
 

 

 

 

 

 ביצאתא דמישן

אין מטלטלין בהן )ספינות קטנות וקצרות מלמטה עד כחודו של סכין( אמר רב הונא: הני ביצאתא דמישן  )ק"א א'(
 .)דלאו רשות היחיד נינהו, שאין ברחבן ארבעה מלמטה, לפיכך אין מחיצותיהן מחיצות( 1בארבע אמותאלא 

)שעד  שה ארבעהואבל יש בפחות משל .(2)רוחב ארבעה הספינה()לקרקעית  שהוולא אמרן אלא שאין בפחות משל

 . ואי מלינהו)הרי הן כמי שקרקעיתן עולה עד כאן, ומחיצותיהן מחיצות( לית לן בה - שלא הגביהו שלושה הרחיבו ארבעה(
 .)הרי הן כשרות לטלטל, אם יש משפת רוחבן ולמעלה עשרה( לית לן בה -קני ואורבני  )עד מקום רוחבן(

  !)ויהא מותר לטלטל בהן( קיף לה רב נחמן: ולימא גוד אחית מחיצתאמת

 ! )ואיך אפשר לומר גוד אחית( הא איכא בקיעת דגים ומקשה(ושקיל וטרי, )

 .)לפי שאינם נראים( : בקיעת דגים לא שמיה בקיעהרב אשי ומסיק

 שיטות הראשונים

אין מטלטלין בהן ו ,מטה עד כחודו של סכיןת וקצרות מלספינות קטנופירש שהן  רש"י: ביצאתא דמישן ןמה
. ודין חבן ארבעה מלמטה, לפיכך אין מחיצותיהן מחיצותודלאו רשות היחיד נינהו, שאין בר, בארבע אמותאלא 

, עם דפנות (4)העשויות לתשמיש הגדולות, דמיירי בספינות קטנות כרבינו חננאלפירשו  ותוספות 3כרמלית להן.
 .5ויות נסרים, ויש חלל בין הנסרים, והמים נכנסים ביניהםישרות, אלא שקרקעיתן עש

                                                

 ע"פ כת"י. וכן הגיהו בהגהות וציונים עוז והדר, ע"פ מהרש"ל וכת"י.  . 1

, אפילו אם מאותו גובה ואילך יש )ארבעה טפחים ומעלה(אם יש שלושה טפחים גובה עד המקום בו מתחילה הספינה להתרחב  . 2
יון דתחתונות לאו מחיצה נינהו, הוה ליה מחיצה תלויה. ע"פ מחיצות עשרה טפחים גובה, אין הספינה נחשבת רשות היחיד בכך, דכ

 רש"י. 

 !ליבטיל מדין כרמלית)טפחים ברוחב הקרקעית(, הכי נמי  דכי היכי דבטיל מדין רה"י משום דלית בהו ד', תוספותוהקשו עליו  . 3
 ,ואי לא ,אי הוה מקום ארבעה הוי כרמליתאקילו בה רבנן מקולי רשות היחיד ד, ואין כרמלית פחותה מארבעהד( ז' א'כדאמר בפ"ק )

, דכיון דכרמלית לא בעיא מחיצות, כל שיש בו רוחב ארבעה )למעלה(, ולא הוי רשות הרבים הר"ןעיי"ש עוד. ותירץ  !הוה מקום פטור
 לודאפירץ, תי הרא"הולא רשות היחיד, הוי כרמלית, אע"פ שאין בו )למטה( שטח של ארבעה )וראה ריטב"א(. וריטב"א בשם מורו 

מקום פטור, אין לטלטל בו אלא בארבע אמות, שלא התירו חכמים במקום  הויתימא דהכא כיון שאין בקרקעיתו ארבעה טפחים 
הדעת , וכיון שכן. אבל לטלטל בכולו כמו ברה"י לא מצינו שהתירו בשום מקוםפטור אלא להוציא ולהכניס ממנו בין לרה"י בין לרה"ר, 

יב, מותר לטלטל בכל מקום פטור, אפילו כמה מילין, כמו ברשות -העיר שלדעת הרמב"ם, הל' שבת יד,יא)ויש ל נותנת לאיסור
  .היחיד(

איות להלך מפני שהוא מקום אגמי מים עושים ביצ ,ומישן שם מקום. ומתוך שהם קלות ומהלכות על ביצי המים נקראות ביצנייתא . 4
 .באגמים

ולא אמרו אלא בזמן שאין בין נסר לנסר חלל פחות מג'  .דינה ככרמלית )לים, שדינו ככרמלית(, כיון שפרוצה היא ,ואמר רב הונא . 5
י. ולדעת רב נחמן )גם ביותר משלושה טפחים( אמרינן גוד אחית מחיצתא, ורואים כלבוד דמ, שהואבל בשיש פחות משל ;טפחים

י הספינה עקומים ומסבבים הנסרים, ונמצאו הנסרים מחוברים. וראה ביה"ל )שסו,ב, ד"ה ואם אין( שכתב ששני הפירושים כאילו דופנ
תוספות ורא"ש )בתוספותיו, ד"ה הני(. ריטב"א )ד"ה אמר  –וראה עוד להלן(. מקורות לפי כל פירוש. ) , ואמרינן גוד אחיתנכונים לדינא

 ת(. וראה ערוך )ערך בצירב הונא(. 

 ת”בעזהשי
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פסקו שבספינה אמרינן גוד אחית מחיצתא, ודלא כרב  ,ריא"זו ,, מאירירשב"א: קיעת דגים אי שמה בקיעהב
כרב הונא דגם בקיעת דגים שמה בקיעה, ואין אומרים  ופסק ע והאגודההאור זרו. , ודינה כרשות היחידהונא

אם אינה רחבה ארבעה בתוך ג' טפחים לקרקע, דינה ככרמלית, ואין מטלטלין בה אלא בד' , ובה גוד אחית
  6אמות.

 קנה ועמוד ברשות הרבים

)סל שאין בגובהו עשרה ובראשו טרסקל  רשות הרביםאומר: נעץ קנה ב רבי יהודהב רבי יוסי תניא: (1) )ק"א א'(

 .7, וזרק ונח על גביו, חייב. דאמרינן גוד אחית מחיצתאטפחים(

שהגדיים בוקעין בה  עלה: וחכמים פוטרין. דסבירא להו דלא אמרינן גוד אחית, משום דהויא מחיצה ותני (2)
 .)מלמטה בארץ תחת מחיצות הטרסקל(

ארבעה, ויש בקצר שלו שלושה, וזרק  )רוחב(גבוה עשרה ורחב ארבעה, ואין בעיקרו  רשות הרביםעמוד ב: תניא
 ונח על גביו, חייב. 

 שיטות הראשונים

ְרׁשּות " םהרמב"כתב כחכמים הפוטרים. ו הראשונים: פסקו לנעץ קנה ברשות הרבים ובראשו טרסק ָנַעץ ָקֶנה ּבִּ
יו  ּבָ ים ּוְברֹאׁשֹו ְטַרְסַקל, ְוָזַרק ְוָנח ַעל ּגַ ָרה. -ָהַרּבִּ א ַעד ֲעש ָ ים ֶאּלָ ֵאין ְרׁשּות ָהַרּבִּ טּור, ׁשֶ שלמעלה  הראב"דודעת  "ּפָ

 .8מעשרה הטרסקל הוא מקום פטור, ומתחת לעשרה, כרמלית

ה רבי יוסי , דדווקא על גביו חשיב ליורא"ש תירוץ א() תוספות: דעת טרסקל, מתי נחשב רשות היחיד קנה ובראשו
י אף מתחתיו, מדין גוד אחית. ועוד . אבל למטה לא. אא"כ עשו לו מחיצה י' טפחים, ואז מהנברבי יהודה רה"י

  9ולעניין טלטול, בעינן נמי מחיצה. לעניין לזרוק. דללא מחיצה חשיב רשות היחיד )תירוץ ב( תוספות כתבו

שהכוונה שאותו מקום שהוא קצר בעיקרו שאין בו רוחב ארבעה, יש בו גובה  רש"ידעת : ויש בקצר שלו שלושה
 משום בקיעת גדיים.  היחיד רשותכ אינו גוונא שבכי האיופירשו , 11הקשו על זה תוספותו. 10שלושה טפחים

                                                

ב"א רש –, בביה"ל )שסו,ב, ד"ה ואם אין( פסק כרשב"א והמאירי, ודלא כאגודה. וכן הכריע בכף החיים )אות כג(. מקורות ולעניין הלכה . 6
האגודה )שבת,  (.ד ח"ב הלכות ערב שבת, סי'(. ריא"ז )הלכה ג, סעי' ג(. מאירי )ד"ה ספינה(. אור זרוע )ג, סי' א)עבודת הקודש, שער 

 פרק יא, אות קיג(. 

ד. קע למעלה, להחשיב ראשו רשות היחיהקנה, ונחשב שיש היקף מחיצות מן הקרבמחיצות הטרסקל, ונמצאו המחיצות מקיפות את  . 7
 ע"פ רש"י.

 רשות היחיד לא הוי, דלא אמרינן גוד אחית מחיצתא, דהויא לה מחיצה שהגדיים בוקעין בה, ורשות הרבים נמי לא הוי. אלאד . 8
 (. ריא"ז )הלכה ג, סעי' ד(. הל' שבת יד,יחרמב"ם וראב"ד ) -מקורות  ו.כרמלית הוי, דאין ראוי לכתף עלי

 (. א', ד"ה וזרק ק"אתוספות ורא"ש )בתוספותיו,  –מקורות  . 9

 . רש"י.אפילו הכי הוי רשות היחיד ,והיינו רבותא, דליכא למימר לבוד ממקום שכלה רחבו לקרקע . 10

)תוספות ד"ה ויש שא"כ דינו כמו נעץ קנה ברשות הרבים ועליו טרסקל, שדעת חכמים שלא אומרים גוד אחית משום בקיעת גדיים.  . 11
  יטב"א. וראה ר. בקצר שלו ג', ק"א א'(

 ת”בעזהשי
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הקצר עכ"פ שלושה טפחים, ורק אז היות שיש למעלה רוחב ארבעה טפחים  ברוחבנה בברייתא שיש והכוו
  12אומרים גוד אחית.

 טלטול בין ספינות

. אם אינן קשורות אף על פי )ע"י עירוב( , מטלטלין מזו לזו)של שני בני אדם( ספינות קשורות זו בזו :משנה )ק' ב'(
 . קו זו מזו, ויפסיק ביניהן כרמלית, ויתבטל העירוב()שמא יתנת, אין מטלטלין מזו לזו )סמוכות(שמוקפות 

 ! )שכשקשורות מטלטלים(פשיטא )ומקשה(  )ק"א ב'(

מערבין  ,ספינות קשורות זו בזו :תניאוכד. 13אמר רב ספרא: לא נצרכא, אלא לערב ולטלטל מזו לזו)ומסיק( 
מזידין בין אנוסין בין מוטעין, חזרו  , בין שוגגין ובין)בשבת(ומטלטלין מזו לזו. נפסקו נאסרו. חזרו ונקשרו 

 .להיתרן הראשון

, מערבין ומטלטלין מזו לזו. נגללו )ושבתו יחידים ביניהם( וכן מחצלות הפרוסות ברשות הרבים:( הברייתא)המשך 
 בין מוטעין, חזרו להיתרן הראשון.נאסרו. חזרו ונפרשו בין שוגגין בין מזידין בין אנוסין ו

  מחיצה שנעשה בשבת, בין בשוגג בין במזיד, שמה מחיצה. שכל:( הברייתא)המשך 

)להיות  . אבל לטלטל)לחייב הזורק מתוכה לרשות הרבים או להיפך(אלא לזרוק  שמה מחיצה(ד)אמר רב נחמן: לא שנו 

 . )מדרבנן(אסור , מותר לטלטל בתוכה(

 . אבל כשנעשתה בשוגג, אף לטלטל מותר( )כשנעשתה במזיד, ומשום קנס.כי איתמר דרב נחמן, אמזיד איתמר  (ואמרינן)

 שיטות הראשונים

, גם היתר הטלטול מספינה לספינה הוא רק כשחזרו ונקשרו השלמסקנרש"י דעת : טלטול מספינה לספינה
כשנקשרו במזיד. ומה שמסיקה  אפילושבספינות, כשחזרו להיתרן הראשון, היינו  רבינו תם. ודעת 14בשוגג

ת המקום רשות אסורה בטלטול משום קנס, היינו כשהמחיצה עושה א ,מזידשכשנעשית המחיצה ב גמראה
 .כרבינו תםפסק  16והשו"ע .15במזיד מותרות אפילו, רשות היחידהן  היחיד. אבל ספינות, שבלאו הכי

                                                

 בקצר שלו שלושה. וצ"ב.  שאין :כתובברמב"ם )הל' שבת יד,טז( בנוסחאות מדוייקות  . 12

   . רש"י.הא אשמועינן במתניתין, דאפילו שתי הספינות לשני בני אדם שצריכין לערב, מערבין ומטלטלין . 13

 כדעת רש"י, מסתימת לשונם. וצ"ב.  כב(; שבת טז,)הל' עירובין ג,כהשכן נראה בדעת הרי"ף והרמב"ם  )או"ח שסב,ג(וכתב הב"י  . 14

נראה דלרבינו תם אם ע"י המחיצה נעשה בשבת המקום רשות היחיד, אז יש חילוק  הרא"שאכן בדעת ר"ת נחלקו הראשונים: מדברי  . 15
אבל אם  שדברי רב נחמן לאסור במזיד, נאמרו רק כשהמחיצה נעשתה בשבת. )לקולא(נראה בשם ר"ת  הר"ןבין שוגג למזיד. ומדברי 

, ואח"כ חזרה בשבת לעניינה הראשון, אף אם יוצרת רשות יחיד, חזרו להיתרן, כיון שהיתה המחיצה עשויה מתחילההיתה שם 
 מתחילה. והכל תלוי במה שהיה בתחילת השבת. 

אסר רב נחמן כשהיתה מחיצה תחילה ברשות הרבים, והסירה, וחזר ועשאה רשות היחיד ע"י המחיצות; לפי הר"ן, לא  -והנפק"מ  
)והתיר רק כאשר לטלטל בכה"ג. ולפי הרא"ש, היות שהמחיצות יצרו בשבת רשות היחיד, אסור. ונקט הטור שני התירוצים לחומרא 
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ת )הל' שבת טז,כב( " הרמב"םכתב  :ה בשבתמחיצה שנעשית בשגג ּבָ ַ ׁשּ ית ּבַ ֲעש ֵ ה ַהּנַ ּצָ ם ֲהֵרי זֹו ְמחִּ  -ּוְמחִּ ה; ְואִּ ּצָ
ָגָגה  ׁשְ ית ּבִּ ן ָאָדם ְלזוֹ  -ַנֲעש ֵ ּוֵ ְתּכַ ם נִּ ַטְלֵטל. ֲאָבל אִּ ּלֹא ְלַדַעת ַהּמְ ה ׁשֶ ָעש ֶ ּתֵ ת; ְוהּוא ׁשֶ ּבָ אֹוָתּה ׁשַ ּה ּבְ ר ְלַטְלֵטל ּבָ  ֻמּתָ

ה אֹוָתּה הָ  ָעש ָ י ׁשֶ ּה, ַאף ַעל ּפִּ ֵדי ְלַטְלֵטל ּבָ ת ּכְ ּבָ ַ ׁשּ ה ּבַ ָעש ֶ ּתֵ ה ׁשֶ ּצָ חִּ ָגָגה ַהּמְ ׁשְ ה ּבִּ ּה. -עֹוש ֶ " ֲהֵרי ֶזה ָאסּור ְלַטְלֵטל ּבָ
העושה לטלטל בה, הרי זה מותר לטלטל בה.  נתכווןמחיצה שנעשית בשגגה, אפילו  שכלָחַלק, וכתב  והרשב"א

 . וכתב שאינו יודע מה המקור של הרמב"ם שאסר בכה"ג

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שסב(

ת, כְּ  ג.  ּבָ ׁשַ ית ּבְ ֲעש ֵ ּנַ ה ׁשֶ ּצָ ָרה. ְמחִּ ׁשֵ ה, ּכְ ּצָ ם ְמחִּ ית ְלׁשֵ ּלֹא ַנֲעש ֵ ַהְינּו ׁשֶ ה ָהעֹוֶמֶדת ֵמֵאֶליָה ּדְ ּצָ לֵּ ְמחִּ ָרה ְוָהֵני מִּ ית ׁשֵ ֲעש ֵ ּנַ י ׁשֶ
ים ְלתֹוָכּה ֲאָבל לֹא ב ַהּזֹוֵרק ֵמְרׁשּות ָהַרּבִּ יר ְלַחּיֵ ה ְלַהְחמִּ ּצָ יד ַהְוָיא ְמחִּ ֵמזִּ ׁשֹוֵגג, ֲאָבל ּבְ ת ּבְ ּבָ ׁשַ תֹוָכּה.  ּבְ יר ְלַטְלֵטל ּבְ ְלַהּתִּ

י ם ֶוֱהסִּ ה, ֲאָבל ָהְיָתה ׁשָ ּלָ חִּ ה ּתְ ּצָ ם ְמחִּ ּלֹא ָהָיה ׁשָ י ׁשֶ ּלֵ אׁשֹון. ְוָהֵני מִּ ָרּה ָהרִּ יד, ָחְזָרה ְלֶהּתֵ ֵמזִּ ּלּו ּבְ ית, ֲאפִּ ָרּה ְוָחְזָרה ְוַנֲעש ֵ
יֵניהֶ  ם ּבֵ ילּו ּגַ ְבּדִּ ים, ְוהִּ ְרׁשּות ָהַרּבִּ יבֹוֵתיֶהם ּבִּ ַמְחְצָלאֹות ְסבִּ יפּו ּבְ ּקִּ הִּ ה ׁשֶ לֹׁשָ ם אֹו ׁשְ ַניִּ גֹון ׁשְ ַמְחְצָלאֹות ְוֵעְרבּו ַיַחד, ּכְ ם ּבְ

ים ְלַטלְ  רִּ אׁש ֻמּתָ ָרן ָהרִּ יד, ָחְזרּו ְלֶהּתֵ ֵמזִּ ּלּו ּבְ ְרסּו, ֲאפִּ ְתּפָ ְחְצָלאֹות, ֶנֶאְסרּו. ָחְזרּו ְונִּ ְגְללּו ַהּמַ ה ָלֶזה. נִּ ּזֶ  ֹון.ֵטל מִּ

 

                                                                                                                                                                         
)ע"פ ביאור הגר"א, או"ח כדרכו בכל מקום. וכן כתב רבינו ירוחם שני הפירושים.  (ה"יגם לא נעשה ע"י המחיצה רמתחילה ו ה"יהיה ר

 הלן הבנת השו"ע. . וראה לשסב,ג(

)דלא כמש"כ בהערה לעיל הרא"ש לבין הר"ן מחלוקת בין אין אולי ב"י, שה במסקנת לפי מש"כשהוא , או"ח שסב,ג. וביאר הגר"א . 16
והמשנ"ב )ס"ק כו, ושעה"צ ס"ק יז( פסק להחמיר, דלא כדברי השו"ע, אלא  הר"ן.דברי תוספות ורא"ש כיוונו ל , ואףבשם הטור(

ינן תרתי דווקא: א, שלא יהיה נעשה מחיצה גמורה )אלא רק אם בלאו הכי היה אותו מקום רה"י, ואין המחיצה אלא לחלק דבע
 דיורין(. ב. דוקא כשהיתה כבר מחיצה אלא שנפלה. בזה אמרינן דחזר להיתרו הראשון. וכהבנת הכרעת הטור לפי הגר"א.

 ת”בעזהשי

 פ”תש סיון כ"ג
 "אק| דף:  "אי| פרק:  שבתמסכת: 


