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  .כבד�  עירובי�
  ?י היתר פסי ביראות"כמה שטח אפשר להתיר ע
  

  ?1על מה נאמר שטח זה  ?כמה שטח מותר  
  !!!!  כור וכוריי� ויותר'  אפי!כמה שירצה   לרבנ�

   על הבור ועל הפסי&:א"להו  עד בית סאתי�  יהודה' לר
   על הבור דוקא:למסקנא

  ר דוקאעל הבו  2עד בית סאתי� מרובעות  שמעו� ב� אלעזר' לר
  

 �  ?ר"מחיצות ברה' או בי� ב,  בפסי ביראות"אתו רבי� ומבטלי מחיצתא"אמרינ� הא
  

  ר"מחיצות ברה' בי� ב  בפסי ביראות  
  4מחיצות טובות'  דיש ב!לא אמרינ&   3 כיו& שאינ� מחיצות טובות!אמרינ&   יהודה' לר

  מחיצות'  רק ב כיו& שיש כא&!אמרינ&   מחיצות'  כיו& שיש ש� ד!לא אמרינ&   לרבנ�
  

  :עירובי� ד� כב
  ?ר מחמת שיש ש� מחיצות טבעיות"הא� אמרינ� במקומות דלהל� דאינ� רה
  

  בבבל ובכל העול�  5באר  ישראל  
  לא אמרינ&  אמרינ&  א"להו

  2לא אמרינ& כלל  1 מלבד במעלות ומורדות שבה,לא אמרינ&  6למסקנא
                                                           

פסי� נות� עוד שתי ולאו ששטח זה נאמר על הבור לבד , הא� שטח זה נאמר על הבור ע� הפסי�', פי 1
ונמצא , )ה או"י ובתוד"כמבואר ברש(רחוק יותר מהבור מכל צד ) שה� ראשה ורובה של פרה(אמות 

 .את השטח הזה יותרג� שנשכר 
ולהצרי  דוקא בית סאתי� על בית סאתי� דהיינו ריבוע של , יהודה' א בא להחמיר יותר מר"רשב 2

שהוא (כגו� מאה אמה על חמשי� , אול� ארי  וקטי�, שבעי� אמה ושיריי� על שבעי� אמה ושיריי�
 .יהודה מתיר ג� בזה' ור.  אסור!) גודל בית סאתי�

� את ההיתר של כ אי"דאל, ר עוברת בי� פסי הביראות צרי  לסלקה לצדדי�"ולשיטתו א� היתה רה 3
  .פסי ביראות

ולכ  לא , מחיצות מדאורייתא מהני' יהודה דב' דאו שסובר ר, אופני�' ב) ה קשיא"בד(' ופירשו התוס 4
מחיצות וכא� כיו� שיש שני מחיצות ' או שבאמת צרי  ג, "אתו רבי� ומבטלי מחיצתא"שיי  לומר ד

כ "משא. מחיצות טובות'  כיו� שיש באי� בטלה המחיצה השלישית, שלמות והשלישית מלחי או קורה
  .מחיצה אחת טובה' בפסי ביראות שאי� אפי

דהיינו סלע הר שהיה ש� וצריכי� לעלות בו כמו שעולי� " (סולמא דצור"י מקי" מצד צפו� "את א 5
דהיינו שהיה מורד וחרי# " (מחתנא דגדר"י מקי" לה "וכ� מצד מזרח של א, )י"בסול� כדי להכנס לא

, א"ביאר הריטב. מחיצות' ורבנ� פליגי דלא מהני ב, מחיצות' והג� שה� רק ב). בוה עשרהבעיר גדר ג
עוד  [.בזה ג� רבנ� מודי� דמהני) סופית' או כ' אות ר(דכיו� שהמחיצות האלו עשויות כמי� גא� יוונית 

 ].�"ע ג� בחידושי הר"וע, )ו"א מהלכות תרומות ה"פ( בדר  אמונה ,ל"במהרש' ע, פירושי� בזה
משו� ' והטע� כתבו התוס, י"שה� עושי� רה !מבואר בסוגיא שלא אומרי� על מחיצות טבעיות  6
, )מחיצות' כשיש יותר מב(ל דלא אמרינ� לכלל זה "לדעת רבנ� דס' ואפי, "אתו רבי� ומבטלי מחיצתא"ד

". אתו רבי� ומבטלי מחיצתא "אבל במחיצות טבעיות אמרינ�, היינו דוקא במחיצות העשויות בידי אד�
והוא דכל שהמחיצות רחוקות מאד אחת , מבואר טע� אחר) �"א ור"א ריטב"רשב' ע(אכ� בראשוני� 

  .אינ� חשובי� מחיצה, מהשניה ואי� אד� העומד ש� מרגיש שהוא תו  מחיצות
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  :עירובי� ד� כב
  ].ה תל"תוד[? ר"הא� נחשב רה, בוקעי� בותל המתלקט עשרה מתו
 ארבעה ורבי� 

  

  בחו  לאר   באר  ישראל  
  4ר" לא הוי רה:לרבה  3ר"לא הוי רה  אליבא דרבנ�

  5ר"הוי רה :יוחנ�' לר
  ר"הוי רה  6ר"הוי רה  יהודה' אליבא דר

  

  ?מה דינ�, ומבואות המסתיימי� בבורות שיחי� ומערות, חצר שרבי� נכנסי� לה בזו ויוצאי� בזו
  

  לעני� טומאה  � שבתלעני  
  ר"הוי רה  ר"לא הוי רה  אליבא דרבנ� 

  ר"הוי רה  7ר"הוי רה  יהודה' אליבא דר
  

�  ?לתנאי� דלהל� הא� עושי� דיומדי� ופסי� לבארות או בורות להתיר לשאוב מי� מה
  

    בור  באר
�  דיחיד  דרבי�  דיחיד  דרבי

  לא עושי�  עושי�  עושי�  עקיבא' לר
    לא עושי�  לא עושי�  עושי�  יהודה ב� בבא' לר

                                                                                                                                                                                                   
דמיירי " ר"אר# ישראל אי� חייבי� עליה משו� רה"יוחנ� ש' את מה שאמר ר' למסקנא העמידה הגמ 1

� להליכה דכיו� שיהושע היה אוהב ישראל ולא רצה לתת לרבי� מקומות שה� קשי, שבהדוקא במעלות 
ל דבעלמא אתו "יהודה דס' אליבא דר' במקומות שיש בה� בקיעת רבי� ואפי'  לכ  אפי,ונתנ� ליחידי�

 !א ניחא תשמישתיה כיו� שמקו� זה נית� ליחידי� דוקא ולא לרבי� ולאמרינ� ד, רבי� ומבטלי מחיצתא
 ).ה יהושע"ובתוד, ה דילמא"וכמבואר בתוד. (ר"אי� בו די� רה

אתו רבי� ומבטלי "ל ד"יהודה דס' שבתחילה צידדו לומר שהוא דוקא אליבא דר, ה דילמא"בתוד' ע 2
ל דלא אמרינ� בעלמא "אבל אליבא דרבנ� דס, במעלות ומורדות' ר אפי"ל הוי רה" ולכ� בחו!" מחיצתא

מ הסיקו שג� אליבא דרבנ� לא "מ, ל פטור במעלות ומורדות" ג� בחו!" רבי� ומבטלי מחיצהאתו "ד
  .י בקיעת רבי�"ובטלה ע, חשיבא מחיצה שאינה עשויה בידי אד�

 !" אתו רבי� ומבטלי מחיצתא"בפסי ביראות דניחא תשמישתיה לא אמרינ� לרבנ� ד' דאפי', דייקה הגמ 3
ה "בד(לעיל ' דהרי הסיקו התוס, והקשה התורת חיי�. תיהש בתל המתלקט שלא ניחא תשמיש"כ

כ תל "וא, רבנ� מודי� דאתו רבי� ומבטלי מחיצתא' דהיכא שלא נעשית המחיצה בידי אד� אפי) דילמא
וכ� שבילי בית גלגול דלקמ� שודאי לא ,  שמסתמא שאינו עשוי בידי אד� כרוב� של תילי�!המתלקט 

. ונשאר בקושיא, הדי� שג� אליבא דרבנ� אתו רבי� ומבטלי מחיצתאהיה צרי  להיות , נעשו בידי אד�
סאתי� '  דהוא דוקא ביותר מב,)'וג' סימ� ב(תיר# בש� תשובת כנסת יחזקאל ) דובינסקי(ובש� משמעו� 

 . לא אתו רבי� ומבטלי מחיצה!סאתי� כגו� כא� בתל המתלקט ' אבל בפחות מב, שלא הוק" לדירה
 )].ט"ח סימ� פ"או(ס "ת חת"ובשו, )ו"סימ� כ(ת בית אפרי� "ע בשו"וע[
  .ל שאליבא דרבנ� לא אתו רבי� ומבטלי מחיצתא"וס, ל"י לחו"רבה לא ביאר לחלק בי� א 4
י הקילו "דדוקא בא, ל חייבי�"יוחנ� שמודי� רבנ� שבחו' דלא שמיע ליה הא דאמר ר' כ� כתבו התוס 5

 .א"טברי' וע. במעלות ומורדות משו� שמסר� יהושע ליחיד
אכ� בשבילי בית גילגול שאי� העבד יכול . הוא כמעלות בית חורו�' ואפי, צרי  לעלות לו בחבל' ואפי 6

י "למסקנא שבא' וכאוקימתת הגמ, י"יהודה דהוי רה' בזה מודה ר, לרו# בה� לפני אדונו כשיש בידו סאה
 ).ה יהושע" ואיזהו ובתודה"וכמבואר בתוד. (מקו� שאינו נוח תשמישו מסרו יהושע ליחיד ולא לרבי�

  .מ ראוי למוסר� לרבי�"שה� שייכי� ליחיד מ' דכיו� שניחא תשמישתיה אפי, ה יהושע"וכמבואר בתוד 7


