בס"ד

עירובין צא) .נקודתיים( עד צב) .משנה(
קיצור המחלוקת במשנה פט.
דין הטלטול )בגגות/חצרות/קרפפות(
כאשר לא עשו עירוב חצירות
רב ,שמואל ,ר' יוחנן:

ר"מ :מותר לטלטל מגג לגג.

הלכה כר' שמעון.

חכמים :אסור לטלטל מגג לגג.

)אלא שנחלקו באיזה מקרה עסק ר"ש ,כדלהלן  -תוס'(

ר"ש :מותר אפילו לטלטל מגג לחצר ולקרפף.

באיזה מקרה התיר ר"ש לטלטל מהחצר?

אך אם עירבו :אסור ,גזירה שמא יוציאו את כלי הבית
שבחצר זו לחצר האחרת )ואת זה אף ר"ש אוסר(.

רב :כשלא עשו עירוב חצרות )כל חצר לעצמה(.
שמואל ,ריו"ח :אף אם עשו עירוב חצרות.

קושיה :במשנה ר"ש אומר שאסור לטלטל את כלי הבית לחצר
האחרת ,ואם מדובר כשלא עשו עירוב איך הגיעו כלי הבית לחצר?
תירוץ :מדובר בכלים ששבתו בתוך הבית והוציאם לחצר בדרך
מלבוש )כגון :כובע ,סודר(.

ואם עירבו הדין הוא:
את כלי החצר המקוריים מותר לטלטל לחצר האחרת,
ואילו את כלי הבית שהוציא לחצר אסור להוציא לחצר האחרת.
ולדעתם ,ר"ש לשיטתו שלא גוזר לאסור מהחשש שמא יתבלבל
בין  2סוגי הכלים.

אך לדעת חכמים כולם מסכימים שמה שהתירו לטלטל )מחצר לגג  -ראה פירוט בדף הקודם(
)כך נאמר במפורש בברייתא ב-מט .וכן בברייתא ב-צא(:
זה רק אם לא עשו עירוב חצירות.

 2חצרות ,שאחת עירבה ואחת לא עירבה ,וביניהם חורבה
 -איזו חצר תשתמש בחורבה?

וכן אסור להוציא את כלי חצר
האחת לבית שבחצר האחרת.
]ובמקרה זה עוסקת המשנה ב-עו,:
שר' יוחנן פסק גם כמותה עקב
היותה סתם משנה[.

דעת רב:
אם לא עשו שיתופי מבואות:
אסור לטלטל בתוך המבוי
)יותר מד' אמות( אף את
הכלים ששבתו בתוך המבוי.

כיון שבחצר שעירבה מצויים כלי הבתים ,ולכן יש
לגזור שמא יטלטלו את כלי הבתים לחורבה.
)כשיטת רב שהלכה כר"ש ודוקא כשלא עשו עירוב חצרות(

רב הונא :החצר שלא עירבה.
גוזרים על החצר שלא עירבה משום זו שעירבה.

חייא בר רב:
אפשרות א' :שתיהן אסורות.
אפשרות ב' :שתיהן מותרות.

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

פה אין חשש שיטלטל את כלי הבית )שבחצר
שעירבה( לחורבה ,כיוון שהכלים לא נשמרים
בחורבה ולכן לא יטלטל לשם.
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