בס"ד

עירובין צ-צב שיטות ברשויות

רשויות דרבנן
ר' מאיר

חכמים

ר' שמעון

חצירות לעצמן \ גגין לעצמן \ קרפיפות לעצמן

קרפיפות לעצמן \ גגין וחצירות לעצמן

גגין וחצירות וקרפיפות כולן רשות אחת

גגין שוין

גג יחידי

גגין פחות\יותר
מי' טפחים

גג בין הגגין
מבית סאתים
ולמטה

אסור לטלטל ממנו
גזירה משום תל ברה"ר

יותר
מבית סאתים
מבית סאתים
ולמטה
מינכרא מחיצתא
דאמרינן גוד אסיק

לכו"ע מטלטל בכולו

רב

שמואל

מותר לטלטל בכולו

אין מטלטלין בו
אלא ד' אמות

מינכרא מחיצתא

רב

שמואל

מותר לטלטל בכולו

אין מטלטלין בו
אלא ד' אמות

מינכרא מחיצתא
דאמרינן גוד אסיק
ומוקף לדירה למטה
הוי מוקף לדירה גם לגג

לא עירבו
לכו"ע הן רשות אחת
דלא מצוי מאני דבתים בחצר

מבית סאתים
יותר
ולמטה
מבית סאתים
מחיצות ניכרות

לכו"ע
מטלטל בכולו

דהוי כקרפף
שלא הוקף לדירה

אין
מחיצות ניכרות

דרסי ביה רבים
לכו"ע אין מטלטלין בו
אלא ד' אמות

דהוי כקרפף
שלא הוקף לדירה
אע"פ שנעשו
המחיצות לדירה
למטה עבידן לדור
ולא לדירת הגג
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רב

שמואל ור' יוחנן

אינן רשות אחת

עדיין הן רשות אחת

גזירה משום מאני דבתים
דומה לג' חצרות
הפתוחות זו לזו
דלא גזר דילמא
אתא לאפוקי מאני
דהא חצר להא חצר
ה"נ לא גזרינן דילמא אתי
דרסי
לאפוקי מאני דבתים לחצר

לא
ביה רבים

רב

שמואל

אין מטלטלין בו
אלא ד' אמות

מותר לטלטל בכולו

לא אמרינן גוד אסיק
מחיצות הבתים

1

עירבו

אמרינן גוד אסיק
מחיצות הבתים

עירובין צ-צב שיטות ברשויות

בס"ד

ר' מאיר
 = 3מותר לטלטל
 = 2אסור לטלטל

חצירות לעצמן \ גגין לעצמן \ קרפיפות לעצמן

גגין שוין

גגין פחות\יותר
מי' טפחים
אסור לטלטל ממנו
גזירה משום תל ברה"ר

יותר
מבית סאתים
מבית סאתים
ולמטה
לכו"ע
מטלטל בכולו
מינכרא מחיצתא
דאמרינן גוד אסיק

רב

שמואל

מותר לטלטל בכולו

אין מטלטלין בו
אלא ד' אמות

מינכרא מחיצתא
דאמרינן גוד אסיק
ומוקף לדירה למטה
הוי מוקף לדירה גם לגג

גגין שוין 2
גגין שוין 2
חצר 2
2

דהוי כקרפף
שלא הוקף לדירה
אע"פ שנעשו
המחיצות לדירה
למטה עבידן לדור
ולא לדירת הגג

רש"י מסכת עירובין דף צא עמוד א
...ואפילו הן של שני אנשים ,מטלטלין מזה לזה,
דהאמר ר' מאיר כל גגות העיר רשות אחת,
שמע מינה דסבירא ליה דאין רשות מתחלקת
מחמת שינוי בעלים ,אלא בתים
לחודייהו ,מפני שהם תדירות לדירה ,דמה לי
גגין ומה לי חצירות ומה לי קרפיפות...ור' מאיר
לא שמעינן ליה דפליג עלייהו להקל אלא בחלוק
רשויות דגגין ,הואיל ושמן שוה ,אבל ברשויות
החלוקות בשמן  -לא שמעינן ליה דמיקל,
דדוקא קאמר ר' מאיר גגות דתשמישתן שוה,
וכן חצירות וכן קרפיפות ,ואפילו הן של שנים,
דבשינוי בעלים לא מיתסרי אלא בתים לר'
מאיר ,וגגין לרבנן ,אבל בחלוק תשמיש ושינוי
שם הרשות – קפיד...

חצר גזירה משום תל ברה"ר )שמואל :גגין שוין הוי כרמלית וחצר רשות היחיד(
קרפף גזירה משום תל ברה"ר
קרפף משום דקרפף חלוק מחצר
דקרפף מוקצה לתשמיש שאינו תדיר
אבל חצר וגגין שוה תשמישן שהוא תדיר
www.swdaf.com

עירובין צ-צב שיטות ברשויות

בס"ד

חכמים
קרפיפות לעצמן \ גגין וחצירות לעצמן

גג יחידי

רש"י מסכת עירובין דף צא עמוד א
...דלא גזרו משום תל ,גגין וחצירות רשות אחת הן,
לא שיטלטל מגג לגג אם חלוקין בעליהן ,משום דגגין
לרבנן כבתים משוי להן על ידי חילוק שלמטה ,אבל
מחצר של רבים לחצר של רבים  -מטלטלין ,ומגג
לחצר דרבים  -מטלטלין ,ואף על גב דגג רשותא
דידיה ,וחצר דשותפות ,כדתניא בברייתא לקמן -
הואיל וגג תשמיש שאינו תדיר הוא ,לא הוי ממש
כבית ,ומטלטל ממנו לחצר...קרפיפות רשות אחת
ואפילו הן של שנים ,דכל רשות ששמו שוה מותר לו,
חוץ מן הגגין ,אבל מחצר לקרפף ,אפילו דחד גברא
 אסיר ,ולא דמי לגג וחצר ,דתשמישתיה דגג שוהלחצר הוא ,והכי שמיע ליה לרב יהודה ,וממתניתין
דייק לה ,מדקאמר ר' שמעון :כולן רשות אחת ,מכלל
דרבנן לאו חדא רשותא משוי להו לכולהו...

גג בין הגגין
מבית סאתים
ולמטה

מבית סאתים
יותר
ולמטה
מבית סאתים
מחיצות ניכרות
לכו"ע מטלטל בכולו

רב

שמואל

מותר לטלטל בכולו

אין מטלטלין בו
אלא ד' אמות

מינכרא מחיצתא

דהוי כקרפף
שלא הוקף לדירה

אין
מחיצות ניכרות

דרסי ביה רבים
לכו"ע אין מטלטלין בו
אלא ד' אמות

לא דרסי
ביה רבים

רב

שמואל

אין מטלטלין בו
אלא ד' אמות

מותר לטלטל בכולו

לא אמרינן גוד אסיק
מחיצות הבתים

3
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אמרינן גוד אסיק
מחיצות הבתים

בס"ד

עירובין צ-צב שיטות ברשויות

רב בשיטת החכמים
גג יחידי

3

חצר גגין וחצירות רשות אחת הן

גג יחידי

2

קרפף < בית סאתים גג יחידי רה"י וקרפף כרמלית

גג יחידי

2

קרפף > בית סאתים משום דקרפף חלוק מגג*

גג בין הגגין

2

חצר גג כרמלית וחצר רשות היחיד

גג בין הגגין

2

גג בין הגגין

2

חצר

2

קרפף > בית סאתים גג כרמלית וקרפף רשות היחיד
גג אינו כרמלית גמורה כמו קרפף
קרפף < בית סאתים דגג חזי לדירה טפי מקרפף
קרפף משום דקרפף חלוק מחצר*

 = 3מותר לטלטל
 = 2אסור לטלטל

שמואל בשיטת החכמים
גג יחידי > בית סאתים

3

גג יחידי < בית סאתים

2

הוי רשות היחיד לרשות משותפת אבל הואיל וגג תשמיש שאינו תדיר הוא
חצר דלא הוי ממש כבית ולא גזור רבנן מרה"י לרשות שותפין אלא בבתים
חצר משום דגג כרמלית וחצר רשות היחיד

גג יחידי < בית סאתים

2

קרפף < בית סאתים תרוייהו כרמלית נינהו אבל יש גזירה שמא יפחת הגג )רש"י(

גג יחידי < בית סאתים

2

קרפף > בית סאתים משום גג כרמלית וקרפף רשות היחיד

גג יחידי > בית סאתים

2

גג יחידי > בית סאתים

2

גג בין הגגין

3

קרפף < בית סאתים משום דגג רשות היחיד וקרפף כרמלית
תרוייהו רשות היחיד נינהו אלא דגג חלוק מקרפף* )רש"י(
קרפף > בית סאתים גזירה שמא יפחת הגג באמצעיתו )תוס'(
חצר תרוייהו רשות היחיד נינהו

גג בין הגגין

2

קרפף > בית סאתים תרוייהו רשות היחיד נינהו אלא דקרפף חלוק מגג*

גג בין הגגין

2

קרפף < בית סאתים משום דגג בין הגגין רה"י וקרפף כרמלית

חצר

2

קרפף משום דקרפף חלוק מחצר*

*דקרפף מוקצה לתשמיש שאינו תדיר אבל חצר וגגין שוה תשמישן שהוא תדיר
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עירובין צ-צב שיטות ברשויות

בס"ד

מחלוקות רב ושמואל
רב
חכ"א כל או"א
רשות לעצמן
גגין שוין לר"מ
גג יחידי לרבנן

5

גג בין הגגין
ומחיצות
שאינן ניכרות
מינכרא מחיצתא
ויותר מבית סאתים

מטלטל
רק ד' אמות
מטלטל בכולו
מטלטל בכולו

שמואל
לא אמרינן
גוד אסיק מחיצתא
מינכרא מחיצתא
דאמרינן גוד אסיק
ומוקף לדירה למטה
הוי מוקף לדירה גם לגג

ספינה

מטלטל בכולה

הא איכא מחיצות

אכסדרה בבקעה

מטלטל בכולה

אמרינן פי התקרה יורד וסותם

הלכה כרבי שמעון

כולן רשות אחת הן

והוא
שלא עירבו

גזרינן דילמא אתי לאפוקי
מאני דבתים לחצר

היקש בין גג לחצר

גג דומיא דחצר

מה חצר מנכרא
מחיצתא אף גג
נמי מנכרא
מחיצתא

מטלטל בכולו
מטלטל
רק ד' אמות
מטלטל
רק ד' אמות
מטלטל
רק ד' אמות
מטלטל
רק ד' אמות
בין עירבו
ביו שלא עירבו

דאמרינן גוד אסיק מחיצתא
דהוי כקרפף שלא הוקף לדירה
אע"פ שנעשו המחיצות לדירה
למטה עבידן לדור ולא לדירת הגג
מחיצות להבריח מים עשויות
לא אמרינן פי התקרה יורד וסותם
דומה לג' חצרות הפתוחות זו לזו
דלא גזר דילמא אתא לאפוקי מאני
דהא חצר להא חצר
ה"נ לא גזרינן דילמא אתי
לאפוקי מאני דבתים לחצר

מה חצר דקא
דרסי לה רבים אף
גג נמי דקא דרסי
ליה רבים
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