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  .וד�  עירובי�
  ?מתי הוא נפסל, מבוי שנפר� במקומות דלהל�

  
  3בקר� זוית  2כשנפר� בראשו  1כשנפר� מצידו  

  בארבעה טפחי�  4ביותר מעשר אמות  לרב חני� בר רבא
  )6ה אחד"בד' תוס' אכ$ ע (5בארבעה טפחי�  לרב הונא

  
  ?ר כיצד הכשרו"הפתוח משני צדדיו לרה'  מבוי עקו� בצורת ר

  
  כשיש בעקמומיתו עשר אמות  עקמומיתו עשר אמותכשאי� ב  
  )ובעקמומיתו צורת הפתח, ועושה לחי או קורה לכל פתח(, תורתו כמפולש  לרב 

  , תורתו כסתו�  לשמואל
  רק עושה לחי או קורה לכל פתח :י"לפירש(

  ) עושה ג� לעקמומית לחי:לפירוש רבו הזק�
  , תורתו כמפולש

  ,ועושה לחי או קורה לכל פתח(
  )בעקמומיתו צורת הפתח ו

  
  ?ר בתחילתו ובסופו"שיש רה, כיצד מתקני� מבוי מפולש

  
  ?כיצד תקנתו  

  ובשני לחי או קורה, עושה צורת הפתח בפתח אחד  לתנא קמא
  לחנניא  עושה דלת לכל פתח וצרי+ לנועל� כשנכנס ויוצא  לבית שמאי
  ובפתח השני או לחי או קורה, עושה דלת בפתח אחד  לבית הלל

  

                                                           
 .טפחי�' והתחילה הפירצה אחר ד, שנפר, בכותלי אור+ המבוי', פי 1
' וסתמו חלק מהפתח עד שנשאר י, המבוי הרבה בצד פתחושמיירי באופ$ שהיה רחב , י"פירש 2

 .ושוב נפר, באמצע הסתימה, אמות לפתח
, הכותל הנמצא בצד פתחו והכותל הנמצא בצד אורכו, במקו� שמתחברי� שני כתלי המבוי', פי 3

 .וזוית זו נפרצה ונשברה
כלומר , די$ עשר כלמטהד, שיש חילוק בי$ די$ עשר לבי$ די$ ארבעה, )ה מצידו"בד(' כתבו התוס 4

ואילו גבי פרצת ארבעה , שבעשר אמות עצמ$ עדיי$ המבוי מותר ורק ביותר מעשר הוא פסול
שדוקא באופ$ ', עוד מבואר בגמ. ארבעה טפחי� עצמ� דינ� כלמעלה לפסול,  למא$ דפסל.טפחי� 

 .אבל א� בוקעי� דרכה רבי� לא, שאי$ בוקעי� דר+ פרצה זו רבי�
כלומר שנשברה החומה ולא נשאר (, אכ$ מודה רב הונא שא� נשאר במקו� הפירצה גידודי 5

ששיעור , )שבאופ$ כזה קשה לעבור דרכה, ממנה גובה עשרה טפחי� כדי$ מחיצה כשרה אלא פחות
ובאופ$ זה מעמיד רב הונא את . פירצה לפסול הוא ביותר מעשר אמות דוקא ולא בארבעה טפחי�

 . שהתירו פירצה באור+ המבוי עד עשר אמות.) ד� ה(אסי דלעיל דברי רב אמי ורב 
דוקא  היינו ,טפחי�' שג� רב הונא שאמר אחד זה ואחד זה בד, )ה אחד"בד(' הנה כתבו התוס 6

ודאי שאינו חולק על רב יהודה שאמר לקמ$ שגודל הפירצה משו� ש, כשהפרצות ה� בקר$ זוית
אלא , כ במה נחלקו"דא, אינו בקר$ זוית כפירוש רב חני$ד, וצרי+ לפרש כוונת�. טפחי�' יותר מד

שאז אנשי� מקצרי� את הדר+ , הכוונה שהפרצה קרובה למקו� הזוית או בראשו או בארכו
  ].א חולק בכל זה ומפרש כפשוטו"והריטב. ['בזה אמר רב הונא שפרצתו בד, דרכה
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  :עירובי� ד� ו
  ].ה והאמר"תוד[? ר באופני
 דלהל�"הא
 אפשר לערב רה

  
  א� יש דלת אחת ננעלת   דלתות ננעלות' א� יש ב  

  ומצד שני לחי וקורה
  א� אי� דלתות ננעלות

  אי אפשר  1אי אפשר  אפשר  י"לרש
  אי אפשר  2אפשר  אפשר  י"לר

  
  ?כיצד פסקו האמוראי� דלהל� להלכה במבואות המפולשי�

  
  ?וכיצד יעשה  ?כמו מי ההלכה  
  3ובשני לחי או קורה, עושה צורת הפתח בפתח אחד  ק"הלכה כת  רב

  ובפתח השני או לחי או קורה, 4עושה דלת בפתח אחד  ה"הלכה כחנניה וכדעת ב  שמואל 
  

                                                           
דא� , יל לה� לחי וקורהמחיצות גמורות שיוע' דלא חשיב ג, י"לשיטת רש' כ$ ביארו תוס 1

  .כ צרי+ שג� הדלת שבצד השני ננעלת"א, י דלת הננעלת"המחיצה השלישית היא רק ע
מזה שלא , ר גמורה"ה ברה"שאי$ דברי חנניה אליבא דב' פירשו את ההוכחה של הגמ' תוס 2

שהיא רק בצד אחד היה '  שא� היתה דלת ננעלת אפי�ומשמע לשיטת, ה נעילה לדלת"הצריכו ב
  .ר בכ+"ני לערב רהמה

ואילו רב אדא בר , הלכה אבל אי$ מורי$ כ$  שזואמרדלרב הונא רב , בדעתו.) ד� ז(ונחלקו לקמ$  3
 .ל שהלכה ומורי$ כ$"אהבה ס

 דרב יהודה אמר בש� שמואל וכ$ רב 'ה הגמופשט, והסתפקו בני הישיבה הא� צרי+ לנעול 4
העיד שהיו דלתות שלא יכלו להנעל מחמת העפר ב ענ$ רוכ$ . שאי$ צרי+ לנעול .מתנא אמר בשמו 
 דהיינו .ודחה רב כהנא שה� היו דלתות מגופות , ולא אמר לה� שמואל כלו�, באבולי דנהרדעא

 .כדי שיהיו ראויות להנעל, את העפרש� ורב נחמ$ הצרי+ לפנות . שהיו סגורות ופתוחות במקצת


