עירובין ע
שאחד ותן רשות.
קושי :הא תו למה לי? אי ותן — ת י א ,אי וטל — ת י א?
תירוץ :סיפא איצטריכא ליה :ש ים ות ין רשות.
קושי :הא מי פשיטא!
תירוץ :מהו דתימא ליגזר דילמא אתי לבטולי להו .קא משמע לן.
ואין וטלין רשות.
קושי :למה לי?
תירוץ :לא צריכא ,אף על גב דאמרי ליה :ק י על מ ת להק ות.
שאלה :בעא מי יה אביי מרבה :חמשה ששרויין בחצר אחת ,ושכח אחד מהן ולא עירב ,כשהוא
מבטל רשותו צריך לבטל לכל אחד ואחד או לא?
תשובה :אמר ליה :צריך לבטל לכל אחד ואחד .
קושי על התשובה :איתיביה :אחד שלא עירב ותן רשותו לאחד שעירב.
היכי דמי? אי דליכא אחרי א בהדיה ,בהדי מאן עירב? אלא פשיטא — דאיכא אחרי א
בהדיה ,וקת י :לאחד שעירב!
תירוץ :ורבה :הכא במאי עסקי ן ,דהוה ומית.
קושי :אי דהוה ומית — אימא סיפא ,אבל אין אחד שעירב ותן רשותו לאחד שלא
עירב .ואי דהוה ומית ,אמאי לא!
אלא פשיטא דאיתיה .ומדסיפא איתיה ,רישא מי איתיה.
תירוץ :מידי איריא? הא כדאיתא ,והא כדאיתא.
חיזוק לתירוץ :תדע ,דקת י סיפא דרישא :וש ים שלא עירבו ,ות ין רשותן
לש ים שעירבו .לש ים אין! לאחד לא .
תגובת אביי :ואביי אמר :מאי ״לש ים״ — לאחד מש ים.
קושי על אביי :אי הכי לית י :לאחד שעירב או לאחד שלא עירב.
קשיא.
דיון בשאר דברי הברייתא

אחד שלא עירב ותן רשותו לאחד
שעירב
ש ים שעירבו ות ין רשותן לאחד
שלא עירב
וש ים שלא עירבו ות ין רשותן
לש ים שעירבו

או לאחד שלא עירב

אבל לא אחד שעירב ותן רשותו
לאחד שלא עירב

אביי  -דאיתיה – וקא
רבה  -דהוה ומית
ולא גזור זימ ין דאיתיה משמע לן :דאין צריך
לבטל רשות לכל אחד
ואחד.
פשיטא?
מהו דתימא כיון דלא עירב — ליק סיה ,קא משמע
לן
לרבה  -ת א סיפא
לאביי  -ש ים שלא עירבו
לגלויי רישא
איצטריכא ליה ,סלקא
דעתך אמי א :לגזר
דלמא אתי לבטולי להו.
קא משמע לן
למה לי?
מהו דתימא :ה י מילי  -היכא דמקצתן עירבו
ומקצתן לא עירבו .אבל היכא דכולן לא עירבו -
ליק סי הו ,כדי שלא תשתכח תורת עירוב ,קא
משמע לן
לאביי — ת א סיפא
לרבה — איידי דת א
לגלויי רישא )ש יים
רישא ת א מי סיפא
עירבו ואחד לא(
)מדובר פה כשהדייר
השלישי עדיין קיים(

הא תו למה לי?
ואין ש ים שעירבו ות ין רשותן
לא צריכא ,דבטיל ליה חד מי ייהו לחבריה .מהו
לש ים שלא עירבו
דתימא :לשתרי ליה ,קא משמע לן :כיון דבעיד א
דבטיל לא הוו ליה שריותא בהא חצר  -לא
ואין ש ים שלא עירבו ות ין רשותן הא תו למה לי?
לא צריכא ,דאמרי :ק י על מ ת להק ות.
לש ים שלא עירבו
שאלה :בעא מי יה רבא מרב חמן :יורש מהו שיבטל רשות .
הסבר השאלה :היכא דאי בעי לערובי מאתמול מצי מערב  -בטולי מי מצי מבטל ,אבל האי
כיון דאי בעי לערובי מאתמול  -לא מצי מערב ,לא מצי מבטל.
או דלמא :יורש כרעיה דאבוה הוא?
תשובת רב חמן :אמר ליה :א י אומר מבטל ,וה י דבי שמואל ת ו אין מבטל.
קושי  1על רב חמן :איתיביה:
זה הכלל
במותר  -לאתויי מבוי ש יטלו קורותיו או לחייו.
באסור  -לאתויי מאי? לאתויי מת גוי בשבת
כגון עירב דרך הפתח ,ו סתם הפתח .עירב דרך
כל שמותר למקצת שבת  -הותר לכל
חלון ,ו סתם חלון
השבת,
כגון ש י בתים בש י צידי רשות הרבים ,והקיפום
וכל ש אסר למקצת שבת  -אסר לכל
גוים מחיצה בשבת
השבת חוץ ממבטל רשות
וקת י :חוץ ממבטל רשות .איהו  -אין ,יורש  -לא .
תירוץ :אימא :חוץ מתורת ביטול רשות.

קושי  2על רב חמן :איתיביה :אחד מב י חצר שמת ,וה יח רשותו לאחד מן השוק ,מבעוד יום
 אוסר ,משחשיכה  -אי ו אוסר .ואחד מן השוק שמת וה יח רשותו לאחד מב י חצר ,מבעוד יום — אי ו אוסר ,משחשיכה —
אוסר .אמאי אוסר? יבטיל!
תירוץ :מאי ״אוסר״ מי דקת י — עד שיבטל .

