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  .חד�  עירובי�
  ?במה נחלקו,  ורב בש� שמואלא שנחלקו רב יהודה"לפי ההו

  
  2בלא עירבו  1בעירבו  
  מותר א� אינו מפולש  אסור היכא שמפולש  לרב

  א� אינו מפולש' אסור אפי  שמפולש' מותר אפי  לרב יהודה
  

  ? באיזה אופני� מיירי,הא דאמר רב יהודה דמבוי הכלה לרחבה דינו כמבוי סתו�
  

  בכלה לצידי רחבה  כלה לאמצע רחבהב  
  ר" דנראה כמפולש לרה"לא מיירי   מיירי  לרב יוס�

   לא מיירי:בשתי הפרצות זה כנגד זה  לרבה
  3 מיירי:כשאי� הפרצות זה כנגד זה

  ר" דנראה כמפולש לרה"לא מיירי 

  
  ?מה דינו, 4שצידו אחד י� וצידו אחד אשפהמבוי 

  
  לאיכא דאמרי  ללישנא קמא  
  5א אמר לא היתר ולא איסורל  לרבי

   דיש עתה מחיצות"היתר    דשמא ינטלו מחיצות"אסור   לחכמי�
  

                                                           
ל שא� שכלה המבוי לאמצע חצר או רחבה א� פתח המבוי "דרב ס, �נחלקו בסברת רב יוס 1

ואילו רב . ר ה� זה כנגד זה הוי מבוי מפולש ואסור"הרחבה לרה/לרחבה ופתח החצר/לחצר
 זה גור� שנראה שהמבוי לרחבה "שהרחבה עודפי� משני צידי הפתח /ל שכי* שהחצר"יהודה ס

  .מבוי מפולש גמור ולכ* אי* לאסורולכ+ לא יבואו להתיר , ר שכנגדו"כלה ולא לרה
נדו* כנראה משני ("ל דנראה מבחו, ושוה מבפני� הוי מחיצה בי* לחצר ובי* למבוי "רב ס 2

והג� שבכל חצירות ה� . [וכיו* שכ* אי* בני החצר אוסרי� על המבוי א� שלא עירבו עמו, ")צדדי�
אבל כא* , בוי זה ורגילה בוהיינו דוקא בחצר שזה פתחה שהיא משתמשת במ, אוסרות על המבוי

ורב ]. ולכ* אי* ה� אוסרי� עליו, ואי* בני החצר רגילי� להשתמש בו, מיירי שהיה מחיצה שנפרצה
אבל  "ל שבנראה מבחו, ושוה מבפני� הוי מחיצה רק לבני חצר שלגב� נראית מחיצה "יהודה ס

 דהמבוי פרו, במלואו "וי ולכ* בני החצר אוסרי� על בני המבוי לטלטל במב, מבויהלא לגבי בני 
  .ואי* לו מחיצה בינו לבי* החצר, לרשות האסורה לו

דמה שאמר רב יוס� שמיירי בכלה , אלא להוסי� עוד תנאי, רבה לא בא לחלוק על רב יוס� 3
 לא נראה כמבוי "לאמצע רחבה שאז אמרינ* שהיות שהרחבה ממשיכה משני הצדדי� של המבוי 

אבל א� היו הפתחי� זה כנגד זה , הוא דוקא א� לא היו הפתחי� זה כנגד זה, ר"המפולש לרה
 .ובלא תיקו* אסור לטלטל, הוא נקרא מבוי מפולש וצרי+ תיקו* "בכלה לאמצע רחבה ' אפי

' בוה יגובצד צפו* היה י� , כגו* שבצד מזרח היה פתח וש� תיקנו את הפתח כדי* בלחי וקורה' פי 4
ובצד מערב ש� היה סתו� , ה עשרה טפחי�ה ובצד דרו� היתה אשפה גבו, הי�מקרקעיתטפחי� 

  .היה לו פתחי� לחצרות שבה� היה בתי�ש� ו
 . דיש עתה מחיצות"איסור לא ,  דשמא ינטלו מחיצות"היתר לא  5
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  .עירובי� ד� ח
  ? דלהל�יות המשנומה חידש רב ומה חידש
  

חצר קטנה : המשנה  
גדולה   שנפרצה לגדולה 

  מותרת וקטנה אסורה
חצר שהרבי� : המשנה

נכנסי� לה בזו ויוצאי� לה 
  י לשבת" רה בזו 

וי שנפר! במלואו מב: רב
  לחצר ונפרצה חצר כנגדו 
  חצר מותרת ומבוי אסור

  שהפתחי� זה כנגד זה' אפי  שאי* הפתחי� זה כנגד זהכ  לרב ביבי
  2לרבה

  דהיכא שלא דרסי
  שמותר ג� לטלטל בה  ר"שחייב א� זרק לה מרה  1 רבי� גדולה מותרת

  
  :עירובי� ד� ח

  ? מה דינו3מבוי העשוי כנדל
  

  כיצד מתירי� את המבואות הקטני�   את המבוי הגדולכיצד מתירי�  
  ר לחי או קורה"עושה בראש כל אחד כנגד רה  לאביי
  4לרבא

  עושה לו צורת הפתח 
  ר "מלבד מה שעושה לחי או קורה בצד שכנגד רה  ר"בראשו כנגד רה

   למבוי הגדולשה� פתוחי�עושה צורת הפתח בצד 
  

  ? הא� יכול להניח את הקורה באלכסו�,5מבוי שצידו אחד ארו" וצידו אחד קצר
  

  אמות' יותר מד  6אמות' פחות מד  
  מניח ביושר כנגד הצד הקצר  7 ומשתמש תחתיה"מניח באלכסו*   'לרב כהנא וכו

  8מניח ביושר כנגד הצד הקצר  לרבא
                                                           

שאי� רבי� שדרסי והולכי� , ר"הייתי אומר שדוקא באופ� זה שלא נפרצה ג� בכותל השני לרה', פי 1
 .ל רב שג� בדדרסי רבי� מותרת"קמ, דרק אז החצר הגדולה מותרת, ר זו דר� החצר"רהר זו ל"מרה

ולכ� , ל שג� רב מודה שאסור"דבאופ� זה ס, רבה לא יכול לסבור שמיירי היכא שהפתחי� זה כנגד זה 2
ר "ומהמשנה הייתי אומר שרק באה לחייב את הזורק מרה, הוא מעמיד היכא שאי� הפתחי� זה כנגד זה

  . בחצר זוובא רב לומר שג� מותר לטלטל,  כלומר רק לחומרא� לחצר
ובצד דרו� שלו היו פתוחי� הרבה מבואות , י משמע שהיה מבוי גדול ההול� ממזרח למערב"מרש 3

ובאמיתות על כל מבוי קט� יש לנו לראות כא� מבוי עקו� . ר אחרת"שה� מפולשי� ממנו לרה, קטני�
אלא , שיש ג� מבואות בצד הצפוני של המבוי הגדול, פירשו) ה מבוי"בד ('והתוס. בצירו  ע� המבוי הגדול

. כדי שלא יהיה כא� מבוי מפולש, שאי� המבואות שפתוחי� בצד הדרומי מכווני� כנגד הצד הצפוני
  .שכ� הנדל יש לו הרבה רגלי� משני צדדיו, ובדבריה� ניחא לשו� כנדל

ל שמבוי עקו� "כאורה פשטות דברי� ה� כשמואל שסדל,  דלא כמא��נ דברי"דממ, הקשה רבא לאביי 4
כ למה אתה מצרי� במבוי הגדול שיהיה צורת הפתח "וא, תורתו כסתו� ואי� צרי� תיקו� באמצעיתו

הא צרי� צורת הפתח ג� בפתחי המבואות , וא� כרב. הא לשמואל סגי בלחי או קורה ג� ש�, בפתחו
  .סקו כרב באותו מבוי עקו� שהיה בנהרדעאועוד שלהלכה למעשה פ. ואתה לא הצרכת, הקטני�

 .בשיעור כדלהל�, והיה כותל דרו� שלו ארו� יותר מכותל צפו�, מבוי הפתוח לצד מזרח' פי 5
�כלומר שלא היה המבוי רחב כל כ� , דמיירי באופ� שאי� באלכסונו יותר מעשר, ואמר רב כהנא 6 

דא� היה יותר מעשר , ורה יותר מעשר אמותאמות ורוחב המבוי יהיה אלכסו� הק' שבצירו  הפחות מד
  .ע צרי� להניח את הקורה ביושר כנגד הקצר"לכו, אמות האלכסו�

  . וג� באלכסו� פי קורה יורד וסות�,ל דקורה משו� מחיצה"דס 7
 .היכרעושה ובאלכסו� אינו , ל קורה משו� היכר"דס 8
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  :עירובי� ד� ח
  ?1הקורהבמה נחלקו האמוראי� דלהל� הא� מותר להשתמש תחת 

  
   אסור ל "לר, ר"ש ב"לר, לשמואל   מותר נ� יוח' ר, חייא' ר, לרב  

   וחודה הפנימי סות�"משו� מחיצה    ותחת הקורה יש היכר"משו� היכר   ראשו�הלביאור 
   לבני המבוי" היכרא מלגיו  ר" לבני רה" היכרא מלבר  2לאיבעית אימא
  חודו הפנימי יורד וסות�  חודו החיצו* יורד וסות�  3לואיבעית אימא

  
  ?הא� היא מתירה את המבוי, ו! למבוי על גבי יתדותהניח קורה מח

  
   דחודו פנימי סות� ל "לדברי האוסר הנ   דחודו חיצו� סות� ל "לדברי המתיר הנ  

   דהמחיצה קרובה למבוי"מותר    דהמחיצה רחוקה מהמבוי"אסור   לרב חסדא
   בעינ* קורה על גבי מבוי וליכא"ע אסור "לכו  לרבא

  

                                                           
, בטע� הדבר) ה הכל"בד(' תוסוביארו ה. ע מודי� שאסור"אמר רב חסדא דכו, אכ* בי* לחיי� 1

, אאבל לחי ששיעורו כל שהו, דדוקא קורה שרחבה טפח א� נתיר תחתיה אי* לחוש שיבואו לצאת
 .ר"יבואו להוציא לרה "א� נתיר 

ר שלא ילמדו מבני המבוי לטלטל ג� "ל שההיכר הוא לבני רה"והמתירי� ס, ע משו� היכר"לכו 2
הרי ה� ד "ר יש היכר ג� תחת הקורה "ולבני רה, ונהי הקורה שזו רשות ש"דיכירו ע, ר"ברה

ל שההיכר הוא "והאוסרי� ס. ולכ* מותר להשתמש תחת הקורה, רואי� את הצד החיצוני שלה
והעומדי� במבוי רואי� רק את הצד הפנימי , ר"לבני המבוי שלא יטעו וימשיכו לטלטל ג� ברה

  .מש תחת הקורהת ואסור להש" ריא המתוולכ* ה, של הקורה
  .ע קורה משו� מחיצה"ודכו', פי 3


