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בס " ד  ,כג בניסן התשע"ג.

מסכת עירובין דף כו – דף נ




פרקבכלמערבין

ישראל)יכיןאותו'( כתב,דעלכרחךדמייריבנדרלזמן,דאםלאכן



אינו חל כלל ,דהא אי אפשר להתקיים בלא מזונות והוי שבועת

א(מתניתין ,בחולין ולכהן בבית הפרס .בירושלמי הגירסא במשנה

שוא.

אףבחוליןלכהן וכתבהפנימשה,דלפיזה,סומכוסלאפליגאתנא

ה(רש"י ד"ה מערבין ,לנזיר .הקשה המהרי"ץ חיות דברישמתניתין

קמא,אלאדמוסיףדמערביןבחוליןבביתהפרסלכהן.אמנםביפה

פירש רש"י דקאי אעירובי חצירות ותחומין ,ומדוע הכא פירש

עינייםכתבדגירסתהירושלמיכהבבליולאפליגי

דדוקא בתחומין מיירי) .וברבינו יהונתן פירש גם הכא דמיירי

ב(מתניתין ,מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה בגמ' לקמן )כח(.

בתחומין וחצירות( .ותירץ דרש"י פירש כן משום קושית תוס' )ד"ה

מבואר,דהטעםמשוםדחזילאחריניוכדפירש"ידחזילכהן,והקשה

בכל( ,דבעירובי חצירות בעינן דוקא פת .ובספר פריו בעתו תירץ,

בתוס' רבינו עקיבא איגר ,דאם כן מדוע פירש רש"י בפסחים )כג(.

דלהלן דברה המשנה בענין בית הפרס ובית הקברות דלא שייך

דהטעם משום דאי בעי מיתשיל עליה .ותירץ בתפארת ירושלים,

התםכלכךעירוביחצירות.

דבפסחים לסלקא דעתא דגמ' ,מיירי באיסורי הנאה ,דאין לו בהן

ו(תוס'ד"הולכהן.הקרןאורהתירץ,מהדהקשודאסורלילךמשום

שום זכות ממונית להקנות וליתן לאחר ,ומשום הכי לא מהני מה

דהעמידודבריהם,דהכאודאייכוללילךבשידהתיבהומגדל,דבית

דחזילאחרים,ועלכןפירשרש"יהטעםמשוםדאיבעימתשיל,אך

הפרס אינו מטמא באהל וכדשנינו במסכת אהלות )פכ"ב מ"ג(,

למסקנא דהתם ,דתרומה מותרת בהנאה ואסורה באכילה ,שפיר

והרש"שתירץדלאהתירושילךלשםבפועל,רקדאמרינןדעירובו

מהניטעמאדחזילאחריני.

עירוב,הואילומצינולוהיתרבמקוםאחרעלידיתקנתניפוח.

ג(מתניתין,והכלנקחבכסףמעשרוכו'הנודרמןהמזוןוכו'.הקשה

דףכ"זע"א

במלאכתשלמה,מדועלאסידרןרבילהניהלכותבמקומן,בנדרים
ומעשרות .ותירץ דכשסידר רבי את המשנה ,פעמים מצא הדברים

רבייהודהאומראפילו בביתהקברותמפנישיכוללחוץ

ז(מתניתין,

סדורין,ופעמיםשסידרןכחכמתו,ומהשסידרוהראשוניםלארצה

ולילךלאכול.פירשרש"ילעשותמחיצהוכו'יכנסשםבעגלותוכו'.

לשנות,דחייבאדםלומרבלשוןרבו,והראשוניםלאשנוהמסכתות

הקשההרש"ש,האבעינןדחזיליהביןהשמשותותירץ,דרק היכא

כסדר ,אלא היו מחברין דברים הדומים זה לזה ,שהיה מועיל להן

דאינהראויהמחמתעצמהוצריכהתיקוןשתהאראויה,בעינןדחזי

שלאישכחואותן.

ביןהשמשות,אבלהכאדראויהמחמתעצמהשפירדמי.

ד(מתניתין הנודר מן המזון .פירש הברטנורא דלא מיירי באומר

ח(תוס' ד"ה כל שנישא .כתב המהרש"א דלצד דמיירי בעליונו של

יאסר עלי מזון ,דאין מזון אלא מחמשת המינין דזייני וסעדי ,אלא

זב ,ואינו נוהג אלא בדבר הראוי לכך .אם כן אפשר דמימרא דרבי

כגון דאמר כל הזן עלי קונם ,וכל מילי מזינין ומשביעין חוץ ממים

יוחנןדאיןלמידיןמןהכללות,אהךרישאאמרה,דשנינוכלשנישא

 (.מסקינן,
ומלח .והקשה בתוס' רבינו עקיבא איגר דבברכות )לז 

עלגביהזבוטמא,וכללאהואוהרידברשאינוראוילכךטהורהוא.

דאורז הוי מזון ומברכין עליו בורא מיני מזונות ,ואם כן יאסר גם

ט(תוס' ד"ה היא .כתב רבי אלעזר משה הורוויץ דיש לחלק,דבעת

באורז .ובתפארת ירושלים .תירץ בשם הגר"א )ביאורי הגר"א סימן

שעושה פעולת הרכיבה דהיינו שיושב ומפסק רגליו ,לא שייך

רט"ז(,דאףעלפידאורזנמינקראמזון,בנדריםאזלינןאחרלשוןבני

לשנות שמה מרכיבה לישיבה ,אך לאחר שישב אף על גב דאינו

אדם דאין קורין מזון אלא לחמשת המינין ולא לאורז .ובתפארת

בכללאשרישבהזב,מכלמקוםהויבכללמושב.

א

מסכת עירובין דף כז
כד בניסן התשע"ג
י(גמ',והאאיכאכמיהיןופטריות.הרמב"ם)פ"אמעירוביןה"ח(פסק,

טז(גמ',שנתןלתוכושמן.כתבהשפתאמתדאףעלפישלאנתבאר

דאין מערבין בכמיהין ופטריות ואפילו מבושלין ,וכן פסק בשולחן

שיעור נתינת שמן ,מכל מקום נראה דבעינן רוב שמן .אך הוסיף

ערוך)שפ"וס"ה( והטעםכמושכתבוהרשב"אוהריטב"א,דאיןאדם

משמעדאפילו בכלשהוא.ובשערהציון)שפ"ו

דמלשוןשנתןלתוכו,

רגיללסמוךעליהן,לאמחמתסעודהולאמחמתלפתן,ואינםבאין

סקכ"ח( כתב ,דמדברי תוס' ד"ה אבל מבואר ,דשיעורן בכדי שיאכל

אלאבאקראי.אמנםהגר"א)שפ"וסקי"ט(כתב,דראיתהגמ'מסיפא

בהן מזון ב' סעודות כמבואר בתוספתא )פ"ו( .אך הוסיף דמסוגיא

דמעשר ולא מעירוב )וחסר בגמ' תיבת וכו'( )וכתב החשק שלמה

דלקמן משמע דבעינן רביעית ,ולא נתבאר אם שיעור ב' סעודות

דכעין זה איתא בביצה לא (.דהיינו דכמיהין ופטריות אינן נקחין

הוא שיעור רביעית ,או דשני שיעורין הן .ובריטב"א כת דסוגיין

בכסף מעשר )וכדאיתא בתורת כהנים כ"א פיסקא ח'( ,ועיין מה

מיירידלאהיהבשמןרביעיתוגםאיןבוכדיללפתמזוןב'סעודות,

שכתב בהגהות מהר"ב רנשבורג ,דלענין עירוב ממה נפשך ,אם

ומבוארדהרכיבהשיעוריןיחד.וכתבבשערהציוןדכוונתוצ"ע.

בישלןהוימאכלומערביןבהן,ואםחייןמצילהוכיחמתבואהשאין

יז(גמ' ,מלמד שלוקחין תמד משהחמיץ .כתב הרמב"ם )פ"ח ממעשר

מערבין בה כדלקמן )כט ,(.אמנם בתוס' )ד"ה מאן( מבואר דכמיהין

שני ה"ג( דמה דיצא הקנקנן לחולין היינו כשלוקח ממי שאינו תגר

ופטריותנקחיןבכסףמעשר.

דאיןמוכראלאיין,אבלבלוקחמתגרלאיצאהקנקנןלחולין.

יא(רש"יד"המיםומלח.מזוןהןלטבלבהןפתו.כתבבדברינחמיה,

יח(גמ' ,וגידולי קרקע ,כתב הרש"ש דהכא מבואר דבהמה הויא

דלכאורהלפיזהגםמיםוגםמלחראויןכלאחדבפניעצמולערב

גידולי קרקע ,וסמך לזה מהכתוב בברכות ברוך פרי בטנך ופרי

בהן,ומאיטעמאבעינןלתרוייהו.

אדמתךופריבהמתך)דבריםכ"חד'(,ובקללות)שם( לאחשיבקללת

יב(תוס' ד"ה אי דיתיב .כתב השפת אמת דתוס' סבירא להו,

פרי הבהמה ,ועל כרחך דכלול הוא בקללת פרי האדמה וקיצר

דבמרכב אף ליושב עליו אין דין מושב ,אך מפשט הגמ' ומרש"י

בקללה,כדאיתאבבבאבתרא)כח(:בירכןבכ"בוקיללןבח'.והוסיף,

מבואר,דדוקאהתפוסעליוישלודיןמרכב,וכלמהדראוילישיבה

דאףעלפיכןאםבירךעלבשרבהמהבוראפריהאדמהלאיצא,

מושב הוא ,וכדתניא דהאוכף טמא מושב ורק התפוס טמא מרכב.

כיוןדבלשוןבניאדםלאנקראפריהאדמה.

וכן ביאר הברטנורא אך התוס' יום טוב הביא דשיטת הרמב"ם

יט(גמ' ,ומי אמר אביי דגים גידולי קרקע נינהו .הקשה המהרש"ם

כתוס'.

הא רש"י ותוס' )ביצה כג (:כתבו דדגים אוכלים עפר ,ואם כן מאי

יג(גמ' ,אמר רב יוסף לא נצרכה אלא שנותן לתוכן שמן .הקשה

פרכינן .ותירץ על פי דברי הר"ן )פרק א' דסוכה( דעפר אינו גידולי

הקרןאורהדלשיטתתוס')ד"האבל( דמאןדמתניאעירובנמיאיירי

קרקע.

בנתןלתוכןשמן,אםכןהיאךאמרינןדמאןדמתניאמעשרכלשכן

כ(רש"י ד"ה אגב גיזותיה .אף על גב דאיכא תרתי וכו' .הקשה

אעירוב,שמאשאנימעשרדמותרבהבלעה,אךלעירובאפשרדאין

הרש"שהאאמרינןלקמןדלאוגופיההוא,וכתבדשמאכונתרש"י

מים ומלח מצטרפין לשמן ,ובעינן משמן לחוד כדי שיעור ,ותירץ

לפרשהראיהדמייתימהכאלעניןהבלעתמיםומלחבשמןדתרתי

דלמסקנא רבי אליעזר ורבי יוסי ברבי חנינא לא פליגי ,דחד מיירי

הן.

בעירובואפילוללאשמן,וחדבמעשרובנתןלתוכושמן.וכתבדכן

כא(גמ',השתאצאןעלגביגיזתהמיזדבנא.כתבהשפתאמתדיש

נראהמדעתהרי"ףדבעירובלאבעינןנתינתשמן.

לתמוהמאיטעמאהשמיטהרמב"םדינאדצאןעלגביגיזתהדהוא

יד(שם.שיטתתוס'ד"האבל ,דאיןמערביןבמיםומלחאלאאםנתן

הרבותא הגדולה שבכולן ,ושמא לא סבר הרמב"ם כלל לברייתא

לתוכן שמן .וכן כתב הריטב"א )בעמוד ב'( ,והוסיף ,דכן מוכח

דבןבגבג.מכלמקוםמאיטעמאדחאההרמב"םלברייתאדבןבג,

בירושלמי .אמנם דעת הרי"ף והרא"ש ושאר הראשונים דסגי

הא אע"ג דרבי יוחנן הקשה עלה ,מכל מקום לא דחאה מהלכתא.

לעירוב במים ומלח ללא שמן הואיל ודרך ללפת .וכן כתב הגאון

אמנם יין על גבי קנקנו ובקר על גבי עורו הביאן הרמב"ם )פ"ח

יעקב דאפילו אם הניח מים ומלח בפני עצמן לשם עירוב ,מהני,

מהלכותמעשרשניה"א( משוםדמשנההיאבמסכתמעשרשני).פ"א

הואיל ויכול לערבן יחד ,אך בשער הציון )סימן שפ"ו סקכ"ט( פליג

מ"ג(.

עליהוסביראליהדבעינןדוקאשעירבןיחד.

כב(תוס' ד"ה הוה אמינא מאי ,ועוד הקשה מורינו הרב שמואל.



ביארהמהרש"אקושיתםעלפידבריהתוס'ביומא)עו(.דמאיטעמא

דףכ"זע"ב

בעינןקראדשכרלדבילהקעילית,האמייןעלגביקנקנונפקאוכל

טו(גמ' ,מלמד שלוקחין בקר על גבי עורו וכו' .כתב הריטב"א ,דיש

שכןלדבילהקעילית.

אומריםדדוקאבלקחןחייםהתירהכתובעורוגיזה,דבכה"גטפלין

כג(תוס' ד"ה הוא אמינא דאין .הקשה המהר"ם מאי טעמא לא

הן לו .דבשלמא עור אפשר דמיירי בשחוט ,ולוקחו עם הבשר כדי

הקשו כן התוס' לעיל דקאמר ,בבקר מלמד שלוקחין בקר על גבי

שישמרנו,אבלגיזהלשםמהלוקחה,ועלכרחךדמייריכשהןחיים,

עורו,ותירץדלעיל היהאפשרדהיאגופאמהדהוקשהלרבייוחנן

ומותר משום דהכל טפל לבהמה ,והריטב"א פליג עליהו ,דלגמרי

דקאמרמאןדמתרגםלי,אךהשתאקשה.

שרא רחמנא גם כשאפשר ליקח הבשר ללא עור וגיזות ,דלא פליג

כד(גמ' ,ואהני כללא קמא למעוטי וכו' .ביאר רבינו חננאל דמהא

רחמנא בהא כדי שיקח בריוח .ומדברי תוס' ד"ה הוה אמינא מבואר

נתמעטונמיכמיהיןופטריותדאינןפרימפרי,וכךכתבהגר"א)סימן

כהריטב"א דמיירי אפילו כהופשט .וכתב הגאון יעקב דדוקא

שפ"ו סקט"ז( .ובירושלמי )בפירקין ה"א( איתא להדיא ,דהנפקא מינה

במחוברמותר,אובדמינטר דומיאדיין,אבלבשרבכליאוכלכלה

להני תנאי בכמיהין ופטריות ,ובקרן אורה )כו (:הקשה מאי טעמא
הבבלילאקאמרכן.

מלאהפירות,אסור.

ב

מסכת עירובין דף כז -דף כח
כד בניסן – כה בניסן התשע"ג
כה(רש"י ד"ה נמלה .העיר הרש"ש דרש"י כתב הפסוקין שלא

ה"י(,דלעולםאיןהזרעגורראתהירקלהתעשראחרהבאתשליש,

כסידרן,דקראדוכלהשרץמוקדםבפרשה.

וכןהירקלאגורראתהזרעלהתעשראחרלקיטה,כיוןדהזרעגדל

כו(רש"י ד"ה צירעה ,והאי דכתיב אל תשקצו בבהמה .הקשה

עלרובמים,והירקגדלעלכלמים,ומתרץאתקושיתהתוס'דנקט

הרמב"ן בספר המצוות )שורש תשיעי( דאם כן בבהמה וחיה טמאה

התנא לא זו אף זו ,והיינו דכשזרעו לזרע וגדל זרע כמו שחשב

ילקהשמוניםועלכרחךדאינולוקהאלאארבעים.

מתעשרכזרע,ואףבגדלירקדלאכמושחשבמתעשרכירק.

כז(תוס' ד"ה צירעה ,הריטב"א תירץ קושיתם ,דקרא דוכל חיה



הרומשתעלהארץמייריבנחשקודםשנתקלל,שלאהיההולךעל

דףכ"חע"ב

גחונו,וכתבבנימוקיהגרי"ב דתוס' הקשוכןלשיטתםנדה )כג(.ד"ה

לב(גמ' ,שכן ראשונים שלא היה להן פלפלין .מבאר החזון איש

ליתני ,דנחש קודם שנקצצו רגליו היה נקרא חיה סתם ,ועל שם

)מעשרות סימן א' ס"ק כ"ט( ,דצ"ל דגם בזמן האחרונים יש מיעוט

העתידנקראחיההרומשת.

ששוחקיםאותם,דאםלאכןבטלומתורתאוכל,א"נהבאלשחקן
חייבלעשרןולאאמרינןבטלהדעתודהריהםראוייןלכך.

דףכ"חע"א

לג(תוס' ד"ה ראשונים ,והריטב"א מתרץ דהכא מיירי בפלפלים

כח(גמ' ,מי לא תנן מערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה .הקשה

לחים ,ובנדה מיירי בפלפלים יבשים ,ולכן אינם מטמאין טומאת

הרש"ש דאין הוכחה לגודגדניות ,כיון דמשמע לקמן )ל (:דהטעם

אוכלים ,אך אית בהוא ערלה וחייבים במעשר דכיון דהתחייבו

שמערביןלנזירמשוםשיכוללהישאלעלנזירותו,וכןבתרומהיכול

כשהיולחיןלאפקעחיובםכשיבשו,והמצפהאיתןמצייןלסוףפ"א

להשאל עליה ולהפריש עליה מתוכה בבין השמשות ,מה שאין כן

דטבול יום ,דמפורש שם דפלפלין טמאים בטבול יום ,ואין צריך

בחשוכי בנים דאין סברא זו ,ותירץ דהמשנה דיברה בכל ענין אף

לומרבכלהטומאות.

כשישלורקמזוןב'סעודותדאםיפרישעליהמתוכההרילאישאר

לד(בא"ד ,השפת אמת תירץ את קושית התוס' ,דזרע גרגיר חייב

לו שיעור עירוב ,ועל כרחך דטעמא דמתניתין כפשוטו ,דכיון דחזי

במעשרכיוןדהגרגירעצמוהויאוכל,וממילאגםהזרעשלונחשב

לאחריםמערביןאףלנזירוישראל,והואהדיןלחשוכיבנים,והטעם

אוכל בצירוף מה שאפשר להטביל בו ,מה שאין כן בפלפלין שגוף

דיכוללהשאלדאיתאלקמןדווקאאליבאדסומכוס.

הפרילאהויאוכל,ועלכןלאמתחייבבמעשרמשוםשמטביליןבו.

כט(שם.מבארהריטב"אדבעצםישלחלק,דבנזירהייןראוילואלא

לה(בא"ד.התוס'נדה)נ"א(:ד"האםתירצו,דקוראחרששלקןמטמא

דאריה דאיסורא רביע עליה ,מה שאין כן גודגדניות אינו ראוי לו

טומאת אוכלין ולכן אף קודם ששלקו נקח בכסף מעשר ,ודומיא

כיון דהם קשים לגוף ,אך הגמ' לא חלקה ביניהם ,אמנם לאב"א

דבהמהדאףקודםשחיטתהנקחתבכסףמעשר,כיוןדראויהלאחר

דהעמידודברירבבגודגדניותהראויותלאכילה,כגוןהנדקוקי,אם

שחיטה ,אבל אין לה טומאת אוכלים קודם שחיטה ,והוא הדין

כן בשאר גודגדניות אין מערבין ,בקשים ואפילו למרובי בנים ,או

לקור,דאינומטמאקודםשליקה,מהשאיןכןבקושטדיכוללתקנו

ברכיםלחשוכיבנים,ולאדמילנזיר.

בקל,והקשודיטמאטומאתאוכליןגםקודםתיקון,והסיקודגםאינו

ל(רש"י ד"ה בבבל ,וחזא דאכלי להו אמר מערבין .דייק הנימוקי

נקח בכסף מעשר ,כיון דאף אחר התיקון אינו ראוי לאכילה בפני

הגרי"ב ,מהא דלא אמר רש"י דמעיקרא רב לא היה בבבל ,ולאחר

עצמו .ומוסיף החזון איש )מעשרות סימן א' סק"ז( דלפי התוס' בנדה

שהגיע לבבל הורה לאנשי בבל שמערבין ,שמע מינה דסבירא ליה

צריך לומר ,דעור אף שראוי אחר שליקה ,אינו נקח בכסף מעשר

לרש"י,דקודםלכןרבלאידעדבבבלאוכליםחזיז,ולכןסביראליה

קודםשליקה,דשאניקורדנקחבכסףמעשרקודםשליקהכיוןשגם

דאין מערבין בכל העולם ,אבל כשראה שאוכלים בבבל חזיז ,פסק

קודםשליקהנחשבאוכל.

דמערביןלכלהעולם,וכןהואמשמעותדברירב,ולפיזהלאקשה

לו(גמ',אלאלעולםלאובדניסחני.הריטב"אמבאר,דלמסקנתהגמ'

קושיתהתוס'מפרקחביתדאתראשאני,כיוןדזושיטתרביאליעזר

אין נפקא מינה בין דניסחני ללאו דניסחני ,אלא דלענין טומאת

דהמקייםקוציםבכרםקדש,אבללחכמיםלאקדש,אךשיטתתוס'

אוכלין ומעשר נחשבים לפרי כיון דראויין למתקן ,ולענין עירוב

דרבהורהדמערביןבחזיזרקלבניבבל),דלאמסתברשרבלאידע

אפילו דניסחני לא נחשבים פרי ,כיון דאינם נאכלים בלא תיקון.

לפניכןשאוכליםבבבלחזיז(,ובזהגםחכמיםמודיםלרביאליעזר

וכתב הרשב"א בשם הראב"ד ,דכפניות שכבר מיתקן על ידי האור

דהוימנהג,ולכןהקשותוס'מפרקחביתדאתראשאנימשוםדלבני

מערביןבהםכיוןדהםאוכל.

בבל כו"ע מודו דמערבין] ,אך עיין בריטב"א דבתחילה פירש

לז(גמ',כדאמררבייוחנןהואילוראוילמתקןעלידיהאור.הקשה

דהקושיא מדוע מערבין בכל העולם משום שאוכלים בבבל ובכל

הרשב"א א"כ אפילו במעשר ליחייבו מהאי טעמא ,דההיא דרבי

זאתהקשהמפרקחביתדאתראשאני,וקשהדהאלגביכלהעולם

יוחנן לענין מעשר היא ,וא"כ היכי קאמר רבי יהודה שפטורות מן

דעת חכמים דרבי אליעזר דלא מתחשבים באתרא ,ויש לומר

המעשר.וי"לדלרבנןהכינמידחייבותבמעשרמההיאטעמאדראוי

דהריטב"אמפרשהקושיאאיךמערביןבכלהעולםמשוםבבלוהרי

למתקן,אבלרבייהודהסביראליהבשקדיםהמריםזהוזהלפטור,

אף לבני בבל אי אפשר לערב )וכך צריך לומר כדי שהריטב"א לא

דלענין מעשר דבר הראוי מצד עצמו בעינן דומיא דדגן תירוש

יסתור דבריו( ,אי נמי סבירא ליה לריטב"א דהלכה כרבי אליעזר

ויצהר ,אבל טומאת אוכלין כיון שמצניעין אותן למתקן ע"י האור

בקוציםוכדכתבכןלגביסחיטהעייןשם)א.ב.[(.

ולאכלןמטמאות.

לא(תוס' ד"ה לזרע ,ומתעשר הכל אחר לקיטה כירק בין ירק בין

לח(גמ' ,שקדים המרים קטנים חייבים .מבאר החזון איש )מעשרות

סימן א' סק"ז( דקטנים מרים אינם ראויים לאכילה יותר מקטנים

זרע.החזוןאיש)מעשרותסימןא'ס"קט"ז(מדייקמהראב"ד)מע"שפ"א

ג

מסכת עירובין דף כח -דף כט
כה בניסן – כו בניסן התשע"ג
המתוקים ,אלא דהחילוק ביניהם ,דבמרים הדרך להשתמש

הא דתנן שאר כל הפירות כדי שימכרם ,שהרי בעירוב בעינן ראוי

בקטנותם,ומשוםהכיהתחייבובמעשר,מהשאיןכןבמתוקים,וכן

לאכולממהשמניח.

משמעות רש"י ד"ה קטנים חייבים ,ובזה פליגי אם חייבים במעשר

מו(רש"יד"הומאיאולמיהדהאימהךוכו'.ולאסתרןאהדדיוכו',

כיוןשנגמרפרייםאףדהםמרים,ומוסיףהחזוןאיש דשיעורמרים

וכתב הרשב"א דשיטת רש"י בביאור הגמ' דלרב יוסף כל אותן

קטנים הוא משעה שראויים לאכילה ,עד עונת המעשרות של

השנויין נמי במשנתינו כשיעור חלוקתן בגורן כך שיעורן לעירוב,

המתוקים.

וה"ה נמי לאותן השנויין בברייתא דמאי שנא ,דהא מתניתין

לט(רש"י ד"ה ברכה ,דלתנא קמא בורא פרי האדמה ,ולרבי יהודה

וברייתאלאפליגן,אלאבמאידאייריבמתניתיןלאאייריבברייתא,

שהכל .והרשב"א כתב בשם הר"ח ,דלתנא קמא שהכל ,ולרבי

ומאי דאיירי בברייתא לא איירי במתניתין ,ועד כאן לא קאמר רב

יהודה בורא פרי האדמה ,זאת על מנת לאוקמי תנא קמא אליבא

יוסף שרא ליה מריה ,אלא בשלא אמרה על אותה ממש שאמרה

דהלכתא ,והקשה הא רבי יהודה סבירא ליה דהרי הוא כעץ לכל

רב,אע"גדלאנפיקמינהמידילעניןדינא.

דבריו ,וכן בשלקו וטיגנו אינו מטמא טומאת אוכלין ,ודלא כתנא

מז(שם ,ורבינו פרץ הקשה דאם כן מה הוכיחו משתי רביעיות יין,

קמא דמטמא טומאת אוכלין ,ואם כן על כרחך דגם לענין ברכה

הא אכתי אין סתירה ,ואפשר לומר וכן לעירוב גם על הברייתא

לתנאקמאבוראפריהאדמה,ולרבייהודהשהכל.

ומדועהקפידרביוסף,ותירץדדיןשתירביעיותייןהוויחידוש,כיון


דףכ"טע"א

דבעלמא סגי ברביעית יין] ,ואין להקשות דבעי ב' רביעיות אטו ב'
סעודות ,דהא בפירות מצינו שיעורים אחרים וסגי בחשיבות ,וא"ת

מ(גמ' ,וכי מערבין בתפוחים .הקשה התוספות הרא"ש מאי ס"ד

הא רש"י ד"ה בחמרא מבושל פירש דשתיית שתי רבעיות משום

דרבא ,הא תפוחין נקחין בכסף מעשר ,ומטמאין טומאת אוכלין,

שתיית שתי סעודות ,וא"כ לכאורה א"א לבאר דברים אלו ברש"י,

דהוו אוכל גמור ומאי טעמא אין מערבין בהם ,ותירץ דאיירי

אמנם י"ל דהוא החידוש דאינו משום חשיבות עצמו[ ומשום הכי

בתפוחי היער ,שהם מרים ושוהים עד שיהיו ראויים לאכילה ,אי

הקפידרביוסףלהעמידאתדברירב"וכןלעירוב",עלהמשנה,כדי

נמי כדפירשו התוס' לעיל )כ"ז (:ד"ה מאן ,דרבא אמר כך לחדודי

שנלמד מזה דין שתי רביעיות יין ,ולא סגי במאי דאמר רב שתי

לההוא מרבנן ובאמת מערבין בהם ,ודחו את הפירוש דאיירי

רביעיות יין ,כיון דרב לא אמר כך בפירוש אלא מעשה בא לידו

בתפוחיהיער,דאםכןמההקשומכלהאוכליםמצטרפיןוכו'דכיון

ופסקכן.

דאינםראוייםלאכילהאינםמטמאיןטומאתאוכלין,והרשב"אכתב

מח(תוס' ,מאי אולמיה דהאי מהאי,א"כ שמע מינה וכו' דאי

דאיירי בסתם תפוחים ,ורבא סבר דאין מערבין אלא בדבר הבא

אברייתאמנאליהוכו'דהאפשיטאדאיןללמודזהמזהמדלאאמר

מחמת סעודה ממש ,או לפתן שמלפת בו את הפת ,אבל תפוחים

כלשיעוריעירובכשיעורימתנותעניים.נראהפירושדבריהםד"וכן

הם רק קינוח סעודה ,ולמסקנא מערבין בתפוחים ,ושאני כמהין

לעירוב"דאמררבהיינודוקאאיין.והרשב"אכתבכןבשםהראב"ד

ופטריותדאיןמערביןבהםכיוןדאינםבאיםאלאבאקראי.

דאייןדוקאקאירב,אבלאשאראדילמאלאוחדשיעוראאיתלהו,

מא(גמ' ,כל האוכלין מצטרפין וכו' ובמזון שתי סעודות לעירוב.

והיינו נמי דקאמר רב יוסף שרא ליה מריה ,דדילמא רב אהני

הקשה הרש"ש הא בעירוב אין שיעורן שווה ,ואיך יצטרפו הא

דמתניתין בלבד אמרה ולא אהני דברייתא ,וכתב שכדבריו נראה

קיימאלןדכלשאיןשיעורןשווהאיןמצטרפין,ותירץדאולילענין

מהירושלמי)ה"א(וכןנראהעיקר,וכךדייקמלשוןהגמ'דלאאמר

עירובהקילו.

אלאאייןבלחוד,דאיאכולהמתניתיןהוהליהלמימרכיאמררב

מב(שם ,דעת הרמב"ם )עירובין פ"א הי"א( דמצטרפין אף לשיתופי

אמתניתיןאמר.

מבואות ,אך דעת הראב"ד )שם( דמצטרפין רק לעירובי תחומין,

מט( גמ' ,ותבלין לאו בני אכילה נינהו וכו' .משמע דלמסקנא אין

אבללאלשיתופימבואות.

מערבין בתבלין וחטים ושעורים כיון דאינם בני אכילה .וכן פסק

מג(גמ' ,והני נמי בני טמויי .הקשה הרשב"א דאיתא לעיל )כ"ח(:

השלחן ערוך )שפ"ו ס"ה( דאין מערבין בחטים ושעורים אמנם כתב

דכפניות מטמאות טומאת אוכלין ואין מערבין בהם ,ותירץ דהכא

דדעת הרמב"ם )עירובין פ"א הי"א( דמערבין בתבלין ,והביאור הלכה

איירי בפירות הראויין עכשיו לאכילה כמות שהם וכדתנן כל

)שם ד"ה וי"א( הוכיח דדעת הרמב"ם דמערבין אף בחטים ושעורים,

האוכלים,ובזהדימועירובלטומאתאוכלין.

ולפי זה כוונת הגמ' דאי סלקא דעתך דאין מערבין בתבלין כיון

מד(רש"י ד"ה רבי שמעון בן אלעזר ,דכתיב ונתת וגו' ובציר מהכי

דאינן בני אכילה ,אם כן מדוע מערבין בחטים ושעורים ,אלא על

לאהוינתינה,אךהרמב"ם)מתנותענייםפ"וה"ז(כתבמדכתיבואכלו

כרחך דאין צריך לערב דוקא בדבר הראוי לאכילה מיד ,אלא סגי

בשעריךושבעוכדישביעה.וביארהמשנהלמלך)שם(הנפקאמינה,

בדברשהואמיןמאכל והואהדיןלתבליןשמתבלהמאכלים.ועיין

דלרש"י דיליף מונתת הוא הדין לכל מתנות כהונה ולויה שנאמר

במשנהברורה)שםס"קכ"ה(דהביאדעתהרשב"אשמערביןבקליות.

בהם נתינה בעינן שיעור דמעשר עני ,אך הקשה על רש"י דהיכן

נ(רש"י ד"ה יין כדי לאכול בו .לשרות בו פת מזון ב' סעודות .אך

מרומז השיעורים דמעשר עני בפסוק ונתת ,והרי שיעור נתינה

הביתיוסףפליג וסביראליהדסגיבשיעורכדישיביאממנולקינוח

אפשר בכזית או בשווה פרוטה ,ועוד דאיתא בירושלמי דנלמד

שתיסעודות.

מהפסוקושבעותןלהםכדישביעה.



מה(גמ',ושארכלהפירותוכו'כדישימכרם.פירשהתפארתישראל

דףכ"טע"ב
נא(גמ' ,תנו רבנן לא יאכל אדם בצל מפני נחש שבו .עיין רש"י

)פאה פ"ח מ"ה בבועז( דודאיהא דאמררב "וכן לעירוב" לא קאי על



ד



מסכת עירובין דף כט  -דף ל
כו בניסן – כז בניסן התשע"ג
ותוס' ,והריטב"א כתב בשם יש שפירשו ,כי נחש של בצל הוא

ביין חי דהוא רבע מהשיעור משום דהוא חשוב שאפשר למוזגו,

תולעתשנעשהבושהואסכנהכארסשלנחש,וכדרךשאמרוקפא

)וכעין הסברא דראוי לכוס של ברכה המבואר בשבת ע"ו :תוס' ד"ה

תאיניוקפאדחסא.

אף(,ומהשחישבובגמ'דשכריותרמייןעלחדארבע,היינודשיעור

נב(גמ' ,ובקשו חביריו רחמים עליו .מבאר הריטב"א שהיו שלשה,

שכר ראוי לשתיה שווה לשיעור יין ראוי לשתיה ,ולסלקא דעתך

ואףעלפישחבבעצמוכיוןשעברעלדבריחכמים.

היינו גם לענין עירוב דומיא דהוצאה ,ודחו דלענין הוצאה בעינן

נג(גמ' ,שכר מערבין בו ופוסל את המקוה בשלשת לוגין .פירש

שיעורחשובולכןשיעורשכרדראוילשתיהכשיעורייןמזוגדראוי

הריטב"א דאיירינן בתמד של חרצנים ,ופוסל בג' לוגין מקוה שאינו

לשתיה,מהשאיןכןבעירובהשיעורבשכרדראוילשתיההוארבע

שלם וכדין מים שאובין ,והקשה דמדמערבין בו על כרחך דכבר

משיעור יין מזוג דראוי לשתיה כיון דעבידי אינשי דשתו כסא

החמיץ ונחשב אוכל ,ואם כן מאי שנא מתמד דשמרים דתנן

דשכראוהיינורביעיתהלוג)א.ב.[(.

במקואות )פ"ז מ"ב( דמשהחמיץ אינו פוסל את המקוה ,ותירץ

נט(גמ' ,בשר חי כדי לאכול הימנו .מבאר הריטב"א ,כגון בשר חי

בדוחק ,דטעמא דמתניתין דהתם ,דמשהחמיץ לא מצטרף היין

ומלוח ,או כשצלוי קצת ,אבל לא כל צרכו .וכתב המשנה ברורה

שבתמד אל המים שבתמד לשיעור ג' לוגין ,ובסוגיין דפוסל את

)שפ"וס"קל"ד(דבשרמבושלדינוכצלי.

המקוה ,היינו כשיש בתמד ג' לוגין מים מלבד היין .והחזון איש

ס(גמ' ,בגדי עניים לעניים .הקשה הרשב"א בשם הראב"ד ,הא

)מקואותתנינאסימןה'סק"י( מדייקבריטב"אדכשלאהחמיץאףהיין

מצינו בשבת דשיעור לעשירים נלמד משיעור דעניים ,כגון שעני

מצטרף למים להשלים לג' לוגין ,והקשה דהא קיימא לן כרבנן

אוכל פתו בלא כתישה ,או בעיסה בלוסה ,ומאי טעמא השיעור

)מקואותפ"זמ"ה( דג'לוגיןמיםחסרקורטוב,ונפללתוכןייןאוחלב

לבגדי עשירים לא נלמד מהשיעור דעניים ,ותירץ הראב"ד דשיעור

לא פסלו את המקוה אפילו כשמראיהן מים ,והוסיף החזון איש,

דעשירים נלמד מדעניים היינו בבינוניים ,דדוקא כלפי עשירים הם

דדעת כל הפוסקים ,דבהחמיץ נחשב יין ,ואף דיש בו ג' לוגין מים

נחשביםלענייםואינהורובאדעלמא,אבלהכאאייריבענייםממש

אינו פוסל את המקוה ,ולכן מבאר החזון איש דסוגיין בשכר של

ומהדחזילהוהווילמיעוט,ולאילפינןמינייהולשיעוראדעשירים.

שעורים ותמרים ,ולא דמי כלל לתמד .והגאון יעקב כתב ,דאף

סא(תוס' ד"ה בגדי עניים .דבעניים תנן וכו' בגדי עניים אף על פי

דלעיל )כ"ז (:מבואר ,דשכר היינו תמד שהחמיץ וכפירוש הריטב"א,

שאיןבהםשלשהעלשלשהטמאיןמדרס,במשניותהגירסאשלש

ישלומרדאינוביאורהפסוק,אלאריבוידהתרבהמשכרתמד,ועוד

על שלש ,וביאר הר"ש )שם( ,דמדובר בבגד גדול שבלה במקומות

דישלחלקביןלשוןתורהללשוןחכמים.

רבים ,עד שאין במקום אחד שלש על שלש ,ומשום הכי חשוב

נד(תוס' ד"ה כדי ,עיין רש"י )ברכות נ"א (.דתירץ ,דחי היינו להביא

חיבור,מהשאיןכןבגדשמתחילהלאהיהבוכשיעוראינוחיבור,

מןהחביתלשמו.

ולפי זה לא קשיא לרש"י ,דהמשנה דפרק כ"ז מ"ב מכלים איירי דבגד

נה(גמ',בתריןרבעישכרא.והיינוב'לוגיןכמבוארלקמןדעלחדא

מטמא שלשה על שלשה למדרס וכו' איירי בעניים ,דאף לעניים

ארבע,ובייןהשיעורחצילוגכדלעילבברייתא,הקשההגאוןיעקב

בעינן למדרס שלשה על שלשה ,אבל למת סגי בשלש על שלש,

דלמבואר בתוס' ד"ה ויעמוד דרביעית היינו רביעית הלוג ,אם כן

ודוקאלענייםאבללעשיריםבעילמתשלשהעלשלשה.

תריןרבעישכראמשמעותוחצילוג,ולאב'לוגין.
נו(גמ',מדהתםעלחדארבע.לכאורהמשמעדהאדמערביןעלב'


דףל'ע"א

רביעיות יין מיירי ביין חי דומיא דהוצאה דאיירי ביין חי ,אך

סב(רש"יד"הוהתניא,בסוה"דוגבירעבתןדאכילטפיסגיבבינונית,

בפוסקים לא משמע כן ,ומבאר הרש"ש ,דלמסקנא דאמרינן בשכר

אלמא לקולא אזלינן .משמע מדבריו דהראיה גם מרעבתן ,אך

דעבידואינשידשתוכסא,מהאיטעמאבייןנמיסגיבב'רביעיותיין

הריטב"א מפרש ,דהראיה רק מזקן וחולה דלא אזלינן בתר רובא

מזוג.אךברמב"ם )עירוביןפ"אהי"א( מבוארדשיעורב'רביעיותהוא

דעלמא לחומרא ,קל וחומר דאין משערין לכל העולם בתר פרסאי

בייןחיוצריךעיון.

לחומרא ,אבל מרעבתן אין ראיה לפרסאי ,משום דרעבתן משונה

נז(רש"יד"ההכאנמי,מערביןבשנירביעיותיין,והיינוב'רביעיות

טפימפרסאי,ובטלהדעתו,ועודדרעבתןגבראופרסאיאתרא.

הלוג כמבואר בסוגיא דלעיל ,וצריך ביאור דשיטת רש"י בסוגיא

סג(רש"י ד"ה בההוא מרווח וכו' ,אבל כולן שוין בד' או בעשרה

דרביעית היינו רביעית הקב ומדוע נקט רבא לעיל עמוד א' ב'

אמות כולן טמאין ,העיר הרש"ש הא לא בעינן כולן שוין ,אלא אף

רביעיות יין על חצי לוג הרי לשיטת רש"י המושג רביעית היינו

כשכולןמד'ומעלה,טמאין.

רביעיתהקב..

סד(שם,או חישב עליו להוציאו וכו' ,דעת רש"י דלא מהני מחשבה

נח(גמ' ,התם הוא דבציר מהכי לא חשיב וכו' .הקשה הגאון יעקב

בדלא חזי ליה ,אך הריטב"א הביא את דעת הראב"ד דאפילו אם

דהשיעור בהוצאת שכר אליבא דתוס' היינו רביעית הלוג ,וכן

היהאחדגדולוהשארקטנים,וחישבעלאחדמהקטנים,הואלבדו

השיעורבכלסעודהלעניןעירובלמסקנא,ואםכןגםבעירובבציר

טמאדכיוןדחישבעליובומרווח.

מהכי לא חשיב] ,אמנם לרש"י ד"ה וקתני דהשיעור בהוצאת שכר

סה(רש"י ד"ה באומר כל הזן עלי ,דודאי לא מיקרי מזון אלא ה'

הואלוגאתישפיר[,אלאדקושיתהגמ',דאינימאדלאכרביוסף,

מינין.הקשהרבינועקיבאאיגרהאעלאורזנמימברכיםבוראמיני

אם כן מדוע בהוצאה שיעור יין הוא רבע משיעור דשכר ,ובעירוב

מזונות,ואםכןגםאורזהוימזוןויאסרגםבאורז].וישליישבדרש"י

שיעורן שווה ועל זה לא תירצו] .ונראה לבאר דעיקר השיעור ביין

אייריאליבאדרבושמואל,אךלהלכהאיןהכינמידגםאורזודוחן
נחשביםמזוןויאסרבהם).ש.ב.[(.

בין בהוצאה ובין בעירוב הוא ביין מזוג הראוי לשתיה ,אלא דסגי

ה

מסכת עירובין דף ל
כז בניסן התשע"ג
סו(גמ' ,ככר זו עלי אין מערבין לו בה .פירש רש"י דהחילוק,

סגיבשיעורב'סעודותדקטנים.

דבשבועה אסר אכילה ובנדר אסר הנאה ,ומבאר הריטב"א דאין

עד(שם ,הקשה המהר"ץ חיות ,מנלן לבית הלל דמודים ביתשמאי

לחלק דבאיסור אכילה נחשב אוכל כיון דהאיסור אגברא ,ובאיסור

דמערבין ביום הכפורים .ותירץ על פי הגמ' ביומא )ס"ז (.דמערבין

הנאה אינו נחשב אוכל כיון דהאיסור אחפצא ,דהרי מערבין לנזיר

עירוביתחומיןלאנשיםהמלויםאתהמוליךשעירהמשתלח.

בייןאףעלפישהואאיסורחפצא,ועלכרחךמשוםדחזילאחריני,

עה(שם,הרי"ףבביצה)ו'.מדפיהרי"ף(הוכיחמסוגיין,דישדיןעירובי

אלא החילוק ,דבאיסור הנאה אין מערבין משום דנהנה מהעירוב,

חצרות ושיתופי מבואות ביום הכפורים .והקשה הבית יוסף )סימן

והריאסרעצמובהנאה].ועייןלקמןאות)עא(דדעתהרשב"א,דיין

תרי"א( מנלןדמייריבערוביחצירותושתופימבואות,דלמאבערובי

לנזיר אינו איסור חפצא אלא איסור גברא ,אבל באיסור חפצא אין

תחומין,והוסיףהמהר"ץחיותדהריהמקורדמודיםב"שדמערבין,

מערבין ,ואם כן לדעתו יש לבאר ,דהחילוק הוא דבאיסור הנאה

משעיר המשתלח דמיירי בעירובי תחומין) .מובא באות הקודמת(.

הואאיסורחפצאואינונחשבאוכל,ומשוםהכיאיןמערביןבו.[.

ותירץ ,על פי סברת הרמב"ם דהוכיח ,שאיסור תחומין אסור רק

סז(תוס' ד"ה ככר ,תימה לר"י אמאי נקט בהאי שבועה ובהאי נדר

מדרבנן,מהאדטלטולעלפניהמיםאסוררקמדרבנן,דהוילמעלה

וכו',הריטב"אתירץ,דאורחאדמילתאקתני,דרובשבועותבאיסור

מעשרה ,ואי אפשר דתחומין חמור מטלטול על פני המים ,ומבאר

אכילהורובקונמותבאיסורהנאה.

דאי סברי בית הלל ,דתחומין ביום הכפורים דרבנן ,אם כן אין

סח(בא"ד,ועודדאמרלקמןלכ"עאיןמערביןוכו'.הרשב"אתירץ,

להקשותלביתשמאימעירובביוםהכפורים,דכיוןדהאיסורמדרבנן

דלקמןהוצרכולומרכךמשוםדאםלאכןרביוסףאתיכרבייהודה

הםאמרודסגיבעירובאףדאינוראוי,מהשאיןכןבשבתדתחומין

דהוא יחידאה ,ודלא כרבנן ,אבל הכא דסבירא ליה כרבנן ודלא

דאורייתא בעינן עירוב דחזי ליה ,ועל כרחך דסברי בית הלל ,דגם

כרבי אליעזר ניחא .אך לפירוש א' ברש"י דבאסר בפירוש הנאה

ביום הכפורים תחומין דאורייתא ,ואם כן קל וחומר דטלטול ביום

לכו"עאיןמערבין,עדייןקשהקושיתהתוס',דהריעלכרחךלכולי

הכפוריםדאורייתאכסברתהרמב"םדלעיל,וישביוםהכפוריםדיני

עלמאאודמערביןלדברהרשות,אודמצוותליהנותניתנו.

שיתופי מבואות וערובי חצרות .והחשק שלמה מבאר דהרי"ף גרס

סט(]גמ' ,ליפלוג וליתני בדידה .לפירוש א' ברש"י דנחלקו האם

בסוגיין כגירסת רבו הר"ח ,שמערבין לגדול ביום הכפורים ערובי

כוונתו לאסור הנאה ,ומשמע דבאסר הנאה בפירוש לכולי עלמא

תחומיןוערוביחצרות.

אין מערבין ,אם כן הוה ליהלמימר ולטעמיךלפלוג וליתני בדידה,

עו(גמ' ,התם איכא סעודה הראויה ובעוד יום .הרשב"א והריטב"א

במה דברים אמורים דלא אסר הנאה בפירוש ,אבל אסר הנאה

מבארים דבית שמאי סבירא להו כמאן דאמר דסוף היום הקודם

בפירושאיןמערבין.[.

קונה עירוב ,ואף דתוספת יום הכפורים דאורייתא ,מכל מקום סוף

ע(גמ',ביתשמאיאומריםאיןמערביןלנזירבייןולישראלבתרומה.

היוםהיינוסוףהזמןדהיתראכילה.אךהמאירימבארדביתשמאי

מבאר הרש"ש ,דבתרומה סברי ב"ש כסומכוס דאין מערבין ,משום

מחלקיםביןנזירדהואאיסורחפצא,לביןיוםהכפוריםדהואאיסור

דלא חזי ליה אפילו אם ישאל עליו ,וכמו כן ביין לנזיר אין מערבין

גבראולכןמערבין.

לבית שמאי ,משום דסבירא ליה דנזירות בטעות הוי נזירות ,ואי

עז(גמ' ,אי הכי תרומה נמי אפשר דמיתשיל עילויה .מבואר

אפשרלהשאלעליה,ואיןמערביןבומשוםדלאחזיליה.

דלסומכוס בעינן חזי לדידיה ודלא כרבנן דסגי בחזי לאחריני,



והקשה רבינו עקיבא איגר )לעיל כ"ו (:דתקשי לסומכוס כדהקשו

דףל'ע"ב

לבית שמאי לעיל ,מאי שנא מהא דמערבין לגדול ביום הכפורים,

עא(גמ' ,שמערבין לגדול ביום הכפורים .פירש רש"י הואיל וחזי

והיינו משום דחזי לקטנים אף על גב דלא חזי לדידיה ,ואין לתרץ

לקטן .והרשב"א הוסיף דאינו איסור חפצא ,אלא איסור היום רביע

כדתרצו לבית שמאי דשאני יום הכפורים דאיכא סעודה הראויה

עליה,אבלכלדברדאסורלגדולמצדעצמואיןמערביןבו.משמע

מבעודיום,דהריגםתרומהראויהמבעודיוםלישראלאימתשיל

מהרשב"א דגם יין לנזיר אינו איסור חפצא אלא איסור גברא דאם

עליה ומפריש מיניה ,ותירץ בדוחק ,דביום הכפורים העירוב ראוי

יין לנזיר חשוב איסור חפצא אם כן קשה מדוע מערבין בו ,ודלא

לכתחילה מבעוד יום ,מה שאין כן בתרומה דאינו ראוי לכתחילה

כדעתהריטב"אהובאלעילאות)סו(.

אלא אי מתשיל עליה ,ומשום הכי יום הכפורים דאיכא תרתי ,א.

עב(שם ,איתא בגמ' לקמן )ל' ע"ב( דאין מערבין אף בטבל דרבנן.

דחזילאחריניב.דראוימבעודיוםמערביןבו,מהשאיןכןבתרומה,

והקשההרשב"אהאאיסורדרבנןמותרלהאכיללקטןבידים,ומאי

דאין מערבין בו אלא אם כן היה ראוי גם בבין השמשות ,אי בעי

טעמא אין מערבין בטבל דרבנן ,הא ראוי לקטנים דומיא דמערבין

מתשיל עליה .והאחיעזר )ח"ג סימן פ"א ס"ק ט"ו( תירץ ,דשאני יום

ביום הכפורים ,ותירץ דיום הכפורים אינו איסור חפצא ,אבל טבל

הכפורים דהווי איסור גברא ,ומשום הכי מערבין בו ,מה שאין כן

דרבנן הוא איסור חפצא לגדול ,ולכן אין מערבין בו אף דראוי

תרומה דהווי איסור חפצא) .ועיין באות הקודמת ולפי"ז לא קשיא

לקטנים.אךהריטב"אסביראליהדגםבאיסורחפצאמערבין)הובא

כלל(

לעילאותסו(ולכןהוכיחמכאן,דאסורלהאכילבידיםאיסורדרבנן

עח(תוס' ד"ה ולפרוש .ומיהו איכא הא דפריך פשיטא היינו משום

לקטן ,ומשום הכי אין מערבין בטבל דרבנן .והרש"ש )לקמן ל"א(:

דמרישא שמעינן לה וכו' .הקשה רבינו עקיבא איגר מה הראיה

תירץ קושית הרשב"א דטבל אסור בהנאת כילוי ,ולכן אסור

מהרישא ,דהא דנקט ומערבין בדמאי היינו אף בהניח ב' סעודות

להאכילולקטניםואינונחשבראוי.

מצומצמות ,ולאפוקי טבל בכה"ג ,אבל בהניח יותר ,סלקא דעתך
דמערביןבטבל,ועודדאיןראיהמהרישאכיוןדאייריבישראל,וקא

עג(שם ,הקשה הרש"ש כיון דההיתר משום שראוי לקטנים ,אם כן

ו

מסכת עירובין דף ל  -דף לא
כז בניסן – כח בניסן התשע"ג
משמעלןבסיפאדאיןמערביןבטבלאףבשלכהן,דאימפרישעליה

הקברות ,הרי יכול ליטלו על ידי דלתות שעל גבי שוורים ,ותירץ,

כולהדידיה.

דדוקא על ידי שידה התירו ,כיון דהווי דבר מצוי ,מה שאין כן

עט(גמ' ,ולכהן בבית הפרס דאמר ר"י א"ש מנפח אדם בית הפרס

דלתות שעל גבי שוורים דלא שכיח .ומבאר בנמוקי הגרי"ב ,דיש

והולך.שיטתרש"יותוס')לעילכ"וע"בבמשנה(דההיתרלהניחעירוב

ליישב דרבנן סבירא להו דגזרו אשבות בבין השמשות ,ולכן אי

לכהן בבית הפרס ,משום דיכול ליטלו על ידי ניפוח .אך דעת

אפשר לרכוב על גבי בהמה דהיא מוקצה ולא חשיב צדדים ,אך

הריטב"א ,דרבנן התירו לכהן ליטול העירוב מבית הפרס אף שלא

קושית המהרש"א לפי סוגיין דהתירו אליבא דרבי יהודה להכנס

עלידיניפוח.

בשידה גדולה יותר מב' כור ,והרי היא מוקצה ,על כרחך דסבירא

פ(גמ' ,מ"ס אהל זרוק לא שמיה אהל ,כתבו התוס' ד"ה ומר,

ליה כרבי ,דלא גזרו על שבות בבין השמשות ,ואם כן הוא הדין

דנחלקו דוקא כשמונח ,אבלבשעת זריקה לכולי עלמא אינו אוהל,

לרבנןיכוללהכנסעלידידלתותשעלגבישוורים.

ומבארהמהרש"אאתדבריהם,דלאודוקאכשמונח,אלאהואהדין

פו(רש"יד"הבפשוטי,וטמאאסורבתרומהטהורהוכו'.הר"ןפירש

כשמהלך ,ורק לאפוקי כשהוא באויר .והרשב"א כתב בדעת רש"י,

דרש"י לא פירש משום דהכהן נטמא ,אלא משום שהתרומה

דבגוונא שהאהל נח ,לכולי עלמא שמיה אהל ,ופליגי דוקא בזמן

נטמאת,כיוןדהאיסורלכהןלהטמאהיינודווקאמהמתעצמו,ולא

הזריקה .עוד כתב הרשב"א דהר"ח פליג על רש"י וסבירא ליה,

מחפץשנטמאמהמת.

דבזמןהזריקהלכוליעלמאלאשמיהאהלורקבזמןדנחפליגיאם

פז(רש"י ד"ה והא קא מאהיל ,קס"ד וכו' או בהקיפו טפח .הקשה

שמיה אהל ,וכגון שגלגל שידה גדולה המגעת מתחילת בית

הגאון יעקב דמבואר בשבת )י"ז (.דדוקא בדבר ששייך בו טומאה

הקברות ועד מקום העירוב ואחר כך נכנס בה למקום העירוב.

קלהגזרובהקיפוטפחאטוטומאתשבעה,מהשאיןכןהכאדאיירי

והקשה הרשב"א על הר"ח כקושית תוס' מה מועילים הדלתות

בפשוטי כלי עץ דאינם מקבלים טומאה כלל ,דבכה"ג לא גזרו על

שתחת התינוקות מפני קבר התהום ,והוסיף דלפירוש הר"ח אין

היקפו,ואםכןקושיתהגמ'דוקאמכליפותחטפח.

לתרץ כתירוץ רבינו תם דשוורים רחמנא קרינהו אהל] .ודבריו

פח(רש"י ד"ה אי הכי ,בסוה"ד אבל הכא יכול לעמוד על שפתו

צרכיםעיון,דמאישנאמשיטתרש"יאליבאדרבנןדלאושמיהאהל

ויביאנו אצלו) .וכ"כ לעיל ד"ה היכי אזיל( ,ותוס' ד"ה היכי פירש

ומתרץ הרשב"א כתירוץ רבינו תם דשוורים רחמנא קרינהו אהל,

דמציאזילבשידהתיבהומגדל],משמעדפליגיאייכוללהתקרבעד

והוואהלאףבשעתזריקה.[.

הקבר ,ולכאורה קשה ,דבשבת )קמ"ו (:סבירא להו איפכא ,דדעת

פא(רש"י ד"ה שמיה אהל ,בסוה"ד ובין לר"י ובין לרבנן כסומכוס

רש"י ד"ה פרץ ,דד' אמות סביב הקבר טמאים ,ודעת תוס' )שם(,

סבירא ליה ,הרא"ש פליג ארש"י וס"ל ,דרבנן וסומכוס פליגי דוקא

דטהורים,וצריךעיון.[.

היכא שהנדון לגבי אפשרות אכילת העירוב ,אם ראוי לאחר ,אבל

פט(גמ' ,אסור לקנות בית באיסורי הנאה .הקשה היעב"ץ דהא

כולי עלמא מודו דבנדון אי העירוב במקום המערב ,בעינן ראוי

איסור הנאה דוקא בקבר שבבנין ,אבל בקבר שבקרקע ליכא איסור

למערב,ולאסגיבראוילאחר.וכ"כהתוס'לעיל)כ"ז(.ד"המפני.

הנאה,והכאמשמעדבכלקבראסורלהניחעירוב,ותירץ,דהגדרת

פב(תוס'ד"הומרסבר,דוקאכשמונחהויאהל,אבלבשעתזריקה

פעולת העירוב ,דנחשב כאילו שם ביתו ,וכיון דאם יבנה שם ביתו

אפילו ר"י בר"י מטמא .מבאר המשנה למלך )פי"א מטומאת מת ה"א

הרי נהנה מבית הקברות ,לכך לא מהני עירוב שם .ותירוצו צ"ע

ד"ה ודע שראיתי( את דבריהם ,דדוקא כשמונח ע"ג בהמה או אדם

דהא איתא בסנהדרין )מ"ח (.נפש שבנאו לשם חי מותר בהנאה,

הנושאין אותה פליגי ,וסבירא ליה לרבי דלאו שמיה אהל ,אבל

דהיינודדוקאבניןלשםמתאסורבהנאה,ואםכןבניןלשםעירוב

כשמונחתונגררתעלגביהקרקע,לכו"עשמיהאהל.

מותרבהנאה,ומהשהקשהדבקרקעליכאאיסורהנאה,עייןבטור



)יו"דשס"ד( דפליגיבזה,דדעתה"רישעיהדדוקאהחופרכוךבסלע

דףל"אע"א

נחשב קרקע עולם ומותר בהנאה ,אבל החופר עפר ומכסה בו את

פג(בא"ד ,וא"ת וכו' ,מה היו מועילים דלתות שתחת התינוקות.

המת ,העפר אסור בהנאה דנחשב כקבר בנין ,אבל דעת הרא"ש,

הפנייהושע)סוכהכ"א (.מיישבקושייתם,דמדאורייתאלכוליעלמא

דבכה"ג מותר בהנאה ,ורק בנין ממש שעל גבי הקרקע אסור

אהלזרוקשמיהאהל,ומחלוקתרביורבייוסי ברבייהודהמדרבנן

בהנאה ,ואם כן לדעת ה"ר ישעיה לא קשיא מידי ,ולדעת הרא"ש

ומשוםחומראבעלמא,והאדהועילוהדלתות,היינולהצילמחשש

דמתיר ,מבאר המגן אברהם )או"ח ת"ט ,א( דאיירי הכא בקבר של

טומאה דאורייתא ,אבללחומרא דרבנן דאהל זרוק לא חששו ,כיון

בנין.

דאיאפשרבעניןאחר.

צ(גמ',קסברמצותלאוליהנותניתנו.פירשרש"ידאיןמערביןאלא

פד(בא"ד ,ורשב"א מפרש דלתות ע"ג שוורים לכ"ע הוי אהל.

לדברמצוהכגוןללכתלביתהאבלאולביתהמשתה,הקשההשער

הריטב"א מתרץ )כעין תירוץ התוס'( דפליגי דוקא גבי כלים

המלך )לולב פ"ח ה"א ד"ה ולדעת הר"ן( הא כשאוכל בבית המשתה

שטהוריםמפניגודלם,משוםדעשוייםלנחת],וכ"כרש"יד"השמיה

הוי הנאת הגוף ,ולדעת הר"ן בהנאת הגוף אמרינן מצות ליהנות

אהל[ ומשום הכי סבירא ליה לרבי ,דכשהוא מיטלטל ואינו עשוי

ניתנו ,עוד הקשה ,לדעת הרז"ה דבדרבנן מצות ליהנות ניתנו ,הא

לנחת ,הרי הוא ככל הכלים ,אבל בפשוטי כלי עץ דאינם ברי

לילך לבית המשתה הוי מצוה דרבנן ,ובזה אמרינן מצות ליהנות

טומאהכלל,גםכשהןזרוקיםאינםחוצצים.

ניתנו,ותירץ,דדוקאכשגופונהנהמעצםהמצוהכגוןהמודרהנאה

פה(בסוה"ד ,משמע דבענין זה הוי אהל לכ"ע .הקשה המהרש"א

משופר ,דנהנה מהתקיעה עצמה ,אמרינן מצות ליהנות ניתנו ,אבל

דאם כן מאי טעמא לרבנן לא מהני עירוב המונח לכהן בבית

הכא דאינו נהנה בגופו מבית הקברות ,אלא מבית המשתה ,אלא

ז

מסכת עירובין דף לא  -דף לב
כח בניסן – כט בניסן התשע"ג
שהעירוב שבבית הקברות גורם להנאה זו ,אמרינן מצות לאו

צז(בא"ד ,וההיא דמעילה דנתנו על הקוף דהוי עירוב ,מיירי נמי

ליהנות ניתנו אף לדעת הר"ן והרז"ה ,והמהרש"ם תירץ ,לשיטת

בעומד ורואהו .מבאר המהר"ם ,דהיינו עומד ורואהו מתחילה ועד

הרז"ה ,דדווקא בהשוואה לאיסור דאורייתא סבירא ליה לרז"ה

סוף,ומשוםהכימהניאףכשהניחהקוף,מהשאיןכןבסוגייןדאינו

דמצוה דרבנן נחשב הנאה ,אבל בהשוואה לאיסור דרבנן מודה

עירוב אף בעומד ורואהו ,היינו דווקא שרואהו רק לבסוף כשהגיע

הרז"ה דמצוה דרבנן לא חשיב הנאה ,וסבירא ליה להרז"ה כשיטת

לאדםשמקבלו,ולכןצריךשאחריניח.

המהרשד"ם,דאיסורהנאהמקברהוויאיסורדרבנן.

צח(גמ' ,אמר רב חסדא כותאי .מבאר הגאון יעקב דכיון שהכותי

צא(שם ,הרש"ש מוכיח מכאן ,דאפילו אם עירב לדבר מצוה אסור

אינו מאמין בעירוב ,אינו עושה כדעת המשלח ולא מקנה לו

לו ללכת לשם לדבר הרשות ,דאם לא כן הרי נהנה .אך הקהילות

השביתה ,מה שאין כן בתלמידי בית שמאי ,אף דסבירא ליה דלא

יעקב)סימןי"א(דחהדבריו,דכאןהאיסורהנאההוארקעצםהנחת

מהניעירובאלאבעינןשיוציאכליתשמישיולשם,מ"מאםישלח

העירוב בקבר ,דבמעשה זה הוא משתמש לצרכיו ,אבל כלפי

בידםהריהםיקנוהשביתהכדעתהמשלחדסוברכביתהללומהני.

ההנאה דהולך למחרת לדבר הרשות ,אין זה בכלל האיסור הנאה

צט(גמ' ,וליחוש דילמא לא שקיל מיניה וכו' חזקה שליח עושה

כיוןדהויגרמא.

שליחותו .משמע דאין צריך שיראה המשלח דהשליח נוטל

צב(גמ',ומרסברניחאליהדמינטרא.עייןברמב"ם)פ"ומשבתהי"ז(

מהחש"ו,אלאסגיברואהדהגיעולשליחוחזקהעלהשליחשיטול.

דמהאיטעמאאףאםהניחבדיעבד,איןעירובועירוב.והקשהרבינו

אך בטור ובשולחן ערוך )סימן ת"ט ס"ח( איתא ,דצריך שהמשלח

עקיבא איגר דכוונת הגמ' דאסור להניח הערוב ,כיון שרוצה

יראהגםכשהחש"ונותניםלשליח.והקשההביאורהלכה)שםד"ה

להשאירואחרכך,אבלמנלןדאףבדיעבדאינועירוב,הריהאיסור

ונתנו(דמסוגייןלאמשמעכן.

דנהנהאינוקשורלמצותהנחתהעירוב,וכןהקשההפורתיוסף.


דףל"בע"א

דףל"אע"ב

ק(תוס' ד"ה רב ששת ,ואומר ר"י וכו' אלא במקוםשאם לא יעשה

צג(תוס'ד"הומהראית,אבללאיתכןוכו'דאיןזוסברא.ואמנםכך

שליחותווכו'ולכךבגטאיןהשליחחוששליתןגט.הקשההרשב"א

פירש רש"י ד"ה ומה ראית וכו' ,וקרא דפטור בהקדימו בשבלים,

האבגטנמיאתילידיעבירה,כגוןדהיאערוהליבם,ויחשובהיבם

והריטב"א פירש כרש"י ,ומיישב ,דמלשון עליך אמר קרא משמע

שכברהתגרשהויבאליבםאתצרתה,ותירץדהשליחחוששדווקא

דישהוכחהמהפסוקיםלהעמידהחיובבכרי,ולכןהקשואיךמשמע

אם המשלח יבוא לידי עבירה ,ואינו חושש אם אחר יבא לידי

בפסוקים,ותירצו,דאיןמשמעותמהפסוקיםאלאמסבראנראהכך.

עבירה.



והשפת אמת תירץ דברי רש"י ,דמצינו סברא זו בלוקח ,דאם לקח

קא(בא"ד ,דלא אמר וכו' אלא ליישב דברי רב וכו' אבל שוחטין

בשבליםחייבבמעשר,ואםלקחבכריפטורממעשר,וסלקאדעתך

וזורקין על מחוסר כפורים .הקשה הרש"ש דעדיין קשה מדוע

דהואהדיןהכאשיחולחיובעלהלויבשעהדאידגן.

במחוסר כפורים הוצרך לטעם דחזקת כהנים ,ולא סגי בחזקה

צד(גמ' ,ומה ראית האי אידגן .בשבת )קכ"ז (:ע"ב ד"ה האי הקשו

דשליח עושה שליחותו ,ותירץ דחזקה דשליח עושה שליחותו

התוס' מאי טעמא נקט אידגן ,הא לא מחייב בתרומה אלא באידגן

אמרינן דוקא על לשעבר ולא על העתיד ,וכדמצינו בגטין )כ"ח(:

וראה פני הבית ,ותירץ דבלאו קרא דוהרמותם ממנו ,אפילו לא

שמא מת לא חיישינן שמא ימות חיישינן ,ומשום הכי בקרבן פסח

אידגן חייב בתרומה ,ולכן העמידו את הפסוק דוהרמותם ממנו,

לא סמכינן על החזקה דיטבול דהוי לעתיד .ועוד תירץ על פי

למעטהחידושדהיינורקבלאאידגן,ועודתירצו,דנקטאידגןוככל

המבואר בסוגיין ,דלרב ששת אמרינן חזקה רק בסוף היום ,ומבואר

דינו ,דהיינו שראה פני הבית ,ונקט אידגן משום מאן דאמר דלא

לעיל בתוס' דרק במקום עבירה אמרינן חזקה ,ולפי זה יש לומר

צריךראייתפניהביתאלאלזיתיםוענבים.

דבקרבן פסח אין לומר חזקה ,כיון דאפשר שעד זמן אכילת קרבן

צה(גמ' ,כאן בעירובי תחומין .פירש רש"י דאקנויי שביתה הוא,

פסח דהיינו בערב ,כבר יודיעו הכהן שלא הקריב קרבנותיו ,והוא

וקטןלאאליםלמיקני,וכ"כרבינויהונתן,והוסיף,דבעירוביחצירות

מחוסרכפוריםואסורבאכילתקדשים,ולאיעבוראיסור.

איןצריךאמירה,מהשאיןכןבעירוביתחומיןדצריךהשליחלומר

קב(בסוה"ד ,דליכא למיחש דלמא פשע כדרב שמעיה .התוס'

"במקוםעירוביזהתהאשביתתושלפלוני"וקטןלאוברדעתהוא.

בפסחים)צ'(:ד"המחוסרהקשהדגםמחוסרכפרהצריךטבילה,ואם

והרשב"א מבאר את החילוק ,דבעירובי חצירות ,מהני על ידי קטן

כן מאי שנא מחוסר כפורים מטמא שרץ דחיישינן דלמא פשע ולא

כיוןדאיכאדעתאחרתמקנה,מהשאיןכןבעירוביתחומיןדליכא

טביל ,ותירצו ,דמדאורייתא אין צריך טבילה אלא מדרבנן ,ועוד

דעתאחרתמקנה.

תירצו דטבילה דמחוסר כפורים אינה צריכה הערב שמש ,ומשום

צו(תוס'ד"הכאן,וקשהוכו'.ותירץהשפתאמתדברירש"י,עלפי

הכילאשייךשיפשעולאיטבול.

התוס'במעילה)כ"א(.ד"הנתנובשםרביאפרים,דהתםאיירישאמר

קג(גמ' ,והא חדש דאורייתא הוא .מבואר בתוס' במנחות )ה' (:ד"ה

לאדם ליטלו מעל גבי הקוף דמהני .עוד כתב ,דאף לתירוצם השני

האיר ,דמעיקר הדין החדש מותר משהאיר המזרח ,ורק למצוה מן

)שם( דמיירי שהמשלח עומד ורואהו מתחילה ועד סוף ,וכשמניח

המובחרישלהמתיןעדהקרבתהעומר.והקשההפורתיוסף,דלפי

אומר המשלח תיקנה לי פת ,לא קשה כלל לרש"י ,דכשהמשלח

זהאיךהוכיחובסוגייןדאףבדאורייתאאמרינןחזקהמאיסורחדש,

אומר גם רש"י מודה דמהני ,אלא על כרחך דשיטת תוס' הכא

האחדשאינואלאלמצוהמןהמובחר.
קד(גמ',ואיכאדאמריאמררבנחמןמנאאמינאלה.הקשהרבינו

דכשעומדורואהומתחילהועדסוףמהניאףבאינואומרכלום.

ח

מסכת עירובין דף לב
כט בניסן התשע"ג
עקיבא איגר )תשו' תנינא סוס"י ק"נ( ,איך הוכיח רב נחמן מאיסור

שמותרולאחשיבחטאכלל.

חדשדבדאורייתאלאאמרינןחזקהשליחעושהשליחותו,דלעולם

קיא(גמ',אילימאדנתכווןלשבותלמעלההואועירובו במקוםאחד

אימאלךכרבששתדגםבדאורייתאאמרינןחזקה,אךהחזקהאינו

הוא .מבאר הריטב"א ,דלפי זה יתפרש הסיפא ,דלמטה מעשרה

בירור גמור דיעשה שליחותו אלא כעין רוב ,ולכן בחדש דהוי דבר

טפחים עירובו עירוב ,היינו שהתכוין לשבות למטה ,דאם לא כן

שיש לו מתירין דמותר למחר ,לא סמכינן על החזקה) .ועיין באות

אכתי תקשי מאי טעמא למטה מעשרה טפחים עירובו עירוב ,הא

הבאה(.

הואלמעלהברשותהיחידועירובוברשותהרבים.

קה(תוס'ד"התאנים,אףעלגבדמעשרפירותמדרבנןוכו'.השפת

קיב(גמ' ,והא קא משתמש באילן ,הקשה הרשב"א דאף דאסור

אמת מבאר דחזקה דשליח עושה שליחותו ,למאן דאמר דמהני

להשתמשבאילן,מכלמקוםנטילתחפץהמונחמערבשבתעלגבי

מדאורייתא הווי בירור גמור )ועיין באות הקודמת( ,ואף דאפשר

אילן אינו נחשב משתמש ,וכן עצם הימצאות החפץ על האילן לא

לברר ,אין צורך לשאול ,אבל למאן דאמר דמהני מדרבנן ,לא הווי

נחשבלהשתמשות,ואףדעלידיזהקונהשםביתוושביתתו,משום

בירורגמורומשוםהכיבמקוםדאפשרלבררלאסמכינןעלהחזקה,

שרק נתינת חפץ על אילן נחשב להשתמשות ונשאר בצריך עיון.

ולפי זה תירץ השפת אמת את קושית התוס' ,דמשמע מלשון הגמ'

והריטב"א תירץ דנטילת חפץ מאילן נאסרה בשבת ,מחשש

"אין צריך לעשר" ,דאף לא בעינן לשאול אותו ,ומוכח כרב ששת

דלפעמיםבשעתהנטילהישעןעלהעץ,והרימשתמשבו,וכדמצינו

דאמרינן חזקה מדאורייתא ,דאי כרב נחמן דהוי חזקה ,אם כן אף

שאסור להניח נר על גבי דקל מערב יום טוב ,מחשש שישען עליו

במעשר דרבנן יש לברר ואין לסמוך על החזקה אלא במקום שאי

כשיטלנומשםביוםטוב.

אפשרלברר.

קיג(גמ',שם.לקמן)ל"חע"ב( דנוהאםסוףהיוםהקודם,אותחילת

קו(גמ' ,אבל כולי עלמא חזקה שליח עושה שליחותו .מבאר

היום הבא קונה העירוב ,ולכאורה קושיית הגמ' דאסור להשתמש

הריטב"א ,דאף על גב דהחבר אינו שליח ,מכל מקום כיון שנתן לו

באילןהיינודווקאאםנאמרדתחילתהיוםקונהעירוב,אךאםסוף

רשותלאכול,הריזהכאילוהבטיחושהפירותמתוקנים,וקלוחומר

היום הקודם קונה עירוב ,הא באותו זמן עדיין מותר להשתמש

דאםעשאושליחבפירוש,דחזקהשיעשהשליחותו.

באילן ,ולא קשה מידי ,ודומיא דככר זו היום חול ולמחר קודש



דמערבים בה ,למאן דאמר סוף היום קונה עירוב )כמבואר לקמן ל"ו.

דףל"בע"ב

תוס' ד"ה מאי( ,ועיין בתוספות הרא"ש )לקמן ל"ח ע"א ד"ה מאי שנא(

קז(גמ' ,רבי סבר ניחא ליה לחבר דלעביד הוא איסורא קלילא וכו'

דמבאר ,דגם למאן דאמר סוף היום קונה עירוב ,היינו דבעינן נמי

כתבהרמ"א)יו"דשל"דס"א(דביתדיןמחויביןלנדותמישחייבנדוי,

דסוף היום יקנה ,וקל וחומר דתחילת היום קונה ,דהיינו דבעינן

ואפילושישלחוששעלידיכךייצאלתרבותרעה,והט"ז)שםסק"א(

שניהם ,ולפי דבריו קושיית הגמ' דאסור להשתמש באילן בזמן

הביא בשם האגודה ,דהמקור לדין זה מדעת רבי בקידושין )ע"ב(,

קנייתהעירובהיאגםלמאןדאמרסוףהיוםקונהעירוב.

והקשההמהר"ץחיותדכאןסבררבידעדיףשיעשהאיסורקלכדי

קיד(רש"י ד"ה והא משתמש באילן .והוא הדין דמצי למיפרך והא

להציל חבירו מאיסור חמור ,ואילו בנדוי דעתו דרבי דלא אמרינן

קאמייתימכרמליתלרשותהרבים.מבארהרשב"אדעדיףלהקשות

דיעברו בית דין איסור קל ולא ינדוהו כדי להצילו מאיסור חמור

מאילן ,דאף דאינו רחב ד' אסור להשתמש בו ,מה שאין כן בדין

דתרבותרעה.והוכיחמסתירהזודדוקאבאיסורדרבנןכגוןלתרום

כרמליתדאינואלאברחבד'.

שלא מן המוקף אמרינן חטא כדי שיזכה חברך ,ולא בחיוב

קטו(גמ' ,ורבי היא דאמר כל דבר שהוא משום שבות לא גזרועליו

דאורייתא כגוונא שבית דין מצווין לנדות] .ודבריו צ"ע דמבואר

בין השמשות .כתב הריטב"א בשם הראב"ד ,דלרבי נמי כל

להדיא בתוס' ד"ה ולא ,דגם בדאורייתא אמרינן חטא כדי שיזכה

השבותים אסורים בבין השמשות ,אלא דלגבי עירוב הקילו

חברך בכהנים .ונראה לתרץ הסתירה בדעת רבי ,על פי המבואר

להחשיבוכאילומותרלעשותשבותיםבביןהשמשות,ואףבזהלא

בתוס' )שם( דהכא שאני ,שהוא גורם לו לעבור כשאומר לו לקוט,

הקילו בכל השבותים להחשיבם כמותרים .ותוס' לעיל )ל' (:בד"ה

ומשוםהכימחויבלהצילו,אבלבנדויהריאיןהכרחשעלידיהנדוי

ולפרוש פליגי על הריטב"א וסברי ,דלרבי מותר לעשר וודאי בבין

יצאלתרבותרעה.ומשוםהכיאיןלביתדיןלעבוראיסורבעבורו[.

השמשות.

קח(תוס' ד"ה ולא ,הדביק פת בתנור דאין אומרים לאדם חטא

קטז(גמ',הכאבאילןהנוטהחוץלארבעאמות.הקשההרשב"אכיון

בשביל שיזכה חברך ,הריטב"א מחלק ,דדוקא להציל את חבירו

שעירובו מחוץ לד' אמות ,הרי הוא במקום אחד ,ועירובו במקום

ממעשה דחטא אמרינן חטא כדי שיזכה חברך ,אבל כשעשה כבר

אחר ולא מהני ,ותירץ הריטב"א ,דכיון ששובת באילן וגם עירובו

המעשה ורוצה להצילו מקרבן וחיוב חטאת ,בזה לא אמרינן חטא

באילן ,יכול להביאו אליו פחות פחות מד' אמות ,ואם כן האילן

כדישיזכהחברך.

נחשב למקום אחד ,אך הרשב"א דחה פירושו ,דכיון שאינו שובת

קט(בא"ד ,ומיהו קשה דבפרק תמיד נשחט וכו' ,הריטב"א תירץ,

באילןעצמואלאתחתיו,ועירובובאילןעצמו,איאפשרלהחשיבם

דשאניכהניםדהתירולהםכדישיוכלולשרתבביתה'.

מקום אחד .והרשב"א תירץ על פי רבי ירמיה לקמן )ל"ג (:דשאני

קי(בא"ד ,והא דשרי בחציה שפחה וכו' לשחררה .הריטב"א תירץ

כלכלה הואיל ויכול לנטותה ולהביאה בתוך עשרה ,והוא הדין

דעשהדלעולםבהםתעבודוהויעשהקל,דהריבשבילעשרהבבית

בסוגיין ,דכיון שיכול לעקם העץ ולהביאו אצלו נחשב מקום אחד,

הכנסת מותר לשחרר ,דהיינו דהתורה הקפידה רק שלא ישחרר

והוסיף הרשב"א ,דאף דאיתא לקמן )ל"ד (.דגזרו שהעירוב יונח
במקוםהשביתה,ולאסמכינןעלהואילויכוללהביאואצלו,ומשום

בחינםבליטובתהנאהכלל,אבלכשמשחררולצורךמצוה,בודאי

ט

מסכת עירובין דף לב  -דף לג
כט בניסן – ל בניסן התשע"ג
גזירה אטו יום טוב שחל לאחר השבת ,דאינו יכול להביאו אצלו,

ומשוםהכימבאראתתירוץהגמ'דרביםמכתפיןעליו,אםכןהוי

הכא סמכינן על הואיל ויכול לנטותו ,כיון דהוי דרבנן ורבי לא גזר

שבות דקרוב לדאורייתא ,ובזה אפילו רבי לא התיר .ומה שהקשה

עלזהגםבביןהשמשותדמוצאישבת],ונראהבביאורדבריו,דכיון

הרשב"אדאסורלבניקהתלהכנסכדילשאתאתכליהקודש,עיין

דרבילאגזרעלשבותבביןהשמשותדמוצאישבתשחלבחול,לא

בפירוש רש"י )במדבר פ"ד פסוק ה' כ'( דהאיסור רק שלא יראו כבלע

גזרנמיבביןהשמשותדתחילתיוםטובשחלבחול,והואהדיןדלא

את הקודש ,דהיינו שמכניסים את הכלים לכיסויים ,אבל אחרי

גזרגםבביןהשמשותדמוצאישבתשהואליליוםטוב,ולאאמרינן

שכיסואתהכליםבאיםבניקהתונוטליםאתהכליםמבפנים.

ממה נפשך אסור ,כיון דאין גזירה כלל על בין השמשות ,ודלא

קכב(בא"ד ,בעיקר שיטת התוס' דמעביר מרשות היחיד לרשות

כתוס'לקמן )ל"ד(.ד"הגזירה ,דסביראלהודביוםטובשאחרהשבת

היחידדרךרשותהרביםחייב.מבאררבינועקיבאאיגר )לעילל"ב:

אסורממהנפשךאףבדרבנן[.ועייןלקמןאות)קלג(.

ד"ה לכאורה( דהעקירה וההנחה אינם בכלל החיוב כלל כיון דהם


דףל"גע"א

ברשותהיחיד,ועיקרהחיובדווקאמשוםדמעבירד'אמותברשות
הרבים ,ולפי זה הקשה דדבריהם סותרים למה שכתבו לעיל )ל"ב(:

קיז(גמ' ,ומאי למעלה ומאי למטה .עיין פירש"י ,והבעל המאור

ד"ה הכא ,דהעוקר מכרמלית ומניח ברשות הרבים פטור ,ואפילו

פירש דקושית הגמ' מאי נפקא מינה אם עירובו נמצא למעלה או

שהעבירוד'אמותברשותהרביםלאמתחייבמשוםהעברה.ועיין

למטה ,הא עירובו מחוץ לד' אמותיו ,ויכול להביאו רק על ידי

בבעל המאור )שבת צו (:דהא דזריקה והעברה ד' אמות ברשות

שיעביר ד' אמות ברשות הרבים ,ונחשב דעירובו במקום אחר,

הרבים הוי תולדה דהוצאה מרשות לרשות ,משום שד' אמות של

ותירצו בגמ' דהדר זקיף ,דהיינו דלמטה מעשרה הענפים רכים,

אדםקונותלווהוירשותהיחיד,וכשזורקחוץלד'אמותהוימוציא

ויכוליםלנטותאליוברוחמצויהלתוךד'אמותיו,ועלכןנחשבהוא

מרשותהיחידלרשותהרבים.

ועירובו במקום אחד ,אבל למעלה מעשרה הענפים קשים כיון

קכג(בא"ד ,והואיל ואי בעי זריק ליה עד נגד מקום השביתה וכו'.

שהוא כבר אילן גדול ,ולא מצי שינטה אליו ברוח מצויה ,על כן

ביאר החזון איש )סימן פ' על התוס'( דמקום השביתה הוא דוקא

נחשבעירובובמקוםאחר.

במקוםהמצאובדיוק,אבלד'אמותשסביבותיואינםנחשביםמקום

קיח(רש"י ד"ה כשרבים מכתפין ,וקיימא לן במושיט מרשות היחיד

השביתה ,אלא דאם העירוב נמצא בתוך ד' אמותיו נחשב כאילו

לרשות היחיד דרך רשות הרבים וכו' ,המבואר ברש"י דמקום

הוא ועירובו במקום אחד ממש ,וכן אם יכול להביאו למקום

שביתתו למעלה מעשרה ,הוי רשות היחיד ,ובביאור הדבר כתב

שביתתוממשהויעירוב,אבלאםיכוללהביאורקלתוךד'אמותיו

הגאון יעקב דעיקרו של האילן גבוה עשרה טפחים ,וכיון דשובת

לאמהני,כיוןדד'אמותיואינםמקוםשביתתו.

לידובתוךד'אמותנחשבששובתברשותהיחיד,והחזוןאיש)סימן



ס"ב סעיף י"ט ס"ק ג'( מבאר בדעת רש"י דאין האילן גבוה עשרה

דףל"גע"ב

טפחים ,אלא דמניח ידו למעלה מעשרה טפחים ונחשב כרשות

קכד(רש"י ד"ה וסבר לה כרבי מאיר ,דאמר וכו' מיהו רשות היחיד

היחיד,ועייןשםדהאריךבביאורהענין.

גמורה לא הוי ,כיון דאין בתחתיתו של אילן רחב ד' .והריטב"א

קיט(תוס' ד"ה והא ,יש סבורים שגם האויר שהוא למעלה מעשרה

מבאר בשם הר"ח ,דרבי סובר כרבי מאיר דחוקקין להשלים דוקא

אפילו כנגד הנטיה וכו' אלא כרמלית .הגירסא שלפנינו על פי

בדרבנןלעניןעירוב,אבללאבדאורייתאלהחשיבורשותהיחיד.

המהרש"ל ,והקשה היעב"ץהא למעלה מעשרה טפחיםאין האויר

קכה(תוס' ד"ה ורבי ,ויש לומר וכו' והעירוב מונח בשולי הכלכלה.

נחשב כרמלית אלא מקום פטור ,ולכן גורס שגם האויר שהוא

הקשהרבינועקיבאאיגרדאםהעירובמונחבשוליהכלכלהולמטה

למעלה מן הנטיה הוי רשות היחיד וכו' אלא כרמלית ,ואתי שפיר

מג' טפחים ,מה הקשו בגמ'לעיל )בע"א( ,ואי דאית ביהארבעה כי

דהיינואוירדלמטהמעשרה.

נתנו בכלכלה מאי הוי ,והיינו דנחשב שעירובו ברשות היחיד ,הא

קכ(בא"ד ,ונראה דלאו מושיט הוא אלא מעביר את העירוב רחוק

אינו מניח על האילן אלא בכלכלה ,והכלכלה אינה רשות היחיד

חוץלד'אמות.מבארהחזוןאיש)סימןפ'עלהתוס'(דעיקרהחילוק

לרבנןדרבימאירדליתלהוחוקקיןלהשלים.

בין מושיט למעביר ,דמושיט ,היינו דהאדם נשאר עומד באותו

קכו(גמ' ,אדרבא הוא ועירובו במקום אחד .כתב הרשב"א דיש

מקום,ומעביר,היינושהאדםהולךברגליועםהחפץלמקוםהשני,

גורסים ,דהקושית הגמ' ארישא נמי ,דלמעלה מעשרה הוא במקום

וכוונתתוס'דבתוךד'אמותהדרךלהושיט,אךחוץלד'אמות,אי

אחדועירובובמקוםאחר,והיינוכששובתבריחוקד'אמות,ותירצו

אפשרלהושיטמשוםהמרחקובעילילךלשםברגליו.

דאייריכשאיןבעיקרוד'טפחים,ומשוםהכילמעלהמעשרהעירובו

קכא(בא"ד,המוציאמשוילמעלהמעשרהחייב,שכןמשאבניקהת

עירובדאינורשותהיחיד.

ומקום עקירתו והנחתו הוי רשות היחיד .הקשה הרשב"א דכשהיו

קכז(רש"י ד"ה אלא ,בסוה"ד דכל למטה מעשרה קלוטה כמה

חונים היו בני קהת מניחים את כלי הקודש בחוץ ,והכהנים היו

שהונחה דמיא .הקשה הרשב"א דכשיש מקום מסוים למעלה מג'

מכניסיםאותםפנימה,וכןכשהיונוסעיםהכהניםהיומוציאיםאת

ברשותהרביםלכוליעלמאלאאמרינןקלוטהכמישהונחהדמיא,

הכליםלחוץלמחנהלויהדהוירשותהרבים,אבללבניקהתאסור

דאםלאכןבטלדיןכרמליתומקוםפטורברשותהרבים,אלאודאי

להכנס פנימה ,דנאמר ולא יבואו לראות כבעל את הקודש וגו',

דרקכשאינומקוםמסויםכגוןשזרקבאויר,אוהדביקדבילהבכותל

ובעיקרהדיןחולקהרשב"אעלתוס'וסובר,דאיןאיסורמדאורייתא

אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיא ,ומשום הכי ביאר ,דלמטה
מעשרהנחשבלמקומושלהאדם,ועלכןעירובועירוב,מהשאיןכן

להעביר חפץ מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים,

י

מסכת עירובין דף לג  -דף לד
ל בניסן – א אייר התשע"ג
למעלהמעשרהדנחשברשותאחרתואיןעירובועירוב.

אלפייםאמות,והריטב"א)כאן(פירשדישדףממקוםהשביתהועד

קכח(רש"יד"הרביירמיהאמר,לעולםוכו'וסיפאברוחבד'.הקשה

הכותל ,והדף מצרף את שני המקומות להיות אחד וכדפירש לעיל

החזוןאיש)סימןפ'לדףל"ג (:דגםאםיטההכלכלהלמטהמעשרה,

)ל"ב(:גביאילןשהאילןמצרף.

עדיין לא נתישבה קושית הגמ' לעיל ,כי נתנו בכלכלה מאי הוי,

קלה(רש"י ד"ה ואמאי ,דהא על כרחך רבי היא מדתני רישא הניח

דהיינו דהכלכלה נחשבת לחורי רשות היחיד כמבואר בתוס' שם

עירובו בכותל למטה מעשרה עירובו עירוב וכו' .הרשב"א בשם

ד"ה אי ,וכשהכלכלה למטה מעשרה נמי עדיין חורי רשות היחיד

הראב"ד דחה את הוכחת רש"י מהרישא ,ומבאר ,דברישא אף

היא.

לרבנן דרבי הוי עירוב ,כיון דהברייתא סוברת כאביי דחורי רשות

קכט(תוס' ד"ה הואיל ,ומיהו אפילו לא שמיה אגד וכו' .והריטב"א

הרבים כרשות הרבים דמו ,ואם כן הוא ועירובו במקום אחד ,אך

פירשדבעינןהנחהעלגבימקוםד'טפחים,וכיוןדהכלכלהבהטיה

הריטב"א מקיים פירוש רש"י ,כיון דקיימא לן כרבא דחורי רשות

אםכןההנחהאינהעלגבימקוםד'טפחיםולאחשובהנחה.

הרביםלאוכרשותהרבים.


דףל"דע"א

קלו(רש"י ד"ה ל"א שמעתי ועיקר ,ונמצא מעבירו ד' אמות ברשות
הרבים.כתבהריטב"אדרש"ישאוסרכאןלהעבירופחותמד'אמות

קל(תוס' ד"ה ואמאי ,נחלקו רש"י ותוס' אי קושית הגמ' דוקא על

בבין השמשות ,חזר בו מדבריו לעיל )ד"ה למטה( דמותר אליבא

הולכת עירוב ביום טוב ,או בשבת נמי .הקשה הריטב"א ,דאין

דרבי,והמהרש"אדייקבתוס'ד"ההכינמי,דכתבו,אינמיאינועירוב

לדמות דינו דרבי ירמיה דהואיל ויכול לנטותה ,לכל הולכת עירוב,

כדפירש הקונטרס ,משמע דהפירוש הראשון דאסר להוליך פחות

דדוקא כשהעירוב מונח קרוב למקום השביתה אמרינן הואיל ,כיון

מד'אמותאינומדברירש"י,אךהמהר"םכתבדאיןסתירהבדברי

דהחסרון רק משום חילוק רשויות שהוא ברשות הרבים ועירובו

רש"י ,דלעולם מותר אליבא דרבי להוליך פחות מד' אמות בבין

ברשות היחיד ,אבל באיכא אלפיים אמה בין עירובו למקום

השמשות,אך תרתיהואיל לא אמרינן ,דהיינו הואיל ויכול להטות

השביתה ודאי דלא אמרינן הואיל ,ועל כן פירש הריטב"א בשם

אתהמגדל,והואילויכולאחרכךלטלטלפחותמד'אמות,ומשום

הראב"ד דקושיית הגמ' דווקא איום טוב שחל בערב שבת ,דכיון

הכיבמגדללמטהמעשרהאינועירוב.

דכבר הוליך את העירוב בערב יום טוב למקום השביתה ,אם כן



הוקבעשםמקומוגםלצורךמחרלעניןדסגיבהואילויכוללהביאו

דףל"דע"ב

למחר,ואיןצורךלהוליכובפועלשניתלצורךשבת,ובזההשוולדין

קלז(רש"י ד"ה גזירה שמא יקטום ,לאו שבות וכו' איידי דרכיכא

הואילדרביירמיהמשוםדהוויחסרוןקל.

מיקטמא .דייק הריטב"א ברש"י דהחשש שיתלש שלא בכוונה,

קלא(תוס' ד"ה ואמאי ,ועוד נראה לר"י וכו' ,דמודה רבי שיש

והקשה הא אינו פסיק רישא ,ואם כן הוי אינו מתכוין ומותר ,ועוד

להחמירבשבותבפחותמארבעאמותיו.הקשההחזוןאיש)סימןפ'(

הקשה דמבואר לקמן גבי עוזרדין ,דכשהם רכים הווי טעם להתיר,

דלעיל )ל"ג (.תניא ,בתוך שלשה מותר ליטלו ,והיינו אף דהעירוב

ומשום הכי פירש דדרך לקטום קנה כדי ליטול בו ,ולכן חששו

מחוץלד'אמותיוכדאוקימנאברישא,ועלכרחךדרביהתירלטלטל

שיקטוםמדעת.

פחות מד' אמות בבין השמשות ,ותירץ דדווקא לעיל התיר רבי

קלח(גמ' ,עבידו כבושי כבשי באגמא ,פירש רש"י ד"ה כבושי כמין

בטלטול פחות פחות מד' אמות אל מקום שביתתו ,כיון דאית ליה

כסאותלישבעליהם,ומבאר הריטב"אדבעינןמעשההכנהמבעוד

פחותמד'אמותעדלד'אמותהסמוכיםלמקוםשביתתו.

יום ,כיון שהם מחוברים ,עוד פירש בשם הראב"ד ,דכפו הקנים

קלב(רש"יד"הא"רזירא,האדאצרכווכו' דאיבעילאמטוייבשבת

מבעוד יום כדי שישברו הנוחים להישבר ,וכשישבו עליהם בשבת

לערבוכו'לאמצי.הקשהרבינופרץ,האסוגייןאליבאדרבידמתיר

לאיחשבפסיקרישיה.

שבותבביןהשמשות,ואםכןהרייכולבביןהשמשותדמוצאישבת

קלט(גמ',אלאשמעמינהכאןבעוזרדיןכאןבשאיןעוזרדין.פירש

להוליכו פחות פחות מד' אמות עד מקום השביתה ,ותירץ בדוחק,

רש"י ד"ה עוזרדין ,דכשכבר הוקשו הרי הם כאילן ,וכשעדיין רכים

דדווקא בבין השמשות דערב שבת התיר רבי שבות ולא בבין

הרי הם כירק ,והקשה הרשב"א דלפי זה מאי טעמא בקידה לא

השמשותדמוצאישבת).ועייןבאותהבאה(.

תירצוהסתירה,דכשהוארךהריהואכירק,וכשהואמתקשההוא

קלג(תוס'ד"הגזירה,דאזממהנפשךאסורלהשתמשבאילן.השער

כאילן ,ומשום הכי כתב דאיכא שני מיני קנים ,אחד של עוזרדין

המלך )שבת פכ"ד ה"י( דייק מדבריהם דבבין השמשות של מוצאי

והואקשה,ואחדשאינושלעוזרדיןוהוארך.

שבת שחל בחול התיר רבי שבות ,ורק כשחל המוצאי שבת ביום

קמ(גמ' ,ואי ביום טוב מה לי שדה ,הקשה הרש"ש ,הא איירינן

טוב אסר רבי ממה נפשך ,ולפי זה פשט את ספיקו דהמגן אברהם

אליבא דר"א ורבי אליעזר שמותי הוא מתלמידי בית שמאי .והא

)סימן שמ"ב( ,האם רבי התיר גם בבין השמשות דמוצאי שבת או

בית שמאי סבירא להו )ביצה יב (.דליכא היתר הוצאה ביום טוב

אסר,כיוןדמספקלאפקעהקדושה,וכןהוכיחהשערהמלךמדברי

אלא לצורך אוכל נפש בלבד .ומבואר בירושלמי דביתשמאי אסרי

הרשב"אלעיל)ל"בע"בבסופו(.

במפתח של אוכלין דרק אוכל נפש ממש מותר .ואמנם יש לומר

קלד(גמ',והניחעירובובכותללמטהמעשרהטפחיםעירובועירוב.

דר"אלשיטתובשבת)קל(.דאףמכשיריאוכלנפש הותרוביוםטוב,

הקשה הרשב"א )לעיל ל"ב ע"ב בסופו( מאי טעמא עירובו עירוב אף

אולם בתוס' לעיל )ל (:ד"ה לא מוכח ,דלצורך מצוה כעירוב ,לא

שהוא חוץ לד' אמותיו )כדכתב רש"י ד"ה למטה( ,הרי העירוב אינו

חשיבלצורךשבתעייןשם,ולכןכתבדהכאגרסינןר"אב"י.

במקום השביתה ,ומאי נפקא מיניה אם הוא רחוק ה' אמות או

יא

קמא(תוס' ד"ה ואמאי ,והא דשרי לשבור החבית הא מוקי לה

מסכת עירובין דף לד  -דף לה
א אייר – ב אייר התשע"ג
במוסתקי,אמנםרש"יסביראליהשבת )עד(:דבכלהכליםאיןבנין

עירוב,והקשההט"ז האשדהכרמליתהיאואיסורומדרבנן,וקיי"ל

וסתירה ,וכן משמע ברש"י להלן )לה (.ד"ה ובעי סכינא ,שהעמיד

כרבידלדברמצוהלאגזרוביןהשמשות,ועייןקרבןנתנאל)אותש

הסוגיהדווקאבאהל,ולכןפירשדהיתרדמוסתקיהוא,כיוןדבכה"ג

ברא"ש סימן ה( דמשום הכי פירש דמיירי בשדה שהיא רשות

לא חיישינן שיבוא לתיקון כלי בעשיית הנקב ,דהואיל ורעועה

הרבים.ואםכןלאשייךלפרשכהרש"ש.

הרבהודאייחוסעליהשמאיקלקלהחבית,ויעשהנקבהקטןביותר

קמו(גמ' ,ומר סבר אהל הוא .תוס' רבינו פרץ ביאר דודאי מיירי

שיכול.ועייןעודבאורזרוע)סימןעח.יב(שהאריךלחלוקעלתוס',

במגדלהמחזיקיותרממ'סאה,דאםלאכןמאיטעמאדמאןדאמר

והוכיחדרקאליבאדר"אהוצרכולהעמידבמוסתקי,ולאלרבנן

דהוויאהל,ומכלמקוםנחלקובו,דלת"קהויכליכיוןדאינומחובר

קמב(תוס'ד"הנוטל.משמעדלאחשיבמוקצהכיוןדלארכיבעליה

לקרקע.

איסורא דאורייתא .תוס' בביצה )שם( הקשו על פירוש זה ,הא

קמז(רש"י ד"ה הקיש וכו' טמאים וכו' .ברש"י משמע דהנידון על

אמרינן מיגו דאתקצאי אף בדבר שהיה מוקצה רק מחמת איסור

טומאת השידה תיבה ומגדל גופייהו .ועיין ברש"ש שהוכיח

דרבנן,כמוכנישהיהעליומעותבלילשבת,ותירצו,דבכהאיגוונא

מהתוספתא ,והביא כן בשם הר"ש ,דמתניתין מיירי לענין שידה

כיון שהמעות שהם מוקצה עדיין בעולם ,נשאר המוכני בהקצאתו

תיבה ומגדל שהיה עליהם ככר של תרומה ונפל מחמת הקשתו.

אף על פי שנטלם ממנו ,ורק בטבל שמיד שתיקנו מסתלק המוקצה

והתוס'הרא"ש האריךלהוכיחממתניתין)כליםפט"ומ"א,ואהלות

מכל וכל ,לא אמרינן בו מיגו דאתקצאי .והוא הדין בסוגיין ,שאחר

פ"חמ"א( דשידהתיבהומגדלאםישבהןמ'סאהטהוריםוחוצצין

שכבר נפחת הבית ,אין כאן שום סיבת איסור להשתמש בפירות.

בפני הטומאה ,ואף שהכלי עצמו ודאי טהור ,מכל מקום נחלקו

ואולם הקשו ,דמכל מקום הפחת עדיין בעולם ,ומאי שנא ממעות,

לענין האוכל שהיה מונח עליו ונפל מחמת היסטו ,דר"נ ור"ש

ולכןפירשוכרש"יכאןדליתליההמוקצה

מטהריםכיוןדסביראלהודכל דברשהואכבדואינוניסטבקל,לא
מיקרי היסט אם הוסט מה שעליו מחמת הכאת הזב ,ודוקא בדבר

דףלהע"א

קל מיקרי היסט .והיינו דקאמר דמר סבר כלי הוא ובקל מיטלטל,

קמג(תוס' ד"ה חסורי מיחסרא ,פ"ה וג' מחלוקות בדבר ולא דק,

ומר סבר אהל הוא ואינו נוח ליטלטל ,והלכך חשוב כקרקע דשייך

כתבבתוס'הרא"שדרש"יכןדק ,ומדקדוקלישנאיתיראדמתניתין

בובניןוסתירה.

הוכיח דאף במתניתין נאמרו ג' שיטות .כיון שר"א האריך בלשונו

קמח(רש"יד"האלאלצורךתשמישן,ועיקרתשמישושלסכין לא

לומר שאם אין ידוע שהמפתח במקומו אינו עירוב ,והוי סגי ליה

לחתוךחבליםהואוכו' .תוס'שבת )לו(.ד"ההאר"נ,הקשהלרש"י

למימר דר"א אומר אינו עירוב .ועל כרחך דשמעיה ר"א לר"מ

דלצורךתשמישןהיינולתשמישוהמיוחדאמאיאסרבסוגייןלחתוך

דמיקל תרי קולי ,חדא ביום טוב ,שאם אבד הוי עירוב כיון דמצי

חבלים בסכין ,הרי סכין מיוחד לחתוך בו .ועיין שם דר"ת פליג

סתרליה,והשניבשבתדבעירהויעירובדמצילאתוייכר"ש,ור"א

ארש"י ופירש דלצורך תשמישן היינו לצורך סוג שימוש שרגילים

נחלקבשניהםדביוםטובאינועירובדלאמציסתרליה,ובשבתאם

לעשות אותו בחול ,ואף שאין הכלי עומד ומיוחד לתכלית זו .כגון

אין ידוע שהמפתח במקומו אינו עירוב אפילו בעיר ,דלית ליה

קורנסלפצועבואגוזים,דאףשאיןהקורנסעומדומיוחדלכך,מכל

דר"ש\.

מקוםכיוןשהדרךבחוללפצועבומותר,מהשאיןכןחיתוךחבלים

קמד(המהרש"א והמהר"ם כתבו דרש"י כנראה פירש כן רק להוא

בסכיןשאיןזהסוגשימוששרגיליםלעשותבחול.

אמינא,דסלקאדעתךדלאפליגיוכולהמייריבשבת,ומשוםהכיעל

קמט(תוס'ד"הבעירעירובועירוב,הקשההשפתאמתמהלינמצא

כרחך ג' מחלוקות בדבר ,אבל למסקנא ודאי גם לרש"י ליכא ג'

בשבת או אחר השבת הא בין השמשות היה אבוד ,ועיין בתוס'

מחלוקות .אמנם בחכמת מנוח כתב דעל כרחך רש"י פירש כן אף

הרא"ש שפירש הטעם דמהני אף שהיה אבוד בין השמשות ,כיון

אליבא דמסקנא ,מדקאמר דר"א לית ליה דר"מ ,ואי בשבת איירי,

דרגילהואשימצא,ומשוםהכיקרינןביהשפירהואועירובובמקום

הא אפילו ר"מ מודה דלא מצי סתיר ,אלא על כרחך אליבא

אחד] .ומסתבר דאיירי דוקא אי מצאו לבסוף בשבת ,דמשום הכי

דמסקנאדביוםטובמייריפירשהכי.

מוכחשהיהעומדלכךביןהשמשות)ש.ב.[(.

קמה(גמ' ,בשדה אין עירובו עירוב כרבנן ,הב"ח והמהרש"ל גרסו

קנ(תוס' ד"ה בעי סכינא ,פירש הקונטרס וכו' ואינו נראה וכו'

תיבתכרבנן,וכןמשמעברא"ש)סימןה(.ורבינועקיבאאיגר בגליון

דטלטולסכיןנמילאאסוראלאמדרבנן.הברטנוראתירץקושיאזו

הש"סכתב,דהרז"ה פירשדהיינורבנן)לקמןצה,(:דלאסביראלהו

דלר"א כיון שיש בו גם איסור מוקצה כרבי נחמיה ,ממילא אפילו

ההיתר להעבירו מחברו לחברו .אלא שהרש"ש תמה ,דסוף סוף

לרבי אסור ,כיון שכל מה שאמר רבי דכל דבר שהוא משום שבות

רבנןדהתםסברידמותרלהעבירופחותפחותמד'אמות,ואינימא

לא גזרו בין השמשות ,היינו דווקא בשבות אחד ולא בשני שבותין

דרק גבי תפילין שרו ,אם כן אף מה שהתיר ר"ש דנותנו לחבירו

כהכא ,שיש בו משום טלטול הסכין ,ומשום חתיכת החבלים.

וחבירולחבירוישלומרדהיינודוקאבתפילין,ומאיטעמאהוצרכו

והקשה בתוס' רבינו עקיבא איגר ממתניתין דלעיל ,דנתנו באילן

לאוקמיה כרבנן דווקא ,ועל כן שכתב לפרש באופן אחר ,דכיון

למטהמעשרהטפחיםעירובועירוב,אףדאיתביהתרישבותין,א.

דשדה הוי כרמלית ,על כרחך היינו כרבנן דפליגי אדרבי לעיל,

שימוש באילן ,ב .הוצאה מכרמלית לרשות הרבים .והתפארת

וסבירא להו דלא התירו שבות בין השמשות) ,וכדלעיל לד :תוס'

ישראל )אות ל"ה( תירץ דכיון דהתם אין עוברים על שני השבותין

ד"הוהאמרדניח"ללאוקמיהדכו"עסביראליהכרבנן(.אמנםבטור

במעשה אחד אלא בזה אחר זה ,על כן כיון דכל חד וחד לחודיה

)סימן שצד( פסק לדינא דבנמצא המפתח בשבת בשדה אין עירובו

יב

לצורךמצוהעשאושרי,מהשאיןכןהכאשבעתשחותךעוברגם

מסכת עירובין דף לה
ב אייר התשע"ג
על מוקצה .וכן תירץ הרש"ש כאן ,אלא שכתב שלפי מה שכתב

נמי הוי מלאכה דאו' אם יצטרך לגומא .וכ"כ המאירי] .ונרבי

המגן אברהם )ש"ח סק"ז( דאם שכח ונטל מוקצה בידו שוב אין

דסבירא להו כדעת התוס' שבת )עג :ד"ה וצריך לעצים( דכשאינו

איסור להמשיך לטלטלו ,יש לדון ,דהכא אפשר כיון שבתחילת

מכוין עתה לצורך גופה ,חשיב אין צריך לגופה ,ועיין שם בגליון

הטלטולהיהרקשבותאחדוהותר,ממילאשובאינומוקצהבשעת

הש"ס).ש.ב.[(.

החיתוך.אמנםהתוס'הרא"ש הכאהוכיחלהדיאדאיןלומרדלרבי
אינועירובכיוןשצריךלעבורעלשנישבותין,מההיאדנתנובאילן

דףלהע"ב

למטה מי"ט .ועיין שם שביאר ,דאין הטעם משום דרבי ,אלא כאן

קנה(גמ' ,וסבר ר"מ ספיקא לחומרא והתנן טמא שירד וכו' .בחזון

לכו"ע בידו אין איסור כלל ,כיון דבקרקע ממש ליכא אלא שבות,

איש )אבן העזר פ' סק"ה( הקשה מאי טעמא הוצרכו להקשות

האי כלי אף על גב דחשיב אהל לא הוי קרקע ממש הלכך אפילו

מהברייתא ,ולא הקשו בפשיטות ,הא ספיקא דרבנן לקולא .וביאר,

שבות דרבנן ליכא .והשפת אמת תירץ קושית התוס' ,דסבירא ליה

כיון דמדין ספק אתי שפיר דאזלינן לחומרא ,משום חזקת תחום

לרש"י דרק שבות דפסיקת החבל התיר רבי בין השמשות ,כיון

בית ,ואלימא חזקת תחום ביתו מחזקת העירוב ,כיון דהתרומה

שהוא בעידנא דנטילת העירוב ,אבל שבות דהבאת הסכין כיון

טמאה לפנינו] .ולכך הקשו מטמא דהווי ספק טבל ,שר"מ מטהר

שאינובעידנאלאהתירו.

בספיקאדרבנןאףנגדחזקתהטמא[.

קנא(בא"ד .החידושיהר"ן תירץקושיתהתוס'עלרש"י,דישלומר

קנו(גמ' ,שם ,החזון איש )אבן העזר פ סק"ה( הקשה מהיכי תיתי

דסבירא ליה דאף דשאר שבותין התיר רבי בין השמשות ,שבות

דרבימאירמחמירבכלספק,האאףאיספיקאדרבנןלקולא,מכל

דמוקצה שאסור מחשש הוצאה ,חמור טפי ,ודוקא בסתירת דלת

מקום לא שייך להקל בספק עירוב ,דאם כך ,יהא מותר לילך ד'

שבקרקע דלא שייך לבא לידי חיוב חטאת התירו .וכעין זה כתב

אלפים למזרח וגם אלפים למערב ,ובכהאי גוונא אפילו באיסור

הפורת יוסף דמוקצה חמור כעין דאורייתא) ,כמו שכתבו התוס'

דרבנן יש להחמיר] ,כדמשמע בכתובות כג [.כיון שיסתור עצמו

ישנים ביצה )ג (:ד"ה אבל לר"נ( ומשום הכי החמירו אף בספק בין

ובודאייעבוראיסור .ובקהילותיעקב )עירוביןסימןיג(תירץדבספק

השמשות .ומה שמשמע בגמ' להלן דבנפל עליו גל לרבי מותר בין

עירובלאשייךלהקלבשניהם,דהאמבוארלקמן)מא(:דמישיצא

השמשות כיון דהוי מוקצה בלבד .כתב הפורת יוסף דאפשר דאביי

חוץלתחוםוחזרלדעת,איןלואלאד'אמות.אםכןכשייצאיותר

לאסביראליהכן.

מאלפיים לצד תחום עירובו ,יצא כבר בתחום ביתו ,וממה נפשך

קנב(מתניתין הרי זה חמר גמל ,עיין תוס' לקמן )מט (:ד"ה ואפילו,

איבד תחום ביתו ,דאם עירובו עירוב הרי אין לו תחום ביתו ,ואם

שהקשו,אמאימספקישלומביתוועדעירובואלפייםאמה,האעל

איןעירובוערובונשארלותחוםביתו,הרייצאמחוץלתחום,ושוב

הצד שהעירוב התגלגל חוץ לתחום כיון שהתכוין לקנות שביתה

אין לו אלא ד' אמות .ואתי שפיר דמספק יכול לילך רק לתחום

במקוםעירובוממילאייאסרלצאתלגמריחוץלד'אמותיווכמבואר

העירוב.

שםבגמ'בשםרב.ותירץדכיוןשהואעומדבעירופשיטאשלאעקר

קנז(גמ' ,ורמי דאורייתא אדאורייתא לר"מ ,דתנן נגע וכו' ר"מ

דעתו מעירו ,ודעתו שאם לא יקנה שם שביתה יהי לו תחום ביתו

מטהר ,מבואר בתוס' ד"ה ר"מ מטהר בשם התוספתא ,דרבי מאיר

ולאבמקוםעירובו.וכעי"זכתברש"ילקמן )ס(.ד"הואסור.ובתוס'

מטהרמשוםדספקטומאהברשותהרביםטהור.וצ"עדאםכןמה

רבינופרץ )דףמט(:תירץדשביתתביתוחשובההיא,ואינומאבדה

הקשו בגמ' מהא דר"מ מטהר בנגע בספק מת ,על משנתינו שרבי

בקל ,ורק לענין שביתת רגליו דעת רב שם בגמ' דמאבד את תחום

מאירמחמירבספקעירוב,האהתםטהורמדיןספקטומאהברשות

מקומו.כיוןדשביתתרגליואינוחשובהולהכיאפשרלאבדהבקל.

הרבים מהשאיןכןבעירוב .ואמנםלשיטתהתוס'סוטה )כח(:ד"ה

קנג(תוס' ד"ה ספק לא טבל ,הך ס"ס נקט משום רבותא דאפ"ה

מכאן,דדינאדספקטומאהברשותהרביםטהור,היינודווקאמשום

בטומאה קלה טהור .מבואר להדיא ,דלפי זה אף בספק ספיקא

חזקת טהרה ,אתי שפיר ,אבל לדעת התוס' נדה )ב (.ד"ה והלל,

לחומרא אמרינן ספיקא דרבנן לקולא .והיינו כמו שפסק לדינא

דהתורה חידשה דספק טומאה ברשות הרבים טהור אף בדליכא

בהג"הרבינועקיבאאיגרלשולחןערוך)או"חרמחס"ב(,וכןהאריך

חזקתטהרהצ"ע.ושמאישלומר,דכוונתהגמ'להקשותדבמתניתין

לדינא בשער המלך )פ"י ממקואות כלל ה'( .ודלא כמשנה למלך

משמע דבכל גווני בדאיכא ספיקא על התרומה מתי נטמאת ,רבי

)פ"ח מאבות הטומאה ה"ה( ועוד פוסקים ,שפסקו דבספק ספיקא

מאיר מחמיר ,אף אם התרומה היתה ברשות הרבים ]וכך נראה

להחמיראזלינןלחומרא.גםבחזוןאיש)שביעיתסימןכב,א(כתב

שהבין הרש"ש )ד"ה תנא תרומה( ,ונראה דכך מוכח גם בר"ש

בפשיטות דאזלינן לחומרא .ואפשר דכיון דהריצב"א הוכיח דלא

)טהרות פ"ה סוף משנה ט( שהוכיח מתירוץ הגמ' ,דבספק טומאה

מייריבספקספיקא,איןמכאןראיהלדינא.

ברשותהרביםמטהריםאפילובתריותרי,הרימוכחשהביןדנידון

קנד(גמ' ,דבעי מרא וחצינא .פירש הריטב"א דבבית חייב משום

סוגיין גבי עירוב ברשות הרבים )י.ר .[(.אמנם בשערי יושר )שער

בונה ,ובשדה משום חורש ,ואף על פי שאינו מכוין לכך הוי פסיק

החזקותפ"ה(כתב,דפשיטאדלאשייךכאןדיןספקטומאהברשות

רישיה .ואהא דקשיא הא הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה ,כתבו

הרבים ,כיון דרק גבי דיני טומאה וטהרה חידשה התורה דספיקו

הרשב"א והריטב"א ,דמיירי בארעא דידיה ,וחשיב צריכה לגופה,

טהור ,אבל הכא דאין לנו עתה שום נפקא מינא בדיני טומאה

כיון דמתקן ,ואף על פי שאין צריך עכשיו לאותו תיקון .ומה

וטהרה של התרומה ,דהרי היא ודאי טמאה ,וכל הנידון הוא רק

שאמרה הגמ' שבת )עג (:דהחופר גומא ואין צריך אלא לעפרה

לעניןכשרותהעירוב,לאהתחדשהךדינאדספיקוטהור.ועייןשם
שביאר ,דכוונת הגמ' להקשות ,כיון דר"מ סובר במתניתין דהחזקה

פטור,מייריבארעאדחבריה.אמנםבתוס'רבינופרץכתבדאיןהכי

יג

מסכת עירובין דף לה  -דף לו
ב אייר – ג אייר התשע"ג
דהשתא אלימא כל כך למשווי ספק שקול גם נגד חזקה שלימה

שהוכיחהתוס'יוםטוב)בפ"דמטהרותמי"א(.

דמעיקרא .מן הראוי שיהיה בנגע באחד כוודאי טמא מחמת חזקה

קסב(רש"י ד"ה נתגלגל ,דממ"נ כל היכא דקנה שביתה לא מצי

דהשתא,כיוןדשםהחזקהדמעיקראקלושה,דחזקתחישהיהלמת

למיזל ולמישקליה ,כתב התוס' הרא"ש דפירש כן אליבא דרבי,

כבר אינו נוגע למת עצמו ,וחזקת טהרה שהיה לנוגע אינה על

דלשיטתו שייך לקנות עירוב חוץ לאלפיים כיון שבבין השמשות

השורש רק בתולדה .ותירץ רבא ,דמכל מקום מצטרפים תרי

יכול ללכת לשם ,ומכל מקום לא הוי עירוב ,כיון שאם יקנה שם

החזקות ,וההוו שקולות נגד החזקה דהשתא ,עי"ש .וכעין זה ביאר

שביתה הרי הוא מחוץ לתחום ,אבל אליבא דרבנן לא מצי למיקני

הנודע ביהודה )יו"דקמא ,סוף סימן סה( דכיון דחזינן דר"מ מחמיר

שביתהכללבמקוםעירובו,כיוןשרחוקיותרמאלפייםאמהמביתו,

בעירובאףכנגדחזקתהתרומה,עלכרחךסביראליהדאזלינןבתר

ומיושבבזהקושייתהתוס'ד"הנתגלגל.

חזקה דהשתא בתורת ודאי ,וממילא אף ברשות הרבים לא יחשב

קסג(תוס' ד"ה אמר ר"י ,ואי הוה אמרינן דחזקה שלא עירב לא

ספק .ובפשוטו דבריו תמוהים ,דאי אזלינן בתר חזקה דהשתא

חשיבליההש"סחזקהוכו' .בטעםהדברשאינונחשבחזקהפירש

בתורת ודאי ,מאי טעמא גבי עירוב סבירא ליה לר"מ דהוי ספק

התוס'הרא"ש,משוםדלאשייךעירובבערבשבת.ולאמיקריחזקה

כחמרגמל.ובקהילותיעקב )סימןיד(בארדבריוכעיןהשערייושר

אלאבדברשהיינוצריכיםלוקודם.ובתוס'רבינופרץ פירשדיותר

הנ"ל ,דכיון דחזינן דחזקה דכשעת מציאתן שקולה כחזקה

יש לילךאחר חזקת העירוב מאשר בתר חזקת האיש ותחום ביתו.

דמעיקרא,אםכןכשאיןחזקהראויהנגדהזולהכריעכוודאי.

כיון שיש לילך אחר חזקת הדבר שאירע בו הספק ,דהיינו העירוב,

קנח(גמ' ,משנתינו שהיה עליה שרץ כל בין השמשות ,הקשה

ולא אחר חזקת האיש שהוא רק תוצאה .וכעין זה פירש הריטב"א

הפורת יוסף מאי טעמא הוצרכו להעמיד בכה"ג ,הא סגי לומר

)לו (.ד"ה רבא בשם הר"מ בר שניאור ,דבכל מקום יש לדון חזקה

שהיהעליהשרץבתחילתביןהשמשותוממילאהואטמא,וצ"ע.

לפי שורש הספק ,וכן במקוה אמרינן העמד אדם על חזקתו ולא

קנט(גמ' ,אי הכי בהא לימא ר"י ספק עירוב כשר .הקשה רבינו

אמרינןהעמדטהרותעלחזקתן.

עקיבאאיגרבגליוןהש"ס ,מאיטעמאלאהעמידובנפלעליהתוך

קסד(תוס' ד"ה אמר ר"י ,דניח"ל לשנויי אפילו סבר ר"מ עירובי

בין השמשות ,וזמן הנפילה ידוע ,אלא שאין יודעים אם אותו רגע

תחומין דרבנן .מבואר דאפילו אי עירובי תחומין דרבנן בתרי ותרי

הוא יום או לילה ,דבזה לא שייך חזקה )עיין להלן אות קעה(

לאאזלינןבתרחזקה.ובכתובות)כו(:כתבוהתוס'ד"האנן,דאףעל

ובכהאי גוונא הכשיר רבי יוסי מספק .ונראה דכוונתו להקשות לפי

פי דמבואר שם דאי תרי ותרי ספיקא דרבנן לא החמירו בדרבנן

שיטתרש"ישבת )לד(.דרבייוסימכשיראףכשאיןחזקה,דלשיטת

ואזלינן בתר חזקה ,אעפ"כ הכא כיון דאיכא ריעותא דנטמאת

התוס' שם ,דדוקא בדאיכא חזקה מכשיר רבי יוסי לא קשה מידי.

לפניך,לאאמרינןהשתאהואדאיטמא,מחמתכתהעדיםשמעידה

ועיין להלן אות קע ,דאף לדעת רש"י בסוגיין צריך להגיע לחזקה,

שנטמאהקודם.

דאםלאכן,העירובודאיפסולמשוםחזקתביתוואתישפיר.ועיין

קסה(בא"ד ,כיון דאיכא כת דמפקי ליה מחזקתה .בחידושי רבינו

ברש"שוברא"מהורוויץשכתבוכעיןזה.

עקיבאאיגרתמהבזהדכשםשתריעדיםמפקימחזקהדתרומה,כך

קס(רש"י ד"ה להודיעך כוחו דר"מ .דאף על גב דישנה בעולם ויש

מפקי נמי מחזקה דתחום ביתו ,והוי שוב ספק השקול ,ומכיון

לומר העמידנה בביה"ש על חזקתה וכו' .מבואר דבריו ,דאף על פי

דקיימינןאפילואיתחומיןדרבנן,אםכןראוילהקלבספקאףבלא

שעתה התרומה טמאה ,מכל מקום כיון שהיא ישנה בעולם יש

חזקה,והניחבצ"ע.

מקום לדון עליה מתיהיא נטמאה ולהעמידה על חזקתה.אבל אם
איננה בעולם שוב לא שייך לומר חזקה .וטעם הדבר נראה על פי

דףלוע"א

מה שכתב בשערי יושר )שער החזקות פ"ב ד"ה ונראה לי( דכיון

קסו(גמ',רבאאמרהתםתריחזקילקולאוכו'.בשבשמעתתא)ש"ו

שחזקהאינהמבררתאתהספק,ואינהמכרעתאתהמציאות,אלא

פי"ז( כתב ,דאף על פי שלא מצאנו בפוסקים כלל זה להקל בתרי

היא רק דין הנהגה דהיינו דלמעשה יש לנהוג כאילו לא השתנה

ותרי בתרתי חזקה ,מכל מקום כן מוכח לדינא מסוגיין לפי מה

הדבר ,ממילא שייך חזקה רק אם צדדי הספק עדיין נוגעים לנו

שפירש רש"י דרבא איירי אפילו בשני כיתי עדים .עוד כתב שם

לדינא לעצם הדבר שבו נולד הספק .ומהאי טעמא הכא דבעינן

דנראהדהיינודווקאלמאןדאמרתריותריספיקאדרבנן,דכיוןדמן

להכריע דין העירוב על פי חזקת התרומה ,לא שייך לנהוג חזקה

התורה מוקמינן להאחזקתה ,בזה הוא דבחדא חזקההחמירו רבנן

בתרומה אםאינה לפנינו ,ורק כיון שהיא בעולם ,ואנו יכולים לדון

ובתרי חזקה לא החמירו .אבל למאן דאמר תרי ותרי ספיקא

עליה מתי נטמאה ,ולומר שהיא כשרה לעירוב מכח חזקה בבין

דאורייתא ,והיינו כיון דמדאורייתא תרי סהדי מפקי חזקה ,אם כן

השמשות,העירובכשר.ומהשאיןכןכשהפתשהונחלעירובנשרף,

מהליחדאחזקהומהליתריחזקה.ומשוםהכירבהורביוסףלא

איןלפנינואתשורשהספקלדוןעליו,דעתהלאשייךלהכריעאת

פירשו כרבא ,דהא סבירא להו )ביבמות לא (.דתרי ותרי ספיקא

דין העירוב על פי חזקת הפת] .ואתי שפיר לרש"י לשיטתו בשבת

דאורייתא.וכעיןזהכתברבינועקיבאאיגרבחידושיו.

)לד(.דרבייוסימכשיראפילוכשאיןחזקהועייןעודלהלןאותקע

קסז(רש"יד"הרבאאמר,אפילויששניכיתיעדים .מבוארמדבריו

)ש.ב.[(.

וביותרבד"ההתם.דאףרבאסביראליהדמתניתיןמייריבשניכיתי

קסא(רש"י ד"ה בטומאה חמורה ,כגון באב הטומאה .עיין רש"ש

עדים .והקשו הראשונים מי הזקיקו לרש"י לפרש כן .ופירש התוס'

שפירשדאיןהכוונהדווקאלאבהטומאהדאורייתא,אלאאפילואי

הרא"ש בשם הר"ש מקוצי ,דרש"י סבר דמיירי בשני כיתי עדים,
משום דאי בכת אחת מיירי ,לא הוה אמר רבי מאיר דאין עירובו

הווי אב הטומאה דרבנן ,כיון דשם אב הטומאה דאורייתא .וכמו

יד

מסכת עירובין דף לו
ג אייר התשע"ג
עירוב ,דהוה לן למימר אוקי תרומה בחזקתה ,כיון דאין חזקה

לחומרא,מוכרחלומרדדוקאהיכאדאיכאחזקתעירובהויעירוב,

כנגדה.ובתוס'רבינופרץהוסיףביאור,דאףדישחזקתתחוםביתו,

דאי לאו הכי ניזיל בתר חזקת תחום ביתו .אמנם בפלוגתא זו אנן

מכל מקום חזקת העירוב אלימא טפי )וכדלעיל אות קסג( ,ומשום

קיימאלןכרבימאיר,דספקדרבנןלקולאאףנגדחזקה)וכמושפסק

הכי פירש רש"י דמיירי דכת עדים אומרת שנטמאת דאיתרע ליה

הרמב"םפ"יממקוואותה"ו(,וממילאאתישפיר,דלדינאדקיימאלן

חזקה .אמנם ברש"י להלן ד"ה העמד פירש בדעת רבי יוסי דהוי

ספק עירוב להקל כרבי יוסי דתחומין דרבנן ,ואף היכא דאין חזקת

חזקהכנגדחזקה,ולפיזההיהמקוםלפרשדרבאבעיתריחזקהעל

כשרותלעירובאזלינןלקולא,מדיןספקדרבנן,ואףשהואנגדחזקת

מנת לגבור על חזקת תחום ביתו .דאי הוי חזקה נגד חזקה ,היו

תחום ביתו .והביא שם ,דכן תירץ גם באבן העוזר .וכן תירץ

צריכיםלהחמירמספקלדעתרבימאירדספקדתחומיןלחומרא.

בקהילותיעקבעירוביןסימןיג.ועייןעודבהערההבאה.

קסח(גמ',היינוטעמאדרבייוסיהעמדטמאעלחזקתו .לפיתירוץ

קעא(גמ',שם.הנודעביהודה)יו"דקמאסימןסה(ביאר,דלרבייוסי

דרבייוסי סביראליהדספקדרבנןלחומראכשישחזקת

זהמשמע,

לא בעינן חזקה על מנת להקל בספק דרבנן .ומה שחילק בין ספק

איסורואפילובמקוםשאיןלועיקרמןהתורה.ועייןש"ך )יו"דסוף

מתי נטמאת התרומה לספק אי נטמאת .היינו כיון דבספק אם

סימןקיבדיניספקספיקאסק"כ(שפסקכןלדינא.דקיימאלןכרבי

התרומה נטמאה מבעוד יום או בשבת אין לנו נידון על התרומה

יוסי .ודלא כביאור קמאהמחלק אם ישלו עיקר מן התורה .אמנם

כיון דעתה ודאי טמא .וכל הנידון רק לענין העירוב שהוא דרבנן,

עיין שם בפרי חדש )סקל"ג ובכלל ט"ז( דפליג וסבירא ליה ,דאף

ולכןאזלינןלקולא.אבלעירבבתרומהדהיאעתהספקטמאה,יש

במקום דאיתחזק איסורא ספק דרבנן לקולא ,כיון דהרמב"ם )פ"י

לנונידוןעלהתרומהעצמה.וזהוספקדאורייתא,ועלינולילךבזה

ממקואותה"ו(פסקכרבימאירדספיקוטהור.

לחומרא שהתרומה טמאה .וממילא אי אפשר להורות לקולא

קסט(גמ' ,קסבר רבי יוסי תחומין דרבנן ,כתב הרשב"א דיש

בעירוב כיון דהוי תרתי דסתרי ,או משום שאינה סעודה הראויה

שהוכיחו מכאן ,דלמאן דאמר תחומין דרבנן אין להם עיקר מן

מבעוד יום ,וכמו שכתב הרמב"ם )פ"ו מעירובין הט"ו( .ובזה תירץ

התורה כלל ואפילו בתחומין של י"ב מיל ,דאילו היה להם עיקר

את קושית תוס' ארש"י הנזכר בהערה הקודמת .כיון דהתם הספק

היהרבייוסימחמירבהןכמושהחמירבטומאהדרבנןכיוןשישלה

מתינאכלהעירובוכדו'.הנהדהנידוןלגביהעירובדהויספקדרבנן

עיקרבתורה.ודחהדבריהםדישלחלק,דדווקאבספקטומאהגזרו

ומשום הכי אזלינן לקולא אף בלא חזקה] .אמנם ברש"י כאן ד"ה

כיון שאם יקלו בטומאה דרבנן יוכלו בטעות לבוא להקל בטומאה

ספק טמאה ספק טהורה משמע ,דהטעם להחמיר בזה ,משום שאין

דאורייתא.אבלבתחומין,אינקללהתירספקעירוב לאיוכלולבוא

בו חזקה לעירוב ,ולא משום שמחמירים לענין התרומה דהוי

לעולםלספקדאורייתא,כיוןשתחומיןשלי"במילאינםניתריןעל

דאורייתא,ועכצ"לכביאורבהערההקודמת)י.ר[.(.

ידיעירוב.ועודהביאשםמהראב"ד שפירשכוונתדבריהגמ',שיש

קעב(גמ',תיבעילר"מתיבעילר"י .כתבהריטב"א דאףעלפישאין

לו עיקר מן התורה ,היינו דווקא בספיקות אלו שהוזכרו בגמ'

הספקהזהדומהלספקעירובשנחלקובור"מור"ימכלמקום,כיון

בטומאהקלהשלאוכליןומשקיןטמאין,שמשוםטומאהדאורייתא

דאינהואייריבשוםספקעירוב,ומרמיקלומרמחמיר,תלוהבעיה

גזרו בהם שמא יבואו לאכלן עם תרומה וכו' .אבל תחומי אלפים

בדידהו.

אמה לא גזרו עליהן משום חשש שיבואו לעבור על דאורייתא

קעג(]גמ',ככרזוהיוםחולולמחרקודשוכו' .בשו"ת רבינועקיבא

בתחומין של יב' מיל ,דרחוקין הן זה מזה מאוד ,אלא דרבנן הן

איגר)קמאסימןקנט(,העלהלדינאשאסורלעשותקניןמערבשבת

לגמרי ,דאסמכינהו אתחומי ערי מקלט וכו' ,ולכך הוי כשאר ספק

שיחולבשבת,וצ"בדכאןמשמעדמותרלומרבערבשבת,שככרזה

דרבנן ולקולא .והריטב"א כתב ,דליכא ראיה דסבירא ליה תחומין

יהא הקדש בשבת ,ומאי שנא משאר קנינים .ובדוחק יש לומר

דאוריתא בי"ב מיל ,כיון דיש לומר דאהא גופא איירינן בסוגיין.

דמייריכשעברוהקדיש.אואפשרדדווקאבקניניםהנעשיםביןשני

וכשהקשו שבת נמי יש לה עיקר ,היינו לתחומין די"ב מיל ,ואהא

בני אדם אסור להם להחליט ביניהם שיחול הקנין בשבת ,דאצלם

תירצו,דרבייוסיסברתחומיןדרבנןלגמרי,אפילובי"במיל,ודלא

נראהשינויהבעלותבשבתכמשאומתןושמאיבואולכתובבשבת

כאידךשחילקובזה.ועייןעודבמאירי שהאריךבביאורכלהשיטות

וכו' ,אבל בהקדש שהוא בינו למקום אפשר דאין איסור .ואפשר

בזה.

דמהאי טעמא מותר לעשות כל עירוב תחומין אף למאן דאמר

קע(גמ' ,מאי שנא תרומה דאמר העמד תרומה על חזקתה וכו'.

דתחילת היום קונה כיון שאינו בין שני בני אדם) .ועיין עוד חזו"א

משמעדלמסקנאאףלרבייוסיספקעירובכשרדוקאבמקוםדאיכא

דמאיסימןטסקי"בשהוכיחדהר"ש סביראליהדחלותבשבתאינו

חזקתכשרות.והנהרש"י)שבתלד.ד"השעירבעליווד"השניהם(כתב,

בכללשבות()י.ר.[(.

דמי שעשה עירוב תחומין ונאכל עירובו בין השמשות קנה עירובו,

קעד(גמ' ,מספיקא לא נחתא ליה קדושה .במחנה אפרים )נדרים

כרבי יוסי דספק עירוב כשר ,ותוס' )שם ד"ה שניהם( הקשו עליו

סימן יב ,אישות סימן ב( הוכיח מכאן ,דבכל ספק נזירות ונדרים

מסוגיהדידן,דחזינןדאףלרבייוסיהעירובכשרדוקאמשוםחזקה,

אזלינן לקולא ,משום דמספקא לן אי חל הנזירות ,מוקמינן גברא

ובנאכלביןהשמשותשליכאחזקהאףלרבייוסיאסור,ולכןפירשו

אחזקתיה בחזקת שלא נדר ,ובהקדש מוקמינן לחפץ בחזקתא

דסוגיהדהתםמייריבעירוביחצירות.והרמב"ם )פ"ומעירוביןהי"ג(

קמייתא שאינו הקדש .ועל כרחך צריך לומר דמה שאמרו דסתם

פירש גם הוא כרש"י .ובחידושי רבינו עקיבא איגר תירץ ,דרש"י

נדרים להחמיר ולא מוקמינן לגברא אחזקת שלא נדר ,היינו דווקא

לשיטתו דיש לכל אדם חזקת תחום ביתו .ולכך רבי יוסי דסבירא

כשהוא מודה שנדר ,והספק בפירוש דבריו ,דבכהאי גוונא איתרע

ליהלעיל)לה(:לעניןספקטבלדאףבספקדרבנןאזלינןבתרחזקה

טו

חזקתו.ועודכמושכתבהרא"ש)נדריםיח,(:דמסתמאלנדרהתכוין,

מסכת עירובין דף לו
ג אייר התשע"ג
דאילאוהכילישתוק.אמנםלפימהשביארוהתוס'בע"ב ד"הדאי

אלא דוקא גבי תרומה ,נראה לפרש ,דנדמעו בתרומה טמאה דלא

אפשר ,ליכא ראיה מהכא דדווקא כאן אמרינן הכי ,כיון דאמר

חזי למידי .וברש"ש פירש על פי התוס' בזבחים )פח (.ד"ה מן

בלשוןשלאיחולקדושהמספק.

המדומעדמדומעיכוללהתפרשגםבערלהוכלאיהכרם.

קעה(שם .במגן אברהם )ריש סימן שמב( הסתפק ,אם לענין שאר

קפ(תוס'ד"המאישנא,וישלומרוכו'ורבאאליבאדברייתאקאמר

ספיקותנמיישלחלקמביןהשמשותשלערבשבת,לביןהשמשות

וליה לא סבירא ליה .התוס' הרא"ש תירץ דהא דקאמר רבא סוף

של מוצאי שבת ,דאפשר דכל מה שאמרו בגמ' דלא גזרו בבין

היוםקונה,היינואפילו סוףהיוםוכלשכןתחילתהיום,כיוןדבעי

השמשות על כל השבותים הוא רק בבין השמשות דערב שבת,

תרווייהו.ועייןעודשםובתוס'רבינופרץ שהקשו,אמאילאמשני

מטעם דמספיקא לא נחתא איסורא ,אבל בבין השמשות דמוצאי

בגמ' ,דברישא דקאמר היום חול עירובו עירוב כיון דהוי שפיר

שבת,כיוןדמספיקאלאפקעאיהיהאסור.ובביאורהלכהשם)ד"ה

סעודה הראויה מבעוד יום ,ובסיפא אינו עירוב ,דלא הווי סעודה

בין השמשות( ,הביא מהבית מאיר דאין חילוק בזה ,ושאני מסוגיין

הראויהמבעודיום,ותירץדפשיטאדלאסגישתהאהסעודהראויה

דמיירי בקונם והקדש שאיסורו מדאורייתא משום הכי אמרינן

מבעודיוםלחודיה,ובעינןשתהאראויהאףבתחילתהיום.

דבאפוקי יומא מספיקא לא פקעא ,אבל באיסור דרבנן מקילין

קפא(בא"ד ,שם .הרשב"א כתב ,דעדיין תקשה מעיקרא ,מאי

לעולם .ולכאורה בלאו הכי ליכא ראיה מכאן ,לפי מה שביארו

קמיבעיאליהלרבאשהוצרךלשאולאתרבנחמן,האמעיקראידע

התוס' בעמוד ב' ד"ה דאי ועוד ראשונים ,דדווקא הכא שהקפיד

דתחילתהיוםקונהעירוב,ולאראהסיבהלחלקכדעתר"נ.ותירץ

בלשונו שלא יחול קדושה מספק אמרינן הכי .וראיה לדבר שהרי

הריטב"א,דרבאבעילמילףמרבנחמןרבו,איאיתליהבהניבעיי

בעלמא בכל הספיקות בבין השמשות לא אמרינן חזקה דהוי ודאי

שוםטעמאאחרינאשיהאכדבריהכל.

יום .והיינו משום דהוי חזקה העשויה להשתנות] .לדעת המהרי"ט
)הובא בשב שמעתתא ג' ,י( דלא הוי חזקה) .אמנם לדעת השב

דףלוע"ב

שמעתתא הויחזקה([ועודדכיוןשהספקהואעלהזמן,והזמןאינו

קפב(תוס'ד"הדאיס"ד ,ואור"ידלאדמיוכו'.אמנםהרשב"א כתב

מחובר,אלאכלרגעהוויכחתיכהבפניעצמהאיןמחזיקיןמחתיכה

דאינו מחוור ,אלא מסתברא דר"נ גופיה לא קאמר אלא בלמחר,

לחתיכה).שו"תבשמיםראשסימןקכא.ואורשמח שבתפ"הה"ד(.

דלמחרזמןברורמחוורמשמע),דכיוןדמצילמימרמעתהקודשאו

ועוד ,דכיון שאנו יודעים בברור את זמן בין השמשות שאנו דנים

מכשתחשך ,ואמר ולמחר דעתו ליום ברור ומחוור ,ריטב"א( אבל

עליו,אלאשישלנוספקבדיןאיהווייוםאולילהאיןחזקהיכולה

לכשתחשךמודהר"נ.

להכריעאתהדין).חידושירבינועקיבאאיגרברכותב).(.ש.ב.(.

קפג(רש"י ד"ה רבי יהודה אומר .ומיהו איהו הוא דלא ידע לאיזה

קעו(רש"יד"ההעמדטמא,העמדאדםעלחזקתתחוםביתו .תוס'

מןהצדדיןיבוא.משמעמדבריודאדםזהכברידעשרבואחדמהם,

לעיל )לה (:ד"ה אמר הסתפקו אי חזקה זו נחשבת חזקה .והטעם

והקשההרש"ש כיוןדידעואפילוהכיאמרלמקוםשארצה,אםכן

לכאורהכיוןשלפנישבתעדייןלאהיהמוחזקעלתחוםביתו).עיין

חזינןלדעתיהדלאניחאליהכלכךברבו,ומדועלאפירששלאידע

לעילאותקסג(ובביאורדעתרש"ידהויחזקהביארהקהילותיעקב

כללשרבואחדמהם.

)עירוביןסימןיג(,דהויכעיןאיןספקמוציאמידיודאי,כיוןשתחום

קפד(גמ',האבפרהגבנאהאבמרידמתא.תוס'לקמן)פב(.ד"האין

ביתו קונה ממילא בלא שום מעשה ,וכדי לומר שחל העירוב צריך

ביארו ,דכיון דאין מערבין אלא לדבר מצוה ,על כרחך מיירי הכא

לעוקרומכחתחוםביתו.ואףשבפועלעדייןלאהיהלוחזקתתחום

במרימתא,שצריךלילךלצעוקלפניולצורךדברמצוה,כגוןלצורך

ביתו,מכלמקוםכיוןדבכוחהיהראוישיחולממילא,לכןבספקאם

הרבים .ובפורת יוסף ביאר ,דאפשר דזה השינוי בין גירסת משנתנו

נעקרכוחואיןמוציאיןמידיודאי.

לגירסת רבי יצחק .דמתניתין קא משמעלן כנ"ל ,דלזעוק לפניו הוי

קעז(רש"יד"ההיוםתהאקודשולמחרתהאחול,עלמעותשישלי

דברמצוה.ורבייצחקקמ"לדפרהגבנאדצריךלברוחמפניוהוינמי

בבית .כתב הרשב"א דנראה שהזקיקו לרש"י לפרש דמיירי בפדיון,

דברמצוה .והיעב"ץ כתב,דישלפרשדמרימתאהיינומלךדאיכא

משוםדקדושהלאפקעהבכדי,אמנםהרשב"אנחלקדהאבנדרים

מצוהלמיזלולקבוליהאפיה,כמבוארבברכות)ט.(:

דקדושתדמיםפקעהבכדי.

כט.מבואר,

קפה(גמ' ,ורבנן זימנין דניח"ל בחבריה טפי מרביה .פירש המאירי

קעח(תוס' ד"ה אדרבה ,הוי מצי לשנויי וכו' אלא וכו' .אלא דלא

דלדעת רבי יהודה אמרינן דבטלה דעתו של זה שאמר דניחא ליה

מיירי הכא במקוה שנמדד ונמצא חסר] .קשה דא"כ אין כאן ספק,

בחבריה טפי מרבו ,אבל לדעת חכמים לא אמרינן בטלה דעתו,

דהאלס"דמיירישנמדדבתחילתווהיובומ'סאה,וכיוןשלאראינו

דפעמיםשאדםבוררלואחר,כיוןשהטבענמשךלפניםחדשות,או

שנחסר מהכ"ת להסתפק כלל ,וא"כ אין שייך להעמיד על חזקת

מפני שהוא בוש מרבו לשאול והאחר גס בו יותר ממנו .והיעב"ץ

טמא .וי"ל לפי מה שמבואר בריטב"א ,דדרך המקוה להיות הולך

כתב ,דטעמיהו דרבנן ,כיון דאמרינן בע"ז )יט (.דכל הלומד תורה

ונחסר תמיד ,ולכן אף על פי שלא נמצא השתא חסר חשיב ספק,

מרבאחדאינורואהסימןברכה.

כיון שלא מדדו )י.צ.ב [.(.והתוס' הרא"ש תירץ ,דהתם מיירי

קפו(גמ' ,הא שמעינן ליה לר"י דלית ליה ברירה .מבואר ,דהא

בטומאה דאורייתא ,הלכך תלינן למימר חסר ואתאי חסר ואתאי,

דקתנימתניתיןמתנהאדםעלעירובווכו',היינודווקאלמאןדאית

אבלבטומאהדרבנןלאתלינןהכי.

ליהברירה.וצריךביאורמאישנאמכלתנאיבעלמאדמהנילכולי

קעט(תוס' ד"ה ספק נדמעו .נראה כפ"ה שנדמעו טבל בחולין וכו'.

עלמא.ורש"י )גיטיןכה :והובאבתוס'להלןלז.ד"הר"י(ביארבזה,

והתוס' הרא"ש כתב ,דכיון דלא מצינו בש"ס דנזכר דמוע גבי טבל

טז

דתנאיםבעלמאכגוןבגטמהני,כיוןשבידולקיימםובדעתולקיימם

מסכת עירובין דף לו  -דף לז
ג אייר – ד אייר התשע"ג
כשמתנהעליהם,ולכןכשנתקייםהתנאיהויגטלמפרעאףאםאין

בה מילתיה דרבי מאיר כלישנא דמתניתין ,ורק מוסיף עלה דעתם

ברירה ,מה שאין כן באופן שאינו בידו ,ובשעת התנאי הווי ספק,

של רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון .ותוס' ביומא )נו (:ד"ה מאי

והתנאימתקייםמאליודמהנירקמשוםברירה.ולפיזהאתישפיר,

שנא תירצו ,דרב לטעמיה )בב"ק צו (:דסבירא ליה ,דסמי מתניתין

דכאןכיוןשאיןבידוהדברלעשות,שרבואוהעכו"םיבואמצדזה,

מקמי תרי ברייתות ,ועוד תירץ ,דבלאו הכי יכלה הגמ' לדחות

עלכרחךאינובדעתובשעתהתנאיומהנימדיןברירה).וכ"כהתוס'

מתניתין דידן מקמי מתניתין דשופרות) ,דלהלן לז (.דחשיב תולה

יומא נו .ד"ה דברי ר"מ( .אמנם הרמב"ן בגיטין שם פליג וביאר,

בדעתעצמו,ולאמייתילההגמ',כיוןדאינהפשוטהכלכךשיהא

דפלוגתאדברירההיאדווקאבמתנהעלשנידברים,כגוןבמתניתין,

טעמושלרבייהודה,כיוןדאיןברירהעייןשם.

אםבאחכםלמזרחעירובילמזרחואםלמערבעירובילמערב,אבל
במתנה על דבר אחד כגון האומר אם בא חכם למזרח יהא עירובי

דףלזע"א

עירובואםלאויהאבטלמהנילכוליעלמא.ובחידושירבינועקיבא

קצא(גמ' ,ר"י ור"י ור"ש אוסרין ,בפשוטו אוסרין היינו דהמעשרות

איגרכאןתמה,מאיטעמאנקראהךדהכאמתנהעלב'דברים,הא

אינם חלין ,והוי טבל גמור] .וכן הוא להמבואר להלן עמוד ב',

אין אותו העירוב קונה למזרח ולמערב ,וכל עירוב אינו פועל כלל

דטעמם משום דאין שיריה ניכרין[ .אמנם רש"י בחולין )יד (.ד"ה

למקום השני והוי מילתא באנפי נפשיה ,ואם כן כל עירוב בפני

אוסרין מפרש ,דאסור מחשש שמא שתה תרומה .ומבואר דאף

עצמו הוי כדבר אחד ,וכשמניח במזרח יאמר אם בא ממזרח יהא

למאן דאמר אין ברירה ,מכל מקום כשהפריש בברירה חלו כל

עירובי זה עירוב ,ואם לאו יהא בטל ,ואחר כך כשמניח במערב

המעשרות ואינו שותה טבל ,אלא שאף על פי כן חיישינן על כל

יאמר גם כן ,אם בא למערב יהא עירובי זה עירוב ,ואם לאו יהא

טיפה דהיא התרומה .וכדעת המהר"י בתוס' בעמוד ב' ד"ה אלא

בטל,ומכיוןשכלאחדבפניעצמומהנילמהיגרעמהשמערבבשני

מעתה)ועייןשםאותרח(ובחידושירבינועקיבאאיגר)דףלח.ד"ה

המקומות,והניחבצע"ג.

ונראהדבין(ביאר,דההפרשהחלהלפימהשעומדבשעתהאמירה

קפז(רש"י ד"ה מיקרי שמע ,והכי קאמר בא מיקרי שמע למזרח

להיותמופרשלבסוף,אבלכיוןדאיןברירה,אולילבסוףיפריששני

עירובי אדמותיב פירקי למערב .הקשה הראשונים ,מאי טעמא

לוגין שלא היו עומדים לכךמעיקרא ,וממילא התרומה תהא בתוך

תלתההמשנההליכתולמותיבפירקיבגללביאתושלמיקרי שמע

היין ששתה .והטעם שחייב להפריש באופן זה .ואינו יכול לחשוב

לצד אחר .ותירץ הריטב"א ,דנקטה תנא לאשמועינן דעדיפא ליה

שיחול לפי מה שבאמת בסוף יופרש ,ביאר בקובץ שיעורים )ביצה

לאיניש למיזל לגבי מותיב פירקי ,מלמיזל גבי מיקרי שמע ,ואף על

אות לה( ,כיון דלא שייך להחיל חלות שאינה מבוררת בשעת

גבדהאודאיוהאספק.אבלהערוךפירשדמייריבמיקרישמעשבא

ההחלה .אמנם תמה רבינו עקיבא איגר והניח בצע"ג ,הא כיון

לבקשממון,לפיכךזהברחממנו).ועייןיעב"ץבביאורדבריו(.

שהתנה להדיא ואמר שני לוגין שאני עתיד להפריש יהיו תרומה,

קפח(רש"י ד"ה מזרח ומערב נמי ,וקא ס"ד שעדיין היה רחוק מן

אם לבסוף לא יצאו אותם שני לוגין שעמדו לכך מעיקרא לא

העירובששהאלפיםוכו'.אמנםרש"י ביצה )לח(.ד"הוהוינן פירש

נתקיים התנאי ,והוי טבל גמור ,דמעשה ההפרשה תלוי בקיום

דסלקא דעתך דמיירי באופן שהיה רחוק אפילו ד' אלפים אמה,

התנאי ,ואין לומר שכוונת המפריש לומר שני לוגין שעתידין לפי

ובאופן שהיה מכיר אילן או גדר לסוף אלפים ממקום שחשכה לו,

המצבכעתלהיותמופרשיםלבסוףיהיותרומה,אףאםלבסוףלא

ואמר שביתתי תחתיו ,דיכול להלך משחשכה ד' אלפים אמות,

יהיו מופרשים ,שהרי מפורש בתוספתא )כדלהלן עמוד ב'( שאם

כדאמרינן לקמן )מט ,(:ותוס' שם ד"ה והוינן תמה בזה ,איך אפשר

יבקע הנוד ימצא ששתה טבל למפרע ,הרי דבגוונא שלא נתקיים

שיוכל לבוא בשבת משני צידי העיר למזרח ולמערב ,הא איכא

תנאולבסוףאיןכאןתרומהכלל .ובקובץשיעורים )ביצהאותלה(

בינייהו יותר מד' אלפים ,ומשום הכי פירש כרש"י כאן ,דלרבו יש

תירץ ,דהא דאמרו לרבי מאיר דבבקיעת הנוד הוי שותה טבלים

אפשרותלהגיערקלרוחאחת,ומכלמקוםצריךברירה,דשמאלא

למפרע ,היינו דוקא אליבא דרבי מאיר דאית ליה ברירה ,דכיון

יזוזממקומו,דבכה"גהריהוכבניעירו,ועלכרחךצריךלומר,דהא

שנבקע הנוד לבסוף ,הברר שהיה עומד לכך וממילאלאחל כלום,

דקאמר בתנאי למזרח ולמערב לאו דווקא ,אלא רצה לומר למזרח

אבל למאן דלית ליה ברירה ,כיון דמעיקרא עמד להיות מופרש

או למערב .ועיין שם שביארו בשם רבינו פרץ גוונא אחרת ששייך

לבסוף ,ולא נתברר שהיה עומד להפקע ,ממילא שפיר חלה

שהרביגיעלשניהצדדים.

התרומה .וכיון שלא נתברר ,נשאר ספק על כל טיפה שמא היא

קפט(תוס' ד"ה לא ס"ד ,אבל קשה וכו' והשתא הא לרבי יוחנן

היתהעומדתלצאת.

ליתא וכו' ,תמה המהרש"א מאי קושיא הוא לרבי יוחנן שאינו

קצב(רש"יד"הומיחל,מעשרשנישהואיכוללתקןמידבלאבלא

מחלק בין תולה בדעת עצמו לתולה בדעת אחרים ,הרי אף דהך

הפרשה .רש"י )חולין יד .ד"ה ומיחל( מוסיף ביאור ,דהואיל ויכול

ברייתא דשופרות אתיא כאין מכל מקום ליתא לדאין ולההיא

לתקנועלידישיאמרשהואמחוללעלהמעותשבביתו,לאהתירו

דהלוקח ולההיא דשופרות דכולהו ברייתות נינהו מקמי הנך

לו חכמים לשתות ממנו ולסמוך על הברירה] .ורש"י לשיטתו


מתניתיןדהכאודמישאחזווברייתאדמרובה.

בהערה הקודמת ,דאף אם אין ברירה ,המעשר שני חל מיד על פי

קצ(תוס'ד"הדתנן,דתניאגרסינןוכו'.תוס'הרא"שהביא,שהקשה

מהשעתידכעתלצאתלבסוף[.

רבינו מאיר ,דאם כן אמאי ליתא למתניתין מקמי ההיא דאיו,

קצג(]תוס'ד"השני .ואע"גדאינןחשודיןעלהגזלוכו',והנההט"ז

ומההיא דהלוקח ,כיון דברייתא היא ,ומתניתין עיקר מקמי תרי

)ביו"ד א' סקי"ז( כתב ,דחיוב הפרשת תרומות ומעשרות אינו תלוי
בנתינה ,וחלאפילוכשאינורוצהלאכול,ולדבריואכתיתקשי,דאף

ברייתות ,ותירץ ,דהך ברייתא חשיבא עיקר כמתניתין ,כיון דשונה

יז

מסכת עירובין דף לז
ד אייר התשע"ג
דאין זה גזל ,מ"מ הא מצות הפרשה חייל עלייהו ,ובמאי דכתיב

תנא מהגמ' גיטין )כה.(:ותוס'כאןאזלילשיטתםבביאורדעתרבי

בתורהמיזהרזהיריוצ"ע)א.ג.[(.

יוסישם.

קצד(תוס' ד"ה עשרה מעשר ראשון ,לאו דווקא עשרה וכו' .תוס'

קצט(בא"ד ,ותירץ ר"י וכו' .תוס' בגיטין )כה (:ד"ה ר"י תירצו עוד,

סוכה )כג (:ד"ה עשרה כתבו ,דיתכן שעשרה יהיה דווקא ,והוא

דדווקא רבי יוחנן סבירא ליה דכיון דהוו לקוחות מחזירין זה לזה

באופן שהפריש שנים ממאה ושנים ,כיון שיכול להפריש גם אחד

ביובל ,אבל שאר אמוראי סברי ,דאף על גב דלקוחות הן אין

מששים כעין רעה ,ועוד הביאו שם דיש שפירשו דחיישינן שמא

מחזירין,דגזירתהכתובהיאדאיןמחזירין,דלעניןזהאינםלקוחות.

הכותים כבר הפרישו תרומה גדולה לחוד וממילא לא התמעט

ורבייוחנןיפרשטעמידרבייהודהמשוםבקיעתהנודעי"ש.

שיעור המעשר .ותוס' ביומא )נו (.ד"ה עשרה דחו פירוש זה וכתבו

ר(תוס' ד"ה לאיזו שירצה ,פירש בקונטרס וכו' ואין נראה דהא

דאין לחלק בין ההפרשות ,דאם הכותי תיקן ,ודאי תיקן הכל ,ואם

סתמאלשמה.בתוס'הרא"שותורי"דתירצוקושיתםעלרש"י,דהא

לא תיקן לא תיקן כלל .ועוד הביאו התוס' בסוכה דיש שחידשו,

דמהני סתמא לשם הבעלים כשנתערבו קרבנות של שני אנשים,

דכיון שמן התורה חטה אחת פוטרת את הכרי ,אם מפריש יותר

היינו דווקא כשכבר נקרא לפני כן שם הבעלים על הזבח ,דאז אין

מכך,איןהתוספתממעטאתהמעשר,ודחודבריהם.

הכהן צריך לברר מיהו בעליו ,וממילא כלאחד מקריב לשם בעליו

קצה(תוס' ד"ה מיחל ,ובערב שבת בין השמשות איירי ,מבואר

שנקראו עליו ,אבל היכא דלא נקרא שם הבעלים על הזבח ,על

דבביןהשמשותאףשאיןמעשריןאתהודאי,ואיןקובעיןלומקום,

הכהן לברר ולומר לשם פלוני אני זובח] .ונראה לבאר ,דנחלקו

אפילו בקריאת שם ,מכל מקום מותר לומר שני לוגין שאני עתיד

התוס'עםהתוס'הרא"שותורי"דבהאדסתמאלשמה,האםישדין

וכו' .וכן כתבו התוס' בסוכה )כג (:ד"ה שני לוגין ,ופירש דקריאת

שיהא לשמה אלא דסגי בסתמא כיון שקודם כבר החיל שם על

שםכהאיגוונאמותר,דכוליהאילאגזרוביןהשמשות,והמהרש"ל

הזבח .או דכלל אין צריכין כוונה לשמה ,ורק כוונה שלא לשמה

כתב ,דמה שכתבו התוס' דקתני בתוספתא וקידש עליו היום הוא

פוסל .ועיין גרי"ז )פ"ד ממעשה הקרבנות הי"א( שדן בזה) .י.ר[.(.

טעות סופר ,וצריך לומר ועדיין לא קידש עליו היום ,כיון דמיירי

והשפת אמת כתב ,דרש"י פירש לאיזה שירצה הכהן ,היינו שיכול

בביןהשמשות),ועייןבהערההבאה(.

להקריבבפירושזאתלשםרחל,וזאתלשםלאה,דהאתליאשפיר

קצו(]בא"ד,פ"המחללושותהמידבלאהפרשה,ואינונראהדאינו

ברירה ,והגמ' דייק דמסתמא זו כוונת התנא ,דאי לאו הכי ,למה

יכול לחלל וכו' ,מבואר דנחלקו רש"י ותוס' ,דלדעת רש"י בקריאת

נקוטבב'נשים,האחטאתועולהשייךנמיבאשהאחת.

השם חל המעשר אף ללא קביעת מקום ,ולדעת תוס' מה שאמר

רא(תוס' ד"ה כשהתנו .פירש הקונטרס וכו' וקשה וכו' דכיון

תשעה שאני עתיד עדיין לא נחשב קריאת שם ,דבעי לקבוע לו

שנתערבו הקינין א"א כלל בלא ברירה ,תוס' רבינו פרץ הוסיף

מקום בצפונו או בדרומו ,ועל כן מותר לאמר בבין השמשות ללא

לבאר,דלאשייךשבשעתהקרבהתאמרהאשהקןזהשהואמקריב

קביעת המקום .ודברי התוס' צ"ע ,דהא על כרחך המעשר שני חל

לחברתיאםהואשליאנינותנתולחברתי,דכיוןשבעת הקניהלא

במה שעתיד להפריש ,דאם לא כן יהא אסור באכילה משום טבל,

היתה של חברתה ,לא מועיל אחר כך ליתנו לה ,כדאמרינן פסחים

ואם כן למה אי אפשר לחללו .ואפשר דבעת קריאת השם אינו

)פט ,(:המוכר עולתו ושלמיו לא עשה ולא כלום .והרש"ש והדברי

מחיל ממש את המעשרות במה שעתיד להפריש ,אלא מפריש

נחמיה תירצוקושיתהתוס',דכוונתרש"ישיתנוהנשים,דרקמזמן

בדיבורושהמעשרותלאיחולובשארהפירות,מלבדאותםשעתיד

ההקרבה יהא הקרבן שלה ,ולשם כך אין צריכים להגיע לברירה,

להפריש ,וכשם שאדם יכול לומר שמעשרותיו ינתנו כולם ממקום

)וכן כתב הריטב"א )לו (:ד"ה אמר רבא( כי אין צריכין לברר דבר

פלוני ,ושאר הפירות יהיו מותרים באכילה ואינם טבל ,ואחר כך

למפרע ,אלא רק מאותו זמן והלאה .וכעין זה פירש הריטב"א כאן

צריך לקרוא שם באותו מקום ,וכמבואר בתוספתא )פ"ח מדמאי

)ד"הויששפירשו(.וכתבהרש"ש,דאפשרדתוס'לאהויניחאלהו

הי"א( ונפסק ברמב"ם )פ"ז ממעשר ה"ב( ועיין שם ברדב"ז דמהני

בכך דסבירא להו דתנאי כזה לא מהני ,דהוי כמוכר חטאתו דלא

אפילולמאןדאמראיןברירה,כךלמאןדאמרישברירהיכוללומר

עשהכלום.

שרקבמהשעתידלהפרישיהיוהמעשרות.וממילאאףשעדייןלא
יחדלהםמקוםולאחלשםממשהמעשרותמכלמקוםהשאריצא

דףלזע"ב

מטבלו .ומכיון שלא חל המעשרות ממש מותר בבין השמשות.

רב(גמ',והתניא עםהארץשאמרוכו'איןצריךלעשר .תוס'ביומא

ואפשר דבזה גופא רש"י נחלק וסבירא ליה דשני לוגין שאני עתיד

)ח(:ד"התנןהתם ,מוכיחיםמכאןדאפילודמאיאסורלמסורלעם

וכו' חל ממש כקריאת שם ,ואתי שפיר לשיטתו )לו (:ד"ה הלוקח

הארץולארקטבלודאי.

דלאמייריהכאבשבתאלאבחולכשאיןלולהיכןלהפריש)י.ר.[(.

רג(גמ' ,דילמא כי לית ליה לר"ש ברירה בדאורייתא .כתב רבינו

קצז(בא"ד,אלאלמיחלפירושמזוג,בתוס'ישנים )יומאנו(:ביארו,

עקיבא איגר בחדושיו ,דלכאורה תמוה ,שהרי גם הלוקח יין מן

דלפירוש זה אתא התנא לחדש ,דמותר למזוג ולשתות ממנו קבע

הכותי הוי רק דרבנן .כיון דדעת רבי שמעון דכותים גרי אריות הן

אף דמזיגה קובעת למעשר ,כדאיתא בשבת )יא ,(:אלא שאם שבת

ואם כן דינם כנכרי ,ומרוח הנכרי פוטר לדעת רבי שמעון )מנחות

קובעתמןהתורה,איןבכךחידושדהאמייריבשבת.

סו( ,ועל כרחך צ"ל ,כעין שכתבו התוס' ד"ה מאן ,דכיון שיש לו

קצח(תוס'ד"הרבייוסי,וקשהדשמעינןלר"ידאיתליהברירהבמי

שורשמןהתורהחשיבכדאורייתא.

שאחזו וכו' ,אמנם לפירוש רש"י שם גיטין )עג (:ד"ה ומשני ,דעת

רד(רש"י ד"ה ותרומת מעשר בתוכו .אם אכלו לוקה עליו משום

רבייוסידאיןברירה,ולאקשהמידי,אולםהקשוהתוס' )שם(ד"ה

יח

תרומה.הקשהרבינועקיבאאיגר הריהתרומהמעורבבכרי,ומדוע

מסכת עירובין דף לז  -דף לח
ד אייר – ה אייר התשע"ג
לאיתבטלבו,ותירץדכיוןשמעיקראבטבלוהכלאסור,וכשנעשה

חל ,ולפירוש המהר"י ורש"י צריך לומר ,דגם למאן דאמר אין

היתר על ידי קריאת שם תרומה ,אין ההיתר נמצא לבדו אלא

ברירה ,מבורר עכשיו איזה ב' לוגין עומדים להפריש,אלא דאפשר

מעורבמידעםהאיסור,ובכהאיגוונאלאבטל.

שהדבר ישתנה ממה שעמד עכשיו להיות ,ואין ראיה מהעתיד על

רה(תוס' ד"ה מאן ,ושמא כיון דעיקר מעשר מן התורה וכו' ,הנה

העבר,ודלאכמאןדאמרישברירהדסביראליהשהעתידמוכיחעל

קיימא לן בביצה )לז (:דבדאורייתא אין ברירה ובדרבנן יש ברירה.

העבר.

והר"ן )גיטיןיב:מדפיהרי"ף(ד"הוכולם פירשדכיוןדנשארספקאי
ישברירה,לפיכךבדאורייתאאזלינןלחומרא,ובדרבנןלקולא.ולפי

דףלחע"א

זה לכאורה אין מקום לחלק בין יש לו עיקר מן התורה אי לאו.

רט(תוס' ד"ה אי ,דידע שאין זה עיקר הטעם ,הרש"ש ורבי אלעזר

ואמנם הים של שלמה )ב"ק פ"ה סימן לב דיני ברירה דף מו ע"ד(

משה הורוויץ פירשו ,שההכרח לש"ס דאין זה עיקר הטעם ,מהא

הוכיח מתוס' דידן ,דהחילוק בין מדאורייתא לדרבנן אינו משום

דבסוכה )כד (.מבואר ,דר"י לא חייש אפילו למיתה דשכיחא טפי

ספיקא דדינא ,אלא עיקר הדין הוא דאין ברירה ,וחכמים הקילו

מבקיעת הנוד ,ועל כרחך דלא אסרו מהאי טעמא ,אלא דהקשה

בדבריהם ,ולכן לא הקילו בדבר שיש לו עיקר מן התורה .והחזון

לטעמיהדר"מ,כיוןדסביראליהדחיישינןלמיתה.

איש )דמאי ס"ט סקכ"א( כתב ,דעל מנת ליישב את הר"ן בעינן

רי(מתניתין או אינו מערב כל עיקר ,כתב הרשב"א דמשמע ,שאם

למימר דהר"ן נמי מודה דבסוגיין בהוה אמינא כשאמרו דילמא כי

עירבמשנירוחותאינועירובכלל,וממילאאםהיהבאבדרךונתן

לית ליה לר"ש ברירה בדאורייתא אבל בדרבנן אית ליה ,היינו

עירובו לשתי רוחות לא יזוז ממקומו ,כיון שעקר שביתתו מכאן

שעיקר הדין דאין ברירה ורבנן הקילו בדבריהם כשאין לו עיקר מן

ובמקוםעירובולאקנה .ואםהיהבביתוהריהואכאנשי עירולפי

התורה .ודברי הר"ן רק אליבא דהלכתא] .ועיין שם שהוכיח

שאינועוקרדעתומביתואלאאםכןקנהלועירוב,וכדעתרבלקמן

דהרמב"םמפרשכהיםשלשלמה[.

)מט,(:אבללדעתשמואלשם,לאעשהכלעיקרהיינוכמושחשב

רו(בא"ד ,שם .הקשה במלוא הרועים ,לשיטת הרמב"ם ודעימיה,

לעשות,לילךיוםזהלכאןויוםזהלכאן.

דתחוםיב'מילמןהתורה,אםכןאףלתחומיןישעיקרמןהתורה

ריא(מתניתין,וחכ"אאומערבלרוחאחתאואינומערבכלעיקר.

ומאי שנא) .ועיין לעיל אות קסט מה שביארו בזה הרשב"א

בקרןאורה האריךלדוןאםלרבנןדמספקאלהובקדושהאחתהוי

והראב"ד( ובהגה' אשרי ספ"ק כתב ,דיש לומר דתחומין נחשב אין

קדושה אחת מדאורייתא ,או רק מדרבנן .והוכיח דדעת הרמב"ן

לו עיקר כיון דאינה כתובה בתורה להדיא .ועוד הקשה לכולי

דהויקדושהאחתמןהתורה,כיוןדלהלןפרקאלועובריןבמלחמות

עלמא ,מנא ליה לרבא דברייתא זו אפילו בדרבנן לית ליה ברירה,

ביאר ,דרב חסדא דאמר דמדאורייתא צרכי שבת נעשין ביום טוב,

דילמא תנא דברייתא סבירא ליה תחומין מן התורה ולכן אין

היינומשוםדקדושהאחתהיא,הרישהיאסבראבדאורייתא.ולפי

ברירה.

זה ,אף למאן דאמר תחומין דאורייתא מהני הך סברא דקדושה

רז(תוס' ד"האלא מעתה ,וישלומר דאי טעמא משום דאין ברירה

אחת .עוד כתב שם ,דבראב"ד משמע ,דהוי רק מדרבנן ,ואמרינן

וכו' .בתוס' הרא"ש תירץ ,דאי הוה טעמא משום ברירה לא היה

קדושהאחתדוקאלחומראולאלקולא.

קשה ליה כולי האי ,דמצי לפלוגי בין תולה בדעת עצמו לתולה

ריב(גמ' ,מוליכו בראשון ומחשיך עליו ונוטלו ובא לו .כתב

בדעת אחרים ,כיון דהך רימונים תלה בגשמים .ובתוס' רבינו פרץ

הרשב"א,דהיינוכדישלאיאבדשם,אבלאםהיהמקוםהמשתמר

תירץ כעין זה בנוסח אחר ,דבשני לוגין שאני עתיד להפריש הוי

יכול להניחו שם .אבל בירושלמי כתב ,דבדווקא נוטלו ומחזירו,

מילתא דעביד בידים ,מה שאין כן הכא דהוי מילתא דאתו ממילא

ואינו יכול להניחו שם מערב יום טוב ,דכיון שיום טוב מפסיק שאי

שירדוגשמיםדטפיישלומרברירה.

אפשרלומרלולערבלכתחילהמיוםטובלשבת.לכןאפילומניחו

רח(בא"ד ,ומהר"י מפרש וכו' ,העולה שנחלקו בעלי התוס' ,במי

מערביוםטובלאקנהעדשיחזירנולשםבערבשבת,אבלבעלמא

שמחיל חלות בברירה ,אם למאן דאמר אין ברירה לא חל הקנין

כשאין יום טוב בערב שבת ,יכול להניח העירוב כבר ביום חמישי

כלל ,או שחל אלא שלא נתברר מהו ,ובחידושי רבינו עקיבא איגר

לשבתכיוןשערבשבתגםהואראוילערבבו.

)לח.ד"הונראה(ביארמחלוקתם,דלתוס'כלשעשהאיזהקניןאו

ריג(גמ',אמרולולר"אוכו'אמרלהןאבל .כתברבינופרץ דמכל

חלותשתלהאותםבתנאידלהבא,כיוןשלעולםלאיתבררלמפרע

מקוםאיןרביאליעזרכרבנן,דלר"אאםהניחעירובבערביוםטוב,

שהיהכןכיוןדאיןברירה,ממילאלאחלכללהמעשהההוא,וכל

ואומר אין אני רוצה שיקנה לי העירוב אלא בבין השמשות של

דבריובטלים,אבללדעתהמהר"יאיןברירהפירושושאנומסופקים

שבת ,יקנה לו שפיר ,דכיון שכל האיסור משום הכנה כהאי גוונא

אםהובררלמפרע,והיהעומדלכךמשעתהתנאיוחלהמעשה,או

אין הכנה ,ולרבנן בכהאי גוונא נמי לא מהני ,דהוי כמערב לחצי

שלאהיהעומדלכךובטלהמעשה.ולכןסביראליה,דבוודאיאחד

היום.

מהן תרומה ,משום דממה נפשך חל על אחד מהם ,אלא שלא

ריד(תוס'ד"הורביאליעזר,כתבוהתוס'דאסורלמיקנישביתהכיון

הובררעלאיזהמהם.ועייןשםשהוכיחשאףדעתרש"י חולין )יד.

דביו"ט אסור לצאת מחוץ לתחום ,וכתב הריטב"א בשם תוס'

ד"ה אוסרין( כדעת מהר"י )הובא לעיל אות קצא( ,וכן הוכיח שם

דהקשודאסורלמיקנישביתהכיוןדהויקניןואסורלקנותביוםטוב.

הגר"ש איגר מרש"י )גיטין עג :ד"ה אמר רבה( .ובקובץ שיעורים

אמנם לשון התוס' שפירשו משום דאסור לצאת היינו לשיטתם

)ביצהאותלה(ביארטעםהתוס'כהר"ןנדרים)מה:ד"ההשותפין(,

לעילל"אע"בד"הכאןדעירוביתחומיןאינונחשבקנין).ופלאעל

דאיןקניןחלעלהספקדלהבא,דצריךלהיותמבוררבשעהשהוא

יט

המגיה בחידושי הריטב"א מס'  3שהגיה שדברי הריטב"א הם

מסכת עירובין דף לח
ה אייר התשע"ג
"בשינויקל"מדבריהתוס'(.

גדולה בידים ,כמניח עירובי תחומין לכתחילה מיום טוב לשבת,

רטו(גמ',ורביאליעזרהתםמשוםהכנה ,פירשהרשב"א דאףעלפי

דמיקנארשותאהיא.ובכה"גכוליעלמאמודוביןרבנןביןר"א.ב.

שאמרו דתחילת היום קונה עירוב ,ואם כן השבת מכינה לעצמה,

הכנה קטנה בידים כעירוב חצירות ,שמערב לכתחילה מיום טוב

מכל מקום כיון שביום טוב הוא מניח שם פת שעדיין לא היה שם

לשבת.ובהאפליגיר"אורבנן.דלרבנןכיוןדעירובירשותאבעלמא

קודם ,או שהוא מערב ברגליו ,מוכחא מילתא דאמש היה נאסר

היא אינה הכנה ,ג .הכנה דממילא כביצה ,דבכה"ג סבירא ליה

ברוחזהועכשיוהותר,ונראהכמכיןמיוםטובלשבת.

לאביי דלכולהו תנאי לאו הכנה היא .והקשה לרבה .מהא דתנן

רטז(תוס' ד"ה משום ,ומה שאופין מיום טוב לשבת משום הואיל

מוליכו ומחשיך עליו וכו' ,דאף זה כהכנה דממילא חשובה ,כיון

וכו',תוס'בפסחים)מו(:ד"הרבההקשה,דאיאמרינןהואיל,אםכן

שכבר אתמול היה מותר באותו הרוח ,וגם עכשיו אינו צריך לומר

בטלת כל מלאכת שבת ,הואיל וראוי לחולה שיש בו סכנה ,ותירץ

מידי ולקביעותיה הדר ,והריטב"א תירץ דאביי סבר דטעמא דר"א

דכיוןדלאשכיחכלללאאמרינןהואיל.

משםמיקניביתאולאמשוםהכנה.

ריז(שם ,בא"ד .בתוס' פסחים )מו (:ד"ה רבה ביאר ,דלפי זה צריך

רכג(תוס' ד"ה ואין יום טוב ,שלא ירד מן בשבתות וימים טובים.

לומר,דכלהמבוארכאןדישאיסורהכנה,היינובאופןשאינויכול

תוס' בפסחים )קטז (.ד"ה מה דרכו כתבו ,דמהאי טעמא חייבים

להיות ראוי ליום טוב וליכא למימר הואיל ,כגון בעירב סמוך

לבצוע על לחם משנה גם בימים טובים .עוד כתבו שם דלפי

לשקיעתהחמה,שאיןשהותלאוכלו.

המדרשיםשנחלקו יש לומר,דאפילו שהיה מן יורד ביום טוב מכל

ריח(בא"ד ,ויש לומר דר"א סבר כבית שמאי דשמותי הוא .צריך

מקוםביוםטובשחללהיותבערבשבתלאהיהיורד,מדכתבקרא,

ביאוראםכןאיךאמרוכאןבגמראדר"אסביראליהלאיסורהכנה.

ביוםהששי,משמעהששיהמיוחדהראוילהכנה.ובתוס'רבינופרץ

וכתב המהרש"א דעל כרחך צריך לומר דדעת סוגיין דר"א סבר

ביצה )ב (:כתבו ,דמהמדרש שברכו במן וקידשו במן ,ליכא ראיה

כבית הלל ,ואף על גב דשמותי הוא ,מכל מקום הכא סבר כבית

שביוםטובירדמן,דישלפרש,שברכובמןהיינושהיהמוטעםיותר

הלל] .אמנם עיין להלן אות רכב דברשב"א מבואר שיש ג' דרגות

מיום טוב ,אי נמי פירש שברכו ,שמעולם לא ירד מן ביום השבת,

בהכנה.ולפיזהישלומרדאיןהכינמי,לעניןהכנהדממילאסבירא

מהשאיןכןביוםטוב,שאותוהיוםבשבועדלאחלבויוםטוב,ירד

ליה כבית שמאי דאין בו איסור .ואף על פי כן בסוגיין לענין הכנה

בומן.

בידיםסביראליהדישבואיסור).י.ר(.

רכד(תוס' ד"ה והא בעינן .תימה וכו' .ותירץ הרשב"א דאביי סבר

ריט(בא"ד .וריצב"א אומר דלא שייך הכנה באפיה ובישול וכו'.

דיש לומר דרבי אליעזר אית ליה דמשום דהוא בתוך תחום ביתו

התוס'הרא"שוהאורזרוע )סימןקלט(כתבו,שהריב"א הקשהמאי

לשבת ,שפיר דמי .והריטב"א הוסיף ,דלאביי ,כיון דמקילינן בעירוב

טעמא המבשל בשבת בשוגג יאכל ,ואפילו לרבי יוחנן הסנדלר

דלא בעי סעודה הראויה מבעוד יום מהני ,כיון דמכל מקום ,הרי

שאסורהיינומדרבנןאבלמדאורייתאמותר,ומאיטעמאאינואסור

העירוב בתוך תחום עירו שקונה בה שביתה בשבת ,מה שאין כן

מדאורייתא משום הכנה .ומכאן הוכיח יסוד זה דאפיה ובישול לא

במתגלגל שהוא חוץ לתחום עירובו .ועוד ,דאף על פי דעתה הוא

חשיבי הכנה .והוא משום דהווי תיקון בעלמא ולא מעשה חדש.

חוץלתחום,הריאיןבואלאאיסורתחומיןדרבנן,וכלשהואמשום

והתוס' הרא"ש והאור זרוע דחו דבריו משום דאף דאין יום טוב

שבות לא גזרו עליו בין השמשות ,וכל הקושיה היא דוקא למאן

מכיןלשבת,מכלמקוםשבתיכולהלהכיןלעצמה.

דבעיסעודההראויהמבעודיום,דאיהובעישמבעודיוםיהאתוך
תחומו שעומד בו ,ולא סגי שיהא תוך תחום עירו ,ולא סגי שיוכל

דףלחע"ב

לילךלאכלועלידישבות.

רכ(גמ' ,כי נח נפשיה דרב הונא עייל רב חסדא .פירשו המהר"ץ

רכה(גמ' ,דאזיל ושתיק ויתיב ,תוס' רבינו פרץ מביא שהקשה

חיות ור"א לנדא ,דאמרינן )ב"מ לג (.דרב הונא ורב חסדא אקפדו

הריב"א,אםכןלעילבע"אדאמרירבנןאיאתהמודהשאיןמערבין

אהדדי ולא עיילו לבית המדרש בהדדי .ומהאי טעמא דוקא לאחר

מיוםטובלשבת,אמאיאיןמערביןהאיכוללערבברגליובשתיקה,

שנחנפשיהדרבהונא,עיילרבחסדאלבימדרשא.

ותירץ דהא דשתיקה מהניא ,היינו דווקא אי ידעינן דניחא ליה

רכא(גמ' ,והיה ביום הששי והכינו חול מכין לשבת ,פירשו רש"י

לקנות שם שביתה ,ומשום הכי דוקא אי עירב ביום ראשון ,דגלי

בביצה )ב (:ד"ה והכינו ,והתוס' ד"ה והיה ,דעל כרחך אתא

דעתיה דניחא ליה לילך לשם ביום שני ,אמרינן דשתיקה מועלת,

לאשמועינן דאפילו הכנה בידי שמים כביצה שנולדה אסורה ,דאי

אבל כשלא עירב ,ליכא גילוי דעת ,דשמא אין בדעתו להפסיד

אתידוקאעלהכנהבידיאדם,כגוןאפילוובישול,האבהדיאכתיב

האלפים דלאידך גיסא ,ומשום הכי לא מהני שתיקה .אמנם

אתאשרתאפואפו,אלאהזמנהבפהקאמר].ומשמעדרש"ינחלק

הריטב"א כתב ,דאף על פי שבמערב בפת בעי אמירה בתחילת

על הריצב"א שהובא לעיל ע"א בתוס' ד"ה משום ,דבבישול ליכא

עירוב,ודוקאכשמחזירובשניאינוצריךאמירה.מכלמקום,במערב

משוםהכנה,דלדבריו,אדרבהמפורשבקראדבעיהכנה)י.ר.[(.

ברגליו אפילו בתחילת עירוב סגי שיהא בדעתו לקנות שם שביתה

רכב(גמ' ,א"ל אביי וכו' הא קא מכין מיום טוב לשבת .הקשה

ואפילו בשתיקה .וכדמוכח בסוגיין ,שהקשו מרבי יוחנן בן נורי ,אף

הרשב"א ,מה מקשה אביי לרב דאסר ביצה משום הכנה ,הא רב

דאיהומייריבלאעירבקודםלכןבראשון.ועוד,דהריאמרובסמוך,

סברכרביאליעזר.ולהדיאמבוארלעילבעמודא'דר"אסבראיסור

שאםעירבבפתבראשוןואבד,מערבברגליובשני,אףשעלכרחך

הכנה.ואפילובהכנהמועטתכעירוביחצירות]וכמבוארשםבתוס'

העירובהואבשתיקה,כדישלאיהאמכיןמיוםטובלשבת,ואףעל

ד"ה ור"א[ .ותירץ ,דאביי סבר דיש שלש דרגות בהכנה .א .הכנה

פי שעירוב זה ברגליו הוי לכתחילה) .ועיין עוד בתוס' לקמן )מט(:

כ

מסכת עירובין דף לח  -דף לט
ה אייר – ו אייר התשע"ג
ד"הואמר(.

להתנות].דהיינושמחלוקתםהיא רקקודםלמנחה,אםנהגואיסור

רכו(גמ',שם.ברמב"ם)פ"חעירוביןה"ט(כתב,דהאדמהנישיערב

מספק ,או משום התקנה,אבל אחרהמנחה ודאי כיון שהיה תקנה

ברגליו בשני בשתיקה ,היינו שילך ויעמוד באותו מקום ,ויחשוב

לכו"עאסורכודאי[.

בליבו שיקנה שם שביתה .ובקרן אורה תמה ,דאם כן מה אמרו

רל(מתניתין ,החליצנו את יום ראש החודש הזה וכו' ולמחר הוא

בגמרא כמאן כרבי יוחנן בן נורי וכו' ,הא לריב"נ מהני אף בחפצי

אומר אם היום אם אמש .ברא"ש ורבינו יונתן גרסו החליצנו ביום

הפקרשאיןבהםמחשבהכלל.ומהענינולכאןשמחשבבליבולשם

ראש החודש ,וכתב הרש"ש דהיא הגירסא הנכונה לכאורה .ועיין

קנין .וכתב הקרן אורה ,דנראה דסבירא ליה להרמב"ם ,דבעלמא

שםשהקשהאיךאומריםלמחראםאמש,האהויכצועקלשעבר.

מחשבהלאמהניובעינןדווקאאמירה.ומשוםהכיהכאאףדהוא

רלא(רש"יד"ההחליצנו,זרזנווהחליצנוכמונחלץחושים,ביבמות

חושב הוי כאילו לא חשב וכחפצי הפקר .ומה שהצריך הרמב"ם

)קב (:אמרה הגמ' שני פירושים לחליצה ,א .לשון שליפה ,כדכתיב

לחשובהיינולרווחאדמילתא.

וחלצו את האבנים ,ב .לשון זרוז ,כדכתיב ועצמותיך יחליץ .ועיין

רכז(רש"י ד"ה והא קא מכין ,ולא מצי לכוין תחילת היום ,ובעי

שםדאתהפסוקחונהמלאךה'סביבליראיוויחלצם,אפשרלפרש

למימר מבעוד יום .משמע דאם היה יכול לכוין תחילת היום היה

או מלשון זרוז ,דהיינו שיחליפו כוח ,או מלשון שליפה ,שיחלצם

יכול לומר באותה עת ,וצריך ביאור ,שהרי בספק חשיכה אין

מדין גיהנום .ולכאורה להחליצנו דמתניתין נמי היה אפשר לפרש

מערבין עירובי תחומין ,כדאיתא בשבת )לד (.ותירץ המצפה איתן,

מלשון שליפה ,שיחלצנו מדין גיהנום ]כיון דראש חודש הוא זמן

דרש"י לשיטתו התם דבדיעבד אם עירב בבין השמשות קנה

כפרה[ .או מלשון זרוז כמו שמתפללים בברכת החודש על חילוץ

העירוב),ודלאכתוס'(.

עצמות .ובהגהות בן אריה ציין למדרש רבה סוף פרשת בהר )לד,
טו( ,שהביאו עוד פירושים לתיבת חליצה ,ואחד מהם הוא מלשון

דףלטע"א

מנוחה,והוכיחוכןמהאדקבעוחכמיםלומררצהוהחליצנובשבת.

רכח(מתניתין ,ולא הודו לו חכמים ,דעת הרמב"ם )פ"ח עירובין

והטור )או"ח קפו ה( פירש דרצה והחליצנו שאומרים בשבת הוי

ה"ח( דלחכמים דהלכתא כוותיהו דשני ימי ר"ה הוו קדושה אחת,

מלשון זירוז .ובתפארת ישראל )בועז ד( פירש או מלשון חיזוק ,או

היינו אפילו לקולא ,ואם נאכל עירובו בראשון יוצא עליו בשני.

מלשוןהצלה.ופירשדהטעםשמתפלליםעלכךבמיוחדבשבתויום

והראב"ד שם פליג ,דדווקא לחומרא אמרינן כן ולא לקולא] .ועיין

טוב ,כי עיקר ימי המנוחה ניתנו לעסק התורה ועבודת ד' ,וצריך

להלן אות רמ[ ובשולחן ערוך )סימן תטז ס"א( פסק כהרמב"ם.

תפילה שנתחזק בהם לעבודתו ית' .ולפירוש הצלה היינו שנינצל

ואעפ"כ מבואר בשולחן ערוך )סימן תקג ,א( דאסור לשחוט ולבשל

מחטאחילולשבתויוםטוב].ועייןעודבמרומישדה[.

מיום א' דר"ה ליום ב' ,ותמה המג"א )סק"א( הא אפילו לקולא

רלב(תוס' ד"ה מודים ,תימה דסברת חכמים הפוכה .באור זרוע

קדושהאחתהם,ותירץ,דיוםא'דר"העיקרולכןאסורלבשלליום

)סימן קמ( תירץ בשם רבינו ישעיה ,דאין המחלוקת לענין שתי

ב',מהשאיןכןלעניןעירובדכיוןדשניאינועיקראפשרלצאתבו.

הקדושותשלראשהשנה,דומהלמחלוקתלעניןשלשבתויוםטוב,

והקרן אורה תמה עליו ,דהא דראשון עיקר היינו דווקא אחר

דבב' ימי ר"ה מאן דסבר דהם שתי קדושות היינו דסבירא ליה

החורבן עיין שם .ועוד כתב דבלאו הכי ודאי לא קשה מידי ,כיון

דמספיקאעבדינןתרייומי,וחדמיניהוחול,ולכןאיןקדושתםשוה,

דפשיטא דדווקא לענין מילי דרבנן הוי קדושה אחת לקולא ,אבל

ומשום הכי ביצה שנולדה בזה מותרת בזה ,ומאן דסבר קדושה

לעניןדאורייתאודאיאסור,דהאודאיהווקדושהאחתרקמדרבנן.

אחתסביראליהדלאמשוםספיקאעבדינןלה,אלאחומראדרבנן

אמנם הקשה דלפי זה ,למאן דאמר תחומין דאורייתא איך נאכל

היא כיומא אריכא .שהרי אם באו עדים מהמנחה ולמעלה נוהגים

עירובו בראשון יוצא עליו בשני ונשאר בקושיא .ובביאור הלכה

אותוהיוםקודש.אבלבשבתויוםטובששניהםודאיקודש,נחלקו

)סימן תקג ד"ה ואפילו( כתב בשם הגר"א ,דבאמת להרמב"ם הוי

בענין אחר ,האם כיון שאין חול מפריד ביניהם נחשבים כיומא

קדושה אחת אפילו לענין דאורייתא ,דמותר לבשל מראשון לשני.

אריכא לענין שאפשר לערב רק לשני הימים יחד ,או דמכל מקום

ופירשהביאורהלכה,דכיוןדאףלבשלמיוםטובלחולאיןבואיסור

כיוןשכלאחדקדושלעצמו אפשרלערבשניעירובין ,וממילאאין

דאורייתא משום הואיל ,לכן אף בראש השנה התירו רבנן לבשל

סתירהמהאדלעניןשבתויוםטובפסקרבכר"אדהםב'קדושות,

מיום ראשון לשני דהם אמרו והם אמרו .ודווקא בכהאי גוונא

ולגבי ראש השנה אפילו שחכמים הודו לר"א ,מכל מקום רב סבר

ששייך בו טעם דהואיל ,דהיינו שהאוכל יוכל להיות מוכן עד

כרבי יוסי דמעיקרא לא נתקן כספק אלא כיום ארוך .ולכן נולדה

שקיעתהחמה.

בזה אסורה בזה – .וביפה עינים ונימוקי הגרי"ב הביאו מהירושלמי

רכט(מתניתין ,מתנה אדם על הכלכלה .כתב הגאון יעקב דלרבי

שכבר הקשו ותירצו כן ,עיין שם .והקרן אורה כתב ,דמכאן סיוע

יהודה נמי מסתבר דדוקא עד המנחה ]של יום טוב ראשון[ יכול

לדעתהרמב"ם דיוהכ"פושבתקדושהאחתהם,משוםדדווקאיום

להתנות,כיוןדעדהמנחהכלהסיבהלנהוגבוקדושה,היינומשום

טובהואכחוללגבישבתכיהותרבאוכלנפש.

ספק שמא יבואו עדים היום ,ולא מחמת התקנה ,דלאחר התקנה

רלג(בא"ד ,שם .בגליוני הש"ס הביא בשם המהר"ל מפראג

דאפילואםיבואועדיםמןהמנחהולמעלהיהיהקודש,מהשנהגו

)בחידושי גור אריה( שתירץ ,דסברת חכמים כיון דשבת ויום טוב

קודש לפני המנחה היינו רק מספק ,ואילו היו יודעים שלא יבואו

הםמןהתורהוסמוכיםהםנעשוכיוםאחדארוך.מהשאיןכןראש

עדים לא היו נוהגים בו קודש כלל .אבל אחר המנחה שתיקנו

השנה דיום אחד מדרבנן ,והאחד מן התורה ,לא שייך לומר דהוו

קדושה כדי שלא יבואו לזלזל ,הוי קדושה ודאית ,ואי אפשר

כא

קדושהאחת.ואנןקיימאלןדשבתויוםטובשתיקדושות,כיוןדכל

מסכת עירובין דף לט  -דף מ
ו אייר – ז אייר התשע"ג
אחד קדושה בפני עצמה ,וראש השנה קדושה אחת ,דעל הכל יש

קדושה ודאית ,אבל בגולה שבלאו הכי צריכים לנהוג שני ימים

שםראשהשנהומשוםהכינעשהכיוםאחדארוך.

מספק אם היום קדוש או מחר ,ממילא הוי כשאר ימים טובים של
גלויות] .ואין צריכים תקנה מיוחדת שיהא קדושה ודאית[ .וקא

דףלטע"ב

משמעלןדאפילובגולהעשאוהומספקקדושהודאית,וממילאהוי

רלד(תוס'ד"האיאתם.וא"תנהרדעידאמריוכו'כמאן,וישלומר

קדושהאחת.

וכו' .לכאורהתירוצםצ"ע,דאכתיכמאןסברילאכרבייהודהולא

רמא(רש"יד"הפסק.דאימספקאלןבקדושהאחת .משמעמדבריו

כרבייוסי,וכתבהמהרש"א דישליישבבדוחק,דנהרדעיסמכיאהני

דלרבנן אינו ודאי קדושה אחת ,אלא ספק .ובפשוטו נראה דסבירא

שאין עושין יום הכיפורים בבבל אלא יום אחד דאזלינן בתר רוב

ליהכדעתהראב"ד לעילאותרכחדאףלדעתחכמיםדהווקדושה

שנים,ורבייוסידאסרבבבלסביראליה,דעושיןבבבלשניימיםיום

אחת ,הוי רק לחומרא ולא לקולא ,ומטעם דהוי ספק .אמנם לדעת

הכיפוריםדלאאזלינןבתררובשנים,וכדמצינושםברבאשהתענה

הרמב"ם שהובאה לעיל שם ,דאף לקולא הוי קדושת אחת ,מוכח

יומיים.

דסבר דלרבי יוסי הוי ודאי קדושה אחת ,ותיקנו קדושה בתורת

רלה(רש"י ד"ה ורבנן ,והאי דתקון וכו' דלא לזלזולי ,ביום שלושים

וכןכתבהגאוןיעקב.

ודאי,

של שנה האחרת וכו' ,ובשם הראב"ד כתב הרשב"א ,דבדין היה

רמב(רש"י ד"ה פסק ,דספק דרבנן בדבר שיש לו מתירין אסור.

שישלימו יום זה לבד בקדושה ,אלא מפני שלא אמרו בו שיר של

מוכח דגם בספיקא דדינא אמרינן דדבר שיש לו מתירין ספיקו

קודשביןהערבים,יחשבוכיהמועדהזהקילויזלזלובו,לפיכךעשו

להחמיר,ודלאכשאגתאריה )סימןצ()סוד"המיהו(,שהוכיחמהא

גםמחרקודש.

דבדרבנן יש ברירה אף בדבר שיש לו מתירין ,דעל כרחך בספיקא

רלו(גמ',אבלביצהדאיכאלמיגזרמשוםפירותהנושריןוכו'.בגמ'

דדינא אזלינן לקולא אף בכהאי גוונא] ,והיינו כפירוש הר"ן לעיל

ריש ביצה נאמרו עוד שני שיטות בטעם איסור ביצה שנולדה ביום

אותרהדלהלכהעניןברירההויספיקאדדינא[.


טוב,אומשוםנולד,אומשוםהכנה.ולשיטתםאיןזהבכללהגזירה

רמג(שם .דצידת צבי מלאכה דאורייתא .בספר טל תורה הקשה

דפירותהנושרין.ותמהבקרןאורהלשיטתםמההחידושבמתניתין,

מאינפקאמינאאםהצידהאסורהמןהתורה,הריאנודניםרקעל

והביא דבפירוש המשניות להרמב"ם כתב רבותא אחריתי ,דקא

עניןאיסוראכילהמחמתשניצדבאיסור,וזההוימדרבנן.

משמעלןדלאגזרינןשמאיאכלנולדביוםטוב.והיינולטעםדנולד,

רמד(תוס'ד"האימשכחת,וההיאברטביאמייריבאיתצידמאליו

]ויש לפרש כן גם אליבא דרבה דלא חיישינן שיבואו להכין מיום

וכו' .ביעב"ץ תמה,דאםכןמאיטעמאדמאןדאסר,הריבכה"גלא

טובלשבתוכדו'[.

נעשהשוםמלאכההאסורהביוםטוב,ומבוארבשבת )יח(.דלדעת

רלז(גמ' ,מתנה אדם על הכלכלה וכו' אם היום חול וכדו' .הקשה

ביתהללמותרלפרוסמצודותעםחשיכהאפילובערבשבת.

השפת אמת הרי אסור לתרום בלי ברכה ,ואיך יוכל בכה"ג לברך

רמה(בא"ד ,שמא לית ליה בכדי שיעשו כלל אפילו ביום טוב

מספק.ותירץבדוחק,דאפשרשעכשיואינועושההפרשהממשרק

ראשון ,בנימוקי הגרי"ב ביאר דכוונתו לומר דדוקא ביום טוב לית

קריאת שם .ומכיון שהמצוה נמשכת עד ההפרשה שהיא גמר

ליה בכדי שיעשו ,כיון דתלישה וקצירה ביום טוב אינו אסור אלא

המצוהיוכללברךקודםההפרשה.ועודכתבדשמאכוונתהמפריש

מדרבנן ,לדעת התוס' ורוב הפוסקים ,אבל בשבת ודאי אית ליה

לומרשאםהיוםחולהריהואמחילכעתאתהתרומהשיחולמחר

בכדי שיעשו ,דמתניתין היא בפ"ב דמכשירין מ"ה ומ"ו ,אבל רש"י

בשעהמסוימת,ולמחרתבאותהשעהיאמראתהתנאי,ויוכללברך

לשיטתו בביצה כג :דהוה מן התורה ,ואין לחלק משבת ליום טוב,

ממהנפשךכיוןשהמצוהעדייןלאנגמרהעדאותהשעהעייןשם.

ולכן כתב דסבירא ליה ,דעיקר בכדי שיעשו לרבינא הוא ביום טוב

רלח(גמ' ,ולמחר הוא אומר וכו' ואם היום קודש אין בדברי כלום,

ראשון .ואמנם בתורי"ד הקשה מהמשנה במכשירין מאישנא שבת

צריך ביאור ,מה הצורך לומר שאם היום קודש אין בדברי כלום,

ומאישנאיוםטוב,ומשוםהכיביארכרש"י,דדווקאביוםטובשני

הריביןכךאיןבדבריוכלום,כיעלהצדשהיוםקודשואתמולחול

הקילרבינא.

כברחלההתרומהאתמול.ופירשרבינויונתןשאומרכן,כדישיתן
אלליבושהיוםקודשולאיזלזלבמלאכה].ועודישלומר,כדישלא

דףמע"א

ייראה כמתקן טיבלא ,וכמו שאמרההגמ' לעיל דמהאי טעמא היה

רמו(תוס' ד"ה אי ,ובשבת ויום טוב וכו' יש לאסור משום הכנה.

הוה אמינא שגם רבנן אוסרים )י.ר [(.ועיין עוד בשפת אמת מה

במגןאברהם)סימןתקטוסק"ח(למדמכאןדאפילואםניצודמאליו

שביארבזהעלפידבריובהערההקודמת.

ביום טוב ראשון ,גם אסור בשני משום הכנה .ותמה עליו רבינו

רלט(גמ',מאיאעבידליהלר"שדלאאכילבישראדטביא .בנימוקי

עקיבא איגר בחידושיו ,דאם האיסור משום הכנה מאי טעמא

הגרי"ב ביאר דברי רב נחמן על פי הגמ' בכתובות )ז (.דהקשו ,איך

במוצאי יום טוב בעי להמתין בכדי שיעשו .וביאר דכוונת המגן

מותרלשחוטצביביוםטוב,הריאינושוהלכלנפש,ותירצושמכל

אברהם לומר ,דכיון שבכל היום טוב שני בין כך אסור לו ליהנות

מקוםהואדברהצריךלכלנפש,עייןשם.ואפשרשלזההתכויןרב

מזה משוםהכנה .לכן היוםטוב שני עצמו לא יכול להחשב כאילו

נחמן,שרבששתאינואוכלמשוםשאינושוהלכלנפש.

עבר זמן דבכדי שיעשו ,ועליו להמתין שוב במוצאי שבת כדי

רמ(גמ' ,הכי קאמר וכן היה ר"י אוסר וכו' בגולה .פירש הרשב"א

שיעשו.

דהוה אמינא דרק בירושלים דהטעם לנהוג שני ימים הוא מחשש

רמז(גמ',לאלהתנות,הקשההרש"ש אםכןמדועלאקאמרגםכן

שיבואועדיםמןהמנחהולמעלה,ולאמשוםספק,ומשוםהכיהוי

כב

להתנות על יום הזכרון ,אם היום אם למחר ,ותירץ ,דראש חודש

מסכת עירובין דף מ
ז אייר התשע"ג
שאני ,דעל כרחך יש רק יום אחד שהוא תחילת החודש ,שממנו

הויברכהלבטלה,דשתייתהתינוקהויכמושלאשתהממנואדם,

קובעים להתחלת מנין הימים ,מה שאין כן לענין יום טוב ששני

אלא דהקשה ,דאי מיירי בהגיע לחינוך אם כן איך מותר ליתן לו

הימים הם ימים טובים ,ובפורת יוסף )לט .ד"ה חליצנו( כתב,

הכוס ביום הכיפורים ,ותירץ דמיירי בהגיע לחינוך מצוות ולא

דאפשרדבהארבידוסאנמימודהדאתילזלזולא.

לחינוךתענית.

רמח(רש"י ד"ה זכרון אחד .ובר"ח נמי כתיב והיו לכם לזכרון.

רנה(גמ' ,אתי למיסרך פירש הרשב"א דדווקא כשאנו משקין אותו

הקשה השפת אמת הרי גם שבת נכלל שם כמבואר בספרי וביום

מחמתינו ,ולא לצורכו חיישינן דילמא אתי למיסרך ,אבל להאכיל

שמחתכםאלוהשבתות.ואםכןבשבתנמינימאזכרוןאחדעולה,

אותו לצרכו ליכא למיחש לסרוכי ,שהרי מותר להאכיל קטן בידים

ואמאי צריך להזכיר של שבת בראש השנה שחל בשבת .אמנם

ביוםהכיפורים.

רבינויונתן פירשדזכרוןאחדעולהלכאןולכאן,היינושכלהעולם

רנו(גמ' ,מאי הוי עלה טרדוה רבנן וכו' והלכתא וכו' .בחידושים

יודעים שראש השנה הוא ראש חודש ,ומדכתיב זכרון תרועה ולא

המיוחסים להר"ן פירש דפשטוה מדרב חסדא דחובה היא ,דכיון

כתיבזכרוןאחראיןלנולהזכירובפירוש.

שהכיר רב חסדא דלמגמר מיניה הלכה אתא לגביה ,אם איתא

רמט(רש"יד"הלהתנות,אלאסתמאלימאוכןיוםהמחרת,מבואר

דרשות בעלמא הוא לא הוי ליה לברוכי אכסא כיון דיש רשות

דגם ביום שני יש להזכיר ראש חודש ,ותמה הרש"ש ,דרש"י לעיל

לאומרוגםבשוק,אלאודאילאגמורידחובההואבריךליהאכסא,

)לט(.ד"הולאהודו כתב,דאיאתנאהקאיקאסברידלאוספקהוא

דכיוןדמילתאדחובהוקביעותאהיאמצוהמןהמובחרלאו7מרועל

אלאהיוםהראשוןהואראשחודש.

הכוס.

רנ(רש"יד"הלזלזולי,אתולזלזוליבשני,כתבהמהרש"אלאידענא

רנז(גמ' ,שם .ברוקח סימן רכט הקשה מאי טעמא אין אומרים זמן

אמאי דקדק לפרש דאתי לזלזולי בשני ,הא אתי לאתויי נמי

בשבת ובראש חודש .ובגליוני הש"ס תירץ הקושיא מראש חודש,

בראשון .ויש ליישב ,דכיון שאנו בקיאין בקביעא דירחא והראשון

דישלומרדברכתקידושהלבנההואבמקוםברכתזמן.ועודדשמא

עיקר,ממילאלאיבואולזלזלבו,ודוקאבשנישהואמחמתהמנהג,

רק על זמן שהוא זכר ליציאת מצרים מברכים ,כי שמחים על

אם יראו שמחזיקים אותו כספק יזלזלו בו לגמרי ,ואם ינהגו בו

היציאהממצרים.ואקושיאמשבתתירץדכיוןשאינומשלשיםיום

בסתמאיחזיקוהוכקדושהאחתמדרבנן.אמנםבמסורתהש"סגרס

לשלשיםיוםאיןלברך.

"בשניהם"ואתישפיר.

רנח(רש"י מכל מקום כוס בעינן ,וסתמא דאינשי יומא קמא אית

רנא(תוס' ד"ה אדעתא .ואמר סיני ועוקר הרים סיני עדיף ,בפירוש

להו כוס אבל בשאר יומי לכולי עלמא לית להו .בקובץ תשובות

רז"ו מבאסקוויץ )מובא בהגהות וחידושים בסוף הש"ס( תמה ,הרי

להגרי"ש אלישיב שליט"א )ח"א סימן נג( מבואר דבזמן הזה שאין

מבוארשםבגמראדרבההיהעוקרהרים,ורביוסףסיני,ואףעלפי

שמחהבבשרשלמים ,ישחיובכליוםבחולהמועדלשתותרביעית

כן בכל הש"ס קיימא לן כרבה ,לבר משדה ענין ומחצה .ואם כן

יין,וכתבשםדמהשאמרוכאןבגמראדבשאריומיאיןכוס,היינו

מוכח שלענין הלכה הלכה כעוקר הרים ולא כסיני .וכתב ,דאפשר

כיון דקאי על מה שנאמר בקהלת ,דהיינו בזמן שבית המקדש היה

דהריצב"א סבירא ליה כיש מפרשים בתוס' ב"ק )נו (:ד"ה ובההוא,

קיים,ואזכיוןשהיהשמחהבבשרשלמיםלאהיהחיובלשתותיין.

דדווקא בבבא בתרא הלכה כרבה ,אלא דזהו דוחק גדול ,שהרי

רנט(רש"יד"הליתביהלינוקא,דטעמאמשוםדגנאיהואלכוסוכו',

התוס'הוכיחושםבראיותברורותשבכלהש"סהלכהכרבה.

דבריו צ"ע דהרי הוא איסור גמור משום ברכה לבטלה שעובר על

רנב(בא"ד,שם.הקשההשפתאמת מהראיההיאזו.האאףדסיני

לא תשא ,ובשו"ת הר"ן סימן נב רצה השואל לדייק מלשון רש"י,

עדיףשיאמרלנוכלהדיניםהנצרכיםלמריחיטיא,אבלהכאבמה

דאפילואםלאיטעמוממנוכללאיןבזהאיסורברכהלבטלה,אלא

שנחלקו רב ששת לא הביא שום ברייתא כוותיה ,ונחלקו רק

רקגנאילחוד,ולפיכךרצהלחדשדבמילהאיןהמברךצריךלטעום

מסברא ,ואם כן אדרבה יש לומר דהלכה כרב חסדא שהוא חריף

וסגי בטעימת התינוק .והר"ן השיב לו דפשיטא דהוי ברכה לבטלה

טפי ,ותירץ דאפשר סבירא ליה לתוס' דמסתמא היה לרב ששת

ידהטעםשצריך

וכדבריהרשב"אלעילאותרנד.ופירשכוונתרש"

ראיותלדבריומברייתותאףעלגבדלאמייתיבגמרא.

המברך עצמו לטעום מן הכוס ולא סגי שאחר יטעום הוא משום
גנאילכוס.

דףמ'ע"ב

רס(רש"י שם .משמע מדבריו דברכת הגפן בכוס של ברכה הווי

רנג(גמ' ,כיון דאמר זמן קבליה עליוה ואיתסר ליה למשתי,

חיובאפילואילאהיהשותהממנו.וחיובהשתירץחלעליואחר"כ

הרשב"א מוכיח מכאן דדווקא לאחר שאמר זמן אסור לאכול ,אבל

רקמשוםדגנאיהואלכוסשלאישתוממנואחרברכתהיין.ותמהו

קודם לכן אפילו כבר הפסיקלאכול בדעת שלא לאכול יותר מותר

הרש"שורביאלעזרמשההורוויץ,דבפשוטוהמברךעלהכוסצריך

לו לאכול) ,וכמבואר בתוס' להלן מא .ד"ה אי אתם( שהרי בסוגיין

שיטעום,וטעימהצריכהברכה,ומהאיטעמאמברךתחילהעלהיין.

כיון שהוא אומר זמן ,על כרחך כבר הפסיק לאכול מקודם ואין

וכמבואר בתוס' פסחים )קו (.סוד"ה זכרהו ,וכן כתב רש"י גופיה

בדעתו לאכול עוד ,ואף על פי כן ,דווקא משום שאמר זמן נאסר

בראש השנה )כט (:ד"ה כיון דחובה .ולפי דברי הר"ן בהערה

לאכולעוד.

הקודמתאתישפיר.

רנד(גמ' ,ליתביה לינוקא ,כתב הרשב"א דהיינו דווקא לינוקא

רסא(גמ',במעלישבתאמהולאשלומי,אמררבאנחזייהאנןוכו'.

שהגיע לחינוך .וכדאמרינן בראש השנה )כט (:דאדם פורס לבניו

בגליוני הש"ס הוכיח מכאן דלהשיטות דשבועה חלה לבטל מצוה

הקטנים כדי לחנכן במצוות ,אבל אם יתנו לקטן שלאהגיע לחינוך

כג

דרבנן ,על כרחך סבירא להו דעונג שבת דאורייתא ,ומן התורה

מסכת עירובין דף מ  -דף מא
ז אייר – ח אייר התשע"ג
אסורליכנסלשבתכשהואמעונה.וביאורדבריודאםלאכן,אפילו

גמליאל ,אלא אפילו בראש חודש מתענה ,ומשום קל וחומר ביום

אם בתשעה באב המתענה אינו משלים כדי שלא יכנס לשבת

טוב שלו ,ורק בתשעה באב שנדחה מקילין .ואתי שפיר מה שפסק

כשהוא מעונה ,מכל מקום בנדון הגמ' שנדר תענית יתחייב

הביתיוסףדבמילהבתשעהבאבשלאנדחהמשלימין.

להתענות אף שנדר לבטל מצוה דעונג ,ועל כרחך דמצות עונג

רסח(תוס' ד"ה מודה היה שאין משלימין .אמנם הרשב"א פירש

מדאורייתא.

דאין הכוונה מודה לרבנן ,כיון דרבנן דפליגי עליה סברי מתענה

רסב(תוס' ד"ה דילמא ,דווקא גבי זמן שהוא קבוע וכו' ,הרשב"א

ומשלים ,כדאמרינן לקמן" ,אבל חכמים אומרים מתענה ומשלים",

פליגוסביראליה,דבכלגוונאחיישינןדילמאאתילמיסרך.והוכיח

אלאהאימודהפירושואומר.

כן מהגמ' שבת קלט .דרב הושעיא לא נתן לתינוק ישראל לזרוע

רסט(שם בא"ד ,הקשה המהרש"א ,אם כן מה הביאו בגמ' מהא

כשותאבכרםדילמאאתילמיסרך.

דרבי יהושע להוכיח שנקבע הלכה כרבן גמליאל דאין משלימין,
שמא רבי יהושע נכנס להפר דבריו ולומר דמפסיקין ,ובהא נקבע

דףמאע"א

הלכהכרבןגמליאלדאיןמפסיקין.אבלבהאדסבררבןגמליאלאין

רסג(גמ' ,מביאין לו כביצה .כתב הרש"ש דמשמע דיותר מכביצה

משלימין לא נקבע הלכה כמותו .ובקרן אורה תמה יותר,

אסור ,דבכביצה יש די בכדי להשביע .והקשה מהא דמסיים כדי

דבתוספתאבתענית )פ"בה"ו(משמעלהדיא,דהאדנכנסר"ילהפר

שלא יכנס לשבת כשהוא מעונה .דאם כן היה די בככותבת דהוא

דברי רבן גמליאל ,היינו על הא דאמר אין מפסיקין .ותירץ הקרן

פחותמכביצהכדאיתאביומא)עט.(:

אורה ,דהא בהא תליא ,דרבנן דסבירא להו כל תענית צריך

רסד(גמ' ,נכנס רבי יהושע להפר את דבריו וכו' .הקשה המלוא

להשלים ,משום הכי אמרו דמפסיקין ,ואסור להתענות כל היום

הרועים ,הא לעיל )יא(:מבואר,דרבייהושעהלךללמודתורהאצל

בר"ח חנוכה ופורים ,ורשב"גסבירא ליה ,אין צריך להשלים משום

רבייוחנןבןנורי.ואםכן,איךרצהכאןלהורותהלכהבפנירבו.

הכי אמר דאין מפסיקין .ושפיר הוכיח הש"ס דהלכה כרבן גמליאל

רסה(גמ' ,מפני שיום טוב שלנו היה .בתורי"ד הוכיח מכאן שגם

דאין צריך להשלים ,אבל לתוס' לשיטתם שכתבו בעמוד ב' ,דמאן

לאחר החורבן היה נוהג יום טוב של עצי המערכה ,שהרי הגמ'

דאמר מתענה ומשלים היינו אם ירצה ,אי אפשר לפרש כן ,וצריך

פושטת מכאן שגם בדורו של רבן גמליאל לא קיימו דבריו .ורבן

לומר דמעשה דר"י ורבי יוחנן בן נורי קאי אהפסקה ,ובזה נקבע

גמליאלבימיהחורבןהיהנער,שמשוםהכיהיהרבןיוחנןבןזכאי

הלכה כרבן גמליאל .וממילא שמעינן דנהגו בדורו של רבן גמליאל

נשיאעדשיגדלרבןגמליאל.ובתוס'ר"שמשאנץ)פסחיםנ(.הוסיף,

ככלדבריוגםלעניןהשלמה.

דכן מבואר שם בפסחים ,דאסור לעשות מלאכה בערב פסח אחר
חצותאפילובזמןהזה,אףאלפישאיןהפסחקרב,דמכלמקוםאף

דףמאע"א

אחרהחורבןנשארכיוםטוב.

רע(תוס'ד"הוהלכתאמתענהומשלים,אםירצה.בתוס'רבינופרץ

רסו(גמ' ,טעמא דיום טוב הא ערב יום טוב משלימין .הקשה

כתב,שכןנהגהר"ישאכללפניכניסתהשבתבעשרהבטבתשחל

המהרש"א הרי ממתניתין גופה נמי יש לדקדק כן ,מדקאמר רבי

בערבשבת.והוסיףשםדאםבאוהציבורמביתהכנסתמבעודיום,

מאיר דמודה רבן גמליאל בחנוכה ופורים ,דמשמע דבערב יום טוב

ודאי מותר לאכול מיד ,דכיון דהתפללו מיד קבלו שבת עליהם.

משלימין,וי"ל.

וכעין זה כתב המרדכי )תצד( דסגי עד לאחר תפילת מעריב שהיא

רסז(גמ',טעמאדיוםטובהאערביוםטובמשלימין.במגןאברהם

מפלגהמנחהואילך.ובתוס')ע"זלד.ד"המתענין(כתבו,דאףעלגב

)תקנט סקי"א( הביא ,שהקשו למהר"ם מלובלין מה הוכיחו בגמ'

דפסקינן מתענה ומשלים ,אין צריכין לדקדק ולהמתין עד צאת

מיוםטובשלולשבת,הריישלומר,דדווקאיוםטובזהשאילוהיה

הכוכבים .ועיין עוד באור זרוע )סימן יז( שכתב ,דכבר נהגו העם

חלבתשעהבאבגופיההיומשלימיןבו,כלשכןדישלהשליםבערב

להשליםדרךחובהואפילויחידיםמתעניםומשלימים.

יום טוב ,אבל שבת דאין מתענין בו אם חל בו תשעה באב ,הוא



הדין דבערב שבת אין להשלים ,ומכאן רצו להוכיח דגם ביום טוב

פרקמישהוציאוהו

שלואיןמשלימיןאפילובתשעהבאבגופיה.ודלאכמושכתבהבית



יוסף שם דברית מילה שחל בתשעה באב משלים בו )אלא אם כן

א(גמ' ,ג' אינם רואים פני גיהנום .פירש המהרש"א ,דיש הרבה

נדחה(.ותירץהמהר"םמלובליןדבאמתהמקשןסבר,דאיןמשלימין

מקומות שאמרו שבזכות קיום המצוות ניצל מגיהנום ,וכאן נתבאר

אפילו בתשעה באב עצמו .אבל התרצן דמשני שאני יום טוב

אלו שעל ידי צערן אינן רואין גיהנום .ועוד פירש דאלו השלש לא

דדבריהם וכו' סבר ,דלא דחינן תשעה באב עצמו מפניהם .והמגן

רק שניצלים מגיהנום אלא כלל אינם רואים את פניו ,והיא מעלה

אברהם כתב ,דבלאו הכי יש להקשות למאי דסבר המקשה דמכאן

גדולהיותר.

ראיה דלא עבדו כרבן גמליאל ,דאם כן אמאי לא השלימו ,דהא

ב(גמ' למבעי עליהו רחמי וכו'לקבולי באהבה ,הקשההרי"ף בעין

אפילו בר"ח חנוכה ופורים משלימים ,וקל וחומר ביום טוב שלו,

יעקב ,אמאי לא אמר הכא נמי למיבעי עליהו רחמי ,ותירץ דכיון

אלא על כרחך סבירא ליה דכיון שנדחה תשעה באב ממקומו לא

שהקב"ה מביא היסורין עליו כדי למרק ולכפר עונותיו אי אפשר

חמורכוליהאי.ואףעלפיכןהוכיחודלפירבןגמליאלדלעולםאין

להתפלל שלא יבואו כי אז לא יתכפרו עונותיו אלא צריך לקבלם

משלימין ,גם בכל תשעה באב לא היו משלימין .וזאת דחו בגמרא,

מאהבה ,שאז זה מכפר ,ועוד דכיון שעל ידי זה ניצול מדינה של

דשאני יום טוב דדבריהם וכו' .ולכן לדידן דלא קיימא לן כרבן

כד

גיהנום אין אדם מתפלל על זה ומה שאמרו בדקדוקי עניות דבעי

מסכת עירובין דף מא -דף מב
ח אייר – ט אייר התשע"ג
רחמי יש לפרש דמתפלל שלא יעבירוהו על דעת קונו וכך ינצל

לאכלה מתחילה .ואתי שפיר מה שהקשה ממבשל בשבת דאסור


מהגיהנם.

אפילושהיהאפשרותלכוסאותוכשהיהחי.

ג(רש"י ד"ה והרשות ,מי שיש לו נושין .בערוך )ערך רשות( פירש
דהיינומשרתיהשלטוניםשהםתמידבפחדואימהעלחייהם.

דףמאע"ב

ד(גמ' ,הוצרך לנקביו וכו' בתוס' רבינו פרץ ביאר ,כיון דבארבע

ח(גמ' ,אמר רבי פפא וכו' לא הפסידו את מקומן ,כתב הריטב"א

אמותאינויכוללהפנותמשוםהסרחון.וברא"ש)סימןא(כתבבשם

בשםהרא"הדמיירישהוציאוםהבעלים,דאילוכשהוציאוםאחרים

רבינו חננאל ,דהוצרך לנקביו היינו בין להשתנת מים בין להוצאת

פשיטא,דלאוכלכמיניהולאסורהפירותעלבעליהם.

רעי,והביאשהרבייהודהברצלוני נחלק,ולדעתובהשתנתמיםלא

ט(רש"י ד"ה בשוגג ,אם יש אדם וכו' .דייק המהרש"א דדוקא

הותר.שהריאמרובבכורות )מד (:דמשתיניןמיםבפנירבים,הלכך

לאחרים שרי ולא למוציא גופיה ,ופירש דאף על גב דלא קנסינן

ליכא למימר הכא גדול כבוד הבריות .והוסיף דאין לומר דאיכא

שוגגאטומזידכדפירשותוס'לקמן)מב(.ד"המכלל,מכלמקוםלא

כבוד הבריות מפני כבוד עצמו ,דבתוך ד' אמות דיהבו ליה רבנן

גרע שוגג מעכו"ם שהביא מחוץ לתחום שאסור למי שהוציאו

אינויכוללטנפןבהוצאתמים,כיוןדאיןכלכךטינוףבקטניםמפני

בשבילו ,וכתב ,דרש"י למד דין זה מלשון יאכלו דמשמע אחרים.

שנבלעין במקומן .ורק ברעי דאין נבלע ,ויש בו ריח איכא כבוד

ובשערהציון)ת"הס"קל"ט(חלקעלהמהרש"אוכתבדרש"ימתיר

הבריות של עצמו .אלא שכתב דאפשר הטעם משום דברי תורה,

אף למוציא עצמו ,ומה שדחק רש"י לפרש דמיירי לאדם שעירב,

דכיון דהשתין בתוך ד' אמות אסור לו לעסוק שם בתורה כל זמן

היינוכדיליישבהלשוןיאכלו,דהווילשוןרבים.

שרישומו ניכר .וסיים דנראה מתשובת רב האי גאון דהאי כבוד

י(תוס' ד"ה לא ,דהשתא הם במקומן .ובתוס' בשבת )קכ"ב (.ד"ה

הבריות ,היינו מפני בני אדם שרואין אותו ,ולא משום כבוד עצמו.

משקה ,נחלקו רבינו תם ור"י בדין דמעשה עכו"ם בשבת אסור

וכן פסק הרא"ש )סימן א( דדווקא לגדולים הותר .ורבינו יהונתן

לישראל,בגונאדהיהיכולהישראללהשתמשבחפץבלאהמעשה

כתב ,דהטעם הוא ,משום שלא יוכל להתפלל במקומו ולברך

שבת דעכו"ם ,דרבינו תם התיר ,והביא רבינו אליהו ראיה לרבינו

המוציא וברכת המזון .וכל דרכי התורה נועם וכו' .ולכן מותר לו

תםמסוגיאדידן,שהדיןהואשמותרביצאחוץלתחוםוחזר,והיינו

להפנותרקעדמקוםשהריחיכלה,ולאירחיקיותרוחוזרלמקומו.

מטעםדהיהיכוללאוכלובלאשיוציאוהוחוץלתחום.

ומתוס' )מד (.ד"ה ומר סבר נראה שנחלק ,וסבירא ליה כהרא"ש

יא(בא"ד,דהתםהויאיסורדאורייתא .אבלבסוגייןדהוירקאיסור

שקונהד"אחדשותבמקוםשנפנה.

דרבנן דתחומין .ופירשו הרשב"א והריטב"א דמיירי הכא ביו"ט

ה(גמ' ,אי פיקח הוא עייל לתחומא וכיון דעל על .באור זרוע כתב

דליכא איסור טלטול ברשות הרבים ,אמנם רש"י ד"ה פירות פירש

דמכאן יש ללמוד דמי שבא בספינה בשבת מחוץ לתחום והוצרך

דמיירי אפילו בשבת ,וכן הוכיח הרמב"ן דברייתא זו שנויה

לנקביו ,אם פיקח הוא יכנס לעיר ויהא מותר בכל העיר .אלא

בתוספתא דשבת ,ופירש הרמב"ן הטעם דאין כאן איסור מעשה

שהביא ,שיש שחילקו ,דדווקא בהוציאוהו עכו"ם נאמר היתר זה,

שבת משום טלטול ברשות הרבים ,משום שחזר למקומו הקודם

כיון שבזמן בין השמשות היה שם .וכך דייקו בלשון רש"י שכתב

שהיה שם .והריטב"א כתב בשם רבינו יונה ,דכל מה דאסרינן

)בד"הדעלעל(ומותרכאילולאיצא,ולאגרעמהחזירוהו.דמשמע

מעשה שבת הוא כשנעשה תיקון בהחפץ כמשמעות הלשון מעשה

דווקא כהאי גוונא מיירי מטעם זה שכאילו לא יצא .וכתב האור

שבת,והכאהרילאנעשהבותיקון.

זרוע דאין זה ראיה ,ולא לכך נתכוין רש"י) .ועיין עוד בתוס' לקמן

יב(בא"ד .דהתם הוי איסור דאורייתא .הקשה המגן אברהם )סימן

)מד (:ד"הומ"ר.

ת"הס"קי"ד( ,א"כמאיטעמאהמטבילכליווהמעשרפרותיודהוי

ו(גמ',איפקחהואעייללתחומא.בראבי"ה )ברכותפ"הסימןקיא(

איסוראדרבנן,וקנסוהוכדאיתא בתרומות )פ"במ"ג(,ותירץדהתם

כתב ,דאם יש לאדם פת עכו"ם נקיה טפי מפת ישראל יבצע על

מייריבאיתליהפיריאחריני,והכאמיירידליתליה.

הפתעכו"ם.ומכיוןשהותרלולבצועהותרלובכלהסעודה.והוסיף

יג(תוס'ד"הבמזיד,משמעלשוםאדםוכו'.הביתיוסף)סימןת"ה

דזכרלדברבסוגיין,דאמרינהרדעיאיפקחהואעייללתחומיןוכיון

ט'( הביא מהמרדכי בשם רבינו מאיר ,דדוקא למוציא עצמו אסור,

דעל על" ,ומשמע אפילו רחוק קצת לצד תחומין" .וכתב על זה

כההיאדהבאבשבילישראלזהמותרלישראלאחר.

בגליוני הש"ס דמבואר בדבריו חידוש ,דאפילו יכול ללכת לנקביו



למקום אחר קרוב טפי ,מותר ללכת לתחום אפילו בריחוק יותר.

דףמ"בע"א

ועיין שם שביאר הטעם משום הואיל ואישתרי ,או כדלעיל )יז(:

יד(גמ' ,והא מדקתני סיפא וכו' .פירש רש"י דהראיה מדקתני

דמתוך שניתנה רשות לפנותו וכו' .ולדינא נסתפק בביאור הלכה

לעולם אסורין וכו' ,ומשמע דאתי לחדש תרתי ,דבעינן שיחזרו

)סימןתוד"השאם(באופןשבשאררוחותיכוללמצואמקוםצנוע

למקומן ,וגם שוגגין ,והריטב"א פירש דאם היה מחלוקתם דוקא

קרוב יותר ,אם אף על פי כן מותר לו לילך לצד תחומו ,וסיים

בשוגג שלא במקומן ,לא הוה ליה למימר אלא עד שיחזרו בלא

דמלשוןהרא"שמשמעקצתדמותרוצ"ע.

תיבת שוגגין ,ורש"י לא פירש כן ,משום דקשיא ליה ,הא בתחילה

ז(תוס' ד"ה לא הפסידו ,ולא דמי למבשל בשבת במזיד וכו' ,כתב

רצתה הגמ' לומר דרבי נחמיה מקיל מתנא קמא שמתיר במקומן,

במרומישדהדהדבריםמרפסיןאיגרא,מהשייךמבשלבשבתלכאן

ודחתה הגמ' מכח האי ברייתא ,ואם לא היו כותבים תיבת שוגגין

דהדרלמקומה.אמנםהביאמתוס'שבת )קכב(.ד"המשקה שמוכח

היינומפרשיםכנ"ל,ופירשהגאוןיעקבדעתהריטב"א,דראיתהגמ'

שהבין ,דהטעם דמותר בהדר למקומה ,משום שהיה אפשר לו

כה

לעילדרבינחמיהאינומיקלטפיומתירמזידבמקומן,מהאדאמרו

מסכת עירובין דף מב
ט אייר התשע"ג
לעולםאסוריןוכו',דמשמעדבאולהחמיר.

שאינה מוקפת חומה אסור לטלטל חוץ לד' אמות ,אבל במוקפת

טו(גמ' ,שם .מבואר למסקנא ,דפליגי ת"ק ורבי נחמיה בדינא דרב

חומה מטלטל בכל העיר ,ואף להרי"ף )י"ב ע"א מדפי הרי"ף(

פפא ,וחזינן דהפלוגתא אם במזיד במקומן יאכלו אי לאו ,תליא

והרמב"ם )פכ"ז הי"ג( דסברי דלמי שיצא במזיד אין אומרים כל

בדינא דרב פפא אם אבדו תחומן ,וביאר הר"ן ,דמדקאמר ת"ק

העירכד'אמות,הכאשרימשוםדהפירותאנוסים,אבלהט"זעצמו

דבמקומן אפילו במזיד יאכלו ,שמע מינה דסבירא ליה דכל שהן

פליגוסביראליהדדינםכיוצאבמזידשאיןלואלאד'אמות.

במקומן לא חשיבא הוצאתן והחזרתן ולא מידי ,וכיון דלא חשיבא

כא(רש"י ד"ה מהלך ,ואפילו לרבן גמליאל וכו' .כתב הריטב"א

למיסר אכילתן יש לומר דגם לא הפסידו מקומן ,משום דאנוסין

בשם הרא"ה דאפילו אם הוציאוהו נכרים מחוץ לאלפים ]בתוך

נינהו .ויש לבאר דהא הטעם דלרב פפא מותרין הפירות באכילה

ההיקף[,איןלואלאד'אמות,ולאדמילנתנוהובדירוסהרדנותנים

ואיןכאןמעשהשבתהוא,משוםדעכשיוהםבמקומןכמושכתבו

לוכולו,כיוןשהכאמתחילתונאסרבאותוההיקף,אבלהר"ןפליג

תוס' לעיל )מ"א (:ד"ה לא ,ואם כן לרבי נחמיה דאבדו תחומן ,לא

וסבירא ליה דכיון דהוציאוהו מהלך את כל ההיקף ,אך כתב דאם

מיקרישעתההםבמקומן,ומשוםהכיאסוריםמשוםמעשהשבת.

חזרלתחומוהראשוןשובנאסרלצאתמחוץלאלפים.

והרמב"ן פירש דהפלוגתא דרבי נחמיה ורבנן אינו אלא לענין אם

כב(בא"ד.שם.והמאיריפירשהטעםשמודהרבןגמליאלבהאשיש

אבדו תחומן או לא ,אבל לכולי עלמא מותרים הם באכילה ,דכיון

לואלפייםבלבד,משוםשלאשבתבאוירמחיצותכלל,מהשאיןכן

שחזרו למקומן הראשון הרי אינו נהנה ממעשה שבת כלל ]אמנם

בהא דרבן גמליאל הרי שבת באויר מחיצת עירו .עוד פירש

רש"י לעיל מ"א (:ד"ה אסורין כתב להדיא ,דלרבי נחמיה אסור

דבנתנוהובדירוסהראיבדשביתתוהראשונה,לפיכךנתנולוהדיר

לאוכלן ,ודלא כהרמב"ן ,ועיין ברמב"ן שהיתה לו גירסא אחרת

וסהרכד'אמות,אבלהכאישלושביתתוהראשונהעדיין,וכךזכה

ברש"י[.

בה מתחילה דאית ליה אלפיים אמה בלבד ,והרש"ש הקשה מאי

טז(תוס' ד"ה מכלל ,נראה דהלכתא כת"ק דהיינו דבחזרו למקומן

טעמאלאפירשרש"יהטעםשכאןלאהיומחיצותמבעודיום,מה

מותרין באכילה ,ועיין בהגהות אשרי )אות ב'( שהביא בשם אור

שאיןכןבנתנוהובדירוסהרשהיושםמחיצות,ותירץדלקמן)מ"ג(:

זרוע ,דמכל מקום למחזיר עצמו אסור ,הואיל ועשה בהן איסור

מוכח,דאףכשעושיןמחיצהבשבתבתוכההוויכד'אמות.

שהביאןמחוץלתחום,עודכתב,דהתוס'מתיריםגםלמוציאעצמו,

כג(רש"י ד"ה ומטלטל בד' אמות ,ולא שני לן וכו' .הקשה

וכןדעתהרשב"אלקמן )מ"ז(.ד"הדכולה,והריטב"א],ועייןביאור

המהרש"א דלא צריך לכל זה ,אלא יכול לומר הטעם ,משום דגבי

הלכה)סימןת"הסעיףט'ד"השהחזירם(שנסתפקבדעתהשו"ע[.

זריקהנמינפרץלמקוםהאסור,דהריאסורלולזרוקחוץלאלפים.

יז(בא"ד ,שם .והרמב"ם פסק )יו"ט פ"ה ה"י( דפירות שיצאו חוץ

כד(תוס'ד"הונכרים.בירושלמימוקילהכר"י.אמנםהרשב"אכתב

ובהלכות שבת )פ"ו הכ"ד( פסק

לתחומן וחזרו לא הפסידו מקומן ,

דבירושלמי משמע כרש"י ,וכן הוא בירושלמי שלפנינו דהכא שאני

דפירותשיצאוחוץלתחוםוחזרובמזידלאיאכלועדמוצאישבת,

מדרבןגמליאלמשוםדקנהשביתה.

והקשה המגיד משנה )שם( דסותרין דבריו למה שכתב בהלכות

כה(תוס' ד"ה ומטלטל ,דלענין טלטול וכו' ורש"י ד"ה ומטלטל

יו"ט ,ותירץ דהרמב"ם חילק בין איסור אכילה דבהא פסק לאסור,

סבירא ליה דמותר לטלטל כדרכו ,ופירש הט"ז )ת"ג ס"ק ב'(,

לדיןטלטולדפסקשלאאיבדותחומן,ופירשדהטעםדאסרבאכילה

דטעמיה ,משום דבאמת מותר לטלטל שם ,אלא כיון דאינו יכול

הוא לפי שהוציאן מתחומן ,אבל בתוך תחומן מותרין באכילה אף

להלך שם אין יכול לטלטל אלא על ידי זריקה ,וכתב החזון איש

שהוציאם מרשות הרבים לרשות היחיד ,דחכמים עשו חיזוק

)ק"ט סק"ז( דסברת התוס' ,דגם לשמואל אסור להושיט חפץ

לדבריהםיותרמשלתורה[.והקרןאורה תירץהסתירה,דהרמב"ם

מאלפיםלחוץלאלפיםבידו,ודוקאבזריקהמותר.

חילקביןיו"טלשבת,דבשבתאסור,הואילוטלטלןד'אמותברשות



הרבים ,אבל ביו"ט שרי דלא נאסר באכילה משום איסור תחומין

דףמ"בע"ב

דרבנן.

כו(גמ',אימאישלוחציחצר,התוס'ישנים )עלהגליון(פירשבשם

יח(בא"ד,ואףבשוגגשלאבמקומןנראהוכו'.הרשב"אדייקמדברי

רש"י דמותר להלך בחצי החצר שבתחומו ,ופירש הרשב"א דכונת

רבפפאדלאסביראליהכתנאקמא,מהאדדוקאבחזרולאהפסידו

הגמ' בלשון לטלטולי ,דלא תימא דניחוש כיון שיהלך בחצי חצר,

מקומן ,אבל אם הם חוץ למקומן אסורין כאדם שאין לו אלא ד'

יבוא אף לטלטל ולהלך בכולה ,דלא חיישינן ומותר בחצי חצר,

אמות ,והבין דתנא קמא שהתיר שוגג שלא במקומן סבירא ליה,

ובשם הראב"דכתב,שפירשדקמ"לרבהונא,דהיכאדכלתהמדתו

דאף לא הפסידו תחומן ,והר"ן הקשה עליו ,אכתי מנא ליה דלית

בחציהעיר מותראףלטלטלבחציהעירשבתחומו,דלאשייךהכא

ליה ]שלא במקומן[ יאכלו כתנא קמא ,דודאי כי קאמר תנא קמא

לומרדנפרצהלמקוםהאסורבטלטול,כיוןדבתיםוחצירותחוצצים

יאכלוהיינודוקאתוךד'אמות.

לחצי עיר האסורה לו בטלטול וגרס בגמ' ,ומודינא ליה בכלתה

יט(בא"ד ,דילמא אתי להוציאן וכו' .אבל בתוך ד' אמות מותר

מדתובחציהעיר.

לטלטלם אף דאסור באכילה .וכתב השער הציון )ת"ה סק"מ( בשם

כז(גמ',מותרלטלטלבכלהבית.פירשרש"ידאיןלגזורשמאימשך

הט"ז ואליה רבא הטעם דאינו מוקצה ,משום דבין השמשות היו

אחרהחפץדישלוהיכרע"יתקרה,והריטב"אפירשבשםהראב"ד,

מותריןבאכילה,וכתבעודבשםהמגןאברהם דהואילואם הוחזרו

דמיירישכלהביתהיהבתחומו,והכותלפרוץלצדשחוץלתחומו,

מותריןלאהוומוקצה.

ומכל מקום מותר לטלטל בכל הבית ,ולא מיקרי נפרץ למקום
האסור,כיוןדפיתקרהיורדוסותם.

כ(בא"ד,שם.הט"ז )ת"הסק"ו(הביאבשםהמהרש"ל ,דדוקאבעיר

כו

מסכת עירובין דף מב
ט אייר התשע"ג
כח(גמ',דלאגזריהילוךדירוסהרוכו'פירשרש"ידלאגזרושיבוא

הגמ' אתי לטלטולי דזה עיקר החשש ,אמנם המהרש"ל )הובא

להלךאלפייםגםהיכאדהוציאוהולבקעה,והקשההריטב"אהיכי

במסורתהש"סבגליון(פירששבחצרכיוןדדשביהשייךלגזורשמא

סלקא דעתיה לדמויי להכא דהוה מקום אחד ,ופירש בשם הרא"ה

ימשךויהלךחוץלאלפיים,ולפיזהקשהלשוןהגמ'דאתילטלטולי,

דכונתהגמ',דהיהלנולגזורשיבואלהלךמחוץלדירוסהראלפיים

ועייןבתוס'הרא"ששגרסבגמ'אתילטיולי.

אמה ,משום שיסבור דהטעם שהתירו לו טלטול בכל הדיר וסהר

לה(תוס' ד"ה אבל ,וא"ת הרי ספינה וכו' .והחזון איש )סימן פ'(

]אף דלא שבת באויר מחיצותיהם[ היינו משום שהקנו לו שם

תירץ ,דספינה שאני דלא שבת בקרקע זו מבעוד יום ,והגאון יעקב

שביתה חדשה ,ואמרה הגמ' דלא דמי ,דהתם יש לו היכר ע"י

תירץ ,דשאני ספינה דעכשיו היא מחוץ לתחום ובזה לא מהני

מחיצות הדיר וסהר] .וצ"ב מאי טעמא יועיל היכר המחיצות שלא

ששבתבאוירמחיצותיה).עייןבאותלו(.

יחשובכך[.

לו(גמ' ,אמר רבה הואיל ושבת וכו' .תוס' ד"ה אבל פירש דסברת

כט(גמ' ,הואיל ושבת באויר מחיצות מבעוד יום ,החזון איש )ק"ט

רבי יהושע דאסר משום דסבר מחיצות להבריח מים עשויות,

ס"ק י"ז( דייק מדברים אלו  ,דדוקא מבעוד יום ,אבל אם נכנס

והרשב"א והריטב"א פירשו משום שנכנס שם מעיקרא על דעת

לספינה בשבת מדעת ,והוליכוהו מחוץ לתחום אין לו אלא ד'

שתהלך הספינה ותוציאנו מתחומו ,והריטב"א הוסיף עוד דספינה

אמות ,שהרי לא שבת בה מבעוד יום ,והקשה על המגן אברהם

דניידא ,מכיון דנפקא מתחומו בטל דינא דמעיקרא ,והוי כאילו לא

)ת"הס"קז'(שכתבדבכהאיגוונאכלהספינההריהיאכד'אמות.

שבת שם] ,ויבואר על פי סברות האחרונים באות לה[ ,עוד כתב

ל(רש"י ד"ה הא נמי פשיטא) .בהגהה ובמהרש"ל כתב שזה אינו

הרשב"א ,דיש לומר דעכשיו סברה הגמ' כדלעיל שמחלוקתם אי

מפירוש רש"י( ,אבל חצר אין לומר בה וכו' .הקשו התוס' הרא"ש,

גזרינן דיר וסהר אטו בקעה ,ואף אם תמצילומר דגזרינן ,יש להקל

דהכאנמיכשהקיפוהועכו"םבמחיצה,הועילההמחיצהלכלאדם,

טפיבספינהששבתבאוירמחיצותיהמבעודיום,ולאדמיאלבקעה,

אלאדאסורלטלטלבזריקהשמאימשך,וחצרנמיאםנכנסלשוןים

וכתב הרשב"א דהכי נמי משמע מפירוש המשניות להרמב"ם,

בתוכהפשיטאשנאסרתמשוםשנפרצהבמילואה.

שפירשטעמאדרבייהושע,משוםגזירה.

לא(רש"יד"הטלטולאטוהילוך.כגוןששבתוכו' .פירשהמהרש"א

לז(גמ' ,רבי זירא אמר וכו' .מבואר בהמשך הגמ' דהיינו דוקא

דפירשכןלפימהשפירשלקמיהד"הלא,דרבןגמליאלסביראליה

במהלכת ולא בעומדת ,ופירש הרמב"ם בפירוש המשניות דעומדת

בהקיפוהו מחיצה ,דנעשית ליה כד' אמות ומהלך בכולה ,ואם כן

היינובנמל,ומבארהמלאכתשלמהדבכה"גדומהטפילדירוסהר,

איןמקוםלגזורבהא,ומשוםהכיפירשרש"יבגוונאדשבתבבקעה

ויש מקום לגזור ,ומשמע שהרמב"ם פירש טעמא דרבי זירא

ביו"ט,דהיהמקוםלגזורטלטולאטוהלוךחוץלאלפים,וקמ"לרבן

דבמהלכתאיןדומהלדירוסהר.

גמליאלדלאגזרינן.

לח(גמ' ,שם .הריטב"א פירש הכונה ,דכיון שבשעה שקנה שביתה

לב(רש"יד"הלא,ואףעלגבדבשבתוכו' .פירשהמהרש"ל הטעם

מבעודיוםהיתהכלהספינהכד'אמותיו,אףעתהלאנפקהמדינה,

שכתב כאן רש"י דלרבן גמליאל מטלטל בכל המחיצות ,דלא כמו

והריהיאכד'אמותיו,וכןכתבהאורזרוע)סימןקמ"ו(בשםרש"י,

שכתב בעמ' א' )ד"ה מהלך( ,משום דהוה קשיא ליה דודאי אי

ופירשהטעם,דהואילוהותרההותרה,והקשההאבנפחתומחיצות

אפשר דשמואל כרבן גמליאל ,כמו שהקשו תוס' ד"ה כתנאי ,לכך

איןאומריםהואילוהותרההותרה.

פירש דמדברי שמואל מוכח דלא סבירא ליה לעיקר דינא דרבן

לט(גמ' ,אי נמי בקופץ וכו' .דהיינו דלרבה בקופץ אין את

גמליאל ,ורק בהא דלא גזר סבירא ליה כוותיה ,והריטב"א פירש

המעליותאשלספינה,ומכלמקוםלאגרעמדירוסהר],דהיינולרב

דרש"יבעילפרששאיןהוכחהלדבריובעמ'א'מכאן,דישלדחות,

דפוסק כרבן גמליאל אפילו בדיר וסהר הכא נמי שרי[ ,ודקדק

דשמואל סבירא ליה כרבן גמליאל דוקא בהא דלא גזר .והרש"ש

הריטב"אדמשמעדמייריאפילובקופץמדעת,ומוכחדלרבןגמליאל

הקשה ,אי סבירא ליה לרבן גמליאל בהקיפוהו מחיצות דמטלטל

אפילויוצאמדעתמחוץלתחומולדירוסהרהריהםלוכד'אמות,

בכולה,אםכןרבייהושענמיסוברכןדלאפליגאלאבגזירה,ואם

אמנם המאירי הביא בשם יש מפרשים ,דמיירי שקפץ באונס ]וכן

כןשמואלכמאןלאכרבןגמליאלולאכרבייהושע.ונשארבצ"ע.

משמעבמלחמות[,והריא"זכתב,דמייריכשקפץכשהיתההספינה

לג(תוס' ד"ה לא ,אבל במשיכה מטלטל וכו' .היינו דוקא לפי מה

בתוךהתחום,והגאוןיעקבכתב,דהכאאיןנפקאמינהבמהשקפץ

שביארודהטעםדשריבמשיכה,משוםדבטלטולמבראלגואיליכא

מדעת,דהריגםבספינההראשונההואכברמחוץלתחום.

למיחששמאימשך,אבללפימהשפירשרש"י דהטעםמשוםשכל

מ(תוס' ד"ה ורבי זירא ,ויתיר אפילו בהעמדה ,מבאר המהרש"ל

זמן שהוא חוץ לאלפים אינו חפצו ,אם כן היינו דוקא במחוץ

דאין כונתם שקושיית הגמ' ,שרבן גמליאל יתיר אפילו בהעמדה,

לאלפיםלתוךאלפים,אבלבתוךאלפים,אסוראפילומבראילגואי.

דזה ודאי דגם לרבי זירא מתיר ר"ג אף בהעמדה ,שהרי לא גרע

]ואפשרדרש"ילארצהלפרשכתוס',משוםדסביראליהשאםהיה

מדיר וסהר ,אלא שמואל שפסק כרבן גמליאל בספינה ולא בדיר

מותרלטלטלבמשיכההיהמותרגםכיאורחיה,וכמושסברבעמ'

וסהר ,אם כן סבירא ליה דבהעמדה אסור ,דבכהאי גוונא לא שייך

א' לדעת שמואל ,דכיון שמותר לטלטל חוץ לאלפיים ע"י זריקה,

טעמודרביזיראשנוטלתומתחילתד'לסוףד',ואהאמקשההגמ',

מותרגםבתוךאלפייםכיאורחיה,דלאשייךלאסורטלטולבאופן

מאי טעמא לשמואל אסור בהעמדה ,הא שבת באויר מחיצות

אחדולהתירבאופןאחר).י.פ.[(.

הספינה.

לד(תוס' ד"ה וכלתה ,דמערה לא שכיחי בה כלים .היינו דבחצר
דשכיחי כלים שייך לגזור שמא יטלטל ,ולפי זה אתי שפיר לשון

כז

דףמ"גע"א

מסכת עירובין דף מג
י אייר התשע"ג
מא(גמ' ,הלכתא מכלל דפליגי .מבאר המהרש"ל דאין כוונת

מח(בא"ד,ואומרר"ידאותןבניאדםוכו'.פירשהמהרש"אדכונתם

המקשן שיסברו תרוויהו להחמיר בספינה ,משום דלהבריח מים

כדישיהלכובהבכולה],דסבריכהרשב"םדבנכנסבשבתאיןמהלך

עשויה ,דזה ודאי דלא גרע ספינה מדיר וסהר ,שהרי רב אשי כבר

אלא בד' אמות[ אבל הבית יוסף )סימן רמ"ח( פירש דסבירא להו,

הוכיח לעיל דמתניתין בעמדה ומתיר רבן גמליאל ,אלא כונת

דבכהאי גוונא אין איסור תחומין ,כיון שהם כנכנסים לביתם

המקשן ,דאולי מודו רבי יהושע ורבי עקיבא בספינה משום ששבת

והספינה מהלכת מאליה ,ודחו תוס' ,דמכל מקום כיון שנכנסים

באויר מחיצות ,ורק החמירו על עצמן ,אבל המהרש"א פירש

בשבתויודעיםשהספינהתצאמתחומםהויכיוצאיםחוץלתחומם.

שהקשה המקשן דילמא בעמדה לכולי עלמא אסור ,ובמהלכת

מט(בא"ד ,דסוף סוף הם מפליגין בשבת .הרא"ש )סימן ג'( פירש

לכוליעלמאמותר,ורצולהחמירבמהלכת.

דכיון שאחר שהדליקו נרות יוצאים מהספינה ובאים שוב בשבת,

מב(רש"יד"הכי.וללישניבתראיוכו' .המהרש"למחקתיבותאלו,

הוי כשט בספינה שאסור ,ומשמע שאם נשארו שם אחר שקנו

דסבר דאפילו ללשון אחרון שהוא עיקר ,דהיינו שטעם ההיתר

שביתה,עדשהפליגהספינתםבשבתשפירדמי,כיוןשנכנסומבעוד

משום שהספינה מוציאתו תמיד מחוץ לד' אמותיו ,מכל מקום אם

יום,וכתבהביתיוסף)סימןת"ח(דגםתוס'סברי כך] ,ואמנםממה

עמדהשעהאחתקנהשםד'אמותיו,וממילאכשהוציאתוהספינה

שכתבותוס'בסוףהדיבור,דבספינהאיןיכוליןלירדבשבת,משמע

מהם אסור ,אבל המהרש"א מקיים הגירסא ,וסבירא ליה ,דכיון

דמיירישהפליגההספינהבערבשבת,אבלבהפליגהבשבתאסור[.

שהוציאתוהספינהמד'אמותשקנהנותניןלוד'אמותאחרות.

ועיין ברא"ש שהוסיף ,דגם לענין להלך בכולה לא הועילו ,דאין

מג(רש"יד"ההלכה,כעיןספינתושהיתהמהלכת .המהרש"למחק

תורתעירוב,כיוןשהספינהיוצאתמחוץלתחום,אבלאםהיושם

כלדיבורזה,דהוהקשיאליהדלרבהדפלוגתתםבעמדה,ודאיפסק

בגופם בכניסת שבת ,כתב בהגהות אשר"י דיכולין להלך בכולה,

רבי יהושע כרבן גמליאל אף בעמדה ,אבל המהרש"א קיים דיבור

דהאשבתובאוירמחיצותהספינה.

זה,וכתבדרש"יפירשכרביזירא,וסביראליהלרביזיראדנחלקוגם

נ(בא"ד ,שם .משמעות דבריהם דכשנכנס מערב שבת לא אסרו

בעמדה דומיא דדיר וסהר ,וגם במהלכת ,ועל כן פירש רש"י,

לשוט בשבת ,ובספר התרומה )אות רכ"ד( הביא בשם ר"י ,דאף

דהלכתא כרבן גמליאל דוקא במהלכת ולא בעמדה .והמהרש"א

בנכנס מערב שבת אסרו לשוט בשבת ,ופירש ר"י דמהאי טעמא

כתב,דרש"יפסקכרביזיראומשוםהכיפירשכוותיה.

אסורליכנסבספינהג'ימיםקודםשבת,עיי"ש.

מד(תוס' ד"ה כי ,וי"ל דהתם וכו' .עיין לקמן )צ' (:תוס' ד"ה הא,

נא(בא"ד ,אין נראה ,דקיי"ל כרב .הבית יוסף )סימן ת"ח( דקדק

שכתבו,דרבדסברהתםדמטלטלבכולה,אתי שפיראףלרביזירא,

מדבריהם אלו ,דאף ביצא לדעת מחוץ לתחומו ,ונכנס לדיר וסהר

דכל מה שאמר רבי זירא להבריח מים עשויות ,היינו דוקא לענין

מהלךאתכולו,שהריר"יסוברדאסורלצאתבספינהבשבת,ואם

יוצאחוץלתחוםדלאשרילהלךאתכולה.

כן הוה ליה כיוצא במזיד ,ומכל מקום סובר דמהלך בכולו] ,ודלא

מה(תוס' ד"ה הלכה ,דספינה ממילא אזלא .פשטות כונתם דהוא

כהרמב"ם )פכ"ז הי"ג( דסובר שדוקא ביצא באונס מהלך בכולו[,

אינומוציאעצמוחוץלתחום,אלאהעכו"םהואהעושהמלאכהזו,

והקשה רבינו עקיבא איגר ,אמאי לא הביא הבית יוסף מתוס'

והרמב"ן כתב ,דאיסור תחומין דוקא על ידי הילוך ,אבל ביושב

מפורש לעיל)כ"ט(.ד"הוהושיבושכתבו,דבמזידנמימהלךבכולה.

במקומו והספינה מוליכתו אין אני קורא בו אל יצא איש ממקומו,

נב(בא"ד,שם.כתבותוס'דהרשב"םפסקכשמואל,והר"ןשבת )ז':

]עוד כתב שם ,דאיסור תחומין דוקא בהילוך דאיסור ,אבל הילוך

מדפיהרי"ףד"הלפיכך(פירשהטעםדכשהפליגבספינהבשבתאין

דהיתר כגון להציל אינו מצטרף לתחומו ,וכתב כן לגבי י"ב מיל

מהלך אלא בד' אמות ,משום דיצא לדעת ]וסבירא ליה כהרמב"ם

האסוריםמדאורייתא,ולכאורהמדרבנןמודהשאסוראפילובהילוך

)פכ"זהי"ג(דביוצאלדעתאיןלואלאד'אמות[,וחידשדאףביוצא

דהיתר,וא"כגםבלאהילוךאפשרדאסורמדרבנן)י.פ,[(.ובקהילות

בהיתר,כיוןשיצאלדעתאיןנותניןלוכלהדירוסהר.

יעקב )סימן ט"ז( הביא דבספר התרומה )אות רכ"ד( כתב דבספינה

נג(בא"ד ,דאפילו ליכנס בערב שבת אסור ,המהרש"א העיר ,דאף

הישראלעצמועושההאיסורשהולךחוץלתחום,ופירשהקהילות

לטעמיהדהרשב"ם)שמאיפגעובוליסטיםאושמאישכחוירד(נמי

יעקב פלוגתתם ,האם איסור תחומין ענינו עשיית מלאכה דיציאה

אסור מערב שבת ,דשייבי נמי הני טעמי ,וכתב המהרש"א דאולי

חוץ לתחום ,ואם כן בודאי בעינן מעשה כהרמב"ן ,או דילמא

בנכנסבהיתרלאחששולזה.

שמוזהר הוא שלא יהיה חוץ למקומו ]ככהן שמוזהר אטומאה[

נד(בא"ד ,פשיטא דאסור .הרא"ש )סימן ג'( הוכיח דאסור ,מדתנן

ומשוםהכיכיוןשנכנסלספינהויצאחוץלתחוםעבר.

גביכלאים)פ"חמ"ג(דיושבבקרוןסופגאתהארבעיםכאילויושב

מו(בא"ד ,דדמי לאמירה לנכרי .פירש המהרש"א דהיינו התם

על הבהמה ,ואם כן גבי שבת נמי נקרא משתמש ,וכתב הקרבן

במוסרכליולנכריהויכאומרלושיכבסנו,אבלכאןהספינהממילא

נתנאל)אותכ'(דהטעםשר"ילאהביאראיהזו,משוםדפסקבהא

אזלא.

מתניתין כרבי מאיר שפוטר יושב בקרון ,הלכך כתב ר"י דאסור

מז(]בא"ד ,אי נמי שמא ינהיג הספינה וכו' ,רש"י בשבת )ח' (.ד"ה

מטעםשמאיחתוךזמורה,דהאיטעמאשייכאאףביושבבקרון.

רחבה ו' ,כתב ,דהזורק דבר שדינו כרשות מרשות לרשות ,אין בו

נה(גמ',עמודגבוהעשרהורחבארבעה.רש"יפירששמקצתובתוך

חיובהוצאה,דבמשכןהיוזורקיןמחטיהןולארשויות,ואםכןהכי

התחום ומקצתו מחוץ לתחום .והשולחן ערוך )ת"ד ס"א( פירש

נמיהספינההיארשות ,וקשהלומרדגזרואףבכרמליתתרידרבנן,

שמהלךמעמודלעמוד.

אמנםהתוס'ישנים)שםעלהגליון(פליגיארש"יוסברידגםהוצאת

נו(גמ',אמאירצו.משמעדספינהנקראתלמעלהמעשרה,והקשה

רשויותאסורהמדאו',ואיאוקמינןגםהכאכדידהושפיר).י.ס[(.

הגאוןיעקבדבשבתק'ע"בקיימאלןדמודדיםעשרהמשפתהמים,

כח

מסכת עירובין דף מג
י אייר התשע"ג
]ומעל המים נקרא כרמלית[ ,ותירץ דלגבי תחומין תליא בניחותא

דתחומין נלמד מאל יצא איש ממקומו ,ובעינן דומיא דדגלי מדבר

דהילוךוזהדוקאעלהקרקעממש.

שאינם ימים ונהרות ועיין ביאור הלכה )סימן ת"ד ד"ה והואיל(

נז(גמ' ,כי לא היינו וכו' מאי הוי .כתב הרמב"ן דמקושית הגמ'

שדייקמהרמב"ןדפליגבזהעלהרמב"ם.

מוכח דאי אין תחומין למעלה מעשרה ,כיון שיורד קונה שביתה,

סא(תוס'ד"הואסור,ובפ"קדביצהוכו'.דשםאמרינןדאסורלאכול

ואיתליהאלפייםלכלרוח,דאילאוהכימהמקשההגמ',האאף

ביצה שנולדה ביו"ט שני ,שמא יבנה המקדש ויקדשו יו"ט ביום

אי אין תחומין ,מכל מקום שאלו לידע אם יהיו מותרין באלפים

השני,ויאמרואשתקדאכלנוביצהביו"טשני.

אמה ,ומוכח דאם אין תחומין למעלה מעשרה קונים שביתה

סב(בא"ד.וניחאנמיוכו'.הקשההמהרש"אדאםכונתםשמשיחבן

כשירדו ,ואף דבעינן קנין שביתה בבין השמשות ,כתב הרמב"ן

יוסף ודאי יתפרסם בואו קודם ביאת המשיח ,דליכא למימר שיבא

דהכאשאני,משוםשהיוסמוכיםלעירוכדאמרינןלקמן)מה(.דבא

לבי"דהגדול,אםכןקשהלפיהמסקנאדאייריביוםשנדר,ואםכן

בדרךולןביןהשמשותסמוךלעירלרבייהודהקונהשביתתהעיר,

יהיהמותרבכליוםדהאלאבאמשיחבןיוסף,ואיןזהיוםשראוי

עוד פירש דכבר מערב שבתהיה דעתם לקנות במקוםשירדו ,לכך

לבא בו ,ואם כונתם דגם במשיח בן יוסף יש לחוששמאבא לבית

קנושםשביתהמערבשבת,וכדאמרינןלקמן)נב(.דבאבדרךקונה

דין הגדול ,א"כ מה שהקשו הוא רק לס"ד דלא אתי לבי"ד הגדול,

עירובבמחשבה.עודפירשדבאמתשייךלקנותשביתהגםבשבת,

ועל כן הקשה אולי בא אליהו ,והקשו התוס' אמאי לא הקשה

והא דאמרינן לקמן )מ"ח (.בישן בין השמשות ,דלרבנן לא קנה

המקשן ממשיח בן יוסף שעדיין לא בא ,אכתי אין תירוצם מספיק

שביתהואיןלואלאד'אמות,התםשאני,דאףשאיןמתקייםבואל

דהאקושיתהמקשןלפיהמסקנאשמייריביוםשנדר,ואםכןתקשי

יצא איש ממקומו ,מכל מקום יתקיים בו שבו איש תחתיו ,אבל

נמיממשיחבןיוסף,ופירשהמהרש"אדבאמתבסוףדבריהםנשארו

למעלה מעשרה אין שייך כלל שבו איש תחתיו) ,ולקמן )מ"ה(:

תוס' בקושיא ממשיח בן יוסף וכנ"ל .ובעיון יעקב תירץ קושית

אתוד"ה ליקנו ,נחלקו המהרש"ל והמהרש"א אם קונים שביתה

התוס',דגבימשיחבןיוסףודאיישלחוששבאמאתמוללעיראחת

בשבת או בערב שבת( ויש לדון לדברי הרמב"ן דכשירדו קונים

ולאנודעלנו,וקושיתהגמ'דוקאמאליהושצריךלבואלכלישראל

שביתה,איאיתליהנמיאתכלהעיר,והתוס'הרא"שכתבעלדברי

לבשרם ,ותירצה הגמ' דמכל מקום יש לחוש שבא מאתמול לב"ד

הגמראכאןדכשיורדישלוכלהעיר.

הגדול דהוה ליה כמו שמבשר לכל ישראל ,והוא דלא כהריטב"א

נח(גמ' ,ת"ש הני שב שמעתא וכו' .מבואר דאליהו בא מחוץ

שפירששבאלמקוםביתדיןהגדולאףשעכשיואיןשםב"ד.

לאלפים .ופירש הפרי מגדים )רצ"ה א"א א'( דמרקיע לארץ מהלך

סג(תוס' ד"ה האי ,הכי נמי בשבת .ורש"י )שם ד"ה לא( פירש שלא

ת"ק אמה ,לכך הוי חוץ לתחום ,והקשה החתם סופר )שו"ת ח"ו

יבוא משום שהוא ערב יו"ט ,אבל לתוס' לא ניחא בהא כיון שהוא

צ"ח( הא כתבו תוס' לקמן )מ"ה (:ד"ה לימא דברקיע אין קנין

שבתאיןשייךלטרוחלצורךיו"ט.

שביתה לכולי עלמא ,לכך פירש שאליהו נפרדה נשמתו מגופו,

סד(גמ' ,וכנגדה אלפיים בים .הקשה הענף יוסף דפשיטא כיון

ונשמתומשמשלמעלהביןהמלאכיםוגופונמצאבגןעדןהתחתון,

שצופה בה אלפיים ביבשה ,בים נמי צופה אלפיים ,ותירץ בשם

וכשיורדלארץ יורדלגןעדןהתחתוןלהתלבשבגופו,ומשםלסורא

התורת חיים דכונת הגמ' ,דהתקינה למדוד ביבשה ,כי יכול למדוד

ופומבדיתאישיותרמאלפייםאמהוהויחוץלתחום.

לאיזהמרחקהוארואה,וביםלאהיהיכוללמדודזאת,ולאחרמיכן



מדדביםכיידעשרואהלאלפייםאמה.

דףמ"גע"ב

סה(רש"יד"הכמהעומקושלגיאוכו',ביבשהוימדודוכו'ויתרחק

נט(גמ' ,אלא אמרינן לב"ד הגדול אתא ,פירש הריטב"א שבא

לאחוריו וכו' .הקשה התורת חיים היאך יכול למדוד כן הרי

ללשכתהגזיתמקוםב"דהגדול,כישםיתגלהאליהובתחילה.

כשמתרחק לאחוריו ארבע אמות שוב לא יראה קרקעית הגיא ולא

ס(רש"יד"הבחדבשבאלשתרי,וכו'ומשנינןמהאלאתיפשוטוכו'

מפניעומקואלאמפניששפתהגיאמפסיקבינולביןקרקעיתהגיא,

אבל מפשט לא פשיטא ליה ,דתילף התירא מיניה .דקדק הרשב"א

ותירץ הבן יהוידע דאין כונת רש"י שיתרחק לאחוריו אל תוך

דרש"י סביראליה דלמסקנאשנשאר בספק אזלינן לחומרא ,והביא

היבשה ,אלא שיתרחק על שפת הגיא לאורכו עד שלא יראה

שכן כתב הראב"ד להחמיר ,והקשה הרמב"ן דכל מה דאזיל האי

קרקעיתהגיאבמקוםשראהבראשונה,וינכהאתהמרחקשהלךמן

תנא לחומרא היינו משום דנזירות הווי מילתא דאורייתא ,אבל

המקום הראשון שעמד בו עד המקום שעומד בו עתה ,ומה שנותר

בתחומיןדרבנןישלנולהקל,והרשב"א כתבלחלק,דאםכברקנה

הואעומקהגיא].וצ"עדאםנתרחקומודדממקומולעומקהגיאהא

שביתה הרי הוא בחזקת ביתו ואסור לצאת בספינה מחוץ לתחום,

המדידה היא אלכסונית ,ביחס למה שהתרחק על שפת הגיא,

אבלאםבאבשבתבספינהולאהיהעדייןביבשהולאקנהשביתה,

דרואהממקומולגיאבקוישר,וזהוכאלכסוןשלהמרחקשבינולבין

כשיורד קונה שביתה ,ויש לו ממקום שירד ממנה אלפיים אמה,

עומק הגיא ,אם נמדוד עומק הגיא ורוחק המקום שבו הוא עומד.

והמגיד משנה )פכ"ז הלכה ג'( הביא תשובת הרמב"ם שכתב ,דכל

[.(.
)י.צ.ב 

מה שיהיה מן התחומין מן התורה ספיקו להחמיר ,וכל מה שהוא

סו(תוס' ד"ה אילימא ,ויש לומרכיון וכו' .פירש הגאון יעקב דהווי

מדבריהם ספיקו להקל] ,דהיינו י"ב מיל להרי"ף )סוף פ"ק( שהוא

לשיטתםבתוס'ד"הויתיב דגרסינןויתיברבא,אבלאינגרוס,אמר

מדאורייתא בעי להחמיר[ ,עוד כתב הרמב"ם שם ,שאין תחומין

ליה רב נחמן בר יצחק וכו' ,לא שייך לומר שכשיעשו היקף השני

דברתורהבימיםובנהרותולאבכרמלית,ופירשהחתםסופר)חו"מ

הוי כלדעת ,דהרי רב נחמן בר יצחק הקשה על רבא ,ולא ידע

ליקוטים סימן צ"ח( טעמיה ,שבימים אין תחומין מן התורה משום

כט

התירוץ דלדעת אסור ושלא לדעת מותר ,ובאמת אם נגרוס אמר

מסכת עירובין דף מג – דף מד
י אייר – יא אייר התשע"ג
ליה רב נחמן בר יצחק וכו' קשיא קושית התוס' אמאי לא יעשו



היקף שני ,ותירץ הגאון יעקב דכל מה דמותיב ר"נ בר יצחק לרבא

דףמ"דע"ב

מברייתא לקמיה ותירץ לו כאן לדעת כאן שלא לדעת ,היה קודם

עד(גמ' ,כאן שלא לדעת ,פירש רש"י טעם ההיתר דאין דרך בנין

שנסתפקבדעתרבחסדא.

בכך .והקשה הגאון יעקב דאם כן בבהמה נמי אין דרך בנין בכך,



ואמאיאסרההברייתאלעיללעשותדופןבבהמה,לכךפירשדטעם

דףמ"דע"א

ההיתר בשלא לדעת משום דאדם שיש לו דעת אזלינן אחר כונת

סז(גמ' ,אלא ודאי בדלא מלו וכו' .כתב הרשב"א בשם הראב"ד

העומד,שנתכויןלשםמחיצה,ובשלאלדעתחשיבכנעשיתמחיצה

דמהא דאמרלו רב נחמן יכנס .מוכח דהלכה כרבי אליעזר ,והבעל

מאליה,לפישלאעמדלשםמחיצה,מהשאיןכןבבהמהשאיןלה

המאור)דףט"ומדפיהרי"ף(דחההראיהמהאדאמרינןבדף)מ"ה(.

דעת הולכים בתר כונת המעמיד ,והמשנה ברורה )סימן שס"ב ס"ק

דביצאלדברמצוהאפילורבנןמודושאםיצאב'אמותחוזר,וכתב

ל"ט(הביאבשםהרשב"אדפירשטעםההיתרכרש"ידמחיצהקלה

דיוצא לאונס נמי מודו רבנן והכא הרי יצא לאונס ,והריטב"א כתב

היא ,ומכל מקום לדעת אסור ,על מנת שלא יבואו לזלזל באיסור

דהכאהוהכדברמצוה,כיון שנחמיההיהאנוסבדברמצוהשהרי

שבת ,והלבוש )סימן תר"ל( כתב דהטעם דלדעת אסור משום דהוי

משכתיהשמעתא.

דרךקביעותומחיצהקבועה,ופירשהביאורהלכה)שםד"הובלבד(

סח(גמ' ,בדלא מלו גברי ,דהיינו שמהיכן דמלו גברי נשארו עד

דהאי לישנא לאו דוקא ,דהא מוכח בגמרא שם דהוי אוהל עראי,

התחום עוד ב' אמות ,ולרבי אליעזר מותר ליכנס על ידי ב' אמות

אלא ר"ל דביודע ,הוא מתנהג דרך מחיצה קבועה ואסרוהו רבנן,

אלולתחומו,והוכיחמכאןהריטב"אדלרביאליעזרכלהיוצאמחוץ

עי"ש.

לתחוםוהקיפהומחיצותישלוהמחיצותוחוצהלהםעודב'אמות,

עה(גמ' ,שם .הרמב"ם )פט"ז הכ"ג( פירש שלא לדעת היינו שלא

והתוס' )לקמן ס :ד"ה כאן( כתבו )וכן נקט החזון איש )סימן ק"ט ס"ק

ידעו העומדין ,וגם מי שנעשה בשבילו המחיצה לא ידע ,וכתב

י"ז( מדיליה( ,דכשיש לו מחיצות אין יכול לצאת מחוץ למחיצות

הכסףמשנה דמקורומהנהובניגננאלקמיה,דאמרשמואלדמיקרי

כללדמחיצותאלוהןהןד'אמותיו,ואםכןקשהמהכא..

לדעת ,ומשמע להרמב"ם דהיינו לדעת בני גננא ,והקשה הלחם

סט(גמ' ,נפל דופנה .פירש רש"י ,דופן סוכה ,וכתב הריטב"א

משנה הא אמרינן דעושה אדם את חבירו דופן וכו' וחזינן דאף

דהראיה מדאמרינן לקמיה דמיירי בדופן שלישית ,דהיינו שהיא

לדעתהמשתמשבהשרי.

מתרתהסוכהואםכןעלכרחךמייריבסוכהדמצוה.

עו(גמ' ,רב חסדא שלא מן המנין הוה .פירש רבינו יהונתן שרב

ע(רש"י ד"ה דלאו מידי וכו' .דכיון וכו' ואכתי טובא איכא למפרך

חסדא לא היה מסדר האנשים בידיו אלא מאליהן נעשין שנקבצו

וכו' .הרשב"א הביא בשם הראב"ד לתרץ דהכא מיירי במחיצה

שםלנחמו,אולתמוהעליו,ומשמעדכשמסדרםבידיואסור.

דעלמא ולא דסוכה ,והקשה עליו ,דהגמ' לקמיה מפרשת דמיירי

עז(גמ',אעלינהוניהליה.כתבהמאיריבשםגדוליהרבניםדמחיצה

בדופן שלישית ,ואי בדופן בעלמא הא שלישית נמי אינה מתרת,

זו מתרת אף בהבאה מרשות היחיד לרשות הרבים ,והוסיף דכן

וכתב בשם רבנו נ"רו ,דאפשר לומר לדברי הראב"ד דרב נחמן בר

נראה דעת רוב מפרשים ,ובשם קצת חכמי לוניל כתב ,דמחיצה זו

יצחקמוקילהבסוכהדעלמא,וביןברביעיתביןבשלישיתחדדינא

דינהכקרפףביתסאתיםשלאהוקףלדירה,שהוארשותאחתעם

איתלהו,ורבאמוקילהבסוכהדמצוהוהלכךחדאבשלישיתוחדא

החצר והגגות ,ולא הותרה אלא בהבאה מבית לחצר ומעשים

ברביעית ,והריטב"א כתב לתרץ קושית רש"י דאין שייך להקשות

שהוזכרו בזיקי דרבא ,וזיקי דלוי ,ואספסתא דזעירי ,ממחיצה זו

מהלשוןכדישיאכלוכו'דשמאמייריבמחיצהבעלמא,והאדקתני

לחצרהם.

כדישיאכלוישתהוישןאורחאדמילתאקתני.

עח(גמ' ,דהוה ליה כלדעת ,המשנה ברורה )סימן תר"ל ס"ק מ"א(

עא(תוס'ד"האו.ה"נכימלווכו' .הגאוןיעקבתירץקושיתם,דיש

הקשהדלפיזהאיךכתבהשולחןערוך)סעיףו'(דאםבאומתחילה

לפרש בדמלו גברי עד העיר ממש והעיר מוקפת חומה ולכך נכנס

שלא לדעת אף שהרגישו אחר כך אין לחוש ,ועל כן כתב ,דכיון

בה,דאזהעירכד'אמותיוככלהיקףמחיצות.

שקרוב הדבר שידעו לבסוף הוה ליה כמעמיד מתחילה לדעת,

עב(בא"ד,וישלומרדלאדמיוכו',הריטב"אחילק,דד'אמותהוא

והקרבןנתנאל )אותס'(פירשדכיוןשהיומהלכין,הוילהוכעושין

גבול שאין שייך להרחיבו ,מה שאין כן מחיצות דאפשר להרחיבם

מחיצה חדשה כל שעה ,וכשידעו שעומדים לשם מחיצה ,הוי

עד סוף תחומו ,וכן בההיא דנהרדעי )מ"א (:שהוצרך לנקביו ונכנס

כעומדיןמתחילהלדעת.

לתחומו ,גם כן אינו מסוים ,לכך מבליעים לו כל תחומו בתחום

עט(גמ' ,יש לו אלפים וכו' .במשנה דראש השנה )כ"ג (.נאמר

המחיצות.

הלשון,הריהואכאנשיהעיר,ומשמעדאםהגיעלתוךהעירישלו

עג(תוס' ד"ה רבי מאיר .אך מכל מקום קשה וכו' .הריטב"א כתב

כלתחוםהעירוחוצהלהאלפיםלכלרוח,וכתבהשערהציון)ת"ז

דכאן חזר בו רש"י וסבירא ליה דמחיצת עראי נמי אסור ,שפירש

סק"ג(שאפילואםאיןהעירמוקפתמחיצותנמיהדיןכן,עודכתב,

כאן ד"ה אליבא על קושיית הגמ' ותו רבי מאיר אליבא דמאן,

דהיינודוקאאםנכנסלתוךהעירממש,אבלאםרקהאלפיםשנתנו

דקושייתהגמראדהיהלרבימאירלאסוראףעלגבדהמחיצהאינה

לוחכמיםמסביבהיומובלעיןבתוךהעיר,איןלולהלוךבתוךהעיר

מכשרת הסוכה משום דהוי עושה אוהל ארעי בתחילה] .והטעם

אלא עד תשלום מדת אלפים שלו ,והוכיח זאת מביאור הגר"א,

שרש"יחזרבומשוםדאמרינןבסוגייןלהדיאדאסורלעשותמחיצה

וכתב ,דטעמו פשוט דלא עדיף מתחום ביתו שלא יצא ממנו כלל.

שלבניאדםלדעת[.

]וצ"ע מהא דהתוס' הרא"ש לעיל )מ"ג (.גבי רבן גמליאל שבא

ל

מסכת עירובין דף מד – דף מה
יא אייר – יב אייר התשע"ג
בספינה,פירשדכיוןשלאקנהשביתהבספינהוירדמהספינהסמוך

היתה יד הגוים תקיפה ,והיו מפחדים לשבות במקום שהצילו בו

לעיר,קונה תחוםהעיר,וחזינןאףבקונהשביתהבשבתסמוךלעיר

הרי אלו חוזרין בשבת למקומן ובכלי זינן .דדוקא בנצחו אומות

מהני לדונו כאנשי העיר .ויש ליישב דהתם היינו משום דקונה

העולם קאמר רב שחוזרין בכלי זינן ,אמנם ברמב"ם )פ"ב הכ"ג(

שביצה לפי אומדן דעתו שהיה לקנות בעיר ,מה שאין כן הכא,

כתב,וכשיצילואתאחיהןמותרלהןלחזורבכליזייןשלהןלמקומם

שרבנןשהקנולוהשביתה,ולאהיהלואומדןדעת).י.פ.[(.

בשבת,כדישלאלהכשילןלעתידלבוא.חזינןדסתם,ומשמעדבכל

פ(גמ' ,מהו דתימא הואיל ועקר עקר .פירש רש"י דהוה אמינא

גונימותריןלחזורבכליזיין,וצ"ע.

להקל ,וליתן לו תחום חדש במקומו ,אבל רבינו חנאל פירש דהוה

פז(רש"י ד"ה והא ,כיון דב' אמותיו דבוקות וכו' .מבואר דרש"י

אמינאלהחמירשיפסידתחוםביתו.

סביראליהדלמאןדאמרהבלעתתחומיןמילתאהיא,גםבדבוקות

פא(גמ' ,כאילו לא יצא מתחומו ,השער הציון )ת"ז סק"ד( הביא

יכנס ,אמנם הרשב"א כתב דבדבוקות לא יכנס אלא במובלעות,

שהגאון יעקב כתב ,שאין כופין אותו לחזור לתחומו אלא אם חזר

]ואמנם המהרש"א דייק מרש"י לעיל )מד :ד"ה ומה( דרש"י סובר

כאילולאיצא,אבלמהאליהרבהמשמעדכופיןאותולחזור.

כהרשב"א[.

פב(גמ' ,אמר ליה ולא שני לך וכו' .פירש רש"י דבמערה חדא

פח(תוס' ד"ה אי וכו' ,וא"ת וכו' ויש לומר וכו' ,והרשב"א כתב

שביתההיא.והרשב"אהביאבשםהראב"דשפירשדגגהשלמערה

תירוץ אחר ,דיש כאן ייתור בפסוק ,דכתיב והמה שוסים וכו' ,ובא

נידוןכתחתיתהוהריהואכאילולמטהדמחיצותעולותעדלרקיע,

הפסוקללמדנודאףשבארקעלעסקיממוןמחלליןעלזהשבת.

והקשה עליו דבגמ' משמע דאם יש בגגה ד' אלפים אינו מהלך

פט(בא"ד,מדקאמרנלחמים,והקשההמהרש"אאמאיהביאההגמ'

אותם]דהרשב"אסביראליהדבעינןדוקאמובלעואםישד'אלפים

פסוק דוישאל דוד ,הרי הלימוד מקרא קמא דנלחמים בקעילה,

אינו מובלע אלא התחומין נושקין[ ,ועיין במאירי )בבית הבחירה(

ותירץ,דרבידוסתאידמןביריהוהפשיטאליה,משוםשלאנשאל

שהסכים להראב"ד באופן שיש דיורין במערה ,דבכה"ג נידון כבית

דוד אי שרי אי אסור ,אלא אי מצלח אי לאו כדמסיק בגמ' ,ומוכח

שגגו כתחתיתו ,עוד כתב דכל דין הגמ' הוא דוקא בשבת במערה

דדודהוהפשיטאליהדשרי.

ממשאבלאםהניחבהעירובאיןלואתכלהמערהאלאאלפיים

צ(גמ',רבייהודהאומריכנס,רש"י פירששהיהבתוךאלפיםאמה

ממקוםעירובולכלרוח.

לעיר ,ורבינו חננאל פירש שהיה רחוק ד' אלפים אמה מן העיר

פג(תוס' ד"ה כל ,התירו סופן משום תחילתן ,משמע מדבריהם

ומכל מקום יכנס ,משום שאם היה יודע שהעיר בתוך ד' אלפים

דטעם ההיתר לחזור למקומו ,דהתירו סופן משום תחילתן ,וקשה

אמה ודאיהיה קונה שביתהאחר ב'אלפיםאמה,לכךהוי עכשיו

דבגמ' אמרינן דכונת המשנה שהתירו לחזור עם כלי זינן ,ואם כן

כאילוקנהשביתה,ועייןברי"ף)יב:מדפיהרי"ף(שדחהפירושזה.

איך אפשר דהתירו משום תחילתן לטלטול כלי זינן ברשות הרבים

צא(גמ',שם.השולחןערוך)סימןת'ס"א(פסקדהיינודוקאבשהיה

שהוא מדאורייתא) ,וכעין זה הקשה בהגהות רבי אלעזר משה

בדעתוליכנסלעירזו,אבלאםלאהיהבדעתוכללליכנסלעירזו

הורוויץ( ,ובראש השנה )כ"ג (:ד"ה שיהו הקשו קושיתם זועל הדין

קנהשביתהבמקומו.

שנותנין להם ממקומם אלפים לכל רוח ,אבל לתוס' דהכא קשה,

צב(גמ' ,שם .כתב הרשב"א בשם הראב"ד דהיינו דוקא אם לא

ועיין ברמב"ם )פ"ב הכ"ג( שפירש כתוס' דטעם ההיתר לחזור בכלי

הוציא בפיו שרוצה לקנות שביתה במקומו ,אבל אם אמר בפירוש

זינן,משוםדהתירוסופןמשוםתחילתן,ובלחםמשנה)פ"וממלכים

דשביתתו במקומו אין לו אלא אלפים אמה ממקומו ,אמנם רבינו

הי"ג(הקשהדבגמ'משמעדטעםההיתרמשוםפיקוחנפש.

יהונתןכתב,דאףאםאמרבפירושמכלמקוםקונהשביתהבעיר.
צג(גמ',שאםביררלווכו',המאירי פירששביררבאמירה,וברבינו

דףמ"הע"א

יהונתןמשמעדבעינןדוקאשיתחיללהלך.

פד(גמ',מאילאור"אלטעמיה.פירשהרשב"אדאילאודלטעמיה

צד(מתניתין ,היו שנים וכו' ,רש"י )בעמוד ב'( בד"ה ובלבד פירש

לא קשה מידי ,דיש לפרש סברת רבי אליעזר דעד שתים לא קניס

לעניןהוצאתחפץמחוץלד'אמותשקנהשםשביתה,דשוינהורבנן

ליה ,ומוסיף הריטב"א שהוכחת הגמ' שאין טעמו של רבי אליעזר

כרשות היחיד ,והמשנה ברורה )שמט סקי"ד ושער הציון סקט"ו(,

משוםדלאקניסבשתים,שהריסבררביאליעזרוהואבאמצען,ואם

ביארברמב"ם)פי"בהט"ז(דהיינולעניןדינאדאסורמעבירד'אמות

כןשתיאמותחשיביוצריךלקנסו,ואםאיןרביאליעזרקונסומוכח

ברשותהרבים,שכתבבהלכהט"ו,דכלאדםישלוברשותהרבים

דטעמומשוםהבלעתתחומין.

ד' אמות לטלטל שם ,ועל זה אמרה המשנה דאסור להוציא החפץ

פה(גמ' ,אלמא הבלעת תחומין מילתא היא .הקשההר"ן ,ללישנא

מחוץלד'אמותיו,ופירשהמשנהברורהדמיירישהיההחפץמונח

בתראדרש"י,דלרבשימיברחייאישלוב'התחומין,אםכןתיקשי

בתחילתד'אמותיו,ואמרינןדאסורלולהוציאומחוץלד'אמותיו,

לרבשימיברחייאנמי,דהאלרביאליעזרודאיאחרשנכנסהפסיד

אבל החזון איש )קי"ב י"א( פירש בדעת הרמב"ם ,דאסור מדרבנן

ד' אמות שחוץ לאלפים ,ותירץ דשאני הכא שאינם מובלעות אלא

להוציאחפץברשותהרביםמחוץלד'אמותיו,אףבאופןשלאהיה

דבוקותוסמיכותתחומיןאינומתיראלאליכנס.

ממקוםהנחתהחפץד'אמות).ועייןלקמןאותקנ(.

פו(גמ',שחוזריןבכליזייןלמקומן.הגאוןיעקבדייקמהרא"ש)סימן



ה'( דרב מיירי אפילו בנצחו ישראל ,וכן כתב המשנה ברורה )ת"ז

דףמ"הע"ב

סק"י( בשם הב"ח והאליה רבה ,והגאון יעקב דייק מהרמב"ם )פכ"ז

צה(רש"י ד"ה ובלבד ,שלא וכו' דחפציו כרגליו וכו' דכל ד' אמות

הי"ז(שכתב,וכלהיוצאיןלהצילנפשותישראלמידגוים וכו'ואם

לא

דכלחדוכו'.המהרש"לפירשדצריכיהניב'טעמים,דאםהיהטעם

מסכת עירובין דף מה – דף מו
יב אייר – יג אייר התשע"ג
דשביתת כלים בלבד עדיין היה מותר להכניס כלים מחוץ לד'

באותהקודמת(דכרגליהעירהיינוהממלאהראשוןניחאבפשיטות,

אמותיולתוךד'אמותיו,ואימטעםדד'אמותיוכרשותהיחיד,הוה

דאי הוה תני כרגלי העיר הוה דין אחר דהיינו שאם הממלא עירב

אמינא דזהו דוקא לגבי האדם ולא לגבי הכלים ,לכך בעי דינא

לצדאחדאיןלהמיםאלאד'אלפיםלצדאחד,והוסיף,דהיינודוקא

דשביתתכלים,דלכךד'אמותיוכרשותהיחידגםלגביכליו].וקשה

אם הממלא מאנשי העיר ,אבל אם אינו מאנשי העיר ועירב אחד

דאכתי נימא דאף דהוי רשות היחיד גם לגבי כליו היינו דווקא

מאנשי העיר למזרח ,אין להמים אלפים למערב כלל ,ואם עירב

כשהםבתוךד'אמותיודקנוגםהםשביתתד'אמותיו,וצריךלומר

אחד מאנשי העיר למזרח ואחר עירב למערב הרי זה הממלא לא

דסבירא ליה לרש"י דאף בשכליו מחוץ לד' אמותיו מכל מקום קנו

יזיזםממקומםכלל.

שביתתד'אמותיולכךהוהד'אמותיוכרשותהיחידאףלגביכליו.

קב(תוס' ,ד"ה להודיעך וכו' .וא"ת וכו' וכח דהיתרא עדיף ,פירש

י.פ.[.

המהרש"א דסבירא להו לתוס' בהוה אמינא ,דרבי יוחנן בן נורי

צו(גמ' ,הואיל וניעור קנה .פירש המאירי שאין בו תורת הפקר כל

מיקל אף בכלים ,דהיינו שמיקל להזוכה השני שיכול להוליכן לכל

כך,לכךקונהשביתהאףבישןמפנישעשהישןכניעור.

רוח ,מה שאין כן לרבנן שהם כרגלי הממלא הראשון ,ואם עירב

צז(גמ' ,ביו"ט הרי הן כרגלי כל אדם .וברש"י פירש משום שלא

למזרחאיןיכולהזוכההשנילהוליכםלמערב.

היתה להם שביתה בין השמשות ,והקשה הרשב"א דמכל מקום

קג(תוס' ד"ה ביום טוב וכו' ,פירש כאותו שיזכה בהן ראשון .אבל

ליקנושביתהביו"ט,כדאמרינןלעיל)מ"ג(.גבירבןגמליאל,דאיאין

רש"י ביצה )ל"ט (.ד"ה הרי ,פירש דאין להם שום שביתה אלא כל

תחומין למעלה מעשרה היו קונים שביתה בשבת כשבאו לתוך

אדם מוליכן כרגליו ,ופירש הטעם ,דבכה"ג לאשייך ברירה ,משום

עשרה,ותירץדהאדאמרינןדבהיהלמעלהמעשרהשקונהשביתה

דבין השמשות לא היה יכול לקנות שביתה ,והרשב"א כתב

בשבת,הינודווקאבאדםשהולךאחרדעתעצמו,אבלמיםוכלים

דהראב"ד פירש הטעם ,דמימיו לא עדיפי מגופו ,דכמו גופו שהיה

שאינםלדעתםאיןיכוליםלקנותשביתהביוםטוב.

במצב שאין יכול לקנות שביתה בין השמשות כגון ישן ,שוב אין

צח(גמ' .כרגלי הממלא .פירש רש"י כרגלי הממלא הראשון ,שאף

קונה שביתה בשבת ,אבל בור של הפקר היה ראוי לקנות בין

אם נתנן לאחרים אין יכולים להוליכן אלא כרגליו ,ובביצה )ל"ט(.

השמשות לכך יכול לקנות שביתה בשבת ,כאדם שהיה בין

פירש רש"י ד"ה כרגלי ,הטעם ,משום דסבר יש ברירה להחמיר

השמשותלמעלהמעשרה.

והובררהדברשהואשלזהשמילאהראשון,והרשב"אפירשבשם

קד(תוס' ד"ה ליקנו וכו' ,בסוה"ד ולכך כשבאו בתוך עשרה וכו'.

הראב"ד דכרגלי הממלא היינו כל זמן שהוא הבעלים ,אבל אם

הקשה המהרש"ל איך שייך לקנות שביתה בשבת ,הא אמרינן

הקנה את המים לאחר יהיו כרגלי השני ,והקשה ממה נפשך ,דאי

בגשמים היורדים ביום טוב דלא קנו שביתה ,ותירץ דבאמת שייך

סבירא ליה להראב"ד דאין קונה שביתה כלל ביו"ט ,גם כשהם

לקנות שביתה בשבת ויום טוב אלא שהוא שביתה קלה ,לפיכך

ברשות הראשון יוכלו להוליכם חוץ לתחומו ,ואי סבירא ליה שקנו

בגשמים שעמדו לצורך אדם בין השמשות ,אמרינן כשזוכה בהם

שביתהביוםטובאיךתיבטלאותהשביתהכשהקנההמיםלהשני,

בשבת ,עדיפא שביתה דאדם משביתה שקנו המים בשבת ,כיון

ותירץבשםהראב"ד,דבאמתלאקנוהמיםשביתהכללביוםטוב,

שהמיםעמדוכברבביןהשמשותלצורךאדםזהשקנאן,עודכתב,

רקכיוןשזכהבהםהכניסוםבכללנכסיולהיותכרגליו,ואםהקנה

דזוהיאסברתודמאןדאמרחפציהפקראיןקוניןשביתה,דעדיפא

המיםלאחרהכניסוםבכללנכסיהשנילהיותכרגליו.

קנייתשביתהדאדםמשביתהדידיהומשוםדעומדיןלצורךהאדם.

צט(גמ',קשייןאהדדי.הקשההרש"שאמאילאאמרינןדהכאנמי
מיירי בסמוך לעיר ,ולכך יש להם אלפים לכל רוח ,ותירץ דאם כן

דףמ"וע"א

היה לברייתא לומר דהרי הן כאנשי העיר )כברייתא דלעיל( ,עוד

קה(גמ' ,אלא מיא בעיבא מינד ניידא .הקשה הרשב"א דאמרינן

תירץ דהיה לברייתא לומר הדין בגוונא דאין סמוכה לעיר ,ולומר

לעיל)מ"ג(.גבירבןגמליאלשהיהבספינה,דאםישתחומיןלמעלה

דהריהואכרגליהממלא.

מעשרהניחאדלאהיויכוליםלירד,כיוןשקנושביתהביםועכשיו

ק(רש"יד"הכרגליאותההעיר,אלפיםלכלרוח.דהיינודסברדאם

הם עומדים חוץ לתחומן ,והקשה הרשב"א הא מכל מקום כיון

מילאאחדמאותהעיר,איןיכוללהוליכםכרגליו,אלאכרגליהעיר

דהספינה מהלכת כל שעה לא קנו שביתה ,כדאמרינן הכא במיא

דהיינו אלפים לכל רוח ,אבל הרשב"א כתב דכיון דקיימא לן דיש

דניידישלאקנושביתה,ותירץדהתםמייריבגוונאשהספינהעמדה

ברירהבדרבנן,הכינמיאמרינןדזהשמילאהובררהדברדשלוהם

שעה אחת ,וכתב הביאור הלכה )ת"ד ד"ה ממקום( דמסתימת

וקנושביתהכרגליו).ועייןבאותקא(

הפוסקיםלאמשמעכן,ורצהלחלק,דספינהמינחנייחאומיאהוא

קא(רש"י ד"ה יש להן ,משמע וכו' דהיינו נמי אלפים לכל רוח,

דקא ממטו לה ולא מיקרי מהלכת ,ובעבודת הקודש )ש"ה קע"ג(

רש"ילשיטתו)עייןבאותהקודמת(דכרגליהעירהיינואלפייםלכל

כתב ,שאין דנין לאדם מן הנכסים ובין עומד בין מהלך קנה גופו

רוח,ואםכןפירשקושיתרבייוסף,דביןאםיאמרכרגליהעירובין

שביתה ,והר"ן )שם( תירץ ,דאם היו תחומין למעלה מעשרה ,אף

אםיאמראלפיםלכלרוחבתרוויהוהווהחדדינאדישלהםאלפים

אם לא היו קונים שביתה כיון שמהלכת היא ,מכל מקום לא היו

לכל רוח ,והיה לו לכתוב לשון דכרגלי העיר ,והרשב"א כתב דאף

יכולים לירד ,דכיון שהיו במקום שיכולים לקנות שביתה ולא קנו,

לשיטת רש"י עדיין יש לחלק בין הלשונות ,דכשאומר אלפים לכל

שובאינםיכוליםלקנותשביתהבשבת,והוהלהוכישןלרבנןשאין

רוחהיינוממקוםשהיוביןהשמשות,אבלכרגליהעירהיינואלפים

קונהשביתהבשבת.

לכלרוחמסוףהעיר,עודכתבהרשב"אדלפימהשפירשלעיל)עיין

לב

קו(תוס' ד"ה נהרות ,פירש הקונטרס אפילו וכו' .מבואר בתוס'

מסכת עירובין דף מו
יג אייר התשע"ג
הרא"שדכונתםלהוכיחמרש"ישחזרבוממהשכתבבביצהדכרגלי

הכי מקילין ,אלא שכן קבעו חכמים בעירוב להקל כיחיד ,והיינו

הממלא וכרגלי כל אדם אינו בענין אחד ,שהרי כתב כאןשהראיה

דכתב הרא"ש )פ"ב ס"ד( דכלל זה הוא דוקא במחלוקת תנאים,

לסברא דמינד ניידי משום דמיירי כאן בבור של יחיד ,ולפי דבריו

ואפילו למאן דאמר שגם בדאמוראי הלכה כמיקל ,מכל מקום

בביצה בלאו הכי מוכח דסברת הברייתא משום דניידי ,דאי לאו

במחלוקתהפוסקיםאיןהלכהכמיקלנגדרבים,כיוןשאיןזהמטעם

הכי,אפילואימייריבבורשלרביםלימאכרגליהממלא.

קולא בדרבנן ,אלא הוי מכללי הש"ס] .וכן יש להוכיח מתוס' ד"ה

קז(גמ' ,הלכה כדברי המיקל בעירוב .הרא"ש בפרק ב' )סימן ד'(

דאמר,שכתבדהלכהכדבריהמיקלבאבילותהואאףביוםראשון

כתבבשםרבינומאיר,דהיינודוקאבפלוגתאדתנאיולאדאמוראי,

דהוי דאורייתא ומוכח דהוא מכללי הש"ס ,אבל יש לעיין שהרי

ודוקאבעירובהלכהכמקילולאבמחיצות,ורבינוחננאל פליגדאף

בבכורות )מט (.אמרינן דהלכה כדברי המיקל באבילות אף במקום

בדאמוראיהלכהכדבריהמיקל,ואףבמחיצות).ועייןבאותקלד(.

ספק ומוכח דאינו כלל במחלוקות אלא בכל ספיקות .י.פ .ואפשר

קח(גמ',קמ"להלכהכדבריהמיקל.פירשרש"ידבאדםהלכהכרבי

לומרשאףבספיקותגביאבלהואמכלליהש"סדוקאבאבלות,ולא

יוחנןבןנורי,כיוןדניעורקנהישןנמיקנה,והקשההרמב"ן,דאםכן

משוםספיקאדרבנן.ועודדאפשרדהתםהיינומשוםספיקאדרבנן

הרי ריב"ל דעה שלישית ,דרבי יוחנן בן נורי משום ]דס"ל[ חפצי

אבלכאןאינומשוםכך.[.

הפקר קונין שביתה מיקל באדם ומחמיר בכלים ,ורבנן משום דאין

קיא(גמ' ,מכדי עירובין דרבנן מה לי וכו' .בפשוטו כונתו להקשות

קונין שביתה מחמירין באדם ומקילין בכלים ,ותרווייהו ס"ל דלא

למההוצרךלמימראדהלכהכרבייוחנןבןנורי,הקשההגאוןיעקב,

אמרינןהואיל,ורבייהושעבןלויסברחפציהפקראיןקוניןשביתה

לרבאלמההוצרךכלללמימרהלכהכדבריהמיקלבעירובהריבכל

כרבנן ,ואדם מותר משום הואיל ,וליכא בתנאי מאן דסבר כותיה,

מילי דרבנן הלכה כמיקל אפילו יחיד במקום רבים ,וכתב דבאמת

ועוד אי הכי היכי אקשינן ולימא הלכה כדברי המיקל בעירוב

כונתרבאנמילהקשותכן,עודכתבדשמאאתארבייהושעבןלוי

בלחוד ,דאי מההיא הוה אמינא טעמא דרבי יוחנן בן נורי משום

לאשמועינן ,דבכל מקום בעירוב הלכה כהמיקל דלא איתמר

חפציהפקרהואולאומיקלהוא,ותירץ,דודאיטעמאדרבייוחנןבן

הלכתאבשוםמקוםבעירובלהחמיר,עודכתבדקאמשמעלןרבי

נורימשוםחפציהפקר,ורבייהושעבןלוימשום דמקילינןבעירוב

יהושעבןלוידתחומיןדרבנן].ולדבריהחזוןאיששהובאובאותקי

כקולי דמר וכקולי דמר ,ותלה בטעמא דהואיל כדי שלא יראה

אתישפיר[.

כתרתידסתרןאהדדי,וכתבדלונראה,דכילאעבדינןכתרתיבחד

קיב(גמ' ,לאחר שנזכר דלאו יחיד פליג עליה .משמע דבכל מקום

גבראוחדמקוםאבלבתריגבריעבדינןכדפסחים)י'(.בבאיןלישאל

דקיימא לן יחיד ורבים הלכה כרבים היינו דוקא לכתחילה ,אבל

זהבפניעצמווזהבפניעצמודבריהכלטהורין,הילכךבבאלישאל

בשעתהדחקסומכיןעלהיחיד,וכתבהש"ךבהנהגתאיסורוהיתר

על אדם מקילין כרבי יוחנן בן נורי ובבאין לישאל על כלים מקילין

)חו"מ רמ"ה( דהיינו דוקא בשעת הדחק שיש בו הפסד ממון .עוד

כרבנן.

כתבהש"ךדהיינודוקאבאיסורדרבנןשהקילורבנןלסמוךעליחיד

קט(גמ' ,אבל יחיד במקום רבים אימא לא .כתב הרשב"א דאחר

במקוםהפסד,והחזוןאיש)שביעיתסימןכ"גס"קג'(חולקדלעולם

שאמררבייהושעבןלוידהלכהכרבייוחנןבןנורי,שובהדרכללא

אין להקל כיחיד ואף בשעת הדחק ,והא דאמרינן בסוגיא דבשעת

דהלכה כדברי המיקל בעירוב אפילו יחיד במקום רבים ,והקשה

הדחקסומכיןהיינודוקאבאופןשמסרולורבותיושהדברבספק.

הגאון יעקב מהיכן לגמ' דקא משמע לן רבי יהושע בן לוי דהלכה

קיג(תוס' ד"ה דאמר ,ונראה אפילו ביום ראשון וכו' .כתב

כרבנן לקולא ,וכרבי יוחנן בן נורי לקולא ,דילמא הא דאמר הלכה

המהרש"אדלפיזהאיןראיהמשמואלדבכלמילידרבנןאיןהלכה

כדברי המיקל בעירוב היינו דוקא ביחיד במקום יחיד ,אבל יחיד

כיחיד במקום רבים ,דהתם שמא הוצרך לאשמועינן דאפילו

במקום רבים הלכה כרבים ,והא דאמר הלכה כרבי יוחנן בן נורי

בדאורייתא הלכה כדברי המיקל באבל ,אלא דהגמ' מייתי ראיה

היינומשוםשכךהיתהקבלהבידו.ואםכןהלכהכרבייוחנןבןנורי

מרבי יוחנן שהוצרך לפסוק גבי שמועה רחוקה כרבי עקיבא דהתם

בין לקולא ובין לחומרא ,ותירץ דלא מסתבר דבכל מקום הלכה

האהוידרבנן.

כדברי המיקל וכאן יהיה הלכה כרבי יוחנן בן נורי .אפילו להחמיר

קיד(תוס'שם,והאדאמרינןבכתובותוכו' ,והרא"שבכתובות)פ"א

נגד רבים ,ועוד תירץ דכיון דאמר רבי יהושע בן לוי הלכה כדברי

סימן ה'( תירץ בשם הרמ"ה ,דיום א' של שמחת חתן נמי הוי

המיקלבעירוב,איתלןלמימרדהאדאמרהלכהכרבייוחנןבןנורי

דאורייתאלכךדחיאאבילות,עודתירץדאיןכונתההלכותגדולות

לקולאקאמר.

דאבילותיוםא'הוידאורייתא,אלאשישלוסמךמןהתורה,וכיון

קי(גמ' ,ומה לי יחיד במקום רבים ,הקשה החזון איש )סימן קי"ב

דיו"טאחרוןאינואלאמנהגדחינןיו"טאחרוןמקמיאבילות.



ס"קי'(האאמרינןבע"ז )ז'(.דדוקאבשויןאזלינןבתרהמיקלבשל
סופרים ,ופירש דכונת רבא ,דאי מיירי בשוין לא איצטריך רבי

דףמ"וע"ב

יהושע בן לוי לאשמועינן דהלכה כדברי המיקל ,דהא בכל דברי

קטו(גמ' ,רב פפא אמר איצטריך ,פירש היעב"ץ דאמר כן לרווחא

סופרים אזלינן בתר המיקל ,על כרחך דאתא לאשמועינן דבעירוב

דמילתא ,דהרי רב פפא פליג על רבא וסבירא ליה דבדרבנן נמי

אףביחידבמקוםרביםהלכהכהמיקל],וצ"עשהריבהמשךהגמ'

הלכהכרבים.

הקשו מכל מילי דרבנן ומוכח שרבא דיבר בכל מילי דרבנן )י.פ,[(.

קטז(גמ' ,שם .הרמב"ם )פ"ה מיו"ט הי"ד( כתב דבור של עולי בבל

עוד כתב החזון איש דאף דלמסקנת הסוגיא הלכה כדברי המיקל

כרגלי הממלא ,והשיג עליו הראב"ד דהיינו דווקא לרבנן ,ואנן הא

בעירוב אפילו כנגד רבים ,אין הטעם משום דהווי בדרבנן ומשום

לג

קיימא לן כרבי יוחנן בן נורי דחפצי הפקר קונין שביתה ,והקשה

מסכת עירובין דף מו – דף מז
יג אייר – יד אייר התשע"ג
המגיד משנה דהרי אמרינן בסוגיין דהלכה כדברי שניהם להקל,
והגאון יעקב תירץ ,דהראב"ד סבירא ליה כרב פפא כאן ,וסבירא

דףמ"זע"א

ליה נמי דהלכה כדברי המיקל דוקא בעירובי חצירות ,ומה שאמר

קכד(גמ' ,ומאן פליג עליה רבי יהודה ,פירש רש"י דרבי יוסי נמי

רבייהושעבןלוידהלכהכרבייוחנןבןנוריהווימילתאאחריתא,

פליג וחד מתרי נקיט ,והגאון יעקב הוסיף ,דאתא לאשמועינן דאף

שכןקיבלמרבותיוואםכןהווינמילחומרא].ולפיזהישלומרכן

רבייהודהפליגאףדלאאמרכןבהדיא.

גם בתירוצו של רבי זירא ,דבאמת הלכה כרבים ,ודווקא כאן קיבל

קכה(גמ',מכללדיחידאהפליגעליה,הגאוןיעקב)בדףמ"ו(:פירש

מרבותיו דהלכה כרבי יוחנן בן נורי ,ולפי זה אתי שפיר מה שכתב

דכונת הגמ' להקשות על רב משרשיא ,איך הוכיח מכאן דליתא

הרשב"אבשםהראב"ד )מ"ז(:ד"המאי,דהלכהכרביםאףבעירוב.

להנהוכללי,דילמארבייוחנןבעילאשמועינןדהלכהכרבייוסיאף

וכן כתב בביאור הגר"א )שצ"א ה'( שדעת הרי"ף והרמב"ם לפסוק

במקוםרבים,ולכךאמרינןדהכאנמיאינםרביםאלאיחידאהפליג

כרביםאףבעירוב,ודווקאכאןהלכהכרבייוחנןבןנורי).י.פ[(.

עליה),וכןמשמעבתוס'יבמותמ"ב:ד"ההלכה(.

קיז(גמ' ,הני מילי בשיירי עירוב כתב הריטב"א דאין הכונה דווקא

קכו(גמ' ,למה לי והא אמרת רבי מאיר ורבי יוסי וכו' .הקשה

בשייריעירובממש,דמשוםהאבלחודלאעבידרבייהושעבןלוי

הרשב"א הא ביבמות )מ"ב (:הקשתה הגמ' ארבי יוחנן ,דאיך פסק

כללא ,אלא כל הלכות שהם בסוף עירוב ,או בסוף תחומין דהיינו

כרבי יוסי נגד סתם משנה ,ומשנינן דסתם ואחר כך מחלוקת היא,

בתרדאיתחזק,קרישייריעירוב.

ואם כן טובא איצטריך לרבי יוחנן לאשמועינן שאין פוסקין כסתם,

קיח(גמ' ,כלשון הזה אמר רבי יעקב בר אידי .פירש רש"י כי האי

ותירץדאיןהכינמי,אלאחדמתריטעמינקט.

דאמר כרבי יעקב ורבי זריקא ,אבל ברבינו חננאל משמע ,דקאי

קכז(רש"יד"הלשבותאצלבתו,מאמש וכו'.הביאורהלכה)שע"א

אדלקמיהשאמרבשםרבייוחנן,רבימאירורבייהודההלכהכרבי

ד"ה שהניח( הביא מהמגן אברהם ,דדין זה הוא גם בהלך בשבת

יהודהוכו',וכןמשמעבתוס'ד"הכרבי.

מביתולשבותבמקוםאחר,דשובאינואוסר,והוכיחמהאדפסקינן

קיט(גמ' ,אילימא מהא דתנן וכו' .הקשה הרשב"א הא התם הוי

)שם ס"ד( באחד ששכח לערב ומת ,ועדיין לא בא היורש דאינו

בעירוביןושאניהתםדהלכהכדבריהמיקלבעירוב,ותירץדאיןהכי

אוסר,וכתבדרש"ידידןפליגוסברדדווקאבהלךבערבשבתהדין

נמי ,אלא דעדיף ליה לתרץ דהיכא דאיתמר איתמר ,שאם תמצא

כן ,וכתב בשם הבית מאיר דלא דמי להיכא דמת ,דכיון שהלך

בעלמאדאמרכרבישמעוןתדעדהיכאדאיתמראיתמר,והריטב"א

באמצע היום לא אמרינן שהסיח דעתו מדירתו ,ועוד הביא לחלק

תירץ ,דודאי לאו מהאי טעמא פסק כרבי שמעון ,דאם כן לישתוק

בשם הגאון יעקב ,דשאני הכא שכבר קנה שביתה בתחילת שבת,

מיניה ואנן ידעינן שהלכה כדברי המיקל בעירוב) ,אמנם הביא

ושובלאנעקרתשביתתו,מהשאיןכןבמתדלאשייךביהשביתה.

דרש"י )מט .ד"ה ה"ג( כתב ,דהטעם שפסק כרבי שמעון משום

קכח(רש"י ד"ה כלהנשים יתארסו ,אתנא וכו' ואדרבי יהודה פליג

דהלכה כדברי המיקל( ,והרש"ש כתב דהרא"ש )פ"ב ס"ד( כתב,

וכו',התוס'ביבמות)מ"ב:ד"הורביהקשה,דאםכןקשיאדרבייוסי

דבמקום שיש כלל לא אמרינן הלכה כהמיקל ,והביא שכן כתבו

אדרבי יוסי ,דהוא מתיר בברייתא ברדופה לינשא מיד וכ"ש

התוס' לקמן )ס"ה (:ד"ה איקלעו דהני כללי דרבי יוחנן הוו אפילו

בארוסה ,לכך פירש כרש"י התם )מ"א (.ד"ה כל ,שכתב דרבי יוסי

בעירובין.

סביראליהכרבייהודהדשריארוסותלינשא[,ולאפליגעליהאלא

קכ(רש"י ד"ה ולא אמרו וכו' ,שלא לשכח וכו' .הקשה המהרש"א

באלמנהמפניהאיבול.

מהאיכפתלןשתשתכחתורתעירובכיוןשאיןלושוםעיקר,ודוחק

קכט(רש"י ד"ה ליריד .שוק וכו' מפני שממעטין .אבל הריטב"א

לומר דהכונה שמחמת זה תשתכח תורת עירוב תחומין דמה ענין

פירשדדבריםאלוצריכיםלולתשמישביתוואינםנמצאיםלואלא

עירוב חצירות לעירוב תחומין ,ותירץ דודאי עירוב חצירות משום

בירידוהוהליהכדברהאבד.

איסורדרשויותנגעובה,אלאדדיןזהדבעינןשיעורב'סעודותאינו



אלאכדישלאתשתכחבעירוביתחומיןדיןזהדבעינןב'סעודות.

דףמ"זע"ב

קכא(תוס' ד"ה ואין ,וי"ל וכו' דאפילו ידעינן וכו' ,כתב המחנה

קל(גמ',דהארבליתליההניכללי.כתבהרשב"אדמכלמקוםאנן

אפרים)זכיהומתנהסימןו'( דהרא"ש)פ"זסי"ג(פליג,וסביראליה

קיימאלןכהניכללי,משוםדרבורבייוחנןהלכהכרבייוחנן,ומכל

שאםגילהדעתודניחאליהבעירובמערביןעליו.

מקום בכל הני דלעיל דפסק רב כרבי שמעון במקום רבי יהודה

קכב(בא"ד ,אע"ג דאיכא קצת נמי חובה .הקשה הגאון יעקב דאף

קיימא לן כרבי שמעון דהיכא דאיתמר איתמר .והריטב"א הוסיף

במקום דאיכא חובה הא אין הטעם משום דעירובי חצירות קילי,

דהלכהכדבריהמיקל]ומשמעדאפילורבישמעוןנגדרבייהודה[.

אלא דכייפינן ליה משום דאסר אבני מבוי ,וכתב לפרש דברי רב

קלא(גמ' ,השואל כלי מן הנכרי ביו"ט ,כתב הרשב"א דמהכא

פפא,דאיהוהאמרהלכהכדבריהמיקלהוהאמינאדכונתודוקא

שמעינןדמסתמאלאחיישינןשמאמחוץלעירלנו,ואףלמאןדאמר

בהך פלוגתא דמערבין עירוב תחומין שלא בפניו ,ומשום דזכין

בשבת )קנ"ו ע"א( דחיישינן שמא באו ממקום רחוק ,היינו דווקא

לאדםשלאבפניו.

בגוונא דידוע שבאו ממקום רחוק אלא דלא ידעינן אם הביאו כבר

קכג(תוס'ד"הרביאסיוכו'.וקשהוכו'כיוןדלאאיתמרוכו'.הגאון

בערבשבת,אלאשלנוחוץלחומה)במקוםקרוב(,אושבאובשבת

יעקב תירץ דרש"י פירש בד"ה מטין דמאן דאמר מטין ונראין ,לא

מרחוק .אבל הכא דאפשר שבאו ממקום קרוב לא חיישינן שבא

קאיארביעקיבאורבי,אלא ארבייוסי,דמשוםהכיאילאאיתמר

ממרחקכיוןדהםמצוייןבעירוהוסיףהריטב"אשהגויהואבןעירו.
קלב(גמ' ,וגוי שהביא לו פירות מחוץ לתחום .פירש הרשב"א,

נראיןהוהמהדרינןעובדא,כיוןדיחידורביםהלכהכרבים.

לד

מסכת עירובין דף מז – דף מח
יד אייר – טו אייר התשע"ג
דמיירישלאהובאבשבילו,דאםהובאבשבילואףבמקומםאסורין

קלט(בא"ד ,שם .והקשה הרשב"א דאם כן ,הריהם כרגלי הממלא

לובאכילה.והריטב"אכתבדאסוריןלוגםבטלטול.

ולאכתחוםהעיר]והואלשיטתו )בדףמ"ה:ד"הושלאותההעיר(

קלג(גמ' ,ורב חייא בר אבין אמר רבי יוחנן וכו' .הרמב"ם )פט"ו

דכרגליהעירהיינוכרגליהממלא,והובאבאותק[.

הי"ג(כתבדחפציגויקוניםשביתהבמקומן,וכןכתבבשולחןערוך

קמ(תוס' ד"ה דכולה מברכתא וכו' ,בריש וכו' משמע דלא חשיב

)ת"אס"א(,ודייקהביאורהלכה)ד"הקונין(דסביראלהו,דהחפצים

כד'אמותוכו'.הרא"שכתב)סימןי(דראיהלכךמדתנןבראשהשנה

קונין שביתה בעצמן ולא כרגלי הגוי ]ונפקא מינה כשהגוי במקום

)כ"ג (:גבי העדים שבאו לירושלים מחוץ לתחום להעיד על קידוש

רחוקדמכלמקוםישלהםאלפים[,ודחהדיוקו,דאפשרדמהדנקט

החודש,לאהיוזזיםממקומםאףשהיובתוךהעיר.

הרמב"ם במקומן משום דמיירי כשהגוי בעיר ,והביא מהגאון יעקב

קמא(בא"ד ,שם .אבל הרמב"ן לעיל )מ"א (:כתב ,דאפילו עיר

דסביראליהדהכליםכרגליהעכו"םגזירהאטוישראל.

שאינה מוקפת מחיצות כד' אמות דמיא ,והוסיף עוד ,שמותר לו

קלד(גמ' ,והא שמואל ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן ,הרא"ש )פ"ב

לילך אפילו בעיבורה של עיר ,אבל אם נתנוהו בעיבורה של עיר

אות ד'( הוכיח מכאן דבמקום שיש כלל אין הולכים אחר המיקל

אסור להלך בעיר ,והמגן אברהם )ת"ה סק"ו( הביא בשם ריא"ז,

בעירוב ,והרשב"א כתב דרש"י פליג דהא כתב לקמן )מט (.ד"ה

דאפילונתנוהובעיבורהשלעירמהלךאתכלהעיר,אמנם הביאור

עירבה ,דשמואלפסקכרבישמעוןנגדחכמיםמשוםדהלכהכדברי

הלכה)ת"הד"המוקפת(כתבדדעתהריא"זכהרמב"ן.

המיקל ,ואף דיש כלל דרבי שמעון וחכמים הלכה כחכמים .וכתב

קמב(תוס' ד"ה חרם ,אבל לרבי יוחנן וכו' .הריטב"א פירש בשם

בשם הראב"ד ,דבמחלוקת אמוראים אין הולכים אחר המיקל,

הר"מ בר שניאור ,דכל דבר שהוא בר שביתה והוא בתוך תחום

ופירש הרשב"אטעמו,משוםדרבייהושעבןלוידקאמרהאיכללא

העיר ,העיר מושכתו לשביתתה ,והתוס' הרא"ש משמע דהטעם

דהלךאחרהמיקלבעירוב,לאידעמחלוקותהאמוראיםשאחריו]

משוםשבאמתדעתבניהעירעליהםקצת,ומהניעלכלפניםלדבר

עייןלעילאותקזואותקי[.

שהואברשביתהשיהיהכתחוםהעיר.

קלה(תוס' ד"ה והכלים והאוצרות וכו' ,ומ"מ בני שביתה הן וכו'.

קמג(בא"ד ,דאם כן אמאי נקט וכו' ,הקשה המהרש"א דלדבריהם

הקשה בחידושי רבינו עקיבא איגר דבמשנה דביצה )ל"ט (:איתא,

נמי אכתי תינקוט הברייתא שהיה בתוך תחום עיר אחת ,וצריך

דמי שהיו פירותיו בעיר אחרת לא יביאו לו הפירות ביו"ט ,וביאר

מחיצה להפסיק בין המים שבתוך התחום שיש להם תחום העיר,

הרמב"ם )פ"ה מיו"ט הי"ג( דהטעם משום דפירותיו כמוהו ,ומוכח

למים שחוץ לתחום שקנו במקומן ,והחזון איש )סימן פ' ,לדף מז(:

דאף כשהוא חוץ לתחום פירותיו כמוהו ,ובאבן העוזר כתב,

ורביאלעזרמשההורוויץתירבידתוס'סברידהברייתאמיירישהיו

דמתניתין דביצה כרבנן ,ותוס' כתבו אליבא דרבי יוחנן בן נורי,

המים מובלעים בין התחומין ,וצריך מחיצה דלא ליערב מיא

וכתב רבי אלעזר משה הורוויץ דלפי ביאור הרמב"ם דאף

ששייכים לב' העיירות] .ועיין במשנה ברורה )ת"ב סק"ג( שכתב

כשפירותיו חוץ לתחומו הוו כרגליו ואסור להזיזם ממקומם ,יש

דבכהאי גוונא אמרינן ברירה ,ודין המים כרגלי הממלא ,ואפשר

ליישב בפשיטות מה שכתוב בברייתא ששבתו בתוך התחום ,דאם

דדבריודווקאלרבנן[.

הםמחוץלתחוםאסורלהזיזםממקומם.

קמד(בא"ד ,לא תועיל להכניסם לעיר ,הקשה החזון איש )סימן פ

קלו(בא"ד,מהליתוךהתחוםוכו' .והרשב"אתירץדעתרש"י,לפי

לדףמז(:האכיוןשעשהמחיצהשובדעתבניהעירעליהם,ואםכן

מה שפירשו התוס' בדעתו ,דמיירי שהבעלים היו מחוץ לתחום

יכול להכניסם לכל העיר ,ותירץ דכוונתם לאפוקי מלומר דאיירי

הכלים דקנו הכלים שביתה בעצמן ,וזהו דוקא אם היו הפירות

ברחוקמהעיר,דבכה"גאיןדעתבניהעירעליהםכמושכתבולעיל

בתחום העיר ,דדעת הבעלים שיקנו כאנשי העיר ,אבל אם היו

)ד"הכלים(.

מחוץ לתחום העיר לא קנו שביתה ,והוכיח כן מרבנן דר"י בן נורי



דישןלאקנהשביתה,ומכלמקוםאםהיהסמוךלעירקנהשביתת

דףמ"חע"א

העיר ,והמאירי והגאון יעקב לעיל )מה (.דייקו כן מדתנן ,מי שישן

קמה(גמ' ,אילימא משום דתני לה כרבי יוחנן בן נורי .מוכח דהאי

בדרך דמשמעדבעירקנהשביתה,עודאפשרלפרשדהרשב"אגרס

דינאלרבייוחנןבן נורידווקא,אבללמאידפסקינןכרבנן,שובאין

בדף מ"ה .במשנה ראשונה כהשאילתות )שהובא במסורת הש"ס

צריך מחיצה )וכמו שפירשו תוס' ד"ה חרם( ,אבל הרי"ף והרא"ש

שם( מי שישן בדרך ועמד וראה וכו' דאמרינן שקנה שביתת העיר.

)סימןי"א(העתיקודיןחרםאףשפסקוכרבנן,ופירשהמגןאברהם

והריטב"ארצהלבאר,דמייריבשלנכרי,ולפיכךבתוךהתחוםהרי

)ת"ב סק"א( דכל מה שאמרה הגמ' כן ,היינו בהווה אמינא ,אבל

הן כתחום העיר ,ודחה הדברים משום דכלי נכרי שביתתן במקומן

במסקנא הווי נמי לרבנן ,וכן כתב תוס' רי"ד ,ובביאורהגר"א כתב,

ואפילושבתובתוךתחוםהעיר].ועייןלעילאותקלג[.

דהרי"ףוהרא"שלאגרסודבריםאלובגמ'.

קלז(בא"ד ,דהתם אנשי העיר דעתם עליהם וכו' ,הריטב"א כתב

קמו(גמ' ,קל הוא שהקילו וכו' .פירש הרשב"א מפני שהוא מצוי

טעםנוסף,דהתםהםראוייםלכלהעיר,מהשאיןכןהכא,דאינם

תדיר וצריך ,עוד פירש בשם הראב"ד ,דהקילו במים מפני שהן

ראויים אלא לאחד ,וכל חד וחד אמר שמא יקדימני חבירי לזכות

למעלהמעשרהולאקנושביתה,והקשהעליודהאבהדיאאמרינן

בהם.

לעיל)מ"ה(:דמיםקנושביתהבאוקיינוס.

קלח(בא"ד ,אלא מן העיר .כתב המהרש"א דהיינו דווקא בכלי

קמז(גמ',כדבעאמיניהוכו'.הקשההרשב"אאמאיהביאהאדרב

הפקר,אבללרש"י דפירשדמייריבכלישלבעלים,איאפשרלומר

ושבק למתניתין דלקמן )פ"ו (.גבי בור שבין ב' חצירות שעושה לו
מחיצהומתיר)דאיןאוסריןזהעלזה(.

שיהיוהכליםכרגליהעיר]ודלאכהרשב"אשהובאבאותקלו[.

לה

מסכת עירובין דף מח
טו אייר התשע"ג
קמח(גמ',שמונהעלשמונהאיכאבינייהו.כתבהבעלהמאור)י"ג

לזההאמצעייזכירם.

ע"א מדפי הרי"ף( דהוא הדין לכל ד' אמות שקונות לו לאדם בכל

קנו(גמ',כגוןשנתנהאמצעיתוכו'.הקשההחזוןאיש)פ"הסק"ח(

מקוםכולן,ח'עלח'הןוהואבאמצען.

איך מהני ,הא כיון דנתנה אמצעית עירוב בחיצונה ,השניה עקרה

קמט(גמ',איכאבינייהוארבעאמותמצומצמות.פירשרש"י,לרבי

דירתה מחיצונה הראשונה ,ותירץ דעירוב לא מהני למיעקר דירה

יהודהמצומצמות,ולרבימאירמרווחות,אבלרבינוחננאלוהרי"ף

ואפילוהיאדירהשנקבעהעלידיעירוב.

פירשלהיפך,דלרבימאירמצומצמותולרבייהודהמרווחות.



קנ(גמ' ,לעולם באמה דידיה יהבינן ליה .ברש"י ד"ה גבי משמע,

דףמ"חע"ב

דהספק היה גבי ד' אמות דיוצא חוץ לתחום וכן כתב התוס' רי"ד,

קנז(גמ' ,אפילו תימא בית הלל וכו' אבל בשני בתים לא .המשנה

אבל הרמב"ם )פ"ב משבת הט"ו( כתב דין זה גם לגבי טלטול ד'

ברורה )שעב ,כו( הביא מהפרישה דב' חצירות שמערבין ביחד צריך

אמות ברשות הרבים ,ותמה עליו האור גדול )משנה א'( דמאי

שב' העירובין יהיו בבית אחד ,וכמו כן מבואר בריטב"א )לקמן סו:

שייכא לילך בזה בתר דידיה הא אף ברחוק ממנו אסור לטלטל ד'

ד"האמראביי,עייןשם(.ובחזוןאיש )פג,ח/פה,ט( הוכיחמשמעתין

אמות ,והפרי מגדים )שמט מ"ז אות ט"ו( ביאר ,דודאי מודה

דכשר גם בשני בתים ,דהא כשנתנו עירובן באמצעית בשני בתים

הרמב"םדד'אמותדטלטולבשלקודשמשערינן,אלאשהוסיףדיש

שרינן לאמצעית בשניהם ,ואף על גב דאין העירוב של החיצונה

עוד דין דרבנן דאסור לטלטל מחוץ לד' אמות דידיה על ידי מקל

באותוביתשהניחהאמצעיתעירובשלהן,דכיוןשהניחובב'בתים

פליג וכתב דאף בטלטול

ארוך ,אבל השער הציון )שמט סק"ג( 

עלכרחךדעירובשלאחתמהןהואבביתחוץמןהביתשהניחובו

בדידיה משערינן ,והוכיח מדברי רבי מאיר שלוקח חפץ מראשותיו

עירובן .וטעמא דמילתא דכיון שעירבה אמצעית לעצמה הויא לה

וכו').ועייןבחזוןאישקי"בסקי"אשדייקכןמהרשב"אכאן(.

חדא וכחבורה אחת ,וכעירוב בא אצלן מחצר אחרת אין נפקותא

קנא(גמ',ננסבאבריו.פירשרש"ישגופובינוניואמתוקצרה,ודקדק

באיזה בית בא עירוב של חצר אחרת .וזוהי סברת המקשה דכיון

השער הציון )שמט סק"ד( שאם היה גופו קטן נותנים לו אמות

דלביתהללשריאףבב'כליםהכאנמייהאשיבב'בתיםדעלידי

קטנות ,ועיין באור גדול )משנה א'( שנסתפק בננס באבריו אם

שעירבו בני החצר האמצעית הוו כל בתי האמצעית כחד] .ועיין

נותניםלולפיגופו,אובאמהשלקודש.והרשב"אכתבדעוג,וננס

במשנה ברורה )שסו ,לג( שנקט כדעת החכם צבי שאין לערב בשני

באבריו,אזלינןבתראמותדגופודאםלאכןהיכייתיב,והריטב"א

בתיםאפילוכשמזכהלכולםוצ"ע[,

כתב דכל זה בננס באבריו וגופו בינוני ,שאינו יכול לשבת באמות

קנח(גמ' ,אידך שליחותא עבדה .הקשה השפת אמת מאי קושיא

דידיה,אבלגדולבאיבריווננסבגופומשערינןבאבריו.

הא איכא למימר דמיירי כשנתנה רמצעית עירוב שאין בו כשיעור

קנב(תוס' ד"ה רבי יהודה היינו וכו' ,בסוף הדיבור ומסתמא דיש

אלאלאמצעיתלבדהכגוןשבאמצעיתישו'דיוריןוהיהבעירובג'

להם וכו' .הקשההמהרש"אלמה להו לתוס' לומר כן ,דילמא סבר

גרוגרות.

המקשן דבין לחכמים ובין לתנא קמא לאיזה רוח שירצה ,ותירץ

קנט(גמ' ,גליא דעתיה וכו' ,החזון איש )פ"ה סק"ח( נסתפק בשלחה

דבאמת גם לפירוש תוס' קשה ,דילמא רבי אליעזר לפרושי לתנא

החיצונהלאמצעיתלהדיאלערבעלידהבחיצונההאחרת,דאפשר

קמאקאתי,ולכךנקטתנאקמאד'אמות,שיוכלרביאליעזרלפרש

דכיון דבסתמא לא חשיב שליחות גם כשפירשה בהדיא לא תיקנו

דבריו ,וכתבו תוס' דהמקשן הבין דתנא קמא דומיא דרבי יוחנן בן

שיועילשליחותמשוםדאיןעירובבלאפת.

נוריקאמר,דהיינוד'אמותלכלרוח,והקשהדהוהליהלתנאקמא

קס(תוס' ד"ה אבל ,והא דלא מוקי וכו' .החזון איש )צ ,יא( כתב

לומראיןלואלפייםותולא,והב"חמחקתיבותאלו.

לתרץ על פי דבריו ]שהובאו באות קנז[ דכל שעירבו כל בני

קנג(תוס'ד"הגופווכו',ועודוכו'היינובלאראשו .הקשההרש"ש

אמצעית הוו להו כחד ואם כן יש לומר דסבר רב יהודה דאף

דאםכןכשפושטידולמעלהמראשו,נמצאהמרפקכנגדסוףראשו,

דנותניןבב'בתיםמתערביןהחיצונותבהדדי.

ומשם עד אצבעותיו עוד אמה ,והוו יותר מד' אמות ,והחזון איש

קסא(בא"ד,שם.מבוארדרביהודהלאסברלהכרבששת,וכתבו

)ל"טסקט"ו(כתב,דמיירישאינופושטידולגמרי),וכןמשמעלשון

הרשב"א והריטב"א דהראיהמלישנא דאמר רב ששת אפילו תימא

הריטב"אבשבתצ"ב.ד"האישתכח(.

וכו' ,דמשמע דבא להוסיף ,ודקדקו עוד מלשון זה דרב ששת אית

קנד(בא"ד,שם.ואמנםדעתהרשב"םבב"ב)קשהע"בד"הוהזוכין(

ליהדרביהודה,וכתבוהרשב"אוהריטב"אדמהבעלהמאורמשמע

והרמב"ן שם,דגופועםראשוהווג'אמות,והוכיחהרמב"ןמסוגיין

איפכא שכתב דהלכה כרבי יהודה להקל משמע דרב ששת פליג

דאמרינןגופוג'אמות.

אדרבייהודהורבייהודהמודהלרבששת.

קנה(גמ' ,התם אוושי דיורין .פירש רש"י דדיורי החצר מרובים.

קסב(תוס' ד"ה יאמרו ,והא דאמרינן וכו' .הגאון יעקב כתב ליישב

והקשה הרשב"א דאם כן בחצירות של יחידים מודו לרבי שמעון,

דהתם כיון דפנימית אוסרת על החיצונה הוו להו כחד דיורין וגם

והווה להו לפרש ,ותירץ הריטב"א דלא פלוג ,כיון דרוב חצירות

דהתםכיוןדהחיצונהאסורהאפילובפניעצמהאםלאתתןעירוב

דרבים הם ,והביא שהראב"ד פירש דבחצירות שהחצר האמצעית

בפנימיתהוודיוריןחשוביןואוסרין,מהשאיןכןהכאדאפילובלא

כולה מותרת לשלשתן ,אין להם היכר ,אבל הכא שאין כל חלק

עירובכלחצרמותרתלעצמה.וכןמבוארגםבחידושיהמאירי )ד"ה

האמצעימותרלשניהחיצונים,ישלהםהיכר.והביאמרבינוחננאל

והדר( ,ועיין שם שהבין בקושית הגמרא דלרב ששת תיהוי כ"ה

שגרס ,דבחצירות לא אוושי דיורין ,ופירש שאינם יושבים ביחד,

דיורין וכו' דהיינו על ידי שעירבו שנעשו כחצר אחת ולכך יאסרו,
ודלאכהבנתרש"י)ד"הלרבששת(דביארדיאסרועלידיהעירוב.

אבל כאן השלשה יושבים יחד ,ואם יבואו החיצונים לטלטל מזה

לו

מסכת עירובין דף מח – דף מט
טו אייר – טז אייר התשע"ג
קסג(תוס'ד"הרשות ,לכןנראהלר"תוכו'דליכאלמיגזרכוליהאי

דעת שמסתלקת החצר ממבוי זה .אבל אה"נ כשעירבה החצר

שתוציאהאמצעיתכליהחיצונהמזולזואבלהחיצונותאסורותעם

לעצמה פשיטא שמותר המבוי כיון שהחצר עצמה מותרת .אמנם

האמצעית דילמא אתי להחליף כלים ששבתו בחיצונה זו לחיצונה

ברש"יד"ה אוסרת,מבוארדבעינןדוקאשתערבעםמבויאחדכדי

זו .ביאר המהרש"א החילוק בין החיצונה לאמצעית ,דלא חיישינן

להתירהשני,ולאסגישתערבלעצמה.

שיוציאו מחיצונה זו לחיצונה זו ממש כיון שיודעים שלא עירבו זו

קסח(גמ',וכגוןזהכופיןעלמדתסדום.פירשהריטב"א דאיןכוונת

עםזולאיטעובזה,ולכןאיןחשששהאמצעיתתוציאמחיצונהזו

הגמ'שכופיןאותו,אלאכמושמצינובעלמאבמצבשזה נהנהוזה

לחיצונה זו ,אבל בחיצונות חיישינן שאם נתיר לו להשתמש עם

לא חסר כופין על מדת סדום ,הכא נמי לא נאסור מבוי זה בחינם,

האמצעיתיכניסאליומהאמצעיתהכליםששבתובחיצונההשניה.

ונדון בזו כאילו נסתלקה מן הרגילה שלא תאסור עליה ,והמאירי

]ונראה שלא ניחא למהרש"א לפרש שהגזירה שמא כשיוציא כליו

כתב שדוחין אותו אצל המבוי שאינה רגילה בו ,כדי שלא ליאסר

להאמצעיתימשיךלהוציאםלחיצונהשניה,דהתוס'לקמן)עד.ד"ה

על הרגיל ,וכן פסק השולחן ערוך )סימן רפ"ו ס"ט( שכתב ויסתלק

הכא( כתבו דלא גזרינן בהוצאה למקום המותר שמא יוציא כלים

מאותו שרגיל כדי שיהא מותר ,וכתב המשנה ברורה )ס"ק נ"ח(

אלו למקום האסור .י.פ .[.אמנם בתוס' הרא"ש מבואר דהגזירה

דהיינו שלא יעבור עליו בשבת .אמנם החזון איש )צ"ה כ'( פליג

שמא יוציאו בני חיצונה כליהם לאמצעית ומשם ימשיכו ויוציאו

וכתב דאין איסור בהעברה כלל ,וביאר דאף כשעוברים שם הוי

לחיצונה שניה כיון שרואים שבני האמצעית מוציאים כליהם

כאורחולכןאינואוסר.

לחיצונהשניה.

קסט(גמ',המקפידעלעירובואין עירובועירוב .כתבוהתוס'לקמן

קסד(בא"ד ,וקשה למהר"י וכו' .ונראה לפרש וכו' .ואמצעית

)סח (.ד"ה כיון דצריך ליזהר שלא לערב בדבר שמקפיד עליו כגון

בחיצונותליכאלמיגזרשמאתוליךכליחיצונה זולאחרתדסתמא

בדבר שתיקן לצורך שבת ,או ככר נאה ,דאי בעו ליה מיניה ולא

דמילתא כי משתמש איניש במאני דידיה קא משתמש .הקשה

יהיב להו בטל עירוב ,וכן פסק בשולחן ערוך )שס"ו ה'( .וכתב

המהרש"א אם כן אמאי גזרינן לגבי החיצונות ]דהרי כל החשש

המשנהברורה )שםסקל"ו(דנראהדאםמחשבלהדיאשאםיבקשו

שמא יכניסו כלי חיצונה שניה לתוך חצרם וזה לא מאני דידהו.

יתןולאיקפיד,מהניאףבכהאיגונא.

והמהרש"אלשיטתו]באותהקודמת[שכלהגזירהמשוםהכי,אבל

קע(גמ',שם .כתבהביאורהלכה )שס"וה'ד"הואם(דמשמעבבית

לדברי התוס' הרא"ש שהגזירה שמא יוציאו כלים שלהם לחיצונה

יוסףדסגישאינומקפידבביןהשמשותשזהזמןקנייתהעירוב,אבל

שניהניחא,א.ג[.וביארהמהרש"א דלעולםגזרינןאטוכליםשאינן

אםאחרביןהשמשותבאחברולאכולועיכבעליו,לאבטלהעירוב

שלהם כשהחשש שיכניסו מאמצעית לחיצונה שבזה יש חשש

מחמתזה.

שיטעו ,וכל הסברא דלא גזרינן במאני דלאו דידיה היינו כלפי

קעא(גמ',שם .לקמן )סח(.אמרינןדאיאפשרלערבבדברדאיבעו

החשש שיוציאו להדיא מחיצונה לחיצונה ביחד עם כלים שלהם,

מיניה לא יהיב להו ,וכתב הרא"ש )בפירקין סימן י"ב( דמוכח מזה

ולזה מהני הסברא דלאו קא מישתמשי במאני דלאו דידהו] ,ובזה

דהלכהכשמואלדהמקפידעלעירובואינועירוב,ודלאכרביחנינא.

איןחשששיטעוכיוןשיודעיםשלאעירבהזועםזו[.

אבלהרשב"אמוכיחמהרי"ףדפסקכרביחנינאדהויעירוב,ולפיזה

קסה(בא"ד ,משתמש אין יש במאני דידיה קמשתמש ולא במאני

צריךלחלקכמושכתבהראב"דבהשגות )פ"המעירוביןה"ב(דמה

דחבריהכדמפרשלקמן)דףעד.(.דברזהלאנמצאשם,וצריךלומר

שאמרו לקמן דלא מהני היינו דוקא כשזיכה העירוב משלו ,דכיון

כדמפרשרש"ילקמןצב.ד"הוא"ת.

דלאיהיבאיבעומיניה,לאגמרומקנהמעיקרא,אבלאםהשתתפו
שנתנו כל אחד משלו לא שייכא הא מילתא דסוף סוף יש לו חלק

דףמטע"א

בשיתוף.וכןפירשרש"ילקמן)סח(.בד"הכיון,דהטעםמשוםשאין

קסו(גמ' ,לא עירבה עם שניהם אוסרת על שניהן .כתבו הרשב"א

בליבולהיותבוחלקגמור,ולפיזהלאשייךלסוגיאדהכאדמקפיד

והריטב"א דלמאי דקיימא לן )לקמן עה (.דרגל המותרת במקומה

על עירובו ,דמטעמא אחרינא הוא כפירוש רש"י בד"ה עירוב שמו,

אינה אוסרת שלא במקומה )כלומר דחצר פנימית אינה אוסרת על

שיהו כולן מעורבין ומרוצין בו ,שלא ימחה זה בחבירו ,אלא

החיצונה מחמת דריסת הרגל שלה בחיצונה ,אם עירבה הפנימית

שותפותנוחהועריבה.

לעצמה ,ואף שלא עירבה עם החיצונה( ,לפי זה צריך לומר דהכא

קעב(גמ' ,החולק את עירובו אין עירובו עירוב .פירש רש"י ,בשני

מיירי שהחצר לא עירבה לעצמה ,דאי עירבה לעצמה לא תאסור

כלים ,וכן כתב השולחן ערוך )שס"ט ב'( שצריך ליתן כל העירוב

המבואותכיוןשמותרתבמקומה.

בכלי אחד .ובביאור הלכה )שם ד"ה כלי( מוכיח מהירושלמי

קסז(גמ' ,אם עירבה עם שאינה רגילה בו הותר רגילה לעצמו.

והרמב"ם דלאודוקאהוא,ואינותלוידוקאבכלי,דאםהואבמקום

הקשה הרשב"א אמאי בעינן שתערב עם שאינה רגילה ,ומטעם

אחד מהני אף בלא כלי כלל ,ואם חילקו לב' מקומות )אף שהיה

גילוידעתשנסתלקהמהמבויהשני,תיפוקליהאפילועירבההחצר

בביתאחד(אףשאינובכליםחשיבחולקואינועירוב.

לעצמה לא תאסור המבואות כיון דרגל המותרת במקומה אינה

קעג(שם .כתב המשנה ברורה )שס"ו סקל"א( דלכאורה כל פסול

אוסרת שלא במקומה .ותירץ בשם הראב"ד דמיירי שאינה מותרת

חולק אינו אלא כשכל אחד נתן חלקו לעירוב ,אבל כשזיכה משלו

במקומה,דנשתתפההחצרעםהמבויולאעירבה,ולדעתרבימאיר

לכולם לא שייך זה )כיון דכולם שותפים בהכל ואין משמעות

)לקמן עא (:דשיתוף לא קאי במקום עירוב לא הועיל עירוב זה

לחלוקתהכלים(,אמנםמדלאחילקוהפוסקיםבזהמשמעדסוברים

להתיר ,וקא משמע לן דמכל מקום המבוי השני מותר מדין גילוי

לז

דלאפלוגרבנןבמילתייהווגםבכה"גלאיועילוסייםבצ"ע.

מסכת עירובין דף מח – דף מט
טו אייר – טז אייר התשע"ג
קעד(גמ' ,אלא דמליין למנא ואייתר .והביא המשנה ברורה )שס"ו

קפ(גמ' ,א"ל אביי לרבה לדידך קשיא ולשמואל קשיא .ביאר

סקל"ב( דיש אומרים דהיינו דווקא כשהחילוק שלא מרצונו ,אבל

התורת חיים דאביי סבר ,דעירוב לא משום קנין ,ולא משום דירה,

אם ידע מתחילה שלא יספיק לו כלי זה ,והיה לו כלי אחר גדול

אלאהעירובגופאמצרפןלהדדיהואילוישלכולןחלקבו.

שיכללהכילכלהעירוב,הויכמוחולקלכתחילה.

קפא(מתניתין ,מהלך ממקום רגליו ועד עיקרו אלפיים אמה .פירש

קעה(גמ',אמרשמואלעירובמשוםקנין .וקשהאמאיאמרשמואל

רש"י בד"הושמואל ,דאליבאדשמואלמיירישכלהאילןונופותוך

לעיל דהחולק את עירובו ומקפיד על עירובו אינו עירוב ,דלגבי

אלפייםאמהלרגליו.וכתבהמהרש"לדלפיזה,האדקתנימהלךעד

הקנין בבית מאי נ"מ בעירוב עצמו .ובסוכה )ג (.הוכיחו תוס' ד"ה

עיקרו אלפיים לאו דוקא אלא מעט פחות ,שהרי האלפיים כלים

ואין ,מדאמרינן אליבא דשמואל דבית שהעירוב בתוכו אינו צריך

בסוףהנוףולאבעיקרושלאילן.

ליתןכיוןדכולהוהכאדיירי,ואע"גדלדידיהעירובמשוםקנין,על

קפב(מתניתין ,מרובעות כטבלא מרובעת כדי שיהא נשכר לזויות.

כרחך דאליבא דשמואל נמי תלוי גם בדירה ,דמשום הדירה מקני

דעתרבינותםלקמן)נא(.תוס'ד"הכזה,דלעולםשיעורתחוםשבת

אהדדי.והרשב"א)לקמןע"ב(נמיכתבמהאיטעמאדאמרינןאליבא

הוא אלפיים ואלכסונן )דלכל צד מודדין כאילו הוא מרובע שיש

דשמואלדכולהוהכאדיירי,דהיינודהקניןהואקניןלדירה.

בתוכועיגולשלאלפיים(,והקשההמגידמשנה )פכ"זמהלכותשבת

קעו(גמ',שם .פירשרש"י ,דישלכולםקניןבביתזהשהעירובמונח

ה"ב( דלפי זה אינן מרובעות כטבלא מרובעת אלא עגולות ,דהרי

בו .אבל תוס' ד"ה עירוב כתבו ,דמיקני רשות להדדי ,וכן בסוף

לכל צד נותנין לו אלפיים ושמונה מאות .והביא יש מפרשים )וכן

הדיבור כתבו כאילו הקנו זה לזה ,ומשמע דכל אחד מקנה לחברו

דעת רש"י לקמן )נא (.ד"ה הן( שאם הולך כנגד פניו יש לו רק

ונעשו שותפים בכל הבתים ,ולא שרק אחד מקנה לכולם] .וקשה

אלפיים ,וכשהולך לאלכסון יש לו אלפיים ואלכסונן ,והיינו

דאמרינן בגמרא בסמוך דאי משום קנין בעינן שוה פרוטה בעירוב,

מרובעותכטבלאמרובעת].ולכאו'כוונתודהיינולפירוחותהעולם,

ואם כל אחד זוכה בכל הבתים איך מהני פרוטה אחת לזה ,דכיון

דבאלכסון של רוחות העולם נחשב אלכסון ,וכעין שהביאו תוס'

שקונה מהרבה בני אדם יצטרך לתת פרוטה לכל אחד ,שהרי מכל

)נא(.ד"הכזה,בשםרבינושמואללגביד'אמות[.

אחד הוא מעשה קנין בפני עצמו .וצ"ע) .א.ג (.ואולי אפשר לומר

קפג(מתניתין ,כטבלא מרובעת .הרמב"ם בפירוש המשנה מבאר,

שכיוןשהואנותןלכלאחדחלקבביתוממילאהםנותניםלוחלק

דאי אפשר לצמצם מדידת הריבוע שיהיה מדוקדק ,ולכן אמר

בביתםולארקלועצמואלאלכלמישישלהםחלקבביתודהיינו

כטבלא מרובעת כלומר כפי יכולת בני אדם לרבע וכפי שעושים

כלמישנתןלושוהפרוטה.

טבלא.

קעז(גמ' ,דאתי עירוב לאיקלקולי .ובריטב"א איתא ואתי עירוב

קפד(רש"יד"הוזהושאמרו .כגוןזהשהואבאבדרךואיןעמופת.

לאקלקולי.

ובד"הואחדעשיר.היושבבביתו.וכתבהביתיוסף )סימן ת"טי"ב(

קעח(גמ' ,עירוב משום דירה .פירש רש"י שהדירה היא בבית

דמבוארמדבריודתרתיבעינן,א.שיהיהבדרך,ב.שאיןלופת,דמי

שהעירובשםוכלרשותהחצרמשועבדתלרשותםזווהלכךמהני,

שהולך בדרך ויש עמו פת לא התירו לו לערב ברגליו ,וכן להיפך

דהיינודהדירהבמקוםהעירוב .אבללשוןהרמב"ם )בפ"אמעירובין

ביושבבביתואףשאיןלופתהויכעשיר.והדרישה )שם(כתבדאין

ה"ו(,שיתערבובמאכלאחדוכו'כלומרשכולנומעורביןואוכלאחד

הכרחמרש"י,ולעולםסגיבמהשאיןלופת,ובאבדרךמסתמאאין

לכולנוואיןכלאחדממנוחולקרשותמחברו,אלאכשםשידכולנו

לו פת ,וכן הביא מרש"י לקמן )נא (:ד"ה איהו ,דסגי במה שמהלך

שוהבמקוםזהשנשארלכולנוכךידכולנושוהבכלמקוםשיאחז

בדרך ,וטעמא דמסתמא אין לו פת בדרך .והרמב"ם )פ"ז מעירובין

כל אחד לעצמו ,והרי כולנו רשות אחד .ומבואר בדבריו דיסוד

ה"ב וג'( כתב להדיא דסגי בחדא מינייהו ,או שהוא עני או שהוא

העירובהואדחשיבשדירתכולןהיאבכלבתיהחצר.ובאבןהאזל

באבדרך.והרשב"אוהריטב"א לקמן)נא(:כתבו,דהכלתלויבדרך,

)פ"ג מעירובין הכ"ה( כתב )לבאר פלוגתת הרמב"ם והראב"ד שם(

והיינו שכל מי שלא יצא לכתחילה בשביל לערב ועתה הוצרך

דהרמב"ם סובר כצד הראשון שדירת כולן היא בבית של העירוב,

לקנות שביתה הוי כעני אף שיש פת עמו ,דלא פלוג רבנן כיון

כיון שעיקר דירתו שם ממילא בטלין שאר הבתים ואינן אוסרין.

דסתמא דמילתא אין לו פת ,ואם אינו בדרך אף שהוא עני חשיב

ונדחק בלשון הרמב"ם הנזכר ,דמה שכתב כך יד כולנו שוה בכל

כעשיר,דסתמאדמילתאישלאדםבביתופת.

מקום אין הכונה דדירתם בכל החצר ,אלא לגבי היתר הטלטול,

קפה(תוס' ד"ה ואמר .דבלא אמירה נמי קני .מראיית התוס'

דשרילכולןלטלטלבכלהחצרכיוןשידכולןשוהבמקום העירוב,

מדפליגירבנןוכו'משמעדאיןצריךאפילוכונה,וכןמבוארבדברי

ובדעת הראב"ד כתב ,דסובר דבאמת עיקר דירת כולן היא בכל

הרא"ש )סימן י"ג( .ולגבי האומר שביתתי במקום פלוני שכתבו

החצר ,דכמו שזה חשיב שותף במקום זה שהניח עירובו ,ה"נ זה

התוס'דצריךאמירה,כתבהביאורהלכה )סימןת"יס"הד"הכיון(

שדרבמקוםהעירוב,חשיבשותףבמקוםהשניוישלושםרשות.

דשמא דבריהם לאו דוקא וסגי בכונה ,והביא מדברי הרמב"ם )פ"ז

קעט(תוס' ד"ה איכא בינייהו ,בעי נמי וכו' .יש לבאר הטעם דכיון

מעירוביןהי"ג(דמשמעדסגיבכונה.

שאינו עושה בפירוש לשם קנין ,אם כן הטעם דמהני הוא משום

קפו(תוס'ד"הואפילו .בעומדבעירולאעקרדעתיהמעירו,ודעתו

הקירוב דעת )כדין נשתתפו בתוס' ד"ה עירוב( ,וזה דוקא על ידי

שאםלאיקנהשםשביתהשיהיהלותחוםביתו.אבלבתוס'רבינו

חשיבותאוכל].י.פ.[.

פרץ כתב ,דשביתת ביתו חשובה היא ואינו מאבדה בקל ,אבל
שביתתרגליואינהחשובהולהכימאבדהבקל],ביאורדבריו,דאין

דףמטע"א

החילוקבדעתהאדם,אלאדכחהשביתהבביתואליםטפי).א.ג[(.

לח

מסכת עירובין דף מט – דף נ
טז אייר – יז אייר התשע"ג
קפז(רש"יד"הושמואל .ומשםעדביתוישיותרמאלפייםכלרוחב

ואלומיקרופרוסותכיוןדחצייןחולין.

נוף האילן .כתב המהרש"א דלאו דוקא כל רוחב הנוף ,דהרי קתני

קצג(גמ' ,ואיתמר תודה שנשחטה וכו' חזקיה אמר קדשו וכו' רבי

במתניתין דמעיקרו של אילן עד ביתו יש אלפיים ,וא"כ אין יותר

יוחנןאמרלאקדשווכו'.והאדמקשינןהכאמחזקיהאףדרבייוחנן

מאלפיים רק צד הנוף שלצד רגליו ,וכן מה שכתב רש"י בד"ה

פליגעליה,ביאררש"יבקידושין)נא(.ד"הלא,דחזקיההיהרבושל

מודדים ,ונמצא רחוק )מביתו( שלשים אמה לאו דוקא ,דכל רוחב

רבייוחנן]וכדאיתאלעילכד[.וכןכתבהרשב"אכאן.

הנוף שלצד ביתו הוא בכלל האלפיים שעד ביתו .וא"כ כשמודדים

קצד(רש"י ד"ה דליתה בטעות .שאם הפריש מ' לתודתו ושחט

מתחילתהנוףשלצדרגליואלפייםנמצארחוקמביתוכשיעורהנוף

הזבח עליהן וחזר והפריש לה מ' אחרות לא קדשי .הקשה הרש"ש

שלצדזה,ולאכלרוחבהאילן.

דהריבלאוהכיבכהאיגונאשמקדישלאחרשחיטתהזבחלאקדשי
ואפילוהיהמביארקמ',דרקהשחיטהמקדשתהלחםוכמושהביא

דףנ'ע"א

רש"יבסוףהדיבור).ועייןלעילאותקצב(.

קפח(תוס' ד"ה שאני מעשר .ולר"י נראה לפרש וכו' חל מעשר על
סאה אחת והאחרת תהיה טבל .המהרש"ל תמה מה הרויחו בזה

דףנ'ע"ב

לתרץ מהשהקשו על פירושרש"י ממעשר בהמה ,הא לפירוש ר"י

קצה(תוס' ד"ה ומר סבר .תיפוק ליה דרבי יוחנן לית ליה ברירה.

נמילגבימעשרבהמהבלאוהכיקשהאיךשניהםקדושיםבתורת

כתבהמהרש"א דמהשלאהקשוכןהתוס'גביהאדאמרינןדבאמר

ודאי.והמהרש"א תירץעלפימשמעותמסקנתהתוס'בד"הואמר,

יקדשומ'מתוךשמוניםדקדשיאףלרבייוחנן,דשאניהתםדמברר

דעיקר קושיית הגמ' הוא מקמא דקדיש ,ואם כן אם היה מעשר

דבריו מתחילה שאומר שיחול בברירה ,ובכהאי גונא אית ליה נמי

בהמהלחצאין,הוהניחאמהדקמאקדיש.

לרבי יוחנן ברירה ,וכמו שכתבו התוס' לעיל )לז .ד"ה דברי ר"מ(.

קפט(רש"יד"הוהרימעשר .בעותרוייהותנופתחזהושוקוסמיכה.

אמנםהקרניראםהקשהדהתםמבוארדרבייוחנןעצמואינומחלק

בשער המלך )פ"ג ממעה"ק הי"ג( כתב דהדבר תמוה ,איך אפשר

בהכי,ואפילובכהאיגונאליתליהברירה.

לסמוך על שניהם הא נמצא עושה עבודה בקדשים בזה שהוא

קצו(בא"ד .אבל אם כולן יחד אי אפשר לתקן אם לא יפריש י"א

מעשר ,וכדאיתא בפסחים )פט (.וברש"י שם ד"ה בעי ,דאין סומכין

מכלמיןומין.וכתבהלחםמשנה)פ"חמתמידיןומוספיןהי"ב(דכיון

מספק דקא עביד עבודה בקדשים .ותירץ על פי מה שהוכיח בספר

דאיןברירהיאכלוכלשארהחלותבירושליםכדיןלחמיתודה,ואי

קרבןאהרן)עלתורתכהניםבפרביויקראמדברירש"יבחולין)פה(.

אפשרשיצאומ'לחולין.והרמב"ם )בפי"במפסוה"מהט"ו(פליגעל

ד"ה סומכות ,דלרבי יוסי הא דנשים סומכות רשות ,היינו סמיכה

תוס'וכתבדבוררמ'מתוךהשמוניםומתוךמ'אלומריםד'חלות,

בכל כוחו ,ולא מיקרי שעובדת בקדשים כיון דאיתא בהא קיום

והארבעיםהאחריםיפדוויצאולחולין.והקשההלחםמשנה )הנ"ל(

מצוהדרשות,ואףשאינןחייבותבסמיכה,ולפיזהכתבלחדשדה"נ

הא קיימא לן דבדאורייתא ליכא ברירה ,ואיך מהני מה שבורר מ'

במעשר ,הא דאין בו מצות סמיכה היינו שאין חיוב לסמוך עליו,

חלותאלוויריםהחלותמתוכן,ודילמאהאדחוליןקאשקיל,ועוד

אבל מ"מ מקיים מצוה דרשות בסמיכתו ,ומשום הכי לא מיקרי

איך יצאו הארבעים האחרים לחולין על ידי פדיון ,הא כיון דאין

עבודהבקדשים.

ברירה,דילמאהנהוקאקדשובקדושתהגוף.

קצ(תוס' ד"ה עשירי .דשניהם ירעו לפי שאין מתן דמיהם שוה.

קצז(גמ',תריאלפיוארבעגרמידיוכו'ואילאלאמציאזיל .פירש

הקשההשערהמלך)פ"גממעה"קהי"ג(,האמצינובבכורות)ס(:גבי

רש"י בד"ה דאי ,דאין לו אלא ד' אמות ,וכפשטות לישנא דגמרא.

יצאושניםבעשירי]דעשיריוי"אמעורביןזהבזה[,תניחדאיקרבו

אבלדעתהרמב"ם )פ"זמערוביןה"ג(שאםאמרשיקנהלושביתה

וכרבי שמעון דמביאין קדשים לבית הפסול ,ותני חדא ירעו עד

במקום רחוק יותר מאלפיים ,לא קנה במקום שרצה אבל קונה

שיסתאבו ,ומטעם דאין מביאין קדשים לבית הפסול] ,דממעט זמן

שביתה במקומו) ,והראב"ד שם השיג עליו וסובר כרש"י( .וכתב

אכילתו של שלמים שזמנו ליאכל לב' ימים ,ומשום שהוא ספק

המגיד משנה )בהלכהה'( דהרמב"ם יפרש מה שאמרו כאן לא מצי

מעשר יהיה נאכל רק ליום ולילה[ .וחזינן דלא חיישינן להא דאין

אזיל,דהיינולאחרשיגיעלסוףאלפייםממקוםעמידתו.

מתנותיהןשוותביןלרבישמעוןביןלרבנן.

קצח(גמ' ,שם .כתב הבית מאיר )ת"ט י"א( דמסברא נראה פשוט,

קצא(גמ',והריתודהדליתאבטעות.עייןרש"יבד"הדליתהבטעות

דהא דבעינן שיהיה המקום שרוצה לקנות תוך שיעור אלפיים וד',

)ועיין לקמן אות קצה( ,והרשב"א כתב לפרש בשם הראב"ד ,כגון

היינו כלפי מקום עמידתו בשעת בין השמשות שהוא זמן קנין

שבשעת שחיטת הזבח הכניס לה ארבעים חלות שנתקדשו לתודה

העירוב ,ואין צריך שיהיה תוך התחום למקום שעומד בשעה

אחרת ,ושחטה עליהן .ובקידושין )נא (.פירש רש"י בד"ה דליתנהו,

שאומר ,והביא שכן משמע בדברי הרמב"ם )פ"ז מעירובין ה"ג(,

שאם שחט תודה על חלות ונתכוין לשחורות ונמצאו לבנות שאינן

ונתקשהבלשוןהשו"ע )ת"טי"א(שכתבמישבאבדרךומכיראילן

אותן שבדעתו] .מבואר מדברי הראב"ד ורש"י בקידושין ,דאם לא

אוגדרבסוףאלפיםדמשמעשםדאזלינןעלמקוםשלהאמירה.

יהיה בטעות אלא מדעת ,תועיל השחיטה לקדש החלות שלא

קצט(גמ' ,טעה ועירב לשתי רוחות וכו' .כתב הרשב"א )לעיל לח(.

הוקדשולשםתודהזו).א.ג[(.

במתניתין דיום טוב הסמוך לשבת ,דקתני אליבא דרבנן דמספקא

קצב(גמ',שם .כתבהרשב"א בשםהראב"ד ,דתודהליתאלחצאין,

להובקדושהאחת,דאינומערביוםאחדלמזרחויוםאחדלמערב,

דהיינודאםאמרתקדושפלגאפלגאלאמהני,והואמשוםדדרשינן

אלאמערבלרוחאחתאואינומערבכלעיקר,ומשמעמהאילישנא

במנחות )עז(:מדכתיבאחדמכלקרבן,דאחדהיינו שלאיטולפרוס,

לט

דרבנן,דאםעשהעירובויוםאחדלמזרחויוםאחדלמערבלאחייל

מסכת עירובין דף נ
יז אייר התשע"ג
עירובוכלל,ובשלמאלרבניחאדהויכמודלאסייםאתריה,דחשיב

מפסיד ,ובדברי רש"י מפורש דאף מביתו מפסיד .ולקמן )ס (.כתב

כמו שעירב בב' מקומות בבת אחת ,ולכך לא קני כלל ,אבל הווי

רש"י בד"ה ואסור כדברי התוס' הנ"ל ,וסותר לדבריו כאן .עוד

דלאכשמואל,ואםכןאמאילאהקשתהמינההגמ'כאןלשמואל,

הוסיף,דמקושייתהגמראהכאמוכחכרש"יכאן,דמשמעבברייתא

ולסייעיה לרב ,ועל כן כתב ,דצריך לפרש אליבא דשמואל הלשון

דמייריבסתםאדםשהואבביתו,ואינימאדבכהאיגונאלאמפסיד

אינו מערב כל עיקר ,היינו שלא חל כמו שחשב שיהיה יום אחד

תחוםביתו,מהמקשיאדרב,דלכךיהבינןליהלילךמאידשיירולו

לכאןויוםאחדלכאן,אבלקניבתרוייהובתורתספקולחומרא,ובא

ב' העירובין כיון דלא עקר דעתו ושביתתו מביתו .וכתב לחלק,

למדודמןהצפוןמודדיןמןהדרום,באלמדודמןהדרוםמודדיןמן

דבנתגלגל עירובו שלא ידע המציאות שהתגלגל אמרינן דאם היה

הצפון.

יודע לא היה עוקר דעתו מביתו ,אבל הכא דלא טעה במציאות,

ר(גמ' ,לימא תהוי תיובתא דרב רב תנא ופליג .הקשה הרמב"ן

ובכונהעירבלב'הרוחות,אםכןבודאינתכויןלעקורדעתומביתו,

במלחמות דלכאורהאינוקושיאאלאאליבאדלישנאבתראדרבה,

)אףעלפישלאידעהדין שלאקונההעירוב(,אבלהקשהדהתוס'

דטעמא דרב משום כלשאינו בזה אחר זה וכו' ,אבל ללישנא קמא

הנ"ללאחילקובהכי.ורבינועקיבאאיגרוהרש"שכתבו,דמקושיית

דרבה ,דטעמא דרב משום דלא מסיים אתריה לא דמי לכאן ,דהרי

הגמרא כאן לא קשיא מידי על התוס' ,דאה"נ לרב לא הפסיד

סיים ב' מקומות ,ואם כן לא היה לגמרא להקשות על רב ולומר

שביתת ביתו ,אבל אמאי מהלך לצפון כעירובו לדרום .דכיון דלא

דתנא הוא ופליג ,אלא להקשות אלישנא בתרא דרבה ,ותירץ דכל

קנו ב' העירובין היה לו להיות כבני עירו ולהלך אלפיים לכל רוח,

דברי רב דלא מסיים אתריה ,היינו משום דסבר דאין אדם קונה

וזוקושייתהגמ'אדרב.

לשביתה שלו שמונה אמות ולפיכך צריך לקנות רק ד' ואינן

רב(בא"ד.וללשוןששמעתיקשיאליוכו'.הקשהרבינועקיבאאיגר

מסויימים,אבלבברייתאחזינןדמציקניבתורתודאישמונהאמות,

דבפשטות ניחא קושיית הגמ' גם לפי לישנא בתרא ,דבשלמא

אפילו בב' מקומות חלוקין ,ויש לו שביתה כאן וכאן למקום הראוי

לשמואל כשעירב במקום שאינו מסויים לא הפסיד מקום שביתה

לשניהן ,ואם כן גבי אילן נמי יקנה גם ד' אמות דלצפון ,וגם ד'

ומספיקאיהבינןליהאוממקומואוממקוםשאמרולחומרא,

לגמרי,

אמותדלדרום,ויזכהבתחוםהראוילשניהםבלבד.

וניחא הברייתא דקתני דאזיל לחומרא לצפון ולדרום] .דהיינו

רא(רש"יד"הלימא .דאילרבאפילולאמיצעואתהתחוםלאיזוז

לחומרא כב' העירובין וכביתו[ ,אבל לרב דבמקום שאינו מסויים

ממקומודבביתולארצהלקנותוכו'.הקשההמהרש"א,דתוס'לעיל

מפסידתחוםמקומולגמריהוהליהלמימרדלאיזוזממקומו,וממש

)מט(:ד"הואפילוהוכיחוממתניתיןדנתגלגלעירובו,דבעומדבעירו

כמו ללשון ראשון] .ובהגהות הרש"ש ורבי אלעזר משה הורביץ

לא מפסיד תחום ביתו אם לא קנה עירובו ,דדוקא בבא בדרך

פירשו כוונת רש"י דתיקשי אדשמואל נמי מסברא ועיי"ש.

מ

