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  .פה ד� עירובי�
  ?הא בני החצרות יכולי למלא ממנו, בור שבי� שתי חצרות שיש כעי� מבוי ביניה

  
  לזה ולזה' כשהבור תו� ד  מזה ומזה' כשהבור רחוק ד  
  2אי� דולי� ממנו  1דולי� ממנו בלא תיקו�  לרב

  עושה זיז כל שהוא   לשמואל
  קנה קט�'  אפי:לרב יהודה

  אי� דולי� ממנו

  
  :ד� פהעירובי� 

  ?מה הדי� באופני דלהל�
  

  5בשני בתי  4ברשויות דאורייתא  3ברשויות דרבנ�  
  6אסור  מותר  מותר   דאי� אד אוסר דר� אויר�לרב 

  8מותר  מותר  7אסור  לשמואל דאד אוסר דר� אויר
  

  ?מה די� בית שער לדיני דלהל�
  

  ?מה די� הדר ש הא אוסר  ?מה הדי� א נת� ש עירוב  
  אינו אוסר  9אינו עירוב   של חצר דרביבית שער

    אינו אוסר  10עירוב  בית שער של יחיד
                                                           

לא לכ�  ו,טפחי�' רב לשיטתו שאי� אד� אוסר על חבירו בתשמיש מופלג שצרי� לזורק הדלי באויר ד 1
  .צרי� שו� תיקו�

 . דה� אוסרי� זה על זה, דכיו� שרשות שניה� שולטת בו הדי� שאי� ממלאי� ממנו בשבת 2
 .חצרות'  כגו� בנידו� סוגיי� בבור בי� ב,'פי 3
ובאופ� , י אליו"ר ורה"הא� מותר להוציא מרה, ר"י לרה"שבי� רה' על ד' כגו� עמוד שאינו רחב ד 4

  .שאינ� מחליפי�
 .ר"ורוצה לזרוק מאחד לשני דר� רה, ר"היו לאד� אחד שני בתי� משני צידי רה', פי 5
 דהכא ,ותירצה. דהא רב אינו אוסר דר� אויר, רבדברי  סתירה בלכאורה שיש בזהד, 'והקשתה הגמ 6

מיירי כשבית אחד גבוה מהשני וכיו� שכ� כשהוא זורק מהבית הנמו� אל הבית הגבוה יכול לקרות שיפול 
שמא ישכח ויבוא להביא את החפ� חיישינ� מ "מ, )וא! שבזה אי� איסור כי הוא מתעסק(ר "החפ� לרה

 ).י"ר לרה"מרה(חזרה אל ביתו 
ולכ� בעינ� שיעשה היכר , מ עשו חכמי� חיזוק לדבריה� יותר משל תורה"מ, דא! שמעיקר הדי� מותר 7

 .של זיז כל שהוא
  .ר מותר"וכיו� שכא� זורק מעל אויר עשרה דרה, ל דברשויות דאורייתא הקילו"ושמואל לשיטתו דס 8
. ובעני� עירובי חצרות בעינ� שית� את עירובו במקו� הראוי לדירה, � שאינו מקו� שראוי לדירהדכיו 9

דכל עני� עירובי , וטע� החילוק, שאי� צרי� לתת אותו במקו� דירה' אול� לגבי שיתו! מבואר בגמ
נ� וכיו� שנת� במקו� שאינו ראוי לדירה הרי שאי, חצרות הוא לעשות את כול� שותפי� בדירה אחת

 וחצר אינו מקו� # אול� שיתופי מבואות שכל העני� הוא רק לשת! אות� בחצרות. שותפי� בדירה אחת
  .לכ� ג� נתינת העירוב אינה צריכה שתהיה במקו� דירה, דירה

, אלא רק מתי שעוברי� בו רבי� מבטלי� ממנו ש� דירה, דבמציאות בית שער הוא דירה, טע�וה 10
  . ולכ� אפשר להניח ש� עירוב#נו מבטל ממנו את הש� דירה אול� א� עובר בו רק יחיד אי


