
י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  
    91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

  .פו ד� עירובי�
  ?הא� מותר לשני לטלטל, והל� אחד מה� לשבות בעיר אחרת, שני דיירי� בחצר בלא עירוב

  

  כשההול� נכרי  כשההול� ישראל  
   משו� שהדירה עצמה אוסרת�אסור   מאיר' לר
   דירה בלא בעלי� אינה אוסרת�מותר   יהודה' לר
  אסור  מותר  1יוסי' לר

  ' לר  מותר  בעיר אחרת
  כששובת אצל בנו אסור, כששובת אצל בתו מותר  באותה העיר  2שמעו�

  
  ?באיזה אופני� יהיה מותר לבני החצרות למלא ממנו, 3בור שבי� שתי חצרות שלא עירבו

  

  ?באיזה תקנה יהיה מותר  
  4בי) מלמעלה ובי) מלמטה' כשעשה מחיצה גבוהה י  ל לבית הלל"ק וכ� ס"לת

  מלמטה'  גבוהה יכשעשה מחיצה  ג בדעת בית שמאי"לרשב
  דסגי במחיצה שעוברת מעליו, בלא שו� תקנה  יהודה' לר

  
  ? למטה למעלהרמה הוא הביאו

  

  למעלה  למטה   
  7 עד שפת הבור�למעלה ממש   6סמו( למי� � 5למטה ממש  לרב הונא
  לרב   9 סמו( למי��למעלה מ) המי�   8 קרקעית הבורד ע�למטה מ) המי�   א"להו

  ל אבל צרי( שישקע במי� טפח"כנ  אבל צרי( שיבלוט מעל המי� טפחל "כנ  למסקנא  יהודה
                                                           

יהודה גבי ' אול	 מחמיר הוא מר, יהודה שדירה בלא בעלי	 אינה אוסרת' ל כר"יוסי ס' י שג	 ר"מבואר ברש 1
דלא , ורק גבי ישראל ששבת מחו� לעיר אי� לחוש שמא יבוא בשבת, נכרי דיש לחוש שמא יבוא בשבת ויאסור

  .יחלל את השבת
 אול	 א	 � ש חולק על כל התנאי	 דלעיל הסוברי	 שדוקא א	 שבת בעיר אחרת יש לדו� א	 אוסר או לא"ר 2

באותה ' ש שאפי"רוסובר , שבת באותה העיר אסור בכל גוונא דיש לחוש שמא יבוא ויאסור בי� בגוי ובי� בישראל
  . וכדלהל�העיר יש אופני	 שמותר

ומיירי באופ� שלא עירבו החצרות , והמחיצה שבי� החצרות עוברת על גביוהבור נמצא ממש באמצע ביניה	 ', פי 3
שהדי� הוא שכל חצר אוסרת על השניה להשתמש , )וכגו� שאי� לה	 פתח, או שאינ	 יכולות לערב ביניה	(ביניה	 

 .דכיו� שהמי	 מעורבי	 א	 ידלה נמצא שמשתמש במי	 הנמצאי	 בחצר השניה, במי	
א הסוברי	 "וביארנו כא� כפי שיטת רבינו יהונת� והרשב. וא למעלה ומה הוא למטהמה ה' ולקמ� תבאר הגמ 4

, שאמרו בית הלל" מלמעלה"זה הוא כפירוש " בי� מתו! אוגנו"ק "ומה שאמר ת, ק שוה לדעת בית הלל"שדעת ת
" מלמטה"ש א	 עשה "וכ, א	 עשה מלמעלה מהני' הכוונה שאפי" מלמעלה"ה אמרו שעושה מחיצה "ומה שב
  .ה הא" על תודב"בעא "ומהרש, גאו� יעקב' וע, ד מפרש אחרת"א שהביא שהראב"ברשב' אכ� ע. ש שמהני"כדעת ב

בא לאפוקי ממה " ממש"ולשו� . ולא מספיק מה שהיא בתו! הבור, שצרי! לתת את המחיצה למטה ממש', פי 5
  . אלא למטה מהמי	� דזה אינו למטה ממש , "למטה מ� המי	"שסובר רב יהודה 

 .אלא סגי עד סמו! למי	, אבל אי� צרי! שהמחיצה תכנס לתו! המי	 6
אול	 שלא תצא המחיצה , עד סמו! לשפתו, א	 ירצה יכול להגביה המחיצה בתו! הבור למעלה ממש, כלומר 7

 .מהבור כלו	
 סגי ש עד התהו	 אלא" שאי� צרי! שתגיע המחיצה לבי	 וסוברי	חולק) ה וצרי!"בד(' ותוס, י"כ� מבואר ברש 8

 .תו! המי	' שתהיה מחיצה י
  .ושיטת רב יהודה בביאור למעלה היא כשיטת רב הונא בביאור למטה 9
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  :עירובי� ד� פו
  ?הא� מחיצה תלויה מתרת

  
  בסוכה  חצרות' בבור שבי� ב  על פני המי�  

  אינה מתרת   2מחלוקת  1מתרת  לתנאי� דמשנתנו
  יהודה' לר

  3יוסי' ישמעאל בר' ולר
   מתרת:יוחנ�' לר  4מתרת  מתרת

  5 לא:'לדחיית הגמ
   מתרת:יוחנ�' לר  מתרת  יוסי' לר

  6 לא:'לדחיית הגמ
  מתרת

  

                                                           
בשביל אול� זה דוקא באופ) שעושה מחיצה , "קל הוא שהקילו חכמי� במי�"כדאמר רב  1

' חצרות שטע� האיסור משו� שב' אול� במשנתנו מיירי בבור שבי) ב. להתיר לדלות מ) המי�
. לתנאי� דמשנתנו לא מהני �וא� לא נעשה היכר בתו( הבור , סרות אחת על השניההחצרות או

 .ה איפה צרי( לתת את המחיצה"ש וב"רק שנחלקו ב
ואליבא דרב יהודה , י ג� המחיצה הנמצאת תו( הבור היא נקראת מחיצה תלויה"הנה לפירש 2

ומפרשי� , דברי רב יהודהשנדחו י "לרשל "ולכ) ס, כ תהיה משוקעת בתו( המי�"לא מהני אלא א
ומשו� , פ שאינה נוגעת במי�"את המשנה כמו רב הונא שהמחיצה שבתו( הבור מתרת אע

מיישבת ' והגמ, "אלא"ל שלא גורסי� תיבת "ס) ה אלא"ד(' אול� תוס. שמחיצה תלויה מועילה
 , במי�שתהיה שקועהטפחי� לא בעינ) ' את התירו. הקוד� שאמרה גבי קורה שכיו) שרחבה ד

על זה משיב דקל הוא שהקילו חכמי� , ס עריבי מיא מה שתחת הקורה" דסו'ה הגממה ששאלעל ו
 .בעינ) שתהיה שקועה תו( המי� וכסברת רב יהודה, ולעול� במחיצה דקה, במי�

חצר לבית דר( הת מבית "שהתיר להעביר ס, יוסי ברשויות דרבנ)' ישמעאל בר' מצאנו שהקל ר 3
ועשו מפתח הבית ) טפחי� לאר.' שלא הגיעו לג(י שתלו סדיני� "ע, רהכנסת א� שלא עירבו בחצ

נ) בל שברשויות דר"יהודה דס' וזה כסברת ר. ת עד הבית הכנסת כעי) מבוי קט)"שבו היה הס
 ג� יוסי כאבוה להתיר מחיצה תלויה' ישמעאל בר' ל לר"א( יתכ) שס. הקילו במחיצה תלויה

  .בסוכה
 דהרי מחיצה זו נעשתה ,"קל הוא שהקילו במי�"אי) סברתו משו�  ד,)ה עד"בד(' וביארו התוס 4

יוסי ' יהודה כר' יוחנ) שסברת ר' ולכ) סבר ר, בשביל החצרות ולא בשביל להיות מחיצה למי�
  .שמחיצה תלויה מתרת

  .יהודה אבל בסוכה דאורייתא לא' דדוקא כא) בעירוב חצרות דרבנ) הקל ר 5
ג� , אול� שבת שבכללותה היא איסור סקילה, יוסי' ה הקל רדדוקא בסוכה שהוא רק איסור עש 6

  ".כל דתקו) רבנ) כעי) דאורייתא תקו)"ד, הדיני דרבנ) שבה ה� חמורי�


