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  דורה המעניקה חווית הצלחה המ
  מאהיבה את הגמרא על לומדיהו

  

    ''אם היו בני אדם מרגישים במתיקות התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם''
        (אור החיים הקדוש)(אור החיים הקדוש)(אור החיים הקדוש)(אור החיים הקדוש)

  

  יצא לאור על ידי 
  עמותת "וכל בנייך לימודי ה'"

  

  "פתש תשרי ג'

 סדורה א גמר
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  תאמין!!! - יגעת ומצאת  - בהצלחה  
  
  
  
  
  
  
  
  

  להארות והערות 
  דניאל ברק ווינט

  0526071122 –טל' 
  @gmail.comvinetdb81דוא"ל 

 9040700עתניאל ד.נ. הר חברון 
  

  
©   

   ,, ניקוד ופיסוקכויות על הטקסטכל הז
   ,החלוקה לסוגיות ופסקאות

  . ולדניאל ברק ווינט יך לימודי ה'"שמורות לעמותת "וכל בני
  
  

  פיס לשם לימוד וללא מטרות רווח. ניתן לצלם ולהד
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    """"ּגֹוִיםּגֹוִיםּגֹוִיםּגֹוִים    ֶׁשהֹוִציאּוהּוֶׁשהֹוִציאּוהּוֶׁשהֹוִציאּוהּוֶׁשהֹוִציאּוהּו    ִמיִמיִמיִמי""""    ––––ד' ד' ד' ד' פרק פרק פרק פרק     עירוביןעירוביןעירוביןעירוביןמסכת מסכת מסכת מסכת 
        מא, במא, במא, במא, ב .1

ָנה     ִמׁשְ

הֹוִציאּוהּו ּגֹוִים,    ִמי ׁשֶ

ע ַאּמֹות.  - אֹו רּוַח ָרָעה א ַאְרּבַ   ֵאין לֹו ֶאּלָ
ִאיּלּו לֹא ָיָצא.  -ֶהֱחִזירּוהּו    ּכְ

  

  הֹוִליכּוהּו ְלִעיר ַאֶחֶרת, 
יר  ְנָתנּוהּו  ּדִ    ,ּבַ

ַהר סַּ     -  אֹו ּבַ
ְמִליֵאל ן ּגַ ן ֲעַזְרָיהוְ  ַרּבָ י ֶאְלָעָזר ּבֶ   אֹוְמִרים:  ַרּבִ

ּה.  ְך ֶאת ּכּוּלָ   ְמַהּלֵ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ י ֲעִקיָבאוְ  ַרּבִ   אֹוְמִרים:  ַרּבִ

ע ַאּמֹות א ַאְרּבַ   .ֵאין לֹו ֶאּלָ
  

ם,  ּיָ ְרִסין, ְוִהְפִליָגה ְסִפיָנָתם ּבַ ַלְנּדַ אּו ִמּפְ ּבָ ה ׁשֶ   ַמֲעׂשֶ
ְמִליֵאל ן ּגַ ן ֲעַזְרָיהוְ  ַרּבָ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ּה.  - ַרּבִ   ָהְלכּו ֶאת ּכּוּלָ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ י ֲעִקיָבאוְ  ַרּבִ ָרצּו ְלַהְחִמיר ַעל ַעְצָמן. לֹ -  ַרּבִ ע ַאּמֹות, ׁשֶ   א ָזזּו ֵמַאְרּבַ
  

יָכה,  ֲחׁשֵ ֵמל ַעד ׁשֶ ַעם ַאַחת לֹא ִנְכְנסּו ַלּנָ   ּפַ
ְמִליֵאלָאְמרּו לֹו ְל  ן ּגַ   : ָמה ָאנּו ֵליֵרד? ַרּבָ

ִרי תֹוְך ַה  םָאַמר ָלֶהם: מּותָּ ל ְוָהִיינּו ּבְ ּכֵ ָבר ָהִייִתי ִמְסתַּ ּכְ ם, ׁשֶ ּלֹ ַאתֶּ חּום ַעד ׁשֶ יָכהתְּ   . א ֲחׁשֵ
  

ָמָרא              ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ְעּתוֹ " ָבִרים ַמֲעִביִרין ֶאת ָהָאָדם ַעל ּדַ ה ּדְ לֹוׁשָ    ,ׁשְ

ַעת קֹונֹו,    ְוַעל ּדַ
  ּגֹוִים,  ֵאּלּו ֵהן:

  ְורּוַח ָרָעה, 
  . ְוִדְקּדּוֵקי ֲעִנּיּות

  
ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

  
ֵעי ַרֲחֵמ     .י ֲעַלְייהוּ ְלִמיּבָ

  
ם יִהּנָ ֵני ּגֵ ה ֵאין רֹוִאין ּפְ לֹוׁשָ    ,ׁשְ

ְקּדּוֵקי ֲעִנּיּות,  ֵאּלּו ֵהן:   ּדִ

  ְוחֹוֵלי ֵמַעִיין, 
  ְוָהָרׁשּות, 

ה ָרָעה ָ ׁש לֹו ִאׁשּ ּיֵ   . ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ַאף ִמי ׁשֶ
  

  ְוִאיָדְך? 
  

ה ָרָעה ָ ּה  - ִאׁשּ   .ִמְצָוה ְלָגְרׁשָ
  

   ?ְוִאיָדְך 
  

ה. ּדִ ִנין ִזיְמ  ָתּה ְמרּוּבָ   ְכתּוּבָ
  

  ִאי ַנִמי, 
ּה, ְוָלא ָמֵצי ְמָגֵרׁש ָלּה  ִנים ִמיּנָ    .ִאית ֵליּה ּבָ

  רש"י
  מתי' 

. חוץ מי שהוציאוהו כרים
   לתחום:

. שכס בו שד או רוח רעה
וטרפה דעתו ויצא חוץ לתחום 
ואחר כך שתפה והרי הוא חוץ 

   לתחום:
   . לתוך התחום:החזירוהו

. והרי כל העיר לו כאילו לא יצא
כד' אמות כבתחילה וחוצה לה 

   אלפים אמה לכל רוח:
. והרי הוליכוהו לעיר אחרת

   היא. מוקפת מחיצות:
. או שתוהו בדיר או בסהר

   שהן מוקפין והיקיפן גדול:
. דהואיל מהלך את כולה

ומוקפת מחיצות הרי היא כד' 
   אמות:

   . שם מקום:יןמפלדרס
. כשהיא מתרחק' והפליגה

משפת הים וכסת לאמצעי 
קרי ליה הפלגה ולשון לע''ז הוא 
שקורין לשלולית הים פיל''ג 

   } :לב ים{
. היו מהלכין בכל הלכו את כולה

הספיה דאע''פ שהספיה 
הולכת בשבת ויצאו חוץ לתחום 
הוו כמי שיצא חוץ לתחום ויתן 
בדיר או בסהר שהספיה 

   יצות לה:מח
   . בגמרא מפרש:שרצו להחמיר

} בלע''ז מל. פורט''ו {למל
ששם הספיות יוצאות מן הים 

   לשפתו:
. מן הספיה לתוך מה או לירד

העיר כלומר באו מחוץ לתחום 
   משחשיכה:

  
  גמ' 

   . מי שיש לו ושין:והרשות
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ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

  
  ְלַקּבֹוֵלי ֵמַאֲהָבה. 

  
ִרין,  ֵהן ְמַסּפְ ׁשֶ ה ֵמִתין ּכְ לֹוׁשָ   ׁשְ

  חֹוֵלי ֵמַעִיין,   ְוֵאּלּו ֵהן:
ה,    ְוַחּיָ

  . "ְוִהְדרֹוָקן
  

ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ
  

הּו ַזְווָדָתא.  י ּבְ מֹוׁשֵ   ְלַמׁשְ
  
  
  
  

  רש"י
. דמכפרי לקבליהו מאהבה

   עליה:
. אפי' יש בהן כשהן מספרים

יות הרבה שמדברים אעפ''כ ח
   מתין פתאום:

. חולי הפה מושג''א הדרוקן
   } :)הפה-(מחלת פֶטֶרת{

   . לזמן תכריכין:זוודתא
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        מא, במא, במא, במא, ב .2
מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר    : ׁשְ
ע ַאּמֹות.  -ַדַעת ָיָצא לְ  א ַאְרּבַ   ֵאין לֹו ֶאלָּ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

הֹוִציאּוהּו ּגֹוִים  א ִמי ׁשֶ ּתָ ע ַאּמֹות,  -ָהׁשְ א ַאְרּבַ   ֵאין לֹו ֶאלָּ
ֲעָיא –ָצא ָלַדַעת יָ     ?!ִמיּבָ

  
א ֵאיָמא    :ֶאלָּ
ע ַאּמֹות -ָחַזר ָלַדַעת  א ַאְרּבַ    .ֵאין לֹו ֶאלָּ

  
ֵניָנא    :ָהא ַנִמי ּתָ

ִאיּלּו לֹא ָיָצא -ֶהֱחִזירּוהּו ּגֹוִים "   , "ּכְ
  ְכִאיּלּו לֹא ָיָצא, ּדִ הּוא  - "ֶהֱחִזירּוהוּ "

ע ַאּמֹות!  -ַדַעת ְוָחַזר לָ  "הֹוִציאּוהּו ּגֹוִים"ֲאָבל  א ַאְרּבַ   ֵאין לֹו ֶאלָּ
  

א ֵאיָמא    :ֶאלָּ
ע ַאּמֹות.  -ָיָצא ָלַדַעת ְוֶהֱחִזירּוהּו ּגֹוִים  א ַאְרּבַ   ֵאין לֹו ֶאלָּ

  
ֵניָנא    :ָהא ַנִמי ּתָ

ִאיּלּו לֹא ָיָצא... הֹוִציאּוהּו "   , "ְוֶהֱחִזירּוהּו ּכְ
  ְכִאיּלּו לֹא ָיָצא, ּדִ הּוא  - "הֹוִציאּוהּו ְוֶהֱחִזירּוהוּ "

  לֹא!  -ֲאָבל ָיָצא ָלַדַעת 
  

ֵתיָמא    :ַמהּו ּדְ
  ָדִדין ָקָתֵני: ִלְצ 

הֹוִציאּוהּו ּגֹוִים ְוָחַזר ָלַדַעת  ע ַאּמֹות,  -ִמי ׁשֶ א ַאְרּבַ   ֵאין לֹו ֶאלָּ
ִאיּלּו לֹא ָיָצא,  - ֲאָבל ָיָצא ָלַדַעת ְוֶהֱחִזירּוהּו ּגֹוִים    ּכְ

ַמע לָ    ן. ָקא ַמׁשְ
  
  
  
  
  

  רש"י
. מי שהוציאוהו חזר לדעת

כרים וחזר לדעת לתוך התחום 
לא הוי כהחזירוהו דתן במתי' 

   כאילו לא יצא:
. מתי' לצדדין מהו דתימא

תא קתי והחזירוהו דסיפא מיל
באפי פשה היא ולאו 
אהוציאוהו כרים קאי והכי 
קאמר מי שהוציאוהו כרים בין 
כשהוא עומד בחוץ בין שחזר 
לדעת אין לו אלא ד' אמות ומי 
שהיה חוץ לתחום והחזירוהו 
כרים בין שהיתה יציאתו 
ראשוה לדעת בין שלא לדעת 

   אלא באוס הוי כאילו לא יצא:
. ר'' דסיפא דמתי' קמ''ל

   רישא מהדר:א
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        מא, במא, במא, במא, ב .3
יּה ֵמ  עּו ִמיּנֵ הּבָ   : ַרּבָ

  ַמהּו?  - הּוְצַרְך ִלְנָקָביו 
  

  ָאַמר ָלֶהם: 
ּתֹוָרה.  ּבַ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ּדֹוֶחה ֶאת לֹא ּתַ ִרּיֹות ׁשֶ בֹוד ַהּבְ דֹול ּכְ   ּגָ

  
ֵעי:    ָאְמֵרי ְנַהְרּדְ

ַח הּוא  יּקֵ ָעל ָעלָעֵייל ִלְתחּוָמא, וְ  –ִאי ּפִ    .ֵכיָון ּדְ
  
  
  
  
  

  רש"י
. זה שהוציאוהו הוצרך לקביו

  כרים מהו לצאת מד' אמותיו:
. לאו את לא תעשה שבתורה

דלא תסור (דברים יז) ותחומין 
   מי דרבן:

. האי דצרך אי פיקח הוא
לקביו ויהבו ליה רבן רשות 

   למיפק חוץ לארבע אמותיו:
. עייל לתחומא וכיון דעל על

דהא  ומותר כאילו לא יצא
   ברשות על ולא גרע מהחזירוהו:
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        מב, אמב, אמב, אמב, א    ––––מא, ב מא, ב מא, ב מא, ב  .4
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

חּום ְוָחְזרּו,  ְצאּו חּוץ ַלּתְ ּיָ ירֹות ׁשֶ   ּפֵ
ֵמִזיד     .לֹא ִהְפִסידּו ֶאת ְמקֹוָמן -ֲאִפיּלּו ּבְ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
   .ֲאנּוִסין ִניְנהוּ 

  
ַמְעָיהֵאיִתיֵביּה  ר ׁשְ אלְ  ַרב יֹוֵסף ּבַ ּפָ    :ַרב ּפַ

י ְנֶחְמָיה" יוְ  ַרּבִ ן ַיֲעֹקב ַרּבִ   אֹוְמִרים:  ֱאִליֶעֶזר ּבֶ
ְחְזרּו ִלְמקֹוָמן ׁשֹוְגִגין ּיַ   . "ְלעֹוָלם ֲאסּוִרין, ַעד ׁשֶ

ׁשֹוֵגג  ֵמִזיד  ,ִאין –ּבְ   לֹא!  - ּבְ
  

ֵאי ִהיא,  ּנָ   ּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

חּום, " ְצאּו חּוץ ַלתְּ ּיָ ירֹות ׁשֶ   ּפֵ
ׁשֹוֵגג    ֵיָאְכלּו,  -ּבְ
ֵמִזיד   . לֹא ֵיָאְכלוּ  -ּבְ

י ְנֶחְמָיה   מב,א   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  ֵיָאְכלּו,  -ְמקֹוָמן ּבִ 

ּלֹ ְמקֹוָמן ׁשֶ   ."לֹא ֵיָאְכלוּ  - א ּבִ
  

ְמקֹוָמן"ַמאי    ? "ּבִ
ֵמִזיד  -  "ְמקֹוָמןּבִ " :ִאיֵליָמא    –ּבְ

ֶהְדָיא י ְנֶחְמָיה" :ְוָהא ָקָתֵני ּבְ ן ַיֲעקֹ וְ  ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   אֹוְמִרים:  בַרּבִ

ְחְזרּו ִלְמקֹוָמן ׁשֹוְגִגין ,ָלם ֲאסּוִריןְלעוֹ  ּיַ ׁשֹוֵגג  -  "ַעד ׁשֶ ֵמִזיד  ,ִאין –ּבְ   !לֹא –ּבְ
א ָלאו ְמקֹוָמן" :ֶאלָּ ׁשֹוֵגג,  - "ּבִ   ּבְ

ָרא, ְוָהִכי ָקָתֵני    :ְוַחּסֹוֵרי ְמַחּסְ
חּום," ְצאּו חּוץ ַלתְּ ּיָ ירֹות ׁשֶ   ּפֵ

ׁשֹוֵגג    ֵיָאְכלּו,  -ּבְ

ֵמִזיד    ֵיָאְכלּו.  לֹא -ּבְ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ּלֹ :ּבַ ְמקֹוָמן, ׁשֶ   א ּבִ

ְמקֹוָמן  ֵמִזיד ֵיָאְכלּו.  -ֲאָבל ּבִ   ֲאִפיּלּו ּבְ
י ְנֶחְמָיהַוֲאָתא    ְלֵמיַמר:  ַרּבִ

ְמקֹוָמן ַנִמי ׁשֹוֵגג  :ֲאִפיּלּו ּבִ ֵמִזיד  ,ִאין –ּבְ   . "לֹא –ּבְ
  

  לֹא, 
ְמקֹוָמן ֵמִזיד ּבִ כּולֵּ  :ּבְ ִליֵגי ּדְ   ָאסּור, ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ

ּלֹ -ְוָהָכא  ׁשֹוֵגג ׁשֶ ִליֵגי: ּבְ ְמקֹוָמן ּפְ   א ּבִ
א ָסַבר א ַקּמָ ּנָ ׁשֹוֵגג  :ּתַ ּלֹ  -ּבְ ֵרי ׁשֶ ְמקֹוָמן, ׁשָ   א ּבִ

ְמקֹוָמן  י ְנֶחְמָיה ָסַבר: ֲאִפיּלּו ׁשֹוֵגג, ּבִ ּלֹ, ִאין –ְוַרּבִ ְמקֹוָמן ׁשֶ   לֹא.  -א ּבִ
  

ָקָתֵני ֵסיָפאְוָהא ִמ     :ּדְ
י ְנֶחְמָיה" ן ַיֲעֹקבוְ  ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   אֹוְמִרים:  ַרּבִ

ְחְזרּו ִלְמקֹוָמן ׁשֹוְגִגין ,ְלעֹוָלם ֲאסּוִרין ּיַ   . "ַעד ׁשֶ
ֵמִזיד  ,ִאין –ׁשֹוֵגג    לֹא,  -ּבְ

ֵמִזיד א ָסַבר: ּבְ א ַקּמָ ַתּנָ ָלל ּדְ ֵרי - ִמּכְ   .ַנִמי ׁשָ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ   . ׁשְ

  רש"י
. ביום פירות שיצאו חוץ לתחום וחזרו

טוב לא הפסידו מקומן וכל העיר להן 
כד' אמות ויש להן לכל רוח אלפים 
אמה אם יו''ט הוא ואי שבת מותרין 

   לאכילה במקום שחזרו:
   . על ידי המוציאן:אוסים היו

. לזוז אותן מארבע אמותיהן אסורין
לאוכלן אפי' חזרו אלא אם כן ולא 

  חזרו שוגגין אבל מזיד לא: 
היא דתיא פירות  הכי גרסין תאי

שיצאו חוץ לתחום בשוגג יאכלו ולא 
   גרסין הכא וחזרו:

. במקום שהן שם אם יש בשוגג יאכלו
אדם שעירב לאותו צד או שהיו בי 

  עיר אחרת סמוכים להן:
. אם חזרו רבי חמיה אומר במקומן

ן יאכלו אבל שלא במקומן כל למקומ
   זמן שהן חוץ לתחום. לא יאכלו:

. דשרי רבי חמיה היכי מאי במקומן
   חזרו:

. אפילו במזיד דחשיב להו אי ימא
אוסין והוי כהוציאוהו כרים 

   והחזירוהו:
. אחריתי בהדיא רבי אליעזר והתיא

 ורבי חמיה אמרי לעולם אסורין כו':
ומן . על כרחך האי במקאלא לאו

בשוגג קאמר מכלל דת''ק אף במזיד 
שרי היכא דחזרו ותרתי קולא אית 

   ליה:
. וחסורי מחסרא כו' שלא במקומן

שלא חזרו הוא דבמזיד לא יאכלו אם 
יצאו במזיד אבל חזרו במקומן (וזהו) 

   במזיד מי יאכלו:
. האי בשוגג ואתא רבי חמיה למימר

יאכלו במזיד לא יאכלו דקאמר 
יו כן אלא אמקומן אשלא במקומן א

איתמר דאם חזרו למקומן בשוגג 
יאכלו אם במזיד לא יאכלו ות''ק 

   אית ליה דרב פפא:
. אפי' במקומן לת''ק אסור לא במזיד

ומתי' לא תחסר' אלא כדקתי דלא 
איירי תא קמא בחזרה כלל ורבי 
חמיה אשלא במקומן אתי לאפלוגי 
דקאמר תא קמא שוגג יאכלו ואתא 

למימר האי חילוק דיהבת  רבי חמיה
בין שוגג למזיד לאו אשלא במקומן 
איתמר אלא במקומן והכי קאמר ר' 
חמיה חזרו במקומן יאכלו בהאי 
שוגג דקאמרת אבל שלא במקומן 

   אפילו בשוגג לא יאכלו:
. בהך אחריתי לעולם והא מדתי

אסורין כו' מכלל דבתרתי פליגי ותא 
קמא במזיד במקומן מי שרי דאי 

א קולא הוא דמיקל ור' חמיה חד
בההוא הוא דפליג הכי איבעי ליה 
למיתי כדת' בקמייתא: במקומן 
יאכלו שלא במקומן לא יאכלו ואא 
ידעא דאשוגג דשרי תא קמא שלא 
במקומן קאתא רבי חמיה למימר 
הא דשוגג דשרי במקומן הוא דשרי 
שלא במקומן לא ומדתן לעולם 

שמע מיה אסורין עד שיחזרו שוגגין 
לתא קמא דשרי היכא דאיכא חדא 
להתירא כגון שוגג שלא במקומן או 
מזיד במקומן כיון דאיכא חדא 
לטיבותא וקאמר רבי חמיה לעולם 
אסורים עד דאיכא תרתי להתירא 

   שוגג ובמקומן ולעולם תאי היא:
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        בבבב- - - - מב, אמב, אמב, אמב, א .5
מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר    : ׁשְ

ְך ְו  תָהָיה ְמַהלֵּ ּבָ חּום ׁשַ ינֹוִנּיֹות   - ֵאינֹו יֹוֵדַע ּתְ ִסיעֹות ּבֵ ִים ּפְ ְך ַאְלּפַ    ,ְמַהלֵּ
ת.  ּבָ חּום ׁשַ   ְוזֹו ִהיא ּתְ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןְוָאַמר    : ׁשְ

ִב  ַבת ּבְ   ְקָעה, ׁשָ
יפּוָה ּגוֹ  ׁשַ ִים ְמִח ְוִהּקִ ה ּבְ ת יּצָ ה,   -ּבָ ִים ַאּמָ ְך ַאְלּפַ   ְמַהלֵּ

ּה ַעל ְיֵדי ְזִריָקה.  כּולָּ   ּוְמַטְלֵטל ּבְ
  
  
  ָאַמר:  ַרב הּוָנאוְ 

ה,  ִים ַאּמָ ְך ַאְלּפַ   ְמַהלֵּ
ע ַאּמֹות    .ּוְמַטְלֵטל ַאְרּבַ

  
ּה ַעל ְיֵדי ְזִריָקה!  כּולָּ ְלֵטל ּבְ   ְוִניּטַ

  
ְך ַא  ׁשֵ א ִיּמָ ּמָ   .ַחר ֶחְפצוֹ ׁשֶ

  
י אֹוְרֵחיּה!  ִיים ִמיַהת ְלַטְלֵטל ּכִ ַאְלּפַ   ּבְ

  
ְמלֹוָאּה ְלָמקֹום ָהָאסּור ָלּה.  ְפְרָצה ּבִ ּנִ ה ׁשֶ ְמִחיּצָ ָהֵוי ּכִ ּום ּדְ   ִמׁשּ

  
  

ר ַרב יא ּבַ   ָאַמר:  ִחּיָ
ה,  ִים ַאּמָ ְך ַאְלּפַ   ְמַהלֵּ

ה.  ִים ַאּמָ ַאְלּפַ   ּוְמַטְלֵטל ּבְ
  

ַמאן?    ּכְ
ַרב הּוָנא! לֹּדְ  ַרב ַנְחָמן ְולֹא כְּ   א ּכְ
  

ע.  ַאְרּבַ   ֵאיָמא: ְמַטְלֵטל ּבְ
  

   !ַרב הּוָנאּדְ ִאי ָהִכי, ַהְיינּו 
  

  ֵאיָמא: 
יאְוֵכן ָאַמר  י ִחּיָ ר ַרב ַרּבִ   . ּבַ

  
  : ַרב הּוָנאלְ  ַרב ַנְחָמןֲאַמר ֵליּה 

מּוֵאל,  ׁשְ יְפלֹוג ֲעֵליּה ּדִ   ָלא ּתִ
ָווֵתי ַתְנָיא ּכְ   ּה. ּדְ

ַתְנָיא:   ּדְ
  ָהָיה מֹוֵדד ּוָבא, "   מב,ב

ֲחִצי ָהִעיר  תֹו ּבַ ּה,  -ְוָכְלָתה ִמּדָ ָכל ָהִעיר ּכּוּלָ ר ְלַטְלֵטל ּבְ   מּותָּ

ּלֹ  ַרְגָליוּוִבְלַבד ׁשֶ חּום ּבְ   . "א ַיֲעבֹור ֶאת ַהתְּ
ַמאי ְמַטְלֵטל    .ָלאו ַעל ְיֵדי ְזִריָקה ?ּבְ

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

יָכה.  לֹא, ַעל   ְיֵדי ְמׁשִ
  
  

  רש"י
  . דרך הליכתו של אדם אמה:פסיעה ביוית

   ים אמה לכל רוח:. יש לו ממקומו אלפשבת בבקעה
. ולדירה כגון שהקיפוה והקיפוה כרים מחיצות בשבת

לדור בתוכה דאי לאו הכי ביותר מבית סאתים לא משתריא 
   לטלטולי בה אלא ד' אמות:

. דלא מהי ליה הך מחיצות להיותה לו מהלך בה אלפים
כד' אמות דכי אמרין כל הבית כולו כד' אמות היכא דשבת 

וד יום אבל הכא דבשעת שביתה לא הוו באויר מחיצות מבע
מחיצות לא ואפי' לרבן גמליאל דאמר בהוציאוהו כרים 
ותוהו בדיר או בסהר דאע''ג דלא שבת באויר מחיצות 
עשית לו כארבע אמות ומהלך את כולה התם הוא דמי 
שהוציאוהו כרים אין לו אלא ארבע אמות הקילו חכמים 

בע אמות אבל הקוה אצלו להיות לו היקף מחיצות כאר
שביתה שיש לו אלפים אמה לא הקילו חכמים אצלו להיות 
לו היקף מחיצות כארבע אמות אלא אם כן שבת באוירן 
ותדע דהא רב הוא וחייא בר רב תלמידי דרב יהו ואמר 
רב הלכה כרבן גמליאל בדיר וסהר והכא אסרי כשמואל 

סא.) ומודד  ובמתי' מי הכי תן לקמן בפ' כיצד מעברין (דף
שאמרו ותין לו אלפים אמה אפילו סוף מדתו כלה במערה 
איה לו כארבע אמות ואילו הוציאוהו כרים ותוהו בה 

   מהלך את כולה והא דברי הכל היא:
. אפי' חוץ לאלפים שאין לו רשות להלך ומטלטל בכולה

מותר לטלטל על ידי זריקה כלומר מותר לזרוק שם דקיימא 
שוייה בשבת שמה מחיצה וממילא שמעין לן מחיצה הע

   דבתוך אלפיים מטלטל כדרכו דהא מחיצות יהו:
. כאילו לא היתה שם מחיצה וטפי ומטלטל בארבע אמות

מארבע לא ואפילו בזריקה דלא שי לן בין טלטול כי 
אורחיה לטלטול דזריקה אלא במקום שמותר לטלטל 

ל במקום ואסור להלך כגון מתוך התחום לחוץ התחום אב
שהוא מותר להלך אי שרי לטלטל בזריקה שרי מי לטלטל 
כי אורחיה ואי אסיר. תרוייהו אסירי וכיון דאסר ליה רב 
הוא לטלטל באלפים שלו אפילו זריקה מי אסור וטעמא 

   מפרש ואזיל:
. ואפילו חוץ לאלפים ע''י ומקשין לרב הוא וטלטל בכולה

בשבת מחיצה היא  זריקה דהא קיימא לן מחיצה העשית
בפ''ב (דף כ.) והי דאיהו לא מצי אזיל כיון דלא שבת 
באוירה לא הוי לה כארבע אמות אבל מכל מקום מחיצות 

   יהו:
. חוץ לאלפים הלכך גזרין טלטול שמא ימשך אחר חפצו

   בזריקה אטו הילוך:
. שהוא מותר להלך בהן וליכא למיגזר בהו באלפים מיהת

חפצו יטלטל כי אורחיה טלטול משום שמא ימשך אחר 
גמור וכל שכן זריקה דהא מחיצות מעלייתא יהו ומשי 
כיון דחוץ לאלפים אסור לטלטל אפילו בזריקה משום שמא 
ימשך אחר חפצו וכל שכן כי אורחיה דהא אין יכול להלך 
שם ולטלטל מיתסר מי באלפים משום דהוי אלפים דיליה 

משום גזירה שמא ימשך  פרצין לחוץ לאלפים דאסירי ליה
דהא אין הפסק בייהן והויא מחיצה הפרצת במלואה 

   למקום האסור לה:
. אפילו כי אורחיה וחוץ לאלפים לא אפילו ומטלטל באלפים

   בזריקה:
. ומה פשך אי גזר שמא ימשך לא כרב חמן ולא כרב הוא

אפילו אלפים יתסרו משום מחיצה הפרצת למקום האסור 
   זר שמא ימשך לטלטל חוץ לאלפים בזריקה:לה ואי לא ג

   . דרב חמן משמיה דשמואל אמרה:עליה דשמואל
   . דלא גזרין שמא ימשך:דתיא כוותיה

. הותן עירובו ובא לילך ממקום עירובו היה מודד ובא
אלפים וכלתה מדתו בחצי עיר אחרת שעירבו את כולה אי 

   מי ביו''ט:
ירובו ברגליו דכיון דלא . אלפים ממקום עשלא יעבור תחום

   שבת בתוכה לא הויא ליה כד' אמות:
. בכל העיר הואיל ותי שלא יעבור את התחום במאי מטלטל

   ברגליו:
. אלמא לא גזרין שמא ימשך לא במשיכה לאו על ידי זריקה

לא גרסי' ומאן דגריס לה הכי קאמר ורב הוא אמר לך האי 
ה קאמר דקתי מותר לטלטל בכל העיר כולה במשיכ

שמושך מחוץ לאלפים לתוך אלפים דהתם ליכא למיגזר 
שמא ימשך דלאו חפציו הוא עד דמייתי ליה לגואי וכי 
מייתי ליה תו לא מפיק ליה: הכי גרסין אמר רב הוא היה 
מודד ובא וכלתה מדתו בחצי חצר אין לו אלא חצי חצר 

  להלך:
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  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ֲחִצי ָחֵצר  ,ָהָיה מֹוֵדד ּוָבא תֹו ּבַ א ֲחִצי ָחֵצר.  -ְוָכְלָתה ִמּדָ   ֵאין לֹו ֶאלָּ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

  ֵאיָמא: ֵיׁש לֹו ֲחִצי ָחֵצר. 
  

יָטא ׁשִ   !ַהאי ַנִמי ּפְ
  

ֵתיָמא ְלָמא ָאֵתי ְלַטְלטּולֵ  :ַמהּו ּדְ ּה, ֵליחֹוׁש ּדִ כּולָּ   י ּבְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  

  רש"י
   . דהא כלו אלפים שלו:פשיטא

. אותו חצי חצראימא יש לו חצי 
של חצר שבתוך תחומו מותר 
להלך כי אורחיה והתירא 
איצטריכא לאשמועין ולאו 

   איסורא דאידך פלגא:
. דפלגא דבתוך הא מי פשיטא

מדתו אית ליה: (ה''ג אמר רב 
הוא היה מודד ובא וכלתה 
מדתו בחצי חצר אין לו אלא 
חצי חצר: פשיטא. דהא שמעין 

משך: ליה לרב הוא דגזר שמא י
אימא יש לו חצי חצר. אותו חצי 
חצר שבתוך תחומו מותר 
לטלטל כי אורחיה והתירא 
איצטריך לאשמועי' ולאו 
איסורא דאידך פלגא: הא מי 
פשיטא. דפלגא דבתוך מדתו 
שרי דלא דמי לשבת בבקעה 
דהתם איכא למיסר לטלטולי 
אפי' בתוך אלפים משום טעמא 
דפרצה דההיא ודאי פרצה 

ור לה שהרי לקמום האס
מחיצות הללו לא היו כאן 
מבעוד יום והיתה אסורה לכל 
אדם וכשהוקפה בשבת והועילו 
לזה שבתוכו לאלפים הועילו לו 
ולא לחוץ אלפים שהן חוץ 
מתחומו והאי חוץ לאלפים לא 
היה לו שום היתר אצל שום 
אדם הלכך הוי מקום האסור 
ואוסר אבל חצר אין לומר בה 

אסור חילוק פירצה למקום ה
דהא מבעוד יום חדא היא והי 
דאסרי להאי לטלטולי חוץ 
לאלפים על ידי זריקה משום 
שמא ימשך אבל בתוך מדת 
תחומו מותר לטלטולי כי 

   אורחיה):
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ְקָרהְוָכְלָת  ,מֹוֶדה ִלי הּוָנא: ָהָיה מֹוֵדד ּוָבא ַפת ּתִ תֹו ַעל ׂשְ ִית - ה ִמּדָ ָכל ַהּבַ ר ְלַטְלֵטל ּבְ    .מּוּתָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ִית חֹוֶבֶטת.    הֹוִאיל ְוִתְקַרת ַהּבַ
  
  
  

  רש"י
. אע''ג דגזר שמא מודה לי הוא

   ימשך:
היה מודד ובא וכלתה מדתו על 

. כגד שפת הקירוי שפת תקרה
והבית חוץ למדתו הוא וכגון 

פרץ כותל הבית ששתייר ש
מלמעלה קירוי ופרץ בית לחצר 
שבפיה דלא הוי בית פרץ 

   למקום האסור:
. ע''י מותר לטלטל בכל הבית

זריקה ואע''פ שאסור ליכס 
לתוכה ברגליו והכא לא גזרין 
שמא ימשך הואיל ותקרות 
הבית חובטות כלומר: ראות 
כיורדות וסותמות ואיכא היכר 

עייו ותן  ולא ממשיך שהרי
בתקרה וסימן הוא ששם כלתה 

   מדתו:
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מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר ["   : ׁשְ

ִב  ַבת ּבְ ׁשַ ְקָעה, ְוִהּקִ ׁשָ ה ּבְ ת יפּוָה ּגֹוִים ְמִחיּצָ ה,  - ּבָ ִים ַאּמָ ְך ַאְלּפַ   ְמַהלֵּ
ּה ַעל ְיֵדי ְזִריָקה.  כּולָּ   ּוְמַטְלֵטל ּבְ

  
  ָאַמר:  ַרב הּוָנאוְ 

ה,  ִים ַאּמָ ְך ַאְלּפַ   ְמַהלֵּ
ע ַאּמֹות   "].ּוְמַטְלֵטל ַאְרּבַ

  
ֵריּה ַמר ָא    : ַרב ָנָתןּדְ ַרב הּוָנא ּבְ

ֵאי ַתּנָ    :ּכְ
  ּו ְלִעיר ַאֶחֶרת, הֹוִליכּוה"

יר    ּוְנָתנּוהוּ  ּדִ    ,ּבַ
ַהר סַּ    :אֹו ּבַ

ְמִליֵאל ן ּגַ ן ֲעַזְרָיהוְ  ַרּבָ י ֶאְלָעָזר ּבֶ   אֹוְמִרים:  ַרּבִ
ּה.  ְך ֶאת ּכּוּלָ   ְמַהּלֵ

ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ י ֲעִקיָבאוְ  ַרּבִ   ְמִרים: אוֹ  ַרּבִ
ע ַאּמֹות וֹ לֵאין  א ַאְרּבַ   . "ֶאּלָ

ן ֲעַזְרָיה  :ַמאי ָלאו י ֶאְלָעָזר ּבֶ ְמִליֵאל ְוַרּבִ ן ּגַ   ָאְמרּו: ּדְ ַרּבָ
ּה " ְך ֶאת ּכּוּלָ יר ָוַסַהרּדְ  - "ְמַהּלֵ ְזֵרי ִהיּלּוְך ּדִ ְקָעה,  ,לֹא ּגָ ּבִ   ַאּטּו ִהיּלּוְך ּבַ

ִהיּלּוְך ַאּטּו ִהיּלּוךְ  ְזֵרי ּוִמּדְ ְזִרי.  - ָלא ּגָ   ִטְלטּול ַאּטּו ִהיּלּוְך ָלא ּגָ
י ֲעִקיָבא  ַע ְוַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ   אֹוְמִרים: ּדְ ְוַרּבִ

ע ַאּמֹות" א ַאְרּבַ יר ָוַסַהר ַאּטּו ִהיּלּוְך   -  "ֵאין לֹו ֶאּלָ ָגְזֵרי ִהיּלּוְך ּדִ   ְקָעה, ִב ּדְ ּדְ
ְזִרי ִהיּלּוְך ַאּטּו ִהיּלּוְך ּגָ ְזֵרי - ּוִמּדְ    .ִטְלטּול ַאּטּו ִהיּלּוְך ַנִמי ּגָ

  
אי?    ִמּמַ

ְקָע  ן ֲעַזְרָיה ִהיּלּוך ַסַהר ְוִדיר ַאּטּו ִהיּלּוך ּבִ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ְמִליֵאל ְוַרּבִ ן ּגַ ְזֵרי ַרּבָ י ָלא ּגָ יְלָמא ּכִ   ה, ּדִ
י ָהָתם  ֵני ְמקֹומֹות ֵהן, ּדִ  -ָהֵני ִמילֵּ   ׁשְ

ְך ַאַחר ֶחְפצֹו.  - ֹום ֶאָחד הּואָמקּדְ  ,ִהיּלּוךְ ֲאָבל ִטְלטּול ַאּטּו  ׁשֵ א ִיּמָ ּמָ ָגְזֵרי ׁשֶ   ָהִכי ַנִמי ּדְ
  

י ֲעִקיָבא ַנִמי ַע ְוַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ ָגְזֵרי הּוא?  ,ְוַרּבִ ּום ּדְ ִמׁשּ אי ּדְ   ִמּמַ
ָקא ָסְבֵרי ּום ּדְ יְלָמא ִמׁשּ    :ּדִ

ַא  ִית ּכּוּלֹו ּכְ ל ַהּבַ י ָאְמִריַנן: ּכָ ֵמי, ּכִ ע ַאּמֹות ּדָ   ְרּבַ
י ֵהיָכא  עֹוד יֹום, ּדְ ָהֵני ִמילֵּ ֲאִויר ְמִחיּצֹות ִמּבְ ַבת ּבַ   ׁשָ

עֹוד יֹום ּדְ ֲאָבל ֵהיָכא  ֲאִויר ְמִחיּצֹות ִמּבְ ַבת ּבַ   לֹא.  -לֹא ׁשָ
  
  

  רש"י
. אי גזרין שמא ימשך אי כתאי

   לא:
. דלא גזרין הילוך דיר וסהר

  היכא דתוהו כרים בו:
. דאין בה אטו הילוך דבקעה

מחיצות דהתם אין לו אלא ד' 
אמות כדתן בריש פירקין 
ובדיר וסהר אע''ג דלא שבת 

ום באויר מחיצותיהן מבעוד י
כארבע אמות דמיין ליה הואיל 

   ובאוס יצא מתחומו:
. דיר וסהר אטו הילוך ומדהילוך

   דבקעה לא גזרין:
. כגון שבת טלטול אטו הילוך

בבקעה ביו''ט שהילוך אסור לו 
חוץ לאלפים במקום שביתתו 
וטלטול דזריקה מותר בלא 

   מחיצות:
. שלא יטלטל בזריקה לא גזרין

שמא חוץ לאלפים אטו הילוך 
ימשך אחר חפצו כרב חמן ואף 
על גב דבשבת בבקעה והקיפוהו 
כרים לא סבירא להו כוותיה 
דהא לדידהו אע''ג דלא שבת 
באויר מחיצות שרי בהא מיהא 
כרב חמן קיימי דלא גזרי' שמא 
ימשך אי מי בשבת בבקעה מי 
סבירא להו כוותיה דהא דשרו 

   ליה הכא משום דאס הוא:
ולא דמי  .שי מקומות הן

אהדדי דיר וסהר יש להן 
מחיצות בקעה אין לה מחיצה 

   הלכך לא מיחלפי:
. כגון אבל טלטול אטו הילוך

ששבת בבקעה ביו''ט אימא 
דגזרי שלא יטלטל בזריקה חוץ 
לאלפים שמא ימשך אחר חפצו 
דהא חד מקום הוא ולית להו 

   דרב חמן כלל:
. לא הוי אבל היכא דלא שבת

לא מישתרי כארבע אמות ולהכי 
בהילוך אבל טלטול דזריקה 
לעולם אימא לך דשרי ליה בכל 
הדיר וסהר בזריקה ולא גזרין 

  שמא יזוז וימשך:
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        מג, אמג, אמג, אמג, א    ––––מב, ב מב, ב מב, ב מב, ב  .9
  הֹוִליכּוהּו ְלִעיר ַאֶחֶרת, "[

יר  ְנָתנּוהּו  ּדִ    ,ּבַ

ַהר סַּ     -  אֹו ּבַ
ְמִליֵאל ן ּגַ ן ֲעַזְרָיהוְ  ַרּבָ י ֶאְלָעָזר ּבֶ   אֹוְמִרים:  ַרּבִ

ּה.  ְך ֶאת ּכּוּלָ   ְמַהּלֵ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ י ֲעִקיָבאוְ  ַרּבִ   אֹוְמִרים:  ַרּבִ

ע ַאּמֹות א ַאְרּבַ   .ֵאין לֹו ֶאּלָ
  

ם,  ּיָ ְרִסין, ְוִהְפִליָגה ְסִפיָנָתם ּבַ ַלְנּדַ אּו ִמּפְ ּבָ ה ׁשֶ   ַמֲעׂשֶ
ן ּגַ  ן ֲעַזְרָיהוְ  ְמִליֵאלַרּבָ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ּה.  - ַרּבִ   ָהְלכּו ֶאת ּכּוּלָ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ י ֲעִקיָבאוְ  ַרּבִ ָרצּו ְלַהְחִמיר ַעל ַעְצָמן -  ַרּבִ ע ַאּמֹות, ׁשֶ   ]."לֹא ָזזּו ֵמַאְרּבַ
  

  : ַרבָאַמר 
ְמִליֵאל  ן ּגַ ַרּבָ ִדיר - ִהְלְכָתא ּכְ    ,ּבְ

   ,ָוַסַהר
  ּוְסִפיָנה. 

