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    """"ְלִביָראֹותְלִביָראֹותְלִביָראֹותְלִביָראֹות    ַּפִּסיןַּפִּסיןַּפִּסיןַּפִּסין    עֹוִׂשיןעֹוִׂשיןעֹוִׂשיןעֹוִׂשין""""    ––––ב ב ב ב פרק פרק פרק פרק     עירוביןעירוביןעירוביןעירוביןמסכת מסכת מסכת מסכת 
        יח, איח, איח, איח, א    ––––יז, ב יז, ב יז, ב יז, ב  .1

ָנה              ִמׁשְ

ין ְלִביָראֹותעֹוׂשִ  סִּ    ,ין ּפַ
מֹוָנה ׁשְ יֹוָמִדין ִנְרִאין ּכִ ָעה ּדְ    ,ַאְרּבָ

ְבֵרי   י ְיהּוָדהּדִ   .  ַרּבִ
י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

מֹוָנה  רׁשְ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ְרִאין ּכִ יֹוָמִדין   - ּנִ ָעה ּדְ ׁשּוִטין. וְ ַאְרּבָ ָעה ּפְ   ַאְרּבָ
ָרה ְטָפִחים,  -ּגֹוְבָהן    ֲעׂשָ

ן ְורוֹ  ה -ְחּבָ ָ ׁשּ    ,ׁשִ
הּוא.  -ְועֹוְבָיים  ל ׁשֶ   ּכָ

לֹ - ּוֵביֵניֶהן ל ׁשָ י ְרָבקֹות ׁשֶ תֵּ ְמלֹא ׁשְ לֹּכִ ָקר, ׁש ׁשָ   ׁש ּבָ
ְבֵרי   י ֵמִאירּדִ   .  ַרּבִ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ע ל ַאְרּבַ    .ׁשֶ

רֹות    ,ְקׁשּורֹות ְולֹא מּותָּ
  ַאַחת ִנְכֶנֶסת ְוַאַחת יֹוֵצאת. 

  

ָרה רֹ מוּ  ֵהא ּפָ תְּ ֵאר, ּוִבְלַבד ׁשֶ ר ְלַהְקִריב ַלּבְ ְפִנים, ְוׁשֹוָתה. תָּ ּה ּבִ ּה ְורּוּבָ   אׁשָ
  

ר    יח,א הּוא^מּותָּ ל ׁשֶ ין.   ,ְלַהְרִחיק ּכָ ַפסִּ ה ּבְ ְרּבֶ ּיַ   ּוִבְלַבד ׁשֶ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ית ָסאַתִים.    ַעד ּבֵ
ית ָסאַת  ף, ָאְמרּו לֹו: לֹא ָאְמרּו ּבֵ ְרּפֵ ה ְוַלּקַ ּנָ א ַלּגִ   ִים ֶאּלָ

יר  :ֲאָבל ִאם ָהָיה    ,ּדִ
   ,אֹו ַסַהר

   ,אֹו מּוְקֶצה
ת ּכֹוִרין  ,אֹו ָחֵצר ית ֲחֵמׁשֶ    ,ֲאִפיּלּו ּבֵ

ָרה ּכֹוִרין  ית ֲעׂשָ ר.  -ֲאִפיּלּו ּבֵ   מּותָּ
ל ׁשֶ  ר ְלַהְרִחיק ּכָ ַפ ּומּותָּ ה ּבְ ְרּבֶ ּיַ יןהּוא, ּוִבְלַבד ׁשֶ   . סִּ

  

            ָמָרא גְּ 

ָלא כַּ ֵליָמא ַמְתִניִת    ֲחַנְנָיא, ין ּדְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ין ַלּבֹור" סִּ ין ּפַ ַ  ,עֹוׂשִ   ָייָרא. ַוֲחָבִלין ַלׁשּ
  אֹוֵמר:  ֲחַנְנָיאוַ 

ין סִּ   ?"ֲחָבִלין ַלּבֹור, ֲאָבל לֹא ּפַ
  

יָמא    ,ֲחַנְנָיא :ֲאִפיּלּו ּתֵ
   ,ְלחּוד –ּבֹור 

  ְלחּוד.  -ֵאר ּבְ 
  

א ּדְ     :ָאְמֵריִאיּכָ
ָלא ָקָתֵני ין ֲחָב  :ִמּדְ ֵארֲחַנְנָיא אֹוֵמר: עֹוׂשִ ין ַלּבְ    ,ִלין ַלּבֹור ּוַפּסִ

ָלל  לַ ִמּכְ ֵארּדְ ָנא ּבְ ָנא ּבֹור ְולֹא ׁשְ   ,ֲחַנְנָיא: ָלא ׁשְ
  ִאין,  -ֲחָבִלים 

ין  ּסִ   ָלא.  -ּפַ
ֲחַנְנָיא?א לֹּדְ ֵליָמא ַמְתִניִתין    ּכַ

  
יָמא   ָיא, ֲחַננְ  :ֲאִפיּלּו ּתֵ

ר ֵליּה  א ָקא ְמַהּדֵ א ַקּמָ ּנָ ָקָאַמר ּתַ    .ְלַמאי ּדְ

  רש"י
  מתי' 

. שברשות הרבים עושין פסין לביראות
וביראות עצמן רשות היחיד הן שעמוקים 
עשרה ואין יכול למלאות מהן ועושים פסין 

ן להן היקף שיהו הפסין הללו אלו להכי
עושין את סביבות הבור רשות היחיד 
וימלא ויוציא וייח שם ותיכס בהמתו 

   וישקה:
. עמודין הראין כשים שעשוי דיומדין

כמרזב שלו וכשועצו בקרקע לפאת 
דרומית מערבית וטה דופו אחד למזרח 
וצידו אחד לצפון והשי לפאת מערבית 

חד למזרח וצידו אחד צפוית וטה צידו א
לדרום וכשותן ארבעתן לד' הפיאות מצא 
לכל רוח ב' אמות דופן אמה כגד אמה 

   והריוח ביתים:
. באמצע ותן לכל רוח לוח רחבה פשוטין

אמה ובגמרא מפרש באיזה בור בעי ר' 
מאיר פשוטין דהא מודה ר' מאיר שיכול 
להיח י' אמות ריוח ביתים כדמפרש 

   ואזיל:
. דהייו עשר הם שתי רבקות וכו'וביי

אמות כדמפרש בגמרא ואם פחות כ''ש 
   שהוא יפה:

. חומרא הוא למעט מריוח קשורות
   שביתים:

   . בגמרא פריך הייו קשורות:ולא מותרות
. קולא הוא דלא אחת כסת ואחת יוצאת

   בעין עשר מצומצמות אלא שוחקות:
. פסים לבאר ולעשות ההיקף מותר להקריב

   :קצר
. משפת הבאר עד בין הפסין ובלבד שתהא

כדי ראשה ורובה של פרה אבל בציר מהכי 
לא דילמא ממשיך אחר פרתו ומפיק 
לדוולא חוץ למחיצה וקא מפיק מרשות 

  היחיד לרשות הרבים:
. כל מה שבלבו לעשות להרחיק כל שהוא

   היקף גדול:
. דכל כמה דמרחיק ובלבד שירבה בפסין

דיומד לדיומד  מבור מגדיל ריוח שבין
וצריך להרבות בפסין עד שלא יהא בין 
פשוט לפשוט ובין פשוט לדיומד יותר מי' 
אמות לר' מאיר או מי''ג אמה ושליש לרבי 

   יהודה:
. שאין הקיפן לדירה קרפף לגיה ולקרפף

היקף גדול חוץ לעיר להכיס שם עצים 
   לאוצר:

. של בהמות שעושין אבל אם היה דיר
והיום כאן כדי לזבל' בשדות היום כאן 

   בגללי הבהמות:
   . לבהמות של עיר:סהר

   . רחבה שאחורי הבתים:מוקצה
. שלפי הבתים דכל הי הקיפן לדירה וחצר

הוא והי פסי ביראות מי הואיל ומימיהן 
ראויין לשתיית אדם תשמיש דירה 

   מעלייתא הוא:
  

  גמ' 
. כדתן בפ''ק (דף טז:) חבלים לשיירא

בלים דכולה עומד הוא מקיפין שלשה ח
אבל פסין לשיירא לא דהוי פרוץ מרובה 
ולא הותר אלא לבור משום בהמת עולי 

   רגלים כדמפרש לקמן:
. מים מכוסין ועבידי דפסקי ומשום בור

הכי אסר חיא דזמין דפסקי מיא ובטלי 
מחיצות ולא הותרו פסי ביראות אלא מפי 

   מימיהן של בהמת עולי רגלים:
יים וביראות דמתיתין מדלא . מים חבאר

   קתי בורות במים חיים קאמר:
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י ֲעִקיָבאּדְ ַמְתִניִתין  ֵליָמא ַרּבִ   ,לֹא ּכְ

   :ְתַנןּדִ 
ים" ֵאר ָהַרּבִ ים ,ֶאָחד ּבְ ִחיד  ,ּובֹור ָהַרּבִ ין,  -ּוְבֵאר ַהּיָ סִּ ין ָלֶהן ּפַ   עֹוׂשִ

ִחיד  ה  -ֲאָבל ּבֹור ַהּיָ ין לֹו ְמִחיּצָ ָרה ְטָפִחים, עֹוׂשִ בֹוהַּ ֲעׂשָ   ּגָ
ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ    ,(כב:) "ַרּבִ

   !לֹא –ְלבֹורֹות  ,ִאין – "ְלִביָראֹות" -"ְלִביָראֹות"ְוִאיּלּו ָהָכא ָקָתֵני: 
  

יָמא י ֲעִקיָבא,  :ֲאִפיּלּו ּתֵ   ַרּבִ
ים ֵאר ַמִים ַחּיִ ְפִסיָקא ֵליּה  ּבְ ָנא  ,ּדִ ָנאּדְ ָלא ׁשְ ים ְוָלא ׁשְ    .ָקָתֵני - ָיִחידּדְ  ַרּבִ

ִסיָקא ֵליּה  ָלא ּפְ ִסין ּדְ   ָלא ָקָתֵני.  - ּבֹור ְמכּוּנָ
  
  

ָבא, ּדְ ֵליָמא ַמְתִניִתין  ן ּבָ י ְיהּוָדה ּבֶ ַרּבִ   לֹא ּכְ
ְתַנן    :ּדִ

ָבא" ן ּבָ י ְיהּוָדה ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְלַבד ים ּבִ א ִלְבֵאר ָהַרּבִ ין ֶאּלָ סִּ ין ּפַ   , כב:)ן עירובי( "ֵאין עֹוׂשִ

ָנא  - "ְלִביָראֹות" :ְוִאיּלּו ָהָכא ָקָתֵני ָנא ּדְ ָלא ׁשְ ים ְוָלא ׁשְ   ָיִחיד! ּדְ ַרּבִ
  

יָמא ָבא,  :ֲאִפיּלּו ּתֵ ן ּבָ י ְיהּוָדה ּבֶ   ַרּבִ
יָראֹות"ַמאי  ָעְלָמא.  - "ּבֵ יָראֹות ּדְ   ּבֵ

  
  

  רש"י
. אי פסקי מיא בור הרבים

מדכרי אהדדי ולא מטלטלי 
   התם:

   . דלא פסקי מיא:באר היחיד
   . ואפילו דרבים:לבורות לא

. מכוסין דלא פסיקא ליה
דאיכא בור הרבים דמהי 
ואיכא בור דיחיד דלא מהי לא 

   קתי:
. ראות קתיואילו הכא בי

דמשמע תרי חד דרבים וחד 
   דיחיד:

. אכל ביראות ביראות דעלמא
   קאי ולעולם דרבים:

  



  להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                           ""עֹוִׂשין ַּפִּסין ְלִביָראֹות –מסכת עירובין פרק ב 

         
93

        יח, איח, איח, איח, א .2
יּוָמִדין"ַמאי    ? "ּדְ

  
ן ֶאלְ ָאַמר  י ִיְרְמָיה ּבֶ   : ָעָזרַרּבִ

יּו ַעּמּוִדין.   ּדְ
  

  ן. סימ - ד"יו למ"נודה שב"ח זונ"ית נתק"לקל במיד"ה שלש"ה
  

ַנן ָהָתם    :ּתְ
י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ין  יתִּ ִ ל ַהׁשּ יּוְפָרא -ּכָ טּוִרין, חּוץ ִמן ַהּדְ   . א) (דמאי א, "ּפְ
  

יּוְפָרא"ַמאי    ? "ּדְ
  

אָאַמר    : עּוּלָ
י ה ּדְ ָנה. ִאיָלן ָהעֹוׂשֶ ׁשָ ירֹות ּבְ   ּו ּפֵ

  
  

  רש"י
. מיי תאים רעות השיתין

   כדאמר במס' ברכות (דף מ:):
. מן הדמאי דכיון דרעות פטורין

הן לא חס עלייהו עם הארץ 
   ועישרן:

   . שהוא חשוב:חוץ מן הדיופרא
עמים . טועין ב' פדיו פירות

  בשה:
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        ב ב ב ב - - - - יח, איח, איח, איח, א .3
ן ֶאְלָעָזרָאַמר   י ִיְרְמָיה ּבֶ   : ַרּבִ

נִ  ְרצּוף ּפָ יּו ּפַ    ,ים ָהָיה לֹו ְלָאָדם ָהִראׁשֹוןּדְ
ִניֶנֱאַמר: ׁשֶ    .(תהילים קלט, ה) 26""ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרתָּ

   
ִתיב ָלע :ּכְ ֶבן ה' ֱאלִֹהים ֶאת ַהּצֵ    ,(בראשית ב, כב) 27""ַוּיִ

מּוֵאלוּ  ַרב   : ׁשְ
ְרצּוף :ַחד ָאַמר    ,ּפַ

  ְוַחד ָאַמר: ָזָנב. 
  

ֲאַמר ָלָמא ְלָמאן ּדַ ׁשְ ְרצּוף" :ּבִ    -" ּפַ
ְכִתיב ִני" :ַהְיינּו ּדִ    ,"ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרתָּ

ֲאַמר א ְלָמאן ּדַ ִני"ַמאי  - "ָזָנב" :ֶאלָּ   ? "ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרתָּ
  

ְד  י ַאִמי, ּכִ   ַרּבִ
י ַאִמי ָאַמרּדְ    : ַרּבִ
ה ּבְ  - "ָאחֹור" ית, ְלַמֲעׂשֵ   ֵראׁשִ
  ְלפּוְרָענּות.  - "ָוֶקֶדם"
  

ָלָמא ׁשְ ה ּבְ  - "ָאחֹור"" :ּבִ יתְלַמֲעׂשֵ ָתא,  - "ֵראׁשִ ּבְ ָלא ֵאיְבִרי ַעד ַמֲעֵלי ׁשַ   ּדְ

א     ?ַמאי ִהיא - "ְלפּוְרָענּות - "ָוֶקֶדם""ֶאלָּ
ּום ְקָלָלה  :ִאיֵליָמא ל ָאָדם! ָהא ּבַ  - ִמׁשּ ה, ּוְלַבּסֹוף ִנְתַקלֵּ ָלה ַחּוָ ל ָנָחׁש, ּוְלַבּסֹוף ִנְתַקלְּ ה ִנְתַקלֵּ ִחילָּ   ּתְ

  
א   ּבּול, ּמַ ַל  :ֶאלָּ

ְכִתיב:  ֵהָמהּדִ ֵני ָהֲאָדָמה ֵמָאָדם ַעד ּבְ ר ַעל ּפְ ל ַהְיקּום ֲאׁשֶ ַמח ֶאת כָּ    .(בראשית ז, כג) 28""ַוּיִ
  

ָלָמא ְלַמאן ַדֲאַמר ׁשְ ְכִתיב - "ְרצּוףּפַ " :ּבִ יֶצר :ַהְיינּו ּדִ ֵרין יּוִדין ,""ַוּיִ    ,ּתְ
ֲאַמר א ְלָמאן ּדַ יֶצר"ַמאי  - "ָזָנב" :ֶאלָּ   ? "ַוּיִ

  
ִזי, ְד כִּ  ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ַרּבִ
ִזיָאַמר ּדְ  ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ

ְצִרי    ,אֹוי ִלי ִמּיִ
  ְואֹוי ִלי ִמּיֹוְצִרי. 

  
ָלָמא ְלַמ  ׁשְ ְרצּוף" :אן ַדֲאַמרּבִ ְכִתיב -" ּפַ ָרָאם :ַהְיינּו ּדִ    ,(בראשית ה, ב) 29""ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבְ

ֲאַמר א ְלָמאן ּדַ ָרָאם"ַמאי  - "ָזָנב" :ֶאלָּ   ? "ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבְ
  
הוּ ְד כִ לְ  י ַאּבָ   , ַרּבִ
הוּ ּדְ  י ַאּבָ   ָרֵמי,  ַרּבִ

ִתיב:  ָרָאם"ּכְ    ,"ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבְ
ָרא אֹתֹו"" :בּוְכִתי ֶצֶלם ֱאלִֹהים ּבָ    !(בראשית א, כז) 30ּבְ

ה  ִחלָּ ּתְ ַנִים,  -ּבַ ָבה ִלְברֹאֹות ׁשְ ַמֲחׁשָ   ָעְלָתה ּבְ
א ֶאָחד.  -ּוְלַבּסֹוף    לֹא ִנְבָרא ֶאלָּ

  
ָלָמא ְלַמאן ַדֲאַמר ׁשְ ְרצּוף" :ּבִ ְכִתיב - "ּפַ ה"" :ַהְיינּו ּדִ ּנָ ְחתֶּ ר תַּ ׂשָ ְסּגֹור ּבָ    ,ראשית ב, כא)(ב 31ַוּיִ

                                                             
ָכה 26 ּפֶ ת ָעַלי ּכַ ׁשֶ ִני ַותָּ  ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרתָּ
ה ַוְיִבֶאָה ֶאל ָהָאָדם 27 ָ ר ָלַקח ִמן ָהָאָדם ְלִאׁשּ ָלע ֲאׁשֶ ֶבן ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ֶאת ַהּצֵ  ַוּיִ
ֵהָמה ַעד ֶרֶמׂש  28 ֵני ָהֲאָדָמה ֵמָאָדם ַעד ּבְ ר ַעל ּפְ ל ַהְיקּום ֲאׁשֶ ַמח ֶאת ּכָ ָבהַוּיִ תֵּ ר ִאּתֹו ּבַ ֶאר ַאְך נַֹח ַוֲאׁשֶ ָ ׁשּ חּו ִמן ָהָאֶרץ ַוּיִ ּמָ ַמִים ַוּיִ ָ  ְוַעד עֹוף ַהׁשּ
ְרָאם 29 יֹום ִהּבָ ָמם ָאָדם ּבְ ְקָרא ֶאת ׁשְ ָרָאם ַוְיָבֶרְך אָֹתם ַוּיִ  ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבְ
ָרא 30 ֶצֶלם ֱאלִֹהים ּבָ ַצְלמֹו ּבְ ְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ָרא אָֹתם ַוּיִ  אֹתֹו ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבָ
ה 31 ּנָ ְחתֶּ ר תַּ ׂשָ ְסּגֹר ּבָ ְלעָֹתיו ַוּיִ ח ַאַחת ִמּצַ ּקַ ן ַוּיִ יׁשָ ָמה ַעל ָהָאָדם ַוּיִ ְרּדֵ ל ְיהָֹוה ֱאלִֹהים תַּ ּפֵ  ַוּיַ

  רש"י
. מלפים אחור וקדם צרתי

ומאחור צרת לי צורת פים: 
הצלע: בין לרב בין לשמואל 
לשון צדדין כמו ולצלע המשכן 

   השית (שמות כו):
. חילקו לשים שהיה זכר פרצוף

   מכאן וקבה מכאן:
. היה לו לאדם הראשון זב

   וטלו ממו וברא את חוה:
ע . דמשממאי אחור וקדם צרתי

   ב' צורות:
. אדם הוזכר מאדם ועד בהמה

בפורעות תחילה: ה''ג הייו 
דכתיב וייצר בתרין יודין 

   דמשמע ב' צורות:
. שמצערי אם אוי לי מיצרי

   אעשה רצון יוצרי:
. אם אעשה רצון אוי לי מיוצרי

   יצרי:
. משמע זכר וקבה בראם

מתחילת בריאתו היה זכר 
וקבה זכר מצד זה וקבה מצד 

   :זה
  . משמע חד:ברא אותו
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ֲאַמר א ְלָמאן ּדַ ה"ַמאי  - "ָזָנב" :ֶאלָּ נָּ ְחתֶּ ר תַּ ׂשָ ְסּגֹור ּבָ   ? "ַוּיִ
  

י ִיְרְמָיהְוִאיֵתיָמא  ,ַרב ְזִבידֲאַמר  ר ִיְצָחק, ְוִאיֵתיָמא ַרּבִ   : ַרב ַנְחָמן ּבַ
א ִלְמקֹום ֲחָתְך.    ָלא ִנְצְרָכה ֶאלָּ

  
ָלָמא ְלַמאן ַדֲאַמר ׁשְ ְכִתיב:  ,"ָזָנב" :ּבִ ֶבןַהְיינּו ּדִ   , (בראשית ב, כב) ""ַוּיִ

א, ְלַמאן ַדֲאַמר ְרצּוף" :ֶאלָּ ֶבן"ַמאי  - "ּפַ   ? "ַוּיִ
  
ן ְמַנְסָיא, לְ  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ִכְדַרּבִ

ָדֵריׁש  ן ְמַנְסָיאּדְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
ָלע"" ֶבן ה' ֱאלִֹהים ֶאת ַהּצֵ ָעּה ַה   -  "ַוּיִ יּלְ ּקִ ד ׁשֶ הְמַלּמֵ רּוְך הּוא ְלַחּוָ דֹוׁש ּבָ    ,ּקָ

  ְוֵהִביָאּה ְלָאָדם ָהִראׁשֹון, 

ם קֹוִרין ְל  י ַהּיָ ְכַרּכֵ ן ּבִ ּכֵ ִנָייָתא' – 'ִקְלִעיָתא'ׁשֶ    ."'ּבְ
  

ָבר ַאֵחר:    ּדָ
ֶבן ה' ֱאלִֹהים"    .(בראשית ב, כב) "ַוּיִ

אֲאַמר  ָנא ַרב ִחְסּדָ ַמְתִניָתא תָּ    :ְוָאְמִרי ָלּה ּבְ
ִבְנַין   יח,ב ה ּכְ רּוְך הּוא ְלַחּוָ דֹוׁש ּבָ ָנָאּה ַהּקָ ּבְ ד ׁשֶ   אֹוָצר, ^ ְמַלּמֵ

ה ְוָקָצר -ֶזה  ָמה אֹוָצר ַמּטָ ירֹות ,ִמְלַמְעָלה ָרָחב ִמלְּ ל ֶאת ַהּפֵ ֵדי ְלַקּבֵ    ,ּכְ
ה  ָ ה ּוְקָצָרה ִמְלַמְעָלהְרָחָבה ִמ  -ַאף ָהִאׁשּ ַמּטָ ָלד.  ,לְּ ל ֶאת ַהּוָ ֵדי ְלַקּבֵ   ּכְ

  
   .(בראשית ב, כב) "ַוְיִביֶאָה ֶאל ָהָאָדם"

ִבינּות ָלָאָדם ָהִראׁשֹון רּוְך הּוא ׁשֹוׁשְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָעׂשָ ד ׁשֶ    ,ְמַלמֵּ
אן  ִבינּות ְלָקָטן ְוַאל ֵיַרע לֹו. ְלגָ ִמּכָ ה ׁשֹוׁשְ ֲעׂשֶ ּיַ   דֹול ׁשֶ

  
ְרצּוף" :ְלַמאן ַדֲאַמרוּ  ֵר  -  "ּפַ י ּבְ ְייהּו ַסּגִ א? ֵהי ִמיּנַ   יׁשָ

  
ר ִיְצָחקֲאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ּבְ  אִמְסּתַ ֵריׁשָ י ּבְ ָזָכר ַסּגִ    ,ָרא ּדְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ֶרְך, " ּדֶ ה ּבַ ָ ְך ָאָדם ֲאחֹוֵרי ִאׁשּ   לֹא ְיַהּלֵ
ּתֹו.    ַוֲאִפיּלּו ִהיא ִאׁשְ

ר  ׁשֶ ָנה ַעל ַהּגֶ ּמְ ה ִלְצָדִדין.  -ִנְזּדַ ֶקּנָ   ְיַסּלְ
ָהר ְוָכל ָהעֹוֵבר ֲאחוֹ  ּנָ ה ּבַ ָ א -ֵרי ִאׁשּ   . "ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ

  
  

  רש"י
. משמע שהיתה מחוסרת ויבן

   בין:
   . בויה ועומדת היתה:מאי ויבן
  . קליעת שיער:שקילעה

אוצר רחב מלמטה וקצר 
. שאם היה רחב מלמעלה

מלמעלה כשהוא ממלאו מכביד 
משאוי הפירות על הכתלים 

   ומטה אותם:
. חלל בית הרחם רחבה מלמטה

   שלה:
בחיתוו  . ששתדלשושביות

לשמחו ולהתעסק בצרכי סעודת 
   חופה:

   . מהלך:סגי
. שהוא גאי ואפילו היא אשתו

   לו:
. והיא זדמה לו על הגשר

   מהלכת לפיו:
   . ויעבור לפיה:יסלקה לצדדין

. דמדליא למא ומסתכל בהר
  בבשרה ובאשת איש קאמר:
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        יח, ב יח, ב יח, ב יח, ב  .4
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

דֹו ְלָיָדּה " ה ִמּיָ ָ ְרֶצה ָמעֹות ְלִאׁשּ ָדּה ְלָידוֹ  ,ַהּמַ ּה,  ,אֹו ִמּיָ ל ּבָ ּכֵ ְסתַּ ּיִ ִביל ׁשֶ ׁשְ   ּבִ
ל ּתֹוָרה ֵמַהר ֲאִפיּלּו ּדֹוֶמה ְלמֹ  יּבֵ ּקִ ינּו ׁשֶ ה ַרּבֵ ם.  -ִסיַני ׁשֶ יִהּנָ ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ ֶקה ִמּדִ   לֹא ִיּנָ

תּוב אֹוֵמר ֶקה ָרע" :ְוָעָליו ַהּכָ ם -  (משלי יא, כא) "ָיד ְלָיד לֹא ִיּנָ יִהּנָ ל ּגֵ יָנּה ׁשֶ ֶקה ִמּדִ   . "לֹא ִיּנָ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
  ַעם ָהָאֶרץ ָהָיה,  - ָמנֹוַח 

ֱאַמר:  ּנֶ ֶלְך ָמנֹוַח ׁשֶ ָקם ַוּיֵ ּתֹו""ַוּיָ   .(שופטים יג, יא) 32 ַאֲחֵרי ִאׁשְ
  

ר ִיְצָחקַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ְכִתיב:  י ֶאְלָקָנה ּדִ ה, ַגּבֵ א ֵמַעּתָ ּתֹו"ֶאלָּ ֶלְך ֶאְלָקָנה ַאֲחֵרי ִאׁשְ    !ָהִכי ַנִמי? - "ַוּיֵ

ְכִתיב ע ּדִ י ֱאִליׁשָ ֶלְך ַאֲחֶריָה"" :ְוַגּבֵ ָקם ַוּיֵ    ?!ָהִכי ַנִמי - , ל)(מלכים ב' ד 33ַוּיָ
ָבֶריָה ַוֲעָצָתּה  א: ַאֲחֵרי ּדְ   .ֶאלָּ

ָבֶריָה ַוֲעָצָתּה  ,ָהָכא ַנִמי    !ַאֲחֵרי ּדְ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ֲאַמר ַרב ַנְחָמן   , "ַעם ָהָאֶרץ ָהָיה -ָמנֹוַח " :ּוְלַמאי ּדַ

י ַרב ַנִמי לֹא ָקָרא    ,ֲאִפיּלּו ּבֵ
ְכִתיב ָקם ִרְבָקה וְ  :ּדִ ַלְכָנה ַאֲחֵרי ָהִאיׁש"ַנֲערֹ "ַותָּ ים ַותֵּ ַמלִּ ְבָנה ַעל ַהּגְ ְרכַּ    ,(בראשית כד, סא) 34ֶתיָה ַותִּ

  ִלְפֵני ָהִאיׁש.  - ְולֹא 
  

י יֹוָחָנןָאַמר     : ַרּבִ
ה -ַאֲחֵרי ֲאִרי  ָ    ,ְולֹא ַאֲחֵרי ִאׁשּ

ה  ָ    ,ְולֹא ַאֲחֵרי ֲעבֹוָדה ָזָרה -ַאֲחֵרי ִאׁשּ
ִלין.  -ָרה ֲאחֹוֵרי ֲעבֹוָדה זָ  לְּ ְתּפַ ּמִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֶנֶסת ּבְ ית ַהּכְ   ְולֹא ֲאחֹוֵרי ּבֵ

   
  
  

                                                             
ה ָה  32 בֹא ֶאל ָהִאיׁש ַוּיֹאֶמר לֹו ַהַאתָּ ּתֹו ַוּיָ ֶלְך ָמנֹוַח ַאֲחֵרי ִאׁשְ ָקם ַוּיֵ ה ַוּיֹאֶמר ָאִניַוּיָ ָ ְרתָּ ֶאל ָהִאׁשּ ּבַ ר ּדִ   ִאיׁש ֲאׁשֶ
ֶלְך ַאֲחֶריָה  33 ָקם ַוּיֵ ָך ִאם ֶאֶעְזֶבָּך ַוּיָ ַער ַחי ְיהָוה ְוֵחי ַנְפׁשְ  ַוּתֹאֶמר ֵאם ַהּנַ
ח 34 ּקַ ַלְכָנה ַאֲחֵרי ָהִאיׁש ַוּיִ ים ַותֵּ ַמּלִ ְבָנה ַעל ַהּגְ ְרּכַ ָקם ִרְבָקה ְוַנֲערֶֹתיָה ַותִּ ַלךְ  ַותָּ   ָהֶעֶבד ֶאת ִרְבָקה ַוּיֵ

  רש"י
   . מוה:המרצה
. המרצה מיד ליד אפי' יד ליד

משה שקבל תורה מיד  הוא כמו
   הקב''ה לידו:

. דלא גמר דרך עם הארץ היה
ארץ דמתי' דקתי לעיל לא 

   יהלך אדם אפילו אחרי אשתו:
. ביא היה כדתיא אלקה

בסדר עולם ויבא איש האלהים 
אל עלי זה אלקה י' ביאים 
קראו איש האלהים והוא א' 
מהם וליכא למימר עם הארץ 

   היה:
 דהאי חמןולמאי דקאמר רב .

   אחרי אחרי ממש קאמר:
. מקרא [שקורין] תיוקות בי רב

   של בית רבן:
   . אשת איש:ולא אחרי אשה

. שמא ולא אחרי עבודת גלולים
ימשך אחריה וכתיב הרחק 
מעליה דרכך ואמרי' (ע''ז דף 

   יז.) זו האפיקורסות:
ולא אחורי בית הכסת בשעה 

. שראה שהציבור מתפללין
חריה ואיו ככופר שעומד מא

   כס:
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        יט, איט, איט, איט, א    ––––יח, ב יח, ב יח, ב יח, ב  .5
ן ֶאְלָעָזרָאַמר  ְו  י ִיְרְמָיה ּבֶ   : ַרּבִ

ִניּדּוי ָהָיה ָאָדם ָהִראׁשֹון ּבְ ִנים ׁשֶ ָ ל אֹוָתן ַהׁשּ    ,ּכָ
יִדין ְוִליִלין    ,הֹוִליד רּוִחין ְוׁשֵ

ֱאַמר ּנֶ לֹ "ַוְיִחי  :ׁשֶ ַצְלמֹו"ָאָדם ׁשְ ְדמּותֹו כְּ ָנה ַוּיֹוֶלד ּבִ ים ּוְמַאת ׁשָ    – (בראשית ה, ג) 35ׁשִ
ַצְלמֹו אֹוִליד ָנא ָלאו ּכְ ַעד ָהִאיּדָ ָלל ּדְ    .ִמּכְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

י ֵמִאירָהָיה "   אֹוֵמר:  ַרּבִ
דֹול ָהָיה,  - ָאָדם ָהִראׁשֹון    ָחִסיד ּגָ

ְקְנָסה ִמ  ּנִ ָרָאה ׁשֶ יָון ׁשֶ   יָתה ַעל ָידֹו, ּכֵ
לֹ ַתֲעִנית ֵמָאה ּוׁשְ ב ּבְ ָנה, ָיׁשַ ים ׁשָ   ׁשִ

לֹ ה ֵמָאה ּוׁשְ ָ ָנה, ּוֵפיֵרׁש ִמן ָהִאׁשּ ים ׁשָ   ׁשִ
לֹ רֹו ֵמָאה ּוׁשְ ׂשָ ֵאִנים ַעל ּבְ ָנהְוֶהֱעָלה ַזְרֵזי תְּ ים ׁשָ    !"ׁשִ

  
ֲחָזא ְלאּוְנֵסיּה.  ְכַבת ֶזַרע ּדַ ׁשִ י ָקָאְמִריַנן ַההּוא, ּבְ   ּכִ

  
  

ן ֶאְלָעָזרְוָאַמר  י ִיְרְמָיה ּבֶ   : ַרּבִ
ל ָאָדם  ָבחֹו ׁשֶ ָפָניו,  -ִמְקָצת ׁשְ   אֹוְמִרים ּבְ

ּלֹ -ְוכּוּלֹו  ָפָניו. ׁשֶ   א ּבְ
  
ָפָניו" ָבחֹו ּבְ ְכִתיב – "ִמְקָצת ׁשְ יק ְלָפנַ " :ּדִ י אְֹתָך ָרִאיִתי ַצּדִ ה"כִּ ּדֹור ַהּזֶ    .(בראשית ז, א) 36י ּבַ
ָפָניוּלֹּוּלֹו ׁשֶ כּ " ְכִתיב – "א ּבְ דֹרָֹתיו" :ּדִ ִמים ָהָיה ּבְ יק תָּ   . (בראשית ו, ט) 37"נַֹח ִאיׁש ַצּדִ
  
  

ן ֶאְלָעָזרְוָאַמר  י ִיְרְמָיה ּבֶ   : ַרּבִ
ְכִתיב ִפיהָ " :ַמאי ּדִ ה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ּבְ    ?(בראשית ח, יא) 38"ְוִהּנֵ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ   : ָאְמָרה יֹוָנה ִלְפֵני ַהּקָ
ל עֹוָלם,  ָיְדָך,   ִרּבֹונֹו ׁשֶ ִית ּוְמסּוִרין ּבְ ּזַ   ִיְהיּו ְמזֹונֹוַתי ְמרּוִרין ּכַ

ר ָוָדם.  ׂשָ ַיד ּבָ ַבׁש ּוְתלּוִין ּבְ ּדְ   ְוַאל ִיְהיּו ְמתּוִקין ּכַ
ִתיב ָהָכא    ,"ָטָרף" :ּכְ

י" :ּוְכִתיב ָהָתם   . (משלי ל, ח) "ַהְטִריֵפִני ֶלֶחם ֻחּקִ
  
  

ן ֶאְלָעָזרַרבִּ ְוָאַמר    : י ִיְרְמָיה ּבֶ
ְבֵרי ּת  ָמִעין ּבֹו ּדִ ׁשְ ּנִ ִית ׁשֶ ל ּבַ ְיָלהּכָ לַּ   ׁשּוב ֵאינֹו ֶנֱחָרב,  - ֹוָרה ּבַ

ֱאַמר ּנֶ ְיָלה" :ׁשֶ לַּ י ֹנֵתן ְזִמירֹות ּבַ ה ֱאלֹוהַּ עֹׂשָ   . (איוב לה, י) "ְולֹא ָאַמר ַאּיֵ
  
  

ן ֶאְלָעָזרְוָאַמר  י ִיְרְמָיה ּבֶ   : ַרּבִ
ׁש ִמיּ  ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ׁש ּדַ  -  ֹום ׁשֶ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּיִ י אֹוִתּיֹות,  ּיֹו ָלעֹוָלם ׁשֶ ּתֵ ׁשְ   ּבִ

ֱאַמר ּנֶ ל ָיּה ַהְללּוָיּה" :ׁשֶ ַהלֵּ ָמה תְּ ׁשָ   . (תהילים קנ, ו) "ּכֹל ַהנְּ
  
  

ן ֶאְלָעָזרְוָאַמר  י ִיְרְמָיה ּבֶ   : ַרּבִ
ֶבל נִ  ָלה ּבָ ֵכינֶ  -ְתַקלְּ לּו ׁשְ   יָה. ִנְתַקלְּ
ָלה ׁשֹוְמרֹון נִ  ֵכיֶניָה.  -ְתַקלְּ ְרכּו ׁשְ   ִנְתּבָ

                                                             
ַצְלמֹו  35 ְדמּותֹו כְּ ָנה ַוּיֹוֶלד ּבִ ים ּוְמַאת ׁשָ לׁשִ ַצְלמֹו ַוְיִחי ָאָדם ׁשְ ְדמּותֹו כְּ ָנה ַוּיֹוֶלד ּבִ ים ּוְמַאת ׁשָ לׁשִ ַצְלמֹו ַוְיִחי ָאָדם ׁשְ ְדמּותֹו כְּ ָנה ַוּיֹוֶלד ּבִ ים ּוְמַאת ׁשָ לׁשִ ַצְלמֹו ַוְיִחי ָאָדם ׁשְ ְדמּותֹו כְּ ָנה ַוּיֹוֶלד ּבִ ים ּוְמַאת ׁשָ לׁשִ  ויקרא את שמו שתַוְיִחי ָאָדם ׁשְ
הויאמר ה' לנח בא אתה וכל ביתך אל התיבה  36 ּדֹור ַהזֶּ יק ִלְפֵני ּבַ י אְֹתָך ָרִאיִתי ַצּדִ הכִּ ּדֹור ַהזֶּ יק ִלְפֵני ּבַ י אְֹתָך ָרִאיִתי ַצּדִ הכִּ ּדֹור ַהזֶּ יק ִלְפֵני ּבַ י אְֹתָך ָרִאיִתי ַצּדִ הכִּ ּדֹור ַהזֶּ יק ִלְפֵני ּבַ י אְֹתָך ָרִאיִתי ַצּדִ  כִּ
ִמיםאלה תולדות נח  37 יק תָּ ִמיםֹנַח ִאיׁש ַצּדִ יק תָּ ִמיםֹנַח ִאיׁש ַצּדִ יק תָּ ִמיםֹנַח ִאיׁש ַצּדִ יק תָּ דֹרָֹתיו    ֹנַח ִאיׁש ַצּדִ דֹרָֹתיוָהָיה ּבְ דֹרָֹתיוָהָיה ּבְ דֹרָֹתיוָהָיה ּבְ  את האלהים התהלך נח ָהָיה ּבְ
ִפיָה ותבוא אליו היונה לעת ערב  38 ה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ּבְ ִפיָה ְוִהּנֵ ה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ּבְ ִפיָה ְוִהּנֵ ה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ּבְ ִפיָה ְוִהּנֵ ה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ּבְ  וידע נח כי קלו המים מעל הארץ ְוִהּנֵ

  רש"י
. שישב מאה ושלשים שה בדוי

זוף מפי שגער בו הקב''ה 
  דכתיב המן העץ וגו' וקללו:

. חגורות ומתרגמין זרזי תאה
   זרזין (בראשית ג):

. שכבת זרע דחזיא לאוסיה
עשה שידין ורוחין ולילין מיי 

   מזיקין:
. אומרים מקצת שבחו כו'
'פ כלומר דרך ארץ הוא שאע'

שאדם משבח את חברו שלא 
בפיו הרבה אין מרבה בשבחו 

   לפיו מפי שראה כמחיף:
   . כתיב צדיק:בפיו

   . כתיב צדיק תמים:שלא בפיו
. מאמר פיה ביקשה טרף בפיה

שיהא זית טרף שלה והייו 
   מזון:

   . ח:בשר ודם
. לא ולא אמר איה אלוה עושי

הוצרך להתאון ולומר איה 
חרב מי שותן עושי והריי 

זמירות של תורה בלילה ולהכי 
קט לילה שהקול שמע 

   מרחוק:
. מיום שחרב בית המקדש

ופסקו הכהים מלברך בשם 
המפורש כדאמר באין דורשין 

   שהיו מברכין בשם המפורש:
דיו לעולם שישתמש בשם ב' 

. בין לשבח לפיו בין אותיות
לברך איש את חבירו דכתיב כל 

ומר זה השמה תהלל יה כל
השם שכל השמה כולה ראוי 
להשתמש בו מכלל דשם בן 
ארבע אותיות ושם המפורש לא 
לכל השמה יתן אלא לכהים 
בלבד: דכתיב (דברים י) ולברך 
בשמו וכתי' (במדבר ו) ושמו את 

   שמי המיוחד לי:
   . מקללתה:תקללו שכייה
   . מקללתה:תברכו שכייה
. ושם הולכות למורש קיפוד

רעות ומזיקות מקומות החיות 
הסמוכות לה דאוי לרשע ואוי 

  לשכיו [סוכה ו:]:
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ֶבל " ָלה ּבָ ֵכיֶניָה  -ִנְתַקלְּ לּו ׁשְ    ".ִנְתַקלְּ

ְכִתיב יָה ְלמֹוַרׁש ִקּפֹד ְוַאְגֵמי ָמִים" :ּדִ ְמתִּ   . (ישעיה יד, כג) "ְוׂשַ
  
ָלה ׁשֹוְמרֹון " ֵכיֶניָה  -ִנְתַקלְּ ְרכּו ׁשְ    ".ִנְתּבָ

כְ    יט,א ֶדה :ִתיבּדִ ָ י ׁשְֹמרֹון ְלִעי ַהׂשּ ְמתִּ ֵעי ָכֶרם"^ "ְוׂשַ   .(מיכה א, ו) ְלַמּטָ
  
  

ן ֶאְלָעָזרְוָאַמר  י ִיְרְמָיה ּבֶ   : ַרּבִ
ּלֹ  ר ָוָדםּבֹא ּוְרֵאה ׁשֶ ׂשָ ת ּבָ רּוְך הּוא ִמּדַ דֹוׁש ּבָ ת ַהּקָ ִמּדַ   :א ּכְ

ר ָוָדם  ׂשָ ת ּבָ יב ָאָדם ֲהִריָגה ַלּמַ    -ִמּדַ יו, ִמְתַחּיֵ ה ְלתֹוְך ּפִ יִלין לֹו ַחּכָ   ְלכּות, ַמּטִ
ּלֹ ֵדי ׁשֶ ֶלְך.ּכְ ל ֶאת ַהּמֶ   א ְיַקלֵּ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ת ַהּקָ קֹום -  ִמּדַ יב ֲהִריָגה ַלּמָ   ׁשֹוֵתק,  ,ָאָדם ִמְתַחּיֵ
ֱאַמר:  ּנֶ הׁשֶ ה ְתִהלָּ ִמּיָ   . (תהילים סה, ב) 39""ְלָך ּדֻ

ַח  ּבֵ ׁשַ ּמְ א ׁשֶ   , ְולֹא עֹוד ֶאלָּ
ֱאַמר ּנֶ ה""תְּ  : ׁשֶ   . ִהלָּ

ן,  ִאיּלּו ַמְקִריב ָקְרּבָ ּדֹוֶמה לֹו ּכְ א ׁשֶ   ְולֹא עֹוד ֶאלָּ
ֱאַמר ּנֶ ם ֶנֶדר" :ׁשֶ לַּ   . "ּוְלָך ְיׁשֻ

  
ן ֵלִויָאַמר ּדְ ַהְיינּו  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ְכִתיב ם בְּ  :ַמאי ּדִ יתּוהּו ּגַ ָכא ַמְעָין ְיׁשִ ֵעֶמק ַהּבָ    ?(תהילים פד, ז) ָרכֹות ַיְעֶטה מֹוֶרה""עְֹבֵרי ּבְ
רּוְך הּוא.  -  ְבֵרי""עֹ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ עֹוְבִרין ַעל ְרצֹונֹו ׁשֶ ֵני ָאָדם ׁשֶ   ֵאּלּו ּבְ

ם.  - "ֵעֶמק" יִהּנָ ֲעִמיִקין ָלֶהם ּגֵ ּמַ   ׁשֶ
ָכא" יִתין.  - "ַהּבָ ל ׁשִ ַמְעָיין ׁשֶ ָמעֹות ּכְ ּבֹוִכין ּומֹוִריִדין ּדְ   ׁשֶ

ָרכֹות ַיְעֶטה מֹוֶרה""גַּ  ין,  -  ם ּבְ יִקין ֲעֵליֶהם ֶאת ַהּדִ ְצּדִ ּמַ   ׁשֶ
ְנּתָ  ּקַ , ְוָיֶפה ּתִ יְבּתָ יָת, ָיֶפה ִחּיַ , ָיֶפה ִזּכִ ְנּתָ ל עֹוָלם, ָיֶפה ּדַ ִעים ,ְואֹוְמִרים ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ ם ָלְרׁשָ יִהּנָ יִקים.  ,ּגֵ ּדִ   ְוַגן ֵעֶדן ַלּצַ

  
  ִאיִני?! 

ן ָלִקיׁש ָאַמר ְוָהא  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
ִעים  ְתׁשּוָבה,  -ְרׁשָ ם ֵאיָנם חֹוְזִרין ּבִ יִהּנָ ל ּגֵ ְתחֹו ׁשֶ   ֲאִפיּלּו ַעל ּפִ

ֱאַמר:  ּנֶ יׁשֶ ִעים ּבִ ים ַהּפֹׁשְ ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ    – (ישעיה סו, כד) 40""ְוָיְצאּו ְוָראּו ּבְ
עוּ ' ׁשְ ּפָ א  'ׁשֶ ִעים ְוהֹוְלִכין ְלעֹוָלם!  - ִעים""ַהּפֹׁשְ לֹא ֶנֱאַמר, ֶאלָּ ּפֹוׁשְ   ׁשֶ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ָרֵאל,  -ָהא  ֵעי ִיׂשְ פֹוׁשְ   ּבְ
ֵעי אּוּמֹות ָהעֹוָלם.  -ָהא  פֹוׁשְ   ּבְ

  
ָרא ּבְ    :ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ

ָיא ּדְ  ן, ַקׁשְ ֵריׁש ָלִקיׁש ּדְ ִאם ּכֵ    .ֵריׁש ָלִקיׁש ַאּדְ
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ּדְ 

ָרֵאל ּפֹוׁשְ  ֶהן,  -ֵעי ִיׂשְ ם ׁשֹוֶלֶטת ּבָ יִהּנָ   ֵאין אּור ּגֵ
ָהב.  ח ַהּזָ ְזּבַ   ַקל ָוחֹוֶמר ִמּמִ

ינָ  עֹוִבי ּדִ א ּכְ ֵאין ָעָליו ֶאלָּ ָהב, ׁשֶ ח ַהּזָ ְזּבַ ְלָטה ּבֹו ָהאּור.  - ר ָזָהבַמה ּמִ ִנים ְולֹא ׁשָ ה ׁשָ ּמָ   ָעַמד ּכַ
ָרֵאל,  ֵעי ִיׂשְ ֵליִאין ִמ   ּפֹוׁשְ ּמְ ִרּמֹון, ׁשֶ   ְצֹות ּכָ

ֱאַמר:  ּנֶ ֵתְך"ׁשֶ ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ    .(שיר השירים ו, ז) 41"כְּ
ן ָלִקיׁש ְוָאַמר   ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ יְקִרי ַרּבִ ֵתְך": ַאל ּתִ א ,"ַרּקָ   ֵריָקֵתיְך,  :ֶאלָּ

ִרּמֹון  ְך ְמֵליִאין ִמְצֹות ּכָ ּבָ ֲאִפיּלּו ֵריָקִנין ׁשֶ ה ְוַכ  -ׁשֶ ּמָ ה. ַעל ַאַחת ּכַ   ּמָ
  

ְכִתיב א ָהא ּדִ ָכא" :ֶאלָּ ֵעֶמק ַהּבָ    !"עְֹבֵרי ּבְ
                                                             

ה 39 ה ְתִהּלָ ִמּיָ הְלָך ּדֻ ה ְתִהּלָ ִמּיָ הְלָך ּדֻ ה ְתִהּלָ ִמּיָ הְלָך ּדֻ ה ְתִהּלָ ִמּיָ  אלהים בציון ולך ישולם נדר ְלָך ּדֻ
י 40 ִעים ּבִ ים ַהּפׁשְ ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ יְוָיְצאּו ְוָראּו ּבְ ִעים ּבִ ים ַהּפׁשְ ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ יְוָיְצאּו ְוָראּו ּבְ ִעים ּבִ ים ַהּפׁשְ ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ יְוָיְצאּו ְוָראּו ּבְ ִעים ּבִ ים ַהּפׁשְ ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ  מות ואשם לא תכבה והיו דראון לכל בשרכי תולעתם לא ת ְוָיְצאּו ְוָראּו ּבְ
ֵתךְ  41 ַעד ְלַצּמָ ֵתְך ִמּבַ ֶפַלח ָהִרּמֹון ַרּקָ   ּכְ

  רש"י
. ויהו שכייה למטעי כרם

   ושבח הוא לה שזכרת לטובה:
. עץ שפותח פיו שלא יכול חכה

   לדבר:
. הכל שותקין כגדך: לך דומיה

שדומה עליו כו' וחין לו יסורין 
   שמקבלן מאהבה:

. אותה דומיה ולך ישולם דר
שהוא דומה ביסורין דומה לו 

   כשילום דר:
. כמעין של שיתין מעין ישיתוהו

קב שבבין המזבח שיסוך היין 
של ספלים יורד לתוכו כל השה 
כדאמרי' בלולב וערבה (סוכה 

   מט.):
. עדיין ואפי' בשעת הפושעי' בי

   תולעתם ואשם:
. דהא דר''ל בפושעי דא''כ

ישראל מוקי לה להאי קרא 
שם לא תכבה קשיא דכתיב וא

   דידיה אדידיה:
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ל ְלהּו.  יק ְלהּו ּוְמַקּבֵ ם, ְוָאֵתי ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּוַמּסֵ יִהּנָ ּגֵ א ּבַ ְעּתָ יֵבי ַהִהיא ׁשַ ְמַחּיְ   ַההּוא ּדִ

ָכה ָעְרָלתֹו ְולֹא ְמַבׁשְ  ָמׁשְ ת ּגֹוי, ּדְ א ַעל ּבַ ּבָ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ר ִמּיִ   ַקר ֵליּה. ּבַ
  

ֲהָנאַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ּכָ
א  ּתָ ִעים" :ָאְמַרּתְ ּדְ ָהׁשְ ֵעי ְוָאְזִלי,  - "ַהּפֹׁשְ ָפׁשְ   ּדְ

ה א ֵמַעּתָ ְכִתיב ,ֶאלָּ    (ויקרא כב, לג) 42"ַהּמֹוִציא"  :ּדִ
ֲעֶלהוְ  יק הּוא?!  - (ויקרא יא, מה) 43""ַהּמַ יק ּוְדַמּפֵ ַמּסֵ   ּדְ

יק ּוְדַאּפֵ  ַאּסֵ א ּדְ   יק, ֶאלָּ
ֵעי הּוא -ָהִכי ַנִמי  ָפׁשְ   .ּדְ

  
  

ר ֶאְלָעָזרְוָאַמר  י ִיְרְמָיה ּבַ   : ַרּבִ
לֹ ה ּפְ ׁשְ םׁשָ יִהּנָ ר -ֶאָחד   :ָתִחים ֵיׁש ַלּגֵ ְדּבָ ּמִ    ,ּבַ

ם -ְוֶאָחד  ּיָ    ,ּבַ
ַלִים.  -ְוֶאָחד  ירּוׁשָ   ּבִ

ר" ְדּבָ ּמִ ְכִתיב -" ּבַ ר ָלֶהם ַח  :ּדִ ְרדּו ֵהם ְוָכל ֲאׁשֶ ֹאָלה"ַוּיֵ ים ׁשְ    ,(במדבר טז, לג) 44"ּיִ
ם" ּיָ ְכִתיב -" ּבַ ַמְעתָּ קֹוִלי" :ּדִ י ׁשָ ְעתִּ ּוַ אֹול ׁשִ ֶטן ׁשְ    ,(יונה ב, ג) 45"ִמּבֶ

ַלִים ירּוׁשָ ְכִתיב:  - ּבִ ִצּיֹון"ְנֻא ּדִ ר אּור לֹו ּבְ ָלִים" ם ה' ֲאׁשֶ ירּוׁשָ   . (ישעיה לא, ט) 46ְוַתּנּור לֹו ּבִ
  

ֵבי  ָמֵעאלַרּבִ ְוָתָנא ּדְ   : י ִיׁשְ
ִצּיֹון"" ר אּור לֹו ּבְ ם, - "ֲאׁשֶ יִהּנָ    זֹו ּגֵ

ָלִים" ירּוׁשָ ם - "ְוַתּנּור לֹו ּבִ יִהּנָ ל ּגֵ ְתָחּה ׁשֶ   . "זֹו ּפִ
  

א?    !ְותּו ֵליּכָ
י ָמְריֹוןְוָהָאַמר  ן ֵלִויָאַמר  ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ָנא ַרּבִ ר ָמְריֹון, ְוָאְמִרי ָלּה ּתָ ה ּבַ ְדֵבי  ַרּבָ איּבִ ן ַזּכַ י יֹוָחָנן ּבֶ   : ַרּבִ
י ּתְ  ּתֵ יֵניֶהן, ׁשְ ן ִמּבֵ ן ִהּנֹום ְועֹוֶלה ָעׁשָ ֵגי ּבֶ   ָמרֹות ֵיׁש ּבְ

ִנינּו: וְ  ָ ׁשּ ְרֶזל   זֹו ִהיא ׁשֶ י ַהר ַהּבַ ירֹות,  -ִציּנֵ ׁשֵ   ּכְ
ם.  יִהּנָ ל ּגֵ ְתָחּה ׁשֶ   ְוזֹו ִהיא ּפִ

  
ַלִים ירּוׁשָ יְלָמא ַהְיינּו ּדִ    .ּדִ

  
  

                                                             
ה 42   ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים ֲאִני ְיהֹוָ
ֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹת ָלֶכם ֵלאלִֹהים ִוְהִייֶת  43 י ֲאִני ְיהָֹוה ַהּמַ י ָקדֹוׁש ָאִניּכִ ים ּכִ   ם ְקדֹׁשִ
ָהל 44 ַכס ֲעֵליֶהם ָהָאֶרץ ַוּיֹאְבדּו ִמּתֹוְך ַהּקָ אָֹלה ַותְּ ים ׁשְ ר ָלֶהם ַחּיִ ְרדּו ֵהם ְוָכל ֲאׁשֶ  ַוּיֵ
ַמְעתָּ קֹוִלי 45 י ׁשָ ְעתִּ ּוַ אֹול ׁשִ ֶטן ׁשְ ֲעֵנִני ִמּבֶ ָרה ִלי ֶאל ְיהָוה ַוּיַ   ַוּיֹאֶמר ָקָראִתי ִמּצָ
םְוַסְלע 46 לִָ ירּוׁשָ ִצּיֹון ְוַתּנּור לֹו ּבִ ר אּור לֹו ּבְ ָריו ְנֻאם ְיהָוה ֲאׁשֶ ס ׂשָ גֹור ַיֲעבֹור ְוַחּתּו ִמּנֵ   ֹו ִמּמָ

  רש"י
. איו מכירו שהוא ולא מבשקר

יהודי דמשכה ערלתו ודומה לו 
   כמי שאיו ימול:

. המוציא המוציא והמעלה
אתכם מארץ מצרים (ויקרא 
כב) וכן המעלה אתכם מארץ 

   מצרים (שם יא):
. שאול. מבטן . בחייהם:דפשעי

  יוה בן אמתי קאמר ליה:
. ברייתא חן בן זכאיבדבי רבן יו

שסדרה בבית מדרשו כעין 
תוספתא שסידר ר' חייא ור' 

   אושעיא:
   . דקלים:ציי

   . ללולב:כשרין
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        יט, איט, איט, איט, א .6
ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

מֹות יֵ  ְבָעה ׁשֵ ם, ְוֵאּלּו ֵהן:ׁשִ יִהּנָ אֹול,     ׁש ַלּגֵ   ׁשְ
  ַוֲאַבּדֹון, 

ַחת,    ּוְבֵאר ׁשַ
אֹון,    ּובֹור ׁשָ
  ְוִטיט ַהָיֵון, 

  ְוַצְלָמֶות, 
ית.  ְחּתִ   ְוֶאֶרץ ַהּתַ

  
אֹול" ְכִתיב  -" ׁשְ אֹול ׁשִ  :ּדִ ֶטן ׁשְ ַמְעתָּ קֹוִלי""ִמּבֶ י ׁשָ ְעתִּ   . (יונה ב, ג) ּוַ
ְכִתיב -" ֲאַבּדֹון" ֲאַבּדֹון" :ּדִ ָך ֱאמּוָנְתָך ּבָ ֶבר ַחְסּדֶ ּקֶ ר ּבַ   . (תהילים פח, יב) "ַהְיֻסּפַ
ַחת" ֵאר ׁשַ ְכִתיב:  -" ּבְ ַחת"ּדִ ן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ׁשָ אֹול לֹא ִתתֵּ י ִלׁשְ י לֹא ַתֲעזֹב ַנְפׁשִ   . ם טז, י)(תהילי "כִּ
אֹון" ְכִתיב:  -" ְוִטיט ַהָיֵון ,ּובֹור ׁשָ ֵון"ּדִ יט ַהּיָ אֹון ִמּטִ ֲעֵלִני ִמּבֹור ׁשָ ּיַ   . (תהילים מ, ג) "ּוַ
ְכִתיב -" ְוַצְלָמֶות" ֵבי חֶֹשְך ְוַצְלָמֶות"יֹ :ּדִ   . (תהילים קז, י) 47"ׁשְ
ית" ְחּתִ ָמָרא   -" ְוֶאֶרץ ַהּתַ   . הּואּגְ
  

א?    !ְותּו ֵליּכָ
ם!  יִהּנָ א ּגֵ   ְוָהִאיּכָ

  
ם ֵגיִהּנָ ה ּכְ ֲעמּוּקָ יא ׁשֶ   , 48ּגַ

ם ַהּכל יֹוֵרד ָלּה ַעל ִעְסֵקי ִהּנָ   .ׁשֶ
  

ה ְפּתֶ א ּתָ   !ְוָהִאיּכָ
ְכִתיב ה" :ּדִ ְפתֶּ י ָערּוְך ֵמֶאְתמּול תָּ    !(ישעיה ל, לג) "כִּ

  
ם.  ,ַההּוא ִיְצרֹו ִיּפֹול ׁשָ ה ּבְ ּתֶ ְתּפַ ל ַהּמִ ּכָ   ׁשֶ

  
  

ן ֵע    ֶדן. ּגַ
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ָרֵאל הּוא  ֶאֶרץ ִיׂשְ ְתחֹו,  -ִאם ּבְ ָאן ּפִ ית ׁשְ   ּבֵ

ָיא  ַעַרּבְ ְתחֹו,  -ְוִאם ּבְ ֶרם ּפִ ית ּגָ   ּבֵ
ָהרֹות הּוא  ין ַהּנְ ְתחֹו.  - ְוִאם ּבֵ   ּדּוְמְסַקִנין ּפִ

  
ָבֶבל  ֵיי    - ּבְ ַמֲעַבר ְיִמיָנא ַאּבַ ֵפיֵרי ּדְ ַח ּבְ ּבֵ ּתַ   .ִמׁשְ

ֵפיֵרי  ָרָבאוְ  ַח ּבְ ּבֵ ּתַ ְנָיא. ּדְ ִמׁשְ   ַהְרּפַ
  

                                                             
ֵבי חֶֹשְך ְוַצְלָמֶות אסירי עני וברזל 47 ֵבי חֶֹשְך ְוַצְלָמֶות אסירי עני וברזליׁשְ ֵבי חֶֹשְך ְוַצְלָמֶות אסירי עני וברזליׁשְ ֵבי חֶֹשְך ְוַצְלָמֶות אסירי עני וברזליׁשְ  יׁשְ
םּבְ  מסורת הש"ס, גירסת וילא: 48   ֵגיִהּנָ

  רש"י
. הוא רפש לטבוע בו טיט היון

 } וסתם טיטבוץפ''ק {ובלע''ז 
   הייו שראוי לבין:

. חדא מילתא שחת ובאר שחת
   היא:

   . עריות:על עסקי הם
בההוא  . גיהם דכתיבתפתה

   קרא מדורתה אש ועצים הרבה:
. שפירותיו בית שאן פיתחו

   מתוקין מכל ארץ ישראל:
. משתבח בפירות דעבר ימיא

משתבח בפירות של עבר ההר 
   פרת בדרומו:
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י" תֵּ ְמלֹוא ׁשְ ְבֵרי   ּוֵביֵניֶהן ּכִ ָקר, ּדִ לׁש ּבָ לׁש ׁשָ ל ׁשָ י ֵמִאירְרָבקֹות ׁשֶ   .  ַרּבִ

רֹות...    ."ְקׁשּורֹות ְולֹא מּותָּ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
ָתָנא ֵליּה  יָון ּדְ רֹות! ָהוּו, ֲאַנן ָיְד  "ְקׁשּורֹות"ּדְ ּכֵ ָלא ָהוּו מּוּתָ   ִעיַנן ּדְ

  
ֵתיָמא:  ֵעין ְקׁשּורֹות - "ְקׁשּורֹות"ַמהּו ּדְ ׁש  ,ּכְ    ,ָלא –ֲאָבל ַממָּ
ַמע ַלן רֹות": ָקא ַמׁשְ   ."ְולֹא מּותָּ

  
  
  

  רש"י
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   ."ַאַחת ִנְכֶנֶסת ְוַאַחת יֹוֵצאת"

  
ָנא    :ּתָ

  . "ְרָבָקה ִנְכֶנֶסת ּוְרָבָקה יֹוֵצאת"
  

נּו ַרּבָ     :ַנןּתָ
ָרה" ל ּפָ ּה ׁשֶ ּה ְורּוּבָ ה רֹאׁשָ ּמָ י ַאּמֹות.  ?ּכַ תֵּ   ׁשְ

ָרה ל ּפָ ה עֹוְבָיּה ׁשֶ ה.  ?ְוַכּמָ י ַאּמָ ִליׁשֵ ֵני ׁשְ ה ּוׁשְ  ַאּמָ
ר,   יט,ב ֶעׂשֶ ֵהן ּכְ   ׁשֶ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .  ַרּבִ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

לֹ ׁשְ ע ֶעׂשְ ּכִ ה ּוְכַאְרּבַ ֵרה ַאּמָ הׁש ֶעׂשְ   . "ֵרה ַאּמָ
  

ר" ֶעׂשֶ    !?"ּכְ
ר ָהְוָיין!    ָהא ֶעׂשֶ

  
ָבֵעי ְלִמיְתָנא ֵסיָפא ּום ּדְ ֵרה" :ִמׁשּ לֹׁש ֶעׂשְ ׁשְ   ."ּכִ

  
ֵרה" לֹׁש ֶעׂשְ ׁשְ    ?!"ּכִ

  ְטֵפי ָהְוָיין! 
  

ָבֵעי ְלִמְתֵני ּום ּדְ ֵרה" :ִמׁשּ ע ֶעׂשְ ַאְרּבַ   . "ּכְ
  
ֵרה"וּ  ע ֶעׂשְ    ?!"ְכַאְרּבַ

   א!ָהא ָלא ָהְויָ 
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
לֹ ֵרה, ְיֵתירֹות ַעל ׁשְ   ׁש ֶעׂשְ

ֵרה.  ע ֶעׂשְ יעֹות ְלַאְרּבַ   ְוֵאיָנן ַמּגִ
  
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
מֹוֶנה  בֹור ׁשְ ׁשּוִטין - ּבְ ֵעיַנן ּפְ ָלא ּבָ ִליֵגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּולֵּ    .ּדְ

ֵרה  ים ֶעׂשְ ּתֵ בֹור ׁשְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ  -ּבְ כּולֵּ ׁשּוִטין. ּדְ ָבֵעיַנן ּפְ   ִליֵגי ּדְ
 ְ ִליֵגי ִמׁשּ י ּפְ ֵרהּכִ ים ֶעׂשְ ּתֵ    ,מֹוֶנה ַעד ׁשְ

י ֵמִאיר לְ  ֵע  -ַרּבִ ׁשּוִטיןּבָ    ,יַנן ּפְ
י ְיהּוָדה לְ  ׁשּוִטין.  -ַרּבִ ֵעיַנן ּפְ   ָלא ּבָ
  

א  ּפָ ַמע ָלן - ְוַרב ּפַ    ?ַמאי ָקא ַמׁשְ
ֵניָנא    !ּתָ

  
ַרְייָתא לָ  א ּבָ ּפָ ִמיַע ֵליּה, ַרב ּפַ   א ׁשְ

ְבַרְייָתא.  ַמע ָלן ּכִ   ְוָקא ַמׁשְ
  
  
  
  

  רש"י
. רבקה כסת ורבקה יוצאת

ולא פרה כסת ופרה יוצאת 
   דא''כ לא הוו להו קשורות:

. כמה ראשה ורובה של פרה
תו חכמים שיעור להרחקת ש

פסין מן הבור שיהו רחוקין כדי 
  ראשה ורובה כדתן במתי':

. אמות ששה בקר שהן כעשר
ולקמן פריך מאי כעשר הא עשר 

   מכווות הן:
. שמוה בקר יצאו כי''ג וי''ד

מכלל שלש עשרה ולכלל י''ד לא 
   באו די''ג אמה ושליש הן:

. אפי' לר''מ בבור רחב שמוה
ן פשוטין דכי מרחיק לא בעי

כדי ראשה ורובה דהייו שתי 
אמות לכל רוח מצא החלל 
שבין ב' המחיצות שתים עשרה 
אמה והפסין רחבן אמה לכל 
רוח זה כגד זה מצא בין פס 
לפס שיעור פתח עשר אמות ור' 

   מאיר בהכי שרי:
. דכי מרחיק בבור שתים עשרה

שתי אמות מכאן וכגדם מכאן 
'ו אמה ומהן יש חלל המחיצה י'

שתי אמות עומד הרי בין זה 
לזה י''ד פרוץ וכולי האי לא שרי 
רבי יהודה ובעין פשוטין לכל 
צד דמכל צד וצד איכא י''ד 
אמות ולקמן מפרש היכא משוי 

   להו:
. לדרב פפא במתי' . תיא

דקתי לר' מאיר ששה בקר 
ולרבי יהודה שמוה בקר 
וממילא שמעין דר''מ שרי 

ר ור' יהודה שרי בהבדלת עש
בהבדלת שלש עשרה אמה 
ושליש וכי קבעי ר' מאיר 

   פשוטין ביותר מעשר קאמר:
. דתא רב פפא הך ברייתא

שיעורא דעובי הפרות לא שמיע 
ליה ובמתי' לא פריש להו 
ואתא רב פפא לפרושי לך 
מתיתין דשיעורא דר' מאיר 
עשר אמות ודר' יהודה שלש 
עשרה אמה ושליש והסכים רב 

א מדעתו למה ששיו פפ
בברייתא דראשה ורובה שתי 
אמו' ועוביה אמה ושי שלישי 

  אמה:
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   .סימן –ארי"ך יות"ר בת"ל חיצ"ת חצ"ר שיבש"ה 

  
יּה  ָעא ִמיּנֵ ֵייּבְ הֵמ  ַאּבַ   : ַרּבָ

ׁשּוִטין יעּור ּפְ ׁשִ ְדיּוָמִדין ּכְ    ,ֶהֱאִריְך ּבִ
י ֵמִאיר לְ    ?ַמהוּ  -ַרּבִ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
ֵניתּוָה:  ין""ּוִב ּתְ סִּ ּפַ ה ּבַ ְרּבֶ ּיַ    – ְלַבד ׁשֶ
ְדיּוָמִדיןּדְ ַמאי ָלאו     .ַמֲאִריְך ּבִ

  
ׁשּוִטין.  יׁש ְוָעֵביד ּפְ ַמּפֵ   ָלא, ּדְ

  
ין"ַהאי  ,ִאי ָהִכי סִּ ּפַ ה ּבַ ְרּבֶ ּיַ ין' - "ּוִבְלַבד ׁשֶ ּסִ ה ּפַ ְרּבֶ ּיַ ֵעי ֵליּה  'ַעד ׁשֶ    !ִמיּבָ

  
ֵני ין" :ּתְ ּסִ ה ּפַ ְרּבֶ ּיַ   ."ַעד ׁשֶ

  
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
ֵניתּוָה  ין" :ּתְ סִּ ּפַ ה ּבַ ְרּבֶ ּיַ   . "ּוִבְלַבד ׁשֶ

ׁשּוִטין יׁש ְוָעֵביד ּפְ ַמּפֵ    .ַמאי ָלאו ּדְ
  

ְדיּוָמִדין. ּדְ לֹא,    ַמֲאִריְך ּבִ
  

ָקָתֵני ָרא, ִמּדְ ּבְ ין" :ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ סִּ ּפַ ה ּבַ ְרּבֶ ּיַ   . "ּוִבְלַבד ׁשֶ
  

ּה ׁשְ     .ַמע ִמיּנָ
  
  

  רש"י
. יותר מאמה האריך בדיומדיין

לכל צד עד שהעמיד ריוח 
   שביתים על עשר אמות:

. דווקא פשוטין קאמר מהו
דכיון דהרחיקן יותר משיעור 
חכמים בעין היכר ביי ביי 
ולא סגי בהארכת דיומדין אלא 
מרחיק פורתא מן הפס וותן 
שם פשוט וכן לאידך גיסא 
משום דליהוי היכירא או דילמא 
כיון דסוף סוף עשר ריוח הוא 

  דאיכא לא מיתסר:
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יּה  ָעא ִמיּנֵ ֵייּבְ הֵמ  ַאּבַ   : ַרּבָ

י ְיהּוָדה  ִליׁש ְלַרּבִ ה ּוׁשְ ֵרה ַאּמָ לֹׁש ֶעׂשְ ְ   ַמהּו?  -יֹוֵתר ִמׁשּ
ׁשּוִטין ָעֵביד    ,ּפְ

   :אוֹ 
ְדיּוָמִדין ַמֲאִריְך?    ּבִ

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

ֵניתּוָה:    ּתְ
ה ֵהן ְמקֹוָרִבין" ּמָ ֵדי רֹאׁשָ  ?ּכַ ָרה. ּכְ ל ּפָ ּה ׁשֶ   ּה ְורּוּבָ

ה ְמרּוָחִקין   ֲאִפיּלּו ּכֹור ַוֲאִפיּלּו ּכֹוַרִיים.   ?ְוַכּמָ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ית ָסאַתִים ר,  - ּבֵ   מּותָּ
ית ָסאַתִים    ָאסּור.  -יֹוֵתר ִמּבֵ

י ְיהּוָדהָאְמרּו לֹו ְל    : ַרּבִ
ה מֹוֶדה ִדיר  :ִאי ַאתָּ    ,ּבְ

   ,ַסַהרוְ 
   ,ְקֶצהּומוּ 

  ְוָחֵצר, 
ָרה ּכֹוִרים  ת ֲעׂשָ ת ּכֹוִרים ַוֲאִפיּלּו ּבַ ת ֲחֵמׁשֶ ר -ֲאִפיּלּו ּבַ ּמּותָּ    !?ׁשֶ

ה,  -זֹו   ָאַמר ָלֶהן:   ְמִחיּצָ
ין -ְוֵאּלּו  סִּ   . "ּפַ

ה ְוזוֹ ' ,ְוִאם ִאיָתא ה 49זֹו ְמִחיּצָ ֵעי ֵליּה  'ְמִחיּצָ    !ִמיּבָ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ר, ּתֹוַרת ְמ  -זֹו  ֶעׂשֶ ה ָעֶליָה, ּוִפְרצֹוֶתיָה ּבְ   ִחיּצָ

ין ֲעֵליֶהן - ְוֵאּלוּ  ּסִ לֹּבִ ּוִפְרצֹוֵתיֶהן  ,ּתֹוַרת ּפַ ִליׁש ׁשְ ה ּוׁשְ ֵרה ַאּמָ    .ׁש ֶעׂשְ
  
  
  
  

                                                             
  )ִהיא( וילא: 49

  רש"י
. דלא אדכר פשוטין לר' יהודה

הי עדיפא ליה פשוטין עדיפי ליה 
ומרוחקין מן הדיומדין י''ג אמה 
למיהוי היכירא ביי ביי ולא 

ין או סגי בהארכת דיומד
הארכת דיומדין עדיפא דלא 
ליתי אוירא דהאי גיסא ודהאי 

   גיסא ולבטלה:
   . לבור:כמה הן מקורבין

. ובלבד שירבה אפילו כור
   בפסין:

. שזה יותר מבית סאתים אסור
   שיעור היקף שלא כתיקו:

. מוקף לדירה שהרועה דר דיר
   שם בלילה:

. שלימה היא:. ואלו זו מחיצה
אחד ואחד פסין הן. ובין כל 

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:
   . אוסרת ביותר מעשר:ופירצתה

. ויש י''ג ואלו תורת פסין עליהן
אמה בין הארכה להארכה הלכך 
ביותר מבית סאתים לא 

   מיתכשר:
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        יט, ביט, ביט, ביט, ב .11
יּה  ָעא ִמיּנֵ ֵייּבְ הֵמ  ַאּבַ   : ַרּבָ

ל  עִמְתַל ַה ּתֵ ָרה ִמּתֹוְך ַאְרּבַ ט ֲעׂשָ    - ּקֵ
ּום ּדְ     ,יּוָמדִניּדֹון ִמׁשּ

   :אוֹ 
יּוָמד?  ּום ּדְ   ֵאינֹו ִניּדֹון ִמׁשּ

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

ֵניתּוָה     :ּתְ
ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ַעת ם ֶאֶבן ְמרּוּבַ    ,ָהְיָתה ׁשָ
ה ְלָכאן ּה ַאּמָ ָחֵלק ְוֵיׁש ּבָ ִאיּלּו תֵּ ה ְלָכאן  ,רֹוִאין ּכֹל ׁשֶ ּום ּדְ  -ְוַאּמָ   יּוָמד, ִניּדֹון ִמׁשּ

יּוָמד.   -ְוִאם ָלאו  ּום ּדְ   ֵאינֹו ִניּדֹון ִמׁשּ
רֹוָקה ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה,  ם ֶאֶבן ֲעגּוּלָ   ָהְיָתה ׁשָ
ה ְלָכאן ּה ַאּמָ ָחֵקק ְוֵתָחֵלק ְוֵיׁש ּבָ ִאיּלּו תֵּ ה ְלָכאן  ,רֹוִאין ּכֹל ׁשֶ יּוַמדִנידּ  -ְוַאּמָ ּום ּדְ    ,ֹון ִמׁשּ

יּוָמד -ְוִאם ָלאו  ּום ּדְ   ."ֵאינֹו ִניּדֹון ִמׁשּ
ְלֵגי?  ַמאי ָקא ִמּפְ   ּבְ

  ָאְמִריַנן,  -ַחד רֹוִאין   ָמר ָסַבר: 
ֵרי רֹוִאין     .ָלא ָאְמִריַנן -ּתְ

ֵרי רֹוִאין    ַנִמי ָאְמִריַנן.  -ּוָמר ָסַבר: ֲאִפיּלּו ּתְ
  
  
  

  רש"י
   . טפחים:מתלקט י'תל ה

. אמות תל משופע אבל מתוך ד'
מדרוו זקוף קודם שימשך ד' 
אמות עלה ותלקט גובהו לי' 
טפחים וקי''ל בהזורק במס' 
שבת (דף ק.) דלעין שבת הוי 
רשות היחיד הכא מאי אי קאי 
במקום א' מן הדיומדין מי הוי 
כדיומד או לא ולהכי קט מתוך 

פה ד' שאם היה מדרוו משופע י
ואיו מתלקט לגובה עשרה עד 
שימשך יותר מד' אמות ואפי' 
עלה גובהו לשפוע לעשר אמות 

   ארעא סמיכתא היא:
. אמה על אמה ואיה מרובעת

מחוסרת אלא חליקה שיטל 
עובי שביתים ותיעשה כמרזב 

   דופן לכאן ודופן לכאן:
. מחוסרת חקיקה לחקוק עגולה

וליטול בליטת עיגול ולהשוות 
פיאותיה ותהא אמצעה ל

מרובעת ועדיין היא מחוסרת 
  חליקה:

. לר' אמרי' מי תרי רואין
ישמעאל ותל מי כאבן עגולה 
דמי לתא קמא לא אמרין תרי 

  רואין:
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        כ, אכ, אכ, אכ, א    ––––יט, ב יט, ב יט, ב יט, ב  .12
ָעא יּה  ּבְ ֵייִמיּנֵ הֵמ  ַאּבַ   : ַרּבָ

ִנים  ת ַהּקָ לֹ -ִחיּצַ ְ חֹות ִמׁשּ הָקֶנה ָקֶנה ּפָ    - ׁשָ
יּוָמד ּום ּדְ    ,ִניּדֹון ִמׁשּ

   :אוֹ 
  ? וָלא

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

ֵניתּוָה     :ּתְ
ם"    ,ִאיָלן  :ָהָיה ׁשָ

ֵדר    ,אֹו ּגָ
ִנים  ת ַהּקָ יּוָמד - אֹו ִחיּצַ ּום ּדְ   . "ִניּדֹון ִמׁשּ

ה ,אוַמאי לָ  לׁשָ ְ חֹות ִמׁשּ    .ָקֶנה ָקֶנה ּפָ
  

ָקֵני. גּ ָלא,    ּוְדִריָתא ּדְ
  

  !"ִאיָלן"ַהְיינּו  ,ִאי ָהִכי
  
אְו  ה ?ַמאי ,ֶאלָּ לׁשָ ְ חֹות ִמׁשּ    ?!ָקֶנה ָקֶנה ּפָ

ֵדר"ַהְיינּו    ! "ּגָ
א ַמאי ִאית ָלְך ְלֵמיַמר    ?ֶאלָּ

ֵדר ְווֵני ּגָ ֵרי ּגַ    ,ּתְ
וְ  -ָהָכא ַנִמי  ֵרי ּגַ   וֵני ִאיָלן. ּתְ

  
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
  

ָקֵני  ֲעָיא ֵליּה אי ַמ ּגּוְדִריָתא ּדְ   ?ָקא ִמיּבָ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
ֵניתּוָה     :ּתְ

ִנים " ת ַהּקָ ֵדר אֹו ִאיָלן אֹו ִחיּצַ ם ּגָ יּוָמד -ָהָיה ׁשָ ּום ּדְ   ,"ִניּדֹון ִמׁשּ
ָקֵני    .ַמאי ָלאו, ּגּוְדִריָתא ּדְ

  
לֹלֹא, ָקֶנה ָקֶנה ּפָ  ְ החֹות ִמׁשּ    .ׁשָ

  
ֵדר"ִאי ָהִכי, ַהְיינּו    ! "ּגָ

  
א ַמאיְו  ָקֵני ?ֶאלָּ    ?!ּגּוְדִריָתא ּדְ

  ! "ִאיָלן"ַהְיינּו 
א ַמאי ִאית ָלְך ְלֵמיַמר   ?ֶאלָּ

ְווֵני ִאיָלן   כ,א ֵרי ּגַ    ,ּתְ
ֵדר. -ָהָכא ַנִמי  ְווֵני ּגָ ֵרי ּגַ   ּתְ

  
  

  רש"י
. שעשאה לכאן חיצת קים

   ולכאן כעין דיומד:
. קים מחוברים גודריתא דקי

הרבה בעץ א' סמוך לארץ 
   ומלמעלה הן מתפרשין:

אשמעי' אילן י אילןתרי גוו .
שלם דאיכא למימר יחלק 
ויחקק ואשמעי' האי אע''ג 
דליכא למימר הכי שרי הואיל 
ותחתיו אחד הוא כדיומד אבל 

   קה פחות מג' לא:
. וש''מ מאי לאו גודריתא דקי

דאע''ג דאין עוביו ד' בגובה 
   עשרה אמרין רואין:

. דעשוי לא קה קה פחות מג'
ין איכא כדיומד ממש ובלא רוא

  תיקון מעליא:
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        כ, אכ, אכ, אכ, א .13
יּה  ָעא ִמיּנֵ ֵייּבְ הַר ֵמ  ַאּבַ   : ּבָ

רֹ יןָחֵצר ׁשֶ ּסִ ּה ִנְכָנס ְלֵבין ַהּפַ    ,אׁשָ
ין ּסִ    ,ַמהּו ְלַטְלֵטל ִמּתֹוָכּה ְלֵבין ַהּפַ

ין ְלתֹוָכּה?  ּסִ ין ַהּפַ   ּוִמּבֵ
  

ר.    ֲאַמר ֵליּה: מּוּתָ
  

ִים ּתַ   ַמאי?  - ׁשְ
  

  ֲאַמר ֵליּה: ָאסּור. 
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ִים  ּתַ    ,יְרבוּ ֲאסּוִרין, ַוֲאִפיּלּו ֵע  -ׁשְ

א יֹאְמרוּ  ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ ין".  :ּגְ ּסִ   "ֵעירּוב מֹוִעיל ְלֵבין ַהּפַ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ר.  - ֵעיְרבוּ    מּוּתָ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ָרָבאלְ  ַאּבַ

ְנָיא  יע ָלך: ּדִ ּתַ   ְמַסּיַ
ין " סִּ ּה ֶאָחד ִנְכָנס ְלֵבין ַהּפַ רֹאׁשָ    –ָחֵצר ׁשֶ

ר ְלַטְלֵטל ִמּתֹוָכּה ְל  יןמּותָּ סִּ ין ְלתֹוָכּה,  ,ֵבין ַהּפַ סִּ ין ַהּפַ   ּוִמּבֵ
ִים  תַּ   ָאסּור.  -ֲאָבל ׁשְ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ּלֹ :ּבַ   א ֵעיְרבּו, ׁשֶ
ִרין –ֲאָבל ֵעיְרבּו    . "מּותָּ

  
א  יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ    !ַרב הּוָנאּדְ ֵליָמא ּתֶ

  
  ֲאַמר ָלְך ַרב הּוָנא: 

ָהְדָרן ְוָעְרָב  -ָהָתם    ן. ּדְ
  
  

  רש"י
. דהא ליכא אמר ליה מותר

דיורין בין הפסין דליסרו עלייהו 
דליהוי מוציא מרשותו לרשות 

   חבירו:
. שתים זו אצל זו שתים מאי

ומחיצה בייהן ושתיהן ראשן 
   בין הפסין:

. לטלטל מתוכן לבין אסור
הפסין כדמפרש טעמא רב 

   הוא:
. דרך הפתח ואפילו עירבו

יצה שבייהן דהשתא שבמח
חדא יהו 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 בייהן וסבר האי דלא 
אסרן אהדדי בתוך בין הפסין 
כשאר שתי חצירות הפתוחות 

חד שאסור להוציא למבוי א
 ''שתתפו ה למבוי אלא א''כ
משום דתו עירובן בין הפסין 
לשתף כשיתוף שאר מבוי ואתו 
למשרי מי להכיס ולהוציא 
מבין הפסין לחצירות כי ליכא 
פתח בייהן ויהבי עירוב באחת 
החצירות דרך בין הפסין וההוא 
ודאי לא מהי דכי תקיו רבן 

ם שיתופי מבואות במבוי סתו
תקון ואורכו יותר על רחבו וזה 

   מפולש לארבעה צדדין:
. דכיון דעירבו עירבו מותרין

דרך פתח שבייהן וחד רשותא 
הוא דלא אסרן אהדדי להך 

   גזירה לא חיישין:
. שפרצה בייהן דהדרן וערבן

פירצה גדולה בסופה שגלוי לכל 
  שרשות אחת היא:
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        כ, אכ, אכ, אכ, א .14
יּה  ָעא ִמיּנֵ ֵייּבְ הֵמ  ַאּבַ   : ַרּבָ

ׁשַ  ת ָיְבׁשּו ַמִים ּבְ   ַמהּו?  -ּבָ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
ִביל ַמִים,  ׁשְ א ּבִ ה ֶאלָּ ית ְמִחיּצָ לּום ַנֲעׂשֵ   ּכְ

אן  'ַמִים' ה' –ֵאין ּכָ אן 'ְמִחיּצָ   .ֵאין ּכָ
  

ֵעי    : ָרִביןּבָ
ׁשַ  תָיְבׁשּו ַמִים ּבְ ׁשַ  ,ּבָ ת ּוָבאּו ּבְ    ?ַמהוּ  –ּבָ

  
ֵייֲאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ׁשַ  ת ָיְבׁשּו ּבְ ֵעי ָלְך,  - ּבָ יּבָ   ָלא ּתִ

ֲאִסיר.  יט ִלי ּדַ ָמר ּוָפׁשֵ יּה ּדְ ָבֵעי ִמיּנֵ   ּדְ
אוּ  ֵעי ָלך - ּבָ יּבָ    ,ַנִמי ָלא ּתִ

ֲהָוה לֵ  תּדַ ּבָ ׁשַ ה ָהֲעׂשּוָיה ּבְ    ,יּה ְמִחיּצָ
   :ְוַתְנָיא

ל ְמ " ה ָהֲעשׂ ּכָ תִחיּצָ ּבָ ַ ׁשּ ֵמִזיד    :ּוָיה ּבְ ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ    ,ּבֵ
ָרצֹון  ין ּבְ אֹוֶנס ּבֵ ין ּבְ ה - ּבֵ ָמּה ְמִחיּצָ   . "ׁשְ

  
   :ְוָלאו ִאיְתַמר ֲעָלּה 

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
א ִלְזרֹוק, ֲאָבל ְלַטְלֵטל  נּו ֶאלָּ    !לֹא –לֹא ׁשָ

  
י ִאיְתַמר  ִזיד ִאיְתַמ ּדְ ּכִ    .רַרב ַנְחָמן ַאּמֵ

  
  

  רש"י
. לטלטל יבשו מים בשבת מהו

ן מי אמרין שבת בין הפסי
הואיל והותרה הותרה או 
דילמא כיון דהיתר פסין איו 
אלא משום מים והרי יבשו 

   ואסור ואכל פסי ביראות קאי:
. כלומר כלום עשית מחיצה

כלום הותרה מחיצה כזו אלא 
   משום מים:

. וחזרו ובאו יבשו מים בשבת
גשמים בו ביום מאי מי אמרין 
חזרו פסין להיתרן הראשון 

   לטל בתוכן:לט
   . רבה שהיה רבו:מייה דמר

ובאו מים בשבת לא קמבעיא 
. דמותר דהא קיימא לן כל לי

מחיצה העשית בשבת שמה 
   מחיצה:
   . דשמה מחיצה:לא שו

. שהזורק מרה''ר אלא לזרוק
לתוכה חייב דמדאורייתא ודאי 

   מחיצה היא:
. דרבן גזור אבל לטלטל אסור

   עליה:
קסוה . וקסא אמזיד איתמר

אבל שוגג מותר והא דעשית 
  מאליה כל שכן דמותר:
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        כ, אכ, אכ, אכ, א .15
י ֶאְלָעָזרָאַמר     : ַרּבִ

יָראֹות  י ַהּבִ ּסֵ יב.  -ַהּזֹוֵרק ְלֵבין ּפַ   ַחּיָ
  

  : 50ֵליּה  וּ ֲאַמר
יָטא ׁשִ    !ּפְ

ה ִהיא אֹותֵהיִכי ִמׁשְ  - ִאי ָלאו ְמִחיּצָ ֵרי ֵליּה ְלַמלְּ   ! ּתַ
  

ים ְרׁשּות ָהַרּבִ יָראֹות ּבִ י ּבִ ּסֵ ֵעין ּפַ ֲעַבד ּכְ   , ָלא ְצִריָכא, ּדַ
יב.  -ְוָזַרק ְלתֹוָכּה    ַחּיָ

  
יָטא!  ׁשִ   ָהא ַנִמי ּפְ

ה ִהיא ְבָעְלָמא ְמִחיּצָ ֵרי ֵליּה ְלַטְלְטִלי - ִאי ָלאו ּדִ ּתַ י ּבֹור ֵהיִכי ִמׁשְ   ?ַגּבֵ
  

ים ּה ַרּבִ ְקִעי ּבָ ָקא ּבָ ב ּדְ   .ָלא ְצִריָכא, ַאף ַעל ּגַ
  

ַמע ָלן    ?ּוַמאי ָקא ַמׁשְ
ים וּ  ָלא ָאתּו ַרּבִ ָתאּדְ ִלי ְמִחיּצָ    !?ְמַבּטְ

י ֶאְלָעָזרָהא ֲאַמר    ,ֲחָדא ִזיְמָנא ַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

י ְיהּוָדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ן  ים ַמְפַסְקתָּ ֶרְך ְרׁשּות ָהַרּבִ ה ִלְצָדִדין,  - ִאם ָהְיָתה ּדֶ ֶקּנָ   ְיַסּלְ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
     .(עירובין כב.) "ֵאינֹו ָצִריךְ 

י יֹוָחנָ  י ֶאְלָעָזרוְ  ןַרּבִ ְרַווְייהוּ  ַרּבִ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
ל ְמִחיּצֹות!  אן הֹוִדיֲעָך ּכָֹחן ׁשֶ   ּכָ

  
אן" :ֲהָוה ָאִמיָנא - ִאי ֵמָהָתם    ,ְוָלא ְסִביָרא ֵליּה  "ּכָ

ַמע ָלן אן" :ָקא ַמׁשְ    .ּוְסִביָרא ֵליּה  "ּכָ
  

ֵעי ַהְך!    ְוֵליָמא ָהא ְוָלא ּבָ
  

ַלל ֲחֵביְר  ּה ִאיְתַמרֲחָדא ִמּכְ    .ּתָ
  
  
  

                                                             
 )ֵליּה  וּ ֲאַמר( גירסת וילא: 50

  רש"י
. מרשות הרבים לבין הזורק

   הפסין של ביראות:
. חטאת דרשות היחיד חייב

   מעלייתא הוא:
. מדאורייתא אי לאו מחיצה

היא לשוויה מיהא רשות היחיד 
   לזריקה:

. היכי שרו רבן למלאות
ולהוציא מרה''י לרה''ר משום 

   דוחק:
. ואין שם פסי ביראות כעין

בור: מפסקתן: שאין שם דרך 
אלא בין הפסין יסלקה לצדדין 
דאתי דריסת רבים ומבטלי 

   מחיצות:
. חכמים כמה גדול כאן הודיעוך

כחן של מחיצות דלא מיבטלי 
   משום בקיעת רבים:
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        בבבב- - - - כ, אכ, אכ, אכ, א .16
ר ְלַהְקִריב" ֵאר מּותָּ ְפִנים, ְוׁשֹוָתה ַלּבְ ּה ּבִ ּה ְורּוּבָ ָרה ֹראׁשָ ֵהא ּפָ תְּ   ."ּוִבְלַבד ׁשֶ
  

ַנן ָהָתם    :ּתְ
ִחיד,   :לֹא ַיֲעמֹוד ָאָדם" ְרׁשּות ַהּיָ ה ּבִ תֶּ ים ְוִיׁשְ ְרׁשּות ָהַרּבִ   ּבִ

ה ּבִ  תֶּ ִחיד ְוִיׁשְ ְרׁשּות ַהּיָ ים, ּבִ   ְרׁשּות ָהַרּבִ
הּוא ׁשֹוֶתה קֹום ׁשֶ ן ַמְכִניס ראׁשֹו ְורּוּבֹו ַלּמָ א ִאם ּכֵ    "ֶאּלָ

ת   כ,ב ּגַ   . ).צטעירובין ( "ְוֵכן ּבַ
  

י ָאָדם  ָבֵעי רֹאׁשֹו ְורּוּבוֹ ָהא ֲא  -ַגּבֵ    ,ַמר ּדְ
ָרה  י ּפָ ּה  -ַגּבֵ ּה ְורּוּבָ ֵעיַנן ָלּה רֹאׁשָ   אֹו לֹא?  ,ִמי ּבָ

  
ל ֵה  ָקא ָנֵקיט ָמָנא ְוָלא ָנֵקיט ָלּה ּכָ ֵעי ָלךְ  - יָכא ּדְ יּבָ ָבֵע  ,ָלא ּתִ ַגיוּדְ ּה ִמלְּ ּה ְורּוּבָ    ,י רֹאׁשָ

ֵעי ָלך  ּבָ י ּתִ ָנֵקיט ָמָנא ְוָנֵקיט ָלּה, ַמאי?  -ּכִ   ֵהיָכא ּדְ
  

ַמע א ׁשְ    :51ּתָ
ְפִנים ְוׁשוֹ " ּה ִמּבִ ּה ְורּוּבָ ָרה רֹאׁשָ ֵהא ַהּפָ תְּ   . "ָתהּוִבְלַבד ׁשֶ

ָנֵקיט ָלּה ְוָנֵקיט ָמָנא    .ַמאי ָלאו ּדְ
  

ָנֵקיט ָמָנא ְוָלא ָנֵקיט ָלּה     .ָלא, ּדְ
  

ֵרי    !?ְוִכי ָנֵקיט ָמָנא ְוָלא ָנֵקיט ָלּה, ִמי ׁשָ
   :ְוָהַתְנָיא

א ָאָדם ַמ " ֶהְמּתוֹ לֹא ְיַמּלֵ ת ִלְפֵני ּבְ ּבָ ׁשַ ן ּבְ    ,ִים ְוִיתֵּ
א הּוא ְוׁשֹוֵפךְ     !", ְוִהיא ׁשֹוָתה ֵמֵאיֶליָה ֲאָבל ְמַמּלֵ

  
   :ָהא ִאיְתַמר ֲעָלּה 

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
יםּבְ  -ָהָכא  ְרׁשּות ָהַרּבִ    ,ֵאבּוס ָהעֹוֵמד ּבִ

ָרה ְטָפִחים בֹוהַּ ֲעׂשָ ָעה ,ּגָ יןְורֹ ,ְורֹוַחב ַאְרּבָ ּסִ   ,אׁשֹו ֶאָחד ִנְכָנס ְלֵבין ַהּפַ
יְלָמא ָחֵזי ֵליּה ְלֵאבּוס  ֵזיָרה ּדִ ְלַקל ְוָאֵתי ְלַתּקֹוֵניּה, ּגְ ִמּקַ   ּדְ

ֲהֵדיּה     ,ְוָדָרא ֵליּה ְלַדְווָלא ּבַ
ים ִחיד ִלְרׁשּות ָהַרּבִ יק ֵמְרׁשּות ַהּיָ    .ְוָקא ַמּפֵ

  
יב? ְווָנא ִמי ִמיַחּיַ    !ְוִכי ַהאי ּגַ

י ַאִמיָאַמר  ַרב ָסְפָראְוָהָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ה ֲחָפָציו ִוית ְלָזִוית, ְוִנְמַלְך ֲעֵליֶהן ְוהֹוִציָאן  ַהְמַפּנֶ טּור –ִמּזָ   ,ּפָ

ּלֹ ָעה ִראׁשֹוָנה ְלָכךְ ׁשֶ ָ    !א ָהְיָתה ֲעִקיָרה ִמׁשּ
  

א ִחיד ,ֶאלָּ ים ִלְרׁשּות ַהּיָ יל ֵמְרׁשּות ָהַרּבִ יל ֵליּה, ְוָקא ְמַעּיֵ ן ֵליּה ַוֲהַדר ְמַעּיֵ ְמַתּקֵ   .ִזְמִנין ּדִ
  
  

ָאְמֵר  א ּדְ    :יִאיּכָ
  

י ָאָדם ּבֵ ַס  - ּגַ רֹאׁשֹו ְורּוּבוֹ ָהא ָקָאְמִריַנן ּדְ י ֵליּה ּבְ    ,ּגִ
ָרה  י ּפָ ּבֵ רֹ -ּגַ י ָלּה ּבְ ּה, אֹו לֹא? ִמי ַסּגִ ּה ְורּוּבָ   אׁשָ

  
ָנֵקיט ָמָנא ְוָנֵקיט ָלּה  ֵעי ָלךְ  -ֵהיָכא ּדְ יּבָ ּה,  ,ָלא ּתִ ּה ְורּוּבָ רֹאׁשָ י ָלּה ּבְ ַסּגִ   ּדְ

י א ּכִ ֵעי ָלְך  ֶאלָּ יּבָ ָנֵקיט ָמָנא ְוָלא ָנֵקיט ָלּה, ַמאי?  - תִּ   ּדְ
  

                                                             
ֵניתוָּה סת הראשונים. אך בדפוס הגירסה היא: כך גיר 51 ֵניתוָּה ֲאַמר ֵליּה: תְּ ֵניתוָּה ֲאַמר ֵליּה: תְּ ֵניתוָּה ֲאַמר ֵליּה: תְּ    ֲאַמר ֵליּה: תְּ

  רש"י
. פרישא לה לכולה מותר להקריב כו'

   מתיתין בריש פירקין:
. דחיישין ו ורובואלא א''כ הכיס ראש

שמא ימשך גופו למקום רגליו ויוציא 
  הכלי עמו:

. מפרש בפ' בתרא (דף צט:) לעין וכן בגת
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:
ברה''י והיא  . המשקה בהמתוגבי בהמה

   עומדת ברה''ר מהו:
   . שהיא שותה בו:היכא דקיט מא

. לצוארה באפסר שלא תוכל אלא קיט
   לעקם ראשה בחוץ:

. דודאי חיישין שמא לא תיבעי לך
תעקם את ראשה ותוליך את הכלי 

   אחריה:
. לאחוז הכלי וכי לא קיט לה מי שרי

בפסי ביראות ואע''ג דעשויין כתיקן 
   ה ורובה בפים:שהפרה ראש

. לא ימלא אדם מים ויתן לפי בהמתו
ויאחוז הכלי בידו בעוד שהיא שותה 
ולקמן בברייתא בשמעתין היא גבי פסי 
ביראות ועל כרחך בדלא קיט לה הוא 
דאי קיט לה הוא ואפ''ה אסור למה 
הוצרכו ראשה ורובה בפים אלא פשיטא 
בדלא קיט לה ומתי' דשרי בדקיט לה 

   אשה ורובה מבפים:וקתי ר
. כלומר כי בעין הא איתמר עלה כו'

ראשה ורובה בדלא קיט לה וכי הוי 
ראשה ורובה שרי וברייתא דקתי לא 
ימלא ויתן הוא עצמו לבהמתו הא תרצה 
אביי לקמן דלאו בבהמה העומדת 
ברה''ר וראשה ורובה בין הפסין עסקין 
אלא בבהמה העומדת בבית וחלוות 

ה''ר ואיבוס מתוקן לה פתוחות לה לר
לפיה ברה''ר גבוה י' ורחב ד' דהוי רה''י 
וותן לה שם תבן ומספוא מרה''י וראש 
האיבוס כס לבין הפסין ואשמעין דלא 
ימלא מן הבור ויגביה הדלי על ראש 
האיבוס וילך דרך רה''ר ויטלטל הדלי על 
האיבוס לפי בהמה ואע''ג דקיי''ל עומד 

ברה''י בהמוצא אדם ברה''ר ומטלטל 
   תפילין (לקמן ד' צח:). הכא אסור:

. כי בעי לאוחי דלי על ראש דילמא
האיבוס חזי ליה לאיבוס דמקלקל 
בראשו שברה''ר ומישי ודרי ליה 
לדווליה בהדיה ואזיל לתקויה וקא 
מפיק מבין הפסין לר''ה הלכך לא ייחו 
ויטלטלו אלא שופך על האיבוס והמים 

   מאליהן: הולכין עד הבהמה
. כי עקר מרה''י וכי האי גווא מי מיחייב

אדעתא לאוחיה ברה''י ואישי ואפקיה 
לרה''ר מי מיחייב מדאורייתא דליגזור 
רבן בדלא אפקיה משום דלא ליתי 

   להכי:
. ובשבת מלאכת שלא היתה עקירה כו'

מחשבת אסרה תורה שתכוין לכך אלא 
ששגג בשבת כסבור שהיום חול או 

ו מותרת אבל כי לא תכוין מלאכה ז
פטור מחטאת וכיון דאי מי אתי לידי כך 
ליכא חיובא דאורייתא לא איבעי לן 

   למיגזר היתירא משום הא:
. לדוולא לאיבוס לבתר והדר מעייל ליה

דתקיה וקא עקר ליה מר''ה אדעתא 
   לאוחי ברה''י:

. דהא לא תיבעי לך דסגי בראשה ורובה
אי לאו דקיט מתי' היא בדקיט מא ד

מא קמיה למה הצריכו ראשה ורובה 
בפים אבל הא מספקא לן דדילמא 

   מתי' בדקיט לה הוא:
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ַמע א ׁשְ    :52ּתָ
ְפִנים ְוׁשֹוָתה" ּה ִמּבִ ּה ְורּוּבָ ָרה ֹראׁשָ ֵהא ּפָ תְּ   . "ּוִבְלַבד ׁשֶ

ָנֵקיט ָמָנא ְוָלא ָנִקיט ָלּה     .ַמאי ָלאו ּדְ
  

ָנֵקיט ָמָנא ְוָנֵקיט ָלּה     .ָלא, ּדְ
  

ָראְוָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ    ,ּבְ
ֵרי ִאי ָנֵקיט ָמָנא ְוָלא ָנֵקיט ָלּה, ִמי ׁשָ    ?!ּדְ

   :ְוָהַתְנָיא
ֶהְמּתֹו, " ן ִלְפֵני ּבְ א ָאָדם ַמִים ְוִיתֵּ   לֹא ְיַמּלֵ

א ְוׁשֹוֵפךְ    ! "ְוִהיא ׁשֹוָתה ֵמֵאיֶליָה  ,ֲאָבל ְמַמּלֵ
  

   :ָהא ִאיְתַמר ֲעָלּה 
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ֵאבּוס ָהעֹוֵמד ּבִ  יםָהָכא ּבְ ָרה ְטָפִחים ,ְרׁשּות ָהַרּבִ בֹוהַּ ֲעׂשָ ין,  ,ּגָ ּסִ ָעה, ְורֹאׁשֹו ִנְכָנס ְלֵבין ַהּפַ   ְורֹוַחב ַאְרּבָ
ְלַקל ְוָאֵתי ְלַתּקֹוֵניּה,  ִמּקַ ָחֵזי ֵליּה ְלֵאבּוס ּדְ ִזְמִנין ּדְ   ּדְ

ִחיד ִלְר  יק ֵמְרׁשּות ַהּיָ ֲהֵדיּה, ְוָקא ַמּפֵ ים. ְוָדֵרי ֵליּה ְלַדְווָלא ּבַ   ׁשּות ָהַרּבִ
  

יב ְווָנא ִמי ִמיַחּיַ    !?ְוִכי ַהאי ּגַ
י ַאִמיָאַמר  ַרב ָסְפָראְוָהָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ִוית ְלָזִוית ה ֲחָפָציו ִמּזָ טּור,  -ְוִנְמַלְך ֲעֵליֶהן ְוהֹוִציָאן  ,ַהְמַפּנֶ   ּפָ
ּלֹ ָעה ִראׁשֹוָנה לְ ׁשֶ ָ   ָכְך! א ָהְיָתה ֲעִקיָרה ִמׁשּ

  
יל ֵליּה,  ן ֵליּה ַוֲהַדר ְמַעּיֵ ְמַתּקֵ א, ִזיְמִנין ּדִ   ֶאלָּ

ִחיד.  ים ִלְרׁשּות ַהּיָ יל ֵליּה ֵמְרׁשּות ָהַרּבִ   ְוָקא ְמַעּיֵ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְפִנים " ֹראׁשֹו ְורּוּבֹו ִמּבִ ָמל ׁשֶ ְפִנים -ּגָ   , "אֹוְבִסין אֹותֹו ִמּבִ

ָנֵק  -ְוָהא ִאיּבּוס  ַמאן ּדְ ְמָיאּכְ    ,יט ָמָנא ְוָנֵקיט ָלּה ּדָ
ּה!  ּה ְורּוּבָ ֵעיַנן רֹאׁשָ   ְוָקא ּבָ

  
ר ַרב הּוָנאָאַמר  תָאַמר  ַרב ַאָחא ּבַ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ארֹו ָארֹוךְ  ָמל, הֹוִאיל ְוַצּוָ אֵני ּגָ    .ׁשָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְפִנים" ּה ּבִ ּה ְורּוּבָ ֹראׁשָ ֵהָמה ׁשֶ ְפ  - ּבְ   . "ִניםאֹוְבִסין אֹוָתּה ִמּבִ

ָנֵקיט ָמָנא ְוָנֵקיט ָלּה,  -ְוָהא ִאּבּוס  ַמאן ּדְ   ּכְ
ֵעיַנן רֹאׁשֹו ְורּוּבֹו!    ְוָקא ּבָ

  
ֵהָמה"ַמאי  ָקָתֵני "ּבְ    ?ַנִמי ּדְ

ָמל.    ּגָ
  

ֵהָמה" :ְוָהַתְנָיא    ,"ּבְ
ָמל" :ְוָהַתְנָיא   ! "ּגָ

  
ְנָיא?!  י ֲהָדֵדי ּתַ ּבֵ י ּגַ   ִמיּדִ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

י ֱאִליֶעֶזר" ָגָמל,  ַרּבִ   אֹוֵסר ּבְ
ארֹו ָארֹוךְ    ."הֹוִאיל ְוַצּוָ

                                                             
ֵניתוָּה כך גירסת הראשונים. אך בדפוס הגירסה היא:  52 ֵניתוָּה ֲאַמר ֵליּה: תְּ ֵניתוָּה ֲאַמר ֵליּה: תְּ ֵניתוָּה ֲאַמר ֵליּה: תְּ    ֲאַמר ֵליּה: תְּ

  רש"י
. מפרש אובסין אותה מבפים

בפ' מי שהחשיך (שבת ד' קה:) 
שתוחב לה מספוא הרבה על 
כרחה בבית הבליעה יותר מכדי 
אכילתה עד שעשה כאיבוס 
במעיה כשיוציא למדבר 

  לא תמצא מאכל:ומתיירא ש
והא איבוס כמאן דקיט מא 

. שאם איו אוחז וקיט לה הוא
בצוארו איו יכול לתחוב וקא 
בעי ראשו ורובו ותיפשוט בעיא 

   קמייתא דלישא קמא:
. דתא מידי גבי הדדי תי להו

בהמה לא תא גמל ומאי בהמה 
   גמל: איתמר מי לא גרסי':

. ואע''ג דרוב גופו צוארו ארוך
ם אם יתקפו ויעקר מבפי

  צוארו יגיע עד רשות הרבים:
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        כא, אכא, אכא, אכא, א    ––––כ, ב כ, ב כ, ב כ, ב  .17
אָאַמר  ר ַאּדָ י ִיְצָחק ּבַ   : ַרּבִ

י ּבִ  ּסֵ רּו ּפַ ְלַבד. לֹא הּוּתְ א ְלעֹוֵלי ְרָגִלים ּבִ   יָראֹות ֶאלָּ
  

   :ְוָהַתְנָיא
י ּבִ " סֵּ רּו ּפַ ֵה לֹא הּותְּ י ּבְ א ְלַגּבֵ ְלַבדיָראֹות ֶאּלָ   !"ָמה ּבִ
  

ֵהָמה"ַמאי     ?"ּבְ
ֱהַמת עֹוֵלי ְרָגִלים.    ּבֶ

  
ס ְועֹוֶלה^ -  ֲאָבל ָאָדם"   כא,א ס ְויֹוֵרד ,ְמַטּפֵ    ."ְמַטּפֵ

  
  ִאיִני? 

מּוֵאלָאַמר  ְיהּוָדה ַרבָאַמר  ַרב ִיְצָחקְוָהָאַמר    : ׁשְ
י ּבִ  ּסֵ רּו ּפַ אלֹא הּוּתְ ים  ִלְבֵאר יָראֹות ֶאלָּ ְלַבד. ַמִים ַחּיִ   ּבִ

ִסיןֵהָמה, ַמה לִּ ְוִאי ִלְב  י ְמכּוּנָ ים ַמה לִּ    !י ַחּיִ
  

י ּדַ  ֵעיַנן ִמיּדִ    .ֲחֵזי ְלָאָדםּבָ
  
  

  רש"י
. אבל אדם בהמת עולי רגלים

אפי' עולי רגלים לא הותר 
לדלות ולשתות שיכול ליכס 

   לפים ולשתות:
. אוחז בידיו ורגליו מטפס

בכתלים וכס ויוצא מטפס 
 {רפי''ר: לטפס}קרפי''ר 

   בלע''ז:
. כיון דמים מידי דחזי לאדם

 חיצה בעין מיםמשוי להו מ
  חשובין:
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        כא, אכא, אכא, אכא, א .18
   :ּגּוָפא

א ִלְב לֹא הּותְּ " יָראֹות ֶאּלָ י ּבִ סֵּ ְלַבדרּו ּפַ    ,ֵהָמה ּבִ
ס ְועֹוֶלה -ֲאָבל ָאָדם  ס ְויֹוֵרד ,ְמַטּפֵ    .ְמַטּפֵ
  ֲאִפיּלּו ָלָאָדם ַנִמי.  - ָחִבין ְוִאם ָהיּו ְר 

ן ִלְפֵני ּבְ  א ָאָדם ַמִים ְוִיתֵּ   ֶהְמּתֹו, ְולֹא ְיַמּלֵ
א הּוא ְוׁשֹוֵפְך ִלְפֵני ְבֵהָמה   . "ְוׁשֹוָתה ֵמֵאיֶליָה  ,ֲאָבל ְמַמּלֵ

  
  : ַרב ָעָנןַמְתִקיף ָלּה 

ן, ָמה הֹוִעילּו  י ּבִ "ִאם ּכֵ סֵּ   ? "יָראֹותּפַ
  

  ָמה הֹוִעילּו?! 
אֹות ֵמֶהן!    ְלַמלְּ

  
א: ָמה הֹוִעיל ָרה" ֶאלָּ ל ּפָ ּה ׁשֶ ּה ְורּוּבָ   ? "ֹראׁשָ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ָרה בֹוהַּ ֲעׂשָ ים, ּגָ ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵאיבּוס ָהעֹוֵמד ּבִ ָעה ,ּבְ ין וכו'.  ,ְורֹוַחב ַאְרּבָ ּסִ   ְורֹאׁשֹו ִנְכָנס ְלֵבין ַהּפַ

ֵזי[ ְלַקל ְוָאֵתי ְלַתּקֹוֵניּה, ּגְ ִמּקַ יְלָמא ָחֵזי ֵליּה ְלֵאבּוס ּדְ   ָרה ּדִ
ֲהֵדיּה     ,ְוָדָרא ֵליּה ְלַדְווָלא ּבַ

ים ִחיד ִלְרׁשּות ָהַרּבִ יק ֵמְרׁשּות ַהּיָ   .]ְוָקא ַמּפֵ
  
  

  רש"י
. ואיו יכול לטפס אם היו רחבין

   מותר לו למלאות ולשתות:
. הוא עצמו ויתן לפי בהמתו

   איו מותר לאחוז הכלי לפיה:
. בתמיה הרי הועילו מה הועילו

למלאות מן הבור שהוא רשות 
   היחיד:
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        כא, אכא, אכא, אכא, א .19
אָאַמר  ר ַאּבָ   : ַרבָאַמר  ַרב ִיְרְמָיה ּבַ

ָבֶבל,  ִנין ּבְ   ֵאין ּבּוְרּגָ
י ּבִ  ְולֹא ּסֵ   חּוץ ָלָאֶרץ. ּבְ יָראֹות ּפַ

  
ָבֶבל ָלא  ִנין ּבְ יְדֵקי -ּבּוְרּגָ ִכיִחי ּבִ ׁשְ    .ּדִ

י ּבִ  ּסֵ חּוץ ָלָאֶרץ ָלא ּפַ ִכיִחי ְמִתיָבָתא -יָראֹות ּבְ ָלא ׁשְ    .ּדְ
  

ָכא    ָעְבִדיַנן.  -ֲאָבל ִאיּפְ
  
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ   : ַרבר ָאַמ  ַרב ִיְרְמָיה ּבַ
י ּבִ  ִנין ּוַפּסֵ חּוץ ָלָאֶרץ.  - יָראֹותֵאין ּבּוְרּגָ ָבֶבל ְולֹא ּבְ   לֹא ּבְ

  
ָבֶבל לֹא  ִנין ּבְ יְדֵקי -ּבּוְרּגָ ִכיִחי ּבִ ׁשְ    .ּדִ

חּוץ ָלָאֶרץ ַנִמי לֹא  ֵבי -ּבְ ּנָ ִכיִחי ּגַ ׁשְ    .ּדִ
י ּבִ  ּסֵ ָבֶבל לֹא ּפַ א -יָראֹות ּבְ ִכיִחי ַמּיָ ׁשְ    .ּדִ

חוּ  ִכיִחי ְמִתיָבָתא -ץ ָלָאֶרץ ַנִמי לֹא ּבְ ָלא ׁשְ    .ּדְ
  

אֲאַמר ֵליּה  ֵריּה לְ  ַרב ִחְסּדָ ֵריּה ּדְ ָמֵרי ּבְ אּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ ר ַאּבָ   : ַרב ִיְרְמָיה ּבַ
ָדִניֵאל :ָאְמֵרי א ּדְ ּתָ ִניׁשְ ְרִנׁש ְלֵבי ּכְ    ,ָאִתיתּו ִמּבַ

ָתא ּבְ ׁשַ ְרֵסי ּבְ ָלָתא ּפַ ֲהָוה ּתְ    .ּדַ
אי ָסְמִכיתוּ ַא  ִנין ?ּמַ    ?!ַאּבּוְרּגָ

ֲאבוּ ָהא ֲאַמר ֲאבּוהַּ  ֵמיּה ּדְ  53ך ּדַ ְ ָבֶבל!  :ַרבִמׁשּ ִנין ּבְ   ֵאין ּבּוְרּגָ
יַרִיים ה ְוׁשִ ְבִעים ַאּמָ ׁשִ ִמְבָלָען ּבְ   .ְנַפק ְוַאֲחֵוי ֵליּה ַהְנהּו ְמָתָווָתא, ּדְ

   
  

                                                             
 דאבוההרי"ף, כתב"י. גירסת וילא:  53

  רש"י
. דאמר בכיצד אין בורגין בבבל

ם היו מעברין (לקמן ד' ה:) א
בורגין חוץ לעיר בתוך ע' אמה 
ושירים מתעברין עמה ומודדין 
תחום העיר משם ולהלן ומה הן 
בורגין סוכות שעושין שומרי 
העיר ואיו דבר קבוע וקאמר ר' 
ירמיה דהך בורגין אין בבבל 
כלו' ואין מתעברין עם העיר 
דבבבל איכא בידקי דמיא 
ושטפי להו הלכך לא חשיבי 

   מידי:
. בשאר ארצות ה לארץבחוצ

   לבד מבבל:
. להיות דלא שכיחי מתיבתא

תלמידים הולכים מעיר לעיר 
ללמוד תורה ופסי ביראות לא 
הותרו אלא לעולי רגלים 
ולכיוצא בהן שהולכין לדבר 

   מצוה:
. דגבי להו הלכך דשכיחי גבי

   לא חשיבי להיות בתים:
. ולא הותרו פסי דשכיחי מיא

כין ביראות אלא למקום שצרי
מי גשמים לכסן ולשתות מהן 

   דאיכא דוחק:
אמרי דקאתיתו מברש לבי 

. שמעתי כישתא דדיאל
שאומרי' עליכם שאתם באין 
מבריש לבי כישתא דדיאל 
בשבת מקום היה בבבל ששם 
היה מתפלל דיאל דכתיב וכוין 

   פתיחן ליה בעיליתיה:
. אמאי קא סמכיתו אבורגין

שיש בורגין משבעים אמה 
   לשבעים אמה:

. עיירות חריבות מתוותא
ושארו שם מחיצות מן הבתים 
ואמרי' התם בפ' כיצד מעברין 
(שם ה:) פש שלא פרצה 
דהייו מצבת קבר מתעברת עם 

  העיר ואע''פ שאיה בית ממש:
. שי בשבעים אמה ושירים

שלישי אמה דהוא שיעור בית 
סאתים כחצר המשכן כדאמרי' 

ן קרפף לעיר לקמן (ד' ז.) ותי
דכל שבעים אמה ושירים סמוך 

  לעיר הוי עיר:
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        כא, אכא, אכא, אכא, א .20
אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

ֵריׁש    : ר ָמרָמִרי ּבַ ּדָ
ְכִתיב ְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמאֹד" :ַמאי ּדִ    ?(תהילים קיט, צו) "ְלָכל תִּ

ָבר ֶזה  יְרׁשֹו,    - ּדָ ִוד ְולֹא ּפֵ   ֲאָמרֹו ּדָ
יְרׁשֹו,    ֲאָמרֹו ִאּיֹוב ְולֹא ּפֵ

יְרׁשֹו,    ֲאָמרֹו ְיֶחְזֵקאל ְולֹא ּפֵ
ן ִעּדֹו וּ  א ְזַכְרָיה ּבֶ ּבָ   ֵפיְרׁשֹו. ַעד ׁשֶ

יְרׁשוֹ " ִוד ְולֹא ּפֵ ְכִתיב – "ֲאָמרֹו ּדָ ְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמֹאד" :ּדִ   .(תהילים קיט, צו) "ְלָכל תִּ
יְרׁשוֹ " ְכִתיב – "ֲאָמרֹו ִאּיֹוב ְולֹא ּפֵ י ָים"  :ּדִ ּה, ּוְרָחָבה ִמּנִ ה ֵמֶאֶרץ ִמּדָ   . (איוב יא, ט)"ֲאֻרכָּ
יְרׁשוֹ ֲאָמרֹו ְיֶח " ְכִתיב – "ְזֵקאל ְולֹא ּפֵ ְפרֹ :ּדִ ִנים ְוָאחֹור ׂש אֹוָתּה "ַוּיִ    ,ְלָפַני ְוִהיא ְכתּוָבה ּפָ

  .(יחזקאל ב, י) ְוָכתּוב ֵאֶליָה ִקיִנים ָוֶהֶגה ָוִהי"               
ה - "ִקיִנים" עֹוָלם ַהּזֶ יִקים ּבָ ל ַצּדִ    ,זֹו ּפּוְרָענּוָתן ׁשֶ

  . (יחזקאל לב, טז) ִקיָנה ִהיא ְוקֹוְננּוָה"" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר
יִקים ֶלָעִתיד ָלבֹא - "ָוֶהֶגה" ל ַצּדִ ָכָרן ׁשֶ ן ׂשְ   ,זֹו ַמּתַ

ִכּנֹור"" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר יֹון ּבְ   . (תהילים צב, ד)  54ֲעֵלי ִהּגָ
ִעים ֶלָעִתיד ָלבֹא,  -  "ָוִהי" ל ְרׁשָ   זֹו ִהיא ּפּוְרָענּוָתן ׁשֶ

בֹוא" :רְוֵכן הּוא אֹוֵמ    . (יחזקאל ז, כו) "הָֹוה ַעל הָֹוה תָּ
ן ִעּדֹו ּוֵפיְרׁשוֹ  א ְזַכְרָיה ּבֶ ּבָ ְכִתיב  - ַעד ׁשֶ ה רֶֹאה"ַוּיֹ  :ּדִ    ?אֶמר ֵאַלי ָמה ַאתָּ

ה" ַאּמָ ר ּבָ ּה ֶעׂשֶ ה ְוָרְחּבָ ַאּמָ ִרים ּבָ ּה ֶעׂשְ ה ָעָפה ָאְרכָּ   . (זכריה ה, ב) ָואַֹמר ֲאִני רֶֹאה ְמִגלָּ
ַטּתְ ָלּה ְוכִ  ׁשְ ִרין.  - י ּפָ ֶעׂשְ ִרין ּבְ   ָהְוָיא ָלּה ֶעׂשְ

ִנים ְוָאחֹור" :ּוְכִתיב   , "ִהיא ְכתּוָבה ּפָ
ה ָהְוָיא ָלּה  - ְוִכי ָקְלַפתְּ ָלּה  ּמָ ִרין.  ?ּכַ ֶעׂשְ ִעין ּבְ   ַאְרּבְ

ן :ּוְכִתיב כֵּ ֶרת תִּ ּזֶ ַמִים ּבַ ֳעלֹו ַמִים, ְוׁשָ ׁשָ   . , יב)(ישעיה מ 55""ִמי ָמַדד ּבְ
ּתֹוָרה.  ת ֲאָלִפים ּוָמאַתִים ּבַ לֹׁשֶ ְ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו, ֶאָחד ִמׁשּ   ִנְמָצא ּכָ

  
  

                                                             
ִכּנֹורעלי עשור ועלי נבל  54 יֹון ּבְ ִכּנֹורֲעֵלי ִהּגָ יֹון ּבְ ִכּנֹורֲעֵלי ִהּגָ יֹון ּבְ ִכּנֹורֲעֵלי ִהּגָ יֹון ּבְ  ֲעֵלי ִהּגָ
זֶּ  55 ַמִים ּבַ ֳעלֹו ַמִים, ְוׁשָ ׁשָ זֶּ ִמי ָמַדד ּבְ ַמִים ּבַ ֳעלֹו ַמִים, ְוׁשָ ׁשָ זֶּ ִמי ָמַדד ּבְ ַמִים ּבַ ֳעלֹו ַמִים, ְוׁשָ ׁשָ זֶּ ִמי ָמַדד ּבְ ַמִים ּבַ ֳעלֹו ַמִים, ְוׁשָ ׁשָ ן ִמי ָמַדד ּבְ כֵּ ן ֶרת תִּ כֵּ ן ֶרת תִּ כֵּ ן ֶרת תִּ כֵּ  וכל בשליש עפר הארץֶרת תִּ

  רש"י
. דסוף כל לכל תכלה ראיתי קץ

דבר יש קץ למצוא סופו אבל 
מצותך רחבה מאד ואין קץ 

   לתכלה שלה:
   . איזהו קץ שיעורה:לא פירשו

. מגילת ויפרוש אותה לפי
   תורה שבעל פה הראהו:

. דקיים לשון וכן הוא אומר
   פורעות הוא:

   . לשון שמחה:והגה
. אמה של הקדוש עשרים באמה

   ברוך הוא:
. כשהיא עפה הייו ורחבה עשר

   כפולה:
. לכפילתה הויא כי פשטת

   עשרים בעשרים:
. דתשים קליפה זו כי קלפת לה

בראש חבירתה שיהא כל כתיבה 
   מצד אחד:

. אורך ברוחב הויא לה ארבעי'
   כ':

. מדת עולם ושמים בזרת תכן
על חצי אמה צא חצי אמה 

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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        בבבב- - - - כא, אכא, אכא, אכא, א .21
אְוָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ֵריׁש  ר ָמרּדָ   : ָמִרי ּבַ

ְכִתיב ֵני ּדּוָדֵאי ְתֵאִנים מּוָעִדים ִלְפֵני ֵהיַכל ה'  :ַמאי ּדִ ה ׁשְ   ... "ְוִהּנֵ
ֵאִנים טֹבֹות ְמֹא - ד ַהּדּוד ֶאָח    כא,ב ְתֵאֵניתְּ רֹות^ ד כִּ כֻּ    ,ַהּבַ

ר לֹא ֵתָאַכְלָנה ֵמרַֹע" - ְוַהּדּוד ֶאָחד  ֵאִנים ָרעֹות ְמאֹד ֲאׁשֶ   ?)ב- (ירמיה כד, א  56תְּ
   

ֵאִנים ַהּטֹובֹות" מּוִרים - "תְּ יִקים ּגְ    .ֵאּלּו ַצּדִ
ֵאִנים ָהָרעֹות" מּוִרים.  - "תְּ ִעים ּגְ   ֵאּלּו ְרׁשָ

א ּתֹ  ּמָ   אַמר ָאַבד ִסְבָרם ּוָבַטל ִסיּכּוָים? ְוׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:  נּו ֵריַח.  - (שיר השירים ז, יד) "ַהּדּוָדִאים ָנְתנּו ֵריַח"ּתַ ּתְ ּיִ   ֵאּלּו ָוֵאּלּו ֲעִתיִדין ׁשֶ

  
ַרׁש     :ָרָבאּדָ

חּוֵרי ִיׂשְ  - (שיר השירים ז, יד) "ַהּדּוָדִאים ָנְתנּו ֵריַח" ּלֵֹאּלּו ּבַ   א ָטֲעמּו ַטַעם ֵחְטא. ָרֵאל ׁשֶ
ל ְמָגִדים" ָתֵחינּו כָּ ְתֵחיֶהן ְלַבֲעֵליֶהן.  - "ְוַעל ּפְ ידֹות ּפִ ּגִ ּמַ ָרֵאל ׁשֶ נֹות ִיׂשְ   ֵאּלּו ּבְ

ָנא ַאֲחִריָנא                ָ ְתֵחיֶהן ְלַבֲעֵליֶהן.  :ִליׁשּ אֹוְגדֹות ּפִ   ׁשֶ
ִנים ּדֹוִדי ָצַפ  ם ְיׁשָ ים ּגַ י ָלְך""ֲחָדׁשִ רּוְך הּוא:  -  ְנתִּ דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ִלְפֵני ַהּקָ ֶנֶסת ִיׂשְ   ָאְמָרה ּכְ

ים.  יְמּתִ ַזְרּתָ ָעַלי, ְוִקּיַ ּגָ ֶ ה ׁשּ י ַעל ַעְצִמי יֹוֵתר ִמּמַ ַזְרּתִ ֵזירֹות ּגָ ה ּגְ ל עֹוָלם, ַהְרּבֵ   ִרּבֹונֹו ׁשֶ
  

אֲאַמר ֵליּה  ֲהוָ  ַרב ִחְסּדָ ַנן ּדַ ַרּבָ יּה ְלַההּוא ִמּדְ א ַקּמֵ ְדּתָ ר ַאּגַ    :ה ָקא ְמַסּדֵ
ִמיַע ָלךְ  ִנים" - ִמי ׁשְ ם ְיׁשָ ים ּגַ   ַמהּו?  "ֲחָדׁשִ

  ֲאַמר ֵליּה: ֵאּלּו ִמְצֹות ַקּלֹות ְוֵאּלּו ִמְצֹות ֲחמּורֹות. 
ָנה? ָעִמים ִניּתְ ָעִמים ּפְ    !ֲאַמר ֵליּה: ְוִכי ּתֹוָרה ּפְ

א לּו   ,ֶאלָּ ְבֵרי תֹוָרה,  -ַהלָּ   ִמּדִ
לּו  ְבֵרי סֹוְפִרים.  -ְוַהלָּ   ִמּדִ

  
  
  

                                                             
ֵני ּדּוָדֵאי ְתֵאִנים מּוָעִדים ִלְפֵני ֵהיַכל ה'  56 ה ׁשְ ֵני ּדּוָדֵאי ְתֵאִנים מּוָעִדים ִלְפֵני ֵהיַכל ה' ְוִהּנֵ ה ׁשְ ֵני ּדּוָדֵאי ְתֵאִנים מּוָעִדים ִלְפֵני ֵהיַכל ה' ְוִהּנֵ ה ׁשְ ֵני ּדּוָדֵאי ְתֵאִנים מּוָעִדים ִלְפֵני ֵהיַכל ה' ְוִהּנֵ ה ׁשְ אחרי הגלות נבוכדראצר מלך בבל את יכניהו בן יהויקים מלך יהודה ואת שרי יהודה ואת החרש ואת המסגר ְוִהּנֵ

ְתֵאֵני מירושלם ויבאם בבל.  ֵאִנים טבֹות ְמאד כִּ ְתֵאֵני ַהּדּוד ֶאָחד תְּ ֵאִנים טבֹות ְמאד כִּ ְתֵאֵני ַהּדּוד ֶאָחד תְּ ֵאִנים טבֹות ְמאד כִּ ְתֵאֵני ַהּדּוד ֶאָחד תְּ ֵאִנים טבֹות ְמאד כִּ ר לֹא ֵתָאַכְלָנה ֵמרַֹע ַהּדּוד ֶאָחד תְּ ֵאִנים ָרעֹות ְמאד ֲאׁשֶ רֹות ְוַהּדּוד ֶאָחד תְּ כֻּ ר לֹא ֵתָאַכְלָנה ֵמרַֹע ַהּבַ ֵאִנים ָרעֹות ְמאד ֲאׁשֶ רֹות ְוַהּדּוד ֶאָחד תְּ כֻּ ר לֹא ֵתָאַכְלָנה ֵמרַֹע ַהּבַ ֵאִנים ָרעֹות ְמאד ֲאׁשֶ רֹות ְוַהּדּוד ֶאָחד תְּ כֻּ ר לֹא ֵתָאַכְלָנה ֵמרַֹע ַהּבַ ֵאִנים ָרעֹות ְמאד ֲאׁשֶ רֹות ְוַהּדּוד ֶאָחד תְּ כֻּ  ַהּבַ

  רש"י
סירות חושת  .דודאי תאים

   מלאות תאים:
  . מוכים:מועדים

. תאים חשובות הבכורות
   הממהרות להתבשל:

. קושרות פתחן לצורך שאוגדות
בעליהן שאין בעלות לאחרים 
אוגדות לשון אגודה ל''א 
שמגידות פתחיהן כשרואה דם 

   אומרת לבעלה ויפרוש הימה:
   . דברי סופרים:חדשים

   . דברי תורה:גם ישים
. ושמרתי כל אלה די צפתידו

   לך לשמך:
. שתהא זו פעמים פעמים יתה

   חדשה וזו ישה:
. חדשים דברי סופרים

שתחדשו בכל דור ודור לגדור 
  גדר וסייג:
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        כא, בכא, בכא, בכא, ב .22
ַרׁש     :ָרָבאּדָ

ְכִתיב הוֹ "ְוי :ַמאי ּדִ ֵהר ֲעׂשֹות ְסָפִרים ַהְרּבֵ ִני ִהּזָ ה ּבְ    ?(קהלת יב, יב) 57"ֵתר ֵמֵהּמָ
ִני ֵהר  ,ּבְ ְבֵרי ּת ִד ּבְ ִהּזָ    ,ֹוָרהְבֵרי סֹוְפִרים יֹוֵתר ִמּדִ

ְבֵרי תֹוָרה  ּדִ ֶה  - ׁשֶ ה, ֵיׁש ּבָ ֲעׂשֶ ה ְולֹא ּתַ   ן ֲעׂשֵ
יב ִמיָתה -ְבֵרי סֹוְפִרים ְוִד  ְבֵרי סֹוְפִרים ַחּיָ ל ָהעֹוֵבר ַעל ּדִ   . 58ּכָ

א ּתֹ  ּמָ ׁש ׁשֶ ֶהן ַמּמָ בּו?  ,אַמר: ִאם ֵיׁש ּבָ ֵני ָמה לֹא ִנְכּתְ   ִמּפְ
ה ֵאין ֵקץ" :ָאַמר ְקָרא   . "ֲעׂשֹות ְסָפִרים ַהְרּבֵ

  
ה ְיִגיַעת  ר""ְוַלַהג ַהְרּבֵ ׂשָ   .(קהלת יב, יב) ּבָ

  
ֵריּה ָאַמר  א ּבְ ּפָ אּדְ ַרב ּפַ ר ַאּדָ ֵמיּה  ַרב ַאָחא ּבַ ְ אּדְ ִמׁשּ ר עּוּלָ   : ַרב ַאָחא ּבַ

ל ַה  ּכָ ד ׁשֶ ְבֵרי ֲחָכִמיםְמַלּמֵ ְלִעיג ַעל ּדִ צֹוָאה רֹוַתַחת.  -  ּמַ   ִניּדֹון ּבְ
  

  : ָרָבא ַמְתִקיף ָלּה 
ִתיב    ִתיב! ּכְ  "ַלַהג" !?'ַלַעג'ִמי כְּ

  
ְה  ל ַההֹוֶגה ּבָ א: ּכָ ר.  - ןֶאלָּ ׂשָ   טֹוֵעם ַטַעם ּבָ

  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ה ּבְ " י ֲעִקיָבאַמֲעׂשֶ ֵבית ָהֲאסּוִרין, ְוָהָיה  ַרּבִ ָהָיה ָחבּוׁש ּבְ ְרִסיׁשֶ ַע ַהּגַ י ְיהֹוׁשֻ ְרתֹו.  ַרּבִ   ְמׁשָ

ה. ִמּדָ ָכל יֹום ָויֹום ָהיּו ַמְכִניִסין לֹו ַמִים ּבְ    ּבְ
ית ָהֲאסּוִרין,    יֹום ֶאָחד ְמָצאֹו ׁשֹוֵמר ּבֵ

ית  א ַלְחּתֹור ּבֵ ּמָ ין, ׁשֶ ה ָצִריְך?ָה ָאַמר לֹו: ַהּיֹום ֵמיֶמָך ְמרּוּבִ    !ֲאסּוִרין ַאתָּ
ַפְך ֶחְצָיין   ְוָנַתן לֹו ֶחְצָיין.  ,ׁשָ

א ֵאֶצל  ּבָ ׁשֶ י ֲעִקיָבאּכְ ה יֹוֵד ַרּבִ ַע, ֵאין ַאתָּ יָך? , ָאַמר לֹו: ְיהֹוׁשֻ ַחּיֶ לּוִיין ּבְ י תְּ ֵקן ֲאִני ְוַחּיַ ּזָ   ַע ׁשֶ
אֹוָרע.  ל אֹותֹו ַהּמְ   ָסח לֹו ּכָ

ֶאּטֹול ָיַדי, ָאַמר לוֹ  ן ִלי ַמִים ׁשֶ   : תֵּ
יִעין?!  יִעין, ִליּטֹול ָיֶדיָך ַמּגִ ּתֹות ֵאין ַמּגִ   ָאַמר לֹו: ִלׁשְ

יִבים ֲעֵליֶהן ַחּיָ ה ׁשֶ   , ִמיָתה ָאַמר לֹו: ָמה ֶאֱעׂשֶ
ַעת ֲחֵביַרי!    מּוָטב ָאמּות ִמיַתת ַעְצִמי, ְולֹא ֶאֱעבֹור ַעל ּדַ

לּום ַעד ׁשֶ     .ֵהִביא לֹו ַמִים ְוָנַטל ָיָדיוָאְמרּו: לֹא ָטַעם ּכְ
ְמעּו ּכְ  ָ ׁשּ ָבר ֲחָכִמיםׁשֶ ּדָ ךְ   ָאְמרּו: ,ּבַ ִזְקנּותֹו ּכָ ַיְלדוּ  ,ַמה ּבְ הּבְ ה ְוַכּמָ ּמָ    ,תֹו ַעל ַאַחת ּכַ

ּלֹ  ּוַמה ְך, ׁשֶ ֵבית ָהֲאסּוִרין ּכָ הּבְ ה ְוַכּמָ ּמָ ֵבית ָהֲאסּוִרין ַעל ַאַחת ּכַ   . "א ּבְ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
לֹמֹ  ן ׁשְ יּקֵ ּתִ ָעה ׁשֶ ׁשָ    ,ה ֵעירּוִבין ּוְנִטיַלת ָיַדִיםּבְ

ת קֹול ְוָאְמָרה:  ַמח ִלבִּ ָיְצָתה ּבַ ָך ִיׁשְ ִני ִאם ָחָכם ִלּבֶ ם ָאִני""ּבְ   ,(משלי כג, טו) י ּגַ
ָבר"ְואֹוֵמר:  יָבה חְֹרִפי ּדָ י ְוָאׁשִ ח ִלּבִ ּמַ ִני ְוׂשַ   . (משלי כז, יא) "ֲחַכם ּבְ

  
  
  

                                                             
ה וֹ וֹ וֹ וֹ ְויְויְויְוי 57 ֵהר ֲעׂשֹות ְסָפִרים ַהְרּבֵ ִני ִהזָּ ה ּבְ ה ֵתר ֵמֵהּמָ ֵהר ֲעׂשֹות ְסָפִרים ַהְרּבֵ ִני ִהזָּ ה ּבְ ה ֵתר ֵמֵהּמָ ֵהר ֲעׂשֹות ְסָפִרים ַהְרּבֵ ִני ִהזָּ ה ּבְ ה ֵתר ֵמֵהּמָ ֵהר ֲעׂשֹות ְסָפִרים ַהְרּבֵ ִני ִהזָּ ה ּבְ  אין קץ ולהג הרבה יגיעת בשרֵתר ֵמֵהּמָ
  (קהלת י, ח)(קהלת י, ח)(קהלת י, ח)(קהלת י, ח)"ופורץ גדר ישכנו נחש" "ופורץ גדר ישכנו נחש" "ופורץ גדר ישכנו נחש" "ופורץ גדר ישכנו נחש"  58

  רש"י
. לעיל מייה כתיב ויותר מהמה

דברי חכמים כדרבוות אלו 
דברי תורה שמסרו למשה על 
פה שחלקו בה חכמי ישראל 

ושכחו  לאחר שתמעט הלב
כדכתיב בסיפיה דקרא תו 
מרועה אחד זה משה וכתיב 
בתריה ויותר מהמה בי הזהר 
ממה שיתן בסיי בכתב שהוא 
עיקר בי הזהר באלו שבעל פה 
שגם הם עיקר אלא לכך לא 
כתבו שאין קץ לעשות ספרים 

   הרבה בכל אלה:
. יש בהן שאין עשה ולא תעשה

בהם חיוב מיתה אבל דברי 
בין מיתה על כולן סופרים חיי

כדכתיב (קהלת י) ופורץ גדר 
   ישכו חש:

. המלעיג עליהן ולהג הרבה
   ביגיעות בשר ידון:

. בכל שעה שאדם כל ההוגה בהן
מחזר בדברי תורה מוצא בהן 

   טעם:
. שם מקום ל''א שהיה הגרסי

   טוחן גריסים:
. שאין לי וחיי תלויין בחייך

   אלא מה שאתה ותן ומזמן לי:
. שהיה יכול לקבל תובילדו

   טורח ועיוי:
. שלמה תיקן עירובי חצירות

וגזר שלא להוציא מרשות 
היחיד לרשות היחיד חבירו 
לעשות סייג והרחקה לאיסור 
תורה שלא יבוא להתיר מרשות 
הרבים לרשות היחיד והייו 
דכתיב ואיזן וחקר תיקן משלים 
שעשה אזים לתורה כאזי כלי 

   שאוחזין אותו בם:
. טילת ידים לעשות סייג יםויד

   לטהרות:
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        כב, אכב, אכב, אכב, א    ––––כא, ב כא, ב כא, ב כא, ב  .23
ַרׁש    : ָרָבאּדָ

ְכִתיב ָפִרים :ַמאי ּדִ כְּ ֶדה ָנִליָנה ּבַ ָ    ."ְלָכה דֹוִדי ֵנֵצא ַהׂשּ
ָרִמים ִנְרֶאה ִאםַנׁשְ   יָמה ַלכְּ ֶפן  כִּ ְרָחה ַהּגֶ    ,ּפָ

ָמַדר ח ַהּסְ תַּ    ,ּפִ
   ,ֵהֵנצּו ָהִרּמֹוִנים

ן ֶאת ּדֹוַדי ָלְך" ם ֶאתֵּ   ?יג)-(שיר השירים ז, יב ׁשָ
ֶדה ָ רּוְך הּוא:  -  ""ְלָכה דֹוִדי ֵנֵצא ַהׂשּ דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ִלְפֵני ַהּקָ ֶנֶסת ִיׂשְ   ָאְמָרה ּכְ

ל עֹוָלם, ַאל ּתְ                יםִרּבֹונֹו ׁשֶ ַרּכִ ֵבי ּכְ יֹוׁשְ    ,ִדיֵנִני ּכְ
ֶהן               ׁש ּבָ ּיֵ ֶזל    :ׁשֶ    ,ּגֶ

   ,ַוֲעָריֹות
ְוא בּוַעת ׁשָ    ,ּוׁשְ
ֶקר בּוַעת ׁשֶ    .ּוׁשְ

ֶדה" ָ ָחק.  - "ֵנֵצא ַהׂשּ ּתֹוָרה ִמּתֹוְך ַהּדְ עֹוְסִקין ּבַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ   ּבֹא ְוַאְרֲאָך ּתַ
ָפִרים כְּ ְקִרי - ""ָנִליָנה ּבַ ָפִרים" :ַאל ּתִ כְּ א  ,"ּבַ ּכֹוְפִרים"ֶאלָּ   , "ּבַ

ָך.  ְפרּו ּבְ ְעּתָ ָלֶהן טֹוָבה ְוֵהן ּכָ ּפַ ִהׁשְ   ּבֹא ְוַאְרֲאָך אֹוָתם ׁשֶ
ָרִמים" יָמה ַלכְּ כִּ י כְּ  - "ַנׁשְ ּתֵ י ִמְדָרׁשֹות. ֵאּלּו ּבָ   ֵנִסּיֹות ּוָבּתֵ

ֶפן" ְרָחה ַהּגֶ ֲעֵלי ִמְקָרא. ֵאּלּו  - "ִנְרֶאה ִאם ּפָ   ּבַ
ָמַדר" ח ַהּסְ תַּ ָנה - "ּפִ ֲעֵלי ִמׁשְ   . ֵאּלּו ּבַ

ָמָרא - "ֵהֵנצּו ָהִרּמֹוִנים" ֲעֵלי ּגְ   . ֵאּלּו ּבַ
ן ֶאת ּדֹוַדי ָלְך" ם ֶאתֵּ בֹוִדי ְוגֹוְדִלי - "ׁשָ ַני ּוְבנֹוַתי ,ַאְרֲאָך ּכְ ַבח ּבָ    .ׁשֶ

  
  

  : ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר 
ְכִתיב ה ָוָאֶלף""וַ  :ַמאי ּדִ ָ ירֹו ֲחִמׁשּ ל ַוְיִהי ׁשִ ת ֲאָלִפים ָמׁשָ לֹׁשֶ ר ׁשְ    ?(מלכים א' ה, יב) ְיַדּבֵ

לֹמֹ ָאַמר ׁשְ ד ׁשֶ ל ּתֹוָרהְמַלּמֵ ָבר ְוָדָבר ׁשֶ ל ּדָ ל.  -  ה ַעל ּכָ ת ֲאָלִפים ָמׁשָ לֹׁשֶ   ׁשְ
ל סֹוְפִרים ָבר ְוָדָבר ׁשֶ ל ּדָ ה ְוֶאֶלף ְטָעִמים.  - ַעל ּכָ ָ   ֲחִמׁשּ

  
  : ָרָבאַרׁש ּדָ 

ְכִתיב ַעת ֶאת ָהָעם :ַמאי ּדִ ד ּדַ ָהָיה קֶֹהֶלת ָחָכם עֹוד ִליּמַ    ,"ְויֵֹתר ׁשֶ
ה" ִלים ַהְרּבֵ ן ְמׁשָ יּקֵ ר תִּ ן ְוִחּקֵ    ?(קהלת י, ט) ְוִאּזֵ

ַעת ֶאת ָהָעם" ד ּדַ ִסיָמֵני ְטָעִמים -  "ִליּמַ ַאְגָמֵריּה ּבְ ָדֵמי ֵליּה  ,ּדְ ַמאי ּדְ ָרּה ּבְ    .ְוַאְסּבַ
ה" ִלים ַהְרּבֵ ן ְמׁשָ ּקֵ ר תִּ ן ְוִחּקֵ    - "ְוִאּזֵ

אָאַמר  י ֶאְלָעָזרָאַמר  עּוּלָ   : ַרּבִ
ֵאין ָלּה ָאְזַנִים ה ָהְיָתה ּתֹוָרה ּדֹוָמה ִלְכִפיָפה ׁשֶ ִחילָּ ּתְ לֹמֹ ,ּבַ א ׁשְ ּבָ ה ָלּה ָאְזַנִים. ַעד ׁשֶ   ה ְוָעׂשָ

  
  
ים" לִּ ְלתַּ    .ה, יא) (שיר השירים 59"ְקֻוּצֹוָתיו תַּ

אָאַמר    : ַמר עּוְקָבאָאַמר  ַרב ִחְסּדָ
ל ֲהָלכֹות.  ים ׁשֶ ילִּ י ּתִ ילֵּ ל קֹוץ ָוקֹוץ ּתִ ׁש ִלְדרֹוׁש ַעל ּכָ ּיֵ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

  
עֹוֵרב" חֹרֹות כָּ ה מֹוְצָאן - "ׁשְ ִמי ַאּתָ    ?ּבְ

ִמי    כב,א ְדָרׁש. ^ּבְ ים ּוַמֲעִריב ֲעֵליֶהן ְלֵבית ַהּמִ ּכִ ׁשְ ּמַ   ׁשֶ
  
הַר    ָאַמר:  ּבָ

עֹוֵרב.  ָניו ֲעֵליֶהן ּכְ ִחיר ּפָ ׁשְ ּמַ ִמי ׁשֶ   ּבְ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ֵני ּבֵ  ָניו ְוַעל ּבְ ים ַעְצמֹו ַאְכָזִרי ַעל ּבָ ׂשִ ּמֵ ִמי ׁשֶ עֹוֵרבּבְ   .יתֹו ּכְ

  

                                                             
ים ראשו כתם פז  59 ּלִ ְלתַּ ים ְקֻוּצֹוָתיו תַּ ּלִ ְלתַּ ים ְקֻוּצֹוָתיו תַּ ּלִ ְלתַּ ים ְקֻוּצֹוָתיו תַּ ּלִ ְלתַּ  ורבשחורות כעְקֻוּצֹוָתיו תַּ

  רש"י
. מקום שווקים הן וישוב כרכים

גדול ורגל רוכלין וסוחרין 
מצויה שם לפיכך גזל ועריות 

   והג בהן:
. בי בגא ועובד אדמה השדה

   ועוסקין בתורה מתוך דוחק:
. גדול מפרח כך משה סמדר

   מפורשת יותר מן המקרא:
. גדלו כל צרכן הצו הרמוים

וכבר הץ גדל סביבותיו כעין 
   שומר שיש לאגוזים קטים:

   . טעם:משל
. קבע אגמריה בסימי טעמים

לה מסורת וסימין בין בתיבות 
   המקרא בין בגירסא של משה:

. שתיקן ועשה לה אזים
עירובין וידים וגזר על השיות 
לעריות כדמפרש ביבמות (כא.) 
וע''י כך אוחזין ישראל במצות 

מן העבירה כדרך שתרחקו 
שוח לאחוז בכלי שיש לו בית 

  יד משאין לו:
. שחורות שמשכים ומעריב

לשון שחרית כעורב לשון 
   ערבית:

. כדכתיב עורב אכזרי על ביו
(תהלים קמז) לבי עורב אשר 
יקראו והקב''ה מזמן להן 

   יתושים וכסין לתוך פיהן:
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י ָהא  ָנאּדְ ּכִ ר ַמּתָ א ּבַ   . ַרבֲהָוה ָקָאֵזיל ְלֵבי  ַרב ַאּדָ
ֵביְתהּו: ְינ יָדְך ֲאַמָרה ֵליּה ּדְ   ַמאי ַאֲעֵביד ְלהּו?  -ּוֵקי ּדִ

ַאְגָמא? ִלימּו קּוְרֵמי ּבְ    !ָאַמר ָלּה: ִמי ׁשְ
  
  

ָניו ְלַהֲאִבידוֹ  ם ְלׂשְנָאיו ֶאל ּפָ לֵּ   . (דברים ז, י) 60""ּוְמׁשַ
  

ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ר ְלאֹוְמרוֹ  תּוב, ִאי ֶאְפׁשָ    ,ִאיְלָמֵלא ִמְקָרא ּכָ

ְבָיכ ּנּו. ּכִ ִליכֹו ִמּמֶ ׁש ְלַהׁשְ ָניו, ּוְמַבּקֵ ֹוי ַעל ּפָ א ַמׂשּ ּנֹוׂשֵ ָאָדם ׁשֶ   ֹול ּכְ
  
  

   .(דברים ז, י) "לֹא ְיַאֵחר ְלׂשְֹנאֹו"
  

י ִאיָלאָאַמר    : ַרּבִ
   ,לֹא ְיַאֵחרּדְ הּוא  -ְנָאיו וְלשֹׂ 

מּוִרים יִקים ּגְ    .ֲאָבל ְיַאֵחר ְלַצּדִ
  

י יְ ָאַמר ּדְ ְוַהְיינּו  ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ   : הֹוׁשֻ
ְכִתיב ר ָאנֹ" :ַמאי ּדִ ָך ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם"ֲאׁשֶ    ?(דברים ז, יא)  61ִכי ְמַצּוְ

  ְולֹא ְלָמָחר ַלֲעׂשֹוָתם.  - "ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם"
ָכָרם.  - "ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם" ל ׂשְ   ְלָמָחר ְלַקּבֵ
  

יֲאַמר  י ַחּגַ מּוֵא ְוִאיֵתיָמא  ַרּבִ י ׁשְ ר ַנְחָמִניַרּבִ    :ל ּבַ
ְכִתיב ִים" :ַמאי ּדִ    ?(שמות לד, ו) 62"ֶאֶרְך ַאּפַ

ֵעי ֵליּה  - 'ֶאֶרְך ַאף'    !ִמּבָ
א, ִים" ֶאלָּ יִקים,  - "ֶאֶרְך ַאּפַ ּדִ   ַלּצַ

ִים" ִעים - "ֶאֶרְך ַאּפַ    .ָלְרׁשָ
  
  

                                                             
ָניו ְלַהֲאִבידוֹ  60 ם ְלׂשְנָאיו ֶאל ּפָ ּלֵ ָניו ְלַהֲאִבידוֹ ּוְמׁשַ ם ְלׂשְנָאיו ֶאל ּפָ ּלֵ ָניו ְלַהֲאִבידוֹ ּוְמׁשַ ם ְלׂשְנָאיו ֶאל ּפָ ּלֵ ָניו ְלַהֲאִבידוֹ ּוְמׁשַ ם ְלׂשְנָאיו ֶאל ּפָ ּלֵ  לא יאחר לשונאו אל פניו ישלם לו ּוְמׁשַ
ָך ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתםושמרת את המצוה ואת החוקים ואת המשפטים  61 ר ָאנִכי ְמַצּוְ ָך ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתםֲאׁשֶ ר ָאנִכי ְמַצּוְ ָך ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתםֲאׁשֶ ר ָאנִכי ְמַצּוְ ָך ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתםֲאׁשֶ ר ָאנִכי ְמַצּוְ  ֲאׁשֶ
ִים ויעבור ה' על פניו ויקרא ה' ה' אל רחום וחנון  62 ִים ֶאֶרְך ַאּפַ ִים ֶאֶרְך ַאּפַ ִים ֶאֶרְך ַאּפַ  ורב חסד ואמתֶאֶרְך ַאּפַ

  רש"י
. ירקות לישא אחריא: קורמי

ת לההוא רכיכא גמי לח כי עקר
דאית ביה וטחי ליה ועבדי 
ריפתא באל''ף בי''ת דר' מכיר 

   מצאתיו:
. של הקב''ה ודומה לו אל פיו

   כמשאוי לפיו:
. שלאחר ולא למחר לעשותם

מיתה לעתיד לבוא אם בא 
לקיים מצות איו מועיל דמי 
שטרח בערב שבת. יאכל בשבת 

   כדאמר במס' ע''ג:
קות . משמע פים בין שוחאפים

בין זעומות אפים שוחקות 
מאריך ומאחר לצדיקים לעתיד 
לבא ואפים זעומות ומאריך 
לרשעים ומאחר פורעותם 

  לעוה''ב:
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ין." ַפסִּ ה ּבְ ְרּבֶ ּיַ הּוא ּוִבְלַבד ׁשֶ ל ׁשֶ ר ְלַהְרִחיק ּכָ    מּותָּ

י ְיהּוָדה ית ָסאַתִים ַרּבִ   ."אֹוֵמר: ַעד ּבֵ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ
ין ָקָאַמר    ,ּבֹור ּוַפּסִ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ין ָקָאַמרְו ּבֹור  סִּ    ?לֹא ּפַ

  
יְלָמא ָאֵתי ְלַטְלטוּ  ְזִריַנן ּדִ בֹורֹו, ְוָלא ּגָ ַק ָאָדם נֹוֵתן ֵעיָניו ּבְ ית ָסאַתִים ּבְ ףֵלי יֹוֵתר ִמּבֵ   , ְרּפֵ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
יְלָמא ָאֵתי ְלִאיֲחלוּ  תֹו, ְוָגְזִריַנן ּדִ ְמִחיּצָ ףָאָדם נֹוֵתן ֵעיָניו ּבִ ַקְרּפֵ ית ָסאַתִים ּבְ    ?ֵפי יֹוֵתר ִמּבֵ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ה ֵהן ְמקֹוָרִבין" ּמָ    ?ּכַ
ֵדי רֹ ָרה, ּכְ ל ּפָ ּה ׁשֶ ּה ְורּוּבָ   אׁשָ

ה ֵהם ְמרּוָחִקין    ?ְוַכּמָ
  ּכֹור ֲאִפיּלּו ּכֹוַרִיים.   ֲאִפיּלוּ 

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ית ָסאַתִים  ר,  -ּבֵ   מּותָּ

ית ָסאַתִים     .ָאסּור –ָיֵתר ִמּבֵ
י ְיהּוָדהָאְמרּו ְל    : ַרּבִ

ִדיר וְ  ה מֹוֶדה ּבְ    ,מּוְקֶצה, ְוָחֵצר ,ַסַהרִאי ַאתָּ
ֶרת ּכֹוִר  ת ּכֹוִרים ּוֵבית ֲעׂשֶ ית ֲחֵמׁשֶ ר - ים ֲאִפיּלּו ּבֵ ּמּותָּ    ?ׁשֶ

ה,  - זֹו  :ָאַמר ָלֶהם   ְמִחיּצָ
ין –ְוֵאּלּו      סִּ    .ּפַ

ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ית ָסאַתִים  יתַעל ּבֹור ּבֵ ר,  - ָסאַתִים  63ּבֵ   מּותָּ

ֵדי רֹ ,ְולֹא ָאְמרּו ְלַהְרִחיק א ּכְ ָרהֶאּלָ ל ּפָ ּה ׁשֶ ּה ְורּוּבָ   .  "אׁשָ
ָק  ן ֶאְלָעָזר ָהא ִמּדְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ יןּבוֹ  -ָאַמר ַרּבִ ּסִ    ,ר ְולֹא ּפַ

ָלל  י ְיהּוָדה ּדְ ִמּכְ ין ָקָאַמר.  -ַרּבִ   ּבֹור ּוַפסִּ
  

  ְולֹא ִהיא,  
י ְיהּוָדה  ין ָקָאַמר.  -ַרּבִ ּסִ לֹא ּפַ   ּבֹור ּבְ

  
ן ֶאְלָעָזרּדְ ַהְיינּו  ,ִאי ָהִכי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    !ַרּבִ

  
י א ּבֵ    :ַנְייהוּ ִאיּכָ

   .ֲאִריְך ְוָקִטין
  
ָלל ָאַמר" ן ֶאְלָעָזר ּכְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ

ִמיׁשוֹ  ׁשְ תַּ ל ֲאִויר ׁשֶ גֹון ,ְלִדיָרה ּכָ יר  :ּכְ    ,ּדִ
   ,ָוַסַהר

   ,מּוְקֶצה
  ְוָחֵצר, 

ֶרת ּכֹוִרים  ת ּכֹוִרים ּוֵבית ֲעׂשֶ ית ֲחֵמׁשֶ ר.  - ֲאִפיּלּו ּבֵ   מּותָּ
תַּ  יָרה ׁשֶ ּה ָלֲאִוירְוָכל ּדִ ִמיׁשָ גֹון ,ׁשְ דֹות  :ּכְ ָ ׂשּ ּבַ ִנין ׁשֶ    :ּבּוְרּגָ

ית ָסאַתִים  ר,  -ּבֵ   מּותָּ
ית ָסאַתִים ָאסּור   . "ָיֵתר ִמּבֵ

                                                             
 אבית ב"י, רשי. גירסת וילא:תוספתא, כת 63

  רש"י
. רוחב הבור עם חלל בור ופסין

היקף הפסין הרחוקין שתי 
   אמות:

. לחודיה שרי או דילמא בור
בבית סאתים לבד הרחקת ב' 

   אמות:
א . ואם באדם ותן עייו בבורו

ללמוד מכאן היתר למקום אחר 
מן הבור הוא למד והרי איו 
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 ותן 

. ואם בא ללמוד מכאן עייו
היתר למקום אחר מן המחיצה 
ילמוד הלכך אתי למישרי 

א יותר מבית סאתים אי בעלמ
   שרית הכא:

. ההיקף לבד לא אמרו להרחיק
בית סאתים של רוחב הבור 

   אלא שתי אמות:
. ק' על ' דהוו אריך וקטין

סאתים כחצר המשכן לר' 
יהודה אע''פ שאיו מרובע מותר 
ובלבד שלא יהא בין ארכו 
ורחבו יותר מבית סאתים 
ולר'''ש בעין מרובע כדאמר 

ים על בית בהדיא בית סאת
סאתים דהוי שבעים אמה 
ושיריים על שבעים אמה 
ושיריים כדאמר בהאי פירקין 

   (ד' כג.) קטין קצר ברחבו:
. אף על פי שאיו כל אויר

מקורה אם תשמישו לדירת 
   אדם לכיסה וליציאה תמיד:

. שהיא מכוסה בגג וכל דירה
והיא עשויה לשמירת אויר 

  שחוצה לה:
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ָנה                  ִמׁשְ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ן  ים ַמְפַסְקתָּ ֶרְך ְרׁשּות ָהַרּבִ ה ִלְצָדִדין - ִאם ָהָיה ּדֶ ֶקּנָ    .ְיַסּלְ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
   .ֵאינֹו ָצִריךְ 

  

ָמָרא                  ּגְ

י יֹוָחָנן י ֶאְלָעָזרוְ  ַרּבִ ְרַווְייהוּ  ַרּבִ ָאְמֵרי ּתַ    :ּדְ
אן הֹוִד  ל ְמִחיּצֹותּכָ   .יֲעָך ּכֹוָחן ׁשֶ

  
אן"    !, ּוְסִביָרא ֵליּה?"ּכָ

ר ָחָנהְוָהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
ַלִים ְיָלה, ִאיְלָמ  ,ְירּוׁשָ לַּ ְלתֹוֶתיָה ִנְנָעלֹות ּבַ   ֵלא ּדַ

יִבין ָעלֶ  יםַחּיָ ּום ְרׁשּות ָהַרּבִ    !יָה ִמׁשּ
  

א:  אן"ֶאלָּ   ְוָלא ְסִביָרא ֵליּה.  ,"ּכָ
  

י ְיהּוָדה ּדְ ְוָרֵמי  י ְיהּוָדהַאְד ַרּבִ    ,ַרּבִ
ַנן ּדְ ְוָרֵמי  ַנן. ַאְד ַרּבָ   ַרּבָ

ַתְנָיא    :ּדְ
ן ָאַמר "   : י ְיהּוָדהַרּבִ ָיֵתר ַעל ּכֵ

ֵני ּבָ  ָהיּו לֹו ׁשְ ים, ִמי ׁשֶ י ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵני ִציּדֵ ְ ים ִמׁשּ   תִּ
אן ה ֶלִחי ִמּכָ אן,  ,עֹוׂשֶ   ְוֶלִחי ִמּכָ

אן אן,  ,אֹו קֹוָרה ִמּכָ   ְוקֹוָרה ִמּכָ
ֶאְמַצע.  א ְונֹוֵתן ּבָ   ְונֹוׂשֵ

ָכךְ  ים ּבְ    ."ָאְמרּו לֹו: ֵאין ְמָעְרִבין ְרׁשּות ָהַרּבִ
ָיא  י ְיהּוָדה ּדְ ַקׁשְ י ְיהּוָדהַאְד ַרּבִ    !ַרּבִ
ָיא  ַנן ּדְ ַקׁשְ ַנןַאְד ַרּבָ    !ַרּבָ

  
י ְיהּוָדה "ּדְ  י ְיהּוָדהַאְד ַרּבִ    –" ַרּבִ

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
א ּדְ  -ָהָתם  י ְמִחיּצֹות ַמַעְלָייָתאִאיּכָ ּתֵ    ,ׁשְ
י ְמִחיּצֹות ַמַעְלָייָתא -ָהָכא  ּתֵ א ׁשְ    .ֵליּכָ

  
ַנן ַר "ּדְ  ַנןַאְד ּבָ    – "ַרּבָ

ָיא    :ַנִמי ָלא ַקׁשְ
ע ְמִחיּצֹות,  -ָהָכא  ם ַאְרּבַ א ׁשֵ   ִאיּכָ
ע ְמִחיּצֹות.  -ָהָתם  ם ַאְרּבַ א ׁשֵ   ֵליּכָ

  
  

  רש"י
  גמ' 

. אלמא אתו רבים חייבין עליה
   ומבטלי מחיצה:

. שיש הכא איכא שם ד' מחיצות
שתי אמות היכר היקף דופן לכל 

   רוח:
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        בבבב- - - - כב, אכב, אכב, אכב, א .26
ר יֹוֵסףָאַמר  י ִיְצָחק ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ָרֵאל  יִבין ָעלֶ  -ֶאֶרץ ִיׂשְ ּום ְרׁש ֵאין ַחּיָ יםיָה ִמׁשּ   .ּות ָהַרּבִ
  

יִמיְיֵתיב  ַמֲעָתא.  ַרב ּדִ   ְוָקָאַמר ֵליּה ְלָהא ׁשְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה  יִמילְ  ַאּבַ   : ַרב ּדִ
 ַמאי ַטְעָמא? 

ּום  :ִאיֵליָמא   כב,ב ָמא ּדְ ִמׁשּ יף ָלּה סּולָּ אּדְ ַמּקִ יּסָ ָגֵדר ֵמַהְך ּגִ ָנא ּדְ א, ּוַמְחּתָ יּסָ     -  צֹור ֵמַהְך ּגִ
ֶבל ַנִמי ַמ  אּבָ יּסָ יְגַלת ֵמַהאי ּגִ א, ְוּדִ יּסָ ָרת ֵמַהְך ּגִ יף ָלּה ּפְ   ,ּקִ

יף אֹוְקָיינֹוס א ָעְלָמא ַנִמי ַמּקִ כּולָּ   !ּדְ
 ? יְלָמא ַמֲעלֹות ּומֹוָרדֹות ָקָאְמַרּתְ   ּדִ

  
  ֲאַמר ֵליּה:

   !ַקְרַקְפָנא
י ֲאָמָרּה  י ַעּמּוֵדי ּכִ ְך ּבֵ י יֹוָחָנןֲחִזיֵתיּה ְלֵריׁשָ ַמֲעָתא. ְלָה  ַרּבִ   א ׁשְ

  
   :ִאיְתַמר ַנִמי

י ֲאָתא  י יֹוָחָנןֲאַמר  ָרִביןּכִ הוּ , ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר ַרּבִ י ַאּבָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ ים - ַמֲעלֹות ּומֹוָרדֹות ׁשֶ ּום ְרׁשּות ָהַרּבִ יִבין ֲעֵליֶהן ִמׁשּ    ,ֵאין ַחּיָ

ִד  ֵאיָנן ּכְ ר. ְלִפי ׁשֶ   ְגֵלי ִמְדּבָ
  
  

  רש"י
. סלע הר גבוה סולמא דצור

[לעלות בו לא''י והוא  סביב
   גבוה י' טפחים:

. מורד חריץ עמוק י' ומחתא
טפחים ורחב ד' סביב א''י 
מאידך גיסא] והוי לה מחיצה 

ולי מדרבן והי דאסור לטלט
מיהו לאו רה''ר דאורייתא היא 

   לאחיובי עליה:
. מעלות ומורדות שבה קאמרת

שאין חייבין עליהם משום רה''ר 
דלא יחא דריסה דידהו ולא הוי 

   רה''ר:
. בעל הגולגולת כלומר קרקפא

   אדם חשוב:
. של בית מדרש של ר' עמודי
   יוחן:

. דארץ שאין כדגלי מדבר
שוה חלקה היתה שהען מ

  אותה:
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        כב, בכב, בכב, בכב, ב .27
יּה  ָעא ִמיּנֵ   : ָרָבאֵמ  ַרֲחָבהּבְ

ָרה ִמּתֹוְך ַאְרּבַ  ט ֲעׂשָ ְתַלּקֵ ל ַהּמִ ים ּבֹוְקִעים ּבוֹ ּתֵ   :ע, ְוַרּבִ
ים ּום ְרׁשּות ָהַרּבִ יִבין ָעָליו ִמׁשּ    ,ַחּיָ

   :אוֹ 
יִבין ָעָליו?    ֵאין ַחּיָ

  
ַנן  ַרּבָ א ּדְ יּבָ ֵעי לָ  -ַאלִּ יּבָ   , ךְ ָלא ּתִ

א ּתָ יּה  ,ָהׁשְ ּתֵ ִמיׁשְ ׁשְ ִניָחא ּתַ ָתא -  ּוַמה ָהָתם ּדְ ִלי ָלּה ְמִחיּצָ ים ּוְמַבּטְ ַנן ָלא ָאתּו ַרּבִ    ,ָאְמִרי ַרּבָ
יּה  ּתֵ ִמיׁשְ ׁשְ ָלא ִניָחא ּתַ ן -ָהָכא, ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ    ?!לֹא ּכָ

ֵעי ָלְך  יּבָ י ּתִ א  -ּכִ יּבָ י ְיהּוָדהּדְ ַאלִּ    ,ַרּבִ
   ?ַמאי

יּה,  -ָהָתם  ּתֵ ִמיׁשְ ׁשְ ִניָחא ּתַ   הּוא ּדְ
יּה הּוא ּדְ  -ָהָכא  ּתֵ ִמיׁשְ ׁשְ ָתא , ָלא ִניָחא ּתַ ִלי ְמִחיּצָ ים ּוְמַבּטְ   ָלא ָאתּו ַרּבִ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ָנא?    ָלא ׁשְ

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

יִבין.    ַחּיָ
  

ֶחֶבל   ?ַוֲאִפיּלּו עֹוִלין לֹו ּבְ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
   .ִאין

  
ַמֲעלֹות ּבֵ     ית ֵמרֹון?ַוֲאִפיּלּו ּבְ

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

  ִאין. 
  

   :ֵאיִתיֵביּה 
ים ִנְכָנִסין ָלּה " ָהַרּבִ ים  - זוֹ זֹו ְויֹוְצִאין ּבְ ּבְ ָחֵצר ׁשֶ   טּוְמָאה, ְל ְרׁשּות ָהַרּבִ

ִחיד וּ  תְל ְרׁשּות ַהּיָ ּבָ   . י) (טהרות ו, "ׁשַ
י   ? ַמּנִ

ַנן :ִאיֵליָמא    ,ַרּבָ
א ּתָ ִניָחא ּתַ  ,ּוַמה ָהָתם ,ָהׁשְ יּה ּדְ ּתֵ ִמיׁשְ ָתא,  - ׁשְ ִלי ְמִחיּצָ ים ּוְמַבּטְ ַנן ָלא ָאֵתי ַרּבִ   ָאְמִרי ַרּבָ

יּה  ,ָהָכא ּתֵ ִמיׁשְ ׁשְ ָלא ִניָחא ּתַ ן - ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ    ?!לֹא ּכָ
י ְיהּוָדה ִהיאֶא  א ָלאו ַרּבִ    .לָּ
  

ָנן,    לֹא, ְלעֹוָלם ַרּבָ
ים ְלטּוְמָאה"וּ    ִאיְצְטִריָכא ֵליּה.  "ְרׁשּות ָהַרּבִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ׁשֹות" ב  :ְמבֹואֹות ַהְמפּוּלָ   ֹורֹות, ּבְ
יִחין ִ ׁשּ    ,ּבְ

ִחיד ְלׁשַ   -  ּוִבְמָערֹות ת, ְרׁשּות ַהּיָ   ּבָ
ים ְלט   . ו) (טהרות ו, "ּוְמָאהּוְרׁשּות ָהַרּבִ

ב ֲעָתְך  ֹורֹות""ּבְ    ?!ָסְלָקא ּדַ
א ת,   – ... ֹורֹותְלב: ֶאלָּ ּבָ ַ ִחיד ְלׁשּ   ְרׁשּות ַהּיָ

ים ְלטּוְמָאה. ּוְרׁש    ּות ָהַרּבִ
י     ?ַמּנִ

ַנן :ִאיֵליָמא    ,ַרּבָ

  רש"י
. בעיא היא ואפי' עולין לו בחבל

   ורחבה קאמר לה:
. זקופין מאד מעלות בית מרון

ומעלה קצרה ומהלכין בה בזה 
אחר זה ולא שים יחד כדאמרי' 
בר''ה (ד' יח.) כבי מרון 

   כמעלות בית מרון:
. דרך חצר שהרבים כסין לה

   פתחים או פרצות של עשר:
רבים . לדלא יחא תשמישתי'

לדריסה שהפתחין קצרין 
וגידודין יש באסקופה ופשיטא 
דלא מבטלה בקיעת רבים 

   למחיצות:
. ואשמעין אלא לאו ר' יהודה

דהיכא דלא יחא תשמישתיה 
   מודי:

. היכי הוי בבורות סלקא דעתך
   מבוי בתוך הבור:

. שיש בור בראשו אחד לבורות
ובשפה אחת קצרה מהלכין שם 

   עד שעוברין:
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א ּתָ יּה  ,ּוַמה ָהָתם ,ָהׁשְ ּתֵ ִמיׁשְ ׁשְ ִניָחא ּתַ ִלי ָלּה  - ּדְ ים ּוְמַבּטְ    ,ָאְמֵרי: ָלא ָאתּו ַרּבִ
יּה  ,ָהָכא ּתֵ ִמיׁשְ ׁשְ ָלא ִניָחא ּתַ ן - ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ    ?!לֹא ּכָ

א ָלאו י ְיהּוָדה ִהיא ,ֶאלָּ    .ַרּבִ
  

ָנןלֹא, ְלעֹולָ    , ם ַרּבָ
ים ְלּטּוְמָאה"וּ    ִאיְצְטִריָכא ֵליּה.  "ְרׁשּות ָהַרּבִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ית" ִביֵלי ּבֵ ֶהן ׁשְ יְלּגּול ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ת  -  ּגִ ּבָ ַ ִחיד ְלׁשּ    ,ְרׁשּות ַהּיָ
ים ְלּטּוְמָאה   , ו) (טהרות ו, "ּוְרׁשּות ָהַרּבִ

ִביֵלי ּבֵ "ְוֵאיֶזהּו    ? "יְלּגּולית ּגִ ׁשְ
ֵבי  איָאְמִרי ּדְ י ַיּנַ   : ַרּבִ

ין ְוָירּוץ ִלְפֵני ַסְרְדיֹוט ל ִחיּטִ ֵאין ָהֶעֶבד ָיכֹול ִליּטֹול ְסָאה ׁשֶ    .ּכֹל ׁשֶ
י    ?ַמּנִ

ַנן,    ִאיֵליָמא ַרּבָ
א ּתָ א ,ּוַמה ָהָתם ,ָהׁשְ ּתָ ִמיׁשְ ׁשְ ִניָחא ּתַ ים ּוְמַבּטְ  - ּדְ ַנן: ָלא ָאתּו ַרּבִ ָתאָאְמֵרי ַרּבָ    ,ִלי ָלּה ְמִחיּצָ

ָלא ,ָהָכא א ּדְ ּתָ ִמיׁשְ ׁשְ ן - ִניָחא ּתַ ּכֵ ל ׁשֶ   ! ?לֹא כָּ
י ְיהּוָדה א ָלאו ַרּבִ   !יאִה  ֶאלָּ

  
יְלּגּול" :ֲאַמר ֵליּה  ית ּגִ ִביֵלי ּבֵ ,  "ׁשְ   ָקָאְמַרּתְ

ָרֵאל ָהָיה,  ַע אֹוֵהב ִיׂשְ   ְיהֹוׁשֻ
ָרִכים ּוְסַרְטָיא,  ן ָלֶהם ּדְ   ָעַמד ְוִתיּקֵ

א כָּ  ּתָ ִמיׁשְ ׁשְ ִניָחא ּתַ ים,  -ל ֵהיָכא ּדְ   ְמָסָרּה ָלַרּבִ
א  ּכּ  ּתָ ִמיׁשְ ׁשְ ָלא ִניָחא ּתַ ִחיד.  - ָל ֵהיָכא ּדְ   ְמָסָרּה ַלּיָ
  
  

  רש"י
. מעלה גבוהה שבילי בית גילגול

   וזקופה היא בארץ ישראל:
. יהושע אוהב ישראל היה

ובמעלות ומורדות דארץ ישראל 
מודיא לך דאין חייבין עליהן 
וכי אמיא לך דחייבין בשאר 

  ארצות קאמיא:
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        כג, אכג, אכג, אכג, א    ––––כב, א כב, א כב, א כב, א  .28
ָנה              ִמׁשְ

יםָה ֶאָחד ּבֹור     ,ַרּבִ
ים,    ּוְבֵאר ָהַרּבִ

ִחידְב וּ  ין.  - ֵאר ַהּיָ סִּ ין ָלֶהן ּפַ   עֹוׂשִ
ִחידֲאָבל ְלבֹור ַה  ה  - ּיָ ין לֹו ְמִחיּצָ בֹוהַּ עֹוׂשִ ָרה ְטָפִחים, ּגָ   ֲעׂשָ

ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ   .  ַרּבִ
ָבא ן ּבָ י ְיהּוָדה ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְלַבד,  ים ּבִ א ִלְבֵאר ָהַרּבִ ין ֶאּלָ סִּ ין ּפַ   ֵאין עֹוׂשִ
ָאר ְ ָרה ְטָפִחים -  ְוַלׁשּ בֹוהַּ ֲעׂשָ ין ֲחגֹוָרה ּגָ   . עֹוׂשִ

  

            ָמָרא גְּ   כג,א 

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרב יֹוֵסףָאַמר    : ׁשְ
ָבא.  ן ּבָ י ְיהּוָדה ּבֶ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרב יֹוֵסףְוָאַמר    : ׁשְ

י ּבִ  ּסֵ רּו ּפַ ְלַבד. לֹא הּוּתְ ים ּבִ א ִלְבֵאר ַמִים ַחּיִ   יָראֹות ֶאלָּ
  

   .ּוְצִריָכא
ַמִעיַנןִאי ַא ּדְ  ָבא" :ׁשְ ן ּבָ י ְיהּוָדה ּבֶ ַרּבִ   , "ֲהָלָכה ּכְ

ִסין, ּדְ  :ֲהָוה ָאִמיָנא ים, ַוֲאִפיּלּו ְמכּוּנָ   ַרּבִ
ָקָתֵני ים" :ְוַהאי ּדְ ֵאר ָהַרּבִ י ֲעִקיָבא, ְד ְלַאּפֹוֵקי ִמ  - "ּבְ   ַרּבִ

ַמע ָלן    :ָקא ַמׁשְ
י ּבִ ּדְ  ּסֵ רּו ּפַ א ִלְבֵאר ַמ לֹא הּוּתְ ים. יָראֹות ֶאלָּ   ִים ַחּיִ
ַמִעיַנןְו  יםּבְ " :ִאי ַאׁשְ    ",ֵאר ַמִים ַחּיִ

ָנא  ָנא ּדְ ֲהָוה ָאִמיָנא: ָלא ׁשְ ים ְוָלא ׁשְ   ָיִחיד, ּדְ ַרּבִ
ַמע ָלן    :ָקא ַמׁשְ

ָבא.  ן ּבָ י ְיהּוָדה ּבֶ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
  
  

  רש"י

  מתי' 
. אי פסקי מיא בור הרבים

   מדכרי אהדדי:
. מי שרי דהא לא באר היחיד
   פסקי מיא:

. דאיכא תרתי לבאר הרבים
   למעליותא:

   . היקף של חבלים:חגורה
  

  גמ' 
הוה אמיא דרבים אפי' 

. שרי ר''י בן בבא והאי מכוסין
דקאמר באר הרבים משום ר' 
עקיבא דאמר באר היחיד שרי 
ואתא איהו למימר אע''ג דמים 
חיים יהו דרבים אין דיחיד לא 
והכי קאמר אין עושין פסין 

   ר אלא של רבים:אפילו לבא
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        כג, אכג, אכג, אכג, א .29
ָנה              ִמׁשְ

ָבאְועֹוד ָאַמר  ן ּבָ י ְיהּוָדה ּבֶ   : ַרּבִ
ה יּנָ    ,ַהּגִ

ףְוַה  ְרּפֵ ֵהן ,ּקַ יַרִיים   ׁשֶ ה ְוׁשִ ְבִעים ַאּמָ יַרִיים,  ,ׁשִ ה ְוׁשִ ְבִעים ַאּמָ   ַעל ׁשִ
ָרה ְטָפִחים בֹוהַּ ֲעׂשָ ֵדר ּגָ פֹות ּגָ תֹוָכּה    -  ַהּמּוּקָ   .ְמַטְלְטִלין ּבְ

ּה  ֵהא ּבָ ּיְ    ,שֹוֵמיָרה  :ּוִבְלַבד ׁשֶ
יָרה ית ּדִ    ,אֹו ּבֵ

ֵהא ְסמּוָכה ָלִעיר.  תְּ   אֹו ׁשֶ
  אֹוֵמר:  י ְיהּוָדהַרּבִ 

א ּה ֶאּלָ    ,ּבֹור  :ֲאִפיּלּו ֵאין ּבָ
   ,יַח ְוׁשִ 

תֹוָכּה.   -ּוְמָעָרה    ְמַטְלְטִלין ּבְ
י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ל ֵאּלּו  ּה ַאַחת ִמּכָ תֹוָכּה,  -ֲאִפיּלּו ֵאין ּבָ   ְמַטְלְטִלין ּבְ
יַרִיים ַעל ה ְוׁשִ ְבִעים ַאּמָ ּה ׁשִ ֵהא ּבָ ּיְ יַרִיים.  ּוִבְלַבד ׁשֶ ה ְוׁשִ ְבִעים ַאּמָ   ׁשִ

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ה ַאַחת  ּה, ֲאִפיּלּו ַאּמָ ּה ָיֵתר ַעל ָרְחּבָ תֹוָכּה,  -ִאם ָהְיָתה ָאְרּכָ   ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבְ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ּה  ָרְחּבָ ַנִים ּבְ י ׁשְ ּה ּפִ תֹוָכּה.  -ֲאִפיּלּו ָאְרּכָ   ְמַטְלְטִלין ּבְ

י ֶאְלַעאיַמר ָא    : ַרּבִ
י ֵמ  ַמְעתִּ י ׁשָ ֵבית ּכֹורַוֲאִפילּ  :ֱאִליֶעֶזרַרּבִ   .ּו ִהיא ּכְ

  

ּנוּ  י ִמּמֶ ַמְעתִּ    :ְוֵכן ׁשָ
י ָחֵצר ַכח ֶאָחד ֵמֶהן ְולֹא ֵעיֵרב ,ַאְנׁשֵ ָ ׁשּ ַהְכִניס ּוְלהֹוִציא,  - יתוֹ ּבֵ  ׁשֶ   ָאסּור ִמּלְ
ר.  -ֲאָבל ָלֶהם    מּותָּ

  

נּ  י ִמּמֶ ַמְעתִּ   ּו: ְוֵכן ׁשָ
יּ  ֶפ ׁשֶ ִלין ּבְ ַעְרַקּבְ   ַסח. ֹוְצִאין ּבְ

י ִלי ָחֵבר ְולֹא ָמָצאִתיוְ  תִּ ׁשְ ְלִמיָדיו ּוִביּקַ ל תַּ י ַעל ּכָ   . ָחַזְרתִּ
  

ָמָרא              ּגְ

ָקָתֵני א ּדְ ּנָ   ?""ְועֹוד :ַמאי ּתַ
ָתָנא ֵליּה ֲחָדא ְלחּוְמָרא ּום ּדְ ּום ָהכִ  ,ְוָקָתֵני ַאֲחִריִתי ִאיֵליָמא ִמׁשּ    ,"ְועֹוד" :י ָקָתֵניִמׁשּ

ָתָנא ֵליּה ֲחָדא ְלחּוְמָרא ְוָקָתֵני ַאֲחִריִתי, ְוָלא ָקָתֵני י ְיהּוָדה, ּדְ   ! ""ְועֹוד :ְוָהא ַרּבִ
  

ַנן -ָהָתם     ,ַאְפַסקּוהָּ ַרּבָ
ַנן -ָהָכא     .ָלא ַאְפַסקּוהָּ ַרּבָ

  
ַאְפַסקּוהָּ  ַנן ָלא ָקָתֵני ְוָכל ֵהיָכא ּדְ    !?"ְועֹוד" :ַרּבָ

י ֱאִליֶעֶזר וְ  ה ּדְ ָהא ַרּבִ ַנן ְוָקָתֵני ,(כז, א)סּוּכָ ַאְפַסקּוהָּ ַרּבָ   ! "ְועֹוד" :ּדְ
  

ִמ  -ָהָתם  ַאְפַסקּוהָּ ּבְ ֵתיּה הּוא ּדְ    ,ילְּ
ָתא ַאֲחִריִתי ַאְפַסקּוהָּ  -ָהָכא  ִמילְּ    .ּבְ

  
  

  רש"י
  מתי' 

. סוכת שומרין ואע''ג שומירה
דהוקף לדירה בית סאתים הוא 

   דשרי טפי לא:
. דהואיל וקרובה סמוכה לעיר

לביתו דעתו להשתמש בה תמיד 
   וכהוקף לדירה דמי:

ובלבד שתהא שבעים אמה 
ושיריים על שבעים אמה 

. ולא יותר ובגמרא פריך ושיריים
   קאמר:תא קמא מי הכי 

אם היה ארכה יותר על רחבה 
. אע''ג דמיעט אפילו אמה אחת

רחבה והוסיף בארכה ואין בכולה 
אלא בית סאתים אין מטלטלין 
דמרובע הוא דשרו רבן היכא דלא 

   הוקף לדירה:
. ולמחר אשי חצר ששכח כו'

ביטל רשותו לחברו שהיא אוסרת 
   עליהן מלהוציא מבתיהן לחצר:

. להוציאביתו אסור להכיס ו
   לחצר לצרכו:

. להביא כלי בתיהן אבל להן מותר
   לביתו דרך חצר:

   . שם מרור:בערקבלין
. לשלשה דברים ובקשתי לי חבר

הללו אם שמען מפיו ולא מצאתי 
ובגמרא מפרש דגבי גיה וקרפף 
לא שרו יותר מבית סאתים וגבי 
אשי חצר סברי דאף להם אסור 
ביתו אבל מבתיהן לחצר מותר 

מפרש פלוגתייהו ובערקבלין  ובגמ'
   סברי דלאו מרור הוא:

  
  גמ' 

. רבי יהודה בן בבא בגיה מאי תא
   וקרפף דלעיל:

. דמשמע דאמר לעיל דקאמר ועוד
   בה חומרא אחריתי:

אילימא משום דאמר חדא 
. גבי פסין דאמר דאין לחומרא

עושין אותן אלא לבאר הרבים 
והשתא קאמר חומרא אחריתי 

לדירה לא שרי טפי דאע''ג דהוקף 
   מבית סאתים:

והא רבי יהודה בר אלעאי דתא 
. דאמר עד בית לעיל חדא לחומרא

סאתים אין טפי לא והדר תא 
אחריתי יסלקה לצדדין ולא תא 
ועוד משום דלאו בחדא מלתא היא 
דרישא איירי במדת היקף וסיפא 

   איירי בביטול מחיצות:
. דקא תי אמרו לו אפסקוה רבן

ו בית סאתים אלא לגיה לא אמר
   כו':

וכל היכא דאפסקוה רבן לא הוה 
. אי שייך למימר בה תי בה ועוד

כגון היכא דרישא וסיפא בחדא 
   מילתא:

. דתן והא ר' אליעזר דסוכה
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 ובחשבון 
איירי תא ועוד אע''ג דאפסקוה 
ושמע מיה האי דלא תא בדרבי 
יהודה ועוד. משום דלא דמי הוא 
ובדרבי יהודה בן בבא למה לי 

   דתי ליה:
ה . גבי סוכה במלתיה אפסקוהתם

לא אהדרו ליה רבן אלא בסעודות 
אבל רבי יהודה דמתי' לא איירי 
אלא בפסי ביראות בית סאתים 
ואהדרו רבן בגיה וקרפף ודיר 
וסהר ולעולם טעמיה משום 
הפסקה ולר' יהודה בן בבא דלא 

  אפסקיה תא ועוד: 
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        בבבב- - - - כג, אכג, אכג, אכג, א .30
י ֲעִקיָבא"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ּה ֶאָחד ִמּכֹל ֵאלּ  תֹוָכּה, -ּו ֲאִפילּו ֵאין ּבָ    ְמַטְלְטִלין ּבְ
יַרִיים[ ה ְוׁשִ ְבִעים ַאּמָ יַרִיים ַעל ׁשִ ה ְוׁשִ ְבִעים ַאּמָ ּה ׁשִ ֵהא ּבָ ּיְ    ]."ּוִבְלַבד ׁשֶ
  

א   כג,ב א ַקּמָ ּנָ י ֲעִקיָבא ַהְיינּו ּתַ    !(יח.) ַרּבִ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
ָבר מּוָעט.    ּדָ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י ְיהּוָדה"   ר: אֹוֵמ  ַרּבִ
יעּור.  יַרִיים, ְולֹא ָנְתנּו ֲחָכִמים ּבֹו ׁשִ ה ְוׁשִ ְבִעים ַאּמָ ָבר מּוָעט ֵיׁש ַעל ׁשִ   ּדָ

יעּור ָסאַתִים?  ה ׁשִ   ְוַכּמָ
ן ּכָ ׁשְ ֲחַצר ַהּמִ    ."ּכַ

  
י    ?ְמָנא ָהֵני ִמילֵּ

  
   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

  ָאַמר ְקָרא: ּדְ 
ה ְורַֹחב ֲחִמ  ים"אֶֹרְך ֶהָחֵצר ֵמָאה ָבַאּמָ ִ ֲחִמׁשּ ים ּבַ ִ    - (שמות כז, יח) 64"ׁשּ

ים,     ָאְמָרה ּתֹוָרה: ִ   טֹול ֲחִמׁשּ
ים ִ ב ֲחִמׁשּ    .ְוַסּבֵ

  
ִתיב?  ַמאי ּכְ ְקָרא ּבְ ֵטיּה ּדִ ׁשְ   ּפַ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ים,  ִ ַפת ֲחִמׁשּ ן ַעל ׂשְ ּכָ   ַהֲעֵמד ִמׁשְ
ִרים ַאּמָ  ה ְלָפָניו, ְוֶעׂשְ ים ַאּמָ ִ ֵהא ֲחִמׁשּ ּיְ ֵדי ׁשֶ   ה ְלָכל רּוַח ְורּוַח. ּכְ

  
  
  
  
  

                                                             
ים 64 ִ ֲחִמׁשּ ים ּבַ ִ ה ְורַֹחב ֲחִמׁשּ יםאֶֹרְך ֶהָחֵצר ֵמָאה ָבַאּמָ ִ ֲחִמׁשּ ים ּבַ ִ ה ְורַֹחב ֲחִמׁשּ יםאֶֹרְך ֶהָחֵצר ֵמָאה ָבַאּמָ ִ ֲחִמׁשּ ים ּבַ ִ ה ְורַֹחב ֲחִמׁשּ יםאֶֹרְך ֶהָחֵצר ֵמָאה ָבַאּמָ ִ ֲחִמׁשּ ים ּבַ ִ ה ְורַֹחב ֲחִמׁשּ  וקמה חמש אמות שש משזר ואדניהם נחושת אֶֹרְך ֶהָחֵצר ֵמָאה ָבַאּמָ

  רש"י
. דאמרו לו לא רבי עקיבא הייו ת''ק

פף אמרו בית סאתים אלא לגיה ולקר
אבל אם היה כו' אלמא היכא דאיכא 
בית דירה אפי' טובא ובשלא הוקף 

   לדירה בית סאתים כר''ע:
. שבית סאתים איכא ביייהו דבר מועט

יתר על שבעים אמה ושיריים רבועים 
כדתי לקמן לתא קמא שרי בבית 
סאתים שלימים ולר' עקיבא שבעים 
ושיריים על שבעים ושיריים ותו לא 

בהדיא וכמה הן סאתים כדקא אמרי' 
   כחצר המשכן:

   . לקמן מפרש לה:דבר מועט
. דמרבעין ליה לחצר מא הי מילי

   המשכן לשער בו איסור שבת:
. הא רוחב חמשים וארכו מאי בחמשים

מאה דהכי כתיבי במדות הקלעים וכן 
לפאת צפון באורך קלעים מאה אורך 
ורוחב החצר לפאת קדמה מזרחה 

   חמשים אמה:
. שארכו רה תורה טול חמשיםאלא אמ

יתר על רחבו וסבב חמשים הותרים 
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 

רות פגומין שבעים על שבעים אלא שהק
לכל קרן וקרן עשר על עשר מפי 
התוספת שהוספת טול מן החמשים 
ארבע חתיכות של י' על י' ושים בארבע 
קרות ותמלאו שארה רצועה אחת של 
עשר על עשר אמות שהיא ששים טפחים 
על ששים טפחים ועשה אותן ל' רצועות 
של שי טפחים (הרי ל' רצועות אורך כל 

שכולן הן ג'  אחת ואחת עשר אמה)
מאות אמות תן ע' לכל רוח הרי שבעים 
וד' טפחים על שבעים וד' טפחים אלא 
שהקרות פגומין טפחיים על טפחיים 
שארו בידך עשרים אמה טול מהן 
שמוה טפחים ושים לקרות ותמלאו 
ושארו בידך י''ח אמה וד' טפחים 
ברוחב טפחיים והייו דבר מועט שאם 

ן אין מגיע באת לחלקו ולהקיף בה
התוספת לרוחב ב' שלישי אצבע דהא 
בעית למעבד מייה רצועה של רפ''ג 
אמות וד' טפחים אורך להקיף ארבע 

   הרוחות:
   . לעין משכן:פשטיה דקרא

   . בחמשים דקרא מאי היא:במאי כתיב
. שכלין שם העמד משכן על שפת

החמשים של חצר משכסים לה 
   בפתחה של מזרח:

. של חצר לפי אמהכדי שיהו חמשים 
   המשכן:

. שהמשכן ארכו ל' ועשרים לכל רוח
כדכתיב (שמות כו) עשרים קרשים 
ורוחב הקרש אמה וחצי ורחבו של משכן 
תופש עשר אמות כדכתיב ששה קרשים 
שהן תשע אמות ושי קרשים למקוצעות 
שהן ג' אמות רוחב והאמה מכאן 
והאמה מכאן לכסות עוביין של קרשים 

אמה וחצי אמה מכאן של צלע ארכו 
וחצי אמה מכאן להשלים ולמלא החלל 
לעשר וכשאתה מעמידו לסוף חמשים 
ובאמצע רחבה של חצר שארו 
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 ולפיו למזרחו לא 

  היו קרשים אלא מסך והייו וילון:
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        כג, בכג, בכג, בכג, ב .31
י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ּה  ּה  ִאם ָהְיָתה ָאְרּכָ ה ַאַחת  ָיֵתר ַעל ָרְחּבָ תֹוָכּה  -ֲאִפיּלּו ַאּמָ   . "ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבְ
  

   :ְוָהַתְנָיא
י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ּה  ָרְחּבָ ַנִים ּבְ י ׁשְ ּה ָיֵתר ַעל ּפִ ה ַאַחת ֲאִפ  ,ִאם ָהְיָתה ָאְרּכָ תֹוָכּה  - יּלּו ַאּמָ   ! "ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבְ
  

ֵייֲאַמר  ר ַאּבַ יָבי ּבַ   : ַרב ּבֵ
ַנן ַנִמי ַמְתִניִתין י ּתְ    ,ּכִ

ּה " ָרְחּבָ ַנִים ּבְ י ׁשְ ַנן "ָיֵתר ַעל ּפִ    .ּתְ
  

י יֹוֵסי    !ִאי ָהִכי, ַהְיינּו ַרּבִ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
עּוַה ַרּבָ  ִריּבְ    .ַנןִריּבּוָעא ּדְ

  
  

  רש"י
. ארכה יתר משים ברחבה

כחצר המשכן הוא דשרי ואע''ג 
דלא מרבעה והייו אורך כשים 
ברוחב אבל טפי משים ברוחב 

   לא מישתרי:
. דאמר ארכה הייו רבי יוסי

   אפילו פי שים ברחבה:
איכא ביייהו ריבועא דריבעוה 

. ר''א סבר ארכה יותר רבן
ים ברחבה אין מטלטלין מש

ומיהו עיקרה ארכה פי שים 
ברחבה כדכתיב ולית ליה 
ריבועא ומיהו אי מרבעא לא 
מיתסרא בהכי כדקתי אם היה 
ארכה יותר משים ברחבה אין 
מטלטלין הא בציר מפי שים 
מטלטלין ורבי יוסי סבר 
מרובעת עיקר ולכתחילה אורויי 
מורין הכי ומיהו אפילו ארכה 

ברחבה שריא  פי שים
ומדקאמר אפי' מכלל דמעיקרא 

   לאו הכי הוא:
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        כג, בכג, בכג, בכג, ב .32
י יֹוֵסי"    אֹוֵמר: ַרּבִ

ּה  ָרְחּבָ ַנִים ּבְ י ׁשְ ּה ּפִ תֹוָכּה  -ֲאִפיּלּו ָאְרּכָ    ."ְמַטְלְטִלין ּבְ
  

   :ִאיְתַמר
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרב יֹוֵסףָאַמר    : ׁשְ

י יֹוֵסי.  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
יָביוְ  מוּ ָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרב ּבֵ   : ֵאלׁשְ

י ֲעִקיָבא.  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
  
א. וְ  ְרַוְייהּו ְלקּולָּ   ּתַ

  ּוְצִריָכא. 
ַמִעיַנן ִאי ַאׁשְ י יֹוֵסי" :ּדְ ַרּבִ יָרה,  :ֲהָוה ָאִמיָנא ,"ֲהָלָכה ּכְ ית ּדִ א ׁשֹוֵמיָרה אֹו ּבֵ ִאיּכָ   ַעד ּדְ
ַמע ָלן י ֲעִקיָבא :ָקא ַמׁשְ ַרּבִ    .ֲהָלָכה ּכְ
ַמִעיַנן י ֲעִקיָבא" :ְוִאי ַאׁשְ ַרּבִ   , "ֲהָלָכה ּכְ

   ,ָלא –ֲאִריְך ּוְקִטין ּדַ  :ֲהָוה ָאִמיָנא
ַמע ָלן י יֹוֵסי :ָקא ַמׁשְ ַרּבִ    .ֲהָלָכה ּכְ

  
  
  
  

  רש"י
. דלא בעי הלכה כרבי יוסי

   מרובעת:
. דלא בעי והלכה כר' עקיבא

   מוקפת לדירה:
. הך שמעתתא ותרווייהו

   דשמואל לקולא:
. דשמואל דירה בעי הוה אמיא

כר''י בן בבא ובארכה יותר על 
   רחבה כרבי יוסי סבר לה:

. דהא ר''ע לא אריך וקטין
   מרובע בעי:
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        כד, אכד, אכד, אכד, א    ––––כג, ב כג, ב כג, ב כג, ב  .33
הּוא יֹוֵת " ף ׁשֶ ף ְל ַקְרּפֵ הּוּקַ ית ָסאַתִים ׁשֶ   יָרה, ִד ר ִמּבֵ

ה, ְוָאסּורִג ֲהֵרי הּוא ּכְ  - ִנְזַרע רּוּבֹו     ,יּנָ
ע  ר -רּוּבֹו ִנטַּ ָחֵצר, ּומּותָּ   . "ֲהֵרי הּוא ּכְ

  
  ".ִנְזַרע רּוּבוֹ "

ֵריּה ָאַמר  ַע ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ
א ית ָסאַתִים.  :ָלא ֲאַמַרן ֶאלָּ   יֹוֵתר ִמּבֵ

ית ָסאַתִים  ר.  -ֲאָבל ּבֵ   מּוּתָ
  

ַמאן    ?ּכְ
  

ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ    .ּכְ
  

ְתַנן    :ּדִ
י ׁשִ "   אֹוֵמר:  ְמעֹוןַרּבִ

ּגֹות    ,ֶאָחד ּגַ
   ,ְוֶאָחד ֲחֵצירֹות

יפֹות  תֹוָכן - ְוֶאָחד ַקְרּפֵ ְבּתּו ּבְ ָ ׁשּ ִלים ׁשֶ    .ְרׁשּות ַאַחת ֵהן ַלּכֵ
ִיתוְ  תֹוְך ַהּבַ ְבתּו ּבְ ָ ׁשּ ִלים ׁשֶ   . (פט.) "לֹא ּכֵ

  
ְמעֹון ַנִמי י ׁשִ    ,ְלַרּבִ

 
יָון    כד,א ּה ^ ָטאָהֵוי ַההּוא ִמיעוּ    -ְזַרע רּוּבֹו נִ ּדְ ּכֵ י רּוּבָ ֵטיל ֵליּה ְלַגּבֵ    ,ּבָ

ית ָסאַתִים  ף יֹוֵתר ִמּבֵ    !ְוָאסּור –ַוֲהָוה ֵליּה ַקְרּפֵ
  

א ִאי ִאיְתַמר    :ָהִכי ִאיְתַמר ,ֶאלָּ
ֵרי.  -ָהא ִמיעּוָטא    ׁשָ

  

ֵריּה ֲאַמר  ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ
ית  ָלא ָהֵוי ּבֵ א ּדְ   ָסאַתִים, ָלא ֲאַמַרן ֶאלָּ

ית ָסאַתִים     .ָאסּור –ֲאָבל ּבֵ
  

ַמאן?    ּכְ
  

ַנן.  ַרּבָ   ּכְ
  
יוְ  יְפּתִ א ַרב ִיְרְמָיה ִמּדִ    ,ַמְתֵני ְלקּולָּ

ֵרי –ָהא ִמיעּוָטא     .ׁשָ
  

ֵריּה ֲאַמר  ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ
ית ָסאַתִים,  א ּבֵ   ָלא ֲאַמַרן ֶאלָּ

ית ָסאַתִים    ָאסּור.  -ֲאָבל יֹוֵתר ִמּבֵ
  

  ְכַמאן? 
  

ְמעֹון.  י ׁשִ ַרּבִ   ּכְ
  
  

  רש"י
. בזרעוים ביטל דירתו זרע רובו

דבזרעוים לא דיירי אישי והוה 
ליה גיה ואסור לטלטל אף 
בשאיו זרע דבטיל ליה לגבי 
רובא אבל בוטע אילות לא 
ביטל דירתו דאורחא להסתופף 

   בצל אילות תמיד:
. שיש באותו מקום זריעה אלא

עשה יותר מבית סאתים ד
כרמלית דקרפף יותר מבית 
סאתים שלא הוקף לדירה 
כרמלית היא ושאיו זרע הוי 
חצר פרוצה במלואה לכרמלית 

   לפיכך כולו אסור:
. דבלאו דירה אבל בית סאתים

שרי באפי פשיה הכא מי שרי 
ואף על גב דמקום זריעה הוי 
קרוי קרפף ושאיו זרע הוי חצר 
ופרוצין זה לזה שאין מחיצה 

ייהן אפילו הכי לא אסרי ב
אהדדי הואיל ודחד גברא הוא 
ורבי שמעון היא דאמר רשות 
קרפף וחצר לא אסרי אהדדי 
אפילו היא של ב' בעלי בתים: 
כדתן 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:
. והוי כאילו בטיל לגבי רובה

   זרע כולו:
והוה ליה קרפף יותר מבית 

. ואע''ג דהוקף לדירה סאתים
חשוב כלא הוקף לדירה דהא הוי 
כולו גיה ובגיה לא מהי הוקף 

   דירה:ל
. ההוא מיעוט דזרע דלא הוי

בית סאתים דלא חשיב להבדל 
   מן החצר ולהקרות לו שם לבדו:

. קרא קרפף אבל בית סאתים
שלא הוקף לדירה ואע''ג דאילו 
הוה באפי פשיה כבית סאתים 
לא מיתסר הכא דפרץ לחצר 
וחצר פרצה לו קיימא לן דאסור 
לטלטל מקרפף לחצר דהוי רשות 

קום האסור לה הפרצה למ
ואוסרין הרשויות זו לזו ואין 

   מטלטלין לא בזה ולא בזה:
. אמרין דשתי רשויות כמאן

   יהו:
. דפליגי עליה דר'''ש בפ' כרבן

כל גגות (דף פט.) ואמרי כל חד 
וחד רשות לעצמו ואע''ג דליכא 
דיורין בהו דליסרו אהדדי אין 

   מטלטלין מזה לזה:
 . דאפילו המיעוט ביתלקולא

סאתים דמיקרי קרפף כיון 
דבאפי פשיה שרי השתא מי 
שרי ולא אסרי אהדדי דאילו 
היה מחיצה בייהן הוה שרי 
לטלטולי מזה לזה כר'''ש 
והשתא דפרצו זה לזה לא פרצו 
לרשות האסור לה אבל יותר 
מבית סאתים עשה כרמלית 
ובהא אפילו ר''ש מודה דאין 
מטלטלין מחצר לקרפף יותר 

תים שלא הוקף לדירה מבית סא
והכא דפרצו זה לזה הרי כל 

   אחד פרץ למקום האסור לו:
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        כד, אכד, אכד, אכד, א .34
רּוּבֹו " ע ּבְ ר -ִנטַּ ָחֵצר, ּומּותָּ   . "ֲהֵרי הּוא ּכְ
  

  : ֲאִביִמיָאַמר  ְיהּוָדה 65ָמרָאַמר 
ָלאֹות.  ֲעׂשּוִיין ִאְצַטּבְ   ְוהּוא ׁשֶ

  
  ָאַמר:  ַרב ַנְחָמןוְ 

ָלאֹות.  ֵאין ֲעׂשּוִיין ִאְצַטּבְ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
  

ר ְיהּוָדהִאְקַלע ְלֵבי  ָמר ְיהּוָדה    ,ַרב הּוָנא ּבַ
ְייהּו.  ַגּוַ ָלאֹות, ְוָקא ְמַטְלְטֵלי ּבְ ָלא ֲעִביִדי ִאְצַטּבְ   ֲחַזְנהּו ְלָהְנהּו ּדְ

ֲאִביִמי?    !ֲאַמר ֵליּה: ָלא ָסַבר ָלּה ָמר ְלָהא ּדַ
ַרב ַנְחָמן ְסִביָרא ִלי.  ,ֲאַמר ֵליּה: ֲאָנא   ּכְ

  
  

                                                             
 ע"פ כתבי יד, וע"פ המקבילה חולין מח. 65

  רש"י
. טועין שורות איצטבלאות

  שורות ואה לשבת שם:
. ויותר מבית לבי רב הוא

סאתים הוה והוקף לדירה 
  ויטע אחרי כן:
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        כד, אכד, אכד, אכד, א .35
מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר    : ׁשְ

ּלֹ ית ָסאַתִים ׁשֶ ף יֹוֵתר ִמּבֵ ף לְ ַקְרּפֵ ה?  - יָרהִד א הּוּקַ יַצד הּוא עֹוׂשֶ   ּכֵ
ר יְרָצה יֹוֵתר ֵמֶעׂשֶ ר ,ּפֹוֵרץ ּבֹו ּפִ רוּ  ,ְוגֹוְדרֹו, ּוַמֲעִמידֹו ַעל ֶעׂשֶ    .מּוּתָ

  
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ה ְוָגַדר ַרץ ַאּמָ הַאּמָ  ּפָ ִהׁשְ  ה, ּוָפַרץ ַאּמָ ר ִלימוֹ ּוְגָדָרּה, ַעד ׁשֶ   ַמהּו?  - ְליֹוֵתר ֵמֶעׂשֶ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
ְתַנן    :ָלאו ַהְיינּו ּדִ

ֲעֵלי ּבָ " ֵלי ּבַ ל ּכְ יםּכָ ִרּמֹוִנים - תִּ יעּוָרן, ּכְ    ,א) (כלים יז, "ׁשִ
הּוָבֵעי    : ִחְזִקּיָ

מֹוִציא ַזִית ּוְסָתמֹו, ְוָחַזר וְ  ב ּכְ ִלימֹו ִניּקַ ִהׁשְ מֹוִציא ַזִית ּוְסָתמֹו, ַעד ׁשֶ ב ּכְ   ַמהּו?  - מֹוִציא ִרּמֹוןְל ִניּקַ
י יֹוָחָנןַוֲאַמר ֵליּה    : ַרּבִ

ִניָתה ָלנּו:  י, ׁשָ   ַרּבִ
ָנּה " ְפְסָקה ַאַחת ֵמָאְזָניו ְוִתיּקְ ּנִ ל ׁשֶ   ָטֵמא ִמְדָרס.  - ַסְנּדָ

ה ִנּיָ ָנּה  ,ִנְפְסָקה ׁשְ ְדָרס ָטהֹור -ְוִתיּקְ    ,ִמן ַהּמִ
ע ִמְדָרס   . ד) (כלים כו, "ֲאָבל ָטֵמא ַמּגַ

ָהא ָקיְ  ָנא ִראׁשֹוָנה ּדְ נִ ְוָאְמַרּתְ ֲעָלּה: ַמאי ׁשְ ה, ׁשְ ִנּיָ ה ַנִמייָמא ׁשְ    !ָהא ָקְייָמא ִראׁשֹוָנה -  ּיָ
אּו ְלָכאן.  ִנים ֲחָדׁשֹות ּבָ   ְוָאְמַרּתְ ָלן ֲעָלּה: ּפָ

ִנים ֲחָד  -ָהָכא ַנִמי  אּו ְלָכאן. ּפָ   ׁשֹות ּבָ
  

  ָקֵרי ֲעֵליּה: 
ר ֱאיַנׁש.  ין ּבַ   ֵלית ּדֵ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ

ְר  ין ּבַ גֹון ּדֵ   ַנׁש.  ּכְ
  

  רש"י
קרפף יותר מבית סאתים שלא 

. ואחרי כן בה הוקף לדירה
לקמן הוקף אצלו דירה ואמרי' 

שלא לדירה ולבסוף פתח לו 
   פתח דירת ביתו לא מהי:

כיצד הוא עושה פורץ לו פרצה 
. דהוי כמי שאין בו יותר מעשר

מחיצות וגודר וסותם אותה 
פירצה ומעמידה על עשר והוי 
כפתח ולבסוף הוקף לדירה 
שפתחה לו דלעולם בעין 
שיגדור יותר מעשר אמות דאי 

חשיב  פריץ עשר לבד וגדרה לא
ההוא היקף לשם דירה אלא 
כמי שעשה פתח דעד עשר 

   לעולם הוי פתח:
. אצל סתימה וגדרה פרץ אמה

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:
. מי עד שהשלימו ליותר מעשר

ת אמרין כיון דלא פרץ י' בב
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:
. לגבי כלי עץ כל כלי בעלי בתים

תין לה במסכת כלים (פי''ז 
   מ''א):

. לטהר שיעורן כרמוים
מטומאתן אבל פחות מכאן 
חייס עליה ולא מבטיל ליה 

יעורן כרמוים. יקב כמוציא ש
   רמון טהור:
   . אצל הסתימה:וחזר ויקב

. הוא הדין כי לא תיקה ותיקה
מי עדיין טמא מדרס הוא והא 
דקט תיקה לרבותא דאי לאו 
הכי תו לא איצטריך למימר 

  פסקה השיה וכו':
. דתו לא הוה טהור מן המדרס

כלי ולא חזי למדרס מלטמא תו 
כלי הוא דחזי אדם וכלים: אבל 

לתשמיש אחריא ועדיין 
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:
. אין אזים הללו פים חדשות

ממו ומשיתקו לא דרסן הזב 
ומטומאה הראשוה טיהרו 

   ין זה סדל ראשון:שהרי א
   . אלא מלאך:לית דין בר ש
  . אדם גדול:כגון דין בר ש
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        כד, אכד, אכד, אכד, א .36
ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ

ִתים ֲאחֹוֵרי ַהּבָ ע ַאּמֹות.  - ְרָחָבה ׁשֶ ַאְרּבַ א ּבְ   ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבֹו ֶאלָּ
  

  : ַרב ַנְחָמןְוָאַמר 
ַתח ִאם ּפָ  כּוּלֹו,  -ַתח לֹו ּפֶ ר ְלַטְלֵטל ּבְ   מּוּתָ

ירֹו.  ַתח ַמּתִ   ּפֶ
  

א ף,  :ְוָלא ֲאַמַרן ֶאלָּ ַתח ּוְלַבּסֹוף הּוּקַ ּפָ   ׁשֶ
ַתח  ף ּוְלַבּסֹוף ּפָ   לֹא.  -ֲאָבל הּוּקַ

  
ף" ַתח ּוְלַבּסֹוף הּוּקַ יָטא – "ּפָ ׁשִ    !ּפְ
  

ֵרי -ְצִריָכא  ,ָלא י ּדָ יּה ּבֵ ִאית ּבֵ    .ּדְ
ֵתיָמא:    ַמהּו ּדְ

יּה ַאּדַ  ֵרי ַעְבּדֵ ֵבי ּדָ   ,ֲעָתא ּדְ
ָמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  
  
  

  רש"י
. ואין רחבה שאחורי הבתים

פתח הבית פתוח לה הויא 
מוקפת שלא לדירה ואי יותר 
מבית סאתים היה אין מטלטלין 

   בה אלא בארבע אמות:
   . מן הבית:ואם פתח לו פתח

. דבפתח ולבסוף הוקף פשיטא
   וקף לשם פתח:שרי שהרי ה

. לא צריכא דאית ביה בי דרי
גורן אחר הבית קודם היקף 

   הרחבה:
מהו דתימא אדעתא דבי דרי 

. ולאו אדעתא להקיף פתחיה
  שם רחבה:



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

134  

        בבבב- - - - כד, אכד, אכד, אכד, א .37
יָרה,  ף ַלּדִ הּוּקַ ית ָסאַתִים ׁשֶ ף יֹוֵתר ִמּבֵ   ַקְרּפֵ

א ַמִים ַנן ְלֵמיַמר - ְוִנְתַמלֵּ מוּ  :ַסבּור ַרּבָ ְזָרִעים ּדָ   ַוֲאִסיר.  ,ּכִ
  

א ֲא ֲאַמר ְלהּו  ֵריּה ּדְ  66ּוהַּ חַרב ַאּבָ אַר ּדְ ַרב ּבְ ּיָ ְרׁשִ   : ב ְמׁשַ
ֵמיּה ּדְ  ְ   : ָרָבאָהִכי ָאְמִריַנן ִמׁשּ

ֵרי.  - ַמִים  מּו, ְוׁשָ ְנָטִעים ּדָ  ּכִ
  

  : ַאֵמיַמרֲאַמר    כד,ב
א,  ּתָ ִמיׁשְ ָחְזָיין ְלַתׁשְ   ְוהּוא ּדְ

א  ּתָ ִמיׁשְ   .ָלא –ֲאָבל ָלא ַחְזָיין ְלַתׁשְ
  

י ֲאַמר   : ַרב ַאׁשִ
א נַ  תָּ ִמיׁשְ    ,ִמיּוְדָחְזָיין ְלַתׁשְ

א ,ָלא ֲאָמָרן ית ָסאַתִים,  :ֶאלָּ עּוְמקֹו יֹוֵתר ִמּבֵ ֵאין ּבְ   ׁשֶ
עּוְמקֹו יֹוֵתר  ית ָסאַתִים ִמ ֲאָבל ִאם ֵיׁש ּבְ   ָאסּור.  -ּבֵ

  
ָתא ִהיא,    ְוָלאו ִמילְּ

ֵפיֵרי.  ְרָיא ּדְ ֲהָוה ַאּכַ י ּדַ   ִמיּדִ
  
  

                                                             
 ע"פ מסורת הש"ס. 66

  רש"י
. לשתיה דאין דחזו לתשמישתא

   לך דירה מעולה מזו:
שאין בעומקו יותר על בית 

. כלומר שאין עומקו של סאתים
ית מים פשט ברוחב יותר על ב

סאתים ועומקו של סתם מים 
לבטל מקומו מדין קרקע י' 
טפחים כדאמרין במסכת שבת 
(דף ק:) ואם היה רקק מים וכו' 
כמה רקק מים. פחות מי' 

   טפחים:
. כרי של פירות כריא דפירי

גבוה עשרה ורוחב כרוחב בית 
כור לא בטלה תורת דירה משם 
ומים הראוין לשתיה כפירות 

אכריא דמי ל''א מידי דהוה 
דפירי שוחה עמוקה שמציעין 
שם פירות שאע''פ שעמוקין שם 

  הרבה וטלים מהן בשבת:
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פַהִהיא ְרָחָבה, ּדַ    ֲהָרא, ּום נַ ֲהָוִאי ּבְ

ִתיַח ְלָמָתא,  א ֲהָוה ּפְ יּסָ ַחד ּגִ   ּדְ
א ֲהָוה ּפְ  יּסָ ָרִמיםְוַחד ּגִ ל ּכְ ִביל ׁשֶ    ,ִתיַח ִלׁשְ

ַנֲהָרא.  ָרִמים ֲהָוה ָסֵליק ְלגּוָדא ּדְ ל ּכְ ִביל ׁשֶ   ּוׁשְ
  

ֵייֲאַמר    : ַאּבַ
  ֵהיִכי ַנֲעֵביד? 

ַנֲהָרא  ה ַאּגּוָדא ּדְ הֵאין  -ֵלֲעֵביד ֵליּה ְמִחיּצָ י ְמִחיּצָ ּבֵ ה ַעל ּגַ ין ְמִחיּצָ   !עֹוׂשִ
ַתח ַאּפּוָמא  ָרִמיםּדִ ְוֵלֲעֵביד ֵליּה צּוַרת ַהּפֶ ל ּכְ ִביל ׁשֶ ְדָיין ֵליּה תּו גְּ ָא  - ׁשְ י ׁשָ   !ַמלֵּ

  
א ֵייֲאַמר  ,ֶאלָּ    :ַאּבַ

יְתָחא ָרִמים, ּדִ  ֵלֲעֵביד ֶלִחי ַאּפִ ל ּכְ ִביל ׁשֶ   ׁשְ
ְמַהְנָיא ִלׁשְ  ִמּגֹו ּדִ ָרִמים, ּדְ ל ּכְ י ַנִמי ָלְרָחָבה. ִביל ׁשֶ   ְמַהּנֵ

  
  : ָרָבאֲאַמר ֵליּה 

ָעְלָמא :יֹאְמרוּ  ָרִמים ּדְ ל ּכְ ִביל ׁשֶ   !ֶלִחי מֹוִעיל ִלׁשְ
  

א   : ָרָבאָאַמר  ,ֶאלָּ
ָמָתא,    ָעְבִדיַנן ֵליּה ֶלִחי ְלִפיְתָחא ּדְ

י ַנִמי  י ֵליּה ֶלִחי ְלָמָתא, ְמַהּנֵ ְמַהּנֵ ִמּגֹו ּדִ   ָלְרָחָבה. ּדְ
  

ְך  ָמָתא ּגּוָפּה  :ִהְלּכָ ֵרי,  - ִטְלטּוֵלי ּבְ   ׁשָ
ְרָחָבה ּגּוָפּה  ֵרי –ִטְלטּוֵלי ּבָ     ,ׁשָ

ָתא ִלְרָחָבה ּוֵמְרָחָבה ְלָמָתא  ִליֵגי –ִמּמָ ּה  ּפְ    :ָרִביָנאוְ  ַרב ַאָחאּבָ
  ,ָאַסר :ַחד

ֵרי :ְוַחד    .ׁשָ
  

ֵרי    כה,א ׁשָ א ּדִ  -ַמאן ּדְ ָהא ֵליּכָ    ,ּיּוִריןּדְ
ָאַסר  ּיּוִרין -ּוַמאן ּדְ ּה ּדִ ָהֵוי ּבָ   ְוָאֵתי ְלַטְלטּוֵלי.  ,ִזיְמִנין ּדְ

  
  

  רש"י
. יותר מבית סאתים הוה ולא ההיא רחבה

   הוקפה לדירה:
   . שם מקום:פום הרא

. למבוי שבעיר שכלה חד גיסא פתוח למתא
   לרחבה זו:

   . דיורין היו בו:שביל של כרמים
לכולהו שהרי רחבה זו . למשריהו היכי יעביד

כרמלית היא ואוסרת כל המבוי ואת השביל שיש 
לו שלש מחיצות דהא גודא דהרא מחיצה 
מעלייתא היא שגובהה עשרה אבל הרחבה 
אוסרתן לפי שפרוצין הן במילואן לכרמלית והא 
דאמרין בפ''ק (ד' ז.) אם היה מבוי כלה לרחבה 

ן אין צריך כלום במוקפת לדירה והיו בה דיורי
קאמר כדמפליג התם בין עירבו ללא עירבו אבל 
רחבה כרמלית אסור כדאמרין בההיא שמעתא 

   בקעה מכאן ובקעה מכאן כו':
. להתיר את כולם שהיו רוצין היכי יעביד

מעכשיו להשתמש בהם בי העיר ולהיותה 
מוקפת לדירה ושוב לא תיהוי כרמלית ותהא 

סוף היא בכולן מותרת ואמרין לעיל הוקף ולב
פתח לא מהי וגדר של אבים היתה רחבה זו 
מוקפת וקשה להם לפרוץ פירצה יותר מעשר 
ולגדרה לדירה אדעתא דלישתמשו בה בי מבוי 
ושביל מהשתא וליהוי כפתח ולבסוף הוקף 

   כדשמואל:
   . של קים:יעביד ליה מחיצה

. כלומר להו שביל כמוסף על אגודא דהרא
ד ויהוי הך מחיצה הרחבה דיהוי רחבה ושביל ח

דעבדין בשביל אדעתא דדירה דלישתמשו 
מהשתא בי שביל ברחבה כאילו עבדין לה 

   ברחבה גופה לדירה דהוי פתח ולבסוף הוקף:
. כיון דגודא אין עושין מחיצה על גבי מחיצה

גבוהה עשרה כל מה שמוסיפין עליה הגבהת 
אותה מחיצה עצמה הויא שהרי אם היה מגביה 

הרחבה לדירה לא מהי עד שיפרוץ כל מחיצת 
   בה פירצה האוסרתה ויחזור ויגדור לדירה:

ליעביד ליה צורת הפתח אפומא דשביל של 
. דפתוח לרחבה דמגו דמהי לשביל שלא כרמים

יהא פרוץ לרחבה שאפילו היה פתוח לרה''ר 
מועיל לו ליהי מי לרחבה להיות לה תוספת זה 

   היקף לדירה:
שתות מן העיר דרך מבוי . הבאין לאתו גמלי

   לרחבה ומשם לשביל ולהר:
. שהיה פתח השביל צר להן ועכשיו שדיין ליה

   הוא דוחקן:
. העוץ בארץ ועביו משהו ואין גמלין וגעין לחי
   בו:

. לטלטל בו דלא הוי השתא דמיגו דמהי לשביל
   פרוץ לכרמלית:

. להיות לה היקף לדירה מהי מי לרחבה
ה ובלאו מיגו לא מישתריא ויתירה לטלטל ב

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:
. דלא סליק לגודא לשביל של כרמים דעלמא

דהרא והוי ליה כמבוי מפולש ויאמרו שאין 
   צריך תיקון אלא בראשו אחד כי האי:

. לטלטל במבוי כדאמרין דמיגו דמהי למתא
בפרק קמא (דף ז.) סרטיא מכאן ובקעה מכאן 
עושה צורת הפתח מכאן ולחי או קורה מכאן 
והכא מי ליעבדו בראש המבוי הפתוח לרשות 
הרבים צורת פתח והאי לחי דלצד הרחבה שרי 

   ליה:
. דהא שרין לה בהאי טלטולי במתא גופה שרי

והרחבה אסורים זה עם זה  לחי ואפילו היא
שיהן משתמשין לעצמן כשתי חצירות ופתח 

   בייהן וכן ברחבה גופה:
. שיאסרו על. בי מבוי הלכך דלית בה דיורין

רשות בי מבוי הוא ובי שביל לא אסרי עלה 
דהוי כחצר קטה שפרצה לגדולה דגדולה 
מותרת וקטה אסורה ושביל לא מתקין ליה 

  לחי מועיל לשביל דעלמא:גזרה שמא יאמרו 
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        כה, אכה, אכה, אכה, א .39
י ֲעִקיָבא"[    :אֹוֵמר ַרּבִ

ּה ֶאָחד ִמּכֹל ֵאּלּו  תֹוָכּה, -ֲאִפילּו ֵאין ּבָ    ְמַטְלְטִלין ּבְ
יַרִיים ַעל ה ְוׁשִ ְבִעים ַאּמָ ּה ׁשִ ֵהא ּבָ ּיְ יַרִיים ּוִבְלַבד ׁשֶ ה ְוׁשִ ְבִעים ַאּמָ    ."ׁשִ

...  
יָביוְ  מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרב ּבֵ   : ׁשְ

י ֲעִקיָבא ַרּבִ   .]ֲהָלָכה ּכְ
  

ף יֹוֵתר ִמ  ף לְ ַקְרּפֵ ּלא הּוּקַ ית ָסאַתִים ׁשֶ   יָרה ּוָבא ְלַמֲעטֹו, ִד ּבֵ
ִאיָלנֹות     .ָלא ָהֵוי ִמיעּוט -ִמיֲעטֹו ּבְ

ָנה ּבֹו ַעּמוּ  ָעה ּבָ ָרה ְוָרָחב ַאְרּבָ בֹוהַּ ֲעׂשָ   ָהֵוי ִמיעּוט.  -ד ּגָ
לֹ ְ חֹות ִמׁשּ ה ּפָ   ָלא ָהֵוי ִמיעּוט.  -ׁשָ

לֹ ְ ָעהִמׁשּ ה ְוַעד ַאְרּבָ    :ׁשָ
ה   ָאַמר: ָהֵוי ִמיעּוט,  ַרּבָ

  ָאַמר: ָלא ָהֵוי ִמיעּוט.  ָרָבאוְ 
  
ה" ָהא ָנֵפיק ֵליּה ִמּתוֹ  -  "ָאַמר: ָהֵוי ִמיעּוט ַרּבָ   ַרת ָלבּוד. ּדְ
ָעה - "ָאַמר: ָלא ָהֵוי ִמיעּוט ָרָבא" ָלא ָהֵוי ָמקֹום ַאְרּבָ יָון ּדְ יב ,ּכֵ    .ָלא ֲחׁשִ
  
  

ָעה ה  ,ִהְרִחיק ִמן ַהּכֹוֶתל ַאְרּבָ ה ְמִחיּצָ    .הֹוִעיל –ְוָעׂשָ
לֹ ְ חֹות ִמׁשּ ה ּפָ   לֹא הֹוִעיל.  -ׁשָ

לֹ ְ ָעהִמׁשּ ה ְוַעד ַאְרּבָ    :ׁשָ
ה   ,לָאַמר: הֹוִעי ַרּבָ
  ָאַמר: ֵאינֹו מֹוִעיל.  ָרָבא

  
ה" ָהא ָנֵפיק ֵליּה ִמּתֹוַרת ָלבּוד.  - "ָאַמר: הֹוִעיל ַרּבָ   ּדְ
יב.  -" ָאַמר: ֵאינֹו מֹוִעיל ָרָבא" ָעה, ָלא ֲחׁשִ ָלא ָהֵוי ָמקֹום ַאְרּבָ יָון ּדְ   ּכֵ
  
  

יִמי א.  ַרב ׂשִ   ַמְתֵני ְלקּולָּ
  
  

ְפֵני ַעְצמֹו ָטח ּבֹו ִטיט, ְוָיכֹול ַלֲעמֹוד 67    .ָהֵוי ִמיעּוט -ּבִ
ְפֵני ַעְצמוֹ     :ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעמֹוד ּבִ

ה    ,ָאַמר: ָהֵוי ִמיעּוט ַרּבָ
  ָאַמר: ָלא ָהֵוי ִמיעּוט.  ָרָבא

  
ה" א ִמיָהא ָקֵאי.  - " ָאַמר: ָהֵוי ִמיעּוט ַרּבָ תָּ   ָהׁשְ
יָון  - " ָאַמר: ָלא ָהֵוי ִמיעּוט ָרָבא" ְפֵני ַעְצמֹו, לֹא ּכְ לֹא ָיכֹול לְ ּדְ ּכֵ   לּום הּוא. ֵמיַקם ּבִ
  
  

ה  ה ְמִחיּצָ ָעה ְוָעׂשָ ל ַאְרּבָ   הֹוִעיל.  -ִהְרִחיק ִמן ַהּתֵ
לֹ ְ חֹות ִמׁשּ הּפָ    ,ׁשָ

ל ַפת ַהּתֵ    :אֹו ַעל ׂשְ
א    :ַרב ַהְמנּוָנאוְ  ַרב ִחְסּדָ

  ַחד ָאַמר: הֹוִעיל, 
  ְוַחד ָאַמר: לֹא הֹוִעיל. 

  
ים ּיֵ ְסּתַ א ָאַמרַרב ִח ּדְ  ּתִ   , "הֹוִעיל" :ְסּדָ

                                                             
 דברי רב שימי.חילקו לפי רשי שהוי פיסקה חדשה. ויש מהראשוים הסוברים שפסקה זו המשך ל 67

  רש"י
. דדרך באילות לא הוי מיעוט

קרפף להיות בו אילות ולא 
   בטיל ליה היקף קמא:

. ואפילו באמצע בה בו עמוד
   ובכך תמעט מבית סאתים:

. אפילו פחות מג' טפחים
תמעט מבית סאתים כמאן 

   דליתיה דמי:
. דהא פקא ליה מתורת לבוד

עלמא כלומר דהא חשיב ליה ג' ב
 ''למיפק מתורת לבוד הלכך ה

   חשיבי ולא בטיל:
. של קרפף ד' הרחיק מן הכותל

   טפחים ועשה מחיצה לדירה:
. מחיצה זו להיות היקף הועיל

   חדש והוי פתח ולבסוף הוקף:
. דהוי פחות מג' לא הועיל

כמחיצה על גבי מחיצה ולא 
בתמעט מבית סאתים מיירי 
מדלא קט מיעוט ואיו מיעוט 

י תמעט ודאי הוי מיעוט דא
שאפילו הוסיף על עובי הכתלים 
עד שתמעט שפיר דמי כדלקמן 
אלא למיהוי פתח ולבסוף הוקף 

   מיירי:
. להך פלוגתא מתי לקולא

דלעיל ואמר דבשלשה דפק ליה 
מתורת לבוד כולהו מודו דעמוד 
הוי מיעוט ומחיצה הויא מחיצה 
לדירה ולא כמוסיף ובפחות 

   משלשה פליגי:
. והוסיף על עובי טח בטיט

הכתלים עד שתמעט והאי לאו 
רבה בר שימי קאמר לה אלא 

   מילתא באפי פשיה היא:
. הטיט בפי עצמו ויכול לעמוד

שעשוי בעובי שאפילו יטל כותל 
הראשון יכול זה לעמוד: הוי 

  מיעוט ולא הוי מיעוט גרס 
. שבקרפף הרחיק מן התל הכא:

ר ויש מן התל עד המחיצה יות
מבית סאתים הרבה ועשה 
מחיצה לדירה אצל התל ברחוק 
ד' טפחים ועדיין יש יותר מבית 
סאתים בין ישה לחדשה אבל 

. והכל הועיל זו לדירה עשאה:
   מותר:

. דהויא מחיצה על גבי לא הועיל
   מחיצה:

. דקסבר: וחד אמר הועיל
מחיצה ע''ג מחיצה מהיא 

  להיות היקף לדירה:
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ִאְתַמר:    ּדְ
ה,  י ְמִחיּצָ ּבֵ ה ַעל ּגַ ה ְמִחיּצָ   ָהעֹוׂשֶ

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ת  ּבָ ׁשַ   הֹוִעיל,  - ּבְ

ר  ִנְכֵסי ַהּגֵ   לֹא ָקָנה.  -ּבְ
תוְ  ׁשֶ   ָאַמר:  ַרב ׁשֵ

ׁשַ  ת ַנִמי לֹא הֹוִעיל. ַאף ּבְ   ּבָ
ים ּיֵ ְסּתַ    .ּתִ

   
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

הֹוִעיל.  ל ׁשֶ ה ַעל ַהּתֵ ה ְמִחיּצָ ִאם ָעׂשָ ת ׁשֶ ׁשֶ   ּומֹוֶדה ִלי ַרב ׁשֵ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ר. ְמ הֹוִאיל ּוַבֲאִויר    ִחיּצֹות ָהֶעְליֹונֹות הּוא ּדָ
  
  

  רש"י
ת ואין לו יורשין . שמבכסי הגר

אין זו חזקה לקות ואם בא 
   אחר והחזיק בהן קה האחרון:

. כגון לעין היקף לדירה בשבת
שבתחילה היתה מחיצה הוגת 

   אלא שלא הוקפה לדירה:
הכי גרסין מודה לי רב ששת 

. שאם עשה מחיצה על התל
ולא גרסי' על שפת והכי פירושו 
אף על גב דפליג ואמר דלא 

ף בהכי הייו מישתרי קרפ
טעמא שהדר בקרפף באויר 
מחיצות החתוות דר אבל אם 
היה תל יותר מבית סאתים 
ועשה מחיצות סביב עליו 

   להשתמש על גובה התל:
. והדר על התל דר באויר הואיל

מחיצות העליוות ולא מהי ליה 
תחתוות מידי הלכך לאו 

   מחיצה על גבי מחיצה היא:
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ֵעי  ר ָחָנהּבָ ר ּבַ ה ּבַ   : ַרּבָ

ְחּתֹונֹות,  ימֹותוְ ִנְבְלעּו ְמִחיּצֹות ַהּתַ   ַמהּו?  - ָהֶעְליֹונֹות ַקּיָ
  

  ְלַמאי? 
  

ר יָרָאהּדְ ַהְיינּו  -  ִאי ְלִנְכֵסי ַהּגֵ   .ִיְרְמָיה ּבִ
   

יָרָאהָאַמר ּדְ    :ַרב ְיהּוָדהֲאַמר  ִיְרְמָיה ּבִ
א,  ּה ּפּוְרּתָ ָרֵאל ַאֲחִריָנא ָרַפק ּבָ ֵגר, ְוֲאָתא ִיׂשְ ַאְרָעא ּדְ יָלא ּדְ א ַאּפִ ָדא ִליְפּתָ ׁשָ   ַהאי ַמאן ּדְ

ְתָרא    , ָקֵני -ּבַ
א     .ָלא ָקֵני -ַקּמָ

   ?ַמאי ַטְעָמא
ָדא  ׁשָ ָנא ּדְ ִעיּדְ ַבח -ּבְ    ,ָלא ָקא ׁשְ

ְבָחא  י ָקא ׁשַ ָחא -ּכִ ּבַ יָלא ָקא ַמׁשְ    !ִמּמֵ
  

א ת ,ְוֶאלָּ ּבָ ת. ָהֵוי  - ְלִעְנַין ׁשַ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ֲעׂשָ ה ַהּנַ   ְמִחיּצָ
ְנָיא    :ְוּתַ

ת, ּבֵ " ּבָ ׁשַ ה ּבְ ֲעׂשָ ה ַהּנַ ל ְמִחיּצָ ֵמִזיד ּכָ ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ה -ין ּבְ ָמּה ְמִחיּצָ    !"ׁשְ
  

   :ָלאו ִאיְתַמר ֲעָלּה 
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

א ִלְזרֹוק, ֲאָבל ְלַטְלֵטל  נּו ֶאלָּ    !ָאסּור –לֹא ׁשָ
  

י ִאיְתַמר  ִזיד ִאיְתַמר ,ַרב ַנְחָמןּדְ ּכִ    .ַאּמֵ
  
  

ּבֵ  ה ַעל ּגַ ָעְבָדה ְמִחיּצָ ָתא ּדְ ר. ַהִהיא ִאיּתְ ִנְכֵסי ַהּגֵ ה ּבְ   י ְמִחיּצָ
א.  ּה ּפּוְרּתָ ְבָרא, ְרַפק ּבָ   ֲאָתא ַההּוא ּגַ

יּה    , ַרב ַנְחָמןּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ
ָיֵדיּה    .אֹוְקָמא ּבְ

יּה.    ֲאַתת ִאיִהי ְוָקא ָצְווָחא ַקּמֵ
י ִקי ֱאיָנׁשֵ ְדַמַחּזְ ָלא ַמְחַזַקּתְ ּכִ    .ֲאַמר ָלּה: ַמאי ִאיֲעִביד ָלְך, ּדְ

  
  
  
  

  רש"י
חיצה על . למ''ד אין מבעי רבה

גבי מחיצה בלעו התחתוות 
בקרקע שהיה העפר רך ותיחוח 
וחבט הכותל בבת אחת בשבת 
ולא פל אלא בלע והעליוות 

   קיימות מהו:
. קא מיבעיא ליה אי לכסי הגר

אי לא קדם אחר והחזיק בהן 
עד שבלעו התחתוות ומצא 
שאין בו אלא מחיצות שעשה לו 

   זה ומעכשיו קוי לו:
. טע לפת יפתא אפילאדשדא ל

בגומא שמצא בקרקע הגר ולא 
חפרה הוא דאי חפרה במכוש 

   ראשון קה:
. ולאו חזקה היא לא קא שבח

ואן על גדר ופרץ כל שהוא תן 
(ב''ב דף מב.) מידי דמהי הוי 

   חזקה:
. וההיא שעתא לאו ממילא שבח

איהו מחזיק בה אלא לפת הוא 
דשבח ואזיל והכא מי כיון 

דהחזיק לאו חזקה דבשעתא 
היא כי הדור הוו מחיצות 
ממילא הוא דהוו ולא איהו 

   דעביד:
. אי משתרי אלא לעין שבת

בעליוות שהיו בטילות עד 
   עכשיו:
   . לחומרא:לזרוק
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        בבבב- - - - כה, אכה, אכה, אכה, א .41
לֹ ית ׁשָ ף ּבֵ ית ְסָאה ,ׁש ַקְרּפֵ    :ְוֵקיָרה ּבֹו ּבֵ

  ָאַמר:  ָרָבא
רֹו.    ֲאִויר ֵקירּויֹו ְמַייּתְ

י ֵזיָראוְ    ָאַמר:  ַרּבִ
רֹו.    ֵאין ֲאִויר ֵקירּויֹו ְמַייּתְ

  
א  ְפלּוְגּתָ י ֵזיָרא ּבִ ְלֵגי. ּדְ ֵליָמא ָרָבא ְוַרּבִ מּוֵאל ָקא ִמיּפְ   ַרב ּוׁשְ

ִא     :ְתַמרּדְ
   :ְקָעהִב ּבְ ַאְכַסְדָרה 

  ָאַמר:  ַרב
כ ר ְלַטְלֵטל ּבְ ּה. מּוּתָ   ּולָּ

מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
ע ַאּמֹות.  ַאְרּבַ א ּבְ   ֵאין ְמַטְלְטִלין ֶאלָּ

  
ר ְלַטְלֵטל  ַרב" ּה כּבְ ָאַמר: מּוּתָ ְקָרה יֹוֵרד ְוסֹוֵתם.  - "ּולָּ י ּתִ   ָאְמִריַנן ּפִ
מּוֵאלוּ " ע ַאּמֹותָאַמר:  ׁשְ ַאְרּבַ א ּבְ ְקָרה יֹוֵרד ְוסֹוֵתם.  -" ֵאין ְמַטְלְטִלין ֶאלָּ י ּתִ   ָלא ָאְמִריַנן ּפִ
  

י ַאְכַסְדָרה   כה,ב ֲעִביָדא ּכִ   !ָהִכי ַנִמי - ִאי ּדַ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
י אּוְרִזיָלא.  ָעְבָדּה ּכִ   ּדְ

  
י ֵזיָראָאַמר     : ַרּבִ

ף ַקְרּפֵ ְמלֹואֹו ֶלָחֵצר  ּומֹוִדיָנא ּבְ ְפַרץ ּבִ ּנִ ָאסּור.  - ׁשֶ   ׁשֶ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

רֹו.    הֹוִאיל ַוֲאִויר ָחֵצר ְמַייּתְ
  

  : ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 
ר לֹו    !אֹוְסרֹו? -ְוִכי ֲאִויר ַהּמּוּתָ

  
ֵייֲאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ַמאן?    ּכְ
ְמעֹון.  י ׁשִ ַרּבִ   ּכְ

ְמעֹון ַנִמי י ׁשִ א ֲאִויר ְמקֹום ְמִחיּצֹותָהא ִאי ,ְלַרּבִ    .ּכָ
  
אָאַמר ּדְ     :ַרב ִחְסּדָ

ְמלֹואֹו ֶלָחֵצרַקְרּפֵ  ְפַרץ ּבִ ּנִ    ,ף ׁשֶ
ֶרת –ָחֵצר     ,מּוּתֶ
  ָאסּור.  -ף ְוַקְרּפֵ 

  
  ָחֵצר ַמאי ַטְעָמא? 

יּפּוֵפי ִאית ֵליּה ּגִ     ,ּדְ
ָכאְוָהא ִזיְמִנין  ַחּתְ ָלּה ִאיּפְ ּכַ ַמׁשְ   !ּדְ

  
א, ִמ  ָאְמִריַנןֶאלָּ ּום ּדְ רֹו,     :ׁשּ   ֶזה ֲאִויר ְמִחיּצֹות ְמַייּתְ

רֹו.    ְוֶזה ֵאין ֲאִויר ְמִחיּצֹות ְמַייּתְ

  רש"י
   . קירוי גג:וקירה בו בית סאה

. סאה אויר קירויו מייתרו
המקורה מיחשבה בהדי אידך 
כאילו לא קירוהו ואכתי הוי 

   מבית סאתים: יותר
. אין אויר קירויו מייתרו
   דאמרין פי תקרה יורד וסותם:

. מקורה בגג חלק אכסדרה
כעליות שלו ואיו משופע והיא 

  קירוי שבכל הש''ס:
''אפי' רבה מודה כרב דפי ה .

   תקרה יורד וסותם:
. דפליג רבה דעביד קירוי והכא

כי אורזילא יציע גג משופע 
   דליכא פה:
   . בית סאתים:רפףומודיא בק

. שאויר שפרץ במלואו לחצר
חצר מייתרו ועושהו יותר מבית 
סאתים ואסור וגבי קירוי 
דשריא משום פי תקרה יורד 

   וסותם:
. והרי וכי אויר המותר לו אוסרו

חצר זו מתחילה היתה מותרת 
לטלטל הימה לקרפף כר' 
שמעון ועכשיו שפרץ למקום 
המותר לו אסר לו ומשום 

ליכא למימר דהא כל חצר  ייתור
   מוקפת לדירה הוי:

. הוי אויר המותר לו כמאן
   כר''ש:

. מיתסר קרפף משום לר''ש מי
מקום מחיצות שיטלו ויתוסף 
על האויר ועושהו יותר מבית 
סאתים שבתחילה היתה בית 
סאתים מצומצם: ופרצה חצר 
   כגדו לא גרס בכולה שמעתתא:

. ואי לאו הכי דאיכא גיפופי
סרי אהדדי וכרבן דפליגי א

אדר' שמעון קט לה ובשאין 
הפרצה יתירה על עשר אמאי 
קט היתר בחצר ואיסור בקרפף 
והא מצי למימר מי איפכא כגון 
שקרפף גדול מן החצר דהוי 
לחצר מילואה ובקרפף איכא 

   גיפופי:
. מדקט איסור בקרפף אלא

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 
למיקט איפכא דכי הוי חצר 
מלואו ובקרפף גיפופי תרוייהו 
משתרו דכר''ש ס''ל דכולהו 
רשות אחת הן וייתור בקרפף 

   מי ליכא הואיל ואיכא גיפופי:
. זה אויר מחיצות מייתרו

יתור וקרפף ייתור קאסר ביה י
דמקום מחיצה ואילו ייתור 
דאויר חצר לא אסר ליה דחצר 
מוקפת לדירה הוי ולא הוי 

   ייתור:
   . חצר:וזה

. אין אויר מחיצות מייתרו
כלומר אין ייתור אוסר בו דחצר 
אית ביה דיורא הלכך אי קיט 

  איפכא לא מיתסר חצר כר''ש:
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ְדָנא.  ַאּפַ ֲהָוה ְסִמיְך ְלגּוָדא ּדְ א ּדַ ּנָ   ַההּוא ּבּוְסּתָ

ְדָנא.  ַאּפַ ַרְייָתא ּדְ   ְנַפל ָאִשיָתא ּבָ
  

יָביָסַבר     :ְלֵמיַמר ַרב ּבֵ
ַוויָ ִליְסמֹוְך ַא    ָתא. אּגּוָדא ּגַ

  
יֲאַמר ֵליּה  ּפִ   : ַרב ּפַ

י מּוַליָיאָתא ָאתּו ִמּמּוָלֵאי ָאְמִריתּו ִמילֵּ ּום ּדְ   ?!ִמׁשּ
  

אי ֲעִביָדן - ָהָנְך ְמִחיּצֹות    !ְלַבַראי ָלא ֲעִביָדן ,ְלַגּוַ
  
  
  

  רש"י
. פרדס דהוי טוע בוסתא
   אילות:

. א דאפדאדהוי סמוך לגוד
והיא היתה לו היקף לדירה 
אההוא גודא שהיה בו פתח 
פתוח לצד פרדס סמכו היקף 
הפרדס דהוי מוקף לדירה ויותר 

   מבית סאתים הוה:
. הרי יש עוד אגודא גוואי

מחיצות פימות לבית והן יהו 
   מחיצות לפרדס:

. מקוטעים מבית עלי ממולאי
דאביי אבוה דרב ביבי מבית עלי 

' במסכת ר''ה (דף אתא כדאמרי
יח.) מולייתא קטועות בלא 

   רגלים:
. והי דפירצה לבראי לא עבידן

ליכא היקף דירה מיהא ליתא 
בפרדס דהוי יותר מבית 

  סאתים:
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        כו, אכו, אכו, אכו, א    ––––כה, ב כה, ב כה, ב כה, ב  .43
לּוָתא ּבְ  ֲהָוה ֵליּה ְלֵריׁש ּגָ ַווְרְנָקא ּדַ ֵניּה. ַהִהיא ַאּבְ   בּוְסּתָ

ר ִחיָנָנאָאַמר ֵליּה לְ  ְלָמָחר ֵנאכֹול ַנֲהָמא ָהָתם. ַרב הּוָנא ּבַ ָתא, ּדִ ַקּנְ   : ֵלֲעֵביד ָמר ּתַ
לֹ ְ חֹות ִמׁשּ הָאַזל ָעַבד ָקֶנה ָקֶנה ּפָ    .ׁשָ

  
ַלִפיְנהּו. ^ ָרָבאֲאַזל    כו,א   ׁשְ

  
אֲאַזל  ּפָ ֵריּה וְ  ַרב ּפַ ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ ְתֵריּה.  ַרב ְיהֹוׁשֻ   ָנְקִטיְנהּו ִמּבַ

  
  : ָרָבאלְ  ָרִביָנאְלָמָחר ֵאיִתיֵביּה 

ה     :ִעיר" יָבָתּה. מֹוְדִדין ָלּה  -ֲחָדׁשָ   ִמיׁשִ
ָנה    ֵמחֹוָמָתּה.  - ִויׁשָ

ה"ֵאיזֹו ִהיא     ?"ֲחָדׁשָ
ָנה"ְוֵאיזֹו ִהיא    ? "ְיׁשָ

ה  ָבה.  -ֲחָדׁשָ ָפה ּוְלַבּסֹוף ָיׁשְ הּוּקְ   ׁשֶ
ָנה  ָב  -ְיׁשָ ָפהָיׁשְ   . "ה ּוְלַבּסֹוף הּוּקְ

ֵמי ,ְוַהאי ַנִמי ָבה ּדָ ָפה ּוְלַבּסֹוף ָיׁשְ הּוּקְ    !ּכְ
  

אָאַמר ֵליּה  ּפָ    :ָרָבאלְ  ַרב ּפַ
  : ַרב ַאִסיְוָהָאַמר 

ה,  -ְמִחיּצֹות ַאְדְרָכִלין  ָמּה ְמִחיּצָ   לֹא ׁשְ
יָון  :ַאְלָמא   ִלְצִניעּוָתא ֲעִביָדא ָלּה, ּדְ ּכֵ

ה. ָלא ָהְוָיא ְמִח    יּצָ
ִלְצִניעּוָתא ֲעִביָדא - ָהָכא ַנִמי יָון ּדְ ה ,ּכֵ    !ָלא ָהְוָיא ְמִחיּצָ

  
ֵריּה ָאַמר ְו  ַע ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ   : ָרָבאלְ  ַרב ְיהֹוׁשֻ

  : ַרב הּוָנאְוָהָאַמר 
ה ָהֲעׂשּוָיה ְלַנַחת  ה!  - ְמִחיּצָ ָמּה ְמִחיּצָ   לֹא ׁשְ

  
ָהא  ר ֲאבּוּה ּדְ ה ּבַ ּה ְמחֹוָזא ַעְרִסָייָתא ַעְרִסָייָתא ְמָעֵרב ַרּבָ    ,ָלּה ְלכּולָּ

ֵבי ּתֹוֵרי.  יָרא ּדְ ּום ּפִ   ִמׁשּ
ֵבי ּתֹוֵרי יָרא ּדְ ְמָיא ,ְוָהא ּפִ ה ָהֲעׂשּוָיה ְלַנַחת ּדָ ְמִחיּצָ    !ּכִ

  
לּוָתא    :ָקֵרי ֲעַלְייהּו ֵריׁש ּגָ

ה ְלָהַרע ּוְלֵהִטיב לֹא ָיָדעּו"    .כב) (ירמיה ד, 68"ֲחָכִמים ֵהּמָ
  
  

                                                             
ה ְלָהַרע ּוְלֵהיִטיב לֹא  68 ה ֲחָכִמים ֵהּמָ ה ְולֹא ְנבֹוִנים ֵהּמָ ִנים ְסָכִלים ֵהּמָ י אֹוִתי לֹא ָיָדעּו ּבָ י ֱאִויל ַעּמִ   ָיָדעוּ ּכִ

  רש"י
. אילן שצילו מרובה ווטעין אותו השרים אבוורקי

ועושין אצטבאות תחתיו סביבותיו להתלון תחתיו 
   בימות החמה ולשמח שם:

ויותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה  .בבוסתא
   היה הפרדס:

   . תחת האילן:אכול המא התם
. היקף כגון עבד קה קה פחות משלשה טפחים

מחיצות קים ד' מחיצות כחדר להיח שם בלילה 
המאכל ולדור שם השומר ולמחר יטלטלו בכל 

   הפרדס דהא אית ביה שומירה ובית דירה:
   א:. דלא ס''ל הא תקתשלפיהו

   . שלא יחזור רב הוא ויתקם:קטיהו מבתריה
   . לסיועיה דשפיר עבד:איתיביה

. אם מוקפת חומה עיר חדשה מודדין לה מישיבתה
ואיה מיושבת כולה כשבא למדוד תחומיה לא 
ימדוד לה מן החומה אלא מן הבתים דחומתה לאו 
חומה היא לשוויה כולה כד' אמות הואיל וישיבתה 

מתה לישיבתה אבל ישה שישובה חדשה שקדמה חו
   ישה וקדם לחומתה מודדין לה מחומתה:

. האי פרדס הרי הוקף ימים רבים והך והאי מי
השומירה עשה עכשיו והיקף הפרדס לא אדעתא 

   דהך דירה הוה ודמי כי הוקף ולבסוף ישב:
   . לסיועיה:א''ל רב פפא לרבא

. באים שעושים מחיצה לצל סביבותיהם אדרכלין
   שבוים בחמה:כ

. ולמחר סתרי לה לאו כלום כיון דלציעותא היא
היא והא מי לציעותא דיום ולילה בעלמא היא 
דעבידא ולאו דירה היא: לחת שלא לדור שם אלא 

   להשתמר מה שייחו שם:
. שכוות שכוות לבד ובכל שכוה היו ערסייתא

מבואות הרבה ולא התיר את העיר כולה ביחד 
ה עיר קטה שאין כסין בה ששים ואע''פ שהית

ריבוא ותן לקמן (דף ט.) עיר של יחיד מערבין את 
כולה והייו של יחיד שאיה דומה לדגלי מדבר של 

   ששים ריבוא:
. שוחה עמוקה היתה בין משום פירא דבי תורי

שכוה לשכוה ושם היו מיחין גרעיי תמרים 
של  לאכול השוורים והעיר אין לה חומה ומבואות

(בין) [בתי] השכוות מפולשים ועשו מחיצות לראשי 
המבואות לכל צד שחוץ לעיר להשתמר הגרעיין ולא 
חשיב ליה מחיצה לצרף את המבואות ולעשות העיר 

   אחת ואע''פ שמחיצה של קיימא היתה:
. שוחה כמו פירא דכוורי במס' תעית (דף כד.) פירא

איה והך מחיצה דרב הוא כעשויה לחת דמיא ש
   עשית לדירה תמיד לצאת ולבא בה:

. לאסור ובתשובת הגאוים מצאתיה בלשון להרע
אחר וישר בעיי מאד ההוא בוסתא קרפף יותר 
מבית סאתים שלא הוקף לדירה הוה ואבוורקא 
כמין אכסדרה או קובה שבוין המלכים בתוך פרדס 
שלהן ועומד באמצע פרדס ולא הוצרך ריש גלותא 

פתח בוסתא שהיה אצל הבית עד אלא לטלטל מ
האבוורקא ועבד רב הוא בר חיא כמין שביל מן 
הפתח עד האבוורקא גדר מכאן וגדר מכאן בקה 
קה פחות מג' להפסיק בין הדרך לבוסתא ויטלטל 
באותו שביל ורבא כי שלפיהו לא לאסור אלא 
להקל עליו דס''ל דשרי לטלטולי בכולה בוסתא 

אבוורקא בבוסתא שויה לכולה דכיון דבה ליה 
בוסתא חצר לאבוורקא והוי מוקף לדירה ואתו 
תלמידי דרבא רב פפא ורב הוא בריה דרב יהושע 
קטיהו דלא ליהדר רב הוא בר חיא וליתקיהו 
וההיא שעתא לא אדכור להו דלאו שפיר עביד 
דשלפיהו ולמחר אדכור ואותבוה כדאמר למחר 

עיר חדשה כו' והאי בוסתא  איתיביה רביא לרבא
מי כהוקף ולבסוף ישב דמי שקודם טיעתו מקיפין 
אותו ולאחר שגדל האילן עשו האבוורקא סביב 
הלכך שפיר עבד רב הוא בר חיא ורב פפא אותביה 
ממחיצת אדרכלין דהא מחיצה דאבוורקא מי 
לציעות עבידא וכן לחת להשתמש להיח בה 

פושטים שם ושאר כלי טליתותיהן ולבושיהן ש
תשמישם קרי עלייהו על רב פפא ורב הוא בריה 
דרב יהושע שלא זכרו אתמול וסתרו תיקוו של רב 
הוא בר חיא ועכשיו עשו חכמים לאסור עליו 

  ולהיטיב לא ידעו אתמול וכן עיקר:



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

142  

        כו, אכו, אכו, אכו, א .44
י ֶאְלַעאיָאַמר "   :ַרּבִ

י ֵמ  ַמְעתִּ י ֱאִליֶעֶזרׁשָ ית ּכֹורַרּבִ   . ": ַוֲאִפיּלּו ּבֵ
  
  ֲחַנְנָיה, לֹא כַּ ּדְ 

ַתְנָיא    :ּדְ
  אֹוֵמר:  ֲחַנְנָיה"

ל ֶמֶלךְ  ַאְסְטַרִטָיא ׁשֶ ִעים ְסָאה ּכְ   . "ַוֲאִפיּלּו ִהיא ַאְרּבָ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
נֵ  ְרׁשּו,  יֶהםּוׁשְ   ִמְקָרא ֶאָחד ּדָ

ֱאַמר ּנֶ ְעָיהּו לֹא ָיָצא  :ׁשֶ יכֹוָנה"ַוְיִהי ְיׁשַ    ,(מלכים ב' כ, ד) 69"ָחֵצר ַהתִּ
ִתיב   , "ָחֵצר" :, ְוָקֵריַנן"ָהִעיר" :ּכְ

ינֹוִנּיֹות.  ֲעָיירֹות ּבֵ ָהיּו ּכַ ל ֶמֶלְך ׁשֶ אן ְלִאיְסְטַרִטָיא ׁשֶ   ִמּכָ
  

ְל  ַמאי ָקִמיּפְ    ?ֵגיּבְ
  

י ית ּכֹורָמר ָסַבר: ֲעָיירֹות ּבֵ    ,נֹוִנּיֹות ָהְוָיין ּבֵ
ִעים ְסָאה ָהְוָיין.    ּוָמר ָסַבר: ַאְרּבָ

  
ְעָיהוּ  ֵעי ָהָתם?  ,ִויׁשַ   ַמאי ּבָ

  
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

ְעָיהּו  ה, ְוָהַלְך ְיׁשַ ָחָלה ִחְזִקּיָ ד ׁשֶ ְתחֹו.  70יבהֹוׁשִ ְל ְמַלּמֵ יָבה ַעל ּפִ   ְיׁשִ
ְתחֹו.  יָבה ַעל ּפִ יִבין ְיׁשִ ּמֹוׁשִ ָחָלה, ׁשֶ אן ְלַתְלִמיד ָחָכם ׁשֶ   ִמּכָ

  
ָתא ִהיא    ,ְוָלאו ִמילְּ

ָטן.  יּה ׂשָ יְלָמא ָאֵתי ְלִאיְגרּוֵיי ּבֵ   ּדִ
  
  

                                                             
ְעָיהּו לֹא ָיָצא  69 יכָֹנה ּוְד ַוְיִהי ְיׁשַ  ַבר ְיהָוה ָהָיה ֵאָליו ֵלאמֹרָחֵצר ַהתִּ
 ע"פ גירסת עין יעקב ועוד. 70

  רש"י
. רחבה כאיסטרטיא של מלכים

שאחורי פלטין ושם היו 
מטיילים תמיד אלמא איכא 

   דירה בהכי:
   . ר' אלעאי וחיה:ושיהן

. אחרי פלטין של התיכוה
חזקיה דאי חצר שלפי בתים 
הואי החיצוה הוה קרי לה 
ואע''ג דגדולה היא כעיר קרי לה 

   חצר ולא הוקפה לדירה:
. ברחבה שאחורי מאי בעי התם

   פלטין שאיה לדרך יציאה:
. של תלמידים להושיב ישיבה

ו שלא לעסוק בתורה על פתח
יהא רשות למלאך המות ליכס 

   שם:
. מלאך המות דכי חזי שטן

  (דמיצו בהדי הדדי מיגרי בהו):
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        בבבב- - - - כו, אכו, אכו, אכו, א .45
י ֶאְלַעאיָאַמר [   : ַרּבִ

י ֵמ  ַמְעתִּ י ׁשָ   ...] ֱאִליֶעֶזרַרּבִ
י ֵהיֶמּנּו: ְוֵכ " ַמְעתִּ   ן ׁשָ

י ָחֵצר יתוֹ  ,ַאְנׁשֵ ַכח ֶאָחד ְולֹא ֵעיֵרב ּבֵ ָ ׁשּ ַהְכִניס ּוְלהֹוִציא, [ ָאסּור - ׁשֶ   ִמּלְ
ר -ֲאָבל ָלֶהם    ]."מּותָּ

  
  : ְוָהְתַנן

יתֹו ָאסּור ְלהֹוִציא ּוְלַהְכִניס לֹו ְוָלֶהן"   ! (סט:) "ּבֵ
  

ר ְיהּוָדהַרב הּוָנא ָאַמר  תַר ָאַמר  71ּבַ ׁשֶ   : ב ׁשֵ
ָיא   :ָלא ַקׁשְ

י ֱאִליֶעֶזר -ָהא    כו,ב   , ַרּבִ
ַנן –ְוָהא    . ַרּבָ

יְמֵצי לֹוַמר ּתִ ׁשֶ   : ּכְ
י ֱאִליֶעֶזרְלִדְבֵרי  יֵטל.  -ַהְמַבֵטל ְרׁשּות ֲחֵצירֹו  :ַרּבִ יתֹו ּבִ   ְרׁשּות ּבֵ

ַנןלְ  ל ְרׁשּות ֲחֵצירֹו  :ַרּבָ ל -ַהְמַבּטֵ יּטֵ יתֹו לֹא ּבִ   . ְרׁשּות ּבֵ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

  : ַרֲחָבהָאַמר 
ר ִחיָנָנאֲאָנא וְ  ְרִגיְמָנא:  ַרב הּוָנא ּבַ   ּתַ

ָחֵצר ֶאָחד רּוִין ּבְ ׁשְ ה ׁשֶ א ַלֲחִמׁשָ ַכח ֶאָחד ֵמֶהן ְולֹא ֵעיַרב,  ,לֹא ִנְצְרָכא ֶאלָּ   ְוׁשָ
י ֱאִליֶעֶזרְלִדְבֵרי  ל ְרׁשּותֹו, ֵאין ָצִריְך ְלַב  - ַרּבִ הּוא ְמַבּטֵ ׁשֶ ל ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ּכְ   ּטֵ

ַנןלְ  ל ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד.  - ַרּבָ ל ְרׁשּותֹו, ָצִריְך ְלַבּטֵ הּוא ְמַבּטֵ ׁשֶ   ּכְ
  

ַמאן ַאְזָלא ָהא  ַתְנָיאּכְ   : ּדְ
רּויִ  ׁשְ ה ׁשֶ ַכח ֶאָחד ֵמֶהן ְולֹא ֵעיַרב,  ם"ֲחִמׁשָ ָחֵצר ֶאָחד, ְוׁשָ   ּבְ

ל ְרׁשּותֹו  הּוא ְמַבטֵּ ׁשֶ ל ְרׁשּות ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד" ֵאין -ּכְ   ? ָצִריְך ְלַבטֵּ
ַמאן?    ּכְ

  
י ֱאִליֶעֶזרכְּ    . ַרּבִ
  

ֲהָנא   ַמְתֵני ָהִכי.  ַרב ּכַ
  ַמְתֵני ָהִכי:  ַרב ַטְביֹוֵמי

  
ַמאן ַאְזָלא ָהא  ַתְנָיאּכְ   : ּדְ

ַכח ֶאָחד ֵמֶהן ְולֹא ֵעיַרב,  ָחֵצר ֶאָחד, ְוׁשָ רּוִין ּבְ ׁשְ ה ׁשֶ   "ֲחִמׁשָ
ל ְרׁשּותֹו ּכְ  הּוא ְמַבטֵּ ל ְרׁשּות ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד" -ׁשֶ   ? ֵאינֹו ָצִריְך ְלַבטֵּ

ַמאן?    ּכְ
  

ר ְיהּוָדהָאַמר  תָאַמר  ַרב הּוָנא ּבַ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ַמאן? כְּ  י ֱאִליֶעֶזרּכְ   .ַרּבִ
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  רש"י
. ודאי מתי' אשי חצר ששכח אחד מהן כו'

בשביטל להן רשות שהיה לו בחצר מיירי דאי 
לא בטיל אף בחצר אסורים לטלטל מבתיהן 
שהבתים לכל אחד ואחד הן והחצר רשות כולן 

סר עליהן ואשמעין ר' אלעאי וחלקו או
דהמבטל רשות חצירו רשות ביתו מי ביטל 
ועשה אורח אצלן לפיכך אף ביתו מותר להן 
אב''ל הוא אסור להכיס ולהוציא מביתו לחצר 
ואף על פי שהוא מותר להכיס ולהוציא מפתח 
בתיהן לחצר כדתן בפרק הדר (דף סט:) ושלהן 

לחצר מותר לו ולהן כשאר כל אדם הכס 
חבירו ומותר לו להוציא מפתח חבירו לחצר. 
דהא רשותא דחד הוא והכא מי כיון (דבטל 
הוא דירתו) מביתו (מיהא) אסור הוא להוציא 
ולא אמרין כיון דביטל להו רשות ביתו הוי 
ביתו כבתיהן דבשלמא מבתיהן אם הוא מכיס 
ומוציא איכא למימר כאיש בעלמא הוא אבל 

ברשותו הוא ואוסר עליהם  מביתו חוזר ומחזיק
והם עליו כדתן בפרק הדר מי שתן רשותו 

   והוציא בין בשוגג בין במזיד הרי זה אוסר:
. לקמן בפרק הדר ביתו אסור להכיס והא תן

ולהוציא לו ולהן ואמרין התם ביתו הוא 
דאסור להם הא חצירו שריא להוציא מבתיהן 
לחצר שרשותו שולט בה ה''ד אי דלא ביטל 

צירו אמאי שריא ואוקימא בשביטל רשות ח
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:
   . כדאמר רבי אלעאי שמעתי מר''א:מתי' ר''א

. ואע''ג דלא פריש בהדיא רשות ביתו ביטל
ביתו דהא ודאי מתי' בדלא פירש דאי רשות 

פירש לא מצי למימר ר' אלעאי בקשתי לי חבר 
   ולא מצאתי דהא כ''ע מודו דשרי:

. דבהכי פליגי ולמה ליה לרב ששת לומר פשיטא
   כשתימצי לומר:

. אמר רחבה אא ורב הוא בר חיא תרגימא
להאי כשתימצי לומר דרב ששת למאי 

   איצטריך:
. אלא לחמשה ששרוין בחצר כו'ה''ג לא צרכה 

דאשמעין רב ששת לשום לב להבין טעם 
מחלוקתן וללמוד הימו דבר אחר דלר' אליעזר 
מבטל בעין יפה מבטל ולא אמרין חצר דגלי גלי 
בית דלא גלי לא גלי וילף מיה דהיכא דבטיל 
לחד מיייהו בטיל לכולהו ולא אמרין למאן 

ולרבן צריך דגלי גלי למאן דלא גלי לא גלי 
לבטל לכל אחד ואחד כי היכי דלגבי בית סבירא 
להו דמאי דלא פריש לא בטיל הכא מי 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 תיא בהדר (לקמן דף 

אחד מן השוק שמת והיה לו בית בחצר  ע:)
והיח רשותו לאחד מבי החצר מבעוד יום 
דהייו קודם שעירבו דכי עירב אדעתא דההיא 
חולקא מי עירב איו אוסר משחשיכה הרי זה 

   אוסר:
. להאי כשתימצי לומר דרב רב כהא מתי הכי

ששת אמתיתין ורחבה ורב הוא הוא דתרגמוה 
שה שעירבו בחצר כו' הוא לאגמורין מיה אחמ

   דאתא:
. דרב ששת בהדיא אמרה ורב טביומי מתי

   עלה:
  . דאמר מבטל בעין יפה מבטל:כר' אליעזר
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י ֶאְלַעאיָאַמר [   : ַרּבִ

י ֵמ  ַמְעתִּ י ֶאְלָעָזרׁשָ   ... ַרּבִ
י ֵהיֶמּנּו: ְוֵכן ׁשָ "   ַמְעתִּ

י ָחֵצר יתֹו  ,ַאְנׁשֵ ַכח ֶאָחד ְולֹא ֵעיֵרב ּבֵ ָ ׁשּ ַהְכִניס ּוְלהֹוִציא,  ָאסּור -ׁשֶ   ִמּלְ
ר   .]"ֲאָבל ָלֶהם מּותָּ

  
אָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ   : ַאּבַ

י ֱאִליֶעֶזר,  יְלָנא"ִאי ָאַמר: ְלַרּבִ    ,"ָלא ְמַבּטֵ
ַנן יְלָנא"ִאי ָאַמר:  :ּוְלַרּבָ   ,"ְמַבּטֵ

   ?ַמאי
  

ָקָסַב ּדְ ַטְעָמא  ּום ּדְ י ֱאִליֶעֶזר ִמׁשּ ל ְרׁשּות ֲחֵצירוֹ ַרּבִ ל -  ר: ַהְמַבּטֵ יּטֵ יתֹו ּבִ    ,ְרׁשּות ּבֵ
יְלָנא" :ְוַהאי ָאַמר   . "ֲאָנא ָלא ְמַבּטֵ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ּום ּדְ ַטְעָמא  י ֱאִליֶעֶזר ִמׁשּ לֹא ָחֵצר ָלא ֲעִב ּדְ ַרּבִ ָדְייֵריַבִית ּבְ י ּדְ    ,יֵדי ִאיְנׁשֵ
יְלָנא" :ִכי ָקָאַמרוְ  ִמיֵניּה,  -  "ָלא ְמַבּטֵ ל כְּ   ָלאו ּכָ

ב ַד  ֵייְרָנא" :ֲאַמרַאף ַעל ּגַ לּום ָקָאַמר - "ּדָ   ?ָלאו ּכְ
  
ַנןוּ  יְלָנא"ִאי ֲאַמר:  ,ְלַרּבָ    ",ְמַבּטֵ

   ?ַמאי
ל  ָקָסְבֵרי: ַהְמַבּטֵ ּום ּדְ ַנן ִמׁשּ ַרּבָ ל,  -ְרׁשּות ֲחֵצירֹו ַטְעָמא ּדְ יּטֵ יתֹו לֹא ּבִ   ְרׁשּות ּבֵ

יְלָנא" :ְוַהאי ָאַמר   ."ְמַבּטֵ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ִית ְוָחֵצר,  יּה ְלַגְמֵרי ִמּבַ ק ַנְפׁשֵ ְמַסלֵּ ָלא ָעֵביד ִאיִניׁש ּדִ ּום ּדְ ַנן ִמׁשּ ַרּבָ ְייהוּ ַטְעָמא ּדְ י אֹוֵרַח ְלַגּבַ    ,ְוָהֵוי ּכִ
י ֲאַמר יְלָנא" :ְוַהאי ּכִ ִמיֵניּה  -  "ְמַבּטֵ ל ּכְ   ?ָלאו ּכָ

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

ַנן ין ְלַרּבָ י ֱאִליֶעֶזר:  ,ּבֵ ין ְלַרּבִ   ּבֵ
ֲעֵתיּה  י ּדַ ַגלֵּ יָון ּדְ י –ּכֵ לֵּ   .ּגַ

  
  

  רש"י
. דאמר מסתמא לרבי אליעזר

   ביטל רשות ביתו:
. בהדיא לא בטילא אם אמר

רשות ביתו מי הוי ביתו מותר 
   להן או לא:

. דאמרי מסתמא לא ולרבן
ו אמר בהדיא ביטל רשות בית

מבטילא לכו אף רשות ביתו 
   מבטיל אי לא:

. כיון דאסר ביתא בלא חצר
   עצמו בחצרו שביטל להם:

. דכיון דלית ליה לאו כל כמייה
חצר דירת בית לא כלום היא 

   לדידיה:
. בטלה והאי כי אמר מבטילא

דעתו אצל כל אדם ולא ביטל 
   אלא חצר:
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        כו, בכו, בכו, בכו, ב .47
ּנוּ " י ִמּמֶ ַמְעתִּ ִלין ּבְ ׁשֶ  :ְוֵכן ׁשָ ָעְרַקּבַ   . "ַסחֶפ ּיֹוְצִאים ּבֶ
  

ִלין"ַמאי    ? "ָעְרַקּבַ
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ֲאַמר 
   .ַאְצָוָתא ֲחרּוִזָיאָתא

   
        הדרן עלך עושין פסיןהדרן עלך עושין פסיןהדרן עלך עושין פסיןהדרן עלך עושין פסין

 
  
  

  רש"י
. סיב עבה אצוותא חרזייתא

ל סביב הדקל וכרך ועולה הגד
בו כלולבי גפים. חרזייתא 
תכופות הרבה יחד כמחרוזות 

  וטעם מרור בו:
  


