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ָנה     ִמׁשְ

ּגֹות ָהִעיר ְרׁשּות ַאַחת ל ּגַ    ,ּכָ
ָרה ָרה אֹו ָנמּוְך ֲעׂשָ בֹוהַּ ֲעׂשָ ג ּגָ ּלא ְיֵהא ּגַ    ,ּוִבְלַבד ׁשֶ

ְב  י ֵריּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ְפֵני ַעְצמֹו.  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְרׁשּות ּבִ    ּכָ
י ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ

יפֹות  ּגֹות ְוֶאָחד ֲחֵצירֹות ְוֶאָחד ַקְרּפֵ ְבתּו ְלתֹוָכן.  - ֶאָחד ּגַ ָ ׁשּ   ְרׁשּות ַאַחת ֵהן ְלֵכִלים ׁשֶ
תוֹ  ְבתּו ּבְ ָ ׁשּ ִיתְולֹא ְלֵכִלים ׁשֶ   . ְך ַהּבַ

  

ָמָרא              ּגְ

ר ָאִביןיב ִת יָ  ֵיי ּבַ יוְ  ַאּבַ ר ָאִבין ַרּבִ ֵיייב ִת יָ , וְ ֲחִניָנא ּבַ ְייהּו,  ַאּבַ ּבַ   ּגַ
   :יי ְוָקָאְמֵר ְוָיְתֵב 

ַנן ָסְבֵר  ָלָמא ַרּבָ ׁשְ ּיּוִרין ֲחלּוִקין ְלַמְעָלה, ּבִ ְך ּדִ ה, כָּ ּיּוִרין ֲחלּוִקין ְלַמּטָ ּדִ ם ׁשֶ ׁשֵ   י כְּ
אֶא  י ּלָ   ?ֵמִאיר ַמאי ָקָסַבר ַרּבִ

ְך  :ִאי ָקָסַבר ה, כָּ ּיּוִרין ֲחלּוִקין ְלַמּטָ ּדִ ם ׁשֶ ׁשֵ ּיּוִרין ֲחלּוִקין ְלַמְעָלהכְּ אי  - ּדִ    !ְרׁשּות ַאַחת ֵהןַאּמַ
בכָ ּדְ ֵאין ֲחלּוִקין,  :ְוִאי ָקָסַבר ג ּגָ ָרה ְרׁשּות ַאַחת ִהיא, ֲאִפיּלּו ּגַ ָרה ַנִמי! ל ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ ָרה ְוָנמּוְך ֲעׂשָ   ֹוהַּ ֲעׂשָ

  
ֵייָאַמר ְלהּו    : ַאּבַ

ִמיַע ְלכּו ָהא  יִמיָאַמר ּדְ לֹא ׁשְ ר ַאְבּדִ   : ַרב ִיְצָחק ּבַ
יאֹוֵמר ָהָיה  י ְרׁשּוּיֹות,  ַרּבִ ּתֵ ה מֹוֵצא ׁשְ ַאּתָ ל ָמקֹום ׁשֶ    ,ֵהן ְרׁשּות ַאַחתוְ ֵמִאיר: כָּ

גֹון ְרׁשּות :כְּ ָעה  ַעּמּוד ּבִ ָרה ְוָרָחב ַאְרּבָ בֹוהַּ ֲעׂשָ ִחיד ּגָ ף ָעָליו.  - ַהּיָ   ָאסּור ְלַכּתֵ
ים.  ְרׁשּות ָהַרּבִ ל ּבִ ּום ּתֵ ֵזיָרה ִמׁשּ   ּגְ

ים.  אָהכָ  ְרׁשּות ָהַרּבִ ל ּבִ ּום ּתֵ ֵזיָרה ִמׁשּ   ַנִמי, ּגְ
  

ּה     :ָסבּור ִמיּנָ
ת ׁשֶ    ,ֲאִפיּלּו ַמְכּתֶ

ית.  יּגִ   ַוֲאִפיּלּו ּגִ
  

ֵייְלהּו  ָאַמר   : ַאּבַ
   :ָהִכי ָאַמר ָמר

ילֹא ָאַמר  ת ָהֵריַחִיים ַרּבִ א ַעּמּוד ְוַאּמַ    ,ֵמִאיר ֶאּלָ
  הֹוִאיל ְוָאָדם קֹוֵבַע ָלֶהן ָמקֹום. 

  
י ֲחֵצרֹות  ּתֵ ין ׁשְ ּבֵ   ָקבּוַע, ּדְ ַוֲהֵרי ּכֹוֶתל ׁשֶ

יְמֵצי לֹוַמר, ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר  ּתִ ׁשֶ   : כְּ
יְלִדְבֵרי  ין ְרׁשּות ְלַעְצָמן,  ַרּבִ ּגִ   ֵמִאיר: ּגַ

  ֲחֵצירֹות ְרׁשּות ְלַעְצָמן, 
יפֹות ְרׁשּות ְלַעְצָמן.    ַקְרּפֵ

ֶרְך ּכֹוֶתל ֵרי ְלַטְלטּוֵלי ּדֶ ׁשָ    ?!ַמאי ָלאו ּדְ
  

ר ְיהּוָדהָאַמר  תָאַמר  ַרב הּוָנא ּבַ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ָתִחים.  ,לֹא ֶרְך ּפְ   ְלַהְכִניס ּוְלהֹוִציא ּדֶ

  
  

  רש"י
  מתני'  

. ואף על פי כל גגות העיר רשות אחת
שדיורין חלוקין למטה לשני בני אדם 
הגגות שאין תשמישן תדיר אין בהם 
חילוק רשות וכלים ששבתו בגג זה 

   מותרין להוציאם לזה:
רו . מחביובלבד שלא יהא גג גבוה

עשרה דאם חלוק מהן בגובה י' אסור 
לטלטל ממנו לגגין וטעמא מפרש 

   בגמ':
. וחכ''א כל אחד ואחד רשות לעצמו

ואם לא עירבו דיורין של מטה אסור 
   לטלטל מזה לזה:

. מיקל מכולם ואמר ר' שמעון
חצירות וגגות וקרפיפות שאינן יותר 
מבית סאתים הואיל וכולם אין 

ות אחת הן תשמישן מיוחד ותדיר רש
ומטלטלין מזה לזה אפילו מחצר של 
רבים לחצר רבים בלא עירוב ולית 
ליה לר''ש עירובי חצירות אלא משום 

   היתר כלי הבית:
. כלים ששבתו לכלים ששבתו בתוכן

   באחד מהן מוציאין אותן מזה לזה:
. אבל לא לכלים ששבתו בתוך הבית

והביאום לחצירן ע''י שעירבו בני 
ציאן מחצירו לחצר החצר אסור להו

אחרת אם לא עירבו ב' החצירות 
   יחד:

  
  גמ' 

. כל מקום שאתה מוצא שתי רשויות
   שעומדת כל אחת לבדה:

. שם אחת להן והן רשות אחת
   ששתיהן רשות היחיד:

   . גבוה עשרה בחצר:כגון עמוד
. מן החצר ואע''פ אסור לכתף עליו

   שרשות חצר עולה עד לרקיע:
. ברה''ר י' גזירה משום תל גבוה

   דהוה רה''י דלא ליתי לכתופי עליה:
. כל בנין העמדת אמת הריחים

הריחים מקום מושבן קרי ליה אמת 
   הריחים:

. דדמו הואיל ואדם קובע להן מקום
   לתל:

   . לקמן בפירקין:ואמר רב יהודה
. כשתדקדק כשתימצי לומר
   בדבריהם תמצא כן:

. ומטלטלין חצירות רשות לעצמן
ים לחצר של רבים בלא מחצר של רב

עירוב וכן של יחיד דכי היכי דאמר ר' 
מאיר גגות רשות אחת הן שמעינן 
מינה דחצירות נמי רשות אחת שהרי 
אין תשמישן מיוחד כבתים ודמו 
לגגין אבל מגג לחצר לא כדקתני 
ובלבד שלא יהא גג גבוה מחבירו י' 

  וכל שכן מגג לחצר:
. הא דקאמרינן חצירות מאי לאו

רשות לעצמן דשרי לטלטולי דרך 
כותל ולא גזר משום תל אלמא גג 
גבוה ונמוך טעמא אחרינא הוא 
וקרפף אם יש יותר מבית סאתים 
(הן) מטלטלין מזה לזה תוך ד' ואי 
של בית סאתים מטלטלין טלטול 
גמור אבל מהן לחצירות לא דלא דמו 
לחצירות דחצירות רשות שותפות 

  ף רה''י:וקרפ
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ּגֹות ָהִעיר ְרׁשּות ַאַחת[" ל ּגַ   ],ּכָ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמים"וַ 

ְפֵני ַעְצמוֹ  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְרׁשּות ּבִ   . "ּכָ
  

   :ִאיְתַמר
   :ָאַמר ַרב

א  ע ַאּמֹותֵאין ְמַטְלְטִלין ּבֹו ֶאּלָ   . ַאְרּבַ
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

כּוּלֹו.  ר ְלַטְלֵטל ּבְ   מּוּתָ
  

ְמִח  רֹות ּבִ יכָּ ִליגֵ  -יּצֹות ַהּנִ   י. ּכּוֵלי ָעְלָמא לֹא ּפְ
ִליגֵ  י ּפְ רֹות.  -י כִּ ֵאיָנן ִניכָּ ְמִחיּצֹות ׁשֶ   ּבִ

ע ַאּמֹות ַרב ַאְרּבַ א ּבְ ָתא'לֹא ָאַמר  - ָאַמר: ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבֹו ֶאּלָ יק ְמִחיּצְ    '.ּגּוד ַאּסִ
מּוֵאלוּ  כוּ  ׁשְ ר ְלַטְלֵטל ּבְ ָתא".  - וֹ לּ ָאַמר: מּוּתָ יק ְמִחיּצְ   ָאַמר: "ּגּוד ַאּסִ
  

ַנן    :ּתְ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ "

ל ֶאָחד ְוֶאָחד    פט,ב   . "ְרׁשּות ְלַעְצמוֹ ^ּכָ
ָיא א ְלַרב ַקׁשְ מּוֵאל ִניָחא, ֶאּלָ ָלָמא ְלׁשְ ׁשְ    !ּבִ

  
י ָאְמֵר  ֵמיּה  ַרבי ּבֵ ְ   : ַרבּדְ ִמׁשּ

גַ  י ַאּמֹות ּבְ ּתֵ לֹא ְיַטְלֵטל ׁשְ ַגג ֶזהג זֶ ׁשֶ י ַאּמֹות ּבְ ּתֵ   .ה, ּוׁשְ
  

יְוָהא ָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
י  ָבֶבל ֲהָוה ָאְמִריַנן: ּבֵ י ָהֵויַנן ּבְ ֵמיּה  ַרבכִּ ְ   ָאְמרּו:  ַרבּדְ ִמׁשּ

ע ַאּמֹות,  ,ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבוֹ  ַאְרּבַ א ּבְ   ֶאּלָ
ֵבי  מּוֵאלְוָהֵני ּדְ נּו:  ׁשְ   ּתָ

א ּגַ " ןֵאין ָלֶהן ֶאּלָ   . "ּגָ
ן"ַמאי  ּגָ א ּגַ יּה!  ?"ֵאין ָלֶהן ֶאּלָ כּוּלֵ רּו ְלַטְלטּוֵלי ּבְ ׁשָ   ָלאו ּדְ

  
ְתִניִתין?!  יָמא ִמּמַ   ּוִמי ַאּלִ

ַגג ֶזה,  י ַאּמֹות ּבְ ּתֵ ַגג ֶזה ּוׁשְ י ַאּמֹות ּבְ ּתֵ ּלא ְיַטְלֵטל ׁשְ אֹוִקיְמָנא ׁשֶ   ּדְ
ַגג ֶזה ּוׁשְ  ,ָהִכי ַנִמי י ַאּמֹות ּבְ ּתֵ ַגג ֶזה. ׁשְ י ַאּמֹות ּבְ   ּתֵ

  
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ַמֲעָתא ִמיַע ִלי ָהא ׁשְ    .לֹא ׁשְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

  ִניֲהַלן,  ָאַמְרּתְ ַאּתְ 
  ִניֲהַלן:  ְוַאָהא ָאַמְרּתְ 

מּוְך ְלָקָטן  דֹול ַהּסָ ג ּגָ ר -ּגַ דֹול מּוּתָ ָטן ָאסּור.  ,ַהּגָ   ְוַהּקָ
   :ָלן ֲעָלּה  ְוָאַמְרּתְ 

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ׁש ּדָ  ּיֵ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   ִרין ַעל ֶזה, ְוָדיוֹ  ,ִרין ַעל ֶזהיוֹ לֹא ׁשָ

ָהְוָיא ָלּה ָהא  ה ִנְדֶרֶסת,  -ָקָטן ּדְ ּדְ   ְמִחיּצָ
ִרין -ִרין ַעל ֶזה ְוַעל ֶזה וֹ יֲאָבל ֵאין ּדָ  ֵניֶהן מּוּתָ     .ׁשְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

   :ָאְמִרי ְלכוּ ֲאָנא ָהִכי 
ה ַעל ֶזה,  ה ַעל ֶזה ּוְמִחיּצָ ׁש ְמִחיּצָ ּיֵ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

  רש"י
. לרבנן רב אמר אין מטלטלין

   בגג הסמוך לחבירו:
. דכיון דלרבנן אלא בד' אמות

כל אחד רשות לעצמו והן 
פרוצין זה לזה אוסרין זה על זה 
דה''ל רשות פרוצה במלואה 

   למקום האסור לה:
. שמחיצות מותר לטלטל בכולו

המבדילות למטה מן הדיורין 
אמרינן גוד אסקינהו למעלה 

   ויפרידו ביניהן:
. שאין במחיצות הניכרות

הבתים מחוברין ויש אויר 
ביניהם ומחיצות הבתים נראין 
לעומדין על הגג כשמסתכלין 

   תחת רגליהם:
. דאמרינן כולי עלמא לא פליגי

בהו גוד אסיק דדמו לעמוד 
ברשות הרבים דהוי רשות 
היחיד משום גוד אסיק משוך 

   והעלה:
 כי פליגי בשאין המחיצות

. שהגגין מחוברין יחד ניכרות
ומכסין המחיצות שבין 

   הדיורין:
. בכי האי לא אמרינן גוד אסיק

   גוונא:
. קא סלקא דעתך רשות לעצמו

   כל אחד יטלטל בגגו משמע:
. אית והני דבי שמואל תנו

מתניתא בידייהו דמותבי מינה 
תיובתא לדבי רב דקתני אין להן 
לכל אחד אלא גגו דמשמע דלא 

אלא בגגו הא בגגו  יטלטלו
   יטלטלו:

. לא שמיע לי הא שמעתא
דשמואל דנימא גוד אסיק 

   במחיצות כי הני שאין ניכרות:
. גדול עודף גג גדול סמוך לקטן

   עליו לכאן ולכאן:
. לטלטל בו דיורין הגדול מותר

שבו ואפילו לרב דהא מחיצות 
של מטה שישנן בעודפו לכאן 
ולכאן מחיצות הניכרות הן וגוד 

קינהו ואית להו גיפופי והך אס
פירצה שכנגד הקטן פתחא הוי 
לגדול ואין קטן אוסר עליו דהוי 

   כשתי חצירות ופתח ביניהם:
. דלדידיה הוי אבל קטן אסור

מלואו ולאו פתחא הוא ואסרי 
   עליה בני גדול:

. שיש דיורין על זה ועל זה
שעוברין כל שעה מזה לזה 
הלכך ליכא למימר גוד אסיק 

התחתונה שביניהם במחיצה 
   מפני שנדסרת היא:

. אמרינן אבל אין בהן דיורים
בה גוד אסיק ומותר אף הקטן 
אלמא אף במחיצה שאינה 
ניכרת אית ליה לשמואל גוד 
אסיק דאי לאו דמחוברין הן 

   אין דריסה מזה לזה:
. כל שיש מחיצה על זה ועל זה

סביבותיהן חוץ מכנגד חבורן 
   :דהשתא מישתרי גדול בגיפופי
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ִגיּפּוֵפיּדְ  ֵרי ּבְ ּתָ דֹול ִמיׁשְ    ,ּגָ
ְמלֹואֹו.    ְוָקָטן ִנְפָרץ ּבִ

ה לֹא ַעל ֶזה ְולֹא ַעל ֶזה  ֵניֶהן ֲאסּוִרין.  -ֲאָבל ֵאין ְמִחיּצָ   ׁשְ
  

   !ןלָ  ּיֹוִרין ָאַמְרּתְ ְוָהא ּדָ 
  

  ִרין, יוֹ ִאי ָאְמִרי ְלכּו ּדָ 
ה ְראּוָיה ְלִדיָרה ַעל ֶזה ּוֶמֱחָצה ְראּוָיה ְלִדיָרה ַעל ֶזה,  :ָהִכי ָאְמִרי ְלכוּ  ׁש ְמִחיּצָ ּיֵ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

ִגיּפ ּדְ  ֵרי ּבְ ּתָ דֹול ִמיׁשְ    ,ּוֵפיּגָ
ְמלֹואוֹ וְ     ,ָקָטן ִנְפָרץ ּבִ

ה ְראּויָ  ָטןֲאָבל ֵיׁש ְמִחיּצָ דֹול, ְוֵאין ְראּוָיה ְלִדיָרה ַעל ַהּקָ    ,ה ְלִדיָרה ַעל ַהּגָ
ֵרי ִלְבֵני ָגדֹול.    ֲאִפיּלּו ָקָטן ׁשָ

  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

יָון  הּדְ כֵּ ָהא  ,לֹא ֲעבּוד ְמִחיּצָ ְייהּו ֵמָהָכא. כְּ יקּו ַנְפׁשַ   : ַרב ַנְחָמןָאַמר ּדְ ַסּלּוֵקי ַסּלִ
ם ָקבּוַע ְלגַ  ה סּוּלָ ן.  -ּגֹו ָעׂשָ ין ּכּוּלָ ּגִ ר ְבָכל ַהּגַ   הּוּתַ

  
  

ֵייָאַמר    :ַאּבַ
ה ַאְרּבָ  ּקָ ה ְלָפֶניָה ּדַ י ֵביתֹו ְוָעׂשָ ּבֵ יה ַעל ּגַ ָנה ֲעִלּיָ ן - ה ָע ּבָ ין ּכּוּלָ ּגִ ָכל ַהּגַ ר ּבְ   .הּוּתַ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ה ְלִאיּסּור,  ּקָ ַהּדַ ָעִמים ׁשֶ   ּפְ
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

ֲעִביָדא ַלֲה  ֵביֵתיּה, ּדַ יָצא ּדְ ְרּבִ   ֵדי ּתַ
ָאַמר    :ּדְ

ֲעִביָדא   צ,א יָצא הּוא ּדַ    .ִלְנטּוֵרי ַתְרּבִ
  
  

  רש"י
אבל אין מחיצה לא לכאן ולא 

. דקטן נמי לכאן שניהן אסורין
אסר אגדול דהואיל ולא הוו 
גיפופי ממש אלא על ידי גוד 
אסיק לא הוו גיפופי לשוויה 
פתחא לגביה דפתחא דמינכר 

   בעינן וכה''ג לא עבדי אינשי:
. אם אי אמרי לכו דיורין

הזכרתי לכם שום דירה בדבר 
ב יוסף חלה כך אמרתי לכם ר

   ושכח תלמודו:
. דקטן אסור בין לדיורי לא שנו

קטן בין לדיורי גדול אלא שיש 
מחיצה ראויה לדירה כלומר 
מחיצה קבוע וקיימא דתרוייהו 
גלו דעתייהו דבעו אשתמושי כל 
חד בדידיה הלכך גדול מותר 
בשלו דפתחא הוא ולא אסר 
קטן עלייהו וקטן אסור לשניהם 

