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  .זד�  עירובי�
  ?וכ� יחשב טרפה, כמה יחסרו ולא יטמא באהל, שדרה וגולגולת שחסרו

  
  לעני� טריפה  לעני� אהל  

  לבית   קולא�שתי חוליות    חומרא�שתי חוליות   שדרה
   קולא�כמלא מקדח    חומרא� 1כמלא מקדח  גולגולת  שמאי

  לבית   חומרא�חוליא אחת    קולא�חוליא אחת   שדרה
   חומרא�כדי שינטל מ# החי וימות   2 קולא�כדי שינטל מ# החי וימות   תגולגול  הלל

  
  ?מבוי המפולש למקומות דלהל� מה דינו

  
  מה הדי�  

   עושה לחי או קורה מכא# וצורת הפתח מכא#:ק"לת  ר"כששני פילושיו לרה
   עושה דלת מכא# ולחי או קורה מכא#:ה"לחנניה לב

  כשאחד מפילושיו לכרמלית 
 �  לכרמליתאו ששניה

  עושה לחי או קורה מכא# וצורת הפתח מכא#

  
  ?מה ה� שני הקושיות, קשיא דרב אדרב בתרתי

  
  ואילו לפי מימרת דרב גבי חצר  דלפי מימרת דרב יהודה גבי רחבה  

  נאסר  לא נאסר  3מדי� מפולש
  לא נאסר  נאסר  4מדי� עירוב

  

                                                           
 שהוא כשיעור של �ינטל מ� החי וימות והיינו כמלא מקדח של לשכה שהוא שיעור גדול יותר מכדי ש 1

  . עדיי� מטמא באהל� ש להחמיר שעד שלא ינטל כשיעור הגדול שלה� "ל לב"וס, סלע
זה גור� לו למות  בשיעור קט� יותר מאשר , ל שא� ניטל מאד�"ה ס"דב, )ה כגו�"בד(' וביארו התוס 2

, לעני� טרפה משערי� בשיעור הקט� הזהוחידשו שג� , ולכ� נתנו שיעור יותר קט�, י ריקבו�"נחסר ממנו ע
  .וזה חידושו של רב יהודה

יהיה קשה דרב אדרב בתרתי , שא� נאמר שמימרת רב יהודה גבי רחבה היא משמיה דרב' מבואר בגמ 3
' ומבינה הגמ,  שחצר מותרת ומבוי אסור�דהרי רב אמר מבוי שנפר! במלואו לחצר ונפרצה חצר כנגדו 

  .ז ג� בנפר! לרחבה"כ יש לאסור לפ"וא, ר דר" החצר"שהטע� שאסור משו� שהוא מבוי שמפולש לרה
, יש לנו לדייק שדוקא ברחבה שאי� בה דיורי� אז המבוי מותר, מזה שנקט רב יהודה את דינו ברחבה 4

ואילו מרב שאמר ,  עירבו בני החצר ע� בני המבויג שלא"אול� א� היה נפר! לחצר היה לנו לאסור בכה
' ואדרבה לשיטתו אפי, משמע שהאיסור הוא מחמת הפילוש ולא מחמת שלא עירבו" נפרצה חצר כנגדו"ש

אכ� למסקנא . ולכ" קשיא דרב אדרב בתרתי. א� לא עירבו א� לא היתה נפרצת החצר כנגדו היה מותר
ג שלא עירבו אבל א� " מיירי בכה,בוי שנפר! במלואו לחצרל שמה שאסר רב במ"וס, חזרה בה מזה' הגמ

ל עתה שמשו� "וס, ממה שסברה קוד� שרב אוסר משו� פילוש' ז חוזרת בה הגמ"כ לפ"א, עירבו מותר
 ודינו כמבוי � ר כשיש חצר או רחבה מפסיקות "דלא נחשב שהמבוי מפולש לרה, פילוש אי� לאסור כלל

 מיירי �" שנפרצה חצר כנגדו"ומה שנקט רב בלשונו . [א� לא עירבווכל מה שיש לאסור הוא רק , סתו�
ג דרבי� "אלא נקט הכי משו� רבותא דחצר דאע, ואי� כא� פילוש, ג שלא היו הפרצות זו כנגד זו"בכה

  ].נכנסי� לה בפתח זה ויוצאי� בפתח זה בכל אופ� חצר מותרת


