
א מערכת סיכומי הדף היומי מאחלת לכל לומדי הדף כתיבה וחתימה טובה שיתקבלו תפילותיכם ברחמים וברצון.

דף מ”א, שב”ק א’ דראש השנה תשפ”א.

עמוד א’
תענית יחיד או תשעה באב שחל בערב שבת י”א שאינו משלים תעניתו, כדי שלא יכנס 

לשבת כשהוא מעונה, וכן נהגו בדורו של רבן גמליאל. וי”א שמשלים תעניתו, וכן הלכה.
תשעה באב או ערב תשעה באב שחל בשבת אוכל ושותה כל צרכו בסעודת המפסקת 
לאכול  אסור  שבחול  )אע”פ  בשעתו  המלך  שלמה  כסעודת  אפילו  שולחנו  על  ומעלה 

בסעודה זו שני תבשילין ולא בשר ויין(. ומפסיק מבעוד יום.
אין גוזרין תענית על הציבור בראשי חדשים בחנוכה ובפורים. ואם התחילו להתענות כ’ 
או ל’ יום ונכנסו בהן ימי חנוכה או ר”ח אין מפסיקין. לרבן גמליאל אין משלימין להתענות 

כל היום, ולחכמים משלימין.
ליום  ונדחה  בשבת  שחל  באב  תשעה  של  תענית  משלימין  אין  בנימין  בן  סנאב  בני 
ראשון, שהוא יו”ט שלהם שהיו מקריבין בו קרבן עצים. ובתשעה באב שלא נדחה משלימין 
התענית אע”פ שהוא ערב יו”ט שלהם. וגם למ”ד שאין משלימין בתשעה באב של ערב שבת, 

כיון שהוא ערב יו”ט של דבריהם.

פרק מי שהוציאוהו
עמוד ב’

מי שהוציאוהו נכרים או רוח רעה חוץ לתחום, אין לו אלא ארבע אמות. החזירוהו לתוך 
התחום, כאילו לא יצא, והולך בכל העיר וחוצה לה אלפים בכל רוח. הוליכוהו לעיר אחרת 
המוקפת מחיצות או לדיר וסהר המוקפין, י”א שמהלך את כולה וי”א שאין לו אלא ד’ אמות.
שלשה דברים מעבירין את האדם על דעתו ועל דעת קונו גוים רוח רעה ודקדוקי עניות. 

ויבקש רחמים מהקב”ה שיציל אותו מהם.
שלשה אינם רואים פני גיהנום דקדוקי עניות, חולי מעיים, ומי שיש לו נושים. וי”א גם מי 
שיש לו אשה רעה ואינו יכול לגרשה, שכתובתה מרובה או שיש לו בנים ממנה. וצריך לקבל 

ייסורים אלו מאהבה משום שמכפרין עליו.
וצריך לזמן להם  וחולי הדרוקן.  )יולדת(,  שלשה מתים כשהן מספרין חולי מעיים, חיה 

תכריכין.
הוציאוהו נכרים חוץ לתחום וחזר לדעת, או שיצא לדעת והחזירוהו נכרים - אין לו 

אלא ארבע אמות.
שגדול  אמותיו,  מארבע  לצאת  לו  מותר  לנקביו,  והוצרך  לתחום  חוץ  נכרים  הוציאוהו 
כבוד הבריות שדוחה לאו של ‘לא תסור’, ואיסור תחומין הוא דרבנן. ואם פיקח הוא, יכנס 

לתוך התחום, והרי הוא כאילו לא יצא כיון שחזר ברשות.

דף מ”ב,יום תרועה ראש השנה תשפ”א.

עמוד א’
אסור לטלטלם חוץ מארבע אמותיהם.   - פירות שיצאו חוץ לתחום ולא חזרו למקומן 
נחמיה  ולרבי  מותרים  לת”ק  בשוגג,  יצאו  ואם  אסורים.  במזיד  יצאו  אם  אכילה,  ולענין 
אסורים. חזרו למקומן - לת”ק בין בשוגג ובין במזיד מותרים )באכילה, ובטלטול בכל העיר 
ואלפים לכל רוח - ביו”ט שאין איסור טלטול(, וכן פסק רב פפא משום שהפירות אנוסים ע”י 

המוציאם. ולרבי נחמיה חזרו בשוגג מותרים, במזיד אסורים.
הליכתו של  בינוניות, שדרך  יודע תחום שבת, מהלך אלפיים פסיעות  ואינו  היה מהלך 

אדם הוא אמה.
אמה  אלפים  - מהלך  השבת  באמצע  )לדירה(  מחיצה  נכרים  והקיפוה  בבקעה  ָשבַת 
היו  שלא  לפי  אמותיו,  כארבע  המוקף  המקום  כל  את  מחשיבין  ואין  שביתתו,  ממקום 
וחוץ  כדרכו,  אלפים  בתוך  מטלטל  לשמואל  טלטול -  שביתתו. ולענין  בשעת  המחיצות 
מאלפים - שאין יכול להלך שם - מטלטל ע”י זריקה. ולרב הונא מטלטל רק ארבע אמות, 
משום  אסור  אלפים  ותוך  חפצו,  אחר  ימשך  שמא  זריקה  ע”י  יטלטל  לא  לאלפים  שמחוץ 

רשות שנפרצה במלואה למקום האסור לה.
עמוד ב’

המודד אלפים ממקום שהניח עירובו וכלתה מדתו בחצי העיר, לא יעבור תחום אלפים 
ממקום עירובו, כיון שלא שבת בתוכה, אין כולה נחשבת כארבע אמותיו. אבל מותר לטלטל 
בכל העיר )אם יש בה עירוב או ביו”ט(, ומחוץ לאלפים מטלטל לרב נחמן ע”י זריקה ולרב 

הונא ע”י משיכה.
ואין  השני.  בחציה  להלך  ואסור  החצר,  בחצי  להלך  - מותר  החצר  בחצי  מדתו  כלתה 

חוששים שמא יטלטל בכולה.

כלתה מדתו על שפת תקרה - מותר לטלטל בכל הבית ע”י זריקה, ואין חוששים שמא 
ימשך ברגליו לתוך הבית - גם לרב הונא - משום ש’תקרת הבית חובטת’ )שנראה כיורדת 

וסותמת, וניכר ששם כלתה מדתו(
וראב”ע מהלך את כולה,  ונתנוהו בדיר או בסהר - לרבן גמליאל  הוליכוהו לעיר אחרת 
ואע”פ שלא שבת באויר מחיצותיהם מבעוד יום, חשובין כארבע אמות משום שיצא באונס 
מתחומו. ולרבי יהושע ור”ע אין לו אלא ארבע אמות, או משום שגזרו על הילוך בדיר וסהר 
אטו הילוך בבקעה שאין לה מחיצות, או שאין מחשיבין כל הבית כארבע אמות, משום שלא 

שבת באויר המחיצות מבעוד יום.
וכן המפליג מחוץ לתחום, דינו כמי שנתנוהו בדיר וסהר -לרבן גמליאל וראב”ע מהלך 

את כולה, ולרבי יהושע ור”ע רק בארבע אמות )משנה לעיל מא:(.
לרב הלכה כר”ג בספינה ובדיר וסהר שמהלך את כולה. ולשמואל הלכה כמותו בספינה 
ולא בדיר וסהר. וטעם החילוק: לרבה שמשום ששבת באויר מחיצות הספינה מבעוד יום, 
לרבי זירא שהספינה נוטלתו מתחילת ארבע ומנחתו בסוף ארבע )שנכנס בע”כ לארבע אמות 
אחרות ונותנים לו שוב ארבע אמות. פירוש הנראה עיקר לרש”י(. ואם נפחתו דופני ספינה או 

קפץ מספינה לספינה, לרבה מודה שמואל שאסור להלך בכולה, ולרבי זירא מותר.
לשיטת רבה הכל מודים בספינה מהלכת שמהלך את כולה, משום שנוטלתו מתחילת 
ארבע לסוף ארבע. ומחלוקת התנאים בספינה שאינה מהלכת. ומ”מ החמירו רבי יהושע ור”ע 

על עצמם - גם בספינה מהלכת - שלא לילך בכולה, שמא תעמוד פתאום ולא ירגישו בכך.

דף מ”ג ,יום ב’ ג’ תשרי צום גדליה תשפ”א.

עמוד א’
עשרה  גבוה  בעמוד  א.  מינה:  מעשרה. ונפקא  למעלה  תחומין  יש  אם  בגמרא  נסתפקו 
והשני מחוץ לתחום  וראשו האחד בתוך התחום  בו(,  נוח להלך  )ואין  שאינו רחב ארבעה 
)אבל עמוד רחב ארבעה ‘ארעא סמיכתא’ היא ואסור(. ב. כשהולך בקפיצה למעלה בעשרה 
ע”י שם. ג. ספינה המהלכת למעלה מעשרה. )אבל אם מהלכת בפחות מעשרה - יש בה דיני 

תחומין(. ולא נפשט הספק.

עמוד ב’

והולכים  שבת  צרכי  שמניחים  הטורח,  יו”ט מפני  בערב  ולא  בע”ש  לא  בא  אליהו  אין 
להקביל פניו. אבל משיח יכול לבוא בע”ש, שכל הגויים יהיו עבדים לישראל והם יטרחו 

עבורם.
ואין  טובים  וימים  בשבתות  יין  לשתות  - מותר  בא  דוד  שבן  ביום  נזיר  הריני  האומר 
חוששים שיבוא משיח, שביום לפני בואו יבוא אליהו, וכבר מובטח שלא יבוא אליהו בע”ש 
ואע”פ שלא שמענו  יבוא משיח היום.  יין בימות החול, שמא  יו”ט. ואסור לשתות  וערב 
לשתות, שהרי  אסור  שבת  בערב  הגדול. וגם  לב”ד  בא  שמא  מאתמול,  אליהו  בא  שכבר 
משיח יכול לבוא בע”ש. וגם ביום ראשון אסור, שמא בא אליהו בשבת. ואע”פ שיש איסור 

תחומין, שמא אין דין תחומין למעלה מעשרה.
אם נדר בימות החול, אסור לשתות גם בשבת ויו”ט שמא כבר בא משיח לב”ד הגדול בע”ש. 
ורק אם נדר בשבת ויו”ט מותר לשתות באותו היום.)שהיום בוודאי לא יבוא משיח,שאינו בא 

בשבת ויו”ט( ומכאן ואילך אסור גם בשבת ויו”ט, שמא כבר בא מערב שבת.
שפופרת היתה לרבן גמליאל שהיה מביט וצופה בה אלפים אמה ביבשה או בים, ועל 

ידה היה יודע שכבר היתה ספינתו בתוך התחום מבעוד יום.
הרוצה לידע כמה עומקו של גיא - ימדוד כמה אמות יכול להסתכל בשפופרת ביבשה, 
ויסתכל בה על שפת הגיא לעומקו, ויתרחק לאחוריו עד שיבחין שצפיית השפופרת כלה 
במקום שכלה עומק הגיא, וידע שעומק הגיא ושיעור שנתרחק משפתו היא כמדת צפיית 

השפופרת.
הרוצה לידע כמה גבהו של דקל - מודד קומתו וצלו של דקל, וצל קומת עצמו, ולפי מה 

שירבה צל קומתו על קומתו, ידע שכך ריבוי צל הדקל על הדקל.
הרוצה שלא חיה רעה בצל קבר מפני חום השמש )שמא יריח את המת ויחטטנו(, נועץ 
קנה בארבע שעות ביום - שבאותה שעה החיות מתאוות לצל - ויעשה שיפוע ארוך להיכן 

שצילו נוטה. 

דף מ”ד ,יום ג’ פרשת האזינו ד’ תשרי תשפ”א 

לזכות יעקב יחזקיהו בן רבקה פייגה
עמוד א’

מי שיצא באונס מחוץ לתחום - אם יש אנשים הרבה שיכולים לצאת חוץ לתחום ולעשות 
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לו מחיצה ממקומו ועד התחום, עושין לו וחוזר לתחומו, שהלכה כרבן גמליאל במי שנתנוהו 
במקום מוקף מחיצות שמהלך בכולה. וגם אם יכולים לעשות לו מחיצה רק עד שתי אמות 
קרוב לתחום, פסק רב נחמן שמותר, כשיטת רבי אליעזר שהיוצא שתי אמות חוץ לתחום 

חוזר. וכל זה כשלא ידעו האנשים שמעמידים אותם לשם מחיצה, אבל אם יודעים אסור.
האוהל, ולרבי  על  מוסיפים  ביו”ט. לחכמים  או  בתחלה בשבת  עראי  אוהל  עושין  אין 

אליעזר אין מוסיפין.
סוכה שנפל דופנה השלישי ביו”ט, לא יעמיד במקומה כלים או מטה, שע”י דופן השלישי 
נעשית ‘אהל’, ואין עושים אהל בתחילה בשבת ויו”ט. וכן לא יעמיד אדם שיודע שהעמידוהו 
לשם מחיצה, אבל אם אינו יודע מותר, שאין דרך בנין בכך. ואם יש לה שלשה דפנות, מותר 

להעמיד כלים או מטה לדופן רביעית )לשיטת חכמים שמוסיפין על האהל(.
עשה בהמה דופן לסוכה - רבי מאיר פוסל שמא תברח, ורבי יהודה מכשיר.

עמוד ב’
עשה מחיצה של אנשים שלא לדעת, לא יעשה מהם מחיצה פעם נוספת.

מי שיצא חוץ לתחום ברשות ב”ד - כגון לעדות החודש או להציל אדם מסכנה - ואמרו לו 
כבר נעשה מעשה ואינך צריך לילך, יש לו אלפים אמה לכל רוח ממקום שנאמר לו.

בתחומו  הוא  עדיין  ברשות,  לצאת  מביתו  שעקר  התחום, אע”פ  בתוך  עדיין  היה  אם 
הראשון ואין מודדין אלפים לכל רוח ממקום שנמצא. ואם יצא מתחומו, והתחום ממקום 
שנאמר לו מובלעים בתוך תחום ביתו - י”מ שחוזר לתחומו הראשון ויש לו אלפים מביתו 
שני  )וללשון  היא’.  מילתא  תחומין  ‘הבלעת  אם  ונחלקו  חוזר.  שאינו  וי”מ  יצא,  לא  כאילו 

ברש”י י”מ שנותנים לו גם תחום ביתו וגם תחום מקומו. ולשון ראשון נראה לרש”י הגון(.
ָשבַת במערה שבתוכה ארבעת אלפים אמה, ועל גגה פחות מארבעת אלפים, מהלך על 
כל גגה ועוד אלפים לכל צד, לפי שהאלפים שיש לו כשיוצא מפתח מזרחי נבלעות בתוך 
אלפים שיש לו על גגה כשיוצא מפתח מערבי. ובזה הכל מודים ש’הבלעת תחומין מילתא 

היא’, משום ששבת באויר מחיצות מבעוד יום.

דף מ”ה, יום ד ‘ פרשת האזינו ה’ תשרי תשפ”א.

עמוד א’
לו  נתנו  אמות  ונכנס,שארבע  חוזר  אליעזר  - לרבי  התחום  מן  אמות  שתי  שהרחיק  מי 
חכמים כשהוא באמצען ויש לו שתי אמות לכל רוח, נמצאו שתי אמותיו מובלעות בתחומו, 

ו’הבלעת תחומין מילתא היא’. וגם חכמים מודים לרבי אליעזר אם הולך לדבר מצוה.
כל היוצאין להציל חוזרים אלפיים אמה, וחוזרין עם כלי זיינן למקומם. ואם נצחו אומות 

העולם, חוזרין למקומן אפילו יותר מאלפיים אמה.
נכרים שצרו על עיירות ישראל על עסקי ממון, אין יוצאין עליהם בכלי זיין ואין מחללין 
ובעיר  את השבת.  עליהן  ומחללין  זיין  בכלי  יוצאין  נפשות  עסקי  על  השבת,  את  עליהן 
השבת  את  עליהם  ומחללין  זיין  בכלי  יוצאין  האומות,  לגבול  ישראל  גבול  בין  המבדלת 

אפילו אם באו על עסקי תבן וקש, שמא ילכדוה ותהא נוחה הארץ ליכבש לפניהם.
מי שישב בדרך לנוח בע”ש עד חשיכה, ולא ידע שהוא בתחום העיר, וכשעמד ראה שהוא 
סמוך לעיר בתחומה - לרבי מאיר מודד אלפיים ממקום שהחשיך, ואין דינו כאנשי העיר 
)שיש להם כל העיר ואלפיים מכל רוח(, שלא נתכוין בשעת חשיכה שתהיה שביתתו בעיר. 

ולרבי יהודה דינו כאנשי העיר.
רוח,  לכל  אמה  אלפיים  לו  יש  נורי  בן  יוחנן  לרבי  שחשכה,  ידע  בדרך ולא  שישן  מי 
ולחכמים אין לו אלא ארבע אמות )משום שלא נתכוין לקנות שביתה(. לרבי אליעזר יש לו 
שתי אמות לכל רוח, ולרבי יהודה יש לו ארבע אמות באיזה רוח שירצה, ואחר שבירר לצד 

אחד אין יכול לחזור ולברור לצד אחר.
עמוד ב’

שתים שעמדו רחוקין זה מזה שש אמות, ויש להן יחד שתי אמות באמצע, מביאין ואוכלין 
באותן שתי אמות, ולא יוציא זה לתוך של חבירו )שחפציו כרגליו(. היו שלשה, והאמצעי 
יש לו שתי אמות בתוך של זה ושתי אמות בתוך של זה, הוא מותר עמהם והם עמו, ושנים 

החיצונים אסורים זה עם זה.
שלש חצירות הפתוחות זו לזו ופתוחות לרשות הרבים, ושתי החיצונות עירבו כל אחת 
וכן מן החיצונות לאמצעית,  עם האמצעית, מותר לטלטל מן האמצעית לשתי החיצונות, 

אבל שתי החיצונות אסורות זו עם זו.
בשעת  שהיו  ממקום  לטלטלם  ואסור  שביתה,  קונים  נורי  בן  יוחנן  - לרבי  הפקר  חפצי 
חשיכה יותר מאלפיים אמה לכל רוח. ולחכמים חפצי הפקר אין קונים שביתה, ומי שזכה 

בהם הרי הן כרגליו, אפילו נתנם אח”כ לאחרים.
גשמים שירדו מערב יו”ט - חפצי הפקר הם, ותלוי במחלוקת ר”י בן נורי וחכמים. ואם ירדו 

סמוך לעיר ודעת אנשי העיר לזכות בהם, הרי הם כרגלי האנשים של אותה העיר.
גשמים שירדו ביו”ט - הן כרגלי כל אדם, שלא היתה להן שביתה בין השמשות, ולכל צד 
שעירב האדם יכול ליטלן. ולא קנו שביתה באוקיינוס או בעבים, משום שהמים באוקיינוס 

ובעבים נעים בתמידות.

דף מ”ו, יום ה’ פרשת האזינו ו’ תשרי סליחות י”ג מידות תשפ”א.

עמוד א’ 
נהרות המושכין ומעיינות הנובעין - אפילו אם של יחיד אינם כרגליו אלא כרגלי כל אדם, 

לפי שהם נעים בתמידות.
בשעת  בדרך  הישן  שאדם  נורי  בן  כר”י  הלכה  - ולפיכך  בעירוב  המיקל  כדברי  הלכה 
חשיכה יש לו אלפים לכל רוח, והלכה כחכמים לענין חפצי הפקר שדינם כרגלי מי שהגביה 

אותם.
בדינים דרבנן הלכה כדברי המיקל - לרבא גם אם היחיד מיקל ורבים מחמירין. ולמסקנת 
הגמרא אם רבים מחמירין צריך לפסוק כרבים. ובדיני אבילות מקילין כדברי היחיד אע”פ 

שהרבים מחמירין.
נסתלקו  אליעזר  - לרבי  דם  ראתה  יום( ולא  עונות )תשעים  שלש  עליה  שעברו  אשה 
ואין מטמאים טהרות שנגעה בהם למפרע מעת  ואם ראתה תולים שמעכשיו הוא,  דמיה, 

לעת. ולחכמים אין מועיל הפסקת שלש עונות רק לזקנה ולא לילדה. ולא נפסקה הלכה 
בפירוש, וצריך להחמיר כחכמים - אע”פ שהוא דין דרבנן - לפי שהם רבים. מעשה שהורה 
- אמר  רבי בשני בצורת כשיטת רבי אליעזר, ולאחר שנזכר - שצריך לפסוק כחכמים 

‘כדאי הוא רבי אליעזר לסמוך עליו בשעת הדחק’.
ששמע. שמועה  מיום  ושלשים  שבעה  נוהגת  יום -  שלשים  בתוך   - קרובה  שמועה 
רחוקה - לאחר שלשים - לרבי עקיבא אינה נוהגת אלא יום אחד, לחכמים נוהגת שבעה 

ושלשים. והלכה כרבי עקיבא שהלכה כדברי המיקל באבל.

עמוד ב’
הלכה כדברי המיקל בין בעירובי חצירות ובין בעירובי תחומין. אע”פ שעירובי תחומין 
חמורין מעירובי חצירות לענין עירוב שלא לדעת )כמבואר להלן בסמוך(. וכן הלכה כדברי 
המיקל גם כשיש מחלוקת על שיירי עירוב )שנתמעט משיעור ב’ סעודות(, וגם במחלוקת 

של תחילת עירוב.
מערבין לאדם עירובי חצירות בין לדעת ושלא לדעת, שזכות הוא לו וזכין לאדם שלא 
שכנגד  מצד  שמפסידו  לו  הוא  חוב  שמא  לדעת,  אלא  מערבין  אין  תחומין  ועירובי  בפניו. 

העירוב, ואין חבין לאדם אלא בפניו.
י”א שהלכה כרבי עקיבא כשחולק עם חבירו, “ והלכה כרבי מחבירו, והלכה כרבי יוסי 
אפילו מחבריו. וי”א ‘מטין’ - שמורים כן ליחיד אבל אין דורשים זאת ברבים. וי”א ‘נראין’ - 

שאין מורים כן, אבל אם עשו אין מחזירים את הדין.
במקום  יהודה.  כרבי  הלכה  יהודה -  רבי  על  שמעון  רבי  או  מאיר  רבי  שחולק  במקום 
שחולק רבי יהודה או רבי מאיר או רבי שמעון על רבי יוסי - הלכה כרבי יוסי. כשחולק רבי 
מאיר על רבי שמעון, ספק כמי ההלכה. וכל זה במקום שלא פסקו הלכה בפירוש, אבל יש 
מקומות שאמרו בפירוש שהלכה כדברי השני. ויש חולקים על כללים אלו )להלן דף מ”ז 

מבואר שהיא שיטת רב(.
שלש חצירות הפתוחות זו לזו ופתוחות לרשות הרבים, ושתי החיצונות עירבו כל אחת 
עם האמצעית, לרבי שמעון מותר לטלטל מן האמצעית לשתי החיצונות, וכן מן החיצונות 
זו.ולרבי יהודה שלשתם אסורות. והלכה כרבי  זו עם  לאמצעית, ושתי החיצונות אסורות 

שמעון.

דף מ”ז, יום ו ‘ פרשת האזינו ז’ תשרי תשפ”א.

עמוד א’
ובין  נכרי  בין   - מאיר  לרבי  החצר:  בני  עם  עירב  ולא  אחרת  בעיר  לשבות  שהלך  מי 
ישראל אוסר על בני חצירו להוציא מבתיהם לחצר. לרבי יהודה - אינו אוסר לפי שאינו 
בעיר )ודירה בלא בעלים אין נחשבת לדירה(. לרבי יוסי - גוי אוסר לפי שיכול לבוא בשבת, 
וישראל אינו אוסר שאין דרכו לבוא בשבת, והסיח דעתו מביתו וכאילו אין לדירה זו בעלים. 
לרבי שמעון - אפילו הלך לשבות אצל בתו באותה העיר הסיח דעתו מביתו, ואינו אוסר. 

והלכה כמותו.
לרבי מאיר לא התירו לערב ברגליו - בלא פת - אלא למי שאין לו פת. ולרבי יהודה 
ולא  ע”י שליח  ולשלחו  כדי להקל  ולא אמרו שמערבין בפת אלא  לו,  גם למי שיש  מותר 

יצטרך לצאת ברגליו. והלכה כמותו.
יבמה לא תחלוץ ולא תתייבם תוך שלשה חדשים של מיתת בעלה, שמא מעוברת היא.
לרבי מאיר - אשה ארוסה או נשואה שנתגרשה או נתאלמנה, אסורה ליארס או לינשא 
תוך שלשה חדשים, שמא תלד בתוך תשעה של מיתת בעלה, ויהיה הולד ספק בן שבעה 
נשואה  יהודה  לרבי  נישואין.  אטו  אירוסין  חכמים  וגזרו  לראשון.  תשעה  בן  ספק  לאחרון 
מותרת ליארס וארוסה גם לינשא, חוץ מארוסה שביהודה שלבו גס בה. לרבי יוסי כל הנשים 

מותרות ליארס ולא לינשא, חוץ מאלמנה שלא תתארס בימי אבלה.והלכה כרבי יוסי.
אם אין חשש שהיא מעוברת - כגון שהיתה מרוחקת מבעלה או שבעלה זקן או חולה או 
שאינה ראויה לילד, לר”מ צריכה להמתין שלשה חדשים כמו בארוסה, ולרבי יוסי אין צריך. 

והלכה כרבי יוסי )אע”פ שבכל מקום הלכה כרבי מאיר בגזירותיו(.
משום  או  שממעיטן  מפני  ושדות  חגם בתים  ביום  הנקבע  בשוק  הנכרים  מן  לוקחים 
יישוב א”י, ובהמה ושפחות מפני שמכניסם לקדושה. וחותם ומעלה בערכאות שלהם אע”פ 
שחשיבות הוא להם ויש לחוש שיודו לע”ז, מפני שמציל מידם שלא יוכלו לחזור ולערער 
על המכירה. אם היה כהן, מטמא בטומאת חוץ לארץ או בבית הפרס שמטמא מדרבנן כדי 

לדון ולערער עמהן.
מותר לכהן לטמא את עצמו בבית הפרס ובחו”ל כדי לישא אשה וללמוד תורה. לרבי 
יהודה רק אם אינו מוצא ללמוד בארץ ישראל, ולרבי יוסי מותר גם בזמן שמוצא ללמוד, לפי 

שאין מן הכל זוכה אדם ללמוד. והלכה כרבי יוסי.
עמוד ב’

רבי יהודה ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי - גם אם נחלקו בברייתא.
שביתה  קונים  נורי  בן  יוחנן  שלרבי  הפקר,  כחפצי  דינם  שמואל  לשיטת   - נכרי  חפצי 
ולחכמים אין קונים. לשיטת רבי יוחנן קונים שביתה גזירה בעלים נכרי אטו בעלים ישראל.

אילים שהובאו מחוץ לתחום לעיר שיש לה מחיצות, מותר לטלטלם בכל העיר שהיא 
כארבע אמות )כרבן גמליאל במשנה לעיל דף מא: שהלכה כמותו(.

דף מ”ח, שבת שובה פרשת האזינו ח’ תשרי תשפ”א.

עמוד א’
מצודת דגים המפסיק במים מכונסים בין שתי תחומין של שתי עיירות - י”א שלרבי 
יוחנן בן נורי - שחפצי הפקר קונים שביתה - צריך מחיצה של ברזל להפסיקו, שלא יעברו 
מים של תחום זה לתחום זה. ולחכמים החולקים עליו אין צריך. וי”א שגם מחיצה של קנים 
חכמים  שהקילו  הוא  קל  אלא  מתחתיה,  המים  יכנסו  ברזל  של  במחיצה  גם  שהרי  מועיל, 

במים שכל שהוא מחיצה וגבוה עשרה מועיל, אע”פ שהמים מתערבין.
הישן בדרך וחשכה לו לרבי יהודה יש לו ארבע אמות לרוח אחת, ויכול לברור לאיזה 
שמונה. ומחלוקת  על  שמונה  והיינו  צד  לכל  אמות  ד’  לו  יש  מאיר  ולרבי  שירצה.  רוח 

להלך, אבל לטלטל, לדברי הכל ד’ אמות ולא יותר.
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ועוד  אמות,  שלש  שגופו  כתחתיו,  תחתיו’  איש  ‘שבו  נלמד מהפסוק  אמות  ארבע  שיעור 
אמה אחת לרבי מאיר כדי לפשוט ידיו ורגליו ויש לו ד’ אמות גדולות, שפישוט ידים ורגלים 
הוא יותר מאמה, ולרבי יהודה כדי שיטול חפץ תחת מרגלותיו ויניח תחת ראשותיו, ויש לו 

ארבע אמות מצומצמות.
ארבע אמות שאמרו, מודדים בכל אחד לפי אמות שלו, ולאדם שגופו בינוני ואמתו קצרה 

מודדים באמה של ששה טפחים.
ופתוחות לרה”ר, ועירבו שתי החיצונות עם האמצעית,  זו לזו  שלש חצירות הפתוחות 
ושתי  לאמצעית,  ומהחיצונות  החיצונות  לשתי  מאמצעית  לטלטל  מותר  שמעון  לרבי 
מרובים,  החצירות  שדיירי  אסורות,לפי  שלשתן  לחכמים   . זו  עם  זו  אסורות  החיצונות 
לחיצונה  החיצונות  מן  באחת  ששבתו  כלים  ויטלטלו  ליזהר  כולם  ידעו  שלא  וחוששים 
מובלע  אמות והאמצעי  ד’  להם  שיש  אנשים  האמצעית. שלשה  דרך  האחרת 
שהם  לפי   - לחכמים  גם   - עמהם  מותר  והאמצעי  זה  עם  זה  אסורים  ביניהם, החיצונים 

מועטים ואין לחשוש שלא יזהרו.
עמוד ב’

שלש חצירות הפתוחות זו לזו, ועירבו שתי החיצונות עם האמצעית. אם נתנו את עירובן 
בחצר האמצעית בבית אחד, כולן נחשבות כחצר אחת ומותר לטלטל מזו לזו.

מה ששנינו במשנה שחיצונות אסורות זו עם זו הוא באחד מאופנים אלו:
א. י”מ שאמצעית נתנה עירוב בכל אחת מן החיצונות, ואז אינו נחשבות כחצר אחת. ואין 
אומרים שלאחר שעירבה האמצעית עם הראשונה, היא מערבת עם האחרת בשליחותה של 

ראשונה, שמכיון שלא עירבו שתי החיצונות יחד גילו דעתן שאינן רוצות להתערב.
ב. י”מ שנתנו שתי החיצונות עירוב בשני בתים של האמצעית, שאין החיצונות מתערבות 
יחד. ואין איסור לטלטל באמצעית משום שלא נשתתפו כולן בעירוב אחד )כאחד מאנשי 
להקל  רק  שם  דרים  שכולם  העירוב  ע”י  נחשב  שלא  כולם(,  את  שאוסר  עירב  שלא  חצר 

ולהתיר טלטול ,ולא להחמיר.
חמשה בני חצר אחת שנתנו את עירובם בבית אחת בשני כלים, לבית שמאי אינו עירוב 

ולבית הלל הוא עירוב. נתנוהו בשתי בתים, לדברי הכל אינו עירוב.

דף מ”ט, יום א’ ט’ תשרי ערב יו”כ תשפ”א.

לעילוי נשמת האשה החשובה מרת רחל ב”ר צבי נלב”ע ערב יוה”כ תשל”ט
עמוד א’

לשיטת רב - שלש חצירות הפתוחות זו לזו, ועירבו שתי החיצונות עם האמצעית. לרבי 
שמעון מותר לטלטל כלים ששבתו בחיצונות לאמצעית, ומאמצעית לחיצונות. ולחכמים 
מותר לטלטל מחיצונות לאמצעית ולא מאצעית לחיצונות, משום ששתי החיצונות שלא 
עירבו יחד רשויות חלוקות הן, וזו מושכת את האמצעית לכאן וזו לכאן. והלכה כרבי שמעון 
)גמ’ להלן ע”ב(. לשיטת שמואל )ללשון שני שנראה לרש”י עיקר( – לר”ש מותר לטלטל 

מחיצונות לאמצעית ולא מאמצעית לחיצונות, ולחכמים שלשתן אסורות.
מהחצר  לטלטל  אסורים  המבואות,  שני  עם  החצר  בני  - עירבו  מבואות  שני  שבין  חצר 
לשני המבואות )גם לר”ש שהלכה כמותו, לשיטת שמואל הנ”ל(. לא עירבו עם שניהם - אם 
רגילים בימות החול לצאת ולבוא דרך שניהם, אוסרת חצר זו על בני שני המבואות להוציא 
אסורים  בו  שרגילים  מבוי  בני  בשני,  ולא  אחד  במבוי  רק  רגילים  אם  למבוי.  מחצרותיהם 
רגילים  שאינם  מבוי  ובני  עמהם,  נשתתפה  שלא  משום  עליהם  אוסרת  זו  שחצר  בטלטול, 
בו מותרים, שאין החצר חלק ממבוי זה. עירבו רק עם בני מבוי שאינם רגילים בו, הותר 
המבוי שרגילים בו, שסילקו את עצמם ממבוי זה. עירבו בני מבוי שרגילים בו לעצמן, ובני 
מבוי שאינם רגילים בו לא עירבו, ובני חצר זו לא עירבו עם אחד מהן, דוחים אותה אצל מבוי 

שאינה רגילה בו שלא תאסור על בני מבוי שרגילים בו, שכופין על מדת סדום.
המקפיד שלא יאכלו בני החבורה את הפת שנתן בעירוב, לשמואל אין עירובו עירוב, 

שהרי ‘עירוב שמו’ וצריך שתהיה שותפות נוחה ועריבה. לרבי חנינא עירובו עירוב.
הניח את העירוב בשני כלים - אם משום שנתמלא כלי הראשון, לבית שמאי אינו עירוב 
ולבית הלל עירובו עירוב. חילקו מתחילה לשני כלים, גם לב”ה אינו עירוב משום ש’עירוב’ 

שמו.
בעליו של הבית אשר בו מניחים את העירוב א”צ ליתן שם פיתו )ואפילו אם אין לו פת 

בכל הבית(, שלכולם נחשב כדירה משום פיתן, וק”ו על זה שדר בו ממש.
קונים  ואין  בעליו,  וכולם  רשותו  את  לכולם  מקנה  הבית  שבעל  קנין -  משום  עירוב  י”א 
במעה מפני שאינה מצויה בערבי שבתות, ואם עירב במעה אינו מועיל שמא יאמרו מעה 

עיקר, וכשלא ימצאו מעה לא יערבו בפת ותשתכח תורת עירוב. 
 וי”א משום דירה - שדעתו של אדם על פיתו, וכאילו דר באותו בית.

למ”ד עירוב משום קנין מערבין בכלי וקונה רשותו ע”י קנין סודר, וצריך שתהיה הפת שוה 
פרוטה, ואי אפשר לעשות את הקטן שליח לערב עליו שאין יכול לקנות ולהקנות. 

את  גובה  וקטן  פרוטה,  שוה  שאינו  בפת  ומערבין  בכלי,  מערבין  אין  דירה  משום  ולמ”ד 
העירוב שאינו עושה כלום.

עמוד ב’
חמשה שעירבו בחצר אחת ורוצים לערב גם עם חצר אחרת, נותנין בתוכה את העירוב 
שליח  שנעשה  משום  השניה,  בחצר  אחת  פת  להוליך  מהם  אחד  ויכול  בחצירן.  שהניחו 

לכולם )לעשות להם קנין או דירה(.
‘שביתתי  ואמר  שעומד,  ממקום  אלפים  בסוף  וגדר  אילן  לו, ומכיר  וחשכה  בדרך  הבא 
תחתיו’ - כדי שיוכל לילך משם אלפים אמה לביתו - לא אמר כלום )בסיכום של דף נ’ יבואר 

בס”ד מה דינו(.
אמר ‘שביתתי בעיקרו של אילן’, מהלך ממקום רגליו ועד עיקרו אלפים אמה, ומעיקרו 

ועד ביתו אלפים אמה. ואם אמר שביתתי במקומי, יש לו ממקומו אלפים אמה לכל רוח.
אלפים אמה - של תחום שבת - לרבי חנינא בן אנטיגנוס הן עגולות, ולחכמים מרובעות, 

כדי להרויח זויות.
לרבי מאיר לא התירו לערב ברגליו - בלא פת - אלא למי שאין לו פת. ולרבי יהודה 

מותר גם למי שיש לו, ולא אמרו שמערבין בפת אלא כדי להקל ולשלחו ע”י שליח.

דף נ’ יום הקדוש תשפ”א.

עמוד א’
יזוז  לא  רב  לשיטת   - ממקומו  אלפים  סוף  שעומד  אילן  תחת  שביתתי  האומר 
ממקומו, שבמקום רגליו אין לו שביתה משום שעקר דעתו ולבו מכאן, וגם תחת האילן אין 
לו שביתה, י”א משום שלא פירש באלו ד’ אמות שתחת האילן תהיה שביתתו, וי”א משום 
יכול  אין  בצפון  אמות  ד’  בירר  שאם  וכמו  אינו’,  אחת  בבת  אפילו  זה  אחר  בזה  שאינו  ‘כל 
לקנות שביתה גם בד’ אמות בצד דרום, כך בבת אחת אינו קונה. לשיטת שמואל, אין יכול 
לילך לביתו, אבל הולך עד תחת האילן ותחתיו של אילן נעשה ‘חמר גמל’, שלצד צפון - 
לביתו - מודד אלפים מד’ אמות שבדרום האילן, ולצד דרום מודד מן הצפון, כיון שלא בירר 

אלו ד’ אמות קנה לשביתתו.
לשיטת רב - אם אמר יקנו לי ארבע אמות מתוך שמונה שיש תחת האילן, לסוברים 
ב’שביתתי תחתיו’ שלא קנה משום שלא פירש מקום שביתתו, גם כאן לא קנה. למפרשים 

משום כל שאינו בזה אחר זה וכו’, כאן קונה שביתה משום שקנה רק ד’ אמות.
המרבה במעשרות, פירותיו מתוקנים, ומעשרותיו מקולקלים משום שטבל מעורב בהם. 
ואין אומרים שלא יחול עליו כלל שם מעשר משום ‘כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת 

אינו’, שמעשר שייך גם על חצאין, ועל כל גרגיר חל שם מעשר לפי חשבון.
יצאו שנים בעשירי וקרא אותם עשירי, עשירי ואחד עשר מעורבים זה בזה, והיינו שאחד 
מהם מעשר והשני שלמים ואין ידוע איזה מהם, וינהג בשניהם כדיני מעשר ושלמים. ואין 
אומרים שלא יחול שם מעשר משום כל שאינו בזה אחר זה וכו’, לפי שמעשר בהמה שייך 
שלשתם  עשירי,  ולי”א  תשיעי  ולעשירי  עשירי  לתשיעי  קרא  שאם  בטעות,  זה  אחר  בזה 

מקודשים.
נתקדשו  שמונים  מתוך  ארבעים  שיקדשו  אמר  חלות, אם  שמונים  על  שנשחטה  תודה 
ארבעים, אמר ‘לא יקדשו ארבעים אלא אם קדשו שמונים’ לא נתקדשו כלל. הפריש שמונים 
סתם, לחזקיה נתקדשו ארבעים שכוונתו לאחריות אם יאבדו או יטמאו ארבעים הראשונים, 

ולר’ יוחנן לא נתקדשו שנתכוון לקרבן גדול.
עמוד ב’

לשיטת רב שאינו קונה שביתה כלל לפי שלא בירר ד’ אמות, י”א שאם יש תחת האילן 
יש חלק ממקום שביתתו  פחות מי”ב אמה, נחשב שקנה שביתה במקום מסוים, שבוודאי 
בארבע אמות האמצעיות. וי”א רק אם יש שם שבע אמות, שאז ‘מקצת ביתו ניכר’, שבאמה 

האמצעית וודאי קנה שביתה.
אמר שביתתי במקום שיש לו מחיצות והוא מארבע אמות ועד בית סאתיים, א”צ לסיים 
ארבע אמות - גם לשיטת רב - לפי שכל המקום נחשב כד’ אמות ומהלך בכולה וחוצה לה 

אלפים אמה לכל רוח.
היו שנים בדרך, אחד מכיר מקום השביתה ואחד אינו מכיר, זה שאינו מכיר מוסר שביתתו 

למכיר, והמכיר אומר ‘שביתתנו במקום פלוני’.
אם יש ממקום שעומד בדרך עד עיקרו של אילן - שקונה שביתה תחתיו - אלפים וארבע 
אמות, מודה שמואל לרב שלא יזוז ממקומו אם לא בירר ארבע אמותיו, שמא שביתתו בצד 

השני של האילן שהוא חוץ לתחומו.
לשיטת שמואל - אם טעה ועירב לשתי רוחות, או ששלח את עבדיו לערב ועירבו לו כל 
אחד לרוח אחרת, מהלך לצפון כעירובו לדרום ולדרום כעירובו לצפון, ואם הניח כל אחד 

את העירוב בסוף אלפיים, לא יזוז ממקומו.

דף נ”א, יום ג’ י”א תשרי תשפ”א.

עמוד א’
יכול  הבא בדרך ומכיר אילן ואמר שביתתי בעיקרו, קנה שביתה רק באופן שאם ירוץ 

להגיע לשם קודם שתחשך.
שנים שהלכו בדרך, אחד מכיר מקום מסוים לשבות בו והשני אינו מכיר, זה שאינו מכיר 

אומר למכיר ‘שביתתי עמך’, והמכיר אומר ‘שביתתנו במקום פלוני’.
ממקומו -  איש  יצא  לתחום. אל  חוץ  שיצא  למי  שיש  אמות  ד’  אלו  תחתיו -  איש  שבו 
אלו אלפים אמה של תחום שבת, שלמדנו מקום ממקום ומקום מניסה וכו’ ממגרשי הערים 

שנאמר בהם ‘ומדתם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפים באמה’.
לרבי חנינא בן אנטיגנוס מודדין אלפים אמה עגולות, אע”פ שבמגרשי הערים מודדים 
מרובעות שנאמר ‘פאת’, משום שנאמר ‘זה יהיה לכם מגרשי הערים’, לזה אתה נתן פיאות 
ולא לשובתי שבת. ולחכמים מודדים מרובעות כמגרשי הערים, שדורשים תיבת ‘זה’ - כזה 

יהו כל שובתי שבת.
ד’  והיינו שיעביר  ואלכסונן,  הן  ד’ אמות ברשות הרבים אינו חייב עד שיעביר  המעביר 
אמות וח’ חומשי אמה - שצריך ליתן פיאות לד’ אמות כמו במגרשי הערים משום ‘כזה יהיו 

כל שובתי שבת’, ולענין העברה שלא שייך פיאות נותנים בכל אופן שיעור אלכסונם.
לו  שיש  רבוע  דוקא  היינו  היחיד,  כרשות  שדינו  ארבעה  ורחב  עשרה  ברה”ר גבוה  עמוד 

פיאות כמגרשי הערים משום ‘כזה יהיו כל שובתי שבת’, אבל עגול שאין בו אלכסון לא.
עמוד ב’

שיטת רב נחמן: האומר שביתתי במקומי - לרבי מאיר, אם הוא עני כגון הבא בדרך ואין 
לו פת, מערב ברגליו, אבל עשיר לא. ולרבי יהודה גם עשיר מערב ברגליו. האומר שביתתי 

במקום פלוני - לדברי הכל עני מערב ברגליו, ועשיר לא.
 שיטת רב חסדא: האומר שביתתי במקומי - אחד עני ואחד עשיר מערב ברגליו, שעיקר 
לא,  ועשיר  ברגליו  מערב  עני  מאיר  - לרבי  פלוני  במקום  שביתתי  ברגל. האומר  עירוב 

ולרבי יהודה אפילו עשיר מערב ברגליו.
עשיר  ואחד  עני  אחד  במקומי  שביתתי  נחמן, שהאומר  רב  וכשיטת  יהודה  כרבי  הלכה 

מערב ברגליו.

דף נ”ב , יום ד ‘ י”ב תשרי תשפ”א.

עמוד א’
גם  אם  בגמרא  ונתספקו  רוח.  לכל  מאלפים  אמות חוץ  ד’  לו  יש  ברגליו  שביתה  הקונה 

קו הסיכומים לשמיעת סיכום יומי על הדף היומי בגמרא ובהלכה 079-9379634 
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המערב בפת יש לו ד’ אמות )ולא נפשט הספק(.
אחרת  שבעיר  לביתו  מעירו  ויצא  שבת,  תחומי  שני  וביניהם  בתים  שני  לו  שיש  מי 
דעתו  עקר  לא  שודאי  כלום,  אמר  שלא  אע”פ  לילך  מותר  יהודה  - לרבי  חבירו  והחזירו 
ונתכוין לקנות שביתה בסוף התחום כדי שיוכל לילך לביתו, והוא כעני האומר  מהליכתו 
והם  מביתם  יצאו  שלא  משום  אסורים  העיר  ובני  פת.  בלא  שקונה  פלוני  במקום  שביתתי 
כעשירים. ורבי מאיר מסתפק אם נתכוין לקנות שביתה בסוף התחום, או בביתו משום שהיה 
אלפים  אלא  לו  שאין  גמל’  כ’חמר  דינו  ולכן  אמר,  ולא  פלוני  במקום  שביתתי  לומר  יכול 

מביתו עד סוף התחום ולא לצד שכנגדו.
אם לא החזיק בדרך ואמר לו חבירו לין פה - לרבי יוסי בר יהודה משכים והולך. ונחלקו 

רבה ורב יוסף בשיטתו ובשיטת רבי יהודה.
 לשון א’ ברש”י: שיטת רבה - אם לא אמר לחבירו לחזור אלא מעצמו חזר, לדברי הכל לא 
קנה בסוף התחום, ואם אמר לו חבירו לחזור לרבי יהודה קנה רק אם החזיק בדרך, ולרבי 
יוסי בר יהודה גם אם החליט לצאת וא”ל חבירו שילין פה קנה שביתה בסוף התחום. שיטת 
רב יוסף - אם לא החזיק בדרך, לדברי הכל לא קנה, ואם החזיק לרבי יהודה גם אם חזר 

מעצמו קנה בסוף התחום, ולרבי יוסי בר”י רק אם אמר לו חבירו. 
לשון ב’ ברש”י: שיטת רבה - לדברי הכל צריך היוצא לומר ‘שביתתי במקום פלוני’, ואם לא 
אמר לא קנה. וכשאמר, לרבי יהודה קנה רק אם החזיק בדרך שהוא עני שאין לו פת, ולרבי 
יוסי בר”י גם אם לא החזיק, כיון שרצה לצאת דינו כמי שיצא שהוא עני, וקונה באמירה. 
ואם  עני,  שאינו  לפי  באמירה  קנה  לא  הכל  לדברי  בדרך  החזיק  לא  אם   - יוסף  רב  שיטת 
החזיק לרבי יהודה צריך לומר ‘שביתתי במקום פלוני’, ואם לא אמר לא קנה, ולר”י בר”י א”צ 
לומר, כיון שהחזיק בדרך גילה דעתו שרוצה לקנות שם שביתתו. ושיטת רבי מאיר ללשון 
זה - שכל עשיר שאומר מביתו שביתתי במקום פלוני ולא עירב בפת, דינו כחמר גמל ויש 

לו רק אלפים מביתו עד מקום פלוני
עמוד ב’

מי שיצא חוץ לתחום )במזיד שלא לשם מצוה( - לת”ק אפילו אמה אחת לא יכנס, לרבי 
ונתבאר  יכנס )משום הבלעת תחומין  אליעזר אם הוא בתוך שתי אמות הסמוכות לתחום 

בדף מ”ה(, יצא מן השתים ועומד באמה השלישית לא יכנס.
רגלו אחת בתוך התחום ורגלו אחת מחוץ לתחום - י”א שלא יכנס, שנאמר אם תשיב 
התחום,  בתוך  שרובו  משום  יכנס  וי”א  יחיד.  לשון  ‘רגלך’  הוא  וה’כתיב’  רגלך,  משבת 

ולשיטתו דורשים ה’קרי’ שהוא ‘רגליך’ לשון רבים.
מי שהחשיך מחוץ לתחום - לת”ק אפילו אמה אחת לא יכנס, לרבי שמעון אפילו חמש 
יכנס, שהמודדים אין מעמידין את הסימן בסוף אלפים בדיוק, מפני הטועין  עשרה אמות 
שאין מכירים את הסימן. )וט’’ו אמות לאו דוקא. וי”מ ט”ו אמות דוקא, ששיעור זה מתמעט 

כשמודדין בחבלים של חמשים אמה ע”י האחיזות(.

פרק כיצד מעברין

דף נ”ג, יום ה’ י”ג תשרי תשפ”א.

עמוד א’
או  יוצא או שיש מגדלים בולטים מן החומה  ובית  נכנס  בית  מעברין את הערים - שאם 
או  לעיר  סמוך  ושיריים  אמה  שבעים  בתוך  עשרה  גבוהות  בתים  חרבות  של  חומה  שברי 
גשרים ובנין שעושים על הקבר שיש בהם בית דירה, רואים כאילו יש בליטה אחרת כנגדה 
וחוט מתוח מזו זו, ומודד מן החוט ולחוץ. ועושים את התחומין מרובעין ולא עגולין, כדי 

להרויח את הזוויות.
לה  )שמוסיפין  ‘אבר’  שונים ‘מאברין’ מלשון  ויש  עוברה,  שונים ‘מעברין’ כאשה  יש 

אברים(.
‘מערת המכפלה’ - י”א שני בתים זה לפנים מזה, ונקראת ‘מכפלה’ שכפולה בזוגות, וי”א 
והפיל לאברהם אבינו בתוך  ונקרא אמרפל שאמר  נמרוד שמו,  גביו. י”א  ועליה על  בית 
על  כולו  העולם  כל  את  במלכותו  שהמריד  נמרוד  ונקרא  שמו,  אמרפל  וי”א  האש,  כבשן 
ה’. ‘ויקם מלך חדש על מצרים’ - י”א חדש ממש, וי”א שנתחדשו גזירותיו, ועשה את עצמו 

כאילו לא ידע את יוסף.
שלשון  אחד  דבר  רק  ממנו  ימים, ולמד  י”ח  אושעיא בריבי  רבי  אצל  נתגדל  יוחנן  רבי 
המשנה הוא כיצד ‘מאברין’, ולמד גם לב כל אחד מתלמידיו כמה חריפות יש מזה לזה וכמה 
למד כל אחד יותר מחבירו. וי”א שדוקא במשניות למד רק דבר אחד, אבל ברייתות וגמרות 

למד ממנו הרבה.
באמה, ואצל  ארבעה  ארבעה  יושבין  היו  אושעיא  רבי  אצל  תורה  לומדין  כשהיו 
מאיר  כרבי  בדורו  בריבי  אושעיא  באמה. רבי  ששה  ששה  ישבו  שמוע  בן  אלעזר  רבי 

בדורו, שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו.
של  - כפתחו  שמוע  בן  אלעזר  רבי  וי”א  ר”ע  י”א  ראשונים -  של  ליבן  יוחנן:  רבי  אמר 
אולם, ושל אחרונים - י”א רבי אלעזר בן שמוע וי”א רבי אושעיא בריבי - כפתחו של היכל. 
ואנו, כמלא נקב מחט דק ביותר. והוסיף אביי שאנו כיתד שנועצין בכותל בנקב צר ונכנס 
בדוחק, שאין אנו יכולין להבין מה ששומעין כי אם מעט ובקושי. ורבא אמר שלא נכנס בנו 

סברא אלא מעט, ורב אשי אמר שאנו מהירין לשכוח.
בני יהודה נתקיימה תורתם בידם ובני גליל לא - א. שבני יהודה היו מדקדקים לחזור 
בלשון שהיו שומעין מרבן, וע”י כן היו יודעים להניח סימנים נאים שלא ישכחו, ובני גליל 
לא דקדקו. ב. שבני יהודה למדו מרב אחד, ובני גליל לא. ג. שבני יהודה ‘גלו מסכתא’ - י”מ 
שלמדו לאחרים, וי”מ שפירשו שמועותיהן ודקדקו בטעמו של דבר עד שמתיישב בלבן - 

ובני גליל לא.
עמוד ב’.

מנין שמחל הקב”ה לשאול על עון של נוב עיר הכהנים, שאמר לו שמואל שיהיה עימו 
במחיצתו.

בני יהודה דקדקו בלשונם, ובני גליל לא דקדקו, אלא דיברו בשפה רפה ולא הבינו את 

כוונתם, ולפעמים היה משמע מדבריהם שטויות הרבה או הזכרת גנאי לדיין.

השפחה שהיתה בבית רבי היתה מדברת לתלמידים ברמיזה שיפסיקו את סעודתן או 
שישבו לאכול. וכן נהגו אמוראים לדבר ברמיזה כשרצו שלא יבינו אחרים.

אמר רבי יהושע בן חנניה מימי לא נצחני אדם, חוץ מאשה שהוכיחה לו על שלא שייר 
העוברת  כבושה  בדרך  כשעבר  לו  שהוכיחה  ותינוקת  השמש,  למאכל  בקערה  ממאכלו 
בשדה, ואמרה לו ליסטים כמותך כבשוה. ותינוק שאמר לו דרך זו ארוכה וקצרה וזו קצרה 
לאחוריו,  לחזור  והוצרך  ופרדסין  גנות  מוקפת  והיתה  וארוכה  קצרה  בדרך  והלך  ארוכה, 
ועד  מגדולכם  אתם  גדולים  חכמים  שכולכם  ישראל  ‘אשריכם  לו  ואמר  ראשו  על  נשקו 

קטנכם’.

רבי יוסי הגלילי שאל את ברוריה ‘באיזו דרך נלך ללוד’, אמרה לו שוטה לא כך אמרו 
חכמים ‘אל תרבה שיחה עם האשה’, היה לך לומר ‘באיזה ללוד’.

דף נ”ד, יום ו ‘ י”ד תשרי תשפ”א. 

הלימוד היומי מוקדש לזכות ידידנו שלום יוסף חיים בן מרים לאה הי”ו
להצלחה וסיעתא דשמיא בכל הענינים.

עמוד א’
בפיו,  תורה  דברי  המוציא  אבל  משכחה.  והוא  אצלו  משתמרת  תורתו  בלחש אין  הלומד 
בבטנך, ואימתי  שתשמרם  בזמן  נעימים  תורה  ימים. דברי  ומאריך  מתקיימת  תורתו 
הדבר  אליך  קרוב  ובלחישה. ‘כי  בגימגום  ולא  בפה,  ומוציאן  כשסודרן  בבטנך  תשמרם 

מאד’ אימתי קרוב אליך - בזמן שבפיך ובלבבך לעשותו.
אדם  ששימש  מפני  לו’  ‘הניחו  ואמרו  למקום,  בשריפה  אליעזר נתחייב  רבי  של  תלמיד 

גדול.

שמואל אמר לרב יהודה ‘חטוף ואכול חטוף ושתה’, שעולם הזה דומה לחופה ההולכת 
מהר, שהיום ישנו ולמחר איננו.

המהלך בדרך ואין עימו לויה, יעסוק בתורה. החש בראשו, בגרונו, במעיו, בעצמותיו, בכל 
גופו, יעסוק בתורה.

אימתי שמחה לאיש - בזמן שמענה בפיו כששואלין ממנו דבר הלכה. לשון אחר: אימתי 
שמחה לאיש במענה פיו, בזמן שיודע לדרוש הלכות חג בחג.

מקום שנאמר נצח סלה ועד - אין לו הפסק עולמית.
על  ומחזר  יושב  אלא  בשוק  ולבא  לצאת  רודף  לבריות, ואינו  ומרוצה  נעים  שהוא  מי 
וכן מי שאין לו גסות ומלמד  תלמודו, תלמודו מתקיים בידו, ואם לאו אינו מתקיים בידו. 

תורה 

לתלמידים, ומי שאינו נלאה מלחזור על תלמודו וללמד לאחרים.

מתקיים  תלמודו  ואוכלת  שמסרחת  וי”א  ואוכלת  שדורסת  כחיה  עצמו  שמשים  מי 
בידו. י”מ שאינו מקפיד על אכילתו שיהיה מעונג או מבושל לגמרי. וי”מ שמחזר על תלמודו 
מיד כשמקבלו מרבו או שמנבל עצמו על דברי תורה )ולא מי שאין מקפיד במאכלו, שדרך 

ת”ח להקפיד שיהיה בדרך גדולה וכבוד(. ואם עושה כן הקב”ה עושה לו סעודה.

אם לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל, וי”א שאין כל אומה ולשון 
שולטת בהן.

אם אדם משים עצמו כמדבר שהכל דשין בו, תורה ניתנה לו במתנה, ונחלו א-ל, ועולה 
לגדולה. ואם מגיס ליבו הקב”ה משפילו, ואם חוזר בו הקב”ה מגביהו.

עמוד ב’
דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהם מוצא בהם טעם, דברי תורה חביבין על לומדיהן כל 

שעה ושעה כשעה ראשונה, ומעלת חן על לומדיה.

עסקיך  להניח  ופתי  שוגה  עצמך  תעשה  התורה  אהבת  - בשביל  תמיד  תשגה  באהבתה 
ולרוץ לדבר הלכה. כמו רבי אלעזר בן פדת שהיה יושב ועוסק בתורה בשוק התחתון של 

ציפורי, ושכח סדינו בשוק העליון. פעם אחת בא אדם ליטלו ומצא בו שרף.

יד ירבה’ - אם אדם עושה תורתו חבילות חבילות, שלומד  ‘הון מהבל ימעט וקובץ על 
הרבה ואינו חוזר עליה, אין תלמודו מתקיים בידו, אבל אם לומד מעט מעט וחוזר עליה, 

ירבה ]חכמה[.

כיצד סדר משנה: משה למד מפי הגבורה, שנה פירקו לאהרן וישב לשמאל משה, לאחר 
חזר  יהודה  ולרבי  אהרן,  לשמאל  ואיתמר  משה  לימין  אלעזר  וישב  אהרן,  לבני  שנה  מכן 
אהרן לימין משה. לאחר מכן שנה משה לזקנים ואח”כ לכל העם. נסתלק משה ושנה להן 
אהרן, נסתלק אהרן ושנו להן בניו, נסתלקו בניו ושנו להן זקנים. נמצא ביד כולם ארבעה. 
ולא לימד משה לכולם יחד כדי לחלוק כבוד לאהרן לבניו ולזקנים. ומה שלא לימד משה 
לאהרן ארבע פעמים וכן אהרן לבניו וכו’, כדי שילמדו כולם ממשה שלמד מפי הגבורה ויש 

יותר סיעתא דשמיא.

מפי  ומשה  משה  מפי  שלמד  מאהרן  וחומר  קל   , פעמים  ארבע  לתלמידו  לשנות  חייב 
הגבורה כך, ק”ו בהדיוט מפי הדיוט.

חייב אדם לשנות לתלמידו עד שילמדנו, ועד שתהא סדורה בפיהם, וחייב להראות לו 
פנים )ללמדו, לתת טעם בדבריו בכל אשר יוכל(.

שלשה שהיו מהלכין בדרך - הרב באמצע וגדול בימינו וקטן בשמאלו.
רב פרידא לימד לתלמיד אחד ארבע מאות פעמים, יום אחד ביקשו לרב פרידא לטפל 
בדבר מצוה וגרם לתלמיד להסיח את דעתו, ולימד אותו שוב ארבע מאות פעמים. שאלוהו 
ובחר  עוה”ב,  ודורו לחיי  הוא  או שיזכה  עוד ארבע מאות שנה  רוצה לחיות  קול אם  בבת 

שהוא ודורו יזכו לחיי עוה”ב, ונתנו לו שניהם.

אין תורה נקנית אלא בסימנים.
צריך לקבוע עתים לתלמידים, שידעו העת לבא וללמוד.


