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וכן ', ורחב ד' חריץ שהוא עמוק י? ואיזו היא רשות היחיד

 .ÂÓ‚ „ÈÁÈ‰ ˙Â˘¯ ‡È‰ ÂÊ¯‰ - ' ורחב ד' גדר שהוא גבוה י
  )מה אינו נכלל ברשות היחיד(? למעט מה" ו היא רשות היחידז"  ברייתא

 2י "י מוגדרת ע"רה' שמדאו(למעט שיטת רבי יהודה בברייתא 

  .י"רהמחיצות כדי להגדיר  3וחובה שיהיה לפחות ) מחיצות

ר עושה "בתים בשני צדי רה' מי שיש לו ב: י יהודהאמר רב
או קורה  ,)בשתי פאות של אחד הבתים( לחי מכאן ולחי מכאן

לשיטת רבי יהודה בין (באמצע ) מטלטל( מכאן ומכאן ונושא ונותן

ר "י נמצאת בתוך רה"אך מכיוון שהרה', י מדאו"שתי המחיצות הרי זה רה

אמרו לו  .)הרחובבהמשך  לטלטלבוא א יצריך לעשות היכר של
 )ר"באמצע זו רה םלשיטת( אין מערבין רשות הרבים בכך: חכמים

  ברייתא

  ?"גמורה"מה בא ללמדנו המילה 

בין שני אם  ,ישנה אפשרות לחשוב שאפילו לחכמים
' באמצע מדאו התווךהרי  - לחיים או קורות ישנן הבתים 
לכן , ר"מפני שדומה לרה, ר"אך גזרו שיהיה רה .י"הוא רה

 י"לחייב אותו בהוצאה מרה( ר"כרה נויחשב שדי" טלטול"בדין 

) ר לתווך שבין הבתים"הזורק מרה( "זריקה"ל בדין אב, )ר"לרה

   ?)י"ר לרה"לחייב אותו כדין זורק מרה( י"ייחשב דינו כרה
ות ומעלה צשלוש מחי לרשותשרק במידה ויש ל "קמ

  .'י מדאו"ונחשבת כרה ,הרשות "גמורה"

 ופלטיא )שביל מעיר לעיר( סרטיא? הרביםואיזו היא רשות 
 שבקצותיה, אמה 16דרך באורך ( ומבואות המפולשין )שוק( גדולה

 .‚Â˘¯ ‡È‰ ÂÊÌÈ·¯ ‰¯ÂÓ˙ ‰ - )אין חוצץ לסרטיא

  )ר"ברהמה אינו נכלל (? למעט מה" הרביםו היא רשות ז"  ברייתא

שהילוך הרבים מבטל את פסי ( במשנהלמעט שיטת רבי יהודה 

 4ואפילו רבים עוברים דרך מקום שיש בו  ,)הביראות
  .)ר"רהודין זה מיעטו בברייתא בהגדרת ( י"רהכ מחיצות נחשב

 מפסקתן אם היתה דרך רשות הרבים: רבי יהודה אומר
, )י"כדי שלא תתבטל רה( יסלקנה לצדדין )עוברת דרך פסי ביראות(

בכל אופן השטח בין פסי הביראות ש( וחכמים אומרים אינו צריך

 .)י"מוגדר כרה

  משנה 

  עירובין

  רשות היחיד

  הרביםרשות 

  ?"גמורה"מה בא ללמדנו המילה 

אף , "גמורה"נאמר ) הגדרת רשות היחיד(מכיוון שברישא 
  .)ואינה מלמדת( "גמורה"נאמר ) הגדרת רשות הרבים(בסיפא 

לבהמותיהם מים  לאגורשלים התקשו ולי הרגלים שהיו עולים לירוע

י ודין "שדין הבאר רה ,מים ובשבת לא יכלו לשאוב ,קודם השבת מהבארות
, ]פסי באר[ "פסי ביראות"כמים לשים לכן הקלו ח. ר"מסביבה רהשהשטח 

ב כל ונחש - ) אמות 10יצות ואין בין המח(טפחים ' וגובהן י אמהמחיצות שעוביין 
  .)ואסור להוציא משם מים לרשות הרבים( השטח בין הפסים כרשות היחיד


