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  .עד ד� עירובי�
  ?הא מבוי ניתר בלחי וקורה באופני דלהל�

  
   וחצר ובה בית1חורבה  וחצר ובה בית' בית א  חצרות' בתי וב' בב  
  אינו ניתר  ניתר  לרב

  אינו ניתר  ניתר  לשמואל
  ניתר  יוחנ�' לר

  
  ?הא הוא בכל אופ�, שמעו� שאפשר להוציא מגג לחצר לקרפ�' אליבא דר

  
  באופ� שלא עירבו כל חצר לעצמה   ל חצר לעצמהבאופ� שעירבו כ  
  מיירי  2לא מיירי  לרב

  3מיירי  מיירי  יוחנ�' לשמואל ולר
  

  :עירובי� ד� עד
  ].ה מבוי"תד[? מה הדי� באופני� דלהל�, �4 וצידו אחד ישראל"מבוי שצידו אחד עכו

  
    תכשבתי הישראל פתוחי� זה לזה בחלונו  כשבתי הישראל פתוחי� זה לזה בפתחי
  5אסור לבתי הישראל לערב ביניה�  י"לרש

  אסור לבתי הישראל לערב ביניה�  6מותר לבתי הישראל לערב ביניה�  'לתוס
  

                                                           
אבל א� היה פתוח לשביל , יוחנ%' דדוקא חורבה שראויה לדירה מהני אליבא דר' ומבואר בגמ 1

 .יוחנ% אינו מועיל כיו% שאינו ראוי לדיורי�' לר' של כרמי� אפי
דדוקא כשלא עירבו שאי% כלי הבתי� , לחוש שמא יוציאו כלי� ששבתו בבתי� מחצר לחצרדיש  2

  .נמצאי� בחצר אי% לחוש שמא יוציאו מחצר לחצר
כיו% שאינו מקו� , שלא נשתת� בעל החורבה במבוי' אפי, ה שחורבה אינה אוסרת על המבוי"וה 3

יוחנ% במבוי הפתוח מצד '  התיר רדלעיל, יוחנ% לשיטתו' שר' ומזה הוכיחה הגמ. אכילה ושתיה
' והנה א� היה סובר ר, י לחי וקורה"אחד לחצר שיש בה בית ומצד שני פתוח לחורבה לטלטל בו ע

כ היה לו לגזור ג� כא% שמא יטלטלו "א, יוחנ% כרב הגוזר שמא יטלטלו מאני דבתי� מחצר לחצר
, )ל"כיו% שאי% צרי, לערב ע� חורבה וכנ +דהרי בעל החורבה לא עירב עמה� (, מ% המבוי לחורבה

מוב% מה שאינו גוזר שמא , יוחנ% לא גוזר שמא יטלטלו מאני דבתי� מחצר לחצר' אבל עתה שר
יוחנ% גוזר היה ' שא� היה ר, י"פירשו בשיטת רש) ה הכא"בד(' ובתוס. יטלטלו מ% המבוי לחורבה

 .בהשמא יכניס� לבסו� לחור, אסור להוציא כלי� מהבית למבוי
, � ומצד שני יש חצר ובה בית הישראל"יש מבוי ומצידו אחד יש חצר ובה בית עכו: הציור כ, 4

בתי� של ישראלי� אחרי� והבתי� של ) לא דר, החצר(ועוד פתוחי� לבית הישראל מהצד השני 
 .ר"הישראלי� האחרי� יש לה� פתח נפרד יש לרה

  .חיישינ% שבדירתו עמו ילמד ממעשיוד, כדי שימנע הישראל לדור ע� הנכרי, וגזרו בזה 5
ויש לחוש , ל דדוקא בחלונות ביניה� שאי% הישראלי� האחרי� מצוי� בבית הישראל שבחצר"ס 6

  .יפחד הכותי להזיק את הישראל, אבל א� יש פתחי� ביניה�, �"שמא יזיקנו העכו


