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וכל שהוא ,  מותר לטלטל מזה לזה�הוא שיי� לשני בעלי� כש' מ כל שהוא אותו ש� רשות אפי"סברת ר 1

שמגג , וק בטע�אלא שיש בזה חיל. שהוא של בעלי� אחד אסור לטלטל מזה לזה' ש� שונה של רשות אפי
ואילו מגג או חצר לקרפ� טע� האיסור משו� שסוג , ר"לחצר טע� האיסור משו� גזירה אטו תל ברה

  .דאי  שימוש הקרפ� תדיר כגג וחצר, השימוש במקומות אלו שונה
מ שאני גג דאמרינ  שכש� שהדיורי� "מ, ביניה  שוה יכול לטלטל  ת ששמיול לחכמי� שכל רשו"א� דס 2

  .ולכ  אסור לטלטל מגג לגג כמו שאסור לטלטל מבית לבית, ה כ� ה� חלוקי� למעלהחלוקי� למט
אבל לא . או מחצר של יחיד לחצר של יחיד דשניה� אותו דבר, דהיינו מחצר של רבי� לחצר של רבי� 3

  .מחצר של יחיד לחצר של רבי�
  .חו! מגג לגג,  שוה מותרדכל רשות ששמו, וב  וזה של שמעו קרפ� זה של רא' אפי 4
ומותר לטלטל , לא הוי כבית, מ כיו  שגג אי  תשמישו תדיר וקבוע"מ, שהגג שלו והחצר של רבי�' ואפי 5

  .כ שות� בה"דהרי בחצר הזו הוא ג, ממנו לחצר
  .כ קרפ� שסוג תשמישו שונה"דדוקא גבי גג וחצר שתשמיש הגג והחצר שוי� ה� משא, דחד גברא' ואפי 6
מ א� עירבו דשכיחי מאני דבתי� בחצר "מ, בי  גג לחצר שמתירי� לטלטל' אפי, ליבא דחכמי�אבל א 7

 .)'עמוד ב(לקמ  ע כמבואר "בזה גזרו חכמי� אליבא דכו
  .ג שלא עירבו"ש רק בכה"ולא שרב פוסק כר, ש"שרב סובר שכ� מחלק ר, )ה אמר"בד(' ביארו התוס 8
אז מותר , יה� שאסור לה� להוציא כלי בתיה� לחצרל לרב שדוקא שלא עירבו בני החצר בינ"ס 9

אסור , אבל בעירבו שמצוי� כלי� שבבתי� בחצר, להוציא כלי� ששבתו בחצר לחצר אחרת ולגג ולקרפ�
 .גזירה שמא יבוא להוציא ג� לכלי� ששבתו בבית לחצר אחרת, לכלי� ששבתו בחצר' להוציא אפי

אכ  מהברייתא עצמה יש , אמות' לטלטל בו אלא בדל לרב דכל מבוי שלא נשתתפו בו אסור "כ� ס 10
כדי להדגיש , ולומר שבאה לכפול דבריה ולהגיד שוב שאי  מוציאי� מהחצר למבוי, לדחות את הראיה

  . ש ג� כשלא עירבו החצרות לעצמ "שחולקי� רבנ  על ר