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ְסִפיָנה, ִהְלְכָתא  ְמִליֵאל ּבִ ן ּגַ ַרּבָ   ּכְ
ִדיר ָוַסַהר    לֹא.  -ֲאָבל ּבְ

  
ְסִפיָנה ְמִליֵאל ּבִ ן ּגַ ַרּבָ י ָעְלָמא ִמיַהת ֲהָלָכה ּכְ כּולֵּ    .ּדְ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
הָאַמר    : ַרּבָ

עֹוד יֹום.   ֲאִויר ְמִחיּצֹות ִמּבְ ַבת ּבַ   הֹוִאיל ְוׁשָ
  
י ֵזיָראַר    ָאַמר:  ּבִ

ע.  סֹוף ַאְרּבַ ְחּתֹו ּבְ ע ּוַמּנַ ת ַאְרּבַ ִחילַּ   הֹוִאיל ּוְסִפיָנה נֹוַטְלּתֹו ִמּתְ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
  ִנְפֲחתּו ּדֹוְפֵני ְסִפיָנה. ׁשֶ 
  

   ,ִאי ַנִמי
ִפיָנה ִלְסִפיָנה קֹוֵפץ ִמּסְ   .ּבְ

  
י ֵזיָרא ה? ַמאי ַט  ,ְוַרּבִ ַרּבָ   ְעָמא לֹא ָאַמר ּכְ

  
   :ָאַמר ָלְך 

  ְלַהְבִריַח ַמִים ֲעׂשּויֹות. ^ְמִחיּצֹות    מג,א
  

י ֵזיָרא?  ַרּבִ ה, ַמאי ַטְעָמא לֹא ָאַמר ּכְ   ְוַרּבָ
  

ֶכת  ְמַהלֶּ ִליֵגי -ּבִ י ָעְלָמא ָלא ּפְ    ,ּכּולֵּ
ִליֵגי  י ּפְ ָעְמָדה -ּכִ ׁשֶ   .ּבְ

  
ר ִיְצָח ָאַמר    : קַרב ַנְחָמן ּבַ

ִליֵגי ֶכת ָלא ּפְ ִבְמַהלֶּ ְיָקא ּדְ    .ַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ

  רש"י
. הויא לה ספיה הואיל ושבת

   כארבע אמות:
וטלתו מתחילת ד' ומיחתו 

. כלומר משיצא זה לסוף ארבע
חוץ לתחום לא קט ליה ארבע 
אמות דספיה כל שעה היא 

בכל קפיצה וקפיצה  מהלכת
יותר מארבע אמות מצא שאין 
לה תורת ארבע אמות כלל שלא 
עמד פסיעה אחת בתוך ארבע 
אמות הלכך לא קו לו ארבע 
אמות. לישא אחריא כגון 
שהספיה הולכת למזרח והוא 
מהלך בתוכה למערב שהספיה 
מחזירתו כל שעה לתוך ארבע 
אמותיו. וקשיא לי תיח הליכה 

לראש האחר היכי  אבל אם חזר
מישתרי ובמתי' לא חילק רבן 
גמליאל בין שהוא מהלך לצד זה 
בין שהוא מהלך לצד שהספיה 
מהלכת. וזהו לשון דודי ר' 
שמעון מפי הרב ל''א כלומר 
כשעוקר את רגלו קודם 
שייחה הספיה מוציאתו מד' 
אמות שלו וכס לתוך ארבע 
אמות אחרות על כרחו והוה 

אוהו כרי חוץ ליה כמי שהוצי
מארבע אמותיו ותוהו לתוך 
ארבע אמות אחרות שותין לו 

   ד' אמות וכן לעולם וזה עיקר:
   . בין רבה לר' זירא:מאי ביייהו

. וביטלו שפחתו דופי הספיה
המחיצות דרבה ליתא דר' זירא 

   איתא:
. אי מי בקופץ מספיה לספיה

ובאויר מחיצותיה של זו לא 
יכול להלך בזו שבת לרבה אין 
  ולרבי זירא שרי:

. ולא להבריח מים עשויות
חשיבי מחיצות לעשות ספיה 

   כולה כארבע אמות:
. דאיכא אמר לך במהלכת

למימר האי טעמא דספיה 
   וטלתו אפילו ר''ע מודי דשרי:

. ובשעת כי פליגי בשעמדה
עמידתה קו להו ד' אמותיהן 
(וללישי בתראי על שעת עמידה 

''ה שרי ר''ג משום חלקו) ואפ
   אויר מחיצות:
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אי?    ִמּמַ

  
ָקָתֵני:    ִמּדְ

ְרִסין" ַלְנּדַ אּו ִמּפְ ּבָ ה ׁשֶ ם,  ,ַמֲעׂשֶ ּיָ   ְוִהְפִליָגה ְסִפיָנָתם ּבַ
ְמִליֵאל ן ּגַ ן ֲעַזְרָיהוְ  ַרּבָ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ּה,  - ַרּבִ   ָהְלכּו ֶאת ּכּוּלָ

י יְ וְ  ַע ַרּבִ י ֲעִקיָבאוְ  הֹוׁשֻ ָרצּו ְלַהְחִמיר ַעל ַעְצָמן - ַרּבִ ע ַאּמֹות, ׁשֶ   . "לֹא ָזזּו ֵמַאְרּבַ
ָלָמא ׁשְ ִליֵגי  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ֶכת לֹא ּפְ ְמַהלֶּ ָקָתֵני -ּבִ   , "ָרצּו" :ַהְיינּו ּדְ

יְלָמא ָעְמָדה.    ּדִ
א ִאי ָאְמַרּתְ  ִליֵגי, ַהאי  - ֶאלָּ   ִאיּסּוָרא הּוא!  ,יר""ָרצּו ְלַהְחִמ ּפְ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ָקָתֵני ְיָקא, ּדְ    :ַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ
  ,"ִדיר ָוַסַהר"ּדְ ּדּוְמָיא  "ְסִפיָנה"

יר ָוַסַהר"ַמה  ְקִביֵעי,  -  "ּדִ   ּדִ
ְקִביָעא.  - ַנִמי  "ְסִפיָנה"ַאף    ּדִ

  
  

ֵריּה ֲאַמר ֵליּה  ילְ  ָרָבאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ
ְסִפיָנהִה " ְמִליֵאל ּבִ ן ּגַ ַרּבָ   , "ְלְכָתא ּכְ
ְפִליֵגי!  "ִהְלְכָתא" ָלל ּדִ   ִמּכְ
  

   ,ִאין
   :ְוָהַתְנָיא

ַע " י ְיהֹוׁשֻ ן ֲאִחי ַרּבִ   אֹוֵמר:  87ֲחַנְנָיא ּבֶ
ְדַבר ֲהָלָכה,  בּו ְוָדנּו ּבִ ל אֹותֹו ַהּיֹום ָיׁשְ   ּכָ

א    :ֶאֶמׁש ִהְכִריַע ֲאִחי ַאּבָ
ַרּבָ  ְסִפיָנה, ֲהָלָכה ּכְ ְמִליֵאל ּבִ   ן ּגַ

ִדיר ָוַסַהר י ֲעִקיָבא ּבְ ַרּבִ   . "ַוֲהָלָכה ּכְ
   

  
  

                                                             
ַע ( וילנא: 87 י ְיהֹוׁשֻ ן ֲאִחי ַרּבִ   והגהות הב"ח מוחק.  )ּבֶ

  רש"י
. הייו דקתי רצו להחמיר

דמשמע דשרי אפילו לרבי 
עקיבא אלמא כי אסרי לאו 
במהלכת אסרי לכ''ע ואיהו 
הוא דאחמור אפשייהו דדלמא 

   עמדה פתאום ולאו אדעתן:
. בשעמדה דברי אלא אי אמרת

הכל אסור דמחיצות לא חשיבי 
רצו ובמהלכת הוא דפליגי מאי 

הא לר' עקיבא ורבי יהושע בין 
   מהלכת בין עמדה איסורא הוא:

   . דבעמדה פליגי:דיקא מי
. בספיה בתמיה מכלל דפליגי

והא רצו קתי ומא להו לרב 
   ושמואל דפליגי בספיה:

. ביחותא ופליגי אין והתיא
בשעמדה והא דקתי רצו 

  אמהלכת:
רבי חיא בן אחי רבי יהושע 

ספיה. כעין (הלכה כר''ג ב
ספיתו שהיתה מהלכת דלא 
חיישין לשמא עמדה ומיהו 
אפילו בשעמדה פליג רבן 
גמליאל דומיא דדיר וסהר ואין 
הלכה כמותו אלא במהלכת 
אבל עמדה דהייו דיר וסהר 

   הלכה כר' עקיבא):
   . שהיו בספיה:כל אותו היום

   . רבי יהושע:אחי אבא
   . לערב:אמש
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        בבבב- - - - מג, אמג, אמג, אמג, א .10
ֵעי    : ַרב ֲחַנְנָיאּבָ

ָרה,  חּוִמין ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ   ֵיׁש ּתְ
   :אוֹ 

ָרה?  חּוִמין ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ   ֵאין ּתְ
  

ָרה בֹוהַּ ֲעׂשָ ָעה ,ַעּמּוד ּגָ י - ְוָרָחב ַאְרּבָ ֵעי ָלךְ לֹא ּתִ א ִהיא,  ,ּבָ ַאְרָעא ַסִמיְכּתָ   ּדְ
ֵעי ָלךְ  יּבָ י ּתִ ָעה.  - ּכִ ָרה ְוֵאינֹו ָרָחב ַאְרּבָ בֹוהַּ ֲעׂשָ ַעּמּוד ּגָ   ּבְ

  
   ,ִאי ַנִמי

ְקִפיָצה.  ָקָאֵזיל ּבִ   ּדְ
  
  

ָנא ַאֲחִריָנא ְ    :ִליׁשּ
ְסִפיָנה    ַמאי?  -ּבִ

  
ֲעָיאֲאַמר    : ַרב הֹוׁשַ

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְרִסיןַמֲעׂשֶ " ַלְנּדַ אּו ִמּפְ ּבָ ם ,ה ׁשֶ ּיָ   , "וכו' ְוִהְפִליָגה ְסִפיָנָתם ּבַ

ָלָמא ׁשְ חּוִמין :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ּום ָהִכי  -  ֵיׁש ּתְ   ,"ָרצוּ "ִמׁשּ
א חּוִמין :ִאי ָאְמַרּתְ  ֶאלָּ אי  - ֵאין תְּ    ?"ָרצוּ "ַאּמַ

  
ְד     :ָרָבאָאַמר ּכִ

ְרָקק, ּבִ  ֶכת ּבִ   ְמַהלֶּ
ְרָקק - ָהָכא ַנִמי ֶכת ּבִ ְמַהלֶּ   .ּבִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

יָכה" ֲחׁשֵ ֵמל ַעד ׁשֶ ַעם ַאַחת לֹא ִנְכְנסּו ַלּנָ    ,ּפַ
ְמִליֵאלָאְמרּו לֹו ְל [ ן ּגַ   : ָמה ָאנּו ֵליֵרד? ַרּבָ

ּלֹ  חּום ַעד ׁשֶ תֹוְך ַהתְּ ל ְוָהִיינּו ּבְ ּכֵ ָבר ָהִייִתי ִמְסתַּ ּכְ ם, ׁשֶ ִרין ַאתֶּ יָכה אָאַמר ָלֶהם: מּותָּ   . ]"ֲחׁשֵ
ָלָמא ׁשְ חּוִמין  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ יר,  - ֵיׁש ּתְ ּפִ   ׁשַ

א ִאי ָאְמַרּתְ  חּוִמין  :ֶאלָּ חּום, ַמאי ָהֵוי -ֵאין ּתְ תֹוְך ַהּתְ י לֹא ָהִיינּו ּבְ    ?ּכִ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ְרָקק. ּבִ  ֶכת ּבִ   ְמַהלֶּ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ִאיְתַאְמָרן ּבְ  ַמֲעָתא ּדְ ב ׁשְ יּה ָהֵני ׁשַ ָתא ַקּמֵ ּבְ ׁשַ אּדְ ַצְפָרא ּבְ סּוָרא,  ַרב ִחְסּדָ   ּבְ

יּה  ָתא ַקּמֵ ּבְ ׁשַ ְנָיא ּבְ ֲהֵדי ּפַ ִדיָתא.  88הָרָב ּדְ ּבַ פּוְמּבַ   ּבְ
  ַמאן ָאְמִריְנהּו? 

הּו ָאְמִריְנהּו?    !ָלאו ֵאִלּיָ
ָרה!  :ַאְלָמא חּוִמין ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ   ֵאין ּתְ

  
י ְלָמא יֹוֵסף ׁשִ    .ָדא ָאְמִריְנהוּ לֹא, ּדִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

א" ִוד ּבָ ן ּדָ ּבֶ יֹום ׁשֶ     :ֲהֵריִני ָנִזיר ּבְ
ּתֹות ַיִין  ר ִלׁשְ תֹות ּוְבָיִמים טֹוִבים -מּותָּ ּבָ ׁשַ    ,ּבְ

ּתֹות ַיִין    מג,ב ל ְימֹות ַהחֹול -ְוָאסּור ִלׁשְ   . "ּכָ
ָלָמא ׁשְ חּוִמין :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ר. ּדִ ַהְיינּו  -  ֵיׁש ּתְ תֹות ּוְבָיִמים טֹוִבים מּוּתָ ּבָ   ְבׁשַ

                                                             
  רבה. תיקנו ע"פ מסורת הש"ס, כתב"י. –גירסת הדפוס  88

  רש"י
ר תחומין . איסויש תחומין

   למעלה מעשרה כדמפרש ואזיל:
בעמוד גבוה עשרה ורחב 

. וכס ראשו אחד לתוך ארבעה
התחום לא תיבעי לך דאיסור 
תחומין והג בו ולא יעלה על 
ראשו שבתוך התחום ויצא 
לראשו אחר דהא חזי להילוך 

   והילוך מעליא הוא:
. דלא יחא ואין רחב ד'

  תשמישתיה:
וך אי . בשם מי הוי הילבקפיצה

לא סתם ספיה למעלה מעשרה 
מהלכת ואיה חה ודמי 

   לקפיצה באויר ואפ''ה אסור:
. הא אין בו שום אמאי רצו

   איסור אפי' עמדה:
. פחות מעשרה רקק ברקק

חול, חצץ בלע''ז גרבל''א {
מדובר בחול (שתערבו בו מים) [

שעל שפת הים, המכוסה בים 
''פחות מעשרה [טפחים]'', 

   :}כולה לשוט בושספיה קלה י
   . דלא מיטר שבתא:יוסף שידא

. דודאי לא אתי בשבתות וי''ט
   משיח האידא:

. דילמא ואסור כל ימות החול
  אתי:
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א ִאי ָאְמַרּתְ  תֹות  - חּוִמיןֵאין תְּ  :ֶאלָּ ּבָ ׁשַ ר? ּוְבָיִמים ּבְ אי מּוּתָ   טֹוִבים ַאּמַ
  

אֵני ָהָתם ִביא :ָאַמר ְקָראּדְ  ,ׁשָ ה ַהּנָ ה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלּיָ   , (מלאכי ג, כג) 89""ִהּנֵ
הּו ֵמֶאְתמֹול. ְוָהא לֹא ֲאָתא ֵא    ִלּיָ

  
   ,ִאי ָהִכי
חֹול  ִרי,  -ּבְ ּתְ ל יֹוָמא ְויֹוָמא ַנִמי ִליׁשְ   ּכָ

הּו ֵמֶאְתמֹול,  ָהא ָלא ֲאָתא ֵאִלּיָ   ּדְ
א ָאְמִריַנן דֹול ֲאָתא.  :ֶאלָּ ין ַהּגָ   ְלֵבית ּדִ

דֹול ֲאָתא!  ין ַהּגָ   ָהָכא ַנִמי ֵליָמא: ְלֵבית ּדִ
  

ָבר מּוְבָטח ָלֶהן ְליִ  ַעְרֵבי ָיִמים טֹוִבים, ּכְ תֹות ְולֹא ּבְ ּבָ ַעְרֵבי ׁשַ א לֹא ּבְ הּו ּבָ ֵאין ֵאִלּיָ ָרֵאל ׁשֶ   ׂשְ
ֵני ַהּטֹוַרח.    ִמּפְ

  
ֲעָתְך  הּו ָלא ֲאָתא  :ָקא ָסְלָקא ּדַ ֵאִלּיָ יַח ַנִמי ָלא ָאֵתי -ִמּדְ    ?ָמׁשִ

ִרי ּתְ ָתא ִליׁשְ ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ    !ּבְ
  

הּו ָלא ָאֵתי, ָמׁשִ     ,יַח ָאֵתיֵאִלּיָ
יָחא  ָאֵתי ְמׁשִ ֵכיָון ּדְ ָרֵאל.  -ּדְ   ַהּכֹל ֲעָבִדים ֵהן ְלִיׂשְ

  
ִרי ּתְ א ִליׁשְ ּבָ ׁשַ ַחד ּבְ   !ּבְ

ּה  חּוִמין, ּדְ ִלְפׁשֹוט ִמינָּ   ֵאין ּתְ
חּוִמין  ִאי ֵיׁש תְּ ִר  -ּדְ תְּ א ִליׁשְ ּבָ ׁשַ ַחד ּבְ ׁשַ ּבְ הּו ּבְ ָלא ֲאָתא ֵאִלּיָ ת! י, ּדְ   ּבָ

  
נָּ  ָקא ֵליּה ַהאי ּתַ    ,א ַסּפֹוֵקי ְמַסּפְ

חּוִמין, ּוְלחּוְמָרא חּוִמין אֹו ֵאין ּתְ    .ִאי ֵיׁש ּתְ
  
  

ָקא ָנַדר?  ָקֵאי ֵאיַמת ּדְ   ּדְ
חֹול  ָקֵאי ּבְ יָון  -ִאיֵליָמא ּדְ ָתא ּוַמְפַקָעא ֵליּה? ּדְ ּכֵ ּבְ   ָחל ֲעֵליּה ְנִזירּות, ֵהיִכי ָאְתָיא ׁשַ

ָת  ּבְ ׁשַ ָקֵאי ּבְ א ּדְ    ,ּוְביֹום טֹוב ְוָקא ָנַדר ,א ְוָקא ָנַדרֶאלָּ
ֵרי ֵליּה,  -ְוַההּוא יֹוָמא  ׁשָ   ּדְ
ן ְוֵאיָלְך    ֲאִסיר ֵליּה.  -ִמיּכָ

  
  

                                                             
ה ָאנֹ  89 ה ָאנֹ ִהּנֵ ה ָאנֹ ִהּנֵ ה ָאנֹ ִהּנֵ ה ַהּנִָביאִהּנֵ ה ַהּנִָביאִכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִליָּ ה ַהּנִָביאִכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִליָּ ה ַהּנִָביאִכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִליָּ  לפני בא יום ה' הגדול והנורא והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם ִכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִליָּ

  רש"י
. לפי ביאת בן לפי בא יום ה'

   דוד יבא אליהו לבשר:
. שמיחין צרכי מפי הטורח

   שבת והולכין להקביל פיו:
. ואין לישראל טורח עבדים הן

   דטרח להו:דאיכא 
. דודאי לא בחד בשבא לשתרי

אתי משיח היום דהא אתמול 
בשבת לא אתא אליהו 
ומדקאסר ליה ליפשוט דחייש 
לדילמא אתא אליהו ואין 
תחומין למעלה מעשרה: 
ומשין מהא לא תיפשוט דאין 
תחומין דדילמא ספוקי מספקא 
ליה להאי תא דדילמא אין 
תחומין ומש''ה אסר בחד בשבא 

אבל מפשט לא  ולחומרא
פשיטא ליה דתילף התירא 

   מייה:
. בע''ש כיון דחל עליה זירות

ומספקא דילמא אתי משיח 
היום לב''ד הגדול היכי מישתרי 
לשתות למחר בשבת ליחוש 
דילמא אתא לב''ד הגדול 

   מאתמול:
דקאי בשבת וקא דר ביו''ט 

. כלומר כשקיבל דר וקא דר
זה היה שבת או יו''ט והייו 

י מותר לשתות בשבתות דקת
וימים טובים אותה שבת או 
אותו יו''ט שדר אבל מכאן 
ואילך אסור ואפילו בשבת 
דילמא אתא אתמול בן דוד וחל 

   עליה זירות:
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        מד, במד, במד, במד, ב    ––––מג, ב מג, ב מג, ב מג, ב  .11
ֵמל" ַעם ַאַחת לֹא ִנְכְנסּו ַלּנָ יָכה, [ ּפַ ֲחׁשֵ   ַעד ׁשֶ

ְמִליֵאלָאְמרּו לֹו ְל  ן ּגַ   : ָמה ָאנּו ֵליֵרד? ַרּבָ

ם, ָאַמר ָלֶהם:  ִרין ַאתֶּ   מּותָּ
ּלֹ  חּום ַעד ׁשֶ תֹוְך ַהתְּ ל ְוָהִיינּו ּבְ ּכֵ ָבר ָהִייִתי ִמְסתַּ ּכְ יָכהׁשֶ   ]."א ֲחׁשֵ

  
ָנא    :ּתָ

פֹוֶפֶרת ָהְיָתה לֹו ְל " ְמִליֵאלׁשְ ן ּגַ ה,  ַרּבָ ׁשָ ּבָ ּיַ ה ּבַ ִים ַאּמָ ּה ַאְלּפַ יט ְוצֹוֶפה ּבָ ָהָיה ַמּבִ   ׁשֶ
ִים ּה ַאְלּפַ ם. ּבַ  ּוְכֶנְגּדָ   ּיָ

יא ל ּגַ ה עּוְמקֹו ׁשֶ ּמָ    – ָהרֹוֶצה ֵליַדע ּכַ
פֹוֶפֶרת יא.  ,ֵמִביא ׁשְ ל ּגַ ה עּוְמקֹו ׁשֶ ּמָ ּה, ְוֵיַדע ּכַ יט ּבָ   ּוַמּבִ

ֶקל וְ  ל ּדֶ ה ּגֹוְבהֹו ׁשֶ ּמָ    –ָהרֹוֶצה ֵליַדע ּכַ

ה ּגֹוַבּה  ,מֹוֵדד קֹוָמתֹו ְוִצּלֹו, ְוֵצל קֹוָמתוֹ  ּמָ ֶק  ְוֵיַדע ּכַ ל ּדֶ   ל. ׁשֶ
ּלֹ ֵצל ֶקֶבר ָהרֹוֶצה ׁשֶ ה ָרָעה ּבְ ֶרה ַחּיָ ׁשְ    –א תִּ

ּיֹום, ְוִיְרֶאה ְלֵהיָכן ִצּלֹו נֹוֶטה,  עֹות ּבַ ע ׁשָ ַאְרּבַ   נֹוֵעץ ָקֶנה ּבְ
יַע ְויֹוֵרד ּפֵ יַע ְועֹוֶלה ְמׁשַ ּפֵ    ."ְמׁשַ

  
ֵריּה  ַמֲעָתא ּוְנַפק חוּ  ַרב ֲחִניַלאיּדְ ְנֶחְמָיה ּבְ יּה ׁשְ ְכּתֵ חּום. ְמׁשַ   ץ ַלּתְ

אָאַמר ֵליּה  ַצַערַרב ַנְחָמןלְ  ַרב ִחְסּדָ רּוי ּבְ ְלִמיְדָך ׁשָ    .: ְנֶחְמָיה ּתַ
ֵנס.  ֵני ָאָדם, ְוִיּכָ ל ּבְ ה ׁשֶ ה לֹו ְמִחיּצָ   ָאַמר לֹו: ֲעׂשֵ

  
ר ִיְצָחקָיִתיב  יּה  ָרָבא, ְוָיִתיב ָרָבאּדְ ֲאחֹוֵריּה  ַרב ַנְחָמן ּבַ   , ַרב ַנְחָמןּדְ ַקּמֵ

ר ִיְצָחקֲאַמר ֵליּה    : ָרָבאְל  ַרב ַנְחָמן ּבַ
ֲעָיא ֵליּה  א? ְל ַמאי ָקא ִמּבָ   ַרב ִחְסּדָ

ְבֵרי ָעְסִקיַנן :ִאיֵליָמא ִדְמלּו ּגַ    ,ּבְ
ֲעָיא ֵליּה:    מד,א ְמִליֵאל  ְוָקא ִמּבָ ן ּגַ ַרּבָ ְמִליֵאל, ^ִהְלְכָתא ּכְ ן ּגַ ַרּבָ    ?אֹו ֵאין ֲהָלָכה ּכְ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ְבֵרי ָעְסִקיַנן,  ְדָלא ְמלּו ּגַ   ּבִ

ֲעָיא ֵליּה:  י ֱאִליֶעֶזר  ְוָקא ִמּבָ ַרּבִ    ,ֲהָלָכה ּכְ
   :אוֹ 

י ֱאִליֶעֶזר?  ַרּבִ   ֵאין ֲהָלָכה ּכְ
  

ְבֵרי ָעְסִקיַנן,  ְדָלא ְמלּו ּגַ יָטא ּבִ ׁשִ   ּפְ
ֲעָתְך  ִאי ָסְלָקא ּדַ ְבֵרי ָעְסִקיַנן ּדְ ִדְמלּו ּגַ ֵע  - ּבְ יּבָ   י ֵליּה? ַמאי ּתִ

ִדיר ָוַסַהר ּוְסִפיָנה! ַרבָהָאַמר  ְמִליֵאל ּבְ ן ּגַ ַרּבָ   : ֲהָלָכה כְּ
ְבֵרי ָעְסִקיַנן,  ְדָלא ְמלּו ּגַ אי ּבִ א ַוּדַ   ֶאלָּ

ֲעָיא ֵליּה ּוְד  י ֱאִליֶעֶזר ָקִמיּבָ    .ַרּבִ
  

ְיָקא ַנִמי,    ּדַ
ָקָאַמר ֵליּה  ֵנס".  :ּדְ   "ִיּכָ
ֵנס"    ?ַמאי "ִיּכָ

לֹא ה ָלאו ּבְ    .ְמִחיּצָ
  

ר ִיְצָחקֵאיִתיֵביּה     :ָרָבאלְ  ַרב ַנְחָמן ּבַ
ּה ָאָדם - ָנַפל ּדֹוְפָנּה " ֵהָמה    :לֹא ַיֲעִמיד ּבָ    ,ּבְ

  ְוֵכִלים. 

ה ִלְפרֹוס ָעֶליָה ָסִדין,  טָּ   ְולֹא ִיְזקֹוף ֶאת ַהּמִ
יֹום טֹוב,  ה ּבְ ִחיּלָ תְּ ין ֹאֶהל ֲעַראי ּבַ ֵאין עֹוׂשִ   ְלִפי ׁשֶ

ת ְוֵאין ּבָ ַ ׁשּ   . "ָצִריְך לֹוַמר ּבְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ַאּתְ ָאַמְרּתְ ִלי ֵמָהא, 

  רש"י
. קה חלול וכשהוא ארוך אין שפופרת

צופין בו למרחוק וכשהוא קצר צופין 
בו יותר והיתה שפופרת של רבן 

ית אלפים גמליאל מתוקת למדת צפי
   או בים או ביבשה:

כמה עומקו של גיא מביא שפופרת 
. ביבשה וימדוד כמה אמות ומביט בה

הוא יכול לצפות בה ואח''כ ילך על 
שפת הגיא ויצפה בה לעומקו ויתרחק 
לאחוריו עד שיבחין שבמקום שכלה 
עומקו של גיא שם כלה צפיית 
השפופרת שאם יתרחק עוד מעט לא 

וידע שעומקו  יראה את קרקעית הגיא
של גיא והרחקתו שתרחק משפתו הוי 

   כמדת צפיית השפופרת:
. ומתיירא לעלות בו גובהו של דקל

   ולמודדו:
   . של דקל:ימדוד צלו

. של עצמו ופעמים שהצל וצל קומתו
רבה על המיצל ופעמים שהמיצל רבה 
על הצל כשחמה עומדת בגובה הרקיע 
צל כל דבר הוי קטן וכשחמה בשיפולו 

צל ארוך הלכך מודד אף צל קומתו  הוי
ולפי מה שיראה שירבה צל קומתו על 
קומתו ידע שריבוי צל הדקל על הדקל 

  או כפלים או שליש או רביע:
. הרוצה שלא תשרה חיה רעה בצל קבר

כעין מצבה היו מציבין על הקבר כעין 
שאו מגביהין וצוברין בו עפר ומשפע 
לכאן ולכאן והירא שלא תבא חיה רעה 

הסתופף בצל הקבר מפי חום השמש ל
   ויריח את המת ויחטטו:

. כשבא לעשות ועץ קה בד' שעות
הבין יעוץ קה בארבע שעות ביום 
שאותה שעה מתחיל השמש להתחמם 
והצל צון ווח כדאמרין בברכות (ד' 
כז.) וחם השמש ומס איזו שעה 
שהשמש חם והצל צון הוי אומר זה 

ות מתאוות לצל ארבע שעות ולפיכך חי
באותה שעה ולאותו צד שיראה זה 
שצל הקה וטה. ישפע הבין ויעשה 
שיפוע ארוך שלא יהא וטה לו צל 
ואע''פ שכשתסוב החמה יהיה לו צל 
לצד אחר כיון דבההיא שעתא ליכא צל 
תו לא אתיא חיה להתלון בצילו 
דההיא שעתא אזלא עד דמשכחא ועוד 

לא דלאחר ארבע שעות אף הצל חם ו
   איכפת לה לחיה בצל:

. שהיו לו אשים הרבה בדמלו גברי
שיכולין לצאת חוץ לתחום כגון שעירבו 
לעשות לו מחיצה מכאן ומחיצה מכאן 

   ממקום שהוא שם עד התחום:
. דליהו ליה הלכה כרבן גמליאל

מחיצות שלא שבת בהן מבעוד יום 
כדאמר לעיל גבי דיר וסהר או דילמא 

ן גמליאל והכא פשיטא ליה דהלכה כרב
הוא דלא מלו ליה גברי עד תוך התחום 

   אלא עד ב' אמות סמוך לתחום:
. דאמר וקמיבעיא ליה הלכה כר''א

במתיתין מי שיצא חוץ לתחום שתי 
   אמות יכס:

   . דבדלא מלו גברי הוה:דיקא מי
. רב חמן עשה לו מחיצה של דאמר ליה

בי אדם ויכס למה ליה למימר יכס 
אמר יעשה המחיצה השתים אלא הכי ק

ואחר כך יכס הוא מעצמו בלא 
   מחיצה:

   . של סוכה:פל דופה
. שיש לו בסוכה ולא יזקוף את המטה

כגד הפרצה ואע''ג דלא מיחזי כבין 
דדומה כמתכוין לפות לו מקום הסוכה 
אפי' הכי אסור וקשה להך דשרו 

   לעשות מחיצה של בי אדם בשבת:
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  ַוֲאָנא ָאִמיָנא ָלְך ֵמָהא: 
ה ָאָדם ֶאת ֲחֵבירֹו ּדֹוֶפן" ֵדי ,עֹוׂשֶ ּיֹאַכל    :ּכְ    ,ׁשֶ

ה תֶּ    ,ְוִיׁשְ
ן,    ְוִיׁשַ

ה ְוִיְפרֹוס ָעֶליָה ָסִדין טָּ    ,ְוִיְזקֹוף ֶאת ַהּמִ
ּלֹ ֵדי ׁשֶ ת אּכְ ה ַעל ַהּמֵ ּפֹול ַחּמָ    ,תִּ

  . "ַעל ָהאֹוָכִליןוְ 
  

ָיין ַאֲהָדֵדי!    ַקׁשְ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
י ֱאִליֶעֶזר -ָהא     ,ַרּבִ
ַנן –ָהא     .ַרּבָ

  
ְת     :ַנןּדִ

ָקק ַהַחּלֹון"    :ּפְ

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ׁשּור ְוָתלּוי  ּקָ ְזַמן ׁשֶ   ּפֹוְקִקין ּבֹו,  - ּבִ

  ין ּפֹוְקִקין ּבֹו. ֵא  -ְוִאם ָלאו 

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ְך  ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ   . (קכה:) "ּפֹוְקִקין ּבוֹ  -ּבֵ

   
   :ְוָהא ִאיְתַמר ֲעָלּה 

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
יֹום טֹוב,    :ַהּכֹל מֹוִדים ה ּבְ ִחילָּ ּתְ ין אֶֹהל ֲעַראי ּבַ ֵאין עֹוׂשִ   ׁשֶ

ת. ְוֵא  ּבָ ַ ׁשּ   ין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ
א ְלהֹוִסיף    ,לֹא ֶנְחְלקּו ֶאלָּ

י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר:  ַרּבִ יֹום טֹוב,   ׁשֶ   ֵאין מֹוִסיִפין ּבְ
ת.  ּבָ ַ ׁשּ   ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ

ת,  ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ּבָ ַ ׁשּ   מֹוִסיִפין ּבְ
יֹום טֹוב!    ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ

  
א    ,ֶאלָּ

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
י ֵמִאיר.  -ָהא  ַרּבִ   כְּ
י ְיהּוָדה.  -ָהא  ַרּבִ   ּכְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ָאּה ִלְבֵהָמה ּדוֹ "     :ּוָכהֶפן ְלסֲעׂשָ
י ֵמִאיר   ּפֹוֵסל,  ַרּבִ

י ְיהּוָדהוְ  יר ַרּבִ   .  "ַמְכׁשִ
  

ֵסיל ָהָתם  ָקא ּפָ י ֵמִאיר ּדְ ה ִהיא,  :ַאְלָמא –ַרּבִ   לֹא ְמִחיּצָ
י ָקא ָעֵבידׁשָ  -ָהָכא  ָלאו ִמיּדֵ    .ֵרי, ּדְ

יר ָהָתם  ָקא ַמְכׁשִ י ְיהּוָדה ּדְ ה ִהיא,  :ַאְלָמא –ְוַרּבִ   ְמִחיּצָ
  ָאַסר.  -ָהָכא 

  
ָרא?    !ְוִתיְסּבְ

ְמַעּתְ ֵליּה  ׁשָ י ֵמִאיר לְ ֵאיַמר ּדְ ֵהָמה - ַרּבִ    ,ּבְ
ְמַעּתְ ֵליּה  -ָאָדם ְוֵכִלים     ?!ִמי ׁשָ

  
י ֵמִאי ַמאן? ְותּו, ַרּבִ א ּדְ יּבָ   ר ַאלִּ

  רש"י
. עיקר תה וישןכדי שיאכל ויש

מצותה של סוכה בג' דברים 
   הללו:

. אלמא ויזקוף את המטה כו'
   שרי ופרכין קשיין אהדדי:

. דדמי ואם לאו אין פוקקין בו
לבוה שמוסיף על סתימת הבית 
ואף על פי שעראי הוא שהרי 

   יחזור ויפתחו:
. דאפילו רבן והא אתמר עלה

לא שרו אלא להוסיף כגון פקק 
בעלמא הוא  חלון דתוספת

וברייתא שרי למיעבד דופן 
   לכתחילה:

. מפרש במסכת ר' מאיר פוסל
   סוכה [דף כא.] שמא תברח:

. דכיון דלא דלאו מידי קא עביד
מתקן לסוכה אע''ג דעביד אהל 
שרי דקסבר עושין אהל עראי 
והואיל דלא מתקן סוכה. איו 
אלא אהל עראי ושרי ואכתי 
טובא איכא למיפרך עלה דהא 

שיאכל וישתה וישן קתי כדי 
אלמא לתקה לסוכה קאתי הא 
פרכין עליה פירכי טובא עד 

   דמפקין ליה מטעמא:
. אימור דשמעת ליה לרבי מאיר

   דפסיל:
   . משום שמא תברח:בהמה

. שיש בו דעת לעמוד או אדם
כלים שאין זזין ממקומן מי 
שמעת ליה והאי תא אדם 
וכלים הוא דקתי עושה את 

  ויזקוף את המטה: חבירו דופן
   . הי דלא מתקן לה לסוכה:ותו

. דמוקמת להא דשריא ר' מאיר
אליביה ומשום דלא הוי תיקון 
מחיצה ואהל דלאו הכשר 

   מחיצה:
. דשרי ר' מאיר לא אליבא דמאן

קאמר כר''א רביה ולא כרבן 
דהא פקק החלון אין בו מצות 
סוכה ולא שרו רבן אלא 

   להוסיף:
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א  יּבָ י ֱאִליֶעֶזרּדְ ִאי ַאלִּ    !ְלהֹוִסיף ַנִמי ָאַסר - ַרּבִ
ַנן  ַרּבָ א ּדְ יּבָ א ַאלִּ ַנן   -ֶאלָּ ָאְמֵרי ַרּבָ   ְלהֹוִסיף,  :ֵאיַמר ּדְ

ה  ִחילָּ    !ִמי ֲאמּור? -ְלַכּתְ
  

א ַנן:  ,ֶאלָּ   ָהא ְוָהא ַרּבָ
ָיאַא ֵכִלים וְ  ִלים ָלא ַקׁשְ    :ּכֵ

ית -א ָה  ִליׁשִ דֹוֶפן ׁשְ    ,ּבְ
   .דֹוֶפן ְרִביִעיתּבְ  -ָהא 

  
ְיָקא ַנִמי    ,ּדַ

ָקָתֵני    :ּדְ
  ."ָנַפל ּדֹוְפָנּה "
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

א ָאָדם    מד,ב ָיא! ַא ֶאלָּ   ָאָדם ַקׁשְ
  

ָיאַא ָאָדם     :ָאָדם ַנִמי ָלא ַקׁשְ
אן    ָלַדַעת,  -ּכָ
אן  ּלֹ -ּכָ ַעת. ׁשֶ   א ִמּדַ

  
ֵריּה ּדְ ְוָהא  י ְנֶחְמָיה ּבְ י ֲחִניַלאי ּדְ ַרּבִ   ָלַדַעת ֲהָוה!  -ַרּבִ

  
ּלֹ ַעת ֲהָוה. ׁשֶ   א ִמּדַ

  
א, ִמיָהא ָלַדַעת ֲהָוה!    ַרב ִחְסּדָ

  
ּלֹ א ׁשֶ ְנָין ֲהָוהַרב ִחְסּדָ    .א ִמן ַהּמִ

  
  

ֵני ָאָדם.  ל ּבְ ה ׁשֶ ְמִחיּצָ א ּבִ ַאִעילּו ַמּיָ ָנָנא ּדְ ֵני ּגְ   ָהְנהּו ּבְ
מּוֵאליְנהּו ָנְגִד    . ׁשְ

ּלֹ - ָאַמר: ִאם ָאְמרוּ  ַעת, יֹ ׁשֶ   ָלַדַעת?!  - אְמרּו א ִמּדַ
  

ְמחֹוָזא,  ָקא ּדִ ִריְסּתַ ְדָיין ּבְ ֲהָוה ׁשַ י ּדַ   ָהְנהּו ִזיּקֵ
ֲאָתא  ֲהֵדי ּדַ יְרֵקיּה, ַאֲעִליְנהּו ִניֲהֵליּה.  ָרָבאּבַ   ִמּפִ

יִליְנהּו, ֵעי ַעּיְ ָתא ַאֲחִריִתי ּבָ ּבְ    ,ַוֲאַסר ְלהוּ  ְלׁשַ
ְלַדַעת, ְוָאסּור.  ֲהָוה ֵליּה ּכִ   ּדַ

  
יְבָנא - ֵלִוי    .ַאִעילּו ֵליּה ּתִ

  
א - ְזֵעיִרי ְסּתָ    .ַאְסּפַ

  
יא ר ִחּיָ יִמי ּבַ א – ַרב ׁשִ    .ַמּיָ

  
  

  רש"י
. והא דקתי רבןאלא הא והא 

   פל דופה לא יעמיד בה כו':
. דבשתי דפות בדופן שלישית

אין קרוי אהל וכי עביד בה דופן 
שלישית משוי ליה אהל ומודו 
רבן דאין עושין אהל עראי 
בתחילה והא דתי מותר בדופן 
רביעית דבלאו הכי הוי אהל 
והאי תוספת בעלמא הוא ורבן 
 לטעמייהו דאמרי מוסיפין אהל

  בשבת:
. דהא דקתי אסור דיקא מי

   בדופן שלישית קאי:
. דמשמע דופן דקתי פל דופה

שהיא מותרת בה ורביעית לא 
הויא תיקון סוכה דתן (סוכה 
ד' ב.) ושאין לה שלש דפות 

  פסולה הא בג' כשירה:
. אלא אדם אאדם קשיא

דבשלמא מטה אמטה איכא 
לתרוצא כדקאמרת דהא דתי 

בדופן רביעית ויזקוף את המטה 
קאמר דהא קתי שלא תפול 
חמה על המת ועל האוכלין 
אלמא לאו לאכשורי סוכה אתי 
אלא אדם הא קתי כדי שיאכל 
וישתה וישן אלמא למיפק ביה 
חובת סוכה אוקמיה התם דג' 
דברים הללו הן מצות סוכה 
אלמא דופן שלישי הויא חסירה 
דאי דופן רביעית לא הוה 

ע''ג מיפסלא בה כדאמרי' וא
   דעביד אהל. שרי:

. שהעומד שם יודע שלשם לדעת
   מחיצה העמידוהו שם אסור:

. מותר דמשום שלא לדעת
עשיית אהל ליכא למימר דאין 
דרך בין בכך אבל כלי דרך בין 
בכך הוא הלכך דופן שלישית 

   אסור:
. לא ידעו שלא לדעת הוה

   האשים על מה קבצום שם:
. שעשה רב חסדא מיהא

קבע שם בא' מהן הא המחיצה ו
   ידע:

. בעושי שלא מן המין הוה
   המחיצה:

. מרשות הרבים דאעילו מיא
לרה''י והוקבעו לשם לדעת 

   שהודיעום שלכך הם קבצין:
   . ודות ושל רבא הוו:זיקי

   . רחוב העיר רה''ר:ריסתקא
. בהדי דאתי רבא מפירקיה

והיה גדוד דשומעי הדרשה באין 
בתוך אחריו טלן שמש והביאן 

   מחיצות הבאין:
  . שחת של תבואה:אספסתא
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        מה, אמה, אמה, אמה, א    ––––מד, ב מד, ב מד, ב מד, ב  .12
ָנה              ִמׁשְ

ְרׁשּות ָצא ּבִ ּיָ    ,ִמי ׁשֶ
ה'ְוָאְמרּו לֹו:  ה ַמֲעׂשֶ ָבר ַנֲעׂשָ ה ְלָכל רּוַח.  –' ּכְ ִים ַאּמָ   ֵיׁש לֹו ַאְלּפַ

חּום  תֹוְך ַהתְּ ִאיּלּו לֹא ָיָצא.  - ִאם ָהָיה ּבְ   ּכְ

  
ל ַהיֹוְצִאי יל  םּכָ   . ןין ִלְמקֹוָמ חֹוְזִר  - ְלַהּצִ

  

ָמָרא              ּגְ

חּוםַמאי  תֹוְך ַהתְּ ִאיּלּו לֹא ָיָצא" - "ִאם ָהָיה ּבְ   ? ּכְ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
   :ָהִכי ָקָאַמר

תֹוְך  ִאם ּלוֹ ָהָיה ּבְ חּום ׁשֶ ֵמי - ּתְ יתֹו ּדָ ִאיּלּו לֹא ָיָצא ִמּתֹוְך ּבֵ    .ּכְ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא    .ָעַקר - הֹוִאיל ְוָעַקר :ַמהּו ּדְ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
יא ר ִחּיָ יִמי ּבַ    :ָאַמר ַרב ׁשִ

   :ָהִכי ָקָאַמר
ְתנּו לֹו ֲחָכִמים,  נָּ חּוִמין ׁשֶ   ִאם ָהיּו ּתְ

ּלוֹ מּוְבָל  חּום ׁשֶ תֹוְך ַהּתְ חּומּו.  - ִעין ּבְ ִאיּלּו לֹא ָיָצא ִמּתְ   ּכְ
  

ְלֵגי ַמאי ָקִמיּפְ    ?ּבְ
  

חּוִמין :ָמר ָסַבר ָתא ִהיא,  -  ַהְבָלַעת ּתְ   ִמילְּ
ָתא ִהיא.  :ּוָמר ָסַבר   ָלאו ִמילְּ

  
ֵייֲאַמר ֵליּה  הלְ  ַאּבַ   : ַרּבָ

ָרא  ָתא ִהיא ַהְבָלַעתּדְ ְוַאּתְ ָלא ִתְסּבְ חּוִמין ִמילְּ    ?ּתְ
ְמ  ַבת ּבִ   ָעָרה, ּוָמה ִאיּלּו ׁשָ

ה,  ַעת ֲאָלִפים ַאּמָ חֹות ֵמַאְרּבַ ּה ּפָ ּגָ ַעת ֲאָלִפים ְוַעל ּגַ תֹוָכּה ַאְרּבַ ּבְ   ׁשֶ
ה ִים ַאּמָ ּה, ְוחּוָצה ָלּה ַאְלּפַ ְך ֶאת ּכּולָּ   ?!לֹא ִנְמָצא ְמַהלֵּ

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

ֵני ָלְך ּבֵ  עֹוד יֹום, ּדְ ין ֵהיָכא ְולֹא ׁשָ ֲאִויר ְמִחיּצֹות ִמּבְ ַבת ּבַ   ׁשָ
עֹוד יֹום?ּדְ ְלֵהיָכא  ֲאִויר ְמִחיּצֹות ִמּבְ ַבת ּבַ   !לֹא ׁשָ

  
ַבת, לֹא?ּדְ ְוֵהיָכא     !לֹא ׁשָ

   :ְוָהְתַנן   מה,א
י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִים  תַּ ֵנס,  -ׁשְ   ִיּכָ
לׁש  ֵנס -ׁשָ   . "לֹא ִיּכָ

י ֱאִליֶעֶזר ְלַטְעֵמיּה  ַמאי ָלאו ֶאְמָצָעןוְ " :ָאַמרּדְ  ,ַרּבִ   , "הּוא ּבְ
מּו,  ִמיְבָלָען ּדָ ַמאן ּדְ ַנן, ּכְ יָהבּו ֵליּה ַרּבָ ע ַאּמֹות ּדִ   ְוַאְרּבַ

ֵנס" :ְוָקָאַמר   , "ִיּכָ
חּוִמין  :ַאְלָמא ָתא ִהיא - ַהְבָלַעת ּתְ    .ִמילְּ

  
ר ָחָנהֲאַמר ֵליּה  ר ּבַ ה ּבַ   : ֵייַאּבַ לְ  ַרּבָ

  רש"י
  מתי' 

. כגון לעדות מי שיצא ברשות
החדש או להציל מן הגייס ומן 

   ההר או חכמה הבאה לילד:
. ואיך צריך כבר עשה מעשה

   לילך:
. יש לו אלפים אמה לכל רוח

   ממקום שאמר לו:
   . מפרש בגמרא:כאילו לא יצא

   גמ':. מפרש בחוזרין למקומן
  

  גמ' 
. הא ודאי לא מאי כאילו לא יצא

יצא דהא עדיין בתוך התחום 
הוא: ה''ג אמר רבה הכי קאמר 
ואם היה בתוך התחום שלו 
כאילו לא יצא מביתו דמי. 
כלומר האי כאילו לא יצא 
אביתו קאי והכי קאמר אם היה 
עדיין בתוך תחום ביתו חוזר 
לביתו והרי הוא כאילו לא עקר 

לו מביתו אלפים  רגליו לכך יש
אמה לכל רוח כבתחילה ולא 
אמרין ממקום שאמר לו יש לו 

   אלפים אמה לכל רוח:
. דכיון דעדיין לא יצא פשיטא

מן התחום כאילו הוא בביתו 
   דמי:

. לצאת מהו דתימא כיון דעקר
ברשות ורבן תקון ליה ממקום 
שאמר לו אלפים לכל רוח הכא 
מי אע''ג דקאי בתחומו לימדוד 

יה מהתם ואי בעי למיפק ל
ליפוק קמ''ל: רב שימי בר חייא 
אמר הכי קאמר אם היו תחומין 
שתו לו חכמים מובלעין בתוך 
התחום שלו כאילו לא יצא 
מתחומו דמי. כלומר מתי' 
בשכבר יצא מתחומו עסקין 
וכאילו לא יצא אתחומין קאי 
כדהוה ס''ד מעיקרא ומאי אם 
היה בתוך התחום ה''ק אם היו 
אותן אלפים התוות לו לכל 
רוח ממקום שאמר לו כסות 
לתוך אלפים של תחום ביתו 
כאילו לא יצא מתחומו דמי 
והולך עד ביתו והרי הוא 

  כבתחילה:
  
  

  ד"ה הבאים עברו לעמדו הבא:
רב שימי סבר הבלעה מילתא . 1

  .היא
  .ולא שי לך כו'. 2
  .והא תן רבי אליעזר אומר. 3
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י ֱאִליֶעֶזר ָקמֹוַתְבּתְ ֵליּה ְלָמר? ְד ּוִמ    ַרּבִ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
  ִאין, 

ָמר:  יּה ּדְ ִמיַע ִלי ִמיּנֵ ׁשְ   ּדִ
ַנן ֲעֵליּה  ִליִגי ַרּבָ אן ָלא ּפְ א ִלְדַבר ָהְרׁשּות, ּדְ ַעד ּכָ י ֱאִליֶעֶזר ֶאלָּ   ַרּבִ
  ֲאָבל ִלְדַבר ִמְצָוה מֹודּו ֵליּה. 

  
  
  

  רש"י
. וכיון דמיבלען ר הבלעה מילתא היארב שימי סב

בתחומיה וממטו ליה לגו תחומיה הוו להו כחד תחומא 
וכמאן דלא פק מתחומא הוא ורבה סבר לאו מילתא היא 
הלכך לא מצי לתרוצי כאילו לא יצא דמתי' בשכבר יצא 
חוץ לתחום דאם יצא הפסיד שביתת ביתו וקה לו ממקום 

הרדעי לעיל (דף מא:) שאמר לו ורבה לית ליה הא דתו 
ואי פיקח הוא עייל לתחומו וכיון דעל על. ואית דגרסי 
בלישא אחריא דבין רבה ובין רב שימי בשכבר יצא 
מתחומו מוקי ליה ובתרוייהו גרסי' אם היו תחומין שתו 
לו חכמים מובלעין בתוך התחום שלו אלא בדרבה גרסין 

אילו לא יצא כאילו לא יצא מביתו ובדרב שימי גרסין כ
מתחומו ובהא פליגי דלרבה לא משויא להו הבלעה כחד 
תחומא שיהיו לו כל היום כולו ח' אלף אמה אלא כי ממטו 
ליה תחומין היתין לו עד תוך תחומו הוי כאילו לא יצא 
מביתו כלל ולא קה שביתה במקום אחר ויש לו אלפים 
 מביתו לכל רוח כבתחילה ורב שימי סבר כאילו לא יצא

מביתו לא אמרין אלא ודאי קה שביתה במקום שאמר 
לו אבל כאילו לא יצא מתחומו אמרין ולא הפסיד תחומו 
הראשון ויש לו קרוב לח' אלף כגון ממקום שאמר לו 
ולמזרח אלפים ולמערב אלפים ומשם ולביתו אלפים 
ומביתו ולהלן אלפים דהבלעת תחומין משויא להו לכולהו 

ורבה סבר לאו מילתא היא לשוויהו תחומי כחדא תחומא 
תחומא חד הלכך על כרחך לא מיתוקם כאילו לא יצא 
אתחום גרידא ולומר תחומו לא הפסיד אבל יוצא חשבין 
ליה לקולא דיש לו שביתה אף במקום שאמר לו אלא 
כאילו לא יצא לגמרי קאמר והרי הוא כבתחילה: ומה 

חות מד' אילו שבת במערה שתוכה ד' אלפים ועל גגה פ
אלפים לא מצא כו'. כלומר אי אתה מודה שמהלך את גגה 
וחוצה לה אלפים לכל צד. סתם מערה ב' פתחים יש לה 
בב' קצותיה פתח למזרח ופתח למערב מפתח המזרח ותן 
לו חוצה לה לצד מזרח אלפים ולצד גגה אלפים וכן מפתח 
המערב ותן חוצה לה לצד המערב אלפים ולצד גגה אלפים 

ון דגגה פחות מד' אלפים כיון שכותליה משופעין לצד וכי
גגה ומתרחבות מלמטה בקרקעיתה מצא אלפים שיש לו 
על גגה כשיצא מפתח מזרחי בלעות בתוך אלפים שיש לו 
על גגה כשיוצא מפתח המערב ואי אתה מודה שאם בא 
לצאת באיזה מהן שירצה שיכול להלך כל גגה וחוצה לה 

ם דהבלעת תחומין משוי לתחומי אלפים אמה לכל צד משו
שי היציאות כחד ואילו הוה גגה ד' אלפים שלימות ויצא 
בפתח מזרח איו יכול להלך לצד גגה אלא אלפים ואם 
היה רוצה להלך באלפים מערביות היה צריך לחזור על 
העקב וליכס במערב ולחזור ולצאת דרך פתח מערבי 

   אלמא מילתא היא וקשיא לתרוייהו לישי:
. הכא מי ב' תחומין מחמת חדא שביתה ולא שי לך כו'

קאתו לה וכיון דמיבלעי לעיל הוו חד תחומא אבל גבי 
מתי' לא שבת באויר מחיצות שביתה השיה הלכך כיון 
דקי לה שביתה בתרייתא תו לית ליה שביתה קמייתא 
והיכא דיצא חוץ לתחום אין לו אלא ממקום שאמר לו 

לתוך תחומו איו הולך ממקום שכלו אלפים ואפי' כסו 
שם והלאה כלום וללישא אחריא הכי מתרץ כיון דלא 
שבת באויר מחיצות שיה לא יהבין ליה ב' שביתות אלא 
או האי אית ליה או האי אית ליה אם מובלעות אית ליה 
שביתת ביתו ואין לו ממקום שאמר לו אלא כדי לבא 

ה מקומו והפסיד וליכס בתחומו ואם אין מובלעות ק
  ביתו ולשון הראשון ראה הגון:

. מי שיצא חוץ לתחום ב' אמות והא תן רבי אליעזר אומר
יכס אבל ג' לא יכס מאי האי שיעורא דקט לאו ר' 
אליעזר לטעמיה דאמר במתיתין גבי ד' אמות שתו 
חכמים ליוצא חוץ לתחום דהוא באמצען שיש לו לכל 

ה שיצא ב' אמות חוץ לתחום כיון צידיו ב' אמות ולפיכך ז
דב' אמותיו דבוקות לו בתחומו סבירא ליה לרבי אליעזר 
דכמאן דמובלען בתחומיה דמו ומותר ליכס אלמא 
מילתא היא. ללישא קמא הויא תיובתיה אבל ללישא 
בתרא לא הירא לי דהא לא קאסרי ליה למהדר ומאן 

דבוקות  דגריס לה מפרש דכיון דהא לא הוו מובלעות אלא
ואפילו הכי שרי שמע מיה הבלעה דבר גדול הוא והיכא 

  דמיבלען חד תחומא הוי:
. הא פליגי רבן עליה ומדרבי אליעזר אותבת ליה למר

  במתי':
. ומתי' דמי שיצא ברשות דבר מצוה לדבר מצוה מודו ליה

  הוא וקאמר רבה לעיל דהבלעה לא מהיא:
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        מה, אמה, אמה, אמה, א .13
יל וְ "   . "חֹוְזִרין ִלְמקֹוָמן -ָכל ַהּיֹוְצִאין ְלַהּצִ
  

   !ַוֲאִפיּלּו טּוָבא?
א ה" :ְוָהא ָאְמַרּתְ ֵריׁשָ ִים ַאּמָ   , ְותּו לֹא! "ַאְלּפַ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ין ִלְמקֹוָמן.  ְכֵלי ַזּיִ חֹוְזִרין ּבִ   ׁשֶ
  

ָיא?    ּוַמאי קּוׁשְ
אנֵ  יל ׁשָ יְלָמא ְלַהּצִ   י! ּדִ

  
א ָיא ,ֶאלָּ ָיא -  ִאי ַקׁשְ    :ָהא ַקׁשְ

ְתַנן:   ּדִ
ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו. " ם ּכָ ָ ִראׁשֹוָנה לֹא ָהיּו ָזִזין ִמׁשּ   ּבָ

ֵקןִהְתִקין  ְמִליֵאל ַהּזָ ן ּגַ ה ְלָכל רּוַח.  - ַרּבָ ִים ַאּמָ ׁש ָלֶהן ַאְלּפַ ּיֵ   ׁשֶ
ְלַבד ָאְמרּו,    ְולֹא ֵאּלּו ּבִ

א ֲאִפיּלוּ  ד, ֲחָכ   :ֶאּלָ ָאה ְלַיּלֵ   ָמה ַהּבָ
יס,  ּיִ יל ִמן ַהּגַ א ְלַהּצִ   ְוַהּבָ

ָהר    ,ּוִמן ַהּנָ
ּפֹוֶלת    ,ּוִמן ַהּמַ
ֵליָקה י ָהִעיר,    - ּוִמן ַהּדְ ַאְנׁשֵ   ֲהֵרי ֵהן ּכְ

ִים ָאָמה ְלָכל רּוַח    . (ראש השנה כג:) "ְוֵיׁש ָלֶהן ַאְלּפַ
  

   !ְותּו לֹא?
 : ל ַהּיֹוְצ "ְוָהא ָאְמַרּתְ יל ּכָ    !ֲאִפיּלּו טּוָבא ,"חֹוְזִרין ִלְמקֹוָמן - ִאין ְלַהּצִ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ין ִלְמקֹוָמן ְכֵלי ַזּיִ חֹוְזִרין ּבִ    .ׁשֶ
  

ְדַתְנָיא    :ּכִ
מּוְך ַלחֹוָמה. " ִית ַהסָּ ּבַ ֵלי ֵזייָנן ּבַ יִחין ּכְ ִראׁשֹוָנה ָהיּו ַמּנִ   ּבָ

ֶה  ירּו ּבָ ַעם ַאַחת ִהּכִ   ן אֹוְיִבים ְוָרְדפּו ַאֲחֵריֶהם, ּפַ

ֵלי ֵזייָנן, ְוִנְכְנסּו אֹוְיִבים ַאֲחֵריֶהן.    ְוִנְכְנסּו ִליּטֹול ּכְ
ָהְרגּו אֹוְיִבים.  ֶ ה ׁשּ ֲחקּו ֶזה ֶאת ֶזה, ְוָהְרגּו ֶזה ֶאת ֶזה יֹוֵתר ִמּמַ   ּדָ

ְכֵל  הּו חֹוְזִרין ִלְמקֹוָמן ּבִ ּיְ ָעה ִהְתִקינּו ׁשֶ אֹוָתּה ׁשָ   . "י ֵזייָנןּבְ
  

ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן ָרֵאל ֶאת אּוּמֹות ָהעֹוָלם.  - ּכָ חּו ִיׂשְ ּצְ נִּ   ׁשֶ
אן  חּו אּוּמֹות ָהעֹוָלם ֶאת ַעְצָמן -ּכָ ּצְ נִּ    .ׁשֶ

  
  
  

  רש"י
. יותר מארבע ואפילו טובא

ם בתמיה והאמרת רישא אלפי
היכא דלא מיבלען אלפים אית 

   ליה ותו לא:
. לא אמר רב יהודה אמר רב

תימא אפי' טובא דלא שרי אלא 
אלפים והא אתא לאשמעין 
דחוזרין בכלי זיין ולא אמרין 
כיון דעשה מעשה ישליכו כלי 
זיין מעליהן ולא יחללו שבת 

   בחזרתן וטעמא מפרש לקמן:
. ומי שיצא ידילמא להציל שא

ברשות דמתיתין איכא לאוקמי 
בעדות החדש ובחכמה הבאה 
לילד אבל הבא להציל מאויבים 
יש לחוש שמא אויבים ירדפו 
אחריו הלכך אפי' טובא מי 

   יכסו לעיר:
. ביוצאין חוץ לא היו זזין משם

לתחום להעיד על החדש מיירי 
במסכת ר''ה (דף כג:) לא היו 

ום אין זזין דמי שיצא חוץ לתח
   לו אלא ד' אמות:

. והבא להציל מן הגייס כו'
וקאמר אלפים ותו לא ומתי' 
קתי כל היוצאין להציל חוזרין 

   למקומן ואפי' טובא:
. בחזירתן מיחים כלי זיין

בבית החיצון שמוצאין חוץ 
   לחומה:

. שיצאו חוץ הכירו בהן אויבים
   לעיר ורדפו אחריהן:

יין . היוצאין ליטול כלי זכסו
   והבית צר ודחקו זה את זה:

  . אלפים ותו לא:צחו ישראל
. חוזרין צחו אומות העולם

  למקומן אפי' טובא:
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  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ָרֵאלּגֹוִים ׁשֶ  רּו ַעל ֲעָיירֹות ִיׂשְ ְכֵלי ֵזייָנן,  םֵאין יֹוְצִאין ֲעֵליֶה  - ּצָ   ּבִ
תְוֵאין ְמַח  ּבָ ַ ִלין ֲעֵליֶהן ֶאת ַהׁשּ    .לְּ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

רוּ " ּצָ ָרֵאל[ ּגֹוִים ׁשֶ ְכֵלי ֵזייָנן,    -  ַעל ֲעָיירֹות ִיׂשְ   ֵאין יֹוְצִאין ֲעֵליֶהן ּבִ

ת ּבָ ַ ִלין ֲעֵליֶהן ֶאת ַהׁשּ   . ]ְוֵאין ְמַחּלְ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ

אּו ַעל ִעְסֵקי ָממֹון, ּכְ  ּבָ   ׁשֶ
אּו ַעל ִעְסֵקי ְנָפׁשֹות  ְכֵלי ֵזייָנן,    -ֲאָבל ּבָ   יֹוְצִאין ֲעֵליֶהן ּבִ

ת.   ּבָ ַ ִלין ֲעֵליֶהן ֶאת ַהׁשּ   ּוְמַחּלְ

ָפר  מּוָכה ַלסְּ א ַעל ִעְסֵקי תֶּ   - ּוְבִעיר ַהסְּ אּו ַעל ִעְסֵקי ְנָפׁשֹות ֶאּלָ    – ֶבן ְוַקׁש ֲאִפיּלּו לֹא ּבָ
ְכֵלי ֵזייָנן,    יֹוְצִאין ֲעֵליֶהן ּבִ

ת ּבָ ַ ִלין ֲעֵליֶהן ֶאת ַהׁשּ   . "ּוְמַחּלְ
  

ר ַמְניּוִמיָאַמר    : ַרב ַנְחָמןָאַמר  ַרב יֹוֵסף ּבַ
ְמָיא - ּוָבֶבל ָפר ּדָ מּוָכה ַלּסְ ִעיר ַהּסְ    .ּכְ

  
ָעא.    ְוַתְרּגּוָמא: ְנַהְרּדְ

  
ַרׁש  י ּדֹוְסָתאי ּדָ יִריּדְ ַרּבִ   : ִמן ּבִ

ְכִתיב:  ָרנֹות"ַמאי ּדִ ה ׁשִֹסים ֶאת ַהּגֳ ְקִעיָלה ְוֵהּמָ ים ִנְלָחִמים ּבִ תִּ ה ְפִלׁשְ דּו ְלָדִוד ֵלאמֹר ִהּנֵ ּגִ    ?(שמואל א' כג, א) "ַוּיַ
ָנא:    ּתָ

ָפר ָהְיָתה,  - "ְקִעיָלה"" מּוָכה ַלסְּ   ִעיר ַהסְּ

א ַעל ִעְסֵקי תֶּ ְוֵהם  אּו ֶאּלָ   ֶבן ְוַקׁש, לֹא ּבָ
ָרנֹות" ְכִתיב:ּדִ  ה ׁשִֹסים ֶאת ַהּגֳ   . (שמואל א' כג, א) "ְוֵהּמָ

ה' ֵלאמֹ  :ּוְכִתיב ִוד ּבַ ַאל ּדָ ׁשְ ה :ר"ַוּיִ ים ָהֵאלֶּ תִּ ִלׁשְ ּפְ יִתי ּבַ    ?ַהֵאֵלְך ְוִהכֵּ
ִודַוּיֹ  ְעתָּ ֶאת ְקִעיָלה" :אֶמר ה' ֶאל ּדָ ים ְוהֹוׁשַ תִּ ִלׁשְ יָת ַבּפְ    ."(שמואל א' כג, ב) ֵלְך ְוִהכִּ
  

ֲעָיא ֵליּה     ?ַמאי ָקִמּבָ
ֵרי ִאי ָאסּור :ִאיֵליָמא     - ִאי ׁשָ

ים מּוֵאל ָהָרָמִתי ַקּיָ ל ׁשְ ינֹו ׁשֶ ית ּדִ    !ֲהֵרי ּבֵ
  

א:    ֶאלָּ
   .ִאי ַמְצַלח ִאי ָלא ַמְצַלח

  
ְיָקא ַנִמי    :ּדַ

ְכִתיב ְעתָּ ֶאת ְקִעיָלה" :ּדִ ים ְוהֹוׁשַ תִּ ִלׁשְ ּפְ יָת ּבַ   , "ֵלְך ְוִהכִּ
ַמ  ּה. ׁשְ   ע ִמיּנָ

  
  
  

  רש"י
. כדמפרש אין יוצאין עליהן

לקמן כשבאו כרים על עסקי 
   ממון:
. עיר שמבדלת בין גבול לספר

ישראל לגבול האומות יוצאין 
עליהם שמא ילכדוה ומשם 
 תהא וחה הארץ ליכבש

   לפיהם:
. אי זו היא עיר בבבל תרגומא

   דהויא סמוכה לספר:
. שהיתה סמוכה הרדעא

לכרים מצד אחד ולעיירות 
   שיושבין בהן בי גולה מצד שי:

. ואף על פי כן והם לא באו כו'
   מסר דוד עצמו להציל:

   . ושבת היתה:אי שרי אי אסור
. הרי שמואל ובית דיו קיים

משייל  ומידי דאיסור והיתר לא
   באורים ותומים:

. אלמא מבשרי ליה והושעת
  דצח:
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ָנה              ִמׁשְ

ֶרְך,  ּדֶ ב ּבַ ׁשַ ּיָ   ִמי ׁשֶ
   ,ָרָאה ֲהֵרי הּוא ָסמּוְך ָלִעירְוָעַמד וְ 

וָנתֹו ְלָכְך  ּוָ ֵנס.  -הֹוִאיל ְולֹא ָהְיָתה ּכַ   לֹא ִיּכָ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .  ַרּבִ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵנס.    ִיּכָ
  

י ְיהּוָדהָאַמר    : ַרּבִ
ה ָהָיה ְוִנְכָנס ַמֲע  י ַטְרפֹוןׂשֶ ין ַרּבִ ּוֵ לֹא ִמְתּכַ   .ּבְ

   

ָמָרא              ּגְ

ְנָיא    :ּתַ
י ְיהּוָדהָאַמר "   : ַרּבִ

ה ּבְ  י ַטְרפֹוןַמֲעׂשֶ ָכה לֹו, ְוָלן חּוץ ָלִעיר.  ַרּבִ ֶרְך ְוָחׁשְ ּדֶ ְך ּבַ ָהָיה ְמַהּלֵ   ׁשֶ
ָקר,  ֲחִרית ְמָצאּוהּו רֹוֵעי ּבָ   ְלׁשַ

ֵנס! ָאְמרּו לֹו: ַר  י, ֲהֵרי ָהִעיר ְלָפֶניָך, ִהּכָ   ּבִ

ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו.  ְדָרׁש, ְוָדַרׁש ּכָ ֵבית ַהּמִ ב ּבְ   ִנְכַנס ְוָיׁשַ
ם ְרָאָייה? 90ָאְמרּו לוֹ  ָ   : ִמׁשּ

ִלּבֹו ָהְיָתה,  א ּבְ ּמָ   ׁשֶ
חּומֹו ָהָיה תֹוְך תְּ ְדָרׁש מּוְבָלע ּבְ ית ַהּמִ   ."אֹו ּבֵ

  
   

  
  

                                                             
  ."אמר ליה רבי עקיבא" :את גיק=רסת השאילתותס הביא "ומסורת הש )ָאְמרּו לוֹ ( :וילנאגירסת  90

  רש"י
  מתי' 

. לוח שהיה מי שישב בדרך
עייף ולא היה יודע שהוא 
בתחום העיר וחשכה לו שם 
וכשעמד ראה שהוא סמוך לעיר 

   ובתחומה:
. להיות כאשי לא יכס לעיר

העיר אלא ממקום שחשכה לו 
מודד אלפים פסיעות ביויות 

   שכלו יכס: ועד מקום
. שלא היה יודע בלא מתכוין

כשחשכה לו שהוא בתחום העיר 
ולא תכוין להיות שביתתו בעיר 

   אלא במקומו:
  

  גמ' 
. כשישב שם היה בלבו היתה

יודע שהוא בתוך אלפים למקום 
  שביתתו:
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ָנה              ִמׁשְ

יָכה  ֲחׁשֵ ֶרְך ְולֹא ָיַדע ׁשֶ ּדֶ ן ּבַ ׁשַ ּיָ ה ְלָכל רּוַח,  -ִמי ׁשֶ ִים ַאּמָ   ֵיׁש לֹו ַאְלּפַ
ְבֵרי  ן נּוִריּדִ י יֹוָחָנן ּבֶ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ע ַאּמֹות.   א ַאְרּבַ   ֵאין לֹו ֶאּלָ

  

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֶאְמָצָען.     ְוהּוא ּבְ
י ְיהּוָד    אֹוֵמר:  הַרּבִ

ְרֶצה ֵיֵלְך.  ּיִ   ְלֵאיֶזה רּוַח ׁשֶ
  

י ְיהּוָדה מֹוֶדהוּ  יֵרר לֹו ַרּבִ ִאם ּבֵ ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲחזֹור ּבֹו.  -, ׁשֶ   ׁשֶ

  
ַנִים,    ָהיּו ׁשְ

ל ֶזה ל ֶזה ִמְקָצת ַאּמֹוָתיו ׁשֶ תֹוְך ַאּמֹוָתיו ׁשֶ    :ּבְ
ֶאְמַצעְמ     ,ִביִאין ְואֹוְכִלין ּבָ

ּלֹ ּוִבְלַב    מה,ב ל ֲחֵב א יֹוִציא ֶזה ִמּת ד ׁשֶ ּלֹו ְלתֹוְך ׁשֶ   רֹו. ֹוְך ׁשֶ
  

לֹ יֵניֶהןָהיּו ׁשְ ה ְוָהֶאְמָצִעי מּוְבָלע ּבֵ ֶהן,  -הּוא     :ׁשָ ר ִעּמָ   מּותָּ

ִרין ִעּמֹו,  -ְוֵהן    מּותָּ
ַנִים ַהִחיצֹוִנים    ֲאסּוִרין ֶזה ִעם ֶזה.  -ּוׁשְ

  

ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ   : ַרּבִ
ָבר ּדוֹ     ?ֶמהְלַמה ַהּדָ

לֹ תּוחֹות זֹו ָלזֹו, ְלׁשָ   ׁש ֲחֵצירֹות ַהּפְ
ים.    ּוְפתּוחֹות ִלְרׁשּות ָהַרּבִ

ִים ִעם ָהֶאְמָצִעיתֵעיְר  תַּ ֶהן -ִהיא   :בּו ׁשְ ֶרת ִעּמָ    ,מּותֶּ
ּה.  -ְוֵהם  רֹות ִעּמָ   מּותָּ

ִים ַהִחיצֹונֹות וּ  תַּ   . ֲאסּורֹות זֹו ִעם זוֹ  - ׁשְ
  

ָמָרא              ּגְ

ֵעי    : ָרָבאּבָ
ן נּוִרי?  ַמאי י יֹוָחָנן ּבֶ   ָקָסַבר ַרּבִ

  
ר ָקא ָסַבר: ֶחְפֵצי ֶהְפֵקר    ,ִביָתהקֹוִנין ׁשְ  -  ִמְסּבַ

ֵכִליםּוְבִד  ִליְפלֹוג ּבְ    ,ין הּוא ּדְ
ְלֵגי ּבְ  ָקִמיּפְ ַנן,  -ָאָדם ְוָהא ּדְ ַרּבָ   ְלהֹוִדיֲעָך ּכֹוָחן ּדְ

א ְלֵמיַמר: הֹוִאיל  ִאיּכָ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ן ַנִמי ָקָנה,  ֵניעֹורוְ ּדְ   ָקָנה, ָיׁשֵ
ָלא.  ַמע ָלן ּדְ   ָקא ַמׁשְ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ָעְלָמא: ֶחְפֵצי ֶהְפֵקר  ן נּוִרי ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ִביָתה,  -ָקָסַבר ַרּבִ   ֵאין קֹוִנין ׁשְ

ן ַנִמי ָקָנה? וְ ַהְיינּו ַטְעָמא: הֹוִאיל  -ְוָהָכא    ֵניעֹור ָקָנה, ָיׁשֵ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
א ַמע ּתָ    :ׁשְ

ְרדוּ " ּיָ ִמים ׁשֶ ׁשָ ה ְלָכל רּוַח ֵיׁש ָלֶה  -  ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב  :ּגְ ִים ַאּמָ    ,ן ַאְלּפַ
יֹום טֹוב  ַרְגֵלי ּכָ  - ּבְ   . "ל ָאָדםֲהֵרי ֵהן ּכְ

ָלָמא ׁשְ ִביָתה", ָהא ַמנִּ  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ן נּוִרי: "ֶחְפֵצי ֶהְפֵקר קֹוִנין ׁשְ י יֹוָחָנן ּבֶ י יֹוָחָנן ִהיא.  ?יָקָסַבר ַרּבִ   ַרּבִ
א ִאי ָאְמַרּתְ  ִביָתה"  :ֶאלָּ ַנן - "ֶחְפֵצי ֶהְפֵקר ֵאין קֹוִנין ׁשְ י יֹוָחָנן ְולֹא ַרּבָ י? לֹא ַרּבִ    !ָהא ַמּנִ

  
ֵייָיֵתיב  ַמֲעָתא ַאּבַ    ,ְוָקָאַמר ָלּה ְלָהא ׁשְ

ֵיילְ  ַרב ָסְפָראָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ִמים ַהּסְ  ְגׁשָ   מּוִכין ָלִעיר ָעְסִקיַנן, ְוִדיְלָמא ּבִ

  רש"י
  מתי' 

. הואיל וישן אין לו אלא ד' אמות
   היה לא תכוון לקות שביתה:

של ד' אמות . והוא באמצען
   כלומר ב' אמות יש לו לכל צידיו:

. יטול ד' אמות לאיזה רוח שירצה
ואחר שבירר לו לצד זה אין יכול 

   לחזור ולברור לצד אחר:
. עומדין זה רחוק מזה היו שים

ו' אמות דמיבלען ב' אמות של כל 
   אחד בתוך של חברו:

. בתוך אותן ב' מביאין ואוכלין
  אמות:
זה ידו לתוך . שלא יפשוט ובלבד

שתים החיצוות שאין לו בהם 
כלום ויוציא לשם פתו או חפצו 
דחפציו כרגליו דתן (ביצה דף 
לז.) הבהמה והכלים כרגלי 
הבעלים דכל ד' אמות דכל חד 
שויהו רבן לגביה כרשות היחיד 
ואסור להכיס ולהוציא מחוצה 
להן לתוכן ולא דמי להיה מודד 
ובא וכלתה מדתו בחצי העיר 

יא לעיל (דף מב:) דמותר דת
לטלטל בכל העיר ע''י זריקה 
ובלבד שלא יעבור התחום ברגליו 
דאף ע''ג דאסור להלך מותר 
להוציא דהתם כולה חדא רשותא 
הוא ואי מי כלתה מדתו חוץ 
לעיר מותר לטלטל מחוץ לתחומו 
לתוך תחומו שתי אמות בזה 
ושתי אמות בזה דכולה רשות 

לא  הרבים הוא דאלפים דידיה
שויהו רשות היחיד לגביה דהא 
אסור לטלטולי בהו אבל ד' אמות 
דיוצא חוץ לתחום ודותן את 
עירובו ודקוה שביתה ברגליו 
שויהו רבן לגביה כרשות היחיד 
ואסור להו מדרבן לטלטל מתוכן 

   לחוץ להן:
. ב' והאמצעי מובלע בייהם

אמותיו בתוך של זה ושתי 
   אמותיו בתוך של זה:

. פוה לכאן עם כל אחד מותר
ומשתמש עם זה ופוה לכאן 

   ומשתמש עם זה:
   . זו אצל זו:לשלש חצירות

. דכל אחת רשות פתוחות לרה''ר
לעצמה ואין להן דריסת הרגל זו 
על זו דאי הוו להו זו לפים מזו 
אסרה פימית אחיצוה דאפילו 
בפי עצמה אסורה כל אחת 

   להשתמש:
  

  גמ' 
אין להם . כלים שחפצי הפקר

בעלים וחשיכה להן במקום אחד 
אע''ג שלא תכוין להן אדם 

   להקותן שביתה:
. במקומן ואין אדם קוין שביתה

יכול לטלטלן משם יותר מאלפים 
   לכל רוח ואפילו עירב לצד אחר:

. של הפקר והאי דליפלגו בכלים
אדם ישן שלא תכוין לשביתה 

   ככלים של הפקר דמי:
   י''ט:. אם ירדו בביום טוב

. שלא הרי הן כרגלי כל אדם
היתה להן שביתה בין השמשות 
ולכל צד שעירב האדם יכול 

   ליטלן:
. דקתי מערב י''ט יש להן הא מי

אלפים ואין כרגלי כל אדם 
   אלמא חפצי הפקר קוין שביתה:
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ְייהּו!  ם ִעילַּ ְעּתָ י אֹוָתּה ָהִעיר ּדַ   ְוַאְנׁשֵ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
ֲעָתְך,    ָלא ָסְלָקא ּדַ

ְתַנן:    ּדִ
ל ָיִחיד " ִחיד.  - ּבֹור ׁשֶ ַרְגֵלי ַהּיָ   ּכְ

ל אֹוָתּה ָהִעיר  ַרְגֵלי אֹוָתּה ָהִעיר,  -ְוׁשֶ   ּכְ

ֶבל  ל עֹוֵלי ּבָ ַרְגֵל  -ְוׁשֶ אּכְ   . (ביצה לט.) "י ַהְמַמּלֵ
   :ְוַתְנָיא

ָבִטים " ל ׁשְ ה ְלָכל רּוַח  - ּבֹור ׁשֶ ִים ַאּמָ    ,"ֵיׁש ָלֶהן ַאְלּפַ
יָין ַאֲהָדֵדי!    ַקׁשְ

ּה:  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ   ֶאלָּ
ן נּוִרי -ָהא  י יֹוָחָנן ּבֶ   ,ַרּבִ
ַנן –ָהא     .ַרּבָ

  
יּה  י ֲאָתא ְלַקּמֵ   , ַרב יֹוֵסףּדְ ּכִ

  , ְוָהִכי ַאֲהָדֵרי ֵליּה. ַרב ָסְפָראר ֵליּה: ָהִכי ָקָאַמר ֲאַמ 
יָמא ֵליּה ִמּגּוָפּה?  אי ָלא ּתֵ   ֲאַמר ֵליּה: ְוַאּמַ

מּוִכין לָ ִאי ָסְלָקא ּדַ  ִמים ַהּסְ    ,ִעיר ָעְסִקיַנןֲעָתְך ְגׁשָ
ה ְלָכל רּוַח " :ַהאי ִים ַאּמָ   ?! "ֵיׁש ָלֶהן ַאְלּפַ
ַרְגֵלי ַאְנׁשֵ ' :ָהא ֲעָיא ֵליּה  'י אֹוָתּה ָהִעירּכְ    !ִמיּבָ

