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  עירובין מסכת
  

  "ֵּכיַצד ִמְׁשַּתְּתִפין" – 'חפרק 
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  הדורה המעניקה חווית הצלחה מ
  מאהיבה את הגמרא על לומדיהו

  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  

    ''אם היו בני אדם מרגישים במתיקות התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם''
        (אור החיים הקדוש)(אור החיים הקדוש)(אור החיים הקדוש)(אור החיים הקדוש)

  
  

  

  יצא לאור על ידי 
  מודי ה'"עמותת "וכל בנייך לי

  

  "אפתש חשוון ח'

 סדורה א גמר
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    """"ִמְׁשַּתְּתִפיןִמְׁשַּתְּתִפיןִמְׁשַּתְּתִפיןִמְׁשַּתְּתִפין    ֵּכיַצדֵּכיַצדֵּכיַצדֵּכיַצד""""    ––––ח' ח' ח' ח' פרק פרק פרק פרק     עירוביןעירוביןעירוביןעירוביןמסכת מסכת מסכת מסכת 
        אאאא    פב,פב,פב,פב, .1

  

ָנה           ִמׁשְ

ִפין תְּ תַּ יַצד ִמׁשְ חּוִמין? ּבִ  ּכֵ   תְּ
יַח ֶאת ֶהָחִבית, ְואֹוֵמר:ַמ  ֵני ִעיִרי,   ּנִ   ֲהֵרי ֶזה ְלָכל ּבְ

ֵלךְ  ּיֵ    ,ְלֵבית ָהֵאֶבל    ְלָכל ִמי ׁשֶ
ה.  תֶּ ׁשְ   אֹו ְלֵבית ַהּמִ

ל ָעָליוְוכֹ יּבֵ ּקִ עֹוד יוֹ   :ל ׁשֶ ר,  -ם ִמּבְ   מּותָּ
ְך  ְחׁשַ תֶּ ֶ    ,ָאסּור  - ִמׁשּ

ְחׁשַ  תֶּ ֶ ֵאין ְמָעְרִבין ִמׁשּ   . ךְ ׁשֶ
  

ָמָרא              ּגְ

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
א ִלְדַבר ִמְצָוהֵאין ְמָעְרִבין    . ֶאלָּ

  
ַמע ָלן?    ַמאי ָקא ַמׁשְ

ֵניָנא:    ּתָ
ֵלְך ְלֵבית ָהֵאֶבל" ּיֵ ה ,ְלָכל ִמי ׁשֶ תֶּ ׁשְ   ! "אֹו ְלֵבית ַהּמִ
  

ֵתיָמא ָתא ָקָתֵני,  :ַמהּו ּדְ ִמלְּ   אֹוְרָחא ּדְ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
  

  רש"י
  מתי' 

כיצד משתתפין כו' וכל מי 
. לסמוך על שמקבל מבעוד יום

   עירוב זה ולילך מותר:
  

  גמ' 
. לא התירו חכמים אין מערבין

לצאת חוץ לתחום ע''י עירוב 
  אלא לדבר מצוה:
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        פב, אפב, אפב, אפב, א .2
ל ָעָליוָכ "וְ  יּבֵ ּקִ עֹוד יֹום   :ל ׁשֶ ר,  - [ִמּבְ   מּותָּ

ְך  ְחׁשַ תֶּ ֶ   ָאסּור.   - ִמׁשּ
ךְ  ְחׁשַ תֶּ ֶ ֵאין ְמָעְרִבין ִמׁשּ   ]."ׁשֶ

  
ּה  ְמַעּתְ ִמיּנָ ֵריָרה.  :ׁשָ   ֵאין ּבְ

ֵריָרה ּדְ  ָתא ְלַמְפֵרַע  -ִאי ֵיׁש ּבְ יְגֵלי ִמילְּ עֹוד יֹוםּדְ ּתִ   ֲהָוה ִניָחא ֵליּה!  ,ִמּבְ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
   ."הֹוִדיעּוהּו" ְו"לֹא הֹוִדיעּוהּו" ָקָתֵני

  
  

  ש"יר
הודיעוהו מבעוד יום ולא 

. הודיעוהו אע''פ הודיעוהו קתי
שלא תרצה מבעוד יום ותרצה 
משחשיכה אמרין הוברר 
שקודם זמן קיית עירוב דעתו 
לכך היה לא הודיעוהו עד 
שחשיכה מאי ברירה איכא הא 
לא הוה ידע דאיכא עירוב 

   דימא דעתיה עליה הואי:
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        בבבב- - - - פב, אפב, אפב, אפב, א .3
  : ַרב ַאִסיָאַמר 

ׁש  ן ׁשֵ ֵעירּוב ִאּמֹו.  -ָקָטן ּבֶ   יֹוֵצא ּבְ
  

  י: ֵמיִתיֵב 
ִריְך ְלִאּמֹו " ּצָ ֵעירּוב ִאּמֹו,  - ָקָטן ׁשֶ   יֹוֵצא ּבְ

ֵאין ָצִריְך ְלִאּמֹו  ֵע  - ְוׁשֶ   . "ירּוב ִאּמוֹ ֵאין יֹוֵצא ּבְ
ְווָנא:  י ַהאי ּגַ ה ּכִ י סּוּכָ ּבֵ   ּוְתַנן ַנִמי ּגַ

ֵאין ָצִריְך ְלִאּמֹו " ה -ָקָטן ׁשֶ ּסּוּכָ יב ּבַ    .(סוכה כח.) "ַחּיָ
ֵאין ָצִריְך ְלִאּמֹו?  ּה: ְוֵאיֶזהּו ָקָטן ׁשֶ   ְוָהֵויַנן ּבָ

ֵבי  יָאְמִרי ּדְ אי ַרּבִ   : ַיּנַ
ְפֶנה ְוֵאין ִא ּכֹ  ּנִ ְחּתוֹ ל ׁשֶ   .ּמֹו ְמַקּנַ

י ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   ָאַמר:  ׁשִ
יעֹור ּכֹ  ּנֵ א'ְוֵאינֹו קֹוֵרא ל ׁשֶ   . 'ִאיּמָ

  

א' ֲעָתךְ  'ִאיּמָ דֹוִלים, ַנִמי ָקרוּ  ?!ָסְלָקא ּדַ    !ּגְ
א ֵאיָמא: ּכֹ  יעֶאלָּ ּנֵ ָנתֹו ְוֵאינֹו קֹוֵרא ל ׁשֶ א'ֹור ִמׁשְ א', 'ִאיּמָ   . 'ִאיּמָ

  

ה?    ְוַכּמָ
ַבר כְּ  ע, ּכְ   ! ָחֵמׁש ַבר ַאְרּבַ
  

ֵריּה ָאַמר    פב,ב ַע ּבְ   : ַרב ִאיִדיּדְ  ַרב ְיהֹוׁשֻ
י ָקָאַמר  רֹום,  ַרב ַאִסיּכִ פֹון, ְוִאּמֹו ַלּדָ ֵעיֵרב ָעָליו ָאִביו ַלּצָ גֹון ׁשֶ   ּכְ

יּה ִניָחא ֵליּה.  ִאּמֵ ׁש ַנִמי ְבַצְווָתא ּדְ ר ׁשֵ   ֲאִפיּלּו ּבַ
  

  י: ֵמיִתיֵב 
ִריְך ְלִאּמֹו ָקָטן " ּצָ ֵעירּוב ִאּמֹו.  - ׁשֶ   יֹוֵצא ּבְ

ׁש  ן ׁשֵ   . "ַעד ּבֶ
א  יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ ר ִאיִדיּדְ ֵליָמא ּתֶ ַע ּבַ   !ַרב ְיהֹוׁשֻ

  
א יּוְבּתָ    .ּתְ

  
יּה  יּוְבּתֵ יֱהֵוי ּתְ   ַרב ַאִסי! ּדְ ֵליָמא ּתֶ

  
  ָאַמר ָלְך ַרב ַאִסי: 

ְכָלל.  -  ""ַעד   ְוַעד ּבִ
  

יֱה  יּה ֵליָמא ּתֶ יּוְבּתֵ יּדְ ֵוי ּתְ אי ְוֵריׁש ָלִקיׁש  ַרּבִ    ?ַיּנַ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ָמָתא -ָהא  ִאיֵתיּה ֲאבּוִהי ּבְ    .ּדְ
ָמָתאּדְ  -ָהא     .לֹא ִאיֵתיּה ֲאבּוִהי ּבְ

  
  

  רש"י
אמו  . עירבהיוצא בעירוב אמו

לעצמה ולא זיכתה לו בעירוב 
מוליכתו עמה דכגופה דמי 
דמסתמא דעתה עליה דלא סגי 

 ליה בלאו אמו:
. כלומר וכי ותן מי גבי סוכה

תימא בן שש צריך לאמו קרי ליה 
הא ליכא למימר דתן מי גבי 
סוכה כי האי גווא ופרשין התם 

   הי קטן צריך לאמו:
. מחכין ליה חייב בסוכה

ן:מדרב   
. כיון דלא קרי ואיו קורא אימא

   ההיא שעתא לאו צריך הוא:
ופרכין אימא סלקא דעתך גדול 

. כלומר לא משוית ליה מי קרי
אין צריך לאמו עד שיהא יעור 
משתו ולא יקרא אימא הא אי 
קרא אימא צריך לאמו משוית 

   ליה הא אפילו גדול דרכו בכך:
אלא כל שיעור משתו ואיו 

. דלא צוח עד מא אימאקורא אי
דאתיא לקמיה הוי איו צריך 

   לאמו:
   . בר כמה שי הוי:וכמה

. קרי ליה אין כבר ארבע כבר חמש
צריך לאמו כל חד לפום חורפיה 
אלמא מכי הוי בר חמש בעי 
לזכוייה וטפי מבר ד' לא קרי ליה 

  צריך לאמו דליפוק:
. ודאי כדאמרת בן אמר רב יהושע

בו עליו ורב ה' איו יוצא עד שיער
אסי מי בשעירבה אמו עליו 
קאמר וקמ''ל דאם עירב עליו 
אביו לרוח אחרת בתר אמו שדין 

. הא מיתיבי כו' עד בן שש ליה:
ליכא למימר בשערב עליו זה לכאן 
וזה לכאן דהא עד קתי דמשמע 
בן שה ובן שתים ושלש עד בן שש 
יוצא בעירוב אמו וכי היכי דבן 

כוי עירוב שה ובן שתים בלא זי
קאמר בן ד' ובן ה' מי בלא עירבו 
עליו קאמר וכי מי אמרין עד 
ולא עד בכלל הויא תיובתא דרב 
יהושע דתריץ דבן ה' צריך לזכות 

לימא תהוי תיובתיה  לו תיובתא:
. דעד ולא עד בכלל דרב אסי

 משמע ואיהו אמר אפילו בן שש:
לימא תיהוי תיובתיה דר' יאי 

גבי סוכה  . דמפרשיודריש לקיש
בר ארבע ובר חמשא קרי ליה אין 
צריך לאמו והכא תי יוצא בעירוב 
אמו ותיא לעיל דקטן שאיו 
 צריך לאמו איו יוצא בעירובה:
. הא דאיתיה לאבוה במתא

והתיוק כס ויוצא עמו לא קרי 
ליה צריך לאמו מבן ד' ולמעלה 
וברייתא בדליתיה לאבוה במתא 

מי לא מצי לש ויי הכי ורב יהושע
דהא כי אותבייה לרב אסי לעיל 
אם איתא דאית ליה לרב יהושע 
הא סברא הכי הוה משי ליה 
לדרב אסי בדליתיה לאבוה במתא 
וימא בדלא עירב שרי ואשמעין 

 רבותא:
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        בבבב    פב,פב,פב,פב, .4
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ים,   :ְמָעֵרב ָאָדם" ַטּנִ   ַעל ְיֵדי ְבנֹו ּוִבּתֹו ַהּקְ
ַנֲעִנים, ַעל ְיֵדי ַעְבּדֹו וְ  ְפָחתֹו ַהּכְ   ׁשִ

ן.  ּלא ְלַדְעתָּ ין ׁשֶ ן ּבֵ ין ְלַדְעתָּ   ּבֵ
ְפָחתֹו ָהִעְבִרים,   :ֲאָבל ֵאינֹו ְמָעֵרב   לֹא ַעל ְיֵדי ַעְבּדֹו ְוׁשִ

דֹוִלים,    ְולֹא ַעל ְיֵדי ְבנֹו ּוִבּתֹו ַהּגְ
ּתוֹ     ,ְולֹא ַעל ְיֵדי ִאׁשְ

ם ְעתָּ א ִמּדַ   . "ֶאּלָ
  

ְנָיא ִאיָדְך     :ּתַ
דֹוִלים,   :לֹא ְיָעֵרב ָאָדם"   ַעל ְיֵדי ְבנֹו ּוִבּתֹו ַהּגְ

ְפָחתֹו ָהִעְבִרים,    ְוַעל ְיֵדי ַעְבּדֹו ְוׁשִ
ּתוֹ     ,ְולֹא ַעל ְיֵדי ִאׁשְ

ן.  ְעתָּ א ִמּדַ   ֶאּלָ
ַנֲעִנים,   :ֲאָבל ְמָעֵרב הּוא ְפָחתֹו ַהּכְ   ַעל ְיֵדי ַעְבּדֹו ְוׁשִ

ים, ְוַעל ְיֵדי ְבנֹו ּוִבּתֹו  ַטּנִ   ַהּקְ
ן ּלא ְלַדְעתָּ ן ּוֵבין ׁשֶ ין ְלַדְעתָּ    ,ּבֵ

ָידֹו.  ָדן ּכְ ּיָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  

ֵעיְרבוּ  ן ׁשֶ ן  ,ְוכּוּלָ ן,  -ְוֵעיֵרב ֲעֵליֶהם ַרּבָ ל ַרּבָ   יֹוְצִאין ׁשֶ
ה,  ָ   חּוץ ִמן ָהִאׁשּ

כֹוָלה ִלְמחֹות ּיְ ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ
  
ה" ָ ָנא?  "ִאׁשּ   ַמאי ׁשְ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ָדֵמי ָלּה.  ה ְוָכל ּדְ ָ   ִאׁשּ

  
  

  ָאַמר ָמר: 
כֹוָלה ִלְמחֹות" ּיְ ֵני ׁשֶ ה, ִמּפְ ָ   . "חּוץ ִמן ָהִאׁשּ
  

ָמֵחי,    ַטְעָמא ּדְ
ְעָלּה ְד ָנְפָקא ּבִ  -ָהא ְסָתָמא     .ּבַ

  
א ם" :ָהא ָקָתֵני ֵריׁשָ ְעתָּ א ִמּדַ   , "ֶאּלָ

ָאְמִרי   ! : ִאיןַמאי ָלאו, ּדְ
  

  לֹא, 
א ַמאי  ם""ֶאּלָ ֲעתָּ יקּו.  ִמּדַ ּתִ ִאיׁשְ   ּדְ

ָאְמֵר    .: לֹאיְלַאּפּוֵקי ֵהיָכא ּדְ
  

ן" :ָהא ל ַרּבָ ׁשֶ ן יֹוְצִאין ּבְ ֵעיְרבּו ְוֵעיֵרב ֲעֵליֶהן ַרּבָ ן ׁשֶ   , ּוְסָתָמא הּוא, "ְוכּוּלָ
ה"ָקָתֵני: ְו  ָ לֹא ָנְפֵק  "חּוץ ִמן ָהִאׁשּ    !יּדְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ִעיְרבּו, ֵאין  יָון ׁשֶ ה. ּכֵ דֹול ִמּזֶ   ְלָך ִמיחּוי ּגָ

  רש"י
   . בשבילן:על ידן

   . לרוח אחרת:ועירב רבן עליהן
. מעבד עברי ובו אשה מאי שא
   ובתו הגדולים:

דאישתיקה ולרוח  .הא סתמא
 אחרת מי לא עירבה:
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        פב, בפב, בפב, בפב, ב .5
ָנה          ִמׁשְ

יעּורוֹ  ָמה הּוא ׁשִ    ?ּכַ
  

י ְסעּוּדֹות ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד.  תֵּ   ְמזֹון ׁשְ
ת, חֹול ְולֹא ְל ְמזֹונֹו ְל  ּבָ ַ   ׁשּ

ְבֵרי י ּדִ    . ֵמִאיר ַרּבִ
י    :אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

ת ְולֹא ְל ְל  ּבָ ַ    .חֹולׁשּ
ו ּוְ   ִנים ְלָהֵקל. ְוֶזה ָוֶזה ִמְתּכַ

י רֹוָקה ַרּבִ ן ּבְ   אֹוֵמר:  יֹוָחָנן ּבֶ
ר  ּכָ פִמּכִ יֹון, ּבְ ע ְסִאין ּבְ ֵמ ּוְנּדְ    ֶסַלע. ַאְרּבַ

י ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ
לֹ ָ ר ִמׁשּ ּכָ י ָידֹות ְלּכִ תֵּ ב. ׁש ְל ׁשְ   ּקַ

  

ע. ַב ְל  -ֶחְצָייּה    ִית ַהְמנּוּגָ
ִוּיָ  - ַוֲחִצי ֶחְצָייּה    . הִלְפסֹול ֶאת ַהּגְ

  

ָמָרא              ּגְ

י ְסעּודּות?  ּתֵ ה ְמזֹון ׁשְ   ְוַכּמָ
  

  : ַרבָאַמר  ְיהּוָדה ַרב ָאַמר
ְרָייָתא.  א ִאיּכַ י ִריְפּתָ ְרתֵּ   ּתַ

  
ר ַאֲהָבה א ּבַ   ָאַמר:  ַרב ַאּדָ

א.  יּתָ ּפִ א ְנַהר ּפָ י ִריְפּתָ ְרּתֵ   ּתַ
  

ֵריּה לְ  ַרב יֹוֵסףָאַמר ֵליּה    : ָרָבאּדְ  ַרב יֹוֵסף ּבְ
ַמאן ְסִביָרא ֵליּה? ֲאבוּ    ְך ּכְ

  
יכְּ     .ֵמִאיר ְסִביָרא ֵליּה  ַרּבִ
  

יּכְ  ֲאָנא ַנִמי   ֵמִאיר ְסִביָרא ִלי.  ַרּבִ
ִאי כְּ  יּדְ ִכיַח.  ַרּבִ י: ַרְווָחא ִלְבִסיָמא ׁשְ ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ָיא ָהא ּדְ   ְיהּוָדה, ַקׁשְ

  
  
  

  רש"י
  מתי' 

. ר' מאיר סבר מתכווין להקל
בשבת אכיל אייש טפי משום 
דבסים תבשיליה ואמרי אישי 
רווחא לבסימא שכיח ור' יהודה 
סבר כיון דבשבת סועד שלש 
סעודות איו אוכל הרבה בכל 

   סעודה:
ככר הלקוח מן החתום 

אין בפודיון כשמכרים ארבע ס
. השתא ס''ד חצי קב הוי בסלע

שתי סעודות כיצד ו' מעות 
לדיר מעה שתי פודיוין מצא 
דיר י''ב פודיוין מצא סלע 
מ''ח פודיוין וסאה ו' קבין לד' 
סאין כ''ד קבין הרי מ''ח חצאי 

   קבין חצי קב לפודיון:
. ממעט משיעור ואומר ר''ש

תשע סעודות יש לקב ודי 
ות של ככר של ג' לעירוב בב' יד

ככרות לקב מצאת ככר 
השלימה שלישית הקב וב' 

   ידותיה הוו שתי סעודות:
. סתמא היא חציה לבית המוגע

והכי קאמר חצי ככר השלימה 
ששיערו בה את העירוב ובין 
למר ובין למר לשהיית בית 
המוגע לטמא בגדים הכס 
טמא מיד דכתיב (ויקרא יד) 

וס והבא אל הבית יטמא אבל כב
בגדים לא אמרה בו עד שישהה 
כדי אכילה דכתיב (שם) והאוכל 
בבית יכבס את בגדיו ומוקמין 
לה בתורת כהים לשוהה כדי 
סעודה ואע''פ שלא אכל וחצי 
ככר זו הוי כדי אכילה אע''ג 
דלר''ש לעין עירובין הוי בככר 
ג' סעודות התם הוא דבשיעור 
העירוב תכווו כולן להקל אבל 

עודה קים להו לרבן שיעור ס
הכי ובעין שישהה בכדי אכילת 
חצי ככר זו והוא פרס דכוליה 
הש''ס על שם ששיעורה בפרוסה 

   כלומר בחצי ככר:
. האוכל לפסול את הגוייה

אוכלין טמאין כחצי פרס פסלה 
גוייתו מלאכול בתרומה 
ומדרבן הוא דאין אוכל מטמא 
אדם ורבן גזרו שהאוכלו יפסל 

יטבול כדאמר בתרומה עד ש
בפרק בתרא דיומא (דף פ:) הח 
   לטומאת גוייה דלאו דאורייתא:

  
  גמ' 

   . לר''מ ולר' יהודה קבעי:וכמה
. שושאין ריפתא איכרייתא

האכרים עמהם לשדה אכרים 
בוביי''ר,  :{בכתבי היד

} מהיגי שפירושו: רועי בקר
   שוורים:

. הוא מקום הר הר פפיתא
   פפא:

אי סבירא . מהך תאבוך כמאן
ליה בעירוב כר' יהודה או כר' 
מאיר דקי''ל בעירוב לכל אדם 
כדי מזוו ואם בא לשער בעצמו 

   באיזו ישער בשבת או בחול:
דאי כר' יהודה קשיא לי הא 
דאמרי אישי רווחא לבסימא 

. כלומר המעיים שכיח
מתרווחין לפות מקום לדבר 

  המתוק:
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י" רֹוָקא ַרּבִ ן ּבְ יֹון, ִמ [ אֹוֵמר: יֹוָחָנן ּבֶ פּוְנּדְ ר ּבְ ּכָ ֶסַלעֵמ ּכִ ע ְסִאין ּבְ   ]."ַאְרּבַ
  

ָנא:    ּתָ
ִוין" ְבֵריֶהן ִלְהיֹות ׁשָ   . "ּוְקרֹוִבים ּדִ
  

ֵמי?!   ִמי ּדָ
יּדְ  א - יֹוָחָנן  ַרּבִ ָתא ְלַקּבָ ע ְסעּוּדָ    ,ַאְרּבַ
יּדְ  ְמעֹון  ַרּבִ א!  -ׁשִ ָתא ְלַקּבָ ע ְסעּוּדָ ׁשַ   ּתְ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ִליׁש ַלֶחְנָוִניֵצא    .ֵמֶהן ׁשְ

  
י ְלָמר ְו  ּתֵ    ה,ָע ׁשְ ּתִ  -ַאּכַ

ית!  -ּוְלָמר    ׁשִ
  

ִאיָדְך  א ּכְ א ּדְ ֶאלָּ   ָאַמר: ּדְ ַרב ִחְסּדָ
  . ֶמֱחָצה ַלֶחְנָוִניֵצא ֵמֶהן 

  
י, ְלָמר  ּתֵ ע,  -ְוַאּכַ ׁשַ   ּתֵ

ְלָמר    ֵני! ְמ ּתַ  -ּוְ
  

ָקָאַמר ְבֵריֶהם" :ַהְינּו ּדְ ִוין ּוְקרֹוִבים ּדִ    ."ִלְהיֹות ׁשָ
  

ָיא  א ּדְ ַקׁשְ אַאְד ַרב ִחְסּדָ    !ַרב ִחְסּדָ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ָקא ָיִה  -ָהא  ִית ִציֵבי. ּדְ ַעל ַהּבַ   יב ּבַ
יֵבילֹא ָיִה ּדְ  -ָהא  ִית ּצִ ַעל ַהּבַ    .יב ּבַ

  
  
  

  רש"י
. דרבי יוחן בן ברוקא דבריהן

   רבי שמעון:ו
. רבי יוחן צא מהן שליש לחוי

בן ברוקה לא הזכיר חצי קב 
ששיער לך אלא בככר הלקוח מן 
החוי בפודיון והרי החוי 
משתכר בחצי קב שלקח 
בפודיון שליש ומוכר ב' שלישי 
חצי קב בפודיון ובהך שי 
שלישי אשמעין רבי יוחן 
דאיכא שתי סעודות הרי בחצי 

   ות:קב שלש סעוד
. עצים לאפות אין החוי ציבי

 משתכר אלא שליש:
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ע, ְל  - ֶחְצָייּה " ִית ַהְמנּוּגָ   ּבַ
יה ֲחִצי ֶחְצָייּה ִלְפסֹול ֶאתוַ  ִוּיָ    ."ַהּגְ
  

ָנא:    פג,א   ּתָ
א טּוְמַאת אֹוָכִלין -ַוֲחִצי ֲחִצי ֶחְצָיּה "   ."ְלַטּמֵ
  

יָדן  א ּדִ ֵני טּוְמַאת אֹוָכִלין?  -ְוַתּנָ   ַמאי ַטְעָמא לֹא ּתָ
  

ּום  יעּוַרְייהּו ַלֲהָדֵדיּדְ ִמׁשּ וּו ׁשִ   .לֹא ׁשָ
   

ַתְנָיא    :ּדְ
ָרס? " יעּור ֲחִצי ּפְ ה ׁשִ ּמָ   ּכַ

תֵּ    י ֵביִצים ָחֵסר ִקיְמָעא, ׁשְ
ְבֵרי  יּדִ    . ְיהּוָדה ַרּבִ

י   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ
י ֵביִצים ׂשֹוֲחקֹות.  תֵּ   ׁשְ

יֵער  יׁשִ י ֵביִצים ְועֹוד.  ַרּבִ תֵּ   ׁשְ
ה ְועֹוד?  ּמָ   ּכַ

יָצה ּבֵ ִרים ּבַ   . "ֶאָחד ֵמֶעׂשְ
  

י טּוְמַאת אֹוָכִלין ּבֵ    :ְוִאיּלּו ּגַ
ְנָיא    :ּתַ

י" יוְ  ָנָתן ַרּבִ   ָאְמרּו:  ּדֹוָסא ַרּבִ
ָתּה,  מֹוָה ְוִכְקִליּפָ ָאְמרּו ּכָ יָצה ׁשֶ ּבֵ   ּכַ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ָתּה  לֹא ְקִליּפָ מֹוָה ּבְ   . "ּכָ

  
אָאַמר  ּפָ ר ּפַ אָאַמר  ַרְפַרם ּבַ   : ַרב ִחְסּדָ

ְבֵרי  יזֹו ּדִ יְו  ,ְיהּוָדה ַרּבִ   . יֹוֵסי ַרּבִ
  ים: ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִר 

ֵביָצה ּוֶמֱחָצה ׂשֹוֲחקֹות.    ּכְ
  

  ?"ֲחָכִמים"ּוַמאן 
   

י רֹוָקה.  ַרּבִ ן ּבְ   יֹוָחָנן ּבֶ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

מּוִעיַנן    .ׂשֹוֲחקֹות ֲאָתא ְלַאׁשְ
  

  רש"י
וחצי חצי חציה לטמא טומאת 

. לרבי יוחן בן ברוקה אוכלין
כדאית ליה דהייו כביצה חסר 
רביע שהרי הוא שיער בככר של 
רובע קב כדאמר מחצה שכר 
לחוי מצא ככר בפודיון רובע 
קב והן ו' ביצים חציה ג' ביצים 

וחצי חציה ביצה  לבית המוגע
ומחצה לפסול את הגויה 
ולטומאת אוכלין ג' רביעי ביצה 
ולר''ש ששיער בככר מג' לקב 
ככר שלימה ח' ביצים חציה ד' 
חצי חציה ב' חצי חצי חציה 

   ביצה:
. לא דלא שוו שעורייהו להדדי

הויא שיעור טומאת אוכלין חצי 
שיעור פסול גוייה מצומצם אלא 

ומר יש שאומרים פחות ויש שא
   יותר:

. דתיא כמה שעור חצי פרס
   לפסול את הגוייה:

. בביצים קטים חסר קימעא
שיערוה ואליבא דר''ש דאמר 

   במתיתין ב' ביצים:
. סאה אחת שהובאה שיער רבי

לפיו ומצא למין קבין שבה 
יותר מכ''ד ביצים לקב דהייו 
לככר של שלישית הקב יותר 
מח' וחציה יותר על ד' וחצי 

ב' ביצים ועוד אחד מכ' חציה 
בביצה לכל ביצה דהייו לחצי 
פרס אחד מעשר בביצה תוספת 
ויש ששוין אחד ממ' בביצה 
ומפרשי לב' הביצים תוספת 
אחד ממ' ותו לא. והמדקדק 
בלשון הזה א''א להעמידו לקמן 

   ואי שיהן שמעתי:
. אלמא לא שוי כמוה וכקליפתה

לחצי שיעור דפסול גוייה דאי 
דה חסר קימעא בעי לרבי יהו

מיהוי ואי לרבי יוסי ביצה 
וקליפתה שוחקות בעי מיהוי 
ואי לרבי ועודות בעי דהייו 

   טפי:
. מי זוטר טפי בלא קליפתה

אפילו מפלגי שיעוריה דחצי 
   פרס דרבי יהודה:

. הך ברייתא זו דברי ר' יהודה
   דחצי פרס דלעיל:

. ואוקימא ר' יוחן בן ברוקה
רובע הקב ו' אליביה דבככר של 

ביצים שיעור לעירוב חציה ג' 
   חצי חציה ביצה ומחצה:

. דהא רב חסדא גופיה פשיטא
הכי אוקמא לעיל צא מהן 

    מחצה לחוי:
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        פג, אפג, אפג, אפג, א .8
י ֲאָתא  יִמיּכִ   ָאַמר:  ַרב ּדִ

ר ּבֹוְניֹוס ְל  יּגֵ יׁשִ קֹוְנִדיס ִמן ַנאּוָסא.  ַרּבִ   מֹוְדָיא ּדְ
יֵע  יר ְוׁשִ יִעין.  ַרּבִ ֵרה ּבֵ ַבע ֶעׂשְ   ָמאָתן ּוׁשְ

  
ֵהיָכא?    ָהא ְסָאה ּדְ

ִרית ּדְ ִאי  ע ָהְוָיא -ִמְדּבָ ִעין ְוַאְרּבַ    !ֵמָאה ַאְרּבָ
ְלִמיתִד ְוִאי  לׁש ָהְוָיא - ְירּוׁשַ ְבִעין ְוׁשָ    !ֵמָאה ְוׁשִ
ַבע ָהְוָיין! ָמאָתן וְ  - ִציּפֹוִריתּדְ ְוִאי    ׁשֶ

  
ֵדי ֲעַלְייהוּ ִציּדְ ְלעֹוָלם  ָתא ׁשְ    .ּפֹוִרית ַאְייֵתי ַחלְּ

  
ה ָהְוָיין?  ּמָ ָתא ּכַ   ַחלְּ

  .ינֵ ְמ ּתַ 
ַצר ֵליּה  י ּבָ ּתִ    !ַאּכַ

  
א  י ֶאלָּ ַרּבִ י "ְועֹודֹות" ּדְ ֵדי ֲעַלְייהוּ ַאְייּתֵ   .ׁשְ

  
  ִאי ָהִכי, ָהֵוי ֵליּה ְטֵפי! 

  
יָון  יב ֵליּה לֹא ָהֵוי כְּ ּדְ ּכֵ יָצה, לֹא ֲחׁשִ    .ּבֵ

  
  
  

  רש"י
   . שם האיש:בויוס

   . שם הסאה:מודיא קודסא
   . מאותו מקום:דמן אוסא

. שהן ו' קבין וקי''ל קב דמדברית
'ד ד' לוגין ולוג ו' ביצים הרי כ'

   ביצים לקב קמ''ד לסאה:
. דאמר לקמן ואי דירושלמית

דעודפת שתות על סאה שהיתה 
בימי משה ושתות הביאו מבחוץ 
דהייו חמישית כשיעור הראשון 
הרי יתוספו כ' על ק' ויתוספו 
חמישית על מ' דהייו ח' וביצה 
חסר חומש על ד' הרי תוספת כ''ט 
חסר חומש תם על קמ''ד הרי 

וא בציר חומשא לא קע''ג ובהה
   דק:

. דאמר לקמן יתירה ואי דציפורית
   על ירושלמית שתות מלבר:

. למאה עשרים מאתן ושבע הויין
תוספת לע' י''ד תוספת שהן חומש 
של ע' שיתוסף עליה חלק חמישי 
שמתחילה שהוא חלק ששי למדה 
הגדולה דהייו שתות מלבר 
כלומר על החמשה הביאו ששי מן 

ל''ד תם על החוץ הרי תוספת 
קע''ג הרי ר''ז ובתוספת של ג' 
הביצים חומשין לא דק שהרי 
מחשבון הראשון חסר חומש צא 
מג' אלה חומש לא שאר אפילו 

   חצי ביצה:
. בסאה אייתי חלתא שדי עלייהו

זו שהובאה לפיו היתה סאה 
ציפורית וחלת' שכשיטלו חלתה 
תעמוד על סאה ושיעור חלה אחד 

לון שבין ב' מכ''ד כדאמר בפרק ח
   חצירות (לעיל פא.):

. שהן אחד מכ''ד כמה הויין תמי
בקצ''ב ולא דק בחלתן של ט''ו 
ביצים הותרין ועולה ליותר מחצי 

   ביצה:
. ששיער ומצא אייתי ועודות דר'

לכל ב' ביצים של מדברית אחד 
ממ' בביצה כדאמר דהוי לפ' 
ביצים ביצה לק''ס ב' ביצים 

   חצי ביצה:ולמ''ז הותרין יותר מ
. ממאתן אי הכי טפי הוי להו

ושיבסר ומשי כיון דלא הוי ביצה 
לא חשיב ליה כך שמעתי בלשון 
אחד וקשיא לי בגוה דאי דייקת 
בה שפיר טפי מביצה הוי שהרי 
בועודות של מ''ז ביצים שלא 
חשבת יש יותר מחצי ביצה 
ובחלתן של ט''ו ביצים שלא 
חשבת יש יותר מחצי ביצה וגם 

בתוספת ציפורית על  למעלה
ירושלמית שארו שי חומשין 
שלא דקדקו בהן ובלשון אחר 
שמעתי אלא אייתי ועודות של ר' 
שדי עלייהו ודל חלתן מהכא וכי 
פרכין מאתן ושב הוו אייתי 
ועודות דר' אחת מכ' לכל ביצה 
שדי עלייהו דהוו למאתן י' ביעי 
הוו מאתן ושיבסר א''ה טפי להו 

מכ' לכל ביצה  ועודות דר' אחד
מז' ביצים וגם ב' חומשין שלא 
דקדקו בהן ומשי כיון דלא הוי 

  ביצה לא חשיב ליה:
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        פג, אפג, אפג, אפג, א .9
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִרית " ְלִמית ְיֵתיָרה ַעל ִמְדּבָ תּות –ְסָאה ְירּוׁשַ    .ׁשְ

ְלִמית  ל ִציּפֹוִרית ְיֵתיָרה ַעל ְירּוׁשַ תּות –ְוׁשֶ    .ׁשְ
ִרית  ל ִציּפֹוִרית ְיֵתיָרה ַעל ִמְדּבָ ִליׁש  –ִנְמֵצאת ׁשֶ   . "ׁשְ

  
ִליׁש " ַמאן "ׁשְ    ?ּדְ

ִליׁש  ִרית, ּדְ ִאיֵליָמא ׁשְ   ִמְדּבָ
ִליׁש  ִדי ׁשְ ה ָהֵויִמּכְ ּמָ ִרית ּכַ    ?ִמְדּבָ

ִעין ּוְתַמְנָיא,    ַאְרּבְ
ין ּוְתָלת.  -ְוִאיּלּו עּוְדָפא  יּתִ   ׁשִ
ִליׁש  א ׁשְ ְלִמית, ּדִ ְוֶאלָּ   ְירּוׁשַ

ה ָהֵוי ּמָ יָדּה כַּ ִליׁש ּדִ    ?ׁשְ
ין ּוְתַמְנָיא א ַחְמׁשִ יְלּתָ    ,ְנֵכי ּתִ

ין ּוְתָלת - אְוִאיּלּו עּוְדָפ  ּתִ    .ׁשִ
א     ,ִציּפֹוִריּדְ ְוֶאלָּ

ה ָהֵוי ּמָ יָדּה כַּ ִליׁש ּדִ    ?ׁשְ
ְבִעין ְנֵכי ֲחָדא    ,ׁשִ

ין ּוְתָלת - ְוִאיּלּו עּוְדָפא ּתִ   !ׁשִ
  

א ָאַמר  יֶאלָּ    :ִיְרְמָיה ַרּבִ
   :ָהִכי ָקָאַמר

ִרית ָקרוֹ  ל ִציּפֹוִרי ְיֵתיָרה ַעל ִמְדּבָ ּה ִנְמֵצאת ְסָאה ׁשֶ לָּ ִליׁש ׁשֶ    .ב ִלׁשְ
ּה ָקרֹוב ְלֶמֱחָצה  לָּ ִליׁש ׁשֶ ִריתּדְ ּוׁשְ    .ִמְדּבָ

  
  : ָרִביָנאַמְתִקיף ָלּה 

   ?!י "ָקרֹוב" "ָקרֹוב" ָקָתֵניִמיּדִ 
  

א ָאַמר    : ָרִביָנאֶאלָּ
   :ָהִכי ָקָאַמר

ל ִציּפֹוִרי ּבִ  ִליׁש ׁשֶ י,  "ְועֹוִדּיֹות"ִנְמֵצאת ׁשְ ל ַרּבִ   ׁשֶ
ִרית ְיֵתיָר  ל ִמְדּבָ יָצה -ה ַעל ֶמֱחָצה ׁשֶ ִליׁש ּבֵ   .ׁשְ

  
  

  רש"י
 . מלבר:שתות

ושל ציפורית יתירה על 
. ירושלמית ירושלמית שתות

   ושתות מלבר:
   . דקמ''ד הוי מ''ח:תילתא

. דציפורית על ואילו עודפת
מדברית ס''ג דהא סאה 

לעיל  ציפורית ר''ז כדאמרן
   ומדברית קמ''ד:

   . קאמר:ואלא שליש ירושלמית
שליש דידה כמה הוי ''ח כי 

. דהא סאה ירושלמית תילתא
   קע''ג כדאמרין לעיל:
. דשליש קרוב לשליש דידה

   דידה ס''ט ועודפה ס''ג:
. דהוא ס''ט קרוב ושליש דידה

הוא למחצה מדברית דהוא 
   ע''ב:

. כי משערת לה בועודות דרבי
ות דאשכח בה רבי דשיער בועוד

בה מאתן ושיבסר והוי שליש 
דידהו ע''ב ושליש ביצה ויתירה 
על מחצה דמדברית שליש ביצה 

   דמחצה דמדברית ע''ב:
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        בבבב- - - - פג, אפג, אפג, אפג, א .10
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ית ֲעִריסֹוֵתיֶכם"   פג,ב ֵדי ִעיּסֹוֵתיֶכם, ^ - (במדבר טו, כ) 170""ֵראׁשִ   ּכְ

ה ִעיּסֹוֵתיֶכם    ?ְוַכּמָ
ר.  ְדּבָ ת ַהּמִ ֵדי ִעיסַּ   ּכְ

ה  ר"ְוַכּמָ ְדּבָ ת ַהּמִ   ? "ִעיסַּ

ְכִתיב:  ִרית ָהֵאָפה הּוא"ָהעֹ"וְ ּדִ   . (שמות טז, לו) ֶמר ֲעׂשִ
אן ָאְמרוּ  ְבָעה ְרָבִעים ֶקַמח ְועֹוד,  :ִמּכָ ה,  - ׁשִ ַחּלָ יֶבת ּבְ   ַחּיֶ
ה  ָ ׁשּ ֵהן ׁשִ ל ׁשֶ ְלִמית, ׁשֶ   ְירּוׁשַ

ה  ָ ֵהן ֲחִמׁשּ ל ׁשֶ   ִציּפֹוִרי. ׁשֶ
ִריא ּוְמב ה זֹו ֲהֵרי ֶזה ּבָ ִמּדָ אן ָאְמרּו: ָהאֹוֵכל ּכְ   .ֹוָרךְ ִמּכָ

ן    ַרַעְבָתן.  -ָיֵתר ַעל ּכֵ
אן  חֹות ִמּכָ ֵמָעיו -ּפָ   ."ְמקּוְלָקל ּבְ

   

                                                             
ִרימּו אָֹתּה  170 ן תָּ ְתרּוַמת ּגֶֹרן ּכֵ ִרימּו ְתרּוָמה ּכִ ה תָּ ית ֲעִרסֵֹתֶכם ַחּלָ  ֵראׁשִ

  רש"י
. שאתם לשים כדי עיסותיכם

במדבר עומר לגולגולת איפה ג' 
סאין במחות יליף לה בפרק 
התודה (דף עז.) דכתיב (יחזקאל 

אחד מה) האיפה והבת תוכן 
(להם) [יהיה] וכתיב (שם) מעשר 
הבת מן הכור וכור שלשים סאין 
מעשר דידיה כמה הוי ג' סאין 
והעומר עשירית של ג' סאין שהן 
י''ח קבין שהן ע''ב לוגין עשירית 
דע' לוגין ז' לוגין עשירית של ב' 
לוגין חומש הלוג והוא ביצה 
וחומשא והייו דקאמר ז' 
 רבעים ועוד. רבעים רבעי הקב
דהייו ז' לוגין ועוד ביצה 

  וחומשא:
. שהרי ו' שהן ו' ירושלמית

מדבריות עשו ה' ירושלמיות 
שאר לו לוג מדברי וחומשו 
דביצה וחומשא הוי חומש הלוג 
ביצה חומש לחמש ביצים 
והחומש ביצה הוא תוספת 
לביצה הששית הרי לוג וחומשו 
והן עשין לוג ירושלמי שהרי ו' 

   ':חומשין אלו עשו ה
   . שאוכל כל צרכו:הרי זה בריא

. שאיו אוכל יותר מדאי ומבורך
וכתיב (משלי יג) ובטן רשעים 

   תחסר: 
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        פד, בפד, בפד, בפד, ב    ––––    פג, בפג, בפג, בפג, ב .11
ָנה              ִמׁשְ

י ִמְרּפֶ  י ָחֵצר ְוַאְנׁשֵ ְכחּו ְולֹא ֵעיְרבוּ ַאְנׁשֵ ָ ׁשּ    :ֶסת ׁשֶ
ָרה ְטָפִחים  בֹוהַּ ֲעׂשָ ּגָ ל ׁשֶ ֶסת,.  -ּכָ ְרּפֶ   ַלּמִ

אן  חֹות ִמּכָ   ֶלָחֵצר.  -ּפָ
  

ַלע ,חּוְלַיית ַהּבֹור    :ְוַהסֶּ
ָרה ְטָפִחים  בֹוִהים ֲעׂשָ ֶסת,  -ּגְ ְרּפֶ   ַלּמִ

אן  חֹות ִמּכָ   ָחֵצר. ְל  -ּפָ
  

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ
  ְסמּוָכה, ּבִ 

ָרה ְטָפִחים  בֹוהַּ ֲעׂשָ מּוְפֶלֶגת ֲאִפיּלּו ּגָ   ֶלָחֵצר.  -ֲאָבל ּבְ
  

   ?ְוֵאיזֹו ִהיא ְסמּוָכה

ָעה ְטָפִחיםל ׁשֶ ּכֹ   . ֵאיָנּה ְרחֹוָקה ַאְרּבָ
  

ָמָרא              ּגְ

יָטא ׁשִ    :ּפְ
ֶפַתח ֶפַתח ,ָלֶזה ּבְ י ֲחֵצירֹות - ְוָלֶזה ּבְ ּתֵ ין ׁשְ ּבֵ    .ַהְיינּו ַחּלֹון ׁשֶ

ְזִריָקה ְזִריָקה ְוָלֶזה ּבִ י ֲחֵצירֹות.  - ָלֶזה ּבִ ּתֵ ין ׁשְ ּבֵ   ַהְיינּו ּכֹוֶתל ׁשֶ
ְלׁשּול ְולָ  ׁשִ ְלׁשּולָלֶזה ּבְ ׁשִ י ֲחֵצירֹות - ֶזה ּבְ ּתֵ ין ׁשְ ּבֵ   .ַהְיינּו ָחִריץ ׁשֶ

ְזִריָקה ֶפַתח ְוָלֶזה ּבִ ר ַרב הּוָנא ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּדְ ַהְיינּו  - ָלֶזה ּבְ ה ּבַ    .(עז,א)ַרּבָ
ְלׁשּול ׁשִ ֶפַתח ְוָלֶזה ּבְ יְזִבי ָאַמר ַרב ַנְחָמןּדְ ַהְיינּו  - ָלֶזה ּבְ    .ַרב ׁשֵ

  
ְזִריָקה, ָלֶזה  ְלׁשּול ְוָלֶזה ּבִ   ַמאי?  -ׁשִ

  
  : ַרבָאַמר 

ֵניֶהן ֲאסּוִרין.    ׁשְ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ְלׁשּול.  ׁשִ ּבְ   נֹוְתִנין אֹותֹו ָלֶזה ׁשֶ
ה,  ָקׁשֶ ִמיׁשֹו ּבְ ׁשְ ַנַחת, ָלֶזה ּתַ ִמיׁשֹו ּבְ ׁשְ ָלֶזה ּתַ   ׁשֶ

ַנַחת ְוָלֶזהכָ וְ  ִמיׁשֹו ָלֶזה ּבְ ׁשְ ּתַ ָבר ׁשֶ ה ל ּדָ ָקׁשֶ ַנַחת.  - ּבְ ִמיׁשֹו ּבְ ׁשְ ּתַ   נֹוְתִנים אֹותֹו ָלֶזה ׁשֶ
  

ַנן    :ּתְ
ְכחּו ְולֹא ֵעיְרבוּ " ָ ׁשּ ֶסת ׁשֶ י ִמְרּפֶ י ָחֵצר ְוַאְנׁשֵ    :ַאְנׁשֵ

ָרה ְטָפִחים  בֹוהַּ ֲעׂשָ ּגָ ל ׁשֶ ֶסת,  -ּכָ ְרּפֶ   ַלּמִ
אן  חֹות ִמּכָ   ."ֶלָחֵצר –ּפָ

ֲעָתְך     :ָקא ָסְלָקא ּדַ
ֶסתִמ "ַמאי   ?"ְרּפֶ

יה   פד,א ֵני ֲעִלּיָ    .ּבְ
ּה  ֶסת"ּוַמאי ָקרּו לָּ   ? "ִמְרּפֶ

ֶסת, ָקָסְלֵק ּדְ  ִמְרּפֶ   י ּבְ
ְלׁשּול ׁשִ ל ָלֶזה ּבְ ְזִריָקה ,ַאְלָמא: ּכָ ְלׁשּול ןנֹוְתִני ,ְוָלֶזה ּבִ ׁשִ ּבְ   !אֹותֹו ָלֶזה ׁשֶ

  
   :ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ כִּ 

ֶסת. ְרּפֶ ּמִ ִרים ּבַ    ְלאֹוָתן ַהּדָ
ֶסת.  ְרּפֶ ּמִ ִרין ּבַ   ָהָכא ַנִמי: ְלאֹוָתן ַהּדָ

  
אן ֶלָחֵצר" :ֵאיָמא ֵסיָפא ,ִאי ָהִכי חֹות ִמּכָ   . "ּפָ

ֶפַתח הּוא!  ֶפַתח ְוָלֶזה ּבְ אי? ָלֶזה ּבְ   ַאּמַ
  

  רש"י
   מתי'

ה''ג במתי' אשי חצר ואשי מרפסת כו' ולא עירבו אלו 
עם אלו אבל עירבו אלו לעצמן ואלו לעצמן מרפסת 
ארוכה היא והרבה פתחי עליות פתוחין לה וכולן יוצאין 
בסולם א' לחצר וממה לרה''ר ואעפ''כ אין אוסרין 
הואיל וגבוה מרפסת י' שלא הלכו בסולם אלא להקל 
ואמרין תורת מחיצה עליו ואין אוסרין כדאמרין 
בכיצד מעברין (לעיל דף ט:) סולם תורת פתח עליו 
ותורת מחיצה עליו והכל להקל ומ''מ שי רשויות הן 

   ואין מוציאין מזו לזו:
. אם יש בחצר תל או עמוד גבוה י' סמוך שגבוה י'כל 

למרפסת רשות מרפסת שולטת בו ומשתמשין הן בו 
   אבל לא בי חצר:

. שהחוליא סמוכה למרפסת. חוליית הבור בסמוכה
   קרקע שטלו בחפירת הבור והקיפו בו פי הבור סביב:

  
  גמ' 

. ב' חצירות שלא עירבו יש רשות לזה בפתח ולזה בפתח
ה להן ווחה לשתיהן להשתמש בה כפתח זה אחת סמוכ

   שהוא וח ליכס:
. כלומר הא לא מיבעיא לן הייו חלון שבין שתי חצירות

מאי דייה אם אסור לשתיהן או מותר דהייו חלון 
שבין ב' חצירות דתן ביה רצו אחד מערבין רצו שים 
מערבין ואם לא עירבו ביחד שיהם אסורים להשתמש 

ארבעה היא דאין רשות פחות מד' בה אם רשות של 
ומלן דאסורים בה דהא גבי כותל שבין שתי חצירות 
תן (לעיל דף עו:) היו בראשו פירות אלו עולין מכאן 
ואוכלין וכן אלו ובלבד שלא יורידו למטה אלמא כל 
היכא דשוי לתרוייהו אסרי אהדדי וגם ברשות מוכה 

י רה''י מי' אמרין מקום שאין בו ד' על ד' מותר לב
ולבי רה''ר לכתף עליו דמקום פטור הוא הא אית ביה 
ד' אסור לתרוייהו כל זריקה למעלה מי' טפחים וכל 
שלשול עמוק מי' טפחים וכל תשמיש וח דקרין ליה 
פתח לא גבוה קרקעיתו י' טפחים ולא מוך עשרה 

   טפחים:
. כל רשות שהיא בין שתי לזה בזריקה ולזה בזריקה

תשמישה לשתיהן לזה גבוה י' ולזה גבוה  רשויות וקשה
עשרה ואין יכולים להשתמש אלא בזריקה הא לא 
מיבעיא לי דהייו כותל שבין ב' חצירות ואיסורן 
מפורש במשה דקתי ובלבד שלא יורידו למטה אלמא 

   אסורים עם שיהן:
. דהוי מי אסור לתרוייהו דהא הפסק רשות הייו חריץ

וה לשיהם אסורין בו דאמר רב חשיב וכיון דתשמישו ש
(לעול דף עז.) חריץ שבין ב' חצירות עמוק מזו י' ולזה 
שוה לארץ ותין אותו לזה ששוה לארץ דהוה לזה 
תשמיש בחת ולזה בקשה כו' שמעין מיה דאי לשיהן 

   בחת או לשיהן בקשה שיהן אסורין בו:
ו . כגון שחצר זו מוכה וחצר זלזה בפתח ולזה בזריקה

   גבוהה ותל בייהם גבוה מזו י' ולזו שוה לארץ:
. בפרק חלון (שם) דאמר כותל הייו דרבה בר רב הוא

שבין ב' חצירות גבוה י' וצדו אחד שוה לארץ ותין 
   אותו לזה ששוה לארץ:

. כגון חצר גבוהה מן התל י' לזה בפתח ולזה בשלשול
דאיה משתמשת עליו בחול אלא בשלשול וחברתה שוה 

   לה:
   . בפרק חלון (שם):הייו דרב שיזבי

. כגון חצר זו גבוהה מזה לזה בשלשול ולזה בזריקה
   התל י' וזו מוכה ממו י':

. לשיהם בקשה הוא והרי הן שוין בו ואוסרין זה מאי
על זה דהא כל שלשול אמרין דקשה הוא או דילמא 
לגבי זריקה הוה שלשול תשמישו בחת הוא ומותר וזה 

קה אסור אם לא עירבו אלו עם אלו אלא אלו שבזרי
  לעצמן ואלו לעצמן:

. דגביהי ממרפסת טובא אבל דרך מרפסת זו בי עלייה
עולין ויורדין ותל שבחצר שהוא גבוה י' הוי מוך מן 
העלייה י' דהוי לזה בשלשול ולזה בזריקה וקתי דבי 

   עלייה מותרין בו:
ידהו הוי האי . כגון שיש בה דיורין דלדהדרין במרפסת

תל שבחצר שוה להן בתוך עשרה או מוך או גבוה מהם 
   פחות מי':

. ותרוייהו בעי איתסורי ביה לזה בפתח ולזה בפתח הוא
  דהא סתם מרפסת לא גביהה טובא:
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  ? "ֶלָחֵצר"ַמאי 
ֵניֶהן ֲאסּוִרין, ַאף ֶלָחֵצר   .ּוׁשְ

  
ָרא ּבְ    :ָהִכי ַנִמי ִמְסּתָ

ָקָתִני ֵסיָפ     :אִמּדְ
ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ

ְסמּוָכה.    ּבִ

מּוְפֶלֶגת ָרה ְטָפִחים ֶלָחֵצר - ֲאָבל ּבְ בֹוהַּ ֲעׂשָ   . "ֲאִפיּלּו ּגָ
  ? "ֶלָחֵצר"ַמאי 

ַתְרַוְייהּו הּוא אי? ְרׁשּוָתא ּדְ ֵרי, ַאּמַ    !ִאיֵליָמא: ֶלָחֵצר ְוׁשָ
א ַמאי     ?"ֶלָחֵצר"ֶאלָּ

ֵניֶהן   ֲאסּוִרין.  ַאף ֶלָחֵצר, ּוׁשְ
   ?"ֶלָחֵצר"ָהָכא ַנִמי, ַמאי 

ֵניֶהן ַאסּוִרין.    ַאף ֶלָחֵצר, ּוׁשְ
ּה.  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

  
ַנן    :ּתְ

ָרה " בֹוִהין ֲעׂשָ ֵהן ּגְ ַלע ׁשֶ ֶסת,  - חּוְלַיית ַהּבֹור ְוַהסֶּ ְרּפֶ   ַלּמִ
אן  חֹות ִמּכָ    !"ֶלָחֵצר –ּפָ

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ּמִ  ִרים ּבַ ֶסת. ְלאֹוָתן ַהּדָ   ְרּפֶ
  

יַנח ֶסַלע,    ּתֵ
א ְלֵמיַמר -ּבֹור     ?ַמאי ִאיּכָ

  
ֵריּה ָאַמר    : ַרב ְיהּוָדהּדְ ַרב ִיְצָחק ּבְ

בֹור ְמֵלָאה ַמִים ָעְסִקיַנן.    ָהָכא ּבְ
  

  ְוָהא ָחְסָרא! 
  

ְרָיא,  ִכי ַמְלָיא ׁשָ יָון ּדְ   ּכֵ
י ָחְסָרא  ְרָיא -ּכִ    .ַנִמי ׁשָ

  
יָון ּדְ  ה, ּכֵ   ִכי ָחְסָרה, ֲאִסיָרא. ַאְדַרּבָ

י ַמְלָיא    !ַנִמי ֲאִסיָרא - ּכִ
  

א ָאַמר  ֵייֶאלָּ   : ַאּבַ
ירֹות ָעְסִקיַנן.  בֹור ְמֵליָאה ּפֵ   ָהָכא ּבְ

  
   !יְוָהא ָחְסֵר 

  
ִטיְבָלא   .ּבְ

  
ְיָקא ַנִמי ָקָתֵני ,ּדַ    ."ֶסַלע"ּדְ ּדּוְמָיא  :ּדְ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
ה ִלי ְלִמיְתָנא  ה ִלי ְלִמיְתָנא  "רּבוֹ "ָלּמָ   ?"ֶסַלע"ְוָלּמָ

  
  ְצִריָכא, 

ַמִעיַנן ִאי ַאׁשְ א ְלִמיְגַזר, ֲאָבל ּבֹור ִליְגזֹור "ֶסַלע" ּדְ ֵליּכָ ִנין ,ּדְ ירֹות ְמתּוּקָ ַמְלָיא ּפֵ   .ִזיְמִנין ּדְ

  רש"י
. כלומר שתי הרשויות אף לחצר

   שולטות בו ואוסרין זה על זה:
. דמאי לחצר אף ה'' מסתברא

מרפסת  לחצר קאמר ובדיורי
   עסקין:

. אפילו מדקתי סיפא מופלגת
   גבוה י' הוי לחצר:

. דשרי ליה אי ימא
   לאשתמושי:

. הי מי דמאי מרפסת אמאי
בי עלייה רשותא דתרוייהו היא 
דלשיהן תשמישו בקשה לחצר 
בזריקת גובה ולעלייה בזריקה 
את משך ההפלגה ובשלשול את 
המוכות והי דלשמואל שלשול 

קת גובה וח הוא הכא לגבי זרי
דאיכא שלשול וזריקת משך 
שוין הן לזריקת גובה ואמאי 

   לחצר:
. על כרחך אף לחצר אלא

ואסורין לרב מי דמתרץ לה 
בדיורי מרפסת מאי לחצר 
דקתי אפחות מכאן אף לחצר 

   קאמר ואסורין:
. או שיש בחצר חוליית הבור

   סלע:
. וקס''ד לבי עלייה למרפסת

   קאמר וקשיא לרב:
. דהוי לבי מרפסת תיח סלע

כפתח שעל גביו הוי תשמיש 
   דידיה וגבוה שוה להן הוא:

. שממלאים הימו אלא בור
תשמישתו בשלשול הוא אפילו 
לבי מרפסת שהרי מקרקעיתו 
דולין וש''מ דהואיל ולבי חצר 
תשמישו בזריקה שאין יכולין 
למלאות אלא א''כ זורקין דלי 

לה למעלה מן החוליא יהבין 
לבי מרפסת דבשלשול 

   כשמואל:
. דהוי כפתח לבי מלאה מים

   מרפסת:
. שהן מוקצין מחמת בדטיבלא

   איסור טבל ואסורין לטלטל:
   . שאיו חסר:דומיא דסלע

. תרוייהו ולמה לי למיתא
הואיל ובדטיבלא מוקמת לה 
בשלמא אי אמרת בבור מים 
קאמר איצטריך בור לאשמעין 

בי דאע''ג דבשלשול הוא ל
מרפסת אפ''ה לגבי חצר 
דתשמישתיה בזריקה חת 
חשיב ליה לשלשול דמרפסת 
אלא השתא דבור וסלע שיהן 
תשמישתם על גבן תרוייהו למה 
לי ליתי סלע ולא ליתי בור 
הואיל וסוף סוף כדומיא דסלע 
בעית לאוקמיה הי דבור בלא 
סלע לא מצי למתי דאם כן הוה 
אמיא בבור סתם קאמר להכי 

טריך סלע לגלויי עליה אצ
דבדטיבלא עסקין אלא סלע 

   בלא בור ליתי:
ה''ג צריכא דאי תא סלע 

. ולא גרסין דליכא למיגזר כו'
אי תא בור אבל סלע לא דהא 
בור בלא סלע לא מצי למיתי 

   כדפרישית:
. דשקלי מייהו וחסרי מתוקין

  ואתו לידי שילשול:
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   .ְצִריָכא
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְכחּו ְולֹא ֵעיְרב" ָ ׁשּ יה ׁשֶ י ֲעִלּיָ י ָחֵצר ְוַאְנׁשֵ    ,וּ ַאְנׁשֵ

י ָחֵצר  ְחּתֹוִנים,  -ַאְנׁשֵ ָרה ַהתַּ ֲעׂשָ ין ּבַ ׁשִ ּמְ תַּ   ִמׁשְ
יה  י ֲעִלּיָ ָרה ָהֶעְליֹוִנים.  -ְוַאְנׁשֵ ֲעׂשָ ין ּבַ ׁשִ ּמְ תַּ   ִמׁשְ

יַצד?    ּכֵ
   ,ִזיז יֹוֵצא ִמן ַהּכֹוֶתל

ָרה  ה ֵמֲעׂשָ    ,ָחֵצרֶל  –ְלַמטָּ
ָרה  יהָל  –ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ   . "ֲעִלּיָ

ֵבינֵ  יֵני ָהא ּדְ   ! ָאסּור -י ּבֵ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ר ָעְסִקיַנן ָעה ָעׂשָ ׁשְ כֹוֶתל ּתִ ּנּו.  ,ָהָכא ּבְ   ְוִזיז יֹוֵצא ִמּמֶ

ָרה  ה ֵמֲעׂשָ ְלׁשּול.  -ְלַמּטָ ׁשִ ֶפַתח, ְוָלֶזה ּבְ   ָלֶזה ּבְ
ָרה  ְזִריָקה.  -ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ ֶפַתח, ְוָלֶזה ּבִ   ָלֶזה ּבְ

 
ַמע   ד,בפ א ׁשְ    :ּתָ

י ְגזּוְזְטָראֹות זֹו ְלַמְעָלה ִמּזֹו. " תֵּ   ׁשְ
ְחּתֹוָנה , ָעׂשּו ָלֶעְליֹוָנה    –ְולֹא ָעׂשּו ַלתַּ

ָעְרבוּ  ּיְ יֶהן ֲאסּורֹות ַעד ׁשֶ תֵּ    !(פז:) "ׁשְ
  

ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
אֹות ֶרְך ֶעְליֹוָנה ְלַמלְּ ְחּתֹוָנה ּדֶ ֵני ּתַ ָבִאין ּבְ    .ּבְ

  
ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ

ֲהָדֵדי,  ָרה ּדַ תֹוְך ֲעׂשָ ָקְייִמין ּבְ גֹון ּדְ   ּכְ
ֲעָיא ָקָאַמרוְ     ,לֹא ִמיּבָ

ְחּתֹוָנה וְ  ֲעָיא ָעׂשּו ַלּתַ ֲאִסיֵר  – לֹא ָעׂשּו ָלֶעְליֹוָנהלֹא ִמיּבָ    ,יּדַ
יִמין ָאְסָרן ַאֲהָדֵדיכֵ ּדְ  ֲהָדֵדי ַקּיָ ָרה ּדַ ְבגֹו ֲעׂשָ    .יָון ּדִ

א ֲאִפיּלּו ָע  ְחּתֹוָנה ,ֶעְליֹוָנהלָ ׂשּו ֶאלָּ    ,ְולֹא ָעׂשּו ַלּתַ
ֲעָתְך ָאִמיָנא יָון  :ָסְלָקא ּדַ ַנַחת, ּדְ ּכֵ   ָלֶזה ּבְ

ַנַחת,  ִמיׁשֹו ּבְ ׁשְ ּתַ ה ֵליְתֵביּה ָלֶזה ׁשֶ ָקׁשֶ   ְוָלֶזה ּבְ
ַמע ָלן יִמין ָאְסָרן ַאֲהָדֵדי :ָקא ַמׁשְ ָרה ַקּיָ ְבגֹו ֲעׂשָ יָון ּדִ    .ּכֵ

  
י ָהא  מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר ּדְ ּכִ   : ׁשְ

ים  ג ָסמּוך ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ירֹו.  -ּגַ ם ָקבּוַע ְלַהּתִ   ָצִריְך סּולָּ
  
ם ָקבּוַע "   ִאין,  - "סּולָּ

ם ֲעַראי     .לֹא –סּולָּ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ּום  ֲהָדֵדי ָקְייֵמ ְב ּדִ ֵכיָון ּדְ ָלאו ִמׁשּ ָרה ּדַ   י. י ָאְסָרן ַאֲהָדֵד תֹוְך ֲעׂשָ
  

אַמְתִקיף ָלּה  ּפָ   : ַרב ּפַ
כּוְמָתא ְוסּוְד ּכְ ְוִדיְלָמא  ִפין ָעָליו ּבְ ים ְמַכּתְ ַרּבִ    !ָראׁשֶ

  
  

  רש"י
   . אלו עם אלו:ולא עירובו

. בכותל הבית בחצר אשי חצר משתמשין דלדידהו כפתח שרה תחתויםבע
    ולבי עלייה בשלשול:

. שהן מתחת לעלייה אשי עלייה משתמשין דסמוכין הן בעשרה העליוים
. הבולט חוץ לכותל זיז לבי עלייה והוי לדידהו כפתח ולבי חצר בזריקה:

אי למעלה לאו מן למעלה מעשרה קא ס''ד בעלייה גבוה טובא עסקין וה
הקרקע מודד אלא ה''ק למעלה מתחלת טפח עשירי כשתמדוד מן העלייה 

   ולמטה עשרה דהייו כדקתי רישא בי' עליוים אשי עלייה משתמשין:
. שבין י' עליוים לי' תחתוים דהוי לחצר בזריקה. ולעלייה הא דביי ביי

   בשלשול:
   . לתרוייהו כרב:אסור

. דליכא ביי דכל למטה מעשרה דידיה לחצר בפתח יןבכותל תשעה עשר עסק
ולעלייה בשלשול וכל למעלה מי' דידיה לחצר בזריקה ולעלייה בפתח ובכותל 
עשרים לא מצי לאוקמיה דאם כך שמעין מיה ראש טפח עשירי דלזה 
בשלשול ולזה בזריקה אסור דהא לא שרי תא קמא אלא למעלה ולמטה ובזיז 

בציר מהכי לא הוה רשותא ומקום פטור הוא ובטיל רחב ארבעה עסקין ד
  להכא ולהכא:

. מתי' היא גזוזטרא שהיא למעלה מן הים ב' זיזין בולטין מן שתי גזוזטראות
העלייה שעל שפת הים וקובעין סרים מזה לזה והיא גזוזטרא ותן אין 
ממלאין ממה בשבת לפי שהגזוזטרא רה''י שגבוה ורחבה הרבה והים 

לא א''כ עשו לה מחיצה עשרה בין מלמעלה בין מלמטה שחוקקין כרמלית א
קב ארבעה כעין פי בור ועושין מחיצה סביבותיו למעלה או למטה ומשלשל 
דלי וממלא וחשיב כאילו פיות המחיצה יורדין וסותמין עד תהום כדאמר 
בפ''ק (דף יב.) קל הוא שהקילו חכמים במים שמחיצה תלויה מתרת בהן: וכן 

   ין:לא גרס
. ואין מכווות זו על זו אלא משוכות זו מכגד זו ב' גזוזטראות זו למעלה מזו

בתוך ד' ועשו לעליוה הקב והמחיצה ולא עשו לתחתוה ובשבת זורקין בי 
   תחתוה דלי שלהן על מחיצות העליוה ויורד לקב ומשלשל ומושך ועולה:

בו וכגון שעשו אותה . למלאות מפי שרשות שתיהן שולטות שתיהן אסורין
מחיצה בשותפות כדמוקמין לה בפירקין לקמן אלמא לזה בשלשול לבי 
עליוה תשמיש מילוי זה בשלשול שמשלשל לים ולבי תחתוה בזריקה 

   ושלשול וקתי שתיהן אסורות וכ''ש לזה בשלשול ולזה בזריקה לחודה:
   תרוייהו בשלשול:. ועולין בסולמות דרך עליוה למלאות דלבבאין בי תחתוה

. שאין עליוה גבוהה מתחתוה עשרה ואע''ג כגון דקיימי בגו עשרה דהדדי
דאכתי לזה בקשה ולזה בחת הוא שיש מקצת זריקה עם השלשול ואמר 
שמואל לעיל דכל תשמיש שהוא חת לזה מזה ותין אותו לחת לא תיקשי 

דהדדי קיימין  דטעמא דהכא לאו משום תשמיש אלא משום דכיון דבגו עשרה
אין רשות שלישית לזו בלא זו ואפילו לזה בפתח ולזה בזריקה שאין חלוק 
רשות בייהן וכי אמרין רשות שלישית הסמוכה לשתים לזה בחת ולזה 
בקשה יתת לזה בחת ה''מ היכא דב' הרשויות חלוקות בגובה י' כגון חצר 

או מחיצה עשרה בייהן  ועלייה וכגון ב' חצירות המובדלות י' בגובה קרקעיתן
  או חריץ עשרה:

. כלומר וכי תימא הואיל ובתוך עשרה קיימין וטעמא ולא מיבעיא קאמר
משום דאין לזו רשות בלא זו ולא לאשמעין לזה בשלשול ולזה בזריקה ותין 

   אותו לזה שבשלשול מה לי עשו לעליוה מה לי עשו לתחתוה:
. דאיכא ה ולא עשו לעליוהלא מיבעיא קאמר לא מיבעיא עשו לתחתו

לאוקומי טעמא דאיסורא משום תשמיש השוה דהא סמוכות הן במשך הכותל 
   בתוך ד' טפחים כדמוקמין לקמן [דף פח.] וגובהה מי בגו עשרה דהדדי:

   . דהוי לזה בשלשול ולזה במקצת זריקה ושלשול:אלא אפילו כו'
   קושי יש לזה מזה:. כדשמואל הואיל ומקצת ליתביה לזה שתשמישו בחת
   . בלא שום טעם תשמיש:קמ''ל דכיון כו' אסרן אהדדי

. שאיו מוקף חצר לכל צידיו אלא צידו אחד רה''ר וסתם גג גג הסמוך לרה''ר
   גבוה עשרה:

. מן העלייה לגג להתירו לטלטל מן המרפסת לגג דאי עביד צריך סולם קבוע
יהו יחא ליה לאשתמושי ליה סולם. גלי דעתיה דסלקיה לגג מכח רה''ר וא

   ביה:
   . כיון דמסליק ליה כמאן דליתיה הוא:סולם עראי

   . הא גג זה איו לתשמיש בי רה''ר כלל:מ''ט
. דבהכי עסקין דלא גביהה מרפסת עשרה מרה''ר וממה עולין לגג לאו משום

ופחות מעשרה הוא לה אלמא אע''ג דמרפסת כפתח ולבי רה''ר איו ראוי כיון 
סת ורה''ר בגו עשרה דהדדי קיימי אסרי אהדדי דאי לאו הכי טעמא דמרפ

מאי יהו וכגון דמרפסת מגופפת היא למעלה ופתחה בי' אמות לרה''ר דאי 
לאו מגופפת היא סביב כיון דלא גביהה עשרה כרמלית היא וסולם לא מהי 

  לה דקא מטלטל מכרמלית לרה''י:

ל כובעין ומעפורת ותשמיש וחה והגון הוא להם למשאוי קל כזה ואע''פ שאיו ראוי להם לכיתוף משאוי כבד . שרגילין לתת עליו בחובכומתא וסודרא
טלין כדאמר ביציאות השבת (שבת דף ח.) תשעה מזו לכתף אבל י' לא ה''מ למשאוי כבד ומיהו לכומתא וסודרא חזו כשבי אדם עייפין בימות החמה ו

ח הרוח בהן הלכך אסרי עלייהו ואפילו לא קיימא מרפסת בגו י' ולא דמו לרשות שבין ב' חצירות לזו בפתח ולזו בזריקה כובעיהן וסודרן מראשיהן עד שיפו
'ר חזי דחצר לאו תשמישתיה בהי כובעים קלים אלא בכלים כבדים וכי גבוה כותל י' לא חזי לתשמישתיה דחצר וותין אותו לזה שבפתח אבל לבי רה'

'' בגג פחות מעשרה וא''א דא''כ ה''ל כרמלית דכל רשות שרחבה ד' ואיה גבוהה עשרה אצל רה''ר כרמלית היא וכיון דהכי הוא סולם ואית דמוקי להא דר
לא מאי מהי ואי שמעתי בגו עשרה דהדדי שאיו רחוק מרה''ר עשרה וא''א לומר כן שלא שיערו חכמים עשרה לשבת אלא בגובה ולא שיערו ארבעה א

 במשך:
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  ש"יר
. הפרודות זו מזו ומפסיק בייהן כעין בור שבין שתי חצירות

מבוי קטן ואין דיורין פתוחין לו והבור באותו הפסק מופלגת 
מכותל זה ארבעה כו' דאי לאו הכי דמופלג הוי תשמישו בחת 
והוי כמו שהבור חציה בחצר זו וחציה בחצר זו שרשות שיהן 

חצירות אין ממלאין שולטת בה ותן במתי' בור שבין שתי 
הימה בשבת שזה אוסר על זה עד שיערבו או עד שיעשו מחיצה 

   תלויה בבור כך השיב ר''י:
. מכתלו עד לבור וממלא דרך חלוו וכן זה זה מוציא זיז כל שהוא

דכיון דמופלגת ד' לא שלטי ביה לאסור זה על זה ומשום שיהא 
ין לחצר לצאת רשות לשיהן במבוי מי ליכא שאין דיוריהן פתוח

ולבא ברגל ואין תשמישתן בכך אלא דרך אויר ובדין הוא דזיז 
מי לא ליבעי אלא משום היכר בעלמא שלא ישתמשו ברשות 
אחרת של שים בלא עירוב משום הכי מתקי הכא פורתא 
ודכוותה אתמר במסכת שבת בפרק הזורק (דף ק:) ספיה רב 

ומוקימן לה התם הוא אמר מוציא הימה זיז כל שהוא וממלא 
דאיו אלא היכר בעלמא דלא לייתי לטלטולי מכרמלית אחרת 
לרה''י וים לגבי מילוי ס''ל דלאו כרמלית היא אלא קרקעיתא 

   אבל אוירא דמיא מקום פטור הוא דמיא כמאן דליתהו דמו:
   . דלא מיכר כולי האי שרי:אפילו קיא

   . דבעי תיקון כל שהוא:והא דרב יהודה
   . משמואל רביה גמר לה דצריך תיקון קצת:היאדשמואל 
. דהוה מי רביה מייה לא גמר לה דהא אין אדם אוסר דאי דרב

על חבירו בתשמיש מופלג כזה שצריך לזרוק דלי באויר ד' טפחים 
   ואפילו קיא לא צריך:

. מאיזו מימרא דשמואל סלקא דעתיה דאביי ודשמואל מהיכא
ה סלקא דעתך השתא דכי למשמע דרב יהודה משמואל גמר ל

שמעה אביי להא דרב יהודה מילתא באפי פשיה שמעה אמר רב 
יהודה בור שבין שתי חצירות מופלגת ארבעה מכאן ומכאן זה 
מוציא קה כל שהוא וממלא וכו' ולא שמעה בהדיא הא דשמואל 
דאי עלה דהא דשמואל דזיז כל שהוא שמעה אביי להא דרב 

ל מהיכא הכא אשמעין שמואל יהודה מאי תיבעי לן דשמוא
   בהדיא דבעי תיקון:

. ואי לא בי רה''ר אסרי עליה דרך אויר שאין גג צריך סולם קבוע
זה ראוי לתשמישן אא''כ זורקין עליו שום דבר דסתם רה''ר 

   איכא חפופי סמוך לכתלים ומתרחקים על כרחן:
   . שתשמיש גמור הוא להן בכומתא וסודרא:דילמא כדרב פפא

. דאביי שמעה לדרב יהודה אמילתיה דשמואל והכי מהא כו'אלא 
קאמר אביי הא דבעי רב יהודה קיא משמואל גמר לה דבעי 
תיקון ואתא לאשמעין דשמואל רביה לאו זיז דוקא אמר דכיון 
דלא בעי זיז ארבעה דהא זיז כל שהוא אמר יליף רב יהודה מייה 

   דה''ה לקיא:
   אוסר על חברו דרך אויר: . שמעין דאין אדםודרב מהיכא

. שאין עליוה משוכה מכגד התחתוה במשך אלא בסמוכה
הכותל ד' טפחים ואע''ג דגבוהה ממה עשרה רב לטעמיה דאמר 
לזה בשלשול ולזה בזריקה שיהן אסורין דתשמיש דשלשול 
וזריקה חשיב תשמיש אבל במופלגת מכגדה ד' כיון דאין 

במשך זהו אויר ולאו תשמיש לתחתוה כאן אלא תשמיש מופלג 
הוא לא מציו לשון הפלגה בתלמוד בגבהה אלא במשכה כדתן 

   במתיתין בד''א בסמוכה כו':
. דכיון דלזה בזריקת אויר וזריקת גובה ושלשול ולזה שאי הכא

   בשלשול לחודיה שמשלשל דלי לים:
. אבל גבי בור דשיהן שוין בהפלגה כלזה בפתח ולזה בזריקה דמי

   ם אימא לך דאסרי:לעול
. מחיצות פרוצות זו לזו ואין בהן דיורין ואין וג' חורבות בייהן

להן בעלים אלא בי הבתים האלו ויש חלוות בבתים פתוחין 
   לחורבה:

. בחורבה הסמוכה לו דרך חלוות ע''י זריקה הואיל זה משתמש
ואין לו בה תשמיש גמור בחול שאין לו בה פתח פתוח לה אלא 

ין פירצת המחיצה אוסרת ומותר להשתמש בכולה והוא חלון א
איו יכול להשתמש דרך חלון למרחוק אלא ע''י זריקה וחבירו 
איו אוסר עליו ואע''פ שמשתמש בה בחול בזריקה שזורק דרך 
אויר שלו בפירצה עד תוך חורבה זו איו אוסר על חבירו דרך 

כה לחברו אויר שאין לו עליו תשמיש אלא ע''י אויר אבל בסמו
לא ישתמש אפילו בזריקה הואיל ויש לחברו בה תשמיש וח 

   בשלשול סמוך לחלוו:
. לקמיה מפרש טעמא דעבידא כחצובה ושיהם ואמצעי אסור

הבתים סמוכים ואע''ג דאיכא לאקשויי דבור דלעיל דמי לאמצעי 
שהרי שי הבתים סמוכין לאויר המבוי ואי משום שיש הפסק 

ד הכא מי איכא הפסק כל חלל חורבה ארבעה ביו לכל אח
האמצעית וכולה אסורה לזה ולזה אפילו רחבה כמה אמות וגבי 
חלל המבוי מי ליסרו אהדדי לא תיקשי דאלו חורבה משתמשין 
בה תשמישות הרבה בין בסמוך בין ברחוק אבל הכא ליכא 

   תשמיש אלא מילוי וההוא על ידי הפלגת אויר ארבעה הוא:

        בבבב    פה,פה,פה,פה,    ––––פד, ב פד, ב פד, ב פד, ב  .12
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    :  ׁשְ

י ֲחֵצירֹות,    פה,א ּתֵ ין ׁשְ ּבֵ   ּבֹור ׁשֶ
ָעה -ִמּכֹוֶתל ֶזה   מּוְפֶלֶגת     ,ַאְרּבָ

ָעהַא  - ּוִמּכֹוֶתל ֶזה     ,ְרּבָ
א.  -ֶזה  הּוא, ּוְמַמלֵּ ל ׁשֶ   מֹוִציא ִזיז ּכָ

א.  -ְוֶזה  הּוא, ּוְמַמלֵּ ל ׁשֶ   מֹוִציא ִזיז ּכָ
  
יֵדיּה  ַרב ְיהּוָדהוְ        ,ּדִ

  ֲאִפיּלּו ַקְנָיא. ָאַמר: 
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ
מּוֵאל ִהיא, ּדִ  -ַרב ְיהּוָדה ּדְ ָהא    ׁשְ

   !ֶרְך ֲאִוירֵסר ַעל ֲחֵבירֹו ּדֶ ֵאין ָאָדם אוֹ  ָהא ָאַמר: -  ַרבּדְ ְדִאי 
  
מּוֵאלִד וְ    ֵמֵהיָכא?  -  ׁשְ

מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר ּדְ ִאיֵליָמא ֵמָהא    : ׁשְ
ים  מּוְך ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ג ַהּסָ ירֹו.  -ּגַ ם ָקבּוַע ְלַהּתִ   ָצִריְך סּולָּ

יְלָמא כִּ  א!  ְד ּדִ ּפָ   ַרב ּפַ
   

א ֵמָהא    :ֶאלָּ
א,  - ֶזה הּוא ּוְמַמלֵּ ל ׁשֶ   מֹוִציא ִזיז ּכָ

א.  -ְוֶזה  הּוא ּוְמַמלֵּ ל ׁשֶ   מֹוִציא ִזיז ּכָ
יק,  ַאּפֵ   ַטְעָמא ּדְ

יק  ֶרְך ֲאִויר.  :ָאְמִריַנן –ָהא לֹא ַאּפֵ   ָאָדם אֹוֵסר ַעל ֲחֵבירֹו ּדֶ
  
   ?ַרב ֵמֵהיָכאְד וּ 

   :ִאיֵליָמא ֵמָהא
י ְגזּוְזְטָראֹות זֹו ְלַמְעָלה " תֵּ   ִמּזֹו, ׁשְ

ה ָלֶעְליֹוָנה    ,ָעׂשּו ְמִחיּצָ
ְחּתֹוָנה ה ַלתַּ    – ְולֹא ָעׂשּו ְמִחיּצָ

יֶהן ֲאסּורֹות תֵּ    ,ׁשְ
ָעְרבוּ  ּיְ    ."ַעד ׁשֶ

  : ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאְוָאַמר 
ְסמּוָכה,  א ּבִ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ

ָעה ֶרת –ֶעְליֹוָנה     :ֲאָבל מּוְפֶלֶגת ַאְרּבָ    ,מּוּתֶ
  ה. ֲאסּוָר  -ְוַתְחּתֹוָנה 

  
אֵני ָהָכא יְלָמא ׁשָ     ,ּדִ

ְלׁשּול,  -ָלֶזה ּדְ    :יָוןכֵ ּדְ  ְזִריָקה ְוׁשִ   ּבִ
ְלׁשּול ְלחּוֵדיּה  - ְוָלֶזה ׁשִ    ,ּבְ

ּפֶ  ְזִריָקה ְוָלֶזה ּבְ ָלֶזה ּבִ ֵמיּכְ    !ַתח ּדָ
  

א ֵמָהא    :ֶאלָּ
ר ֲאבּוּה ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר ּדְ  ה ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרּבָ

ים ְוׁשָ  ֵני ָבּתִ יֵניֶהם. ׁשְ   לׁש חּוְרּבֹות ּבֵ
ּלֹו ַעל ְיֵדי ְזִריָקה,  -ֶזה  ָסמּוְך ׁשֶ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ   ִמׁשְ

ּלֹו ַעל ְיֵדי ְזִריָקה -ְוֶזה  ָסמּוְך ׁשֶ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ   ,ִמׁשְ
  ָאסּור.  -ְוָהֶאְמָצִעי    פה,ב

  
רּוָנאָיֵתיב  ַמֲעָתא ַרב ּבְ    .ְוָקָאַמר ְלָהא ׁשְ

יָאַמר ֵליּה     :ֶאְלָעָזר ַרּבִ
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י  ר ּבֵ    !ָאַמר ַרב ָהִכי? ,ַרבּבַ
  .ָאַמר ֵליּה: ִאין

יֵזיּה  ּפִ   ַאֲחֵוי ֵליּה.  ,ַאֲחֵוי ִלי אּוׁשְ
יּה    , ַרבּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ

   !ָאַמר ֵליּה: ָאַמר ָמר ָהִכי?
  ָאַמר ֵליּה: ִאין, 

  ָאַמר: ּדְ ְוָהא ָמר הּוא   ָאַמר ֵליּה: 
ְלׁשּול –ָלֶזה     ׁשִ    ,ּבְ

ְזִריָקה -ְוָלֶזה     – ּבִ
ֵניֶהן ֲאסּוִרין!    ׁשְ

  
ָקְייֵמ   ָאַמר ֵליּה:  ּוָרה?י ּכְ ִמי ָסְבַרּתְ ּדְ    !ׁשּ

ָקְייֵמ  ,לֹא ֲחצּוָבהּדְ   .י ּכַ
  
  

אָאַמר ֵליּה  ּפָ   : ָרָבאלְ  ַרב ּפַ
מּוֵאל ֵלית ֵליּה  יִמיּדְ ֵליָמא ׁשְ    ?ַרב ּדִ

ִכי ֲאָתא  יִמיּדְ יָאַמר  ַרב ּדִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ֵאין ּבֹו ַא  ע ָמקֹום ׁשֶ ע ַעל ַאְרּבַ ף ָעָליו,  -ְרּבַ ִחיד ְלַכּתֵ ים ְוִלְבֵני ְרׁשּות ַהּיָ ר ִלְבֵני ְרׁשּות ָהַרּבִ   מּוּתָ

ּלא ַיֲחִליפּו.    ּוִבְלַבד ׁשֶ
  

אֹוַרְייָתא -ָהָתם     .ְרׁשּוּיֹות ּדְ
ַנן -ָהָכא  ַרּבָ    .ְרׁשּוּיֹות ּדְ

 ֶ    .ל ּתֹוָרהַוֲחָכִמים ָעׂשּו ִחּזּוק ְלִדְבֵריֶהם יֹוֵתר ִמׁשּ
  
  

  : ָרָבאלְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה 
   ?ִמי ָאַמר ַרב ָהִכי

   :ְוָהא ִאיְתַמר
ים,  י ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵני ִציּדֵ ְ ים ִמׁשּ ֵני ָבּתִ   ׁשְ

ר ַרב הּוָנא ה ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרּבָ
ה ָלֶזה    .ָאסּור ִלְזרֹוק ִמּזֶ

מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
ה ָלֶזה!  ר ִלְזרֹוק ִמּזֶ   מּוּתָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

י ַחד ּתַ ִמְדֵלי ַחד ּוִמּתַ    ?ָלאו ִמי אֹוִקיְמָנא ּדְ
ר ְוָנֵפיל, ְוָאֵתי ְלִאיתּוֵיי ְנּדַ ִמּגַ    .ִזיְמִנין ּדְ

  
  
  

  רש"י
מיה דר''א סבר . בתאמר רב הכי

מדאמר רב אמצעי אסור ואע''פ 
שיש הפסק אויר חורבה ביו 
ולבתים ש''מ אדם אוסר על 
חברו דרך אויר סבירא ליה 
וטעמא דסמוכין מותרין משום 

 דתשמישן קשה לחיצוים:
. אלמא והא מר הוא דאמר כו'

אף על גב דשלשול וח מזריקה 
הואיל דאיו ממש לאחד מהן 

רין ליה לחד כפתח לא ש
מיייהו והכא מי מאחר דאיו 
כפתח לא לזה ולא לזה אע''ג 

   דחת לזה מזה ליתסרו:
. זו מי סברת דעבידי כי שורה

אצל זו שתהא החיצוה מפסקת 
בין הבית ולאמצעי דתיסק 
אדעתך אדם אוסר דרך אויר 
סבירא לי דתיקשי לך סמוכין 

   מי ליתסרו:
. ושלשתן לא דעבידי כחצוב'

כין לבתים האמצעי כגד סמו
השתים כשלשה רגלי הקקן 
הלכך הסמוכין מותרין דאין 
אדם אוסר על חברו דרך אויר 
והאמצעי אסור דשיהן 
משתמשין בה בשלשול ורשות 
שיהם היא ואף על גב דשתים 
הסמוכות פרוצות לאמצעי 
האוסר לא אחמור רבן במקום 
שאין לו תשמיש גמור שיהא 

   אסור משום פרוץ:
. דאמר אדם אוסר ימא שמואלל

   על חברו דרך אויר:
. דהא מקום לית ליה דרב דימי

שאין בו ארבעה כיון דלית ביה 
שיעור מקום החה דידיה לאו 
החה היא והרי הוא כאויר 
בעלמא וקאמר מותר בלא שום 

   תיקון ושמואל הוצאת זיז בעי:
. שיהן רה''י ואין רשויות דרבן

   בן:אוסרין מזה לזה אלא מדר
. זה משתמש מי אמר רב הכי

בסמוך לו על ידי זריקה ואין 
   חבירו אוסר עליו דרך אויר:

. של אדם אחד אסור שי בתים
לזרוק ואע''ג דכי סגי באויר 
רה''ר למעלה מעשרה קא סגי 
וקאמר דאוסר עליו אוירן של 
בי רה''ר אע''פ שאין להם כאן 

   תשמיש:
. א' גבוה דמידלי חד ומיתתי חד

' מוך שמא יזרוק מן המוך וא
לגבוה ולא יגיע ויפול לרה''ר 
ולשמואל דאמר מותר לא קשיא 
דידיה אדידיה דאמר אדם 
אוסר על חבירו דרך אויר דהא 
אמרין ברשויות דאורייתא 

  שמואל מודי:
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        פה, בפה, בפה, בפה, ב .13
ָנה              ִמׁשְ

ַער  :ַהּנֹוֵתן ֶאת ֵעירּובוֹ  ֵבית ׁשַ    ,ּבְ
   ,ַאְכַסְדָרא

ֶסת וּ    ֵאינֹו ֵעירּוב.   - ִמְרּפֶ

ם  ר ׁשָ   ֹוֵסר ָעָליו. ֵאינֹו א -ְוַהּדָ
  

ֶבןּבֵ     ,ית ַהתֶּ
ָקרוּ     ,ֵבית ַהּבָ

   ,ֵבית ָהֵעִציםוּ 
  ֲהֵרי ֶזה ֵעירּוב,   -ֵבית ָהאֹוָצרֹות וּ 

ם  ר ׁשָ    אֹוֵסר.  -ְוַהּדָ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ם תְּ  ִיתִאם ֵיׁש ׁשָ ַעל ַהּבַ ל ּבַ    .ֵאינֹו אֹוֵסר - ִפיַסת ָיד ׁשֶ
  

ָמָרא              ּגְ

ֵר ָאַמר  יַלתּדְ יּה ַרב ְיהּוָדה ּבְ ר ׁשֵ מּוֵאל ּבַ   : ַרב ׁשְ
ָאְמרוּ  ל ָמקֹום ׁשֶ ם ֵאינֹו אֹוֵסר" :ּכָ ר ׁשָ   , "ַהּדָ
  ֵאינֹו ֵעירּוב.  -ַהּנֹוֵתן ֶאת ֵעירּובֹו 

ַער  ית ׁשַ   .ָיִחידּדְ חּוץ ִמּבֵ
ָאְמרּו ֲחָכִמים יִחים ּבֹו ֵעירּוב" :ְוָכל ָמקֹום ׁשֶ יּתוּ  -" ֵאין ַמּנִ יִחים ּבֹו ׁשִ    .ףַמּנִ

   .חּוץ ֵמֲאִויר ָמבֹוי
  

ַמע ָלן?    ַמאי ָקא ַמׁשְ
ֵניָנא    :ּתָ

ַער  :ַהּנֹוֵתן ֶאת ֵעירּובוֹ " ֵבית ׁשַ    ,ּבְ

   ,ַאְכַסְדָרה
ֶסת   . "ֵאינֹו ֵעירּוב - ִמְרּפֶ

ָלא ָהֵוי - "ֵעירּוב"    ,הּוא ּדְ
יּתּוף     !ָהֵוי –ָהא ׁשִ

  
ַער  ית ׁשַ    ,ָיִחידּדְ ּבֵ

ַנן, ּדְ יָכא ֵליּה ִאיְצְטִר  -ָמבֹוי ּדְ ַוֲאִויר     .לֹא ּתְ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ַער   :ַהּנֹוֵתן ֶאת ֵעירּובוֹ " ֵבית ׁשַ      ,ּבְ

   ,ַאְכַסְדָרא
ֶסת    ,ִמְרּפֶ

   ,ּוֶבָחֵצר
  . "ֲהֵרי ֶזה ֵעירּוב -ּוְבָמבֹוי 

  
  ְוָהְתַנן: 

  ! "ֵאין ֶזה ֵעירּוב"
  

יּתּוף.    ֵאיָמא: ֲהֵרי ֶזה ׁשִ
  

ָמבֹוי יּתּוף ּבְ ִ    !ַטרלֹא ִמינְ  - ׁשּ
  

בֹוי.  :ֵאיָמא ּמָ ּבַ ָחֵצר ׁשֶ   ּבֶ
  
  

  רש"י
  מתי' 

   . עירובי חצירות:את עירובו
   . בבית שער שבחצר:והדר שם

ין . על בעל חצר ואאיו אוסר
צריך ליתן את הפת דלאו דירה 

   היא:
. אם השאיל בעל והדר שם

הבית בית התבן שלו לאחר 
לדור שם אוסר עליו בחצר 

   הואיל ופתוח לחצר:
אם יש שם תפיסת יד של בעל 

. שיש לבעל הבית מקום הבית
בדירתו של זה שותן שם. כליו 

   להציע:
. דכל רשותא איו אוסר עליו

דר עמו  דחצר דידיה הוא כאילו
   בבית:

  
  גמ' 

. דחצר חוץ מבית שער דיחיד
של יחיד ומתי' בבית שער 

   דחצר דרבים עסקין:
. דמערב להו עירוב משום דירה

לבתי דירה כאילו כל בי הבתים 
דרין כאן הלכך אי לא חזי 
לדירה לא מצי שרי אבל שיתוף 
לאו משום דירה הוא דהא לא 
בתים שייכי ביה אלא חצירות 

דירה בעין אלא  הלכך לאו
מקום המשתמר כגון חצר אבל 

   אויר דמבוי לאו משתמר הוא:
. דמיחין בו תיא מי הכי

  שיתוף:
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        פה, בפה, בפה, בפה, ב .14
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ין ָהיּו ְמסּוּבִ ֵני ֲחבּוָרה ׁשֶ    ,ּבְ
  ְוָקַדׁש ֲעֵליֶהן ַהּיֹום, 

ְלָחן  ֻ ַעל ַהׁשּ ת ׁשֶ ּום ֵעירּוב.  -ּפַ   סֹוְמִכין ֲעֵליֶהן ִמׁשּ
  

יּתּוף.  :ְוָאְמִרי ָלּה  ּום ׁשִ   ִמׁשּ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ִליגֵ    י, ְולֹא ּפְ

אן  ּבַ  -ּכָ ין ּבַ   . ִיתְמסּוּבִ
אן  ָחֵצר -ּכָ ין ּבֶ   .ְמסּוּבִ

  
ֵייָאַמר ֵליּה  הלְ  ַאּבַ   : ַרּבָ

יע ָלךְ  ְמַסּיַ ְנָיא ּדִ    :ּתַ
ָחֵצר,  -ֵעירּוֵבי ֲחֵצרֹות "   ּבֶ

יּתּוֵפי ְמבֹואֹות  בֹוי –ְוׁשִ ּמָ   , "ּבַ
ּה  ְוָהֵויַנן ָחֵצר? ֵעירּוֵב  :ּבָ   י ֲחֵצרֹות ּבֶ
   :ְוָהְתַנן

ַער  :ַהּנֹוֵתן ֶאת ֵעירּובוֹ " ֵבית ׁשַ    ,ּבְ
   ,ַאְכַסְדָרה
ֶסת    ! "ֵאינֹו ֵעירּוב - ּוִמְרּפֶ

  
ִית ּבְ  -ֵעירּוֵבי ֲחֵצרֹות   ֵאיָמא:  ֶב ּבַ   ָחֵצר, ׁשֶ

יּתּוֵפי ְמבֹואֹות ָחֵצר  - ׁשִ ַב ּבֶ   בֹוי. ּמָ ׁשֶ
  
  
  

  רש"י
. משום עירוב: מי מסובין בבית

מיטר ל''ג דטעמא לאו משום 
   טירותא הוא:
. לאפוקי בית בבית שבחצר
   שבחצר אחרת:
. לאפוקי חצר בחצר שבמבוי

  שאיה פתוחה לו:
  

 



  בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישימותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  ות שמורותכל הזכוי                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

     

458  

        פו, אפו, אפו, אפו, א    ––––    פה, בפה, בפה, בפה, ב .15
י"    :אֹוֵמר הְיהּוָד  ַרּבִ

ִפיַסת ָיד ם תְּ ִית  ִאם ֵיׁש ׁשָ ַעל ַהּבַ ל ּבַ   ."ֵאינֹו אֹוֵסר -ׁשֶ
  

ִפיַסת ָיד"ֵהיִכי ָדֵמי    ? "תְּ
  

ל  גֹון ֲחֵצרֹו ׁשֶ   .171ּבֹוְנָייסֶבן ּכְ
  

יּה  ן ּבֹוְנָייס ֲאָתא ְלַקּמֵ יּדְ ּבֶ   , ַרּבִ
  . ּנּו ָמקֹום ְלֶבן ֵמָאה ָמֶנהָאַמר ְלהּו: ּפַ 

  יׁש ַאֲחִריָנא, ֲאָתא ִאינִ 
ּנּו ָמקֹום ְלֶבן ָמאַתִים ָמֶנה. ^ָאַמר:    פו,א   ּפַ

י ָאַמר ְלָפָניו ָמֵעאל ּבְ  ַרּבִ יִיׁשְ   : יֹוֵסי ַרּבִ
ה.  ׁשָ ּבָ ּיַ ן ֶאֶלף ֲעָיירֹות ּבַ ם ּוְכֶנְגּדָ ּיָ ל ֶזה, ֶיׁש לֹו ֶאֶלף ְסִפינֹות ּבַ י, ָאִביו ׁשֶ   ַרּבִ

יַע ֵאֶצ  ּגִ ּתַ לּו ְלָפַניָאַמר לֹו: ִלְכׁשֶ ִלים ַהלָּ ּכֵ ֵרהּו ּבַ ּגְ ׁשַ   .ל ָאִביו ֱאמֹור לֹו: ַאל ּתְ
  

י יִרים.  ַרּבִ ד ֲעׁשִ   ְמַכּבֵ
י יִרים.  ֲעִקיָבא ַרּבִ ד ֲעׁשִ   ְמַכּבֵ
ְד  ַרׁש ּכִ ר ָמִריּדָ   : ָרָבא ּבַ

ב עֹוָלם ִלְפֵני ֱאלִֹהים ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַמן ִיְנְצֻרהּו"    (תהלים סא, ח) "ֵיׁשֵ
ב עֹוָלם ִלְפֵני ֱאלִֹהים" ֵאיָמַתי   ? "ֵיׁשֵ

ְזַמן ׁשֶ     ."ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַמן ִיְנְצֻרהוּ "ּבִ
  

ר ָחָנה ר ּבַ ה ּבַ   ָאַמר:  ַרּבָ
גֹון ה.  :ּכְ ל ַמֲחֵריׁשָ   ָיֵתד ׁשֶ

  
  , ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ֵבי  ָנא ּדְ מּוֵאלּתָ    :ׁשְ
ל ּבְ " יטָּ ָבר ַהּנִ ת ּדָ ּבָ ַ   אֹוֵסר.  -ׁשּ

ֵאינֹו נִ  ָבר ׁשֶ ל ּבְ ּדָ ת יטָּ ּבָ ַ   . "ֵאינֹו אֹוֵסר -ׁשּ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
  ֵיׁש לֹו ֶטֶבל, "

ית,  ׁשִ   ֵיׁש לֹו ֲעׁשָ
ל ּבְ ָכ וְ  ֵאינֹו ִניטָּ ָבר ׁשֶ ת ל ּדָ ּבָ ַ    ."ֵאינֹו אֹוֵסר -ׁשּ
  
  
  

                                                             
 כך גירסת רי"ף, רא"ש, והב"ח. 171

  ש"יר
. עשיר הוה (בוייס) בן בוייס

ומשאיל בתים שבחצר לאחרים 
והיו לו כלים בכולן שמתוך 

   עושרו היו לו כלים הרבה:
. כלומר פו מקום לבן מאה מה

   מקום חשוב:
. פו מקום לבן מאתים מה

כלומר מקום חשוב יותר בין 
   גדולים לפי כבוד עשרו:

   . בוייס:אביו של זה
דים הללו . בבגבכלים הללו

   שאין ראה עשיר כל כך:
. בזמן שיש בו אימתי ישב עולם

עשירים שגומלין ומזמין 
   מזוות לעיים והם יצרוהו:

   . לשון מזוות:מן
. כגון יתד של מחרישה

} הויא יתד, וו, זיזקביליי''א {
   תפיסת יד:

. איו תפיסת דבר היטל בשבת
יד ואוסר דאי בעי שקיל ושדי 

   ליה לבראי:
. של ברזל חתיכות עששיות
 גדולות:
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        פו, אפו, אפו, אפו, א .16
ָנה              ִמׁשְ

ִעיר ַאֶחֶרת,  ּבֹות ּבְ יתֹו ְוָהַלְך ִלׁשְ יַח ּבֵ ּנִ   ַהּמַ
ָרֵאל ֶאָחד ּגֹוי וְ    ֲהֵרי ֶזה אֹוֵסר, -ֶאָחד ִיׂשְ

ְבֵרי י ּדִ    . ֵמִאיר ַרּבִ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

   ֵאינֹו אֹוֵסר. 
י   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ

  אֹוֵסר,  - ּגֹוי 
ָרֵאל    ֵאינֹו אֹוֵסר.  -ִיׂשְ

ָרֵאל ָלבֹ  ֶרְך ִיׂשְ ֵאין ּדֶ ת. א ּבְ ׁשֶ ּבָ ַ   ׁשּ

י ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ
אֹוָתּה ָהִעיר  ֲאִפיּלוּ  ּתֹו ּבְ ּבֹות ֵאֶצל ּבִ יתֹו ְוָהַלְך ִלׁשְ יַח ּבֵ   ,ֵאינֹו אֹוֵסר -ִהּנִ

ּבוֹ  ּיַע ִמּלִ ָבר ִהסִּ ּכְ   . ׁשֶ
  

ָמָרא              ּגְ

  : ַרבָאַמר 
יֲהָלָכה ּכְ  ְמעֹון.  ַרּבִ   ׁשִ

  
ּתוֹ "ְוַדְוָקא  נֹו "ּבִ   .לֹא –, ֲאָבל ּבְ

  
ָאְמֵר  י: ינְ י ִא ּדְ   ׁשֵ
לְ  ְך ָנַבח ּבָ  א ּכַ   עּול,  -ּבָ

ְך ּגּוְרְייָתא     .קּפוּ  –ְנַבח ּבָ
  
  
  

  רש"י
  מתי' 

. דדירה בלא הרי זה אוסר
   בעלים שמה דירה:

   . דלאו שמה דירה:איו אוסר
. מי סבירא ליה לאו רבי יוסי

שמה דירה מיהו כרי אוסר 
   שמא יבא היום:

   . הסיח דירת ביתו מלבו:הסיע
  

  גמ' 
. דעביד אייש דדייר ודוקא בתו

בו אין אדם  אצל חתו אבל
מסיח דעתו מביתו לדור אצל 

   כלתו שמא תתקוטט ויצא:
   . זכר כגון חתו:כלבא

    . קבה כגון כלתו:גורייתא
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        בבבב- - - - פו, אפו, אפו, אפו, א .17
ָנה              ִמׁשְ

י ֲחֵצירֹות  תֵּ ין ׁשְ ּבֵ ּנּו ּבְ  -ּבֹור ׁשֶ ת, ֵאין ְמַמְלִאין ִמּמֶ ּבָ ַ   ׁשּ
ָרה ְטָפִחים.  בֹוָהה ֲעׂשָ ה ּגְ ן ָעׂשּו לֹו ְמִחיּצָ א ִאם ּכֵ   ֶאּלָ

ין ִמּתֹוְך אֹוְגנוֹ  ה, ּבֵ ַמטָּ ין ִמּלְ   . ּבֵ

ן ַגְמִליֵאל ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

ה,  ַמטָּ   ִמּלְ
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

  ִמְלַמְעָלה. 
י ָאַמר   : ְיהּוָדה ַרּבִ

יֵניֶהם ּבֵ דֹוָלה ִמן ַהּכֹוֶתל ׁשֶ ה ּגְ   .  לֹא ְתֵהא ְמִחיּצָ
  

ָמָרא              ּגְ

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ה" ׁש,  - "ְלַמטָּ ה ַמּמָ   ְלַמּטָ
ׁש,  - "ְלַמְעָלה"   ְלַמְעָלה ַמּמָ

  ּבֹור. ּבַ ְוֶזה ָוֶזה 
  
  ָאַמר:  ַרב ְיהּוָדהוְ 
ה" ִים.  - "ְלַמטָּ ה ִמן ַהּמַ   ְלַמּטָ
ִים.  - "ְלַמְעָלה"   ְלַמְעָלה ִמן ַהּמַ
  

ר ַרב ָחָנןָאַמר ֵליּה  ה ּבַ ֵיילְ  ַרּבָ   : ַאּבַ
הְלַמ " :ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ ָהא  ִים",  - טָּ ה ִמן ַהּמַ   ְלַמּטָ

ׁש  ה ַמּמָ ָנא ְלַמּטָ ֲעִריֵב  -ַמאי ׁשְ אלֹא, ּדַ    ,י ַמּיָ
ִים, ַנִמי ָהא ֲעִריֵב  ה ִמן ַהּמַ א. ְלַמּטָ   י ַמּיָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ִמיַע ָלְך ָהא  ּום ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ לֹא ׁשְ ּה, ִמׁשּ י, ּוָמטּו ּבָ יא ַרּבִ   : ִחּיָ
ָראּו רָֹצִרי ּיֵ ִים ֶטַפח. ְך ׁשֶ ל ָקִנים ְלַמְעָלה ִמן ַהּמַ ן ׁשֶ   אׁשָ

  
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ ְותּו, ָהא 

ִים".  - ְלַמְעָלה"   ְלַמְעָלה ִמן ַהּמַ
ׁש  ָנא ְלַמְעָלה ַמּמָ ֲעִריֵב ּדְ ַמאי ׁשְ אלֹא ּדַ    ,י ַמּיָ

ִים ַנִמי ָהא ֲעִריֵב  אְלַמְעָלה ִמן ַהּמַ    !י ַמּיָ
  

  ֵליּה: ָאַמר 
ָתֵני  ִמיַע ָלְך ָהא ּדְ    :ב ַקְרִחיָנָאהֲיַעקֹ לֹא ׁשְ

י ָקִנים " ַע ָראׁשֵ ּקֵ ׁשַ ּיְ   . "ַמִים ֶטַפחּבַ ָצִריְך ׁשֶ
  

א ָהא    : ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ ְוֶאלָּ
ע  חּוְרָב  -קֹוָרה ַאְרּבַ ֶרת ּבַ   .הַמּתֶ

  
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןוְ  ה ּבַ   :  ַרּבָ

ָעה קֹוָרה ַא    פו,ב ִים - ְרּבָ ּמַ ֶרת ּבַ   .ַמתֶּ
  

א, ּוַמְייִתי יּסָ ִלי ְלִאיָדְך ּגִ   !ָהא ָקא ָאֵזיל ּדְ
  

ַנן  ָעה ְטָפִחים. ּדְ ִקים ְלהּו ְלַרּבָ ְך יֹוֵתר ֵמַאְרּבָ ִלי ְמַהלֵּ   ֵאין ּדְ
  

  רש"י
  מתי' 

. חציו בזו בור שבין שתי חצירות
   וחציו בזו:

. שזה ממלא אין ממלאין הימו
   מרשות חבירו אא''כ כו':

   . בגמ' מפרש:בין מלמטה
אע''פ שאיה . בין מתוך אוגו

וגעת במים קל הוא שהקילו 
חכמים במים דאמר ביה גוד 
אחית למחיצה ובלבד שתהא 
בתוך אוגן הבור שתראה 

   כהפסקה:
. שמפסקת מן הכותל שבייהם

בין החצירות ומפסקת על פי 
הבור ואע''פ שאיה כסת לתוך 

   אוגו:
  

  גמ' 
   . דקאמרי ב''ש:למטה

. סמוך למים ואין למטה ממש
   כין ראשי קים ליגע במים:צרי

   . דקאמרי בית הלל:למעלה
. סמוך משפתו למעלה ממש

   מלמעלה אם ירצה דיו בכך:
. אפילו לב''ה צריך וזה וזה בבור

שתהא כל מחיצת עשרה מאוגן 
   הבור ולפים:

   . דב''ש:ורב יהודה אמר למטה
. שתהא המחיצה למטה מן המים

   תחובה בקרקעית הבור:
   . דב''ה:למעלה

. ובהא מקילי למעלה מן המים
שאין קים צריכין ליגע במים 
אבל למעלה ממש לא מעלה דרב 

   יהודה הוא מטה דרב הוא:
   . תחת המחיצה:דעריבי מיא

. על המחיצה הא עריבי מיא
   פעמים שהמים עמוקים מעשרה:

   . העליוים:שיראו ראשי קים
. לרב יהודה מי אליבא דבית ותו

ן המים הלל דאמרי למעלה מ
סמוך למים אבל רחוק מן המים. 

   לא:
. דהוא רחוק מ''ש למעלה ממש

מן המים דלא שאין מחיצת 
הפסק יכרת במים ועריבי מיא 
להדיא למטה מי מאי הפסק 

   איכא הרי אין וגעין במים:
. שישקע ראשי הקים

התחתוים ובהא פליגי דבית 
שמאי בעו מחיצה המפסקת עד 

   מחיצה:התהום וב''ה בעו היכר 
. קורה קורה ד' מתרת בחורבה

התחובה מחומה לחומה בחורבה 
כדרך חורבות הופלות ושארים 
בהן קורות ויש ברחבה ארבעה 
והיא מוטלת על רחבה מותר 
לטלטל תחתיה דאמר שי חודיה 
יורדין וסותמין דסבר לה כרבי 
ישמעאל בר''י דאמר [לקמן ע''ב] 
מחיצה תלויה מתרת ולית 

ה ולהכי קט ד' דכי הלכתא כוותי
אמרת חודין יורדין וסותמין יהא 
בין חלל המחיצות ארבעה 
דמחיצה העשויה לפחות מחלל 

  ארבעה איה מחיצה:
. בבור שבין ב' מתרת במים

חצירות ותוה על רחבה באמצע 
   הבור למעלה:
. תחת כל רוחב לאידך גיסא

   הקורה חוץ לקורה בחלק חבירו:
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ַחת קֹוָרה ִמיָהא ָהא ֲעִריֵב  אּתַ    !י ַמּיָ
  

א ַקל הּוא ,ֶאלָּ ּום ּדְ ֵהֵקיּלּו ֲח  ,ִמׁשּ ִיםָכִמים ּבְ ׁשֶ   .ּמַ
  

יּה  ִדְבָעא ִמיּנֵ יּכְ   : ַרבֵמ  ַטְבָלא ַרּבִ
לּוָיה ה ּתְ ה?  - ְמִחיּצָ חּוְרּבָ יר ּבַ ּתִ ּתַ   ַמהּו ׁשֶ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

א ּבְ  ֶרת ֶאלָּ לּוָיה ַמּתֶ ה ּתְ ִיםֵאין ְמִחיּצָ    .ּמַ
ִים.  ּמַ ֵהֵקיּלּו ֲחָכִמים ּבַ   ַקל הּוא ׁשֶ

  
  
  

  רש"י
ודה הפסק . ורב יהעריבי מיא

  מחיצה בעי:
אלא קל הוא שהקילו חכמים 

. וליתא לדרב יהודה אלא במים
כדרב הוא דב''ה למעלה ממש 

  קאמרי ה''ג אלא קל הוא כו':
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        פו, בפו, בפו, בפו, ב .18
י ָאַמר "    :ְיהּוָדה ַרּבִ

ה ֵהא ְמִחיּצָ יֵניֶהם[ לֹא תְּ ּבֵ דֹוָלה ִמן ַהּכֹוֶתל ׁשֶ   . ]"ּגְ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ יָאַמר  ַרּבָ    : יֹוָחָנן ַרּבִ
י ת  ַרּבִ יּטַ ׁשִ יְיהּוָדה ּבְ   יֹוֵסי ֲאָמָרּה,  ַרּבִ

לּוָיהּדְ  ה ּתְ ֶר  - ָאַמר: ְמִחיּצָ הַמּתֶ ׁשָ ּבָ ּיַ   .ת ֲאִפיּלּו ּבַ
  

ְתַנן    :ּדִ
ה, " ָפנֹות ִמְלַמְעָלה ְלַמטָּ ל ּדְ ְלׁשֵ   ַהְמׁשַ

ה ְטָפִחים  לׁשָ ְגבֹוהֹות ִמן ָהָאֶרץ ׁשְ ְזַמן ׁשֶ סּוָלה,  -ּבִ   ּפְ
ה ְלַמְעָלה,  טָּ   ִמּמַ

ָרה ְטָפִחים בֹוהֹות ֲעׂשָ יָרה.  -ִאם ּגְ ׁשֵ   ּכְ
י   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ

ם ׁשֶ  ׁשֵ ה ְלַמְעָלה ּכְ ְלַמטָּ ה  -ּמִ ך ִמְלַמְעָלה ְלַמטָּ ָרה, ּכָ ָרה –ֲעׂשָ   .(סוכה טז.) "ֲעׂשָ
  

  .ְולֹא ִהיא
י לֹא יְיהּוָדה ָסַבר ָלּה כְּ  ַרּבִ    ,יֹוֵסי ַרּבִ

י ְולֹא ייֹוֵסי ָסַבר ָלּה כְּ  ַרּבִ   ְיהּוָדה.  ַרּבִ
  
י" יְיהּוָדה לֹא ָסַבר ָלּה כְּ  ַרּבִ אן לֹא ָקָאַמר ַעד  - "יֹוֵסי ַרּבִ יּכָ ַנן ַרּבִ ַרּבָ ֵעירּוֵבי ֲחֵצירֹות ּדְ א ּבְ    ,ְיהּוָדה ֶאלָּ

אֹוַרְייָתא  ה ּדְ    .לֹא –ֲאָבל סּוּכָ
  

יְולֹא  ייֹוֵסי ָסַבר ּכְ  ַרּבִ אן לֹא ָקָאַמר  -, "ְיהּוָדה ַרּבִ יַעד ּכָ ה  ַרּבִ סּוּכָ א ּבְ ה הּואּדְ יֹוֵסי ֶאלָּ   . ִאיּסּור ֲעׂשֵ
ּבָ     .לֹא ָאַמר - ִאיּסּור ְסִקיָלהּדְ ת ֲאָבל ׁשַ

  
ִציּפֹוִריְוִאם ּתֹ ה ּבְ ֲעׂשָ ּנַ ה ׁשֶ ה?  ,אַמר אֹותֹו ַמֲעׂשֶ י ִמי ַנֲעׂשָ   ַעל ּפִ

י  ילֹא ַעל ּפִ   יֹוֵסי,  ַרּבִ
י  א ַעל ּפִ יֶאלָּ ָמֵעאל ּבְ  ַרּבִ יִיׁשְ ה ַרּבִ   .יֹוֵסי ַנֲעׂשָ

  
ִכי ֲאָתא  יִמיּדְ   ָאַמר:  ַרב ּדִ
ַעם ַאַח  עֹוד יֹום. ּפַ ְכחּו ְולֹא ֵהִביאּו ֵסֶפר ּתֹוָרה ִמּבְ   ת ׁשָ

ְרסּו ָסִדין ַעל ָהַעּמּוִדים, ְוֵהִביאּו ֵסֶפר ּתֹוָרה ְוָקְראּו ּבֹו.    ְלָמָחר ּפָ
  
ְרסוּ "   ?! "ּפָ

ֵרי ה ִמי ׁשָ ִחלָּ    ?ְלַכּתְ
ין אְֹוָהא ַהּכֹ  ֵאין עֹוׂשִ תֶהל ֲעַראי ּבְ ל מֹוִדים ׁשֶ ּבָ ַ    !ׁשּ

  
א: רּוִסין ַעל ָהַעּמּוִדים,  ֶאלָּ   ָמְצאּו ְסִדיִנים ּפְ

  ְוֵהִביאּו ֵסֶפר ּתֹוָרה ְוָקְראּו ּבֹו. 
  
  

  רש"י
מחצה תלויה מתרת אף 

. הלכך במים מי אין ביבשה
צריך שתראה המחיצה עשויה 
בשביל המים ובתוך אוגי 

   הבור:
. טריציי''ר {לקלוע המשלשל

   לע של אוהל)} בלע''ז:(ק
. שהתחיל מלמעלה למטה

לארוג מחיצות הסוכה למעלה 
   ואורג ובא למטה:

. גבוהות מן הארץ שלשה
דגדיים בוקעים בה הויא לה 

   תלויה ופסולה:
. שוגעות מלמטה למעלה

   בקרקע:
אם גבוהות עשרה טפחים 

. ואע''פ שאין מגיעות כשירה
לסכך והכא לא גרס גבוהות מן 

א אם גבוהות עשרה הארץ אל
   טפחים:

. כשם שמלמטה למעלה
מכשרת ליה ואף על גב דלא 

   מטיא לסכך:
. די לה כך מלמעלה למטה

באריג עשרה ואע''פ שאיה 
   מגעת לארץ:

. אבל שבת דאיסור סקילה
אע''ג דברשויות דרבן ליכא 
סקילה כל דתקון רבן כעין 

   דאורייתא תקון:
. הואיל ור' יוסי לגבי ואם תאמר

   שבת לית ליה מחיצה תלויה:
. על ידי מעשה שעשה בציפורי

   מחיצה תלויה כדאמר לקמן:
. והלא ר' יוסי ע''פ מי עשה

ראש של ציפורי הוה ועל פיו היו 
עושין כולן כדאמר בסהדרין 
(דף לב:) אחר ר' יוסי לציפורי: 
ה''ג לא ע''פ ר' יוסי עשה אלא 
על פי רבי ישמעאל בר ר' יוסי 

כבר פטר ר' יוסי ול''ג עשה. ש
לא ע''פ רבי יהודה דרבי יהודה 
לאו בציפורי הוה ועוד דלר' 
יהודה שרי דהא רשויות דרבן 

   הוו כדלקמן:
. לבית ולא הביאו ספר תורה

הכסת ובחצר אחרת הוה והיו 
מביאין אותו דרך חצר שאיה 
מעורבת ופרסו סדיין על גבי 
עמודין להיות מחיצה מפסקת 

ת החצר מבית שהיה אצל מחיצו
ספר תורה מוח בו ועד בית 
הכסת וכעין מבוי קטן כדי 
הילוך בין סדיים למחיצות 
החצר ולא היו בי החצר 
אוסרים שם שלא היה פתח 
פתוח לו אלא אותו פתח לבדו 
והך סדיים מחיצה תלויה 

   הואי:
. ר''א ומחלוקתו הכל מודים

שחלקו בתוספת אהל עראי גבי 
יכא למ''ד פוקקין פקק חלון דא

בו ואע''ג דמוסיף על אהל עראי 
הוא מודים שאין עושין את כל 
האהל לכתחלה בשבת בפ' כל 

    הכלים (דף קכה:):
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        פז, אפז, אפז, אפז, א    ––––    פו, בפו, בפו, בפו, ב .19
הָאַמר     : ַרּבָ

י יְיהּוָדה ְו  ַרּבִ ן ֲעַקְבָיא ַרּבִ ָבר ֶאָחד.  - ֲחַנְנָיא ּבֶ    ָאְמרּו ּדָ
  

י ָאַמַרן - ְיהּוָדה ַרּבִ    .ָהא ּדַ
  

י   ן ֲעַקְבָיא, ֲחַנְנָיא ּבֶ  ַרּבִ
   :172ַתְנָיאּדְ 
י" ן ֲעַקְבָיא ַרּבִ   אֹוֵמר:  ֲחַנְנָיא ּבֶ

ע ַאּמֹות ע ַאּמֹות ַעל ַאְרּבַ ּה ַאְרּבַ ׁש ּבָ ּיֵ זּוְזְטָרא ׁשֶ   ,ּגְ
ּה ַאְרּבָ    פז,א א ה,ָע ַעל ַאְרּבָ  הָע חֹוֵקק ּבָ    ."ּוְמַמּלֵ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

  ְוִדיְלָמא לֹא ִהיא, 
אן לֹ י ָאַמרָק א ַעד ּכָ א  ַרּבִ ָתא' :ָאַמרּדְ ְיהּוָדה ָהָתם ֶאלָּ   . 'ּגֹוד ָאִחית ְמִחיּצְ

  . לֹא -  'ּכֹוף ְוגֹוד'ֲאָבל 
אן לֹא  י ָאַמרָק ְוַעד ּכָ ל ְט  ַרּבִ ּה ׁשֶ ַיּמָ א ּבְ ן ֲעַקְבָיא ָהָתם ֶאלָּ   ְרָיא, ֶב ֲחַנְנָיא ּבֶ

  הֹוִאיל ְוֵיׁש ָלּה אֹוָגִנים, 
יפֹות אֹוָתּה, ַוֲעָיירֹות ְוַקְרּפֵ    יפֹות ַמּקִ

ָאר ֵמימֹות  ׁשְ    .לֹא –ֲאָבל ּבִ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
י ּוְלִדְבֵרי  ן ֲעַקְבָיא,  ַרּבִ   ֲחַנְנָיא ּבֶ

ה ְטָפִחיםָהְיָתה ְסמּוָכה לְ  לׁשָ ְ ָפחֹות ִמׁשּ    ,ּכֹוֶתל ּבְ
ֵהא ּיְ ּה   ָצִריְך ׁשֶ ע ַאּמֹות,  - אֹוְרּכָ   ַאְרּבַ

ּה  רַח ַא  -ְורֹוְחּבָ הוּ  ד ָעׂשָ ֶ    .ּוַמׁשּ
  

ֵהא גֹוְבָהּה     :ָהְיָתה ְזקּוָפה ּיְ ָרה ְטָפִחים,  -ָצִריְך ׁשֶ   ֲעׂשָ
ּה           הּוִיין - ְורֹוְחּבָ ֵני ַמׁשְ ה ְטָפִחים ּוׁשְ ָ ׁשּ   .ׁשִ

  
ֵריּה ָאַמר  ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ

ֶקֶרן ָזִויתָה  ֵהא  :ְיָתה עֹוֶמֶדת ּבְ ּיְ ָרה ְטָפִחים -גֹוְבָהּה     ָצִריְך ׁשֶ    ,ֲעׂשָ
ּה                                הּוִיין -ְורֹוְחּבָ ֵני ַמׁשְ ֵני ְטָפִחים ּוׁשְ   .ׁשְ

  
ַתְנָיא א ָהא ּדְ    :ְוֶאלָּ

י" ן ֲעַקְבָיא ַרּבִ   אֹוֵמר:  ֲחַנְנָיא ּבֶ
ע ַאּמֹות ע ַאּמֹות ַעל ַאְרּבַ ּה ַאְרּבַ ׁש ּבָ ּיֵ זּוְזְטָרא ׁשֶ    ,ּגְ

ָעה ַעל ַאְרּבָ  ּה ַאְרּבָ א ,ָעהחֹוֵקק ּבָ   , "ּוְמַמּלֵ
ַחּתְ ָלּה  ּכַ    ?ֵהיִכי ַמׁשְ

  
י ָאִסיָתא  ֲעִביָדא ּכִ   ּדַ

  
  
  

                                                             
 גירסת מסורת הש"ס 172

  רש"י
  . הקילו הרבה במים:אמרו דבר אחד

   . שהיא למעלה מן הים:גזוזטרא
. מרובעות שהן כ''ד טפחים שיש בה ארבעה
  על כ''ד טפחים:

ואפילו אין לה  . קב באמצעיתהחוקק בה
מחיצות סביב הויין לה י' טפחים השארים 
סביב הקב לכל צד ורואין אותן כאילו היו 
כפופין למטה כעין מחיצה תלויה על המים 
ואמר מי גוד אחית כאילו יורדות וסותמות 
עד המים והויין מים שכגד הקב רשות 
היחיד ובציר מהכי לא סגי דאין מחיצה פחות 

מחיצה פחות מד' טפחים חלל  מי' גובה ואין
   שבייהם:

. רוחב הסר שיהא כפוף למטה כמחיצה כוף
ואכתי הויא מחיצה תלויה ומבעי לן למימר 

   תו גוד אחית:
. דהכי אמר לקמן אלא בימה של טבריא

   דלאשי טבריא התיר:
. שפה גבוה דהויא כמחיצות סביב לה אוגים

דאיכא קצת הכירא דהיתר דהא כרמלית 
היא גזרה משום הוצאה מרה''י  מדרבן

לרה''ר הואיל ויש לה קצת היתר ואע''ג 
דאכתי כרמלית היא דהא קרפף יותר מבית 
סאתים שלא הוקף לדירה הוא מיהו בתקתא 

   פורתא כי הא סגי:
. שהיתה כותל העליה על שפת היתה סמוכה

המים ואותו הסר תון על שי זיזין היוצאים 
מג' סמוך לכותל  מן הכותל ושפת הסר פחות

הויא לה האי כותל חדא מן המחיצות והאויר 
פחות משלשה שביה ולכותל מהי לקב 
ומוסיף עליו טפח ומשהו פגם ברוחב הסר על 
פי ד' לארכה להשלים הקב לד' על ד' וצריך 
להיות בה רוחב עוד י' טפחים למימר בהו כוף 
למחיצה שייה כגד הכותל הרי י''א רוחב 

ארכה ד' אמות להיות י' טפחים לב' ומשהו ו
ראשיה עד הקב דימא כוף וכשאתה כופף 
את ב' הראשים אע''פ שהסר רחב י''א ומשהו 
אין מועיל למחיצות חלל הקב אלא טפח 
ומשהו מזה וטפח ומשהו מזה שהרי י' טפחים 
בולטין מן המחיצה האמצעית ולחוץ לצד 
המים שהרי המחיצה האמצעית כשכפפו 

 מצאת עומדת בשפת הפגם ואין אותה
מחיצות הראשין משכין ממה לצד הכותל 
אלא טפח ומשהו והוא מצטרף עם פחות 

   משלשה לבוד והויא מחיצה ד':
. לארכה צריך שיהא ארכה י' היתה זקופה

ורחבה ו' ושי משהויין וזקופה רחבה כגד 
הכותל מופלג ד' מן הכותל וכוף שפת רחב 

ותל והרי שפתה טפח ומשהו לכאן לצד הכ
עכשיו בפחות מג' סמוך לכותל והוא לבוד הרי 
מחיצת ד' לכאן ועוד כוף טפח ומשהו בשפת 
רחבה השי לצד הכותל הרי טפח ומשהו 
מחיצה ופחות מג' לבוד הרי מחיצת ד' מכאן 
ומחיצה הג' שכגד הכותל רחבה ד' שלימין 
הרי חלל ד' במחיצותיו וגובהן י' ופותח חלון 

   לא:בכותלו וממ
. ששי כתלים היתה עומדת בקרן זוית

מחיצות למים ואיה צריכה אלא שתי 
מחיצות צריך שיהא גובה ארכה כשהיא 
זקופה י' טפחים ורחבה ב' טפחים ושי 
משהויין ומעמידה זקופה שפת עוביה כגד 
כותל האחד מופלג ממו פחות מג' והוא לבוד 
מצאת כאן מחיצה רחבה ה' ומשהו וכותל 

מכוון כגד רחבה מופלג ממו ד' כוף השי 
טפח ומשהו היתירין על מדת רחבה והטה 
אותם לצד כותל המופלג ד' מצאת שפת 
הסר עומדת בפחות מג' והוא לבוד הרי ב' 

   מחיצות של ד':
. כ''ד על כ''ד היכי ואלא הא דבעי ר' חיא

   משכחת לה:
. שאין כותל סמוך לה דעבידא כאסיתא

ת וצריך להיות כל חללה וכל וקבועה על יתידו
מחיצותיה ממה ועשה כעין מדוכה. אסיתא 

 מורטי''ר {מדוכה} :
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        בבבב- - - - פז, אפז, אפז, אפז, א .20
ָנה              ִמׁשְ

ָחֵצר  ִהיא עֹוֶבֶרת ּבֶ ִים ׁשֶ ת ַהּמַ ה ּבְ  -ַאּמַ ִאין ֵהיֶמּנָ ת, ֵאין ְמַמּלְ ּבָ ַ   ׁשּ
ָרה ְטָפִחים בֹוהַּ ֲעׂשָ ה ּגָ ן ָעׂשּו ָלּה ְמִחיּצָ א ִאם ּכֵ    ,ֶאּלָ

ּכְ    ִניָסה ּוַבְיִציָאה. ּבַ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ה.  ּום ְמִחיּצָ יּדֹון ִמׁשּ ּה תִּ ּבָ ַעל ּגַ   ּכֹוֶתל ׁשֶ

יָאַמר    : ְיהּוָדה ַרּבִ
י ְזֵקִנים ּבְ  ה ַעל ּפִ ּנָ ָהיּו ְמַמְלִאין ִמּמֶ ל ָאֵבל, ׁשֶ ה ׁשֶ ַאּמָ ה ּבְ ת, ַמֲעׂשֶ ּבָ ַ   ׁשּ

ּלֹ ֵני ׁשֶ ּה ּכְ א ָהָיה ָאְמרּו לֹו: ִמּפְ יעּורּבָ ִ    .ׁשּ
  

ָמָרא              ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִניָסה" ּכְ ְיִציָאהָעׂשּו ָלּה ּבַ    ,, ְולֹא ָעׂשּו ָלּה ּבַ

ִניָסה ּכְ ְיִציָאה, ְולֹא ָעׂשּו ָלּה ּבַ     - ָעׂשּו ָלּה ּבַ

ה ּבְ  ִאין ֵהיֶמּנָ ת, ֵאין ְמַמּלְ ּבָ ַ   ׁשּ
ָרה  ה ֲעׂשָ ן ָעׂשּו ָלּה ְמִחיּצָ א ִאם ּכֵ ִניָסה.  ,ְטָפִחיםֶאּלָ ְיִציָאה ּוַבּכְ    ּבַ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ּבָ  ַעל ּגַ ה -ּה ּכֹוֶתל ׁשֶ ּום ְמִחיּצָ יּדֹון ִמׁשּ   . תִּ

יָאַמר     :ְיהּוָדה ַרּבִ

ָאה ֵמָאֵבל ְלִצּפֹוִרי,  ָהְיָתה ּבָ ִים ׁשֶ ת ַהּמַ ַאּמַ ה ּבְ   ַמֲעׂשֶ
ה ּבְ  ת ַעל ּפִ ְוָהיּו ְמַמְלִאין ֵהיֶמּנָ ּבָ ַ ֵקִניםׁשּ    .י ַהּזְ

ם ְרָאָיה?!  ָ   ָאְמרּו לֹו: ִמׁשּ
ּלֹ ֵני ׁשֶ ָעהִמּפְ ּה ַאְרּבָ ָרה ְטָפִחים רֹוְחּבָ ה ֲעׂשָ   . "א ָהְיָתה ֲעמּוּקָ

  
ְנָיא ִאיָדְך     :ּתַ

ין ַהַחּלֹונֹות" ִים ָהעֹוֶבֶרת ּבֵ ת ַהּמַ    ,ַאּמַ
ה  לׁשָ ְ חֹות ִמׁשּ א.  -ּפָ ִלי ּוְמַמּלֵ ל ּדְ ְלׁשֵ   ְמׁשַ

לׁשָ  א.  -ה ׁשְ ִלי ּוְמַמּלֵ ל ּדְ ְלׁשֵ   ֵאין ְמׁשַ

ן ַגְמִליֵאל ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ָעה  חֹות ֵמַאְרּבָ א,  -ּפָ ִלי ּוְמַמּלֵ ל ּדְ ְלׁשֵ   ְמׁשַ

ָעה  א -ַאְרּבָ ִלי ּוְמַמּלֵ ל ּדְ ְלׁשֵ   . "ֵאין ְמׁשַ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן?    ּבְ
ִים ּגּוָפּה,  ת ַהּמַ ַאּמַ   ִאיֵליָמא ּבְ

ִכי ֲאָתא ְוֶא  א ָהא ּדְ יִמילָּ יָאַמר  ַרב ּדִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָעה חּוָתה ֵמַאְרּבָ ְרְמִלית ּפְ    ,ֵאין ּכַ

ַמֲעֵתיּה?  ֵאי ֲאָמָרּה ִלׁשְ ַתּנָ   ֵליָמא ּכְ
  

א ּבַ  יָה ֶאלָּ   ְלַהֲחִליף. וּ  ,ֲאַגּפֶ
  

י ֲאָתא  יִמיְוָהא ּכִ יָאַמר  ַרב ּדִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ֵאין ּבוֹ  ָעה  ָמקֹום ׁשֶ ָעה ַעל ַאְרּבָ    –ַאְרּבָ

ִחיד ר ִלְבֵני ְרׁשּות ַהּיָ ּלא ַיֲחִליפוּ  ,מּוּתָ ף ָעָליו, ּוִבְלַבד ׁשֶ ים ְלַכּתֵ   !ְוִלְבֵני ְרׁשּות ָהַרּבִ
  

אֹוַרְייָתא.  -ָהָתם   ְרׁשּוּיֹות ּדְ
ַנן -ָהָכא    פז,ב ַרּבָ    .ְרׁשּוּיֹות ּדְ

  
יְוָהא  ְרׁשּוּיֹות ּדְ  ַרּבִ ַנן ַנִמי ָאַמריֹוָחָנן ּבִ   !ַרּבָ
ְתַנן    :ּדִ

י ֲחֵצירֹות, " תֵּ ין ׁשְ ּבֵ   ּכֹוֶתל ׁשֶ

  רש"י
  מתי' 

   . אפילו ברה''י כרמלית היא:אמת המים
. בתוך אוגיה על פי רוחבה עשו לה מחיצה

שיהא יכר שבשביל המים עשית ומחיצת 
החצר התלויה ועוברת על גבה איה מועלת לה 

יצה תלויה מתרת במים ה''מ היכא ואע''ג דמח
דראית מחיצה שעשית בשביל המים כגון 

   גזוזטרא דמתי' וכגון מחיצה שבתוך הבור:
. שם העיר והיתה עוברת בתוך של אבל

החצירות וממלאין הימה בחצירות דמהיא 
לה מחיצת כותל בחצר תלויה עליה ורבי 

   יהודה לטעמיה דפליג מי במתי' אבור:
. כרמלית או בעומק י' או כשיעור שלא היתה

ברוחב ד' שאין מים עשין רשות לעצמן בפחות 
מעומק י' ברוחב ד' ואם עוברת ברה''ר הויין 
רה''ר כדתן בהזורק (שבת דף ק:) הזורק ד' 
אמות בים פטור דכרמלית היא ואם היה רקק 
מים ורה''ר מהלכת בו חייב דרה''ר הוא וכמה 

ים אלמא מים הוא רקק מים פחות מי' טפח
שאין עמוקין י' אים רשות לעצמן וכי הוו מי 

   בחצר הוו להו רה''י:
  

  גמ' 
. לא עשו לה בכיסה ולא עשו לה ביציאה

מהי מידי דהא מחוברת למים שחוץ לחצר 
ביציאתה ועשית הכל כרמלית אבל כי עשו 
בכיסה וביציאה איה כרמלית דומה כמי 

   שמתחלת בחצר זו:
. או לא היתה רחבה ד' וקה י'שלא היתה עמ

   דלא חשיב פחות מד' למיהוי רשותא לפשיה:
. למבוי או לחצר ובתים מכאן בין החלוות

   ומכאן על שפתו וחלוות פתוחין להן למלאות:
   . מפרש ואזיל במאי קאמר:פחות מג'

   . האי שיעורא דג' וד':במאי עסקין
. דקאמר ת''ק ג' אי ימא ברוחב אמת המים

הויא כרמלית ואין ממלאין ממה  רוחב
   לרה''י:

. דהא רבן בג' רוחב קרו לימא כתאי אמרה
   לה כרמלית (ואין ממלאין ממה ברה''י):

. דיש באמה שיעור אלא באגפיה ולהחליף
כרמלית והכא בשיש לה אגפים גבוהים ומהי 
למיהוי הך אגפים מקום פטור כי לית להו 

יחו על אגפים רוחב ג' ומשלשלין את הדלי ומ
ומשם מחליפו לאמה וממלאהו וחוזר ומיחו 
על אגפים ומשמחליפו לרה''י דהשתא מהי 
אגפים להחליף המשאוי מכרמלית לרה''י 
ומרשות היחיד לכרמלית וקאמרי רבן דאי 
אית בהו רוחב ג' תו לא הוי מקום פטור אלא 

   רשותא באפי פשיה ולא בטיל להכא ולהכא:
מי גופיה אמר ובלבד שלא והא כי אתא רב די

. דרך מקום פטור דהא כיון דאמרין יחליפו
מותר לאלו ולאלו לכתף עליו מקום פטור 

   חשיב ליה וקאמר לא יחליפו:
. רשות היחיד ורבים התם רשויות דאורייתא

איסורא דאורייתא להוציא מזה לזה אשתכח 
דמתעבדא איסורא דאורייתא דרך מקום פטור 

רשויות דרבן ומחליפין  אבל מכרמלית לרה''י
דרך מקום פטור ואע''ג דחשיב רב דימי מקום 
פטור בפחות מארבעה והכא קאמרי רבן 
דשלשה לא הוי מקום פטור. ליכא למימר דהא 
שמעתא בתרייתא דרב דימי כתאי אמרה 
דאיכא למימר דגבי רשויות דאורייתא דחשיבי 
הוי פחות מד' הסמוך להו בטל אצלן אבל לגבי 

   ת לא בטיל מכי הוי רוחב שלשה:כרמלי
 . כגון ב' חצירות:והא ר' יוחן ברשויות דרבן

. דלא יחליפו דרך מקום פטור מי אמר
דקאמר אלו מעלין מכאן לכותל ואלו מעלין 
מכאן והוא הדין דמורידין אבל לאחלופי לא 
דאמר התם ואזדא ר' יוחן לטעמיה ומייתי 

על ד' עלה להא דרב דימי מקום שאין בו ד' 
  בטל לאלו ולאלו ובלבד שלא יחליפו:
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ָעה ָרה ְטָפִחים ְורֹוַחב ַאְרּבָ בֹוהַּ ֲעׂשָ    ,ּגָ
ַנים,  -ְמָעְרִבין    ׁשְ

   .ֶאָחד –ְוֵאין ְמָעְרִבין 
ירֹות ראׁשֹו ּפֵ    ,ָהיּו ּבְ

אן ְואֹוְכִלין,  -ֵאּלּו    עֹוִלין ִמּכָ
אן ְואֹוְכִלין. עֹוִל  -ְוֵאּלּו    ין ִמּכָ

  ִנְפַרץ ַהּכֹוֶתל, 
ר ַאּמֹות  ַנִים,  -ַעד ֶעׂשֶ   ְמָעְרִבין ׁשְ

  ְוִאם ָרצּו ְמָעְרִבין ֶאָחד, 
הּוא ּכְ  ֵני ׁשֶ ַתח. ִמּפְ   ּפֶ

אן     ,ְמָעְרִבין ֶאָחד -יֹוֵתר ִמּכָ
ַנִים –ְוֵאין ְמָעְרִבין    . (עו:) "ׁשְ

ּה    ַמאי?  -ָעה ֵאין ּבֹו ַאְרּבָ  :ְוָהֵויַנן ּבָ
  

  : ַרבָאַמר 
י ְרׁשּוּיֹות ׁשֹוֶלֶטת ּבֹו,  ּתֵ   ֲאִויר ׁשְ

  ְולֹא ָיִזיז ּבֹו ְמלֹא ִניָמה. 
  

יוְ    ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ
אן ְואֹוְכִלין,  - ֵאּלּו    ַמֲעִלין ִמּכָ

אן ְואֹוְכִלין -ְוֵאּלּו    .ַמֲעִלין ִמּכָ
  

יְוָאְזָדא    יֹוָחָנן ְלַטְעֵמיּה,  ַרּבִ
יִמיִכי ֲאָתא ּדְ  יָאַמר  ַרב ּדִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ָעה  ָעה ַעל ַאְרּבָ ֵאין ּבֹו ַאְרּבָ ף ָעָליו,  -ָמקֹום ׁשֶ ִחיד ְלַכּתֵ ים ְוִלְבֵני ְרׁשּות ַהּיָ ר ִלְבֵני ְרׁשּות ָהַרּבִ   מּותָּ
ּלֹ   א ַיֲחִליפּו! ּוִבְלַבד ׁשֶ

  
   .ַהִהיא ְזֵעיִרי ֲאָמָרּה 

  
ָיא ָה וְ    א! ִלְזֵעיִרי ַקׁשְ

  
ִים ּגּוָפּה,  ת ַהּמַ ַאּמַ   ְזֵעיִרי מֹוִקים ָלּה ּבְ

ֵאי ִהיא. וְ  ּנָ יִמי ּתַ   ַרב ּדִ
  

י חֹוֵרי ַכְרְמִלית    !ְוֶתֱהֵוי ּכִ
  

ר ָאִבין ֵיי ּבַ ר ָאִביןוְ  ַאּבַ ְרַוְייהוּ  ַרב ֲחִניָנא ּבַ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
ְרְמִלית. ֵאין חֹוִרין לְ    ּכַ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

יָמא ֵיׁש חֹוִרין לְ ֲאִפיּל     ,ְרְמִליתַכ ּו ּתֵ
ְסמּוָכה י ּבִ   .ָהֵני ִמילֵּ

   .מּוְפֶלֶגתּבְ  -ָהָכא 
   

  
   :ָאַמר ָרִביָנא

ּה.  ָעֵבד ָלּה ִניְפֵקי ַאּפּוּמָ גֹון ּדְ   ּכְ
ַנן     ,ְלַטְעַמְייהוּ  - ְוַאְזדּו ַרּבָ

ן ַגְמִליֵאל  ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    .ְלַטְעֵמיּה  -ְוַרּבָ
  
  

  רש"י
. אויר ב' רשויות שולטת בו

דכיון דלא הוי ד' על ד' לא הוי 
רשותא לפשיה ושולטין שיהם 

   ברוחבו:
. בראשו אפילו כמלא ולא יזיז

ימא וכ''ש שלא יוריד הימה 
כלום ולא יעלה מן החצירות 

   עליו כלום:
 . דבטיל לגבייהואלו מעלין כו'

   לקולא:
. ואזדא ר' יוחן לטעמיה

   מסקא דאתקפתא היא:
. דאלו מעלין מכאן ואלו ההוא

מעלין מכאן דמשמע אבל 
   לאחלופי לא:
. משמיה דר' יוחן זעירי אמרה

אבל לרב דימי אליבא דר' יוחן 
   מותר להחליף:

. דקתי לעיל ולזעירי קשיא הא
פחות מג' משלשל דלי וממלא 

גפיה וליכא לאוקמא אלא בא
ולהחליף אלמא ברשויות דרבן 

   מחליפין דרך מקום פטור:
. פלוגתייהו דרשב''ג זעירי מוקי

ורבן ברוחב אמת המים גופה 
ואמרי רבן דבשלשה מקריא 

   כרמלית:
. דאמר אין כרמלית ודרב דימי

   פחותה מד' תאי היא:
. האי ותיהוי כי חורי כרמלית

אמה אפילו לית בה שיעור 
משום חורי כרמלית ליתסר 

כרמלית כי היכי דאמרין במס' 
שבת (דף ז:) חורי רשות הרבים 
כרשות הרבים דמי כגון כותל 
הסמוך לרשות הרבים ויש בו 
חור וזרק ארבע אמות וח שם 
חייב דחשיבי ליה החה ברה''ר 
ה'' הואיל ויש בה שיעור 
כרמלית קודם שתכס לעיר 
השתא מי תיתסר דמכרמלית 

   אתיא:
. דלא ת חורין לכרמליתאין תור

   אחמירו ביה רבן כולי האי:
. כגון חור שבכותל בסמוכה

הסמוך לקרפף יותר מבית 
   סאתים:
. שאין בה כשיעור במופלגת

   אלא למרחק:
. האי שיעורא דג' וד' רביא אמר

דרבן ורשב''ג לא בשיעורא 
דאמה גופה ולא באגפיה 

   ולהחליף:
   . מוצאות:אלא דעבד לה יפקי

. בכיסה וביציאה האפומ
והתחיל המחיצה סמוך לאגפיה 
בתוך אוגיה מכאן ומכאן ולא 
חיברה באמצע שיהו המים 
כסין ויוצאין דרך שם ואמרי 
רבן דפחות מג' אמרין לבוד 
אבל ג' לא אמרין לבוד ואסור 

   דפירצה היא:
. דאמר ורבן שמעון לטעמיה

    בפרק קמא פחות מד' לבוד:
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            פז, בפז, בפז, בפז, ב .21
נָ              ה ִמׁשְ

ה ּבְ  ִאין ֵהיֶמּנָ ִים ֵאין ְמַמּלְ ִהיא ְלַמְעָלה ִמן ַהּמַ זּוְזְטָרא ׁשֶ ת, ּגְ ּבָ ַ   ׁשּ
ָרה ְטָפִחים.  בֹוָהה ֲעׂשָ ה ּגְ ן ָעׂשּו ָלּה ְמִחיּצָ א ִאם ּכֵ   ֶאּלָ

ה.  ַמטָּ ין ִמּלְ ין ִמְלַמְעָלה, ּבֵ   ּבֵ

י ְגזּוְזְטָראֹות זֹו ְלַמְעָלה ִמּזֹו,  תֵּ   ְוֵכן ׁשְ
ְחּתֹוָנה  ָעׂשוּ  יֶהן ֲאסּורֹות -ָלֶעְליֹוָנה ְולֹא ָעׂשּו ַלתַּ תֵּ ָעְרבוּ  ,ׁשְ ּיְ    .ַעד ׁשֶ

  

ָמָרא              ּגְ

ן ֲעַקְבָיא. לֹא ּכַ ּדְ ַמְתִניִתין    ֲחַנְנָיא ּבֶ
ַתְנָיא    :ּדְ

ן ֲעַקְבָיא"   אֹוֵמר:  ֲחַנְנָיא ּבֶ
ע ַאּמֹות ע ַעל ַאְרּבַ ּה ַאְרּבַ ׁש ּבָ ּיֵ זּוְזְטָרא ׁשֶ אח - ּגְ ָעה, ּוְמַמּלֵ ָעה ַעל ַאְרּבָ ּה ַאְרּבָ   . "ֹוֵקק ּבָ

  
י ָאַמר ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ י ִמׁשּ ן ִזיְמָרא ַרּבִ   : יֹוֵסי ּבֶ

יר  י לֹא ִהּתִ ל ְט  ַרּבִ ּה ׁשֶ ַיּמָ א ּבְ ן ֲעַקְבָיא ֶאלָּ   ְרָיא, ֶב ֲחַנְנָיא ּבֶ
  הֹוִאיל ְוֵיׁש ָלּה אֹוָגִנים, 

יפֹות ַמ  יפֹות אֹוָתּה, ַוֲעָיירֹות ְוַקְרּפֵ   ּקִ
ָאר ֵמימֹות  ׁשְ   א. ּלֹ -ֲאָבל ּבִ

  

  רש"י
  מתי' 

. כל סביבותיו או 'כ עשו להאא'
סביב הקב ד' על ד' החקוק 
באמצעיתה דגוד אחית אמר 
להכשיר אע''פ שהיא תלויה 
אבל כוף וגוד כחיא בן עקביא 

   לא אמר:
. מחוברת לגזוזטרא בין מלמטה

   מתחתיה:
. אפילו זו שלא זו למעלה מזו

כגד זו ובלבד שלא תהא 
מופלגת מכגדה במשך הכותל 

   ר בגמרא:ארבעה כדאמ
. למלאות בקב שתיהן אסורות

העליוה עד שיערבו והתחתוה 
בקב שלה אין צ''ל שהיא 
אסורה דהא מכרמלית לרה''י 

   קא ממלא:
  

  גמ' 
. ואין צריך בה חוקק בה כו'

מחיצה אחרת דאמרין כוף וגוד 
הואיל ויש עשרה לכל רוח 

  לקב:
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        פח, אפח, אפח, אפח, א    ––––פז, ב פז, ב פז, ב פז, ב  .22
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

יר" ָבִרים ִהתִּ ה ּדְ לׁשָ י ׁשְ ן ֲעַקְבָיא ַרּבִ י ְט  ֲחַנְנָיא ּבֶ זּוְזְטָרא ּבְ     :ְרָיאֶב ְלַאְנׁשֵ ִאין ַמִים ִמּגְ ת, ְמַמּלְ ּבָ ַ   ׁשּ

ָעָצה,    ְוטֹוְמִנין ּבֶ
ִגין ּפְ ֲאלּוְנִטיתּבְ  ּוִמְסתַּ ת ּבַ ּבָ ַ    ."ׁשּ

  
זּוְזְטָרא ּבְ " ִאין ַמִים ִמּגְ תְמַמּלְ ּבָ ַ ָאַמַרן - "ׁשּ    .ָהא ּדַ
  
ָעָצה"    ?ַמאי ִהיא - "ְוטֹוְמִנין ּבֶ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
סֹוֶלת, " ים ְלָהִביא ּפְ ּכִ   ִהׁשְ

ׁש ָעָליו ַטל  ּיֵ ִביל ׁשֶ ׁשְ ן"ֲהֵרי הּוא ּבְ  -ִאם ּבִ    ., לח)(ויקרא יא 173"ִכי ֻיתַּ
ּלֹ  ִביל ׁשֶ ׁשְ ַלאְכּתֹו ְוִאם ּבִ ֵטל ִמּמְ ן"ֵאינֹו ּבְ  - א ִיּבָ    ."ִכי ֻיתַּ

י ְטֶב ^ ּוְסָתם   פח,א ּלֹ -ְרָיא ַאְנׁשֵ ִמי ׁשֶ ֵמיּכְ ַלאְכּתֹו ּדָ ֵטל ִמּמְ    ."א ִיּבָ
  
  

ֲאלּוְנִטית" ִגין ּבַ ּפְ    ?ַמאי ִהיא - "ּוִמְסתַּ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ג ָאָדם " ּפֵ ֲאלוּ ִמְסתַּ ַחּלֹון.  ,ְנִטיתּבַ יָחּה ּבַ   ּוַמּנִ

ה ְלאֹוַלְייִרין    ,ְולֹא ִיְמְסֶרּנָ
ָבר.  ֲחׁשּוִדין ַעל אֹותֹו ּדָ ֵני ׁשֶ    ִמּפְ

י ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ
יתוֹ ַאף ְמִביָאּה  ָידֹו ְלתֹוְך ּבֵ   . "ּבְ

  
ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

אֹות,  א ְלַמלְּ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ
  ָאסּור.  -ּפֹוְך ֲאָבל ִלׁשְ 

  
יְזִביַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ׁשֵ

ין ֶזה לְ     ?"עּוָקה"ְוִכי ַמה ּבֵ
  

ְייֵמ  -ָהֵני    י. ּתָ
ְייֵמ  -ְוָהֵני     .ילֹא ּתָ

  
  

ָאְמֵר  א ּדְ    :יִאיּכָ
  

ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ    :ַרּבָ
יָמא אֹות  :לֹא ּתֵ ֵרי,  -ְלַמלְּ ׁשָ   הּוא ּדְ

ּפֹוְך      ָאסּור,  - ִלׁשְ
א ֵרי.  ֶאלָּ ּפֹוְך ַנִמי ׁשָ   ִלׁשְ

  
יְזִביָאַמר    : ַרב ׁשֵ

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  ! "עּוָקה"ַהְיינּו 

  
ֵתיָמא    :ַמהּו ּדְ

ְייֵמ  –ָהֵני     ,יּתָ
ְייֵמ  -ְוָהֵני    י, לֹא ּתָ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

                                                             
ְבָלָתם ָעָליו ָטֵמא הּוא ָלֶכם 173 ן ַמִים ַעל ֶזַרע ְוָנַפל ִמּנִ  ְוִכי ֻיתַּ

  רש"י
. שיש ממלאין מים מגזוזטרא

   ד' אמות:בה ד' אמות על 
. פירותיהן בעצה פסולת וטומין

קטית ואף על פי שלקטו מן 
השדה בהשכמה והטל עליו אין 
מכשירין את הפירות כדמפרש 

   לקמיה:
. בגד שמסתפגין בו אלוטית

   כשיוצאין מבית המרחץ:
. קודם היום להביא השכים

פסולת תבואה מן השדה 
להטמין בו פירות אם לכך 

ווח לו תכוון להשכים שרוצה 
בטל שעליו והשכים עד שלא 

   ייבש הרי הוא בכי יותן:
   . בעלי מלאכה היו:אשי טבריא
. ביום טוב ובשבת מסתפג אדם

אם רחץ בצון מסתפג 
באלוטית ואין חוששין שמא 

   יסחוט:
   . בלין:לאוליירין

   . סחיטה:על אותו דבר
. ואין חוששין אף מביאה בידו

   שמא ישכח ויסחוט:
שמחיצה תלויה מתרת . לא שו

   בגזוזטרא לרבן אלא למלאות:
. שופכין בקב אבל לשפוך

למים. אסור מפי שההר מוליך 
השופכין חוץ למחיצת 

   הגזוזטרא:
. דתן במתי' מה בין זה לעוקה

חצר שפחותה מארבע אמות אין 
שופכין לתוכה מים בשבת 
אא''כ עשו לה עוקה גומא 
מחזקת סאתים ותי עלה אע''פ 

תמלאה העוקה מבעוד יום ש
שופכין לה מים בשבת ואף על 
פי שהמים יוצאין הימה 

   לרה''ר:
. המים עשויין התם תיימי מיא

לכלות ולהבלע בקרקע הלכך כי 
שפיך אדעתא דליבלעו 
בדוכתייהו קא שפיך ואי פקי 
לבר לאו מחשבתו להכי הוא 
ולא תקיימה מחשבתו ושרי 
דאפילו איכוון איסור ממש 

דהא ברשות היחיד שפיך ליכא 
אבל הכא מידע ידיע דודאי פקי 

   ולא תיימי:
. דאיהו אפילו לשפוך מי שרי

לא איכפת ליה דליפקו לבראי 
אבל חצר הפחותה מארבע 
אמות יחא ליה דליפוק לבר 
שלא ילכלך את חצרו הלכך בעי 
עוקה דבעוקה יחא ליה 

   דליבלעו:
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        פח, אפח, אפח, אפח, א .23
י ְגזּוְזְטָראֹות זוֹ " תֵּ   ְלַמְעָלה ִמּזֹו,  ְוֵכן ׁשְ

ְחּתֹוָנה ָעׂשּו ָלֶעְליֹוָנה ְולֹ  יֶהן ֲאסּורֹות -א ָעׂשּו ַלתַּ תֵּ ָעְרבוּ  ,ׁשְ ּיְ   ."ַעד ׁשֶ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר 
ְסמּוָכה.  א ּבִ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ

מּוְפֶלֶגת ֶרת - ֲאָבל ּבְ    .ֶעְליֹוָנה מּוּתֶ
  

   ,ְוַרב ְלַטְעֵמיּה 
  : ַרבָאַמר ּדְ 

ֶרְך ֲאִוירֵאין ָאָדם אוֹ    . ֵסר ַעל ֲחֵבירֹו ּדֶ
  
  
  
  

  רש"י
. שאיה רחוקה בסמוכה

תחתוה במשך הכותל ארבעה מ
טפחים ואי שמעתי שאיה 
גבוהה ממה עשרה ולא מציו 
לשון הפלגה בתלמוד בגובה 
אלא במשך כדתן במתיתין 
באשי חצר ומרפסת ועוד לרב 
מה לי גבוהה או מוכה הא 
איהו דאמר (לעיל ד' פג:) לזה 
בשלשול ולזה בזריקה שיהם 
אסורין ועוד מהא מתיתא 

יובתא לשמואל מותבין ת
בפירקין לעיל [פד:] ואי רב 
גופיה כדקיימן בגו עשרה דהדדי 
אוקמה היכי מותיב לה ואביי 
דתרצה כגון דקיימן בגו עשרה 

   דהדדי מאי חדושיה:
. כדאמרין דאין עליוה מותרת

תשמיש לתחתוה בעליוה אלא 
דרך אויר זריקת משך ארבעה 
טפחים ורב לטעמיה דאמר אין 

   חבירו דרך אויר: אדם אוסר על
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        פח, אפח, אפח, אפח, א .24
הָאַמר  יָאַמר  ַרּבָ יא ַרּבִ   , ִחּיָ

י ָאַמר ַרב יֹוֵסףוְ  ֲעָיא ַרּבִ   : אֹוׁשַ
ֵזל ּבְ  ת. ֵיׁש ּגָ ּבָ ַ   ׁשּ

ָעִלים ה ַמֲחִזיר ַלּבְ    .ְוחּוְרּבָ
  

ָיא    :ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ
ֵזל ּבְ  :ָאְמַרּתְ  ת" "ֵיׁש ּגָ ּבָ ַ    .ַקְנָיא :ַאְלָמא –ׁשּ

ה ַמֲחִזיר ַל "ח ָעִלים"ּוְרּבָ   לֹא ַקְנָיא!  :ַאְלָמא – ּבְ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ֵזל ּבְ  ין ּגָ ת. ֵיׁש ּדִ ּבָ ַ   ׁשּ

יַצד    ?ּכֵ
ָעִליםּדְ  ה ַמֲחִזיר ַלּבְ    .חּוְרּבָ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ַמֲעִתין ְ    :ּומֹוְתִביַנן ַאׁשּ

י ְגזּוְזְטָראֹות זֹו ְלַמְעָלה ִמּזוֹ " תֵּ    . ְוֵכן ׁשְ
ְחּתֹוָנה ָעׂשּו ָלֶעְליֹוָנה וְ  יֶהן ֲאסּורֹות -לֹא ָעׂשּו ַלתַּ תֵּ ָעְרבוּ  ,ׁשְ ּיְ   ."ַעד ׁשֶ

ֵזל ּבְ " :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ין ּגָ תֵיׁש ּדִ ּבָ ַ אי ֲאסּורֹות -" ׁשּ    ?ַאּמַ
  

תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

פּות.  ׁשּוּתָ ה ּבְ ָעׂשּו ְמִחיּצָ גֹון ׁשֶ   ּכְ
  

י ָעשׂ  ,ִאי ָהִכי ְחּתֹוָנה, ַנִמי! כִּ   ּו ַלּתַ
  

יָון  ְחּתֹוָנה גַּ ּדְ ּכֵ ֲעָתּה ָעׂשּו ַלּתַ י ּדַ לֵּ ֲהָדְך לֹא ִניָחא ִלי ,ּלּוי ּגַ ֲאָנא ּבַ   .ּדַ
  
  
  

  רש"י
יש גזל בשבת וחורבה מחזיר 

. השתא ס''ד דהכי לבעלים
קאמר מותר לגזול בשבת 
רשויות ולהשתמש בה בחורבתו 
של חבירו הסמוכה לו כי היכי 
דרגיל בה בחול הואיל וסתם 
חורבה אין הבעלים משתמשין 
בה כל כך קי לה האי בגזלתו 
כשאר גזלים ועשית רשותו 

מחזיר לבעלים משמע וחורבה 
על כרחו איסור שבת מחזירה 
לבעלים וצריך להחזירה ואין 
קויה לו אלמא אסור להשתמש 

   בה:
. דין השבת גזלה והג יש דין גזל

ברשות של שבת דחורבה מחזיר 
הגזילה לבעלים ואסור 

   להשתמש בה:
. הא רשותא אמאי אוסרת

דעליוה היא ותחתוה זו שלא 
ואפ''ה  כדין משתמשת בה בחול

   כיון דרגילה בה אסרה עלה:
. אותה מחיצה של עליוה שעשו

   בשותפות:
. בי תחתוה א''ה כי עשו

לתחתוה אם יש להם שותפות 
   בעליוה מי אסרי עלה:

. תחתוה גלויי גליא דעתה
לעליוה דסלקה פשה בשבת 
מיה דהא מחיצה זו איה 

    עשית אלא להיתר שבת:
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        בבבב- - - - פח, אפח, אפח, אפח, א .25
ָנה              ִמׁשְ

ע ַאּמֹות  חּוָתה ֵמַאְרּבַ ִהיא ּפְ תֹוָכּה ַמִים ּבְ  -ָחֵצר ׁשֶ ת, ֵאין ׁשֹוְפִכין ּבְ ּבָ ַ   ׁשּ
ן ָע  א ִאם ּכֵ ֶק ֶאּלָ הׂשּו ָלּה עּוָקה ַמֲחֶזֶקת ָסאַתִים ִמן ַהּנֶ   . ב ּוְלַמטָּ

ְפִנים.  ין ִמּבִ חּוץ, ּבֵ ין ִמּבַ   ּבֵ

א  חּוץ ׁשֶ ֶאּלָ   ָצִריְך ִלְקמֹור,  -ִמּבַ
ְפִנים     ֵאין ָצִריְך ִלְקמֹור.  - ִמּבִ

י ן ַיֲעקֹ ַרּבִ   אֹוֵמר:  בֱאִליֶעֶזר ּבֶ
ע ַאּמֹות הּוא ָקמּור ַאְרּבַ יב ׁשֶ ים ּבִ ְרׁשּות ָהַרּבִ ת. ׁשֹוְפִכים ְלתֹוכֹו ַמִים ּבְ  -  ּבִ ּבָ ַ   ׁשּ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ה  ג אֹו ָחֵצר ֵמָאה ַאּמָ יב,  -ֲאִפיּלּו ּגַ ּפֹוְך ַעל ִפי ַהּבִ   לֹא ִיׁשְ

יב.  ִים יֹוְרִדין ַלּבִ ג ְוַהּמַ   ֲאָבל ׁשֹוֵפְך הּוא ַלּגַ
ע ַאּמֹות, ִמְצָטְרִפין ְלַא  -ֶהָחֵצר ְוָהַאְכַסְדָרה    ְרּבַ

ֶנֶגד זוֹ  יֹוָטאֹות זֹו ּכְ י ּדְ תֵּ   לֹא ָעׂשּו עּוָקה,  -ּוִמְקָצָתן  ,ָעׂשּו עּוָקה - ִמְקָצָתן  ,ְוֵכן ׁשְ

ָעׂשּו עּוָקה  ִרין –ֶאת ׁשֶ    ,מּותָּ
ּלֹ   . ֲאסּוִרין -א ָעׂשּו עּוָקה ֶאת ׁשֶ

  

ָמָרא              ּגְ

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ָאָדם ָע  ֵני ׁשֶ ק ָסאַתִים ַמִים ְבָכל יֹום, ִמּפְ ּפֵ   ׂשּוי ְלִהְסּתַ

ע ַאּמֹות ּבְ  ָפן -ַאְרּבַ  ,ָאָדם רֹוֶצה ְלַזלְּ
ע    פח,ב חֹות ֵמַאְרּבַ   ׁשֹוְפָכן.  -ּפָ

ָעֵביד עּוָקה  ֵרי,  - ִאי ּדְ   ׁשָ
  . ָאסּור -לֹא 

  
י    :ָאַמר ֵזיָרא ַרּבִ

ע ַאּמֹות  ְייֵמ  –ַאְרּבַ    ,יּתָ
ע ַא  חֹות ֵמַאְרּבַ ְייִמי -ּמֹות ּפָ   .לֹא ּתָ

  
יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

יַנְייהּו. ִט ְק ֲאִריְך וּ  א ּבֵ   ין ִאיּכָ
  

ַנן    :ּתְ
ע ַאּמֹות"   , "ָחֵצר ְוַאְכַסְדָרה ִמְצָטְרִפין ְלַאְרּבַ

ָלָמא ְל  ׁשְ יּבִ    .ִניָחא – ֵזיָרא ַרּבִ
ָיא ה ַקׁשְ א ְלַרּבָ    !ֶאלָּ

  
ָמא ּתִ  יְרּגְ א  יָראזֵ  ַרּבִ הּדְ ַאִליּבָ    :ַרּבָ

ּה  ֵני ָכל ֶהָחֵצר ּכּולָּ ֶכת ַעל ּפְ ַאְכַסְדָרה ְמַהלֶּ    .ּבְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ע ַאּמֹות " ע ַאּמֹות ַעל ַאְרּבַ ּה ַאְרּבַ ֵאין ּבָ תֵאין ׁשֹוְפִכין ְלתֹוָכּה ַמִים ּבְ  -ָחֵצר ׁשֶ ּבָ ַ   . "ׁשּ

ה  ָלָמא ְלַרּבָ ׁשְ   ִניָחא,  -ּבִ
א לְ  ָיא!  -ֵזיָרא  יַרּבִ ֶאלָּ   ַקׁשְ

  
יָאַמר ָלְך    ֵזיָרא:  ַרּבִ

י ַנן ִהיא,  ?ָהא ַמּנִ   ַרּבָ

  רש"י
  מתי'  

. מפרש לה שופכין לתוכה מים כו'אין 
   בגמרא:

   . גומא:עוקא
   . בגמ' מפרש טעמא דשעורא:סאתים

. שמחזיק סאתים החלל מן הקב ולמטה
   שלה:

. בין שעשה לעוקה בתוך החצר בין מבפים
   בין שעשאה ברה''ר סמוך לחצר:

. לכסות פיה אלא שמבחוץ צריך לקמור
בסרים שיפלו המים מידיו לתוך מקום 

   ור:פט
. חריץ העשוי לקלח שופכין שבחצר ביב

   לרה''ר:
. קים שהוא קמור במשך ארבע אמות ברה''ר

לן בארבע אמות יש שיעור ליבלע בהם 
   סאתים מים שאדם עשוי להסתפק בכל יום:

. דתיימי מיא ואי מי לא שופכין לתוכו
תיימי דיש בו מים מבע''י כיון דרוב ימות 

י פקי לבראי השה עשוין ליבלע הכי מי כ
לאו להכי איכוון וכיון דלא תקיימה 
מחשבתו שרי דאפילו מתכוין לאו איסורא 
דאורייתא איכא הכא דהא לאו ברה''ר זריק 
להו איהו גופיה אלא מאיליהן יוצאין הלכך 

לא ישפוך על פי  כי לא מיכוין שרי לכתחלה:
. כלומר בתוך החריץ ואע''פ שיש אורך הביב

ה אמה ויכולין ליבלע מכאן עד יציאתו מא
כיון דבגופיה קא שפיך מקלחי להדיא ובכח 
לרשות הרבים והרואה אומר ששופכן סמוך 
ליציאתו ובעי דליפקו כדאמר בגמ' גזרה 
שמא יאמרו צורו של פלוי מקלח מים 

. עליות וחצר פחותה מארבע דיוטאות בשבת:
 אמות לפיהם ששופכין בה מימיהם:

ה בחצר ובי . בי האחת עשו עוקמקצתם
. אחצר פחותה גמ' מ''ט האחת לא עשו:

מארבע אמות קאי דמשמע הא ארבע אמות 
. שראויה היא לזלף אדם רוצה לזלפן שרי:

להרביץ עפרה שלא יעלה אבקה דבימות 
החמה מוקמין לה למתי' לקמן בברייתא 
וכיון דרוצה לזלפן אי מי שפיך להו ופקי 

  לא מתקיימא מחשבתו:
יו ראוי לזלף ושופכן וכי פקי . אפחות מד'

מקיימא מחשבתו וגזור רבן עליה דילמא 
   אתי למישרי זריקה בהדיא לרה''ר:

. מיא בד' אמות ראוין ליבלע סאתים תיימי
הלכך אי מי פקי לבר לא מקיימא 

   מחשבתו:
. כגון שישה ח' אמות על שתים דאריך וקטין

דאיכא קרקע כשיעור ד' מרובעות ויש מקום 
בלע סאתים אבל לזלף איה ראויה (לרב) לה

אסור לשפוך בלא עוקה לר' זירא לא בעי 
עוקה ובין למר ובין למר ד' אמות דמתי' 
באורך וברוחב משמע דאי לא יהיב שיעורא 
מי לפותיא אין כאן שיעור מפורש כלום 
ומשמע אפילו רחבה משהו וליכא לאוקומי 

   בה טעמא:
. ' אמותתן החצר ואכסדרה מצטרפין לד

לפוטרה מן העוקה קס''ד באכסדרה העומדת 
חוץ לחצר כגד אחד מן המקצועות 
ומצטרפת להשלים השיעור אלמא טעמא כדי 
שיהא שם שיעור לבליעת המים הוא דהא 

   הכא לאו ד' מרובעות יהו דליתחזו לזלף:
. כגון באכסדרה מהלכת על פי כל החצר

חצר ארבע על שתים ואכסדרה מהלכת על 
י כולה להשלים ד' על ד': ד' אמות על ד' פ

   אמות גרס בברייתא אלמא מרובעות בעין:
. דלא שרו ליה משום שיעור הא מי רבן היא

מקום בליעת המים כדתן במתי' אפילו ביב 
מאה אמה לא ישפוך לתוכו אלא על הגג או 
על החצר אלמא טעמא דידהו משום זילוף 

פיך דלאו הוא וגבי ביב מגלי דעתיה דקא ש
בר זילוף הוא ורישא דמתיתין ר''א בן יעקב 
היא דאמר טעמא משום שיעור מקום 

  לבליעה כדתן ביב שהוא קמור ד' אמות:
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יַמְתִניִתין וּ  ן ַיֲעקֹ  ַרּבִ   .ב ִהיאֱאִליֶעֶזר ּבֶ
  

יּדְ ּוַמאי ּדּוֲחֵקיּה  יֵזיָרא ְלאֹוְקָמּה ְלַמְתִניִתין ּכְ  ַרּבִ ן ַיֲעקֹ ַרּבִ   ב? ֱאִליֶעֶזר ּבֶ
  

  : ָרָבאָאַמר 
יֵתיּה ַמְתִניִתין     ,ְקׁשִ

ָתֵני  חּוָתהַמאי ִאיְרָיא ּדְ ִהיא ּפְ   ? ""ָחֵצר ׁשֶ
ע ַאּמֹות!  :ִליְתֵני ע ַאּמֹות ַעל ַאְרּבַ ּה ַאְרּבַ ֵאין ּבָ   ָחֵצר ׁשֶ

ּה  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ יּדְ ֶאלָּ ר ַיֲעקֹ  ַרּבִ   ב ִהיא. ֱאִליֶעֶזר ּבַ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
ֵסיָפא  יְוָהא ִמּדְ ן ַיֲעקֹ ֱאִליֶעזֶ  ַרּבִ    ,בר ּבֶ

א ָלאו  יֵריׁשָ ן ַיֲעקֹ  ַרּבִ   ב! ֱאִליֶעֶזר ּבֶ
  

ּה  יּכּולָּ ן ַיֲעקֹ  ַרּבִ   ב ִהיא. ֱאִליֶעֶזר ּבֶ
ָרא, ְוָהִכי ָקָתֵניוְ     :ַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ
ע ַאּמֹות " חּוָתה ֵמַאְרּבַ ִהיא ּפְ ת. ֵאין ׁשֹוְפִכין ְלתֹוָכּה ַמִים ּבְ  -ָחֵצר ׁשֶ ּבָ ַ   ׁשּ

  ׁשֹוְפִכין,  - ע ַאּמֹות ָהא ַאְרּבַ 
יׁשֶ  ן ַיֲעקֹ ַרּבִ   אֹוֵמר:  בֱאִליֶעֶזר ּבֶ

ים  ְרׁשּות ַהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ מּור ַאְרּבַ יב ַהּקָ ת -ּבִ ּבָ ַ ׁשּ   ."ׁשֹוְפִכין ְלתֹוכֹו ַמִים ּבַ
  
  

  
  

  רש"י
. ומאי דוחקיה דרבי זירא

לפרושי מתי' משום דתיימי 
מיא ושרי ליה באריך וקטין 
ומיבעי ליה לאוקומי כר''א 
לוקמה דבעיא ד' אמות 

   ילוף וכרבן:מרובעות ומשום ז
. משמע שחסר שהיא פחותה

שיעורה הא יש בה שיעור ד' 
אמות על ד' אמות לא שא 
בריבוע ולא שא באריך וקטין 

   שרי:
ליתי חצר שאיה ד' על ד' 

. דמשמע שאיה עשויה אמות
בריבוע זה ואפילו יש בה 

    כשיעור:
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        פח, בפח, בפח, בפח, ב .26
י" ן ַיֲעקֹ  ַרּבִ   אֹוֵמר:  בֱאִליֶעֶזר ּבֶ

מּור יב ַהּקָ ְר [ ּבִ ע ַאּמֹות ּבִ יםַאְרּבַ ת - ׁשּות ָהַרּבִ ּבָ ַ ׁשּ   .ׁשֹוְפִכים ְלתֹוכֹו ַמִים ּבְ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ה  ג אֹו ָחֵצר ֵמָאה ַאּמָ יב,  -ֲאִפיּלּו ּגַ ּפֹוְך ַעל ִפי ַהּבִ   לֹא ִיׁשְ
ג יב ,ֲאָבל ׁשֹוֵפְך הּוא ַלּגַ ִים יֹוְרִדין ַלּבִ   .]"ְוַהּמַ

  
   ,ֲחַנְנָיאלֹא ַכ ּדְ ַמְתִניִתין 

ַתְנָיא    :ּדְ
  אֹוֵמר:  ֲחַנְנָיא"

ה   ֲאִפיּלוּ  ג ֵמָאה ַאּמָ ּפֹוְך,  -ּגַ   לֹא ִיׁשְ
ג ָעׂשּוי ִלְבלֹוַע  ֵאין ַהּגַ ַח  ,ְלִפי ׁשֶ א ְלַקּלֵ   . "ֶאּלָ

  
ָנא:    ּתָ

ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ ה,  :ּבַ ימֹות ַהַחּמָ   ּבִ
ִמים  ׁשָ ימֹות ַהּגְ   . "ׁשֹוֵפְך ְוׁשֹוֶנה ְוֵאינֹו ִנְמָנע -ֲאָבל ּבִ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
  : ָרָבאָאַמר 

ְמקֹוָמם.  ְלעּו ַמִים ּבִ ּבָ ּיִ   ָאָדם רֹוֶצה ׁשֶ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ְלעוּ ּדְ ַוֲהֵרי ׁשֹוְפִכין  ּבָ ּיִ ּפֹוְך" :ָקָתֵני ,ָאָדם רֹוֶצה ׁשֶ   ! "לֹא ִיׁשְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

   ?ָהָתם ְלַמאי ִניחּוׁש ָלּה 
ּום ִקְלקּול ֲחֵצ     !ָהא ִמיַקְלְקָלא ְוָקְייָמא -רֹו ִאי ִמׁשּ

א יֹ  ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ ּום ּגְ ַח ַמִיםאְמרּו: ְוִאי ִמׁשּ לֹוִני ְמַקלֵּ ל ּפְ ִחים ֵהם - ִציּנֹורֹו ׁשֶ    !ְסַתם ִציּנֹורֹות ְמַקלְּ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ִמים ׁשָ ימֹות ַהּגְ    :ּבִ

  נֹוְתִנין לֹו ָסאַתִים,  -עּוָקה ַמֲחִזיק ָסאַתִים 
  נֹוְתִנין לֹו ְסָאה.  -ַמֲחִזיק ְסָאה 

ה ימֹות ַהַחּמָ    :ּבִ
  נֹוְתִנין לֹו ָסאַתִים,  -ָסאַתִים 

ר.  -ְסָאה  ל ִעיּקָ   ֵאין נֹוְתִנין לֹו ּכָ
  

ה ַנִמי,  ימֹות ַהַחּמָ   ּבִ
  ַמֲחִזיק ְסָאה ֵניֵתיב ֵליּה ְסָאה! 

  
ן ֵליּה ָסאַתִים.  ְלָמא ָאֵתי ִליּתֵ ֵזָרה ּדִ   ּגְ

  
   ,ָהִכיִאי 

ִמים ַנִמי ִליְגזֹור!  ׁשָ ימֹות ַהּגְ   ּבִ
  

  ָהָתם, ַמאי ֵניחּוׁש ָלּה, 
ּום ִקְלקּול    ָהא ִמַקְלְקָלא ְוָקְייָמא,  -ִאי ִמׁשּ

ֵזיָרהִאי  ּום ּגְ א יֹ , ִמׁשּ ּמָ ַח ַמִים ִציּנֹורוֹ אְמרּו: ׁשֶ לֹוִני ְמַקלֵּ ל ּפְ ִחין ֵהן - ׁשֶ    !ְסַתם ִציּנֹורֹות ִמַקלְּ
  

ֵייר ָאַמ    : ַאּבַ
ְך, ֲאִפיּלּו ּכֹור ַוֲאִפּלּו ּכֹוַרִיים.  ִהְלּכָ

  רש"י
  . מתי'

דקתי לרבן אבל שופך הוא על הגג 
לביב כלומר לצור  והן יורדין
   החקוק בו:

. דלדידיה בחצר שרי דלא כחיא
בגג אסור גגין שלהן לא היו משופעין 
אלא חלקין כעין עליות שלו וטחין 
אותו בטיח מעזיבה וחוקקין צורות 

   לקלח גשמים ושופכין השופכין שם:
   . דצריך עוקה:במה דברים אמורים

. ולא איכפת ליה שיבלעו במקומן
בלאו הכי חצרו מטופת דליפקו ד

   ועומדת מפי הגשמים:
. השפכין לו א''ל אביי והרי שופכין

לביב ארוך מאה אמה שיש בו שיעור 
להיבלע בו וקא אמרו רבן 
במתיתין לא ישפוך להך דביב קרי 
שופכין סתמא ולהך דחצר קרי מים 

   לפי שפעמים הוא מזלפן:
. בימות הגשמים למאי יחוש התם

יפקו משום אי משום דיחא ליה ד
   קלקול חצרו:

   . בגשמים:הא מקלקלא וקיימא
. ואתי למעבד אי משום שלא יאמרו

בימות החמה אי מי אתי למימר 
שרי לזרוק בהדיא לרה''ר דמה לי 
בצור ומה לי ברה''ר ממש האי מי 
להכי מתכוון להא ליכא למיחש 
דסתם צורות בימות הגשמים 

יהו  מקלחין הן ואמרו מי גשמים
אבל גבי ביב בימות החמה אע''ג דיש 
בו שיעור ואדם רוצה שיבלעו 
 במקומן איכא למיחש שמא יאמרו:

. עוקה ותין לו רשות מחזיק סאה
להסתפק ולשפוך סאה והאי 
דקאמרי לעיל שופך ושוה ואיו 
מע ס''ל לר'' בעוקה קטה ושיעור 
 מדתה קאמר תא דברייתא דשרי:

. אי מי אתי ההתם למאי יחוש ל
למיתב סאתים לא איכפת לן דהא 
הוא גופיה לא יליף מיה חורבה 
למימר כי היכי דשרי ליה לשפוך 
בעוקה זו כדי לצאת לחוץ ה'' שרי 
למשדיהו לבראי דהא לא מקיימא 
מחשבתו ולא יחא ליה דליפקו מיא 

   דהא חצרו מקלקלא וקיימא:
. הרואים הרי ואי משום שמא יאמרו

פלוי כו' וסבורין שהוא  צורו של
   מתכוון לכך:

. ומיהו לכתחלה לא סתם צורות כו'
   שרין ליה טפי משיעורא:

. כיון דליכא למיחש אמר אביי הלכך
   למידי:

. קא שרי תא אפילו כור וכוריים
  דברייתא:
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        פח, בפח, בפח, בפח, ב .27
ֶנֶגד זוֹ " יֹוָטאֹות זֹו ּכְ י ּדְ תֵּ   ִמְקָצָתן ָעׂשּו עּוָקה ּוִמְקָצָתן לֹא ָעׂשּו עּוָקה, [ ְוֵכן ׁשְ

ָעׂשּו עּוָקה  ִרין –ֶאת ׁשֶ    ,מּותָּ

ּלֹ   ]."ֲאסּוִרין –א ָעׂשּו עּוָקה ֶאת ׁשֶ
  

   :ָרָבא ָאַמר
  ֲאִפיּלּו ֵעיְרבּו. 

  
ֵיי 174ָאַמר   : ַאּבַ

  ַמאי ַטְעָמא? 
א  א ְדַמּיָ ּום ְנִפיׁשָ    :ְוָהַתְנָיא –ִאיֵליָמא ִמׁשּ

יְסְטָרא" ֵריָכה ,ַאַחת ִלי עּוָקה ְוַאַחת ִלי ּגִ   ֲעֵריָבה, וַ  ,ּבְ

ת  ּבָ אּו ַמִים ֵמֶעֶרב ׁשַ ִנְתַמּלְ י ׁשֶ תן ַמִים ּבְ ׁשֹוְפִכין ְלתֹוָכ  -ַאף ַעל ּפִ ּבָ ַ   ! "ׁשּ
  

א ִאי ִאיְתַמר, ָהִכי ִאיְתַמר    :ֶאלָּ
   :ָרָבאָאַמר 

ּלֹ   פט,א א ׁשֶ נּו ֶאלָּ   א ֵעיְרבּו, לֹא ׁשָ
ִרין.  - ֲאָבל ֵעיְרבּו    מּוּתָ

  
  ְוִכי לֹא ֵעיְרבּו ַמאי ַטְעָמא לֹא? 

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ֵזיָרה אֵני  ,ּגְ יְלָמא ָאֵתי ְלַאּפּוֵקי ִמּמָ ים ְלָהָתםּדִ ָבּתִ    .ּדְ
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  רש"י
. שתי העליות ואפילו עירבו

דליכא למיחש אי שרי להו להי 
י ע''י עוקא דהך אתי לאפוק

מאי מן הבתים ולהורידן לחצר 
בהדיא עד שפת העוקה 
ברגליהם וקא מטלטל בחצר 

   דלא מיערב אפילו הכי אסור:
. דיש כאן משום פישא דמיא

   ארבע סאים לשי בתים:
. כלי חרס שסדק ותו גיסטרא

שם חציו לקבל המים להכי קט 
גיסטרא דלא חזיא לתשמישא 

   אחריא:
יבר . חריץ רחב כעין בבריכה

   שעושין לדגים:
  . ספיה קטה:עריבה

הכי גרסין דלמא אתי לאפוקי 
. מיא במאי דבתים להכא

 לשפת העוקה לשפוך לתוכה:
  

 


