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 ביאורי מושגים

 :חצר צריכים להתקיים שני תנאים/ כדי לטלטל מבית למבוי- ל בחצר ובמבויטלטו
 ). מחיצות והיכר3י "מבוי ע,  מחיצות4י " ע-חצר  (ר"נפרד מרהמבוי /שהחצר. א
 ).הופך את החצר והבתים ליחידה אחתהעירוב  (י עירוב חצרות ושיתוף מבואות"ע (י"מחובר לרהמבוי /שהחצר. ב
 

 . ר"חצר מרה/ נובע מהצורך לבדל את המבוי- 'הצורך בתנאי א
 .את החצר והמבוי לבית' מחברים'בעזרת העירוב אנו . י"י לרה" נובע מתקנת חכמים האוסרת לטלטל מרה-' הצורך בתנאי ב

 
 :'ולא את תנאי ב' מבוי מקיימים רק את תנאי א/כשחצר

 .  מותר לטלטל בתוכה ואסור לטלטל ממנה לבית- חצר
 .האמוראים האם מותר לטלטל בתוכו וודאי שאסור לטלטל מבית למבוי נחלקו - מבוי

,  דוחים את השבתכל צרכי מילה: אליעזר' ר
וכשמביאים סכין בשבת יש להביאו באופן מגולה (

 ) פ עדים"ורק בשעת הסכנה מותר לכסותו ע
 
 לא ניתן לעשות לפני שבתרק מה ש: עקיבא' ר
 . דוחה את השבת-

 :אליעזר' הערות על שיטת ר
 
הצורך בהבאת הסכין בדרך מגולה אינו מחשש . 1

כדי להראות עד כמה שיחשדו שמחלל שבת אלא 
 .הוא מחבב את מצות מילה

 
הגמרא מסתפקת האם המכסה נחשב כעד או . 2

 .נו עוד שנים שייראו את הכיסוישצריך חוץ ממ

ה על סמך מקומות שמקילים באיסורי תור
  -פסיקות רבני העיר לדורותיהם 

 .יש להם על מה לסמוך ואין למחות בהם

לחלל שבת על כל עיר היתה בארץ ישראל שנהגה : יצחק' ר
 העיר ישבזכות זאת האריכו אנ. א"כשיטתו של ר, צרכי מילה

 .לא הגיעה הגזירה אליהם  המילהואף כשגזרו על, ימים
חיבוב זה על אף ש( - המילה  כל זאת משום שחיבבו את מצות

 .)היה על חשבון מצות השבת

פעם שכחו : יצחק' ר
להביא סכין בערב שבת 

 וזאת - והביאוהו בשבת
 .אליעזר' לא כשיטת רש

: ת הגמראייקוש
מדוע פסק זה 
? א"הוא שלא כר

זוהי בדיוק שיטת 
 !א"ר

לפי :  אשיבתשובת ר
א יש להביא את "ר

 .בריש גליהסכין 
שם הביאו את הסכין 

 וזאת דרך חצרות וגגות
 .ש"כשיטת ר

 :מחצר לגג ומגג לגג, טלטול מחצר לחצר
 

 , מותר-מחצר לחצר : חכמים
 . אסור-מחצר לגג ומגג לגג 

 
 , מותר-מחצר לחצר ומגג לגג : מאיר' ר

 . אסור-מחצר לגג 
 
 . מותר-ומחצר לגג , מגג לגג, מחצר לחצר: ש"ר

ביום שישי תרים אלה תקפים רק לכלים שהיו הי
 . בחצר ובגג

 אסורים בטלטול - לחצר הוצאו בשבת מהביתכלים ש
 !!!).גם אם ההוצאה היתה בהיתר(

  - חצר שלא עירבו בה
 .מותר לטלטל בתוכה

 
  - מבוי שלא שיתפו אותו

 .מותר לטלטל בתוכו: יוחנן' ר
 . אסור-' שלו'את החצרות אם עירבו : רב

 . מותר-אם לא עירבו את החצרות 

 לטלטל אסורברור ש
 לחצר ולמבוי מהבתים

 הוא רק על טלטול דיוןה
  החצר והמבוי בתוך

 
 .עיין ביאור מושגים

 .מדוע רב אוסר רק כשהחצרות עירבו
 
כשהחצרות מעורבות הן מתבטלות לבתים : ח חוזאה"ר
 .ות דפנ4חצר ניתרת רק ב. המבוי הופך להיות חצרו

 .הסבר זה נדחה �
 

 ובחצרות מבוי מצטרף לחצרות ה- שלא עירבוכ: רב אשי
 . לחצרותלא מצטרףהמבוי , כשעירבו. הרי מותר לטלטל