  
  
  

  רש"י
. לאוקמי טעמא משום לא ס''ד

דעת אשי העיר אלא טעמא 
משום דחפצי הפקר קוין 

   ה:שבית
. מי בדוכתא אחריתי דתן

ומתי' קשיין אהדדי ועל כרחך 
חדא מיייהו תוקמא כרבי יוחן 
בן ורי ותיפשוט דחפצי הפקר 

   קוין שביתה:
. בעל הבור כרגלי אותו יחיד

ואם לקח מהם אדם אחר אין 
יכול להוליכן אלא למקום שזה 
יכול להוליכן ואם עירב הוא 

וץ למזרח אין יכול זה להוליכן ח
לעיר בצד מערב אפילו פסיעה 

   אחת:
. אלפים לכל כרגלי אותה העיר

רוח ואם עירב זה למערב או 
למזרח אין יכול זה להוציאן 

   חוץ לאלפים:
. שבדרך שעולים ושל עולי בבל

   מבבל לא''י והוא של הפקר:
. דכל מילי כרגלי הממלא

דהפקירא מאן דמגבה ליה קי 
ואפילו תן לאחרים לאחר 

לצורכו הרי הן כרגליו  שמילאן
אלמא מידי דהפקירא אין קוין 

   שביתה:
. ותיא אידך בור של שבטים

דהייו של עולי בבל יש להם 
אלפים לכל רוח אלמא קו 

   שביתה דאין כרגלי כל אדם:
. אביי לקמיה דרב כי אתא

   יוסף:
. משמע דאיהו גופייהו יש להן

קו להו שביתה ולאו משום 
אי משום דעת דעת אשי העיר ד

אשי העיר הא לישא בעי 
למימר הרי הן כרגלי אותה 
העיר דהייו מי אלפים לכל 

  רוח:
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        מו, אמו, אמו, אמו, א    ––––מה, ב מה, ב מה, ב מה, ב  .17
   :ָאַמר ָמר

יֹום טֹוב " ל ָאָדם - ּבְ ַרְגֵלי ּכָ   . "ֲהֵרי ֵהן ּכְ
  

אי?    ְוַאּמַ
אֹוְקָיינֹוס!  ִביָתה ּבָ   ִליְקֵני ׁשְ

י ֱאִליֶעֶזר? ּלֹּדְ ֵליָמא  ַרּבִ   א ּכְ
י ֱאִליֶעֶזר  ַרּבִ ִאי ּכְ ל ָהעוֹ  -ּדְ י אֹוְקָיינֹוס הּוא ׁשֹוֶתה! ָהא ֲאַמר: ּכָ   ָלם ּכּוּלֹו ִמּמֵ

  
י ִיְצָחקָאַמר     : ַרּבִ
רּו ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב ָעְסִקיַנן.  -ָהָכא  ְ ְתַקׁשּ ּנִ ָעִבים ׁשֶ   ּבְ

  
   !י, ְוָהָנְך ַאֲחִריִני ִניְנהוּ ְוִדיְלָמא ָהָנְך ָאְזלֵ 

  
ְייהּו.  ַגּוַ ִאית ְלהּו ִסיָמָנא ּבְ   ּדְ

  
ֵעית ֵא     :יָמאְוִאיּבָ

ִדְבֵריֶהם    ,ָהֵוי ָסֵפק ּדְ
ִדְבֵריֶהם וְ    ְלָהֵקל.  -ָסֵפק ּדְ

  
ָעִבים!  ִביָתה ּבֶ   ְוִליְקֵני ׁשְ

ּה  יְפׁשֹוט ִמיּנָ ָרה. ּדְ  :ּתִ חּוִמין ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ   ֵאין ּתְ
חּוִמין  ִאי ֵיׁש תְּ ָעִבים!  -ּדְ ִביָתה ּבֶ   ִליְקִני ׁשְ

  
  ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלְך: 

חוּ    ,ִמיןֵיׁש ּתְ
ִליִעיוּ  ֵעיָבא ִמיְבַלע ּבְ א ּבְ    .ַמּיָ

 
ֲאִסיֵרי   מו,א ָהוּו ְלהּו נֹוָלד ּדַ ן ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ    !ּכָ

  
א ָעִבים ֵמיַנד ָנְייֵדי אַמיָ  ,ֶאלָּ    .ּבֶ

  
ָאִתית ְלָהִכי א ּדְ ּתָ   אֹוְקָיינֹוס ַנִמי ָלא ִליְקׁשּו ָלך,  ,ָהׁשְ

אֹוְקָיינֹוס ַנִמי ֵמיַנד ָנְיי א ּבָ    ,ִדיַמּיָ
   :ְוַתְנָיא

ִכין"    ,ְנָהרֹות ַהּמֹוׁשְ
ַרְגֵלי ּכָ  -ּוַמֲעָיינֹות ַהּנֹוְבִעין    . "ל ָאָדםֲהֵרי ֵהן ּכְ

  
  
  
  

  רש"י
. ליקו שביתה באוקייוס

ששבתו שם אמש והיום שאבו 
העבים והרי יצאו חוץ לתחום 

   ואין להם אלא ארבע אמות:
. שראה אמש דילמא הך

   קשורות אזדו לעלמא:
קשרו . ותוהי אחריי יהו

היום וקו אמש שביתה 
   באוקייוס וליתסרו:

. מדקתי במים שקו וליפשוט
שביתה אמש בעבים וירדו היום 
דמותר להוליכן כרגלי כל אדם 
אלמא אין איסור תחומין 

   למעלה מעשרה:
. וכמאן דליתהו מיבלע בליעי

  דמו ולא קו להו שביתה אמש: 
. כל שכן דהוו להו ולד ואסירי

   ן במקומן:אפילו לטלטל
. כיון הרי הן כרגלי כל אדם

דיידי לא קו שביתה ואפילו הן 
  של יחיד אין כרגליו:
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        בבבב- - - - מו, אמו, אמו, אמו, א .18
יָכה "[ ֲחׁשֵ ֶרְך ְולֹא ָיַדע ׁשֶ ּדֶ ן ּבַ ׁשַ ּיָ ה ְלָכל רּוַח,  -ִמי ׁשֶ ִים ַאּמָ   ֵיׁש לֹו ַאְלּפַ

ְבֵרי  ן נּוִריּדִ י יֹוָחָנן ּבֶ   . ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ע ַאּמֹות א ַאְרּבַ   ]."ֵאין לֹו ֶאּלָ
  

י ַיֲעקָֹאַמר  ר ִאיִדיַרּבִ ן ֵלִויָאַמר  ב ּבַ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ן נּוִרי.  י יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

  
י ֵזיָראֲאַמר ֵליּה  י ַיֲעקֹ לְ  ַרּבִ ר ִאיִדיַרּבִ   : ב ּבַ

ִמיַע ָלְך אֹו  ֵפירּוׁש ׁשְ ִמיַע ָלְך? ּבְ ָלָלא ׁשְ   ִמּכְ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
ִמיַע ִלי ֵפירּוׁש ׁשְ    .ּבְ

  
ָלָלא?    ַמאי ּכְ

  
ן ֵלִויָאַמר ּדְ  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ֵעירּוב.  יֵקל ּבְ ִדְבֵרי ַהּמֵ   ֲהָלָכה ּכְ
  

ה ִלי י ָלּמָ   ?ְוַתְרּתֵ
  

י ֵזיָראֲאַמר    : ַרּבִ
   .ְצִריֵכי

ַמִעיַנן ִאי ַאׁשְ ן נּוִרי, ֲהָלָכה  :ּדְ י יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבִ   ּכְ
א ּוֵבין ְלחּוְמָרא :ֲהָוה ָאִמיָנא ין ְלקּולָּ    ,ּבֵ

ַמע ָלן ֵעירּוב :ָקא ַמׁשְ יֵקל ּבְ ִדְבֵרי ַהּמֵ   .ֲהָלָכה ּכְ
  

ֵעירּובֲהָלָכה  :ְוֵליָמא יֵקל ּבְ ִדְבֵרי ַהּמֵ   , ּכְ
ן נּוִרי י יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבִ ה ִלי?  - ֲהָלָכה ּכְ   ָלּמָ

  
   ,ִריךְ ִאיְצְט 

ֲעָתְך ָאִמיָנא י  :ָסְלָקא ּדַ ים,  -ָהֵני ִמילֵּ ְמקֹום ַרּבִ ים ּבִ ְמקֹום ָיִחיד, ְוַרּבִ   ָיִחיד ּבִ
ים  ְמקֹום ַרּבִ    .ֵאיָמא לֹא - ֲאָבל ָיִחיד ּבִ

  
ֵיילְ  ָרָבאֲאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ַנן,  ַרּבָ ִדי ֵעירּוִבין ּדְ   ִמּכְ
ְמקֹום ָיִחיד, ּוַמה  י ָיִחיד ּבִ ים! ַמה לִּ ְמקֹום ַרּבִ י ָיִחיד ּבִ   לִּ

  
אֲאַמר ֵליּה  ּפָ   : ָרָבאלְ  ַרב ּפַ

ים ְמקֹום ַרּבִ ְמקֹום ָיִחיד ְלָיִחיד ּבִ ין ָיִחיד ּבִ ֵני ָלן ּבֵ ַנן ָלא ׁשָ   ! ?ּוִבְדַרּבָ
   :ְוָהְתַנן

י ֱאִל "   אֹוֵמר:  ֶעֶזריַרּבִ
לֹ ָעְברּו ָעֶליָה ׁשָ ה ׁשֶ ָ ל ִאׁשּ יּה ׁשְ  - ׁש עֹונֹותּכָ ּיָ   .(נידה ז:) "ָעָתּה ּדַ

  ְוַתְנָיא: 
ה " ה ְוָעׂשָ יַמֲעׂשֶ יּכְ  ַרּבִ   . ֶעֶזריֱאִל  ַרּבִ

ַדי הּוא  ר, ָאַמר: ּכְ ְזּכַ ּנִ י ֱאִל ְלַאַחר ׁשֶ ָחק ֶעֶזריַרּבִ ַעת ַהּדְ ׁשְ   . "ִלְסמֹוְך ָעָליו ּבִ
ר"ַמאי  ְזּכַ ּנִ   ? "ְלַאַחר ׁשֶ

ר  :ִאיֵליָמא ְזּכַ ּנִ י ֱאלִ  ֵאין ֲהָלָכהּדְ ְלַאַחר ׁשֶ ַרּבִ ַנןיּכְ ַרּבָ א ּכְ ָחק" - ֶעֶזר ֶאלָּ ַעת ַהּדְ ׁשְ ָווֵתיּה  "ּבִ   ?ֵהיִכי ָעֵביד ּכְ
א י ֱאִל  :ֶאלָּ ַרּבִ ָלא ִאיְתַמר ִהְלְכָתא לֹא ּכְ ַנןיּדְ ַרּבָ    ,ֶעֶזר ְולֹא ּכְ

ר" ְזּכַ ּנִ ֵליג ֲעֵליּה  "ְלַאַחר ׁשֶ ָלאו ָיִחיד ּפָ ִליִגי ֲעֵלי ,ּדְ ים ּפְ א ַרּבִ    ,ּה ֶאלָּ
ַדי הּוא " י ֱאִל ָאַמר: ּכְ ָחק ֶעֶזריַרּבִ ַעת ַהּדְ ׁשְ    !"ִלְסמֹוְך ָעָליו ּבִ

  רש"י
. מרבי יהושע בפירוש שמיע לך

   בן לוי:
. דשמיע לך מייה או מכללא

מילתא אחריתי ודייקת מיה 
   דכר' יוחן בן ורי סבירא ליה:

. מאיזה כלל הוה ומאי כללא
ה לר' ס''ד מעיקרא דשמעת לי

יהושע בן לוי דימא מילתא 
   דידוק לה מיה:

. בכל משפטיו ותחומין בעירוב
   מהלכות עירובין הן:

. כגון אדם ישן דאי בין לקולא
לא קה שביתה לא פיק מד' 

   אמות:
. כגון כלי הפקר אי לחומרא

אמרת קוין שביתה אסור 
להוליכן למקום שעירב זה 
המוצאן אלא אלפים הוא דאית 

   כל רוח:להו ל
. באדם קמ''ל כדברי המיקל

הוא דהלכתא כוותיה דכיון 
דיעור קה ישן מי קה אבל 

   בכלים לית הלכתא כוותיה:
. כגון ר' אבל יחיד במקום רבים

יוחן בן ורי דפליגי רבן עליה 
אימא לית הלכתא כוותיה: רבי 

   אליעזר גרסין:
כל אשה שעברו עליה שלש 

עוה סתם . דהייו צ' יום דעוות
לפריסת דה משלשים יום 
לשלשים יום וכל אשה שעברו 
עליה תשעים יום ולא ראתה 
סתלקו דמיה ואם ראתה אחרי 
כן אמרין השתא הוא דראתה 
דם ולא מטמין טהרות 
שתעסק' בהן למפרע כשאר 
שים שדמיהן מצויין 
שמטמאות טהרות למפרע מעת 
לעת כדאמר במס' דה (דף ג.) 

כותלי בית  דחיישין שמא
הרחם העמידוהו ותן (שם מ.) 
כל השים מטמאות בבית 
החיצון ופליגי רבן עליה ואמרי 
דאין הפסקת ג' עוות סילוק 
אלא לזקה שעברו עליה ג' 
עוות סמוך לזקתה אבל בילדה 

   לא:
. וטיהר אף בילדה כרבי אלעזר

   שעברו עליה ג' עוות:
. משמע דזכר דלאו אחר שזכר

   ד:שפיר עבי
. שי בצורת הוו שעת הדחק

   ואיכא הפסד טהרות:
. אילימא זכר מאי כשזכר

דאיתמר בפלוגתייהו הלכה 
כרבן וכשעשה המעשה לא 
היה זכור ועכשיו זכר אמאי לא 

   אהדר עובדא:
. האי דלא אהדר משום אלא

דלא איתמר הלכתא לא כמר 
ולא כמר ומאי זכר לאחר 
שזכר דרבים פליגי עליה דהוה 
ליה למיעבד כרבים אמר כדי 
הוא רבי אליעזר לסמוך עליו 
בשעת הדחק ולא אהדר עובדא 
הא לאו בשעת הדחק לא 
אלמא: אע''ג דמעת לעת גזירה 

   דרבן היא בעי למיעבד כרבים:
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אֲאַמר  ּיָ ְרׁשִ ר ִיְצָחק, ְוָאְמִרי ָלּה ָרָבאלְ  ַרב ְמׁשַ   : ָרָבאלְ  ַרב ַנְחָמן ּבַ

ים? ְמקֹום ַרּבִ ין ָיִחיד ּבִ ְמקֹום ָיִחיד, ּבֵ ין ָיִחיד ּבִ ֵני ּבֵ ַנן ָלא ׁשָ    !ּוִבְדַרּבָ
   :ְוָהַתְנָיא

מּוָעה " ים.  :נֹוֶהֶגת –ְקרֹוָבה   ׁשְ לֹׁשִ ְבָעה, ּוׁשְ   ׁשִ
א יֹום ֶאָחד  ֵאיָנה נֹוֶהֶגת -ְרחֹוָקה    ֶאּלָ

  ? "ְרחֹוָקה"ְוֵאי זֹו ִהיא  ?"ְקרֹוָבה"ְוֵאי זֹו ִהיא 
לֹ תֹוְך ׁשְ ים ּבְ   ְקרֹוָבה,  -ׁשִ

לֹ ים ְלַאַחר ׁשְ   ְרחֹוָקה,  -ׁשִ
ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
מּוָעה ְרחֹוָקה  מּוָעה ְקרֹוָבה ְוַאַחת ׁשְ ים -ַאַחת ׁשְ לֹׁשִ ְבָעה ּוׁשְ   . "נֹוֶהֶגת ׁשִ

ר ָחָנהְוָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
ים ַמְחִמיִרין,  ה מֹוֵצא ָיִחיד ֵמיֵקל, ְוַרּבִ ַאּתָ ל ָמקֹום ׁשֶ   ּכָ

ִדְבֵרי  ים, ֲהָלָכה ּכְ ְחִמיִרין ַהְמרּוּבִ   ַהּמַ
י ֲעִקיָבא ֵמיֵקל ַוֲחָכִמים ַמְחִמיִרין  ַרּבִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ י ֲעִקיָבא.  - חּוץ ִמּזֹו, ׁשֶ ִדְבֵרי ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

מּוֵאל,  ׁשְ מּוֵאלָאַמר ּדְ ְוָסַבר ָלּה ּכִ   : ׁשְ
ֵאֶבל.  יֵקל ּבְ ִדְבֵרי ַהּמֵ   ֲהָלָכה ּכְ

ֲאֵבילּות  ַנןהּוא ּדְ  - ּבַ ּה ַרּבָ    ,ַאִקיּלּו ּבָ
ָעְלָמא  ים -ֲאָבל ּבְ ְמקֹום ַרּבִ ין ָיִחיד ּבִ ְמקֹום ָיִחיד ּבֵ ין ָיִחיד ּבִ ֵני ּבֵ ַנן ׁשָ ְדַרּבָ  !ֲאִפיּלּו ּבִ

  
  

א91   מו,ב ּפָ    :ֲאַמר ַרב ּפַ
   ,ִאיְצְטִריךְ 

ֲעָתְך ָאִמיָנא י  :ָסְלָקא ּדַ ֵעירּוֵבי ֲחֵצירֹות,  -ָהֵני ִמילֵּ   ּבְ
חּוִמין ֲאָבל  ֵעירּוֵבי ּתְ    .ֵאיָמא לֹא -ּבְ

  
ֵני ָלן ׁשָ יְמָרא ּדְ חּוִמין ּוְמָנא תֵּ ין ֵעירּוֵבי ֲחֵצירֹות ְלֵעירּוֵבי ּתְ    ?ּבֵ

  
ְתַנן    :ּדִ

י ְיהּוָדהָאַמר "   : ַרּבִ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ֵעירּוֵבי תְּ  :ּבַ   חּוִמין, ּבְ

ֵעירּוֵבי ֲחֵצירֹות  ּלְֹמָעְרִבין ּבֵ    -ֲאָבל ּבְ   א ָלַדַעת, ין ָלַדַעת ּוֵבין ׁשֶ
ִכין ְלָאָדם  ּזָ ּלֹ -ׁשֶ ָפָניוׁשֶ    ,א ּבְ

ָפָניו -ְוֵאין ָחִבין ְלָאָדם  א ּבְ   . (פא:) "ֶאּלָ
  
  

י   ֲאַמר:  ַרב ַאׁשִ
  ִאיְצְטִריְך, 

ֲעָתְך ָאִמיָנא י :ָסְלָקא ּדַ ּיּוֵרי ֵעירּוב,  - ָהֵני ִמילֵּ ׁשִ   ּבְ
ת ֵעירּוב  ְתִחילַּ    .אֵאיָמא לֹ -ֲאָבל ּבִ

  
ת ֵעירּוב ּיּוֵרי ֵעירּוב ִלְתִחילַּ ין ׁשִ ֵני ָלן ּבֵ ׁשָ יְמָרא ּדְ    ?ּוְמָנא ּתֵ

  
ְתַנן    :ּדִ

י יֹוֵסיָאַמר "   : ַרּבִ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ת ֵעירּוב,  :ּבַ ְתִחיּלַ   ּבִ

ּיּוֵרי ֵעירּוב  ׁשִ הּוא.  -ֲאָבל ּבְ ל ׁשֶ   ֲאִפיּלּו ּכָ

ּלֹ ,ְולֹא ָאְמרּו ְלָעֵרב ֲחֵצירֹות ֵדי ׁשֶ א ּכְ ינֹוקֹותֶאּלָ ח ּתֹוַרת ֵעירּוב ִמן ַהתִּ ּכַ   . (פ:) "א ְלׁשַ
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  רש"י
. לרחיצה והגת שבעה

ולתכבוסת ושלשים לתספורת 
   ולגיהוץ מיום ששמע לו:

  . רבי יוחן כשמואל:וסבר לה
. רב פפא אמר איצטריך ה''ג

ולעיל קאי אדרבי יהושע בן לוי 
איצטריך ליה למימר הלכה 
כרבי יוחן ואע''ג דאמר הלכה 

   כדברי המיקל בעירוב:
. אבל בעירובי תחומין לא כו'

והא דרבי יוחן בן ורי באיסור 
   תחומין קאי:

. לקמן בפרק א''ר יהודה כו'
   חלון (פא:):

ם . דאין מערבין לו לאדבד''א
   אלא לדעתו שתרצה:

. דשמא חוב לו בעירובי תחומין
להפסיד אלפים למזרח על מת 

   להשתכר באלפים למערב:
. אין שם הפסד עירובי חצירות

   אלא ריוח:
. דהלכה כמיקל הי מילי

   בעירובי חצירות:
. שהיח עירוב בשיורי עירוב

במקום המשתמר לכמה שבתות 
ותמעט האוכל משיעור ב' 

   ילין ביה לאכשורי:סעודות מק
. במחלוקת של תחילת אבל

עירוב לא יזיל בתר מיקל והא 
דרבי יוחן בן ורי כתחילת 

   עירוב דמי:
. דצריך שיעור לעירובי בד''א

חצירות או מזון שתי סעודות 
בין כולן או כגרוגרת לכל אחד 

   בתחילת עירוב:
   . לכל אחד:כל שהוא

ולא אמרו לערב בחצירות אלא 
. שלא את התיוקות שלא לשכח

לשכח תורת עירוב מדורות 
הבאין אבל עיקר עירוב 

  בתחומין הוא:
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        מז, במז, במז, במז, ב    ––––מו, ב מו, ב מו, ב מו, ב  .19
י ַיֲעקב י ְזִריָקאוְ  ַרּבִ   ָאְמרּו:  ַרּבִ

י ֲעִקיָבא ֵמֲחֵבירוֹ  ַרּבִ    .ֲהָלָכה ּכְ
י יֹוֵסי ֵמֲחֵביָריו ַרּבִ    .ְוּכְ

י ֵמֲחֵבירֹו.  ַרּבִ   ְוּכְ
  

  ְלַמאי ִהְלְכָתא?  
  
י ַאִסיַר     :ָאַמר ּבִ

  ֲהָלָכה. 
  
אוְ  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ   ָאַמר:   ַרּבִ

ין.    ַמּטִ
  
י יֹוֵסיוְ  י ֲחִניָנא ַרּבִ ַרּבִ   ָאַמר:  ּבְ

  ִנְרִאין. 
  
  

ה ָאַמר ׁשֹון ַהּזֶ לָּ י ִאיִדי ּכַ ַרּבִ י ַיֲעקב ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר   ַרּבִ   :  ַרּבִ
י ְיהּוָדה  י ֵמִאיר ְוַרּבִ י ְיהּוָדהֲהלָ  -ַרּבִ ַרּבִ   .ָכה ּכְ

י יֹוֵסי  י ְיהּוָדה ְוַרּבִ י יֹוֵסי.  -ַרּבִ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
י יֹוֵסי  י ֵמִאיר ְוַרּבִ י יֹוֵסי.  -ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ַרּבִ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

י ְיהּוָדה ֵליָתא ְמקֹום ַרּבִ א ּבִ ּתָ ֲעָיא?!  ,ָהׁשְ י יֹוֵסי ִמיּבָ ְמקֹום ַרּבִ   ּבִ
  

  : ַרב ַאִסי ָאַמר
  ַאף ֲאִני לֹוֵמד:  

ְמעֹון  י ׁשִ י יֹוֵסי ְוַרּבִ י יֹוֵסי,  -ַרּבִ ַרּבִ   ֲהָלָכה כְּ
אָאַמר ּדְ  י ַאּבָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ְמעֹון  י ׁשִ י ְיהּוָדה ְוַרּבִ י ְיהּוָדה.  -ַרּבִ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
ְמ  י ְיהּוָדה ֵליָתא, ּבִ ְמקֹום ַרּבִ א ּבִ ּתָ ֲעָיא?ָהׁשְ י יֹוֵסי ִמיּבָ    !קֹום ַרּבִ

  
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ

ְמעֹון י ׁשִ י ֵמִאיר ְוַרּבִ   ַמאי?  - ַרּבִ
  

   .ֵתיקוּ 
  
  

אֲאַמר  ּיָ ְרׁשִ   : ַרב ְמׁשַ
ָלֵלי   .ֵליְתְנהּו ְלָהֵני ּכְ

  
א ָהא?  ּיָ ְרׁשִ   ְמָנא ֵליּה ְלַרב ְמׁשַ

  
ְתַנן    :ִאיֵליָמא ֵמָהא ּדִ

ְמעֹון" י ׁשִ   ר: אֹוֵמ  ַרּבִ
ים,  תּוחֹות זֹו ָלזֹו ּוְפתּוחֹות ִלְרׁשּות ָהַרּבִ לׁש ֲחֵצירֹות ַהּפְ ָבר ּדֹוֶמה ְלׁשָ   ְלָמה ַהּדָ

ִים ַהִחיּצֹונֹות ִעם ָהֶאְמָצִעית תַּ    :ֵעיְרבּו ׁשְ
ֶהן,  -ִהיא  ֶרת ִעּמָ   מּותֶּ

ּה,  -ְוֵהן  רֹות ִעּמָ   מּותָּ
ִים ַהִחיּצֹונֹות  תַּ   . "ם זוֹ ֲאסּורֹות זֹו ִע  - ּוׁשְ

ר ּגּוְרָיאְוָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרב ָחָמא ּבַ
ְמעֹון.  י ׁשִ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

  

  רש"י
. בכל הלכה כרבי עקיבא מחברו

   דוכתא:
. לעין מה אמרה למאי הלכתא

שמועה זו שפסקו הלכה סתם 
בכל מקומות יש לסמוך עליה 
להורות הלכה למעשה כן או 
דלמא מסברא בעלמא קאמרי 

א לא כן אבל הלכתא מכלל
   סמכין עליה למילף:

. ממש רבי אסי אמר הלכה
קאמרי רבי יעקב ורבי זריקא 
למיגמר מעשה מייה ומיעבד 
כר' עקיבא היכא דיחיד פליג 
עליה וכר' יוסי אפי' במקום 

   רבים:
. רבי יעקב ור' זריקא לאו מטין

הלכה ממש פסקי אלא מטין 
ההוראה אחר רבי יוסי ואפילו 

ורין במקום רבים דאורויי מ
לאדם יחיד לעשות כרבי יוסי 
אבל מדרש בפירקי ברבים לא 

   דרשין:
. אורויי לא מורין ואם ראין

עשה כרבי יוסי לא מהדרין 
   עובדא:

כלשון הזה אמר ר' יעקב בר 
. כי האי לישא דאיתמר אידי

הך דרבי יעקב ורבי זריקא 
איתמר מי הך דר' יעקב בר 
אידי למר הלכה ולמר מטין 

   ראין:ולמר 
. דכללין לעיל פלוי להי כללי

ופלוי הלכה כפלוי בכל מקום 
אלא היכא דמסתבר כמר 
הלכתא כוותיה והיכא דמסתבר 
בדוכתא אחריתי כאידך עבדין 

   כוותיה:
. מתיתין היא למה הדבר דומה

   (לעיל דף מה:):
. ופליגי רבן היא מותרת עמהן

עליה בברייתא ואמרי שלשתן 
   אסורות:
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ֵליג ֲעֵליּה     ?ּוַמאן ּפָ
  

י ְיהּוָדה.    ַרּבִ
  

ְמעֹון  י ׁשִ י ְיהּוָדה ְוַרּבִ י ְיהּוָדה -ְוָהא ָאְמַרּת:  ַרּבִ ַרּבִ    !ֲהָלָכה ּכְ
ּה: ֵליְתְנהוּ  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ    .ֶאלָּ

  
ָיא    ?ּוַמאי קּוׁשְ

ַמר  ִאיּתְ יְלָמא ֵהיָכא ּדְ ָלא ִאיְתַמר  -ּדִ   ָלא ִאיְתַמר.  -ִאיְתַמר, ֵהיָכא ּדְ
ְתַנן א ֵמָהא ּדִ    :ֶאלָּ

ים " ית ְלַרּבִ ל ָיִחיד ְוַנֲעׂשֵ ּה.  -ִעיר ׁשֶ   ְמָעְרִבין ֶאת ּכּוּלָ
ל ָיִחיד  ית ׁשֶ ים ַנֲעׂשֵ ל ַרּבִ ּה, ֵאין ְמָעְרִבין ֶאת ּכוּ  -ׁשֶ   ּלָ

יהּוָדה ּבִ ה ׁשֶ ִעיר ֲחָדׁשָ ה חּוָצה ָלּה ּכְ ן עֹוׂשֶ א ִאם ּכֵ ּיֹוִרין ,ֶאּלָ ים ּדָ ִ ּה ֲחִמׁשּ ׁש ּבָ ּיֵ    ,ׁשֶ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   .  ַרּבִ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ים   מז,א ֵני ָבתִּ ל ׁשְ לׁש ֲחֵצירֹות ׁשֶ   . (נט.) "ׁשָ
ר ּגּוְרָיאְוָאַמר    : ַרבַמר ָא  ַרב ָחָמא ּבַ

ְמעֹון.  י ׁשִ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
  

ֵליג ֲעֵליּה     ?ּוַמאן ּפָ
י ְיהּוָדה.    ַרּבִ

ְמעֹון  י ׁשִ י ְיהּוָדה ְוַרּבִ : ַרּבִ י ְיהּוָדה!  -ְוָהא ָאְמַרּתְ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
  

ָיא    ?ּוַמאי קּוׁשְ
יְלָמא ָהָכא ַנִמי,    ּדִ

ַמר ִאיְתַמר ִאיּתְ ָלא  ,ֵהיָכא ּדְ    .ָלא ִאיְתַמר -ִאיְתַמר ֵהיָכא ּדְ
  

ְתַנן א ֵמָהא ּדִ    :ֶאלָּ
ִעיר ַאֶחֶרת, " ּבֹות ּבְ יתֹו ְוָהַלְך ִלׁשְ יַח ֶאת ּבֵ ּנִ   ַהּמַ

ָרֵאל אֹוֵסר ִלְבֵני ֲחֵצירֹות    ֶאָחד ּגֹוי ְוֶאָחד ִיׂשְ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .  ַרּבִ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  ֵאינֹו אֹוֵסר.  
י יֹוֵסי   ֵמר: אוֹ  ַרּבִ

  אֹוֵסר,  - ּגֹוי 
ָרֵאל  ת.   -ִיׂשְ ּבָ ַ ׁשּ ָרֵאל ָלֹבא ּבְ ֶרְך ִיׂשְ ֵאין ּדֶ ֵני ׁשֶ   ֵאינֹו אֹוֵסר, ִמּפְ

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
אֹוָתּה ָהִעיר  ּתֹו ּבְ ּבֹות ֵאֶצל ּבִ יתֹו ְוָהַלְך ִלׁשְ יַח ֶאת ּבֵ   ֵאינֹו אֹוֵסר,  -ֲאִפיּלּו ִהּנִ

יַח ּדַ  ָבר ִהסִּ ּכְ   . (פו.) "ְעּתוֹ ׁשֶ
ר ּגּוְרָיאְוָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרב ָחָמא ּבַ

ְמעֹון,  י ׁשִ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
ֵליג ֲעֵליּה     ?ּוַמאן ּפָ

י ְיהּוָדה.    ַרּבִ
ְמעֹון  י ׁשִ י ְיהּוָדה ְוַרּבִ י ְיהּוָדה!  -ְוָהא ָאְמַרּתְ ַרּבִ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

  
ָיא    ?ּוַמאי קּוׁשְ

יְלָמא ָהָכא ַנִמ    י, ּדִ
ַמר  ִאיּתְ ָלא ִאיְתַמר  ,ִאיְתַמר –ֵהיָכא ּדְ    .ָלא ִאיְתַמר - ֵהיָכא ּדְ

  
ְתַנן א ֵמָהא ּדִ    :ֶאלָּ

ַרְגָליו.  " ָאְמרּו: ֶהָעִני ֵמָעֵרב ּבְ   ְוֶזהּו ׁשֶ
י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  "ירש
. מאן פליג עליה רבי יהודה

דהוא הוי סתם בר פלוגתיה ל''א 
מאן פליג עליה רבי יהודה דהוא 
איירי לעיל מיה רבי יהודה 
אומר לאיזה רוח שירצה ועלה 
תי היום שים מקצת כו' אמר 
ר''ש למה הדבר דומה ואמרין 
דהכי קאמר להו רבי שמעון 
לרבן מכדי למה הדבר דומה 

דפליגיתו  כו' מאי שא התם
עליה אלמא הך רבן דאיירי 
לעיל מיה בד' אמות דשביתה 

   איפלוג מי בחצירות:
. בהדיא הלכה היכא דאיתמר

כרבי שמעון איתמר וכי כיילין 
רבי יהודה ור''ש הלכה כרבי 
יהודה להיכא דלא איתמר 

  הלכתא לא כמר ולא כמר:
. לקמן בכיצד שלש חצירות

מעברין (דף ט.) וקאמר ר' 
ודה עיר של רבים ועשית של יה

יחיד שתמעטו אוכלוסיה 
מעבור ברחובותיה ששים ריבוא 
ולא דמיא השתא לדגלי מדבר 
אין מערבין את כולה יחד אלא 
אם שייר חוצה לה ' דיורין 
שלא יערבו עמה למיהוי היכר 
לעיר של רבים דלא ליערבו 
כולה אלא מבואות מבואות 
ר''ש אומר דיו לשייר ג' חצירות 

   של ב' ב' בעלי בתים:
. שלא אוסר על בי חצירות

יוציאו מבתיהן לחצר מפי שיש 
לו רשות בחצר ואע''פ שאיו 
בעיר אוסר עליהן אם לא עירב 

   קודם שהלך:
. רבי יהודה אומר איו אוסר

   הואיל ואיו בעיר:
. אף על פי שאיו כרי אוסר

בעיר שהרי יכול לבא ואין זה 
ל היסח מן הלב אבל ישרא

משהלך מכאן ולא בא מערב 
שבת הסיח לביתו מלבו כל 
השבת שהרי לא יבא הלכך 
כמאן דלית ליה להך דירה 

   בעלים דמי:
. מאמש אפילו לשבות אצל בתו

   באותה העיר:
. דאמר רבי יהודה פליג עליה

בעיר אחרת איו אוסר הא 
באותה העיר אוסר ורבי יוסי 
מי פליג עליה אלא חד מיייהו 

   קט:
. בפירקין היא (דף ו שאמרוזה

   מט:):
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א ָעִני.     ָאנּו ֵאין ָלנּו ֶאּלָ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יר. ֶאָחד ָעִני ְוֶאָחד    ָעׁשִ
יר,  א ְלָהֵקל ַעל ֶהָעׁשִ ת ֶאּלָ ּפַ   לֹא ָאְמרּו ְמָעְרִבין ּבַ

ַרְגָליו ּלא ֵיֵצא ִויָעֵרב ּבְ   . (מט:) "ׁשֶ
יּוַמְתֵני ֵליּה  ר ַאׁשִ יא ּבַ ר ַרבלְ  ַרב ִחּיָ יא ּבַ יּה  ִחּיָ   : ַרבּדְ ַקּמֵ

יר"   . "ֶאָחד ָעִני ְוֶאָחד ָעׁשִ
  : ַרבַוֲאַמר ֵליּה 

ּה  ים ּבָ י ְיהּוָדה. ַסּיֵ ַרּבִ    ַנִמי: ֲהָלָכה ּכְ
  

ה ִלי י ָלּמָ ְרתֵּ    ?ּתַ
י ְיהּוָדה!  ַרּבִ י ְיהּוָדה ֲהָלָכה ּכְ י ֵמִאיר ְוַרּבִ   ְוָהא ָאְמַרּת:  ַרּבִ

  
ָיא?    ּוַמאי קּוׁשְ

ָלֵלי?  יְלָמא ַרב ֵלית ֵליּה ְלָהֵני ּכְ   ּדִ
  

א ְתַנן:  ,ֶאלָּ   ֵמָהא ּדִ
ֲחלֹוץ וְ " ים. ַהְיָבָמה לֹא תַּ ה ֳחָדׁשִ לׁשָ הּו ָלּה ׁשְ ּיְ ם ַעד ׁשֶ ְתַיּבֵ   לֹא תִּ

ים ׁשִ ל ַהּנָ ָאר ּכָ    :ְוֵכן ׁשְ

ים,  ה ֳחָדׁשִ לׁשָ הּו ָלֶהן ׁשְ ּיְ אּו ְולֹא ִיְתָאְרסּו ַעד ׁשֶ ׂשְ   לֹא ִיּנָ
עּולֹות,  תּולֹות ְוֶאָחד ּבְ   ֶאָחד ּבְ

רּוׁשֹות,    ֶאָחד ַאְלָמנֹות ְוֶאָחד ּגְ
  ְוֶאָחד ְנׂשּואֹות, ֶאָחד ֲארּוסֹות 

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
   ,ְנׂשּואֹות ִיְתָאְרסוּ 
אּו,  ׂשְ   ֲארּוסֹות ִיּנָ

ּה.  ס ּבָ ּבֹו ּגַ ּלִ ֵני ׁשֶ יהּוָדה, ִמּפְ ּבִ   חּוץ ֵמֲארּוָסה ׁשֶ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ים ִיְתָאְרסּו,  ׁשִ ל ַהּנָ   ּכָ
ֵני ָהִאיּבּול ,חּוץ ִמן ָהַאְלָמָנה   . יבמות מא.)( "ִמּפְ

  
א.  י ֶאְלָעָזר ָלא ָעל ְלֵבי ִמְדָרׁשָ   ְוָאְמִריַנן:  ַרּבִ

ֲהָוה ָקֵאים.  י ַאִסי ּדַ ֵחיּה ַרּבִ ּכַ   ַאׁשְ
א?  ֵבי ִמְדָרׁשָ   ֲאַמר ֵליּה: ַמאי ֲאמּור ּבְ

י יֹוֵסי.  :ֲאַמר ֵליּה  ַרּבִ י יֹוָחָנן: ֲהָלָכה ּכְ   ָהִכי ֲאַמר ַרּבִ
יִחיָדָאה ּפָ  ָלל ּדִ   ֵליג ֲעֵליּה ִמּכְ

  ִאין, 
   :ְוָהַתְנָיא

ָהְיָתה ְרדּוָפה ֵליֵלְך ְלֵבית ָאִביָה. "   ֲהֵרי ׁשֶ
ְעָלּה,  ַעס ִעם ּבַ ָהְיָתה ָלּה ּכַ   אֹו ׁשֶ

ְעָלּה ָזֵקן אֹו חֹוֶלה,  ָהָיה ּבַ   אֹו ׁשֶ
ה ְוַאְיילֹוִנית,  ָהְיָתה ִהיא חֹוָלה, ֲעָקָרה, ְזֵקָנה, ְקַטּנָ   אֹו ׁשֶ

ֵאיָנּה  ֵבית ָהֲאסּוִרין, ְוׁשֶ ְעָלּה ָחבּוׁש ּבְ ָהָיה ּבַ    ְראּוָיה ֵליֵלד, אֹו ׁשָ
ְעָלּה  ֶלת ְלַאַחר ִמיַתת ּבַ ּפֶ ים,  -ַהּמַ ה ֳחָדׁשִ לׁשָ ין ׁשְ ן ְצִריִכין ְלַהְמתִּ   ּכּוּלָ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
י יֹוֵסי ד ַרּבִ א ִמּיָ ֵ יר ֵליָאֵרס ְוִליָנׂשּ   . ַמתִּ

ה ִלי? ְוָה  י יֹוֵסי  :א ָאְמַרּתְ ָלּמָ י ֵמִאיר ְוַרּבִ י יֹוֵסי!  -ַרּבִ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
  

ָיא?    ּוַמאי קּוׁשְ
ְלָמא ְלַאּפֹוֵקי  מּוֵאלִמְד ּדִ    ,ַרב ַנְחָמן ֲאַמר ׁשְ

ְגֵזירֹוָתיו.  :ֲאַמרּדְ  י ֵמִאיר ּבִ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
  

  רש"י
. שיכול לקות שביתה ברגליו בלא עירוב פת או אין לו

   אלא עי כלומר מי שהוא בדרך ואין עמו פת:
. היושב בביתו אם רצה לילך בעצמו ולהחשיך אחד עשיר

   שם על התחום קוה לו שביתה:
. מפי הטורח ויערב ברגליו אלא התירו לשלוח שלא יצא

   ירוב בפת ע''י שלוחו:ע
. למתי' לחייא בר רב קמיה ומתי ליה רב חייא בר אשי

   דרב:
  . מילתיה דרבי יהודה:אחד עי ואחד עשיר

. למיפסק הלכה כרבי יהודה דר' מאיר פליג עליה למה ליה
הא כיילת לעיל להיכא דלא איתמר הלכה לא כמר ולא 

   כמר עבדין כרבי יהודה:
. ומשום דרב לית ליה קאמרת ירב לית ליה להי כלל

   ליתהו והא ר' יוחן קאמר להו והלכה כר' יוחן:
. בתוך ג' חדשים למיתת בעלה מפרש היבמה לא תחלוץ

טעמא ביבמות שמא מעוברת היא וחליצת מעוברת איה 
חליצה וא''ת תחלוץ בתוך ג' ותמתין עד לאחר ג' שאם 

ל תמצא מעוברת איה צריכה חליצה אם תלד וולד ש
קיימא ואם לא תמצא מעוברת איה צריכה חליצה אחרת 
ואם תלד וולד שאיו של קיימא תחלוץ פעם שיה שמא 
יהא וולד של קיימא ואיה חליצה לאוסרה לכהוה ומצא 
מצריכה כרוז לכהוה וליצרכה דלמא איכא דהוי בחליצה 

   ולא הוי בהכרזה וסבר שרו חלוצה לכהן:
יא ומצא בא על אשת אחיו . שמא מעוברת הולא תתייבם

שיש לה בים והרי היא עליו בכרת אבל לאחר שלשה 
   דיכר בה שאיה מעוברת או תחלוץ או תתייבם:

. שמא תלד בתוך תשעה למיתת בעלה שאר כל השים כו'
ספק בן שבעה לאחרון ספק בן תשעה לראשון ובעין 
הבחה כדאמרין ביבמות (דף מב.) שמא ייבם אשת אחיו 

   ו ועוד יש איסורין הרבה:מאמ
   . גזור רבן אירוסין אטו שואין:ולא יתארסו

. מפרש התם (שם:) אחת שישאו לזה אחת בתולות כו'
כשהן בתולות ואחת שישאו לזה כשהן בעולות 
שתאלמה או תגרשה מבעלה זה בין מן האירוסין בין מן 
השואין צריכות להמתין אחר הגט או אחר המיתה ג' 

   :חדשים
. אף על גב דארוסה לא בת עיבורי היא גזור אחת ארוסות

רבן ארוסה אטו שואה: דברי ר''מ לא גרסי' אלא סתמא 
   היא:

. מיד דהא לא מיעברא משי תוך ג' ואם תלד בתוך יתארסו
   ט' ודאי דראשון הוא דאי מאחרון בן ששה הוא ולא חיי:

או . שתאלמו או שתגרשו מן האירוסין ישוהארוסות
   מיד דהא לא מיעברא מראשון:

. שהיו רגילין ליחד חתן וכלה חוץ מן הארוסה שביהודה
   קודם כיסתן לחופה כדאמרין בכתובות (דף יב.):

   . רגיל בה ומכירה ומרוצה לו:גס בה
. אתא קמא פליג דאסר אפי' ליארס כל השים יתארסו

   ואדרבי יהודה פליג דשרי ארוסה לישא:
. שאסורה ליארס כל ימי מפי האיבול חוץ מן האלמה

   אבלה אבל גרושה תיארס מיד:
   . דמתיר ליארס מיד:הלכה כר' יוסי

. מכלל דהך סתמא דתיא לעיל אחת ארוסות ואמרין
   ואחת שואות יחידאה היא:

   . ביחותא:והתיא
. תדירה לדור בבית אביה בעיר רדופה לילך לבית אביה

   אחרת ואיה רגילה עם בעלה:
   . ואיה מקבלת טורח תשמיש:חולה

. מחמת מזל שכבר ישאת לג' בי אדם ולא ילדה עקרה
   להן והוחזקה עקרה:

. ממעי אמה ויש לה סימין שאין לה שערות ולא איילוית
   דדין ולשון איילוית דוכריתא כאיל זה שאיו יולד:

   . מחמת משקה סם:ושאיה ראויה לילד
א דגזר בההיא דפשיטא לן . אלמא ר''מ הודברי ר''מ

   דאיה מעוברת וה''ה לארוסה:
. לר' יוחן למימר הלכה כר' יוסי דהא איהו ולמה ליה

גופיה כייל לעיל ר''מ ורבי יוסי הלכה כר' יוסי אלא ש''מ 
לא אמר ר' יוחן להי כללי אלא הך אמוראי אמריהו 

   מפשייהו:
איצטריך ליה . אע''ג דכייליהו ר' יוחן ומאי קושיא דלמא

למיפסק בהא משום דהוה רבי מאיר מחמיר ואמר שמואל 
הלכה כרבי מאיר בגזירותיו בכל מקום שהחמיר ואתא 
   רבי יוחן לאפוקי לדשמואל מיהא דבהא הלכה כרבי יוסי:
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א ַתְנָיא ,ֶאלָּ    :ֵמָהא ּדְ
ל גּ " ָפחֹות. הֹוְלִכין ְלָיִריד ׁשֶ ֵהָמה ַוֲעָבִדים ּוׁשְ   ֹוִים ְולֹוְקִחים ֵמֶהן ּבְ

דֹות ּוְכָרִמים.  ים ׂשָ תִּ   ּבָ
ֵני  ֶהן, ִמּפְ ּלָ אֹות ׁשֶ ַעְרּכָ ָדן. ׁשֶ ְוכֹוֵתב ּוַמֲעֶלה ּבְ יל ִמּיָ ַמּצִ   הּוא ּכְ

חּוָצה ָלָאֶרץ א, ּבְ ּמֵ ֶהן.  ,ְוִאם ָהָיה ּכֵֹהן ִמטַּ   ָלדּון ּוְלַעְרֵער ִעּמָ
ָברֹות. ּוְכ  ֵבית ַהּקְ א, ּבְ ּמֵ ְך ִמטַּ חּוָצה ָלָאֶרץ ּכָ א ּבְ ּמֵ טַּ ּמִ ם ׁשֶ   ׁשֵ

  
ָברֹות" ית ַהּקְ ֲעָתךְ  "ּבֵ    ?ָסְלָקא ּדַ

אֹוַרְייָתא ִהיא!    טּוְמָאה ּדְ
  

א ּבְ  ָרסֵב ֶאלָּ ַנן ית ַהּפְ ַרּבָ    .ּדְ
  

ה  ָ א ִאׁשּ ָ א ִליׂשּ ּמֵ   ִלְלמֹוד ּתֹוָרה. וְ ּוִמטַּ

י ְיהוּ ָאַמר    : ָדהַרּבִ
ֵאין מֹוֵצא ִלְלמֹוד, ֲאָבל מֹוֵצא ִלְלמֹוד  ?ֵאיָמַתי ְזַמן ׁשֶ א.   -ּבִ ּמֵ   לֹא ִיטַּ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
א, ְלִפי    מז,ב ּמֵ ּמֹוֵצא ִלְלמֹוד ַנִמי ִיטַּ ְזַמן ׁשֶ ֵאין ִמן ַהּכל זֹוֶכה ָאָדם ִלְלמֹוד. ^ַאף ּבִ   ׁשֶ

י יֹוֵסיְוָאַמר    : ַרּבִ

י ה ּבְ ָהַלְך ֵאֶצל ַרּבֹו ְלַצְיָדן ִלְלמֹוד ּתֹוָרהַמֲעׂשֶ   . "ֹוֵסף ַהּכֵהן ׁשֶ
י יֹוָחָנןְוָאַמר    : ַרּבִ

י יֹוֵסי.  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
ה ִלי?    ְוָלּמָ

י יֹוֵסי!  :ְוָהא ָאְמַרּתְ  ַרּבִ י יֹוֵסי ֲהָלָכה ּכְ י ְיהּוָדה ְוַרּבִ   ַרּבִ
  

ֵייֲאַמר    : ַאּבַ
   ,ִאיְצְטִריךְ 

ֲע  ָבַרְייָתא ֵאיָמא לֹא.ָסְלָקא ּדַ ַמְתִניִתין, ֲאָבל ּבְ י ּבְ   ָתְך ָאִמיָנא: ָהֵני ִמילֵּ
  

א ָהִכי ָקָאַמר    :ֶאלָּ
ָלֵלי.  ָהא ַרב ֵלית ֵליּה ָהֵני ּכְ ְבֵרי ַהּכֹל ִניְנהּו, ּדְ ָלֵלי ָלאו ּדִ   ָהֵני ּכְ

  
  
  

  רש"י
. שוק הקבע ליום חג של ליריד

גוים ולוקחין מהן בתים ושדות 
מפי שממעיטן אי מי משום 

   ישוב א''י:
. מפי בהמה ועבדים ושפחות

   שמכיסן לקדושה:
   . השטר:ומעלה

. לפי דיייהן בערכאות שלהן
לחתום ואע''פ שהוא חשיבות 
להן ואיכא למיחש דלמא אזלי 

   ומודו אפ''ה שרי:
. שלא מפי שהוא כמציל מידם

   יחזור הגוי ויערער על המכירה:
. הא עבר בית הקברות ס''ד

   בלאו:
  בארצו:  .שאיו מוצא ללמוד

. שלא מן הכל אדם זוכה ללמוד
אין אדם זוכה ללמוד מכל 
מלמדיו יש רב שמשתו סדורה 
בפיו ושוה לתלמידיו דרך 

   קצרה:
   . חוצה לארץ:לצידן

. דכייל רבי סד''א הי מילי
   יוחן הלכה כרבי יוסי:

   . דדוקא היא:במתיתין
. דילמא איחליף אבל בברייתא

בי דרבי יהודה לדר' יוסי ודר
   יוסי לדרבי יהודה:

. לסמוך עלה להכי אימא לא
צריך למימר הלכה ולעולם 

   איתהו להי כללי:
. רב משרשיא אלא הכי קאמר

   כו':
. דהא רב לית ליה להי כללי

כדאמר לעיל מדאיצטריך ליה 
למימר סיים בה מי הלכה כר' 

   יהודה:
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        מז, במז, במז, במז, ב .20
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ִביָתה. ֶחְפֵצי ּגֹוי ֵאין קוֹ    ִנין ׁשְ
  

    ?ְלַמאן
ַנן  יָטא!  -ִאיֵליָמא ְלַרּבָ ׁשִ   ּפְ

א ֶחְפֵצי  ּתָ ָעִליםָהׁשְ ֵלית ְלהּו ּבְ ִביָתה.  - ֶהְפֵקר ּדְ   ֵאין קֹוִנין ׁשְ
ָעִלים  ִאית ְלהּו ּבְ ֲעָיא -ֶחְפֵצי ַהּגֹוי, ּדְ    ?!ִמיּבָ

  
א  יּבָ א ַאלִּ ן נּוִרי, ּדְ ֶאלָּ י יֹוָחָנן ּבֶ   ַרּבִ

ַמע ָלן: ֵאיַמר ְוָקא ַמ  ן נּוִריֲאַמר ּדְ ׁשְ י יֹוָחָנן ּבֶ ִביָתה :ַרּבִ    ,קֹוִנין ׁשְ
י ָעִלים.  :ָהֵני ִמילֵּ ֵלית ְלהּו ּבְ   ֶחְפֵצי ֶהְפֵקר, ּדְ

ָעִלים  ִאית ְלהּו ּבְ   לֹא.  -ֲאָבל ֶחְפֵצי ַהּגֹוי, ּדְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֹוֵאל  יֹום טֹוב, ַהׁשּ ִלי ִמן ַהּגֹוי ּבְ   ּכְ
יֹום טֹוב.  ִלי ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב, ְוֶהֱחִזירּו לֹו ּבְ ִאיל לֹו ְלגֹוי ּכְ ׁשְ   ְוֵכן ַהּמַ

ִלים  ה ְלָכל רּוַח. ְוָה ְוַהּכֵ ִים ַאּמָ חּום ֵיׁש ָלֶהן ַאְלּפַ תֹוְך ַהתְּ ְבתּו ּבְ ָ ׁשּ   אֹוָצרֹות ׁשֶ

ֵהִביא לֹו ֵפירֹות ִמחוּ  חּום ְוגֹוי ׁשֶ קֹוָמן -ץ ַלתְּ   . "ֲהֵרי ֶזה לֹא ְיִזיֵזם ִמּמְ
ָלָמא ׁשְ ִביָתה,  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ן נּוִרי: ֶחְפֵצי ּגֹוי קֹוִנין ׁשְ י יֹוָחָנן ּבֶ   ָקָסַבר ַרּבִ

ן נּוִרי ִהיא.  י יֹוָחָנן ּבֶ י ַרּבִ   ָהא ַמּנִ
א ִאי ָאְמַרּתְ  ן נּוִרי ֶח  :ֶאלָּ י יֹוָחָנן ּבֶ ִביָתה, ָקָסַבר ַרּבִ   ְפֵצי ַהּגֹוי ֵאין קֹוִנין ׁשְ

ן נּוִרי י יֹוָחָנן ּבֶ י לֹא ַרּבִ ַנן!   ,ָהא ַמּנִ   ְולֹא ַרּבָ
  

ן נּוִרי י יֹוָחָנן ּבֶ ִביָתה,  :ְלעֹוָלם ָקָסַבר ַרּבִ   ֶחְפֵצי ַהּגֹוי קֹוִנין ׁשְ
מּוֵאל  ַנן, ּדְ ּוׁשְ ַרּבָ   ָאַמר ּכְ

יָט  ׁשִ ַנן ּפְ : ְלַרּבָ   א ּוְדָקָאְמַרּתְ
ָעִלים  ֵתיָמא: ְגֵזיָרה ּבְ ָעִלים ּדְ ַמהּו ּדְ ָרֵאל, ּדְ גֹוי ַאּטּו ּבְ   ִיׂשְ

ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ
  
  
ר ָאִביןוְ  יא ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ִחּיָ   : ַרּבִ

ִביָתה,    ֶחְפֵצי ּגֹוי קֹוִנין ׁשְ
ָעִלים  ֵזיָרה ּבְ ָעִלים  ,גֹויּדְ ּגְ ָרֵאל. ּדְ ַאּטּו ּבְ   ִיׂשְ

  
  

ָאתּו  ָהְנהוּ  ְכֵרי ּדְ אלְ ּדִ ָרא ְלהּו  ,ַמְבַרְכּתָ ְייהּו.  ָרָבאׁשָ ן ִמיּנַ   ִלְבֵני ְמחֹוָזא ְלִמיְזּבַ
  

  : ָרָבאלְ  ָרִביָנאֲאַמר ֵליּה 
ְעֵת     ?ךְ יַמאי ּדַ

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ    : ׁשְ
ִביָתה    ?ֶחְפֵצי ּגֹוי ֵאין קֹוִנין ׁשְ

י יֹוָח  מּוֵאל ְוַרּבִ י יֹוָחָנן,  -ָנן ְוָהא ׁשְ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
ר ָאִביןְוָאַמר  יא ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ִחּיָ   : ַרּבִ

ִביָתה ָעִלים  ,ֶחְפֵצי ּגֹוי קֹוִנין ׁשְ ֵזיָרה ּבְ ָעִלים  ,גֹויּדְ ּגְ ָרֵאל! ּדְ ַאּטּו ּבְ   ִיׂשְ
  

  : ָרָבאֲהַדר ְוָאַמר 
א,  נּו ִלְבֵני ַמְבַרְכּתָ ּבְ ְמָיאכּולָּ ּדְ ִליְזּדַ ע ַאּמֹות ּדָ ַאְרּבַ א ְלִדיְדהּו כְּ    .ּה ַמְבַרְכּתָ

  
  

  רש"י
. והרי הן כרגלי כל אין קוין שביתה
מחוץ לתחום לתוך אדם ואם באו 

   העיר מותר להוליכן לכל רוח:
. דאיכא למימר ליקו חפצי הפקר

  מפשייהו אמרי רבן דאין קוין:
. והרי חפצי הכרי דאית להו בעלים

הן כמותן ובעליהן לית להו שביתה 
   דלאו בי שביתה יהו מיבעיא:

   . ובן עירו הוה:השואל כלי מן הכרי
. ום טובוכן המשאיל לו כלי מערב י

וקה שביתה אצל הכרי בתוך תחום 
   העיר:

   . שעשאום אוצר:והכלים והאוצרות
. ואפילו הן יש להן אלפים לכל רוח

של הפקר וכלי שקה שביתה אצל 
הכרי והחזירו לבעלים ועירבו בעליו 
למזרח או למערב אין יכול להוציאו 

   מאלפים:
. דקו שביתה לא יזיזם ממקומן
חוץ לתחום ואין  במקומן והרי יצאו

   להן אלא ארבע אמות:
. דקתי חפצי הכרי קוין הא מי

שביתה ר' יוחן בן ורי כלומר רבי 
שמעון בן אלעזר אליבא דרבי יוחן 

   בן ורי אמר:
. לעולם סבר רבי יוחן חפצי כרי

   כחפצי הפקר והא ר' יוחן בן ורי:
. לעיל אין קוין. רבן ושמואל דאמר
   הפקר דאין קוין: דאמרי בחפצי

   . אילים:דיכרי
   . שם מקום:מברכתא

. עיר הסמוכה למברכתא מחוזא
   בתוך ד' אלפים ומערבין מזו לזו:

. ואייתיהו למחוזא למיזבן מיייהו
ואף על פי שהביאום הכרים מחוץ 
לתחום דקסבר חפצי הכרי אין 

   קוין שביתה:
. כדתן במתיתין כארבע אמות דמי

יר אחרת או תוהו הוליכוהו לע
בדיר וסהר כו' ופסקין לעיל אמר 
רב הלכה כרבן גמליאל בדיר וסהר 
וספיה והוא הדין לעיר שיש לה 

   מחיצות:
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ֵני  יאּתָ י ִחּיָ   : ַרּבִ

ת ָצִריךְ "   מח,א ּבָ חּוֵמי ׁשַ ין תְּ ּבֵ ְרֶזל ְלַהְפִסיקוֹ ^ ֵחֶרם ׁשֶ ל ּבַ ה ׁשֶ   ."ְמִחיּצָ
  

ר ֲחִניָנא.  י יֹוֵסי ּבַ יְך ֲעֵליּה ַרּבִ   ְמַחּיֵ
  

יְך? ַמאי ַטְעָמא ָקא    ְמַחּיַ
ן נּוִרי ְלחּוְמָרא י יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבִ ָתֵני ָלּה ּכְ ּום ּדְ א ,ִאיֵליָמא ִמׁשּ ַנן ְלקּולָּ ַרּבָ    ,ְוִאיהּו ְסִביָרא ֵליּה ּכְ

יְך ֲעָלּה  ָתֵני ְלחּוְמָרא ְמַחּיַ א, ַמאן ּדְ ָסַבר ְלקּולָּ ּום ּדְ    ?!ּוִמׁשּ
  

ַתְנָיא ּום ּדְ א, ִמׁשּ    :ֶאלָּ
ל ָאָדםְנָהרֹות ַה " ַרְגֵלי ּכָ ִכין ּוַמְעָיינֹות ַהּנֹוְבִעין ֲהֵרי ֵהן ּכְ   . "ּמֹוׁשְ
  

ִסין.  ְמכּונָּ יְלָמא ּבְ   ּדִ
  

ָקָתֵני:  ּום ּדְ א, ִמׁשּ ְרֶזל ְלַהְפִסיקֹו"ֶאלָּ ל ּבַ ה ׁשֶ   . "ָצִריְך ְמִחיּצָ
ָנא ָקִנים  אּדְ ּוַמאי ׁשְ הּו ַמּיָ ָעְייִלי ּבְ ְרֶזל ַנִמ  ,לֹא ּדְ ל ּבַ א. ׁשֶ הּו ַמּיָ   י ָעְייֵלי ּבְ

  
ָנה' :ְוִדיְלָמא ּקָ    !ָקָאַמר 'ָצִריְך ְוֵאין לֹו ּתַ

  
ּום  א, ִמׁשּ ִיםּדְ ֶאלָּ ּמַ ֵהֵקיּלּו ֲחָכִמים ּבְ    .ַקל הּוא ׁשֶ

  
ְד  יּה ּכִ ְבָעא ִמיּנֵ י ַטְבָלא, ּדִ י ַטְבָלאַרּבִ   : ַרבֵמ  ַרּבִ

לּוָיה ה ּתְ חּוְר  ,ְמִחיּצָ יר ּבְ ּתִ ּתַ ה? ַמהּו ׁשֶ   ּבָ
  

  : ַרבָאַמר ֵליּה 
ִים,  ּמַ א ּבַ ֶרת ֶאלָּ לּוָיה ַמּתֶ ה ּתְ   ֵאין ְמִחיּצָ

ִים ּמַ ֵהֵקיּלּו ֲחָכִמים ּבְ    .ַקל הּוא ׁשֶ
  
  
  

  רש"י
. מצודת דגים ומפסיק חרם

במים בין ב' תחומין של ב' 
עיירות וחברו מצודים וחרמים 
(קהלת ז) וכתיב על כן יזבח 
לחרמו (חבקוק א) וגדר של 

   :קים הוא
. צריך לעשות מחיצה של ברזל

שלא יעברו מים של תחום זה 
לתוך תחום זה דכל מה שבתוך 
תחום העיר אין קוה שביתה 
במקומו להיות לו ממקומו 
אלפים אמה לכל רוח אלא בתר 
העיר גריר ואם הוא בסוף 
התחום אין יכול לזוז משם 
ולחוץ ואין בי תחום זה יכולין 

י למלאות מתוך תחום עצמו מפ
עירוב מים של תחום האחר: 
ה''ג אי ימא משום דתי לה כר' 
יוחן בן ורי ולחומרא ואיהו 
לקולא סבר ומשום דסבירא 
ליה לקולא כל דתי לחומרא 
מחייך עליה. בתמיה אי ימא 
משום דרבי חייא תי למתיתין 
כרבי יוחן בן ורי דאמר חפצי 
הפקר קוין שביתה בתוך 

חיא  תחומין ורבי יוסי בר
סבירא ליה כרבן לקולא 
דאמרי אין קוין שביתה והרי 

  הן כרגלי כל אדם:
מחיצה של ברזל מי עיילי בה 

. מתתאי דהם סתם מחיצה מיא
י' טפחים היא ולא מטיא עד 
קרקעית המים ואפילו מגעת 
לקרקעית המים אי אפשר שלא 

   יכסו המים מתחתיה:
   . משום הכי מחייך עליה:אלא

קילו חכמים דקל הוא שה
. במחיצה כל דהו ובלבד במים

שיהא בה י' מהיא בה ואע''ג 
דעיילי בה מיא מעילאי 

   ומתתאי:
. כדבעא מייה רבי טבלא כו'

וכי היכי דמחיצה תלויה מהיא 
מחיצת הקים מי מהיא דמה 
לי מיערבי מיא מתתאי מה לי 

  מיערבי בין קה לחברו:
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יָכה [ ֲחׁשֵ ֶרְך ְולֹא ָיַדע ׁשֶ ּדֶ ן ּבַ ׁשַ ּיָ ה ְלָכל רּוַח,  -ִמי ׁשֶ ִים ַאמָּ   ֵיׁש לֹו ַאְלּפַ

ְבֵרי  י יֹוָחָנן ּבֶ ּדִ    ] .ן נּוִריַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ע ַאּמֹות.   א ַאְרּבַ   ֵאין לֹו ֶאּלָ
י ֱאִליֶעֶזר[   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֶאְמָצָען.     ְוהּוא ּבְ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְרֶצה ֵיֵלךְ  ּיִ   ]."ְלֵאיֶזה רּוַח ׁשֶ
  

א א ַקּמָ ּנָ י ְיהּוָדה ַהְיינּו ּתַ    !ַרּבִ
  

  : ָרָבאָאַמר 
מֹוֶנה ַעל יַנְייהוּ  ׁשְ א ּבֵ מֹוֶנה ִאיּכָ    .ׁשְ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

מֹוֶנה, " מֹוֶנה ַעל ׁשְ   ֵיׁש לֹו ׁשְ
ְבֵרי   י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

  
  : ָרָבאְוָאַמר 

ְך,    ַמֲחלֹוֶקת ְלַהלֵּ
ע ַאּמֹות  ְבֵרי ַהּכל: ַאְרּבַ   לֹא.  -ְטֵפי  ,ִאין –ֲאָבל ְלַטְלֵטל ּדִ

  
ע ַאּמֹות ִתיָבא?  ְוָהֵני ַאְרּבַ   ֵהיָכא ּכְ

  
ְדַתְנָיא    :ּכִ

יו" ְחתָּ בּו ִאיׁש תַּ יו.  -  (שמות טז, כט) 92""ׁשְ ַתְחתָּ   ּכְ

יו ְחתָּ ה תַּ    ?ְוַכּמָ
ֵדי ִלְפׁשֹוט ָיָדיו ְוַרְגָליו,  -ּגּופֹו  ה ּכְ לׁש ַאּמֹות, ְוַאּמָ   ׁשָ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .  ַרּבִ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

לׁש  -ּגּופֹו  ַחת ְמַרֲאׁשֹוָתיו ׁשָ יַח תַּ לֹוָתיו ּוַמּנִ ַחת ַמְרּגְ ּטֹול ֵחֶפץ ִמתַּ ּיִ ֵדי ׁשֶ ה ּכְ    ."ַאּמֹות, ְוַאּמָ
  
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ ע ַאּמֹות ְמצּוְמָצמֹות  :ִאיּכָ   ַאְרּבַ
  
  

א ֲאַמר ֵליּה  ּיָ ְרׁשִ   ִלְבֵריּה:  ַרב ְמׁשַ
יּה  י ָעְייֵלת ְלַקּמֵ אַר ּדְ ּכִ ּפָ יּה ב ּפַ ֵעי ִמיּנֵ    :, ּבְ

ע ַאּמֹות ל קֶֹדׁש ָיֲהִביַנן ֵליּה  ,ַאְרּבַ ה ׁשֶ ַאּמָ יֵדיּה ָיֲהִביַנן ֵליּה אֹו ּבְ ה ּדִ ַאּמָ    ?ּבְ
  

ל קֶֹדׁש " :ִאם ָאַמר ְלךָ  ֵהא ָעָליו? -ָיֲהִביַנן ֵליּה  "ַאּמֹות ׁשֶ ן ַמה ּתְ ׁשָ    !עֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ
ַאּמָ " :ְוִאם ָאַמר ְלָך  יֵדיּה ּבְ י  :ֵאיָמא ֵליּה  - ָיֲהִביַנן ֵליּה  "ה ּדִ הּוא ָאָדם'ַמאי ַטְעָמא ָלא ָקָתֵני ָלּה ַגּבֵ ֶ ָאְמרּו ַהּכֹל ְלִפי ַמה ׁשּ    '?!ֵיׁש ׁשֶ

  

יּה  י ֲאָתא ְלַקּמֵ אּדְ ּכִ ּפָ   , ַרב ּפַ
ֵניַנן.  ְייִקיַנן ּכּוָלא ַהאי, ָלא ָהֵוי ּתָ   ֲאַמר ֵליּה: ִאי ּדָ

יֵדיּה ּבְ " :ְלעֹוָלם ה ּדִ    .ָיֲהִביַנן ֵליּה  "ַאּמָ
י ּבֵ ָיא ָלְך ַמאי ַטְעָמא ָלא ָקָתֵני ּגַ ָאְמרּו ' :ּוְדָקא ַקׁשְ הּוא ָאָדם[ֵיׁש ׁשֶ ֶ   ']? ַהּכֹל ְלִפי ַמה ׁשּ

ֵאָבָריוּדְ  ס ּבְ א ַנּנָ ִאיּכָ ּום ּדְ ִסיָקא ֵליּה, ִמׁשּ    .לֹא ּפְ

                                                             
יו 92 ְחתָּ בּו ִאיׁש תַּ יוׁשְ ְחתָּ בּו ִאיׁש תַּ יוׁשְ ְחתָּ בּו ִאיׁש תַּ יוׁשְ ְחתָּ בּו ִאיׁש תַּ  אל יצא איש ממקומו ביום השביעי ׁשְ

  רש"י
. ר' יהודה הייו תא קמא

לאיזה רוח שירצה יש לו  דאמר
ד' אמות הייו תא קמא רבן 

   דפליגי עליה דר' יוחן בן ורי:
שמוה על שמוה איכא 

. דרבן סברי ד' לכל ביייהו
צדדין הייו שמוה על שמוה 
ור' יהודה סבר לחד רוח ותו לא 
כדקתי ומודה ר' יהודה לר' 
אליעזר שאם בירר לו שתים 

יכול לכאן ושתים לכאן שאין 
לחזור בו וכן אם בירר ארבעתן 

   לרוח אחת:
. דר' מאיר דשרי מחלוקת

שמוה על שמוה להילוך: לרבי 
יהודה מצומצמות ולרבי מאיר 
גדולות דפישוט ידים ורגלים 

   יותר מאמה הוא:
. איש לפי מה שגופו באמה דידה

ארוך יש לו ד' אמות באמתו 
   הארוכה:
. לכל אדם אמות שוה של קדש
פחים ביוים למידת של ו' ט

שתי אמות שהיו בשושן הבירה 
   שעשו למידת אמתו של משה:

. משה היא גבי יש שאמרו
במס' כלים (פ' י''ז משה יא) יש 
שאמרו הכל לפי מה שהוא אדם 
מלא קומצו מחה מלא חפיו 
קטרת מלא לוגמיו ביום 
הכפורים ובמזון שתי סעודות 
לעירוב וליתי מי ד' אמות 

   וץ לתחום:ליוצא ח
. אי הוה דייקין כולי האי

בכולי הש''ס לא הוי מציו 
לתרוצי כל דיוקי ולא הוה 

   תין:
. משום דאיכא ס באיבריו

שגופו ביוי ואמתו קצרה ולא 
סגי ליה באמה דידיה ובעי 

   למיתב ליה באמה של קדש:
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ַנים ִמְקָצת ַאּמֹוָתיו " ל ֶזהָהיּו ׁשְ ל ֶזה[ ׁשֶ תֹוְך ַאּמֹוָתיו ׁשֶ    :ּבְ

ֶאְמַצע.    ְמִביִאין ְואֹוְכִלין ּבָ
ל ֲחֵבירֹו.  ּלֹו ְלתֹוְך ׁשֶ ּלא יֹוִציא ֶזה ִמּתֹוְך ׁשֶ   ּוִבְלַבד ׁשֶ

יֵניֶהן ה ְוָהֶאְמָצִעי מּוְבָלע ּבֵ לׁשָ    :ָהיּו ׁשְ

ַנִים  ִרין ִעּמֹו, ּוׁשְ ֶהן, ְוֵהן מּותָּ ר ִעּמָ   ַהִחיצֹוִנים ֲאסּוִרין ֶזה ִעם ֶזה. הּוא מּותָּ
ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ   : ַרּבִ

תּוחֹות זֹו ָלזֹו,  לׁש ֲחֵצירֹות ַהּפְ ָבר ּדֹוֶמה ְלׁשָ   ְלַמה ַהּדָ
ים.    ּוְפתּוחֹות ִלְרׁשּות ָהַרּבִ

ִים ִעם ָהֶאְמָצִעית  תַּ ֶהן -ֵעיְרבּו ׁשְ ֶרת ִעּמָ ּה.  ,ִהיא מּותֶּ רֹות ִעּמָ   ְוֵהם מּותָּ
ִים ַהִחיצֹונֹות ְוׁשְ    . ]"ֲאסּורֹות זֹו ִעם זוֹ  - תַּ

  
ה ֵליּה ְלֵמיַמר  ָבר ּדֹוֶמה"ָלּמָ   ? "ְלָמה ַהּדָ

  
ָנן ָהִכי ָקָאַמר ְלהוּ  ְמעֹון ְלַרּבָ י ׁשִ    :ַרּבִ

ָבר ּדֹוֶמה ִדי ְלָמה ַהּדָ    ?ִמּכְ
תּוחֹות זֹו ָלזֹו, ּוְפתּוחֹות ִלְרׁשּות ָהַרּבִ  לׁש ֲחֵצירֹות ַהּפְ   ים, ְלׁשָ

ְפִליִגיתוּ  ָנא ָהָתם ּדִ ִליִגיתוּ  ?ַמאי ׁשְ ָלא ּפְ ָנא ָהָכא ּדְ    ?ּוַמאי ׁשְ
  

ָנן    ?ְוַרּבָ
  

ּיֹוִרין -ָהָתם  י ּדִ    .ָאְווׁשִ
י -ָהָכא  ּיֹוִרין.  ָלא ָאְווׁשִ   ּדִ

  
  

  רש"י
. מתיתין פרישא היו שים כו'

   לעיל:
 .מאי שא התם דפליגיתו

דאמרו רבן לקמן בשמעתין 
שלשתן אסורין לטלטל זו עם 

   זו:
. דיורי החצרות אוושי דיורין

רבים ולא ידעי כולן להזהר 
ואתו לטלטולי כלים ששבתו 
בחיצוה לתוך חיצוה אחרת 

   דרך אמצעית:
. גבי ג' אשים יכולין הכא

החיצוים ליזהר דהא מועטין 
   יהו ולא אוושי:
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ִים ַהִחיּצֹונֹות תַּ   ]."ֲאסּורֹות זֹו ִעם זוֹ [ "ּוׁשְ

  
אי?    ְוַאּמַ

יָון  ֲהֵדי ֶאְמָצִעית, ָהְוָיא ְלהּו ֲחָדאֵע ּדְ ּכֵ   !ְרבּו ְלהּו ִחיצֹונֹות ּבַ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
זֹו.  זֹו, ְוֵעירּוָבּה ּבָ ְתָנה ֶאְמָצִעית ֵעירּוָבּה ּבָ ּנָ גֹון ׁשֶ   ּכְ

  
תוְ  ׁשֶ   ָאַמר:  ַרב ׁשֵ

ֶאְמָצִעית,  ְתנּו ֵעירּוָבן ּבָ נָּ יָמא ׁשֶ   ֲאִפיּלּו ּתֵ
נְּ    מח,ב גֹון ׁשֶ ים. ^ָתנּוהּו ּכְ ֵני ָבּתִ ׁשְ   ּבִ

  
ַמאן    ?ּכְ

אי ּמַ ֵבית ׁשַ   ?ּכְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ֵני ֵכִלים, " ׁשְ בּו ֶאת ֵעירּוָבן ּוְנָתנּוהּו ּבִ ּגָ ה ׁשֶ ָ   ֲחִמׁשּ
אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

   .ֵאין ֵעירּוָבן ֵעירּוב

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
  . "ֵעירּוָבן ֵעירּוב

  
יָמ  ל; ֲאִפיּלּו ּתֵ ית ִהלֵּ   א ּבֵ

ַבִית ֶאָחד,  ֵני ֵכִלים ּבְ ׁשְ א ּבִ ל ָהָתם ֶאלָּ ית ִהלֵּ אן ָלא ָקָאְמֵרי ּבֵ   ַעד ּכָ
ים ֵני ָבּתִ ׁשְ   לֹא.  - ֲאָבל ּבִ

  
ֵריּה ֲאַמר ֵליּה  ילְ  ַרב ָאְוָיאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ

ָיא    ,ְלַרב ְיהּוָדה ַקׁשְ
ָיא ת ַקׁשְ ׁשֶ    .ְלַרב ׁשֵ

  
ָיאְלַרב יְ "    ".הּוָדה ַקׁשְ
זֹו, ּדְ  זֹו ְוֵעירּוָבּה ּבָ ְתָנה ֶאְמָצִעית ֵעירּוָבּה ּבָ ּנָ גֹון ׁשֶ   ָאַמר: ּכְ

ֲהֵדי ִחיצֹוָנה ָהְוָיא ֵליּה ֲחָדא, ּדְ ְוֵכיָון    ֵעיְרָבה ֶאְמָצִעית ּבַ
ֲהֵדי ִאיָדךְ  ִליחּוָתּה ָעְבָדה, ְוִכי ָהְדָרה ְוֵעְרָבה ּבַ    !ׁשְ

  
ת " ׁשֶ ָיאְלַרב ׁשֵ    ".ַקׁשְ

ָחֵצר ַאַחת,  רּוִיין ּבְ ְ ׁשּ ה ׁשֶ ָ ֲחִמׁשּ יֱהֵוי ּכַ   ּתֶ
ַכח ֶאָחד ֵמֶהם ְולֹא ֵעיֵרב  ָאְסִרי ַאֲהָדֵדי!  -ְוׁשָ   ּדְ

  
יֲאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ

ָיא    ,לֹא ְלַרב ְיהּוָדה ַקׁשְ
ָיא ת ַקׁשְ ׁשֶ    .ְולֹא ְלַרב ׁשֵ

  
ָיא    – ְלַרב ְיהּוָדה לֹא ַקׁשְ

יָון  ֲהֵדי ִחיצֹוָנה, ּדְ ּכֵ   ֵעיְרָבה ָלּה ֶאְמָצִעית ּבַ
ֲהֵדי ֲהָדֵדי לֹא ֵעיְרבוּ  ִים הִחיצֹונֹות ּבַ ּתַ    ,ּוׁשְ

ְבָהא  ֲעֵתיּה ּדִ ְלָיא ּדַ   ָלא ִניָחא ֵליּה.  -ִניָחא ֵליּה, ּוְבָהא  -ּגָ
  

ָיא  ת לֹא ַקׁשְ ׁשֶ    –ּוְלַרב ׁשֵ
יּ  ּיֹוִרין ְלָהֵקל, ֹיאְמרּו ּדִ   ֹוִרין ְלַהְחִמיר?! ִאם ָאְמרּו ּדִ

  

  רש"י
. ת אסורות זו עם זושתים החיצוו

כלים ששבתו בזו אסור להכיס לזו 
דרך אמצעית שמצא שיצאו מרשותן 

   לרשות האסור להן:
ה''ג אמאי כיון דערבי חיצוות בהדי 

. (ולישתרו כולם אמצעית הוו להו חדא
דדמי כמאן דדיירי התם דומיא דבי 
חצר שעירבו ויהבי כולהו עירובן בבית 

ו באותו אחד דדמו כאילו דרו כולה
בית וחצר דההוא בית הויא ומשתרי 
בה הכא מי דמו כמאן דדיירי כולהו 
בחצר אמצעית וכו') וקס''ד כגון שתו 
שתיהן עירובן באמצעית שזהו משפט 
עירובי חצירות סתם חצר יש בה בתים 
הרבה וצריכות בי הבתים לערב יחד 
לפי שהבית מיוחד לכל אחד והחצר 

מרשות  רשות כולן ואסור להוציא
לרשות דהייו מן הבתים לחצר בלא 
עירוב ומיחים אותו באחד מן הבתים 
וכשהחצר פתוחה לחצר אחרת ורוצין 
לעשותן רשות אחת וטלין העירוב 
שגבו מן הבתים וותין אותו באחד 
מבתי חצר אחרת: וכי הדרה אמצעית 
ועירבה בהדי אידך שליחותה דחיצוה 

   עבדה לא גרסין הכא עד לקמן:
. שתה אמצעית עירובה בזו ובזו

דדמיא אמצעית כאילו דרה בהן ואין 
דיורי חיצוות באמצעית למימרא דכי 

  הדדי יהו:
. דהשתא לא מיחברן בשי בתים

   חיצוות בהדדי:
. שהיו דרין בחצר חמשה שגבו עירובן

אחת וגבו מכל אחד את עירובו להתיר 
   את חצירן להוציא מבתיהן לחצר:

. בבית אחד: הכי גרסין בשי כלים
כיון דעירבה אמצעית בהדי חיצוה 
הויא לה חדא וכי הדר' עירבה בהדי 
אידך שליחותה עבדה. שליחותה 
דחיצוה עבדה ואישתכח דכולהו כי 
הדדי עירבו וכולהו לישתרין ולא 
גרסין ואידך מיהא לישתרי ואית 
דגרסי לה ומפרשי חיצוה שעירבה 

ה האחרת עמה מיהא תישתרי בחיצו
וזו תיאסר בה ואי אפשר לומר כן 
דכיון דשליחותה עבדה הוו להו כולהו 

   חדא רשותא וכולהו שריין:
. כיון דתו שתיהן לרב ששת קשיא

עירובן באמצעית העירוב מביא 
דיוריהן לתוכה והוו להו כאילו דרין 
כולן באמצעית וכיון דעירובן תון 
בשי בתים מצא שלא עירבו שתים 

ות זו עם זו והוי כחמשה החיצו
ששרוין בחצר אחת ושכח אחד מהן 
ולא עירב עם כולן יחד דכל החצר 
אסורה ואפילו עירב עם אחד מהן דהא 
גבי חמשה דחצר אחת תיא לעיל 
לבית הלל דבשי כלים הוא דהוי 
עירוב אבל בשי בתים לא ואע''פ 
שעירבו השים יחד לעצמן והשלשה 

