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. כעירובין    -מראי מקומות 

ספק אביי, דכיון דפסי ביראות    ריטב"אפי' ה  -חצר שראשה נכנס לבין הפסין, מהו לטלטל מתוכה לבין הפסין  )א
אין דיוריהן דיור גמור אלא לפי שעה, א"כ מי אמרי' דתשמיש שעושין שם עולי רגלים עראי, לא חשיב לי' כתשמיש  
חצר של יחיד או של רבים שהוא אוסר על רשות חבירו, אלא חשיב כרה"י שאין בו דיורין שאינו אוסר על חצר  

ואוסר כחצר או בית הפתוח לחצר חבירו או לביתו שצריך שיתוף (והכא לאו    שלו, או דלמא תשמישן חשיב דיור,
בר שיתוף הוא, כמש"כ לקמן).

השאלה, דנהי דדירת עולי רגלים לא חשיב דירה, אולי דיור של החצרות במקום פסין    ריטב"אפי' ה  -שתים מאי  )ב
חזון  (וע' בהגהות המהדיר שהביא מה  חשיב דיור, ושניהם אוסרים זה על זהכמו מי שנשתמש בחצר שלפני ביתו,  

[עירובין סי' קי"ד] שהוכיח מכאן דאפי' בשאין להם קנין ממון נמי אוסרין זה על זה), או דלמא אף תשמישן    איש
אינו חשוב דיור, כיון שהוא מפולש לכל צד, ועשוי לתשמיש ביראות. 

, הא מה שאין עירוב ריטב"אהק' ה  -סיןשתים אסורין ואפי' עירבו, גזירה שמא יאמרו עירוב מועיל לבין הפ  )ג
מועיל בין הפסין הוא מדרבנן, וא"כ לכאו' הוי כאן גזירה לגזירה. ותי' דס"ל לר' הונא דהא ודאי אתו למישרו הכי  

לאלתר, ולכן הוי חדא גזירה. 

, משום דס"ל דזה נחשב גזירה לגזירה, ולכן לא גזרינן.ריטב"אפי' ה -רבא אמר עירבו מותר  )ד

, כיון דידע אביי האי ברייתא, א"כ מאי מיבעיא לי' מעיקרא.  ריטב"אהק' ה  -אביי לרבא, תניא דמסייע לךא"ל    )ה
ותי' דלא הי' קים לי' אם ברייתא זו בר סמכא או לא, או דלא קים לי' בפירושה. 

אות אלא לקמן (כא.) שאין היתר לפסי ביר  תוס'(ח', ב'), לפי מש"כ    קהלות יעקבהק' ה   -יבשו מים בשבת מהו  )ו
אדם,   צורך  ולא  הבהמה,  היתר  לצורך  כמו שאין  לכאו'  הרי  בשבת,  מים  יבשו  אם  לענין  כלל  מהו השאלה  א"כ 

צורך השקאת  אין שייך  ממילא  וא"כ כאן  הבהמה,  אחר חוץ מהשקאת  צורך  אין היתר לשום  כן  להשקאת אדם, 
היתר לאדם לשתות מחמת הפסי ביראות,    הבהמה, ומה יהי' מותר לטלטל. וכ' דלכאו' מוכח מזה דמה דאמרי' דאין

זהו רק לענין אדם, אבל כל צרכי בהמה מותרין, אפי' מה שאינו צורך השקאת הבהמה.

, דאע"ג דאביי עצמו ס"ל לעיל דשבת הואיל והותרה הותרה, מודה הכא  תוס'כ'    -מים אין כאן מחיצה אין כאן   )ז
משמע שם לעיל דקיבל מה שאמר אביי דשבת הואיל  שהק' כזה על רבה, ד  ריטב"אמשום דליכא מחיצות. וע' ב

והותרה הותרה, וכאן אמר דמחיצות אין כאן. ותי' דכל הסוגיא דלעיל הי' דוקא היכא שיש או מחיצות או דיורין, 
וכאן אין כאן מחיצות או דיורין, וממילא לא שייך לומר דשבת הואיל והותרה הותרה.

, דמיירי דוקא ריטב"אוחזרו ובאו גשמים בו ביום, מאי. וכן פי' ה  ,רש"יפ  -יבשו מים בשבת ובאו בשבת מהו  )ח
(שבת י"ז, ל"ד) כ' "ופי' באו מים    מגיד משנההיכא שהי' שם מים משחשכה, ויבשו המים וחזרו ובאו מים. אבל ה

.שפת אמתאפי' יבשו מערב שבת, ופשוט הוא", וכ"כ ה

להא דאמר דאמר ר"א דכאן הודיעך כחן של מחיצות, , הא ודאי צריך  שפת אמתתמה ה  -ולימא הא ולא בעי הך  )ט
דהא כאן מיירי בהיתר טלטול, והא דהזורק לפסי ביראות מיירי בחיוב להזורק, דהיינו דחשיב רה"ר מן התורה. אבל  
ודאי הי' שייך לומר דנהי דהוי רה"י דאורייתא, מ"מ אסור לטלטל מדרבנן, ומה הק' הגמ'. ותי' דלשון "כאן הודיעך  

ל מחיצות" משמע דבא להודיע דרבים לא מבטלי מחיצות רה"י מן התורה, דאם הי' בא ללמדנו דמותר לטלטל  כחן ש



O R A Y S A  D A I L Y  M A R E I  M E K O M O Sפתגמי אורייתא
מראי מקומות מפעל עמוד וחזרה

אף מדרבנן, הול"ל כאן הודיעך כוחן של עולי רגלים, אלא משמע דבא להודיע כחן מדאורייתא, וע"ז שפיר הק' דכבר 
  אמר כן.


