
 

 

  

  

  

  תחום הגחלת והשלהבת, ועוד דינים שנאמרו בהם

(אין חברו מעכב באיסור בכל מקום  (כגון שהדליק נר בשלהבת חברו)חלת כרגלי הבעלים, ושלהבת הג: משנה (ל"ט א')

(אין חייבים קרבן מעילה, דלית ביה ולא מועלין  (מדרבנן). גחלת של הקדש מועלין בה, ושלהבת לא נהנין תחומין)

  . המוציא גחלת לרה"ר חייב, ושלהבת פטור.ממשא)

ו בגחלת: הגחלת כרגלי הבעלים, ושלהבת בכל מקום.  גחלת של הקדש מועלין חמשה דברים נאמר: תנו רבנן

אסורה, ושלהבת מותרת. המוציא גחלת לרשות  בודה זרהלא נהנין ולא מועלין. גחלת של עבה, ושלהבת 

  אסור בגחלתו ומותר בשלהבתו.  ,הרבים חייב, ושלהבת פטור. המודר הנאה מחבירו

?! (מדרבנן), ומאי שנא דהקדש דאסירא (לגמרי אפילו מדרבנן)דשריא  זרהבודה מאי שנא שלהבת ע (ומברר)

דמאיסה ובדילי אינשי מינה, לא גזרו בה רבנן. הקדש דלא מאיס ולא בדילי אינשי מיניה, בודה זרה ע (ומבאר)

  גזרו ביה רבנן. 

(בלא שלהבת כל שהוא : המוציא תניאוהא  (ומקשה)המוציא גחלת לרשות הרבים חייב, ושלהבת פטור.  (שנינו:)

  חייב?! שיעור)

   1אמר רב ששת: כגון שהוציאו בקיסם.

  היכי משכחת לה?!  ,אלא הא דתנן: המוציא שלהבת פטור (ומקשה)

(שהיתה דולקת ברשות היחיד סמוך לרשות הרבים, ונפח בידו וניתק שלהבת  שות הרביםכגון דאדייה אדויי לר (ומתרץ)

  . והפריחה לרשות הרבים)

  ערוךשולחן 

  (או"ח, הלכות תחומין, סימן שצז)

ְלהֶ    .יג ַ ַרְגֵלי ַהּנֹוֵתן; ֲאָבל ִאם ִהְדִליק ֵנר אֹו ֵעץ ִמׁשּ א ּכְ ה ֶאּלָ ֶחֶלת, לֹא יֹוִליֶכּנָ יֹום טֹוב ּגַ ּוא ֶבת ֲחֵברֹו, ֲהֵרי הָלַקח ֵמֲחֵברֹו ּבְ

ִהְדִליק. ַרְגֵלי ֶזה ׁשֶ   ּכְ

  תחום מי בורות

. ושל אנשי אותה העיר, כרגלי (אין מוליכים המים אלא כרגלי בעל הבור)חיד, כרגלי היחיד בור של י: משנה א')(ל"ט 

  2., כרגלי הממלא(העשויים לעוברי דרכים)אנשי אותה העיר. ושל עולי בבל 

הרי הן  ,נובעיןנהרות המושכין ומעינות ה: ורמינהו, בור של יחיד כרגלי היחיד, תנןרמי ליה רבא לרב נחמן: 

  ! )לית ליה שביתה ,דכל מידי דנייד( אדם כרגלי כל

                                                

  . רש"י.ואבו עצמו שיעור הוצאה. שכיון שיש לו דבר להידבק בו, חשובה היא בכל שה שאין  . 1
  .רש"י פני שהוא הפקר, ונקנה בהגבהה. וסובר התנא שחפצי הפקר אינם קונים שביתה לעצמם במקומם.מ  . 2

  ת”בעזהשי

  "בפתש חשון ג
 ל"טל"טל"טל"ט| דף:  הההה| פרק:  ביצהביצהביצהביצהמסכת: 



 

 

  

  

  

  במכונסין.  ?הכא במאי עסקינן ליה: התם בנובעין,אמר 

  אתמר נמי, אמר רבי חייא בר אבין אמר שמואל: במכונסין. 

  : )3(וכגון שמילא לצורך חבירואתמר, מילא ונתן לחבירו 

  . (שנעשה זה שלוחו, וקנה לו)רב נחמן אמר: כרגלי מי שנתמלאו לו 

  ב ששת אמר: כרגלי הממלא.ר

 (רב נחמן)דכולי עלמא בירא דהפקרא היא. אלא הכא במגביה מציאה לחבירו קא מיפלגי, מר  )ומסיק( (ל"ט ב')

  .(חברו, אלא המגביה קנה)סבר לא קנה  (רב ששת), ומר (חברו)סבר קנה 

  שיטות הראשונים

ירב אחד מן העיר לצפון ואחד שאם ע, ור"ן ,רשב"אראב"ד,  דעת :רשל אנשי אותה העיר, כרגלי אנשי אותה העיבור 

רשב"א שיש מי וכתב  4.שבור זה כבור שותפין ויש ברירה ,זה מוליך לרגליו לצפון וזה מוליך לרגליו לדרום ,לדרום

דבור של אנשי העיר, אין להם לעולם אלא אלפיים אמה לכל רוח, ואפילו עירב אחד מהן, לא יוליכם אלא  שאמר

  6סתם דבריו. והשו"ע 5אלפיים אמה.

אין להם שום שביתה לא במקומן ולא כרגלי פירש,  רש"י :הרי הם כרגלי כל אדם נהרות המושכים ומעיינות הנובעים

שהן כרגלי  )תוספתא(על פי  כתב הרא"שו 7.ז"יארדעת וכן  .הבעלים ולא כרגלי הממלא, אלא כל אדם מוליכן ברגליו

  9.השו"ע. וכן פסק הר"ןוכן דעת  8.הממלא

                                                

  דאי מלאו לעצמו, הא תנן בהדיא כרגלי הממלא. רש"י.    . 3
ואם עירב  .ים אמה לכל רוחימוליכן אלפ, אם לא עירב אחד מאנשי העיר ,(מהבור) לאיעיר מאבל אם אחד שאינו מאנשי אותה ה  . 4

או שלא  ,לן לרוח אחתוערבו כ, אא"כ לא לעצמו אסור להוליכן ולהזיזן ממקומןיהרי נכרי זה שמ, אחד מן העיר למזרח ואחד למערב

  רשב"א. .לא אחד מאנשי העיר ונתן לויאו שמ, עירב אחד מהן
  תב ב"י שכן משמע מפירוש רש"י, כדעה זו. וכן פסק הטור.וכ  . 5
דבדרבנן אמרינן  ןליימא , בפרט דקיהאזלינן בתר ת,מחוור דעה זומאחר שכתב הרשב"א שאין ובים של שלמה כתב דאו"ח שצז,יד.   . 6

הו"ד (. ראב"ד כרגלי אותה העיר)(ל"ט א', ד"ה רש"י  מקורות:. (אות מט)וכף החיים  (ס"ק לד)משנ"ב . וכן פסק הברירה אפילו להקל

  .)כא ב ברי"ף, ד"ה ושל( . ר"ן)ל"ט א', ד"ה ושל; עבוה"ק, בית נתיבות, ה,כא, עמ' שז(רשב"א . )ברשב"א
ונדין, אינן ראויים לקנות שביתה בין השמשות כל עיקר, והזוכה בהן ביום טוב אינן כרגליו בלבד, אלא אפילו  עיןונ הואיל והן נמשכין  . 7

  .ז"ריא ו זה עירב לצפון וזה עירב לדרום.לילך, ואפיל יכול ואאדם, כל אחד מוליכן בכל מקום שה לעשרה בניאם נתן מהן 
ות המושכין דהא בתוספתא בהך דנהר ,ואפילו מלאו אחר ,ואין לפרש כרגלי כל אדם כרגלי כל מי שהוא בידו עתהזה לשונו:   . 8

  . אלמא כרגלי הממלא וכרגלי כל אדם הכל אחד הוא, כרגלי הממלא ומעיינות הנובעין קתני
דכיון  ,והטעם .כגון ששייכים לאיזה עיר או ליחיד ,אפילו אינם הפקרשהם כרגלי הממלא,  (ס"ק לז)או"ח שצז,טו. וביאר המשנ"ב   . 9

כיון שנפסקו אז ממקום נביעותם או  ,שאז קנו שביתה בשביתתו ,הממלא אותםוהרי הם כרגלי  ,דניידי לא קנו שביתה אצל בעליהם

  . ממקום הלוכם

ממלאין מהם  ,אם היו באים מחוץ לתחום לתוך התחום, שעל הא דנהרות המושכין (הל' שביתת יום טוב, ה,יד)כתב הרמב"ם עוד   

 מקורות: . וכן פסק השו"ע.)מ" א'(רק מי שהוציאוהו וכתב הרב המגיד שלמד כן מהסוגיא שבפ .ואין צריך לומר ביום טוב ,בשבת

 )דפ' וילנא(גירסת התוספתא שלפנינו ואילו וס צוקרמנדל. דפמתאימה ל ש"שגירסת הרא(ד,ח. יש להעיר תוספתא . (סי' יא)רא"ש 

  . )הלכה ב, סעי' יא(ז "יאר .)רש"יכ ,תוספתא כפשוטהבוכן 
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אבל כל שנובעים, אף שאין יוצאים  10.נראה שפירוש מכונסים, שאינם נובעים רש"י: מדברי 'נובעים'ו 'מושכים' פירוש

ואף אם נובעים, אם פירש מכונסים שאינם נמשכים.  והראב"ד 11.מגומות נביעתן לימשך הלאה, אינם קונים שביתה

  13דבריו. סתם והשו"ע 12.אינם זוחלים אפילו מעט, לא ניידי, וקונים שביתה

 הרי הם כרגלי ,נתן מהם לאחרים אחר שמילא אותן לצרכו , דאפילורוב הראשוניםדעת : בור של הפקר כרגלי הממלא

פסק  והשו"ע 15., דהיינו דווקא בעודן שלו, ולא נתנן לאחר. הא נתנן לאחר, הרי הן כרגלי האחרראב"דודעת  14.הממלא

   16.כרוב הראשונים

רבינו חננאל, ודעת  .17כרב ששת דאמר כרגלי הממלאשהלכה  ר"ןו ,רא"שבינו תם, ר דעת :ונתן לחבירו מילא מים

   השמיט פלוגתא דרב נחמן ורב ששת.ורי"ף  18כרגלי מי שנתמלאו לו. דאמרשהלכה כרב נחמן,  ,רשב"ארש"י, רשב"ם, ו

  

                                                

  . רשב"א.לא בכתףיים או שמאלא שנתכנסו שם מן הגשמ  . 10
נות הנובעין ואין יוצאין מגומות יפירש נהרות המושכין היינו סתם נהרות שיש להם משך להלאה ממקום מקור נביעתן, מעי שהוא  . 11

  . רשב"א.נביעתן לימשך הלאה
מועטת והולכין לאט  זחילתןמרובה ומעינות הנובעים שנהרות המושכים ממי הגשמים ושלגים שזחילתן  כי קאמר:ולפי פירושו ה  . 12

  . רשב"א.לא קני שביתה ,משום דניידי וכל דנייד ואפילו כל דהו ,הרי הן כרגלי כל אדם
). מקורות: ראב"ד (הו"ד ברשב"א יג). וכן פירש המשנ"ב (ס"ק לואו"ח שצז,טו. ובב"י הביא רק דברי רש"י. וכן פסק מג"א (ס"ק   . 13

  בוה"ק, בית נתיבות ה,כא, עמ' שיא). מאירי (ביצה ל"ט א', ד"ה המשנה התשיעית בור). ומאירי). רשב"א (חי' ד"ה הכא; ע
כי מטא לידא דמאן דזכי ביה הוה ליה כבעלים דאמרינן יש  ,דמידי דהפקרא לרבנן כיון דלא קני שביתה לנפשיה ,וטעמא דמילתא  . 14

  .הבהמה וכלים כרגלי הבעליםכדתנן  ,הרי הן כרגליו ,וכיון שהוברר הדבר דלדידיה נינהו .ברירה
 .אפילו חוץ לתחום ,וחבירו לחבירו ,נותן אדם חבית לחבירו :יהודה אומר ביבפרק המוצא תפילין (צ"ה ב') ר הא דתנןוהביא ראיה מ  . 15

חפצי ורבי יהודה סבר כרבנן ד ,ואוקמה רב אשי (צ"ז ב') בחבית דהפקרא ומיא דהפקרא .היבעל ילא תהלך זו יותר מרגל :אמרו לו

לרבנן דאמרי נכסי הפקר  ,אלמא .סבירא להו כר' יוחנן בן נורי דחפצי הפקר קונים שביתה 'אמרו לו'ו ,הפקר אינם קונים שביתה

הרי הם כרגלי מי שחזר וזכה  ,לא קנו שביתה גמורה אף ביד המגביה הראשון ואם נתנם לאחר ואחר לאחר ,אינם קונים שביתה

  רשב"א וריטב"א, בשם ראב"ד. ואפילו הם מאה או יותר. ,בהם

אלא בחלוקת השותפין  ,דלא שייך ברירה במה שאדם זוכה בו מן ההפקר ,דלא אמרו שהיא כרגלי הממלא מטעם ברירהוטעמו,   

ו שיש להם בעלים הכניסום , עכשילתא משום דכיון דנייחי בין השמשות אלא שלא היו להם בעליםיוכיוצא בזה, אלא טעמא דמ

אלא  "ט,ם שלא תתבטל שביתת בעלים ביוואין אומרי( הרי הם בכלל נכסיו של שנינתבטלה שביתתו, ו ,נתנן לאחרוכש .בכלל נכסיו

  ).או על ידי ברירה ,ממש "טי שהיו בעלים גמורים מערב יובמ
. נתמלאו לו)(השו"ע לשיטתו, שפסק כרגלי הממלא, כדלהלן פיסקה הבאה. ועיי"ש שהרבה פוסקים כמ"ד כרגלי מי שאו"ח שצז,טז   . 16

אף ַאַחר שמסרם לידו (ודלא כראב"ד). מקורות: רש"י (עירובין מ"ה ב', ד"ה כרגלי  - דבריו, כרגלי הממלא (ס"ק לט) וביאר המשנ"ב 

הממלא). תוספות (עירובין מ"ה ב', ד"ה ביו"ט; עירובין צ"ז ב', ד"ה הכא). ראב"ד (הו"ד ברשב"א וריטב"א). רשב"א וריטב"א (עירובין 

  ', ד"ה ושל עולי).מ"ה ב
. והמים (כשיטתו בבבא מציעא)ר"ת ודעימיה פירשו דלא כרש"י, אלא רב נחמן סובר בסוגיין המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו   . 17

נחשבים הפקר עד שבאים לרשות מי שנתמלאו לו, והם כרגליו. ורב ששת סובר המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו, והיינו משום 

ו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה, וכיון דלא זכי אלא מכוחו, הרי הם כרגלי הממלא. ולהלכה, המגביה מציאה לחבירו, קנה דאמרינן מג

  חבירו. וכרב ששת.
(לפיה סובר רב רש"י התקשה בגרסת הגמרא  לפי שהממלא כמגביה מציאה למי שנתמלאו לו, והמגביה מציאה לחבירו, קנה חבירו.  . 18

, מדברי רב נחמן בבבא מציעא (י' א') שהמגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו. ושינה לחבירו קנה חבירו) נחמן המגביה מציאה

לבור (שחב לאחריני) הגירסה כאן, ופירש כל הסוגיא (דלא כהלכתא) אליבא דמאן דאמר 'לא קנה חבירו'. ורשב"ם חילק בין מציאה 

  מגביה מציאה לחבירו קנה חבירו, גם כאן פוסקים כרגלי מי שנתמלאו לו.מי הפקר. ובין לרש"י בין לרשב"ם, אליבא דהלכתא, דה
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  20.תם כרבינופסק  השו"עו 19דין זה. רמב"ם וכן השמיט

  שולחן ערוך

  שצז) (או"ח, הלכות תחומין, סימן

ל    .יד י אֹוָתּה ָהִעיר; ְוׁשֶ ַרְגֵלי ַאְנׁשֵ ל אֹוָתּה ָהִעיר, ּכְ ָעָליו; ְוׁשֶ ַרְגֵלי ּבְ ל ָיִחיד ֲהֵרי הּוא ּכְ א.ּבֹור ׁשֶ ַרְגֵלי ַהְמַמּלֵ  ֶהְפֵקר, ּכְ

א; ָהיּו בָּ    .טו ַרְגֵלי ַהְמַמּלֵ ִכים ּוַמְעָינֹות ַהּנֹוְבִעים ֲהֵרי ֵהם ּכְ ִאים ֵמֶהם ְנָהרֹות ַהּמֹוׁשְ חּום, ְמַמּלְ חּום ְלתֹוְך ַהתְּ ִאים ִמחּוץ ַלתְּ

יֹום טֹוב.  ת, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ ּבָ ׁשַ   ּבְ

א.   .טז ַרְגֵלי ַהְמַמּלֵ ל ֶהְפֵקר ְלצֶֹרְך ֲחֵברֹו, ֲהֵרי ֵהם ּכְ א ַמִים ִמּבֹור ׁשֶ   ִמּלֵ
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ביאר השמטתם משום ו"ט ה,יד) (הל' שביתת יאמנם המגיד משנה  .דמשמע דבין לעצמו בין לאחר הרי הן לעולם כרגלי הממלא

  שסמכו על הכלל הידוע דהמגביה מציאה לחבירו קנה חבירו.
וכתב בביה"ל (ד"ה לצורך) שהרבה חולקים על פסק זה, ועל כן מסתברא לפסוק שלא כדברי המחבר, רק כרגלי מי או"ח שצז,טז.   . 20

(הו"ד רבינו תם רבינו חננאל (פירושו, ביצה ל"ט ב').  רות:שנתמלא בשבילו (ובפרט אם כבר הגיעו ליד מי שנתמלא לו). עיי"ש. מקו

; עבוה"ק, בית (ד"ה אלא. רשב"א ד"ה ובגמ') כא ב ברי"ף,(ר"ן . (ד"ה הכא)תוספות רשב"ם (הו"ד בתוספות). . בתוספות ורשב"א ועוד)

   .(הל' שביתת יום טוב, פרק ה). רמב"ם (סי' יב). רא"ש )נתיבות, ה,כא, עמ' שיג

  ת”בעזהשי

  "בפתש חשון ג
 ל"טל"טל"טל"ט| דף:  הההה| פרק:  ביצהביצהביצהביצהמסכת: 


