
 

 

 

 

 

 מי שבא בדרך וחשכה לו והיה מכיר אילן או גדר

)והאילן בסוף אלפיים ממקום רגליו, ומהאילן לביתו : מי שבא בדרך, וחשכה לו, והיה מכיר אילן או גדר המשנ )מ"ט ב'(

 . )לפי שלא בירר ד' אמות של מקום שביתתו( , ואמר "שביתתי תחתיו", לא אמר כלוםאלפיים(

 מאי לא אמר כלום? )ומברר(

 .1לא מצי אזיל אמר רב: לא אמר כלום כל עיקר, דאפילו לתחתיו של אילן (1)

 אילן חמר גמל; לביתו. אבל לתחתיו של אילן מצי אזיל, ונעשה תחתיו של ,ושמואל אמר: לא אמר כלום (2)
 .)ראה להלן(, מודדין לו מן הדרום. בא למדוד מן הדרום, מודדין לו מן הצפון )של האילן( בא למדוד מן הצפון

 . )וכיוון שלא בירר ד' אמותיו, לא קנה כלום(תריה דרב? משום דלא מסיים א אמר רבה: מאי טעמא )נ' א'(

 .2דרב? משום דקסבר כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו אמר רבה: מאי טעמא - ואיכא דאמרי

. מאן דאמר משום דלא (3)שתחת האילןמאי בינייהו? איכא בינייהו דאמר ליקנו לי בארבע אמות מגו שמונה 
. ומאן דאמר משום כל שאינו בזה אחר זה אפילו )עדיין אינו נחשב מבורר(אתריה  מסיים אתריה, הא לא מסיים

 .ודה רב לשמואל()ומבבת אחת אינו, האי כארבע אמות דמי, דהכא ארבע אמות קאמר 

אלא באילן שתחתיו שמוֶנה  )אליבא דרב שלא אמר כלום כל עיקר(אמר רב הונא בריה דרב יהושע: לא שנו  )נ' ב'(
. אבל באילן שתחתיו ֶשבע אמות, הרי מקצת ביתו או דהאי גיסא ולא הוי סיום( ,א למימר דהאי גיסא בחר)דאיכ אמות
 .ודה רב לשמואל(שב שסיים שביתתו, וקנה שם בית, ומ)באותה אמה אמצעית, ונחניכר 

 כוותיה דשמואל.  תניאכוותיה דרב.  תניא

לא אמר כלום.  ואמר שביתתי תחתיו,ילן או גדר, מי שבא בדרך וחשכה לו, והיה מכיר א: כוותיה דרב תניא
הלך את כולו וחוצה מ הגיע לאותו מקום,מהלך עד שמגיע לאותו מקום.  אבל אם אמר שביתתי במקום פלוני,

 לו אלפים אמה.

במקום המסויים, כגון ששבת בתל שהוא גבוה עשרה טפחים והוא  ה דברים אמורים?במ( הברייתא:)המשך 
אבל  ;וכן בקעה שהיא עמוקה עשרה והיא מארבע אמות ועד בית סאתים ,ית סאתיםמארבע אמות ועד ב
 וכו'. .)לבד מאלפיים משם והלאה( אלא ארבע אמות)בתוכו( אין לו  במקום שאין מסויים,

? כשסיים ד' אמות )דבמקום שאינו מסויים קני ליה מיהא ד' אמות לשביתה, ואלפיים מהן לכל רוח(במה דברים אמורים 
 אמות שקבע, לא יזוז ממקומו.ד' ; אבל לא סיים ואמר באותן ד' תהא שביתתי( ,)שהיה לו בהן סימן אילן או אבןע שקב

                                                

. דהא לא סיים ,ותחת האילן נמי לא קנה שביתה .שהרי במקום רגליו אין לו שביתה, שהרי עקר דעתו ולבו מכאןולא יזוז ממקומו,  . 1
הואיל ולא פירש איזו ארבע אמות  ,שכל תחתיו של נוף האילן לתוך אלפים אמה למקום רגליו, מפרשינן טעמא דרב לקמןואע"פ 

 . רש"י. לאו שביתה היא ,בחר לו בתחתיו של אילן

פירוש, כשם שאין לו לאדם לקנות ארבע אמות מקום שביתה אחרי שכבר קנה במקום אחר, כך אין לו לקנות שיעור שתי שביתות  . 2
 בבת אחת. רי"ף ורא"ש. 

 תמני, דלקמן מוקמינן באילן שיש תחתיו שמונה אמות. רש"י.  להכי נקט מגו . 3

 ת”בעזהשי

 "אפתש תשרי י
 נ'| דף:  ד| פרק:  עירוביןמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 לימא תיהוי תיובתיה דשמואל! )ואמרינן( 

תרי אלפי וארבע )של אילן( אמר לך שמואל, הכא במאי עסקינן, כגון דאיכא ממקום רגליו ועד עיקרו )ומתרץ( 
)שאם אתה נותן לו שביתה , דאי מוקמת ליה באידך גיסא דאילן לשביתה, ואלפיים אמה לתחומו( )ארבע אמותגרמידי 

)תחת האילן, . אי סיים ד' אמות )נמצא שעומד בכניסת השבת חוץ לתחומו(קם ליה לבר מתחומא בצדו השני של האילן( 

  .4, מצי אזיל. ואי לא, לא מצי אזילבצד הסמוך לו(

 שיטות הראשונים 

פירשו שקנה שביתה תחת האילן,  וב הראשוניםר: אמר לא אמר כלום לביתו, ונעשה תחתיו של אילן חמר גמל שמואל
פירש שכיון שלא סיים מקום  ורבינו חננאל. 5אלא שאין מקום שביתתו ידוע, ונעשה כל תחתיו של אילן חמר גמל

 .6שביתתו, קנה שביתה לחומרא בשני המקומות, במקום רגליו ותחת האילן

, 7, לחומרא, שבאופן שלא קנה שביתה תחת האילןרש"י: דעת הדין כשלא קנה שביתה תחת האילן, האם הפסיד מקומו
 משם אלפיים לכל רוח. הלן, סובר בזה לקולא, שיש לו על כל פנים, לוהרמב"ם. אין לו אלא ד' אמות ממקום רגליו

סקו כרב שלא אמר כלום כפשוטו, ואין לו אלא ד' פ והאור זרוע ,ריא"ז, 8הראב"ד: מחלוקת רב ושמואל, הלכה כמי
 פסקו  ,והטור ,המרדכיא, הרא"ש, הריטב" ,הרשב"אהרמב"ן, . 10כתב שהלכה כשמואלהרי"ף . 9אמות ממקום רגליו

                                                

ממקום עמידתו, שאז אפילו אם לא סיים  )וד' אמות(בתוך אלפיים  ילןכל האמה ששמואל אמר שקנה שביתה, זה רק כאשר  כלומר . 4
 מחוץ לאלפיים, מודה שמואל שאם לא סיים מקום שביתתו, אינו קונה כלל. חלק מהאילןקנה. אבל כאשר 

 פחות רוחב שטח האילן.  לכל רוחאלפיים  מהאילןלו  ויש . 5

, שמואל סובר שאינו רשאי ללכת, אלא רק באלפיים שממקום רגליו עד רש"י()והיא הלישנא אחרינא שבפירוש לדעת רבינו חננאל  . 6
האילן. כי הוא קנה שביתה באחד משני המקומות, או במקום רגליו, או תחת האילן. ולכן יש להחמיר עליו שלא ילך מן האילן לצד 

שביתה תחת האילן. וכשיש אלפיים שלימות  קנה שביתה במקום רגליו. ואינו יכול לחזור ממקום רגליו לאחור, שמא קנה ביתו, שמא
ראה מהלך אחר בפירוש הסוגיא,  רמב"םולממקום רגליו עד האילן, אין לו מהאילן לצד ביתו ולא ממקום רגליו לצד אחוריו כלום. 

 .יג( )סי'רא"ש  .(מ"ט ב', ד"ה ושמואל) וריטב"א רשב"א .)הל' עירובין ז,ה(ראב"ד . )ד"ה ושמואל(רש"י  -מקורות  להלן.

)ראה רש"י, ס' א', ד"ה ואסור לעירובו, שכתב שבהולך בדרך אסור לזוז לפי רש"י, כגון שהיה האילן מחוץ לאלפיים ממקום רגליו  . 7
ך אלפיים . ולדעת הרמב"ם אפילו אם היה בתו(והוא הדין באינו יכול להגיע לתחומו מבעוד יוםממקומו משום שעקר דעתו מכאן. 

 לא קנה שביתה תחת האילן, וכדלהלן. גם כן אלא שלא סיים מקומו,

)הל' הראב"ד על הרמב"ם וצ"ב שבהשגות . )נ' ב', ולעניין פסק וכו'(שהראב"ד פסק כרב. ובריטב"א  )חי' מ"ט ב'("א כן מבואר ברשב . 8
 סותר שיטתו., עירובין ז,ה(

יה, ואפילו אמר ליקנו לי ארבע מגו תמני לאו מידי דקיימא לן כההוא טעמא דקאמר דלא מסיים אתר )הובא ברשב"א(דעת הראב"ד  . 9
אמר, דהא לא מסיים אתריה. והרשב"א חלק עליו, וכתב דכשתמצא לומר דהלכה כרב, קיי"ל כההוא טעמא בתרא, דבזה אחר זה לא 

 קנה.

מתוך שבעה דמקצת ביתו הרי"ף הביא מימרת רב הונא דדוקא ארבעה בשמו הרז"ה, רמב"ן, רשב"א, ריטב"א ור"ן. אלא ש וכן כתבו . 10
אלפים אמה פחות מקום  מסוים, קנה שביתה שם, ולכאורה קשה, הלא לשמואל בכל גוני קונה שביתה תחת האילן ויש לו ארבעת

ין לו א ,דלשמואל היכא דאין מקצת ביתו ניכר )ד"ה וכן דעת הרי"ף, שכתב שסוברוביה"ל  )או"ח תט,יא(! וראה ב"י רוחב האילן
כתב: ופסק  (, וצעיר ממנו, סי' נב)בן דורו של הרי"ף אמנם בספר העיתים .(לום. ומפרש כפירוש רבינו חננאל, לעילמהאילן ולהלן כ

הגאון ר' יצחק בהלכות דידיה דהלכתא כוותיה דרב, דכל רב ושמואל הלכתא כוותיה דרב באיסורא, ובתר דכתבינן הא חזינן דכתב 
)וכנראה הנוסח ממה דפסק בהלכות דיליה  והדר ביה( של הרי"ף ו לתשובה כלשהי)אולי כוונתהגאון ר' יצחק בדוכתא אחרינא 

 .(, ובידינו נשתיירו שרידים גם לפסיקתו הראשונהשלפנינו עודכן בשלב מאוחר יותר, על ידי הרי"ף או מעתיקים
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פסק שהקונה שביתה בריחוק מקום ולא סיים מקום שביתתו, לא קנה שביתה שם  רמב"םוה. רש"יכשמואל, וכפירוש 
 .13הרמב"ם. והוסיף דעת וסיעתו הרמב"ןפסק כדעת  12והשו"ע .11ה עומד בו כשחשכה, קנהכלל, אמנם במקום שהי

  שולחן ערוך

 (תחומין, סימן תטעירובי או"ח, הלכות )

ן אֹו ּגָּ  יא.  יר ִאילָּ ּכִ ֶרְך ּומַּ ּדֶ א ּבַּ ּבָּ ֶ יִ ִמי ש  ְלּפַּ סֹוף אַּ הֵדר ּבְ ּמָּ יו,  ...ם אַּ ְחּתָּ קֹום ּתַּ ִים, ְולֹא ִיֵחד מָּ ְלּפַּ תֹוְך אַּ ן ּבְ ִאילָּ ל הָּ ל ִאם ֵאין ּכָּ ֲאבָּ
ֵהם חוּ  ֶ ּמֹות ש  ע אַּ ְרּבַּ ל אַּ ְעּתֹו עַּ דַּ ה ּבְ יָּ א הָּ ּמָּ ֶ ש  ה ּדְ ִביתָּ ְ ה ש  נָּ אן, לֹא קָּ ְעּתֹו ִמּכָּ ר ּדַּ קַּ ֲהֵרי עָּ ֶ ה, ש  נָּ אן לֹא קָּ ם ּכָּ ִים, ְוגַּ ְלּפַּ ץ ְלאַּ

ִת  ִביתָּ ְ ר: ש  מַּ אָּ ֶ גֹון ש  תֹו, ּכְ ִביתָּ ְ ִים ְולֹא ִיֵחד ְמקֹום ש  ְלּפַּ ּלֹו עֹוֵמד ּתֹוְך אַּ קֹומֹו. ְוִאם ּכֻּ זּוז ִמּמְ ה ְולֹא יָּ עָּ ְרּבָּ יו, ֵיש  לֹו אַּ ְחּתָּ י ּתַּ
קֹומֹו לְ  ִפים ִמּמְ ם ֲאלָּ ָּ ה, ֵיש  לֹו ש  ּמָּ ִרים אַּ ן ֶעש ְ ִאילָּ עּור הָּ ִ גֹון ִאם ש  ן; ּכְ ל ִאילָּ ֶ יו ש  ְחּתָּ ְך ּתַּ ֶ עּור ֶמש  ִ ּ ן חּוץ ִמש  ִאילָּ ד הָּ צַּ

ְמּבָּ  רַּ ה. ּוְלהָּ ּמָּ ִרים אַּ חֹות ֶעש ְ ִים ּפָּ ְלּפַּ ה "אַּ נָּ תֹו, לֹא קָּ ִביתָּ ְ ם ְמקֹום ש  קֹום ְולֹא ִסּיֵ ִרחּוק מָּ ה ּבְ ִביתָּ ְ ּקֹוֶנה ש  ם ם, הַּ ָּ ה ש  ִביתָּ ְ ש 
נּ  חֹוק ִמּמֶ לֹוִני, ְוהּוא רָּ קֹום ּפְ מָּ ִתי ּבְ ִביתָּ ְ ר: ש  מַּ ה; ְוֵכן ִאם אָּ כָּ ְ ש  חָּ ֶ ש  ה עֹוֵמד ּבֹו ּכְ יָּ הָּ ֶ קֹום ש  ּמָּ א ּבַּ ה ֶאּלָּ נָּ ִים, קָּ ְלּפַּ ּו יֹוֵתר ֵמאַּ

חְ  לֹוִני, ִאם ֵיש  ּתַּ ן ּפְ ת ִאילָּ חַּ ִתי ּתַּ ִביתָּ ְ אֹוֵמר: ש  ְמקֹומֹו. ְוהָּ ה ּבִ ִביתָּ ְ ֲהֵרי לֹא ש  ֶ ה ש  ִביתָּ ְ ה ש  נָּ ּמֹות אֹו יֹוֵתר, לֹא קָּ מֹוֶנה אַּ ְ יו ש  ּתָּ
דְ  ְצפֹונֹו אֹו ּבִ ּבִ ֶ ּמֹות ש  ד' אַּ רֹו, אֹו ּבְ ִעּקָּ ּבֹת ּבְ ְ ן ִלש  ּוֵ ִריְך ְלִהְתּכַּ ְך צָּ תֹו. ְלִפיכָּ ִביתָּ ְ ן ְמקֹום ש  ּוֵ חֹות ּכִ יו ּפָּ ְחּתָּ ה ּתַּ יָּ רֹומֹו. ְוִאם הָּ

ּמֹות,  מֹוֶנה אַּ ְ ּ ִריִמש  ת הָּ עַּ ם. ְוֵכן ּדַּ ּיָּ ת ְמקֹומֹו ְמסֻּ ֲהֵרי ִמְקצָּ ֶ ה; ש  נָּ יו, קָּ ְחּתָּ ּבֹת ּתַּ ְ ן ִלש  ּוֵ ֶזה."ְוִנְתּכַּ   ף ּבָּ

 

                                                

תה תחת האילן! בביאור דבריו ופסיקתו צ"ב, שכן אם פסק כרב, מדוע במקומו קנה שביתה! ואם כשמואל, היה צריך לקנות שבי . 11
ביאר שפוסק כשמואל, והבין הרמב"ם שאצל האילן לא קנה שביתה כלל, כיון שלא  )עירובין ז,ה(האריכו המפרשים. המגיד משנה 

דרך מחודשת  )או"ח תט,יא(, ובמקום רגליו קנה שביתה ויש לו משם ולהלן אלפיים אמה לכל רוח. וראה בביאור הגר"א סיים מקומו
 שהוא בדוחק. והדברים צ"ב. )ד"ה וכן דעת(ת דבריו, שפסק כרב. וכתב בביה"ל בהבנ

, הרמב"ם פליג על שאר הראשונים בתרתי: א. לחומרא, שהקונה שביתה בריחוק מקום, אף כשכל האילן תוך אלפיים, אם לא לסיכום 
. ב. לקולא, גם כשאין תחתיו של אילן( )ולשאר ראשונים קנה שביתה חוץ משיעורסיים מקום שביתתו, לא קנה שם שביתה כלל 

   .)ולשאר ראשונים לא יזוז ממקומו(האילן עומד בתוך אלפיים שלו, קנה על כל פנים במקום שהיה עומד בו כשחשכה 
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)כשיש שם אלפיים האלפיים אמה שבין מקום רגליו למקום האילן  שלדעת רבינו חננאל, כאמור, גם לפי שמואל יש לו רק יש להעיר . 13
, אבל לא מעבר לכך משני הצדדים כלום. ולדעת הרמב"ם לא קנה אלא במקום רגליו ומשם יש לו אלפיים לכל רוח. נמצא, שלימות(

כל שכן לפוסקים כרב. ורק . ו)כל אחד מטעמו(שגם לפירוש רבינו חננאל וגם לפירוש הרמב"ם אין לו מעבר לאילן והלאה כלום 
 . טות(רי"ף. עיי"ש שדן בשי)ד"ה וכן דעת הלמפרשים כרש"י בשמואל ופוסקים כמותו, יש לו מהאילן אלפיים לכל רוח. ע"פ ביה"ל 

 ת”בעזהשי
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