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    """"ַהָּדרַהָּדרַהָּדרַהָּדר""""    ––––ו' ו' ו' ו' פרק פרק פרק פרק     ביןביןביןביןעירועירועירועירומסכת מסכת מסכת מסכת 
        סב, אסב, אסב, אסב, א    ––––סא, ב סא, ב סא, ב סא, ב  .1

ָנה     ִמׁשְ

ָחֵצר,  ר ִעם ַהּגֹוי ּבְ   ַהּדָ
ֵעירּובאֹו ִעם ִמ  ֵאינֹו מֹוֶדה ּבָ   ֲהֵרי ֶזה אֹוֵסר ָעָליו.   - י ׁשֶ

ן ַיֲעקב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְרֵאִלים אֹוְסִרין זֶ  ,אֹוֵסר וֹ ְלעֹוָלם ֵאינ ֵני ִיׂשְ הּו ׁשְ ּיְ    .ה ַעל ֶזהַעד ׁשֶ

  

ְמִליֵאלָאַמר  ן ּגַ   : ַרּבָ
ַלִים,  ירּוׁשָ בֹוי ּבִ ּמָ נּו ּבְ ר ִעּמָ ָהָיה ּדָ ְצדֹוִקי ֶאָחד ׁשֶ ה ּבִ   ַמֲעׂשֶ

א:    ְוָאַמר ָלנּו ַאּבָ
ּלֹ בֹוי, ַעד ׁשֶ ִלים ַלּמָ   ֶיֱאֹסר ֲעֵליֶכם. וְ א יֹוִציא ַמֲהרּו ְוהֹוִציאּו ֶאת ַהּכֵ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  ָלׁשֹון ַאֵחר: ּבְ 

ּלֹ בֹוי, ַעד ׁשֶ ּמָ   . א יֹוִציא ְוֶיֱאֹסר ֲעֵליֶכםַמֲהרּו ַוֲעׂשּו ָצְרֵכיֶכם ּבַ
  

ָמָרא            סב,א              ּגְ

ר ָאִביןְיֵתיב  ֵיי ּבַ ר ָאִביןוְ  ַאּבַ ֵיי, ִויֵתיב ַרב ִחיָנָנא ּבַ ְייהּו,  ַאּבַ ּבַ   ּגַ
י ֵמִאיר ָקָס  ָלָמא ַרּבִ ׁשְ יָרה,  :ַברְוָיְתֵבי ְוָקָאְמִרי: ּבִ ָמּה ּדִ יַרת ּגֹוִים ׁשְ   ּדִ

ֵרי.  ָנא ּתְ ָנא ַחד ְוָלא ׁשְ   ְוָלא ׁשְ
ן ַיֲעקֹ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ א ַרּבִ    ?ב ַמאי ָקָסַברֶאלָּ

יָרה    :ִאי ָקָסַבר ָמּה ּדִ יַרת ּגֹוי ׁשְ   ֲאִפיּלּו ַחד ַנִמי ִניְתַסר!  -ּדִ
יָרה  ָמּה ּדִ ֵרי ַנִמ  -ְוִאי לֹא ׁשְ   י ָלא ִניְתַסר! ֲאִפיּלּו ּתְ

  
ֵייָאַמר ְלהּו    : ַאּבַ

י ֵמִאיר יָרה? :ְוָסַבר ַרּבִ ָמּה ּדִ יַרת ּגֹוי ׁשְ    !ּדִ
   :ְוָהַתְנָיא

ל ּגֹוי " ֵהָמה - ֲחֵצירֹו ׁשֶ ל ּבְ ִדיר ׁשֶ    !"ֲהֵרי הּוא ּכְ
  

י ָעְלָמא  כּולֵּ א: ּדְ   ֶאלָּ
יָרה,  ָמּה ּדִ יַרת ּגֹוי לֹא ׁשְ   ּדִ

ְגֵזיָרה  ְלֵגיְוָהָכא ּבִ יו ָקא ִמיּפְ ֲעׂשָ א ִיְלַמד ִמּמַ ּמָ   :ׁשֶ
ן ַיֲעקֹ  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ הוּ ַרּבִ ְזרּו ּבְ ָדְייֵרי ּגָ ִכיִחי ּדְ ׁשְ ֵרי ּדִ ִמים, ּתְ ִפיכּות ּדָ ְ גֹוי ָחׁשּוד ַאׁשּ יָון ּדְ    .ב ָסַבר: ּכֵ

ִכיַח , ַחד ָנן -  ָלא ׁשְ יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ    .לֹא ּגָ
י ֵמִאיר ָסַבר: זִ  ִמְקֵרי ְוָדֵייר. ְוַרּבִ   יְמִנין ּדְ

ְמקֹום ּגֹוי,  ָנן: ֵאין ֵעירּוב מֹוִעיל ּבִ   ְוָאְמרּו ַרּבָ
יר.  ּכִ ׂשְ ּיַ ְמקֹום ּגֹוי, ַעד ׁשֶ יּטּול ְרׁשּות מֹוִעיל ּבִ   ְוֵאין ּבִ

  ְוגֹוי לֹא מֹוַגר. 
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
ְלָמא ָאֵתי ְלַאֲחזּוֵקי ּבִ  ָסַבר: ּדִ ּום ּדְ   ְרׁשּותֹו, ִאיֵליָמא ִמׁשּ

ֲאַמר ֵעיַנן.  :ָהִניָחא ְלַמאן ּדַ ִריָאה ּבָ ִכירּות ּבְ   ׂשְ
ֲאַמר א ְלַמאן ּדַ א ְלֵמיַמר?  :ֶאלָּ ֵעיַנן, ַמאי ִאיּכָ ִכירּות ְרעּוָעה ּבָ   ׂשְ

ִאיְתַמר    :ּדְ
א   ָאַמר:  ַרב ִחְסּדָ

ִריָאה.  ִכירּות ּבְ   ׂשְ
תוְ  ׁשֶ   ָאַמר:  ַרב ׁשֵ

ִכירּות ְרעּוָעה    !ׂשְ
  

ִריָאה"ַמאי  "?ְרעּוָעה"אי ַמ    ? "ּבְ
ִריָאה   ִאיֵליָמא:   ְפרּוָטה, ּבִ  -ּבְ

  רש"י
  מתי' 

הדר עם העכו''ם או עם מי שאיו 
. כותי כדאמר בפרק מודה בעירוב

   בכל מערבין (דף לא:):
ביתו לחצר עד . לטלטל מאוסר עליו

שישכור הימו רשות שיש לו 
   בחצר:

. דרין בב' עד שיהו ב' ישראלים
בתים ואוסרין זה על זה ובאין 
לערב בייהן הכרי אוסר עליהן 
אבל על היחיד איו אוסר ובגמרא 

   מפרש . טעמא:
. קסבר ר''ג מעשה בצדוקי אחד

צדוקי איו כעכו''ם ולא דמי לכותי 
רים גמורים דגרי אריות הן ואים ג

אבל צדוקי ישראל הוא והפך 
למיות ואיו מודה בתורה שבעל 
פה כיון דישראל הוא יכול לבטל 

   רשותו בלא שום שכירות:
מעשה בצדוקי שהיה דר עמו 

   . וביטלו רשותו:במבוי
ואמר לו אבא מהרו והוציאו 

. והחזיקו בו כיון כליכם למבוי
דקדש היום מיד כדי שלא יחזור 

   בו:
. כליו תחילה ויחזור שלא יוציא עד

ויחזיק ברשותו ויאסור עליכם 
וש''מ דאיו ככרי דאי אגירו מייה 
היכי מצי למהדר אע''ג דמפיק לא 

   אסר דהא קיט דמי:
. מבעוד מהרו ועשו צרכיכם במבוי

יום דבשבת לא מהי לכו האי 
ביטול שמא יוציא ויאסור עליכם 
דקסבר רבי יהודה אע''ג דהחזיקו 

י מבוי במבוי תחילה מצי ב
  לאהדורי ביה:

  
  גמ' 

 . ישראל יחידי דר עמו:לא שא חד
. ויש לו רשות בחצר שמה דירה

ומצא ישראל המוציא לחצר 
מביתו שהוא מיוחד לו מוציא 
מרשות לרשות ורבן גזרו שלא 
להוציא מרשות לרשות בלא עירוב 

   דלמא אתי לאפוקי מרה''י לרה''ר:
. ואין לו המההרי הוא כדיר של ב

כח לאסור ור''מ קאמר לה לקמן 
בברייתא בשמעתין ורמין מתי' 
עלה ומוקמין בדליתיה וישראל 
אפי' כי ליתיה אוסר אלמא דירת 

   עכו''ם לאו שמה דירה:
. אלא אלא דכ''ע לאו שמה דירה

משום גזרה שמא ילמוד ישראל 
מעשיו של עכו''ם הטריחוהו 
והפסידוהו חכמים לישראל הדר 

מו כדי שיקשה בעייו ליתן שכר ע
בכל שבת ושבת ויצא משם ובההיא 
גזרה פליגי ר''מ ור''א בן יעקב אי 
גזרין ליה על ישראל יחיד הדר עם 

   העכו''ם או לא:
ר''א סבר כיון דעכו''ם חשוד על 

. לא שכיח יחידי שפיכות דמים
דדייר בהדיה ומילתא דלא שכיחא 
 לא גזור בה רבן ור''מ סבר יחידי

מי זימין דדייר ומש''ה אמור רבן 
   אין עירוב מועיל כו':

. לא יהא רוצה ועכו''ם לא מוגר
   לשכור ויצא ישראל זה משם:

   . לא מוגר עכו''ם:מאי טעמא
. חזקה שיתה ישראל עמו בריאה

   למלאות כל המבוי כלים אם ירצה:
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רּוָטה.  -ְרעּוָעה  ֶוה ּפְ ָ חֹות ִמׁשּ   ּפָ
ֲאַמר א ְלַמאן ּדַ רּוָטה לֹא? :ִמי ִאיכָּ ֶוה ּפְ ָ ָפחֹות ִמׁשּ    !ִמּגֹוי ּבְ

ַלח  ּיֹוֵריְוָהא ׁשָ ר ּגִ י ַיֲעקב ּבַ ַרּבִ י ִיְצָחק ּבְ ֵמ  ַרּבִ ְ י יֹוָחָנןּדְ יּה ִמׁשּ   : ַרּבִ
רּוָטה.  ֶוה ּפְ ָ ָפחֹות ִמׁשּ ֹוְכִרין ִמן ַהּגֹוי ֲאִפיּלּו ּבְ ׂשּ   ֱהוּו יֹוְדִעין ׁשֶ

אְוָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
רּוָטה.  ֶוה ּפְ ָ חֹות ִמׁשּ ן נַֹח ֶנֱהָרג ַעל ּפָ   ּבֶ

בֹון ָ ן ְלִהׁשּ    !ְולֹא ִניּתָ
  

  א: ֶאלָּ 
ִריָאה" מֹוַהְרֵקי ְוַאּבֹוְרַגֵני,  -  "ּבְ   ּבְ
לֹא מֹוַהְרֵקי ְוַאּבֹוְרַגֵני -  "ְרעּוָעה"   .ּבְ

  
ֲאַמר ֵעיַנן.  :ָהִניָחא ְלַמאן ּדַ ִריָאה ּבָ ִכירּות ּבְ   ׂשְ

ֲאַמר א ְלַמאן ּדַ ֵעיַנן :ֶאלָּ ִכירּות ְרעּוָעה ּבָ א ְלֵמיַמר - ׂשְ    ?ַמאי ִאיּכָ
  

יׁש ּגֹוי  ,ֲאִפיּלּו ָהִכי ִפים, ְוָלא מֹוַגרלִ ָחׁשֵ   .ְכׁשָ
  
  
  

  רש"י
. דהיא מז' בן ח הרג על הגזל

מצות כדאמר בד' מיתות 
הדרין (דף ו.) ואמר אזהרה בס

שלהן זו היא מיתתן ואשמועין 
ר' יוחן דעכו''ם לא מחיל אפילו 
אפחות משוה פרוטה והוי גזל 

  לדידהו:
. דגבי ישראל לא יתן להישבון

כתיב והשיב את הגזלה אבל 
בכרי לא כתיב השבה הלכך 

   כיון שעבר הרג ואיו משלם:
. למלאות במוהרקי ואבורגי

פסלין וקתידראות אם החצר בס
   ירצה:
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        בבבב- - - - סב, אסב, אסב, אסב, א .2
  ּגּוָפא: 

ל ּגֹוי " ֵהָמה,  - ֲחֵצירֹו ׁשֶ ל ּבְ ִדיר ׁשֶ   ֲהֵרי הּוא ּכְ
ים ְלָחֵצר.  תִּ ים ּוִמן ּבָ ֵנס ּוְלהֹוִציא ִמן ָחֵצר ְלָבתִּ ר ְלִהּכָ   ּומּותָּ

ָרֵאל ֶאָחד  ם ִיׂשְ   אֹוֵסר,  - ְוִאם ֵיׁש ׁשָ
ְבֵרי  י ֵמִאירַר ּדִ   .  ּבִ

ן ַיֲעקֹב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְרֵאִלים אֹוְסִרים ֶזה ַעל ֶזה ,ְלעֹוָלם ֵאינֹו אֹוֵסר ֵני ִיׂשְ הּו ׁשְ ּיְ   ."ַעד ׁשֶ

  
   :ָאַמר ָמר   סב,ב

ל ּגֹוי " ֵהָמה - ֲחֵצירֹו ׁשֶ ל ּבְ ִדיר ׁשֶ   . "ֲהֵרי הּוא ּכְ
  

ַנן    :ְוָהא ֲאַנן ּתְ
ר ִעם ַהּגוֹ " ָחֵצר ַהּדָ   ! "ֲהֵרי ֶזה אֹוֵסר ָעָליו - י ּבֶ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ִאיֵתיּה.  -ָהא    ּדְ
ֵליֵתיּה  –ָהא     .ּדְ

  
    ?ּוַמאי ָקָסַבר

יָרה :ִאי ָקָסַבר ָמּה ּדִ ָעִלים ׁשְ לֹא ּבְ יָרה ּבְ    !ֲאִפיּלּו ּגֹוי, ַנִמי ִניְתַסר - ּדִ
ָמּה  :ְוִאי ָקָסַבר ָעִלים לֹא ׁשְ לֹא ּבְ יָרה ּבְ ָרֵאל ַנִמי לֹא ִניְתַסר! ּדִ יָרה, ֲאִפיּלּו ִיׂשְ    ּדִ

  
ָעִלים :ְלעֹוָלם ָקָסַבר לֹא ּבְ יָרה ּבְ יָרה.  -  ּדִ ָמּה ּדִ   לֹא ׁשְ

ִכי ִאיֵתיּה  ָרֵאל, ּדְ   ָאַסר.  -ְוִיׂשְ
י ֵליֵתיּה  ָנן.  -ּכִ יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ   ּגָ

ִכי ִאיֵתיּה  א ִיְלַמד ִמ  -ּגֹוי, ּדְ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ יו. ּגְ ֲעׂשָ   ּמַ
י ִאיֵתיּה    ָאַסר,  -ּכִ
י ֵליֵתיּה     .לֹא ָאַסר -ּכִ

  
   !?"ִכי ֵליֵתיּה, ָלא ָאַסר"וְ 

   :ְוָהְתַנן
ִעיר ַאֶחֶרת, " ּבֹות ּבְ יתֹו ְוָהַלְך לֹו ִלׁשְ יַח ֶאת ּבֵ ּנִ   ַהּמַ

ָרֵאל     ,אֹוֵסר –ֶאָחד ּגֹוי ְוֶאָחד ִיׂשְ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   ! (עירובין פו.) "ַרּבִ

  
יֹוֵמיּה.  ָאֵתי ּבְ   ָהָתם ּדְ

  
  
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ן ַיֲעקֹ  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ   ב. ֲהָלָכה ּכְ

  
  ָאַמר:  ַרב הּוָנאוְ 

ן ַיֲעקֹב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ    .ִמְנָהג ּכְ
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ן ַיֲעקֹ  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ   ב. ָנֲהגּו ָהָעם ּכְ
  
  

  רש"י
. אע''ג שסתם חצירו של עכו''ם

חצירות פתוחין לתוכן בתים הרבה 
אין רשות כרי חלוקה להיחשב 
רשות לכל אחד ואחד לבדו דדירת 
עכו''ם לא שמה דירה וישראל 
שאיו דר עמהן שכס לאחד מן 
הבתים בשבת מותר להוציא מן 
הבתים לחצר ולא הוי מוציא 

המיוחדת לעכו''ם זה  מרשות
   לרשות שהיא לכולן:

. דר עמהן ואם יש שם ישראל אחד
אוסר על כל ישראל להוציא מן 

   הבתים לחצר מפי שהיא כחצירו:
ר''א בן יעקב אומר עד שיהו שי 

. דרין בשי בתים ישראלים
ואוסרין זה על זה רשות העכו''ם 
חלוקה מהן ואוסר העכו''ם על 

בתי העכו''ם בתיהם והן אוסרין על 
מלהוציא לחצר דשויוה רבן 
לדירת עכו''ם דירה כדאמר לעיל 
אבל בישראל יחידי לא שויוה רבן 
לדירת עכו''ם דירה ולא הוה אוסר 
על ביתו של ישראל ולא ישראל 
אוסר על ביתו שאין חילוק רשות 

  בעכו''ם:
. אמר מר הרי הוא כדיר של בהמה

דכרי לא אסר מידי וכי דייר 
ביה קאמר ר' מאיר ישראל ג

דישראל אוסר על ביתו של עכו''ם 
אבל עכו''ם איו אוסר על ביתו של 

   ישראל והתן כו':
. לעכו''ם לא אסר ואם הא דליתיה

יש שם ישראל אחר אוסר על ביתו 
   של עכו''ם ואפי' ליתא לישראל:

ה''ג לעולם קסבר דירה בלא 
. וישראל בעלים לאו שמה דירה

ם דירה דכי איתיה אסר. משו
   דדירת ישראל שמה דירה:

. משום כי כי ליתיה גזרו רבן
איתיה אבל עכו''ם דאפילו כי 
איתיה לאו שמה דירה אלא משום 

   שמא ילמד כו':
. שהלך למקום קרוב דאתי ביומיה

ויבא בו ביום ואי שרית להו קודם 
שיבא מטלטלי מי אחר שיבא ולא 
מסקי אדעתייהו: ל''א הכי גרסין 

ם ישראל אחר שדר ואם יש ש
ישראל עם ישראל אחר בבית אחד 
הרי זה העכו''ם אוסר עליו דהכי 
שכיח דדייר ורישא דקתי הרי הוא 
כדיר של בהמה בישראל הדר יחידי 
עמו דלא שכיח דדייר ואתא ר' 
אליעזר למימר עד שיהו דרין בשי 
בתים ומשום הכי מותבין לר''מ 
וביחידי לא אסר והתן כו' ואי 

לומר כן דהא משין הא אפשר 
דאיתיה הא דליתיה וכיון דבליתיה 
מוקמין לה כי יש שם ישראל אחר 
דר עם חבירו בבית מאי טעמא 
אסר עכו''ם ועוד דבתוספת' (פ''ה) 
הכי גרסין ואם יש שם ישראל 
אחר הרי זה אוסר מפי שהוא 
כחצירו ואי האי אוסר בעכו''ם 
קאמר מאי מפי שהוא כחצירו 

טעמא משום שמא ילמד ועוד הא 
   הוא:

. דדרשין לה בפירקא הלכה
   ברבים:

. בפירקא לא דרשין אבל מהג
אורויי מורין לה בבא לישאל ומאן 
דאמר הגו אורוי מי לא מורין 

   אבל אי עבדי לא מחין בידייהו:
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        סג, אסג, אסג, אסג, א    ––––סב, ב סב, ב סב, ב סב, ב  .3
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ
ן ַיֲעקֹ  :ָקְייָמא ָלן י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַנת ַרּבִ   .ַקב ְוָנִקי -ב ִמׁשְ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ן ַיֲעקֹב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ   .ֲהָלָכה ּכְ
  
  

ְמקֹום ַרּבֹו?    ַמהּו ְלאֹורּוֵיי ּבִ
  

  יּה: ָאַמר לֵ 
ַע  כּוְתָחא ּבְ יֲעָתא ּבְ אִמיֵניּה ֵמ  140יֲאִפיּלּו ּבֵ ֵני  ַרב ִחְסּדָ ל ׁשְ   , ְולֹא אֹוֵרי. ַרב הּוָנאּדְ ּכָ

  
י ַיֲעקֹ ָאַמר ֵליּה  אַרּבִ ר ַאּבָ ֵייְל  ב ּבַ   : ַאּבַ

ְכִתיָבא ּוַמְנָחא.  ֲעִנית ּדִ ת ּתַ גֹון ְמִגלַּ   ּכְ
י ַרּבֵ ַאְתֵריּה ּדְ   ּה? ַמהּו ְלאֹורּוֵיי ּבְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 
  : ַרב יֹוֵסףָהִכי ָאַמר 

עּו ִמיֵניּה ֵמ  כּוְתָחא ּבָ יֲעָתא ּבְ אֲאִפיּלּו ּבֵ ֵני  ַרב ִחְסּדָ ל ׁשְ    .ְולֹא אֹוֵרי ַרב הּוָנאּדְ כָּ
  

א ֵני  ַרב ִחְסּדָ ׁשְ ַכְפִרי ּבִ   .ַרב הּוָנאּדְ אֹוֵרי ּבְ
  

ַאְרגֵּ אֹוֵרי ּבְ  ַרב ַהְמנּוָנא   סג,א א ּדְ ֵני ַחְרּתָ ׁשְ אּדְ ז ּבִ    .ַרב ִחְסּדָ
  

ָבֶבל.  ָרִביָנא יָנא ּבְ   ַסר ַסּכִ
  

יָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
   ?ַמאי ַטְעָמא ֲעַבד ָמר ָהִכי

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

ֵני  ׁשְ ז ּבִ ַאְרּגֵ א ּדְ ַחְרּתָ א! ּדְ ְוָהא ַרב ַהְמנּוָנא אֹוֵרי ּבְ   ַרב ִחְסּדָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
   "ָלאו אֹוֵרי" ִאְתַמר.

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  ִאיְתַמר "אֹוֵרי", 
   .ְוִאְתַמר "ָלא אֹוֵרי"

ֵני  ׁשְ יּה  ַרב הּוָנאּדְ ּבִ   לֹא אֹוֵרי, ּדְ הּוא  -ַרּבֵ
ֵני  ׁשְ אְואֹוֵרי ּבִ יֵליּה ֲהָוה. ּדְ , ַרב ִחְסּדָ   ַתְלִמיד ָחֵבר ּדִ

ָמר ֲאָנא.  ְלִמיד ָחֵבר ּדְ   ַוֲאָנא ַנִמי ּתַ
  
  

                                                             
 הגהות הב"ח, רי"ף, רא"ש.  140

  רש"י
. ביבמות פ' החולץ קיימא לן

בסופיה (דף מט:) משת ר' 
כלומר אליעזר בן יעקב קב וקי 

במקומות מועטין מוזכר במשה 
אבל קי הוא. דהלכה כמותו 
בכל מקום והכא אמר שמואל 
דהלכה כמותו ומשמע דפשיטא 

  לן דהכי הילכתא:
מהו לאורויי תלמיד במקום 

. כיון דלא תליא בסברא רבו
ומילתא פשיטא היא שרי או 

   דילמא חוצפא הוא:
   . ביצה לאוכלה:ביעתא
דחלבא  . שיש בו יסיוביביעתא

   דמלתא פשיטא הוא:
. אם בעו מייה מרב חסדא

מותר אם אסור ולסותו היה 
   מתכוין אם יורה במקום רבו:

   . בשי דרב הוא רביה:ולא אורי
כגון מגלת תעית דכתיבא 

. אלו ימים אסורין ומחא
להתעות להכי קט מגילת 
תעית שלא היתה דבר הלכה 
כתובה בימיהן אפילו אות אחת 

מגילת תעית ולהכי קרי חוץ מ
   לה מגלה:

. שם מקום ולא היה בכפרי
מקומו של רב הוא ומקומו 

  בפומבדיתא ושתיהן בבבל:
   . שם העיר:חרתא
. שם האיש שבאה והוה דארגז

אמגושי כך ראיתי בתשובת 
   הגאוים:
. בדק סכין לטבח ולא סר סכיא

אמרו להראות סכין לחכם אלא 
מפי כבודו של חכם ומצא 

ביא וטל לו עטרת כבוד העיר ר
ורב אשי רבו במתא מחסיא הוה 

   והיא מבבל:
דהא רב המוא אורי בחרתא 

. הואיל ולא היה רבו דר דארגז
בה אע''פ שהיתה בבבל ואי לא 
הוריתי במתא מחסיא שהיא 

   מקומך:
. חכם כמותו אלא תלמיד חבר

   שלמד ממו דבר אחד או יותר:
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        סג, אסג, אסג, אסג, א .4
  : ָרָבאָאַמר 

יּה  ַנן ָחֵזי ְלַנְפׁשֵ    .צּוְרָבא ֵמַרּבָ
  

יָנא ְוָקא ַמֲחֵוי ֵליּה  ָרִביָנא ִזיְכֵניּה ַסּכִ ּפְ    .ִאיְקַלע ִלְמחֹוָזא, ַאְייִתי אּוׁשְ
יּה לְ    . ָרָבאָאַמר ֵליּה: ִזיל ַאְמִטּיֵ

ֲאַמר  ַנן ָחֵזי ְלַנְפׁשֵ צּוְרָב  :ָרָבאָאַמר ֵליּה: ָלא ָסַבר ָמר ָהא ּדַ    ?!יּה א ֵמַרּבָ
ן ְזִביָנא.    ָאַמר ֵליּה: ֲאָנא ִמיְזּבַ

  
י אלעזר מהגרוניאזיל"א להני"א  :(סימן   ). רב אחא בר יעקב, ויעק"ב רב אחא בר איקא, איק"א רב אבא בר תחליפאמחלי"ף  ,ַרּבִ

  
י ֶאְלָעָזר ֵמַהְגרֹוְנָיא ֲחִליָפא 141אָח ַרב ַא וְ  ַרּבִ ר ּתַ   , ַרב ִאיָקאּדְ ֵריּה ַרב ַאָחא בְּ ִאיְקְלעּו ְלֵבי  ּבַ

ַאְתֵריּה  ר ַיֲעקֹבּדְ ּבְ   . ַרב ַאָחא ּבַ
ֵעי  ֵריּה ּבָ א ַרב ִאיָקאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ יְלּתָ    .ְלֶמיֱעַבד ְלהּו ִעיְגָלא ּתִ

יָנא ְוָקא ַמֲחֵוי ְלהּו.    ַאְייִתי ַסּכִ
ֲחִליָפאָאַמר ְלהּו  ר ּתַ   : ָלא ֵליחּוׁש ֵליּה ְלָסָבא? ַרב ַאָחא ּבַ

י ֶאְלָעָזר ֵמַהְגרֹוְנָיאר ְלהּו ָאַמ  יּה.  :ָרָבא: ָהִכי ָאַמר ַרּבִ ַנן ָחֵזי ְלַנְפׁשֵ   צּוְרָבא ֵמַרּבָ
   .ַרב ֶאְלָעָזר ֵמַהְגרֹוְנָיאִאיֲעִניׁש ְו  ,ֲחֵזי

  
  : ָרָבאְוָהָאַמר 

יּה!  ַנן ָחֵזי ְלַנְפׁשֵ   צּוְרָבא ֵמַרּבָ
  

ְכבֹודֹו.  ַאְתִחילּו ּבִ אֵני ָהָתם ּדְ   ׁשָ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ
אֵני  ר ַיֲעקֹ ׁשָ    .מּוְפָלגדּ  בַרב ַאָחא ּבַ

  
  

  : ָרָבאָאַמר 
ֵמיוּ  יר ּדָ ּפִ ָפָניו ׁשַ י ֵמִאיּסּוָרא ֲאִפיּלּו ּבְ    .ְלַאְפרֹוׁשֵ

  
יּה  ָרִביָנא יּדְ ֲהָוה ָיֵתיב ַקּמֵ   , ַרב ַאׁשִ

ָקא ֲאַסר ֵליּה ַלֲחָמֵריּה  ְבָרא ּדְ ָתא.  ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ ּבְ ׁשַ א ּבְ ִציְנּתָ   ּבְ
יּה.  ח ּבֵ ּגַ יּה ָקָלא, ְוָלא ַאׁשְ   ְרָמא ּבֵ

א.  ְמּתָ ׁשַ ְבָרא ּבְ   ָאַמר ֵליּה: ֶליֱהֵוי ַהאי ּגַ
ַאְפָקרּוָתא?  א ּכְ ְווָנא, ִמי ִמְתַחּזָ י ַהאי ּגַ   ָאַמר ֵליּה: ּכִ

בּוָנה ְוֵאין ֵעָצה ְלֶנֶגדָאַמר ֵליּה:    , (משלי כא, ל) ה'" "ֵאין ָחְכָמה ְוֵאין תְּ
ם  ֵ ׁש ּבֹו ִחיּלּול ַהׁשּ ּיֵ ל ָמקֹום ׁשֶ בֹוד ָלַרב -ּכָ    .ֵאין חֹוְלִקין כָּ

  
  
  
  

                                                             
 ע"פ מסורת הש"ס. 141

  רש"י
לשחוט בו . בודק סכין לפשיה

הוא עצמו בהמה שלו ואין צריך 
   להראות לרבו:

   . אתריה דרבא:למחוזא
. כי אכילא אא מיזבן זביא

מהאי בישרא בדמי אא זבין לה 
מיך הלכך לאו . לפשאי אלא 

   כשאר טבחא הוית לי:
. גדל שליש ואז עגלא תילתא

הוא עומד בעיקר טעם בשרו 
כדתן (ב''מ דף סח.) ומגדלין 

עד שיהו משולשין אותן 
ואמרין מי (שם דף סט.) מותר 
שליש בשכרך אלמא אורחיה עד 
שליש ל''א שלישי לבטן וקשה 
לי הא דאמר בעלמא (סהדרין 
דף סה:) רב חיא ורב אושעיא 
הוו עסקי בספר יצירה וכל מעלי 
שבתא איברי להו עגלא תילתא 
דהתם מאי שלישי לבטן איכא 

   הא לא היה בבטן מעולם:
. לרב אחא בר ליחוש לסבא לא

   יעקב ובתמיהה קאמר:
. מאחר שאמר דאתחילו בכבודו

לו דיחוש לסבא והתחילו לדבר 
   בכבודו לא היה לו לזלזל בדבר:

ואב''א שאי רב אחא בר יעקב 
. הרבה מאד היה זקן דמפליג
   וחכם:

. ראה ולאפרושי מאיסורא
תלמיד אדם רוצה לעבור עבירה 

לתלמיד ורבו שם ושותק מותר 
   לקפוץ ולגעור:

. בדקל ואין משתמשין בציתא
  באילן משום שבות:

. רביא לרב אשי הא אמר ליה
מילתא דעבידת קמך השתא מי 
   הויא אפקירותא חוצפה או לא:

. אין תורת חכמה אין חכמה וגו'
וכבוד ותבוה ויועץ עומדת כגד 

  חילול השם:
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        סג, אסג, אסג, אסג, א .5
  : ָרָבאָאַמר 

ָפָניו    ָאסּור,  -ּבְ
יב ִמיָתהוְ     .ַחּיָ

ּלֹ ָפָניו ׁשֶ   ָאסּור,   - א ּבְ
יב ִמיָתה.    ְוֵאין ַחּיָ

  
ּלֹ"וְ  ָפָניוׁשֶ    ?!לֹא – "א ּבְ

   :ְנָיאְוָהא ּתַ 
י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְפֵני מֹ  הֹורּו ֲהָלָכה ּבִ ֵני ַאֲהֹרן ַעד ׁשֶ ן.לֹא ֵמתּו ּבְ ה ַרּבָ    ׁשֶ
רּוׁש     ?ַמאי ּדְ

ַח  ְזּבֵ ֵני ַאֲהרן ֵאׁש ַעל ַהּמִ    .(ויקרא א, ז) 142""ְוָנְתנּו ּבְ
ָמִים,  ָ ָהֵאׁש יֹוֶרֶדת ִמן ַהׁשּ י ׁשֶ   ָהִביא ִמן ַהֶהְדיֹוט. ְל ִמְצָוה ָאְמרּו: ַאף ַעל ּפִ

ְלִמיד ֶאָחד ָהָיה לֹו ְל וְ  י ֱאִליֶעֶזרתַּ ָפָניו. ַרּבִ הֹוָרה ֲהָלָכה ּבְ   , ׁשֶ
י ֱאִליֶעֶזרָאַמר  ּתֹו:  ַרּבִ לֹום ִאׁשְ א ׁשָ   ְלִאיּמָ

ָנתֹו.  ָנתֹו, ְולֹא הֹוִציא ׁשְ ֵמיהַּ ֲאִני ִאם יֹוִציא ֶזה ׁשְ   תָּ
ה?    ָאְמָרה לֹו: ָנִביא ַאתָּ

ן ָנִביא ָאֹנִכי, ָאַמ    ר ָלּה: לֹא ָנִביא ָאנִֹכי ְולֹא ּבֶ
יב ִמיָתה ְפֵני ַרּבֹו ַחּיָ ל ַהּמֹוֶרה ֲהָלָכה ּבִ ַלִני: ּכָ ְך ְמקּוּבְ א ּכָ   . "ֶאּלָ

ר ָחָנהְוָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
מֹו,  ן ּגּוְרָיא ׁשְ ְלִמיד ְיהּוָדה ּבֶ   אֹותֹו ּתַ

לְֹוָהָיה ָר  נּו ׁשָ ְרָסאֹותחֹוק ִמּמֶ    !ׁש ּפַ
  

ָפָניו ֲהָוה.    ּבְ
  

לֹ נּו ׁשָ ְרָסאֹות ָקָאַמרְוָהא ָרחֹוק ִמּמֶ    !ׁש ּפַ
  

ה? ם ָאִביו ָלּמָ מֹו ְוׁשֵ    !ְוִליַטֲעִמיְך ׁשְ
ּלֹ א ׁשֶ ל ָהָיהֶאלָּ    .א ּתֹאַמר ָמׁשָ

  
  

                                                             
ַח ְוָעְרכּו ֵעִצים ַעל הָ  142 ְזּבֵ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֵאׁש ַעל ַהּמִ  ֵאׁש ְוָנְתנּו ּבְ

  רש"י
. להורות וחייב בפיו אסור
שמים והא דרבא מיתה בידי 

לאו לאפרושי מאיסור קאי אלא 
   על הבא לישאל:

. והאי דקתי רחוק בפיו הוה
ממו שהיה רחוק מקומו 
ממקום רבו שלש פרסאות 

   ומיהו כי אורי קמיה אורי:
. ואי והא רחוק ממו קאמר

הוראה לאו רחוק ממו הוה 
מאי אתא רבי יוחן 
לאשמועין: צפתי אמרתך 

ות במקום כסתי דברי מלהור
   שאהא חוטא עליהן:
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        בבבב- - - - סג, אסג, אסג, אסג, א .6
אָאַמר   ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָח ָאַמר  ַרּבִ   : ָנןַרּבִ

ל ַהּמֹוֶרה ֲה  ְפֵני ַרּבוֹ ּכָ יׁשֹו ָנָחׁש,  - ָלָכה ּבִ   ָראּוי ְלַהכִּ
ֱאַמר ּנֶ ַרְכֵאל ַהּבּוִזי ַוּיֹאַמר ָצִעיר ֲאִני ְלָיִמים  :ׁשֶ ַען ֱאִליהּוא ֶבן ּבַ י... "ַוּיַ ן ָזַחְלתִּ   , (איוב לב, ו) 143"ַעל כֵּ

  . כד)(דברים לב,  144"ִעם ֲחַמת זֲֹחֵלי ָעָפר" :ּוְכִתיב
  

י ֲחִניָנאָאַמר  ְזֵעיִרי   : ַרּבִ
  חֹוֵטא,  :ִנְקָרא

ֱאַמר ּנֶ י ִאְמָרֶתָך ְלַמַען לֹא ֶאֱחָטא ָלְך" :ׁשֶ י ָצַפְנתִּ ִלּבִ   . (תהילים קיט, יא) "ּבְ
  

  ָרֵמי:  ַרב ַהְמנּוָנא
י ִאְמָרֶתָך" :ֶנֱאַמר י ָצַפְנתִּ ִלּבִ   . (תהילים קיט, יא) "ּבְ
ְרתִּ  :ּוְכִתיב ַ ׂשּ ָקָהל ָרב""ּבִ   ! (תהילים מ, י) 145י ֶצֶדק ּבְ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן  ים,  -ּכָ ִאיִרי ַקּיָ ִעיָרא ַהּיָ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ
אן  ים.  -ּכָ ִאיִרי ַקּיָ ֵאין ִעיָרא ַהּיָ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ

  
אָאַמר  ר ַזְבּדָ א ּבַ י ַאּבָ   : ַרּבִ

נֹוָתיו ְלכֵֹהן ֶאָחד  ל ַהּנֹוֵתן ַמּתְ   עֹוָלם. ֵמִביא ָרָעב לָ  -ּכָ
ֱאַמר:  ּנֶ ִאִרי ָהָיה כֵֹהן ְלָדִוד"ׁשֶ   . )וכ, כ '(שמואל ב 146"ִעיָרא ַהּיָ

י ָעְלָמא לֹא?!  ֲהָוה ּכֵֹהן, ְלכּולֵּ   ְלָדִוד הּוא ּדַ
נֹוָתיו.  ר לֹו ַמּתְ ּגֵ ָהָיה ְמׁשַ א ׁשֶ   ֶאלָּ

ְתֵריּה:  יֵמי ָדִודּוְכִתיב ּבַ   .  כא, א) '(שמואל ב 147""ַוְיִהי ָרָעב ּבִ
  
י ֱאִליֶעֶזרַר    אֹוֵמר:  ּבִ

תֹו,  דּולָּ   מֹוִריִדין אֹותֹו ִמּגְ
ֱאַמר ּנֶ ָבא :ׁשֶ י ַהּצָ   , (במדבר לא, כא) 148""ַוּיֹאֶמר ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ֶאל ַאְנׁשֵ

ה ה, ְואֹוִתי לֹא ִצּוָ א ִצּוָ ֲאַמר ְלהּו: ַלֲאִחי ַאּבָ ב ּדַ    .ִאיֲעַנׁש  – ֲאִפיּלּו ָהִכי ,ַאף ַעל ּגַ
  . כא) ,(במדבר כז 149""ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ַיֲעמֹד: בְכִתיּדִ 

ַע.  ִאיְצְטִריְך ֵליּה ְיהֹוׁשֻ ַחן ּדְ ּכַ   ְולֹא ַאׁשְ
  

י ֵלִויָאַמר    : ַרּבִ
יּה  יּה ַרּבֵ ה ַקּמֵ מֹוִתיב ִמלָּ ל ּדְ לֹא ָוָלד,  -ּכָ אֹול ּבְ ְ   ָאֵזיל ַלׁשּ

ֱאַמר ּנֶ ן נּון ְמ  :ׁשֶ ַע ּבֶ ַען ְיהֹוׁשֻ ֻחָריו ַוּיֹאַמר ֲאדִֹני מֹ"ַוּיַ ה ִמּבְ ֵרת מֹׁשֶ ָלֵאם"ׁשָ ה כְּ   . כח) ,(במדבר יא ׁשֶ
  

נֹו" :ּוְכִתיב   סג,ב ַע ּבְ נֹו ְיהֹוׁשֻ   . (דברי הימים א, ז, כז) "נֹון ּבְ
  

א, ּדְ ּוְפִליָגא  ּפָ ר ּפַ א ּבַ י ַאּבָ אָאַמר ּדְ ַרּבִ ּפָ ר ּפַ א ּבַ י ַאּבָ   : ַרּבִ
ַע  ה, לֹא ֶנֱעַנׁש ְיהֹוׁשֻ ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ ָרֵאל ַלְיָלה ֶאָחד ִמּפְ ל ֶאת ִיׂשְ יּטֵ ּבִ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ    ֶאלָּ

ֱאַמר ּנֶ ְרא :ׁשְ א ֵעיָניו ַוּיַ ָ ׂשּ יִריחֹו ַוּיִ ַע ּבִ ְהיֹות ְיהֹוׁשֻ ה[ "ַוְיִהי ּבִ לּוָפה ְוַחְרּבוֹ  ְלֶנְגּדוֹ  עֵֹמד ִאיׁש - ְוִהּנֵ ָידֹו, ׁשְ    ּבְ
ֶלךְ  ַע  ַוּיֵ ה ֲהָלנוּ  לֹו: ַוּיֹאֶמר ָליוֵא  ְיהֹוׁשֻ   , (יהושע ה, יג)] ְלָצֵרינּו"- ִאם ַאתָּ

ה ָבאִתי ,"ַוּיאֶמר לֹא :ּוְכִתיב ר ְצָבא ה' ַעתָּ י ֲאִני ׂשַ   . )טו- (יהושע ה, ידוגו'  150"כִּ

                                                             
י ָוִאיָרא 143 ן ָזַחְלתִּ ים ַעל ּכֵ יׁשִ ם ְיׁשִ ַרְכֵאל ַהּבּוִזי ַוּיֹאַמר ָצִעיר ֲאִני ְלָיִמים ְוַאתֶּ ַען ֱאִליהּוא ֶבן ּבַ ִעי ֶאְתֶכם ַוּיַ ת ּדֵ  ֵמַחּוֹ
ם ִעם ֲחַמת זֲֹחֵלי ָע  144 ח ּבָ ּלַ ֵהמֹת ֲאׁשַ ן ּבְ ף ְוֶקֶטב ְמִריִרי ְוׁשֶ   ָפרְמֵזי ָרָעב ּוְלֻחֵמי ֶרׁשֶ
ָפַתי לֹא ֶאְכָלא  145 ה ׂשְ ָקָהל ָרב ִהּנֵ י ֶצֶדק ּבְ ְרתִּ ַ ׂשּ ה ָיָדְעתָּ  ה'ּבִ   ַאתָּ
ִאִרי ָהָיה כֵֹהן ְלָדִוד 146   ְוַגם ִעיָרא ַהּיָ
ָנה ַויְ  147 ָנה ַאֲחֵרי ׁשָ ִנים ׁשָ לֹׁש ׁשָ יֵמי ָדִוד ׁשָ ֵני ַוְיִהי ָרָעב ּבִ ִוד ֶאת ּפְ ׁש ּדָ  'הַבּקֵ
ה הַוּיֹאֶמר ֶאְלָעָזר  148 ר ִצּוָ ת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ְלָחָמה זֹאת ֻחּקַ ִאים ַלּמִ ָבא ַהּבָ י ַהּצָ ה 'ַהּכֵֹהן ֶאל ַאְנׁשֵ  ֶאת מֹׁשֶ
ט ָהאּוִרים ִלְפֵני  149 ּפַ ִמׁשְ ַאל לֹו ּבְ ָרֵאל ה'ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ַיֲעמֹד ְוׁשָ ֵני ִיׂשְ יו ָיבֹאּו הּוא ְוָכל ּבְ יו ֵיְצאּו ְוַעל ּפִ  ִאּתֹו ְוָכל ָהֵעָדה ַעל ּפִ
ר ידידידיד 150 י ֲאִני ׂשַ ַע ֶאל 'ה-ְצָבא- ַוּיֹאֶמר לֹא ּכִ ּפֹל ְיהֹוׁשֻ ה ָבאִתי ַוּיִ ר ֶאל- ַעתָּ חּו ַוּיֹאֶמר לֹו ָמה ֲאדִֹני ְמַדּבֵ תָּ ׁשְ ָניו ַאְרָצה ַוּיִ   ַעְבּדֹו. - ּפָ

ר טו       ל-ֶאל 'ְצָבא ה-ַוּיֹאֶמר ׂשַ ַע ׁשַ ןַנַעְלָך ֵמַעל ַר -ְיהֹוׁשֻ ַע ּכֵ ַעׂש ְיהֹוׁשֻ ה עֵֹמד ָעָליו קֶֹדׁש הּוא ַוּיַ ר ַאתָּ קֹום ֲאׁשֶ י ַהּמָ  ְגֶלָך ּכִ

  רש"י
   . דברי תורה:צדק

. רבו הוה כדכתיב עירא היאירי
   היה כהן לדוד רב לדוד:

. לעיל מורידין אותו מגדולתו
קאי אדזעירי במורה הלכה בפי 

   רבו:
. דחלק כבוד את אחי אבא צוה

למשה דכתיב אשר צוה ה' את 
משה והורה הלכות גיעול אך 

   את הזהב:
ירד מגדולה שפסקו לו . לאיעש

   מקמי הכי:
דכתיב ולפי אלעזר הכהן 

. שהיה עתיד יעמוד ושאל לו
יהושע להיות צריך לישאל דבר 

   הלכה מאלעזר:
. לאחר מיתת משה ולא אשכחן

דאיצטריך ליה יהושע לאלעזר 
   לשאול כלום:

   . משיב דבר מורה הלכה:מותיב
   . למיתה:לשאול
. ראויים הם לכך דהוי כלאם

  כמורה הלכה:ליה 
. ובתר וכתיב ון בו יהושע בו

   יהושע לא חשיב בן:
. להיות ערירי לא עש יהושע
   אלא שביטל כו':

. ויהי בהיות יהושע וגו'
מדכתיב וחרבו שלופה בידו 
מכלל דלפורעות בא ועתה 
באתי דקאמר ליה הכי קא''ל על 
עבירה של עכשיו באתי 
ומדאיצטריך למימר על של 

דאכתי הוה עכשיו מכלל 
אחריתי ומאי היא הכי קאמר 
ליה אמש ביטלתם תמיד של בין 
הערבים בערב ביטלתם התמיד 
ועכשיו שחשיכה אתם מבטלים 
תלמוד תורה לפי שהיו עסוקים 
במלחמה ביום לא היה להן עת 
לעסוק בתורה אלא בלילה 
והדבר מוכיח שעל עסקי תלמוד 
תורה הוכיחו מדכתיב קרא 

שהיתה  אחריא במלחמה של עי
אחריה וילך יהושע בלילה ההוא 
בתוך העמק ואמר רבי יוחן 

  מלמד שלן בעומקה של הלכה:
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ִים,  ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ִמיד ׁשֶ ם ּתָ ְלּתֶ יּטַ   ָאַמר לֹו: ֶאֶמׁש ּבִ
ְל  ם ּתַ ְלּתֶ יּטַ יו ּבִ   מּוד ּתֹוָרה. ְוַעְכׁשָ
אָת    ?ַעל ֵאיֶזה ֵמֶהם ּבָ

ה ָבאִתי"ָאַמר לֹו:    . (יהושע ה, יד) "ַעתָּ
ד:  תֹוְך ָהֵעֶמק"ִמּיָ ְיָלה ַההּוא ּבְ לָּ ַע ּבַ ֶלְך ְיהֹוׁשֻ    .(יהושע ח, יג) "ַוּיֵ

י יֹוָחָנןְוָאַמר    : ַרּבִ
ל ֲהָלָכה.  עֹוְמָקּה ׁשֶ ָהַלְך ּבְ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

ִמיִרי וּ  ּלָֹכ ּדְ ּגְ רּוִיין ׁשֶ ִכיָנה ׁשְ ָארֹון ּוׁשְ ְמקֹוָמןל ְזַמן ׁשֶ ה - א ּבִ ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ַתׁשְ   .ֲאסּוִרין ּבְ
  

ר ִאיְנָיאָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ ֵמיּה  ַרּבִ ְ   : ַרבּדְ ִמׁשּ
ְלמּוד ּתֹוָרה  דֹול ּתַ ִמיִדין - ּגָ   .יֹוֵתר ֵמַהְקָרַבת ּתְ

ה ָבאִתי"ָאַמר ֵליּה: ּדְ     ., יד)(יהושע ה "ַעתָּ
  
  
  

רּוָנאָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרב ּבְ
ּה,  רּוִיין ּבָ ּתֹו ׁשְ ִאיׁש ְוִאׁשְ ִקיְלָעא ׁשֶ ן ּבְ ׁשֵ ל ַהּיָ   ּכָ

תּוב אֹוֵמר ֲעֻנֶגיָה" :ָעָליו ַהּכָ ית תַּ ָגְרׁשּון ִמּבֵ י תְּ י ַעּמִ   . (מיכה ב, ט) 151"ְנׁשֵ
  

  : ַרב יֹוֵסףְוָאַמר 
ה ּתֹו ִנּדָ ִאׁשְ    .ֲאִפיּלּו ּבְ

  
  ָאַמר:  ָבאָר 

ה ִהיא  ּדָ ּתֹו ּנִ ָרָכה -ִאם ִאׁשְ בֹא ָעָליו ּבְ   .ּתָ
  

ָנא, ַמאן ְנָטֵריּה  ַעד ָהִאיּדָ    ?!ְולֹא ִהיא, ּדְ
  
  
  
  

                                                             
ְקחּו ֲהָדִרי ְלעֹוָלם 151 ֲעֻנֶגיָה ֵמַעל עָֹלֶליָה תִּ ית תַּ ָגְרׁשּון ִמּבֵ י תְּ י ַעּמִ   ְנׁשֵ

  רש"י
וגמירי דכל זמן שארון ושכיה 

. ואותו שרויין שלא במקומן כו'
לילה שהוכיחם המלאך היו 
מבטלים ת''ת בשביל שהיו 
אורבין על העיר ולא החזירו 
בערב את ארון למקומו בגלגל 

שביטלו מפריה  והוא הלילה
  ורביה:

  . בחדר:בקילעא
. שבושין הן שי עמו תגרשון

  ממו:
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ק.  ר ִריְסּתַ ּה ַלְחָמן ּבַ ֵייר ּבָ ֲהָוה ּדָ   ַההּוא ְמבֹוָאה ּדַ

   ָאְמרּו ֵליּה: אֹוַגר ָלן ְרׁשּוְתָך, לֹא אֹוַגר ְלהּו.
ֵייָאתּו ָאְמרּו ֵליּה לְ    . ַאּבַ

י ַחד ילּו ְרׁשּוַתְייכּו ְלַגּבֵ ּטִ ְמקֹום ּגֹוי,  ,ָאַמר ְלהּו: ִזילּו ּבַ   ֲהָוה ֵליּה ָיִחיד ּבִ
ְמקֹום ּגֹוי וְ    לֹא ָאַסר.  - ָיִחיד ּבִ

א  ,י הּוא ַטְעָמאָאְמרּו ֵליּה: ִמיּדִ  ָדְיִרי, ּדְ ֶאלָּ ִכיַח ּדְ   לֹא ׁשָ
  ָקָדְייִרי! ְוָהָכא ָהא 

  
  ָאַמר ְלהּו: 

ִכיָחא ִהיא ָלא ׁשְ ָתא ּדְ י ַחד, ִמילְּ ּבֵ ּטּוֵלי ְרׁשּוַתְייהּו ּגַ ל ּבִ    ,ּכָ
ַנןוּ  ּה ַרּבָ ְזרּו ּבָ ִכיָחא, לֹא ּגָ ָלא ׁשְ ָתא ּדְ    .ִמילְּ

  
ֵריּה  ַרב הּוָנאֲאַזל  ַע ּדְ ּבְ יּה  ַרב ְיהֹוׁשֻ ַמֲעָתא ַקּמֵ   , ָרָבאּדְ ֲאָמָרּה ִלׁשְ

ְלּתָ ּתֹוַרת ֵעירּוב ֵמאֹותֹו ָמבֹוי! : ^ָאַמר ֵליּה    אסד, יּטַ ן ּבִ   ִאם ּכֵ
  

ְמָעְרֵבי.    ּדִ
  

ְמקֹום ּגֹוי?!    יֹאְמרּו ֵעירּוב מֹוִעיל ּבִ
  

ַמְכַרִזיַנן.    ּדְ
  

ֵקי?!  א ְלַדְרּדְ   ַאְכַרְזּתָ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאלָּ
אוֹ  ְייהּו, ִליְקַרב ֵליּה, ְוִלׁשְ יֵליֵזיל ַחד ִמיּנַ יּה ִמיּדִ ח ּבֵ א, ְוִליּנַ יּה ּדּוְכּתָ    ,ל ִמיּנֵ

ִכירֹו ּוְלִקיטוֹ  ׂשְ ֲהָוה ֵליּה כִּ   .ּדַ
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר    : ׁשְ

ִכירוֹ     ,ֲאִפיּלּו ׂשְ
  ְוַדּיֹו.  ,נֹוֵתן ֵעירּובוֹ  - ַוֲאִפיּלּו ְלִקיטוֹ 

  
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ
ה ּמָ ה ְלִקיטֹו  ָהיּו ׁשָ ָ ִכירֹו ַוֲחִמׁשּ ה ׂשְ ָ   ַמהּו?  -ֲחִמׁשּ

  
  ָאַמר ֵליּה: 
ִכירֹו ּוְלִקיטֹו ְלָהֵקל,  :ִאם ָאְמרוּ    ׂשְ

ִכירֹו ּוְלִקיטֹו ְלַהְחִמיר?    !יֹאְמרּו ׂשְ
  
  

  רש"י
   . כך שמו:לחמן בר ריסתק

. דמבוי לגבי בטילו רשותייכו
חד מיייכו ואף על גב דאיהו 
אסורים להוציא מחצרותיהם 
למבוי כדתן תו לו רשותן הוא 
מותר והן אסורין אהי ליה 
 מיהא לטלטל בכל המבוי כלים

ששבתו בתוכו וכלים ששבתו 
בבית היחיד שבטלו רשותן 
אצלו דאי לאו הכי אסירי 
לטלטולי ביה כדאמרין במס' 
שבת בפרק ר''א אומר אם לא 

  הביא כלי (דף קל:):
. בייהן אף על גב דלא דמערבי

   מהי:
. הוו יודעין שאין דמכרזין

עירובו מועיל כלום ואין או 
ה מוציאין מחצרותיו למבוי ומ

שאו מטלטלין בתוכו בשביל 
   שרה''י היא:

. וכי הכרזה זו אכרזתא לדרדקי
מועיל לדורות הבאין שיראו 
אותן מטלטלין כאן ולא שמעו 

   בהכרזה:
. ישתדל עם ליקריב לגביה

הכרי עד שיהא אוהבו וישאיל 
לו הכרי מקום בחצירו 
לאתוחי ביה מידי דכיון 
דהשתא דייר ישראל בחצר 

ה האי ישראל הכרי הוה לי
   כשכירו ולקיטו של כרי:
. שכירו ואמר רב יהודה אפילו

   ולקיטו:
של כרי אם ישראל הוא ותן 

. שכיר עירובו עם בי מבוי ודיו
לעבודת כל השה ולקיטו לימות 

   הקציר והאסיף:
   . בבית הכרי:היו שם

. דרין חמשה שכירים ולקיטין
בחדרים ובעליות שאילו היתה 

ו צריכין לתת רשות שלהן הי
כולן בעירוב כדתן במתיתין 
ומודין בזמן שמקצתן שרויין 
בחדרים כו' והשתא דרשותא 
דכרי מהו לתת כולן בעירוב 
אם שכח האחד ולא תן אוסר 
על בי מבוי מי אמרין כי היכי 
דשויהו ליה לשכיר וללקיט 
כבעלים להקל ולהתיר עירובו 
במבוי זה הוו מי בעלים 

למא לקולא להחמיר או ד
שוויהו רבן כבעלים אבל 
לחומרא לא דכל בעירובין להקל 
  והי דירה ודאי לאו דידהו היא:
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   :ּגּוָפא

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר "   : ׁשְ
ִכירוֹ     ,ֲאִפיּלּו ׂשְ

  . "ְוַדּיוֹ  ,נֹוֵתן ֵעירּובוֹ  - ַוֲאִפיּלּו ְלִקיטוֹ 
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ַמֲעָתא ה ַמַעְלָיא ָהא ׁשְ ּמָ    .ּכַ

  
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר   : ׁשְ
ָתה ְרִביִעית ַיִין    .ַאל יֹוֶרה - ׁשָ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ַמֲעָתא,    ָלא ַמַעְלָיא ָהא ׁשְ
ֵתי ָלא ׁשָ ה ּדְ ּמָ ל ּכַ ָהא ֲאָנא ּכָ ֲעַתִאי. ּדְ א ּדַ ַחְמָרא ָלא ִצילָּ   ָנא ְרִביֲעָתא ּדְ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

   ?ַמאי ַטְעָמא ֲאַמר ָמר ָהִכי
ר ֲחִניָנאָהָאַמר  י ַאָחא ּבַ   : ַרּבִ

ְכִתיב ד הֹון" :ַמאי ּדִ   ?(משלי כט, ג) 152"ְורֶֹעה זֹונֹות ְיַאּבֶ
מּוָעה זֹו ָנָאה'ּכֹל ָהאֹוֵמר  ל ּתֹוָרה!  - 'ָאהזֹו ֵאיָנּה נָ 'וְ  'ׁשְ ד הֹוָנּה ׁשֶ   ְמַאּבֵ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

י    .ָהְדִרי ּבִ
  
  
  

                                                             
ד הֹון 152 ח ָאִביו ְורֶֹעה זֹונֹות ְיַאּבֶ ּמַ   ִאיׁש אֵֹהב ָחְכָמה ְיׂשַ

  רש"י
. זו מאי טעמא אמר מר הכי

   אה וזו איה אה:
. כבודה של תורה וסופה הוה

   להשתכח ממו:
. וטריקון זו אה רועה זוות

וארעה ואעסוק בה כדי 
   שתתקיים בידי:

   אוסיף עוד: . לאהדרי בי
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        בבבב- - - - סד, אסד, אסד, אסד, א .9
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ["  : ׁשְ

ָתה ְרִביִעית ַיִין   "].ַאל יֹוֶרה - ׁשָ
  

ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
תּוי  ל,  -ׁשָ לֵּ   ַאל ִיְתּפַ

ל  לֵּ ִפ  -ְוִאם ִהְתּפַ תֹו ּתְ ִפלָּ ה. ּתְ   לָּ
יּכֹור  ל,  -ׁשִ לֵּ   ַאל ִיְתּפַ

ל  לֵּ תֹו ּתֹוֵעָבה.  -ְוִאם ִהְתּפַ ִפלָּ   ּתְ
  

ֵמי תּוי" ֵהיִכי ּדָ    ?"ׁשָ
ֵמי  יּכֹור"ְוֵהיִכי ּדָ   ? "ׁשִ

  
י ָהא  ר ׁשּוְמִניּדְ ּכִ א ּבַ י ַאּבָ ר ִיְרְמָיהוְ  ַרּבִ ָיא ּבַ י ַרב ְמַנׁשְ יְפּתִ ְטִרי ֵמֲהָדֵדי ִמּגִ ַעְבָרא ָהוּו ָקא ִמּפַ   ְנַהר יֹוְפִטי. ּדִ  ,ַאּמַ

ִמיַע ְלַחְבֵריּה  ָלא ׁשְ ָתא ּדְ ן ֵליָמא ִמילְּ ל ַחד ִמיּנָ    ,ָאְמרּו: ּכָ
ר ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ    : ָמִרי ּבַ

ַבר ֲהָלָכה,  א ִמּתֹוְך ּדְ ֵטר ָאָדם ֵמֲחֵברֹו ֶאלָּ   לֹא ִיּפָ
ְך זֹוְכרֹו.  ּתֹוְך ּכָ ּמִ   ׁשֶ

  

ַתח ַחד ְוָאַמר:    ּפָ
תּויֵה  ֵמי ׁשָ יּכֹור?  ?יִכי ּדָ ֵמי ׁשִ   ְוֵהיִכי ּדָ

תּוי  ֶלְך.  -ׁשָ ר ִלְפֵני ַהּמֶ כֹול ְלַדּבֵ ּיָ ל ׁשֶ   ּכָ
יּכֹור  ֵאינֹו  -ׁשִ ל ׁשֶ ֶלְך. ָיכֹול ּכָ ר ִלְפֵני ַהּמֶ   ְלַדּבֵ

  

ַתח ִאיָדְך ְוָאַמר:    ּפָ
ר ִנְכֵסי ַהּגֵ ֲחִזיק ּבְ    ,ַהּמַ

ימּו  ה ְוִיְתַקּיְ ֲעׂשֶ ָידֹו? ַמה ּיַ   ּבְ
ֶהן ֵסֶפר ּתֹוָרה.  ח ּבָ   ִיּקַ

  
תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ּתֹו. ^ֲאִפיּלּו    סד,ב ִנְכֵסי ִאׁשְ ַעל ּבְ   ּבַ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
   .ֲאִפיּלּו ֲעַבד ִעיְסָקא ְוָרַווח

  
א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ

  ֲאִפיּלּו ָמָצא ְמִציָאה. 
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ַת  ין. ֲאִפיּלּו ּכָ ִפילִּ הּו ּתְ   ב ּבְ

  
י ֲחִניָנא, ְוִאיֵתיָמא ַרב ָחִניןְוָאַמר    : ַרּבִ

   ?ַמאי ְקָרָאּה 
ָרֵאל ֶנֶדר ר ִיׂשְ ּדַ י ֶאת ָעֵריֶהם "ַוּיִ ָיִדי ְוַהֲחַרְמתִּ ה ּבְ ן ֶאת ָהָעם ַהּזֶ תֵּ    .(במדבר כא, ב) "ַלה' ַויֹאֶמר ִאם ָנתֹון תִּ

  
  

  רש"י
. מידי המחזיק בכסי הגר

דתמיהה היא ותווהי בה אישי 
לפי שבאו לו בלא יגיעה לפיכך אין 

   מתקיימין אם לא על ידי מצוה:
. במקצתם ובשכר יקח בהן ס''ת

  אלו יתקיימו האחרים בידו:
. בעי למיעבד בעל בכסי אשתו

בהו מצוה דמילתא דתווהו בה 
הו עיא אישי מי היא ושלטא ב

   בישא:
. .. מי אפילו כותב בהו תפילין

   מיקיימו בידיה:
. דעל ידי דעבד בהו מאי קראה

מצוה מיקיימי בידיה דכתיב וידר 
ישראל וגו' והחרמתי לשון הקדש 
ועל ידי כך שמעת תפלתם ופלו 

   בידם:
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        סד, בסד, בסד, בסד, ב .10
אָאַמר  ר ַאּבָ   : ָרִמי ּבַ

ֶרְך ִמיל,    ּדֶ
הּוא ל ׁשֶ יָנה ּכָ ִין.  - ְוׁשֵ   ְמִפיִגים ֶאת ַהּיַ

  
ר ֲאבּוּה ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

ֵדי ְרִביִעית,  ָתה ּכְ ָ ׁשּ א ׁשֶ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ
ָתה יֹוֵתר ֵמְרִביִעית ֶרְך טֹוַרְדּתֹו,    - ֲאָבל ׁשָ ּדֶ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ   ּכָ

ְר  ּכַ יָנה ְמׁשַ   ּתֹו. ְוׁשֵ
  

ִין?!  ֶרְך ִמיל ְמִפיָגה ַהּיַ   ְוּדֶ
   :ְוָהַתְנָיא

ה ּבְ " ְמִליֵאלַמֲעׂשֶ ן ּגַ ְך ֵמַעּכֹו ִלְכִזיב,  ַרּבָ ָהָיה רֹוֵכב ַעל ַהֲחמֹור ְוָהָיה ְמַהּלֵ   ׁשֶ
י ֶאיְלַעאיְוָהָיה  ְך ַאֲחָריו.  ַרּבִ   ְמַהּלֵ

ֶרְך,  ּדֶ לּוְסִקין ּבַ   ָמָצא ּגְ
ֶרך.  ,ֶאיְלַעאיָאַמר לֹו:  לּוְסִקין ִמן ַהּדֶ   טֹול ּגְ

  ָמָצא ּגֹוי ֶאָחד, 
לּו ֵמֶאיְלַעאי.  לּוְסִקין ַהּלָ אי, טֹול ּגְ   ָאַמר לֹו: ַמְבּגַ

ל לֹו  י ֶאיְלַעאיִניְטּפַ ה? ַרּבִ   , ְוָאַמר לֹו: ֵמֵהיָכן ַאתָּ
ִנין.  ל ּבּוְרּגָ   ָאַמר לֹו: ֵמֲעָיירֹות ׁשֶ

ְמָך?  ִ   ּוַמה ׁשּ
ֵמ  אי ׁשְ    .ִניַמְבּגַ

יְרָך  לּום ִהיּכִ ְמִליֵאלּכְ ן ּגַ   ֵמעֹוָלם?  ַרּבָ
  ָאַמר לֹו: ָלאו. 

  

ון  ּוֵ ּכִ ָעה ָלַמְדנּו ׁשֶ אֹוָתּה ׁשָ ְמִליֵאלּבְ ן ּגַ רּוַח ַהּקֹוֶדׁש.  ַרּבָ   ּבְ
ָעה:  אֹוָתּה ׁשָ ָבִרים ָלַמְדנּו ּבְ ה ּדְ לׁשָ   ּוׁשְ

ֵאין ַמֲעִביִרין ַעל ָהאֹוָכִלין.    ָלַמְדנּו ׁשֶ
הֹוְלִכין ַאֲחֵרי רֹוב עֹוְבֵרי ְדָרִכים. וְ    ָלַמְדנּו ׁשֶ

ֲהָנָאה.  ר ּבַ ַסח, מּותָּ ל ּגֹוי ַאַחר ַהּפֶ ֲחֵמצֹו ׁשֶ   ְוָלַמְדנּו ׁשֶ
  

ֵאל ַעל ִנְדרֹו.  ָ א ֶאָחד ִליׁשּ יַע ִלְכִזיב ּבָ ִהּגִ יָון ׁשֶ   ּכֵ
ִתינּו ְרִביִעית ַיִין ָהִאי לּום ׁשָ ִעּמֹו: ּכְ   ַטְלִקי? ָאַמר ָלֶזה ׁשֶ

  ָאַמר לֹו: ֵהן. 
ִפיג ֵייֵנינּו.  ּיָ יל ַאֲחֵרינּו ַעד ׁשֶ ן, ְיַטּיֵ   ִאם ּכֵ

ל צֹור.  ָמא ׁשֶ יעּו ְלסּוּלְ ִהּגִ ה ִמיִלין, ַעד ׁשֶ לׁשָ יל ַאֲחֵריֶהן ׁשְ   ְוִטּיֵ
ל צֹור,  ָמא ׁשֶ יַע ְלסּוּלְ ִהּגִ יָון ׁשֶ   ּכֵ

ְמִליֵאלָיַרד  ן ּגַ יר לֹו ִנְדרֹו. ִמן ַהֲחמֹור, ְוִנְתַע  ַרּבָ ב, ְוִהתִּ ף, ְוָיׁשַ   טֵּ
ָעה.  אֹוָתּה ׁשָ ָבִרים ָלַמְדנּו ּבְ ה ּדְ   ְוַהְרּבֵ

ר  :ָלַמְדנוּ  ּכֵ ְרִביִעית ַיִין ָהִאיַטְלִקי ְמׁשַ    .ׁשֶ
יּכֹור ַאל יֹוֶרה: ְוָלַמְדנוּ    .ׁשִ
ִין :ְוָלַמְדנוּ  ֶרְך ְמִפיָגה ֶאת ַהּיַ ּדֶ   .ׁשֶ
ֵאין ְמִפיִר  :ְוָלַמְדנוּ     ,לֹא ָרכּוב  - ין ְנָדִרים ׁשֶ

ךְ     ,ְולֹא ְמַהּלֵ
   ,ְולֹא עֹוֵמד
ב א יֹוׁשֵ   . "ֶאּלָ

לֹ"ָקָתֵני ִמיַהת  ה ִמיִליןׁשְ   ! "ׁשָ
  

אֵני ַיִין ָהִאיַטְלִקי ר ְטֵפיּדִ  ,ׁשָ ּכֵ    .ְמׁשַ
  

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןְוָהָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
ָתה ְרִביִעית ָ ׁשּ א ׁשֶ נּו ֶאלָּ   , לֹא ׁשָ

ָתה יֹוֵתר ֵמְרִביִעית ֶרְך טֹוַרְדּתוֹ   -  ֲאָבל ׁשָ ן ּדֶ ּכֵ ל ׁשֶ    ,ּכָ

  רש"י
   . או זו או זו:ושיה כל שהוא

. תקרב יטפל לו רבי אלעאי
   אצל הכרי:
   . כך שמי:מבגאי שמי

. אין מעבירין על האוכלין
המוצא אוכלין בדרך איו רשאי 

   לעבור עליהן ולהיחן שם:
שהולכין אחרי רוב עוברי 

. מדלא שרא ליה לר' דרכים
אלעאי למיכליהו דאחזקיהו 
בחזקת פיתן של כרים שרוב 

   עוברי דרכים כרים הן:
. שאחר הפסח שחמצו של כרי

   היה:
. כגון הכא דאיכא האהמותר ב

   טובת האה לכרי:
   . לר' אלעאי:לזה שעמו

. מעלות הר לסולמא של צור
   גבוה:

. וכיון אבל יותר מרביעית כו'
דיין האיטלקי הוה ומשכר טפי 

   הוה ליה כיותר מרביעית:
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ְרּתֹו!  כַּ יָנה ְמׁשַ   ְוׁשֵ
  

אֵני    .ָרכּוב ׁשָ
  

ָיא א, ַנִמי ָלא ַקׁשְ ר ַאּבָ ָאֵתית ְלָהִכי, ְלָרִמי ּבַ א ּדְ ּתָ    :ָהׁשְ
אֵני    .ָרכּוב ׁשָ

  
  ִאיִני?! 

  : ַרב ַנְחָמןְוָהָאַמר 
ךְ   -  ִריםְמִפיִרין ְנָד  ין ְמַהלֵּ    ,ּבֵ

ין עֹוֵמד    ,ּבֵ
  ּוֵבין ָרכּוב! 

  
ֵאי ִהיא ּנָ    ,ּתַ

ֲחָרָטה.  ֲאַמר: ּפֹוְתִחין ּבַ א ְלַמאן ּדַ ִאיּכָ   ּדְ
ֲחָרָטה.  ֲאַמר: ֵאין ּפֹוְתִחין ּבַ א ְלַמאן ּדַ   ְוִאיּכָ

  
ר ָחָנהָאַמר ּדְ  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

ַתח ֵליּה  ְבָרא ַמאי ּפָ ְמִליֵאל ְלַההּוא ּגַ ן ּגַ    ?ַרּבָ
א" ַמְדְקרֹות ָחֶרב ּוְלׁשֹון ֲחָכִמים ַמְרּפֵ    – (משלי יב, יח) "ֵיׁש ּבֹוֶטה כְּ

ל ַה  ֶחֶרב.  - "ּבֹוֶטה"ּכָ   ָראּוי ְלדֹוְקרֹו ּבַ
א ׁשֶ  א"ֶאלָּ ׁשֹון ֲחָכִמים ַמְרּפֵ   ."לְּ

  רש"י
. דאין לו טורח רכוב שאי

   הדרך:
. דאמר דרך לרמי בר אבא מי

לא  מיל והכא תי שלש מילין
תיקשי דרכוב שאי דאין לו 

   טורח ולפיכך אין מפיגו כל כך:
   . במסכת דרים:תאי היא

. צריך לחכם פותחין בחרטה
למצוא פתח לשואל שיהא לו 
פתחון פה לומר לדעת כן לא 
דרתי ואילו הייתי יודע שכן 
הוא לא הייתי ודר ומצא דר 

  עקר מאליו:
. אין צריך לפתוח לו אין פותחין

טה אלא החכם עוקרו אע''פ בחר
שאיו מוצא לו טעם עקירה רבן 
גמליאל סבר כמאן דאמר 
פותחין לפיכך הוצרך ישוב 
הדעת לחשב איזה פתח ימצא 

   לו:
   . הודר דר:כל הבוטה

. דלמא לא מקיים ראוי לדוקרו
ליה והייו פתח דקאמר ליה 
אילו היית יודע שאסור לדור 
וחייב מיתה אתה עליו כלום 

   ודר ואמר ליה האיך לא: היית
. אלא לשון חכמים מרפא

  שמתירין לו דרו:
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        סד, ב סד, ב סד, ב סד, ב  .11
  :ָאַמר ָמר

  . "ִליןֵאין ַמֲעִביִרין ַעל ָהאֹוָכ "
  

י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ ן יֹוַחאיִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
ִפים.  ְכׁשָ רּוצֹות ּבִ ָרֵאל ּפְ נֹות ִיׂשְ ֵאין ּבְ ּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים, ׁשֶ א ּבַ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ

ִפים ְכׁשָ רּוצֹות ּבִ ָרֵאל ּפְ נֹות ִיׂשְ ּבְ ּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים, ׁשֶ   ִביִרין. ַמֲע  - ֲאָבל ּבַ
  

ָנא:    ּתָ
ֵליִמין "   ַמֲעִביִרין.  -ׁשְ

ִתיִתין    . "ֵאין ַמֲעִביִרין -ּפְ
  

ילְ  ַרב ַאִסיָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
ִתיִתין ָלא ָעְבָדן?    !ְוּפְ

עִֹרים ּוִבְפתֹוֵתי ֶלֶחם" ֲעֵלי ׂשְ ׁשַ י ּבְ ְלָנה אִֹתי ֶאל ַעּמִ ַחלֶּ    !(יחזקאל יג, יט) 153"ַותְּ
  

ְקִלי ּבְ  ׁשָ    .ַאְגַרְייהוּ ּדְ
  
  

                                                             
ַח  153 ר לֹא ְתמּוֶתָנה ּוְלַחּיֹות ְנָפ ַותְּ עִֹרים ּוִבְפתֹוֵתי ֶלֶחם ְלָהִמית ְנָפׁשֹות ֲאׁשֶ ֲעֵלי ׂשְ ׁשַ י ּבְ ְלָנה אִֹתי ֶאל ַעּמִ י ׁשְֹמֵעי ָכָזבּלֶ ְבֶכם ְלַעּמִ ַכּזֶ ר לֹא ִתְחֶייָנה ּבְ   ׁשֹות ֲאׁשֶ

  רש"י
. פתיתין אין מעבירין עליהן

אלא וטלין אותן דליכא למיחש 
   לכשפים:

   . כשפים:ואפתיתין לא עבדן
. פתיתי לחם דשקלן באגרייהו

לעשות כשפים מדברים אחרים 
והכי קאמר ביא בשביל פיתותי 

כרכן לחם שותים לכן בש
חיללתן את שמי בתוך עמי 
שהייתן עושות בהן כשפים 

  לביאי הבעל להטעות את עמי:
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        סה, בסה, בסה, בסה, ב    ––––סד, ב סד, ב סד, ב סד, ב  .12
תָאַמר  ׁשֶ ּום  ַרב ׁשֵ ן ֲעַזְרָיהִמׁשּ י ֶאְלָעָזר ּבֶ  : ַרּבִ

יו,    סה,א ְקָדׁש ְוַעד ַעְכׁשָ ית ַהמִּ ָחַרב ּבֵ ין ִמּיֹום ׁשֶ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ִמן ַהּדִ   ָיכֹול ֲאִני ִלְפטֹור ֶאת ּכָ
ֱאַמר:  ּנֶ ְמִעי ָנא זֹאת ֲע ׁשֶ ִין""ָלֵכן ׁשִ ֻכַרת ְולֹא ִמּיָ ה ּוׁשְ   . (ישעיהו נא, כא) ִנּיָ

  
   :ֵמיִתיֵבי

יּכֹור"   : ׁשִ
חֹו  ח - ִמּקָ   ,ִמּקָ

רֹו  ר.  -ּוִמְמּכָ   ִמְמּכָ
ׁש ּבֹו ִמיָתה  ּיֵ   ְמִמיִתין אֹותֹו,  -ָעַבר ֲעֵביָרה ׁשֶ

  ַמְלִקין אֹותֹו.  -ַמְלקּות 
ָבר: ֲהֵרי הּוא ל ּדָ ָללֹו ׁשֶ ַח   -  ּכְ ִפיּקֵ ָבָריו, ּכְ   ְלָכל ּדְ

ה ִפּלָ טּור ִמן ַהתְּ ּפָ א ׁשֶ    !"ֶאּלָ
  

ָקָאַמר ַנִמי 'ָיכֹוְלִני ִלְפטֹור'ַמאי     ?ּדְ
ה ִפלָּ ין ּתְ    .ִמּדִ

  
י ֲחִניָנאָאַמר    : ַרּבִ

נ ּלֹ וּ לֹא ׁשָ א ׁשֶ ל לֹוט, ֶאלָּ ְכרּותֹו ׁשֶ יַע ְלׁשִ   א ִהּגִ
ל לֹוט  ְכרּותֹו ׁשֶ יַע ְלׁשִ ם. ּפָ  -ֲאָבל ִאם ִהּגִ   טּור ִמּכּולָּ

  
  

י ֲחִניָנאָאַמר    : ַרּבִ
ֲאָוה ַעת ּגַ ׁשְ יק ָמֵגן ּבִ ּפִ ל ַהּמַ ֲעדֹו.  - ּכָ   סֹוְגִרין ְוחֹוְתִמין ָצרֹות ּבַ

ֱאַמר:  ּנֶ ים ָסגּור חֹוָתם ָצר"ׁשֶ ֲאָוה ֲאִפיֵקי ָמִגּנִ   . (איוב מא, ז) "ּגַ
  

ַעּבֹוֵר  ָנא ּדְ ָ ַהאי "ָאִפיק" ִליׁשּ ַמע ּדְ   י הּוא? ַמאי ַמׁשְ
  

ְכִתיב ֲאִפיק ְנָחִלים ַיֲעבֹרּו" :ּדִ ְגדּו ְכמֹו ָנַחל כַּ   .  (איוב ו, טו) "ַאַחי ּבָ
  

י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ
יק ִאְתַמר.  ֵאינֹו ַמּפִ   ּכֹל ׁשְ

  
ַהאי  ַמע ּדְ יק'ַמאי ַמׁשְ ְגלּוֵיי הּוא?  'ַמּפִ ָנא ּדִ ָ   ִליׁשּ

  
ְכִתיב ָראּו ֲאִפיֵקי ַמִים  :ּדִ ֵבל""ַוּיֵ לּו מֹוְסדֹות תֵּ ּגָ   . (תהילים יח, טז) 154ַוּיִ

  
ין ְלָמר ּוֵבין ְלָמר,  ַמע ּבֵ ִדי, ְקָרֵאי ַמׁשְ   ִמּכְ

יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
ת. ּדְ  ׁשֶ   ַרב ׁשֵ
  
תּדְ  ׁשֶ ֵעיּה.  ַרב ׁשֵ ּמָ יְנֵתיּה ְלׁשַ   ָמַסר ׁשִ

ת. ּדְ ִאית ֵליּה  - ָמר ׁשֶ   ַרב ׁשֵ
ת. ּדְ ֵלית ֵליּה  - ּוָמר ׁשֶ   ַרב ׁשֵ

  
יָאַמר  ר ַאׁשִ יא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ִחּיָ

ֶבת ָעָליו  ֶ ְעּתֹו ְמיּוׁשּ ֵאין ּדַ ל,  -ּכֹל ׁשֶ לֵּ   ַאל ִיְתּפַ
ֱאַמר ּנֶ ּום ׁשֶ ר ַאל יֹוֶרה" :ִמׁשּ ּצַ   . 155"ּבַ

                                                             
ֲעָר  154 ֵבל ִמּגַ לּו מֹוְסדֹות תֵּ ּגָ ָראּו ֲאִפיֵקי ַמִים ַוּיִ ךָ  ה'ְתָך ַוּיֵ ַמת רּוַח ַאּפֶ ׁשְ   ִמּנִ

  רש"י
. לטעון על כל יכולי לפטור

ישראל לפי הקב''ה דבר 
שיפטרו כולן מדיא לע''ל לומר 
שהן שיכורים ואין תפשין על 

   עום:
. אם דין אותן על מדין תפלה

שלא היו מתפללין בכווה יכול 
   וטרן:אי לפ

. המעביר תפלת מגן המפיק מגן
   אברהם שאיו אומרה:

. בשעת שיכרות בשעת גאוה
   איו מתפלל:

. סוגרין וחותמין צרות בעדו
   שלא יבאו עליו:

. דהאי שאיו מפיק איתמר
מפיק לישא דגלויי הוא וה''ק 
כל שאיו מגלה תפלה בשעת 

   שיכרות כלומר שאיו מתפלל:
כדכתיב . גילויי הים אפיקי מים

   ויגלו מוסדות:
. אמר לו מסר שיתיה לשמעיה

היחי לישן מעט וכשיגיע זמן 
תפלה הקיצי ר' חיא דאמר 
אעבורי בעי לית ליה דרב ששת 
ואסור להתפלל עד שיעור 

   מאליו:
. בדקתי אחר בצר אל יורה

המקרא זה ואיו בכל הכתובים 
   ושמא בספר בן סירא הוא:
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י ֲחִניָנא י ַרּבִ ְרַתח, ָלא ְמַצלֵּ יֹוָמא ּדִ    ,ּבְ

ר ַאל יוֹ  ּצַ ִתיבָאַמר: "ּבַ    .ֶרה" ּכְ
  

ׁשּוָתא, ָלא ֲהָוה ָנֵפיק ְלֵבי ִדיָנא ָמר עּוְקָבא יֹוָמא ּדְ    .ּבְ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ֲעָיא ִציּלּוָתא -ִהְלְכָתא  ָנא.  ,ּבָ ִאְסּתָ יֹוָמא ּדְ   ּכְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ָנִאי -ִאי ָאְמָרה ִלי ֵאם: ְקֵריב ּכּוְתָחא     .ָלא ּתְ
  

  : ָרָבא ָאַמר
יָנה  ן ּכִ ָנִאי -ִאי ְקַרְצּתָ    .ָלא ּתְ

  
ֵריּה  ָמר יּה  ָרִביָנאּדְ ּבְ ְבָעה יֹוֵמי - ֲעַבָדּה ֵליּה ִאּמֵ ְבָעה ָמֵני ְלׁשִ    .ׁשִ

  
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

יְנָתא א ְלׁשֵ    .לֹא ִאיְבִרי ֵליְלָיא ֶאלָּ
  

ן ָלִקיׁש ָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
א ְלִגיְרָסאלֹא ִאיְבִרי ִסי    .ֲהָרא ֶאלָּ

  
י ֵזיָראָאְמֵרי ֵליּה לְ    : ַרּבִ

ַמֲעָתךְ  ָדן ׁשְ    .ִמַחּדְ
  

  ָאַמר ְלהּו: 
יָמֵמי ִניְנהּו.    ּדִ

  
יּה  ַרּתֵ א לְ ּדְ ָאְמָרה ֵליּה ּבְ אַרב ִחְסּדָ   : ַרב ִחְסּדָ

א?  ֵעי ָמר ֵמיַנם ּפּוְרּתָ   ָלא ּבָ
ֲאִר  א ָאתּו יֹוֵמי ּדַ ּתָ יֵני, ְוֵנינּום טּוָבא. ָאַמר ָלּה: ָהׁשְ   יִכי ְוַקּטִ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

יָמֵמי ֲאַנן.    ֲאַנן ּפֹוֲעֵלי ּדִ
  

ר ַיֲעקֹ    ָיֵזיף ּוָפַרע.  בַרב ַאָחא ּבַ
  
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
ֶרך א ִמן ַהּדֶ לֹ -  ַהּבָ ל ׁשְ לֵּ ה ָיִמים, ַאל ִיְתּפַ   ׁשָ

ֱאַמר:  ּנֶ ֵצ ׁשֶ ה ָוָאִביָנה ָבָעם""ָוֶאְקּבְ לֹׁשָ ם ָיִמים ׁשְ ֲחֶנה ׁשָ א ֶאל ַאֲחָוא ַוּנַ ָהר ַהּבָ   . (עזרא ח, טו) 156ם ֶאל ַהּנָ
  

מּוֵאל ׁשְ ָלָתא יֹוֵמי. ֲאבּוּה ּדִ י ּתְ אֹוְרָחא, ָלא ְמַצלֵּ י ָאֵתי ּבְ   , ּכִ
  

מּוֵאל יְכָרא ׁשְ יּה ׁשִ ִאית ּבֵ ֵביָתא ּדְ י ּבְ    .לֹא ְמַצלֵּ
  

א ּפָ יּה ַהְרָסָנא לֹא ַרב ּפַ ִאית ּבֵ ֵביָתא ּדְ י ּבְ    .ְמַצלֵּ
  
  

                                                                                                                                                                                                     
  אין פסוק כזה. עיין רש"י, תוס'. 155
ֵני ֵלִוי 156 ה ָוָאִביָנה ָבָעם ּוַבּכֲֹהִנים ּוִמּבְ לֹׁשָ ם ָיִמים ׁשְ ֲחֶנה ׁשָ א ֶאל ַאֲהָוא ַוּנַ ָהר ַהּבָ ֵצם ֶאל ַהּנָ ם ָוֶאְקּבְ  לֹא ָמָצאִתי ׁשָ

  רש"י
רומית . רוח דיומא דשותא

   משבת בו וחזקה:
   . דעת צלולה:צלותא

. כשמשבת כיומא דאיסתא
רוח צפוית יום אורה הוא ווח 
לכל כדאמר ביבמות בפרק 
הערל (דף עב.) מפי מה לא מלו 
ישראל במדבר מפי שלא שבה 
בהן רוח צפוית אבל ביומא 
דשותא אמר התם לא מהלין 

   ביה ולא מסוכרין ביה:
פי' ציווי עבודה . אקריב כותחא

   קלה היתה מבטלת אותי:
. לא הייתי שוה כמו לא תאי
   ששיתי:

. ימים שהוא בקבר יומי דאריכי
אריכי לישן וקטיי לעסוק 

   בתורה ובמצות:
   . וישן הרבה:ויום טובא

. היה קובע לו לשות יזיף ופרע
כך וכך פרקים ביום והיה רגיל 
לעסוק ביום ופעמים שהיה 

ותיו ביום ופורע טרוד במזו
   קביעות עתו בלילה:
. שאין דעתו אל יתפלל ג' ימים

   מיושבת עליו מפי טורח הדרך:
. והדר והה שם ימים שלשה

ואביה מכלל דעד השתא לא 
   הויא ביה:

. ריח השכר דאית ביה שיכרא
   משכרתו:

. משום דאית ביה הרסא
  ריחא:
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י ֲחִניָנאָאַמר    : ַרּבִ
ֵיינוֹ  ה ּבְ ּתֶ ְתּפַ ל ַהּמִ ַעת קֹונוֹ  -  ּכָ    ,ֵיׁש ּבֹו ִמּדַ

ֱאַמר:  ּנֶ יחַֹח ׁשֶ ַרח ה' ֶאת ֵריַח ַהּנִ   . (בראשית ח, כא) 157""ַוּיָ
  

יאָאַמר  י ִחּיָ   : ַרּבִ
ֵיינֹו  ב ּבְ ֵ ְתַייׁשּ ל ַהּמִ ְבִעים ְזֵקִנים.  - ּכָ ַעת ׁשִ   ֵיׁש ּבֹו ּדַ

ְבִעים אֹוִתּיֹות -ַיִין  ׁשִ ן ּבְ   ִניּתָ
ְבִעים אֹוִתּיֹות.  -"סֹוד" וְ  ׁשִ ן ּבְ   ִניּתָ

  ָיָצא סֹוד.  -ִנְכַנס ַיִין 
  

י ָחִניןָאַמר    : ַרּבִ
א   ְלַנֵחם ֲאֵבִלים,     :לֹא ִנְבָרא ַיִין ֶאלָּ

ִעים,  ָכר ָלְרׁשָ ם ׂשָ לֵּ   ּוְלׁשַ
ֱאַמר: ׁשֶ  ָכר ְלאֹוֵבדּנֶ נּו ׁשֵ   . (משלי לא, ו) 158""תְּ
  

אָאַמר  ּפָ ר ּפַ י ָחִנין ּבַ   : ַרּבִ
ִים  ּמַ יתֹו ּכַ תֹוְך ּבֵ ְך ּבְ ּפָ ֵאין ַיִין ִנׁשְ ָרָכה,  -ּכֹל ׁשֶ ְכָלל ּבְ   ֵאינֹו ּבִ

ֱאַמר ּנֶ   .(שמות כג, כה) 159"ּוֵבַרְך ֶאת ַלְחְמָך ְוֶאת ֵמיֶמיָך" :ׁשֶ
ֶחם, ׁשֶ  ר, ַמה לֶּ ֶכֶסף ַמֲעׂשֵ ח ּבְ יּקָ   ּנִ

ר,  ,ַאף ַמִים ֶכֶסף ַמֲעׂשֵ ח ּבְ יּקָ ּנִ   ׁשֶ
   ?ּוַמאי ִניהוּ 

 ְוָקא ָקֵרי ֵליּה ַמִים.  ,ַיִין
ִים    סה,ב ּמַ ֵביתֹו ּכַ ְך ּבְ ּפָ ָרָכה,  -ִאי ִנׁשְ א ּבְ   ִאיּכָ

  .לֹא –ְוִאי לֹא 
  
  

י ֶאיְלַעאיָאַמר    : ַרּבִ
ׁשְ  ָבִרים ָאָדםּבִ ה ּדְ ר: לׁשָ כֹוסֹו,     ִניּכָ   ּבְ

ִכיסוֹ     ,ּבְ
  ּוְבַכֲעסֹו. 

ֲחקוֹ  :ְוָאְמִרי ָלּה  ׂשַ   .ַאף ּבְ
  
  
  

                                                             
ַרח  157 יחַֹח ַוּיֹאֶמ  'הַוּיָ ֻעָריו ְולֹא אִֹסף עֹוד לְ  'הר ֶאת ֵריַח ַהּנִ י ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמּנְ ֲעבּור ָהָאָדם ּכִ ל עֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה ּבַ ל ַחי ֶאל ִלּבֹו לֹא אִֹסף ְלַקּלֵ ַהּכֹות ֶאת ּכָ

יִתי ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ  ּכַ
ָכר ְלאֹוֵבד ְוַיִין ְלָמֵרי ָנֶפׁש  וווו 158 נּו ׁשֵ ח ִריׁשֹו וַ  זזזז. תְּ ּכַ ה ְוִיׁשְ תֶּ ר עֹודִיׁשְ  ֲעָמלֹו לֹא ִיְזּכָ
ם ֵאת  159 ךָ  ה'ַוֲעַבְדתֶּ ְרּבֶ   ֱאלֵֹהיֶכם ּוֵבַרְך ֶאת ַלְחְמָך ְוֶאת ֵמיֶמיָך ַוֲהִסרִֹתי ַמֲחָלה ִמּקִ

  רש"י
. שמפייסין אותו המתפתה ביין

מתרצה כשטוב לבו על דבר ו
   ביין:

. ואמרן לעיל ריח היחוח
דריחא דומיא דמשתייא הוא 
וכתיב ויאמר אל לבו לא אוסיף 

  וגו' דאירצי:
. ששותה יין המתיישב בייו

   ואין דעתו מטרפתו:
. כך יתן בשבעים אותיות

   חשבוו בגימטריא:
. וזה הואיל ולא יצא יצא סוד

סודו שקול הוא כסהדרין של 
   ע':
. לם בו שכר לרשעיםלש

ששותין ושמחין ומקבלין עולמן 
   בחייהם:

   . רשע:לאובד
. לא הגיע איו בכלל הברכה

לסוף ברכה גמורה ואפילו הוא 
   עשיר בדברים אחרים:
. שמותר שיקח בכסף מעשר

ללוקחו בכסף מע''ש בירושלים 
הכל יקח בכסף מעשר חוץ מן 
המים ומלח בפרק בכל מערבין 

   (לעיל דף כו:):
. הוי אם שפך בביתו כמים

   בכלל ברכה ואי לא. לא:
   . אם הגון הוא:אדם יכר

. אם דעתו מיושבת עליו בכוסו
   בייו:
. כשושא וותן עם בי בכיסו

   אדם אם באמוה הוא עושה:
  . שאיו קפדן יותר מדאי:בכעסו
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        סה, בסה, בסה, בסה, ב .13
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ָרֵאל ְוגֹוי    ְפִניִמית, ּבִ ִיׂשְ
ִחיצֹוָנה.  ָרֵאל ּבְ   ְוִיׂשְ

ה ִלְפֵני  א ַמֲעׂשֶ יּבָ   ְוָאַסר.  - ַרּבִ
יאִלְפֵני   י ִחּיָ   ַסר. ְוָא  - ַרּבִ

  
הְיתּוב  יְרֵקיּה  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ יְלֵהי ּפִ ׁשִ תּדְ ּבְ ׁשֶ תִויֵתיב  ַרב ׁשֵ ׁשֶ    :ְוָקָאַמר ַרב ׁשֵ

ַמֲעֵתיּה  ַמאן ֲאָמָרּה ַרב ִלׁשְ    ?ּכְ
י ֵמִאיר.  ַרּבִ   ּכְ

יׁש  ְרּכֵ הּכַ יּה.  ַרּבָ   ֵריׁשֵ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ַנן, ִלי ַרּבָ ְבֵרי ַרְבְרֵבי ּכְ ֵרי ּגַ ָתא?ּתְ ַהאי ִמילְּ    !ְטעּו ּבְ

י ֵמִאיר ַרּבִ ִחיצֹוָנהָלּמָ  - ִאי ּכְ ָרֵאל ּבַ    !ה ִלי ִיׂשְ
יָמא יּה  :ְוִכי ּתֵ עּו ִמיּנֵ ְך ָהָיה, ְוָהא ּבָ ָהָיה ּכָ ה ׁשֶ ְמקֹומֹו ַמהּו? ֵמ ַמֲעׂשֶ ִניִמי ּבִ   ַרב: ּפְ

ר   !ְוָאַמר ָלֶהם: מּוּתָ
  

י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ  ַרּבִ א ַמאי ּכְ    !ב?ן ַיֲעקֹ ְוֶאלָּ
ְרֵאִלים אֹוְסִרים ֶזה ַעל ֶזה!  :ְוָהָאַמר ֵני ִיׂשְ הּו ׁשְ ּיְ   ַעד ׁשֶ

  
א י ֲעִקיָבא,  ,ֶאלָּ ַרּבִ   ּכְ

ְמקֹוָמּה ּדְ  ֶרת ּבִ ּלֹ אֹוֶסֶרת –ָאַמר: ֶרֶגל ַהּמּוּתֶ ְמקֹוָמּה ׁשֶ   .א ּבִ
  

ה ִלי ּגֹוי?    ָלּמָ
ָרֵאל ַנִמי    !ֲאִפיּלּו ִיׂשְ

  
י הּונָ ָאַמר  ֵריּה ַרּבִ ַע ּדְ א ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ

ן ַיֲעקֹ  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ י ֲעִקיָבא, ְלעֹוָלם ּכְ   ב, ּוְכַרּבִ
ַמאי ָעְסִקיַנן ֵעיְרבּו,  :ְוָהָכא ּבְ גֹון ׁשֶ   ּכְ

ֲאִסיר,  א ּגֹוי ּדַ ִאיּכָ   ְוַטְעָמא ּדְ
א ּגֹוי     .לֹא ֲאִסיר -ֲאָבל ֵליּכָ

  
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ י ֶאְלָעָזרּבְ   : ַרבֵמ  ַרּבִ
ִחיצֹוָנה ָרֵאל ְוגֹוי ּבְ    ,ִיׂשְ

ְפִניִמית  ָרֵאל ּבִ    ?ַמהוּ  –ְוִיׂשְ
  

ָדֵייר ִכיַח ּדְ ׁשְ ּום ּדִ ת ּגֹוי ,ָהָתם ַטְעָמא ִמׁשּ ִמיְרּתַ    ,ּדְ
ְך ֵהיָכא ּבָ ֲהָוה ּגַ ָרֵאל ּדַ ָרֵאל ְוָאַמר ִלי: ִיׂשְ א ָאֵתי ִיׂשְ ּתָ    ?ְוָסַבר: ָהׁשְ

  ֵליּה: ְנַפק ֲאַזל ֵליּה. ָאִמיָנא  -ֲאָבל ָהָכא 
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ת    ?ָהָכא ַנִמי ִמיְרּתַ
ָרֵאל ְוָחֵזי ִלי.  א ָאֵתי ִיׂשְ ּתָ ָסַבר: ָהׁשְ   ּדְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ם עֹוד" ן ְלָחָכם ְוֶיְחכַּ    .(משלי ט, ט) 160"תֵּ
  
  
  

                                                             
יק ְויֹוֶסף ֶלַקח 160 ם עֹוד הֹוַדע ְלַצּדִ ן ְלָחָכם ְוֶיְחּכַ   תֵּ

  רש"י
. שתי ישראל וכרי בפימית

חצירות זו לפים מזו והיה לו 
ית דריסת הרגל על בן לבן פימ
   חיצוה:

   . בחיצוה עד שישכיר:ואסר
. לאחר שסיים בשילהי פירקיה

   הדרשה:
. דלא בעי שי ישראלים כר''מ

   אוסרין זה על זה:
. הודה כרכיש רבה רישיה

   לדבריו:
. למה לי ישראל בחיצוה

   דבעין שי ישראלים:
   . בחצר הפימית:פימי במקומו

   חצר:. להוציא מביתו למהו
. אלמא לא אמר להם מותר

אסר אלא בחיצוה שרשות שי 
   ישראלים שולטת בה:

. והי לאו אוסרים זה על זה
אוסרים זה על זה יהו דהא 
אמרי רבן בשילהי פירקין רגל 
המותרת במקומה איה אוסרת 
שלא במקומה משום דריסת 
הרגל ואף על פי שלא עירבה 

   עמה:
להו . רב כר''ע ס''ל והוו ואלא

שי ישראלים אוסרין זה על זה 
הלכך אסר כרי עלייהו למה לי 
משום כרי ישראל פימי 

   לחודיה מי אסר על חיצון:
. משום הכי פימי לעולם כר''א

במקומו מותר וחיצון אסור 
משום דריסת הרגל דפימי 
כר''ע וכיון דאסר עליה הוו להו 
בחיצוה שי ישראלים אוסרין 

 יכרי לבטל את זה על זה ומה
עירובן אפילו עירבו ואי ליכא 

   כרי כי עירבו שרי:
. להרוג את דמירתת כרי

ישראל הדר עמו בפימית דסבר 
אתי ישראל דחיצוה ותבע ליה 
מייה ולא מציו למימר ליה 
פק אזיל ליה לבראי דאמר לי: 

   אי הוה פיק אא חזא ליה:
. כי היכי תן לחכם ויחכם עוד

   מי אסור: דהתם אסור הכא
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        סו, בסו, בסו, בסו, ב    ––––סה, ב סה, ב סה, ב סה, ב  .14
י ֲחִניָנאְד  ַתְלִמיֵדיְו  ֵריׁש ָלִקיׁש    ַההּוא ּפּוְנָדק, ִאיְקַלעּו לְ  ַרּבִ

יר. ַו ְוָלא ֲהָוה ׂשֹוֵכר,  ּכִ   ֲהָוה ַמׂשְ
יּה    ?ָאְמרּו: ַמהּו ְלֵמיַגר ִמיּנֵ

  
יק ֵליּה  ָלא ָמֵצי ְמַסלֵּ ל ֵהיָכא ּדְ ָלא ָאְגִריָנא.  -ּכָ ֵעי ְלָך, ּדְ יּבָ   לֹא ּתִ

יק ֵליּה.  ָמֵצי ְמַסלֵּ עּו ֵהיָכא ּדְ יּבָ י ּתִ   ּכִ
  ַמאי? 

ָמצּו ְמ  יָון ּדְ יק ָאְגִריָנאּכֵ    ,ַסלֵּ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ֵקיּה?  א ִמיָהא ָהא ָלא ִסלְּ ּתָ   ָהׁשְ
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ָלֶהן 
ּכֹור יַע ֵאֶצל , ִנׂשְ ּגִ ּנַ רֹוםְוִלְכׁשֶ ּדָ ּבַ ַאל ָלֶהן. ַרּבֹוֵתינּו ׁשֶ   , ִנׁשְ

ְיילּו  י ָאֵפסלְ ָאתּו ׁשָ   , ַרּבִ
 ְ ׂשּ יֶתם ׁשֶ ם. ָאַמר ָלֶהן: ָיֶפה ֲעׂשִ   ַכְרּתֶ

  
  

ר יֹוֵסף י ֲחִניָנא ּבַ אְו  ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י ַאִסיְו  ַרּבִ    ,ִאיְקַלעּו ְלַההּוא ּפּוְנָדק ַרּבִ
ָתא ּבְ ׁשַ ק ּבְ פּוְנּדָ ָאָתא ּגֹוי ָמֵרי ּדְ    ,ּדְ

יּה?    ָאְמרּו: ַמהּו ְלֵמיַגר ִמיּנֵ
  

ֵמי.  ְמָעֵרב ּדָ   ׂשֹוֵכר ּכִ
עֹוד יוֹ  ָעֵרב ִמּבְ עֹוד יֹום. ַמה ּמְ   ם, ַאף ׂשֹוֵכר ִמּבְ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ֵמי,  ל ְרׁשּות ּדָ ְמַבּטֵ   ׂשֹוֵכר ּכִ

ת?  ּבָ ַ ׁשּ ת, ַאף ׂשֹוֵכר ַוֲאִפיּלּו ּבַ ּבָ ַ ׁשּ ל ְרׁשּות ַוֲאִפיּלּו ּבַ ַבּטֵ   ַמה ּמְ
  

ר יֹוֵסף י ֲחִניָנא ּבַ   ָאַמר:  ַרּבִ
ּכֹור,    ִנׂשְ

  
  ָאַמר:  ַרב ַאִסיוְ 

ּכֹור    .לֹא ִנׂשְ
  

אָאַמר ְלהּו  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ   : ַרּבִ
ּכֹור.  ְבֵרי ָזֵקן ְוִנׂשְ   ִנְסמֹוְך ַעל ּדִ

  
ְיילּו ֵליּה   י יֹוָחָנןלְ ָאתּו ׁשַ   , ַרּבִ

ם. ^ָאַמר ָלֶהן:    סו,א ַכְרתֶּ ְ ׂשּ יֶתם ׁשֶ   ָיֶפה ֲעׂשִ
  

ּה  הּו ּבָ ֵעיּתָ   : ְנַהְרּדָ
י יֹוָחָנן ָהִכי?    !ּוִמי ָאַמר ַרּבִ

י יֹוָחָנןָאַמר ְוָה    : ַרּבִ
ֵמי,  ְמָעֵרב ּדָ   ׂשֹוֵכר ּכִ

עֹוד יֹום!  :ַמאי ָלאו עֹוד יֹום, ַאף ׂשֹוֵכר ִמּבְ ָעֵרב ִמּבְ   ַמה ּמְ
  

  לֹא, 
ָעֵרב רּוָטה ,ַמה ּמְ ֶוה ּפְ ָ ָפחֹות ִמׁשּ רּוָטה. , ַוֲאִפיּלּו ּבְ ֶוה ּפְ ָ ָפחֹות ִמׁשּ   ַאף ׂשֹוֵכר ּבְ

ָעֵרב ֲאִפיּלּו ׂשְ  ִכירֹו ּוְלִקיטֹו.  ,ִכירֹו ּוְלִקיטוֹ ּוַמה ּמְ א ֲאִפיּלּו ׂשְ   ַאף ׂשֹוֵכר ֶאלָּ
ן ָחֵצר ַאַחת ֶאָחד ְמָעֵרב ַעל ְיֵדי כּולָּ רּוִיין ּבְ ְ ׁשּ ה ׁשֶ ָ ָעֵרב ֲחִמׁשּ    .ׂשֹוֵכר ַנִמי ,ּוַמה ּמְ

ן.  ָחֵצר ַאַחת, ֶאָחד ׂשֹוֵכר ַעל ְיֵדי כּולָּ רּוִיין ּבְ ְ ׁשּ ה ׁשֶ ָ   ֲחִמׁשּ
  

  רש"י
. דהוו איקלעו לההוא פודק

דיירי ביה בההוא חצר תרי 
ישראלים וחד כרי ששכר את 
דירתו מחבירו כרי ואותו שבת 
לא היה שם אותו כרי השוכר 
אלא כרי המשכיר והיו יראים 

  שמא יבא כרי בשבת:
. יש בו חדרים פתוחין פודק

לחצר והאכסאים כסים בהן 
   ל זה בשבת:ואוסרין זה ע

. היכא דלא מצי מסליק ליה
   משכיר לשוכר עד זמו:

. דודאי [לאו] לא תיבעי לך
ברשותיה הוא ולא מצין למיגר 

   מייה:
   . דספק דבריהם להקל:שכור

. דמאתמול דאתא כרי בשבת
שפיר מצו לערובי דיורין 
דישראל דהוו ביה משום דכרי 
לא אסר עלייהו היכא דליתיה 

אתמול ולא הוו ולא עירבו מ
(מצי) מטלטלי בחצר כי אתא 
כרי אמרי מהו למיגר מייה 
והדר בטל רשות לגבי חד 

   וההוא מיהו לישתרי להוציא:
. מה מבטל רשות אפילו בשבת

כדתן במתיתין בית הלל 
  אומרים משתחשך כו':

. לא מה מערב אפי' בפחות כו'
דלקולא אקשיהו רבי יוחן ולא 

   ן להקל:לחומרא דכל בעירובי
. ומה מערב אפי' שכירו ולקיטו

דכרי אם ישראל הוא כדאמר 
   לעיל (דף סד.) ותן עירובו ודיו:
. אף שוכר אפי' שכירו ולקיטו

דכרי אם כרי הוא משכיר 
   רשות אדויו לדיורי החצר:

. כגון ב' אחד מערב ע''י כולן
חצירות ופתח בייהן ובאו לערב 

ל זו עם זו אחד מוליך עירובה ש
זו לתוך של זו והוי שליח 
לחביריו כדתי' בהאי פירקא 
(דף עב:) חמשה שגבו את עירובן 
כשהן מוליכין אותו למקום 

   אחר. אחד מוליך ע''י כולן:
. ישראל ששרויין עם חמשה

הכרי בחצר אחת אחד מהן 
   שוכר מן הכרי בשביל כולן:
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י ֶאְלָעָזר.  ּה ַרּבִ ֵהי ּבָ   ּתָ
  

י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ
ֲהָייא  י ֶאְלָעָזר? ּדְ ַמאי ּתָ   ַרּבִ

  
תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ֲהָייא  י ֵזיָרא לֹא ָיַדע ַמאי תָּ ַרּבִ ה ּכְ ְבָרא ַרּבָ י ֶאְלָעָזר? ּדְ ּגַ   ַרּבִ
יּה  מּוֵאל ַרּבֵ ׁשְ ָיא ֵליּה ּדִ    .ָקא ַקׁשְ

מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ
אֹוְסִרין ּוְמָעְרִבין ל ָמקֹום ׁשֶ ִלין.  -  ּכָ   ְמַבּטְ

ָעְרִבין ְוֵאין אֹוְסִרי ִלין.  - ֵאין ְמָעְרִבין ְו אֹוְסִרין ן, ּמְ   ֵאין ְמַבּטְ
  
אֹוְסִרין ּוְמָעְרִבין " ל ָמקֹום ׁשֶ ִלין –ּכָ    ".ְמַבּטְ

גֹון י ֲחֵצירֹות זֹו ִלְפִנים ִמּזוֹ  :ּכְ ּתֵ    .ׁשְ
  
ִלין -ין אֹוְסִרין ְמָעְרִבין ְוֵא "   ".ֵאין ְמַבּטְ

גֹון יֵניֶהן.  :ּכְ י ֲחֵצירֹות ּוֶפַתח ֶאָחד ּבֵ ּתֵ   ׁשְ
  
ִלין -אֹוְסִרין ְוֵאין ְמָעְרִבין "   . "ֵאין ְמַבּטְ

   ?ְלַאּתֹוֵיי ַמאי
  .ְלַאּתֹוֵיי ּגֹוי ,ָלאו

  
ֲאָתא ֵמֶאְתמֹול    לֹוַגר ֵמֶאְתמֹול!  -ְוִאי ּדְ

   
א ָלאו   סו,ב ָתאּדַ  ,ֶאלָּ ּבְ ׁשַ    ,ֲאָתא ּבְ

ִלין" :ְוָקָתֵני    "!אֹוְסִרין ְוֵאין ְמָעְרִבין, ֵאין ְמַבּטְ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  
  
  

  רש"י
. בהא מילתא תהי בה ר''א

כרי דאמרן לעיל ששכרו מן ה
ואח''כ ביטלו ותהי לשון מריח 
כמו בת תיהא דמסכת ע''ז (דף 
סו:) כלומר מעיין ומחשב לדעת 

   טעמו של דבר:
. זה על זה כל מקום שאוסרין

בלא עירוב ואם היו רוצין לערב 
   יכולין לערב:

. אם שכחו ולא עירבו מבטלין
מבטלין רשותן לאחד מהן והוי 
כוליה חצר דידיה ותהא מותרת 

בכולה ובלבד שלא לטלטל 
יוציאו מן הבתים לחצר אלא 

  מביתו של אותו יחיד בלבד:
כל מקום לאתויי שתי חצירות 

. דהיכא דלא זו לפים מזו
עירבה פימית לעצמה אסרה 
אחיצוה אפילו לרבן דפליגי 
עליה דר''ע מודו דרגל האוסרת 
במקומה אוסרת שלא במקומה 
כגון בחיצוה משום דריסת 

ליה ואם רצתה הרגל שיש לה ע
לערב עמה מערבין ואם שכחו 
ולא עירבו מבטלין בי פימית 
רשותן לבי חיצוה אותו 

   דריסת הרגל שיש לה עליה:
. פתוחות למבוי או שתי חצירות

לרשות הרבים ופתח בייהן 
מערבין אם רוצין ואם לא עירבו 
זו עם זו זו מותרת לעצמה וזו 

   מותרת לעצמה:
כו לטלטל . אם הוצראין מבטלין

מזו לזו אין מבטלין רשות של זו 
לזו דלא תקון רבן ביטול רשות 

   אלא היכא דאסרי עלייהו:
. שדר עם שי לאו לאתויי כרי

ישראלים בחצר שאוסרין אותו 
שי ישראלים זה על זה ואין 
יכולין לערב בשביל הכרי 

   וקאמרין דאין מבטלין:
. אמאי ואי אתא כרי מאתמול

רין ואין מערבין קרי להו אוס
  הא מצו לעירובי ולמיגר:
. אלמא אלא לאו דאתא בשבתא

ביטול רשות לא תקון אלא 
  היכא דחזו לערובי מאתמול:
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        סו, בסו, בסו, בסו, ב .15
מּוֵאלָאַמר ּדְ "[   : ׁשְ

אֹוְסִרין ּוְמָעְרִבין ל ָמקֹום ׁשֶ ִלין.  -  ּכָ   ְמַבּטְ
ָעְרִבין ְוֵאין אֹוְסִרי ִלין. ֵאין  - ֵאין ְמָעְרִבין ְו אֹוְסִרין ן, ּמְ   ְמַבּטְ

  

אֹוְסִרין ּוְמָעְרִבין " ל ָמקֹום ׁשֶ ִלין –ּכָ    ".ְמַבּטְ
גֹון י ֲחֵצירֹות זֹו ִלְפִנים ִמּזוֹ  :ּכְ ּתֵ   .]"ׁשְ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ַמֲעָתא ִמיַע ִלי ָהא ׁשְ    .לֹא ׁשְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
  ַאּתְ ָאְמַרּתְ ִניֲהַלן, ְוַאָהא ָאְמַרּתְ ִניֲהַלן 

מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ
יּטּול ְרׁשּות ֵמָחֵצר ְלָחֵצר.    ֵאין ּבִ

חּוְרָבה. ְו  יּטּול ְרׁשּות ּבְ   ֵאין ּבִ
   :ְוָאַמְרּתָ ָלן ֲעָלּה 

מּוֵאל י ָאַמר ׁשְ יּטּול ְרׁשּות ֵמָחֵצר ְלָחֵצר" :ּכִ   , "ֵאין ּבִ
א יֵניֶהן.  :לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ י ֲחֵצירֹות ּוֶפַתח ֶאָחד ּבֵ ּתֵ   ׁשְ

אֹוְסִרין ֶזה ַעל ֶזהֲאָב  ִלין ,ל זֹו ִלְפִנים ִמּזֹו, ִמּתֹוְך ׁשֶ    .ְמַבּטְ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
מּוֵאל ָהִכי? ׁשְ ֵמיּה ּדִ ְ    !ֲאָנא ָאִמיָנא ִמׁשּ

מּוֵאלְוָהָאַמר  ָנֵתנוּ ׁשְ ְלׁשֹון ִמׁשְ א ּכִ י ָחֵצר" :: ֵאין ָלנּו ֵעירּוִבין ֶאלָּ י ֲחֵצירֹות'ְולֹא  "ַאְנׁשֵ    !'ַאְנׁשֵ
  

  ֲאַמר ֵליּה: 
י ָאְמַרּתְ ָלן ָנֵתנוּ " :ּכִ ְלׁשֹון ִמׁשְ א ּכִ ֵעירּוִבין ֶאלָּ    ",ֵאין ָלנּו ּבְ

   :ַאָהא ָאְמַרּתְ ָלן
ים" תִּ ָחֵצר ַלּבָ בֹוי ַלֲחֵצירֹות ּכְ ַהּמָ   ."ׁשֶ
  
  

  רש"י
. דשמואל דאמר הא שמעתא

בשתי חצירות זו לפים מזו 
שיוכל לבטל דריסת רגלם 

   לחיצוה:
. רב יוסף חלה את אמרת יהלן

ושכח תלמודו וקא מדכר ליה 
   מידו:אביי תל

. בית אין ביטול רשות בחורבה
מכאן ובית מכאן וחורבה בייהן 
וב' הבתים פתוחים לה ואסור 
להשתמש בה אא''כ עירבו אין 
מבטלין רשותן זה לזה להתיר 
את האחד להכיס ולהוציא 
מביתו לחורבה דלא שרו רבן 
ביטול רשות אלא בחצר שלפי 
הבית דאקילו בה רבן דהוי 

   התם: עיקר תשמישתייהו
. בי פימית על מתוך שאוסרין

בי חיצוה משום דריסת הרגל 
מבטלין להם דריסת רגלם אם 
לא עירבו בי פימית אפילו 
לעצמה דהויא רגל האסורה 
במקומה ואוסרת שלא במקומה 

   עד שתבטל:
אא אמיא משמיה דשמואל 

   . בתמיה:הכי
והאמר שמואל אין לו 

   . להוסיף היתר:בעירובין
. ובמשתו כלשון משתואלא 

(דף סט:) תן אשי חצר ששכח 
אחד מהם כו' תו לו רשותן כו' 
אלמא בחד חצר תן ביטול ולא 
בשתי חצרות והאי סיומא 
דאשי חצר ולא אשי חצירות 
לאו שמואל קאמר לה אלא רב 
יוסף קא דייק לה ממילתא 

   דשמואל:
שהמבוי לחצירות כחצר 

היא . במתיתין דפירקין לבתים
וקא דייק שמואל בלישא 
דחצירות ובתים ויליף מייה 
לקמן דלא מיקרי מבוי להיות 
יתר בלחי וקורה עד שיהיו 
בתים וחצירות פתוחין לתוכו 
שתי חצירות למבוי ושי בתים 

   לחצר:
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        סז, אסז, אסז, אסז, א    ––––סו, ב סו, ב סו, ב סו, ב  .16
   :ּגּוָפא

מּוֵאלָאַמר "   : ׁשְ
יּטּול ְרׁשּות ֵמָחֵצר ְלָחֵצר    ,ֵאין ּבִ

חּוְרָבהְו  יּטּול ְרׁשּות ּבְ   . "ֵאין ּבִ
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

יּטּול ְרׁשּות ֵמָחֵצר ְלָחֵצר,    ֵיׁש ּבִ
חּוְרָבה.  יּטּול ְרׁשּות ּבְ   ְוֵיׁש ּבִ

  
  ּוְצִריָכא, 

ַמִעיַנן ֵמָחֵצר ְלָחֵצר ִאי ַאׁשְ    ,ּדְ
ּתָ  ִמיׁשְ ׁשְ ָהא ּתַ ּום ּדְ מּוֵאל, ִמׁשּ ָהא ָקָאַמר ׁשְ א ְלחּוד. ּבְ ּתָ ִמיׁשְ ׁשְ   א ְלחּוד, ְוָהא ּתַ

א ֲחָדא ְלַתְרַוְייהוּ  ּתָ ִמיׁשְ ׁשְ ה, ּתַ י יֹוָחָנן.  ,ֲאָבל בחּוְרּבָ   ֵאיָמא: מֹוֵדי ֵליּה ְלַרּבִ
ָהא    ,ְוִכי ִאְתַמר ּבְ

מּוֵאל,  ַהְך מֹוֵדי ֵליּה ִלׁשְ י יֹוָחָנן, ֲאָבל ּבְ ָהא ָקָאַמר ַרּבִ   ּבְ
   .ְצִריָכא

  
ֵייַא ָאַמר    : ּבַ

מּוֵאלָאַמר ּדְ ָהא  יּטּול ְרׁשּות ֵמָחֵצר ְלָחֵצר :ׁשְ    ,ֵאין ּבִ
א יֵניֶהן,  :לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ י ֲחֵצירֹות ּוֶפַתח ֶאָחד ּבֵ ּתֵ ׁשְ   ּבִ

אֹוְסִרין  י ֲחֵצירֹות זֹו ִלְפִנים ִמזֹּו, ִמּתֹוְך ׁשֶ ּתֵ ִלין.  -ֲאָבל ׁשְ   ְמַבּטְ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ּתֵ    י ֲחֵצירֹות זֹו ִלְפִנים ִמּזֹו, ֲאִפיּלּו ׁשְ

ִלין.  ִלין, ּוְפָעִמים ֵאין ְמַבּטְ ָעִמים ְמַבּטְ   ּפְ
יַצד?    ּכֵ

ַכח ֶאָחד,  ִחיצֹוָנה, ְוׁשָ   ָנְתנּו ֵעירּוָבן ּבַ
ִניִמית ּוֵבין ִמן ַהִחיצֹוָנה, ְולֹא ֵעיֵרב  ין ִמן ַהּפְ יֶהן ֲאסּורֹות.  -ּבֵ ּתֵ   ׁשְ

נִ  ּפְ ִניִמיתְו יִמית, ָנְתנּו ֵעירּוָבן ּבַ ַכח ֶאָחד ִמן ַהּפְ יֶהן ֲאסּורֹות -ְולֹא ֵעיֵרב  ,ׁשָ ּתֵ    .ׁשְ
ַכח ֶאָחד ִמן ַהִחיצֹוָנה ְולֹא ֵעיֵרב  ֶרת ְוִחיצֹוָנה ֲאסּוָרה - ׁשָ ִניִמית מּוּתֶ   .ּפְ

  
ַכח ֶאָחד, " ִחיצֹוָנה ְוׁשָ   ָנְתנּו ֵעירּוָבן ּבַ

ִניִמית ּוֵבין ִמן ַהִחיצ ין ִמן ַהּפְ יֶהן ֲאסּורֹות -ֹוָנה, ְולֹא ֵעיֵרב ּבֵ ּתֵ    ".ׁשְ
ִניִמית, ְלַמאן ִניְבִטיל ר ּפְ    ?ַהאי ּבַ

ִניִמית  ְייהוּ  - ִליְבִטיל ִלְבֵני ּפְ ּבַ    !ֵליָתא ְלֵעירּוַבְייהּו ּגַ
יּטּול ְרׁשּות ֵמָחֵצר ְלָחֵצר!  -ִלְבִטיל ִלְבֵני ִחיצֹוָנה    ֵאין ּבִ

ר ִחיצֹוָנה    ?ְבִטילְלַמאן נִ  ,ַהאי ּבַ
ָאְסָרה ֲעַלְייהוּ  -ִליְבִטיל ִלְבֵני ִחיצֹוָנה  ִניִמית ּדְ א ּפְ    !ִאיּכָ
ִניִמית  יּטּול ְרׁשּות ֵמָחֵצר ְלָחֵצר - ִלְבִטיל ִלְבֵני ּפְ    !ֵאין ּבִ

  
ִניִמית" ַכח ֶאָחד ִמן ַהּפְ ִניִמית, ְוׁשָ ּפְ יֶהן ֲאסּורוֹ  -ְולֹא ֵעיֵרב  ,ָנְתנּו ֵעירּוָבן ּבַ ּתֵ   . "תׁשְ

ִניִמית ְלַמאן ִנְבִטיל?  ר ּפְ   ַהאי ּבַ
ִניִמית  ָאְסָרה ֲעַלְייהוּ  -ִליְבִטיל ִלְבֵני ַהּפְ א ִחיצֹוָנה ּדְ   !ִאיּכָ

יּטּול ְרׁשּות ֵמָחֵצר ְלָחֵצר - ִליְבִטיל ִלְבֵני ִחיצֹוָנה  !ֵאין ּבִ
  

ִניִמית"   סז,א אי ּפְ ַכח ֶאָחד ִמן ַהִחיצֹוָנה ְולֹא ֵעיֵרב ַוּדַ ֶרת ׁשָ   , "מּוּתֶ
א ׁשָ ּמְ ּתַ א ּוִמׁשְ ׁשָ ָאֲחָדא ּדָ    ,ּדְ

  ְוִחיצֹוָנה ֲאסּוָרה. 
  

ֵריּה ֲאַמר ֵליּה  ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   : ָרָבאלְ  ַרב ְיהֹוׁשֻ
ִניִמית ַכח ֶאָחד ֵמַהּפְ יֶהן ֲאסּורֹות - ְולֹא ֵעיֵרב ,ְוִכי ׁשָ ּתֵ אי ׁשְ    ?ַאּמַ

  רש"י
. ואסרי אבל חורבא דחדא תשמישתא לתרוייהו

   אהדדי אימא ליבטלו:
ימית לעצמה . אם לא עירבה פמתוך שאוסרין

דהויא רגל האסורה במקומה אפי' רבן מודו 
   דאוסרת שלא במקומה:

. דריסת רגלם לחיצוה ומותרין בי מבטלין
   חיצוה לעצמן:

   . ואע''ג דאוסרין:ופעמים אין מבטלין
. כן דרך כשמערבין שתי תו את עירובן בחיצוה

חצירות יחד עירוב שעירבו חצר זה לעצמה להתיר 
תוכה. מוליכין לתוך חבירתה ואין דיורין שב

   עושין עירוב אחר:
. ולא מהי להו ביטול וטעמא שתיהן אסורות

   מפרש לקמן ואזיל:
. בי חיצוה מוליכין עירוב תו עירובן בפימית

   שבייהן המתירן לחצירן ותוהו לתוך הפימית:
   . ואין ביטול מועיל:שתיהן אסורות
שביטלו להן אותן  . על ידי ביטולפימית מותרת

בי חיצוה שתו עירובן לתוכה והרגילה עירובן 
להיחשב כדיורי פימית ואוסרין עליהם משום 
דהויא רגל האסורה במקומה בשביל ההוא דשכח 
ולא עירב ואוסרת שלא במקומה הואיל והרגילה 
העירוב שם ומודה שמואל בהא דמבטלין אותו 

משתריא הרגל שהרגילו עירובן לתוך הפימית ו
   פימית לעצמה:

. ששכח ולא תן בעירוב למאן האי בר פימית
  יבטיל:

. רשות חצירו דתיהוי ליבטיל לבי פימית
פימית מיהא שריא לעצמה וחיצוה תיאסר מפי 

   דריסת רגלו של זה שאסורה במקומה:
. ולכשיבדלו מן החיצוה ליתא לעירובייהו גבייהו

   ן זה על זה:הרי הן בלא עירוב וכולן אוסרי
. מי דריסת רגלו לבי חיצוה ורשותו ליבטיל

לבי חיצוה דאסתלק ליה לגמרי והרי כולן 
   מותרין:

. מבן חצר זו לבן חצר אחרת אין ביטול רשות
לשמואל ואע''ג דאסר עלייהו ואי קשיא ליבטלו 
בי פימית רשות חצירן לגבי האי דלא עירב ויהא 

חיד הוא ואיו הוא רגל המותר במקומו דהא י
אוסר על חיצוה ותשתרי חיצוה לאו מילתא היא 
דהא דכיון דבטלי רשותייהו לגביה הוי להו איהו 
רגל האסורה במקומה כדתן תו לו רשותן הוא 
מותר והן אסורין ואסרי החיצוה ואע''ג דעירבו 
בהדה הא בטיל עירובייהו מכי איסתלקו להו 

רשות להוציא מרשותא דפימית והי דאין להן 
מבתיהן לחצר מ''מ דריסת הרגל יש להן בפימית 
ובחיצוה וא''ת יבטלו אף דריסת רגלם לחיצוה 

   אין ביטול רשות מחצר לחצר:
. שהרי בטל העירוב איכא פימית דאסרה עלה

בשביל זה והוי לה פימית רגל האסורה במקומה 
   דליתיה לעירובה לגבה:

   פימית:. אף לבי ליבטיל לבי פימית
האי בר פימית למאן יבטיל כו' איכא חיצוה 

   . שעירוב מרגילה לתוכה:דאסרה עלה
. כלומר אין ביטול אין ביטול רשות מחצר לחצר

רשות מבן חצר זו לבן חצר אחרת כיון דפימית 
אסורה חיצוה מי אסורה מפי רגל האסורה 
במקומה שאוסרת עליה ועוד שאין עירובה 

  אצלה:
. בהא מודי מן החיצוה ולא עירב שכח אחד

שמואל דמבטלי בי חיצוה לבי פימית אותו 
רשות שבא להן לתוכן ע''י הרגל עירובן משום 
דאמר לה לתקוי שתפתיך ולא לעוותי והכי 
מפרש לה בסוף פירקין והא דבעין ביטול אליבא 
דרבי עקיבא אמרה רבא למילתיה דאי לרבן 

ימית הכי ועקרה לה בלאו ביטול מי אמרה לה פ
לעירוב משום דמעוותי בה אבל ר''ע אמר דבעיא 
לבטולי בשילהי פירקין וכי שכח בן פימית ליכא 
למימר הכי דליבטל לבי פימית ותיחוד דשא 
ותשמש דלא מצי למימר לתקוי שתפתיך ולא 

   לעוותי שהרי תחילת העיוות ע''י בן פימי בא:
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נִ  ִניִמית ִלְבֵני ּפְ ר ּפְ ֲהַדְייהּו! ִלְבִטיל ּבַ ִרי ּבַ תְּ   יִמית, ְוֵתיֵתי ִחיצֹוָנה ְוִתׁשְ
  

ַמאן    ?ּכְ
י ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ    ,ּכְ

ֲאַמר: ֵאינֹו ָצִריְך ְלַבֵטל ְרׁשּות ְלכֹ    .ל ֶאָחד ְוֶאָחדּדַ
ַנן י ָקָאִמיָנא ְלַרּבָ    ,ּכִ

ָאְמֵרי ל ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד!  :ּדְ   ָצִריְך ְלַבּטֵ
  
  
  
  

  רש"י
 . רבא קאכמאן כר' אליעזר

מהדר ליה לרב הוא כמאן 
קאמרת למילתך כר''א דאמר 
איו צריך כו' בשילהי עושין 

  פסין אוקימא הכי:
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תוְ  אַרב ִחְסּדָ  ׁשֶ ֲהֵדי ֲהָדֵדי ַרב ׁשֵ ְגִעי ּבַ י ּפָ   ,ּכִ

א ְתָנָייָתא  ַרב ִחְסּדָ ְפָווֵתיּה ִמּמַ ָען ׁשִ תּדְ ִמְרּתַ ׁשֶ   ,ַרב ׁשֵ
ת ׁשֶ ְלּפּוֵליּה  ַרב ׁשֵ יּה ּגּוֵפיּה ִמּפִ ע ּכּולֵּ אּדְ ִמְרּתַ    .ַרב ִחְסּדָ

  
יּה  ָעא ִמיּנֵ אּבְ תֵמ  ַרב ִחְסּדָ ׁשֶ    ,ַרב ׁשֵ

ים ֵני ָבּתִ ים ׁשְ י ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵני ִציּדֵ ְ    ,ִמׁשּ
ת  ּבָ ַ ׁשּ ה ּבְ יפּום ְמִחיּצָ   ַמהּו?  -ּוָבאּו ּגֹוִים ְוִהּקִ

  
ֲאַמר ַמאן ּדַ א ּדְ יּטּול ְרׁשּות ֵמָחֵצר ְלָחֵצר,  :ַאִליּבָ   ֵאין ּבִ

ֵעי ָלְך.  יּבָ   ָלא ּתִ
עּו ְלָערֹוֵבי ֵמֶאְתמֹול ִאי ּבָ א ּדְ ּתָ יּטּול ְרׁשּות ֵמָחֵצר ְלָחֵצר" :ָאְמַרּתְ  ,ָמצּו ְמָעְרֵבי ,ָהׁשְ    ,"ֵאין ּבִ

עּו ְלָערֹוֵבי ֵמֶאְתמֹול ָלא ָמצּו ְמָעְרֵבי -ָהָכא  ִאי ּבָ ן?! , ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ   לֹא ּכָ
  

ֲאַמר ַמאן ּדַ א ּדְ יּבָ ֵעי ָלְך ַאלִּ יּבָ י ּתִ יּטּול ְרׁשּות ֵמָחֵצר ְלָחֵצר" :ּכִ    ,"ֵיׁש ּבִ
עּו לְ  -ָהָתם  ִאי ּבָ ל -ָערּוֵבי ֵמֶאְתמֹול ָמצּו ְמָעְרֵבי ּדְ    ,ַבּטֹוֵלי ַנִמי ָמֵצי ְמַבּטֵ

ָלא ָמצּו ְמָעְרֵבי ֵמֶאְתמֹול  -ֲאָבל ָהָכא  ל -ּדְ     .ַבּטֹוֵלי ַנִמי ָלא ָמֵצי ְמַבּטֵ
יְלָמא ָנא :אֹו ּדִ   ?ָלא ׁשְ

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

ִלין.    ֵאין ְמַבּטְ
  
  

ת  ּבָ ַ ׁשּ   ַמהּו?  - ֵמת ּגֹוי ּבְ
  

ֲאַמר ַמאן ּדַ א ּדְ יּבָ ֵעי ָלךְ  :ַאלִּ יּבָ    ,ׂשֹוְכִרין לֹא ּתִ
א ּתָ י ָעְבִדיַנן ,ָהׁשְ ְרּתֵ ֲעָיא ,ּתַ    ?!ֲחָדא ִמיּבָ

א ֲאַמר ,ֶאלָּ ַמאן ּדַ א ּדְ יּבָ ֵעי ָלְך ַאלִּ יּבָ י ּתִ   ֵאין ׂשֹוְכִרין.  :ּכִ
ָלא ָעְבִדיַנן, ָהא ֲחָדא ָעְבִדיַנן י הּוא ּדְ ְרתֵּ    ,ּתַ

   :יְלָמאאֹו ּדִ 
ָנא    ?ָלא ׁשְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 
ִלין,  :ֲאִני אֹוֵמר   ְמַבּטְ

ִלין.  :ָאַמר ַהְמנּוָנאְו    ֵאין ְמַבּטְ
   

  
  
  

  רש"י
. שהיו ממתייתא דרב ששת

משיות סדורות לו וירא רב 
חסדא שלא יקשה ממשה על 

   משה ויאמר לו לתרצן:
. חריף וסבר היה מפלפוליה

   ביותר ועמוק בשאילותיו:
ה''ר מכאן . סתמו רוהקיפום

ומכאן ושאר לפי ב' הבתים 
   כעין חצר שהבתים פתוחות לה:

. שיבטל זה רשותו לזה מהו
ויהא מותר להוציא מביתו לכאן 
דהא קיי''ל בפירקא תייא (דף 
כ.) כל מחיצות העשות בשבת 
בין בשוגג בין במזיד שמה 
מחיצה וכ''ש הכא דכרים 

   עבדוה:
אליבא דמאן דאמר אין ביטול 

. ואוקימא מחצר לחצר רשות
טעמא משום דאין אוסרין ואין 
מבטלין ואע''ג דאי בעו לעירובי 
הוו מערבי אלמא תרתי בעין 

   אוסרין ומערבין:
. דכ''ש דהכא לא לא תיבעי לך

הא ולא הא דלא הוו אוסרין זה 
על זה אתמול ולא תורת עירוב 

   היתה לכאן:
כי תיבעי לך אליבא דמאן דאמר 

''ג דאין אוסרין . ואעיש ביטול
מאי מי אמרין התם הוא דאי 
בעו לערובי הוו מערבי ואע''ג 
דתרתי ליכא חדא מיהא איכא 
אבל הכא דאפילו חדא ליכא לא 
או דילמא מדאהא לא קפיד 

   אהא מי לא קפיד:
   . דחדא מיהא בעין:אין מבטלין

. הא מי בעא מת כרי בשבת
מייה שי ישראלים וכרי 

שכרו ולא  הדרים בחצר ולא
עירבו ומת כרי בשבת מהו 

  לבטל זה לזה:
. לעיל בפירקין (דף אליבא דמ''ד

סה:) היכא דאתי כרי בשבת 
שוכרין הימו ואח''כ מבטלין 

   לא תיבעי לך:
. שכירות השתא תרתי עבדין
   וביטול חדא מיבעיא:

. ולא דמיא אי אומר מבטלין
לההיא דלעיל דהכא אי בעי 

מצי  מיגר וערובי מאתמול
   עבדי:

. כיון והמוא אמר אין מבטלין
דאי בעו ערובי מאתמול לא מצי 
עבדי בלא שכירות אין ביטול 

   אלא במקום עירוב:
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        בבבב- - - - סז, אסז, אסז, אסז, א .18
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

תּוַח ְלִבְקָעה.  ָעה, ּפָ ָעה ַעל ַאְרּבָ ַתח ַאְרּבָ ׁש לֹו ּפֶ ּיֵ   ּגֹוי ׁשֶ
ֶרְך ָמבֹוי, ֲאִפיּלּו ַמְכִניס ּומֹוִצ  ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו ּדֶ ים ּוְקרֹונֹות ּכָ ַמלִּ   יא ּגְ

בֹוי.  ֵני ַהּמָ   ֵאין אֹוֵסר ַעל ּבְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ַהה ְמַיֵחד ֵליּה, ּבְ ִפיְתָחא ּדִ    .א ִניָחא ֵליּה וּ ּבְ
  
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבָ
ף  תּוַח ְלַקְרּפֵ   ַמהּו?  - ּפָ

  
ר ַאִמיָאַמר  ֵמיּה ּדְ ִמ  ַרב ַנְחָמן ּבַ ְ ָנאׁשּ  : אּוְלּפָ

ף   סז,ב תּוַח ְלַקְרּפֵ   .ֲאִפיּלּו ּפָ
  
  

ה ְרַווְייהוּ  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
   :ּגֹוי

ית ָסאַתִים     .אֹוֵסר -ּבֵ
ית ָסאַתִים     .ֵאינֹו אֹוֵסר - יֹוֵתר ִמּבֵ

ָרֵאל    :ְוִיׂשְ
ית ָסאַתִים     .ֵאינֹו אֹוֵסר -ּבֵ

ית ָסא   אֹוֵסר.  -ַתִיםיֹוֵתר ִמּבֵ
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ ר ַחְקַלאיּבְ   : ַרב הּוָנאֵמ  ָרָבא ּבַ
ף ַמהּו?  תּוַח ְלַקְרּפֵ   ּפָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 
ית ָסאַתִים " :ֲהֵרי ָאְמרוּ    אֹוֵסר,  -ּבֵ

ית ָסאַתִים    . "ֵאינֹו אֹוֵסר - יֹוֵתר ִמּבֵ
  
  
  
  

  רש"י
. משום דאיכא בההוא יחא ליה

   אוירא טפי ממבוי:
. ששמע מרבו ורבו דאולפא

  מרבו:
. יחא ליה אפי' פתוח לקרפף

ביה טפי דאיכא אוירא טפי 
   אוסר על בי מבוי:ממבוי ואיו 

. אם כרי בית סאתים אוסר
היה לו פתח לקרפף בית סאתים 
ופתח למבוי עדיין אוסר על בי 
מבוי דאוירא דקרפף לא פיש 
אבל אם יותר מבית סאתים 
פיש אוירא ובההיא יחא ליה 

   ואיו אוסר:
. שיש לו פתח לקרפף ישראל

ופתח למבוי ושכח ולא עירב 
אתים במבוי אם קרפף בית ס

הוא שראוי להשתמש בו איו 
אוסר על בי מבוי ואע''ג דלגבי 
כרי חשיב זוטרא לגבי ישראל 
פיש דהא בשבת ליכא הוצאת 
משואות יתירין וסגי בהכי 
ופיש אוירא ממבוי אבל יותר 
מבית סאתים דכרמלית הוא 
כגון שלא הוקף לדירה כיון 
דאסיר ליה לאישתמושי לא 

בי יחא ליה ביה ואוסר על 
   מבוי:

. אכרי קאי פתוח לקרפף מהו
   ואמילתיה דרב יהודה:
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        סז, בסז, בסז, בסז, ב .19
אָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  עּוּלָ   : ַרּבִ

ף  ּלַֹקְרּפֵ ית ָסאַתִים ׁשֶ יָרה, יֹוֵתר ִמּבֵ   א הּוַקף ַלּדִ
יב –ַהּזֹוֵרק ְלתֹוכֹו , ַוֲאִפיּלּו ּכֹוַרִיים ,ַוֲאִפיּלּו ּכֹור    .ַחּיָ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ּיֹוִרין.  חּוֶסֶרת ּדִ ּמְ א ׁשֶ ה ִהיא, ֶאלָּ   ְמִחיּצָ

  
ר ִחיָנָנאְמִתיב    : ַרב הּוָנא ּבַ

ם" ּיָ ּבַ בֹוהַּ  ,ֶסַלע ׁשֶ ָרהּגָ ָעה  , ֲעׂשָ    –ְורֹוַחב ַאְרּבָ
ם ְמַטְלְטִלים ֵאין    ,לֹא ִמן ּתֹוכֹו ַלּיָ

ם ְלתֹוכֹו.    ְולֹא ִמן ַהּיָ
אן  חֹות ִמּכָ   ְמַטְלְטִלין.  -ּפָ

ה ּמָ    ?ַעד ּכַ
ית ָסאַתִים   . "ַעד ּבֵ

יא    ?ַאַהּיָ
יָפא  ית ָסאַתִים" –ִאיֵליָמא ַאּסֵ    !, ְטֵפי לֹא?"ּבֵ

ְרְמלִ     !ָקא ְמַטְלֵטל -ית ְלַכְרְמִלית ְוָהא ִמּכַ
א ָלאו א, , ֶאלָּ   ַאֵריׁשָ

   :ְוָהִכי ָקָאַמר
ָעה  ָרה ְורֹוַחב ַאְרּבָ בֹוהַּ ֲעׂשָ ם, ּגָ ּיָ ּבַ ם  ֵאין ְמַטְלְטִלין -ֶסַלע ׁשֶ    ,לֹא ִמּתֹוכֹו ַלּיָ

ם ְלתֹוכֹו.    ְולֹא ִמן ַהּיָ
ה ּמָ    ?ְוַעד ּכַ

ית ָסאַתִים,    ַעד ּבֵ
  ְמַטְלְטִלין.  -ית ָסאַתִים ָהא ָיֵתר ִמּבֵ 

ְרְמִלית ִהיא,  :ַאְלָמא   ּכַ
א  יּוְבּתָ י יֹוָחָנן! ּדְ ּתְ   ַרּבִ

  
  : ָרָבאָאַמר 

א יּוְבּתָ רּוֵצי ַמְתָנָייָתא ּתְ ָלא ָיַדע ּתַ    ,ַמאן ּדְ
י יֹוָחָנן   ! ?מֹוִתיב ְלַרּבִ

  

א,    ְלעֹוָלם ַאֵריׁשָ
תֹוכֹו    :ְוָהִכי ָקָאַמר   ִלין, ְמַטְלְט  - ָהא ּבְ

ה ּמָ    ?ַעד ּכַ
ית ָסאַתִים.    ַעד ּבֵ

  
י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ

א    ,ְלעֹוָלם ַאֵריׁשָ
  ֵהן ָאְמרּו ְוֵהן ָאְמרּו. 

ּלֹ " :ֵהן ָאְמרוּ  ית ָסאַתִים ׁשֶ ף ָיֵתר ִמּבֵ יָרהַקְרּפֵ ע ַאּמֹות - א הּוַקף ַלּדִ ַאְרּבַ א ּבְ   , "ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבֹו ֶאלָּ
ִחיד ְלַכְרְמִליתֵא "ְוֵהן ָאְמרּו:    . "ין ְמַטְלְטִלין ֵמְרׁשּות ַהּיָ

יּה  כּולֵּ ֵרי ְלַטְלטּוֵלי ּבְ ׁשָ ית ָסאַתִים ּדְ ַנן ְלַטְלטּוֵלי -ּבֵ ם ְלתֹוכוֹ  ,ָאְסִרי ַרּבָ ם.  ,לֹא ִמן ַהּיָ   ְולֹא ִמּתֹוכֹו ַלּיָ
מּוָרה ִהיאְר  ?ַמאי ַטְעָמא ִחיד ּגְ    .ׁשּות ַהּיָ

ית ָסאַתיִ  יּה ָיֵתר ִמּבֵ כּולֵּ ם ,ם, ָאסּור ְלַטְלטּוֵלי ּבְ ַנן ְלַטְלטּוֵלי ִמּתֹוכֹו ַלּיָ רּו ַרּבָ ם ְלתֹוכֹו.  ,ׁשָ   ּוִמן ַהּיָ
  ַמאי ַטְעָמא? 

יּה.  כּולֵּ מּוָרה ִהיא, ְוָאֵתי ְלַטְלטּוֵלי ּבְ ִחיד ּגְ ְלָמא ָאְמֵרי: ְרׁשּות ַהּיָ   ּדִ
  

ָנא?    ּוַמאי ׁשְ
  

ִכיַח.  - תֹוכֹו    ׁשָ
ם ְלתֹוכֹו ִמּתֹוכ ם ּוִמן ַהּיָ ִכיַח  -ֹו ַלּיָ    .לֹא ׁשָ

  רש"י
   . מרה''ר:הזורק לתוכו

. חטאת ואע''ג דלעין איסור חייב
טלטול שויוה רבן כרמלית שאסרו 
לטלטל בתוכו אלא בד' מדאורייתא 
רה''י גמורה היא דמחיצה היא אלא 
שמחוסרת דיורין ומש''ה אסרי רבן 

   לטלטולי:
   מלית הוא:. כרים

. אפילו אין מטלטלין לא מתוכו לים
בד' אמות משום דכל גבוה עשרה 

   ורוחב ד' הוי רה''י:
. שאיו גבוה עשרה פחות מכאן

כרמלית היא כים ומטלטלין מזה 
   לזה תוך ד' אמות:

  . יהא רחב סלע:עד כמה
. אבל טפי לא עד בית סאתים

   ולקמיה מפרש אהייא קאי:
מעשרה . אפחות אי ימא אסיפא

תרוייהו כרמלית יהו לא שא רחב 
   ולא שא קצר:

. בטל תורת הא יותר מבית סאתים
רה''י מייה והוי כרמלית אפי' 

   לקולא ואף על גב דגבוה עשרה:
. ולאו אמתוכו לים לעולם ארישא

קאי אלא אדיוקא קאי והכי קא 
דייק הא בתוכו מטלטלין דהא רה''י 
היא עד כמה עד בית סאתים אבל 

פי לא דשויוה רבן ככרמלית לעין ט
טלטול משום דמחוסר דירה ומיחלף 
ברה''ר מיהו לעין מתוכו לים רה''י 

   היא:
. ולאו רב אשי אמר לעולם ארישא

אדיוקא קאי ואפי' לעין מתוכו לים 
מי כרמלית שויוה ושרי מיהו לר' 
יוחן לא תיקשי דודאי לעין חיובא 

א מדאורייתא רה''י היא ומאי טעמ
שרו רבן לטלטולי מיה לכרמלית 
משום דאיסור טלטול מרשות היחיד 
לכרמלית מדרבן הוא דהם אמרו 
זאת והם אמרו עוד איסור אחר וראו 
שאין שיהם עומדים כאן וביטלו זה 

   מפי זה וכדמפרש:
הם אמרו קרפף יותר מבית סאתים 

. דשויוה כרמלית אין מטלטלין בו
רה''ר לעין טלטול משום דמיחלף ב

ומיהו אסור לטלטל מרה''ר לתוכו 
ומתוכו לרה''ר כדר' יוחן 

   דמדאורייתא רה''י היא:
והם אמרו אין מטלטלין מרה''י 

. משום דלא ליתי לטלטולי לכרמלית
מרה''י לרה''ר ובהאי רה''י שהיא 
ביותר מבית סאתים לא גזור מאי 
טעמא בית סאתים דשרי לטלטולי 

ולי בכוליה כי אסרין ליה לטלט
מייה לכרמלית לא אתיא מייה 
חורבה אבל טפי מבית סאתים אי 
אסרת מתוכו לים תוך ד' אמות אתי 
למימר רה''י גמורה היא אפי' 
מדרבן ומטלטלי בכולה ומיעקרא 
אידך תקתא דרבן ובטלו הא מקמי 

   הא:
. דאלים הך תקתא טפי ומאי שא

מהך השתא מי קא מטלטלי מרשות 
   היחיד לכרמלית:

. וכי שרי ליה לטלטולי תוכו שכיח
בגווה חזו ליה עלמא ומיחלף 

   ברה''ר:
. ולא גזרו רבן מתוכו לים לא שכיח

במלתא דלא שכיחא ואע''ג דבשאר 
רה''י לכרמלית גזור רבן ההו 
שכיחן אבל הי תרתי כחדא יותר 
מבית סאתים ומתוכו לכרמלית לא 

  שכיח:
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יְך ַחִמיֵמיּה.  ּפִ ּתַ ִאׁשְ   ַההּוא ָינֹוָקא ּדְ

הָאַמר ְלהּו    : ַרּבָ
יַתאי.    ַנְייתּו ֵליּה ֲחִמיָמא ִמּגֹו ּבֵ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

   !ְוָהא ָלא ָעְרִביַנן
  

  ָאַמר ֵליּה: 
יּת  ִ    .ּוףִנְסמֹוְך ַאׁשּ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ְתִפיַנן!    ָהא ָלא ׁשָ
  

   .ֵניְמרּו ֵליּה ְלּגֹוי ֵליֵתי ֵליּה 
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ַבַקן  ֵעי ְלאֹוְתֵביּה ְלָמר, ְוָלא ׁשְ    ,ַרב יֹוֵסףּבָ

ֲהָנאָאַמר  ַרב יֹוֵסףָאַמר ּדְ    : ַרב ּכָ
י  י ָהֵויַנן ּבֵ    :, ֲהָוה ָאַמר ָלןַרב ְיהּוָדהּכִ

ְדאֹוַר  ה.  -ְייָתא ּבִ א, ַוֲהַדר ָעְבִדיַנן ַמֲעׂשֶ יּוְבּתָ   מֹוְתִביַנן ּתְ
ַנן  ְדַרּבָ א - ּבִ יּוְבּתָ ה, ַוֲהַדר מֹוְתִביַנן ּתְ    .ָעְבִדיַנן ַמֲעׂשֶ

  
ֵעית ְלאֹוְתֵביּה ְלָמר?    ְלָבַתר ָהִכי ָאַמר ֵליּה: ַמאי ּבָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ַתְנָיא    :ּדְ
ָאה " בּות.  - ַהּזָ   ׁשְ
בּות. –יָרה ְלגֹוי ֲאִמ וַ     ׁשְ

ת,    סח,א ּבָ ַ בּות, ְוֵאיָנּה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ ָאה ׁשְ   ַמה ַהּזָ
ת ּבָ ַ בּות, ְוֵאיָנּה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ    !"ַאף ֲאִמיָרה ְלגֹוי ׁשְ

  
ה יּה ַמֲעׂשֶ ִאית ּבֵ בּות ּדְ ין ׁשְ ִני ָלְך ּבֵ ה ,ָאַמר ֵליּה: ְולֹא ׁשָ יּה ַמֲעׂשֶ ֵלית ּבֵ בּות ּדְ    !?ִלׁשְ

ָהא ָמר לֹא ָאַמר ַלּגֹוי:    . 'ִזיל ַאֵחים'ּדְ
  
  

  רש"י
. שהיו רוצין דאישתפך חמימיה

מולו והחמו לו חמין מבערב ל
   ושפכו היום:
. מביתיה דרבה מגו ביתאי

והתיוק היה בבית אחר באותה 
   חצר:

. דמבוי דתן סמוך אשיתוף
(לקמן עג.) במתי' אם שתתפו 
במבוי מותר כאן וכאן במבוי 
   ובחצירות אף על פי שלא עירבו:
. בדאורייתא מותבין תיובתא

באיסור של תורה וחכם מורה 
ו היתר ויש בתלמידים שיודע ב

להשיב. ישיב קודם מעשה שלא 
עבור על דברי תורה אבל 
בדרבן כגון עירובי חצירות 
שבקין לחכם לעשות 

   כהוראתו:
. ליה ללמוד אם והדר מותבין

   יפה הורה:
. על הטמא איה אסורה הזאה

  בשבת אלא משום שבות:
מה הזאה שבות ואיה דוחה 

ה כגון . ואפי' במקום מצושבת
לשחוט פסחו כדתן בפסחים 

   בפרק אלו דברים (ד סה:):
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ר ַרב ָחָנןָאַמר ֵליּה  ה ּבַ ֵיילְ  ַרּבָ   : ַאּבַ

ַנן ַרּבָ ְבֵרי ַרְבְרֵבי ּכְ ֵרי ּגַ יּה ּתְ ִאית ּבֵ יּתּוף?!  ,ְמבֹוָאה ּדְ יּה לֹא ֵעירּוב ְולֹא ׁשִ   לֹא ֶליֱהֵוי ּבֵ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ַמאי ַנֲעִביד? 

  ָלאו אֹוְרֵחיּה.  ָמר,
ִגיְרַסאי.    ֲאָנא, ָטֵריְדָנא ּבְ

ִחי.  ּגַ   ִאיְנהּו, ָלא ַמׁשְ
א ַסלָּ א ּבְ יּתָ    ,ְוִאי ַאְקֵני ְלהּו ּפִ

עּו ָלּה ִמיָנִאי ִאי ּבָ יָון ּדְ ר ִליְתָבּה ִנֲהַלְייהוּ  ,ּכֵ יּתּוף.  ,ְולֹא ֶאְפׁשָ ֵטיל ׁשִ   ּבָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ֵני ָמבֹוי ׁשֶ " ֶמן, ְולֹא ָנְתנּו לֹו ֶאָחד ִמּבְ ׁש ַיִין ְוׁשֶ יּקֵ ּתּוף -ּבִ ִ ֵטל ַהׁשּ   . "ּבָ
  

ֲחִביָתא.  א ּבַ ַחלָּ   ְוַנְקֵני ְלהּו ָמר ְרִביֲעָתא ּדְ
  

   :ַתְנָיא
אֹוָצר" ִפין ּבָ תְּ תַּ    ."ֵאין ִמׁשְ
  

ְנָיא    :ְוָהא ּתַ
ִפין" תְּ תַּ   ! "ִמׁשְ
  

ֲעָיאָאַמר    : ַרב אֹוׁשַ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אי, ּבֵ  -ָהא  ּמַ   ית ׁשַ
ל -ָהא  ית ִהלֵּ   .ּבֵ

  
ְתַנן    :ּדִ

ה " ָתִחים ַהְרּבֵ ִית, ְולֹו ּפְ ּבַ ת ּבַ ן ְטֵמִאין.  - ַהּמֵ   ּכּוּלָ
ח ֶאָחד ֵמֶהן  ן ְטהֹוִרין.  ,ָטֵמא הּוא - ִנְפתָּ   ְוכּוּלָ

ֶאָחד ֵמֶהן,  ב ְלהֹוִציאֹו ּבְ ֵ   ִחיׁשּ
ָעה ַעל ַאְר  ׁש ּבֹו ַאְרּבָ ּיֵ ַחּלֹון ׁשֶ ָעה אֹו ּבְ ם.  -ּבָ ָתִחים ּכּוּלָ ל ַהּפְ יל ַעל ּכָ   ַמּצִ

אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ּלֹ  ב ַעד ׁשֶ ֵ ִחיׁשּ ת. ְוהּוא ׁשֶ   א ָימּות ַהּמֵ

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
ת מּות ַהּמֵ ּיָ ֶ   .(אהלות ז, ג) "ַאף ִמׁשּ

   
  

  רש"י
. כגון תרי גברי רברבי כרבן
   אתה ורבה דדייריתו ביה:

. רבה אין כבודו לחזר על בי מר
   המבוי ולגבות:

. שאר בי המבוי לא איהו
   משגחי:

. משלי ריפתא בסלא אקי להו
בדיבורא דליכא טרחא ויהו 

   ם שיתוף:כולן זוכין בו לש
. אם אחד כיון דאי בעו מיאי

מהן היה צריך לאכול מן 
השיתוף והיה שואלו ממי אין 
יכולת בידי לוותר משלי בכל 
שבת לכך מצא שאין בלבי 
להיות בו חלק גמור ובטל 

   השיתוף:
   . משל שיתוף:שביקש יין ושמן

  . חומץ:רביעתא דחלא
. באחת מחביותיך בחביתא

הוא  דמידי דלית ביה קפידא
ועיקר שיתוף ביין כדאמר בהאי 
פירקא (דף עא:) וייח החבית 
בחצר ויסמוך על רביעית שבה 
לשום שיתוף לצורך כל השה 

   כולה שמיחין שיתוף בחצר:
. בדבר אין משתתפין באוצר

האצור כגון חבית של יין או 
פירות המכוסין אין סומכין על 
מה שבתוכן משום דאין ברירה 

וכי מסתפק  איזהו של שיתוף
ממו איכא למימר אזל ליה 

   שיתוף:
. כל הכלים התוין כולן טמאין

בעובי האסקופה טמאין ואע''פ 
שאים באהל המת מפי שאין 
או יודעין באיזו פתח יוציאו 
ופתח שעתיד לצאת בו מיטמא 
מיד וטעמא ליכא אלא הלכות 
טומאה הכי גמירי לה ואפי' 
חלוות של טפח על טפח טמאין 

כיון דכולן סתומין לא מוכחא ד
   מילתא בהי מפיק ליה:

. ודאי בההוא פתח אחד מהן
מפיק ליה: פחות מד' על ד' איו 

   חשוב להציל על השאר:
. דלא חתא להו עד שלא ימות

טומאה אשאר פתחים אבל 
משימות המת כבר טמאו 
הכלים ולא אמרין הוברר 
הדבר דמעיקרא מי דעתיה 

אלא לאפוקי בהאי פיתחא 
חתא להו טומאה ואפי' כלים 
הבאין (לשאר פתחים) שם 
לאחר מחשבה טמאים דכיון 
דחתא להו טומאה תו לא 
סלקא מיייהו במחשבה עד 
דעביד להו מעשה ממש דפתח 
ליה להאי ומהי לטהר את 
האחרים מכאן ולהבא כדקתי 

   לעיל פתח אחד מהן כו':
וב''ה אומרים אף משימות 

רירה . דאמרין יש בהמת
דמאתמול דעתיה בהאי פיתחא 
ולא חתא טומאה לאחריי 
ואפי' כלים דקודם מחשבה 

   טהורין:
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ּפּוְך ַחִמיֵמיּה,  ּתַ ִאיׁשְ   ַההּוא ָינֹוָקא ּדְ

  : ָרָבאהּו ָאַמר לְ 
יּה ִאי ְצִריָכא יָלּה ְלִאיּמֵ ּיְ    ,ִניׁשַ

יּה.  ב ִאיּמֵ   ַנֵחים ֵליּה ּגֹוי ַאּגַ
  

אָאַמר ֵליּה  ּיָ ְרׁשִ   : ָרָבאלְ  ַרב ְמׁשַ
ְמֵרי.  יּה ָקא ָאְכָלה ּתַ   ִאיּמֵ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ָנַקט ָלּה.  ָעְלָמא הּוא ּדְ   ֵאימּור, ּתּוְנָבא ּבְ
  
  

  רש"י
. ישיילה לאימיה אם צריכה

לצורכה חמין חים ליה כרי 
אגב אימיה דקי''ל חיה אחר 
שבעה אפי' אמרה צריכה אי 
אין מחללין עליה את השבת 

   אבל עושין לה ע''י ארמאי:
כלומר הא . הא אכלה תמרי

חזין דאיה צריכה חמין 
  לשתות דהא צון מי אכלה:

עילפון,  . אשדורדישי''ן {תוגבא
הלם, מבוכה } ואוכלת ואיה 

  יודעת מה: 
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יֵמיּה ַההּוא ָינ ּפּוְך ַחּמִ ּתַ ִאׁשְ    ,ֹוָקא ּדְ

  : ָרָבאָאַמר ְלהּו 
י, ְוֵאיִזיל ְוֵאיִתיב ָהָתם ְוִאיְבִטיל ְלהּו ָהא ָחֵצר.  ְבֵרי ְלֵבי ָנׁשֵ י ּגַ נּו ִלי ָמאֵני ִמּבֵ   ּפַ

  
  : ָרָבאלְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה 

מּוֵאלְוָהָאַמר    : ׁשְ
יּטּול ְרׁשּות ֵמָחֵצר ְלָחֵצר?!    ֵאין ּבִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

י יֹוָחָנן ְסִביָרא ִלי ַרּבִ    ,ֲאָנא ּכְ
יּטּול ֵמָחֵצר ְלָחֵצרּדְ    .ָאַמר: ֵיׁש ּבִ
   

מּוֵאל ׁשְ   , ְוִאי ָלא ָסַבר ָלּה ָמר ּכִ
דּוְכֵתיּה, ְוִניְבִטיל    סח,ב    ,ְלִדיְדהוּ ְלהּו ֵניִתיב ָמר ּבְ

לּו ֵליּה ְלָמר,    ְוִניַהְדרּו ִאיְנהּו ְוִניַבּטְ
  : ַרבָהא ָאַמר ּדְ 

ִלין.  ִלין, ְוחֹוְזִרין ּוְמַבּטְ   ְמַבּטְ
  

מּוֵאל ְסִביָרא ִלי ׁשְ ָהא ּכִ    ,ֲאָנא ּבְ
ִלין. ּדְ  ִלין ְוחֹוְזִרין ּוְמַבּטְ   ָאַמר: ֵאין ְמַבּטְ
  

   !ְוָלאו ַחד ַטְעָמא הּוא?
ִלין ִלין ְוחֹוְזִרין ּוְמַבּטְ    ?ַמאי ַטְעָמא ֵאין ְמַבּטְ

ּום ,ָלאו ק ֵליּה ֵמָהָכא ְלַגְמֵרי, ּדְ  ִמׁשּ לֵּ ֵליּה ִלְרׁשּוֵתיּה, ִאְסּתַ ִבּטְ   ֵכיָון ּדְ
ֶבן ָחֵצר ַאֶחֶרת, וְ  יּטּול ְרׁשּות ֵמָחֵצר ְלָחֵצר"ַוֲהָוה ֵליּה ּכְ    "?ֵאין ּבִ

   !ָמר ַנִמי, ָלא ַנְבִטיל
  

  ָהָתם ַהְיינּו ַטְעָמא: 
ַרּבָ  ָתא ּדְ ָלא ֶליֱהֵוי ִמלְּ י ֵהיִכי ּדְ חּוָכא ְוִאְטלּוָלאּכִ    .ַנן ּכְ

  

  רש"י
. בחצירו של רבא פו לי מאי

היו חמין והתיוק שפכו חמיו 
בחצר אחרת ופתח בייהן ולא 
עירבו שתי חצירות יחד ולרבא 

ימיים היו בביתו חדרים פ
שאין פתוחין לחצר והן 
לציעות והשים יושבות שם ובי 
גברי הוה פתוח לחצר ותן 
במתי' המבטל רשות חצירו 
אסור להוציא מביתו לחצר דהא 
לאו דידיה הוא. הלכך פיה כליו 
מבי גברי כדי שלא יבא להוציא 
משם לחצר והלך וישב בחדרים 
הפימיים וביטל רשות חצרו 

ויביאו חמין לבי חצר האחרת 
  מחצירו לחצירן:

. יתיב מר אדוכתיה
דמדקאמרת פו לי מאי גלית 
אדעתך דמאחר שתבטל רשותך 
אין לך היום היתר בחצר והייו 
כשמואל דאמר לקמן אין 
מבטלין וחוזרין ומבטלין דאי 
לאו כשמואל סבירא לך ליתיב 
מר אדוכתיה ובטל להם רשות 
חצרך שעה אחת עד שיקחו 

ו הם ויבטלו לך החמין ויחזר
   אותו הרשות ויחזירו לך חצרך:

דהא אמר רב מבטלין וחוזרין 
. שים הדרין בחצר ומבטלין

אחת ולא עירבו מבטל זה 
רשותו לזה עד שיעשה צרכיו 

   ויחזור זה ויבטל לזה:
. דהא מחצר מר מי לא ליבטיל

   לחצר הוא:
. דאין חוזרין ומבטלין התם

טעמא לאו משום דה''ל כבן 
חרת אלא משום דלא חצר א

   ליהוי מילי דרבן:
   . שחוק:כחוכא

   . ליצות:ואטלולא
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        סח, בסח, בסח, בסח, ב .24
   :ּגּוָפא

ִלין,  ַרב" ִלין ְוחֹוְזִרין ּוְמַבּטְ   ָאַמר: ְמַבּטְ
מּוֵאלוּ  ִלין ׁשְ ִלין ְוחֹוְזִרין ּוְמַבּטְ   . "ָאַמר: ֵאין ְמַבּטְ
  

ְלֵגי י ֱאִליֶעֶזר ָקא ִמיּפְ ַנן ְוַרּבִ ַרּבָ א ּדְ ְפלּוְגתָּ מּוֵאל ּבִ    ?!ֵליָמא ַרב ּוׁשְ
ַנן.  -ַרב ּדְ  ַרּבָ   ָאַמר ּכְ

מּוֵאל  י ֱאִליֶעֶזר. ּדְ  -ּוׁשְ ַרּבִ   ָאַמר ּכְ
  

   :ֲאַמר ָלְך ַרב
י ֱאִליֶעֶזר ָאְמִרי ֲאִפיּלּו ְלַרּבִ    .ֲאָנא ּדְ

י ֱאִליֶעֶזר ָהָתם אן לֹא ָאַמר ַרּבִ ל,  ,ַעד ּכָ יּטֵ יתֹו ּבִ ל ְרׁשּות ֲחֵצירֹו ְרׁשּות ּבֵ   ַהְמַבּטֵ
ּום  י. ְבַב ּדִ ִמׁשּ ְייֵרי ֱאיָנׁשֵ לֹא ָחֵצר לֹא ּדָ   ִית ּבְ

ּלֹוֵקי   ִמי ָאַמר?  ,ֲאָבל ְלִעְנַין ִאיְסּתַ
  

מּוֵאל ָאַמר:    ּוׁשְ
ַנן ַרּבָ ָאְמִרי ֲאִפיּלּו ּכְ    ,ֲאָנא ּדְ

ָבִטיל א ַמאי ּדְ ַנן ָהָתם ֶאלָּ אן לֹא ָקָאְמִרי ַרּבָ ִטיל,  - ַעד ּכָ   ּבָ
ִטיל  ִטיל -ּוְדָלא ּבָ    ,ָלא ּבָ

ק ְלַגְמֵרי.  לַּ ָבִטיל ִמיָהא ִאיְסּתַ   ֲאָבל ַמאי ּדְ
  

תָאַמר  ַרב ַאָחאָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ֵאי ַתּנָ    :ּכְ

ׁשֹוֵגג" ין ּבְ ַתן ְרׁשּותֹו ְוהֹוִציא, ּבֵ ּנָ ֵמִזיד  ,ִמי ׁשֶ    ,אֹוֵסר –ּוֵבין ּבְ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .  ַרּבִ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵמִזיד     אֹוֵסר, -ּבְ
ׁשֹוֵגג    . סט, ב)עירובין ( "ֵאינֹו אֹוֵסר -ּבְ

ְלֵגי ָהא ָקִמיּפְ    :ַמאי ָלאו, ּבְ
ָמר ָסַבר ִלין.  :ּדְ ִלין ְוחֹוְזִרין ּוְמַבּטְ   ְמַבּטְ
ִלין.   :ּוָמר ָסַבר ִלין ְוחֹוְזִרין ּוְמַבּטְ   ֵאין ְמַבּטְ

  
ֲחִליָפאָאַמר  ר תַּ ֵמיּה  ַרב ַאָחא ּבַ ְ   : ָרָבאּדְ ִמׁשּ

ִלין.  לֹא, ִלין ְוחֹוְזִרין ּוְמַבּטְ י ָעְלָמא ֵאין ְמַבּטְ כּולֵּ   ּדְ
ְלֵגי.  "ָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזיד"ְוָהָכא ּבְ    ָקִמיּפְ

  ָמר ָסַבר: ָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזיד, 
  ּוָמר ָסַבר: לֹא ָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזיד. 

  
י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ

ְפ  מּוֵאל ּבִ א ַרב ּוׁשְ ְלֵגי. ּדְ לּוְגּתָ ַנן ָקא ִמיּפְ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבָ   ַרּבִ
  
  

  רש"י
. דאמרי במתי' רב דאמר כרבן

ביתו אסור להכיס ולהוציא לו 
ולהם דאמרי המבטל רשות 
חצירו לא ביטל רשות ביתו 
אלמא לא מסתלק ליה לגמרי 

   ולא הוה ליה כבן חצר אחרת:
. דאמר ושמואל כרבי אליעזר

עושין פסין (לעיל דף כו:)  בפרק
ביתו מותר להכיס ולהוציא 
להם מאחר שביטל רשותו 

   דרשות ביתו מי ביטל:
. לשוויה אבל לעין איסתלוקי

פשיה כבן חצר אחרת דלא 
לימצי למהדר וקבולי רשותיה 

  מי אמר:
אבל מאי דבטיל מיהא איסתלק 

. מן החצר שביטל בפירוש לגמרי
ר ודאי איסתלק וה''ל כבן חצ

   אחרת:
. לבי חצר מפי מי שתן רשותו

ששכח ולא עירב ולאחר שביטל 
הוציא מביתו לחצר אוסר על 
בי חצר דהדר שקליה 

   לרשותיה:
. דאמר אפילו בשוגג הדרא ר''מ

ליה רשותיה סבר לא מסולק 
הוא וגבי ביטול מי חוזרין 

   ומבטלין והדרא ליה:
. לא דכ''ע אין חוזרין ומבטלין

ובדין הוא  דאיסתלק ליה
דבשוגג לא הדרא ליה אלא ר''מ 
קיס שוגג אטו מזיד ובמזיד 
כולהו מודו דאף על גב 
דאיסתלק ליה כיון דהדר הדר 
דהא לא זביה וכגון שלא 
החזיקו בי מבוי במבוי לאחר 

   ביטול קודם חזרה:
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        סח, ב סח, ב סח, ב סח, ב  .25
ְמִליֵאלָאַמר " ן ּגַ    :ַרּבָ

נוּ  ר ִעּמָ ָהָיה ּדָ ְצדֹוִקי ֶאָחד ׁשֶ ה ּבִ ַלִים,  ַמֲעׂשֶ ירּוׁשָ בֹוי ּבִ ּמָ   ּבְ
ּלֹ  בֹוי, ַעד ׁשֶ ִלים ַלּמָ א: ַמֲהרּו ְוהֹוִציאּו ֶאת ַהּכֵ   ."ֶיֱאֹסר ֲעֵליֶכםוְ א יֹוִציא ְוָאַמר ָלנּו ַאּבָ

  
ֵמיּה  - "ְצדֹוִקי" ַכר ׁשְ    ?ַמאן ּדְ
  

ָרא ְוָהִכי ָקָתֵני    :ַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ
גֹוי, "   ְצדֹוִקי ֲהֵרי הּוא ּכְ

ְמִליֵאל אֹוֵמר:  ן ּגַ   ְוַרּבָ
גֹוי.    ְצדֹוִקי ֵאינֹו ּכְ

ְמִליֵאלָאַמר וְ  ן ּגַ   : ַרּבָ
ָה  ְצדֹוִקי ֶאָחד ׁשֶ ה ּבִ ַלִים, ַמֲעׂשֶ ירּוׁשָ ָמבֹוי ּבִ נּו ּבְ ר ִעּמָ   ָיה ּדָ

בֹוי ִלים ַלּמָ א: ַמֲהרּו ְוהֹוִציאּו ֶאת ַהּכֵ ּלא יֹוִציא ְוֶיֱאֹסר ֲעֵליֶכם ,ְוָאַמר ָלנּו ַאּבָ   . "ַעד ׁשֶ
  

  ְוָהַתְנָיא: 
ר ִעם ּגֹוי, ְצדֹוִקי ּוַבְיתֹוִסי"   ֲהֵרי ֵאּלּו אֹוְסִרין ָעָליו.  - ַהּדָ

ְמ  ן ּגַ   אֹוֵמר:  ִליֵאלַרּבָ
  ְצדֹוִקי ּוַבְיתֹוִסי ֵאיָנן אֹוְסִרין. 

ר ִעם  ָהָיה ּדָ ְצדֹוִקי ֶאָחד ׁשֶ ה ּבִ ְמִליֵאלּוַמֲעׂשֶ ן ּגַ ָמבֹוי ַרּבָ ַלִים,  ּבְ ירּוׁשָ   ּבִ
ְמִליֵאלְוָאַמר ָלֶהן  ן ּגַ   ְלָבָניו:  ַרּבָ

ם מֹוִציִאין ְוַהְכ  ַאתֶּ ֶ ַני, ַמֲהרּו ְוהֹוִציאּו ַמה ׁשּ ם ַמְכִניִסין, ּבָ ַאתֶּ ֶ   ִניסּו ַמה ׁשּ
ּלֹ  ל ְרׁשּותֹו ָלֶכם, ַעד ׁשֶ יטֵּ ֲהֵרי ּבִ ה, ְוֶיֱאֹסר ֲעֵליֶכם, ׁשֶ   א יֹוִציא ַהּתֹוֵעב ַהּזֶ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .  ַרּבִ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָלׁשֹון ַאֶחֶרת:    ּבְ
ּלֹ  בֹוי, ַעד ׁשֶ ּמָ ְך ְוֶיֱאסֹר ֲעֵליֶכםא תֶּ ַמֲהרּו ַוֲעׂשּו צֹוְרֵכיֶכם ּבַ   . "ְחׁשַ

  
  

  רש"י
. מי צדוקי מאן דכר שמיה

קאמר ת''ק דבעי למיגר דפליג 
   ל לבטל:רבן גמליאל ואמר דיכו

. דאיו יכול הרי הוא ככרי
   לבטל בלא שכירות:

. והחזיקו והוציאו את הכלים
במבוי ושוב לא יוכל לחזור 
מביטולו וכשקדש היום עסקין 
   דחזקה דמבעוד יום לא מוכחא:

. ביחותא דפליגי רבן והתיא
   בצדוקי:

. כליו במבוי עד שלא יוציא
   ויחזור ויטול את רשותו:

. מבעוד יום עד םועשו צורכיכ
שלא תחשך קסבר ר' יהודה 
דלא פליג רבן גמליאל אלא 
צדוקי ככרי ס''ל ואין יכול 
לבטל ולקמן פריך והתן לרבי 
יהודה עד שלא יוציא אלמא לר' 
יהודה אליבא דרבן גמליאל 
יכול הוא לבטל ובהא הוא 
דפליג רבי יהודה דקסבר לאחר 

  חזקה מי יכול לחזור בו:
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  ָאַמר ָמר: 

ם ַמְכִניִסין, " ַאתֶּ ֶ ם מֹוִציִאין, ְוַהְכִניסּו ַמה ׁשּ ַאתֶּ ֶ   הֹוִציאּו ַמה ׁשּ
ּלֹ  ה ְוֶיֱאֹסר ֲעֵליֶכםַעד ׁשֶ   . "א יֹוִציא ַהּתֹוֵעב ַהּזֶ

  
יק  :ְלֵמיְמָרא ֵקי ִאיְנהּו, ַוֲהַדר ַמּפֵ ִכי ַמּפְ   .ִאיהּו ָלא ָאַסרּדְ

   :ְוָהְתַנן   סט,א
ֵמִזיד " ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ ַתן ְרׁשּותֹו ְוהֹוִציא, ּבֵ ּנָ   אֹוֵסר,  -ִמי ׁשֶ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   ! סט:)עירובין ( "ַרּבִ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
  ֵאיָמא: ֵאינֹו אֹוֵסר. 

  
ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  ֶהְחִזיקּו ּבְ  -ּכָ בֹוי,ׁשֶ ּמָ   ֵני ָמבֹוי ּבַ
אן  ּלֹ -ּכָ בֹוי. ׁשֶ ּמָ ֵני ָמבֹוי ּבַ   א ֶהֱחִזיקּו ּבְ

  
   :ְוָהַתְנָיא

ּלֹ " ֵמִזיד ַעד ׁשֶ ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ ל,  -א ָנַתן ְרׁשּותֹו, הֹוִציא ּבֵ   ָיכֹול ְלַבטֵּ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .  ַרּבִ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ׁשֹוֵגג  ל, ָיכֹול  -ּבְ   ְלַבטֵּ
ֵמִזיד  ל.  -ּבְ   ֵאינֹו ָיכֹול ְלַבטֵּ

  

ֵמִזיד ׁשֶ ִמי  ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ   אֹוֵסר,  - ָנַתן ְרׁשּותֹו ְוהֹוִציא, ּבֵ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .  ַרּבִ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵמִזיד    אֹוֵסר,  -ּבְ
ׁשֹוֵגג    ֵאינֹו אֹוֵסר.  -ּבְ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ
ּלֹ  ׁשֶ בֹוי, ּבְ ּמָ ֵני ָמבֹוי ּבַ   א ֶהֱחִזיקּו ּבְ

ֵמִזיד  ׁשֹוֵגג ּוֵבין ּבְ ין ּבְ בֹוי, ּבֵ ּמָ ֵני ָמבֹוי ּבַ   . "ֵאינֹו אֹוֵסר -ֲאָבל ֶהֱחִזיקּו ּבְ
  

  רש"י
 . לר''מ:יו אוסראימא א

   . ביחותא:והתיא
. אישראל שלא עד שלא תן כו'

   עירב קאי:
. אע''ג דמומר הוא יכול לבטל

   לחלל שבת יכול לבטל:
. קסבר ר' במזיד אין יכול לבטל

יהודה מחלל שבת אין יכול 
   לבטל בלא שכירות:

. דהדר שקליה לרשותיה אוסר
ובשוגג מי קסו שוגג אטו 

   מזיד:
. ר''מ ים אמוריםבמה דבר

קאמר לה דאילו ר' יהודה 
ללישא דמתי' קאמר דלא 
מהיא חזקה וללישא דברייתא 
דקאמר ר' יהודה עד שלא 
תחשך טעמא לאו משום דלא 
מהיא חזקה הוא אלא משום 
דקסבר הרי הוא כעובד כוכבים 
וגבי ישראל שביטל איכא 
למימר דאפי' לר' יהודה מהיא 

ם חזקה ובמה דברים אמורי
   דברי הכל הוא:
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        סט, אסט, אסט, אסט, א .27
   :ָאַמר ָמר

י ְיהּוָדה" ָלׁשֹון ַאֶחֶרת:  ַרּבִ   אֹוֵמר ּבְ
בֹוי ַעד ּמָ ּלֹ ַמֲהרּו ַוֲעׂשּו צֹוְרֵכיֶכם ּבַ ְך ְוֶיֱאֹסר ֲעֵליֶכםׁשֶ ְחׁשַ   . "א תֶּ

  
  גֹוי הּוא.  :ַאְלָמא

  
ּלֹ: ְוָהא ֲאַנן ַנן!  א יֹוִציא""ַעד ׁשֶ   ּתְ

  
ּלֹ :ֵאיָמא   א יֹוִציא ַהּיֹום". "ַעד ׁשֶ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  ִצְנָעא.  -ּכָ תֹות ּבְ ּבָ ל ׁשַ מּוָמר ְלַחלֵּ   ּבְ
אן  מּוָמר -ּכָ ַפְרֶהְסָיא.  ּבְ תֹות ּבְ ּבָ ל ׁשַ   ְלַחלֵּ

   
  
  
  
  

  רש"י
. לר' יהודה עד שלא והא אן תן

יוציא אלמא מהי ביטול כל 
כמה דלא הדר ביה ובחזקה הוא 

   דפליג דקסבר לא מהיא:
. מתי' דמשמע ואיבעית אימא

צדוקי מבטל במומר לחלל 
   בצעא:
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        סט, אסט, אסט, אסט, א .28
ַתְנָיא ַמאן ָאְזָלא ָהא ּדְ    :ּכְ

ִנים " ל ְרׁשּות -מּוָמר ְוִגיּלּוי ּפָ   ?"ֲהֵרי ֶזה ֵאינֹו ְמַבטֵּ
  

ִנים" יּלּוי ּפָ    ?!מּוָמר ָהֵוי - "ּגִ
  

א:  ִנים'ֶאלָּ ִגיּלּוי ּפָ ל ְרׁש  - 'מּוָמר ּבְ    .ּותֵאינֹו ָיכֹול ְלַבּטֵ
  

ַמאן    ?ּכְ
  

י ְיהּוָדה.  ַרּבִ   ּכְ
  

א ָמּדּוׁשָ א ּדְ חּוַמְרּתָ ְנַפק ּבְ    ,ַההּוא ּדִ
ַחְזֵייּה  יָון ּדְ יָאהלְ ּכֵ י ְיהּוָדה ְנׂשִ ְסֵייּה. ַרּבִ   , ּכַ

ל ְרׁשּות  :ָאַמר גֹון ֶזה ְמַבּטֵ י ְיהּוָדה. ְל ּכְ   ַרּבִ
  
  

  רש"י
  . חצוף:גילוי פים
. בתמיה וכי משום מומר הוי

   ר:גילוי פים חשיב ליה מומ
   . בפרהסיא:מומר בגילוי פים

. דלר''מ מומר לחלל כר' יהודה
   שבת בפרהסיא מבטל:
. טבעת בחומרתא דמדושא

שחותמה ממין אחר ואמרי' 
במסכת שבת (דף ט:) היא של 
אלמוג וחותמה של מתכת אסור 
לצאת בה חומרתא חותם 
מדושא לא אתפרש ובדקתי 
במס' שבת ולא שית שם לעין 

ין טומאה ואומר שבת אלא לע
אי חומרתא דמדושא קשר של 
בושם אחד ממיי הבשמים וכי 
האי גווא אמרי' בשבת (דף 
סב.) דאין יוצאין בחומרתא 
דפילון וחייב עליו חטאת משום 
דמשאוי הוא ואיו תכשיט 

   אדם:
   . שמחלל שבת בצעא:כגון זה



  להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                           ""ַהָּדר –מסכת עירובין פרק ו' 

         
373  

        בבבב- - - - סט, אסט, אסט, אסט, א .29
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ָרֵא "ֵאיֶזהּו     ?"ל מּוָמרִיׂשְ
ַפְרֶהְסָיא.  תֹות ּבְ ּבָ ל ׁשַ   ֶזה ַהְמַחלֵּ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר ֵליּה 

ַמאן?    ּכְ
י ֵמִאיר  ַרּבִ   ָאַמר: ּדְ ִאי ּכְ

ּה ָח  - ָחׁשּוד ְלָדָבר ֶאָחד " ּתֹוָרה ַנִמי  -" ׁשּוד ְלָכל ַהּתֹוָרה ּכּולָּ ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ֶאָחד ִמּכָ    !ֲאִפיּלּו ּבְ
ַר    ַנןִאי ּכְ ּה,     - ָהָאְמִרי: ָחׁשּוד ְלָדָבר ֶאָחד  - ּבָ   ָלא ָהֵוי ָחׁשּוד ְלָכל ַהּתֹוָרה ּכּולָּ

ָהֵוי מּוָמר ַלֲעבֹוָדה ָזָרה                                                         סט,ב   !ַעד ּדְ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ל ְרׁשּות.  ן ְרׁשּות ּוְלַבּטֵ   ִליּתֵ

  
   :ְוִכְדַתְנָיא

ּוקִיׂשְ " ׁשּ תֹו ּבַ ּבָ ר ׁשַ ּמֵ ל ְרׁשּות.  - ָרֵאל מּוָמר, ְמׁשַ   ְמַבטֵּ
ּוק  ׁשּ תֹו ּבַ ּבָ ר ׁשַ ּמֵ ֵאינֹו ְמׁשַ ל ְרׁשּות.  -ׁשֶ   ֵאינֹו ְמַבטֵּ

ָאְמרּו:  ֵני ׁשֶ ָרֵאל נֹוֵטל ְרׁשּות ְונֹוֵתן ְרׁשּות.   ִמּפְ   ִיׂשְ
יר.  -ּוְבגֹוי  ּכִ ׂשְ ּיַ   ַעד ׁשֶ

יַצד?    ּכֵ
   ,ׁשּוִתי ְקנּוָיה ְלךָ אֹוֵמר לֹו: ְר 

  . "ָקָנה, ְוֵאין ָצִריְך ִלְזּכֹות - ְרׁשּוִתי ְמבּוֶטֶלת ְלךָ 
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ֲעבֹוָדה ָזָרה ת ּכַ ּבָ ֲחִמיָרא ֲעֵליּה ׁשַ א הּוא, ּדַ ּנָ   .ַהאי ּתַ

  
ַתְנָיא ּדְ   :ּכִ

ם"" ָרט ְלמּוָמר. וְ  - ג)-(ויקרא א, ב 161"ִמכֶּ ֶכם, ּפְ   לֹא ּכּוּלְ
ם""ִמ  אּוּמֹות.  - כֶּ י, ְולֹא ּבָ ְקתִּ ֶכם ִחּלַ   ּבָ

ֵהָמה" ֵהָמה.  - "ִמן ַהּבְ ֵני ָאָדם ַהּדֹוִמין ַלּבְ   ְלָהִביא ּבְ
ְתׁשּוָבה. חּוץ ְחְזרּו ּבִ ּיַ ֵדי ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ֵעי ִיׂשְ נֹות ִמּפֹוׁשְ ִלין ָקְרּבָ אן ָאְמרּו: ְמַקּבְ   ִמן ַהּמּוָמר,   :ִמּכָ

ְך ַיִין   , ְוַהְמַנסֵּ

ַפְרֶהְסָיא תֹות ּבְ ּבָ ל ׁשַ   . "ְוַהְמַחּלֵ
  

ָיא    :ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ

ם"" :ָאְמַרּתְ  ֶכם, ְלהֹוִציא ֶאת ַהּמּוָמר - "ִמכֶּ   . "ְולֹא ּכּוּלְ
ֵני:  ָרֵאל"ַוֲהַדר ּתָ ֵעי ִיׂשְ נֹות ִמּפֹוׁשְ ִלין ָקְרּבָ   ! "ְמַקּבְ

  

ָיא    :ָהא ָלא ַקׁשְ
א  מּוָמר ְלָכל ַהּתוֹ  -ֵריׁשָ ּה, ּבְ   ָרה ּכּולָּ

מּוָמר ְלָדָבר ֶאָחד.  - ְמִציֲעָתא    ּבְ
  

   :ֵאיָמא ֵסיָפא
ְך ַיִין"   . "חּוץ ִמן ַהּמּוָמר ְוַהְמַנסֵּ

ֵמי -  "מּוָמר"ַהאי     ?ֵהיִכי ּדָ
מּוָמר ְלָכל ַהּתֹוָרה  א -ִאי ּבְ    !ַהְיינּו ֵריׁשָ

ָיא ְמִציֲעָתא - ִאי ְלָדָבר ֶאָחד    !ַקׁשְ
  

א ַפְרֶהְסָיא :ָהִכי ָקָאַמר ,ָלאו ,ֶאלָּ תֹות ּבְ ּבָ ל ׁשַ ְך ּוְלַחלֵּ    .חּוץ ִמן ַהּמּוָמר ְלַנּסֵ
י ֲהָדֵדי ִניְנהוּ  :ַאְלָמא ת ּכִ ּבָ   !ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוׁשַ

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
                                                             

י  161 ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ָאָדם ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ן לַ ּדַ ם ָקְרּבָ ְנֶכם:  ה'ַיְקִריב ִמּכֶ ְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַ ָקר ּוִמן ַהּצֹאן תַּ ֵהָמה ִמן ַהּבָ ָקר {ג}ִמן ַהּבְ נֹו ִמן ַהּבָ ָזָכר  ִאם עָֹלה ָקְרּבָ
ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ַיְקִריב אֹתֹו ִלְרצֹנֹו ִלְפֵני ה ִמים ַיְקִריֶבּנּו ֶאל ּפֶ   'תָּ

  רש"י
. דחשבין ליה מומר איזהו ישראל מומר

   לכל מילי:
. במס' בכורות בפר' עד כמה איר ורבןר' מ

  (דף ל:):
. דההוא ודאי חשוד עד דהוי מומר לע''ג

לכל מילי דאמר מר חמורה ע''ג שכל 
המודה בה ככופר בכל התורה כולה דכתיב 
וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה 

   ובע''ג משתעי קרא בהוריות (דף ח.):
. איזהו ישראל מומר דקאמר אמר רב חמן

   הוא לעיל לעין ביטול רשות קאמר: רב
   . בפרהסיא ואע''ג דמחלל בצעא:בשוק
   . אישראל קאי:כיצד

 . או רשותי מבוטלת לך:רשותי קויה לך
   . בקין סודר:לזכות

. לעולם מומר דקאמר רב רב אשי אמר
הוא לכל מילי קחשיב ליה מומר וכרבן 
ס''ל והאי תא הוא דאלימא ליה שבת 

   כע''ג:
. דאין דם כי יקריב מכם פרט למומרא

   מקבלין קרבות דמכם משמע מקצתכם:
. מדכתיב האי מיעוטא גבי ישראל מכם

ולא כתיב כי יקריב מן האדם קרבן ש''מ 
   בישראל הוא דחלק ומיעט מומר:

. שמקבלין קרבן מכולם ולא באומות
כדתיא איש מה ת''ל איש איש לרבות את 

ת כישראל הכרים שודרין דרים ודבו
   בהכל שוחטין (חולין דף יג:):

. רשעים להביא בי אדם הדומין לבהמה
שעשו עצמן כבהמה שאיה מכרת את 

   בוראה מקבלין מהן קרבן:
. של דבה מפושעי ישראל מקבלין קרבות

דהאי קרא בדרים ודבות משתעי דכתיב 
   כי יקריב:

. דאי דחין להו כדי שיחזרו בתשובה
   י:בידים תו לא הדר
   . לע''ג:והמסך את היין

. מקבלין קרבות אלא לאו הכי קאמר
   מפושעי ישראל המומרים לדבר אחד:

חוץ מן המומר לסך את היין או לחלל 
. דכמומר לכל התורה דמי דאימעיט שבת

  ליה מכם ולא כולכם:
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        סט, בסט, בסט, בסט, ב .30
ָנה              ִמׁשְ

ַכח ֶאָחד ֵמֶהן ְולֹא ֵעיֵרב  ָ ׁשּ י ָחֵצר ׁשֶ ַהְכנִ  -ַאְנׁשֵ יתֹו ָאסּור ִמּלְ הֹוִציאּבֵ   לֹו ְוָלֶהם.  ,יס ּוִמּלְ
ֶהם  ּלָ ִרין לֹו ְוָלֶהם.  -ְוׁשֶ   מּותָּ

  :ָנְתנּו לֹו ְרׁשּוָתן
ר,  -הּוא    מּותָּ
  ֲאסּוִרין.  -ְוֵהן 

ַנִים    אֹוְסִרין ֶזה ַעל ֶזה.     - ָהיּו ׁשְ
ֶאָחד    נֹוֵתן ְרׁשּות ְונֹוֵטל ְרׁשּות,  -ׁשֶ

ַנִים    ֹוְטִלין ְרׁשּות. נֹוְתִנין ְרׁשּות ְוֵאין נ -ׁשְ
  

  ֵמֵאיָמַתי נֹוְתִנין ְרׁשּות? 
אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

עֹוד יֹום,    ִמּבְ
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

יָכה.  ֲחׁשֵ ֶ   ִמׁשּ
  

ֵמִזיד  ׁשֹוֵגג ּוֵבין ּבְ ין ּבְ ַתן ְרׁשּותֹו ְוהֹוִציא, ּבֵ ּנָ    ,ֲהֵרי ֶזה אֹוֵסר -ִמי ׁשֶ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .  ַרּבִ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵמִזיד    אֹוֵסר,  -ּבְ
ׁשֹוֵגג    ֵאינֹו אֹוֵסר.  -ּבְ

  

ָמָרא              ּגְ

יתוֹ "   , "ָאסּורּדְ הּוא  ּבֵ
ְרָיא –ָהא ֲחֵצירֹו     .ׁשַ

  
ֵמי     ?ֵהיִכי ּדָ

ָבֵטיל  יתוֹ " –ִאי ּדְ אי ָאסּור "ּבֵ    ?ַאּמַ
ֵטיל  ָלא ּבָ ְרָיא?  - ִאי ּדְ אי ׁשַ   ֲחֵצירֹו ַאּמַ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן ָהָכא    :ּבְ

יתֹו.  ל ְרׁשּות ּבֵ יּטֵ ל ְרׁשּות ֲחֵצירֹו, ְולֹא ּבִ יּטֵ ּבִ גֹון ׁשֶ   ּכְ
ל ְרׁשּות ֲחֵצירֹו  ַנן: ַהְמַבּטֵ ל,  -ְוָקא ָסְבֵרי ַרּבָ יּטֵ יתֹו לֹא ּבִ   ְרׁשּות ּבֵ

לֹא ָחֵצר.  ַבית ּבְ ָדֵייר ִאיִניׁש ּבְ   ּדְ
  
  
  

ר לֹו ְוָלֶהן" ֶהן מּותָּ ּלָ    ."ְוׁשֶ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ְייהוּ  ָהֵוי אֹוֵרַח ְלַגּבַ    .ּדְ
  
  
  
ר ְוֵהן  -ָנְתנּו לֹו ְרׁשּוָתן, הּוא "   . "ֲאסּוִרין -מּותָּ
  

י אֹוְרִחין יּה ּכִ    !ְוֶנֱהֵוי ִאיְנהּו ְלַגּבֵ
  

ה  ָ י ֲחִמׁשּ   ָהֵוי אֹוֵרַח,  -ַחד ְלַגּבֵ

  רש"י
  מתי' 

. ביתו אסור להכיס ולהוציא
מביתו לחצר בין הוא בין שאר 

בגמרא מפרש בי החצר ו
כשביטל להן רשות שהיה לו 
בחצר ולא ביטל להן רשות ביתו 
הלכך הוה ליה רשות ביתו 
רשות דידיה וחצר רשותא 

   דידהו:
. בתים שלהן מותרין ושלהם

להוציא מהן לחצר בין הוא בין 
הן דהא בתים שלהן וחצר רשות 

   אחת הן:
   . הם רשות חצרן:תו לו

. להוציא מביתו הוא מותר
   לחצר:

. אפי' מביתו לחצר והן אסורין
ואע''ג דרשות אחת הן ובגמרא 

   מפרש טעמא:
. ששכחו ולא עירבו היו שים

ושאר בי חצר בטלו להן רשותן 
שיהן אוסרין זה על זה מפי 
שהוא של שיהן והבתים 
מיוחדין כל בית לבעליו ואין 
מוציא מרשות המיוחדת לו 

   לרשות שלו ושל חבירו:
דמיהדר ומשקל . הרי זה אוסר

   רשותא הוא וחזר בו מביטולו:
  

  גמ' 
. רשות שהיתה לו הא חצירו

בחצירו שריא לבי החצר ומותר 
להן להוציא מבתיהן לחצר 

   כדקתי מתיתין להדיא:
   . רשותו לבי חצר:אי דבטיל

. הרי תן להן ביתו אמאי אסור
   ביתו וסתלק:

. מידי רשות ואי דלא בטיל
   חצירו מאן שרייה:

. תא דמתי' וקסברי רבן
דסתמא היא ופליגא אדר' 
אליעזר דאמר בפרק עושין פסין 
(לעיל דף כו:) ביתו אסור 
להכיס ולהוציא לו אבל להם 
מותר דהמבטל רשות חצירו 

   רשות ביתו ביטל:
. כיון דהוי אורח לגבייהו

דמביתו לא מפיק אע''ג 
דמשתמש בחצר לא מיהדר 
ומשקל רשותיה הוא אלא 

   אורחין:כשאר 
. אפי' מביתו לחצר והן אסורין

דכיון דמשתמשי בחצר אע''ג 
דלאו מבית דידהו מפקי הוה 
ליה משקל רשותא דחמשה לגבי 

   חד לא דמו לאורחין:
  . לאו דוקא:חמשה
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י ַחד  ה ְלַגּבֵ ָ   ָלא ָהֵוי אֹוֵרח.  -ֲחִמׁשּ
  

ַמ  ּה ׁשְ ִלין - ע ִמיּנָ ִלין ְוחֹוְזִרין ּוְמַבּטְ   !ְמַבּטְ
  

ָרא :ָהִכי ָקָאַמר    ,ָנְתנּו לֹו ְרׁשּוָתן ֵמִעיּקָ
ר –הּוא     ,מּוּתָ
  .ֲאסּוִרין –ְוֵהן 

  
  
  
ַנִים אֹוְסִרין ֶזה ַעל ֶזה"   . "ָהיּו ׁשְ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ְייהּו ּוָבֵטיל ֵליּה ְלַח      .ְבֵריּה לֹא ְצִריָכא, ֲהַדר ַחד ִמיּנַ
ִרי ּתְ ֵתיָמא: ִליׁשְ    ,ַמהּו ּדְ

ַמע ָלן    :ָקא ַמׁשְ
ַהאי ָחֵצר ְריּוָתא ּבְ ָבֵטיל ָלא ֲהָוה ֵליּה ׁשַ ָנא ּדְ ְבִעיּדָ יָון ּדִ    .ּכֵ

  
  
  
ֶאָחד נֹוֵתן ְרׁשּות"   . "ׁשֶ
  

ה ִלי    ?ָהא ּתּו ָלּמָ
  

ֵניָנא ,נֹוֵתן –ִאי     !ּתָ
ֵניָנא ,נֹוֵטל –ִאי     !ּתָ

  
ַנִים נֹוְתִנין ְרׁשּות" :יְצְטִריָכא ֵליּה ֵסיָפא ִא     ."ׁשְ

  
יָטא ׁשִ    !ָהא ַנִמי ּפְ

  
ֵתיָמא   :ַמהּו ּדְ

יְלָמא ָאֵתי ְלַבּטֹוֵלי ְלהוּ    ע,א    ,ִליְגַזר ּדִ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  
  
  . "ֵאין נֹוְטִלין ְרׁשּות"וְ 
  

ה ִלי    ?ָלּמָ
  

ָאְמִרי ֵליּה: ְקנִ  ב ּדְ   י ַעל ְמָנת ְלַהְקנֹות. לֹא ְצִריָכא ַאף ַעל ּגַ
  
  

  רש"י
. דמשמע שמע מיה מבטלין כו'

תו לו רשות ארישא קאי 
דקתי ושלהן מותר לו ולהן 
דבטל להם רשותו חזרו הם 

   ו לו רשותן הוא מותר:ות
. ששכחו ולא עירבו היו שים

עם השאר ובטלו להן חבריהן 
   רשותן אוסרין שיהן זה על זה:

. דאי הוו תרוייהו פשיטא
לחודייהו מעיקרא הוו אסרי 
אהדדי: לא צריכא דהדר חד 
ובטיל לחבריה: רשות עצמו 
ואת חלקו ברשות שבטלו להן 

   חבריהן:
להו  . דהוומהו דתימא לישתרו

כחמשה ששרויין בחצר ולא 
עירבו דמבטלי רשותא לחד 

   מיייהו:
. דלא דמי דאילו התם כל קמ''ל

חד וחד מבטל ליה רשותיה אבל 
הכא כיון דשאר בי חצר לאו 
להאי דפייש לחודיה בטלי אלא 
לתרוייהו כי הדר חד ומבטל 
לאידך רשותא דידיה מצי 
לבטולי רשותא דאקי ליה 

לי דכיון חבריה לא מצי לבטו
דבעידא דבטלי להו הך קמאי 
רשותייהו אפ''ה לא הוה להאי 
מבטל שריותא בהאי חצר 
משום דאסרי אהדדי אשתכח 
דבטול דקמאי לא אהי וכי הדר 
מבטל האי לא מצי לאקויי 

   רשותא דידהו דהא לא קייה:
. ושלהם מותר לו ותן תיא

ולהן ואי לאו דבטיל ליה אמאי 
   משתרו:
. תו לו אלמא יחיד אוטל תי

  וטל רשות:
. דאי מבטלי איהו ליחיד ליגזר

אתו למימר מי יחיד מבטל 
ואין וטלין רשות למה  לשים:

. הא תא ליה היו שים לי
. לא צריכא אוסרין זה על זה:

משה יתירה לאשמועין דאפי' 
אמרו ליה קמאי קי על מת 
להקות והדר איהו ובטיל 

האי בתרא לחבריה לא משתרי 
דמהו דתימא שליחא שוויהו 
קא משמע לן כיון דלא קה 
איהו לאשתרויי לא מצי 

   לאקויי:



  בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישימותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורות                                                                                                         ְסדּוָרה ָמָראְּג 

     

376  

        ע, אע, אע, אע, א .31
ּה  ָעא ִמיּנָ ֵייּבְ הֵמ  ַאּבַ   : ַרּבָ

ָחֵצר ַאַחת,  רּוִיין ּבְ ְ ׁשּ ה ׁשֶ ָ   ֲחִמׁשּ
ַכח ֶאָחד ֵמֶהם ְולֹא ֵעיֵרב,    ְוׁשָ

ל ְרׁשּותֹו  הּוא ְמַבּטֵ ׁשֶ ל ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד -ּכְ    ,ָצִריְך ְלַבּטֵ
   :אוֹ 

  לֹא? 
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ל ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ָצִריְך לְ    ַבּטֵ

  
   :ֵאיִתיֵביּה 

ּלֹ" ֵעיֵרב.  - א ֵעיֵרב ֶאָחד ׁשֶ   נֹוֵתן ְרׁשּותֹו ְלֶאָחד ׁשֶ
ֵעיְרבּו  ַנִים ׁשֶ ּלֹ  -ׁשְ    .א ֵעיֵרבנֹוְתִנין ְרׁשּוָתן ְלֶאָחד ׁשֶ

ּלֹ וּ  ַנִים ׁשֶ ֵעיְרבוּ  -א ֵעיְרבּו ׁשְ ַנִים ׁשֶ    .נֹוְתִנין ְרׁשּוָתן ִלׁשְ
ּלֹ  ,אוֹ          א ֵעיֵרב. ְלֶאָחד ׁשֶ

ּלֹ ֹ ֲאָבל לֹ  ֵעיֵרב נֹוֵתן ְרׁשּותֹו ְלֶאָחד ׁשֶ   א ֵעיֵרב. א ֶאָחד ׁשֶ
ּלֹ ַנִים ׁשֶ ֵעיְרבּו נֹוְתִנין ְרׁשּוָתן ִלׁשְ ַנִים ׁשֶ   א ֵעיְרבּו. ְוֵאין ׁשְ

ּלֹ ַנִים ׁשֶ ּלְֹוֵאין ׁשְ ַנִים ׁשֶ    ."א ֵעיְרבוּ א ֵעיְרבּו נֹוְתִנין ְרׁשּוָתן ִלׁשְ
א:  ּלֹ"ָקָתֵני ִמיַהת ֵריׁשָ ֵעיֵרבֶאָחד ׁשֶ   . "א ֵעיֵרב נֹוֵתן ְרׁשּותֹו ְלֶאָחד ׁשֶ

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
ֲהֵדיּה  א ַאֲחִריָנא ּבַ ֵליּכָ ֲהֵדי ַמאן ֵעיֵרב?  - ִאי ּדְ   ּבַ

ֲהֵדיּה  א ַאֲחִריָנא ּבַ ִאיכָּ יָטא ּדְ ׁשִ א ּפְ    ,ֶאלָּ
ֵעיֵרב! ְו    ָקָתֵני: ְלֶאָחד ׁשֶ
  

  ה? ְוַרּבָ 
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ֲהָוה ּוִמית    .ּדַ

  
ֲהָוה ּוִמית    ,ִאי ּדַ

ּלֹ" :ֵאיָמא ֵסיָפא ֵעיֵרב, נֹוֵתן ְרׁשּותֹו ְלֶאָחד ׁשֶ   . "א ֵעיֵרבֲאָבל ֵאין ֶאָחד ׁשֶ
אי לֹא ֲהָוה ּוִמית, ַאּמַ    ?ְוִאי ּדַ

ִאיֵתיּה.  יָטא ּדְ ׁשִ א ּפְ   ֶאלָּ
ֵסיָפא ִאיֵתיּה, ֵרי א ַנִמי ִאיֵתיּה ּוִמּדְ    !ׁשָ

  
י ִאיְרָיא    ?!ִמיּדֵ

ְדִאיָתא ְדִאיָתא, ְוָהא ּכִ    !ָהא ּכִ
  

ַדע,    ּתֵ
א:  ֵריׁשָ ָקָתֵני ֵסיָפא ּדְ ּלֹ"ּדְ ַנִים ׁשֶ ֵעיְרבוּ ּוׁשְ ַנִים ׁשֶ   , "א ֵעיְרבּו, נֹוְתִנין ְרׁשּוָתן ִלׁשְ

ַנִים"    ,ִאין – "ִלׁשְ
  .לֹא –ְלֶאָחד 

  
ֵיי ָאַמר:    ְוַאּבַ

ַנִים"י ַמא    ?"ִלׁשְ
ַנִים.  ְ   ְלֶאָחד ִמׁשּ

  
ּלא ֵעיֵרב' :ִאי ָהִכי ִליְתֵני ֵעיֵרב אֹו ְלֶאָחד ׁשֶ   '!ְלֶאָחד ׁשֶ

  
ָיא    .ַקׁשְ

  רש"י
. כגון ג' אחד שלא עירב כו'

דיורין בחצר השים עירבו 
והשלישי לא עירב מבטל לאחד 
מן המערבין ומותר דהאי בהדי 
חבריה עירב אלמא אין צריך 
לבטל אלא לאחד דכולהו הוו 

   כחד:
ים שלא עירבם ותין וש

. הדרים עמהן רשותן לשים
ועירבו או ליחיד שלישי הדר 
 עמהן ולא עירב לא הוא ולא הן:

. עם אחד אבל אין אחד שעירב
ותן רשותו ליחיד שלישי שדר 
עמהן ולא עירב דכי בטיל ליה 
איהו רשותיה אכתי איכא 

   חבריה דאסר עליה:
. כדאמרין לשים שלא עירבו

   אין וטלין רשות:לעיל שים 
. ועל כרחך דרבה דהוה ומית

בשיירא שחתה בבקעה 
והקיפוה חצר וטו שם איש 
אהלו מוקי לה דכי מת אין 
ליורשיו שם כלום דאי בחצר 
ממש הא איכא יורשין וכיון 
דאילו הוה אבוהון קיים הוה 

  אסר איהו מי אסרי:
. מרישא דהוה ומית תדע

עסקין דאי איתיה צריך להאי 
   טוליה ליה:לב

. מרישא סיפא דרישה
דמתיתא עד אבל כו' חדא בבא 
היא הלכך סיפא דההיא קרי 

   ליה סיפא דרישא:
. דצריך לבטל לכל לאחד לא

   אחד ואחד:
. אי הכי ליתי לאחד שעירב

כדתא ברישא ואא ידעא 
דתרי יהו דאין עירוב בלא 

   שים:
. סיפא או לאחד שלא עירב

לשים  דההיא היא דהכי תא:
   שעירבו או לא' שלא עירב:

. השתא אחד שלא עירב כו'
מפרש לה לכולה אמאי אצטריך 

   למיתייהו לכולהו:
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ּלֹ"[ ֵעיֵרב.  - א ֵעיֵרב ֶאָחד ׁשֶ   נֹוֵתן ְרׁשּותֹו ְלֶאָחד ׁשֶ

ֵעיְרבּו  ַנִים ׁשֶ ּלֹ  -ׁשְ    .א ֵעיֵרבנֹוְתִנין ְרׁשּוָתן ְלֶאָחד ׁשֶ
ּלֹ וּ  ַנִים ׁשֶ ֵעיְרבוּ  -א ֵעיְרבּו ׁשְ ַנִים ׁשֶ    .נֹוְתִנין ְרׁשּוָתן ִלׁשְ

ּלֹ  ,אוֹ          א ֵעיֵרב. ְלֶאָחד ׁשֶ
ּלֹ ֵעיֵרב נֹוֵתן ְרׁשּותֹו ְלֶאָחד ׁשֶ   א ֵעיֵרב. ֲאָבל לֹא ֶאָחד ׁשֶ
ּלֹ ַנִים ׁשֶ ֵעיְרבּו נֹוְתִנין ְרׁשּוָתן ִלׁשְ ַנִים ׁשֶ   א ֵעיְרבּו. ְוֵאין ׁשְ

ּלֹוְ  ַנִים ׁשֶ ּלֵֹאין ׁשְ ַנִים ׁשֶ   ]."א ֵעיְרבוּ א ֵעיְרבּו נֹוְתִנין ְרׁשּוָתן ִלׁשְ
  
  

ּלֹ" ֵעיֵרבֶאָחד ׁשֶ   . "א ֵעיֵרב נֹוֵתן ְרׁשּותֹו ְלֶאָחד ׁשֶ
  

ֵיי  ִאיֵתיּה,  -ְלַאּבַ   ּדְ
ַמע ָלן ל ְרׁשּות ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ּדְ  :ְוָקא ַמׁשְ   ֵאין ָצִריְך ְלַבּטֵ

  
ִאיֵתיּה  - ה ְלַרּבָ  זּור ִזיְמִנין ּדְ ֲהָוה ּוִמית, ְולֹא ּגָ    .ּדַ

  
  
ּלא ֵעיֵרב" ֵעיְרבּו נֹוְתִנין ְרׁשּוָתן ְלֶאָחד ׁשֶ ַנִים ׁשֶ   . "ּוׁשְ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא יָון  :ַמהּו ּדְ    ,לֹא ֵעיֵרב ִליַקְנֵסיּה ּדְ ּכֵ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  
ּלֹ " ַנִים ׁשֶ ֵעיְרבוּ  א ֵעיְרבּו נֹוְתִניןׁשְ ַנִים ׁשֶ   . "ְרׁשּוָתן ִלׁשְ
  

ה  א - ְלַרּבָ ּלּוֵיי ֵריׁשָ ָנא ֵסיָפא ְלּגִ    .ּתָ
  

ֵיי  ּלֹ " –ְלַאּבַ ַנִים ׁשֶ    .ִאיְצְטִריָכא ֵליּה  "א ֵעיְרבוּ ׁשְ
  

ְלָמא ָאֵתי ְלַבּטֹוֵלי ְלהוּ  ֲעָתְך ָאִמיָנא: ִלְגַזר ּדִ    ,ָסְלָקא ּדַ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  
ּלֹאֹו ְלֶאָחד "   . "א ֵעיֵרבׁשֶ
  

ה ִלי?    ָלּמָ
  

ֵתיָמא י ֵהיָכא  :ַמהּו ּדְ   ִמְקָצָתן ֵעיְרבּו ּוִמְקָצָתן לֹא ֵעיְרבּו, ּדְ ָהֵני ִמילֵּ
ּלֹּדְ ֲאָבל ֵהיָכא  ֵדי ׁשֶ ְנִסיְנהּו, ּכְ ן לֹא ֵעיְרבּו ִליּקַ ח ּתֹוַרת ֵעירּוב, כּולָּ ּכַ ּתַ ׁשְ   א ּתִ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  
ּלֹ ֲאָבל ֵאין ֶא " ֵעיֵרב נֹוֵתן ְרׁשּותֹו ְלֶאָחד ׁשֶ   . "א ֵעיֵרבָחד ׁשֶ
  

ֵיי א - ְלַאּבַ ּלּוֵיי ֵריׁשָ ָנא ֵסיָפא ְלּגִ    .ּתָ
  

ה ָנא ַנִמי ֵסיָפא -  ְלַרּבָ א ּתָ ָתָנא ֵריׁשָ יֵדי ּדְ    .ַאּיְ
  
  

  רש"י
. כלומר אי קשיא ולא גזרין כו'

כיון דמית פשיטא דמבטל ליה 
להאי דפייש דהא קתי לה 
סיפא דאפי' שים מבטלין 

   ליחיד:
. פשיטא ושים שעירבו כו'
דלמא אתי דהכא ליכא למגזר 

יחיד לבטולי להו דאי מבטל להו 
שפיר דמי דהא עירבו וכיון 
דאורי ביחיד דמצי לבטולי. מה 

   לי חד מה לי תרי:
. כיון דלא עירב ליקסיה

דמרישא לא פקא לן דרישא 
איירי דהאי דלא עירב בטיל 

   להך דעירבו:
. תא הך סיפא לגלויי רישא

דבדהוה ומית עסקין רישא 
עירב דאילו דקתי לאחד ש

איתיה לאידך בעי לבטולי ליה 
   כדקתי בהך סיפא:

. דמתרץ הך סיפא מאי ולאביי
לשים לאחד משים למה לי 
דתייה הא תא ליה רישא 
דיחיד מבטל לאחד משים מה 
לי חד מבטל מה לי תרין 

   מבטלין:
. דכל הי בטולין הי מילי כו'

   דלעיל איכא מקצתייהו דעירבו:
ורת עירוב מן . תתורת עירוב

  התיוקות הבאים אחרי כן:
. דלא לאביי תא הך סיפא

איצטריך דהא פשיטא דאיכא 
חד דלא בטיל ליה רשותיה אלא 
להכי תייה לאשמועין דכולה 
מתיתא בדאיתהו לתרוייהו 
המערבין עסקין ואפילו הכי 
קתי רישא דרישא אחד שלא 
עירב ותן רשותו לאחד שעירב 

שותיה לכל דאין צריך לבטל ר
   אחד ואיהו לא אסר אחבריה:

. אחד שלא איידי דתא רישא
עירב ותן רשותו לאחד שעירב 
תא הך סיפא דאיפכא לא 
ולעולם רישא בדהוה ומית 

  וסיפא בדאיתהו:
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ּלא ֵעיְרבוּ " ַנִים ׁשֶ ֵעיְרבּו נֹוְתִנין ְרׁשּוָתן ִלׁשְ ַנִים ׁשֶ   . "ְוֵאין ׁשְ
  

ה ִלי?  ָהא   ּתּו ָלּמָ
  

ְייהּו ְלַחְבֵריּה  ָבֵטיל ֵליּה ַחד ִמיּנַ    .לֹא ְצִריָכא ּדְ
ִרי ֵליּה,  ּתְ ֵתיָמא: ִלׁשְ   ַמהּו ּדְ

ַמע ָלן ָבֵטיל :ָקא ַמׁשְ ָנא ּדְ ְבִעיּדָ יָון ּדִ    ,ּכֵ
ָהא ָחֵצר  ְריּוָתא ּבְ   לֹא.  -לֹא ָהוּו ֵליּה ׁשַ

  
  
ּלֹ" ַנִים ׁשֶ ּלֹא ֵעיְרבּו נְוֵאין ׁשְ ַנִים ׁשֶ   . "א ֵעיְרבוּ ֹוְתִנין ְרׁשּוָתן ִלׁשְ
  

ה ִלי?    ָהא ּתּו ָלּמָ
  

ָאְמֵרי: ְקִני   ַעל ְמָנת ְלַהְקנֹות.  ,לֹא ְצִריָכא ּדְ
  
  

  רש"י
. פשיטא דאסרי הא תו למה לי

   אהדדי:
הכי גרסין כיון דבעידא 

. ולעיל דבטיל להו הך כו'
   פרישא לה:

. ממשה על מת להקותקי 
יתירה פקא לן דאי לאו הכי לא 
איצטריך למיתייה ולעיל 

   פרישא לה:
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יּה  ָעא ִמיּנֵ   : ַרב ַנְחָמןֵמ  ָרָבאּבְ

ל ְרׁשּות?  ַבּטֵ ּיְ  יֹוֵרׁש ַמהּו ׁשֶ
ֵעי ְלָערּוֵב    ע,ב ִאי ּבָ ל,  ,י ֵמֶאְתמֹול ָמֵצי ְמָעֵרבֵהיָכא ּדְ ּטֹוֵלי ַנִמי ְמַבּטֵ   ּבַ

ֵעי ְלָערֹוֵבי ֵמֶאְתמֹול ִאי ּבָ יָון ּדְ ל ,לֹא ָמֵצי ְמָעֵרב ,ֲאָבל ַהאי, ּכֵ    ?לֹא ָמֵצי ְמַבּטֵ
ְלָמא:    אֹו ּדִ

ֲאבּוהַּ  ְרֵעיּה ּדַ   הּוא?  יֹוֵרׁש ּכַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ל,  :ֲאִני אֹוֵמר   ְמַבּטֵ

מּוֵאלֵבי ְוָהֵני ְד  נוּ  ׁשְ    :ּתָ
ל"   . "ֵאין ְמַבטֵּ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
ָלל"    :ֶזה ַהּכְ

ת  ּבָ ר ְלִמְקָצת ׁשַ ּמּותָּ ל ׁשֶ ת,  -ּכָ ּבָ ַ ר ְלָכל ַהׁשּ   הּותַּ
ת  ּבָ ֱאַסר ְלִמְקָצת ׁשַ ּנֶ ת,  -ְוָכל ׁשֶ ּבָ ַ   ֶנֱאַסר ְלָכל ַהׁשּ

ל ְרׁשּות ַבטֵּ   . "חּוץ ִמּמְ
  
ר ְלִמְקָצת" הּותַּ ל ׁשֶ ת ּכָ ּבָ ת - ׁשַ ּבָ ַ ר ְלָכל ַהׁשּ   ."מּותָּ

ַתח.  ם ַהּפֶ ַתח, ְוִנְסּתַ ֶרְך ַהּפֶ גֹון ֵעיֵרב ּדֶ   ּכְ
ם ַחּלֹון.  ֶרְך ַחּלֹון, ְוִנְסּתַ   ֵעיֵרב ּדֶ

  
ָלל" יו - "ֶזה ַהּכְ לּו קֹורֹוָתיו אֹו ְלַחּיָ יּטְ ּנִ    .ְלַאּתּוֵיי ָמבֹוי ׁשֶ
  
ת" ּבָ ֱאַסר ְלִמְקָצת ׁשַ ּנֶ ּה נֶ  - ּכֹל ׁשֶ ת ּכּוּלָ ּבָ ַ    ."ֱאַסר ְלָכל ַהׁשּ

גֹון ת.  :ּכְ ּבָ ַ ׁשּ ה ּבְ יפּום ּגֹוִים ְמִחיּצָ ים, ְוִהּקִ י ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵני ִציּדֵ ׁשְ ים ּבִ ֵני ָבּתִ   ׁשְ
  
ָלל"    ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי - "ֶזה ַהּכְ
  

ת ּבָ ַ ׁשּ   .ְלַאּתּוֵיי ֵמת ּגֹוי ּבְ
   

ל ְרׁשּות"ְוָקָתֵני:  ַבטֵּ    ."חּוץ ִמּמְ
  ִאין,  - ִאיהּו 
  לֹא!  -יֹוֵרׁש 

  
יּטּול ְרׁשּות.  :ֵאיָמא   חּוץ ִמּתֹוַרת ּבִ

  
  ֵאיִתיֵביּה: 

ּוק" יַח ְרׁשּותֹו ְלֶאָחד ִמן ַהׁשּ ת, ְוִהּנִ ּמֵ ֵני ָחֵצר ׁשֶ    ,ֶאָחד ִמּבְ
עֹוד יֹום    אֹוֵסר.  -ִמּבְ
יָכה  ֲחׁשֵ ֶ    .ֵאינֹו אֹוֵסר -ִמׁשּ

  

ּמֵ  ּוק ׁשֶ ֵני ֶהָחֵצרְוֶאָחד ִמן ַהׁשּ יַח ְרׁשּותֹו ְלֶאָחד ִמּבְ    ,ת ְוִהּנִ
עֹוד יֹום    ֵאינֹו אֹוֵסר,  -ִמּבְ
יָכה ֲחׁשֵ ֶ   ."אֹוֵסר – ִמׁשּ

אי    ? ִניְבִטיל! "אֹוֵסר"ַאּמַ
  

ָקָתֵני "אֹוֵסר"ַמאי     ?ַנִמי ּדְ
ל.  ַבּטֵ ּיְ   ַעד ׁשֶ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ְמגּוָרה ַאַחת, " רּוִיין ּבִ ָרֵאל ְוֵגר ׁשְ רִיׂשְ    ,ּוֵמת ּגֵ

  רש"י
. ששכח אביו ולא עירב ומת יורש

בשבת ולא ביטל רשותו מהו 
  שיבטל היורש:

. היכא דאי בעי לעירובי כו'
כלומר אביו שהיה אתמול ראוי 

   לערב היה יכול לבטל:
אבל האי דלא מצי לערובי 

   . דלא היה לו חלק בה לא:מולאת
. כל שהותר למקצת שבת כו'

מפרש לה ואזיל: ה''ג כגון עירב 
דרך הפתח כו' זה הכלל לאתויי 
מבוי שיטלה קורתו או לחייו 
עירב דרך הפתח. שתי חצירות 
ופתח אחד בייהם ועירבו ע''י 
אותו פתח ובשבת פלה כגדו 
מפולת וסתם מותרים להשתמש 

זריקה ודרך חורין מזו לזו ע''י 
קטים דאע''ג דאין עירוב בין ב' 
חצירות בלא פתח כדתן (לקמן 
עו א) בחלון שבין ב' חצירות הכא 

   שבת הואיל והותרה הותרה:
זה הכלל לאתויי מבוי שיטלה 

. בשבת אע''ג קורתו או לחייו
דאשתקול מחיצות דידיה שרי 
הואיל ואישתרי בין השמשות 

התם ומרישא לא שמעין לה ד
איתהו למחיצות אבל הכא לא 
והכי אמרין לה בשילהי פירקא 

   קמא (דף יז:):
. דאסורין והקיפום כרים מחיצה

לבטל זה לזה כדי שישתמש בה 
אחד מהן דהואיל ואי הוו בעו 
ערובי מאתמול לא מצו מערבי 
אבל אי לא הוה התם אלא חד 
בית שרי דמחיצה העשית בשבת 

   מחיצה היא:
ישא מי קאי אסיפא . דרזה הכלל

לאתויי מת כרי בשבת דכיון דאי 
בעו לערובי מאתמול לא מצו 
מערבי השתא מי לא מבטלי 
ומרישא דסיפא לא שמעין לה אי 
לא אתי' בזה הכלל דהתם לא 
מצו לערובי מאתמול כלל אבל 

   הכא מצו לערובי ע''י שכירות:
. ששכח ולא חוץ מן המבטל רשות

שבת  עירב אע''פ שאסר למקצת
יש לו תקה בשבת ומדלא קתי 
חוץ משביטל רשות ויורש שמע 

   מיה יורש לא:
. אימא חוץ מתורת ביטול רשות

ויורש בכלל דכרעיה דאבוה הוא 
   ותורת ביטול והגת בו:

. שעדיין לא קה מבעוד יום
עירובו של ראשון הרי זה מן 
השוק אוסר ואע''פ שאיו דר כאן 

י כדתיא לקמן בהאי פירקא מ
שיש לו בית התבן ובית הבקר 

   בחצר חבירו אוסר עליו:
. משחשיכה איו אוסר עליו

   שהרי הותר למקצת שבת:
. שהיה לו בית ואחד מן השוק

   דירה בחצר זו:
. שהרי יערב מבעוד יום איו אוסר

   זה עם שכיו:
. דאיו יכול לערב משחשיכה

אוסר ואי יורש מבטל רשות 
   אמאי אוסר:

. גר שמת ואין סיןישראל וגר גר
לו יורשין המחזיק בכסיו זכה 

   בהן:
. גורן הוא וחלוק בחדרים מגורה

והיה לכל אחד פתחו בחצר 
  ואוסרין זה על זה:
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עֹוד יֹום   עא,א ְנָכָסיו ^ - ִמּבְ ָרֵאל ַאֵחר ּבִ ֶהֱחִזיק ִיׂשְ י ׁשֶ    .אֹוֵסר –ַאף ַעל ּפִ
יָכה ֲחׁשֵ ֶ ּלֹ - ִמׁשּ י ׁשֶ ָרֵאל ַאֵחר ַאף ַעל ּפִ   ."ֵאינֹו אֹוֵסר -א ֶהֱחִזיק ִיׂשְ

  
ָיא    :ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ

 : ֶהֱח "ָאַמְרּתָ י ׁשֶ עֹוד יֹום ַאף ַעל ּפִ י לֹא ֶהֱחִזיק. וְ  - "ִזיקִמּבְ ֲעָיא ּכִ   לֹא ִמיּבָ
ה ַרּבָ י לֹא ֶהֱחִזיק  !ַאּדְ   לֹא ָאַסר!  -ּכִ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ּלֹ :ֵאיָמא י ׁשֶ   א ֶהֱחִזיק. ַאף ַעל ּפִ

  
ֶהֱחִזיק" :ְוָהא י ׁשֶ    !ָקָתֵני "ַאף ַעל ּפִ

  
   :ָהִכי ָקָאַמר

ּלֹ י ׁשֶ עֹוד יַאף ַעל ּפִ יָכה,  ,ֹוםא ֶהֱחִזיק ִמּבְ ֲחׁשֵ ֶ א ִמׁשּ   ֶאלָּ
עֹוד יֹום  ֲהָוה ֵליּה ְלַהֲחִזיק ִמּבְ יָון ּדַ   אֹוֵסר.  - ּכֵ

  
  
ּלֹ " י ׁשֶ יָכה, ַאף ַעל ּפִ ֲחׁשֵ ֶ ָרֵאל ַאֵחר ִמׁשּ   . "ֵאינֹו אֹוֵסר -א ֶהֱחִזיק ִיׂשְ
  

ּלֹ י ׁשֶ ָרֵאל ַאֵחר""ַאף ַעל ּפִ י ֶהֱחִזי - א ֶהֱחִזיק ִיׂשְ ֲעָיא ּכִ   ק?! לֹא ִמיּבָ
ה ַרּבָ י ֶהֱחִזיק ָאַסר!  !ַאּדְ   ּכִ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ֶהֱחִזיק".  :ֵאיָמא י ׁשֶ   "ַאף ַעל ּפִ

  
ּלֹ  :ְוָהא י ׁשֶ   ָקָתֵני!  א ֶהֱחִזיק""ַאף ַעל ּפִ

  
   :ָהִכי ָקָאַמר

יָון  יָכה, ּכֵ ֲחׁשֵ ֶ ֶהֱחִזיק ִמׁשּ י ׁשֶ עֹוד יּדְ ַאף ַעל ּפִ   ֵאינֹו אֹוֵסר.  ,ֹוםלֹא ֲהָוה ֵליּה ְלַהֲחִזיק ִמּבְ
א  אי אֹוֵסר? ִניְבֵטל! "אֹוֵסר"ָקָתֵני ִמיַהת ֵריׁשָ   , ַאּמַ

  
ָקָתֵני "אֹוֵסר"ַמאי  ל ?ּדְ ַבּטֵ ּיְ   .ַעד ׁשֶ

  
י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ

י?  יָתאַמְתְניָ    ַמּנִ
אי ִהיא,  ּמַ ית ׁשַ   ּבֵ

ת.  ּבָ ַ ׁשּ יּטּול ְרׁשּות ּבְ ָאְמֵרי: ֵאין ּבִ   ּדְ
ְתַנן    :ּדִ

  ֵמֵאיָמַתי נֹוְתִנין ְרׁשּות? "
אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

עֹוד יֹום,    ִמּבְ
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

ךְ  ֱחׁשַ תֶּ ֶ   . (עירובין סט:) "ִמׁשּ
  

אָאַמר    : עּוּלָ
לּדְ ַמאי ַטְעָמא     ?ֵבית ִהלֵּ

אֹוֵמר ה ּכְ ָלְך ֵאֶצל ָיפֹות" :ַנֲעׂשָ   . (תרומות א, ה ועוד) "ּכְ
  

  : ֵייַאּבַ ָאַמר 
ת ַמאי  ּבָ ַ ׁשּ ָלְך ֵאֶצל ָיפֹות"ֵמת ּגֹוי ּבְ א?  "ּכְ   ִאיּכָ

  
ְלֵגיְּ  ָהא ָקִמיּפְ א ָהָכא ּבְ    :ֶאלָּ

  רש"י
. לקמן פריך אע''פ שהחזיק כו'

   מאי אע''פ שהחזיק כו':
. המחזיק על אוסר
. שכבר קה משחשיכההדר:

   עירוב:
. פריך לקמן כי לא החזיק אע''פ

וה ליה זה דר יחיד וליכא ה
דאסר עליה והאי דאסר משום 
דהחזיק הוא והכי איבעי ליה 
למיתי אם החזיק ישראל אחר 

   בכסיו אוסר:
. מבעוד יום אע''פ שלא החזיק

מיד והמתין עד שחשיכה ואיכא 
היתר למקצת שבת אוסר 
כדמפרש לקמן הואיל והיה לו 
כח להחזיק בה מבעוד יום אם 

זו תלויה  ירצה מצאת רשות
ועומדת ולא הוה הותר למקצת 

   שבת:
. וחסורי מיחסרא והאי ה''ק כו'

אע''פ אשלא החזיק קאי והאי 
החזיק דקתי היה לו להחזיק 

   קאמר:
. איו אימא אף ע''פ שהחזיק

אוסר הואיל והותר למקצת 
   שבת:
. חסורי מיחסר' והאי ה''ק

אע''פ אשהחזיק קאי ושלא 
לו  החזיק דקתי ה''ק ולא היה

להחזיק מבעוד יום שלא היתה 
רשות זו תלויה בין השמשות 
אלא מוחזקת לגר אם היה זה 
בא להחזיק לא היה יכול היתר 
היה בה למקצת שבת ואיו 

   אוסר:
. הי תרתי ר' יוחן אמר

מתיתא בתרייתא דאמרי יורש 
   אוסר ב''ש היא:
. גבי תורם את כלך אצל יפות

של חבירו שלא מדעת תיא 
דף כב.) בא בעל הבית  (ב''מ

ומצאו שהוא תורם ואמר לו 
כלך אצל יפות אם יש לו יפות 
מהן תרומתו תרומה דגלי 
אדעתיה דיחא ליה ואמרין 
כמאן דשוויה שליח מעיקרא 
דמי ה'' כיון דבטיל השתא גלי 
דעתיה דמעיקרא בשריותא 
יחא ליה אלא ששכח ולא עירב 
ולא הוה ליה אקויי רשותא 

   בשבת:
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יּטּול ְרׁשּות ִמיְקָנא ְרׁשּות הּוא. ּדְ  אי ָסְבֵרי: ּבִ ּמַ   ֵבית ׁשַ
ת ָאסּור.  ּבָ ַ ׁשּ   ּוִמיְקָנא ְרׁשּוָתא ּבְ

לּוֵקי ְר  ל ָסְבֵרי: ִאְסּתַ ָעְלָמא הּוא, ּוֵבית ִהלֵּ   ׁשּוָתא ּבְ
ת  ּבָ ַ ׁשּ לּוֵקי ְרׁשּוָתא ּבְ ֵמי -ְוִאְסּתַ יר ּדָ ּפִ    .ׁשַ

   
  
  

  "ירש
. ומיקא רשותא בשבת אסור

  דדמי למקח וממכר:
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            עא, אעא, אעא, אעא, א .34
ָנה           ִמׁשְ

ֵכָניו,  ף ִלׁשְ ָהָיה ׁשּותָּ ִית ׁשֶ ַעל ַהּבַ   ּבַ
ִין - ָלֶזה  ּיַ    ,ּבְ

ִין –ְוָלֶזה  ּיַ   ֵאיָנן ְצִריִכים ְלָעֵרב.   :ּבְ
ִין –ָלֶזה  ּיַ    ,ּבַ

ֶמןּבַ  –ְוָלֶזה  ֶ   ְצִריִכין ְלָעֵרב.      :ׁשּ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

   ,ֶזה –ֶאָחד 
   ....ֵאיָנן ְצִריִכין ְלָעֵרב  :ֶזה –ְוֶאָחד 

        

ָמָרא     ּגְ

  : ַרבָאַמר 
  ּוִבְכִלי ֶאָחד. 

  
  : ָרָבאָאַמר 

ָקָתֵני:  ְיָקא ַנִמי ּדְ   ּדַ
ִין –ָלֶזה " ּיַ ֶמן –ְוָלֶזה  ,ּבַ ֶ ׁשּ   . "ֵרבְצִריִכין ְלָע    :ּבַ

ָלָמא ׁשְ ֵני ֵכִלים :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ׁשְ ְכִלי ֶאָחד, ְוֵסיָפא ּבִ א ּבִ יר.  - ֵריׁשָ ּפִ   ׁשַ
א א ִאי ָאְמַרּתְ ֵריׁשָ ֵני ֵכִלים, ְוֵסיָפא :ֶאלָּ ׁשְ ֶמן?!  :ּבִ ֶמן ְוׁשֶ י ׁשֶ י ַיִין ְוַיִין ּוַמה לִּ ֵני ֵכִלים, ַמה לִּ ׁשְ   ּבִ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

  ָראּוי ְלָעֵרב.  -ְוַיִין  ַיִין
ֶמן    ֵאין ָראּוי ְלָעֵרב.  - ַיִין ְוׁשֶ

  
  

  רש"י
  מתי' 

. שבמבוי שהיה שותף עם שכיו
לשם שותפות בעלמא ולא לשם 

   שיתוף:
. בגמרא לזה ביין ולזה ביין כו'

   מוקי לה בכלי א':
. אין זה לזה ביין ולזה בשמן

שיתוף א' ואין יכול לסמוך עליו 
   ים:שהרי חלוק בשי כל

  
  גמ' 

. שכולן היה אמר רב ובכלי אחד
שותפותן בכלי אחד אבל בשי 
כלים לא ואע''ג דאמרי ב''ה 
בפרק מי שהוציאוהו (לעיל דף 
מט.) עירוב התון בשי כלים 
כשר התם הוא דמעיקרא לשם 
עירוב גבו ומליוה למא ואייתר 
אבל הכא דלאו לשם שיתוף 

   הוה בכלי א' אין בב' כלים לא:
. הלכך אע''פ ראוי לערביין ויין 

  דלא ערביה סמכין עליה:
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        עב, אעב, אעב, אעב, א    ––––    עא, אעא, אעא, אעא, א .35
ְמעֹון" י ׁשִ   . "ֵאין ְצִריִכין ְלָעֵרב  :ֶזה –ֶאָחד וְ  ,ֶזה –ֶאָחד  :אֹוֵמר ַרּבִ
  

ִין –ַוֲאִפיּלּו ָלֶזה  ּיַ ֶמן -ְוָלֶזה  ,ּבְ ֶ ׁשּ   ?!ּבְ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ַמאי ָעְסִק  ָחֵצר  :יַנןָהָכא ּבְ ֵני ְמבֹואֹותׁשֶ ּבְ ין ׁשְ    .ּבֵ

ְמעֹון ְלַטֲעֵמיּה  י ׁשִ    ,ְוַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

ְמעֹוןָאַמר " י ׁשִ   : ַרּבִ
ָבר ּדֹוֶמה    ?ְלָמה ַהּדָ

ים,  תּוחֹות זֹו ָלזֹו ּוְפתּוחֹות ִלְרׁשּות ָהַרּבִ לׁש ֲחֵצירֹות ַהּפְ   ְלׁשָ
ִים ַהִחיּצֹונֹות ִעם ָהֶאְמ  תַּ ֶהן,  -ִהיא   :ָצִעיתֵעיְרבּו ׁשְ ֶרת ִעּמָ   מּותֶּ

ּה  -ְוֵהן  רֹות ִעּמָ    .מּותָּ
ִים ַהִחיּצֹונֹות  תַּ   . מה:)עירובין ( "ֲאסּורֹות זֹו ִעם זוֹ  - ּוׁשְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ֵמי    ?!ִמי ּדָ
ִים ַהִחיּצֹונֹות " :ָהָתם ָקָתֵני תַּ   , "ֲאסּורֹות -ׁשְ
ָלל ְלָעֵרב" "ֵאין ְצִריִכין :ָהָכא ָקָתֵני   ! ּכְ

  
ִית,  -  "ֵאין ְצִריִכין ְלָעֵרב"ַמאי  ַעל ַהּבַ ֲהֵדי ּבַ ֵכִנים ּבַ   ׁשְ

ֲהֵדי ֲהָדֵדי  ֵכִנים ּבַ    .ְצִריִכין ְלָעֵרב -ֲאָבל ׁשְ
  

  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסףוְ    עא,ב
א  ְפלּוְגּתָ ַנן ּבִ ְמעֹון ְוַרּבָ י ׁשִ ַנןּדְ ַרּבִ ן נּוִרי ְוַרּבָ י יֹוָחָנן ּבֶ ְלֵגי ַרּבִ    ,ָקא ִמיּפְ

ְתַנן    :ּדִ
י ַיִין, " ּבֵ ֶמן ָצף ַעל ּגַ   ׁשֶ

ֶמן  ֶ ׁשּ ְלַבד.  -ְוָנַגע ְטבּול יֹום ּבַ ֶמן ּבִ א ׁשֶ ַסל ֶאּלָ   לֹא ּפָ
ן נּוִריוְ  י יֹוָחָנן ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵניֶהן ִחיּבּוִרין ֶזה ָלֶזה     .ה) (טבול יום ב, "ׁשְ
ַנן.  ַרּבָ ַנן ּכְ   ַרּבָ

י ׁשִ  ן נּוִרי. ְוַרּבִ י יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבִ   ְמעֹון ּכְ
  

ְנָיא    :ּתַ
אי" ּדַ ן תַּ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

   ,ֶזה –ֶאָחד 
  . "ְצִריִכין ְלָעֵרב   :ֶזה –ְוֶאָחד 

  
ִין –ַוֲאִפיּלּו ָלֶזה  ּיַ ִין? -ְוָלֶזה  ,ּבַ ּיַ    !ּבַ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ה  ַפְך,  -ּזֶ ְלִגינֹו ְוׁשָ א ּבִ   ּבָ
ַפךְ  -ה ְוזֶ  ְלִגינֹו ְוׁשָ א ּבִ    ,ּבָ

ִליִגי י ָעְלָמא ָלא ּפְ ָהֵוי ֵעירּוב.  :ּכּולֵּ   ּדְ
ִליֵגי י ּפְ פּות,      :ּכִ ׁשּוּתָ ל ַיִין ּבְ ְקחּו ָחִבית ׁשֶ לָּ גֹון ׁשֶ   ּכְ

ֵריָרה.  אי ָסַבר: ֵאין ּבְ ּדַ ן ּתַ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   ַרּבִ
ַנן ָסְבֵרי ֵריָרה.  :ְוַרּבָ   ֵיׁש ּבְ

  
   :ָאַמר יֹוֵסףַרב 

ַנן אי ְוַרּבָ ּדַ ן ּתַ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ְלֵגי.  :ַרּבִ ְמקֹום ֵעירּוב ָקִמיּפְ יּתּוף ּבִ סֹוְמִכין ַעל ׁשִ   ּבְ
ָמר ָסַבר: ֵאין סֹוְמִכין.    ּדְ

  ּוָמר ָסַבר: סֹוְמִכין. 

  רש"י
. ואפי' לזה ביין ולזה בשמן

   בתמיה הא לא חזי לעירוב:
. ולא בשיתוף שבין ב' מבואות

דמבוי אחד קאמר אלא עם זה 
שתתפה ביין ועם זה בשמן ושי 

   עירובין הן:
. דאמר חצר ור''ש לטעמיה

אחת יכולה לערב ב' עירובין עם 
ואע''פ שלא שיתפו ב' מבואות 

ב' המבואות יחד ה'' אע''פ 
שאין השיתוף מחובר יחד ולא 
הותרו מבואות זה עם זה היא 
מותרת עם שיהם ולא גזרין 
דילמא אתי לאפוקי כלים 
ששבתו במבוי זה למבוי זה דרך 

   חצר זו:
. בפ' מי למה הדבר דומה

שהוציאוהו ולרבן דמתי' אם 
 שתתפה ביין ובכלי א' הוו להו
ב' המבואות כמי ששתתפו יחד 
ושפיר דמי אבל לזה ביין ולזה 
בשמן דתרי עירובי יהו כיון 
דב' המבואות אסורין זה עם זה 
היא מי אסורה עמהן ושיהן 
אסורין עמה כדקתי בפרק מי 

   שהוציאוהו:
. אם רוצין שכים בהדי הדדי

בי מבוי זה להשתמש בזה 
צריכין לערב ולתת כולן פת 

ואית דמפרשי מתי'  בחצר זו
מילי מילי קתי ור''ש לאו 
אמילתייהו קאי דאילו רבן 
בחצר שבין ב' מבואות אפי' לזה 
ביין ולזה ביין לא זו פירשתי 

   וראשון ראה בעיי:
. לעולם במבוי ורב יוסף אמר

אחד כדמעיקרא ודקאמרת 
לר''ש היכי הוי חד עירוב ר''ש 

   כר' יוחן ס''ל:
   ומה הן:. ושל תרשמן שצף כו'

. ואפי' לזה ביין ולזה ביין
   בתמיה:

. וכן זה עד זה בא בלגיו ושפך
שמלאו חבית ואפי' שלא לשם 
שיתוף עשו מתחילה סומכין 
עליו שהרי הביא כל אחד יין 
אבל לקחו חבית יין בשותפות 
ס''ל לבן תדאי אין ברירה והוי 
להו כמי ששתתפו במעות שלא 

   הוברר יין לכל אחד וא':
אשיתוף במקום עירוב  בסומכין
. ובן תדאי מודה דמבוי קמיפלגי

מותר ובחצירות פליגי רבן 
סברי כיון דשתתפו במבוי אין 
צריכין לערב חצירות זו עם זו 
ומותרין להוציא מזו לזו דרך 
פתחים שבייהם שהרי שיתוף 
המבוי שהן פתוחות בו מחברן 
וסומכין על שיתוף המבוי תחת 

סבר  עירוב של חצר ובן תדאי
  אין סומכין:
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  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

   ?ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה 
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ 

י ֵמִאיר. ֲהלָ  ַרּבִ   ָכה ּכְ
רּוָנאְוָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרב ּבְ

אי.  ּדַ ן ּתַ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
   ?ַמאי ַטְעָמא

ַחד ַטְעָמא הּוא ,ָלאו ּום ּדְ   .ִמׁשּ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
י ִהְלְכָתא  - ְוִאי ַחד ַטְעָמא ְרּתֵ ה ִליּתַ    !ָלּמָ

  
ַמע ָלן    :ָהא ָקא ַמׁשְ

ֵעירּוִבין. ּדְ  ְתֵרי חּוְמֵרי ּבְ   ָלא ָעְבִדיַנן ּכִ
  

  

י ֵמִאיר    ?ַמאי ַרּבִ
ַנן    ?ּוַמאי ַרּבָ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ִין " ּיַ ת, ְוִאם ָרצּו ְלָעֵרב ּבְ ּפַ ֲחֵצרֹות ּבְ   ֵאין ְמָעְרִבין.  -ְמָעְרִבין ּבַ
ִין, ְוִאם ָרצּו  ּיַ בֹוי ּבְ ּמָ ִפין ּבְ תְּ תַּ ת ִמׁשְ ּפַ ף ּבַ תֵּ תַּ ִפין.  - ְלִהׁשְ תְּ תַּ   ִמׁשְ

ּלֹ בֹוי ׁשֶ מָּ ִפין ּבְ תְּ תַּ ֲחֵצרֹות ּוִמׁשְ ינֹוקֹות. ְמָעְרִבין ּבַ ַח ּתֹוַרת ֵעירּוב ִמן ַהתִּ ּכֵ   א ְלׁשַ
ֹיאְמרּו: ֲאבֹוֵתינּו לֹא ֵעיְרבּו.    ׁשֶ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

   ,אֹו ְמָעְרִבין
ִפיןא תְּ תַּ   . "ֹו ִמׁשְ

ּה  ִליֵגי ּבָ י ַנחּוִמיּפְ הוְ  ַרּבִ   , ַרּבָ
י.  ַבֲחָדא ַסּגִ ִליֵגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּולֵּ ת, ּדְ ּפַ   ַחד ָאַמר: ּבְ

ִליֵגי  י ּפְ ִין.  -ּכִ ּיַ   ּבְ
י.    עב,א ְרּתֵ ָבֵעיַנן ּתַ ִליֵגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּולֵּ ִין, ּדְ ּיַ   ְוַחד ָאַמר: ּבְ

ִליֵגי כִּ  ת.  -י ּפְ ּפַ   ּבְ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ "

   ,אֹו ְמָעְרִבין
ִפין תְּ תַּ   . "אֹו ִמׁשְ

ת,    ,ַמאי ָלאו ּפַ ָחֵצר ּבַ   אֹו ְמָעְרִבין ּבֶ
ִין ּיַ בֹוי ּבַ ּמָ ִפין ּבַ ּתְ ּתַ    .אֹו ִמׁשְ

  
לָאַמר  יּדֵ   : ַרבָאַמר  ַרב ּגִ

ת אֹו ְמָעְרִבין ּבֶ    :ָהִכי ָקָאַמר ּפַ אן ְוָכאן.  -ָחֵצר ּבְ ִרין ּכָ   ּומּוּתָ
ת  ּפַ בֹוי ּבְ ּמָ ִפין ּבְ ּתְ ּתַ אן ְוָכאן.  -אֹו ִמׁשְ ִרין ּכָ   ּומּוּתָ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

י ֵמִאיר.  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
  
  ָאַמר:  ַרב הּוָנאוְ 

י ֵמִאיר.  ַרּבִ   ִמְנָהג ּכְ
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

י ֵמִאיר.  ָנֲהגוּ  ַרּבִ   ָהָעם ּכְ

  רש"י
   . דבהכי פליגי:מא אמיא לה

. דאין סומכין על שיתוף במקום הלכה כר''מ
   עירוב:

. ס''ל לרב בתרוייהו לאו משום דתרוייהו מ''ט
   חדא מלתא וחד טעמא אמרי:

. ואי חד טעמא הוא תרתי הילכתא למה ליה
לרב למימר בתרוייהו בשלמא הלכה כר''מ 

וה אמיא טעמא דר''א איצטריך דאי מדר''א ה
לאו משום דאין סומכין על שיתוף אלא משום 
דקסבר אין מערבין בחצירות ביין כדקאמר ר''מ 
לקמן והאי שיתוף דבן תדאי דיין הוא כדקתי 
מתיתין לזה ביין ולזה ביין הלכך לא סמכין 
עליה בחצירות אבל היכא דשתתפו בפת 
 סומכין קמ''ל הלכה כר''מ דאוקמא רב גידל

אמר רב לקמן בשתתפו בפת ואפ''ה אסר ר''מ 
אלא כיון דאמר הלכה כר''מ דאפי' בפת לא 

  סמכין עליה. 
   הלכה כר''א ל''ל:

. הא קמ''ל דלא עבדין כתרי חומרי בעירובין
מדאיצטריך ליה לרב למימר הלכה כבן תדאי 
אשמעין דלא עבדין כתרי חומרי דחד תא 

ין סומכין בעירובין ור''מ תרי חומרי אמר א
בחצירות על שיתוף מבוי בין ששתתפו בפת ובין 
ששתתפו ביין ופליגי רבן עליה בפת ומודו ליה 
בששתתפו ביין ורבן דמתי' דהכא אוקימא 
דאפילו בשתתפו ביין אמרי דסומכין אשתכח 
דמחמיר תרי חומרי ורב ס''ל כוותיה בתרוייהו 

י ולא מצי לאקבועי הלכתא כוותיה בתרי חומר
הלכך אשמעין הלכה כבן תדאי בחדא מיייהו 
דאין סומכין בחצירות על שיתוף המבוי ביין וכי 
הדור איפלוג ר''מ ורבן בפת. אשמעין הלכה 

   כר''מ:
. דעירוב משום ואם רצו לערב ביין אין מערבין

דירה הוא לערב דירתן לעשותן אחת כדאמר בפ' 
ם מי שהוציאוהו (לעיל דף מט.) ודירתו של אד

   איו משך אחר היין אלא אחר פיתו:
. דשיתוף דמבוי איו אלא ומשתתפין במבוי ביין

לשתף רשות החצירות שבמבוי ולא רשות 
הבתים וחצר לאו בית דירה הוא וכ''ש פת 

   דחשיב טפי:
. הפתוחות מזו לזו אע''פ מערבין בחצירות

שעירבו דרך פתחיהן צריכין להשתתף במבוי 
חצירות מותרות מזו לזו להתיר המבוי ואם לאו 

ומבוי אסור דאין סומכין על עירוב במקום 
שיתוף ולא על שיתוף במקום עירוב היכא דלא 
עירבו בי חצר לעצמן שאם יסמכו על זה תורת 
עירוב ישתכח אבל עירבה כל חצר לעצמה 
ושתתפו כולם במבוי אע''פ שלא עירבו חצירות 

ו לזו זו עם זו שיתוף המבוי מחברן ומטלטלין מז
בין דרך המבוי בין דרך פתחים דתן שהמבוי 
לחצירות כחצירות לבתים מה עירוב החצר 
משוי לבתים חדא אף שיתוף המבוי משוי 

   חצירות חדא:
. דהא פת חזי הכא והכא ובין למר דבחדא סגיא

   ובין למר סומכין על שיתוף במקום עירוב:
. כששתתפו ביין במבוי דלר''מ לא כי פליגי ביין

ין עליה בעירובי חצירות דאין מערבין סמכ
לחצירות ביין ולרבן שרי ואע''ג דיין בחצר לא 
חזי מגו דחזי למלתיה בשיתוף סמכין עליה 
בחצר דמודית לן דסומכין על שיתוף במקום 
עירוב ותרוייהו אית להו דסומכין במבוי על 

    עירובי חצירות שהוא לעולם של פת:
דו דלא סמכין עליה . אפי' רבן מווחד אמר ביין

   בחצר דלא אמרי' מגו:
. ופליגי בין בשיתוף בין בעירוב כי פליגי בפת

   דלר' מאיר אין סומכין על זה במקום זה:
   . וקשיא למאן דאמר ביין לא פליגי:מאי לאו כו'

. דמשתתפין דומיא או משתתפין במבוי בפת
דמערבין קתי: הלכתא ומהג והגו בפרק 

) מפורש הלכה דרשין בתרא דתעית (דף כו:
בפירקא הלכה כרבי מאיר מהג מדרש לא 
דרשין אורויי מורין ליחיד הבא לימלך הגו 

  אורויי מי לא מורין ואי עבוד לא מחין בהו:
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ָנה     ִמׁשְ

ְטַרְקִלין ֶאָחד,  ְבתּו ּבִ ָ ׁשּ ה ֲחבּורֹות ׁשֶ ָ   ֲחִמׁשּ
אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

  ֵעירּוב ְלָכל ֲחבּוָרה ַוֲחבּוָרה. 
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

ן.    ֵעירּוב ֶאָחד ְלכּוּלָ
   :מֹוִדיםוּ 

ר ְקָצָתן ׁשְ ּמִ ְזַמן ׁשֶ ֲחָדִרים   ּוִיין ּבִ   ּבַ
ֲעִלּיֹות  ֵהן ְצִריִכין ֵעירּוב ְלָכל ֲחבּוָרה ַוֲחבּוָרה  - אֹו ּבָ   . ׁשֶ

  

ָמָרא     ּגְ

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ְמִסיָפס,  -ַמֲחלֹוֶקת    ּבִ

ָרה  ה ֲעׂשָ ְמִחיּצָ ְבֵרי ַהּכֹ  -ֲאָבל ּבִ   ל ֵעירּוב ְלָכל ֲחבּוָרה ַוֲחבּוָרה. ּדִ
  

ָאְמֵר  א ּדְ    :יִאיּכָ
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ְמִסיָפס ַמֲחלֹוֶקת.    ַאף ּבִ
  
  

ּה  ִליִגי ּבָ יאּפְ י ִחּיָ יְו  ַרּבִ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ    :ַרּבִ
ְקָרה,  יעֹות ַלּתִ ּגִ ְמִחיּצֹות ַהּמַ   ַחד ָאַמר: ַמֲחלֹוֶקת ּבִ

ְקָרה  יעֹות ַלּתִ ֵאין ַמּגִ ְבֵרי ַהּכֹ -ֲאָבל ְמִחיּצֹות ׁשֶ ן. ֵעירּוב ֶאָחד  :לּדִ   ְלכּולָּ
ְקָרה,  יעֹות ַלּתִ ֵאין ַמּגִ ְמִחיּצֹות ׁשֶ   ְוַחד ָאַמר: ַמֲחלֹוֶקת ּבִ

ְקָרה  יעֹות ַלּתִ ּגִ ְבֵרי ַהּכֹ -ֲאָבל ְמִחיּצֹות ַהּמַ   ְצִריִכין ֵעירּוב ְלָכל ֲחבּוָרה ַוֲחבּוָרה.  :לּדִ
  

   :ֵמיִתיֵבי  עב,ב
רָאַמר " ּבָ י ְיהּוָדה ַהּסַ   : ַרּבִ

ללֹא ֶנְחְלקּו  אי ּוֵבית ִהּלֵ ּמַ ית ׁשַ ְקָרה   :ּבֵ יעֹות ַלתִּ ּגִ    ,ַעל ְמִחיּצֹות ַהמַּ
ִריִכין ֵעירּוב ְלָכל ֲחבּוָרה ַוֲחבּוָרה.  ּצְ   ׁשֶ

   ?ַעל ָמה ֶנְחְלקוּ 
יעֹות ַלתִּ  ֵאין ַמּגִ    :ְקָרהַעל ְמִחיּצֹות ׁשֶ

אי אֹוְמִרים: ֵעירּוב ְלָכל ֲחבּוָרה ַוֲחבּוָרה,  ּמַ ית ׁשַ ּבֵ   ׁשֶ
ןוּ  ל אֹוְמִרים: ֵעירּוב ֶאָחד ְלכּוּלָ   . "ֵבית ִהּלֵ

ֲאַמר ְקָרה ַמֲחלֹוֶקת  :ְלַמאן ּדַ יעֹות ַלּתִ ּגִ ְמִחיּצֹות ַהּמַ א!  -ּבִ יּוְבּתָ   ּתְ
ֲאַמר ְקָרה ַמֲחלֹוֶקת  :ּוְלַמאן ּדַ יעֹות ַלּתִ ֵאין ַמּגִ ְמִחיּצֹות ׁשֶ א –ּבִ יַעּתָ    .ִסּיַ

  
ָנא  ָ ְמִסיָפס ָאַמר ַר ּדְ ְלַהְך ִליׁשּ א –ב ַנְחָמן: ַמֲחלֹוֶקת ּבִ יּוְבּתָ    !ּתְ
ָנא  ָ ְמִסיָפס ַמֲחלֹוֶקתָאַמר ַרב ַנְח ּדְ ְלַהְך ִליׁשּ א?  - ָמן: ַאף ּבִ יּוְבּתָ ֱהֵוי ּתְ   ֵליָמא ּתֶ

  
  ַרב ַנְחָמן:  ָאַמר ָלךְ 

ִליִגי  ה,   - ּפְ ְמִחיּצָ   ּבִ
ְמִסיָפס.  ין ּבִ   ְוהּוא ַהּדִ

ְלגִ  ָקא ִמיּפַ ה ְוַהאי ּדְ ְמִחיּצָ ל. ֵב ּדְ ָחן ְלהֹוִדיֲעָך ּכֹ  - י ּבִ   ית ִהלֵּ
  

ְמִסיָפס ְלהֹוִדיֲעָך ּכֹ  י ּבִ ְלּגֵ אי! ֵב ּדְ ָחן ְוִליּפַ ּמַ   ית ׁשַ
  
יָרא ֲעִדיף. ּכֹ  ֶהּתֵ   ַח ּדְ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר 

  רש"י
. וחלקוהו מתי' בטרקלין אחד

לחמשה וכולן יש להן פתח מן 
הטרקלין לחצר וצריך לערב עם 

   שאר בי חצר:
ויותיהן . רשב''ש אומרים

חלוקין וצריך לכל חבורה ליתן 
פת בעירוב החצר דהוו להו כה' 
בתים וה''ה דאם באו להוציא 
מרשות זו לזו צריכין עירוב 

   בייהן:
. אין מחיצה זו וב''ה אומרים

חילוק רשות דמחיצה שפלה 
היא כדמפרש בגמ' הלכך עירוב 
אחד לכולן ובתוך הטרקלין מי 
מוציאין מזו לזו בלא עירוב 

הטרקלין מחברן וכיון דבייהן ש
א''צ עירוב עשה אחד מהן 
שליח לכולן דאמרי' לקמן 
חמשה שגבו את עירובן כלומר 
ששרויין בחמשה בתים בחצר 
ועירבו בייהן והוו להו חדא 
ואם באין לערב עם אחרים 

   עירוב אחד לכולן:
. ומודין כשמקצתן שרויין כו'

דהוו להו כה' . בתים ולא דמו 
את עירובן שהרי לא לה' שגבו 

   עירבו בייהן:
  

  גמ' 
. בשרשויותיהן חלוקות מחלוקת

במסיפס מחיצה מוכה של 
חתיכות עצים דהתם לבית הלל 
בית אחד הוא ודמו לה' שגבו 
את עירובן דהי מי כמי 

   שעירבו דמי:
. דלא אף במסיפס מחלוקת

תימא בית שמאי במחיצה 
עשרה הוא דאסרי ובמסיפס 

יפס מי מודו אלא אפילו במס
   אסרי:

   . אמתיתין קאי:פליגי בה
. בית שמאי ובית הלל מחלוקת

   כו':
אבל מחיצות שאין מגיעות 

. אפילו הן עשרה דברי לתקרה
הכל עירוב אחד לכולן ופליגי 
אתרוייהו לישי דרב חמן דהא 
לישא קמא קאמר דבמחיצה 
עשרה מודו דחלוק הוי והכא 
אמרין אפילו במגיעות לתקרה 

לישא בתרא קאמר פליגי ול
דבמסיפס מי פליגי ואסרי בית 
שמאי והכא אמרי דאפילו 
במחיצות עשרה לא אסרו אלא 

  במחיצות המגיעות לתקרה:
. על שם חורפיה קרי ליה הסבר
   הכי:

להך לישא דאמר רב חמן 
. אבל מחלוקת במסיפס

במחיצות מודו ב''ה תיובתא 
דהא בהדיא קתי דבמחיצות 

רא שרו: אלא ללישא בת
דקאמר דבמסיפס מי אסרי 
ב''ש מי לימא דתהוי הא 
תיובתיה דקתי במחיצות הוא 

  דפליגי הא במסיפס מודו:
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ר ּבָ י ְיהּוָדה ַהּסַ ַרּבִ    .ֲהָלָכה ּכְ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ָקָתֵני:  ְיָקא, ּדְ ֲחָדִרים ּוָבֲעִלּיֹות, "ַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ רּוִיין ּבַ ְקָצָתן ׁשְ ּמִ ְזַמן ׁשֶ   ּומֹוִדים ּבִ

ִריִכין ֵעירּוב ְלָכל ֲחבּוָרה ַוֲחבּוָרה ּצְ   . "ׁשֶ
   ?"ֲחָדִרים"ַמאי 

  ? "ֲעִלּיֹות"ּוַמאי 
ׁש,     :ִאיֵליָמא   ֲחָדִרים ֲחָדִרים ַמּמָ

ׁש ִלּיֹות ַמ ַוֲעִלּיֹות ֲע  יָטא – ּמָ ׁשִ     !ּפְ
א ָלאו ֵעין ֲחָדִרים,   ֶאלָּ   ּכְ

ֵעין ֲעִלּיֹות.    ּכְ
   ?ּוַמאי ִניהוּ 

ְקָרה" יעֹות ַלתִּ ּגִ   ."ְמִחיּצֹות ַהּמַ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  
  

  רש"י
. דבמחיצות הלכה כרבי יהודה

חדרים  המגיעות לתקרה מודו:
. שלא היו מחוברין ממש

  מעולם:
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        עב, בעב, בעב, בעב, ב .37
ְטַרְקִלין ֶאָחד, "[ ְבתּו ּבִ ָ ׁשּ ה ֲחבּורֹות ׁשֶ ָ   ֲחִמׁשּ

אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
  ּוב ְלָכל ֲחבּוָרה ַוֲחבּוָרה. ֵעיר

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
ן   ]."ֵעירּוב ֶאָחד ְלכּוּלָ

  
ָנא    :ּתָ

ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ ּמֹוִליִכין ֶאת ֵעירּוָבן ְלָמקֹום ַאֵחר.  :ּבַ ׁשֶ   ּכְ
א ֶאְצָלןֲאָבל ִא  ְבֵרי ַהּכֹ - ם ָהָיה ֵעירּוָבן ּבָ ן :לּדִ   . "ֵעירּוב ֶאָחד ְלכּוּלָ

  
ַתְנָיא ַמאן ָאְזָלא ָהא ּדְ    :ּכְ

ּמֹוִליִכין ֶאת ֵעירּוָבן ְלָמקֹום ַאֵחר " ׁשֶ ָגבּו ֶאת ֵעירּוָבן, ּכְ ה ׁשֶ ָ   ,"ֵעירּוב ֶאָחד ְלכּוָלן - ֲחִמׁשּ
ַמאן    ?ּכְ

ל.  ֵבית ִהלֵּ   ּכְ
  
  

ָאְמֵר  א ּדְ    :יְוִאיּכָ
  
ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ א ֶא  :ּבַ ָהָיה ֵעירּוב ּבָ ׁשֶ   ְצָלן, ּכְ

ְבֵרי ַהכֹּ  -ֲאָבל ִאם ָהיּו מֹוִליִכין ֶאת ֵעירּוָבן ְלָמקֹום ַאֵחר    . "ְצִריִכין ֵעירּוב ְלָכל ֲחבּוָרה ַוֲחבּוָרה :לּדִ
  

ַתְנָיא ַמאן ָאְזָלא ָהא ּדְ    :ּכְ
ּמֹוִליִכין ֶאת ֵעירּוָבן ְלָמקֹום ַאֵחר " ׁשֶ בּו ֶאת ֵעירּוָבן, ּכְ ּגָ ה ׁשֶ ָ ן ֵעירּוב - ֲחִמׁשּ   , "ֶאָחד ְלכּוּלָ

ַמאן?    ּכְ
ַחד. ּדְ    לֹא ּכְ
  
  
  

  רש"י
. דאסרי במה דברים אמורים

ב''ש כשהם מוליכין העירוב 
   באחד משאר בתי החצר:

. שאר בי החצר אבל אם היו
מביאין פיתן לטרקלין. דברי 
הכל כו' והאי תא מדקא מפליג 
בין מקום אחר לבא אצלן 
סבירא ליה טעמייהו דב''ש ובית 

לל לאו במחיצות פליגי אלא ה
אפי' לבית שמאי מי טרקלין 
מחברן ואין צריך עירוב ביייהו 
והוו להו כחמשה שגבו את 
עירובן וסבירא להו דחמשה 
שעירבו את חצירן ובאין לערב 
עם חצר אחרת אם מוליכין שם 
את עירובן אין א' מהן שליח 
לכולן אלא כולן צריכין ליתן פת 

' מהן ואם עירוב בא בבית א
כולן שוין שם והך דטרקלין 
מי כיון דרשות אחת היא להי 
דמו דאי לבית שמאי רשויות 
חלוקות הן והן לא עירבו כי 

   עירוב בא אצלן מאי הוי:
. שדרין בחצר שגבו את עירובן

   ועירבו את חצירן:
. ובהא פליגי ואיכא דאמרי כו'

דב''ש סברי אע''פ שרשות אחת 
היא ודמי לחמשה שעירבו 

עירוב בא אצלן אפילו הכי ו
כולהו בעי לערובי וב''ה סברי 

  כיון דעירוב בא אצלן לא: 
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ָנה              ִמׁשְ

ְלַחן ֲאִביֶהם ָהיּו אֹוְכִלין ַעל ׁשֻ יֶהם  ,ָהַאִחין ׁשֶ ָבתֵּ ִנים ּבְ   ְצִריִכין ֵעירּוב ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד.  - ִויׁשֵ
ַכח ֶאָחד ֵמֶהם ְולֹא ֵעיֵרב  ל ֶאת ְר  -ְלִפיָכְך, ִאם ׁשָ   ׁשּותֹו. ְמַבטֵּ

   ?ֵאיָמַתי
ָמקֹום ַאֵחר.  ּמֹוִליִכין ֵעירּוָבן ּבְ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ

א ֶאְצָלן,    ֲאָבל ִאם ָהָיה ֵעירּוב ּבָ
ָחֵצר  ּיֹוִרין ּבֶ ֶהם ּדִ ֵאין ִעּמָ   . ֵאיָנן ְצִריִכין ְלָעֵרב -אֹו ׁשֶ

  

ָמָרא              ּגְ

ּה  ַמע ִמיּנָ   .ְמקֹום ִליָנה ּגֹוֵרם :ׁשְ
  

  . ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
נּו.  ָרס ׁשָ ֵלי ּפְ ְמַקּבְ   ּבִ

  
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ׁש לוֹ " ּיֵ ַער   :ִמי ׁשֶ ית ׁשַ    ,ּבֵ
  ַאְכַסְדָרה, 

ֲחַצר ֲחֵבירֹו  ֶסת ּבַ   ֲהֵרי ֶזה ֵאין אֹוֵסר ָעָליו.  -ִמְרּפֶ
ֶבן ית ַהתֶּ    ,ּבֵ
ָקר ית ַהּבָ    ,162ּבֵ

   ,ּוֵבית ָהֵעִצים
  אֹוֵסר ָעָליו.  ֲהֵרי ֶזה  -ּוֵבית ָהאֹוָצרֹות 

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְלַבד.  יָרה ּבִ א ְמקֹום ּדִ   ֵאינֹו אֹוֵסר ֶאּלָ

י ְיהּוָדהָאַמר    : ַרּבִ
א,  אּוׁשָ ָהיּו לֹו ָחֵמׁש ֲחֵצירֹות ּבְ ֶבן ַנְפָחא ׁשֶ ה ּבְ   ַמֲעׂשֶ

ה ִלְפֵני  י ,, ְוָאְמרּו: ֵאינֹו אֹוֵסרֲחָכִמיםּוָבא ַמֲעׂשֶ ית ּדִ א ּבֵ ְלַבדֶאּלָ   . "ָרה ּבִ
  
יָרה" ית ּדִ ֲעָתְך? "ּבֵ    !ָסְלָקא ּדַ
  

יָרה.  א ֵאיָמא: ְמקֹום ּדִ   ֶאלָּ
  

יָרה"ַמאי    ? "ְמקֹום ּדִ
  

  ָאַמר:  ַרב
א   עג,א יּתָ     .ְמקֹום ּפִ

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

  ְמקֹום ִליָנה. 
  

  ֵמיִתיִבי: 
  ָהרֹוִעים, "

יִצין ּיָ    ,ְוַהּקַ
   ,ְוַהּבּוְרָגִנין

  ְמֵרי ֵפירֹות, ְוׁשוֹ 
ִעיר  ן ָלִלין ּבָ ְרּכָ ּדַ ְזַמן ׁשֶ י ָהִעיר,  -ּבִ ַאְנׁשֵ   ֲהֵרי ֵהן ּכְ

ֶדה ָ ׂשּ ן ָלִלין ּבַ ְרּכָ ּדַ ְזַמן ׁשֶ ִים ְלָכל רּוַח  - ּבִ   ! "ֵיׁש ָלֶהם ַאְלּפַ

                                                             
ֶבן )ֶאת( גירסת וילנא: 162 ית ַהתֶּ ָקר )ְוֶאת( ,ּבֵ ית ַהּבָ    ּבֵ
 

  רש"י
   השותפין לא גרסין: מתי'

. והם ואביהם וישים בבתיהם
   ואחרים דרין בחצר אחת:

. שצריכין עירוב לכל אחד ואחד
אם רוצין לערב עם שאר בי 

   החצר וטעמא מפרש בגמרא:
. צריך לבטל מבטל את רשותו

   תו:את רשו
אימתי בזמן שמוליכין את 

. לתתו באחד מבתי שאר עירובן
בי החצר דהואיל והוזקקו 
לעירוב אמרין בגמרא מגו 
דשאר דיורין אסרי איהו מי 
אסרי וצריכין כולן ליתן פת 
הואיל וחלוקין דיוריהן בליה 
ומקבלי פרס הן כדמוקי בגמ' 
   שאין אוכלין בבית אביהן ממש:

ל החצר . עירוב כאבל אם היה
בא לבית אביהן שלא הוזקקו 
לעירוב דאמרין במי 
שהוציאוהו (לעיל דף מט.) בית 
שמיחין בו עירוב אין צריך 
ליתן את הפת והם כולם 

   משכין בו:
. או שאין עמהן דיורין אחרים

שאין דיורין מזקיקין אותו 
   לעירוב:

   . דכיחידים הן:אין צריכין לערב
  

  גמ' 
 .שמעת מיה מקום ליה גורם

דאי הוו ישים בבית אביהן 
אפילו מוליכין עירובן למקום 
אחר לא הוו צריכין לערובי אלא 
אביהם וימא תיהוי תיובתיה 
דרב דאמר לקמן בשמעתין 
מקום פיתא גורם והרי אלו 
אוכלין בבית אביהם וחשבין 

   להו חלוקין:
. הוצאה מבית במקבלי פרס

ביהם ואין אוכלין על שולחו א
   ממש:

   . שהוא אוכל שם:מקום פיתא
. שומרי תאים קייצין

השטוחים בשדה ליבשן 
   לקציעות:

. במקום בזמן שדרכן ללין בעיר
שאוכלין אע''פ שקדש עליהן 
היום בשדה יש להן מן העיר 
אלפים לכל רוח וכל העיר להן 

   כד' אמות:
. אע''פ בזמן שדרכן ללין בשדה

שאוכלין בעיר אין מודדין להן 
  אלא מן השדה:
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א ָהָתם, ְטֵפי ִניָחא ְלהּו.  -ָהָתם  ִאי ַמְמטּו ְלהּו ִריְפּתָ   ֲאַנן ַסֲהֵדי ּדְ

  
  : ב יֹוֵסףַר ָאַמר 

ַמֲעָתא.  ִמיַע ִלי ָהא ׁשְ   לֹא ׁשְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
   .ַאּתְ ָאַמְרּתָ ִניֲהַלן

  ְוַאָהא ָאַמְרּתָ ִניֲהַלן: 
יֶהן " ָבתֵּ ִנים ּבְ ְלַחן ֲאִביֶהן, ִויׁשֵ ָהיּו אֹוְכִלין ַעל ׁשֻ   . "ְצִריִכין ֵעירּוב ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד - ָהַאִחין ׁשֶ

ּה  - ְלךָ ן ְוָאְמִרינַ  ַמע ִמיּנָ   ְמקֹום ִליָנה ּגֹוֵרם,  :ׁשְ
נּו. ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  :ְוָאַמְרּתָ ָלן ֲעָלּה  ָרס ׁשָ ֵלי ּפְ ְמַקּבְ   : ּבִ

  
  
  

  רש"י
ה''ג דאי ממטו להו ריפתא 

. הואיל להתם טפי יחא להו
שהרי ישים שם וצריכין לשמור 

   כל הלילה:
. לא שמיע לי הא שמעתא

דאמר רב מקום פיתא גורם. רב 
יוסף חלה ושכח תלמודו והיה 

  אביי תלמידו מזכירו:
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        עג, אעג, אעג, אעג, א .39
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ׁש לוֹ " ּיֵ ים ְמ   :ִמי ׁשֶ ֲעֵליֶהןָחֵמׁש ָנׁשִ ָרס ִמּבַ לֹות ּפְ   . ַקּבְ
ה ֲעָבִדיםוַ  ָ יֶהןְמַק  ֲחִמׁשּ ָרס ֵמַרּבֵ ִלין ּפְ   .  ּבְ

ֵתיָרא ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ ים,   :ַרּבִ ָנׁשִ יר ּבְ   ַמתִּ
ֲעָבִדים   .  ְואֹוֵסר ּבַ

ָבא ן ּבָ י ְיהּוָדה ּבֶ ֲעָבִדים,   :ַרּבִ יר ּבַ   ַמתִּ
ים ָנׁשִ   . "ְואֹוֵסר ּבְ

  
  : ַרבָאַמר 

ָבאּדְ ַמאי ַטְעָמא  ן ּבָ י ְיהּוָדה ּבֶ   ?ַרּבִ
א""ְוָד יב: ִת כְ ּדִ  ְתַרע ַמְלכָּ אל ּבִ    .(דניאל ב, מט) 163ִנּיֵ
  

יָטא ׁשִ ן ֵאֶצל ָאִביו  :ּפְ ַדֲאָמַרן.  - ּבֵ   ּכְ
ֲעָלּה  ה ֵאֶצל ּבַ ָ    ,ִאׁשּ

א   - ְוֶעֶבד ֵאֶצל ַרּבוֹ  לּוְגּתָ ָבא. ּדְ ּפְ ן ּבָ י ְיהּוָדה ּבֶ ֵתיָרא ְוַרּבִ ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ   ַרּבִ
  

ְלִמיד ֵאֶצל ַרּבֹו     ?ַמאי –ּתַ
  
ַמעּתָ     :א ׁשְ
י  ַרבּדְ  יאּבֵ י ִחּיָ   ֵאין ָאנּו ְצִריִכין ְלָעֵרב,   ָאַמר: ַרּבִ

ֲהֵרי ָאנוּ  לׁשֶ ְלָחנֹו ׁשֶ יא  סֹוְמִכין ַעל ׁשֻ י ִחּיָ   . ַרּבִ
יאוְ  י ִחּיָ י  ַרּבִ יּבֵ   ֵאין ָאנּו ְצִריִכין ְלָעֵרב,   ָאַמר: ַרּבִ

ל  ְלָחנֹו ׁשֶ ֲהֵרי ָאנּו סֹוְמִכין ַעל ׁשֻ   . יַרּבִ ׁשֶ
  
  
  

                                                             
ְך ַוֲע  163 ְדַרְך ֵמיׁשַ ֶבל ְלׁשַ י ְמִדיַנת ּבָ א ּדִ י ַעל ֲעִביְדתָּ א ּוַמּנִ ָעא ִמן ַמְלּכָ אל ּבְ אְוָדִנּיֵ ְתַרע ַמְלּכָ אל ּבִ   ֵבד ְנגֹו ְוָדִנּיֵ

  רש"י
. וכל אחת יש לה מקבלות פרס

   דירה לבדה עמו בחצר:
. שאין משכין אוסר בעבדים

   אחריו:
. בכ''מ שהוא חשיב בתרע מלכא

   ליה בתרע מלכא:
עמו בחצר  . דרתלמיד אצל רבו

   ומקבל פרס הימו מאי:
. כשהיה מקבל דרב בי ר' חייא

  פרס מבי ר' חייא:
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        עג, אעג, אעג, אעג, א .40
יּה  ָעא ִמיּנֵ ֵייּבְ הֵמ  ַאּבַ   : ַרּבָ

בּו ֶאת ֵעירּוָבן,  ּגָ ה ׁשֶ ָ   ֲחִמׁשּ
ּמֹוִליִכין ֶאת ֵעירּוָבן ְלָמקֹום ַאֵחר  ׁשֶ ן,   - ּכְ   ֵעירּוב ֶאָחד ְלכּולָּ

   :אוֹ 
  ְצִריִכין ֵעירּוב ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד? 

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ן.    ֵעירּוב ֶאָחד ְלכּולָּ
  

מּו, ְוָקָתֵני: ְוָה  בּו ּדָ ִכי ּגָ   ! "ְצִריִכין ֵעירּוב ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד"א ַאִחין, ּדְ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ֲהַדְייהּו.  ּיֹוִרין ּבַ א ּדִ ִאיּכָ גֹון ּדְ   ּכְ

ָהֵני ָאְסִרי, ָהֵני ַנִמי ָאְסִרי.  ִמּגֹו ּדְ   ּדְ
  

ָרא ּבְ    ,ֲהִכי ַנִמי ִמְסּתַ
ָקָתֵני ָמקֹום ַאֵחר,  ?ָמַתיֵאי"  :ּדְ ּמֹוִליִכין ֶאת ֵעירּוָבן ּבְ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ

א ֶאְצָלם,   ֲאָבל    ִאם ָהָיה ֵעירּוָבן ּבָ
ָחֵצר  ֶהן ּבֶ ּיֹוִרין ִעּמָ ֵאין ּדִ    ."ֵאין ְצִריִכין ְלָעֵרב - אֹו ׁשֶ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
  

  רש"י
. לחצר אחרת אביי למקום אחר

לא שמיע ליה ההיא מתיתא 
דתיא לעיל [דף עב:] חמשה 
שגבו את עירובן אי מי שמיע 
ליה ומיבעיא ליה הלכתא מאי 

   משום דאוקימא לה בפלוגתא:
. דמתיתין כגבו את והא אחין

עירובן דמי דהא קתי אם אין 
   עמהן דיורין אין צריכין לערב:

הכא במאי עסקין דאיכא 
. ומוליכין דיורין בהדייהו

דמתיתין אפי' בחצר שלהן 
קאמר שמערבין עם דיורין 

   שעמהן:
. והזקיקוהו דמגו דהי אסרי

לעירוב הי מי אסרי איש על 
אחיו אבל שתי חצירות ופתח 

ן לעצמן בייהם וגבו אלו עירוב
והותרה חצירן ואלו לעצמן 
והותרה חצירן או שדרין באחת 
מהן אב וביו בלא דיורין 
אחרים ובאו לערב זו עם זו 
הואיל ואין אוסר עליהן וליכא 
מגו אחד עשה שליח לכולן 
דיקא מי דטעמא משום מגו 
דקתי או שאין עמהן כו' הא יש 
עמהן דאיכא מגו צריכין וטעמא 

  ין הוא:דרישא משום דיור
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        עג, אעג, אעג, אעג, א .41
יּה  ָעא ִמיּנֵ ר ָאִביןּבְ יא ּבַ ׁשֶ ֵמ  ַרב ִחּיָ   : תַרב ׁשֵ

י  ֵני ּבֵ ֵבי ַרבּבְ ָבאָגא, ְוָאתּו ּוָבְייֵתי ּבְ ָאְכִלי ַנֲהָמא ּבְ   , ַרב, ּדְ
ִחיַנן ְלהּו  י ַרב ָמׁשְ חּוָמא, ִמּבֵ ִחיַנן ְלהּו ּתְ י ָמׁשְ   ּכִ

ִחיַנן ְלהוּ  אָגא ָמׁשְ    ?אֹו ִמּבָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
י ַרב.  ִחיַנן ִמּבֵ   ָמׁשְ

  
ת ֵביֵתיּה, ַוֲהֵרי נֹוֵתן ֶאת ֵעירּובֹו ּבְ ה, ְוָאֵתי ּוָבֵיית ּבְ ִים ַאּמָ   ֹוְך ַאְלּפַ

ִחינַ  ָמׁשְ חּוָמא ֵמֵעירּוֵביּה ּדְ   ! ן ֵליּה ּתְ
  
  ַההּוא, ֲאַנן ַסֲהֵדי. ּבְ 
  

  . ּוַבֲהָדא, ֲאַנן ַסֲהֵדי
  
ר ֵליּה ָהָתם ִניָחא ֵליּה.  -ַההּוא ֲאַנן ַסֲהֵדי ּבְ  ִאי ִמיְתּדַ   ּדְ

  . א ְלֵבי ַרב, ִניָחא ְלהּו ְטֵפיִאי ַמְייתּו ְלהּו ִריְפּתָ ּדְ  -ּוַבֲהָדא ֲאַנן ַסֲהֵדי 
  
  
  
  

  רש"י
   . בית אושפיזא בבקעה:בבאגא
   . לים:בייתי

. בית המדרש ובתוך בבי רב
   אלפים אמה הוא:

. אלפים מבאגא משחין להו
לכל רוח ולא מבי רב דבתר 
פיתא אזלין או דילמא מקום 

   ליה גורם:
. הואיל והוא בההיא אן סהדי

צריך ללכת מחר לאותה הרוח 
אי הוה ליה הלילה הזה בית 

ן במקום עירוב טפי דירה ללו
הוה יחא ליה: ה''ג דאי מייתי 
ליה ריפתא לבי רב טפי יחא 

  ליה:
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ֵעי  ר ָחָמאּבָ אֵמ  ָרִמי ּבַ   : ַרב ִחְסּדָ

  ָאב ּוְבנֹו, 
מּו?  - ָהַרב ְוַתְלִמידוֹ  יִחיִדים ּדָ מּו אֹו ּכִ ים ּדָ ַרּבִ   ּכְ

  
  ְצִריִכין ֵעירּוב, 

   :אוֹ 
  ֵאין ְצִריִכין ֵעירּוב? 

  
ֶלִחי ְוקֹוָרה, ָמבֹוי ׁשֶ  ר ּבְ ֶהן ִניּתָ   לָּ

   :אוֹ 
ֶלִחי ְוקֹוָרה?  ר ּבְ   ֵאין ִניּתָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ִניתּוָה    "ָאב ּוְבנֹו,   : ּתְ
  ָהַרב ְוַתְלִמידֹו, 

ּיֹוִרין  ֶהן ּדִ ֵאין ִעּמָ ְזַמן ׁשֶ יִחיִדים,   - ּבִ   ֲהֵרי ֵהן ּכִ
  ְוֵאין ְצִריִכין ְלָעֵרב, 

ֶהן  ּלָ ֶלִחי ְוקֹוָרהִניתָּ  -ּוָמבֹוי ׁשֶ   . "ר ּבְ
  
  
  

  רש"י
האב ובו הרב ותלמידו כרבים 

. לעין שתי חצירות זו דמו
לפים מזו ודריסת רגל הפימית 
על החיצוה ותן במתיתין 
[לקמן עה.] אם היו של יחידים 
שיחיד דר בפימית דהויא רגל 

ה אוסרת המותרת במקומה אי
שלא במקומה ואם של רבים 
ולא עירבה פימית לעצמה 
דהויא רגל האסורה במקומה 
אוסרת על החיצוה אפי' עירבה 

   חיצוה לעצמה:
. בשאין דיורין צריכין עירוב
   אחרים עמהן:

. דקי''ל אין יתר בלחי וקורה
מבוי יתר בלחי וקורה עד שיהו 
בתים וחצירות פתוחים לתוכו 

ידים דמו הכא ואת''ל הי כיח
מי חשבין שתי חצירות אחת 
של אב ואחת של בן כחדא חצר 

   ולא מישתרי מבוי דידהו:
. ומבוי שלהן יתר בלחי וקורה

לערב חצירות ואע''ג דאין 
  צריכין מ''מ פתוחות לו:
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ָנה              ִמׁשְ

תּוחֹות זֹו ָלזֹו ּוְפתּוחֹות  בֹויָהיּו ָחֵמׁש ֲחֵצירֹות ּפְ    :ַלּמָ
ֲחֵצירֹות  בֹוי   ֵעיְרבּו ּבַ ּמָ פּו ּבַ תְּ תַּ ֲחֵצירֹות   - ְולֹא ִנׁשְ ִרין ּבַ   מּותָּ

בֹוי,  ּמָ  ֲאסּוִרין ּבַ
תְּ                              עג,ב תַּ בֹוי ְוִאם ִנׁשְ ּמָ אן ְוָכאן.  -פּו ּבַ ִרין ּכָ   מּותָּ

  
ַכח ֶאָחד  בֹוי, ְוׁשָ ּמָ פּו ּבַ תְּ תַּ ֲחֵצירֹות ִנׁשְ ֵני ָחֵצר ְולֹא ֵעיֵרב   ֵעיְרבּו ּבַ אן ְוָכאן.  -ִמּבְ ִרין ּכָ   מּותָּ

ף  תֵּ תַּ ֵני ָמבֹוי ְולֹא ִנׁשְ ֲחֵצירֹות  - ִמּבְ ִרין ּבַ    ,מּותָּ
בֹוי,  ּמָ   ַוֲאסּוִרין ּבַ

יםׁשֶ  תִּ ָחֵצר ַלּבָ בֹוי ַלֲחֵצירֹות ּכֶ   . ַהּמָ
  

ָמָרא              ּגְ

י?    ַמּנִ
י ֵמִאיר ִהיא,    ַרּבִ

ֵעיַנן ֵעירּובּדְ     ,ָאַמר: ּבָ
יּתּוףּוָבֵעיַנן    . ׁשִ

  
בֹוי  :ֵאיָמא ְמִציֲעָתא ּמָ פּו ּבַ תְּ תַּ אן ְוָכאן" -"ְוִאם ִנׁשְ ִרין ּכָ   , מּותָּ

ֲח  ָאְמִרי ּבַ ַנן ּדְ   ָדא ַסְגָיא! ֲאָתאן ְלַרּבָ
  

ָיא    :ָהא ָלא ַקׁשְ
פוּ " ּתְ ּתַ   ַנִמי ָקָאַמר.  - "ְוִאם ִנׁשְ
  

בֹוי, "  :ֵאיָמא ֵסיָפא ּמָ פּו ּבַ תְּ תַּ ֲחֵצירֹות ְוִנׁשְ   ֵעיְרבּו ּבַ
ֵני ָחֵצר ְולֹא ֵעיֵרב  ַכח ֶאָחד ִמּבְ אן ְוָכאן - ְוׁשָ ִרים ּכָ   . "מּותָּ

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
ֵטיל  ָלא ּבָ אי ַא  - ִאי ּדְ ִרים"ּמַ    !"מּותָּ

  
יל ַבּטֵ יָטא ּדְ ׁשִ א ּפְ    .ֶאלָּ

  
פּו " :ֵאיָמא ֵסיָפא תְּ תַּ ֵני ָמבֹוי ְולֹא ִנׁשְ ַכח ֶאָחד ִמּבְ ֲחֵצירֹות  - ׁשָ ִרין ּבַ    ,מּותָּ

בֹוי ּמָ    – "ַוֲאסּוִרין ּבַ
יל"ְוִאי  ַבּטֵ אי  - "ּדְ בֹוי"ַאּמַ ּמָ   ? "ֲאסּוִרין ּבַ

  
יָמא  בֹוי.  :י ֵמִאירַרּבִ  ָקָסַברְוִכי ּתֵ ּמָ יּטּול ְרׁשּות ּבַ   ֵאין ּבִ
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

ֲהֵרי ּבִ " ל ָלֶכם ְרׁשּותֹו, ׁשֶ   יטֵּ
ְבֵרי י ֵמִאיר ּדִ    !"ַרּבִ

יָטא  ׁשִ א ּפְ ֵטיל. ּדְ ֶאלָּ   לֹא ּבָ
ֵסיָפא ֵטיל :ּוִמּדְ ֵטיל ,לֹא ּבָ ָלא ּבָ א ַנִמי ּדְ    .ֵריׁשָ

א ְוֵסיָפא  י ֵמִאיר,  -ֵריׁשָ   ַרּבִ
ָנן –ְמִציֲעָתא    ! ?ַרּבָ

  
י ֵמִאיר ִהיא,  ּה ַרּבִ   ּכּולָּ

   ?ְוַטְעָמא ַמאי
י ֵמִאיר ֵעיַנן ֵעירּוב :ָאַמר ַרּבִ יּתּוף ,ּבָ ּלֹ ,ּוָבֵעיַנן ׁשִ ינֹוקֹותׁשֶ ח ּתֹוַרת ֵעירּוב ִמן ַהּתִ ּכַ    ,א ְלׁשַ

ּה ֵעיְרבּו  -ָהָכא  רּוּבָ יָון ּדְ ָחא.  -ּכֵ ּכְ ּתַ   לֹא ִמׁשְ
  

  רש"י
  מתי' 

(חמש חצירות פתוחות זו לזו) 
   . אף מזו לזו:עירבו בחצירות
. דאין סומכין על ואסורין במבוי

   עירוב במקום שיתוף:
. בגמרא מתרץ ואם שתתפו כו'

   לה:
דשכח אחד מבי חצר ולא 

. בחצירו להתיר חצירו עירב
   אבל בשיתוף היה לו חלק:

. השתא משמע מותרין כאן וכאן
   דסומכין ובגמרא מתרץ לה:

שהמבוי לחצירות כחצר 
. כשם שאסור להוציא לבתים

מן הבתים לחצר בלא עירוב כך 
אסור להוציא מן החצר למבוי 
בלא שיתוף ולא תימא דלא דמו 
דבית וחצר זו רשות היחיד וזו 
רשות הרבים אבל חצר ומבוי 

   שיהן רשויות של רבים הן:
  

  גמ' 
. ואקמייתא ואם שתתפו מי

קאי ואם שתתפו אף במבוי 
   קאמר:

. באותה חצר הא אמאי מותרין
רבי מאיר לית ליה סומכין על 

   שיתוף:
. אחת מן מבי מבוי ולא שתתף

החצירות לא שתתפה עם 
   חברתה במבוי:

. לעיל בפירקין גבי והא תיא
   צדוקי:

. הא רישא מי דלא בטיל
דקתי שכח אחד מבי חצר 

י מותרים בדלא בטיל וקת
   אלמא סומכין על השיתוף:

. רישא רישא וסיפא רבי מאיר
קתי עירבו בחצירות ולא 
שתתפו במבוי אסורין במבוי 
אלא אם כן שתתפו מי במבוי 
כרבי מאיר וסיפא קתי מבי 
מבוי ולא שתתף אסורין במבוי 

   כרבי מאיר:
. דקתי מבי חצר ולא ומציעתא

   עירב כו' כרבן:
. ומציעתא היא כולה רבי מאיר

אמאי סומכין בי אותה חצר על 
השיתוף משום דרובן עירבו 

  דטעמא מאי כו':
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  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ֵני תּוחֹות זֹו ָלזוֹ " :ַרב לֹא ּתָ   . "ּפְ
  

ֲהָנאְוֵכן ָאַמר    : ַרב ּכָ
ֵני תּוחֹות זֹו ָלזֹו".  :ַרב ָלא ּתָ   "ּפְ

  
ָאְמֵר  א ּדְ    :יִאיּכָ

  
ֵני ֲהָנא ּגּוֵפיּה ָלא ּתָ תּוחֹות זֹו ָלזֹו".  :ַרב ּכָ   "ּפְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ

ֵניַמ  ָלא ּתָ תּוחֹות זֹו ָלזוֹ " :אי ַטְעָמא ּדְ   "?ּפְ
  

בֹוי  ּמָ ָתִחים ּבַ ֶרְך ּפְ ֵאין ַמְכִניסֹו ּומֹוִציאֹו ּדֶ יּתּוף ׁשֶ ל ׁשִ ַבר ּכָ יּתּוף.  - ּסָ ֵמיּה ׁשִ   ָלאו ׁשְ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
ֵכָניו, " ף ִלׁשְ ָהָיה ׁשּותָּ ִית ׁשֶ ַעל ַהּבַ ַיִיןּבַ ַיִין ְוָלֶזה ּבְ    !(עירובין עא.) "ֵאין ְצִריִכין ְלָעֵרב - ָלֶזה ּבְ
  

ֵקיּה ְוַעְייֵליּה.  ַאּפְ   ָהָתם, ּדְ
  

   :ֵאיִתיֵביּה 
בֹויּכֵ " ּמָ ִפין ּבַ תְּ תַּ   !(עירובין עט:) "יַצד ִמׁשְ
  

ֵקיּה ְוַעְייֵליּה.  ַאּפְ   ָהָתם ַנִמי ּדְ
  

ר ָחָנןַמְתִקיף ָלּה  ה ּבַ    :ַרּבָ
ת  ה ִהְקָנה לֹו ּפַ א ֵמַעּתָ יּתּוף?! ֶאלָּ ָלא ָהֵוי ׁשִ ַסּלֹו ָהִכי ַנִמי ּדְ   ּבְ

  
יָמא    ,ָהִכי ַנִמי :ְוִכי ּתֵ
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָהא ָאַמר 

ין ְוָקַדׁש ֲעֵליֶהן ַהּיֹום ָהיּו ְמסּוּבִ ֵני ֲחבּוָרה ׁשֶ    ,ּבְ
ְלָחן  ַעל ׁשֻ ת ׁשֶ ּום ֵעירּוב   -ַהּפַ    ,סֹוְמִכים ָעֶליָה ִמׁשּ

יּתּוף.  :ְוָאְמִרי ָלּה  ּום ׁשִ   ִמׁשּ
  

הַוֲאַמר    : ַרּבָ
ִליִגי    :ָלא ּפְ

אן  ִית,  -ּכָ ּבַ ין ּבַ   ְמסּוּבִ
אן  ָחֵצר.  -ּכָ ין ּבֶ ְמסּוּבִ   ּבִ

  
א ַטְעָמא     ,ַרבּדְ ֶאלָּ

ֶלִחי ְוקֹוָרה ר ּבְ ָקא ָסַבר: ֵאין ָמבֹוי ִניּתָ תּוִחים ְלתֹוכֹו.  ,ּדְ ים ַוֲחֵצירֹות ּפְ ּתִ הּו ּבָ ּיְ   ַעד ׁשֶ
  
  
  
  

  רש"י
. וכל רב לא תי פתוחות זו לזו

עירבו בחצירות דמתיתין עירבו 
כל חצר לעצמה קאמר ומותרין 
בחצירות דקתי מותרין בי 

   חצר לעצמן קאמר:
. כל אחד ואחד כל שיתוף שאין

ו מכיס חלקו דרך פתח חציר
למבוי ודרך מבוי יוליכוהו לחצר 

   שיהא מוח בו:
. שאם לאו שמיה שיתוף

יכיסוהו דרך פתחים שמחצר 
לחצר אין ראה כשיתוף מבוי 
והכא מי חייש רב דילמא 
מעיילי ליה דרך פתחים 

   שבייהן:
. והא הכא אין צריך לערב

דלקחו חבית בשותפות ולא 
   כסה אלא לאותה חצר לבדה:

. לחבית בכל דאפקיה ועייליה
החצירות ומהן למבוי ומשם 
לחצר שהוח שם ולא לשם 
שיתוף ושיויא דחיקא הוא ולא 

   הוי מסקא הכי:
. תיובתא כיצד משתתפין כו'

קא מותיב ממתיתין דפרק 
חלון דלקמן [דף עט:] דקתי 
התם כיצד משתתפין במבוי 
מיח את החבית ואומר הרי זה 
לכל בי מבוי ומזכה להן כו' 

הכא דחד מזכה מדידיה והא 
   לכולהו ולא כסה לחצרותיהן:

. סומכין משום מסובין בבית
עירוב החצר כדאמר לקמן [פה:] 

   עירובי חצירות בבית שבחצר:
. סומכין משום מסובין בחצר

שיתוף דשיתופי מבואות מותר 
להיחן בחצר שבמבוי אבל 
משום עירוב לא דבית בעין 
דעירוב משום דירה וחצר לאו 

  ירה הוא: בר ד
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   :ּגּוָפא

  : ַרבָאַמר "
ֶלִחי ְוקֹוָרה   עד,א ר ּבְ ים ַוֲחֵצירֹות ^ ,ֵאין ָמבֹוי ִניּתָ ּתִ הּו ּבָ ּיְ תּוִחין ְלתֹוכוֹ ַעד ׁשֶ   . ּפְ

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ִית ֶאָחד ְוָחֵצר ַאַחת.    ֲאִפיּלּו ּבַ
  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

  ֲאִפיּלּו חּוְרָבה. 
  
ֵייַמר ֵליּה ָא    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ

י יֹוָחָנןָאַמר  ָרִמים?  - ַרּבִ ל ּכְ ִביל ׁשֶ ׁשְ   ֲאִפיּלּו ּבִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֲחִזי ְלִדיָרה,  חּוְרָבה, ּדַ א ּבְ י יֹוָחָנן ֶאלָּ   לֹא ָאַמר ַרּבִ

ָרִמים ל ּכְ ִביל ׁשֶ ָלא ֲחִזי ְלִדיָרה  ,ֲאָבל ׁשְ   ָלא.  -ּדְ
  

ר ִחיָנָנאַרב הּוָנא ֲאַמר    : ּבַ
י יֹוָחָנן ְלַטְעֵמיּה     ,ְוָאְזָדא ַרּבִ

   :ִדְתַנן
ְמעֹון ָאַמר" י ׁשִ   : ַרּבִ

ּגֹות    ,ֶאָחד ּגַ
יפֹות    ,ְוֶאָחד ַקְרּפֵ
ְבתּו ְלתֹוָכן.  -ְוֶאָחד ֲחֵצירֹות  ָ ׁשּ ִלים ׁשֶ   ְרׁשּות ַאַחת ֵהן ַלּכֵ

ִית תֹוְך ַהּבַ ְבתּו ּבְ ָ ׁשּ ִלים ׁשֶ   . )ין פט.עירוב( "לֹא ַלּכֵ
  

  :  ַרבְוָאַמר 
ּלֹ ְמעֹון, ְוהּוא ׁשֶ י ׁשִ ַרּבִ    ,א ֵעיְרבּו ַעְצָמןֲהָלָכה ּכְ

ְזִריַנן   –ֲאָבל ֵעיְרבּו     ,ּגָ
ים ֶלָחֵצר.  יְלָמא ָאֵתי ְלַאּפּוֵקי ָמאֵני ָבּתִ   ּדִ

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ין ֵעיְרבוּ    ּוֵבין לֹא ֵעיְרבּו.  ,ּבֵ
  

י יוֹ ְוֵכן ָאַמר    : ָחָנןַרּבִ
ְמעֹון,  י ׁשִ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

ין ֵעיְרבוּ    ּוֵבין לֹא ֵעיְרבּו.  ,ּבֵ
  

ים ֶלָחֵצר,  יְלָמא ָאֵתי ְלַאּפֹוֵקי ָמאֵני ָבּתִ ְזִריַנן ּדִ   ַאְלָמא: ָלא ּגָ
ְזִריַנן יְלָמא ָאֵתי ְלַאּפּוֵקי ָמאֵני ָחֵצר ְלחּוְרָבה.  :ָהָכא ַנִמי ָלא ּגָ   ּדִ

  
  
  
  

  רש"י
. בתים וחצירות פתוחות לתוכו

בתים לחצירות שי בתים לכל 
חצר ושתי חצירות למבוי והך 
כיון דכולן פתוחין זו לזו 
ומערבות יחד דרך פתחיהם 

ב להו ולית ליה לרב חדא תשי
הא דתיא לעיל אב ובו מבוי 
שלהן יתר בלחי וקורה דכל 
היכא דלא בעי לערובי אי מי 
בעי לערובי ומצי לערובי בלא 
שיתוף מבוי לא משתרי ההוא 
מבוי בלחי וקורה עד שתהא שם 
חצר אחת שאיה פתוחה 
לחברותיה או שתי שורות של 
חצירות אחד לצידו זה ואחת 

והמבוי בייהן  לצידו אחר
שאין יכולות להתערב אלא על 

   ידי מבוי:
. בית בלא בית אחד וחצר אחת

   חצר וחצר שבית אחר פתוח לה:
. מכאן וחצר מכאן אפילו חורבה

   דאין חצר בלא בית:
. פתוח אפי' שביל של כרמים
   למבוי מכאן וחצר מכאן:

. כולן רשות אחת אחד גגות כו'
לטלטל כלים ששבתו בגג זה לגג 

ירו ולא אמרי' כשם שדיורין חב
חלוקין למטה כך חלוקין 
למעלה וכלים ששבתו בחצר זו 
מוציאין לחברתה וכן לקרפף 
וכן לחצר ולקרפף מן הגגין 
הואיל וכולן רשות שאיה דירה 
היא ואין צריך לערב מחצר 
לחצר אלא בשביל כלים ששבתו 
בבית שבחצר זו להוציאם לחצר 

   אחרת:
. שהחצירות הלכה כר''ש

   מוציאין מזו לזו בלא עירוב:
. בי החצירות והוא שלא עירבו

כל אחת לעצמה ואסור להוציא 
מן הבתים לחצר דכיון דאין 
מצויין כלי הבית בחצר ליכא 
למיגזר אי מפקת כלים ששבתו 
בחצר לחברתה אתו לאפוקי מי 
כלים ששבתו בבית שהוציאן 

   מחצר זו לחצר אחרת:
דילמא אתי לאפוקי מאי 

שבחצר זו לחצר  .דבתים
   אחרת:

הכא מי לא גזור דילמא אתי 
. לאפוקי מאי דחצר לחורבה

דרך מבוי והרי רשות אחרת 
היא שיש לה בעלים ובמבוי לא 
שתתפו שהרי איה אוסרת 
כדתיא לעיל בפירקין איו 
אוסר אלא מקום דירה בלבד 
דהייו מקום פיתא או מקום 

  ליה:
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ֶלִחי ְוקֹוָרהַרבַמר ָא "[  ר ּבְ תּוִחין ְלתֹוכֹו.  ,: ֵאין ָמבֹוי ִניּתָ ים ַוֲחֵצירֹות ּפְ ּתִ הּו ּבָ ּיְ   ַעד ׁשֶ

מּוֵאלוּ  ִית ֶאָחד ְוָחֵצר ַאַחת ׁשְ   "].ָאַמר: ֲאִפיּלּו ּבַ
  

רּוָנאְיֵתיב  ַמֲעָתא.  ַרב ּבְ   ְוָקָאַמר ְלָהא ׁשְ
  

יָאַמר ֵליּה  ר ּבֵ י ֶאְלָעָזר ּבַ   : ַרב ַרּבִ
מּוֵאל ָהִכי    ?!ָאַמר ׁשְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

   .ִאין
  

  ָאַמר ֵליּה: 
יֵזיּה,  ּפִ   ַאֲחֵוי ִלי אּוׁשְ

  ַאֲחֵוי ֵליּה. 
  

יּה  מּוֵאלּדִ ֲאָתא ְלַקּמֵ   , ׁשְ
  ָאַמר ֵליּה: 

   ?ָאַמר ָמר ָהִכי
  

   :ָאַמר ֵליּה 
   .ִאין

  
   :ָאַמרּדְ ְוָהא ָמר הּוא 

ֵעירּוִבין ֶא " ָנֵתינוּ ֵאין ָלנּו ּבְ ְלׁשֹון ִמׁשְ א ּכִ בֹוי " –" לָּ ַהּמָ יםׁשֶ תִּ ָחֵצר ַלּבָ   !"ַלֲחֵצירֹות ּכְ
  

יק.  ּתֵ   ִאיׁשְ
  

ָלּה ִמיֵניּה     ,ִקּבְ
   :אוֹ 

יּה  ָלּה ִמיּנֵ    ?לֹא ִקּבְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ר ִאיִהי יּה ִאיבּות ּבַ ֵייר ּבֵ ֲהָוה ּדָ ַההּוא ְמבֹוָאה ּדַ   ֲעַבד ֵליּה ֶלְחָייא,  ,ּדְ

מּוֵאלָרא ֵליּה ּוׁשְ    .ׁשְ
   

ֵיּה.  ַרב ָעָנןֲאָתא    עד,ב ּדְ   ׁשַ
  

ֵמיּה  ְ יּה ְוָאֵתיָנא ִמׁשּ ִדֵייְרָנא ּבֵ מּוֵאלָמר ּדְ ֲאַמר: ְמבֹוָאה ּדְ   , ׁשְ
ר ַרבֵניִתי  יּה ִמן?!  ַרב ָעָנן ּבַ ּיֵ ּדַ   ִניׁשְ

  

ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ
יּה. ּדְ  ָלּה ִמיּנֵ   לֹא ִקיּבְ
  

ּה  :ְך לָ ְלעֹוָלם ֵאיָמא  ָלּה ִמיּנָ    ,ִקיּבְ
ֵביֵתיּה וְ  ֲהָוה ָאֵכיל ַנֲהָמא ּבְ ָנא הּוא ּדַ א.  ,ָהָכא ַחּזָ ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ ֵיית ּבְ   ְוָאֵתי ּבָ

  
ֵרים.  א ּגָ יּתָ ר ִאיִהי ָסַבר: ְמקֹום ּפִ   ְוִאיּבּות ּבַ

  
מּוֵאל ְלַטְעֵמיּה    ֲאַמר: ּדְ ּוׁשְ
ֵרים.    ְמקֹום ִליָנה ּגָ

  

  רש"י
. דאמר שמואל להא שמעתא

   לו בית וחצר:לעיל אפי
. דאיזיל אחוי לי אושפיזיה

   ואישייליה לשמואל:
. דייקין שהמבוי לחצירות

לישא דחצירות ולא חצר. 
קבלה מייה שמואל והדר ביה 

   לגבי רב אי לא:
. לאחר מות אתא רב ען

   שמואל:
   . הפיל הלחי:שדיה

. ישליכו ממו שדייה מן
ומשום דלא הוה ביה אלא בית 

   וחצר אסר עליה כרב:
. וההוא וההוא חזא הוה כו'

מבואה להכי שרא ליה שמואל 
דחזא הוה אכיל המא בביתיה 

   שהיה לו במקום אחר:
. דהוה ואתי ביית בבי כישתא

פתוח לההוא מבואה והשתא כי 
שדייה רב ען לא הוה חזא 

   ביית בההוא בי כישתא:
. דשמואל ואיבות בר איהי סבר

לאו משום חזא שרייה דמקום 
פיתא גורם והא לא הוה אכיל 

   בבי כישתא:
ושמואל לטעמיה דאמר מקום 

. והוו להו שתי ליה גורם
  חצירות:
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  : ַרבָאַמר  ְיהּוָדה ַרב ָאַמר

ָרֵאל  יּדֹו ֶאָחד ּגֹוי ְוִציּדֹו ֶאָחד ִיׂשְ ּצִ ָתִחים  -ָמבֹוי ׁשֶ ֶרְך ּפְ ירֹו ּדֶ ֶרְך ַחּלֹונֹות ְלַהּתִ בֹויֵאין ְמָעְרִבין אֹותֹו ּדֶ    .ַלּמָ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    :  ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ
ָחֵצר?  ַרבָאַמר    ֲאִפיּלּו ּבֶ

  
  ּה: ָאַמר ֵלי

   .ִאין
  

ִאי לֹא ָאַמר    ַמאי!  -ּדְ
  

   :ֲהָוה ָאִמיָנא
תּוִחין ְלתֹוכֹו, ּדְ ַטְעָמא  ים ַוֲחֵצירֹות ּפְ ּתִ הּו ּבָ ּיְ ֶלִחי ְוקֹוָרה ַעד ׁשֶ ר ּבְ ָקָסַבר: ֵאין ָמבֹוי ִניּתָ ּום ּדְ   ַרב ִמׁשּ

  
יוְ  ְרּתֵ ה ִלי ּתַ    ?ָלּמָ

  
ִאי ֵמַהִהיא    עה,א יָרה.  :יָנאֲהָוה ָאִמ ^ְצִריָכא ּדְ ָמּה ּדִ יַרת ּגֹוי ׁשְ   ּדִ

ַמע ָלן    :ָקא ַמׁשְ
יַרת ּגֹוי  יָרה - ּדִ ָמּה ּדִ    .לֹא ׁשְ

  

ה,  ,ְוִאי ֵמָהָכא ּמָ ים ּכַ ּתִ   ֲהָוה ָאִמיָנא: ָלא ְיַדֲעָנא ּבָ
ַמע ָלן ֵרין :ָקא ַמׁשְ ים ּתְ ּתִ    .ּבָ

  
א  ּתָ   ֲאִפיּלּו ָחֵצר,  :ַרבָאַמר ּדְ ָהׁשְ
ְמקֹום ּגֹוי.  ,ַרבּדְ ַטְעָמא  ָקא ָסַבר: ָאסּור ַלֲעׂשֹות ָיִחיד ּבִ   ּדְ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ַמֲעָנא ֵליּה לְ  ,ִאי ָהִכי ׁשְ י ַטְבָלאַהְיינּו ּדִ ֵרי ִזיְמֵני, ְוָלא ְיַדֲעָנא ַמאי ֲאַמר. ּדְ  ַרּבִ   ָאַמר: "ּגֹוי ּגֹוי" ּתְ
  
  

  רש"י
. צידו אחד כרי וצידו א' ישראל

   ומבוי בייהם:
אין מערבין דרך חלוות להתיר 

. אם יש בתי דרך פתחים למבוי
ביתו של ישראל זה  ישראל אצל

פתוחות לרשות הרבים ולא 
למבוי וחלוות בייהם אין 
מערבין זה עם זה דרך 
חלוותיהם להוציא כליהם 
למבוי דרך פתחו של זה שפתוח 

   למבוי וטעמא מפרש לקמיה:
. ישראל וכרי א''ר אפילו חצר

דרין בה ובתי ישראל אצל ביתו 
של ישראל זה פתוחות לרה''ר 

לערב דרך  ולא בחצר שאסור
חלוות להוציא כליהם דרך 
ביתו של זה לחצר להכי קט 
חלוות שאין דרך בי אדם 
לעשות פתחים גדולים מבית 

   לבית:
. אף בחצר מאי דאי לא אמר

תיסק אדעתיך דלישתי חצר 
   ממבוי:

. בתים וחצירות פתוחים לתוכו
והכא חדא חצר הוא דפתיחא 
ליה דדירת כרי לאו שמה דירה 

י ל''ל הא אמרה רב וכ''ת תרת
   לעיל אין המבוי יתר כו':
. להא הוה אמיא שמה דירה

   מילתא קמ''ל:
לא ה''ג ואי מהכא ה''א בתים 

. כלומר אי מהא ידעא כמה
ה''א הי דבחצירות שמעין 
מיה דבתרתי סגי מדקט צידו 
אחד עובד כוכבים הא תרוייהו 
ישראלים שרי אבל בתים לא 

   ידעא כמה לכל חצר:
. בתים וחצירות סתם קמ''ל

בתים שים סתם חצירות 
   שתים:

. לדור יחיד אסור לעשות
במקום כרי שלא ילמד ממעשיו 

א יערבו אלו עמו ולא לפיכך ל
ישתמשו עמו במבוי כדי שיהא 
יחיד ויירא מן הכרי שלא 

   יהרגו ויצא:
. דשמעא ליה לר' טבלא דאמר

   בהא מילתא דרב:
עובד כוכבים עובד כוכבים 
תרתי זמי ולא ידעא מאי 

. השתא ודאי מפרש קאמר
למלתיה דרב הוה מבוי שצידו 
אחד עובד כוכבים אין מערבין 

משום דאסור לעשות אותו כולו 
יחיד במקום עובד כוכבים לשון 

  אחר חד למבוי וחד לחצר:
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        עה, אעה, אעה, אעה, א .48
ָנה              ִמׁשְ

י ֲחֵצירֹות זֹו ִלְפִנים  תֵּ    :ִמּזוֹ ׁשְ
ִניִמית ְולֹא ֵעיְרָבה ַהִחיּצֹוָנה ִניִמית   :ֵעיְרָבה ַהּפְ ֶרת –ַהּפְ    ,מּותֶּ

  ֲאסּוָרה.  - ְוַהִחיּצֹוָנה 
ִניִמית  יֶהן ֲאסּורֹות.  -ַהִחיּצֹוָנה ְולֹא ַהּפְ תֵּ   ׁשְ

ְפֵני ַעְצָמּה  -זֹו   :ֵעיְרָבה זֹו ְלַעְצָמּה ְוזֹו ְלַעְצָמּה  ֶרת ּבִ    ,מּותֶּ
ְפֵני ַעְצָמּה.   -ְוזֹו  ֶרת ּבִ   מּותֶּ

  
י ֲעִקיָבא    :ַרּבִ

ּה.  ִריַסת ָהֶרֶגל אֹוַסְרתָּ ּדְ   אֹוֵסר ַהִחיּצֹוָנה ׁשֶ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ּה.  ִריַסת ָהֶרֶגל אֹוַסְרתָּ   ֵאין ּדְ
  

ַכח ֶאָחד ִמן ֶרת  - ַהִחיּצֹוָנה ְולֹא ֵעיֵרב     ׁשָ ִניִמית מּותֶּ    ,ַהּפְ
  ֲאסּוָרה. ְוַהִחיּצֹוָנה 

יֶהן ֲאסּורֹות.  תֵּ ִניִמית ְולֹא ֵעיֵרב ׁשְ   ֵמַהּפְ
  

ָמקֹום ֶאָחד    ,ָנְתנּו ֵעירּוָבן ּבְ
ַכח ֶאָחד ִניִמית ,ְוׁשָ ין ֵמַהּפְ ין ִמן ַהִחיּצֹוָנה ,ּבֵ יֶהן ֲאסּורֹות - ְולֹא ֵעיֵרב  ,ּבֵ תֵּ   .ׁשְ

ל ְיִחיִדים    . ֵאיָנן ְצִריִכין ְלָעֵרב -ְוִאם ָהיּו ׁשֶ
  

            ָמָרא גְּ 

י ֲאָתא  יִמיּכִ איֲאַמר  ַרב ּדִ י ַיּנַ   : ַרּבִ
ָאַמר:  י ֲעִקיָבא, ׁשֶ ְבֵרי ַרּבִ   זֹו ּדִ

ְמקֹוָמּה  ֶרת ּבִ ּלֹ  - ֲאִפיּלּו ֶרֶגל ַהּמּוּתֶ ְמקֹוָמּה. אֹוֶסֶרת ׁשֶ   א ּבִ
ֶרת ֵאיָנּה אֹוֶסֶרת  ֶרֶגל ַהּמּוּתֶ ם ׁשֶ ׁשֵ ְך ֶר  -ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים: כְּ   .ֶגל ָהֲאסּוָרה ֵאיָנּה אֹוֶסֶרתּכָ

  
ֵבית ְיִחיָדָאה ,ַעְצָמּה  ,ִחיּצֹוָנהן: יָמ (ִס  ְפִנים) ,ּבְ ח ּבִ ּכַ ָלא ַמׁשְ    .164ָרִביָנא ּדְ
  

ַנן:    ּתְ
ִניִמית  יֶהן ֲאסּורֹות" -"ֵעיְרָבה ִחיּצֹוָנה ְולֹא ּפְ תֵּ   . ׁשְ

  
י?    ַמּנִ

י ֲעִקיָבא  :ִאיֵליָמא ֶרת ַנִמיל ֲאסּוָרה? ַמאי ִאיְרָיא ֶרגֶ  -ַרּבִ    !ֲאִפיּלּו ֶרֶגל מּוּתֶ
  

ַנן א ָלאו ַרּבָ   .ֶאלָּ
  

י ֲעִקיָבא    ,ְלעֹוָלם ַרּבִ
  "לֹא זֹו ַאף זֹו" ָקָתֵני. 

  
ַנן:    ּתְ

ְפֵני ַעְצָמּה  -ֵעיְרָבה זֹו ְלַעְצָמּה ְוזֹו ְלַעְצָמּה " ֶרת ּבִ    ,זֹו מּותֶּ
ְפֵני ַעְצָמּה  ֶרת ּבִ   . "ְוזֹו מּותֶּ

  , "ֵעיְרָבה"א ׁשֶ ַטְעָמ 
יֶהן ֲאסּורֹות,  -ָהא לֹא ֵעיְרָבה  ּתֵ   ׁשְ
א  ּנָ ֶרתּדְ ְוָהא ַהאי ּתַ   ֵאיָנּה אֹוֶסֶרת,  -  ֲאַמר ֶרֶגל ַהּמּוּתֶ
   ,אֹוֶסֶרת –ֶרֶגל ָהֲאסּוָרה 

י ָהא?    ַמּנִ
י ֲעִקיָבא ִהיא :ִאיֵליָמא ֶרת ַנִמי -  ַרּבִ   !ֲאִפיּלּו ֶרֶגל ַהּמּוּתֶ
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  רש"י
  מתי' 

. פימית פתוחה זו לפים מזו
לחיצוה וחיצוה לרה''ר ודריסת 
רגלה של פימית על החיצוה לצאת 

   לרשות הרבים:
. לעצמה לטלטל עירבה פימית

   בחצירה:
. דהויא פימית רגל שתיהן אסורות

וסרת בדריסת האסורה במקומה וא
   רגלה על החיצוה:

. קסברי דרגל מותרת לעצמה כו'
   המותרת במקומה איה אוסרת:

. ר''ע סבר אף רגל המותרת אוסרת
   במקום שלא עירבה שם:

   . בגמרא מפרש לה:וחכ''א
מן הפימית ולא עירבה שתיהן 

. דהויא פימית רגל אסורות
   האסורה:

. שעירבו תו עירובן במקום אחד
ם זו והאי במקום אחד שתיהן זו ע

   מפרש בגמ' שתוהו בחיצוה:
. אפי' מן החיצוה ולא עירב ושכח א'

שתיהן אסורות דפימית מי אסורה 
לטלטל בחצירה משום דלא מציא 
למיחד דשא ואסתלוקי מחיצוה 
לאשתמושי באפי פשה דהא ליתא 
לעירובה גבה דאותו עירוב המתירן 

   בחצירן הוליכוהו בחיצוה:
. שאין בפימית ו של יחידיםאם הי

אלא אחד ובחיצוה אחד אין צריכין 
לערב זה עם זה משום דריסת הרגל 
דכיון דיחיד הוא והפימית הויא רגל 
המותרת ואיה אוסרת וסתמא 
כרבן ואם היו שים אפילו בחיצוה 
גזרין דילמא אתי למישרי שים 

   בפימית ואחד בחיצוה:
  

  גמ' 
. סרתאף רגל האסורה איה או

   וממתי' מותבין ליה לקמיה:
תן חיצוה ולא פימית שתיהן 

. הא עירבה מי פימית אסורות
תרוייהו שריין אלמא רגל המותרת 

   לא אסרה:
. דקתי אפילו רגל המותרת מי

סיפא גבי עירבו שתיהן כל אחת 
לעצמה ר''ע אוסר את החיצוה 

לא ומשום לאשמועין היא גופה 
איצטריך דמסיפא פקא לן דהשתא 

   מותרת אסרה אסורה מיבעיא:
. ולא תידוק מיה עירבה לעולם ר''ע

לא אסרה אלא היא גופה קמ''ל דרגל 
האסורה אוסרת ודקא קשיא לך 
מסיפא פקא אין ה'' אלא הא 
אשמועין ברישא והדר אמר לא זו 
בלבד אסר ר''ע דהויא רגל האסורה 

עצמה וזו אלא אף זו עירבה זו ל
לעצמה דפימית רגל המותרת היא 

   אפ''ה רבי עקיבא אוסר החיצוה:
. פימית דהויא רגל טעמא דעירבה

   המותרת:
. דרגל הא לא עירבה שתיהן אסורות

האסורה אוסרת דהא ליכא למידק 
הא לא עירבה חיצוה המעורבת 
מותרת ושאיה מעורבת אסורה דהא 
פשיטא דשאיה מעורבת אסורה 

תי לה לעיל מתי' ואי דהא כבר 
משום היא גופה לאשמועין רגל 
המותרת איה אוסרת לאשמועין 
רגל האסורה וליתי כגון עירבה 
חיצוה ולא פימית חיצוה מותרת 

  וכל שכן האי אלא ודאי דוקא קתי:
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א ָלאו ַר  ַנן ִהיא. ֶאלָּ   ּבָ
  

י ֲעִקיָבא ֵסיָפא ַרּבִ י ֲעִקיָבא.  ,ְועֹוד ִמּדְ א ָלאו ַרּבִ   ֵריׁשָ
  

י ֲעִקיָבא ִהיא,  ּה ַרּבִ   ּכּולָּ
ָרא ְוָהִכי ָקָתֵני    :ְוַחּסֹוֵרי ִמיַחּסְ

   ,ֵעיְרָבה זֹו ְלַעְצָמּה ְוזֹו ְלַעְצָמּה "
ְפֵני ַעְצָמּה  -זֹו  ֶרת ּבִ    ,מּותֶּ

ֶרת  -ְוזֹו  ְפֵני ַעְצָמּה.מּותֶּ    ּבִ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ

ה,  ּקָ ָתה ּדַ ָעׂשְ   ׁשֶ
ה  ּקָ ָתה ּדַ   ִחיּצֹוָנה ֲאסּוָרה,  -ֲאָבל לֹא ָעׂשְ

י ֲעִקיָבא, ׁשֶ  ִדְבֵריכְּ  י ֲעִקיָבא אֹוֵסר ֶאת ַהִחיּצֹוָנה,ַרּבִ ֵני  ַרּבִ ִריַסת ָהֶרֶגל אֹוֶסֶרתִמּפְ ּדְ   .ׁשֶ
   אֹוְמִרים: ֲחָכִמיםוַ 

ִריַסת ָהֶרֶגל אֹוֶסֶרת   . "ֵאין ּדְ
  

ֵייְמִתיב  ר ַאּבַ יָבי ּבַ   : ַרב ּבֵ
ל ְיִחיִדים "    ."ֵאין ְצִריִכין ְלָעֵרב -ְוִאם ָהיּו ׁשֶ

ים  ל ַרּבִ    .ְצִריִכין ְלָעֵרב -ָהא ׁשֶ
ְמקֹוָמּה  :ַאְלָמא ֶרת ּבִ ֶרֶגל ַהּמּוּתֶ   ֵאיָנּה אֹוֶסֶרת,  -ׁשֶ

  ֶרת! אֹוֶס  -ֶרֶגל ָהֲאסּוָרה 
  

   :ָרִביָנאְועֹוד ְמִתיב 
ַכח ֶאָחד ִמן ַהִחיּצֹוָנה ְולֹא ֵעיֵרב  ֶרת,  -"ׁשָ ִניִמית מּותֶּ   ַהּפְ

  ְוִחיּצֹוָנה ֲאסּוָרה. 
ִניִמית ְולֹא ֵעיֵרב  ַכח ֶאָחד ֵמַהּפְ יֶהן ֲאסּורֹות" - ׁשָ תֵּ   . ׁשְ

ַכחּדְ ַטְעָמא  ָ    ,ׁשּ
ַכח  רֹות.  -ָהא לֹא ׁשָ יֶהן מּוּתָ ּתֵ   ׁשְ

ֶרת   :ַאְלָמא ֶרֶגל ַהּמּוּתֶ   ֵאיָנּה אֹוֶסֶרת,  -ׁשֶ
  אֹוֶסֶרת.  -ֶרֶגל ָהֲאסּוָרה 

י ֲאָתא  א ּכִ איָאַמר  ָרִביןֶאלָּ י ַיּנַ   : ַרּבִ
ָבר:  ּדָ לׁש ַמֲחלֹוקֹות ּבַ   ׁשָ

א ָסַבר:  א ַקּמָ ּנָ ֶרת   ּתַ   ֵאיָנּה אֹוֶסֶרת,  -ֶרֶגל ַהּמּוּתֶ
  אֹוֶסֶרת.   -ֶרֶגל ָהֲאסּוָרה 

ֶרת  י ֲעִקיָבא ָסַבר: ֲאִפיּלּו ֶרֶגל ַהּמּוּתֶ   אֹוֶסֶרת.  - ַרּבִ
ֶרת ֵאיָנּה אֹוֶסֶרת  ֶרֶגל מּוּתֶ ם ׁשֶ ׁשֵ ְתָרֵאי ָסְבִרי: ּכְ ַנן ּבַ ְך ֶרֶגל ָהֲאסּוָרה ֵאיָנּה אֹוֶסֶרת.  -ְוַרּבָ   ּכָ

  
  
  
  

  רש"י
. דהא רבי מדסיפא רבי עקיבא

   עקיבא אהא מילתא פליג:
. פימית עשתה שעשתה דקה

תחה וסילקה דלת קטה לפי פ
   דריסת רגלה מחיצוה:

. אין דריסת הרגל אוסרת
ואתרוייהו מילי דרבי עקיבא 
פליגי ואפי' ארישא דקתי 
חיצוה ולא פימית שתיהן 
אסורות וטרוה לרבי עקיבא עד 
דאסקיה למלתיה והדר איפליגו 

   עליה:
. אחד מן הפימית טעמא דשכח

הא לא שכח. שתיהן מותרות 
דאי כר''ע  והא דלא כרבי עקיבא

אי עירבו שתיהן מי אסר על 
החיצוה אלא לאו רבן ובשכח 

  אסרי אלמא: 
  רגל האסורה אוסרת:



  להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                           ""ַהָּדר –מסכת עירובין פרק ו' 

         
401  

        בבבב- - - - עה, אעה, אעה, אעה, א .49
ָמקֹום ֶאָחד"    ,ָנְתנּו ֵעירּוָבן ּבְ

ין  ַכח ֶאָחד ּבֵ ין ִמן ַהִחיּצֹוָנה ְולֹא ֵעיֵרב ְוׁשָ ִניִמית ּבֵ יֶהן ֲאסּורֹות -ֵמַהּפְ תֵּ   . "ׁשְ
  

   ?"ָמקֹום ֶאָחד"ַמאי 
  

   .ִחיּצֹוָנה: ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
  

   ?"ָמקֹום ֶאָחד"ּוַמאי ָקרּו ָלּה 
  

יֶהן.  ּתֵ קֹום ַהְמיּוָחד ִלׁשְ   ַהּמָ
   

ְנָיא ַנִמי ָהִכי   עה,ב    :ּתַ
ִחיּצֹוָנה,  ָנְתנוּ "   ֵעירּוָבן ּבַ

ין ִמן ַהִחיּצֹוָנה ַכח ֶאָחד, ּבֵ ִניִמית, ְולֹא ֵעיֵרב  ,ְוׁשָ יֶהן ֲאסּורֹות, - ּוֵבין ִמן ַהּפְ תֵּ    ׁשְ
ִניִמית ַכח ֶאָחד ִמן ַהּפְ ִניִמית, ְוׁשָ ּפְ יֶהן ֲאסּורֹות. - ְולֹא ֵעֶרב  ,ָנְתנּו ֵעירּוָבן ּבַ תֵּ    ׁשְ

יֶהן ֲאסּורֹות,  -ֵעיֵרב ִמן ַהִחיּצֹוָנה ְולֹא  תֵּ   ׁשְ
י ֲעִקיָבא ְבֵריּדִ    . ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

זֹו, ִניִמית     ּבָ ֶרת –ּפְ    ,מּותֶּ
  . "ֲאסּוָרה -ְוִחיּצֹוָנה 

  

ר ָחָנןָאַמר ֵליּה  ה ּבַ ֵיילְ  ַרּבָ   : ַאּבַ
ָאְמִרי ַנן ּדְ ָנא ְלַרּבָ ִניִמית  :ַמאי ׁשְ ֶרת –ּפְ ּום ּדְ  ?מּוּתֶ א, ִמׁשּ ׁשָ ּמְ ּתַ א ּוִמׁשְ ָ ׁשּ   ַאְחָדא ּדַ

ׁש!  ּמֵ א ּוְתׁשַ ָ ׁשּ יַחד ּדַ י ֲעִקיָבא ַנִמי: ּתֵ   ְלַרּבִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
יָלּה    .ֵעירּוב ַמְרּגִ

  

ַנן ַנִמי  יָלּה!  -ְלַרּבָ   ֵעירּוב ַמְרּגִ
  

ָאְמָרה יְך, ְולֹא ְלַעּוּוֵתי.  :ּדְ ְפּתִ יּתַ   ְלַתּקּוֵני ׁשִ
  

י ֲעִקיָבא יְך ְולֹא ְלַעּוּוֵתי ְלַרּבִ ְפּתִ יּתַ יָמא: ְלַתּקּוֵני ׁשִ    !ַנִמי ּתֵ
  

ִליַנן ָלְך ְרׁשּוִתי.  ֲאָמָרה ָלּה: ְמַבּטְ   ּדַ
  

ַנן    ?ְוַרּבָ
  

יּטּול ְרׁשּות ֵמָחֵצר ְלָחֵצר.    ֵאין ּבִ
  

י ֲעִקיָבא ָקא ִמ  ָנן ְוַרּבִ ַרּבָ א ּדְ ְפלּוְגּתָ י יֹוָחָנן ּבִ מּוֵאל ְוַרּבִ ְלִגיֵליָמא ׁשְ    ?יּפַ
מּוֵאל ּדִ  ַנן,  -ׁשְ ַרּבָ   ָאַמר ּכְ

י יֹוָחָנן  י ֲעִקיָבא?  - ְוַרּבִ ַרּבִ   ָאַמר ּכְ
  

מּוֵאל    :ֲאַמר ָלְך ׁשְ
ָאְמִרי, ֲאִפילּו  י ֲעִקיָבא. לְ ֲאָנא ּדְ   ַרּבִ

אן לֹא  י ֲחֵצירֹות זֹו ִלְפִנים ִמזּוֹ ָק ַעד ּכָ ּתֵ ׁשְ א ּבִ י ֲעִקיָבא ָהָכא ֶאלָּ ָאְסַרן ַאֲהָדֵדי, ָאַמר ַרּבִ   , ּדְ
   ?!ֲאָבל ָהָתם, ִמי ָקא ָאְסָרן ַאֲהָדֵדי

  

י יֹוָחָנן ָאַמר:    ְוַרּבִ
ַנן,  ָאְמִרי ֲאִפיּלּו ְלַרּבָ   ֲאָנא ּדְ

ַלּת ִלי, ָקא ָאַסַרּתְ ֲעַלאי.  ְמַבּטְ ֲאָמָרה: ַאּדְ א ּדַ ָנן ָהָכא ֶאלָּ אן לֹא ָקָאְמִרי ַרּבָ   ַעד ּכָ
   !ָאְסַרּתְ ֲעָלּה?ֲאָבל ָהָתם, ִמי ָק 

  רש"י
אמר רבי יהודה אמר רב 

. דהתם פימית אסורה חיצוה
משום שכחה דחיצוה דליכא 
למימר תסתלק מיה ותשמש 
דליתיה לעירובה גבה וחיצוה 
מיתסרא בשכחה דפימית 

 וה משום רגל האסורה אבלת
בפימית חיצוה הוא דמיתסרא 
בשכחה דפימית משום רגל 
האסורה אבל פימית לא 
מיתסרא משום שכחה דחיצוה 

   דאחדא דשא ומשתמשא:
. כרב יהודה דהא תיא מי הכי

מקום אחד דמתי' בחיצוה 
   קאמר:

ובין מן הפימית כו' שתיהן 
   . כדפרשין:אסורות

תו את עירובן בפימית ושכח 
אחד מן הפימית שתיהן 

. דחיצוה מיתסרא אסורות
בשכחה דפימית דלא מצי 
אסתלוקי מיה ועוד דליתיה 

   לעירובה גבה:
. ולא שתיהן אסורות דברי ר''ע

אמרי' תסתלק פימית מיה 
כדמפרש לקמיה דעירוב 

המוח לתוכה מרגילה החיצוה 
   שם:

. דמשום בזו פימית מותרת
שכחה דחיצוה לא מיתסרא 
אלא אחדא דשא ומסתלקא 

   מיה:
. וכי אמר ר''ע מבטלין לך

פימית אסורה עד שתבטל לה 
חיצוה רשות הרגל עירובה 

   קאמר:
. אין ביטול רשות מחצר לחצר

ואי אמרת תיסר עלה מעוותא 
לה הלכך אמרה לה לתקוי 

   יך ולא לעוותי:שיתפת
. דאיפלגו שמואל ורבי יוחן

לעיל בפרקין (דף סח.) בבטול 
   מחצר לחצר:

. ע''י הרגל דאסרן אהדדי
העירוב ומתוך שאוסרין מבטלין 
וכי אמרי אא בשתי חצירות 
ופתח בייהן ולא עירבו 
והוצרכה זו לטלטל לרשות של 

   זו אין מבטלין:
. דרבן מי מודו אפילו לרבן
ואפילו הכי עיוות דיש ביטול 

   קרי ליה:
   . פימית:דאמרה לה

. בעוד שלא אדמבטלית לי
בטלתה את אוסרת עלי הלכך 
דל את ודל ביטולך דלא בעיא 

   ליה:
. חצר על חברתה מי קאסרת

בפתח שבייהן בלא עירוב דאי 
  אמרת תבטיל יהוי עיוות:
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ל ְיִחיִדים"   . "ֵאיָנן ְצִריִכין ְלָעֵרב -   ְוִאם ָהיּו ׁשֶ
  

  :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ֵני  יּתָ ה ": ַרּבִ לׁשָ   . "ֲאסּוִרין –ָהיּו ׁשְ

  
יָביָאַמר ְלהּו    : ַרב ּבֵ

תּו ֵליּה,  ַצּיְ   ָלא ּתְ
ֵמיּה  ְ ר ַאֲהָבהַרב ַאּדָ ּדְ ֲאָנא ָאְמִריָתה ִניֲהָלּה, ּוִמׁשּ   ָאְמִריָתה ִניֲהָלּה,  א ּבַ

ִחיּצֹוָנההֹוִאיל ַוֲאִני קֹוֵר  ים ּבַ ֶהן ַרּבִ   .א ּבָ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
  ָמֵריּה ַאְבָרָהם! 

י' ִאיֲחַלף  'ַרּבִ ים' ּבְ   . ִלי'ַרּבִ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ִניִמית ְוֶאָחד  ּפְ ַנִים ּבַ הּו ׁשְ ּיְ רֹות, ַעד ׁשֶ ִחיּצֹוָנה. ְלעֹוָלם מּוּתָ   ּבַ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
ים.  -ְוגֹוי  ַרּבִ   ֲהֵרי הּוא ּכְ

  
ָרֵאל  ָנא ִיׂשְ ָלא ָיַדע ָסַבר: ֵעירּוֵבי ֵעיֵרב. ּדְ ַמאי ׁשְ ָיַדע ָיַדע, ּוַמאן ּדְ ַמאן ּדְ   לֹא ֲאַסר, ּדְ

יֵרי אוֹ  ָלא ָיַדע ָסַבר: ַאּגִ ָיַדע ָיַדע, ּדְ   ֵגר! ּגֹוי ַנִמי, ָאְמִריַנן: ּדְ
  

אֹוַגר  ֵעי.  -ְסַתם ּגֹוי, ִאי ִאיָתא ּדְ   ִמיְפָעא ּפָ
  
  
  
  
  

  רש"י
אמר רב יוסף תי רבי אם היו 

. בין ב' החצירות אוסרין ולא ג'
בעיא שים בפימית דהויא מי

רגל האסורה אלא אפי' שים 
בחיצוה אסור עד שעירבו 
שתיהן יחד גזירה משום רבים 

   בפימית:
. למאי דתי לה לא תציתו ליה

משמיה דרבי דלאו מתי' היא 
   אלא שמעתא (דרב יוסף) היא:

ואא אמריתה יהלה משמיה 
. ומן הטעם הזה דרב אדא

 אמרתי לו הואיל ואי קורא
רבים בחיצוה גזרי' משום 
רבים בפימית. רב יוסף חלה 

   ושכח תלמודו:
. הטעם רבים ברבי אחלף לי

שאמר לי רבים בחיצוה תחלף 
לי ברבי כששכחתי הדבר בחליי 
וחזרתי לגירסתי הראשוה 
זכרתי שהוזכר לי רבים בדבר 
וסבור הייתי שאמר לי בשם 

   רבי:
. אם דר כרי הרי הוא כרבים

ושי ישראלים בפימית 
בחיצוה אוסרת דריסת רגלו 
עליהן עד שישכיר ואליבא 
דשמואל אמרה ר''א למילתיה 
דאי לרב אדא מאי איריא כרי 
אפילו ישראל מי אסר כי הוו 
שים בחיצוה והא ליכא למימר 
דביחיד בחיצוה אסר דהשתא 
אפילו דר עמו בחצר עצמה הא 
קי''ל כר''א בן יעקב דאמר עד 

ישראלים אוסרין זה שיהו שי 
על זה דריסת רגלו לא כל שכן 

   דלא אסרה:
. שהוא שם יחידי וידע דידע

שאין רגל המותרת אוסרת ולא 
   פקא מיה חורבה:

. קלא אית ליה והי מפעא פעי
לא איגור ומאן דלא ידע שהוא 
דר שם יחידי סבר דאין דריסת 
הרגל אוסרת א'' עירוב של 
 פימים וחיצוים מועיל במקום

  כרי בלא שכירות:
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מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ָר  הֲעׂשָ ים ֶזה ִלְפִנים ִמּזֶ ּתִ ִניִמי נֹוֵתן ֶאת ֵעירּובֹו, ְוַדּיֹו.  - ה ּבָ   ּפְ

  

י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ
  ֲאִפיּלּו ַהִחיצֹון. 

  

ַער הּוא "?!ִחיצֹון" ית ׁשַ    !ּבֵ
  

ִניִמי.  ל ּפְ   ִחיצֹון ׁשֶ
  

ְלִגי ַמאי ָקא ִמיּפַ    ?ּבְ
  

ַער.  ית ׁשַ ֵמיּה ּבֵ ָיִחיד ׁשְ ַער ּדְ ית ׁשַ   ָמר ָסַבר: ּבֵ
ַער.  ית ׁשַ ֵמיּה ּבֵ   ּוָמר ָסַבר: ָלא ׁשְ

  
  

י ַנְחָמןָאַמר  ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרּבִ ה ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרּבָ
י ֲחֵצירֹות ּתֵ יֵניֶהןוּ  ׁשְ ים ּבֵ ּתִ ה ּבָ לׁשָ    :ׁשְ

ֶרְך ֶזה,  - ֶזה א ּדֶ ֶזהּבָ   . ְונֹוֵתן ֵעירּובֹו ּבָ
ֶרְך ֶזה, ְונֹוֵתן ֵעירּוב - ְוֶזה א ּדֶ ֶזה.  וּ ּבָ   ּבָ

   
ַער ָלֶזה,  -ֶזה    עו,א ית ׁשַ ה ּבֵ   ַנֲעׂשָ

ַער ָלֶזה.  - ְוֶזה  ית ׁשַ ה ּבֵ   ַנֲעׂשָ
ִית ׁשֶ  - ָהֶאְמָצִעי  ת. ֲהָוה ֵליּה ּבַ ן ֶאת ַהּפַ יִחין ּבֹו ֵעירּוב, ֵאין ָצִריְך ִליּתֵ ּנִ   ּמַ

  
  

ֵדיק ְלהּו  ַנןלְ  ַרֲחָבהּבָ   : ַרּבָ
יֵניֶהם  ים ּבֵ ֵני ָבּתִ י ֲחֵצירֹות ּוׁשְ ּתֵ ֶרְך ֶזה, ְוָנַתן ֵעירּובוֹ  -ׁשְ א ּדֶ ֶזהֶזה ּבָ   .  ּבָ

ֶר  א ּדֶ ֶזהְוֶזה ּבָ    ?ב אֹו לֹאָקנּו ֵעירוּ  - ְך ֶזה ְוָנַתן ֵעירּובֹו ּבָ
  

ַער.  ית ׁשַ ַהאי ּבֵ י ּדְ ִית, ּוְלַגּבֵ ַהאי ּבַ י ּדְ ית ְלהּו ְלַגּבֵ ּוֵ   ִמי ְמׁשַ
ִית?  ַהאי ּבַ י ּדְ ַער, ּוְלַגּבֵ ית ׁשַ ַהאי ּבֵ י ּדְ   ּוְלַגּבֵ

  

  ָאְמרּו ֵליּה: 
ֵניֶהן     ,לֹא ָקנּו ֵעירּוב -ׁשְ

ית ֵליּה, ַה  ּוֵ ַער ְמׁשַ ית ׁשַ ְך, ִאי ּבֵ ְפׁשָ ֶסת ַמה ּנַ ַער ַאְכַסְדָרה ּוִמְרּפֶ ֵבית ׁשַ   ֵאינֹו ֵעירּוב.  -ּנֹוֵתן ֶאת ֵעירּובֹו ּבְ
ית ֵליּה  ּוֵ ִית ְמׁשַ   לֹא ְמָעֵרב ֵליּה. ּדְ ָקא ְמַטְלֵטל ְלַבִית  - ִאי ּבַ

  

ָנא ִמ    ָרָבא? ּדְ ּוַמאי ׁשְ
  

   :ָרָבאָאַמר ּדְ 
ַנִים: ֵצא ְוָעֵרב ָעֵלינּו.    ָאְמרּו לֹו ׁשְ

עֹוד יֹום,  -ְלֶאָחד    ֵעיֵרב ָעָליו ִמּבְ
ָמׁשֹות.  -ּוְלֶאָחד  ְ ין ַהׁשּ   ֵעיֵרב ָעָליו ּבֵ

עֹוד יֹום  ֵעיֵרב ָעָליו ִמּבְ ה ׁשֶ ָמׁשֹות,  - ּׁזֶ ְ ין ַהׁשּ   ֶנֱאָכל ֵעירּובֹו ּבֵ
ָמׁשֹות  ְ ין ַהׁשּ ֵעיֵרב ָעָליו ּבֵ ְך.  - ְוֶזה ׁשֶ ְחׁשַ ּתֶ ֶ   ֶנֱאָכל ֵעירּובֹו ִמׁשּ

ֵניֶהם ָקנוּ     . ֵעירּובׁשְ
  

א תָּ    ?!ָהִכי ָהׁשְ
ָתא,  -ָהָתם  ָרא ִמילְּ   ָסֵפק ְיָמָמא ָסֵפק ֵליְלָיא לֹא ִמיְנּכְ

ִית.  -ֲאָבל ָהָכא  ַהאי ּבַ י ּדְ ִית, ְלַגּבֵ ַהאי ּבַ י ּדְ ְלַגּבֵ   ִאי ּדִ
ַער.  ית ׁשַ ַהאי ַנִמי ּבֵ י ּדְ ַער, ְלַגּבֵ ית ׁשַ ַהאי ּבֵ י ּדְ   ִאי ְלַגּבֵ

  

        "הדר""הדר""הדר""הדר"הדרן עלך פרק הדרן עלך פרק הדרן עלך פרק הדרן עלך פרק 
  

  רש"י
. חיצון י' בתים זה לפים מזה

פתוח לחצר וכולן דריסת רגלו 
עליו ופימי דורס על כולן שאין 
לו יציאה אלא דרך זו כולן 
עשין בית שער לו ואין אוסרין 
על בי חצר אלא פימי לבדו 
כדאמרן בפירקין (דף עב:) והדר 
שם איו אוסר הלכך כשבאין 

לחצר  שאר דיורין הפתוחין
ולערב את חצירן פימי זה ותן 

   פת והשאר אין צריכין:
. צריך ליתן את אפילו חיצון

   הפת:
. בית התשיעי חיצון של פימית

   לחצר:
. בית זה פתוח ג' בתים בייהן

לחצר זו וזה לזו ובית אמצעי 
   פתוח לב' הבתים:

. בן חצר זו בא זה בא בדרך זה
דרך בית הפתוח לו ותן עירובו 

ועשה בית הפתוח לו באמצעי 
כבית שער לעבור דרך עליו 
לאמצעי וכן בן חצר האחרת 
עשה בית הפתוח לו כבית שער 
ועירב באמצעי חצר האחרת אין 
אחד מדיורי הבתים האלה צריך 
ליתן פת אלו משום בית שער 
ואמצעי משום בית שמיחין בו 

   עירוב:
ית . כל בזה עשה בית שער לזה

עשה בית שער לחצר שהוא 
   פתוח לו:

   . מסה אם חכמו להשיב:בדיק
שתי חצירות ושי בתים 

. ואין בי שתי החצירות בייהן
רוצין לערב זו עם זו אלא כל 
אחת לעצמה וכל חצר לא 
היחה עירובה בבית הפתוח לה 
אלא עשאתו בית שער והיח 

   עירובה בבית הפתוח לחברתה:
בית שער  . ודאי אי תרוייהומהו

משוין. אין אחד מהן עירוב 
דהותן את עירובו בבית שער 
תן לקמן (פה:) דאיו עירוב ואי 
תרוייהו בית גמור. אין אחד 
מהן עירוב שהרי בית זה מפסיק 
בין חצר לעירובה והוא לא עירב 
עמה ואיה יכולה להביא 

   עירובה לתוכה דרך בית זה:
. לכל בית לגבי חצר מי משוין

לו כבית שער שלא  הסמוכה
לאסור עליו וגבי חצר האחרת 
שעשאתו בית גמור והיח בו 
עירובה משוין לה כי בית 

   למיקי עירובה:
   . טעמא מפרשי ואזלי:מה פשך

. כל חצר בבית דלא קא מטלטל
   מערב ליה:

. אלמא משום שיהן קו עירוב
דבין השמשות ספק הוא וספק 
דדבריהם להקל ועירוב 

בי האי שאכל מדבריהם הוא לג
עירובו בין השמשות משוין ליה 
ליליא ואמרין כבר קה עירוב 
ולגבי האי שעירב עליו בין 
השמשות משוין ליה יום ועדיין 

   הוה לו שהות לקות שביתה:
. ולא הוו לא מיכרא מילתא

מילי דרבן כי חוכא ואיטלולא 
אבל הך בתים הא קיימי קמן 
ואי משוין הכא הכי והכא הכי 
הויין מילי דרבן כי חוכא 
ואיטלולא ולא יתן פה 

  לצדוקים לרדות:


