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  .עא ד� עירובי�
  ?ומת הגר באופני דלהל� מה הדי�, ישראל וגר שהיו גרי במקו אחד

  
  כשלא החזיק ישראל אחר בנכסיו   בנכסיו1כשהחזיק ישראל אחר  

  מותר לטלטל  2כה אסור לטלטלשישהחזיק משח' אפי  מת הגר מבעוד יו
  מותר לטלטל  3שהחזיק משחשיכה אינו אוסר' אפי  מת הגר משחשיכה

  
  ?הא מהני או שצריכי לערב, בעל הבית שהיה שות� ע שכניו שבמבוי באופני דלהל�ק "לת

  
  בשני כלי  בכלי אחד   

  5לא מהני  $$$$4  ע חלק היה שות� ביי� וע חלק בשמ�
   לא מהני:לרב ולרבא  מהני   ע חלק היה שות� ביי� זה וע חלק ביי� זה

  6 מהני:לאביי
  

  ?הא מהני,  שכניו שבמבוי ביי� ושמ� באופני דלהל�בעל הבית שהיה שות� ע
  

  לרב יוס�  לאביי  לרבה  
  7לא מהני  ק"לת

  2מהני  1מהני  8לא מהני  שמעו�' לר
                                                           

 .והנידו� כא� שלא עשו עירוב שני הישראלי�,  אחר חו� מהישראל הגר אתו בחצראד�', פי 1
ישראל (פ שלא החזיק "אע"תא יוכ� אמרה הברי, ודי� זה באה הברייתא לאשמועינ� לפי תירו� רב פפא 2

כיו� שהיתה החצר ראויה להחזקת , בכל אופ� הוא אוסר" מבעוד יו� אלא רק משחשיכה) ברשות הגר
ולכ� לא אמרינ� בזה שכיו� שהותרה בבי� ,  וג� לבסו" מישהו החזיק בה! י "כבר מבעומישהו אחר 

 .כיו� שבבי� השמשות היתה ראויה להאסר, השמשות הותרה לכל השבת
כיו� דלא הוה ) אינו אוסר(פ שהחזיק ישראל אחר משחשיכה "אע"ד, ודי� זה אמרה הברייתא בסיפא 3

 שהיה מותר !וא� היה לישראל זה עירוב ע� הגר ). דיי� הגרדהרי לא מת ע(ליה להחזיק מבעוד יו� 
 חסר כא� סו" מרכאות!   ימ.מותר לטלטל ג� עכשיו, ש"בטלטול בע

, שני פירושי� בזה) א ומאירי"ריטב' ע(והביאו הראשוני� , מקרה זה אינו מבואר בדברי רב רבא ואביי 4
לאביי שתלה את הדבר א� הוא ראוי ' אפיו, נ א� היו נמצאי� יחד בכלי אחד מהני"דלפירוש אחד אה

ולפירוש השני . מ א� בפועל הכניס� יחד מודה אביי שמהני"מ, )ויי� ושמ� אינ� ראוי� לערב (לערב
דא" שלדעת� אינו תלוי , שהכניס� בכלי אחד שלא מהני' דג� רב ורבא מודי� שביי� ושמ� אפי, להיפ�

כלי כלי� ולא בכלי אחד לא מהני מה שיתנ� ב' מ כיו� שדרכ� לתת� בב"מ, במה שאינו ראוי להתערב
  .אחד

ואילו לאביי הטע� משו� שיי� ושמ� הוא דבר , הטע� הוא משו� שה� נמצאי� בשני כלי�, לרב ולרבא 5
שאינ� ראוי� הג� דא" שכל האוכלי� מצטרפי� לעירוב , )ה יי�"בד(' וכתבו התוס. שאינו ראוי לעירוב

  .י להתערבלכ� צרי� שיהיה לפחות ראו, תחלה לש� עירובהשאני הכא שלא נגבה מ, להתערב
 !לכ� א" שה� נתוני� בשני כלי� מצטרפי� לעירוב , שכיו� שיי� ויי� ראוי� להתערב, ל לאביי"ס 6

  .ונחשבי� כאילו ה� בכלי אחד
אבל בכלי , כלי�' דלפירוש הראשו� לא מהני דוקא בב, אכ� כבר נתבאר לעיל שנחלקו בזה הראשוני� 7

  .הניבכלי אחד לא מ' אפי, ולפירוש השני, אחד מהני
ביי� ושמ� לא ' ומשמע שאפי" (אחד זה ואחד זה אי� צרי� לערב"ש במשנתו "דמה שאמר ר, ל לרבה"וס 8

ג שהיתה חצר אמצעית בי� שני מבואות ולכל מבוי היו פתוחי� עוד חצרות "מיירי בכה, )צרי� לערב
השמאליי� עירבו ע� ובני חצרות , ועירבו בני חצרות הימניי� ע� החצר האמצעית ביי�, מימינו ומשמאלו
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  :עירובי� ד� עא
  ?הא מהני,  באופני דלהל�ויי�בעל הבית שהיה שות� ע שכניו שבמבוי ביי� 

  
  אליבא דרב יוס�  אליבא דרבה  

  מהני  לרבנ�
  אלעזר ' לר

  ב� תדאי
   מהני:'וכובזה בא בלגינו ושפ  
   לא מהני:בקנו חבית בשותפות

  מהני: לעני� המבוי
  לא מהני: לעני� שיועיל שיתו� לחצרות

  
  ?לתנאי דלהל�, הא מועיל שיתופ להתיר את החצרות, השתתפו במבוי ביי� או בפת

  
  בפת  ביי�  

  מועיל  לרבנ� דמתניתי�
  מועיל  אינו מועיל  )איא ב� תד"ולר (3לרבנ� דברייתא
  4אינו מועיל  מאיר' לר

  
  ?5הא מועיל שיתו� לעירוב ולהיפ , נחומי ורבה אליבא דהתנאי דלהל�' לר

  
  ביי�  בפת  

   לא מהני:מאיר' לר  מהני  לחד אמר
   מהני:לרבנ�

  לוחד אמראי& מלה לוחד $ימ
  ל לרב"וכ� ס

   לא מהני:מאיר' לר
   מהני:לרבנ�

  לא מהני

  

                                                                                                                                                                                                   
ג מותר לימניי� לטלטל ע� האמצעית וכ� לשמאליי� א" "ש לטעמיה שבכה"ור, האמצעית בשמ�

ולא חוששי� שמא יטלטלו הימניי� והשמאליי� זה לזה דר� , שאסורי� הימניי� והשמאליי� זה ע� זה
 ).ורבנ� חולקי� וחוששי�. (החצר

ל צריכי� הימניי� והשמאליי� "ואילו לרבה הנ(, רבש שא" אחד אינו צרי� לע"דייק אביי מדברי ר 1
ש לשת" את "ומזה מוכח שמועיל עירוב ביי� ושמ� אליבא דר, )לערב זה ע� זה א� רוצי� לטלטל ביניה�

  .כול�
 .נ� ב� נורי שיי� ושמ� ה� חיבור זה לזהחיו' ש כר"ל לר"ומשו� דס, א� נתנ� בכלי אחד מהני' ואפי 2
ולכ� דוקא א� , מיהו בעינ� מידי דמהני לעירוב חצרות, וי להתיר את החצרותל שמועיל שיתו" במב"ס 3

 .אבל א� השתתפו ביי� לא מהני, השתתפו בפת מהני
ועוד שלא , חדא דלעירוב חצרות לא מועיל לערב ביי� אלא בפת, מ תרי חומרי בעירוב"דאית ליה לר 4

 .מועיל שיתו" שעשו במבוי להתיר את החצרות
אבל א� עירבה כל חצר , ג שעירבו החצרות ביניה�"מיירי בכה, ועיל עירוב במקו� שיתו"מה שיכול לה 5

 .ודאי שלא יכול להועיל העירוב במקו� השיתו", לעצמה


