
 

 

 

 

 

 המערב בפת האם יש לו גם ד' אמות

. הנותן את עירובו )מלבד אלפיים לכל רוח(לו ארבע אמות  יש )ברגליו(אמר רמי בר חמא: הרי אמרו ָשבת  )נ"ב א'(
 , או לא? )מלבד האלפיים(יש לו ארבע אמות  )המערב בפת(

 ,ין לוואי אמרת א .על העשיר, שלא יצא ויערב ברגליו לא אמרו מערבין בפת אלא להקל, תא שמע :אמר רבא
 ! )דמפסיד ארבע אמות( האי להקל? להחמיר הוא

 י ניחא ליה, כי היכי דלא נטרח וניפוק. אפילו הכ)ודחי( 

 שיטות הראשונים

גמרא, הלכתא כרבא דיש לו אע"ג דדחי ליה דהר"מ מרוטנבורג בשם הרא"ש : כתב הנותן עירובו יש לו ד' אמות או לא
 .2השו"ע. וכן פסק 1)מלבד האלפיים(ד' אמות 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות תחומין, סימן שצז( 

ל ָאָדם ֵיש  א.  ֹו.  כ ָ ַבת ב  ָ ש   ֶׁ קֹום ש  ָ ֹוָתיו אֹו ֵמַהמ  ע ַאמ  ה ְלָכל רו ַח, חו ץ ֵמַאְרב ַ ָ ִים ַאמ  ַ  לֹו ַאְלפ 

  המחזיק בדרך האם דינו כעשיר או כעני

)היות שהחזיק הוא מותר לילך  (1) - , והחזירו חבירו3לילך בעיר שמערבין בה)מעירו( מי שיצא  משנה: )נ"ב א'(

רבי  (2). רבי יהודהדברי  , אסורין,)שלא החזיקו בדרך(, וכל בני העיר אמר "שביתתי במקום פלוני"(בדרך, דינו כבא בדרך ו
 .4אומר: כל שהוא יכול לערב ולא עירב, הרי זה חמר גמל מאיר

 ? )כל בני העיר שאסורין( , ומאי שנא אינהו)שמותר לילך( מאי שנא איהו )ומברר(

. איהו, כיון דנפק ליה )או פחות(שני בתים, וביניהן שני תחומי שבת  כגון שיש לו ?הכא במאי עסקינן )ומבאר(
 לאורחא, הוה ליה עני. והני, עשירי נינהו.

 רבי כיון שהחזיק בדרך קנה עירוב. דברי  (1) -מי שיש לו שני בתים וביניהן שני תחומי שבת  :נמי הכי תניא

                                                

לעיל בפרק בכל מערבין, ל"ב ב', כיון דאמר רבא הנותן עירובו יש לו ד' אמות וכו' אלמא דרבא לא הדר ביה.  דסתמא דגמרא קאמר . 1
 . )סי' טו(רא"ש 

 או"ח שצז,א.  . 2

חוקה מהם שני תחומי שבת כדי שילכו למחרת חוץ לעיר ארבעת שבני העיר עשאוהו שליח לעשות להם ערוב לעיר אחרת הר . 3
 . פירוש המשניות לרמב"ם.אלפים אמה

הוי קני, אבל השתא דיכול היה לערב ולומר שביתתי במקום פלוני, ולא אמר, מספקא  )שביתתי במקום פלוני(, ואי אמר ודאי עני הוא . 4
 והרי זה חמר גמל שאין לו אלא אלפים שבין ביתו לסוף התחום. רש"י.לן אי הוה דעתו לקנות שביתה בסוף התחום או בביתו, 
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או חבירו ואמר לו "לין פה, עת חמה הוא, עת צינה : אפילו מצרבי יהודהב רבי יוסייתר על כן אמר  (2). יהודה
 הוא", למחר משכים והולך. 

)האם צריך להחזיק , כולי עלמא לא פליגי דצריך. כי פליגי להחזיק ()"שביתתי בתוך התחום"אמר רבה: לומר  (1)

 . בדרך, או מספיק עמד לצאת(

 רבי יוסי)"שביתתי במקום פלוני". ל. כי פליגי לומר לא פליגי דצריך , דכולי עלמא)בדרך( ורב יוסף אמר: להחזיק (2)

 . אין צריך לומר, הואיל והחזיק גילה דעתו( רבי יהודהב

שבקיה עד דנחית  )לביתיה( רב יהודה בר אישתתא אייתי ליה כלכלה דפירי לרב נתן בר אושעיא. כי הוה אזיל
  דרגא, אמר ליה: בית הכא. למחר קדים ואזיל.

 ? יוסף, ואליבא דרבי יוסי בר יהודהכרב כמאן?  )ומברר(

  .5לא, כרבה ואליבא דרבי יהודה )ומבאר(

 שיטות הראשונים 

 . 6השו"עכרבי יהודה במשנה, שהוא מותר לילך, וכל בני העיר אסורים. וכן פסק  הרמב"ם: פסק הוא מותר לילך

נראה דכשאמרו שיש לו שני בתים, אורחא דמילתא נקט  הרמב"ם: מדברי תים וביניהן שני תחומי שבתמי שיש לו שני ב
כתבו שאם אין לו בית שם, כל שחזר ולא הלך אני אומר נמלך שלא  הרשב"א והריטב"א. אבל )והעיקר תלוי בהחזקה בדרך(

 . "םכהרמבסתם  8והשו"ע .7לילך שם

כדי לערב  (רק)איהו כיון דנפק לאורחא משום הליכה ממש, ולא  רש"י: פירש ה עניאיהו כיון דנפק ליה לאורחא הוי לי
 רק אפילו  ,שכל שיצא לדרך הרמב"ם. ודעת 9וריא"ז רבינו יהונתן, אור זרוע, רשב"א, ריטב"אברגליו, הוי ליה עני. וכן כתבו 

                                                

רבי בהוא אמינא הבינה הגמרא שרב יהודה בר אישתתא לא אמר שביתתי במקום פלוני, ועל כרחך שסובר כביאור רב יוסף בדעת  . 5
אמר שביתתי במקום פלוני, ונמצא שהוא גם אמר וגם החזיק , דלדידיה מספיק להחזיק בדרך. ובמסקנה הבינה שרבי יהודהב יוסי

 .שצריך גם לומר וגם להחזיק רבי יהודה)ובאמת לפי פירוש שני ברש"י, ורוב הראשונים, ראה להלן, בין לרבה בין לרב יוסף, דעת 
צה. בבא בתרא, קי"ד ב'. אלא אליבא דרבה עדיפא ליה לאוקמי משום דרבה ורב יוסף הילכתא כרבה, לבר מתלת: שדה, ענין, ומח

רבי לא גרסו במסקנה: לא, כרבה ואליבא ד )רי"ף, רמב"ם, אור זרוע, ח"ב עירובין סי' קנח, רשב"א ורא"ש(. אמנם ראשונים רבים רש"י(
 . ראה להלן.יהודה

 . (ירובין ז,ח' עהל)ם "רמב –מקורות או"ח תי,ג.  . 6

 כשיש לו בית בעיר האחרת.אבל . וזה לשון הרשב"א: ..)שם(. וכ"כ הב"ח )או"ח תי(. הובאו דבריו בב"י עירובין ז,ח( )הל'מגיד משנה  . 7
ועקר דעתו מכאן אנו חושבין אותו כבן העיר האחרת לענין זה שיהא כעני כיון שהחזיק בדרך ואע"פ שחזר...איהו כיון דנפק לאורחא 

וו להו הכיון דלית להו התם בית הוה ליה עני. אינהו, אע"ג דנפקי לאורחא, דהא החזירו חבירו קתני,  ואית ליה ביתא אחרינא תמן,
)חי', עבוה"ק, בית נתיבות ה,טו. צ"ב אם יש הבדל בין דברי הרשב"א בחידושיו לבין דבריו בעבוה"ק, לגבי אדם עשירים. רשב"א 

 . וכן כתבו הריטב"א והר"ן.שאמר בפיו שביתתי במקום פלוני, ואין לו בית בעיר האחרת(

 קא במי שיש לו שני בתים וכו'. עיי"ש.כתב שיש חולקים, דדו )תי,ב, ס"ק ז(או"ח תי,ג. והמשנ"ב  . 8

ואמרינן אף  ,דדוקא אם יציאתו היתה שלא על מנת לערב ורק ללכת למקום אחר בסוף ד' אלפים מכאן, זה נחשב לבא בדרך . 9
ם שהחזירו חבירו ללון אצלו כיון דאנן סהדי דבעי למיזל להתם אף על גב דלא אמר שביתתי במקום פלוני כמאן דאמר דמי וקנה ש

דבודאי נתכוין לקנות שביתה שם כדי שיוכל לילך למחר לשם; אבל ביצא כדי  ,שביתה באותו מקום שרגיל תמיד לקנות שביתה שם
 . )תי,א, ס"ק ב(כיושב בביתו דלא הוי עירוב באמירתו לבד. משנ"ב  )נחשב(לערב לא חשיב כבא בדרך ורק 

 ת”בעזהשי

 "אפתש תשרי יב
 נ"ב| דף:  ד| פרק:  עירוביןמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 .10השו"עכדי לערב, נקרא עני לעניין זה. וכן פסק 

"שביתתי במקום פלוני" כולי עלמא  -: לומר (11)בפירושו השני רש"י: פירש צריךאמר רבה לומר כולי עלמא לא פליגי ד
רבינו חננאל, רי"ף . ולעניין הלכה, פסקו 12הגאוניםבשם  יטב"אהרו הרשב"אלא פליגי דצריך זה החוזר לומר. וכן פירשו 

 .14"עהשו. וכן פסק (המיקל, דבהחזיק סגי) רבי יהודהב רבי יוסיהלכה כרב יוסף, וכ 13רמב"םו

דבהחזיק בדרך, דוקא החזירו חברו קנה שביתה. אבל חזר מעצמו, לא קנה שביתה,  הריטב"א: כתב והחזירו חבירו
 .15השו"עהיקל גם בחזר מעצמו. וכן פסק  הרמב"םדהתם אמרינן דנמלך הוא. אבל 

  שולחן ערוך

 (תחומין, סימן תי עירוביאו"ח, הלכות )

ַֹע  א.  ן ִלְקב  ו ֵ ְתכ ַ נ ִ ֶׁ בִ ִמי ש  ְ ֹו ש  ה ב  יַע ְלאֹותֹו ָמקֹום ְוִיְקנֶׁ ג ִ י ַ ֶׁ ֵדי ש  ְך ְוָהַלְך כ ְ רֶׁ ד ֶׁ ֱחִזיק ב ַ ְצלֹו, ְוהֶׁ ָמקֹום ָידו ַע אֶׁ ִביָתתֹו ב ְ ְ יָתה, ַאף ַעל ש 
ְצלוֹ  ָחַזר ֵמַעְצמֹו ָללו ן אֶׁ ֶׁ ְצלֹו אֹו ש  ֱחִזירֹו ֲחֵברֹו ָללו ן אֶׁ א הֶׁ ל ָ ם אֶׁ ָ יַע ְולֹא ָעַמד ש  ֹא ִהג ִ ל  ֶׁ י ש  ִ ְך  פ  ב, ֵיש  לֹו ְלַהל ֵ ְתַעכ ֵ נ ִ ֶׁ אֹו ש 

ֹו ִלקְ  ִלב  ַמר ב ְ ג ָ ֶׁ יָון ש  כ ֵ ֶׁ ה ְלָכל רו ַח; ש  ָ ִים ַאמ  ַ קֹום ַאְלפ  ָ ן לֹו ו ֵמאֹותֹו ַהמ  ו ֵ ְתכ ַ נ ִ ֶׁ ֱחִזיק ְלָמָחר ַעד ָמקֹום ש  ִביָתתֹו ְוהֶׁ ְ ם ש  ָ ַֹע ש  ב 
י ִהנ ִ ֶׁ ם אֹו ש  ָ ָעַמד ש  ֶׁ ִמי ש  ה כ ְ ְך, ַנֲעש ָ רֶׁ ד ֶׁ ם. ב ַ ָ ָבִרים ֲאמו ִרים? ַח ֵערו בֹו ש  ה ד ְ ֶׁ מ  יַח ֵערו ב, אֹו ב ַ ֵאין ַמְטִריִחין אֹותֹו ְלַהנ ִ ֶׁ ָעִני, ש  ב ְ

ְך; ֲאָבל ִאם לֹא ָהָיה ָעִני ְולֹא ָרחֹוק, לֹא.  רֶׁ ד ֶׁ א ב ַ ָהָיה ב ָ ֶׁ גֹון ש  ִרחו ק כ ְ  ב ְ
ִרחו ק ָמקוֹ  . ב ִביָתה ב ְ ְ ה ש  ֹונֶׁ ַהק  ֶׁ ָאַמְרנו  ש  ֶׁ ה ש  ה ֵליֵלְך זֶׁ ו  ָיַרד ִמן ָהֲעִלי ָ א ֲאִפל  ל ָ ה, אֶׁ דֶׁ ָ ש   ֵצא ְוֵיֵלְך ב ַ י ֵ ֶׁ ְך, לֹא ש  רֶׁ ד ֶׁ ֲחִזיק ב ַ י ַ ֶׁ  ם ש 

                                                                                                                                                                         

נ"א ב', ד"ה (; ריטב"א )נ"א ב', ד"ה עני)ח"ב, עירובין סי' קנח(, רשב"א ) זרוע , אוררבינו יהונתן )במשנה, ד"ה הוא מותר( -מקורות  
 (.פ"ד, ה"ה, סעיף י(; ריא"ז )ועני

כתב: המחבר סתם כדעת הרמב"ם, אמנם דעת הרבה פוסקים דדוקא אם יציאתו היתה שלא על  )ס"ק ב(או"ח תי,א. אבל המשנ"ב  . 10
 שב לבא בדרך.מנת לערב, נח

והחזירו חברו דהשתא ודאי משום צינה וחמה הוא דהדר  רבי יהודהשיאמר לו חבירו לין פה. כדקתני מתניתין בד -: לומר אובפירוש  . 11
ביה, ודעתיה למקני שביתה בסוף התחום, ואף על פי שלא אמר. אבל אם חזר מעצמו, איכא למימר נמלך, ולא קנה שביתה לשם, 

 רו. דאפילו גלוי דעתא ליכא, והרי הוא כבני עי

מיקל, שאפילו לא החזיק בדרך, אלא  רבי יהודהב רבי יוסי לא פליגי דצריך( )הסובר לומר כולי עלמאלפי פירוש זה, אליבא דרבה  
מחמיר, וסובר  רבי יהודהב רבי יוסי לא פליגי דצריך( )הסובר להחזיק דכולי עלמאשאמר לו חבירו לין פה, סגי. ואליבא דרב יוסף 

 . )לין פה וכו'(, צריך גם אמירה שבנוסף להחזקה בדרך

בא להקל. לפי רבה, הוא מיקל בכך שסבור שאפילו לא החזיק בדרך, קנה עירוב  פירוש זה, רבי יוסי ברבי יהודה לכולי עלמא לפי 12
 נייה היא. . ולפי רב יוסף, הוא מיקל בכך שסובר שאפילו לא אמר מידי קני הואיל והחזיק, דגלי דעתא ק)ובלבד שיאמר שביתתי וכו'(

)עד : רב יהודה בר אישתתא אייתי ליה כלכלה דפירי לרבי נתן בר אושעיא. כי הוי אזיל, שבקיה עד דנחית דרגא גירסת הר"ח והרי"ף . 13
)שאמר כיון שלא היה בדעתו . אמר ליה בית הכא, למחר קדים ואזיל. כמאן? כרב יוסף ואליבא דרבי יוסי ברבי יהודה שהחזיק בדרך(

. וכך הם דברי הרמב"ם. והרא"ש כתב על יתה אלא באותו מקום, משהחזיק בדרך נעשה עני וקנה שביתה בריחוק מקום(לקנות שב
 .רבי יהודה: לא, כרבה ואליבא דורש"י גרסגירסא זו וקשה אמאי לא חשיב ליה בהדי שדה קנין ומחצה דהלכה כרב יוסף. 

 רמב"ם )הל' עירובין ז,ט(.  –מקורות  או"ח תי,א. . 14

בעקבותיו, שחזר  )או"ח תי,ב(, לא הזכיר הרמב"ם, והשו"ע ירד מן העליהאמנם לגבי מי שלא החזיק בדרך, אלא רק  או"ח תי,א. . 15
אף להרמב"ם דרק בהחזיק ממש בדרך,  שמא יש לומר )תי,ב, ד"ה החזירו חברו(מעצמו, אלא רק החזירו חבירו. והסתפק בביה"ל 

ות לשון העובדא דמייתי בגמרא מרב יהודה, דמיירי ק מפתח ביתו מודה להריטב"א וכפשטרל גם בחזר מעצמו, אבל ביצא מיק
 משמע דגם בזה מקילינן אף בחזר מעצמו. ונשאר הביה"ל בצריך עיון לדינא. ()כלל עז סעיף יזבהחזירו חבירו. וכתב דבחיי אדם 

 רמב"ם )הל' עירובין ז,ב(.  –מקורות 
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 ְ ה ש  ֹונֶׁ ִביָתה. ְוָכל ַהק  ְ ֱחִזיק ְוָקָנה ש  ה הֶׁ ֱחִזירֹו ֲחֵברֹו, ֲהֵרי זֶׁ ָחֵצר הֶׁ ַתח הֶׁ ֶׁ ָצא ִמפ  י ָ ֶׁ ם ש  ִרחו ק ָמקֹוםְלאֹותֹו ָמקֹום קֹדֶׁ  ִביָתה ב ְ
הו א, ֶׁ ל ש  ְך כ ָ רֶׁ דֶׁ ֱחִזיק ב ְ ֹו ְוהֶׁ ִלב  ַמר ב ְ ג ָ ֶׁ יָון ש  א כ ֵ ל ָ לֹוִני, אֶׁ ְ ָמקֹום פ  ִביָתִתי ב ְ ְ ִביָתה. ְוֵאינֹו ָצִריְך  ֵאינֹו ָצִריְך לֹוַמר: ש  ְ ם ש  ָ ָקָנה ש 

ֵאינֹו צָ  ֶׁ ִביָתה ש  ְ ֹו ש  ה ב  ֹונֶׁ ק  ֶׁ קֹום ש  ָ מ  ַרְגָליו ְוָעַמד ב ַ ָצא ב ְ י ָ ֶׁ ֹו, ָקָנה. לֹוַמר ִמי ש  ִלב  ַמר ב ְ ג ָ ֶׁ יָון ש  א כ ֵ ל ָ לו ם, אֶׁ  ִריְך לֹוַמר כ ְ
ֱחִזירֹו ֲחֵברוֹ  . ג ְך ְוהֶׁ רֶׁ ד ֶׁ ֱחִזיק ב ַ ם ֵערו ָבם ְלָמקֹום ָידו ַע ְוהֶׁ ם ְלהֹוִליְך ָלהֶׁ ָחד ֵמהֶׁ ְלחו  אֶׁ ָ ש   ֶׁ י ָהִעיר ש  ֵ  ְולֹא הֹוִליְך ֵערו ָבם, ֵהם ַאְנש 

אֹותֹו  ִביָתה ב ְ ְ ה ְלָכל רו ַח. לֹא ָקנו  ש  ָ ִים ַאמ  ַ א ַאְלפ  ל ָ ְמִדיָנָתם אֶׁ ְך ב ִ ם ְלַהל ֵ ם ֵערו ָבם, ְוֵאין ָלהֶׁ ָ ֲהֵרי לֹא הו ַנח ש  ֶׁ ָמקֹום ש 
ְך. ְלִפיָכְך ֵיש  לוֹ  רֶׁ ד ֶׁ ֱחִזיק ב ַ ם ְוהֶׁ ָ ֹת ש  ב  ְ ן ִלש  ו ֵ ְך ְוִנְתכ ַ רֶׁ ד ֶׁ א ב ַ ֲהֵרי הו א ב ָ ֶׁ ם ֵערו ב, ש  ָ תֹו ָמקֹום ְלָמָחר  ֵליֵלְך ְלאוֹ ְוהו א ָקָנה ש 

ה ְלָכל רו ַח. ָ ִים ַאמ  ַ ו  ַאְלפ  נ  ֶׁ  ְוֵליֵלְך ִממ 

 יצא או החשיך חוץ לתחום, אפילו אמה אחת

)חזרה לתחומו, ואין לו אלא ד' אמות, כי הבלעת לא יכנס ( 1) -ת מי שיצא חוץ לתחום אפילו אמה אח משנה: )נ"ב ב'(

 שלוש, לא יכנס. )יצא מתחומו(. (17)משום הבלעת תחומיןשתיים יכנס  אומר: רבי אליעזר (2). 16תחום לאו מילתא היא(

איכא . )לתחום(רגלו אחת בתוך התחום ורגלו אחת חוץ לתחום, לא יכנס  )העומד בסוף התחום(חנינא: אמר ר' 
אחרים  :דתניא וכאחרים,אמר ר' חנינא: רגלו אחת בתוך התחום ורגלו אחת חוץ לתחום, יכנס.  -דאמרי 
 . )בתר רובו שדינן, ורובו בתוך התחום הוא(למקום שרובו הוא נזקר אומרים 

רבי  (2). )לתוך העיר(לא יכנס  )בלבד(אפילו אמה אחת ( 1) -חוץ לתחום  )לו בערב שבת כשהוא(מי שהחשיך  משנה:
ות ממצין את המד )מודדי התחומין(יכנס. שאין המשוחות  )מחוץ לתחום(אומר: אפילו חמש עשרה אמות  שמעון

 . 18מפני הטועין

 . )אנשים שיוצאים כמה אמות מחוץ לתחום, וסוברים שהם עדיין בתחום(מפני טועי המדה  תנא:

 שיטות הראשונים 

 , שהלכה כתנא קמא, שאפילו יצא אמה רמב"ן ואו"ז"ה, רז, 20, רמב"ם19רי"ף: דעת מי שיצא חוץ לתחום אפילו אמה אחת

                                                

של בני אדם ויכנס א דנחמיה בריה דרב חנילאי דמשכתיה שמעתיה, מבואר שיכול לעשות מחיצה בגמרא לעיל, מ"ג ב', בעובד . 16
, מ"ד א', מבואר דאי מלו גברי, שיש מספיק אנשים לעשות מחיצה עד התחום, מותר להכנס לתחום. והקשו תוספות לתחומו. ובגמרא

אע"פ שד' אמות שלו מובלעות בתוך התחום ראשון, הכי נמי כי : כיון דאמרי רבנן אפילו אמה אחת לא יכנס )מ"ד א', ד"ה או דלמא(
   .)מ"ד א', ד"ה רב שימי(ועיין עוד בריטב"א עיין תירוצם. מלו גברי מחיצות ומגיעות תוך התחום לא יכנס! 

 לטעמו שאמר, לעיל מ"ה א', שיש לו ארבע אמות, והוא באמצען. ויש לו שתי אמות לכל רוח.  רבי אליעזרו . 17

מפני טועי המדה, שאין מכירין את הסימן, ופעמים הולכין להלן ממנו וחוזרין, ולאו אדעתייהו. לישנא אחרינא, ולא שמעתיו: דדוקא  . 18
 נ': אין מודדין אלא בחבל של )נ"ז ב'(חמש עשרה נקט, וטועי המדה הן המשוחות הקובעין התחומין, ואמרינן לקמן בכיצד מעברין 

 פס מכאן, והאחיזה טפח וחצי אצבע,לפיים, וכל חבל וחבל מתמעט שני אחיזות שזה תופס מכאן וזה תואמה, ארבעים חבלים יש לא
 . הרי שמונים טפחים וארבעים אצבעות, העולין לעשרה טפחים, הרי תשעים טפחים שהן חמש עשרה אמות. רש"י

 כן ביארו דבריו הרז"ה והרשב"א.  . 19

שאם  הרבי יהודלאיזה רוח שירצה אמר. ואמרו שם ומודה  רבי יהודהצ"ב, שהרי  . אמנם, עדייןרבי יהודהלשיטתו שפסק כ הרמב"ם . 20
לא דד, וכתב "הראב ומעין זה הקשה בהשגות) עדיין, יכול לברור, ולמה לא ייכנסבירר לו  שלאא"כ זה  .שאינו יכול לחזור בו בירר

וכתב המגיד משנה: ומדברי הרמב"ם נראה שכיוון שזה . (וכשבירר לו לצד החיצון רבי יהודהמשכחת לה למתניתין אלא אליבא ד
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 22והשו"ע. 21לעת תחומין מילתא היא, וייכנסשהב רבי אליעזר, פסקו כוהראב"ד, הרשב"א, הריא"ז והמאיריאחת לא ייכנס. 
 . וסיעתורי"ף כפסק 

ביאר במשנה שמדובר דוקא ביצא במזיד ומדעת, ושלא לשם מצוה. אבל  רש"י: מי שיצא חוץ לתחום בשוגג ובאונס
ביאר משנתנו  רבינו יהונתן. אבל 24הראב"ד. וכן דעת 23הוי כיצא לדבר מצוה, ולדברי הכל ייכנסיצא חוץ לתחום באונס 

 .27שאפילו יצא בשוגג ובאונס פליגי ,26הרמב"ם. וכן דעת 25גם בשוגג

 

                                                                                                                                                                         
ז"ל כתב שהרמב"ם מדבר כשבירר  הרשב"או. וזה דחוק. )וכ"כ הגר"א בביאורו, תה,א(אל עבר פניו  כבורר מהלך ורוצה לילך, נראה

 . עכ"ל.ובשברר לצד חיצון רבי יהודהלצד החיצון. אלא שהיה לו לפרש. גם בהשגות העמידו סברת תנא קמא כ

 לוקתצען. אבל אם פוסקים כתנא קמא במחשתיים ייכנס, לשיטתו שסובר, מ"ה א', והוא באמשאמר  רבי אליעזרואמנם יש להעיר, ש . 21
 שם, שיש לו ד' על ד', גם כאן אם יצא אפילו יותר משתי אמות, אבל פחות מד' אמות, הואיל וד' אמות שלו מובלעות בתוך תחומו,

אמות והוא עומד  'ג)שלהלכה, אפילו יצא קי ריא"ז הרי זה נכנס בתוך תחומו, והרי הוא כמי שלא יצא. וכן כתבו הראב"ד ופס
 . ברביעית, הרי זה נכנס ואינו חושש(

אבל לפי מה שהביא הרמ"א שם  ' אמות;ן לו רק דדאי, (שצו,א)והנה המחבר אזיל לטעמיה , (ק ב"ס)ב "שנוכתב המאו"ח תה,א.  . 22
עור ד' אמות שנותנים למי שיח א', "ראה לעיל מ) והכריעו שם האחרונים כדעה זו ,דיש לו ד' אמות לכל צד ,בהג"ה בשם יש אומרים

זור לתוך התחום בשיעור שלש דהיינו אם יצא אמה אחת יוכל לח ,שלו אף לצד העיר ' אמותא"כ יכול לילך הד, (תחוםלו  שאין
הסכימו האחרונים דכל שלא יצא מן התחום  ,שכח ויצאבאונס או מחמת טרדתו אבל אם יצא  ;דכל זה אם יצא במזיד ,ודע .אמות

חשוב כאלו לא יצא כלל מן  ,דבכגון זה אמרינן דכיון שיש לו רשות לחזור לתוך תחומו .ארבע אמות מותר לו לחזור ולכנוס תוך העיר
כל שלא יצא מתוך התחום  ,דמותר לו לחזור תוך תחומו ומשם לעיר ,לדבר מצוהאם יצא  שכןוכל . התחום והרי הוא כבני העיר

. אור זרוע )לעיל מ"ד ב'(. מאירי )הובא ברשב"א, כאן ולעיל מ"ד א'(ראב"ד . (כז,יא שבתהל' ) ד"וראב ם"רמב –מקורות . ארבע אמות
 .ף פירקין()בעל המאור, סו. רז"ה )מלחמות, סוף פירקין, משנת מי שיצא חוץ לתחום(. רמב"ן )ח"ב, עירובין, סי' קמט(

י בדלא מלו גברי עסקינן, )שם אומרת הגמרא אלא ודאכן מוכח מסוגיא דנחמיה בריה דרב חנילאי דמשכתיה שמעתיה, לעיל מ"ד א'  . 23
, וכן כתב הרז"ה אליבא , ומשום שהיה אנוס(רבי אליעזרקמיבעיא ליה, ורב נחמן התיר לנחמיה תלמידו להיכנס, וכ אליעזר רביוד

. וכמו שאומרת הגמרא, מ"ה א', עד כאן לא כתב שדברי הרז"ה נכונים )או"ח תה,א( ובביאור הגר"א. )וראה במלחמות לרמב"ן(דהרי"ף 
 . והוא הדין לאונס.(רבי אליעזר)רבנן לליגי וכו', אבל לדבר מצוה מודו ליה פ

גבי  )מ"ג ב'(דסבר הבלעה מהניא אפילו ביוצא לדבר הרשות. ולעיל  רבי אליעזרכתב: וליתא להא ד )ח"ב, עירובין, סי' קמט( אור זרוע . 24
ון דמשכתיה שמעתתא הוה ליה כמי שיצא לדבר מצוה. וכן , משום דכירבי אליעזרנחמיה שיצא חוץ לתחום דעבד רב נחמן עובדא כ

 .רבי אליעזרפירש שבמעשה דנחמיה, כיון שהיה אנוס, הקלנו כ )כאן(. והרז"ה )מ"ד א', ד"ה דייקא נמי(כתב הריטב"א 

. אבל יצא לדעת כתב פירש רבינו שלמה כגון שיצא בדעת. ולי נראה כגון שיצא שלא לדעת דוקא )הל' עירובין, סי' ת( וראבי"ה  .25
 מספקא לי, וכו'. עיי"ש.

ואמנם גם לפי הרמב"ם ביצא באונס סומכים על הבלעת תחומין, כדמוכח מסוגיא דנחמיה בריה דרב חנילאי דמשכתיה שמעתיה,  . 26
ם לשיטתו ד א', וכפי שכתב הרז"ה אליבא דהרי"ף. ומה שקשה אמאי לא ייכנס לתנא קמא, כיון שהוא תוך ד' אמותיו, הרמב"לעיל מ"
)וא"כ אין תחומיו מובלעים בתוך העיר, שאמר אם בירר לו, אינו יכול לחזור בו. וזה, כיון שהתחיל ללכת, כבר בירר  רבי יהודהשפסק כ

)או"ח . ע"פ ביאור הגר"א מעמידת רגליו ולחוץ. לכך הדגיש וכתב הרמב"ם שנותנים לו ד' אמות דוקא אלא נמדדים משם ואילך(
 .(, ס"ק בתה,א

 )תה,א, ס"ק ב(פסק שכשיצא ברשות, לדבר מצוה, הבלעת תחומין מילתא היא. וכתב המשנ"ב  )או"ח תז,ב(, הנה השו"ע ולעניין הלכה . 27
מותר לו לחזור ולהיכנס דכל שלא יצא מן התחום ארבע אמות  האחרונים, הסכימו יצא באונס, או מחמת טרדתו שכח ויצאשאם 

)ראה לעיל, מ"ה א', מ"ח א', סוגית שיעור ארבע אמות שנותנים למי שאין לו  רק לפי פסק הרמ"א . אמנם נידון זה ייתכןלתוך העיר
שיש לו ארבע אמות לכיוון הליכתו, לא שייך במקרה זה  )או"ח שצו,א( אבל לדעת השו"עשיש לו ארבע אמות לכל רוח.  תחום(

לעירו אפילו אם יצא  אסור לו לחזוראמה של העיר, וא"כ הבלעת תחומין כלל, שאין תחום ארבע אמותיו צמודים לתחום אלפיים 
 .)ראה משנ"ב תה,א, ס"ק ב(בשוגג 
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לא  ,28כיחידאה ר' חנינא איכא מאן דאמר כיוון דקםדהראב"ד : כתב רגלו אחת בתוך התחום ורגלו אחת חוץ לתחום
שדינן. וכן פסק  (הנמצא תוך התחום), פסקו כלישנא בתרא דר' חנינא, דייכנס, דבתר רובו ורא"ש ,רי"ף, רמב"םוה .ייכנס

 .29השו"ע

, דוקא למי שהחשיך התירו, שהיה רבי שמעון, שאליבא דרבינו יהונתן ותוספות רי"ד: דעת מי שהחשיך חוץ לתחום
שאף לו התירו. ולעניין הלכה,  הרשב"או שלא יצא. ודעת אנוס; אבל מי שיצא חוץ לתחום, היה לו להיזהר ולתת דעת

, שהלכה כתנא הרמב"ם והרא"שהרי"ף, . ודעת 30המיקל בעירובכרבי שמעון , שהלכה וריא"ז הרשב"אהראב"ד, דעת 
 .31השו"עקמא, שאפילו אמה אחת לא ייכנס. וכן פסק 

 שולחן ערוך

 תה(או"ח, הלכות תחומין, סימן )

ה א.  ָ ו  ַאמ  חו ם ֲאִפל  ָצא חו ץ ַלת ְ י ָ ֶׁ א ִמי ש  ל ָ ְבֵני ָהִעיר ְוֵאין לֹו אֶׁ ֵנס ִלְהיֹות כ ִ ֹות ֵמֲעִמיַדת ַרְגָליו ְוַלחו ץ.  ַאַחת, לֹא ִיכ ָ ע ַאמ   ַאְרב ַ
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 .)מגיד משנה(והתניא הרי זה לא יכנס, ותירצו רבי חנינא הוא דאמר כאחרים וכו'.  )על לישנא בתרא(הקשו ש . 28

 . (טזסי' )ש "רא. (הל' שבת כז,יא)ד "ם וראב"רמב –מקורות או"ח תה,ב.  . 29

למאן  רבי יהודהוהילכך כיון דקיימא לן דארבע אמות שאמרו יש לו לכל רוח כרבנן, ואי נמי כ: (רבי שמעון)חי' ד"ה "א וכתב הרשב . 30
דאמר חמש  רבי שמעוןדהבלעת תחומין מילתא היא, וקיימא לן כ רבי אליעזרדפסיק כוותיה ובורר לאיזה רוח שירצה, וקיימא לן כ

, אלא אם כן יודע יכנס ום שמונה עשרה אמה ועומד בתשע עשרה אמה,אם החשיך חוץ לתח -עשרה אמה יכנס מפני טועי המדה 
 בבירור שמיצו את התחום. 

כתב דטעות סופר ברשב"א, דאין שייך לומר דין הבלעת תחומין שעל ידי זה יהיה נחשב כאילו נכנס  )תה,ג אות ט(אמנם בשער הציון  
לא העתיק דין זה רק )בית נתיבות ה,יד( ום. וכן בעבודת הקודש תוך התחום קודם בין השמשות, דלא שייך זה אלא ביצא חוץ לתח

כתב להדיא שלא רק ביוצא חוץ לעיר, אלא גם במחשיך חוץ לתחום שייך  )השגות, שבת כז,יא(לעניין יצא. עכת"ד. אמנם הראב"ד 
 דין הבלעת תחומין.

)השגות, הל' שבת כז,יא; והו"ד . ראב"ד ת נתיבות, ה,יג(; עבוה"ק, בירבי שמעון)חי' נ"ב ב', ד"ה רשב"א  -תה,ג. מקורות  או"ח . 31
 .)סי' טז(. רא"ש )הל' שבת כז,יא(. רמב"ם (פ"ד, ה"ה, סעיף יב). ריא"ז ברשב"א(
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