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מסכת עירובין פרק ז' – " ַחלּוֹן"
 .259עו ,א
ִמ ְׁשנָה
ַחלּ וֹ ן ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲח ֵצירוֹ ת,
ְ
ש ָרה ְ -מ ָע ְר ִבין ׁ ְשנַ יִ ם.
ַא ְר ָ ּב ָעה ַעל ַא ְר ָ ּב ָעהּ ְ ,בתוֹ ך ֲע ָ ׂ
וְ ִאם ָרצ ּו ְמ ָע ְר ִבין ֶא ָחד.
ש ָרה ְ -מ ָע ְר ִבין ׁ ְשנַ ים,
ּ ָפחוֹ ת ֵמ ַא ְר ָ ּב ָעה ַעל ַא ְר ָ ּב ָעה ,אוֹ ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֲע ָ ׂ
וְ ֵאין ְמ ָע ְר ִבין ֶא ָחד.

ְ ּג ָמ ָרא
לֵ ָימא ְּתנַן ְס ָת ָמא ְּכ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן גַ ְמלִ ֵיאל ְד ָ ּא ַמר" :כּ ֹל ּ ָפחוֹ ת ֵמ ַא ְר ָ ּב ָעה ְּכלָ בוּד דָּ ֵמי" )ט?(.
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימא ְּכ ַר ָ ּבנַן,
ַעד ָּכאן לֹא ּ ְפלִ יגֵ י ַר ָ ּבנַן ֲעלֵ ּי ּה דְּ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן גַ ְמלִ ֵיאל ֶא ָּלא לְ ִע ְניַן לְ בו ִּדין,
ֲא ָבל לְ ִע ְניַן ּ ִפ ְת ָחאֲ ,א ִפילּ ּו ַר ָ ּבנַן מוֹ ד ּו דְּ ִאי ִא ָּיכא ַא ְר ָ ּב ָעה ַעל ַא ְר ָ ּב ָעה ֲח ׁ ִשיב ,וְ ִאי לֹא לֹא ֲח ׁ ִשיב.

3

רש"י
מתני'
חלון שבין שתי חצירות .בתוך
עשרה .מפרש בגמרא שיהא
קצת הימנו ואפי' משהו בתוך
עשרה לקרקע :מערבין שנים
שני עירובין אלו לעצמן ואלו
לעצמן ואסורין זו עם זו:
ואם רצו מערבין אחד .עירוב
אחד שיתנו אלו עירובן באחרת
ויערבו עמהן ויהיו כאחד:
פחות מארבע .לאו פתח הוי
למעלה מעשרה נמי דאילו כל
הכותל אינו גבוה יותר הוי
מחיצה מעלייתא הלכך כשאין
כלום מן החלל בתוך עשרה לאו
פתח הוא ואין מערבין אחד
ואסורות זו עם זו דרך ראש
הכותל ודרך אותו חלון ודרך
חורים וסדקים:
גמ'
רבן שמעון .בפירקא קמא
בברייתא בגמרא:
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 .260עו ,א
ש ָרה ְ -מ ָע ְר ִבין ׁ ְשנַ ים וְ ֵאין ְמ ָע ְר ִבין ֶא ָחד[.
" ּ ָפחוֹ ת ֵמ ַא ְר ָ ּב ָעה ] ַעל ַא ְר ָ ּב ָעה ,אוֹ ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֲע ָ ׂ
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ש ָרה" –
ֵּכיוָ ן דְּ ָא ַמרַ " :א ְר ָ ּב ָעה ַעל ַא ְר ָ ּב ָעה ְ ּבתוֹ ְך ֲע ָ ׂ
ִמ ֵּמילָ א ֲאנָא י ַָד ְענָא דְּ ָפחוֹ ת ֵמ ַא ְר ָ ּב ָעה וּלְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֲע ָׂש ָרה  -לֹא!
ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
ַט ְע ָמא דְּ כו ֵּּל ּיה לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֲע ָׂש ָרה,
ֲא ָבל ִמ ְקצָ תוֹ ְ ּבתוֹ ְך ֲע ָׂש ָרה ְ -מ ָע ְר ִבין ׁ ְשנַים,
וְ ִאם ָרצ ּו ְמ ָע ְר ִבין ֶא ָחד.
ָּתנֵינָא לְ ָהא דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ְ
ש ָרה,
ש ָרה ו ִּמ ְק ָצתוֹ ְ ּבתוֹ ך ֲע ָ ׂ
"כּ וּלּ וֹ ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֲע ָ ׂ
ש ָרה ְ -מ ָע ְר ִבין ׁ ְשנַ ים,
ש ָרה ו ִּמ ְק ָצתוֹ ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֲע ָ ׂ
כּ וּלּ וֹ ְ ּבתוֹ ְך ֲע ָ ׂ
וְ ִאם ָרצ ּו ְמ ָע ְר ִבין ֶא ָחד".
ש ָרה",
ש ָרה ו ִּמ ְק ָצתוֹ ְ ּבתוֹ ְך ֲע ָ ׂ
ָה ׁ ְש ָּתא "כּ וּלּ וֹ ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֲע ָ ׂ
"מ ָע ְר ִבין ׁ ְשנַ יִ ם ,וְ ִאם ָרצ ּו ְמ ָע ְר ִבין ֶא ָחד",
ָא ַמ ְר ָּתְ :
ְ
ש ָרה" ִמ ָ ּיב ֲעיָא?!
ש ָרה ו ִּמ ְק ָצתוֹ ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֲע ָ ׂ
"כּ וּלּ וֹ ְ ּבתוֹ ך ֲע ָ ׂ
'זוֹ וְ ֵאין צָ ִר ְיך לוֹ ַמר זוֹ ָק ָתנֵי'.

רש"י
הא קמשמע לן טעמא דכוליה
למעלה מי' כו' .דאי מרישא
הוה אמינא כולו בתוך י' בעינן:
ומקצתו .אפילו משהו:
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 .261עו ,א -ב
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַחלּ וֹ ן ָעגוֹ ל:
צָ ִר ְיך ׁ ֶש ּי ְֵהא ְ ּב ֶהי ֵ ּקפוֹ ֶע ְׂש ִרים ַוא ְר ָ ּב ָעה ְט ָפ ִחים,
ו ׁ ְּש ַניִם ו ַּמ ׁ ּ ֶשה ּו ֵמ ֶהן ְ ּבתוֹ ְך ֲע ָׂש ָרה,
ׁ ֶש ִאם י ְַר ְ ּב ֶע ּנ ּו ,נ ְִמצָ א ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ְ ּבתוֹ ְך ֲע ָׂש ָרה.
לשה ְט ָפ ִחים י ֵׁש בּ וֹ ְ ּברוֹ ְחבּ וֹ ֶט ַפח,
ִמ ְּכ ֵדי :כּ ֹל ׁ ֶש ּי ֵׁש ְ ּב ֶה ֵ ּיקפוֹ ׁ ְש ׁ ָ
ִ ּב ְת ֵר ַיסר – ַסגְ ָיא!
עו,ב ָהנֵי ִמ ֵּילי ְ ּב ִעי ּגוּלָ א,
ֲא ָבל ְ ּב ִריבּ ו ָּעא ּ ָ -ב ֵעינַן ְט ֵפי.
ִמ ְּכ ֵדי ַּכ ָּמה ְמרו ָ ּּבע י ֵָתר ַעל ָה ִע ּגוּל?
ְר ִב ַיע,
ְ ּב ׁ ִש ְית ַסר ַ -סגְ יָא!
ָהנֵי ִמ ֵּילי ְ ּב ִעי ּגוּלָ א דְּ נ ֵָפיק ִמגּוֹ ִריבּ ו ָּעא.
ֲא ָבל ִריבּ ו ָּעא דְּ נ ֵָפיק ִמ ּגוֹ ִעי ּגוּלָ אּ ָ ,ב ֵעי ַנן ְט ֵפי.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ִמ ׁ ּשוּם מוֹ ְר ׁ ָשא דְּ ַק ְרנ ָָתא.
ִמ ְּכ ִדי ָּכל ַא ְמ ָתא ְ ּב ִריבּ ו ָּעא ַ -א ְמ ָתא ו ְּת ֵרי חו ְּמ ׁ ֵשי ְ ּב ֲאלַ כְ סוֹ נָא,
ְ ּב ׁ ִש ְיב ַסר נְכֵ י חו ְּמ ׁ ֵשי ַ -סגְ יָא!
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ָא ַמר ִּכי דַּ ּיָינֵי דְּ ֵק ָיס ִרי,
וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ְּכ ַר ָ ּבנַן דְּ ֵק ָיס ִרי,
דְּ ָא ְמ ֵריִ :עי ּגוּלָ א ִמגּוֹ ִריבּ ו ָּעא ִר ְיב ָעא,
ִריבּ ו ָּעא ִמגּוֹ ִעי ּגוּלָ א ּ ַפלְ ָ ּגא.

רש"י
צריך שיהא בהיקפו עשרים
וארבעה .דבלאו הכי לא מצית
למינקט בגוויה חלון מרובע ד'
על ד' כל חלון עגול בתחתית
אמצעיתו נמוך ומאמצעיתו
לכאן ולכאן הוה מגביה והולך
וצריך לזה שיהו שני טפחים
ומשהו אורך מהקיפו בתוך י'
מאמצעו לכאן טפח ומאמצעו
לכאן טפח ועוד משהו משום
דכי מרבעינן ליה מדלינן ליה
מיניה שני טפחים מן ההיקף
עגול שבין קרן לקרן לכל צד
דסתמינן להו ומוקמינן לה
אריבועתא ונמצא אותו משהו
הנשאר בסוף י' על פני רוחב
החלון כדאמר לקמן רבועא מגו
עגולא פלגא בעית לדלויי כלומר
חצי מדה הנותרת בריבוע ריבה
העגול עליו והיקף המרובע ט''ז
נמצא העגול רבה עליו ח' הרי ב'
טפחים לכל צד:
הני מילי בעגולא .כדת רוחב
דבר עגול הוי טפח ודת רוחב
עגול אין רחבו אלא באמצעו
ואנן רוחב ד' כדת מרובע בעינן
שרחב בדפנותיו כמדת אמצעו:
בשיתסר .היקף סגיא ד' היקף
לכל רוח דמרובע:
ה''מ .דסגי באטפויי ריבעא
למיהוי שיתסר בעגולא דנפיק
מגו ריבועא כגון חלון מרובע ד'
על ד' הקיפו שיתסר ואי מעגלת
מגואי דאין רוחב ד' אלא
באמצעו אית ליה היקפא
תריסר וטפי עליה מרובע רביע:
אבל .הכא דבעית למינקט ריבוע
ד' על ד' והיקפה שיתסר ד' לכל
רוח בגו עיגולא לבד מאי
דמדלית מעגולא בעי היקפא
טפי כדי למנקט בגוויה מורשי
דריבועא דהוי ד' הן ואלכסונן:
מכדי כל אמתא כו' .וסגי ליה
להאי עגולא בפותיא דד' טפחים
ואלכסונ' בעיגולא וכל דבר עגול
שוה מדת אלכסונו למדת
אמצעו דהא אין לו זויות כמה
בעי למיהוי פותיה ד' ותמני
חומשי דהוו להו חמשה ותלת
חומשי וכי מקפת לעיגולא דהאי
שיעורא כמה הוה היקפא
חמיסר פושכי ותשעה חומשי
דהוה להו שיבסר נכי חומשא:
ריבוע מגו עיגולא פלגא .בעי
למשקל מיניה פלגא דהאי
שיעורא דפייש דהיינו תילתא
דמעיקרא דהוו להו תמניא
מכ''ד ופשו להו שיתסר דסבירא
להו דכל אלכסונא הכי הוי:
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ש ָרה ְ -מ ָע ְר ִבין ׁ ְשנַ ים ,וְ ֵאין ְמ ָע ְר ִבין ֶא ָחד"[.
" ּ ָפחוֹ ת ֵמ ַא ְר ָ ּב ָעה ַעל ַא ְר ָ ּב ָעה ]אוֹ ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֲע ָ ׂ
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ַחלּ וֹ ן ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ ירוֹ ת,
ֲא ָבל ַחלּ וֹ ן ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְשנֵי ָב ִּתיםֲ ,א ִפילּ ּו לְ ַמ ְעלָ ה ֵמ ֲע ָׂש ָרה נ ִַמי,
ִאם ָרצ ּו לְ ָע ֵרב ְמ ָע ְר ִבין ֶא ָחד.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ֵ ּב ָיתא ְּכ ַמאן דִּ ְמלֵ י ָד ֵמי.
ֵא ִית ֵיב ּיה ָר ָבא לְ ַרב נַ ְח ָמן:
" ֶא ָחד ִליַ ,חלּ וֹ ן ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲח ֵצירוֹ ת,
וְ ֶא ָחד ִלי ַחלּ וֹ ן ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ָב ִּתים,
וְ ֶא ָחד ִלי ַחלּ וֹ ן ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲע ִל ּיוֹ ת,
וְ ֶא ָחד ִלי ַחלּ וֹ ן ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ַג ִ ּגין,
וְ ֶא ָחד ִלי ַחלּ וֹ ן ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ֲח ָד ִרים,
ש ָרה"!
כּ ו ָ ּּלן ַא ְר ָ ּב ָעה ַעל ַא ְר ָ ּב ָעה ְ ּבתוֹ ְך ֲע ָ ׂ
ַּת ְר ּגו ָּמא ַא ֲחצֵ ירוֹ ת.
"א ָחד ִלי" ָק ָתנֵי!
וְ ָהא ֶ
ַּת ְר ּגו ָּמא ַא ַא ְר ָ ּב ָעה ַעל ַא ְר ָ ּב ָעה.
ֵיה ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ֵמ ַרב נַ ְח ָמן:
ְ ּב ָעא ִמינ ּ
לוּל ַה ּ ָפתו ַּח ִמן ַ ּביִת לַ ֲעלִ ּיָיה,
צָ ִר ְיך סו ָּּלם ָקבו ַּע לְ ַה ִּתירוֹ ? אוֹ ֵאין צָ ִר ְיך סו ָּּלם ָקבו ַּע לְ ַה ִּתירוֹ ?
ִּכי ָא ְמ ִרינַן ֵ ּב ָיתא ְּכ ַמאן דְּ ָמלֵ יא דָּ ֵמיָ ,הנֵי ִמ ֵּיליִ :מן ַה ַ ּצדֲ ,א ָבל ָ ּב ֶא ְמצַ ע  -לֹא,
אוֹ דִּ ילְ ָמא לֹא ׁ ְשנָא?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ֵאינוֹ צָ ִר ְיך.
ָסבוּר ִמי ּנ ָּה :סו ָּּלם ָקבו ַּע הוּא דְּ ֵאינוֹ צָ ִר ְיך,
ָהא סו ָּּלם ֲע ַראי  -צָ ִר ְיך.
ִא ְת ַמר:
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף ַ ּבר ַמנְ יו ִּמי ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ֶא ָחד סו ָּּלם ָקבו ַּע ,וְ ֶא ָחד סו ָּּלם ֲא ַר ִעי ֵ -אינוֹ צָ ִר ְיך.

רש"י
ל''ש .דבעי' תוך עשרה:
שבין שני גגין .ואליבא דרבנן
דאמרי לקמן כשם שדיורין
חלוקין למטה כך חלוקין
למעלה דלא מצי לטלטל מגג זה
לאידך בלא עירוב:
תרגמא .להאי בתוך עשרה
דקתני משום חצירות:
והא אחד לי קתני .אלמא כולן
שוין:
תרגמא .לאחד לי דמשמע דכולן
שוין אארבעה על ארבעה:
בית ועלייה .של שני בני אדם:
לול .ארובה בקרקעית העליה
והעליה גבוה מקרקע הבית מי
אמרי' ביתא כמאן דמלי דמי
והוי כמאן דלא גבוה עשרה ואין
צריך סולם קבוע להיות שם
במקום הפתח להתירן לערב זה
עם זה או לא אמרינן כמאן
דמלי ובעי סולם למיהוי כפתח
ביניהן כדאמרי' בכיצד מעברין
)לעיל נט :(:סולם תורת פתח
עליו :מן הצד .בחלון שבכותל:
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ִמ ְׁשנָה
ש ָרה וְ רוֹ ַחב ַא ְר ָ ּב ָעה ְמ ָע ְר ִבין ׁ ְשנַ יִ ם ,וְ ֵאין ְמ ָע ְר ִבין ֶא ָחד.
כּ וֹ ֶתל ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲח ֵצירוֹ תּ ָ ,גבוֹ ַּה ֲע ָ ׂ
ראשוֹ ּ ֵפירוֹ ת:
ָהי ּו ְ ּב ׁ
ֵאלּ ּו עוֹ ִלין ִמ ָ ּכאן ואוֹ ְכ ִלין,
וְ ֵאלּ ּו עוֹ ִלין ִמ ָ ּכאן וְ אוֹ ְכ ִלין,
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלֹא יוֹ ִריד ּו ְל ַמ ָּטן.
שר ַא ּמוֹ ת ְ -מ ָע ְר ִבין ׁ ְשנַ יִ ם ,וְ ִאם ָרצ ּו ְמ ָע ְר ִבין ֶא ָחדֶ ׁ ,שהוּא ְ ּכ ּ ֶפ ַתח.
נִ ְפ ְר ָצה ַהכּ וֹ ֶתלַ ,עד ֶע ֶ ׂ
יוֹ ֵתר ִמ ָ ּכאן ְ -מ ָע ְר ִבין ֶא ָחד ,וְ ֵאין ְמ ָע ְר ִבין ׁ ְשנַ יִ ם.

ְ ּג ָמ ָרא
ֵאין בּ וֹ ַא ְר ָ ּב ָעה – ַמאי?
ָא ַמר ַרב:
ֲאוִ יר ׁ ְש ֵּתי ְר ׁש ּו ּיוֹ ת ׁשוֹ לֶ ֶטת בּ וֹ ,
ִימה.
וְ לֹא יָזִ יז בּ וֹ ֲא ִפילּ ּו ְמלֹא נ ָ
עז,א וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ֵאלּ וַּ ,מ ֲעלִ ין ִמ ָּכאן וְ אוֹ כְ לִ ין,
וְ ֵאלּ ּו ַמ ֲעלִ ין ִמ ָּכאן וְ אוֹ כְ לִ ין.
ָּתנַן:
" ֵאלּ ּו עוֹ ִלין ִמ ָ ּכאן וְ אוֹ ְכ ִלין,
וְ ֵאלּ ּו עוֹ ִלין ִמ ָ ּכאן וְ אוֹ ְכ ִלין".
"עוֹ ִלין" ִ -אין,
ַמ ֲעלִ ין – לֹא!
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
י ֵׁש בּ וֹ ַא ְר ָ ּב ָעה ַעל ַא ְר ָ ּב ָעה,
עוֹ לִ ין ִ -איןַ ,מ ֲעלִ ין  -לֹא.
ֵאין בּ וֹ ַא ְר ָ ּב ָעה ַעל ַא ְר ָ ּב ָעה ַ -מ ֲעלִ ין נ ִַמי.
וְ ָאזְ ָדא ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן לְ ַט ְע ֵמ ּיה,
דְּ כִ י ֲא ָתא ַרב דִּ ִימי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ַא ְר ָ ּב ָעה ַעל ַא ְר ָ ּב ָעה  -מו ָּּתר לִ ְבנֵי ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים וְ לִ ְבנֵי ְר ׁשוּת ַה ּי ִָחיד לְ כַ ֵּתף ָעלָ יו.
ו ִּבלְ ַבד ׁ ֶשלּ א ַי ֲחלִ יפ ּו.
וְ ַרב לֵ ית לֵ ּיה דְּ ַרב דִּ ִימי?
ְיתא ָהכִ י נ ִַמי,
ִאי ִ ּב ְר ׁש ּו ּיוֹ ת דְּ אוֹ ַרי ָ
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַןּ ִ :ב ְר ׁש ּו ּיוֹ ת דְּ ַר ָ ּבנַ ן.
ש ּו ִח ּזוּק לְ ִד ְב ֵר ֶיהם יוֹ ֵתר ִמ ׁ ּ ֶשל ּתוֹ ָרה.
וַ ֲחכָ ִמים ָע ׂ
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רש"י
מתני'
כותל שבין שתי חצירות .האי
דנקט רחב ארבע משום סיפא
נקט ליה דבעי למיתני היו
בראשו פירות אלו עולין מכאן
ואוכלין ובלבד שלא יורידו
למטה דחשיב רשותא באנפי
נפשיה ולא מיבטל לא לגבי האי
ולא לגבי האי אבל לענין מיהוי
מחיצה בכל דהו פותיא הוי
סתימה ואין מערבין אחד:
ובלבד שלא יורידו .כדפרישית:
יותר מכאן .הוי פירצה והוי להו
כולהו כדיורי חצר אחת ואם
עירבה כל אחת לעצמה הוו להו
כחולקין את עירובן ואוסרין
אלו על אלו:
גמ'
אויר ב' רשויות שולטות בו.
כיון דלא חשיב למיהוי רשות'
בטיל לגבי תרוייהו ורשות ב'
החצירות שולטות בו ואוסרין
זה על זה ואפי' על ראשו אסור
לטלטל:
מעלין .מחצירן לראשו והוא
הדין דמורידין דמקום פטור
הוא ובטיל לכאן ולכאן להקל:
מקום שאין בו ד' .רוחב :ועומד
בין רה''י לרה''ר ויש לנו היכר
כגון גבוה מן הארץ ג' ואילו היה
רוחב ד' היה נקרא רשות לעצמו
והויא כרמלית ואסור לכאן
ולכאן אבל עכשיו נקרא מקום
פטור ומותר לכאן ולכאן לכתף
עליו משאוי שלהן:
ובלבד שלא יחליפו .דרבנן היא
דאילו חיובא ליכא דבעינן
עקירה מרשות זו והנחה לרשות
זו והכא עקירה מרה''י גמורה
והנחה למקום פטור ועקירה
ממקום פטור והנחה לרה''ר
גמורה:
ורב לית ליה דרב דימי .בתמיה
והא מתניתא היא במסכת שבת
בפ''ק ]דף ו [.עומד אדם על
האסקופה נוטל מעני ונותן לו
מבעל הבית ונותן לו ובלבד שלא
יטול מזה ויתן לזה:
רשויות דאורייתא .כגון רשות
רבים ויחיד:
דרבנן .חצירות דרשות יחיד
ויחיד הוא ומדרבנן הוא
דאסור:
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ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ אָ 1א ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
כּ וֹ ֶתל ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ ירוֹ ת,
צִ ידּ וֹ ֶא ָחד ָ ּגבוֹ ָּה ֲע ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים ,וְ צִ ידוֹ ֶא ָחד ׁ ָשוֶ ה לָ ָא ֶרץ.
נוֹ ְתנִין אוֹ תוֹ  ,לָ זֶ ה ׁ ֶש ׁ ּ ָשוֶ ה לָ ָא ֶרץ.
ִמ ׁ ּשוּם דַּ ֲהוָ ה זֶ ה ַּת ׁ ְש ִמ ׁישוֹ ְ ּבנַ ַחת ,וְ לָ זֶ ה ַּת ׁ ְש ִמ ׁישוֹ ְ ּב ָק ׁ ֶשה.
וְ כָ ל לָ זֶ ה ְ ּב ַנ ַחת וְ לָ זֶ ה ְ ּב ָק ׁ ֶשה  -נוֹ ְתנִין אוֹ תוֹ לָ זֶ ה ׁ ֶש ַּת ׁ ְש ִמ ׁישוֹ ְ ּבנ ַַחת.
ָא ַמר ַרב ׁ ֵשיז ְִבי ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ָח ִריץ ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ ירוֹ ת,
צִ ידּ וֹ ֶא ָחד ָעמוֹ ק ֲע ָׂש ָרה ,וְ צִ ידּ וֹ ֶא ָחד ׁ ָשוֶ ה לָ ָא ֶרץ.
נוֹ ְתנִין אוֹ תוֹ לָ זֶ ה ׁ ֶש ׁ ּ ָשוֶ ה לָ ָא ֶרץ.
ִמ ׁ ּשוּם דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה לָ זֶ ה ַּת ׁ ְש ִמ ׁישוֹ ְ ּב ַנ ַחת ,וְ לָ זֶ ה ַּת ׁ ְש ִמ ׁישוֹ ְ ּב ָק ׁ ֶשה.
וּצְ ִריכֵ י!
דְּ ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַן כּ וֹ ֶתלִ ,מ ׁ ּשוּם דִּ ְבגוֹ ְב ָהא ִמ ׁ ְש ַּת ְמ ׁ ִשי ֱאינ ׁ ֵָשי.
ֲא ָבל ָח ִריץ ְ ּבעו ְּמ ָקא  -לֹא ִמ ׁ ְש ַּת ְמ ׁ ֵשי ֱאינ ׁ ֵָשי,
ֵא ָימא לֹא.
יש ָּתא.
וְ ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַן ְ ּב ָח ִריץ ִמ ׁ ּשוּם דְּ לֹא ְ ּב ִע ָיתא ַּת ׁ ְש ִמ ׁ ְ
יש ָּתא,
ֲא ָבל כּ וֹ ֶתל דִּ ְב ִע ָיתא ַּת ׁ ְש ִמ ׁ ְ
ֵא ָימא לֹא.
צְ ִריכָ א.
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ע"פ מסורת הש"ס

רש"י
וצידו אחד שוה לארץ .כלומר
גבוה הוא מן האחת ונמוך הוא
לחברתה כגון שקרקעיתה של זו
גבוה .כל כמה דלא גבוה י' קרי
ליה שוה לארץ:
נותנין אותו .להעלות ולהוריד
מעליו וחבירו אסור:
חריץ .על פני אורך החצירות
מבדיל בין זו לזו הוי מחיצה
מעלייתא:
שוה לארץ .שאינו עמוק ממנה
י' כגון שקרקעיתה נמוך:
אימא לא .משתרי דלדידיה נמי
תשמישו בקשה הוא:
לא בעיתא תשמישתיה .מה
שמניח בו משתמר:
בעיתא תשמישתיה .שנופלים
החפצים:
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" ָ ּבא ְל ַמ ֲעטוֹ .
ִאם יֵ ׁש ְ ּב ִמעוּטוֹ ַא ְר ָ ּב ָעה  -מו ָּּתר ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְ ּב ָכל ַהכּ וֹ ֶתל כּ וּלּ וֹ .
וְ ִאם ָלאוֵ -אין ִמ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ֶא ָ ּלא ְ ּכנֶ ֶגד ַה ִּמיעוּט".
ַמה נ ְַפ ׁ ָש ְך?
יש ַּת ֵּמ ׁש!
ִאי ַא ֲהנִי ִמעו ָּטא ּ ְ -בכו ֵּּל ּיה כּ וֹ ֶתל לִ ׁ ְ
ִאי לֹא ַא ֲהנִיֲ ,א ִפילּ ּו ְּכ ֶנגֶ ד ַה ִּמיעוּט נ ִַמי – לֹא.
ָא ַמר ָר ִבינָ א:
ראשוֹ .
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ָע ַקר חוּלְ יָא ֵמ ׁ

רש"י
בא למעט .אכותל קאי וקס''ד
שעשה תל עפר למטה בקרקע
סמוך לכותל או בנה איצטבא
או הניח שם פספסים:
אם יש במעוטו ד' .אורך בצד
משך הכותל הוי כפתח וכיון
דממנו ולמעלה לא גבוה עשרה
משתמש בכל הכותל שהרי
תשמישו בנחת שעולה לו דרך
פתחו:
אי אהני מעוטא .למיהוי פתחא
כוליה שרי:
ואי לא אהני .הא בטיל ליה:
אמר רבינא .לאו מלמטה
עסקינן דהתם ודאי בציר מד'
לא מהני למידי אלא כגון שעקר
חוליא מראשו מגובהו של כותל
קרי ראשו כדתנן היו בראשו
פירות הלכך אי הוי מעוטא
ארבעה אורך הוי פיתחא לכל
הכותל בציר מהכא פיתחא הוא
דלא הוי אבל לאשתמושי ביה
שרי דכיון דלא גבוה י' לא הוי
רשותא:

9
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ָא ַמר ַרב י ְִח ֵיאל:
ָּכ ָפה ֵס ֶפל ְמ ַמ ֵעט.
ִיטל ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת הוּא,
וְ ַא ַּמאי? דָּ ָבר ַה ּנ ּ ָ
ִיטל ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ֵאינוֹ ְמ ַמ ֵעט!
וְ ָד ָבר ַה ּנ ּ ָ
לֹא ,צְ ִריכָ א ְד ַח ְ ּב ֵר ּיה ְ ּב ַא ְר ָעא.
וְ כִ י ַח ְ ּב ֵר ּיה ְ ּב ַא ְר ָעאַ ,מאי ָהוֵ י?
וְ ָהא ַּת ְניָא:
" ּ ָפ ָ ּגה ׁ ֶש ִה ְט ִמינָ ּה ְ ּב ֶּת ֶבן ,וַ ֲח ָר ָרה ׁ ֶש ִה ְט ִמינָ ּה ְ ּב ֶ ּג ָח ִלים,
ִאם ְמגו ָ ּּלה ִמ ְק ָצ ָת ּה  -נִ ֶּט ֶלת ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת"!
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
דְּ ִאית לֵ ּיה אוֹ גְ ַנ ִיים.
וְ כִ י ִאית לֵ ּיה אוֹ גְ ַניִיםַ ,מאי ָהוֵ י?
וְ ָה ְתנַן:
" ַה ּטוֹ ֵמן ֶל ֶפת ּו ְצנוֹ ן ַּת ַחת ַה ֶ ּג ֶפן,
עז,ב ִ ּבזְ ַמן ^ ׁ ֶש ִּמ ְק ָצת ָע ִלין ְמגו ִ ּּלין ֵ -אינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש,
לֹא ִמ ׁ ּשוּם ִ ּכ ְל ַאיִ ם,
שר,
וְ לֹא ִמ ׁ ּשוּם ַמ ֲע ֵ ׂ
יעית,
וְ לֹא ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְש ִב ִ
יט ִלין ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת" )כלאים א ,ט(!
וְ נִ ָּ
לֹא ,צְ ִריכָ א דְּ ָב ֵעי ָמ ָרא וַ ֲחצִ ינָא.

רש"י
כפה ספל .סמוך לכותל ומיעט
גובהו מעשרה כל הני מיעוטי
כגון דליכא י' מראשו לראש
הכותל:
מאי הוי .אכתי ניטל בשבת
הוא:
פגה .תאנה בוסר שטומנין
אותה בתבן להתבשל ותבן
מוקצה הוא ואסור לטלטלו כגון
שהקצהו ללבון לבנים:
וחררה שהטמינה .אתמול
בגחלים ועכשיו כבו ומ''מ
מוקצין הן אבל לא כבו לא
דמתוך שנהפכים מכבה את
את
ומבעיר
התחתונות
העליונות כדאמרינן בכריתות
)דף כ:(.
דאית להו אוגניים .כעין ספלים
שלנו דעכשיו עפר מונח עליהן
והוי מזיז עפר ממקומו ודומה
לחופר:
הטומן .להצניע:
מקצת עלין מגולין .משום שבת
נקט ליה דבעי למיתני ניטלין
בשבת שנוטלן ואוחזן בעלין
שלהן:
אינו חושש .משום כלאי הכרם:
ולא משום שביעית .אם שנה
שביעית היא:
ולא משום מעשר .לשמא נשרש
וניתוסף ואם היה חושש למעשר
צריך לעשר את תוספתו ליכא
למיחש להכי דלא נשרש:
מרא .פושייר }מכוש{ :
חצינא .דולדוייר''א }מעצד
)מעין גרזן({ :
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סו ָּּלם ַה ִּמצְ ִרי ֵ -אינוֹ ְמ ַמ ֵעט.
ַהצּוֹ ִרי ְ -מ ַמ ֵעט.
ֵהיכֵ י דָּ ֵמי "ס ּו ָּלם ַה ִּמצְ ִרי"?
ָא ְמ ֵרי דְּ ֵבי ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי:
כּ ֹל ׁ ֶש ֵאין לוֹ ַא ְר ָ ּב ָעה ֲחוָ ִוקים.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ָר ָבא לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ "סו ָּּלם ַה ִּמצְ ִרי" דְּ לֹא ְמ ַמ ֵעט?
ָא ַמר לֵ ּיה:
לֹא ׁ ְש ִמ ַיע לָ ְך ָהא דְּ ָא ַמר ַרב ַא ָחא ַ ּבר ַאדָּ א ָא ַמר ַרב ַה ְמנוּנָ א ָא ַמר ַרב:
ִיטל ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
ִמ ׁ ּשוּם דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה דָּ ָבר ׁ ֶש ּנ ּ ָ
ִיטל ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ֵאינוֹ ְמ ַמ ֵעט.
וְ כָ ל דָּ ָבר ׁ ֶש ּנ ּ ָ
ִאי ָהכִ י ֲא ִפילּ ּו צוֹ ִרי נ ִַמי!
ָה ָתם כּ וֹ ְבדּ וֹ קוֹ ְבעוֹ .

11

רש"י
סולם המצרי .הואיל וקטן הוא
ונוח ליטלו משם אינו ממעט:
חווקין .אישקלוניי''ש }מדרגות
של סולם{:
כובדו קובעו .ומתוך שהוא כבד
אין נוטלין אותו משם ולא
משום איסור אלא משום שקשה
ליטלו:
סולם רחב ד' מכאן .בחצר זו
וכן בזו ובהן עולין ויורדין מזו
לזו:
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ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
כּ וֹ ֶתל ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲחצֵ ירוֹ תּ ָ ,גבוֹ ַּה ֲע ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים,
ִיח סו ָּּלם ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעה ִמ ָּכאן וְ סו ָּּלם ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעה ִמ ָּכאן.
וְ ִה ּנ ַ
לשה ְט ָפ ִחים ְ -מ ַמ ֵעט.
וְ ֵאין ֵ ּבין זֶ ה לָ זֶ ה ׁ ְש ָׁ
לשה ֵ -אינוֹ ְמ ַמ ֵעט.
ׁ ְש ׁ ָ
וְ לֹא ָא ַמ ַרןֶ ,א ָּלא :דְּ לֹא ָהוֵ י כּ וֹ ֶתל ַא ְר ָ ּב ָעה,
ֲא ָבל ָהוֵ י כּ וֹ ֶתל ַא ְר ָ ּב ָעה ֲ -א ִפילּ ּו מו ְּפלָ ג טו ָּבא ,נ ִַמי.
ָא ַמר ַרב ֵ ּב ָיבי ַ ּבר ַא ַ ּביֵי:
ָ ּבנָה ִאיצְ ַט ָ ּבא ַעל ַ ּגב ִאיצְ ַט ָ ּבא,
ִאם י ֵׁש ַ ּב ִאיצְ ַט ָ ּבא ַה ַּת ְח ּתוֹ נָ ה ַא ְר ָ ּב ָעה – ְמ ַמ ֵעט.
ִאי נ ִַמי,
לשה ְ -מ ַמ ֵעט.
ֵאין ַ ּב ַּת ְח ּתוֹ נָה ַא ְר ָ ּב ָעה ,וְ י ֵׁש ַ ּב ֶעלְ יוֹ נָה ַא ְר ָ ּב ָעה ,וְ ֵאין ֵ ּבין זֶ ה לָ זֶ ה ׁ ְש ׁ ָ
וְ ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ַּּה:
סו ָּּלם ׁ ֶש ׁ ּ ְשלִ יבוֹ ָתיו ּפוֹ ְרחוֹ ת,
שלִ ָיבה ַה ַּת ְח ּתוֹ נָה ַא ְר ָ ּב ָעה ְ -מ ַמ ֵעט.
ִאם י ֵׁש ַ ּב ּ ְ ׂ
ִאי נ ִַמי,
לשה ְ -מ ַמ ֵעט.
ֵאין ַ ּב ּ ְ ׂ
שלִ ָיבה ַה ַּת ְח ּתוֹ נָה ַא ְר ָ ּב ָעה ,וְ י ֵׁש ַ ּב ּ ְשׂ לִ ָיבה ָה ֶעלְ יוֹ ָנה ַא ְר ָ ּב ָעה ,וְ ֵאין ֵ ּבין זֶ ה לָ זֶ ה ׁ ְש ׁ ָ
וְ ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ַּּה:
ִיח ָעלָ יו סו ָּּלם ָּכל ֶשהוּא ִ -מ ֲיעטוֹ .
עח,א זִ יז ַה ּיוֹ צֵ א ִמן ַהכּ וֹ ֶתל ַא ְר ָ ּב ָעה ַעל ַא ְר ָ ּב ָעה ,וְ ִה ּנ ַ
וְ לֹא ָא ַמ ַרן ֶא ָּלא דְּ אוֹ ְת ֵב ּיה ֲעלֵ ּיה,
ֲא ָבל אוֹ ְת ֵב ּיה ַ ּב ֲה ֵד ּיה ַ -א ְרוו ֵּחי ַא ְרוָ ֵח ּיה.
וְ ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ּּה:
כּ וֹ ֶתל ִּת ׁ ְש ָעה ָע ָׂשר צָ ִר ְיך זִ יז ֶא ָחד לְ ַה ִּתירוֹ .
כּ וֹ ֶתל ֶע ְׂש ִרים  -צָ ִר ְיך ׁ ְשנֵי זִ יזִ ים לְ ַה ִּתירוֹ .
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
וְ הוּא ׁ ֶש ֶה ֱע ִמ ָידן זֶ ה ׁ ֶשלּ א ְּכנֶ גֶ ד זֶ ה.

רש"י
ואין בין זה לזה ג' .כלומר אפי' אינן
מכוונין זה כנגד זה אבל אין מרוחקין
זה מכנגד זה ג' הוו כמכוונין והוי פתח
ואם רצו מערבין אחד אבל מרוחקין
זה מכנגד זה ג' טפחים לאו פתח הוא:
ולא אמרן .אלא בכותל צר שאין נוח
להלך עליו:
אבל .יש ברוחבו ד' אפילו מופלג טובא
שהרי עולה לראשו ומהלך בראשו עד
שמגיע לסולם חבירו:
בנה איצטבא .של עץ:
על גבי האיצטבא .סמוך לכותל ויש
אויר מפסיק בין זו לזו שהיה לעליונה
רגלים:
אם יש .בתחתונה אורך ד' ובה
נתמעט גובהו של כותל מי':
ממעט .דל עליונה מהכא:
אי נמי אין בה ד' ויש בעליונה ד' ואין
בין זה לזה ג' .חשבינן להו כחד ואע''פ
שהמיעוט הזה קצר מלמטה הואיל
ומתמלא שיעורו מלמעלה שפיר דמי
אבל יש ביניהן שלשה תרי נינהו
ומיעוט באויר לאו שמיה מיעוט:
ששליבותיו פורחות .שליבות חוקין
שקלוני''ש }מדרגות של סולם{ בלע''ז
מדרגות שלנו שקורין גרדי''ץ }
דרגות ,מדרגות{ קרי ליה נמי סולם
וסולם שאינו עשוי כעין מדריגה אלא
כעין שליבות שלנו שיש אויר בין
חווקיהן והיינו פורחות שפורחות זו
על זו וזקפו אצל הכותל:
אם יש בשליבה התחתונה ארבעה.
ובה נתמעט הכותל מעשרה ממעט:
אי נמי כו' .כדפרישית גבי איצטבא
ושליבה תחתונה נמי כשאין מובדלת
מן הקרקע שלשה קאמר:
זיז היוצא מן הכותל ד' על ד'.
טפחים:
והניח עליו סולם כל שהוא .אפילו
אין ברחבו ד' והעמידו בקרקע וסמך
ראשו בזיז הוי כחד מיעוטא והרי
בעליון ארבעה וכגון שאין חווקי
הסולם מרוחקין שלשה:
ולא אמרן אלא דאותביה עליה .סמך
ראשו עליו כדפרישית:
אבל אותביה בהדיה .אצלו וראשו
נסמך לכותל:
ארווחי ארוחיה .לזיז ולא הוי האי
סולם מתחתיו דרגא לזיז ואין כאן
מיעוט שהוא מובדל מן הקרקע
הרבה:
צריך זיז אחד להתירו .בסולם כל
שהוא והזיז יוצא באמצעיתו שאינו
גבוה עשרה לא ממנו ולמטה ולא
ממנו ולמעלה:
צריך שני זיזין .אחד קודם עשרה
תחתונים ואחד למעלה הימנו בתוך
עשרה עליונים דאי הוה גבוה עשרה
לא הוה סגי ליה בסולם כל שהוא
מידי דהוה אכותל :זה שלא כנגד זה
שיוכל לקבוע סולם שני מזה לזה:
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ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ַע ּמוּד ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםּ ָ ,גבוֹ ַּה ֲע ָׂש ָרה ,וְ ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעה ,וְ נ ַָעץ בּ וֹ י ֵָתד ָּכל ֶשהוּא ִ -מ ֲיעטוֹ .
ָא ַמר ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲה ָבה:
לשה.
ו ְּב ָ ּגבוֹ ַּה ׁ ְש ׁ ָ
ַא ַ ּביֵי וְ ָר ָבא ְד ָא ְמ ֵרי ַּת ְרוַ וְ יה ּו:
לשה.
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין ָ ּגבוֹ ַּה ׁ ְש ׁ ָ
ַמאי ַט ְע ָמא?
לֹא ִמ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש לֵ ּיה.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
לשה.
ֲא ִפילּ ּו י ֵָתד ָ ּגבוֹ ַּה ׁ ְש ׁ ָ
ַמאי ַט ְע ָמא?
ֶא ְפ ׁ ָשר ְד ָתלֵ י ֵ ּב ּיה ִמ ֵידי.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ָר ָבא לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ִמ ְּלאוֹ כּ וּלּ וֹ ִ ּב ֵיתדוֹ ת ַמהוּ?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ְ
ּ
לֹא ׁ ְש ִמ ַיע לָ ך ָהא דְּ ָא ַמר ַר ִבי יוֹ ָחנָ ן:
ָית ּה ִמצְ ָט ֵרף לַ ֲע ָׂש ָרה?!
בּ וֹ ר וְ חוּלְ י ָ
וְ ַא ַּמאי? ָהא לֹא ִמ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש לֵ ּיה!
ֶא ָּלא ַמאי ִאית לָ ְך לְ ֵמ ַימר? דְּ ַמנַ ח ִמידִּ י ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש,
ָהכָ א נ ִַמי דְּ ַמ ַנח ִמידִּ י ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש.
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רש"י
עמוד גבוה עשרה ברה''ר ורחב
ד' .רה''י הוא והנוטל ממנו
והנותן על גביו חייב ואם נעץ
בראשו יתד כל שהוא מיעטו
לרחבו מארבעה וביטלו מתורת
רה''י:
יתד .קבילי''א }יתד ]לסגירת
דלת :משיכת היתד מפילה
סליל ,המושך בחוט את
הבריח[{ בלע''ז:
ובגבוה היתד שלשה .אבל אם
אינו גבוה שלשה כגגה דעמוד
חשיב ולא ממעט:
אפשר דתלי ביה מידי .וכיון
דחזי לתשמישתיה דעמוד מיניה
חשיב ולא ממעט:
מלאו כולו ביתדות .לדידך
דאמרת )חד( חד תשמישתיה
הוא ולא ממעט יתדות טובא
מאי מי אמרינן כיון דלא
משתמש בהאי רוחב לאו רוחב
הוא:
בור וחולייתה .קרקע שניטלה
מחפירת הבור והקיפו בו פי
הבור סביב:
מצטרפת .להשלים עשרה
לעומק הבור לשוויה רה''י וה''ה
נמי דחלל הבור ועובי היקף
החוליא מצטרפין להשלים
ארבעה לרוחבו לחייב הנוטל
מעל גב החוליא כלום ואת
הנותן על גבה כדתנן בהזורק
]שבת דף צט [.חולית הבור
והסלע שהן גבוהין עשרה
ורחבין ארבעה הנוטל מהן
והנותן על גבן חייב ומההיא
יליף ר' יוחנן לטעמיה דאמר
מאי איריא דתני חולית הבור
והסלע ליתני הבור והסלע אלא
הא קא משמע לן דהבור
וחולייתה מצטרפין לעשרה וכי
היכי דשמעינן מינה לגובה
שמעינן מינה נמי דמצטרפין
לפותיא דהא קתני ורוחבן
ארבעה והאי דנקט הכא לדר'
יוחנן ולא נקט מתני' משום
דבמתני' לא תני צירוף בהדיא:
ואמאי .הוי גגה דחוליא רה''י
הא לא חזו ארבעה דידיה
לתשמישתיה מפני החלל שהוא
מהן:
אלא מאי אית לך למימר דמנח
מידי .כגון דף או אבן על פיה
ומשתמש:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

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

 .270עח ,א
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
כּ וֹ ֶתל ֲע ָׂש ָרה  -צָ ִר ְיך סו ָּּלם ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָׂשר לְ ַה ִּתירוֹ .
ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר:
לשה ָע ָׂשר ו ַּמ ׁ ּ ֶשה ּו.
ֲא ִפילּ ּו ׁ ְש ׁ ָ
ַא ַ ּביֵי ָא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו ַא ַחד ָע ָׂשר ו ַּמ ׁ ּ ֶשהוּ.
ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע ָא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו ׁ ִש ְב ָעה ו ַּמ ׁ ּ ֶשהוּ.
ָא ַמר ַרב:
סו ָּּלם זָ קוּף ְמ ַמ ֵעט,
ְ ּג ָמ ָרא ,וְ לֹא י ַָד ְענָא ַמאי ַט ְע ָמא.
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
וְ לֹא י ַָדע ַא ָ ּבא ַט ְע ָמא דְּ ָהא ִמ ְּל ָתא?!
ִמידִּ י דַּ ֲהוָ ה ַא ִאיצְ ַט ָ ּבא ַעל ַ ּג ֵ ּבי ִא ְיצ ַט ָ ּבא.

רש"י
סולם ארבעה עשר .שצריך
למשוך רגלי הסולם ארבעה מן
הכותל לפי שאין סולם זקוף נוח
לעלות:
אפילו י''ג ומשהו .שכשתמשוך
רגליו מן הכותל ארבעה לא יהא
ראשו נמוך מן הכותל טפח וכיון
דלא הוי טפח לית לן בה:
אחד עשר ומשהו .שכשתרחיק
רגליו ארבעה יהא ראשו מן מן
הכותל פחות משלשה וכלבוד
דמי:
שבעה ומשהו .דס''ל כרב דאמר
לקמן סולם זקוף ממעט ואי
זקיף ליה מגיע לפחות מג'
לראש הכותל:
אמר רב סולם זקוף ממעט
גמרא .שמעתי מרבותי וטעמא
לא ידענא דהא אין נוח לעלות:
מידי דהוה אאיצטבא על גבי
איצטבא .שהן מכוונות ואמרן
לעיל דממעטין:

מסכת עירובין פרק ז' – ַ
"חלּוֹן"
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 .271עח ,א
ָא ַמר ַר ָ ּבה ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
דְּ ָקלִ ים ׁ ֶש ְ ּב ָב ֶבלֵ ,אי ָנן צְ ִריכִ ין ֶק ַבע.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ְּכ ֵב ָידן קוֹ ַב ְע ָּתן.
וְ ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ֲעיָא:
סו ָּּלמוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ָב ֶבל ֵאינָן צְ ִריכִ ין ֶק ַבע.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ְּכ ֵב ָידן קוֹ ַב ְע ָּתן.
ַמאן דַּ ֲא ַמר "סו ָּּלמוֹ ת"ָּ ,כל ׁ ֶש ֵּכן דְּ ָקלִ ים.
ו ַּמאן דַּ ֲא ַמר "דְּ ָקלִ ים"ֲ ,א ָבל סו ָּּלמוֹ ת לֹא.
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רש"י
דקלים שבבבל .פיסקי דקלים
של בבל שהניחן סמוך לכותל
למעטו אין צריך לקובען בקרקע
ואע''ג דדבר הניטל הוא דתורת
כלי עליהן דראויין למושב אפ''ה
כבידן קובען שאין בא אדם
ונוטלן וכן סולמות:
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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 .272עח ,א -ב
ֵיה ַרב יוֹ ֵסף ֵמ ַר ָ ּבה:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
סו ָּּלם ִמ ָּכאן ,וְ סו ָּּלם ִמ ָּכאן ,וְ ַק ׁ ּ ִשים ָ ּב ֶא ְמצַ עַ ,מה ּו?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ֵאין ַּכף ָה ֶרגֶ ל עוֹ לָ ה ָ ּב ֶהם.
ַק ׁ ּ ִשין ִמ ָּכאן וְ ַק ׁ ּ ִשין ִמ ָּכאן וְ סו ָּּלם ָ ּב ֶא ְמצַ עַ ,מהוּ?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ֲה ֵרי ַּכף ָה ֶרגֶ ל עוֹ לָ ה ָ ּב ֶהן.
עח,ב ָח ַקק לְ ַה ׁ ְשלִ ים ַ ּבכּ וֹ ֶתלּ ְ ,בכַ ָּמה?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַ ּב ֲע ָׂש ָרה.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ֲח ָקקוֹ כּ וּלּ וֹ ַ ּבכּ וֹ ֶתלּ ְ ,בכַ ָּמה?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ְמלֹא קוֹ ָמתוֹ .
ו ַּמאי ׁ ְשנָא?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָה ָתם ִ -מ ְס ַּת ֵּלק לֵ ּיה,
ָהכָ א  -לֹא ִמ ְס ַּת ַּלק לֵ ּיה.

רש"י
סולם .כל שהוא מכאן וסולם
כל שהוא מכאן אצלו ואין
בשניהן לא בזה שני טפחים ולא
בזה שני טפחים רוחב וקבע
קשין של תבואה כעין חווקין
מזה לזה להשלימן לארבעה
מהו:
אין כף הרגל עולה .בקשים
וסתם עליית הרגלים באמצע
סולם הוא וזה אין ראוי לכך:
קשין מכאן ומכאן .להשלים
רוחבו לארבעה מהו:
הרי כף הרגל עולה .בסולם
וראויין הקשין לאחוז היד בהן
ולעלות בסולם:
חקק להשלים בכותל .סולם צר
וחקק בכותל מכאן ומכאן כנגד
חווקי הסולם להשלים רוחבו
בד':
בכמה .צריך להשלים הרוחב
בגובה הכותל:
בעשרה .עד עשרה ישלימנו
וכיון דאיכא בגובה עשרה רוחב
ארבעה הוי ביה שיעור פתח
ואע''ג דגבוה כותל טובא לית לן
בה:
חקק כל הסולם בכותל .כעין
שליבות ורחבו במשך הכותל
ארבעה:
בכמה .גובה צריך לחוק רוחב
ארבעה:
מלא קומתו .של כותל צריך
שיהא משך החווקין ארבעה:
התם .כי איכא סולם מגיע
לראש הכותל נוח לעלות בו
ומיהו לא חשיב למיהוי פתח
בציר מרוחב ד' הלכך כי משוי
ליה רוחב ארבעה בגובה עשרה
פיתחא הוי אבל הכא אין נוח
לעלות כל כך:
מסתלק ליה .נוח לעלות לאדם:

מסכת עירובין פרק ז' – ַ
"חלּוֹן"
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 .273עח ,ב
ֵיה ַרב יוֹ ֵסף ֵמ ַר ָ ּבה:
ְ ּב ָעא ִמינ ּ
ֲע ָׂשאוֹ לָ ִאילָ ן ,סו ָּּלם ַ -מהוּ?
ִּת ָ ּיב ֵעי לְ ַר ִ ּבי )לב-:לג,(.
ִּת ָ ּיב ֵעי לְ ַר ָ ּבנַן.
" ִּת ָ ּיב ֵעי לְ ַר ִ ּבי",
ַעד ָּכאן לֹא ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ָה ָתםָּ :כל דָּ ָבר ֶשהוּא ִמ ׁ ּשוּם ׁ ְשבוּת לֹא ָ ּגזְ ר ּו ָעלָ יו,
ָהנֵי ִמ ֵּילי ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת,
ֲא ָבל כּ ו ֵּּלי יוֹ ָמא  -לֹא.
אוֹ דִּ ילְ ָמאֲ :א ִפילּ ּו לְ ַר ָ ּבנַן ּ ִפ ְית ָחא הוּא ,וְ ַא ְריָא הוּא דִּ ְר ִב ַיע ֲעלֵ ּיה.
ֲע ָׂשאוֹ לְ ֲא ׁ ֵש ָירה ,סו ָּּלם ַ -מהוּ?
ִּת ָ ּיב ֵעי לְ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה )לא,(.
ִּת ָ ּיב ֵעי לְ ַר ָ ּבנַן.
" ִּת ָ ּיב ֵעי לְ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה",
ַעד ָּכאן לֹא ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ָה ָתם דְּ מו ָּּתר לִ ְקנוֹ ת ַ ּביִ ת ְ ּב ִא ּיסו ֵּרי ֲהנ ָָאה,
ֶא ָּלא ָה ָתם ,דְּ ָב ַתר דְּ ָקנָה לֵ ּיה ֵעירוּב לֹא ִנ ָיחא לֵ ּיה דְּ לִ ינ ְַטר.
אוֹ דִּ ילְ ָמאֲ :א ִפילּ ּו לְ ַר ָ ּבנַן ּ ִפ ְית ָחא הוּא ,וְ ַא ְריָא דִּ ְר ִב ַיע ֲעלֵ ּי ּה.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִאילָ ן  -מו ָּּתר,
וַ ֲא ׁ ֵש ָירה ֲ -אסו ָּרה.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ִח ְסדָּ א:
ַאדְּ ַר ָ ּבאִ ,אילָ ן ׁ ֶש ִא ּיסוּר ׁ ַש ָ ּבת גּוֹ ֵרם לוֹ ִ ,נ ְית ַסר,
ִית ַסר.
ֲא ׁ ֵש ָירהֶ ׁ ,ש ִא ּיסוּר דָּ ָבר ַא ֵחר גּוֹ ֵרם לוֹ  ,לֹא נ ְ
ִא ְית ַמר נ ִַמי,
ִּכי ֲא ָתא ָר ִביןָ ,א ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ,וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָּכל ׁ ֶש ִא ּיסוּר ׁ ַש ָ ּבת ָ ּג ַרם לוֹ ָ -אסוּר,
ָּכל ׁ ֶש ִא ּיסוּר דָּ ָבר ַא ֵחר ָ ּג ַרם לוֹ  -מו ָּּתר.
ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק ַמ ְתנֵי ָהכִ י:
ִאילָ ן ְ ּ -פלוּגְ ָּתא דְּ ַר ִ ּבי וְ ַר ָ ּבנַן.
ֲא ׁ ֵש ָירה ְ ּ -פלוּגְ ָּתא דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה וְ ַר ָ ּבנַן.
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רש"י
תיבעי לרבי .דאמר בפרק בכל
מערבין ]לעיל לב [:הנותן עירוב
תחומין באילן קנה עירוב דהתם
טעמא משום מיקנא שביתה בין
השמשות הוא ודבר שהוא
משום שבות כגון שמוש במחובר
לא גזרו עליו בין השמשות אבל
לגבי עירובי חצירות טעמא
משום דפתח משוי להו חד על
ידי עירוב ואי לא חזי
לתשמישתיה כולי יומא לאו
פתחא מיקרי הלכך לא שרא
להו עירובייהו בין השמשות:
ואריא רביע עליה .איסור שבות
אומר לנו סורו ומכל מקום פתח
)הוי( שמיה ומשוי להו חד
להשתמש דרך חורין ודיו:
עשאו לאשרה .אילן שעובדין
אותו ואסור בהנאה אם תימצי
לומר בשאר אילן פתח הוא הכא
דמטיא להו הנאה על ידיה מאי:
תיבעי לר' יהודה .דאמר בפרק
בכל מערבין בגמרא )דף לא(.
רבי יהודה אומר הנותן את
עירובו בקבר קנה עירוב ואע''ג
דקבר אסור בהנאה:
הכי גרסינן התם הוא דבתר
דקנה ליה עירוב לא ניחא ליה
דלינטר .לא איכפת ליה
דלא
ואישתכח
בשמירתו
מיתהני מקיברא אלא קניית
עירוב לחודיה וההיא לאו הנאה
היא כדמפרש התם דאין
מערבין בתחומין אלא לדבר
מצוה ומצות לאו ליהנות ניתנו
אבל עירובי חצירות להנאתו
היא ולא לדבר מצוה והויא
הנאה:
או דילמא .אע''ג דאסור בהנאה
הא לא משתמש בה מידי
ופיתחא שמיה ואריא הוא
דרביע עליה ומכל מקום
החצירות מחוברין:
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ִמ ְׁשנָה
ָח ִריץ ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲח ֵצירוֹ ת:
ש ָרה וְ רוֹ ַחב ַא ְר ָ ּב ָעה – ְמ ָע ְר ִבין ׁ ְשנַ יִ ם ,וְ ֵאין ְמ ָע ְר ִבין ֶא ָחד.
ָעמוֹ ק ֲע ָ ׂ
ֲא ִפילּ ּו ָמ ֵלא ַק ׁש אוֹ ֶּת ֶבן.
ָמ ֵלא ָע ָפר אוֹ ְצרוֹ רוֹ ת ְ -מ ָע ְר ִבין ֶא ָחד וְ ֵאין ְמ ָע ְר ִבין ׁ ְשנַ יִ ם.
נָ ַתן ָע ָליו נֶ ֶסר ׁ ֶש ָר ָחב ַא ְר ָ ּב ָעה ְט ָפ ִחים,
וְ ֵכן ׁ ְש ֵּתי ְגזוּזְ ְט ָראוֹ ת זוֹ ְ ּכנֶ ֶגד זוֹ ,
ְמ ָע ְר ִבין ׁ ְשנַ יִ ם ,וְ ִאם ָרצ ּו ְמ ָע ְר ִבין ֶא ָחד.
ּ ָפחוֹ ת ִמ ָ ּכאן ְ -מ ָע ְר ִבין ׁ ְשנַ יִ ם וְ ֵאין ְמ ָע ְר ִבין ֶא ָחד.

ְ ּג ָמ ָרא
וְ ֶת ֶבן לֹא ָחיֵיץ?!
וְ ָהא ֲאנַן ְּתנַן:
ש ָרה ְט ָפ ִחים ְ -מ ָע ְר ִבין ׁ ְשנַ יִ ם וְ ֵאין ְמ ָע ְר ִבין ֶא ָחד" )עט!(.
" ַמ ְת ֵ ּבן ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲח ֵצרוֹ ת ָ ּגבוֹ ַּה ֲע ָ ׂ
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
לְ ִע ְניַן ְמ ִחי ָ ּצה כּ ו ֵּּלי ָעלְ ָמא לֹא ּ ְפלִ יגֵ י ְד ָהוְ יָא ְמ ִחי ָ ּצה,
ֲא ָבל לְ ִע ְניַן ֲחצִ ָיצה,
ִאי ַ ּב ּ ְטלֵ ּיה ָ -חיֵיץ,
וְ ִאי לֹא ַ ּב ּ ְטלֵ ּיה  -לֹא ָחיֵיץ.

רש"י
מתני'
חריץ .ארוך הוא ומפסיק על פני
החצר כולה:
ורחב ד' .טפחים דפחות מכאן
נוח לפסעו משפתו אל שפתו:
ואפילו מלא תבן וקש .לאו
סתימה היא דלא מבטיל ליה
התם דסופו ליטלו:
נתן עליו נסר .משפתו לשפתו
כעין גשר והוי כפתח:
שתי גזוזטראות .נסרין בולטין
משפת תקרת העלייה לרה''ר
וקורין לו אלדויי''ר }מעבר,
טיילת ,מרפסת{ ואם ישנן זו
אצל זו בשתי עליות של שני
דיורין ונתן נסר רחב ד' כמין
גשר מזו לזו הוי נמי פתח:
פחות מכאן .שאינו רחב:
גמ'
לא חייץ .לא סתים:
והתנן מתבן שבין שתי חצירות
כו' .גדיש של תבן וקתני מערבין
שנים אלמא חייץ:
לענין מחיצה .אע''ג דעתיד
ליטלו כל כמה דהוי התם
מחיצה היא דהא מפסיק מידי
דהוה אעביטין ואוכפות וכלי
בהמה דתנן בפרק קמא )דף
טו (:דמקיפין בהן:
אבל לענין חציצה .לחוץ בפני
אויר החריץ ולידון כסתום
דמשוית ליה כארעא:
אי בטליה .להדיא ואמר לא
שקילנא ליה מהכא בטיל ואי
לא לא:
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" ָמ ֵלא ָע ָפר ]אוֹ ְצרוֹ רוֹ ת ְ -מ ָע ְר ִבין ֶא ָחד וְ ֵאין ְמ ָע ְר ִבין ׁ ְשנַ יִ ם[.
וַ ֲא ִפילּ ּו ַ ּב ְס ָת ָמא?!
וְ ָה ְּתנַן:
" ַ ּביִ ת ׁ ֶש ִּמ ְ ּל ָאה ּו ֶּת ֶבן אוֹ ְצרוֹ רוֹ ת ו ִּב ְטלוֹ – ָ ּב ֵטל") 2אהלות טו ,ז(,
יטלוֹ " ִ -אין,
" ִ ּב ְּ
עט,א לֹא ִ ּב ּ ְיטלוֹ – לֹא!
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ָמאן ָּתנָא ָא ֳהלוֹ ת?
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ִהיא.
ִאי ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
ִא ּ ְיפכָ א ׁ ָש ְמ ִעינַן לֵ ּיה!
דְּ ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ֶּת ֶבן ,וְ ֵאין ָע ִתיד ְל ַפנּוֹ תוֹ ֲ -ה ֵרי הוּא ְס ַתם ָע ָפר ,ו ָּב ֵטל.
ָע ָפר ,וְ ָע ִתיד ְל ַפנּוֹ תוֹ ֲה ֵרי הוּא ִ ּכ ְס ַתם ֶּת ֶבן ,וְ לֹא ְ ּב ִטיל"!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב ַא ִסי:
ַמאן ָּתנָא ֵעירו ִּבין?
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ִהיא.
ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ָא ַמר:
טו ְּמ ָאה ַא ׁ ּ ַש ָ ּבת ָק ָר ֵמית?!
ַה ּנַח ִא ּיסוּר ׁ ַש ָ ּבת ,דַּ ֲא ִפילּ ּו ַא ְרנ ִָקי נ ִַמי ְמ ַב ּ ֵטל ִאינ ִׁיש.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ַ ּב ִית ַא ָח ִריץ ָקא ָר ֵמית?!
ְימ ּיה ָק ֵאי.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ָח ִריץ לְ ִמ ַיט ּי ֵ
ְימיה ָק ֵאי?!
ֶא ָּלא ַ ּביִת ,לְ ִמ ַיט ּי ֵ

2

במשנה במקור הנוסח שונה ,עיין כאן תוד"ה והתנן.
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רש"י
ואפילו בסתמא .דלא ידעינן אי
שקיל תו אי לא:
בית .שטומאת מת בתוכו
ומילאוהו עפר או צרורות
וביטלו מבוטל והוי טומאה
רצוצה שאין לה אהל לעצמה
ובוקעת ועולה עד לרקיע
והמאהיל על הגג טמא וכל
טומאה שאין לה אהל טפח
בוקעת ועולה עד הרקיע כדאמר
בברכות בפרק מי שמתו:
לא ביטלו .לא בטיל ואין
הטומאה בוקעת למעלה מן הגג
שיש לה אהל לעצמה:
רבי יוסי היא .משום דאיירי בה
רבי יוסי כדאמרינן לקמן נקיט
לה:
תבן .מלאוהו תבן ויודעין אנו
שאינו צריך לו מכל מקום לא
ביטלו בפירוש:
הרי הוא כסתם עפר .כעפר
שאין אנו יודעין אם עתיד
לפנותו אי לא דסתמיה בטיל
אלמא לר' יוסי עפר סתם בטיל
סתם תבן שאין אנו יודעין אם
יצטרך ליטלו לא בטיל:
עפר .ויודעין אנו שיפנהו דלאו
סתמא הוא:
הרי הוא כסתם תבן .שאין אנו
יודעין אם יפנהו אם לאו
דסתמא לא בטיל:
הנח איסור שבת .כגון מתני'
כיון דעפר אינו ניטל בשבת
סתמיה בטיל:
אפילו ארנקי .כיס מלא מעות
בטיל שם אבל תבן וקש ניטל
למאכל בהמה:
למיטיימיה קאי .הלכך סתם
עפר בטיל ליה ואפילו לרבנן:
בית למיטיימיה קאי .בתמיה:

20

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

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

 .276עט ,א
"נָ ַתן נֶ ֶסר ׁ ֶשרוֹ ַחב ַא ְר ָ ּב ָעה".
ָא ַמר ָר ָבא:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ׁ ֶש ָּנ ַתן לְ ָר ְחבּ וֹ ֲ ,א ָבל לְ ָא ְרכּ וֹ ֲא ִפילּ ּו ָּכל ֶשהוּא נ ִַמי,
ׁ ֶש ֲה ֵרי ִמ ֲיעטוֹ ֵמ ַא ְר ָ ּב ָעה.

"וְ ֵכן ׁ ְש ֵּתי ְ ּגזוּזְ ְט ָראוֹ ת זוֹ ְ ּכנֶ ֶגד זוֹ ".
ָא ַמר ָר ָבא:
ָהא דְּ ָא ְמ ַר ְּת" :זוֹ ׁ ּ ֶש ְ ּכנֶ ֶגד זוֹ " ִ -אין,
זוֹ ׁ ֶשלּ א ְּכ ֶנגֶ ד זוֹ  -לֹא,
זוֹ לְ ַמ ְעלָ ה ִמזּוֹ – נ ִַמי,
לשה,
לֹא ָא ַמ ַרן ֶא ָּלאְּ :כ ׁ ֶש ּי ֵׁש ֵ ּבין זֶ ה לָ זֶ ה ׁ ְש ׁ ָ
לשה  -גְ זוּזְ ְט ָרא ֲעקו ָּּמה ִהיא.
ֲא ָבל ֵאין ֵ ּבין זֶ ה לָ זֶ ה ׁ ְש ׁ ָ

רש"י
לא שנו .דבעי נסר ד':
אלא שנתנו לרחבו .ארכו של דף
לרוחב החריץ משפה לשפה כעין
גשר:
אבל לארכו .שנתן לארכו של
חריץ דף ד' אורך על גבי יתדות
אצל שפתו סתם קצת רוחב
החריץ ומיעטו מד':
אפילו כל שהוא .שהיתה דף
קצרה אפילו אינה אלא כאצבע
הרי מיעטו לרוחב החריץ
מארבעה במשך מדת הפתח
ומתני' רחב ד' תנן:
זו שלא כנגד זו .שהיתה זו
בולטת לרה''ר יותר מחברתה
לא סגי להו בנסר ארבעה:
אין בין זו לזו ג' .אין רחוקה זו
מזו שלשה:
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ִמ ְׁשנָה
ש ָרה ְט ָפ ִחים  -ו ְּמ ָע ְר ִבין ׁ ְשנַ יִ ם וְ ֵאין ְמ ָע ְר ִבין ֶא ָחד.
ַמ ְת ֵ ּבן ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲח ֵצירוֹ תּ ָ ,גבוֹ ַּה ֲע ָ ׂ
ֵאלּ וַּ ,מ ֲא ִכ ִילין ִמ ָ ּכאן ,וְ ֵאלּ וַּ ,מ ֲא ִכ ִילין ִמ ָ ּכאן.
ש ָרה ְט ָפ ִחים ְ -מ ָע ְר ִבין ֶא ָחד ,וְ ֵאין ְמ ָע ְר ִבין ׁ ְשנַ ים.
נִ ְת ַמ ֵעט ַה ֶּת ֶבן ֵמ ֲע ָ ׂ

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ו ִּבלְ ַבד ׁ ֶשלּ א ִי ֵּתן לְ תוֹ ְך קו ּ ָּפתוֹ וְ י ֲַאכִ יל.
וּלְ אוֹ ְק ֵמי ׁ ָש ֵרי?!
וְ ָה ָא ַמר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ַמ ֲע ִמיד ָא ָדם ֶאת ְ ּב ֶה ְמ ּתוֹ ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֲע ָׂש ִבים ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ֵאין ָא ָדם ַמ ֲע ִמיד ֶאת ְ ּב ֶה ְמ ּתוֹ ַעל ַ ּג ֵ ּבי מו ְּקצֶ ה ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת!
דְּ ָק ֵאים לָ ּה ְ ּב ַא ּ ָפ ּה ,וְ ָאזְ לָ ה וְ ָאכְ לָ ה.
"וְ לֹא י ִֵּתן לְ תוֹ ְך קו ּ ָּפתוֹ ֶּת ֶבן"?!
וְ ָה ַת ְניָא:
" ַ ּביִ ת ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲח ֵצירוֹ ת ו ִּמ ְיל ָאה ּו ֶּת ֶבן ְ -מ ָע ְר ִבין ׁ ְשנַ יִ ם וְ ֵאין ְמ ָע ְר ִבין ֶא ָחד.
זֶ ה נוֹ ֵתן ְלתוֹ ְך קו ּ ָּפתוֹ וְ יַ ֲא ִכיל ,וְ זֶ ה נוֹ ֵתן ְלתוֹ ְך קו ּ ָּפתוֹ וְ יַ ֲא ִכיל.
יהם ַאסו ִּרים.
נִ ְת ַמ ֵעט ַה ֶּת ֶבן ֵמ ֲע ָ ׂ
ש ָרה ְט ָפ ִחים ְ ׁ -שנֵ ֶ
שה?
יצד הוּא עוֹ ֶ ׂ
ֵ ּכ ַ
נוֹ ֵעל ֶאת ֵ ּביתוֹ  ,ו ְּמ ַב ֵּטל ֶאת ְר ׁשוּתוֹ  -הוּא ָאסוּר ,וַ ֲח ֵבירוֹ  -מו ָּּתר.
וְ ֵכן ַא ָּתה אוֹ ֵמרּ ְ ,בגוֹ ב ׁ ֶשל ֶּת ֶבן ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ְּתחו ֵּמי ׁ ַש ָ ּבת",
ְ
ָק ָתנֵי ִמ ַיהת" :זֶ ה נוֹ ֵתן ְלתוֹ ְך קו ּ ָּפתוֹ וְ יַ ֲא ִכיל ,וְ זֶ ה נוֹ ֵתן ְלתוֹ ך קו ּ ָּפתוֹ וְ יַ ֲא ִכיל"!
ָא ְמ ֵריּ ַ :ביִתֵּ ,כיוָ ן דְּ ִא ָּיכאִ 3ת ְק ָרהִּ ,כי ִמ ְיפ ִחית ִמינ ְַּכ ָרא לֵ ּיה ִמ ְּל ָתא.
ָהכָ א  -לֹא ִמינ ְַּכ ָרא לֵ ּיה ִמ ְּל ָתא.

3
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רש"י
מתני'
מתבן .גדיש של תבן ומפסיק על פני
רוחב כל החצירות:
מאכילין .מן התבן לבהמתן ולא
חיישינן דילמא ממעיט תבן מי'
דהויא לה חדא רשותא ואסרי
אהדדי ולא מסקי אדעתייהו
ומטלטלי בחצר להא לא חיישינן
דהא אפילו אימעיט אי לא הוי
מיעוט על פני עשר אמות ויותר לא
אסרי דהא עד עשר פיתחא הוי ואין
בהמה ממעטת כל כך באכילתה
בשבת אחד:
נתמעט התבן .על כל החצר .או
במשך י' אמות ועוד:
מערבין אחד .אם נתמעט בחול:
גמ'
שלא יתן .בידים לתוך קופתו דלמא
שקיל טובא וממעיט ליה מעשרה
וקא מטלטל בחצר האוסרת
במתניתין
דקתני
ומאכילין
שהבהמה באה ואוכלת והתם לא
חיישינן לדלמא ממעיט דבהמה קלי
קלי אכלה לישנא אחרינא לא יתן
לתוך קופתו משום דמוקצ' מאתמול
למחיצה זו:
ולאוקמי .בהמתו על התבן כדי
לאכול שרי ולא גזרינן דילמא שקיל
בידים וספי לה אלמא חמיר עליה
איסור דרבנן ולא עבר עליה:
והא א''ר חנינא מעמיד אדם את
בהמתו ע''ג עשבים .מחוברים
לאכול ולא חיישינן דלמא עקר
בידים ומאכיל לה דהא חמיר עליה
איסור שבת אבל איסור מוקצה קיל
ליה וחיישינן דלמא שקיל בידים
וספי לה ה''נ כיון דאיסורא דרבנן
הוא דאיכא ניחוש:
דקאים באפה .מתני' לאו דמוקים
לה עלה בידים אלא קאי באפה שלא
תלך במקום אחר ואיהי אזלה
ואכלה וכולי האי לא גזור רבנן:
בית שבין שתי חצירות .ושני בתים
משתי החצירות פתוחין לו:
כיצד הוא עושה .להתיר מיהת את
האחד נועל את ביתו הפתוח לאותו
בית ומבטל את רשותו ולקמן ]עמו'
ב'[ פריך תרתי למה לי נעילה
וביטול:
הוא אסור .להוציא מאותו בית
לחצר שלו שהרי ביטל רשותו וכל
הבית כחצר אחרת הוא:
בגוב שבין שני תחומי שבת .בור
רחב להכניס בו תבן ואם בין שני
תחומין הוא חציו בתחום עיר זו
וחציו בתחום עיר זו אלו נוטלין
ואוכלין מתוך תחומן ביום טוב וכן
אלו ואין חוששין שמא אלו יקחו מן
התחום השני:
כיון דאיכא תקרה .ניכר שגג הגדיש
מתרחק מן התקרה ואי מפחית
מעשרה רמי אנפשיה ופריש וללישנא
דמוקצה נמי אין אסור משום
מוקצה אלא מי' ולמטה דכל מעשרה
ולמעלה לאו צורת מחיצה היא אבל
מתני' דקאי מתבן בחצר ואין עליו
תקרה לא מינכרא מילתא:
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 .278עט ,א -ב
]" ַ ּביִ ת ֵ ּבין ׁ ְש ֵּתי ֲח ֵצירוֹ ת ו ִּמ ְיל ָאה ּו ֶּת ֶבן ְ -מ ָע ְר ִבין ׁ ְשנַ יִ ם וְ ֵאין ְמ ָע ְר ִבין ֶא ָחד.
זֶ ה נוֹ ֵתן ְלתוֹ ְך קו ּ ָּפתוֹ וְ יַ ֲא ִכיל ,וְ זֶ ה נוֹ ֵתן ְלתוֹ ְך קו ּ ָּפתוֹ וְ יַ ֲא ִכיל.
יהם ַאסו ִּרים.
נִ ְת ַמ ֵעט ַה ֶּת ֶבן ֵמ ֲע ָ ׂ
ש ָרה ְט ָפ ִחים ְ ׁ -שנֵ ֶ
שה?
יצד הוּא עוֹ ֶ ׂ
ֵ ּכ ַ
נוֹ ֵעל ֶאת ֵ ּביתוֹ  ,ו ְּמ ַב ֵּטל ֶאת ְר ׁשוּתוֹ  -הוּא ָאסוּר ,וַ ֲח ֵבירוֹ  -מו ָּּתר.
וְ ֵכן ַא ָּתה אוֹ ֵמרּ ְ ,בגוֹ ב ׁ ֶשל ֶּת ֶבן ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ְּתחו ֵּמי ׁ ַש ָ ּבת"[.
יהן ֲאסו ִּרין".
"נִ ְת ַמ ֵעט ַה ֶּת ֶבן ֵמ ֲע ָ ׂ
ש ָרה ְט ָפ ִחים ְ ׁ -שנֵ ֶ
ָהא ' ֲע ָׂש ָרה' ָ ׁ -ש ֵרי,
וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ִמ ְידלַ יָא ִּת ְק ָרה טו ָּבא.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה:
ְמ ִחי ּצוֹ ת ׁ ֶש ֵאין ַמ ִ ּגיעוֹ ת לַ ִּת ְק ָרה ׁ ְש ָמן ְמ ִחיצּוֹ ת!
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
לשה ָע ָׂשר ָח ֵסר ַמ ׁ ּ ֶשה ּו ָע ְס ִקינַן ,וְ ֶת ֶבן ֲע ָׂש ָרה.
ָהכָ א ּ ְ -ב ַביִת ׁ ְש ׁ ָ
וְ ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע ָא ַמר:
לשהְּ ,כלָ בוּד דָּ ֵמי.
עט,ב ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימא ְ ּב ַביִ ת ֲע ָׂש ָרה^ ,וְ ֶת ֶבן ׁ ִש ְב ָעה ו ַּמ ׁ ּ ֶשהוּ ,דְּ כָ ל ּ ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְש ׁ ָ
ש ָרה",
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַא ַ ּביֵי ַהיְינ ּו דְּ ָק ָתנֵיֵ " :מ ֲע ָ ׂ
ש ָרה"?
ֶא ָּלא לְ ַרב ה ּונָא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְ הוֹ ׁ ֻש ַעַ ,מאי " ֵמ ֲע ָ ׂ
ִמ ּתוֹ ַרת ֲע ָׂש ָרה.
יהן ֲאסו ִּרין".
" ׁ ְשנֵ ֶ
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּה :דִּ יו ִּרין ַה ָ ּב ִאין ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ֲאסו ִּרין.
דִּ לְ ָמא דְּ ִא ְימ ַעט ֵמ ֶא ְתמוֹ ל.

שה נוֹ ֵעל ֶאת ֵ ּביתוֹ ו ְּמ ַב ֵּטל ֶאת ְר ׁשוּתוֹ ".
יצד הוּא עוֹ ֶ ׂ
" ֵ ּכ ַ
ַּת ְר ֵּתי?!
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
אוֹ נוֹ ֵעל ֶאת ֵ ּביתוֹ ,
אוֹ ְמ ַב ּ ֵטל ֶאת ְר ׁשוּתוֹ .
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵאי ָמא:
לְ עוֹ לָ ם ַּת ְר ֵּתי,
ֵּכיוָ ן דְּ ָד ׁש ֵ ּב ּיה ָא ֵתי לְ ַטלְ טוֹ לֵ י.

"הוּא – ָאסוּר ,וַ ֲח ֵבירוֹ  -מו ָּּתר".
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!

רש"י
מחיצות.
מינה
שמעת
המפסיקות בבית ואין מגיעות
לתקרה שמן מחיצות ותיובתא
דמאן דאמר בפרק הדר )לעיל
דף עב (.גבי ה' חבורות ששבתו
בטרקלין דבמחיצות י' שרו ב''ה
ומשום דאין מגיעות לתקרה לא
מפלגי דיורין:
תבן שבעה ומשהו .ולקמן פריך
הא נתמעט מעשרה קתני:
שניהן אסורין .לעיל קאי דקתני
נתמעט התבן מעשרה אסרי
אהדדי:
שמע מינה דיורין הבאין בשבת.
כי הכא דאמש לא היו דיורין
אלו שולטין מן התבן והלאה
ועכשיו הן שולטין בכל הבית:
אסורין .ולא אמר שבת הואיל
והותרה הותרה ופלוגתא היא
בפ''ק )דף יז (.גבי שיירא
שחנתה בבקעה:
או נועל את ביתו .דגלי דעתיה
והיינו
מהכא
דאסתלק
ביטוליה:
ואיבעית אימא לעולם תרתי.
ולענין היתר חבירו בחדא סגי
ומיהו לדידיה בעי למיעבד
הרחקה דלא ליתי לטלטולי
והוא הדין דסבירא ליה להאי
תנא בכל מבטלי רשות דבעי
לנעול:

מסכת עירובין פרק ז' – ַ
"חלּוֹן"
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רש"י

לֹא ,צְ ִריכָ א דַּ ֲה ַדר ִא ָיד ְך ,ו ַּב ּ ֵטיל לֵ ּיה לְ ַח ְב ֵר ּיה.
וְ ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ ֵאין ְמ ַב ּ ְטלִ ין ,וְ חוֹ זְ ִרין ו ְּמ ַב ּ ְטלִ ין.

"וְ ֵכן ַא ָּתה אוֹ ֵמר ְ ּבגוֹ ב ׁ ֶשל ֶּת ֶבן ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְשנֵ י ְתחו ֵּמי ׁ ַש ָ ּבת".
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
לֹא ,צְ ִריכָ א לְ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא דְּ ָא ַמר:
ְיתא.
ְּתחו ִּמין דְּ אוֹ ַרי ָ
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא :לִ יגְ זוֹ ר דִּ לְ ָמא ָא ֵתי לְ ִא ְיחלוֹ ֵפי
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

לא צריכא אלא דהדר .האי
מקבל רשותו ובטיל ליה
רשותיה להאי מבטל לאחר
שעשה צרכיו:
פשיטא .מאי אולמיה דתחומין
מחצירות הא והא דרבנן היא:
דרע''ק .במסכת סוטה בפרק
כשם )דף כז:(.
מהו דתימא ניגזור דלמא אתי
לאיחלופי .וליקח מתחום שאינו
שלהן וקא עברי אדאורייתא:
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 .279עט ,ב – פ ,א
ִמ ְׁשנָה
יצד ִמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפין ְ ּב ָּמבוֹ י?
ֵ ּכ ַ
יח ֶאת ֶה ָח ִבית ,וְ אוֹ ֵמרֲ :ה ֵרי זוֹ ְל ָכל ְ ּבנֵ י ָמבוֹ י,
ַמ ִ ּנ ַ
ו ְּמזַ ֶ ּכה ָל ֶהם ַעל יְ ֵדי ְבנוֹ ו ִּב ּתוֹ ַה ְ ּגדוֹ ִלים,
וְ ַעל יְ ֵדי ַע ְבדּ וֹ וְ ׁ ִש ְפ ָחתוֹ ָה ִע ְב ִרים,
וְ ַעל יְ ֵדי ִא ׁ ְש ּתוֹ .
ֲא ָבל ֵאינוֹ ְמזַ ֶ ּכה לֹא ַעל יְ ֵדי ְבנוֹ ו ִּב ּתוֹ ַה ְ ּק ַט ִ ּנים,
וְ לֹא ַעל יְ ֵדי ַע ְבדּ וֹ וְ ׁ ִש ְפ ָחתוֹ ַה ְ ּכנַ ֲענִ ים,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשיָ ָדם ְ ּכיָ דוֹ .

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
ְ
ָח ִבית ׁ ֶשל ׁ ִש ּיתו ֵּפי ְמבוֹ אוֹ ת  -צָ ִריך לְ ַהגְ ִ ּב ַּיה ִמן ַה ַ ּק ְר ַקע ֶט ַפח.
ָא ַמר ָר ָבא:
ָהנֵי ַּת ְר ֵּתי ִמ ֵּיליָ ,ס ֵבי דְּ פו ְּמ ַ ּב ִד ָיתאָ ,א ְמ ִרינְהוּ:
ֲח ָדא ָ -הא.
ִא ָיד ְך ַ -ה ְמ ַקדֵּ ׁשִ ,אם ָט ַעם ְמלֹא לוּגְ ָמיו  -יָצָ א,
וְ ִאם לָ או  -לֹא יָצָ א.
ָא ַמר ַרב ֲח ִב ָיבא:
ָהא נ ִַמי ָס ֵבי דְּ פו ְּמ ַ ּב ִד ָיתא ָא ְמ ִרינְה ּו:
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
עוֹ ִׂשין ְמדו ָּרה לְ ַח ּיָה ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ָסבוּר ִמי ּנָה לְ ַח ּיָה – ִאין,
לְ חוֹ לֶ ה  -לֹא.
ִ ּבימוֹ ת ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים – ִאין,
ִ ּבימוֹ ת ַה ַח ָּמה  -לֹא.
ִא ְית ַמר ָא ַמר ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ָא ִבין ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ִה ִ ּקיז דָּ ם וְ נִצְ ַט ּנֵן  -עוֹ ִׂשין לוֹ ְמדו ָּרה ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
וַ ֲא ִפלּ ּו ִ ּב ְתקו ַּפת ַּת ּמוּז.

פ,א

ָא ַמר ַא ֵמ ַימר:
ָהא נ ִַמי ָס ֵבי דְּ פו ְּמ ַ ּב ִד ָיתא ָא ְמ ִרינְה ּו:
דְּ ִא ְית ַמר:
ֵאיזוֹ ִהיא ֲא ׁ ֵש ָירה ְס ָתם?
ָא ַמר ַרב:
ָּכל ׁ ֶשכּ וֹ ָמ ִרין ׁשוֹ ְמ ִרין אוֹ ָת ּה^ ,וְ ֵאין טוֹ ֲע ִמין ִמ ּ ֵפירוֹ ֶת ָיה.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ּ
"ה ֵני ַּת ְמ ֵרי לְ ׁ ִשיכְ ָרא דְּ ֵבי נִיצְ ְר ֵפי דְּ ׁ ָשת ּו לֵ ּיה ְ ּביוֹ ם ַח ָגם".
ְּכגוֹ ן דְּ ָא ְמ ֵריָ :
ָא ַמר ָא ֵמ ַימר:
וְ ָא ְמר ּו לִ י ָס ֵבי דְּ ּפו ְּמ ַ ּב ִד ָיתא:
ִהלְ כְ ָתא ְּכוָ ֵות ּיה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל.
ֵמ ִיתי ֵבי:
יצד ִמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפין ַ ּב ָּמבוֹ י?
" ֵ ּכ ַ
ּ
יאים ָח ִבית ׁ ֶשל יַ יִ ן ,וְ ׁ ֶשל ׁ ֶש ֶמן ,וְ ׁ ֶשל ְּת ָמ ִרים וְ ׁ ֶשל ְגרוֹ ְגרוֹ ת ,וְ ׁ ֶשל ׁ ְש ָאר ִמינֵ י ֵפירוֹ ת.
ְמ ִב ִ

רש"י
מתני'
מניח את החבית .משלו אם
ירצה:
ומזכה להן על ידי בנו ובתו.
ואומר להן קבלו חבית זו וזכו
בה לשם כל בני מבוי:
שידן כידו .ולא זכייה היא:
גמ'
צריך להגביה מן הקרקע.
כשהוא מזכה אותה להן דכל
כמה דמנחא ברשותיה לא הויא
זכייה והכי תני לה בתוספתא
)פ''ו( אם משלהן .אין צריך
לזכות ואם משלו השליח מגביה
מן הקרקע ואומר זכיתי לכם:
סבי דפומבדיתא .רב יהודה
פ''ק
בשילהי
וישיבתו
דסנהדרין:
מדורה .היסק גדול:
איזו היא אשירה סתם .אף על
גב דלא חזינן ליה דפלחוה
מחזקינן לה בהכי:
ואין טועמין מפירותיה .דאי
לאו דפלחוה לא הוו פרשי
מינה:
נצרפי .שם ע''ז שהיתה באותה
מדינה:

מסכת עירובין פרק ז' – ַ
"חלּוֹן"

ִאם ִמ ׁ ּ ֶשלוֹ ָצ ִר ְ
יך ְלזַ כּ וֹ ת.
ְ
יע.
וְ ִאם ִמ ׁ ּ ֶש ָל ֶהן ָצ ִריך ְלהוֹ ִד ַ
יה ִמן ַה ַ ּק ְר ַקע ַמ ׁ ּ ֶשה ּו"!
ו ַּמ ְג ִ ּב ַּ
"מ ׁ ּ ֶשהוּ" נ ִַמי דְּ ָק ָא ַמר?
ַמאי ַ
ֶט ַפח.
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רש"י
צריך להודיע .אם חפצין בכך
שמא מקפידין בעירובין ואמר
)בפ''ק( המקפיד על עירובו אינו
עירוב שעינו צרה באותה פת
ליתן לחביריו אבל משלו אין
צריך להודיעו דזכין לו לאדם
שלא בפניו:
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ִא ְית ַמר:
ׁ ִש ּיתו ֵּפי ְמבוֹ אוֹ ת,
ַרב ָא ַמר:
ֵאין צָ ִר ְיך לְ זַ כּ וֹ ת.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
צָ ִר ְיך לְ זַ כּ וֹ ת.
ֵעירו ֵּבי ְתחו ִּמין,
ַרב ָא ַמר:
צָ ִר ְיך לְ זַ כּ וֹ ת.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ֵאין צָ ִר ְיך לְ זַ כּ וֹ ת.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ׁ ְשמו ֵּאל ָ -הכָ א ְּתנַן ,וְ ָהכָ א  -לֹא ְּתנַן.
ֶא ָּלא לְ ַרב ַמאי ַט ְע ָמא?

רש"י
הכא תנן .בעירובי חצירות
ומזכה להן:
הכא לא תנן .בעירובי תחומין
קתני לקמן )דף פב (.כיצד
משתתפין בתחומין וכו' .ולא
קתני ומזכה להן:
שהלכה לבית המרחץ .מבעוד
יום חוץ לתחום עירה וחשכה
לה ואסר לה לחזור:
ר' חייא בבלי היה כדאמרינן
במסכת סוכה )דף כ (.עלו ר'
חייא ובניו ויסדוה:
ואיבעיא להו גרסינן:
בריה דבת יעקב .אביו לא היה
הגון לפיכך לא הזכירו:
אקיף .הרבה עלי הדרך בשבילו:
וזיל אסולמא דצור .דרך מסילת
צור :ר' חייא קאי כרב בתחומין
וגבי חצירות טעמא דרב משום
דכיון דקאסר עליה גמר ומקני
ואין צריך זכייה ואע''ג דמתני'
פליגא עליה דרב רב תנא ופליג:

ַּת ּנ ֵָאי ִהיא.
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ַמ ֲע ֶׂשה ְ ּבכַ ָּלתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ֲעיָ א ׁ ֶש ָהלְ כָ ה לְ ֵבית ַה ֶּמ ְר ָחץ ,וְ ָח ׁ ְשכָ ה לָ ּה.
וְ ֵע ְיר ָבה לָ ּה ֲחמוֹ ָת ּה.
ו ָּבא ַמ ֲע ֶׂשה לִ ְפנֵי ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא וְ ָא ַסר.
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ַ ּב ְבלַ איָּ ,כל ָּכך ַא ָּתה ַמ ְח ִמיר ְ ּב ֵעירו ִּבין?!
ָּכך ָא ַמר ַא ָ ּבא :כּ ֹל ׁ ֶש ּי ֵׁש לְ ָך לְ ָה ֵקל ְ ּב ֵעירו ִּבין ָה ֵקל.
וְ ִא ַ ּב ֲעיָא לְ ה ּו:
ִמ ׁ ּ ֶשל ֲחמוֹ ָת ּה ֵע ְיר ָב ּה לָ ּהִ ,מ ׁ ּשוּם דְּ לֹא זִ ְּיכ ָתה לָ ּה.
אוֹ דִּ לְ ָמא ִמ ׁ ּ ֶש ָּל ּה ֵע ְיר ָבה לָ ּהּ ,ו ִמ ׁ ּשוּם דְּ ׁ ֶשלּ א ִמדַּ ְע ָּת ּה?
ָא ַמר לָ ֶהן ַההוּא ֵמ ַר ָ ּבנַן ,וְ ַר ִ ּבי י ֲַעקֹב ׁ ְש ֵמ ּיה:
לְ ִד ִידי ִמ ּ ַיפ ְר ׁ ָשא לָ ּה ִמי ֵּנ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִמ ׁ ּ ֶשל ֲחמוֹ ָת ּה ֵע ְיר ָבה ,ו ִּמ ׁשוּם דְּ לֹא זִ ְּיכ ָתה לָ ּה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ז ֵָירא לְ ַר ִ ּבי י ֲַעקֹב ְ ּב ָרה דְּ ַ ּבת י ֲַעקֹב:
ֵיה ֵמ ַרב ֲי ַעקֹב ַ ּבר ִא ִידי.
ִּכי ָמ ֵטית ָה ָתםַ ,א ִ ּקיף וְ זִ יל לְ סו ָּּל ָמא דְּ צוֹ ר ,ו ַּב ֲעיָה ִמי ּנ ּ
ֵיהִ :מ ׁ ּ ֶשל ֲחמוֹ ָת ּה ֵע ְיר ָבה ,ו ִּמ ׁ ּשוּם דְּ לֹא זִ ְּיכ ָתה לָ ּה ,אוֹ דִּ לְ ָמא ִמ ׁ ּ ֶשלָ ּה ֵע ְיר ָבה ,ו ִּמ ׁ ּשוּם דְּ ׁ ֶשלּ ֹא ִמדַּ ְע ָּת ּה?
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ָא ַמר לֵ ּיהִ :מ ׁ ּ ֶשל ֲחמוֹ ָת ּה ֵע ְיר ָבה לָ ּה ,ו ִּמ ׁ ּשוּם דְּ לֹא זִ ְּיכ ָתה לָ ּה.
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ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ְ
נ ְָק ִטינַןֶ :א ָחד ֵעירו ֵּבי ְתחו ִּמין ,וְ ֶא ָחד ֵעירו ֵּבי ֲחצֵ ירוֹ תֶ ,א ָחד ׁ ִש ּיתו ֵּפי ְמבוֹ אוֹ ת  -צָ ִריך לְ זַ כּ וֹ ת.
ָ ּב ֵעי ַרב נַ ְח ָמן:
ֵעירו ֵּבי ַת ְב ׁ ִשילִ ין  -צָ ִר ְיך לְ זַ כּ וֹ ת ,אוֹ ֵאין צָ ִר ְיך לְ זַ כּ וֹ ת?
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ו ַּמאי ִּת ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה?
לֹא ׁ ְש ִמ ַיע לֵ ּיה ָהא דְּ ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ַרב ַאדָּ א ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֵעירו ֵּבי ַת ְב ׁ ִשילִ ין צָ ִר ְיך לְ זַ כּ וֹ ת.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵ י:
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא דְּ לֹא ׁ ְש ִמ ַיע לֵ ּיה,
דְּ ִאי ׁ ְש ִמ ַיע לֵ ּיהַ ,מאי ִּת ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַא ּט ּו ֵעירו ֵּבי ְתחו ִּמין ִמי לֹא ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאלֵ :אין צָ ִר ְיך לְ זַ כּ וֹ ת,
וָ ָא ַמר ִאיה ּו :צָ ִר ְיך לְ זַ כּ וֹ ת?
ָהכִ י ָה ְש ָּתא?!
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ָה ָתם ּ ְפלִ יגֵ י ַרב ו ׁ ְּשמו ֵּאל,
וְ ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןְּ :כחו ְּמ ִרין דְּ ָמר ,וְ כִ י חו ְּמ ִרין דְּ ָמר,
ֲא ָבל ָהכָ אִ ,אי ִא ָיתא דִּ ׁ ְש ִמ ַיע לֵ ּיה ִמי ִא ָּיכא דְּ ַמאן דְּ ָפלִ יג?

27

רש"י
מי איכא למאן דפליג .מי
אשכחן דפליג איניש עליה:
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ַההוּא טו ְּרזִ ינָא דַּ ֲהוָ ה ְ ּב ׁ ֵש ְיבבו ֵּת ּיה דְּ ַר ִ ּבי ז ֵָירא,
ָא ְמר ּו לֵ ּיה :אוֹ גֵ יר לָ ן ְר ׁשו ְּת ָך  -לֹא אוֹ גִ יר לְ ה ּו.
ָאת ּו לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ז ֵָירא ָא ְמר ּו לֵ ּיהַ :מה ּו לְ ֵמיגַ ר ִמדְּ ֵב ְיתהוּ?
ָא ַמר לְ הוָּ :הכִ י ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה ְדגַ ְב ָרא ַר ָ ּבה ,ו ַּמ ּנ ּו? ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם ְמ ָע ֶר ֶבת ׁ ֶשלּ א ִמדַּ ְע ּתוֹ .
ַההוּא טו ְּרזִ ינָא דַּ ֲהוָ ה ְ ּב ׁ ֵש ְיבבו ֵּת ּיה דְּ ַרב יְהו ָּדה ַ ּבר אוֹ ׁ ַש ֲעיָא,
ָא ְמ ֵרי לֵ ּיה :אוֹ גַ ר לָ ן ְר ׁשו ְּת ָך  -לֹא אוֹ גַ ר לְ הוּ.
ָאת ּו לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב יְהו ָּדה ַ ּבר אוֹ ׁ ַש ֲעיָ אָ ,א ְמ ֵרי לֵ ּיהַ :מה ּו לְ ֵמיגַ ר ִמדְּ ֵב ְיתה ּו?
לֹא ֲהוָ ה ִ ּב ֵיד ּיה.
ָאת ּו לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ַמ ָּתנָ א,
לֹא ֲהוָ ה ִ ּב ֵיד ּיה.
ָאת ּו לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב יְהו ָּדה,
ָא ַמר לְ הוָּ :הכִ י ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם ְמ ָע ֶר ֶבת ׁ ֶשלּ א ִמדַּ ְע ּתוֹ .
ֵמ ִית ֵיבי:
יתו ָּפן ׁ ִש ּתוּף"!
יהן ֵ -אין ֵעירו ָּבן ֵעירוּב ,וְ ֵאין ׁ ִש ּ
"נָ ׁ ִשים ׁ ֶש ֵע ְירב ּו וְ נִ ׁ ְש ַּת ְּתפ ּו ׁ ֶשלּ א ִמדַּ ַעת ַ ּב ֲע ֵל ֶ
לֹא ַק ׁ ְשיָא:
ָהא  -דְּ ָא ַסר.
ָהא  -דְּ לּ א ָא ַסר.
ָהכִ י נ ִַמי ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא :דְּ ִאם ֵּכן ַק ׁ ְשיָא דִּ ׁ ְשמו ֵּאל ַא ִד ׁ ְשמו ֵּאל,
דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֶא ָחד ִמ ְ ּבנֵי ָמבוֹ י ׁ ֶש ָרגִ יל לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵּתף ִעם ְ ּבנֵי ָמבוֹ י ,וְ לֹא ִנ ׁ ְש ַּת ֵּתף,
ְ ּבנֵי ַה ָּמבוֹ י נִכְ נָ ִסין לְ תוֹ ְך ֵ ּביתוֹ וְ נוֹ ְטלִ ין ׁ ִש ּיתו ָּפן ִמ ֶּמ ּנ ּו ְ ּב ַעל ָּכ ְרחוֹ .
" ָרגִ יל" – ִאין,
ׁ ֶש ֵאין ָרגִ יל – לֹא.
ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
לֵ ָימא ְמ ַס ּיַיע לֵ ּיה:
"כּ וֹ ִפין אוֹ תוֹ ַל ֲעשׂוֹ ת ֶל ִחי וְ קוֹ ָרה ַל ָּמבוֹ י".
פ,ב ׁ ָשאנֵי ָה ָתם דְּ לֵ ָּיכא ְמ ִחיצּוֹ ת.
ישנָא ַא ֲח ִרינָא:
לִ ׁ ְ
ִמ ַ ּצד ׁ ָשאנֵי.
ִא ְת ַמר:
ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
עוֹ ִׂשין ,לֶ ִחי ֲא ׁ ֵש ָירה.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש ָא ַמר:
עוֹ ִׂשין ,קוֹ ָרה ֲא ׁ ֵש ָירה.
ַמאן דְּ ָא ַמר "קוֹ ָרה" ָּ -כל ׁ ֶש ֵּכן לֶ ִחי,
ו ַּמאן דְּ ָא ַמר "לֶ ִחי" ֲא ָבל קוֹ ָרה – לֹא,
ִּכ ּתו ֵּתי ִמכְ ַּתת ׁ ִשיעו ֵּר ּיה.

רש"י
טורזינא .נכרי היה ממונה על
כלי זיין העשויין לשמירת העיר
להלחם על הצרים ודר בעיר:
הא דאסר .על בני המבוי לא
בעינן דעתיה ומתניתין בדלא
אסר כגון חצר שבין שני
מבואות ורגילה עם זה ולא עם
זה:
הכי נמי מסתברא .דמודה
שמואל היכי דלא אסר:
ולא נשתתף .אינו רוצה ומתכוין
לאסור עליהן:
שאני התם דליכא מחיצות.
ומבוי מגולה הוא ואינו נוח
לשומרו הילכך כופין אותו אבל
להתיר בטלטול לעולם אימא לך
דבעינן דעת:
כ''ש לחי .דאין לו שיעור לרחבו
ועוביו:
אבל קורה .צריכה טפח לקבל
אריח ובריאה כדי לקבל אריח
והאי אשירה כיון דבעי שריפה
דכתיב )דברים יב( ואשריהם
תשרפון באש שיעורה לאו
שיעורא היא דכשרופה דמיא:

מסכת עירובין פרק ז' – ַ
"חלּוֹן"
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ִמ ְׁשנָה

נִ ְת ַמ ֵעט ָהאוֹ ֶכל – מוֹ ִסיף ,ו ְּמזַ ֶ ּכה .וְ ֵאין ָצ ִר ְ
יע.
יך ְלהוֹ ִד ַ
יהן – מוֹ ִסיף ,ו ְּמזַ ֶ ּכה ,וְ ָצ ִר ְ
יע.
יך ְלהוֹ ִד ַ
נִ ּתוֹ ְספ ּו ֲע ֵל ֶ
ַ ּכ ָּמה הוּא ׁ ִשיעו ָּרן?
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵהן ְמרו ִ ּּבין ְ -מזוֹ ן ׁ ְש ֵּתי ְסעוּדּ וֹ ת ְלכו ָ ּּלם,
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵהן מו ָּע ִטין ּ ַ -כ ְ ּגרוֹ ֶג ֶרת ְל ָכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ילת ֵעירוּב,
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםּ ִ :ב ְת ִח ַ ּ
ֲא ָבל ִ ּב ׁ ְשיָ ֵרי ֵעירוּב ּ ְ -ב ָכל ֶשהוּא.
וְ לֹא ָא ְמר ּו ְל ָע ֵרב ַ ּב ֲח ֵצירוֹ תֶ ,א ָ ּלא ְ ּכ ֵדי ׁ ֶשלּ א ְל ׁ ַש ַ ּכח ֶאת ַה ִּתינוֹ קוֹ ת.

ְ ּג ָמ ָרא
ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן?
ִאילֵ ָימא ְ ּב ִמין ֶא ָחד ַ -מאי ִא ְיריָא "נִ ְת ַמ ֵעט" ֲא ִפילּ ּו ָּכלָ ה נ ִַמי!
ֶא ָּלא ִ ּב ׁ ְשנֵי ִמינִין ֲ -א ִפילּ ּו נ ְִת ַמ ֵעט נ ִַמי לֹא!
דְּ ַת ְניָא:
" ָ ּכ ָלה ָהאוֹ ֶכל:
ִמ ִּמין ֶא ָחד ֵ -אין ָצ ִר ְ
יע,
יך ְלהוֹ ִד ַ
ִמ ׁ ּ ְשנֵ י ִמינִ ים ָ -צ ִר ְ
יע"!
יך ְלהוֹ ִד ַ
ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ִמ ִּמין ֶא ָחד.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ִמ ׁ ּ ְשנֵי ִמינִין.
" ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימאִ :מ ִּמין ֶא ָחד",
ַמאי "נִ ְת ַמ ֵעט"? נ ְִת ַמ ְט ֵמט.
"וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימאִ :מ ׁ ּ ְשנֵי ִמי ִנים",
ָּכלָ ה ׁ ָשאנֵי.
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רש"י
מתני'
נתמעט האוכל .משיעורו ולקמן
מפרש שיעורא במתני':
ואינו צריך להודיע .שהרי כולן
נתרצו בתחלה:
לדיורין
להודיע.
וצריך
שניתוספו אם דעתן בעירוב
וכגון שמערב משלהן וטעמא
פרישית לעיל ותרתי קתני
מוסיף ומזכה אם משלו מערב
וצריך להודיע אם משלהן
מערב :מרובין ומועטין מפרש
בגמרא:
שירי עירוב .שנתמעט משעורו:
כל שהוא .אין צריך להוסיף
]ורבי יוסי פליג את''ק[:
לא אמרו לערב בחצרות .לאחר
שנשתתפו:
אלא שלא לשכח .תורת עירובי
חצירות מהתינוקות הבאין
הלכך מקילינן ביה:
גמ'
במאי עסקינן .דקתני בנתמעט
אין צריך להודיע הא כלה לגמרי
צריך להודיע אם בא לערב:
במין אחד .שחוזר ומערב מן
המין הראשון:
מב' מינין .שעירב בשניה ממין
אחר:
צריך להודיע .וקא סלקא דעתך
והוא הדין לנתמעט:
נתמטמט .כלה לגמרי:
איבעית אימא מב' מינין .ודוקא
נקט נתמעט ודקא קשיא לך
מברייתא כלה שאני דברייתא
כלה דווקא נקט אבל נתמעט
אפילו מב' מינין אין צריך
להודיע:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
יהן מוֹ ִסיף ו ְּמזַ ֶ ּכה ]וְ ָצ ִר ְ
יע"[.
יך ְלהוֹ ִד ַ
"נִ ּתוֹ ְספ ּו ֲע ֵל ֶ
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ָא ַמר ַרב ׁ ֵשיז ְִבי ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
זֹאת אוֹ ֶמ ֶרתֲ :חלו ִּקין ָעלָ יו ֲח ֵב ָיריו ַעל ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
דִּ ְתנַן:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםּ ְ :ב ֵעירו ֵּבי ְתחו ִּמין,
ֲא ָבל ְ ּב ֵעירו ֵּבי ֲח ֵצירוֹ ת ְ -מ ָע ְר ִבין ֵ ּבין ָל ַד ַעת ו ֵּבין ׁ ֶשלּ א ָל ַד ַעת" )פא.(:
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא דַּ ֲחלו ִּקין!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאָ :הנֵי ִמ ֵּילי ְ ּב ָחצֵ ר ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְשנֵי ְמבוֹ אוֹ ת.
ֲא ָבל ָחצֵ ר ׁ ֶשל ָמבוֹ י ֶא ָחדֵ ,אי ָמא לֹא.
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

רש"י
זאת אומרת חלוקין כו' .דלא
תימא האי במה דברים אמורים
לפרושי אתי:
במה דברים אמורים .דצריך
דעת:
בעירובי תחומין .שמא אין נוח
לו לקנות כאן כדי להפסיד לרוח
שכנגדה:
פשיטא .דשמעינן מינה דחלוקין
דהא בעירובי חצירות נקיט
ואתי וקתני צריך להודיעו:
מהו דתימא .לעולם רבי יהודה
בההוא מפרש הוא ומתניתין
דהכא בחצר שבין שני מבואות
דלא ידעינן בהי ניחא ליה:
קמ''ל .רב שיזבי דשמיעא ליה
מרביה דבמבוי אחד עסקינן:

מסכת עירובין פרק ז' – ַ
"חלּוֹן"
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" ַ ּכ ָּמה הוּא ׁ ִשעוּרוֹ ?
] ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵהן ְמרו ִ ּּבין ְ -מזוֹ ן ׁ ְש ֵּתי ְסעוּדּ וֹ ת ְלכו ָ ּּלם,
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵהן מו ָּע ִטין ּ ַ -כ ְ ּגרוֹ ֶג ֶרת ְל ָכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד[.
ַּכ ָּמה הוּא " ְמרו ִ ּּבין"?
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ׁ ְשמוֹ נֶה ֶע ְׂש ֵרה ְ ּבנֵי ָא ָדם.
ׁ ְשמוֹ נֶה ֶע ְׂש ֵרה ,וְ ת ּו לֹא?
ֵא ָימאִ :מ ׁ ּ ְשמוֹ נָה ָע ָׂשר וְ ֵאילָ ְך.
ּו ַמאי ׁ ְשנָא " ׁ ְשמוֹ נָה ָע ָׂשר" דְּ נ ַָקט?
ָא ַמר ַרב ִיצְ ָחק ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהו ָּדה:
ֵיה דְּ ַא ָ ּבא:
לְ ִד ִידי ִמ ַיפ ְר ׁ ָשא לִ י ִמי ּנ ּ
כּ ֹל ׁ ֶש ִאילּ ּו ְמ ַח ְּלקוֹ לִ ְמזוֹ ן ׁ ְש ֵּתי ְסעוּדּ וֹ ת ֵ ּבי ֵנ ֶיהן וְ ֵאין ַמ ַ ּג ַעת ְ ּגרוֹ גֶ ֶרת לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵ -הן ֵהן ְמרו ִ ּּבין,
וְ ַס ִ ּגי ִ ּב ְמזוֹ ן ׁ ְש ֵּתי ְסעוּדּ וֹ ת.
וְ ִאי לֹא ֵ -הן ֵהן מו ָּע ִטין נִינְה ּו.
וְ ַאגַ ב אוֹ ְר ֵח ּיהָ ,קא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דִּ ׁ ְש ֵּתי ְסעוּדּ וֹ ת ָהוְ יָיןְ ׁ ,שמוֹ נֶה ֶע ְׂש ֵרה ְ ּגרוֹ גְ רוֹ ת.
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רש"י
ותו לא .בתמיה כ''ש דטפי מהכי
הוו מרובין:
לדידי מיפרשא לי מיניה דאבא.
דלקולא קתני בזמן שהם
מרובים דגרוגרת דידהו הוי
יותר מב' סעודות סגי בב'
סעודות ולא בעינן גרוגרת לכל
חד וחד כשהן מועטים דלא מטי
גרוגרת דידהו לב' סעודות סגי
בגרוגרת לכל אחד ולקולא:
כל שאילו מחלק מזון ב'
סעודות ביניהן ואין גרוגרת לכל
א' .שיש בהן בני אדם יותר
ממנין גרוגרות של שתי סעודות
מרובין נינהו ותנן במתני' דלא
בעי כגרוגרת לכל אחד אלא
כשיש בו מזון שתי סעודות סגי:
ואי לא .שאין מנינם רב כמנין
גרוגרות של שתי סעודות לא
בעי שתי סעודות אלא כגרוגרת
לכל אחד היינו פירוש דמתניתין
ורב יהודה דנקט שמנה עשרה
ולא תנא כדאמרינן אגב אורחיה
דבעי לפרושי מתני' נקט
חושבנא ולאשמעינן דמזון שתי
סעודות הוו שמנה עשרה
גרוגרות:
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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ִמ ְׁשנָה
ַ ּבכּ ֹל ְמ ָע ְר ִבין ו ִּמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפין ,חוּץ ִמן ַה ַּמיִ ם ו ִּמן ַה ֶּמ ַלח,
יעזֶ ר.
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר:
ִ ּכ ָ ּכר הוּא ֵעירוּב,
ּ
וַ ֲא ִפלּ ּו ַמ ֲא ֶפה ְס ָאה ,וְ הוּא ְפרו ָּסה ֵ -אין ְמ ָע ְר ִבין ָ ּב ּה.
יסר ,וְ הוּא ׁ ָש ֵלם ְ -מ ָע ְר ִבין בּ וֹ .
ִ ּכ ָ ּכר ְ ּכ ִא ָּ

פא,א ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנִינָא ֲח ָדא זִ ְימנָא:
" ַ ּבכּ ֹל ְמ ָע ְר ִבין ו ִּמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפין ,חוּץ ִמן ַה ַּמיִ ם ו ִּמן ַה ֶּמ ַלח"!
ָּתנִינָא ֲח ָדא זִ ְימ ָנא:
" ַ ּבכּ ֹל ְמ ָע ְר ִבין ו ִּמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפין ,חוּץ ִמן ַה ַּמיִ ם ו ִּמן ַה ֶּמ ַלח"!
ָא ַמר ַר ָ ּבה:
לְ ַא ּפו ֵּקי ִמדְּ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַעְ ,ד ָא ַמר:
"כ ָ ּכר" – ֵאיןִ ,מ ִידי ַא ֲח ִרינָא – לֹא.
ִּ
"בכּ ֹל".
ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןּ ַ :
ֵא ִית ֵיב ּיה ַא ַ ּב ּיֵי:
"בכּ ֹל ְמ ָע ְר ִבין ֵעירו ֵּבי ֲח ֵצירוֹ ת,
ַּ
יתו ֵּפי ְמבוֹ אוֹ ת,
ו ַּבכּ ֹל ִמ ׁ ְש ַּת ְּת ִפין ׁ ִש ּ
וְ לֹא ָא ְמר ּו ְל ָע ֵרב ְ ּב ַפת ֶא ָ ּלא ְ ּב ָח ֵצר ִ ּב ְל ָבד"!
ַמאן ׁ ָש ְמ ַע ְּת לֵ ּיה דְּ ָא ַמרַ ּ :פת – ֵאיןִ ,מ ִידי ַא ֲח ִרינָא – לֹא?
ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע,
"בכּ ֹל"!
וְ ָק ָּתנֵיּ ַ :
ֶא ָּלא ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה:
לְ ַא ּפו ֵּקי ִמדְּ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ,דְּ ָא ַמר:
ׁ ְשלֵ ָימה – ֵאיןְ ּ ,פרו ָּסה – לֹא.
"בכּ ֹל".
ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןּ ַ :
"פרו ָּסה" ַמאי ַט ְע ָמא לֹא?
ּו ְ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ׁ ָשאוּל ָא ַמר ַר ִ ּבי:
ִמ ׁ ּשוּם ֵא ָיבה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ָר ָבא לְ ַרב ַא ׁ ּ ִשי:
ֵע ְירב ּו כּ ו ָּּלן ִ ּב ְפרוּסוֹ ת ַמהוּ?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ׁ ֶש ָּמא י ֲַחזוֹ ר דָּ ָבר לְ ִקלְ קוּלוֹ .

רש"י
מתני'
ככר .שלם:
מאפה סאה .שאפה סאה בככר
אחד ונטל ממנו מעט ושוייה
פרוסה אין מערבין בה וטעמא
מפרש בגמרא:
ככר .קטן כמדת איסר:
והוא שלם מערבין בו .ובלבד
שיהיו שם ככרות הרבה
כגרוגרת לכל אחד ואחד:
גמ'
לאפוקי מדר' יהושע דאמר פת
אין מידי אחרינא לא קא משמע
לן מתני' בכל .אפילו יין ופירות
ואי מההיא הוה אמינא התם
הוא דבעירובי תחומין עסקינן
והתם מודה רבי יהושע דליכא
למיחש משום איבה כי הכא
בעירובי חצירות דטעמא משום
איבה כדלקמן אבל בעירובי
חצירות אימא לא להכי הדר
תנייה גבי חצירות לישנא
אחרינא גרסינן לאפוקי מדר'
מאיר דאמר בפת אין במידי
אחרינא לא בפרק הדר )לעיל דף
עא (:קמ''ל בכל והיא היא:
איתיביה אביי בכל מערבין
עירובי חצירות גרסינן ובכל
משתתפין שיתופי מבוי .בין בפת
ובין ביין בין בשאר פירות:
ולא אמרו לערב בפת כו' .ובכל
מערבין דרישא הכי קאמר בכל
מיני פת מערבין עירובי
חצירות:
מאן שמעת ליה דאמר פת אין
מידי אחרינא לא רבי יהושע.
וללישנא אחרינא ר' מאיר:
וקתני בכל .אפת ומתניתין נמי
ממאי דבכל דתני אכל מילי
קאמר ולאפוקי מהא דר' יהושע
אתא דילמא בכל דקתני אפת
קאי כברייתא והכי קאמר בכל
מיני פת מערבין בחצירות
ומשתתפין במבוי בכל מילי חוץ
ממים ומלח:
אלא אמר רבה בר בר חנה .אי
איכא למימר דאפקא מתני'
מדרבי יהושע אסיפא דמלתא
פליגא דאמר פרוסה לא קא
משמע לן בכל:
משום איבה .שבאין לידי
מחלוקת שאומר אני נותן
שלימה ואתה פרוסה:
לקלקולו .זה פרוס וזה שלם:
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 .287פא ,א
ָא ָמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן ׁ ָשאוּל:
ִיטלָ ה ֵה ֶימ ָּנה ְּכ ֵדי ַח ָּל ָת ּה וּכְ ֵדי דִּ ּימו ָּע ּה ְ -מ ָע ְר ִבין לוֹ ָ ּב ּה.
נ ְּ
וְ ָה ַת ְניָא:
ימו ָּע ּה ְ -מ ָע ְר ִבין לוֹ ָ ּב ּה,
"כ ֵדי דִּ ּ
ְּ
ְ ּכ ֵדי ַח ָ ּל ָת ּה ֵ -אין ְמ ָע ְר ִבין לוֹ ָ ּב ּה"!
לֹא ַק ׁ ְשיָא:
ָהא ּ ְ -ב ַח ַּלת ַנ ְח ּתוֹ ם.
ָהא ּ ְ -ב ַח ַּלת ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת.
דִּ ְתנַן:
ש ִרים וְ ַא ְר ָ ּב ָעה.
" ׁ ִשיעוּר ַח ָ ּלה ֶ -א ָחד ֵמ ֶע ְ ׂ
ש ִרים וְ ַא ְר ָ ּב ָעה.
יסה ְל ִמ ׁ ְש ֵּתה ְ ּבנוֹ ֶ -א ָחד ֵמ ֶע ְ ׂ
ָהעוֹ ֶ ׂ
יסה ְלעצמוֹ ִ ,ע ָּ
שה ִע ָּ
שה ִל ְמכּ וֹ ר ַ ּב ׁ ּשוּק,
נַ ְח ּתוֹ ם ֶשהוּא עוֹ ֶ ׂ
ש ָתה ִל ְמכּ וֹ ר ַ ּב ׁ ּשוּק ֶ -א ָחד ֵמ ַא ְר ָ ּב ִעים ו ׁ ְּשמוֹ נָ ה".
וְ ֵכן ָה ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ָע ְ ׂ
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רש"י
חלתה.
תיקונו:
כדי דימועה .אם נדמעת שנפלה
תרומה בחולין ועשו ממנה ככר
זו ונטלו ממנה דימועה אחד
ממאה לתקנה:
חלת נחתום .קטנה היא ואין זה
חסרון:
אינו

חסרון

שזהו
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 .288פא ,א
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ְּת ָפ ָר ּה ְ ּב ִק ָיסם ְ -מ ָע ְר ִבין לוֹ ָ ּב ּה.
וְ ָהא ַּת ְניָא:
" ֵאין ְמ ָע ְר ִבין לוֹ ָ ּב ּה"!
לֹא ַק ׁ ְשיָא:
ָהא  -דִּ ִיד ַיע ִּת ְיפ ָר ּה,
ָהא  -לֹא י ְִד ַיע ִּת ְיפ ָר ּה.

רש"י
תפרה בקיסם .ככר שנפרסה
ותפר הפרוסות בקיסם ונראית
שלימה:
ידיע תיפרה .ניכר מקום
תפירתה והויא כפרוסה:
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 .289פא ,א
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ְמ ָע ְר ִבין ְ ּב ַפת אוֹ ֶרז ו ְּב ַפת דּ וֹ ַחן.
ָא ַמר ָמר עו ְּק ָבא:
ֵיה דְּ ָמר ׁ ְשמו ֵּאל:
לְ ִד ִידי ִמ ַיפ ְר ׁ ָשא לִ י ִמי ּנ ּ
ְ ּב ַפת אוֹ ֶרז ְ -מ ָע ְר ִבין,
ו ְּב ַפת דּ וֹ ַחן ֵ -אין ְמ ָע ְר ִבין.
ָא ַמר ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ָא ִבין ָא ַמר ַרב:
ְמ ָע ְר ִבין ְ ּב ַפת ֲע ָד ׁ ִשים.
ֵיה לְ כַ לְ ֵ ּב ּיה וְ לֹא ֲאכָ לָ ּה!
ִאינִי?! וְ ָהא ַה ִהיא דַּ ֲהוַ אי ִ ּב ׁ ְשנֵי דְּ ָמר ׁ ְשמו ֵּאל ,וְ ׁ ַשדְּ י ּ
ַה ִהיא דִּ ׁ ְש ָאר ִמינִים ָהוְ יָא,
דחן וְ כֻ ְּס ִמים") 4יחזקאל ד ,ט(.
דִּ כְ ִתיב" :וְ ַא ָּתה ַקח לְ ָך ִח ּ ִטין ּו ְ ׂ
ערים וּפוֹ ל וַ ֲע ָד ׁ ִשים וְ ַ
ש ִ
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ָא ַמר:
ַה ִהיא ְצל ּויָה ְ ּבצוֹ ַאת ָא ָדם ֲהוַ אי,
דִּ כְ ִתיב" :וְ ִהיא ְ ּב ֶגלְ לֵ י ֵצ ַאת ָה ָא ָדם ְּת ֻעגֶ נָ ה לְ ֵעינֵ ֶיהם") 5יחזקאל ד ,יב(.
שעוֹ ִרים ּתאכְ לֶ ָּנה" )יחזקאל ד ,יב(?
ַמאי "וְ ֻעגַ ת ְ ׂ
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
לְ ׁ ִשיעו ִּרים.
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ָא ַמר:
ֲע ִר ָיב ָת ּהַּ ,כ ֲע ִר ַיבת ְׂשעוֹ ִרים ,וְ לֹא ַּכ ֲע ִר ַיבת ִח ּ ִטים.

דחן וְ כ ּ ְֻס ִמים ונתת אותם בכלי אחד ועשית אותם לך ללחם
ערים וּפ ֹול ַו ֲע ָד ׁ ִשים וְ ַ
וְ ַא ָּתה ַקח לְ ָך ִח ּ ִטין ּו ְׂש ִ
5
ֵיהם
ועוגת שעורים תאכלנה וְ ִהיא ְ ּבגֶלְ לֵ י צֵ ַאת הָ ָא ָדם ְּתעֻ גֶ נָה לְ ֵעינ ֶ
4
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רש"י
דשאר מיני הוה .מינין הרבה
היו מעורבין בה דההיא ודאי
לאו פת היא דכתיב גבי יחזקאל
ואתה קח לך חטין וגו' וכתיב
)שם כד( לחם .אנשים לא תאכל
אלמא לאו לחם הוא:
ועוגת שעורים תאכלנה אמר רב
חסדא .האי שעורים לאו דווקא
דהא שאר מינין טובא הוו בה
אלא לשיעורין תאכלנה במשקל
דרך רעבון ולא לשובע:
עריבתה כעריבת שעורין .מגונה
ולא יפה כתיקון עריבת חטים
שמייפה תיקון העוגה עגולה
ונאה:
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 .290פא ,א -ב
ִמ ְׁשנָה
נוֹ ֵתן ָא ָדם ָמ ָעה ַל ֶחנְ וָ נִ י וְ ַל ַ ּנ ְח ּתוֹ םּ ְ ,כ ֵדי ׁ ֶש ְ ּיזַ ֶ ּכה לוֹ ֵעירוּב,
יעזֶ ר.
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
לֹא זָ כ ּו לוֹ ָמעוֹ ָתיו.
פא,ב וּמוֹ ִדים ִ ּב ׁ ְש ָאר ָ ּכל ָה ָא ָדםֶ ׁ ,ש ָּזכ ּו לוֹ ָמעוֹ ָתיו.
ׁ ֶש ֵאין ְמ ָע ְר ִבין ָל ָא ָדם ֶא ָ ּלא ִמדַּ ְע ּתוֹ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםּ ְ :ב ֵעירו ֵּבי ְתחו ִּמין,
ֲא ָבל ְ ּב ֵעירו ֵּבי ֲח ֵצרוֹ ת ְמ ָע ְר ִבין ְל ַד ְע ּתוֹ וְ ׁ ֶשלּ א ְל ַד ְע ּתוֹ ,
ְל ִפי ׁ ֶשזָ ִכין ָל ָא ָדם ׁ ֶשלּ א ְ ּב ָפנָ יו ,וְ ֵאין ָח ִבין ָל ָא ָדם ׁ ֶשלֹא ְ ּב ָפנָ יו.

ְ ּג ָמ ָרא
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר?
ָהא לֹא ָמ ׁ ַש ְך!
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַא ָ ּבה ּו:
ֲע ָׂשאוֹ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ְּכ ַא ְר ָ ּב ָעה ּ ְפ ָר ִקים ַ ּב ׁ ּ ָשנָה.
דִּ ְתנַן:
ּ
" ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ְפ ָר ִקים ֵאלּ וּ:
יטין ֶאת ַה ַּט ָ ּבח ְ ּב ַעל ָ ּכ ְרחוֹ .
ַמ ׁ ְש ִח ִ
ֲא ִפלּ ּו ׁשוֹ ר ׁ ָשוֵ ה ֶא ֶלף דִּ ינָ ר ,וְ ֵאין ַללּ וֹ ֵק ַח ֶא ָ ּלא דִּ ינָ ר ֶא ָחד כּ וֹ ִפין אוֹ תוֹ ִל ׁ ְשחוֹ ט.
ְל ִפ ָיכ ְך ִאם ֵמת ֵ -מת ַללּ וֹ ֵק ַח" )חולין פג.(.
ָהא לֹא ָמ ׁ ַש ְך!
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ְ ּב ׁ ֶש ָּמ ׁ ַש ְך.
ִאי ָהכִ י ֵא ָימא ֵס ָיפא:
" ִ ּב ׁ ְש ָאר יְ מוֹ ת ַה ׁ ּ ָשנָ ה ֵאינוֹ ֵ ּכן.
ְל ִפ ָיכ ְךִ ,אם ֵמת ֵ -מת ַל ּמוֹ ֵכר",
ַא ַּמאי? ָהא ָמ ׁ ַש ְך!
ָא ַמר ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ִיצְ ָחק:
לְ עוֹ לָ ם ְ ּב ׁ ֶשלּ א ָמ ׁ ַש ְך,
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
ְ ּב ׁ ֶש ִ ּז ָּיכה לוֹ ַעל י ְֵדי ַא ֵחר.
ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ּ ְפ ָר ִקים ֵאלּ ּו דִּ זְ כוּת הוּא לוֹ  -זָ כִ ין לוֹ ׁ ֶשלּ א ְ ּב ָפנָיו.
ִ ּב ׁ ְש ָאר יְמוֹ ת ַה ׁ ּ ָשנָה ,דְּ חוֹ ב הוּא לוֹ ֵ -אין ָח ִבין לוֹ ֶא ָּלא ְ ּב ָפנָיו.
וְ ַרב ִאילָ א ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ּ ְפ ָר ִקים ֵאלּ ּו ֶה ֱע ִמיד ּו ֲחכָ ִמים דִּ ְב ֵר ֶיהם ַעל דִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
דְּ ַבר ּתוֹ ָרהָ :מעוֹ ת קוֹ נוֹ ת.
ו ִּמ ּ ְפנֵי ָמה ָא ְמר ּו ְמ ׁ ִשיכָ ה קוֹ נָה?
יאמר לוֹ ִ :נ ְׂש ְרפ ּו ִח ּ ֶיט ָיך ָ ּב ֲעלִ ָ ּייה.
ְ ּגזֵ ָירה ׁ ֶש ָּמא ַ

רש"י
מתני'
נותן אדם מעה לחנוני .שהוא מוכר
יין ודר עמו במבוי:
או לנחתום .מוכר ככרות ודר עמו
בחצר שיזכה לו בעירוב עם חבריו
אם יבואו בני המבוי לקחת ממך
ככר לעירוב או יין לשיתוף יהא לי
חלק בו:
לא זכו לו מעותיו .שאין מעות קונות
עד שימשוך ואפי' עירב החנוני הזה
לכל האחרים וזיכה גם לזה אינו
עירוב שהרי לא נתכוון לזכות לו
במתנת חנם כשאר מזכין בעירוב
אלא לקנות המעה והרי אינה קנויה
לו דכיון דמעות אינן קונות לא
סמכה דעתיה דהאי ולא הוי דעתיה
לאקנויי ונמצא מערב לו במעותיו
שלא מדעתו:
ומודין בשאר כל אדם .מפרש
בגמרא בעל הבית שאמר לו חברו
הילך מעה זו וזכה לי בעירוב והלך
וזיכה לו שקנה עירוב דהואיל ואין
בעל הבית רגיל למכור ככרות לא
נתכוון זה אלא לעשותו שליח ונעשה
כאומר לו ערב לי וגבי חנוני גופיה
אי א''ל ערב לי אמרינן בגמרא
דקני:
שאין מערבין לו לאדם אלא לדעתו.
הלכך גבי חנוני כי אמר ליה זכי לי
לא נתכוון אלא לקנות הימנו ולא
סמך עליו שיעשה שלוחו ומעות אינן
קונות ולא סמכה דעתיה נמצא
מערב לו שלא לדעתו אבל אם משך
ככר והניחו אצלו לכך שליח עשאו:
עירובי תחומין .חוב הוא לו שמפסיד
לצד האחר ושמא אינו נוח לו:
גמ'
בד' פרקים .דמתרץ ר' יוחנן לקמן
דהעמידו בהן חכמים דבריהם על
דין תורה דמעות קונות אף כאן מפני
תיקון שבת העמידו דבריהם על דין
תורה:
בד' פרקים אלו .בפ' אותו ואת בנו
בחולין )דף פג (.עיו''ט הראשון של
פסח ועיו''ט של עצרת וערב ר''ה
ועי''ט האחרון של חג וערב יוה''כ
בגליל:
ואין ללוקח .באותו השור אלא דינר
שנתן לו דינר מבעוד יום בשוה דינר
בשר:
אם מת .השור אבד הלוקח מה
שנתן:
אינו כן .אין משחיטין אותו על כרחו
ואם רצה טבח מחזיר לו את הדינר:
בשזיכה לו .טבח ללוקח בשור זה
שוה דינר ע''י אחר שמסר השור
לאחר ואמר לו זכה לו בו בשם פלוני
והוא לא עשאו שליח לאותו אחר
הזוכה בשבילו:
זכות הוא לו .להוציא מעות ולקנות
בשר שהכל דרכן בכך:
חוב הוא לו .שמוציא הוצאות:
דבר תורה מעות קונות .דכתיב
בפודה מן ההקדש )ויקרא ס( ונתן
הכסף וקם לו קל וחומר בלוקח מן
ההדיוט:
נשרפו חיטיך .שנתת לי מעות עליהן
הלכך מוקמינן להו ברשות מוכר כי
היכי דלימסר נפשיה עלייהו וניטרח
לאצולינהו:

מסכת עירובין פרק ז' – ַ
"חלּוֹן"
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"מוֹ ִדים ִ ּב ׁ ְש ָאר ָ ּכל ָה ָא ָדם".
ַמאן " ׁ ְש ָאר ָ ּכל ָה ָא ָדם"?
ָא ַמר ַרב:
ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת.
וְ כֵ ן ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת.
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ַנ ְח ּתוֹ ם,
ֲא ָבל ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת קוֹ נֶה.
וְ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ָמ ָעה,
ֲא ָבל ְּכלִ י קוֹ נֶה.
וְ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא דְּ ָא ַמר לוֹ  :זְ כֵ ה לִ י,
ֲא ָבל ָא ַמרָ :ע ֵרב לִ יָ ׁ ,שלִ ַיח ׁ ָשוְ י ֵּה וְ ָקנֵי.
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רש"י
אבל כלי .קנין סודר:
בעל הבית .פרישית טעמא
לעיל:
אלא דאמר זכה לי .דלא שוויה
שליח אלא כשאר מוכרין
דעלמא אבל אם אמר ערב לי
שליחא שוויה וסמכא דעתיה
דקיימא לן חזקה שליח עושה
שליחותו בפרק בכל מערבין
)לעיל ד' לב (.הלכך מערב
לדעתיה הוא:

38

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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" ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּרים ] ְ ּב ֵעירו ֵּבי ְתחו ִּמין,
ֲא ָבל ְ ּב ֵעירו ֵּבי ֲח ֵצרוֹ ת ְמ ָע ְר ִבין ְל ַד ְע ּתוֹ וְ ׁ ֶשלּ א ְל ַד ְע ּתוֹ "[.
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה,
וְ לֹא עוֹ ד ֶא ָּלא ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ׁ ּ ָשנָ ה ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ְ ּב ֵעירו ִּבין ֲהלָ כָ ה ְּכמוֹ תוֹ .
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ָחנָ א ַ ּבגְ דַּ ָּת ָאה לְ ַרב יְהו ָּדה:
ִיטל ּו קוֹ רוֹ ָתיו אוֹ לְ ָחיָיו?
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ָמבוֹ י ׁ ֶש ּנ ּ ְ
ָא ַמר לֵ ּיהּ ְ :ב" ֵעירו ִּבין" ָא ַמ ְר ִּתי לָ ְך,
וְ לֹא ִ ּב ְמ ִחיצּוֹ ת.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ָר ָבא לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
"הלָ כָ ה" ִמ ְּכלָ ל דִּ ְפלִ יגֵ י.
ֲ
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
"ב ֶּמה" ְ ּב ִמ ׁ ְשנ ֵָתנ ּו ֵאינוֹ ֶא ָּלא לְ ָפ ֵר ׁש דִּ ְב ֵרי ֲחכָ ִמים!
ימ ַתי" ּו ַ ּ
"א ָ
ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֵ
וְ לֹא ּ ְפלִ יגֵ י?!
וְ ָהא ֲאנַן ְּתנַן:
יהן מוֹ ִסיף ו ְּמזַ ֶ ּכה ,וְ ָצ ִר ְ
יע" )פ!(:
יך ְלהוֹ ִד ַ
"נִ ּתוֹ ְספ ּו ֲע ֵל ֶ
ָה ָתם ּ ְ -ב ָחצֵ ר ׁ ֶש ֵ ּבין ׁ ְשנֵי ְמבוֹ אוֹ ת.
וְ ָה ָא ַמר ַרב ׁ ֵשיז ְִבי ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת ֲחלו ִּקין ָעלָ יו ֲח ֵב ָריו ַעל ַר ִ ּבי יְהו ָּדה!
ֶא ָּלא,
פב,א ַ ּג ְב ָרא ַא ַ ּג ְב ָרא ָקא ָר ֵמית?!
ָמר ָס ַבר ְפלִ יגֵ י.
ו ָּמר ָס ַבר לֹא ּ ְפלִ יגֵ י.

רש"י
אמר שמואל אפילו במבוי
שניטלו קורותיו .בשבת דמיקל
בה ר' יהודה בפ' כל גגות ואמר:
מותרין לאותו שבת:
בעירובין .כל היכא דאיירי
בהלכות קניית עירוב:
גברא אגברא .דר' יהושע בן לוי
אדשמואל שמואל דאמר הלכה
סבר פליגי ור' יהושע סבר לא
פליגי:

מסכת עירובין פרק ז' – ַ
"חלּוֹן"
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ּגו ָּפא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
"ב ֶּמה" ְ ּב ִמ ׁ ְשנ ֵָתינ ּו ֵ -אינוֹ ֶא ָּלא לְ ָפ ֵר ׁש דִּ ְב ֵרי ֲחכָ ִמים".
ימ ַתי" ּו ַ ּ
"א ָ
ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֵ
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ימ ַתי"  -לְ ָפ ֵר ׁש,
"א ָ
ֵ
"ב ֶּמה"  -לַ ֲחלוֹ ק.
ַּ
ימ ַתי" לְ ָפ ֵר ׁש הוּא?!
"א ָ
וְ ֵ
וְ ָהא ְּתנַן:
יעית.
ש ֵחק ְ ּב ּקו ִ ּּב ָ ּיא ,ו ַּמ ְלוֶ ה ְ ּב ִר ִ ּ
"וְ ֵאלּ ּו ֵהם ַה ּ ְפסו ִּליםַ :ה ְמ ַ ׂ
יחי יוֹ נִ ים ,וְ סוֹ ֲח ֵרי ׁ ְש ִב ִ
יבית ,ו ַּמ ְפ ִר ֵ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ימ ַתי ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵאין לוֹ או ָּּמנוּת ֶא ָ ּלא ִהיא,
ֵא ָ
ֲא ָבל יֵ ׁש לוֹ או ָּּמנוּת כשרה ׁ ֶשלּ א ִהיאֲ -ה ֵרי זֶ ה ָ ּכ ׁ ֵשר" )סנהדרין כד.(:
ְיתא:
ָּתנֵי ֲעלָ ּה ְ ּב ָב ַרי ָ
"וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ֵ ּבין ׁ ֶש ֵאין לוֹ או ָּּמנוּת ֶא ָ ּלא ִהיא,
ו ֵּבין ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ או ָּּמנוּת ׁ ֶשלּ א ִהיא ֲ -ה ֵרי זֶ ה ּ ָפסוּל"!
ַה ִהיא  -דְּ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ָא ַמר ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן ִהיא.
דְּ ַת ְניָא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן:
ְלעוֹ ָלם ֵאין ֶא ָחד ֵמ ֶהם נָ זִ ירְ ,ל ִפי ׁ ֶש ֵאין נְ זִ ירוּת ֶא ָ ּלא ְל ַה ְפ ָל ָאה".
ַאלְ ָמאֵּ :כיוָ ן דִּ ְמ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה ִאי נָזִ ירִ ,אי לֹא נָזִ יר הוּא  -לֹא ְמ ׁ ַש ְע ֵ ּביד נ ְַפ ׁ ֵש ּיה.
ָהכָ א נ ִַמיֵּ ,כיוָ ן דְּ לֹא י ַָדע ִאי ָקנֵי ִאי לֹא ָקנֵי  -לֹא ָ ּג ַמר ו ַּמ ְקנֶה.

הדרן עלך חלון
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רש"י
הפסולין .לעדות דכולן גזלנין
מדבריהן הן דאסמכתא לא
קנייא ומגזל גזיל ליה:
בקוביא .בעירבון:
מפריחי יונים .אי תיקדמה יונך
ליוני:
סוחרי שביעית .דרחמנא אמר
לאכלה ולא לסחורה וזה
שחומד ממון לעבור עבירה על
הממון רשע הוא והתורה אמרה
אל תשת רשע עד )שמות כג(:
בזמן שאין להם אומנות אלא
היא .דקסבר ר' יהודה
אסמכתא שהוא נסמך על דעתו
שהוא ינצחנו ועל אותה
אסמכתא הוא מתנה קניא ולאו
גזלנין נינהו ופסולייהו לפי שאין
עסוקין בישובו של עולם דכיון
דאין מכירין ובקיאין בטורח
וצער בני אדם אינן חסין על
חבריהן מלהפסידן ממון:
וח''א כו' .קא ס''ד היינו ת''ק
אימתי
אלמא
דמתניתין
לחלוק:
ההיא .ברייתא משום ר''ט היא
דאמר אסמכתא לא קניא אבל
במתניתין לא פליג רבי יהודה
אדתנא קמא אלא מפרש
לטעמיה:
אין אחד מהן נזיר .שנים
שיושבין וראו אחד בא ואמר
אחד מהן הריני נזיר שזה נזיר
ואמר חבירו הריני נזיר שאין זה
נזיר:
להפלאה .שיהא נדרו מפורש על
הודאי ולא בתורת ספק אי נזיר
אותו הבא כנגדו:
אי קני .אי נצח:

