
י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  
    91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

.כגד�  עירובי�:  
  ? כדלהל�גדולי�שה� המוקפי� גדר גבוהה עשרה  1הא� מותר לטלטל בגינה ובקרפ�

  
  ,בית דירה, שומירה, הא� בעינ�  ?עד כמה יהיו גדולי� ויהיה מותר  

  ? לעיר�סמו
  2בעינ!  עד בית סאתי�  יהודה ב� בבא' לר

  וסגי בבור שיח ומערה, לא בעינ!  עד בית סאתי�  יהודה' לר
  לא בעינ! כלו�  עד בית סאתי�  .)לעיל ד� יח(ק "לת

  לא בעינ! כלו�  3שבעי� ושיריי� על שבעי� ושיריי�  עקיבא' לר
  לא בעינ! כלו�  4בעינ! דוקא בית סאתי� מרובעות  )א"להו(אליעזר ' לר
  לא בעינ! כלו�  5שתהיה ארוכה עד פי שני� ברחבה  )למסקנא(אליעזר ' לר

  לא בעינ! כלו�  6י שני� ברחבהשתהיה ארוכה עד פ  יוסי' לר
    לא בעינ! כלו�  )ס"ו פעמי� ב"ט(גדול ככור ' אפי  אלעאי' לר

                                                           
 הוא מקו� המוק� מחיצות וקרפ�. גינה הוא מקו� גידול ירקות או זרעי� ואינו ראוי לדירה 1

  . וכדומהבלא תקרה ומשתמשי� בו לשמור בו עצי�
כלומר שאי! מותר לטלטל בגינה או בקרק� , איהודה אית ליה תרתי לחומר' י מבואר דר"מפירש 2

או שתהיה קרוב , או בית דירה, רק באופ! שאינו גדול מבית סאתי� וג� יש בו סוכת שומרי�
א� ' אבל יותר מבית סאתי� אפי. דאז דעתו להשתמש בה תמיד וחשובה כהוק� לדירה, לביתו

וברי� שא� הוק� להדיא לדירה וס ,)ה ובלבד"בד(' ועל זה חולקי� התוס. הוק� לדירה לא מהני
יהודה ב! בבא דלא מהני ליותר ' ל לר"ודוקא בשומירה בעלמא ס, ביותר מבית סאתי�'  אפימהני

י דוקא בקרפ� שאי! בו תשמיש כל כ, בזה "דשמא ג� אליבא דרש', וסיימו תוס. מבית סאתי�
י "מודה רש -רב אבל בדיר סהר מוקצה וחצר שתשמיש� , בהוק� לדירה לא מהני' החמיר שאפי

 .יהודה ב! בבא שמועיל בהוק� לבית דירה' אליבא דר
לא אמרו : "שאמר.) ריש ד� יח(ק דלעיל "עקיבא ה� דברי ת' דדברי ר) י"לפירש(' והקשתה הגמ 3

עקיבא מתיר ' כלומר דר, "איכא בינייהו דבר מועט"דותירצה , "בית סאתי� אלא לגינה ולקרפ�
, )טפחי�' ד(שלישי אמה '  והשיריי� ה� ב-דוקא שבעי� אמה ושיריי� על שבעי� אמה ושיריי� 

מ בי! שני "והנפ. (ריי� ועוד אצבע ומשהויאכ! בשיעור בית סאתי� מרובעות יש שבעי� אמה וש
  ].יא בעני! אחרפירשו את הקוש) ה רבי"בד(' תוסה [).השיעורי� הוא בער, שש אמות מרובעות

, "אמה אחת אי! מטלטלי! בתוכה' א� היתה ארכה יתר על רחבה אפי"אליעזר במשנה ' לשו! ר 4
 לא - שבס, הכל אי! בה יותר מבית סאתי� א�, א� מיעט ברחבה והוסי� על ארכה' ומשמע אפי

' בבעמוד ' אכ! הגמ. דסבר שלא התירו חכמי� היכא שלא הוק� לדירה אלא במרובע ממש, מהני
 ).! שאינו הגהה אלא פירוש"בר' אמנ� ע (.מגיהה את דברי המשנה

א אומר א� היתה ארכה יתר על פי שני� ברחבה "ר"יתא דקתני בה יבר' הביאה הגמ' בעמוד ב 5
בקרפ� שהוא בצורת מלב! ' כלומר שמותר לטלטל אפי, "אמה אחת אי! מטלטלי! בתוכה' אפי

 - אמה אחת בארכו ראול� א� היה ית, צר המשכ!דהיינו שארכו מאה אמה ורחבו חמשי� כח
 .אביי שכ! אנו שוני� במשנה כמו שכתוב בברייתאר ואמר רב ביבי ב. אסור לטלטל

ריבועא דריבעוה "יכא בינייהו אותירצה ד, א לפי המסקנא"דאלו ה� דברי ר', והקשתה הגמ 6
' ולר.  כשר- וא� ריבע ,א עיקר השיעור שיעשה כחצר המשכ! בצורת מלב!" שלרי"ופירש". רבנ!

.  כשר-וא� עשה מלב! ,  וכ, אומרי� לו לעשות לכתחילה-עיקר השיעור בריבוע , יוסי להיפ,
הא� מותר שיהיה באלכסו! המלב! יותר שהמחלוקת היא  ,ח"פירשו בש� ר) ה איכא"בד(' ותוס

היה אלכסו! שלא י,  בעיגולוהקצוות המרוחקי� של המלב! שיהי' או שצרי, לעשות בב,  אמה'מק
  .יוסי כשר ג� במלב! גמור' ולר, א אסור שיהיה באלכסו! יותר ממאה"דלר, יותר ממאה אמה


