתופי
מבואות" )ע"י יין וכו'( ולטלטל בתוכו ע"י תיקון לחי או קורה או לא?

פירוש :גשרים שעוברים מעל _____________ ויש להם מחיצות

מדוע?

תחתם בשני צידי רשות הרבים.
כמה מחיצות קיימות בפועל ברה"ר תחת הבית \ הגשר? ___
והנידון במשנתנו הוא :האם אומרים "פי _________________"

לפי רבי
יהודה

_____________
_____________

שאז נחשב כאילו שקצה התקרה שמעליהם יורדת וסותמת את שני הצדדים הנוספים
במחיצות )אע"פ שלא קיימות בפועל( ואז יוצא שיש ___ מחיצות )תחת העליה( ומותר
לטלטל שם בשבת ,או שלא אומרים בכזה מקרה "פי תקרה יורד ו_____" ואז יהיה
אסור לטלטל בשבת במקום זה.

ונחלקו בזה רבי יהודה וחכמים:

לפי
חכמים

_____________
_____________

כי סובר שמדאורייתא ________
_________________________
)ואפילו בלי לומר פי תקרה יורד וסותם(

כי סוברים שמדאורייתא
ב"מבוי ______" לא יועיל אם יניח
קורה או לחי משני פתחיו אלא כדי
שיהיה אפשר לטלטל בתוכו צריך
לעשות בפתח אחד "צורת ה_____"
ובפתח השני לחי או ______.

-1-

בס"ד

עירובין פרק י' משנה א'

בס"ד

-2-

המקרה:

  

 

עירובין פרק י' משנה א'



מדוע?

היכן מצאם?________  -במקום שאינם __________.
באיזה אופן התירו לו חכמים להביאן מהשדה למקום המשתמר – דרך מלבוש?

מדוע?
כי ת"ק סובר שמדאורייתא
שבת – זמן ______ הוא ,אלא שחכמים
גזרו לא להניחן שמא ____________
_____________ .וכאן משום הצלת
_____________
תפילין העמידו חכמים את דבריהם על דין
עד שיכניס
תורה והתירו להכניסן _________.
את ______
אבל אם ילבש שתי זוגות תפילין ביחד
אך לא יכניסם
יעבור על "_________"  -כי הנחת תפילין
_____________.
 מצווה מדאורייתא להניחן בשבתוכיון שיש _____ להניח שני זוגות תפילין
משום "בל _____" זה כמשאוי – שאסור
להוציאו מדאורייתא.
כי רב"ג סובר ששבת לאו זמן _____ הוא,
וכדי להציל את התפילין ,התירו חכמים
להכניסן גם _____________
מכניסן אפילו
כיוון שזה כ______ .וגם אם ילבש שתי
____________
זוגות תפילין ביחד לא יעבור על "בל
_____" – כיון שאין זה מצווה )בשבת(
ומה שלובשן ,לובשן כשאר לבוש ותכשיט.
וכל זה דווקא בתפילין ________  -שאז ניכר הקשר שלהם ובוודאי הן תפילין
– ויש בהן _______ ולכן מותר להכניסן כדי שלא יהיו מונחים בבזיון...

לפי
תנא
קמא

לפי
רבן
גמליאל

     

 !  &!!"#$ %
   ! ('

)*+, -. ./0+ 1./2
/1 3/4.5 678
)-+.9 7/53.
:63*;3 89

_____________
_____________

____________________
____________________
____________________.

_____________
_____________
_____________

____________________
____________________
____________________
____________________.

_____________
_____________

____________________
____________________.

_____________
_____________

____________________
____________________
____________________
____________________.

עיין בעיקר תוי"ט :מדוע רבינו הקדוש החסיר ממשנתנו את דין סכנה של ליסטים?
_______________________________________________________
_______________________________________________________.

עירובין פרק י' משנה ב'

בס"ד

לגבי איזה מקרה חולק רבי שמעון על ת"ק?_______________________________

עירובין פרק י' משנה ג'

בס"ד

איך היו נראים הספרים בזמנם?_________________________________
מה הדין אם נתגלגל הספר והקצה השני של הספר נשאר אגוד בידו?
)שבאמת אין כאן הוצאה והכנסה מרשות לרשות – כיוון שהספר אגוד בידו(

שלפי רבי שמעון:

המקרה:

אסור .____________________________ :מדוע?________________________

היה קורא בספר על האיסקופא

אלא מה יעשה?___________________________________________________
שאז אין חשש שיעבירו יותר מ__ אמות ברה"ר.

)השטח המוגבה שלפני פתח ה_____
שהוא נחשב כ________(

ונתגלגל הספר מידו לרה"ר
וצידו השני נשאר אגוד בידו

עיין בתוי"ט ,מדוע ת"ק סבר שעדיף להכניסו פחות פחות מד' אמות ולא לתת לחברו
וחברו לחברו וכו'? ________________________________________________

היה

מהי הדוגמא הנוספת שמביא רבי שמעון שמותר לעשות כך?

קורא

______________________________________________________________

בראש
הגג

איזה דבר )אפילו שאינו מצווה( סובר רבי יהודה שאפשר לטלטלו מחבר לחבר וכו' ולא
בפחות פחות מד' אמות? ___________________________.

)רה"י(

האם אפשר להוליכה מאחד לשני אפילו יותר מ  2000-אמה ממקום שהיתה מונחת בו?

ונתגלגל

אם לא הגיע
ל 10-טפחים
הסמוכים לארץ
אם הגיע
ל 10-טפחים
הסמוכים לארץ

והכותל היה
משופע

הדין:
__________
__________
__________
__________

__________
__________

ונמצא
שהספר נח עליו
אם הגיע ל 10-טפחים
__________
הסמוכים לארץ
והכותל לא היה
__________
משופע ולא נח עליו
לפי רבי יהודה:

הדין:

מדוע?

הספר

לפי רבי יהודה:

_________________
_________________

_________________
_________________

מידו

אם הגיע לארץ

)כלפי מטה(

לפי "אמרו לו"
)רבי יוחנן בן נורי(

_________________
_________________

_________________
_________________

ונח על הקרקע
ממש

_________
לפי רבי
שמעון:

_________
_________

מדוע?
כי נשאר _____ בידו
והתירו חכמים להחזירו
משום כבוד ה_____
)אפילו שנח ברה"ר(
כי לא הגיע לרשות ה_____ אלא
לגובה ___ טפחים מהארץ שזה
"מקום _____".
כיון שזה נחשב כאילו נח ברשות
ה_____ ובלי שזה היה אגוד בידו
היה אסור להחזירו לגג מדאורייתא.
וגזרו חכמים
אגוד ב___ אטו שאין ____ בידו,
לכן התירו לו רק ל_____ את
הכתב כדי שלא יהיה לו בזיון.
כי זה לא הונח ברשות ה_____
)ואין חשש שיבוא לידי דאורייתא(

ולכן מותר
ל_____ אותו בחזרה.
כי הספר נח ב____ הרבים ממש
וחכמים גזרו אגוד בידו אטו ש___
אגוד בידו...
שסובר שכיוון שמדאורייתא זה
אסור רק אם הספר יצא מ____
לגמרי אך כאן הספר נשאר אגוד
ב___ ולכן בכזה מקרה מתירים
חכמים לגלול אותו בחזרה " -שאין
לך דבר משום _____ עומד בפני
כתבי ה_____" – למנוע בזיונם.

עירובין פרק י' משנה ד'

בס"ד

בס"ד

עירובין פרק י' משנה ו'
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ָחיד
אָדם ִבּ ְרשׁוּת ַהיּ ִ
ַעמוֹד ָ
לֹא י ֲ
ִשׁ ֶתּה ִבּ ְרשׁוּת ָה ַר ִבּים
ְוי ְ
מהו "זיז שלפני חלון"?______________________________
באיזה גובה הזיז נמצא?_________________

האם מותר לאדם העומד ברשות אחת לשתות מתוך כלי שנמצא ברשות אחרת
או לטלטל כלי ברשות האחרת?

שאז זה לא רשות ה_____ )כי למעלה מ 10-טפחים זה "מקום _____"(

  
   



האם לבני העליה מותר בשבת לתת עליו כלים
וליטול אותם משם?

כלים
הנשברים

 
   
  


מדוע?

מדוע?

בכלים שהם
צריכים לו

_________________________
_________________________

__________

___________________
___________________
___________________

בכלים שאין
צריכים לו

_________________________
_________________________

__________

___________________

__________

___________________

__________

   

כלים
שאינם
נשברים

/

ְכן ַבּ ַגּת"
"ו ֵ

"גת" פירושו :מקום שעושים שם _____.

לענין מה דומה ה"גת" לדין ראשו ורובו של שבת? לענין "______"
– מתי יכול לשתות מן היין בלי לעשרו ומתי לא יכול לשתות ממנו בלי לעשרו?

וּמ ַטּלְ ֵטל בִּ ְרשׁוּת הָ ַרבִּ ים".....
אָדם בִּ ְרשׁוּת הַ יָּ ִחיד ִ
"עוֹמֵ ד ָ
עיין תוי"ט )במשנה ו' אות ט"ז( :באלו כלים מדובר כאן שמותר לעמוד ברה"ר
ולטלטלם ברשות היחיד וכן להיפך? ________________________  -שאז אין
חשש שיכניסם לרשות האחרת שנמצא בה.
מה צריך להיזהר שלא לעשות כשעומד ברה"י ומטלטל ברשות הרבים?
_______________________________.
_____________________________________________

אם הכניס
ראשו ורובו
בתוך הגת

___________
___________

___________
___________

אם נמצא
מחוץ לגת

___________
___________

___________
___________

בס"ד

עירובין פרק י' משנה ו'

-2-

-3-

בס"ד

עירובין פרק י' משנה ו'

וכל ההיתר של צירוף כלי או פיו לצינור
הוא רק אם נתקיימו ב' תנאים:

א.

שאין הצינור רחב ___ על ___ טפחים.

כי אם הצינור רחב ד' על ד' אפילו בגובה של פחות מ 10-טפחים
הוא נקרא רשות לעצמו והוא נחשב ל"_______"
מה הפירוש" :מזחילה"__________________________________________

 -ואסור מדרבנן להוציא מכרמלית לרשות ה______.

"צינור"___________________________________________

ואם הצינור רחב ד' על ד' בגובה של יותר מ 10-טפחים

באיזה אופן מותר לאדם העומד
ברה"ר למלאות מים שנשפכים
מהמזחילה או מהצינור?

לקלוט




ַמזְ חֵ ילָה

_____








_____

שהרי מדובר שהמזחילה סמוכה לגג פחות
מ__ טפחים  -ונחשבת לחלק מה____
שזה רשות ה____
ונמצא שממלא מים מרשות ה______
לרשות ה_______ וזה אסור!

_____

כנ"ל במזחילה.



 

לקלוט




כי נמצא ברשות ה_____ והמים גם
מקלחים לרשות ה_____ ,ויוצא שמכניס
מים מרשות הרבים  -לרשות ה______
)וגם אם המים מקלחים מגובה של יותר מ 10-טפחים
 -מותר ,כי הרי עוברים דרך "מקום פטור" לרה"ר(

לצרף


מדוע?

  



  

  

ִצינּ ֹור

לצרף





  
 

אז זה רשות היחיד ממש!

_____
)אך צריך
ב' תנאים
כמפורט
בהמשך(

כי הצינור לעולם בולט ויוצא לרשות
ה_____ )יותר מג' טפחים( א"כ יוצא
שהצינור עצמו הוא רשות הרבים וגם
כשמצרף אליו כלי מכניס מים מרשות
ה______ לרשות ה______.

ואסור בוודאי להוציא מרשות ה_____ לרשות ה______.

ב.

צריך שהצינור לא יהיה בגובה של יותר מ___ טפחים מהארץ.
כיון שחכמים גזרו שמא בצינור הגבוה מ 10-טפחים
יש __ טפחים על __ טפחים שאז הוא רשות היחיד
ויוציא מרשות ה_____ לרשות ה______!!!
ולכן מה שהתירו כאן לצרף פיו או כלי לצינור

זה רק אם :א .אינו גבוה __ טפחים .ב .שהוא לא רחב __ על __ טפחים.

עירובין פרק י' משנה ז'

בס"ד

הקדמה קצרה בדיני רשויות:
א .כל מקום שהוא גבוה  10טפחים מן הארץ ,או מוקף מחיצות בגובה  10טפחים
נחשב אותו מקום לרשות ה____.
ב .גובה של למעלה מ 10 -טפחים באוויר רה"ר נחשב ל"מקום ____"
)שרשות הרבים היא רק עד גובה של ___ טפחים(

מדוע?
כי הוא מעביר את המים מהבור שהוא

למלאת דרך החלון מים

מבור ברה"ר
שחולייתו

_____

רשות ה____  -אל הבית שהוא גם רשות
ה_____  -דרך "מקום _____"
שהרי המים עצמם אינם עוברים דרך רשות
הרבים כלל ,אלא מעבירם מעל לגובה של

)ערימת עפר

שסביבו(

גבוהה  10טפחים

__ טפחים  -ולכן זה _____.
כי הוא משליך את האשפה מהבית שהוא

  

להשליך
אשפה
מהבית אל




_____



 דרך "מקום _____"וכיון שהיא אשפה של רבים אין חשש
ש____ אותה משם ויתמעט גובהה...

 

 

אשפה
שברה"ר
הגבוהה 10
טפחים

רשות ה____  -אל האשפה הגבוהה 10
טפחים שהיא גם רשות ה_____

כיון שבאשפה של יחיד חוששים
  





 

 

_____

שמא ______________
ויתמעט גובהה ל-פחות מ___ טפחים
שאז זה יהיה רשות ה______
וימשיך להשליך שם אשפה בשבת
ויעבור על הוצאה מרשות לרשות...

בס"ד

עירובין פרק י' משנה ח'
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מה הפירוש" :שהוא מסך על הארץ"?_____________________________

מדוע?


ִאילָן

  
 



שה ּוא מֵ סֵ ְך
ֶׁ

)



(




 

ַעל הָ ָא ֶרץ

_____



__________________
__________________



_____


 

__________________
__________________

מה צריך לעשות ולהוסיף כדי שיהיה מותר לטלטל תחת האילן  -גם אם נופו גבוה 3
טפחים מן הארץ?____________________________________________.
מדוע?_____________________________________________.
מהו השטח שמותר לטלטל תחת האילן שמסך על הארץ? ___________________.
מדוע?_____________________________________________________



שיו
ש ָר ׁ ָ
ָׁ

  

 


 



  

_______

בו ִהין
גְ ֹ
ִמן הָ ָא ֶרץ

  



 

_______

מדוע?
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

בס"ד
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הסבר:
"הדלת שבמוקצה"___________________________________________:
"חדקים שבפרצה"___________________________________________:
"מחצלות"_________________________________________________:

מה המשותף לכל הדלתות הללו?
שאינם _______ ואינם קבועים במקומם אלא כשבאים לפתוח אותם
מטילים אותם על ה_______.

מדוע?
______

______________________

______

______________________

עירובין פרק י' משנה ט'

בס"ד

עירובין פרק י' משנה י'

בס"ד

ֻס ְטרָא
ֶשׁיֵּשׁ ְבּרֹאשׁוֹ ְגל ְ
מה אוסר רבי מאיר לעשות בשבת?
שלא יעמוד אדם ב___________  -ויטול מפתח המונח ב____________

מה הפירושֶ " :נגֶר" _____________________________________________
" ֶשׁיֵּ שׁ בְּ רֹאשׁוֹ גְ ל ְֻס ְט ָרא" ______________________________
מה המעלה בנגר שיש בראשו גלוסטרא מאשר בנגר שאין בראשו גלוסטרא?

ויפתח בו את החנות שברשות ה______ )וכן להיפך(.
מדוע?__________________________________________.

________________________________________________________

האם מותר לטלטל ֶנ ֶגר בשבת )כשאינו קשור( כדי לנעול בו את הדלת?

מי חולק על רבי מאיר?______________.

מדוע?

)באיזה משנה למדנו לא כרבי מאיר?____(
מהיכן מביאים חכמים ראיה לרבי מאיר שאין הלכה כמותו? ________________
_________________________________________________________

לפי

רבי אליעזר

איזו רשות נקרא השוק של פטמין \ צמרין?____________

לפי

מדוע השוק של ירושלים לא נחשב רה"ר?_______________________________

רבי יוסי

_______
אלא אם כן הוא
קשור ותלוי ב____.

_______

שכיון שאינו ______
מחזי כ_______.

כי הוא כלי שמלאכתו
ל______ ולצורך גופו מותר
ל______ אותו.

מדוע חכמים הביאו לו ראיה מכרמלית הרי דיבר ברשות היחיד ורשות הרבים?
_______________________________________________
מה משנה רבי יוסי בראיה שמביאים חכמים?_______________________

מה ההוכחה שמביא רבי אליעזר לדבריו?__________________________
_____________________________________________________.
מה ההוכחה ההפוכה שמביא רבי יוסי ממקרה זה לשיטתו?______________

פירוש._____________________________________:

______________________________________________________.

עירובין פרק י' משנה י"א

בס"ד

באיזה נגר מדובר כאן ,עם או בלי גלוסטרא בראשו? ____________________.
מדוע אין מדובר כאן בנגר שיש בראשו גלוסטרא?_____________________
________________________________________________________.
מה הפירושֶ " :נגֶר הַ נִּ גְ ָרר" _________________________________________
" ֶנגֶר הַ מֻּ נָּח" _________________________________________
"בַּ ְמּ ִדינָה" _________________________________________

מה דין הנעילה ב"נגר הנגרר" וב"נגר המונח" – במקדש  -ובמדינה?

נגר
הנגרר

_______.
מדוע?____________
________________
________________

_______.
מדוע?_____________
_________________
_________________

קמא

נגר
המונח

_______.
מדוע?____________

_______.
מדוע?____________

לפי

נגר
הנגרר

_______.
מדוע?____________
________________

_______.
מדוע?____________
________________

נגר
המונח

_______.
מדוע?____________
________________
________________

_______.
מדוע?_____________
_________________
_________________

לפי
תנא

רבי
יהודה

בס"ד
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ציר העליון
 





)מחוץ לבית המקדש(

)בארונות שבבית המקדש(

_______.
ציר התחתון

לפי
תנא
קמא
בצירים של איזו דלת מדובר כאן במשנה? של ארון או של בית? _____________

"יש בנין
בכלים"

ציר
תחתון

מדוע? כיון שכל זמן שלא
יצא הציר העליון  -נוח
להחזיר את הדלת ואין זה
_____ ,ו"שמא יתקע" לא
גוזרים ,כי אין שבות
ב_____"

ציר
עליון

מדוע? כי כשיצא הציר העליון
– כל הדלת נופלת ואם יחזירה
הוה ליה כ_____  -ות"ק
סובר "יש בנין ]וסתירה[
ב_____"  -ומלאכה ממש
אסור לעשות גם במקדש.

של ___ ,כגון דלת של ______ ולא בדלת של בית  -כי בדלת של בית יש בנין לכו"ע!

________________________.

מדוע ,מה ההבדל ביניהם?

"ציר התחתון" ___________________________________________
"ציר העליון" ____________________________________________

_______.
מדוע? כי סובר "יש בנין
]וסתירה[ ב_____" כנ"ל

_______.

מה הפירוש" :ציר התחתון" ______________________________________

מה יותר חמור להחזיר בשבת ,את ה"ציר התחתון" או את ה"ציר העליון"?

מדוע? כיון שאפילו שאין זה
"בנין" )כי נוח להחזירו(,
אסרו חכמים להחזירו "שמא
______"  -את הציר בגרזן
וכד' ויעבור על איסור מלאכה
של "מכה ב______"

_______.

שהרי בהמשך רבי יהודה סובר ש"אין בנין ב_____" ולומדים מזה שמדובר כאן בדלת

"ציר העליון" _______________________________________

_______.

לפי
רבי
יהודה
"אין בנין
בכלים"

ציר
תחתון

מדוע? כי סובר ש "___ בנין בכלים" ,ודין הציר התחתון יותר
קל לכן מותר להחזירו גם במקדש וגם ב_______) .ולא גוזרים
שמא יתקע ,כי סובר שבציר התחתון אין צריך לתקעו במקבת ,תפא"י(

_______.

ציר
עליון

_______.
מדוע? כי סובר
ש"___ בנין בכלים" ,ו"שמא
יתקע" לא גוזרים במקדש
כי "אין שבות ב_____"

מדוע? שאפילו שסובר "אין
בנין ב_____" ,כיון שהתפרק
הציר העליון וקשה יותר
לחברו  -גזרו חכמים "שמא
_____"  -את הציר בגרזן
וכד' ויעבור על איסור מלאכה
של "מכה ב______"

-1-
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בס"ד

עירובין פרק י' משנה י"ג

-המשך-

לחתוך
להחזירה

לשים

רטיה
על
הפצע
בשבת

כשהוריד
אותה בשבת

לשים אותה

בתחילה
בשבת
אם הורידה
בשבת והניחה
על כלי ולא על
הארץ או

שהחזיקה
בידו

לקשור

נימא

אם נקרעה
הנימא

בשבת

)חוט של
הכינור של
הלווים(

בשבת

אם נקרעה

לפני שבת

_______.
מדוע? ___________
________________
________________

_______.
מדוע? ___________
________________
________________

_______.
מדוע? ___________
________________

_______.
מדוע? ___________
________________

_______.
מדוע? ___________
________________

_______.
מדוע? ___________
________________

כשנקרע החוט באמצעו:
_______________
_______________
_______________
_______________
כשנקרע החוט סמוך
ליתדות_________:
_______________

_______.
מדוע?_________
______________
______________

_______.
מדוע? ___________
________________

_______.
מדוע? ___________
________________

לחתוך בידו

יבלת
)שזה מום
בקרבן(

בשבת

לחתוך בכלי

_______.
מדוע? ___________
________________
________________
_______.
מדוע? ___________
________________
________________

_______.
מדוע? ___________
________________
________________
_______.
מדוע? ___________
________________

בס"ד
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-המשך-

מדוע הכהן רוצה לחבוש את הפצע ברצועה של "גּ ִֶמי"?
__________________________________________________
עיין בעיקר תוי"ט ,מדוע אין זה נחשב ל"חציצה"  -בין אצבעו לכלי שמשרת
עימו במקדש?_____________________________________________.
האם יכול לכרוך בשבת "גמי" על הפצע?
במקדש ._______ :מדוע?____________________________________

מאלו שני בורות מותר למלאת מים ע"י גלגל עם חבלים בשבת?
______________________________
היכן היו שני בורות אלו?_______________________.

_______________________________________________________.

אבל בשאר בורות של גלגל  ______ -חכמים למלאת מים בשבת.

במדינה ._______ :מדוע?___________________________________.

מדוע?____________________________________________

באיזה אופן אסור לכרוך "גמי" גם במדינה וגם במקדש?_______________.

מדוע במקדש התירו זאת?___________________

מדוע?_________________________________________________.

עיין רע"ב  /תוי"ט :מאילו בורות מותר למלאת מהם מים ע"י גלגל אפילו
שאינם "בור הגולה" ו"בור הגדול"?___________________________
_____________________________________________________.
מדוע אין בעיה בהשמעת הקול כשהחבל משתלשל בגלגל?

מה הפירוש "בוזקין"?_______________________

________________________________________________.

מדוע בוזקין מלח על כבש המזבח?_______________________________.

מאיזה בור נוסף התירו חכמים למלאת ממנו מים ביו"ט ע"י גלגל

היכן מותר לעשות זאת בשבת? __________  -כי זה לצורך עבודת ה______.

גם במדינה? "__________".

היכן אסור לעשות זאת בשבת? __________

מדוע נקרא כך?_________________________________________.

מדוע? מפני שהוא "_______" – כלומר :נראה כמתקן את הקרקע

מדוע התירו זאת חכמים ביו"ט?___________________________

)ודומה למלאכת בונה(

_______________________________________________.

בס"ד

עירובין פרק י' משנה ט"ו
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ב .השרץ אינו מטמא ב_______

)כשנושאים – מרימים אותו(

ולכן

כשהכהן נשא אותו לא _______ ממנו.
מדוע צריך להוציא את נבלת השרץ מהמקדש?______________________.

ג .האבנט עצמו שנטמא מהשרץ אינו מטמא את ה_____ כשאוחזו,

איך מותר לטלטל את השרץ בשבת הרי הוא מוקצה?__________________.

כי האבנט הוא "_____ לטומאה"  -ו"ראשון לטומאה" לא מטמא ____ וכלים

נחלקו רבי יוחנן בן ברוקא ורבי יהודה
באיזה אופן מוציאים את השרץ מבית המקדש:

ולכן הכהן לא נטמא מהאבנט הטמא.
מדוע צבת של עץ לא מקבל טומאה? כי "פשוטי כלי ___" )שאין להם בית קיבול(

– אין מקבלים ______.

כי סובר

כהן
מוציאו ב-
לפי

________
)פירוש(_______:

רבי יוחנן
בן ברוקה

___________

ולא ב_______

ש-
שיטמא _____
ולא להשהות את
ה______
בעזרה

תשאר הטומאה
הרבה ____
במקדש
עד שימצא

הסבר את השאלה._________________________________________:

מאלו מקומות במקדש מותר להוציא
/

____ של עץ.

לפי

שיחפש

יוסיף וירבה

___________

רבי
יהודה

____ של עץ

______  -ע"י

ולא ב_______

אפילו שמשהה

שיטמא את

לפי רבי שמעון
בן ננס

את ה______.

ה_____ שלו.

לפי

מדוע אם הכהן מוציא את השרץ באבנטו הכהן עצמו לא נטמא
אלא רק אבנטו?
א .כיון שהכהן לא נגע בו ב______ אלא לקח אותו ע"י _______.

רבי עקיבא

את השרץ בשבת?
היכל  /אולם /
בין האולם למזבח

___

___

העזרה

___

___

שאר כל
המקומות

___

___

מה עושים עם הטומאה במקומות שא"א להוציאה?________________.
מה הפירוש "פסכתר"?_____________________.

בס"ד
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מכניסים מעט את הסימן לתוך התחום  -מפני ה_____ שלא מכירים את
הסימן ולפעמים יוצאים ממנו מעט וחוזרים...

על דברי מי חולק כאן רבי שמעון? על

דברי ___________.

שאמר במשנה י"ג :שמותר ___________________________

ומשום כך אני מקל ב_______ כי אין בכך שום איסור.

אבל כאן לגבי קשירת נימא במקדש בשבת – אני מחמיר וסובר:

)כיון שלא הוי קשר של קיימא(

וסובר רבי שמעון שאפילו במקדש )שאין שבות במקדש(

שמה שחכמים התירו זה רק קשירת _______  -שיש בו "שבות" בלבד

מותר לקשור נימת כינור שנפסקה בשבת רק בקשר של _______

אך לא התירו ______ ממש – שלפעמים יכול להגיע לחיוב מ_______

שהוא אסור משום "______" בלבד ,כלומר  -מדרבנן – וגם אם ישכח וישאיר

וזה אסור אפילו במקדש.

את הקשר של העניבה א"א שיבוא בו לידי איסור __________.
אבל אסור לקשור את הנימא בקשר רגיל שיכול לבוא בו לידי איסור _______
)ע"י שיקשור קשר של קיימא וישכח להתירו לאחר שבת(

שאז עובר איסור גם במקדש.

ואומר רבי שמעון לת"ק:
ואל ______ עלי שאני מחמיר כאן ואילו לגבי _______ אני מקל.
)שהרי רבי שמעון הקל לגבי תחומין ]פרק ד' משנה י"א[ שמי שיצא מחוץ לתחום
אפילו ____ אמה יכול להיכנס לעיר(

שהרי שם" :מקום שהתירו לך חכמים – מ

נתנו לך"

כלומר :חכמים לא התירו שם שום איסור אלא התירו את המותר ...שהרי
יודעים חכמים שאותן ___ אמה אינם באמת מחוץ ל_____ העיר ,שהרי מודדי
התחומין לא מסמנים את סוף התחום בסוף  2000אמה בדיוק  -אלא

d1234@okmail.co.il
לזיכוי הרבים – לצילום עבור תינוקות של רבן

בנוסף ,ניתן להשיג במייל זה עבודות בחומש – "חומש בהבנה" ובהלכה – "הלכה בהבנה".

