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  .כד�  עירובי�
  ?או לא, הא� מותר לטלטל מתוכ� לבי� הפסי� ולהיפ�, חצרות שראש� נכנס לבי� הפסי�' ב

  
  כשהדר עירב�  כשעירבו  בפתח שביניה�  כשלא עירבו החצרות ביניה�   

  2מותר  1אסור  אסור  לרב הונא
  מותר  מותר  אסור  לרבא

  
  :עירובי� ד� כ

  ?מה הדי�, ו להיפ�א א"י והיא ברה"המשקה את בהמתו והא ברה
  

  כשתופס את הכלי ואת הבהמה  כשתופס את הכלי ולא את הבהמה  
  ללישנא
   קמא

  בעינ! ראשה ורובה 
  ברשות שמשקה אותה

  איבעיא הא� בעינ! ראשה ורובה
  3ברשות שמשקה אותה

  לאיכא 
  דאמרי

  איבעיא הא� מהני מה שיהיה ראשה ורובה
   ברשות שמשקה אותה

  ובהודאי מהני מה שראשה ור
   ברשות שמשקה אותה

  

                                                           
 מטלטלי! דר) בי! את בני החצרותכלומר שהרואה ,  עירוב מועיל לבי! הפסי!וגזירה שמא יאמר 1

וזה . יחשוב שמועיל לעשות שיתו� מבואות ע� בי! הפסי!, הפסי! ואינו יודע שיש פתח בי! החצרות
 צדדיו' תר על רחבו וסתו� בגדדוקא במבוי שאורכו יו, דהרי אי! לבי! הפסי! די! מבוי, לא מהני

 . אבל לא בפסי ביראות, ויכולי� לטלטל דרכו בי! החצרות, הקילו לעשות שיתו�
לא קיי� ד, החצרות' כלומר שיש פירצה גלויה לעי! כל בי! ב, דא� הדר! ועירב!', מבואר בגמ 2

 שהיתר הטלטול דיודעי� + החצרות מחמת הפסי!' ל שיחשבו שהיתר הטלטול בי! ב"החשש הנ
 .אליבא דרב הונא' זה מהני אפיכבאופ! , הוא משו� הפתח שביניה�

 וסברה שמיירי +" ובלבד שתהא ראשה ורובה מבפני�"לפשוט ממשנתנו שאמרה ' יאה הגמוהב 3
ודוחה דמיירי בדנקיט למנא ולא , בנקיט לה ונקיט למנא ובכל אופ! בעינ! ראשה ורובה בפני�

שרשה [דכ) שנינו בברייתא גבי בי! הפסי� , הרי באופ! זה אסור להשקות' ומקשה הגמ. נקיט לה
ועל כרח) מיירי בדלא , "לא ימלא אד� מי� וית! בשבת לפני בהמתו"ד] ורובה של הבהמה בפני�

א� ראשה ' פ חזינ! שבאופ! שלא אוחז לה אסור להשקות אפי"ועכ, כ ודאי שמותר"נקיט לה דאל
שאי! הבהמה בי! הפסי� אלא יש , ייתא זו מיירי באופ! מיוחדשבר, ודחה אביי. ורובה בפני�

  . 'אבוס וכו
כלומר שבגמל היות שצוארו , בהמהשאר בי! ומחלקת בזה בי! גמל ' ובסו� הסוגיא מבואר שהגמ

 א� בדנקיט לכלי ונקיט לגמל יש לחוש שיעק� את ,דבלא זה, ארו) לכ) בעינ! ראשו ורובו בפני�
' אבל בשאר בהמה א� נקיט לכלי ונקיט לה יש להתיר אפי, ) אחריוצוארו הארו) לבחו. וימש

  .האותכשאינה עומדת ראשה ורובה ברשות שהוא משקה 


