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עוֹשׂין ַפּ ִסּין ְל ִב ָיראוֹת"
מסכת עירובין פרק ב – " ִ
 .69יז ,ב – יח ,א
ִמ ְׁשנָה
שין ּ ַפ ִּסין ְל ִב ָיראוֹ ת,
עוֹ ִ ׂ
ַא ְר ָ ּב ָעה דְּ יוֹ ָמ ִדין נִ ְר ִאין ִ ּכ ׁ ְשמוֹ נָ ה,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ּ
שר ַ -א ְר ָ ּב ָעה דְּ יוֹ ָמ ִדין וְ ַא ְר ָ ּב ָעה ְפ ׁשו ִּטין.
ׁ ְשמוֹ נָ ה ַה ִ ּנ ְר ִאין ִ ּכ ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
ש ָרה ְט ָפ ִחים,
ּגוֹ ְב ָהן ֲ -ע ָ ׂ
ּ
וְ רוֹ ְח ָ ּבן ִ ׁ -ש ׁ ָשה,
וְ עוֹ ְביָ ים ּ ָ -כל ׁ ֶשהוּא.
לש ָ ּב ָקר,
לש ׁ ָש ׁ
יהן ּ ִ -כ ְמלֹא ׁ ְש ֵּתי ְר ָבקוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ָש ׁ
ו ֵּבינֵ ֶ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ׁ ֶשל ַא ְר ַ ּבע.
ְק ׁשוּרוֹ ת וְ לֹא מו ָּּתרוֹ ת,
ַא ַחת נִ ְכנֶ ֶסת וְ ַא ַחת יוֹ ֵצאת.
ראש ּה וְ רו ָ ּּב ּה ִ ּב ְפנִ ים ,וְ ׁשוֹ ָתה.
מו ָּּתר ְל ַה ְק ִריב ַל ְ ּב ֵאר ,ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶש ְּת ֵהא ּ ָפ ָרה ׁ ָ
יח,א מ ּו ָּתר ^ ְל ַה ְר ִחיק ָ ּכל ׁ ֶשהוּא ,ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶש ַ ּי ְר ֶ ּבה ְ ּב ַפ ִּסין.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
אתיִ ם.
ַעד ֵ ּבית ָס ַ
אתיִ ם ֶא ָ ּלא ַל ִ ּג ָ ּנה וְ ַל ַ ּק ְר ּ ֵפף,
ס
ית
ב
ּ
ו
ר
מ
א
ֹא
ָ ַ
ָא ְמר ּו לוֹ  :ל ָ ְ ּ ֵ
ֲא ָבל ִאם ָהיָ ה דִּ יר ,אוֹ ַס ַהר ,אוֹ מו ְּק ֶצה ,אוֹ ָח ֵצר –
ש ָרה כּ וֹ ִרין  -מו ָּּתר.
ֲא ִפילּ ּו ֵ ּבית ֲח ֵמ ׁ ֶשת כּ וֹ ִריןֲ ,א ִפילּ ּו ֵ ּבית ֲע ָ ׂ
וּמו ָּּתר ְל ַה ְר ִחיק ָ ּכל ׁ ֶשהוּא ,ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶש ַ ּי ְר ֶ ּבה ַ ּב ּ ַפ ִּסין.

ְ ּג ָמ ָרא
ִיתין דְּ לָ א ְּכ ֲח ַנ ְניָא,
לֵ ָימא ַמ ְתנ ִ
דְּ ַת ְניָא:
ּ
שין ַפ ִּסין ַלבּ וֹ ר ,וַ ֲח ָב ִלין ַל ׁ ּ ְשיָ ָירא.
"עוֹ ִ ׂ
וַ ֲחנַ נְ יָ א אוֹ ֵמר:
ֲח ָב ִלין ַלבּ וֹ רֲ ,א ָבל לֹא ּ ַפ ִּסין".
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימא ֲח ַנ ְניָא,
בּ וֹ ר – לְ חוּד,
ְב ֵאר  -לְ חוּד.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ִמדְּ לָ א ָק ָת ֵני ֲח ַנ ְניָא אוֹ ֵמר :עוֹ ִׂשין ֲח ָבלִ ין לַ בּ וֹ ר ו ַּפ ּ ִסין לַ ְ ּב ֵאר.
ִמ ְּכלָ ל דְּ לְ ֲחנַ ְניָא :לָ א ׁ ְשנָא בּ וֹ ר וְ לֹא ׁ ְשנָא ְ ּב ֵאר,
ֲח ָבלִ ים ִ -אין,
ּ ַפ ּ ִסין  -לָ א.
ִיתין ַּכ ֲח ַנ ְניָא?!
לֵ ָימא ַמ ְתנ ִ
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימא ֲח ַנ ְניָא,
לְ ַמאי דְּ ָק ָא ַמר ַּת ּנָא ַק ָּמא ָקא ְמ ַהדֵּ ר לֵ ּיה.

רש"י
מתני'
עושין פסין לביראות .שברשות הרבים
וביראות עצמן רשות היחיד הן שעמוקים
עשרה ואין יכול למלאות מהן ועושים פסין
אלו להכין להן היקף שיהו הפסין הללו
עושין את סביבות הבור רשות היחיד וימלא
ויוציא ויניח שם ותיכנס בהמתו וישקנה:
דיומדין .עמודין הנראין כשנים שעשוי
כמרזב שלנו וכשנועצו בקרקע לפאת
דרומית מערבית נוטה דופנו אחד למזרח
וצידו אחד לצפון והשני לפאת מערבית
צפונית נוטה צידו אחד למזרח וצידו אחד
לדרום וכשנותן ארבעתן לד' הפיאות נמצא
לכל רוח ב' אמות דופן אמה כנגד אמה
והריוח בינתים:
פשוטין .באמצע נותן לכל רוח לוח רחבה
אמה ובגמרא מפרש באיזה בור בעי ר' מאיר
פשוטין דהא מודה ר' מאיר שיכול להניח י'
אמות ריוח בינתים כדמפרש ואזיל:
וביניהם שתי רבקות וכו' .דהיינו עשר
אמות כדמפרש בגמרא ואם פחות כ''ש
שהוא יפה:
קשורות .חומרא הוא למעט מריוח
שבינתים:
ולא מותרות .בגמרא פריך היינו קשורות:
אחת נכנסת ואחת יוצאת .קולא הוא דלא
בעינן עשר מצומצמות אלא שוחקות:
מותר להקריב .פסים לבאר ולעשות ההיקף
קצר:
ובלבד שתהא .משפת הבאר עד בין הפסין
כדי ראשה ורובה של פרה אבל בציר מהכי
לא דילמא ממשיך אחר פרתו ומפיק לדוולא
חוץ למחיצה וקא מפיק מרשות היחיד
לרשות הרבים:
להרחיק כל שהוא .כל מה שבלבו לעשות
היקף גדול:
ובלבד שירבה בפסין .דכל כמה דמרחיק
מבור מגדיל ריוח שבין דיומד לדיומד וצריך
להרבות בפסין עד שלא יהא בין פשוט
לפשוט ובין פשוט לדיומד יותר מי' אמות
לר' מאיר או מי''ג אמה ושליש לרבי יהודה:
לגינה ולקרפף .שאין הקיפן לדירה קרפף
היקף גדול חוץ לעיר להכניס שם עצים
לאוצר:
אבל אם היה דיר .של בהמות שעושין
בשדות היום כאן והיום כאן כדי לזבל'
בגללי הבהמות:
סהר .לבהמות של עיר:
מוקצה .רחבה שאחורי הבתים:
וחצר .שלפני הבתים דכל הני הקיפן לדירה
הוא והני פסי ביראות נמי הואיל ומימיהן
ראויין לשתיית אדם תשמיש דירה
מעלייתא הוא:
גמ'
חבלים לשיירא .כדתנן בפ''ק )דף טז(:
מקיפין שלשה חבלים דכולה עומד הוא אבל
פסין לשיירא לא דהוי פרוץ מרובה ולא
הותר אלא לבור משום בהמת עולי רגלים
כדמפרש לקמן:
בור .מים מכונסין ועבידי דפסקי ומשום הכי
אסר חנניא דזמנין דפסקי מיא ובטלי
מחיצות ולא הותרו פסי ביראות אלא מפני
מימיהן של בהמת עולי רגלים:
באר .מים חיים וביראות דמתניתין מדלא
קתני בורות במים חיים קאמר:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ִיתין דְּ לֹא ְּכ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא,
לֵ ָימא ַמ ְתנ ִ
דִּ ְת ַנן:
ּ
שין ָל ֶהן ַפ ִּסין,
" ֶא ָחד ְ ּב ֵאר ָה ַר ִ ּבים ,וּבוֹ ר ָה ַר ִ ּבים ,ו ְּב ֵאר ַה ָ ּי ִחיד  -עוֹ ִ ׂ
ש ָרה ְט ָפ ִחים,
שין לוֹ ְמ ִחיצָּ ה ָ ּגבוֹ ַּה ֲע ָ ׂ
ֲא ָבל בּ וֹ ר ַה ָ ּי ִחיד  -עוֹ ִ ׂ
יבא" )כב.(:
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
וְ ִאילּ ּו ָהכָ א ָק ָתנֵיְ " :ל ִב ָיראוֹ ת"ְ " -ל ִב ָיראוֹ ת" – ִאין ,לְ בוֹ רוֹ ת – לֹא!
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימא ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא,
ְ ּב ֵאר ַמיִם ַח ּיִים  -דִּ ְפ ִס ָיקא לֵ ּיה ,לָ א ׁ ְשנָא ַר ִ ּבים וְ לָ א ׁ ְשנָא י ִָחידָ ,ק ָתנֵי.
בּ וֹ ר ְמכ ּו ּנ ִָסין דְּ לָ א ּ ְפ ִס ָיקא לֵ ּיה  -לָ א ָק ָתנֵי.
ִיתין דְּ לֹא ְּכ ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה ֶ ּבן ָ ּב ָבא,
לֵ ָימא ַמ ְתנ ִ
דִּ ְתנַן:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ָ ּב ָבא אוֹ ֵמר:
ֵאין עוֹ ִ ׂ
שין ּ ַפ ִּסין ֶא ָ ּלא ִל ְב ֵאר ָה ַר ִ ּבים ִ ּב ְל ַבד" )כב,(:
וְ ִאילּ ּו ָהכָ א ָק ָתנֵיְ " :ל ִב ָיראוֹ ת"  -לָ א ׁ ְשנָא דְּ ַר ִ ּבים וְ לָ א ׁ ְשנָא דְּ יָ ִחיד!
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימא ַר ִ ּבי יְה ּו ָדה ֶ ּבן ָ ּב ָבא,
ַמאי " ֵ ּב ָיראוֹ ת" ּ ֵ -ב ָיראוֹ ת דְּ ָעלְ ָמא.
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רש"י
בור הרבים .אי פסקי מיא
מדכרי אהדדי ולא מטלטלי
התם:
באר היחיד .דלא פסקי מיא:
לבורות לא .ואפילו דרבים:
מכונסין דלא פסיקא ליה.
דאיכא בור הרבים דמהני
ואיכא בור דיחיד דלא מהני לא
קתני:
ואילו הכא ביראות קתני.
דמשמע תרי חד דרבים וחד
דיחיד:
ביראות דעלמא .אכל ביראות
קאי ולעולם דרבים:

"עוֹשׂין ַפּ ִסּין ְל ִב ָיראוֹת"
ִ
מסכת עירובין פרק ב –
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ַמאי "דְּ יו ָּמ ִדין"?
ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָר:
דְּ י ּו ַע ּמו ִּדין.
ד"יו למ"נודה שב"ח זונ"ית נתק"לקל במיד"ה שלש"ה סימ"ן.
ְּתנַן ָה ָתם:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
יתין ְ ּ -פטו ִּרין ,חוּץ ִמן ַהדְּ יו ְּפ ָרא" )דמאי א,א(.
ָ ּכל ַה ׁ ּ ִש ִּ
ַמאי "דְּ יו ְּפ ָרא"?
ָא ַמר עו ָּּלא:
ִאילָ ן ָהעוֹ ֶׂשה דְּ י ּו ּ ֵפירוֹ ת ְ ּב ׁ ָשנָ ה.
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רש"י
השיתין .מיני תאנים רעות
כדאמר במס' ברכות )דף מ:(:
פטורין .מן הדמאי דכיון דרעות
הן לא חס עלייהו עם הארץ
ועישרן:
חוץ מן הדיופרא .שהוא חשוב:
דיו פירות .טוענין ב' פעמים
בשנה:

6

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָר:
אשוֹ ן:
דְּ י ּו ּ ַפ ְרצוּף ּ ָפנִים ָהיָ ה לוֹ לְ ָא ָדם ָה ִר ׁ
"אחוֹ ר וָ ֶק ֶדם ַצ ְר ָּתנִ י") 1תהילים קלט ,ה(,
ׁ ֶשנ ֱֶא ַמרָ :
2
ְּכ ִתיב" :וַ ִ ּי ֶבן ה' ֱאל ִֹהים ֶאת ַה ֵ ּצלָ ע" )בראשית ב ,כב(
ַרב ּו ׁ ְשמו ֵּאל:
ַחד ָא ַמרַ ּ :פ ְרצוּף.
וְ ַחד ָא ַמר :זָ נָב.
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ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ָמאן דַּ ֲא ַמר ּ ַפ ְרצוּף,
"אחוֹ ר וָ ֶק ֶדם ַצ ְר ָּתנִ י".
ַהיְינ ּו דִּ כְ ִתיבָ :
"אחוֹ ר וָ ֶק ֶדם ַצ ְר ָּתנִ י"?
ֶא ָּלא לְ ָמאן דַּ ֲא ַמר :זָ נָב ַמאי ָ
ִּכ ְד ַר ִ ּבי ַא ִמי,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִמי:
אשית ,וָ ֶק ֶדם לְ פו ְּר ָענוּת.
ָאחוֹ ר לְ ַמ ֲע ֵׂשה ְב ֵר ׁ ִ
אשית" ,דְּ לָ א ֵא ְיב ִרי ַעד ַמ ֲעלֵ י ׁ ַש ְ ּב ָתא,
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמאָ " :אחוֹ ר לְ ַמ ֲע ֵׂשה ְב ֵר ׁ ִ
ֶא ָּלא "וָ ֶק ֶדם לְ פו ְּר ָענוּת" ַ -מאי ִהיא?
ִאילֵ ָימא ִמ ׁ ּשוּם ְקלָ לָ ה ָ -הא ַ ּב ְּת ִח ָּילה ִנ ְת ַק ֵּלל נ ָָח ׁש ,וּלְ ַב ּסוֹ ף נ ְִת ַק ְּללָ ה ַח ָ ּוה ,וּלְ ַב ּסוֹ ף נ ְִת ַק ֵּלל ָא ָדם!
ֶא ָּלא ,לְ ַמבּ וּל,
דִּ כְ ִתיב" :וַ ִ ּי ַמח ֶאת ָּכל ַהיְ קוּם ֲא ׁ ֶשר ַעל ּ ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה ֵמ ָא ָדם ַעד ְ ּב ֵה ָמה") 3בראשית ז ,כג(.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַמאן ַד ֲא ַמרַ ּ " :פ ְרצוּף"ַ ,היְינ ּו דִּ כְ ִתיב" :וַ ִ ּי ֶיצר" ְּ -ת ֵרין יו ִּדין,
ֶא ָּלא לְ ָמאן דַּ ֲא ַמר" :זָ ָנב" ַ -מאי "וַ ִ ּי ֶיצר"?
ִּכ ְד ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ּ ָפזִ י,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ּ ָפזִי:
אוֹ י לִ י ִמ ּיִצְ ִרי,
וְ אוֹ י לִ י ִמ ּיוֹ צְ ִרי.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַמאן ַד ֲא ַמרַ ּ " :פ ְרצוּף"ַ ,היְינ ּו דִּ כְ ִתיב" :זָ כָ ר וּנְ ֵק ָבה ְ ּב ָר ָאם") 4בראשית ה ,ב(.
ֶא ָּלא לְ ָמאן דַּ ֲא ַמר" :זָ ָנב" ַ -מאי "זָ כָ ר וּנְ ֵק ָבה ְ ּב ָר ָאם"?
לְ כִ ְד ַר ִ ּבי ַא ָ ּבהוְ ,
דְּ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו ָר ֵמי,
ְּכ ִתיב" :זָ כָ ר וּנְ ֵק ָבה ְ ּב ָר ָאם",
וּכְ ִתיבּ ְ " :ב ֶצלֶ ם ֱאל ִֹהים ָ ּב ָרא אֹתוֹ ") 5בראשית א ,כז(,
ַ ּב ְּת ִח ָּלה ָעלְ ָתה ְ ּב ַמ ֲח ׁ ָש ָבה לִ ְברֹאוֹ ת ׁ ְש ַניִם ,וּלְ ַב ּסוֹ ף לֹא נ ְִב ָרא ֶא ָּלא ֶא ָחד.
שר ַּת ְח ֶּת ָּנה") 6בראשית ב ,כא(,
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַמאן ַד ֲא ַמרַ ּ " :פ ְרצוּף"ַ ,היְינ ּו דִּ כְ ִתיב" :וַ ִ ּי ְס ּגוֹ ר ָ ּב ָ ׂ
שר ַּת ְח ֶּת ָּנה"?
ֶא ָּלא לְ ָמאן דַּ ֲא ַמר" :זָ ָנב" ַ -מאי "וַ ִ ּי ְס ּגוֹ ר ָ ּב ָ ׂ
ֲא ַמר ַרב ז ְִביד וְ ִא ֵית ָימא ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ,וְ ִא ֵית ָימא ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
לָ א נִצְ ְרכָ ה ֶא ָּלא לִ ְמקוֹ ם ֲח ָת ְך.
ָ 1אחוֹ ר וָ ֶק ֶדם צַ ְר ָּתנִי ותשת עליו כפכה
 2וַ ּיִבֶ ן ה' אֱ ל ִֹהים ֶאת ַה ֵ ּצלָ ע אשר לקח מן האדם לאשה ,ויבאה אל האדם
 3וַ ּי ִַמח ֶאת ָּכל ַהיְקוּם אֲ ׁ ֶשר עַ ל ְּפנֵי הָ ֲא ָד ָמה ֵמ ָא ָדם ַעד ְ ּבהֵ ָמה עד רמש ועד עוף השמים
 4זָכָ ר ּונ ְֵקבָ ה ְ ּב ָר ָאם ויברך אותם ויקרא את שמם אדם ביום הבראם
5
ויברא האלהים את האדם בצלמו ְ ּבצֶ לֶ ם אֱ ל ִֹהים ָ ּב ָרא את ֹו
6
ויקח אחת מצלעותיו וַ ּיִסְ גּוֹ ר ָ ּב ָׂשר ַּת ְח ֶּת ּנָה

רש"י
אחור וקדם צרתני .מלפנים
ומאחור צרת לי צורת פנים:
הצלע :בין לרב בין לשמואל
לשון צדדין כמו ולצלע המשכן
השנית )שמות כו(:
פרצוף .חילקו לשנים שהיה זכר
מכאן ונקבה מכאן:
זנב .היה לו לאדם הראשון
ונטלו ממנו וברא את חוה:
מאי אחור וקדם צרתני .דמשמע
ב' צורות:
מאדם ועד בהמה .אדם הוזכר
בפורענות תחילה :ה''ג היינו
דכתיב וייצר בתרין יודין
דמשמע ב' צורות:
אוי לי מיצרי .שמצערני אם
אעשה רצון יוצרי:
אוי לי מיוצרי .אם אעשה רצון
יצרי:
זכר ונקבה בראם .משמע
מתחילת בריאתו היה זכר
ונקבה זכר מצד זה ונקבה מצד
זה:
ברא אותו .משמע חד:

"עוֹשׂין ַפּ ִסּין ְל ִב ָיראוֹת"
ִ
מסכת עירובין פרק ב –
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ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַמאן ַד ֲא ַמר" :זָ ָנב"ַ ,היְינ ּו דִּ כְ ִתיב" :וַ ִ ּי ֶבן",7
ֶא ָּלא ,לְ ַמאן ַד ֲא ַמרַ ּ " :פ ְרצוּף" ַ -מאי "וַ ִ ּי ֶבן"?
לְ כִ ְד ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ְמנַ ְסיָא,
דְּ ָד ֵר ׁיש ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ְמנַ ְסיָ א:
אשוֹ ן,
יא ּה ְל ָא ָדם ָה ִר ׁ
""וַ ִ ּי ֶבן ה' ֱאל ִֹהים ֶאת ַה ֵ ּצלָ ע" ְ -מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ִ ּק ְ ּ
יל ָע ּה ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְל ַח ָּוה ,וְ ֵה ִב ָ
יתא".
יתא' ּ ְ -בנִ יָ ָ
ׁ ֶש ֵ ּכן ִ ּב ְכ ַר ֵ ּכי ַה ָ ּים קוֹ ִרין ' ְל ִק ְל ִע ָ
דָּ ָבר ַא ֵחר:
"וַ ִ ּי ֶבן ה' ֱאל ִֹהים".
ִיתא ָּתנָא:
ֲא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ְ ּב ַמ ְתנ ָ
יח,ב ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ְ ּבנ ָָא ּה ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא לְ ַח ָ ּוה ְּכ ִב ְניַ ן ^אוֹ צָ ר,
ָמה אוֹ צָ ר  -זֶ ה ָר ָחב ִמ ְּל ַמ ּ ָטה וְ ָקצָ ר ִמלְ ַמ ְעלָ ה ְּ -כ ֵדי לְ ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ּ ֵפירוֹ ת,
ַאף ָה ִא ׁ ּ ָשה ְ -ר ָח ָבה ִמ ְּל ַמ ּ ָטה ּו ְקצָ ָרה ִמלְ ַמ ְעלָ ה ְּ -כ ֵדי לְ ַק ֵ ּבל ֶאת ַה ָ ּולָ ד.
"וַ יְ ִב ֶיא ָה ֶאל ָה ָא ָדם".
אשוֹ ן,
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ָע ָׂשה ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ׁשוֹ ׁ ְש ִבינוּת לָ ָא ָדם ָה ִר ׁ
ִמ ָּכאן לְ ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ּי ֲַע ֶׂשה ׁשוֹ ׁ ְש ִבינוּת לְ ָק ָטן וְ ַאל י ֵַרע לוֹ .
ישא?
לְ ַמאן ַד ֲא ַמרַ ּ " :פ ְרצוּף"ֵ ,הי ִמי ַּניְיה ּו ַס ִ ּגי ְ ּב ֵר ׁ ָ
ֲא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ישא.
ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא דְּ זָ כָ ר ַס ִ ּגי ְ ּב ֵר ׁ ָ
דְּ ַת ְניָא:
"לֹא יְ ַה ֵ ּל ְך ָא ָדם ֲאחוֹ ֵרי ִא ׁ ּ ָשה ַ ּבדֶּ ֶרךְ,
וַ ֲא ִפילּ ּו ִהיא ִא ׁ ְש ּתוֹ .
נִ זְ דַּ ְּמנָ ה ַעל ַה ֶ ּג ׁ ֶשר  -יְ ַס ְ ּל ֶק ָ ּנה ִל ְצ ָד ִדין.
וְ ָכל ָהעוֹ ֵבר ֲאחוֹ ֵרי ִא ׁ ּ ָשה ַ ּב ָ ּנ ָהר ֵ -אין לוֹ ֵח ֶלק ָלעוֹ ָלם ַה ָ ּבא".
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וַ ּיִבֶ ן ה' אלוהים את הצלע

7

רש"י
ויבן .משמע שהיתה מחוסרת
בנין:
מאי ויבן .בנויה ועומדת היתה:
שקילעה .קליעת שיער:
אוצר רחב מלמטה וקצר
מלמעלה .שאם היה רחב
מלמעלה כשהוא ממלאו מכביד
משאוי הפירות על הכתלים
ומטה אותם:
רחבה מלמטה .חלל בית הרחם
שלה:
שושבינות .שנשתדל בחיתונו
לשמחו ולהתעסק בצרכי סעודת
חופה:
סגי .מהלך:
ואפילו היא אשתו .שהוא גנאי
לו:
נזדמנה לו על הגשר .והיא
מהלכת לפניו:
יסלקנה לצדדין .ויעבור לפניה:
בנהר .דמדליא למנא ומסתכל
בבשרה ובאשת איש קאמר:

8

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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 .72יח ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ַה ַּמ ְר ֶצה ָמעוֹ ת ְל ִא ׁ ּ ָשה ִמ ָ ּידוֹ ְליָ ָד ּה ,אוֹ ִמ ָ ּי ָד ּה ְליָ דוֹ ּ ִ ,ב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ִ ּי ְס ַּת ֵ ּכל ָ ּב ּה,
יה ָ ּנם.
משה ַר ֵ ּבינ ּו ׁ ֶש ִ ּק ֵ ּ
יבל ּתוֹ ָרה ֵמ ַהר ִסינַ י  -לֹא יִ ָ ּנ ֶקה ִמדִּ ינָ ּה ׁ ֶשל ֵ ּג ִ
ֲא ִפילּ ּו דּ וֹ ֶמה ְל ׁ ֶ
ּ
ּ
יה ָ ּנם".
ג
ל
ש
ׁ
ה
מ
ה
ק
נ
ּ
ֹא
ל
כא(
יא,
)משלי
ע"
ר
ה
ק
נ
ֹא
ל
ד
ד
:
ר
מ
יִ ָ ֶ ִ דִּ ינָ ּ ֶ ֵ ִ
יִ ָ ֶ ָ
וְ ָע ָליו ַה ָ ּכתוּב אוֹ ֵ "יָ לְ יָ
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ָמנוֹ ַח ַעם ָה ָא ֶרץ ָהיָה,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :וַ ָ ּי ָקם וַ ֵ ּילֶ ְך ָמנוֹ ַח ַא ֲח ֵרי ִא ׁ ְש ּתוֹ " )שופטים יג ,יא(.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה ,גַ ֵ ּבי ֶאלְ ָקנָ ה דִּ כְ ִתיב" :וַ ֵ ּילֶ ְך ֶאלְ ָקנָ ה ַא ֲח ֵרי ִא ׁ ְש ּתוֹ " ָ -הכִ י נ ִַמי?!
ישע דִּ כְ ִתיבַ " :ו ָ ּי ָקם וַ ֵ ּילֶ ְך ַא ֲח ֶר ָיה") 8מלכים ב' ד ,ל( ָ -הכִ י נ ִַמי?!
וְ גַ ֵ ּבי ֱאלִ ׁ ָ
ֶא ָּלאַ :א ֲח ֵרי דְּ ָב ֶר ָיה וַ ֲעצָ ָת ּה.
ָהכָ א נ ִַמיַ ,א ֲח ֵרי דְּ ָב ֶר ָיה וַ ֲעצָ ָת ּה!
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
וּלְ ַמאי דַּ ֲא ַמר ַרב נ ְַח ָמןָ " :מנוֹ ַח ַעם ָה ָא ֶרץ ָהיָ ה",
ֲא ִפילּ ּו ֵ ּבי ַרב נ ִַמי לֹא ָק ָרא,
רת ָיה וַ ִּת ְר ַּכ ְבנָ ה ַעל ַה ְ ּג ַמ ִּלים וַ ֵּתלַ כְ נָ ה ַא ֲח ֵרי ָה ִא ׁיש" )בראשית כד ,סא(,
דִּ כְ ִתיב" :וַ ָּת ָקם ִר ְב ָקה וְ נַ ֲע ֶ
וְ לֹא  -לִ ְפ ֵני ָה ִא ׁיש.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַא ֲח ֵרי ֲא ִרי  -וְ לֹא ַא ֲח ֵרי ִא ׁ ּ ָשה.
ַא ֲח ֵרי ִא ׁ ּ ָשה  -וְ לֹא ַא ֲח ֵרי ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה,
ֲאחוֹ ֵרי ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה  -וְ לֹא ֲאחוֹ ֵרי ֵ ּבית ַה ְּכ ֶנ ֶסת ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ִּמ ְת ּ ַפ ְּללִ ין.
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ותאמר אם הנער חי ה' וחי נפשך אם אעזבך וַ ּי ָָקם וַ יֵּלֶ ְך ַאחֲ ֶריהָ

רש"י
המרצה .מונה:
יד ליד .המרצה מיד ליד אפי'
הוא כמו משה שקבל תורה מיד
הקב''ה לידו:
עם הארץ היה .דלא גמר דרך
ארץ דמתני' דקתני לעיל לא
יהלך אדם אפילו אחרי אשתו:
אלקנה .נביא היה כדתניא
בסדר עולם ויבא איש האלהים
אל עלי זה אלקנה י' נביאים
נקראו איש האלהים והוא א'
מהם וליכא למימר עם הארץ
היה:
ולמאי דקאמר רב נחמן .דהאי
אחרי אחרי ממש קאמר:
בי רב .מקרא ]שקורין[ תינוקות
של בית רבן:
ולא אחרי אשה .אשת איש:
ולא אחרי עבודת גלולים .שמא
ימשך אחריה וכתיב הרחק
מעליה דרכך ואמרי' )ע''ז דף
יז (.זו האפיקורסות:
ולא אחורי בית הכנסת בשעה
שהציבור מתפללין .שנראה
ככופר שעומד מאחריה ואינו
נכנס:

"עוֹשׂין ַפּ ִסּין ְל ִב ָיראוֹת"
ִ
מסכת עירובין פרק ב –
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 .73יח ,ב – יט ,א
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָר:
אשוֹ ן ְ ּבנִידּ וּי,
ָּכל אוֹ ָתן ַה ׁ ּ ָשנִים ׁ ֶש ָהיָה ָא ָדם ָה ִר ׁ
הוֹ לִ יד רו ִּחין וְ ׁ ֵש ִידין וְ לִ ילִ ין,
9
לשים ו ְּמ ַאת ׁ ָשנָ ה וַ ּיוֹ לֶ ד ִ ּב ְדמוּתוֹ ְּכ ַצלְ מוֹ " )בראשית ה ,ג( –
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וַ יְ ִחי ָא ָדם ׁ ְש ׁ ִ
ִמ ְּכלָ ל דְּ ַעד ָה ִאידָּ נָא לָ או ְּכ ַצלְ מוֹ אוֹ לִ יד.
ֵמ ִית ֵיבי:
" ָהיָ ה ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
אשוֹ ן ָח ִסיד ָ ּגדוֹ ל ָהיָ ה,
ָא ָדם ָה ִר ׁ
יתה ַעל יָ דוֹ ,
ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ָר ָאה ׁ ֶש ִ ּנ ְקנְ ָסה ִמ ָ
לשים ׁ ָשנָ ה,
יָ ׁ ַשב ְ ּב ַת ֲענִ ית ֵמ ָאה ו ׁ ְּש ׁ ִ
לשים ׁ ָשנָ ה,
ו ֵּפ ֵיר ׁש ִמן ָה ִא ׁ ּ ָשה ֵמ ָאה ו ׁ ְּש ׁ ִ
לשים ׁ ָשנָ ה"!
וְ ֶה ֱע ָלה זַ ְרזֵ י ְּת ֵאנִ ים ַעל ְ ּב ָ ׂ
שרוֹ ֵמ ָאה ו ׁ ְּש ׁ ִ
ִּכי ָק ָא ְמ ִרינַן ַההוּאּ ְ ,ב ׁ ִשכְ ַבת זֶ ַרע דַּ ֲחזָ א לְ א ּונ ְֵס ּיה.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָר:
ִמ ְקצָ ת ׁ ְש ָבחוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם אוֹ ְמ ִרים ְ ּב ָפנָיו ,וְ כוּלּ וֹ ׁ ֶשלּ א ְ ּב ָפנָיו.
" ִמ ְקצָ ת ׁ ְש ָבחוֹ ְ ּב ָפנָיו" – דִּ כְ ִתיבִּ " :כי אֹ ְת ָך ָר ִא ִיתי ַצדִּ יק לִ ְפנֵ י ַ ּבדּ וֹ ר ַה ֶּזה") 10בראשית ז ,א(.
"וְ כוּלּ וֹ ׁ ֶשלּ א ְ ּב ָפנָיו" – דִּ כְ ִתיב" :נֹ ַח ִא ׁיש ַצדִּ יק ָּת ִמים ָהיָ ה ְ ּבדֹרֹ ָתיו") 11בראשית ו ,ט(.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָר:
ּ
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :וְ ִה ֵּנה ֲעלֵ ה זַ יִ ת ָט ָרף ְב ִפ ָיה" )בראשית ח ,יא(?
ָא ְמ ָרה יוֹ נָה לִ ְפנֵי ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא:
ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם ,י ְִהי ּו ְמזוֹ נוֹ ַתי ְמרו ִּרין ַּכ ַ ּזיִת ו ְּמסו ִּרין ְ ּבי ְָד ָך ,וְ ַאל י ְִהי ּו ְמתו ִּקין ַּכדְּ ַב ׁש ו ְּתל ּויִן ְ ּביַד ָ ּב ָׂשר וָ ָדם.
"ט ָרף",
ְּכ ִתיב ָהכָ אָ :
ּ
"ה ְט ִר ֵיפנִ י לֶ ֶחם ֻח ִקי" )משלי ל ,ח(.
וּכְ ִתיב ָה ָתםַ :
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וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָר:
ָּכל ַ ּביִ ת ׁ ֶש ּנ ׁ ְִש ָמ ִעין בּ וֹ דִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה ַ ּב ַּליְלָ הׁ ,שוּב ֵאינוֹ נ ֱֶח ָרב,
שי נֹ ֵתן זְ ִמירוֹ ת ַ ּב ַּליְ לָ ה" )איוב לה ,י(.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וְ ל ֹא ָא ַמר ַא ֵ ּיה ֱאלוֹ ַּה עֹ ָ ׂ
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָר:
ִמ ּיוֹ ם ׁ ֶש ָח ַרב ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש דַּ ּיוֹ לָ עוֹ לָ ם ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁשּ ִ ,ב ׁ ְש ֵּתי אוֹ ִת ּיוֹ ת,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :כּ ֹל ַה ְּנ ׁ ָש ָמה ְּת ַה ֵּלל יָ ּה ַהלְ לוּיָ ּה" )תהילים קנ ,ו(.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָר:
ֶיה.
ְּכ ׁ ֶש ּנ ְִת ַק ְּללָ ה ָ ּב ֶבל  -נ ְִת ַק ְּלל ּו ׁ ְשכֵ ינ ָ
ֶיה.
ְּכ ׁ ֶש ּנ ְִת ַק ְּללָ ה ׁשוֹ ְמרוֹ ן  -נ ְִת ָ ּב ְרכ ּו ׁ ְשכֵ ינ ָ
ֶיה".
"נ ְִת ַק ְּללָ ה ָ ּב ֶבל  -נ ְִת ַק ְּלל ּו ׁ ְשכֵ ינ ָ
ש ְמ ִּת ָיה לְ מוֹ ַר ׁש ִק ּפֹד וְ ַאגְ ֵמי ָמיִ ם" )ישעיה יד ,כג(.
דִּ כְ ִתיב" :וְ ַ ׂ
9
לשים ו ְּמ ַאת ׁ ָשנָה וַ ּי ֹולֶ ד ִ ּב ְדמוּתוֹ ּכְצַ לְ מוֹ ויקרא את שמו שת
וַ י ְִחי ָא ָדם ׁ ְש ׁ ִ
10
ויאמר ה' לנח בא אתה וכל ביתך אל התיבה ִּכי א ְֹת ָך ָר ִא ִיתי צַ דִּ יק לִ פְ נֵי ַ ּבדּ וֹר ַהזֶּה
 11אלה תולדות נח נ ַֹח ִא ׁיש צַ דִּ יק ָּת ִמים ָהיָה ְ ּבדֹר ָֹתיו את האלהים התהלך נח
 12ותבוא אליו היונה לעת ערב וְ ִה ּנֵה עֲ לֵ ה ַזיִת טָ ָרף ְ ּבפִ ָיה וידע נח כי קלו המים מעל הארץ
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רש"י
בנדוי .שישב מאה ושלשים שנה
נזוף מפני שגער בו הקב''ה
דכתיב המן העץ וגו' וקללו:
זרזי תאנה .חגורות ומתרגמינן
זרזין )בראשית ג(:
שכבת זרע דחזיא לאונסיה.
נעשה שידין ורוחין ולילין מיני
מזיקין:
אומרים מקצת שבחו כו'.
כלומר דרך ארץ הוא שאע''פ
שאדם משבח את חברו שלא
בפניו הרבה אין מרבה בשבחו
לפניו מפני שנראה כמחניף:
בפניו .כתיב צדיק:
שלא בפניו .כתיב צדיק תמים:
טרף בפיה .מאמר פיה ביקשה
שיהא זית טרף שלה והיינו
מזון:
בשר ודם .נח:
ולא אמר איה אלוה עושי .לא
הוצרך להתאונן ולומר איה
עושי והריני חרב מי שנותן
זמירות של תורה בלילה ולהכי
נקט לילה שהקול נשמע
מרחוק:
מיום שחרב בית המקדש.
ופסקו הכהנים מלברך בשם
המפורש כדאמר באין דורשין
שהיו מברכין בשם המפורש:
דיו לעולם שישתמש בשם ב'
אותיות .בין לשבח לפניו בין
לברך איש את חבירו דכתיב כל
הנשמה תהלל יה כלומר זה
השם שכל הנשמה כולה ראוי
להשתמש בו מכלל דשם בן
ארבע אותיות ושם המפורש לא
לכל הנשמה ניתן אלא לכהנים
בלבד :דכתיב )דברים י( ולברך
בשמו וכתי' )במדבר ו( ושמו את
שמי המיוחד לי:
נתקללו שכיניה .מקללתה:
נתברכו שכיניה .מקללתה:
למורש קיפוד .ושם הולכות
החיות רעות ומזיקות מקומות
הסמוכות לה דאוי לרשע ואוי
לשכינו ]סוכה נו:[:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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רש"י

ֶיה".
"נ ְִת ַק ְּללָ ה ׁשוֹ ְמרוֹ ן  -נ ְִת ָ ּב ְרכ ּו ׁ ְשכֵ ינ ָ
ש ֶדה ^לְ ַמ ּ ָט ֵעי כָ ֶרם" )מיכה א ,ו(.
ש ְמ ִּתי ׁשֹ ְמרוֹ ן לְ ִעי ַה ּ ָ ׂ
יט,א דִּ כְ ִתיב" :וְ ַ ׂ
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָר:
ְ
בּ ֹא ו ְּר ֵאה ׁ ֶשלּ א ְּכ ִמדַּ ת ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא ִמדַּ ת ָ ּב ָׂשר וָ ָדם,
ִמדַּ ת ָ ּב ָׂשר וָ ָדם ִ -מ ְת ַח ּיֵיב ָא ָדם ֲה ִריגָ ה לַ ַּמלְ כוּתַ ,מ ּ ִטילִ ין לוֹ ַח ָּכה לְ תוֹ ְך ּ ִפיוְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ א י ְַק ֵּלל ֶאת ַה ֶּמלֶ ְך.
ִמדַּ ת ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ָ -א ָדם ִמ ְת ַח ּיֵיב ֲה ִריגָ ה לַ ָּמקוֹ ם ׁשוֹ ֵתק,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :לְ ָך דֻּ ִמ ָ ּיה ְת ִה ָּלה") 13תהילים סה ,ב(.
וְ לֹא עוֹ ד ֶא ָּלא ׁ ֶש ְּמ ׁ ַש ֵ ּב ַח,
"ת ִה ָּלה".
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרְ :
וְ לֹא עוֹ ד ֶא ָּלא ׁ ֶשדּ וֹ ֶמה לוֹ ְּכ ִאילּ ּו ַמ ְק ִריב ָק ְר ָ ּבן,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וּלְ ָך יְ ׁ ֻש ַּלם נֶ ֶדר".

למטעי כרם .ויהנו שכיניה
ושבח הוא לה שנזכרת לטובה:
חכה .עץ שפותח פיו שלא יכול
לדבר:
לך דומיה .הכל שותקין כנגדך:
שדומה עליו כו' נוחין לו יסורין
שמקבלן מאהבה:
ולך ישולם נדר .אותה דומיה
שהוא דומה ביסורין דומה לו
כשילום נדר:
מעין ישיתוהו .כמעין של שיתין
נקב שבבנין המזבח שניסוך היין
של ספלים יורד לתוכו כל השנה
כדאמרי' בלולב וערבה )סוכה
מט:(.
הפושעי' בי .עדיין ואפי' בשעת
תולעתם ואשם:
דא''כ .דהא דר''ל בפושעי
ישראל מוקי לה להאי קרא
דכתיב ואשם לא תכבה קשיא
דידיה אדידיה:
ולא מבשקר .איננו מכירו שהוא
יהודי דמשכה ערלתו ודומה לו
כמי שאינו נימול:

ַהיְינ ּו דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :עֹ ְב ֵרי ְ ּב ֵע ֶמק ַה ָ ּבכָ א ַמ ְעיָ ן יְ ׁ ִשיתוּה ּו ַ ּגם ְ ּב ָרכוֹ ת יַ ְע ֶטה מוֹ ֶרה" )תהילים פד ,ז(?
"עב ֵרי" ֵ -אלּ ּו ְ ּבנֵי ָא ָדם ׁ ֶשעוֹ ְב ִרין ַעל ְרצוֹ נוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא.
ְ
"ע ֶמק" ֶ ׁ -ש ַּמ ֲע ִמ ִיקין לָ ֶהם ֵ ּג ִיה ָּנם.
ֵ
ּ
"ה ָבכָ א" ֶ ׁ -שבּ וֹ כִ ין וּמוֹ ִר ִידין דְּ ָמעוֹ ת ְּכ ַמ ְעיָין ׁ ֶשל ׁ ִש ִיתין.
ַ
ַּ
"גם ְ ּב ָרכוֹ ת יַ ְע ֶטה מוֹ ֶרה" ֶ ׁ -ש ַּמצְ דִּ ִיקין ֲעלֵ ֶיהם ֶאת ַהדִּ ין,
ּ
ּ
ַיב ָּת ,וְ י ֶָפה ִּת ַ ּקנְ ָּת ֵג ִיה ָּנם לָ ְר ׁ ָש ִעים וְ גַ ן ֵע ֶדן לַ ַ ּצדִּ ִיקים.
וְ אוֹ ְמ ִרים לְ ָפנָיוִ :רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם ,י ֶָפה דַּ נ ְָּת ,יָ ֶפה זִ ִּכ ָיתָ ,י ֶפה ִחי ְ
ִאינִי?!
וְ ָהא ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש:
ְר ׁ ָש ִעים ֲא ִפילּ ּו ַעל ּ ִפ ְתחוֹ ׁ ֶשל ֵ ּג ִיה ּנָם ֵאינָ ם חוֹ זְ ִרין ִ ּב ְת ׁשו ָּבה,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וְ יָ ְצא ּו וְ ָרא ּו ְ ּב ִפגְ ֵרי ָה ֲאנָ ׁ ִשים ַה ּפֹ ׁ ְש ִעים ִ ּבי") 14ישעיה סו ,כד( –
"ה ּפֹ ׁ ְש ִעים" ֶ ׁ -ש ּפוֹ ׁ ְש ִעים וְ הוֹ לְ כִ ין לְ עוֹ לָ ם!
' ׁ ֶש ּ ָפ ׁ ְשע ּו' לֹא נ ֱֶא ַמרֶ ,א ָּלא ַ
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא ּ ְ -בפוֹ ׁ ְש ֵעי ִי ְׂש ָר ֵאל,
ָהא ּ ְ -בפוֹ ׁ ְש ֵעי או ּּמוֹ ת ָהעוֹ לָ ם.
ָהכִ י נ ִַמי ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא:
דְּ ִאם ֵּכןַ ,ק ׁ ְשיָא דְּ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ַאדְּ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש.
דְּ ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ּפוֹ ׁ ְש ֵעי ִי ְׂש ָר ֵאל ֵאין אוּר ֵ ּג ִיה ּנָם ׁשוֹ לֶ ֶטת ָ ּב ֶהן,
ַקל וָ חוֹ ֶמר ִמ ִּמזְ ַ ּבח ַה ָ ּז ָהב.
ַמה ִּמזְ ַ ּבח ַה ָ ּז ָהבֶ ׁ ,ש ֵאין ָעלָ יו ֶא ָּלא ְּכעוֹ ִבי דִּ ינָר זָ ָהבָ ,ע ַמד ַּכ ָּמה ׁ ָשנִים וְ לֹא ׁ ָשלְ ָטה בּ וֹ ָהאוּר.
ּפוֹ ׁ ְש ֵעי ִי ְׂש ָר ֵאלֶ ׁ ,ש ְּמלֵ ִיאין ִמצְ וֹ ת ָּכ ִר ּמוֹ ןֶ ׁ ,ש ּנ ֱֶא ַמרְּ :
"כ ֶפלַ ח ָה ִר ּמוֹ ן ַר ָ ּק ֵת ְך" )שיר השירים ו ,ז(.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁישַ :אל ִּת ְיק ִרי ַ"ר ָ ּק ֵת ְך" ֶא ָּלא ֵר ָיק ֵת ְיך,
ׁ ֶש ֲא ִפילּ ּו ֵר ָיקנִין ׁ ֶש ָ ּב ְך ְמלֵ ִיאין ִמצְ וֹ ת ָּכ ִר ּמוֹ ן ַעל ַא ַחת ַּכ ָּמה וְ כַ ָּמה.
ֶא ָּלא ָהא דִּ כְ ִתיב" :עֹ ְב ֵרי ְ ּב ֵע ֶמק ַה ָ ּבכָ א"!
ַההוּא דִּ ְמ ַח ְ ּי ֵיבי ַה ִהיא ׁ ַש ְע ָּתא ַ ּב ֵ ּג ִיה ָּנם ,וְ ָא ֵתי ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ו ַּמ ּ ֵסיק לְ ה ּו ו ְּמ ַק ֵ ּבל לְ הוּ.
ַ ּבר ִמ ִ ּי ְׂש ָר ֵאל ׁ ֶש ָ ּבא ַעל ַ ּבת גּוֹ י ,דְּ ָמ ׁ ְשכָ ה ָע ְרלָ תוֹ וְ לֹא ְמ ַב ׁ ְש ַקר לֵ ּיה.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ָּכ ֲהנָ א:
לְ ָך דֻּ ִמיָּה ְתהִ ָּלה אלהים בציון ולך ישולם נדר
14
וְ יָצְ א ּו ָוְרא ּו ְ ּבפִ ג ְֵרי ָה ֲאנ ׁ ִָשים הַ פּ ׁ ְש ִעים ִ ּבי כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה והיו דראון לכל בשר
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"עוֹשׂין ַפּ ִסּין ְל ִב ָיראוֹת"
ִ
מסכת עירובין פרק ב –
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"ה ּפֹ ׁ ְש ִעים"  -דְּ ָפ ׁ ְש ֵעי וְ ָאזְ לִ י,
ָה ׁ ְש ָּתא דְּ ָא ְמ ַר ְּתַ :
15
ּ
"ה ּ ַמ ֲעלֶ ה" )ויקרא יא ,מה(  -דְּ ַמ ּ ֵסיק ו ְּד ַמ ּ ֵפיק הוּא?!
לג(
כב,
)ויקרא
יא"
צ
וֹ
מ
"ה
:
יב
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה ,דִּ כְ ִת
וְ ַ
ַ ִ
ֶא ָּלא דְּ ַא ּ ֵסיק ּו ְד ַא ּ ֵפיקָ ,הכִ י נ ִַמי דְּ ָפ ׁ ְש ֵעי הוּא.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ַ ּבר ֶאלְ ָעזָר:
לשה ְפ ָת ִחים י ֵׁש לַ ֵ ּג ִיה ָּנםֶ ,א ָחד ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ,וְ ֶא ָחד ַ ּב ּיָם ,וְ ֶא ָחד ִ ּבירו ׁ ָּשלַ יִם.
ׁ ְש ׁ ָ
16
ּ
ּ
ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ,דִּ כְ ִתיב" :וַ ֵי ְרד ּו ֵהם וְ כָ ל ֲא ׁ ֶשר לָ ֶהם ַח ִיים ׁ ְשאֹלָ ה" )במדבר טז ,לג(,
"מ ֶ ּב ֶטן ׁ ְשאוֹ ל ׁ ִש ַּו ְע ִּתי ׁ ָש ַמ ְע ָּת קוֹ לִ י" )יונה ב ,ג(,
ַ ּב ּיָם ,דִּ כְ ִתיבִ :
ּ
ִ ּבירו ׁ ָּשלַ יִם ,דִּ כְ ִתיב" :נְ ֻאם ה' ֲא ׁ ֶשר אוּר לוֹ ְ ּב ִציוֹ ן" וְ ַת ּנוּר לוֹ ִ ּבירו ׁ ָּשלָ יִ ם" )ישעיה לא ,ט(.
וְ ָתנָא דְּ ֵבי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
ּ
יה ָ ּנם,
"א ׁ ֶשר אוּר לוֹ ְ ּב ִצ ּיוֹ ן"  -זוֹ ֵג ִ
" ֲ
ּ
ּ
יה ָ ּנם".
"וְ ַת ּנוּר לוֹ ִ ּבירו ׁ ָּשלָ יִ ם"  -זוֹ ִפ ְת ָח ּה ׁ ֶשל ֵג ִ
וְ ת ּו לֵ ָּיכא?!
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי ָמ ְריוֹ ן ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י ,וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ָּתנָא ַר ָ ּבה ַ ּבר ָמ ְריוֹ ן ִ ּב ְד ֵבי ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן זַ ַ ּכאי:
ֵיהן,
ׁ ְש ֵּתי ְת ָמרוֹ ת י ֵׁש ְ ּבגֵ י ֶ ּבן ִהנּוֹ ם וְ עוֹ לֶ ה ָע ׁ ָשן ִמ ֵ ּבינ ֶ
זוֹ ִהיא ׁ ֶש ׁ ּ ָשנִינוּ :צִ י ּנֵי ַהר ַה ַ ּב ְרזֶ ל ְּכ ׁ ֵשירוֹ ת ,וְ זוֹ ִהיא ּ ִפ ְת ָח ּה ׁ ֶשל ֵ ּג ִיה ָּנם.
דִּ ילְ ָמא ַהיְינ ּו דִּ ירו ׁ ָּשלַ יִם.
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ַה ּמוֹצִ יא ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם לִ ְהיוֹ ת לָ כֶ ם לֵ אל ִֹהים אֲ נִי ה'
16
וַ ּי ְֵרד ּו הֵ ם וְ ָכל אֲ ׁ ֶשר לָ הֶ ם ַח ּיִים ׁ ְשאלָ ה ותכס עליהם הארץ ויאבדו מתוך הקהל
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רש"י
המוציא והמעלה .המוציא
אתכם מארץ מצרים )ויקרא
כב( וכן המעלה אתכם מארץ
מצרים )שם יא(:
דפשעי .בחייהם :מבטן .שאול.
יונה בן אמתי קאמר ליה:
בדבי רבן יוחנן בן זכאי .ברייתא
שנסדרה בבית מדרשו כעין
תוספתא שסידר ר' חייא ור'
אושעיא:
ציני .דקלים:
כשרין .ללולב:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ׁ ִש ְב ָעה ׁ ֵשמוֹ ת י ֵׁש לַ ֵ ּג ִיה ָּנם ,וְ ֵאלּ ּו ֵהן:
ׁ ְשאוֹ ל,
וַ ֲא ַבדּ וֹ ן,
ו ְּב ֵאר ׁ ַש ַחת,
וּבוֹ ר ׁ ָשאוֹ ן,
וְ ִטיט ַהיָוֵ ן,
וְ צַ לְ ָמוֶ ת,
וְ ֶא ֶרץ ַה ַּת ְח ִּתית.
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 .74יט ,א

"מ ֶ ּב ֶטן ׁ ְשאוֹ ל ׁ ִש ַּו ְע ִּתי ׁ ָש ַמ ְע ָּת קוֹ לִ י" )יונה ב ,ג(.
ׁ ְשאוֹ ל ,דִּ כְ ִתיבִ :
ָ
ָ
ּ
"היְ ֻס ּ ַפר ַ ּב ֶק ֶבר ַח ְסדֶּ ך ֱאמוּנָ ְתך ָ ּב ֲא ַבדּ וֹ ן" )תהילים פח ,יב(.
ֲא ַבדּ וֹ ן ,דִּ כְ ִתיבַ :
ְ ּב ֵאר ׁ ַש ַחת ,דִּ כְ ִתיבִּ :
"כי ל ֹא ַת ֲעזֹב נַ ְפ ׁ ִשי לִ ׁ ְשאוֹ ל ל ֹא ִת ֵּתן ֲח ִס ְיד ָך לִ ְראוֹ ת ׁ ָש ַחת" )תהילים טז ,י(.
וּבוֹ ר ׁ ָשאוֹ ן וְ ִטיט ַהיָוֵ ן ,דִּ כְ ִתיבַּ " :ו ַ ּי ֲעלֵ נִ י ִמבּ וֹ ר ׁ ָשאוֹ ן ִמ ּ ִטיט ַה ָ ּיוֵ ן" )תהילים מ ,ג(.
"יש ֵבי ח ֶֹש ְך וְ ַצלְ ָמוֶ ת") 17תהילים קז ,י(.
וְ צַ לְ ָמוֶ ת ,דִּ כְ ִתיבְ ׁ :
וְ ֶא ֶרץ ַה ַּת ְח ִּתיתּ ְ :ג ָמ ָרא הוּא.
וְ ת ּו לֵ ָּיכא?!
וְ ָה ִא ָּיכא ֵ ּג ִיה ָּנם!
ַ ּגיא ׁ ֶש ֲעמו ָ ּּקה ְּכגֵ ִיה ּנָם,
ׁ ֶש ַהכּ ל יוֹ ֵרד לָ ּה ַעל ִע ְס ֵקי ִה ּנָם.
וְ ָה ִא ָּיכא ָּת ְפ ֶּתה!
דִּ כְ ִתיבִּ :
"כי ָערו ְּך ֵמ ֶא ְתמוּל ָּת ְפ ֶּתה" )ישעיה ל ,לג(!
ַההוּאֶ ׁ ,ש ָּכל ַה ִּמ ְת ּ ַפ ֶּתה ְ ּביִצְ רוֹ י ִּפוֹ ל ׁ ָשם.
ַ ּגן ֵע ֶדן.
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ִאם ְ ּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל הוּא ֵ ּבית ׁ ְש ָאן ּ ִפ ְתחוֹ ,
וְ ִאם ְ ּב ַע ַר ְ ּביָא ֵ ּבית ָ ּג ֶרם ּ ִפ ְתחוֹ ,
וְ ִאם ֵ ּבין ַה ְּנ ָהרוֹ ת הוּא דּ ו ְּמ ְס ַקנִין ּ ִפ ְתחוֹ .
ְ ּב ָב ֶבל ַא ַ ּביֵי ִמ ׁ ְש ַּת ֵ ּב ַח ְ ּב ֵפ ֵירי דְּ ַמ ֲע ַבר י ְִמינָא.
וְ ָר ָבא ִמ ׁ ְש ַּת ֵ ּב ַח ְ ּב ֵפ ֵירי דְּ ַה ְר ּ ַפ ְניָא.
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ישבֵ י ח ֶֹש ְך וְצַ לְ ָמוֶ ת אסירי עני וברזל
ְׁ

רש"י
טיט היון .הוא רפש לטבוע בו
ובלע''ז פנ''ק }בוץ{ וסתם טיט
היינו שראוי לבנין:
שחת ובאר שחת .חדא מילתא
היא:
על עסקי הנם .עריות:
תפתה .גיהנם דכתיב בההוא
קרא מדורתה אש ועצים הרבה:
בית שאן פיתחו .שפירותיו
מתוקין מכל ארץ ישראל:
משתבח בפירות דעבר ימינא.
משתבח בפירות של עבר הנהר
פרת בדרומו:

"עוֹשׂין ַפּ ִסּין ְל ִב ָיראוֹת"
ִ
מסכת עירובין פרק ב –
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 .75יט ,א
לש ָ ּב ָקר ,דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
לש ׁ ָש ׁ
יהן ִ ּכ ְמלוֹ א ׁ ְש ֵּתי ] ְר ָבקוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ָש ׁ
"ו ֵּבינֵ ֶ
ְ ...ק ׁשוּרוֹ ת וְ לֹא מו ָּּתרוֹ ת"[.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ֵּכיוָ ן דְּ ָתנָא לֵ ּיה " ְק ׁשוּרוֹ ת" ָהווֲּ ,אנַן י ְָד ִעינַן דְּ לָ א ָהו ּו מו ָּּתרוֹ ת!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאְ " :ק ׁשוּרוֹ ת" ְּ -כ ֵעין ְק ׁשוּרוֹ תֲ ,א ָבל ַמ ָּמ ׁש – לָ א,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לַ ן.

רש"י
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .76יט ,א -ב
"א ַחת נִ ְכנֶ ֶסת וְ ַא ַחת יוֹ ֵצאת".
ַ
ָּתנָא:
" ְר ָב ָקה נִ ְכנֶ ֶסת ו ְּר ָב ָקה יוֹ ֵצאת".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
אש ּה וְ רו ָ ּּב ּה ׁ ֶשל ּ ָפ ָרה? ׁ ְש ֵּתי ַא ּמוֹ ת.
" ַ ּכ ָּמה רֹ ׁ ָ
ישי ַא ָּמה.
וְ ַכ ָּמה עוֹ ְביָ ּה ׁ ֶשל ּ ָפ ָרה? ַא ָּמה ו ׁ ְּשנֵ י ׁ ְש ִל ׁ ֵ
שר,
יט,ב ׁ ֶש ֵהן ְ ּכ ֶע ֶ ׂ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ש ֵרה ַא ָּמה ו ְּכ ַא ְר ַ ּבע ֶע ְ ׂ
לש ֶע ְ ׂ
ִ ּכ ׁ ְש ׁ
ש ֵרה ַא ָּמה".
שר"?
"כ ֶע ֶ ׂ
ְּ
ָהא ֶע ֶׂשר ָהוְ יָין!
ש ֵרה".
"כ ׁ ְשלֹ ׁש ֶע ְ ׂ
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָב ֵעי לְ ִמי ְתנָא ֵס ָיפאּ ִ :
ש ֵרה" ְ -ט ֵפי ָהוְ יָין!
"כ ׁ ְשלֹ ׁש ֶע ְ ׂ
ִּ
ש ֵרה".
"כ ַא ְר ַ ּבע ֶע ְ ׂ
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָב ֵעי לְ ִמ ְתנֵי ְ ּ
ש ֵרה" ָ -הא לָ א ָהוְ ָיא!
ּו" ְכ ַא ְר ַ ּבע ֶע ְ ׂ
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
לש ֶע ְׂש ֵרה,
י ְֵתירוֹ ת ַעל ׁ ְש ׁ
וְ ֵאינָן ַמ ִ ּגיעוֹ ת לְ ַא ְר ַ ּבע ֶע ְׂש ֵרה.
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ְ ּבבוֹ ר ׁ ְשמוֹ נֶה  -דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא לָ א ּ ְפלִ יגֵ י דְּ לָ א ָ ּב ֵעינַן ּ ְפ ׁשו ִּטין.
ְ ּבבוֹ ר ׁ ְש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה  -דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא לָ א ּ ְפלִ יגֵ י דְּ ָב ֵעינַן ּ ְפ ׁשו ִּטין.
ִּכי ּ ְפלִ יגֵ י ִמ ׁ ּ ְשמוֹ נֶה ַעד ׁ ְש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה.
לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ּ ָ -ב ֵעינַן ּ ְפ ׁשו ִּטין.
לְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה  -לָ א ָ ּב ֵעינַן ּ ְפ ׁשו ִּטין.
וְ ַרב ּ ַפ ּ ָפא ַמאי ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן?
ָּתנֵינָא!
ְיתא לָ א ׁ ְש ִמ ַיע לֵ ּיה,
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ָ ּב ַרי ָ
ְיתא.
וְ ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן ִּכ ְב ַרי ָ

רש"י
רבקה נכנסת ורבקה יוצאת.
ולא פרה נכנסת ופרה יוצאת
דא''כ לא הוו להו קשורות:
כמה ראשה ורובה של פרה.
שנתנו חכמים שיעור להרחקת
פסין מן הבור שיהו רחוקין כדי
ראשה ורובה כדתנן במתני':
שהן כעשר .אמות ששה בקר
ולקמן פריך מאי כעשר הא עשר
מכוונות הן:
כי''ג וי''ד .שמונה בקר יצאו
מכלל שלש עשרה ולכלל י''ד לא
באו די''ג אמה ושליש הן:
בבור רחב שמונה .אפי' לר''מ
לא בעינן פשוטין דכי מרחיק
כדי ראשה ורובה דהיינו שתי
אמות לכל רוח נמצא החלל
שבין ב' המחיצות שתים עשרה
אמה והפסין רחבן אמה לכל
רוח זה כנגד זה נמצא בין פס
לפס שיעור פתח עשר אמות ור'
מאיר בהכי שרי:
בבור שתים עשרה .דכי מרחיק
שתי אמות מכאן וכנגדם מכאן
יש חלל המחיצה י''ו אמה ומהן
שתי אמות עומד הרי בין זה
לזה י''ד פרוץ וכולי האי לא שרי
רבי יהודה ובעינן פשוטין לכל
צד דמכל צד וצד איכא י''ד
אמות ולקמן מפרש היכא משוי
להו:
תנינא .לדרב פפא במתני' .
דקתני לר' מאיר ששה בקר
ולרבי יהודה שמונה בקר
וממילא שמעינן דר''מ שרי
בהבדלת עשר ור' יהודה שרי
בהבדלת שלש עשרה אמה
ושליש וכי קבעי ר' מאיר
פשוטין ביותר מעשר קאמר:
רב פפא הך ברייתא .דתנא
שיעורא דעובי הפרות לא שמיע
ליה ובמתני' לא פריש להו
ואתא רב פפא לפרושי לך
מתניתין דשיעורא דר' מאיר
עשר אמות ודר' יהודה שלש
עשרה אמה ושליש והסכים רב
פפא מדעתו למה ששנינו
בברייתא דראשה ורובה שתי
אמו' ועוביה אמה ושני שלישי
אמה:

"עוֹשׂין ַפּ ִסּין ְל ִב ָיראוֹת"
ִ
מסכת עירובין פרק ב –
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ארי"ך יות"ר בת"ל חיצ"ת חצ"ר שיבש"ה – סימן.
ֵיה ַא ַ ּב ֵיי ֵמ ַר ָ ּבה:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ֶה ֱא ִר ְיך ִ ּב ְדיו ָּמ ִדין ְּכ ׁ ִשיעוּר ּ ְפ ׁשו ִּטין,
לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ַמה ּו?
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ּ
ְּתנֵיתו ָּה" :ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶש ַ ּי ְר ֶ ּבה ַ ּב ַפ ִּסין" –
ַמאי לָ או דְּ ַּמ ֲא ִר ְיך ִ ּב ְדיו ָּמ ִדין?
לָ א ,דְּ ַמ ּ ֵפ ׁיש וְ ָע ֵביד ּ ְפ ׁשו ִּטין.
ִאי ָהכִ יַ ,האי "ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶש ַ ּי ְר ֶ ּבה ַ ּב ּ ַפ ִּסין"?
' ַעד ׁ ֶש ּי ְַר ֶ ּבה ּ ַפ ּ ִסין' ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
"עד ׁ ֶש ּי ְַר ֶ ּבה ּ ַפ ּ ִסין".
ְּתנֵי ַ
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ְּתנֵיתו ָּה" :ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶש ַ ּי ְר ֶ ּבה ַ ּב ּ ַפ ִּסין".
ַמאי לָ או :דְּ ַמ ּ ֵפ ׁיש וְ ָע ֵביד ּ ְפ ׁשו ִּטין.
לֹא ,דְּ ַמ ֲא ִר ְיך ִ ּב ְדיו ָּמ ִדין.
ָהכִ י נ ִַמי ִמ ְס ַּת ְ ּב ָראִ ,מדְּ ָק ָתנֵי" :ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶש ַ ּי ְר ֶ ּבה ַ ּב ּ ַפ ִּסין".
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
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רש"י
האריך בדיומדיין .יותר מאמה
לכל צד עד שהעמיד ריוח
שבינתים על עשר אמות:
מהו .דווקא פשוטין קאמר
דכיון דהרחיקן יותר משיעור
חכמים בעינן היכר ביני ביני
ולא סגי בהארכת דיומדין אלא
מרחיק פורתא מן הפס ונותן
שם פשוט וכן לאידך גיסא
משום דליהוי היכירא או דילמא
כיון דסוף סוף עשר ריוח הוא
דאיכא לא מיתסר:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ֵיה ַא ַ ּב ֵיי ֵמ ַר ָ ּבה:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
יוֹ ֵתר ִמ ׁ ּ ְשלֹ ׁש ֶע ְׂש ֵרה ַא ָּמה ו ׁ ְּשלִ ׁיש לְ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַמהוּ?
ּ ְפ ׁשו ִּטין ָע ֵביד,
אוֹ ִ ּב ְדיו ָּמ ִדין ַמ ֲא ִר ְיך?
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ֲא ַמר לֵ ּיה:
ְּתנֵיתו ָּה:
ּ
אש ּה וְ רו ָ ּּב ּה ׁ ֶשל ָפ ָרה.
" ַ ּכ ָּמה ֵהן ְמקוֹ ָר ִבין? ְ ּכ ֵדי רֹ ׁ ָ
וְ ַכ ָּמה ְמרו ָּח ִקין? ֲא ִפילּ ּו כּ וֹ ר וַ ֲא ִפילּ ּו כּ וֹ ַריִ ים.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
אתיִ ם מו ָּּתר,
ֵ ּבית ָס ַ
אתיִ ם ָ -אסוּר.
יוֹ ֵתר ִמ ֵ ּבית ָס ַ
ָא ְמר ּו לוֹ ְל ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ִאי ַא ָּתה מוֹ ֶדה ְ ּב ִדיר וָ ַס ַהר וּמו ְּק ֶצה וְ ָח ֵצר,
ש ָרה כּ וֹ ִרים ׁ ֶש ּמו ָּּתר?
ֲא ִפילּ ּו ַ ּבת ֲח ֵמ ׁ ֶשת כּ וֹ ִרים וַ ֲא ִפילּ ּו ַ ּבת ֲע ָ ׂ
ָא ַמר ָל ֶהן :זוֹ ְמ ִחיצָּ ה ,וְ ֵאלּ ּו ּ ַפ ִּסין".
יצה' ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
וְ ִאם ִא ָיתא' :זוֹ ְמ ִחי ָ ּצה וְ זוֹ ִהיא ְמ ִח ָ ּ
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
זוֹ ּתוֹ ַרת ְמ ִחי ָ ּצה ָעלֶ ָיה ,ו ִּפ ְרצוֹ ֶת ָיה ְ ּב ֶע ֶׂשר,
לש ֶע ְׂש ֵרה ַא ָּמה ו ׁ ְּשלִ ׁיש.
וְ ֵאלּ ּוּ ,תוֹ ַרת ּ ַפ ּ ִסין ֲעלֵ ֶיהן ו ִּפ ְרצוֹ ֵת ֶיהן ִ ּב ׁ ְש ׁ

רש"י
לר' יהודה .דלא אדכר פשוטין
הי עדיפא ליה פשוטין עדיפי ליה
ומרוחקין מן הדיומדין י''ג אמה
למיהוי היכירא ביני ביני ולא
סגי בהארכת דיומדין או
הארכת דיומדין עדיפא דלא
ליתי אוירא דהאי גיסא ודהאי
גיסא ולבטלה:
כמה הן מקורבין .לבור:
אפילו כור .ובלבד שירבה
בפסין:
יותר מבית סאתים אסור .שזה
שיעור היקף שלא כתיקנו:
דיר .מוקף לדירה שהרועה דר
שם בלילה:
זו מחיצה .שלימה היא .:ואלו
פסין הן .ובין כל אחד ואחד
שלש עשרה אמות ואין עומד
אלא פס אמה בין כל שלש
עשרה ושלש עשרה אלמא לרבי
יהודה פשוטין עביד דאי
בדיומדין מאריך הא מחיצה
היא:
ופירצתה .אוסרת ביותר מעשר:
ואלו תורת פסין עליהן .ויש י''ג
אמה בין הארכה להארכה הלכך
ביותר מבית סאתים לא
מיתכשר:

"עוֹשׂין ַפּ ִסּין ְל ִב ָיראוֹת"
ִ
מסכת עירובין פרק ב –
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ֵיה ַא ַ ּב ֵיי ֵמ ַר ָ ּבה:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ְ
ֵּתל ַה ִמ ְתלַ ֵ ּקט ֲע ָׂש ָרה ִמ ּתוֹ ך ַא ְר ַ ּבע,
נִידּ וֹ ן ִמ ׁ ּשוּם דְּ יו ָּמד?
אוֹ ֵאינוֹ נִידּ וֹ ן ִמ ׁ ּשוּם דְּ יו ָּמד?
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ְּתנֵיתו ָּה:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
ָהיְ ָתה ׁ ָשם ֶא ֶבן ְמרו ַ ּּב ַעת,
רוֹ ִאין כּ ֹל ׁ ֶש ִאילּ ּו ֵּת ָח ֵלק וְ יֵ ׁש ָ ּב ּה ַא ָּמה ְל ָכאן ,וְ ַא ָּמה ְל ָכאן  -נִ ידּ וֹ ן ִמ ׁ ּשוּם דְּ יו ָּמד,
וְ ִאם ָלאו ֵ -אינוֹ נִ ידּ וֹ ן ִמ ׁ ּשוּם דְּ יו ָּמד.
ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן ְ ּברוֹ ָקה אוֹ ֵמר:
ָהיְ ָתה ׁ ָשם ֶא ֶבן ֲעגו ָ ּּלה,
רוֹ ִאין כּ ֹל ׁ ֶש ִאילּ ּו ֵּת ָח ֵקק וְ ֵת ָח ֵלק וְ יֵ ׁש ָ ּב ּה ַא ָּמה ְל ָכאן ,וְ ַא ָּמה ְל ָכאן  -נִ ידּ וֹ ן ִמ ׁ ּשוּם דְּ יו ַּמד,
וְ ִאם ָלאו ֵ -אינוֹ נִ ידּ וֹ ן ִמ ׁ ּשוּם דְּ יו ָּמד.
ְ ּב ַמאי ָקא ִמ ּ ְפלְ גֵ י?
ָמר ָס ַברַ :חד רוֹ ִאין ָ -א ְמ ִרינַן,
ְּת ֵרי רוֹ ִאין  -לָ א ָא ְמ ִרינַן.
ּו ָמר ָס ַברֲ :א ִפילּ ּו ְּת ֵרי רוֹ ִאין  -נ ִַמי ָא ְמ ִרינַן.
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רש"י
תל המתלקט י' .טפחים:
מתוך ד' .אמות תל משופע אבל
מדרונו זקוף קודם שימשך ד'
אמות עלה ונתלקט גובהו לי'
טפחים וקי''ל בהזורק במס'
שבת )דף ק (.דלענין שבת הוי
רשות היחיד הכא מאי אי קאי
במקום א' מן הדיומדין מי הוי
כדיומד או לא ולהכי נקט מתוך
ד' שאם היה מדרונו משופע יפה
ואינו מתלקט לגובה עשרה עד
שימשך יותר מד' אמות ואפי'
עלה גובהו לשפוע לעשר אמות
ארעא סמיכתא היא:
מרובעת .אמה על אמה ואינה
מחוסרת אלא חליקה שינטל
עובי שבינתים ותיעשה כמרזב
דופן לכאן ודופן לכאן:
עגולה .מחוסרת חקיקה לחקוק
וליטול בליטת עיגול ולהשוות
ותהא
לפיאותיה
אמצעה
מרובעת ועדיין היא מחוסרת
חליקה:
אמרי' נמי תרי רואין .לר'
ישמעאל ותל נמי כאבן עגולה
דמי לתנא קמא לא אמרינן תרי
רואין:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ֵיה ַא ַ ּב ֵיי ֵמ ַר ָ ּבה:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
לשה,
ִחי ַ ּצת ַה ָ ּקנִים ָ -קנֶה ָקנֶה ּ ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְש ָׁ
נִידּ וֹ ן ִמ ׁ ּשוּם דְּ י ּו ָמד ,אוֹ לָ א?

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .80יט ,ב – כ ,א

ֲא ַמר לֵ ּיה:
ְּתנֵיתו ָּה:
" ָהיָ ה ׁ ָשם ִא ָילן אוֹ ָ ּג ֵדר אוֹ ִחיצַּ ת ַה ָ ּקנִ ים  -נִ ידּ וֹ ן ִמ ׁ ּשוּם דְּ יו ָּמד".
לשה.
ַמאי לָ אוָ :קנֶה ָקנֶה ּ ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְש ׁ ָ
לָ אּ ְ ,בגו ְּד ִר ָיתא דְּ ָקנֵי.
ִאי ָהכִ יַ ,היְינ ּו " ִא ָילן"!
ֶא ָּלאַ ,מאי? ָק ֶנה,
לשה ַ -היְינ ּו " ָ ּג ֵדר"!
ָקנֶה ּ ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְש ׁ ָ
ֶא ָּלא ַמאי ִאית לָ ְך לְ ֵמ ַימר?
ְּת ֵרי ַ ּגוְ ונֵי ָ ּג ֵדר,
ָהכָ א נ ִַמי ְּת ֵרי ַ ּגוְ ונֵי ִאילָ ן.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי,
ּגו ְּד ִר ָיתא דְּ ָקנֵי ָקא ִמ ָ ּיב ֲעיָא לֵ ּיה.
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ְּתנֵיתו ָּה:
" ָהיָ ה ׁ ָשם ָ ּג ֵדר אוֹ ִא ָילן אוֹ ִחיצַּ ת ַה ָ ּקנִ ים  -נִ ידּ וֹ ן ִמ ׁ ּשוּם דְּ יו ָּמד".
ַמאי לָ אוּ ,גו ְּד ִר ָיתא דְּ ָקנֵי.
לשה.
לֹאָ ,קנֶה ָקנֶ ה ּ ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְש ׁ ָ
ִאי ָהכִ יַ ,היְינ ּו " ָ ּג ֵדר"!
ֶא ָּלא ַמאי? " ּגו ְּד ִר ָיתא דְּ ָק ֵני",
ַהיְינ ּו " ִא ָילן"!
ֶא ָּלא ַמאי ִאית לָ ְך לְ ֵמ ַימר?
כ,א ְּת ֵרי ַ ּגוְ ונֵי ִאילָ ן,
ָהכָ א נ ִַמי ְּ -ת ֵרי ַ ּגוְ ונֵי ָ ּג ֵדר.

רש"י
חיצת קנים .שעשאה לכאן
ולכאן כעין דיומד:
גודריתא דקני .קנים מחוברים
הרבה בעץ א' סמוך לארץ
ומלמעלה הן מתפרשין:
תרי גווני אילן .אשמעי' אילן
שלם דאיכא למימר יחלק
ויחקק ואשמעי' האי אע''ג
דליכא למימר הכי שרי הואיל
ותחתיו אחד הוא כדיומד אבל
קנה פחות מג' לא:
מאי לאו גודריתא דקני .וש''מ
דאע''ג דאין עוביו ד' בגובה
עשרה אמרינן רואין:
לא קנה קנה פחות מג' .דעשוי
כדיומד ממש ובלא רואין איכא
תיקון מעליא:

"עוֹשׂין ַפּ ִסּין ְל ִב ָיראוֹת"
ִ
מסכת עירובין פרק ב –
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ֵיה ַא ַ ּב ֵיי ֵמ ַר ָ ּבה:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ראש ּה נִכְ ָנס לְ ֵבין ַה ּ ַפ ּ ִסין,
ָחצֵ ר ׁ ֶש ׁ ָ
ַמה ּו לְ ַטלְ ֵטל ִמ ּתוֹ כָ ּה לְ ֵבין ַה ּ ַפ ּ ִסין?
ו ִּמ ֵ ּבין ַה ּ ַפ ּ ִסין לְ תוֹ כָ ּה?
ֲא ַמר לֵ ּיה :מו ָּּתר.
ֲא ַמר לֵ ּיהְ ׁ :ש ַּתיִםַ ,מאי?
ֲא ַמר לֵ ּיהָ :אסוּר.
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ׁ ְש ַּתיִם ֲאסו ִּרין ,וַ ֲא ִפילּ ּו ֵע ְירב ּו,
"עירוּב מוֹ ִעיל לְ ֵבין ַה ּ ַפ ּ ִסין".
אמר ּוֵ :
ְ ּגזֵ ָירה ׁ ֶש ָּמא יֹ ְ
ָר ָבא ָא ַמר:
ֵע ְירב ּו מו ָּּתר.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵ י לְ ָר ָבא:
ַּת ְניָא דִּ ְמ ַס ּיַיע לָ ך:
אש ּה ֶא ָחד נִ ְכנָ ס ְל ֵבין ַה ּ ַפ ִּסין –
" ָח ֵצר ׁ ֶשרֹ ׁ ָ
מו ָּּתר ְל ַט ְל ֵטל ִמ ּתוֹ ָכ ּה ְל ֵבין ַה ּ ַפ ִּסין ,ו ִּמ ֵ ּבין ַה ּ ַפ ִּסין ְלתוֹ ָכ ּה,
ֲא ָבל ׁ ְש ַּתיִ ם ָ -אסוּר.
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםֶ ׁ :שלּ א ֵע ְירבוּ,
ֲא ָבל ֵע ְירב ּו – מו ָּּת ִרין".
לֵ ָימא ֶּת ֱיהוֵ י ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ַרב ה ּונָא?
ֲא ַמר לָ ְך ַרב ה ּונָא:
ָה ָתם  -דְּ ָה ְד ָרן וְ ָע ְר ָבן.
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רש"י
אמר ליה מותר .דהא ליכא
דיורין בין הפסין דליסרו עלייהו
דליהוי מוציא מרשותו לרשות
חבירו:
שתים מאי .שתים זו אצל זו
ומחיצה ביניהן ושתיהן ראשן
בין הפסין:
אסור .לטלטל מתוכן לבין
הפסין כדמפרש טעמא רב
הונא:
ואפילו עירבו .דרך הפתח
שבמחיצה שביניהן דהשתא
חדא נינהו ולא אסרן אהדדי
אסורות לטלטל מתוכן לבין
הפסין גזירה שמא יאמרו עירוב
מועיל בין הפסין לשתף חצירות
יחד שהרואה אותן מטלטלין
מתוכן לבין הפסין לא ידע דיש
פתח ביניהן וסבר האי דלא
אסרן אהדדי בתוך בין הפסין
כשאר שתי חצירות הפתוחות
למבוי אחד שאסור להוציא
למבוי אלא א''כ נשתתפו ה''נ
משום דנתנו עירובן בין הפסין
לשתף כשיתוף שאר מבוי ואתו
למשרי נמי להכניס ולהוציא
מבין הפסין לחצירות כי ליכא
פתח ביניהן ויהבי עירוב באחת
החצירות דרך בין הפסין וההוא
ודאי לא מהני דכי תקינו רבנן
שיתופי מבואות במבוי סתום
תקון ואורכו יותר על רחבו וזה
מפולש לארבעה צדדין:
עירבו מותרין .דכיון דעירבו
דרך פתח שביניהן וחד רשותא
הוא דלא אסרן אהדדי להך
גזירה לא חיישינן:
דהדרן וערבן .שנפרצה ביניהן
פירצה גדולה בסופה שגלוי לכל
שרשות אחת היא:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ֵיה ַא ַ ּב ֵיי ֵמ ַר ָ ּבה:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
י ְָב ׁש ּו ַמיִם ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ַמהוּ?
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 .82כ ,א

ֲא ַמר לֵ ּיה:
יצה ֶא ָּלא ִ ּב ׁ ְש ִביל ַמיִם,
ְּכלוּם נ ֲַע ֵׂשית ְמ ִח ָ ּ
' ַמיִם' ֵאין ָּכאן – ' ְמ ִחי ָ ּצה' ֵאין ָּכאן.
ָ ּב ֵעי ָר ִבין:
י ְָב ׁש ּו ַמיִם ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ,ו ָּבא ּו ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת – ַמה ּו?
ֲא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵ י:
י ְָב ׁש ּו ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת לָ א ִּת ָ ּיב ֵעי לָ ךְ,
ֵיה דְּ ָמר ו ָּפ ׁ ֵשיט לִ י דַּ ֲא ִסיר.
דְּ ָב ֵעי ִמי ּנ ּ
ש ּויָה ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ָ ּבא ּו ,נ ִַמי לָ א ִּת ָ ּיב ֵעי לָ ך דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה ְמ ִחי ָ ּצה ָה ֲע ׂ
וְ ַת ְניָא:
שוּיָ ה ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
" ָ ּכל ְמ ִחיצָּ ה ָה ֲע ׂ
ֵ ּבין ְ ּב ׁשוֹ ֵגג ֵ ּבין ְ ּב ֵמזִ יד ֵ ּבין ְ ּבאוֹ נֶ ס ֵ ּבין ְ ּב ָרצוֹ ן ְ ׁ -ש ָמ ּה ְמ ִחיצָּ ה".
וְ לָ או ִא ְית ַמר ֲעלָ ּה:
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא לִ זְ רוֹ קֲ ,א ָבל לְ ַטלְ ֵטל – לֹא!
ִּכי ִא ְית ַמר דְּ ַרב נ ְַח ָמן ַא ֵּמזִ יד ִא ְית ַמר.

רש"י
יבשו מים בשבת מהו .לטלטל
בין הפסין מי אמרינן שבת
הואיל והותרה הותרה או
דילמא כיון דהיתר פסין אינו
אלא משום מים והרי יבשו
ואסור ואכל פסי ביראות קאי:
כלום נעשית מחיצה .כלומר
כלום הותרה מחיצה כזו אלא
משום מים:
יבשו מים בשבת .וחזרו ובאו
גשמים בו ביום מאי מי אמרינן
חזרו פסין להיתרן הראשון
לטלטל בתוכן:
מיניה דמר .רבה שהיה רבו:
ובאו מים בשבת לא קמבעיא
לי .דמותר דהא קיימא לן כל
מחיצה הנעשית בשבת שמה
מחיצה:
לא שנו .דשמה מחיצה:
אלא לזרוק .שהזורק מרה''ר
לתוכה חייב דמדאורייתא ודאי
מחיצה היא:
אבל לטלטל אסור .דרבנן גזור
עליה:
אמזיד איתמר .וקנסא קנסוה
אבל שוגג מותר והא דנעשית
מאליה כל שכן דמותר:

"עוֹשׂין ַפּ ִסּין ְל ִב ָיראוֹת"
ִ
מסכת עירובין פרק ב –
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ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ּ
ַהזּוֹ ֵרק לְ ֵבין ּ ַפ ּ ֵסי ַה ִ ּב ָיראוֹ ת ַ -חיָיב.
ֲא ַמר ּו לֵ ּיה:
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא ִאי לָ או ְמ ִחי ָ ּצה ִהיאֵ ,היכִ י ִמ ׁ ְש ַּת ֵרי לֵ ּיה לְ ַמ ְּלאוֹ ת?!
לָ א צְ ִריכָ א ,דַּ ֲע ַבד ְּכ ֵעין ּ ַפ ּ ֵסי ִ ּב ָיראוֹ ת ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים,
וְ זָ ַרק לְ תוֹ כָ ּה ַ -ח ּיָיב.
ָהא נ ִַמי ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
יצה ִהיא גַ ֵ ּבי בּ וֹ ר ֵהיכִ י ִמ ׁ ְש ַּת ֵרי לֵ ּיה לְ ַטלְ ְטלִ י?
ִאי לָ או דִּ ְב ָעלְ ָמא ְמ ִח ָ ּ
לָ א צְ ִריכָ אַ ,אף ַעל ַ ּגב דְּ ָקא ָ ּב ְק ִעי ָ ּב ּה ַר ִ ּבים.
ו ַּמאי ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן?
יצ ָתא?
דְּ לָ א ָאת ּו ַר ִ ּבים ו ְּמ ַב ּ ְטלִ י ְמ ִח ָ ּ
ָהא ֲא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר ֲח ָדא זִ ְימנָא!
דִּ ְתנַן:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ִאם ָהיְ ָתה דֶּ ֶר ְך ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ַמ ְפ ַס ְק ָּתן  -יְ ַס ְ ּל ֶק ָ ּנה ִל ְצ ָד ִדין,
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יך".
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן וְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ ויְיה ּו:
ָּכאן הוֹ ִד ֲיע ָך כּ ֹ ָחן ׁ ֶשל ְמ ִחיצּוֹ ת!
ִאי ֵמ ָה ָתםֲ ,הוָ ה ָא ִמינָאָּ " :כאן" וְ לָ א ְס ִב ָירא לֵ ּיה.
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןָּ " :כאן" ו ְּס ִב ָירא לֵ ּיה.
וְ לֵ ָימא ָהא וְ לָ א ָ ּב ֵעי ַה ְך!
ֲח ָדא ִמ ְּכלַ ל ֲח ֵב ְיר ָּת ּה ִא ְית ַמר.
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רש"י
הזורק .מרשות הרבים לבין
הפסין של ביראות:
חייב .חטאת דרשות היחיד
מעלייתא הוא:
אי לאו מחיצה .מדאורייתא
היא לשוויה מיהא רשות היחיד
לזריקה:
היכי שרו רבנן למלאות.
ולהוציא מרה''י לרה''ר משום
דוחק:
כעין פסי ביראות .ואין שם
בור :מפסקתן :שאין שם דרך
אלא בין הפסין יסלקנה לצדדין
דאתי דריסת רבים ומבטלי
מחיצות:
כאן הודיעוך .חכמים כמה גדול
כחן של מחיצות דלא מיבטלי
משום בקיעת רבים:
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 .84כ ,א -ב

אש ּה וְ רו ָ ּּב ּה ִ ּב ְפנִ ים ,וְ ׁשוֹ ָתה"[.
"מו ָּּתר ְל ַה ְק ִריב ַל ְ ּב ֵאר ]ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶש ְּת ֵהא ּ ָפ ָרה רֹ ׁ ָ

כ,ב

ְּתנַן ָה ָתם:
"לֹא יַ ֲעמוֹ ד ָא ָדם ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים וְ יִ ׁ ְש ֶּתה ִ ּב ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד,
ִ ּב ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד וְ יִ ׁ ְש ֶּתה ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים,
ראשוֹ וְ רוּבּ וֹ ַל ָּמקוֹ ם ׁ ֶשהוּא ׁשוֹ ֶתה"
ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ַמ ְכנִ יס ׁ
וְ ֵכן ַ ּב ַ ּגת")צט ,א(.
אשוֹ וְ רוּבּ וֹ .
גַ ֵ ּבי ָא ָדם ָהא ֲא ַמר דְּ ָב ֵעי רֹ ׁ
אש ּה וְ רו ָ ּּב ּה ,אוֹ לֹא?
גַ ֵ ּבי ּ ָפ ָרה ִ -מי ָ ּב ֵעינַן לָ ּה רֹ ׁ ָ
ָּכל ֵהיכָ א דְּ ָקא נ ֵָקיט ָמנָא ,וְ לָ א נ ֵָקיט לָ ּה  -לָ א ִּת ָ ּיב ֵעי לָ ְך,
אש ּה וְ רו ָ ּּב ּה ִמ ְּלגַ יו.
דְּ ָב ֵעי רֹ ׁ ָ
ִּכי ִּת ָ ּב ֵעי לָ ך ֵ -היכָ א דְּ נ ֵָקיט ָמנָא וְ נ ֵָקיט לָ ּהַ ,מאי?
ָּתא ׁ ְש ַמע:18
אש ּה וְ רו ָ ּּב ּה ִמ ִ ּב ְפנִ ים וְ ׁשוֹ ָתה".
"ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶש ְּת ֵהא ַה ּ ָפ ָרה רֹ ׁ ָ
ַמאי לָ או דְּ נ ֵָקיט לָ ּה וְ נ ֵָקיט ָמנָא.
לָ א ,דְּ נ ֵָקיט ָמנָא וְ לָ א נ ֵָקיט לָ ּה.
וְ כִ י נ ֵָקיט ָמנָא ,וְ לָ א נ ֵָקיט לָ ּהִ ,מי ׁ ָש ֵרי?
וְ ָה ַת ְניָא:
"לֹא יְ ַמ ֵ ּלא ָא ָדם ַמיִ ם וְ יִ ֵּתן ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ִל ְפנֵ י ְ ּב ֶה ְמ ּתוֹ .
יה"!
ֲא ָבל ְמ ַמ ֵ ּלא הוּא וְ ׁשוֹ ֵפ ְך ,וְ ִהיא ׁשוֹ ָתה ֵמ ֵא ֶיל ָ
ָהא ִא ְית ַמר ֲעלָ ּה:
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ָהכָ א ּ ְ -ב ֵאבוּס ָהעוֹ ֵמד ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים,
ראשוֹ ֶא ָחד נִכְ נָ ס לְ ֵבין ַה ּ ַפ ּ ִסין.
ָ ּגבוֹ ַּה ֲע ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים ,וְ רוֹ ַחב ַא ְר ָ ּב ָעה ,וְ ׁ
ֵיה,
ְ ּגזֵ ָירה דִּ ילְ ָמא ָחזֵ י לֵ ּיה לְ ֵאבוּס דְּ ִמ ַ ּקלְ ַקל וְ ָא ֵתי לְ ַת ּקוֹ נ ּ
וְ ָד ָרא לֵ ּיה לְ ַדוְ ולָ א ַ ּב ֲה ֵד ּיה,
וְ ָקא ַמ ּ ֵפיק ֵמ ְר ׁשוּת ַה ּי ִָחיד לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים.
וְ כִ י ַהאי ַ ּגוְ ו ָנא ִמי ִמ ַיח ּיַיב?!
וְ ָה ָא ַמר ַרב ָס ְפ ָרא ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִמי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַה ְמ ַפ ּנֶה ֲח ָפצָ יו ִמ ָ ּזוִ ית לְ זָ וִ ית ,וְ נ ְִמלַ ְך ֲעלֵ ֶיהן וְ הוֹ צִ ָיאן – ּ ָפטוּר.
אשוֹ נָה לְ כָ ְך!
ׁ ֶשלּ א ָהיְ ָתה ֲע ִק ָירה ִמ ׁ ּ ָש ָעה ִר ׁ
ֶא ָּלא ,זִ ְמנִין דִּ ְמ ַת ֵ ּקן לֵ ּיה וַ ֲה ַדר ְמ ַע ּיֵיל לֵ ּיה ,וְ ָקא ְמ ַע ּיֵיל ֵמ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים לִ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
אשוֹ וְ רוּבּ וֹ .
ַ ּג ֵ ּבי ָא ָדםָ ,הא ָק ָא ְמ ִרינַן ,דְּ ַס ִ ּגי לֵ ּיה ְ ּברֹ ׁ
ראש ּה וְ רו ָ ּּב ּה ,אוֹ לֹא?
ַ ּג ֵ ּבי ּ ָפ ָרה ִ -מי ַס ִ ּגי לָ ּה ְ ּב ׁ ָ
אש ּה וְ רו ָ ּּב ּה,
ֵהיכָ א דְּ נ ֵָקיט ָמנָא וְ נ ֵָקיט לָ ּה  -לָ א ִּת ָ ּיב ֵעי לָ ְך דְּ ַס ִ ּגי לָ ּה ְ ּברֹ ׁ ָ
ֶא ָּלא ִּכי ִּת ָ ּיב ֵעי לָ ְך  -דְּ נ ֵָקיט ָמנָא ,וְ לָ א נ ֵָקיט לָ ּהַ ,מאי?
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רש"י
מותר להקריב כו' .פרישנא לה לכולה
מתניתין בריש פירקין:
אלא א''כ הכניס ראשו ורובו .דחיישינן
שמא ימשך גופו למקום רגליו ויוציא הכלי
עמו:
וכן בגת .מפרש בפ' בתרא )דף צט (:לענין
מעשר דכל כמה שהוא בגת שותין בלא
מעשר על הגת אבל להוציא מן הגת שתיית
קבע הוא ועל הגת אפי' מוזגו בחמין דהויא
לה קבע לא חשיב ליה קבע התם:
גבי בהמה .המשקה בהמתו ברה''י והיא
עומדת ברה''ר מהו:
היכא דנקיט מנא .שהיא שותה בו:
אלא נקיט .לצוארה באפסר שלא תוכל
לעקם ראשה בחוץ:
לא תיבעי לך .דודאי חיישינן שמא תעקם
את ראשה ותוליך את הכלי אחריה:
וכי לא נקיט לה מי שרי .לאחוז הכלי
בפסי ביראות ואע''ג דעשויין כתיקנן
שהפרה ראשה ורובה בפנים:
לא ימלא אדם מים ויתן לפני בהמתו.
ויאחוז הכלי בידו בעוד שהיא שותה
ולקמן בברייתא בשמעתין היא גבי פסי
ביראות ועל כרחך בדלא נקיט לה הוא דאי
נקיט לה הוא ואפ''ה אסור למה הוצרכו
ראשה ורובה בפנים אלא פשיטא בדלא
נקיט לה ומתני' דשרי בדנקיט לה וקתני
ראשה ורובה מבפנים:
הא איתמר עלה כו' .כלומר כי בעינן
ראשה ורובה בדלא נקיט לה וכי הוי
ראשה ורובה שרי וברייתא דקתני לא
ימלא ויתן הוא עצמו לבהמתו הא תרצה
אביי לקמן דלאו בבהמה העומדת ברה''ר
וראשה ורובה בין הפסין עסקינן אלא
בבהמה העומדת בבית וחלונות פתוחות
לה לרה''ר ואיבוס מתוקן לה לפניה
ברה''ר גבוה י' ורחב ד' דהוי רה''י ונותן
לה שם תבן ומספוא מרה''י וראש האיבוס
נכנס לבין הפסין ואשמעינן דלא ימלא מן
הבור ויגביה הדלי על ראש האיבוס וילך
דרך רה''ר ויטלטל הדלי על האיבוס לפני
בהמה ואע''ג דקיי''ל עומד אדם ברה''ר
ומטלטל ברה''י בהמוצא תפילין )לקמן ד'
צח .(:הכא אסור:
דילמא .כי בעי לאנוחי דלי על ראש
האיבוס חזי ליה לאיבוס דמקלקל בראשו
שברה''ר ומינשי ודרי ליה לדווליה בהדיה
ואזיל לתקוניה וקא מפיק מבין הפסין
לר''ה הלכך לא יניחנו ויטלטלנו אלא שופך
על האיבוס והמים הולכין עד הבהמה
מאליהן:
וכי האי גוונא מי מיחייב .כי עקר מרה''י
אדעתא לאנוחיה ברה''י ואינשי ואפקיה
לרה''ר מי מיחייב מדאורייתא דליגזור
רבנן בדלא אפקיה משום דלא ליתי להכי:
שלא היתה עקירה כו' .ובשבת מלאכת
מחשבת אסרה תורה שנתכוין לכך אלא
ששגג בשבת כסבור שהיום חול או מלאכה
זו מותרת אבל כי לא נתכוין פטור מחטאת
וכיון דאי נמי אתי לידי כך ליכא חיובא
דאורייתא לא איבעי לן למיגזר היתירא
משום הא:
והדר מעייל ליה .לדוולא לאיבוס לבתר
דתקניה וקא עקר ליה מר''ה אדעתא
לאנוחי ברה''י:
לא תיבעי לך דסגי בראשה ורובה .דהא
מתני' היא בדנקיט מנא דאי לאו דנקיט
מנא קמיה למה הצריכו ראשה ורובה
בפנים אבל הא מספקא לן דדילמא מתני'
בדנקיט לה הוא:

"עוֹשׂין ַפּ ִסּין ְל ִב ָיראוֹת"
ִ
מסכת עירובין פרק ב –
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רש"י

ָּתא ׁ ְש ַמע:19
אש ּה וְ רו ָ ּּב ּה ִמ ִ ּב ְפנִ ים וְ ׁשוֹ ָתה".
"ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶש ְּת ֵהא ּ ָפ ָרה רֹ ׁ ָ
ַמאי לָ או דְּ נ ֵָקיט ָמנָא וְ לָ א נ ִָקיט לָ ּה.
לָ א ,דְּ נ ֵָקיט ָמנָא ,וְ נ ֵָקיט לָ ּה.
וְ ָהכִ י נ ִַמי ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא:
דְּ ִאי נ ֵָקיט ָמנָא ,וְ לָ א נ ֵָקיט לָ ּהִ ,מי ׁ ָש ֵרי?!
וְ ָה ַת ְניָא:
"לֹא יְ ַמ ֵ ּלא ָא ָדם ַמיִ ם וְ יִ ֵּתן ִל ְפנֵ י ְ ּב ֶה ְמ ּתוֹ ,
יה"!
ֲא ָבל ְמ ַמ ֵ ּלא וְ ׁשוֹ ֵפ ְך וְ ִהיא ׁשוֹ ָתה ֵמ ֵא ֶיל ָ
ָהא ִא ְית ַמר ֲעלָ ּה:
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
אשוֹ נִכְ נָס לְ ֵבין ַה ּ ַפ ּ ִסין,
ָהכָ א ְ ּב ֵאבוּס ָהעוֹ ֵמד ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםּ ָ ,גבוֹ ַּה ֲע ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים ,וְ רוֹ ַחב ַא ְר ָ ּב ָעה ,וְ רֹ ׁ
דְּ זִ ְמנִין דְּ ָחזֵ י לֵ ּיה לְ ֵאבוּס דְּ ִמ ַ ּקלְ ַקל וְ ָא ֵתי לְ ַת ּקוֹ ֵנ ּיה,
וְ ָד ֵרי לֵ ּיה לְ ַדוְ ולָ א ַ ּב ֲה ֵד ּיה ,וְ ָקא ַמ ּ ֵפיק ֵמ ְר ׁשוּת ַה ּי ִָחיד לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים.
וְ כִ י ַהאי ַ ּגוְ ונָא ִמי ִמ ַיח ּיַיב?
וְ ָה ָא ַמר ַרב ָס ְפ ָרא ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִמי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַה ְמ ַפ ּנֶה ֲח ָפצָ יו ִמ ָ ּזוִ ית לְ זָ וִ ית ,וְ נ ְִמלַ ְך ֲעלֵ ֶיהן וְ הוֹ צִ ָיאן ָ ּ -פטוּר,
אשוֹ נָה לְ כָ ְך!
ׁ ֶשלּ א ָהיְ ָתה ֲע ִק ָירה ִמ ׁ ּ ָש ָעה ִר ׁ
ֶא ָּלא ,זִ ְימנִין דִּ ְמ ַת ֵ ּקן לֵ ּיה וַ ֲה ַדר ְמ ַע ּיֵיל לֵ ּיה,
וְ ָקא ְמ ַע ּיֵיל לֵ ּיה ֵמ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים לִ ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
אשוֹ וְ רוּבּ וֹ ִמ ִ ּב ְפנִ ים  -אוֹ ְב ִסין אוֹ תוֹ ִמ ִ ּב ְפנִ ים",
" ָ ּג ָמל ׁ ֶשרֹ ׁ
וְ ָהא ִאיבּ וּס ְּכ ַמאן דְּ נ ֵָקיט ָמנָא וְ נ ֵָקיט לָ ּה דָּ ְמיָא,
אש ּה וְ רו ָ ּּב ּה!
וְ ָקא ָ ּב ֵעינַן רֹ ׁ ָ
ָא ַמר ַרב ַא ָחא ַ ּבר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ׁ ָשאנֵי ָ ּג ָמל ,הוֹ ִאיל וְ צַ ָ ּוארוֹ ָארוֹ ְך.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
אש ּה וְ רו ָ ּּב ּה ִ ּב ְפנִ ים אוֹ ְב ִסין אוֹ ָת ּה ִמ ִ ּב ְפנִ ים".
" ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶשרֹ ָׁ
וְ ָהא ִאבּ וּס ְּכ ַמאן דְּ נָ ֵקיט ָמנָא וְ נ ֵָקיט לָ ּה,
אשוֹ וְ רוּבּ וֹ !
וְ ָקא ָ ּב ֵעינַן רֹ ׁ
"ב ֵה ָמה" נ ִַמי דְּ ָק ָתנֵי?
ַמאי ְ ּ
ָ ּג ָמל.
וְ ָה ַת ְניָאּ ְ " :ב ֵה ָמה"
וְ ָה ַת ְניָאּ ָ " :ג ָמל"!
ִמידִּ י ַ ּג ֵ ּבי ֲה ָד ֵדי ַּת ְניָא?!
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
יעזֶ ר אוֹ ֵסר ְ ּב ָג ָמל,
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
הוֹ ִאיל וְ ַצ ָּוארוֹ ָארוֹ ְך".
19

כך גירסת הראשונים .אך בדפוס הגירסה היאֲ :א ַמר לֵ ּיהְּ :תנֵיתו ָּה

אובסין אותה מבפנים .מפרש
בפ' מי שהחשיך )שבת ד' קנה(:
שתוחב לה מספוא הרבה על
כרחה בבית הבליעה יותר מכדי
אכילתה עד שנעשה כאיבוס
למדבר
כשיוציא
במעיה
ומתיירא שלא תמצא מאכל:
והא איבוס כמאן דנקיט מנא
ונקיט לה הוא .שאם אינו אוחז
בצוארו אינו יכול לתחוב וקא
בעי ראשו ורובו ותיפשוט בעיא
קמייתא דלישנא קמא:
מידי גבי הדדי תני להו .דתנא
בהמה לא תנא גמל ומאי בהמה
גמל :איתמר נמי לא גרסי':
צוארו ארוך .ואע''ג דרוב גופו
מבפנים אם יתקפנו ויעקר
צוארו יגיע עד רשות הרבים:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק ַ ּבר ַאדָּ א:
לֹא הו ְּּתר ּו ּ ַפ ּ ֵסי ִב ָיראוֹ ת ֶא ָּלא לְ עוֹ לֵ י ְרגָ לִ ים ִ ּבלְ ַבד.

וְ ָה ַת ְניָא:
"לֹא הו ְּּתר ּו ּ ַפ ֵּסי ִב ָיראוֹ ת ֶא ָ ּלא ְל ַג ֵ ּבי ְ ּב ֵה ָמה ִ ּב ְל ַבד"!
ַמאי " ְ ּב ֵה ָמה"?
ֶ ּב ֱה ַמת עוֹ לֵ י ְרגָ לִ ים.
כא,א " ֲא ָבל ָא ָדם ^ ְמ ַט ּ ֵפס וְ עוֹ ֶלהְ ,מ ַט ּ ֵפס וְ יוֹ ֵרד".
ִאינִי?
וְ ָה ָא ַמר ַרב ִיצְ ָחק ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
לֹא הו ְּּתר ּו ּ ַפ ּ ֵסי ִב ָיראוֹ ת ֶא ָּלא ַמיִם ַח ּיִים ִ ּבלְ ַבד.
וְ ִאי לְ ְ ּב ֵה ָמהַ ,מה ִּלי ַח ּיִים ַמה ִּלי ְמכ ּו ּנ ִָסין?
ָ ּב ֵעינַן ִמידִּ י דְּ ֲחזֵ י לְ ָא ָדם.

רש"י
בהמת עולי רגלים .אבל אדם
אפי' עולי רגלים לא הותר
לדלות ולשתות שיכול ליכנס
לפנים ולשתות:
מטפס .אוחז בידיו ורגליו
בכתלים ונכנס ויוצא מטפס
קרפי''ר }רנפי''ר :לטפס{
בלע''ז:
מידי דחזי לאדם .כיון דמים
משוי להו מחיצה בעינן מים
חשובין:

"עוֹשׂין ַפּ ִסּין ְל ִב ָיראוֹת"
ִ
מסכת עירובין פרק ב –
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ּגו ָּפא:
ּ
"לֹא הו ְּּתר ּו ַפ ֵּסי ִב ָיראוֹ ת ֶא ָ ּלא ַל ְ ּב ֵה ָמה ִ ּב ְל ַבד,
ֲא ָבל ָא ָדם ְ -מ ַט ּ ֵפס וְ עוֹ ֶלה ְמ ַט ּ ֵפס וְ יוֹ ֵרד.
וְ ִאם ָהי ּו ְר ָח ִבין ֲ -א ִפילּ ּו ָל ָא ָדם נַ ִמי.
וְ לֹא יְ ַמ ֵ ּלא ָא ָדם ַמיִ ם וְ יִ ֵּתן ִל ְפנֵ י ְב ֶה ְמ ּתוֹ ,
יה".
ֲא ָבל ְמ ַמ ֵ ּלא הוּא וְ ׁשוֹ ֵפ ְך ִל ְפנֵ י ְב ֵה ָמה וְ ׁשוֹ ָתה ֵמ ֵא ֶיל ָ
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ָענָ ן:
ִאם ֵּכןָ ,מה הוֹ ִעיל ּו " ּ ַפ ֵּסי ִב ָיראוֹ ת"?
ָמה הוֹ ִעילוּ?!
לְ ַמ ְּלאוֹ ת ֵמ ֶהן!
אש ּה וְ רו ָ ּּב ּה ׁ ֶשל ּ ָפ ָרה"?
ֶא ָּלאָ :מה הוֹ ִעיל" :רֹ ׁ ָ
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
אשוֹ נִכְ נָס לְ ֵבין ַה ּ ַפ ּ ִסין וכו'.
ְ ּב ֵאיבוּס ָהעוֹ ֵמד ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםּ ָ ,גבוֹ ַּה ֲע ָׂש ָרה ,וְ רוֹ ַחב ַא ְר ָ ּב ָעה ,וְ רֹ ׁ
ֵיה,
] ְ ּגזֵ ָירה דִּ ילְ ָמא ָחזֵ י לֵ ּיה לְ ֵאבוּס דְּ ִמ ַ ּקלְ ַקל וְ ָא ֵתי לְ ַת ּקוֹ נ ּ
וְ ָד ָרא לֵ ּיה לְ ַדוְ ולָ א ַ ּב ֲה ֵד ּיה,
וְ ָקא ַמ ּ ֵפיק ֵמ ְר ׁשוּת ַה ּי ִָחיד לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים[ .
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רש"י
אם היו רחבין .ואינו יכול לטפס
מותר לו למלאות ולשתות:
ויתן לפני בהמתו .הוא עצמו
אינו מותר לאחוז הכלי לפניה:
מה הועילו .בתמיה הרי הועילו
למלאות מן הבור שהוא רשות
היחיד:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ָא ַמר ַרב י ְִר ְמיָה ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַרב:
ֵאין בּ ו ְּר ָ ּגנִין ְ ּב ָב ֶבל,
וְ לֹא ּ ַפ ּ ֵסי ִב ָיראוֹ ת ְ ּבחוּץ לָ ָא ֶרץ.

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .87כא ,א

בּ ו ְּר ָ ּגנִין ְ ּב ָב ֶבל לָ א  -דִּ ׁ ְשכִ ִיחי ִ ּב ְיד ֵקי.
ּ ַפ ּ ֵסי ִב ָיראוֹ ת ְ ּבחוּץ לָ ָא ֶרץ לָ א  -דְּ לָ א ׁ ְשכִ ִיחי ְמ ִת ָיב ָתא.
ֲא ָבל ִא ּ ְיפכָ א ָע ְב ִדינַ ן.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ָא ַמר ַרב י ְִר ְמיָה ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַרב:
ֵאין בּ ו ְּר ָ ּגנִין ו ַּפ ּ ֵסי ִב ָיראוֹ ת  -לֹא ְ ּב ָב ֶבל וְ לֹא ְ ּבחוּץ לָ ָא ֶרץ.
בּ ו ְּר ָ ּגנִין ְ ּב ָב ֶבל לֹא  -דִּ ׁ ְשכִ ִיחי ִ ּב ְיד ֵקי.
ְ ּבחוּץ לָ ָא ֶרץ נ ִַמי לֹא  -דִּ ׁ ְשכִ ִיחי ַ ּג ּנ ֵָבי.
ּ ַפ ּ ֵסי ִב ָיראוֹ ת ְ ּב ָב ֶבל לֹא  -דִּ ׁ ְשכִ ִיחי ַמ ּיָא.
ְ ּבחוּץ לָ ָא ֶרץ נ ִַמי לֹא  -דְּ לָ א ׁ ְשכִ ִיחי ְמ ִת ָיב ָתא.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ִח ְסדָּ א לְ ָמ ֵרי ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב י ְִר ְמיָה ַ ּבר ַא ָ ּבא:
ִיאל,
ִיש ָּתא דְּ ָדנ ֵ
ָא ְמ ֵרי ָא ִתית ּו ִמ ַ ּב ְרנ ִׁש לְ ֵבי ְּכנ ׁ ְ
דַּ ֲהוָ ה ְּתלָ ָתא ּ ַפ ְר ֵסי ְ ּב ׁ ַש ְ ּב ָתא.
ַא ַּמאי ָס ְמכִ ית ּו? ַאבּ ו ְּר ָ ּגנִין.
ָהא ֲא ַמר ֲאבו ּּה דַּ ֲאב ּוך ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרבֵ :אין בּ ו ְּר ָ ּגנִין ְ ּב ָב ֶבל!
נ ְַפק וְ ַא ֲחוֵ י לֵ ּיה ַהנְה ּו ְמ ָתוָ ָותא ,דְּ ִמ ְבלָ ָען ְ ּב ׁ ִש ְב ִעים ַא ָּמה וְ ׁ ִש ַיריִים.

רש"י
אין בורגנין בבבל .דאמר בכיצד
מעברין )לקמן ד' נה (:אם היו
בורגנין חוץ לעיר בתוך ע' אמה
ושירים מתעברין עמה ומודדין
תחום העיר משם ולהלן ומה הן
בורגנין סוכות שעושין שומרי
העיר ואינו דבר קבוע וקאמר ר'
ירמיה דהנך בורגנין אין בבבל
כלו' ואין מתעברין עם העיר
דבבבל איכא בידקי דמיא
ושטפי להו הלכך לא חשיבי
מידי:
בחוצה לארץ .בשאר ארצות
לבד מבבל:
דלא שכיחי מתיבתא .להיות
תלמידים הולכים מעיר לעיר
ללמוד תורה ופסי ביראות לא
הותרו אלא לעולי רגלים
ולכיוצא בהן שהולכין לדבר
מצוה:
דשכיחי גנבי .דגנבי להו הלכך
לא חשיבי להיות בתים:
דשכיחי מיא .ולא הותרו פסי
ביראות אלא למקום שצריכין
מי גשמים לכנסן ולשתות מהן
דאיכא דוחק:
אמרי דקאתיתו מברנש לבי
כנישתא דדניאל .שמעתי
שאומרי' עליכם שאתם באין
מברניש לבי כנישתא דדניאל
בשבת מקום היה בבבל ששם
היה מתפלל דניאל דכתיב וכוין
פתיחן ליה בעיליתיה:
אמאי קא סמכיתו אבורגנין.
שיש בורגנין משבעים אמה
לשבעים אמה:
חריבות
עיירות
מתוותא.
ונשארו שם מחיצות מן הבתים
ואמרי' התם בפ' כיצד מעברין
)שם נה (:נפש שלא נפרצה
דהיינו מצבת קבר מתעברת עם
העיר ואע''פ שאינה בית ממש:
בשבעים אמה ושירים .שני
שלישי אמה דהוא שיעור בית
סאתים כחצר המשכן כדאמרי'
לקמן )ד' נז (.נותנין קרפף לעיר
דכל שבעים אמה ושירים סמוך
לעיר הוי עיר:

"עוֹשׂין ַפּ ִסּין ְל ִב ָיראוֹת"
ִ
מסכת עירובין פרק ב –
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ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
דָּ ֵר ׁיש ָמ ִרי ַ ּבר ָמר:
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :לְ כָ ל ִּתכְ לָ ה ָר ִא ִיתי ֵקץ ְר ָח ָבה ִמ ְצוָ ְת ָך ְמאֹד" )תהילים קיט ,צו(?
דָּ ָבר זֶ ה ֲא ָמרוֹ דָּ וִ ד וְ לֹא ּ ֵפ ְיר ׁשוֹ ,
ֲא ָמרוֹ ִא ּיוֹ ב וְ לֹא ּ ֵפ ְיר ׁשוֹ ,
ֲא ָמרוֹ י ְֶחזְ ֵקאל וְ לֹא ּ ֵפ ְיר ׁשוֹ ,
ַעד ׁ ֶש ָ ּבא זְ כַ ְריָה ֶ ּבן ִעדּ וֹ ו ֵּפ ְיר ׁשוֹ .
ֲא ָמרוֹ דָּ וִ ד וְ לֹא ּ ֵפ ְיר ׁשוֹ – דִּ כְ ִתיב" :לְ כָ ל ִּתכְ לָ ה ָר ִא ִיתי ֵקץ ְר ָח ָבה ִמ ְצוָ ְת ָך ְמאֹד" )תהילים קיט ,צו(.
"א ֻר ָּכה ֵמ ֶא ֶרץ ִמדָּ ּה ,ו ְּר ָח ָבה ִמ ִּני יָ ם" )איוב יא ,ט(.
ֲא ָמרוֹ ִא ּיוֹ ב וְ לֹא ּ ֵפ ְיר ׁשוֹ – דִּ כְ ִתיבֲ :
ש אוֹ ָת ּה לְ ָפנַ י וְ ִהיא כְ תו ָּבה ּ ָפנִ ים וְ ָאחוֹ ר,
ֲא ָמרוֹ י ְֶחזְ ֵקאל וְ לֹא ּ ֵפ ְיר ׁשוֹ – דִּ כְ ִתיב" :וַ ִ ּי ְפר ׂ
וְ כָ תוּב ֵאלֶ ָיה ִקינִ ים וָ ֶהגֶ ה וָ ִהי" )יחזקאל ב ,י(.
"קינִ ים"  -זוֹ ּפו ְּר ָענו ָּתן ׁ ֶשל צַ דִּ ִיקים ָ ּבעוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה.
ִ
"קינָ ה ִהיא וְ קוֹ נְ נו ָּה" )יחזקאל לב ,טז(.
וְ כֵ ן הוּא אוֹ ֵמרִ :
"וָ ֶהגֶ ה"  -זוֹ ַמ ַּתן ְׂשכָ ָרן ׁ ֶשל ַצדִּ ִיקים לֶ ָע ִתיד לָ בֹא.
וְ כֵ ן הוּא אוֹ ֵמרֲ " :עלֵ י ִה ָ ּגיוֹ ן ְ ּבכִ נּוֹ ר") 20תהילים צב ,ד(.
"וָ ִהי"  -זוֹ ִהיא ּפו ְּר ָענו ָּתן ׁ ֶשל ְר ׁ ָש ִעים לֶ ָע ִתיד לָ בֹא,
וְ כֵ ן הוּא אוֹ ֵמר" :הֹוָ ה ַעל הֹוָ ה ָּתבוֹ א" )יחזקאל ז ,כו(.
אמר ֵאלַ י ָמה ַא ָּתה רֹ ֶאה?
ַעד ׁ ֶש ָ ּבא זְ כַ ְריָה ֶ ּבן ִעדּ וֹ ו ֵּפ ְיר ׁשוֹ  -דִּ כְ ִתיב"ַ :ו ּי ֶ
שר ָ ּב ַא ּ ָמה" )זכריה ה ,ב(.
ש ִרים ָ ּב ַא ּ ָמה וְ ָר ְח ָ ּב ּה ֶע ֶ ׂ
וָ אֹ ַמר ֲאנִ י רֹ ֶאה ְמגִ ָּלה ָע ָפה ָא ְר ָּכ ּה ֶע ְ ׂ
וְ כִ י ּ ָפ ׁ ְש ַט ְּת לָ ּהָ ,הוְ יָא לָ ּה ֶע ְׂש ִרין ְ ּב ֶע ְׂש ִרין.
"היא כְ תו ָּבה ּ ָפנִ ים וְ ָאחוֹ ר",
וּכְ ִתיבִ :
וְ כִ י ָקלְ ַפ ְּת לָ ּהַּ ,כ ָּמה ָהוְ יָא לָ ּה? ַא ְר ְ ּב ִעין ְ ּב ֶע ְׂש ִרין.
"מי ָמ ַדד ְ ּב ׁ ָש ֳעלוֹ ַמיִ ם ,וְ ׁ ָש ַמיִ ם ַ ּב ֶּז ֶרת ִּת ֵּכן") 21ישעיה מ ,יב(.
וּכְ ִתיבִ :
את ִים ַ ּב ּתוֹ ָרה.
נ ְִמצָ א ָּכל ָהעוֹ לָ ם כּ וּלּ וֹ ֶ ,א ָחד ִמ ׁ ּ ְשל ׁ ֶֹשת ֲאלָ ִפים ו ָּמ ַ

20

עלי עשור ועלי נבל ֲעלֵ י הִ ָ ּגיוֹ ן ְ ּבכִ נּוֹר
21
ְש ַמיִם ַ ּבזּ ֶֶרת ִּת ֵּכן וכל בשליש עפר הארץ
ִמי ָמ ַדד ְ ּב ׁ ָשעֳ לוֹ ַמיִם ,ו ׁ ָ
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רש"י
לכל תכלה ראיתי קץ .דסוף כל
דבר יש קץ למצוא סופו אבל
מצותך רחבה מאד ואין קץ
לתכלה שלה:
לא פירשו .איזהו קץ שיעורה:
ויפרוש אותה לפני .מגילת
תורה שבעל פה הראהו:
וכן הוא אומר .דקינים לשון
פורענות הוא:
והגה .לשון שמחה:
עשרים באמה .אמה של הקדוש
ברוך הוא:
ורחבה עשר .כשהיא עפה היינו
כפולה:
כי פשטת .לכפילתה הויא
עשרים בעשרים:
כי קלפת לה .דתשים קליפה זו
בראש חבירתה שיהא כל כתיבה
מצד אחד:
הויא לה ארבעי' .אורך ברוחב
כ':
ושמים בזרת תכן .מדת עולם
חצי אמה על חצי אמה צא
וחשוב כמה חצי אמה על חצי
אמה יש במגילה ותמצא שלשת
אלפים ומאתים כיצד עשה
מעשרים אמה רוחב רצועות של
רוחב חצי אמה הרי כאן
ארבעים רצועות וכל אחת
ארבעים אמה לאורכה של
מגילה הרי אלף ושש מאות
אמה אורך שהן שלשת אלפים
ומאתים זרתות:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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 .89כא ,א -ב
וְ ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
דָּ ֵר ׁיש ָמ ִרי ַ ּבר ָמר:
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :וְ ִה ֵּנה ׁ ְשנֵ י דּ ו ָּד ֵאי ְת ֵאנִ ים מו ָּע ִדים לִ ְפנֵ י ֵהיכַ ל ה' ...
כא,ב ַהדּ וּד ֶא ָחד ְּ -ת ֵאנִ ים טֹבוֹ ת ְמאד ִּכ ְת ֵאנֵ י ^ ַה ַ ּב ֻּכרוֹ ת,
22
וְ ַהדּ וּד ֶא ָחד ְּ -ת ֵאנִ ים ָרעוֹ ת ְמאֹד ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ֵת ָאכַ לְ נָ ה ֵמרֹ ַע" )ירמיה כד ,א-ב(?
" ְּת ֵאנִ ים ַה ּטוֹ בוֹ ת" ֵ -אלּ ּו צַ דִּ ִיקים ְ ּגמו ִּרים.
" ְּת ֵאנִ ים ָה ָרעוֹ ת" ֵ -אלּ ּו ְר ׁ ָש ִעים ְ ּגמו ִּרים.
אמר ָא ַבד ִס ְב ָרם ו ָּב ַטל ִסיכּ ּויָם?
וְ ׁ ֶש ָּמא ּת ַ
"הדּ ו ָּד ִאים נָ ְתנ ּו ֵר ַיח" )שיר השירים ז ,יד( ֵ -אלּ ּו וָ ֵאלּ ּו ֲע ִת ִידין ׁ ֶש ִ ּי ְּתנ ּו ֵר ַיח.
ר:
מ
ַּתלְ מוּד לוֹ ַ
ַ
דָּ ַר ׁש ָר ָבא:
"הדּ ו ָּד ִאים נָ ְתנ ּו ֵר ַיח" )שיר השירים ז ,יד( ֵ -אלּ ּו ַ ּבחו ֵּרי ִי ְׂש ָר ֵאל ׁ ֶשלּ א ָט ֲעמ ּו ַט ַעם ֵח ְטא.
ַ
"וְ ַעל ּ ְפ ָת ֵחינ ּו ָּכל ְמגָ ִדים" ֵ -אלּ ּו ְ ּבנוֹ ת ִי ְׂש ָר ֵאל ׁ ֶש ַּמ ִ ּגידוֹ ת ּ ִפ ְת ֵח ֶיהן לְ ַב ֲעלֵ ֶיהן.
ישנָא ַא ֲח ִרינָאֶ ׁ :שאוֹ גְ דוֹ ת ּ ִפ ְת ֵח ֶיהן לְ ַב ֲעלֵ ֶיהן.
לִ ׁ ּ ָ
ְ
ְ
ּ
"ח ָד ׁ ִשים ַ ּגם יְ ׁ ָשנִ ים דּ וֹ ִדי ָצ ַפנְ ִּתי לָ ך" ָ -א ְמ ָרה ְּכ ֶנ ֶסת ִי ְׂש ָר ֵאל לִ ְפנֵ י ַה ָקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא:
ֲ
ַימ ִּתים.
ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ םַ ,ה ְר ֵ ּבה ְ ּגזֵ ירוֹ ת ָ ּגזַ ְר ִּתי ַעל ַעצְ ִמי יוֹ ֵתר ִמ ַּמה ׁ ּ ֶש ָ ּגזַ ְר ָּת ָעלַ י ,וְ ִק ּי ְ

רש"י
דודאי תאנים .סירות נחושת
מלאות תאנים:
מועדים .מוכנים:
הבכורות .תאנים חשובות
הממהרות להתבשל:
שאוגדות .קושרות פתחן לצורך
בעליהן שאינן נבעלות לאחרים
אוגדות לשון אגודה ל''א
שמגידות פתחיהן כשרואה דם
אומרת לבעלה ויפרוש הימנה:
חדשים .דברי סופרים:
גם ישנים .דברי תורה:
דודי צפנתי .ושמרתי כל אלה
לך לשמך:
פעמים פעמים ניתנה .שתהא זו
חדשה וזו ישנה:
חדשים
סופרים.
דברי
שנתחדשו בכל דור ודור לגדור
גדר וסייג:

ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ִח ְסדָּ א לְ ַההוּא ִמדְּ ַר ָ ּבנַן דַּ ֲהוָ ה ָקא ְמ ַסדֵּ ר ַא ַ ּג ְד ָּתא ַק ֵּמ ּיה:
"ח ָד ׁ ִשים ַ ּגם יְ ׁ ָשנִ ים" ַמהוּ?
ִמי ׁ ְש ִמ ַיע לָ ְך ֲ
ֲא ַמר לֵ ּיהֵ :אלּ ּו ִמצְ וֹ ת ַקלּ וֹ ת וְ ֵאלּ ּו ִמצְ וֹ ת ֲחמוּרוֹ ת.
ִיתנָה?!
ֲא ַמר לֵ ּיה :וְ כִ י ּתוֹ ָרה ּ ְפ ָע ִמים ּ ְפ ָע ִמים נ ְּ
ֶא ָּלא ַה ָּלל ּו ִ -מדִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה,
וְ ַה ָּלל ּו ִ -מדִּ ְב ֵרי סוֹ ְפ ִרים.
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וְ ִה ּנֵה ׁ ְשנֵי ּדו ָּד ֵאי ְת ֵאנִים מו ָּע ִדים לִ פְ נֵי ֵהי ַכל ה' אחרי הגלות נבוכדראצר מלך בבל את יכניהו בן יהויקים מלך יהודה ואת שרי יהודה ואת החרש ואת המסגר
מירושלם ויבאם בבלַ .הדּ וּד ֶא ָחד ְּת ֵאנִים טבוֹ ת ְמאד ִּכ ְת ֵאנֵי ַה ַ ּב ּכֻרוֹ ת וְ ַה ּדוּד ֶא ָחד ְּת ֵאנִים ָרעוֹת ְמאד אֲ ׁ ֶשר ל ֹא ֵת ָא ַכלְ נָה ֵמר ֹעַ

"עוֹשׂין ַפּ ִסּין ְל ִב ָיראוֹת"
ִ
מסכת עירובין פרק ב –
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 .90כא ,ב
דָּ ַר ׁש ָר ָבא:
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :וְ יוֹ ֵתר ֵמ ֵה ּ ָמה ְ ּבנִ י ִה ָּז ֵהר ֲעשׂוֹ ת ְס ָפ ִרים ַה ְר ֵ ּבה" )קהלת יב ,יב(?
ְ ּבנִי ִה ָ ּז ֵהר דִּ ְב ֵרי סוֹ ְפ ִרים יוֹ ֵתר ִמדִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה.
ׁ ֶשדִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה  -י ֵׁש ָ ּב ֶהן ֲע ֵׂשה וְ לֹא ַּת ֲע ֶׂשה,
וְ דִּ ְב ֵרי סוֹ ְפ ִרים ָּ -כל ָהעוֹ ֵבר ַעל דִּ ְב ֵרי סוֹ ְפ ִרים ַח ָ ּייב ִמ ָיתה.24
אמרִ :אם י ֵׁש ָ ּב ֶהן ַמ ָּמ ׁשִ ,מ ּ ְפנֵי ָמה לֹא ִנכְ ְּתבוּ?
ׁ ֶש ָּמא ּת ַ
"עשׂוֹ ת ְס ָפ ִרים ַה ְר ֵ ּבה ֵאין ֵקץ".
ָא ַמר ְק ָראֲ :
23

שר"?
"וְ לַ ַהג ַה ְר ֵ ּבה יְ גִ ַיעת ָ ּב ָ ׂ
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ַא ָחא ַ ּבר ַאדָּ א ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב ַא ָחא ַ ּבר עו ָּּלא:
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ָּכל ַה ַּמלְ ִעיג ַעל דִּ ְב ֵרי ֲחכָ ִמים ,נִידּ וֹ ן ְ ּבצוֹ ָאה רוֹ ַת ַחת.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ָר ָבא:
ִמי ְּכ ִתיב 'לַ ַעג'? "לַ ַהג" ְּכ ִתיב!
ֶא ָּלאָּ :כל ַההוֹ גֶ ה ָ ּבה טוֹ ֵעם ַט ַעם ָ ּב ָׂשר.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
יבא ׁ ֶש ָהיָ ה ָחב ּו ׁש ְ ּב ֵבית ָה ֲאסו ִּרין ,וְ ָהיָ ה ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַה ַ ּג ְר ִסי ְמ ׁ ָש ְרתוֹ .
ק
ע
י
ב
ּ
ר
ב
ּ
" ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ְ ַ ִ ֲ ִ ָ
יסין לוֹ ַמיִ ם ְ ּב ִמדָּ ה.
ְ ּב ָכל יוֹ ם וָ יוֹ ם ָהי ּו ַמ ְכנִ ִ
יוֹ ם ֶא ָחד ְמ ָצאוֹ ׁשוֹ ֵמר ֵ ּבית ָה ֲאסו ִּרין,
ימ ָך ְמרו ִ ּּביןֶ ׁ ,ש ָּמא ַל ְח ּתוֹ ר ֵ ּבית ֲאסו ִּרין ַא ָּתה ָצ ִר ְ
יך? ׁ ָש ַפ ְך ֶח ְציָ ין וְ נָ ַתן לוֹ ֶח ְציָ ין.
ָא ַמר לוֹ ַ :ה ּיוֹ ם ֵמ ֶ
ָ
ּ
ּ
יבאָ ,א ַמר לוֹ  :יְ הוֹ ׁ ֻש ַעֵ ,אין ַא ָּתה יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ָּז ֵקן ֲאנִ י וְ ַח ַיי ְּתלוּיִ ין ְ ּב ַח ֶייך?
ְ ּכ ׁ ֶש ָ ּבא ֵא ֶצל ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ָסח לוֹ ָ ּכל אוֹ תוֹ ַה ְּמאוֹ ָרע.
ָא ַמר לוֹ ֵּ :תן ִלי ַמיִ ם ׁ ֶש ֶא ּטוֹ ל יָ ַדי,
יטוֹ ל יָ ֶד ָ
יעין?!
יעיןִ ,ל ּ
יך ַמ ִ ּג ִ
ָא ַמר לוֹ ִ :ל ׁ ְש ּתוֹ ת ֵאין ַמ ִ ּג ִ
יתה,
ָא ַמר לוֹ ָ :מה ֶא ֱע ֶ ׂ
יהן ִמ ָ
שה ׁ ֶש ַח ָ ּי ִיבים ֲע ֵל ֶ
יתת ַע ְצ ִמי ,וְ לֹא ֶא ֱעבוֹ ר ַעל דַּ ַעת ֲח ֵב ַירי!
מו ָּטב ָאמוּת ִמ ַ
ָא ְמרוּ :לֹא ָט ַעם ְ ּכלוּם ַעד ׁ ֶש ֵה ִביא לוֹ ַמיִ ם וְ נָ ַטל יָ ָדיו,
ו ְּכ ׁ ֶש ׁ ּ ָש ְמע ּו ֲח ָכ ִמים ַ ּבדָּ ָבר ָא ְמרוַּ :מה ְ ּבזִ ְקנוּתוֹ ָ ּכ ְךּ ְ ,ביַ ְלדוּתוֹ ַעל ַא ַחת ַ ּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה.
ו ַּמה ְ ּב ֵבית ָה ֲאסו ִּרין ָ ּכ ְךֶ ׁ ,שלּ א ְ ּב ֵבית ָה ֲאסו ִּרין ַעל ַא ַחת ַ ּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה".
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ִּת ֵ ּיקן ׁ ְשלֹמה ֵעירו ִּבין ּונ ְִטילַ ת יָ ַדיִם,
יָצְ ָתה ַ ּבת קוֹ ל וְ ָא ְמ ָרהּ ְ :
"בנִ י ִאם ָחכָ ם לִ ֶ ּב ָך יִ ׁ ְש ַמח לִ ִ ּבי ַ ּגם ָאנִ י" )משלי כג ,טו(.
ש ּ ַמח לִ ִ ּבי וְ ָא ׁ ִש ָיבה ח ְֹר ִפי דָּ ָבר" )משלי כז ,יא(.
"חכַ ם ְ ּבנִ י וְ ַ ׂ
וְ אוֹ ֵמרֲ :
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וְ יוֹ ֵתר ֵמהֵ ָּמה ְ ּבנִי ִהזּ ֵָהר עֲ שׂוֹ ת סְ פָ ִרים הַ ְר ֵ ּבה אין קץ ולהג הרבה יגיעת בשר
24
"ופורץ גדר ישכנו נחש" )קהלת י ,ח(

29

רש"י
ויותר מהמה .לעיל מיניה כתיב
דברי חכמים כדרבונות אלו
דברי תורה שנמסרו למשה על
פה שנחלקו בה חכמי ישראל
לאחר שנתמעט הלב ושכחו
כדכתיב בסיפיה דקרא נתנו
מרועה אחד זה משה וכתיב
בתריה ויותר מהמה בני הזהר
ממה שניתן בסיני בכתב שהוא
עיקר בני הזהר באלו שבעל פה
שגם הם עיקר אלא לכך לא
נכתבו שאין קץ לעשות ספרים
הרבה בכל אלה:
עשה ולא תעשה .יש בהן שאין
בהם חיוב מיתה אבל דברי
סופרים חייבין מיתה על כולן
כדכתיב )קהלת י( ופורץ גדר
ישכנו נחש:
ולהג הרבה .המלעיג עליהן
ביגיעות בשר נידון:
כל ההוגה בהן .בכל שעה שאדם
מחזר בדברי תורה מוצא בהן
טעם:
הגרסי .שם מקום ל''א שהיה
טוחן גריסים:
וחיי תלויין בחייך .שאין לי
אלא מה שאתה נותן ומזמן לי:
בילדותו .שהיה יכול לקבל
טורח ועינוי:
שלמה תיקן עירובי חצירות.
וגזר שלא להוציא מרשות
היחיד לרשות היחיד חבירו
לעשות סייג והרחקה לאיסור
תורה שלא יבוא להתיר מרשות
הרבים לרשות היחיד והיינו
דכתיב ואיזן וחקר תיקן משלים
שעשה אזנים לתורה כאזני כלי
שאוחזין אותו בם:
וידים .נטילת ידים לעשות סייג
לטהרות:
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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 .91כא ,ב – כב ,א
דָּ ַר ׁש ָר ָבא:
ש ֶדה נָ לִ ינָ ה ַ ּב ְּכ ָפ ִרים.
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :לְ כָ ה דוֹ ִדי נֵ ֵצא ַה ּ ָ ׂ
ימה לַ ְּכ ָר ִמים נִ ְר ֶאה ִאם ּ ָפ ְר ָחה ַה ֶ ּג ֶפן? ּ ִפ ַּתח ַה ְּס ָמ ַדר? ֵהנֵ צ ּו ָה ִר ּמוֹ נִ ים?
נַ ׁ ְש ִּכ ָ
ׁ ָשם ֶא ֵּתן ֶאת דּ וֹ ַדי לָ ְך" )שיר השירים ז ,יב-יג(?
ש ֶדה" ָ -א ְמ ָרה ְּכנ ֶֶסת ִי ְׂש ָר ֵאל לִ ְפ ֵני ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא:
"לְ כָ ה דוֹ ִדי נֵ ֵצא ַה ּ ָ ׂ
ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ םַ ,אל ְּת ִדי ֵננִי ְּכיוֹ ׁ ְש ֵבי ְּכ ַר ִּכים,
ׁ ֶש ּי ֵׁש ָ ּב ֶהן ֶ ּגזֶ ל וַ ֲע ָריוֹ ת ו ׁ ְּשבו ַּעת ׁ ָשוְ א ו ׁ ְּשבו ַּעת ׁ ֶש ֶקר,
ש ֶדה"  -בּ ֹא וְ ַא ְר ֲא ָך ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ׁ ֶשעוֹ ְס ִקין ַ ּב ּתוֹ ָרה ִמ ּתוֹ ְך ַהדְּ ָחק.
"נֵ ֵצא ַה ּ ָ ׂ
"נָ לִ ינָ ה ַ ּב ְּכ ָפ ִרים" ַ -אל ִּת ְק ִרי ַ ּ
"ב ְּכ ָפ ִרים" ֶא ָּלא ַ ּבכּ וֹ ְפ ִרים,
בּ ֹא וְ ַא ְר ֲא ָך אוֹ ָתם ׁ ֶש ִה ׁ ְש ּ ַפ ְע ָּת לָ ֶהן טוֹ ָבה וְ ֵהן ָּכ ְפר ּו ְ ּבךָ.
ימה לַ ְּכ ָר ִמים" ֵ -אלּ ּו ָ ּב ֵּתי כְ נֵ ִס ּיוֹ ת ו ָּב ֵּתי ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת.
"נַ ׁ ְש ִּכ ָ
ּ
"נִ ְר ֶאה ִאם ּ ָפ ְר ָחה ַה ֶג ֶפן" ֵ -אלּ ּו ַ ּב ֲעלֵ י ִמ ְק ָרא.
"פ ַּתח ַה ְּס ָמ ַדר" ֵ -אלּ ּו ַ ּב ֲעלֵ י ִמ ׁ ְשנָה .
ִּ
"הנֵ צ ּו ָה ִר ּמוֹ נִ ים" ֵ -אלּ ּו ַ ּב ֲעלֵ י ְ ּג ָמ ָרא .
ֵ
"שם ֶא ֵּתן ֶאת דּ וֹ ַדי לָ ְך" ַ -א ְר ֲא ָך ְּכבוֹ ִדי וְ גוֹ ְדלִ י ׁ ֶש ַבח ָ ּבנַי ו ְּבנוֹ ַתי.
ָׁ
ָא ַמר ַרב ַה ְמנוּנָ א:
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :וַ יְ ַד ֵ ּבר ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ֲאלָ ִפים ָמ ׁ ָשל וַ יְ ִהי ׁ ִשירוֹ ֲח ִמ ּׁ ָשה וָ ָאלֶ ף" )מלכים א' ה ,יב(?
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ָא ַמר ׁ ְשלֹמה ַעל ָּכל דָּ ָבר וְ ָד ָבר ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה ְ ׁ -של ׁ ֶֹשת ֲאלָ ִפים ָמ ׁ ָשל.
ַעל ָּכל דָּ ָבר וְ ָד ָבר ׁ ֶשל סוֹ ְפ ִרים ֲ -ח ִמ ׁ ּ ָשה וְ ֶאלֶ ף ְט ָע ִמים.
דָּ ַר ׁש ָר ָבא:
ימד דַּ ַעת ֶאת ָה ָעם,
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :וְ יֹ ֵתר ׁ ֶש ָהיָ ה קֹ ֶהלֶ ת ָחכָ ם עוֹ ד לִ ּ ַ
וְ ִא ֵּזן וְ ִח ֵ ּקר ִּת ֵ ּיקן ְמ ׁ ָשלִ ים ַה ְר ֵ ּבה" )קהלת י ,ט(?
ימד דַּ ַעת ֶאת ָה ָעם"  -דְּ ַאגְ ָמ ֵר ּיה ְ ּב ִס ָימנֵי ְט ָע ִמים ,וְ ַא ְס ַ ּב ָר ּה ְ ּב ַמאי דְּ ָד ֵמי לֵ ּיה.
"לִ ּ ַ
"וְ ִא ֵּזן וְ ִח ֵ ּקר ִּת ֵ ּקן ְמ ׁ ָשלִ ים ַה ְר ֵ ּבה" -
ָא ַמר עו ָּּלא ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָע ָזר:
ַ ּב ְּת ִח ָּילה ָה ְי ָתה ּתוֹ ָרה דּ וֹ ָמה לִ כְ ִפ ָיפה ׁ ֶש ֵאין לָ ּה ָאזְ ַנ ִים ַעד ׁ ֶש ָ ּבא ׁ ְשלֹמה וְ ָע ָׂשה לָ ּה ָאזְ ַניִם.
" ְקוֻ צּ וֹ ָתיו ַּתלְ ַּת ִּלים") 25שיר השירים ה ,יא(.
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א ָא ַמר ַמר עו ְּק ָבא:
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ּי ֵׁש לִ ְדרוֹ ׁש ַעל ָּכל קוֹ ץ וָ קוֹ ץ ִּת ֵּילי ִּת ִּילים ׁ ֶשל ֲהלָ כוֹ ת.
"שחֹרוֹ ת ָּכעוֹ ֵרב" ּ ְ -ב ִמי ַא ָּתה מוֹ צְ ָאן?
ְׁ
כב,א ְ ּב ִמי ^ ׁ ֶש ַּמ ׁ ְש ִּכים ו ַּמ ֲע ִריב ֲעלֵ ֶיהן לְ ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש.
ַר ָ ּבה ָא ַמר:
ְ ּב ִמי ׁ ֶש ַּמ ׁ ְש ִחיר ּ ָפנָיו ֲעלֵ ֶיהן ְּכעוֹ ֵרב.
ָר ָבא ָא ַמר:
ְ ּב ִמי ׁ ֶש ֵּמ ִׂשים ַעצְ מוֹ ַאכְ זָ ִרי ַעל ָ ּבנָיו וְ ַעל ְ ּבנֵי ֵביתוֹ ְּכעוֹ ֵרב,
ִּכי ָהא דְּ ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַמ ָּתנָ א ֲהוָ ה ָק ָאזֵ יל לְ ֵבי ַרב.
ֲא ַמ ָרה לֵ ּיה דְּ ֵב ְיתהוּ :יְנו ֵּקי דִּ ָיד ְך ַמאי ַא ֲע ֵביד לְ ה ּו?
ָא ַמר לָ ּהִ :מי ׁ ְשלִ ימ ּו קו ְּר ֵמי ְ ּב ַאגְ ָמא?!
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ראשו כתם פז ְקוֻ צּוֹ ָתיו ַּתלְ ַּת ִּלים שחורות כעורב

רש"י
כרכים .מקום שווקים הן וישוב
גדול ורגל רוכלין וסוחרין
מצויה שם לפיכך גזל ועריות
נוהג בהן:
השדה .בני בגא ועובד אדמה
ועוסקין בתורה מתוך דוחק:
סמדר .גדול מפרח כך משנה
מפורשת יותר מן המקרא:
הנצו הרמונים .גדלו כל צרכן
וכבר הנץ גדל סביבותיו כעין
שומר שיש לאגוזים קטנים:
משל .טעם:
אגמריה בסימני טעמים .קבע
לה מסורת וסימנין בין בתיבות
המקרא בין בגירסא של משנה:
ועשה לה אזנים .שתיקן
עירובין וידים וגזר על השניות
לעריות כדמפרש ביבמות )כא(.
וע''י כך אוחזין ישראל במצות
שנתרחקו מן העבירה כדרך
שנוח לאחוז בכלי שיש לו בית
יד משאין לו:
שמשכים ומעריב .שחורות
לשון שחרית כעורב לשון
ערבית:
עורב אכזרי על בניו .כדכתיב
)תהלים קמז( לבני עורב אשר
יקראו והקב''ה מזמן להן
יתושים ונכנסין לתוך פיהן:
קורמי .ירקות לישנא אחרינא:
גמי לח כי עקרת לההוא רכיכא
דאית ביה וטחני ליה ועבדי
ריפתא באל''ף בי''ת דר' מכיר
מצאתיו:

"עוֹשׂין ַפּ ִסּין ְל ִב ָיראוֹת"
ִ
מסכת עירובין פרק ב –

"ו ְּמ ׁ ַש ֵּלם לְ שׂנְ ָאיו ֶאל ּ ָפנָ יו לְ ַה ֲא ִבידוֹ ") 26דברים ז ,י(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ִאילְ ָמלֵ א ִמ ְק ָרא ָּכתוּבִ ,אי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ אוֹ ְמרוֹ ,
ּ
ּ
שוֹ י ַעל ּ ָפנָיו ,ו ְּמ ַב ֵק ׁש לְ ַה ׁ ְשלִ יכוֹ ִמ ֶּמנוּ.
ִּכ ְביָכוֹ ל ְּכ ָא ָדם ׁ ֶשנּוֹ ֵׂשא ַמ ּ ׂ
שֹנְ אוֹ " ָ -א ַמר ַר ִ ּבי ִאילָ א:
"ל ֹא יְ ַא ֵחר לְ ׂ
שֹנ ְָאיו  -הוּא דְּ לֹא י ְַא ֵחר,
לְ ׂ
ֲא ָבל י ְַא ֵחר לְ ַצדִּ ִיקים ְ ּגמו ִּרים.
וְ ַהיְינ ּו דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ּ
ַמאי דִּ כְ ִתיבֲ " :א ׁ ֶשר ָאנכִ י ְמ ַצ ְּו ָך ַהיוֹ ם לַ ֲעשׂוֹ ָתם" )דברים ז ,יא(?
"ה ּיוֹ ם לַ ֲעשׂוֹ ָתם"  -וְ לֹא לְ ָמ ָחר לַ ֲעשׂוֹ ָתם.
ַ
ּ
" ַהיוֹ ם לַ ֲעשׂוֹ ָתם"  -לְ ָמ ָחר לְ ַק ֵ ּבל ְׂשכָ ָרם.
27

ֲא ַמר ַר ִ ּבי ַח ַ ּגי וְ ִא ֵית ָימא ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י:
ַמאי דִּ כְ ִתיבֶ " :א ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם") 28שמות לד ,ו(?
' ֶא ֶר ְך ַאף' ִ -מ ָ ּב ֵעי לֵ ּיה!
ֶא ָּלאֶ " ,א ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם"  -לַ ַ ּצדִּ ִיקים,
" ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם"  -לָ ְר ׁ ָש ִעים.

26
שנ ְָאיו ֶאל ָּפנָיו לְ ַה ֲאבִ ידוֹ לא יאחר לשונאו אל פניו ישלם לו
ו ְּמ ׁ ַש ֵּלם לְ ׂ
27
ׂוֹתם
ושמרת את המצוה ואת החוקים ואת המשפטים ֲא ׁ ֶשר ָאנכִ י ְמצַ ְ ּו ָך ַה ּיוֹם לַעֲ ש ָ
28
ויעבור ה' על פניו ויקרא ה' ה' אל רחום וחנון ֶא ֶר ְך ַא ַּפיִם ורב חסד ואמת
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רש"י
אל פניו .של הקב''ה ודומה לו
כמשאוי לפניו:
ולא למחר לעשותם .שלאחר
מיתה לעתיד לבוא אם בא
לקיים מצות אינו מועיל דמי
שטרח בערב שבת .יאכל בשבת
כדאמר במס' ע''ג:
אפים .משמע פנים בין שוחקות
בין זעומות אפים שוחקות
מאריך ומאחר לצדיקים לעתיד
לבא ואפים זעומות ומאריך
לרשעים ומאחר פורענותם
לעוה''ב:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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 .92כב ,א
]"מו ָּּתר ְל ַה ְר ִחיק ָ ּכל ׁ ֶשהוּא ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶש ַ ּי ְר ֶ ּבה ְ ּב ַפ ִּסין[.
אתיִ ם".
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרַ :עד ֵ ּבית ָס ַ
ִא ָ ּיב ֲעיָא לְ ה ּו:
בּ וֹ ר ו ַּפ ּ ִסין ָק ָא ַמר,
ּ
ּ
אוֹ דִּ ילְ ָמא :בּ וֹ ר וְ לֹא ַפ ִסין ָק ָא ַמר?
אתיִם ַ ּב ַ ּק ְר ּ ֵפף,
ָא ָדם נוֹ ֵתן ֵעינָיו ְ ּבבוֹ רוֹ  ,וְ לָ א ָ ּגזְ ִרינַן דִּ ילְ ָמא ָא ֵתי לְ ַטלְ טוּלֵ י יוֹ ֵתר ִמ ֵ ּבית ָס ַ
אתיִם ַ ּב ַ ּק ְר ּ ֵפף.
אוֹ דִּ ילְ ָמא ָא ָדם נוֹ ֵתן ֵעינָיו ִ ּב ְמ ִח ָ ּ
יצתוֹ  ,וְ גָ זְ ִרינַן דִּ ילְ ָמא ָא ֵתי לְ ִא ֲיחלו ֵּפי יוֹ ֵתר ִמ ֵ ּבית ָס ַ
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ַ ּכ ָּמה ֵהן ְמקוֹ ָר ִבין?
ראש ּה וְ רו ָ ּּב ּה ׁ ֶשל ּ ָפ ָרה,
ְ ּכ ֵדי ׁ ָ
וְ ַכ ָּמה ֵהם ְמרו ָּח ִקין?
ֲא ִפילּ ּו כּ וֹ ר ֲא ִפילּ ּו כּ וֹ ַריִ ים.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
אתיִ ם מו ָּּתר,
ֵ ּבית ָס ַ
אתיִ ם ָ -אסוּר,
יָ ֵתר ִמ ֵ ּבית ָס ַ
ָא ְמר ּו ְל ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ִאי ַא ָּתה מוֹ ֶדה ְ ּב ִדיר וָ ַס ַהר ,מו ְּק ֶצה ,וְ ָח ֵצר,
ש ֶרת כּ וֹ ִרים ׁ ֶש ּמו ָּּתר?
ֲא ִפילּ ּו ֵ ּבית ֲח ֵמ ׁ ֶשת כּ וֹ ִרים ו ֵּבית ֲע ֶ ׂ
ָא ַמר ָל ֶהם :זוֹ ְ -מ ִחיצָּ ה,
וְ ֵאלּ ּו – ּ ַפ ִּסין.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
אתיִ ם  -מו ָּּתר,
אתיִ ם ַעל ֵ ּבית ָס ַ
בּ וֹ ר ֵ ּבית ָס ַ
ּ
ראש ּה וְ רו ָ ּּב ּה ׁ ֶשל ָפ ָרה".
וְ לֹא ָא ְמר ּו ְל ַה ְר ִחיקֶ ,א ָ ּלא ְ ּכ ֵדי ׁ ָ
ָהא ִמדְּ ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָ ר בּ וֹ ר וְ לֹא ּ ַפ ּ ִסין.
ִמ ְּכלָ ל דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה בּ וֹ ר ו ַּפ ּ ִסין ָק ָא ַמר.
וְ לֹא ִהיא,
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה  -בּ וֹ ר ְ ּבלֹא ּ ַפ ּ ִסין ָק ָא ַמר.
ִאי ָהכִ י ַהיְינ ּו דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָ ר!
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו:
ֲא ִר ְיך וְ ָק ִטין.
" ְ ּכ ָלל ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ ר:
ָ ּכל ֲאוִ יר ׁ ֶש ַּת ׁ ְש ִמ ׁישוֹ ְל ִד ָירה ְ ּכגוֹ ן דִּ יר וָ ַס ַהר  -מו ְּק ֶצה
ש ֶרת כּ וֹ ִרים  -מו ָּּתר.
וְ ָח ֵצרֲ ,א ִפילּ ּו ֵ ּבית ֲח ֵמ ׁ ֶשת כּ וֹ ִרים ו ֵּבית ֲע ֶ ׂ
ּ
שדוֹ ת:
יש ּה ָל ֲאוִ ירּ ְ ,כגוֹ ן בּ ו ְּר ָ ּגנִ ין ׁ ֶש ַ ּב ָ ׂ
וְ ָכל דִּ ָירה ׁ ֶש ַּת ׁ ְש ִמ ׁ ָ
אתיִ ם  -מו ָּּתר,
ֵ ּבית ָס ַ
אתיִ ם ָאסוּר".
יָ ֵתר ִמ ֵ ּבית ָס ַ

רש"י
בור ופסין .רוחב הבור עם חלל
היקף הפסין הרחוקין שתי
אמות:
או דילמא בור .לחודיה שרי
בבית סאתים לבד הרחקת ב'
אמות:
אדם נותן עיניו בבורו .ואם בא
ללמוד מכאן היתר למקום אחר
מן הבור הוא למד והרי אינו
אלא בית סאתים הלכך אע''פ
שהוקף יותר על כן לא אתו
למישרי קרפף יותר מבית
סאתים דעלמא שלא הוקף
לדירה:
או דילמא במחיצתו אדם נותן
עיניו .ואם בא ללמוד מכאן
היתר למקום אחר מן המחיצה
ילמוד הלכך אתי למישרי
בעלמא יותר מבית סאתים אי
שרית הכא:
לא אמרו להרחיק .ההיקף לבד
בית סאתים של רוחב הבור
אלא שתי אמות:
אריך וקטין .ק' על נ' דהוו
סאתים כחצר המשכן לר'
יהודה אע''פ שאינו מרובע מותר
ובלבד שלא יהא בין ארכו
ורחבו יותר מבית סאתים
ולר'''ש בעינן מרובע כדאמר
בהדיא בית סאתים על בית
סאתים דהוי שבעים אמה
ושיריים על שבעים אמה
ושיריים כדאמר בהאי פירקין
)ד' כג (.קטין קצר ברחבו:
כל אויר .אף על פי שאינו
מקורה אם תשמישו לדירת
אדם לכניסה וליציאה תמיד:
וכל דירה .שהיא מכוסה בגג
והיא עשויה לשמירת אויר
שחוצה לה:

"עוֹשׂין ַפּ ִסּין ְל ִב ָיראוֹת"
ִ
מסכת עירובין פרק ב –
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ִמ ְׁשנָה
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ִאם ָהיָ ה דֶּ ֶר ְך ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ַמ ְפ ַס ְק ָּתן  -יְ ַס ְ ּל ֶק ָ ּנה ִל ְצ ָד ִדין.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ֵאינוֹ ָצ ִרי ְך.

ְ ּג ָמ ָרא
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן וְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר דְּ ָא ְמ ֵרי ַּת ְרוַ ויְיה ּו:
ָּכאן הוֹ ִד ֲיע ָך כּ וֹ ָחן ׁ ֶשל ְמ ִחיצּוֹ ת,
ָּכאן ,ו ְּס ִב ָירא לֵ ּיה?
וְ ָה ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
יְרו ׁ ָּשלַ יִם ִאילְ ָמלֵ א דַּ לְ תוֹ ֶת ָיה ִננ ְָעלוֹ ת ַ ּב ַּליְ לָ ה,
ָיבין ָעלֶ ָיה ִמ ׁ ּשוּם ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים.
ַח ּי ִ
ֶא ָּלאָּ " :כאן"  -וְ לָ א ְס ִב ָירא לֵ ּיה.
וְ ָר ֵמי דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ַא ְד ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.
וְ ָר ֵמי דְּ ַר ָ ּבנַן ַא ְד ַר ָ ּבנַן.
דְּ ַת ְניָא:
"יָ ֵתר ַעל ֵ ּכן ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ִמי ׁ ֶש ָהי ּו לוֹ ׁ ְשנֵ י ָב ִּתים ִמ ׁ ּ ְשנֵ י ִצידֵּ י ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים,
שה ֶל ִחי ִמ ָ ּכאן ,וְ ֶל ִחי ִמ ָ ּכאן,
עוֹ ֶ ׂ
אוֹ קוֹ ָרה ִמ ָ ּכאן וְ קוֹ ָרה ִמ ָ ּכאן,
שא וְ נוֹ ֵתן ָ ּב ֶא ְמ ַצע.
וְ נוֹ ֵ ׂ
ָא ְמר ּו לוֹ ֵ :אין ְמ ָע ְר ִבין ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ְ ּב ָכ ְך".
ַק ׁ ְשיָא דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ַא ְד ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה,
ַק ׁ ְשיָא דְּ ַר ָ ּבנַן ַא ְד ַר ָ ּב ַנן.
"דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ַא ְד ַר ִ ּבי יְהו ָּדה" –
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָה ָתם ִ -א ָּיכא ׁ ְש ֵּתי ְמ ִחיצּוֹ ת ַמ ַעלְ ָי ָיתא.
ָהכָ א  -לֵ ָּיכא ׁ ְש ֵּתי ְמ ִחיצּוֹ ת ַמ ַעלְ ָי ָיתא.
"דְּ ַר ָ ּבנַן ַא ְד ַר ָ ּבנַן" –
נ ִַמי לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהכָ א ִ -א ָּיכא ׁ ֵשם ַא ְר ַ ּבע ְמ ִחיצּוֹ ת,
ָה ָתם  -לֵ ָּיכא ׁ ֵשם ַא ְר ַ ּבע ְמ ִחיצּוֹ ת.
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רש"י
גמ'
חייבין עליה .אלמא אתו רבים
ומבטלי מחיצה:
הכא איכא שם ד' מחיצות .שיש
שתי אמות היכר היקף דופן לכל
רוח:

34

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק ַ ּבר יוֹ ֵסף ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָיבין ָעלֶ ָיה ִמ ׁ ּשוּם ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים,
ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ֵאין ַח ּי ִ
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י ְֵתיב ַרב דִּ ִימי וְ ָק ָא ַמר לֵ ּיה לְ ָהא ׁ ְש ַמ ֲע ָתא.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵ י לְ ַרב דִּ ִימי:
ַמאי ַט ְע ָמא?
ְ
ּ
כב,ב ִאילֵ ָימא ִמ ׁ ּשוּם דְּ ַמ ִ ּקיף לָ ּה סו ָּּל ָמא דְּ צוֹ ר ֵמ ַהך ִג ּ ָיסא,
ו ַּמ ְח ָּתנָא דְּ גָ ֵדר ֵמ ַה ְך ִ ּג ּ ָיסא,
ָ ּב ֶבל נ ִַמי ַמ ִ ּקיף לָ ּה ּ ְפ ָרת ֵמ ַה ְך ִ ּג ּ ָיסא ,וְ דִּ יגְ לַ ת ֵמ ַהאי ִ ּג ּ ָיסא.
דְּ כו ָּּלא ָעלְ ָמא נ ִַמי ַמ ִ ּקיף אוֹ ְקיָינוֹ ס!
דִּ ילְ ָמא ַמ ֲעלוֹ ת וּמוֹ ָרדוֹ ת ָק ָא ְמ ַר ְּת?
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ַק ְר ַק ְפנָא!
ְ
ישך ֵ ּבי ַע ּמו ֵּדי ִּכי ֲא ָמ ָר ּה ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן לְ ָהא ׁ ְש ַמ ֲע ָתא.
ֲחזִ ֵית ּיה לְ ֵר ׁ ָ
ִא ְית ַמר נ ִַמי:
ִּכי ֲא ָתא ָר ִבין ֲא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ,וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָיבין ֲעלֵ ֶיהן ִמ ׁ ּשוּם ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים,
ַמ ֲעלוֹ ת וּמוֹ ָרדוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ֵאין ַח ּי ִ
לְ ִפי ׁ ֶש ֵאינָן ְּכ ִדגְ לֵ י ִמ ְד ָ ּבר.

רש"י
סולמא דצור .סלע הר גבוה
סביב ]לעלות בו לא''י והוא
גבוה י' טפחים:
ומחתנא .מורד חריץ עמוק י'
טפחים ורחב ד' סביב א''י
מאידך גיסא[ והוי לה מחיצה
ונהי דאסור לטלטולי מדרבנן
מיהו לאו רה''ר דאורייתא היא
לאחיובי עליה:
מעלות ומורדות שבה קאמרת.
שאין חייבין עליהם משום רה''ר
דלא ניחא דריסה דידהו ולא הוי
רה''ר:
קרקפנא .בעל הגולגולת כלומר
אדם חשוב:
עמודי .של בית מדרש של ר'
יוחנן:
שאינן כדגלי מדבר .דארץ
חלקה היתה שהענן משוה
אותה:
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ִ
מסכת עירובין פרק ב –
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ֵיה ַר ֲח ָבה ֵמ ָר ָבא:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ְ
ֵּתל ַה ִּמ ְתלַ ֵ ּקט ֲע ָׂש ָרה ִמ ּתוֹ ך ַא ְר ַ ּבע ,וְ ַר ִ ּבים בּ וֹ ְק ִעים בּ וֹ ,
ָיבין ָעלָ יו ִמ ׁ ּשוּם ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים?
ַח ּי ִ
ּ
ָיבין ָעלָ יו?
אוֹ ֵאין ַחי ִ
ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ָ ּבנַן לָ א ִּת ָ ּיב ֵעי לָ ְך,
יצ ָתא,
יש ֵּת ּיהָ ,א ְמ ִרי ַר ָ ּבנַן לָ א ָאת ּו ַר ִ ּבים ו ְּמ ַב ּ ְטלִ י לָ ּה ְמ ִח ָ ּ
ָה ׁ ְש ָּתא ,ו ַּמה ָה ָתם דְּ ִנ ָיחא ַּת ׁ ְש ִמ ׁ ְ
יש ֵּת ּיה לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן?!
ִיחא ַּת ׁ ְש ִמ ׁ ְ
ָהכָ א ,דְּ לָ א נ ָ
ִּכי ִּת ָ ּיב ֵעי לָ ְך ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
יש ֵּת ּיה,
ַמאיָ ,ה ָתם  -הוּא דְּ ִנ ָיחא ַּת ׁ ְש ִמ ׁ ְ
יש ֵּת ּיה;
ִיחא ַּת ׁ ְש ִמ ׁ ְ
ָהכָ א  -הוּא דְּ לָ א נ ָ
יצ ָתא
לָ א ָאת ּו ַר ִ ּבים ו ְּמ ַב ּ ְטלִ י ְמ ִח ָ ּ
אוֹ דִּ ילְ ָמא לָ א ׁ ְשנָא?
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ָיבין.
ַח ּי ִ
וַ ֲא ִפילּ ּו עוֹ לִ ין לוֹ ְ ּב ֶח ֶבל?
ִאין.
וַ ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ַמ ֲעלוֹ ת ֵ ּבית ֵמרוֹ ן?!
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ִאין.
ֵא ִית ֵיב ּיה:
" ָח ֵצר ׁ ֶש ָה ַר ִ ּבים נִ ְכנָ ִסין ָל ּה זוֹ וְ יוֹ ְצ ִאין ָ ּבזוֹ ּ ִ -כ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ְלטו ְּמ ָאה,
ּו ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ְל ׁ ַש ָ ּבת" )טהרות ו,י(.
ַמ ּנִי?
יש ֵּת ּיהָ ,א ְמ ִרי ַר ָ ּבנַן לָ א ָא ֵתי ַר ִ ּבים ו ְּמ ַב ּ ְטלִ י ְמ ִחי ָ ּצ ָתא,
ִיחא ַּת ׁ ְש ִמ ׁ ְ
ִאילֵ ָימא ַר ָ ּבנַןָ ,ה ׁ ְש ָּתא ,ו ַּמה ָה ָתם  -דְּ נ ָ
יש ֵּת ּיה ,לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן?!
ָהכָ א  -דְּ לָ א ִנ ָיחא ַּת ׁ ְש ִמ ׁ ְ
ֶא ָּלא לָ או ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִהיא?
לֹא ,לְ עוֹ לָ ם ַר ָ ּבנָן,
ּו ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים לְ טו ְּמ ָאה ִא ְיצ ְט ִריכָ א לֵ ּיה.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
יחין ו ִּב ְמ ָערוֹ ת:
" ְמבוֹ אוֹ ת ַה ְמפו ָ ּּל ׁשוֹ ת ְ ּבבּ וֹ רוֹ תּ ְ ,ב ׁ ּ ִש ִ
ְר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ְל ׁ ּ ַש ָ ּבת,
ו ְּר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ְל ּטו ְּמ ָאה" )טהרות ו,ו(.
"בבּ וֹ רוֹ ת" ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך?!
ְּ
ֶא ָּלא :לְ בּ וֹ רוֹ ת – ...
ְר ׁשוּת ַה ּי ִָחיד לְ ׁ ּ ַש ָ ּבת,
ו ְּר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים לְ טו ְּמ ָאה.
ַמ ּנִי?
יש ֵּת ּיהָ ,א ְמ ֵרי :לָ א ָאת ּו ַר ִ ּבים ו ְּמ ַב ּ ְטלִ י לָ ּה,
ִיחא ַּת ׁ ְש ִמ ׁ ְ
ִאילֵ י ָמא ַר ָ ּבנַןָ ,ה ׁ ְש ָּתא ו ַּמה ָה ָתם  -דְּ נ ָ
יש ֵּת ּיה ,לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן?!
ָהכָ א  -דְּ לָ א ִנ ָיחא ַּת ׁ ְש ִמ ׁ ְ
ֶא ָּלא לָ אוַ ,ר ִ ּבי יְה ּו ָדה ִהיא!
לֹא ,לְ עוֹ לָ ם ַר ָ ּבנָן ִהיא,
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ואפי' עולין לו בחבל .בעיא היא
ורחבה קאמר לה:
מעלות בית מרון .זקופין מאד
ומעלה קצרה ומהלכין בה בזה
אחר זה ולא שנים יחד כדאמרי'
בר''ה )ד' יח (.כבני מרון
כמעלות בית מרון:
חצר שהרבים נכנסין לה .דרך
פתחים או פרצות של עשר:
דלא ניחא תשמישתי' .לרבים
לדריסה שהפתחין קצרין
וגידודין יש באסקופה ופשיטא
דלא מבטלה בקיעת רבים
למחיצות:
אלא לאו ר' יהודה .ואשמעינן
דהיכא דלא ניחא תשמישתיה
מודי:
בבורות סלקא דעתך .היכי הוי
מבוי בתוך הבור:
לבורות .שיש בור בראשו אחד
ובשפה אחת קצרה מהלכין שם
עד שעוברין:
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ּו ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים לְ ּטו ְּמ ָאה ִא ְיצ ְט ִריכָ א לֵ ּיה.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ׁ ְש ִב ֵילי ֵ ּבית ִ ּג ְיל ּגוּל וְ ַכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶהןְ ,ר ׁשוּת ַה ָ ּי ִחיד ְל ׁ ּ ַש ָ ּבת ו ְּר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ְל ּטו ְּמ ָאה" )טהרות ו,ו(,
וְ ֵאיזֶ ה ּו " ׁ ְש ִב ֵילי ֵבית ִ ּג ְיל ּגוּל"?
ָא ְמ ִרי דְּ ֵבי ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי:
כּ ֹל ׁ ֶש ֵאין ָה ֶע ֶבד יָכוֹ ל לִ ּיטוֹ ל ְס ָאה ׁ ֶשל ִח ּ ִיטין וְ יָרוּץ לִ ְפנֵי ַס ְר ְדיוֹ ט.
ַמ ּנִי?
ִאילֵ ָימא ַר ָ ּבנַן,
יצ ָתא.
יש ָּתאָ ,א ְמ ֵרי ַר ָ ּבנַן :לָ א ָאת ּו ַר ִ ּבים ו ְּמ ַב ּ ְטלִ י לָ ּה ְמ ִח ָ ּ
ָה ׁ ְש ָּתא ,ו ַּמה ָה ָתם דְּ ִנ ָיחא ַּת ׁ ְש ִמ ְׁ
יש ָּתא ,לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן!
ָהכָ א  -דְּ לָ א ִנ ָיחא ַּת ׁ ְש ִמ ׁ ְ
ֶא ָּלא לָ או ַר ִ ּבי יְהו ָּדה!
ֲא ַמר לֵ ּיהְ ׁ " :ש ִב ֵילי ֵ ּבית ִ ּג ְיל ּגוּל" ָק ָא ְמ ַר ְּת,
יְהוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵהב ִי ְׂש ָר ֵאל ָהיָ ה,
ָע ַמד וְ ִת ֵ ּיקן לָ ֶהם דְּ ָרכִ ים ו ְּס ַר ְטיָא,
יש ָּתא ְ -מ ָס ָר ּה לָ ַר ִ ּבים,
ִיחא ַּת ׁ ְש ִמ ׁ ְ
ָּכל ֵהיכָ א דְּ נ ָ
ּ
יש ָּתא ְ -מ ָס ָר ּה לַ י ִָחיד.
וְ כָ ל ֵהיכָ א דְּ לָ א ִנ ָיחא ַּת ׁ ְש ִמ ׁ ְ

רש"י
שבילי בית גילגול .מעלה גבוהה
וזקופה היא בארץ ישראל:
יהושע אוהב ישראל היה.
ובמעלות ומורדות דארץ ישראל
מודינא לך דאין חייבין עליהן
וכי אמינא לך דחייבין בשאר
ארצות קאמינא:

"עוֹשׂין ַפּ ִסּין ְל ִב ָיראוֹת"
ִ
מסכת עירובין פרק ב –
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 .96כב ,א – כג ,א
ִמ ְׁשנָה
שין ָל ֶהן ּ ַפ ִּסין.
ֶא ָחד בּ וֹ ר ָל ַר ִ ּבים ,ו ְּב ֵאר ָה ַר ִ ּביםּ ְ ,ב ֵאר ַה ָ ּי ִחיד :עוֹ ִ ׂ
ש ָרה ְט ָפ ִחים,
שין לוֹ ְמ ִחיצָּ ה ְ ּגבוֹ ָהה ֲע ָ ׂ
ֲא ָבל ְלבוֹ ר ַה ָ ּי ִחיד :עוֹ ִ ׂ
יבא.
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ָ ּב ָבא אוֹ ֵמר:
שין ּ ַפ ִּסין ֶא ָ ּלא ִל ְב ֵאר ָה ַר ִ ּבים ִ ּב ְל ַבד,
ֵאין עוֹ ִ ׂ
ש ָרה ְט ָפ ִחים.
שין ֲחגוֹ ָרה ָ ּגבוֹ ַּה ֲע ָ ׂ
וְ ַל ׁ ּ ְש ָאר ,עוֹ ִ ׂ

כג,א ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ָ ּב ָבא.
וְ ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
לֹא הו ְּּתר ּו ּ ַפ ּ ֵסי ִב ָיראוֹ ת ֶא ָּלא לִ ְב ֵאר ַמיִם ַח ּיִים ִ ּבלְ ַבד.
וּצְ ִריכָ א.
דְּ ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַןֲ " :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ָ ּב ָבא",
ֲהוָ ה ָא ִמינָא :דְּ ַר ִ ּבים ,וַ ֲא ִפילּ ּו ְמכ ּו ּנ ִָסין,
וְ ַהאי דְּ ָק ָתנֵיּ ְ " :ב ֵאר ָה ַר ִ ּבים"  -לְ ַא ּפוֹ ֵקי ִמ ְד ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
דְּ לֹא הו ְּּתר ּו ּ ַפ ּ ֵסי ִב ָיראוֹ ת ֶא ָּלא לִ ְב ֵאר ַמיִם ַח ּיִים.
וְ ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַןְ " :ב ֵאר ַמיִם ַח ּיִים",
ֲהוָ ה ָא ִמינָא :לָ א ׁ ְשנָא ַר ִ ּבים וְ לָ א ׁ ְש ָנא י ִָחיד,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ָ ּב ָבא.
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רש"י
מתני'
בור הרבים .אי פסקי מיא
מדכרי אהדדי:
באר היחיד .נמי שרי דהא לא
פסקי מיא:
לבאר הרבים .דאיכא תרתי
למעליותא:
חגורה .היקף של חבלים:
גמ'
הוה אמינא דרבים אפי'
מכונסין .שרי ר''י בן בבא והאי
דקאמר באר הרבים משום ר'
עקיבא דאמר באר היחיד שרי
ואתא איהו למימר אע''ג דמים
חיים נינהו דרבים אין דיחיד לא
והכי קאמר אין עושין פסין
אפילו לבאר אלא של רבים:
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 .97כג ,א
ִמ ְׁשנָה
וְ עוֹ ד ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ָ ּב ָבא:
ַה ִ ּגי ָ ּנה וְ ַה ַ ּק ְר ּ ֵפףֶ ׁ ,ש ֵהן:
ּ
ּ
ש ָרה ְט ָפ ִחים,
ׁ ִש ְב ִעים ַא ָּמה וְ ׁ ִש ַיריִ יםַ ,על ׁ ִש ְב ִעים ַא ָּמה וְ ׁ ִש ַיריִ יםַ ,ה ּמו ָ ּּקפוֹ ת ָג ֵדר ָגבוֹ ַּה ֲע ָ ׂ
ְמ ַט ְל ְט ִלין ְ ּבתוֹ ָכ ּה.
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ָ ּב ּה שוֹ ֵמ ָירה,
אוֹ ֵ ּבית דִּ ָירה,
אוֹ ׁ ֶש ְּת ֵהא ְסמו ָּכה ָל ִעיר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
יח ו ְּמ ָע ָרה ְ -מ ַט ְל ְט ִלין ְ ּבתוֹ ָכ ּה.
ֲא ִפילּ ּו ֵאין ָ ּב ּה ֶא ָ ּלא בּ וֹ ר וְ ִ ׂ
ש ַ
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ֲא ִפילּ ּו ֵאין ָ ּב ּה ַא ַחת ִמ ָ ּכל ֵאלּ ּו ְ -מ ַט ְל ְט ִלין ְ ּבתוֹ ָכ ּה,
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ָ ּב ּה ׁ ִש ְב ִעים ַא ָּמה וְ ׁ ִש ַיריִ ים ַעל ׁ ִש ְב ִעים ַא ָּמה וְ ׁ ִש ַיריִ ים.
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ִאם ָהיְ ָתה ָא ְר ָ ּכ ּה יָ ֵתר ַעל ָר ְח ָ ּב ּהֲ ,א ִפילּ ּו ַא ָּמה ַא ַחת ֵ -אין ְמ ַט ְל ְט ִלין ְ ּבתוֹ ָכ ּה,
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ֲא ִפילּ ּו ָא ְר ָ ּכ ּה ּ ִפי ׁ ְשנַ יִ ם ְ ּב ָר ְח ָ ּב ּה ְמ ַט ְל ְט ִלין ְ ּבתוֹ ָכ ּה.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ַעאי:
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֵמ ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ,וַ ֲא ִפילּ ּו ִהיא ְ ּכ ֵבית כּ וֹ ר,
וְ ֵכן ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִמ ֶּמ ּנ ּו:
ַאנְ ׁ ֵשי ָח ֵצרֶ ׁ ,ש ׁ ּ ָש ַכח ֶא ָחד ֵמ ֶהן וְ לֹא ֵע ֵירב ָ -אסוּר ִמ ְ ּל ַה ְכנִ יס ו ְּלהוֹ ִציא,
ֲא ָבל ָל ֶהם מו ָּּתר.
וְ ֵכן ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִמ ֶּמ ּנוּ:
ּ
ׁ ֶש ּיוֹ ְצ ִאין ְ ּב ַע ְר ַק ְ ּב ִלין ְ ּב ֶפ ַסח.
ָחזַ ְר ִּתי ַעל ָ ּכל ַּת ְל ִמ ָידיו ו ִּב ַ ּ
אתי.
יק ׁ ְש ִּתי ִלי ָח ֵבר וְ לֹא ָמ ָצ ִ

ְ ּג ָמ ָרא
ַמאי ַּת ּנָא דְּ ָק ָתנֵי "וְ עוֹ ד"?
ִאילֵ ָימא ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָתנָא לֵ ּיה ֲח ָדא לְ חו ְּמ ָרא ,וְ ָק ָתנֵי ַא ֲח ִר ִיתי ִמ ׁ ּשוּם ָהכִ י ָק ָתנֵי "וְ עוֹ ד",
וְ ָהא ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ,דְּ ָתנָא לֵ ּיה ֲח ָדא לְ חו ְּמ ָרא וְ ָק ָתנֵי ַא ֲח ִר ִיתי ,וְ לָ א ָק ָתנֵי "וְ עוֹ ד"!
ָה ָתם ַ -א ְפ ַסקו ָּּה ַר ָ ּבנַן
ָהכָ א  -לָ א ַא ְפ ַסקו ָּּה ַר ָ ּבנַן.
וְ כָ ל ֵהיכָ א דְּ ַא ְפ ַסקו ּּה ַר ָ ּבנַן לָ א ָק ָתנֵי" :וְ עוֹ ד"?!
וְ ָהא ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר דְּ סו ָּּכה )כז ,א( דְּ ַא ְפ ַסקו ָּּה ַר ָ ּב ַנן וְ ָק ָתנֵי "וְ עוֹ ד"!
ָה ָתם ּ ְ -ב ִמ ְּיל ֵת ּיה הוּא דְּ ַא ְפ ַסקו ָּּה.
ָהכָ א ּ ְ -ב ִמ ְּיל ָתא ַא ֲח ִר ִיתי ַא ְפ ַסקו ָּּה.

רש"י
מתני'
שומירה .סוכת שומרין ואע''ג דהוקף
לדירה בית סאתים הוא דשרי טפי לא:
סמוכה לעיר .דהואיל וקרובה לביתו
דעתו להשתמש בה תמיד וכהוקף
לדירה דמי:
ובלבד שתהא שבעים אמה ושיריים על
שבעים אמה ושיריים .ולא יותר
ובגמרא פריך תנא קמא נמי הכי קאמר:
אם היה ארכה יותר על רחבה אפילו
אמה אחת .אע''ג דמיעט רחבה והוסיף
בארכה ואין בכולה אלא בית סאתים
אין מטלטלין דמרובע הוא דשרו רבנן
היכא דלא הוקף לדירה:
אנשי חצר ששכח כו' .ולמחר ביטל
רשותו לחברו שהיא אוסרת עליהן
מלהוציא מבתיהן לחצר:
ביתו אסור להכניס ולהוציא .לחצר
לצרכו:
אבל להן מותר .להביא כלי בתיהן
לביתו דרך חצר:
בערקבלין .שם מרור:
ובקשתי לי חבר .לשלשה דברים הללו
אם שמען מפיו ולא מצאתי ובגמרא
מפרש דגבי גינה וקרפף לא שרו יותר
מבית סאתים וגבי אנשי חצר סברי דאף
להם אסור ביתו אבל מבתיהן לחצר
פלוגתייהו
מפרש
ובגמ'
מותר
ובערקבלין סברי דלאו מרור הוא:
גמ'
מאי תנא .רבי יהודה בן בבא בגינה
וקרפף דלעיל:
דקאמר ועוד .דמשמע דאמר לעיל בה
חומרא אחריתי:
אילימא משום דאמר חדא לחומרא .גבי
פסין דאמר דאין עושין אותן אלא לבאר
הרבים והשתא קאמר חומרא אחריתי
דאע''ג דהוקף לדירה לא שרי טפי מבית
סאתים:
והא רבי יהודה בר אלעאי דתנא לעיל
חדא לחומרא .דאמר עד בית סאתים
אין טפי לא והדר תנא אחריתי יסלקנה
לצדדין ולא תנא ועוד משום דלאו בחדא
מלתא היא דרישא איירי במדת היקף
וסיפא איירי בביטול מחיצות:
אפסקוה רבנן .דקא תני אמרו לו לא
אמרו בית סאתים אלא לגינה כו':
וכל היכא דאפסקוה רבנן לא הוה תני
בה ועוד .אי שייך למימר בה כגון היכא
דרישא וסיפא בחדא מילתא:
והא ר' אליעזר דסוכה .דתנן במסכת
)סוכה ד' כז (.ר' אליעזר אומר י''ד
סעודות חייב אדם לאכול בסוכה
וחכמים אומרים אין לדבר קצבה ועוד
אמר ר' אליעזר מי שלא אכל לילי יו''ט
הראשון ישלים לילי יום טוב האחרון
אלמא משום דרישא וסיפא בסעודה
דסוכה ובחשבונן איירי תנא ועוד אע''ג
דאפסקוה ושמע מינה האי דלא תנא
בדרבי יהודה ועוד .משום דלא דמי הוא
ובדרבי יהודה בן בבא למה לי דתני
ליה:
התם .גבי סוכה במלתיה אפסקוה לא
אהדרו ליה רבנן אלא בסעודות אבל רבי
יהודה דמתני' לא איירי אלא בפסי
ביראות בית סאתים ואהדרו רבנן בגינה
וקרפף ודיר וסהר ולעולם טעמיה משום
הפסקה ולר' יהודה בן בבא דלא
אפסקיה תנא ועוד:

"עוֹשׂין ַפּ ִסּין ְל ִב ָיראוֹת"
ִ
מסכת עירובין פרק ב –
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יבא אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ֲא ִפיל ּו ֵאין ָ ּב ּה ֶא ָחד ִמכּ ֹל ֵאלּ ּו ְ -מ ַט ְל ְט ִלין ְ ּבתוֹ ָכ ּה,
]ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ָ ּב ּה ׁ ִש ְב ִעים ַא ָּמה וְ ׁ ִש ַיריִ ים ַעל ׁ ִש ְב ִעים ַא ָּמה וְ ׁ ִש ַיריִ ים"[.
כג,ב ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ַהיְינ ּו ַּת ּנָא ַק ָּמא )יח!(.
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו:
דָּ ָבר מו ָּעט.
דְּ ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
דָּ ָבר מו ָּעט יֵ ׁש ַעל ׁ ִש ְב ִעים ַא ָּמה וְ ׁ ִש ַיריִ ים ,וְ לֹא נָ ְתנ ּו ֲח ָכ ִמים בּ וֹ ׁ ִשיעוּר.
אתיִ ם?
וְ ַכ ָּמה ׁ ִשיעוּר ָס ַ
ַ ּכ ֲח ַצר ַה ִּמ ׁ ְש ָ ּכן".
ְמנָא ָהנֵי ִמ ֵּילי?
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
דְּ ָא ַמר ְק ָרא:
29
"אֹ ֶר ְך ֶה ָח ֵצר ֵמ ָאה ָב ַא ּ ָמה וְ רֹ ַחב ֲח ִמ ּׁ ִשים ַ ּב ֲח ִמ ּׁ ִשים" )שמות כז ,יח(
ָא ְמ ָרה ּתוֹ ָרה :טוֹ ל ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ,וְ ַס ֵ ּבב ֲח ִמ ׁ ּ ִשים.
ּ ַפ ׁ ְש ֵט ּיה דִּ ְק ָרא ְ ּב ַמאי ְּכ ִתיב?
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ַה ֲע ֵמד ִמ ׁ ְש ָּכן ַעל ְׂש ַפת ֲח ִמ ׁ ּ ִשים,
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּי ְֵהא ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ַא ָּמה לְ ָפנָיו ,וְ ֶע ְׂש ִרים ַא ָּמה לְ כָ ל רו ַּח וְ רו ַּח.

29

א ֶֹר ְך ֶהחָ צֵ ר ֵמ ָאה בָ ַא ָּמה ְור ַֹחב חֲ ִמ ׁ ּ ִשים ַ ּבחֲ ִמ ׁ ּ ִשים וקמה חמש אמות שש משזר ואדניהם נחושת

39

רש"י
רבי עקיבא היינו ת''ק .דאמרו לו לא אמרו בית
סאתים אלא לגינה ולקרפף אבל אם היה כו'
אלמא היכא דאיכא בית דירה אפי' טובא
ובשלא הוקף לדירה בית סאתים כר''ע:
איכא בינייהו דבר מועט .שבית סאתים יתר על
שבעים אמה ושיריים רבועים כדתני לקמן
לתנא קמא שרי בבית סאתים שלימים ולר'
עקיבא שבעים ושיריים על שבעים ושיריים ותו
לא כדקא אמרי' בהדיא וכמה הן סאתים כחצר
המשכן:
דבר מועט .לקמן מפרש לה:
מנא הני מילי .דמרבעינן ליה לחצר המשכן
לשער בו איסור שבת:
מאי בחמשים .הא רוחב חמשים וארכו מאה
דהכי כתיבי במדות הקלעים וכן לפאת צפון
באורך קלעים מאה אורך ורוחב החצר לפאת
קדמה מזרחה חמשים אמה:
אלא אמרה תורה טול חמשים .שארכו יתר על
רחבו וסבב חמשים הנותרים דהוו להו שבעים
אמות וד' טפחים מרובעין כיצד עשה מהן חמש
רצועות של עשר אמה רוחב וארכן חמשים
השכב האחת למזרח והאחת למערב הרי רחבה
שבעים וארכה חמשים עוד שים אחת לצפון
ואחת לדרום הרי שבעים על שבעים אלא
שהקרנות פגומין לכל קרן וקרן עשר על עשר
מפני התוספת שהוספת טול מן החמשים ארבע
חתיכות של י' על י' ושים בארבע קרנות
ונתמלאו נשארה רצועה אחת של עשר על עשר
אמות שהיא ששים טפחים על ששים טפחים
ועשה אותן ל' רצועות של שני טפחים )הרי ל'
רצועות אורך כל אחת ואחת עשר אמה( שכולן
הן ג' מאות אמות תן ע' לכל רוח הרי שבעים וד'
טפחים על שבעים וד' טפחים אלא שהקרנות
פגומין טפחיים על טפחיים נשארו בידך עשרים
אמה טול מהן שמונה טפחים ושים לקרנות
ונתמלאו ונשארו בידך י''ח אמה וד' טפחים
ברוחב טפחיים והיינו דבר מועט שאם באת
לחלקו ולהקיף בהן אין מגיע התוספת לרוחב ב'
שלישי אצבע דהא בעית למעבד מיניה רצועה
של רפ''ג אמות וד' טפחים אורך להקיף ארבע
הרוחות:
פשטיה דקרא .לענין משכן:
במאי כתיב .בחמשים דקרא מאי היא:
העמד משכן על שפת .שכלין שם החמשים של
חצר משנכנסים לה בפתחה של מזרח:
כדי שיהו חמשים אמה .של חצר לפני המשכן:
ועשרים לכל רוח .שהמשכן ארכו ל' כדכתיב
)שמות כו( עשרים קרשים ורוחב הקרש אמה
וחצי ורחבו של משכן תופש עשר אמות כדכתיב
ששה קרשים שהן תשע אמות ושני קרשים
למקוצעות שהן ג' אמות רוחב והאמה מכאן
והאמה מכאן לכסות עוביין של קרשים של צלע
ארכו אמה וחצי אמה מכאן וחצי אמה מכאן
להשלים ולמלא החלל לעשר וכשאתה מעמידו
לסוף חמשים ובאמצע רחבה של חצר נשארו
מהחמשים על חמשים של חצר עשרים אמות
לשלש הרוחות אלא שעובי הקרשים ממעט מהן
אמה לכל צד והכא חללה חשיב ועובי הכתלים
בכלל העשרים של כל רוח ולפניו למזרחו לא היו
קרשים אלא מסך והיינו וילון:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .99כג ,ב
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ִאם ָהיְ ָתה ָא ְר ָ ּכ ּה – ] ֲא ִפילּ ּו ַא ָּמה ַא ַחת ֵ -אין ְמ ַט ְל ְט ִלין ְ ּבתוֹ ָכ ּה"[.
וְ ָה ַת ְניָא:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ּ
ִאם ָהיְ ָתה ָא ְר ָ ּכ ּה יָ ֵתר ַעל ִפי ׁ ְשנַ יִ ם ְ ּב ָר ְח ָ ּב ּהֲ ,א ִפילּ ּו ַא ָּמה ַא ַחת ֵ -אין ְמ ַט ְל ְט ִלין ְ ּבתוֹ ָכ ּה"!
ֲא ַמר ַרב ֵ ּב ָיבי ַ ּבר ַא ַ ּביֵי:
ִיתין,
ִּכי ְּתנַן נ ִַמי ַמ ְתנ ִ
י ֵָתר ַעל ּ ִפי ׁ ְש ַניִם ְ ּב ָר ְח ָ ּב ּה ְּתנַ ן.
ִאי ָהכִ יַ ,היְינ ּו ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי!
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו:
ִריבּ ו ָּעא דְּ ִר ְ ּיבעו ַּה ַר ָ ּבנַן.

רש"י
ארכה יתר משנים ברחבה.
כחצר המשכן הוא דשרי ואע''ג
דלא מרבעה והיינו אורך כשנים
ברוחב אבל טפי משנים ברוחב
לא מישתרי:
היינו רבי יוסי .דאמר ארכה
אפילו פי שנים ברחבה:
איכא בינייהו ריבועא דריבעוה
רבנן .ר''א סבר ארכה יותר
משנים ברחבה אין מטלטלין
ומיהו עיקרה ארכה פי שנים
ברחבה כדכתיב ולית ליה
ריבועא ומיהו אי מרבעא לא
מיתסרא בהכי כדקתני אם היה
ארכה יותר משנים ברחבה אין
מטלטלין הא בציר מפי שנים
מטלטלין ורבי יוסי סבר
מרובעת עיקר ולכתחילה אורויי
מורינן הכי ומיהו אפילו ארכה
פי שנים ברחבה שריא
ומדקאמר אפי' מכלל דמעיקרא
לאו הכי הוא:

"עוֹשׂין ַפּ ִסּין ְל ִב ָיראוֹת"
ִ
מסכת עירובין פרק ב –
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" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
] ֲא ִפילּ ּו ָא ְר ָ ּכ ּה ּ ִפי ׁ ְשנַ יִ ם ְ ּב ָר ְח ָ ּב ּה ְמ ַט ְל ְט ִלין ְ ּבתוֹ ָכ ּה"[.
ִא ְית ַמר:
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
וְ ַרב ֵ ּב ָיבי ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא.
וְ ַּת ְרוַ יְיה ּו לְ קו ָּּלא.
וּצְ ִריכָ א.
דְּ ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַןֲ " :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי" ֲהוָ ה ָא ִמינָאַ :עד דְּ ִא ָּיכא ׁשוֹ ֵמ ָירה אוֹ ֵ ּבית דִּ ָירה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןֲ :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא.
וְ ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַןֲ " :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא",
ֲהוָ ה ָא ִמי ָנא :דַּ ֲא ִר ְיך ו ְּק ִטין  -לָ א.
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןֲ :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.

41

רש"י
הלכה כרבי יוסי .דלא בעי
מרובעת:
והלכה כר' עקיבא .דלא בעי
מוקפת לדירה:
ותרווייהו .הנך שמעתתא
דשמואל לקולא:
הוה אמינא .דשמואל דירה בעי
כר''י בן בבא ובארכה יותר על
רחבה כרבי יוסי סבר לה:
אריך וקטין לא .דהא ר''ע
מרובע בעי:
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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אתיִ ם ׁ ֶשהו ַ ּּקף ַלדִּ ָירה,
" ַק ְר ּ ֵפף ׁ ֶשהוּא יוֹ ֵתר ִמ ֵ ּבית ָס ַ
נִ זְ ַרע רוּבּ וֹ ֲ -ה ֵרי הוּא ַ ּכ ִ ּגי ָ ּנה ,וְ ָאסוּר.
נִ ַּטע ְ ּברוּבּ וֹ ֲ -ה ֵרי הוּא ְ ּכ ָח ֵצרּ ,ומו ָּּתר".
"נִ זְ ַרע רוּבּ וֹ ".
ּ
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ְב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע:
אתיִם.
לָ א ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא :יוֹ ֵתר ִמ ֵ ּבית ָס ַ
אתיִם  -מו ָּּתר.
ֲא ָבל ֵ ּבית ָס ַ
ְּכ ַמאן?
ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.

דִּ ְתנַן:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ֶא ָחד ַ ּג ּגוֹ ת וְ ֶא ָחד ֲח ֵצירוֹ ת וְ ֶא ָחד ַק ְר ּ ֵפיפוֹ ת ְ -ר ׁשוּת ַא ַחת ֵהן ַל ֵ ּכ ִלים ׁ ֶש ׁ ּ ָש ְב ּת ּו ְ ּבתוֹ ָכן.
לֹא ֵ ּכ ִלים ׁ ֶש ׁ ּ ָש ְבת ּו ְ ּבתוֹ ְך ַה ַ ּביִ ת" )פט.(.
לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן נ ִַמי,
ֵּכיוָ ן דְּ ּנִזְ ַרע רוּבּ וֹ ָ -הוֵ י ַההוּא ִמיעו ָּטא.
כד,א ָ ּב ֵטיל לֵ ּיה לְ גַ ֵ ּבי רו ָ ּּב ּה.
אתיִם  -וְ ָאסוּר.
וַ ֲהוָ ה לֵ ּיה ַק ְר ּ ֵפף יוֹ ֵתר ִמ ֵ ּבית ָס ַ
ֶא ָּלא ִאי ִא ְית ַמרָ ,הכִ י ִא ְית ַמר:
ָהא ִמיעו ָּטא ָ ׁ -ש ֵרי.
ֲא ַמר ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע:
אתיִם,
לָ א ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא דְּ לָ א ָהוֵ י ֵ ּבית ָס ַ
אתיִם – ָאסוּר.
ֲא ָבל ֵ ּבית ָס ַ
ְּכ ַמאן?
ְּכ ַר ָ ּבנַן.
וְ ַרב י ְִר ְמיָה ִמדִּ ְיפ ִּתי ַמ ְתנֵי לְ קו ָּּלא,
ָהא ִמיעו ָּטא – ׁ ָש ֵרי.
ֲא ַמר ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע:
אתיִם ָ -אסוּר.
אתיִ םֲ ,א ָבל יוֹ ֵתר ִמ ֵ ּבית ָס ַ
לָ א ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא ֵ ּבית ָס ַ
כְ ַמאן?
ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.

רש"י
נזרע רובו .בזרעונים ביטל דירתו
דבזרעונים לא דיירי אינשי והוה ליה
גינה ואסור לטלטל אף בשאינו נזרע
דבטיל ליה לגבי רובא אבל בנוטע
אילנות לא ביטל דירתו דאורחא
להסתופף בצל אילנות תמיד:
אלא .שיש באותו מקום זריעה יותר
מבית סאתים דנעשה כרמלית דקרפף
יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה
כרמלית היא ושאינו נזרע הוי חצר
פרוצה במלואה לכרמלית לפיכך כולו
אסור:
אבל בית סאתים .דבלאו דירה שרי
באנפי נפשיה הכא נמי שרי ואף על גב
דמקום זריעה הוי קרוי קרפף ושאינו
נזרע הוי חצר ופרוצין זה לזה שאין
מחיצה ביניהן אפילו הכי לא אסרי
אהדדי הואיל ודחד גברא הוא ורבי
שמעון היא דאמר רשות קרפף וחצר לא
אסרי אהדדי אפילו היא של ב' בעלי
בתים :כדתנן רבי שמעון אומר אחד
חצרות ואחד קרפיפות ואחד גגות רשות
אחד הן .לטלטל מזה לזה לכלים
ששבתו בתוכן ואפילו הן של בעלים
הרבה אבל לא לכלים ששבתו בתוך
הבית והוציאן לחצר אסור להוציאן
מחצר לקרפף או לגג דבית וקרפף שתי
רשויות הן ואפילו דחד גברא:
בטיל לגבי רובה .והוי כאילו נזרע כולו:
והוה ליה קרפף יותר מבית סאתים.
ואע''ג דהוקף לדירה חשוב כלא הוקף
לדירה דהא הוי כולו גינה ובגינה לא
מהני הוקף לדירה:
דלא הוי .ההוא מיעוט דנזרע בית
סאתים דלא חשיב להבדל מן החצר
ולהקרות לו שם לבדו:
אבל בית סאתים .נקרא קרפף שלא
הוקף לדירה ואע''ג דאילו הוה באנפי
נפשיה כבית סאתים לא מיתסר הכא
דנפרץ לחצר וחצר נפרצה לו קיימא לן
דאסור לטלטל מקרפף לחצר דהוי
רשות הנפרצה למקום האסור לה
ואוסרין הרשויות זו לזו ואין מטלטלין
לא בזה ולא בזה:
כמאן .אמרינן דשתי רשויות נינהו:
כרבנן .דפליגי עליה דר'''ש בפ' כל גגות
)דף פט (.ואמרי כל חד וחד רשות לעצמו
ואע''ג דליכא דיורין בהו דליסרו אהדדי
אין מטלטלין מזה לזה:
לקולא .דאפילו המיעוט בית סאתים
דמיקרי קרפף כיון דבאנפי נפשיה שרי
השתא נמי שרי ולא אסרי אהדדי דאילו
היה מחיצה ביניהן הוה שרי לטלטולי
מזה לזה כר'''ש והשתא דנפרצו זה לזה
לא נפרצו לרשות האסור לה אבל יותר
מבית סאתים נעשה כרמלית ובהא
אפילו ר''ש מודה דאין מטלטלין מחצר
לקרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף
לדירה והכא דנפרצו זה לזה הרי כל
אחד נפרץ למקום האסור לו:

"עוֹשׂין ַפּ ִסּין ְל ִב ָיראוֹת"
ִ
מסכת עירובין פרק ב –

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .102כד ,א
"נִ ַּטע ְ ּברוּבּ וֹ ֲ -ה ֵרי הוּא ְ ּכ ָח ֵצר ,וּמו ָּּתר".
ָא ַמר ָמר 30יְהו ָּדה ָא ַמר ֲא ִב ִימי:
ש ּויִין ִאצְ ַט ְ ּבלָ אוֹ ת.
וְ הוּא ׁ ֶש ֲע ׂ
וְ ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר:
ש ּויִין ִאצְ ַט ְ ּבלָ אוֹ ת.
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין ֲע ׂ
ָמר יְהו ָּדה ִא ְקלַ ע לְ ֵבי ַרב הוּנָ א ַ ּבר יְהו ָּדה,
ֲחזַ נְה ּו לְ ָהנְה ּו דְּ לָ א ֲע ִב ִידי ִאצְ ַט ְ ּבלָ אוֹ ת ,וְ ָקא ְמ ַטלְ ְטלֵ י ְ ּבגַ ַ ּויְיה ּו.
ֲא ַמר לֵ ּיה :לָ א ָס ַבר לָ ּה ָמר לְ ָהא דַּ ֲא ִב ִימי?
ֲא ַמר לֵ ּיהֲ :אנָאְּ ,כ ַרב נ ְַח ָמן ְס ִב ָירא לִ י.

30

ע"פ כתבי יד ,וע"פ המקבילה חולין מח.
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רש"י
איצטבלאות .נטועין
שורות ונאה לשבת שם:
לבי רב הונא .ויותר מבית
סאתים הוה והוקף לדירה
וניטע אחרי כן:
שורות
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ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
אתיִ ם ׁ ֶשלּ א הו ַ ּּקף לַ דִּ ָירהֵּ ,כיצַ ד הוּא עוֹ ֶׂשה?
ַק ְר ּ ֵפף יוֹ ֵתר ִמ ֵ ּבית ָס ַ
ּפוֹ ֵרץ בּ וֹ ּ ִפ ְירצָ ה יוֹ ֵתר ֵמ ֶע ֶׂשר ,וְ גוֹ ְדרוֹ  ,ו ַּמ ֲע ִמידוֹ ַעל ֶע ֶׂשר ,וְ מו ָּּתר.
ִא ַ ּיב ֲעיָא לְ ה ּו:
ּ ָפ ַרץ ַא ָּמה וְ גָ ַדר,
ַא ָּמה ,ו ָּפ ַרץ ַא ָּמה וּגְ ָד ָר ּהַ ,עד ׁ ֶש ִה ׁ ְשלִ ימוֹ  ,לְ יוֹ ֵתר ֵמ ֶע ֶׂשרַ ,מהוּ?
ֲא ַמר לֵ ּיה:
לָ או ַהיְינ ּו דִּ ְתנַן:
" ָ ּכל ְ ּכ ֵלי ַ ּב ֲע ֵלי ָב ִּתיםִ ׁ ,שיעו ָּרןּ ְ ,כ ִר ּמוֹ נִ ים" )כלים יז,א(.
ו ָּב ֵעי ִחז ְִק ּיָה:
ִיקב ְּכמוֹ צִ יא זַ יִת ו ְּס ָתמוֹ  ,וְ ָחזַ ר וְ נ ַ ּ
נ ַּ
ִיקב ְּכמוֹ צִ יא זַ יִת ו ְּס ָתמוֹ ַ ,עד ׁ ֶש ִה ׁ ְשלִ ימוֹ לְ מוֹ צִ יא ִר ּמוֹ ןַ ,מה ּו?
וַ ֲא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִיתה לָ נ ּו:
ַר ִ ּביָ ׁ ,שנ ָ
" ַסנְ דָּ ל ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ְס ָקה ַא ַחת ֵמ ָאזְ נָ יו וְ ִת ְ ּ
יקנָ ּה ָ -ט ֵמא ִמ ְד ָרס.
נִ ְפ ְס ָקה ׁ ְשנִ ָ ּיה ,וְ ִת ְ ּ
יקנָ ּה ָ -טהוֹ ר ִמן ַה ִּמ ְד ָרס.
ֲא ָבל ָט ֵמא ַמ ַ ּגע ִמ ְד ָרס" )כלים כו,ד(.
ּ
ּ
אשוֹ נָה?
ְימא ִר ׁ
וְ ָא ְמ ַר ְּת ֲעלָ ּהַ :מאי ׁ ְשנָא ִר ׁ
ְימא ׁ ְש ִניָהְ ׁ ,ש ִניָה נ ִַמיָ ,הא ָקי ָ
אשוֹ נָה דְּ ָהא ָקי ָ
וְ ָא ְמ ַר ְּת לָ ן ֲעלָ ּהָ ּ :פ ִנים ֲח ָד ׁשוֹ ת ָ ּבא ּו לְ כָ אן.
ָהכָ א נ ִַמי ָ ּ -פנִים ֲח ָד ׁשוֹ ת ָ ּבא ּו לְ כָ אן.
ָק ֵרי ֲעלֵ ּיה:
לֵ ית דֵּ ין ַ ּבר ֱאינ ַׁש.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ְּכגוֹ ן דֵּ ין ַ ּב ְרנ ַׁש.

רש"י
קרפף יותר מבית סאתים שלא
הוקף לדירה .ואחרי כן בנה
אצלו דירה ואמרי' לקמן הוקף
שלא לדירה ולבסוף פתח לו
פתח דירת ביתו לא מהני:
כיצד הוא עושה פורץ לו פרצה
יותר מעשר .דהוי כמי שאין בו
מחיצות וגודר וסותם אותה
פירצה ומעמידה על עשר והוי
כפתח ולבסוף הוקף לדירה
שנפתחה לו דלעולם בעינן
שיגדור יותר מעשר אמות דאי
פריץ עשר לבד וגדרה לא חשיב
ההוא היקף לשם דירה אלא
כמי שעשה פתח דעד עשר
לעולם הוי פתח:
פרץ אמה .אצל סתימה וגדרה
ועוד פרץ אמה אצל סתימת
אמה החדשה וגדרה דלא פרץ י'
אמות כאחד ולא גדר עשר
אמות בבת אחת אלא מעט היה
פורץ וגודר מיד:
עד שהשלימו ליותר מעשר .מי
אמרינן כיון דלא פרץ י' בבת
אחת ולא גדר בבת אחת לא
הויא היקף בזו לשם דירה או
דילמא כיון דהשתא מיהא הוי
החידוש של היקף יותר מעשר
חשיב היקף לשם דירה:
כל כלי בעלי בתים .לגבי כלי עץ
תנינן לה במסכת כלים )פי''ז
מ''א(:
לטהר
כרמונים.
שיעורן
מטומאתן אבל פחות מכאן
חייס עליה ולא מבטיל ליה
שיעורן כרמונים .ניקב כמוציא
רמון טהור:
וחזר וניקב .אצל הסתימה:
ותיקנה .הוא הדין כי לא תיקנה
נמי עדיין טמא מדרס הוא והא
דנקט תיקנה לרבותא דאי לאו
הכי תו לא איצטריך למימר
נפסקה השניה וכו':
טהור מן המדרס .דתו לא הוה
כלי ולא חזי למדרס מלטמא תו
אדם וכלים :אבל כלי הוא דחזי
ועדיין
אחרינא
לתשמיש
טומאת מגע מדרס עליו שהרי
בשעת פרישתו מן האוזן שעדיין
הוא מדרס לקבל טומאה לטמא
כלים קיבל טומאה מאביו והוי
ראשון לטומאה ומטמא אוכלין
ומשקין:
פנים חדשות .אין אזנים הללו
ממנו ומשניתקנו לא דרסן הזב
ומטומאה הראשונה טיהרו
שהרי אין זה סנדל ראשון:
לית דין בר נש .אלא מלאך:
כגון דין בר נש .אדם גדול:

"עוֹשׂין ַפּ ִסּין ְל ִב ָיראוֹת"
ִ
מסכת עירובין פרק ב –

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .104כד ,א
ָא ַמר ַרב ָּכ ֲהנָ א:
ְר ָח ָבה ׁ ֶש ֲאחוֹ ֵרי ַה ָ ּב ִתים ֵ -אין ְמ ַטלְ ְטלִ ין בּ וֹ ֶא ָּלא ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת.
וְ ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ִאם ּ ָפ ַתח לוֹ ּ ֶפ ַתח  -מו ָּּתר לְ ַטלְ ֵטל ְ ּבכוּלּ וֹ ,
ּ ֶפ ַתח ַמ ִּתירוֹ .
וְ לָ א ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא:
ׁ ֶש ּ ָפ ַתח וּלְ ַב ּסוֹ ף הו ַ ּּקף,
ֲא ָבל הו ַ ּּקף וּלְ ַב ּסוֹ ף ּ ָפ ַתח  -לֹא.
" ּ ָפ ַתח וּלְ ַב ּסוֹ ף הו ַ ּּקף" – ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
לָ א ,צְ ִריכָ א  -דְּ ִאית ֵ ּב ּיה ֵ ּבי דָּ ֵרי.
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא:
ַאדַּ ֲע ָתא דְּ ֵבי דָּ ֵרי ַע ְבדֵּ ּיה.
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רש"י
רחבה שאחורי הבתים .ואין
פתח הבית פתוח לה הויא
מוקפת שלא לדירה ואי יותר
מבית סאתים היה אין מטלטלין
בה אלא בארבע אמות:
ואם פתח לו פתח .מן הבית:
פשיטא .דבפתח ולבסוף הוקף
שרי שהרי הוקף לשם פתח:
לא צריכא דאית ביה בי דרי.
גורן אחר הבית קודם היקף
הרחבה:
מהו דתימא אדעתא דבי דרי
פתחיה .ולאו אדעתא להקיף
שם רחבה:

46

דוּרה
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 .105כד ,א -ב
אתיִ ם ׁ ֶשהו ַ ּּקף לַ דִּ ָירה,
ַק ְר ּ ֵפף יוֹ ֵתר ִמ ֵ ּבית ָס ַ
וְ נ ְִת ַמ ֵּלא ַמיִםַ ,סבוּר ַר ָ ּבנַן לְ ֵמ ַימר ִּכזְ ָר ִעים דָּ מ ּו וַ ֲא ִסיר.
ֲא ַמר לְ ה ּו ַרב ַא ָ ּבא ֲאחו ַּּה 31דְּ ַרב ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ְמ ׁ ַש ְר ׁ ִש ּיָא:
ָהכִ י ָא ְמ ִרינַן ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָר ָבא:
ַמיִם ִּכנ ְָט ִעים דָּ מוּ ,וְ ׁ ָש ֵרי.
כד,ב ֲא ַמר ַא ֵמ ַימר:
יש ָּתא,
וְ הוּא דְּ ָחזְ יָין לְ ַת ׁ ְש ִמ ׁ ְ
יש ָּתא – לָ א.
ֲא ָבל לָ א ַחזְ יָין לְ ַת ׁ ְש ִמ ׁ ְ
ֲא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
יש ָּתא נ ִַמי ,לָ א ֲא ָמ ָרןֶ ,א ָּלא:
ו ְּד ָחזְ יָין לְ ַת ׁ ְש ִמ ׁ ְ
אתיִם,
ׁ ֶש ֵאין ְ ּבעו ְּמקוֹ יוֹ ֵתר ִמ ֵ ּבית ָס ַ
אתיִם ָ -אסוּר.
ֲא ָבל ִאם י ֵׁש ְ ּבעו ְּמקוֹ יוֹ ֵתר ִמ ֵ ּבית ָס ַ
וְ לָ או ִמ ְּיל ָתא ִהיא,
ִמידִּ י דַּ ֲהוָ ה ַא ַּכ ְריָא דְּ ֵפ ֵירי.
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ע"פ מסורת הש"ס.

רש"י
דחזו לתשמישתא .לשתיה דאין
לך דירה מעולה מזו:
שאין בעומקו יותר על בית
סאתים .כלומר שאין עומקו של
מים נפשט ברוחב יותר על בית
סאתים ועומקו של סתם מים
לבטל מקומו מדין קרקע י'
טפחים כדאמרינן במסכת שבת
)דף ק (:ואם היה רקק מים וכו'
כמה רקק מים .פחות מי'
טפחים:
כריא דפירי .כרי של פירות
גבוה עשרה ורוחב כרוחב בית
כור לא בטלה תורת דירה משם
ומים הראוין לשתיה כפירות
דמי ל''א מידי דהוה אכריא
דפירי שוחה עמוקה שמצניעין
שם פירות שאע''פ שעמוקין שם
הרבה נוטלים מהן בשבת:

"עוֹשׂין ַפּ ִסּין ְל ִב ָיראוֹת"
ִ
מסכת עירובין פרק ב –

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .106כד ,ב – כה ,א
ַה ִהיא ְר ָח ָבה ,דַּ ֲהוָ ִאי ְ ּב ּפוּם נַ ֲה ָרא,
דְּ ַחד ִ ּג ּ ָיסא ֲהוָ ה ּ ְפ ִת ַיח לְ ָמ ָתא,
וְ ַחד ִ ּג ּ ָיסא ֲהוָ ה ּ ְפ ִת ַיח לִ ׁ ְש ִביל ׁ ֶשל ְּכ ָר ִמים.
ּו ׁ ְש ִביל ׁ ֶשל ְּכ ָר ִמים ֲהוָ ה ָסלֵ יק לְ גו ָּדא דְּ נ ֲַה ָרא.
ֲא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ֵהיכִ י נ ֲַע ֵביד?
יצה ַא ּגו ָּדא דְּ נַ ֲה ָרא ֵ -אין עוֹ ִׂשין ְמ ִחי ָ ּצה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ְמ ִחי ָ ּצה!
לֵ ֲע ֵביד לֵ ּיה ְמ ִח ָ ּ
וְ לֵ ֲע ֵביד לֵ ּיה צו ַּרת ַה ּ ֶפ ַתח ַא ּפו ָּמא דִּ ׁ ְש ִביל ׁ ֶשל ְּכ ָר ִמים ָ -את ּו ְ ּג ַמ ֵּלי ׁ ָש ְדיָין לֵ ּיה.
ֶא ָּלאֲ ,א ַמר ַא ַ ּביֵי:
לֵ ֲע ֵביד לֶ ִחי ַא ּ ִפ ְית ָחא דִּ ׁ ְש ִביל ׁ ֶשל ְּכ ָר ִמים,
דְּ ִמגּוֹ דִּ ְמ ַה ְניָא לִ ׁ ְש ִביל ׁ ֶשל ְּכ ָר ִמים,
ְמ ַה ּנֵי נ ִַמי לָ ְר ָח ָבה.
ֲא ַמר לֵ ּיה ָר ָבא:
אמר ּו לֶ ִחי מוֹ ִעיל לִ ׁ ְש ִביל ׁ ֶשל ְּכ ָר ִמים דְּ ָעלְ ָמא!
יֹ ְ
ֶא ָּלאָ ,א ַמר ָר ָבא:
ָע ְב ִדינַן לֵ ּיה לֶ ִחי לְ ִפ ְית ָחא דְּ ָמ ָתא,
דְּ ִמגּוֹ דִּ ְמ ַה ּנֵי לֵ ּיה לֶ ִחי לְ ָמ ָתאְ ,מ ַה ּנֵי נ ִַמי לָ ְר ָח ָבה.
ִהלְ ָּכ ְךִ :טלְ טוּלֵ י ְ ּב ָמ ָתא ּגו ָּפ ּה ָ ׁ -ש ֵרי,
ִטלְ טוּלֵ י ָ ּב ְר ָח ָבה ּגו ָּפ ּה – ׁ ָש ֵרי.
ּ
ִמ ָּמ ָתא לִ ְר ָח ָבה ו ֵּמ ְר ָח ָבה לְ ָמ ָתא – ְפלִ יגֵ י ָ ּב ּה ַרב ַא ָחא וְ ָר ִבינָ א:
ַחדָ :א ַסר.
וְ ַחדָ ׁ :ש ֵרי.
כה,א ַמאן דְּ ׁ ָש ֵרי  -דְּ ָהא לֵ ָּיכא דִּ ּיו ִּרין.
ו ַּמאן דְּ ָא ַסר  -זִ ְימנִין דְּ ָהוֵ י ָ ּב ּה דִּ ּיו ִּרין ,וְ ָא ֵתי לְ ַטלְ טוּלֵ י.
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רש"י
ההיא רחבה .יותר מבית סאתים הוה ולא הוקפה
לדירה:
פום נהרא .שם מקום:
חד גיסא פתוח למתא .למבוי שבעיר שכלה לרחבה
זו:
שביל של כרמים .דיורין היו בו:
היכי ניעביד .למשרינהו לכולהו שהרי רחבה זו
כרמלית היא ואוסרת כל המבוי ואת השביל שיש
לו שלש מחיצות דהא גודא דנהרא מחיצה
מעלייתא היא שגובהה עשרה אבל הרחבה אוסרתן
לפי שפרוצין הן במילואן לכרמלית והא דאמרינן
בפ''ק )ד' ז (.אם היה מבוי כלה לרחבה אין צריך
כלום במוקפת לדירה והיו בה דיורין קאמר
כדמפליג התם בין עירבו ללא עירבו אבל רחבה
כרמלית אסור כדאמרינן בההיא שמעתא בקעה
מכאן ובקעה מכאן כו':
היכי ניעביד .להתיר את כולם שהיו רוצין מעכשיו
להשתמש בהם בני העיר ולהיותה מוקפת לדירה
ושוב לא תיהוי כרמלית ותהא היא בכולן מותרת
ואמרינן לעיל הוקף ולבסוף פתח לא מהני וגדר של
אבנים היתה רחבה זו מוקפת וקשה להם לפרוץ
פירצה יותר מעשר ולגדרה לדירה אדעתא
דלישתמשו בה בני מבוי ושביל מהשתא וליהוי
כפתח ולבסוף הוקף כדשמואל:
ניעביד ליה מחיצה .של קנים:
אגודא דנהרא .כלומר להו שביל כמוסף על הרחבה
דניהוי רחבה ושביל חד וניהוי הך מחיצה דעבדינן
בשביל אדעתא דדירה דלישתמשו מהשתא בני
שביל ברחבה כאילו עבדינן לה ברחבה גופה לדירה
דהוי פתח ולבסוף הוקף:
אין עושין מחיצה על גבי מחיצה .כיון דגודא
גבוהה עשרה כל מה שמוסיפין עליה הגבהת אותה
מחיצה עצמה הויא שהרי אם היה מגביה כל
מחיצת הרחבה לדירה לא מהני עד שיפרוץ בה
פירצה האוסרתה ויחזור ויגדור לדירה:
ליעביד ליה צורת הפתח אפומא דשביל של
כרמים .דפתוח לרחבה דמגו דמהני לשביל שלא
יהא פרוץ לרחבה שאפילו היה פתוח לרה''ר מועיל
לו ליהני נמי לרחבה להיות לה תוספת זה היקף
לדירה:
אתו גמלי .הבאין לשתות מן העיר דרך מבוי
לרחבה ומשם לשביל ולנהר:
שדיין ליה .שהיה פתח השביל צר להן ועכשיו הוא
דוחקן:
לחי .הנעוץ בארץ ועביו משהו ואין גמלין נוגעין בו:
דמיגו דמהני לשביל .לטלטל בו דלא הוי השתא
פרוץ לכרמלית:
מהני נמי לרחבה .להיות לה היקף לדירה ויתירנה
לטלטל בה ובלאו מיגו לא מישתריא דהא פתח
שבין רחבה לשביל לא היה יותר מי' וכל כמה
דסתים ליה לדירה לאו כלום היא דהא כל פתח
סתימה מעלייתא היא וסתום ועומד הוא:
לשביל של כרמים דעלמא .דלא סליק לגודא
דנהרא והוי ליה כמבוי מפולש ויאמרו שאין צריך
תיקון אלא בראשו אחד כי האי:
דמיגו דמהני למתא .לטלטל במבוי כדאמרינן
בפרק קמא )דף ז (.סרטיא מכאן ובקעה מכאן
עושה צורת הפתח מכאן ולחי או קורה מכאן והכא
נמי ליעבדו בראש המבוי הפתוח לרשות הרבים
צורת פתח והאי לחי דלצד הרחבה שרי ליה:
טלטולי במתא גופה שרי .דהא שרינן לה בהאי לחי
ואפילו היא והרחבה אסורים זה עם זה שניהן
משתמשין לעצמן כשתי חצירות ופתח ביניהן וכן
ברחבה גופה:
דלית בה דיורין .שיאסרו על .בני מבוי הלכך רשות
בני מבוי הוא ובני שביל לא אסרי עלה דהוי כחצר
קטנה שנפרצה לגדולה דגדולה מותרת וקטנה
אסורה ושביל לא מתקנינן ליה גזרה שמא יאמרו
לחי מועיל לשביל דעלמא:
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 .107כה ,א
יבא אוֹ ֵמר:
]" ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ֲא ִפיל ּו ֵאין ָ ּב ּה ֶא ָחד ִמכּ ֹל ֵאלּ ּו ְ -מ ַט ְל ְט ִלין ְ ּבתוֹ ָכ ּה,
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ָ ּב ּה ׁ ִש ְב ִעים ַא ָּמה וְ ׁ ִש ַיריִ ים ַעל ׁ ִש ְב ִעים ַא ָּמה וְ ׁ ִש ַיריִ ים".
...
וְ ַרב ֵ ּב ָיבי ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא[.
אתיִ ם ׁ ֶשלּ א הו ַ ּּקף לַ דִּ ָירה ו ָּבא לְ ַמ ֲעטוֹ ,
ַק ְר ּ ֵפף יוֹ ֵתר ִמ ֵ ּבית ָס ַ
ִמ ֲיעטוֹ ְ ּב ִאילָ נוֹ ת  -לָ א ָהוֵ י ִמיעוּט.
ָ ּבנָה בּ וֹ ַע ּמוּד ָ ּגבוֹ ַּה ֲע ָׂש ָרה וְ ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעה ָ -הוֵ י ִמיעוּט.
לשה  -לָ א ָהוֵ י ִמיעוּט.
ּ ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְש ׁ ָ
לשה וְ ַעד ַא ְר ָ ּב ָעה:
ִמ ׁ ּ ְש ׁ ָ
ַר ָ ּבה ָא ַמרָ :הוֵ י ִמיעוּט,
וְ ָר ָבא ָא ַמר :לָ א ָהוֵ י ִמיעוּט.
" ַר ָ ּבה ָא ַמרָ :הוֵ י ִמיעוּט"  -דְּ ָהא נ ֵָפיק לֵ ּיה ִמ ּתוֹ ַרת לָ בוּד.
" ָר ָבא ָא ַמר :לָ א ָהוֵ י ִמיעוּט" ֵּ -כיוָ ן דְּ לָ א ָהוֵ י ָמקוֹ ם ַא ְר ָ ּב ָעה לָ א ֲח ׁ ִשיב.
ִה ְר ִחיק ִמן ַהכּ וֹ ֶתל ַא ְר ָ ּב ָעה ,וְ ָע ָׂשה ְמ ִחי ָ ּצה – הוֹ ִעיל.
לשה  -לֹא הוֹ ִעיל.
ּ ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְש ׁ ָ
לשה וְ ַעד ַא ְר ָ ּב ָעה:
ִמ ׁ ּ ְש ׁ ָ
ַר ָ ּבה ָא ַמר :הוֹ ִעיל.
ָר ָבא ָא ַמרֵ :אינוֹ מוֹ ִעיל.
" ַר ָ ּבה ָא ַמר :הוֹ ִעיל"  -דְּ ָהא נָ ֵפיק לֵ ּיה ִמ ּתוֹ ַרת לָ בוּד.
" ָר ָבא ָא ַמרֵ :אינוֹ מוֹ ִעיל" ֵּ -כיוָ ן דְּ לָ א ָהוֵ י ָמקוֹ ם ַא ְר ָ ּב ָעה ,לָ א ֲח ׁ ִשיב.
ַרב ִׂש ִימי ַמ ְתנֵי לְ קו ָּּלא.
ָ 32טח בּ וֹ ִטיט ,וְ יָכוֹ ל לַ ֲעמוֹ ד ִ ּב ְפנֵי ַעצְ מוֹ ָ -הוֵ י ִמיעוּט.
ֵאינוֹ ָיכוֹ ל לַ ֲעמוֹ ד ִ ּב ְפנֵי ַעצְ מוֹ :
ַר ָ ּבה ָא ַמרָ :הוֵ י ִמיעוּט.
ָר ָבא ָא ַמר :לָ א ָהוֵ י ִמיעוּט.
" ַר ָ ּבה ָא ַמרָ :הוֵ י ִמיעוּט" ָ -ה ׁ ְש ָּתא ִמ ָיהא ָק ֵאי.
" ָר ָבא ָא ַמר :לָ א ָהוֵ י ִמיעוּט" ֵּ -כיוָ ן דְּ לֹא יָכוֹ ל לְ ֵמ ַיקם ִ ּב ְפנֵי ַעצְ מוֹ  ,לֹא כְ לוּם הוּא.
יצה  -הוֹ ִעיל.
ִה ְר ִחיק ִמן ַה ֵּתל ַא ְר ָ ּב ָעה וְ ָע ָׂשה ְמ ִח ָ ּ
לשה אוֹ ַעל ְׂש ַפת ַה ֵּתל:
ּ ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְש ׁ ָ
ַרב ִח ְסדָּ א וְ ַרב ַה ְמנוּנָ א:
ַחד ָא ַמר :הוֹ ִעיל,
וְ ַחד ָא ַמר :לֹא הוֹ ִעיל.
ִּת ְס ַּת ּיֵים :דְּ ַרב ִח ְסדָּ א ָא ַמר "הוֹ ִעיל",
דְּ ִא ְת ַמר:
32

חילקנו לפי רשי שהוי פיסקה חדשה .ויש מהראשונים הסוברים שפסקה זו המשך לדברי רב שימי.

רש"י
באילנות לא הוי מיעוט .דדרך
קרפף להיות בו אילנות ולא
בטיל ליה היקף קמא:
בנה בו עמוד .ואפילו באמצע
ובכך נתמעט מבית סאתים:
פחות מג' טפחים .אפילו
נתמעט מבית סאתים כמאן
דליתיה דמי:
דהא נפקא ליה מתורת לבוד.
כלומר דהא חשיב ליה ג' בעלמא
למיפק מתורת לבוד הלכך ה''נ
חשיבי ולא בטיל:
הרחיק מן הכותל .של קרפף ד'
טפחים ועשה מחיצה לדירה:
הועיל .מחיצה זו להיות היקף
חדש והוי פתח ולבסוף הוקף:
פחות מג' לא הועיל .דהוי
כמחיצה על גבי מחיצה ולא
בנתמעט מבית סאתים מיירי
מדלא נקט מיעוט ואינו מיעוט
דאי נתמעט ודאי הוי מיעוט
שאפילו הוסיף על עובי הכתלים
עד שנתמעט שפיר דמי כדלקמן
אלא למיהוי פתח ולבסוף הוקף
מיירי:
מתני לקולא .להך פלוגתא
דלעיל ואמר דבשלשה דנפק ליה
מתורת לבוד כולהו מודו דעמוד
הוי מיעוט ומחיצה הויא מחיצה
לדירה ולא כמוסיף ובפחות
משלשה פליגי:
טח בטיט .והוסיף על עובי
הכתלים עד שנתמעט והאי לאו
רבה בר שימי קאמר לה אלא
מילתא באנפי נפשיה היא:
ויכול לעמוד .הטיט בפני עצמו
שעשוי בעובי שאפילו ניטל כותל
הראשון יכול זה לעמוד :הוי
מיעוט ולא הוי מיעוט גרס
הכא :הרחיק מן התל .שבקרפף
ויש מן התל עד המחיצה יותר
מבית סאתים הרבה ועשה
מחיצה לדירה אצל התל ברחוק
ד' טפחים ועדיין יש יותר מבית
סאתים בין ישנה לחדשה אבל
זו לדירה עשאה :הועיל .והכל
מותר:
לא הועיל .דהויא מחיצה על גבי
מחיצה:
וחד אמר הועיל .דקסבר:
מחיצה ע''ג מחיצה מהניא
להיות היקף לדירה:

"עוֹשׂין ַפּ ִסּין ְל ִב ָיראוֹת"
ִ
מסכת עירובין פרק ב –

יצה,
ָהעוֹ ֶׂשה ְמ ִחי ָ ּצה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ְמ ִח ָ ּ
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת  -הוֹ ִעיל,
ְ ּבנִכְ ֵסי ַה ֵ ּגר  -לֹא ָקנָ ה.
וְ ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ָא ַמר:
ַאף ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת נ ִַמי לֹא הוֹ ִעיל.
ִּת ְס ַּת ּיֵים.
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
וּמוֹ ֶדה לִ י ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ׁ ֶש ִאם ָע ָׂשה ְמ ִחי ָ ּצה ַעל ַה ֵּתל ׁ ֶשהוֹ ִעיל.
ַמאי ַט ְע ָמא?
הוֹ ִאיל ו ַּב ֲאוִ יר ַה ְּמ ִחיצּוֹ ת ָה ֶעלְ יוֹ נוֹ ת הוּא דָּ ר.
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רש"י
בנכסי הגר .שמת ואין לו יורשין
אין זו חזקה לקנות ואם בא
אחר והחזיק בהן קנה האחרון:
בשבת .כגון לענין היקף לדירה
שבתחילה היתה מחיצה הוגנת
אלא שלא הוקפה לדירה:
הכי גרסינן מודה לי רב ששת
שאם עשה מחיצה על התל.
ולא גרסי' על שפת והכי פירושו
אף על גב דפליג ואמר דלא
מישתרי קרפף בהכי היינו
טעמא שהדר בקרפף באויר
מחיצות החתונות דר אבל אם
היה תל יותר מבית סאתים
ועשה מחיצות סביב עליו
להשתמש על גובה התל:
הואיל .והדר על התל דר באויר
מחיצות העליונות ולא מהני ליה
תחתונות מידי הלכך לאו
מחיצה על גבי מחיצה היא:

50

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ָ ּב ֵעי ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה:
נ ְִבלְ ע ּו ְמ ִחיצּוֹ ת ַה ַּת ְח ּתוֹ נוֹ תָ ,ה ֶעלְ יוֹ נוֹ ת ַק ּיָימוֹ תַ ,מה ּו?
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לְ ַמאי?
ִאי לְ נִכְ ֵסי ַה ֵ ּגר ַ -היְינ ּו דְּ י ְִר ְמיָה ִ ּב ָיר ָאה.
דְּ ָא ַמר י ְִר ְמיָה ִ ּב ָיר ָאה ֲא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
ַהאי ַמאן דְּ ׁ ָש ָדא לִ ְיפ ָּתא ַא ּ ִפילָ א דְּ ַא ְר ָעא דְּ גֵ ר ,וְ ֲא ָתא ִי ְׂש ָר ֵאל ַא ֲח ִרינָא ָר ַפק ָ ּב ּה ּפו ְּר ָּתא,
ַ ּב ְת ָרא ָ -קנֵי,
ַק ָּמא  -לָ א ָקנֵי.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ְ ּב ִעידְּ נָא דְּ ׁ ָש ָדא  -לָ א ָקא ׁ ְש ַבח.
ִּכי ָקא ׁ ַש ְב ָחא ִ -מ ֵּמילָ א ָקא ַמ ׁ ְש ַ ּב ָחא!
וְ ֶא ָּלא ,לְ ִע ְניַן ׁ ַש ָ ּבת.
ָהוֵ י ְמ ִחי ָ ּצה ַה ּנ ֲַע ָׂשה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
וְ ַּת ְניָא:
שה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתּ ֵ ,בין ְ ּב ׁשוֹ ֵגג ֵ ּבין ְ ּב ֵמזִ יד ְ ׁ -ש ָמ ּה ְמ ִחיצָּ ה".
" ָ ּכל ְמ ִחיצָּ ה ַה ַ ּנ ֲע ָ ׂ
לָ או ִא ְית ַמר ֲעלָ ּה:
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא לִ זְ רוֹ קֲ ,א ָבל לְ ַטלְ ֵטל – ָאסוּר!
ִּכי ִא ְית ַמר דְּ ַרב נ ְַח ָמןַ ,א ֵּמזִ יד ִא ְית ַמר.
יצה ְ ּב ִנכְ ֵסי ַה ֵ ּגר.
ַה ִהיא ִא ְּית ָתא דְּ ָע ְב ָדה ְמ ִחי ָ ּצה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ְמ ִח ָ ּ
ֲא ָתא ַההוּא ַ ּג ְב ָראְ ,ר ַפק ָ ּב ּה ּפו ְּר ָּתא.
ֲא ָתא לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב נַ ְח ָמן,
אוֹ ְק ָמא ְ ּב ָי ֵד ּיה.
ֲא ַתת ִא ִיהי וְ ָקא צָ וְ ָוחא ַק ֵּמ ּיה.
ֲא ַמר לָ ּהַ :מאי ִא ֲיע ִביד לָ ְך ,דְּ לָ א ַמ ְחזַ ַק ְּת ִּכ ְד ַמ ַח ְ ּז ִקי ֱאינ ׁ ֵָשי.

רש"י
בעי רבה .למ''ד אין מחיצה על
גבי מחיצה נבלעו התחתונות
בקרקע שהיה העפר רך ותיחוח
ונחבט הכותל בבת אחת בשבת
ולא נפל אלא נבלע והעליונות
קיימות מהו:
אי לנכסי הגר .קא מיבעיא ליה
אי לא קדם אחר והחזיק בהן
עד שנבלעו התחתונות ונמצא
שאין בו אלא מחיצות שעשה לו
זה ומעכשיו קנוי לו:
דשדא ליפתא אפילא .נטע לפת
בגומא שמצא בקרקע הגר ולא
חפרה הוא דאי חפרה במכוש
ראשון קנה:
לא קא שבח .ולאו חזקה היא
ואנן נעל גדר ופרץ כל שהוא תנן
)ב''ב דף מב (.מידי דמהני הוי
חזקה:
ממילא שבח .וההיא שעתא לאו
איהו מחזיק בה אלא לפת הוא
דשבח ואזיל והכא נמי כיון
דבשעתא דהחזיק לאו חזקה
היא כי הדור הוו מחיצות
ממילא הוא דהוו ולא איהו
דעביד:
אלא לענין שבת .אי משתרי
בעליונות שהיו בטילות עד
עכשיו:
לזרוק .לחומרא:

"עוֹשׂין ַפּ ִסּין ְל ִב ָיראוֹת"
ִ
מסכת עירובין פרק ב –
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לש ,וְ ֵק ָירה בּ וֹ ֵ ּבית ְס ָאה.
ַק ְר ּ ֵפף ֵ ּבית ׁ ָש ׁ
ָר ָבא ָא ַמר:
ַיתרוֹ .
ֲאוִ יר ֵקירוּיוֹ ְמי ְּ
וְ ַר ִ ּבי ז ֵָירא ָא ַמר:
ַיתרוֹ .
ֵאין ֲאוִ יר ֵקירוּיוֹ ְמי ְּ
לֵ ָימא ָר ָבא וְ ַר ִ ּבי זֵ ָירא ִ ּב ְפלוּגְ ָּתא דְּ ַרב ו ׁ ְּשמו ֵּאל ָקא ִמ ּ ְיפלְ גֵ י.
דְּ ִא ְת ַמר:
ַאכְ ַס ְד ָרה ְ ּב ִ ּב ְק ָעה,
ַרב ָא ַמר:
מו ָּּתר לְ ַטלְ ֵטל ְ ּבכּ ו ָּּל ּה.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ֵאין ְמ ַטלְ ְטלִ ין ֶא ָּלא ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת.
" ַרב ָא ַמר :מו ָּּתר לְ ַטלְ ֵטל ְ ּבכּ ו ָּּל ּה" ָ -א ְמ ִרינַן ּ ִפי ִּת ְק ָרה יוֹ ֵרד וְ סוֹ ֵתם.
" ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמרֵ :אין ְמ ַטלְ ְטלִ ין ֶא ָּלא ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת"  -לָ א ָא ְמ ִרינַן ּ ִפי ִּת ְק ָרה יוֹ ֵרד וְ סוֹ ֵתם.
כה,ב ִאי דַּ ֲע ִב ָידא ִּכי ַאכְ ַס ְד ָרהָ ,הכִ י נ ִַמי,
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
דְּ ָע ְב ָד ּה ִּכי או ְּרזִ ילָ א.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
וּמוֹ ִדינָא ְ ּב ַק ְר ּ ֵפף ׁ ֶש ּנ ְִפ ַרץ ִ ּב ְמלוֹ אוֹ לֶ ָחצֵ ר ֶ ׁ -ש ָאסוּר.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ַיתרוֹ .
הוֹ ִאיל וַ ֲאוִ יר ָחצֵ ר ְמי ְּ
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב יוֹ ֵסף:
וְ כִ י ֲאוִ יר ַה ּמו ָּּתר לוֹ אוֹ ְסרוֹ ?!
ֲא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵ י:
ְּכ ַמאן?
ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן נ ִַמי ָהא ִא ָּיכא ֲאוִ יר ְמקוֹ ם ְמ ִחיצּוֹ ת.
דְּ ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ַק ְר ּ ַפף ׁ ֶש ּנ ְִפ ַרץ ִ ּב ְמלוֹ אוֹ לֶ ָחצֵ ר,
ָחצֵ ר – מו ֶּּת ֶרת,
וְ ַק ְר ּ ַפף ָ -אסוּר.
ָחצֵ ר ַמאי ַט ְע ָמא?
דְּ ִאית לֵ ּיה ִ ּג ּיפו ֵּפי,
וְ ָהא זִ ְימנִין דְּ ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּה ִא ּ ְיפכָ א !
ַיתרוֹ ,
ֶא ָּלאִ ,מ ׁ ּשוּם דְּ ָא ְמ ִרינַן זֶ ה ֲאוִ יר ְמ ִחיצּוֹ ת ְמי ְּ
ַיתרוֹ .
וְ זֶ ה ֵאין ֲאוִ יר ְמ ִחיצּוֹ ת ְמי ְּ
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רש"י
וקירה בו בית סאה .קירוי גג:
אויר קירויו מייתרו .סאה
המקורה מיחשבה בהדי אידך
כאילו לא קירוהו ואכתי הוי
יותר מבית סאתים:
אין אויר קירויו מייתרו.
דאמרינן פי תקרה יורד וסותם:
אכסדרה .מקורה בגג חלק
כעליות שלנו ואינו משופע והיא
קירוי שבכל הש''ס:
ה''נ .אפי' רבה מודה כרב דפי
תקרה יורד וסותם:
והכא .דפליג רבה דעביד קירוי
כי אורזילא יציע גג משופע
דליכא פה:
ומודינא בקרפף .בית סאתים:
שנפרץ במלואו לחצר .שאויר
חצר מייתרו ועושהו יותר מבית
סאתים ואסור וגבי קירוי
דשרינא משום פי תקרה יורד
וסותם:
וכי אויר המותר לו אוסרו .והרי
חצר זו מתחילה היתה מותרת
לטלטל הימנה לקרפף כר'
שמעון ועכשיו שנפרץ למקום
המותר לו נאסר לו ומשום
ייתור ליכא למימר דהא כל חצר
מוקפת לדירה הוי:
כמאן .הוי אויר המותר לו
כר''ש:
לר''ש נמי .מיתסר קרפף משום
מקום מחיצות שניטלו וניתוסף
על האויר ועושהו יותר מבית
סאתים שבתחילה היתה בית
סאתים מצומצם :ונפרצה חצר
כנגדו לא גרס בכולה שמעתתא:
דאיכא גיפופי .ואי לאו הכי
אסרי אהדדי וכרבנן דפליגי
אדר' שמעון נקט לה ובשאין
הפרצה יתירה על עשר אמאי
נקט היתר בחצר ואיסור בקרפף
והא מצי למימר נמי איפכא כגון
שקרפף גדול מן החצר דהוי
לחצר מילואה ובקרפף איכא
גיפופי:
אלא .מדנקט איסור בקרפף
ש''מ כר''ש ס''ל דמשום שתי
רשויות לא מיתסר וטעמא
משום ייתור בית סאתים הוא
דמקום מחיצות מייתרן דבחצר
לא אסר ובקרפף אסר ולא מצי
למינקט איפכא דכי הוי חצר
מלואו ובקרפף גיפופי תרוייהו
משתרו דכר''ש ס''ל דכולהו
רשות אחת הן וייתור בקרפף
נמי ליכא הואיל ואיכא גיפופי:
זה אויר מחיצות מייתרו.
וקרפף ייתור קאסר ביה ייתור
דמקום מחיצה ואילו ייתור
דאויר חצר לא אסר ליה דחצר
מוקפת לדירה הוי ולא הוי
ייתור:
וזה .חצר:
אין אויר מחיצות מייתרו.
כלומר אין ייתור אוסר בו דחצר
אית ביה דיורא הלכך אי נקיט
איפכא לא מיתסר חצר כר''ש:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ַההוּא בּ ו ְּס ָּת ּנָא דַּ ֲהוָ ה ְס ִמ ְיך לְ גו ָּדא דְּ ַא ּ ַפ ְדנָא.
ְיתא דְּ ַא ּ ַפ ְדנָא.
נ ְַפל ָא ִש ָיתא ָ ּב ַרי ָ
ָס ַבר ַרב ֵ ּב ָיבי לְ ֵמ ַימר:
לִ ְיסמוֹ ְך ַא ּגו ָּדא ַ ּגוַ וי ָָתא.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ּ ַפ ּ ִפי:
ָאתא.
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָאת ּו ִמ ּמוּלָ ֵאי ָא ְמ ִרית ּו ִמ ֵּילי מוּלַ יי ָ
ָהנ ְָך ְמ ִחי ּצוֹ ת ,לְ גַ ַ ּואי ֲע ִב ָידן ,לְ ַב ַראי לָ א ֲע ִב ָידן.
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רש"י
בוסתנא.
אילנות:
דהוי סמוך לגודא דאפדנא.
והיא היתה לו היקף לדירה
אההוא גודא שהיה בו פתח
פתוח לצד פרדס סמכו היקף
הפרדס דהוי מוקף לדירה ויותר
מבית סאתים הוה:
אגודא גוואי .הרי יש עוד
מחיצות פנימות לבית והן יהו
מחיצות לפרדס:
ממולאי .מקוטעים מבית עלי
דאביי אבוה דרב ביבי מבית עלי
אתא כדאמרי' במסכת ר''ה )דף
יח (.מולייתא קטועות בלא
רגלים:
לבראי לא עבידן .ונהי דפירצה
ליכא היקף דירה מיהא ליתא
בפרדס דהוי יותר מבית
סאתים:
פרדס

דהוי

נטוע

"עוֹשׂין ַפּ ִסּין ְל ִב ָיראוֹת"
ִ
מסכת עירובין פרק ב –
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ֵיה.
ַה ִהיא ַא ְ ּבוַ ְורנ ְָקא דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה לְ ֵר ׁיש ָ ּגלו ָּתא ְ ּבבו ְּס ָּתנ ּ
ָא ַמר לֵ ּיה לְ ַרב הוּנָ א ַ ּבר ִחינָ נָ א :לֵ ֲע ֵביד ָמר ַּת ַק ּנ ְָתא ,דִּ לְ ָמ ָחר נֵאכוֹ ל נ ֲַה ָמא ָה ָתם.
לשה.
ָאזַ ל ָע ַבד ָקנֶ ה ָק ֶנה ּ ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְש ׁ ָ
כו,א ֲאזַ ל ָר ָבא ^ ׁ ְשלַ ִפינְה ּו.
ֲאזַ ל ַרב ּ ַפ ּ ָפא וְ ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע נ ְָק ִטינְה ּו ִמ ַ ּב ְת ֵר ּיה.
לְ ָמ ָחר ֵא ִית ֵיב ּיה ָר ִבינָ א לְ ָר ָבא:
יש ָיב ָת ּה.
" ִעיר ֲח ָד ׁ ָשה מוֹ ְד ִדין ָל ּה ִ -מ ׁ ִ
ישנָ ה ֵ -מחוֹ ָמ ָת ּה.
וִ ׁ ָ
ֵאיזוֹ ִהיא ֲח ָד ׁ ָשה?
וְ ֵאיזוֹ ִהיא יְ ׁ ָשנָ ה?
ֲח ָד ׁ ָשה ֶ ׁ -שהו ְ ּּק ָפה ו ְּל ַב ּסוֹ ף יָ ׁ ְש ָבה.
יְ ׁ ָשנָ ה  -יָ ׁ ְש ָבה ו ְּל ַב ּסוֹ ף הו ְ ּּק ָפה".
וְ ַהאי נ ִַמיְּ ,כהו ְ ּּק ָפה וּלְ ַב ּסוֹ ף י ׁ ְָש ָבה דָּ ֵמי!
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ּ ַפ ּ ָפא לְ ָר ָבא:
וְ ָה ָא ַמר ַרב ַא ִסי:
יצה,
ְמ ִחיצּוֹ ת ַא ְד ְרכָ לִ ין  -לֹא ׁ ְש ָמ ּה ְמ ִח ָ ּ
ַאלְ ָמא ֵּכיוָ ן דְּ לִ צְ נִיעו ָּתא ֲע ִב ָידא לָ ּה,
יצה.
לָ א ָהוְ יָא ְמ ִח ָ ּ
יצה!
ָהכָ א נ ִַמיֵּ ,כיוָ ן דְּ לִ צְ נִיעו ָּתא ֲע ִב ָידא ,לָ א ָהוְ יָא ְמ ִח ָ ּ
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע לְ ָר ָבא:
וְ ָה ָא ַמר ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ש ּויָה לְ ַנ ַחת  -לֹא ׁ ְש ָמ ּה ְמ ִחי ָ ּצה!
ְמ ִחי ָ ּצה ָה ֲע ׂ
ָיתא ַע ְר ִס ָי ָיתא,
דְּ ָהא ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ּּה ְמ ָע ֵרב לָ ּה לְ כו ָּּל ּה ְמחוֹ זָ א ַע ְר ִסי ָ
ִמ ׁ ּשוּם ּ ִפ ָירא דְּ ֵבי ּתוֹ ֵרי.
ש ּויָה לְ ַנ ַחת דָּ ְמיָא!
וְ ָהא ּ ִפ ָירא דְּ ֵבי ּתוֹ ֵריִּ ,כ ְמ ִחי ָ ּצה ָה ֲע ׂ
ָק ֵרי ֲעלַ יְיה ּו ֵר ׁיש ָ ּגלו ָּתא:
"חכָ ִמים ֵה ּ ָמה לְ ָה ַרע וּלְ ֵה ִטיב ל ֹא יָ ָדעוּ" )ירמיה ד ,כב(.
ֲ
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רש"י
אבוורנקי .אילן שצילו מרובה ונוטעין אותו השרים
ועושין אצטבאות תחתיו סביבותיו להתלונן תחתיו
בימות החמה ולשמח שם:
בבוסתנא .ויותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה היה
הפרדס:
נאכול נהמא התם .תחת האילן:
עבד קנה קנה פחות משלשה טפחים .היקף כגון
מחיצות קנים ד' מחיצות כחדר להניח שם בלילה
המאכל ולדור שם השומר ולמחר יטלטלנו בכל הפרדס
דהא אית ביה שומירה ובית דירה:
שלפינהו .דלא ס''ל הא תקנתא:
נקטינהו מבתריה .שלא יחזור רב הונא ויתקנם:
איתיביה .לסיועיה דשפיר עבד:
עיר חדשה מודדין לה מישיבתה .אם מוקפת חומה
ואינה מיושבת כולה כשבא למדוד תחומיה לא ימדוד
לה מן החומה אלא מן הבתים דחומתה לאו חומה היא
לשוויה כולה כד' אמות הואיל וישיבתה חדשה שקדמה
חומתה לישיבתה אבל ישנה שישובה ישנה וקדם
לחומתה מודדין לה מחומתה:
והאי נמי .האי פרדס הרי הוקף ימים רבים והך
השומירה נעשה עכשיו והיקף הפרדס לא אדעתא דהך
דירה הוה ודמי כי הוקף ולבסוף ישב:
א''ל רב פפא לרבא .לסיועיה:
אדרכלין .בנאים שעושים מחיצה לצל סביבותיהם
כשבונים בחמה:
כיון דלצניעותא היא .ולמחר סתרי לה לאו כלום היא
והא נמי לצניעותא דיום ולילה בעלמא היא דעבידא
ולאו דירה היא :לנחת שלא לדור שם אלא להשתמר מה
שיניחו שם:
ערסייתא .שכונות שכונות לבד ובכל שכונה היו מבואות
הרבה ולא התיר את העיר כולה ביחד ואע''פ שהיתה
עיר קטנה שאין נכנסין בה ששים ריבוא ותנן לקמן )דף
נט (.עיר של יחיד מערבין את כולה והיינו של יחיד
שאינה דומה לדגלי מדבר של ששים ריבוא:
משום פירא דבי תורי .שוחה עמוקה היתה בין שכונה
לשכונה ושם היו מניחין גרעיני תמרים לאכול השוורים
והעיר אין לה חומה ומבואות של )בין( ]בתי[ השכונות
מפולשים ועשו מחיצות לראשי המבואות לכל צד שחוץ
לעיר להשתמר הגרעינין ולא חשיב ליה מחיצה לצרף
את המבואות ולעשות העיר אחת ואע''פ שמחיצה של
קיימא היתה:
פירא .שוחה כמו פירא דכוורי במס' תענית )דף כד (.והך
מחיצה דרב הונא כעשויה לנחת דמיא שאינה נעשית
לדירה תמיד לצאת ולבא בה:
להרע .לאסור ובתשובת הגאונים מצאתיה בלשון אחר
וישר בעיני מאד ההוא בוסתנא קרפף יותר מבית
סאתים שלא הוקף לדירה הוה ואבוורנקא כמין
אכסדרה או קובה שבונין המלכים בתוך פרדס שלהן
ועומד באמצע פרדס ולא הוצרך ריש גלותא אלא לטלטל
מפתח בוסתנא שהיה אצל הבית עד האבוורנקא ועבד
רב הונא בר חיננא כמין שביל מן הפתח עד האבוורנקא
גדר מכאן וגדר מכאן בקנה קנה פחות מג' להפסיק בין
הדרך לבוסתנא ויטלטל באותו שביל ורבא כי שלפינהו
לא לאסור אלא להקל עליו דס''ל דשרי לטלטולי בכולה
בוסתנא דכיון דבנה ליה אבוורנקא בבוסתנא שויה
לכולה בוסתנא חצר לאבוורנקא והוי מוקף לדירה ואתו
תלמידי דרבא רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע
נקטינהו דלא ליהדר רב הונא בר חיננא וליתקנינהו
וההיא שעתא לא אדכור להו דלאו שפיר עביד דשלפינהו
ולמחר אדכור ואותבוה כדאמר למחר איתיביה רבינא
לרבא עיר חדשה כו' והאי בוסתנא נמי כהוקף ולבסוף
ישב דמי שקודם נטיעתו מקיפין אותו ולאחר שגדל
האילן עשו האבוורנקא סביב הלכך שפיר עבד רב הונא
בר חיננא ורב פפא אותביה ממחיצת אדרכלין דהא
מחיצה דאבוורנקא נמי לצניעות עבידא וכן לנחת
להשתמש להניח בה טליתותיהן ולבושיהן שפושטים
שם ושאר כלי תשמישם קרי עלייהו על רב פפא ורב
הונא בריה דרב יהושע שלא נזכרו אתמול וסתרו תיקונו
של רב הונא בר חיננא ועכשיו נעשו חכמים לאסור עליו
ולהיטיב לא ידעו אתמול וכן עיקר:
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 .112כו ,א
" ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ַעאי,
יעזֶ ר :וַ ֲא ִפילּ ּו ֵ ּבית כּ וֹ ר".
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֵמ ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
דְּ לֹא ְּכ ֲח ַנ ְניָה,
דְּ ַת ְניָא:
אוֹמר:
" ֲחנַ נְ יָ ה ֵ
וַ ֲא ִפילּ ּו ִהיא ַא ְר ָ ּב ִעים ְס ָאה ְ ּכ ַא ְס ְט ַר ִטיָ א ׁ ֶשל ֶמ ֶל ְך".
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֵיהםִ ,מ ְק ָרא ֶא ָחד דָּ ְר ׁשוּ,
ו ׁ ְּשנ ֶ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וַ יְ ִהי יְ ׁ ַש ְעיָ ה ּו ל ֹא יָ ָצא ֶאל ָח ֵצר ַה ִּתיכוֹ נָ ה") 33מלכים ב' כ ,ד(,
"ח ֵצר",
ְּכ ִתיבָ " :ה ִעיר" ,וְ ָק ֵרינַןָ :
ִמ ָּכאן לְ ִא ְיס ְט ַר ִטיָא ׁ ֶשל ֶמלֶ ְך ׁ ֶש ָהי ּו ַּכ ֲעיָירוֹ ת ֵ ּבינוֹ ִנ ּיוֹ ת.
ְ ּב ַמאי ָק ִמ ּ ְיפלְ גֵ י?
ָמר ָס ַברֲ :עיָירוֹ ת ֵ ּבינוֹ ִנ ּיוֹ ת ָהוְ יָין ֵ ּבית כּ וֹ ר.
ו ָּמר ָס ַברַ :א ְר ָ ּב ִעים ְס ָאה ָהוְ יָין.
יש ְעיָה ּו ַמאי ָ ּב ֵעי ָה ָתם?
וִ ׁ ַ
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ָחלָ ה ִחזְ ִק ּיָה ,וְ ָהלַ ְך י ׁ ְַש ְעיָה ּו לְ הוֹ ׁ ִשיב 34י ׁ ְִש ָיבה ַעל ּ ִפ ְתחוֹ .
ִמ ָּכאן לְ ַתלְ ִמיד ָחכָ ם ׁ ֶש ָחלָ הֶ ׁ ,ש ּמוֹ ׁ ִש ִיבין י ׁ ְִש ָיבה ַעל ּ ִפ ְתחוֹ .
וְ לָ או ִמ ְּיל ָתא ִהיא,
דִּ ילְ ָמא ָא ֵתי לְ ִאיגְ ר ּויֵי ֵ ּב ּיה שָׂ ָטן.

33

וַ י ְִהי י ׁ ְַש ְעיָה ּו ל ֹא יָצָ א ֶאל חָ צֵ ר ַה ִּתיכוֹ נָה ודבר ה' היה אליו לאמור
34
ע"פ גירסת עין יעקב ועוד.

רש"י
כאיסטרטיא של מלכים .רחבה
שאחורי פלטין ושם היו
מטיילים תמיד אלמא איכא
דירה בהכי:
ושניהן .ר' אלעאי וחנניה:
התיכונה .אחרי פלטין של
חזקיה דאי חצר שלפני בתים
הואי החיצונה הוה קרי לה
ואע''ג דגדולה היא כעיר קרי לה
חצר ולא הוקפה לדירה:
מאי בעי התם .ברחבה שאחורי
פלטין שאינה לדרך יציאה:
להושיב ישיבה .של תלמידים
לעסוק בתורה על פתחו שלא
יהא רשות למלאך המות ליכנס
שם:
שטן .מלאך המות דכי חזי
)דמינצו בהדי הדדי מיגרי בהו(:

"עוֹשׂין ַפּ ִסּין ְל ִב ָיראוֹת"
ִ
מסכת עירובין פרק ב –
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 .113כו ,א -ב
] ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ַעאי:
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֵמ ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר [...
ימ ּנוּ:
"וְ ֵכן ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֵה ֶ
ַאנְ ׁ ֵשי ָח ֵצרֶ ׁ ,ש ׁ ּ ָש ַכח ֶא ָחד וְ לֹא ֵע ֵירב ֵ ּביתוֹ ָ -אסוּר ] ִמ ְ ּל ַה ְכנִ יס ו ְּלהוֹ ִציא,
ֲא ָבל ָל ֶהם  -מו ָּּתר"[.
וְ ָה ְתנַן:
" ֵ ּביתוֹ ָאסוּר ְלהוֹ ִציא ו ְּל ַה ְכנִ יס לוֹ וְ ָל ֶהן" )סט!(:
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ַ ּבר יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
כו,ב ָהא ַ -ר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר,
וְ ָהא – ַר ָ ּבנַן.
ְּכ ׁ ֶש ִּת ְימצֵ י לוֹ ַמר:
לְ ִד ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ַ -ה ְמ ַב ֵטל ְר ׁש ּות ֲחצֵ ירוֹ ְר ׁש ּות ֵ ּביתוֹ ִ ּב ֵיטל.
לְ ַר ָ ּבנַן ַ -ה ְמ ַב ּ ֵטל ְר ׁש ּות ֲחצֵ ירוֹ ְר ׁש ּות ֵ ּביתוֹ לֹא ִ ּב ּ ֵיטל.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ָא ַמר ַר ֲח ָבה:
ֲא ָנא וְ ַרב ה ּונָ א ַ ּבר ִחינָ נָ א ַּת ְרגִ ְימ ָנא:
לֹא ִנצְ ְרכָ א ֶא ָּלא לַ ֲח ִמ ׁ ָשה ׁ ֶש ׁ ְשר ּו ִין ְ ּב ָחצֵ ר ֶא ָחד וְ ׁ ָשכַ ח ֶא ָחד ֵמ ֶהן וְ לֹא ֵע ַירב,
לְ ִד ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ְּ -כ ׁ ֶשה ּוא ְמ ַב ּ ֵטל ְר ׁש ּותוֹ ֵ ,אין צָ ִר ְיך לְ ַב ּ ֵטל לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד,
לְ ַר ָ ּבנַן ְּ -כ ׁ ֶשה ּוא ְמ ַב ּ ֵטל ְר ׁש ּותוֹ  ,צָ ִר ְיך לְ ַב ּ ֵטל לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד.
ְּכ ַמאן ַאזְ לָ א ָהא דְּ ַת ְניָא:
" ֲח ִמ ׁ ָשה ׁ ֶש ׁ ְשרוּיִ ן ְ ּב ָח ֵצר ֶא ָחד ,וְ ׁ ָש ַכח ֶא ָחד ֵמ ֶהן וְ לֹא ֵע ַירב,
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא ְמ ַב ֵּטל ְר ׁשוּתוֹ ֵ -אין ָצ ִר ְ
יך ְל ַב ֵּטל ְר ׁשוּת ְל ָכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד"?
ְּכ ַמאן?
ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר.
ַרב ַּכ ֲהנָ א ַמ ְת ֵני ָהכִ י.
ַרב ַט ְביוֹ ֵמי ַמ ְת ֵני ָהכִ י:
ְּכ ַמאן ַאזְ לָ א ָהא דְּ ַת ְניָא:
"ח ִמ ׁ ָשה ׁ ֶש ׁ ְשרוּיִ ן ְ ּב ָח ֵצר ֶא ָחד ,וְ ׁ ָש ַכח ֶא ָחד ֵמ ֶהן וְ לֹא ֵע ַירב,
ֲ
ְ
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא ְמ ַב ֵּטל ְר ׁשוּתוֹ ֵ -אינוֹ ָצ ִריך ְל ַב ֵּטל ְר ׁשוּת ְל ָכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד"?
ְּכ ַמאן?
ָא ַמר ַרב ה ּונָ א ַ ּבר ְיה ּו ָדה ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ְּכ ַמאן? ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר.
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רש"י
אנשי חצר ששכח אחד מהן כו' .ודאי מתני'
בשביטל להן רשות שהיה לו בחצר מיירי דאי
לא בטיל אף בחצר אסורים לטלטל מבתיהן
שהבתים לכל אחד ואחד הן והחצר רשות כולן
וחלקו אוסר עליהן ואשמעינן ר' אלעאי
דהמבטל רשות חצירו רשות ביתו נמי ביטל
ונעשה אורח אצלן לפיכך אף ביתו מותר להן
אב''ל הוא אסור להכניס ולהוציא מביתו לחצר
ואף על פי שהוא מותר להכניס ולהוציא מפתח
בתיהן לחצר כדתנן בפרק הדר )דף סט (:ושלהן
מותר לו ולהן כשאר כל אדם הנכנס לחצר
חבירו ומותר לו להוציא מפתח חבירו לחצר.
דהא רשותא דחד הוא והכא נמי כיון )דבטל
הוא דירתו( מביתו )מיהא( אסור הוא להוציא
ולא אמרינן כיון דביטל להו רשות ביתו הוי
ביתו כבתיהן דבשלמא מבתיהן אם הוא מכניס
ומוציא איכא למימר כאינש בעלמא הוא אבל
מביתו חוזר ומחזיק ברשותו הוא ואוסר עליהם
והם עליו כדתנן בפרק הדר מי שנתן רשותו
והוציא בין בשוגג בין במזיד הרי זה אוסר:
והא תנן .לקמן בפרק הדר ביתו אסור להכניס
ולהוציא לו ולהן ואמרינן התם ביתו הוא
דאסור להם הא חצירו שריא להוציא מבתיהן
לחצר שרשותו שולט בה ה''ד אי דלא ביטל
חצירו אמאי שריא ואוקימנא בשביטל רשות
חצירו ולא ביטל רשות ביתו וקסבר המבטל
רשות חצירו רשות ביתו לא ביטל לפיכך חצר
כולה שלהן היא וביתו מיוחדת לאסור להן
להוציא מרשותו לרשותן:
מתני' ר''א .כדאמר רבי אלעאי שמעתי מר''א:
רשות ביתו ביטל .ואע''ג דלא פריש בהדיא
רשות ביתו דהא ודאי מתני' בדלא פירש דאי
פירש לא מצי למימר ר' אלעאי בקשתי לי חבר
ולא מצאתי דהא כ''ע מודו דשרי:
פשיטא .דבהכי פליגי ולמה ליה לרב ששת לומר
כשתימצי לומר:
אמר רחבה אנא ורב הונא בר חיננא תרגימנא.
להאי כשתימצי לומר דרב ששת למאי
איצטריך:
ה''ג לא נצרכה אלא לחמשה ששרוין בחצר כו'.
דאשמעינן רב ששת לשום לב להבין טעם
מחלוקתן וללמוד הימנו דבר אחר דלר' אליעזר
מבטל בעין יפה מבטל ולא אמרינן חצר דגלי גלי
בית דלא גלי לא גלי ונילף מינה דהיכא דבטיל
לחד מינייהו בטיל לכולהו ולא אמרינן למאן
דגלי גלי למאן דלא גלי לא גלי ולרבנן צריך
לבטל לכל אחד ואחד כי היכי דלגבי בית סבירא
להו דמאי דלא פריש לא בטיל הכא נמי למאן
דלא פריש לא בטיל וכולן אסורין דאע''ג דהאי
דבטיל ליה עירב עם חבירו כי עירב מאתמול
אדעתא דההיא חולקא לא עירב דההיא שעתא
לאו דידיה הוא ודכוותיה תניא בהדר )לקמן דף
ע (:אחד מן השוק שמת והיה לו בית בחצר
והניח רשותו לאחד מבני החצר מבעוד יום
דהיינו קודם שעירבו דכי עירב אדעתא דההיא
חולקא נמי עירב אינו אוסר משחשיכה הרי זה
אוסר:
רב כהנא מתני הכי .להאי כשתימצי לומר דרב
ששת אמתניתין ורחבה ורב הונא הוא דתרגמוה
לאגמורינן מינה אחמשה שעירבו בחצר כו' הוא
דאתא:
ורב טביומי מתני .דרב ששת בהדיא אמרה
עלה:
כר' אליעזר .דאמר מבטל בעין יפה מבטל:
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 .114כו ,ב
] ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ַעאי:
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֵמ ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר [...
ימ ּנוּ:
"וְ ֵכן ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֵה ֶ
ַאנְ ׁ ֵשי ָח ֵצרֶ ׁ ,ש ׁ ּ ָש ַכח ֶא ָחד וְ לֹא ֵע ֵירב ֵ ּביתוֹ ָ -אסוּר ] ִמ ְ ּל ַה ְכנִ יס ו ְּלהוֹ ִציא,
ֲא ָבל ָל ֶהם מו ָּּתר"[.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ּ ַפ ּ ָפא לְ ַא ַ ּביֵ י:
לְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר,
ִאי ָא ַמר" :לָ א ְמ ַב ּ ֵטילְ נָא"?
וּלְ ַר ָ ּבנַןִ :אי ָא ַמרְ " :מ ַב ּ ֵטילְ נָא"?
ַמאי?
ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָק ָס ַברַ :ה ְמ ַב ּ ֵטל ְר ׁשוּת ֲחצֵ ירוֹ ְ ,ר ׁשוּת ֵ ּביתוֹ ִ ּב ּ ֵיטל.
וְ ַהאי ָא ַמרֲ " :אנָא לָ א ְמ ַב ּ ֵטילְ נָא".
אוֹ דִּ ילְ ָמאַ :ט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ִמ ׁ ּשוּם דְּ ַביִת ְ ּבלֹא ָחצֵ ר לָ א ֲע ִב ֵידי ִאי ְנ ׁ ֵשי דְּ ָדי ְֵירי
ֵיה,
וְ כִ י ָק ָא ַמר" :לָ א ְמ ַב ּ ֵטילְ נָא"  -לָ או ָּכל ְּכ ִמינ ּ
ַאף ַעל ַ ּגב ְד ֲא ַמר" :דָּ י ְֵירנָא"  -לָ או ְּכלוּם ָק ָא ַמר.
ּולְ ַר ָ ּבנַןִ ,אי ֲא ַמרְ " :מ ַב ּ ֵטילְ נָא",
ַמאי?
ַט ְע ָמא דְּ ַר ָ ּבנַן ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָק ָס ְב ֵריַ :ה ְמ ַב ּ ֵטל ְר ׁשוּת ֲחצֵ ירוֹ ְר ׁשוּת ֵ ּביתוֹ לֹא ִ ּב ּ ֵיטל,
וְ ַהאי ָא ַמרְ " :מ ַב ּ ֵטילְ נָא"?
אוֹ דִּ ילְ ָמאַ :ט ְע ָמא דְּ ַר ָ ּבנַן ִמ ׁ ּשוּם דְּ לָ א ָע ֵביד ִאינ ִׁיש דִּ ְמ ַס ֵּלק נ ְַפ ׁ ֵש ּיה לְ גַ ְמ ֵרי ִמ ַ ּביִת וְ ָחצֵ ר,
וְ ָהוֵ י ִּכי אוֹ ֵר ַח לְ גַ ַ ּב ְייה ּו,
ֵיה.
וְ ַהאי ִּכי ֲא ַמרְ " :מ ַב ּ ֵטילְ נָא"  -לָ או ָּכל ְּכ ִמינ ּ
ֲא ַמר לֵ ּיה:
ֵ ּבין לְ ַר ָ ּבנַןּ ֵ ,בין לְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר:
ֵּכיוָ ן דְּ גַ ֵּלי דַּ ֲע ֵת ּיה – ַ ּג ֵּלי.

רש"י
לרבי אליעזר .דאמר מסתמא
ביטל רשות ביתו:
אם אמר .בהדיא לא בטילנא
רשות ביתו מי הוי ביתו מותר
להן או לא:
ולרבנן .דאמרי מסתמא לא
ביטל רשות ביתו אמר בהדיא
מבטילנא לכו אף רשות ביתו
מבטיל אי לא:
ביתא בלא חצר .כיון דאסר
עצמו בחצרו שביטל להם:
לאו כל כמיניה .דכיון דלית ליה
חצר דירת בית לא כלום היא
לדידיה:
והאי כי אמר מבטילנא .בטלה
דעתו אצל כל אדם ולא ביטל
אלא חצר:

"עוֹשׂין ַפּ ִסּין ְל ִב ָיראוֹת"
ִ
מסכת עירובין פרק ב –

"וְ ֵכן ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִמ ֶּמ ּנ ּו ׁ ֶש ּיוֹ ְצ ִאים ֶ ּב ָע ְר ַק ַ ּב ִלין ַ ּב ּ ֶפ ַסח".

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי
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ַמאי " ָע ְר ַק ַ ּב ִלין"?
ֲא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ָאתא.
ַאצְ וָ ָתא ֲחרוּזִ י ָ
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רש"י
אצוותא חרזייתא .סיב עבה
הגדל סביב הדקל ונכרך ועולה
בו כלולבי גפנים .חרזייתא
תכופות הרבה יחד כמחרוזות
וטעם מרור בו:

