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  .ס ד� עירובי�
  ? מה דינ� באופני� דלהל�,לא עירבו ביחד אלא כל אחד לבדושאנשי חצר ואנשי מרפסת 

  
  כשאי� המרפסת גבוהה עשרה  כשהמרפסת גבוהה עשרה מהחצר  

  אנשי מרפסת אוסרי� על החצר  1אי# אנשי מרפסת אוסרי� על החצר  כשלא עשו דקה
  2 אי# אוסרי�:גופפת עד עשרהבמ  אי# אנשי מרפסת אוסרי� על החצר  כשעשו דקה

   אוסרי�:כשיש פרצה יותר מעשרה
  

  ].ה גמרא"תוד[?  כשמערבי�עיר של רבי� ונעשית של יחיד כמה צרי� לשייר
  

  ?כמה צרי� לשייר  
  דיורי#' כעיר חדשה שיש בה נ  לתנא קמא

  )וכ# פסק רב(חצרות של שני בתי� ' ג  שמעו�' לר
  בית אחד בחצר אחת  3יצחק' לר

  
  :רובי� ד� סעי

שמחלק בי� א� כלתה מדתו בחצי , יהושע ב� לוי' ל את דינו של ר"הא� האמוראי� דלהל� ס
  ].ה אי�"תוד[? העיר לכלתה מדתו בסו� העיר

  
  י"לרבינו שמואל ולמהר  י"י ולר"לרש  

  5לא סבירא להו  4סבירא להו  אידי' לר
  סבירא להו  אליבא דרבא

  

                                                           
מ אי# נחשב הסול� כפתח אלא "מ, � ויורדי� לחצרדהג� שיש למרפסת סול� שבו עולי 1

מ כשיש "מ, הג� שאי# לאנשי המרפסת יציאה אלא דר+ החצר, וא� נחשב כמחיצה. (כמחיצה
  .אינ� אוסרי� אחד על השני, כא# מחיצה שמצד הדי# אינ� נחשבי� כרשות אחת

כיו# שיש (אחת דהיות שאינ� רשות , אנשי המרפסת מסתלקי� דרכה מ# החצר, דכי# שיש דקה 2
אבל בלא . מועילה הדקה להסתלק, )מחיצה ביניה� דעשו גיפופי# ואינ� פרוצי� ביותר מעשר

  .ורק דרכה ה� עוברי� לא מהני, כיו# שהפתח של המרפסת הוא לחצר, דקה
יצחק חולק על התנאי� ' י+ לכאורה רכ א"וא(דא� שאי# שו� תנא שסובר כ# ', כתבו התוס 3

או שמא רק בא , שבזה סגי) שקיבלו מהתנאי�(מ שמא היתה לו קבלה מרבותיו "מ, )שבמשנתנו
ועל זה . אבייכ "גפק תאלו השני צדדי� הסבו. לומר שמסברא כ+ היה נראה ולא לפסוק הלכה בא

וענה . ש"דהרי רב פסק כריצחק ' הרי בי# כה אי# הלכה כדברי ר, מ"דמה נפ, אמר לו רב יוס�
  .ולכ# אני שואל כדי לדעת,  שהוא דבר שאי# טעו# ביאור-שאי# הלימוד כמו שירה , אביי

חידש אותו , שאי# הדבר מוזכר במשנה' בא לשבח שאפי, ומה שאמר אי# אלו אלא דברי נביאות 4
 .ל מסברתו"ריב

 בי# די# המשנה שמיירי שיש# מ יש לחלק"מ, ל הוא משנה מפורשת"והג� שלכאורה דינו של ריב 5
היכא שכלתה (אמות ג� לעני# להמשי+ למדוד מחו. לעיר ' באותה העיר שלכ# כולה נחשבת לו כד

אי# , בי# שכלתה לו מדתו באמצע העיר ובי# בסופה, אול� בלא יש# בעיר). מדתו בסו� העיר
 .כלה מדתותומהל+ עד ש, אמות' נחשבת לו העיר כד


