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  .עו ד� עירובי�
  ?חצרות שיש ביניה� חומה ויש בה חלו� באופני� דלהל� כמה יערבו' ב

  
  'על ד' גודל החלו� פחות מד  טפחי�' על ד' גודל החלו� ד  

  מערבי  שני� ואי  מערבי  אחד  גובה החלו� מעל עשרה
  אחדמערבי  שני� ואי  מערבי    רצו מערבי  שני� רצו מערבי  אחד  חלק מהחלו� תו� עשרה

  
  :עירובי� ד� עו

  � הא� ה� יכולי� לערב בי� הבתי� באופני� דלהל� , חלו�וויש בקיר  שיש ביניה� בתי�' ב
  ?כדי להתיר את הטלטול מבית לבית

  
  'על ד' גודל החלו� פחות מד  טפחי�' על ד' גודל החלו� ד  

  אי  יכולי� לערב  1יכולי� לערב אחד  גובה החלו� מעל עשרה
  אי  יכולי� לערב  יכולי� לערב אחד   עשרהחלק מהחלו� תו�

  
  ?מה דינו בדלהל�, חצרות שהוא גבוה עשרה' כותל שבי� ב

  
  ברחב פחות מארבעה  ברחב ארבעה  

  מערבי  שני� ואי  מערבי  אחד  לעני� עירוב
  בהיו עליו 

  2פירות
  אלו עולי� מכא  ואוכלי� 
  3ואלו עולי� מכא  ואוכלי�

  4שועל רא'  אסור לטלטל אפי:לרב
  5 מותר להעלות לו ולהוריד ממנו:יוחנ�' לר

  

                                                           
ולכ) אי  מחיצה עשרה , דבית נחשב כאילו הוא מלא דברי�, בזה שונה די  בתי� מדי  חצרות 1

כיו  שבקל יכול לעמוד על החפצי� ולהשתמש דר) , שבתו) הבית מקשה את השימוש בחלו 
 שהבית כיו  שהוא מקורה הרי הוא :ל" וז,ביאר) ד"ק ל"ב ס"סימ  שע(משנה ברורה בו. החלו 
ז מיירי דוקא "ולפ. ל"עכ,  כיו  שהבית כולו מלא. טפחי�' והרי זה כאילו אי  החלו  גבוה י, כמלא

  .אבל א� אינו מקורה יהיה דינו כחצר, בבית מקורה
 .ורוצי� שני בני החצרות לעלות ולאכול מהפירות שעל גביו 2
אבל לעני  להוריד לחצר אסור , אכ  כל הנידו  דוקא א� אוכלי� את הפירות על גבי הכותל עצמו 3
ה "בד(' וכתבו התוס. ואינו בטל לא לחצר זו ולא לחצר זו,  משו� שחשוב הכותל רשות בפני עצמו.

 מותר להוריד מ  הכותל, אבל א� היה פתח בכותל ועירבו, לתשדוקא באופ  שאי  פתח בכו, )בלבד
היכא (דכל זה אליבא דרבנ  שאוסרי� לטלטל מחצר לחצר , עוד כתבו. וכ  להביא מהבתי� לכותל

שכל חצר עירבה לעצמה שיש מאני דבתי� בחצר ויש לחוש שמא יוציא לכלי הבתי� מחצר זו 
 .ג� כא  יהיה מותר,  כרשות אחתי�ש שחצרות גגי  וקרפפות חשוב"אבל אליבא דר, )לחצר זו

ושתי רשויות שולטות בו ואוסרות , הרי הוא בטל לשתי הרשויות' ו  שאינו רחב דל לרב שכי"ס 4
 .כמלא נימא' ולכ  אסור לטלטל בו אפי, זה על זה

ורב ג� מודה . (וממילא שתי הרשויות מותרות בו, יוחנ  מחשיב לכותל זה מקו� פטור' ר 5
 . די  עירובי  דרבנ א אול� כא  שהו,  שהוא מקו� פטורשבעלמא ברשויות דאורייתא אמרינ 

  ). " לדבריה� יותר משל תורהקחכמי� עשו חיזו"


