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דמוהרקי הכוונה , פירשו) ה מוהרקי"בד(' אכ� בתוס, "מוהרקי ואבורגני"י דהוא פירוש "כ� פירש 1
 .ורבינו חננאל פירש שהוא כמו בני�. ואבורגני שלוחי�, כתיבה

ולכ� א� , "� הרי היא כדיר של בהמה"חצרו של עכו"שאמרה , את די� הברייתא' גמכ� העמידה ה 2
מ אי� דירת "מ, )מהטעמי� דלהל�(� "הישראל אוסר להוציא מבתי העכו, שכשיש ש� דירת ישראל

ודיר של בהמה לא ,  כיו� שהיא רק כדיר של בהמה!� מועלת לאסור על הוצאה מבית הישראל "העכו
� כ� אוסרת "שנתנו שאמרה שדירת העכוממ, על די� זה' אכ� שואלת הגמ. ת ישראליכול לאסור על דיר

  .על הישראל להוציא מבית הישראל
� בחצר אוסרי� על הישראל להוציא "ואי� בתיה� של העכו, � היא כדיר של בהמה"כיו� שדירת עכו 3

ישראל לחצר מותר ולכ� מבית ה, של הישראל כאילו היא !ואנו רואי� את כל החצר , מביתו לחצר
היה , דלולא דירת הישראל ש�, � להוציא מש�"שהישראל הוא זה שאוסר על בתי העכו, נמצא. לטלטל

 .� כדיר של בהמה ואי� ש� חילוק רשויות" משו� שדירת העכו!� לחצר "מותר להוציא מבתי העכו
. רשויות' חשובי� כבכ בתי הנכרי� והחצר "וא, משו� שאנחנו רואי� את כל החצר כרשות של הישראל 4

דדוקא גבי נכרי מחלקי� בי� א� הוא נמצא בשבת , א� הישראל לא נמצא ש� בשבת' ודי� זה הוא אפי
דבאמיתות דירה בלא בעלי� לא שמה ', ובטע� הדבר ביארה הגמ. לאישראל לבי� א� לא אבל לגבי 

כ גוי "משא. גזרו בו רבנ� !כשהוא לא נמצא לכ� , אול� בישראל שכשהוא נמצא הוא אוסר מ� הדי�, דירה
 .לא גזרו !לא נמצא הוא לכ� כש, )כדלהל�(שג� כשהוא נמצא הוא רק מדרבנ� 

 . ומשו� גזרה דרבנ� שלא ילמד הישראל ממעשיו, � אוסרת"זהו די� המשנה שאמרה שג� דירת העכו 5
, ק איסור דרבנ�דשאני בשר עו� בחלב שהוא ר, ותירצו, לה שאסורהימאי שנא מביצת נב' הוקשה לתוס 6

והא . (ד שבשר עו� בחלב דאורייתא באמת אסור"שלמ, ז יוצא"ולפ. ולכ� לא החמירו גבי ביצי� גמורות
משו� שכל העול� ', תירצו התוס. והלא הוא תלוי במחלוקת, דחשיבא ביעתא בכותחא דבר פשוט שמותר

 ,הוא,  במעי תרנגולת בחלבלה לביצה שנמצאתית טע� החילוק בי� ביצת נב"אול� לר). נוהג בזה היתר
לה בפני י שאיסור נב! לה יכ ביצת נב"משא, ולכ� לא החמירו בו, שבשר וחלב כל דבר בפני עצמו הוא היתר

  .עצמו הוא חפצא של איסור


