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עירובי ד צג.

הא אמרינ פי תקרה יורד וסות באכסדרה? ]תוד"ה סיכ[.
ביש לה ב' מחיצות זו מול זו
לרש"י :אמרינ
לתוס' :לא אמרינ
לא אמרינ

לאביי
לרבא

ביש לה ב' מחיצות כמי גא
אמרינ
לא אמרינ

כמה תהא גדולה קרחת הכר ,וכ כמה יהיה מחול הכר ,שיהיה אפשר לזרוע בה?
אליבא דבית שמאי
לפחות עשרי וארבע אמות
3
לפחות שש עשרה אמה

קרחת הכר
מחול הכר

1

אליבא דבית הלל
לפחות שש עשרה אמה
4
לפחות י"ב אמות

2

עירובי ד צג:

שתי חצרות שהיתה גבוהה העליונה מהתחתונה ה' טפחי,
ולעליונה יש עוד מחיצה ה' טפחי )"גידוד חמשה ומחיצה חמשה( ,מה דינ לגבי עירוב?

כשהיו פרוצות במלוא זו לזו
כשיש גיפופי עד עשר אמות

6

התחתונה
מערבת לעצמה %
דיש לה מחיצה י'

העליונה
אסורה  %דיש לה מחיצה ה'
מערבת לעצמה  %דיש לה מחיצה ופתח
5

 1קרחת הכר ,הוא כר שחרב באמצעיתו  %כלומר שנעקרו הגפני מש ,והטע שצרי* כ"ד
אמות ,משו דלב"ש לא נחשב שדה בפחות משמנה אמות ,ובפחות מזה הוא בטל לכר והוי
כלאי .וצרי* שיהיו ב' שדות לכל צד של הקרחת ,וכ צרי* עוד ד' אמות כדי עבודת הכר מכל
צד ,וס* הכל הוא כ"ד אמות.
 2ב"ה ס"ל שכל שדה מהשני הנ"ל היא ד' אמות ,ועבודת הכר מכל צד היא ד' אמות ,ובס* הכל
הוא ט"ז אמה.
 3במחול הכר כיו שיש כר רק מצד אחד ומצד שני הוא גדר ,לא בעינ ב' שדות )לכל צד של
כר( ,אלא סגי בשדה אחת ,ושדה ועבודת הכר ה י"ב אמות ,ועוד ד' אמות סמו* לגדר שאינ
ראוי  %שאי זורעי אות כדי שלא יקלקלו שרשי הזרעי את חוזק אדמת צידי הגדר
שמחזיקה את הגדר ,ולכ* ס* הכל ה ט"ז אמה.
 4ב"ה ס"ל ששדה היא ד' אמות ועבודת הכר ד' אמות ,וכשנוסי עוד ד' אמות שעל יד הגדר
יעלה י"ב אמות.
 5ואינה יכולה לערב אחד ע התחתונה ,כיו שאי התחתונה יכולה להצטר אליה ,ורק אוסרת
אותה.
 6פי' ,שהיתה העליונה מגופפת בכתלי גבוהי עשרה ,מלבד י' אמות או פחות ,שה חשובי
כפתח בינה לבי התחתונה.
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עירובי ד צג:
שתי חצרות שהיתה העליונה גבוהה מהתחתונה ד' טפחי ,ולעליונה יש עוד מחיצה ה' טפחי,
ועוד יש לה גיפופי גבוהי עשרה עד עשר אמות ,מה דינ לגבי עירוב?
כשרוחב התחתונה יותר מי' אמות
כשרוחב התחתונה בדיוק י' אמות

2

העליונה
התחתונה
1
או מערבת אחת או שני
או מערבת אחת או שני
מערבת אחת ע העליונה

מחיצה שנפרצה בשבת מה דינה?
שתי חצרות
חצר גדולה שנפרצה לקטנה
שהיה כותל ביניה ונפל
וכל אחת עירבה לעצמה
4
3
כל אחת מטלטל עד עיקר מחיצה
שתיה מותרות
לרבה )לסברת אביי( ושמואל
גדולה מותרת וקטנה אסורה אי מטלטלי אלא תו* ד' אמות
לרב

 1דהוי כשני חצרות ופתח ביניה ,שרצו מערבי אחד רצו מערבי שני.
 2דהיינו שהיא מותאמת כנגד הפתח של העליונה ,שש אי בי התחתונה לעליונה אלא ט' טפחי
 %שלא הוי מחיצה ,ולכ היא פרוצה במלואה לעליונה.
 3ומה שאמרה הברייתא שגדולה מותרת וקטנה אסורה ,מיירי בנפרצה כבר בע"ש ,והיות שלא
עירבו יחד ,הגדולה אוסרת על הקטנה ,ואי הקטנה אוסרת על הגדולה ,כיו שאי הגדולה פרוצה
במלואה לקטנה .והעיד אביי דכ* ס"ל לרבה ,דשמע ממנו ששאל מרב הונא וכ שאל מרב יהודה
בכה"ג של ב' חצרות שהיה ביניה פתח או שהיה ביניה חלו ,ועירבו עירוב אחד ביניה ,ושוב
בשבת נסת הפתח או החלו ,ואמרו לו ,ד"שבת כיו שהותרה הותרה"  %ויכולי לטלטל ביניה
כמקוד.
 4פי' ,וחשבינ להו כאילו עדיי נמצאת המחיצה ,ומטלטלי כלי ששבתו בבית בכל החצר עד
עיקר המחיצה .וכלי ששבתו בבתי ,יכולי לטלטל ג מחצר לחצר ,דשמואל ס"ל הלכה
כר"ש אפי' בעירבה כל אחת לעצמה ,ולא גוזר בכלי ששבתו בחצר אטו כלי ששבתו בבתי.

