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  .צ ד� עירובי�
  ?מה דינ�, וגג יחידי לרבנ�, מ"לר) הרבה גגות שבאותו גובה�(גגי� השוי� 

  
  בפחות מבית סאתי�  ביותר מבית סאתי�  
  מותר  מותר  1לרב

  3מותר  2אסור  לשמואל
  

  ]ה איתמר"תוד[? הא� מותר לטלטל בספינה
  

  בפחותה מבית סאתי�  ביתירה מבית סאתי�  
  מותר  לרב

  4 אסור:פתהכפאה על פיה לזו
  מותר

  מותר  5אסור  לשמואל
  

  :עירובי� ד� צ
  ?מדוע נאסר לטלטל במקומות דלהל� אליבא דהתנאי� והאמוראי� דלהל�

  

  לרבנ�  מאיר' לר  
  נ דמותר"אה  6 מגג לחצר�לרב 

  8 מגג לקרפ��לשמואל 
   $משו� רב יצחק 
    9גזירה שמא יפחת הגג  7ר"גזירה אטו תל ברה

                                                           
ג� ו, הרי שניכרת המחיצה � לרבנ� דכיו� שמיירי בגג יחידי , � אליבא דרב ניכרי� המחיצותהנה באופני� אלו ג 1
 הרי שניכרי� המחיצות שבסו� כל הגגי� שבכל צד ה� מחיצות �  מאיר כיו� שכל הגגות מצטרפי� יחד' רל

תו� גג של בעל ב' א� שלעיל סבר רב שבגגי� השוי� אסור לרבנ� לטלטל אפי, ולכ� לא קשה דרב אדרב. הניכרות
אמנ� הוא , מ כא� הרי אינו פרו� במלואו דהרי הוא גג יחיד"מ, ומשו� שהוא פרו� במלואו לגג האסור, הבית אחד

א שאי� מחיצות של הבית מתחתיו " בהוסבראו ש(ר "ר ואי� מחיצות המבדילות בינו לבי� רה"פרו� במלואו לרה
 .י די� גוד אסיק"ולכ� מתר� שה� ניכרות ע, )ה קשיא" תוד� , ניכרות

ס המחיצות עשויות "כיו� שסו, ל שבכח די� גוד אסיק מחיצתא אי אפשר לומר שהגג חשוב כהוק� לדירה"ס 2
ג "ל שבכה"אכ� רב ס, ולכ� א� יש בו בית סאתי� אסור לטלטל בו כדי� כרמלית, לדירת מטה ולא לדירת מעלה

ות ניכרי� המחיצות החיצוניות מכול� ואומרי� גוד בכמה גג' מ אפי"גג יחידי אליבא דרבנ� או אליבא דרשהוא 
 .ולכ� הדי� שאפשר לטלטל בכולו, לעני� להחשב הגג כהוק� לדירה' ג מהני המחיצות אפי"בכה,  מחיצתאקאסי

'  הגמהא שסבר"אמנ� בהו, רשות אחתמ שאמר שה� "כ� הוא המסקנא ובהכי מיירי מתניתי� אליבא דר 3
אמות '  ובהאמות בז'  לטלטל בהיינו, י דמה שאמרה המשנה כל גגות רשות אחת"פירש, ששמואל אוסר בכל עני�

 .ה ושמואל" תוד�. בזה
כדי לדור תחתיה שיחשבו מחיצותיה זאת שלא עשה , א� הפ� את הספינה על פיה כדי לטוח אותה בזפת', פי 4

  . אמות' יתירה מבית סאתי� אלא בדבש� דירה ולא יכול לטלטל בזה ג� רב מודה שאינ� מחיצות ל, לש� דירה
  .ל שאי� המחיצות חשובות מוקפות לדירה אלא ה� עשויות להבריח מי�"דס 5
ומשו� שחשובי� כאילו , ביותר מבית סאתי�' מ מותר לטלטל בכול� אפי"ל שבגגי� שבאותו גובה לר"רב ס 6

א� (אול� לשמואל דכל גגות אלו . מ רק מגג לגג"ולמה התיר ר, רמ מגג לחצ"כ נתיר לטלטל לר"או, הוקפו לדירה
  .י"ודאי דליכא למיפר� שיטלטל מכרמלית לחצר שהיא רה, נחשבי� ככרמלית) רחבי� מבית סאתי�

' ר לתל הגבוה י"יבואו לטלטל מרה, י"א� נתיר לטלטל מחמת ששניה� רה, דכיו� שהגג גבוה והחצר נמוכה', פי 7
, מ"לשמואל שלא יטלטל מגג לקרפ� אליבא דר' ובזה ג� מיושב למה לא הקשתה הגמ. י"שהוא רה' ורחב ד

 .קרפ� הוא נמו� מהגגא הדה, שייכת גזירה זווהטע� משו� שג� ש� 
כ למה לא מתירי� רבנ� לטלטל מגג לקרפ� "א, ל בגג יותר מבית סאתי� דיש לו די� כרמלית"לשמואל דס', פי 8

 ).אמות מזה' מות מזה ובא' דהיינו ב (,אמות' בתו� ד
  .י לכרמלית"ונמצא מטלטל מרה, י"ה הגג פחות מבית סאתי� ויהיה רהויהי', פי 9


