בס"ד

עירובין עא) .המשנה( עד עב) .המשנה(
ביאורי מושגים
עירוב חצרות  -מועיל רק בפת ,שיתוף מבואות מועיל גם במשקה.
ברירה  -להרחבה עיין בביאורי מושגים על דף לז

מתי יין ויין נחשבים עירוב:

המשנה

רב ורבא :רק עם שני היינות באותה חבית.
אביי :גם אם היינות נמצאים בשתי חביות שונות.

אדם שהיה שותף לשני אנשים:
לשניהם ביין:
נחשב עירוב,
לאחד ביין ולשני בשמן:
ת"ק :לא נחשב עירוב.
ר"ש :נחשב עירוב.

מתי שמן ויין נחשבים עירוב:
לפי חכמים:
רב ורבא )לפי הטור( :כשהם באותה חבית הם נחשבים עירוב,
רב ורבא )לפי הרמב"ם( :הם לא נחשבים עירוב בשום מקרה,
רב יוסף לפי כולם :הם לא נחשבים עירוב בשום מקרה.
לפי ר"ש:
רבה :נחשבים עירוב נפרד לכל צמד בתים ולא עירוב משותף
לכל השלושה )כשיש שלושה בתים ומעלה(.
רב יוסף :כשהם באותה חבית הם נחשבים עירוב.

בברייתא מובאת דעה שלישית
החולקת על התנאים שבמשנה:
ר' אלעזר בן תדאי:
גם יין ושמן וגם יין ויין  -לא
מצטרפים.

על מה נחלקו ר' אלעזר וחכמים:
רבה :במקרה שבו לקחו חבית יין בשותפות.
)ר"א :אין ברירה ולכן לא נקבע עדיין איזה יין שייך לכל אחד,
חכמים :יש ברירה ולכן נקבע כבר מה שייך לכל אחד(.

רב יוסף :במקרה שבו אין עירוב חצרות אלא רק שיתוף מבואות
)ר"א :חייבים גם עירוב חצרות בנוסף לשיתוף המבואות
חכמים :שיתוף מבואות מועיל במקום עירוב חצרות(

המח' האם שיתוף מבואות מועיל גם כעירוב
חצרות שנוי במח' של ר"מ וחכמים.

ברייתא
רב :הלכה כר"מ.
רב הונא :מורים לפרט כר"מ.
ר' יוחנן :העולם נוהג כר"מ.

חכמים :עירוב חצרות  -מועיל במקום שיתוף מבואות,
שיתוף מבואות  -מועיל במקום עירוב חצרות.
ר"מ :צריך גם עירוב חצרות וגם שיתוף מבואות.
האמוראים נחלקו באיזה מקרה נחלקו התנאים:
אפשרות א' :המח' היא כשעירבו ביין )אבל כולם מודים
שפת מועילה גם לעירוב וגם לשיתוף(.
אפשרות ב' :המח' היא כשעירבו בפת )אבל גם חכמים
מודים שיין לא מועיל גם לעירוב וגם לשיתוף(.

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

©עמיחי גורדין והראל שפירא-ישיבת הר עציון

