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  .פט ד� עירובי�
  ?הא אפשר לטלטל מגג לגג של שני אנשי

  
  ט"כשגג אחד גבוה מחברו י  כששני הגגות באותו גובה  

  1אסור  מותר  מאיר' לר
  אסור  לרבנ�

  
  ?)ולא שבתו בבית, לכלי ששבתו בה (הא אפשר לטלטל במקומות דלהל�

  
  מגג לחצר לקרפ�  מקרפ� לקרפ�, מחצר לחצר, מגג לגג  

  אסור  2מותר  רמאי' לר
  אסור :מגג לגג  לרבנ�

  .לקמ# צא'  ע:מחצר לחצר וקרפ� לקרפ�
  אסור

  מותר  מותר  שמעו�' לר
  

  ?הא מותר לטלטל בגג אחד בכולו, )האוסרי לטלטל מגג לגג(אליבא דרבנ� 
  

  4במחיצות שאינ ניכרות  3במחיצות הניכרות  
  5אמות' רק בד  מטלטל בכולו  לרב

  מטלטל בכולו  לשמואל
  

                                                           
' ואפי ( מאיר שמה שחלוקי# דיורי# למטה אינו עושה חילוק למעלה' ל לר" דא� דס,'ומבואר בגמ 1

, גג לגגבי# ' מ כשיש הבדל גובה י"מ, א� לא עירבו הדיורי# שלמטה ביניה� מותר לטלטל מגג לגג
באופ# קבוע כגו# עמוד ואמת (י "י שבתו+ רה"רהעל מ גזר " דר,ל"ר ,ר"יש לגזור אטו תל ברה

' אטו תל גבוה י, שאסור להוציא מאחד לשני) הריחי� אבל לא כמו מכתשת וגיגית שמטלטלי#
 . ר וש� הוא איסור דאורייתא"י יבואו להתיר אותו ג� ברה" ברהנתירדא� , ר"ברה' ורחב ד

אבל דר+ הכותל , טל בי# החצרות דר+ פתח שבכותלמ שדוקא כשמטל"לדעת ר' ומבואר בגמ 2
מ "שאסור אליבא דר' דהרי הכותל עצמו הוא רשות בפני עצמה הגבוהה עשרה ורחבה י, אסור

  .ר"גזירה אטו תל ברה (לטלטל עליה 
ועל כ# מחיצות הבתי� נראי# , באופ# שאי# הבתי� מחוברי# זה לזה ויש אויר בי# בית לבית', פי 3

 קגוד אסי"ע אמרינ# "באופ# זה לכו, כשרוצה להסתכל תחת רגליו, לעומדי� על גג הבית
 .לטלטל בכל הגג כולו ויכול (" מחיצתא

ה א� היה ראשי הגג "שה, יפוהוס) ה מחיצות"בד(' ותוס, י פירש באופ# שהבתי� מחוברי�"רש 4
 חשוב מחיצות שאינ# כ"ג, שהעומד על הגג אינו רואה את מחיצות הבית, בולטי� מעבר הכתלי�

  .ניכרות
ולכ# ,  דהיינו לגג האחר(וכשאי# מחיצות ניכרות הרי שהוא פרו. במלואו למקו� האסור לו  5

  . אמות' אסור לטלטל בו אלא בד
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  :עירובי� ד� פט
  ?הא מותר לטלטל בכולו, אליבא דרבנ� גג גדול הסמו" לגג קט�

  
  בגג הקט�   בגג הגדול  

  א"להו
  דאביי 

  2 אסור:כשיש עליה דיורי  1מותר לטלטל
   מותר:כשאי� עליה דיורי

  כשאי� 
  לגג

  3אסורי� לטלטל    לרב יוס�   מחיצות
  כשיש לגג 

  מחיצות
  5 אסור:חיצה ראויה לדירהכשיש בו מ  4מותר לטלטל

  6 מותר:כשאי� בו מחיצה ראויה לדירה
  

                                                           
היות שהמחיצות של הגג הגדול , ובאופ# זה ג� רב מודה, תאמשו� שאמרינ# גוד אסיק מחיצ 1

  .ניכרות ה� משני הצדדי� של הגג הקט#
ולכ# נחשב הגג הקט# פרו. במלואו , ל מחיצה הנדרסת"דהו, באופ# זה לא אמרינ# גוד אסיק 2

  . ואסור לטלטל בו(לגדול 
, "פתח"חשיבי לעשות כא#  לא (כיו# שאינ� גיפופי ממש  מ"מ, דא� דאמרינ# גוד אסיק מחיצתא 3

 .ולכ# שניה� אוסרי� זה על זה, והרי שג� הגג הגדול פרו. לקט#
הרי שבי# הגג הגדול אל הקט# יש , דכיו# שיש מחיצות גמורות שעושי� גיפופי משני הצדדי� 4

 .ולכ# מותר לטלטל בגדול, פתח
 ואסור (לואו לגדול  הקט# פרו. במגגמ "מ, דא� שעל שניה� יש מחיצה גמורה הראויה לדירה 5

  .לטלטל בו
מ דבני "ש, דכיו# שאי# מחיצה ראויה על הקט#, לבני הגג הגדול מותר לטלטל ג� בקט#, פירוש 6

הגג רק לבני מותר ולכ# באופ# זה , הקט# סילקו עצמ� מלהשתמש בגג� ומחלו אותו לבני הגדול
 .הגדול להשתמש בו


