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  .צב ד� עירובי�
  ?מי יכולה להשתמש בחורבה, אחת עירבה ואחת לא עירבה, ה אחת ביניה�בשתי חצרות וחור

  
  זו שלא עירבה  זו שעירבה  

  מותרת  אסורה  1לרב הונא
  אסורה  אסורה  2לחייא בר רב ללישנא קמא

  מותרת  3מותרת  לחייא בר רב לאיכא דאמרי
  

  :עירובי� ד� צב
  ?מה הדי�, וזרע באחת זרעי� ובאחת גפני�, 4לגדולהחצר קטנה הפרוצה במלואה 

  
   גפני� בגדולה וזרעי� בקטנה  

  אמות' בריחוק ד' אפי
   גפני� בקטנה וזרעי� בגדולה

  אמות' תו� ד' אפי
  5אסורי� :ח"ורבב, זירא' לרבה ר  מה די� הזרעי�

  6 מותרי�):אמות' ברחוקי� ד(לאביי 
  7מותרי�

  9מותרי�  8מותרי�  מה די� הגפני�
                                                           

כלי� ששבתו בחצר מחצר ' ש מודה שאסור להוציא אפי" שג� רשאמר, ל כרב"חייא ס' י דר"פירש 1
יש לגזור על כל , דכיו� ששכיחי עתה בחצר כלי הבתי�, א� עירבו בני אותה החצר) או לחורבה(לחצר 

 . ששבתו בבתי��דשמא יבוא להוציא כלי, הכלי� שלא יוציא�
חייא שודאי הכוונה ' ומפרש ר, "א� לשעירבה"ששמע ממנו ש, חייא בש� אביו' י דכ� מעיד ר"פירש 2

. )א"ריטב' ע ( דרשות שתיה� משתמשת בה וממילא שתיה� אסורות , שא� לשעירבה נותני� את החורבה
את בני הוא משו� דגזרינ� א� יראו בני החצר שעירבה , והטע� שנותני� אותה א� לשעירבה כדי לאסור

 .יבואו ג� ה� להשתמש ולהוציא לה כלי� ששבתו בבתי�, החצר שלא עירבה משתמשי� בחורבה
זו שעירבה ודאי , שפשוט לנו בדעת רב שא� אחת עירבה ואחת לא עירבה, ואינו דומה לשתי חצרות 3

כלי  א� שיש בה הואילו כא� בחורבה אתה מתיר ג� לזו שעירב, עירבהלא אינה יכולה להשתמש בזו ש
 שכיו� שהכלי� משתמרי� בתוכה יש לחוש שמא יבוא ,דשאני חצר. בתי� בתוכה להשתמש בחורבה
אבל לחורבה שאי� כלי� משתמרי� בתוכה שאי� דר� להוציא לש� , להוציא מחצר לחצר כלי הבתי�

 .לכ� אי� לגזור שמא יוציא לש� כלי בתי�, כלי�
כ הגיפופי "או, י ופתחח ושוה מבפני� נידו� משו� לד נראה מבחו""דלמ, )ה גפני�"בד(' ביארו התוס 4

באופ� שנכנסי� כתלי הוא שכל הנידו� כא� ל "צעל כרח� , שיש בגדולה מועילי� להיות מחיצה ג� לקטנה
  .ע"ג לא מהני הגיפופי של הגדולה לקטנה לכו"שבכה, קטנה תו� הגדולה

ולכ� כל דיורי החצר ,  ומושכי� אותה אצל� מהמשנה שדיורי גדולה מושלי� בקטנה ' למדה הגמ 5
 דהיינו שכולה נחשבת כפתח  " כפתחה של גדולה"וכלשו� המשנה , הקטנה חשובי� כאילו ה� בגדולה

 . ואסורי� הזרעי�   לכ� חשוב כאילו זורע במקו� הגפני� שבגדולה, של גדולה
דהא . אמות היה הדי� שמותר לזרוע' ולכ� א� היה רחוק ד, ינו מחיצה לאיסורל לאביי שלא מצ"ס 6

לא יתכ� שעכשיו שנוספה מחיצה , היה מותר, החצרות פרוצות זו לזו' א� היו ב, לולא הגיפופי� שבגדולה
  .יהיה אסור,  דהיינו גיפופי הגדולה 
 .ל"דהא כלפי הזרעי� שבגדולה יש לה� מחיצה וכנ 7
 כלפי  הרי שיש כא� מחיצה טובה בי� הגפני� לבי� הזרעי� , דיורי הקטנה מושלי� בגדולהדכיו� שאי�  8

  .הגפני� מותרי�  אמות ' אמות לזרעי� ובי� א� מחו" לד' ובי� א� ה� בתו� ד, הגפני�
והקשה .  משמע שאי� כא� שו� דבר שנאסר " מותר לזרוע את הגדולה"שאמרה ' כ� משמע מלשו� הגמ 9

   מחמת שה� נמשכי� אצלה  הרי יש לנו לחשוב את הגפני� שבקטנה כאילו ה� בגדולה , י מדוע"רש
שכא� מיירי בשאר זרעי� שאינ� אסורי� אלא מדרבנ� ,ותיר". ויאסרו הגפני� מחמת הזרעי� שבגדולה

ג שזורע "רבנ� גזרו רק בכהו, )ת"אסורי� מההזרעי� ה שה�   מיני ירקות  ולאפוקי קנבוס ולו� (
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  :עירובי� ד� צב
  ].ה תשעה"תוד[? מה הדי� באופני� דלהל�

  
 תשעה בקטנה   

 ויחיד בגדולה 
  ?הא� מצטר�

הנמצא מ� האג� 
 הא� עונה 1ולחו#

  ?לקדיש וברכו
הנמצא מחו# לבית הכנסת 

 הא� יוצא ידי חובת 
  קול שופר ומגילה

  יוצא ידי חובה  2אינו עונה  אינו מצטר�  לרב
  יוצא ידי חובה  3עונה   מצטר�אינו  יהושע ב� לוי' לר

  

                                                                                                                                                                                                   
דהרי לגדולה יש מחיצה , כ זרעי� בגדולה" והנה אחר שזרע גפני� בקטנה מותר לו לזרוע אח.באיסור

. שיאסרו את הגפני�ולומר יגדלו הזרעי� אשר אי� לנו לקונסו כ  וכיו� שזרע בהיתר , מחמת הגיפופי
ש ג� הרי שי  וא� בגדולה היו גפני� , דהכל הול� אחר הגדולה, ופירשו ה�, ש" עהקשו על זה' והתוס

 אכ� א� זורע זרעי�. כי הוא זורע זרעי� בכר�, ואסור לזרוע את הקטנה, "כר�"בגדולה וג� בקטנה ש� 
ואי� איסור , )דהקטנה נגררת אחר הגדולה" (שדה"הרי שבי� הגדולה ובי� הקטנה יש לה� ש� , בגדולה

 ."ע כר�שד� לא תט"ולא אומר , "לא תזרע כרמ� כלאי�"דהפסוק אומר , טוע גפני� בשדהנל
  .שעומד חו" לפתח בית הכנסת במקו� שנסגרת הדלת ולבחו"', פי 1
 . כיו� שאי� עשרה עמו   הרי שלא יכול לענות, דכיו� שאי� דבר שבקדושה בפחות מעשרה 2
  .מחיצה של ברזל אינה מפסקת בי� ישראל לאביה� שבשמי�' ל שאפי"ס 3