גדול משום דנפרץ במלואו ל
ואסרי עליה בני גדול ולדידהו 
נמי לא מישתרי דכיון דעבד ליה 
מריה מחיצה קבועה לא סליק 
נפשיה מיניה ולא אחלי 

   לגבייהו:
. בני קטן סלוקי סליקו נפשייהו

   מגגו ואחליה לבני גדול:
. ואפילו לרבנן הותר בכל הגגין

דכיון דאינהו לא עביד סולם 
סליקו נפשייהו ואחלינהו 

   לגביה:
. והקיף כל גגו בנה עלייה

   מחיצות לעלייה:
. פתח קטן פתוח לצד דקה

   הגגין:
. דגלי דעתיה דקא הותר בכולן

מחזיק בהו והם לא הקפידו 
   לעשות כן אחלינהו לגביה:

. פעמים שהדקה לאיסור
ואפילו לרבי מאיר דמשוי כל 

   הגגות רשות אחת אסור בהן:
. שפתח דעבדה להדי תרביציה

חיצה של צד הגגין לצד גינתו ומ
   הניח סתומה:

. וסילק לנטורי תרביצא עבידא
  עצמו מן הגגין:
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   :אֹוְמִרים ֲחָכִמים"וַ [

ְפֵני ַעְצמוֹ  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְרׁשּות ּבִ   ]."ּכָ
  

ֵעי  ר ָחָמאּבָ   : ָרִמי ּבַ
י ַאּמֹות ּבְ  ּתֵ י ַאּמֹות ּבְ ׁשְ ּתֵ ג ּוׁשְ    ?ַמהוּ  –ַעּמּוד ּגַ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ֲעָיא ֵליּה     ?ַמאי ָקא ִמיּבָ
ֲעָיא ֵליּה?  ִחיד ָקא ִמיּבָ ְרְמִלית ּוְרׁשּות ַהּיָ   כַּ

  
ר ָחָמא ּה,  ,ְוָרִמי ּבַ ין ּבָ יּה לֹא ִעּיֵ ב חּוְרּפֵ   ַאּגַ

ֲעָיא ֵליּה  א ָהִכי ָקִמיּבָ    :ֶאּלָ
י ַאּמֹות ּבְ  ּתֵ גׁשְ י ַאּמֹות ּבְ  ,ּגַ ּתֵ    ?ַמהוּ ה ַאְכַסְדָר ּוׁשְ

  
יָון  :ִמי ָאְמִריַנן   ֲחָדא ְרׁשּוָתא ִהיא,  - ְולֹא ַהאי ֲחִזי ְלִדיָרה ,לֹא ַהאי ֲחִזי ְלִדיָרהּדְ כֵּ

יָון  יְלָמא: כֵּ ג ְלַאְכַסְדָרה ַנִמי ֲאִסירּדְ אֹו ּדִ ג ְלַגג ֲאִסיר, ִמּגַ    ?ִמּגַ
  
  
  

ֵעי  ֵייּבָ ר ַאּבַ יָבי ּבַ   : ַרב ּבֵ
גַּ  י ַאּמֹות ּבַ ּתֵ ה  ,גׁשְ חּוְרּבָ י ַאּמֹות ּבַ ּתֵ    ?ַמהוּ  –ּוׁשְ

  
ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ

ר ָחָמא?! ּדְ ָלאו ַהְיינּו    ָרִמי ּבַ
  

ֵייָאַמר  ר ַאּבַ יָבי ּבַ   : ַרב ּבֵ
   ?!ְוִכי ְמַאֵחר ֲאָתאי ּוְנָצאי

  לֹא ַחְזָיא ְלִדיָרה,  - ַאְכַסְדָרה 
א    ַחְזָיא ְלִדיָרה.  -ְוחּוְרּבָ

  
ַחְזָיא ְלִדיָרה  ְוִכי ֵמַאַחר ֲעָיא ֵליּה  -ּדְ    ?ַמאי ָקא ִמיּבָ

  
ְמֵצי לֹוַמר ָקָאַמר    ,ִאם ּתִ

ְמֵצי לֹוַמר  ה ַחְזָיא ְלִדיָרה. ִאם ּתִ   ַאְכַסְדָרה לֹא ַחְזָיא ְלִדיָרה, חּוְרּבָ
ּה ּדָ  א ִמיָהא ֵלית ּבָ ּתָ יְלָמא ָהׁשַ   ִריןיוֹ אֹו ּדִ

  
   .ֵתיקוּ 

  
  
  

  רש"י
. כרב סבירא ב' אמות בגג זה

ליה דאמר גג שבין הגגין אין 
מטלטלין בו אלא בד' דאסרי 

   אהדדי:
. לטלטל מאחת מהן לעמוד מהו

העומד ברה''ר סמוך לו גבוה י' 
   ורחב ד':

כרמלית ורה''י קא מיבעיא 
. בתמיה כלומר פשיטא הלי

דאסיר דהא גג כרמלית הוא 
כדאמר' אין מטלטלין בו אלא 

   בד' ועמוד רשות היחיד:
. ורמי בר חמא אגב חורפיה כו'

התלמוד קאמר ורמי בר חמא 
נמי ודאי לא איבעי ליה למיבעי 
הכי אלא אגב חורפיה מיהר 

   בשאילתו ולא עיין בה יפה:
והכי הוא דמיבעיא ליה ב' 

   . שבין הגגין:גאמות בג
. של בעלים וב' אמות באכסדרה

אחרים ע''ג תקרה של אכסדרה 
יותר מבית סאתים ואין לה 
מחיצה ואין לה פי תקרה דנימא 
יורד וסותם דעבידא כי 
אורזילא בשפוע כגגין שלנו 
וכדאמרן בעושין פסין (לעיל 
כה:) דהשתא הויא לה נמי 

   כרמלית מהו לטלטל מזה לזה:
. ואף ע''פ חדא רשותא הוא

שאינן של איש אחד אין בהם 
חלוק רשותא ואפי' לרבנן דלא 
דמו לשני גגין דהתם איכא 
דיורין למטה בשניהם וי''ל כשם 
שיש חלוק רשות למטה בבתים 
כך יש חלוק למעלה דחלוק 
למטה סליק ואזיל לעיל אבל 

   באכסדרה ליכא למימר הכי:
. או דילמא כיון דמגג לגג אסיר

משום דקפדי  טעמייהו דרבנן
אשינוי בעלים הוא ומגג 

   לאכסדרה נמי:
. של אחרים ופרוצה בחורבה

לרה''ר דהויא נמי כרמלית כגג 
   בין הגגין:

. מה בין חורבה לאו היינו דרמי
   לאכסדרה:

. מפי וכי מאחר אתאי ונצאי
אחר באתי וחלקתי בשאלה 
ששאלה אחר באתי לקנתר 

   בתמיה:
. הא לא מאי קא מיבעיא ליה

   לגג ואסיר:דמי 
. כלומר אם תימצי לומר קאמר

לא פשיטא לרב ביבי דתיהוי 
חורבה חזיא לדירה ולא פשיטא 
ליה נמי דתיהוי כי אכסדרה 
דהא עדיפא מינה פורתא ובא 
להוסיף על שאילתו של רמי בר 
חמא על ידי את''ל והכי קאמר 
אם פשיטא לרמי בר חמא דשרי 
הכא מאי התם הוא דאכסדרה 

לדירה אבל  לא חזיא מידי
חורבה חזיא לדירה בתיקון 

   מועט או דילמא כו':
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ּגֹות ָה [" ל ּגַ   ,ִעיר ְרׁשּות ַאַחתּכָ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמים... וַ 
ְפֵני ַעְצמוֹ  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְרׁשּות ּבִ   . "ּכָ

  
   :ִאיְתַמר

   :ָאַמר ַרב
ע ַאּמֹות.  א ַאְרּבַ   ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבֹו ֶאּלָ

מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
כּוּלוֹ  ר ְלַטְלֵטל ּבְ   ].מּוּתָ

  
ִוין לְ  ָ ין ַהׁשּ ּגִ יּגַ    ֵמִאיר, ַרּבִ

ַנן    :ְוַגג ְיִחיִדי ְלַרּבָ
  ָאַמר:  ַרב

כּוּלוֹ  ר ְלַטְלֵטל ּבְ    .מּוּתָ
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ע ַאְרּבַ א ּבְ    .ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבֹו ֶאּלָ
  
כּוּלוֹ  ַרב" ר ְלַטְלֵטל ּבְ ָיא  - "ָאַמר: מּוּתָ    !ַרבַאְד ַרב ּדְ ַקׁשְ
  

ָתא -ָהָתם  ָרא ְמִחיּצְ    .לֹא ִמיְנכַּ
ָתאִמ  -ָהָכא  ָרא ְמִחיּצְ    .יְנכַּ

  
מּוֵאלוּ " ע ַאּמֹות ׁשְ ַאְרּבַ א ּבְ ָיא  - "ָאַמר: ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבֹו ֶאּלָ מּוֵאל ּדִ ַקׁשְ מּוֵאלַאִד ׁשְ    !ׁשְ
  

ית ָסאַתִים.  -ָהָתם    לֹא ָהֵוי יֹוֵתר ִמּבֵ
ית ָסאַתִים,  -ָהָכא    ָהֵוי יֹוֵתר ִמּבֵ

ה ֲעִביַד לְ ְוָהֵני ְמִחיּצֹות     .ַמְעָלה לֹא ֲעִביַדןלְ  ,ןַמּטָ
ּלא הּוַקף ַוֲהָוה  ית ָסאַתִים ׁשֶ ף ָיֵתר ִמּבֵ ַקְרּפֵ יָרהלְ כְּ    ,ּדִ

עכָ וְ  ַאְרּבַ א ּבְ ּלא הּוַקף ְלִדיָרה ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבֹו ֶאּלָ ית ָסאַתִים ׁשֶ ף יֹוֵתר ִמּבֵ    .ל ַקְרּפֵ
  
  

  רש"י
. שאין בהן גג גבוה גגין השוין

מחבירו עשרה ויש הרבה 
  סמוכין יחד:

. דמשוי להו כולהו חדא לר''מ
   רשותא ולא אסרי אהדדי:

. שאינו סמוך וגג יחידי לרבנן
לאחרים דאפילו לרבנן ליכא 

   דליסר עליה:
לטלין בו ושמואל אמר אין מט

. והא דקאמר ר' מאיר אלא בד'
רשות אחת הן לטלטל ב' אמות 
בזה וב' אמות בזה וטעמייהו 

   דרב ושמואל מפרשא ואזלא:
. דא''ר לעיל קשיא דרב אדרב

(פט.) בגגין השוין לרבנן דאסרי 
אהדדי אלמא לא אמר גוד 
אסיק מחיצות שביניהם להיות 
מובדלת ה''נ בגגין השוין לר''מ 

האי לא אסר אחבריה נהי נמי ד
דחדא רשותא משוי להו מיהו 
בני רה''ר העוברת לפניהם 
ולאחריהם ולצידי החיצונות 
אמאי לא אסרי עלייהו הא 
ליכא מחיצות לגגין ומחיצות 
תחתונות אמר רב דלא מהני 
להו וכן בגג יחידי לרבנן ליתסרו 
עליה בני רה''ר וחצירות 
שסביבותיו: ומשני התם בין גג 

רינן גוד אסיק דלא לגג לא אמ
מינכרן מחיצתא שהן מכוסות 
בגגין הלכך כיון דאמרו רבנן יש 
חלוק רשויות למעלה וגוד אסיק 
נמי בכי הני לא אמרי הרי הן 
פרוצים כל אחד לרשות 
האסורה לו לפיכך אסור לטלטל 

   בו:
. אבל הכא מחיצות מינכרן

וקאמרינן בהו גוד אסיק הלכך 
לר' מאיר דמשוי להו חדא 

תא ליכא דליסר דהא רשו
מחיצות חיצונות אית להו והוו 
כולהו כחד גג מוקף מחיצות וכן 
גג יחידי לרבנן: הכי גרסינן 
התם לא מינכרא מחיצתא הכא 

   מינכרא מחיצתא:
. התם ליכא יותר מבית סאתים

כיון דאית ליה לשמואל גוד 
אסיק אף במחיצות שבינתים 
ואע''פ שאינן ניכרים ופלוגתייהו 

אליבא דרבנן היא קמייתא 
דמשוו לכל חד רשותא באנפי 
נפשיה הוי כל גג וגג מוקף בפני 
עצמו ובכל חדא ליכא יותר 
מבית סאתים אבל הכא דפלגינן 
אליבא דר' מאיר דמשוי לכולהו 
כחד וכולן ניתרין במחיצות 
חיצונות יש כאן יותר מבית 
סאתים והיקף זה דגוד אסיק 
אינו היקף לדירה דהנך מחיצות 

מטה אף על פי שנעשו לדירה של 
למטה עבידן לדור בחללו למטה 
ולא לדירת גג הלכך כי מסקינן 
להו הוי מוקף יותר מבית 
סאתים שלא הוקף לדירה וגג 
יחידי לרבנן נמי בדאיכא טפי 
מבית סאתים דומיא דגגין 

   השוין לרבי מאיר:
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        בבבב- - - - צ, אצ, אצ, אצ, א .357
   :ִאיְתַמר
   :ְסִפיָנה

  ָאַמר:  ַרב
ר ּה  מּוּתָ כּוּלָ    .ְלַטְלֵטל ּבְ

מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
ע ַאְרּבַ א ּבְ ּה ֶאּלָ    .ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבָ

  
ּה  ַרב"   צ,ב כּוּלָ ר ְלַטְלֵטל ּבְ ָתא^ - "ָאַמר: מּוּתָ א ְמִחיּצָ ָהא ִאיכָּ    .ּדְ

מּוֵאלוּ " ע ַאּמֹות ׁשְ ַאְרּבַ א ּבְ ּה ֶאּלָ    –" ָאַמר: ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבָ
   .ֲעׂשּויֹותְלַהְבִריַח ַמִים  ְמִחיּצֹות

  
ר יֹוֵסףָאַמר ֵליּה  יא ּבַ מּוֵאללִ  ַרב ִחּיָ   : ׁשְ

ָווָתךְ  ַרב?  ,ִהיְלְכָתא כְּ   אֹו ִהיְלְכָתא כְּ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ַרבִהיְלְכָתא     .כְּ

  
יֵדלָאַמר  ר יֹוֵסףָאַמר  ַרב ּגִ יא ּבַ   : ַרב ִחּיָ

יָה  ָפָאּה ַעל ּפִ ִאם כְּ ע ַאּמֹות. ּומֹוֶדה ַרב ׁשֶ ַאְרּבַ א ּבְ ּה ֶאּלָ ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבָ   , ׁשֶ
  

ָפָאּה, ְלַמאי?    כְּ
יָה  ְחּתֶ ג ְיִחיִדי?  - ִאיֵליָמא ָלדּור ּתַ ָנא ִמּגַ   ַמאי ׁשְ

ָפָאּה ְלזֹוְפָתּה.  כְּ א ׁשֶ   ֶאּלָ
  

י   ְסִפיָנה, ַא ַמְתֵני ָלּה  ַרב ַאׁשִ
ן ָרָבאוְ    ְדָרה. ַאְכַס ַא ַמְתֵני ָלּה  ַרב ַאָחא ּבֶ
  

ִאיְתַמר    :ּדְ
ְקָעה,  ּבִ   ַאְכַסְדָרה ּבַ

  ָאַמר:  ַרב
ר ְלַטְלֵטל  ּה. כּבְ מּוּתָ   ּוּלָ

מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
ע.  ַאְרּבַ א ּבְ ּה ֶאּלָ   ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבָ

  
ּה  ַרב כּוּלָ ר ְלַטְלֵטל ּבְ ְקָרה יֹוֵרד ְוסֹוֵתם'ָאְמִריַנן  -" ָאַמר: מּוּתָ י ּתִ   '.ּפִ

מוּ וּ " ע ֵאלׁשְ ַאְרּבַ א ּבְ ּה ֶאּלָ    –" ָאַמר: ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבָ
ְקָרה יֹוֵרד ְוסֹוֵתם'לֹא ָאְמִריַנן  י ּתִ   . 'ּפִ

  
א  יּדְ ְוַרב ַאִליּבָ ג ְלָחֵצר?!  ַרּבִ   ֵמִאיר, ִליַטְלְטִלי ִמּגַ

   
ּום  ֵזיָרה, ִמׁשּ יִמיּדְ ּגְ ר ַאְבּדִ   .ַרב ִיְצָחק ּבַ

 
ַר  א ּדְ מּוֵאל ַאִליּבָ ַנןּוׁשְ ף ,ּבָ ג ְלַקְרּפֵ ְלֵטל ִמּגַ    !ִניּטַ

  
אָאַמר  ר עּוּלָ   : ָרָבא ּבַ

ג.  ֵחת ַהּגַ א ִיּפָ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   ּגְ
  

ף ַנִמי לֹא ְיַטְלֵטל,  ף ְלַקְרּפֵ ְרּפֵ   ִאי ָהִכי, ִמּקַ
יְלָמא ִמיְפִחית ְוָאֵתי ְלַטְלטּוֵלי   !ּדִ

   
ָתא - ָהָתם ָרא ֵליּה ִמיּלְ    .ִאי ִמיְפִחית, ִמיְנכַּ
ָתא - ָהָכא ָרא ִמיּלְ    .ִאי ִמיְפִחית, לֹא ִמיְנכַּ

  רש"י
. ואפילו ישנה יותר מבית סאתים דהוקף מותר לטלטל בכולה

  ירה הוא:לד
   . ולא לדירה:להבריח מים

. וגובהה יותר מעשרה אין מטלטלין ומודה רב שאם כפאה על פיה
   בה אלא בארבע:

. דאמר רב אפילו לרבנן מותר לטלטל בכולו מאי שנא מגג יחידי
ואפילו יותר מבית סאתים דכיון דמחיצות לדירה נעשו אע''פ שלא 

ק הוי כהיקף לדירה לדירת מעלה עשאום כי אמרינן בהו גוד אסי
ה''נ כיון דכפאה לדור כפייתה זו היא עשיית מחיצתה לדירת מטן 

   כי אמרת בהו גוד אסיק הוי היקף לדירה:
. שבטל מחיצותיה מתורת דירה דאינן עומדות כל שכפאה לזפתה

זמן כפייתה לא לדירת מעלן ולא לדירת מטן והוו כעמוד בעלמא 
ותר מבית סאתים שלא הוקף וכי אמרת בהו גוד אסיק הוי היקף י

   לדירה וכרמלית היא:
   . להא דרב חייא בר יוסף אאכסדרה:מתני לה

. הבקעה כרמלית כדאמרינן ביציאות השבת אכסדרה בבקעה
(שבת ו:) ואכסדרה זו פרוצה מד' רוחותיה ועומד קירויה על ד' 
יתידות ונותנין ד' קורות מיתד ליתד ועליהן מסדרין הנסרין ואותן 

ת קרי פי תקרה והאי דנקט בקעה משום דבעיר סתם הקורו
אכסדראות סמוכות להקיף בית או חצר ואיכא מחיצה אחת או 

   שתים ומודה שמואל התם דמטלטלין כדאמרינן לקמן:
. כיון דאמר בגגין השוין מטלטלין בכולן אלמא ורב אליבא דר''מ

לאו כרמלית נינהו ליטלטל מגג לחצר אלמה אמרינן לקמן לדברי 
ר''מ גגין רשות לעצמן חצירות רשות לעצמן דאין מטלטלין מגג 
לחצר ואליבא דרבנן בגג יחידי ליכא למיפרך ליה לרב ליטלטל 
מיניה לחצר דלרבנן הכי נמי שרי דאמרי' לקמן (צא.) לדברי 
חכמים גגין וחצירות רשות אחת ומטלטלין מגג יחידי לחצר של 