מצטרפי  לעצמן והכא מי כיון דלא
דקתי שתים החיצוות אסורות זו עם 
זו אמצעית גופה תיתסר בדידה שכולן 

   אוסרין עליה:
. של זו בזו ע''י העירוב אם אמרו דיורין

להקל להתירן יחד יאמרו שהעירוב 
מביא הדיורין לתוכה כדי לאסור עליה 
הא לא דיירי ממש בגוה דליבעי עירובן 
 בבית אחד הלכך אע''ג דחיצוים לא
עירבו אהדדי חיצון ואמצעי מיהא 

   מצטרפי ולא אסרי אהדדי:
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        מט, אמט, אמט, אמט, א    ––––מח, ב מח, ב מח, ב מח, ב  .25
ְמעֹוןָאַמר [ י ׁשִ   : ַרּבִ

ָבר ּדֹוֶמה    ?ְלַמה ַהּדָ

תּוחֹות זֹו ָלזֹו,  לׁש ֲחֵצירֹות ַהּפְ   ְלׁשָ
ים.    ּוְפתּוחֹות ִלְרׁשּות ָהַרּבִ

ִים ִעם ָהֶאְמָצִעית  תַּ ֶהן -ֵעיְרבּו ׁשְ ֶרת ִעּמָ ּה.  ,ִהיא מּותֶּ רֹות ִעּמָ   ְוֵהם מּותָּ
ִים ַהִחיצֹונֹות  תַּ   ].ֲאסּורֹות זֹו ִעם זוֹ  - ְוׁשְ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ְמעֹון.  י ׁשִ   זֹו ִדְבֵרי ַרּבִ
  ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים: 

י ְרׁשּוּיֹות ּתֵ ת ִלׁשְ ׁשֶ ּמֶ    .ְרׁשּות ַאַחת ְמׁשַ
ׁשֹות ִלְרׁשּות ַאַחת ּמְ י ְרׁשּוּיֹות ְמׁשַ ּתֵ   .ֲאָבל לֹא ׁשְ

  
יּה כִּ  מּוֵאלּדִ י ָאְמִריָתּה ַקּמֵ  ָאַמר ִלי:  ,ׁשְ

ְמעֹון,    מט,א י ׁשִ ְבֵרי ַרּבִ   ַאף זֹו ּדִ
  ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים: 

ן  ּתָ ָלׁשְ   ֲאסּורֹות.  -ׁשְ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ א ּדְ ּתַ מּוֵאל, ּדִ ַרב ְיהּוָדה ַאִליּבָ   ׁשְ
ְמעֹוןָאַמר " י ׁשִ   : ַרּבִ

ָבר ּדֹוֶמ     ?הְלָמה ַהּדָ
ים,  תּוחֹות זֹו ָלזֹו ּוְפתּוחֹות ִלְרׁשּות ָהַרּבִ לׁש ֲחֵצירֹות ַהּפְ   ְלׁשָ

ִים ִעם ָהֶאְמָצִעית תַּ יָתּה ְואֹוֶכֶלת,  ,ֵעיְרבּו ׁשְ   זֹו ְמִביָאה ִמּתֹוְך ּבֵ
יָתּה ְואֹוֶכֶלת.    ְוזֹו ְמִביָאה ִמּתֹוְך ּבֵ

יָתּה, ְוזוֹ  יָתּה.  זּו ַמֲחֶזֶרת מֹוָתָרּה, ְלתֹוְך ּבֵ   ַמֲחֶזֶרת מֹוָתָרּה ְלתֹוְך ּבֵ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםֲאָבל 

ן ֲאסּורֹות תָּ ָלׁשְ   . ׁשְ
  

מּוֵאל ְלַטְעֵמיּה,    ְוָאְזָדא ׁשְ
מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ

ֵני ְמבֹואֹות,  ין ׁשְ ּבֵ   ָחֵצר ׁשֶ
ֵניֶהם  ֵניֶהם,  -ֵעיְרָבּה ִעם ׁשְ   ֲאסּוָרה ִעם ׁשְ

  
נֵ  ֵניֶהן.  -יֶהם לֹא ֵעיְרָבּה ִעם ׁשְ   אֹוֶסֶרת ַעל ׁשְ

  
ֶאָחד ְרִגיָלה, ּוְבֶאָחד ֵאיָנּה ְרִגיָלה,    ָהְיָתה ּבְ

ְרִגיָלה ּבֹו    ָאסּור,  -ֶזה ׁשֶ
ֵאיָנּה ְרִגיָלה ּבֹו  ר –ְוֶזה ׁשֶ   .מּוּתָ

  
ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

ֵאיָנה ְרִגיָלה ּבֹו  ר ְרִגיָלה ְלַע  -ֵעיְרָבּה ִעם ׁשֶ   .ְצמוֹ הּוּתָ
  

ר ַרב הּוָנאְוָאַמר  ה ּבַ מּוֵאלָאַמר  ַרּבָ   : ׁשְ
   ,ִאם ֵעיְרָבה ְרִגיָלה ְלַעְצמוֹ 

ֵאיָנּה ְרִגיָלה ּבֹו    לֹא ֵעיֵרב,  -ְוֶזה ׁשֶ
  לֹא ֵעיְרָבה.  -ְוִהיא, ַעְצָמּה 

ֵאיָנּה ְרִגיָלה ּבֹו.    ּדֹוִחין אֹוָתּה ֵאֶצל ׁשֶ
ת ְס     .דֹוםּוְכגֹון ֶזה ּכֹוִפין ַעל ִמּדַ

  

  רש"י
   . דהיא מותרת עמהן והן עמה:זו דברי רבי שמעון

. דלא שא תו שתיהן עירובן אבל חכמים אומרים
באמצעית לא שא תה אמצעית עירובן בזו ובזו היא 

   אסורה עמהן והן מותרין עמה:
ם ששבתו . כלירשות אחת משמשת לשתי רשויות

בחיצוות מותרות באמצעית דהא החיצוות לא 
עירבו אלא עם זו ואין רשות אחרת מושכתן לצד 

   אחר:
. דכיון דשתי ואין ב' רשויות משמשות לרשות אחת

חיצוות לא עירבו יחד לעשות רשות אחת אלא 
רשויות חלוקות הן ואין כח באמצעית להשתמש לא 

ושכתה לכאן בזו ולא בזו דזו מושכתה לכאן וזו מ
ושי דיורין לא יהבין לה ודמיא כאילו היא מהך חצר 
החיצוה שלא עירבה בהדי אידך חיצוה ואוסרתה 
וכן מי כי אזלא לאידך חצר דעירבה מי בהדה 
אוסרתה אידך חיצוה אבל היכא דעירבו שלשתן הוו 

  כולהו חדא רשותא:
. אפילו להשתמש שתיהן עמה ר' אף זו דברי ר' שמעון

עון הוא דשרי דהא אפילו אמצעית בשתיהן מי שמ
שרי אבל לרבן פליגי בכולה ואמרו שלשתן אסורין זו 
עם זו ל''א אף זו דברי ר''ש ר' שמעון גופיה לא שרי 
אלא חיצוות באמצעית וקשיא לי הא תן במתיתין 
היא מותרת עמהן ועוד מאי אף הכי איבעי ליה 

ייהו שרי ולשון למימר זו דברי ר''ש אף משמע דבתרו
אחרון זה שמעתי וכן עיקר והיא מותרת עמהן 
דמתיתין מתרץ לך שמואל דבהיתר שימוש 
שבאמצעית קאמר דומיא דהוא מותר עמהן דרישא 
ואיידי דתא רישא הוא מותר עמהן תי מי סיפא 
ואף זו הכי משמע אף ר' שמעון המיקל אוסר בזו 

ה ר''ש דאין אמצעית מותרת בחיצוות אף איסור ז
מי אמרו כרבן ואלישא קמא קשיא מאי ואזדא 
שמואל לטעמיה אי מי הוה אמר כרב הוה מצי מי 
למימר לרבן עירבה עם שתיהן אסורה עם שתיהן 
דאין ב' רשויות משתמשות לרשות אחת: תיא 
כוותיה דשמואל: דאפילו ר''ש לא התיר אמצעית 

אילו בחיצוות כדקתי זו מביאה מתוך ביתה כו' ו
   אמצעית בחיצוות לא קאמר:

. דאמר אף לר''ש אין שתי ואזדא שמואל לטעמיה
   רשויות משתמשות לרשות אחת:

   . אשלשה ששבתו בדרך קאי:למה הדבר דומה
. באמצעית ואוכלת וזו מביאה באמצעית זו מביאה

   ואוכלת:
   . פתוחה לשיהן:חצר שבין שי מבואות

. אפילו לרבי יהןה''ג עירבה עם שיהן אסורה עם ש
שמעון והייו שמואל לטעמיה דאמר שמואל הלכה 
כדברי המיקל בעירוב ואי הוה שרי ר''ש בהא לא הוה 

   אמר שמואל אסורה עם שיהן:
   . לא עירבה לא עם זו ולא עם זו:לא עירבה עם שיהן

. מלהוציא מחצרותיהן למבוי וכגון אוסרת על שיהן
א בשיהן דרך שרגילה כל ימות החול לצאת ולב

פתחים דריסת הרגל שיש לה אוסרתן כדמפרש דאי 
לא הויא רגילה אלא בחד לא אסרה אאידך ואע''ג 
דרגילה עם שיהן זו היא תקתה מערבת עם האחד 
וגליא דעתה שסתלקה מן האחר ומותר האחד 

   לעצמו:
. לצאת ולבא כל שעה ובאחד איה היתה באחד רגילה

ולא עם זו זה שרגילה בו  רגילה ולא עירבה לא עם זו
אסור שחצר זו אוסרת עליו דמייה הוא והרי לא 

   עירבה והאחר מותר שאיה הימו:
   . דהא סלקא פשה מייה:הותר רגילה לעצמו

   . אפילו בפי עצמו:וזה שאיה רגילה בו לא עירב
   . לא עם זה ולא עם זה:והיא מי לא עירבה

לאסור על זה . שלא דוחין אותה אצל שאיה רגילה
   שעירב הואיל והאי לא מפסדא מידי דהא לא עירב:

. דאפילו מידי דלא חסר ביה לא מהי מדת סדום
   לחבריה והכא על כרחיה דחין ליה גביה:

  . שלי שלי:מדת סדום
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        מט, אמט, אמט, אמט, א .26
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

יד ַעל ֵעירּובֹו  ְקּפִ   ֵאין ֵעירּובֹו ֵעירּוב.  -ַהּמַ
מוֹ  ְ מוֹ  ?ַמה ׁשּ   !ֵעירּוב ׁשְ

  
י ֲחִניָנא   ָאַמר:  ַרּבִ

  ֵעירּובֹו ֵעירּוב, 
יָנא י ַוְרּדִ ְקָרא ֵמַאְנׁשֵ ּנִ א ׁשֶ    .ֶאלָּ

   
  

  : מּוֵאלׁשְ ָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
   .ֵאינֹו ֵעירּוב -ַהחֹוֵלק ֶאת ֵעירּובֹו 

  
ַמאן    ?ּכְ

אי ּמַ ית ׁשַ    ?!ּבֵ
ַתְנָיא    :ּדְ

ֵני ֵכִלים, " ׁשְ בּו ֶאת ֵעירּוָבן ּוְנָתנּוהּו ּבִ ּגָ ה ׁשֶ ָ   ֲחִמׁשּ
אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

  ֵאין ֶזה ֵעירּוב, 

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
   ."ֲהֵרי ֶזה ֵעירּוב

  
ל, ֲא  ית ִהלֵּ יָמא ּבֵ   ִפיּלּו ּתֵ

ַמְלָיין ְלָמָנא ְוַאְייַתר,  א ּדְ ל ָהָתם ֶאלָּ ית ִהלֵּ אן לֹא ָקָאְמֵרי ּבֵ   ַעד ּכָ
יּה ִמיְפַלג  ְפַלּגֵ   לֹא.  -ֲאָבל ֵהיָכא ּדִ

  
ה ִלי?  י, ָלּמָ   ְוַתְרּתֵ

  
  ְצִריִכי, 

ַמִעיַנן ָהָתם  ִאי ַאׁשְ ָקִפיד.  -ּדְ ּום ּדְ   ִמׁשּ
   .ֵאיָמא לֹא -א ֲאָבל ָהָכ 

ַמִעיַנן ָהָכא  יּה ִמיְפַלג - ְוִאי ַאׁשְ ַפְלּגֵ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ
  .ֵאיָמא לֹא -ֲאָבל ָהָתם 

   .ְצִריָכא
  

א יַרּבִ ֲאַמר ֵליּה  ֵבי  ַרב ְיהּוָדהלְ  ַאּבָ א ּדְ ֵבי ַמֲעַצְרּתָ איּבְ   : ַרב ַזּכַ
מּוֵאל   ירּוב", ֵאינֹו ֵע  - "ַהחֹוֵלק ֶאת ֵעירּובֹו  :ִמי ָאַמר ׁשְ

מּוֵאלְוָהָאַמר    : ׁשְ
יִחין ּבֹו ֵעירּוב  ּנִ ּמַ ִית ׁשֶ ת -ּבַ ן ֶאת ַהּפַ    .ֵאינֹו ָצִריְך ִליּתֵ

   ?ַמאי ַטֲעָמא
ֲאַמר ּום ּדַ אּדְ  :ָלאו ִמׁשּ ַסלָּ ח ּבְ ַמּנַ ֵמי!  ,ֵכיָון ּדְ ח ָהָכא ּדָ ַמּנַ ַמאן ּדְ   ּכְ

א ,ָהָכא ַנִמי ַסלָּ ח ּבְ ַמּנַ יָון ּדְ ַמאן ,ּכֵ ֵמי ּכְ ח ָהָכא ּדָ ַמנַּ   !ּדְ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
ת -ָהָתם  ֵאין ּפַ י ׁשֶ    .ַאף ַעל ּפִ

   ?ַמאי ַטְעָמא
ְייִרי.  הּו ָהָכא ּדָ כּולְּ   ּדְ

  
  
  
  

  רש"י
. אם יאכל המקפיד על עירובו

אחד מבי חבורה את הפת שתן 
   הוא:

. שיהו כולן מעורבין עירוב שמו
ן בו שלא ימחה זה ומרוצי

בחברו אלא שותפות וחה 
   ועריבה:

   . ציקין היו:אשי וורדיא
. בשי כלים איו עירוב החולק

משום האי טעמא גופיה דמה 
   שמו עירוב שמו:

. שלא יכול דמלא למא ואייתר
הכלי להחזיק כל העירוב ולא 
חילקו מדעת וכי קאמר שמואל 

   כגון שחילקו מדעת:
שמואל הואיל . לותרתי למה לי

ותרוייהו חד טעמא דקפיד 
   וחולק:

. ובטל שמיה דמיפלג פלגיה
   דעירוב משמע מעורב:

. ארבעה שגבו שמיחין בו עירוב
עירובן ותוהו בבית חמישי אין 

   צריך להיח שם פיתו:
. לאו משום דכיון דמח ליה

לבעל הבית ריפתא בסלא דידיה 
שהוא אוכל ממו כמאן דמח 

   וב דמי:בכלי עם העיר
. משום פיתן דכולהו הכא דיירי

הויא להו דירתן וכ''ש בעל 
הבית שהוא דר שם ממש בתוכו 
ואפילו אין לו פת בכל הבית 

   שפיר דמי:
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        בבבב- - - - מט, אמט, אמט, אמט, א .27
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

ּום ִקְנָין.    ֵעירּוב ִמׁשּ
  

ָמָעה ֵני ָמה ֵאין קֹוִנין ּבְ    ?ְוִאם ּתֹאַמר: ִמּפְ
  

ֵני  תֹות. ֵאיָנּה ְמ ׁשֶ ִמּפְ ּבָ ַעְרֵבי ׁשַ   צּוָיה ּבְ
  

   !ֵעיַרב, ִמיהּו ִלְקֵניּדְ ֵהיָכא 
  

ר,  א יאְמרּו ָמָעה ִעיּקָ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   ּגְ
ת,  ּפַ ִכיַח ָמָעה, ְוָלא ָאֵתי ְלִאיֲערֹוֵבי ּבְ ָלא ׁשְ   ְוִזיְמִנין ּדְ

ָאֵתי ֵעירּוב ְלִאיַקְלקּוֵלי    .ּדְ
  
  

ה   ָאַמר:  ַרּבָ
יָר  ּום ּדִ    .הֵעירּוב ִמׁשּ

  
יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ

  ְכִלי. 
  

רּוָטה ֶוה ּפְ ָ   .ּוָפחֹות ִמׁשּ
  

   .ְוָקָטן   מט,ב
  

ֵייֲאַמר ֵליּה  הלְ  ַאּבַ   : ַרּבָ
ָיא    ,ְלִדיָדְך ַקׁשְ

ָיא מּוֵאל ַקׁשְ    .ְוִלׁשְ
ְנָיא    :ָהא ּתַ

ֵהם מֹוִליִכין" ׁשֶ בּו ֶאת ֵעירּוָבן ּכְ ּגָ ה ׁשֶ ָ ן -ֶאת ֵעירּוָבן ְלָמקֹום ַאֵחר  ֲחִמׁשּ   . "ֶאָחד מֹוִליְך ְלכּוּלָ
ָקא ָקֵני, ְותּו ָלא   !הּוא ִניהּו ּדְ

ֵייר, ְותּו ָלא!  ָקא ּדָ   הּוא ִניהּו ּדְ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
ָיא    ,לֹא ְלִדיִדי ַקׁשְ

ָיא מּוֵאל ַקׁשְ    .ְולֹא ִלׁשְ
הּו ָקא ָעֵביד כּולְּ ִליחּות ּדְ    .ׁשְ

  
  

  רש"י
. שהוא מצרפן טעמא עירוב

משום קין שמקה להו בעל 
הבית רשותו ומצאו כולם 
בעלים בבית זה שהעירוב מוח 
בו וכל חצר משועבדת לרשותם 

   ואחת היא: זו
. מערבין במעה. ומפי מה אין 

ליתן כל אחד ואחד מעה 
   ומעותיו יקו לו רשות חבירו:

. להשתכח תורת לאיקלקולי
   עירוב:

. שדעתו של אדם משום דירה
על פיתו והוו להו כאילו דיירי 
בההוא ביתא ואין בחצר זו אלא 
דירה אחת והרי כל רשות החצר 

   מיוחדת לבית זה:
איכא ביייהו כלי  הדי גרסין

. ושאין בו שוה פרוטה וקטן
למאן דאמר משום קין יכולין 
ליקות בסודר כדרך שאר קין 
ואין יכולין לקות בפת שאין בו 
שוה פרוטה ואפילו הויא מזון ב' 
סעודות ואין יכול לעשות הקטן 
שליח לערב עליו עירובי חצירות 
דלאו בר מקה ואקויי הוא 

לא מהי ולמ''ד משום דירה 
קין סודר ומערבין באוכל שאין 
בו שוה פרוטה וקטן גובה את 
העירוב דפת משויא להו חדא 

  דירה וקטן לאו מידי עביד:
שרצו לערב עם למקום אחר 

חצר אחרת ותין בתוכה 
 עירובן זה שגבו להתיר חצירן:
. אחד מהן מוליך ע''י כולן

בשביל כולן ואפי' תן הוא לבדו 
ואיל והוא פת אחת בשבילן ה

כבר עירב עם חביריו קוה 
   לצורך כולן:
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        מט, במט, במט, במט, ב .28
יֵניֶהןָה "[ ה ְוָהֶאְמָצִעי מּוְבָלע ּבֵ לׁשָ    :יּו ׁשְ

ַנִים ַהִחיצֹוִנים ֲאסּוִרין ֶזה ִעם ֶזה.  ִרין ִעּמֹו, ּוׁשְ ֶהן, ְוֵהן מּותָּ ר ִעּמָ   הּוא מּותָּ
ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ   : ַרּבִ

תּוחֹות זֹו ָלזֹו,  לׁש ֲחֵצירֹות ַהּפְ ָבר ּדֹוֶמה ְלׁשָ   ְלַמה ַהּדָ
ים. ּוְפתּוחֹות ִלְרׁשוּ    ת ָהַרּבִ

ִים ִעם ָהֶאְמָצִעית  תַּ ֶהן -ֵעיְרבּו ׁשְ ֶרת ִעּמָ ּה.  ,ִהיא מּותֶּ רֹות ִעּמָ   ְוֵהם מּותָּ
ִים ַהִחיצֹונֹות  תַּ   ]."ֲאסּורֹות זֹו ִעם זוֹ  - ְוׁשְ

  
ר ּגּוְרָיא ָאַמר ַרב:  א ּבַ ה ָאַמר ַרב ַחּמָ   ָאַמר ַרּבָ

ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ    .ֲהָלָכה ּכְ
  
  

  רש"י
. דהיא מותרת עמהן והן כר''ש

  מותרין עמה:
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        נ, אנ, אנ, אנ, א    ––––מט, ב מט, ב מט, ב מט, ב  .29
ָנה              ִמׁשְ

ָכה לֹו,  ֶרְך ְוָחׁשְ ּדֶ א ּבַ ּבָ   ִמי ׁשֶ
ֵדר יר ִאיָלן אֹו ּגָ   , ְוָהָיה ַמּכִ

  ְוָאַמר: 
יו' ְחתָּ ִביָתִתי תַּ לּום -' ׁשְ   .לֹא ָאַמר ּכְ

רוֹ ' ִעיּקָ ִביָתִתי ּבְ ה,  -  'ׁשְ ִים ַאּמָ רֹו ַאְלּפַ קֹום ַרְגָליו ְוַעד ִעיּקָ ְך ִמּמְ   ְמַהּלֵ
ה. ּוֵמִעיּקָ      ִים ַאּמָ יתֹו ַאְלּפַ   רֹו ְוַעד ּבֵ

ה.      ַעת ֲאָלִפים ַאּמָ יָכה ַאְרּבַ ֲחׁשֵ ֶ ְך ִמׁשּ   ִנְמָצא ְמַהּלֵ
  

ֲהָלָכה,  ִקי ּבַ ֵאינֹו ּבָ יר, אֹו ׁשֶ   ִאם ֵאינֹו ַמּכִ

ְמקֹוִמי' :ְוָאַמר ִביָתִתי ּבִ ה ְלָכל רּוַח.  - 'ׁשְ ִים ַאּמָ   ָזָכה לֹו ְמקֹומֹו ַאְלּפַ
  

  ֹות, ֲעגּולּ 
ְבֵרי  ן ַאְנִטיְגנֹוסּדִ י ֲחִניָנא ּבֶ   , ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
עֹות ִוּיֹות.  ,ְמרּוּבָ ר ַלּזָ ּכָ ְהֶיה ִנׂשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ַעת, ּכְ ַטְבָלא ְמרּוּבַ   ּכְ

  

ַרְגָליו.  ָאְמרּו: ֶהָעִני ְמָעֵרב ּבְ   ְוזֹו ִהיא ׁשֶ
י ֵמִאירָאַמר    : ַרּבִ

  א ָעִני.ָאנּו ֵאין ָלנּו ֶאּלָ 
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יר,    ֶאָחד ָעִני ְוֶאָחד ָעׁשִ
יר,  א ְלָהֵקל ַעל ֶהָעׁשִ ת ֶאּלָ ּפַ   לֹא ָאְמרּו ְמָעְרִבין ּבַ

ַרְגָליו ּלֹא ֵיֵצא ִויָעֵרב ּבְ   . ׁשֶ
  

ָמָרא              ּגְ

לּום"ַמאי    ? "לֹא ָאַמר ּכְ
  

  : ַרבָאַמר 
ר ל ִעיּקָ לּום ּכָ ל ִאיָלן ָלא ָמֵצי ָאֵזילֲאִפילּ ּדַ  ,לֹא ָאַמר ּכְ יו ׁשֶ    .ּו ְלַתְחּתָ

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

לּום     .ְלֵביתוֹ  –לֹא ָאַמר ּכְ
ל ִאיָלן  יו ׁשֶ    .ָמֵצי ָאֵזיל -ֲאָבל ְלַתְחּתָ

לוְ  ּמָ ר ּגַ ל ִאיָלן ַחּמָ יו ׁשֶ ְחּתָ ה ּתַ ֲעׂשָ    .ּנַ
פֹון א ִלְמּדֹוד ִמן ַהּצָ רֹום - ּבָ    .מֹוְדִדין לֹו ִמן ַהּדָ

רֹום  א ִלְמּדֹוד ִמן ַהּדָ פֹון. -ּבָ   מֹוְדִדין לֹו ִמן ַהּצָ
  

הָאַמר    נ,א   : ַרּבָ
   ?ַרבּדְ  אַמאי ַטְעָמ 

ים ַאְתֵריּה.  ָלא ְמַסּיֵ ּום ּדְ   ִמׁשּ
  
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
   ?ַרבא ּדְ ַמאי ַטְעָמ 

ֶזה ַאַחר ֵאינֹו ּבָ ָקָסַבר: ּכֹל ׁשֶ ּום ּדְ ַבת ַאַחת ֵאינֹו.  ,ֶזה ִמׁשּ   ֲאִפיּלּו ּבְ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ

  רש"י
   מתי'

   גרסין: מי שבא בדרך וחשכה לו
. והוא בסוף והיה מכיר אילן או גדר

אלפים ממקום רגליו ומהאילן לביתו 
. ומשם ואמר שביתתי תחתיו אלפים:

תא קדיש יהיו לי אלפים דאע''ג דהש
יומא מצי למיזל אלפים עד התם דהוא 
מקום שביתתו ומשום הכי יש לו אלפים 

   לכאן ואלפים לצד ביתו:
   . טעמא מפרש בגמ':לא אמר כלום

   . חומת אבים:גדר
. ויודע הוא אמר שביתתי בעיקרו

שמעיקרו ועד ביתו אין יותר מאלפים 
קה לו שביתה בעיקרו הואיל וסיים את 

ביתה קוה לו אלפים מקומו ואותה ש
   לצד רגליו ואלפים לצד ביתו:

   . אילן או גדר:ואם איו מכיר
. ואיו יודע שיועיל או איו בקי בהלכה

לו ולא אמר כן: פלוגתא דר' חיא בן 
  אטיגוס ורבן בגמ' מפרש:

. כגון זה שהוא בא בדרך וזהו שאמרו
ואין עמו פת דהשתא עי הוא לו התירו 

   ליו בלא פת:חכמים לערב ברג
. היושב בביתו ורוצה לילך ואחד עשיר

ולהחשיך על התחום ולקות שביתה 
   מותר:

. שיוכל לשגר ע''י שליח להקל על העשיר
   ולא יטרח הוא עצמו:

  
  גמ' 

. ולא יזוז לא אמר כלום כל עיקר
ממקומו שהרי במקום רגליו אין לו 
שביתה שהרי עקר דעתו ולבו מכאן 

ה שביתה דהא ותחת האילן מי לא ק
לא סיים ואע''פ שכל תחתיו של וף 
האילן לתוך אלפים אמה למקום רגליו 
מפרשי' טעמא דרב לקמן הואיל ולא 
פירש איזו ד' אמות בחר לו בתחתיו של 

   אילן לאו שביתה היא:
ושמואל אמר לא אמר כלום לביתו אבל 

. לקמן מפרש לתחתיו של אילן מצי אזיל
גון דקאי כל דכי אמר שמואל למילתיה כ

ופו של אילן בתוך אלפים למקום רגליו 
דכל ד' אמות שאתה ותן לשביתה 
[תחתיו] כולן ראויות לו הלכך לביתו לא 
אמר כלום דהא ביתו רחוק מעיקרו 
אלפים כדתי במתיתין מעיקרו ועד 
ביתו אלפים ושמא הוא בחר לו ארבע 
אמות הראשוות שתחת האילן אותן של 

תו יש יותר מאלפים כל צידו ומשם עד בי
רוחב וף האילן אבל לתחתיו של אילן 
מצי אזיל דממה פשך כל ד' אמות 
שאתה ותן לו תחתיו לשביתה ותות 

   עד מקום רגליו אלפים אמה:
. רוחב טיית ופו ועשה תחתיו של אילן

של אילן אם הוא רחב כ' או ל' אמה 
עשה לו חמר גמל כלומר מושכו לכאן 

   ולכאן:
. בסוף טיית הוף למדוד מן הצפון בא

   לצד ביתו אלפים כדי שיגיע לביתו:
. ואומר שמא ארבע מודדים לו מן הדרום

ראשוות של צד רגליו בחר לו תחת 
האילן ומשם מודדין לו אלפים ולביתו 

   ומצא רחוק שלשים אמה:
. מד' אמות בא למדוד מן הדרום

ראשוות אלפים לצד רגליו כדי שיכול 
לאחריו ממקום רגליו שלשים  לחזור
   אמה:

  
  המשך רש"י בעמוד הבא:

  מודדין לו מן הצפון –ד"ה 
  מאי טעמא דרב –ד"ה 
  כל שאיו בזה אחר זה -ד"ה 
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מֹוֶנהְב ָאַמר: "ִליְקנּו ִלי ּדְ  ע ַאּמֹות ִמּגֹו ׁשְ    .ַאְרּבַ
  

ּום ָאַמר ִמׁשּ ים ַאְתֵריּה " :ַמאן ּדְ ָלא ְמַסּיַ ים ַאְתֵריּה  - "ּדְ    .ָהא ָלא ְמַסּיַ
ָאַמרוּ  וּ  :ַמאן ּדְ ַבת ַאַחת ֵאינוֹ ִמׁשּ ֶזה ַאַחר ֶזה ֲאִפיּלּו ּבְ ֵאינֹו ּבְ ֵמי -  "ם "ּכל ׁשֶ ע ַאּמֹות ּדָ ַאְרּבַ    ,ַהאי ּכְ

ָהָכא  ע ַאּמֹות"ּדְ    .ָקָאַמר "ַאְרּבַ
  
  
  

  רש"י
. שמא ד' אמות מודדין לו מן הצפון

של סוף האילן לצד ביתו בחר לו 
ומשם עד מקום רגליו יש לו אלפים 
ואין יכול לחזור לאחריו אפילו 

אבל ארבע' אלפים יש לו  פסיעה
ממקום רגליו לצד ביתו פחות 
שלשים אמה ממה פשך ומקום 
רוחב האילן הוא מפסיד מפי שלא 
פירש: ל''א ושמואל אמר לא אמר 
כלום לביתו שאין לו מן האילן לצד 
ביתו כלום אבל לתחתיו של אילן 
מצי אזיל דקסבר שמואל דקה לו 
שביתה בב' המקומות הואיל ולא 

ד' אמותיו אין לו מקום סיים 
המיוחד לו לא תחת האילן ולא 
במקום רגליו אלא או כאן או כאן 
וממה פשך אלפים שממקום רגליו 
עד האילן יש לו וכשהגיע לתחת 
האילן עשה לו חמר גמל בא למדוד 
לו מן הצפון . מן האילן לביתו 
מודדין לו מן הדרום ממקום רגליו 

ר בא למדוד ממקום רגליו כדי לחזו
לאחריו אלפים מודדין לו מן האילן 
זה שמעתי. ויש ' תשובות וגימגומין 
יותר מדאי לפי לשון הש''ס והילוכו 
חדא דקא משייל מ''ט דרב הוה 
לשיוליה טפי טעמא דשמואל 
דמילתיה דרב מסתבר טפי דבמקום 
רגליו לא רצה לקות ותחת האילן 
לא קה דלא ידעי' מאי סיים אבל 

ליה אי קייה שמואל מאי סבירא 
היא . בלא סיום לקי התם ואי לאו 
קייה היא לא ליקי לא הכא ולא 
התם דהא כאן לא רצה לקות 
ואפי' ר' יוחן בן ורי לא קאמר 
אלא חפצי הפקר או ישן אבל זה 
שאמר בפירוש איי רוצה לקות 
כאן היאך יקה ועוד מאי עשה 
תחתיו של אילן חמר גמל הכי 

ושמואל אמר  איבעי ליה למימר
הרי זה חמר גמל ועוד מאי מן 
הצפון ומן הדרום במקום אחד יש 
לומר מצפוו ומדרומו אבל בשי 

  מקומות לא שייך האי לישא:
. בשלמא לשמואל מאי טעמא דרב

ללישא קמא מיסתברא מילתיה 
דמכל מקום קה שביתה תחת 
האילן אבל אין או יודעין איזו ד' 

חתוה אמות קה הלכך ידו על הת
ומפסיד מארבע' אלפים כשיעור 
תחתיו של אילן בא למדוד מכאן 
מודדין לו מכאן: משום דלא סיים 
אתריה וכיון דלא סיים לא קי ליה 

כל שאיו בזה אחר זה אפילו  מידי:
. דכיון דאם סיים ד' בבת אחת איו

צפויות איו יכול לחזור בו לברור 
ד' דרומיות להיות לו שביתה כאן 

י אמר מי כולהו כחדא כגון וכאן כ
הכא דאמר שביתתי תחתיו לא 

  אמרין ליקו:
. להכי קט ארבע מיייהו מגו תמי

מגו תמי דלקמן מוקמין באילן 
  שיש תחתיו ח' אמות:
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        בבבב- - - - נ, אנ, אנ, אנ, א .30
   :ּגּוָפא

ה"ָאַמר     :ַרּבָ
ֶזה ַאַחר ֶזה  ֵאינֹו ּבְ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ַבת ַאַחת ֵאינֹו" -ּכָ    .ֲאִפיּלּו ּבְ

  
ֵיייֵביּה ֵאיִת  הלְ  ַאּבַ   : ַרּבָ

רֹות " ַמַעׂשְ ה ּבְ ְרּבֶ ִנין.  -ַהּמַ ירֹוָתיו ְמתּוּקָ   ּפֵ

רֹוָתיו ְמקּוְלָקִלין   . "ַמַעׂשְ
אי? ֵליָמא:  ֶזה ַאַחר ֶזה "ַאּמַ ֵאינֹו ּבְ ל ׁשֶ ַבת ַאַחת ֵאינוֹ  -ּכָ   ! "ֲאִפיּלּו ּבְ

  
ִאיֵתיּה ַלֲחָצִאין,  ר ּדְ אֵני ַמֲעׂשֵ   ׁשָ

ִחיָטָתאְדִאי ָאַמר א ּדְ ְלּגָ א ּפַ ְלּגָ ְקּדֹוׁש ּפַ ה -: ּתִ    .ָקְדׁשָ
  

ֵליֵתיּה ַלֲחָצִאין,  ֵהָמה ּדְ ר ּבְ   ַוֲהֵרי ַמְעׂשַ
הְוָאַמר    : ַרּבָ

יִרי  יִרי, ּוְקָרָאן ֲעׂשִ ֲעׂשִ ַנִים ּבַ ֶזה!  -ָיְצאּו ׁשְ ר ְמעֹוָרִבין ֶזה ּבָ יִרי ְוַאַחד ָעׂשָ   ֲעׂשִ
  

ֵהָמה ר ּבְ אֵני ַמְעׂשַ ָטעּות.  ׁשָ ֶזה ַאַחר ֶזה ּבְ ִאיֵתיּה ּבָ   ּדְ
  

ְתַנן    :ּדִ
יִעי ַל ָקָרא " ׁשִ יִרי'תְּ   , 'ֲעׂשִ

יִרי  יִעי'ַלֲעׂשִ ׁשִ    ',תְּ
ר  יִרי'ּוְלַאַחד ָעׂשָ    – 'ֲעׂשִ

ין ׁשִ ן ְמקּוּדָ תָּ ָלׁשְ   . (בכורות ס.) "ׁשְ
  

ָטעּות ֵליָתּה ּבְ ֶזה ַאַחר ֶזה, ,ַוֲהֵרי ּתֹוָדה, ּדְ    ְוֵליָתּה ּבְ
   :ְוִאיְתַמר

מֹוִנים ַחּלֹות,  ֲחָטה ַעל ׁשְ ׁשְ ּנִ   ּתֹוָדה ׁשֶ
ה ָאַמר:    ִחְזִקּיָ

מֹוִנים,  ְ ִעים ִמּתֹוְך ׁשּ   ָקְדׁשּו ֲעָלּה ַאְרּבָ
י יֹוָחָנן ָאַמר:    ַרּבִ

מֹוִנים.  ִעים ִמּתֹוְך ׁשְ   ָלא ָקְדׁשּו ֲעָלּה ַאְרּבָ
  

   :ָהא ִאיְתַמר ֲעָלּה 
י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ

ָאַמר  מֹוִנים'ַהּכֹל מֹוִדים ֵהיָכא ּדְ ִעים ִמּתֹוְך ׁשְ י - 'ִליַקְדׁשּו ַאְרּבָ ָקְדׁשִ    ,ּדְ
מֹוִנים' ן ָקְדׁשּו ׁשְ א ִאם ּכֵ ִעים ֶאלָּ ְדׁשּו ַאְרּבָ    –' לֹא ִיּקָ

ָלא ָקְדׁשוּ  ִליִגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ    .ּכּולֵּ
ְסָתָמא.  ִליֵגי ּבִ י ּפְ   ּכִ

ַנאי ַאְייִתיְנהּו ָמר ָסַבר: ְלַאֲח  ין, ְוַעל ּתְ   ָריּות ָקא ְמַכּוֵ
ין.    נ,ב דֹול ָקא ְמַכּוֵ ן ּגָ   ּוָמר ָסַבר: ְלָקְרּבָ

  
  

  רש"י
   . אחד מחמש או מח':המרבה במעשרות

. שסילק לצד אחר חולין מתוקין הן אבל פירותיו
הן שהרי טבל מעורב בהן  המעשרות שותן ללוי מקולקלין

כשתן קב השמיי לא חל שם המעשר אלא על הראוי 
למעשר והשאר טבל הוא דמעשר בהדיא אמר רחמא 
שיעור אחד מעשרה ולא דמי לתרומה שיטלת בעין יפה 

   ובעין רעה ובביוית דבתרומה לא כתיב בה שיעור:
   . פירותיו מתוקין:אמאי

לו הוה מפריש מעשר . דאיימא כל שאיו בזה אחר זה
כהלכתו והדר שקל תו וקרייה עליה שם מעשר על חולין 
שיתקו כבר לא חייל עליה שם מעשר והשתא מי כי 
אפריש האי טופייא עם מעשר לא ליחול שם מעשר אפילו 
על הראוי למעשר כי היכי דאמר גבי שביתה דלא קי 

   ארבע מיייהו מגו תמי כי לא אמר ארבע בהדיא:
. דלהכי פירותיו מתוקין דעל כל גרגר וגרגר מעשר שאי

שבו חל השם עליו לפי חשבון הראוי למעשר כגון הפריש 
אחד מחמשה קדש כל גרגר חציו אבל גבי שביתה ליכא 
למימר דשייכא בכל תחתיו של אילן דארבע אמות כהדדי 

   בעין:
. והאי כיון דאי אמר תיקדוש פלגא פלגא דחיטתא קדשה

ים וקרא עליה שם מעשר כמאן דאמר דאפריש כפל
   תיקדוש כל חיטתא לפלגא:

. דאי אמר חצי טלה והרי מעשר בהמה דליתיה לחצאין
זה חולין והחצי מעשר לא אמר כלום ליקדש לחצאין דכל 
אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קדש אמר רחמא 
(יהיה כולו קדוש לשם מעשר) וליתיה מי בזה אחר זה 

י עשירי ולאחד עשר עשירי איו קדוש שאם קרא לעשיר
וכי קרא לשים עשירי בבת אחת אמרין דחד מיייהו 
מעשר גמור דאמר רבה עשירי ואחד עשר מעורבין זה בזה 
דחד מיייהו מעשר ואידך הוי אחד עשר שקראו עשירי 
ואילו הוה ידע ביה כגון שטעה וקרא לעשירי תשיעי 

עשר ואחד עשר ולאחד עשר עשירי קיימא לן דעשירי מ
קרב שלמים ומה בין שלמים למעשר שהשלמים טעוין 
סמיכה וסכים ותופת חזה ושוק ופדין במומן ותמורתן 
קריבה מה שאין כן במעשר והשתא דקראן בבת אחת ולא 
ידע הי עשירי גמור והי אחד עשר שקרא עשירי בעו 
תרוייהו תופת חזה ושוק וסמיכה ולבי אומר דאיו מברך 

תופה ועל הסמיכה דלא ליהוי ברכה לבטלה וסכים על ה
יביא סכי קרבן אחד על תאי ויאמר אם זה שלמים יהיו 
על זה ואם לאו יהיו על חברו אלמא מדחל שם מעשר אחד 
מיייהו שמע. מיה אע''ג דלא קדיש אחד עשר אם קרא 
לעשירי עשירי דהוי עשירי וקרא לאחד עשר עשירי אפילו 

   ת אחת קדיש חד מיייהו בעשירי:הכי כי קראן בב
. כגון אם שאי מעשר בהמה דאיתיה בזה אחר זה בטעות

טעה בעשירי וקראו תשיעי ולאחד עשר עשירי קדוש אחד 
עשר משום קריאת השם וקרב שלמים דתן כו' ובפרק 
בתרא דבכורות ילפין מקראי הלכך כי קראן כאחד לא 

ר דהא י''א מעכב י''א על העשירי מלחול עליו שם גמו
גופיה זימין דקדוש בקריאת שם מעשר כגון היכא 
דקרייה לעשירי שלפיו תשיעי והא דרבה בפרק בתרא 

   דבכורות:
. דלחמי תודה מ' חלות כדאמר במחות (דף והרי תודה

   ע'.):
. אם הפריש לחמי תודתו וטעה וסבור שלא דליתה בטעות 

י דהא הפריש וחזר וקרא שם על מ' חלות אחרות לא קדש
טעה ותן הקדש טעות איו הקדש במסכת זיר (דף לא.) 
וליתה מי בזה אחר זה שאם הפריש מ' לתודתו ושחט 
הזבח עליהן וחזר והפריש לה מ' אחרות לא קדשי וכי 
שחטה על שמוים בבת אחת אמר חזקיה דקדשי מ' מתוך 
שמוים שחיטת התודה מקדשת הלחם כדתיא במחות 

זבח מלמד שאין הלחם קדוש אלא על  (דף עח:) קרבו על
   הזביחה:

. הא מ' קאמר וגבי שביתה מי הא אמרן יקדשו ארבעים
   דאי אמר לקו לי ארבע מתוך תמי קי:

. שאם יאבדו או יטמאו חציין יפטור לאחריות קא מכוין
  בחציין והוה ליה כאומר יקדשו ארבעים מתוך שמוים:

הא לא אפשר וארבעין . וור' יוחן סבר לקרבן גדול מכוין
מיייהו לא אמרין דלקדשו אבל גבי שביתה כי אמר 
תחתיו מאי אחריות איכא ההוא ודאי לכולהו איכוון ואין 
שביתה אלא בד' לא אמרין לקו ליה בד' מיייהו: ל''ש 

  (דלא אמר כלום) אדרב קאי:
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        נ, בנ, בנ, בנ, ב .31
ָכה לֹו, "[ ֶרְך ְוָחׁשְ ּדֶ א ּבַ ּבָ   ִמי ׁשֶ

ֵדר יר ִאיָלן אֹו ּגָ   ְוָאַמר: , ְוָהָיה ַמּכִ
יו' ְחתָּ ִביָתִתי תַּ לּום -' ׁשְ   ".לֹא ָאַמר ּכְ

  
  : בַר ָאַמר 

ר ל ִעיּקָ לּום ּכָ ל ִאיָלן ָלא ָמֵצי ָאֵזילּדַ  ,לֹא ָאַמר ּכְ יו ׁשֶ   ].ֲאִפיּלּו ְלַתְחּתָ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
א נּו, ֶאלָּ ה,  :לֹא ׁשָ ֵרה ַאמָּ ים ֶעׂשְ ּתֵ יו ׁשְ ְחּתָ ּתַ ִאיָלן ׁשֶ   ּבְ

ה, ֲהֵרי ִמְקָצת  ֵרה ַאּמָ ים ֶעׂשְ ּתֵ יו ׁשְ ְחּתָ ֵאין ּתַ ִאיָלן ׁשֶ ר. ֲאָבל ּבְ יתֹו ִניּכָ   ּבֵ
  

ֵריּה ַמְתִקיף ָלּה  ַע ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ
ים ֵעי ְמִציֲעָתא ָקא ְמַסּיֵ ְבַאְרּבְ אי ּדִ    ?ִמּמַ

א יּסָ ַהאי ּגִ ֵעי ּדְ ַאְרּבְ ְלָמא ּבְ ים!  ,ּדִ א ָקְמַסּיֵ יּסָ ַהאי ּגִ ֵעי ּדְ   ּוְבַאְרּבְ
  

א ָאַמר  ֵריּה ֶאלָּ ַע ַרב ְיהוֹ ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ   : ׁשֻ
נוּ  א ,לֹא ׁשָ מֹוֶנה ַאּמֹות,  :ֶאלָּ יו ׁשְ ְחּתָ ּתַ ִאיָלן ׁשֶ   ּבְ

ר.  יתֹו ִניּכָ ַבע ַאּמֹות, ֲהֵרי ִמְקָצת ּבֵ יו ׁשֶ ְחּתָ ּתַ ִאיָלן ׁשֶ   ֲאָבל ּבְ
  
  
  
  
  

  רש"י
. או יותר דאיכא י''ב אמה

למימר ד' דהאי גיסא או דהאי 
מיצעי הלכך לא  גיסא או

   מסיימי:
אבל בי''א הרי מקצת ביתו 

. יש לך לברור שיעור יכר
שביתה בתוך י''א הללו שעל 
כרחך מקצת ביתו בתוכם הוא 
ומאי יהו ארבע מציעתא דאי 
בדידהו אמר שפיר ואי בדהאי 
גיסא או בדהאי גיסא הרי חצי 
אמה מאלו ומאלו בתוכם של 
אמצעיות הלכך הוי סיומא 

ית ומיהו בא למדוד מן לקות ב
   הצפון מודדין לו מן הדרום כו':
. וממאי דבארבעי מציעתא כו'

כלומר מי הבדיל לך אמצעיות 
מתוך השאר ומה בכך אם 
מקצת בית יכר בהן הרי י''ל 
דהאי גיסא בחר ליה או דהאי 
גיסא בחר ליה ואיו יודע את 
אלו וכיון דאיכא לספוקי בהי 

אלו ובהי ואין אלו בלעות ב
   אין כאן סיום:

. אמות. דאיכא למימר דהאי ח' 
גיסא בחר או דהאי גיסא ולא 

   הוי סיום:
. על כרחך מקצת אבל ז' אמות

ביתו יכר באותה אמה אמצעית 
דא''א שלא ביררה לו ואי 
באמצע האילן בחר ליה ד''א 
הרי היא מהן ואי מהאי גיסא 
[או מהאי גיסא] הרי היא מהן 

יהו בא הלכך קה שם בית ומ
   למדוד כו':
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        נ, בנ, בנ, בנ, ב .32
ָכה לֹו, [ ֶרְך ְוָחׁשְ ּדֶ א ּבַ ּבָ   ִמי ׁשֶ

ֵדר יר ִאיָלן אֹו ּגָ ִביָת 'ְוָאַמר: , ְוָהָיה ַמּכִ יוׁשְ ְחתָּ לּום -' ִתי תַּ   ]..לֹא ָאַמר ּכְ

  
  : ַרבָאַמר 

ר ל ִעיּקָ לּום ּכָ ל ִאיָלן ָלא ָמֵצי ָאֵזילּדַ  ,לֹא ָאַמר ּכְ יו ׁשֶ    .ֲאִפיּלּו ְלַתְחּתָ
  

מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
לּום     .ְלֵביתוֹ  –לֹא ָאַמר ּכְ

ל ִאיָלן  יו ׁשֶ    .ָמֵצי ָאֵזיל -ֲאָבל ְלַתְחּתָ
ְח וְ  ה ּתַ ֲעׂשָ לּנַ ּמָ ר ּגַ ל ִאיָלן ַחּמָ יו ׁשֶ    .ּתָ

פֹון א ִלְמּדֹוד ִמן ַהּצָ רֹום - ּבָ    .מֹוְדִדין לֹו ִמן ַהּדָ
רֹום  א ִלְמּדֹוד ִמן ַהּדָ פֹון -ּבָ   ].מֹוְדִדין לֹו ִמן ַהּצָ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ   ַרב, ּדְ ּתַ

ָווֵתיּה  מּוֵאל. ּדְ ְוַתְנָיא ּכְ   ׁשְ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ   ַרב: ּדְ ּתַ
ֵדר, " יר ִאיָלן אֹו ּגָ ָכה לֹו, ְוָהָיה ַמּכִ ֶרְך ְוָחׁשְ ּדֶ א ּבַ ּבָ   ִמי ׁשֶ

יו"  ְחתָּ ִביָתִתי תַּ לּום.  -ְוָאַמר: "ׁשְ   לֹא ָאַמר ּכְ
לֹוִני"  ָמקֹום ּפְ ִביָתִתי ּבְ יַע ְלאֹותֹו ָמקֹום.  -  ֲאָבל ִאם ָאַמר: "ׁשְ ּגִ ּמַ ְך ַעד ׁשֶ   ְמַהּלֵ

יַע ְלאֹותֹו ָמקֹום ה.  - ִהּגִ ִים ַאּמָ ְך ֶאת ּכּוּלֹו ְוחּוָצה לֹו ַאְלּפַ   ְמַהּלֵ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ים,  :ּבַ ָמקֹום ַהְמסּוּיָ   ּבְ

ָרה ְטָפִחים,  בֹוהַּ ֲעׂשָ הּוא ּגָ ֵתל ׁשֶ ַבת ּבְ ָ ׁשּ גֹון ׁשֶ   ּכְ
ית ָסאַתִים.  ע ַאּמֹות ְוַעד ּבֵ   ְוהּוא ֵמַאְרּבַ

  

ִהיא ֲעמּוּקָ  ְקָעה ׁשֶ ית ָסאַתִים. ְוֵכן ּבִ ע ַאּמֹות ַעד ּבֵ ָרה, ְוִהיא ֵמַאְרּבַ   ה ֲעׂשָ
ים  ֵאין ְמסּוּיָ ָמקֹום ׁשֶ ע ַאּמֹות.  -ֲאָבל ּבְ א ַאְרּבַ   ֵאין לֹו ֶאּלָ

  

יר ֵאינֹו ַמּכִ יר, ְוֶאָחד ׁשֶ ַנִים, ֶאָחד ַמּכִ    ,ָהיּו ׁשְ
יר,  ּכִ ִביָתתֹו ַלּמַ יר מֹוֵסר ׁשְ ֵאינֹו ַמּכִ   ֶזה ׁשֶ

ּכִ  לֹוִני". ְוַהּמַ ָמקֹום ּפְ ִביָתִתי ּבְ   יר אֹוֵמר: "ׁשְ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ַבע.  :ּבַ ּקָ ע ַאּמֹות ׁשֶ ים ַאְרּבַ ּיֵ סִּ ׁשֶ   ּכְ

ַבע  ּקָ ע ַאּמֹות ׁשֶ ים ַאְרּבַ קֹומוֹ  -ֲאָבל לֹא ִסּיֵ   . "לֹא ָיזּוז ִמּמְ
  

יּוְבֵתיּה  יֱהֵוי ּתְ מּוֵאלּדִ ֵליָמא ּתֶ    !ׁשְ
  

  מּוֵאל: ֲאַמר ָלְך ׁשְ 
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ְרִמיֵדי, ע ּגַ ֵרי ַאְלֵפי ְוַאְרּבַ רֹו ּתְ קֹום ַרְגָליו ְוַעד ִעיּקָ א ִמּמְ ִאיּכָ גֹון ּדְ   ּכְ
ִאיָלן  א ּדְ יּסָ ִאיָדְך ּגִ ִאי מֹוְקִמית ֵליּה ּבְ חּוָמא -ּדְ    .ָקם ֵליּה ְלַבר ִמּתְ

ע ַאּמֹות ָמֵצי ָאֵזיל, ים ַאְרּבַ    .ָלא ָמֵצי ָאֵזיל - ְוִאי ָלא  ִאי ִסּיֵ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ מּוֵאל: ּדִ ּתַ   ׁשְ
י רּוחֹות" תֵּ י רּוחֹות, , ָטָעה ְוֵעיֵרב ִלׁשְ תֵּ ָעְרִבין לֹו ִלׁשְ ּמְ ְמדּוֶמה הּוא ׁשֶ   ּכִ

ָאַמר ַלֲעָבָדיו   "ְצאּו ְוָעְרבּו ִלי",  :אֹו ׁשֶ

פֹון רֹוםְוֶאָחד ֵעיֵרב ָע  ,ֶאָחד ֵעיֵרב ָעָליו ַלּצָ    ,ָליו ַלּדָ
פֹון.  ֵעירּובֹו ַלּצָ רֹום ּכְ רֹום, ַלּדָ ֵעירּובֹו ַלּדָ פֹון ּכְ ְך ַלּצָ   ְמַהּלֵ

חּום  עּו ָעָליו ֶאת ַהתְּ קֹומוֹ  -ְוִאם ִמיּצְ   . "לֹא ָיזּוז ִמּמְ
  

יּוְבֵתיּה  יֱהֵוי ּתְ   ַרב? ּדְ ֵליָמא ּתֶ
  

א הּוא ּנָ    .ּוָפִליג ,ַרב ּתַ

  רש"י
. כדמפרש ואזיל שהיה אותו מקום שביתתי במקום פלוי

מוקף מחיצות וראוי להיות כולו כד' אמות הלכך לא צריך 
לסיומי ביה ד''א דכוליה כד''א ומהלך את כולו וחוצה לו 

   אלפים אמה:
   . דמהלך את כולו לבד מאלפים שחוצה לו:בד''א

וק משאר הבקעה שיש לו . שמיוחד וחלבמקום המסויים
מחיצות והוא מד''א עד בית סאתים דבציר מהאי מאי מהלך 
את כולו איכא בלאו מחיצות מי ד' קי ליה לשביתה ואם 
יותר מבית סאתים הואיל ולא הוקף לדירה לא מהיין ליה 

   מחיצות לשוייה כד''א:
. כלומר שאיו כולו רשות אחת של אבל מקום שאיו מסויים

   ן שאין לו מחיצות או שישו יותר מב' סאתים:ד''א כגו
. בתוכו אלא ד''א לבד מאלפים משם והלאה ובעי אין לו

לסיומי ביה הי מיייהו כדמפרש ואזיל לקמן וכי מסיים להו 
קי להו ומהלך משם והלאה אלפים אמה ותוך מחיצות עולה 

   לו מן המין:
לשביתה . דבמקום שאיו מסויים קי ליה מיהא ד''א בד''א

   ואלפים מהן לכל רוח:
. שקבע בד' בהן שהיה לו בהן סימן אילן או אבן במסיים ד''א

   ואמר באותן ד' תהא שביתתי:
. אפילו פסיעה אחת מד''א של מקום רגליו לא יזוז ממקומו

דאין לו שביתה לא כאן ולא כאן דבמקום רגליו לא רצה 
   לקות וכאן שרצה לא סיים והייו כרב:

. דקתי לא יזוז כגון דאיכא ממקום רגליו עסקין הכא במאי
עד עיקרו תרי אלפי וד' גרמידי תרי אלפי לתחומא וד' 
לשביתה כולן כלין ממקום רגליו ועד עיקרו ועדיין וף דאידך 

  גיסא דאילן וטה חוץ לכולן:
. דאי מוקמת ליה באידך גיסא דאילן קם ליה לבר מתחומא

ותן לו שביתה תחת ה מצא שאם אתה יוף שבעבר הש
מקום רגליו שהיה עומד שם בשעה שחשכה לו חוץ לתחומו 
שהרי רחוק ממקום שביתתו יותר מאלפים וד''א הלכך סיים 
לו ד''א בצד זה של אילן מצי אזיל שפיר אבל לא סיים לו י''ל 
בעבר השי בחר והרי הוא עכשיו חוץ לתחומו ואין לו אלא 

יתה תחת האילן אע''ג דלא ד''א וכי אמר שמואל דליקי שב
סיים ומצי אזיל כגון שכל תחתיו של אילן בתוך אלפים וד''א 
דכל ד' דיהבת ליה לשביתה תחתיו מטי תחומייהו עד מקום 
רגליו הלכך שביתה קה לו שם אבל איו יודע אם בצפוו או 
בדרומו ולפיכך ידו על התחתוה בא למדוד מצפוו של אילן 

ין לו מדרומו ומקצרין לו כל תחומו כל לצד ביתו אלפים מודד
שיעור תחתיו של אילן ולא יגיע לביתו בא למדוד מן הדרום 
של אילן ולחזור לאחוריו ממקום רגליו כמדת תחתיו של 

   אילן מודדין לו מצפוו של אילן וכלה התחום במקום רגליו:
   . לדרום ולצפון:טעה ועירב לב' רוחות

ולילך שחרית כאן וערבית . שמותר לעשות כן כמדומה הוא
כאן וכיון שתכוין לשתיהן והאחת הוא דקתה לו ואיו יודע 

   איזו היא ותין עליו חומרי זו וחומרי זו:
. מהלך מהלך לצפון כעירובו לדרום ולדרום כעירובו לצפון

לביתו לצפון כשיעור תחום שמיח לו עירובו של דרום לצד 
ום שמיח לו עירוב של צפון ומהלך לדרום מביתו כשיעור תח

צפון לצד דרום כגון אם לא הוצרך ללכת אלא ג' אלפים לכאן 
וג' אלפים לכאן והיח עירוב בסוף אלף אמה לכאן ובסוף 
אלף אמה לכאן דליהוי ליה ממקום עירובו אלפים מותר 
לילך אלף אמה מביתו לכאן ולכאן דמעירובו יש לו אלפים 

צפון מעירובו שבדרום אמה לכל רוח הלכך אלפים שיש לו ל
כלות לו לסוף אלף לצפון ביתו ואלפים שיש לו לדרום 

   מעירובו שבצפון כלות לו לסוף אלף אמה לדרום ביתו:
בשבילו מיצעו התחום  . עליוואם מיצעו עליו את התחום

שהיח כל אחד עירוב לסוף אלפים דהשתא הוה ליה עירוב 
[עירו] באמצע ב'. תחומין תחום שלם מן המערב לביתו 
ותחום שלם מן המזרח דתכווו לקות מן העירוב אלפים 

   והלאה:
. מביתו ואפילו כבי עירו איו דהא לא לא יזוז ממקומו

העירובין ואיו יודע אי זה תכוון לקות שביתה אלא במקום 
מהן קה זה עירוב הדרום מפסידו אלפים של צפון וזה עירוב 
הצפון מפסידו אלפים של דרום קתי מיהת מהלך לצפון 
כעירובו לדרום אלמא היכא דמספקא לן בהי יחא ליה 
אזלין בתרוייהו לחומרא ומיהו במאי דשבקו שרי ליה למיזל 

ה והייו כשמואל דאמר היכא ואע''ג דלא סיים בהי יחא לי
דמספקא לן בהי ד''א דאילן קה שביתה חומרי דתרוייהו 

   יהבין ליה:
. דאמר היכא דלא סיים לא יזוז לימא תיהוי תיובתיה דרב

ממקומו דבמקום רגליו לא רצה לקות ותחת האילן הואיל 
ואיכא למימר הכי ואיכא למימר הכי לא קה לא הי ולא הי 

ן אף על גב דאיכא למימר הכי ואיכא למימר דהא הכא אמרי
הכי קה באחד מן העירובין ומותר להלך במקום ששיהם 
ותים לו דאי לרב אפילו לא מיצעו את התחום לא יזוז 
ממקומו דבביתו לא רצה לקות ובשביתות העירובין לא 
סיים בהי יחא ליה. וללשון ששמעתי קשיא לי מאי דוחקיה 

ופליג מכדי פלוגתייהו דרב ושמואל למימר רב תא הוא 
במאי דרב סבר לא קה לו מקום רגליו ולא תחת האילן 
ולשמואל קה או מקום רגליו או תחת האילן ומותבין לרב 
מהא דקתי דקה או לצפון או לדרום ומהלך כרגלי שיהן מי 
דמיא הא לדרב: הכא איכוין לתרוייהו וגבי עבדים מי 

וד ובשתי שביתות אי אפשר מיהו תרוייהו שליחותייהו עב
חדא מיייהו קיא ומדלא ידיע הי קיא ותין חומרי שתיהן 
עליו ואידך שרי ממה פשך אבל התם במקומו לא רצה לקות 
ותחת האילן סבר רב דכיון דלא סיים לאו קייה היא הלכך 
אין לו שביתה כלל וא''ת הייו תיובתיה אמאי לא קי התם 

בע צפויות או ארבע דרומיות וליתיב עליה תחת האילן או אר
חומרי תרוייהו ואידך לישתרי ממה פשך אם כן לשמואל מי 
הויא תיובתיה דהא מפרש בההוא לישא דלשמואל אין לו מן 
האילן והלאה כלום ואמאי ממה פשך מתחילת אילן לצד 

  רגליו ליתיב ליה אלפים לצד ביתו:
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        נא, אנא, אנא, אנא, א    ––––נ, ב נ, ב נ, ב נ, ב  .33
רֹו ָאַמר ׁשְ " ִעיּקָ ה,  - ִביָתִתי ּבְ ִים ַאּמָ רֹו ַאְלּפַ קֹום ַרְגָליו ְוַעד ִעיּקָ ְך ִמּמְ   ְמַהּלֵ

ה.  ִים ַאּמָ רֹו ְלֵביתֹו ַאְלּפַ   ּוֵמִעיּקָ
ה ַעת ֲאָלִפים ַאּמָ יָכה ַאְרּבַ ֲחׁשֵ ֶ ְך ִמׁשּ   . "ִנְמָצא ְמַהּלֵ

   
  : ָרָבאֲאַמר    נא,א

רֹו ָמֵט  ִכי ָרֵהיט ְלִעיּקָ   י. ְוהּוא ּדְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ָכה לֹו"ְוָהא    ָקָתֵני!  "ָחׁשְ

  
ָכה" ל ִאיָלן ָמֵצי ָאֵזיל.  "ָחׁשְ רֹו ׁשֶ   ְלֵביתֹו, ֲאָבל ְלִעיּקָ

  
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
  : ָרָבאֲאַמר 

ָכה לוֹ " י,  - "ָחׁשְ י ַקלִּ י ַקלִּ י ַמְסּגֵ   ּכִ
   .ָמֵטי –ֲאָבל ָרֵהיט 

  
  

ה אֹוְרָחא.  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ   ָהוּו ָקא ָאְזִלי ּבְ
הֲאַמר ֵליּה    : ַרב יֹוֵסףְל  ַרּבָ

 . ָסֵביל ֲאחּוהַּ יְקָלא ּדְ ִביָתֵתנּו ּתּוֵתי ּדִ ֵהא ׁשְ   ּתְ
  

  ְוָאְמִרי ָלּה: 
א.  ְרּגָ ָפֵריק ָמֵריּה ִמּכַ יְקָלא ּדְ   ּתּוֵתי ּדִ

  
  ָיַדע ֵליּה ָמר? 

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

  ָלא ָיַדֲעָנא ֵליּה. 
  

  ֵליּה:  ֲאַמר
  ְסמֹוְך ָעַלי, 

ַתְנָיא    :ּדְ
י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יר ֵאינֹו ַמּכִ יר ְוֶאָחד ׁשֶ ַנִים, ֶאָחד ַמּכִ    ,ִאם ָהיּו ׁשְ
יר,  ּכִ ִביָתתֹו ַלּמַ יר מֹוֵסר ׁשְ ֵאינֹו ַמּכִ   ֶזה ׁשֶ

לֹוִני" ָמקֹום ּפְ ִביָתֵתנּו ּבְ ֵהא ׁשְ יר אֹוֵמר: תְּ ּכִ ּמַ   . ֶזה ׁשֶ
  

  א, ְולֹא ִהי
י יֹוֵסי,  ַרּבִ ָנא ֵליּה ּכְ   ָלא ּתְ

ּום  יּה ִמׁשּ ל ָלּה ִמיּנֵ ִליַקּבֵ י ֵהיִכי ּדְ א ּכִ י יֹוֵסי ִניּמּוקֹו ִעּמוֹ ּדְ ֶאלָּ   .ַרּבִ
  
  

  רש"י
תין . הא דקתי מתיוהוא דכי רהיט מטי

דאם סיים קה שביתה בעיקרו הוא דכי הוה 
רהיט מטי התם קודם שתחשך התם מהיא 
אמירה ואי קי התם מצי למיזל לביתו 

   בחת:
. לילך עד ביתו אפילו במרוצה אבל חשכה לו

   לעיקרו הוה מטי במרוצה אי הוה רהיט:
   . הולך מעט מעט:מסגי קלי

   . אילן אחר היה סמך עליו:דסביל אחוה
. טוען פירות הרבה ריק מריה מכרגאדפ

   ומוכרן ופורע מהן המס:
   . איי מכיר אותו אילן:לא ידעא ליה

   . אומר שביתתי עמך:מוסר שביתתו למכיר
. הא דאמר ליה משמיה דר' יוסי ולא היא

ליתא דלא תיא ליה בשם ר' יוסי אלא 
סתמא תיא ליה לעיל ומשום הכי אמרה 

  קבלה מייה: בשם רבי יוסי כי היכי דלי
   לא תיא ליה כדר' יוסי: ה''ג ולא היא

. טעמו במסכת גיטין (דף סז.) ימוקו עמו
מוה שבחן של חכמים ואמר ר''י מוקו עמו 

  ים וקו דבר ישר כקו המשקולת:
  



  להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                           ""ִמי ֶׁשהֹוִציאּוהּו ּגֹוִים –מסכת עירובין פרק ד' 

         
269  

        נא, אנא, אנא, אנא, א .34
ִקי" ֵאינֹו ּבָ יר אֹו ׁשֶ ֲהָלָכה, ְוָאַמר[ ִאם ֵאינֹו ַמּכִ    :ּבַ
ְמקֹוִמי' ִביָתִתי ּבִ ה ְלָכל רּוַח ָזָכה לֹו ְמקֹומֹו ַאְל  -  'ׁשְ ִים ַאּמָ   ]."ּפַ

  
ה"ָהֵני  ִים ַאּמָ ִתיָבן "ַאְלּפַ    ?ֵהיָכן ּכְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

יו"" ְחתָּ בּו ִאיׁש תַּ ע ַאּמֹות.  - (שמות טז, כט) "ׁשְ   ֵאּלּו ַאְרּבַ
קמֹו" ה - (שמות טז, כט) "ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמּמְ ִים ַאּמָ    .ֵאּלּו ַאְלּפַ

  
  ְמָנא ָלן? 

  
אַרב ִח ָאַמר    : ְסּדָ

  . (שמות כא, יג)  94"ָמקֹום"ִמ  93'ָמקֹום'ָלַמְדנּו 
יָסה'ִמ  (שמות כא, יג) "ָמקֹום"וּ     ,(שמות כא, יג)' ּנִ
יָסה'ִמ  'ִניָסה'וְ     (במדבר לה, כו) 95'ּנִ
בּול"ִמ  (במדבר לה, כו)' ִניָסה'ו   ,(במדבר לה, כו) "ּגְ
בּול"וּ  בּול"ִמ  (במדבר לה, כו) "ּגְ    ,ז)(במדבר לה, כ 96"ּגְ
בּול"וּ    , (במדבר לה, כז) "חּוץ"ִמ  (במדבר לה, כז) "ּגְ
  , (במדבר לה, ה) "חּוץ"ִמ  "חּוץ"וְ 

ְכִתיב ה :ּדִ ַאּמָ ִים ּבָ ַאת ֵקְדָמה ַאְלּפַ    .(במדבר לה, ה) 97""ּוַמּדֶֹתם ִמחּוץ ָלִעיר ֶאת ּפְ
  

ה"ְוֵניַלף  יר ָהִעיר ָוחּוָצה ֶאֶלף ַאּמָ   . (במדבר לה, ד) "ִמּקִ
  
  , "חּוץ"ִמ  "חּוץ"ִנין ּדָ 

ִנין    . (במדבר לה, ד) חּוָצה""ִמ  ,(במדבר לה, ה) "חּוץ"ְוֵאין ּדָ
  

ּה     ?ּוַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ
ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלָהא ּתָ י ִיׁשְ    :ַרּבִ

ב ַהּכֵֹהן""    ,(ויקרא יד, מד) "ּוָבא ַהּכֵֹהן" (ויקרא יד, לט) "ְוׁשָ

יָבה    ,זֹו ִהיא ׁשִ

יָאה   ! "זֹו ִהיא ּבִ
  

ָדֵמי ֵליּה  י ּדְ א ִמיּדֵ ֵליּכָ י ֵהיָכא ּדְ    ,ָהֵני ִמילֵּ
ָדֵמי י ּדְ א ִמיּדֵ ִאיּכָ    ,ֵליּה  ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ

ֵמי ֵליּה ָיְלִפיַנן    .ִמּדָ
  
  
  

                                                             
   "אל יצא איש ממקומו" 93
 "ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה" 94
  "ואם יצא יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה" 95
  "ומצא אותו גואל הדם מחוץ לגבול עיר מקלטו" 96
ה 97 ַאּמָ ִים ּבָ ַאת ֵקְדָמה ַאְלּפַ הּוַמּדֶֹתם ִמחּוץ ָלִעיר ֶאת ּפְ ַאּמָ ִים ּבָ ַאת ֵקְדָמה ַאְלּפַ הּוַמּדֶֹתם ִמחּוץ ָלִעיר ֶאת ּפְ ַאּמָ ִים ּבָ ַאת ֵקְדָמה ַאְלּפַ הּוַמּדֶֹתם ִמחּוץ ָלִעיר ֶאת ּפְ ַאּמָ ִים ּבָ ַאת ֵקְדָמה ַאְלּפַ  באמה ואת פאת צפון אלפים באמה ואת פאת נגב אלפים באמה ואת פאת ים אלפים ּוַמּדֶֹתם ִמחּוץ ָלִעיר ֶאת ּפְ

  רש"י
   . ליוצא חוץ לתחום:אלו ד' אמות

. פסוק מקום ממקום ומקום מיסה
שאמר בו מקום ולא אמר בו יסה 

ן אותו מפסוק אחר שאמר בו די
מקום ויסה כגון אל יצא איש ממקומו 
דין מושמתי לך מקום אשר יוס שמה 
מה להלן כתיב יסה אשר יוס אף 
מקרא דאל יצא איש ממקומו מרבי 
ביה יסה והוי כמאן דכתיב ביה יסה 
והדר דין יסה מיסה ויסה מגבול 
כלומר דין יסה זו שלא אמר בו גבול 

יסה שאמר בו גבול דכתיב מגבול מ
עיר מקלטו אשר יוס ומרבין מי 
באידך יסה דאל יצא איש ממקומו 
כאילו כתיב ביה גבול והדר דין גבול 
מגבול וגבול מחוץ דין גבול זה שלא 
אמר בו חוץ מגבול שאמר בו חוץ 
שאמר ומצא אותו גואל הדם מחוץ 
לגבול ומרבין חוץ מג''ש להאי גבול 
דאל יצא איש ממקומו והדר דין האי 
חוץ מחוץ דומדותם מחוץ לעיר דכתיב 

   ביה אלפים באמה:
. בתורת כהים ושב הכהן ובא הכהן

שויה בגעי בתים בשבוע של הסגר 
ראשון כתיב ושב הכהן ביום השביעי 
וראה והה פשה הגע בקירות הבית 
וכתיב בתריה וחלצו את האבים ואת 

יקלף עפר הבית הבית יקציע מבית 
סביב הקיר ועפר אחר יקח וטח את 
הבית וכתיב ואם ישוב הגע ופרח בבית 
וגו' ותץ את הבית ותיא ופרח יכול לא 
יהא טמא עד שיחזור ויפשה ת''ל צרעת 
ממארת צרעת ממארת לג''ש מה צרעת 
ממארת האמורה בבגדים טימא את 
החוזר אע''פ שאיו פושה אף צרעת 

ים טימא את ממארת האמורה בבת
החוזר אע''פ שאיו פושה יכול חזר 
ופרח בו ביום יהא טמא אמר ואם 
ישוב הגע ואמר ושב הכהן מה שיבה 
האמורה להלן בסוף שבוע אף שיבה 
האמורה כאן בסוף שבוע למדו שותן 
לו שבוע אחר החליצה וקיצה וטיחה 
אם חזר הגע ותצו ואם לא חזר 

וטח  מטהרו אין לי אלא חולץ וקוצה
וותן שבוע אלא בפושה בשבוע של 
הסגר ראשון מיין לגע שעמד בעייו 
בראשון שלא פשה והכהן לא חלץ ולא 
קצה ולא טח והמתין שבוע שי ופשה 
בשבוע שי מיין שהוא חולץ וקוצה 
וטח וותן לו שבוע ואיו ותצו מיד 
ת''ל ובא הכהן והה פשה וגו' ואע''ג 

ב הגע דהאי קרא בתריה דאם ישו
כתיב דמשמע דבגע החוזר קאי מפקין 
ליה התם מהאי משמעות ומרבין 
תיצה לגע החוזר ואע''פ שלא פשה 
והאי ובא הכהן וראה והה פשה 
דמשמע דבעי פשיון מוקמין ליה בגע 
שעמד בראשון ופשה בשי ואע''ג 
דכתיב תיצה בתריה יליף בג''ש אמר 
כאן בפשה בשי ובא הכהן ואמר 

פשה בראשון ושב הכהן היא שיבה ב
היא ביאה כלומר זו כזו מה להלן חולץ 
וקוצה וטח וותן לו שבוע אף כאן חולץ 
וקוצה וטח וותן לו שבוע ואם חזר שוב 
בעי תיצה אלמא אע''ג דלאו שיבה 
היא כיון דשיבה וביאה חדא מילתא 
היא דתרוייהו משמע שבא מביתו לבית 

  מיייהו:המוגע דייין גזירה שוה 
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ֲהָלָכה, ְוָאַמר"[ ִקי ּבַ ֵאינֹו ּבָ יר, אֹו ׁשֶ    :ִאם ֵאינֹו ַמּכִ
ְמקֹוִמי' ִביָתִתי ּבִ ה ְלָכל רּוַח ָזָכה לֹו ְמק -  'ׁשְ ִים ַאּמָ   ]ֹומֹו ַאְלּפַ

ְבֵרי [ ֲעגּוּלֹות ן ַאְנִטיְגנֹוסּדִ י ֲחִניָנא ּבֶ   , ַרּבִ
עֹות ֲחָכִמיםוַ  ִוּיֹות ,אֹוְמִרים: ְמרּוּבָ ר ַלּזָ ּכָ ְהֶיה ִנׂשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ַעת, ּכְ ַטְבָלא ְמרּוּבַ   ]."ּכְ
  

ן ַאְנִטיְגנֹוס י ֲחִניָנא ּבֶ ךְ  ,ְוַרּבִ ְפׁשָ    ?ַמה ּנַ
ָוה ֵזיָרה ׁשָ ִתיָבן - ִאי ִאית ֵליּה ּגְ יאֹות ּכְ    !98ּפֵ
ָוה  ֵזיָרה ׁשָ ה ְמָנא ֵליּה?  -ִאי ֵלית ֵליּה ּגְ ִים ַאּמָ   ַאְלּפַ

  
ָוה,  ֵזיָרה ׁשָ   ְלעֹוָלם ִאית ֵליּה ּגְ

אֵני ָהָכא י ֶהָעִרים"ָאַמר ְקָרא: ּדְ  ,ְוׁשָ   : (במדבר לה, ה) "ֶזה ִיְהֶיה ָלֶהם ִמְגְרׁשֵ
ת. ָלֶזה ּבָ יאֹות ְלׁשֹוְבֵתי ׁשַ ה נֹוֵתן ּפֵ יאֹות, ְוִאי ַאּתָ ה נֹוֵתן ּפֵ   , ַאּתָ

  
ַנן?    ְוַרּבָ

  
ֵני    :ּתָ

  אֹוֵמר:  ַרב ֲחַנְנָיה"
ת" ּבָ ל ׁשֹוְבֵתי ׁשַ ֶזה ְיהּו ּכָ   . "ּכָ
  

ר ַיֲעקבָאַמר    : ַרב ַאָחא ּבַ
ים  ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ ֲעִביר ַאְרּבַ יבֵאינֹו ַח  -ַהּמַ ֲעִביר ֵהן ַוֲאַלְכסֹוָנן ,ּיָ ּמַ   .ַעד ׁשֶ

  
אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ

ִדיק ָלן    : ָרָבאּבָ
ָעה ָרה ְורֹוַחב ַאְרּבָ בֹוהַּ ֲעׂשָ ים ּגָ ְרׁשּות ָהַרּבִ   ָצִריְך ֵהן ַוֲאַלְכסֹוָנן אֹו לֹא?  - ַעּמּוד ּבִ

  ַרב ֲחַנְנָיה? ּדְ ְוָאְמִריַנן ֵליּה: ָלאו ַהְיינּו 
ַתְנָיא    :ּדְ

  אֹוֵמר:  ַרב ֲחַנְנָיה"
ת ּבָ ל ׁשֹוְבֵתי ׁשַ ֶזה ְיהּו ּכָ    ."ּכָ

  
  
  

                                                             
ַאת    ּוַמּדֶֹתם ִמחּוץ ָלִעיר ֶאתּוַמּדֶֹתם ִמחּוץ ָלִעיר ֶאתּוַמּדֶֹתם ִמחּוץ ָלִעיר ֶאתּוַמּדֶֹתם ִמחּוץ ָלִעיר ֶאת 98 ַאתּפְ ַאתּפְ ַאתּפְ ה    ּפְ ַאּמָ ִים ּבָ הֵקְדָמה ַאְלּפַ ַאּמָ ִים ּבָ הֵקְדָמה ַאְלּפַ ַאּמָ ִים ּבָ הֵקְדָמה ַאְלּפַ ַאּמָ ִים ּבָ  .צפון אלפים באמה פאתים אלפים באמה ואת  פאתנגב אלפים באמה ואת  פאתואת  ֵקְדָמה ַאְלּפַ

  רש"י
. דמקום אי אית ליה ג''ש

   מיסה וחוץ מחוץ כדאמר לעיל:
. דכתיב פאת (גב) פיאות כתיב

   ופאת משמע מרובע:
. ד''א וח' חומשי הן ואלכסון

אמה דאמרן כזה יהיו כל שובתי 
שבת פיאות תן להן וגבי העברה 
ליכא למיתב פיאות אלא כי האי 
גווא שותין להן שיעור 

דהא ליכא למימר בהו  אלכסון
   רבוע ועיגול:

   . מסה אותו:בדיק לן
. שיהא מי בעין הן ואלכסון

רחב ד' בריבוע שתוכל למצוא 
בו אלכסון דדבר עגול אין לו 

   אלכסון:
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ַרְגָליו" ָאְמרּו: ֶהָעִני ְמָעֵרב ּבְ    .ְוֶזה הּוא ׁשֶ

י ֵמִאירָאַמר  א ָעִני.ַרּבִ   : ָאנּו ֵאין ָלנּו ֶאּלָ

י ְיהּוָדה[ יר,  אֹוֵמר: ַרּבִ   ֶאָחד ָעִני ְוֶאָחד ָעׁשִ
יר, לֹא ָאְמרּו ְמָע  א ְלָהֵקל ַעל ֶהָעׁשִ ת ֶאּלָ ּפַ   ְרִבין ּבַ

ַרְגָליו ּלֹא ֵיֵצא ִויָעֵרב ּבְ   ].ׁשֶ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ְמקֹוִמי""ַמֲחלֹוֶקת    , ּבִ

ת, ּדְ  ּפַ ר ֵעירּוב ּבְ י ֵמִאיר ָסַבר: ִעיּקַ  ַרּבִ
ֵויּה,    נא,ב ַנן ִעילָּ ֲאִקיּלּו ַרּבָ   ָעִני הּוא ּדַ

יר    לֹא.  - ֲאָבל ָעׁשִ
יר.  ֶרֶגל, ֶאָחד ָעִני ְוֶאָחד ָעׁשִ ר ֵעירּוב ּבְ י ְיהּוָדה ָסַבר: ִעיּקַ   ְוַרּבִ

לֹוִני""ֲאָבל  ָמקֹום ּפְ ְבֵרי ַהּכל :  - ּבְ   ּדִ
   ,ִאין –ָעִני 

יר    לֹא.  -ָעׁשִ
ָאְמרּו"    ?ַמאן ָקָתֵני ָלּה  -  "ְוזֹו ִהיא ׁשֶ

י ֵמִאיר.    ַרּבִ
יא ָקֵאי    ?ְוַאַהּיָ

ֲהָלָכה""ֵאינֹו ַמּכִ ַא  ִקי ּבַ ֵאינֹו ּבָ    .יר אֹו ׁשֶ
א ְלָהֵקל" ת ֶאּלָ ּפַ    ?ַמאן ָקָתֵני ָלּה  - "ְולֹא ָאְמרּו ְמָעְרִבין ּבְ

י ְיהּוָדה.    ַרּבִ
  

א   ָאַמר:  ַרב ִחְסּדָ
לֹוִני""ַמֲחלֹוֶקת  ָמקֹום ּפְ   , ּבְ

י ֵמִאיר ָסַבר: ָעִני ּדְ  יר  ,ִאין –ַרּבִ   לֹא.  -ָעׁשִ
י ְיהּוָד  יר. ְוַרּבִ   ה ָסַבר: ֶאָחד ָעִני ְוֶאָחד ָעׁשִ

ְמקֹוִמי""ֲאָבל:  יר - ּבִ ְבֵרי ַהּכל: ֶאָחד ָעִני ְוֶאָחד ָעׁשִ ֶרֶגל. ּדְ  ,ּדִ ר ֵעירּוב ּבְ   ִעיּקַ
ָאְמרּו ֶהָעִני    ?ַמאן ָקָתֵני ָלּה  - ""ְוזֹו ִהיא ׁשֶ

י ֵמִאיר,    ַרּבִ
יא ָקֵאי    ?ְוַאַהּיָ

ֶרְך ְוָחׁשְ  ּדֶ א ּבַ ּבָ   . ָכה""ִמי ׁשֶ
א ְלָהֵקל" ת ֶאּלָ ּפַ    ?ַמאן ָקָתֵני ָלּה  - "ְולֹא ָאְמרּו ְמָעְרִבין ּבְ

ְבֵרי ַהּכל.    ּדִ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ   ַרב ַנְחָמן: ּדְ ּתַ
ת, " ּפַ יר ְמָעְרִבין ּבְ   ֶאָחד ָעִני ְוֶאָחד ָעׁשִ

ְמקֹוִמי ִביָתִתי ּבִ חּום ְוֹיאַמר: "ׁשְ יר חּוץ ַלתְּ    ,"ְוָלא ֵיֵצא ָעׁשִ
ָכה,  ֶרְך ְוָחׁשְ ּדֶ א ּבַ ּבָ א ְלִמי ׁשֶ ֶרֶגל ֶאּלָ ּלא ָאְמרּו ְמָעְרִבין ּבְ   ְלִפי ׁשֶ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .  ַרּבִ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יר  ֶרֶגל,  -ֶאָחד ָעִני ְוֶאָחד ָעׁשִ   ְמָעְרִבין ּבְ
ִביָתִתי ּבִ  ֵהא ׁשְ חּום ְוֹיאַמר: "תְּ יר חּוץ ַלתְּ   ְמקֹוִמי", ְוֵיֵצא ָעׁשִ

ל ֵעירּוב.  רֹו ׁשֶ   ְוֶזה הּוא ִעיּקָ

ירּו  לַֹח ֵעירּובוֹ  ֲחָכִמיםְוִהתִּ ִית ִלׁשְ    :ְלַבַעל ַהּבַ
לּוחוֹ  ַיד ׁשְ נֹו, ּבְ ַיד ּבְ ַיד ַעְבּדֹו, ּבְ    ,ּבְ

ִביל ְלָהֵקל ָעָליו.  ׁשְ   ּבִ
י ְיהּוָדהָאַמר    : ַרּבִ

י י ֵבית ֶמֶמל ּוְבַאְנׁשֵ ַאְנׁשֵ ה ּבְ ֲארֹוָמא ַמֲעׂשֶ ית ּגּוְריֹון ּבַ    ,ּבֵ
ֵני ַבּצֹוֶרת,  ׁשְ ים ּבִ רֹוְגרֹות ְוִציּמּוִקין ָלֲעִנּיִ ִקין ּגְ ָהיּו ְמַחּלְ   ׁשֶ

חּום,  יִכין ַעל ַהתְּ ַפר ֲחַנְנָיה ּוַמְחׁשִ י ּכְ יִחין ַוֲעִנּיֵ ַפר ׂשִ י ּכְ   ּוָבִאין ֲעִנּיֵ
יִמין ּוָבִאין ּכִ    ."ְלָמֳחָרת ַמׁשְ

  רש"י
. גרסין ביו''ד מחלוקת דר' מאיר ור' מחלוקת במקומי

יהודה דקא שרי ר' יהודה אפילו לעשיר לערב ברגליו 
תתי במקומי וזהו שאמרו דמתי' לקמן באומר שבי

מפרש אהיכא קאי אי אמכיר אילן דקתי דאמר 
שביתתי במקום פלוי או אאיו בקי דקתי דאמר 

  שביתתי במקומי:
. הבא בדרך ואין עמו פת עי הוא דאקילו רבן גביה

הוא דאקילו רבן גביה לומר שביתתי במקומי כשאיו 
שביתתי במקום  מכיר אילן או גדר או למכיר לומר

   פלוי:
   . כגון יושב בביתו לא זו ולא זו:אבל עשיר

. שביתתי תחתי אפילו לעשיר אם עיקר עירוב ברגל
יצא והחשיך זהו עיקר מצות עירוב כדתי לא אמרו 
לערב בפת כו' אלמא עיקר תקת עירוב לר' יהודה 

   ברגל היא:
. דמשמע דעיקר תקתא לאו הכי זהו שאמרו חכמים

לא קולא בעלמא הוא שאמרו אצל העי לערב הואי א
   ברגליו:

   . דאמר עיקר עירוב בפת:מאן קאמר ליה ר''מ
. ואמר ואהיכא קאי אאיו מכיר או שאיו בקי בהלכה

שביתתי תחתי עלה קאמר ר''מ וזהו שאמרו כלומר 
דאפילו להאי דאמר במקומי קולא הוא דאקילו רבן 

   גביה אבל לא זהו עיקר תקת עירוב:
. דמשמע דעיקר עירוב כי איתקן ולא אמרו לערב בפת

   ברגל איתקן ולא אמרו בפת אלא להקל על העשיר:
. דאין כאן לא עירוב בפת ולא מחלוקת במקום פלוי

עירוב ברגל אלא אמירה בעלמא עלה קאמר ר''מ עי 
   אין עשיר לא:

. דעיקר אבל במקומי דברי הכל אחד עי ואחד עשיר
. דמשמע דאין זה עיקר ג וזהו שאמרוה'' עירוב ברגל:

עירוב אלא קולא הוא דאמר לעי על כרחך ר''מ קאמר 
לה ואע''ג דמוקמין לה במי שבא בדרך וחשכה לו 
והיה מכיר אילן או גדר ואמר שביתתי בעיקרו והאי 
אפילו לר' יהודה לא זהו עיקר מצותו אפ''ה לא מצין 

ילו ר' לאוקמא כר' יהודה משום דקתי בה עי וא
   יהודה אחד עי ואחד עשיר קאמר:

. והיה מכיר אילן ואמר אמי שבא בדרך וחשכה לו
שביתתי בעיקרו דקתי קה שם שביתתו ועלה קאמר 
זה הוא שאמרו העי מערב ברגליו דהא קולא לעי הוא 
דאקיל לא שיהא זה עיקר עירוב אלא באומר שביתתי 

יושב במקומי ור' יהודה אמר אפילו לעשיר שהיה 
בביתו ואמר שביתתי בסוף אלפים הקילו מי ואף על 
גב דעיקר עירוב במקומי הוא: ולא אמרו דמשמע עיקר 
עירוב איו בפת אלא להקל על העשיר הוא דאיתקון. 
סתמא היא וד''ה ולאו מסקא דמילתיה דר''י היא 
דהא רבי מאיר מי מודה בה דעיקר עירוב ברגל 

   במקומי:
''יא כותיה דרדאמר מחלוקת במקומי דאפילו  .ת

היכא דאמר במקומי. לר' מאיר עשיר לא ור' יהודה 
   מי לא שרי לעשיר אל במקומי אבל במקום פלוי לא:

ה''ג ולא יצא עשיר חוץ לתחום ויאמר תהא שביתתי 
. והאי חוץ לתחום לאו דוקא אלא בסוף במקומי

התחום ואי דווקא חוץ לתחום בתוך ד' אמות קאמר 
   יתתו:שבו שב

. אפילו כי האי גווא דאמר שלא אמרו לערב ברגל
במקומי אלא למי שבא בדרך כו' אלמא לר''מ אפילו 

   במקומי עי אין עשיר לא:
   . אם ירצה:ויצא עשיר חוץ לתחום

. אלמא לר' יהודה לא שרי ויאמר שביתתי במקומי
   לעשיר אלא במקומי כרב חמן:

שי בית א''ר יהודה מעשה באשי בית ממל ובא
   . מקום:גוריון בארומא

   . תאים יבשים:גרוגרות
  . עבים יבשים שתייבשו וצטמקו:צימוקין

   . סמוכין להן לארומא בתוך ד' אלפים:עיי כפר שיחין
. אלמא עיקר עירוב ברגל ומחשיכין על התחום וכו'

ובמקומי ואע''ג דעיים היו הואיל ובביתם איתהו 
לא מזון ב' סעודות ואעפ''כ כעשירים דמו דא''א להם ב

היו מערבין ברגלן ומחשיכין דהייו במקומי כרב חמן 
אלמא עיקר עירוב ברגל ומחשיכין על התחום ואע''ג 
דלגבי עירוב עשירים הן דהא מביתם יוצאין על כך ויש 

  להן פת אפ''ה שרי כי לית ליה שליח לערב ברגליו:
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יַרב ַא ֲאַמר    : ׁשִ

ָקָתֵני ְיָקא, ּדְ    :ַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ
ָעְרִבין ָלּה, ְוֶהֱחִזירֹו ֲחֵבירוֹ " ּמְ ָצא ֵליֵלְך ְלִעיר ׁשֶ ּיָ    ,ִמי ׁשֶ

ר ֵליֵלְך,    הּוא מּותָּ
ֵני ָהִעיר    ֲאסּוִרין,  -ְוָכל ּבְ

י ְיהּוָדהִדְבֵרי    . "ַרּבִ
ָנא ִאיהוּ  ּה: ַמאי ׁשְ    ?ָנא ִאיְנהוּ ּוַמאי ׁשְ  ,ְוָהֵויַנן ּבָ

  : ַרב הּוָנאְוֲאַמר 
ַמאי ָעְסִקיַנן ׁש לֹו  :ָהָכא ּבְ ּיֵ גֹון ׁשֶ ֵני כְּ יֵניֶהןׁשְ ת ּבֵ ּבָ ֵני ְתחּוֵמי ׁשַ ים, ּוׁשְ    ,ָבּתִ

ָנְפָקא ֵליּה ְלאֹוְרָחא ֲהָוה ֵליּה ָעִני.  יָון ּדְ   ִאיהּו, ּכֵ
יִרין ִניְנהוּ  -ְוָהָנְך     .ֲעׁשִ

ָמק"ּכֹל  :ַאְלָמא לֹוִני"ּבְ יר  ,ִאין –ָעִני  ,ֹום ּפְ   לֹא.  -ָעׁשִ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
  
  

  רש"י
. כרב חמן מתי' מי דיקא

ה במקום פלוי עשיר דלר' יהוד
לא וכי פליג אדר''מ במקומי 

   הוא דפליג:
. כל דהו והחזיק בדרך מי שיצא

לעיר שמערבין שסמוכה לעירו 
לסוף ד' אלפים ויכול אדם לילך 

   מזו לזו ע''י עירוב:
. דא''ל עת חמה והחזירו חבירו

הוא עת ציה הוא כדלקמן 
   (ב.):

. למחר לאותה הוא מותר לילך
   כל בי עירו אסורין:עיר אחרת ו

. אחד בזה שיש לו ב' בתים
ואחד בזה והיה רוצה לילך 
לביתו שבעיר אחרת מע''ש 
ולשבות שם בשבת ולא יצא 
מביתו אדעתא דקיית שביתה 
בסוף התחום ולחזור אלא 
אדעתא למיזל עד התם והחזירו 

   חבירו:
. משום איהו כיון דפק לאורחא

הליכה ממש ולא משום לערב 
הוי ליה עי ויכול לומר ברגליו 

שביתתי בסוף התחום ויסיים 
מקום היכר לו שם ופלוגתא 
דאמוראי היא לקמן (שם) איכא 
למ''ד דאפילו לא אמר מי כיון 
דאן סהדי דהתם בעי למיזל 
כמאן דאמר דמי וע''כ בדלא 
אמר מידי עסקין חדא דלא 
קתי ואמר שביתתי במקום 
פלוי ועוד: מדפליג ר''מ עלה 

מר הרי זה חמר גמל ש''מ וא
בדלא אמר שביתתי במקום 
פלוי עסקין דהא ר''מ מודה 
בעי וא''ת ר''מ עשיר חשיב ליה 
להאי דמשום דהחזיק בדרך 
פורתא לא משוי ליה עי א''כ 
דעשיר חשיב ליה ר''מ חמר גמל 
אמאי הא בביתו לא רצה לקות 
דהא אמר שביתתי בסוף 
התחום ושם לא יכול. דהא לאו 

י הוא ולא יזוז ממקומו מיבעי ע
ליה אלא בדלא אמר עסקין 
ור''מ מי עי משויה ליה ומשום 
דלא אמר כלום מספקא ליה אי 
דעתו לקות שביתה בסוף 
התחום או שמא חזר בו לגמרי 
מלילך למחר לאותה העיר 
ודעתו לקות שביתה בביתו 

   הלכך חמר גמל הוא:
. ואפילו הך עשירים יהו

ו במקום פלוי אמרו שביתת
אסור דאי לא אמרו פשיטא 
אלמא כל במקום פלוי לר' 
יהודה עי אין עשיר לא ולהכי 
קט יש לו שי בתים דאי לא 
הוה ליה ביתא התם לא הוה 
אמרין כי לא אמר כמאן דאמר 

   דמי דדלמא קא הדר ביה:



  להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                           ""ִמי ֶׁשהֹוִציאּוהּו ּגֹוִים –מסכת עירובין פרק ד' 

         
273  

        נא, בנא, בנא, בנא, ב .37
ַרְגָליו"[ ָאְמרּו: ֶהָעִני ְמָעֵרב ּבְ    .ְוֶזה הּוא ׁשֶ

י ֵמִאירָאַמר  א ָעִני.ַרּבִ   : ָאנּו ֵאין ָלנּו ֶאּלָ

י ְיהּוָדה יר,  אֹוֵמר: ַרּבִ   ֶאָחד ָעִני ְוֶאָחד ָעׁשִ
ַרְגָליולֹא ָאְמרּו ְמָעְרִב  ּלֹא ֵיֵצא ִויָעֵרב ּבְ יר, ׁשֶ א ְלָהֵקל ַעל ֶהָעׁשִ ת ֶאּלָ ּפַ   ]."ין ּבַ

  
יַמְתֵני ֵליּה  ר ַאׁשִ יא ּבַ ר ַרבלְ  ַרב ִחּיָ יא ּבַ יּה  ִחּיָ יר" :ַרבּדְ ַקּמֵ   . "ֶאָחד ָעִני ְוֶאָחד ָעׁשִ

  
  : ַרבֲאַמר ֵליּה 

ּה ַנִמי ים ּבָ    :ַסּיֵ
י ְיהּוָדה.  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

  
ר ַרב ָחָנן ה ּבַ ִדיָתא.  ַרּבָ ָאֵתי ֵמַאְרִטיְבָנא ְלפּוְמּבַ  ֲהָוה ָרִגיל ּדְ

א".    נב,א ִציְנּתָ ִביָתִתי ּבְ ֵהא ׁשְ   ָאַמר: "ּתְ
  

ֵייֲאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
יךְ  ְעּתֵ    ?ַמאי ּדַ

י ְיהּוָדה  י ֵמִאיר ְוַרּבִ י ְיהּוָדה,  -ַרּבִ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
אְוָאַמר  לֹוִני"ַמֲחלֹוֶקת : ַרב ִחְסּדָ ָמקֹום ּפְ   , "ּבְ

  , ַרב ַנְחָמןְוָהא 
ָווֵתיּה!  ְנָיא ּכְ   ְוּתַ

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

י.    ָהְדִרי ּבִ
  
  
  
  

  רש"י
. וכרב חמן הלכה כרבי יהודה

   במקומי:
. רגיל הוה אתי מארטיבא

אתי בכל שבת מארטיבא ד
והיה יושב ערב  לפומבדיתא

שבת בביתו ואומר שביתתי 
בציתא מקום מסוים היה בין 

   שי התחומין:
. דעשיר את ואמרת מאי דעתיך

   שביתתי במקום פלוי:
. דלא שרי ר' והא אמר רב חמן

יהודה אלא במקומי ותיא 
   כוותיה דרב חמן לעיל:
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        נב, אנב, אנב, אנב, א .38
ר ָחָמאָאַמר    : ָרִמי ּבַ

ַבת  :ֲהֵרי ָאְמרוּ  ע ַאּמֹות - ׁשָ    .ֵיׁש לֹו ַאְרּבַ
ע ַאּמֹות, אֹו  -ַהּנֹוֵתן ֶאת ֵעירּובֹו    לֹא? ֵיׁש לֹו ַאְרּבַ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
יר, " א ְלָהֵקל ַעל ֶהָעׁשִ ת ֶאּלָ ּפַ   לֹא ָאְמרּו ְמָעְרִבין ּבַ

ַרְגָליו ּלא ֵיֵצא ִויָעֵרב ּבְ   . "ׁשֶ
  ַהאי ְלָהֵקל?! ְלַהְחִמיר הּוא!  ,ֵאין לוֹ  :ְוִאי ָאְמַרּתְ 

  
ָלא ִנְטַרח ְונֵ  י ֵהיִכי ּדְ   יּפֹוק. ֲאִפיּלּו ָהִכי ִניָחא ֵליּה, ּכִ

  
  
  
  
  

  רש"י
יו יש . שקוה שביתה ברגלשבת

לו ד' אמות לקיית בית לבד 
   מאלפים לכל רוח:

. דמפסיד ארבע להחמיר הוא
  אמות:
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  ב- נב, א .39
ָנה              ִמׁשְ

ּה  ָעְרִבין ּבָ ּמְ ִעיר ׁשֶ ָצא ֵליֵלְך ּבְ ּיָ    ,ְוֶהֱחִזירּו ֲחֵבירוֹ  ,ִמי ׁשֶ
ר ֵליֵלְך.  -הּוא    מּותָּ

ֵני ָהִעיר    ֲאסּוִרין,  -ְוָכל ּבְ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   .  ַרּבִ

י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
הּוא ָיכֹול ְלָעֵרב, ְולֹא ל ׁשֶ ל -ֵעיֵרב,  ּכָ ּמָ ר ּגַ   . ֲהֵרי ֶזה ַחּמָ

  

ָמָרא              ּגְ

ָנא ִאיהוּ  ָנא ִאיְנהוּ  ,ַמאי ׁשְ    ?ּוַמאי ׁשְ
  

  : ַרב הּוָנאֲאַמר 
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ת.  ּבָ ֵני ְתחּוֵמי ׁשַ ים, ּוֵביֵניֶהן ׁשְ ֵני ָבּתִ ׁש לֹו ׁשְ ּיֵ גֹון ׁשֶ   ּכְ
ְנַפק ֵליּה ְלאֹוְרָח  יָון ּדִ   ָעִני.  -א ֲהָוה ֵליּה ִאיהּו, ּכֵ

יֵרי ִניְנהּו.    ְוָהֵני ֲעׁשִ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ת, " ּבָ ֵני ְתחּוֵמי ׁשַ ים, ּוֵביֵניֶהן ׁשְ ִני ָבתִּ ׁש לֹו ׁשֵ ּיֵ   ִמי ׁשֶ

ֶרְך  ּדֶ ֶהֱחִזיק ּבַ יָון ׁשֶ   ָקָנה ֵעירּוב,  -ּכֵ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ
ן ָאַמר  י יוֹ ָיֵתר ַעל ּכֵ י ְיהּוָדהַרּבִ ַרּבִ   : ֵסי ּבְ

   ,ֲאִפיּלּו ְמָצאֹו ֲחֵבירוֹ 
ה הּוא" ה הּוא, ֵעת ִציּנָ    ,ְוָאַמר לֹו: "ִלין ּפֹה, ֵעת ַחּמָ

ים ְוהֹוֵלךְ  ּכִ   . "ְלָמָחר ַמׁשְ
  

הֲאַמר    : ַרּבָ
ָצִריךְ  ִליֵגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ    ,לֹוַמר ּכּולֵּ

ִליֵגי ְלַהְחִזיק.  י ּפְ   ּכִ
  
  :ָאַמר ףַרב יֹוֵס וְ 

ָצִריךְ  ִליֵגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּולֵּ    ,ְלַהְחִזיק ּדְ
ִליִגי  י ּפְ   לֹוַמר.  -ּכִ

  
ַמאן ָאְזָלא ָהא  אָאַמר ּדְ ּכְ   : עּוּלָ

ֶרךְ  ּדֶ ֶהֱחִזיק ּבַ    ,ְוֶהֱחִזירֹו ֲחֵבירוֹ  ,ִמי ׁשֶ
   ?ֲהֵרי הּוא מּוְחָזר ּומּוְחָזק

  
ה  ',מּוְחָזר'ִאי    '?מּוְחָזק'ָלּמָ
ה  ',מּוְחָזק'י ְוִא    ? 'מּוְחָזר'ָלּמָ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ּמּוְחָזר  י ׁשֶ   . 'מּוְחָזק'ַאף ַעל ּפִ

  
ַמאן    ?ּכְ

  
ַרב יֹוֵסף,    ּכְ

א  יּבָ י ְיהּוָדה. ּדְ ְוַאלִּ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   ַרּבִ
  
  

  רש"י
  מתי' 

. מעירו לילך בעיר אחרת שמערבין בה שסמוכה לעירו בתוך מי שיצא
   ד' אלפים:

. ואע''פ שלא אמר כלום כדפירשתי לעיל דכיון שיש לו הוא מותר לילך
ו ותכוון לקות שביתה בסוף לשם בית ודאי לא עקר דעתו מהליכת

התחום והוי כעי האומר שביתתי במקום פלוי וקה דהא עי הוא 
דהחזיק בדרך ולרבי מאיר ודאי עי הוא ואי אמר הוי קי אבל השתא 
דיכול היה לערב ולומר שביתתי במקום פלוי ולא אמר מספקא לן אי 

מר גמל הוה דעתו לקות שביתה בסוף התחום או בביתו והרי זה ח
שאין לו אלא אלפים שבין ביתו לסוף התחום אבל אלפים שמעבר ביתו 
לצד השי הפסיד דשמא בסוף התחום קה ומסוף התחום מי לא קה 

   אלפים לצד עיר האחרת שמא לא קה שביתה כאן כי אם בביתו:
  

  גמ' 
   . דכשיש לו שי בתים ובייהן שי תחומי שבת עסקין:תיא מי הכי

. אף אם לא אמר שביתתי בסוף התחום חזיק בדרך קה עירובכיון שה
   וחזר:

. אפילו לא החזיק בדרך אלא אמר לצאת והחזירו חברו יתר על כן
   ואמר לין פה:

. שיאמר לו חברו לין פה כדקתי מתיתין לומר כ''ע לא פליגי דצריך
בדר' יהודה והחזירו חברו דהשתא ודאי משום ציה וחמה הוא דהדר 

דעתיה למקי שביתה בסוף התחום ואע''פ שלא אמר אבל אם ביה ו
חזר מעצמו איכא למימר מלך ולא קה שביתה לשם דאפילו גלוי 

   דעתא ליכא והרי הוא כבי עירו:
. והייו יתר על כן אפילו לא החזיק בדרך אלא שאמר כי פליגי להחזיק

בביתך לו חברו לין פה ששמע ממו שהיה רוצה לצאת ואמר לו לין פה 
   הלילה משום ציה:

. לין פה ורב יוסף אמר להחזיק כ''ע לא פליגי דצריך כי פליגי לומר
דלר' יהודה אם החזיק בדרך אע''פ שלא אמר לו חברו לין פה אלא 
שחזר מעצמו כמאן דאמר שביתתי במקום פלוי דמי והחזירו חברו 
 דקתי מתיתין לר''י לאו דוקא דה''ה לחזר מעצמו אלא אורחא
דמילתא קט אבל ר' יוסי בר' יהודה תרוייהו בעי חזקה ואמירה (והכי 
קאמר מצאו חברו שהתחיל לצאת ואמר לו חברו לין פה עמדי הלילה 
וקסבר רב יוסף ר' יוסי בר' יהודה להחמיר ולא תן בברייתא יתר על 
כן ואפילו אלא הכי תן ר' יוסי אומר מצאו חברו כו') כך שמעתי 

יש דקשיא ליה לר' יוסי מאי יתר על כן ומאי אפילו ויש  והרבה גמגומין
מתרצין דרבי יוסי לא בעי חזקה כולי האי כדר' יהודה אבל אמרי ואש 
הן דפסיעה אחת חוץ לביתו הויא חזקה ובציר מהכי ליכא חזקה ועוד 
רב יוסף אמר דבחזקה לא פליגי אלא בלומר וא''כ אף בחזקה פליגי: 

בה לומר שביתתי בתוך התחום כ''ע לא פליגי ל''א ולא שמעתיו אמר ר
דצריך זה החוזר לומר כן וכי פליג ר' יוסי ואתא לאקולי אחזקה פליג 
דשמעיה לר' יהודה דאמר החזיק ואתא איהו למימר אפילו מצאו 
חברו שהיה רוצה להחזיק ולא היחו קה עירוב ובלבד שיאמר 

כיוצא והוי עי שביתתי לשם דהואיל והיה רוצה לצאת חשבין ליה 
ורב יוסף אמר להחזיק לא פליגי דודאי חזקה בעין דאי לא החזיק לא 
הוי עי כי פליגי לומר דר' יהודה בעי שיאמר שביתתי לשם וארישא 
דמתיתין קאי דפריש בה ואמר שביתתי בעיקרו ולא איצטריך למיהדר 

יל ומיתייא בסיפא ואתא ר' יוסי למימר אפילו לא אמר מידי קי הוא
והחזיק דגלוי דעתא קייה היא וא''ת כיון דלרבי יהודה באומר 
שביתתי במקום פלוי קאמר אמאי פליג ר''מ עליה ומשוי ליה חמר 
גמל ר''מ לית ליה חזקה כי האי גווא אלא בא בדרך ממש אבל האי 
כעשיר משוי ליה וקסבר ר''מ כל שהוא עשיר והיה לו לערב בפת ולא 

הפסיד באמירתו אלפים שהיה לו לעבר הלז  עירב בפת אלא באמירה
מביתו שסילק עצמו מרוח זו ובמקום שביתתו לא שתכר דלאו עירוב 
הוא ואין לו אלא אלפים הללו וראין הדברים דר' מאיר אכל מי שהוא 
עשיר פליג ובאומר שביתתי במקום פלוי מדקתי כל שיש בידו לערב 

טעמא משום דמספקא לן היכא כו' דאי ס''ד ר''מ עי משוי ליה להאי ו
יחא ליה הוא הואיל ולא אמר אם כן מאי כל הא לא משכחת לה הך 

  ספיקא אלא בהך לחודיה שיצא וחזר והרי זה חמר גמל מיבעי ליה:
   . משמע שלא קה שביתה כלל:מוחזר
   . משמע דקה:מוחזק
. ללישא קמא דפרשי דרב יוסף אליבא דר' יוסי תרתי בעי כמאן

ין פה וחזקה הכי בעי ליה כמאן אזלה הא דעולא דבעי תרתי אמירה דל
   שהחזיק הייו חזקה והחזירו חברו הייו לי פה:

. דבעי תרתי והוא הדין לרבה כרב יוסף אליבא דר' יוסי בר' יהודה
אליבא דר' יהודה אלא חדא מיייהו קט וללישא בתרא הכי פירושא 

י במקום פלוי דקאמר כמאן אזלא הא דעולא דלא בעי למימר שביתת
אע''פ שמוחזר דמשמע לגמרי כרב יוסף ואליבא דרבי יוסי ברבי יהודה 
דאמר לא בעין לומר (הג''ה ואהך לישא ליכא למימר כרבה ואליבא 
דר' יהודה דבין רבה ובין רב יוסף תרוייהו סבירא להו דרבי יהודה 

   תרתי בעי. עד כאן):
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ָתא ּתָ ר ִאיׁשְ ָלה  ַרב ְיהּוָדה ּבַ ְלכָּ ֲעָיאַרב ָנָתן ּבַ ֵפיֵרי לְ ּדְ ַאְייֵתי ֵליּה ּכַ   . ר אֹוׁשַ
י ֲהָוה ָאִזיל א,  ,ּכִ ְרּגָ ָנֵחית ּדַ ְבֵקיּה ַעד ּדְ   ׁשַ

ית ָהָכא. ְלָמָחר ָקֵדים ְוָאִזיל   .ֲאַמר ֵליּה: ּבִ
  

ַמאן   נב,ב    ?ּכְ
א  יּבָ ַרב יֹוֵסף ְוַאלִּ ר ְיהּוָדהּדְ ּכְ י יֹוֵסי ּבַ    .ַרּבִ

  
א  יּבָ ה ְוַאלִּ ַרּבָ י ְיהּוָדהּדְ לֹא, ּכְ   .ַרּבִ

  
  

  רש"י
   . שם אדם:אישתתא

. לביתיה ובתוך ד' לכי הוה אזי
   אלפים הוה:
. מעלה מן הכבש חת דרגא

שהיה יורד מן העליה דהוה ליה 
   החזיק בדרך:

  . לין פה:בית הכא
. בעין החזיק בדרך ולין כמאן

פה וללישא אחריא הכי גרסין 
כמאן דסגי ליה בהכי ואע''ג 
דלא אמר שביתתי במקום פלוי 
כרב יוסף אליבא דר' יוסי בר' 

לא כרבה ואליבא דרבי יהודה 
(יוסי ברבי) יהודה וה''פ כמאן 
הוי כרב יוסף ואליבא דרבי יוסי 
בר' יהודה דלא בעי אלא 
להחזיק והאי מי החזיק ולא 
אמר ומשי לא דאמר עסקין 
וכרבה אליבא דר' יהודה דבעי 
תרתי והוא הדין מי לרב יוסף 
ואליבא דרבי יהודה אלא 
אליבא דרבה עדיפא ליה 

משום דרבה ורב יוסף  לאוקמי
הילכתא כרבה לבר מתלת שדה 

  עין ומחצה:
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        , ב, ב, ב, בנבנבנבנב .40
י ֵמִאיר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

כֹול ְלָעֵרב ּיָ ל -ְולֹא ֵעיֵרב, [ ּכֹל ׁשֶ ּמָ ר ּגַ   ]."ֲהֵרי ֶזה ַחּמָ
  

ֵניָנא ֲחָדא ִזיְמָנא    :ָהא ּתָ
  ָסֵפק,  "

י ֵמִאיר י ְיהּוָדהוְ  ַרּבִ   אֹוְמִרים:  ַרּבִ

ל ּמָ ר ּגַ   . (לה.) "ֲהֵרי ֶזה ַחּמָ
  

תָאַמר  ׁשֶ י ׁשֵ   : ַרּבִ
יָמא ַטְע  י ֵמִאירּדְ ָמא ָלא ּתֵ ל,  :ַרּבִ ּמָ ר ּגַ ָהֵוי ַחמָּ   ָסֵפק ֵעיֵרב ָסֵפק לֹא ֵעיֵרב, הּוא ּדְ

אי לֹא ֵעיֵרב  ל.  - ֲאָבל ַוּדַ ּמָ ר ּגַ   ָלא ָהֵוי ַחּמָ
ל.  ּמָ ר ּגַ אי לֹא ֵעיֵרב ָהֵוי ַחּמָ א: ֲאִפיּלּו ַוּדַ   ֶאלָּ
ּמָ  ר ּגַ אי לֹא ֵעיֵרב, ְוָקא ָהֵוי ַחּמָ ָהא ָהָכא ַוּדַ    .לּדְ

  
  
  

  רש"י
. בפרק בכל מערבין (לעיל ספק

לה.) תגלגל חוץ לתחום שרף 
מבעוד יום איו עירוב 
משחשיכה הרי זה עירוב ספק 
מבעוד יום ספק משחשיכה ר' 
מאיר ור' יהודה אומרים כו' 
אלמא כל ספיקא חמר גמל הוא 

הוא וללישא  ומתי' מי ספיקא
בתרא הכי קשיא ליה תיא 
חדא זימא לר''מ דהיכא דעירב 
במקום שאיו עירוב הוה חמר 

   גמל:
. התם הוא דספק לא תימא

עירב וקה שם שביתה וספק לא 
עירב וקה בביתו הוא דהוי 
חמר גמל אבל היכא דודאי לא 
עירב כגון חוזר זה שהיה לו 
לערב בפת שקרוב לביתו היה. 

יה לו לומר שביתתי ל''א שה
במקום פלוי לא הוי חמר גמל 
דאין כאן ספק אלא לגמרי 
   תכוון אביתו ויהא כאשי עירו:

. שלא אלא אפילו ודאי לא עירב
אמר שביתתי לשם מי מחזקין 
ליה בספק משום גלויי דעתא 
וללישא בתרא דפרשין דרבי 
מאיר עשיר משוי ליה ואפילו 

עירו הכי הוי חמר גמל ולא כבי 
ש''מ דאפילו במקום שאין ספק 
כגון תגלגל חוץ לתחום מבעוד 
יום דודאי לאו עירוב הוא אפילו 
הכי לרבי מאיר חמר גמל הוא 
דסילק עצמו בכוותו מאלפים 
של צד שי לביתו וההיא סתמא 
דקתי התם מבעוד יום איו 
עירוב דמשמע והרי הוא כבי 
עירו ר' יהודה היא והא דלא 

תי בהדי סיפא עריב להו ו
דקתי הרי זה חמר גמל משום 
דר' יהודה בסיפא מודה לר' 
מאיר אבל ברישא כבי עירו שוי 

  להו ורישא ר' יהודה היא:
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        נב, בנב, בנב, בנב, ב .41
ָנה              ִמׁשְ

ה ַאַחת  חּום ֲאִפיּלּו ַאּמָ ָצא חּוץ ַלתְּ ּיָ ֵנס.   -ִמי ׁשֶ   לֹא ִיּכָ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִים  תַּ לׁש  -ׁשְ ֵנס, ׁשָ ֵנס -ִיּכָ   . לֹא ִיּכָ
  

ָמָרא              ּגְ

י ֲחִניָנאָאַמר    : ַרּבִ
חּום, ְוַרְגלֹו ַאַחת  תֹוְך ַהּתְ חּום ַרְגלֹו ַאַחת ּבְ ֵנס,  -חּוץ ַלּתְ   לֹא ִיּכָ

יב ְכּתִ ת ַרְגֶלָך" :ּדִ ּבָ ַ יב ִמׁשּ ׁשִ   . (ישעיהו נח, יג) "ִאם תָּ
ִתיב. "ַרְגֶלָך"   ּכְ

  
   :ְוָהַתְנָיא

ֵנס" חּום ִיּכָ חּום ְוַרְגלֹו ַאַחת חּוץ ַלתְּ תֹוְך ַהתְּ   ! "ַרְגלֹו ַאַחת ּבְ
  

י?    ָהא ַמּנִ
  ֲאֵחִרים ִהיא, 

ַתְנָיא    :ּדְ
  ִרים אֹוְמִרים: ֲאֵח "

רּוּבֹו הּוא ִנְזָקר   . "ְלָמקֹום ׁשֶ
  
  

ָאְמֵרי.  א ּדְ   ִאיּכָ
  

י ֲחִניָנא ָאַמר   : ַרּבִ
חּום תֹוְך ַהּתְ חּום  ,ַרְגלֹו ַאַחת ּבְ ֵנס,  -ְוַרְגלֹו ַאַחת חּוץ ַלּתְ   ִיּכָ

ְכִתיב ת ַרְגֶלָך" :ּדִ ּבָ ַ יב ִמׁשּ ׁשִ    ,"ִאם תָּ
  ָקֵריַנן.  - "ַרְגֶליָך" 

  
   :ָהַתְנָיאוְ 
ֵנס"   ! "לֹא ִיּכָ
  

   ,ֲאֵחִריםּכַ ָאַמר ּדְ הּוא 
ַתְנָיא    :ּדְ

רּוּבֹו הּוא ִנְזָקר"   . "ִלְמקֹום ׁשֶ
  
  
  

  רש"י
  מתי' 

. במזיד מי שיצא חוץ לתחום
   ומדעת שלא לשם מצוה:

. משום הבלעת שתים יכס
תחומין כדאמרין בפירקין 
(לעיל דף מה.) ר' אליעזר 

  מר והוא באמצען: לטעמיה דא
  

   גמ'
   אחרים היא: ה''ג הא מי

. למקום שרובו שם הוא זקר
   ורובו בתוך התחום הוא:

. כלומר בתר רובו שדין זקר
ליה וכיון דלא הויא אלא רגלו 
אחת חוץ לתחום עדיין רובו 

   בתוך התחום הילכך יכס:
   . ר' חיא:הוא דאמר
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  נב, ב .42
י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִים  תַּ לׁש  -ׁשְ ֵנס, ׁשָ ֵנס" -ִיּכָ   . לֹא ִיּכָ
  

   :ְוָהַתְנָיא
י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵנס, ׁשְ  ֵנסַאַחת ִיּכָ ִים לֹא ִיּכָ   . "תַּ
  

ָיא:    ָלא ַקׁשְ
י. ּדְ ָהא  ְרּתֵ   ָעַקר ֲחָדא ְוָקם ַאּתַ
יּדְ ָהא  ְרּתֵ ָלת. ְוָקם  ָעַקר תַּ   ַאּתְ

  
   :ְוָהַתְנָיא

י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ה ַאַחת ֵנס ,ֲאִפיּלּו ַאּמָ   ! "לֹא ִיּכָ

  
ְנָיא ַהִהיא ְלמֹוֵדד י ּתַ    .ּכִ

ְתַנן    :ּדִ
ָאְמרוּ  ,ּוְלמֹוֵדד" ה :ׁשֶ ִים ַאּמָ ָעָרה ,נֹוְתִנין לֹו ַאְלּפַ ּמְ ֶלה ּבַ תֹו ּכָ    .(סא.) "ֲאִפיּלּו סֹוף ִמּדָ
  
  

  רש"י
. שיצא מן מתי' דעקר חדא

עומד בשיה והכי האחת ו
קאמר אם בשתים עומד יכס 
וברייתא דקתי שתים לא יכס 

   שיצא מכל השתים:
. שחשכה לו ואמר למודד

שביתתי במקומי ומודד אלפים 
פסיעות ביויות אולי יכס 
לתחום העיר וכלו אלפים שלו 
אמה אחת חוץ לתחום לא יכס 
שאפילו האלפים מוליכות אותו 
 לתוכו איו מותר לצאת

מאלפים כדתן ולמודד שאמרו 
ותין לו אלפים אפילו סוף 
מדתו כלה במערה לא יהלך 
להלן מאלפים דכיון שמדד 
אלפים לבד מקום שביתתו שהן 
ארבע איו יכול לעבור חוץ 

  לאלפים:
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        נב, בנב, בנב, בנב, ב .43
ָנה              ִמׁשְ

חּום יְך חּוץ ַלתְּ ֶהְחׁשִ ה ַאַחת  ,ִמי ׁשֶ ֵנס.   -ֲאִפיּלּו ַאּמָ   לֹא ִיּכָ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵרה ַאּמֹות  ֵנס,  -ֲאִפיּלּו ֲחֵמׁש ֶעׂשְ   ִיּכָ

ין ֶאת ַהִמּדֹות ׁשֹוחֹות ְמַמּצִ ֵאין ַהּמָ ֵני ַהּטֹוִעין ,ׁשֶ   . ִמּפְ
  

ָמָרא              ּגְ

ָנא    :ּתָ
ה" ּדָ ֵני טֹוֵעי ַהּמִ    ."ִמּפְ
  

        הדרן מי שהוציאוהוהדרן מי שהוציאוהוהדרן מי שהוציאוהוהדרן מי שהוציאוהו
  

  רש"י
  מתי' 

. שהוא בא בדרך מי שהחשיך
   וחשכה לו חוץ לתחום:

. אפילו חמש עשרה אמה כו'
   אמה:לאו דווקא ט''ו 

. מודדי התחומין המשוחות
לעיירות ועושין סימן לתוך 

   התחום:
. להציב אין ממצין את המדות

הסימן בסוף אלפים אלא כוסין 
   אותן לתוך אלפים:

. מפי טועי המדה מפי הטועין
שאין מכירין את הסימן ופעמים 
הולכין להלן ממו וחוזרין ולאו 
אדעתייהו ל''א ולא שמעתיו 

קט וטועי המדה הן  דדוקא ט''ו
המשוחות הקובעין התחומין 
ואמרין לקמן בכיצד מעברין 
(דף ז:) אין מודדין אלא בחבל 
של חמשים אמה ארבעים 
חבלים יש לאלפים וכל חבל 
וחבל מתמעט שי אחיזות שזה 
תופס מכאן וזה תופס מכאן 
והאחיזה טפח וחצי אצבע הרי 
פ' טפחים ומ' אצבעות העולין 

ם הרי תשעים ליו''ד טפחי
  טפחים שהן חמש עשרה אמות:


