
 

 בע עירובין
   

  חמכים  ר' מאיר  
  ולא ביין בפת  חצירותעירוב 

  בפת וביין  שיתוף מבואות
האם צריך עירוב חצרות 

  כשיש שיתוף מבואות?
   כן

שלא לשכח תורת עירוב מן התינוקות, 
  שיאמרו: אבותינו לא עירבו

  לא

  לא צריך עירוב ושיתוףבפת  –מחלוקת ביניהם ביין בלבד   הבנה אחת
  צריך עירוב ושיתוף ייןב –בלבד  בפתמחלוקת ביניהם   הבנה אחרת

  
. מאי לאו: או וחכמים אומרים או מערבין או משתתפיןמיתיבי: : שנייההבנה העל הקושי 

ולפי הבנה שנייה, חכמים אומרים שביין צריך  .מערבין בחצר בפת, או משתתפין במבוי ביין
 שיתוף. 

, ומותרין כאן וכאן —אמר רב גידל אמר רב, הכי קאמר: או מערבין בחצר בפת : תירוץ
  .ומותרין כאן וכאן —או משתתפין במבוי בפת 

  : פסיקת הלכה
  אמר רב יהודה אמר רב: הלכה כרבי מאיר. 

  ורב הונא אמר: מנהג כרבי מאיר. 
  .ורבי יוחנן אמר: נהגו העם כרבי מאיר

  
  בית הלל  בית שמאי  
משה חבורות ששבתו ח

  בטרקלין אחד
  לןעירוב אחד לכו  עירוב לכל חבורה וחבורה

בזמן שמקצתן שרויין בחדרים 
  או בעליות

  

  צריכין עירוב לכל חבורה וחבורה
  

דעה של רבי   2רב נחמן לשון   1לשון  רב נחמן  
חייא או ר' 
  שמוען ברבי

  דעה של האחר

ב"ש  מחלוקת  במסיפס
  הוב"

  
ב"ש  מחלוקת

  הוב"

    

דברי הכל עירוב    10מחיצה 
לכל חבורה 

  וחבורה

דברי הכל עירוב 
  אחד לכולן

ב"ש  מחלוקת
  הוב"

מחיצות 
  קרההמגיעות לת

ב"ש  מחלוקת    
  הוב"

דברי הכל עירוב 
לכל חבורה 

  וחבורה
ל על אמר רבי יהודה הסבר: לא נחלקו בית שמאי ובית הלמיתיבי, : קושי על חלק מהדעות

על מחיצות שאין  —מחיצות המגיעות לתקרה שצריכין עירוב לכל חבורה וחבורה. על מה נחלקו 
מגיעות לתקרה, שבית שמאי אומרים: עירוב לכל חבורה וחבורה, ובית הלל אומרים: עירוב אחד 

 .לכולן
 תיובתא,  - )3(דעה למאן דאמר במחיצות המגיעות לתקרה מחלוקת  . 1
 סייעתא.  )4(דעה ת לתקרה מחלוקת ולמאן דאמר במחיצות שאין מגיעו . 2
 .תיובתא - להך לישנא דאמר רב נחמן: מחלוקת במסיפס . 3
 ?להך לישנא דאמר רב נחמן: אף במסיפס מחלוקת, לימא תהוי תיובתא . 4

אמר לך רב נחמן: פליגי במחיצה, והוא הדין במסיפס. והאי דקא מיפלגי : 4תירוץ ל
  .להודיעך כחן דבית הלל —במחיצה 
  במסיפס להודיעך כחן דבית שמאי!  יפלגי: ולקושי

  .כח דהיתרא עדיף :תירוץ
  .אמר רב נחמן אמר רב: הלכה כרבי יהודה הסבר: פסיקת ההלכה



 

ומודים בזמן שמקצתן אמר רב נחמן בר יצחק: מתניתין נמי דיקא, דקתני: : חיזוק לפסיקה
? אילימא עליות, ומאי חדרים. מאי שרויין בחדרים ובעליות, שצריכין עירוב לכל חבורה וחבורה

עליות ממש, פשיטא. אלא לאו: כעין חדרים, כעין עליות. ומאי  -חדרים ממש, ועליות  -חדרים 
 .מחיצות המגיעות לתקרה. שמע מינה -ניהו 

 
  2נוסח   1נוסח   

אחרת הבנה  – ברייתא
במחלוקת בית שמאי ובית 

  הלל

במה דברים אמורים, כשמוליכין 
אבל . את עירובן למקום אחר

דברי  -אם היה עירובן בא אצלן 
  הכל עירוב אחד לכולן

במה דברים אמורים, כשהיה 
עירוב בא אצלן. אבל אם היו 

מוליכין את עירובן למקום אחר 
דברי הכל צריכין עירוב לכל  -

  חבורה וחבורה
כמאן אזלא הא  - שאלה

ת חמשה שגבו אדתניא: 
עירובן, כשמוליכין את עירובן 

ירוב אחד ע —למקום אחר 
  לכולן.

  דלא כחד  כבית הלל

 
צריכין עירוב לכל אחד ואחד. לפיכך, אם שכח  -אחין שהיו אוכלין על שלחן אביהם וישנים בבתיהם ה

  .מבטל את רשותו - אחד מהם ולא עירב
 -ו שאין עמהן דיורין בחצר אימתי, בזמן שמוליכין עירובן במקום אחר. אבל אם היה עירוב בא אצלן, א

  .אינן צריכין לערב
  שמע מינה מקום לינה גורם. : קושי

  .אמר רב יהודה אמר רב: במקבלי פרס שנו :תירוץ
  

  תנו רבנן: 
מי שיש לו בית שער, אכסדרה, ומרפסת 

  בחצר חבירו
  ית הבקר בית העצים ובית האוצרותבבית התבן 

רבי יהודה אומר: אינו אוסר   עליו הרי זה אוסר  הרי זה אין אוסר עליו
  אלא מקום דירה בלבד

אמר רבי יהודה: מעשה בבן נפחא שהיו לו חמש חצרות באושא, ובא מעשה לפני חכמים, ואמרו: אינו 
  .אוסר אלא בית דירה בלבד

  בית דירה סלקא דעתך? : קושי
  .אלא אימא: מקום דירה :תירוץ

  
  מאי מקום דירה? 

  שמואל  רב
  מקום לינה  מקום פיתא

  


