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  .טזד�  עירובי�
  ?מחיצות דלהל� מה דינ

  
    כשיש פרו� מרובה  כשיש כמלואו בדיוק ביניה
   וג� לא יזרע כנגד המחיצה�פסולה   'עד ד' מחיצה מג

  'מחיצה של יותר מד
  1 כשרה:לרב פפא

   אבל זורע כנגד המחיצה�פסולה   2 פסולה:י"לרב הונא בדר
  

  :עירובי� ד� טז
  ?ע"הא אסור לזרוע כנגדה לכו,  על העומד ויש פרו� מרובה'ת מדטפחי ועד פחו' מגמחיצה 

  
  ' דלבוד בד"ג "אליבא דרשב  ' דלבוד בג"אליבא דרבנ�   

  אסור  3אסור  לאביי
  אסור  4מותר  לרבא

  
  ?מה הדי�, 5באופ� שאי� בית סאתי פנוי, יחיד או שיירא שעשו מחיצה או של שתי או של ערב

  
  ש והלאה משל" שיירא   או שנייחיד  

  6 ודוקא במדבר� �/לה� כל צרכו/נותני� לו  לתנא קמא
  ודוקא במדבר �כל צרכ�   ודוקא במדבר �רק בית סאתי�   יהודה' לר

   ודוקא במדבר� סאי�' לשלשה רק ו  ודוקא במדבר �רק בית סאתי�   יהודה' יוסי בר' לר
  בי( במדבר בי( ביישוב �� /לה� כל צרכו/נותני� לו  לחכמי בתראי

  

                                                           
הכוונה באופ	 שא� נית	 במלואו את , ומה שאמרה הברייתא שצרי שלא יהא בי	 זה לזה כמלואו 1

וזה ,  דהיינו שיש קצת עוד� בגודל הפירצה על גודל העומד�המחיצה העומדת היא תיכנס ותצא בקלות 
, " אסור א� כנגד העומד� וא� היה פרו� מרובה על העומד"וכמו שאמרה מיד , האופ	 שאסרה הברייתא

  . שרק באופ	 זה אסור אבל כשהפרו� כעומד מותרומשמע לרב פפא
 שמשמע שרק באופ	 �"  א� כנגד העומד אסור�וא� היה פרו� מרובה על העומד  "ומה שאמרה הברייתא 2

היה עומד מרובה על  ואידי דבעי למיתני סיפא א� ,דוקאבא לאו וה, זה אסור אבל כשהפרו� כעומד מותר
  .תנא ברישא א� היה פרו� מרובה על העומד, הפרו� מותר

', ליותר מד' ומשמע לכאורה שאי	 הבדל בי	 יותר מג, דוקא' י דא� שאמרו רבנ	 שדי	 לבוד בגיל לאב"ס 3
, גדולעני	 להתיר לזרוע כנד ,זה אינו, מותר לזרוע כנגדו' מותר לזרוע כנגדו כ ביותר מג' וכמו שביותר מד

  .וא� לא אסור, ג� רבנ	 מודי� דא� יש מקו� חשוב של מחיצה ארבעה טפחי� מותר
ומשמע שאליבא דרבנ	 , ג דוקא"כ	 נראה לכאורה ממה שהעמיד רבא את דברי הברייתא כולה כרשב 4

ואפשר לזרוע , חשוב מקו� בפני עצמו כיו	 שיצא מתורת לבוד' ל לרבא כסברת המקש	 שביותר מג"ס
 ).בחלק שאלות ותשובות( דעת כא	 א ביוס�בובמ' וע, ראשוני� גדולה	 יש בדבר זה מחלוקת אכ. כנגדה

ומשתמשי� בו באופ	 שאי	 בית סאתי� שלמות שפנוי� , שהקיפו שטח גדול מבית סאתי�', פי 5
מחיצות גרועות אלו של שתי כשהוא מע נאסר כל ההיק� "לכו �אכ	 א� יש בית סאתי� פנוי , מחפציה�

ליחיד ' ע מועיל היק� זה אפי"לכו, פחות מבית סאתי� לעשא� היה ההיק� , עוד מבואר בסוגיא. או ערב
  .ביישוב

ק "שת, היא מה הדי	 ביחיד ביישוב, ק לחכמי� בתראי"שהמחלוקת בי	 ת.) ד� יז(לקמ	 ' כ	 מבואר בגמ 6
 .)בחלק שאלות ותשובות( במובא ביוס� דעת כא	 ע" וע.אוסר וחכמי� מתירי�


