בס"ד

עירובין פג) :המשנה( עד פד) :שורה אחרונה(
המשנה
קומת קרקע )החצר( וקומה ב' )המרפסת( שעירבו כל אחת לעצמה:
משטחים הנמצאים בחצר

תרחיש א'  -קומה ב' נמצאת בגובה  10טפחים
)המשטח נחשב פתח לקומה ב' וזריקה לקומת הקרקע(

הדין :המשטח שייך לקומה ב'.

הגבוהים מ 10טפחים  -כשהמרחק למרפסת פחות מ 4טפחים:
נחשבים של קומה ב' )המרפסת(.

תרחיש ב'  -קומה ב' נמצאת בגובה רב
)המשטח נחשב שלשול לקומה ב' וזריקה לקומת הקרקע(

הגבוהים מ 10טפחים  -כשהמרחק למרפסת יותר  4טפחים:
נחשבים של שני בני הקומות )ואסורים לשניהם(.

הדין :רב :המשטח שייך לשתי הקומות.
שמואל :המשטח שייך לקומה ב'.

הנמוכים מ 10טפחים:
לפי ההבנה הראשונית של שמואל :נחשבים של קומת הקרקע.
לפי ההבנה של רב והמסקנה :נחשבים של שתי הקומות.

שמואל :יכול להעמיד את המשנה בשני התרחישים.
רב :יכול להעמיד את המשנה רק בתרחיש א'.

ההבנה הראשונית של שמואל התבססה על תרחיש ב'
)לפיו קומה ב' נמצאת בגובה רב(.
ההבנה של רב והמסקנה מבוססת על תרחיש א' )לפיו
קומה ב' נמצאת בגובה  10טפחים(.

מקום שנמצא בין  2חצרות שלא עירבו ביניהן
אם ניתן להגיע אליו:
בדרך נוחה מ 2החצרות:
המקום שייך ל 2החצרות )ואסור בטלטול לשתיהן(

קושיה על רב :במשנה כתוב שהקומה
העליונה יכולה לשאוב מבור הנמצא
למטה.
לכאורה זה מקרה של זריקה לזה
ושלשול לזה?

המקום שייך ל 2החצרות )ואסור בטלטול לשתיהן(

מכאן ששלשול גובר על זריקה!

בזריקה מ 2החצרות:
המקום שייך ל 2החצרות )ואסור בטלטול לשתיהן(

בשלשול מ 2החצרות:

בדרך נוחה מחצר א' ובזריקה או בשלשול מחצר
ב':
המקום שייך לחצר א' )ומותר לטלטל ממנו אליה(.

בשלשול מחצר א' ובזריקה מחצר ב':

קושיה על שמואל :בברייתא כתוב שקיר
שבין שני קומות  -מה שלא נמצא ב10
הטפחים הסמוכים לקומה  -אסור בשימוש
לכאורה זה מקרה של זריקה לזה ושלשול
לזה?
מכאן ששלשול שקול לזריקה!

דחיה :במשנה מדובר על
בור מלא פירות טבל )שאין
חשש שיקחו מהם(.
לכן זה מקרה של דרך
נוחה לזה וזריקה לזה.
במקרה כזה רב מודה
שהדרך הנוחה גוברת!
דחיה :שם מדובר
בקיר שיש בו רק 19
טפחים.
לכן אין שם מצב של
זריקה לזה ושלשול
לזה.

שמואל:
המקום שייך לחצר א' )ומותר לטלטל ממנו אליה(.

רב:
המקום שייך ל 2החצרות )ואסור בטלטול לשתיהן(.

קושיה על שמואל :במשנה בהמשך הפרק
כתוב ששתי מרפסות הנמצאות מעל לנהר.
אם רק העליונה עשתה מחיצה שתתיר לה
לשאוב מים  -שתי המרפסות אסורות.
מכאן ששלשול שקול לזריקה!

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

דחיה א' :שם מדובר
כשיש סולם המחבר
בין המרפסות.
דחיה ב' :שם מדובר
כשיש פחות מ10
טפחים בין המרפסות.
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אביי :כאשר יש הפרש גובה הקטן מ 10טפחים בין רשות לרשות הן נחשבות מחוברות.

ראיה לדברי אביי:
שמואל קבע ש :גג הסמוך לרה"ר )והפרשי הגובה הינם פחותים מ 10טפחים(  -צריך סולם
קבוע המחבר את הגג לבית כדי להגדיר את הגג כחלק מהבית ולא כחלק מרה"ר.

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

דחיית הראיה:
ייתכן ששם הגג נחשב מחובר
לרה"ר כיוון שהרבים משתמשים
בגג )וההפרש גדול מ 10טפחים,
שהשימוש הוא לדברים שנח
לעשות גם מעל  10טפחים(.
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