
 

  ו דף עירובין
  מבוי בנפרץ

  רב הונא בשם רב  רב חנין בשם רב  
  טפחים 4  אמות 10  מצידו

  טפחים 4  מראשו
  בקרן זוית –רב הונא בריה דרב יהושע 

  טפחים 4

  
  חיזוק לרב הונא

  באיזה מקרה מדובר? – מבוי עקום
  כסתום -שמואל  כמפולש -רב   

איך אפשר להגיד שסתום,     יותר מי'
  פירצה!!הרי זה 

(כרב הונא), לכן  4מצידו ב אם פירצת מבוי  פחות מי'
הגיוני שרב יגיד מפולש בפחות מי' כי זה יותר 

  ולכן דינו כמפולש 4גדול מ

  

  
  . רבים בה בקעי דקא, התם שאני :לפי מבוי עקום רבא בר חנן רבגם את  יישבתגובה ל

 מדרבי שנא מאי? רבים בה בקעי דלא גב על אף סבר הונא דרב מכלל: תגובה זוקושי על 
  ? טפחים) 4אמות ולא ב 10(שפירצת מבוי ב אסי יורב אמי

 . גידודי דליכא - הכא, גידודי דאיכא התם: תירוץ      
  

  לפי רב חנין
  בקעי בה רבים  טפחים 4  מפולשכ -מבוי עקום 

  לא בקעי בה רבים  אמות 10  פירצה מצידו
  

  לפי רב הונא
  גידודיאין   טפחים 4  פירצה מצידו

פירצת  –רבי אמי ורבי אסי 
  מבוי מצידו כלפי ראשו

  יש גידודי  אמות 10
  

  
  דרך רשות הרבים מערבין כיצד

  חנניה  תנא קמא
  צורת הפתח מכאן 

  מכאן וקורה (או) לחיו
דלת מכאן ודלת עושה  –בית שמאי 

  מכאן וכשהוא יוצא ונכנס נועל
ולחי מכאן דלת  –בית הלל 

  וקורה מכאן
  

  ? לנעול צריך אין או לנעול צריך, הלל דבית אליבא לחנניה: להו איבעיא: שאלה  
  , לנעול צריך אינו: שמואל אמר יהודה רב דאמר, שמע תא: תשובה    
  . לנעול צריך אינו: שמואל אמר מתנה רבי אמר וכן      
  . לנעול צריך אין: שמואל לי ואמר, עובדא הוה בדידי: מתנה רב אמר, דאמרי איכא      

  
  ? לנעול צריך אין או, לנעול צריך: ענן מרב מיניה בעו: שאלה אותה

   בעפרא פלגייהו עד דטימן, דנהרדעא אבולי הני חזי תא: להו אמר: תשובה
  לא צריך דלתות נעולות –מותר   שמואל

  מותר כי הוא סגור במקצת באלכסון  רב כהנא
  צריך ראויות לנעול אבל לא חייבים ממש לנעול –"פנו את העפר"   רב נחמן

 
  בנהרדעא דהוה עקום מבוי ההוא

  שמתעקם כמפולש וצריך לחי או קורה בצדדים ושני דלתות במקומות  דרב חומריה
  כשמואל בדעת בית הלל לפי חנניה – דלתות ואצרכוהו  דשמואל חומריה

 


