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  .מוד�  עירובי�
  ?מה נוהג, מי ששמע שמת לו מת בזמני� כדלהל�

  
   אחר שלשי��שמועה רחוקה    תו� שלשי��שמועה קרובה   

  נוהג אבילות יו� אחד  1נוהג אבילות שבעה ושלשי�  עקיבא' לר
  נוהג אבילות שבעה ושלשי�  לחכמי�

  

  :עירובי� ד� מו
  ].ה ואי�"תוד[? הא� מערבי� לאד� באופני� הבאי�

  

  עירובי תחומי�  עירובי חצירות  
  מערבי#  מערבי#  לדעתו

  3אי# מערבי#  2מערבי#  מיחה' או אפי, שלא לדעתו
  

  ?כדלהל�כשהחולק עליה� , הא� הלכה כתנאי� דלהל�זריקא ' יעקב ור' לר
  

   רבי� החולקי� עליו�מחביריו    יחיד החולק עליו�מחבירו   
  אי# הלכה כמותו  הלכה כמותו  עקיבא' כר

  4הלכה כמותו  הלכה כמותו  יוסי' כר
  אי# הלכה כמותו  הלכה כמותו  כרבי

  
  ].ה רבי"תוד[מה הביאור בלשונות דלהל� 

  

  'לתוס  5י"לרש  
  והעושה להיפ' מחזירי�, דורשי# בפירקא  דורשי# בפירקא  הלכה
  ולא מחזירי#, ומוחי# במשנה, דורשי# בפירקא  מורי# כ# רק ליחיד  מטי� 
    וא� עושה כאיד' אי# מוחי# בו, מורי#  וא� הורו אי# מחזירי# המעשה, אי# מורי#  נראי�

                                                           
 .ותו� השלשי� אסור רק לגה� ולהסתפר, לרחו� ולכבס' אפיתו� השבעה אסור , כלומר 1
דבעירובי חצירות אי� לו שו� הפסד רק , שלא בפניו' מבואר בטע� הדבר משו� שזכי� לאד� אפי' בגמ 2

וכתבו .  דמה שנשכר ממקו� העירוב מפסיד בצד השני  י� שיש לו הפסד כ בעירובי תחומ"משא, זכות
מו שאמרו שאחד מבני כ, באופ� שיש בו קצת חובה כגו� שמערבי� בפת שלו שלא מדעתו' דאפי', התוס

 .בעל כרחו' נוטלי� ממנו פת לעירוב אפי, מבוי שרגיל להשתת!
 לו עירובבשביכ אי� יכולי� לעשות "ג, א� אנחנו יודעי� שרוצה ליל� למקו� פלוני'  דאפי',כתבו התוס 3

  .ס יש בזה קצת חוב שמפסיד לצד השני"כיו� שסו, בלי ידיעתו
יוסי ' ל שהלכה כר"וס, ]יוחנ�' וכ� סובר ג� ר[יעקב בר אידי חולק בזה ' שר, )ה כרבי"בד(' דייקו התוס 4

יהודה ' יוסי ור' וכ� ר, יוסי' יוסי הלכה כר' יהודה ור' שר, ולכ� הוצר� לומר, רק כנגד יחיד שחולק עליו
  .ש"ה כנגד ר"וה, יוסי' הלכה כר

ואילו .  כפי הכללי� דלהל� אסי אמר שכוונת� לפסוק הלכה למעשה כ� ' דר, בכוונת�' הנה נחלקו בגמ 5
,  מורי� לו כפי כללי� אלו אול כלומר א� בא יחיד לש, לעשות כ�" מטי�"חייא בר אבא אמר שרק ' ר

, לעשות כ�" נראי�"שרק , ינא אמרנח' יוסי בר' ור. 'עקיבא נגד חברו וכו' אבל לא דורשי� ברבי� כפי ר
  .לא מחזירי� את המעשה, אלא שא� פסקו לו ככללי� אלו, כלומר שג� ליחיד לא פסוקי� כ�


