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להצלחתו ולהצלחת בני ביתו או להבדיל
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עירובין דף לז

יום שלישי כו אלול תש"פ

גמרא
סתירה בין משנתינו למה ששנה רבי יצחק ,אם עושה עירוב לצד שבאים הנכרים או החכם ,או
עושה עירוב לצד ההפוך
במשנה שנינו 'מתנה אדם על עירובו ואומר אם באו נכרים מן המזרח עירובי למערב,
אם באו מהמערב עירובי למזרח.
הגמרא מביאה ברייתא שכתוב בה להיפךִּ :כי ֲא ָתא ַר ִּבי יִ ְצ ָחק – כאשר בא רבי יצחק מארץ
יתין – שנה להיפך את כל המשנה ,אם באו למזרח – עירובי
יפ ָכא ּכוּ ָּל ּה ַמ ְתנִ ִ
ישראלָּ ,תנֵ י ִא ּ ְ
למזרח .אם באו מן המערב עירובי למערב.
וכן במשנה שנינו 'אם בא חכם מהמזרח עירובי למזרח ,אם באו מהמערב עירובי למערב.
ורבי יצחק שנה להיפך' :אם בא מהמזרח עירובי למערב .אם בא מהמערב עירובי למזרח'.
ַק ׁ ְשיָ א ,נכריִ ם ַאנכריִ םַ .ק ׁ ְשיָ א ָח ָכם ַא ָח ָכם – נמצא שיש קושיא בין משנתינו למשנה ששנה
רבי יצחק ,בין לגבי העושה עירוב מפני נכרים שבאים ,וכן לגבי עושה עירוב לחכם.

תשובה :יש נכרים (גובי המיסים) שבורח מפניהם ומערב לצד השני ,ויש נכרים (ראשי העיר)
שהולך לצד שלהם
עונה הגמרא :נכריִ ם ַאנכריִ ם ָלא ַק ׁ ְשיָ אָ ,הא ְּ -ב ַפ ְר ַה ְג ָּבנָ א  -גבאי המס ובורח מפניהם.
ָהא ְּב ָמ ֵרי ְד ָמ ָתא  -צריך הוא לפייס או לצעוק:

המשך התשובה :המשנה מדברת שבא חכם אחד (שדורש דרשות) והולך לצד שלו .ובברייתא
מדובר שבאים שנים (אחד דורש דרשות ,לצד אחד .ואחד מלמד תינוקות לצד השני) ,ואומר:
אם בא המלמד לצד זה ,יקנה עירובי לצד השני של החכם הדורש
ָח ָכם ַא ָח ָכם ָלא ַק ׁ ְשיָ אָ ,הא – זה ,המשנה מדברת ְּבמוֹ ֵתיב ּ ִפ ְיר ֵקי  -לדרוש ברבים ,ודעת
האדם לילך ולשמוע ,ולכן אומר :אם בא הדורש למזרח ,עירובי למזרח .ואם יבאו שתי
דרשנים ,למקום שארצה אלך.
ָהא [דרבי יצחק] ְּב ַמ ְק ֵרי ׁ ְש ַמע – שבא מצד אחד מלמד תינוקות להתפלל ,ובצד שני בא
דרשן הדורש דרשות ,ואומר :אם בא המלמד תינוקות לצד אחד ,יקנה עירובי לצד השני
של הדורש דרשות .ואם יבואו שני דרשנים או שני מלמדים ,למקום שארצה אלך.

···

שנינו במשנהַ :ר ִּבי יְ הוּ ָדה אוֹ ֵמר ִאם ָהיָ ה ֶא ָחד ֵמ ֶהן ְוכוּ ' רבו ,הולך אצל רבו.
יה – לפעמים נוח יותר
ימנִ ין ְּדנִ ָ
ְו ַר ָּבנַ ן חולקים על כך וסובריםִ :ז ְ
יה ְט ֵפי ֵמ ַר ֵּב ּ
יה ְּב ַח ְב ֵר ּ
יחא ֵל ּ
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לאדם ללכת לשמוע את דרשת חבירו יותר מאשר עם רבו ,ולכן אף אם חכם אחד הוא
רבו ,אין זה ודאי שעירב לצד רבו.

···

דעה א בדעת רבי יהודה (רב) :אין ברירה ,כמבואר בברייתא ששנה 'איו' (ולא כמבואר במשנתינו
שדעת רבי יהודה שיש ברירה)
במשנתינו אמר רבי יהודה שאדם יכול להניח עירוב למזרח ולמערב ולעשות תנאי,
למקום שארצה אלך ,ולאן שמחליט בשבת ללכת ,לשם מועיל עירובו ,ומתברר למפרע -
שבבין השמשות הוא קנה שביתה בצד זה.
יתין – משנתינו אינה עיקרִ ,מ ְּד ָתנֵ י ַא ּיוֹ  -הואיל ומצאנו ברייתא אחרת
יתא ְל ַמ ְתנִ ִ
ָא ַמר ַרבֵ :ל ָ
ששנה 'איו' (שם חכם) ,ששם מבואר שלרבי יהודה אין ברירה.

הברייתא של איו :אדם יכול לומר להיכן שהחכם בא יקנה עירובי (אם בא למזרח ,עירובי למזרח.
ואם בא למערב ,עירובי למערב) .אבל אם באים שני חכמים (אחד ממזרח ואחד ממערב) אינו
יכול לומר להיכן שארצה בשבת יקנה עירובי
(כן) ָּבא ָח ָכם ַל ּ ִמ ְז ָרח
ְּד ָתנֵ י ַא ּיוֹ ַ :ר ִּבי יְ הוּ ָדה אוֹ ֵמר ֵאין ָא ָדם ַמ ְתנֶ ה ַעל ׁ ְשנֵ י ְד ָב ִרים ְּכ ֶא ָחדֶ ,א ָּלא ִאם ֵּ
ֵעירוּ בוֹ ַל ִּמ ְז ָרחְ ,ו ִאם ָּבא ָח ָכם ַל ַּמ ֲע ָרב ֵעירוּ בוֹ ַל ַּמ ֲע ָרב – אדם יכול להניח עירוב אחד ,ולומר לאיזה
צד שהחכם יבוא לשם יהיה עירוביֲ ,א ָבל ְל ָכאן וּ ְל ָכאן ָלא – כלומר :אם מערב שני עירובין

לשתי צדדים ,ואומר :למקום שארצה אלך ,אין זה מועיל ,שאין ברירה ,ואין אומרים שאחרי
שיחליט בשבת לאן הוא רוצה ללכת יתברר למפרע שלצד זה קנה עירובו,

בירור :מה ההבדל בין אם אומר להיכן שהחכם בא .או שאומר להיכן שארצה ,הרי אם אין
ברירה ,שני האופנים אינם מועילים
מבררת הגמראַ :מאי ׁ ְשנָ א ְל ָכאן וּ ְל ָכאן – מה שונה אופן זה שאומר 'באיזה שארצה אלך',
ְּד ָלא – שרבי יהודה סובר שאין זה מועיל ,דְּ ֵאין ְּב ֵר ָירה – שלא אומרים שמתברר למפרע שזה
היה דעתו מערב שבת (שהרי אולי בערב שבת היה דעתו לקנות לצד השני),
ַל ִּמ ְז ָרח ַל ַּמ ֲע ָרב נָ ֵמי ֵאין ְּב ֵר ָירה – גם אם עירב עירוב אחד ,אין זה מועיל ,שהרי בכניסת
השבת עדיין החכם לא בא ,ולא היה ידוע לאיזה צד צריך את העירוב ,וגם צריך לדין
ברירה לומר שכעת הוברר שבכניסת שבת רצה לערב לצד זה.

ביאור :אם אומר 'להיכן שארצה' ,הדבר עדיין אינו מבורר ,וכיון שאין ברירה ,אין זה עירוב.
אם אומר :להיכן שבא חכם [ומדובר שהחכם כבר בא] ,הרי הדבר מבורר כבר [רק שהוא לא
יודע] ,ולכן הרי זה עירוב
ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן :וּ ְכ ָבר ָּבא ָח ָכם – מדובר שהחכם כבר בא ,אלא שזה שמניח את העירוב
לא יודע לאיזה צד הוא בא ,וממילא אין צריך בזה ברירה ,שכאשר מערב ואומר לאיזה
צד שבא החכם יקנה עירובי ,כבר ברור להיכן בא החכם ,אלא שרק הוא לא יודע.
נמצא לביאור רבי יוחנן דעת רבי יהודה (בברייתא שהביא איו בשם רבי יהודה) שאין
ברירה.
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שאלה :מדוע אין אומרים להיפך ,שמשנתינו היא העיקר ,ולרבי יהודה יש ברירה (והברייתא
אינה עיקר)
יתין – אין את הברייתא של 'איו' ,כלומר :היא
יתא ִל ְד ַא ּיוֹ ִמ ַּמ ְתנִ ִ
שואלת הגמראַ :אדְּ ַר ָּבה ֵל ָ
לא העיקר ,כי הרי משנה היא יותר עיקר מברייתא.

תשובה :מסתבר שהברייתא היא העיקר ,ששנינו בברייתא (בתרומות) שלרבי יהודה אין ברירה
(ולא כמשנתינו שלרבי יהודה יש ברירה)
עונה הגמראָ :לא ָס ְל ָקא דַּ ְע ָּת ְך – לא עולה על הדעת לומר שמשנתינו היא העיקרְּ ,ד ָהא
יה ְּב ֵר ָירה – שהרי יש ברייתא (בתרומות) שמבואר בה בדעת
יה ְל ַר ִּבי יְ הוּ ָדה ְּד ֵלית ֵל ּ
ׁ ָש ְמ ִעינַ ן ֵל ּ
רבי יהודה שאין ברירה ,דִּ ְתנַ ןַ :ה ּלוֹ ֵק ַח יַ יִ ן ִמ ֵּבין ַה ּכוּ ִתים  -וסתם כותים אינם מפרישים תרומה,
יש
ואין לקונה כלים להפריש לתוכן תרומה ומעשר( ,דף לז) אוֹ ֵמרְ ׁ :שנֵ י לוּ ִ ּגין ׁ ֶש ֲאנִ י ָע ִתיד ְל ַה ְפ ִר ׁ
[תרומה גדולה( ,עין בינונית אחד מחמישים ,ושתים ממאה)] ֲה ֵרי ֵהן [בתוך היין] ְּתרוּ ָמה,
אשוֹ ן
לאחר שהוריד  2ממאה ,נשאר  ,98ועליהם אומרֲ :ע ָׂש ָרה לוג מתוך הַ ,98מ ֲע ֵׂשר ִר ׁ
(שמעשר ראשון הוא עשירית ,וצריך להפריש  9.8והמשנה לא מדייקת בזה ואומרת עשרה,
והכוונה ל.)9.8

נשאר ( 90המספר המדוייק הוא  ,)88.2 = 9.8 – 98ועליהם אומרִּ :ת ׁ ְש ָעה לוג מתוך ה,90
ַמ ֲע ֵׂשר ׁ ֵשנִ י (שמעשר שני הוא עשירית ,וצריך להפריש  ,8.82והמשנה לא מדייקת בזה
ואומרת תשעה ,והכונה ל.)8.82
יחל – מחלל את המעשר שני ,כלומר :אומר 'המעשר שני שנמצא בתוך יין זה ,יהיה
וּ ֵמ ֵ
פדוי על מעות' ,ואזי המעות יהיו בקדושת מעשר שני ,והיין יהיה חולין.
ְו ׁשוֹ ֶתה מהיין ִמ ָ ּיד ,ולאחר זמן כשיהיה לו כלים ,יוציא מהתערובת את התרומה ואת
המעשר ,ואף שכעת הוא שותה מיין שיש בו תרומה גדולה ומעשר ראשון ,ולישראל
אסור לשתות תרומה גדולה ,מכל מקום אנו אומרים :מתברר למפרע ,שמה שהוציא הוא
התרומה גדולה ,ומה שהוא שתה היה חולין.
(את המעשר שני מחלל מיד ,כיון שיכול לתקנו מיד על ידי חילול ,צריך לתקנו).
ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר.

ַר ִּבי יְ הוּ ָדה ְו ַר ִּבי יוֹ ֵסי ְו ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ְס ִרין ,ולכאורה היינו מפני שאין ברירה ,ולא אומרים
שהדבר מתברר למפרע ,ונמצא שבזמן שהוא שתה מהיין ,הוא שתה יין שמעורב בו תרומה.
הרי שרבי יהודה סובר 'אין ברירה' ,ולכן אמר רב שמשנתינו אינה עיקר ,כי הרי מבואר
שרבי יהודה סובר שאין ברירה.

דעה ב בדעת רבי יהודה (עולא) :יש ברירה (ולא כמו שמבואר בברייתא של איו בדעת רבי יהודה)
יתין – דברי איו בדעת רבי יהודה אינם עיקר ,שהרי במשנתינו
יתא ְל ַא ּיוֹ ִמ ּ ַמ ְתנִ ִ
עוּ ָּלא ָא ַמרֵ :ל ָ
מבואר שרבי יהודה סובר שיש ברירה.

שאלה :הרי בברייתא (בתרומות) מבואר שלרבי יהודה אין ברירה
שואלת הגמראְ :ו ֶא ָּלא ָהא דְּ ָק ָתנֵ י ַר ִּבי יְ הוּ ָדה ְו ַר ִּבי יוֹ ֵסי ְו ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ְס ִרין – והרי שנינו לגבי
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שתיית יין שמעורב בו תרומה ,שרבי יהודה אומר שאסור לישראל לשתות מיין זה ,כיון
שאין ברירה ,הרי שרבי יהודה סובר שאין ברירה.

תשובה :עולא גורס בברייתא (בתרומות) שלרבי יהודה יש ברירה
עונה הגמרא :עוּ ָּלא זוּ ֵזי זוּ ֵזי ָק ָתנֵ י  -עולא שנה את הברייתא (בתרומות) זוגות ,זוגות ,וכך
הוא שנה :דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר ְו ַר ִּבי יְ הוּ ָדה ,שהם זוג אחד הסובר שיש ברירהַ .ר ִּבי יוֹ ֵסי ְו ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן
אוֹ ְס ִרין ,שהם זוג הסובר שאין ברירה ,ונמצא לפי זה שלרבי יהודה יש ברירה.

···

שאלה (א) :בברייתא (בתרומות) מבואר שלרבי יוסי אין ברירה ,ובמשנה מבואר שלרבי יוסי
יש ברירה ,שעופות שנקנו בשותפות עבור שתי נשים ,מתברר בשעת ההקרבה שקרבן שהוקרב
לאשה זו שייך לה .ומה שהוקרב לשם אשה זו ,שייך לה
שואלת הגמראְ :ו ָס ַבר ַר ִּבי יוֹ ֵסי ֵאין ְּב ֵר ָירה – וכי רבי יוסי סובר שאין ברירה ,כמבואר
בברייתא בתרומות שרבי יוסי אוסר לשתות מהיין שמעורב בו תרומה ,מפני שאין ברירה,
יהן ְּב ֵעירוּ ב  -שקנו שתי קינים (שתי זוגות
ינ ֶ
ְו ָה ְתנַ ןַ ,ר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמרְ ׁ :ש ֵּתי נָ ׁ ִשים ׁ ֶש ָּל ְקחוּ ֶאת ִק ֵ ּ
עופות) בשותפות ,שיולדת (שאין ידה משגת להביא שתי קרבנות בהמה) צריכה להביא
שתי עופות ,אחד לעולה ואחד לחטאת ,וזבה (אף שידה משגת) מביאה שתי עופות ,אחד
יהן ַל ּכ ֵֹהן – שנתנו לכהן כסף לקנות עבורם עופות ,והכהן
ינ ֶ
לעולה או לחטאת ,אוֹ ׁ ֶש ָ ּנ ְתנוּ ִק ֵ ּ
קנה עבורם עופות ,וכעת מעורבים  4עופות ולא מבורר איזה  2עופות שייכים לאשה זו,
ואיזה שייכים לאשה אחרת,
ֵאיזֶ הוּ ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצה ּכ ֵֹהן יַ ְק ִריב עוֹ ָלה ,וּ ְל ֵאיזֶ ה ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצה יַ ְק ִריב ַח ָּטאת – הכהן יכול להקריב קן (זוג עופות)
אחד לעולה ,עבור שתי הנשים ,עולה  1לכל אחת .וקן אחד לחטאת ,חטאת  1לכל אחת,
(וכל שכן שיכול לקחת קן אחד לאשה אחת ,עוף אחד לעולה ועוף אחד לחטאת .וקן
אחד לאשה השניה ,עוף אחד לעולה ועוף אחד לחטאת).
הרי מוכח מכך שדעת רבי יוסי שיש ברירה ,שמתברר שמה שהקריב הכהן לאשה זו,
הרי זה הקרבן שנקנה עבורה .ומה שהקריב הכהן לאשה זו ,הרי זה הקרבן שנקנה לשניה.
שאם אין ברירה ,נמצא שיתכן שהקרבן שהקריב עבור אשה זו ,היה של האשה השניה,
וקרבן חטאת או עולה שהוקרב שלא לשם בעליו – אין יוצאים בו ידי חובה (וקרבן חטאת
כזה פסול לגמרי ,ואין מקריבים אותו .וקרבן עולה כזה הבעלים לא יוצאים בו ידי חובה,
אבל אינו קרבן פסול לגמרי).

תשובה :אין זה מדין ברירה ,אלא מדובר שהשנים התנו ביניהם ,מה שהכהן יקריב עבורי יהיה שלי
ָא ַמר ַר ָּבהָ :ה ָתם ְּכ ׁ ֶש ִה ְתנוּ – שם ,המשנה לא מדברת מדין ברירה ,אלא מדובר שהנשים
התנו ביניהם ,שכל מי שיקריב הכהן את הקרבן לשמה יהא שלה.
(וביאור העניין :מה שרבי יוסי סובר שאין ברירה ,היינו רק כשאדם אומר :מה שאני
יפריש אחר כך יהיה תרומה ,והיינו מפני שתולה את הבירור במעשי עצמו .אבל אם אדם
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אומר :מה שהכהן יבחר ,הוא יהיה הקרבן שלי ,בזה יש ברירה ,מפני שאינו תולה את
הבירור במעשי עצמו ,אלא במעשי אחרים ,ובזה יש ברירה)
ימ ָרא – מדוע הוצרך רבי יוסי לומר זאת ,הרי
[שואלת הגמראִ ]:אי ָה ִכי – אם כן ַמאי ְל ֵמ ְ
פשוט שבאופן זה שהתנו ,יש ברירה.
[עונה הגמראָ ]:קא ַמ ׁ ְש ַמע ַלן ִּכ ְד ַרב ִח ְס ָּדא – שאם הנשים קנו את העופות ולא אמרו איזה
עוף לעולה ואיזה לחטאת ,ואחר כך אמרו הנשים 'עוף זה לעולה ועוף זה לחטאת' ,יכול
הכהן לשנות ,ולעשות את מה שאמרו לעולה שיהיה לחטאת ,ואת מה שאמרו לחטאת
ינין ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁשוֹ ת איזו עולה ואיזו חטאת [עמוד ב] ֶא ָּלא
שיהיה לעולה ,דְּ ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ אֵ :אין ַה ִ ּק ִ ּ
יחת ְּב ָע ִלים – או בשעת הקניה ש'הקונה' אומר :את זה אני קונה לעולה ,ואת זה
ִאי ִּב ְל ִק ַ
לחטאת ,הרי זה נהיה עולה וזה נהיה חטאת ,ואי אפשר לשנות (אבל אם הבעלים לא
אמר זאת בשעת הקנייה ,אלא לאחר מכן ,אין זה קובע ,ואפשר לשנות מה שאמר)ִ ,אי
ַּב ֲע ִׂש ַ ּיית ּכ ֵֹהן – או בשעה שהכהן מקריב את הקרבן ,ואומר זו לעולה ,הרי זה לעולה ,ואי
אפשר לשנותו ,וכן כשאומר זו לחטאת.

שאלה (ב) :הרי בברייתא מבואר שלרבי יוסי יש ברירה ,ואומרים שמי שקנה ירקות לו ולעם
הארץ ,מתברר אחר כך שמה שנתן לעם הארץ זה מה שהוא קנה עבורו( ,ולא אומרים שאין
ברירה ,ויתכן שמה שנתן לעם הארץ היה בתחילה של עצמו ,וצריך לעשר את מה שנותן לעם
הארץ ,כי אסור 'למכור' דמאי לעם הארץ)
שואלת הגמראְ :ו ַא ַּכ ִּתי ָס ַבר ַר ִּבי יוֹ ֵסי ֵאין ְּב ֵר ָירה – ועדיין יש להקשות ,וכי סבר רבי יוסי
אין ברירה:
ְו ָה ַתנְ יָ אַ ,עם ָה ָא ֶרץ ׁ ֶש ָא ַמר ְל ָח ֵבר  -חבר שהיה הולך לשוק לקנות לו ירק לעצמו ,ואמר לו עם
הארץַ :קח ִלי ֲאגוּ דָּ ה ַא ַחת ׁ ֶשל יָ ָרק אוֹ ְ ּגלוּ ְס ָקא ַא ַחתֵ ,אינוֹ ָצ ִר ְ
יך ְל ַע ּ ֵׂשר  -אין צריך החבר לעשר
ממה שנותן לעם הארץ ,ואף שקנה  2ירקות ביחד ,אחד לו ואחד לעם הארץ ,אף שלא אמר
כאשר קנה את הירקות מה בשבילו ומה בשביל העם הארץ ,מפני שיש ברירה ,ובשעה
שהוא נותן את הירק לעם הארץ מתברר שמתחילה קנה ירק זה לעם הארץִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי יוֹ ֵסי.
ַו ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים :החבר ָצ ִר ְ
יך ְל ַע ּ ֵׂשר את מה שנותן לעם הארץ ,כיון שאין ברירה ,ויתכן
שמה שנותן כעת לעם הארץ – נקנה מתחילה בשביל עצמו ,ונמצא שהחבר מחליף כעת
ונותן לעם הארץ את מה שהיה של עצמו ,וכנגד זה משאיר החבר אצלו ,את מה שקנה
תחילה עבור העם הארץ ,והרי זו כמכירה ,ואסור לחבר למכור לעם הארץ דבר שאינו
מתוקן ,ועל כן צריך לעשרו.

תשובה :יש להפוך את הגירסא בברייתא ,שרבי יוסי הוא האומר אין ברירה
עונה הגמראֵ :איפוֹ ְך – יש להפוך את הגירסא בברייתא ,שרבי יוסי הוא האומר אין
ברירה ,והוא הסובר בדין הנ"ל שצריך לעשר ,כי אין ברירה( .והרי זה כמבואר בברייתא
בתרומות ,שלרבי יוסי אין ברירה ,ואסור לשתות מהיין שמעורב בו תרומה ,ולא אומרים
שמה שמוציא אחר כך מתברר שזה היה מתחילה התרומה).
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שאלה (ג) :בברייתא מבואר שלרבי יוסי יש ברירה ,ולכן יכול לחלל מעשר שני על מטבע שיוציא
אחר כך מהכיס ,ואזי יתברר על איזה מטבע חל המעשר שני
יתיְ ,מחוּ ָּלל ַעל ֶס ַלע ׁ ֶש ַּת ֲע ֶלה ְּביָ ִדי ִמן ַה ִּכיסַ ,ר ִּבי יוֹ ֵסי
ָּתא ׁ ְש ַמעָ ,האוֹ ֵמר ַמ ֲע ֵׂשר שני ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִלי ְּב ֵב ִ
אוֹ ֵמרְ :מחוּ ָּלל – והסלע שתעלה בידו ,אנו אומרים הוברר שעל סלע זה חילל את המעשר

שני .הרי שרבי יוסי סובר יש ברירה.

תשובה :יש להפוך את הגירסא בברייתא שרבי יוסי אומר אין ברירה
ימא – וכך תאמרַ :ר ִּבי יוֹ ֵסי
עונה הגמראֵ :איפוֹ ְך – יש להפוך את הגירסא בברייתא זוֵ ,א ָ
ילל.
אוֹ ֵמר :לֹא ִח ֵּ

[שאלה :מדוע אנו נוקטים כברייתא אחת שדעת רבי יוסי שאין ברירה ,ומשנים שתי ברייתות
שכתוב בהם שלרבי יוסי יש ברירה]
[שואלת הגמרא ]:וּ ַמאי ֲח ֵזית דְּ ָא ְפ ַכ ְּת ַּת ְר ֵּתי – ומה ראית להפוך את שתי הברייתות( ,הברייתא
בחבר שקנה אגודה של ירק לעם הארץ ,והברייתא בדין חילל על מטבע שתעלה מהכיס),
ולגרוס בהם שרבי יוסי סובר שאין ברירהִ ,מ ַ ּק ֵּמי ֲח ָדא – מפני ברייתא אחת (בדין הקונה
יין מבין הכותים) ,ששם מבואר שרבי יוסי סובר שאין ברירה,
ֵאיפוֹ ְך ֲח ָדא ִמ ַ ּק ֵּמי ַּת ְר ֵּתי – תהפוך את הגירסא בברייתא אחת (בדין הקונה יין מבין הכותים)
ותגרוס בה שרבי יוסי סובר יש ברירה ,מלפני שתי הברייתות שבהם מבואר שרבי יוסי
סובר שיש ברירה

[תשובה :כיון שהברייתא (בדין המחלל על מטבע שתעלה מהכיס) שמבואר בה שרבי יוסי אומר
שיש ברירה ,היא ודאי משובשת]
יפ ָכא ַּתנְ יָ א – ברייתא זו בדין המחלל על מטבע שתעלה מהכיס,
[עונה הגמראָ ]:הא ַודַּ אי ִא ּ ְ
יפא – שבברייתא שם שנינו:
ודאי היא שנויה בהיפוך ויש להפוך את גירסתהְּ ,ד ָק ָתנֵ י ֵס ָ

יתי ,יְ ֵהא ְמחוּ ָּלל ַעל ֶס ַלע ֲח ָד ׁ ָשה ׁ ֶש ַּת ֲע ֶלה ְּביָ ִדי ִמן
וּ מוֹ ֶדה ַר ִּבי יוֹ ֵסיְּ :באוֹ ֵמר ַמ ֲע ֵׂשר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִלי ְּבתוֹ ְך ֵּב ִ
ילל  -כיון שאין שם חדשה אלא היא ,הרי זה ניכר שכונתו
ַה ִּכיס  -ואין שם אלא היא ׁ ֶש ִח ֵּ

למטבע זו ,ועל כן הרי זה מחולל.
ילל ,מכך שהברייתא אומרת בסיפא שבאום זה מודים
[ביאור הראיה] ִמ ְּד ָק ָא ַמר ָה ָכא ׁ ֶש ִח ֵּ
ילל – מכך משמע שברישא הדין הוא שלא חילל ,ועל כן משנים
שחיללִ ,מ ְּכ ָלל ְּד ָה ָתם לֹא ִח ֵּ
את הגירסא שם ,ולרבי יוסי לא חילל ,מפני שאין ברירה ,ונמצא שגם בברייתא זו וגם
בברייתא בדין הלוקח יין מבין הכותים מבואר שאין ברירה ,ולכן משנים את הגירסא
בברייתא בדין חבר שקנה לעם הארץ שגם בזה סובר רבי יוסי שאין ברירה.

···

שנינו בברייתא :ומודה רבי יוסי באומר מעשר שיש לי בתוך ביתי יהא מחולל על סלע
חדשה שתעלה בידי מן הכיס שחילל.
יכי ָּד ֵמי – סלע חדשה זו איך מדובר,
שואלת הגמראַ :האי ֶס ַלע ֲח ָד ׁ ָשה ֵה ִ
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יכא ַּת ְר ֵּתי ְּת ָלת – אם מדובר שיש שתים או שלשה סלעים חדשים ,והדין הוא שחילל
ִאי ְּד ִא ָּ
מפני דְּ יֵ ׁש ְּב ֵר ָירה ,ואחר שהוא הוציא את הסלע יתברר למפרע שעל סלע זו חילל,
יתא – זה כמו האופן הראשון של הברייתא שאמר מעשר שיש לי בביתי
אם כןַ :היְ ינוּ ַק ַּמיְ ָ
מחולל על סלע שתעלה בידי מן הכוס ,ולמה בסיפא הדין הוא שחילל ,ובריישא הדין
הוא שלא חילל.
יכא ֶא ָּלא ֲח ָדא – שיש לו רק סלע חדשה אחת ,ולכן
ֶא ָּלא צריך לומר שמדובר בסיפאְּ ,ד ֵל ָּ
הדין הוא שחילל ,מפני שניכר שכונתו לחלל על סלע זו ,אם כן קשהַ :מאי ַּת ֲע ֶלה – למה
הברייתא אומרת 'על סלע חדשה שתעלה' שמשמע שיש כמה חדשות ,ומחלל על איזו
שתעלה.
יפא נָ ֵמי ַּת ֲע ֶלה – אגב ששנה ברישא 'תעלה',
ישא ַּת ֲע ֶלהְּ ,תנָ א ֵס ָ
עונה הגמראַ :א ְ ּי ֵידי דְּ ָתנֵ י ֵר ׁ ָ
שנה גם בסיפא 'תעלה' ,ואף שאין שם אלא סלע אחת.

···

ברירה בדרבנן  -רבא שואל את רב נחמן מי התנא הסובר שאפילו בדרבנן אין ברירה
יה ְּב ֵר ָירה – מי הוא התנא הסובר
יה ָר ָבא ְל ַרב נַ ְח ָמןַ :מאן ַהאי ַּת ָ ּנא דַּ ֲא ִפ ּ
ילוּ ִּב ְד ַר ָּבנַ ן ֵלית ֵל ּ
ֲא ַמר ֵל ּ
(בברייתא המובאת להלן) שאפילו בדרבנן אין ברירה,
דְּ ַתנְ יָ א – ששנינו בברייתאָ :א ַמר ַל ֲח ִמ ּׁ ָשה אנשיםֲ :ה ֵרינִ י ְמ ָע ֵרב ַעל ֵא ֶיזה ִמ ֶּכם ׁ ֶש ֶא ְר ֶצה – בשביל
אחד ממכם (אחד מהחמשה אנשים) ,עבור מי שארצה אחר כך שהעירוב יהיה עבורו,
יתי יֵ ֵל ְך – אם אני ארצה שהעירוב יועיל עבור אדם זה ,העירוב יועיל עבורו והוא יוכל
ָר ִצ ִ
יתי – ואם לא ארצה שהעירוב יועיל עבורו ,אלא עבור אחר
ללכת על סמך העירוב .לֹא ָר ִצ ִ
מהחמשה ,לֹא יֵ ֵל ְך – העירוב לא יועיל עבורו ,והוא לא יוכל ללכת על סמך העירוב .אם
הוא ָר ָצה שהעירוב והחליט ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ ם למי מהחמשה יועיל העירובֵ ,עירוּ בוֹ ֵעירוּ ב .אבל אם
יכה למי יועיל העירובֵ ,אין ֵעירוּ בוֹ ֵעירוּ ב – שמא בין השמשות לא היה
החליט רק ִמ ּ ׁ ֶש ָח ׁ ֵש ָ
דעתו שהעירוב יועיל לאדם זה.
הרי מבואר בברייתא זו ,שאף בעירוב שהוא דרבנן ,לא אומרים 'יש ברירה' – שמתברר
למפרע ,שרצה שהעירוב יועיל עבור אדם זה ,ומי הוא תנא זה ,הסובר שאף בדרבנן לא
אומרים ברירה.

