בס"ד

עירובין כה 4) :שורות מלמטה( כו) :סוף הפרק(
המקרה:

פתרון רב הונא בר חיננא:

פרדס יותר מבית סאתיים שלא הוקף לדירה -
כיצד ניתן להכשירו?

בנה חדר קטן לשומר בתוך הפרדס באמצעות
קנים ,ובעקבות כך היקף הפרדס נהיה היקף לדירה.

על פי
הפירוש
הראשון
ברש"י

דחיית הפתרון:
• הוקף ולבסוף ישב  -לא מועיל ]אלא צריך שהסדר יהיה הפוך![.

)רבינא(

• הדירה שנבנתה לא נחשבת דירה ,כיוון שמחיצה שנעשתה רק לצניעות לא נחשבת מחיצה.

)רב פפא(

• הדירה שנבנתה לא נחשבת דירה ,כיוון שמחיצה העשויה לנחת )שלא לדור שם אלא רק לשמור שם
דברים  -רש"י ,ראה גם ר"ח( לא נחשבת מחיצה) .רב הונא בריה דר"י(

ר' אלעאי וחנניה למדו
מאותו פסוק במלכים,
אלא שנחלקו מה הגודל
של עיירות בינוניות.

מה השטח המקסימלי של קרפף שאינו מוקף לדירה שעדיין ייחשב כרה"י?
חכמים )וכך הלכה( :עד בית סאתיים.
ר' אלעאי )משנה כג 30 :(.סאה )=בית כור(.
חנניה )ברייתא כו 40 :(.סאה.

מה הדין במקרה שאחד מאנשי חצר ,שכח ולא עירב ,וביטל לאנשי החצר את רשותו שבחצר )בלבד(?
ר"א )משנה כג:(.

חכמים )משנה סט:(:

מותר לשאר אנשי החצר לטלטל מביתו ,אך לו אסור.

אסור לו ולהן לטלטל מביתו.

]המבטל רשות חצירו  -ביטל בזה אף את רשות ביתו[.

]המבטל רשות חצירו  -לא ביטל בזה את רשות ביתו[.

הסבר דעת
ר"א:
המבטל -
בעין יפה
מבטל.

לר"א :כשהוא מבטל רשותו -
אין צריך לבטל לכל אחד ואחד
]אלא מספיק שיבטל רק לאחד[.

לחכמים :כשהוא מבטל רשותו
 -צריך לבטל לכל אחד ואחד.

הסבר דעת
חכמים:
המבטל -
בעין רעה
מבטל.

לר"א :אך אם הדגיש ואמר שמבטל את החצר
ולא את הבית  -אז לא בוטלה רשות הבית.

לחכמים :אך אם הדגיש ואמר שמבטל אף את
הבית  -אז בוטלה אף רשות הבית.

]ואין מקום לטעון שלדעתו שביטול החצר גורר
אוטומטית את הבית[.

]ואין מקום לטעון שלדעתם אדם לא מסתלק
מביתו ולכן לא יכול לבטל את ביתו[.
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