בס"ד

עירובין צב) .משנה( עד צג) .שורה אחרונה(
משנה
כי הפירצה שלו לגג הקטן )בתנאי
שאינה גדולה מי'( נחשבת כפתח.

גג גדול הסמוך לקטן:
מותר לטלטל מהבית לגג הגדול.
אסור לטלטל מהבית לגג הקטן.

כי הפירצה שלו לגג הגדול היא לכל
אורכו ולכן לא נחשבת כפתח.

חצר גדולה שנפרצה לקטנה:
מותר לטלטל מהבית לחצר הגדולה
)אם עשו עירובי חצירות(.

מאותם נימוקים שברישא.

אסור לטלטל מהבית לחצר הקטנה.

מה לימדה המשנה בכך שלא הסתפקה בהבאת דין אחד מבין השנים?
לרב :שדין גג הוא כדין חצר ,וההיתר בגג הגדול )ע"י 'גוד אסיק'( הוא רק אם מחיצות הבית ניכרות.
לשמואל :שדין גג הוא כדין חצר ,והאיסור בגג הקטן הוא בגלל שדורסים רבים את מקום המעבר ממנו
לגג הגדול ולכן אי-אפשר לומר 'גוד אסיק'.

מהמשנה לומדים:
הדין של המקום הגדול משפיע על הדין של המקום הקטן וגורר
אותו אליו ,ולא ההיפך.
)ולכן זה שאסור לטלטל למקום הקטן זה לא משפיע על המקום הגדול(

מעיקרון זה ניתן ללמוד )במקרה של חצר קטנה הסמוכה לחצר גדולה(:
• גפנים בגדולה  -אסור לזרוע בכל הקטנה )בגלל איסור כלאיים(.
• גפנים בקטנה  -מותר לזרוע בגדולה.
• אשה בגדולה וניתן לה הגט בקטנה  -מתגרשת.
• אשה בקטנה וניתן לה הגט בגדולה  -אינה מתגרשת.
• צבור בגדולה ושליח-ציבור בקטנה  -יוצאין ידי חובתן.
• צבור בקטנה ושליח ציבור בגדולה  -לא יוצאין יד"ח.

אם זרע:
הזרעים אסורים )כי הגדול שולט בקטן(.
והגפנים מותרים )כי אין הקטן שולט על הגדול(.
ראה ברש"י ותוס' את הטעם.

הגט אמור להגיע לאשה ולא האשה לגט.
כי השליח-ציבור אמור
למקום הציבור ולא ההיפך.

להיגרר

•  9אנשים בגדולה ואחד בקטנה  -מצטרפין.
•  9אנשים בקטנה ואחד בגדולה  -לא מצטרפין.
• צואה בגדולה  -אסור לקרות ק"ש בקטנה.
• צואה בקטנה  -מותר לקרות ק"ש בגדולה.

ראה את הטעם ברש"י ובמלוא-הרועים.

אביי הקשה על דין זה" :א"כ מצינו מחיצה לאיסור"!
]שהרי אם לא היתה מחיצת הגדולה עודפת על הקטנה  -היה מרחיק רק ד' אמות וזורע[
האמוראים כנגדו הביאו  4מקרים כדי שבהם אכן מצינו "מחיצה לאיסור" ,ואת כולם דחה אביי.
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php
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בס"ד

מדובר שהיו מהלכין
בדרך והקיפו את 3
הקרפיפות במחיצת
שתי או ערב.

 3קרפיפות זה בצד זה
אם השנים החיצונים גדולים והאמצעי קטן:
אם יש אדם אחד בכל קרפף:
דינם כאילו כל ה 3-באמצעי.

ודינם כשיירה שנותנים להם
באמצעי שטח בכל גודל שצריכים.

)שהרי קרפף גדול שולט בקטן(

אם השנים החיצונים קטנים והאמצעי גדול:
כשאדם אחד בכל קרפף:
כל קרפף יכול להיות רק עד בית סאתים כדין יחיד.
)שהרי קרפף קטן לא שולט בגדול ,וא"כ באף קרפף אין שלושה(

כשבקרפפים החיצונים איש אחד בכל קרפף
ובאמצעי  2אנשים:
דינם כאילו יש  3בכל קרפף חיצוני.
)שהרי קרפף גדול שולט בקטן(

ודינם בקרפיפות החיצונים כדין שיירה
שנותנים להם שטח בכל גודל שצריכים.

כשבקרפפים החיצונים  2אנשים בכל קרפף
ובאמצעי אדם אחד:
דינם כאילו יש  3בכל קרפף חיצוני.
)שהרי קרפף גדול שולט בקטן(
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