מיפרך אליבא דר' מאיר רבים שיש לו רשות בה ולשמואל לא מצי ל
ליטלטל מגג לחצר דהא שמואל גגין השוין לר' מאיר כרמלית משוי 
להו לפיכך אין מטלטלין מהן לחצר של רבים דהויא רשות היחיד 
דאפילו לא עירבה קי''ל במס' שבת בפ' אם לא הביא כלי (דף קל:) 
דמטלטלין בכולה והא דאמר לקמן לדברי חכמים גגין וחצירות 

שמואל מוקי לה בגג בין הגגין דלשמואל דאית ליה גוד  רשות אחת
אסיק במחיצות שביניהן ליכא לכל אחד יותר מבית סאתים א''נ 
בגג יחידי דליכא יותר מבית סאתים ואשמעינן אע''ג דגג לרבנן 
רשות מיוחדת וחצר הוא רשות שותפות מטלטלין דלא גזור רבנן 

   לחצר: מרה''י לרשות שותפין אלא בבתים כגון מבית
  . בריש פירקין גזירה משום תל ברה''ר:משום דרב יצחק

. בגג יחידי יותר מבית סאתים כיון דאמר ושמואל אליבא דרבנן
דהאי גוד אסיק. לא הוי היקף לדירה וכרמלית היא ליטלטל מיניה 
לקרפף יותר מבית סאתים שתי אמות בזה וב' אמות בזה אלמה 

רות רשות אחת וקרפיפות אמרי' לקמן לדברי חכמים גגין וחצי
רשות אחת דאין מטלטלין מהן לקרפף ואליבא דר''מ ליכא 
למיפרך ליטלטל מגג לקרפף דהא תרוייהו כרמלית נינהו דהא גג 
יחידי יותר מבית סאתים אוקימנא גזירה משום תל ברה''ר ולרב 
נמי אליבא דרבנן ליכא למיפרך דהא רב גג יחידי יותר מבית 

יה ובגגין השוין לרב אליבא דרבי מאיר סאתים רה''י משוי ל
דמותר לטלטל בכולן ליכא למיפרך ליטלטל מינייהו לקרפף פחות 
מסאתים גזירה משום תל ולרבנן מגג יחידי אליבא דרב דמשוי ליה 
רה''י נמי לא פרכינן ליטלטל מיניה לקרפף פחות מבית סאתים וכן 

מחצר מחצר לקרפף בין לר''מ בין לרבנן משום דקרפף חלוק 
דקרפף מוקצה לתשמיש שאינו תדיר אבל חצר וגגין שוה תשמישן 
ולרב לא פרכינן בגגין השוין לרבנן דמשוי להו רב אליבייהו 
כרמלית ליטלטל מינייהו לקרפף יותר מבית סאתים דאע''ג דמשוי 
להו רב כרמלית מפני שפרוצין זה לזה ה''מ להחמיר לאסור טלטול 

אבל לא משוי ליה כרמלית גמורה  של.. כל אחד ואחד ביותר מד'
להקל לטלטל מתוכן לכרמלית גמורה דאמרן לעיל לגבי גג בין 
הגגין לרב דאסור לטלטל ממנו לחורבה ולאכסדרה ואע''ג דשניהן 
אסורין לטלטל בתוכן אלא בד' אמות מ''מ הואיל ואין רשותייהו 
דומות דגג חזי לדירה טפי מחצר ואכסדרה לטלטל ממנו לחורבה 

כסדרה וכ''ש הכא דגג חזי לדירה טפי מקרפף אבל לשמואל ולא
   דמשוי גג יחידי כרמלית גמור דיותר מבית סאתים הוא פרכינן:

. ויחסר מבית סאתים ויקצרו גם את הבית גזירה שמא יפחת הגג
למדת הגג מלמטה ויתנו המחיצה כנגד שפת הגג דהשתא ליכא 

יניה לקרפף יותר מבית סאתים והוי רה''י ואתי לטלטולי מ
   כמעיקרא:

. יותר מבית סאתים לקרפף יותר מבית סאתים נמי א''ה מקרפף
לא ליטלטל אפילו בתוך ד' דילמא מפחית חד מינייהו והוי רה''י 

   מעלייתא ואתי לטלטולי כמעיקרא מיני לחורבה והוי כרמלית:
. כיון דליכא מחיצות על הגג לא אי מיפחית לא מינכרא מילתא

ולא מיחזי כפחות מבית סאתים דבר שאין לו מינכרא מילתא 
מחיצות לא סליק ליה אומדנא שפיר וסברי אכתי טפי מבית 

  סאתים הוא:
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ּגֹות ָהִעיר ְרׁשּות ַאַחת[ ל ּגַ    ,ּכָ

ָרה ָרה אֹו ָנמּוְך ֲעׂשָ בֹוהַּ ֲעׂשָ ג ּגָ ּלא ְיֵהא ּגַ    ,ּוִבְלַבד ׁשֶ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ְפ  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְרׁשּות ּבִ   ֵני ַעְצמֹו.  ּכָ

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
יפֹות  ּגֹות ְוֶאָחד ֲחֵצירֹות ְוֶאָחד ַקְרּפֵ    –ֶאָחד ּגַ

ְבתּו ְלתֹוָכן.  ָ ׁשּ   ְרׁשּות ַאַחת ֵהן ְלֵכִלים ׁשֶ
ִית תֹוְך ַהּבַ ְבתּו ּבְ ָ ׁשּ   ]ְולֹא ְלֵכִלים ׁשֶ

  
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ְמָצא לֹוַמר ּתִ ׁשֶ    ,כְּ
   :ֵמִאיר יַרּבִ  ְלִדְבֵרי

ין  ּגִ    ,ְרׁשּות ְלַעְצָמן - ּגַ
   ,ְרׁשּות ְלַעְצָמן -ֲחֵצרֹות 

יפֹות    צא,א    .ְרׁשּות ְלַעְצָמן - ַקְרּפֵ
  ְלִדְבֵרי ֲחָכִמים: 

ין ַוֲחֵצירֹות  ּגִ   ְרׁשּות ַאַחת,  -ּגַ
יפֹות    ְרׁשּות ַאַחת ֵהן.  - ַקְרּפֵ

יְלִדְבֵרי  ְמעֹון:  ַרּבִ   ׁשִ
ן    .ת ַאַחת ֵהןְרׁשוּ  -ּכּוּלָ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא כְּ   ַרב, ּדְ ּתַ
ָווֵתיּה  ְנָיא כְּ   ַרב ְיהּוָדה. ּדְ ּתַ

  
ָווֵתיּה " ְנָיא כְּ    ".ַרבּדְ ּתַ
ּגֹות ָהִעיר " ל ּגַ   ְרׁשּות ַאַחת ֵהן,  -ּכָ

ין.  ּגִ ּגַ ין ֶלָחֵצר ּוִמן ֶהָחֵצר ּלַ ּגִ   ְוָאסּור ְלַהֲעלֹות ּוְלהֹוִריד ִמן ַהּגַ
ָחֵצר ְוֵכִלים ׁשֶ  ְבתּו ּבֶ ָ ָחֵצר -ׁשּ ר ְלַטְלְטָלן ּבֶ   .מּותָּ

ין  ּגִ ּגַ ין,  -ּבַ ּגִ ּגַ ר ְלַטְלְטָלן ּבַ   מּותָּ
ָרה,  ָרה אֹו ָנמּוְך ֲעׂשָ בֹוהַּ ֲעׂשָ ג ּגָ ּלא ְיֵהא ּגַ   ּוִבְלַבד ׁשֶ

ְבֵרי  יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְרׁשּות ְלַעְצמֹו,    ּכָ
ע ַאְרּבַ א ּבְ   ."ְוֵאין ְמַטְלְטִלין ּבֹו ֶאּלָ

  
ָווֵתיּה " ְנָיא כְּ    ".ַרב ְיהּוָדהּדְ ּתַ
יָאַמר "   : ַרּבִ

ָהִיינּו לֹוְמִדים ּתֹוָרה ֵאֶצל  ׁשֶ יּכְ ְמעֹון ַרּבִ ְתקֹוַע,  ׁשִ   ּבִ
ֶמן ַוֲאלּוְנִטית    ,ָהִיינּו ַמֲעִלין ׁשֶ

ג ְלָחֵצר, ּוֵמָחֵצר  ג ְלַגג, ּוִמּגַ   ְלָחֵצר, ִמּגַ
ף ַאֵחר,  ף ְלַקְרּפֵ ְרּפֵ ף, ּוִמּקַ   ּוֵמָחֵצר ְלַקְרּפֵ

ָהִיינּו רֹוֲחִצין ּבֹו.  ְעָין ׁשֶ יִעין ֵאֶצל ַהּמַ ָהִיינּו ַמּגִ   ַעד ׁשֶ
יָאַמר    : ְיהּוָדה ַרּבִ

ָנה,  ּכָ ַעת ַהסַּ ׁשְ ה ּבִ   ַמֲעׂשֶ
  ְוָהִיינּו ַמֲעִלין ֵסֶפר ּתֹוָרה ֵמָחֵצר ְלַגג, 

ג ְל  ף ִלְקרֹות ּבֹו. ּוִמּגַ   ָחֵצר, ּוֵמָחֵצר ְלַקְרּפֵ
ָנה ְרָאָיה ּכָ ַעת ַהסַּ   . "ָאְמרּו לֹו: ֵאין ׁשְ

  
  
  

  רש"י
. כשתעמוד על סוף דעתן זהו גמר כשתמצא לומר

   דבריהן:
. ומטלטלין מגגו של ראובן לדברי ר''מ גגין רשו לעצמן

   לגגו של שמעון:
רו של ראובן . ומטלטלין מחציוחצירות רשות לעצמן

לחצירו של שמעון כלים ששבתו בחצר וכן מחצר של 
   רבים לחצר של רבים:

. ואפילו הן של ב' אנשים וקרפיפות רשות לעצמן
מטלטלין מזה לזה דהאמר ר''מ כל גגות העיר רשות 
אחת שמע מינה דס''ל דאין רשות מתחלקת מחמת שינוי 
 בעלים אלא בתים לחודייהו מפני שהם תדירות לדירה
דמה לי גגין ומה לי חצירות ומה לי קרפיפות אבל מגג 
לחצר ומגג לקרפף לר''מ לא ואפילו של איש אחד 
כדאמרינן גזירה משום תל ברה''ר וכ''ש כשהן של שנים 
ומחצר לקרפף נמי לא דשמעינן להו לרבנן לקמן 
בברייתא דאסור לטלטל מחצר לקרפף ור''מ לא שמעינן 

בחלוק רשויות דגגין הואיל  ליה דפליג עלייהו להקל אלא
ושמן שוה אבל ברשויות החלוקות בשמן לא שמעינן ליה 
דמיקל דדוקא קאמר ר''מ גגות דתשמישתן שוה וכן 
חצירות וכן קרפיפות ואפילו הן של שנים דבשינוי בעלים 
לא מיתסרי אלא בתים לר''מ וגגין לרבנן אבל בחלוק 

פף תשמיש ושינוי שם הרשות קפיד הלכך מחצר לקר
אסור ואפילו הוא שלו ואינו יותר מבית סאתים דעל 
כרחך הנך קרפיפות בשאין יתירים על בית סאתים 
קאמר דאי ביתירים בהא לימא רבי שמעון מטלטלין הא 
כרמלית היא וליכא מאן דפליג דמחצר המשכן גמרי ועוד 
בהדיא אמרינן בשלהי עושין פסין דפלוגתא דר''ש ורבנן 

א ואפילו חצר וקרפף של איש בקרפף בית סאתים הי
אחד אסרי רבנן דקאמרי התם קרפף יותר מבית סאתים 
שהוקף לדירה נזרע רובו הרי הוא כגנה כו' ואמר רב 
הונא בריה דרב יהושע כו' וכי דייקת בה שמעינן מינה 
דלא שרי ר''ש אלא בקרפף בית סאתים ורבנן אסרי אע''ג 

   דלחד גברא הוא:
משום תל גגין וחצירות רשות . דלא גזרו לדברי חכמים

אחת הן לא שיטלטל מגג לגג אם חלוקין בעליהן משום 
דגגין לרבנן כבתים משוי להן על ידי חילוק שלמטה אבל 
מחצר של רבים לחצר של רבים מטלטלין ומגג לחצר 
דרבים מטלטלין ואע''ג דגג רשותא דידיה וחצר 
דשותפות כדתניא בברייתא לקמן הואיל וגג תשמיש 

נו תדיר הוא לא הוי ממש כבית ומטלטל ממנו שאי
   לחצר:

. ואפילו. הן של שנים דכל רשות קרפיפות רשות אחת
ששמו שוה מותר לו חוץ מן הגגין אבל מחצר לקרפף 
אפילו דחד גברא אסיר ולא דמי לגג וחצר דתשמישתיה 
דגג שוה לחצר הוא והכי שמיע ליה לרב יהודה 

כולן רשות אחת וממתניתין דייק לה מדקאמר ר''ש 
מכלל דרבנן לאו חדא רשותא משוי להו לכולהו וברייתא 
מסייעא ליה לקמן דקתני גג וחצר ואכסדרה ומרפסת 
כולן רשות אחת הן וחצר ומרפסת כב' חצירות דמי 
ומדוקיא דידה דלא תנא בה קרפף ומבוי מוקמינן לה 
כרבנן דאי ר''ש אפילו קרפף נמי מישתרי בהדי חצר ואי 

וחצר לא מישתרו דהא בהדיא אסר במתני' ר''מ גג 
   מנמוך לגבוה:

. דלא תימא האי דא''ר לדברי ר''ש כולן רשות אחת
שמעון אחד גגות ואחד חצירות ואחד קרפיפות כל חדא 
וחדא רשותא באנפי נפשיה משוי לה גגין לעצמן וחצירות 
לעצמן וקרפיפות לעצמן דהא סברא לר''מ אית ליה אבל 

שותא משוי להו הכי שמיע ליה לרב ר''ש כולהו חדא ר
יהודה וברייתא מסייעא ליה דתניא כוותיה לקמן היינו 
מעלין שמן ואלונטית מגג לגג ומגג לחצר ומחצר לחצר 

   ומחצר לקרפף:
. דאמר לעיל (פט.) בגגין השוין לרבנן תניא כוותיה דרב

דאין מטלטלין בו אלא בד' דאסרי אהדדי ולא אמרינן 
   שאין ניכרות: גוד אסיק במחיצות

   . ומטלטלין מזה לזה:רשות אחת
   . ר''מ לטעמיה דגזר משום תל:ואסור להעלות ולהוריד

. אע''פ שלא עירבה וה''ה לשאר מותר לטלטלן בחצר
. ואין מטלטלין מזה לזה אפילו רשות לעצמו חצירות:

   תוך ד':
   . אפילו בגג עצמו:ואין מטלטלין בו

. לסוך בו: שמן דר''ש: . אליבאתניא כוותיה דרב יהודה
אלונטית להסתפג בה: מגג לגג ומגג לחצר ומחצר לקרפף 

  ומקרפף לקרפף כולהו גרסינן:
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י" ְמעֹון ַרּבִ    אֹוֵמר: ׁשִ

ין  ּגִ יפֹות [ֶאָחד ּגַ ְבתּו ְלתֹוָכן.  -ְוֶאָחד ֲחֵצירֹות ְוֶאָחד ַקְרּפֵ ָ ׁשּ   ְרׁשּות ַאַחת ֵהן ְלֵכִלים ׁשֶ
ִיתְולֹא ְלֵכ  תֹוְך ַהּבַ ְבתּו ּבְ ָ ׁשּ   ].ִלים ׁשֶ

  
  : ַרבָאַמר 

יֲהָלָכה כְּ  ְמעֹון,  ַרּבִ   ׁשִ
ּלא ֵעיְרבוּ    לֹא,  -ֲאָבל ֵעיְרבּו  ,ְוהּוא ׁשֶ

יְלָמא ָאֵתי ְלַאּפּוֵקי ָמאֵני  ָגְזִריַנן ּדִ ים ֶלָחֵצר. ָב ּדְ ּדְ   ּתִ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ּלא ֵעיְרבּו. ין ׁשֶ ין ֵעיְרבּו ּבֵ    ּבֵ
  

י ְוֵכן ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ
   ?ךָ ִמי ְלָחׁשְ 

ין  ּלא ֵעיְרבוּ ּבֵ    .ֵעיְרבּו ּוֵבין ׁשֶ
  

אַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ִחְסּדָ
מּוֵאל ּולְ  יִלׁשְ ָחֵצר ַאַחת, זֶ  :אְמרוּ יֹוָחָנן, יֹ ַרּבִ ֵני ֵכִלים ּבְ ר ְוֶזה ָאסּור! ׁשְ   ה מּוּתָ

  
י ְמעֹון ְלַטְעֵמיּה  ַרּבִ ַזרלֹא ּדְ ׁשִ    ,ּגָ

ְתַנן    :ּדִ
יָאַמר " ְמעֹון ַרּבִ   : ׁשִ

ָבר ּדֹוֶמה,    ְלָמה ַהּדָ
ים,  תּוחֹות זֹו ָלזֹו ּוְפתּוחֹות ִלְרׁשּות ָהַרּבִ לׁש ֲחֵצירֹות ַהּפְ   ְלׁשָ

י ַהִחיצֹונֹות ִעם ָהֶאְמַצִעית תֵּ    ,ְוֵעיְרבּו ׁשְ
ֶהן -ִהיא  ֶרת ִעּמָ    ,מּותֶּ
ּה,  -ְוֵהן  רֹות ִעּמָ   מּותָּ

י ַהִחיצֹונֹות וּ  תֵּ   . "ֲאסּוִרין זֹו ִעם זוֹ  -ׁשְ
ַזר ָהא ָחֵצר ְלָהא ָחֵצר ,ְולֹא ּגָ יְלָמא ָאֵתי ְלַאּפּוֵקי ָמאֵני ּדְ    .ּדִ
יְלָמא ָאֵתי ְלַאּפּוֵקי ָמאֵני  ,ָהִכי ַנִמי ְזִריַנן ּדִ ים ְל דלֹא ּגָ   ָחֵצר. ָבּתִ

  
תְמִתיב  ׁשֶ    , ַרב ׁשֵ

י" ְמעֹון ַרּבִ    אֹוֵמר: ׁשִ
ּגֹות יפֹות  ,ֶאָחד ֲחֵצירֹות ,ֶאָחד ּגַ תֹוָכן,  -ְוֶאָחד ַקְרּפֵ ְבתּו ּבְ ָ ׁשּ ִלים ׁשֶ   ְרׁשּות ַאַחת ֵהן ַלּכֵ

ִית תֹוְך ַהּבַ ְבתּו ּבְ ָ ׁשּ ִלים ׁשֶ   . "ְולֹא ַלּכֵ
ָלָמא ׁשְ    ,ֵעיְרבוּ ּדְ  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ

ַחּתְ ָלּה ָמאֵני  כַּ ַמׁשְ ים ּבְ ּדְ ַהְיינּו ּדְ   ֵצר, ָח ָבּתִ
א ִאי ָאְמַרּתְ  ּלא ֵעיְרבוּ  :ֶאּלָ ׁשֶ ַחּתְ ָלּה ָמאֵני  ,ּבְ כַּ ָחֵצר? ָב ּדְ ֵהיִכי ַמׁשְ ים ּבֶ   ּתִ

  
  ְוהּוא ְמָפֵרק ָלּה:  ,הּוא מֹוִתיב ָלּה 

א ְוסּוְדָרא.  כּוְמּתָ   ּבְ
  

ַמע   צא,ב א ׁשְ    :ּתָ
" ָ ׁשּ ֶסת ׁשֶ י ִמְרּפֶ י ָחֵצר ְוַאְנׁשֵ    :ְכחּו ְולֹא ֵעיְרבוּ ַאְנׁשֵ

ָרה ְטָפִחים  בֹוהַּ ֲעׂשָ ּגָ ל ׁשֶ ֶסת.  - ּכָ ְרּפֶ   ַלּמִ
אן  חֹות ִמּכָ   ֶלָחֵצר.  -ּפָ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ
ים,  ל ַרּבִ ָהיּו ֵאּלּו ׁשֶ   ׁשֶ

ים,  ל ַרּבִ   ְוֵאּלּו ׁשֶ
  ְוֵאּלּו ְלַעְצָמן.  ,ְוֵעיְרבּו ֵאּלּו ְלַעְצָמן

ֵאין ְצִריִכי ל ְיִחיִדים ׁשֶ   ם ְלָעֵרב. אֹו ׁשֶ

  רש"י
. בני החצירות והוא שלא עירבו

כל אחת לעצמה דהשתא לא 
שכיחי כלי הבתים בחצר וליכא 
למיגזר אי שרית להוציא כלים 
ששבתו בזו להכניסן לחברתה 

   :אתי לאפוקי נמי כלי הבית
. כל חצר לעצמה ולא אבל עירבו

עירבו שתי החצירות יחד אסור 
לטלטל מזו לזו אפילו כלי 
החצר דכיון דשכיחי מאני 
דבתים בחצר גזרינן דילמא אתי 
לאפוקי מאני דבתים שבחצר זו 
לחצר זו ור''ש מודה בהו דקתני 
אבל לא לכלים ששבתו בתוך 

   הבית:
   . לא גרסינן:מי לחשך

מאני  היינו דמשכחת לה
. דאיצטריך דבתים בחצר

למיתני אבל לא לכלים ששבתו 
   בתוך הבית:

. ששבתו בתוך בכומתא וסודרא
הבית והוציאן לחצר דרך 

  מלבוש:
. דיורי עליות אנשי מרפסת

   הרבה פתוחין לה:
. בני חצר עם בני ולא עירבו

מרפסת אבל עירבו אלו לעצמן 
ואלו לעצמן ובני מרפסת אין 

אע''פ  אוסרים על בני חצר
שיורדין לה בסולם ודריסת 
רגלם עליה לרה''ר דאמרינן 
לעיל בפ' כיצד מעברין (דף נט:) 
סולם תורת פתח עליו ותורת 
מחיצה עליו והכל להקל והכא 

   אמרינן תורת מחיצה עליו:
. כגון עמוד כל שגבוה י' טפחים

   או תל:
. מותר להשתמש בו למרפסת

ולחצר אסור דה''ל לזה בפתח 
יקה ובסמוכה ולזה בזר

למרפסת בתוך ד' עסקינן 
וכדמוקמי לה בפירקין דלעיל 

   (דף פד.):
. כלומר: אף פחות מכאן לחצר

לחצר ושניהן אסורים בו והכי 
   אוקמינן התם:

. דמחלקין רשות חצר בד''א
ומרפסת דלא מישתרו בהדי 

   הדדי:
. בזמן שהיו אלו של רבים כו'

שדיורין הרבה בחצר ודיורין 
   :הרבה במרפסת

. ועירבו אלו לעצמן ואלו לעצמן
דהשתא מפקי בני חצר מאני 
דבתים לחצירן ובני עליות מאני 
דעלייה למרפסת ואי שרית ליה 
כלים ששבתו בחצר לטלטל 
במרפסת אתי לטלטל בה נמי 

   כלי הבית:
. שאין או שהיו של יחידים

בחצר אלא בית אחד ואין 
  במרפסת אלא עלייה אחת:

לעצמן . שאינן צריכין לערב
והשתא שכיחי מאני דבית 
בחצר ומאני דעלייה במרפסת 
דליכא דליסר עלייהו הלכך גזרו 
בהו רבנן דלא לישתרו בהדי 
  הדדי גזרה משום מאני דבתים:
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ְכחּו ְולֹא ֵעיְרבוּ  ים, ְוׁשָ ל ַרּבִ    :ֲאָבל ָהיּו ׁשֶ
ֶסת  ג ְוָחֵצר ְוַאְכַסְדָרה ּוִמְרּפֶ ן ְרׁשּות ַאַחת ֵהן -ּגַ   . "ּכּוּלָ

  , "לֹא ֵעיְרבוּ "ּדְ ַטְעָמא 
  לֹא!  –ָהא ֵעיְרבּו 

  
י    ?ָהא ַמּנִ

ַנן    .ִהיאַרּבָ
  

ְיָקא ַנִמי   . 'ָמבֹוי'וּ  'ףַקְרּפֵ 'לֹא ָקָתֵני ּדְ  ,ּדַ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

תּוחֹות זֹו ָלזוֹ " בֹוי,  ,ָחֵמׁש ֲחֵצירֹות ַהּפְ   ּוְפתּוחֹות ַלּמָ
ם ְולֹא ֵעיְרבוּ  ְכחּו ּכּוּלָ    ,ְוׁשָ

בֹוי ֶלָחֵצר.    ָאסּור ְלַהְכִניס ּוְלהֹוִציא ֵמָחֵצר ְלָמבֹוי, ּוִמן ַהּמָ
ָחֵצ ֵכ וְ  ְבתּו ּבֶ ָ ׁשּ ָחֵצר,  -ר ִלים ׁשֶ ר ְלַטְלְטָלן ּבֶ   מּותָּ

ָמבֹוי    ָאסּור.  -ּבְ
יוְ  ְמעֹון ַרּבִ יר.  ׁשִ   ַמתִּ

ָהָיה  יׁשֶ ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ל ְזַמן  ֵהן ּכָ ל ׁשֶ ְכחּו ְולֹא ֵעיְרבּו, ׁשֶ ים, ְוׁשָ  ַרּבִ

ג ֶסת ,ְוַאְכַסְדָרה ,ְוָחֵצר ,ּגַ ף ,ּוִמְרּפֶ ן  -ּוָמבֹוי  ,ְוַקְרּפֵ   . "ְרׁשּות ַאַחת ֵהןּכּוּלָ
  לֹא!  -לֹא ֵעיְרבּו, ָהא ֵעיְרבּו ּדְ ַטְעָמא 

  
  ?"לֹא ֵעיְרבּו"ַמאי 

ֲהֵדי ֲהָדֵדי,    לֹא ֵעיְרבּו ֲחֵצירֹות ּבַ
ים ֵעיְרבּו.    ָהא ָחֵצר ּוָבּתִ

  
נֵ  "לֹא ֵעיְרבּו"ְוָהא    י! ָקּתָ

  
  ?"לֹא ֵעיְרבּו"ַמאי 

פוּ  ּתְ ּתַ   .לֹא ִנׁשְ
  

ֵעית ֵאיָמ     :אְוִאי ּבָ
י ַנן ָקָאַמר ְלהוּ  ַרּבִ ַרּבָ ְמעֹון ְלִדְבֵריֶהם ּדְ    .ׁשִ

ָנא לֹא ֵעיְרבּו.  -ְלִדיִדי  ָנא ֵעיְרבּו, לֹא ׁשְ   לֹא ׁשְ
א ְלִדיְדכּו  ֵהיָכא  -ֶאּלָ   לֹא ֵעיְרבּו ְרׁשּות ַאַחת ִהיא. ּדְ אֹודּו ִלי ִמיַהת ּדְ

ַנן: לֹא,    ְוָאְמרּו ֵליּה ַרּבָ
י ְרׁשּוּיוֹ  ּתֵ    .ת ֵהןׁשְ

  
  

   :ָאַמר ָמר
בֹוי ָאסּור"   . "ּוַבּמָ
  

יַע ֵליּה לְ  יֵליָמא ְמַסּיֵ    ?ֵזיָרא ָאַמר ַרב ַרּבִ
יָאַמר ּדְ    : ַרבָאַמר  ֵזיָרא ַרּבִ

ע ַאּמֹות.  ַאְרּבַ א ּבְ פּו ּבֹו ֵאין ְמַטְלְטִלין ֶאּלָ ּתְ ּתַ ּלא ִנׁשְ   ָמבֹוי ׁשֶ
  

בֹוי ָאסּורוְ  :ֵאיָמא    .ַלּמָ
  

אַהְיינּו ֵר     !יׁשָ
  

ָנה ְיֵתיָרא ִאיְצְטִריָכא ֵליּה,    ִמׁשְ

  רש"י
. לעצמן דלא ושכחו ולא עירבו

שכיחי מאני דבתים בחצר 
   ומאני דעלייה במרפסת:
. לכלים כולן רשות אחת הן

ליה  ששבתו בתוכם מאן שמעת
האי סברא ר''ש וקאמר עירבו 

   לא:
. דמודו בגגין וחצירות רבנן היא

דרשות אחת הן ואינהו ודאי לא 
שרו היכא דעירבו דגזרי 
כדאמרינן בפרק מי שהוציאוהו 
(לעיל מט.) גבי ג' חצירות 
הפתוחות זו לזו דפליגי אדר''ש 
ואמרו שלשתן אסורין דגזרי 
דילמא אתי לאפוקי מאני 

ה שבאמצעית דבתים דחיצונ
לחיצונה חברתה אבל ר''ש לא 

   גזר:
. גג וחצר ואכסדרה דלא קתני

ומרפסת וקרפף ומבוי דאי ר''ש 
   כולהו חדא רשותא נינהו:

. אסור להוציא מן החצר למבוי
   כרבנן דאסר במבוי כקרפף:

. ולקמן מפרש במבוי אסור
קס''ד השתא דאפילו כלים 
ששבתו בתוכו אסור לטלטולי 

משוי ליה כל זמן ביה דכרמלית 
   שלא נשתתפו בו:

. אף להוציא כלי ור''ש מתיר
   חצר למבוי:

. קס''ד כל זמן שהן של רבים
דה''ק הואיל ובכולן יש דיורין 
הרבה ושכחו ולא עירבו לעצמן 
כיון דהשתא לא שכיחי כלי 
הבתים בחצירות כולן מותרים 

   זה עם זה:
. וכל לא עירבו חצירות בהדדי

והאי כל זמן חצר עירבה לעצמה 
שהן של רבים דאמר לאו טעמא 
להיתרא הוא אלא רבותא הוא 
ואע''ג דלא עירבו חצירות 
בהדדי וכל חצר עירבה לעצמה 
וכל חדא אית בה דיורין טובא 
ומפקי מאני דבתים לחצר 
ואיכא למיגזר דאיידי דאוושי 
דיורין ולא מיזדהרי שפיר 
ומפקי מאני דבתים לחצר 

   האחרת אפ''ה לא גזר:
   . לגמרי משמע:והא לא עירבו

. דמשמע לגמרי מאי לא עירבו
אשיתוף דמבוי קאי ובעירוב 
דחצירות לא איירי מידי דלא 
איכפת ליה בהו בין עירבה כל 
אחת לעצמה בין לא עירבו 
קאמר דמותרים במבוי בלא 

   שיתוף:
. בגג וחצר ואמרי לה רבנן לא

ואכסדרה ומרפסת מודינן לך 
הא דר'  אבל בקרפף ובמבוי לא

   זירא בפרק ר''א דמילה (קל:):
. להוציא אימא ולמבוי אסור

   כלי החצר:
. הא תנא ליה אסור היינו רישא

להכניס ולהוציא מן החצר 
   למבוי:
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ֵתיָמא ִליגֵ  :ַמהּו ּדְ י ּפְ ַנן ֲעֵליּה כִּ יּדְ י ַרּבָ ְמעֹון ַרּבִ    ,ׁשִ
י ֵהיָכא    ֵעיְרבּו, ּדְ ָהֵני ִמיּלֵ

   ,מֹודּו ֵליּה  -לֹא ֵעיְרבּו ּדְ ֲאָבל ֵהיָכא 
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
  

ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
יִמי ָאַמר    צב,א    !יֹוָחָנן ָהִכי? ַרּבִ

יְוָהא ָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָנה .  ְסַתם ִמׁשְ   ֲהָלָכה כִּ

   :ּוְתַנן
י ֲחֵצירֹות, " תֵּ ין ׁשְ ּבֵ   ּכֹוֶתל ׁשֶ

ָרה בֹוהַּ ֲעׂשָ ָעה ,ּגָ   : ְורֹוַחב ַאְרּבָ
ַנִים,  - ְמָעְרִבין    ׁשְ

  ֶאָחד.  -ְוֵאין ְמָעְרִבין 
רֹ ירֹות ָהיּו ּבְ אן ְואֹוְכִלין,  -אׁשֹו ּפֵ אן ְואֹוְכִלין, ְוֵאּלּו עֹוִלין ִמּכָ   ֵאּלּו עֹוִלין ִמּכָ

ה ּלא יֹוִרידּו ְלַמטָּ   ! "ּוִבְלַבד ׁשֶ
  

ה"ַמאי    ?"ְלַמטָּ
ים.  ּתִ ה ַלּבָ   ְלַמּטָ

  
ֵני  יְוָהא ּתָ יא ַרּבִ    :ִחּיָ

ְמקֹומֹו ְואֹוֵכ " ּלא ְיֵהא ֶזה עֹוֵמד ּבִ   ל, ּוִבְלַבד ׁשֶ
ְמקֹומֹו ְואֹוֵכל   ! "ְוֶזה עֹוֵמד ּבִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ָנָאּה, ְוִכי  י לֹא ׁשְ י ַרּבִ ִין לֹו?  ַרּבִ יא ִמּנַ   ִחּיָ
  
  
  
  

  רש"י
. הא דתנא רישא מהו דתימא

אסור בעירבו לעצמן קאסרי 
רבנן ומשום כלי בתים והאי 
דקתני לא עירבו לא נשתתפו 

   הוא:
עצמן אימא אבל לא עירבו ל

. אשמעינן משנה יתירה מודו
דעל כרחך חדא לעירבו וחדא 

  ללא עירבו ואפילו הכי אסור:
. הלכה ומי אמר ר' יוחנן הכי

כר' שמעון ואפילו עירבו 
   דחצירות רשות אחת:

. ובלבד שלא יורידו למטה
אלמא אסור להוציא מחצר 
לחבירתה אי אמרת בשלמא 
בעירבו אסור אוקימנא להא 

ל השתא במאי בעירבו אב
   תוקמא:

. שלא יהא זה עומד במקומו
בקרקעית החצר ל''א שיהא זה 
עומד במקומו גרסינן ועל ראש 

   הכותל קאמר:
. למשנה זו וכי רבי לא שנאה

   במשנתו:
. שסידר וסתם את רבי חייא

   הברייתא ותלמידו היה:
. זה הפירוש ולעולם מניין לו

למטה דסתם רבי מתני' בבתים 
יד מראש הכותל קאמר שלא יור

  ויוליך לביתו:
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   :ִאיְתַמר

י ֲחֵצירֹות  ּתֵ יֵניֶה וְ ׁשְ ה ַאַחת ּבֵ   , םחּוְרּבָ
  ַאַחת לֹא ֵעיְרָבה, וְ ַאַחת ֵעיְרָבה, 

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ּלא ֵעיְרָבה, נֹוְתִנין א   ֹוָתּה, ָלזֹו ׁשֶ

ֵעיְרָבה     ,לֹא –ֲאָבל ְלׁשֶ
יְלָמא ָאֵתי ְלַאּפּוֵקי ָמאֵני  הּדְ ּדִ ים ַלחּוְרּבָ    .ָבּתִ

ר ַרבוְ  יא ּבַ   ָאַמר:  ִחּיָ
ֵעיְרָבה, ַאף  יֶהן ֲאסּורֹות. וּ ְלׁשֶ ּתֵ   ׁשְ

רֹות :ְוִאם ּתאַמר יֶהן מּוּתָ ּתֵ ֵני ָמה ֵאין נֹוְתִנין  ,ׁשְ ֵעיְרָבה? ִמּפְ ּלא ֵעיְרָבה ְלָחֵצר ׁשֶ   ָחֵצר ׁשֶ
  

ִמְנָטִרי ָמאֵני  -ָהָתם  יָון ּדְ ָחֵצר, ָאֵתי ְלַאּפּוֵקי. ָב ּדְ כֵּ ים ּבֶ   ּתִ
יָון ּבְ  -ָהָכא  ה כֵּ ה, לֹא ָאֵתי ְלַאּפּוֵקיּדְ י ָמאֵני ֵר ְט נַ לֹא ִמ ּדְ חּוְרּבָ חּוְרּבָ    .ָחֵצר ּבַ

  
ָאְמֵר  א ּדְ    :יִאיכָּ

ר יא ּבַ   ָאַמר:  ַרב ִחּיָ
רֹות.  יֶהן מּוּתָ ּתֵ ֵעיְרָבה, ּוׁשְ   ַאף ְלׁשֶ

ֵעיְרָבה, ְוִאם ּתֹ ּלא ֵעיְרָבה ְלָחֵצר ׁשֶ ֵאין נֹוְתִנין ָחֵצר ׁשֶ יֶהן ֲאסּורֹות, ְלִפי ׁשֶ ּתֵ   אַמר: ׁשְ
ִמ  -ָהָתם  יָון ּדְ ַנןָב ּדְ י ָמאֵני ֵר ְט נַ כֵּ הּו ַרּבָ רּו ּבְ ָחֵצר, לֹא ׁשָ ים ּבֶ    .ְלַאּפּוֵקי ָאֵתיּדְ  ,ּתִ

ה חּוְרּבָ   .יֵר ְט לֹא ִמנַ  ,ֲאָבל ּבַ
  
  
  

  רש"י
. לא שנא וחורבה אחת ביניהם

שלהם ולא שנא של אחרים דהא 
אוקמא כר''ש שאין חילוק רשות 
אלא בבתים וכגון שאינה פרוצה 

   לרשות הרבים:
. לעצמה ושכיחי מאני אחת עירבה

   דבתים בגווה:
אמר רב הונא נותנין החורבה לזו 

. להוציא לה כלים שלא עירבה
שבתו בחצר דהא לא שכיחי בה ש

מאני דבתים הואיל ולא עירבה אבל 
לשעירבה לא דרב הונא תלמידו דרב 
הוה דאמר הלכה כר''ש בשלא עירבו 

   אבל עירבו לא:
. אני וחייא בר רב אמר אף לשעירבה

שמעתי מאבא אף לשעירבה נותנין 
אותה ומדעתי אני מפרש דהאי 
דאמר אבא אף לשעירבה לאסור את 

קאמר דגזר לא עירבה אטו שתיהן 
עירבה דאי מפקי הני לגווה הני נמי 

   אתו ומפקי:
. במה ששמעתי אף לשעירבה וא''ת

להתיר קאמר אבא דשתיהן מותרות 
ולא גזר אבא בעירבה משום מאני 
דבתים קשיא לי במילתא דאבא 
דאמר לעיל הלכה כר''ש והוא שלא 
עירבו אבל עירבו לא מפני מה אין 

עירבה לחצר  נותנים חצר שלא
שעירבה תכניס כליה לתוך חבירתה 
ותוציאם הא לא גזר רב בחורבה 
כלומר נהי נמי דתשני לי דהא דאמר 
רב לעיל אבל עירבה לא מודה הוא 
דאותה שלא עירבה מכנסת ומוציאה 
כליה לתוך שעירבה דהא לא שכיחי 
בה בשלא עירבה מאני דבתים ואע''ג 
דבהא שכיחי. לא חיישינן דסתמא כי 
משתמש איניש במאני דידיה 
משתמש ולא בחבריה מיהו קשיא לי 
אמאי אסר אבא כשעירבה להכניס 
לשלא עירבה הא לא גזר לגבי 

   חורבה:
. כלומר אף התם כיון דמינטר

לשעירבה דקאמר רב להיתר קאמר 
וגבי חצירות אמאי גזר משום דכיון 
דמינטרי כלים בחצר שכיחי לאפוקי 

מחלפי  מאני טובא וחיישינן דלמא
מאני דבתים במאני דחצר ומפקי 
לחבירתה שהרי נשמרים גם בתוכה 
אבל חורבה לא עבידי בה אינשי 
לאפוקי מאני טובא: איכא דאמרי 
חייא בר רב אמר אף לשעירבה 
ושתיהן מותרות ואם תאמר שתיהן 
אסורות. וטעמא משום דשמעינן ליה 
לאבא דקאמר אבל עירבו לא אלמא 

מילתיה על כרחך אפילו דחקת ל
דאבא לאוקומא להאי דאסר 
בשעירבה הוא דאסר לטלטל כליה 
לשלא עירבה אבל שלא עירבה 
מותרת לתוך שעירבה שמעינן מיהא 
דאין נותנין שלא עירבה לשעירבה 
אלמא גזר בעירבה משום מאני 
דבתים ובחורבה נמי על כרחך 
שעירבה אסורה בה וכי אמר אבא 
דיהבי לה לתרוייהו לאיסורא קאמר 

   דמי: לא
. גבי חצירות כיון דמינטרי התם

מאני בחצר חבירו כבחצירו עבידי 
לאפוקי לה מאני טובא וחיישינן דלא 
ליפוק לה מאני דבתים אבל חורבה 

  לא:
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ָנה              ִמׁשְ

דֹול ָסמּוך ְלָקָטן ג ּגָ    :ּגַ
דֹול  ר,  -ַהּגָ   מּותָּ
ָטן    ָאסּור.  -ְוַהּקָ

  

דֹוָלה  הׁשֶ ָחֵצר ּגְ ְפְרָצה ִלְקַטּנָ    :ּנִ
דֹוָלה  ֶרת,  -ּגְ   מּותֶּ
ה     ,ֲאסּוָרה –ּוְקַטּנָ

ִהיא ֵני ׁשֶ דֹוָלה ִמּפְ ל ּגְ ִפְתָחּה ׁשֶ   .ּכְ
  

ָמָרא              ּגְ

י?  ְרּתֵ ה ִלי ְלִמְתֵני ּתַ   ָלּמָ
  

ג"ְלַרב, ָקָתֵני    , "ָחֵצר"ּדְ ּדּוְמָיא  "ּגַ
ָתא ָרא ְמִחיּצְ ג ַנִמי ִמְנכַּ ָתא, ַאף ּגַ ָרא ְמִחיּצְ    .ַמה ָחֵצר ִמְנכַּ

  
מּוֵאלְולִ  ג" ,ׁשְ    ,"ָחֵצר"ּדְ ּדּוְמָיא  "ּגַ
ָק  "ָחֵצר"ה ַמ  ְרֵס ּדְ יםא ּדָ ְרֵס  ,י ָלּה ַרּבִ ָקא ּדָ ג ַנִמי ּדְ ים. ַאף ּגַ   י ֵליּה ַרּבִ
  
  
היב ִת יָ  יוְ  ַרּבָ ר ַרב ָחָנןוְ  ֵזיָרא ַרּבִ ה ּבַ ֵיייב ִת יָ , וְ ַרּבָ ְייהּו,  ַאּבַ ּבַ   ּגַ

   :יי ְוָקָאְמֵר ְוָיְתֵב 
ְתִניִתין ּדָ  ּה ִמּמַ ַמע ִמיּנָ הוֹּ יׁשְ ַטּנָ ּקְ דֹוָלה ּבַ    ,ֵרי ּגְ

דֹוָלה. יוֹ ין ּדָ ֵא וְ  ּגְ ה ּבַ   ֵרי ְקַטּנָ
יַצד?    כֵּ

ָפִנים  דֹוָלהּבַ ָהיּו ּגְ ה ,ּגְ ַטּנָ    .ָאסּור ִלְזרֹוַע ֶאת ַהּקְ
 .ְזָרִעין ֲאסּוִרין - ְוִאם ָזַרע 

ָפִנים    צב,ב ִרין.  -ּגְ   מּוּתָ
ה  ַטּנָ ּקְ ָפִנים ּבַ דֹוָלה.  -ּגְ ר ִלְזרֹוַע ֶאת ַהּגְ   מּוּתָ

  
ה  ָ דּבַ ִאׁשּ ט וְ ֹוָלה ּגְ ה ּבַ ּגֵ ַטּנָ ת –ּקְ ֶרׁשֶ    .ִמְתּגָ

ה ּבַ  ָ דֹוָלה ִאׁשּ ּגְ ה ְוֵגט ּבַ ת.  -ְקַטּנָ ֶרׁשֶ   ֵאיָנּה ִמְתּגָ
  

ה ִצּבּור ּבַ  ַטּנָ ּקְ ִליַח ִצּבּור ּבַ דֹוָלה, ּוׁשְ   יֹוְצִאין ְיֵדי חֹוָבָתן.  -ּגְ
דֹוָלה  ּגְ ִליַח ִצּבּור ּבַ ה, ּוׁשְ ַטּנָ ּקְ   ֹוְצִאין ְיֵדי חֹוָבָתן. ֵאין י -ִציּבּור ּבַ

  
ה  ַטּנָ ּקְ דֹוָלה ְוָיִחיד ּבַ ּגְ ָעה ּבַ ׁשְ    .ִמְצָטְרִפין –ּתִ
דֹוָלה  ּגְ ה ְוֶאָחד ּבַ ַטּנָ ּקְ ָעה ּבַ ׁשְ   ֵאין ִמְצָטְרִפין.  -ּתִ

  
דֹוָלה  ּגְ ה.  -צֹוָאה ּבַ ַטּנָ ּקְ ַמע ּבַ   ָאסּור ִלְקרֹות ְקִריַאת ׁשְ
ה  ַטּנָ ּקְ ר לִ  -צֹוָאה ּבַ דֹוָלה. מּוּתָ ּגְ ַמע ּבַ   ְקרֹות ְקִריַאת ׁשְ

  
ֵייָאַמר ְלהּו    : ַאּבַ

ן ה ְלִאיּסּורִאם כֵּ   ! , ָמִצינּו ְמִחיּצָ
א ֲאסּוָרה!  ּתָ ע ַאּמֹות ְוזֹוֵרע, ְוִאיּלּו ָהׁשְ ה ַמְרִחיק ַאְרּבַ ִאיְלָמֵלי ֵאין ְמִחיּצָ   ׁשֶ

  
יָאַמר ֵליּה  ֵייְל  ֵזיָרא ַרּבִ   : ַאּבַ

ה ְלִאיּסּור?! לֹא ָמִצינּו וְ    ְמִחיּצָ
ַנן    :ְוָהא ּתְ

ה" ְפְרָצה ִלְקַטּנָ ּנִ דֹוָלה ׁשֶ    :ָחֵצר ּגְ
דֹוָלה  ֶרת –ּגְ    ,מּותֶּ

  רש"י
  מתני' 

. להכניס לו כלי הבית שלמטה ואין בני הגדול מותר
הקטן אוסרין עליו דלגבי גדול הך פרצה פתח הוא 

אין הפרצה יותר מעשר אבל קטן דשרי בגיפופי וכגון ד
אסור לו להוציא כלי הבית דבני גדול אסרי עליה 
דנפרץ לו במלואו ודברי הכל היא דאפילו ר' מאיר לא 
אמר גגין רשות אחת אלא לכלים ששבתו בתוכן אבל 
לכלים ששבתו בבתים לא דומיא דחצר קטנה שנפרצה 
לגדולה דלכולי עלמא חצירות רשות אחת הן ולענין 

   הבתים אסרה גדולה אקטנה: כלי
. להוציא כלי הבתים שבה אם עירבה גדולה מותרת

   לעצמה ולא אסרי עלה בני קטנה:
  

  גמ' 
   . חצר וגג:תרתי

   . שהרי יש לה מחיצות:מה חצר דמינכרא מחיצתא
. נהי נמי דשרינן ליה במחיצות תחתונות משום אף גג

גוד אסיק מיהו מחיצות ניכרות בעינן שלא יהא גג 
בולט חוצה להם דאי לא מינכרא לא אמרינן גוד אסיק 
וגדול נמי אסור דאין לו שום מחיצה וכל שאין לו 
מחיצות אינו רשות היחיד. כל גגין שלהן חלקין היו 

   ולא משופעין:
. דאמר אפילו לא מינכרא אמרינן גוד אסיק ולשמואל

להכי תננהי גבי הדדי דמה חצר דדרסי לה רבים אף גג 
קטן אסור משום דדרסי רבים מזה לזה  האי דקתני

דהוי לה מחיצה תחתונה שביניהם מחיצה נדרסת ולא 
מצית למיגד ואסוקה אבל אי לא דרסי בהן אף קטן 
שרי דאמרינן גוד אסיק ותפסיק המחיצה ביניהם 

   ואע''ג דמכסיא ולא מינכרא:
   . ומושכין אותה אצלן:דיורי גדולה מושלין בקטנה

   ושלין בגדולה למושכן אצלן:. מואין דיורי קטנה
. דכמאן דהויא קטנה כולה אסור לזרוע את הקטנה

בתוך גדולה דמי ואפילו מרחיק ארבע אמות מן 
הגפנים שאפילו בתוך הגדולה מותר להרחיק ולזרוע 
הכא אסור דקתני מתני' מפני שהיא כפתחה של גדולה 

   אלמא כולה כחד פתח משוה לה:
  י קטנה מושלין בגדולה:. דהא אין דיורגפנים מותרין

. לכתחלה גפנים בקטנה מותר לזרוע את הגדולה
דלגבי גדולה פיתחא וכל פתח כמחיצה הוא ואפילו 
סמוך לגפנים מותר לזרוע את הגדולה לכתחלה כדתנן 
(ב''ב דף כו.) היה גדר בנתיים זה סומך לגדר מכאן וזה 
סומך לגדר מכאן וכשיגדלו הזרעים אע''ג דדיורי 

טנה אין אוסרים את הגפנים דאמר במנחות גדולה בק
פ''ב (דף טו.) מעשה באחד שזרע את כרם של חבירו 
ובא מעשה לפני חכמים ואסרו את הזרעים והתירו את 
הגפנים ואמר מאי טעמא קנבוס ולוף אסרה תורה 
שאר זרעים מדרבנן אסירי הך דלא עבד איסורא. לא 

בהיתר קנסו רבנן הכי נמי הואיל וכשזרע את הגדולה 
זרעה אפילו שתיהם שלו ליכא למקנסיה וכ''ש אם 

   קטנה של אחרים וגפנים שלה קדמו:
. עומדת בגדולה וזרק לה בעלה גט לתוך קטנה אשה

ושתיהן שלה ואיכא למאן דאמר במסכת גיטין (דף 
עז:) דהא דתנן הזורק גט לאשתו והיא בתוך ביתה או 
 בתוך חצירה הרי זו מגורשת דוקא עומדת לתוכה
באותה שעה אבל אם אינה עומדת לתוכה באותה שעה 

   לא ואע''ג דשלה היא:
. שהרי היא כעומדת בקטנה דכולה מתגרשת היא

   קטנה בתר גדולה שייכא:
. דגדולה לאו בתר קטנה אזלא וגט לא אינה מתגרשת

קני לאשה דנימא נשדי אשה בתר גט דאשה לא בעיא 
   למקני גיטא:

   בקטנה הכא שייך:. דשליח ציבור דקאי יוצאין
. דהשתא לא שייך בתרייהו וצבור דקיימי אין יוצאין

בקטנה לא מצינן למימר דשייכי בתריה דרובה בתר 
   חד לא משתדו:

. דגבי גדולה מותר לקרות קריאת שמע בגדולה
   כמחיצה היא ולא מצי קטנה מקלקלא בשום מידי:

. אי לאו הנך גיפופי שעודפין שאילמלי אין מחיצה
היו הגדולה והקטנה שוות הוו להו כחצר אחת  בגדולה

ומותר לזרוע שם עם הגפנים ומרחיק ד' אמות השתא 
משום הנך גיפופי שדינן לכולה קטנה בתר גדולה 

  ומיתסרא כולה מצינו מחיצה שאוסרת:
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ה    ֲאסּוָרה,  -ּוְקַטּנָ
דֹוָלה.  ל ּגְ ִפְתָחּה ׁשֶ ִהיא ּכְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

יּפּוֶפיָה  ָוה ֶאת ּגִ דֹוָלה ַנִמי ֲאסּוָרה -ְוִאיּלּו ִהׁשְ   ! "ּגְ
  

  .ִסיּלּוק ְמִחיּצֹות הּוא -ָהָתם  :ָאַמר ֵליּה 
  

ֵייְל  ָרָבאָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ה ְלִאיּסּור?    ְולֹא ָמִצינּו ְמִחיּצָ

  :ְוָהא ִאיְתַמר
י ַאְכַסְדָרה    צג,א ּבֵ ְך ַעל ּגַ יִמיןִסיכֵּ ּצִ ׁש ָלּה ּפַ ּיֵ יָרה.  -  ׁשֶ ׁשֵ   כְּ

יֶמיָה  ּצִ ָוה ּפַ סּוָלה –ְוִאיּלּו ִהׁשְ   ! "ּפְ
  

ֵייר ֵליּה ָאַמ    : ַאּבַ
יָרה,  -ְלִדיִדי  ׁשֵ   כְּ
  .ִסיּלּוק ְמִחיּצֹות ִהיא -ְלִדיָדְך 

  
ר ַרב ָחָנןָאַמר ֵליּה  ה ּבַ ֵיילְ  ַרּבָ   : ַאּבַ

ה ְלִאיּסּור?    !ְולֹא ָמִצינּו ְמִחיּצָ
   :ְוָהַתְנָיא

ֶחְציֹו ְמקֹוֶרה ְוֶחְציֹו ֵאינֹו ְמקֹוֶרה, " ִית ׁשֶ   ּבַ
אן ָפִנים ּכָ ר ִלְזרמ ,ּגְ אןּותָּ   . ֹוַע ּכָ

ָוה ֶאת ֵקירּויֹו    ! "ָאסּור –ְוִאיּלּו ִהׁשְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ִסיּלּוק ְמִחיּצֹות הּוא.  -ָהָתם 

  
ַלח ֵליּה  ֵיילְ  ָרָבאׁשָ ַיד  ַאּבַ ר ְזֵעיָראּבְ ַמְעָיה ּבַ   : ַרב ׁשְ

ה ְלִאיּסּור?וְ     !לֹא ָמִצינּו ְמִחיּצָ
   :ְוָהַתְנָיא

ְמִחי" ֶרם ְלָהֵקל ֵיׁש ּבִ יַצד? וּ ּצֹות ַהּכֶ   ְלַהְחִמיר, ּכֵ
ה ִחיּצָ ר ַהּמְ טּוַע ַעד ִעיּקַ ֶרם ַהּנָ ה ְוֵאיָלְך.  ,ּכֶ ר ְמִחיּצָ   זֹוֵרַע ֵמִעיּקַ

ע ַאּמֹות ְוזֹוֵרַע,  ה ַמְרִחיק ַאְרּבַ ם ְמִחיּצָ ִאיּלּו ֵאין ׁשָ   ׁשֶ
ֶרם ְלָהֵקל.    ְוֶזה הּוא ְמִחיּצֹות ַהּכֶ

  יַצד? ּוְלַהְחִמיר ּכֵ 
ה ֵרה ַאּמָ ם,  ,ָהָיה ָמׁשּוְך ִמן ַהּכֹוֶתל ַאַחת ֶעׂשְ   לֹא ָיִביא ֶזַרע ְלׁשָ

ע ַאּמֹות ְוזֹוֵרע.  ה, ַמְרִחיק ַאְרּבַ ִאיְלָמֵלי ֵאין ְמִחיּצָ   ׁשֶ
ֶרם ְלַהְחִמיר   ! "ְוזֹוִהי ְמִחיּצֹות ַהּכֶ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ְתִניִתין,    ְוִליַטְעִמיְך, אֹוְתַבן ִמּמַ
   :ְתַנןּדִ 
ֶרם"    :ָקַרַחת ַהּכֶ

אי מַּ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ע ַאּמֹות,  ִרים ְוַאְרּבַ   ֶעׂשְ

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
ה.  ֵרה ַאּמָ ׁש ֶעׂשְ   ׁשֵ

  

ֶרם    :ְמחֹול ַהּכֶ
אי מַּ ית ׁשַ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ה,  ֵרה ַאּמָ ׁש ֶעׂשְ   ׁשֵ
לוּ     :אֹוְמִרים ֵבית ִהּלֵ

ה ֵרה ַאּמָ ים ֶעׂשְ תֵּ   . ׁשְ
  

ֶרם"ְוֵאיזֹו ִהיא     "?ָקַרַחת ַהּכֶ

  רש"י
. שבנה ואילו השוה את גיפופיה

מחיצות בתוך הגדולה מכאן ומכאן עד 
 שיקצרנה כמדת הקטנה וסילק את
הגיפופין על ידי מחיצות הללו אף 
גדולה אסורה ועכשיו שתיהן שוות 

   נמצאו מחיצות הללו באות לאיסור:
. האחרונות סילקו את סילוק מחיצות

הראשונות אבל גבי זריעה אסר עודף 
הגיפופין על הקטנה משום יתור 

  מחיצה:
סיכך על גבי אכסדרה שיש לה 

. שתי דפנות שיש לה כהלכתה פצימין
ה ועשויה כמבוי ובדופן שלישית לאורכ

ורביעית קבועין עמודים לקרני הזויות. 
   ויש להם טפח:

. דתנן (סוכה ו.) שתים כהלכתן כשירה
   ושלישית אפילו טפח:

. שבנה ב' ואילו השוה את פצימיה
מחיצות בתוכה אצל מחיצות 
הראשונות ונמצאו פצימיה עומדין בין 
שתי' המחיצות מכאן ובין שתי מחיצות 

   כאן ובתוך האכסדרה אינן נראין:מ
   . דאין לה אלא ב' מחיצות:פסולה

. דפליגי עלך בהא מילתא לדידי כשירה
לקמן בפירקין. דאפילו אין לה שום 
מחיצה אמרינן פי תקרה יורד וסותם 
דסתם אכסדרה תחובין קורות למעלה 
מעמוד לעמוד שעליהן נותנים את 
התקרה והנך קורות יש להם פה דהיינו 

   דה שאינה עגולה אלא מרובעת:חו
. נמי דאמרת פסולה אין כאן לדידך

מחיצה לאיסור דהכא היינו טעמא 
שסילק מכאן את הפצימין ואת 
מחיצות הראשונות ע''י מחיצות הללו 

   והעמידה על אלו לבדן:
. מכוסה בגג חלק כעין חציו מקורה
   תקרת עלייה:

   . תחת הקירוי:גפנים כאן
ץ לקירוי מיד ואין . לזרוע כאן. חומותר

צריך להרחיק דפי תקרה יורד וסותם 
   והוי מחיצה מבדלת ביניהם:

. שקירה כל הבית השוה את קרויו
   אסור אא''כ הרחיק:

. שהשלמה זו סילק פי סילוק מחיצות
   תקרה ואין כאן מבדיל:

. ציוהו להשיב לאביי ביד רב שמעיה
   תשובה זו:

. פעמים שהמחיצה להקל ולהחמיר
נין כלאים ופעמים שהיא מתרת לע

   אוסרת:
. כלומר עד יסוד עד עיקר המחיצה

   מחיצה סמוך ודבוק למחיצה:
. כרם רחוק מן הגדר אחת היה משוך

   עשרה אמה וכ''ש פחות:
. בין כרם לגדר וטעמא לא יביא זרע
  מפרש לקמן:

. דאלימא לאקשויי טפי אותבן ממתני'
   מברייתא:

   . לקמן מפרשא:קרחת הכרם
. צריך שיהא בה ארבע אמותעשרים ו

להתירה להרחיק ארבע אמות ולזרוע 
   ואם פחות אסור לזרוע בה אפילו טפח:

. סביב כעין מחולות:. אין שם שש מחול
עשרה אמה כו'. לפי שיש כרם מכאן 
ומכאן וצריך להרחיק וליתן ארבע 
אמות לכרם לכל צד לעבודתו כמלא 
בקר וכליו שהיו חורשין בשוורין ואם 

ח' אמות באמצע שאם באת נשארו 
לחלקו לכאן ולכאן יש ד' אמות לכל 
חלק חשיבי ולא בטילי ולא אתי כרם 
דהאי גיסא ומבטל פלגא וכרם מהאי 

  גיסא ומבטל פלגא:
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ָחַרב ֶאְמָצִעיתֹו.  ֶרם ׁשֶ   ּכֶ
ה  ֵרה ַאּמָ ׁש ֶעׂשְ ם ׁשֵ ם,  -ִאם ֵאין ׁשָ   לֹא ָיִביא ֶזַרע ְלׁשָ

ה  ֵרה ַאּמָ ׁש ֶעׂשְ ם ׁשֵ ֵדי ֲעבֹוָדתֹו, ְוזֹוֵרַע ֶאת ַהּמֹוָתר.  -ָהיּו ׁשָ   נֹוֵתן לֹו ּכְ
   

ֶרם    ?ֵאי זֹו ִהיא ְמחֹול ַהּכֶ
ֵדר.  ֶרם ַלּגָ ין ַהּכֶ   ּבֵ

ה  ֵרה ַאּמָ ים ֶעׂשְ תֵּ ם ׁשְ ִאם ֵאין ׁשָ ם -ׁשֶ    .לֹא ָיִביא ֶזַרע ְלׁשָ
ה  ֵרה ַאּמָ ים ֶעׂשְ תֵּ ם ׁשְ ֵדי ֲעבֹוָדתוֹ  -ָהיּו ׁשָ   ! (כלאים ד, א) "ְוזֹוֵרַע ֶאת ַהּמֹוָתר ,נֹוֵתן לֹו ּכְ

  
א ֶרםל ַאְר כָ ּדְ ָלאו ַהְיינּו ַטְעָמא  -ָהָתם  ,ֶאּלָ ֶרם, ֲעבֹוַדת ַהכֶּ י כֶּ ע ַאּמֹות ְלַגּבֵ    .ּבַ

יָון  ֵדר, כֵּ י ּגָ ְרָעןּדְ ְלַגּבֵ   ַאְפקּוֵרי ַמְפַקר ְלהּו.  ,לֹא ִמְזּדַ
יֵני ֵביֵני ּבֵ    :ּדְ

ע  א ַאְרּבַ יָבן –ִאי ִאיכָּ    ,ֲחׁשִ
יָבן -ְוִאי לֹא     .לֹא ֲחׁשִ

  
  
  

  רש"י
. ארבע אמות לכל כדי עבודתו

   צד:
   . לקמן מפרש טעמא:י''ב אמות

. דתיהוי לאו היינו טעמא
מחיצה משויא ליה להאי מחול 

   כי כרם:
הכי גרסינן ארבע אמות דלהדי 

. וכיון דצריך כרם עבודת הכרם
   לו הוי כרם עצמו:

. משום כיון דלא מזדרען
דמקלקל ליה לכותל אבנים 
שהמחרישה מעלה עפר תיחוח 
והכותל נופל כשאין תחתיו 
קרקע חזקה והכי תנן בבבא 
בתרא (דף יט.) מרחיקין את 

   הזרע כו':
. לגבי גדר אפקורי מפקר להו

. מצטרפי להדי האי דפייש  ולא
לאחשובי דלא ליבטיל לגבי 

  כרם:
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        צג, אצג, אצג, אצג, א .362
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

י ה ַקְרּפֵ לׁשָ ַצד ֶזה, ׁשְ   פֹות ֶזה ּבְ
ִפים ַנִים ַהִחיצֹוִנים ְמגּוּפָ    ,ּוׁשְ

ף,    ְוָהֶאְמָצִעי ֵאינֹו ְמגּוּפָ
ֶזה ֶזה ,ְוָיִחיד ּבָ ֶזה, ְוָיִחיד ּבָ אי.   ,1ְוָיִחיד ּבָ ן ַוּדַ ל ּצֹוְרכָּ יָרא ְונֹוְתִנין ָלֶהן כָּ ּיָ ַ ׁשּ ה כְּ   ַנֲעׂשֶ

ף ַנִים ַהִחיצֹונִ  ,ֶאְמָצִעי ְמגּוּפָ ֶזה ּוׁשְ ֶזה ְוָיִחיד ּבָ ִפין, ְוָיִחיד ּבָ ׁש  -ים ֵאיָנן ְמגּוּפָ ית ׁשֵ א ּבֵ    .ֵאין נֹוְתִנין ָלֶהם ֶאּלָ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ֶזה ֶזה ,ֶאָחד ּבָ ֶאְמָצִעי  ,ְוֶאָחד ּבָ ַנִים ּבָ   ַמהּו?  -ּוׁשְ

  
ָלָתא ָהווּ  -י ִאי ְלָהָכא ָנְפֵק     ,ּתְ

ָלָת  - י ְוִאי ְלָהָכא ָנְפֵק     ,א ָהווּ ּתְ
יְלָמא:   אֹו ּדִ

   ?ַחד ְלָהָכא ָנֵפיק, ְוַחד ְלָהָכא ָנֵפיק
  

יְמֵצי לֹוַמר    ,ְוַחד ְלָהָכא ָנֵפיק ,ַחד ְלָהָכא ָנֵפיק :ְוִאם ּתִ
ֶזה ַנִים ּבָ ֶזה ,ׁשְ ַנִים ּבָ ֶאְמָצִעי  ,ּוׁשְ   ַמהּו?  -ְוֶאָחד ּבָ

  
אי,    ָהָכא ַוּדַ

ָלָתא ָהווּ  -ִאי ְלָהָכא ָנֵפיק    , ּתְ
ָלָתא ָהווּ  - ְוִאי ְלָהָכא ָנֵפיק     .ּתְ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
   .ֵאיַמר ְלָהָכא ָנֵפיק, ְוֵאיַמר ְלָהָכא ָנֵפיק

  
   :ִהיְלְכָתאוְ 

א ֲעַיין ְלקּוּלָ    .ּבָ
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  ע"פ מסורת הש"ס, דפוס ונציה. 

  רש"י
. כגון שהיו ג' קרפיפות זה בצד זה

מהלכין בדרך והקיפו ג' קרפיפות 
לדירה במחיצה של שתי כגון של 
קנים או של ערב כגון חבלים שלא 
התירו בו ליחיד אלא בית סאתים 
כדמפרש בפ''ק (דף טז:) דשיירא 

ן בקנים מותרת להקיף כל צרכ
ובחבלים לדירה אבל יחיד יותר 
מבית סאתים לא אא''כ עשה שתי 

   וערב מחיצה קיימת:
. ושנים החיצונים מגופפין וכו'

שהחיצונים רחבים מן האמצעי 
והוא פרוץ לשניהם במלואו 
וגיפופיהן עודפין עליו: ויחיד בזה 
ויחיד בזה [ויחידי בזה] נעשו שיירא 

ן ונותנין להן כל צרכן. דאמרינ
דיורי גדולים בקטן ונמצאו שלשתן 
באמצעי האמצעי מצרפן ומותר 
אמצעי זה כל שהוא גדול היקף 
במחיצה של שתי או של ערב וכגון 

   שעירבו:
אמצעי מגופף וחיצונים אין 

. שהוא רחב מהן והן מגופפין
פתוחין לו במלואו ולדידיה לא הוי 

   מילואו:
. אלא בית סאתים אין נותנין להם

שהרי אין שלשה דיורין לכל קרפף 
באחד דדיורי אמצעי בחיצונים וזיל 
להכי תרי הוא דאיכא ובאמצעי 
ליכא אלא חד ואם אחד מהן יותר 
מבית סאתים הוא אסור ואם 
אמצעי יותר מבית סאתים כולן 
אסורין שהרי הן פרוצין לרשות 

   האסורה:
. עד דהוי שיירא שנים הוו כיחיד

   דהיינו שלשה:
עי מגופף ולא . אמצאיבעיא להו

חיצונים ושני אנשים באמצעי ויחיד 
   בזה ויחיד בזה מאי:
. והנך דאמצעי אי להכא נפקי כו'

הואיל ושניהם שולטין לכאן ולכאן 
שדי תרוייהו להכא ותרוייהו להכא 
ולישתרו שני קרפיפות החיצונים 
היקף בכל צרכן: או דילמא כולי 
האי לא מקילינן דנישדינהו להכא 

לא אמרינן דנירמינהו  ולהכא וה''נ
תרוייהו לחד ולמישרי מיהא חד מן 
החיצונים בכל צורכו דמסתמא הכי 
ניחא ליה טפי דליהוי חד להכא וחד 
להכא דלא ניהוי אלא תרי בכל חד 
דרווח להו לתשמישתייהו מלמהוי 
תלתא בחד ובאינך לא ניהוי אלא 

   חד:
. והוא שליט על וא' באמצעי

   החיצונים:
. ושדיא ק תלתא הוווכל היכא דנפי

להכא ולהכא או שדיא מיהא לחד 
מינייהו ונישתרי חד מן החיצונים 

   בכל צרכי היקף:
. או דילמא אימר להכא או להכא

ולא ידעינן להי מנייהו הלכך אפילו 
   חד נמי לא יהבינן ליה כל צרכו:

. שאלותינו והלכתא בעיין לקולא
  אלו להקל:



  בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישימותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורות                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

     

18

        בבבב- - - - צג, אצג, אצג, אצג, א .363
  :ַרב ִחְסָדאָאַמר 

ה  צג,ב  ָ יּדּוד ֲחִמׁשּ ה  ,ּגִ ָ ה ֲחִמׁשּ    .ֵאין ִמְצָטְרִפין -ְמִחיּצָ
יְּ  ה. ַעד ׁשֶ ְמִחיּצָ ִגיּדּוד אֹו ּכּוּלֹו ּבִ   ֵהא אֹו ּכּוּלֹו ּבְ

  
   :יֵמיִתיֵב 

י ֲחֵצירֹות זֹו ְלַמְעָלה ִמּזוֹ " תֵּ    ,ׁשְ
ָרה ְטָפִחים,  ְחּתֹוָנה ֲעׂשָ בֹוָהה ִמן ַהתַּ   ְוֶעְליֹוָנה ּגְ

ה,  ָ ה ֲחִמׁשּ ה ּוְמִחיּצָ ָ יּדּוד ֲחִמׁשּ ּה ּגִ ׁש ּבָ ּיֵ   אֹו ׁשֶ
ַניִ    ם, ְוֵאין ְמָעְרִבין ֶאָחד. ְמָעְרִבין ׁשְ

  

אן חֹות ִמּכָ    :ּפָ
ַנִים   ! "ְמָעְרִבין ֶאָחד, ְוֵאין ְמָעְרִבין ׁשְ

  
  : 2אָב ָר ָאַמר 

א ּבַ  ָרהמֹוֶדה ַרב ִחְסּדָ ֵני ֲעׂשָ ְחּתֹוָנה, הֹוִאיל ְורֹוָאה ּפְ   .ּתַ
  

   ,ִאי ָהִכי
ְחּתֹוָנה  ַנִים -ּתַ ָעֵרב ׁשְ ָעֵרב ֶאָחד,  ,ּתְ   ְולֹא ּתְ

ַנִים -יֹוָנה ֶעלְ  ָעֵרב לֹא ֶאָחד ְולֹא ׁשְ    !לֹא ּתְ
  

אָאַמר  ר עּוּלָ ה ּבַ   : ַרּבָ
ר ַאּמֹות. ֶפת ַעד ֶעׂשֶ ָהְיָתה ֶעְליֹוָנה ְמגּוּפֶ גֹון ׁשֶ   כְּ

  
   ,ִאי ָהִכי

ַנִים" :ֵאיָמא ֵסיָפא אן ְמָעְרִבין ֶאָחד ְוֵאין ְמָעְרִבין ׁשְ חֹות ִמּכָ   , "ּפָ
ָעֵר  ְעָיא ַחד ּתְ   ב, ִאי ּבָ

ָעֵרב!  ֵרי ּתְ ְעָיא ּתְ   ִאי ּבָ
  

ֵריּה ָאַמר  ה ּבְ   : ָרָבאּדְ ַרּבָ
ְחּת  ְפְרָצה ַהּתַ ּנִ גֹון ׁשֶ ְמלֹוָאּה ָלֶעְליֹוָנהכְּ   . ֹוָנה ּבִ

  
   ,ִאי ָהִכי

ָעֵרב,  ֵרי לֹא ּתְ ָעֵרב, ּתְ ְחּתֹוָנה, ַחד ּתְ   ּתַ
ָעֵרב,  ֵרי ּתְ ְעָיא ּתְ   ֶעְליֹוָנה ִאי ּבָ

ְעָיא ַחד ָעֵרב ִאי ּבָ   !ּתְ
  

  ִאין ָהִכי ַנִמי. 
ַנִים"ְוִכי ָקָתֵני  אן ְמָעְרִבין ֶאָחד ְוֵאין ְמָעְרִבין ׁשְ חֹות ִמּכָ ְחּתֹוָנהַא  – "ּפָ    .ּתַ

  
ַרׁש    : ָמֵריַמרּדָ

ה  ָ ה ֲחִמׁשּ ה ּוְמִחיּצָ ָ יּדּוד ֲחִמׁשּ   ִמְצָטְרִפין.  -ּגִ
  

ֵחיּה  כַּ ֵריּה לְ  ָרִביָנאַאׁשְ   , אָרָב ּדְ ַרב ַאָחא ּבְ
ֵני ָמר ִמיּדִ  ה? ָאַמר ֵליּה: ּתָ ְמִחיּצָ   י ּבִ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

  לֹא. 
  

  ְוִהְלְכָתא: 
ה  ָ ה ֲחִמׁשּ ה ּוְמִחיּצָ ָ יּדּוד ֲחִמׁשּ    ִמְצָטְרִפין. -ּגִ
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  ע"פ מסורת הש"ס, וכך הוא בשאר הדפוסים ובכתב"י. 

  רש"י
. חצר שקרקעיתה גידוד חמשה

בוה חמשה טפחים והוסיפו על ג
   אותו גובה מחיצה ה':

. מודה רב חסדא בתחתונה
דלגבה הויא מחיצה אבל לגבי 
עליונה לאו מחיצה היא שאינה 
רואה את פני עשרה למחיצתה 
ואי הויא כוליה בגידוד שפיר 
טפי משום דמשתמשא להדיא 
עד סוף הגידוד ורואה גובהה 
יותר על חברתה עשרה ומינכרא 

   :מחיצתה
. כלומר תחתונה תרי תערב

לעצמה תיערב דיוריה ולא עם 
עליונה שהרי מחיצה ביניהם 
אבל עליונה אפילו לעצמה 
אסורה שהתחתונה אוסרתה 
שאין כאן מחיצה ולא חד נמי 
תערב עם תחתונה שהרי אין 
כאן פתח דלגבי תחתונה הכל 

   סתום:
. מחיצה עשרה על במגופפת

הגידוד עד עשר אמות אמצעיות 
ניחוה כעין פתח ולא הניחו שה

שם המחיצה עשרה אלא 
מחיצה חמשה והגידוד חמשה 
הלכך שתיהן מערבות לעצמן 
ואין זו אוסרת על זו דלגבי 
תחתונה כולה סתומה היא 
ולגבי עליונה [מחיצה] ופתחא 
היא ומיהו כי הדדי לא מצו 
מערבי משום דלגבי תחתונה 

   הכל סתום:
. ועל כרחך האי אימא סיפא כו'

חות מכאן אמחיצת חמשה פ
שבעשר האמות קאי דהא בכל 

   ההיקף מחיצה עשרה איכא:
. דה''א פתח אי בעי חד תערב

   גמור הוא אצל שתיהן:
. שאין ברחבה אלא במלואה

עשר אמות הלכך אסרה עליונה 
עליה ולא מערבה בהדה כדתנן 

   גדולה מותרת וקטנה אסורה:
. תיערב. אי הכי תחתונה חד 

   עם העליונה:
. בפני עצמה תרי לא תערב

דעליונה אוסרת אא''כ עירבה 
  עמה:



  להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                                                                                                                                           ""ָּכל ַּגּגֹות –מסכת עירובין פרק ט' 

         
19

        צג, בצג, בצג, בצג, ב .364
ֵעי  ֲעָיאּבָ   : ַרב הֹוׁשַ

ִאין ּבְ יוֹ ּדָ  תִרין ַהּבָ ּבָ ַ יֶּ ׁשּ   ְסרּו? ֶא , ַמהּו ׁשֶ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ַמע  א ׁשְ   ּתָ

ה" ְפְרָצה ִלְקַטּנָ ּנִ דֹוָלה ׁשֶ    :ָחֵצר ּגְ
דֹוָלה  ֶרת,  -ַהּגְ   מּותֶּ
ה  ַטּנָ   ֲאסּוָרה,  -ְוַהּקְ

דֹוָלה ל ּגְ ִפְתָחּה ׁשֶ ִהיא ּכְ ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
עֹוד יֹום ִנְפְרָצה.  :ֵאיַמר   ִמּבְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

יָמא ָמר "ֵאיַמ  א לֹא ּתֵ אי'ר", ֶאּלָ עֹוד יֹום ִנְפְרָצה.  'ַוּדַ   ִמּבְ
ָהא ָמר הּוא     :ָאַמרּדְ ּדְ

ַעי ִמיֵניּה    : ַרב ְיהּוָדהֵמ ּוְבַעי ִמיֵניּה  ַרב הּוָנאֵמ ּבְ
ַתח.  ם ַהּפֶ ַתח, ְוִנְסּתַ ֶרְך ַהּפֶ   ֵעיֵרב ּדֶ

ם ַהַחּלֹון ֶרְך ַחּלֹון, ְוִנְסּתַ    ?ַמהוּ  – ֵעיֵרב ּדֶ
  

  ְוָאַמר ִלי: 
ָרה. ׁשַ  ָרה הּוּתְ הּוּתְ יָון ׁשֶ ת, כֵּ   ּבָ
  
  

  רש"י
. כגון כותל דיורין הבאין בשבת

שבין שתי חצירות שנפל בשבת 
דהיינו דיורייהו השתא כי 

   הדדי:
   . זה על זה:מהו שיאסרו

. [וס''ד] שנפרצה וקטנה אסורה
   בשבת:

. על כורחיך הכי אלא ודאי
תוקמא דהא את אמרת דיורין 

   ין בשבת אין אוסרין:הבא
דאמרת בעאי מיניה מרב הונא 

. שתי חצירות עירב דרך הפתח
שעירבו יחד על ידי פתח 

   שביניהם:
. בשבת שנפלה מפולת ונסתם
   כנגדו:

. לטלטל מזו לזו דרך גובה מהו
הכותל וחורין וסדקין מי 
אמרינן הואיל והותר למקצת 

  שבת הותר לכולה או לא:
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   :ִאְתַמר

ַפל,  ּנָ י ֲחֵצירֹות ׁשֶ ּתֵ ין ׁשְ ּבֵ   ּכֹוֶתל ׁשֶ
  ָאַמר:  ַרב

ע ַאּמֹות ,ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבוֹ  ַאְרּבַ א ּבְ   .ֶאּלָ
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ה, ְוֶזה    צד,א ר ְמִחיּצָ הְמַטְלֵט ֶזה ְמַטְלֵטל ַעד ִעיּקַ ר ְמִחיּצָ   . ל ַעד ִעיּקַ
  

ָלָלא ִאְתַמר. ּדְ ְוָהא  א ִמכְּ ֵפירּוׁש ִאְתַמר, ֶאּלָ   ַרב ָלאו ּבְ
מּוֵאלוּ  ַרבּדְ  יֵני,  ׁשְ ֵביֵני ּבֵ א ּדְ ַההּוא ָחֵצר, ָנַפל ּגּוּדָ   ָהוּו ָיְתִבי ּבְ

מּוֵאלָאַמר ְלהּו  ּה. ׁשְ ִליָמא, ְנִגידּו ּבָ קֹולּו ּגְ   : ׁשְ
יּה.  ַרבַאַהְדִריְנהּו    ְלַאּפֵ
מּוֵאלָאַמר ְלהּו  ּה  :ׁשְ קֹולּו ֵהיְמֵניּה ּוְקַטרּו ּבָ א, ׁשְ    .ִאי ָקֵפיד ַאּבָ

  
מּוֵאל ה ִלי ָהא?  ,ְוִלׁשְ   ָלּמָ

ה! ָהא  ר ְמִחיּצָ ה ְוֶזה ְמַטְלֵטל ַעד ִעיּקַ ר ְמִחיּצָ   ָאַמר: ֶזה ְמַטְלֵטל ַעד ִעיּקַ
  

ָעלְ  מּוֵאל ָעֵביד ִלְצִניעּוָתא ּבְ    .ָמאׁשְ
  

ֲאִסיר   ֵליָמא ֵליּה!  ,ְוַרב, ִאי ְסִביָרא ֵליּה ּדַ
  

מּוֵאל ֲהָוהּדִ ַאְתֵריּה     .ׁשְ
  

יּה ִאי ָהִכי, ַמאי ַט    ?ְעָמא ַאַהְדִריְנהּו ְלַאּפֵ
  
ַמֲעֵתיּה. ּדְ  ְ יּה ִמׁשּ מּוֵאל ְסִביָרא ֵליּה, ַוֲהַדר ּבֵ ׁשְ   לֹא ֵניְמרּו כִּ
  
  
  

  רש"י
. שלא צירותכותל שבין שתי ח

היה פתח ביניהם ולא עירבו בו 
   יחד ונפל:

רב אמר אין מטלטלין בו אלא 
. רב לית ליה הואיל בארבע

והותרה הותרה וכחד חצר לא 
משוינן ליה דקי''ל חצר שלא 
עירבה דברי הכל מטלטלין 
כלים ששבתו באוירא דההיא 
כולה חדא רשותא היא אבל 
הכא ב' רשויות האסורות זו עם 

ונמצאת כל אחת פרוצה זו היו 
במלואה למקום האסור לה 
אע''ג דקי''ל דחצירות רשות 
אחת הן הכא בשעירבה כל אחת 
לעצמה עסקינן ורב לטעמיה 
דאמר הלכה כר''ש והוא שלא 
עירבו אבל עירבו שתי רשויות 

  הן:
. זה מטלטל עד עיקר מחיצה

כדמעיקרא דאמרינן הואיל 
והותרה הותרה ובכלי הבית 

דאי בששבתו. קאמר שמואל 
בחצר אפילו מחצר לחצר נמי 
דהא שמואל הוא דאמר. הלכה 
כר''ש ואפי' עירבה כל אחת 
לעצמה לא גזר משום מאני 
דבתים ואע''ג דהשתא הוו להו 
חצר אחת כשנפל לא אסרי להו 
בתים דהא שרי לאפוקי מבתים 
לחצר הואיל והותר למקצת 

   שבת:
. קחו טלית שקולו גלימא נגידו

   שם להיות מחיצה: ופרסו אותה
. דקסבר אהדרינהו רב לאפיה

   אסור לטלטל הסדין שבתוכה:
. קחו שקולי המייניה וקטרו בה

אבנטו וקשרו בו את הטלית 
  למחיצה:
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ָנה              ִמׁשְ

נִּ  ים, ָחֵצר ׁשֶ   ְפְרָצה ִלְרׁשּות ָהַרּבִ
ִחיד ְלתֹוָכּה  ִחיד אֹו ֵמְרׁשּות ַהּיָ ְכִניס ִמּתֹוָכּה ִלְרׁשּות ַהּיָ יב,  -ַהּמַ   ַחּיָ

ְבֵרי  יּדִ   . ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ים ְלתֹוָכּה  ים אֹו ֵמְרׁשּות ָהַרּבִ טּור,  -ִמּתֹוָכּה ִלְרׁשּות ָהַרּבִ   ּפָ
נֵ  ִהיא ּכְ ִמּפְ   ְרְמִלית. ַכ י ׁשֶ

  

ָמָרא              ּגְ

יוְ  ּום  ַרּבִ יםּדְ ֱאִליֶעֶזר, ִמׁשּ ים?!  ,ִנְפְרָצה ִלְרׁשּות ָהַרּבִ   ָהְוָיא ָלּה ְרׁשּות ָהַרּבִ
  

  ִאין, 
י    ,ֱאִליֶעֶזר ְלַטְעֵמיּה  ַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
י" ּום  ְיהּוָדה ַרּבִ יאֹוֵמר ִמׁשּ   : ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ּבָ  ים ׁשֶ ֶרְך ְלַעְצָמם, ַרּבִ   ְררּו ּדֶ
ְררוּ  ְררּו ּבָ ּבָ ֶ   . ַמה ׁשּ

  
  ִאיִני?! 

לְוָהָאַמר  יּדֵ   : ַרבָאַמר  ַרב ּגִ
ָאְבָדה ֶדה ְוהּוא ׁשֶ אֹותֹו ׂשָ ֶרְך ּבְ    !ָלֶהן ּדֶ

  
יָמא: ָהָכא ַנִמי ָאְבָדה ָלֶה  ,ְוִכי ּתֵ גֹון ׁשֶ אֹוָתּה ָחֵצר, ןכְּ ֶרְך ּבְ   ּדֶ

יְוָהָאַמר    : ֲחִניָנא ַרּבִ
ה ַמֲחלֹוֶקת   . ַעד ְמקֹום ְמִחיּצָ

  
  ֵאיָמא: 

ה ַמֲחלֹוֶקת    .ַעל ְמקֹום ְמִחיּצָ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ים ָקִמיּפְ  ִציֵדי ְרׁשּות ָהַרּבִ   י, ְלגֵ ּבְ

יּדְ  מּו,  ַרּבִ ים ּדָ ְרׁשּות ָהַרּבִ ים כִּ י ְרׁשּות ָהַרּבִ   ֱאִליֶעֶזר ָסַבר: ִציּדֵ
ַנן ָסְבֵר  ים ָדמוּ ִציּדֵ  :יְוַרּבָ ְרׁשּות ָהַרּבִ ים ָלאו כִּ    .י ְרׁשּות ָהַרּבִ

  
י ְרׁשוּ  ִציּדֵ ים ְוִליְפלֹוג ּבְ    !ָעְלָמאּדְ ת ָהַרּבִ

  
ים ִאי ִאיְפִליגּו  י ְרׁשּות ָהַרּבִ ִציּדֵ   ָעְלָמא, ּדְ ּבְ
ִליגֵ  :ֲהָוה ָאְמִריַנן י ּפְ ַנן ֲעֵליּה כִּ יּדְ י ַרּבָ    ,ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

י א ִחיּפּוֵפי ָהֵני ִמיּלֵ ִאיכָּ   , ֵהיָכא ּדְ
א ִחיּפּוֵפי ֵליכָּ    ,ֵאיָמא מֹודּו ֵליּה  ,ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

   !ָקָאַמר "ִמּתֹוָכּה"ְוָהא 
  

ַנן  ַאמּור ַרּבָ יֵדי ּדְ   . "ִמּתֹוָכּה", ָאַמר ִאיהּו ַנִמי "ִמּתֹוָכּה"ַאּיְ
  

ַנן?    ְוַרּבָ
  

יָאַמר  רּו ֵליּה ִאיְנהּו  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ים, ּוְמַהּדְ י ְרׁשּות ָהַרּבִ    ?"ִמּתֹוָכּה"ִציּדֵ
  

  רש"י
  מתני' 

. במלואה חצר שנפרצה לרה''ר
   או יותר מעשר:

. דרה''ר הוא ובגמרא קא חייב
   בעי לה:

. אבל מותר לכתחלה לא פטור
ע אמות דלאו אפי' תוך ארב

רה''ר היא אלא כרמלית היא 
   והוא הדין נמי מתוכה לרה''י:

  
  גמ' 

. בשדה שבררו דרך לעצמן
   אחת:

. ואינו רשאי מה שבררו בררו
   לגודרה אלמא קנו לה:

. שאבדה להן דרך באותו שדה
שהיה להן דרך בו ואינו יודע אי 
בצפונו אי בדרומו ובררו להן 

   אחת מן הרוחות:
א נמי כשאבדה וכי תימא הכ

. שאין להן הדרך באותה חצר
מקום המחיצה ניכר ובני רה''ר 
מרחיבין רה''ר לתוכה במקצת 
ואמרו שעד כאן היה רשותן וכי 
אמר ר''א רה''ר היא באותו 
מקום מחיצה קאמר שאלו 

   עוררין עליו:
והאמר רבי חנינא עד מקום 

. דמשמע כל מחיצות מחלוקת
החצר כולה עד מקום המחיצה 

חכמים עושין אותה  היו
כרמלית אבל במקום מחיצה 
מודו מכלל דר''א משוי ליה 

   לכוליה רה''ר:
. לעולם ואיבעית אימא

בשמקומות מחיצות ניכרות 
ואפילו הכי משוי ליה ר''א 
למקום מחיצה רה''ר דקא סבר 

   צידי רה''ר כרה''ר דמו:
. הני מילי היכא דאיכא חיפופי

סתם צידי רה''ר איכא חיפופי 
עצין יתידות אבנים גדולות נו

סמוך לכותל שלא יזיקוהו 
קרונות וההוא אויר שביניהם 
לכותל קרי צידי רשות הרבים 
ובההוא הוה אמינא הוא דפליגי 
רבנן ואמרו לאו רשות הרבים 
הוא ואסור לטלטל מתוכו 
לרשות הרבים משום דאיכא 
הפסק ולא עיילי בהא רבים. 
להדיא אבל הכא אימא מודו 

   ליה:
. לרשות היחיד א מתוכהוה

קאמר ר''א חייב אלמא כולה 
   חצר רה''ר משוי ליה:

. איידי דאמרי רבנן מתוכה כו'
ואנן פרכינן לרבנן אמאי נקטי 
מתוכה הא רבי אליעזר בתוכה 
מודה דכרמלית היא דמקום 

  מחיצה הוא דקא משוי רה''ר:
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ַנן לְ ָהִכי ָקָאְמֵר  יי ֵליּה ַרּבָ    :ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ים, ּדְ ִמי לֹא ָקא מֹוֵדית ָלן ֵהיָכא    ִטְלֵטל ִמּתֹוָכּה ִלְרׁשּות ָהַרּבִ

ים ְלתֹוָכּה  ִה טוּ ָפ ּדְ ּוֵמְרׁשּות ָהַרּבִ ֵני ׁשֶ ְרְמִליתר ִמּפְ    ?!יא כַּ
י' ָנא 'ִציּדֵ    .ַנִמי לֹא ׁשְ

  
יוְ     ?ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
  

ְרֵס  -ָהָתם  ים, לֹא ָקא ּדָ   י ָלּה ַרּבִ
ְרֵס  -ָהָכא  יםָקא ּדָ   .י ָלּה ַרּבִ

  
  

  רש"י
   



  להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                                                                                                                                           ""ָּכל ַּגּגֹות –מסכת עירובין פרק ט' 

         
23

        צה, אצה, אצה, אצה, א    ––––צד, א צד, א צד, א צד, א  .367
ָנה              ִמׁשְ

י רּוחֹוֶתיָה,  תֵּ ים ִמׁשְ ְפְרָצה ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ּנִ   ָחֵצר ׁשֶ
נִּ  ִית ׁשֶ י רּוחֹוָתיו, ְוֵכן ּבַ תֵּ   ְפַרץ ִמׁשְ

ְטלּו קֹורֹוָתיו אֹו ְלָחָייו  ּנָ    –ְוֵכן ָמבֹוי ׁשֶ
ת,  ּבָ אֹותֹו ׁשַ ִרים ּבְ   מּותָּ

  א, ַוֲאסּוִרים ֶלָעִתיד ָלבֹ
ְבֵרי  יּדִ    . ְיהּוָדה ַרּבִ

י   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ
ִרין ְל  תִאם מּותָּ ּבָ ִרין ֶלָעִתיד ָלבֹ - אֹותֹו ׁשַ   א, מּותָּ

ת -א ְוִאם ֲאסּוִרין ֶלָעִתיד ָלבֹ ּבָ   . ֲאסּוִרין ְלאֹותֹו ׁשַ
  

ָמָרא              ּגְ

ַמאי ָעְסִקיַנן    ?ּבְ
רּבְ  :ִאיֵליָמא יְתָחא הּוא ?ֶעׂשֶ י רּוחֹות ַנִמי ּפִ ּתֵ יְתָחא הּוא, ִמׁשְ ֲאַמר ּפִ ָנא ֵמרּוַח ַאַחת ּדַ    !ַמאי ׁשְ

ר,  ָיֵתר ֵמֶעׂשֶ א ּבְ   ֶאּלָ
  ֵמרּוַח ַאַחת ַנִמי!  ִאי ָהִכי, ֲאִפיּלוּ 

  
  : ַרבָאַמר 

ר,  ֶעׂשֶ  ְלעֹוָלם ּבְ
ְפְרָצה    צד,ב ּנִ ֶקֶרן ָזִויתּוְכגֹון ׁשֶ   . ּבְ

ֶקֶרן ָזִוית לֹא ָעְבֵד  ִפיְתָחא ּבְ יינְ י ִא ּדְ    .ׁשֵ
  
  

י רּוחֹוָתיו" תֵּ ְפַרץ ִמׁשְ ּנִ ִית ׁשֶ   . "ְוֵכן ּבַ
  

ָאְמִריַנן:  ָנא ֵמרּוַח ַאַחת ּדְ י 'ַמאי ׁשְ ְקָרה יֹוֵרד ְוסֹוֵתםּפִ   , 'ּתִ
י רּוחֹות ַנִמי ֵליָמא:  ּתֵ ְקָרה יֹוֵרד ְוסֹוֵתם'ִמׁשְ י ּתִ   ! 'ּפִ

  
ֵמיּה  ַרבָאְמִרי ְדֵבי  ְ   : ַרבּדְ ִמׁשּ

ֶקֶרן ָזִוית.  ְפַרץ ּבְ ּנִ גֹון ׁשֶ   כְּ
ֲאַלְכסֹון,    ְוֵקירּויֹו ּבַ

א  ֵליכָּ ְקָרה יֹוֵרד ְוסֹוֵתם'ְלֵמיַמר: ּדְ י ּתִ   . 'ּפִ
  
  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

ר.  ָיֵתר ֵמֶעׂשֶ   ֲאִפיּלּו ּבְ
  

  ֵמרּוַח ַאַחת ַנִמי!  ,ִאי ָהִכי
  

ּום  ִית"ִמׁשּ   . "ּבַ
  

י ְקׁשֵ     ,ּוַבִית ּגּוֵפיּה ּתִ
ָאְמִריַנן ָנא ֵמרּוַח ַאַחת, ּדְ ְקָרה יֹוֵרד ְוסֹוֵתם' :ַמאי ׁשְ י ּתִ   ,'ּפִ

י רּוחֹות ַנִמי ֵניָמא ּתֵ ְק ' :ִמׁשְ י ּתִ   ! 'ָרה יֹוֵרד ְוסֹוֵתםּפִ
  

   :ְותוּ 
מּוֵאל ְקָרה יֹוֵרד ְוסֹוֵתם' :ִמי ִאית ֵליּה ִלׁשְ י ּתִ    !?'ּפִ

   :ְוָהא ִאְתַמר
ְקָעה, ַאְכַסְדָרה ּבְ    ּבִ

  ָאַמר:  ַרב

  רש"י
  מתני' 

. בשבת לרשות חצר שנפרצה
   הרבים:
. הואיל לאותה שבת מותרין

והותר למקצתה: שניטלה 
   קורתו או (לחייו) גרסינן:

   . לשבת הבאה:לעתיד לבא
. בגמרא מפרש אם מותרין כו'

דרבי יוסי מחמיר והכי קאמר 
כשם שאסורין לעתיד לבא כך 

   אסורין היום:
  

  גמ' 
. דאצטריך ליה במאי עסקינן

   למנקט משתי רוחותיו:
. ומשום הכי אילימא בעשר

וח אחת לא דאמרינן פתחא מר
   הוא:

משתי רוחותיו נימא נמי פתחא 
. דקא סלקא דעתיה משתי הוא

רוחות זו כנגד זו קאמר כגון 
   מזרח ומערב:
. בה פרצה אחת כגון שנפרצה

שתופסת בשתי רוחותיה דהיינו 
   בקרן זוית:

. דפיתחא בקרן זוית לא עבדי
   דלאו אורחיה הוא:

. אכתי משתי רוחות נמי וכו'
   לקא דעתיה שתי רוחות ממש:ס

. הא נמי בקרן זוית אמרי בי רב
אע''ג דבעשר אוקימנא לא 
אמרינן פתחא הוא דפתחא 
בקרן זוית לא עבידי ומשום פי 
תקרה נמי לא כגון שקירויו 
באלכסון בשפוע כגון גגין שלנו 
דליכא פה דהיינו כעין ארזילא 
דאמרינן בעושין פסין (לעיל דף 

   כה:):
מתניתין אפילו  ושמואל אמר

. ולא מיתנא ליה ביתר מעשר
אלא בשתי רוחות כדמפרש 
ואזיל ואחצר קא מהדר 

   שמואל:
. דלא אפשר ברוח משום בית

אחת משום פי תקרה יורד 
   וסותם:

ותו מי אית ליה לשמואל פי 
. דמוקמינן תקרה יורד וסותם

לה מתני' ביותר מעשר וקאמר 
דבית לא מתסר והאמר שמואל 

באכסדרה בבקעה  בריש פרקין
דאין מטלטלין בה אלא בארבע 

   אמות:
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ּה  כּוּלָ ר ְלַטְלֵטל ּבְ    .מּוּתָ
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ּה  ע ַאּמֹות!  ,ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבָ ַאְרּבַ א ּבְ   ֶאּלָ
  

ָיא,    ָהא לֹא ַקׁשְ
ע ַאְרּבַ י ֵלית ֵליּה ּבְ    ,כִּ

לׁש  ׁשָ   ִאית ֵליּה.  -ֲאָבל ּבְ
  

ָיא!  ל ָמקֹום ַקׁשְ   ִמכָּ
  

י  ְדָאְמִרי ּבֵ ֵמיּה  ַרבכִּ ְ   : ַרבּדְ ִמׁשּ
ֲאַלְכסֹון,  ֶקֶרן ָזִוית ְוֵקירּויֹו ּבַ ְפַרץ ּבְ ּנִ גֹון ׁשֶ   כְּ

ֶקֶרן ְפַרץ ּבְ ּנִ גֹון ׁשֶ ע.  ָהָכא ַנִמי, כְּ ַאְרּבַ   ָזִוית ְוֵקירּויֹו ּבְ
  

ַרב מּוֵאל לֹא ָאַמר כְּ    !לֹא ָקָתֵני 'ֲאַלְכסֹון' – ׁשְ
מּוֵאל ׁשְ ן ָהְוָיא ֵליּה ַאְכַסְדָרה - ְוַרב לֹא ָאַמר כִּ   !ִאם כֵּ

  
ּה.  :ָאַמרּדְ  ,ְוַרב ְלַטְעֵמיּה  כּוּלָ ר ְלַטְלֵטל ּבְ   ַאְכַסְדָרה מּוּתָ

  
ִאיְתַמר    :ּדְ

ְקָעהה ּבְ ַאְכַסְדָר     :ּבִ
  ָאַמר:  ַרב

ּה.  ר ְלַטְלֵטל ּכּוּלָ   מּוּתָ
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ע ַאּמֹות.  ַאְרּבַ א ּבְ ּה ֶאּלָ   ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבָ
  
ּה  ַרב" כּוּלָ ר ְלַטְלֵטל ּבְ ְקָרה יֹוֵרד ְוסֹוֵתם' :ָאְמִריַנן – "ָאַמר: מּוּתָ י ּתִ   . 'ּפִ
מּוֵאלוּ " ע ַאּמֹותָאַמר: ֵאין ְמַטְלְט  ׁשְ ַאְרּבַ א ּבְ ּה ֶאּלָ ְקָרה יֹוֵרד ְוסֹוֵתם' :לֹא ָאְמִריַנן -"ִלין ּבָ י ּתִ   . 'ּפִ
  

ר  ֶעׂשֶ ִליגֵ  -ּבְ י ָעְלָמא לֹא ּפְ   י.ּכּוּלֵ
י  ִליֵגיכִּ ר.  ּפְ ָיֵתר ֵמֶעׂשֶ   ּבְ

  
  

ָאְמֵר  א ּדְ    :יְוִאיכָּ
ָיֵתר  ִליגֵ  -ּבְ י ָעְלָמא לֹא ּפְ    ,יּכּוּלֵ

ִליגֵ  י ּפְ ר. י ּבְ כִּ   ֶעׂשֶ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ ְוָהא 
ָעה    צה,א יר ּבְ  -קֹוָרה ַאְרּבָ הַמּתִ    .חּוְרּבָ

  
ר ֲאבּוּה ָאַמר  ַרב ַנְחָמןוְ  ה ּבַ   : ַרּבָ

ָעה  יר ּבְ  -קֹוָרה ַאְרּבָ ִיםַמּתִ    .ּמַ
  

י?    ַמּנִ
  

 ְ ר ּדְ ָנא ְלַהְך ִליׁשּ ֶעׂשֶ ִליגֵ  -ָאַמְרּתָ ּבְ ר, ְוִד לֹא ּפְ ֶעׂשֶ   ְבֵרי ַהּכל. י ּבְ
 ְ ִליגֵ ּדְ ָנא ְלַהְך ִליׁשּ ר ּפְ ֶעׂשֶ    .ַרבכְּ י ָאַמְרּתָ ּבְ

  
  

א  לּוְגּתָ ּפְ ֵיי ְוָרָבא ּבִ מּוֵאל ָקִמיּפְ ּדְ ֵליָמא ַאּבַ   י, ְלגֵ ַרב ּוׁשְ
ִאיְתַמר    :ּדְ

י ַאְכַסְדָרה ּבֵ ְך ַעל ּגַ    :ִסיכֵּ

  רש"י
. במקום שצריך לעשות כי לית ליה בארבע

ארבע מחיצות בסתימת פי תקרה יורד 
   וסותם כגון אכסדרה:

. דאי היתה בה מחיצה כהלכתה אבל בשלש
   ופי תקרה לשלש מחיצות מכשיר:

. שתי רוחות אמאי לא אמרינן פי מ''מ קשיא
סותם ושמואל לא מצי מוקי תקרה יורד ו

בקירוי אלכסון דא''כ ברוח אחת נמי תתסר 
   הואיל דיותר מעשר:

. דהאי שתי רוחות קרן זוית כדאמרי בי רב
  קאמר:
. נמי אף ע''ג דלא איירי ביה מתניתין וקירויו

מבעי ליה לאוקומי שאינו כשאר תקרות אלא 
משופע לדידי נמי האי שתי רוחות חדא קרן 

ון שנפרץ זה הכותל מן הקירוי זוית הוא וכג
על פני כל הפרצה סמוך לה במזרח ובצפון 
חמש אמות לכאן ברוחב ד' אמות וחמש 
אמות ועוד לכאן ברוחב ארבע נמצאו כאן 
ארבע פיות שצריך לסתום פי תקרה בחמש 
אמות למזרח וחמש ועוד לצפון הרי שתי 
סתימות ועכשיו נמצאו סתימות הללו 

ית מרוחקות ממקום נמשכות לפנים בחלל הב
המחיצה ד' לכאן וד' לכאן וצריך לסתום פי 
תקרה ארבע בשפת מקצוע פרצת הקירוי 
המזרחי בדרומה משפת המזרחי ולכותל וכן 
ארבע בשפת מקצוע פרצת הצפונית לשון קצר 
שנפרץ בקרן זוית וקירויו נפרץ בארבע ברוחב 
לפנים למזרח וכן לצפון ואורך פרצת הקירוי 

אן וחמש אמות ועוד לכאן חמש אמות לכ
כמדת פרצת הכותל שיש כאן ארבע פיות 
תקרה אחת למזרח חמש אמות ארכה ואחת 
אורך ארבע סמוך לה בדרום ועוד אחת לנגד 
פרצת כותל הצפוני חמש אמות ארכה ואחת 
סמוך לה ארכה (ארבע) במקצוע מזרחית 

   ובארבע לית לשמואל פי תקרה יורד וסותם:
. כרב אלכסון לא קתניה''ג שמואל לא אמר 

להכי לא אוקמא שמואל בעשר ובקירוי שלם 
כרב דבית קתני סתמא וכל הבתים קירוין 
חלקין ולא באלכסון הלכך . נהי נמי דפתחא 
לא הוי בקרן זוית נסתמה פי תקרה בשתי 
רוחות אבל פרצת הקירוי איכא למימר 
דקתני בית שנפרץ בית וקירויו עמו קאמר 

רן זוית אצטריכא ליה ובשתי רוחות כגון ק
דאי ברוח אחת אפילו נפחת הקירוי בד' רוחב 
כנגד כל הפרצה דהיינו אורך יותר מעשר אין 
כאן אלא שלש פי תקרה אחת ארוך ושנים 

   קצרים ובשלש אית ליה יורד וסותם:
. דא''כ דנפרץ הקירוי ורב לא אמר כשמואל

עמהן ויש כאן ארבע פיות אפילו הכי איכא 
יורד וסותם דהכי סבירא ליה  למימר בכולהו

   באכסדרה בבקעה:
. עלמא לא פליגי. דבלאו סתימת בעשר כולי 

   פי תקרה נמי פתחים הם:
. חורבה הפרוצה קורה ארבעה מתיר בחורבה

ברשות הרבים ונאסרה בטלטול ויש בה קורה 
ראשיה נתונים על שני יתידות מותר לטלטל 
תחתיה דארבע פיותיה יורדין וסותמין ב' 

  צדה וב' בראשיה:ב
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יִמין ּצִ ׁש ָלּה ּפַ ּיֵ יָרה,  - ׁשֶ ׁשֵ   כְּ
יִמיןֵאין ָלּה ּפַ     - ּצִ

ֵיי יָרה,  ַאּבַ ׁשֵ   ָאַמר: כְּ
סּוָלה.  ָרָבאוְ    ָאַמר: ּפְ
  
ֵיי" יָרה :ָאַמר ַאּבַ ׁשֵ ְקָרה יֹוֵרד ְוסֹוֵתם' :ָאַמר – "כְּ י ּתִ   . 'ּפִ
סּוָלה ָרָבאוְ " ְקָרה יֹוֵרד ְוסֹוֵתם' :לֹא ָאַמר - " ָאַמר ּפְ י ּתִ   . 'ּפִ
  

מוּ  ׁשְ ַרב, ְוָרָבא כִּ ֵיי כְּ   ֵאל? ֵליָמא ַאּבַ
  

א  יּבָ ִליגֵ ּדִ ַאּלִ מּוֵאל ּכּוֵלי ָעְלָמא לֹא ּפְ   י. ׁשְ
ִליגֵ  י ּפְ א כִּ יּבָ   ַרב, ּדְ י ַאּלִ

ֵיי  ַרב.  -ַאּבַ   כְּ
ָהֵני ְמִחיּצֹות  -ְוָרָבא  א ּדְ אן לֹא ָקָאַמר ַרב ָהָתם, ֶאּלָ   י. ַאְכַסְדָרה ֲעִביֵד לְ ַעד כָּ

ָהֵני  ה ֲעִביֵד ְלסוּ  ְמִחיּצֹות ָלאוֲאָבל ָהָכא, ּדְ   . לֹא –י כָּ
  

  רש"י
. עמודין קבועין שיש לה פצימין

   במחיצותיה פחות מג':
. אליבא דשמואל כ''ע לא פליגי

כלומר ודאי כדקאמרת אביי 
כרב ולא כשמואל דמודה אביי 
דלשמואל פסולה דכיון 
דבאכסדרה דהנך פיות תקרה 
לאכסדרה נעשו ואפ''ה אסר 
בטלטול שבת כ''ש דלא מהני 

   א לסוכה עבידי:לענין סוכה דל
. כלומר הא כי פליגי אליבא דרב

דאמר רבא כשמואל ולא כרב 
לא היא דרבא נמי כרב אמרה 
למילתיה ואמר לך ע''כ לא קא 

   שרי רב לענין שבת:
. פי' אותן אלא דהני מחיצות

הקורות הנתונים על ארבעה 
עמודים דאינהו פי תקרה 

   לאכסדרה עבידי:
. לשם סוכה אע''ג לאו לסוכה

א בעי מחיצות לשמן כולי דל
   האי מיהא לא מקילינן:
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י" ִרין יֹוֵסי ַרּבִ ת[ אֹוֵמר: ִאם מּותָּ ּבָ ִרין ֶלָעִתיד ָלבֹא,  - ְלאֹותֹו ׁשַ   מּותָּ

ת -ְוִאם ֲאסּוִרין ֶלָעִתיד ָלבֹא  ּבָ   ]."ֲאסּוִרין ְלאֹותֹו ׁשַ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
י יר?  ַרּבִ   יֹוֵסי ֶלֱאסֹור, אֹו ְלַהּתִ

  
ׁשֶ ָאַמר    : תַרב ׁשֵ

  ֶלֱאסֹור. 
  

יְוֵכן ָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
  ֶלֱאסֹור. 

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

יָאַמר "   : יֹוִסי ַרּבִ
ֲאסּוִרין ֶלָעִתיד ָל  ם ׁשֶ ׁשֵ ת -  אבֹּכְ ּבָ ְך ֲאסּוִרין ְלאֹותֹו ׁשַ   . "ּכָ

  

  רש"י
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   :ִאיְתַמר

ר יֹוֵסף יא ּבַ   ָאַמר:  ַרב ִחּיָ
יֲהָלָכה כְּ     .יֹוֵסי ַרּבִ

מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
יֲהָלָכה כְּ    ְיהּוָדה.  ַרּבִ

  
מּוֵאלּוִמי ָאַמר    ָהִכי?!  ׁשְ

   :ְוָהְתַנן
יָאַמר "   : ְיהּוָדה ַרּבִ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ
חּוִמין.  ֵעירּוֵבי תְּ   ּבְ

ֵעירּוֵבי ֲחֵצירֹות  ּלא ָלַדַעת,  - ֲאָבל ּבְ ין ׁשֶ ין ָלַדַעת ּבֵ   ְמָעְרִבין ּבֵ
ָפָניו,  ּלא ּבְ ִכין ָלָאָדם ׁשֶ ּזָ   ְלִפי ׁשֶ

ָפָניו ּלא ּבְ   . (פא:) "ְוֵאין ָחִבין ׁשֶ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר    : ׁשְ
יֲהָלָכה כְּ    ְיהּוָדה.  ַרּבִ

  

א ,ְולֹא עֹוד    :ֶאּלָ
ָנה  ָ ׁשּ ל ָמקֹום ׁשֶ יכָּ מֹותֹו.  ַרּבִ ֵעירּוִבין ֲהָלָכה כְּ   ְיהּוָדה ּבְ

  

ָאהֵליּה  ְוָאַמר ּתָ ְגּדַ   : ַרב ְיהּוָדהלְ  ַרב ָחָנא ּבַ
מּוֵאל ל קֹוָרתֹו אֹו ְלָחָייו ,ָאַמר ׁשְ יּטַ ּנִ ָמבֹוי ׁשֶ    ?ֲאִפיּלּו ּבְ

ֵעירּוִבין ָאַמְר  ְמִחיּצֹותְוָאַמר ֵליּה: ּבְ י ְלָך, ְולֹא ּבִ   !ּתִ
  

  : ַרב ָעָנןָאַמר 
יּה ּדִ  א ִלי ִמּנֵ ְרׁשָ מּוֵאלְלִדיִדי ִמיּפַ     :ׁשְ

אן  ְפְרָצה לְ  - כָּ ּנִ ְרְמִלית, ׁשֶ   כַּ
אן  ים - כָּ ְפְרָצה ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ּנִ   .ׁשֶ

  
  

  רש"י
. דצריך במה דברים אמורים

   להודיע בפרק חלון:
. לעולם הוא זכות ערובי חצירות

להן אבל עירובי תחומין פעמים 
שהוא חוב שמפסידין לרוח 

   שכנגדה:
. שרי כר' נפרצה לכרמלית

יהודה דאי נמי אתי לאפוקי 
ורייתא לבר לאו איסורא דא

  איכא:
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ָנה              ִמׁשְ

ים.  ֵני ָבתִּ י ׁשְ ּבֵ יה ַעל ּגַ   ַהּבֹוֶנה ֲעִלּיָ
ים ׁשִ ִרים ַהְמפּוּלָ ׁשָ     - ְוֵכן ּגְ

יֶהן ּבְ  ְחתֵּ ת, ְמַטְלְטִלין תַּ ּבָ ַ   ׁשּ
ְבֵרי  יּדִ    .ְיהּוָדה ַרּבִ

  אֹוְסִרין.  ֲחָכִמיםוַ 
  

יְועֹוד ָאַמר    : ְיהּוָדה ַרּבִ
ׁש.    ְמָעְרִבין ְלָמבֹוי ַהְמפּוּלָ

  . אֹוְסִרין ֲחָכִמיםוַ 
  

ָמָרא              ּגְ

הָאַמר    : ַרּבָ
יָמא ַהְיינּו ַטְעָמא  יּדְ לֹא ּתֵ ָקא ָסַבר ,ְיהּוָדה ַרּבִ ּום ּדְ אֹוַרְייָתא :ִמׁשּ י ְמִחיּצֹות ּדְ ּתֵ    ,ׁשְ

א ָקָסַבר ֶאּלָ ּום ּדְ ְקָרה יֹוֵרד ְוסֹוֵתם' :ִמׁשּ י ּתִ   '.ּפִ
  

ֵייֵאיִתיֵביּה    : ַאּבַ
ן ָאַמר " יָיֵתר ַעל ּכֵ   : ְיהּוָדה ַרּבִ

ים  י ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵני ִציּדֵ ְ ים ִמׁשּ ֵני ָבתִּ ׁש לֹו ׁשְ ּיֵ    –ִמי ׁשֶ
אן ה ֶלִחי ִמּכָ ֶאְמ  ,עֹוׂשֶ א ְונֹוֵתן ּבָ אן, ְונֹוׂשֵ   ַצע. ְוֶלִחי ִמּכָ

ָכךְ ָאְמרּו לֹו: ֵאין ְמָעְר  ים ּבְ   !"ִבין ְרׁשּות ָהַרּבִ
  

  ָאַמר ְלהּו: 
  ִאין,  -ֵמַהִהיא 

ּה  - ֵמָהא  ַמע ִמיּנָ א ְלִמׁשְ    .ֵליכָּ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ְיָקא.    ַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ

  
ָקָתֵני:    ִמּדְ

י ְועֹוד ָאַמר"   : ְיהּוָדה ַרּבִ
ָמבֹוי ַהְמ  ׁש, ְמָעְרִבין ּבְ   פּוּלָ

  . "אֹוְסִרין ֲחָכִמיםוַ 
ָלָמא ׁשְ ָקא ָסַבר :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ּום ּדְ ְקָרה יֹוֵרד ְוסֹוֵתם' :ִמׁשּ י ּתִ ָקָתֵני  - 'ּפִ   , "ְועֹוד"ַהְיינּו ּדְ

א ִאי ָאְמַרּתְ  ָקא ָסַבר :ֶאּלָ ּום ּדְ אֹוַרְייָתא' :ִמׁשּ י ְמִחיּצֹות ּדְ ּתֵ    ?!"ְועֹוד"ַמאי  - 'ׁשְ
  

ַמ  ּה ׁשְ    .ע ִמיּנָ
  

        הדרן עלך כל גגותהדרן עלך כל גגותהדרן עלך כל גגותהדרן עלך כל גגות
        

  

  רש"י
  מתני' 

. והם בשני על גבי שני בתים
צידי רה''ר מטלטלין תחת 
העלייה דפי תקרה מכאן ומכאן 

   יורד וסותם:
. שיש וכן גשרים המפולשים

להם מחיצות מלמטה בשני 
   הצדדים:

. הואיל מערבין למבוי המפולש
   ואיכא שתי מחיצות:

  
  גמ' 

. הלכה למשה מסיני דאורייתא
ן בפ''ק (דף ד.) שיעורין כדאמרינ

חציצין ומחיצות הלכה למשה 
מסיני והרי יש כאן ב' מחיצות 
משני הבתים דאי לאו משום פי 

   תקרה לא הוה שרי:
. רישא דברייתא יתר על כן וכו'

אחד חלון שבין שני בתים ואחד 
חלון שבין שתי חצירות וגשרים 
ונפשות ורה''ר המקורה 
מטלטלין תחתיהן בשבת דברי 

יהודה יתר על כן אמר רבי ר' 
יהודה דאפילו רה''ר גמורה ואין 
שם תקרה למימר יורד וסותם 
שרי בשתי מחיצות של שני צידי 

   רה''ר:
. מצית למשמע מההיא אין

דשתי מחיצות דאורייתא אבל 
ממתני' לא שמעינן לה דטעמא 

   משום סתימת פי תקרה הוא:
. דאית ליה מתני' נמי דייקא

יצות לרבי יהודה שתי מח
   דאורייתא:

. טעמיה דר' אי אמרת בשלמא
יהודה דקמייתא משום דשתי 
מחיצות דאוריי' היינו דקתני 
ועוד זו דמשמע ועוד זו אע''ג 
דליכא פי תקרה מתיר ר' יהודה 
משום האי טעמא אלא אי 
אמרת טעמיה בקמייתא משום 
פי תקרה מאי ועוד הא במבוי 
ליכא פי תקרה לשון אחר מתני' 

כרבה דטעמא  נמי דייקא
דקמייתא משום פי תקרה הוא 
וה''ג אא''ב דטעמא דר''י 
בקמייתא משום דקסבר פי 
תקרה יורד וסותם ובתרייתא 
משום שתי מחיצות היינו דקתני 
ועוד זו מתיר רבי יהודה ואע''ג 
דליכא פי תקרה משום שתי 
מחיצות אלא אי אמרת 
קמייתא נמי משום שתי 
מחיצות מאי ועוד היא היא 

טא דמערבין ראשון ופשי
שמעתי ואית דגרסי כלישנא 

  בתרא ומסתברא כוותייהו:


