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  .עב ד� עירובי�
  , ניה�יועשו מחיצות שפלות בחמשה חבורות ששבתו בטרקלי� אחד 

  ?מה דינ�, ולכל חבורה יש פתח בפני עצמה לחצר
  

  כמה עירובי� צריכי� לתת ע� בני החצר  הא� צריכי� לערב ביניה�  
   עירוב לכל חבורה וחבורה$חמשה עירובי�   צריכי� לערב  לבית שמאי
   דאחד נעשה שליח לכול�$עירוב אחד   � לערבאינ� צריכי  לבית הלל

  
  ?ה דלעיל"ש וב"באיזה סוגי מחיצות נחלקו ב

  
  במחיצה עשרה   1במסיפס  

  ה דבעינ' עירוב לכל אחת"מודי� ב  ה "ש וב"מחלוקת ב  ללישנא קמא דרב נחמ�
  ה "ש וב"מחלוקת ב    לאיכא דאמרי דרב נחמ�

  
  ].י"רש[ ?ה דלעיל"ש וב" מחיצות נחלקו בגובהבאיזה 

  
  במחיצות גבוהות   

  2המגיעות לתקרה
  במחיצות עשרה 

  א! אינ� מגיעות לתקרה
  ה דבעינ' עירוב לכל אחת"מודי� ב  ללישנא קמא דרב נחמ�
  ה "ש וב"מחלוקת ב  'ה דבעינ' עירוב לכל א"מודי� ב  ללישנא קמא דרב נחמ�

  לרבי חייא   ש דסגי בעירוב אחד"מודי� ב  ה "ש וב"מחלוקת ב   אמרחד
 שמעו� ורבי

  ה "ש וב"מחלוקת ב  'ה דבעינ' עירוב לכל א"מודי� ב  3 אמרוחד  ברבי
  

                                                           
 .העשויה מחתיכות עצי�' מחיצה הנמוכה מי 1
ה דבעינ' עירוב "בבה� שמודי�  $ובכל אופ' אי' זה דומה לחדרי� ועליות המוזכרי� במשנה  2

 שכא' מיירי במחיצות עראי כגו' ,)ה במחיצות"בד('  והטע� ביארו התוס.לכל חבורה וחבורה
  .יריעות המפסיקות עד התקרה

ל למתניתי' שאמרה "וכ' דייק רב נחמ' בר יצחק דהכי ס. יהודה הסבר' ל כשיטה זו ר"והכי ס 3
והנה , "בזמ' שמקצת' שרויי' בחדרי� ובעליות שצריכי' עירוב לכל חבורה וחבורה) ה"ב(ומודי� "

כ "דא,  דהיינו בבית שחולק בקירות גמורי� מעת בנייתו$ודאי דלא מיירי בחדרי� ועליות ממש 
אלא על כרח- , בתי� נפרדי� לגמרי' ה דהא הוי ה" דפשיטא שמודי� ב$תא לאשמועינ' בזה מה א

דהיינו שחילקו את הטרקלי' במחיצות עראי שה� יריעות , שמיירי בכעי' בתי� ועליות
ג שאי' "כ נמצא שנחלקו רק בכה"וא. ה"וקתני במתניתי' שמודי� בהכי ב, המפסיקות על התקרה

  .יהודה הסבר' והיינו כסברת ר, המחיצות מגיעות לתקרה
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  :עירובי� ד� עב
  ].י"רש [? באופני� דלהל�1ש"במה הדי� ל

  
 בני הטרקלי� �כשמוליכי  

  עירוב� לבית אחר בחצר
  כשבני החצר 

  מביאי� את עירוב� לטרקלי�
  3עירוב אחד לכול'  י�בעינ' חמשה עירוב  2על הצד שנחלקו בדי� שיתו�

  4 עירוב לכל חבורה וחבורה$בעינ' חמשה עירובי�   על הצד שנחלקו בדי� מחיצות
  

  ?מה סוברות הברייתות דלהל�
  

    :'ברייתא ב  :'     ברייתא א
  כשמוליכי� עירוב� 

  למקו� אחר
  כשהעירוב 
  בא אצל�

  כשמוליכי� למקו� אחר 
  עירוב אחד לכול� $

  כבית הלל  ש"לב'  אפי$לכול' ' עירוב א  )ש"כב(ובי� בעינ' חמשה עיר  ק"לל
  דלא כמא'  דלעילה "ש וב"מחלוקת ב  ה"לב'  אפי$עירובי� ' בעינ' ה  ד"לא

  
  ?מה דינ�,  וישני� בבתיה�5האחי� שהיו אוכלי� על שולח� אביה�

  

  כשהעירוב בא אצל�  כשמוליכי� עירוב� למקו� אחר  
  אינ� צריכי� לערב  חד ואחדצריכי' עירוב לכל א  כשיש דיורי� בחצר
  אינ� צריכי� לערב  כשאי� דיורי� בחצר

  
  ?הא� אוסר עליו, מי שיש לו בחצר חברו כדלהל�

  

  אוצרות, עצי�, בקר, בית תב�   מרפסת,אכסדרה, בית שער  
   דנחשב כאילו הוא גר ש�$אוסר    דאינ� ראוי� לדירה$אינו אוסר   לתנא קמא

     מקו� שדר בו ממש דבעינ'$אינו אוסר   יהודה' לר
                                                           

ה יש אופני� שאסור א� לא "דג� לב, ש"שנידו� זה אינו דוקא אליבא דב, )ה אבל"בד(' ביארו התוס 1
  .ה"ות מודו ביג דהוי כעי� בתי� ועל"תבאר לעיל שבכההוכמו ש, עירובי�' עירבו ה

בורה מבני הטרקלי� לתת ה הא� כשמערבי� בני החצר צריכי� כל חבורה וח"ש וב"שנחלקו ב', פי 2
כ זה שיי  דוקא כשה� "וא, )ה"סברת ב(או סגי שחבורה אחת תת� בשביל כול� , )ש"סברת ב(עירוב 

 .ש מודי� שסגי בעירוב אחד"ג� ב ! אכ� א� בא העירוב אצל� , נותני� את עירוב� בבית אחר
י� הוא שאי� בני הבית עירוב אחד לא צריכי� לתת דהד' אכ� באמיתות אפי, כ� הוא לשו� הברייתא 3

 .).ד" מט(כמבואר לעיל , שהעירוב מונח בתוכו צריכי� לתת עירוב
אכ� א� , )וכמו שביארנו לעיל(י שדברי הברייתא הזו שייכי� רק א� נאמר שנחלקו בדי� שיתו" "פירש 4

, ה לא חשובה מחיצה"ש חשובה מחיצה וה� כחמשה בתי� ולב"נאמר שה� חולקי� בדי� מחיצות שלב
ל שיש כא� חמשה בתי� בתו  "ס ס"דסו, ש"ג שבא העירוב לתו  הטרקלי� לא יודו ב"כ ג� בכה"א

 .הטרקלי� הזה
ולרב . ובכל אופ� מקו� לינת� קובע, לשמואל דמקו� לינה גור� מיירי כפשוטו שאוכלי� אצל אביה� 5

נו הוצאת מיירי שאינ� אוכלי� בפועל אצל אביה� אלא רק מקבלי� ממ, ל שמקו� פיתא גור�"דס
 .כשמוליכי� עירוב� למקו� אחר' סגי בעירוב אחד אפי, דא� היו אוכלי� ממש ש�. מאכל�


