
 

  צב עירובין
מי אמר רבי יוחנן הכי? והא אמר רבי יוחנן: הלכה  :ב אשימר ליה רבינא לרא: קושי על ר' יוחנן

חד. אמערבין שנים, ואין מערבין -כותל שבין שתי חצירות, גבוה עשרה ורוחב ארבעה כסתם משנה. ותנן: 
 ?אלו עולין מכאן ואוכלים, ואלו עולין מכאן ואוכלים, ובלבד שלא יורידו למטה-היו בראשו פירות 

  למטה לבתים. -״ למטהמאי ״: תירוץ
והא תני רבי חייא: ובלבד שלא יהא זה עומד במקומו ואוכל, וזה עומד במקומו  :קושי

 !ואוכל
 ?אמר ליה: וכי רבי לא שנאה, רבי חייא מנין לו: דחיית הקושי

  
  שתי חצירות וחורבה אחת ביניהם, אחת עירבה ואחת לא עירבה, 

  2נוסח  –חייא בר רב   1נוסח  –חייא בר רב   רב הונא  
    מותר בחורבה  שלא עירבה

  אסור
  

  מותר
  אסור בחורבה  שעירבה

ואם תאמר שתיהן מותרות,     הטעם
מפני מה אין נותנין חצר שלא 

  עירבה לחצר שעירבה

-ואם תאמר: שתיהן אסורות 
לפי שאין נותנים חצר שלא 

עירבה לחצר שעירבה. התם, 
כיון דמנטרי מאני דבתים בחצר 

לא שרו בהו רבנן, דאתי -
  לאפוקי. אבל בחורבה לא מנטרי

התם, כיון דמנטרי מאני דבתים     דחייה
בחצר, אתי לאפוקי. הכא 

בחורבה, כיון דלא מנטרי מאני 
  דחצר בחורבה, לא אתי לאפוקי

  

  
גדולה מותרת -סור. חצר גדולה שנפרצה לקטנה הגדול מותר, והקטן א-גג גדול סמוך לקטן  משנה.

 .וקטנה אסורה, מפני שהיא כפתחה של גדולה
 ?למה ליה למיתני תרתי: קושי

  : תירוץ
  ו לא מנכרא מחיצתאלאסיק אפיגוד  – לשמואל  גוד אסיק רק במנכרא מחיצתא – לרב

: מה חצר מנכרא חצרדומיא ד גגקתני 
  מחיצתא, אף גג נמי מנכרא מחיצתא

מה חצר דקא דרסי לה רבים,  חצרדומיא ד גג
  אף גג נמי דקא דרסי ליה רבים

  
תיב רבה ורבי זירא ורבה בר רב חנן, ויתיב אביי גבייהו, ויתבי וקאמרי: שמע י: דיוק מהמשנה

 .מינה ממתניתין דיורי גדולה בקטנה, ואין דיורי קטנה בגדולה
  זרעין אסורין,-אסור לזרוע את הקטנה. ואם זרע -כיצד? גפנים בגדולה : כלאים - 1דוגמא 

  .מותר לזרוע את הגדולה-גפנים מותרין. גפנים בקטנה 
 .אינה מתגרשת-מתגרשת. אשה בקטנה וגט בגדולה -אשה בגדולה וגט בקטנה  :גט – 2דוגמה 

  
יוצאין ידי חובתן. ציבור בקטנה -צבור בגדולה ושליח צבור בקטנה : בצבורתפילה  – 3דוגמה 

 .אין יוצאין ידי חובתן-ושליח צבור בגדולה 
אין -מצטרפין. תשעה בקטנה ואחד בגדולה -תשעה בגדולה ויחיד בקטנה  :ןמני – 4דוגמה 

 .מצטרפין
אסור לקרות קריאת שמע בקטנה. צואה -ה צואה בגדול: במקום תפילהאה צו – 5דוגמה 

  .מותר לקרות קריאת שמע בגדולה-בקטנה 
  

אמר להו אביי: אם כן, מצינו מחיצה לאיסור. שאילמלי אין מחיצה, מרחיק ארבע : קושי
 !אמות וזורע, ואילו השתא אסורה

חצר אמר ליה רבי זירא לאביי: ולא מצינו מחיצה לאיסור?! והא תנן: : דחיית הקושי
 .גדולה מותרת וקטנה אסורה, מפני שהיא כפתחה של גדולה-ה גדולה שנפרצה לקטנ

  !ואילו השוה את גיפופיה גדולה נמי אסורה
 .אמר ליה, התם סילוק מחיצות הוא: תירוץ לדחייה


