בס"ד

עירובין מח) .ש 11מהסוף( עד מט) :המשנה(
ביאורי מושגים
שליחות  -כל פעולה שהאדם הוא השליט עליה )צריך את דעתו כדי שהתוצאה ההלכתית תחול( ושאין צריך את
גופו כדי לבצעה )כמו הנחת תפילין שצריך את ידו של האדם כדי להניח עליה תפילין(  -ניתן לבצעה בידי שליח.

ציטוט מהמשנה
קושיה :אם כל חצר חיצונית שמה עירוב באמצעית
זה צריך להועיל גם לשתף את החיצוניות זו עם זו?

שלוש חצרות שכל אחת מהן פתוחה למבוי
אם החיצוניות עירבו עם האמצעית אבל לא זו עם זו:

תשובות:

ר' שמעון :החיצוניות יכולות לטלטל לאמצעית ואסורות זו בזו.

רב ששת :מדובר כשחיצוניות שמו את העירוב
בשני בתים שונים.

חכמים )שלא מופיעים במשנה( :גם האמצעית אסורה בחיצוניות.

ר' יהודה :מדובר כשהחצר האמצעית שמה את
העירוב בחצרות החיצוניות.

רב:
המח' היא האם לאמצעית מותר לטלטל לחיצוניות.
כולם מודים שהחיצוניות מותרות באמצעית.

הערה על שיטת רב ששת:
אמנם ב"ש וב"ה נחלקו האם כששמים את העירוב בשני
כלים זה מועיל )ב"ה( או לא )ב"ש(.
אבל אם שמים בשני בתים כולם מודים שזה לא מועיל.

שמואל:
המח' היא האם לחיצוניות מותר לטלטל לאמצעית.
כולם מודים שהאמצעית אסורה בחיצוניות.

שמואל עקבי לשיטתו בחצר
שבין שתי מבואות

חצר שבין שתי מבואות:
השתתפה עם כל מבוי לחוד:
כולם אסורים.
לא השתתפה כלל

חצר

 2המבואות עירבו לעצמם:
משתמשת ב 2המבואות באותה מידה  -כולם אסורים.
משתמשת בעיקר במבוי א'  -מבוי א' אסור והשני מותר.

חצר

חצר
החצר

מבוי
א'

המדוברת

מבוי
ב'

חצר

רק מבוי אחד עירב לעצמו:
המבוי שעירב לעצמו )גם אם זהו המבוי שרגילה בו( מותר.

השתתפה רק עם מבוי אחד )גם אם זהו מבוי שאינה רגילה בו(:

הותרו שני המבואות,

מקבץ הלכות עירוב
המקפיד שלא יאכלו מהפת שהניח לעירוב חצרות  -שמואל :אינו עירוב.
ר' חנינא :עירוב.

אמנם ב"ה הכשירו עירוב בשני כלים אבל זה רק אם
זה לא בכוונה אלא מחוסר מקום.

שם את עירובו בנפרד מכולם :שמואל :אינו עירוב.

אדם שבכוונה מבדיל את עירובו מהשאר פוסל את
העירוב.

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php
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בס"ד

מהות העירוב

לפי שמואל )קניין(  -עקרונית היה ניתן לערב במטבע
אולם מסיבות צדדיות פסלו זאת.

שמואל :העירוב יוצר קניין של בעלות האדם בבית שבו העירוב נמצא.
רבה :העירוב נותן לאדם זכות לגור בבית שבו נמצא העירוב.

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

הנפ"מ בין שמואל )קניין( לרבה )זכות מגורים  -דיור(:
האם ניתן לערב בכלי )קניין  -כן ,דיור  -לא(.
האם ניתן לערב בפחות משווה פרוטה )קניין  -לא,
דיור  -לא(.
האם ניתן לערב בעזרת קטן )קניין  -לא ,דיור  -לא(.
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