רב נחמן לא ענה
יה ְו ָלא ִמידֵּ י – רב נחמן שתק ולא אמר דבר.
ִא ׁ ְ
יש ִּתיק ְו ָלא ֲא ַמר ֵל ּ
יה – ויאמר רב נחמן לרבאַּ ,ת ָ ּנא דְּ ֵבי ַא ּיוֹ הוּ א – שהוא דעת 'איו'
שואלת הגמראְ :ו ֵל ָ
ימא ֵל ּ
שהובאו דבריו לעיל בדעת רבי יהודה ,לגבי עירוב שאין ברירה.
יה – רב נחמן לא שמע ברייתא זו.
עונה הגמראָ :לא ׁ ְש ִמ ַ
יע ֵל ּ

רב יוסף אומר שהוא מחלוקת תנאים ,אם יש ברירה בדרבנן
ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמרַּ :ת ָ ּנ ֵאי ׁ ָש ְק ַל ְּת ֵמ ָע ְל ָמא – וכי לקחת את התנאים מהעולםַּ ,ת ָ ּנ ֵאי ִהיא – דבר זה
הוא מחלוקת תנאים ,כדלהלן:
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דְּ ַתנְ יָ אֲ :ה ֵרינִ י ְמ ָע ֵרב ְל ׁ ַש ָּבתוֹ ת ׁ ֶשל ׇּכל ַה ּׁ ָשנָ ה – המניח עירובו לכל השנה כולה ,שבשבת שהוא
ירצה יקנה לו העירוב (ועירוב זה מועיל רק כשהעירוב עדיין קיים ,שכל שבת ושבת
יתי ,לֹא
יתיֵ ,א ֵל ְך .לֹא ָר ִצ ִ
העירוב קונה שביתה לאותה שבת בפני עצמו) ,וכך הוא אומרָ :ר ִצ ִ
ֵא ֵל ְך – אם ארצה בכניסת שבת שהעירוב יקנה לי שביתה שם ,אוכל ללכת על סמך העירוב.
ואם לא ארצה ,לא יקנה לי העירוב שביתה ,ולא אלך על סמך העירוב .אם ָר ָצה ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ ם
שהעירוב יקנה לו שביתהֵ ,עירוּ בוֹ ֵעירוּ ב – אבל אם רצה ִמ ּ ׁ ֶש ָח ׁ ֵש ָ
יכהַ ,ר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרֵ :עירוּ בוֹ
ֵעירוּ ב ,מפני שיש ברירה ,ואנו אומרים שמתברר שמבעוד יום כך היתה דעתו ,שהעירוב
יקנה לו שביתה לשבת זו.
ַו ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִריםֵ :אין ֵעירוּ בוֹ ֵעירוּ ב ,שאין ברירה ,וכיון שיתכן שמבעוד יום הוא לא רצה
שהעירוב יקנה לו שביתה ,אין זה מועיל.
הרי מבואר שיש מחלוקת תנאים אם בעירוב שהוא דרבנן יש ברירה או לא ,ומבואר
שרבי שמעון הוא הסובר שבדרבנן יש ברירה.

···

המשך דברי רב יוסף ,יש לשאול :בברייתא זו מבואר שלרבי שמעון יש ברירה ,ובברייתא אחרת
שנינו שלשיטתו אין ברירה
והמשיך רבי יוסף בדבריו ,הנה בברייתא זו מבואר דעת רבי שמעון שיש ברירה ,לגבי
עירוב ,וקשה על כךְ :ו ָהא ׁ ָש ְמ ִעינַ ן ְל ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן – והרי שמענו את דעת רבי שמעון גבי יין
יה ְּב ֵר ָירה – שאין ברירה ,שהרי שם אמר רבי שמעון שאי אפשר
הבא מבין הכותים ,דְּ ֵלית ֵל ּ
לקרוא שם לתרומה ולהוציאה רק אחר כך ,שאין ברירה ,וכאן מבואר דעת רבי שמעון
לגבי המערב לכל השנה שיש ברירהַ .ק ׁ ְשיָ א ְּד ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַאדְּ ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,

תשובת רב יוסף (ביאור א' בדעת רבי שמעון) :יש להפוך את הגירסא ,ולומר שלרבי שמעון אין
ברירה ,והוא הסובר שבדרבנן אין ברירה
עונה הגמראֶ :א ָּלא ֵאיפוֹ ְך – יש להפוך את הגירסא בברייתא זו ,ורבי שמעון הוא הסובר
שאין ברירה (אף בדרבנן).
שואלת הגמראַ :מאי ַק ׁ ְשיָ א – מה היה קשה לרב יוסף ,בסתירת דברי רבי שמעון ,עד
יתא –
יה ְל ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְּב ֵר ָירה ִּב ְדאוֹ ָריְ ָ
שהוצרך להפוך את הגירסא בברייתא ,דִּ ְ
יל ָמא ִּכי ֵלית ֵל ּ
אולי מה שרבי שמעון סובר אין ברירה הוא לגבי דין דאורייתא (בעניין תרומה ומעשר),
יה – אבל לגבי דבר דרבנן הוא סובר ברירה ,ולכן לגבי עירוב הוא אומר
ֲא ָבל ִּב ְד ַר ָּבנַ ן ִאית ֵל ּ
יש ברירה.
יתא ָלא ׁ ְשנָ א ִּב ְד ַר ָּבנַ ן ִאית
יה ְּב ֵר ָירה ָלא ׁ ְשנָ א ִּב ְדאוֹ ָריְ ָ
עונה הגמראָ :ק ָס ַבר ַרב יוֹ ֵסףַ ,מאן דְּ ִאית ֵל ּ
יה – רב יוסף סובר שמי שסובר שיש ברירה היינו בין בדאורייתא ובין בדרבנן ,וּ ַמאן
ֵל ּ
יה  -ומי שאינו סובר ברירה היינו
ל
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בין בדאורייתא ובין בדרבנן.

···
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תשובת רבא (ביאור ב' בדעת רבי שמעון) :אין צריך להפוך את הגירסא ורבי שמעון סובר שיש
ברירה ,ולגבי תרומה טעמו של רבי שמעון שאין לקרוא שם תרומה בלא הפרשה מפני שצריך
שיהיו השיריים ניכרים (ולא מצד ברירה)
יכ ִרין – שונה דין תרומה שריך שהתרומה
אשית ׁ ֶש ּ ׁ ְשיָ ֶר ָ
ָר ָבא ָא ַמרָ ׁ :שאנֵ י ָה ָתם דְּ ָב ֵעינַ ן ֵר ׁ ִ
יה נִ ָּ
תהיה ניכרת ונבדלת מהחולין ,ולכן אף שרבי שמעון סובר שיש ברירה (ולכן לגבי עירב
לחמשה בני אדם ,ורוצה שהעירוב יועיל למי שירצה אחר כך ,הרי זה מועיל) מכך מקום
סובר רבי שמעון שאין לקרוא שם לתרומה שנמצאת בתוך התערובת ,מפני שתרומה
נקראת 'ראשית דגנך ותירושך' ,ולומדים מכך שצריך שבשעה שקורא לתרומה 'שם תרומה'
היא תהיה מובדלת משאר התערובת ,ויהיה עליה שם 'ראשית' והשאר יקראו 'שיריים'.

שאלה :והרי באופנים אחרים משמע שאין צריך שיהיה שיריים ניכרים
יה ַא ָּביֵ יֶ :א ָּלא ֵמ ַע ָּתה שצריך שיהיו השיריים ניכרים בשעה שאומר 'הרי זו תרומה',
ֲא ַמר ֵל ּ
אם ָהיוּ ְל ָפנָ יו ׁ ְשנֵ י ִר ּמוֹ נִ ים ׁ ֶשל ֶט ֶבלְ ,ו ָא ַמרִ :אם יֵ ְרדוּ ְ ּג ׁ ָש ִמים ַה ּיוֹ ם ,יְ ֵהא ֶזה (רמון א') ְּתרוּ ָמה ַעל ֶזה
(על רמון ב)ְ .ו ִאם לֹא יֵ ְרדוּ ְ ּג ׁ ָש ִמים ַה ּיוֹ ם ,יְ ֵהא ֶזה (רמון ב') ְּתרוּ ָמה ַעל ֶזה (על רמון א')ָ .ה ִכי נָ ֵמי –
וכי גם בזהֵּ ,בין יָ ְרדוּ גשמים ֵּבין לֹא יָ ְרדוּ גשמים ,יהיה הדין ְּד ֵאין ִּב ְד ָב ָריו ְּכלוּ ם ,הואיל ובשעה
שקרא שם (שאמר יהא זה תרומה על זה) ,לא ניכר מה היא התרומה ומה היא החולין.
ימא ָה ִכי נָ ֵמי – ואם תאמר ,שאכן כך הוא הדין,
ְו ִכי ֵּת ָ
ְו ָה ְתנַ ן ,האומרְּ :תרוּ ַמת ַה ְּכ ִרי ַה ֶּזה וּ ַמ ְע ְׂשרוֹ ָתיו ְּבתוֹ כוֹ  -באמצעיתו תהא תרומתו כדי שיעור
תרומה,
וּ ְתרוּ ַמת ַמ ֲע ֵׂשר ֶזה ְּבתוֹ כוֹ – או אם היה כרי של מעשר ,ואמר תהא תרומת מעשר שלו בתוכו,
ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרָ :ק ָרא ַה ּׁ ֵשם ,והרי התרומה או התרומת מעשר חלים ,ואם אוכל מתערובת
זו ,אינו לוקה עליו משום טבל ,אלא משום תרומה ומשום מעשר שני חוץ לירושלים.
הרי מוכח שחל שם תרומה אף שאין השיריים ניכרים.

תשובה :כשאומר שהתרומה תהיה 'בתוכו' ,הרי ניכר מקום התרומה ,שהיא בפנים ,והחולין מבחוץ
יכא
עונה הגמראָ ׁ :שאנֵ י ָה ָתם – שונה שם באופן שאומר תרומת הכרי הזה בתוכו ,דְּ ִא ָּ
יביו' – שהרי אמר שהתרומה תהיה 'בתוכו' ,דהיינו באמצע הערימה ,ומה שמסביב
'ס ִב ָ
ְ

לאמצע הערימה אינו תרומה ,וזה נחשב שיריים ניכרים( ,אף שזה לא ניכר לגמרי ,כי
באמצע הערימה יש תערובת חולין ותרומה ,אבל זה נחשב 'ניכר' ,שיש חלק שהוא ודאי
לא תרומה).
ואין זה דומה לאופן שאומר שני לוגין שאני עתיד להפריש יהיו תרומה ,שבשעת
ההפרשה לא ניכר כלל היכן החולין והיכן התרומה.

···

ביאור ג' בדעת רבי שמעון :טעמו של רבי שמעון אינו מצד ברירה ,אלא שמא יבקע הנוד
ימא – ואם תרצה אפשר ליישב דעת רבי שמעון ,שאף שסובר שיש ברירה,
ְו ִאי ָּב ֵעית ֵא ָ
מכל מקום לגבי יין הוא סובר שאין לומר שני לוגין שאני עתיד להפריש ,מפני שיש חשש
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שלפני שיוציא את התרומה מהתערובת הכלי ישבר ,וישפך ממנו כל היין ,ונמצא שלא
הפריש כללִּ ,כ ְד ָק ָתנֵ י ַט ְע ָמאָ ,א ְמרוּ לוֹ ְל ַר ִּבי ֵמ ִאירִ :אי ַא ָּתה מוֹ ֶדה ׁ ֶש ָּמא יִ ָּב ַקע ַהנּ וֹ ד [קודם שיפריש
הימנו]ְ ,ונִ ְמ ָצא ֶזה ׁשוֹ ֶתה ְט ָב ִלים ְל ַמ ְפ ֵר ַע ,שלא הפריש את התרומה כלל.
ָא ַמר ָל ֶהן רבי מאירִ :ל ְכ ׁ ֶש ִ ּי ָּב ַקע – כאשר הנוד יבקע נעיין בדבר אם יש לאוסרו ,כלומר:
אין חוששים לדבר זה שאין זה מצוי ,שאם ירצה יוכל למסור את הנוד לשומר.
הרי מבואר שדעת רבי שמעון הסובר שאין לומר על שני לוגין שאני עתיד להפריש
יהיו תרומה ,אין זה מצד שאין ברירה ,אלא מחשש שמא יבקע הנוד.

···

שואלת הגמרא :וּ ְל ַמאי דִּ ְס ֵליק ַאדַּ ְע ִּתין ֵמ ִע ָ ּ
יק ָרא ְּד ָב ֵעינַ ן – ולפי מה שסברנו בתחילה (ביאור
יה
אשית' ֶ ׁ -ש ּ ׁ ְשיָ ֶר ָ
ב) שהטעם שאין לקרוא שם לתרומה שבתוך התערובת ,מפני שיש דין ֵ'ר ׁ ִ
יה – מה אמרו לו לרבי מאיר ,שמא יבקע הנוד ,הרי לא זה טעמם
נִ ָּ
יכ ִריןַ ,מאי ָק ָא ְמ ִרי ֵל ּ

(שהרי הטעם הוא מצד ראשית).
יה – כך אמרו לו לרבי מאירְ :ל ִד ַידן ָּב ִעינַ ן – לשיטתנו צריך
עונה הגמראָ :ה ִכי ָק ָא ְמ ִרי ֵל ּ
יכ ִרין ,ועל כן אין לקרוא שם לתרומה שבתוך התערובת ,אבל ְל ִד ָידךְ
אשית' ׁ ֶש ּ ׁ ְשיָ ֶר ָ
ֵ'ר ׁ ִ
יה נִ ָּ
לשיטתך רבי מאיר ,אמנם אינך סובר מדין זה שצריך 'ראשית שיהיו שיירים ניכרים' ,אבל
(דף לח) ִאי ַא ָּתה מוֹ ֶדה לחשש נוסף שיש בזה ֶ ׁ -ש ּ ָמא יִ ָּב ַקע ַהנּ וֹ ד ְונִ ְמ ָצא ׁשוֹ ֶתה ְט ָב ִלים ְל ַמ ְפ ֵר ַע.
ָא ַמר ָל ֶהן רבי מאיר ִל ְכ ׁ ֶש ִ ּי ָּב ַקע.
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עירובין דף לח

יום רביעי כז אלול תש"פ

ִאי ַא ָּתה מוֹ ֶדה ׁ ֶש ָּמא יִ ָּב ַקע ַהנּ וֹ ד ְונִ ְמ ָצא ׁשוֹ ֶתה ְט ָב ִלים ְל ַמ ְפ ֵר ַע ָא ַמר ָל ֶהן ִל ְכ ׁ ֶש ִ ּי ָּב ַקע [התבאר בדף
הקודם].

···

משנה
עירוב ביום טוב ושבת הסמוכים זה לזה ,רבי אליעזר( :דעה א') הם שתי קדושות
יה
יה (שיום שישי הוא יום טוב) וּ ֵבין ִמ ְּל ַא ֲח ֶר ָ
יעזֶ ר אוֹ ֵמר :יוֹ ם טוֹ ב ַה ָּסמוּ ְך ַל ּ ׁ ַש ָּבתֵּ ,בין ִמ ְּל ָפנֶ ָ
ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
(שיום ראשון הוא יום טוב) ,אם רוצה ללכת ביום טוב לצד אחד ובשבת לצד אחרְ ,מ ָע ֵרב
ָא ָדם ׁ ְשנֵ י ֵעירוּ ִבין אחד למזרח ואחד למערב,

אשוֹ ן ַל ִּמ ְז ָרח .וּ ַב ּׁ ֵשנִ יַ ,ל ַּמ ֲע ָרב – עירוב שלצד מזרח יקנה לי ביום הראשון
ְואוֹ ֵמרֵ :עירוּ ִבי ָּב ִר ׁ
– לצד מזרח .ועירוב שלצד מערב יקנה לי ביום השני – לצד מערב.
כגון שיום טוב ביום שישי ,אזי בבין השמשות (שבין חמישי לשישי) יקנה לי העירוב
למזרח .ובבין השמשות (שבין שישי לשבת) יקנה לי העירוב למערב.
אשוֹ ן ,יקנה לי העירוב ַל ַּמ ֲע ָרב .וּ ַב ּ ׁ ֵשנִ י יקנה לי העירוב ַל ִּמ ְז ָרח.
או שאומר ָּב ִר ׁ
ואם רוצה לערב רק ליום הראשון (או ליום טוב או לשבת) ,מניח עירוב אחד ואומרֵ :עירוּ ִבי
אשוֹ ן  -ערובי זה יקנה לי לצורך מחר (ויש לי אלפיים אמה לכל צדדי מקום שהנחתי
ָּב ִר ׁ
את העירוב) ,וּ ַב ּׁ ֵשנִ י הריני ִּכ ְבנֵ י ִע ִירי שלא עירבו (ויש לי לכל צדדי העיר אלפיים אמה).

או אם רוצה לערב רק ליום השני ,מניח עירוב אחד ,ואומרֵ :עירוּ ִבי ַּב ּׁ ֵשנִ י  -עירובי זה
אשוֹ ן הריני ִּכ ְבנֵ י ִע ִירי שלא עירבו.
יקנה לי בין השמשות של מחר ,לצורך היום השני וּ ְב ִר ׁ
והיינו מפני שיום טוב ושבת הסמוכים זה לזה אינם כיום אחד ארוך אלא שתי קדושות
הם ,ובכל יום מערב בפני עצמו לאותו יום.

חכמים (דעה ב') :קדושה אחת הם ,ואי אפשר לערב לכל יום לצד אחר
ַו ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים :אוֹ ְמ ָע ֵרב ְלרוּ ַח ַא ַחת  -לצורך שני ימים ,אוֹ ֵאינוֹ ְמ ָע ֵרב ׇּכל ִע ָ ּ
יקר – שאינו
יכול לערב רק ליום אחד ,וביום השני יהיה כבני עירו ,אלא אינו מערב כלל .אוֹ ְמ ָע ֵרב ִל ׁ ְשנֵ י
יָ ִמים לרוח אחד ,אוֹ ֵאינוֹ ְמ ָע ֵרב ׇּכל ִע ָ ּ
יקר (הגמרא שואלת על הכפילות במשנה).

המשך דברי חכמים :אף שהם קדושה אחת ,אין מועיל קניית שביתה ביום הראשון לשני הימים,
וכדי שהעירוב יועיל ליום השני – הוא צריך להיות מונח במקום השביתה גם בבין השמשות
של היום השני
אשוֹ ן – מוליך את העירוב ליום הראשון
יצד יַ ֲע ֶׂשה שליח שמערב לשני הימים ,מוֹ ִליכוֹ ָּב ִר ׁ
ֵּכ ַ
(ערב יום טוב שלפני השבת) ,וּ ַמ ְח ׁ ִש ְ
יך ָע ָליו – ונמצא שם עד הלילה שאז העירוב קונה לו
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שביתהְ ,ונוֹ ְטלוֹ וּ ָבא לוֹ – לאחר שחשיכה נוטל את העירוב והולך עמו לביתו (כי שהעירוב
לא יאבד ,שאם הוא יאבד ,העירוב לא יועיל ליום השני ,שהרי הוא צריך להיות מונח
במקום השביתה גם בבין השמשות של היום השני).
ַּב ּׁ ֵשנִ י – לאחר מכן מוליך את העירוב לצורך היום השני ,כלומר :ביום שישי לפני שחשיכה
הולך עם העירוב ,כדי לקנות שביתה לשבת)ַ ,מ ְח ׁ ִש ְ
יך ָע ָליו – וממתין שם עם העירוב עד
שחשיכה כדי שיקנה שם שביתה לשבתְ ,ואוֹ ְכלוֹ – ואם רוצה יכול לאכול אחר כך את
העירב (שכבר קנה לו שביתה בבין השמשות של היום השני) ,וּ ָבא לוֹ – וחוזר לביתו.
יכתוֹ  -כלומר קנה לו הליכה ליום מחר ,שעל ידי שהניח את העירוב
ְונִ ְמ ָצאִ ,מ ְׂש ַּת ֵּכר ַּב ֲה ִל ָ
גם ביום השני ,קנה לו העירוב שביתה גם ליום השני ,וּ ִמ ְׂש ַּת ֵּכר ְּב ֵעירוּ בוֹ – שיכול לאכול
את העירוב ביום השני.
אשוֹ ן – העירוב
אשוֹ ן – לאחר בין השמשות של היום הראשוןֵ ,עירוּ בוֹ ָל ִר ׁ
אם העירוב נֶ ֱא ַכל ָּב ִר ׁ
מועיל ליום הראשוןְ ,ו ֵאין ֵעירוּ בוֹ ַל ּׁ ֵשנִ י – ואין העירוב מועיל ליום השני ,שכאמור כדי
שהעירוב יועיל ליום השני ,צריך שהוא יהיה מונח במקום השביתה גם בבין השמשות
של היום השני.

הוכחת רבי אליעזר כשיטתו :כיון שלצורך היום השני צריך להניח את העירוב גם בבין השמשות
של היום השני ,ואין היום הראשון מועיל ,הרי זה ראיה שהם שתי קדושות
יע ֶזר :מוֹ ִדים ַא ֶּתם ִלי ׁ ֶש ֵהן ׁ ְש ֵּתי ְקדוּ ּׁשוֹ ת – מכך שאתם אומרים שאם העירוב
(ל ֶהן) ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ָא ַמר ָ
נאכל לאחר בין השמשות של היום הראשון ,אין העירוב מועיל ליום השני ,הרי מוכח
שהם שתי קדושות ,שהרי אם יום טוב ושבת הסמוכים זה לזה היו קדושה אחת ,הרי מה
שקנה שביתה ביום הראשון מועיל גם ליום השני .וכיוון שהם שתי קדושות – אפשר גם
לערב לכל יום בפני עצמו.

גמרא
בירור :מה הכפילות בדברי חכמים ,לרוח אחת ,או לשני ימים ,הרי בשניהם הכונה לרוח אחת
לשני הימים
שנינו במשנה :וחכמים אומרים או מערב לרוח אחת או אינו מערב כל עיקר ,או מערב
לשני ימים או אינו מערב כל עיקר .מבררת הגמראְ :לרוּ ַח ַא ַחתַ ,מאי נִ יהוּ  ,מה הכונה במה
שאמרה המשנה 'לרוח אחת' ,הרי ודאי הכונה ִל ׁ ְשנֵ י יָ ִמים – שמערב לאותו צד לשתי הימים.
ומה שאומרת אחר כך המשנה ,או מערב ִל ׁ ְשנֵ י יָ ִמיםַ ,מאי נִ יהוּ – מה הכונהְ ,לרוּ ַח ַא ַחת –
שמערב לשני הימים לאותו צד,
יתא – זהו האופן הראשון ,ומה ההבדל בין מה שאמרה המשנה
אם כן קשהַ :היְ ינוּ ַק ַּמיְ ָ
'לרוח אחת' ,לבין מה שאמרה המשנה לשני ימים.
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ביאור :חכמים אומרים ,כשם שביום אחד אין מערבים לשתי צדדים .כך אין מערבים לשני ימים
(יום טוב ושבת הסמוכים זה לזה) לשתי צדדים
יע ֶזרִ :אי ַא ָּתה מוֹ ֶדה ׁ ֶש ֵאין ְמ ָע ְר ִבין
יה – כך אמרו ַר ָּבנַ ן ְל ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
מבארת הגמראָ :ה ִכי ָק ָא ְמ ִרי ֵל ּ
ְליוֹ ם ֶא ָחד ֶח ְציוֹ ַלצָּ פוֹ ן ְו ֶח ְציוֹ ַל ָּדרוֹ ם( ,אלא מערב לרוח אחת או אינו מערב כל עיקר),

ָא ַמר ָל ֶהן רבי אליעזרֲ :א ָבל (אמת) ,אכן כך הדין.
אמרו חכמים לרבי אליעזרְּ :כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֵאין ְמ ָע ְר ִבין ְליוֹ ם ֶא ָחד ֶח ְציוֹ ַל ָּדרוֹ ם ְו ֶח ְציוֹ ַלצָּ פוֹ ןָּ ,כ ְך
ֵאין ְמ ָע ְר ִבין ִל ׁ ְשנֵ י יָ ִמים (שבת ויום טוב הסמוכים זה לזה) יוֹ ם ֶא ָחד ַל ּ ִמ ְז ָרחְ ,ויוֹ ם ֶא ָחד ַל ּ ַמ ֲע ָרב.

רבי אליעזר אומר :שבת ויום טוב הסמוכים הם שתי קדושות
יע ֶזר סובר שאין זה דומה ,שהרי ָה ָתם [שם ,לגבי עירוב ביום אחד ,אי אפשר
ְו ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
לערב לשתי צדדים שהרי יום אחד הוא] ְקדוּ ּׁ ָשה ַא ַחת .אבל ָה ָכא – כאן ביום טוב ושבת
הסמוכיםְ ׁ ,ש ֵּתי ְקדוּ ּׁשוֹ ת הם.

···

רבי אליעזר :מוכח שב' קדושות הם ,מכך שצריך לערב גם ליום השני (ולא מספיק מה שעירב
ליום הראשון)
הגמרא מביאה ברייתא ,משא ומתן בעניין זה בין חכמים ורבי אליעזרָ :א ַמר ָל ֶהן ַר ִּבי
אשוֹ ן – באופן שלא עירב על ידי
יע ֶזר לחכמיםִ :אי ַא ֶּתם מוֹ ִדים ׁ ֶש ִאם ֵע ַירב ְּב ַר ְג ָליו ְּביוֹ ם ִר ׁ
ֱא ִל ֶ

שליחת שליח שיניח פת במקום שרוצה לקנות בו שביתה ,אלא עירב על ידי רגליו( ,כלומר:
אם הולך בעצמו בבין השמשות במקום שרוצה לקנות בו שביתה ,הרי קונה שם שביתה,
ואינו צריך להניח שם פת ,ואחר בין השמשות יכול ללכת משם)ְ ,מ ָע ֵרב ְּב ַר ְג ָליו – אם רוצה
ללכת גם ביום השני על סמך העירוב צריך לחזור וללכת לשם ולערב ברגליו אף ְּביוֹ ם
ׁ ֵשנִ י ,ואינו יכול לצאת בשני חוץ לתחום על ידי קנייה הראשונה.
אשוֹ ן לאחר שקנה העירובֵ ,אין
וכן אם נֶ ֱא ַכל ֵעירוּ בוֹ – אם עירב בפת ונאכל עירובו ְּביוֹ ם ִר ׁ
יוֹ ֵצא ָע ָליו ְּביוֹ ם ׁ ֵשנִ י.

ָא ְמרוּ לוֹ חכמיםֲ :א ָבל – אכן כך הדין.
אמר להם רבי אליעזרָ :הא ָלאיֵ י – הרי אמת שמוכח ש ׁ ְש ֵּתי ְקדוּ ּׁשוֹ ת ֵהן ,ועל כן העירוב
של היום הראשון לא מועיל ליום השני ,ואם כן יש לומר גם שיכול לערב ביום ראשון
לצד אחד וביום השני לצד אחר.

חכמים :אכן יש ספק אם קדושה אחת או ב' קדושות ,ומחמירים בזה לכאן ולכאן
הגמרא מבארת את דעת רבנןְ :ו ַר ָּבנַ ן סוברים שאין זו הוכחה שאנו נוקטים שהם שתי
קדושות ,אלא ַס ּפוֹ ֵקי ְמ ַס ּ ְפ ָקא ְלהוּ – אנו מסתפקים לגבי שבת ויום טוב הסמוכים זה לזה ,אם
קדושה אחת הם או שתי קדושותְ ,ו ָה ָכא ְלחוּ ְמ ָראְ ,ו ָה ָכא ְלחוּ ְמ ָרא – ומחמירים לכאן ולכאן,
מחמירים שמא קדושה אחת הן ואם עירב ליום הראשון לצד אחד ,אינו יכול לערב לשני
לצד אחר .וכן מחמירים שמא ב' קדושות הם ,ואם לא הניח את העירוב גם ליום השני –
לא מועיל מה שהניחו ליום הראשון.
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חכמים :ממה שביום טוב ושבת הסמוכים זה לזה ,אינו יכול לערב ביום טוב לצורך שבת ,אלא
צריך לערב מלפני יום טוב ,מוכח שהם קדושה אחת
ילה ִמ ּיוֹ ם טוֹ ב ַל ּׁ ַש ָּבת  -אם לא
יע ֶזרִ :אי ַא ָּתה מוֹ ֶדה ׁ ֶש ֵאין ְמ ָע ְר ִבין ַּב ְּת ִח ָּ
ָא ְמרוּ לוֹ חכמים ְל ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
עירב בין השמשות של ערב יום טוב ,והוצרך לצאת בשבת ,וכי אינך מודה שאינו יכול
לערב מיום טוב לשבת ,הרי מוכח שקדושה אחת היא ,והרי הוא כיום אחד שאינו יכול
לערב בחצי היום ,אם לא עירב בין השמשות.
ָא ַמר ָל ֶהן רבי אליעזרֲ :א ָבל – אמת ,אכן אני מודה לדין זה.
אמרו לו חכמיםָ :הא ָלאיֵ י – הרי אמת שמוכח ש ְקדוּ ּׁ ָשה ַא ַחת ִהיא ,ועל כן אין יכול לערב
ביום טוב עצמו לשבת הסמוכה לו ,אלא צריך לערב מערב יום טוב.

רבי אליעזר :אין ראיה מכך ,שהטעם שאין מערבים ביום טוב לשבת הוא מצד הכנה ולא מצד
שקדושה אחת הם
יע ֶזר סובר שאין להוכיח מכך ,שהריָ :ה ָתם ִמ ּׁשוּ ם ֲה ָכנָ ה – שם הטעם שאין לערב
ְו ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ביום טוב לצורך שבת הוא משום הכנה שאסור להכין מיום טוב לשבת ,ולא משום
שקדושה אחת הם.

···

דעת רבי (דעה ג') :ודאי שתי קדושות הן ,ואם עירב ליום הראשון ולא לשני ,הרי הוא ביום
השני כבני עירו
אשוֹ ן ,אין זה מועיל ליום השני ,אלא ְמ ָע ֵרב ְּב ַר ְג ָליו ְּביוֹ ם ׁ ֵשנִ י,
ָּתנוּ ַר ָּבנַ ןֵ ,ע ַירב ְּב ַר ְג ָליו ְּביוֹ ם ִר ׁ
אשוֹ ןֵ ,אין יוֹ ֵצא ָע ָליו ְּביוֹ ם ׁ ֵשנִ י -
וכן אם הניח ליום הראשון פת לעירוב ,ונֶ ֱא ַכל ֵעירוּ בוֹ ְּביוֹ ם ִר ׁ

שהם שתי קדושות ,וצריך לערב על היום השני בפני עצמו ,ואם לא עירב על היום השני
(ברגליו או בפת) הרי הוא כבני עירו ,ויש לו אלפיים אמה לכל צד מעירוִּ .ד ְב ֵרי ַר ִּבי.

דעת רבי יהודה (כדעת חכמים במשנה – דעה ב') :הוא ספק אם קדושה אחת הן או שתי קדושות
ַר ִּבי יְ הוּ ָדה אוֹ ֵמר[ :עמוד ב] ֲה ֵרי ֶזה ַח ָּמר ַ ּג ָּמל – אם עירב ליום הראשון ולא לשני ,הרי הרי
הוא כאדם שמנהיג חמור וגמל שנמשך לשתי צדדים,
שהרי זה ספק ,אם קנה ביום הראשון שביתה גם ליום השני ,מפני שהם קדושה אחת,
ויש לו אלפיים אמה לכל צד מהמקום שעירב עליו ביום הראשון.
או שהם ב' קדושות ,ומה שקנה שביתה ליום הראשון אינו מועיל ליום השני ,ועל כן
ביום השני הרי הוא כבני עירו.

דעת רשב"ג (דעה ד') :ודאי קדושה אחת הן
אשוֹ ן,
יאל ְו ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֶּבן ְּברוֹ ָקה אוֹ ְמ ִריםֵ :ע ַירב ְּב ַר ְג ָליו ָּב ִר ׁ
ַר ָּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ֵאין ְמ ָע ֵרב ְּב ַר ְג ָליו ַּב ּׁ ֵשנִ י  -אין צריך לערב שוב ליום השני ,וכן אם עירב על ידי שהניח מאכל
אשוֹ ן ,יוֹ ֵצא ָע ָליו ַּב ּׁ ֵשנִ י – הרי
ליום הראשון במקום שרצה לקנות שביתה ,ונֶ ֱא ַכל ֵעירוּ בוֹ ְּביוֹ ם ִר ׁ

זה מועיל גם ליום השני ,שהם ודאי קדושה אחת ,ומה שקנה שביתה ביום הראשון מועיל
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לשתי הימים ,וממילא די בכך שהעירוב היה קיים בבין השמשות של היום הראשון ,ואין
צריך שהוא יהיה קיים בבין השמשות של היום השני.

···

הלכה כד' זקנים שב' קדושות הם בתורת ודאי (דעה ג')
יע ֶזר ְּד ָא ַמר ׁ ְש ֵּתי ְקדוּ ּ ׁשוֹ ת ֵהןְ .ו ֵא ּלוּ ֵהן
יבא דְּ ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ָא ַמר ַרבֲ :ה ָל ָכה ְּכ ַא ְר ָּב ָעה ְז ֵקנִ ים ַה ָּללוּ ְ ,ו ַא ִּל ָּ
יע ֶזר ְּב ַר ִּבי
יאלְ .ו ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְּב ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֶּבן ְּברוֹ ָקהְ .ו ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ַא ְר ָּב ָעה ְז ֵקנִ יםַ :ר ָּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ימ ָּת ָאה (רבי יוסי בר יהודה ,שרבי הביא הרבה פעמים את
ׁ ִש ְמעוֹ ןְ .ו ַר ִּבי יוֹ ֵסי ַּבר יְ הוּ ָדה ְס ִת ְ

דבריו כ'סתם' משנה  -כדבר המוסכם על כולם).
יניְ יהוּ ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזר (אחד מד' זקנים הוא רבי אלעזר בן שמוע) ,וּ ַמ ּ ֵפיק
יכא דְּ ָא ְמ ִריַ ,חד ִמ ַ ּ
ְו ִא ָּ
ימ ָּת ָאה – ומוציא את רבי יוסי בר יהודה.
ַר ִּבי יוֹ ֵסי ַּבר יְ הוּ ָדה ְס ִת ְ
יפ ָכא
יאל ְו ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ַּבר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֶּבן ְּברוֹ ָקה ִא ּ ְ
שואלת הגמראְ :ו ָהא ַר ָּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ׁ ָש ְמ ִעינַ ן ְלהוּ – שקדושה אחת הם.

עונה הגמראֵ :איפוֹ ְך – יש לגרוס בברייתא שהם אומרים ששתי קדושות הם.
שואלת הגמראִ :אי ָה ִכי ַהיְ ינוּ ַר ִּבי – אם כן הם סוברים כרבי ,ובברייתא מבואר שהם
חולקים על רבי.
יאל ְוכוּ ' – שגם הם וגם רבי סוברים ששתי
ימאְ ,ו ֵכן ָא ַמר ַר ָּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
עונה הגמראֵ :א ָ
קדושות הם.
יח ׁשוֹ ב נָ ֵמי ַר ִּבי  -אם כך תחשיב גם את רבי שהוא סובר ששתי קדושות
שואלת הגמראְ :ו ִל ְ
הם.
עונה הגמראַ :ר ִּבי ָּתנֵ י ַל ּה ְו ָלא ָס ַבר ַל ּה – רבי אמר זאת בדעת רבי אליעזר והוא עצמו
אינו סובר כן.
שואלת הגמרא ,אם כך ַר ָּבנַ ן נָ ֵמי ָּתנוּ ַל ּה ְו ָלא ָס ְב ִרי ַל ּה – תאמר שגם תנאים אלו רבן שמעון
ור' ישמעאל אמרו זאת בדעת רבי אליעזר והם לא סוברים כך.
עונה הגמראַ :רב ְ ּג ָמ ָרא ְ ּג ִמיר ַל ּה – רב קיבל כך מרבו שד' זקנים אלו סוברים כרבי אליעזר,
ורבי אינו סובר כן אלא אמר זאת בשם רבי אליעזר.

···

שאלה :והרי לגבי ביצה שנולדה ,משמע שרב סובר שקדושה אחת הן
יה דְּ ַרב הוּ נָ א – כאשר רב הונא נפטרָ ,עיֵ יל ַרב ִח ְס ָּדא ְל ִמ ְיר ָמא ְּד ַרב ַאדְּ ַרב – נכנס רב
ִּכי נָ ח נַ ְפ ׁ ֵש ּ
חסדא להקשות סתירה מדברי רב על דברי רב ,וכך שאלִ :מי ָא ַמר ַרב ֲה ָל ָכה ְּכ ַא ְר ָּב ָעה ְז ֵקנִ ים
יע ֶזר דְּ ָא ַמר ששבת ויום טוב הסמוכים זה לזה ׁ ְש ֵּתי ְקדוּ ּ ׁשוֹ ת ֵהן,
יבא דְּ ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ְו ַא ִּל ָּ
ית ַמרַ ׁ ,ש ָּבת ְויוֹ ם טוֹ בַ ,רב ָא ַמר :נוֹ ְל ָדה ָּב ֶזהֲ ,אסוּ ָרה ָּב ֶזה ,ואם שתי קדושות הם ,יש
ְו ָהא ִא ְּ
להתיר את הביצה ,שהרי אינה אסורה בשבת או ביום טוב רק ביום שנולדה ולא ביום
שאחר כך ,ומבואר שרב סבר שהם קדושה אחת ולכן אסר את הביצה בשתי הימים.

| 24

גמרא ופירושה  /חל ףד ןיבוריע ןיברעמ לכב:

תשובה :שם הטעם משום שביצה שנולדה בשבת או ביום טוב ,הרי היא כהוכנה בשבת או ביום טוב
ָא ַמר ַר ָּבהָ :ה ָתם – שם מה שרב אסר את הביצה בשני הימים אין זה משום שהם קדושה
אחת ,אלא ִמ ּׁשוּ ם ֲה ָכנָ ה ,שמאכלי שבת או יום טוב צריכים הכנה מבעוד יום ,מיום חול,
דְּ ַתנְ יָ א'ְ ,ו ָהיָ ה ַּב ּיוֹ ם ַה ּ ׁ ִש ּ ׁ ִשי ְו ֵה ִכינוּ ' ,חוֹ ל ֵמ ִכין ְל ַּ ׁ ָשתְ ,וחוֹ ל ֵמ ִכין ְליוֹ ם טוֹ בְ ,ו ֵאין יוֹ ם טוֹ ב ֵמ ִכין ְל ׁ ַש ָּבת,
ְו ֵאין ׁ ַש ָּבת ְמ ִכינָ ה ְליוֹ ם טוֹ ב ,וכיון שהביצה נולדה בשבת או ביום טוב הרי היא אסורה בשבת

או ביום טוב הסמוכים.

שאלה :אם כן כיצד מותר להניח עירוב ביום טוב לצורך שבת
אשוֹ ן – מוליך את העירוב בערב
יצד הוּ א עוֹ ֶׂשה מוֹ ִליכוֹ ָּב ִר ׁ
יה ַא ָּביֵ יֶ :א ָּלא ָהא ִּד ְתנַ ןֵּ ,כ ַ
ֲא ַמר ֵל ּ
ְ
ְ
יום טוב שלפני שבת ,וּ ַמ ְח ׁ ִשיך ָע ָליוְ ,ונוֹ ְטלוֹ וּ ָבא לוֹ ַּ .ב ּׁ ֵשנִ י – ביום טובַ ,מ ְח ׁ ִשיך ָע ָליו כדי לערב
לצורך שבתְ ,ואוֹ ְכלוֹ  ,וּ ָבא לוֹ ָ ,הא ָקא ֵמ ִכין ִמ ּיוֹ ם טוֹ ב ְל ׁ ַש ָּבת – הרי מכין ביום טוב (שמניח את
העירוב ביום טוב) לשבת.

תשובה :תחילת היום 'קונה' עירוב ,ונמצא שהעירוב 'חל' בשבת ,ולא הכין ביום טוב לצורך שבת
יה ַר ָּבהִ :מי ָס ְב ַר ְּת סוֹ ף ַה ּיוֹ ם  -של ערב שבת (שהוא יום טוב) קוֹ נֶ ה ֵעירוּ ב ,שנמצא
ֲא ַמר ֵל ּ
שיום טוב הכין לשבתְּ ,ת ִח ַּלת ַה ּיוֹ ם קוֹ נָ ה ֵעירוּ בְ ,ו ׁ ַש ָּבת ְמ ִכינָ ה ְל ַע ְצ ָמ ּה ,ואף שהניח את העירוב
ביום טוב ,שהעירוב קונה שביתה בתחילת יום השבת ,ונמצא שהשבת מכינה לעצמה.

שאלה :אם כן מדוע אי אפשר לערב בכלי שיש בו טבל באופן שיהיה ראוי בתחילת יום השבת
שואלת הגמראֶ :א ָּלא ֵמ ַע ָּתה שתחילת היום קונה עירוב ,יְ ָע ְרבוּ ְּב ָל ִגין – יהיה מותר לערב
בלגין (בכלי) שמילא ממנו מחבית של טבל ,ואמר הרי זה (מה שיש בכלי) תרומת מעשר,
והיא תחול לכשתחשך ,ובמשנה (בטבול יום) שנינו שאי אפשר לערב בזה ,הרי משמע
שסוף היום קונה עירוב ,וכיון שזה לא היה ראוי בסוף היום ,אין מערבים בזה .ולא אומרים
שכיון שזה ראוי בתחילת יום השבת ,מערבים בזה

תשובה :אף אם תחילת היום קונה עירוב ,אין מערבים בדבר שאינו ראוי מבעוד יום
יכא – אף אם תחילת היום קונה עירוב ,צריך
עונה הגמראָּ :ב ִעינַ ן ְסעוּ ָדה ָה ְראוּ יָ ה ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ ם ְו ֵל ָּ
לערב בסעודה הראויה מבעוד יום ,וכיון שהלגין היו טבל מבעוד יום ,אין מערבים בזה.

שאלה :אם כן כיצד מערב ביום טוב הסמוך לשבת ,בעירוב אחד ליום טוב ובעירוב בצד אחר
לשבת ,הרי אין הסעודה ראויה מבעוד יום ,שהעירוב השני אינו בתוך תחום העירוב הראשון
ואינו יכול מבעוד יום ללכת לעירוב השני שהוא מחוץ לתחומו
יה וּ ֵבין
יע ֶזר אוֹ ֵמר :יוֹ ם טוֹ ב ַה ָּסמוּ ְך ַל ּ ׁ ַש ָּבת ֵּבין ִמ ְּל ָפנֶ ָ
שואלת הגמראֶ :א ָּלא ָהא דִּ ְתנַ ן ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
יהְ ,מ ָע ֵרב ָא ָדם ׁ ְשנֵ י ֵעירוּ ִבין זה למזרח וזה למערב ,וביום הראשון הניח את העירוב
ִמ ְּל ַא ֲח ֶר ָ

במרחק  2000אמה מהעיר לצד מזרח ,וביום השני הניח את העירוב במרחק  2000אמה
מהעיר לצד מערב ,ונמצא שביום הראשון אינו יכול ללכת כלל למקום עירובו שבצד השני,
שהוא הרי רחוק ממנו יותר מ 2000אמה ,ואם כך קשהָ :הא ָּב ִעינַ ן ְסעוּ ָדה ָה ְראוּ יָ ה ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ ם
יכא – שאינו יכול ללכת מבעוד יום לעירובו של היום השני.
ְו ֵל ָּ
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2000

עירוב
ליום
הראשון

2000

עיר

2000

עירובו
ליום השני

2000

ביום הראשון יכול ללכת רק בצד זה ,שהרי
יש לו  2000אמה מעירובו לכל צד (ובכל העיר
יכול ללכת שהיא נחשבת כד' אמות).
ביום השני יכול ללכת רק בצד זה ,שהרי יש לו
 2000אמה מעירובו לכל צד (ובכל העיר יכול
ללכת שהיא נחשבת כד' אמות).

תשובה :מדובר שהניח את העירוב השני ,בתוך תחום העירוב הראשון ,ויכול להגיע אליו מבעוד יום
יה ְּבסוֹ ף ַא ְל ּ ַפיִ ם ַא ָּמה ְל ָכאן ,וּ ְבסוֹ ף ַא ְל ּ ַפיִ ם ַא ָּמה ְל ָכאן – וכי
עונה הגמראִ :מי ָס ְב ַר ְּת דְּ ַמ ַ ּנח ֵל ּ
אתה סובר שמדובר שהוא הניח את העירוב הראשון במרחק  2000אמה מהעיר ,וכן את
העירוב השני במרחק  2000אמה מהעיר ,וממילא אינו יכול ללכת ביום הראשון לעירובו
של היום השני.
יה ְּבסוֹ ף ֶא ֶלף ַא ָּמה ְל ָכאן וּ ְבסוֹ ף ֶא ֶלף ַא ּ ָמה
ָלא – לא מדובר כך ,אלא מדובר באופןְּ :ד ַמ ַ ּנח ֵל ּ
ְל ָכאן ,שהניח את העירוב של היום הראשון במרחק  1000אמה מהעיר ,וכן את העירוב

השני הניח במרחק  1000אמה מהעיר לצד השני ,ונמצא שביום הראשון יכול ללכת למקום
עירובו של היום השני.

2000

עירוב
ליום
הראשון

1000

עיר

1000

עירובו ליום
השני

2000

ביום הראשון יכול ללכת בצד זה ,שהרי יש לו
 2000אמה מעירובו לכל צד (וכל העיר נחשבת
כד' אמות).
ביום השני יכול ללכת בצד זה ,שהרי יש לו  2000אמה מעירובו
לכל צד (ובכל העיר יכול ללכת שהיא נחשבת כד' אמות).

···

שאלה :כיצד מותר לערב ברגליו מיום טוב לשבת ,הרי מכין מיום טוב לשבת ,שצריך לומר
'שביתתי במקומי'
לעיל התבאר שאסור להכין מיום טוב לשבת או משבת ליום טוב .שואלת על כך הגמרא:
אשוֹ ן,
ֶא ָּלא ָהא דְּ ָא ַמר ַרב יְ הוּ ָדה ,לגבי שבת ויום טוב הסמוכים זה לזהֵ :ע ַירב ְּב ַר ְג ָליו יוֹ ם ִר ׁ
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אשוֹ ןְ ,מ ָע ֵרב ְּב ַפת ְּביוֹ ם ׁ ֵשנִ י ,שהעירוב לא
ְמ ָע ֵרב ְּב ַר ְג ָליו יוֹ ם ׁ ֵשנִ י .וכן הדין אם ֵע ַירב ְּב ַפת ְּביוֹ ם ִר ׁ
מועיל לשני הימים ,וצריך לערב לכל יום בפני עצמו,
וקשה על כך כיצד עושה כןָ ,הא ָקא ֵמ ִכין ִמ ּיוֹ ם טוֹ ב ַל ּׁ ַש ָּבת – הרי כשמערב ביום הראשון
לצורך היום השני ,מכין בזה מיום טוב לשבת( .ומה שתירצנו לעיל לגבי מערב בפת מיום
טוב לשבת ,שאין בזה איסור הכנה כיון שתחילת היום קונה עירוב ,היינו מפני שהעירוב
חל בלא מעשיו ,שבכך שיש במקום פת ,הרי נקנה לו עירוב .אבל כשמערב ברגליו ,הרי
צריך לומר 'שביתתי במקומי' ,ואינו יכול לדעת בדיוק מתי הוא תחילת היום כדי לומר
זאת בדיוק בתחילת היום ,אלא אומר זאת מבעוד יום ,ונמצא שבאמירתו מכיון מיום
טוב לשבת.

תשובה :אין צריך לומר 'שביתתי במקומי' ,ואין זה מכין כיון שלא אומר דבר
יה רבהִ :מי ָס ְב ַר ְּת ְּד ָא ֵזיל ְו ָא ַמר ִמ ֵּידי – וכי אתה סובר שהמערב ברגליו צריך לומר
ֲא ַמר ֵל ּ
דבריו ,אין זה כך ,אלא מדובר :דְּ ָא ֵזיל ְו ׁ ָש ֵתיק ְויָ ֵתיב – שהולך ושותק ויושב שם ,וכך קונה
שביתה ,וממילא אין זה בכלל איסור מכין שאינו עושה דבר.
מבררת הגמראְּ :כ ַמאן – כדעת מי אמר זאת רבה שמערבים בלא דיבור כללְּ ,כ ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן
יתה ,אף שאין מי שאומר על חפצי ההפקר 'שביתתם
ֶּבן נוּ ִרי ,דְּ ָא ַמרֶ :ח ְפ ֵצי ֶה ְפ ֵקר קוֹ נִ ין ׁ ְש ִב ָ

כאן' ,שעצם הימצאותו של החפץ במקום זה – קונה שביתה ,ואין צריך לומר דבר[ .ולכן
סובר רבי יוחנן בן נורי לגבי אדם ישן שהוא קונה שביתה ,בלא לומר דבר ,ועל כך
חולקים חכמים].
ימא ַר ָּבנַ ןַ ,עד ָּכאן
ילוּ ֵּת ָ
מבארת הגמרא :אין זה דוקא כדעת רבי יוחנן בן נורי ,אלא ֲא ִפ ּ
יה דְּ ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֶּבן נוּ ִרי ֶא ָּלא ְּביָ ׁ ֵשן ְּד ָלא ָמ ֵצי ָא ַמר – מחלוקתם היא רק לגבי
ָלא ּ ְפ ִל ִ
יגי ַר ָּבנַ ן ֲע ֵל ּ
אדם ישן אם הוא קונה שביתה ,כיון שבזמן שישן אינו יכול לומר 'שביתתי במקומי'ֲ ,א ָבל
ימר ָמ ֵצי ָא ַמר – אבל אדם ניעור שאם הוא רוצה הוא יכול לומר שביתתי
ְּבנֵ יעוֹ ר ְּד ִאי ָּב ֵעי ְל ֵמ ַ
במקומיַ ,אף ַעל ַ ּגב דְּ ָלא ָא ַמרְּ ,כ ַמאן דְּ ָא ַמר ָּד ֵמי – אף שהוא לא אמר זאת בפועל ,הרי זה

כאילו אמר ,וקנה בכך שביתה.

···

יה ַר ָּבה ַּבר ַרב ָחנִ ין ְל ַא ָּביֵ יִ :אי ֲה ָוה ׁ ְש ִמ ַ
יע ֵל ּ
ֲא ַמר ֵל ּ
יה ְל ָמר ָהא דְּ ַתנְ יָ א לֹא יְ ַה ֵּל ְך ָא ָדם ְלסוֹ ף ָׂש ֵדהוּ
יכה ַּכ ּיוֹ ֵצא ּבוֹ [יתבאר בדף הבא].
ֵל ַידע ָמה ִהיא ְצ ִר ָ
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עירובין דף לט

יום חמישי כח אלול תש"פ

רבה בר חנין :אם רבה היה שומע מאמר זה שלא ילך אדם בסוף שדהו לידע מה היא צריכה,
היה סובר שהכנה אסורה אף בלא מעשה
בדף הקודם התבארו דברי רבה שאין איסור הכנה כשמערב מיום טוב לשבת ,כיון
שהמערב אינו צריך לומר דבר ,וכשאינו עושה פעולה ,אין זה בכלל איסור 'הכנה'.
יה ְל ָמר [אם רבה היה שומע] ָהא דְּ ַתנְ יָ א
יה ַר ָּבה ַּבר ַרב ָחנִ ין ְל ַא ָּביֵ יִ :אי ֲה ָוה ׁ ְש ִמ ַ
יע ֵל ּ
ֲא ַמר ֵל ּ
יכה [אחר השבת]ַּ ,כ ּיוֹ ֵצא ּבוֹ ( .דף לט) לֹא יְ ַט ֵ ּייל ָא ָדם
לֹא יְ ַה ֵּל ְך ָא ָדם ְלסוֹ ף ָׂש ֵדהוּ ֵל ַידע ָמה ִהיא ְצ ִר ָ
[בשבת או ביום טוב סמוך לחשיכה] ַעל ּ ֶפ ַתח ְמ ִדינָ הְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ָּכנֵ ס ַל ֶּמ ְר ָחץ ִמ ָ ּיד  -כדי להתקרב
יה –היה חוזר בו מדבריו ,שהרי מבואר
למרחץ להיות מזומן ליכנס כשתחשך מידָ ,ה ַדר ֵּב ּ

שבכלל איסור הכנה הוא אף אם רק הולך ולא אומר דבר.

דחייה :בהולך בסוף שדהו הדבר מוכח ולכן זה אסור אף בלא מעשה
יה – שמע
יה ְו ָלא ֲה ַדר ֵּב ּ
הגמרא דוחה טענה זוְ :ו ָלא ִהיא – אין זה כך ,אלא רבה ׁ ְש ִמ ַע ֵל ּ
ברייתות אלו ואעפ"כ לא חזר בו מדבריו ,והיינו מפני שהדברים אינם דומים:
יל ָתא – שם ,כשהולך לסוף שדהו מוכח הדבר שעושה זאת לצורך חול,
ָה ָתם מוֹ ְכ ָחא ִמ ְּ
שהרי מה אדם צריך בשדהו אם לא לידע מה היא צריכה ,וכן כשהולך בפתח המדינה,
ניכר הדבר שעושה זאת לצורך חול,
יל ָתא ִהיא – לא מוכח הדבר
אבל ָה ָכא – כאן שהולך חוץ לעיר עד התחוםָ ,לאו מוֹ ְכ ָחא ִמ ְּ
שהוא הולך לעירוב לצורך מחר ,ואנשים לא מעלים זאת על דעתם ,אלא ִאי צוּ ְר ָּבא ֵמ ַר ָּבנַ ן
יה – יאמרו האנשים :הסוגיא שהוא
הוּ א – אם הוא תלמיד חכם ָא ְמ ִרינַ ן ׁ ְש ַמ ְע ָּתא ְמ ׁ ַש ְכ ֵּת ּ
עוסק בה משכתו שמתוך שמהרהר בה הוא נמשך והולך עד סוף התחוםְ .ו ִאי ַעם ָה ָא ֶרץ
יה – ואם הוא עם הארץ יאמרו האנשים ,חמורו נאבד לו והלך
הוּ א ָא ְמ ִרינַ ן ַח ְמ ָרא ִא ְיר ַכס ֵל ּ
לחפשו ,ואפילו בשבת מותר להשיבו מתוך התחום לביתו.

···

עירב ברגליו בראשון ,אין מערב בפת בשני ,שאין מערבין בתחילה בפת
אשוֹ ןְ ,מ ָע ֵרב ְּב ַר ְג ָליו ְּב ׁ ֵשנִ י,
גּ וּ ָפאָ ,א ַמר ַרב יְ הוּ ָדהֵ :ע ַירב ְּב ַר ְג ָליו ְּביוֹ ם ִר ׁ
אשוֹ ן  -ונאכל עירובוְ ,מ ָע ֵרב ְּב ַפת ְּביוֹ ם ׁ ֵשנִ י
ֵע ַירב ְּב ַפת ְּביוֹ ם ִר ׁ
אשוֹ ן  -ונאכל עירובוְ ,מ ָע ֵרב ְּב ַר ְג ָליו ַּב ּ ׁ ֵשנִ י.
ֵע ַירב ְּב ַפת ָּב ִר ׁ

אשוֹ ן ֵאין ְמ ָע ֵרב ְּב ַפת ַּב ּׁ ֵשנִ יֶ ׁ ,ש ֵאין ְמ ָע ְר ִבין ַּב ְּת ִח ָּלה ְּב ַפת  -מיום טוב לשבת
ֵע ַירב ְּב ַר ְג ָליו ָּב ִר ׁ
משום הכנה ,שאם לא עירב בפת מבעוד יום הרי כעת היא מקבלת שם 'עירוב' ,והרי זה
בכלל איסור מכין.

אם עירב בפת בראשון מערב בפת בשני – באותה הפת
אשוֹ ןְ ,מ ָע ֵרב ְּב ַפת ְּביוֹ ם ׁ ֵשנִ י.
ֵע ַירב ְּב ַפת ְּביוֹ ם ִר ׁ
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ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאל :וּ ְבאוֹ ָת ּה ַה ּ ַפת שערב בה מאתמול ,שכבר עהיה עליה שם עירוב מאתמול.
יתין – כך מדוייק גם מהמשנהְּ ,ד ָק ָתנֵ יֵּ :כ ַ
ָא ַמר ַרב ָא ׁ ֵשיַּ :דיְ ָקא נָ ֵמי ַמ ְתנִ ִ
יצד הוּ א עוֹ ֶׂשה ,מוֹ ִליכוֹ
ְ
אשוֹ ן וּ ַמ ְח ׁ ִש ְ
יך ָע ָליו ְונוֹ ְטלוֹ וּ ָבא לוֹ ַּ .ב ּ ׁ ֵשנִ י ַמ ְח ׁ ִשיך ָע ָליו ְואוֹ ְכלוֹ וּ ָבא לוֹ .
ָּב ִר ׁ

ְו ַר ָּבנַ ן  -אביי ורבה בר חנן ,שהקשו לעיל על עניין זה שצריך להכין מבעוד יום את
העירוב הם לא הוכיחו כשיטתם מהמדוייק כאן במשנה שמערב בפת זו ולא באחרת ,כיון
יל ָמא ָה ָתם ֵע ָצה טוֹ ָבה ָקא ַמ ׁ ְש ַמע ַלן – מה
שאפשר לומר שאין זה מצד איסור הכנה ,אלא דִּ ְ
שכתוב נוטלו ובא לו היינו שלא יאבד ויפסיד פתו ויטרח באחרת ,ואם הוא רוצה הוא
מערב באחרת( .ולפי זה מה שאמרה המשנה נאכל בראשון אין עירובו לשני ,אין הכונה
שאסור לערב בפת אחרת ליום השני ,אלא שהעירוב הראשון לא קנה ליום השני ,וצריך
לערב לו בנפרד).

משנה
עירוב בראש השנה ,רבי יהודה :ב' קדושות הם ויכול לערב לכל יום בפני עצמו
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ָהיָ ה יָ ֵרא ׁ ֶש ָּמא ִּת ְת ַע ֵּבר –שמא יעשו בית דין הגדול אלול
ַר ִּבי יְ הוּ ָדה אוֹ ֵמר :ר ׁ
מעובר ויהיו שני ימים טובים של ראש השנה ,והוא צריך לילך בראשון לצד אחד ובשני
לצד אחרְ ,מ ָע ֵרב ָא ָדם ׁ ְשנֵ י ֵעירוּ ִבין  -ומניחן בערב יום טוב ,זה לכאן וזה לכאן.
אשוֹ ןַ ,ל ַּמ ֲע ָרב .וּ ַב ּ ׁ ֵשנִ יַ ,ל ִּמ ְז ָרח.
אשוֹ ןַ ,ל ּ ִמ ְז ָרח .וּ ַב ּ ׁ ֵשנִ יַ ,ל ַּמ ֲע ָרב .או להיפך ָּב ִר ׁ
ְואוֹ ֵמרֵ :עירוּ ִבי ָּב ִר ׁ

אשוֹ ן כדי שיוכל ללכת  2000אמה לכל צדדי עירובו ,ביום הראשון.
או שאומר ֵעירוּ ִביָּ ,ב ִר ׁ
וּ ַב ּ ׁ ֵשנִ יִּ ,כ ְבנֵ י ִע ִירי ,כדי שיוכל ללכת  2000אמה לכל צדדי עירו ביום השני .או להיפך ֵעירוּ ִבי,
אשוֹ ןִּ ,כ ְבנֵ י ִע ִירי.
ַּב ּ ׁ ֵשנִ י .וּ ְב ִר ׁ

חכמים :קדושה אחת הם ,ואי אפשר לערב לכל יום בפני עצמו
ְולֹא הוֹ דוּ לוֹ ֲח ָכ ִמים ,דקסברי קדושה אחת הן.

ב' דינים נוספים שתלויים במחלוקת אם ב' קדושות הם או קדושה אחת [א .הפרשת טבל בראש
השנה בתנאי 'אם היום חול הריני מפריש היום' ,וביום השני אומר 'אם היום חול הריני מפריש
היום' .ב .ביצה שנולדה ביום א' ,אם מותרת בשני]
אשוֹ ן של ראש השנה,
ְועוֹ ד ָא ַמר ַר ִּבי יְ הוּ ָדהַ :מ ְתנֶ ה ָא ָדם ַעל ַה ַּכ ְל ַּכ ָּלה  -של טבל ְּביוֹ ם טוֹ ב ִר ׁ
ואומר אם היום חול תהא זו תרומה ,ואם היום קדש אין בדברי כלום ,שאין מגביהין תרומה
ביום טוב .ולמחר אומר אם אתמול קדש והיום חול תהא זו שאמרתי אתמול תרומה על
אלו ,ואם היום קדש ואתמול חול כבר היא תרומה מאתמולְ ,ואוֹ ְכ ָל ּה ַּב ּׁ ֵשנִ י – וכן יכול לאכול
ביום השני את החולין המתוקנים.
אשוֹ ןֵּ ,ת ָא ֵכל ַּב ּ ׁ ֵשנִ י.
יצה ׁ ֶשנּ וֹ ְל ָדה ָּב ִר ׁ
ְו ֵכן ֵּב ָ

ְולֹא הוֹ דוּ לוֹ ֲח ָכ ִמים ,דסברי דתרוייהו קדושה אחת היא ,ואין מגביהין בהן תרומה ,וכן
נולדה בראשון אסורה בשני שזה קדושה אחת.
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נוסח התפילה ביום טוב של ראש השנה
יצנוּ (זרזנו,
'ה ְח ִל ֵ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה אוֹ ֵמרַ :
יבה ְּביוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶשל ר ׁ
ַר ִּבי דּ וֹ ָסא ֶּבן ַה ְר ִּכינָ ס אוֹ ֵמרָ :העוֹ ֵבר ִל ְפנֵ י ַה ֵּת ָ
ֹאש ַהח ֶֹד ׁש ַה ֶּזה ִאם ַה ּיוֹ ם ִאם ְל ָמ ָחר'  -אם
והחליצנו ,כמו 'נחלץ חושים') ה' ֱאל ֵֹהינוּ ֶאת יוֹ ם ר ׁ
'אם ַה ּיוֹ ם ִאם ֶא ֶמ ׁש'.
היום הוא החליצנו היום ,ואם מחר מחר :וּ ְל ָמ ָחר הוּ א אוֹ ֵמרִ :
ְולֹא הוֹ דוּ לוֹ ֲח ָכ ִמים( ,בגמרא מפרש במה נחלקו חכמים על רבי דוסא).

גמרא
מי הם החכמים שחולקים על רבי יהודה במשנה
מבררת הגמראַ :מאן לֹא הוֹ דוּ לוֹ .
ָא ַמר ַרבַ :ר ִּבי יוֹ ֵסי ִהיא,

יע ֶזר [אף שחלקו עליו לעניין שבת ויום טוב הסמוכים זה
דְּ ַתנְ יָ א :מוֹ ִדים ֲח ָכ ִמים ְל ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ָהיָ ה יָ ֵרא
לזה ,והם סוברים שהם ספק קדושה אחת ,מכל מקום הם מודים] ְּבר ׁ
אשוֹ ןַ ,ל ּ ִמ ְז ָרח.
ׁ ֶש ָּמא ִּת ְת ַע ֵּבר [שהם שתי קדושות] ,ולכן ְמ ָע ֵרב ָא ָדם ׁ ְשנֵ י ֵעירוּ ִביןְ ,ואוֹ ֵמרֵ :עירוּ ִבי ָּב ִר ׁ
אשוֹ ן .וּ ַב ּ ׁ ֵשנִ יִּ ,כ ְבנֵ י ִע ִיריֵ .עירוּ ִביַּ ,ב ּ ׁ ֵשנִ י.
אשוֹ ןַ ,ל ַּמ ֲע ָרב .וּ ַב ּ ׁ ֵשנִ יַ ,ל ּ ִמ ְז ָרחֵ .עירוּ ִביָּ ,ב ִר ׁ
וּ ַב ּ ׁ ֵשנִ יַ ,ל ּ ַמ ֲע ָרבָּ .ב ִר ׁ
אשוֹ ןִּ ,כ ְבנֵ י ִע ִירי ,והיינו מפני שבראש השנה יום אחד הוא חול ,ומספק שלא יודעים
וּ ָב ִר ׁ

אם עיברוהו בית דין והיום הראשון הוא חול ,או שלא עיברו והיום הראשון הוא קודש,
על כן עושים שני ימים.
ַר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵסר – מפני ששני הימים הם קדושה אחת ,שלשיטתו הטעם שעושים ב' ימים
אין זה מצד הספק שמא עיברו בית דין את החודש היום ,אלא אף באופן שהיום בודאי
לא יקדשו את החודש ,נוהגים בו ראש השנה כדלהלן.
ָא ַמר ָל ֶהן ַר ִּבי יוֹ ֵסיִ :אי ַא ֶּתם מוֹ ִדים ׁ ֶש ִאם ָּבאוּ ֵע ִדים ִמן ַה ִּמנְ ָחה וּ ְל ַמ ְע ָלה ׁ ֶשנּ וֹ ֲה ִגין אוֹ תוֹ ַה ּיוֹ ם ק ֶֹד ׁש
וּ ְל ָמ ָחר ק ֶֹד ׁש ,שפעם אחת שרו בקרבן תמיד של בין הערביים שיר של חול ,ובאו עדים

אחר המנחה וקידשו את החודש ונמצא שהיום היה ר"ה ולא שרו של ראש השנה ,על
כן תיקנו שאחר הקרבת התמיד אין מקבלים עדים לקדש את החודש ומ"מ נוהגים אותו
היום קודש ולמחר קודש ,הרי שאף שיום זה ודאי לא יהיה ר"ה נוהגים בו קודש ,ונמצא
שאינו מכח ספק אלא הוראת חז"ל לנהוג בשני הימים קדושה ,וכיון שאין זה מגדר ספק,
הרי שניהם הם קדושה אחת ארוכה[ .עמוד ב]
ְו ַר ָּבנַ ן אומרים שאין להוכיח מכך שהוא קדושה אחת ,שהרי ָה ָתם שם ,הטעם שנוהגים
אותו היום קודש( ,אף שודאי לא יקדשו אותו יום שהרי לא מקבלים עדים אחר המנחה),
יה – כדי שלא יזלזלו ביום ל' לשנה אחרת ,שאם תתיר להם
הוא ִּכי ֵה ִ
יכי דְּ ָלא ְל ַז ְלזוֹ ֵלי ֵּב ּ
לעשות בו מלאכה מן המנחה ולמעלה ,הרי כשיסברו שדוחים אותו יעשו מלאכה קודם
מנחה ,ושמא יבואו עדים קודם המנחה ,ויהא היום קדש ,ונמצא שעשו מלאכה ביום טוב.

···
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הטעם שהוצרכה המשנה לחדש ששתי קדושות הן ,לענין עירוב לב' הימים ,להפרשה בתנאי,
לביצה שנולדה
שנינו במשנהְ :ועוֹ ד ָא ַמר ַר ִּבי יְ הוּ ָדה ְוכוּ ' מתנה אדם על הכלכלה.
יכא – המשנה הוצרכה להשמיענו בג' אופנים אלו (ב' עירובין לר"ה ,הפרשה על תנאי
וּ ְצ ִר ָ
בר"ה ,ביצה שנולדה בר"ה) שלרבי יהודה הם ב' קדושות,
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ,הייתי אומר ְּב ָהא ָק ָא ַמר ַר ִּבי יְ הוּ ָדה
דְּ ִאי ַא ׁ ְש ְמ ִעינַ ן שמערבים ב' עירובים לב' ימי ר ׁ
ִמ ּׁשוּ ם דְּ ָלא ָק ָע ֵביד ִמידֵּ י – משום שאינו עושה דבר ,שהרי מניח את העירוב מערב ביום

הראשון ,ואינו עושה כלום ביום טוב עצמו.
יכא.
ימא מוֹ ֶדה ְלהוּ ְל ַר ָּבנַ ןְ .צ ִר ָ
יב ָלאֵ ,א ָ
יח ֵזי ִּכ ְמ ַת ֵ ּקן ִט ְ
ֲא ָבל ַּכ ְל ָּכ ָלה דְּ ֶמ ְ
יג ַזר ָּב ּה ִמ ּ ׁשוּ ם ּ ֵפירוֹ ת
יכא ְל ִמ ְ
יג ַזר ֲע ַליְ יהוּ ֲ ,א ָבל ֵּב ָ
יכא ְל ִמ ְ
יצה דְּ ִא ָּ
וְ ִאי ַא ׁ ְש ְמ ִעינַ ן ָהנֵ י ַּת ְר ֵּתיִ ,מ ּ ׁשוּ ם דְּ ֵל ָּ
ַהנּ וֹ ׁ ְש ִרין מהאילן ,שגזרו עליהם שמא יתלוש ,וּ ִמ ּׁשוּ ם ַמ ׁ ְש ִקין ׁ ֶש ָּזבוּ שגזרו עליהם שמא יסחוט,
יכא.
ימא מוֹ ֶדה ְלהוּ ְל ַר ָּבנַ ןְ ,צ ִר ָ
וביצה שנולדה היא בכלל גזירות אלו ,אם כןֵ :א ָ

···

תנאי על הפרשה בראש השנה
אשוֹ ן ְואוֹ ְכ ָל ּה ַּב ּ ׁ ֵשנִ י,
יצד ָא ַמר ַר ִּבי יְ הוּ ָדה ַמ ְתנֶ ה ָא ָדם ַעל ַה ַּכ ְל ָּכ ָלה ְּביוֹ ם טוֹ ב ִר ׁ
ַּתנְ יָ אֵּ ,כ ַ
ָהיוּ ְל ָפנָ יו ׁ ְש ֵּתי ַּכ ְל ַּכ ּלוֹ ת ׁ ֶשל ֶט ֶבל ,אוֹ ֵמרִ :אם ַה ּיוֹ ם חוֹ ל וּ ְל ָמ ָחר ק ֶֹד ׁש ְּת ֵהא זוֹ ְּתרוּ ָמה ַעל זוֹ ְ ,ו ִאם
יח ּה.
יה ׁ ֵשם [תרומה ומעשרות בתנאי זה] ,וּ ַמ ִ ּנ ָ
ַה ּיוֹ ם ק ֶֹד ׁש וּ ְל ָמ ָחר חוֹ לֵ ,אין ִּב ְד ָב ַרי ְּכלוּ םְ .וקוֹ ֵרא ָע ֶל ָ
וּ ְל ָמ ָחר הוּ א אוֹ ֵמר  -על אותה שאמר אתמול שהיא התרומהִ :אם ַה ּיוֹ ם חוֹ לְּ ,ת ֵהא זוֹ ְּתרוּ ָמה
ַעל זוֹ ְ .ו ִאם ַה ּיוֹ ם ק ֶֹד ׁשֵ ,אין ִּב ְד ָב ַרי ְּכלוּ ם [שאם היום קודש ,אתמול היה חול ,והפריש כבר
יה ׁ ֵשם [תרומה ומעשרות בתנאי זה]ְ ,ואוֹ ְכ ָל ּה את הפירות שבכלכלה השניה.
תרומה]ְ .וקוֹ ֵרא ָע ֶל ָ

דעת רבי יוסי :ב' ימי ראש השנה הם קדושה אחת ,וכן מחמיר בימים טובים של גלויות שהם
קדושה אחת
ַר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵסר ,שלשיטתו ב' הימים של ראש השנה הם קדושה אחת.
ְו ֵכן ָהיָ ה ַר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵסר ִּב ׁ ְשנֵ י יָ ִמים טוֹ ִבים ׁ ֶשל ָ ּג ִל ּיוֹ ת  -כגון שני ימים של פסח ועצרת וסוכות,
שהתורה אמרה יום אחד שבתון ,ובגולה עושין שני ימים ,מפני שרחוקין מבית דין ,ואין
יודעין אם הוקבעו תשרי וניסן ביום שלשים או ביום שלשים ואחד ,ואף על גב דמשום
ספק ,וחד מינייהו חול אפילו הכי מחמיר בהו ר' יוסי.

···

צבי שניצוד ע"י גוים ביום ראשון של יום טוב בגולה
יש ָ ּגלוּ ָתא – שהובא לבית ראש הגולה ,דְּ ִא ְּת ִציד
ָההוּ א ַּבר ַט ְביָ א – מעשה בצבי ,דַּ ֲא ָתא ְל ֵבי ֵר ׁ
אשוֹ ן ׁ ֶשל ָ ּג ִל ּיוֹ ת – ניצוד ביום טוב א' של גלויות על ידי נכריםְ ,ו ִא ׁ ְש ְּת ִחיט ְּביוֹ ם
ְּביוֹ ם טוֹ ב ִר ׁ
טוֹ ב ׁ ֵשנִ י – ונשחט ביום טוב שני.
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רב נחמן ורב חסדא אכלו ,שכל יום הוא ספק
ַרב נַ ְח ָמן ְו ַרב ִח ְסדָּ א ֲא ַכלוּ מהצבי ,מפני שיום טוב של גלויות הוא ב' ימים ,וכל יום הוא
ספק חול ספק קודש ,ונמצא שאם הראשון היה חול ,הרי הוא מותר שלא נעשה איסור
בצידתו .ואם היום הראשון הוא קודש ,נמצא שנעשה איסור בצידתו ,אך המתינו כבר
(היום ,שהוא יום חול) בכדי שיעשו.

רב ששת לא אכל ,שהוא קדושה אחת
ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ָלא ֲא ַכל ,משום שהוא סבר ששני הימים הם קדושה אחת.
יש ָרא ְד ַט ְביָ א – מה אעשה לרב ששת
יה ְל ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת דְּ ָלא ָא ֵכיל ִּב ְׂ
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמןַ :מאי ֶא ֱע ֵביד ֵל ּ
שאינו אוכל את בשר הצבי.

רב ששת (שאלה על רב נחמן ורב חסדא) :הרי שנינו בברייתא הקודמת שרבי יוסי אוסר בשני
ימים טובים של גלויות
יסי לאסור זאת ,מפני שהם קדושה אחת.
יכי ֵאיכוֹ לְּ ,ד ָתנֵ י ִא ִ
יה ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשתְ :ו ֵה ִ
ֲא ַמר ֵל ּ
יסי ָּתנֵ יְ ,ו ֵכן ָהיָ ה ַר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵסר ׁ ְשנֵ י יָ ִמים טוֹ ִבים
ְו ָא ְמ ִרי ַל ּה (ויש אומרים שרב ששת אמרִ ):א ִ
ׁ ֶשל ָ ּג ִל ּיוֹ ת ,וכיצד אני יאכל.

רבא (תשובה א' ליישב דברי רב נחמן ורב חסדא) :אולי רבי יוסי אוסר רק בראש השנה בגלויות
ולא בכל הימים טובים של גלויות
יל ָמא אולי מה ששנינו שרבי יוסי אוסר ,אין זה בימים טובים של
ָא ַמר ָר ָבא :וּ ַמאי קוּ ׁ ְשיָ א ִּד ְ
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה ַּבגּ וֹ ָלה כשם
גלויות ,אלא ָה ִכי ָק ָא ַמרְ :ו ֵכן ָהיָ ה ַר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵסר ִּב ׁ ְשנֵ י יָ ִמים טוֹ ִבים ׁ ֶשל ר ׁ
שאסור בירושלים כשבאים עדים מן המנחה ולמעלה.

דחיית דברי רבא :מלשונו של רבי יוסי משמע שאסר בכל הימים טובים של גלויות ולא רק
בראש השנה
הגמרא דוחה זאתִ :אי ָה ִכי ׁ ֶשל ָ ּג ִל ּיוֹ ת – אם כן למה נאמר בברייתא 'רבי יוסי אוסר בשני
יה – היה לו לומר בגולה ,שהרי כשאומר 'שני ימים
ימים טובים של גלויותַּ ,בגּ וֹ ָלה ִמ ְּ
יב ֵעי ֵל ּ
טובים של גלויות' ,משמע שמדובר על כל המועדים שהם נעשים רק בחוץ לארץ ב' ימים,
ואם מדובר בשל ראש השנה שגם בארץ ישראל הם (לפעמים) ב' ימים ,היה צריך לומר
ב' ימים טובים בגולה.

רב אסי (תשובה ב' ליישב דברי רב נחמן ורב חסדא) :רבי יוסי מתיר בשני ימים טובים של גלויות
יל ָמא ָה ִכי ָק ָא ַמר – אולי מה שהברייתא אומרת 'רבי יוסי אוסר
ָא ַמר ַרב ַא ִּסי :וּ ַמאי קוּ ׁ ְשיָ א דִּ ְ
בשני ימים טובים של גלויות' ,הכוונה לומר כךְ :ו ֵכן ָהיָ ה ַר ִּבי יוֹ ֵסי עוֹ ֶׂשה ִא ּ
יסוּ ר ׁ ְשנֵ י יָ ִמים
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה ְל ַר ָּבנַ ן דְּ ׁ ָשרוּ – כשם שרבנן מתירים
טוֹ ִבים ׁ ֶשל ָ ּג ִל ּיוֹ ת להקל בוִּ ,כ ׁ ְשנֵ י יָ ִמים טוֹ ִבים ׁ ֶשל ר ׁ
בראש השנה שהם סוברים שהם ב' קדושות ,כך סובר רבי יוסי לעניין שני ימים טובים
של גלויות שהם ב' קדושות.
(אף שנאמר בברייתא רבי יוסי אוסר ,עדיף לדחוק ולומר כביאור זה שרבי יוסי עושה
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איסור זה קל ,מאשר לומר שרבי יוסי מחמיר בב' ימים טובים של גלויות שהוא חומרא
בלא טעם).

רבה בר שמואל אומר לרב ששת ברייתא שמוכח בה (כרב נחמן ורב חסדא) להתיר בב' ימים
טובים של גלויות (ודלא כדעת רב ששת)
יה רב ששתָּ :תנֵ י ָמר ִמ ֵּידי ִּב ְקדוּ ּׁשוֹ ת – האם שנית
יה ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ְל ַר ָּבה ַּבר ׁ ְשמוּ ֵאלֲ ,א ַמר ֵל ּ
ַא ׁ ְש ְּכ ֵח ּ
דבר בעניין שתי ימים טובים של גלויות.
יה רבה בר שמואלְּ :תנֵ ינָ א ,מוֹ ֶדה ַר ִּבי יוֹ ֵסי ִּב ׁ ְשנֵ י יָ ִמים טוֹ ִבים ׁ ֶשל ָ ּג ִל ּיוֹ ת שהם שתי קדושות.
ֲא ַמר ֵל ּ
ימא ְלהוּ ְו ָלא
יה רב ששתִ :אי ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת ְלהוּ אם תמצא את רב נחמן ואת רב חסדאָ ,לא ֵּת ָ
ֲא ַמר ֵל ּ
ִמידֵּ י – אל תאמר להם ולא דבר ,כלומר אל תאמר להם ברייתא זו שמבואר ממנה שהם ב'

קדושות ,ולפי זה היה מותר לאכול מבשר הצבי ,ושמא יביישו אותי שלא אכלתי מהצבי.

···

נוסח אחר במעשה ב'צבי' ,שהנידון שם לא היה בדין ב' ימים טובים של גלויות ,אלא בדין דבר
שהובא מחוץ לתחום עבור אחד
ית ִציד – אותו צבי לא ניצוד
יתצוּ ֵדי ִא ְּ
ימרָ ,ההוּ א ַּבר ַט ְביָ א ָלאו ִא ְּ
ָא ַמר ַרב ָא ׁ ֵשיְ :ל ִד ִידי ֲא ַמר ִלי ַא ּ ֵמ ָ
ביום טוב הראשון ,שבאופן זה לכולי עלמא הוא מותר ,שב' ימים טובים של גלויות הם
ספק ,וממה נפשך הוא מותר( ,דף מ) ֶא ָּלא ִמחוּ ץ ַל ְּתחוּ ם ֲא ָתא – אלא הצבי בא בו ביום מחוץ
לתחוםַ ,מאן דַּ ֲא ַכל ָס ַבר ַה ָּבא ִּב ׁ ְש ִביל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶזה ,מוּ ָּתר ְליִ ְׂש ָר ֵאל ַא ֵחר.
יש ָ ּגלוּ ָתא ַאדַּ ְע ָּתא דְּ כוּ ְּלהוּ ַר ָּבנַ ן ָא ֵתי – כל שבא לבית
וּ ַמאן דְּ ָלא ֲא ַכל ָס ַבר ,ׇּכל דְּ ָא ֵתי ְל ֵבי ֵר ׁ
ראש הגולה ,בא על דעת של כל החכמים ששם ,וממילא הצבי הובא גם עבורו ,ולכן לא
אכל ממנו.
יה מה דין ב' ימים טובים
יה ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ְל ַר ָּבה ַּבר ׁ ְשמוּ ֵאל ַו ֲא ַמר ֵל ּ
שואלת הגמראְ :ו ָהא ַא ׁ ְש ְּכ ֵח ּ
של גלויות ,ואם המעשה היה לגבי דבר שהובא בו ביום מחוץ לתחום ,למה שאל על ב'
ימים טובים של גלויות.
עונה הגמרא :לֹא ָהיוּ ְד ָב ִרים ֵמעוֹ ָלם – לגירסא זו ,לא היה דבר כזה.
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   .Í˙Â˙ Â˙ÎÎ È„È ÏÚ ÂÓˆÚ ÂËÙÏ ÏÂÎÈ ÏÏÎ ÓÂÏ ‰ˆÂ ÂÈ‡ Ì‡ Ï‡ . יד   .˘„ÂÁ‰ ˘‡ ÂÚÂ ‰" ÂÚ ÂÏ ‰ÏÂÚ ‰Ê‰ ÔÂÎÊ‰ ÌÂÈ ˙‡ 'ÈÓ‡„ ÔÂÈÎÂ . יג    
Í˙Â˙Â ÏÏÎ ÌÏÂÎ ÏÂÏÎÏ Â˙Ú„ ‰È‰ ‡Ï˘ Â˙˘ÁÓ ‰ÏÈ‚ „Á‡ ˜ÂÒÙ ÓÂ‡˘Î Ï‡ ,‰Â˙ ÈÓ Â˜È‡ ÈÂ˙ÎÂ È‡È„ ,„ÁÈ ÌÏÂÎ ÏÏÂÎ ‡Â‰ Ê‡˘ ,Í˙Â˙ Â˙ÎÎ È„È ÏÚ ÂÓˆÚ ÂËÙÏ ÏÂÎÈ ÏÏÎ ÓÂÏ ‰ˆÂ ÂÈ‡ Ì‡ . טו
,Ô˙ÎÊ‰ ÔÈ‡ˆÂÈ Ï‡˘È ÂÈ‰È˘ ˙Â˜‰ ÂÏË˙È˘ÎÏ ÌÈ˙‰ ÔÈ ˙È Ì‰‡Ï ‰"˜‰ ‰‡‰˘ ÂÓÎÂ ,ÂÈ˙Ù˘ ÌÈÙ ‰ÓÏ˘Â È˙Î„Î ,˙Â˜‰ ÌÂ˜Ó Ì‰˘ ÛÒÂÓ‰ Ï˘ ˙Â‡˜Ó‰ . טז .ÔÈÓ‰ ÔÓ ˙ÂÁÙÈ ‡Ï ÍÎÏÈ‰ Â˙Î
 .Á" ÈÙÒÂÓ ÏÎ ÂÏÏÎ ‰Ê . יז .ÌÏÂÚÏ ÈÎÊ‰Ï ÍÈˆÂ ÔÏËÏ ÔÈ‡
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גמרא ופירושה  /מ ףד ןיבוריע ןיברעמ לכב37 | .

עירובין דף מ

יום שישי כט אלול תש"פ

ֶא ָּלא ִמחוּ ץ ַל ְּתחוּ ם ֲא ָתא ַמאן ַּד ֲא ַכל ָס ַבר ַה ָּבא ִּב ׁ ְש ִביל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶזה מוּ ָּתר ְליִ ְׂש ָר ֵאל ַא ֵחר .וּ ַמאן ְּד ָלא
יה ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ְל ַר ָּבה ַּבר
ֲא ַכל ָס ַבר ׇּכל דְּ ָא ֵתי ְל ֵבי ֵר ׁ
יש ָ ּגלוּ ָתא ַאדַּ ְע ָּתא ְּדכוּ ְּלהוּ ַר ָּבנַ ן ָא ֵתיְ .ו ָהא ַא ׁ ְש ְּכ ֵח ּ
יה .לֹא ָהיוּ ְד ָב ִרים ֵמעוֹ ָלם [התבאר בדף הקודם].
ׁ ְשמוּ ֵאל ַו ֲא ַמר ֵל ּ

···

מעשה בלפת שהובאה מחוץ לתחום (בשביל גוים) ורבא התירה .כיון שהתחילו להרבות ולהביא,
אסרם רבא ,שהוא בשביל ישראל
ישא
יפ ָּתא דְּ ָא ֵתי ְל ָמחוֹ ָזא – מעשה בלפת שהובא למחוזא למכירה ,נְ ַפק ָר ָבא ַח ְזיָ א דִּ ְכ ִמ ׁ ָ
ָההוּ א ִל ְ
יה – התיר רבא לקנות ממנוָ ,א ַמרָ :הא
– יצא רבא ,ראה שהוא כמושְ ׁ ,ש ָרא ָר ָבא ְל ִמ ְיז ַּבן ִמ ֵ ּ
ינ ּ
יתמוֹ ל נֶ ֶע ְק ָרה.
ַודַּ אי ֵמ ֶא ְ

ַמאי ָא ְמ ַר ְּת ִמחוּ ץ ַל ְּתחוּ ם ָא ְתיָ א – הנה אף שודאי נעקרה מאתמול ,עדיין יש מקום לחשוש
שמא הלפת באה ביום טוב מחוץ לתחום ,אמנם אין לחוש לזה אין לחוש בזה ,שהרי ַה ָּבא
[מחוץ לתחום] ִּב ׁ ְש ִביל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶזה ,מוּ ָּתר ֶל ֱאכוֹ ל ְליִ ְׂש ָר ֵאל ַא ֵחרְ ,ו ׇכל ׁ ֶש ֵּכן ַהאי ְּד ַא ַּד ְע ָּתא ְדגוֹ יִ ם ֲא ָתא
– וכל שכן שלפת זו מותרת שהיא באה לצורך גוים ולא בשביל ישראל.
יתי ְלהוּ – כיון שראה רבא שהם מרבים ומביאיםֲ ,א ַסר ְלהוּ – אסר
ֵּכ ָיון ַּד ֲח ָזא דְּ ָקא ַמ ּ ְפ ׁ ִשי וּ ַמיְ ִ
להם לקנות את הלפתות שהגוים מביאים ,שאמר אלו שמביאים כעת ,ודאי מביאים אותם
בשביל ישראל ולכן הם אסורים.

···

רבינא :אין צריך להמתין בכדי שיעשו כדי ליהנות ממלאכה שעשה גוי ביום טוב בשביל ישראל
ָהנְ הוּ ְּבנֵ י ְגנָ נָ א  -קושרי כילות לחתנים ,ונותנים שם הדסְּ ,ד ַג ּזוּ ְלהוּ ָא ָסא – שגזזו גוים
הדסים בשבילםְּ ,ביוֹ ם טוֹ ב ׁ ֵשנִ י,
יה ְל ַא ְל ַּתר – לערב( ,מוצאי יום טוב) התיר להם רבינא
ְלאוּ ְר ָּתא ׁ ְש ָרא ְלהוּ ָר ִבינָ א ְלאוֹ רוֹ ֵחי ֵּב ּ
להריח בהם מיד ,ולא הצריך להמתין בכדי שיעשו.
והטעם שרבינא לא הצריך בכדי שיעשו ,מפני שבזמנו לא קידשו על פי הראיה אלא
על פי לוח קבוע כבזמנינו ,ואם כן יום ראשון הוא ודאי קודש ,ויום השני הוא מצד מנהג
שחכמים קבעו להמשיך במנהג זה לעשות בחו"ל יום טוב שני ,וכיון שהוא מצד מנהג –
דינו קל יותר ,ואין צריך להמתין 'בכדי שיעשו'.

רבא בר תחליפא :יש להמתין בכדי שיעשו
יסר ְלהוּ ָמר – שיאסור להם כבודו דבר זה שלא יהנו
יפא ְל ָר ִבינָ אֵ :ל ַ
יה ָר ָבא ַּבר ַּת ְח ִל ָ
ֲא ַמר ֵל ּ
מההדסים עד שיעבור זמן 'בכדי שיעשו' ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵאינָ ן ְּבנֵ י תוֹ ָרה ,והם יבואו על ידי כך לזלזל
ביום טוב שני.
ַמ ְת ֵקיף ַל ּה ַרב ׁ ְש ַמ ְעיָ הַ ,ט ְע ָמא ְּד ֵאינָ ן ְּבנֵ י תוֹ ָרה – מדבריך שהטעם שיש להחמיר בזה הוא
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מפני שאינם בני תורה ,משמעָ :הא ְּבנֵ י תוֹ ָרה ׁ ְש ֵרי – שאם הם בני תורה ,מותר להם להריח
בהם בבשמים מיד במוצאי יום טובְ ,ו ָהא ָּב ִעינַ ן ִּב ְכ ֵדי ׁ ֶש ֵ ּי ָע ׂשוּ – והרי צריך להמתין במוצאי
יום טוב זמן שלוקח לקטוף את ההדסים ,ורק אחר כך ליהנות מהם ,כדי שלא יהנה ממה
שעשו עבורו ביום טוב.
ֲא ַזלוּ ׁ ַשיְ ילוּ ּה ְל ָר ָבא – הלכו שאלו את רבאֲ ,א ַמר ְלהוּ ָּ :ב ִעינַ ן ִּב ְכ ֵדי ׁ ֶש ֵ ּי ָע ׂשוּ  .ורבא סבר שכדי
שלא יזלזלו ביום טוב שני ,אף שהוא מצד מנהג יש להמתין בו בכדי שיעשו.

···

יבה ּכוּ ' ביום טוב של ראש השנה :אומר
שנינו במשנהַ :ר ִּבי ּדוֹ ָסא אוֹ ֵמר ָהעוֹ ֵבר ִל ְפנֵ י ַה ֵּת ָ
החליצנו ה' אלהינו את יום ראש החודש הזה אם היום אם למחר ,ולמחר הוא אומר אם
היום אם אמש .ולא הודו לו חכמים.

ספק :מהו להזכיר של ראש חודש בראש השנה
ָא ַמר ַר ָּבהִּ :כי ֲה ֵוינַ ן ֵּבי ַרב הוּ נָ א ִא ַּ
יב ְעיָ א ַלן – כאשר היינו אצל רב הונא הסתפקנוַ :מהוּ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה,
ֹאש ח ֶֹד ׁש ְּבר ׁ
ְל ַה ְז ִּכיר ׁ ֶשל ר ׁ

ֵּכ ָיון דַּ ֲחלוּ ִקין ְּבמוּ ָס ִפין – כיון שמקריבין מוספי ראש חודש ומוספי ראש השנהָ ,א ְמ ִרינַ ן –
מזכירים גם בתפילה ,גם את ראש חודש וגם את ראש השנה.
יל ָמאִ ,ז ָּכרוֹ ן ֶא ָחד עוֹ ֶלה ְל ָכאן וּ ְל ָכאן – מה שאומרים את יום הזכרון הזה ,הרי הזכיר בזה
אוֹ ִד ְ
את ראש השנה (שנקראת 'זכרון תרועה' ,וגם את ראש חודש שנאמר בה 'והיו לכם לזכרון').

הצעת פשיטת הספק :במשנה משמע שרבי דוסא אומר שמזכירים של ראש חודש בראש השנה,
ולא הודו לו חכמים
יבה ביום טוב של ראש השנה :אומר
ֲא ַמר ַלןְּ :תנֵ יתוּ ָהַ ,ר ִּבי ּדוֹ ָסא אוֹ ֵמר ָהעוֹ ֵבר ִל ְפנֵ י ַה ֵּת ָ
החליצנו ה' אלהינו את יום ראש החודש הזה אם היום אם למחר ,ולמחר הוא אומר אם
היום אם אמש .ולא הודו לו חכמיםּ .כוּ '.
הרי מבואר שלרבי דוסא מזכירים של ראש חודש בראש השנה ,וחכמים לא הודו לו,
ַמאי ָלאו ְל ַה ְז ִּכיר – וכי אין הפירוש שלא הודו לו לגבי להזכיר את ראש חודש בראש השנה.

דחיית ההצעה :חכמים לא הודו על מה שרבי דוסא אומר שאומרים 'אם היום אם אמש' ,והם
לא חלקו על כך שמזכירים ראש חודש בראש השנה
הגמרא דוחה את הראיה :לֹא – אין הכונה שלא הודו על עניין זה ,אלא לא הודו על:
ְל ַה ְתנוֹ ת – שלא אומרים בנוסח התפילה 'אם היום אם למחר'.

ראיה שחכמים חלקו על רבי דוסא על התנאי ולא על הזכרת ראש חודש
יתאְ :ו ֵכן
ָה ִכי נָ ֵמי ִמ ְס ַּת ְּב ָרא – וכך גם מסתבר שמה שלא הודו ,היינו על התנאיִ :מדְּ ָק ָתנֵ י ְּב ָב ַריְ ָ
אשי ֳח ָד ׁ ִשים ׁ ֶשל ׇּכל ַה ּׁ ָשנָ ה ּכוּ ָּל ּה [במקומות הרחוקים מבית דין שאינם
ָהיָ ה ַר ִּבי דּ וֹ ָסא עוֹ ֶׂשה ְּב ָר ׁ ֵ

יודעים אם ראש חודש הוא ביום ה 30או ביום ה ,31שאין יודעים אם בית דין עיברו את
החודש] ,שהיה אומר נוסח זה 'אם היום אם אמש'ְ ,ולֹא הוֹ דוּ לוֹ חכמים.
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[ביאור הראיהִ ]:אי ָא ְמ ַר ְּת ִּב ׁ ְש ָל ָמא ְל ַה ְתנוֹ ת – אם אתה אומר שמה שלא הודו לו הוא על
הנוסח שמזכירים תנאי ,אם כן מבוארִ :מ ּׁשוּ ם ָה ִכי לֹא הוֹ דוּ לוֹ  ,שחכמים סוברים שלא מזכירים
בזה תנאיֶ ,א ָּלא ִאי ָא ְמ ַר ְּת ְל ַה ְז ִּכיר – אלא אם אתה אומר שחכמים לא הודו על הזכרת ראש
חודש בתפילהַ ,א ַּמאי לֹא הוֹ דוּ לוֹ – למה לו הודו לו חכמים ,הרי במחלוקת זו מדובר על
כל הראשי חדשים ,ואין מקום לומר שלא יזכירו את ראש חודש בתפילה.

בירור :אם כן שהמחלוקת היא על התנאי ,למה נחלקו בזה גם לגבי ראש השנה ,וגם לגבי ראש חודש
מבררת הגמראְ :ו ֶא ָּלא ַמאי ְל ַה ְתנוֹ ת – ואלא מה הוא העניין שנחלקו חכמים על רבי דוסא,
לגבי כל הראשי חדשים (לא לעניין עם הזכרת ראש חודש ,אלא) לעניין התנאי ,שלא
יפלוֹ ֵגי ְּב ַת ְר ֵּתי – למה היו צריכים לחלוק בזה ב'
מזכירים תנאי ,אם כך קשהְ :ל ָמה ִלי ְל ִא ּ ְ
פעמים ,גם לעניין ראש חודש וגם לענין ראש השנה.

ביאור :אם היו נחלקים רק בראש השנה ,הייתי אומר שגם בזה סוברים חכמים שלא עושים תנאי,
כדי שלא יבואו לזלזל ויאמרו שיום זה חול .ואם היו נחלקים רק בראש חודש ,הייתי אומר שרק
בזה סובר רבי דוסא שעושים תנאי ,כי אין חשש זלזול
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה – שבזה סוברים חכמים שלא עושים תנאי,
יכא ,דְּ ִאי ַא ׁ ְש ְמ ִעינַ ן ר ׁ
עונה הגמראְ :צ ִר ָ
יה – הייתי אומר ,רק בזה לא עושים
ֲה ָוה ָא ֵמינָ א ְּב ָהא ָק ָא ְמ ִרי ַר ָּבנַ ן דְּ ָלאִ ,מ ּ ׁשוּ ם ְּד ָא ֵתי ְל ַז ְלזוֹ ֵלי ֵּב ּ
תנאי ,שאם נחשיב זאת כספק ,יבואו לזלזל ביום השני ,ויבואו לעשות בו מלאכה ,ולכן
לא אומרים תנאי שיחזיקו את שניהם כקדושה אחת.
אשי ֳח ָד ׁ ִשים ׁ ֶשל ׇּכל ַה ּׁ ָשנָ ה ּכוּ ָּל ּה – שראש חודש מותר במלאכה ,ואין לחשוש שיבואו
ֲא ָבל ְּב ָר ׁ ֵ
יה ְל ַר ִּבי ּדוֹ ָסא.
לזלזלֵ ,א ָ
ימא מוֹ דוּ ֵל ּ
ְו ִאי ִא ְּת ַמר ְּב ָהא – ואם היו נחלקים רק לגבי ראש חודש ,הייתי אומרְּ :ב ָהא ָק ָא ַמר ַר ִּבי דּ וֹ ָסא

שעושים תנאי ,כי אין חשש שמזלזול יבוא למלאכה ,כי הרי מלאכה מותרת בראש חודש.
ימא מוֹ ֶדה ְלהוּ ְל ַר ָּבנַ ן – הייתי אומר שרבי דוסא מודה בזה לחכמים
ֲא ָבל ְּב ָה ְך – בראש השנהֵ ,א ָ
שלא עושים תנאי ,כדי שלא יבואו לזלזול ולמלאכה.
יכא – לכן הוצרכו להשמיענו שנחלקו גם לגבי ראש חודש וגם לגבי ראש השנה.
ְצ ִר ָ

···

הצעת ראיה :בברייתא משמע שאין מזכירים ראש חודש בראש השנה ,שלבית שמאי אומרים
בראש השנה שחל בשבת ברכה לשבת וברכה לראש השנה ,ולא מוזכר שאומר ברכה לראש חודש
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ְּב ׁ ַש ָּבתֵּ ,בית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִריםִ :מ ְת ּ ַפ ֵּלל ֶע ֶׂשר – (א-ו) שלש ראשונות
יבי ,ר ׁ
ית ִ
ֵמ ִ
ושלש אחרונות( ,ז) ושל שבת בפני עצמה( .ח) קדושת היום וכולל עמה מלכיות( ,ט-י)
וזכרונות ושופרות.
וּ ֵבית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםִ :מ ְת ּ ַפ ֵּלל ֵּת ׁ ַשע  -שכולל שבת ויום טוב (ז-ח) בברכה אחת ,וחותם מקדש
השבת וישראל ויום הזכרון.
יתא – ואם זה נכון שמזכיר של ראש חודש לבית שמאי ,שצריך
[ביאור הראיהְ ]:ו ִאם ִא ָ
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יה – היה לו לומר לבית שמאי
לכל אחד ברכה בפני עצמהֵּ ,בית ׁ ַש ַּמאי ַא ַחת ֶע ְׂש ֵרה ִמ ְּב ֵעי ֵל ּ
שאומר י"א ברכות ,כי הרי אומר עוד ברכה לראש חודש[ .עמוד ב]

דחיית הראיה :אף שצריך להזכיר את ראש חודש בתפילה ,אין קובעים על כך ברכה בפני עצמה,
אלא מזכירים אותה בתוך ברכת השבת או ברכת ראש השנה
ֹאש ח ֶֹד ׁשִ ,מ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ּכוֹ ֵלל ְל ׁ ַש ֲח ִרית ְו ַע ְר ִביתּ ,כוֹ ֵלל נָ ֵמי ְּבמוּ ָס ִפין ,אף
ָא ַמר ַר ִּבי ֵז ָיראָ ׁ :שאנֵ י ר ׁ
שמזכירים את ראש חודש בתפילת ראש השנה ,מכל מקום לא הצריכו בית שמאי לקבוע
ברכה נפרדת לראש חודש ,מפני שבשחרית ובערבית לא תיקנו ברכה מיוחדת לראש
חודש ,וכן במוסף לא תיקנו ברכה מיוחדת לראש חודש ,אלא כוללים ומזכירים את ראש
חודש בתוך ברכה אחרת [ואין זה כמו הזכרת ראש השנה ושבת ,שקבעו להם ברכה בפני
עצמה ,שגם בשחרית ובערבית יש להם ברכה בפני עצמם].

שאלה :הרי בברייתא אחרת מבואר שבית שמאי לא סוברים סברא זו שכוללים ראש חודש
בתוך ברכה אחרת
שואלת הגמרא :וּ ִמי ִאית ְלהוּ ְל ֵבית ׁ ַש ַּמאי ּכוֹ ֵלל – שכוללים ראש חודש בברכה אחרת
ֹאש ח ֶֹד ׁש ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ְּב ׁ ַש ָּבתֵּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםִ :מ ְת ּ ַפ ֵּלל ׁ ְשמֹנֶ ה
בברכת המוספיןְ ,ו ָה ַתנְ יָ א ,ר ׁ
[ומזכיר ברכה נפרדת לראש חודש ,וברכה נפרדת לשבת] ,וּ ֵבית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםִ :מ ְת ּ ַפ ֵּלל ׁ ֶש ַבע
[שכולל את ראש חודש ושבת ביחד].
הרי מבואר שבית שמאי מצריכים ברכה בפני עצמה לראש חודש (בשבת ראש חודש),
ומכך שבראש השנה אינם מצריכים ברכה בפני עצמה ,מבואר שהיינו מפני שמה שאומרים
בראש השנה יום זכרון' ,הוא עולה גם לראש חודש שהוא גם נקרא 'זכרון' ,כאמור.
ַק ׁ ְשיָ א – הגמרא מסכימה עם הקושיא ,ואומרת שאכן זה קשה.

···

[מחלוקת תנאים אם 'כולל' את ראש חודש או את חול המועד בברכת היום של שבת]
ְוכוֹ ֵלל ַע ְצמוֹ ַּת ָ ּנ ֵאי ִהיא – ועניין זה אם כוללים ומזכירים את 'ראש חודש' או את 'חול
המועד' בברכת היום (בברכת מקדש השבת) בשחרית וערבית בראש חודש שחל להיות
בשבת ,הוא מחלוקת תנאים.
ֹאש ח ֶֹד ׁש אוֹ ְּבחוּ ּלוֹ ׁ ֶשל מוֹ ֵעד ַ -ע ְר ִביתַ ׁ ,ש ֲח ִרית ,וּ ִמנְ ָחהִ ,מ ְת ּ ַפ ֵּלל
ְּד ַתנְ יָ אַ ׁ ,ש ָּבת ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ְּבר ׁ
ְּכ ַד ְר ּכוֹ ׁ ֶש ַבעְ ,ואוֹ ֵמר ֵמ ֵעין ַה ְמאוֹ ָרע (יעלה ויבוא) ָּב ֲעבוֹ ָדה (ברצה).
יע ֶזר אוֹ ֵמרַּ :בהוֹ ָד ָאה (במודים)ְ .ו ִאם לֹא ָא ַמרַ ,מ ֲח ִז ִירין אוֹ תוֹ .
ַר ִּבי ֱא ִל ֶ

וּ ְבמוּ ָס ִפיןַ ,מ ְת ִחיל ְּב ׁ ֶשל ׁ ַש ָּבת (ותתן לנו את יום המנוח הזה) ,וּ ְמ ַס ֵ ּיים ְּב ׁ ֶשל ׁ ַש ָּבת (מקדש
השבת)ְ ,ואוֹ ֵמר ְקדוּ ּ ׁ ַשת ַה ּיוֹ ם ָּב ֶא ְמ ַצע.
הרי שבתפילת שחרית וערבית אינו נכלל אפילו באמצע.
יאל ְו ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֶּבן ְּברוֹ ָקה אוֹ ְמ ִרים :ׇּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָּזקוּ ק
ַר ָּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ְל ׁ ֶש ַבע [ואפילו שחרית וערבית]ַ ,מ ְת ִחיל ְּב ׁ ֶשל ׁ ַש ָּבת ,וּ ְמ ַס ֵ ּיים ְּב ׁ ֶשל ׁ ַש ָּבתְ ,ואוֹ ֵמר ְקדוּ ּׁ ַשת ַה ּיוֹ ם [של
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ראש חודש או של חול המועד] ָּב ֶא ְמ ַצע ,כגון את יום המנוח הזה ואת יום ראש חודש הזה.
ואם מועד הוא את יום השבת הזה ואת יום חג פלוני הזה.

הכרעת הספק :זכרון אחד עולה לכאן ולכאן
ַמאי ֲה ָוה ֲע ַל ּה – מה נשאר בעניין הזכרת ראש חודש בראש השנה.
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ אִ :ז ָּכרוֹ ן ֶא ָחד עוֹ ֶלה לוֹ ְל ָכאן וּ ְל ָכאןְ .ו ֵכן ָא ַמר ַר ָּבהִ :ז ָּכרוֹ ן ֶא ָחד עוֹ ֶלה לוֹ ְל ָכאן וּ ְל ָכאן.

···

ספק :אם אומרים שהחיינו בר"ה וביוה"כ
יב ְעיָ א ַלן – כאשר היינו בבית מדרשו של רב הונא
ְו ָא ַמר ַר ָּבהִּ :כי ֲה ֵוינָ א ֵּבי ַרב הוּ נָ א ִא ַּ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה וּ ְביוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים,
הסתפקנוַ :מהוּ לוֹ ַמר ְז ַמן – ברכת שהחיינו ְּבר ׁ
והספק הואֵּ :כ ָיון דְּ ִמ ְּז ַמן ִל ְז ַמן ָא ֵתיָ ,א ְמ ִרינַ ן – כיון שהם באים מזמן לזמן ,אומרים שהחיינו,
יל ָמא ֵּכ ָיון דְּ לֹא ִא ְ ּ
יקרוּ ְר ָג ִליםָ ,לא ָא ְמ ִרינַ ן – או שמא כיון שראש השנה ויום כיפור אינם
אוֹ ִד ְ
נקראים 'רגלים' ,לא אומרים שהחינו.

יה – לא היה בידו תשובה על דבר זה.
ָלא ֲה ָוה ִּב ֵיד ּ
ִּכי ֲא ַתאי ֵּבי ַרב יְ הוּ ָדה ֲא ַמר – כאשר באתי לבית רב יהודה אמרֲ :אנָ א ַא ָ ּק ָרא ַח ְד ָּתא נָ ֵמי ָא ֵמינָ א
ְז ַמן  -כשאני רואה דלעת חדשה משנה לשנה ,אני אומר זמן.
יב ְעיָ א ִלי – לגבי רשות לא הסתפקתי שמותר לאדם לברךִּ ,כי
יהְ :ר ׁשוּ ת ָלא ָקא ִמ ַּ
ָא ְמ ִרי ֵל ּ
יב ְעיָ א ִלי חוֹ ָבה ַמאי – והספק שלי היה האם ברכת שהחיינו בראש השנה ויום כפורים
ָקא ִמ ַּ

היא חובה.

פשיטת הספק :אין אומרים שהחינו אלא בשלשה רגלים
ָא ַמר ִליַ :רב וּ ׁ ְשמוּ ֵאל ְּד ָא ְמ ִרי ַּת ְר ַוויְ יהוּ ֵ :אין אוֹ ֵמר ְז ַמן – ברכת שהחיינו ֶא ָּלא ְּב ׁ ָשלֹשׁ ְר ָג ִלים,

(פסח שבועות וסוכות ,ולא בראש השנה ויום כיפור).

···

הצעת ראיה :בברייתא משמע שראש השנה ויום כיפורים הם כמו כל המועדים לעניין שהחיינו
'ש ְב ָעה'ֵ ,א ּלוּ ׁ ִש ְב ָעה
יע ֶזר אוֹ ֵמרִ ׁ :
'תן ֵח ֶלק ְל ׁ ִש ְב ָעה ְו ַגם ִל ׁ ְשמוֹ נָ ה'ַ ,ר ִּבי ֱא ִל ֶ
יבי ,נאמר בפסוקֶּ :
ית ִ
ֵמ ִ
אשית – שבעת ימי השבוע שמהם יש חלק שהוא השבת שנבחר מתוך ימי השבוע.
יְ ֵמי ְּב ֵר ׁ ִ
ילה – שיום השמיני נבחר מהשמונה ימים הראשונים ללידת התינוק.
'שמוֹ נָ ה' ֵא ּלוּ ׁ ְשמוֹ נָ ה יְ ֵמי ִמ ָ
ְׁ
'שמוֹ נָ ה' ֵא ּלוּ ׁ ְשמוֹ נָ ה יְ ֵמי ַה ַחג ,וּ ְכ ׁ ֶשהוּ א אוֹ ֵמר
'ש ְב ָעה' ֵא ּלוּ ׁ ִש ְב ָעה יְ ֵמי ֶפ ַסחְ ׁ ,
ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמרִ ׁ :
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ְויוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים.
ְ'ו ַגם'ְ ,ל ַר ּבוֹ ת ֲע ֶצ ֶרת (שבועות) ְור ׁ

ַמאי ָלאו ִל ְז ַמן – וכי אין הכונה לגבי ברכת שהחיינו שאומר ברכת שהחיינו בכל ימים
אלו ,ואם כן מבואר בברייתא שאומרים שהחיינו גם בראש השנה ויום כיפור.
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דחיית הראיה :כוונת הברייתא שראש השנה ויום כפור הם כמו כל המועדים לעניין ברכת 'מקדש
ישראל והזמנים' ,ולא לגבי שהחיינו
הגמרא דוחה ראיה זו :לֹא ,אין הכונה בברייתא ,לעניין ברכת שהחיינו ,אלא ִל ְב ָר ָכה –
לעניין ברכה שמברכים בכל המועדים 'מקדש ישראל והזמנים' ,וכן מברכים גם בראש
השנה ויום כיפור 'מקדש ישראל והזמנים'.

[ראיה לתשובה זו :הברייתא מדברת על ברכת מקדש ישראל ,ולא על שהחיינו ,שהרי אין
שהחיינו בכל שבעת ימי פסח]
הגמרא מוכיחה כביאור זהָ :ה ִכי נָ ֵמי ִמ ְס ַּת ְּב ָרא – כך גם מסתבר ,דְּ ִאי ָס ְל ָקא ַד ְע ָּת ְך ִל ְז ַמן – שאם
עולה על דעתך שהברייתא מדברת על ברכת שהחיינו ,הרי יקשה על כךְ :ז ַמן ׇּכל ׁ ִש ְב ָעה
יכא – וכי יש ברכת שהחיינו כל שבעת ימי פסח ,וכל ימי סוכות ,הרי מברכים ברכת
ִמי ִא ָּ
שהחיינו רק ביום הראשון של המועד.

[דחיית הראיה :אם לא בירך שהחיינו ביום הראשון מברך בשאר הימים]
הגמרא דוחה ראיה זוָ :הא ָלא ַק ׁ ְשיָ א – דבר זה אינו קשה ,ואין להוכיח מכך ,שיתכן
שהברייתא מדברת על ברכת שהחיינו ,והיא שייכת כל שבעת ימי פסח ,וכל ימי חג הסוכות,
דְּ ִאי ָלא ְמ ָב ֵר ְך ָה ִא ָּידנָ א ְמ ָב ֵר ְך ִל ְמ ַחר וּ ְליוֹ ם אוּ ְח ָרא – שאם לא בירך היום (ביום הראשון) ,מברך
למחר (ביום השני) או ליום אחר (בשאר הימים).

[שאלה על הדחייה :כיצד מברך שהחיינו כל שבעה ,הרי צריך כוס (האם נוכיח מכאן שאין
צריך כוס לברכת שהחיינו)]
הגמרא מקשה על ביאור זהִ :מ ׇּכל ָמקוֹ ם ָּב ִעינַ ן ּכוֹ ס – הרי צריך כוס יין לומר עליו ברכת
שהחיינו ,ובדרך כלל יש כוס ביום הראשון ולא בשאר הימים ,וכיצד יאמר שהחיינו בכל
יה ְל ַרב נַ ְח ָמן – האם נאמר יש מכאן ראיה לדברי רב נחמןְּ ,ד ָא ַמר ַרב
הימיםֵ .ל ָ
ימא ְמ ַס ַ ּייע ֵל ּ
ילוּ ַּב ּ ׁשוּ ק.
נַ ְח ָמןְ :ז ַמן (ברכת שהחיינו) אוֹ ְמרוֹ ֲא ִפ ּ

[תשובה :אפשר לומר שמדובר שיש לו כוס]
עונה הגמראָ :הא ָלא ַק ׁ ְשיָ א ,דְּ ִא ְ ּ
יה ּכוֹ ס – אפשר לומר שמדובר באופן שהזדמן לו
יק ַלע ֵל ּ
כוס ,ומברך על הכוס ,ואין מכאן ראיה לדברי רב נחמן שזמן אומרו אפילו בשוק.

···

הערה :אם הברייתא דיברה על שהחיינו ,הרי ביום כיפור אין כוס ,ומוכח כרב נחמן שאפשר
לברך שהחיינו אף בלא כוס
שואלת הגמרא :אם תבאר שהברייתא 'תן חלק לשבעה' דיברה על ברכת שהחיינו ,יש
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ ה – לגבי ראש השנה ושבועות אפשר לומר ברכת
להקשות על כךָ :ה ִתינַ ח ֲע ֶצ ֶרת ְור ׁ
יכי ָע ֵביד – איך יעשה ,הרי אין שותים ביום כיפור,
שהחיינו על הכוס ,אבל יוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים ֵה ִ
ועל כרחך מוכח כרב נחמן שיכול לברך שהחיינו אפילו בשוק בלא כוס.

גמרא ופירושה  /מ ףד ןיבוריע ןיברעמ לכב43 | :
ביאור ההערה (א) :אינו יכול לברך שהחיינו על הכוס ולשתות ,שהרי בברכתו מקבל עליו יום כיפור
יה
יה – אם יברך שהחיינו וישתה את הכוסֵּ ,כ ָיון דְּ ָא ַמר ְז ַמן ַק ְּב ֵל ּ
יה ְו ׁ ָש ֵתי ֵל ּ
שהריִ :אי ְמ ָב ֵר ְך ֲע ֵל ּ
יה – כיון שבירך שהחיינו ,קיבל עליו יום כיפור ואסור כבר לשתות מהכוס.
יה ַו ֲא ִסר ֵל ּ
ֲע ֵל ּ

יה ַרב יִ ְר ְמיָ ה ַּבר ַא ָּבא ְל ַרב בערב שבת שהיה יום מעונן ,ורב התפלל של שבת
דְּ ָה ֲא ַמר ֵל ּ
ילנָ א ,הרי שבתפילת
יהִ :איןָּ ,ב ֵד ְ
מבעוד יוםִ :מי ָּב ְד ַל ְּת [מהמלאכה משקבלת עליך שבת]ַ ,ו ֲא ַמר ֵל ּ
שבת [או בברכת שהחיינו] מקבל עליו קדושת היום ,ובשבת אינו יכול לעשות מלאכה,
וביום כיפור אינו יכול לשתות.

ביאור ההערה (ב) :אינו יכול לברך שהחיינו על הכוס ולא לשתות ,שהמברך צריך שיטעום
יה – שיברך על הכוס ויניחו בלי לשתות ממנו ,והרי ַה ְמ ָב ֵר ְך
יה ְו ַל ְ ּנ ֵח ּ
אם נאמרִ :ל ְברוֹ ְך ֲע ֵל ּ
ָצ ִר ְ
יך ׁ ֶש ִ ּי ְטעוֹ ם מהכוס.

ביאור ההערה (ג) :אינו יכול לברך שהחיינו על הכוס ולתת לקטן לשתות ,שמא יבוא הקטן
לשתות מהכוס ביום כיפור לאחר שיגדיל
יה ְליָ נוֹ ָקא – שיתן לתינוק לשתות מהכוס ,לאחר שיברך עליו( ,שדין
אם נאמרִ :ל ְּ
ית ֵב ּ
טעימה על הכוס הוא כדי שלא יהיה גנאי לכוס ,שאדם לא נהנה ממנו מיד לאחר ברכת
הגפן ,שתהא ברכת היין שבירך בורא פרי הגפן שלא לצורך ,וממילא גם אם אחר שותה
מהכוס אין בזה גנאי),
יל ָמא ָא ֵתי ְל ִמ ְס ַר ְך – אין הלכה כרב
והרי אי אפשר לעשות כך ,שכןֵ :לית ִה ְל ְכ ָתא ְּכ ַרב ַא ָחא ִּד ְ
אחא שמתיר לתת לקטן לעשות דבר שאסור לגדול לעשותו (רש"י כותב שלא מפורש
היכן אמר רב אחא מאמר זה) ,אלא אין עושים כך ,שמא התינוק ימשך אחר המנהג זה,
ויבוא לשתות ביום הכפורים אחר שיגדיל.

···

ההכרעה לעניין ברכת שהחיינו בראש השנה ויום כיפור :מעשה רב שאומרים שהחיינו
ַמאי ָה ֵוי ֲע ַל ּה – מה ההכרעה בעניין זה ,האם צריך לומר זמן בראש השנה וביום הכפורים,
או לא.
יש ׁ ַש ָּתא – שלחו החכמים את
יה דְּ ַרב ִח ְס ָּדא ְּב ַמ ֲע ֵלי יוֹ ָמא ְּד ֵר ׁ
ׁ ַשדְּ רוּ ּה ַר ָּבנַ ן ְל ַרב יֵ ַ
ימר ָס ָבא ַק ֵּמ ּ
רב יימר לפני רב חסדא בערב ראש השנה,
ימא ַלן – לך תראה איך רב חסדא עושה
יכי ָע ֵביד עוֹ ָב ָדא ָּתא ֵא ָ
יה לרב יימרִ :זיל ֲח ִזי ֵה ִ
ֲא ַמרוּ ֵל ּ
בעניין ברכת שהחיינו בראש השנה ,ובא ותאמר לנו.
יבה (המגביה
יה רב חסדאַּ :ד ְליוּ ּה ִל ְר ִט ָ
יה – כאשר רב חסדא ראה את רב יימרֲ ,א ַמר ֵל ּ
ִּכי ַח ְזיֵ ּ
יה (סימן שהעץ דוחק את מקומו)  -המגביה עץ לח שאינו ראוי
יה ְּבדוּ ְכ ֵּת ּ
עץ לח) ָר ְפ ָסא ֵל ּ
להיסק ,בידוע שצריך למקומו של העץ ,שהרי לא לחינם הגביהו ,ובזה התכוון לומר לרב
יש
יה ָּכ ָסא ְד ַח ְמ ָרא – הביאו לרב חסדא כוס ייןַ ,ק ֵּד ׁ
ייבא ודאי לא באת לכאן לחינםַ ,איְ יתוֹ ֵל ּ
ַו ֲא ַמר ְז ַמן – אמר עליה קידוש ואמר ברכת שהחיינו.
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גמרא ופירושה  /מ ףד ןיבוריע ןיברעמ לכב:

ההלכה :אומרים שהחיינו בר"ה וביום כיפור .ואומרים שהחיינו אפילו בשוק
ילוּ ַּב ּ ׁשוּ ק.
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ְויוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִריםְ .ו ִה ְל ְכ ָתא ְז ַמן אוֹ ְמרוֹ ֲא ִפ ּ
ְו ִה ְל ְכ ָתא ,אוֹ ֵמר ְז ַמן ְּבר ׁ

···

יתא ְּב ַמ ֲע ֵלי ׁ ַש ְּב ָתא ַמהוּ ְל ַא ׁ ְשלוֹ ֵמי
יב ְעיָ א ַלן ַּבר ֵּבי ַרב דְּ יָ ֵתיב ְּב ַת ֲענִ ָ
ְו ָא ַמר ַר ָּבה ִּכי ֲה ֵוינַ ן ֵּבי ַרב הוּ נָ א ִא ַּ
יה ֲאנַ ן דְּ ַתנְ יָ א ִּת ׁ ְש ָעה ְּב ָאב
יהָ .א ַמר ָר ָבא נֶ ְח ְזיֵ ּ
יה דְּ ַרב יְ הוּ ָדה ְו ָלא ֲה ָוה ִּב ֵיד ּ
יהֲ .א ַתאי ְל ַק ֵּמ ּ
ָלא ֲה ָוה ִּב ֵיד ּ
ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ְּב ׁ ַש ָּבת [יתבאר בדף הבא].
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עירובין דף מא

שבת קודש א' דר"ה תשפ"א

ספק :האם משלימים תענית בערב שבת
יב ְעיָ א ַלן – כשהיינו אצל רבינא הסתפקנוַּ :בר ֵּבי ַרב דְּ יָ ֵתיב
ְו ָא ַמר ַר ָּבהִּ :כי ֲה ֵוינַ ן ֵּבי ַרב הוּ נָ א ִא ַּ
יתא ְּב ַמ ֲע ֵלי ׁ ַש ְּב ָתא – תלמיד בן ישיבה שיושב בתענית בערב שבתַ ,מהוּ ְל ַא ׁ ְשלוֹ ֵמי – האם
ְּב ַת ֲענִ ָ

צריך להשלים את תעניתו.
יה  -לא היה תשובה ביד רב הונא.
ָלא ֲה ָוה ִּב ֵיד ּ
יה – באתי לפני רב יהודה ושאלתי זאת גם ממנו,
יה ְּד ַרב יְ הוּ ָדה ְו ָלא ֲה ָוה ִּב ֵיד ּ
ֲא ַתאי ְל ַק ֵּמ ּ
ולא היה בידו.

רבא :בברייתא מבואר שאין משלימים תענית בתשעה באב שחל בערב שבת
יה ֲאנַ ן – נראה אנחנו,
ָא ַמר ָר ָבא :נֶ ְח ְזיֵ ּ

דְּ ַתנְ יָ אִּ :ת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת (דף מא)

ְו ֵכן ֶע ֶרב ִּת ׁ ְש ָעה ְּב ָאב ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ְּב ׁ ַש ָּבת  -אף על פי שאם חל להיות בחול לא יאכל שני
תבשילין ,ולא יאכל בשר ולא ישתה יין בסעודה המפסקת ,עכשיו שהוא חל בשבת אוֹ ֵכל
ילוּ ִּכ ְסעוּ ַדת ׁ ְשלֹמֹה ִּב ׁ ְש ָעתוֹ – בזמן שעמד במלכותו.
ְו ׁשוֹ ֶתה ׇּכל ָצ ְר ּכוֹ וּ ַמ ֲע ֶלה ַעל ׁשוּ ְל ָחנוֹ ֲא ִפ ּ
יצה ְואוֹ ֵכלְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא יִ ָּכנֵ ס ַל ּ ׁ ַש ָּבת ְּכ ׁ ֶשהוּ א ְמעוּ ֶ ּנה.
יאין לוֹ ְּכ ֵב ָ
ָחל ִל ְהיוֹ ת ִּת ׁ ְש ָעה ְּב ָאב ְּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבתְ ,מ ִב ִ

ברייתא שמבואר בה מחלוקת תנאים בדין זה ,ועולא אמר שהלכה כרבי יוסי שמשלים תעניתו
יבאְ ,ו ִת ׁ ְש ָעה ְּב ָאב ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ְּב ֶע ֶרב
ַּתנְ יָ אָ ,א ַמר ַר ִּבי יְ הוּ ָדהַ ּ :פ ַעם ַא ַחת ָהיִ ינוּ יוֹ ׁ ְש ִבין ִל ְפנֵ י ַר ִּבי ֲע ִק ָ
יצה ְמגוּ ְל ֶ ּג ֶלת (צלויה ,רכה) ,וּ ְג ָמ ָע ּה ְּבלֹא ֶמ ַלחְ ,ולֹא ׁ ֶש ָהיָ ה ָּת ֵאב ָל ּהֶ ,א ָּלא
ׁ ַש ָּבת ָהיָ הְ ,ו ֵה ִביאוּ לוֹ ֵּב ָ
ְל ַה ְראוֹ ת ַל ַּת ְל ִמ ִידים ֲה ָל ָכה ,שאין משלימין תענית ערב שבת:
ְו ַר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמרִ :מ ְת ַע ֶ ּנה וּ ַמ ׁ ְש ִלים.

ָא ַמר ָל ֶהן ַר ִּבי יוֹ ֵסיִ :אי ַא ֶּתם מוֹ ִדים ִלי ְּב ִת ׁ ְש ָעה ְּב ָאב ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ְּב ֶא ָחד ַּב ּׁ ַש ָּבתֶ ׁ ,ש ַּמ ְפ ִסיק סעודתו
ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ ם  -ומקבל תענית עליו משגמר לאכול ,ואף על פי שהוא שבת.
ָא ְמרוּ לוֹ ֲ :א ָבל – אמת.
יכנֵ ס ָּב ּה ְּכ ׁ ֶשהוּ א ְמעוּ ֶ ּנה  -כגון שהשלים בערב שבת תעניתו,
ָא ַמר ָל ֶהם רבי יוסיַ :מה ִּלי ִל ָּ
ַמה ִּלי ָל ֵצאת ִמ ֶּמ ָ ּנה ְּכ ׁ ֶשהוּ א ְמעוּ ֶ ּנה  -שמתחיל תעניתו מבעוד יום ,כמו שמותר להתענות
בסוף השבת (כשהתענית ביום ראשון) ,כך מותר להתענות בתחילת השבת (כשהתענית
ביום שישי).
יכנֵ ס ָּב ּה ְּכ ׁ ֶשהוּ א
ָא ְמרוּ לוֹ ִ :אם ָא ַמ ְר ָּת ָל ֵצאת ִמ ּ ֶמ ָ ּנהֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ָא ַכל ְו ׁ ָש ָתה ׇּכל ַה ּיוֹ ם ּכוּ ּלוֹ ּ .ת ַ
ֹאמר ִל ָּ
ְמעוּ ֶ ּנהֶ ׁ ,ש ּלֹא ָא ַכל ְו ׁ ָש ָתה ׇּכל ַה ּיוֹ ם ּכוּ ּלוֹ .

ְו ָא ַמר עוּ ָּלאֲ :ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי יוֹ ֵסי שמשלים תעניתו.

שאלה :והרי שנינו שלהלכה אין משלימים התענית בתשעה באב שחל בשבת
שואלת הגמרא :וּ ִמי ָע ְב ִדינַ ן ְּכ ַר ִּבי יוֹ ֵסי – וכי עושים כרבי יוסי להשלים התענית ,וּ ְר ִמינְ ִהי,
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אשי ֳח ָד ׁ ִשיםַּ ,ב ֲחנוּ ָּכה ,וּ ְבפוּ ִריםְ .ו ִאם ִה ְת ִחילוּ [שהתחילו להתענות
יבוּ ר ְּב ָר ׁ ֵ
ֵאין גּ וֹ ְז ִרין ַּת ֲענִ ית ַעל ַהצִּ ּ
יאל.
יקין ,דִּ ְב ֵרי ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
עשרים או שלושים יום ,ונכנסו בהן ימי חנוכה או ראש חודש] ֵאין ַמ ְפ ִס ִ
ימין [תענית
יקין ,מוֹ ֶדה ָהיָ ה ׁ ֶש ֵאין ַמ ׁ ְש ִל ִ
יאל ֵאין ַמ ְפ ִס ִ
ָא ַמר ַר ִּבי ֵמ ִאירַ :אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָא ַמר ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
בחנוכה וראש חודש ,להתענות כל היום].
ְו ֵכן ְּב ִת ׁ ְש ָעה ְּב ָאב ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ְּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת – גם כן אין משלימין התענית.
יאל ,נִ ְכנַ ס ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ְל ָה ֵפר ֶאת ְּד ָב ָריו של רבן גמליאל שאין
ְו ַתנְ יָ אְ ,ל ַא ַחר ּ ְפ ִט ָירתוֹ ׁ ֶשל ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
משלימים התענית בתשעה באב שחל בערב שבת,
ישא גּ וּ ָפא ָא ֵזיל  -רואה שהגוף הולך
ָע ַמד ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֶּבן נוּ ִרי ַעל ַר ְג ָליו ְו ָא ַמרָ :ח ֵזי ֲאנָ א ְּד ָב ַתר ֵר ׁ ָ
אחרי הראש :כלומר רואה אני אני בדין ובדת שצריכין אנו להלך אחד דברי הראשונים,
יאל ָק ַב ְענוּ ֲה ָל ָכה ְּכמוֹ תוֹ ַ ,ע ְכ ׁ ָשיו ַא ָּתה ְמ ַב ֵ ּק ׁש ְל ַב ֵּטל ְּד ָב ָריו ולומר
שהרי ׇּכל יָ ָמיו ׁ ֶשל ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יאל,
שמשלימים התענית .והוסיף ואמר :יְ הוֹ ׁ ֻש ַעֵ ,אין ׁשוֹ ְמ ִעין ְל ָךֶ ׁ ,ש ְּכ ָבר נִ ְק ְּב ָעה ֲה ָל ָכה ְּכ ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ְולֹא ָהיָ ה ָא ָדם ׁ ֶש ִע ְר ֵער ַּבדָּ ָבר ְּכלוּ ם ,הרי שהסכימו להלכה שאין משלימים התענית.

תשובה :בדורו של רבן גמליאל פסקו כרבן גמליאל שאין משלימים התענית ,ובדורו של רבי
יוסי פסקו כרבי יוסי שמשלים
יאלְּ .בדוֹ רוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי יוֹ ֵסי [שהיה
יאל ֲעבוּ ד (עשו) ְּכ ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
עונה הגמראְּ :בדוֹ רוֹ ׁ ֶשל ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
אחרי רבן גמליאל) ֲעבוּ ד (עשו) ְּכ ַר ִּבי יוֹ ֵסי  -וקבעו הלכה כרבי יוסי שמשלים התענית.

שאלה :בברייתא משמע שגם בדורו של רבן גמליאל היו משלימים התענית בערב שבת
יאל ולא השלימו התעניתְ ,ו ָה ַתנְ יָ א
יאל ֲעבוּ ד ְּכ ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
שואלת הגמרא :וּ ְבדוֹ רוֹ ׁ ֶשל ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יתי) ִמ ְּבנֵ י ְסנָ ָאב ֶּבן ִּבנְ יָ ִמין  -משפחה היא משבט בנימין,
(היִ ִ
(בן) ָצדוֹ ק ֲאנִ י ָ
ָא ַמר ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶּ

שנפל להן גורל לקרבן עצים בעשרה באב בימי עזרא ,ויום טוב היה להם לעולם ביום זה,
ּ ַפ ַעם ַא ַחת ָחל ִּת ׁ ְש ָעה ְּב ָאב ִל ְהיוֹ ת ְּב ׁ ַש ָּבת ,וּ ְד ִחינוּ הוּ ְל ַא ַחר ַה ּׁ ַש ָּבת [שהוא עשרה באב והוי יום
טוב שלנו]ְ ,ו ִה ְת ַע ִ ּנינוּ ּבוֹ ְ ,ולֹא ִה ׁ ְש ַל ְמנוּ הוּ ִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּיוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ָּלנוּ ָהיָ ה,
מדייקת הגמראַ :ט ְע ָמא דְּ יוֹ ם טוֹ ב – הטעם שלא השלימו תעניתם ,מפני שהוא היה ביום
ימין – אבל בשאר השנים שתשעה באב היה ערב
טוב שלהם ,ומשמעָ :הא ֶע ֶרב יוֹ ם טוֹ ב ַמ ׁ ְש ִל ִ
יום טוב שלהם (שהרי היו"ט שלהם בי' אב) היו משלימים את התענית,
הרי שאפילו בדורו של רבן גמליאל (שר' אלעזר בר צדוק היה בדורו) השלימו את
התענית  -בתענית שחלה בערב יום טוב ,ויש להוכיח מכאן שגם בתענית שחלה בערב
שבת היו משלימים התענית.

תשובה :אין ראיה מברייתא זו שמדובר בה על יום טוב מדרבנן
ָא ַמר ָר ִבינָ א :אין להוכיח מברייתא זו לתענית שחלה בערב שבת ,שהרי ׁ ָשאנֵ י יוֹ ם טוֹ ב
ימין ּבוֹ ַע ְר ִב ּיוֹ ת – שונה יום טוב שמדרבנן ,כגון יום
יהםִ ,מ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ּ ִמ ְת ַע ִ ּנין ּבוֹ ׁ ָשעוֹ ת ַמ ׁ ְש ִל ִ
ׁ ֶשל דִּ ְב ֵר ֶ

טוב זה שהיה להם בגלל הבאת קרבן עצים ,הואיל שקל הוא ומותר להתענות בו כמה
שעות ,לכן בערב יום טוב כזה ,מותר להשלים את הצום ,ולהיכנס ל'יום טוב' כשהוא
'מעונה' ,שהרי אפילו ביום טוב עצמו מותר להתענות קצת .אבל ׁ ַש ָּבת הוֹ ִאיל ְו ֵאין ִמ ְת ַע ִ ּנין
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ימין ָּב ּה ַע ְר ִב ּיוֹ ת  -אסור
ָּב ּה ׁ ָשעוֹ ת  -שאסור להתענות בו אפילו קצת לשום תעניתֵ ,אין ַמ ׁ ְש ִל ִ
גם להיכנס בו כשהוא מעונה ,ולכן אין משלימים תענית שחלה בערב שבת ,שמשלים
תענית ערב שבת מתענה במקצת שבת.

···

רב יוסף' :לא שמיע לי' מאמר זה שקבע עולא הלכה כרבי יוסי שמשלימים תענית בערב שבת
יע ִלי ָהא ׁ ְש ַמ ְע ָּתא – לא שמעתי מאמר זה שקבע עולא הלכה כר'
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסףָ :לא ׁ ְש ִמ ַ
יוסי שמשלימים תענית בערב שבת.

אביי :במאמר דלהלן משמע שרב פסק הלכה כרבי יוסי
יה ַא ָּביֵ י לרב יוסףַ :א ְּת
רב יוסף חלה ושכח תלמודו ,והיה אביי תלמידו מזכירוֲ :א ַמר ֵל ּ
יה ַלן – אתה אמרת דבר זה ,ואמרת זאת על משנה זאתֵ :אין
יה ַלןְ ,ו ַא ָהא ֲא ַמ ְר ְּת נִ ֲ
ֲא ַמ ְר ְּת נִ ֲ
אשי ֳח ָד ׁ ִשים ְוכוּ ' בחנוכה ובפורים ,ואם התחילו אין מפסיקין ,דברי
גּ וֹ ְז ִרין ַּת ֲענִ ית ַעל ַהצִּ ּבוּ ר ְּב ָר ׁ ֵ

רבן גמליאל .אמר רבי מאיר אף שאמר רבן גמליאל אין מפסיקים ,מודה שאין משלימין.
יאל שמודה היה
ְו ָא ְמ ִרינַ ן ֲע ַל ּהָ ,א ַמר ַרב יְ הוּ ָדה ָא ַמר ַרב :זוֹ דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר ׁ ֶש ָא ַמר ִמ ּ ׁשוּ ם ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
שאין משלימין ,וכן בתשעה באב שחל להיות ערב שבת שאין משלימין ,אבל חכמים
אומרים מתענה ומשלים:
ֲא ָבל ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִריםִ :מ ְת ַע ֶ ּנה וּ ַמ ׁ ְש ִלים.

ַמאי ָלאו ַא ּכוּ ְּלהוּ – וכי אין הכונה שלחכמים משלימים ,בין בראש חודש ובין בערב
שבת .והרי התנא שאומר משלימים הוא רבי יוסי ,ומכך שהביאו את דעת רבי יוסי בשם
חכמים ,הרי שכך הלכה.

דחיית הראיה :אין להוכיח ממאמר זה שרב פסק כרבי יוסי
הגמרא דוחה את הראיה ָלא – רב לא אמר זאת על השלמת תענית בערב שבת ,אלא
ַא ֲחנוּ ָּכה וּ פוּ ִרים שבהם לחכמים מתענה ומשלים .אבל לגבי ערב שבת לא דיברו חכמים.

ראיה שרב לא פסק כרבי יוסי
הגמרא מוכיחה כביאור זהָ :ה ִכי נָ ֵמי ִמ ְס ַּת ְּב ָרא[ ,עמוד ב] ְּד ִאי ָס ְל ָקא ַד ְע ָּת ְך ַא ּכוּ ְּלהוּ – שאם יעלה
על דעתך רב אמר שלחכמים משלימים אף בתשעה באב שחל בערב שבת ,אם כן יקשה:
יה – הרי שנינו לעיל שרבה שאל את רב יהודה
ָהא ָּב ֵעי ִמ ֵ ּ
יה ַר ָּבה ֵמ ַרב יְ הוּ ָדה ְו ָלא ּ ְפ ׁ ַשט ֵל ּ
ינ ּ
על עניין זה (השלמת תענית בערב שבת) ורב יהודה לא פשט לו את הספק ,ואם רב
יהודה קיבל בזה בשם רב שלחכמים משלימים את התענית ,הרי היה פושט זאת לרבה.

דחיית הראיה:
הגמרא דוחה את ההוכחה :וּ ְל ַט ְע ָמ ְ
יך – ולשיטתך שמכך שרב יהודה לא ענה לרבה מוכח
יה דְּ ַרב הוּ נָ אֲ :ה ָל ָכה
שלא קיבלת מרב עניין זה ,הרי קשה על כךָ :הא דְּ ָד ֵר ׁש ָמר זוּ ְט ָרא ִמ ּ ׁ ְש ֵמ ּ
יה ַר ָּבה ֵמ ַרב הוּ נָ א ְו ָלא ּ ְפ ׁ ַשט
ִמ ְת ַע ֶ ּנה וּ ַמ ׁ ְש ִלים בערב שבת ,ולהאמור יש להקשותָ :הא ְּב ָעא ִמ ֵ ּ
ינ ּ
יה – הרי רבה שאל את רב הונא בעניין זה ,ורב הונא לא ענה לו ,ולמה רב הונא לא
ֵל ּ

ענה לו כמו שמר זוטרא אמר בשמו.
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ֶא ָּלא צריך לומרָ :הא ִמ ַ ּק ֵּמי ְּד ׁ ַש ְמ ַע ּה – מה ששאל רבה את רב הונא היה זה לפני ששמע
רב הונא מרב שחכמים סוברים שמשלימיםְ ,ו ָהא ְל ָב ַתר ְּד ׁ ַש ְמ ַע ּה – ומה שאמר מר זוטרא
בשם רב הונא שמתענה ומשלים ,היה לאחר שרב הונא שמע זאת מרב .וכן ָה ָכא נָ ֵמי כאן
גם יש לומרָ ,הא ִמ ַ ּק ּ ֵמי דְּ ׁ ַש ְמ ַע ּה – רבה שאל זאת את רב יהודה לפני ששמע מרבָ .הא ְל ָב ַתר
דְּ ׁ ַש ְמ ַע ּה – ומה שאמר רב יהודה שחכמים חולקים על רבי מאיר ,הוא לאחר ששמע זאת מרב.

מר זוטרא :הלכה ,מתענין ומשלימים
ימין.
יה דְּ ַרב הוּ נָ אֲ :ה ָל ָכה ִמ ְת ַע ִ ּנין וּ ַמ ׁ ְש ִל ִ
דָּ ֵר ׁש ָמר זוּ ְט ָרא ִמ ּ ׁ ְש ֵמ ּ

הדרן עלְך ּבכל מערבין

משנה
מי שהוציאוהו מתחומו אין לו אלא ד' אמות
ִמי ׁ ֶשהוֹ ִציאוּ הוּ נׇ ְכ ִרים [חוץ לתחום] ,אוֹ רוּ ַח ָר ָעה [שנכנס בו שד ,ונטרפה דעתו ,ויצא חוץ
לתחום ,ואחר כך נשתפה ,והרי הוא חוץ לתחום]ֵ ,אין לוֹ ֶא ָּלא ַא ְר ַּבע ַא ּמוֹ ת.

החזירוהו נכרים
ילוּ לֹא יָ ָצא ,והרי כל העיר לו כארבע אמות כבתחילה,
ֶה ְח ִזירוּ הוּ [נכרים לתוך התחום]ְּ ,כ ִא ּ
וחוצה לה אלפים אמה לכל רוח.

הוליכוהו למקום מוקף מחיצות ,מחלוקת אם מהלך בכולו
הוֹ ִליכוּ הוּ ְל ִעיר ַא ֶח ֶרת והרי היא מוקפת מחיצות ,נְ ָתנוּ הוּ ְּב ִדיר (של בהמות) אוֹ ְּב ַס ַהר (שטחר
מגודר לבהמות) ,שהן מוקפין ,והיקיפן גדול.
יאל ְו ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶּבן ֲע ַז ְריָ ה אוֹ ְמ ִרים ְמ ַה ֵּל ְך ֶאת ּכוּ ָּל ּה  -דהואיל ומוקפת
[דעה א'ַ ]:ר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
מחיצות הרי היא כארבע אמות.
יבא אוֹ ְמ ִריםֵ :אין לוֹ ֶא ָּלא ַא ְר ַּבע ַא ּמוֹ ת.
[דעה ב'ַ ]:ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ְו ַר ִּבי ֲע ִק ָ

מעשה רב מד' תנאים אלו שהיו בספינה ,והיא הפליגה בשבת ונחלקו אם מותר ללכת בכל הספינה
ַמ ֲע ֶׂשה ׁ ֶש ָּבאוּ ִמ ּ ְפ ַלנְ דַּ ְר ִסין (שם מקום) ְו ִה ְפ ִל ָיגה ְס ִפינָ ָתם ַּב ָ ּים[ ,הפלגה היא התרחקות הספינה
משפת הים וכניסתה לאמצע הים] ,הספינה היתה בנמל בכניסת השבת ,והיא הפליגה בים
יאל ְו ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶּבן ֲע ַז ְריָ ה ָה ְלכוּ ֶאת
בשבת ,והתרחקה מהנמל יותר מאלפיים אמהַ ,ר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ּכוּ ָּל ּה – היו מהלכים את כל הספינה ,אע"פ שהספינה הולכת בשבת ויצאו חוץ לתחום ,לפני
שהם בתוך 'מחיצות' הספינה ,כשיטתם (דעה א) שמותר להלך בכל המקום שמוקף מחיצות.
יבא לֹא ָזזוּ ֵמ ַא ְר ַּבע ַא ּמוֹ תֶ ׁ ,ש ָרצוּ ְל ַה ֲח ִמיר ַעל ַע ְצ ָמן ,כשיטתם שאם
אבל ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ְו ַר ִּבי ֲע ִק ָ
הוציאוהו מחוץ לתחום ,אף שהוא במקום מוקף מחיצות ,אין לו אלא ד' אמות.
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מעשה נוסף בתנאים אלו שהסתפקו אם הספינה הגיעה לנמל לפני כניסת השבת
יאלָ :מה ָאנוּ ֵל ֵירד [מן הספינה לתוך
יכהָ .א ְמרוּ לוֹ ְל ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ּ ַפ ַעם ַא ַחת לֹא נִ ְכנְ סוּ ַל ָ ּנ ָמל ַעד ׁ ֶש ָח ׁ ֵש ָ
העיר ,כלומר האם באנו מחוץ לתחום משחשיכה או שכבר היינו לפני שחשיכה בנמל].
יכה.
יתי ִמ ְס ַּת ֵּכלְ ,ו ָהיִ ינוּ ְּבתוֹ ְך ַה ְּתחוּ ם ַעד ׁ ֶש ּלֹא ָח ׁ ֵש ָ
ָא ַמר ָל ֶהם :מוּ ָּת ִרים ַא ֶּתםֶ ׁ ,ש ְּכ ָבר ָהיִ ִ

גמרא
ג' דברים מעבירים את האדם על דעתו ועל דעת קונו
ָּתנוּ ַר ָּבנַ ןְ ׁ ,שלֹ ָשׁה דְּ ָב ִרים ַמ ֲע ִב ִירין ֶאת ָה ָא ָדם ַעל ַּד ְע ּתוֹ ְו ַעל ַּד ַעת קוֹ נוֹ ֵ ,א ּלוּ ֵהן :נׇ ְכ ִריםְ ,ורוּ ַח ָר ָעה,
ְו ִד ְק ּדוּ ֵקי ֲענִ ּיוּ ת.

יב ֵעי ַר ֲח ֵמי ֲע ַליְ יהוּ – להתפלל ולבקש רחמים להינצל מדברים אלו.
ינ ּהְ ,ל ִמ ְ
ְל ַמאי נָ ְפ ָקא ִמ ַ ּ

ג' אין רואים פני גהינם
יה ָ ּנםֵ ,א ּלוּ ֵהן :דִּ ְק ּדוּ ֵקי ֲענִ ּיוּ תְ ,וחוֹ ֵלי ֵמ ַעיִ יןְ ,ו ָה ְר ׁשוּ ת [מי שיש לו נושים].
ׁ ְשלֹ ָשׁה ֵאין רוֹ ִאין ּ ְפנֵ י ֵג ִ
ְויֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים ַאף ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ִא ּ ׁ ָשה ָר ָעה.
ְו ִאידָּ ְך – והתנא שלא מנה זאת בכלל אלו שאין רואים מפני גהינם ,מפני שסברִ :א ּ ׁ ָשה
ָר ָעה ִמ ְצ ָוה ְל ָג ְר ׁ ָש ּה.

ימנִ ין ִּד ְכתוּ ָּב ָת ּה ְמרוּ ָּבה – לפעמים כתובתה מרובה ואינו
ְו ִאידָּ ְך – התנא שמנה זאת ,סברִ :ז ְ
יה ָּבנִ ים ִמ ַ ּינ ּה ְו ָלא ָמ ֵצי ְמ ָג ֵר ׁש ַל ּה – או שיש לו בנים ממנה ואינו
יכול לגרשהִ .אי נָ ֵמיִ ,אית ֵל ּ
יכול לגרשה ,שכן היא מגדלת את הבנים ואינו יכול לגדלם לבדה.
ְל ַמאי נָ ְפ ָקא ִמ ַ ּינ ּהְ ,ל ַק ּבוֹ ֵלי ֵמ ַא ֲה ָבה – לקבל אותם באהבה ,שהם מכפרים לו על עוונותיו.

ג' מתים כשהן מספרים
ׁ ְשלֹ ָשׁה ֵמ ִתין ְּכ ׁ ֶש ֵהן ְמ ַס ּ ְפ ִרין  -אפילו יש בהן חיות הרבה ,שמדברים אף על פי כן מתין פתאום.
ְו ֵא ּלוּ ֵהן חוֹ ִלי ֵמ ַעיִ יןְ ,ו ַח ָ ּיה (יולדת) ְו ִה ְדרוֹ ָקן  -חולי הפה.
ְל ַמאי נָ ְפ ָקא ִמ ַ ּינ ּהְ ,ל ַמ ׁ ְשמוֹ ׁ ֵשי ְּבהוּ ְז ַו ְוד ָּתא  -לזמן תכריכין.

···

רב נחמן בשם שמואל (נוסח א) :יצא לדעת
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאל :יָ ָצא ְל ַד ַעתֵ ,אין לוֹ ֶא ָּלא ַא ְר ַּבע ַא ּמוֹ ת.

דחיית הנוסח :פשיטא
יב ְעיָ א.
יטאַ ,ה ׁ ְש ָּתאִ ,מי ׁ ֶשהוֹ ִציאוּ הוּ נׇ ְכ ִרים ֵאין לוֹ ֶא ָּלא ַא ְר ַּבע ַא ּמוֹ ת .יָ ָצא ְל ַד ַעתִ ,מ ַּ
ּ ְפ ׁ ִש ָ

(נוסח ב) :הוציאוהו נכרים וחזר לדעת
ימא :מי שהוציאוהו נכרים ו ָח ַזר ְל ַד ַעת לתוך התחוםֵ ,אין לוֹ ֶא ָּלא ַא ְר ַּבע ַא ּמוֹ ת.
ֶא ָּלאֵ ,א ָ
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דחיית הנוסח :כבר שנינו זאת
ילוּ לֹא יָ ָצאֲ ,א ָבל
ילוּ לֹא יָ ָצא .ומשמעֶ :ה ְח ִזירוּ הוּ הוּ א ִּד ְכ ִא ּ
ָהא נָ ֵמי ְּתנֵ ינָ אֶ ,ה ְח ִזירוּ הוּ נׇ ְכ ִריםְּ ,כ ִא ּ
הוֹ ִציאוּ הוּ נׇ ְכ ִרים ְו ָח ַזר ְל ַד ַעתֵ ,אין לוֹ ֶא ָּלא ַא ְר ַּבע ַא ּמוֹ ת.

(נוסח ג) :יצא לדעת והחזירוהו נכרים
ימא ,יָ ָצא ְל ַד ַעת ְו ֶה ְח ִזירוּ הוּ נׇ ְכ ִריםֵ ,אין לוֹ ֶא ָּלא ַא ְר ַּבע ַא ּמוֹ ת.
ֶא ָּלא ֵא ָ

שאלה :כבר שנינו זאת
ילוּ לֹא יָ ָצא .ומשמע :הוֹ ִציאוּ הוּ ְו ֶה ְח ִזירוּ הוּ הוּ א ִּד ְכ ִא ּ
ָהא נָ ֵמי ְּתנֵ ינָ א ,הוֹ ִציאוּ הוּ ְו ֶה ְח ִזירוּ הוּ ְּכ ִא ּ
ילוּ
לֹא יָ ָצאֲ .א ָבל יָ ָצא ְל ַד ַעתָ ,לא.

תשובה :הייתי אומר שמה שאומרת המשנה 'החזירוהו נכרים כאילו לא יצא' ,היינו אפילו
כשיצא לדעת
ימא ִל ְצ ָד ִדין ָק ָתנֵ י ,הייתי אומר שמה שכתוב בסיפא 'החזירוהו' הוא
עונה הגמראַ :מהוּ דְּ ֵת ָ
דבר בפני עצמו ,ולא נאמר על 'הוציאוהו נכרים' ,והכי קאמרִ :מי ׁ ֶשהוֹ ִציאוּ הוּ נׇ ְכ ִריםְ ,ו ָח ַזר
ְל ַד ַעתֵ ,אין לוֹ ֶא ָּלא ַא ְר ַּבע ַא ּמוֹ ת .וזה תחילת המשנה 'הוציאוהו' ,והדין השני שאומרת המשנה
הואֲ :א ָבל יָ ָצא ְל ַד ַעת ְו ֶה ְח ִזירוּ הוּ נׇ ְכ ִרים [בין שהיתה יציאתו ראשונה לדעת בין שלא לדעת
ילוּ לֹא יָ ָצא ,וזה המשך המשנה 'החזירוהו'.
אלא באונס] ְּכ ִא ּ
ואם נאמר כך מבואר שאם עבר ויצא לדעת והחזירוהו נכרים כאילו לא יצאָ ,קא ַמ ׁ ְש ַמע

ַלן רב נחמן שמה שאומרת המשנה 'החזירוהו' הרי זה הולך על הרישא ,שרק אם הוציאוהו
נכרים והחזירוהו נכרים ,אזי כאילו לא יצא.

···

הוציאוהו נכרים ,והוצרך לנקביו מהו
יה ֵמ ַר ָּבה הוּ ְצ ַר ְך ִלנְ ָק ָביו  -אדם זה שהוציאוהו נכריםַ ,מהוּ לצאת מארבע אמותיו.
ְּבעוֹ ִמ ֵ ּ
ינ ּ
ָא ַמר ָל ֶהםּ ָ :גדוֹ ל ְּכבוֹ ד ַה ְּב ִר ּיוֹ ת ׁ ֶש ּדוֹ ֶחה ֶאת לֹא ַת ֲע ֶׂשה ׁ ֶש ַּב ּתוֹ ָרה  -לאו דלא תסור (שהוא אזהרה
לקיים דברי חכמים) ,ותחומין הוא דרבנן ,ועל כן אם נצרך לנקביו יש בזה כבוד הבריו
ומותר לו לצאת לנקביו.
ָא ְמ ִרי נְ ַה ְר ָּד ֵעיִ :אי ּ ִפ ֵ ּ
יק ַח הוּ א – אדם זה שנצרך לנקביו ונתנו לו רבנן רשות לצאת חוץ
לארבע אמותיו ,אם פקח הואָ ,עיֵ יל ִל ְתחוּ ָמא – יכנס לתחום כדי להיפנות שםְ ,ו ֵכ ָיון ְּד ָעל ָעל

– וכיון שהוא נכנס ,הרי הוא נכנס ,ויכול ללכת בכל התחום כאילו לא יצא ,שהרי נכנס
ברשות ,ולא גרע מהחזירוהו בעל כרחו.

···

ילוּ ְּב ֵמ ִזיד לֹא ִה ְפ ִסידוּ ֶאת ְמקוֹ ָמן ַמאי ַט ְע ָמא
ָא ַמר ַרב ּ ָפ ּ ָפא ּ ֵפירוֹ ת ׁ ֶש ָ ּי ְצאוּ חוּ ץ ַל ְּתחוּ ם ְו ָח ְזרוּ ֲא ִפ ּ
יע ֶזר ֶּבן יַ ֲעקֹב אוֹ ְמ ִרים
יה ַרב יוֹ ֵסף ַּבר ׁ ְש ַמ ְעיָ ה ְל ַרב ּ ָפ ּ ָפא ַר ִּבי נְ ֶח ְמיָ ה ְו ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ית ֵ
ֲאנוּ ִסין נִ ינְ הוּ ֵ .א ִ
יב ּ
ְלעוֹ ָלם ֲאסוּ ִרין ַעד ׁ ֶש ַ ּי ְח ְזרוּ ִל ְמקוֹ ָמן ׁשוֹ ְג ִגין ְּב ׁשוֹ ֵגג ִאין ְּב ֵמ ִזיד ָלאַּ .ת ָ ּנ ֵאי ִהיא ְּד ַתנְ יָ א ּ ֵפירוֹ ת ׁ ֶש ָ ּי ְצאוּ
חוּ ץ ַל ְּתחוּ ם ְּב ׁשוֹ ֵגג יֵ ָא ֵכלוּ ְּב ֵמ ִזיד לֹא יֵ ָא ֵכלוּ [יתבאר בדף הבא].
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עירובין דף מב

יום ראשון ב' דר"ה תשפ"א

רב פפא :פירות שיצאו חוץ לתחום ,וחזרו אפילו במזיד ,מותרים באכילה ,וכן אפשר לטלטלם
בכל העיר ובעוד אלפיים אמה לכל צד
כשם שיש תחומין לאדם ,יש תחומין לחפצי האדם ,שמותר לטלטל בתחום של בעליהם.
ילוּ ְּב ֵמ ִזיד ,לֹא ִה ְפ ִסידוּ ֶאת ְמקוֹ ָמן ,ומותר
ָא ַמר ַרב ּ ָפ ּ ָפאֵ ּ :פירוֹ ת ׁ ֶש ָ ּי ְצאוּ חוּ ץ ַל ְּתחוּ םְ ,ו ָח ְזרוּ ֲא ִפ ּ
לטלטלם בכל העיר ,ועוד אלפיים אמה לכל צד (והיינו שאין בזה איסור מצד תחומין,
אבל מצד 'הוצאה' אסור לטלטלם בשבת מחוץ לעיר).
ַמאי ַט ְע ָמאֲ ,אנוּ ִסין נִ ינְ הוּ – הפירות אנוסים על ידי המוציאם.

שאלה :בברייתא מבואר שאם חזרו במזיד אסור לטלטלם
יע ֶזר ֶּבן יַ ֲעקֹב אוֹ ְמ ִרים ְלעוֹ ָלם ֲאסוּ ִרין
יה ַרב יוֹ ֵסף ַּבר ׁ ְש ַמ ְעיָ ה ְל ַרב ּ ָפ ּ ָפאַ ,ר ִּבי נְ ֶח ְמיָ ה ְו ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ית ֵ
ֵא ִ
יב ּ
[לטלטלם חוץ מד' אמותיהם ,וכן אסור לאוכלם] ַעד ׁ ֶש ַ ּי ְח ְזרוּ ִל ְמקוֹ ָמן ׁשוֹ ְג ִגין.
ומשמע בברייתאְּ :ב ׁשוֹ ֵגגִ ,אין – כן ,מותר לטלטלם חוץ מד' אמות ,אבל ְּב ֵמ ִזידָ ,לא.

תשובה :עניין זה הוא מחלוקת תנאים ,אם הפירות מותרים כשחזרו במזיד
עונה הגמראַּ :ת ָ ּנ ֵאי ִהיא – עניין זה הוא מחלוקת תנאים ,כפי שיבואר להלן (הגמרא
מביאה תחילה את הברייתא ומבררת את פירושה ,ולפי זה מבואר שנחלקו בעניין אכילת
הפירות כשחזרו במזיד):

[הברייתא]:
דְּ ַתנְ יָ אֵ ּ :פירוֹ ת ׁ ֶש ָ ּי ְצאוּ חוּ ץ ַל ְּתחוּ םְּ ,ב ׁשוֹ ֵגג ,יֵ ָא ֵכלוּ במקום שהן שם.

ְ ּב ֵמ ִזיד ,לֹא יֵ ָא ֵכלוּ ( .דף מב)

ַר ִּבי נְ ֶח ְמיָ ה אוֹ ֵמרִּ :ב ְמקוֹ ָמן  -אם חזרו למקומן ,יֵ ָא ֵכלוּ ֶ ׁ .ש ּלֹא ִּב ְמקוֹ ָמן  -כל זמן שהן חוץ
לתחום ,לֹא יֵ ָא ֵכלוּ .

[הצעת ביאור א :המחלוקת בברייתא :באופן שהפירות חזרו במזיד ,תנא קמא אוסר ורבי נחמיה
מתיר]
ַמאי ִּב ְמקוֹ ָמן שהתיר רבי נחמיה ,באיזה אופן הם חזרו למקומם.
ימא ִּב ְמקוֹ ָמן – אם תאמר שהכונה שחזרו למקומם אפילו ְּב ֵמ ִזיד ,שהפירות הם אנוסים,
יל ָ
ִא ֵּ
כמו הוציאוהו נכרים והחזירוהו.

[דחיית ביאור א :בברייתא מפורש שרבי נחמיה אוסר כשחזרו במזיד]
יע ֶזר ֶּבן יַ ֲעקֹב אוֹ ְמ ִריםְ :לעוֹ ָלם ֲאסוּ ִרין ַעד ׁ ֶש ַ ּי ְח ְזרוּ ִל ְמקוֹ ָמן
ְו ָהא ָק ָתנֵ י ְּב ֶה ְדיָ אַ ,ר ִּבי נְ ֶח ְמיָ ה ְו ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ׁשוֹ ְג ִגין .ומשמעְּ :ב ׁשוֹ ֵגגִ ,איןְּ .ב ֵמ ִזידָ ,לא.

[ביאור ב :המחלוקת היא כשחזרו במזיד ,תנא קמא מתיר (כמבואר בדברי רב פפא) ורבי נחמיה
אוסר]
ֶא ָּלא ָלאו  -על כרחך מה שהתיר רבי נחמיה כשהפירות ִּב ְמקוֹ ָמן ,היינו רק כשהם חזרו
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ְּב ׁשוֹ ֵגג ,ואם כך משמע שמה שתנא קמא אומר שאם יצאו בשוגג מותר ,היינו בין אם
הם חזרו בשוגג ובין אם הם חזרו במזיד .וכיון שתנא קמא לא דיבר על פירות שחזרו,
יש לבאר שמשנה זו חסירהְ :ו ַח ּסוֹ ֵרי ְמ ַח ְּס ָראְ ,ו ָה ִכי ָק ָתנֵ יֵ ּ :פירוֹ ת ׁ ֶש ָ ּי ְצאוּ חוּ ץ ַל ְּתחוּ ם ,אם יצאו
ְּב ׁשוֹ ֵגג ,יֵ ָא ֵכלוּ אף אם הם לא חזרו כלל .ואם יצאו ְּב ֵמ ִזיד ,לֹא יֵ ָא ֵכלוּ ַּ .ב ֶּמה ְּד ָב ִרים ֲאמוּ ִרים שאם
יצאו במזיד לא יאכלוֶ ׁ ,ש ּלֹא ִּב ְמקוֹ ָמן – שהפירות לא חזרוֲ ,א ָבל ִּב ְמקוֹ ָמן – אם הפירות חזרו,
ילוּ ְּב ֵמ ִזיד יֵ ָא ֵכלוּ  ,זו דעת תנא קמא.
ֲא ִפ ּ
ונמצא שלתנא קמא ,אם הפירות יצאו במזיד וחזרו במזיד ,יאכלו.
ילוּ ִּב ְמקוֹ ָמן נָ ֵמי
ימר :אם הפירות לא חזרו כלל ,הרי הו אסורים ,ו ֲא ִפ ּ
ַו ֲא ָתא ַר ִּבי נְ ֶח ְמיָ ה ְל ֵמ ַ
– ואפילו אם הפירות חזרו ,אם הם חזרו ְּב ׁשוֹ ֵגגִ ,אין –מותר לאוכלם .אבל אם הם חזרו
למקומם ְּב ֵמ ִזידָ ,לא יאכלו.

(ונמצא שהם חולקים בב' דברים :בפירות שיצאו בשוגג ולא חזרו ,לרבי נחמיה אסור,
ולתנא קמא מותר .ובפירות שיצאו במזיד וחזרו במזיד ,לרבי נחמיה אסור .ולתנא קמא
מותר).

[הצעת ביאור ג :הברייתא לא דיברה על פירות שחזרו( ,ואם כן ,פירות שיצאו בשוגג וחזרו
במזיד ,לכולי אסורים) ,והמחלוקת היא בפירות שיצאו בשוגג ולא חזרו]
ָלאְּ ,ב ֵמ ִזיד ִּב ְמקוֹ ָמן – אם הפירות חזרו למקומם במזידְּ ,דכוּ ֵּלי ָע ְל ָמא ָלא ּ ְפ ִל ִיגי ְּד ָאסוּ ר ,שתנא
קמא לא דיבר על פירות שחזרו( ,ולא אומרים 'חסורי מחסרא' להוסיף שתנא קמא דיבר
גם על פירות שחזרו),
ְו ָה ָכא ְּב ׁשוֹ ֵגג ׁ ֶש ּלֹא ִּב ְמקוֹ ָמן ּ ְפ ִל ִיגי – פירות שיצאו בשוגג ולא חזרוַּ ,ת ָ ּנא ַק ָּמא ָס ַבר פירות שיצאו
ילוּ אם הפירות יצאו ׁשוֹ ֵגג,
ְּב ׁשוֹ ֵגג ׁ ְש ֵרי ׁ ֶש ּלֹא ִּב ְמקוֹ ָמן – שלא החזירוםְ .ו ַר ִּבי נְ ֶח ְמיָ ה ָס ַבר ֲא ִפ ּ
ִּב ְמקוֹ ָמן ִאין – אם הם חזרו הם מותריםֶ ׁ .ש ּלֹא ִּב ְמקוֹ ָמן ָלא – אם הם לא חזרו הם אסורים,
שכל מה שהתירו כשיצאו בשוגג היינו רק אם חזרו.

[דחיית הצעת ביאור ג' ,והוכחה כביאור ב' :בברייתא משמע שרבי נחמיה אוסר גם כשיצאו
בשוגג ולא חזרו ,וגם פירות שחזרו במזיד ,ותנא קמא חולק ומתיר]
הגמרא דוחה ביאור זה (ג') ,ומוכיחה שמלבד מה שתנא קמא התיר פירות שיצאו בשוגג
(כיון שלא היה איסור ביציאתם) – הוא גם מתיר פירות שחזרו במזיד (כיון שכעת הם
במקומם הראשון ,ואין כאן הנאה מאיסור),
שהרי אם הביאור הוא כביאור ב' שתנא קמא התיר פירות שיצאו חוץ לתחום בשוגג
והם לא חזרו ,ורבי נחמיה חולק רק על כך ,היה לרבי נחמיה לומר שאם הפירות לא
יפא – ומכך שהברייתא אומרתַ :ר ִּבי נְ ֶח ְמיָ ה
חזרו ואינם במקומם ,הם אסוריםְ ,ו ָהא ִמ ְּד ָק ָתנֵ י ֵס ָ
יע ֶזר ֶּבן יַ ֲעקֹב אוֹ ְמ ִריםְ :לעוֹ ָלם ֲאסוּ ִרין ַעד ׁ ֶש ַ ּי ְח ְזרוּ ִל ְמקוֹ ָמן ׁשוֹ ְג ִגיןׁ ,שוֹ ֵגג ִאיןְּ ,ב ֵמ ִזיד ָלא,
ְו ַר ִּבי ֱא ִל ֶ

מהלשון 'לעולם אסורים' ,משמע שרבי נחמיה חולק על תנא קמא על דין נוסף (ולא רק
על פירות שלא חזרו)ִ ,מ ְּכ ָלל – הרי מוכח מכך דְּ ַת ָ ּנא ַק ָּמא ָס ַבר ְּב ֵמ ִזיד נָ ֵמי ׁ ְש ֵרי – שגם אם
חזרו במזיד מותרים (כיון שהם במקומם הראשון ,ואין כאן הנאה מאיסור) ,ועל זה אמר
רבי נחמיה לעולם אסורים עד שיחזרו למקומם שוגגין ,והיינו שגם צריך שהפירות יחזרו,
וגם שיחזרו בשוגג ולא במזיד.
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ׁ ְש ַמע ִמ ַ ּינ ּה ,שהתנאים נחלקו בדינו של רב פפא ,אם הפירות מותרים כשחזרו במזיד.

···

היה מהלך ואינו יודע תחום שבת
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאלָ :היָ ה ְמ ַה ֵּל ְךְ ,ו ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ְּתחוּ ם ׁ ַש ָּבתְ ,מ ַה ֵּל ְך ַא ְל ּ ַפיִ ם ּ ְפ ִסיעוֹ ת ֵּבינוֹ נִ ּיוֹ ת
(דרך הליכתו של אדם אמה)ְ ,וזוֹ ִהיא ְּתחוּ ם ׁ ַש ָּבת.

···

נמצא במקום מוקף מחיצות שחלקו מחוץ לתחומו ,דעה א' :מותר לטלטל בכל השטח (על ידי
זריקה)
ְו ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאלָ ׁ :ש ַבת ְּב ִב ְק ָעה( ,הרי יש לו אלפיים אמה לכל צד)ְ ,ו ִה ִ ּקיפוּ ָה
יצה ְּב ׁ ַש ָּבת [שהקיפוה לדור בתוכה (שאם מקיפים שטח יותר מבית סאתיים שלא
נׇ ְכ ִרים ְמ ִח ָ
לדירה ,אסור לטלטל בו אלא ד' אמות)]ְ ,מ ַה ֵּל ְך ַא ְל ּ ַפיִ ם ַא ָּמה ,שמחיצות אלו לא מועילים

להתיר לטלטל בכל השטח המוקף ,שמה שאומרים 'כל הבית כולו כארבע אמות' היינו
רק אם הוא היה במקום המוקף מחיצות 'בשעת שביתה',
(ואף שבמי שהוציאוהו נכרים ,ונתנוהו בדיר או בסהר ,מהלך את כולו ,אף שלא היה
במקום המוקף מחיצות 'בשעת שביתה'  -היינו מפני ששם הקילו לו ,כיון שאין לו אלא ד'
אמות ,אבל הקונה שביתה ,שיש לו אלפים אמה לא הקילו חכמים אצלו להיות לו היקף
מחיצות כארבע אמות ,אלא אם כן שבת באוירן)
וּ ְמ ַט ְל ֵטל ְּבכוּ ָּל ּה ַעל יְ ֵדי ְז ִר ָיקה  -אפילו חוץ לאלפים שאין לו רשות להלך מותר לטלטל
על ידי זריקה ,כלומר מותר לזרוק שם ,שמחיצה העשוייה בשבת שמה מחיצה( .ובתוך
האלפיים מותר לטלטל כדרכו).

דעה ב' :אסור לטלטל בכל השטח
ְו ַרב הוּ נָ א ָא ַמרְ :מ ַה ֵּל ְך ַא ְל ּ ַפיִ ם ַא ָּמה ,וּ ְמ ַט ְל ֵטל ַא ְר ַּבע ַא ּמוֹ ת  -כאילו לא היתה שם מחיצה ,ועל
כן אסור לטלטל או לזרוק שם ביותר מד' אמות

[שאלה :למה המחיצה לא מועילה ל'הוצאה']
יט ְל ֵטל ְּבכוּ ַּל ּה ַעל יְ ֵדי ְז ִר ָיקה  -ואפילו חוץ לאלפים,
שואלת הגמרא :ומקשינן לרב הונא ְונִ ַּ
על ידי זריקה ,דהא קיימא לן מחיצה הנעשית בשבת מחיצה היא.

[תשובה :שמא ימשך וילך חוץ לאלפיים אמה]
עונה הגמראֶ ׁ :ש ָּמא יִ ָּמ ׁ ֵש ְך ַא ַחר ֶח ְפצוֹ  -חוץ לאלפים ,הלכך גזרינן טלטול בזריקה אטו הילוך.

[שאלה :מדוע אסור לטלטל באלפיים אמה]
יהת שהוא מותר להלך בהן ,וליכא למיגזר בהו משום שמא ימשך
שואלת הגמראְּ :ב ַא ְל ּ ַפיִ ם ִמ ַ
אחר חפצוִ ,ל ַ
יה  -טלטול גמור ,וכל שכן זריקה ,דהא מחיצות מעלייתא נינהו.
יט ְל ֵטל ִּכי אוֹ ְר ֵח ּ
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[תשובה :משום שהמחיצה פרוצה למקום האסור בטלטול]
יצה ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ְר ָצה ִּב ְמלוֹ ָא ּה ְל ָמקוֹ ם ָה ָאסוּ ר ָל ּה ,כיון שבבקעה יש
עונה הגמראִ :מ ּ ׁשוּ ם דְּ ָה ֵוי ִּכ ְמ ִח ָ
חלק שבתוך התחום וחלק שמחוץ לתחום ,וחלק זה פרוץ לחלק השני לגמרי – שהרי
אין מחיצה ביניהם ,לכן אסור לטלטל גם בחלק שבתוך התחום ,גזירה שמא ימשך לחלק
שמחוץ לתחום.

הצעת דעת חייא בר רב (דעה ג') :מותר לטלטל רק באלפיים אמה
ִח ָ ּייא ַּבר ַרב ָא ַמרְ :מ ַה ֵּל ְך ַא ְל ּ ַפיִ ם ַא ָּמה ,וּ ְמ ַט ְל ֵטל ְּב ַא ְל ּ ַפיִ ם ַא ָּמה [אפילו כדרכו ,וחוץ לאלפים
לא ,מטלטל אפילו בזריקה],
שואלת הגמראְּ :כ ַמאן ְּד ָלא ְּכ ַרב נַ ְח ָמן שמתיר לזרוק אפילו מחוץ לאלפיים אמהְ ,ו ָלא ְּכ ַרב
הוּ נָ א ,שאוסר לטלטל אפילו בתוך האלפיים אמה .וקשה הרי אם גוזר שמא ימשך אפילו

באלפים יהיה אסור ,משום מחיצה הנפרצת למקום האסור לה .ואם לא גוזר שמא ימשך
שיהיה מותר לטלטל חוץ לאלפים בזריקה.

נוסח חדש בדברי חייא בר רב (כדעה ב') אסור לטלטל בכל השטח
ימא תאמר שחייא בר רב אמרְ :מ ַט ְל ֵטל ְּב ַא ְר ַּבע אמות ,כדברי רב הונא.
עונה הגמראֵ :א ָ
שואלת הגמראִ :אי ָה ִכי ַהיְ ינוּ ְּד ַרב הוּ נָ א.

ימאְ :ו ֵכן ָא ַמר ַר ִּבי ִח ָ ּייא ַּבר ַרב [כרב הונא].
עונה הגמראֵ :א ָ

ראיה כדעה א' שמותר לטלטל על ידי זריקה
יה דִּ ׁ ְשמוּ ֵאל  -דרב נחמן משמיה דשמואל שמותר
יה ַרב נַ ְח ָמן ְל ַרב הוּ נָ אָ :לא ִּת ְ
יפלוֹ ג ֲע ֵל ּ
ֲא ַמר ֵל ּ
יה ,דלא גזרינן שמא ימשך.
לטלטל בכולה על ידי זריקה .דְּ ַתנְ יָ א ְּכווֹ ֵת ּ
דְּ ַתנְ יָ א[ ,עמוד ב] ָהיָ ה מוֹ ֵדד וּ ָבא  -הנותן עירובו ,ובא לילך ממקום עירובו אלפיםְ ,ו ָכ ְל ָתה ִמדָּ תוֹ
ַּב ֲח ִצי ָה ִעיר – האלפיים אמה שמותר לו ללכת מסתיימים באמצע עיר אחרת ,מוּ ָּתר ְל ַט ְל ֵטל
ְּב ׇכל ָה ִעיר ּכוּ ָּל ּה( ,שמצד הוצאה אין בזה איסור כי מדובר ביום טוב או בשבת ועשו עירוב),
וּ ִב ְל ַבד ׁ ֶש ּלֹא יַ ֲעבוֹ ר ֶאת ַה ְּתחוּ ם ְּב ַר ְג ָליו – אסור לו ללכת מחוץ לאלפיים אמה ,ואינו מותר

לטלטל בכל העיר כיון שלא שבת בתוכה בכניסת השבת .אבל מותר לטלטל בכל העיר.
מבררת הגמראַ :מאי ְמ ַט ְל ֵטל – כיצד מטלטל בכל העיר ,הרי שנינו ובלבד שלא יעבור את
התחום ברגליוָ ,לאו ַעל יְ ֵדי ְז ִר ָיקה – וכי לא מדובר על ידי זריקה ,הרי שגוזרים שמא ימשך.

דחיית הראיה :ההיתר הוא לטלטל על ידי משיכה ולא על ידי זריקה
יכה  -שמושך מחוץ לאלפים
ָא ַמר ַרב הוּ נָ אָ :לא – לא מדובר על ידי זריקה ,אלא ַעל יְ ֵדי ְמ ׁ ִש ָ
לתוך אלפים ,ששם אין חשש שמא ימשך אחרי החפץ (שהרי אין זה בכלל 'חפציו' ,שהרי
אין זה בתוך תחומו ,ומושך אותו לבפנים ,וכשמביאו ,שוב אינו מוציאו ,אבל חפץ שנמצא
בתחומו וזורקו אל מחוץ לתחום הוא כבר בכלל 'חפציו' ויש חשש שימשך אחריו).

···
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אלפיים אמה שלו נגמרים באמצע החצר ,מותר ללכת בחצי חצר שבתוך תחומו
ָא ַמר ַרב הוּ נָ אָ :היָ ה מוֹ ֵדד וּ ָבאְ ,ו ָכ ְל ָתה ִמ ָּדתוֹ ַּב ֲח ִצי ָח ֵצר – האלפיים אמה מסתיימות באמצע
חצרֵ ,אין לוֹ ֶא ָּלא ֲח ִצי ָח ֵצר – מותר לו ללכת רק עד אמצע החצר.
יטא ,שהרי האלפיים אמה מסתיימות באמצע החצר.
שואלת הגמראְ ּ :פ ׁ ִש ָ
ימא – תאמר שכך אמר רב הונא :יֵ ׁש לוֹ ֲח ִצי ָח ֵצר – שמותר לטלטל בחלק
עונה הגמראֵ :א ָ
שבתוך תחומו.
יטא – גם זה פשוט שבתוך תחומו מותר לטלטל.
שואלת הגמראַ :האי נָ ֵמי ּ ְפ ׁ ִש ָ
ימא ֵליחוּ ׁש ִּד ְל ָמא ָא ֵתי ְל ַט ְלטוֹ ֵלי ְּבכוּ ַּל ּהָ ,קא ַמ ׁ ְש ַמע ַלן – הייתי אומר
עונה הגמראַ :מהוּ ְּד ֵת ָ
שנחשוש שמא יבוא לטלטל בכולו ,ויאסר לטלטל גם בחלק שבתוך תחומו ,לכן השמיע
רב הונא שלא חוששים לזה.

···

אף שרב הונא סובר שאסור לטלטל בשטח מוקף מחיצות שחלקו מחוץ לתחום ,מכל מקום אם
התחום מסתיים בפתח בית (שנפרץ) כולו ,אעפ"כ מותר לזרוק לכל הבית
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן :מוֹ ֶדה ִלי הוּ נָ א ,אף על גב שגוזר שמא ימשך ,ועל כן אם שבת בבקעה,
והקיפוה נכרים אין מטלטל בה כלל ,שמא ימשך אחרי חפצו אל מחוץ לאלפיים ,מכל
מקום אם ָהיָ ה מוֹ ֵדד וּ ָבא ְו ָכ ְל ָתה ִמדָּ תוֹ ַעל ְׂש ַפת ִּת ְק ָרה – האלפיים אמה מסתיימים בבית ,וכגון
שנפרץ כותל הבית ונשארה התקרה ,מוּ ָּתר ְל ַט ְל ֵטל ְּב ׇכל ַה ַּביִ ת  -על ידי זריקה ,ואף על פי
שאסור לו להיכנס לבית ברגליו שהרי הוא מחוץ לאלפיים אמה ,כאן לא גוזרים שמא ימשך,
ַמאי ַט ְע ָמא ,הוֹ ִאיל ְו ִת ְק ַרת ַה ַּביִ ת חוֹ ֶב ֶטת ,כלומר על ידי התקרה יש סימן שלא ימשיך לטלטל
שם ,ולכן לא גוזרים שמא ימשך ויטלטל שם.

···

המחלוקת (בין רב נחמן לרב הונא) אם אוסרים לזרוק חפצים חוץ לתחום שמא ימשך ,הוא
מחלוקת תנאים
יה דְּ ַרב נָ ָתןְּ :כ ַת ָ ּנ ֵאי – המחלוקת אם גוזרים שמא ימשך או לא ,היא מחלוקת
ָא ַמר ַרב הוּ נָ א ְּב ֵר ּ
תנאים ,שכך שנינו במשנתינו:
הוֹ ִליכוּ הוּ ְל ִעיר ַא ֶח ֶרת ,וּ נְ ָתנוּ הוּ ְּב ִדיר אוֹ ְּב ַס ַהר,
יאל ְו ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶּבן ֲע ַז ְריָ ה אוֹ ְמ ִריםְ :מ ַה ֵּל ְך ֶאת ּכוּ ָּל ּה.
ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יבא אוֹ ְמ ִריםֵ :אין לוֹ ֶא ָּלא ַא ְר ַּבע ַא ּמוֹ ת.
ְו ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ְו ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ילוּ ְך ִּדיר ְו ַס ַהר,
יאל ְו ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶּבן ֲע ַז ְריָ ה דְּ ָא ְמרוּ ְמ ַה ֵּל ְך ֶאת ּכוּ ָּל ּה ,דְּ ָלא ָ ּג ְז ִרי ִה ּ
ַמאי ָלאו ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ילוּ ְך ְּב ִב ְק ָעה ,שאם נתנוהו בדיר וסהר ,אף שלא היה שם בכניסת השבת ,מהלך בכולה.
ַא ּטוּ ִה ּ

ואם נתנוהו בבקעה אין שם מחיצות ומותר ללכת רק ד' אמות .ואין גוזרים לאסור הליכה
בדיר וסהר שמא יבוא להתיר זאת גם כשנתנוהו בבקעה.
ילוּ ְך דבקעה ָלא ָ ּג ְז ִרי – וכשם שלא גזרו שלא ללכת בדיר וסהר,
ילוּ ְך דיר וסהר ַא ּטוּ ִה ּ
וּ ִמ ְּד ִה ּ
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ילוּ ְך ָלא ָ ּג ְז ִרי – כך גם לא גזרו בשבת בבקעה
שמא יבואו ללכת גם בבקעהִ ,ט ְלטוּ ל ַא ּטוּ ִה ּ
שלא יטלטל בזריקה חוץ לאלפיים שמא ילך חוץ לאלפיים ,שמא ימשך אחר חפצו.
ילוּ ְך
ילוּ ְך דִּ יר ְו ַס ַהר ַא ּטוּ ִה ּ
יבא דְּ אוֹ ְמ ִרים ֵאין לוֹ ֶא ָּלא ַא ְר ַּבע ַא ּמוֹ ת ,דְּ ָג ְז ִרי ִה ּ
ְו ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ְו ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ילוּ ְך נָ ֵמי ָ ּג ְז ִרי.
ילוּ ְך ָ ּג ְז ִריִ ,ט ְלטוּ ל ַא ּטוּ ִה ּ
ילוּ ְך ַא ּטוּ ִה ּ
דְּ ִב ְק ָע ּה .וּ ִמדְּ ִה ּ

דחיית ההצעה:
ילוּ ְך ִּב ְק ָעה,
ילוּ ְך ַס ַהר ְו ִדיר ַא ּטוּ ִה ּ
יאל ְו ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶּבן ֲע ַז ְריָ ה ִה ּ
יל ָמא ִּכי ָלא ָ ּג ְז ִרי ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ִמ ַּמאיִּ ,ד ְ
ילי ָה ָתם דִּ ׁ ְשנֵ י ְמקוֹ מוֹ ת ֵהן – ואינם דומים זה לזה ,דיר וסהר יש להן מחיצות ,בקעה
ָהנֵ י ִמ ֵּ
ְ
ילוּ ך ְּד ָמקוֹ ם ֶא ָחד הוּ א  -כגון ששבת
אין לה מחיצה ,הלכך לא מיחלפיֲ ,א ָבל ִט ְלטוּ ל ַא ּטוּ ִה ּ
בבקעה ביום טובָ ,ה ִכי נָ ֵמי דְּ ָג ְז ִרי שלא יטלטל בזריקה חוץ לאלפים ְ ּג ֵז ָירה ׁ ֶש ּ ָמא יִ ָּמ ׁ ֵש ְך ַא ֵחר
ֶח ְפצוֹ  ,דהא חד מקום הוא.

יבא נָ ֵמי ִמ ַּמאי דְּ ִמ ּׁשוּ ם דְּ ָג ְז ִרי הוּ א – מנין שהטעם שהם סוברים שמי
ְו ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ְו ַר ִּבי ֲע ִק ָ
שנתנוהו במקום מוקף מחיצות אסור לטלטל בו הוא מפני גזירה שמא יבוא ללכת גם
יל ָמא ִמ ּׁשוּ ם ְּד ָקא ָס ְב ִרי ִּכי ָא ְמ ִרינַ ן – אולי טעמם הוא שהם סבורים שמה שאומרים
בבקעהִּ ,ד ְ
יכא
יכא ְּד ׁ ָש ַבת ַּב ֲא ִויר ְמ ִחיצּ וֹ ת ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ םֲ ,א ָבל ֵה ָ
ילי ֵה ָ
ָּכל ַה ַּביִ ת ּכוּ ּלוֹ ְּכ ַא ְר ַּבע ַא ּמוֹ ת דָּ ֵמיָ ,הנֵ י ִמ ֵּ
דְּ לֹא ׁ ָש ַבת ַּב ֲא ִויר ְמ ִחיצּ וֹ ת ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ ם ָלא הוי כארבע אמות .ואין להוכיח מכאן שהם גוזרים

טלטול אטו טלטול ,וטלטול אטו הילוך ,ויתכן שהם מתירים לטלטל על ידי זריקה בכל
הדיר וסהר ,ואינם גוזרים שמא ימשך.

···

אם הלכה כרבן גמליאל רק בספינה או גם בדיר וסהר
יאל ְּב ִדיר ְו ַס ַהר וּ ְס ִפינָ ה שמותר לטלטל בכל המקום המוקף מחיצה.
ָא ַמר ַרבִ :ה ְל ְכ ָתא ְּכ ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יאל ִּב ְס ִפינָ הֲ ,א ָבל ְּב ִדיר ְו ַס ַהר ָלא.
וּ ׁ ְשמוּ ֵאל ָא ַמרִ :ה ְל ְכ ָתא ְּכ ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יאל ִּב ְס ִפינָ הַ ,מאי ַט ְע ָמא.
יהת ֲה ָל ָכה ְּכ ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
מבארת הגמרא :דְּ כוּ ֵּלי ָע ְל ָמא ִמ ַ

ָא ַמר ַר ָּבה :הוֹ ִאיל ְו ׁ ָש ַבת ַּב ֲא ִויר ְמ ִחיצּ וֹ ת ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ ם – בספינה הרי האם נמצא בתוך המחיצות
מבעוד יום ,ולכן יש להקל בזה (אף שהוציאו את הספינה עצמה מהתחום) ,ואין זה כמו
דיר וסהר שבכניסת שבת לא היה בתוך המחיצות ואחר כך הכניסוהו לתוכם.
ילת ַא ְר ַּבע וּ ַמ ַ ּנ ְח ּתוֹ ְּבסוֹ ף ַא ְר ַּבע – היות והספינה
ַר ִּבי ֵז ָירא ָא ַמר :הוֹ ִאיל וּ ְס ִפינָ ה נוֹ ַט ְל ּתוֹ ִמ ְּת ִח ַּ
מהלכת כל הזמן ,נמצא שאם הוא הולך בספינה ,אינו הולך ד' אמות באותו מקום ,שכל
הזמן הספינה מעבירה אותו למקום אחר ,ובכל מקום יש לו מחדש ד' אמות( .והרי זה כמי
שהוציאוהו נכרי חוץ מארבע אמותיו ונתנוהו לתוך ארבע אמות אחרות ,שנותנין לו ארבע
אמות ,ושוב חזר הנכרי והוציאו חוץ לד' אמותיו ,שנותנים לו שוב ד' אמות ,וכן לעולם).
יכא ֵּבינַ יְ יהוּ ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ֲחתוּ דּ וֹ ְפנֵ י ְס ִפינָ ה  -וביטלו המחיצות,
ַמאי ֵּבינַ יְ יהוּ  -בין רבה לר' זיראִ ,א ָּ
שלרבה אין היתר ,כיון שאינו באויר מחיצות .לרבי זירא מותר כיון ששייך הטעם שכל
הזמן הוא בד' אמות חדשים.

גמרא ופירושה  /אמ ףד ןיבוריע והואיצהוש ימ61 | :
ִאי נָ ֵמי ְּבקוֹ ֵפץ ִמ ְּס ִפינָ ה ִל ְס ִפינָ ה – שלא שבת באויר ספינה זו מבעוד יום ,נמצא שלרבה אין
לו היתר ללכת בה .ולרבי זירא מותר מהטעם שכל הזמן הוא בד' אמות חדשים.
מבררת הגמראְ :ו ַר ִּבי ֵז ָירא ַמאי ַט ְע ָמא ָלא ָא ַמר ְּכ ַר ָּבה,
ָא ַמר ָל ְך ְמ ִחיצּ וֹ ת (דף מג)

מבארת הגמרא:
לעשות ספינה כולה כארבע אמות.

יח ַמיִ ם ֲע ׂשוּ יוֹ ת ,ואינם נחשבות מחיצות
ְל ַה ְב ִר ַ

מבררת הגמראְ :ו ַר ָּבה ַמאי ַט ְע ָמא ָלא ָא ַמר ְּכ ַר ִּבי ֵז ָירא,

מבארת הגמראִּ :ב ְמ ַה ֶּל ֶכת ּכוּ ֵּלי ָע ְל ָמא ָלא ְפ ִל ִיגי – אם הספינה מהלכת גם רבי עקיבא
מודה שמותר ללכת בכל הספינה מהטעם האמור ,שכל הזמן יש לו ד' אמות חדשותִּ .כי
ּ ְפ ִל ִיגי ְּב ׁ ֶש ָע ְמ ָדה – מחלוקת התנאים היא כשהספינה עמדה ,ובזה מתיר רבן גמליאל משום
ששבת באויר מחיצות.
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יום שני ג תשרי תשפ"א

יגי ִּכי
שוּ יוֹ תְ .ו ַר ָּבה ַמאי ַט ְע ָמא ָלא ָא ַמר ְּכ ַר ִּבי ֵז ָירא ִּב ְמ ַה ֶּל ֶכת ּכוּ ֵּלי ָע ְל ָמא ָלא ְפ ִל ִ
יח ַמיִ ם ֲע ׂ
ְל ַה ְב ִר ַ
ּ ְפ ִל ִיגי ְּב ׁ ֶש ָע ְמ ָדה [התבאר בדף הקודם].

···

ראיה מהמשנה שלא נחלקו בספינה מהלכת
יתין נָ ֵמי דַּ יְ ָקא ְּד ִב ְמ ַה ֶּל ֶכת ָלא ּ ְפ ִל ִיגי – גם מהמשנה יש להוכיח
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַּבר יִ ְצ ָחקַ :מ ְתנִ ִ
שאם הספינה מהלכת לכולי עלמא מותר ללכת בה ,שיש לו כל הזמן ד' אמות חדשות.
יאל ְו ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶּבן
יגה ְס ִפינָ ָתם ַּב ָ ּיםַ ,ר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ִמ ּ ַמאיִ ,מ ְּד ָק ָתנֵ י ַמ ֲע ֶׂשה ׁ ֶש ָּבאוּ ִמ ּ ְפ ַלנְ ַּד ְר ִסין ְו ִה ְפ ִל ָ
יבא לֹא ָזזוּ ֵמ ַא ְר ַּבע ַא ּמוֹ ת ׁ ֶש ָרצוּ ְל ַה ֲח ִמיר ַעל ַע ְצ ָמן.
ֲע ַז ְריָ ה ָה ְלכוּ ֶאת ּכוּ ָּל ּהְ ,ו ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ְו ַר ִּבי ֲע ִק ָ

ִאי ָא ְמ ַר ְּת ִּב ׁ ְש ָל ָמא ִּב ְמ ַה ֶּל ֶכת ָלא ּ ְפ ִל ִיגי – אם תאמר שבספינה מהלכת לכולי עלמא מותר
ללכת בהַ ,היְ ינוּ ְּד ָק ָתנֵ י ָרצוּ – הרי יבואר לשון המשנה שרצו להחמיר על עצמם ,כלומר:
יל ָמא ָע ְמ ָדה  -שמא הספינה תעמוד פתאום
אף שבמהלכת מותר ללכת ,רצו הם להחמירִּ ,ד ְ
והם לא יבחינו וימשיכו ללכת בה
ֶא ָּלא ִאי ָא ְמ ַר ְּת ּ ְפ ִל ִיגי – אבל אם אתה אומר שגם כשהפינה מהלכת הם נחלקו ,אם כך
קשה על לשון המשנהַ :האי ָרצוּ ְל ַה ֲח ִמירִ ,א ּ
יסוּ ָרא הוּ א – מה שייך לומר 'רצו להחמיר' הרי
לשיטתם זה אסור ,וממילא מוכח שבמהלכת הם לא חולקים ולכולי עלמא מותר ללכת
בספינה כשהיא מהלכת ,ולכן כתוב 'שרצו'.

ראיה נוספת מהמשנה שלא נחלקו בספינה מהלכת
יתין נָ ֵמי דַּ יְ ָקא – מהמשנה יש ראיה נוספת שנחלקו רק כשהפינה עומדת
ָא ַמר ַרב ָא ׁ ֵשיַ :מ ְתנִ ִ
ומיָ א דְּ ִדיר ְו ַס ַהר – שהמשנה מלמדת את דין ספינה אחר
ולא כשהיא מהלכת ,דְּ ָק ָתנֵ יְ :ס ִפינָ ה דֻּ ְ
יעא – כמו שדיר וסהר אינם 'מהלכים'
יעי ַאף ְס ִפינָ ה נָ ֵמי דִּ ְק ִב ָ
דין דיר וסהרָ ,מה ִּדיר ְו ַס ַהר דִּ ְק ִב ִ
שאינם זזים ממקומם ,אלא הם קבועים ,כך ספינה אינה 'מהלכת' אלא היא עומדת במקומה.

···

יאל ִּב ְס ִפינָ ה.
יה ְּד ָר ָבא ְל ַרב ָא ׁ ֵשיִ :ה ְל ְכ ָתא ְּכ ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יה ַרב ַא ָחא ְּב ֵר ּ
ֲא ַמר ֵל ּ

שואלת הגמראִ :ה ְל ְכ ָתא ִמ ְּכ ָלל ִּד ְפ ִל ִיגי – מכך שאתה אומר שהלכה כרבן גמליאל משמע
שיש חולקים בזה על רבן גמליאל ,וקשה הרי במשנה כתוב 'שרצו להחמיר על עצמם',
ואם כן יתכן לומר שרבי יהושע ורבי עקיבא אינם חולקים על רבן גמליאל בזה.
(בן ֲא ִחי ַר ִּבי
עונה הגמראִ :אין – כן ,הם חולקים בספינהְ ,ו ָה ַתנְ יָ א – ואכן כך שנינוֲ :חנַ נְ יָ א ֶּ
יע ֲא ִחי ַא ָּבא ֲה ָל ָכה
יְ הוֹ ׁ ֻש ַע) אוֹ ֵמר ׇּכל אוֹ תוֹ ַה ּיוֹ ם שהיו בספינה יָ ׁ ְשבוּ ְו ָדנוּ ִּב ְד ַבר ֲה ָל ָכהֶ ,א ֶמ ׁש ִה ְכ ִר ַ
יבא ְּב ִדיר ְו ַס ַהר .הרי שהם נחלקו גם בספינה.
יאל ִּב ְס ִפינָ הַ .ו ֲה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ְּכ ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ

···
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ספק :אם יש תחומין למעלה מעשרה
ָּב ֵעי ַרב ֲחנַ נְ יָ א :יֵ ׁש ְּתחוּ ִמין  -איסור תחומין ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֲע ָׂש ָרה ,אוֹ ֵאין ְּתחוּ ִמין ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֲע ָׂש ָרה.

ביאור :הספק הוא בעמוד גבוה עשרה ואינו רחב ארבעה ,או שהולך בקפיצה ,או בספינה
הגמרא מבארת באיזה אופן הספק :לגבי אדם העומד על ַע ּמוּ ד ָ ּגבוֹ ַּה ֲע ָׂש ָרה ְו ָר ָחב ַא ְר ָּב ָעה,
יב ֵעי ָל ְך – אל תסתפק שאיסור תחומין נוהג בו ,ואם הוא נמצא על עמוד זה ,אסור לו
ָלא ִּת ְּ
יכ ָּתא ִהיא – שהרי עמוד זה הוא קרקע עבה ,והיינו
ללכת על גביו מחוץ לתחום ,דְּ ַא ְר ָעא ְס ִמ ְ

שהיא ראויה להילוך ,והרי זה כהילוך רגיל שיש בו תחומין.
יב ֵעי ָל ְך הספק הואְּ :ב ַע ּמוּ ד ָ ּגבוֹ ַּה ֲע ָׂש ָרהְ ,ו ֵאינוֹ ָר ָחב ַא ְר ָּב ָעה ,שהשימוש בו אינו נוח.
ִּכי ִּת ְּ
יצה – שהוא הולך בקפיצה באויר על ידי שם,
ִאי נָ ֵמי ,דְּ ָק ָא ֵזיל ִּב ְק ִפ ָ
ובזה הספק האם זה נחשב הילוך ויש בזה איסור תחומין ,או לא.
ישנָ א ַא ֲח ִרינָ אִּ :ב ְס ִפינָ ה ַמאי – הספק הוא לגבי ספינה שבדרך כלל היא מהלכת למעלה
ִל ּ ׁ ָ
מעשרה ,ואינה נחה ,ודמי לקפיצה באויר ,מה דינה ,האם יש בה דיני תחומין.

הצעת ראיה א :מהמבואר במשנה שלרבי יהושע ורבי עקיבא יש 'תחומין' בספינה אף שהיא
למעלה מי' טפחים מקרקעית הים
ָא ַמר ַרב הוֹ ׁ ַש ְעיָ אָּ :תא ׁ ְש ַמעַ ,מ ֲע ֶׂשה ׁ ֶש ָּבאוּ ִמ ּ ְפ ַלנְ ַּד ְר ִסין ְו ִה ְפ ִל ָיגה ְס ִפינָ ָתם ַּב ָ ּים ְוכוּ ' ,ורבי יהושע
ורבי עקיבא רצו להחמיר על עצמם ולא הלכו בה יותר מד' אמות.
ִאי ָא ְמ ַר ְּת ִּב ׁ ְש ָל ָמא יֵ ׁש ְּתחוּ ִמיןִ ,מ ּ ׁשוּ ם ָה ִכי ָרצוּ להחמיר ,כי יש תחומין למעלה מעשרהֶ ,א ָּלא
ִאי ָא ְמ ַר ְּת ֵאין ְּתחוּ ִמין ַא ַּמאי ָרצוּ – למה רצו להחמיר על עצמם הרי הספינה היא למעלה

מעשרה טפחים מקרקעית הים ,ואין בה כלל איסור תחומין.

דחיית הראיה :מדובר שהספינה נמצאת במקום שאינו עמוק י' טפחים
הגמרא דוחה את הראיהִּ :כ ְד ָא ַמר ָר ָבאִּ :ב ְמ ַה ֶּל ֶכת ִּב ְר ָקק – קרוב לחוף שיש בו מים וחול,
ואינו גבוה עשרה טפחיםָ ,ה ָכא נָ ֵמי ִּב ְמ ַה ֶּל ֶכת ִּב ְר ָקק – כאן גם מדובר שהספינה מהלכת ברקק
ואינו גבוהה י' טפחים מהקרקעית ולכן יש בזה דיני תחומין

הצעת ראיה ב:
יכה ְוכוּ ' ,והם רצו לדעת אם הגיעו לתחום
ָּתא ׁ ְש ַמעַ ּ ,פ ַעם ַא ַחת לֹא נִ ְכנְ סוּ ַל ָ ּנ ָמל ַעד ׁ ֶש ָח ׁ ֵש ָ
לפני כניסת השבת או לא.
והנה ִאי ָא ְמ ַר ְּת ִּב ׁ ְש ָל ָמא יֵ ׁש ְּתחוּ ִמיןַ ׁ ,ש ּ ִפיר – אם אתה אומר שיש תחומין למעלה מי' ,מובן
הטעם שרצו לדעת אם הם באו לתחום לפני כניסת השבתֶ ,א ָּלא ִאי ָא ְמ ַר ְּת ֵאין ְּתחוּ ִמין למעלה
מי'ִּ ,כי לֹא ָהיִ ינוּ ְּבתוֹ ְך ַה ְּתחוּ ם ַמאי ָה ֵוי – אף אם הם לא היו בתוך התחום לפני כניסת השבת
הרי כשהספינה נמצאת למעלה מי' אינם קונים שם שביתה ,וכשיגיעו לחוץ שהוא בתוך
התחום יקנו אז שביתה ,ויהיה דינם כמי שקנה שביתה בתוך התחום.
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דחיית הראיה
הגמרא דוחה את הראיהָ :א ַמר ָר ָבאִּ :ב ְמ ַה ֶּל ֶכת ִּב ְר ָקק – מדובר שהספינה היתה סמוך לחוף
שיש מים וחול ,ואין זה גבוה עשרה ולכן יש שם תחומין.

הצעת ראיה ג :מכך ששמועות שנאמרו בסורא ,נאמרו באותה שבת בפומבדיתא ,ולכאורה הם
נאמרו על ידי אליהו הנביא ,הרי שאין תחומין
יה דְּ ַרב ִח ְסדָּ א ְּבסוּ ָרא ַּב ֲה ֵדי ּ ַפנְ יָ א ְּב ׁ ַש ְּב ָתא
ָּתא ׁ ְש ַמעָ ,הנֵ י ׁ ָשב ׁ ְש ַמ ְע ָּתא דְּ ִא ְ
ית ַא ְמ ָרן ְּב ַצ ְפ ָרא ְּב ׁ ַש ְּב ָתא ַק ֵּמ ּ
יתא – אלו הז' שמועות שנאמרו בבוקרו של יום השבת לפני רב חסדא
יה ְּד ָר ָבא ְּבפוּ ְמ ְּב ִד ָ
ַק ֵּמ ּ

בסורא ,שמועות אלו נאמרו לפני פנות יום השבת לפני רבא בפומבדיתא,
ַמאן ַא ְמ ִרינְ הוּ – מי אמרם לפני רבאָ ,לאו ֵא ִל ָ ּיהוּ ַא ְמ ִרינְ הוּ – וכי לא אליהו אמרם,
ַא ְל ָמא – הרי מכך שאליהו הנביא בא מחוץ לתחום בשבת יש להוכיח ש ֵאין ְּתחוּ ִמין
ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֲע ָׂש ָרה.

דחיית הראיה :יוסף השד אמר מאמרים אלו
הגמרא דוחה את הראיהָ :לא – אפשר לומר שלא אליהו הנביא אמר מאמר אלוִּ ,ד ְל ָמא
יוֹ ֵסף ׁ ֵש ָידא ַא ְמ ִרינְ הוּ – שהרי יתכן שיוסף השד אמרם ,שהוא לא שומר שבת.

הצעת ראיה ד :ממה שמבואר שמשיח בן דוד אינו בא בשבתות
ָּתא ׁ ְש ַמעֲ ,ה ֵרינִ י נָ ִזיר ַּב ּיוֹ ם ׁ ֶש ֶּבן דָּ ִוד ָּבא ,מוּ ָּתר ִל ׁ ְש ּתוֹ ת יַ יִ ן ְּב ׁ ַש ָּבתוֹ ת וּ ְביָ ִמים טוֹ ִבים ,שמשיח בן דוד
ודאי לא בא בשבתות וימים טובים[ ,עמוד ב] ְו ָאסוּ ר ִל ׁ ְש ּתוֹ ת יַ יִ ן ׇּכל יְ מוֹ ת ַהחוֹ ל ,שמא יבוא משיח.
[ביאור הראיהִ ]:אי ָא ְמ ַר ְּת ִּב ׁ ְש ָל ָמא יֵ ׁש ְּתחוּ ִמין למעלה מי'ַ ,היְ ינוּ ִּד ְב ׁ ַש ָּבתוֹ ת וּ ְביָ ִמים טוֹ ִבים,
מוּ ָּתר ,שבודאי לא יבוא משיח בן דוד בשבת ,משום איסור תחומיםֶ ,א ָּלא ִאי ָא ְמ ַר ְּת ֵאין
ְּתחוּ ִמין ְּב ׁ ַש ָּבתוֹ ת וּ ְביָ ִמים טוֹ ִבים למעלה מעשרהַ ,א ַּמאי מוּ ָּתר – למה מותר ,הרי יתכן שמשיח

בן דוד יבוא בשבת.

דחיית הראיה :אין צריך לחשוש שמשיח יבוא בשבת וביום טוב ,שהרי לפני כן יבוא אליהו לבשרינו
'ה ֵ ּנה ָאנ ִֹכי ׁש ֵֹל ַח ָל ֶכם ֵאת ֵא ִל ָ ּיה ַה ָ ּנ ִביא ְוגוֹ '
הגמרא דוחה את הראיהָ ׁ :שאנֵ י ָה ָתם ,דְּ ָא ַמר ְק ָרא ִ
לפני בא יום ה'  -לפני ביאת משיח בן דוד יבא אליהו לבשרְ ,ו ָהא ָלא ֲא ָתא – והרי לא בא
ֵא ִל ָ ּיהוּ ֵמ ֶא ְתמוֹ ל ,ועל כן אין חוששים שמשיח יבוא בשבת.

[שאלה :כשם שאנו אוסרים לו לשתות יין כל יום ,שמא יבוא משיח ,והיינו מפני שיתכן שאליהו
הנביא בא לבשר על כך לבית דין – גם בשבתות וימים טובים ,יתכן שאליהו הנביא בא לבשר
על כך לבית דין]
יש ְּת ֵרי – אם כך ,גם ביום חול ,כל יום
שואלת הגמראִ :אי ָה ִכי ְּבחוֹ ל ּכֹל יוֹ ָמא ְויוֹ ָמא נָ ֵמי ִל ׁ ְ
ויום יהיה מותר לשתות יין ,דְּ ָהא ָלא ֲא ָתא [שהרי לא בא] ֵא ִל ָ ּיהוּ ֵמ ֶא ְתמוֹ לֶ ,א ָּלא ָא ְמ ִרינַ ן ְל ֵבית
דִּ ין ַה ָ ּגדוֹ ל ֲא ָתא – אלא אנו אומרים שאליהו הנביא בא לבית דין הגדול ואמר שמחר יבוא
ימא ְל ֵבית דִּ ין ַה ָ ּגדוֹ ל ֲא ָתא – נאמר שאליהו בא
משיח ,ואם כןָ :ה ָכא נָ ֵמי – כאן גם ביום שישיֵ ,ל ָ
לבית דין הגדול ,ויהיה אסור לשתות יין בשבת ,שמא משיח בן דוד יבוא בשבת.
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[תשובה :אליהו הנביא אינו בא לבשר בערבי שבתות וערבי ימים טובים]
עונה הגמראְּ :כ ָבר מוּ ְב ָטח ָל ֶהן ְליִ ְׂש ָר ֵאל ׁ ֶש ֵאין ֵא ִל ָ ּיהוּ ָּבא ,לֹא ְּב ַע ְר ֵבי ׁ ַש ָּבתוֹ ת ְולֹא ְּב ַע ְר ֵבי יָ ִמים
טוֹ ִביםִ ,מ ּ ְפנֵ י ַה ּטוֹ ַרח שמניחין צרכי שבת והולכין להקביל פניו.

···

שאלה :כשם שאליהו הנביא לא בא בערבי שבתות וימים טובים ,גם משיח לא בא ,ואם כן מדוע
לא הותר לשתות יין ביום שישי ,שהרי משיח לא בא בו
יח נָ ֵמי ָלא ָא ֵתי,
ָקא ָס ְל ָקא דַּ ְע ָּת ְךִ ,מדְּ ֵא ִל ָ ּיהוּ ָלא ֲא ָתאָ ,מ ׁ ִש ַ
יש ְּת ֵרי,
אם כן קשהְּ :ב ַמ ֲע ֵלי ׁ ַש ְּב ָתא ִל ׁ ְ

תשובה :אליהו הנביא לא בערבי שבתות ,אבל משיח בא
יחא ַה ּכֹל ֲע ָב ִדים ֵהן ְליִ ְׂש ָר ֵאל ,ואין
יח ָא ֵתי ,דְּ ֵכ ָיון דְּ ָא ֵתי ְמ ׁ ִש ָ
עונה הגמראֵ :א ִל ָ ּיהוּ ָלא ָא ֵתיָ ,מ ׁ ִש ַ
לישראל טורח ,דאיכא דטרח להו.

···

שאלה :מכך שביום ראשון אינו מותר לשתות יין ,ומכח שחוששים שאליהו בא בשבת ,ונפשוט
מכאן שאין תחומין למעלה מעשרה
יש ְּת ֵרי ,דודאי לא אתי משיח היום ,דהא אתמול בשבת
שואלת הגמראְּ :ב ַחד ְּב ׁ ַש ָּבא ִל ׁ ְ
לא אתא אליהו ,ומכך שביום ראשון אסור לשתות ייןִ ,ל ְפ ׁשוֹ ט ִמ ַ ּינ ּה דְּ ֵאין ְּתחוּ ִמין למעלה
מעשרה ,ולכן לא חוששים שאליהו הנביא בא לבשר בשבת שמשיח יבוא ביום ראשון,
דְּ ִאי יֵ ׁש ְּתחוּ ִמין – שהרי אם יש תחומין למעלה מעשרהְּ ,ב ַחד ְּב ׁ ַש ָּבא ִל ׁ ְ
יש ְּת ֵרי ,דְּ ָלא ֲא ָתא ֵא ִל ָ ּיהוּ
ְּב ׁ ַש ָּבת – שהרי אליהו בודאי לא בא לבשר בשבת שמשיח יבוא ביום ראשון.

תשובה :יתכן שתנא זה מסתפק אם יש תחומין למעלה מעשרה
יה – אי אפשר לפשוט מכך ספק זה ,שהרי יתכן
עונה הגמראַ :האי ַּת ָ ּנא ַס ּפוֹ ֵקי ְמ ַס ּ ְפ ָקא ֵל ּ
שתנא זה הסתפק ִאי יֵ ׁש ְּתחוּ ִמין למעלה מעשרה ,אוֹ ֵאין ְּתחוּ ִמין למעלה מעשרה ,וּ ְלחוּ ְמ ָרא,
ולכן אסר ביום ראשון מספק( .והיינו שבשבת ודאי מותר ,כי כאמור אליהו הנביא לא ביום
שישי מפני הטורח .אבל לגבי שבת הוא ספק אם יש תחומין ואינו מגיע ,או אין תחומין
והוא מגיע ,ולכן ביום ראשון אסור מספק).

···

בירור :מדוע האומר הריני נזיר ביום שבן דוד בא ,אינו נזיר בשבת ,הרי אם אמר זאת ביום חול,
הרי הוא נהיה נזיר ,ואין נזירותו מתבטלת בשבת
ימא ְּד ָק ֵאי ְּבחוֹ ל – אם תאמר שהוא
יל ָ
ימת דְּ ָקא נָ ַדר – מתי הוא עומד כשהוא נודרִ ,א ֵּ
דְּ ָק ֵאי ֵא ַ
יכי ָא ְתיָ א ׁ ַש ְּב ָתא וּ ַמ ְפ ְק ָעא
יה נְ ִזירוּ ת – כיון שהנזירות חלה עליוֵ ,ה ִ
עומד ביום חולֵּ ,כ ָיון דְּ ָחל ֲע ֵל ּ
יה – כיצד באה שבת ומפקיעה את נזירותו ,הרי כיון שביום חול הוא נהיה נזיר ,שהרי אמר
ֵל ּ
הריני נזיר ביום שבן דוד בא ,ויתכן שבן דוד בא ביום חול ,איך נזירותו מתבטלת בשבת.
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ביאור :מדובר שהוא אומר זאת בשבת ,ובשבת זאת אינו נזיר ,ואחר כך כשמגיע יום ראשון הוא
נהיה נזיר (גם לשבתות)
מבארת הגמראֶ :א ָּלא מדובר דְּ ָק ֵאי ְּב ׁ ַש ְּב ָתא ְו ָקא נָ ַדר וּ ְביוֹ ם טוֹ ב ְו ָקא נָ ַדר – שהוא עומד בשבת
יה – ובאותו יום
ונדר נדר זה ,או שהוא עומד ביום טוב ונדר נדר זהְ ,ו ָההוּ א יוֹ ָמא דְּ ׁ ָש ֵרי ֵל ּ
יכן
(בשבת או ביום טוב שהוא נודר) הוא מותר ,שבשבת או ביום טוב אין בן דוד בא ,אבל ִמ ָּ
יה לשתות יין ,ואפילו בשבתות ,שכיון שהוא נהיה נזיר ,אין נזירותו מתבטלת.
ְו ֵא ָ
יל ְך ֲא ִסיר ֵל ּ

···

שנינו במשנהַ ּ :פ ַעם ַא ַחת לֹא נִ ְכנְ סוּ ַל ָ ּנ ָמל ְוכוּ ':

לרבן גמליאל היתה שפופרת שאפשר לראות בה עד מרחק אלפיים אמה
יאלֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ַמ ִּביט ְוצוֹ ֶפה ָּב ּה ַא ְל ּ ַפיִ ם ַא ָּמה ַּב ַ ּי ָּב ׁ ָשה
ָּתנָ אְ ׁ ,שפוֹ ֶפ ֶרת (קנה חלול) ָהיְ ָתה לוֹ ְל ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
וּ ְכנֶ ְגדָּ ּה ַא ְל ּ ַפיִ ם ַּב ָ ּים ,שלפי הגודל של הקנה אפשר לכוון לאיזה מרחק יוכלו לראות דרכו,

קנה ארוך אין צופין בו למרחוק ,קנה קצר צופין בו יותר ,ולרבן גמליאל היה קנה מכוון
בדיוק כמידה שאפשר לראות דרכו אלפיים אמה בים או ביבשה.

הרוצה לדעת עומקו של גיא
ָהרוֹ ֶצה ֵל ַידע ַּכ ָּמה עוֹ ְמקוֹ ׁ ֶשל ֵ ּגיא (עמק)ֵ ,מ ִביא ׁ ְשפוֹ ֶפ ֶרת וּ ַמ ִּביט ָּב ּה ביבשה ,ובודק כמה מרחק
אפשר לראות בשפופרת זו (למשל אלפיים אמה) ,ואחר כך יעמוד על שפת העמק ויסתכל
בשפופרת לתוך העמק ,ויתרחק לאחוריו ,ובמקום שכבר לא יוכל לראות את העמק ידע
ששם מסתיימים אלפיים אמהְ ,ויֵ ַדע – וכך ידע ַּכ ָּמה עוֹ ְמקוֹ ׁ ֶשל ַ ּגיְ א ,אלא שיצטרך להפחית
את המרחק שהתרחק לאחוריו (שהרי מודד את מידת עומקו של העמק ,ואין מצרפים
לחשבון את המרחק שהתרחק).

הרוצה לדעת גובהו של דקל
ְו ָהרוֹ ֶצה ֵל ַידע ַּכ ָּמה גּ וֹ ְבהוֹ ׁ ֶשל דֶּ ֶקל ומתיירא לעלות בו ולמודדו ,מוֹ ֵדד קוֹ ָמתוֹ (את הגובה
של עצמו) ְו ִצ ּלוֹ – ואת הצל של הדקלְ ,ו ֵצל קוֹ ָמתוֹ של עצמו ,שהרי כשידע כמה הגובה של
עצמו וכמה גובה הצל של עצמו ,יוכל לדעת מה היחס בין הצל לבין החפץְ ,ויֵ ַדע ַּכ ָּמה
גּ וֹ ַב ּה ׁ ֶשל דֶּ ֶקל  -וכך ידע לפי מידת הצל של הדקל מה גובה הדקל.

הרוצה שלא תשרה חיה רעה בצל קבר
ָהרוֹ ֶצה ׁ ֶש ּלֹא ִּת ׁ ְש ֶרה ַח ָ ּיה ָר ָעה ְּב ֵצל ֶק ֶבר  -כעין מצבה היו מציבין על הקבר כעין שאנו
מגביהין וצוברין בו עפר ,ויש בו שיפוע לכאן ולכאן ,והירא שלא תבא חיה רעה להסתופף
בצל הקבר מפני חום השמש ,ויריח את המת ויחטטנו,
נוֹ ֵעץ ָקנֶ ה ְּב ַא ְר ַּבע ׁ ָשעוֹ ת ַּב ּיוֹ ם – נועץ קנה בשעה רביעית (אם היום מתחיל בשעה  ,6נועץ
קנה בשעה  )10שאז השמש מתחילה להתחמם ,והצל צונן ונוח ,ולפיכך חיות מתאוות לצל
יכן ִצ ּלוֹ של הקנה נוֹ ֶטה ,ואזי כשיעשה את התל על הקבר לא יעשה
באותה שעהְ ,ויִ ְר ֶאה ְל ֵה ָ
יע ְויוֹ ֵרד – יעשה
יע ְועוֹ ֶלה ְמ ׁ ַש ּ ֵפ ַ
אותו לאותו צד שיהיה ממנו צל בשעה רביעית ,אלא ְמ ׁ ַש ּ ֵפ ַ
אותו בשיפוע באופן שבשעה רביעית לא יהיה כלל צל בצד זה .ואף שבהמשך היום השמש
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עומדת בצד השני ,ואזי יהיה צל תחת הקבר ,מכל מקום כיון שהחיות התרגלו בתחילת
היום ללכת למקום אחר ,הם כבר לא הולכים אל הקבר ,ועוד שלאחר שעה רביעית גם
בצל חם ,ולא חשוב לחיות להיות בצל.

···

יה ַרב ִח ְס ָּדא ְל ַרב נַ ְח ָמן:
יה דְּ ַרב ֲחנִ ַ
יה ׁ ְש ַמ ְע ָּתא וּ נְ ַפק חוּ ץ ַל ְּתחוּ םֲ .א ַמר ֵל ּ
ילאיְ ,מ ׁ ַש ְכ ֵּת ּ
נְ ֶח ְמיָ ה ְּב ֵר ּ
יצה ׁ ֶשל ְּבנֵ י ָא ָדםְ ,ויִ ָּכנֵ ס .יָ ֵתיב ַרב נַ ְח ָמן ַּבר יִ ְצ ָחק
נְ ֶח ְמיָ הַּ ,ת ְל ִמ ְיד ָך ׁ ָשרוּ י ְּב ַצ ַערָ .א ַמר לוֹ ֲ :ע ֵׂשה לוֹ ְמ ִח ָ
יה
יה ַרב נַ ְח ָמן ַּבר יִ ְצ ָחק ְל ָר ָבאַ :מאי ָקא ִמ ַּב ְעיָ א ֵל ּ
יה דְּ ַרב נַ ְח ָמןֲ ,א ַמר ֵל ּ
יה ְּד ָר ָבאְ ,ויָ ֵתיב ָר ָבא ַק ֵּמ ּ
ֲאחוֹ ֵר ּ
יאל[ .יתבאר בדף הבא].
יה ִה ְל ְכ ָתא ְּכ ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יל ָ
ְל ַרב ִח ְסדָּ אִ .א ֵּ
ימא ִּב ְד ָמלוּ ַ ּג ְב ֵרי ָע ְס ִקינַ ןְ ,ו ָקא ִמ ַּב ְעיָ א ֵל ּ



