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---------------------------------------------------------------------------------------פסים לבור ובאר דיחיד ודרבים -לר"ע פסים מתירים
טלטול בבור הרבים מפני שאם יגמרו המים יזכירו זה לזה שאסור
לטלטל ,ובבאר הרבים ,ובבאר היחיד דלא פסקי מיא ,אבל בור

היחיד צריך דווקא מחיצה עשרה טפחים .ולרבי יהודה בן
בבא אין עושים פסים אלא לבאר הרבים בלבד דאיכא תרתי
למעליותא ,ולשאר עושים חגורה )לרש"י הכונה להקף של חבלים,
ולתוס' הכונה למחיצה( גבוהה י"ט ,וכן הלכה.

טלטול במקום המוקף שלא לשם דירה
מדאורייתא מותר לטלטל במקום המוקף מחיצות הגבוהות י'
טפחים ,אף אם הוא מקום גדול ,ואף אם אינו משמש לדירה ,אולם
חכמים גזרו באופנים מסוימים שלא לטלטל מכח הקף המחיצות
בשטח גדול ,אם המקום אינו משמש לדירה .ולהלן יבואר א' עד
איזה גודל א"צ שיהיה מוקף לדירה) .כ"ג( .ב' מקום שהוקף לדירה
וזרעו בו וכדומה ,מתי בטל ממנו שם מוקף לדירה) .כ"ג - :כ"ד.(:
ג' מקום שלא הוקף לדירה ,כיצד ניתן להתירו ע"י הקפתו מחדש
או ע"י מיעוט גודלו) .כ"ד .כ"ה .(.ולהלן כ"ו .מובאת דעת ר"א
שמתיר לטלטל במקום גדול שלא הוקף לדירה.

כ"ג שיעור המקום שמותר לטלטל בו ע"י הקף
מחיצות-
לרבי יהודה בן בבא גינה וקרפף המוקפים מחיצות ושיעור
ההקף הוא ע' אמה ושיריים ,מותר לטלטל בתוך ההקף
דווקא אם יש שם סוכת שומרים או בית דירה או שהוא
סמוך לעיר שזה נחשב כהוקף לדירה כיון שזה קרוב לביתו ודעתו
להשתמש שם תדיר ,ונמצא שגם מקום המוקף לדירה מותר רק עד בית
סאתים .וכתבו התוס' )ד"ה ובלבד( שגם בפחות מבית סאתים צריך
שיהיה מוקף לדירה .אמנם דעת התוס' שדווקא בהוקף ולבסוף פתח
לשם בית דירה לא מהני ביותר מבית סאתים ,אבל בפתח ולבסוף הוקף
מהני אפילו ביותר מבית סאתים .וכתבו שי"ל שגם רש"י מדבר דווקא
בקרפף ,אבל בדיר וסהר ומוקצה וחצר שתשמישם רב מותר אף ביותר
מבית סאתים.

לרבי יהודה מספיק שיהיה שם בור שיח או מערה.
לר"ע א"צ שיהיה שם שומירה או בית דירה ,כשיטת ת"ק
לעיל י"ח .דס"ל שבהוקף לדירה אפשר להקיף גם שטח גדול ,ורק גינה

וקרפף שלא הוקפו לדירה אפשר רק עד בית סאתים ,אבל דווקא ע'
אמה ושיריים ולא משהו יותר מכך.
לרבי אליעזר אם ארכה יותר מפי שניים מרחבה אין
מטלטלים בה אף שזה לא יותר מבית סאתים ,כיון שחצר המשכן
היה אורכו מאה ורחבו חמישים ,ומ"מ גם בארכו כרחבו
מותר.
רבי יוסי דורש ממה שנאמר בחצר המשכן "ורוחב חמישים
בחמישים" שצריך לרבע ,ומ"מ עד פי שתים ארכו מרוחבו
מותר כר"א ,לרש"י המחלוקת ביניהם היא שלרבי יוסי לכתחילה
מורים שיעשה מרובע ,ובדיעבד מועיל עד פי שניים ,ולר"א גם לכתחילה
מועיל פי שניים .והתוס' )ד"ה איכא( מבארים שלר"א צריך שגם האלכסון
לא יהיה פי שניים מהרוחב ,ולרבי יוסי רק האורך לא יהיה פי שניים
מהרוחב.

ולהלכה פסק שמואל מותר לטלטל אף בארכו פי שתיים
מרחבו כרבי יוסי ,וכר"ע שבע' אמה ושיריים מותר אף באין
בו שומירה או בית דירה דלא בעי מוקפת לדירה.

שיעור בית סאתים נלמד מדכתיב על המשכן "אורך
החצר מאה באמה ורוחב חמישים בחמישים" והיינו שצריך
ליטול חמישים מהאורך ולחלקו באופן שיהיה מרובע שזה
יוצא שבעים אמה וד' טפחים ועוד פחות מב' שלישי אצבע ,לאורכו
ולרוחבו) ,ופשטיה דקרא היינו שיעמידו את המשכן אחרי נ'

אמה ,באופן שיהיה לפניו חמישים אמה ,וכ' אמה לכל צד
כיון שהמשכן עצמו היה ארכו ל' אמות )עשרים קרשים של אמה וחצי(
ורחבו י' אמות )שש קרשים ועוד שתי קרשים בצדדים ,ועובי הקרשים
הוא מתוך הכ' אמה שבצדדים(( .וכתבו התוס' )ד"ה שהוא( שלומדים
דווקא מהמשכן ,ולא מהר הבית ועזרת נשים שזה קל"ה אמה ,ומעזרת
ישראל שהיתה קפ"ז אמה ,כיון שכל דיני שבת נלמדים מהמשכן ,אי נמי
העזרות נחשבות מוקפות לדירה כיון שהיו שם שומרים כל הלילה.

תמצית ההלכה-
מקום שהוקף מחיצה לצורך דירת אדם ותשמישיו מותר לטלטל
בכולו אפי' אם יש בו כמה מילין ,אבל אם לא הוקף לדירה ,כגון
שהוקף לצורך שמירת פירות וזרעים )גנות ופרדסים( ועצים
)קרפף שמחוץ לעיר( ,או סוכת השומרים )בורגנים ,ואפי' מקורים(
שאינם דרים שם אלא לשמירה ,אם יש בו יותר מבית סאתים
)שבעים אמה וד"ט ומעט יותר כשיעור אצבע ,על שבעים אמה
וד"ט ומעט יותר כשיעור אצבע( ,אסרו חכמים לטלטל בו יותר מד'
אמות ,מפני שהוא דומה קצת לרה"ר וכרמלית .ואם הוא בית
סאתים או פחות מותר לטלטל בכולו ,בין שהוא מרובע בין שהוא
עגול או אפי' מאה על חמישים ,אמנם אם אורכו יותר מפי שניים
מרוחבו אמה אחת או יותר ,והיינו שאורכו יותר ממאה אמה ,אסור
לטלטל בו יותר מד"א ,ואם אינו בית סאתים מותר אפי' אם אורכו
הרבה יותר מק' אמה ,כל שהוא מוקף מחיצות) .שנ"ח(.

קרפף שנזרע -אם הקרפף הוא יותר מבית סאתים והוקף
לדירה ונזרע רובו אסור לטלטל בו ,אף כשהמקום שנזרע
הוא פחות מבית סאתים ,כיון שבמקום זרעים אנשים לא גרים,
והמיעוט שלא נזרע בטל לגבי הרוב ,והוי כגינה שלא מועיל שהוקפה

לדירה ,אבל אם נזרע מיעוטו ,אם יש במקום שנזרע בית
סאתים שזה שיעור חשוב להבדל מן החצר ולקרות לו שם לבדו,
הדבר תלוי במחלוקת ר"ש ורבנן ,דלר"ש שמתיר לטלטל
בגגות חצרות וקרפיפות מזה לזה אפילו בשל שני בעלי בתים
כלים ששבתו בתוכם )אבל לא כלים ששבתו בבית דבית
וקרפף הם ב' רשויות אפילו אם הם של אדם אחד( ,גם כאן מותר,
אבל לרבנן שאוסרים שם דס"ל שכל אחד הוא רשות לעצמו ואין
מטלטלים מזה לזה אע"פ שאין בהם דיורים ,אסור לטלטל בכל
הקרפף ,שהרי הוא פרוץ למקום האסור בטלטול .ולרב ירמיה
מדיפתי אף לר"ש ביותר מבית סאתים אסור ,כיון שהקרפף
נעשה כרמלית ,ואין מטלטלין מחצר לקרפף יותר מבית סאתים שלא
הוקף לדירה ,וכיון שנפרצו זה לזה נמצא שכל אחד נפרץ למקום האסור
לו.

כ"ד .קרפף שנטעו בו אילנות אפי' ברובו מותר
שדרך להסתופף בצד האילנות .י"א דדוקא בנטע שורות שורות
שנאה לשבת שם מותר ,וי"א דבכל גוונא שרי.
מפני

כיצד ניתן להתיר קרפף שלא הוקף לדירה -קרפף
יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה ,פורץ בו פירצה יותר
מי' אמות וגודרו ומעמידו על י' ומותר לטלטל בתוכו) ,אבל
אם פרץ עשר אמות הוי פתח ולא פירצה ,ואף אם סתם את הפתח לא

חשיב הוקף לדירה( ,ואף אם פרץ וסתם אמה ופרץ אמה ליד
האמה הראשונה וסתם אמה עד שהגיע ליותר מי' אמות,
מהני ,דפנים חדשות באו לכאן ,כדמצינו גבי סנדל
שנפסקה אוזן אחת ותיקנה טמא מדרס אף אם לא תיקנה,
ואם נפסקה השניה אע"פ שכבר תיקן את הראשונה טהור
מטומאת מדרס דתו לא הוי כלי ראוי למדרס לטמא אדם וכלים,
)אבל טמא מגע מדרס דבשעה שנפסקה האוזן שעדיין היה מדרס
לטמא כלים קיבל טומאה מהכלי והוי ראשון לטומאה לטמא אדם וכלים,
ועדיין כלי הוא כיון שהוא ראוי לתשמיש אחר .רש"י .והתוס' )ד"ה אבל(
הקשו דא"כ למה בנפסקו שני האזניים אינו טמא .וכתבו שרש"י חזר בו
ופירש שכיון שתיקן את הראשונה לפני שנפסקה השניה נשאר עליו שם
סנדל .וגם על מה שכתב רש"י שהסנדל נטמא מעצמו הקשו התוס' דהוי
מגע בית הסתרים שאינו מטמא( ,וה"ה בכלי בעלי בתים
שנטהרים מטומאתם אם ניקבו כמוציא רימון דבפחות מזה
חייס על הכלי ואינו מבטלו ,אם ניקב מעט מעט וסתמו עד שכל
הנקבים ביחד זה לצד זה כמוציא רימון ,טהור.

רחבה שאחורי הבתים

שיש בה יותר מבית סאתים ,ואין הבית

פתוח לשם ,אין מטלטלים שם אלא בד' אמות ,ואף אם פתח
לו פתח מהבית אחרי שכבר הוקף אין מטלטלים בו ,אבל
אם פתח ולבסוף הוקף אע"פ שיש שם גורן הפתח מתירו,
ולא אמרינן שעשה את הפתח בשביל הגורן.
כ"ד :האם מים אוסרים טלטול בקרפף -קרפף יותר
מבית סאתים שהוקף לדירה ונתמלא מים ,מותר לטלטל
בו אם הם ראוים לתשמיש –שתיה .רב אשי אמר שדין זה
הוא דווקא כשאין המים עמוקים י"ט )שבשיעור זה אין שם
קרקע על המקום( בשטח של יותר מבית סאתים )לר"ש ,ולרבנן
ה"ה בבית סאתים .תוד"ה לא( .והגמ' דוחה שגם באופן זה מותר,
כמו שכריא דפירי אינו אוסר ,והיינו שאם יש כרי של פירות גבוה
י"ט בגודל בית כור אינו מבטל ממקום זה שם בית דירה ,וה"ה במים
הראוים לשתיה .ובאופן אחר מבאר רש"י שהכונה לשוחה עמוקה
שמצניעים שם פירות ,שמותר ליטול ממנה בשבת .וכתבו התוס' )שם(
שאם לא כל המים עמוקים י"ט ,הולכים אחרי הרוב ,ושיטת ר"י שבבית
סאתים אפילו אם הרוב בית סאתים מותר ,אבל ביותר מבית סאתים
אסור ,כיון שאין דרך לעשות שוחה מלאה מים יותר מבית סאתים.

ניתן לשמוע שיחות מת"ח אחד ,בעברית או
באידיש ,על גמרא ,פרשיות השבוע ,ומועדים:
אלול ,הלכות תשובה ,ראש השנה ,עשרת ימי
תשובה ,בין יו"כ לסוכות ,סוכות ,שמחת תורה,
אסרו חג ,וכן ביאורי תפילות הימים הנוראים
וסליחות .בטלפון03-6171132 -
חלוקת דפי הסכומים והמבחנים במוקדי ההפצה .ענית
התשובות ,וכן רשימת נקודות הפצת המבחנים
והסיכומים ,בטלפון .0737289669
ניתן להשיג את גליונות תמצית ואת מבחני "לדעת" על
הדף היומי ,וכן את גליונות תמצית משנה ברורה או קנין
חכמה ,במייל  A0527692282@gmail.comאו
בנקודות ההפצה.
ניתן להשיג את ד' חלקי תמצית הש"ס על כל הש"ס
בחלק מחנויות הספרים ,וכן ניתן לקבלם במשלוח עד
הבית במחיר  ₪ 95בלבד בטלפון .0537125663
עלויות ההדפסה רבות ,ניתן לתרום ב"נדרים פלוס"
בקופת "תמצית משנה ברורה".

תמצית ההלכה-
מה מבטל מהקרפף שם מוקף לדירה -קרפף יותר מבית
סאתים שהוקף לדירה ,אם נתבטל שם דירה מרובו או מיותר
מבית סאתים בתוכו ,אסור לטלטל בו יותר מד"א ,וכדלהלן.
אילנות אינם מבטלים מהקרפף שם דירה ,אף אם נטעם ברוב או
בכל הקרפף ,בין אם נטעם שורות שורות בין אם נטעם מפוזרות.
אם זרע זרעים בבית סאתים וזה מיעוט או חצי מהקרפף ,מותר
לטלטל אף במקום הזרוע ,אבל היכא שזרע את רוב הקרפף ,או
יותר מבית סאתים בתוכו ,בטל ממנו שם דירה ואסור לטלטל שם.
ואם נקוו מים בקרפף והם עומדים שם ,אם הם ראויים לשתית
אדם )וי"א דמהני אף אם הם ראוים לכביסה( אין מבטלים
מהקרפף שם דירה ,אפי' אם הם עמוקים הרבה ,ואפי' נתפשטו
ביותר מבית סאתים או בכל החצר ,אבל אם המים אינם ראויים
לשתית אדם או לכביסה וכנ"ל ,אם אינם עמוקים י"ט אינם
אוסרים) ,ויש אוסרים ,וראוי להחמיר שלא במקום הדחק ,ובפחות
מג"ט מותר לכו"ע( ,ואם המים עמוקים יותר מי"ט דינם כזרעים,
שאוסרים אם נתפשטו ברוב הקרפף או ביותר מבית סאתים
בתוכו ,אמנם אם המים עמוקים בשפתם י"ט ,או שמתלקט י"ט
בתוך ד"א ,הוי מחיצה ,ולא נאסר אלא מקום המים) .שנ"ז(.

תיקון מקום שלא הוקף לדירה-
בפום נהרא היתה רחבה שהיתה פתוחה למבוי של העיר
ומהצד השני היתה פתוחה לשביל של כרמים שבסופו היה
נהר ,והרחבה היא יותר מבית סאתים ולא הוקפה לדירה וממילא היא
כרמלית והיא אוסרת לטלטל במבוי ובשביל כיון שהם פרוצים במלואם
לכרמלית ,ורוצים להתיר לטלטל ברחבה ובמבוי ובשביל שיש בו דיורים,
ומחיצות הרחבה הם מאבנים וקשה לפרוץ שם פירצה יותר מעשר
ולחזור לגודרה.

אין להתיר טלטול שם ע"י שיעשה מחיצה של קנים על
הנהר אדעתא דדירה ,שזה נחשב כאילו עשו מחיצה חדשה גם לרחבה
)דאיירי שהפתח היה יותר מי' אמות .תוד"ה ליעביד( ,והוי כפתח ולבסוף
הוקף ,דמחיצה ע"ג מחיצה היא כיון שגדת הנהר גבוהה י"ט .רש"י.
והתוס' )ד"ה אין( כתבו דאיירי שהיה תל גבוה י"ט בין הנהר לשביל ,אבל
בלאו הכי מועיל לעשות מחיצה חדשה כיון שכעת היא המחיצה המקיפה
אותו .עוד כתבו התוס' שאפשר לעשות מחיצה נוספת במרחק ד"ט
מהתל ,אלא שלא רצו לקצר את השביל.
וא"א לעשות צורת הפתח בפתח השביל של כרמים ומיגו
שזה מועיל להתיר טלטול בשביל ,זה יועיל גם לגבי הרחבה ,כיון
שהגמלים הבאים לשתות מן הנהר יפילו את זה מפני שהפתח שם
היה צר.

לאביי יעשה לחי בפתח השביל של כרמים לרחבה ,דמיגו
שזה מועיל לשביל של
לתוכו .תוד"ה ההיא( ,זה מועיל גם לרחבה.
ולרבא אין זה מועיל שמא יאמרו שלחי מועיל בכל שביל
של כרמים שאינו מסתיים בנהר והוי כמבוי מפולש ,אלא יעשה
לחי בפתח המבוי של העיר ,דמיגו שזה מתיר לטלטל
במבוי זה מתיר גם לטלטל ברחבה ,ואפילו אם העיר והרחבה
כרמים )דאיירי שבתים וחצרות פתוחים

אסורים זה עם זה ,מ"מ כל אחד מותר להשתמש לעצמו) ,והיינו כללים
ששבתו ברחבה או בשביל .תוד"ה טלטולי(.

ונחלקו רב אחא ורבינא אם מותר לטלטל מהמבוי לרחבה
או מהרחבה למבוי כיון שאין שם דיורים שיאסרו את הטלטול
על בני המבוי ,ובני השביל אינם אוסרים דהוי כחצר קטנה שנפרצה
לגדולה שהגדולה מותרת והקטנה אסורה ,או שאסור שמא יתירו
לטלטל גם כשיהיו דיורים ברחבה ע"י שבני הבתים הסמוכים
לרחבה יפתחו פתח לרחבה ,אמנם כלים ששבתו ברחבה מותר לטלטל,
שהרי גם אם יפתחו לשם פתחים זה מותר) .תוד"ה ומאן( .התוס' )ד"ה
ליעביד( מבארים את הסוגיה שהשביל לא היו בו דיורים ,ומ"מ מועיל לו
לחי כיון שבני המבוי משתמשים שם ולמבוי פתוחים בתים וחצרות,
והנדון לעשות מחיצה בפתח לנהר הוא מהצד השני של הנהר ,דלא היה
הנהר רחב יותר מי' אמות ,אבל מהצד של השביל לא היה גובה י"ט,
והנדון לגבי צורת הפתח הוא בצד של השביל ,ששם לא רצו לעשות
מחיצה כדי שלא לחסום את הגמלים מלשתות.

כ"ה .כיצד ניתן למעט את גודל הקרפף-
קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה ובא למעטו-
אילנות לא הוי מיעוט כיון שדרך שיהיו אילנות בקרפף.
עמוד גבוה י' ורחב ד' שעל ידו אין כאן בית סאתים הוי מיעוט
אפילו עשאו באמצע ,פחות מגובה ג' לא הוי מיעוט דכמאן
דליתיה דמי ,מג' עד ד' ,לרבה הוי מיעוט כיון דבעלמא בשיעור
זה נפקא ליה מתורת לבוד ,ולרבא לא הוי מיעוט דכיון
שאין בו ד"ט אינו חשוב ,ורב שימי שנה את המחלוקתם
לקולא בפחות מג' ,אבל מג' ועד ד' הוי מיעוט לכו"ע.
הרחיק מן הכותל ד' ועשה מחיצה הוי מיעוט ,פחות מג'
לא הוי מיעוט ,מג' ועד ד' מחלוקת כנ"ל לגבי עמוד ,וי"א
שהמחלוקת היא רק בפחות מג"ט וכנ"ל.
טח בו טיט ,אם הטיט עבה ויכול לעמוד בפני עצמו גם אם
ינטל הכותל ,הוי מיעוט ,ואם אין הטיט יכול לעמוד בפני
עצמו מחלוקת אי אמרינן השתא מיהא קאי.

היה תל בצד הקרפף והרחיק מן התל ד' טפחים ועשה שם
מחיצה לשם דירה במרחק ד' טפחים ,ועדיין יש יותר מבית סאתים בין
הישנה לחדשה ,זה מועיל לכו"ע ,ואם הרחיק פחות מג"ט מן
התל או שעשה מחיצה על שפת התל ,לרב חסדא הועיל
והכל מותר ,דמחיצה ע"ג מחיצה כשרה בשבת )ובנכסי הגר
שמת ואין לו יורשים לא קנה דלא הוי חזקה ,ואם בא אחר והחזיק בהם
קנה האחרון( ,ולרב ששת לא מהני .ואם עשה מחיצה על
התל מהני לכו"ע לאותם הדרים על התל ,הואיל ובאויר מחיצות
העליונות הוא גר ,ואפילו עשאם על שפת התל מהני) ,דאם הרחיק
ד"ט מן השפה אין בזה שום חידוש .תוד"ה שאם( .ואם נבלעו
המחיצות התחתונות והעליונות קיימות )בנכסי הגר לא
קנה ,כמו שהזורע לפת בגומא שהיתה חפורה כבר )דאי חפרה
קנה במכוש ראשון( ,ואחר חפר בקרקע השני קנה ,כיון
שהשבח של הזריעה נעשה ממילא לאחר זמן ,ולענין
שבת( ,הוי מחיצה העשויה בשבת ששמה מחיצה אפילו
למ"ד אין מחיצה ע"ג מחיצה) ,ומ"מ אם עשא את המחיצה
בשבת במזיד ,אף שאם זרק לתוכה מרה"ר חייב ,אסור
לטלטל בתוכה(.
קרפף כבית ג' סאים שקירה בו בית סאה לרבה לא
מהני ולרבי זירא מהני .ואף רבה יכול לסבור כמו רב
שמתיר לטלטל באכסדרה שבבקעה משום דפי תקרה
יורד וסותם )ושמואל אוסר( ,דהכא איירי שעשה התקרה
כי אורזילא משופעת ,שאין לה פה .שיטת רש"י שרב מתיר אפילו
באכסדרא שאין לה מחיצות כלל ,אבל שיטת ר"ת )תוד"ה אכסדרה(
שלרב מותר רק ביש לה שתי מחיצות ואפילו זה שלא כנגד זה ,ולשמואל
מותר רק אם יש ג' מחיצות ומעט מן הרביעית .ולדבריהם )תוד"ה הכא(
תירוץ הגמ' הוא דאיירי בפרוצה מד' רוחות ,וגורסים שעשאה כי ערסלא,
והיינו כמו מיטה.

תמצית ההלכה-
כיצד ניתן למעט את גודל הקרפף -קרפף שלא הוקף לדירה
והוא גדול מבית סאתים ,אפשר להתיר בו טלטול ע"י שממעט את
גודלו ,באופנים דלהלן :א' עמוד גבוה י"ט ורחב ג"ט ,בין באמצע
בין סמוך למחיצות .ב' טיח חדש על המחיצות הקיימות או על
חלקם כל שהטיח גבוה י"ט מהקרקעית ורחב ג"ט .ג' קירוי החלק
העודף על בית סאתים ,דאמרינן פי תקרה יורד וסותם ,ואפי' אם
הקרוי משופע מותר) ,כיון שעיקר האיסור הוא מדרבנן( .אולם יש
דברים שאינם נחשבים מיעוט ,וכדלהלן :א' דברים המיטלטלים.
ב' אילנות ,אע"פ שיש בהם גובה י"ט אינם ממעטים ,כיון שדרך
שיהיו בקרפף .ג' בור מים ,אע"פ שהוא עמוק י"ט ורחב ד"ט אינו
ממעט ,וכן בגינה אינו ממעט ,כיון שהוא מתשמישי הקרפף
והגינה) .סימן שנ"ח(.

כ"ה:

קרפף שנפרץ במלואו לחצר ובקרפף היה בית סאתים

מצומצם ,אסור לטלטל בו ,כיון שע"י אויר המחיצות יש שם
יותר מבית סאתים ,אבל אויר החצר אינו אוסר לדעת ר"ש
שסובר שמותר לטלטל מחצר לקרפף ,דאויר המותר לו אינו אוסרו ,ואין
לאסור מטעם שע"י החצר יש יותר מבית סאתים ,כיון שכל חצר היא
מוקפת לדירה ,ובחצר מוקפת מחיצות מותר לטלטל אף ביותר מבית
סאתים .ולרבנן שאוסרים לטלטל מחצר לקרפף ,אם החצר והקרפף
נפרצו זה לזה ואין בפירצה יותר מי' אמות ,אם יש בחצר גיפופי מותר
לטלטל רק בחצר ,ואם הגיפופי הם בקרפף מותר לטלטל רק בקרפף.
וכתבו התוס' )ד"ה וכי( שלרבנן יש לאסור טלטול בקרפף גם מצד שיחד
עם אויר החצר הוא יותר מבית סאתים ,דאף שהחצר מוקפת לדירה ,היינו
רק לגבי החצר ולא לגבי הקרפף ,כיון דס"ל לרבנן שחצר וקרפף הם ב'
רשויות ,וכן יש לאסור מטעם שע"י אויר המחיצות יש יותר מבית
סאתים ,ונ"מ שאם נפרץ מצד אחד לרה"ר לא מספיק לחי לצד רה"ר אלא
צריך צורת הפתח מכאן ולחי מכאן .עוד כתבו התוס' שיש נ"מ במה שע"י
אויר המחיצות יש יותר מבית סאתים ,לכך שיש לזה דין כרמלית ,ואם
נפרץ לכרמלית אחרת מותר לטלטל ב' אמות כאן וב' אמות שם ,אבל
מקום שרק נפרץ למקום האסור לו אסור לטלטל ממנו לכרמלית.
קרפף בית סאתים שאורכו יותר מפי שניים מרחבו אסור לטלטל בו ,ואם
הוא פחות מבית סאתים ,לתי' א' דהתוס' )ד"ה קרפף( ג"כ אסור ,ולתי'
ב' דהתוס' מותר.

פרדס שאחת ממחיצותיו היו מחיצות של טרקלין
והפרדס הוא יותר מבית סאתים ,והיה שם פתח לפרדס ומכח מחיצה זו

נחשב הפרדס מוקף לדירה ,ונפלה מחיצת הטרקלין ,רב ביבי
סבר שהמחיצה הפנימית של הטרקלין מתירה לטלטל
בפרדס ,ואמר לו רב פפי שזה לא מתיר כיון שמחיצה זו
נעשתה לבפנים ולא לבחוץ .והתוס' )ד"ה ההוא בוסתנא( מבארים
שהפתח לפרדס נעשה אחרי שאר מחיצות הפרדס ,וממילא אין הם
מתירות בטלטול כיון שהפרדס הוקף ולבסוף פתח ,ועשו עוד מחיצה
במרחק ד"ט ,והמחיצה השניה נפלה ,וסבר רב ביבי שכיון שהותר הותר,
והמסקנה שהפרדס חזר לאיסורו.

כ"ו .טלטול בבוסתן שיש בו אבוורנקא -מעשה בריש
גלותא שהיה לו בבוסתנו אבוורנקא ,וביקש לעשות שיוכל
לטלטל שם בשבת ,ועשה רב הונא בר חיננא קנה קנה

פחות מג' ,והגיע רבא ופרקם ,ורב פפא ורב הונא בריה
דרבי יהושע נטלום משם
ובשבת טען רבינא שאסור לטלטל שם כיון דהוי כהוקף
ולבסוף ישב) ,כדמצינו שעיר שהוקפה ולבסוף ישבה
מודדים תחומה מן הבתים ,ואם ישבה ולבסוף הוקפה
מודדים מהחומה מפני שע"י החומה נחשבת כולה כד' אמות( ,ורב
פפא אסר משום שמחיצה העשויה לצניעות לא הוי
מחיצה ,ורב הונא בריה דרב יהושע אסר משום שמחיצה
העשויה לנחת )-לשמור מה שמניחים שם( לא הוי מחיצה,
)כדמצינו שרבה בר אבוה עירב את מחוזא שכונה שכונה
ולא כולה יחד אע"פ שלא היו נכנסים בה ס' רבוא שאינה דומה לדגלי
כדי שלא יחזרו ויעשו על ידם מחיצה,

מדבר) ,ולתוס' )ד"ה מערב( היו שם ס' רבוא אבל אפשר לערב את כל

העיר אם משייר נ' דיורים לרבי יהודה או ג' חצרות לר"ש( כיון שהיתה
שם בין השכונות בראשי המבואות המפולשים שוחה שהיו מניחים
בה מאכל שוורים שזו מחיצה העשויה לנחת .לרש"י מחוזא
לא היתה מוקפת חומה ,ולתוס' )ד"ה דבי( מחוזא היתה מוקפת חומה,
אלא שהשוחה היתה גדולה מבית סאתים ועמוקה י' והיתה מפרידה בין
השכונות( ,וקרא עליהם רבא "חכמים המה להרע ולהיטיב

לא ידעו".
בפירוש הראשון מבאר רש"י שהאבוורנקא היינו אילן שצילו מרובה
ומשתמשים תחתיו ,והבוסתן היה יותר מבית סאתים ולא הוקף לדירה,
ורצו לאכול תחת האילן ,ורב הונא בר חיננא הקיף את האילן בקנים כדי
להתיר טלטול בכל הבוסתן מדין שיש בו שומירה או בית דירה ,ורבא
סבר שזה לא מועיל ,והסכימו איתו רבינא וכו' וכנ"ל.
ובשם תשובות הגאונים מביא רש"י לבאר וכתב שביאור זה עיקר,
שהאבוורנקא הוא אכסדרא או קובה שבונים המלכים באמצע הפרדס,
ורב הונא בר חיננא עשה מחיצת קנים מהבית עד האבוורנקא כדי לטלטל
מהבית לשם בתוך השביל שבין הקנים) ,ואם האברוורנקא היה בצד לא
היה צריך לעשות שביל אלא לחלק את הבוסתן ולמעטו מבית סאתים,
והיה מותר לטלטל שם כלים ששבתו שם אע"פ שההקף עשוי לנחת
ולצניעות .תוד"ה ההוא אבוורנקא( .ורבא סבר שבלא זה מותר לטלטל
כיון שמכח האבוורנקא נחשב הכל מוקף לדירה ,ואמרו לו שההקף היה
לפני הנטיעה ואחרי שגדל האילן עשו את האבוורנקא הוי כהוקף ולבסוף
ישב ,וכו' כנ"ל.
ורבינו נתנאל מפרש שמחיצת הקנים נעשתה במרחק סביב כל הבוסתן
במרחק ד"ט מהכותל ,וכיון שהבית היה פתוח לשם הוי כפתח ולבסוף
הוקף ,ורבא סבר שא"צ הקף בגלל האבוורנקא והוי הוקף ולבסוף ישב,
וכו' כנ"ל.

תמצית ההלכה-
מחיצה שלא נעשתה לשם דירה ,אלא לצניעות )כגון למנוחת
הפועלים או אכילתם( ,או לשמור מה שבתוכה ,או לישב בה כדי
לשמור על השדות ,הרי היא מחיצה לענין שמותר לטלטל בתוכה,
אמנם אם המקום המוקף הוא יותר מבית סאתים ,לא חשיב מוקף
לדירה ,ואסור לטלטל בתוכה .ומקום שהשומר יושב בו יום ולילה
ואינו הולך ללון בביתו ,הוי דירה .ומחסן מקורה מסתפק הבה"ל
אי חשיב דירה ,ואם הוא משתמש שם ליתר צרכי ביתו ,ודאי הוי
דירה) .סימן שס"ב(.

לר"א מותר לטלטל בגינה וקרפף שלא הוקפו לדירה,
לר' אלעאי לא התיר ר"א אלא כבית כור ,ולחנניה אפי' מ'
סאה ,ונחלקו בהא דכתיב "ויהי ישעיהו לא יצא חצר
התיכונה והיינו זו שמאחורי הבית ,דזו שלפני הבית נחשבת חיצונה,
וכתיב העיר וקרי ליה חצר ,לר' אלעאי עיירות בינוניות הם
כבית כור ,ולחנניה הם מ' סאה) .ויצא לשם בזמן מחלתו
של חזקיה כדי להושיב ישיבה של תלמידים לעסוק בתורה על
פתחו כדי שלא יהיה למלאך המות רשות להכנס לשם .והגמ' רוצה
ללמוד מזה שת"ח שחלה מושיבין ישיבה על פתח ביתו,
והגמ' אומרת שאין לעשות כך שמא זה יגרום לגרות את
השטן(.

כ"ו:

איזה ביטול רשות מתיר טלטול בבית -אנשי

חצר ששכח אחד מהם ולא עירב ,אסורים כולם לטלטל גם
בחצר ,מפני שהחצר היא רשות משותפת לכולם וחלקו אוסר עליהם,
ואם ביטל רשות חצירו ,לרבי אליעזר אסור לו להכניס
ולהוציא מביתו לחצר אע"פ שהוא מותר להכניס ולהוציא מבתיהם
לחצר כמו כל אדם הנכנס לחצר חבירו ,ומביתו אסור כיון שזה נחשב
שהוא חוזר ומחזיק ברשותו שבין בשוגג בין במזיד הוא חוזר ואוסר
עליהם ,אבל להם מותר ,דהמבטל רשות חצירו ,בסתמא
ביטל אף רשות ביתו ונעשה אורח אצלם ,ולחכמים אף לבני

החצר אסור ,מפני שרשות חצרו ביטל רשות ביתו לא
ביטל .וכן נחלקו בחמשה ששרויים בחצר ושכח אחד מהם
ולא עירב ,שלחכמים צריך לבטל רשותו לכל אחד ,ולא
מועיל מה שזה שביטל לו רשותו עירב עם השאר ,כיון שהעירוב לא היה

על דעת החלק שביטלו לו ,ולר"א מבטל בעין יפה מבטל ומספיק
שמבטל רשות לאחד .ואם אמר בפירוש שמבטל גם רשות
ביתו אף לחכמים מותר ,ולא אמרינן דלא עביד איניש
דמסלק נפשיה לגמרי מבית ומחצר .ואם אמר שלא מבטל

רשות ביתו אף לר"א אסור ,ולא אמרינן שכיון שאין דרים
בבית בלי חצר אינו יכול לבטל רשותו בחצר ולא בבית.
רבי אלעאי שמע מרבי אליעזר שאפשר לצאת יד"ח מרור
בפסח באכילת עקרבלין ,והיינו אצוותא חרוזיאתא –סיב
עבה הגדל סביב הדקל ונכרך ועולה בו והם תכופים הרבה יחד כמחרוזת
ויש בו טעם מרור ,וחיזר רבי אלעאי ולא מצא מי ששמע דבר
זה ,דס"ל שאינו מרור.

)משא"כ עור( ואינו שומר עליה )משא"כ קנקן יין ,ועור אינו
שומר כמו קנקן ,שהרי משהופשט אינו שומר ,ויין לא שייך בלי קנקן.
תוד"ה הוה( ,ויין עם קנקן אע"פ שאינו מחובר )משא"כ
גיזה( ,ותמד )שנותנים מים בחרצנים וכשהוא מחמיץ הוי כיין(
משהחמיץ ,ולא אמרינן דאינו אלא קיוהא בעלמא )-מים
בעלמא שנכנס בהם קיוהא של חרצנים( .הגמ' אומרת ש"בבקר"

מיותר ,דאין לומר שבלי בבקר הייתי אומר שצאן הכונה
לעור ,דא"כ לכתוב רחמנא רק בקר.

מה נחשב מזון -אין מערבים עירובי תחומין )לרש"י ה"ה בעירובי
חצרות ,ולתוס' עירוב חצרות הוא דווקא בפת( ואין משתתפים
שיתופי מבואות במים ומלח כיון שאינם נחשבים מזון ,וענין עירוב
הוא שאדם קובע דירתו במקום מזונותיו ,ומשם מודדים לו תחום שבת,
וכשכל בני החצר מניחים מזונם בבית אחד נחשב שכולם דרים שם
ונמצא שהם רשות אחת .וכן אין מערבים ומשתתפים בכמהין
ופטריות ,וכתבו התוס' )כ"ז ד"ה מאן( שאף שמסתמא כמהין ופטריות
נקנים בכסף מעשר ,שהרי הם פרי מפרי וגידולי קרקע ,וכן מטמאים
טומאת אוכלין ,מ"מ אין מערבים בהם כיון שאינם ראוים לאכילה אלא
ע"י תיקון .ואין קונים מים ומלח ממעות מעשר ,והנודר מן

דגים -לרבי יהודה בן גדיש ורבי אליעזר דגים נקנים בכסף
מעשר שני ,דכתיב "ונתת הכסף בכל אשר תאוה נפשך,
בבקר ובצאן וביין ובשיכר ,ובכל אשר תשאלך נפשך",
ודרשינן רבוי מיעוט ורבוי ,לרבי אליעזר מיעט ציר ,ולרבי
יהודה בן גדיש מיעט מים ומלח מעורבים .וי"א שדגים
אינם נקנים ממעות מעשר שני ,דדרשינן כלל ופרט וכלל,
דאי אתה דן אלא כעין הפרט ,והיינו פרי מפרי כגון בעל חי
שנולד מאמו או פרי שגדל מזרע ,וגידולי קרקע דבר הניזון וגדל מן
הקרקע ,וי"א שכעין הפרט היינו שיהיה גם ולד ולדות הארץ
שנבראו מן הארץ במעשה בראשית ,ולא נחלקו לענין דגים שהרי
דגים אינם גידולי קרקע )כדמצינו שעל פוטיתא אינו חייב
משום שרץ הארץ( ,ואינם ולד ולדות הארץ שהרי נבראו
מן המים ,אלא נחלקו בעופות שהם גידולי קרקע אבל
אינם ולד ולדות הארץ כיון שהם נבראו מן הרקק ,ויסוד
מחלוקתם הוא אם בכל מקום שיש כלל ופרט וכלל כללא בתרא
הוא דווקא ודריש פרט וכלל דמרבי כל מילי ,וכללא קמא
ממעט קצת מהכלל השני והיינו כל דלא דמי ליה משני צדדים
פרי מפרי וגידולי קרקע ,או שכללא קמא עיקר ודריש כלל
ופרט דאין בכלל אלא מה שבפרט ,וכללא בתרא מרבה
קצת ,והיינו כל דדמי ליה מג' צדדים פרי מפרי וגידולי קרקע וולד

המזון מותר בהם.

ולדות הארץ.

בכל מערבין:
מה נחשב מזון לעירוב ונקנה בכסף מעשר
המניח מזון ב' סעודות במרחק פחות מאלפים אמה מביתו ,והוא
קובע שם את שביתתו ,הרי אותו מקום נחשב כביתו ומותר לו
ללכת משם אלפים אמה לכל רוח .הגמ' דנה מה נחשב מזון לדין
זה ,ואגב זה מבארת הגמ' מה נחשב מזון לענין שאפשר לקנותו
בכסף מעשר שני ,וכן לענין קבלת טומאת אוכלין ,ולענין הנודר מן
המזון.

אין למדים מן הכללות-
כ"ז כגון הכלל שכל מצות עשה שהזמן גרמא אנשים
חייבים ונשים פטורות ,אף שנשים חייבות במצה )שאין
חובה לאוכלה אלא בליל ט"ו ,והוקשה מצות מצה לאיסור חמץ ,ובכל
לא תעשה נשים חייבות( שמחה )דכתיב "ושמחת אתה וביתך" הרי
נשים במשמע( והקהל )שבמועד שנת השמיטה בחג הסוכות המלך
עומד על בימה וקורא לפניהם משנה תורה ,וכתיב "האנשים והנשים
והטף"(.

וכגון הכלל שנשים חייבות במצות עשה שאין הזמן
גרמא ,שהרי נשים פטורות מתלמוד תורה )דכתיב
"ולימדתם אותם את בניכם"( ופריה ורביה )דכתיב "פרו ורבו
ומלאו את הארץ וכבשוה" ואשה אין דרכה לכבוש( ,ופדיון הבן

כ"ח .איסורי

שרצים -אכל פוטיתא שרץ המים שאין בו

כזית אבל הוא בריה ,לוקה ד' משום "אל תשקצו את נפשותיכם
בכל השרץ השורץ ולא תטמאו בהם" שזה כולל גם שרץ הארץ וגם
שרץ המים ,ומשום "מבשרם לא תאכלו" ,ומשום "וכל אשר אין לו
סנפיר וקשקשת לא תאכלו" .אכל נמלה שהיא שרץ הארץ לוקה
ה' משום "אל תשקצו" ומשום "ולא תטמאו בהם" וכנ"ל ,ומשום
"לכל השרץ השורץ על הארץ לא תאכלום" ,ומשום "וכל השרץ
השורץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל" ,ומשום "ולא תטמאו את
נפשותיכם בכל השרץ הרומש על הארץ" .אכל צירעה שהיא שרץ
העוף לוקה ו' ה' כמו בשרץ הארץ ,ומשום "וכל שרץ העוף שקץ
הוא לא יאכל" .אבל הא דכתיב "ולא תשקצו את נפשותיכם בבהמה
ובעוף ובכל אשר תרמוש" איירי בבהמה וחיה ועוף גדולים ,דלא כתיב
בהו שרץ דמשמע שהוא נד בארץ ואינו נראה מפני קוטנו אלא ע"י
שירוצו וריחושו.

הבכור )דכל שחייב לפדות עצמו חייב לפדות בנו ,וכתיב "כל בכור
בניך תפדה"(.

פעפועין וחלגלוגות מערבים בהם.

וכגון הכלל שכל דבר שנישא על גבי הזב והיינו עליונו של
זב) ,אף היכא שאין בו טומאת היסט ,כגון היכא שאינו מסיט את כולו.
והתוס' )ד"ה כל שנישא( מסתפקים אם טומאה זו שייכת בכל דבר
או רק בדבר הראוי לכך( ,טמא דכתיב "בכל אשר יהיה תחתיו" ,וכל
שהזב נישא עליו טהור )מלטמא אדם וכלים ,אבל מטמא אוכלין
ומשקין .תוד"ה כל שהזב( חוץ מכלי הראוי למשכב ומושב
דכתיב "והיושב על הכלי אשר ישב עליו הזב" והיינו המיוחד לישיבה,
והאדם דכתיב "והנושא אותם" אף הזב במשמע ,שהרי גם

גודגדניות -אם הוקשו לזרע לא יאכלום גם מרובי בנים
מפני שהם קשים לגוף ,ואין מערבים בהם אבל אם לא הוקשו לזרע
לא יאכלום חשוכי בנים מפני שהם ממעטים את הזרע ,לל"ק
חשוכי בנים לא יערבו בהם ומרובי בנים יערבו בהם .ולל"ב
גם חשוכי בנים יכולים לערב בהם ,כיון שהם ראוים למרובי
בנים .ולתי' ג' בגמ' הבאות מארץ מדי שהם יפות יכולים
לערב בהם.

האוכף טמא מושב והעץ הבולט מהאוכף טמא מרכב.
ואפי' במקום שנאמר חוץ אין למדים מן הכללות דשמא
שייר ולא אפיק כל מאי דבעי ,כגון בכל מערבים ומשתתפים
חוץ מן המים ומן המלח ,אף שגם בכמהין ופטריות אין
מערבים ומשתתפים.

חזיז )-שחת של תבואה שגוזזים אותו כשהוא ירק ואוכלים אותו(
הגדל בגינה שכולם אוכלים אותו ,מערבים בו ,ושיעור העירוב
הוא כמלוא אוזליתא )-אגודות ירק( דאיכרי ,ומברכים עליו

מים ומלח המעורבים יחד שמטבלים בהם את הפת מערבים
בהם ,ולענין מעשר נחלקו רבי אליעזר ורבי יוסי בר חנינא
אם קונים מים ומלח המעורבים מכסף מעשר ,או דבעינן
דווקא פירא .הגמ' שואלת ממה שנחלקו בברייתא לגבי
ציר שאין קרבי דגים מעורבים בו אם קונים אותו ממעות
מעשר ,ומשמע דדווקא ציר שיש בו שומן פרי אבל מים
ומלח מעורבים לא ,וצ"ל שגם במים ומלח איירי כשנתן
לתוכם שמן )אלא שבשמן לבד אין שיעור ב' סעודות .תוד"ה אבל(,
וקמ"ל שמותר להבליע את דמי המים והמלח בדמי השמן
והיינו שיקנה את השמן יותר ביוקר בגלל המים והמלח ,שהרי בן בג
בג לומד מדכתיב "בבקר ובצאן וביין ובשכר" )והיינו מב'
יתירא ,אבל הפרטים נצרכים לכלל ופרט וכלל .תוד"ה הוה( שלוקחים
בקר עם עורו והעור יוצא לחולין וא"צ למוכרו ולאוכלו בירושלים,
וצאן עם גיזה אע"פ שאינו חלק מגופה ויכול להפשיטו מחיים

בורא פרי האדמה ,אבל סתם חזיז אין מערבים בו ,ואף
שבבבל אוכלים חזיז בטלה דעתם אצל כל אדם) ,ומה
שמצינו שלא הולכים אחרי משפחה אחת אבל הולכים אחרי עיר שלימה,
היינו דווקא בדבר שגם במקום אחר היו עושים את הדבר היה מצוי להם,
משא"כ הכא .תוד"ה ובבל( .וברכתו שהכל נהיה בדברו כיון שלא

נגמר הפרי ,וכשות ברכתה אדמה כיון שהפרי נגמר והיא
יונקת מן הקרקע ,וכן הלכה .ולרבי זירא חזיז ברכתו אדמה
כיון שהיא יונקת מן הקרקע ,וכשות ברכתו שהכל דס"ל
שהיא גדילה מן האויר.
תמצית ההלכה-
שיתוף במיני מאכל -משתתפים ומערבים עירוב תחומין )אבל
עירוב חצרות אינו אלא בפת( בכל מיני המאכלים ,אמנם אין
משתתפים לא בגודגדניות שהתקשו כעץ ,ולא בפולים יבשים
שאין נאכלים כמות שהם חיים אלא לאחר בישולם ,ולא בעלי
בצלים שלא גדלו שיעור זרת שהם קשים ומזיקים ,ולא בכמהין
ופטריות אפי' מבושלים )ובביאור הגר"א מתיר במבושלים( ,ולא
בתמרים רעים שלא בישלו כל צרכם ,ולא בעדשים או חיטים או
שעורים שאינם מבושלים ,ולא באורז ודוחן וקטניות יבשים שאין

ראויים לאכילה כשהם חיים )אבל בקליות מערבים( ,ולא בירק
שהוא באמצע בישולו )אבל מבושל לגמרי או חי מערבים בו אם
דרך לאוכלו חי( ,ולא במים ולא במלח אא"כ הם מעורבים יחד.
)סימן שפ"ו(.

כ"ח:

כפניות של דקלים זכרים שזהו גמר הפרי והוא נאכל כך

נקחות בכסף מעשר ומטמאות טומאת אוכלים וחייבות
במעשר ,כפניות נקבות שגמר פרים הוא רק כשהם נעשים תמרים
נקחות בכסף מעשר ומטמאות טומאת אוכלים וחייבות
במעשר הואיל וראוי למתקן ע"י האור ,ולר"י אינם חייבות
במעשר דלאו גמר פירא הוא ,ואין מערבים בהם דבעינן מידי דחזי
השתא.
קור )-דבר רך הנמצא על הדקל והוא ראוי לאכילה לפני ימות הגשמים
שאז הוא מתקשה כעץ( ,ניקח בכסף מעשר כיון שהוא פרי מפרי
וגידולי קרקע ,ואינו מטמא טומאת אוכלים אפילו אם חשב עליו
לאכילה כיון שאינו אוכל )דסופו להקשות ולא נטעי אינשי אדעתא
דקורא .תוד"ה קור( ,לאביי נחלקו ת"ק ור"י מה הדין בשלקו
וטיגנו ,ולר"י אפילו שלקו וטיגנו אינו מטמא .ולרבא קור ששלקו
)-בישלו הרבה( וטיגנו בשמן מטמא טומאת אוכלים לכו"ע כמו
עור ששלקו אבל במחשבה לא) ,ושליא מטמאה במחשבה(,
ולר"י אפילו שלקו וטיגנו אינו מטמא .והמחלוקת היא שלת"ק

מברכים על קור האדמה ,ולרבי יהודה קור הרי הוא כעץ
לכל דבריו ומברכים עליו שהכל דסופו להקשות ,וכן לשמואל
מברכים עליו שהכל כיון שסופו להקשות) ,וצנון מברכים
עליו אדמה לכו"ע ,כיון דנטעי אינשי אדעתא דפוגלא –
לאוכלו רך( ,והלכה כשמואל.

פול שעורה ותלתן שחליים וגרגיר לענין חיוב מעשר-
פול שעורה ותלתן דרך לזורעם לזרע ועל כן אף הזורעם
לירק אין חייב במעשר אלא הזרע אבל הירק פטור ,דבטלה
דעתו אצל כל אדם ,שחליים וגרגיר מתעשרים זרק וירק
בין אם זרעם לזרע בין אם זרעם לירק .וכתבו התוס' )ד"ה לזרע(
שאם זרעם לירק א"כ הירק עיקר ושנת המעשר נקבעת בזמן הלקיטה
כירק ,ואם זרעם לזרע א"כ הזרע עיקר והולכים אחר השרשה .וכן נ"מ מה
נחשב תרומה מן היפה על הרעה ,הזרע או הירק .זרע גרגיר אינו ראוי

לאכילה ,אבל דורות הראשונים שלא היה להם פלפלין היו
שוחקים אותו ומטבילים בו את הצלי ,וכששוחקים אותו הוא
ראוי לאכילה בפני עצמו ,אבל אין רגילות לשוחקו כדי לאוכלו בפני עצמו
אלא כדי לטבל בו ,ופלפלין פטורים מן המעשר כיון שגם כשנשחקו אינם
ראוים בפני עצמם .תוד"ה ראשונים.
שקדים -שקדים המרים ,קטנים חייבים במעשר שזה גמר
פרי שלהם וגדולים שהם מרים פטורים דלאו אוכל נינהו .ולרבי
יוסי י"א שאפילו קטנים פטורים דאינו גמר פרי ,וי"א שאפילו
גדולים חייבים הואיל וראוי למתקן ע"י האור .ושקדים
מתוקים ,גדולים חייבים ,וקטנים פטורים מפני שלא נגמרו.

שיעור המזון לעירוב
שיעור המזון הנצרך לשיתופי מבואות ועירובי תחומין הוא מזון
שתי סעודות ,אמנם אם מניח דבר המלפת את הפת השיעור הוא
בכדי ללפת מזון ב' סעודות ,וקינוח סעודה שיעורו כדי לקנח ב'
סעודות ,ושתיה כדי לשתות בב' סעודות .הגמ' ממשיכה לבאר
במינים שונים אם מערבים בהם ,ואם מערבים בהם מהו השיעור.

כשות מערבים בה ושיעורה כמלוא היד.
קליא )-קלח של עשב הקשה כעץ( אין מערבים בו ,ירקא
דקליא מערבים בו ושיעורו כמלוא היד.
פולים לחים מערבים בהם ושיעורם כמלוא היד.
תרדים חיים מערבים בהם ,בבשיל ולא בשיל יש בזה
סכנה ואין מערבים.

כ"ט.

תפוחים מערבים בהם ושיעורם קב .וכתבו התוס' )כ"ז
ד"ה מאן( דלא איירי בתפוחים של יער שאינם ראוים בלי תיקון.

צירוף מיני אוכלים -כל המאכלים מצטרפים לחצי פרס
–שני ביצים ,שהאוכלו נפסל מאכילת תרומה אע"פ שאין אוכל
מטמא אדם במגע ,וכן מצטרפים לשתי סעודות לעירוב,

ומצטרפים לכביצה לטמא טומאת אוכלים.
שיעור מזון ב' סעודות לענין עירוב וכן לענין שאין
פוחתין משיעור זה לעני בגורן דכתיב "ונתת ללוי ולגר וכו' "
ובפחות מזה לא הוי נתינה) ,ואם יש לו פחות יניח לפניהם והם מחלקים
ביניהם( ,הוא כדלהלן :לרשב"א עוכלא )-שמינית לוג( תבלין,
וליטרא )-לוג( ירק ,ועשרה אגוזים ,ה' אפרסקים ,ב'

רימונים ,ואתרוג אחד ,ובמשנה בפאה איתא :חיטים חצי
קב ,ושעורים קב ,ולר"מ שעורים חצי קב ,כוסמין קב וחצי,
גרוגרות קב ,או מנה דבילה דאחר שנדרסה בעיגול היא נמכרת

במשקל ולר"ע חצי מנה ,לר"מ יין חצי לוג ולר"ע רביעית,
לר"מ רביעית שמן ולר"ע שמינית ,ושאר כל הפירות כדי
שימכרם ויקח מזון ב' סעודות.
היכא שמצרף מיני אוכלים א"צ שיעור סעודה אחת מכל
אחד ,אלא אפי' למחצה שליש ורביע.
יין שיעורו לר"מ חצי לוג ולר"ע רביעית ,ויין מבושל דחשוב
ללפת בו א"צ כ"כ אלא כדי לשרות בו פת מזון ב' סעודות.
חומץ כדי לטבל בו מזון ב' סעודות והיינו רביעית )תוד"ה חומץ(.

י"א ב' סעודות מירק לבד ,וי"א כדי לטבל ירק הנאכל עם
הפת.
זיתים ובצלים שיעורם כדי לאכול בהם –ללפת פת של מזון
ב' סעודות .עלי הבצלים יש בהם סכנה ואין מערבים בהם,
ואם גדלו העלים זרת או ששותה עמהם שכר אין בהם
סכנה.

כ"ט:

שכר מערבים בו ,ופוסל את המקוה בג' לוגין כמים
שאובים) ,ואף שיין מזוג אינו פוסל את המקוה אפילו כשיש בו ג' לוגין
מים שאובין משום שהוא נקרא יין מזוג ,שכר שאני שכל עיקרו אינו אלא
מים ,ועוד דיין נקרא יין מזוג ופירות לא פוסלים מקוה .תוד"ה הכא( .וכן

מי צבע פוסלים בג' לוגין .שיעור השכר לעירוב הוא ב'
רביעיות ,המוציא יין בשבת חייב ברובע רביעית )רש"י בשבת
מבאר שהכונה לרובע רביעית הלוג ,וכאן פירש שזה רובע רביעית הקב
שזה רביעית הלוג( שיש בו כדי למזוג ג' רבעים מים ויהיו ביחד

רביעית ,ושאר כל המשקים כולל שכר וכן השופכים
שיעורם ברביעית והיינו לוג .וכתבו התוס' )ד"ה כדי( שמשמע כאן
שכוס של ברכה טעון מזיגה ,ובברכות איתא שיהיה חי ,וביארו בשם רש"י
שצריך לתת אותו בכוס חי ורק אח"כ למזוג אותו ואח"כ לברך ,ובשם ר"ת
ביארו שחי היינו מזוג ולא מזוג ובברכת הארץ מוסיף עליו מים עד שיהיה
מזוג כראוי ,ובני נרבונא מפרשים שהיין צריך להיות מזוג ,וחי היינו
שהכוס תהיה שלימה.
תמרים מערבים בהם ושיעורם קב) .אכל גרוגרות של
תרומה בשוגג ושילם תמרים תבוא עליו ברכה ,רב יוסף ביאר
דאיירי ששילם לפי המידה שאכל ותבוא עליו ברכה לפי
ששילם פי ארבע מהשווי שאכל ,ולאביי איירי ששילם לפי
המחיר שאכל ותבוא עליו ברכה לפי ששילם מידי דקפיץ
עליה זביני(.
שתיתא )-מאכל העשוי מקמח קלי שנתייבש בתנור ונותנים דבש
לתוך התבשיל( ,שיעור העירוב בה הוא תרי שרגושי )-תרוודים(.

קליות שיעורם שני מידות של פומבדיתא ,והם טובים
ללב ומבטלים הדאגות.
לפתן מערבים בו כשיעור ללפת פת של מזון ב' סעודות,
ודבר שאינו לפתן שיעורו כדי לאכול ממנו לבד ב' סעודות.
בשר חי שיעורו כדי לאכול ממנו ב' סעודות .בשר צלי לרב
יוסף כדי לאכול ממנו שהרי הפרסיים אוכלים אותו לבדו,
ואביי מקשה מהא דתנן שבגדי עניים ג' על ג' אצבעות
מקבלים טומאה רק לעניים וא"צ להם בגדי עשירים כיון דלדידהו
חזי ,הכא נמי כיון דלדידהו הוי לפתן ניסגי בשיעור זוטא( ,ולא
לעשירים )והיינו בטומאת מדרס ,אבל בטומאת מת מקבלים טומאה
אף לעשירים בג' אצבעות .תוד"ה בגדי( ,ובגדי עשירים ג' טפחים על
ג' טפחים מקבלים טומאה אף לעשירים ,ולרבה דינו כלפתן
דבטלה דעת הפרסיים אצל כל אדם ,וכמו שמצינו
שלחולה וזקן מערבים בכדי מזונם ,ולרעבתן מערבים
כשיעור סעודה בינונית של כל אדם ,דלקולא אזלינן.
ל .ביצים חיות מערבים בהם ושיעורם ב' ביצים.
תמצית ההלכה-
שיעור השיתוף -כל דבר שאוכלים אותו כמות שהוא ,צריך
להניח ממנו מזון ב' סעודות ,ודבר שרגילים ללפת בו את הפת
שיעורו בכדי ללפת בו פת הנאכלת בשתי סעודות ,וא"צ שכל
הסעודה תהיה מאותו מין ,וכל דבר שאין מלפתים בו את הפת
שיעורו כדי לאכול ממנו עצמו ב' סעודות .בשר צלי או מבושל הוי
לפתן ,וכן חומץ הוי לפתן ושיעורו בכדי לטבל בו ירק מזון ב'
סעודות הנאכל בלא פת והיינו רביעית .יין מבושל הוי לפתן
ושיעורו כדי ללפת פת של ב' סעודות ,ויין חי או שאר משקים לא
הוי לפתן ,ובעינן שיעור שתית ב' סעודות שזה ב' רביעיות) .סימן
שפ"ו(.

טומאת מת בפתחי הבית -מת גדול פתחו כמלואו,
והיינו שרק אם יש פתח הראוי להוציאו בו שאר הפתחים טהורים ,ואי

לאו הכי כל פתח כמלוא אגרוף טמא ,ואם כל הפתחים פחות
מד' טפחים ופתח אחד הוא ד' אע"פ שא"א להוציאו
משם הוא מציל על שאר הפתחים ,דתולים שירחיבו

את הפתח הזה כדי להוציאו ,ורק אם כל הפתחים שוים כולם
טמאים ,כיון שאין ידוע איזה פתח ירחיבו כדי להוציאו ,ואפי' אם אחד
פתוח והשאר סגורים או שחישב להוציאו מאחד מהם ,כיון שאין
פתח הראוי לו כולם טמאים.

מים ומלח -הנודר מן המזון מותר במים ומלח .רב
ושמואל אמרו שאין מברכים מזונות אלא על ה' מיני
דגן ,ולדבריהם הנודר מן המזון אינו אסור אלא בה' מיני
דגן שהם זנים וסועדים את הלב ,אבל האומר כל הזן עלי והיינו
כל דבר המשביע מותר רק במים ומלח ,וכן פירות גינוסר
זנים אבל לא מזינים .והחולקים על רב ושמואל סוברים שכל
דבר נקרא מזון ,אמנם אין מברכים מזונות אלא על אורז ודוחן
שקובעים עליהם סעודה .תוד"ה לימא.

עירוב בדבר שאינו יכול לאוכלו
ענין עירוב הוא שע"י שהאדם מניח דבר מאכל במקום מסוים זה
נחשב ששם הוא דר ,ועי"ז יש לו משם אלפים אמה לכל רוח ,או
שבזה הוא משתתף עם שכניו והם כרשות אחת לטלטל בחצר או
במבוי .ועל כן דבר שאינו ראוי לאכילה אינו מועיל ,ודבר שמצד
עצמו הוא ראוי לאכילה ,אלא שהמערב אינו יכול לאוכלו מחמת
איזה סיבה ,נחלקו תנאים אם מערבים בו או לא .וכדלהלן.

הנשבע שלא יאכל ככר זה או שלא יטעמנה ,מערבים לו
בה ,דלא נדר אלא מאכילה ,ואף שאינה ראויה לו כיון שהיא ראויה
לאחרים מהני כמו שמערבים לנזיר ביין ,אבל אם אמר ככר זו עלי
י"א שאין מערבים לו בה דמשמע שאוסר כל הנאתה עליו ,ובדעת
ר"א י"א שמערבין לו בה דלא אסר אלא עיקר הנאתה דהיינו
אכילה ,אי נמי כיון שאין מערבין אלא לדבר מצוה ומצוות לאו ליהנות
ניתנו ,ואף דלא חזיא ליה הא חזיא לאחרים ,ואם אמר ככר זו הקדש
אין מערבים לו בה לפי שאין מערבין בהקדשות כיון שהקדש
אסור בכל ההנאות לכל אדם .רש"י .אבל הרשב"ם )תוד"ה ככר( מבאר
שבנדר אין מערבים אפילו באסר האכילה ,דקונם הוי כעין הקדש ואתי
לאיחלופי בהקדש ,אבל באוסר בשבועה אפילו אם אסר את ההנאה כיון
דלא מיחלף בהקדש מערבין לו בה ,דמצוות לאו ליהנות ניתנו.

ל :עירוב לנזיר ביין ולישראל בתרומה-
לתנא דמתני' וכן איתא בברייתא בשם בית הלל מערבים
עירובי תחומין לנזיר ביין ולישראל בתרומה

דאע"ג דלא חזי

לדידיה חזי לאחרינא.

ולב"ש אין מערבים לא לנזיר ביין ולא לישראל בתרומה.
ומודים ב"ש שמערבים לגדול ביום הכיפורים כיון
שהסעודה ראויה לו מבעוד יום .וחנניה אומר שאין מועיל
לב"ש עירוב עד שיוציא מיטתו וכל כלי תשמישו לשם,
ואם עירב בבגדים שחורים והוצרך לבגדים לבנים אין
העירוב מועיל.
ולסומכוס מערבים לנזיר ביין מפני שהוא יכול להשאל על
נזירותו ויהיה מותר ביין ,אבל אין מערבים לישראל בתרומה,
ואף שיכול להשאל )ויפתח בחרטה ויאמר לא נתכוונתי לכך ,והקדש
טעות אינו הקדש .וכתבו התוס' )ד"ה תרומה( דאיירי נמי כשהיא ביד
ישראל ,אבל ביד כהן אינו יכול להשאל עליה( ולהפריש מיניה וביה

כסומכוס דס"ל דבעינן עירוב הראוי לאותו אדם ,אבל לרבנן
כתבו התוס' )ד"ה תרגומא( בתי' הראשון שמערבים לחולה וזקן בסעודה
בינונית ,ואפילו בדבר שאינו ראוי לאכילת חולה וזקן .אמנם לרעבתן

מספיק ב' סעודות בינוניות דבטלה דעתו אצל כל אדם.

הוא במקום אחד ועירובו במקום אחר
המניח עירוב תחומין צריך להניחו במקום שהוא יכול להגיע אליו,
או במקום שהוא יכול ליטול את העירוב ולהביאו למקום שביתתו.
ולהלן יבואר היכן אפשר לערב והיכן א"א לערב.
עירוב לכהן בבית הפרס -מערבים לכהן בבית הפרס )-
שדה שנחרש בה קבר( לכו"ע כיון שיכול לנפח וללכת ,דאין הספק
אלא אם יש שם עצמות ,ועצמות בלי בשר אינם מטמאים באהל ,וע"י
הנפוח רואה את העצמות הגדולות והקטנות נדחות ע"י הנפיחה .וביארו
התוס' )כ"ו :ד"ה ולכהן( שאף אם מערבים לדבר הרשות כיון שהדרך
לערב לדבר מצוה ולדבר מצוה מותר ללכת ע"י ניפוח מועיל העירוב,
ומצוה רבה כמו ללמוד תורה ולישא אשה ולדון ולערער כדי להוציא מיד
הנכרים מותר אפילו בלא ניפוח ,וכן מצינו שמפני כבוד הבריות מותר
לדלג ע"ג ארונות בטומאה דרבנן .ומה שמצינו דהתירו ללכת בבית הפרס
לעשות פסח דווקא משום שפסח יש בו כרת ,ולא בתרומה ,הכונה
שלענין פסח לא העמידו דבריהם אע"פ שבטומאה יש כרת כיון שאם לא
יעשה פסח יש ג"כ כרת ,אבל בתרומה העמידו דבריהם אע"פ שאין כרת
לאוכלי תרומה בטומאה ,כיון שיש בזה חיוב מיתה) .בית הפרס
שנידש בדריסת רגלי אדם טהור לפי שנידשו העצמות ופחתו
מכשעורה(.

עירוב לכהן בבית הקברות -אין מערבים לכהן בבית
הקברות לרש"י הטעם משום דס"ל כסומכוס שצריך שיוכל לאכול את
העירוב באותה שעה ,ולתוס' )כ"ז .ד"ה מפני( הטעם הוא כיון שהמערב
נמצא במקום אחד והעירוב נמצא במקום אחר .ולרבי יהודה אפשר

לערב לכהן בבית הקברות ,מפני שיכול להכנס לשם
בשידה תיבה ומגדל ולאכול )ובעינן שיוכל לאכול משום דס"ל
כסומכוס .רש"י ותוס'( ,דקסבר שאהל זרוק )-מיטלטל( שמיה
אוהל וחוצץ מפני הטומאה אם הוא מחזיק מ' סאה בלח שהם כוריים
ביבש ,אבל קטנה כלי היא ומקבלת טומאה ואינה חוצצת ,וכרבי יוסי

ברבי יהודה שמטהר את הנכנס לארץ העמים בשידה תיבה
ומגדל ,אבל רבי מטמא ,דס"ל אהל זרוק לאו שמיה אהל.
וכתבו התוס' )ד"ה ומר( שלמ"ד אהל זרוק שמיה אהל ,היינו דווקא
כשהוא מונח ,אבל כשהוא זרוק אין שמיה אהל .ומה שמצינו שהיו
מביאים תינוקות טהורים ע"ג דלתות שע"ג שוורים כדי למלא מים לאפר
פרה אדומה ,מ"ד אהל זרוק לאו שמיה אהל יסבור שהיו מביאים את
התינוקות ע"ג שוורים שכריסם רחבה ,והשוורים רחמנא קרינהו אהל,
ורשב"א מפרש שדלתות ע"ג שוורים לכו"ע הוי אהל.

ל"א .לרבי יהודה מערבים לכהן טהור בתרומה טהורה
בקבר )וכ"ש בחולין שיכול לאוכלם גם בטומאתם ,אבל כהן טהור
בתרומה טמאה לא ,וכן כהן טמא בתרומה טהורה לא ,כיון שהוא אינו
יכול לאוכלה ,ולר"י אין מועיל שאחרים יוכלו לאוכלה( ,ואיירי
שהתרומה לא הוכשרה לקבל טומאה ,או בפת שנילושה

במי פירות שאז לא נטמאת התרומה מהקבר ,והכהן יקח
את התרומה משם ע"י פשוטי כלי עץ שאינם מקבלים
טומאה ,דאל"כ יטמא הכלי באהל ויטמא את האדם וטמא אסור

)אם אחר ההפרשה ישאר שיעור ב' סעודות ,אבל להפריש
ממקום אחר לא נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף ,ואף

בתרומה טהורה וחייב עליה מיתה) ,וכתבו התוס' )ד"ה בפשוטי( דמשמע
הכא דפשוטי כלי עץ אינם מקבלים טומאה אפילו מדרבנן ,והביאו בשם
ר"י שכלי עץ רחבים שראוי להניח עליהם חפצים גזרו חכמים עליהם
טומאה משום דדמו למקבלי כלי עץ .וי"מ שבדף של נחתומין וכדומה
שהם שימושי אדם גזרו חכמים עליהם טומאה( .ואיירי שהם רחבים
פחות מטפח ולאו אהל הוא לטמא את האדם .ולרבנן אין
מערבים לכהן טהור בתרומה טהורה בקבר אפילו בקבר יחידי
שהוא יכול להוציא אליו את התרומה) ,שאף שגזרו שקבר יחידי תופס ד'
אמות סביביו משום הרחקה ,מצי אזיל עג שידה תיבה ומגדל ,דאין לך
הרחקה גדולה מזו .תוד"ה היכי( .וקמיפלגי אם מערבים רק לדבר
מצוה ללכת לבית האבל או המשתה וממילא לא חשיב הנאה

תמצית ההלכה-
עירוב בדבר שאינו ראוי לאכילה -אוכל שאינו ראוי לאותו

דמצוות לאו ליהנות ניתנו ,או שמערבים גם לדבר הרשות
וקבר אסור בהנאה אפילו לישראל )ותני כהן להודיעך כוחו דר"י(.
או שלכו"ע אין מערבין אלא לדבר מצוה ,וקמיפלגי אם
האדם רוצה בשמירת המאכל לאחר שקנה בו עירוב ,או
דלא ניחא ליה דמינטרא אלא עד שיקנה עירוב ועד אז הוי

שמשום כבוד שבת שרי ,היינו כשצריך לאוכלם בשבת ,וכאן איירי שאינו
צריך לאוכלם בשבת ,ואף שאין מערבין אלא לדבר מצוה ,לא התירו
לתרום שלא מן המוקף אלא רק לצורך שבת ולא לצורך מצה אחרת.
תוד"ה לא( ,סבר סומכוס כרבנן דפילגי עליה דרבי ,דגזרו על
שבות בבין השמשות והגבהת תרומה שבות היא ,וא"כ בזמן חלות
העירוב והיינו בזמן שיום שישי יוצא והשבת נכנסת ,אינה ראויה לו.
וכתבו התוס' )ד"ה אלא( דמ"מ מותר לסמכוס לערב ביין אף דאסור
משום שבות להשאל על הנדרים ,דלצורך שבת נשאלים ,והוי צורך שבת
שיהיה מותר לשתות יין בשבת.

אדם ,כגון יין לנזיר ,מהני לשיתוף או לעירוב תחומין ,כיון שזה ראוי
לאיזה אדם ,ותרומה טהורה בזמננו אין מערבים בה כיון שכולנו
טמאי מתים ,אבל בחלה מערבים ומשתתפים .וחדש ,מי שנזהר
בו מצד חומרא יכול לערב בו ,אבל הנזהר מחמת דעת הפוסקים
שהוא אסור מדינא גם בחו"ל ,אסור לו לערב ולהשתתף בו .והנודר
או הנשבע על דבר שלא יאכלנו יכול להשתתף בו וכן לערב בו
עירובי חצרות ותחומין ,וי"א שאם נדר או נשבע שלא יהנה מזה
אין משתתפין או מערבין בזה עירוב חצרות עבורו ,אבל עירוב
תחומין שאין מערבין אלא לדבר מצוה מותר כיון שמצוות לאו
ליהנות ניתנו) .סימן שפ"ו(.

מדות הנמדדות לפי אותו אדם -שיעור מלא קומצו
מנחה ,ומלא חפניו קטורת ומלוא לוגמיו ביום הכיפורים
תלוי כל אדם לפי מה שהוא ,וכן מזון ב' סעודות לעירוב
קטן וחולה לרשב"א מועיל בהם כדי מזונם ,והיינו

מצוה.

תמצית ההלכה-
הנותן עירובו בבית הקברות ,אם הקבר הוא של בנין מעצים
ואבנים שהוא אסור בהנאה ,אינו עירוב ,אבל אם נתנו בכוך שהוא
מהקרקע עצמה או בקבר של קרקע ,וכ"ש אם נתנו על הקרקע
שבצידי הקברות הוי עירוב ,ואם הוא כהן בכל מקרה בבית
הקברות אינו עירוב ,כיון שהוא לא יכול להגיע למקום עירובו ,ויש
מקילים בישראל ,ואפשר להקל בזה בשעת הדחק .ואם נתנו בבית
הפרס )שדה שנחרש בה קבר( הרי זה עירוב אפי' אם הוא כהן ,כיון
שהוא יכול להכנס לשם בתיבה הנישאת ע"ג שוורים ,או שינפח
בפיו היכן שהוא הולך) .סימן ת"ט(.

מה נחשב ראוי לאכילה ומערבים בו
לעיל נתבאר שאין מערבים אלא בדבר הראוי לאכילה .הגמ'
מבארת מה הדין במאכלים שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות
כדין ,האם אפשר לערב בהם.

טבל אין מערבים בו ,אף בעציץ שאינו נקוב שהוא טבול
רק מדרבנן.
ל"א :דמאי מערבים בו כיון דאי בעי יפקיר נכסיו ויהיה
עני וכב"ה שמותר לעני )ולאכסניא חיילי מלך ישראל שמוטל
על אנשי העיר לזונם והם כעניים כיון שאינם בבתיהם( לאכול דמאי
)וב"ש אוסרים( .וכתבו התוס' )ד"ה דמאי( שטעם זה שיכול להפקיר
נכסיו נצרך לסומכוס ,אבל לרבנן כיון שזה ראוי לעניים מערבים אף
לעשירים ,והיכא שיש ביש בו יותר מב' סעודות ויכול להפריש מיניה
וביה ,ג"כ א"צ לטעם דאי בעי מפקר נכסיו ,שהרי בבין השמשות מותר
לעשר דמאי.

מעשר ראשון שניטלה ממנו תרומת מעשר ,או אפילו אם
הקדימו בשיבולים קודם תרומה גדולה כדי שלא יפסיד הלוי
אחד מחמישים ,ותרומה גדולה קודמת למעשר ראשון ד"ראשית" קרייה
רחמנא ,וניטלה ממנו רק תרומת מעשר מערבים בו ,מפני

שהוא פטור מתרומה גדולה דכתיב "והרמותם ממנו
תרומת ד' מעשר מן המעשר" ולא תרומה גדולה .אבל אם
הקדימו בכרי ונטל ממנו תרומת מעשר אך לא תרומה
גדולה אין מערבים בו מפני שהוא חייב בתרומה גדולה,
דכתיב על הלוים "מכל מעשרותיכם תרימו את כל תרומת
ד' " ,ואינו כמו בשיבולים הנ"ל ,כיון דאידגן.
מעשר שני והקדש שנפדו מערבים בהם ,אף אם לא נתן
את החומש ,דאין החומש מעכב .ואם לא נפדו כלל אין
מערבים בהם אע"פ שיכול לפדותם ,ואפי' נפדו שלא כהלכתן
כגון מעשר שפדאו ע"י אסימון )וכתיב "וצרת הכסף" כסף
שיש עליו צורה .ולרבי דוסא מחללים על אסימון ,לפי שהוא עשוי
במשקל ורוחב כראוי ובקלות אפשר לעשות לו צורה ,אבל אין מחללים

על מעות הניתנות לסימן בבית המרחץ .תוד"ה שפדאו( והקדש
שחיללו ע"ג קרקע )וכתיב "ונתן הכסף וקם לו" ,ומ"מ
מחללים מעות הקדש על הבנין ,דלענין זה תלוש ולבסוף חיברו הוי

תלוש ,אי נמי חשיב תלוש לפי שאם אינו קדוש הוא עומד לתלישה(,
אין מערבים בהם.

כהנים מערבים בחלה ותרומה.
שליחות בעירוב -אין לשלוח עירוב תחומין עם חרש
שוטה וקטן )ובעירובי חצרות מועיל לגבות את העירוב ע"י
קטן .לרש"י החילוק הוא שעירובי חצרות א"צ מעשה ,אלא כל
שרשותם מעורבת מהני ,כדתנן שאם בעה"ב היה שותף עם שכניו א"צ
לערב ,אבל עירובי תחומין זו קנית שביתה וזה לא מועיל ע"י קטן .ולתוס'
)ד"ה כאן( אם הקטן הניח את העירוב במקומו מהני ,וה"ה בפיל וקוף,
והנדון כאן כשאין ידוע שהקטן הניח שם ,שבעירוב חצרות שזה דרבנן
סומכים עליו ,ובעירוב תחומין דאסמכוה רבנן אקרא אין סומכים עליו(,

וכן השולח עירוב עם מי שאינו מודה בעירוב ככותי אינו
עירוב ,ואם אמר לאחר לקבלו
מערב עליו ,ורואה שהם לוקחים אל המקבל את העירוב הרי
זה עירוב ,ולא חיישינן שלא קיבלו ממנו ועירבו עליו ,דחזקה
שליח עושה שליחותו ,וכן בנתן לפיל או קוף המלומדים לכך
להוליכו לא מהני ,ואם אמר לאחר לקבלו ממנו וראה
שלקחו עד המקבל מהני דחזקה שליח עושה שליחותו.
ממנו לפני שיגיע לשם והמקבל

ל"ב .חזקה שליח עושה שליחותו -לרב נחמן אין
סומכים על חזקה שליח עושה שליחותו אלא בדרבנן
דאי נמי לא עביד לא חמיר איסורא ,כגון בעירובי תחומין ,אבל
בדאורייתא לא ,ומה שמותר לרחוקים מירושלים שאינם
יודעים אם קרב העומר לאכול את החדש מחצות ,משום
שיודעים שאין בי"ד מתעצלים בו ,משא"כ בסתם
שליח ,ומה שמותר לאשה שצריכה להקריב שתי תורים

לתת מעות

בשופר שכתוב עליו קינים ,שבו נותנים מעות קיני

חובה ,ולטבול ולאכול קדשים בערב ,משום דבית דין של
כהנים בודקים בכל יום שלא נשארו מעות בשופר כדי שלא
יאכלו הנשים קדשים בטומאת הגוף .ולרב ששת אף
בדאורייתא חזקה שליח עושה שליחותו ,ועל כן מותר
לרחוקים לאכול חדש כבר מחצות )דבסתם שליח
ממתינים כל היום( ,ומותר לאשה לתת מעות בשופר
ולטבול ולאכול קדשים .רבינו שמשון מפולירר"א פוסק כרב
ששת ,דבה"ג פוסק הלכה כרב נחמן בדיני וכרב ששת באיסורי ,ולר"ת
נראה שהלכה כרב נחמן כדמשמע בכמה סוגיות ,ור"י אומר שאין
ראיה מאותם סוגיות ,דגם לרב ששת אין אומרים חזקה שליח עושה

שליחותו אלא במקום שאם לא יעשה שליחותו יבוא המשלח לידי
עבירה אם יסמוך עליו .תוד"ה רב ששת.

האומר לחבירו צא ולקוט תאנים מתאנתי אוכל מהם
עראי בלא מעשר ,ואם קבע מעשרם ודאי מעשרות ודאין
תרומה גדולה וכל דיני הפרשה ,ואין ספק שמא בעה"ב עישר עליהם
ממקום אחר ,כיון שאינו יודע כמה ליקט .ואם אמר לו חבירו
מלא לך כלכלה זו שבעה"ב יודע כמה ליקט ,אוכל מהם
עראי ,ואם קבע בעם הארץ שאינו חושש בלפני עוור ,שאמר
לחבר ,מעשרם דמאי ואוכל בעצמו את המעשרות של הלוי
והעני ,אבל בחבר שאמר לעם הארץ וחבר אחר שומעו,

לרבי א"צ לעשר דחזקה על החבר הראשון שאינו מוציא
מתחת ידו דבר שאינו מתוקן ,דכיון שהפירות שלו עליו
מוטלת הפרשתם וחייש אלפני עוור ,ואף שאינו מן המוקף
עביד חבר איסורא זוטא כדי שלא יעבור עם הארץ
איסורא רבה) ,דאף שאין אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה
חברך ,שאני הכא שהוא גורם לו לעבור .ור"י אומר שרק היכא שפשע,
כגון בהדביק פת לתנור סמוך לחשיכה אפילו בשוגג ,אין אומרים
לאדם חטא בשביל שיזכה חברך ,משא"כ היכא דלא פשע .והא דשרי
לשחרר חצי שפחה וחצי בת חורין כשנהגו בה מנהג הפקר אע"ג
דעובר בעשה ,שאני התם שכיון שהיא להוטה אחר זנות א"א שלא
תכשיל בני אדם ודמו לאונסים ,ועוד דהוה ליה כמצוה דרבים .תוד"ה
ולא( .ובסתם שליח זה תלוי במחלוקת אם אומרים
בדאורייתא חזקה שליח עושה שליחותו או לא) ,ואף
שמעשר פירות דרבנן ,ורב נחמן מודה שבדרבנן סומכים על חזקה
שליח עושה שליחותו ,מ"מ כיון שעיקר שם מעשר מן התורה חשיב
ליה כשל תורה .תוד"ה תאנים( .ולרשב"ג מעשרם ודאי ,דלא

נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף ,אפי' כדי שעם
הארץ לא יעשה איסור גדול.

נתן העירוב שלא במקום שביתתו
עירוב תחומין צריך להניחו במקום שרוצה לקבוע שם שביתה ,או
במקום שיוכל ליטלו משם בבין השמשות ולהביאו אליו בלא
לעבור על איסור הוצאה דאורייתא ,ובמקום שיש איסור דרבנן ,זה
תלוי במחלוקת אם איסורי שבות אסורים בבין השמשות או לא,
וכדלהלן.

ל"ב :ל"ג .נתינת עירוב ע"ג אילן-
אם האילן עומד ברה"י אף אם נתנו למעלה מי' טפחים
עירובו עירוב ,דהכל רשות אחת ,דרה"י עולה עד לרקיע.
ואם האילן עומד ברה"ר ,אם נתכוין לשבות על האילן אף
בהניחו למעלה מי"ט עירובו עירוב ,כיון שהוא ועירובו
נמצאים במקום אחד .ואם נתכוין לשבות תחת האילן,
למטה מי' עירובו עירוב ,ואף שאסור להשתמש באילן
בשבת ,תנא דמתני' ס"ל כרבי דכל דבר שהוא משום שבות
לא גזרו עליו בבין השמשות שהיא שעת חלות העירוב ,כיון שבין
השמשות הוא ספק ,ובשבת אסור ליטלו מהאילן )אא"כ הוא
נמצא פחות מג"ט מהקרקע ששם אין איסור להשתמש באילן(,
וא"צ שהעירוב יהיה ראוי לו גם בשבת) ,ולרבנן אם העירוב נמצא
במקום שאסור ליטלו אינו עירוב( ,אבל אם הניחו למעלה
מי' ,אם האילן אינו רחב ד' טפחים הוי מקום פטור ואפילו
מדרבנן מותר לו ליטלו משם לרשות הסמוכה ,וא"כ הוי עירוב ,ואם
האילן רחב ד' טפחים אין עירובו עירוב ,דבעינן הוא ועירובו
במקום אחד ואינו יכול ליטול את העירוב מהאילן למקומו בבין
השמשות שאז חל העירוב ,דזה הוצאה מרה"י לרה"ר) ,אבל בפחות מי"ט
אף דהוי כרמלית הא מוקמי לה כרבי דלא גזרו על שבות בבין השמשות(,

ואף שהנותן את עירובו יש לו ד' אמות ,והוי רה"י שהיא
עולה עד לרקיע וא"כ זה נחשב שהוא ועירובו נמצאים במקום אחד,
איירי מתני' באילן שנופו נוטה חוץ לד' אמות לפחות מי'
טפחים וחוזר וזוקף למעלה מי' טפחים )ואיירי שתחתיו סתום ,דאל"כ
כיון שהגדיים בוקעים תחתיו לא הוי רה"י ,אי נמי כגון שיש גובה י'
באותה זקיפה דהוי רה"י אף אם גדיים בוקעים תחתיו .תוד"ה דהדר .ואם
האילן רה"י ונתנו בכלכלה ,הכלכלה נחשבת לחורי רה"י ,ואין לחוש אם
תחתיה בוקעים גדיים .תוד"ה אי( ,ונתכוין לשבות בעיקרו ,וממילא
אם הניחו למטה מי' טפחים עירובו עירוב כיון שהוא יכול לצאת חוץ לד'
אמותיו כמה שירצה ולקחת את עירובו ולהביאו למקומו פחות פחות מד'
אמות )וממילא אפי' ברחוק הרבה ממקום שביתתו יכול להביאו .ומהר"י
מפרש שגם ברחוק יכול להביאו בבת אחת למקום שביתתו ,דכיון
שהעקירה היא מכרמלית אין בהנחה אלא משום שבות .תוד"ה הכא(.
דאין לד' אמות של מקום שביתתו דין רה"י לגבי איסור הוצאה בשבת
שהרי אין שם מחיצות ואין כוונת השובת להחשיב את המקום לרה"י
לענין איסור ,אבל אם הניחו למעלה מי' טפחים אין עירובו עירוב מפני
שאם יטלו הוא מוציא מרה"י לרה"ר ,ואינו יכול להביאו לתוך ד'
אמות שלו דרך למעלה מי' והיינו שיעלה לאילן למעלה מי' טפחים
ויטול את העירוב ויביאו למעל מקום שביתתו ,וד' אמות שלו עולות עד
לרקיע) ,אבל לא יורידו למטה ,דמוציא מרה"י לרה"ר .אמנם האויר שמעל
המקום שאינו גבוה י' הוי כרמלית ולא רה"י .תוד"ה והא( ,איירי
שרבים מכתפים עליו במקום הגבוה ט' מחוץ לד' אמותיו ,וכשיביאו

למעלה מי' דרך אויר אותו מקום הוא עובר באויר רה"ר ,והמושיט מרה"י
לרה"י דרך אויר רה"ר אפילו למעלה מי' חייב ,דבדיוטא אחת המושיט
חייב והזורק פטור) ,והכא חייב אפילו בב' דיוטות דאינו מושיט אלא
מעביר .והקשו התוס' )שם( שהרי יכול לזרוק את העירוב ,ותירצו שכיון
שבקלות יכול לבוא לידי איסור דאורייתא זה אסור בבין השמשות גם
לפי רבי( וכדאמר עולא שאם יש ברה"ר עמוד גבוה ט' )שזה
רה"ר ,אבל פחות מט' הוי כרמלית ,ופחות מג' הוי כארעא סמיכתא(
ורבים מכתפים עליו וזרק ונח על גביו חייב מפני שעקר
בתחילת ד' והניח בסוף ד' ברה"ר ,אבל אם אין רבים מכתפים עליו אין
דינו כרה"ר ופטור .והתוס' )שם( מבארים בשם ר"י ששאלת הגמ' היא
שהוא יכול להביאו ולהניחו במקום שפחות מי' שהוא כרמלית ,ומשם
יביאו לעיקרו של אילן ,ומשני שרבים מכתפים עליו והוי רה"ר וממילא
אינו יכול להניחו שם.

תמצית ההלכה-
המניח עירובו ברשות אחת ונתכוין לקבוע שביתתו ברשות
אחרת ,אם שביתתו ברה"י והעירוב ברה"ר או איפכא ,שאסור
מדאורייתא להעביר בשבת את עירובו למקום שביתתו ,ואין התר
לקחתו לאוכלו בבין השמשות )שהוא זמן קנית העירוב( ,אינו
עירוב .אבל אם נתכוין לקבוע שביתתו בכרמלית והעירוב ברה"י
או ברה"ר או איפכא ,הרי זה עירוב ,כיון שדבר האסור משום שבות
לא גזרו עליו בבין השמשות ,היכא שיש בזה צורך לדבר מצוה או
בשעת הדחק )ואין מערבים אלא לדבר מצוה( ,והמניח עירובו
ברה"ר במרחק ח' אמות ממקום שביתתו ,אף שיכול להביאו
למקום שביתתו פחות פחות מד' אמות שזה איסור דרבנן ,מ"מ
כיון שקרוב הדבר שיבוא לידי מלאכה דאורייתא אסור בביה"ש
ולא הוי עירוב ,אבל בפחות מח' אמות הוי עירוב ,כיון שיכול ללכת
ד' אמות ,ונמצא מטלטלו רק פעם אחת פחות מד' אמות) .סימן
ת"ט(.
אילן העומד בעיבורה של עיר כגון שיש עיר בתוך אלפים אמה
לעירו והוא רוצה ללכת עוד אלפים אמה משם ונתן את העירוב בתוך ע'
אמה ושיריים לעיר ,אפי' אם הניח עירובו על האילן למעלה
מי' טפחים ונתכוין לשבות למטה עירובו עירוב ,דמתא כיון שהיא
מוקפת ישוב ומחיצות כמאן דמליא דמי ,והוי כמו שנתכוין לשבות
למעלה מי' טפחים ,ומהני אף שאינו יכול להביא אליו את העירוב שהרי
האילן רה"י ותחתיו רה"ר .וכן אם האילן חוץ לעיבורה של עיר,

אם העירוב בתוך ד' אמות שלו מהני ,דאמר רבא שהנותן
עירובו יש לו ד' אמות )לכל רוח מלבד האלפים אמה .תוד"ה והא(.
ונ"מ שאף שאם העירוב נתגלגל חוץ לתחום לא הוי עירוב ,מ"מ אם
העירוב בתוך ד' אמות הוי עירוב ,דד' אמות שסביב העירוב נחשבים
כמוקפים מחיצות ,וממילא כמו שהנותן עירובו בבית שמקצתו חוץ
לתחום מהני משום שנחשב שכל הבית נמצא בתוך התחום ,שהרי מותר
לאנשי העיר ללכת בכל הבית ,ה"ה כשהעירוב נמצא בתוך ד' אמות
לתחום ,וממילא הוי כרה"י ורה"י עולה עד לרקיע ,ומהני כיון
שהוא ועירובו במקום אחד ,אף שיש איסור להביא אליו את העירוב.

ל"ג :נתנו בכלכלה ותלאו באילן אם אין באילן ד'
טפחים לרבי הוי עירוב ,ולרבנן תלוי הדין אם מותר
להשתמש בצדדי אילן בשבת ,וכן אם הכלכלה משלימה
למקום ד' ,והיינו כרבי יהודה דס"ל שהמניח עירוב בעמוד
גבוה מי' טפחים צריך שיהיה שם מקום ד' שזה מקום חשוב,
ואז מהני אפי' אם נתכוין לשבות למטה ,דד' אמות שלו נחשבים כרה"י
שהיא עולה עד לרקיע ,ואם אין שם רוחב ד' לא מהני אע"פ שכוונתו
לשבות למעלה) ,ולמטה מי' א"צ רחב ד' דהוי כמונחת ברה"ר(,
וכר"מ דאמר חוקקים להשלים) ,וכתב רש"י דאף שיחד עם
הכלכלה יש שם מקום ד' ,לא הוי רה"י ,כיון שבעיקרו )תוך ג"ט לקרקע(
אין ד' .והתוס' )ד"ה וכלכלה( כתבו שרק אם אין בתחתיתו ג' לא הוי רה"י.
עוד כתבו התוס' )ד"ה ורבי( שמדובר שפי הכלכלה שוה לאילן ,והעירוב
מונח בתחתית הכלכלה רחוק ג' מן האילן ,אבל אם העירוב דוה לאילן
א"צ חקיקה( ,לרבי הוי עירוב ,ולרבנן לא הוי עירוב.

נעץ קנה ברה"ר והניח בראשו טרסקל וזרק מרה"ר ונח על
גביו ,לרבי יוסי ברבי יהודה חייב ,מפני שמחיצות הטרסקל
מקיפות את הקנה ואומרים גוד אחית למחיצות ונמצא הקנה מוקף
מחיצות ארבעה ,אבל במקרה לעיל של הכלכלה לא אמרינן הכי ,דכלכלה
אינה מקפת עביו של אילן ,וכי אמרינן גוד אחית אכתי אית לן למימר
חוקקין להשלים ,ותרתי לא אמרינן.

ביאור דעת רבי ירמיה-
לרב ירמיה דין הכלכלה לעיל איירי שהאילן רחב ד' ,ואין
חסרון שאין הוא ועירובו במקום אחד ,כיון שהיא ארוכה
והוא יכול לנטותה ולהביאה לתוך עשרה וליטול את עירובו בלי
לעקור את הכלכלה .ואין איסור הוצאה בהטית הכלכלה מרה"י לרה"ר,
דס"ל אגד כלי שמיה אגד ,ואחרי שהעירוב נמצא ברה"ר יכול ליטלו משם
ולאוכלו .ואף למ"ד אגד כלי לאו שמיה אגד אין איסור הוצאה דאורייתא,
כיון שהעירוב נח בכלכלה למטה מי"ט שזה כרמלית .תוד"ה הואיל.

ל"ד.

יו"ט שלפני השבת ורוצה לערב בשניהם ,מוליכו

בראשון ומחשיך עליו כדי שיחול העירוב ונוטלו שאם העירוב
יאבד הוא לא מועיל לשבת ,ואיירי שהוא מערב ע"י שליח ,דאם הוא
עצמו הולך לשם הוא יכול לקנות שביתה בלא פת ,ובשני מחשיך
עליו ויכול לאוכלו ואינו יכול לטלטלו משם בשבת) .וביו"ט שאחר
השבת צריך ללכת לפני כניסת יו"ט לראות אם העירוב נשאר שם( .הגמ'

אומרת שגם לרבי ירמיה לא אמרינן שכיון שהיה יכול
להביאו כאילו הביאו ,אלא בכל עירוב צריך להניח את העירוב
במקום שביתתו ,גזירה משום יו"ט שאחר השבת ,שאם יורגל
תמיד להניחו בביתו ולסמוך על מה שיכול להביאו לשם ,יעשה כך גם
ביו"ט שאחר השבת ,ובשבת אין זה מועיל כיון שאינו יכול להביאו לשם.
רש"י .ובתוס' )ד"ה ואמאי( הקשו שהרי בבין השמשות שהעירוב חל אינו
יכול להביאו לשם ,ולכן כתבו שקושית הגמ' היא רק מיו"ט שמותר
לטלטל בו את העירוב.

הניח עירובו בכותל ונתכוין לשבות ברה"ר ,למעלה מי'
אין עירובו עירוב כיון שאינו יכול להעבירו מרה"י לרה"ר ,והיינו
כשהכותל רחוק ממנו ד' אמות) ,דבתוך ד' אמות מהני אפילו למעלה מי'
כדאיתא לעיל לגבי אילן( ,למטה מי' עירובו עירוב אף שהוא רחוק
ממנו ד' אמות ,כיון שיכול להביאו פחות פחות מד' אמות ,דבשבת זה
אסור מדרבנן ובבין השמשות לא גזרו .ואם נתכוין לשבות

בראש המגדל או השובך שהם גבוהים הרבה ,והניח העירוב
בתוכם ,למעלה מי' עירובו עירוב דאף שאינו יכול להביאו אליו,
דאסור להעביר מרה"י לרה"י דרך אויר רה"ר ,מ"מ הוא יכול לרדת לעירוב,
וכל למעלה מי' הוי כמקום אחד ,למטה מי' מהקרקע דהוי כרמלית
אין עירובו עירוב כיון שאינו יכול להביאו אליו )והקשו התוס' )ד"ה
או( שהרי זה איסור שבות ,והברייתא סוברת כרבי שלא גזרו על שבות
בבין השמשות ,ולכן ביארו דאיירי ברה"ר ,כגון בגובה ט' ורבים מכתפים
שם או בחורי רה"ר( ,והוא והעירוב אינם באותו מקום .הגמ' אומרת

שלרבי ירמיה איירי במגדל המחובר ,או ארוך שאם יטה
אותו זה יצא חוץ לד' אמות וכשיקח את העירוב לאוכלו בראש
המגדל )דמקום שביתתו לעולם הוא בראש המגדל ,ולא במקום שבו היה
מתחילה ראש המגדל .תוד"ה הכי( אינו נמצא בד' האמות שנתכוין
לשבות בהם) ,או משום שאינו יכול להביאו אצלו פחות פחות מד' אמות,
דעל שבות כזה גזרו גם לרבי .שם( ,אבל בלא זה הוי עירוב אף
למטה מי' ,כיון שיכול לנטותו ללמטה מי' ויטלנו מכרמלית
למקום שביתתו )כרבי שלא גזרו על שבות בבין השמשות( .ואיירי

שאין העירוב קשור בחבל דרך חלון בראשו ,דא"כ הרי יכול
להביאו אליו דרך תוכו של מגדל ולאוכלו דמוציא מכרמלית לרה"י
והוי עירוב אפילו כשהוא למטה מי' .לישנא אחרינא שמעתי ועיקר
שנתכוין לשבות בראש המגדל או השובך איירי ג"כ בהניח עירובו בכותל,
שבזה אם הניחו למעלה מי' הוי עירוב כיון שיכול להביאו מהכותל למגדל
הסמוך לו ,ולמטה מי' כגון בטפח התשיעי ורבים מכתפים עליו דהוי רה"ר
אינו עירוב כיון שאסור להעביר מרה"ר לרה"י ,ועל זה שאלה הגמ' שהוא
יכול לנטות את המגדל לרה"ר וזה יהיה כרמלית כיון שהוא רחב ד' ואינו
גבוה י' ,והגמ' מתרצת שהמגדל מחובר ,או שהוא ארוך שאם יטה יתרחק
ראש המגדל ד' אמות מהכותל ,ואינו יכול להביאו אצלו דנמצא מעבירו
ד' אמות ברה"ר ,או שמקום שביתתו רחוק ד' אמות מעירובו .ואם העירוב
קשור מבעוד יום יכול להביאו אצלו דרך חלון אפילו מרה"ר לרה"י ,דהיכא
שאיגודו בידו אינו אסור אלא משום שבות ,דלרבי זה מותר בבין
השמשות.

ל"ד :נתנו בבור אם הבור ברה"י הרי הבור ג"כ רה"י,
ופשיטא דמהני אפילו בעמוק מאה אמה .ואם הבור
ברה"ר ,אם נתכוין לשבות בבור הרי הוא ועירובו במקום
אחד ,ואם נתכוין לשבות מחוץ לבור הרי הוא במקום אחד
ועירובו במקום אחר) ,אמנם אם נתכוין לשבות בתוך ד' אמות מהני.
תוד"ה אי( ,ואם הבור בכרמלית ,לרבי דכל שהוא משום
שבות לא גזרו עליו בין השמשות הוי עירוב אפילו אם
נתכוין לשבות מחוץ לבור והבור רה"י.
נתנו בראש הקנה גבוה ק' אמה -לרבנן דווקא בתלוש
ונעוץ הוי עירוב שאע"פ שלמעלה זה רחב ד"ט )שהרי צריך לערב
במקום ד'( ,לא הוי רה"י ,כיון שאינו רחב ד"ט למטה ,אבל במחובר

לא הוי עירוב כיון שאסור להורידו משם משום משתמש
באילן ,וגזרו על שבות בבין השמשות ,ובשיטת רבי י"א
שבכל גוונא הוי עירוב דלא גזרו על שבות בבין השמשות,
ולרבינא אף לרבי צריך תלוש ונעוץ שמא יקטום כיון שהקנה
הוא רך ,ויתחייב משום קוצר ,אבל אילן הוא קשה ואין חוששים בבין
השמשות שמא יעלה ויתלוש.

קנים רכים מותר להשתמש בהם בשבת ,והם מין ירק
והוו כלאים בכרם )וכן קידן ואורבנין( ,אבל קנים קשים
) -עוזרדים( אסור להשתמש בהם ,והם )וכן אטדין
והיגין( מין אילן ואינם כלאים בכרם .וקידה לבנה הוא
אילן ואסור להרכיב עליו פיגם שהוא ירק.

נתנו במגדל ואבד המפתח
כפי שנתבאר בדפים הקודמים )ל"ב - :ל"ד (:צריך להניח עירוב
תחומין במקום שהמערב יכול לקחתו משם .הגמ' כאן דנה מה
הדין בנתנו במקום נעול ואין בו מפתח ,והדין תלוי האם יש איסור
שבת בשבירת המקום שהעירוב נמצא בו ,וכדלהלן.

איתא במתני' נתנו במגדל ואבד המפתח הרי זה עירוב,
ר"א אומר אם אינו יודע שהמפתח במקומו אינו עירוב.

ואיירי שהמגדל ברה"י ,שאם היה לו מפתח אין בזה שום איסור ,דהוא
ועירובו ברה"י .וצ"ב דכיון שאינו יכול להוציא את העירוב הרי הוא
במקום אחד ועירובו במקום אחר .והקשו התוס' )ד"ה ואמאי(
דבפשטות איירי במגדל של עץ ,וא"כ כמו שמותר לשבור חבית כדי
לאכול גרוגרות יהיה מותר לשבור את המגדל ,דאין בנין וסתירה בכלים.
ותירצו דאיירי במגדל גדול ששייך בו בנין וסתירה ,או שבאמת יש בנין
וסתירה בכלים ,ורק במוסתקי )חבית העשויה מחתיכות מדובקות(
מותר ,אמנם בירושלמי משמע שבכל כלי עץ אין איסור סתירה.

לרב ושמואל איירי במגדל של לבנים שהם סדורות עם
אויר ביניהם בלא טיט שאין בהוצאת הלבנים איסור סתירה ,ואיירי
ביו"ט וכר"מ שמתיר לפחות את הלבנים ביו"ט )כדי ליטול
משם פירות ,ולת"ק רק אם נפחת מאיליו מותר ליטול
משם פירות ואין בזה משום מוקצה ,כר"ש .רש"י .והתוס' )ד"ה נוטל(
הביאו שרש"י בביצה מפרש שכיון שהאיסור לפחות הוא רק דרבנן אין

בזה איסור מוקצה( ,אבל בשבת שאסור -לסתור אין עירובו עירוב
כיון שהוא נמצא במקום אחד ועירובו במקום אחר ,ואף
אם המפתח נמצא בעיר או בשדה בשבת אינו עירוב ,כיון
שאינו יכול לטלטלו ,ואף שכרמלית איסור הטלטול בה
הוא מדרבנן ס"ל כרבנן דדבר שהוא משום שבות גזרו עליו
בין השמשות .ולר"א דברייתא אם המפתח בעיר עירובו
עירוב )אע"פ שבבין השמשות המפתח היה אבוד .תוד"ה בעיר( ,כיון
שיכול להביאו דרך גגות חצרות וקרפיפות ,דס"ל כר"ש דגגות
חצרות וקרפיפות הם רשות אחת לכלים ששבתו בתוכם,
אבל אם המפתח נמצא בשדה אין עירובו עירוב דלא מצי
לאתויי ,וכרבנן כנ"ל .ור"א דמתני' או דאיירי דווקא בשדה וכר"א
דברייתא ,או דס"ל שאף בעיר אינו עירוב ,דס"ל שאסור לפחות את
הלבנים ודלא כר"מ ,ולא ס"ל כר"ש שמותר לטלטל בגגות חצרות
וקרפיפות .רש"י .והתוס' )ד"ה חסורי( כתבו שמתני' איירי ביו"ט ונחלקו
אם מותר לסתור או לא ,ובברייתא נחלקו אי הוי מוקצה .עוד כתבו התוס'
שבעירובי חצרות אע"פ שיודעים שאין המפתח במקומו הוי עירוב,
דבעירובי חצרות הקילו.

ל"ה .לרבה ורב יוסף איירי במגדל של עץ ,שלת"ק
הוא כלי ואין בנין וסתירה בכלים ,ולר"א הוא אוהל ויש בו
בנין וסתירה .ומה שמצינו בברייתא שזב שהקיש )באגרופו
ויש עליו בית יד או שהקיש ע"י חתיכת עץ שאינו מטמא בנגיעה( ע"ג
שידה תיבה ומגדל הם טמאים ,ורבי נחמיה ורבי שמעון
מטהרים ,נחלקו אם הם כלים או אוהלים ,ואהל אינו מקבל
טומאה.
אביי מביא ברייתא שאהל שניסט כגון שאינו תקוע חזק ואינו
כבד טמא ,וכלי שאינו ניסט טהור ,וכן קתני בסיפא של
הברייתא הראשונה שאם הסיט וזזו משהו ממקומם הם טמאים,
ורק בהרעידם ע"י שטפח על הקרקע טהורים דכח כוחו הוא,
ובהכרח שבהסט טמא לכו"ע ,ואפילו באהל ,ובהרעיד טהור
אפילו בכלי ,ונחלקו אם ברעדה מחמת כוחו שהקיש עליהם
ממש והם רק רעדו מטמא בהסט ,וא"כ במתני' אם זה גדול זה אהל
ואין עירובו עירוב ואם זה קטן שאינו מחזיק מ' סאה בלח זה כלי ,וצ"ל

דמתני' איירי במנעול הקשור בחבל שאפשר לחותכו
בסכין) ,דאם יכול לחותכו בידו מהני לכו"ע ,דמקלקל הוא ושרי ,ואין
חתיכה אסורה אלא במחובר ,ואף שהאהל מחובר וגזרו חכמים שלא
לחתוך מבנין מחובר ,כיון שזה איסור דרבנן לא גזרו עליו בין השמשות.
רש"י .אבל התוס' כתבו שלקמן מבואר שכשיש איסור מוקצה לא הוי
עירוב ,ומבואר דלית ליה דרבי ,אלא הכא איירי בכלי שמותר לחתוך ביד(,

דת"ק סובר כרבי יוסי שכל הכלים ניטלים בשבת חוץ
ממסר הגדול ויתד של מחרישה ,ור"א ס"ל כרבי נחמיה
דאין הכלים ניטלים אלא לצורך תשמיש המיוחד להם,
וסכין מיוחד לחתוך לחם ובשר ואוכלין ולא חבלים ,אמנם אם המפתח
בעיר הוי עירוב כיון שיכול להביאו דרך גגות חצרות וקרפיפות.

תמצית ההלכה-
הנותן עירובו במגדל של בנין ,או במגדל המיטלטל שיש בו מ'
סאה שיש בסתירתו איסור דאורייתא ,ונאבד המפתח קודם
תחילת בין השמשות ממקום שהניחו ואינו יודע היכן הוא ,וא"א
להוציא את העירוב ללא מלאכה דאורייתא ,אינו עירוב) ,ובבה"ל
דן מה הדין אם המגדל עשוי מלבנים סדורות בלא טיח( ,ואם
המנעול קשור בחבל הוי עירוב ,דאין איסור דאורייתא בפסיקתו.
ואם נמצא המפתח בשבת במקום רחוק ,אם יכול להביאו משם
בלא מלאכה דאורייתא כגון שזה כרמלית הוי עירוב ,אבל אם צריך
לעבור ברה"ר אינו עירוב .ואם המפתח נשאר במקומו אלא שהוא
לא זוכר היכן הניחו הוי עירוב ,כיון שמצוי שיזכר) .סימן שצ"ד(.

נתגלגל העירוב חוץ לתחום יותר מד' אמות מבעוד יום
אינו עירוב ,דכיון שהעירוב רחוק יותר מאלפים אמה מביתו ,בין אם
קנה שביתה בביתו ובין אם קנה במקום עירובו אינו יכול ללכת לשם
לקחת את העירוב .וכתבו התוס' )ד"ה נתגלגל( שאף אם תחומין דרבנן
ואף לרבי שלא גזרו על שבות בבין השמשות והיה יכול ללכת למקום
העירוב ,לא הוי עירוב ,דכיון שאם חל העירוב הוא נמצא חוץ לתחום ואין
לו אלא ד' אמות ,תיקנו חכמים שלא יחול העירוב אלא כשהוא בתוך
התחום .משחשכה הרי זה עירוב כיון שהעירוב כבר חל בבין

השמשות ושבת הואיל והותרה הותרה .ואם העירוב בתוך ד' אמות
לתחום אף מבעוד יום הוי עירוב ,כיון שהנותן עירובו יש לו
ד' אמות כיון שנתכוין לקנות שם שביתה ,וכיון שהד' אמות מובלעים
בתחומו הוי כנותן העירוב בתחומו ,וכמו שהנותן בבית שבסוף התחום
שאפילו הוא אלף אמה מהלך את כולו וחוצה לו אלפים אמה.

נפל עליו גל מבעוד יום ,אם יכול לסלק האבנים בידו
ולקחתו הרי זה תלוי במחלוקת רבי ורבנן אם גזרו על
שבות בבין השמשות דטלטול אבנים שבות ,ואם צריך מרא
וחצינא דהוי מלאכה ולא שבות ,אף לרבי אינו עירוב) .וקמ"ל
שאף שהעירוב נמצא כאן אינו עירוב ,ובנתגלגל קמ"ל
שאף שלפעמים הרוח תחזיר את העירוב לא הוי עירוב(.
נשרף העירוב או שהיה תרומה ונטמא מבעוד יום ,אינו
עירוב.

ספק בעירוב ובטומאה
נתבאר לעיל כמה אופנים שהעירוב נפסל בהם ,הגמ' להלן דנה מה
הדין כשיש ספק האם העירוב היה פסול בבין השמשות )שזה זמן
חלות העירוב( או לא ,וזה תלוי האם תחומין דאורייתא או לא,
והאם הולכים אחרי חזקה ,וכדלהלן.

ל"ה :אם לא יודעים אם העירוב נפסל )נתגלגל או נפל
עליו גל או נשרף או תרומה שנטמאת( מבעוד יום או
משחשכה ,לר"מ ור"י הרי זה חמר גמל שאם חל העירוב אסור
לו ללכת לצד השני של ביתו ,ואם לא חל העירוב אסור לו ללכת לצד
השני של העירוב ,ממילא מותר ללכת רק בין ביתו לעירוב .ורבי יוסי

ור"ש אומרים שספק עירוב כשר ,וכדלהלן.
שיטת ר"מ שתחומין דאורייתא ועל כן ספק עירוב פסול
דספיקא דאורייתא לחומרא ,שהרי מצינו לר"מ שטמא שיש
ספק אם טבל )או שיש ספק אם היה במקוה מ' סאה ,או
שיש ב' מקוואות ורק אחת יש בה מ' סאה ויש ספק היכן
טבל .והתוס' )ד"ה ספק( דנים מה הדין בספק ספיקא( ,בטומאה
דאורייתא כגון אב הטומאה ,ספיקו טמא ,ובדרבנן )כגון שאכל
או שתה דבר טמא ,או שבא ראשו ורובו במים שאובים ,או
שנפלו על ראשו ורובו ג' לוגין מים שאובים ,ויש ספק אם
טבל וכנ"ל( ספיקו טהור ,ומה שאמר ר"מ שמעתי
שמקדרין בהרים להקל למדוד מדרון בחבל של ד' אמות ,התחתון
נותנו כנגד ליבו והעליון נותנו כנגד מרגלותיו ,ומשתכרים בכל ד' אמות
כשיעור חצי קומת אדם) ,ואם יכול להבליעו בחבל של נ' אמה מבליעו(,
אף שאין מקדרין בערי מקלט שגם תחומה קולט ובעגלה
ערופה לדעת מי העיר הקרובה אל החלל ,אלא מודד גם את המדרון,

כיון שהם דאורייתא ,זה אמר ר"מ בשם רבו ,והוא עצמו
סובר שאין מקדרין בעירוב כיון שתחומין דאורייתא.
הגמ' שואלת למה ר"מ לא אזיל בתר חזקה לומר
שהתרומה נטמאת משחשכה ,כמו שאמר ר"מ בנגע באחד
בלילה ולמחר מצאו מת שהנוגע טהור משום חזקה אף שזה
ספק דאורייתא) ,ולחכמים כל הטומאות כשעת מציאתן.
וכתבו התוס' )ד"ה ואמאי( שר"מ מטהר אפילו ברה"ר ,וחכמים מטמאים
אפילו ברה"ר ,אמנם דווקא לתרומה וקדשים טמא ,כדמבואר בריש נדה
שאשה שראתה דם להלל וחכמים מטמאה מעת לעת או מפקידה
לפקידה דווקא לתרומה וקדשים ,אבל בחולין טהור אף ברה"י .ושמאי
מטהר אפילו לקדשים משום דס"ל שאשה נחשבת כבדוקה או משום
ביטול פריה ורביה .ור"מ מטמא מעת לעת אפילו ברה"ר ,משום שבאשה
איכא ריעותא מגופה( .ובתוס' )ד"ה אמר( דנים אם יש לאדם חזקת
תחום ביתו לומר שלא חל העירוב )כמ"ש רש"י לקמן( ,או שאין כזו
חזקה.

רבי ירמיה מבאר דמתני' איירי שהשרץ היה על העירוב כל
בין השמשות דכיון שתחילת בין השמשות זה ערב שבת א"כ ודאי
נטמא מבעוד יום ,והגמ' שואלת א"כ איך רבי יוסי מכשיר ,וכן
קשה למה לר"מ ור"י זה ספק) .תוד"ה בהא( .ורבה ורב יוסף
מבארים דברי רבי ירמיה )תוד"ה אמר( דמתני' איירי בשתי כיתי
עדים המכחישות זו את זו מתי נטמא העירוב ,ובהא לא
אזלינן בתר חזקה כיון שיש ב' עדים כנגד החזקה) ,ואף דבכתובות
אמרינן דבתרי ותרי הולכים אחרי חזקה אפילו בדאורייתא ,שאני הכא
דהשתא ודאי טמאה היא .תוד"ה הכא( .ולרבי יוסי כשר דאוקי תרי
לבהדי תרי ואוקי תרומה אחזקה קמייתא ,אבל בנגע באחד בלילה שאין
תרי כנגד החזקה ,הולכים לר"מ אחרי החזקה.

ל"ו.

ולרבא אין קושיא מנגע באחד בלילה ואפילו בתרי ותרי

ר"מ מטהר ,דשם יש ב' חזקות לטהר ,העמד מת על חזקתו שהיה
חי ,והעמד טהור על חזקתו ,ובמתני' יש רק חזקה אחת לתרומה,
וע"י חזקה אחת לא מרעינן סהדי.

שיטת רבי יוסי שספק עירוב כשר כיון שתחומין דרבנן,
ואין לחוש שיקילו בספק בשאר איסורי שבת דאורייתא ,דלא דמו
מלאכות לתחומין ,ודווקא בעירב בתרומה שהיתה טהורה

ונטמאה ואין ידוע אם מבעוד יום או משחשכה ,וכן בפירות
שספק אם נדמעו מבעוד יום או משחשכה והיינו שנפל לתוכם
תרומה וס"ל כסומכוס שאין מערבים לישראל בתרומה ,אי נמי נדמעו
היינו שנפל לתוכם טבל דאסור אף לכהן ,דמעמידין העירוב על

חזקתו וכשרה ,אבל כשהספק היה כבר כשהניח את
העירוב אם נטמאת התרומה ואם נתקנו הפירות ,אין
עירובו עירוב ,כיון שאין חזקה .או שהפירות היו טבל וספק
אם נתקנו ,מעמידים על החזקה ואין עירובו עירוב .וכל זה
לענין עירוב אבל בספק אם טבל )וכנ"ל( האדם טמא,
דטומאה יש לה עיקר מן התורה ,ואם נתיר בספק דרבנן יבואו
להתיר בספק דאורייתא .ואב"א רבי יוסי עצמו סובר שספק
לחומרא אפילו בספק דרבנן ,ומה שאמר שספק עירוב כשר
היינו בשם רבו אבטולמוס .ולרבא בטבילה החמיר רבי יוסי
משום חזקת הטמא ,ואיירי במקוה שלא נמדד מעולם,
דאם יש חזקת כשרות למקוה רבי יוסי מטהר ,ובמשנה יש
חזקת האדם בתחום ביתו וחזקת תרומה טהורה ,ובדרנן אזלינן לקולא.
ואין לומר הרי חסר לפניך ,דלא מיירי בנמדד ונמצא חסר) .תוד"ה
אדרבה( .עוד כתבו התוס' )ד"ה במקוה( שבספיקא דרבנן לא אומרים
שצריך לטבול את הטהרות אפילו לרבי יוסי ,אבל לגבי אדם לרבי יוסי
אומרים לו שילך לטבול.

תמצית ההלכה-
עירוב שנתגלגל פחות מארבע אמות מחוץ לתחום ,הוי עירוב אף
אם נתגלגל מבעוד יום ,שהרי מקום עירובו קונה לו ד' אמות מלבד
האלפיים ,ואף אם גלגלו בכונה ואף אם הניחו מתחילה באמצע
התחום הוי עירוב ,אבל אם נתגלגל ד' אמות מחוץ לתחום לא הוי
עירוב ,ונשאר לו תחום ביתו .ואם יש ספק אם העירוב היה ראוי
בזמן בין השמשות ,כגון שאבד או נשרף או תרומה שנטמאת או
שנתגלגל חוץ לד' אמות מסוף התחום ,ואין ידוע אם זה קרה לפני
ביה"ש או אחרי ,העירוב כשר מספק .אמנם במקום שאין חזקת
כשרות ,כגון שיש ספק אם הונח ,לא הוי עירוב ,וכן בהניח ספק
תרומה טמאה או ספק טריפה לא הוי עירוב ,דמלבד שאין כאן
חזקת כשרות ,גם לא הוי סעודה הראויה ביה"ש) .סימן ת"ט(.

היו לפניו שתי ככרות אחת טהורה ואחת טמאה ואין
ידוע איזה ,ואמר עירבו לי בככר הטהורה ,בין לרבי יוסי בין
לר"מ אינו עירוב ,דבעינן סעודה הראויה מבעוד יום ,משא"כ
במתני' שמעיקרא היתה ראויה ועכשיו נולד בה הספק ,ולא אמרינן
דאף לר"מ הוי עירוב כיון שיש כאן ככר אחת שהיא ודאי
טהורה.
אמר ככר זו היום חול ולמחר קודש ועירב בה שלוחו ,הוי
עירוב ,דבבין השמשות מספיקא לא נחתא ליה קדושה,
אבל אמר ככר זה היום קודש ולמחר חול שתתחלל על מעות
שיש לי בבית ,לא הוי עירוב ,דמספיקא לא פקעה ליה
קדושה.
עירוב בדבר שיהיה ראוי רק בשבת -כלי טבול יום
שמילא בו משקה מעשר שהוא טבל –שלא הפריש ממנו הלוי
תרומת מעשר ,דאכילתו אפילו ע"י כהנים מחייבת מיתה ,ולא חזי
לעירוב ,וטבול יום מותר בנגיעה בחולין ובמעשר אע"פ שלא הורמה ממנו
עדיין תרומה ,ואמר שיחול עליו שם תרומה על החבית
משתחשך ויעריב שמשו שהיא כשרה לתרומה ,דבריו קיימים
והתרומה טהורה ,ואם אמר שמשקה זה יהיה עירוב לא אמר
כלום דבבין השמשות זה עדיין טבל ,לרבא הטעם משום דסוף
היום והיינו תחילת בין השמשות קונה עירוב ואז זה עדיין טבל,
)וכתבו התוס' )ד"ה מאי( שרבא מפרש כך את הברייתא ,אבל רבא עצמו
סובר שתחילת היום קונה עירוב( ולרב פפא אפילו אם תחילת
היום של שבת והיינו סוף בין השמשות קונה עירוב ,אינו עירוב,

דבעינן סעודה הראויה מבעוד יום.

דין ברירה בעירוב וכו'
הגמ' מביאה מחלוקת אם אפשר להחיל חלות מסוימת שהיא
תלויה בדבר שיתחדש אח"כ ,דנתברר למפרע שזה מה שחל ,או
שאין אומרים שנתברר למפרע ,וא"כ לתלות חלות בדבר עתידי.
המקרים שדנה הגמ' בהם מצד ברירה -א' אם באו נכרים מן
המזרח עירובי למזרח וכו' .ב' תרומה על מה שאני עתיד להפריש.
ג' ששתי נשים יקנו יחד קינים והכהן יחליט מה לכל אחת .ד' פטור
ממעשרות בקונה עבורו ועבור עם הארץ .ה' חילול על סלע
שתעלה מן הכיס .ו' עירוב לשבתות הרבה רציתי אלך לא רציתי
לא אלך.

ל"ו :תנאי ודין ברירה בעירוב -מבואר במתני' שאפשר
להתנות על העירוב שיחול רק אם יבואו נכרים או חכם ,וכן
להניח עירוב בשני הצדדים ולומר שיחול רק אחד מהם,
)כגון שאם יבואו נכרים גובי מס לצד אחד יחול לצד השני,
או שאם יבוא חכם לדרוש לרבים או שיבואו נכרים שהם
מושלי העיר לצד אחד מחוץ לאלפים אמה של העיר ,יחול
העירוב לאותו צד שיבואו ,ואם יבואו משני הצדדים ילך

למקום שירצה( ,או שלא יחול כלל )כגון אם לא יבואו
נכרים או חכם( ,ויוכל ללכת אלפים אמה לכל רוח ולא יפסיד לאחד
הצדדים .ואם אחד מהחכמים הוא רבו לר"י ילך למקום רבו
דקים לן בגויה שבשעת קנית העירוב היה דעתו שיקנה העירוב שלצד

רבו ,ולרבנן ילך למקום שירצה ,דפעמים הוא מעדיף
לשמוע רב אחר.
מבואר ממתני' שיש ברירה ולכן יכול להתנות שיחול העירוב לצד
מסוים לפי מה שיקרה אח"כ בשבת עצמה ,דאם אין ברירה יש לחוש
שבשעת חלות העירוב היה דעתו על הצד השני ממה שהתברר אח"כ.

שיטת איו שא"א לעשות תנאי על עירוב היכא דתלוי
בברירה ,ורק היכא שכבר הגיע החכם לפני בין השמשות ,ואינו
יודע לאן בא ,יכול להתנות שיחול העירוב להיכן שנמצא
החכם.
ל"ז .הפרשת תרומה מכח ברירה -הלוקח יין מבין
הכותים לפני שגזרו על יינם )ואף למ"ד כותים גירי אריות הם ,מ"מ לא
היו עובדים ע"ז כשאר אומות ,היה יינם מותר .אי נמי איירי כשטיהר
ישראל יינו של כותי .תוד"ה דתנן( ,וסתם כותים אינם מפרישים תרומה,
ואין לו כלים להפריש לתוכם ,לר"מ יכול לומר ששני לוגין מתוך
מאה שיפריש אח"כ יהיו תרומה גדולה )דאף שעם הארץ אינם
חשודים על תרומה גדולה ,הכותים כן חשודים .ואף שבמה שהם אוכלים
הם זהירים לעשר כראוי ,כשמוכרים לאחרים אינם מעשרים ,דס"ל
ש"לפני עור לא תתן מכשול" הכונה כפשוטו ,ואף שאינם חשודים על
הגזל ,הכא הוי ממון שאין לו תובעים ,ועוד שאינו נראה גזל כל זמן שלא
הופרש ,ועוד דס"ל "עשר תעשר ואכלת" ולא מוכר .תוד"ה שני(,
ועשרה )לאו דווקא אלא מעט פחות ,שהרי נשאר רק צ"ח .תוד"ה
עשרה( .יהיו מעשר ראשון ,ותשעה יהיו מעשר שני ,ומיחל
)לרש"י הכונה שמחלל את המעשר שני בכל מקום שהוא ,כיון שהוא יכול
לתקנו מיד .ולתוס' )ד"ה מיחל( אינו יכול לחלל כיון שאין קבוע לו מקום,
אלא הכונה שמתחיל לשתות ,או שמוהל את היין במים ,ואחר השבת
חייב להפריש מעשר ראשון ושני ,כדי שלא יתברר למפרע ששתה
טבלים( ושותה מיד ,ולאחר זמן יפריש התרומה והמעשר ואמרינן
שהוברר הדבר שזה תרומה ,ואין חוששים שיבקע הנוד כיון שזה
לא שכיח ויכול למוסרו לשומר .ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון

אוסרים ,וטעמם יבואר להלן.

שיטת רבי יהודה-
מבואר מהנ"ל לענין תרומה דס"ל לרבי יהודה שאין ברירה.
ואמר רב דליתא למתני' שר"י סומך בעירוב על ברירה,
שהרי בדברי איו מבואר שאין ברירה ,וכן בברייתא לגבי
תרומה בשם רבי יהודה מבואר שאין ברירה וכנ"ל .אמנם
התוס' )ד"ה לא( מוכיחים שיש מקומות שרב סובר שיש ברירה ,וכתבו
שבתולה בדעת עצמו אין ברירה ,אבל בתולה בדעת אחרים יש ברירה,
והיינו כשמתנה ,אבל בלא תנאי אין מועיל.

ועולא גורס בברייתא שרבי יהודה ג"כ מתיר להחיל תרומה
על מה שהוא עתיד להפריש ,ולדבריו יש ברירה וכמבואר
במתני' ,וליתא לדאיו ממתני' .וכתבו התוס' )ד"ה דברי ר"מ(
שלמסקנה סובר רבה שר"י אית ליה ברירה ,וביין לא מהני ההפרשה שמא
יבקע הנוד .ומה שמצינו שלר"י האחים שחלקו הם מחצה יורשים מחצה
לקוחות ,דמספקא ליה אם יש ברירה ,שאני התם שאין מברר דבריו כלל,
)וריו"ח סובר שגם כשמברר דבריו אין ברירה(.

שיטת רבי יוסי-
רבי יוסי מתיר לב' נשים לקנות קינים בשותפות ,או לתתם
לכהן והוא יקריבם לאיזה שירצה,
וקביעות שם בעלים אינו תלוי בכהן ,ובפשטות מבואר מזה שיש
ברירה) ,דאי לאו הכי איכא למימר שהקריב של אחת לשם חברתה שזה
אף דבעינן שם בעלים,

פסול .רש"י .אבל דעת השר מקוצי )תוד"ה לאיזו( דסתמא לשמה,
והחסרון הוא שמא הקריב את כל הקן של אחת למעלה ואת של השניה
למטה ,ונמצא שהקריב עולה למטה וחטאת למעלה( .ומאידך לגבי

תרומה נתבאר דס"ל שאין ברירה.
לרבה סובר רבי יוסי שאין ברירה ,ובקינים מדובר שהתנו
עם המוכר שהקנין יחול לפי החלטת הכהן ,וקמ"ל שהקינים
מתפרשות בלקיחת בעלים שביררו בשעת לקיחה ,או בעשית
כהן) ,ואם קבעו שם לאחר הקניה יכול הכהן לשנותם( ,ואף שכל קן היה
בפני עצמו כשקנאום ,יכול הכהן לקחת לכל אחד אחד מקן זה ואחד
מהקן השני .רש"י .והתוס' )ד"ה כשהתנו( הקשו שזה ברירה גמורה ,ולכן
ביארו שרק המעות נתערבו ,אבל הקינים מבוררות מה למי ,והתנו היינו
שביררו ,וקמ"ל שלא חוששים שיקחו את הקינים בעירוב כמו במעות.

ל"ז:

ומה שאמר רבי יוסי שחבר יכול לקנות ירק מעם הארץ

עבורו ועבור עם הארץ ,וא"צ לעשר מה שנותן לו ,כי כשנתן
נתברר שזה נקנה עבור העם הארץ ,ומבואר שיש ברירה,
)ולחכמים צריך לעשר דאין ברירה ,ושמא זו לצורך חבר לקוחה
והוא חוזר ומחליפה לעם הארץ ,וחבר אינו רשאי למכור לעם הארץ דבר

שאינו מתוקן( ,איפוך ,ותנא שלרבי יוסי חייב לעשר ולרבנן
א"צ לעשר .וכן מה שמצינו בשם רבי יוסי שאפשר לחלל

מעשר על סלע שתעלה מן הכיס ,איפוך ,ותני בשם רבי
יוסי שא"א לחלל ,ורק באומר שהחילול יהיה על סלע
חדשה שתעלה מן הכיס ויש לו רק סלע אחד כזה ,מועיל
החילול .וכתבו התוס' )ד"ה רבי יוסי( שאף שרבי יוסי סובר שאין
ברירה ,מ"מ במגרש מהיום אם מתי סובר רבי יוסי שלכי מיית הוי גיטא,
)ואע"פ שזה תנאי צריך להגיע לברירה כיון שאינו בידו ובשעת התנאי הוי
ספק והתנאי מתקיים מאיליו( ,שאני התם שהדבר עתיד להתברר בודאי,
ורק היכא שלא ודאי שיתברר הדבר לית ליה לרבי יוסי ברירה.

שיטת רבי שמעון-
השנה ,ועירובו מונח בסוף

אמר הריני מערב לשבתות של כל
אלפים אמה במקום המשתמר ,רציתי אלך ,לא רציתי לא אלך
ולא יפסיד אלפים אמה בצד השני של העיר ,בברייתא תנא שלר"ש
עירובו עירוב ,ולחכמים אין עירובו עירוב אלא כשרצה
מבעוד יום ,ומבואר דדעת ר"ש שיש ברירה לומר שכך היה
דעתו מערב שבת .ומאידך ביין אמר ר"ש שא"א להחיל
תרומה על מה שהוא עתיד להפריש.
לרב יוסף סובר ר"ש שאין ברירה ,והופכים את הברייתא
של עירוב ,דלר"ש אין עירובו עירוב ,ולא סבר רב יוסף
לחלק לענין ברירה בין דאורייתא לדרבנן .אמנם רב יוסף סובר
שהאומר הריני בועליך ע"מ שירצה אבא אם רצה האב מקודשת ,רב יוסף
מחלק בין תולה בדעת עצמו לתולה בדעת אחרים) ,ורבא שלא מחלק
שם חילוק זה סובר שר"ש יש ברירה ,וטעם האיסור בתרומה הוא דבעינן
ראשית ששיריה ניכרים( .תוד"ה קסבר.

ורבא אומר שלר"ש יש ברירה ,ושאני תרומה דבעינן
"ראשית" שיהיו שיריה ניכרים .אביי מקשה שא"כ ביש לו
ב' רימונים טבל ואומר שאם ירדו גשמים הראשון יהיה
תרומה על השני ,ואם לא ירדו גשמים השני יהיה תרומה
על הראשון ,בין ירדו גשמים בין לא ירדו לא הוי תרומה,
וזה סותר את מה שאמר ר"ש במשנה שמועיל לומר על
הכרי שמעשרותיו יהיו בתוכו –באמצעיתו .והגמ' מתרצת
דשאני התם דאיכא סביביו שהם ניכרים .ואב"א ר"ש אית ליה
ברירה ,ושאני יין דאיכא למיחש שמא יבקע הנוד ונמצא
שותה טבלים למפרע.
תמצית ההלכה-
עירוב מכח ברירה -אפשר להניח עירוב לכל השנה ולומר
שיסמוך עליו באיזה שבתות שירצה ,וזה מועיל גם אם גמר בליבו
רק בשבת עצמה ,ובשאר השבתות לא מפסיד את האלפים אמה
לצד השני) ,ואם לא התנה אינו יכול ללכת אלא לצד עירובו אא"כ
ביטל את העירוב מבעוד יום( .וכן מי ששמע שעומד לבוא חכם
לאחד מצדדי עירו ואינו יודע לאיזה צד ,יכול להניח ב' עירובים
ולומר שלאותו צד שיבוא החכם יקנה לו עירוב) ,וזה מועיל אפי'
אם החכם היה רחוק משם בביה"ש ואפשר שעדיין לא גמר אז
בדעתו לבוא( ,וכן יכול להוסיף ולומר שאם לא יבוא חכם כלל יהיה
כבני עירו ,או לומר שאם יבואו שניים ילך למקום שירצה .וכן אם
אמר לכמה אנשים הריני מערב על איזה מכם שארצה ,אע"פ שלא
בירר מי רצה עד שתחשך ,הוי עירוב) .תי"ג(.

עירוב תחומין ביו"ט הסמוך לשבת
הרוצה ללכת מביתו בשבת או יו"ט יותר מאלפים אמה לאחד
מצידי עירו ,צריך לקבוע שביתה בבין השמשות בסוף אלפים אמה
ע"י פת או ע"י שהוא עצמו יהיה שם ,ויהיה מותר ללכת ממקום
שביתתו אלפים אמה לכל רוח .ונחלקו תנאים האם יו"ט ושבת
הסמוכים זה לזה נחשבים כשני ימים נפרדים ,או שהם נחשבים
כיום אחד ארוך ,וכדלהלן.

ל"ח .שיטת רבי אליעזר וכן סובר רבי ,שיו"ט ושבת הם
שתי קדושות ,ועל כן יכול לערב לכל יום לרוח אחרת ,דבכל
בין השמשות נקנית השביתה ליום אחד ,או לערב רק ליום אחד,
ומ"מ אינו יכול לערב ביום טוב בשביל שבת משום הכנה.
וכתבו התוס' )ד"ה ורבי אליעזר( שי"א שאסור לקנות שביתה מיו"ט
לחבירו או לשבת ,אף דלא שייך טעמא דהכנה ,כיון שאסור לצאת ביו"ט
מחוץ לתחום ,אמנם איצטריך טעמא דהכנה לסוברים שמותר לקנות
שביתה ביו"ט ,וכן נ"מ בטעמא דהכנה לאסור לעשות עירובי חצרות
ביו"ט ,אמנם יתכן שיש מחלוקת אם שייך איסור הכה בעירובי חצרות.

רבנן מספקא להו אם קדושה אחת הם או שתי קדושות,
ועל כן א"א לערב אלא לרוח אחת וא"א לערב רק ליום
אחד ,דשמא קדושה אחת היא ,וגם לא מספיק לערב ביום
הראשון בשביל השני דשמא שתי קדושות הם ,אלא יוליכו
השליח בראשון כשהוא יו"ט וימתין שתחשך שיחול העירוב
ויטלו שמא יאבד ויחזור ,ובשני יחשיך עליו ויאכלו ,וביו"ט
שאחר שבת א"א לעשות כך ,אלא ילך בשני לראות אם העירוב קיים
ויחשיך עליו ואם רצה יאכלנו אח"כ ,ואם העירוב נאכל ביום
ראשון אינו מועיל ליום השני ,דשמא הם ב' קדושות ,ומ"מ
אינו כבני עירו כמו שסובר ר"א ,אלא הרי הוא חמר גמל .תוד"ה אמרו .וכן

לרבי יהודה אם נאכל עירובו בראשון הרי זה חמר גמל,
שאם הם קדושה אחת חל העירוב לשני הימים והפסיד את האלפים

שבצד השני של העיר ,ואם הם ב' קדושות לא הועיל העירוב ליום השני אלא הרי
הוא כבני עירו ,ואין לו אלא את האלפים אמות שבין העיר לעירובו שהוא מותר
בהם ממה נפשך.

ל"ח:

רשב"ג ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה
בשני דכבר

סוברים שאם עירב ברגליו בראשון אינו מערב ברגליו
יצא בראשון ,ואם נאכל עירובו בראשון יוצא בו בשני ,דקדושה אחת
הם .ויש גורסים וכן אמר רשב"ג וכו' ,דס"ל כרבי דשתי קדושות
הם.
לרב הלכה דשתי קדושות הם.
הכנה דרבה -אף אם יו"ט ושבת הם שתי קדושות ,מ"מ ביצה
שנולדה בזה אסורה בזה ,כדאמר רבה "והיה ביום השישי
והכינו" חול מכין לשבת וי"ט ואין שבת מכינה ליו"ט ואין יו"ט
מכין לשבת .וביארו התוס' )ד"ה ואין( שמשמעות הכתוב דאיירי ביום שהיה
יורד מן ,ואיתא במדרש שלא היה יורד מן בשבתות וימים טובים ,ולמ"ד שהיה
יורד מן ביו"ט ,לומדים מה' דהשישי ,דמשמע שישי המבורר דהיינו חול .עוד
כתבו התוס' )ד"ה משום( שאיסור הכנה הוא דאורייתא ,ומה שאופים מיו"ט
לשבת ע"י עירוב תבשילין ,מפרש רבה הטעם הואיל ומקלעי ליה אורחים .ודעת
ריצב"א שלא שייך הכנה אלא בביצה ועירוב שזה דבר חדש ,אבל באפיה ובישול
אין איסור הכנה כיון שאינם אלא תיקון בעלמא.

מתי חל העירוב ,ודין עירוב בסעודה הראויה מבעוד
יום-
הא דיכול להחשיך בסוף היום הראשון )ביו"ט ושבת( ולערב בפת
ליום השני ,ואין אסור לרבה משום הכנה ,משום דתחילת היום
של שבת קונה עירוב ונמצאת שבת מכינה לעצמה.
ומ"מ בעינן סעודה הראויה מבעוד יום ,ועל כן אין מערבים בלגין
יין הנמצא בכלי טבול יום שאמר שתחול התרומה לכשתחשך ,ועל כן א"א
לערב ליום אחד למזרח ולשני למערב ,שהרי אינו יכול להגיע
לעירוב מבעוד יום ,דאף שמותר ללכת את כל עירו אף במקום הרחוק יותר

המנחה ולמעלה נוהגים אותו היום קודש ולמחר קודש ,כדי שלא
יזלזלו ויבואו לעשות מלאכה קודם המנחה ,ושמא יבואו עדים קודם המנחה
ונמצא שעשו מלאכה ביו"ט.

שיטת רבי יוסי )והיינו חכמים דמתני' שלא הודו לרבי יהודה(
שמספק שני הימים קדושים וקדושה אחת הן ,ועל כן א"א לערב
בראשון למזרח ובשני למערב או רק לאחד מהימים ,וא"א
להפריש תרומה בשני הימים בתנאי אם חול הוא ,וביצה שנולדה
בראשון אסורה בשני .רש"י מבאר שביום ל' של אלול היו נוהגים בו קדושה
שמא יבואו בו עדים שנראית הלבנה ויקדשו בו את החודש ,ותמיד של שחר היה
קרב כמו בחול עם שיר של חול ,ובתמיד של בין הערבים היה אומר שיר הסירותי
מסבל שכמו ,ואם באו עדים רק אח"כ תיקנו שיקדשו את החודש רק למחרת כדי
לומר שיר הראוי ליו"ט ,ומ"מ היו נוהגים קדושה גם בסוף היום הראשון .וסובר רבי
יוסי שהרחוקים מבי"ד עושים ב' ימים לא מספק אלא שמא באו עדים מן המנחה
ולמעלה שאז נוהגים קדושה בשניהם ,וא"כ שני הימים קדושים .רש"י .והקשו
התוס' )ד"ה אי( שהרי לאחר חורבן בית המקדש התקין רבי יוחנן בן זכאי שיקבלו
עדות החודש כל היום ,ואמר רבה שלדבריו ביצה שנולדה בראשון מותרת בשני ,וכי
לא נחלקו אלא בזמן שבית המקדש קיים .ותירצו התוס' שדברי רבה נאמרו רק לבני
ארץ ישראל ולא לבני בבל .עוד ביארו שיטת שנהרדעי שביצה מותרת כיון שלא
חוששים שעיברו את אלול סוברים שבבבל אף לפני החורבן ביצה מותרת ,דס"ל
שכיון שברוב השנים אלול אינו מעובר הוו ב' קדושות ,ורק במקום בי"ד אם עיברו
את אלול הוי קדושה אחת.

דעת רבי יוסי בשני ימים טובים של גלויות ,ואיסור הנאה
ביו"ט שני ממלאכה שעשה נכרי ביו"ט ראשון עבור
ישראל-
איתא בברייתא "וכן היה רבי יוסי אוסר בשני ימים טובים של
גלויות" .רב ששת הבין בדבריו ששני הימים קדושים מספק
וקדושה אחת היא ,ולא אמרינן שאחד מהם חול ממה נפשך ,ועל כן
לא אכל צבי שנצוד ע"י נכרים בראשון ונשחט בשני ,אמנם ר"נ ורב
חסדא אכלו מהצבי ולמדו בדברי רבי יוסי שכוונתו שרבי יוסי
היה עושה איסור שני ימים טובים של גלויות כגון פסח עצרת וסוכות,
שבגולה עושים ב' ימים מפני שאין יודעים אם בי"ד עיברו את החודש הקודם או
לא) ,אבל בראש השנה גם בירושלים היו עושים ב' ימים אם באו עדים מן המנחה
ולמעלה( ,כשני ימים טובים של ראש השנה לרבנן דשרו .ורבה בר

מאלפים אמה מעירובו כיון שהוא לן בה ,אבל מחוץ לעיר אסור ללכת ,וא"כ לא הוי
סעודה הראויה מבעוד יום ,ורק אם עירב בסוף אלף אמה ויש רק אלפים
אמה בין ב' העירובין ,שיכול להגיע לעירוב השני מהני.

שמואל שנה ומודה רבי יוסי בשני ימים טובים של גלויות.

ואם עירב בראשון ברגליו ,מערב בשני ברגליו )אבל לא בפת,
דאין מערבין בתחילה בפת ,ואם עירב בפת בראשון מערב בפת
בשני דווקא באותה הפת ,אבל בפת אחרת אסור( ,ומ"מ כיון
דשתי קדושות הם אסור לומר שביתתי במקומי ,אלא ילך
וישתוק ,ואפי' לרבנן דפליגי ארבי יוחנן בן נורי וס"ל שאין חפצי
הפקר קונים שביתה ,היינו בישן ,אבל בניעור שיכול לדבר מודו
רבנן שקונה שביתה כאילו אמר שביתתי במקומי ,אבל לרבי יוחנן בן

מ .לרב אשי הצבי הנ"ל לא נצוד אלא הובא באותו יום מחוץ
לתחום ,ר"נ ור"ח אכלו מפני שסברו שהבא בשביל ישראל
מותר לישראל אחר ,ורב ששת לא אכל כי סבר שהביאוהו לבית
הריש גלותא לצורך כולם ,וכתבו התוס' )ד"ה אדעתא( שהלכה כרב ששת.
ורבא אסר לקנות לפת מהנכרים אע"פ שניכר שלא נתלשה
בשבת והובאה לצורך הנכרים) ,דאם נתלשה בשבת אסור אפי' בנתלשה

נורי שהישן מחוץ לתחום קונה שביתה ,אע"פ שהישן בתוך התחום הרי הוא כאנשי
העיר ,התם דעתו להיות כאנשי העיר ,משא"כ הכא .תוד"ה כמאן.

עבור נכרים ,משום דהוי מוקצה ,ואפי' לר"ש אסור דדמי לגרוגרות וצימוקים ,ומה
שמצינו שהשוחט בשבת לא הוי מוקצה לר"ש ,איירי ביושב ומצפה .תוד"ה הא(,
משום שהביאו יותר וודאי עשו זאת בשביל ישראל .והדס שקטפוהו

ואין איסור במה שהולך בראשון כדי לערב לשני ,אף שאסור
ללכת בשבת לסוף שדהו לדעת מה היא צריכה אחרי שבת ,או לטייל
בשבת או ביו"ט סמוך לחשיכה בפתח מדינה כדי להכנס למרחץ מיד
במוצאי שבת אע"פ שאינו אלא מהלך ,שאני התם דמוכחא מילתא
שהוא צריך לתקן שדהו ,ורחמנא אמר "ממצוא חפצך" ,אבל בעירוב כיון דלא
מוכחא מילתא שהולך כדי לערב מותר ,דבצורבא מרבנן י"ל
שנמשך מחמת שהוא מהרהר בתלמודו ואין דעתו עליו ,ועם הארץ י"ל
שהלך לחפש את חמורו דאפילו בשבת מותר להחזירו מתוך התחום לביתו,
אבל דבר שאסור לעשותו בשבת אסור גם ללכת בשביל לעשותו במוצאי שבת.

תמצית ההלכה-
יו"ט שחל בערב שבת או במוצאי שבת ,או שני ימים טובים של גלויות,
הרי הם שני ימים נפרדים לענין תחומין ,ויכול אדם לערב עירוב אחד ולסמוך
עליו ליום אחד ובשני יהיה כבני עירו ,או להניח שני עירובין בשני צידי העיר,
ולכוין שהעירוב שירצה בלילה הראשון לסמוך עליו יקנה לו שביתה ליום
הראשון ,והעירוב השני יקנה לו שביתה ליום השני ,וא"צ לברר דעתו מבעוד
יום ,דאמרינן יש ברירה ,אמנם באותו יום אינו יכול ללכת לשני הצדדים.
וצריך שיוכל ללכת ביום הראשון גם למקום שהניח את העירוב ליום השני,
ולא יהיו שני העירובין רחוקים זה מזה יותר מאלפים אמה ,דאל"כ לא מהני
כיון שהעירוב צריך להיות ראוי לסעודה מבעוד יום .ואם מערב עירוב אחד
ואומר במפורש שכוונתו לערב לשני הימים ,צריך שהעירוב יהיה קיים גם
בביה"ש של היום השני ,ואם אינו קיים אינו מועיל אלא ליום הראשון) .סימן
תט"ז(.

עירוב תחומין לשני ימי יו"ט
נתבאר לעיל ששבת ויו"ט י"א שהם ב' קדושות וי"א שיש ספק אולי הם
קדושה אחת ,ויש בזה כמה נ"מ לענין עירוב .הגמרא כאן דנה מה הדין בשני
ימי ראש השנה ,ומה הדין ביו"ט שני של גלויות .עוד יתבאר להלן לגבי
איסור ההנאה ממלאכה שעשה נכרי עבור ישראל ,מה הדין בזה ביו"ט שני.

ל"ט שני ימים טובים של ראש השנה-
שיטת רבי יהודה שאחד משני הימים של ראש השנה הוא חול
ממה נפשך ואין עושים שני ימים אלא מחמת הספק ,ועל כן יכול לערב
מערב יו"ט בשני מקומות לראשון למזרח ולשני למערב או רק לאחד
הימים .ומותר להפריש תרומה בראשון ובשני על תנאי שיחול
ממה נפשך ,והיינו שאם היו לו ב' כלכלות של טבל אומר אם היום
חול ולמחר קודש תהא זו תרומה על זו ,ואם לאו אין בדברי כלום
דאסרו חכמים להגביה תרומה ביו"ט ,וקורא עליה שם ומניחה ,וכן יעשה
למחר עם אותה כלכלה ,ויאכל את הכלכלה השניה .ולא אמרינן דמחזי
כמאן דמתקן טיבלא .וביצה שנולדה בראשון נאכלת בשני ,ולא
גוזרים משום פירות הנושרים או משום משקין שזבו כפי שיש
שאוסרים מטעם זה בריש מסכת ביצה .ומ"מ אף אם הגיעו עדים מן

נכרים ביו"ט בשביל ישראל ,אסור למוצאי יו"ט בכדי שיעשו,
ואפי' ביו"ט שני של גלויות ,בין לשאינם בני תורה שיש לחוש שיבואו
לזלזל ביו"ט שני ,בין לבני תורה.
איסור הנאה ממלאכה שנעשתה ע"י נכרי -רש"י פוסק להלכה שמלאכה
שנעשתה ע"י נכרי ביו"ט ראשון מותרת בתחילת יו"ט שני בכדי שיעשה ,כיון שיום
אחד הוא חול ,וכל האיסור הוא כדי שלא יהנה ממלאכת יו"ט ,ודלא כבה"ג דס"ל
שמותר רק במוצאי יו"ט שני בכדי שיעשה .וכתבו התוס' )ד"ה אי( שלדעת רש"י
א"צ להמתין שיעור שילך ויצוד או יתלוש ,אלא רק כשיעור הצידה או התלישה
עצמם שזה רגע אחד ,דבזה אינו נהנה ממלאכת יו"ט ,ועוד כתבו שלרש"י בפירות
הנושרים או במלאכה שעשה הנכרי עבור עצמו א"צ להמתין בכדי שיעשה,
)ובמבשל בשבת מותר בשוגג ,משום דמליתא דלא שכיחא לא גזרו ביה רבנן( .עוד
כתבו התוס' שלשיטת רש"י בשבת ויו"ט גם לפי רש"י אסור בכל היום השני משום
הכנה ,כמו שביצה שנולדה בזה אסורה בזה ,אלא שדבר שניצוד או נתלש אסור
אפילו לא נעשה עבור ישראל ,ובדבר שהוא מחוץ לתחום אסור רק בהובא עבור
ישראל .ובדעת בה"ג שצריך להמתין למוצאי יו"ט שני ביארו התוס' שהאיסור הוא
שמא יאמר לנכרי לעשות מלאכה ביו"ט כדי שיוכל להנות ממנה מיד במוצאי יו"ט,
וא"כ זה רק בדבר הנעשה בשביל ישראל ,ולפי זה לכאורה יש להמתין בכדי שילך
ויתלוש או יצוד ,אא"כ נימא דכולי האי לא החמירו חכמים .אמנם לשיטת בה"ג
בדבר שהובא מחוץ לתחום בשביל ישראל מותר ביו"ט שני.

תמצית ההלכה-
הנאה ממלאכה שעשה נכרי ביו"ט ראשון -מלאכה שעשה הנכרי
ביו"ט ראשון ,אם עשה לצורך עצמו מותר להנות מזה מיד במוצאי יו"ט,
ואם עשה עבור ישראל צריך להמתין בכדי שיעשה ,ולענין יו"ט שני של
גלויות ,לדעת השו"ע מותר ביו"ט שני של גלויות בכדי שיעשו ,מפני שממה
נפשך יום אחד הוא חול ,ולדעת הרמ"א אסור עד מוצאי יו"ט שני בכדי
שיעשו ,דס"ל שעיקר האיסור הוא שמא יאמר לנכרי לעשות עבורו ביו"ט,
וא"כ גם ביו"ט שני יש חשש שיאמר לנכרי לעשות ביו"ט ראשון בשביל
יו"ט שני) ,אכן י"א שלשיטה זו אינו אסור ביו"ט שני אלא למי שנעשה
בשבילו ,ולאחרים מותר מיד במוצאי יו"ט ראשון אף לפני בכדי שיעשו(,
אך לצורך אורחים שזה מצוה וכדומה ואין לו מאותו המין נוהגים להקל כיון
שלא הובא בשבילם .ובשני ימים טובים של ראש השנה שהם כיומא
אריכתא ,או ביו"ט הסמוך לשבת בין מלפניו בין מלאחריו ,אם הובא בראשון
צריך להמתין עד מוצאי שבת ויו"ט ,ואם הובא בשביל ישראל צריך להמתין
עוד עד בכדי שיעשו) .סימן תקט"ו(.

הזכרת שני מועדים ביום אחד
בימי המועדים צריך להזכיר בתפילה מענין היום ,ובשבת ויו"ט יש ברכה
מיוחדת )אמצעית( על ענין היום ,ובר"ה מוסיפים ג' ברכות .הגמרא דנה
האם ביו"ט ור"ח מזכירים שיש ספק מהו היום האמיתי ,וכשחלו שני
מועדים ביום אחד האם והיכן מזכירים את שני המועדים.

הזכרת ראש חודש בראש השנה ,והזכרת הספק מהו היום
האמיתי -לרבי דוסא בן הרכינס העובר לפני התיבה ביו"ט של
ראש השנה אומר החליצנו ד' אלוקינו את יום ראש החודש הזה

אם היום אם למחר ,ולמחר אומר אם היום אם אמש ,וכן היה
עושה בכל ראש חודש .ולא הודו לו חכמים לעשות תנאי בראש
השנה ,ואף בשאר ר"ח שיש ספק אם עיברו בי"ד את החודש שאין חשש
שיבואו לזלזל בו שר"ח מותר במלאכה אין עושים תנאי זה .שיטת
רבי הונא שצריך להזכיר ר"ח בראש השנה ,כיון דחלוקין במוספין
דכתיב "מלבד עולת החודש" לומר שמקריבים גם מוסף של ראש השנה וגם של

ר"ח ,ופליגי עליה ,דכיון דסברי בית שמאי שכל הזכרה צריכה
ברכה לעצמה ואמרו שבראש השנה שחל בשבת מתפלל עשר,
מבואר שלא מוסיף הזכרת ראש חודש ,וכן הלכה שאין מזכירים
ראש חודש בראש השנה ,דזכרון אחד והיינו אמירת את יום הזכרון הזה
)דכתיב "זכרון תרועה" ועל ר"ח כתיב "והיו לכם לזכרון"( עולה לשניהם .וכתבו
התוס' )ד"ה זכרון( שנחלקו הפוסקים אם צריך להזכיר פסוקי מוסף של ראש
השנה ,או שא"צ להזכיר ואם בא להזכיר מזכיר גם של ר"ח.

מ :ב' הזכרות בברכה אחת -ראש השנה שחל בשבת ,לב"ה
מתפלל ט' ברכות ג' ראשונות ג' אחרונות מלכיות זכרונות ושופרות ,ובברכת
מלכיות כולל שבת יחד עם יו"ט וחותם מקדש השבת וישראל ויום הזכרון,
וכן הלכה ,ולב"ש מוסיף עוד ברכה לשבת ויו"ט מזכיר בברכת המלכיות.
ושבת שחלה בר"ח או בחוה"מ ,בערבית שחרית ומנחה לב"ש
מתפלל שמונה ,ולב"ה מתפלל שבע ואומר מקדש השבת וישראל וראשי
חדשים ,ואם לא אמר מחזירין אותו ,ואומר יעלה ויבוא בעבודה וכן
הלכה ,ולר"א בהודאה ,ולרשב"ג ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן
ברוקה כל היכא שמתפלל ז' ברכות כוללה בשל שבת באמצע
הברכה ,ומתחיל בשל שבת ותתן לנו את יום המנוח הזה ,ומסיים בשל
שבת מקדש השבת ,ובמוסף לכו"ע כוללה בשל שבת באמצע הברכה.
תמצית ההלכה-
הזכרת ר"ח בשבת -ר"ח שחל בשבת ,בערבית ושחרית ומנחה מתפלל
תפילת שבע ,ואומר יעלה ויבוא בעבודה ,ואינו מזכיר שבת ביעלה ויבוא
כיון שכבר הזכיר שבת בברכה רביעית ,ובמוסף מזכיר בברכה רביעית שבת
ור"ח ,והחתימה אומר מקדש השבת וישראל וראשי חדשים ,ואם חתם בשל
שבת לבד יצא בדיעבד) .סימן תכ"ה(.

שהחיינו בראש השנה ויוה"כ -כתיב "תן חלק לשבעה וגם
לשמונה" ,אלו שבעה ימי הפסח ושמונה ימי החג ,וגם לרבות
עצרת ראש השנה ויוה"כ .יש מפרשים שיזכיר בהם מקדש
ישראל והזמנים ,אבל אינו חייב לברך שהחיינו) ,אבל רשות איכא,
כמו שאפשר לברך שהחיינו בדלעת חדשה( .ואיכא דאמרי
שיברך בהם שהחיינו )שאם לא בירך ביום הראשון מברך בימים
האחרים( ,ואף אם ברכת שהחיינו טעונה כוס )ודלא כרב נחמן
שסבר שאפשר לברכה אפילו בשוק( צ"ל דאיירי שהזדמן לו כוס.
והמברך שהחיינו ביוה"כ אינו יכול לשתות יין מדינא דהמברך
צריך שיטעום ,כי מקבל קדושת היום בברכת הזמן ,ואינו יכול
לתת לתינוק כדי שלא יהיה גנאי לברכת הגפן שאינו שותה לאלתר ,דילמא
אתי למיסרך ולשתות ביום הכיפורים אחר שיגדיל) ,וכתבו התוס' )ד"ה דלמא(
שרק בדבר קבוע חוששים לזה ,אבל אם אירע ברית מילה בתשעה באב או ביוה"כ

אפשר לתת לקטן ,ומעשה שהיתה חופה בי' טבת ונתנו לקטן לשתות( .והלכתא
שמברך שהחיינו בראש השנה ויוה"כ ,וברכה זו אינה טעונה כוס.
)וי"מ שהפסוק הנ"ל קאי על ז' ימי בראשית שמתוכם נבחרה שבת
וח' ימי מילה שמתוכם נבחר היום השמיני(.
מ"א .תענית בערב שבת -לרבן גמליאל כשמתענים בערב
שבת אין משלימים) ,וכן בראש חודש חנוכה ופורים אין גוזרים
תענית ,ואם התחילו להתענות כ' או ל' יום ונכנסו בהם ימי חנוכה או ר"ח אין
מפסיקים ,ומ"מ אין משלימין להתענות כל היום ,ולחכמים
משלימים ,וי"א שמפסיקין .תוד"ה מודה( ,ואם חל תשעה באב בערב
שבת ,מביאים לו כביצה ואוכל כדי שלא יכנס לשבת כשהוא
מעונה )דאף שאם תשעה באב חל באחד בשבת מפסיק מבעוד
יום ומקבל עליו תענית כשגמר לאכול אע"פ זה שבת) ,ואף שבין השמשות של
תשעה באב מותר ,מ"מ מפסיק מבעוד יום מפני שא"א לכוין מתי מתחיל הלילה,
אי נמי ס"ל כרבי יוסי שבין השמשות כהרף עין וא"א לעמוד עליו .תוד"ה אי( ,ואין

חילוק בין להכנס לשבת מעונה לבין לצאת מעונה ,שאני התם
שאכל ושתה כל היום .ואם תשעה באב או ערב תשעה באב שחל
להיות בשבת אוכל אפי' כסעודת שלמה בשעתו בזמן שהיה מלך,
אע"פ שאם חל בחול לא יאכל שני תבשילין ולא יאכל בשר ולא ישתה יין( ,וכן
עשה ר"ע ,אבל לרבי יוסי מתענים ומשלימים ,וכן פסק עולא,
ובדורו של ר"ג עשו כר"ג ,ולאחר פטירתו בא רבי יהושע לבטל
את דבריו ולא הניחו רבי יוחנן בן נורי לעשות כך) ,ומ"מ בני סנאב
)בתוד"ה מבני גרסו סנאה( בן בנימין שהיה קרבן עצים שלהם בי' אב,
היו משלימים תענית ט' באב ,דשאני יו"ט של דבריהם שמותר
להתענות בו תענית שעות ,אבל שבת שאסור להתענות בו קצת לשום
תענית אסור גם להשלים תענית של ערב שבת כי הוא מתענה קצת בשבת) ,וכתבו
התוס' )ד"ה שאני( שדברי הגמ' הם לענין תענית חובה ,אבל תעניות רשות אין
מתענים בין לפניהם בין אחריהם( .אבל אם תשעה באב נדחה ליום

ראשון היו מתענים ולא משלימים ,מפני שזה היו"ט עצמו
שלהם( ,והלכה שמתענה ומשלים )ודעת התוס' )ד"ה והלכתא( שאין
חובה להשלים ,ורק מותר להשלים( ,וכן עשו בדורו של רבי יוסי שהיה אחרי
ר"ג.

תמצית ההלכה-
השלמת תענית בערב שבת -אם קיבל עליו להתענות בערב שבת לדעת
השו"ע צריך להתענות עד צה"כ ,ולא מועיל להתפלל מעריב קודם ,ואינו
נחשב איסור שנכנס לשבת מעונה אע"פ שבשבת עצמה אסור להתענות.
ואם פירש שיתענה עד שישלימו הציבור תפילתם או שהתנה להתענות רק

עד אחרי מנחה גדולה מועיל תנאו .וכתב הרמ"א שי"א שבין בתענית יחיד
בין בתענית ציבור ,חשיב השלמה להתענות עד שיצאו הציבור מבית
הכנסת ,כיון שקיבלו שבת בתפילה ,והיינו כשמתפללים מפלג המנחה
ולמעלה שזה שעה ורבע )זמנית( לפני השקיעה) ,אך בחול לכו"ע אינו
השלמה אלא בצאת הכוכבים( ,והכריע הרמ"א שבתענית שיחיד גזר על
עצמו לא ישלים ,ומ"מ לכתחילה יותר טוב שיתנה כך בשעת קבלת
התענית ,ובתענית ציבור כיון דחמירא ישלים ,ואפי' תנאי לא מהני .י' טבת
שחל בע"ש משמע בב"י שאינו חייב להשלים אלא אם רוצה ,אבל מדברי
הרמ"א משמע שצריך להשלים) .סימן רמ"ט(.

שהוא מכניסם לתחומו אינם חפציו ,ואח"כ הם בתוך התחום .רש"י .והתוס'
)ד"ה לא( מבארים שרק כשמוציא מתחומו יש חשש שימשך החוצה ,משא"כ
כשמכניס לתחומו .אבל ע"י זריקה אסור .רש"י לא גורס את ההתר
לטלטל במשיכה.

ואם כלתה מידתו בחצי חצר לרב הונא מותר בחצי שבתוך
התחום ואין חוששים שמא יבוא לטלטל בכולה .רש"י מבאר
שההתר נאמר לגבי הילוך .ובהמשך מובאת ברש"י גירסא שההתר הוא לענין
טלטול בחצי שבתוך תחומו ,ואין לאסור מצד שהיא פרוצה למקום האסור
בטלטול ,כיון שכבר מבעוד יום כל החצר כד' אמות לענין מי שהחצר בתוך
תחומו) ,ומ"מ מחוץ לתחומו אסור שמא ימשך( ,אבל בבקעה שהוקפה בשבת
שההקף אינו מתיר טלטול לשום אדם ,זה נחשב נפרץ למקום האסור.

מי שהוציאוהו:

ואם כלתה מידתו על שפת תקרה והבית הוא מחוץ לתחום ,והבית

מ"א :ג' דברים מעבירים את האדם על דעתו ודעת קונו,
עכו"ם רוח רעה ודקדוקי עניות ,ונ"מ שיבקש רחמים שלא יארעו
לו .וכשפים שמכחישים פמליא של מעלה זה בכלל רוח רעה .ומה שהיצר הרע

נפרץ לחצר ולא למקום האסור ,מותר לטלטל בכל הבית ע"י זריקה
אע"פ שאסור להכנס לבית ברגליו ,ולא גזרינן שמא ימשך ,הואיל ותקרת
הבית חובטת –נראית כיורדת וסותמת ,ויש לו היכר שאסור לצאת לשם.

לפעמים מתגבר על האדם ואינו יכול לכופו אינו בכלל הנ"ל ,דאדם יכול להזהר שלא
יגיע למצב כזה .תוד"ה מי.

הוליכוהו נכרים לעיר או לדיר או סהר מחוץ לתחומו ,לרבן
גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה מותר לו ללכת בכל הקף המחיצות
דמקום המוקף מחיצות הרי הוא כד' אמות ,ולרבי יהושע ור"ע אין לו אלא
ד' אמות .הגמ' אומרת שאין הכרח שנחלקו אם גזרו שמא גם אם
יניחוהו בבקעה יצא חוץ לד' אמות או לא ,וא"כ מחלוקת רב נחמן
ורב הונא תלויה במחלוקת זו ,די"ל שר"ג וראב"ע מודים שגוזרים
לאסור טלטול במקום שאינו יכול להלך שמא ימשך אחר חפצו,
אבל אין גוזרים לאסור מקום מוקף מחיצות שמא יבוא ללכת
במקום אחר שאינו מוקף מחיצות ,ורבי יהושע ור"ע מודים שלא
גוזרים טלטול אטו הילוך ,ומה שאסור ללכת בדיר או בסהר
הטעם הוא משום שלא שבת באויר מחיצות מבעוד יום.
וכן נחלקו בספינה המהלכת בים ,אם מותר להלך את כולה.
לרב הלכה כר"ג בדיר סהר וספינה ,ולשמואל רק בספינה הלכה
כר"ג ,והטעם המיוחד בספינה ,לרב זירא הואיל והספינה מהלכת
ומזיזה אותו מחוץ לד' אמות ,ונמצא שכשעוקר את רגלו לפני שמניחה

ג' אין רואים פני גיהנום דקדוקי עניות חולי מעיים והרשות

)-

מי שיש לו נושים .רש"י .ור"ח מפרש עול מלכות( ,ונ"מ לקבלם מאהבה מפני
שהם מכפרים עליו .וי"א אף אשה רעה כשכתובתה מרובה או שיש

לו בנים ממנה ואינו יכול לגרשה.
ג' מתים כשהם מדברים חולי מעיים חיה והדרוקן ונ"מ להכין
להם תכריכים.

כמה יכול ללכת מי שיצא מתחומו
כל אדם מותר לו ללכת אלפים אמה לכל רוח ממקום ששבת שם בבין
השמשות ,ואסור לו לצאת חוץ לאלפים אמה ,ואם יצא אין לו שם אלא ד'
אמות ,והגמ' מבארת מה הדין בחזר לתחומו הראשון ,או שהוא נמצא מחוץ
לתחומו במקום המוקף מחיצות.

מי שיצא חוץ לתחום מדעתו ,או אפילו אם הוציאוהו נכרים או
רוח רעה שנכנס בו שד ונטרפה דעתו ויצא ואח"כ נשתפה ,אין לו אלא ד'
אמות .ואם חזר לתוך תחומו ,אם יצא לדעת אפילו אם החזירוהו
נכרים אין לו אלא ד' אמות ,ואם הוציאוהו נכרים ,אם חזר לדעת
אין לו אלא ד' אמות ,ואם גם החזרה היתה ע"י נכרים דינו כאילו
לא יצא.
ואם הוצרך לנקביו כשהוא מחוץ לתחום ,רשאי לצאת מד'
אמותיו ,דגדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה והיינו לאו
ד"לא תסור" ותחומין נמי דרבנן .ואם הוא פיקח חוזר לתחומו ,ודינו
כאילו לא יצא כיון שנכנס ברשות ,ולא גרע מהחזירוהו.
מ"ב .פירות שיצא חוץ לתחום לת"ק בשוגג יאכלו ע"י מי
שעירב לאותו צד ,או אם יש עיר אחרת הסמוכה לשם ,במזיד לא יאכלו ,ואם
חזרו למקומם אפי' במזיד יאכלו במקומם אם זה שבת ,ואם זה יו"ט כל
העיר כד' אמות ויש להם אלפים אמה לכל רוח) .ואע"פ שדבר שהובא מחוץ לתחום
אסור למי שנשתלח עבורו ,שם הדבר נמצא מחוץ לתחומו וכאן הפירות חזרו
לתחומם .ולא דמי למבשל בשבת במזיד שאסור לאכול מה שבישל ,דהתם איכא
איסור דאורייתא .תוד"ה לא( .ולרבי נחמיה כשלא חזרו לא יאכלו אפילו
בשוגג ולא משום דקנסו שוגג אטו מזיד ,שהרי בחזרו לא קנסו ,אלא שמא יוציאם
מחוץ לד' אמות) .תוד"ה מכלל( ,ואם חזרו במזיד לא יאכלו לשום אדם,
)דאף שדבר שהובא מחוץ לתחום בשביל ישראל מותר לישראל אחר ,שאני הכא
שנעשה איסור ע"י ישראל .תוד"ה במזיד( ,אבל בשוגג יאכלו .והלכה כת"ק.
)תוד"ה מכלל(.

היה מהלך ואינו יודע תחום שבת מהלך אלפים פסיעות
בינוניות דסתם פסיעה היא אמה.

האם מחיצות שנעשו בשבת מרחיבים את התחום,
ודין טלטול במקום המוקף מחיצות כשרק חלקו
בתוך התחום-
שבת בבקעה שדינו שיש לו אלפים אמה לכל רוח ,והקיפוה נכרים
מחיצות בשבת לשם דירה) ,דאי לאו הכי אין המחיצות מתירות טלטול
במקום שהוא יותר מבית סאתים( ,לשמואל מותר ללכת בה אלפים
אמה דאין הקף מחיצות נחשב כד' אמות אלא כששבת באויר מחיצות מבעוד
יום) ,ואפילו לר"ג דס"ל שאם נכרים הוציאוהו ונתנוהו בדיר או סהר מותר ללכת
בכל ההקף ,התם כיון שאין לו אלא ד' אמות הקילו חכמים שכל ההקף כד'
אמות ,משא"כ במי שקנה שביתה ויש לו אלפים אמה .רש"י .והתוס' )ד"ה
ונכרים( הביאו מהירושלמי שרק לרבי יושע אסור אבל ר"ג מותר( ,ומותר
לטלטל בכל הקף המחיצות אפילו במקום שאינו יכול ללכת ע"י
זריקה ,ובתוך אלפים ,לרש"י מטלטל כדרכו ,שהרי זה מוקף מחיצות ,ולתוס'
)ד"ה ומטלטל( אינו מטלטל אלא ע"י זריקה ,דלענין טלטול כי אורחיה נפרצה
למקום האסור לה .ולרב הונא וחייא בר רב אינו מטלטל אפילו ע"י
זריקה אלא בד' אמות שלו כמו קודם הקפת המחיצות ,ואינו
מטלטל מחוץ לאלפים ע"י זריקה שמא ימשך אחר חפצו,
וממילא אף בתוך אלפים אסור ,דהוי כמחיצה שנפרצה
במלואה למקום האסור לה .וכתבו התוס' )מ"ב :ד"ה לא( שלפי דברי
הגמ' שם לא אסר רב הונא אלא טלטול כדרכו או טלטול ע"י זריקה לצד חוץ,
אבל מותר לטלטל בכל הבקעה ע"י משיכה.

מ"ב:

וכן נחלקו בהיה מודד וכלתה מידתו בחצי העיר

דלענין תחומין אין העיר כד' אמות כיון שלא שבת בה ,ואיירי שהעיר מעורבת,
אי נמי ביו"ט ,שלשמואל יכול לטלטל ע"י זריקה מחוץ לתחומו,

ולרב הונא יכול לטלטל חפצים שנמצאים מחוץ לאלפים אמה
אליו ע"י משיכה שבזה אין חוששים שמא ימשך מחוץ לאלפים ,דעד

הספינה מוציאה אותו בעל כרחו מחוץ לד' אמות שהיה לד' אמות אחרות ,והוי
כהוציאוהו נכרים שנותנים לו ד' אמות ,וכן בכל פסיעה .וי"מ שבספינה מהלכת לא
שייך תורת ד' אמות כיון שהספינה מהלכת בכל שעה יותר מד' אמות בכל תזוזה.
וי"מ שכשהספינה הולכת לצד אחד מותר ללכת לצד ההפוך ,ורש"י מקשה
שבמשנה משמע שאין חילוק לאיזה צד הוא הולך .אבל אין להתיר בגלל
מחיצות הספינה ,כיון שהם נעשים כדי להבריח מים ואינם נחשבות
מחיצה לעשות את כל הספינה כד' אמות .וכתבו התוס' )ד"ה האי( שלפי זה ר"ע
ורבי יהושע לא הלכו בה לפי שיטתם מעיקר הדין ,אי נמי סובר רבי זירא שאין
תחומין למעלה מעשרה ,והם החמירו שמא תהלך ברקק .ולרבה במהלכת

לכו"ע מותר )וכן משמע מלשון המשנה( ,ור"ג מתיר אפילו באינה
מהלכת משום ששבת באויר המחיצות מבעוד יום ,אמנם אם אין
לספינה דפנות או בקופץ מספינה לספינה אסור לפי רבה באינה
מהלכת )תוד"ה כי( ,ור"ע ורבי יהושע לא הלכו בספינה אע"פ שהיתה
מהלכת ,מפני שרצו להחמיר על עצמם ,דשמא תעמוד הספינה.
וכתבו התוס' )שם( דהא דאמר שמואל לקמן צ .שאסור לטלטל בספינה משום
שהמחיצות עשויות להבריח מים ,זה רק במחיצות יותר מבית סאתים ,דהמחיצות
עשויות להבריח מים ולא לדירה ,אבל בפחות מבית סאתים מותר .אי נמי שמואל
חזר בו כדאמרינן התם.

תמצית ההלכה-
מי שיצא ד' אמות חוץ לתחום ,בין באונס )כגון ע"י נכרים או שנשתטה
ואח"כ נשתפה( וכ"ש בשוגג או ברצון ,אין לו אלא ד' אמות .ואם החזירוהו
לתוך התחום או שחזר בשוגג ,אם יצא באונס או בשוגג ,דינו כאילו לא יצא,
ואם הוציאוהו נכרים או שיצא באונס או בשוגג והגיע לדיר או לסהר או
למערה שאין בהם יותר מבית סאתים או שהם מוקפים לדירה ,או שהגיע
באונס או בשוגג לעיר אחרת המוקפת חומה לדירה או המתוקנת בתיקוני
עירובין כדין ,יכול ללכת בכל ההקף ,אבל אם יצא במזיד וחזר בשוגג או ע"י
נכרים ,או שיצא בשוגג וחזר במזיד ,או שיצא וחזר במזיד ,או שיצא בשוגג
ונכנס לדיר או מערה במזיד ,אין לו אלא ד' אמות ,ורק אם חזר לעירו
המוקפת מחיצות הרי כולה כד' אמות) .סימן ת"ה(.

מ"ג.

הפלגה בספינה ונסיעה בקרון בשבת -שיטת רשב"ם להלכה שמותר
להכנס לספינה בערב שבת מבעוד יום ,אע"פ שהספינה הולכת מחוץ לתחום
בשבת ,דספינה ממילא אזלא ואיהו לא עביד מידי) ,ורק לבית שמאי אסור להפליג
בספינה ג' ימים לפני שבת( ,וכל הספינה נחשבת כד' אמות ,אמנם אסור לצאת
מחוץ לספינה ,ובשבת עצמה ג"כ מותר להכנס ,אך אין לו אלא ד' אמות כיון שלא
שבת באויר מחיצות ,וב"ה אסרו להכנס בשבת משום דדמי לאמירה לנכרי שבות.
אמנם שיטת התוס' שאסור להפליג בספינה בשבת ,גזירה שמא יעשה חבית של
שייטים ,או שמא ינהיג את הספינה והוי כמוליכה ד' אמות בכרמלית ,ואף מי
שמדליק נרות בספינה ואוכל שם אסור לו להפליג בשבת .וגם מה שפסק רשב"ם
שהנכנס לספינה בשבת אין לו אלא ד' אמות ,כתבו התוס' שהלכה כר"ג אפילו בדיר
וסהר וכשיטת רב .עוד רצה רשב"ם להתיר להכנס בשבת לקרון שנכרי מנהיגו ,וחזר
בו ואסר שמא יפגעו בו ליסטים או שישכח וירד ואין לו אלא ד' אמות ,ושיטת ר"י
שלקרון אסור להכנס אפילו בערב שבת ,כיון שהוא יכול לרדת) ,אמנם בספינה
מותר אפילו אם נזדמנה לו יבשה ,דלא פלוג רבנן( ,ואם בהמה מנהיגה את הקרון
פשיטא שאסור ,דאסור להשתמש בבעלי חיים שמא יחתוך זמורה .תוד"ה הלכה.

והמעשה שבאו מפלנדרסין והמעשה שלא נכנסו לנמל עד
שחשכה ונחלקו אם יש בזה איסור תחומין ,י"ל שהיתה הספינה
ברקק פחות מי' .וההלכות שנאמרו בשבת בבוקר לפני רב חסדא
בסורא ,ובערב נאמרו לפני רבא בפומבדיתא ,אם יש תחומין
למעלה מעשרה לא אליהו אמרם אלא שד.
מ"ג :האומר הריני נזיר ביום שבן דוד בא מותר לשתות יין
בשבתות ויו"ט ,אבל בשאר ימי החול אסור .טעם ההתר בשבת
הוא כיון דכתיב "הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בא
יום ד' " והיינו ביאת בן דוד ,ואין אליהו בא בערבי שבתות ויו"ט מפני
הטורח שמניחים צרכי שבת והולכים לקבל פניו .אבל בשאר ימי החול
אע"פ שלא שמענו שאליהו בא אסור ,דשמא אתמול בא אליהו
לבית דין הגדול .ובערב שבת ויו"ט אסור ,דרק אליהו אינו בא
בהם אבל משיח יכול לבוא בהם ,דכיון דאתי משיחא הכל עבדים
הם לישראל והעבדים יטרחו בשבילם .וממה שביום ראשון אסור אין
ראיה שאין תחומין למעלה מעשרה לקולא) ,דאין לומר שיבוא בערב
שבת ויבשר בשבת ,דקרא משמע שביום שבא יבשר) .תוד"ה דלא( .דדילמא
מספקא ליה לתנא אם יש תחומין למעלה מי' ,והולכים לחומרא.
ומה שמותר בשבת ויו"ט דווקא כשנדר באותו היום ,אבל אחר
כך אסור כל הימים ,שכיון שחלה הנזירות תו לא פקעה .והקשו
התוס' )ד"ה ואסור( א"כ למה מותר לכל כהן לשתות יין ולא חוששים שיבוא
המשיח ולא יוכל לעבוד עבודה .ותירצו דאפשר בכהן אחר או שישן מעט .ואר"ת
מפרש שכוונת הנזירות היא על יום שבן דוד יכול לבוא ,ולפי זה קושית הגמ' בחול
נמי תשתרי היא לפי המסקנה שהנדר חל מאותו יום ואילך ,דלפי זה צריך שאותו
יום יוכל לבוא ,וכיון שאליהו לא בא אינו יכול לבוא היום.

תמצית ההלכה-
תחומין למעלה מעשרה -המהלך חוץ לתחום למעלה מי"ט ,כגון שקפץ
ע"ג עמודים גבוהים י"ט ,ואינם ד"ט על ד"ט ,או שהלך ע"י שם ,הרי זה ספק
אם יש בזה איסור תחומין ,וממילא בכל הנוגע לדרבנן והיינו חוץ לתחום
אלפים אמה ,ספיקו להקל ,אבל לענין חוץ לי"ב מיל למ"ד שזה דאורייתא,
ספיקו להחמיר ,ועמוד ארוך הרבה שאינו רחב ד"ט ,גם הוא בכלל תחומין
למעלה מעשרה ,ובגשר דניחא תשמישתיה צ"ע ,אבל כל שיש אפי' עמוד
אחד ד"ט על ד"ט ,מקצתו בתוך התחום ומקצתו מחוץ לתחום ,אסור לצאת
עליו מחוץ לתחום .רכבת אסור לשבת עליה בשבת ולצאת מחוץ לתחום,
וכן בערב שבת אסור אם יודע שתסע בשבת .ימים ונהרות לכו"ע אין בהם
איסור תחומין דאורייתא ,אפי' חוץ לי"ב מיל ,לפי שאינם דומים לדגלי
מדבר שהלכו ביבשה ,ולכן מקילים בהם שאין בהם תחומין למעלה מי"ט,
ואם מזמן כניסת השבת עד שהגיע לנמל היתה הספינה כל הזמן למעלה
מי"ט מקרקעית הים או הנהר ,והוא עצמו לא ירד כלל ליבשה ,יכול לרדת
מהספינה וללכת משם אלפים אמה לכל רוח) .סימן ת"ד(.

מדידות שונות -ר"ג היתה לו שפופרת שהיה רואה בה עד
אלפים אמה שככל שהיא ארוכה יותר רואים בה למרחק קצר יותר ,והיתה
מתוקנת לראות עד אלפים אמה ,ולפי זה ידע ר"ג אם היו בתוך
התחום מבעוד יום ,ואף לר"מ שמי שהלך לישון ומצא עצמו סמוך לעיר
אסור להכנס לעיר אם לא היתה כוונתו לכך ,במעשה שר"ג כוונתם היתה
לשבות בעיר והיו סומכים על השפופרת של ר"ג) .תוד"ה מותרין( .וכן אפשר
למדוד עומקו של גיא ע"י שפופרת ע"י שיבדוק לאיזה מרחק הוא
רואה בה ביבשה ואח"כ יביט בה למדרון .וגובהו של דקל אפשר למדוד

ע"י מדידת צל הדקל לעומת הצל של האדם עצמו .והרוצה
שחיה רעה לא תחסה בצל קבר ותריח את המת ותחטטנו ,יבדוק
ע"י קנה היכן יש צל בשעה רביעית שאז מתחיל להתחמם והצל צונן
ונח ,ויעשה את הקבר משופע באופן שלא יהיה צל ,ואף שאח"כ
יהיה צל ,החיה כבר מצאה מקום אחר ,אי נמי אח"כ חם גם בצל.

כניסה לתוך התחום ע"י מחיצה של בני אדם -נחמיה בריה
דר' חנילאי משכיה שמעתתיה ויצא חוץ לתחום שאל רב חסדא
מה לעשות והתיר לו רב נחמן לעשות לו מחיצה של בני אדם
להכניסו ,ולא הסתפק רב חסדא אם הלכה כר"ג שהנכנס בהתר
מותר בכל התחום או אין הלכה כמותו ,שהרי רב אמר שהלכה
כר"ג ,אלא לא היו מספיק אנשים עד התחום ממש ,ומספקא ליה
אם כשנמצא בתוך ב' אמות לתחום יכול להכנס וללכת בכל
התחום כר"א או שאסור .וכתבו התוס' )ד"ה או( שאף לרבנן שמי שיצא חוץ
לתחום אפילו אמה אחת לא יכנס ,אע"פ שד' אמות שלו נכנסים לתחום ,היכא
שנכנס ע"י מחיצה של בני אדם יכול להכנס ,דבמחיצה של בני אדם הרי יצא מד'
אמות שלו ,וכיון שהוא בתוך תחומו אין נותנים לו ד' אמות חדשות אלא חוזר
לתחומו ,אבל בנכנס ע"י ד' אמות שלו ולא יצא מהם ,נשאר לו דין ד' אמות.

מ"ד .ומחיצה זו של בני אדם איירי כשאינם יודעים שהם
מחיצה ,שהרי אין עושים אוהל עראי בתחילה ביו"ט וק"ו בשבת.
ומה שנחלקו ר"א ורבנן בפקק החלון כשאינו קשור ותלוי אם
פוקקים בו ,שר"א אוסר משום דדמי לבונה בכך שמוסיף על סתימת הבית,
ורבנן מתירים ,זה רק אם מותר להוסיף על אוהל עראי )וזה עראי
שהרי חוזר ופותחו( ,אבל לעשות בתחילה אסור לכו"ע .והתוס' )ד"ה
פקק( מביאים מחלוקת אם איסור אהל עראי זה רק בתקרה ולא בצדדים ,או

שמחיצה המועילה להתיר אסורה גם בצדדים .וכן אין לעשות מחיצה של
בני אדם בשתי שבתות ,דהוי כמו לדעת ,ומטעם זה גם כשאין לו מספיק

תחומין למעלה מעשרה
הגמ' דנה האם דיני תחומין שייכים במקום הגבוה י' טפחים מהקרקע
)ומצינו שרשות הרבים וכרמלית אינם אלא עד גובה עשרה( ,ונ"מ האם
מותר לצאת מחוץ לתחום למעלה מי' ,וכן אם הנמצא למעלה מי' קנה
שביתה ,וכדלהלן.
עמוד גבוה י' ורחב ד' יש על גביו איסור תחומין ,ואם חלקו מחוץ
לתחום אסור לצאת עליו מחוץ לתחום דארעא סמיכתא היא והילוך מעליא
הוא.

עמוד שאינו רחב ד' דלא ניחא תשמישתיה ,או היכא דאזיל בקפיצה
ע"י שם ,או בספינה המהלכת במקום שהים עמוק י'
מהלכת למעלה מי' טפחים ,הגמ' מסתפקת אם יש בזה איסור תחומין.
וסתם ספינה

בני אדם אסור להעבירם ממקום אחד למקום נוסף .תוד"ה אילימא.

איתא בברייתא לא יעשה אדם את חבירו דופן לסוכה כדי
שיאכל וישתה וישן ,ולא יזקוף את המיטה כדי שלא תפול
חמה על המת או האוכלים אע"פ שאינו נראה כבנין אלא כמי שבא
לפנות מקום בסוכה ,ומאידך תניא שמותר לעשות כן ,והיינו כדאיתא
בשבת מ"ג :שבאים בני אדם ויושבים בצידו וכו' ,שזה נעשה לצורך האדם .ור"י
מפרש דהכא הוי בשביל חי כיון שאם המת יסריח יצטרכו לצאת מהסוכה.
)תוד"ה כדי( .הגמ' מבארת ששתי הברייתות כרבנן שאסור

לעשות אהל עראי בתחילה אבל מותר להוסיף על אוהל עראי,

וכלים בדופן שלישית אסור דשני דפנות אינם קרוים אהל וע"י הדופן
השלישית נעשה אהל ,ומודו רבנן שאסור לעשות אהל עראי בתחילה,
וברביעית מותר דלרבנן מותר להוסיף על אהל עראי ,וכן משמע
מדקתני נפל דופנה דמשמע דופן שהסוכה ניתרת בה .ואדם מדעת
אסור בדופן השלישית שלא מדעת מותר דאין דרך בנין בכך ,משא"כ
כלים שזה דרך בנין.

שהפלישתים לא באו אלא על עסקי תבן וקש ,מפני שהיתה
עיר הסמוכה לספר ,והא דכתיב "וישאל דוד בד' לאמר האלך
והכיתי בפלישתים האלה ,ויאמר לו ד' לך והכית בפלישתים
והושעת את קעילה" ,לא שאל אם מותר ללכת בשבת ,שהרי
בית דינו של שמואל הרמתי קיים ולא היה שואל באורים ותומים דבר
של איסור והתר ,אלא שאל אם יצליח ואמר לו הקב"ה שהוא
יצליח .וכתבו התוס' )ד"ה אי( שלפי זה אין ראיה שזה היה בשבת ,אמנם

מכשיר ,אבל אדם שיש בו דעת לעמוד וכלים שאינם זזים ממקומם
כשרים אף לר"מ .וכתבו התוס' )ד"ה דאי( כתבו שלמסקנת הגמ' סוכה
כ"ד אין טעמו של ר"מ משום שמא תברח ,ולפי זה גם באדם ר"מ פוסל.

מדקרי ליה "נלחמים" ודוד מסר נפשו עליה ,ש"מ דמחללים עליה את השבת.

עשאה לבהמה דופן לסוכה ר"מ פוסל

שמא תברח,

ור"י

כמה יכול ללכת היוצא מתחומו ברשות
ודין הבלעת תחומין
חכמים תיקנו שמי שיוצר מחוץ לתחום ברשות ,כגון לעדות החודש או
לצורך פיקוח נפש ,יש לו ממקומו אלפים אמה לכל רוח .הגמ' דנה מה הדין
אם חלק מהאלפים אמה החדשים נכנסים לתוך האלפים אמה שהיו לו
בעירו ,האם הוא יכול לחזור לעירו ,משום דע"י הבלעת תחומין הוי כתחום
אחד ,או לא ,והגמ' מביאה נ"מ נוספות בדין הבלעת תחומין.

תחומין למי שמותר לו לצאת מתחומו-
מ"ד :היוצא ברשות מחוץ לאלפים אמה,
להציל מן הגייס ומן הנהר או חכמה הבאה ליילד ,ואמרו לו שכבר אין צורך
ביציאתו ,יש לו אלפים אמה לכל רוח ממקום שנאמר לו.
עוד איתא במתני' שאם היה בתוך התחום כאילו לא יצא,
לרבה איירי שלא התרחק מהעיר אלפים אמה ,שנשאר לו תחום
ביתו ,וקמ"ל שאף שעקר לצאת הוא נשאר בתחומו הראשון ולא
אמרינם שרבנן נתנו לכל היוצא ברשות אלפים אמה ממקום שנאמר לו .ולרב
שימי בר חייא איירי שיצא מתחומו אלא שהתחום החדש מובלע
בתוך התחום הישן ,והדין שיכול לחזור לביתו ומשם יש לו
אלפים אמה כאילו לא יצא .ומחלוקתם היא האם הבלעת
כגון לעדות החודש או

תחומין מילתא וכיון ששני התחומים מובלעים זה בזה הוו כתחום אחד וכאילו
לא יצא מתחומו דמי ,או לא ,ואי הבלעת תחומין לאו מילתא ,היוצא מתחומו
וחזר לצורך בית הכסא אינו חוזר לתחומו הראשון) .ולתוס' לא דמי ,דבבית הכסא
הרי נותנים לו ד' אמות חדשות ,וממילא יכול לקנות את תחומו הראשון ,משא"כ
היכא שקנה כבר תחום אחר( .וי"מ שגם לרבה איירי ביצא כבר מתחומו ,אלא דס"ל
שיש לו רק את תחום ביתו ,ולרב שימי קנה שביתה במקום שנאמר לו וגם נשאר
לו תחום ביתו ,ושייך שיהיה לו עד קרוב לח' אלפים אמה ,ונחלקו אם ע"י הבלעת
תחומין הוי כחד תחומא או לא.

אביי מוכיח שהבלעת תחומין מילתא ממה שלר"א אם יצא ב'
אמות מחוץ לתחום יכול להכנס אבל בשלש אמות אסור ,דס"ל
לר"א שד' אמות שיש לכל אדם היינו ב' אמות לכל צד ,ואף רבנן
מודו שיכנס ביוצא לדבר מצוה .רש"י אומר שלפי הי"מ לא מובן מה
הראיה ,שהרי אין מי שאוסר עליו להכנס) ,ורבנן אוסרים .תוס'( .והם מפרשים שאם
היכא שהתחומין לא מובלעים אלא צמודים זה לזה הוא יכול להכנס ,שמע מיניה
הבלעה דבר גדול הוא ,וממילא היכא שהם מובלעים ממש הוי תחום אחד.

הבלעת תחומין במערה גדולה -מערה שתוכה ד' אלפים אמה,
ועל גגה פחות מד' אלפים אמה ,ויש לה ב' פתחים בשתי הצדדים ,מותר
ללכת מפתח לפתח ,כיון שמכל פתח יש לו אלפים אמה וב' התחומין
מובלעים זה בזה ,דאילו גג המערה היה ד' אלפים אמה היה אסור לו לעבור באמצע

מתחום לתחום .רבה אומר שמזה אין ראיה להבלעת תחומין ,כיון
ששבת באויר מחיצות מבעוד יום ושני התחומין הם מכח אותה שביתה,
אבל היכא שכל תחום ניתן לו בזמן אחר ,אין לו אלא את התחום השני .ולי"מ כיון
שלא שבת באויר מחיצות השביתה השניה אין לו אלא תחום אחד ,ואם התחום
הראשון מובלע בתחומו השני ,אין לו אלא תחומו הראשון ומותר לו רק ללכת
לתחומו הראשון ,ואם אינו מובלע אין לו אלא את התחום השני.

תמצית ההלכה-
מי שיצא חוץ לתחום ברשות ,כגון חכמה הבאה ליילד ושאר ענייני
פיקוח נפש ,או היוצא בשביל קידוש החודש בזמן שמקדשים ע"פ הראיה,
יש לו אלפים אמה לכל רוח אף לאחר שסיים את המצוה )כדי שלא ימנע
מלצאת( ,ואם האלפים אמה מובלעים בתחומו יכול לחזור לעירו ויש לו
מעירו אלפים אמה לכל רוח ,ואם הגיע לעיר אחרת בשביל המצוה ,אפי' אם
אינה מוקפת מחיצות יש לו אלפים אמה לכל רוח מחוץ לעיר ,אמנם אם לא
הגיע לעיר אלא מכח האלפים אמה שנתנו לו חכמים ,אין לו להלך כלל יותר
מאלפים אמה ממקומו .מי שיצא ברשות ובדרך אמרו לו שכבר נעשתה
המצוה שהוא רצה לעשות ,יש לו אלפים אמה לכל רוח מהמקום שאמרו
לו דבר זה ,ואם היה מקצת התחום שנתנו לו מובלע בתוך תחום מקומו
הראשון ,הרי הוא חוזר למקומו הראשון וכאילו לא יצא ,ומפסיד את
האלפים החדשים שנתנו לו חכמים ,אבל כל זמן שלא חזר לתחומו ,מותר
לו ללכת באלפים אמה שנתנו לו חכמים) .סימן ת"ז(.

מ"ה .איתא במתני' שכל היוצאים להציל חוזרים למקומם.
הגמ' מבארת שאין הכונה שמותר לחזור יותר מאלפים אמה,
אלא הכונה היינו שמותרים להחזיר עמהם את הכלי זיין שלהם,
שמא יקחו האויבים את הכלי זיין להלחם בהם .ורב נחמן בר
יצחק מפרש שאם נצחו האומות את ישראל מותרים ישראל
לחזור למקומם אף יותר מאלפים אמה ,אבל אם ישראל נצחו יש
להם אלפים אמה לכל רוח.
נכרים שצרו על עיירות של ישראל אם באו על עסקי ממון
אין יוצאים בכלי זיין ואין מחללים את השבת ,ואם באו על
עסקי נפשות מותר ,ואם היא עיר הסמוכה לספר )כמו
נהרדעא שמצד אחד היו גוים ומצד שני היו בני גולה( מחללים אפי' על
עסקי תבן וקש ,שמא ילכדוה ומשם בהא הארץ נוחה להכבש לפניהם.
ודוד הלך להושיע את קעילה מיד הפלישתים אף

קנית שביתה בלא כוונה ובכלים
הגומר בדעתו לקנות שביתה במקום שבו הוא נמצא ,ומי שנמצא בדרך
הקילו בו שהוא יכול לקבוע שביתה במקום הנמצא בתוך אלפים אמה שלו.
הגמרא דנה מה הדין באופן שלא היה בדעתו לקנות שביתה ,אבל אנו תולים
שדעתו לקנות שביתה ,האם והיכן הוא קנה שביתה .כמו כן מבארת הגמ'
מה דין תחומין בחפצי הפקר ,ובמי גשמים ובורות.

מי שישב בדרך לנוח ,ולא ידע שהוא סמוך לעיר ,וחשכה לו ,ועמד וראה
שהוא סמוך לעיר ,לר"מ יש לו אלפים אמה ממקומו ,ולר"י הרי
הוא כאנשי העיר.
קנין שביתה בישן ובחפצי הפקר -מי שישן בדרך ,לרבי יוחנן
בן נורי קנה שביתה במקומו ויש לו משם אלפים אמה לכל רוח,
דס"ל דחפצי הפקר קונים שביתה במקומם ומותר לטלטלם משם
אלפים אמה לכל רוח ,ואין אדם יכול לטלטלם יותר אפילו אם הוא עירב לצד
מסוים ,ולאו דווקא באדם .ולחכמים ישן לא קנה שביתה במקומו
כיון שאינו מתכוין לקנות שביתה ,אלא יש לו ד' אמות לכל רוח ,דאין
חפצי הפקר קונים שביתה )אמנם כתבו התוס' )ד"ה להודיעך( שאף שלישן
אין אלא ד' אמות ,הכלים הם כרגלי המוצאם ויכול להוליכם עימו למקום עירובו(,

ואפילו אדם לא קנה שביתה ,ואין אומרים שכיון שניעור קנה
שביתה אף ישן קנה שביתה .לר"א יש לו ב' אמות לכל רוח ,ולר"י
יש לו ד' אמות ויכול לברור לו איזה צד שרוצה ,ואחר שבירר אינו
יכול לחזור בו .ולהלכה )מ"ו (.בישן קנה שביתה במקומו כריו"ח
בן נורי )אף שהוא יחיד כנגד רבים( ,ובחפצי הפקר הרי הם כרגלי
האדם כרבנן ,דהלכה כדברי המיקל בעירוב .ולא הוי תרי קולי דסתרי
אהדדי ,דקיימא לן כרבנן שאין חפצי הפקר קונים שביתה ,וישן קנה שביתה כיון
שניעור קונה שביתה .תוד"ה קמ"ל.

טלטול ממקום של אחד למקום של אחר-
שני בני אדם שמקצת אמותיו של זה מובלעות בתוך אמותיו
של זה ,מותר לשניהם להביא אוכל למקום המובלע ,ובלבד
שלא יוציא מאכל של אחד לתחום של השני ,מפני שאסור להוציא
את חפצי האדם למקום שהאדם אסור לו לצאת ,וד' אמות נחשבים כרשות
היחיד לגבי השובת בהם ,ואסור מדרבנן להכניס ולהוציא מחוצה להם לתוכם.
ואף דתניא לעיל מ"ב :שמי שתחומו מסתיים באמצע עיר מותר לטלטל בכל
העיר ע"י זריקה אע"פ שאסור לו לצאת מתחומו ,התם כל העיר היא רשות
אחת ,והרי גם בסוף אלפים מותר לטלטל מב' אמות מחוץ לתחומו לב' אמות
בתוך תחומו) ,דאין לאלפים אמה דין רה"י לגביו שהרי לא הותר לו לטלטל
בהם(.
המשך המשנה מבואר לקמן מ"ח.

היכן נקבעת שביתת מי גשמים ובורות-
מ"ה :מי גשמים -גשמים שירדו מערב יו"ט ,לרבי יוחנן בן נורי
שחפצי הפקר קונים שביתה יש להם אלפים אמה לכל רוח ,אבל
לרבנן שאין חפצי הפקר קונים שביתה הרי הם כרגלי הממלא.
וגשמים הסמוכים לעיר ודעת אנשי העיר עליהם ,הרי הם כרגלי
אנשי אותה העיר .וגשמים שירדו ביו"ט הרי הם כרגלי כל אדם
והאדם יכול ליטלם לכל צד שעירב ,כיון שלא קנו שביתה בבין השמשות .וכתבו

התוס' )ד"ה ביום טוב( שהרי הם כרגלי מי שמילא אותם ראשון .ולא קנו המים
שביתה באוקיינוס ,או בעבים אם נתקשרו מערב שבת ,משום
דניידי ,וכמו שמצינו שנהרות ומעיינות הרי הם כרגלי כל אדם
ואפילו אם הם של יחיד אינם כרגליו .רש"י .ולר"ת )תוד"ה נהרות( גם אם מדובר
בשל רבים יש ראיה שלא קנו שביתה משום דניידי ,אבל מכונסים שקונים שביתה
יש להם אלפים אמה לכל רוח ברי יוחנן בן נורי) .ולולא הסברא דניידי ,אם

העבים נתקשרו ביו"ט קנו המים שביתה באוקיינוס ,לר"א
שהגשם הוא ממימי האוקיינוס ,וכיון שיצאו חוץ לתחומם אין להם אלא
ד' אמות) ,וכתבו התוס' )ד"ה ליקנו( שאף אם אין תחומין למעלה מעשרה ,ומי
העבים הם מהמים שלמעלה ,מ"מ כל מי האוקיינוס נחשבים לדבראחד המונח על
הקרקע ,ולא דמי לספינה שהיא דבר נפרד שנמצא על המים .עוד כתבו התוס'
שדבר שהיה בבין השמשות למעלה מעשרה ,אם אין תחומין למעלה מעשרה,
כשיורד לתוך י' קנה שביתה ויש לו אלפים אמה לכל רוח .עוד כתבו התוס' )ד"ה
לימא( שלרבי יהושע שמי הגשמים הם מן הכיפה אינם קונים שביתה אף אם יש
תחומין למעלה מעשרה ,דללא שייך לקנות שביתה ברקיע( ,ואם העבים

נתקשרו מערב יו"ט ,אם אין תחומין למעלה מעשרה לא קנו
שביתה ,ואם יש תחומין למעלה מעשרה קנו שביתה ,ואם יש
ספק מתי נתקשרו העבים ,ספק דדבריהם להקל) ,ואף שדבר שיש
לו מתירין אפילו באלף לא בטל ,בספק דדבריהם בעירוב הקילו .תוד"ה איבעית(,
ואין לומר שהמים בלועים בעבים וכמאן דליתנהו דמו ולא קנו שביתה,
דא"כ אסור אפילו לטלטלם במקומם מדין נולד אפילו לר"ש כיון שלפני כן
לא היו בעולם כלל ,ולא דמי למשקין הבלועים בפירות שאין בהם משום נולד )אלא
אסור שמא יסחוט( ,דמים בעבים בליעי טפי ואינם ניכרים .תוד"ה כל(.

מי בורות -בור של עולי בבל שהמים הפקר לרבי יוחנן בן נורי יש
למים אלפים אמה לכל רוח ,ולרבנן המים כרגלי הממלא דכל דבר
הפקר מי שהגביהו קנאו והוי כרגליו אפילו אם נתנו לאחר ,אבל בור של יחיד
הרי הוא כרגלי אותו יחיד ואדם אחר יכול להוליכם רק למקום שהבעלים

יכול להוליכם ,ובור של עיר הרי הוא כרגלי אנשי אותה העיר

אלפים

אמה לכל רוח ,ומי שעירב לצד מסוים אינו יכול להוציאם.

תמצית ההלכה-
היכן מים קונים שביתה -בור של יחיד שמכונסים בו מי גשמים וכדו',
הרי הוא כרגלי בעליו ,אפי' אם מילא אחר מאותו הבור .ואם הבור הוא של
אנשי העיר ,הרי הוא כרגלי אנשי אותה העיר ,ואם מילא מהם מי שאינו
מאנשי העיר יכול להוליכם רק בתוך אלפים אמה לעיר ,ובור של הפקר הרי
המים כרגלי הממלא .נהרות זורמים אע"פ שאינם נובעים ,או מעיינות
נובעים אע"פ שאינם יוצאים ממקום נביעתם ,הרי הם כרגלי הממלא אפי'
אם הם שייכים לעיר או ליחיד ,דכיון דניידי לא קנו שביתה לפני שלקחו
אותם .ואף אם באו המים מחוץ לתחום מותר למלא מהם בשבת וביו"ט.
גשמים שירדו ביו"ט הרי הם כרגלי הממלא ,ואם ירדו לפני יו"ט סמוך לעיר
או בעיר עצמה ,הרי הם כרגלי אנשי אותה העיר ,מפני שסמכו דעתם
עליהם) .סימן שצ"ז(.

הלכה כרבים בדין דרבנן
הרבה מחלוקות מוזכרות במשנה ,ונאמרו כמה כללים כיצד פוסקים
במחלוקות ,כגון הכלל שיחיד ורבים הלכה כרבים .הגמ' מביאה כמה מכללי
פסיקת ההלכות.

מ"ו .רבי יהושע בן לוי אמר שהלכה כרבי יוחנן בן נורי שישן
קונה שביתה.
הגמ' שואלת שהרי ריב"ל אמר שבעירוב הלכה כדברי המיקל,
וא"כ צ"ב למה הוצרך לפסוק כרבי יוחנן בן נורי.
אביי מבאר שבא ריב"ל ללמדנו שאף שרבים חולקים על ריו"ח
בן נורי הלכה כמותו.
רבא מקשה שאין הלכה כרבים בדין דרבנן.
רב פפא מוכיח שגם בדין דרבנן הלכה כרבים ממה שרבי הורה
לאשה שעברו עליה ג' עונות )-צ' יום ,דסתם עונה ל' יום( שלא ראתה
דם שאינה מטמאה למפרע כשאר נשים שדמם מצוי שמטמאות מעת לעת
דחיישינן שראתה מקודם וכותלי בית הרחם העמידוהו ,וכשנזכר שזו שיטת
רבי אליעזר שהוא יחיד ,ופליגי רבנן עליה וס"ל שרק זקנה הוי סילוק,
אמר כדאי הוא ר"א לסמוך עליו בשעת הדחק )דשני בצורת הוו ואיכא
הפסד טהרות .רש"י .אבל התוס' )ד"ה לסמוך( כתבו שבכהאי גוונא מודים חכמים(.

עוד יש מוכיחים שאף בדרבנן הלכה כרבים מדין שמועה רחוקה
)ששמע על המיתה רק אחרי השלושים( ,שלר"ע אין נוהג בה
אלא יום אחד ,ולרבנן נוהג בה שבעה לרחיצה ולתכבוסת ושלושים
לתספורת ולגיהוץ ,ופסקו כר"ע רק משום שהלכה כדברי המיקל
באבל אף ביחיד כנגד רבים .וכתבו התוס' )ד"ה דאמר( בשם בה"ג שגם באבילות
יום ראשון דאורייתא הלכה כדברי המיקל .עוד כתבו בשם בה"ג שאם מת מת ביו"ט
ראשון או שני או בחול המועד או ביו"ט ראשון של יו"ט אחרון ,אינו נוהג אבילות
עד אחרי יו"ט שני של יו"ט אחרון ,אבל היום האחרון עולה למנין שבעה .אבל אם
מת מת ביום זה ,נוהגים בו אבילות ,דאתי אבילות יום הראשון דאורייתא ,ודחי יו"ט
שני שהוא דרבנן .ומה שחתן שמת לו מת מכניסים את המת לחדר ונוהג ז' ימי
המשתה ואח"כ ז' ימי אבילות אף שזה דרבנן ,שמא מועד דחתן עדיף טפי.

מ"ו :רב פפא מיישב שהוצרך ריב"ל לומר הלכה כריו"ח בן נורי,
שלא נאמר שהלכה כדברי המיקל בעירוב זה נאמר רק בעירוב
חצרות ,ולא בעירוב תחומין ,דמצינו שעירוב חצרות קל מעירוב
תחומין ,שעירובי חצרות מערבים אף שלא לדעת ,דזכין לאדם
שלא בפניו וזה רק רווח ,ועירוב תחומין אין מערבים אלא לדעת,
דאין חבין לאדם אלא בפניו והוא מפסיד אלפים אמה לצד השני ,ושמא
חוב הוא לו .וכתבו התוס' )ד"ה ואין( שהראיה שתחומין חמור מחצרות היא ממה
שגם כשיודעים שהוא רוצה ללכת לצד מסוים א"א לערב שלא מדעתו ,כיון שיש
לו קצת חוב ,ואילו בחצרות אף שיש קצת חוב שמערבים בפת שלו שלא מדעתו
אם הוא רגיל להשתתף.

רב אשי מיישב שריב"ל אמר הלכה כרבי יוחנן בן נורי ,כדי שלא
נאמר שההלכה כדברי המיקל בעירוב נאמרה דווקא במחלוקת
לגבי שיירי עירוב אם הניח עירוב לכמה שבתות ונתמעט משיעור ב' סעודות,
כמו שמועיל בשיירי עירוב כל שהוא לכל אחד )דלא אמרו לערב
בחצרות אלא כדי שלא לשכח תורת עירוב מן התינוקות של
הדורות הבאים ,אבל עיקר עירוב הוא בתחומין .רש"י .ובתוס' )ד"ה שלא( כתבו
שרש"י לקמן פ :מפרש שמדובר לערב בחצרות היכא שעשו שיתופי מבואות,
וכתבו בשם ר"י שהעיקר כמו שפירש רש"י כאן( אבל בתחילת עירוב אין

הלכה כדברי המיקל ,קמ"ל.

כללי הלכה במחלוקות תנאים-
הלכה כר"ע וכרבי מחבירו ,וכרבי יהודה מחבריו ,ר"מ ורבי יהודה
הלכה כרבי יהודה ,רבי יהודה ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי ,וכ"ש
שר"מ ורבי יוסי הלכה כרבי יוסי ,רבי יוסי ור"ש הלכה כרבי יוסי,
רבי יהודה ור"ש הלכה כרבי יהודה .וכללים אלו לרב אסי הם
הלכה ,ולרבי חייא בר אבא מטין להורות ליחיד אבל אין דורשים כך
בפירקא ,ולרבי יוסי ברבי חנינא נראין שאין מורים כך אבל אם עשה לא
מהדרינן עובדא .רש"י .והתוס' )ד"ה רבי אסי( מבארים שלמ"ד הלכה אי עביד
כאידך מהדרינן עובדא ,ולמ"ד מטין מורין כך ומי שבא לעשות אחרת מוחים בו אבל
אם עשה לא מהדרינן עובדא ,ולמ"ד נראים מורים כך אבל לא מוחים במי שעושה
אחרת.

רב משרשיא אמר דליתנהו להני כללי
שמסתבר .והגמרא )מ"ו - :מ"ז (:מביאה כמה מקרים שלא פוסקים,
כך ואומרת שאין משם ראיה לרב משרשיא דדילמא היכא
דאיתמר איתמר ,והכללים הנ"ל הם היכא דלא איתמר הלכתא לא כמר ולא
כמר .הגמ' מביאה ראיה שרב לא סובר את אחד הכללים ,ממה
אלא בכל מקום פוסקים לפי מה

שהוצרך רב לומר הלכה כר"י במחלוקת של ר"מ ור"י אם העשיר
מערב ברגליו ,והגמ' אומרת שכוונת רב משרשיא לומר שכללים
אלו אינם מוסכמים לכו"ע שהרי רב חולק עליהם.
עיר של יחיד ונעשית של רבים מערבים את כולה ,ושל רבים
ונעשית של יחיד שאין עוברים ברחובותיה ס' רבוא ולא דמיא לדגלי מדבר,
אין מערבים את כולה יחד ,אלא כדי שיהיה הכר לעיר של רבים שלא יערבו את
כולה אלא מבואות מבואות צריך לשייר בה -לר"י חמישים דיורים,

ולר"ש ג' חצרות של ב' בתים ,והלכה כר"ש.

מ"ז.

המניח ביתו והלך לשבות בעיר אחרת

והוא לא עירב,

לר"מ נכרי וישראל אוסרים ,לר"י אינם אוסרים כיון שאינם בעיר,
לרבי יוסי רק נכרי אוסר כיון שהוא יכול לבוא בשבת ולא הסיח ביתו מליבו,
משא"כ ישראל ,ולר"ש אפי' הישראל הלך לפני שבת אצל בתו באותה

העיר אינו אוסר ,שכבר הסיח דעתו .והלכה כר"ש.
עירוב ברגליו -לר"מ דווקא עני מערב ברגליו בלא פת ,והיינו מי שבא

בדרך ואין עימו פת ,ולר"י אף עשיר
שביתה בסוף התחום ,דעירוב בפת זה רק קולא שלא יצטרך ללכת
ברגליו בעצמו אלא יוכל לשלוח פת ע"י שליח .והלכה כר"י.

היושב בביתו יכול ללכת בעצמו ולקנות

הבחנה -לת"ק אסור ליבמה לחלוץ ולהתייבם בתוך ג' חודשים
למיתת הבעל ,דשמא מעוברת היא וחליצת מעוברת אינה חליצה ,ואין לומר
שתחלוץ מספק ותמתין ג' חודשים ,דא"כ יצטרכו להכריז שהיא מותרת לכהונה,
ושמא יש אדם שראה את החליצה ולא בהכרזה ויחשוב שחלוצה מותרת לכהן .ולא
תתייבם שמא היא מעוברת והרי היא באיסור אשת אח שיש לו בנים שיש בה כרת.
ואחר ג' חודשים שניכר שאינה מעוברת יכולה לחלוץ או להתייבם .וכן לשאר
הנשים )בין שנישאו לזה כשהם בתולות בין בעולות ,בין נשואות בין
ארוסות גזירה אטו נשואות( אסור אירוסין אטו נישואין ונישואין ,עד
שיעברו ג' חודשים מהמיתה או הגירושין ,כדי שלא תלד ולד ספק בן ט'
לראשון ספק בין ז' לאחרון ,ובעינן הבחנה שמא ייבם אשת אחיו מאמו ועוד יש
איסורים הרבה .ורבי יהודה מתיר לנשואה ליארס או לארוסה
להנשא חוץ מארוסה שביהודה שהיו רגילים ליחד חתן וכלה קודם כניסתם
לחופה לפי שליבו גס בה .ולרבי יוסי מותר לכל הנשים ליארס ,ורק
לאלמנה אסור מפני האבילות אבל גרושה מותרת מיד .ונשים שודאי
אינם מעוברות )כגון רדופה לילך לבית אביה הגר בעיר אחרת ואינה
רגילה עם בעלה ,שהיה לה כעס עם בעלה ,שהיה בעלה זקן או חולה,
או שהיא חולה ואינה מקבלת טורח תשמיש או שהוחזקה ג"פ לעקרה או
ילדה או זקנה או איילונית ממעי אמה ויש לה סימנים שאין לה שערות
ודדים או שאינה ראויה לילד מחמת סם ,או שהיה בעלה חבוש בבית

האסורים ,או המפלת לאחר מיתת בעלה( ,לר"מ צריכות להמתין,
ורבי יוסי מתיר להם ליארס ולהנשא מיד .והלכה כרבי יוסי.
מותר ללכת ליריד של נכרים )-שוק הנקבע ליום איד של ע"ז( ולקנות
מהם בתים שדות וכרמים מפני שממעיטם אי נמי משום ישוב ארץ ישראל,
וכן בהמה עבדים ושפחות מפני שמכניסם לקדושה ,ומותר לכתוב
בערכאות שלהם אע"פ שזה מחשיב אותם ואיכא למיחש דילמא אזלי ומודי,
מפני שהוא כמציל מידם ,ומותר לכהן לצאת לחו"ל או ללכת
בבית הפרס כדי לדון ולערער עמהם ,או כדי לישא אשה וללמוד
תורה .לרבי יהודה מותר להטמא דווקא כשאינו מוצא רב בארצו
בלא זה ,ורבי יוסי מתיר אף כשמוצא רב אחר ,דלא מן הכל זוכה
אדם ללמוד שיש רב שמשנתו סדורה ושונה לתלמידיו בדרך קצרה .ואמר
רבי יוחנן שהלכה כרבי יוסי ,וקמ"ל שגם בברייתא הולכים אחרי
כללי הפסיקה הנ"ל מ"ו :ואין חוששים ששמות התנאים התחלפו.

בכלים ופירות שאינם ידועים .ועוד שמא יש לחלק בין סמוכים וקרובים לרחוקים.
אמנם כתבו התוס' שנראה לפרש שכוונת הברייתא שיש להם אלפים מן העיר ,ולא
ממקומם.

תמצית ההלכה-
קנין שביתה בכלים -כלים של ישראל הרי הם כרגלי בעליהם .כלי הפקר
אין קונים שביתה מעצמם ,והרי הם כרגלי מי שזכה בהם ראשון ,ויכול
להוליכם בתוך תחומו אע"פ שזה חוץ לאלפים אמה מהמקום שהיו הכלים
מונחים בתחילה .כלי נכרי קונים שביתה במקום שהיו מונחים בו בבין
השמשות) ,דאם נאמר שלא קנו שביתה יבואו להתיר גם בכלים של
ישראל( ,ואם הוציאם נכרי מחוץ לתחומם ,אם הניחם בעיר מוקפת מחיצות
וישבה ולבסוף הוקפה לשם דירה ,מותר לטלטלם בכל העיר ,אבל אם
הביאם למקום שאינו מוקף מחיצות ,או שהוקפה ולבסוף ישבה ויש שם
יותר מבית סאתים ,אין לטלטלם רק בארבע אמות) .סימן ת"א(.

מ"ח .בור מים שבין תחומי שבת -חרם
דגים ,ולר"ת הכונה לנקע מלא מים ,ולר"ח הכונה לחריץ( שבין תחומי שבת,

)-לרש"י הכונה למצודת

שהדין שכל מה שתבחום העיר הוא נגרר אחרי העיר ואינו קונה שביתה במקומו,
ואסור להוציאו מחוץ לתחום העיר ,ואין בני עיר אחר יכולים למלא מים מפני
שמתערבים בהם מים ששייכים לתחום העיר השניה ,לרבי חייא צריך מחיצה

של ברזל להפסיק בין התחומין ,וכריו"ח בן נורי שחפצי הפקר
קונים שביתה ,ואף שנהרות המושכין ומעיינות הנובעים הרי הם
כרגלי כל אדם ,הכא איירי במכונסים) ,ולרבנן אף שגשמים הסמוכים
לעיר הרי הם כרגלי אנשי אותה העיר ,הכא כיון שהם נמשכים מחוץ לתחום בטלה

דעתם ודינם כחפצי הפקר שלרבנן אינם קונים שביתה והם כרגלי הזוכה( .ולרבי
יוסי בר חנינא מספיקה מחיצה של קנים ,דקל הוא שהקילו
חכמים במים דדי במחיצה כל דהו ובלבד שיהיה בה י' טפחים ,אע"פ שנכנסים
מים מלמעלה ומלמטה ובין הקנים ,כמו שהקילו במים שמחיצה תלויה
מתירה ,אף שבחורבה אינה מתירה.

ד' אמות שיש לאדם שלא קנה שביתה-
מי שישן בדרך ולא ידע שחשיכה )לרבי יוחנן בן נורי יש לו אלפים
אמה לכל רוח ,ו(לחכמים אין לו אלא ד' אמות -לת"ק והיינו ר"מ
יש לו ד' לכל צד והיינו ח' על ח' ,והני מילי להלך אבל לטלטל אין
לו אלא ד' על ד' .ולר"א אף להלך אינו יכול אלא ד' על ד' .ולר"י
יכול ללכת ד' אמות לאיזה רוח שירצה ואחר שבירר שתים לכל צד או
ד' לצד אחד אינו יכול לחזור בו.

קנין שביתה בכלים

מ"ז :קנין שביתה בחפצי נכרי -לרבי יוחנן בן נורי שחפצי
הפקר קונים שביתה ,חפצי נכרי ג"כ קונים שביתה ,וכן איתא
בברייתא בשם רשב"א שהשואל כלי מן הנכרי שהוא בן עירו ביו"ט,
או המשאיל לו מערב יו"ט וקנו שביתה אצל הנכרי בתוך תחום העיר
והחזירו הנכרי ביו"ט ,יש להם אלפים אמה לכל רוח ,ואם הבעלים
עירב אינו יכול להוציאם עימו ,ונכרי שהביא לישראל פירות מחוץ
לתחום לא יזיזם ממקומם כיון שהם קנו שביתה מחוץ לתחום ,ואין להם
אלא ד' אמות) .והדבר אסור למי שהובא בשבילו ,ולאחרים ,או בהובא בשביל נכרי,
מותר בתוך ד' אמות ,ובעיר שהוקפה מחיצות לדירה מותר לטלטל בכולה .תוד"ה
דכולה( .ולרבנן שחפצי הפקר אינם קונים שביתה ,שיטת שמואל
שגם חפצי נכרי אינם קונים שביתה ,והרי הם כרגלי כל אדם ,ואם באו
מחוץ לתחום מותר להוליכם לכל רוח ,וקמ"ל שלא גוזרים בעלים דנכרי

אטו בעלים דישראל ,ולריו"ח אף לרבנן חפצי נכרי קונים שביתה,
דגזרינן בעלים דנכרי אטו בעלים דישראל ,ואסור להוציאם מחוץ
לעיר ,אמנם בעיר עצמה כשיש לה מחיצות מותר ,מפני שכל העיר
כד' אמות ,וחפץ שיצא מחוץ לתחום ונכנס למקום מוקף מחיצות )ובעינן נמי
שיהא מוקף לדירה .תוס' שם( מותר לטלטל בכל ההקף ,דהלכה כר"ג בדיר סהר
וספינה .והלכה כרבי יוחנן.

כלים ופירות ששבתו בתוך התחום יש להם אלפים אמה לכל
רוח .רש"י כתב דאיירי אפילו הם של הפקר .והתוס' )ד"ה והכלים( כתבו דאיירי
דווקא בשל הפקר ,אבל ביש להם בעלים הרי הם כרגליו .והקשו התוס' למה אין
לכלים ולפירות את תחום העיר ,כמו שמצינו שגשמים הסמוכים לעיר הרי הם
כאנשי העיר .ותירצו דהתם איירי בגשמים הידועים לאנשי העיר ,וכאן מדובר

לה להשתמש בשתי רשויות ,דאין לחשוש שתוציא כלי החיצונה מזו לזו ,אבל שתי
הרשויות החיצונות אסורות להשתמש ברשות בפנימית שמא יוציאו כלים מחיצונה
אחת לשניה.
מ"ט .לשמואל אף זו דברי ר"ש והיינו שגם לר"ש האמצעית אסורה
בחיצונות ,ורק החיצונות מותרות באמצעית ,ולחכמים שלשתם אסורות זה
בזה .וכן מבואר בברייתא .וי"מ שכוונת שמואל שר"ש מתיר גם לאמצעית
להשתמש בחיצונות ,ולחכמים כולם אסורות זה בזה .ושמואל לשיטתו
שחצר שבין ב' מבואות שעירבה עם שניהם ,אסורה עם שניהם.

תמצית ההלכה-
ג' חצרות הפתוחות זו לזו ,והם פתוחות גם לרה"ר או למבוי ,אם כל
אחת מהחיצונות עירבה עם האמצעית אבל החיצונות לא עירבו יחד,
החיצונות אסורות זו עם זו ,והאמצעית מותרת עם שניהם והם מותרות
עמה) ,וכן הדין אם רק החיצונה פתוחה לרה"ר או למבוי ,והאמצעית יש לה
דריסת הרגל גם אצל הפנימית( ,אמנם אם שני העירובין נמצאים באמצעית
בכלי אחד ,או שמילאו כלי אחד ונשאר מהעירוב ונתנוהו בכלי נוסף באותו
בית ,שלשתם מותרים) .סימן שע"ח(.

חצר שבין ב' מבואות והיא פתוחה לשניהם ,לשמואל

אם היא רגילה

עם שניהם ועירבה עם שניהם היא אסורה עם שניהם אפילו לר"ש ,דאין
שתי רשויות משמשות לרשות אחת ,ואם לא עירבה עם אף אחת היא
אוסרת על שניהם להוציא מחצרותיהם למבוי ,ותקנתה שתערב עם מבוי אחד,
והוי סילוק מהמבוי השני ,ואם היתה רגילה באחד המבואות ולא עירבה
כלל ,אוסרת רק עליו .ואמר רב הונא שאם עירבה עם שאינה

רגילה ,אינה אוסרת בזה על הרגילה ,ואם הרגילה עירבה לעצמה
ושאינה רגילה לא עירבה אפילו בפני עצמה ,והיא לא עירבה עם אף
אחת ,דוחין אותה אצל שאינה רגילה כדי שלא לאסור על זו שעירבה,

דכופין על מידת סדום.

ד' אמות ילפינן מ"שבו איש תחתיו" .לר"מ הם ד' אמות
מרווחות ,דגוף האדם הוא ג' אמות )ומה שלהזק ראיה צריך מחיצה ד'

המקפיד על עירובו

אמות ,י"ל שלפעמים יש גבשושית סמוך לכותל או שמגביה עקבו ועומד על
אצבעותיו .ועוד דג' אמות הכונה ללא הראש .תוד"ה גופו( ,ועוד אמה כדי
שיפשוט ידיו ורגליו שזה יותר מאמה .לר"י ד' אמות מצומצמות,

לרבי חנינא הוי עירוב ,אלא שנקרא מאנשי ורדינא שהיו קמצנים.
ולשמואל אינו עירוב ,דמה שמו עירוב שמו ,דבעינן שיהיו כולם
מעורבים ומרוצים בשותפות ולא ימחה אחד בחבירו.

דגוף האדם הוא ג' אמות ,ועוד אמה כדי שיטול חפץ מתחת
מרגלותיו ויניחנו תחת מראשותיו .ומודדים לכל אדם באמה שלו
שאם גופו ארוך יש לו אמה ארוכה ,ומי שהוא ננס באבריו והיינו שגופו בינוני
ואמתו קצרה ,נותנים לו ד' אמות של קודש והיינו ו' טפחים בינונים ,למידת
שתי אמות שהיתה בשושן הבירה שנעשו למידת אמתו של משה.

ג' חצרות שרק החיצונות עירבו עם האמצעית
הגמ' עוברת לעסוק בדין עירובי חצרות ,שחכמים אסרו לבני כמה בתים
הפתוחים לחצר אחת לטלטל מהבית לחצר או מהחצר לבית ,אא"כ יעשו
עירוב חצרות ,והגמ' מבארת באיזה אופן העירוב לא מועיל בגלל שיש
דריסת הרגל באותה חצר למי שלא עירב.

שני בני אדם שיש לכל אחד ד' אמות זה לצד זה ,ואדם
שלישי מובלע ביניהם ,הוא מותר עמהם והם מותרים עימו וב'
החיצוניים אסורים זה עם זה.

כפי שהאדם קונה שביתה ואסור לו לצאת מחוץ לאלפים אמה ,כך חפציו
קונים שביתה ואסור לאחר להוציאם מחוץ לאלפים אמה של בעליהם .הגמ'
דנה מה הדין בחפצי נכרי.

לרב הדין הנ"ל שהאמצעית מותרת עם החיצונות והחיצונות מותרות עימה זה
שיטת ר"ש ,אבל שיטת חכמים שרק החיצונות מותרות
באמצעית ,אבל האמצעית אסורה בחיצונות ,בין אם העירוב באמצעית
בין אם העירוב בב' החיצונות ,דרשות אחת יכולה לשמש לשתי רשויות,
שנחשב ששתי החיצונות גרים באמצעית ,אבל שתי רשויות אין משמשות
לרשות אחת ,דא"א להחשיב שהאמצעית גרה בשתי החיצונות כיון שהם ב'
מקומות שונים שלא עירבו יחד )דאם עירבו יחד הרי הם כאותה רשות() .והלכה
כר"ש מ"ט .(:ור"ת )תוד"ה רשות( מבאר שרשות אחת והיינו האמצעית מותר

שתי חצרות הפתוחות זו לזו ופתוחות לרה"ר ,ועירבו שתי
החצרות החיצוניות עם האמצעית ,לרבנן אסור לחיצונות
לטלטל באמצעית ,ולר"ש האמצעית מותרת עמהם והם עימה,
אבל החיצונות אסורות זו עם זו ,אמנם אם ג' החצרות הם זו לפנים מזו,
הפנימית אוסרת על החיצונה כיון שיש לה דריסת רגל שם ,ואפילו בפני עצמה
אסורה כל אחת להשתמש .וטען ר"ש לחכמים למה בג' חצרות אתם

אוסרים לחיצונות לטלטל באמצעית ובג' אנשים אתם מתירים,
וענו לו חכמים דשאני חצרות דאוושי דיורים ולא כולם ידעו להזהר
שלא לטלטל כלים ששבתו בחיצונה לתוך חיצונה אחרת דרך האמצעית) .והלכה

כר"ש .מ"ו.(:
מ"ח :רב יהודה מעמיד באופן שהאמצעית נתנה את עירובה
בשתים החיצונות ,וכשנתנה האמצעית עירובה בשניה לא עשתה
כך בשליחות הראשונה ,שכיון שלא עירבו יחד גילו דעתם דלא
ניחא להו ,אבל אם החיצונות נתנו את העירוב באמצעית הויא
להו חדא ,דכאילו כולם דרים שם ,וכולם מותרים זה בזה.
ורב ששת מעמיד שנתנו עירובם באמצעית בב' בתים ,ואף
לב"ה שאפשר להניח עירוב בכמה כלים בבית אחד )ולב"ש לא
מהני( ,מ"מ בב' בתים מודו דלא מהני ,ואין החיצונות אוסרות על
האמצעית לטלטל במה שלא עירבו יחד שהרי במה שנתנו את העירוב
באמצעית זה נחשב שהם גרים באמצעית ,כדמצינו שה' השרוים בחצר
אחת ואחד לא עירב שהם אוסרים זה על זה ,דלא אמרינן דיורים
להחמיר כיון שבמציאות אינם דרים שם .וכתבו התוס' )ד"ה יאמרו( שמה שמצינו
שאם החצר החיצונה נתנה עירובה בפנימית ושכח אחד מן הפנימית ולא עירב ,אינו
יכול לבטל רשותו משום שהחיצונה אוסרת ,שאני התם דפשעה .עוד כתבו התוס'
)ד"ה אבל( שרב יהודה חולק על רב ששת וסובר שאומרים דיורים להחמיר.

שלא יאכל אחד מבני החבורה את הפת שהוא נתן,

עירוב שחילקוהו לשני כלים לב"ש אינו עירוב ולב"ה הוי
עירוב .ושמואל אמר שאם חילקו את העירוב לשני כלים אינו
עירוב מהטעם הנ"ל דמה שמו עירוב שמו ,והגמ' אומרת שי"ל דס"ל
שאף לב"ה דווקא כשמילא כלי אחד ולא נותר מקום ושמו בכלי
שני כשר ,אבל אם מלכתחילה חילקוהו לב' כלים לא מהני.
בעל הבית שמניחים בו את העירוב אינו צריך לתת פת לעירוב,
ואף אם אין לו כלל פת מהני ,דכולהו בביתו דיירי ע"י הנחת הפת,
וכ"ש הוא שהוא דר שם ממש.

מאיזה טעם מועיל העירוב-
לשמואל עירוב משום קנין שע"י הפת נקנית לכולם הרשות שבה מונחת
הפת) .ובתוס' כתבו שהם מקנים רשותם זה לזה( .וכתבו התוס' )ד"ה עירוב( דאע"ג
דפירי לא עבדי חליפין ,קונים בתורת דמים .ומ"מ בני חבורה שהיו מסובים יחד
וקידש עליהם היום סומכים על הפת שעל השלחן גם אם עירוב משום קנין ,שכיון
שיש קירוב דעת ביניהם עשאוה חכמים כאילו הקנו זה לזה .ומה שאין

מערבים בכסף משום שאינו מצוי בערב שבת ,ותיקנו שלא יועיל
אם עירבו בו כדי שלא יחשבו שאין מועיל אלא בכסף ואם לא
יהיה להם כסף לא יערבו כלל .וגם בשאר דברים מלבד פת אין מערבים,
דפת מצויה יותר משאר דברים) .ובשיתוף הקילו חכמים שלא להצריך דווקא פת,
אמנם במעות דלא שכיחי כלל לא .תוד"ה מפני(.
לרבה עירוב משום דירה דדעתו של אדם על פיתו ,וממילא זה נחשב כאילו
כולם דרים במקום שבו נמצאת הפת ,וכאילו אין בחצר אלא דירה אחת ושאר החצר
מיוחדת לבית זה.
נ"מ במחלוקתם אם אפשר לערב בכלי והיינו שיעשו קנין סודר ,שזה
מועיל רק לשמואל ,או בפחות משו"פ אם יש בפת מזון ב' סעודות ,או ע"י
קטן שאינו יכול להעשות שליח כיון אינו בר קנין ,שזה מועיל רק לרבה ,דע"י הפת
הם מעורבים ולא ע"י הקטן .רש"י .והתוס' )ד"ה וקטן( סוברים שאפשר לשלוח
עירוב ע"י קטן ,וכוונת הגמ' שמניחים את העירוב בבית של קטן .עוד כתבו התוס'
)שם( דהלכה כרבה .עוד כתבו התוס' )ד"ה איכא( שלשמואל אע"פ שאפשר לערב
בכלי ,הני מילי כשמדקדק לעשות בדרך קנין ,אבל בסתמא בעינן דווקא דבר שיש
בו חשיבות מזון ,ובכהאי גוונא אין מערבים במזון שאין בו שתי סעודות אף אם יש
בו שוה פרוטה.
ומ"מ ה' שגבו את עירובן אחד מוליך לכולם אם רצו לערב עם חצר
אחרת ונותנים בה את העירוב שהן גבו ,ואפילו אם רק הוא נתן פת בשביל כולם
מהני כיון שכבר עירב עם האחרים ,דשליחותייהו קעביד.

תמצית ההלכה-
א"צ שיהיה בעירוב שוה פרוטה ,אבל צריך שיהיה דבר מאכל ,דעירוב אינו
מועיל משום קנין והיינו שבעה"ב מקנה מקום בביתו עבור הפת ,אלא הוא
שיתוף דירה בעלמא .צריך שלא יקפיד אף אחד מבני החצר על עירובו שלא
יאכלנו חבירו ,וכן במזכה עבור כולם צריך שלא יקפיד עליהם ,ואם אחד
מהם מקפיד אינו עירוב ,לכן צריך להזהר שלא לערב בדבר שהכין לצורך
השבת ,אכן אם פועל בעצמו שאעפ"כ לא יקפיד ,מסתברא שמותר לערב
בו .ואם אחד בא לאכול את עירובו ואין מניחים אותו ,בטל העירוב ,אך אם
בא בשבת אין העירוב בטל כיון שהוא כבר חל) .סימן שס"ו(.

כיצד קובעים שביתה

מועיל אלא כשסיים ד' אמות שקבע אבל לא סיים לא יזוז

אסור לאדם ללכת בשבת יותר מאלפים אמה מביתו ,או מהמקום שקנה בו
שביתה ,דרך קנית השביתה הוא ע"י הנחת מאכל באותו מקום שרוצה לקנות
שביתה ,ולפעמים אפשר לקנות שביתה ברגליו ,והיינו שהוא יהיה באותו
מקום שבו הוא רוצה לקנות שביתה ,וכן אפשר לפעמים לקבוע שביתה
באמירה במקום אחר ,ופרטי הדינים בזה יבוארו להלן )מ"ט – נ"ב(.

מ"ט:

קביעת שביתה ע"י אמירה -מי שבא בדרך ואמר

שביתתי במקומי ,יש לו אלפים אמה לכל רוח ,וכתבו התוס' )ד"ה
ואמר( שאף אם לא אמר קנה שביתה במקומו ,כיון שהוא ניעור ויכול לומר .ואם
הוא מכיר אילן או גדר שנמצא בסוף אלפים אמה ממנו ,ומשם לביתו אלפים
אמה ,ואמר שביתתי בעיקרו כדי שיוכל ללכת לביתו ,מותר לו ללכת עד

שם אלפים אמה ומשם אלפים אמה לביתו) ,והיינו באופן שאם
היה רץ לשם היה מספיק להגיע לשם קודם שתחשך( ,ואם אמר
שביתתי תחתיו ,במתני' איתא שלא אמר כלום ,לרב הכונה שלא
קנה שביתה בשום מקום אע"פ שכל האילן בתוך אלפים ,ואסור לו לזוז
ממקומו ,כיון שעקר דעתו וליבו מלקנות שביתה במקומו) ,ואף שבעירוב שנתגלגל
מחוץ לתחום מותר לו ללכת בין ביתו לעירובו ,התם כיון שהוא עומד בעירו דעתו
שאם לא יקנה שביתה יהיה לו את תחום ביתו .תוד"ה ואפילו( .ותחת האילן ג"כ לא
קנה שביתה ,וביאר רבה טעמיה דרב משום שלא פירש באיזה מקום
בדיוק כוונתו לקנות שביתה ולכן לא קנה שביתה כלל ,וי"א בשם רבה

שטעמיה דרב משום כל שאינו בזה אחר זה אפי' בבת אחת אינו,
ומכיון שאחרי שברר לו ד' אמות אינו יכול לחזור בו ולברור ד' אמות אחרות ,גם
בבת אחת אינו יכול לקנות שביתה בח' אמות ,ונ"מ היכא שאמר שביתתי

בד' אמות מתוך ח' ,שלטעם הראשון לא מהני כיון שלא פירש
מקום שביתתו ,ולטעם השני מהני כיון שאמר שכוונתו רק לד'
אמות .ולשמואל מותר לו ללכת לתחת האילן ,אלא שדנים אותו
לחומרא ,וכוונת המשנה היא שקנה שביתה תחת האילן אלא שאין יודעים היכן
בדיוק תחת האילן ,ואיירי שכל האילן נמצא בתוך אלפים ,ועל כן בכל צד מחשבים
כאילו שביתתו היא בצד השני של האילן .וי"מ כוונת שמואל שכיון שלא אמר
באיזה אמות תחת האילן ,הוא קונה שביתה גם במקומו וגם תחת האילן ,ומותר לו
ללכת ממקומו לאילן ממה נפשך ,אלא שמשם אינו יכול להמשיך לביתו ,וכן אינו
יכול ללכת ממקומו לצד השני .ורש"י מקשה כמה קושיות על פירוש זה.

נ .כל שאינו בזה אחר זה אפי' בבת אחת אינו ,כגון לענין
קנית שביתה לענין תחומין בח' אמות ,וכנ"ל .וכתבו התוס' )ד"ה
מאי( שכולם מודים לכלל של כל שאינו וכו' ,והמחלוקת לענין עירובין היא אם
הקילו חכמים לענין עירובין או לא .אי נמי המחלוקת היא אם הכא הוי כאומר
שיקנה שביתה בד' אמות מתוך שמונה ,אבל באומר להדיא שקונה שביתה בח'
אמות לכו"ע לא מהני .עוד כתבו התוס' )ד"ה כל( דבאומר הרי זו תמורת עולה
ושלמים ,אע"ג דליתא בזה אחר זה ,כיון שאפשר לקיים שניהם והיינו שתרעה
עד שתסתאב ותימכר ויביא בדמי חציה עולה ובדמי חציה שלמים ,מהני.

המקרים שלא אומרים כלל זה-
המרבה במעשר ונותן אחד מחמש או משמונה פירותיו

שסילק לצד

אחר מתוקנים ,ומעשרותיו מקולקלים דכיון שהמעשר חל רק על
עשירית דכתיב "מעשר" )ולא דמי לתרומה שהתורה לא נתנה בה שיעור(
השאר נשאר טבל ,ולא אמרינן שההפרשה לא חלה כלל אפילו על
עשירית )כמו שבשביתה לא קנה שביתתה אפילו בד' אמות( כיון שאינה

יכולה לחול בזה אחר זה ,דשאני מעשר דאיתא לחצאין,
שיקדיש חצי חיטה ,והכא נמי הוי כאילו אמר שרק חצי מכל חיטה קדוש,
וחל המעשר על כל חיטה לפי חשבון עשירית ,משא"כ בשביתה שצריך לשבות
בד' אמות יחד .רש"י .ור"י מפרש )תוד"ה שאני( דמעשר איתא לחצאין בזה
אחר זה ,שאם אמר שסאה אחת תהיה מעשר על כל חצי חיטה ,וחזר ואמר כך
גם על הסאה האחרת ,חל מעשר בשתיהן במקצת ,ולכן גם בבת אחת חל מעשר
על סאה אחת והשניה טבל.
וכן במעשר בהמה אע"פ שאינו חל לחצאין ד"עשירי יהיה קודש"

אמר רחמנא ,וגם א"א להקדיש ב' בהמות בזה אחר זה ,אם יצאו ב' בהמות
בעשירי וקרא לשניהם עשירי ,עשירי וי"א מעורבין ,ולא אמרינן
שכיון שהקדושה לא יכול לחול על שניהם לא תחול כלל ,שאני התם
ששייך קדושה בזה אחר זה בטעות ,דאם קרא לתשיעי עשירי
ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי שלשתם קדושים התשיעי
יאכל במומו והעשירי הוי מעשר והאחד עשר הוי שלמים .ואם קרא בטעות
לעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי ,העשירי הוי מעשר והאחד עשר קרב
שלמים ,והשלמים טעונים סמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק ונפדים במומם
ותמורתם קריבה משא"כ במעשר .וכשקרא לשניים יחד עשירי שניהם טעונים
תנופת חזה ושוק וסמיכה ,וכתב רש"י שנראה שאינו מברך על הסמיכה
והתנופה כדי שלא יברך ברכה לבטלה ,ויביא נסכי קרבן אחד על תנאי .וכתבו
התוס' )ד"ה עשירי( שרש"י הגיה בפירוש כתב ידו ששניהם ירעו ,ויחלל מעות
בדמי היפה שבהן ויאמר כל מקום שהם שלמים יהא מחולל על דמים הללו,
ויאכל שתיהן בתורת מעשר ,ולא יקריב שלמים ,מפני שהשלמים טעונים ד'
מתנות ומעשר מתנה אחת .ונסתפקו התוס' )ד"ה ואמר( היכא אם בהכרח רבה
סובר שאפשר לצמצם ,דאם א"א לצמצם וכשיצאו בבת אחת ודאי אחד יצא
קודם ,עשירי וחולין מעורבים ,או דכיון שאינו יכול להכיר מי העשירי ונתכוין
ששניהם יהיו עשירי שניהם קדושים .וכתבו שנראה עיקר כהצד הראשון.

ובתודה שנשחטה על פ' חלות ,אם הקדיש את כולם לא
חלה קדושה כלל ,ואינו יכול להקדיש שמונים בזה אחר זה,
ואף בטעות אם שכח שכבר הפריש לא חלה ההפרשה על המ' חלות
האחרונות ,ואם הקדיש מ' מתוך פ' ששחט את הזבח על פ' חלות ,חלה
קדושה על מ' ,ואם הקדיש בסתמא ,לחזקיה כוונתו למ' מתוך
פ' והשאר לאחריות וקדשו מ' ,ולרבי יוחנן כוונתו להקדיש
כולם ולא קדשו כלל .וכתבו התוס' )ד"ה ומר( שאף שריו"ח סובר שאין
ברירה ,מ"מ בחלות א"צ לדין ברירה ,דהם קדושות היכן שהם נמצאות
בתערובת .ולענין נתינת ד' חלות לכהן ,יתן ד' מכל מ' ,ואם כל הפ' מעורבים,
צריך לתת לכהן י"א מכל מין ,דבזה ודאי נתן א' מכל ארבעים.

נ :מבואר לעיל שנחלקו רב ושמואל אם אפשר לקנות שביתה
במקום שאינו מסוים .ותניא כוותיה דרב שקנין שביתה אינו

ממקומו יותר מד' אמות ממקום רגליו ,דבמקום שרצה לקנות שביתה לא קנה
כיון שלא סים את המקום ,ובמקום רגליו לא היתה כוונתו לקנות שביתה.

ושמואל יפרש דאיירי שד' אמות מהמקום שקבע נמצאים מחוץ
לאלפים אמה שלו ,שבזה אם לא סיים ד' אמות שבתוך אלפים
לא יזוז ממקומו די"ל שבחר במקום שאינו בתוך תחומו.
ותניא כוותיה דשמואל שאם עירב גם לצפון וגם לדרום ,יכול
ללכת רק במקום שאינו רחוק אלפים אמה לא מזה ולא מזה מפני
שאינו יודע באיזה צד קנה שביתה ,ואינו כבני עירו כיון שנתכוין לקנות שביתה
במקום העירובין) .וכתבו התוס' )מ"ט :ד"ה מאי( שאף שכולם מודים דכל שאינו
בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו ,הכא י"ל שדעתו שאם לא יקנה שביתה בשתי
המקומות יקנה שביתה באחד מהם( .ורב תנא ופליג ,וס"ל שאינו יכול ללכת
אפי' במקום שהוא בתוך אלפים לשני העירובין ,מפני שבשני המקומות לא קנה
שביתה כיון שאינם מסוימים .ומכאן מקשה רש"י על הפירוש השני לעיל מ"ט. :

קביעת שביתה תחת האילן -אילן שהוא פחות מי"ב אמה
וקבע שביתה תחתיו ,לאביי קנה שביתה כיון שמקצת ביתו ניכר
שבארבע אמות האמצעיות יש ודאי חלק מביתו ,ולרב הונא בריה דרבי
יהושע לא קנה דשמא קבע באחד הצדדים ,ודווקא בז' אמה קנה
שביתה ,כיון שממה נפשך חלק ממקום שביתתו הוא באמה
האמצעית.
הקונה שביתה במקום המסוים ,כגון תל גבוה י' טפחים או
בקעה עמוקה י' טפחים ,והם מד' אמות עד בית סאתים ,קנה
שביתה ,דכל אותו מקום נחשב כד' אמות ,אבל ביותר מבית סאתים לא הוי כד'
אמות כיון שאינו מוקף לדירה.

היו שניים בדרך אחד מכיר היכן לקנות שביתה ואחד אינו מכיר,
זה שאינו מכיר מוסר שביתתו למכיר ואומר שביתתי עמך ,וזה
שמכיר אומר תהא שביתתנו במקום פלוני .ורבה אמר לרב יוסף
דין זה בשם רבי יוסי ,אע"פ שדין זה נאמר בסתמא ,כדי שרב
יוסף יקבלו ממנו ,דרבי יוסי נימוקו עימו )-אומר דברים ישרים כקו
המשקולת(.

נ"א .מקור דין ד' אמות ואלפים אמה -כתיב "שבו איש
תחתיו" ,היינו ד' אמות של אדם שיש ליוצא מחוץ לתחום ,ואלפים
אמה לומדים מדכתיב "אל יצא איש ממקומו" ,וילפינן מקום
ממקום ומקום מניסה דכתיב "ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה" ,וכיון
שבפסוק זה כתוב גם מקום וגם ניסה ,נחשב שגם בפסוק אל יצא איש ממקומו
כתוב ניסה )וכן הביאור להלן( ,וניסה מניסה וניסה מגבול דכתיב "מגבול עיר
מקלטו אשר ינוס" ,וגבול מגבול וגבול מחוץ דכתיב "ומצא אותו גואל אדם
מחוץ לגבול" ,וחוץ מחוץ ,דכתיב "ומדותם מחוץ לעיר את פאת

קדמה אלפים באמה" .ואין לומדים אלף אמה מ"קיר העיר וחוצה
אלף אמה" דאין דנים חוץ מחוצה ,ואף שלומדים "ושב הכהן"
מ"ובא הכהן" שכמו שבנגע שפשה בשבוע הראשון חולץ את האבנים וממתין
עוד שבוע ,ה"ה בנגע שפשה בשבוע השני ,שאני התם שאין דרשה דומה
יותר.
עגולות או מרובעות -לרבי חנינא בן אנטיגנוס אלפים אמה
עגולות הם ,ולחכמים הם מרובעות ונשכר לזויות דכתיב "פאת"
דמשמע מרובע לומר שנותנים להם פאות) ,ולרחב"א מדכתיב "וזה
יהיה להם מגרשי הערים" לומדים שרק בזה יש פאות ולא
בשובתי שבת ,ולרבנן "זה" היינו שכזה יהיה בכל שובתי שבת(.
ואמר רב אחא בר יעקב שהמעביר חפץ ד' אמות ברה"ר אינו חייב
עד שיעביר הם ואלכסונם שזה ד' אמות וח' חומשי אמה ,דבזה לא שייך
ריבוע ועיגול ממילא השיעור הוא ד' אמות וח' חומשי אמה .רש"י .וכן אמר רב
פפא שעמוד רחב ד' צריך שיהיה ד' בריבוע ולא עגול ,כדי שיהיה בו
אלכסון .והתוס' )ד"ה כזה( מביאים את דעת הרשב"ם שכל ריבוע לענין ד' אמות
או עמוד ברה"ר או תחומין הוא לפי ריבוע העולם ,וממילא יש פאות רק לאלכסון
של ריבוע העולם .ושיטת ר"ת שנותנים פאות בכל צד ,והשיעור המוזכר הוא
השיעור שממנו מחשבים את האלכסון.

נ"א :עירוב ברגליו-
במתני' מבואר שלר"מ רק עני מערב ברגליו ,ולר"י גם עשיר יכול
לערב ברגליו.

לרב נחמן נחלקו כשמערב במקום שבו הוא עומד ,שלר"מ עיקר
עירוב בפת ,ורק לעני –הבא בדרך ואין עמו פת )דאם הוא בביתו הוי כעשיר,
שא"א שלא יהיה לו מזון ב' סעודות( הקילו לומר שביתתי במקומי בשאינו מכיר
אילן או גדר ,או למכיר לומר שביתתי במקום פלוני ,אבל לעשיר כגון יושב בביתו
לא הקילו לקנות שביתה באמירה לא במקומו ולא במקום פלוני ,ולר"י עיקר
עירוב אפילו לעשיר הוא ברגל שיצא ויחשיך במקום שהוא רוצה לקנות שביתה,
וזה מועיל גם בעשיר) ,והיכא שיצא וקבע שביתה אחרי אלפים אמה מהעיר,
אין לו אלא אלפים אמה וד' אמות ,ואם ביתו מרוחק יותר אינו יכול לחזור לביתו,
והכא איירי שקובע שביתה בתוך אלפים .תוד"ה ויצא( אבל שביתתי במקום

פלוני ,לכו"ע מועיל רק בעני ,אמנם התירו חכמים לבעה"ב לערב
בפת ולשלוח עם אחר בשביל להקל עליו.
ולרב חסדא נחלקו במערב במקום פלוני שאין כאן לא עירוב בפת ולא
עירוב ברגל ,שלר"מ רק עני יכול לומר כך ולר"י גם עשיר יכול ,אבל
אם הוא מערב היכן שהוא נמצא מודה ר"מ שגם עשיר יכול לערב
כך ,דלכו"ע עיקר עירוב ברגל .תניא כוותיה דרב נחמן ,וכן מבואר
ממתני' בדין מי שיצא לילך לעיר שמערבין בה ,וכדלהלן ,והלכה
כר"י אליבא דרב נחמן.
נ"ב .השובת ברגליו יש לו ד' אמות ,מלבד האלפים אמה ,ובמניח
עירובו מסתפק רמי בר חמא אם יש לו ד' אמות.
מי שיצא לדרך לעיר שמערבין לה והחזירו חבירו ולא אמר היכן
שביתתו ,לר"מ הרי זה חמר גמל דמספקא ליה אם כוונתו לקנות שביתה
בסוף התחום ,דא"כ מהני כיון שדינו כעני ,או שחזר בו מכוונתו ללכת לאותה העיר
ודעתו לקנות שביתה בביתו ,וממילא מותרת ללכת רק בין ביתו לעירוב .ואף
דכבר תנא לעיל ל"ה שבספק אם נתגלגל מחוץ לתחום מבעוד יום או
משחשיכה הוי חמר גמל ,ומבואר דבספק לר"מ הוי חמר גמל ,קמ"ל הכא

דאף היכא שודאי לא עירב הוי חמר גמל .ולר"י מותר ללכת לעיר
השניה אפילו אם יצא כל דהו ,ושאר בני העיר אסורים .ובברייתא
איתא שלרבי יוסי ברבי יהודה אפי' אמר לו חבירו לין פה עת
חמה הוא או עת צינה הוא ,מותר לו ללכת לעיר השניה.
הגמ' מעמידה שיש לאותו אדם עוד בית בעיר השניה ,ובין
הערים יש ארבעת אלפים אמה ,ולא היתה כוונתו לקנות שביתה ברגליו
בסוף אלפים ,אלא נתכוין לקנות שביתה באמירה בסוף אלפים ,וללכת לעיר השניה,

שבזה דינו כעני כיון שהוא יצא לדרך ,ושאר בני העיר דינם
כעשירים ,ונחלקו ר"מ ור"י אם עני יכול לקבוע כך שביתה) ,והיינו
כרב נחמן וכנ"ל(.
לרבה לכו"ע צריך לומר -שיחזירו חבירו ,דבחזר מעצמו איכא למימר שנמלך
ולא קנה שם שביתה ,כיון דאפילו גלוי דעתא ליכא ,ונחלקו אם צריך להחזיק
בדרך ,או שא"צ להחזיק בדרך ומספיק שאמר לצאת והחזירו חבירו .ולרב
יוסף לכו"ע צריך להחזיק בדרך ,ונחלקו אם צריך לומר ,שלר"י אם
החזיק בדרך אע"פ שחזר מעצמו הוי כמו שאמר שביתתי במקום פלוני ,ולרבי יוסי
ברבי יהודה צריך גם להחזיק וגם שיאמר לו חבירו.
ובאופן אחר יש לפרש שלרבה לכו"ע אותו אדם החוזר לביתו צריך לומר שביתתי
בתוך התחום ,ולרבי יוסי אפילו במצאו חבירו שהוא רוצה להחזיק בדרך ועדיין לא
החזיק קנה עירוב ובלבד שיאמר שיאמר שביתתי שם ,ולרב יוסף לכו"ע צריך
להחזיק בדרך ,דאל"כ אינו עני ,אלא שלר"י צריך לומר שביתתי שם ,ולרבי יוסי
מספיק גלוי מילתא ,ולר"מ הוי ספק כיון שרק בא בדרך הוי כעני ,אבל ביצא לדרך
והחזירו חבירו הוי כעשיר ,וס"ל דכל עשיר שעירב באמירה ולא בפת סילק עצמו
מביתו ובמקום שאמר ג"כ לא קנה שביתה ,ואין לו אלא אלפים אמה שבאמצע.
ור"ת מבאר ש"לומר" היינו שיאמר לו חבירו לין פה ,וסובר רבה שלר"י צריך גם
לומר וגם להחזיק ,ולרבי יוסי מספיק להחזיק .ורב יוסף סובר שלר"י צריך דווקא
להחזיק בלי לומר) ,דאם אמר לו חבירו שיש חמה או צינה הרי נתייאש מלקנות
שביתה וללכת( ,ולרבי יוסי מהני אף באמר.

נ"ב :מי שיצא חוץ לתחום במזיד ומדעת שלא לשם מצוה ,לת"ק
אפילו אם יצא אמה אחת לא יכנס ,ואם רק רגלו אחת מחוץ
לתחום ,י"א שלא יכנס דכתיב "אם תשיב משבת רגלך" ,וי"א
שיכנס כיון שרובו בתוך התחום .ולר"א יכול להכנס אם הוא עד
שתי אמות מחוץ לתחום משום הבלעת תחומין ,וס"ל שארבע אמות של
אדם הם ב' אמות לכל צד ,והא דתניא שלר"א אפילו אמה אחת לא
יכנס ,הכונה שהמודד אלפים אמה )לרש"י הכונה למי שהיה בדרך וחשכה
לו ואמר שביתתי במקומי שהוא מודד אלפים פסיעות בינוניות שזה אלפים אמה.
ולתוס' )ד"ה כי( הכונה למי שמודד את התחום( ,אין לו יותר מזה אפילו

אמה אחת ,אפילו אם סוף מידתו כלה במערה.
החשיך חוץ לתחום כשהוא בדרך לת"ק אפי' אמה אחת לא יכנס,
ולר"ש אפי' ט"ו אמה יכנס ,שאין מציינים את המידות בדיוק
מפני טועי המידה .ולאו דווקא ט"ו אמה .אי נמי דווקא ט"ו אמה ,דכיון
שמודדים בחבל של נ' אמה נמצא שיש מ' מדידות בכל תחום ,ובכל מדידה מתמעט
שתי אחיזות של החבל מכאן ומכאן ,וכל אחיזה היא טפח וחצי אצבע ,וזה יוצא צ'
טפחים שזה ט"ו אמה.

כיצד מעברין:
כיצד מעברין את הערים

והיינו מה מוסיפים לעיר שמשם מתחילים

למדוד את תחום העיר ,אם יש בעיר בתים הבולטים החוצה משאר
הבתים ,או שיש מגדלים הבולטים בחומת העיר ,או שיש באחת
הקרנות גדודיות )-שברי חומה של חרבות בתים( גבוהות י' טפחים ,או
שיש גשרים ונפשות כעין בנין שעושים על הקבר ויש בהם בית דירה,
מידת העיר הוא כנגד אותם מקומות ,והיינו שכל בליטה מרחיקה את
המידה מהעיר לכל אורך אותו צד ,ומידת התחום היא מרובעת ,באופן
שבזויות הריבוע יש יותר מאלפים אמה ,והמשנה באה למעט שהתחום
אינו עגול ,אבל א"צ שהאורך והרוחב יהיו שוים.

