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  .צד ד� עירובי�
  ?מה דינה, ר"חצר שנפרצה במלואה או יותר מעשר אמות לרה

  
  ר ולהיפ�"המוציא מתוכה לרה  י ולהיפ�" לרה1המכניס מתוכה  

  )אמות' בתו& ד(פטור ומותר   ר" דהיא כרה חייב   לרבי אליעזר
�  מפני שהיא ככרמלית  אבל אסור פטור   לחכמי

  
  ?אליעזר באופני� דלהל�' מה הדי� לר, מקו� המחיצהאליעזר אלא על ' למסקנא דלא פליג ר

  
  כשניכר מקו� המחיצות  כשלא ניכר מקו� המחיצות  

  הוי כרמלית  ר" דזכו בו בני רה ר "הוי רה  2לתירו  הראשו�
   משו� דקא דרסי לה רבי� ר "הוי רה  3לאיבעית אימא

  
  ].ה אבל"תוד[? ר"ר כרה"הא� צידי רה

  
  דליכא חיפופיהיכא   היכא דאיכא חיפופי  

  ר" הוי כרה:לרב פפא ולסוגיי�  אליעזר' לר
  ר" לא הוי כרה:לרב אחא

  ר"הוי כרה
�  ר"לא הוי כרה  לחכמי

  
  ?ה באופני� דלהל� מה דינ, בשבתר" לרהחצר שנפרצה

  
   רוחות בשתי בנפרצה  

  זה מול זה
  רוחות בנפרצה בשתי   ברוח אחתבנפרצה 

  בקר� זוית 
  4יוסי' י ור"מחלוקת ר  ותר לטלטל ומ הוי פתח   בנפרצה בעשר

  יוסי' יהודה ור' מחלוקת ר  'מיביותר בנפרצה 
  

                                                           
 .אלא הכוונה על מקו� המחיצה, דאי, הכוונה מתוכה ממש' לקמ, תעמיד הגמ 1
רבי� שבררו דר& "ל ש" משו� דס,ר"א הכא כרה"ל שהטע� שחשיב ליה ר"התירו. הראשו, ס 2

ר מרחיבי, "וג� כא, מיירי באופ, שאי, מקו� המחיצות ניכר ובני רה, "מה שבררו בררו  לעצמ, 
א שיש "ובמקו� זה שיש עליו עוררי, אמר ר, ר"תוכה במקצת ואומרי� שעד כא, היתה רהר ל"רה

 .אול� בשאר החצר ולפני� מודה הוא לרבנ, שהוי כרמלית, ר"לו די, רה
ל שבעלמא "ומשו� שס, ר"אליעזר רה' משוה להו ר  לתירו. זה ג� כשמקו� המחיצות ניכרות 3

  .ר"ר כרה"צידי רה
, מ כיו, שאי, דר& אנשי� לעשות פתח בקר, זוית"מ, ר פירצה של יותר מעשרדא� שאי, כא, שיעו 4

' ואליבא דשמואל מיירי מתניתי, אפי. ובהכי מיירי מתניתי, אליבא דרב. לכ, אי, לזה די, פתח
רוחות ' מ נקטה המשנה ב"מ, רוחות' וא� שבאופ, זה אי, חילוק בי, רוח אחת לב, ביותר מעשר

ביותר מעשר ' משו� שבבית יש תקרה ואפי, י אפשר להעמיד ברוח אחתשבבית א, משו� די, בית
  .אמרינ, פי תקרה יורד וסות�
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  :עירובי� ד� צד
  ?באופני� דלהל� מה דינו, יותר מעשר אמותעשר או בבית שנפר  בשבת לחצר שאינה מעורבת ב

  
  בנפר  בשתי רוחות  

   זה מול זה
  בנפר  בשתי רוחות  בנפר  ברוח אחת

   בקר� זוית
  ' פי תקרה וכו:לרב   ומותר לטלטל אמרינ, פי תקרה יורד וסות�   ישרכשקירויו 

  1 לא אמרינ,:לשמואל
  יוסי' י ור" מחלוקת ר:ביותר מעשר  2כשקירויו באלכסו�

   ומותר לטלטל  הוי פתח :בפחות מעשר
  3יוסי' י ור"מחלוקת ר

  
  ].ה בשתי"דתו[? הא� אמרינ� בה פי תקרה יורד וסות�, אכסדרה שחסר לה מחיצות כדלהל�

  
בחסר לה   

  4מהרביעית
בחסר לה 

  מחיצה אחת
' בחסר לה ב
 מחיצות 
�  כמי� גא

' ב ה לבחסר 
 חיצות מ

  זה מול זה
בחסר 

' ה גל
  מחיצות

  בחסר לה 
  מחיצות' ד

   אמרינ,:לרב   אמרינ,  י"לרש
  אל :לשמואל

   אמרינ,:לרב  אמרינ,  'לתוס
   לא:לשמואל

  לא אמרינ,

  
  ?י"מה דינה לשיטת רש, בעה עמודי�אכסדרה בבקעה שיש לה רק אר

  
  כשיש ב� עמוד לעמוד יותר מעשר אמות  כשיש ב� עמוד לעמוד עשר אמות  

  ' אמרינ, פי תקרה וכו:לרב  אמרינ, פי תקרה יורד וסות�  ללישנא קמא
  ' לא אמרינ, וכו:לשמואל

  ' אמרינ, פי תקרה וכו:לרב  לאיכא דאמרי
  ' לא אמרינ, וכו:לשמואל

  תקרה יורד וסות�לא אמרינ, פי 

  
  

                                                           
ולשמואל מה שלא אומרי� כא, . ל דכיו, שקירויו ישר אמרינ, הכא פי תקרה יורד וסות�"רב ס 1

מקומות שצרי& לומר פי ' דמיירי באופ, שנשבר כעי, מדרגות ויש דמשו� , פי תקרה יורד וסות�
  .ג אמרינ, פי תקרה יורד וסות�"בכה' ל דאפי"ורב ס, קרה יורד וסות� וזה לא אמרינ,ת
שהכוונה שהתקרה היתה , י מפרש"ורש. באופ, זה אי אפשר לומר פי תקרה יורד וסות� 2

ה "בד(' ותוס. שבזה לא אמרינ, פי תקרה יורד וסות�, כמו גגות שלנו המשופעי�, באלכסו,
דבאופ, זה , באופ, שג� נפרצה התקרה באלכסו, וג� מקו� הקירות נפרצושמיירי , ופירש) וקירויו

  .אי אפשר לומר פי תקרה יורד וסות� איפה שהיה פע� תקרה וקירות
וכיו, , בפחות מעשר לא חשיב פתח'  לכ, אפי,דכיו, שנפר. בקר, זוית ואי, עושי� פתח בקר, זוית 3

  .וסות�ג פי תקרה יורד "שקירויו באלכסו, לא אמרינ, בכה
, דא� שפרוצה יותר מעשר או ברובה, דאיכא עלה ֵש� מחיצה', וכגו, שיש לה לחי או פס ד 4

 .אמרינ, פי תקרה יורד וסות� להחשיבה מחיצה


