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 גידוד חמשה טפחים ועליה מחיצה בגובה חמשה טפחים,  [א
האם הם מצטרפים ?

 שתי חצרות שהעליונה גבוהה מן התחתונה עשרה טפחים,  [א
או שיש בה גידוד חמשה ומחיצה חמשה, כיצד מערבים ?

 לרב חסדא, באיזה אופן חצר עליונה שיש בה גידוד חמשה  [א
ומחיצה חמשה מערבת לעצמה ?

 שתי חצרות וכותל ביניהן, ועירבה כל אחת לעצמה ונפל הכותל  [א
בשבת, האם מותרים לטלטל ?   ]עיין עוד דף צד.  שאלה א[

 שתי חצרות וכותל שיש בו פתח ביניהן ועירבו יחד, ונסתם  [א
הפתח בשבת, מה דינם ?

 רב חסדא: אינם מצטרפים.  כגון  חצר שקרקעיתה גבוהה חמשה טפחים, והוסיפו עליה  [א
מחיצה בגובה חמשה טפחים, אין דינה כמחיצה.

 מרימר: מצטרפים ]הואיל והמביט לחצר התחתונה רואה עומק של עשרה[.  וכן הלכה.

 גבוהה עשרה: כל חצר מערבת לעצמה.  ואף העליונה לרב חסדא, כיון שהעומד בגבול  [א
החצר רואה את גובה של החצר.  )רש"י(

 גידוד ומחיצה: התחתונה ]שרואה מחיצה של עשרה[ מערבת לעצמה.
, לרב חסדא אינה מערבת לעצמה.  העליונה ]שאין לה מחיצת עשרה[

 ולמרימר, מערבת לעצמה, שגידוד ה' ומחיצה ה' מצטרפים.

בגובה  [א מחיצה  עשו  ובאמצעה  הגידוד,  גבי  על  טפחים  עשרה  בגובה  במחיצה  גדורה   
חמשה בלבד ]והיינו גידוד ה' ומחיצה ה'[ עד עשר אמות, ודינה כפתח.

 - אך אם עשו באמצעה מחיצה בגובה ארבעה, מערבים יחד מפני שיש ביניהן פתח.
 ויכולים גם לערב כל אחת לעצמה, כיון שיש ביניהן מחיצה.

 רב חסדא: אסורים.  לפי שעתה בני החצר השניה גרים יחד עמם בחצר, והרי לא עירבו עמם. [א
 רבה: מותרים.  כיון שהותר הטלטול בשבת קודם שנפל הכותל, הותר לכל השבת.

 מותרים לטלטל מחצר לחצר מעל לכותל או דרך חורים וסדקים, כיון שהותרה הותרה. [א
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 שתי חצרות וכותל ביניהן ועירבה כל אחת לעצמה ונפל  [א
הכותל בשבת, האם מותרים לטלטל ?

 חצר שנפרצה במלואה לרשות הרבים, כאיזו רשות נחשב  [א
מקום המחיצה ומדוע ?

 חצר שנפרצה בשבת לרשות הרבים, האם מותר לטלטל בה ? [א

 רב: אסור לטלטל אלא בתוך ארבע אמות, כיון שכל חצר נפרצה במלואה למקום האסור לה. [א
 ואפילו כלים ששבתו בחצר, גזירה משום כלים ששבתו בבית ומצויים בחצר.

 שמואל: כלים ששבתו בחצר, מטלטלים מחצר לחצר.
 כלים ששבתו בבית, ממשיך לטלטלם עד יסוד המחיצה שנפלה.

.   לחכמים, ככרמלית. [א  הרשות: לר' אליעזר, כרשות הרבים  ]אך דין החצר ככרמלית[

 הטעם: 1. כגון שהיתה לרבים דרך בחצר זו ונשתכח מקומה, וביררו את מקום המחיצה 
כשלהם.  לר' אליעזר מה שבררו בררו, ודינו כרשות הרבים.

 2. כגון שהרבים מהלכים במקום המחיצה שנפלה, ודינו כצדי רשות הרבים.
 לר' אליעזר, צדי רשות הרבים ]ואפילו כשיש חיפופי[ כרשות הרבים.
 לחכמים, צדי רשות הרבים ]אפילו כשאין חיפופי[ דינם ככרמלית.

 נפרצה עד עשר אמות: מותר, ואפילו נפרצה משתי רוחות.  מפני שדין הפירצה כפתח. [א

 יותר מעשר אמות: אסור, ואפילו אם נפרצה ברוח אחת בלבד.

 נפרצה בקרן זוית: אסור.  ואפילו נפרצה פרצה אחת, ולא יותר מעשר אמות.
 שאין דרך בני אדם לעשות פתח בקרן זוית, לפיכך דינה כפרצה.
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 באיזה אופן בית שנפרץ משתי רוחותיו אסור בטלטול ? [א

 באופן הנ"ל, מדוע אין אומרים "פי תקרה יורד וסותם" ? [א

  אכסדרה בבקעה, האם מותר לטלטל בה ומדוע ? [א

 באיזה אופן נחלקו רב ושמואל באכסדרה בבקעה ? [א

 נפרץ הבית בקרן זוית, ואין הפירצה נחשבת כפתח, אף שאינה יותר מעשר אמות. [א
 שאין דרך בני אדם לעשות פתח בקרן זוית.

ה. [א  רב: מדובר שתקרת הבית עשויה בשיפוע, ואין כאן פֶּ

 שמואל: כגון שהגג מעל הפירצה נפרץ בעומק הבית ארבעה טפחים לכל צד.
 שאם נרצה לומר "פי תקרה יורד וסותם", צריך לדון כן בארבעה כתלים.

 חמש אמות בכותל המזרחי, ובסמוך לו התקרה שנפרצה לעומק ד' טפחים.

 וחמש אמות בכותל הצפוני, ובסמוך לו התקרה שנפרצה לעומק ד' טפחים.
 ולשמואל, אין אומרים פי תקרה בארבעה מחיצות.

 רב: מותר.  לפי שאומרים פי תקרה יורד וסותם, וכך נחשבת כאילו יש לה ארבעה כתלים. [א
 שמואל: מטלטלים בתוך ארבע אמות.  שאין אומרים פי תקרה יורד וסותם אלא כשיש 

מחיצה אחת ראויה, ובשלש מחיצות בלבד דנים משום פי תקרה.

 לשון א': כשהרווח בין העמודים יותר מעשר אמות, וצריך לומר פי תקרה. [א
 אבל אם הרווח ביניהם עד עשר אמות, מודה שמואל שמטלטל בכולה, כיון 

שאין דנים משום פי תקרה, אלא הרווחים נחשבים כפתחים.

 לשון ב': נחלקו כשהרווח בין עמודי האכסדרה הוא עד עשר אמות.
 אבל ביותר מעשר אמות, מודה רב שאין אומרים פי תקרה ואסור לטלטל בה.
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 מהו הביאור ל"קורה ארבעה מתיר בחורבה" ? [א

 סיכך על ארבע קורות הנתונות על ארבעה עמודים, האם  [א
הסוכה כשרה ?

 מבוי שניטלו קורתו או לחיו בשבת, האם מותר להמשיך  [א
לטלטל בו ?

רשות  [א צדי  משני  המצויים  בתים  שני  על  הבנויה  עלייה   
הרבים, האם מותר לטלטל תחתה ומדוע ?

 האם מערבים שיתופי מבואות למבוי המפולש ? [א

 בית שנפלו ארבעת קירותיו ונשארה רק קורה התלויה מעמוד לעמוד. [א
 אם רחבה ארבעה טפחים מטלטל תחתה, משום שארבע חודי הקורה יורדים וסותמים.
 - מידת אורך הקורה שנוהג בה פי תקרה, תלוי בשתי הלשונות הנ"ל בשיטות רב ושמואל.

 שמואל: פסולה,  שאין אומרים פי תקרה יורד וסותם, ואין לסוכה זו מחיצות. [א

 רב: לאביי, הסוכה כשרה.  שפי תקרה של הקורות שעליהן מונח הסכך יורד וסותם.
 לרבא, הסוכה פסולה.  שאין אומרים פי תקרה בקורות אלו שלא נעשו לשם סוכה.

 ר' יוסי: אסור, כשם שאסורים לטלטל בו בשבתות הבאות.  וכן פסק רב. [א
 ר' יהודה: מותר, שכיון שהותר המבוי בטלטול בתחילת השבת, הותר לכל השבת.

 שמואל: מבוי הפתוח לרשות הרבים, אסור.  שמא יטעה ויוציא לרשות הרבים.
 הפתוח לכרמלית, מותר.  שאפילו יטעה ויוציא, אינו אלא איסור דרבנן.

 ר' יהודה: מותר.  שסובר שמקום שיש בו שתי מחיצות מדאורייתא דינו כרשות היחיד. [א
 ועוד משום שפי התקרה שבשני הצדדים הפתוחים יורד למטה וסותם.

 חכמים: אסור לטלטל תחת העליה.

 ר' יהודה: מערבים.  מפני שיש לו שתי מחיצות, ומן התורה נחשב כרשות היחיד. [א
 חכמים: אין מערבים.
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שמא  [א שם  להשאירם  וחושש  בשבת  תפילין  זוגות  מצא   
יאבדו,  כיצד ינהג ?

 מהו אופן הראשון לבאר את המחלוקת בין תנא קמא ורבן  [א
גמליאל הנ"ל ?

 מהו האופן השני לבאר את מחלוקת התנאים ? [א

 מהו אופן השלישי לבאר את מחלוקת התנאים ? [א

יש  [א זוגות  ולכמה  וביד,  בראש  תפילין  הנחת  מקום  היכן   
מקום להניח ?

 תנא קמא: מניח זוג אחד על זרועו וראשו ומכניס, וחוזר חלילה עד שיכניס את כולם. [א
 ואפילו לר' מאיר שסובר שהמציל מן הדליקה לובש כמה בגדים שיכול, 

היינו משום שגם בחול דרכו של אדם ללבוש כמה שרוצה.
 אבל אין דרך להניח יותר מזוג תפילין אחד בחול.

 רבן גמליאל: מניח שני זוגות תפילין, ומכניס.  וחוזר חלילה עד שיכניס את כולם.

קיום  [א משום  אחד  זוג  ומניח  תכשיט.   אינן  ותפילין  היא,  תפילין  זמן  שבת  קמא:  תנא   
המצוה, אבל יותר מזוג אחד נחשב כמשא משום לאו של בל תוסיף.

 רבן גמליאל: שבת לאו זמן תפילין היא, והתירו להציל שני זוגות משום שהן תכשיט.

 תנא קמא: מצוות אינן צריכות כוונה, וכן עובר בבל תוסיף אף שלא נתכוון לצאת. [א
 ולכך אסור להניח יותר מזוג אחד, שלא לעבור בבל תוסיף.

 רבן גמליאל: מצוות צריכות כוונה, וכן אינו עובר בבל תוסיף אם לא נתכוון למצוה.

 תנא קמא: כשם שמצוות אינן צריכות כוונה, כך עובר בבל תוסיף אף שלא נתכוון לצאת. [א
 רבן גמליאל: הגם שמצוות אינן צריכות כוונה, אינו עובר בבל תוסיף אלא אם כוון למצוה.

 ראש: בקדקד, במקום שמוח של תינוק עדיין רך.  ויש מקום לשתי תפילין. [א
 יד: בחלק האמצעי שבזרוע, בבשר התפוח סמוך לבית השחי.  ויש מקום לשתים.


