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  עירוביןמסכת 
  מבוי שהוא גבוה   פרק ראשון

  

  

  'דף ב

  

  דיני משנתנוהנצרכים להבנת  םמעט מושגי

בתחילת המסכת נזכיר בקצרה כמה מושגים 

י "ובעזה, הנצרכים להבנת הלכות עירובין

  .בהמשך המסכת יתבארו רובם ביתר הרחבה
  

  .מלאכת הוצאה. א

היא , אחת מהמלאכות האסורות בשבת

, ]שיש לו חשיבות מסוימת[זה דבר להוציא אי

  .מרשות היחיד לרשות הרבים

מהכתוב בעניין , ועניין זה למד במסכת שבת

ַוְיַצו ֹמֶׁשה ", הבאת התרומה למלאכת המשכן

ְוִאָּׁשה ַאל  ַוַּיֲעִבירּו קֹול ַּבַּמֲחֶנה ֵלאֹמר ִאיׁש

 ַוִּיָּכֵלא ָהָעם ַיֲעׂשּו עֹוד ְמָלאָכה ִלְתרּוַמת ַהֹּקֶדׁש

שכך ציוה משה את  ,)'ו ו"שמות ל(" ֵמָהִביא

, שלא יוציאו את התרומות מרשותם, ישראל

, להביאם למחנה לויה, שהיא רשות היחיד

וציוה כן משום שאותו , שהיא רשות הרבים

ומכאן שאסור להוציא חפצים , יום שבת היה

  .מרשות היחיד לרשות הרבים

שכשם שאסור , וחכמים למדו מסברא

כך , ת היחיד לרשות הרביםלהוציא מרשו

. אסור להכניס מרשות הרבים לרשות היחיד

  .ולכן ההכנסה היא תולדת מלאכת הוצאה

שכשם שאסור להוציא , והלכה למשה מסיני

כך אסור להעביר חפץ ארבע אמות , ולהכניס

וגם ההעברה של ארבע אמות . ברשות הרבים

  .ברשות הרבים היא תולדת מלאכת הוצאה
  

  .רשות הרבים. ב

מ דווקא "וי[כל מקום שמצויים בו רבים 

והוא  ,]כשמצויים בו לכל הפחות ששים ריבוא

והוא מפולש משני , רחב שש עשרה אמה

שבכך הוא דומה , ואינו מקורה, ראשיו

הרי זה רשות , למקומם של ישראל במדבר

  .הרבים מהתורה

דרך סלולה שהולכים [=סרטיא ) א(ובכלל זה 

ככר העיר [=יא גדולה ופלט) ב(]. בה מעיר לעיר

ומבואות ) ג( ].שמתקבצים שם בני אדם לסחורה

של עיר שהם רחבים שש עשרה אמה 

או ומפולשים משני ראשיהם לפלטיא 

   .לסרטיא
  

  .רשות היחיד. ג

כל מקום שיש בו לכל הפחות ארבעה טפחים 

והוא מוקף מחיצות , על ארבעה טפחים

בין שהוא בתוך [, בגובה עשרה טפחים

כגון עמוד , ובין שהוא על גבי המחיצות. המחיצות

שאנו אומרים גוד אסיק , רחב ארבעה וגבוה עשרה

כלומר כאילו המחיצות שסביבו תחתיו , מחיצה

. הרי זה רשות היחיד ,]נמשכות גם למעלה

מכמה רוחות , י"ובהמשך המסכת יתבאר בעזה[

כדי שיחשב , צריך מקום זה להיות מוקף מחיצות
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  ].רשות היחיד
  

  .חצר. ד

, החצר הוא מקום מוקף מחיצות, על פי רוב

ויש בו בתים של  ,]ולכן הוא נידון כרשות היחיד[

  .כמה בני אדם
  

  .מבוי. ה

המבוי הוא מעין רחוב צר שאין ברחבו שש 

ועל פי , וחצירות פתוחות אליו, עשרה אמה

וצדו , צדו אחת פתוח לרשות הרבים, רוב

הדין  ומעיקר[ .]רחוב ללא מוצא[השני סתום 

כי , הוא נחשב כרשות היחיד ולא כרשות הרבים

אולם , ואינו מפולש, אינו רחב שש עשרה אמה

אסרו חכמים , לרשות הרביםדמיון מאחר שיש בו 

להבדילו , עד שיעשו לו תיקון, לטלטל בתוכו

  ].מרשות הרבים
  

  .קורה. ו

, הקורה היא אחד מהאופנים שתקנו חכמים

ונה לקורה והכו, להתיר את הטלטול במבוי

  . מצד לצד, שניתנת מעל פתח המבוי
  

  .לחי. ז

, הלחי גם הוא אחד מהאופנים שתקנו חכמים

קנה או והכוונה ל, להתיר את הטלטול במבוי

הנעוץ בקרקע מצד אחד של כותל המבוי לוח 

  .בראשו

  

  .צורת הפתח. ח

ן אן ולחי מכאלחי מכצורת הפתח היא כשיש 

גם ש ,יצהוהיא נחשבת כמח ,קנה על גביהםו

כשהיא עומדת  מתירה לטלטל במבוי היא

  .בפתחו

  

  חילוק הלשון בין דין מבוי 

  דין סוכה גבוההבין גבוה ל

דין , שלדעת חכמים, י"להלן יתבאר בעזה

קורת מבוי שווה לדין סכך הסוכה לענין זה 

אבל , שיש להניחם בתוך גובה עשרים אמה

, אם היו גבוהים למעלה מעשרים אמה

, מתירה את הטלטול במבויהקורה אינה 

  . והסוכה אינה כשרה

שינו ביניהם , אמנם כשנשנו שני הדינים הללו

מבוי שהוא גבוה ", לעניין מבוי שנו. בלשון

כלומר לא , "למעלה מעשרים אמה ימעט

אלא אמרו מה יש , אמרו שבמצבו הוא פסול

. לעשות כדי לתקן את הדבר שיהיה כשר

גבוה למעלה סוכה שהיא ", ולעניין סוכה שנו

כלומר אמרו , "מעשרים אמה פסולה

ולא אמרו מה יש , שבמצבה כעת היא פסולה

  .לעשות לתקן את הדבר להכשירה

א שוודאי עדיף לומר תמיד מה הדין כפי "י -

מאחר שכבר , ולכן לעניין סוכה, המצב עתה

, מהתורהקודם תקנת חכמים כן הוא דינה 

היא שכשהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה 

כשבאו חכמים לשנות את הדין , ולהפס

אבל . שנו בה את דינה שהיא פסולה, במשנה

מאחר שקודם תקנת חכמים , לעניין מבוי

היה מותר לטלטל , לאסור את הטלטול במבוי

כשבאו חכמים , בו בלא שום תיקון של קורה

להתקין שלא יטלטלו במבוי בלא תיקון 

קורה שהיא גבוהה "אין ראוי לשנות , קורה

שהרי עדיין לא , "פסולהה מעשרים למעל

וכשבאים , ידענו כלל שצריך לתת קורה

ראוי לומר כיצד יש לתת את , ללמד דין זה
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ולכן שנו שיש , ולא כיצד היא פסולה, הקורה

ולא שנו , לתת אותה למטה מעשרים אמה

  .שכשהיא למעלה מעשרים היא פסולה

, מאחר שחיובה מהתורה, שלעניין סוכה, פירשו' ותוס

שאין לטעות בו לומר שהדבר כשר , נו לשון פסולש

נקטו , אבל לעניין תיקון מבוי שהוא מדרבנן, בדיעבד

אף שניתן לטעות בו לומר שאינו אלא , לשון ימעט

, כי מאחר שהדין מדרבנן, לכתחילה אבל בדיעבד כשר

  .לא חשו לכך שעלולים לטעות בו

א שוודאי עדיף לומר תמיד כיצד יש "וי -

ולא לשנות את הדבר , יה כשרלעשות ויה

שכשהוא גבוה , ולכן לעניין מבוי שנו. הפסול

, אבל לעניין סוכה. יש למעטו, מעשרים אמה

היה הדבר , אם היו מבארים כיצד יש לעשות

כי לעניין סוכה נשנו , גורם לאריכות לשון

 ,ה המרובהגובה כמה מידת[, כמה דינים יחד

ת היא וכמה מחיצו ,ה הפחותהגובה וכמה מידת

ואם היו שונים  ,]וכמה סכך היא צריכה ,צריכה

היו צריכים להאריך , בכל אחד את תיקונו

אבל עתה כשאמרו על הכל יחד , לפרט

וקיצור הלשון , קיצרו בלשון, שהסוכה פסולה

במסכת כמו שאמרו חכמים , לעולם עדיף

לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך , פסחים

  .קצרה

  

  הגובה המירבי שניתן 

  ח בו את קורת המבוילהני

  .חכמיםדעת  .א

יש להניח את קורת המבוי , לדעת חכמים

אבל , עשרים אמהעד גובה של בפתח המבוי 

אינה מתירה , אם מניח אותה למעלה מכך

  .את הטלטול במבוי

, כפי שלכאורה מבואר בברייתא[, והסיבה לכך

כי אין הקורה  ,]וכפי דברי רב יהודה אמר רב

אלא כשהיא , בוימועילה להתיר את המ

שיחשב ולא מצינו , מונחת על פתח המבוי

שכן פתח , פתח אלא עד גובה עשרים אמה

והוא קרוי , ההיכל היה גבוה עשרים אמה

ּוְׁשָחטֹו ְוָסַמ ָידֹו ַעל ֹראׁש ָקְרָּבנֹו ", שנאמר בו, פתח

 ֶאת ַהָּדם ַעל ְוָזְרקּו ְּבֵני ַאֲהֹרן ַהֹּכֲהִניםֶּפַתח ֹאֶהל מוֵֹעד 

ואף שהכתוב זה נאמר [ ,)'ב' ויקרא ג" (ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב

מכל מקום , שהיה גבוה עשר אמות, על המשכן

שהיה גבוה עשרים  ,הוא מדבר גם על המקדש

כפי שיתבאר  ,שכן גם המקדש קרוי משכן ,אמה

אבל יותר מעשרים אמה לא  ,]י להלן"בעזה

אינה , ואם מניח שם את הקורה, נקרא פתח

ואינה מתירה לטלטל , פתח המבוי מונחת על

  .בו

אכן עד גובה עשרים אמה כניסת המבוי 

אף על פי שאין לה דלתות , נחשבת כפתח

ואינה דומה ממש לפתח ההיכל שהיו לו 

כי באמת פתחו של , והסיבה לכך, דלתות

שלא עשו , היכל קרוי פתח גם ללא דלתותיו

  .אלו דלתות לצניעות בעלמא
  

  .דעת רבי יהודה. ב

ניתן להניח את קורת , עת רבי יהודהלד

גובה של גם למעלה מהמבוי בפתח המבוי 

אם , י"ובהמשך יתבאר בעזה[. עשרים אמה

או שגם , לדעתו יכול להגביה את הקורה בלא גבול

לדעתו יש מידה מירבית לגובה הנחת קורת 

  ].המבוי

מהיכן למד , לבאר, ונאמרו שלושה אופנים

  .רבי יהודה דין זה

, לכךהסיבה  –י רב יהודה אמר רב לדבר) א(

שלדעת רבי יהודה ניתן להניח את קורת 

לדעתו כי , המבוי גם למעלה מעשרים אמה

, מצינו שיחשב פתח גם בגובה ארבעים אמה

                                                                                                                                                                        

קרא שגם בלא דלתות נאין לומר שהסיבה לכך אבל  א

לא  עשרבאהל מועד שהיה הפתח רחב שכי מצינו פתח 

כי שם נקרא פתח  ,הכי קרי ליה פתח לוואפי, היו דלתות

אהל מועד ל כרחך נ ע"א .עשרמשום שלא היה גבוה אלא 

דלא הוה  ,שהרי היה פרוץ במלואו ,כדין נקרא פתח שלא

 ].'פ תוס"ע[ .ליה גיפופי
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 ,]שהיה במקדש לפני ההיכל[שכן פתח האולם 

, ולדעת רבי יהודה, גבוה ארבעים אמההיה 

כלומר , קדושת האולם שווה לקדושת ההיכל

, כל והאולם יחד נחשבים כאוהל מועדההי

שנאמר , ואם כן גם פתח האולם נקרא פתח

הרי , והכוונה גם לאולם" ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד"

  .שגם גובה ארבעים נחשב פתח

גם רבי יהודה שאמנם  –ויש אומרים ) ב(

קדושת האולם אינה שווה לקדושת ש, מודה

" ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד"ואם כן הכתוב , ההיכל

שגובהו , ו מתייחס אלא לפתח ההיכלאינ

, ומכל מקום מבואר בכתובים, עשרים אמה

, הגבוה ארבעים אמה, שגם פתח האולם

. א"אל פתח אולם הבית"שנאמר , קרוי פתח

שלא נקרא פתח , ואומרים, וחכמים חולקים[

בשום " פתח אולם"כי לא נאמר , האולם פתח

והכוונה , "פתח אולם הבית"אלא , מקום

  ].הוא בית הפתוח לאולםלהיכל ש

מאחר , לפי המבואר עד עתה, על כל פנים -

שניתן להניח את קורת , שרבי יהודה למד

המבוי למעלה מעשרים אמה ממה שמצינו 

, מודה רבי יהודה, שפתח האולם קרוי פתח

שאין להניחה אלא עד גובה ארבעים אמה 

אבל אם הניחה , כמו שהיה פתח האולם

דה רבי יהודה מו, למעלה מארבעים אמה

  .שצריך להנמיך

שלדעת , לכךהסיבה  –ולדברי רב חסדא ) ג(

רבי יהודה ניתן להניח את קורת המבוי גם 

כי יש הרבה פתחי , למעלה מעשרים אמה

, ואם כן, ארמונות מלכים גבוהים הרבה

מאחר שבני אדם עושים פתחים גבוהים 

כשמניח את הקורה למעלה , מעשרים אמה
                                                                                                                                                                        

 דמצינו דכתיב ,י"רמר ואו .זה הפסוק אינו בשום מקום א

ובקרא אחרינא כתיב  ,)ח"מ' יחזקאל מ(" ֻאָלם ַהַּבִית"

בהדיא  והוי כאלו נכתב ,)'א ז"מיחזקאל (" ֶּפַתח ַהַּבִית"

 ].'תוס[ ".פתח אולם הבית" ,בחד קרא

נחשב שמניחה על  גם כן, מעשרים אמה

  .פתח המבוי

ולדברי רב חסדא אם בני אדם רגילים  -

לעשות פתחים בגובה מאה אמה יש להכשיר 

  .את הקורה גם כשהיא מונחת בגובה כזה
  

עד כאן ביאור מחלוקת חכמים ורבי יהודה 

  . כפי שנתבארה בדף זה

רב נחמן בר יצחק ביאר מבואר ש' בדף גאכן 

שלדברי , אוהו, את מחלוקתם באופן אחר

ולא , לא מפתח היכל, שניהם אין הדבר למד

. ולא מפתחי ארמונות מלכים, מפתח אולם

מאחר שהקורה ניתנת , אלא לדברי שניהם

להבדיל בין מבוי לרשות , במבוי להיכר

לפיכך יש לתת אותה בגובה שבני , הרבים

לפי תומם בלא להסתכל  אדם רואים אותו

  . כדי שתהא להם להיכר, כלפי מעלה

בני אדם מביטים עד גובה  – לדעת חכמים

ששיעור זה , ומה ששנו בברייתא[. עשרים אמה

, לא משום שמשם למדו זאת, הוא כפתחו של היכל

  ].לזכור את השיעור, אלא כדי לתת סימן

בני אדם מביטים עד  – ולדעת רבי יהודה

  .גובה ארבעים אמה

  

  מקדש קרוי משכן

הן  הכוונה, כל מקום שנאמר בתורה משכן

שכן לא רק המשכן קרוי , למשכן והן למקדש

  . אלא גם המקדש קרוי כן, משכן

ְוָנַתִּתי "נאמר , שכן אחרי שכבר נבנה המשכן

ו "ויקרא כ" (ְוא ִתְגַעל ַנְפִׁשי ֶאְתֶכםִמְׁשָּכִני ְּבתוְֹכֶכם 

ועל כרחך , שהובטחו על משכן אחרלומר , )א"י

ם ואם המקדש קרוי גם בש, הכוונה למקדש

  .משכן

שעד גובה עשרים אמה , ומכאן למדו חכמים

ּוְׁשָחטֹו ֶּפַתח "שכשנאמר בכתוב , נחשב פתח

, הכוונה גם לדלתות ההיכל, "ֹאֶהל מֹוֵעד
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  .כפי שנתבאר לעיל, שגובהם עשרים אמה

וכמו כן מכאן למד רב יהודה אמר שמואל 

  .את דינו המבואר להלן

  

  שלמים ששחטם קודם 

  לתות ההיכלפתיחת ד

שלמים  ,רב יהודה אמר שמואללדברי 

קודם פתיחת דלתות ההיכל  שחריתם ששחט

ְוָסַמ ָידֹו ַעל ֹראׁש ָקְרָּבנֹו " ,נאמרכי , םפסולי

 ְוָזְרקּו ְּבֵני ַאֲהֹרן ַהֹּכֲהִניםּוְׁשָחטוֹ ֶּפַתח ֹאֶהל מוֵֹעד 

, ללמד ,)'ב' ויקרא ג" (ֶאת ַהָּדם ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב

ולא בזמן , ה בזמן שהוא פתוחשתהא השחיט

  .אשהוא סגור

הלא , ואף על פי שהכתוב הזה מדבר במשכן

ואם , שגם המקדש קרוי משכן, כבר נתבאר

  .בהכתוב הזה מדבר גם במקדש, כן

  

  משכן קרוי מקדש 

הכוונה הן , כל מקום שנאמר בתורה מקדש

שכן לא רק המקדש קרוי , למקדש והן למשכן

  .גכן אלא גם המשכן קרוי, מקדש

                                                                                                                                                                        

הלא מאחר ששחט את השלמים קודם ', והקשו התוס א

, על כרחך עוד לא נשחט התמיד, פתיחת דלתות ההיכל

, תמיד אינו נשחט אלא אחר פתיחת הדלתותשהרי גם ה

, ואם כן יפסלו השלמים מטעם שנשחטו קודם התמיד

לכל  ,עולה ראשונהללמד שתהא ה ,"העולה" ,שנאמר בו

דקרא דהעולה דווקא בהקטרה  ,ויש לומר) א( .הקרבנות

 והא ...אי נמי למצוה ולא לעכב ) ב( .בשחיטה ולא ,איירי

דימן לתמיד של שחר דתניא בתוספתא כל הזבחים שהק

היינו  ,הערבים פסולין או עיכבן אחר תמיד של בין

 .אי נמי הכא איצטריך כשנפתחו וחזרו וננעלו) ג( .מדרבנן

 ].'תוס[

רק וקשה דבפ... משמע דמשכן ומקדש גמרינן מהדדי  ב

, ר נתנאל"ותירץ הר...  דשבועות מצריך תרי קראישני 

לא על דעיקר דרשה אינה א ,דהכא לא צריך קרא

 ].'תוס... [ דבמשכן לא היו דלתות ,המקדש

 ושלא יכנס) ב( .שאינו דוחה את השבת) א(ונפקא מינה  ג

 .אדם שם באבק שעל רגליו

שגם המשכן , שעניין זה, מתחילה אמרו -

ְוָנְסעּו ַהְּקָהִתים ", מהכתובלמד , קרוי מקדש

" ְוֵהִקימּו ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ַעד ֹּבָאםֹנְׂשֵאי ַהִּמְקָּדׁש 

כי המקדש , אולם דחו זאת. )א"כ' במדבר י(

, אלא הארון, האמור בכתוב הזה אינו המשכן

  .מקדשואין ללמוד מכאן שהמשכן קרוי 

שגם המשכן , שעניין זה, ולמסקנה אמרו -

מהכתוב האמור בעניין למד , קרוי מקדש

ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ", עשיית המשכן

  ).'ה ח"שמות כ(" ְּבתוָֹכם

  

  הרוחב המירבי של פתח 

  מבוי שמותר לטלטל בתוכו

אין , אפילו מבוי שעשו לו קורה, לדברי הכל

כהוא נחשב כפתוח אלא , מטלטלים בו

אבל כשהוא נחשב כפרוץ , לרשות הרבים

אין מועיל לו שום תיקון , לרשות הרבים

ונחלקו חכמים עד כמה יהא המבוי . דלהתירו

  .ויחשב פתח ולא פרצה, רחב
  

, נחשב פתחעד עשר אמות  –לדעת חכמים 

והוא , שכן פתח ההיכל היה רחב עשר אמות

אבל  ,"מֹוֵעדֶּפַתח ֹאֶהל "שנאמר בו , קרוי פתח

 ,יותר מעשר אמות אינו פתח אלא פרצה

כדי שיוכלו לטלטל בו  ,ועליו למעט את רוחבו

  .בשבת על ידי תיקון של קורה
  

יותר גם כשהוא רחב  –ולדעת רבי יהודה 

ומותר לטלטל , הוא נחשב פתח, מעשר אמות

  .בו על ידי תיקון קורה

                                                                                                                                                                        

הפרצה , ע האם כשהמבוי פתוח יותר מעשר אמות"יל ד

שכל שהמבוי , היא הגורמת לכך שלא יוכלו לטלטל בו

ות או שכשהוא פתוח יותר מעשר אמ. פרוץ אין לו תקנה

ומחמת כן הקורה אינה מועילה להתיר בו , אין כאן פתח

והרי היא , הקורה אינה על הפתח, כי כשאין פתח, טלטול

שאינה מתירה , כקורה המונחת למעלה מעשרים אמה

אלא כשהיא , שאין הקורה מתירה טלטול, את הטלטול

 .מונחת על הפתח
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רבי יהודה למד זאת ממה  ,לדברי רב -

ח האולם היה רחב עשרים שפת, שמצינו

, ולדעת רבי יהודה גם הוא קרוי פתח, אמה

ואם כן לא התיר רבי יהודה , כפי שנתבאר

  .אעד רוחב עשרים אמהאלא 

רבי יהודה למד זאת , ולדברי רב חסדא -

ממה שמצינו בני אדם בונים פתחים רחבים 

ואם , והם קרויים פתחים, לארמונות מלכים

מותר  ,אמה אפילו רחב יותר מעשריםכן 

  .לטלטל בו על ידי תיקון של קורה

  

  מבוי שכניסתו רחבה מעשר 

  אמות ויש בה צורת הפתח

עד רוחב עשר אמות , שלדעת חכמים, נתבאר

הכניסה של המבוי נחשבת פתח להתיר בו 

אבל כשהכניסה רחבה , טלטול על ידי קורה

ואין , היא נחשבת פירצה, יותר מעשר אמות

  .מטלטלים במבוי

כל זה כשאין ש, בואר במשנתנומאכן 

אבל כשיש בו , בכניסת המבוי צורת הפתח

, מתירה את הטלטול בתוכוהיא , צורת הפתח

  .אף כשכניסתו רחבה יותר מעשר אמות

שכן הדין רק לדעת , ומבואר בגמרא

ששיעור רוחב הפתח אינו למד , האומרים

שלדעתם בלבד צורת הפתח , מפתח ההיכל

אף כשהוא רחב  ,מחשיבה את הכניסה לפתח

  . יותר מעשר אמות

ששיעור הפתח למד מפתח , אבל לדעת רב

הלא פתח ההיכל אף על פי שהיתה , בההיכל

, לו צורת הפתח היה רחב עשר אמות בלבד

גם כשיש לכניסת המבוי צורת ואם כן 
                                                                                                                                                                        

יהודה אלא  בידלא מכשיר ר ,אמר 'י ףוקשה דלקמן ד א

 ].'תוס[ .אמה ושליש שלוש עשרהעד 

 איכא למימר ,דברייתא נמי גמרה מהיכל ואף על גב ב

נ לא נקט היכל אלא לסימנא "א .תיןדפליגא אמתני

 ].'תוס[ .כדאמרינן בסמוך ,בעלמא

אינה נחשבת פתח להתיר את , הפתח

אלא כשהיא רחבה עשר , הטלטול במבוי

  .ולא יותר, אמות

  

  שער החצררוחב 

  . לשון ראשון. א

, יש ללמוד מהכתובים, ללשון ראשון בגמרא

שרוחב פתח שער חצר המשכן היה עשרים 

  . אמה

כמו , שכן רוחב החצר היה חמישים אמה

ְוֹרַחב ֲחִמִּׁשים ֹאֶר ֶהָחֵצר ֵמָאה ָבַאָּמה ", שנאמר

" ֶהם ְנֹחֶׁשתְוַאְדֵניָמְׁשָזר  ְוֹקָמה ָחֵמׁש ַאּמֹות ֵׁשׁש גַּבֲחִמִּׁשים

וקלעי החצר מצד הפתח היו . )'ז ט"שמות כ(

כמו שנאמר , חמש עשרה אמה מכל צד

ַעֻּמֵדיֶהם  דַוֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ְקָלִעים ַלָּכֵתף"

ְוַלָּכֵתף ", )ד"ז י"שמות כ" (ְׁשָׁשה ְוַאְדֵניֶהם ְׁשָׁשה

ֲחֵמׁש ַהֵּׁשִנית ִמֶּזה ּוִמֶּזה ְלַׁשַער ֶהָחֵצר ְקָלִעים 

שמות " (ְׁשָׁשה ְוַאְדֵניֶהם ְׁשָׁשה ַעֻּמֵדיֶהםֶעְׂשֵרה ַאָּמה 

  .נותרו באמצע עשרים אמה של פתח, )ו"ח ט"ל

אף על פי שהיה פתח שער החצר , ומכל מקום

הכל מודים שאין ללמוד , רחב עשרים אמה

כניסה רחבה עד עשרים , שבכל מקום, ממנו

ח חצר כי פת, הולא פרצהאמה נחשבת פתח 

פתח "אלא , סתם" פתח"המשכן לא נקרא 

  .זאבל פתח סתם אינו רחב כל כך, ו"שער

                                                                                                                                                                        

. מפרש לה בפרק שני "חמשים בחמשים"הא דכתיב  ג

 ].י"רש[

 ].י"רש. [כתף הוא צידו של פתח ד

חשב רחב עשרים משום שהיו ואין לומר שהפתח לא נ ה

דהאי גיסא  אאתי אוירכי  .עמודים ברוחב הפתח שלושה

 ].'תוספ "ע[ .ונחשב רחב עשריםודהאי גיסא ומבטל ליה 

דבפרשת במדבר סיני מצינו דאיקרי נמי פתח  ואף על גב ו

הואיל ובשאר מקומות איקרי פתח  ,אין לחוש ,סתמא

 ].'תוס. [שער

פתח סתם אין ללמוד ממנו  אפילו היה קרוי ואם תאמר ז

שהכלונסות היו על , ליה צורת הפתח ממנו כי היתה לו

דאמר  ויש לומר. שהקלעים תלויים בהן ,גבי ווי עמודים
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  .לשון שני. ב

אין ללמוד מהכתובים מה ללשון שני בגמרא 

  .היתה מידת רוחב פתח שער חצר המשכן

ַוֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ", כי הכתוב, והסיבה לכך

אינו מלמד את מידת רוחב , "ְקָלִעים ַלָּכֵתף

  .אלא את מידת גובהם, ים מצד הפתחהקלע

שהקלעים שבצד , כתוב הזה מלמדשהג "י -

הפתח היו גבוהים חמש עשרה אמה יותר 

שבשאר הרוחות , מהקלעים שבשאר הרוחות

כמו , היו הקלעים גבוהים חמש אמה

ּוָמַס ַׁשַער ֶהָחֵצר ַמֲעֵׂשה ֹרֵקם ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ", שנאמר

ְוקֹוָמה ֵׁשׁש ָמְׁשָזר ְוֶעְׂשִרים ַאָּמה ֹאֶר וְ  ְותֹוַלַעת ָׁשִני

שמות (" ְלֻעַּמת ַקְלֵעי ֶהָחֵצר ָחֵמׁש ַאּמֹותְבֹרַחב 

והקלעים שבצד הפתח היו גבוהים , )ח"ח י"ל

  .עשרים אמה

שהכתוב הזה מלמד על מידת גובה כל ג "וי -

שבכל הרוחות היו קלעי החצר , הקלעים

, נאמרומה ש, אגבוהים חמש עשרה אמה

הכוונה לכך שהיו , "ָחֵמׁש ַאּמֹותְבֹרַחב ְוקֹוָמה "

, גבוהים חמש אמות למעלה מהמזבח

שהמזבח היה גבוה עשר אמות והקלעים 

 כדי שלא יהא כהן עומד על[חמש עשרה אמה 

אותו  םרואי וכל העם ,ועבודה בידו המזבח

  ].מבחוץ

                                                                                                                                                                        

 לקמן דצורת הפתח שעשאה מן הצד לא עשה ולא כלום

ועוד ]. והכלונסאות לא היו מעל העמודים אלא בצידיהם[

יך ורב תני צר, דאליבא דרב קיימינן, דלא קשה מידי

 ].'תוס. [דאית ליה צורת הפתח אף על גבלמעט 

פי  ,אמות עשרמזבח גובהו  ,דאמר ...יוסי  ביוהיינו כר א

שלא יהא כהן  ,חמש עשרהוהקלעים סביב  ,שנים כאורכו

והא דכתיב , וכל העם רואין אותו ,עומד ועבודה בידו

 ,היינו משפת מזבח ולמעלה ,אמות חמשבקלעים וקומה 

היינו משפת  ,ושלש אמות קומתו ,והא דכתיב במזבח

 שלושדהמזבח  ,יהודה פליג התם ביור. סובב ולמעלה

והאי . חמשוהקלעים גובהן  ,דברים ככתבן ,אמות

, אלא לרבנן ,יהודה בילא משני לר ,שינויא בתרא דהכא

לאו בגובהן  ,אמות חמש עשרהקלעים  ,יהודה בידלר

 ].'תוס[ .כתיב

אין להקשות כלל מדוע לא למדו , וללשון זה

כמה תהא הכניסה רחבה  מפתח שער החצר

כי לא נתבאר מה היתה מידת , ותחשב פתח

  .רוחב פתח שער החצר
  

 ,הקשו על כך' התוסאולם  .'י ותוס"עד כאן פירוש רש

 ,כיצד יתכן לומר שלא נתפרש בכתובים רוחב שער החצר

שבכל כתף רוחב  ,הלא וודאי משמע שכוונת הכתובים

יה באופן א את הסוג"פירש ריצבולכן . חמש עשרה אמה

  .אחר

אלא , ודאי הוא שרוחב שער החצר היה עשרים אמה

שמלבד מה , שמשמע מהכתובים, שמתחילה אמרו

מבואר גם כן שהיה גובהו , שהיה רוחבו עשרים אמה

, "ְוקֹוָמה ְבֹרַחב ָחֵמׁש ַאּמֹות"כמו שנאמר , חמש אמות

שאף שפתח גבוה עשרים אמה אינו , ולזאת רצו לומר

, כפתח ההיכל, רוחב עשר אמות נחשב פתח אלא עד

יחשב פתח אפילו , כשהפתח אינו גבוה אלא חמש אמות

  . ברוחב עשרים אמה כפתח שער החצר

ולכן לא , ותירצו ששער החצר לא נקרא פתח אלא שער

כי שער הוא דבר גדול , בטל שמו ממנו אף ברוחב עשרים

  .אבל פתח סתם אינו רחב אלא עשר אמות, מפתח

כי מאחר שהפתח , היה דחוק להם קצתאלא שתירוץ זה 

לא מסתבר שתהא לו , אינו אלא גובה חמש אמות

ואם כן ראוי ללמוד , אלא חשיבות פתח, חשיבות שער

  .ממנו שפתח רחב עשרים אמה בגובה חמש יחשב פתח

שבאמת היה הפתח גבוה חמש עשרה , ולזאת תירצו

ואין , ולא פתח, ואם כן ודאי היה בחשיבות שער, אמה

  .וד ממנו שפתח רחב למעלה מעשרים יחשב פתחללמ

  

  'דף ג

  

  קורת מבוי גבוהה מעשרים 

  ראתאמה ויש לה אמל

קורת מבוי המונחת , שלדעת חכמים, נתבאר

לטלטל אינה מתירה , למעלה מעשרים אמה

  .במבוי

שחכמים למדו זאת , לדעת האומרים -

, אין שום חילוק בדבר, מפתחו של היכל

דברים [=אמלתרא  ואפילו היתה לקורה זו

י "כפי שיתבאר בעזה ,המושכים את העין לראותם
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וכל שהקורה למעלה , אין בכך כלום ,]להלן

אינה מתירה את טלטול , מעשרים אמה

שהרי גם פתחו של היכל היתה לו , המבוי

ואף על פי כן  ,]כפי שיתבאר להלן[, אמלתרא

  .היה גבוה עשרים אמה ולא יותר

קבעו שיעור  שחכמים, ולדעת האומרים -

כי עד הגובה הזה , עשרים אמה לפתח המבוי

ויש להם היכר על , בני אדם מביטים בקורה

קורה שיש בה אבל , כל זה בסתם קורה, ידה

בני אדם מחמת האמלתרא , אמלתרא

מביטים בה גם כשהיא גבוה יותר מעשרים 

אף , ולכן מותר לטלטל במבוי על ידה, אמה

  .כשהיא גבוה למעלה מעשרים אמה

שתי הדעות הללו הם מחלוקת , לדברי רב

הכל , ולדברי רב נחמן בר יצחק. תנאים

  .מודים לדעה השניה

  

  אמלתראות 

שעל פתח האולם היו חמש , מבואר בגמרא

מילה הוא [, זו על גב זו, אמלתראות של מילה

וכמו  ].עץ אלון שגדלים בו מילין הקרויים עפצים

  .יכלכך תבנית ה, שכתבנית אולם, כן מבואר

 –לדברי רב חמא בנו של רבה בר אבוה 

שהיו קיני עופות אמלתראות הללו היו 

ודווקא . מעל פתח האולםבולטים 

אמלתראות מעין אלו מועילים לקורת מבוי 

  .שיוכלו להגביהה למעלה מעשרים אמה

 –ולדברי רב דימי משום בני מערבא 

שהיו קורות של ארז אמלתראות הללו היו 

אף על , תוך שהם ארוכיםומ, תחובים בכותל

, רואים אותם בני אדם, פי שאינם בולטים

ואפילו אמלתראות מעין אלו מועילים לקורת 

שיוכלו להגביהה למעלה מעשרים , מבוי

  .אמה

  

  שיעור קורת מבוי

שקורת מבוי צריכה , י"יתבאר בעזהד "יבדף 

להיות חזקה בשיעור כזה שהיא יכולה 

  ].חצי לבינה[=להחזיק על גבה אריח 

כל זה כשאינה , ולדברי רבי אילעא אמר רב

אבל כשהיא רחבה , רחבה ארבעה טפחים

היא מועילה להתיר את , ארבעה טפחים

המבוי בטלטול גם כשאינה חזקה בשיעור 

  .שיכולה להחזיק על גבה אריח

  

  הגובה המירבי שניתן 

  הסכך בסוכהלהניח בו את 

כשהסכך , שלדברי הכל, במסכת סוכה מבואר

אבל , הסוכה פסולה, כה גבוה מדאישל הסו

מהו הגובה המירבי שניתן להניח בו , נחלקו

  .את הסכך בסוכה ותהא כשרה

, שכשהסכך גבוה מדאי, דין זה, ולדברי רבה

ְלַמַען ֵיְדעּו ", למד מהכתוב, הסוכה פסולה

ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹדֹרֵתיֶכם ִּכי ַבֻּסּכֹות הֹוַׁשְבִּתי 

ויקרא ( "יֶכםקֵ ֱא 'הֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני  םְּבהֹוִציִאי אֹותָ 

שמצוות , שכן הכתוב הזה מלמד ,)ג"ד מ"כ

סוכה מתקיימת רק כשהיושב בה יודע ומכיר 

יש לתת את  ולפיכך, בכך שהוא יושב בסוכה

הסכך בגובה שבני אדם רואים אותו לפי 

  . תומם בלא להסתכל כלפי מעלה

ובה עד גבני אדם מביטים  –לדעת חכמים 

  . עשרים אמה

אף בני אדם מביטים  –ולדעת רבי יהודה 

  .יותר מעשרים אמה
  

אף שגם לעניין , ולדברי רב נחמן בר יצחק

של חכמים אלו הם טעמי מחלוקתם , מבוי

מכל  ,]'כפי שנתבאר לעיל בדף ב[ורבי יהודה 

, מקום הוצרכו לחלוק בפירוש בשני הדינים

  . ולא די היה לבאר מחלוקתם בדין אחד

, אם היו מבארים מחלוקתם בדין אחדכי 
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שכן . היה מקום לומר שבדין השני לא נחלקו

שבני אדם הולכים בו , יש לחלק בין מבוי

לבין , ואינם מביטים כלפי מעלה, כדרכם

ובתוך כך , שבני אדם יושבים בה, סוכה

  . דרכם להביט בה גם כלפי מעלה

, אם היו נחלקים רק לעניין מבוי, ולפיכך

שבסוכה הכל מודים שניתן , ום לומרהיה מק

ואם היו . להגביה יותר מעשרים אמה

, היה מקום לומר, נחלקים רק לעניין סוכה

שבמבוי הכל מודים שאין להגביה את 

  .הקורה יותר מעשרים אמה

  
  מקצת קורה או סכך בתוך עשרים 

  ומקצת מהם למעלה מעשרים

כשקורת המבוי , שלדעת חכמים, נתבאר

, למעלה מעשרים אמהוהסכך מונחים 

, הקורה אינה מתירה את הטלטול במבוי

  .והסוכה פסולה

מה הדין כשמקצת , י"ולהלן יתבאר בעזה

ומקצת עוביים , עוביים בתוך עשרים אמה

  .למעלה מעשרים אמה
  

  .דעת רבה ללשון ראשון. א

שיש חילוק , דעת רבה, ללשון ראשון בגמרא

אפילו מקצת , הקורהש, בין קורה וסכך

מותר ו, די בכך, בתוך עשרים אמה ממנה

אבל הסכך אינו , על ידהלטלטל במבוי 

אלא כשכולו בתוך , מכשיר את הסוכה

  .עשרים אמה

מעיקר הדין היה  –לדברי רבא מפרזקיא 

ראוי להכשיר את הדבר גם במבוי וגם 

מאחר שהיא דבר , אלא שבסוכה, בסוכה

שמא , חששו חכמים, שכל יחיד עושה לעצמו

ך כל הנכנס ממנו לתוך עשרים מהסכ לייפו

, וישאר רק הסכך הגבוה מעשרים אמה, אמה

ונמצא יושב בסוכה , לכךולא ישים לב 

שלא תהא הסוכה , ולכן אמרו, פסולה

, אלא כשכל הסכך בתוך עשרים אמה, כשירה

עדיין יהיה הכל בתוך , שאפילו יחסר ממנו

שמא אבל במבוי לא חששו . עשרים אמה

נכנס לתוך עשרים יחסר מהקורה החלק ה

כי המבוי הוא מקום הילוך , ולא ישימו לב

ולא יתכן שאף אחד לא ישים לב , של רבים

  .לכך

אמנם מעיקר הדין ראוי  –רבינא ולדברי 

, להכשיר את הדבר גם בסוכה וגם במבוי

, שבסוכה מאחר שחיובה מהתורה, אלא

מהסכך כל הנכנס  לשמא ייפו, חששו בה יותר

שאר רק הסכך הגבוה וי, לתוך עשרים אמה

לפוסלה כשמקצת החמירו ו, מעשרים אמה

, מה שאין כן מבוי, מהסכך למעלה מעשרים

לא , הוא מדברי חכמיםהאיסור לטלטל בו ש

והתירו לטלטל בו גם כשמקצת , חששו בו

  .הקורה למעלה מעשרים
  

  .דעת רבה כפי ששנה רב אדא בר מתנה. ב

שיש , דעת רבה, לדברי רב אדא בר מתנא

הקורה אינה ש, וק בין קורה וסכךחיל

מכשירה את המבוי אלא כשכולה בתוך 

אבל הסכך אפילו מקצת ממנו , עשרים אמה

  .והסוכה כשירה, די בכך, בתוך עשרים אמה

מעיקר הדין היה  –לדברי רבא מפרזקיא 

ראוי להכשיר את הדבר גם במבוי וגם 

מאחר שהקורה אינה , אלא שבמבוי, בסוכה

אלא לכל בני , לבדעשויה לאדם אחד ב

החלק יש לחוש שמא יחסר מהקורה , המבוי

כי , ולא יתקנו את הדבר, הנכנס לתוך עשרים

כדאמרי [, כל אחד יסמוך על שאר בני מבוי

 ,]קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא ,אינשי

אלא כשכל , שלא יטלטלו במבוי, ולכן אמרו

שאפילו יחסר , הקורה בתוך עשרים אמה

. ן יהיה הכל בתוך עשרים אמהעדיי, ממנה
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אין , מאחר שהיא של יחיד, אבל בסוכה

מהסכך הנכנס לתוך  לכשייפולחוש לכך ש

ולכן , שיתקנו זאתיסמוך על אחרים , עשרים

אף על פי שמקצת , לא פסלו את הסוכה

  .הסכך למעלה מעשרים אמה

הסיבה לחילוק בין סוכה  –רבינא ולדברי 

י הוא שאיסור טלטול במבו, למבוי הוא

, ולפיכך חששו בו יותר, מדברי חכמים בלבד

כשיחסר חלק הקורה שבתוך עשרים שמא 

, מה שאין כן סוכה. יתרשלו לתקן הדבר

לא חששו שמא , שחיובה הוא מדין תורה

אם יחסר הסכך , כי בוודאי ,יתרשלו בה

ולכן , ימהרו לתקן זאת, שבתוך עשרים

הסוכה כשירה גם כשמקצת מהסכך למעלה 

  .אמה מעשרים
  

  .רבה בר רב עולאדעת . ג

סכך וקורה שווים לדעת רבה בר רב עולא 

שאינם מכשירים אלא כשכל כולם , בדין זה

אבל אם מקצת מהם , בתוך עשרים אמה

ואין , הסוכה פסולה, למעלה מעשרים אמה

  .לטלטל במבוי

כי אין להתחשב , ולכאורה הסיבה לכך היא

  . אלא במה שתוך עשרים אמה

ר שרק מקצת מהסכך בתוך מאח, ומעתה

, לא די בו להכשיר את הסוכה, עשרים אמה

, שכן סוכה שחמתה מרובה מצילתה פסולה

בסכך הנכנס לתוך ואם יש להתחשב רק 

תהא חמתה לא די בו כדי שלא , עשרים

  . אמרובה מצילתה

, כבר נתבאר, וכמו כן לעניין קורת מבוי

שאינה כשרה אלא כשהיא חזקה כדי לקבל 

                                                                                                                                                                        

שיבא הרוח ל ידי ע חמתה מרובה מצילתה ,י"ר שמפר א

ועוד נוכל ...  ויפזר עד שתהא חמתה מרובה מצילתה

 ל ידידאי קלשת ליה הוי חמתה מרובה ע ,לומר הכא

 ].'תוס... [ קלישה לחוד

ומאחר שאין להתחשב אלא , חעליה ארי

, לא די בו, אותו מקצת הנכנס לתוך עשריםב

  .אינו חזק כדי לקבל אריחכי הוא לבדו 
  

  ].שהברייתא מסייעת אותו[. רבאדעת . ד

שהם , סכך וקורה שווים בדין זה ,לדעת רבא

מכשירים אפילו כשמקצת מהם למעלה 

 ,ואפילו כל כולם למעלה מעשרים ,מעשרים

חתיתם סמוכה לגובה ובלבד שתהא ת

   .עשרים

לא לעניין  ,כי שיעור עשרים אמה הנזכר בהם

אלא שחלל הסוכה  ,שיהיו הם בתוך עשרים

  .והמבוי יהא עד עשרים אמה
  

ואין זה כפי הסברות הנזכרות בגמרא להכשיר 

, כשמקצת בתוך עשרים ומקצת למעלה מעשרים

שאנו מחשיבים את כל העולה למעלה מעשרים 

וכאילו הכל , תחתית הקורה והסכךכאילו מונח ב

  . בתוך עשרים

אין להכשיר אלא כשלכל , שכן לפי הסברות הללו

לא , ולדברי רבא, הפחות מקצת מהם בתוך עשרים

אלא , צריך שיהיו אפילו קצת מהם בתוך עשרים

  .שלא יהא החלל יותר מעשרים

  

  המקום הנמוך ביותר שניתן 

  להעמיד בו את קורת המבוי

ריך שיהיה תחתיה לכל הפחות צ, קורת מבוי

אבל אם אין תחתיה חלל , גובה עשרה טפחים

  .עשרה טפחים פסולה

  

  שיעורי אמות האמורים במבוי

  ].ולא יותר[ אמה 20גובה המבוי . א

שאין להגביה את קורת המבוי , כבר נתבאר

  .למעלה מעשרים אמה
  

  ].ולא יותר[אמות  10רוחב פתח המבוי . ב

אינו מועיל , ה במבויכבר נתבאר שתיקון קור

להתיר את הטלטול במבוי אלא כשכניסתו 
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שאז הכניסה , אינה רחבה מעשר אמות

אבל כשהכניסה רחבה מעשר , נחשבת פתח

ואין הקורה , היא נחשבת פרצה, אמות

  .מועילה להתיר את הטלטול בתוכו
  

  ].ולא פחות[אמות  4משך מבוי לדעת אביי . ג

משך  י שלדעת אביי"יתבאר בעזה' בדף ה

ורב יוסף . אמבוי לכל הפחות ארבע אמות

שדי בכך שיהא משך , ואומר, חולק על כך

  .המבוי ארבעה טפחים

  

  סוכהשיעורי אמות האמורים ב

  ].ולא יותר[ אמה 20 סוכהגובה ה. א

שאין להגביה את הסכך למעלה , כבר נתבאר

  .מעשרים אמה
  

  ].ולא יותר[אמות  4- דופן עקומה פחות מ. ב

אלא שהסכך  ,מסוככת כולהסוכה שהיא 

ורק הסכך  ,הסמוך לדפנות הוא סכך פסול

הלכה למשה  ,שבאמצע הסיכוך הוא כשר

שאם הסכך הפסול הוא פחות  ,מסיני היא

אינו רחוק הסכך הכשר ו ,מארבע אמות

כי אנו  ,הסוכה כשירה ,ארבע אמותמהדפנות 

מחשיבים את הסכך הפסול כאילו הוא חלק 

ת ונתקרבו לסכך שנעקמו הדפנו ,מהדפנות

 .כשר על גבי הדפנותהסכך הונמצא  ,הכשר

אם הסכך הפסול הוא ארבע אמות או אולם 

                                                                                                                                                                        

 ,ארבעהדאין פתח פחות מ ,ומשהו יותרארבעה  רושפי א

לא הוי ארכו יותר על  אם כן ,יותר ואי לא הוי משהו

 ].'תוס[ .ואינו ניתר בלחי וקורה ,רחבו

והסוכה  ,אין להחשיבו כדופן עקומה ,יותר

  .כי אין הסכך הכשר על הדפנות ,פסולה
  

  ].ולא פחות[אמות  4 רבילדעת  סוכהמשך . ג

לדעת רבי כל סוכה שאין בה ארבע אמות על 

וחכמים חולקים על כך  .ארבע אמות פסולה

ואומרים שדי בכך שתהא מחזיקה ראשו 

  .ורובו ושלחנו

  

  שיעורי אמות האמורים בכלאי הכרם

  .קרחת הכרם. א

, קרחת הכרם היא מקום באמצע הכרם

אבל הוא מוקף , שאותו מקום חרב מגפנים

ונחלקו חכמים כמה , מארבע רוחות בגפנים

יהיה גדול ויהיה מותר לזרוע בתוכו זרע 

  .ולא יהא בכך משום כלאי הכרם, חרא

עשרים השיעור הוא  –לדעת בית שמאי 

ולא [על עשרים וארבע אמות וארבע אמות 

  ]. פחות

שש עשרה השיעור הוא  –ולדעת בית הלל 

  ]. ולא פחות[על שש עשרה אמה אמה 

שהן , שכן ארבע אמות של היקף קרחת הכרם

הרי הן , סמוכות לגפנים שסביב הקרחת

כי כל ארבע אמות הסמוכות , ככרם עצמו

  . בונחשבים כמותו, לכרם הם צורך עבודתו

אם ללא היקף של , ומעתה לדעת בית הלל

יש שמונה אמות על , ארבע אמות מכל צד

 ,]סך הכל שש עשרה אמה[, שמונה אמות

ומחצה , שכשתטיל מחצה משמונה לצד זה

, יהיה בכל חלק ארבע אמות, משמונה לצד זה

, ומותר לזרוע בו, לעצמומקום חשוב הוא 

הרי , אבל אם אין בכל מחצה ארבע אמות

  .וגם בו אסור לזרוע, הוא בטל לכרם שבצידו
                                                                                                                                                                        

כמלא בקר , ארבע אמות ,כמה עבודת הכרם ,דתנן ב

ובעת , אותה בשוורים ובעגלות שהיו בוצרים, וכלים

. הלכך ככרם דמו, החרישה חורשים אותה בשוורים

 ].י"רש[
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אלא אם , לא יזרע בקרחת, ולדעת בית שמאי

, כן ישארו באמצע שש עשרה אמות

ומחצה מהן , שכשתטיל מחצה מהן לצד זה

כי , יהיה בכל חלק שמונה אמות, לצד זה

ת נחשבות כמקום לדעתם רק שמונה אמו

  .חשוב לעצמו
  

  .מחול הכרם. ב

שאותו , מחול הכרם היא מקום בצד הכרם

, ומצדו האחד גדר הכרם, מקום חרב מגפנים

ונחלקו חכמים כמה יהיה , ומצדו השני גפנים

ולא , ויהיה מותר לזרוע בתוכו זרע אחר, רחב

  .יהא בכך משום כלאי הכרם

שש עשרה השיעור הוא  –לדעת בית שמאי 

  ]. ולא פחות[ מותא

שתים עשרה השיעור הוא  –ולדעת בית הלל 

  ]. ולא פחות[אמות 

הרי הם , שכן ארבע אמות הסמוכות לגפנים

כי כל ארבע אמות הסמוכות , ככרם עצמו

, ונחשבים כמותו, לכרם הם צורך עבודתו

וארבע האמות הסמוכות לגדר מאחר שאינן 

ראויות לזריעה מחמת דריסת בני אדם 

  . אינן חשובותבטלות ו

אם ללא שמונה , ומעתה לדעת בית הלל

מקום , יש עוד ארבע אמות ביניהן, אמות אלו

אבל אם , ומותר לזרוע בו, חשוב הוא לעצמו

המקום בטל לכרם , אין שם ארבע אמות

  .אוגם בו אסור לזרוע, שבצידו

, לא יזרע במחול הכרם, ולדעת בית שמאי

אלא אם כן ישארו בין ארבע האמות 

לבין ארבע האמות הסמוכות , מוכות לגדרהס

כי לדעתם רק , עוד שמונה אמות, לגפנים

  .שמונה אמות נחשבות כמקום חשוב לעצמו
  

אמות  4- רצופים לדעת רבי שמעון בפחות מ. ג

  ].ולא יותר[

כרם ששורות הגפנים שבו , לדעת רבי שמעון

, כלומר שאין בין זו לזו ארבע אמות, רצופים

כי מאחר שאינו נטוע באופן  ,אינו נידון ככרם

ודאי , שתוכל העגלה ללכת בתוכו בין הגפנים

, ומאחר שאינו נידון ככרם, עומד להיעקר

ורק כשיהיה בין [. מותר לזרוע בתוכו זרע אחר

שורות הגפנים ארבע אמות או יותר הוא נידון 

  ].ככרם

שכרם , ואומרים, אבל חכמים חולקים עליו

כולו עומד כי ודאי לא , זה נידון ככרם

שאחר , אלא רק השורות האמצעיות, לעקירה

עקירתם יהיה בין השורות הנשארות רווח 

אין , ומאחר שהוא נידון ככרם, מספיק

  .זורעים בו זרע אחר

  

  לעניין מבוי סוכה וכלאיםמידת אמה 

, שדברים רבים שיעורם נמדד באמות, נתבאר

ורוחב פתח  .גובה סוכה ומבוי עד עשרים אמה[

א שמשך מבוי עד ארבע "וי .עשר אמות מבוי עד

ולדעת בית . ודופן עקומה עד ארבע אמות. אמות

ומחול  ,הלל קרחת הכרם שיעורה שש עשרה אמות

וכרם הנטועה . הכרם שיעורו שתים עשרה אמות

אם אין בין השורות , שלדעת רבי שמעון, ברציפות

  ].אינה נחשבת כרם, ארבע אמות
  

מידות של  ישנן שתי, לדעת רב נחמןאכן 
                                                                                                                                                                        

שאין האיסור אלא , והכא לא בעינן שש עשרה אמה א

 ].י"רש. [מצד אחד
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בכל , ולפיכך, אחת גדולה ואחת קטנה, אמה

מקום יש למדוד במידה שהמדידה בה היא 

  .לחומרא
  

גובה וכן לעניין ) ב(, גובה סוכה) א(לעניין 

יש למדוד , ששיעורם עד עשרים אמה, מבוי

שלא יהיו יותר , כלומר, במידה הקטנה

פתח וכן לעניין ) ג. (מעשרים אמות קטנות

יש למדוד , עד עשר אמות ששיעורו, מבוי

כלומר שלא יהיה יותר מעשר , במידה הקטנה

דופן וכן לעניין מדידת ) ד. (אמות קטנות

ואין סכך , יש למדוד במידה הקטנה, עקומה

אלא עד ארבע , פסול נחשב דופן עקומה

מדידת וכן לעניין ) ה. (אמות קטנות ולא יותר

שלדעת רבי שמעון , רווח בין שורות הכרם

, ביניהם ארבע אמות אינו נחשב כרם אם אין

, יש למדוד באמות קטנות, ומותר לזרוע שם

ורק כשאין בין השורות ארבע אמות קטנות 

  . מותר לזרוע שם

המדידה במידה הקטנה היא , שכל אלו

לומר שאפילו יש בהם , המדידה לחומרא

הרי הדבר , שיעור אמות כפי המידה הקטנה

  .אינו כתקנו
  

לדעת האומרים , שך מבוילעניין מ) א(אבל 

יש למדוד במידה , שהוא ארבע אמות

ורק כשיהיו ארבע אמות גדולות יש , הגדולה

גודל וכן לעניין ) ב.  (להתיר טלטול במבוי

, לדעת האומרים שהוא ארבע אמות, סוכה

ורק כשיהיו בה , יש למדוד במידה הגדולה

וכן לעניין ) ג. (ארבע אמות גדולות היא כשרה

ששיעורם שש , ומחול הכרם) ד( .קרחת הכרם

יש למדוד , ושתים עשרה אמה, עשרה אמה

ורק כשיהיו בהם שש עשרה , במידה הגדולה

אמות גדולות ושתים עשרה אמות גדולות 

  . מותר לזרוע בהם

המדידה במידה הגדולה היא , שכל אלו

לומר שרק כשיש בהם , המדידה לחומרא

הרי הדבר , שיעור אמות כפי המידה הגדולה

  .כתקנו
  

 מהן מידת אמה גדולה, ונחלקו אביי ורבא

  .ומידת אמה קטנה

אמה קטנה היא אמה של  –לדברי אביי 

ואמה גדולה היא אמה של , חמישה טפחים

שגם ', ומבואר בגמרא בדף ד[. ששה טפחים

שכל , שדעת חכמים היא כדברי רבא, אביי מודה

ודברי אביי הם כדעת , אמות הן בנות ששה טפחים

  ].עון בן גמליאלרבן שמ

הן , שתי מידות של אמה –ולדברי רבא 

והחילוק , מידות של אמה בת ששה טפחים

שאמה , בין אמה גדולה לאמה קטנה הוא

, גדולה היא אמה של ששה טפחים גדולים

הן נקראות  ,מחמת רחבות של אמות אלו ,ולפיכך[

ואמה  ,]שמחותצוחקות וכלומר  ,אמות שוחקות

טפחים  קטנה היא אמה של ששה

מחמת דחקות של אמות  ,ולפיכך[, מצומצמים

 ].כלומר עצובות, הן נקראות אמות עציבות ,אלו

לא נחלקו  ,שלדברי רבא ,'ומבואר בגמרא בדף ד[

ולדברי  ,חכמים ורבן שמעון בן גמליאל בדבר זה

כפי שאמר  כל האמות הן בנות ששה טפחים ,הכל

  ].רבא

  

  'דף ד

  

  שה טפחיםאמות שמודה רבא שהן בנות חמי

, נאמר בספר יחזקאל, בעניין מידות המזבח

 ַאָּמה ָוֹטַפח ַאָּמה ְוֵאֶּלה ִמּדֹות ַהִּמְזֵּבַח ָּבַאּמֹות"

ּוְגבּוָלּה ֶאל ְׂשָפָתּה  ְוַאָּמה ֹרַחב ְוֵחיק ָהַאָּמה

ג "יחזקאל מ(" ָסִביב ֶזֶרת ָהֶאָחד ְוֶזה ַּגב ַהִּמְזֵּבחַ 

   .)ג"י

הדברים  עלהזה יש ללמוד מהכתוב ו

יסוד כלומר [=" ֵחיק ָהַאָּמה) "א(, הנזכרים בו

סובב כלומר [=" ַאָּמה ֹרַחב"וכן ) ב( ,]המזבח
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" ְגבּוָלּה ֶאל ְׂשָפָתּה ָסִביב"וכן ) ג( ,]המזבח

" ַּגב ַהִּמְזֵּבחַ "וכן ) ד(, ]אקרנות המזבחכלומר [=

כל אלו מידתם באמות ]. מזבח הזהבכלומר [=

  .של חמישה טפחים
  

כיצד , כרו כאן שני אופנים בביאור הכתובונז

שהדברים הללו מידתם באמה , משמע ממנו

  .בת חמישה טפחים

י בסוגיתנו על פי מה "לפי מה שפירש רש -

כך הוא ביאור , ששמע מרבינו יעקב בר יקר

  :הכתוב

האמורות להלן כולן [ ְוֵאֶּלה ִמּדֹות ַהִּמְזֵּבחַ "

שיש , טפחיםקטנות של חמישה [ ָּבַאּמֹות ]מידתן

 ַאָּמה ָוֹטַפח ]בינונית בת ששה טפחים[ ַאָּמה]ב

נמדד גם הוא , כלומר היסוד[ ְוֵחיק ָהַאָּמה ]מאלו[

. כלומר הסובב[ ְוַאָּמה ֹרַחב ]וכן] [באמות קטנות

כלומר הקרנות [ ּוְגבּוָלּה ֶאל ְׂשָפָתּה ָסִביב ]וכן

[  חַ ְוֶזה ַּגב ַהִּמְזּבֵ  ]וכן[ ֶזֶרת ָהֶאָחד ]שמידתם

  ".]כולן באמות קטנות הללו, כלומר מזבח הזהב

כך , י אחרי שחזר בו"ולפי מה שפירש בו רש -

  :הוא ביאור הכתוב

כלומר מידות המזבח [ְוֵאֶּלה ִמּדֹות ַהִּמְזֵּבַח "

ָּבַאּמֹות  ]הרי הן, הקודםהמפורשות בכתוב 

של אמות [ַאָּמה ָוֹטַפח  ]היא[ַאָּמה  ]שכל, גדולות[

ומר כל מידות המזבח יהיו באמות כל ,קטנות

שהם אמה וטופח של  ,בינוניות של ששה טפחים

ְוֵחיק  ]אבל. אמות קטנות בנות חמישה טפחים

כלומר לא אמה [ ָהַאָּמה ]מידתו ,כלומר היסוד[

אלא אמה קטנה של  ,בינונית של אמה וטפח

כלומר וגם [ְוַאָּמה ֹרַחב  ]וכן. חמשה טפחים

ּוְגבּוָלּה  ]שה טפחיםהסובב יהא באמה של חמי

כלומר וגם קרנות [ֶאל ְׂשָפָתּה ָסִביב ֶזֶרת ָהֶאָחד 

 ]המזבח סביב יהיו באמה אחת של חמישה טפחים
                                                                                                                                                                        

" זרת האחד"ומה שנאמר בהן , שהן אמה על אמה א

כוונה היא שמהאמצע של קרן יש זרת לכל רוח וזרת ה

פ "ע[ .היא חצי אמה אם כן הקרן היא אמה על אמה

 ].י"רש

כלומר ובמידה זו של אמה בת [ ַהִּמְזֵּבחַ  ְוֶזה ַּגב

  ."]חמישה טפחים יהיה גם מזבח הזהב
  

באמה בת שמידת היסוד , ומה שאמרו

כל האמות אין הכוונה ל, חמישה טפחים

אלא גובהו אמה בת חמישה , האמורות בו

  .כניסתו אמה בת ששה טפחיםאבל , טפחים

הסובב באמה בת שמידת , ומה שאמרו

לכל האמות אין הכוונה , חמישה טפחים

גובהו חמש אמות של אלא , והאמורות ב

וכניסתו אמה של חמישה , ששה טפחים

  .טפחים

מה שאמרו שמידת הקרנות היא באמה אבל 

הכוונה גם לאמה של , חמישה טפחיםשל 

  .רוחבןאמה של וגם ל, גובה שלהן

  

  

  מקור שיעורי תורה

הכתוב המשבח את ארץ  ,לדברי רב חנן

, בכך שגדלים בה שבעה מיני פירות, ישראל

ֵזית  ֶאֶרץִחָּטה ּוְׂשֹעָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ "

, על כךבא ללמד  ,)'ח' דברים ח(" ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש

ואלו . ששיעורי תורה תלויים בפירות אלו

  :הם השיעורים התלויים בפירות אלו
  

  ".ִחָּטה"שיעור אכילת פרס נתלה ב. א

ְוַהָּבא ֶאל ", בעניין הנכנס לבית מנוגע נאמר

" ַהַּבִית ָּכל ְיֵמי ִהְסִּגיר ֹאתֹו ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב

שהבא אל הבית , ומכאן ,)ו"ד מ"ויקרא י(

דברים שמכניס , ובכלל זה, טמא מיד, המנוגע

ְוַהָּבא ֶאל "כי גם הם בכלל הכתוב , בידו
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  ". תַהַּביִ 

וסנדלים , אבל בגדים שהוא מלובש בהם

אינם טמאים , שברגליו וטבעות שבאצבעותיו

ְוַהֹּׁשֵכב ַּבַּבִית ְיַכֵּבס ֶאת ְּבָגָדיו ", שנאמר, מיד

 ,)ז"ז מ"ויקרא י(" יוְּבָגדָ  ְוָהֹאֵכל ַּבַּבִית ְיַכֵּבס ֶאת

גם , רק אם שהה בבית זמן של אכילה, כלומר

  .בגדיו שעליו טמאים

הוא שיעור זמן שיאכל , ושיעור אכילה זה

שיש באותו , של ככר ]כלומר פרוסה[אדם חצי 

והוא ככר [, כמות של סעודה אחת, חצי ככר

  ].ששיעורו ארבעה ביצים

משערים אותה באכילת פת של , ואכילה זו

 ,]שהוא נאכל מהר יותר מפת שעורים[ם חיטי

שאוכל מהר בלא [וכשהאכילה היא בהסבה 

וכשהאכילה של הפת היא  ,]נות הנה והנהפל

  .]מהר האכילהוכך מ ,הנותן טעם לפת[, בלפתן
  

שיעור טומאה של עצם מן המת תלוי . ב

  ".ְׂשֹעָרה"ב

מטמאה במגע , עצם מן המת בגודל שעורה

אלא אם כן , אוהלאבל אינה מטמאה ב[, ובמשא

היתה שם שדרה שלמה או גולגולת או רוב בנין 

כלומר שתי שוקיים וירך אחת או רוב מניין כלומר 

  ].מאה עשרים וחמש עצמות
  

  ".ֶגֶפן"שיעור איסור נזיר תלוי ב. ג

שעניין זה בא , י משמע"מתוך פירוש רש -

שנזיר השותה רביעית יין הבא מן , ללמד

, אם כן, הקשו' לם התוסאו[. הרי זה לוקה, הגפן

שכל שאר הדברים , אין עניין זה דומה לכל השאר

וכאן הגפן אינה , הם מידה לדבר מסוים, הנזכרים בכתוב

אם נזיר שותה את , אלא שיש בה חיוב, מידה לשום דבר

  ].היין הבא ממנה

שעניין זה בא ללמד על נזיר , י"ובמסכת סוכה פירש רש -

, שהוא מתחייב, של גפנים םאכל חרצנים וזגים ולולביש

שמודדים זאת ברביעית . ארביעית כשיעוראם אוכל מהם 
                                                                                                                                                                        

ששיעור אכילה ושתיה של , וסוגיה זו כדעת האומרים א

ולא כדעת האומרים שהשיעור הוא , נזיר ברביעית

אולם רבינו תם מפרש שלעניין אכילה הכל . בכזית

ששיעור רביעית יין . [ולא ברביעית מים, יין הבא מן הגפן

משום שהיין סמיך יותר מן , אינו כשיעור רביעית מים

 יותר ממה שיש ברביעיתיש ברביעית יין , ולפיכך, המים

  ].מים
  

ל בשבת תלוי שיעור איסור הוצאה של אוכ. ד

  ".ְתֵאָנה"ב

המוציא אוכלים בשבת מרשות היחיד לרשות 

או מכניס מרשות הרבים לרשות , הרבים

היא תאנה [, אם הם גדולים כגרוגרת, היחיד

  .הרי זה חייב, ]יבשה

שיעור נקב לבטל כלי בעלי בתים מהיות . ה

  ".ִרּמוֹן"כלי לטומאה תלוי ב

, כלי שניקב בו נקב הפוסל אותו מתשמיש

, ולפיכך אינו מקבל טומאה, בטל מהיות כלי

  .נטהר, ואם כבר היה טמא

ואם נקבו נקב , ובעלי בתים חסים על כליהם

עדיין משתמשים , שקטניות יוצאות דרכו

ואם נקבו נקב שגם זיתים . בהם לזיתים

ואם . משתמשים בהם לאגוזים, יוצאים דרכו

, נקבו נקב שגם אגוזים יוצאים דרכו

אבל אם נקבו . ימוניםמשתמשים בהם לר

בטלו מהיות , בנקב שרימונים יוצאו דרכו

אבל כלי אומן העומד למכירה בטל מהיות [. גכלי

                                                                                                                                                                        

רביעית ולפיכך הוא גורס מודים שהשיעור בכזית ולא ב

 ].'פ התוס"ע[ ".כדי כזית יין לנזיר"בסוגיה 

אחוזים זה  שלושההרמונים שאמרו  ,במסכת כלים תנן ב

וקשה דבפרק  .רמונים בשלושהמשמע דשיעורן  ,בזה

משמע רמון  ,טהור ,ניקב כמוציא רמון ,המצניע אמר

 ,לא שיצאו ביחד ,אחוזים שלושהד) א( ויש לומר ... אחד

בזה  שלושהוצריך נקב רחב להוציא  ,א זה אחר זהאל

 שלושהאי נמי ) ב( .יותר ממה שהיה האחד לבד ,אחר זה

והם רמונים  ,ביחד שלושהפירוש שגדילים  ,אחוזים

שהם  ,יחד שניםולא מאותן שגדילין אחד או  ,בינונים

 ,ביחד חמישהאו  ארבעהולא מאותן שגדילין  ,גדולים

 ].'תוס[ .אחד לבד קאמרולעולם רמון  .שהם קטנים

אבל גבי כלי חרס  ,גבי כלי עץ מתנייא במסכת כלים ג

והא דאמר  .שיעורן כזית ,דכלים העשויים לאוכלים ,תנן

ניקב כמוציא זית  ,חמש מדות בכלי חרס ,בסוף המצניע
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  ].כלי בנקב קטן
  

ֵזית "הרבה איסורים שיעורם תלוי ב. ו

   ".ֶׁשֶמן

, ונותר, ודם, כגון חלב, הרבה דברים אסורים

שיעור , ובהמה טמאה, ונבילה, וטמא, ופיגול

וכן בשר המת . הוא כזיתהאכילה האסורה 

ובשר נבילה המטמא במגע , המטמא באוהל

  .שיעורם בכזית, ומשא
  

  ".ְדָבׁש"שיעור עינוי יום הכיפורים תלוי ב. ז

כשיעור כותבת , האוכל ביום הכיפורים מאכל

האמור בתורה הוא ודבש [, חייב] מין תמר[הגסה 

  ].דבש תמרים
  

בישוב דברי רבי חייא בר  ,ומסקנת הסוגיה

ל "שכל השיעורים הנ, שי משמו של רבא

אלא כולם למדים  ,אינם למדים מהכתוב

ל אינו "והכתוב הנ ,מהלכה למשה מסיני

  .אלא אסמכתא בעלמא

  

  מקור דיני טבילה

ְוִאיׁש ִּכי ֵתֵצא ִמֶּמּנּו ִׁשְכַבת ", נאמרבעניין בעל קרי 

" ֶרבְוָטֵמא ַעד ָהעָ ְוָרַחץ ַּבַּמִים ֶאת ָּכל ְּבָׂשרוֹ ָזַרע 

   :ולמדו מכאן הלכות טבילה, )ז"ו ט"ויקרא ט(
  

צריך ש, למדו, "ְוָרַחץ"מתוך כך שנאמר . א

לא יהיה ו, שיגיעו המים בבשרו של הטובל

  .דבר חוצץ בין בשרו לבין המים
  

שצריך , למדו, "ַּבַּמִים"מתוך כך שנאמר . ב

כלומר במים , שתהא הטבילה במי מקווה

  ].נובעים=[חיים ואפילו אינם מים , מכונסים
  

שצריך , למדו, "ָּכל ְּבָׂשרוֹ "מתוך כך שנאמר . ג

שתהא הטבילה במים שכל גופו נכנס בהם 

כלומר אמה על אמה ברום שלוש , בבת אחת

זו  הושיערו חכמים מיד ,]כמידת אדם[אמות 
                                                                                                                                                                        

היינו היכא דייחדו  ,ועדיין כלי הוא לקבל בו רמונים ...

 ].'תוס[ .אבל סתמא הוי כמוציא זית ,לרמונים

  .שהיא ארבעים סאה
  

גם ש, למדו ,"ָּכל ְּבָׂשרוֹ ֶאת "מתוך כך שנאמר . ד

והכוונה , טעון טבילה הדבר הטפל לבשרו

  . לשער
  

מעיקר הדין כך , אכן לדברי רבי יצחק

, בתורה שבעל פהנאמרה הלכה למשה מסיני 

, שאין חציצה בשער מעכבת את הטבילה

. אלא כשמתקיימים בה שני התנאים הבאים

כגון דם [, של השערברובו החציצה היא ) א(

על רוב , או זפת יבש, או טיט יבש, או דיו יבש, יבש

) ב( ].או רוב שערותיו קשורות אחת אחת, שערו

שמצטער על [על החציצה הזו והוא מקפיד 

וכשאמר  ].ליכלוך שבראשו וחפץ שלא יהיה בו

שחציצה היא , רבי חייא בר אשי אמר רב

נתכוון לדין זה של , הלכה למשה מסיני

  .חציצה בשער

שחציצה בשער מעכבת את , וחכמים גזרו

רק אחד גם כשמתקיים בה הטבילה 

שהחציצה ברובו ) א(כגון , מהתנאים הללו

) ב. (אפילו אינו מקפיד עליה, של השער

אפילו היא , כשהוא מקפיד על החציצה

כי  ,והסיבה שגזרו על כך[. במיעוטו של השער

המעכב מן הראשון שני אופנים אלו דומים לאופן 

  ].התורה

וגם , של השעראבל כשהחציצה במיעוטו 

. את הטבילהאינה מעכבת , עליהאינו מקפיד 

אף על פי שדבר זה דומה לשני  ,ולא גזרו על כך[

כי שני , שהם מעכביםהאופנים האחרונים 

אלא משום מעכבים האופנים האחרונים אינם 

  ].ואין גוזרים גזרה לגזרה ,גזרה
  

שהלכה למשה מסיני נאמרה לעניין  ,י"כן פירש רש -

נו מקפיד אפילו מיעוט שאי ,אבל בבשרו ,חציצה בשער

  . עליו חוצץ

שהלכה למשה מסיני נאמרה  ,אולם רבינו תם מפרש -

ובשניהם אין החציצה מעכבת  ,בין בבשרו ובין בשערו

  .אלא כשהיא ברובו ומקפיד עליה ,מהתורה
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  שער קשור

, קשורה בפני עצמהמהשערות אחת כשכל 

ומונע מהמים , יתכן שהקשר מהודק היטב

וצץ חוהרי זה , להיכנס במקום הקשר

  .בטבילה

לא יתכן , שלוש שערות יחדוכשקושר כל 

ובוודאי אינו מונע , שהקשר מהודק היטב

חוצץ זה ואין , מהמים להיכנס במקום הקשר

  .בטבילה

נסתפק רבה , שתי שערות יחדוכשקושר כל 

בר רב הונא אם יתכן שהקשר יהיה מהודק 

חוצץ הוא נסתפק אם ולפיכך , היטב או לא

  .בטבילה

  

  מחיצות מקור דיני

  .גובה מחיצה עשרה טפחים. א

כל אמות של כלי המשכן  –לדעת רבי מאיר 

הארון , ואם כן, היו אמות של ששה טפחים

שכן הארון , עם הכפורת היו עשרה טפחים

ְוַאָּמה ָוֵחִצי "שנאמר בו , היה אמה ומחצה

, הרי תשעה טפחים )'ה י"שמות כ(" ֹקָמתוֹ 

. שרהסך הכל ע, והכפורת היתה טפח נוסף

ְוִדַּבְרִּתי ִאְּת ֵמַעל ְונֹוַעְדִּתי ְל ָׁשם ", ונאמר

ַהְּכֻרִבים ֲאֶׁשר ַעל ֲאֹרן ָהֵעֻדת ֵאת ָּכל  ִמֵּבין ְׁשֵניַהַּכֹּפֶרת 

, )ב"ה כ"שמות כ( "ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוה אֹוְת ֶאל ְּבֵני

ה "הסיבה לכך שדיבר הקב, ולדברי רבי יוסי

כי , נמוך ממנהירד יותר ולא , מעל הכפורת

ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני  'הַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים לַ ", נאמר

שמעולם לא , ללמד ,)ז"טו "תהילים קט(" ָאָדם

ומתוך כך שירדה עד , ירדה שכינה לארץ

יש ללמוד שעד עשרה , עשרה טפחים

, אלא רשות אחרת, אינו נחשב ארץ, שירדה

ים ועשרה טפחים תחתונים הם לבדם נחשב

שמחיצה , ומכאן יש ללמוד. רשות של ארץ

מועילה לחלק , שהיא גבוהה עשרה טפחים

שהרי היא חוצצת בכל הגובה של , רשויות

   .שהיא עשרה טפחים, הרשות

כל אמות של כלי המשכן  –ולדעת רבי יהודה 

ואם כן אמה , היו אמות של חמישה טפחים

ומחצה של גובה ארון הם שבעה טפחים 

בה הכפורת לא היו אלא ועם גו, ומחצה

ואם כן ירדה שכינה עד [. שמונה טפחים ומחצה

גובה של עניין זה ש, ולדעה זו]. גובה זה

המועילה לחלק בין רשויות הוא מחיצה 

לא למד מירידת שכינה על , עשרה טפחים

  . מהלכה למשה מסיניאלא , הכפורת
  

  .גוד. ב

שפעמים רואים את , מבואר בכמה מקומות

כאילו נמשכת ועולה , ה למטההמחיצה הנתונ

ופעמים רואים את  .]גוד אסיק[=גם למעלה 

כאילו נמשכת , המחיצה העומדת למעלה

  .]חיתגוד א[=ויורדת גם למטה 

  .מהלכה למשה מסיניועניין זה למד 
  

  .לבוד. ג

שכל שיש במחיצה , מבואר בכמה מקומות

הוא , רווח שהוא פחות משלושה טפחים

ת המחיצה כאילו נמשכ, נחשב כסתום

  .וסותמת את הרווח, שסביבו

  .מהלכה למשה מסיניועניין זה למד 
  

  .דופן עקומה. ד

והוא למד . 'עניין זה כבר נתבאר לעיל בדף ג

  .מהלכה למשה מסיני
  

, וכשרב חייא בר שימי אמר משמו של רב

שהלכות מחיצות למדות מהלכה למשה 

נתכוון לכל המבואר כאן שלמד , מסיני

להוציא גובה מחיצה [, נימהלכה למשה מסי

  ].כדעת רבי מאיר

  

  היה גבוה מעשרים אמה ובא למעטו

שקורת מבוי הגבוהה מעל פתחו , כבר נתבאר

אינה מתירה , של מבוי יותר מעשרים אמה



 

  'דף ה   פרק ראשון   מבוי שהוא גבוהמסכת עירובין    יח
 

 bekitsur@outlook.com  הורביץ יצחקלשמורות  "בקיצור"של ההזכויות כל © 

אם היתה , ולפיכך, את המבוי לטלטל בתוכו

צריך , למעלה מעשרים אמה הקורה גבוהה

או להגביה את הקרקע , להנמיך אותה

  .שתחתיה

את הקרקע די בכך שיגביה  –לדעת רב יוסף 

ומאחר שהקורה רחבה , שתחת הקורה בלבד

את אותו טפח שתחת די בכך שיגביה , טפח

בשיעור כזה שלא תהא הקורה שעל , הקורה

ומעתה , גביו גבוה ממנו יותר מעשרים אמה

אף על פי , הקורה מתרת לטלטל במבוי

ונמצאת הקורה , ששאר המבוי נמוך יותר

  .ה ממנו יותר מעשרים אמהגבוה

לא די בכך שיגביה את טפח  –ולדעת אביי 

יגביה ורק אם , הקרקע שתחת הקורה ממש

הקורה , מבויכניסת הארבעה טפחים של 

  .מתרת לטלטל במבוי
  

  :ביאורים למחלוקת זו ארבעהונאמרו 
  

  .נחלקו אם מותר לטלטל תחת הקורה. א

שהחכמים הללו נחלקו בדין , מתחילה אמרו

האם מותר לבני מבוי , וי שהכשרו בקורהמב

לטלטל בו גם תחת הקורה מחודה החיצון 

או שמותר לטלטל בו רק מחודה , ולפנים

  .הפנימי של הקורה ולפנים

, בכל מבוי שהכשרו בקורה –לדעת רב יוסף 

, מותר לבני מבוי להשתמש גם תחת הקורה

כי אנו מחשיבים את חודה החיצון של 

וסותם את , כלפי מטהכאילו ממשיך , הקורה

ומאותה סתימה ולפנים מותר , כניסת המבוי

ומאחר ששיעור עשרים אמה . לטלטל בו

נאמר כדי שתהא הקורה במקום שהיא 

די בכך , ניכרת לבני מבוי המשתמשים בו

שבאותו טפח שתחת הקורה לא יהא גובה 

שכן גם תחת הקורה , יותר מעשרים אמה

 ונמצא שבמקום, משתמשים בני המבוי

  .יש להם היכר בקורה, שמשתמשים בו

  'דף ה

, בכל מבוי שהכשרו בקורה –ולדעת אביי 

כי , אסור לבני מבוי להשתמש תחת הקורה

, אנו מחשיבים את חודה הפנימי של הקורה

וסותם את כניסת , כאילו ממשיך כלפי מטה

לפנים מותר מאותה סתימה וורק , המבוי

ומאחר ששיעור עשרים אמה . לטלטל בו

ר כדי שתהא הקורה במקום שהיא נאמ

צריך , ניכרת לבני מבוי המשתמשים בו

במקום שמתחיל היתר , לפנים מהקורהש

לא תהא הקורה גבוה ממנו , תשמיש המבוי

לא די בכך , ולדעה זו. למעלה מעשרים אמה

כי דווקא , שיהיה המקום הזה טפח בלבד

מאחר שהוא , כשהמקום תחת הקורה

אבל , שיעור מועטהוא חשוב וניכר ב, תחתיה

, אלא ממנה ולפנים, כשאינו תחת הקורה

ארבעה והוא , צריך שיהיה מקום חשוב

  .טפחים
  

נחלקו אם קורה משום היכר או משום . ב

  .מחיצה

בכל מבוי שהכשרו , שוב אמרו שלדברי הכל

מותר לבני מבוי להשתמש גם תחת , בקורה

אבל נחלקו בטעם הדבר מדוע קורה . הקורה

  .במבוי מכשירה לטלטל

, כלומר. קורה משום היכר –לדעת רב יוסף 

כשתקנו חכמים שעל ידי קורה יהיה מותר 

שהקורה תהא , טעמם היה, לטלטל במבוי

להזכיר שהמבוי אינו דומה , היכר בעלמא

לא , וכך כשיטלטלו במבוי, לרשות הרבים

ומאחר . יבואו לטלטל גם ברשות הרבים

די , שאין הקורה אלא לשם היכר בעלמא

בכך שיהיה תחתיה טפח אחד שבו אינה 

שכן באותו טפח , גבוה למעלה מעשרים אמה
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  . היא ניכרת למשתמשים תחתיה

, כלומר. קורה משום מחיצה –ולדעת אביי 

כשתקנו חכמים שעל ידי קורה יהיה מותר 

שהקורה נחשבת , טעמם היה, לטלטל במבוי

כי אנו מחשיבים את חודה החיצון , כמחיצה

, ילו ממשיך כלפי מטהכא, של הקורה

ובלבד שלא תהא , וסותם את כניסת המבוי

, וכלל בידינו. גבוה למעלה מעשרים אמה

שלעולם אין דבר נעשה מחיצה למקום 

ולפיכך אין חודה , שאינו רחב ארבעה טפחים

אלא , החיצון של הקורה נעשה מחיצה

שאינו כשיש ממנו ולפנים ארבעה טפחים 

ח אחד טפוהם , גבוה מהם עשרים אמה

ועוד שלושה טפחים לפנים , שתחת הקורה

  .הימנו
  

היכר של מטה כהיכר של נחלקו אם . ג

  .מעלה

, קורה משום היכר, שוב אמרו שלדברי הכל

כשתקנו חכמים שעל ידי קורה יהיה , כלומר

שהקורה , טעמם היה, מותר לטלטל במבוי

להזכיר שהמבוי אינו , תהא היכר בעלמא

חלקו אם היכר אבל נ. דומה לרשות הרבים

  .של מטה כהיכר של מעלה

כשם שלמעלה די בהיכר  –לדעת רב יוסף 

שהרי לדברי הכל קורה ברוחב טפח  ,של טפח

כך די שלמטה יהא  ,מכשירה את המבוי

 ,שבו תהא הקורה ניכרת ,מקום ברוחב טפח

 ,שתחת הקורה יהיה טפח אחד ךולכן די בכ

  .שבו אינה גבוה למעלה מעשרים אמה

אף שלמעלה די בהיכר של  –י ולדעת אבי

שהרי לדברי הכל קורה ברוחב טפח  ,טפח

יהא לא די בכך שלמטה  ,מכשירה את המבוי

 ,שבו הקורה ניכרתאחד מקום ברוחב טפח 

צריך שיהיה מקום חשוב של ארבעה ו

ועוד שלושה , טפח אחד שתחת הקורה[, טפחים

שבו תהא הקורה ניכרת , ]טפחים לפנים הימנו

  .למעלה
  

  .יש לחוש שמא יפחת המקוםחלקו אם נ. ד

כשם  ,מעיקר הדין, לדברי הכלשוב אמרו ש

כך די שלמטה , שלמעלה די בהיכר של טפח

שבו תהא הקורה , יהא מקום ברוחב טפח

  . ניכרת

כשיש תחת , מהטעם הזה –ולדעת רב יוסף 

שאינה גבוה ממנו , הקורה מקום רחב טפח

  .מותר לטלטל במבוי, למעלה מעשרים אמה

אף שמעיקר הדין היה ראוי  –לדעת אביי ו

גם כשיש תחת הקורה טפח , להיות מותר

מכל , אחד שאינה גבוה ממנו עשרים אמה

חששו , מאחר שמקום מצומצם הוא, מקום

חכמים שמא יפחת ממנו רוחבו על ידי 

, ולכן אמרו שלא יטלטלו, דריסת הרגלים

טפח אחד [, אלא אם כן יש מקום רחב ארבעה

 ,]ועוד שלושה טפחים לפנים הימנו, שתחת הקורה

  .אאינה גבוה ממנו עשרים אמההקורה ש

  

  היה פחות מעשרה טפחים 

  וחקק בו להשלימו לעשרה

שקורת מבוי שאינה גבוה , כבר נתבאר

אינה , מפתחו לכל הפחות עשרה  טפחים

אם , ולפיכך, מתירה את המבוי לטלטל בתוכו

בתוך גובה עשרה טפחים של היתה הקורה 

או , אותה גביהצריך לה, סת המבויכני

  .שתחתיהחקוק ולהנמיך את הקרקע ל

בכך שינמיך את הקרקע די  –לדעת רב יוסף 

במשך ארבעה מתחת הקורה כלפי המבוי 

  .טפחים

להנמיך את הקרקע צריך  –ולדעת אביי 

ארבע משך מתחת הקורה כלפי המבוי ב

                                                                                                                                                                        

, אוקמיה אארבעה ,וכיון דאפיקתיה מהיכר של מעלה א

 ].י"רש. [דוכתא דחשיבי בכל
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  .אמות
  

לדין קורה , י את החילוק בין דין זה"וביאר רש

שצריך להגביה את , גבוהה למעלה מעשרים אמה

  . הקרקע תחתיה

יש כאן , גם בזמן שהקורה גבוהה, שבדין הקודם

אלא שאין לו קורה הנעשית לו , מבוי כתקנו

  . וכל שיש בה היכר די בכך, להיכר

אין , מאחר שאין גובה עשרה טפחים, אבל בדין זה

שכל שאין לו גובה עשרה טפחים , כאן מבוי כלל

וכעת , ובלא מחיצות אין כאן מבוי, לו מחיצות אין

ולדברי הכל צריך שיהיה , אנו באים לעשות מבוי

לדעת רב . הכשר אורך מבוי שלם כדי שיהיה מבוי

ולדעת . שיעור משך מבוי ארבעה טפחים, יוסף

  .שיעור משך מבוי ארבע אמות, אביי

  

  כלפי ראשו מבוי שנפרץ מצידו

י שעשו בו מבו, לדברי רבי אמי ורבי אסי

כדי שיהיה מותר , תיקון של קורה בפתחו

אם נפרצה בו פרצה באחד , לטלטל בו

פעמים מתבטל בכך , מהכתלים של אורכו

  .ואסור לטלטל בו, תיקון הקורה שבפתחו
  

  
  

בכל , כשהפרצה רחבה עשר אמות או יותר. א

כי המבוי נחשב , אופן אסור לטלטל במבוי

' ובדף ו[. ץואין מטלטלים במבוי פרו, כפרוץ

, שנחלקו רב ורב הונא בדבר זה, י"יתבאר בעזה

אוסרת , סתם פרצה גמורה במבוי, ולדעת רב הונא

ושיעור , אותו אף כשהיא רחבה ארבעה טפחים

עשר אמות נאמר רק במקום שנשתיירו בפרצה 

  ].גידודים בגובה שלושה או ארבעה טפחים
  

, וכשרוחב הפרצה פחות משלושה טפחים. ב

כי , מותר לטלטל במבוי כבתחילה בכל אופן

והרי זה , כל פחות משלושה נחשב כסתום

  .כמבוי שאין בו שום פרצה
  

אבל כשהפרצה משלושה טפחים ועד עשר . ג

היתר הטלטול במבוי תלוי במרחק , אמות

  .שיש בינה לבין פתח המבוי

אם יש מפתח המבוי ועד הפרצה ארבעה 

, לא בטל מהפתח הראשון שם פתח, טפחים

ואפילו אם [, רי יש לפנים ממנו הכשר מבוישה

מאחר שהפתח , רוב בני המבוי נכנסים מהפרצה

הראשון עדיין משמש לארבעה טפחים הסמוכים 

 ,]לא בטל ממנו שם פתח, ויש בהם הכשר מבוי, לו

כי , קורה שעליו מתרת את המבויולפיכך 

  .היא נתונה על פתח המבוי

אין מפתח המבוי ועד הפרצה אבל אם 

יש לחוש שמא יכנסו הכל , בעה טפחיםאר

ונמצא שפתח זה , ולא בפתח הראשון, בפרצה

אינו משמש אפילו לארבעה טפחים הסמוכים 

קורה ומעתה , ובכך בטל ממנו שם פתח, לו

כי אינה נתונה , שעליו אינה מתרת את המבוי

  .על פתחו

הכשר , שלדעת אביי, והנה אף שלעיל נתבאר

די , שבדין זה, אמודה הו, מבוי בארבע אמות

בכך שיהיו לפני הפתח ארבע טפחים 

כי דווקא כשאין כאן שום . להחשיבו פתח

אין נעשה פתח מבוי אלא אם כן יהיה , מבוי

אבל כשיש . לפניו מבוי במשך ארבע אמות

מעתה גם פתח , מבוי שיש בו ארבע אמות

שבו שיש לפניו ארבעה טפחים בלבד נחשב 

  .פתח מבוי
  

  וקורהמבוי הניתר בלחי 

שאין מבוי ניתר בלחי או , בברייתא מבואר

פתוחים לו לכל הפחות אלא אם כן , קורה
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ובכל חצר יש לכל הפחות שני , שתי חצירות

   .אבתים

שמסורת מאבותינו ומנהג , ורב נחמן אמר

שאין מבוי ניתר בלחי או קורה , מרבותינו

כשהוא אבל [. אורכו יותר מרוחבואלא כש

 ,דין חצר לו ,ל ארכובו יתר עחאו ר ,עמרוב

שכשהיא פתוחה לרשות הרבים צריכה פס ארבעה 

כפי שיתבאר  ,או פס משהו מכאן ופס משהו מכאן

  ].י בהמשך"בעזה
  

מאחר שמשך מבוי ארבע  -ולדברי אביי 

יתכן בהחלט שיתקיימו הדברים הללו , אמות

, שיהיה ארכו ארבע אמות, כלומר, במבוי

היו ובכל זאת י, ורחבו מעט פחות מכך

כגון שמכל צד יש , פתוחים לו שתי חצירות

, שהוא ארבעה טפחים, פתח של חצר אחת

. ועדיין יש אורך מבוי מכאן ומכאן לפתחים

וכן יתכן שיהיו פתחי החצירות בכותל של 

סוף המבוי שהוא מעט פחות מארבע אמות 

שיש בו שיעור שני פתחים ויותר שהרי הכותל 

עט הוא מעט פחות מארבע אמות שזה מ

פחות מעשרים וארבעה טפחים ויש בזה די 

והותר לשני פתחים ששיעורם יחד שמונה 

  .אמות

  

מאחר שמשך מבוי  -אבל לדברי רב יוסף 

                                                                                                                                                                        

ב מבואר שנחלקו בזה "כן כתבתי תחילה אולם בדף י א

 .'י ותוס"רש

, בוהכותל של סופו פחות מכך, ארבעה טפחים

אין שום אפשרות לעשות במבוי שני פתחים 

, שהרי אפילו בכתלים של אורכו, ל"באופן הנ

ה בכל אחד אם יהי, שהם ארבעה טפחים

נמצאים , פתח בשיעור ארבעה טפחים

  .ואין זה מבוי, הכתלים הללו פרוצים לגמרי

והאופן שבו יתכן גם לפי רב יוסף מבוי 

, ורחבו פחות מכך, שאורכו ארבעה טפחים

, הוא, ויהיו בו שני פתחים של שני חצירות

  .כשיהיו הפתחים בקרן זוית של המבוי

שתופס  י פירש שהכוונה לעשיית פתח"רש -

וטפח אחד מכותל , שלושה טפחים מכותל זה

  . זה

  

כי ודאי אלכסון , הקשו על כך' אולם התוס -

, אינו ארבעה טפחים, של טפח על שלושה

  .ולכן צריך לעשות את הפתח גדול יותר

  

  לחי הבולט מדופנו של מבוי

מי , לדברי רמי בר חמא אמר רב הונא

שהוציא כותל 

בפתח המבוי שלא 

אלא  ,לשם לחי

, לחיזוק כותל ביתו

פעמים הוא נידון 

ומתיר , כלחי

, לטלטל במבוי
                                                                                                                                                                        

 ,שלדעת רב יוסף ,כתבו' אולם התוס. י"כן פירש רש ב

 .ורחבו ארבעה ,אורך המבוי מעט יותר מארבעה טפחים

ומכל . אינו צריך לחי כלל ,שאם רחבו פחות מארבעה

לא  ,אף על פי שאורכו מעט יותר מארבעה טפחים ,קוםמ

כי צריך לכל פתח יותר  ,יוכל לפתוח בכל צד פתח

 .מארבעה טפחים עבור המזוזות
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וצריך לחי אחר , ופעמים אינו נידון כלחי

  .להתיר את הטלטול במבוי

  

אם הכותל הזה אינו נכנס לתוך רוחב המבוי 

, אף על פי שלא נעשה לשם לחי, ארבע אמות

שלחי , כי הלכה כאביי, נידון כלחיהוא 

, כשר, לא נעשה לשם לחיאף ש, העומד מאליו

  . ואין המבוי צריך לחי אחר להתירו
  

אבל אם הכותל הזה נכנס לתוך רוחב המבוי 

, מאחר שזהו שיעור משך מבוי, ארבע אמות

וצריך לחי אחר , אינו נידון כלחישוב 

  .אלהכשיר את המבוי

, שלדעת רב יוסף, והנה אף שלעיל נתבאר

, מודה הוא, הכשר מבוי בארבעה טפחים

רק בארבע אמות יוצא הכותל , דין זהשב

  .מהיות לחי

צריך , כשבא לתת לחי אחר –לדברי רב פפא 

לתת 

אותו 

בפתח 

המבוי 

  .מצדו השני של הפתח
  

שכן אם יתן אותו בהמשך 

, הכותל הנכנס לרוחב המבוי

נראה כמוסיף על אותו 

  .ולא כנותן לחי, כותל

  

                                                                                                                                                                        

 דמשום, אף על גב דאי עבדיה משום לחי הוי כשר א

הכא כיון דלאו , דריבה בסתימתו לא גרע מלחי משהו

מצינן לאפוקיה מתורת  לא אנן במחשבה ,להכי איקבע

לחי אן דאמר אפילו למ ].י"רש. [ולשווייה לחי ,כותל

כל מ ,דהיה לו להועיל יותר אם סותמו, משום מחיצה

דהיכא דהעמידהו  ואף על גב .היכר קצת בעינןמקום 

דאין  אף על גבהקונטרס מועיל  רושלחי לפי לשם

 כשהועמד לשם לחי יש קול כל מקום יש לומרמ ,היכירא

 ].'תוס[ .איכא היכיראו

יכול  –ולדברי רב הונא בריה דרב יהושע 

אף בהמשכו של הכותל הלחי  לתת את

ובאופן שלא יהיה , הנכנס לרוחב המבוי

ממנו נמוך שיעשה את הלחי , נראה כהמשכו

  .ממנואו רחב ממנו צר או , ממנואו גבוה 

    
  

   
  

שלדעת רמי בר חמא אמר רב , והנה נתבאר

כשהכותל נכנס לתוך רוחב המבוי , הונא

חר וצריך לחי א, אינו נידון כלחי, ארבע אמות

, בדברולדעתם אין חילוק . להתיר את המבוי

, לבין מבוי שפתחו צר, בין מבוי שפתחו גדול

וכל שהכותל היוצא מצדו נכנס לתוכו ארבע 

המבוי צריך , מאחר שאינו נידון כלחי, אמות

  .תיקון אחר להתירו

רב הונא בריה דרב  םאכן בדבר זה נחלק עמ

ולדעתו לא נאמר דין זה אלא כשפתח , יהושע

 .]עד עשר[המבוי רחב שמונה אמות או יותר 

אבל כשרוחב פתח המבוי פחות משמונה 

, כשיוצא בו כותל מצדו ארבע אמות, אמות

הוא מתיר את , אפילו אינו נידון משום לחי

הרי , כי כשהכותל הוא ארבע אמות, המבוי

שהוא פחות , הוא סותם את רוב הפתח

ולדעת רב הונא בריה דרב , משמונה אמות

כל שיהיה ש, יש ללמוד בקל וחומר, שעיהו

מרובה על שבו  ]עומד[=סתום  ,פתח המבוי
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וכל , הרי זה נחשב כסתום לגמרי, הפרוץ

  .אמותר לטלטל בו, שפתח המבוי סתום לגמרי

שהחצר חמורה , שכן מצינו, וזהו הקל וחומר

והחצר , שהמבוי ניתר בלחי כלשהו, מהמבוי

ואר כמב[או פס ארבעה , טעונה שני לחיים

, ומעתה מאחר שבחצר החמורה]. להלן

מבואר שכל שיהיה בה דופן אחד שהעומד 

כל , נידון כולו כסתום, שבו מרובה על הפרוץ

אם יהיה בה דופן אחד , שכן שבמבוי הקל

הרי זה נידון , שהעומד שבו מרובה על הפרוץ

  .כולו כסתום

כי , אולם רב הונא לא קיבל קל וחומר זה

, המבוי חמור מהחצר לדעתו מצינו דבר שבו

המבוי נאסר בפרצה של , שלדעתו, והוא

ואילו חצר אינה נאסרת אלא , ארבע אמות

ואם כן יתכן שגם . בפרצה של עשר אמות

יהא מבוי , לעניין עומד מרובה על הפרוץ

  . חמור מחצר

אלא שלדברי רבי רב הונא בריה דרב יהושע 

כי לדעתו המבוי שווה לחצר , אין כאן דחייה

, שאינו נאסר אלא בפרצת עשרה, זהבדין 

ואם כן לא מצינו דבר שבו המבוי חמור 

אלא רק דבר שבו החצר חמורה , מהחצר

ואם כן יש ללמוד ממנה בקל וחומר , מהמבוי

שגם במבוי כשהעומד מרובה על הפרוץ הרי 

  .זה נידון כסתום כולו

  

ורב אשי מיקל יותר מרב הונא בריה דרב 

, ריה דרב יהושעשלדברי רב הונא ב, יהושע

, רק כשפתח המבוי פחות משמונה אמות

                                                                                                                                                                        

אף על גב דבהאי קל וחומר נמי  ,מבוי שמונה ,ומיהו א

, טפחים הוי האי פס דהא יותר מארבעה, מצי למישרייה

כיון דלאו לשם לחי הוקבע , וחצר משתרייא בפס ארבעה

כי היכי דיצא , לשם תיקון פס הוקבע שם ולא ,שם

, מילתא ולא מנכרא, יצא מתורת פס ,מתורת לחי

 ].י"רש. [ולא נעשה בו תיקון להתירו, ינן זהו פתחוואמר

המבוי ניתר אף בכותל ארבע אמות הנכנס 

  . מצדו

שאפילו כשפתח המבוי רחב , ורב אשי אמר

המבוי ניתר בכותל הנכנס , שמונה אמות

  .מצדו ארבע אמות

שכן אי אפשר לצמצם שיהיה הכותל הנכנס 

כלומר , ארבע אמות בדיוק חצי מפתח המבוי

, ה פתח המבוי שמונה אמות מצומצמותשיהי

  . ויהא הכותל הנכנס ארבע אמות מצומצמות

אם הכותל הנכנס הוא מעט פחות , ומעתה

  . הרי הוא נידון כלחי, מארבע אמות

הרי , ואם הוא מעט יותר מארבע אמות

  . העומד מרובה על הפרוץ

ואף שיתכן שהכותל הוא בדיוק ארבע אמות 

ואין עומד מרובה על  ,ואז אינו לחי[, חצי מהפתח

, גמאחר שאין זה ודאי אלא ספק,  ]בהפרוץ

כלל , והספק הוא באיסור מדברי חכמים

בידינו שכל ספק איסור של דברי חכמים יש 

  .ולכן מותר לטלטל במבוי, להקל בו

  

  היתר חצר הנפרצת לרשות הרבים

, או שרוחבה יתר על אורכה, חצר מרובעת

אחד פתוח וצדה ה, אם יש בה שלוש מחיצות

לא די לתת בה לחי אחד של , לרשות הרבים

כפי [, להתיר את הטלטול בה, בפתחהכלשהו 

                                                                                                                                                                        

דפרוץ  ,תיפוק ליה דקיימא לן בפירקין ,ואם תאמר ב

דהכא קיימא לן אליבא דרב  ,ויש לומר .מותר כעומד

פרוץ כעומד  ,דאית ליה לקמן ,הונא בריה דרב יהושע

 ].'תוס[ .אסור

הא קיימא לן , ואמאי הוי ספק דבריהם ,ואם תאמר ג

דקיימא לן כרב פפא דאמר , אפשר לצמצם םדבידי אד

ליחוש דילמא , ואי לא אפשר לצמצם, פרוץ כעומד מותר

הואיל ואי אפשר לצמצם אלא  ,ויש לומר... פרוץ מרובה 

בספק  לא הטריחו לצמצם ולמדוד, טורח גדולל ידי ע

 דמצי למימר דבידי אדםרש ר שמעיה פי"וה... דבריהם 

משום  ,ץ כעומד מותרוהא דפרו, נמי אי אפשר לצמצם

 ].'תוס... [דהוי כעין ספק ספיקא 
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אלא צריך לתת בה שני  ,]שניתן לעשות במבוי

בצד או לעשות לה . משני צידי הפתחלחיים 

הנקרא הוא [אחד לחי רחב ארבעה טפחים 

  ].פס

  

  'דף ו

  

   ה האוסרת את המבויפרצ

החכמים בדין  י את דעת"קודם שנבאר בעזה

, נקדים לבאר מהי פרצה בראש מבוי, זה

  .ומהי פרצה בצד מבוי
  

  .פרצה בראש מבוי. א

שמבוי שפתחו רחב יותר מעשר , כבר נתבאר

, כגון שהיה פתחו רחב עשרים אמות, אמות

יש למעט את הפתח כגון לבנות כותל בחלק 

  . עד שיעמוד הפתח על עשר אמות, מהפתח

ותל שבראש המבוי וכשנפרצה פרצה באותו כ

  .הרי זו פרצה בראש מבוי

  

  .פרצה בצד מבוי. ב

היא פרצה שנפרצה באחד , פרצה בצד מבוי

והיא רחוקה לכל , מכותלי אורך המבוי

  .הפחות ארבעה טפחים מראשו של מבוי

  

 –בר רב אבא אמר רב  ]ג חנן"וי[ לדעת רב חנין

ובין פרצה שבצד , בין פרצה שבראש מבוי

הרי , שאינן רחבות עשר אמותכל זמן , מבוי

ואינן , ולא כפרצותנחשבות כפתחים הן 

, ורק פרצה בקרן זוית. לטלטל במבויאוסרות 

אוסרת לטלטל במבוי אף כשתהא רחבה 

כי אין דרך לעשות , בלבד ארבעה טפחים

ולפיכך אפילו פרצה קטנה , אפתח בקרן זוית

  .אינה נידונית כפתח אלא כפרצה, כזו

, בין פרצה שבראש מבוי – הונאלדעת רב ו

 ותרחב יהיו פילוא, ובין פרצה שבצד מבוי

אוסרות לטלטל , בלבד ארבעה טפחים

, ביארו' אכן התוס, כן מבואר מלשונו. במבוי

, מודה רב הונא, לעניין פרצה שבראש מבויש

שדווקא פרצה שבקרן זוית שבראש מבוי אוסרת 

, אבל פרצה שלא בקרן זוית, בארבעה טפחים

ורק לעניין פרצה . סרת בארבעה טפחיםאינה או

אפילו שלא בקרן ש ,דעת רב הונא ,שבצד מבוי

ואין הטעם  ,זוית היא אוסרת בארבעה טפחים

דבר פשוט שכן  ,משום שפרצה זו אינה קרויה פתח

 ,שרוחב ארבעה טפחים נחשב פתח ולא פרצה ,הוא

כי  ,והסיבה שפתח זה אוסר את הטלטול במבוי

ומניחים את  ,וי את הילוכםדרכו מקצרים בני מב

ובכך הוא בטל מהיות  ,הפתח שבראש המבוי

ומבואר [ .בואין מועיל למבוי תיקון שיש בו ,פתח

בגמרא שכן הדין אף כשאין רבים בוקעים 

. בפרצה זו כגון שהיא פתוחה למקום מטונף

שכל זה אמור בפרצה , עוד מבואר בגמרא

שנשתייר , אבל פרצה שאינה גמורה, גמורה

, ותל עד גובה שלושה או ארבע טפחיםמהכ

מודה בה רב  הונא שאינה אוסרת את 

אלא כשתהא רחבה עשר , הטלטול במבוי

  ].אמות
                                                                                                                                                                        

הוי שפיר , במזוזות ומשקוף ,כעין פתח המיהו אם עשא א

 ].'תוס[ .דפתח ליה בקרן זוית ,פתח כדאמר לעיל

 לא ,לא ממעט בהילוכאד ,אבל כשהפירצה בראשו ב

 ].'תוס. [שבקי פתחא רבה ועיילי בפתחא זוטא
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לא תחלוק  –ורב הונא אמר לרב חנן בר רבא 

שרב מכשיר את המבוי אפילו , לומר, עלי

שהרי רב נזדמן , בפרצה גדולה עד עשר אמות

  .ועשה מעשה כמוני, למקום הנקרא דמחריא

, באמת דעת רב כפי שאמרתי –ענה לו רב חנן 

משום , ומה שעשה בדמחריא מעשה כדבריך

עמי , כלומר, שבקעה מצא וגדר בה גדר

והחמיר , במצות םומזלזלי, הארצים היו

, מן העבירה םלהרחיק ,לעשות סייג םעליה

  .כאדם הגודר בקעה פרוצה לשומרה

  

  מבוי עקום

מדים הוא כעין שני מבואות העו, מבוי עקום

שראש , "ר"ניצבים זה אל זה כצורת האות 

ובסופם , כל אחד מהם פתוח לרשות הרבים

  .הם מחוברים

  

בין כשמקום חיבורם של שני  –לדעת רב 

ובין , או יותרהמבואות הללו רחב עשר אמות 

מקום בכל אופן , כשרוחבו פחות מעשר אמות

כל אחד , אלא, אינו נחשב כסתוםחיבורם 

הפתוח , מבוי מפולשמהמבואות נחשב כ

כדין , ותקנתו לטלטל בתוכו, משני צידיו

שיש לעשות לו [, תקנת מבוי מפולש משני צידיו

, ומצד שני צורת הפתח ,מצד אחד לחי או קורה

בשני  ,ולפיכך. ]י להלן"כפי שיתבאר בעזה

יעשה לכל אחד לחי בפתחו  ,מבואות אלו

וצורת הפתח במקום  ,שלצד רשות הרבים

  .אחיבורם
                                                                                                                                                                        

 עקום חמור ממפולש גמורואין לתמוה למה יהיה מבוי  א

. ה כל בני המבוי"ה ולחי אחד דבעינן שיראה צ"דסגי בצ

רק כשמקום , בכן הדין –דעת שמואל ול

או חיבור שני המבואות רחב עשר אמות 

, אבל כשרוחבו פחות מעשר אמות, יותר

נחשב הללו מקום חיבורם של שני המבואות 

כל אחד מהמבואות נחשב ולפיכך , כסתום

כמבוי הפתוח מצידו האחד בלבד לרשות 

המבואות כל אחד מלדי בכך שו, הרבים

, שלצד רשות הרבים לפתחאחד יעשה לחי 

גם , י"ולפירוש מורו הזקן של רש. ותו לא

לדעת שמואל לא די בלחי לצד רשות הרבים 

צריך לעשות לחי גם במקום חיבור ו, בלבד

  .כי כן הוא דין מבוי סתום, המבואות
  

ומתוך כך שלדברי רב כשמקום חיבור 

המבואות נחשב פתוח גם כשאינו רחב עשר 

כדברי , חק להוכיחרצה רב נחמן בר יצ, אמות

גם פרצה של פחות , שלדעת רב, רב הונא לעיל

  .מעשר אמות נחשבת פרצה

שאין מכאן , אולם רב חנן בר רבא אמר

שהכל , כי יש לחלק בין סוף מבוי זה, ראיה

, ולכן גם כשאינו רחב עשר אמות, בוקעים בו

, לבין פרצת מבוי בצדה, הוא נחשב כפרוץ

נה נחשבת ולכן אי, שאין הכל בוקעים בה

  .אלא כשהיא רחבה עשר אמות, פרצה

  

  רשות הרבים

שאם , י כאן נזכרו התנאים"בפירוש רש

יהא המקום דומה לרשות , יתקיימו כולם

ולכן הוא , הרבים שהיתה לישראל במדבר

  .נחשב רשות הרבים מהתורה

לכל מקום שרחבו רשות הרבים הוא . א

  .שש עשרה אמההפחות 

                                                                                                                                                                        

 ].'תוס[

כי מאחר שמחשיב את , אפשר שבזה שמואל מחמיר ב

ולא די , לדעתו יהיה טעון מצד אחד דלת, המבוי כמפולש

 .שכן דין מבוי מפולש לדעת שמואל, לו בצורת הפתח
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ששים פחות בה לכל הבעיר שמצויים . ב

  .אריבוא

לדעת ו. ולא תהא העיר מוקפת חומה. ג

אבל , אם יש לעיר חומההדין כן , חכמים

, רשות הרבים שבה מכוונת משער לשער

כלומר שתהא הרשות הזו פתוחה , ומפולשת

שבהם הרבים [, משני צידי העיר בשערים

ותהא נמשכת ברצף  ,]נכנסים ויוצאים מהעיר

, תומה באמצעבלא שתהא ס, מצד זה לצד זה

, ורבי יהודה חולק על כך[. או באחד מהקצוות

, כי לדעתו כל מקום המוקף אפילו שתי מחיצות

ואינו רשות , הרי הוא רשות היחיד מהתורה

  ].הרבים אף על פי שהוא רחב ומצויים בו רבים
  

שלא , והוא, ובמסכת שבת מבואר תנאי נוסף. ד

  .יהא המקום מקורה
  

, ים מקום נידון כרשות הרביםפעמ', ולפירוש אחד בתוס

והוא כשרשות הרבים , גם כשאינו רחב שש עשרה אמה

  .רחבה שש עשרה אמה הולכת משני צידיו

ואין זה כמבואות המפולשים משני צידיהם לרשות 

אלא ששתי , שאין רשות הרבים עוברת דרכם, הרבים

  . רשויות הרבים עוברות אצל פתחיהם

       

  

                                                                                                                                                                        

הזורק  רקבפ דבשבתבינו תם וקשה לר. ג"וכן פירש בה א

, שות הרביםדעגלות הוו תחתיהן וביניהן ר ,אמר

כל מקום דמ ,י"ואומר ר .רבוא ששים ותחתיהן לא היו

 דבדגלי ,ועוד הקשה .דרכן היה לצאת ולבא באותו דרך

ויש  .וכן קשה מערב רב ,מדבר הוו טף ונשים לאין מספר

מילתא דכתיבא  אלא ,ממשכן נןדלא גמרי ,לומר

 ].'תוס[ .במספרם

  עירובי חצירות

, היחיד סמוכות שתי רשויותכשיש , תורהמדין 

כגון כשיש כמה בתים [, מותר לטלטל מזו לזו

מותר לטלטל מהבתים לחצר ומהחצר , בחצר

כי הדבר דומה , אבל חכמים אסרו זאת, ]לבתים

והתירו את , לטלטול מרשות הרבים לרשות היחיד

  .הדבר על ידי עירובי חצירות

, החצרות ויזכו אותה לכל בני, שיטלו פת, והוא

שבכך נחשבים כולם , ויתנו אותה באחד מהבתים

  .והכל רשות היחיד אחת, כמי ששבתו באותו בית

אבל , אכן כל זה כשרשות היחיד מוקפת מחיצות

כגון שהיא פרוצה מצד , כשאינה מוקפת מחיצות

כגון , צריך לעשות לה תיקון, אחד לרשות הרבים

  .פס ארבעה טפחים

  

  הרבים דרך רשות י חצירותעירוב

כל מקום המוקף אפילו  –לדעת רבי יהודה 

הרי הוא רשות היחיד , שתי מחיצות

כשרשות , ואם כן ,]כפי שנתבאר[ ,מהתורה

שני הבתים , בהרבים עוברת בין שני בתים

ביניהם רשות והרי , הם שתי מחיצות לה

אלא מאחר שהמקום פרוץ , מהתורההיחיד 

, תיםלשני הבאין עירוב מועיל , משני צדדים

שיעשו כגון , עד שיעשו תיקון בשתי הפרצות

לחי מכאן 

ולחי 

 ,מכאן

בשתי [

פאות של 

אחד מן 

, ]הבתים

שיעשה או 

קורה 

ובכך מוטל לטלטל , מכאן וקורה מכאן

                                                                                                                                                                        

 דאין מבוי ניתר בלחי עד שיהו ,שתי חצירות ,רושפי ב

 שניבהדיא  נןובתוספתא גרסי ,חצירות פתוחות לתוכו

 ].'תוס[ .חצירות
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   .באמצע
  

אף שבאמת גם כשיש בין ', ולמסקנת הגמרא בדף י

דעת רבי יהודה שהמקום , הבתים רוחב שש עשרה אמה

מקום לא התירו לערב את שני  מכל, הוא רשות היחיד

יניהם יותר משלוש אלא כשאין ב, הבתים באופן הזה

  .עשרה אמה ושליש
  

מקום המוקף שתי גם  –ולדעת חכמים 

אלא הוא , אינו נחשב רשות היחיד, מחיצות

ולפיכך אי אפשר לערב , רשות הרבים גמורה

  .שני בתים משני צידי רשות הרבים
  

שמקום , םעל כל פנים בדבר זה הכל מודי

אי אפשר , הנידון כרשות הרבים גמורה

, ומחלוקתם היא[, לערב דרכו עירובי חצירות

האם המקום שבין שני הבתים נחשב רשות היחיד 

  ].או רשות הרבים
  

האופן היחידי שבו מקום , ולדעת חכמים

שהוא , בקיעת רבים ברוחב שש עשרה אמה

לא יחשב , מפולש מתחילת העיר ועד סופה

, הוא, ויוכלו לערב דרכו, םרשות הרבי

כשיהיה המקום מוקף מחיצות מארבע 

, לילהכל ויהיו שעריו ננעלים ב, רוחות

הרי הוא כסתום , שמאחר ששעריו ננעלים

, והרי הוא כחצר של רבים, מארבע צדדים

  .ומועילה לו עירוב, שהיא רשות היחיד

, רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנןוכן אמר 

ם שלה מכוון משער רשות הרביש[ ,ירושלים

ריבוא ורחב  ויש בה דריסת ששים, ומפולש, לשער

אילמלא דלתותיה ננעלות , ]שש עשרה אמה

עליה משום רשות  םחייבי ,לילהכל ב

שערי העיר [ הני אבולי דמחוזא, אמר עולאוכן 

 ]והיו בה ששים ריבוא, מכוונים זה כנגד זה

עליהן  םחייבי ,ננעלות םאילמלא דלתותיה

   .שום רשות הרביםמ
                                                                                                                                                                        

 ומערבין, אבל נעילת דלתות משויא לה כחצר של רבים א

ולא  ,הויא כרמלית ,וכל זמן שלא עירבו .את כולה

 ].י"רש. [מיחייבי עלה

  

  עירוב מבואות המפולשים לרשות הרבים

הוא מבוי , מבוי המפולש לרשות הרבים

ובשני המקומות , שפתוח בתחילתו ובסופו

הוא פתוח לרשות 

ונחלקו . הרבים

חכמים איזו 

תיקון יש לעשות 

לו כדי שיהיה 

  .מותר לטלטל בו

צורת עושה  –בברייתא לדעת תנא קמא . א

קורה  ואולחי  ,]אשו אחדבר[, הפתח מכאן

אף , לדברי רב הונא. [וכן פסק רב .מכאן

מכל מקום מודה רב , שלדעת רב כן ההלכה

אלא כדעת בית , שאין מורין כן לכתחילה

ולדברי . שצריך לעשות מצד אחד דלת, הלל

דעת רב שהלכה כתנא , רב אדא בר אהבה

  ].ומורין כן לכתחילה, קמא

עושה  –] יהכדברי חננ[ולדעת בית שמאי . ב

וכשהוא יוצא ונכנס , דלת מכאן ודלת מכאן

   .נועל

דלת עושה  –] כדברי חנניה[ולדעת בית הלל . ג

ודלת שעושה . [לחי או קורה מכאןו ,מכאן

אבל צריך , אינו צריך לנעול אותה, מצד אחד

. וכן פסק שמואל ].שתהא ראויה להינעל

שהיו סתומים , ושערים של מבואות נהרדעא[

ולא היו יכולים להינעל , בעפר עד חציים

כי לא היו , סמך עליהם שמואל, מחמת העפר

אלא סגורים ופתוחים , פתוחים לגמרי

, ורב נחמן שאמר לפנות את העפר. במקצת

לא אמר שצריך לנעול אותם כדי לסמוך 

כדי שיהיו ראויות , אלא אמר כן, עליהם

  ].בלהינעל

                                                                                                                                                                        

ושוב  ,יותרהשערים חו אפשר שבזמנו של רב נחמן נפת ב

 ,ולכן ציוה לפנות את העפר ,לא היו נחשבים כסגורים
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  דהוה בנהרדעא ההוא מבוי עקום

, "ח"מבוי עקום בצורת האות בנהרדעא היה 

ששני פתחיו 

היו מפולשים 

  .לרשות הרבים

מבוי תיקנו ו

לטלטל , זה

באופן , בתוכו

בדבר שהוא מחמיר , שיש בו קיום דברי רב

בדבר שהוא , וקיום דברי שמואל, על שמואל

רמי עליה חומריה דרב וחומריה [=מחמיר על רב 

  .]דשמואל

, םשכן רב ושמואל נחלקו בדין מבוי עקו

האם הוא נידון כמבוי מפולש או כמבוי 

דנו מבוי עקום ו, כפי שנתבאר לעיל, סתום

  .כדעת רב המחמיר, כדין מבוי מפולש, זה

שרב ושמואל נחלקו בדין , וכמו כן נתבאר

די בכך , שלדעת רב, תיקון מבוי מפולש

ולחי או קורה , שיעשו לו צורת הפתח מכאן

לת ולדעת שמואל צריך לעשות לו ד, מכאן

מאחר ולעניין זה , ולחי או קורה מכאן, מכאן

עשו בו כדעת , שדנו את המבוי כמבוי מפולש

ותקנו את , שמואל המחמיר במבוי מפולש

, בדלת מכאן וצורת הפתח מכאןהמבוי 

, שבשני מקומות שבהם מתעקם עשו דלתות[

  ].ובשני הפתחים לרשות הרבים עשו לחי או קורה
  

כשנחלקו ש, י"והנה להלן יתבאר בעזה

אין לעשות בכל דבר כדברי המחמיר , חכמים

אלא יש לעשות , כי העושה כן הוא כסיל, בו

בין כשדבריו , תמיד כדברי אותו חכם

  .ובין כשדבריו הם להקל, להחמיר
  

אין להקשות  ,]'בדף ז[, אמנם לדברי רב הונא

, על מה שעשו במבוי העקום שבנהרדעא, מכך

                                                                                                                                                                        

ולכן גם בלא  ,אבל בזמנו של שמואל היו סגורים יותר

 .פינוי העפר היה סומך עליהם

כי , ואלוגם כחומרת שמ, גם כחומרת רב

, שהרי לדבריו, באמת עשו הכל על פי דברי רב

להתיר מבוי , שאין מורין כן, גם רב מודה

ואף לדעתו לכתחילה יש , מפולש בלא דלת

, ואם כן עשו הכל כדעת רב, לעשות לו דלת

והצריכו , דנו את המבוי כמפולש כדעת רב

  .לעשות לו דלת מכאן ולחי מכאן כהוראת רב
  

 ,]'בדף ז[, ר אהבהואף לדברי רב אדא ב

שלדעת רב מורין לכתחילה להתיר מבוי 

אין להקשות על מה שעשו , מפולש בלא דלת

במבוי המפולש שבנהרדעא גם כחומרת רב 

, כי מה שאמרו, וגם כחומרת שמואל

שכשנחלקו חכמים אין לעשות בכל מקום 

אין זה אלא כשהחומרות , כדברי המחמיר

יר שהסיבה שיש להחמ, סותרות זו את זו

, היא סיבה להקל בדבר אחר, בדבר מסוים

י "אר בעזהכפי שיתב, כגון לעניין שדרה וגולגולת[

אבל . ולכן המחמיר בשניהם הוא כסיל ,]להלן

ניתן לעשות , כשבכל דין יש טעם אחר

, וכן הוא לעניין זה. בשניהם כדברי המחמיר

שכן טעמי המחלוקת אם מבוי מפולש נחשב 

י המחלוקת אם אינם טעמ, סתום או פתוח

ולפיכך העושה בשני , מבוי מפולש צריך דלת

, אינו נחשב כסיל, הדברים כדברי המחמיר

  .שאין החומרות סותרות זו את זו

  

  דין שנחלקו בו חכמים

, ולא הכריעו בו, כל דין שנחלקו בו חכמים

  . אם הלכה כך או כך

והרוצה . יעשה, הרוצה לעשות כדעה זו

בד שיעשה כדעה ובל, יעשה, לעשות כדעה זו

כגון לעניין [. ובין להחמיר, בין להקל, שבחר

שלדעת  .שנחלקו בה בית שמאי ובית הלל, שדרה

, מהשדרה גם כשתחסר חוליא אחת ,בית שמאי

חומרא  ת מתולעניין טומא, דין שדרה שלמה לה

, כדין שדרה שלימה מטמאה באהלהיא ש, היא
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אם ש, קולא ת בשר בהמהולעניין היתר אכיל

מהשדרה חוליא אחת אינה טריפה ומותרת  חסרה

, כשתחסר חוליא אחת, ולדעת בית הלל. באכילה

, ולעניין טומאה קולא היא, נחשבת כשדרה חסרה

ולעניין היתר אכילה , שאינה מטמאה באהל

  ].שהיא טרפה, חומרא היא

. נקרא רשע, אבל העושה כשתי הדעות להקל

אה שלעניין טומ .כגון בשדרה שחסרה חוליה אחת[

ואינה , לומר אינה שדרה שלמה, הוא מקל

, ולעניין היתר אכילה הוא מקל .מטמאה באהל

  ].ואינה טרפה, לומר שדרה שלמה היא

, נקרא כסיל, והעושה כשתי הדעות להחמיר

ְוַהְּכִסיל ֶהָחָכם ֵעיָניו ְּבֹראׁשֹו ", ועליו הכתוב אומר

 הֹוֵל ִיְקֶרה ֶאת  ֶרה ֶאָחדְוָיַדְעִּתי ַגם ָאִני ֶׁשִּמְק ַּבֹחֶׁש

כגון בשדרה שחסרה חוליה [ .)ד"י' קהלת ב" (ֻּכָּלם

לומר שדרה , שלעניין טומאה הוא מחמיר, אחת

ולעניין היתר אכילה  .ומטמאה באהל, שלמה היא

והרי זו , לומר שדרה חסרה היא, הוא מחמיר

  ].טרפה
  

ברוב המחלוקות שלא הכריעו בהם , וכל זה

אבל במחלוקות בית  ,חכמים כמו מי ההלכה

מאחר שיצאה בת קול , שמאי ובית הלל

לדעת האומרים . שהלכה כבית הלל, ואמרה

מעתה אף , אשיש להשגיח בדברי בת קול

כבר , שלא הכריעו חכמים במחלוקות הללו

בין בית בכל המחלוקות ש, הכריעו משמים

ואין , הלכה כבית הלל, שמאי ובית הלל

  .לעשות כדברי בית שמאי

                                                                                                                                                                        

ואם תאמר מאי שנא דלא קיימא לן כבת קול דרבי  א

דהתם לא יצאה אלא  ,ויש לומר) א( .דהזהב אליעזר

 ,דהתם היתה כנגד רבים ועוד) ב( .כדמוכח התם ,לכבודו

אבל הכא אדרבה  ,"אחרי רבים להטות" ,והתורה אמרה

ולא הוצרכו בת קול אלא משום  ,הלל הוו רובא בית

אם כן מאי , ואם תאמר .דבית שמאי הוו חריפי טפי

 ,דאמר אין משגיחין בבת קול ,יהושע היא ביקאמר ר

 .בי אליעזריהושע אלא אבת קול דר הלא לא אמר רבי

דלא בשמים היא משמע דאין להשגיח כלל  ,ויש לומר

 ].'תוס[ .קול בשום בת

  

  'דף ז

  

  שדירה שחסרה

  .מתלענין טומאת . א

אבל , שדרה שלימה של מת מטמאה באוהל

  .שדירה חסירה אינה מטמאה באוהל
  

  .לעניין בשר בהמה. ב

, אינה טריפה, בהמה ששדרה שלה שלימה

 זוהרי , בהמה ששדירה שלה חסירהאבל 

  .טריפה
  

ונחלקו חכמים כמה תחסר השדירה ותידון 

  .כשדירה חסירה

שדירה שחסר ממנה  –י לדעת בית שמא

של מת [, נידונית כשדרה שלימה, חוליה אחת

רק אם ו ,]ובבהמה אינה טריפה, מטמאה באוהל

  .היא נחשבת כחסרהחסרו ממנו שתי חוליות 

שחסרה ממנה שדירה גם  –ולדעת בית הלל 

של מת [, נידונית כשדירה חסירהחוליה אחת 

   ].טריפה, ובבהמה, אינה מטמאה באוהל

  

  שחסרה גולגולת

  .מתלענין טומאת . א

אבל , גולגולת שלימה של מת מטמאה באוהל

  .חסירה אינה מטמאה באוהל גולגולת
  

  .לעניין בשר בהמה. ב

, אינה טריפה, בהמה שגולגולת שלה שלימה

 זוהרי , שלה חסירה גולגולתבהמה שאבל 

  .בטריפה

                                                                                                                                                                        

היינו משום דסוף הקרום של מוח  ,גולגולת דטריפה...  ב

ומיהו כמה בני אדם ... ח טריפות "והוי בכלל י, ליפסק

 .וחיו ,ולא ניקב הקרום ,מעצם גולגלתם שניטל הרבה

ואף . ליוןדחסרון הגולגולת הוי עם קרום הע, ריך לומרוצ

י האי גוונא דבבהמה בכ, אן דאמרדאיכא למ ,על גב

התחתון  היינו משום דסוף ,בנקיבת קרום העליון טריפה
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ותידון  הגולגולתונחלקו חכמים כמה תחסר 

  .חסירה גולגולתכ

כשחסרה הגולגולת רק  –ית שמאי לדעת ב

שיש בה , כלומר[, כמלא מקדחשיעור גדול של 

  .היא נחשבת חסירה, ]חור כגודל מקדח

אף כשחסרה הגולגולת  –ולדעת בית הלל 

שאם היה חסרון כזה , כשיעור קטן יותר

, היא נחשבת חסירה, היה מת, באדם חי

שהוא כשיעור מטבע , ובמסכת בכורות אמרו

  .הנקרא סלע

  

  רבי עקיבא ליקט אתרוג באחד 

  בשבט ונהג בו שני עישורים

שפירות שנה ראשונה ושניה של , כלל בידינו

וכן פירות שנה רביעית וחמישית של , שמיטה

ומעשר שני , יש בהם מעשר ראשון, שמיטה

ופירות  .]שדינו להיאכל בירושלים הוא או פדיונו[

יש בהם , שנה שלישית ושישית של שמיטה

  ].הניתן לעניים[ן ומעשר עני מעשר ראשו

ראש השנה לפירות  –לדעת בית שמאי 

וממנו מתחילים , הוא באחד בשבט, האילן

תמיד למנות שנה חדשה לעניין שנות 

  .מעשרות האילן

, ראש השנה לפירות האילן –ולדעת בית הלל 

וממנו מתחילים , הוא בחמישה עשר בשבט

תמיד למנות שנה חדשה לעניין שנות 

  .אילןמעשרות ה
  

שליקט את האילן של , ומעשה ברבי עקיבא

כשהשנה הקודמת , האתרוג באחד בשבט

שבה נוהג מעשר , היתה שנה שניה לשמיטה

, והשנה הבאה שנה שלישית לשמיטה, שני
                                                                                                                                                                        

 ,לפי שהוא קשה ,אבל באדם אין סופו ליפסק ,ליפסק

אבל  .ולכך צריך חסרון העצם, וחזק באדם יותר מבהמה

 דבין ,אדם ובהמה שוים ,עד דאינקיב תתאהאן דאמר למ

כי נפסק העצם עם הקרום סוף  ,בהמהבאדם בין ב

 ].'תוס[ .התחתון ליפסק

  . שבה נוהג מעשר עני

ומאחר שלא ידע אם כבר החלה שנה חדשה 

או , ועתה שנה שלישית, לאילן באחד בשבט

ועתה שנה , השנה לאילןשעדיין לא היה ראש 

  .אהפריש גם מעשר עני וגם מעשר שני, שניה
  

ואמנם אם רבי עקיבא היה יודע מה דעת בית 

, לא היה עושה כן, שמאי ומה דעת בית הלל

שהרי אין , אלא כדעת בית הלל בלבד

  . להחמיר שתי חומרות הסותרות זו את זו

כי לא זכר מה דעת בית , והסיבה שעשה כן

, ד בשבט ראש השנה לאילןהאם באח, הלל

מחמת הספק ורק , או בחמישה עשר בשבט

  .החמיר לעשות כשני הצדדים

  

  מבוי מפולש מצד אחד לרשות 

  הרבים ומצד שני לבקעה

שנחלקו חכמים בדין מבוי , נתבאר' בדף ו

האם , מפולש בשני קצותיו לרשות הרבים

צריך לעשות לו דלת מכאן ולחי או קורה 

ורת הפתח מכאן ולחי או שדי לו בצ, מכאן

  .וקורה מכאן

, אמר רב יהודה אמר רב, אכן לדברי רב יוסף

כשמשני הצדדים המבוי פתוח לרשות , כל זה

דרך  היאסרטיא , או פלטיא כגון סרטיא[, הרבים

העיר  פלטיא רחובו, מעיר לעיר הילוך בני אדם

אבל כשרק מצד אחד המבוי  ,]שווקיםמקום ה

ני הוא פתוח ומצד ש, פתוח לרשות הרבים

כלומר מקום שאינו  ,שהיא כרמלית[לבקעה 

ולכן  ,אבל לא בוקעים בו רבים ,מוקף מחיצות

הכל מודים שדי בזה  ,]אינו נחשב רשות הרבים

. ולחי או קורה מכאן, לו בצורת הפתח מכאן
                                                                                                                                                                        

 ,ואמר, שני פעם אחתהפריש מעשר ש ,מפרש בירושלמי א

וחיללו על  ,הרי זה מעשר שני ,אם עתה שנה שניה

הרי זה  ,אם עתה שנה שלישית ,וחזר ואמר עליו ,המעות

את המעות ו ,לענייםאת המעשר שהפריש נתן , מעשר עני

 ].'פ התוס"ע[ .אכל בירושלים
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כשהמבוי פתוח משני הצדדים , וכן הדין

  .לבקעה

  

  רחבה וחצר

צר שלפני הכוונה לח, ס"כל מקום שנזכר חצר בש

ולהיכנס ולצאת , שרגילים להשתמש בה, הבתים

  . דרכה

הכוונה להיקף , ס"וכל מקום שנזכרת רחבה בש

, שאינו עשוי להשתמש בו תדיר, שאחורי הבתים

והוא , ושאר חפצים, אלא לשמור בו תבואה

  .משמש כמחסן

ובכל ציורי המבואות עם החצרות שציירתי בחוברת זו 

ולהלן ציור של . חשב חצרכל היקף הבתים נ, עד כאן

מבוי שיש בו שתי חצירות ובכל חצר שני בתים ורחבה 

  .אחורי הבתים

  
שיש חילוק בין חצר לרחבה , וההלכה כדברי רבינא

  . לעניין שיתופי מבואות

כל , שכן כדי שיהיה מותר לטלטל מהחצרות למבוי

על ידי שיתנו מזון , בני מבוי צריכים להשתתף יחד

וכך , אחד באחת החצירות שתי סעודות לכל

  .יחשבו כל החצירות כחצר אחת

חצר אחת שלא , וכל שתהא פתוחה למבוי

היא אוסרת על כל בני , נשתתפה עם שאר בני מבוי

  .מבוי מלטלטל בו מהחצרות למבוי

אוסרת , דווקא חצר הפתוחה למבוי, ולדעת רבינא

כי החצר היא מקום , אותו אם לא נשתתפה עימו

וכדי שיהיה מותר לטלטל , אדםדיורים של בני 

  . צריך שכל בני המבוי ישתתפו בו יחד, במבוי

ולפיכך , אבל הרחבה אינה נחשבת כמקום דיורים

אינה אוסרת , אם תהא רחבה פתוחה למבוי

אפילו אם לא נשתתפו בעלי הרחבה , לטלטל בו

כגון שהיתה הרחבה מחצר של [. הזו עם שאר בני מבוי

  ].מבוי אחר

  

  לרשות הרבים  מבוי שנפרץ

  דרך רחבה ומבוי שנפרץ לחצר 

שמבוי הפתוח בשני קצותיו , נתבאר לעיל

צריך תיקון  ,]מבוי מפולש[=לרשות הרבים 

ומצד שני , מצד אחד לחי או קורה[, משני קצותיו

ואינו נידון כמבוי , ]א דלת"וי, א צורת הפתח"י

שדיו , הפתוח בקצה אחד וסתום בקצה שני

ואין צריך תיקון , הפתוחבלחי או קורה בצד 

  .נוסף

כל זה ש, רב יהודה אמר, אכן לדברי רב יוסף

כשהמבוי עצמו מגיע בשני קצותיו לרשות 

אבל אם מצד אחד הוא מפולש , הרבים

כגון שהיתה רחבה , לרשות הרבים דרך רחבה

ונפרצה הרחבה גם לצד המבוי וגם , בסופו

אף על פי שלמעשה ניתן , לצד רשות הרבים

, ני צידי המבוי לרשות הרביםלצאת מש

אותו צד שבו המבוי פתוח לרשות הרבים 

אינו נחשב כפתוח לרשות , דרך רחבה

אין צריך לכן ו, נחשב כסתוםאלא  ,הרבים

ודיו למבוי בתיקון של , לעשות בו שום תיקון

  . לחי וקורה בראשו השני

 ,הוא כפי שנראה מתחילת הסוגיה ראשוןהציור ה

ששתי 

הפרצות 

שברחבה 

לצד 

המבוי 

ולצד 

רשות 

הרבים 

 ,י"יתבאר בעזהאולם בסוף הסוגיה  ,הן זו כנגד זה

 ,שבאופן הזה הכל מודים שהמבוי נחשב כפרוץ

  .פרצות זו כנגד המבוי נידון כפרוץורק כשאין ה
  

, אכן כל זה כשהמבוי נפרץ בסופו לרחבה
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והוא הדין אם נפרץ בסופו לחצר שעירבה עם 

זה במבוי שנפרץ והסיבה שנאמר דין , המבוי

כי כן היה מעשה בכפר רועים , לרחבה

שהיה מבוי  ,]עובדא הוה בדורא דרעותא[=

ונפרצה רחבה למבוי ולרשות , שכלה לרחבה

והורה בה רב יהודה שאינה צריכה , הרבים

  .שום תיקון

אבל אם היה המבוי נפרץ בסופו לחצר שלא 

אפילו כשאותה חצר לא , עירבה עם המבוי

בכך , לרשות הרבים היתה פרוצה גם

היא אוסרת את , שנפרצה החצר למבוי

משום שכל שנפרץ המבוי , הטלטול בו

למקום שלא , ]כלומר בצד שלם[במלואו 

מאחר שהוא פרוץ למקום שבני , נשתתף בו

הרי זה אוסר את , מבוי אסורים לטלטל בו

  .הטלטול בכל המבוי

  

, ודווקא המבוי הפרוץ לחצר אסור בטלטול

וא פרוץ לחצר בכל הכותל כי מאחר שה

אבל . אין זה פתח אצלו אלא פרצה, האמצעי

החצר אינה אסורה בטלטול מחמת פרצתה 

שהרי , כי החצר לא נפרצה בכל הרוח, למבוי

ואין , נשתיירו בה כתלים מכאן ומכאן לפתח

ולכן לחצר הפרצה , בפרצה עשר אמות

ואפילו . אואינה אוסרת אותה, פתח תנחשב

                                                                                                                                                                        

 שאין מבוי אוסר על חצירות ,ולא אסרי עלה בני מבוי א

שהרי דריסת , אבל חצירות אוסרין במבוי .הפתוחין לו

תוחה מצדה השני לרשות אם היתה החצר פ

גם כן לא היתה נאסרת בכך אף שיש , הרבים

כי אין בה שום פרצה אלא , בה בקיעת רבים

ואין חצר נאסרת בפתחים לרשות , פתחים

א "וי[ואפילו פתוחה מכמה כיוונים , הרבים

אפילו כשהפתחים לרשות הרבים מכוונים זה 

  ]. כנגד זה

ומסקנת הגמרא שדברים אלו שאמר רב 

  .ה הרי הם כדעת רביהוד

שדברי רב יהודה , אולם מתחילה רצו לומר

אבל רב חולק על שני , אלו הם כדעת שמואל

מפולש  מבוי) א(ולדעת רב . ל"הנהדינים 

נחשב כמבוי , לרשות הרבים דרך רחבה

וצריך תיקון בשתי , מפולש לרשות הרבים

אפילו נפרץ , מבוי שנפרץ לחצר) ב. (קצותיו

  .סר בו הטלטוללא נא, לה במילואו
  

  'דף ח
  

, י את הטעם לדברי רב"ולהלן נכתוב בעזה

שרב חולק על , לפי מה שרצו לומר מתחילה

  :ל"שני הדינים הנ
  

טעמי המחלוקת לעניין מבוי מפולש . א

  .לרשות הרבים דרך רחבה

אף על פי שאין  – ]כפי מה שרצו לומר[לדעת רב 

המבוי מגיע ממש עד רשות הרבים שהרי יש 

רוצה ביניהם מכך מקום מאחר רחבה פ

שהעומד במבוי רואה רשות הרבים משני 

קצות המבוי הרי זה נראה כמבוי מפולש ולכן 

  צריך תיקון משני הצדדים

 – ]שלמסקנה היא דעת רב[ולדעת שמואל 

מאחר שהרחבה רחבה יותר מהמבוי ונמשכת 

ניכר שאינה המשך , לצידי רוחב המבוי

, הרבים אלא מפסיקה בינו לרשות, המבוי

ולכן המבוי אינו נידון כמבוי מפולש אלא 

                                                                                                                                                                        

 ].י"רש. [רגליהם עליו
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מה הדין , י"ובהמשך יתבאר בעזה[, כמבוי סתום

להיות רחבה כשהרחבה אינה נמשכת לצדדים 

  ].מרוחב המבוי
  

 טעמי המחלוקת לעניין מבוי שנפרץ לחצר. ב

  .שלא עירבה עמו

אף על פי  – ]כפי מה שרצו לומר[לדעת רב 

, המבוי לחצר שנפרץ כל הכותל האמצעי של

כי , אינו נידון כמבוי שנפרץ מרוח אחת לגמרי

מאחר שמבחוץ אינו נראה ככותל , לדעתו

שהרי מצד החצר יש כתלים , הפרוץ לגמרי

הדבר מועיל להחשיב זאת , משני צידי הפתח

נראה מבחוץ [=גם לצד הפנימי שאינו נראה בו 

  , ולכן המבוי מותר ,]ושווה מבפנים

  

  .אי שנפרץ כולו מרוח אחתכי אינו נחשב כמבו

 – ]שלמסקנה היא דעת רב[ולדעת שמואל 

מאחר שמצדו הפנימי של המבוי לא נשתייר 

הרי זה נידון כמבוי שנפרץ , כלום מהכותל

ולכן אף על פי שמבחוץ אינו , כולו מרוח אחת

  .הרי זה אסור, נראה ככותל הפרוץ לגמרי

  

  דין מבוי שנפרץ לרשות הרבים 

  קנת הגמראדרך רחבה כפי מס

מבוי הפתוח בראשו , שלדברי הכל, נתבאר

אף אם , ובסופו פרוץ לרחבה, לרשות הרבים

, הרחבה פרוצה מצדה השני לרשות הרבים

ואינו צריך תיקון , המבוי נידון כמבוי סתום

  .אלא בראשו הפתוח לרשות הרבים
  

אלא , לא נאמר דין זה, אכן לדברי רב יוסף

שמאחר , הכשהמבוי נמשך כנגד אמצע הרחב

                                                                                                                                                                        

, הגון ואף על גב דשאר חצירות הפתוחות למבוי בפתח א

הואיל ואינה  ,זו ,כשלא עירבו עמו ודאי אוסרות עליו

. אוסרת עליו אינה, תחלהשהרי סתום היה מ, רגילה בו

  ].י"רש[

 

שרוחב הרחבה עודף על המבוי משני 

ואינו , ניכר שהמבוי כלה ברחבה, הצדדים

  .נמשך עד רשות הרבים

  

אבל כשכותל המבוי שווה לאחד מכותלי 

, נראה המבוי והרחבה המשך אחד, הרחבה

, וכאילו המבוי עצמו נמשך עד רשות הרבים

הטעון תיקון , ולכן הוא נידון כמבוי מפולש

  .ומשני קצותי

  
  

, אף במבוי הכלה לאמצע רחבה, ולדברי רבה

אלא כששתי , לא אמרו שהוא נחשב כסתום

  .פרצות הרחבה הן זו שלא כנגד זו



 

  'דף ח   פרק ראשון   מבוי שהוא גבוהמסכת עירובין    לד
 

 bekitsur@outlook.com  הורביץ יצחקלשמורות  "בקיצור"של ההזכויות כל © 

  

אף , אבל כששתי הפרצות מכוונות זו כנגד זו

הכל נראה , על פי שהמבוי כלה לאמצע רחבה

וכאילו המבוי עצמו נמשך עד , המשך אחד

, וי מפולשולכן הוא נידון כמב, רשות הרבים

  .הטעון תיקון משני קצותיו

  
אפילו שתי פרצות , בצידי רחבהכשהמבוי כלה ו

המבוי נידון  ,הרחבה אינן מכוונות זו כנגד זו

כי מאחר שכותל  ,כמבוי מפולש משני צדדים

המבוי נראה כנמשך עד כותל הרחבה שבצד רשות 

וכשיש  ,הכל נראה כמבוי אחד עקום ,הרבים

הכל מודים שהוא טעון  ,בעקמומית יותר מעשר

כפי שנתבאר  ,וגם בעקמימותו ,תיקון בשני ראשיו

  . בדין מבוי עקום ,'בדף ו

  
  

אף במבוי הכלה לאמצע ש, ורב משרשיא אמר

אלא , לא אמרו שהוא נחשב כסתום, רחבה

כשהרחבה שייכת לרבים שאין לחוש שמא 

  .יבנו בה בתים

יש לחוש שמא , אבל כשהרחבה שייכת ליחיד

באותו מקום שהיא רחבה על , בה בתיםיבנה 

, ובכך תעשה הרחבה שווה למבוי, המבוי

  .ויהיה המבוי כלה לצד רחבה

  
  

  מבוי שצידו אחד ים וצידו אחד אשפה

כבר נתבאר שמבוי הסתום במחיצות 

ופתוח מצד אחד לרשות , משלושה צדדים

מותר לטלטל בו על ידי תיקון של , הרבים

  .לחי או קורה בפתחו
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ל "ה במבוי אחד שהיה סתום כנומעש

אלא שבסופו בלבד היה , משלושה צדדים

אבל מחיצות אורכו לא , סתום בכותל גמור

ששפתו גבוהה [אלא מצד אחד ים , היו כתלים

ומצד אחד  ,]ונחשבת מחיצה ,עשרה טפחים

  ].שהיא גבוהה עשרה טפחים[, אשפה

  

, לא אמר בדבר, רביוכשבא מעשה זה לפני  -

כי עתה , איסור לא אמר. א היתרלא איסור ול

, והיתר לא אמר. יש למבוי זה שלוש מחיצות

שכן יתכן , כי יש לחוש שיתבטלו המחיצות

, שהים יעלה על שפתו שרטון של חול ואבנים

. ותתבטל מחיצתו, ובכך יתרחק הים מהמבוי

ותתבטל , וכמו כן יתכן שיפנו את האשפה

שחשש זה , ומבואר בסוגיה. [מחיצת האשפה

שיתכן שיפנה , יים דווקא באשפה של יחידק

אבל באשפה , את מקומה ויעשה בו דבר אחר

ובוודאי לעולם , של רבים אין לחוש שיפנוה

  ].תהא כאן אשפה

והורו לאסור , א שחכמים נחלקו על רבי"י -

שמא  ,ל"נם המהטע[, את הטלטול במבוי ההוא

, ולדבריהם אמר רב נחמן .]יתבטלו המחיצות

  .םשהלכה כחכמי

והורו להתיר , א שחכמים נחלקו על רבי"וי -

ל שעתה "מהטעם הנ[, את הטלטול במבוי ההוא

שאין , ולדבריהם אמר רב נחמן ,]יש לו מחיצות

  .הלכה כחכמים

  

  אשפה ברשות הרבים גבוהה עשרה טפחים

שכשיש אשפה ברשות , בפרק אחרון מבואר

ורחבה ארבע על [גבוהה עשרה טפחים , הרבים

מותר , חר שהיא רשות היחידמא ,]ארבעה

שהרי , עליה מחלון של בית שעל גבה אלזרוק

יש כאן טלטול מרשות היחיד לרשות היחיד 

  .שהוא מותר

באשפה של שדין זה אמור , ומבואר בסוגיתנו

ותיבטל , שאין לחוש שמא יפנוה, רבים

, אבל באשפה של יחיד, מהיות רשות היחיד

רוק ולכן אין לז, יש לחוש שמא יפנה אותה

  .עליה מחלון שעל גבה

  

  מרימר פסיק לה לסורא באוזלי

 והמבואות, הים היה סמוך לסורא מאחריה

והיו נחשבים , לים פתוחים בסופםשל סורא 

כי הים שפתו גבוהה עשרה בסופם כסתומים 

  .ונחשבת כמחיצה ,טפחים

 ,אולם מרימר לא רצה לסמוך על מחיצה זו

ועפר כי חשש שמא יעלה הים שירטון של חול 

ושוב  ,ובכך יתרחק הים מהמבואות ,על שפתו

ולא יתנו לב שבטלו  ,לא יהא להם למחיצה

   .ויטלטלו כבתחילה ,המחיצות

 ,הים לצדולכן עשה בסוף כל המבואות 

ובכך תהא  ,מחיצות של רשתות ומכמורות

  .שם מחיצה גם אם יתרחק משם הים

  

  ההוא מבוי עקום דהוה בסורא

ו רב ושמואל מהו שנחלק' כבר נתבאר בדף ו

  . התיקון הנצרך למבוי עקום

וצריך לתקן כל אחד , לדעת רב דינו כמפולש

וצורת הפתח , מחלקיו בלחי או קורה מכאן

, ולפיכך יעשה צורת הפתח בעקמימות, מכאן

ולחי או קורה בכל אחד משני הפתחים 

  . לרשות הרבים
                                                                                                                                                                        

ודרך למעלה  ,משמע שהאשפה רחוקה מן הכותל א

ואית דגרס  .דהוו מקום פטור ,לה מעשרה זורקין

 ].'תוס[ .שופכין
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ודי בעשיית , ולדעת שמואל דינו כמבוי סתום

כל אחד משני הפתחים לרשות לחי או קורה ב

  ].מ שגם בעקמימות יעשה לחי"וי[. הרבים

  

שרק בני ראשו , ובסורא היה מבוי עקום

ולפיכך עשו בפתחם , האחד רצו לתקנו

ובעקמימות , לרשות הרבים לחי או קורה

שתהא כמחיצה להפסיק , אפרסו מחצלת

ובכך יחשבו כמבוי , לבין בני ראשו האחר

. קון לחי או קורה בראשוהניתר בתי, סתום

  ].ובני ראשו האחר לא עשו שום תיקון[

שלדברי הכל לא , ואמר על כך רב חסדא

  .הואיל תיקון שעשו

מאחר שהיתה , שכן המחצלת שפרסו

, אינה נחשבת כמחיצה, מתנופפת ברוח

                                                                                                                                                                        

שמחצלת זו נתנה שם כמחיצה בין , כן הבנתי מתחילה א

שמחצלת זו , אולם ראיתי מפרשים. שני חלקי המבוי

י "כמו שפירש רש[, היתה נתונה בעקמימות כשהיא גלולה

ולכאורה כן , ונתנו אותה שם כלחי, ]ב"כרוך בודיא בדף ק

אבל , הני מילי לחי מעליא", משמע גם מלשון הגמרא כאן

, "האי כיון דנשיב ביה זיקא ושדי ליה לא כלום הוא

אינה , שמשמע שמשום שהרוח נושבת בה ומפילה אותה

י לא "אולם רש. ואם כן מתחילה נתנוה כלחי, כשאר לחי

הני מילי ", שהרי פירש, פירש את דברי הגמרא הללו כן

כלומר שיש , "כשיש לחיים משני ראשים, לחי מעליא

אבל , למחצלת זו להועיל  רק כשיש לחיים משני ראשים

שכן אם ביאור הגמרא , היא עצמה אינה משמשת כלחי

הני מילי לחי ", י לפרש"כך היה לרש, ל"כפי המפרשים הנ

ועוד ". כשהלחי הזו הוא לחי העומדת היטבכלומר , מעליא

, י"שהביא משם הגהות אשר, ג"י סימן שס"ראיתי בב

ולא הביא ראיה , שלחי שאינו עומד ברוח מצויה אינו לחי

אלא מדין מחיצה שאינה עומדת ברוח , לכך מסוגיתנו

היה , ואם בסוגיתנו מפורש דין זה לעניין לחי, מצויה

 .ע בדבר"ויל. להביא ראיה לדין זה מסוגיתנו

ומעתה המבוי הזה הוא כמבוי שעשו לו רק 

  .לחי או קורה בפתחו

, ינו כמפולשמאחר שמבוי עקום ד, ולדברי רב

דין פשוט הוא שנתינת לחי בראשו האחד 

שהרי מבוי מפולש טעון , בלבד אינה מועילה

ולפיכך אם בני ראשו האחד [, גם צורת הפתח

יתנו לחי או קורה בפתח  ,רוצים לתקן חלקם

והוא , וצורת הפתח בעקמימות ,לרשות הרבים

הדין אם יקבעו בעקמימות מחצלת על ידי יתידות 

  ].ברוח שלא תתנופף

המחשיב מבוי עקום , ואפילו לדברי שמואל

שאין , מכל מקום גם הוא מודה, כסתום

ורק , תיקון מועיל בו לצד אחד בפני עצמו

, כשיעשו בשני ראשיו תיקון של לחי או קורה

אף בלא צורת הפתח , מותר לטלטל בכולו

אבל תיקון רק לחציו של המבוי , בעקמימות

לדברי שמואל  מ שגם"וי[. אינו מועיל, הזה

אם יתן לחי גם בראשו , מועיל תיקון לחצי האחד

  ].וגם בעקמימות

  

  לה בזו םלה בזו ויוצאי םחצר שהרבים נכנסי

  . לעניין טומאה. א

וכל ספק טומאה  ,רשות הרביםהרי היא 

שכן דין ספק טומאה שהוא  .שבה טהור

שמחמת הספק היא , למד מסוטה ,טמא

הספק  מחמתוסוטה אינה נאסרת , נאסרת

שאין ספק טומאה ומכאן , אלא כשנסתרה

טמא אלא כשהוא דומה לכך במקום סתירה 

, כל מקום שמצויים בו רביםאבל , ויחוד

נחשב כרשות הרבים , אפילו הוא בתוך הבית

  . שאינו כמקום יחוד סתירה, לעניין טומאה
  

  .לעניין שבת. ב

רשות הרי היא , אפילו רבים נכנסים לה

  . פת מחיצותכי היא מוק ,היחיד

כלומר , ולא רק לחומרא היא רשות היחיד

, לעניין זה שלא יכניסו אליה מרשות הרבים
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ומותר , אלא אף לקולא היא רשות היחיד

  . לטלטל בכולה

א שכן הדין גם כשפתחיה לרשות הרבים "וי

  .מכוונים זה כנגד זה
  

  מבוי העשוי כנדל

והוא , נדל הוא שרץ שיש לו הרבה רגלים

ֹּכל הֹוֵל ַעל ָּגחֹון ְוֹכל הֹוֵל ַעל ", בכתוב השרץ הנזכר

ְלָכל ַהֶּׁשֶרץ ַהֹּׁשֵרץ ַעל ָהָאֶרץ  ַמְרֵּבה ַרְגַלִיםַאְרַּבע ַעד ָּכל 

  .)ב"א מ"ויקרא י" (א ֹתאְכלּום ִּכי ֶׁשֶקץ ֵהם

הוא מבוי שיוצאים ממנו , ומבוי העשוי כנדל

שבכך הוא דומה , הרבה מבואות קטנים

וראשי כל , וצאים ממנו הרבה רגליםשי, לנדל

, המבואות הללו פתוחים לרשות הרבים

וראש המבוי הגדול פתוח לרשות הרבים 

  .אחרת

שכל המבואות , י משמע"מתוך פירוש רש -

  . הקטנים יוצאים בצדו האחד של המבוי

המבוי הגדול הוא עצמו מבוי  י"רש מ שלפירוש"י

ם וראשו השני יוצא לאותה רשות הרבי, עקום

  . שיוצאים המבואות הקטנים

  
המבוי הגדול הוא מבוי  ,י"רש מ שלפירוש"וי

וראשו השני יוצא לרשות הרבים , מפולש ישר

  .שלישית

  
ורבינו תם מפרש שהמבואות הקטנים יוצאים משני  -

כי אם  ,צידי המבוי הגדול אבל אינם מכוונים זה כנגד זה

  .כל אחד מהם היה נידון כמפולש, היו מכוונים

  
  

כיצד מתקנים את המבוי , ונחלקו חכמים

  .שיהיה מותר לטלטל בו בשבת, הזה
  

באותו מקום שהמבוי הגדול  –לדעת אביי 

. אעושה צורת הפתח, פתוח לרשות הרבים

ואותם במקומות ששאר המבואות פתוחים 

אבל [. עושה לחי או קורה, לרשות הרבים

במקום חיבור המבוי הגדול עם הקטנים אין צריך 

  ].יקוןת
  

ממה נפשך  –אולם רבא הקשה על דברי אביי 

שכן מבוי זה יש לדונו כדין . אין לעשות כן

שהרי מורכב הוא מהרבה , מבוי עקום

אם הלכה , ומעתה. מבואות עקומים

יש , שמבוי עקום דינו כסתום, כשמואל

ובכלל זה , לעשות בכל הפתחים לחי או קורה

 ואין צורך לעשות בו צורת, בפתח הגדול

ואם הלכה כרב שמבוי עקום דינו . הפתח

יש לעשות בכל הפתחים לחי או , כמפולש

וכל מקומות חיבור המבואות יש , קורה

  . לעשות צורת הפתח

רבא שמאחר שבאותו מבוי עקום הורה כן ו

החמירו , שהיה בנהרדעא עירו של שמואל

, ]'כפי שנתבאר לעיל בדף ו[, לעשות כדברי רב

בכל הפתחים לכן ו ,לעשות כדברי רביש 

ובמקום חיבור המבואות , לחי או קורהיעשה 

  . צורת הפתח יעשה

                                                                                                                                                                        

 .בצדו האחדצורת הפתח י יעשה "ולפירוש רש א
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  וצידו אחד קצר מבוי שצידו אחד ארוך

שמדין תורה מותר לטלטל , כבר נתבאר

שכן המבוי אינו [, במבוי בלא שום תיקון

אלא מאחר , ]רשות הרבים אלא רשות היחיד

, חששו, שהמבוי דומה קצת לרשות הרבים

, בני אדם שמותר לטלטל במבוישאם יראו 

ולכן אסרו , יבואו לטלטל גם ברשות הרבים

לטלטל במבוי עד שיעשו לו תיקון כגון לחי או 

  .קורה

ונחלקו חכמים בטעם הדבר שעל ידי נתינת 

קורה מותר לטלטל במבוי ונפקא מינה 

ממחלוקת לעניין נתינת קורה במבוי שאין 

נס שצד אחד של הפתח נכ, כלומר, פתחו שווה

  . לתוך רשות הרבים יותר מהצד השני
  

, כלומר, קורה משום היכר –לדברי רבא 

כדי , שלא יטלטלו במבוי, כשאמרו חכמים

, אמרו, שלא יבואו לטלטל ברשות הרבים

על ידי , שיש תיקון להתיר את הטלטול במבוי

ושוב לא , שיעשו בו היכר לכך שהוא מבוי

 וכשנותנים. יטעו בינו לבין רשות הרבים

יש בכך היכר שמקום זה , קורה בפתח המבוי

  .ולכן מותר לטלטל בו, הוא מבוי

במקום , אכן כל זה לעניין הטלטול במבוי

אבל במקום , שניכר לכל שהוא חלק מהמבוי

ונמשך לתוך , שכותל אחד ארוך מחבירו

מאחר , אף כשיהיה שם קורה, רשות הרבים

לא ניכר , שאינו מוקף בכל מחיצות המבוי

ואם יראו שמותר , זה מהמבוישמקום 

יאמרו שמטלטלים ברשות , לטלטל שם

  .הרבים

ולכן הבא לתת את הקורה בפתח מבוי כזה 

לא יתן את , שצדו אחד ארוך וצדו אחד קצר

שתהא , הקורה בכל צד בתחילת הכותל

יתן את הקורה בשני אלא , עומדת באלכסון

ורק , הצדדים כנגד תחילת הכותל הקצר

  .טלו במבוימשום ולפנים יטל

  
  

רב משמו של , רב כהנא בר תחליפא לדברי

בר רב כהנא משמו של , בר מניומיכהנא 

א "וי. [רבו של רברב כהנא משמו של מלכיו 

שרב כהנא בר מלכיו הוא בעצמו רב כהנא 

, כלומר, קורה משום מחיצה –] רבו של רב

כדי , שלא יטלטלו במבוי, כשאמרו חכמים

, אמרו, רביםשלא יבואו לטלטל ברשות ה

שאז , שכל זה כשאינו מוקף ארבע מחיצות

יש בינו דמיון , מאחר שהוא פרוץ ברוח אחת

, ועלולים לטעות ביניהם, קצת לרשות הרבים

אין לחוש , אבל כשהמבוי מוקף מכל צדדיו

  .ומותר לטלטל בו, לכך

הקורה , וכשנותנים קורה בפתח המבוי

ולכן מותר לטלטל , נחשבת כמחיצה רביעית

  .בו

מאחר שלדעה זו כל שיהיה המקום מוקף ו

אפילו אחת מהן מחיצה של , ארבע מחיצות

הוא הדין במבוי , מותר לטלטל בו, קורה

ונמשך לתוך , שכותל אחד ארוך מחבירו

רשאי לתת את הקורה בכל צד , רשות הרבים

, כך שתהא עומדת באלכסון, בתחילת הכותל

כי גם בכך מהקורה ולפנים יש כאן מקום 

ומותר לטלטל מהקורה , ף מכל צדדיומוק

  .אולפנים

                                                                                                                                                                        

הא אין  ,שרי להשתמש נגד הארוך והיכי ,ואם תאמר א

 דאית ליה קורה משום ויש לומר .מחיצות שתיכאן אלא 

ומאן דאית ליה משום מחיצה הוי אפילו  ,מחיצה

כיון דצידו האחד  אי נמי .כדמוכח בפירקין ,דאורייתא

 ,ולא גזרו ביה רבנן ,בקעי בה רביםמסתמא לא  ,ארוך
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לא נאמר דין זה , גם לדעה זו, ומכל מקום

ולטלטל , שיוכל להניח את הקורה באלכסון

אלא , ממנה ולפנים אף כנגד הכותל הארוך

, כשההפרש בין הכתלים פחות מארבע אמות

, כשכותל אחד ארוך מחבירו ארבע אמותאבל 

י הצדדים יתן את הקורה בשנהכל מודים ש

ורק משום , כנגד תחילת הכותל הקצר

  .ולפנים יטלטלו במבוי

  

מאחר שדין זה נאמר על ידי , אמר רב כהנאו

 ,]כלומר בני אדם ששמם כהנא כשמו[, כהנים

שגם במבוי , והוא, אומר בו גם אני דבר נוסף

שצד אחד אינו ארוך מחבירו ארבע , זה

, אין נותנים בו את הקורה באלכסון, אמות

ואין האלכסון יותר מעשר , לא כשהמבוי צרא

אם יש באלכסון יותר מעשר אבל , אמות

ואין קורה , נמצא הפתח רחב מעשר, אמות

יתן את ולכן בזה הכל מודים ש, מועילה לו

הקורה בשני הצדדים כנגד תחילת הכותל 

  .ורק משום ולפנים יטלטלו במבוי, הקצר

  

  

                                                                                                                                                                        

על  ארבעהדאית ביה  אף על גב ,לגבי מבוי הואיל ובטל

 ].'תוס[ .ארבעה

  להשתמש תחת הקורה

, את הטלטול במבוי שהקורה מתירה, נתבאר

מהיכן היא מתירה את , ונחלקו חכמים

  .הטלטול בו

לא רק  –לדעת רב ורבי חייא ורבי יוחנן 

גם אלא , לפנים מהקורה מותר לטלטל במבוי

  .תחתיה מותר לטלטל

ולדעת שמואל ורבי שמעון בר רבי ורבי 

, תחת הקורה אסור לטלטל –שמעון בן לקיש 

  .רק ממנה ולפנים מותר לטלטלו

  .ונאמרו שלושה ביאורים למחלוקת זו
  

נחלקו אם קורה משום היכר או משום . א

  .מחיצה

  .מתחילה אמרו שבדבר זה נחלקו

מתירה את הטלטול קורה  –לדעת המתירים 

, שזה מבויהיכר שעל ידה יש משום , במבוי

מותר , ומאחר שגם תחתיה היא ניכרת

  .לטלטל גם תחתיה

הטלטול מתירה את קורה  –ולדעת האוסרים 

רביעית מחיצה שהיא נחשבת כמשום , במבוי

על ידי שאנו מחשיבים את חודה , למבוי

ומאחר , הפנימי כאילו יורד וסותם

רק לפנים , שהמחיצה היא תחת חודה הפנימי

  .ממנה מותר לטלטל
  

  .נחלקו אם היכרא מלגיו או היכרא מלבר. ב

לדברי הכל קורה מתירה יתכן ששוב אמרו ש

משום שעל ידה יש היכר , יאת הטלטול במבו

  .אלא שבזה נחלקו, שזה מבוי

כלומר , היכרא מלבר –המתירים לדעת 

כשאמרו חכמים שמותר לטלטל במבוי על ידי 

שיהא בה היכר לבני , כוונתם היתה, קורה

שידעו שהסיבה שבני אדם , רשות הרבים

, היא משום שהם במבוי, שבמבוי מטלטלים

ומאחר  ,ולא יבואו לטלטל ברשות הרבים

שהיתר הטלטול הוא במקום שיש היכר 



 

  'דף ח   פרק ראשון   מבוי שהוא גבוהמסכת עירובין    מ
 

 bekitsur@outlook.com  הורביץ יצחקלשמורות  "בקיצור"של ההזכויות כל © 

מותר לבני מבוי לטלטל מחודה , לחיצונים

שכבר משם היא ניכרת , החיצון של הקורה

  .לבני רשות הרבים

, כלומר, היכרא מלגיו –האוסרים לדעת ו

כשאמרו חכמים שמותר לטלטל במבוי על ידי 

שיהא בה היכר לבני , כוונתם היתה, קורה

מטלטלים משום שהם שידעו שהם , מבוי

, ולא יבואו לטלטל ברשות הרבים, במבוי

ומאחר שהיתר הטלטול הוא במקום שיש 

אין לטלטל אלא מחודה , היכר לפנימיים

שמשם היא ניכרת , הפנימי של הקורה ולפנים

  .לבני מבוי
  

  .איזה חוד של קורה יורד וסותםנחלקו . ג

שוב אמרו שיתכן שלדברי הכל קורה מתירה 

משום שהיא נחשבת , במבוי את הטלטול

  .אלא שבזה נחלקו, כמחיצה רביעית למבוי

הקורה נחשבת כמחיצה  –המתירים לדעת 

 ,חודה החיצוןכי אנו מחשיבים את , למבוי

ומאחר שהמחיצה היא , יורד וסותםכאילו 

גם תחתיה מותר לטלטל , תחת חודה החיצון

  .שהרי זה לפנים מהמחיצה

כמחיצה  הקורה נחשבת –האוסרים לדעת ו

 ,פנימיחודה הכי אנו מחשיבים את , למבוי

ומאחר שהמחיצה היא , יורד וסותםכאילו 

אסור לטלטל תחתיה כי , תחת חודה הפנימי

  .זה מחוץ למחיצה

  

  הכל מודים בבין לחיים שאסור

נתבאר שנחלקו חכמים במבוי שהכשירו 

האם מותר לטלטל בו גם תחת , בקורה

  .הקורה

זה במבוי שהכשירו  כל, לדברי רב חסדאאכן 

הכל , מבוי שהכשרו בלחיאבל , בקורה

אינו מותר בטלטול אלא לפנים מודים ש

  .אבל כנגד הלחי אסור, מהלחי

שטעמו של רב חסדא לחלק בין לחי ', וביארו התוס

ואם ישתמשו  ,לחי הוי אפילו משהושמשום , לקורה הוא

אבל קורה רחבה , יש לחוש שיוציאו חוצה לו, כנגדו

  . אאין לחוש לכךו ,טפח

י שאביי ורבא נחלקו "ובדף ט יתבאר בעזה

  .בדין זה

  

  נעץ שתי יתידות בשני כותלי 

  מבוי מבחוץ והניח קורה על גביהן

  

החכמים שנחלקו אם , לדברי רב חסדא. א

נחלקו גם , מותר להשתמש תחת קורת מבוי

בדין קורה הנתונה על גבי יתידות היוצאות 

שהיא בולטת חוץ , מהמבוי לצד רשות הרבים

  .וחודה הפנימי צמוד למבוי, למבוי

מותר שבכל מבוי , האומריםלדעת  -

כי חודה החיצון , להשתמש תחת הקורה

כשהקורה מונחת על יתידות . יורד וסותם

אינה , אף על פי שצמודה למבוי, חוץ למבוי

, כי כשהקורה חוץ למבוי, מתירה את המבוי

יצה ומח, חודה החיצון אינו צמוד למבוי

, שמחמת הקורה אינה מתירה את המבוי

  .באלא כשהיא צמודה למבוי
                                                                                                                                                                        

משום דסבר קורה  אבל אין לפרש דטעמא דרב חסדא א

בין לחיים הכי ולחי משום מחיצה ומשום  ,משום היכר

 ,אינו יכול להשתמש אלא מן המחיצה שלפניםש, אסור

ל שכן וכ ,קורה משום מחיצה ... דהא אביי אית ליה לעיל

יוחנן  בימסתברא מילתיה דר, וקא אמר בסמוך ,לחי

 ורבא נמי אית ליה .אבל בין לחיים אסור ,תחת הקורה

ובסמוך מודה רבא  ,בפירקין דתרוייהו משום היכירא

 ].'תוס[ .היכא דרחב ארבעה דאסור להשתמש בין לחיים

ויר להכשיר הפסק א ,והכא לאו מחיצה ממש הוא ב

 ].י"רש. [שמכאן ומכאן על ידי לבוד
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אסור שבכל מבוי , ולדעת האומרים -

כי חודה הפנימי , להשתמש תחת הקורה

כשהקורה מונחת על יתידות . יורד וסותם

היא , אם היא צמודה למבוי, חוץ למבוי

כי אף על פי שהיא חוץ , מתירה את המבוי

, פנימי צמוד למבוימכל מקום חודה ה, למבוי

ומאחר שהמחיצה שמחמת הקורה צמודה 

  .היא מתירה את המבוי, למבוי
  

הכל מודים שאין הקורה , ולדברי רבא. ב

אלא כשהיא מונחת על , מתירה את המבוי

  . גבי מבוי

גם האומרים שהקורה מתירה את , ולפיכך

המבוי כי חודה הפנימי של קורה יורד 

יא על שכל זה כשה, מודים הם, וסותם

אף על , אבל כשהיא מונחת חוצה לו, המבוי

  . אינה מתירה אותו, פי שהיא צמודה לו

  

  'דף ט

  

  קורה משוכה או תלויה

שאם היתה קורת מבוי , מבואר בברייתא

אם , או תלויה באויר, משוכה מהכתלים

היא , אינה רחוקה מהכתלים שלושה טפחים

מתירה את המבוי כאילו אינה רחוקה 

  . מהכתלים

שכל אויר פחות , הלכה למשה מסיני כי

כלומר יש , משלושה טפחים הרי הוא לבוד

להחשיב את מה שמסביבו כאילו נמשך 

ל כשאין "ונמצא שבאופנים הנ, וסותם אותו

אין הקורה רחוקה , האויר שלושה טפחים

  .מהכתלים

ורבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר שכל 

פחות מארבעה טפחים נחשב כסתום ולפיכך 

שאין הקורה רחוקה מהכתלים ארבעה  כל

  .טפחים היא מתירה את המבוי

מה , ונאמרו שלושה ביאורים לברייתא זו

  .הכוונה קורה משוכה או תלויה
  

  .כפי קושיית רב אדא בר מתנה. א

היא קורה הנתונה על  –קורה משוכה 

כדין המבואר לעיל [, יתידות חוץ לפתח המבוי

מתוך , ןואם כ .]שנחלקו בו רב חסדא ורבא

בה מבואר שהקורה הנתונה על , ברייתא זו

יש , מתירה את המבוי, יתידות חוץ למבוי

ורבא מבאר את [, להקשות על דברי רבא לעיל

וממילא סרה , אחריםההברייתא באחד מאופנים 

  ].מעליו הקושיה הזו

שראשיה אינם היא קורה  –קורה תלויה 

קצרה שהיא , מונחים על גבי כתלי המבוי

, ועומדת באויר בין הכתלים, המבוימרוחב 

  .כגון על גבי קנה או דבר אחר

  
  

  .כפי התירוץ הראשון. ב

מרוחב קורה קצרה היא  –קורה משוכה 

אבל רחוקה  ,בצידו האחדשנוגעת רק  ,המבוי

  .ואויר מפריד ביניהם ,מצדו השני

מרוחב קורה קצרה היא  –קורה תלויה 

אלא  ,שאינה נוגעת בו משום צד ,המבוי

ואויר מפריד משני צידי המבוי רוחקה 

  .ביניהם
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אם אין  ,והוצרכו לומר שבשני האופנים הללו

היא  ,הקורה רחוקה מהכותל שלושה טפחים

מחמת דין , ממשלכתלים עד נחשבת כמגיעה 

רק כשהקורה רחוקה , שלא תאמר .לבוד

היא מתירה את , מהכותל מצדה האחד בלבד

כי באמת , המבוי על ידי דין לבוד מאותו צד

גם כשהקורה רחוקה משני הכתלים משני 

היא מתירה את המבוי על ידי דין , צדדיה

  .לבוד משני הצדדים
  

  .כפי ביאור רב אשי. ג

, קורה אחת היא –קורה משוכה ותלויה 

גם כלומר , שהיא גם משוכה וגם תלויה

ולפיכך אינה נתונה על , קצרה מרוחב המבוי

מונחת ה אינוגם , אלא באויר, צידי המבוי

מגובה מעט למעלה מאלא , בגובה המבוי

כגון שהיא מונחת על שני יתידות , המבוי

  .היוצאות על צידי המבוי" ר"עקומות כמין 

  

שאם אורך החלק העליון של , ומבואר

הקורה , היתדות פחות משלושה טפחים

, נחשבת כמגיעה עד הכתלים משני הצדדים

וכמו כן אם אין גובה . מחמת דין לבוד

הקורה נחשבת , איתידות שלושה טפחיםה
                                                                                                                                                                        

ברחבו  דכי יש ,במסכת סוכהוהא אמר  ,ואם תאמר א

וקורה  ,שלושהאמר חבוט ורמי אפילו ביתר מ ,טפח

 .שלושהורמי אפילו גבוה מ דרחבה טפח נימא נמי חבוט

 ,שלושהאמאי לא שריא אפילו ביתר מ ,ובלאו הכי קשה

ובכך  ,]חבוט רמי[=, כמונחת על גבי הכתלים

שאף על פי , והחידוש הוא. הקורה כשירה

לא די בהחשבת , שלצורך הכשרת המבוי

וכמו כן , הקורה ארוכה יותר מחמת דין לבוד

וצריך , לא די בהחשבתה כמונת על הכתלים

, שתהא נחשבת גם ארוכה וגם מונחת

. והמבוי מותר בטלטול, ם אותה כךמחשיבי

אבל אם אורך החלק העליון של היתדות שלושה [

 ,הקורה אינה מגיעה  לכתלים ,טפחים או יותר

וכמו כן אם גובה היתידות שלושה  .ואינה מתירה

ת על גבי אינה מונחהקורה  ,טפחים או יותר

  .]ואינה מתירה ,הכתלים

  

  טלטול כנגד הלחי

במבוי קו חכמים שנחל, כבר נתבאר' בדף ח

שהכשרו בקורה אם גם תחת הקורה מותר 

וכמו כן , ]ורבי יוחנן מהמתירים[, לטלטל בו

במבוי שהכשרו  ,שלדעת רב חסדא ,נתבאר

אלא מן , בלחי אין מטלטלים בו כנגד הלחי

  .הלחי ולפנים

בה  ,ורבי זכאי שנה ברייתא לפני רבי יוחנן

אין , מבוי שהכשרו בקורהש ,מבואר

ומבוי , חתיה אלא ממנה ולפניםמטלטלים ת

אין מטלטלים כנגדו אלא , שהכשרו בלחי

  .ממנו ולפנים

כלומר [ ,פוק תני לברא ,ואמר על כך רבי יוחנן

  ].כי אינם נכונים, צא ושנה דברים אלו בחוץ

רבי יוחנן ביטל את דברי רבי  –לדברי אביי 

שלדעת , זכאי רק לעניין טלטול תחת הקורה

לעניין טלטול כנגד אבל , רבי יוחנן הוא מותר

, את דברי רבי זכאירבי יוחנן לא ביטל , הלחי

שהטלטול כנגד הלחי , עמומסכים וגם הוא 

                                                                                                                                                                        

בעינן קורה על  דהכא ויש לומר .תוך עשרים כיון דקורה

 דהא ,תדע ,לא הוי היכר שלושהוביתר מ ,גבי מבוי

 .לא אמרינן לבוד שלושהאפילו בפחות מ ,משוכה מבחוץ

 ].'תוס[
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  .אסור

רבי יוחנן ביטל את כל דברי  –ולדברי רבא 

הטלטול מותר , לדעת רבי יוחנןכי , רבי זכאי

  .גם כנגד הלחיו, גם תחת הקורה
  

טלטלים שגם לדעת רב יוסף אין מ, מבואר' ובדף י

  .כנגד הקורה

  

  מקום פטור שבין רשות 

  הרבים לרשות היחיד

מקום שאין , לדברי רב דימי אמר רבי יוחנן

העומד , בו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים

מאחר שאינו , בין רשות הרבים לרשות היחיד

בטל הוא לשתי  ,]מקום פטור[=מקום חשוב 

וממנו , ומותר לטלטל מהם אליו, הרשויות

כלומר שלא , בתנאי שלא יחליפוו. אליהם

ויחזרו ויעבירו ממנו , יתנו בו מרשות זו

היו , כי אם היו עושים כן, לרשות האחרת

טועים לומר שמותר לעשות זאת גם בלא 

ויבואו לטלטל ישירות , להניח עליו באמצע

ונכשלים בהוצאה , מרשות זו לרשות זו

  .והכנסה בשבת

יכר דין זה אמור גם כשאין ה –לדברי רבא 

בין מקום פטור זה לבין הרשויות שמשני 

שכן הדין כנגד לחי , ומכאן יש ללמוד, צידיו

שכן אפילו אם הוא נחשב כמקום , המבוי

ואינו חלק מהמבוי להיות ניתר על , לעצמו

מכל מקום מאחר שאינו מקום , ידי הלחי

ומותר לטלטל ממנו , בטל למבוי, חשוב

  .למבוי

שמותר זה לא נאמר דין  –לדברי אביי ו

, לטלטל ממקום פטור לרשויות שמשני צידיו

, אלא כשיש היכר בדבר שהוא מקום לעצמו

אבל כשאין , כגון שהוא גבוה שלושה טפחים

אין לטלטל , היכר לכך שהוא מקום לעצמו

שמא יטלטלו , בינו לרשויות שמשני צידיו

וכמו כן כנגד לחי , ישירות בין שתי הרשויות

בינו לבין תוך  מאחר שאין היכר, המבוי

לכן אין , שהרי כל הקרקע שווה, המבוי

  .לטלטל ממנו לתוך המבוי

  

  תוך הפתח

שבנו לו , מבוי שכניסתו אינה פרוצה לגמרי

 ,]או מצד אחד[בפתחו כתלים משני הצדדים 

הכתלים הללו  ,]או בצד[והניחו פתח באמצע 

  .ובכך מותר לטלטל במבוי, נחשבים כלחיים

דווקא , ריא אמר רבלדברי רב חמא בר גוו

מהפתח ולפנים מותר לטלטל במבוי בלא 

בתוך חלל הפתח אין אבל , תיקון נוסף

יש , ואם ירצו לטלטל בו, לטלטל בלא תיקון

  .אלעשות שם לחי אחר

שדין זה , אמר רבוביאר רב חנין בר רבא 

שאז , לא רק כשחלל הפתח רחב ארבעהאמור 

אף כשחלל אלא , הא מקום חשוב לעצמו

אף על פי כן אינו בטל , פחות מארבעההפתח 

  .ואין לטלטל בו בלא לחי נוסף, למבוי

  

שאין לטלטל בחלל , דין זה –לדברי אביי 

בין כשהמבוי , אמור, הפתח בלא לחי נוסף

ובין כשהמבוי פתוח , פתוח לרשות הרבים

שבכל אופן הלחי אינו מתיר , לכרמלית

וחלל הפתח , טלטול אלא ממנו ולפנים

אלא , אינו מותר בטלטול, גד הלחיהנחשב כנ

                                                                                                                                                                        

מבוי ניתר  לאו משום דנחשב כמבוי בפני עצמו דאין א

בלחי וקורה אלא אם כן ארכו יתר על רחבו ובתים 

 ].'תוס[ .לתוכו וחצירות פתוחין
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  .כשיעשו חוצה לו לחי נוסף

שאין לטלטל , לא נאמר דין זה –ולדברי רבא 

, אלא במבוי הפתוח לכרמלית, בחלל הפתח

, שמאחר שחלל הפתח דומה לכרמלית

ואין לטלטל , ונעשה כמותה, מצטרף אליה

אבל כשהמבוי  ,]מצא מין את מינו וניעור[=, בו

חלל הפתח מאחר ש, םפתוח לרשות הרבי

, הוא בטל למבוי, אינו דומה לרשות הרבים

  .מותר לטלטל בו גם בלא לחי נוסףו

  

  ארבעהפחות פחות מ  מבוי שרצפו בלחיין

מבוי , לדברי רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן

מכניסתו , שנתנו בו הרבה לחיים בזה אחר זה

ובין כל לחי ולחי יש פחות מארבעה , ופנימה

, לא פחות משלושה טפחיםאבל , טפחים

היתר טלטול שבו תלוי במחלוקת רבן שמעון 

אם דין לבוד נאמר פחות , בן גמליאל וחכמים

או בפחות מארבעה , משלושה טפחים

  .טפחים

מאחר שכל , שלדעת רבן שמעון בן גמליאל

נמצא , פחות מארבעה טפחים נחשב לבוד

, שכל האויר שבין הלחיים הללו נחשב כסתום

כאן לחי אחת הנמשכת מכניסת יש וכאילו 

  .המבוי עד מקום הלחי הפנימית

מאחר שיש שלושה ויותר בין , ולדעת חכמים

יש לראות כל ו, אין כאן דין לבוד, הלחיים

  .לחי בפני עצמה

  
  

, רב הונא בריה דרב יהושע ביאר

שמחלוקתם היא לעניין הטלטול שכנגד 

  .הלחיים

שלדברי שניהם אין מטלטלים במבוי כנגד 

, לדעת רבן שמעון בן גמליאל, ולפיכך. לחיה

אין מטלטלים , מאחר שיש כאן לחי אחת

מאחר , ולדעת חכמים. אלא ממנה ולפנים

מטלטלים מהלחי , שיש כאן הרבה לחיים

  .החיצונית ולפנים

בין , מחלוקת זו אמורה –לדברי אביי 

ובין , כשהמבוי פתוח לרשות הרבים

הלחי שבכל אופן , כשהמבוי פתוח לכרמלית

  .אינו מתיר טלטול אלא ממנו ולפנים

אלא , לא נאמרה מחלוקת זו –ולדברי רבא 

שבו בלבד אין , במבוי הפתוח לכרמלית

שמקום זה משום שכ ,מטלטלים כנגד הלחי

הוא מצטרף  ,הדומה לו סמוך לכרמלית

מצא מין את מינו [=, ונעשה כמותה, אליה

, אבל כשהמבוי פתוח לרשות הרבים ,]וניעור

כי אין המקום  ,ר לטלטל גם כנגד הלחימות

ולכן הוא בטל  ,דומה לרשות הרביםהזה 

לדברי הכל מטלטלים מכנגד ולפיכך , למבוי

  .הלחי החיצון
  

ודאי לדברי הכל מותר ש, ורב אשי אמר

, ולפיכך, ]כדברי רבא[, לטלטל כנגד הלחי

כשהיו פחות מארבע אמות מהלחי החיצונית 

דעת רבן שמעון אפילו ל, ועד הלחי הפנימית

מותר , בן גמליאל שהכל נחשב לחי אחת

  .לטלטל מכנגד הלחי החיצון

מחלוקת רבן שמעון בן גמליאל וחכמים ו

כשהיה מהלחי הראשון ועד האחרון , היא

  . ארבע אמות או יותר

, לדעת רבן שמעון בן גמליאל האומר, שבזה

מאחר שהיא ארוכה , שיש כאן לחי אחת

שוב אינה נידונית  ,ארבע אמות כשיעור מבוי

 והוא צריך תיקון אחר, אלא כמבוי, כלחי

שרק כנגד לחי ארוך זה , י שמע מפרשים"רש[
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אבל ממנו ולפנים , הנידון כמבוי צריך תיקון אחר

, מותר לטלטל כי עובי לחי זה נראה להם מבפנים

שאפילו ממנו , י נראה"ולרש. ונידון להם כלחי

זה שום  כי אין במבוי, ולפנים אסור בטלטול

   ].תיקון

שכל לחי עומדת , האומרים, ולדעת חכמים

, יש כאן לחי הראויה לתיקון המבוי, לעצמה

  .ואין צריך תיקון אחר
  

שלדעת רבן שמעון בן , וכל המבואר עד כאן

מאחר שכל הלחיים נחשבות כלחי , גמליאל

וצריך , אינן מתקנות את המבוי, אחת ארוכה

, וחנןהוא כדעת רבי י, לחי אחר לתקנו

שלחי הנראה מבחוץ ושווה מבפנים , האומר

  .אינו נידון משום לחי

שלחי הנראה מבחוץ , אבל לדעת האומרים

אפילו היתה , ושווה מבפנים נידון משון לחי

מאחר שהיא בולטת , כאן לחי אחת ארוכה

היא נחשבת כלחי ממקום , אמקצת חוץ למבוי

  . ומתירה משם ולפנים, בליטתה

  

ומרים שלחי הנראה מבחוץ ואם כן לדעת הא

לא נחלקו חכמים ורבן , נידון משום לחי

  .שמעון בן גמליאל בדין זה

                                                                                                                                                                        

מא ללחי קמא משכו קמעא כלפי דהא מסתמא כי אוק א

מעמידי לחיים כדי שיראה מבפנים  שכן דרך כל, חוץ

דאם אינו מושך קצת , שהוקבע שם לשם לחי ומבחוץ

, אלא בשוה להן ,רוחב הלחי להלאה מכותלי המבוי מעט

ואינו ניכר  ,כותל המבוי נראה כמוסיף על רוחב עובי

, ליםאלא בפנים ניכר שאינו מן הכת, מבחוץ שהוא לחי

 ,ויותר נראה לפרש ].י"רש. [שחודו נראה בפנים לפי

משמע בכולי שמעתא דבעי  דהא ,שמשכו קצת כלפי פנים

והיכי הוה שרי  ,למישרי לרבא עד חודו החיצון של לחי

דאיך יתיר  ,דהיינו לרשות הרבים ,מושכו כלפי חוץ אי

 ].'תוס[ .שוין דסתם מבוי אורך כתליו, שות הרביםאת ר

  לחי הנראה מפנים ושווה מבחוץ

כגון  ,נראה מבפנים ושוה מבחוץלחי ה

שיהא חודו , בפתח המבוישהעמיד הלחי 

, החיצון שווה לחודו החיצון של עובי הכותל

נ שעשה את "א. יולא יהא בולט חוץ למבו

הכותל של המבוי עצמו באופן הזה שבסוף 

  .המבוי היה עבה יותר וכלפי פנים נעשה דק

  

כי נראה , אף שאינו ניכר בחוץ, לדברי הכל

, מאחר שנראה מפנים, כחלק מעובי הכותל

  .נידון משום לחיהוא 

  

  בפניםושווה מ בחוץלחי הנראה מ

כגון לחי  ,פניםושוה מבחוץ נראה מבלחי ה

ולא בתוך חלל , ח המבויהעמידו מחוץ לפתש

כך , אלא כהמשכו של הכותל, הפתח

, שמבפנים אינו נראה אלא כהמשך הכותל

כי נמשך יותר מכותל , ורק מבחוץ הוא נראה

  . המבוי

  

וכן אם עשה את כותל המבוי באופן כזה 

וניכר הדבר רק , שבראשו נעשה דק יותר

  .לעומדים בחוץ

  

שום נחלקו חכמים אם הוא נידון מבכל אלו 

  .לחי
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ולדעת רבה בר רב הונא לדעת רבי חייא 

  . נידון משום לחיהוא  –ולדעת רב יוסף 

אינו  –ולדעת רבי שמעון בר רבי ורבי יוחנן 

  .נידון משום לחי

שעל הדעה הראשונה , בסוף הסוגיה מבוארו

, שיש עליה קושיהאולם אף על פי  .יש קושיה

שלחי הנראה מבחוץ ושוה  ,כמותהההלכה 

  .נידון משום לחי מבפנים

  

  'י-'דפים ט

  

  שתי הקדמות לביאור הדין הבא

קודם שנבוא לבאר דין חצר גדולה שנפרצה 

נקדים שתי הקדמות הנצרכות , לקטנה

  .להבנת העניין
  

בעניין חצר שרוח אחת שלה פתוחה . א

נחלקו חכמים ורבי  ,]עד עשר אמות[לגמרי 

כדי שיהא מותר , מהו התיקון הנצרך לה

  . כהלטלטל בתו

] כעין לחי[די בעשיית פס  –לדעת חכמים 

  . בלבד של אותה רוחאחד מצד 

מכל , יש לעשות לה שני פסים –ולדעת רבי 

  .צד פס אחד
  

, בעניין רוחב הלחי המתיר את המבוי. ב

  . נחלקו חכמים ורבי יוסי

  . די בלחי רוחב כלשהו –לדעת חכמים 

צריך לעשות לחי רחב  –ולדעת רבי יוסי 

וכל שכן פסי חצר יש לעשותם [, פחיםשלושה ט

  ].ברוחב שלושה טפחים

  

  גדולהשנפרצה ל קטנהחצר 

כלל בידינו שחצר שנפרצה בה רוח אחת 

אסור , אפילו אין הפרצה עשר אמות, לגמרי

  .לטלטל באותה חצר

  

אחת קטנה , וכשהיו שתי חצירות צמודות

, כל זמן שיש ביניהן מחיצה, ואחת גדולה

כי היא מוקפת , חת מהןמותר לטלטל בכל א

 ,אם ירצו ,יש פתח בין החצירותכשו[, מחיצות

 יםמותריהיו ו ,יכולים לעשות עירוב אחד לשתיהן

  ].לטלטל אף מזו לזו

  

י מה הדין כשנפרץ כל "ולהלן יתבאר בעזה

, הכותל של החצר הקטנה לצד החצר הגדולה

ונמצא שבחצר הקטנה נפרצה רוח אחת 

, רצה כל הרוחאבל בגדולה לא נפ, לגמרי

שהרי נותרו הכתלים של אותו רוחב שבהם 

  .הגדולה עודפת על הקטנה

  

  

  .דין החצר הגדולה. א

מאחר שלא נפרצה בה רוח , החצר הגדולה

מותר , לדעת רוב החכמים, אחת לגמרי

ואפילו אינה עודפת על , לטלטל בה בכל אופן

, החצר הקטנה אלא שיעור מועט  מצד אחד

, ה המחיצה שביניהןונמצא שאחרי שנפרצ
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אין ברוח הפרוצה של הגדולה אלא שיור 

כי אותו שיור נידון כפס , מועט מצד אחד

  .והוא מתיר בה את הטלטול, חצר

  

, שלדעת מקצת החכמים, אולם יש אופנים

  .הטלטול בחצר הגדולה אסור

שאין המבוי ניתר , האומר, לדעת רבי יוסי -

הוא הדין , אלא בלחי רחב שלושה טפחים

שאינה ניתרת אלא בפס רחב שלושה , לחצר

אין החצר הגדולה לדעתו , ואם כן, טפחים

אלא כשנותר בה לכל הפחות , מותרת

בכותל הפרוץ , שלושה טפחים מצד אחד

  .לחצר הקטנה

שאין חצר ניתרת בפס , האומר, ולדעת רבי -

אין החצר הגדולה , אחד אלא בשני פסים

מותרת אלא אם נשארו בה משני צידי 

  . לחצר הקטנהכותל הפרוץ ה

שכל פס צריך , ואם דעת רבי כדעת רבי יוסי -

אין החצר הגדולה , להיות שלושה טפחים

מותרת אלא אם כן נשארו בה שלושה 

  .בכותל הפרוץ לחצר הקטנהטפחים  מכל צד 
  

  .דין החצר הקטנה. ב
  

שכל לחי שאינו נראה , לדעת האומרים

אינו  ,אף על פי שהוא נראה מבחוץ, מבפנים

בכל האופנים החצר , נידון משום לחי

כי הוא פרוצה מרוח , הקטנה אסורה בטלטול

, ואין באותה רוח שום תיקון, אחת לגמרי

  .להתיר בה את הטלטול
  

שלחי הנראה מבחוץ , אבל לדעת האומרים

אף על פי שאינו נראה , נידון משום לחי

יש אופנים שהחצר הקטנה מותרת , מבפנים

ויש אופנים , תיקון מבחוץ על ידי, בטלטול

  .שהיא אסורה בטלטול
  

כשכותלי קטנה מגיעים עד כותלי גדולה ) א(

כותלי הגדולה הנמשכים , ולא נכנסים לתוכה

נראים מבחוץ , מכאן ומכאן לכותלי קטנה

  .ויש לדונם כלחי, כעובי כותלי קטנה

האומרים שחצר לדעת חכמים ומעתה  -

פס  בכל אופן יש כאן, ניתרת בפס משהו

ובו החצר הקטנה , משהו הנראה מבחוץ

  .ניתרת בטלטול

שאין החצר , האומר, ולדעת רבי יוסי -

אין , ניתרת אלא בפס רחב שלושה טפחים

החצר הקטנה ניתרת אלא כשכותלי גדולה 

הקטנה לכל הפחות  מצד כותלנמשכים 

  .שלושה טפחים

שאין חצר ניתרת בפס , האומר, ולדעת רבי -

אין החצר הקטנה , םאחד אלא בשני פסי

מותרת אלא כשכותלי גדולה נמשכים משני 

  .צידי כותלי הקטנה

שכל פס צריך , ואם דעת רבי כדעת רבי יוסי -

אין החצר הקטנה , להיות שלושה טפחים

מותרת אלא כשכותלי גדולה נמשכים משני 

צידי כותלי הקטנה ובכל צד הם נמשכים 

  .שלושה טפחים
  

לתוך כותלי  כשכותלי הקטנה נכנסים) ב(

ורחוקים מכותלי הגדולה שבצדדים , הגדולה

  .או יותר שלושה טפחים

  

לדברי הכל אין לחצר הקטנה , באופן הזה

שהרי אפילו מבחוץ ניכר שכותלי , שום לחי

ואם כן , הגדולה אינם רוחב כותלי הקטנה

אפילו לדעת האומרים שלחי הנראה מבחוץ 

שבאופן הזה , מודים הם, נידון משון לחי



 

  'י-'דפים ט   פרק ראשון   מבוי שהוא גבוהמסכת עירובין    מח
 

 bekitsur@outlook.com  הורביץ יצחקלשמורות  "בקיצור"של ההזכויות כל © 

  .החצר הקטנה אסורה
  

כשכותלי הקטנה נכנסים לתוך כותלי ) ג(

ואינם רחוקים מכותלי הגדולה , הגדולה

  .שבצדדים שלושה טפחים

  

מאחר שכותלי הקטנה הם בתוך , באופן הזה

כל מה , שלושה טפחים לכותלי הגדולה

והרי , שביניהם נחשב כסתום מדין לבוד

 החצר הזו נידונית כחצר שכותלי קטנה אינם

  .נכנסים לתוך הגדולה

שחצר ניתרת בפס , האומרים, לדעת חכמים -

בכל אופן יש כאן פס משהו הנראה , משהו

  .ובו החצר הקטנה ניתרת בטלטול, מבחוץ

שאין החצר , האומר, ולדעת רבי יוסי -

מאחר , ניתרת אלא בפס רחב שלושה טפחים

שכותלי החצר הגדולה אינם נמשכים 

אין כאן  ,קטנההשלושה טפחים מצד כותלי 

וכמו כן [. פס מבחוץ להתיר את החצר הקטנה

אין כאן פס להתיר את החצר הגדולה ושתיהן 

  ].אסורות

שאין חצר ניתרת בפס , האומר, ולדעת רבי -

אין החצר הקטנה , אחד אלא בשני פסים

מותרת אלא כשכותלי גדולה נמשכים משני 

  .צידי כותלי הקטנה

כדעת רבי אכן כל זה אם דעת רבי אינה  -

, ולדעת רבי די בפס כל שהו מכל צד, יוסי

שכל פס , אבל אם דעת רבי כדעת רבי יוסי

מאחר שכותלי , צריך להיות שלושה טפחים

החצר הגדולה אינם נמשכים שלושה טפחים 

אין כאן שום פס מבחוץ , מצד כותלי הקטנה

וכמו כן אין כאן [. להתיר את החצר הקטנה

ולה ושתיהן שום פס להתיר את החצר הגד

  ].אסורות

  

האופן שחצר גדולה מותרת וחצר קטנה 

  אסורה

ג מבואר שיש אופן שכשחצר "במשנה בדף צ

קטנה נפרצת לחצר גדולה אף על פי שהגדולה 

  .הקטנה אסורה, מותרת

והנה האופנים שהגדולה מותרת נתבארו 

ולדעת רבי יוסי  .בכל שיור ,לדעת חכמים[, לעיל

ולדעת  .לו מצד אחדאפיו ,בשיור שלושה טפחים

ויתכן שצריך מכל צד  ,שיור משני צדדיםברבי 

   .]שלושה טפחים

גם כשהגדולה , ולהלן נבאר באיזה אופן

כשהגדולה [. הקטנה תהא אסורה, מותרת

  ].רחבה הרבה מהקטנה
  

שלחי הנראה מבחוץ ושווה , לדעת האומרים

כשכותלי הקטנה , מבפנים נידון משון לחי

בכל האופנים , ולהמגיעים עד כותלי הגד

שהגדולה מותרת על ידי השיורים שיש לה 

כי , גם הקטנה ניתרת בהם, בכותל הפרוץ

נראים מבחוץ , השיורים הללו שמצד הגדולה

  .ונידונים לה משום פסים, לקטנה

, והאופן שבו יש להעמיד את המשנה הוא

כשכותלי 

הקטנה 

נכנסים 

לתוך כותלי 

, הגדולה

שאז שיורי 

כותל 

, ינם נראים מבחוץ ככותלי הקטנההגדולה א

כי , אבל הקטנה אסורה, והגדולה ניתרת בהם
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  .היא פרוצה ואינה ניתרת בהם
  

שלחי הנראה מבחוץ ושווה , ולדעת האומרים

ניתן להעמיד , מבפנים אינו נידון משום לחי

גם כשכותלי קטנה מגיעים עד את המשנה 

כי שיורי , ולא נכנסים להם, כותלי גדולה

וץ לקטנה לעולם אינם מועילים גדולה שח

  .ונמצאת הקטנה אסורה, לקטנה

  

   אחת עשרההאופן שחצר 

  אסורה עשרמותרת וחצר 

, בה מבואר, רב אדא בר אבימי שנה ברייתא

, שיש אופן שבו כשחצר רחבה עשר אמות

, נפרצה לחצר רחבה אחת עשרה אמות

  .הקטנה אסורה והגדולה מותרת
  

חוץ ושווה שלחי הנראה מב, לדעת האומרים

כשכותלי הקטנה , מבפנים נידון משון לחי

בכל האופנים , מגיעים עד כותלי הגדולה

על ידי השיורים שיש לה שהגדולה מותרת 

כי , בהםגם הקטנה ניתרת , בכותל הפרוץ

נראים מבחוץ , השיורים הללו שמצד הגדולה

  .ונידונים לה משום פסים, לקטנה

לתוך וכן הדין גם כשכותלי הקטנה נכנסים 

כשהקטנה מכוונת באמצע , כותלי הגדולה

שהרי מאחר שההפרש בין הגדולה , הגדולה

כשהקטנה  ,]ששה טפחים[=לקטנה אמה אחת 

, יש מכל צד שלושה טפחים, באמצע הגדולה

נמצא , וכשתחסר מהם עובי כתלי הקטנה

שבינם לבין כותלי הגדולה פחות משלושה 

 ,והרי זה נידון כסתום מדין לבוד, טפחים

וחוזר הדין להיות כמו שכותלי קטנה אינם 

  .נכנסים לתוך כותלי גדולה

, והאופן שבו יש להעמיד את הברייתא הוא

כשכותלי הקטנה נכנסים לתוך כותלי 

והקטנה אינה עומדת באמצע , הגדולה

 ,אלא רחוקה שני טפחים מצד זה ,הגדולה

שבאופן הזה מצד , ושני טפחים מצד זה

 ,משני צידי הכותלהגדולה יש שני שיורים 

 ,ומכאן ארבעה טפחים ,מכאן שני טפחים

 ,בצד אחד יש שיור שני טפחים ,ומצד הקטנה

ומצד שני אין שום  ,על ידי שנראה מבחוץ

כי כותלי הקטנה נכנסים לתוך כותלי  ,שיור

  .הגדולה

האומרים לדעת חכמים , ואף באופן הזה -

שתי החצירות , שדי בפס אחד כלשהו

שכן יש לה פס שני , הקטנה ואפילו, מותרות

  .טפחים הנראה מבחוץ

אם , שצריך שני פסים, האומר, ולדעת רבי -

שצריך שיהא כל פס , דעתו גם כדעת רבי יוסי

, שתי החצירות אסורות, שלושה טפחים

כי מצד אחד יש לה פס שני , ואפילו הגדולה

  .טפחים בלבד

שדי בפס אחד , האומר, אבל לדעת רבי יוסי -

כי יש לה פס , הגדולה מותרת, יםשלושה טפח

כי אין , והקטנה אסורה, אחד ארבעה טפחים

  .לה שום פס יותר משני טפחים

, אם די בשני פסים כל שהן, וכן לדעת רבי -

אחד [, כי יש לה שני פסים, הגדולה מותרת

והקטנה  ,]שני טפחים ואחד ארבעה טפחים

  .כי יש לה רק פס אחד, אסורה
  

הנראה מבחוץ ושווה  שלחי, ולדעת האומרים

ניתן להעמיד , מבפנים אינו נידון משום לחי

גם כשכותלי  ,את הברייתא הזו בכל אופן

ולא נכנסים , קטנה מגיעים עד כותלי גדולה

ואפילו קטנה עומדת כנגד אמצע , להם

שבכל אופן שיורי גדולה שחוץ  ,הגדולה

  .לקטנה מועילים לגדולה בלבד ולא לקטנה

 ,דעת חכמיםכאף ייתא זו ניתן להעמיד ברו -

שכן בחצר , שדי בפס אחד כלשהו, האומרים

ובקטנה אין , הגדולה יש אפילו שני פסים

שהרי מה שנראה מבחוץ אינו מועיל , שום פס
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  .לה

דעת כן ניתן להעמיד את הברייתא אף כו -

, דעתו גם כדעת רבי יוסיאם  אפילו, רבי

וצריך שיהא שני פסים שכל רחב שלושה 

כן כשהחצר הקטנה כנגד אמצע ש, טפחים

בחצר הגדולה יש שני פסים שכל , הגדולה

ובקטנה אין שום , אחד רחב שלושה טפחים

  .שהרי מה שנראה מבחוץ אינו מועיל לה, פס
  

שמסתבר להעמיד את , ומבואר בגמרא

שלחי הנראה , הברייתא כדעת האומרים

וכשהיא כדעת , מבחוץ אינו נידון משום לחי

כפי האופן המבואר [ חדיורבי ורבי יוסי י

  ].אחרון
  

מדוע נקטו , ניתן להבין, שכן לדעה זו בלבד

, חצר גדולה שהיא רחבה אמה אחת מהקטנה

שכן לדעה זו בלבד צריך שתהא הגדולה 

כדי שיהיו , רחבה מהקטנה לכל הפחות אמה

שכל אחד שלושה , בה פסים משני צדדים

  .טפחים
  

אבל לדעת האומרים שלחי הנראה מבחוץ 

מאחר שניתן להעמיד את , ידון משום לחינ

המצריך פס [הברייתא או כדעת רבי יוסי בלבד 

המצריך שני פסים [או כדעת רבי בלבד  ,]שלושה

אין , כדי שתהא הגדולה מותרת ,]כל שהן

  . סיבה שתהא רחבה מהקטנה אמה

די בכך , שכן אם הברייתא כדעת רבי יוסי

שתהא הגדולה רחבה מהקטנה ארבעה 

שאז לגדולה יש פס , מצד אחד בלבדטפחים 

  .שלושה

די בכך שתהא , ואם הברייתא כדעת רבי

טפח , אהגדולה רחבה מהקטנה שני טפחים

                                                                                                                                                                        

רוחות  בשתי ,דהא אמרינן ,טפחים לאו דוקא שניהאי  א

ואין סברא לומר דמשהו לאו  ,משהו לכאן ומשהו לכאן

אי נמי בפס גמור ... דאם כן הוה ליה לפרושי ...  דוקא

שבכך יש לגדולה שני פסים , אחד מכל צד

  .והיא מותרת

כי , שהסיבה שנקטו הפרש אמה, ואין לומר

שהרי , זהו השיעור שבו תהא הקטנה אסורה

א הקטנה פעמים גם בפחות משיעור זה תה

  .אסורה

כשתהא הגדולה רחבה , כגון לדעת רבי יוסי

וכגון שכולם מצד , ארבעה טפחים מהקטנה

ויש כאן , שאין כאן דין לבוד מאותו צד, אחד

  .ולא לקטנה, באותו צד לחי רק לגדולה

כגון כשתהא הגדולה רחבה , וכן לדעת רבי

וכגון שמצד זה , ארבעה טפחים מהקטנה

שאין באותו , חצהרחוקה שלושה טפחים ומ

ומצד , ויש כאן לחי רק לגדולה, צד דין לבוד

, שיש כאן פס שני לגדולה[, שני רחוקה חצי טפח

  ]. ופס אחד בלבד לקטנה

אלא מאחר שפעמים בשיעורים הללו של 

, ארבעה טפחים תהא גם הקטנה מותרת

לכן , וזאת כשיש שלושה טפחים מצד אחד

היה ואם כן טוב יותר , לא נקטו שיעור זה

שאין , שהגדולה רחבה מהקטנה הרבה, לומר

כי , אין שום אופן שתהא הקטנה מותרת

ולא לומר שיעור של , לעולם אין כאן דין לבוד

, שגם בו פעמים תהא הקטנה מותרת, אמה

  .כשיש שלושה טפחים מכל צד

  

  'דף י

  

  הניתר בקורה רוחב מבוי 

  לדעת רבי יהודהאו לחי 

כמים ורבי שנחלקו ח', כבר נתבאר בדף ב

ויועיל לו , עד כמה יהא המבוי רחב, יהודה

                                                                                                                                                                        

עצמו לא חשיב פס אם לא  אבל כותל ,סגי בשני משהויין

 .דאין היכר כל כך בכותל כמו בפס גמור ,ברוחב טפח

 ].'תוס[
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  .להתיר בו טלטול, תיקון של קורה בפתחו

  .עד רוחב של עשר אמות –לדעת חכמים 

אף יותר מרוחב עשר  –ולדעת רבי יהודה 

  .אמות

רבי יהודה מתיר , שלדעת רב, נתבאר' ובדף ב

יתכן , ולדעת רב חסדא. עד רוחב עשרים אמה

  .אף יותר מכך שרבי יהודה מתיר

, רב אחי היה סבורש, וכאן בסוגיתנו מבואר

שלא התיר רבי יהודה את המבוי בתיקון 

אלא עד רוחב שלוש עשרה אמה , קורה

  .ושליש

המבואר בפרק , ולמד זאת מדין פסי ביראות

שכן בור מים ברשות הרבים עמוק עשרה , שני

ואסור , הרי הוא רשות היחיד, טפחים

עד , ות הרבים שסביבולהוציא ממנו מים לרש

שיהא גם סביבו רשות , שיעשו סביבו מחיצות

  .היחיד

שאין צורך לעשות , ומבואר בפרק שני

וניתן לעשות פסים מועטים , מחיצות גמורות

ועל ידם יהא כל ההיקף , להקיף את הבור

  . רשות היחיד

ותחילה יש לעשות בפינות ההיקף פסים כמין 

פסים אלו וכשההיקף קטן על ידי ארבע , "ר"

המקום נחשב כמוקף ארבע " ר"בצורת 

  . מחיצות

  

אם יש בין פס לפס יותר , ולדעת רבי יהודה

צריך לתת פס , משלוש עשרה אמה ושליש

  .בין כל שני פסים, ישר נוסף

  

שלדעת , ל"ורב אחי רצה ללמוד את הדין הנ

רבי יהודה פתח המבוי רחב עד שלוש עשרה 

  . סי ביראותבקל וחומר מדין פ, אמה ושליש

שהרי , שכן היתר ביראות קל מהיתר מבוי

, ביראות נחשבות כמוקפות על ידי הפסים

אף על פי שהפרוץ שבהיקף מרובה על 

שאינו מותר , מה שאין כן מבוי, העומד

  . אלא כשרובו מוקף, בטלטול

לא , אם לעניין ביראות הקלים, ומעתה

, התירו אלא רוחב שלוש עשרה אמה ושליש

  .ניין מבוי החמורכל שכן לע
  

יתכן , אדרבה, אולם דחו קל וחומר זה ואמרו

, מאחר שהקלו בהם כל כך, שלעניין ביראות

החמירו שלא יהא , להתיר אף כשרובו פרוץ

אבל . כל רווח אלא שלוש עשרה אמה ושליש

ואינו מותר אלא , שלא הקלו בו כל כך, מבוי

יהא פתחו אף ש, הקלו בו, כשרובו סתום

  . עשרה ושלישיותר משלוש 
  

שהקלו בהם , דווקא לעניין ביראותנ "א

הקלו , להיות מותרים אף כשרוב ההיקף פרוץ

זה שיהא כל רווח שלוש , בהם גם לעניין

שהחמירו בו , אבל מבוי. עשרה אמה ושליש

לא ש, כמו כן החמירו בו, שיהא רובו סתום

אלא , יהא פתחו שלוש עשרה אמה ושליש

  .פחות

  

  הוא רחב עשרים אמהתיקון פתח מבוי ש

כבר נתבאר שמבוי שפתחו רחב ' בדף ב
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מעשרים אמה יש למעטו שלא יהא רחב כל 

  .כך
  

מבוי שפתחו  –לדעת ברייתא ששנה לוי . א

דיו בכך שינעץ קנה , רחב עשרים אמה

, ובכך יחלק הפתח לשנים, באמצע פתחו

  .ונמצא כל אחת מהפתחים עשר אמות

  

י שמואל או לדבר[, אמנם לדעת לוי עצמו

, אין הלכה כאותה ברייתא, ]משמו של לוי

מאחר , משום שקנה הניתן באמצע הפתח

שמשני צידיו יש אויר פתוח ברוחב מרובה 

, האויר הזה שמשני צידי הקנה, מרוחב הקנה

, והרי זה כמו שאין כאן קנה, מבטל את הקנה

  .ויש כאן פתח אחד ברוחב עשרים אמה
  

ים שהם ולהלן יתבארו מספר אופנים אחר

  .מועילים לתיקון פתח רחב עשרים אמה
  

יוכל לתקן , לדברי שמואל משמו של לוי. ב

שגובהו עשרה , על ידי פס, את המבוי הזה

ויעמידנו , ואורכו ארבע אמות, טפחים

באופן שכל , באמצע הפתח לאורך המבוי

ארבע אמות ראשונות של מבוי יהיו חלוקות 

, בוישמאחר שיש בחלוקה זו הכשר מ, לשנים

, נחשבים שני החלקים כשני מבואות נפרדים

שכל אחד רחבו עשר אמות שיעור שמבוי 

  .אניתר בו
                                                                                                                                                                        

הכותל אמצעי של  הפס של צד פנים עד אי איכא מראש א

דהוי  ,צריך למבוי זה צורת הפתח ,מבוי יותר מעשר

דהכא אפילו ביתר מעשר  ,רשא פי"וריצב ... כמבוי עקום

שות הרבים דכיון דשני הפתחים לר ,מיקרי מפולש לא

הפס לפתח  והעומד בפתח זה לא יסבב לבא סביב ,אחד

שות בכל צד ר ואבל במבוי עקום יש בשני ראשי ,אחר

  

  

היא , אפשרות נוספת לתקן את המבוי הזה. ג

שיעשה מכל , על פי דברי רב יהודה אמר רב

, צד של הפתח פס ברוחב שלוש אמות

ובכך נמצאו , וירחיקנו מהצד שתי אמות

שכן אף על פי  ,בחמש אמות שמהצד סתומות

, שמתוך חמש אמות אלו שתים פרוצות

הכל נחשב כסתום כי , מאחר ששלוש סתומות

כל שהעומד מרובה על הפרוץ הכל נידון 

הרי , ועשר אמות הפתוחות שבאמצע, כעומד

כדין מבוי שניתן , הן פתח ברוחב עשר אמות

  .לתקנו

  

  

, וכמו כן ניתן לעשות פס מצד אחד בלבד. ד

ורחוק מהצד ארבע , מותויהא רחב שש א

שאותן ארבע אמות נחשבות סתומות , אמות

ונותרו מצד , על ידי פס שש המרובה עליהן

כדין מבוי שניתן , שני עשר אמות בלבד

  .לתקנו
                                                                                                                                                                        

משום  ,מבוי מצד זה לצד אחר ורגילות לילך דרך, הרבים

 ].'תוס[ ... הכי הוי מפולש

 הואיל ומופלג מן ,דהאי פס לא מהני ,וצריך לחי אחר ב

 ].'תוס... [ דאמר לקמן דלא הוי לחי ,הכותל שלש
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ובאמת יש אופן נוסף שיוכל לתקן את . ה

, והוא שמכל צד יעשה שתי פעמים, המבוי

שעל ידם יחשבו , רווח אמה ופס אמה ומחצה

ות שמכל צד סתומות בעומד מרובה חמש אמ

  .על הפרוץ

  

ואף שיש עדיפות לאופן זה על האופנים 

שבהם יש רווחים גדולים יותר , הקודמים

הסיבה שלא אמרו חכמים לעשות , בצדדים

  . לעשות ארבעה פסים, כי יש בכך טורח, כן
  

אבל אין לומר שיסתמו את החמש אמות . ו

אמה  שמכל צד על ידי נתינת שני פסים של

וביניהם , ומחצה בתחילת חמש וסוף חמש

  . רווח שתי אמות

  

שאין העומד המרובה , לדעת האומרים -

אלא כשהוא מרובה עליו , סותם את הפרוץ

, אבל כשמכל צד הוא פחות ממנו, מכל צד

והעומד מכל , שהפרוץ שתי אמות, כמו בזה

, אף שביחד הם שלוש אמות, צד אמה ומחצה

שאין , דין פשוט הוא, םבזה אינו נחשב כסתו

  .להחשיב את החמש בכל צד כסתומות

שבשאר מקומות , ואף לדעת האומרים -

, העומד שמשני צידי הפרוץ מצטרף לסותמו

אין זה אלא כשהעומד שמשני הצדדים קיים 

העמידו פסים שמכל צד  ,כגון פתח של אחת עשרה[

אבל באופן  ,]ובאמצע ארבע פרוץ ,ברוחב שלוש

גם מצדו השני של העומד יש מאחר ש, ל"הנ

הוא מצטרף עם האויר של , אויר של עשר

ומבטל את הפס , שתי אמות שבין שני הפסים

  .שביניהם
  

וכמו כן אין לומר שיסתמו את החמש . ז

אמות שמכל צד על ידי נתינת שלושה פסים 

ואחד , אחד בתחילת חמש, של אמה אחת

כך שבין פס לפס , ואחד באמצע, בסוף חמש

  .אחת יש אמה

  

שכשהעומד והפרוץ שווים , לדעת האומרים -

באופן הזה מאחר , אין הפרוץ נחשב סתום

דין פשוט , שכל עומד הוא אמה כמו הפרוץ

שאין להחשיב את החמש בכל צד , הוא

  .כסתומות

, שבשאר מקומות, ואף לדעת האומרים -

, הפרוץ נחשב סתום, כשהעומד והפרוץ שווים

יסתמו כל חמש  שבאופן הזה לא, מודים הם
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, כי פס אמה הסמוך לאמצע, אמות שבכל צד

הוא , מאחר שיש משני צידיו אויר מרובה

  .בטל
  

ובכל האופנים שניתן למעט את רוחב המבוי 

אחר שנעשה הפתח עשר , על ידי הפסים הללו

מתקנים את המבוי בלחי או קורה , אמות

  .באותו פתח

, ואין לחוש שמא יניחו הכל את הפתח הגדול

ובכך יבטל שם , כנסו בפתחים הקטניםוי

ונמצא שתיקון , ויקבע בקטנים, פתח מהגדול

כי אינו , לחי וקורה שבגדול אינו מועיל למבוי

  .בפתחו

, כי חזקה היא, והסיבה שאין לחוש לכך

אין אדם מניח פתח גדול , שכשהדרך שווה

  .ונכנס בפתח קטן

כגון , אבל כשהדרך שבפתח הקטן קצרה יותר

פעמים , בכותל אורך המבוי כשהיה פתח

כפי , ונכנסים בקטן, מניחים את הגדול

מבוי שנפרץ בדין ', שנתבאר לעיל בדף ה

  .כלפי ראשו מצידו

  

  עור העסלא וחלל שלו מצטרפים בטפח

כלומר כל , שהמת מטמא באוהל, כלל בידינו

אם , דבר הנמצא עם המת תחת תקרה אחת

אף , התקרה רחבה לכל הפחות טפח על טפח

, פי שאותו דבר שתחתיה אינו נוגע במת על

  .כאילו נגע בו, מקבל טומאה מהמת

דבר שרוחבו טפח על טפח נחשב ש, ומבואר

גם כשאותו דבר אינו סתום , לאוהל על המת

  . ויש באותו דבר חלל מועט, לגמרי

, ולכן לדברי רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן

הוא עור העשוי לשרים לשבת , עור העסלא

אף על פי שיש בו חלל , ית הכסאעליו בב

הרי זה נחשב , אמאחר שהחלל מועט, באמצעו
                                                                                                                                                                        

 ואין לחשוב האויר כסתום מטעם לבוד דהלכתא גמירי א

הרי זה , ואם יש בו טפח על טפח, בכסתום

  .מטמא את מה שתחתיו עם המת

החלל שבאמצע רוחב טפח  –לדעת רב דימי 

ויש , כשהוא רחב שתי אצבעות, נחשב כסתום

ומבואר . תמכל צד סביבו רוחב שתי אצבעו

שכל אחת מהן היא ששית  שהכוונה לאצבעות

כשהוא , החלל נחשב כסתום, ואם כן, טפח

ויש סביבו מכל צד רוחב שליש , שליש טפח

  .טפח

  

החלל שבאמצע רוחב טפח  –ולדעת רבין 

ויש , כשהוא רחב אצבע אחת, נחשב כסתום

ומבואר . מכל צד סביבו רוחב אצבע ומחצה

שהכוונה לאצבעות שכל אחת מהן היא רביע 

כשהוא , החלל נחשב כסתום, ןואם כ, טפח

 3/8ויש סביבו מכל צד רוחב , רביע טפח

  .טפח

  

, שנחלקו החכמים הללו, אביי רצה לומר

כשעומד מרובה על הפרוץ רק בצירוף שתי 

האם הוא מועיל להחשיב את הפרוץ , הרוחות

  .כסתום או לא

, שאם בזה נחלקו, אולם רב דימי אמר

יה ה, האומר שהעומד משתי רוחות מצטרף

                                                                                                                                                                        

 ].'תוס. [בודלה גבי טומאה דלא אמרינן ל

אוירא דהאי  לא שייך בעור העסלא שהוא כלי אתי ב

 אלא במחיצות קבועות ,גיסא ואוירא דעלמא ומבטל ליה

דאוירא דעלמא לא אמר דאתי  ,א מפרש"וריצב ...

 .]'תוס... [ אלא באויר שאני חושבו כסתום ,ליה ומבטל
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צריך לומר שהחלל מצטרף גם כשהוא שתי 

וסביבו רוחב אצבע ושני , אצבעות ושני שליש

  .שליש מכל צד

אלא מחלוקתם היא כשהעומד מכל צד שווה 

. הפרוץ נחשב סתום, לדעת רב דימי. לפרוץ

אלא , אין הפרוץ נחשב כסתום, ולדעת רבין

  .כשהעומד מצד אחד בפני עצמו מרובה עליו

  

  א"דף י

  

  גבוהצורת הפתח למבוי או  אמלתרא

שמבוי שקורתו , נתבאר בתחילת המסכת

אינו מותר , גבוהה למעלה מעשרים אמה

, כי כשהקורה גבוהה כל כך, בטלטול על ידה

  .אינה נראית
  

שאם היתה לקורה זו , וכמו כן נתבאר

גם , לטלטל במבוימתירה הקורה , אמלתרא

כי על , כשהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה

לתרא הכל רואים גם את הקורה ידי האמ

  .הגבוהה
  

שעל ידו , מבואר בסוגיתנו שיש דבר נוסףו

אף על פי שהוא גבוה , מותר לטלטל במבוי

צורת והדבר הזה הוא , למעלה מעשרים אמה

י דיני צורת "ובהמשך יתבארו בעזה[ אהפתח

  ].הפתח

  

  אמלתרא למבוי רחבצורת הפתח או 

רחב שמבוי שפתחו , נתבאר בתחילת המסכת

אין מטלטלים בו אפילו על ידי , מעשר אמות

                                                                                                                                                                        

הוי קנה מכאן  דהא צורת הפתח, בינו תםוקשיא לר א

ליתכשר  ,דל קנה דעל גביהן ,קנה על גביהןוקנה מכאן ו

 ויש לומר .ומכאן דהוי כלחי משהו בקנה דמכאן

 או ,כמו במפולש ,דמיבעיא ליה היכא דלא מהני לחי

יוסי דבעי לחי ' או לר .ביתר מעשר דבעי צורת הפתח

 ].'תוס. [שלושהרוחב 

תיקון של לחי או קורה כי הוא נחשב פרוץ 

  .ואין לו פתח
  

צורת שאם היתה למבוי זה , וכמו כן נתבאר

בטלטול אף כשהוא מותר שהוא א "י, הפתח

כי צורת הפתח נחשבת , רחב מעשר אמות

  . כדופן הסותמת את פתחו

אינו , אף כשיש לו צורת הפתח, ולדעת רב

אלא כשאינו רחב , בטלטול על ידהמותר 

  .יותר מעשר אמות
  

שמבוי רחב מעשר , רב יהודה היה סבורו

אם יש  ]בין אם יש לו צורת הפתח ובין[, אמות

אף על פי , לטלטל בומותר , אמלתראלו 

וכך לימד את [. שהוא רחב יותר מעשר אמות

וגם צורת  ,שגם אמלתרא, חייא בנו של רב לפני רב

  ].מתירים מבוי רחב יותר מעשר אמות ,תחהפ

אמלתרא ] גםגם צורת הפתח ו[, אולם לדעת רב

מבוי שפתחו רחב יותר להתיר  יםמועיל םאינ

ולפיכך כשרב יהודה לימד את [. מעשר אמות

והורה , תיקן את רב יהודה, חייא בנו שהן מועילות

  ].לו ללמד את חייא בנו שאינן מועילות

  

  רובה על העומדצורת הפתח כשהפרוץ מ

שלדעת רב אין צורת הפתח מועילה , נתבאר

אלא כשפתחו , להתיר את הטלטול במבוי

כשהפתח אבל , אינו רחב יותר מעשר אמות

אפילו אם יש בו , רחב יותר מעשר אמות

  .אסור לטלטל במבוי, צורת הפתח
  

שכשם , ומתוך הדברים הללו למד רב יוסף

שצורת הפתח אינה מועילה להחשיב את 

כך אינה , תח המבוי הרחב מעשר כסתוםפ

מועילה להחשיב את ארבע רוחות החצר 

כשהפרוץ שבהן מרובה על , כסתומות

כגון אם יש בחצר פתחים וחלונות , העומד

באופן שהפתחים , הרבה מארבע רוחותיה
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אף על פי שבכל הפתחים , מרובים מהסתימה

 ,]ואינם רחבים מעשר אמות[, יש צורת הפתח

עיל להחשיב את החצר כמוקפת אין הדבר מו

אלא היא נחשבת כאינה , ארבע מחיצות

  . ואין מטלטלים בה, מוקפת

  
וכל שכן כשהחצר מוקפת מחיצות של צורת 

והעביר  ,כגון שנעץ בה קנים סביב סביב ,הפתח

כך שנעשו כל  ,קנה על גבי כל הקנים העומדים

אין  ,הקנים היקף של צורות הפתח סביב החצר

ואין מטלטלים  ,היקף מחיצותהדבר נחשב כ

  .בחצר

  
  

להשוות פתח רחב , כן היא סברת רב יוסף

למחיצה שהפרוץ שבה מרובה , מעשר אמות

שכשם שצורת הפתח אינה , לומר, על העומד

כך אינה מועילה , מועילה לפתח רחב מעשר

  .למחיצה שהפרוץ שבה מרובה על העומד

שכן יתכן שיש להחמיר בפתח , אולם דחו זאת

יותר מאשר במחיצה שבה הפרוץ , מעשר רחב

כמו שמצינו לעניין פסי , מרובה על העומד

שבהם סומכים על מחיצות שבהן , ביראות

 ,]'כפי שנתבאר לעיל בדף י[, הפרוץ מרובה

ולדעת רבי מאיר אין סומכים על המחיצות 

הללו של פסי ביראות אלא כשהרווח בין 

הוא הדין ואם כן , הפסים אינו יותר מעשר

אף תהא מועילה , צורת הפתחלעניין 

ולא תועיל , למחיצות שבהן הפרוץ מרובה

  .לפתח הרחב מעשר

  דפנות מרובות בפתחים שלדברי הכל 

  צריך שיהא בהן העומד מרובה על הפרוץ

שנחלקו חכמים בדין מחיצות , נתבאר

שהפתחים שבהם מרובים , מרובות בפתחים

אם הם נידונות כמחיצות , על הסתום

, משום שלכל פתח יש צורת הפתח, סתומות

או שאין הדבר מועיל להחשיב את הפתחים 

  .כסתומים

אבל , אכן כל זה כשיש לכל פתח צורת הפתח

בלא צורת , כשהפתחים הם פיתחי שימאי

הכל מודים שאין המחיצות מועילות , הפתח

. אלא כשהסתום שבהן מרובה על הפתחים

הם מ ששימאי הוא לשון שממה ופתחי שימאי "י[

מ ששימאי הוא לשון קילקול "וי. פתחים שוממים

כמו זקן אשמאי שהוא זקן החסר מהתורה ופתחי 

ח פירש "ור. שימאי הם פתחים מקולקלים

ששימאי הוא שם בן נח ופתחי שימאי הם פתחי 

  ].ארץ ישראל שהיא ארץ בני שם

שהכוונה  ,]רב רחומי או רב יוסף[א "י -

, ביושר לפתחים שאין להם מזוזות מתוקנות

ואחת , שחלצו את האבנים מצידי הפתח

  .ואין זו צורת הפתח, בולטת ואחת נכנסת

שהכוונה , ]רב יוסף או רב רחומי[א "וי -

ואין צורת הפתח , לפתחים שאין להם תקרה

שכן צורת הפתח היא [, בלא תקרה מעל הפתח

  ]קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהם

  

  

  היתר כלאים על ידי צורת הפתח

מעשה , אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק

, ]שם מקום[=באדם אחד מבקעת בית חורתן 
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, קונדיסין בארבע פינות השדה ארבעהשנעץ 

כעין צורת , מזה לזהומתח זמורה עליהם 

והתירו לו , ובא מעשה לפני חכמים, פתח

היקף שאם יש גפנים בתוך  ,לענין כלאים

 מותר לזרוע סמוך להן חוץ, הקונדסין

זה  ,היה גדר בינתיםכמו ששנינו , מחיצהל

  .וזה סומך לגדר מכאן, סומך לגדר מכאן
  

למחלוקת רבי יוחנן לפי הביאור הראשון  -

לעניין כלאים צורת הפתח , וריש לקיש

גם כשהיא רחבה מעשר , נחשבת למחיצה

  .אמות
  

למחלוקת רבי יוחנן ולפי הביאור השני  -

 לעניין כלאים צורת הפתח, וריש לקיש

כלומר [, גם כשהיא מהצד, נחשבת למחיצה

, שהקנה העליון אינו על גבי שני הקנים העומדים

  ]. אלא עומד סמוך להם מצדם

כשלא היו צורות שדווקא , ומסקנת הגמרא

הכל , פתח אלו שמן הצד רחבות מעשר אמות

  . הן נחשבות כמחיצה לעניין כלאיםמודים ש

 נחלקו, אבל כשהיו רחבות יותר מעשר אמות

, לדעת ריש לקיש. בהן רבי יוחנן וריש לקיש

. גם אלו נחשבות כמחיצה לעניין כלאים

אינן , מאחר שהן מן הצד, ולדעת רבי יוחנן

ואסור , נחשבות כמחיצה לעניין כלאים

  .לזרוע מכאן גפנים ומכאן תבואה

  

  

  מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש 

  לעניין היתר שבת על ידי צורת הפתח

רו כלאים על ידי צורת הפתח באופן שבו התי

נחלקו בו רבי יוחנן וריש , ל"במעשה הנ

שעל ידי , אם כן הדין גם לעניין שבת, לקיש

המקום נחשב כמוקף , צורות הפתח שסביב

או שלעניין , ומותר לטלטל בתוכו, מחיצות

שבת אין להחשיב את צורות הפתח הללו 

  .ואין לטלטל בתוכו, למחיצות

לקו החכמים הללו ומאחר שלעניין שבת נח

אם מותר לטלטל במקום על ידי צורות הפתח 

על כרחך לא מדובר בצורות הפתח ,  שסביבו

כי , שאינן רחבות מעשר אמות והן מלמעלה

לדברי הכל צורות פתח אלו נחשבות 

וכשהמקום מוקף , כמחיצות גם לעניין שבת

  .מותר לטלטל בתוכו, בהן
  

ו היצורות הפתח שאותן , מתחילה אמרוו -

רחבות אבל היו , מלמעלהצורות הפתח 

  . ומהטעם הזה נחלקו, מעשר אמות

לעניין שבת צורת הפתח  –לדעת רבי יוחנן 

, אינה מועילה אלא עד רוחב עשר אמות

   ].כדעת רב הנזכרת לעיל[

צורת , גם לעניין שבת –ולדעת ריש לקיש 

  .הפתח מועילה אף ביותר מרוחב עשר אמות
  

רות הפתח היו צורות שאותן צו, שוב אמרו -

אבל היו , הפתח שאינן רחבות מעשר אמות

  . ומהטעם הזה נחלקו, צורות הפתח מן הצד

לעניין שבת צורת הפתח   –לדעת רבי יוחנן 

חסדא כדעת רב [, מן הצד אינה מועילה

   ].י להלן"שתתבאר בעזה

צורת , גם לעניין שבת –ולדעת ריש לקיש 

  .הפתח מועילה אף מן הצד

כשלא היו צורות שדווקא , גמראומסקנת ה

, פתח אלו שמן הצד רחבות מעשר אמות

, רבי יוחנן וריש לקיש לעניין שבתנחלקו בהן 

. אם הן מועילות להתיר לטלטל בתוכן או לא

הכל , אבל כשהיו רחבות יותר מעשר אמות

אינן מועילות , שמאחר שהן מן הצד, מודים
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  .כלל להתיר את הטלטול בתוכן בשבת

  ח מן הצד לפי המסקנהצורת הפת

  לעניין כלאים  לעניין שבת  

  
רחבה 

  מעשר

עד 

  עשר

רחבה 

  מעשר

עד 

  עשר

  מותר  אסור  אסור  אסור  רבי יוחנן

  מותר  מותר  מותר  אסור  ריש לקיש

  

  שנאמרו בצורת הפתח םדיני

צורת הפתח שעשאה מן , רב חסדאלדברי . א

וכבר נתבאר [. לא עשה ולא כלום ,הצד

ב עשר אמות דעת ריש לקיש שכשהיא פחות מרוח

   ].שהיא מועילה
  

, צורת הפתח שאמרו, רב חסדא לדברי. ב

כדי להעמיד  ,]חזקה[ צריכה שתהא בריאה

בריאה להעמיד אפילו ומכל מקום , בה דלת

, די בכך, דלת העשויה קשבה דלת קלה כ

  .והיא מועילה
  

צורת , ריש לקיש משום רבי ינאי לדברי. ג

, וביאר רב אויא. צריכה היכר צירהפתח 

חור שציר הדלת , כלומר, שהכוונה לאבקתא

  . אסובב בו

  

תלמידי רב פגש את רב אחא בריה דרב אויא ו

האם רבם לימדם איזה , ושאל אותם ,אשי

שלא אמר להם , ואמרו לו, דין בצורת הפתח

  . דבר

שלדברי רב אשי לא נאמרו , ולכאורה יש ללמוד מכאן

אף על פי , די בכך, פתחוכל שיש צורת ה, ל"הדינים הנ

  .ואינה בריאה להעמיד בה דלת, שאין בה היכר ציר

  

  צריך לגעת או אין צריך לגעת

שצורת הפתח היא קנה מכאן וקנה , נתבאר

  .מכאן וקנה על גביהם

אין צריך שיגעו הקנים זה  –לדעת רב נחמן 
                                                                                                                                                                        

. לדלת בעינן מיהו חזיא ,ואף על פי שאינה צריכה דלת א

 ].י"רש[

וכל שיש קנה מכאן וקנה מכאן וקנה  ,בזה

לא לגעת אפילו מוגבה עליהם ב, על גביהן

  .יש כאן צורת הפתח לכל דבר, בהן

הקנים זה יגעו צריך ש –ולדעת רב ששת 

אלא , ואין צורת הפתח מועילה, בזה

 כשהקנה העליון מונח ממש על שני הקנים

  .העומדים מזה ומזה
  

ועשה מעשה בבית ריש גלותא , הלך רב נחמן

על ידי , להתיר לטלטל בה ,שהקיף רחבה[, כדעתו

]. ן העליון נוגע בקנים של מטהצורות הפתח שאי

את [לך הוצא  ,אמר רב ששת לרב גדא שמשו

אותם על הארץ [והשלך ] הקנים שסידר רב נחמן

מצאוהו בני  ].שלא יסמכו עליהם לטלטל על ידם

, בית ריש גלותא את רב גדא כשעשה זאת

ואמר , עמד על השער, הלך רב ששת. ואסרוהו

  .ביצא ובא. בא צא, גדא, לו

  

  בפתח העשוי בכיפהמזוזה 

אלא , שאין הפתח חייב במזוזה, כלל בידינו

כלומר שיהיו לו שתי , כשיהא עשוי כפתח

ויהא , ומשקוף מלמעלה, מזוזות מן הצדדים

  .וגבוה עשרה טפחים, רחב ארבעה טפחים

, ולהלן יתבאר דין פתח שראשו עשוי ככיפה

מתי הוא חייב במזוזה ומתי הוא פטור 

                                                                                                                                                                        

הניחוהו  ,פני שרב ששת חשוב היה בבית ריש גלותאמ ב

דסברי מעיקרא אדעתא  ].ז"או[ .לצאת מפני כבודו

דנפשיה עבד וכי שמעי דעל פי רב ששת עשה זאת 

 ].ץ"גריעב. [שבקוהו
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  .ממזוזה
  

בו לדברי הכל הפתח חייב האופן ש. א

  .במזוזה

, כשהפתח רחב ארבעה טפחים בגובה עשרה

אף על פי , לדברי הכל הוא חייב במזוזה

, שלמעלה מגובה עשרה אין רוחבו ארבעה

כי יש בו שיעור , והסיבה שהוא חייב במזוזה

שהוא גובה עשרה ברוחב , פתח כהלכתו

  .ארבעה

, ומהדין הזה יש לדחות את דברי רב ששת שאמר

שאין צורת הפתח אלא כשהקנה העליון נוגע 

שיש לפתח זה , שכן כאן מבואר, בקנים התחתונים

אף על פי שהמשקוף , דין פתח להתחייב במזוזה

שהרי המזוזות אינן עולות אלא , אינו נוגע במזוזות

שכן אין נחשב מזוזות פתח , ולא יותר, עד עשרה

, ולא למעלה משם, זה אלא במקום הרחב ארבעה

  .והמשקוף הוא למעלה משם, פתח נעשה צרשה

ביקש  ,וכשרב ששת שמע דין זה מרבה בר שמואל

  .אממנו שלא יאמר אותו לבני ריש גלותא
  

האופן שבו נחלקו חכמים אם הפתח חייב . ב

  .במזוזה

כשרגלי הפתח הרחבים ארבעה טפחים 

, וגובה הפתח עשרה, גבוהים שלושה טפחים

ויש , ארבעה אבל מעל גובה שלושה אינו רחב

בכותל כדי 

לחקוק בו 

להשלים את 

הפתח שיהא 

רחב ארבעה 

עד גובה 

  .עשרה
  

, כלומר, חוקקים להשלים –לדעת רבי מאיר 

על ידי , מאחר שניתן להשלים את הפתח הזה
                                                                                                                                                                        

כי  ,שיעלים דין זהבר שמואל לא ביקש רב ששת מרבה  א

ורק מבני בית  ,בוודאי לתלמידים ולחכמים ילמד אותו

 .רצה למנוע ידיעתו ריש גלותא

עד שיהיה הפתח בשיעור , החקיקה בכותל

הרי הוא נידון כאילו כבר , ראוי למזוזה

  .והוא חייב במזוזההשלימוהו 

, אין חוקקים להשלים –חכמים  ולדעת

מאחר שבפועל אין בפתח זה ארבעה , כלומר

ופטור , אינו נידון כפתח, טפחים בגובה עשרה

  .ממזוזה
  

האופנים שבהם לדברי הכל הפתח פטור . ג

  .ממזוזה

כשרגלי הפתח הרחבים ארבעה אינם ) א(

כל שלושה טפחים  –גבוהים שלושה 

תחתונים 

נחשבים 

, כקרקע

וכשהפתח 

נו רחב אי

ארבעה 

טפחים אלא 

אבל למעלה ממנו הוא פחות , בגובה זה

הרי זה נחשב שאין בו , מרוחב ארבעה טפחים

ולכן , בשום מקום רוחב ארבעה טפחים

אינו , אפילו הוא גבוה למעלה מעשרה טפחים

  .ופטור ממזוזה, נחשב פתח
  

כל פתח  –כשהפתח אינו גבוה עשרה ) ב(

שאינו גבוה 

עשרה טפחים 

נחשב אינו 

פתח ולכן 

אפילו הוא 

רחב ארבע 

טפחים לכל 

  .גבהו הוא פטור ממזוזה
  

כשרגלי הפתח הרחבים ארבעה גבוהים ) ג(

אבל מעל גובה , וגובה הפתח עשרה, שלושה
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ואין בו לחוק , שלושה אינו רחב ארבעה

  .להשלימו לעשרה

  

  

  הפתוח מרוח אחת הכשר מבוי

, שחכמים אסרו לטלטל במבוי, כבר נתבאר

, וכמו כן נתבאר. שיעשו לו תיקוןעד 

שהתיקון המועיל למבוי סתום משלוש רוחות 

לעשות לו בפתחו , הוא, ופתוח מרוח אחת

  .לחי או קורה

אבל יש חולקים , אכן זו היא דעת בית הלל

שלא די בתיקון לחי או , ואומרים, על כך

י את הדעות "ולהלן נכתוב בעזה, קורה

  .המובאות בסוגיתנו בעניין זה
  

תיקון מבוי שפתחו רחב מארבע אמות . א

  ].אבל אינו רחב מעשר[
  

כדי שיהא מותר לטלטל  –לדעת בית שמאי 

גם לחי וגם יש לעשות לו בפתחו , במבוי

שתיקון זה נחשב כמחיצה , ומבואר. קורה

רק בתיקון הנחשב , ולדעת בית שמאי, גמורה

מותר לטלטל , כמחיצה גמורה לרוח הרביעית

  .במבוי

שהסיבה שבית שמאי , ה רצו לומרמתחיל -

כי לדעתם אין , מצריכים גם לחי וגם קורה

, רשות היחיד מהתורה אלא בארבע מחיצות

ולכן יש לעשות ברוח הרביעית גם לחי וגם 

שיהיו כמחיצה גמורה ויהא למבוי , קורה

  . ארבע מחיצות

שגם לדעת בית , אולם מסקנת הגמרא -

א רשות המוקפת שלוש מחיצות הי, שמאי

והמכניס לה , רשות היחיד גמורה מהתורה

או מוציא ממנה , בשבת מרשות הרבים

ורק לעניין הטלטול , חייב, לרשות הרבים

שלא יטלטלו בה , בתוכה החמירו חכמים

  .אלא כשיש לה ארבע מחיצות
  

כדי שיהא מותר לטלטל  –ולדעת בית הלל 

או לחי או די בכך שיעשו לו בפתחו , במבוי

שתיקון זה אינו נחשב , ומבואר. קורה

כי מדין , ואף על פי כן די בו, כמחיצה גמורה

  .תורה גם בלעדיו מותר לטלטל במבוי

, שמכאן יש ללמוד, מתחילה רצו לומר -

שלדעת בית הלל רשות המוקפת שלוש 

  .היא רשות היחיד מהתורה, מחיצות

שיתכן שלדעת בית , אולם מסקנת הגמרא -

, חיצותאפילו רשות המוקפת שתי מ, הלל

והמכניס , היא רשות היחיד גמורה מהתורה

או מוציא ממנה , לה בשבת מרשות הרבים

ורק לעניין הטלטול , חייב, לרשות הרבים

שלא יטלטלו בה , בתוכה החמירו חכמים

אלא כשיש לה לכל הפחות שלוש מחיצות 

  .גמורות
  

כדי שיהא מותר לטלטל  –ולדעת רבי אליעזר 

לחי  ,שני לחיים יש לעשות לו בפתחו, במבוי

, ונסתפקו בגמרא. [אחד מכל צד של הפתח

או שדי , אם הכוונה ללחיים בנוסף לקורה

  ].בלחיים בלא קורה
  

טפחים  התיקון מבוי שפתחו רחב מארבע. ב

  .אמותועד ארבע 

דין מבוי  –תנא קמא ורבי עקיבא  ברילד

כדין מבוי , שפתחו פחות מארבע אמות

שנחלקו  וכשם, שפתחו יותר מארבע אמות

כך נחלקו במבוי , ל במבוי הרחב"החכמים הנ

לחי יש לעשות לו לדעת בית שמאי . הצר
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. קורהבלחי או די בולדעת בית הלל . וקורה

  .שני לחייםיש לעשות לו ולדעת רבי אליעזר 

משום רבי  ]הוא רבי מאיר[ולדברי תלמיד אחד 

 –ישמעאל וכן לדעת רבן שמעון בן גמליאל 

הכל , מרוחב ארבע אמותמבוי שפתחו פחות 

שדי בכך שיעשו בו או לחי או , מודים בו

  .קורה
  

  ב"דף י
  

 הארבעוחב רפחות מתיקון מבוי שפתחו . ג

  .טפחים

מבוי שרוחב , לדברי רב אחלי או רב יחיאל

מותר לטלטל , פתחו פחות מארבעה טפחים

  .בו בלא שום תיקון

שבדבר זה נחלק , ג"ומבואר בגמרא בדף י

לדעת . תנא קמא במשנתנו רבי עקיבא עם

מבוי שרוחב פתחו פחות מארבעה , אחד מהם

דינו כמבוי שרוחב פתחו יותר , טפחים

שנחלקו בו חכמים מהו , מארבעה טפחים

ולדעת בית הלל צריך , התיקון הנצרך לו

, ולדעת אחד מהם. לעשות לו לחי או קורה

, מבוי שרוחב פתחו פחות מארבעה טפחים

ולא נתבאר . ם תיקוןמותר לטלטל בו בלא שו

  .ומי מהם המיקל, מי מהם המחמיר

  

  הכשר חצר הפתוחה מרוח אחת

כשם שמבוי הפתוח מרוח  –לדעת חכמים 

מותר לטלטל בו על ידי לחי אחד שבצד , אחת

מותר , כך חצר הפתוחה מרוח אחת, הפתח

  .אעל ידי פס אחד שבצד הפתחלטלטל בה 
  

כשם שמבוי הפתוח  –ולדעת רבי אליעזר 

אינו מותר בטלטול אלא על ידי , וח אחתמר

כך חצר , שני לחיים משני צידי הפתח
                                                                                                                                                                        

וגבי חצר נקט לשון  ,דגבי מבוי נקט לשון לחי ,וקשה א

 ].'תוס[ .אף על גב דשניהם משהו ,פס בכולה שמעתא

אינה מותרת בטלטול , הפתוחה מרוח אחת

  .על ידי שני פסים משני צידי הפתחאלא 
  

אף שמבוי מותר בטלטול על ידי  –ולדעת רבי 

חצר אינה מותרת  ,]כדעת חכמים[לחי אחד 

כדעת רבי [, על ידי שני פסיםבטלטול אלא 

  ]. אליעזר

וכשאמר רב ששת אמר רב ירמיה בר אבא 

מודים חכמים לרבי אליעזר בפסי , אמר רב

שהוא היה מהחכמים , כוונתו לרבי, חצר

והודה , האומרים שמבוי ניתר בלחי אחד

שאינה מותרת אלא , לרבי אליעזר לעניין חצר

  .בשני פסים

יתכן שרבי מחמיר , ומיהו לדברי רבי יוחנן

צריך , שכן לדעת רבי, ריותר מרבי אליעז

שכל אחד רחב שלושה שיהיו שני פסים 

יתכן שדי בשני , ולדעת רבי אליעזר, טפחים

  .שכל אחד רוחבו כלשהו, פסים
  

  :ים בדין זהאואלו דעות האמור
  

, הלכה כרבי אליעזר – רב נחמן לדברי

כדי שיהיה מותר שהחצר טעונה שני פסים 

  .לטלטל בה
  

יארם רבי זירא כשעלה כפי שב[ולדברי רבי יוחנן 

, יש אופן שהחצר מותרת בפס אחד –] מהים

פס . ויש אופן שהחצר מותרת בשני פסים

מתיר את  ,כשהוא רחב ארבעה טפחיםאחד 

ושני פסים מתירים את החצר . החצר לבדו

  . כשכל אחד מהם הוא מועט גם, יחדיו
  

כשהוא רחב  ,פס אחד – לדברי שמואלכן ו

ואין  ,חצר לבדומתיר את ה, ארבעה טפחים

שאפילו , חילוק בדבר בין פתח רחב לפתח צר

לא די בפס שלושה , כשהפתח שבעה טפחים

, שימעט את הפתח מארבעה טפחים, ומשהו

אם הוא , כי גם פתח פחות מארבעה טפחים

א שדווקא את "י[, אוסר את החצר, בלא תיקון
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 ,את המבוי אינו אוסראבל  ,החצר הוא אוסר

 ,א שגם את המבוי הוא אוסר"וי .כדעת רב אחלי

, פתחחצר וכל שיש ב ,]שלא כדעת רב אחלי

אלא כשהפס רחב , אינה ניתרת בפס אחד

ושני פסים מתירים את . ארבעה טפחים

גם כשכל אחד מהם הוא פס , החצר יחדיו

  . מועט

וכשהורה שמואל לרב חנניא בר שילא שלא 

, אלא או ברוב דופן, יעשה מעשה להתיר חצר

כוונתו לדופן כזו שרובה הוא , יםאו בשני פס

ואם כן או יתן פס ארבעה או , ארבעה טפחים

  .שני פסים מועטים

אבל חצר , וכל זה בחצר הפרוצה ליבשה

די לה בפס  ,]הנחשב כרמלית[הפרוצה לים 

להתיר את הטלטול מהפס , מועטאחד 

שכן במחיצות שעל גבי מים הקלו , ולפנים

כפר [=תא וכן היה מעשה בדורא דרעו. חכמים

ונכנס , שנפרצה חצר מרוח אחת ,]של רועים

  .והתירה רב יהודה בפס אחד, בתוכה לשון ים

  

  מחיצה תלויה

שנפרצו , כגון מחיצת חורבה[, מחיצה תלויה

, ]ונותר מהן החלק העליון, הכתלים מלמטה

ולכן חורבה שיש בה , אינן נידונות כמחיצות

אינה נידונית כרשות , רק מחיצות תלויות

  .חידהי

  

התירו , רק לעניין טלטול ממקום מיםו

כגון גזוזטרא [, חכמים על ידי מחיצות תלויות

, עושה ארבע מחיצות מתחתיה, שעל גבי מים

קל הוא  ,]וממלא מים למטה דרך המחיצות

  .שהקלו חכמים במים

  

  �ד"מדף פ' ציור ב. ק"מה' ציור א�

  

  

  לשון ים הנכנס לחצר

פרצה בכותל  שנפרצה בה, חצר הסמוכה לים

יש בה , ונכנס לשון ים לתוכה, לצד הים

חילוק בין היתר טילטול בתוכה לבין מילוי 

  .מים מהים
  

מועילה גם , לעניין הטלטול בחצר עצמה

כל שלא , ולפיכך, המחיצה המכוסה במים

, נפרץ הכותל עד תחתיתו ברוחב עשר אמות

נפרץ ביותר , אף על פי שבגובהו מעל המים

חר שתחת המים נותרה מא, מעשר אמות
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שאין בה פרצה של עשר , מחיצה ראויה

  .מותר לטלטל בחצר, אמות
  

צריך שתהא , לעניין מילוי מים מהים לחצרו

ולפיכך אם מעל גבי , מחיצה מעל גבי המים

מותר , המים נפרץ הכותל עד עשר אמות

אולם אם מעל המים נפרץ . למלא מים מהים

שתחת אף על פי , הכותל ביותר מעשר אמות

צריך לסתום , המים נשתייר ממנו יותר

שלא תהא יותר מעשר , הפרצה שמעל המים

  .אמות
  

הקשו ' אולם התוס .י"עד כאן ביאור סוגיה זו כשיטת רש

אין סברא לחלק בין מילוי מים לבין טלטול ש ,על כך

  :ולפיכך הביאו ביאורים אחרים לסוגיה זו .אחצרב
  

אין , מבית לחצרלעניין טלטול  –' בתוס' שיטה א. ב

כי , לסמוך אלא על המחיצות הנראות מעל המים

שהוא רחוק , המחיצות שבתוך המים אינן ניכרות בבית

אבל לעניין הטלטול . והמים מונעים את ראייתן, מהמים

, ניתן לסמוך גם על המחיצות שתחת המים, בחצר עצמה

  .והמחיצות שבמים נראות בה, כי החצר קרובה למים
  

סוגיה זו מדברת בחצר שנפרצה מערב  –ן "שיטת ריב. ג

מאחר שבערב , ולכן. והמים נכנסו לה רק בשבת, שבת

כיון , והותרה בטלטול, שבת היו המחיצות נראות בחצר

ושוב לא נאסרה אף על פי שבשבת , שהותרה הותרה

אבל למלא מהמים בשבת על . נתכסו המחיצות במים

תר קודם כי דבר זה לא הו, אסור, סמך המחיצות הללו

  .השבת
  

סוגיה זו מדברת בחצר  –ם ורבינו תם "שיטת רשב. ד

שהיתה בה הגבהה גבוהה עשרה בתוך החצר לפנים 

, וולכן מותר לטלטל בחצר לפנים ממחיצות אל, מהמים

שאין לחוש שמא יעלה , והחידוש בהיתר זה, כי הן נראות

כי הן , ובכך יבטלו המחיצות הללו בשבת, הים חול

אבל למלא מים מהים . או גבוהות הרבה רחוקות מהים

כי מילוי זה הוא , שהוא מעבר למחיצות הללו אסור

                                                                                                                                                                        

דאית ליה גידודי אבל הים , י"א פירש כרש"וריצב א

דילמא אזיל דלי לאידך גיסא , ולהכי לא ממלינן, כסהו

שר ובע, ולא משום דאין המחיצות ניכרות ... חוץ לחצר

אבל טלטולי , דאיכא היכרא ,לא חיישינן ,דהוי כפתח

שאין חשש , דאין מחיצות ניכרות אף על גב, מטלטלינן

 ].'תוס[ .שיוציא חוץ למחיצות

  .מעבר למחיצות
  

באמת אין חילוק בין מילוי  –שיטת השר מקוצי . ה

המים לבין טלטול בחצר ודין שניהם שווה שכל זמן 

שהמים מכסים את המחיצות הדבר אסור ואם הלכו 

  .בהמים ונראו המחיצות הדבר מותר

  

  חילוק בין מבוי המתוקן 

  בלחי ולמבוי המתוקן בקורה

שתיקון של לחי או קורה מתיר , כבר נתבאר

שעל ידי תיקון זה המבוי , את הטלטול במבוי

נעשה חלוק מרשות הרבים ולא יבואו 

להחליף ביניהם ולהתיר טלטול גם ברשות 

אכן כדי שיהיה מותר לטלטל . הרבים

לעשות  צריך, מהבתים והחצירות למבוי

שנותנים באחת , במבוי שיתופי מבואות

החצירות מזון שתי סעודות לכל אחד מבני 

, ובכך נעשות כל החצירות כחצר אחת, מבוי

ומותר לטלטל בכל המבוי והחצרות והבתים 

  .שבו
  

לחי הניתן , לדעת רבי יהודהש, ומבואר

אבל קורה , נחשב כמחיצה, במבוי להכשירו

ה נחשבת אינ, הניתנת במבוי להכשירו

שהמבוי , לסימן, אלא היכר בלבד, כמחיצה

  .אינו כרשות הרבים
  

אין , שלדעת רב יהודה, ומתחילה אמרו

אלא כשהיא מוקפת , רשות היחיד מהתורה

  . ארבע מחיצות

מבוי , מאחר שלחי נחשב כמחיצה, ולפיכך

נחשב כמוקף ארבע , שהכשירו אותו בלחי

ן ולכ, ונידון כרשות היחיד מהתורה, מחיצות

                                                                                                                                                                        

ואמאי אסור הכא למלאות והא קתני  ,ואם תאמר ב

בתוספתא גזוזטרא שהיא למעלה מן המים אין ממלאים 

למטה הימנה בשבת אלא אם כן עשה מחיצה גבוה עשרה 

ושמא יש ... שהמים צפין על גבה  ואף על פימן המים 

עדיפי  ,דהתם שהמחיצות עשויות לשם מים ,לומר

 ].'תוס[ .מגידודי דהכא
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  . הזורק לתוכו מרשות הרבים חייב

אינו נחשב , אבל מבוי שהכשירו בקורה

ואינו נידון כרשות , כמוקף ארבע מחיצות

ולכן הזורק לתוכו מרשות , היחיד מהתורה

  .הרבים פטור
  

משמע , אלא שאם כן ביאור דברי רבי יהודה

אבל , שכל זה במבוי שלא נשתתפו בו, מדבריו

, רו אותו בקורהאפילו הכשי, אם נשתתפו בו

  .הוא נידון כרשות היחיד
  

כי השיתוף אינו מעלה , ואי אפשר לומר כן

ואינו מוריד לעניין עשיית המקום רשות 

שכל חצר ומבוי , וכן שנינו בברייתא, היחיד

כן דינם בין כשעירבו , הנידונים כרשות היחיד

ובין כשלא עירבו ונשתתפו , ונשתתפו בהם

כם מרשות ובכל אופן הזורק לתו, בהם

ורק לעניין היתר טילטול בתוכם [, הרבים חייב

, ואם לא עירבו ונשתתפו, טעונים עירוב ושיתוף

  ].אסורים מדברי חכמים
  

, שלדעת רב יהודה, אמרולמסקנה ו

שמהתורה רשות המוקפת שלוש מחיצות 

  .הרי היא רשות היחיד

הוא רשות , ואם כן מבוי סתום משלוש רוחות

והזורק , ם תיקוןהיחיד מהתורה בלא שו

  .לתוכו מרשות הרבים חייב

ורק מבוי המפולש משני ראשיו לרשות 

מאחר  ,]שהוא מבוי שאינו ראוי לשיתוף[, הרבים

יש בו חילוק בין , שאין בו אלא שתי מחיצות

  .או נתנו בראשו קורה, אם נתנו בראשו לחי

הרי זה מחיצה , אם נתנו בראשו לחי

, מהתורהובכך נעשה רשות היחיד , שלישית

  . והזורק לתוכו מרשות הרבים חייב

אינה נעשית מחיצה , ואם נתנו בראשו קורה

, ולא נעשה רשות היחיד מהתורה, שלישית

  . והזורק לתוכו מרשות הרבים פטור

  הכשר לחי והכשר קורה

לחי הניתן במבוי  ,נתבאר שלדעת רב יהודה

 ]לחי משום מחיצה[=, נחשב כמחיצה, להכשירו

אינה , תנת במבוי להכשירואבל קורה הני

, לסימן, אלא היכר בלבד, נחשבת כמחיצה

קורה משום [=שהמבוי אינו כרשות הרבים 

  . וכן דעת רבה ].היכר

, לחי וקורה שווים הם, אולם לדעת רבא

  .ושניהם ניתנים במבוי להיכר בלבד

-  

דין עירוב דרך רשות הרבים נתבאר לעיל בדף 

  . 'ו

  

  מבוי וחצר

הוא הפתוח לרשות הרבים [שהמבוי , נתבאר

אם הוא פתוח מרוח  ,]וחצירות פתוחות לו

 ].כדעת בית הלל[, תיקונו בלחי או קורה, אחת

 ,]היא הפתוחה למבוי ובתים פתוחים לה[וחצר 

יש לעשות לה , אם היא פתוחה מרוח אחת

או שני פסים , פס אחד ארבעה טפחים

  ].כדעת רבי יוחנן[, מועטים

ולא , נידון כמבוי ,מבוילא כל , אכן לדברי רב

  .כל חצר  נידונית כחצר

הרי זה נידון , ביתר על רחבו אכל שארכואלא 

ולעניין מבוי [. והכשירו בלחי או קורה, כמבוי

שאפילו ארכו יתר על רחבו , דין פשוט הוא, גמור

אבל לעניין חצר . הרי זה נידון כמבוי, משהו

 שאינה נידונית כמבוי, היה שמואל סבור, גמורה

אולם רב אמר . אלא כשאורכה פי שנים מרוחבה

אפילו , שגם חצר גמורה, משמו של רבי חייא

הרי היא נידונית , אורכה יתר על רחבה משהו

  ].כמבוי

                                                                                                                                                                        

האורך הוא המרחק מממקום הכניסה עד המקום  א

 .הפנימי

הרוחב הוא המרחק שבין שני הכתלים שמשני צידי  ב

 .הכניסה
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אלא אורכו שווה [, וכל שאין ארכו כרחבו

, נידון כחצר ,]או אורכו פחות מרחבו, לרחבו

  .והכשירו בפס ארבעה או בשני פסים מועטים
  

יש חילוק בין מבוי  ,רב נחמןאכן לדברי 

כל שיהא אורכה יתר על  ,שהחצר ,לחצר

 ,אבל המבוי ,תיקונה בלחי או קורה ,רחבה

אינו ניתר בלחי  ,אפילו אורכו יתר על רחבו

אלא אם כן בתים וחצירות פתוחים  ,וקורה

  .אלתוכו

במבוי שיהיו שהכוונה לכך , י פירש"רש -

  .ובכל חצר בית אחד ,שתי חצירות

 ,שתי חצירותשיהיו במבוי שהכוונה לכך  ,פירשו' סותו -

  . י בתיםנשבכל חצר ו

 .י שנחלקו חכמים בדין זה"ג יתבאר בעזה"ובדף ע

ושמואל ורבי יוחנן  .דעת רב כדעת רב נחמן

די בבית אחד וחצר  ,לדעת שמואל .חולקים על כך

  .די בחורבה ,ולדעת רבי יוחנן .אחת

  

  ג"דף י

  

  לחדד את התלמידים

, שלדעת רבי עקיבא, א נתבאר"בדף י

המחלוקת שנחלקו חכמים בעניין הכשר 

אם צריך לחי וקורו רו שדיו בלחי או קורה [, מבוי

היא בין במבוי רחב מארבע  ,]או שצריך לחיים

ובין במבוי שרוחבו פחות מארבע , אמות

  .אמות

 ,]הוא רבי מאיר[תלמיד אחד עוד מבואר שם ש

בי אמר לפני רבי עקיבא משמו של ר

שלא נחלקו חכמים בעניין הכשר , ישמעאל

אבל , אלא במבוי הרחב מארבע אמות, מבוי

לדברי , במבוי שרוחבו פחות מארבע אמות
                                                                                                                                                                        

תרי בלחי היכי מש, חצר שאינה מרובעת ,ואם תאמר א

ונראה ...  וקורה הא אין בתים וחצירות פתוחים לתוכה

בעי  יותר מחצרשות הרבים משום דמבוי קרוב לר ,לפרש

 ].'תוס[ .בתים וחצירות

  .הכל די בתיקון של לחי או קורה

שכשרבי עקיבא שמע , כאן בברייתאומבואר 

שוודאי , על כךאמר , את דברי התלמיד הזה

אלא מעצמו אמר , לא אמר רבי ישמעאל כן

  .מיד את הדברים הללוהתל

, ומכל מקום כדי לחדד את התלמידים

, ויאמרו פלפול מליבם, שישימו ליבם לתורה

. שיבח את התלמיד הזה לומר שהלכה כמותו

אפשר שכוונתו לומר שהלכה כמותו במה שאמר [

  ].אבל אין הלכה כאותו פלפול, פלפול מלבו

שלא אמר רבי עקיבא שהלכה , ורב נחמן אמר

  .אלא אמר שנראים דבריו, כאותו תלמיד

  

  משום רבי ישמעאל אמר 

  תלמיד אחד לפני רבי עקיבא

כל מקום שאתה , אמר רבי יהושע בן לוי

משום רבי ישמעאל אמר תלמיד אחד " ,מוצא

 ,אינו אלא רבי מאיר ,"לפני רבי עקיבא

, ואת רבי עקיבא ,ששימש את רבי ישמעאל

    ].י להלן"כפי שיתבאר בעזה[

  

  י מאיר את סדר שימוש רב

  רבי ישמעאל ורבי עקיבא

רבי עקיבא  לפנימתחילה בא רבי מאיר 

וכשראה שאינו יכול לעמוד על . ללמוד ממנו

רבי  לפניבא ולמד , דעתו של רבי עקיבא

כלומר למד ממנו , וגמר גמראישמעאל 

ולאחר מכן . משניות שקיבל הוא מרבותיו

שהיה חריף לפלפל , רבי עקיבא לפניחזר ובא 

תשובות  להשיב, ק במה שלמדולדקד

 ,סבר סבראממנו ו ,ץומשניות זו על זו ולתר

  .והבין את לימודו

  

  פר וזהירות המוטלת על הס

  שלא יחריב את העולם

, ם חייב להיזהר ביותר במלאכתו"סופר סת
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כי בחסרון או יתרון של , שהיא מלאכת שמים

   .יכול הוא להחריב את כל העולם, אות אחת

בכתוב "] אמת"של [' ת אכגון אם יחסר או

ים ַחִּיים ּוֶמֶל עֹוָלם ִק הּוא ֱאים ֱאֶמת ִק ֱא 'הוַ "

 ).'י' ירמיה י( "ִמִּקְצּפֹו ִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ ְוא ָיִכלּו גֹוִים ַזְעמוֹ 

ֶאל מֶׁשה  'הַוְיַדֵּבר "בכתוב ' או ייתר אות ו

נ כגון שכותב "א ".'וידברו ה", ויכתוב ,"ֵּלאֹמר

השניה " הוה"על המילה ' או שהוסיף י". בראובראשית "

  ".הוה על הוה"בכתוב 

  

  בדיו פרשת סוטה כתיבת 

  שהטילו בו קנקנתום

משקים אותה , מי שקינא לה בעלה ונסתרה

וקודם לכן כותבים לה פרשת , מים המרים

ומוחקים את הפרשה הזו על , סוטה על הקלף

ֹּכֵהן ֶאת ָהָאת ָהֵאֶּלה הַ ְוָכַתב ", שנאמר, המים

  .)ג"כ' במדבר ה" (ֶאל ֵמי ַהָּמִריםּוָמָחה ַּבֵּסֶפר 

 ... ְוָכַתב"מתוך כך שנאמר , ולדברי הכל

שתהא הכתיבה בדבר , יש ללמוד, "הּוָמחָ 

שניתן למחותו לגמרי עד שלא ישאר בו שום 

ולכן אין כותבים פרשה זו בדיו , רושם

כי כשנותנים את , אשהטילו בו קנקנתום

ולא , רישומו ניכר מאוד, יוהקנקנתום בד

  .ניתן למוחקו

  

  כתיבת ספר תורה בדיו 

  שהטילו בו קנקנתום

רק  –לדברי רבי יעקב משמו של רבי מאיר 

, פרשת סוטה הנכתבת במקדש לצורך הסוטה

                                                                                                                                                                        

או אולי , מין גפרה=[ ט"פירש הקונטרס אדרמינ א

ם "ורשב )].ת"י בפרויקט השו"לעזי רש. (תחמוצת ברזל

אותה שקורין  פירש דקנקנתום היא קרקע ירוקה

נמי פוסק כן בתיקון ספר בינו תם וכן בערוך ור .ל"וידריו

ט לתוך הדיו לספר תורה "אדרמינ דמותר לתת ,תורה

י מפרש דאחר "ור...  דלאו היינו קנקנתום ,לכולי עלמא

 .שטוחנים אותה יפה לתת לתוך הדיו אז היא משחרת

 ]. 'תוס[

אבל , אין לכותבה בדיו שהטילו בו קנקנתום

ואפילו פרשת סוטה , ספר תורה כולו

בו  ניתן לכתוב בדיו שהטילו, הכתובה בו

ואין לחוש שמא יבואו למחוק פרשת [. קנקנתום

, כי לדעה זו, סוטה שבתורה לצורך השקיית סוטה

אינה כשירה , פרשת סוטה שנכתבה בתורה

  ].להשקות בה סוטה
  

 –ולדברי רבי יהודה משמו של רבי מאיר 

אמנם רוב פרשיות התורה ניתן לכותבם בדיו 

פרשת סוטה אבל , שהטילו בו קנקנתום

אין לכותבה בדיו שהטילו בו  ,שבתורה

כי לדעה זו פרשת , והסיבה לכך, קנקנתום

כשירה להשקות בה , סוטה הכתובה בתורה

, ויש לחוש שיקחוה לצורך כך, סוטה במקדש

  .ולא תוכשר כי לא תימחק כראוי
  

אין  –ולדעת רבי עקיבא או רבי ישמעאל 

לכתוב שום פרשה שבתורה בדיו שהטילו בו 

והוא , ין זה הוא דין תורהמ שד"י[. קנקנתום

. למד זאת בגזרה שווה מדין כתיבת פרשת סוטה

  ]. מ שדין זה הוא מדברי חכמים"וי

שכן הורה רבי  ,בברייתא אחת מבואר -

אבל רבי ישמעאל לא , עקיבא לרבי מאיר

מיחה ברבי מאיר כשכתב ספר תורה בדיו 

  . שיש בו קנקנתום

רבי כן הורה , ולדברי רב יהודה אמר שמואל -

אבל רבי עקיבא לא , ישמעאל לרבי מאיר

כשכתב ספר תורה בדיו , מיחה ברבי מאיר

  . שיש בו קנקנתום

  

  הברייתא בה מבואר שרבי ישמעאל אסר

בהם מבואר , דברי רב יהודה אמר שמואל

שרבי ישמעאל אסר לרבי מאיר לכתוב ספר 

יש בהם תוספת , תורה בדיו שיש בו קנקנתום

  : תיקם לכאןולכן הנני להע, דברים

כשהייתי לומד אצל רבי , רבי מאיראמר 
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, הייתי מטיל קנקנתום לתוך הדיו, עקיבא

   . ולא אמר לי דבר

בני מה  - וכשבאתי אצל רבי ישמעאל אמר לי 

   .מלאכתך

   .לבלר אני - אמרתי לו

שמלאכתך  ,בני הוי זהיר במלאכתך -אמר לי 

שמא אתה מחסר אות  ,מלאכת שמים היא

נמצאת מחריב ו ,ר אות אחתאו מיית ,אחת

   ].כפי שנתבאר לעיל[ את כל העולם כולו

אין אצלי שום חשש שיצא מתחת  -אמרתי לו 

, ידי ספר שתהא בו אות יתירה או חסירה

כי , שכן מחמת טעות ודאי לא יארע דבר כזה

ואף שלא מחמת , אני בקי בחסירות ויתירות

כגון שיעמוד זבוב , אלא מחמת זבוב, טעות

, ש"ויעשנו רי, וימחקנו, ת"ימני של דלעל תג 

, כי אני מטיל קנקנתום לדיו, גם כן אין לחוש

  .ושוב אינו נמחק

 ,קנקנתום לתוך הדיו םוכי מטילי -אמר לי 

ֶאת ָהָאת ָהֵאֶּלה ַהֹּכֵהן ְוָכַתב " ,והלא אמרה תורה

  .)ג"כ' במדבר ה" (ֶאל ֵמי ַהָּמִריםּוָמָחה ַּבֵּסֶפר 

  

  ה לשמהכתיבת פרשת סוט

פרשת סוטה שכתבו כדי  –לדעת תנא קמא 

, מים המריםלהשקות בה סוטה מסוימת 

ששוב אין משקים אותה , והודתה שנטמאת

אין הפרשה הזו כשירה , מים המרים

  .להשקות בה סוטה אחרת

כי לדעה , שהסיבה לכך, ומתחילה רצו לומר -

אלא כשנכתבה , אין פרשת סוטה כשירה, זו

, ואם כן, ים להשקותלשמה של הסוטה שבא

הוא הדין שפרשת סוטה שנכתבה בספר 

, אינה כשירה להשקות בה שום סוטה, תורה

כי לא נכתבה הפרשה בספר תורה לשם 

וזה כדעת רבי יעקב הנזכר [, השקיית סוטה

   ].לעיל

שיתכן שגם לדעה זו , אולם למסקנה אמרו -

אין צורך שתיכתב הפרשה לשם השקיית 

ן להשקותה בפרשת ולכן נית, הזו סוטהה

כדעת רבי יהודה [ אסוטה שנכתבה בספר תורה

אלא שכל זה כשלא נכתבה לשם  ,]הנזכר לעיל

אבל אם נכתבה הפרשה , סוטה מסוימת

מעתה אינה כשירה  ,לשם סוטה מסוימת

  .ולא לסוטה אחרת ,אלא לאותה סוטה
  

סוטה שכתבו  –ולדעת רבי אחי בר יאשיה 

, ריםפרשת סוטה כדי להשקותה מים המ

ששוב אין משקים אותה , והודתה שנטמאת

מגילתה כשירה להשקות בה , מים המרים

  .סוטה אחרת

כי לדעה , שהסיבה לכך, ומתחילה רצו לומר -
                                                                                                                                                                        

מוחקין לה  ,דסוטה בעי כתיבה לשמה אף על גבמשמע  א

גבי ההוא דשקל  ...דלענין גט פסלינן  ,ותימה .ן התורהמ

למאי ניחוש  ,דאמר רב יוסף ,ספר תורה ויהביה לדביתהו

 ,בעינן וכתב לה לשמה ,אי משום כריתות דאית בה ,לה

דרב יוסף לית ליה סברא דרב פפא  ויש לומר .וליכא

אי נמי סבר לה כמאן דאמר אין מוחקין לה מן  .דהכא

והיכי מכשר הכא רב פפא בספר  ,רואם תאמ .התורה

שמע קול  ...והא תנן  ,תורה אפילו למאן דבעי לשמה

 ,סופרים מקרין איש פלוני מגרש פלונית פסול לגרש בו

וספר  ,בסופרים העשויין להתלמד ראומוקי לה בגמ

ומשמע  ,תורה נמי חשיב לה הכא כעשויין להתלמד

לית מדפריך ו ,דהתם תיןדלכולהו תנאי אית להו מתני

 ,ויש לומר ...אחא בר יאשיה הא דתנן  ביליה לר

אבל ספר  ,דלהתלמד דהתם לא נכתב כלל להכשר הגט

שאם יצטרכו ימחקו  ,תורה כותב בסתמא לדעת כן

ומיהו קשיא דלגבי גט אפילו בענין  .ממנה פרשת סוטה

דהא אפילו כתבו הסופר  ,ולא חשיב לשמה ,זה פסול

כתב ... דהא תניא  ,בו פסול לגרש ,לשמה בלא צווי הבעל

 ,סופר לשמה וחתמו עדים לשמה ונתנו לה הרי הוא פסול

 ,עד שישמעו קולו שאמר לסופר כתוב ולעדים חתמו

ולא משום דבעינן  ,והתם פסול משום דלא חשיב לשמה

 ,דלעולם חשיב לשמה ויש לומר ...שליחות בכתיבה 

 .וגבי סוטה לא שייך לפסול מדרבנן ,והתם פסול מדרבנן

בסוטה אין הכהן שעליו לכתוב מקפיד אם יכתוב  נ"א

אבל  ,ומסתמא ניחא ליה ,שום אדם לשמה שלא ברשותו

 ].'תוס[.  גבי גט מסתמא לא ניחא ליה לבעל
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גם כשלא נכתבה , פרשת סוטה כשירה, זו

הוא הדין , ואם כן, לשמה של הסוטה

כשירה , שפרשת סוטה שנכתבה בספר תורה

, נכתבה אף שלא לשם כך, להשקות בה סוטה

   ].וזה כדעת רבי יהודה הנזכר לעיל[

שיתכן שגם לדעה זו , אולם למסקנה אמרו -

, צריך שתיכתב הפרשה לשם השקיית סוטה

, אלא שגם כשנכתבה לשם סוטה אחרת

ולכן , נחשבת כנכתבת לשם השקיית סוטה

אבל בפרשת סוטה שנכתבה , היא כשירה

שלא נכתבה כלל לשם השקיית , בספר תורה

כדעת רבי יהודה [, לא ניתן להשקותה, סוטה

  .]הנזכר לעיל

  

  לשמה בגט ולשמה בסוטה

לגרש ו אחד כתבשגט ש, מבואר במסכת גיטין

 ,ואמר ,ומצאו בן עירו, ונמלך, את אשתובו 

אף על , ושם אשתך כשם אשתי ,שמך כשמי

פי שכל נוסח הגט הנכתב לראשון הוא הנוסח 

מר נאכי  ,לגרש בולשני פסול  ,הנצרך לשני

ללמד , )ד"דברים כ(" ֵסֶפר ְּכִריֻתתְוָכַתב ָלּה "

שתהא כתיבת הגט לשמה של האשה 

  .ולא לשם אשה אחרת, המתגרשת
  

ְוָעָׂשה ָלּה ", וכמו כן כשנאמר בעניין הסוטה

הכתוב  ,)'ל' במדבר ה" (ַהֹּזאת ַהֹּכֵהן ֵאת ָּכל ַהּתֹוָרה

שיש לעשות את העשיות לשם אותה , מלמד

  .ם אשה אחרתולא לש, אשה

, יתכן שהכתוב הזה, לדעת תנא קמא -

מלמד גם על , המלמד שתהא העשיה לשמה

  .כתיבת פרשת סוטה שתהא לשמה

, הכתוב הזה, ולדעת רבי אחי ברבי יאשיה -

מלמד שתהא , המלמד שתהא העשיה לשמה

אבל הכתיבה , מחיקת פרשת סוטה לשמה

  .אאינה צריכה להיות לשמה
                                                                                                                                                                        

. אם כן למה אין מוחקין לה מן התורה ,ואם תאמר א

  י מאירמדוע לא קבעו הלכה כרב

גלוי וידוע לפני מי , אמר רבי אחא בר חנינא

שאין בדורו של רבי , שאמר והיה העולם

ומפני מה לא קבעו הלכה , מאיר כמותו

 ,שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו, כמותו

ובאיזה אין  ,לא יכלו להבין באיזה דבריו נכונים[

שהיה נותן דעת מיושב והגון על אין  ,דבריו נכונים

 ,שהוא אומר על טמא טהור, ]כהלכההלכה 

ומראה לו  ,על טהור טמא, ומראה לו פנים

   .פנים

  

  שמו של רבי מאיר

, שמורבי נהוראי אלא , לא רבי מאיר שמו

שהוא מאיר עיני , רבי מאירשמו ולמה נקרא 

   .חכמים בהלכה

  

  שמו של רבי נהוראי

, שמורבי נחמיה אלא , לא נהוראי שמו

ולמה , שמוערך  ואמרי לה רבי אלעזר בן

שמנהיר עיני חכמים , נהוראישמו נקרא 

   .בהלכה

  

  "ֶאת מוֶֹרי ְוָהיּו ֵעיֶני ֹראוֹת"

, הסיבה לכך שאני מחודד מחברי, אמר רבי

, משום שראיתי את רבי מאיר מאחוריו

מקומי , כלומר כשלמדתי תורה לפני רבי מאיר[

הקבוע היה בשורה שבה הייתי רואה אותו 

ואם הייתי רואה אותו , ]ת הלימודמאחוריו בשע

כלומר אם היה מקומי במקום שהייתי [, מלפניו

הייתי מחודד  ,]רואה אותו בשעת הלימוד מלפניו

ֶלֶחם ָצר ּוַמִים ָלַחץ ְוא  'הְוָנַתן ָלֶכם ", שנאמר, יותר

 ֹראֹותִיָּכֵנף עֹוד מֹוֶרי ְוָהיּו ֵעיֶני ֶאת מֹוֶרי "

   .)'כ' ישעיה ל(

  

                                                                                                                                                                        

 ,"וכתב את האלות האלה"משום דכתיב  ,י"ואומר ר

 ].'תוס[ .דבעינן שתהא כתיבה לשם אלה
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  לכל דין בוי טעמיםרי

תלמיד היה לו , אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן

היה אומר על ש, שמוסומכוס ו ,לרבי מאיר

ארבעים ושמונה  ,של טומאהכל דבר ודבר 

 ,ועל כל דבר ודבר של טהרה, טומאהטעמי 

   .ארבעים ושמונה טעמי טהרה

  

  טיהור השרץ

שהיה מטהר את , תלמיד ותיק היה ביבנה

   .ים טעמיםהשרץ במאה וחמש
  

ובקל וחומר , אני אדון ואטהרנו, אמר רבינא

שכן הנחש , רצה רבינא לטהר את השרץ

על ידי , שהוא מרבה טומאה בעולם, החמור

הוא עצמו כשמת טהור , שממית אדם ובהמה

שהרי לא נמנה בין שמונה שרצים , הוא

שאינם , ואם כן קל וחומר לשרצים, טמאים

ם ממיתים שהרי אינ, מרבים טומאה בעולם

  .כשהם מתים לא יטמאו, אדם ובהמה
  

כי באמת הנחש אינו , אולם דחו קל וחומר זה

שאינו עושה אלא , מרבה טומאה בעולם

  .מעשה קוץ בעלמא
  

לכאורה רצו לטהר את השרץ מטומאת שרצים האמורה 

מה חריפות היא לטהר את  ,ולפיכך הקשה רבינו תם .בו

  .שהתורה טמאתו בפירוש ,השרץ

 ,שלא דברו כאן בטומאת שרצים ,פירש רבינו תם ךכיולפ

 ,אמנחש ורצו ללמוד בקל וחומר ,אלא בטומאת נבילות

ונפקא מינה  ,שהשרצים טהורים מטומאת נבילות

  .בשאינם מטמאים במשא

                                                                                                                                                                        

 ,דיצא מכלל נבלת חיה ,מנחשל וחומר יליף רבינא ק א

וכל "מ ,דממעט ליה בתורת כהנים מטומאת נבילות

 ,וסותר הקל וחומר ,ולא היא ,וכי מסיק". על גחון הולך

הוי בכלל  דלא ,אתי במה מצינו שפיר מנחשכל מקום מ

 .כל שרצים שרוחשין לא הוו בכלל חיהכי נמי ה ,חיה

 ].'תוס[

כהנים שממעט בשום מקום נחש  י בתורת"ולא מצא ר ב

 דבהדיא ממעט ,י"ועוד קשיא לר. מטומאת נבילות

  ההלכה במחלוקות בית שמאי ובית הלל

שלש שנים , אמר רבי אבא אמר שמואל

הללו אומרים , נחלקו בית שמאי ובית הלל

, והללו אומרים הלכה כמותנו, ה כמותנוהלכ

אלו ואלו דברי אלהים , יצאה בת קול ואמרה

   .והלכה כבית הלל, םחיים ה
  

מפני , והסיבה לכך שנקבעה הלכה כבית הלל

   .היו ]םסבלני[= םועלובי םשנוחי

 ,ודברי בית שמאי םדבריה םשוניעוד שו

 ראיה לדבריהם מן םכשהיו בית שמאי מביאיש[

, ראיה ממקרא אחר םת הלל מביאיובי, התורה

בית שמאי  את המקרא של םהיו בית הלל דורשי

כאותה ששנינו , ולא היה קל בעיניהם, למה בא

בערב כל אדם  ,שמאי אומרים בית ,במסכת ברכות

בשכבך " ,שנאמר ,ובבקר יעמוד ,יטה ויקרא

כל אדם קורא  ,הלל אומרים ובית, "ובקומך

 אם כן למה נאמר, "ובלכתך בדרך"שנאמר , כדרכו

 םבשעה שדרך בני אדם שוכבי ,"בשכבך ובקומך"

  ].םובשעה שדרך בני אדם עומדי

דברי בית שמאי  םמקדימיאלא ש ,ולא עוד

מי שהיה ראשו , כאותה ששנינו, םלדבריה

בית שמאי , בתוך הבית ושלחנו ,ורובו בסוכה

אמרו בית הלל . םובית הלל מכשירי, םפוסלי

שהלכו זקני  ,מעשהלא כך היה , לבית שמאי

תחילה הזכירו בית [, בית שמאי וזקני בית הלל

לבקר את רבי יוחנן בן  ,]שמאי ואחר בית הלל

ומצאוהו יושב ראשו ורובו בסוכה  ,החורנית

 ,בית שמאי םאמרו לה. ושלחנו בתוך הבית

אם כך היית  ,אמרו לו םאף ה ?משם ראיה

   .לא קיימת מצות סוכה מימיך ,נוהג
  

הקדוש ברוך , המשפיל עצמו כלש, ללמדך

   .הוא מגביהו

הקדוש ברוך הוא , וכל המגביה עצמו

   .משפילו

                                                                                                                                                                        

 ].'תוס... [כל שרצים מטומאת נבילות ורת כהנים בת
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   .גדולה בורחת ממנו, כל המחזר על הגדולה

   .גדולה מחזרת אחריו, וכל הבורח מן הגדולה
  

מתיגע להעשיר ש[ ,וכל הדוחק את השעה

חוזר  ואף על פי כן, ורואה שאינו מצליח, ולהתגדל

עה ש, ]מכניס עצמו לגבוהותו, והולך למרחקים

   .דוחקתו

 ,שעה עומדת לו, וכל הנדחה מפני שעה

  ].לאחר זמן עתידה לעמוד לו שעה מצלחתכלומר [

  

  בריאת האדם נוחה לו או לא

שתי שנים ומחצה נחלקו בית , תנו רבנן

   .שמאי ובית הלל

יותר נוח לו לאדם שלא נברא  –הללו אומרים 

   .משנברא

יותר לו לאדם שנברא נוח  –והללו אומרים 

   .משלא נברא

יותר  ,נוח לו לאדם שלא נברא ,נמנו וגמרו

   .אמשנברא

, שעשה כבר[עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ו

  ].ויתודה וישוב, ויבדוק עבירות שבידו

 ,כגון. שעושה[ ימשמש במעשיו ,יש אומריםו

יחשב הפסד מצוה כנגד  ,מצוה לידו האם בא

שהרי , ל ההפסדיניח לעשותה בשבי ולא, שכרה

 יחשב ,לידו עבירה הואם בא, שכרה עתיד לבוא

כנגד הפסדה העתיד  ,שכרו שמשתכר בה עכשיו

   ].ליפרע ממנו
  

  ד"דף י
  

  קורת המבוי

  .ת מבוירוחב קור. א
  

קורת המבוי צריך שתהא נראית כקורה 
                                                                                                                                                                        

בואו ונחזיק , רק קמא דעבודה זרהוהא דאמרינן בפ א

, לא באנו לעולם ,חטאוו לא שאיל ,לאבותינו טובה

א מפרש ה ].משמע שיש להחזיק טובה על שבאו לעולם[

נ הכא איירי "א .לעולם אימא כמי שלא באנו ,התם

 ].'תוס[ .אבל צדיק אשריו ואשרי דורו ,בסתם בני אדם

הניתנת בפתח המבוי לקביעות לבנות עליה 

  .בנין

יעור ולפיכך צריכה הקורה להיות רחבה בש

 ]חצי לבנה[=כזה שניתן להעמיד עליו אריח 

כלומר שיהא אורך האריח לאורך  ,לאורכו

ומאחר , ורוחב האריח לרוחב הקורה, הקורה

די בכך שתהא , שהאריח רחב טפח ומחצה

שכן על גבי קורה הרחבה , טפחהקורה רחבה 

ניתן להעמיד אריח שרוחבו טפח , טפח

 על ידי נתינת טיט משני צידה, ומחצה

שתהא , להעבותה בשיפוע כלפי מעלה, הקורה

  .ובכך האריח ניתן עליה כראוי, רחבה כאריח

  

   

, ומתוך הברייתא המובאת בגמרא נראה

צריכה הקורה , שלדעת רבן שמעון בן גמליאל

להיות רחבה בשיעור שתוכל לשאת את 

כלומר שיהא רוחב האריח , האריח לרחבו

, קורהואורך האריח לרוחב ה, לאורך הקורה

, ומאחר שאורך האריח שלושה טפחים

מסתבר שצריכה הקורה להיות לכל הפחות 

שאז על ידי נתינת טיט , שני טפחים ומחצה

  .בתוכל לשאת אריח לרחבו, מהצדדים

                                                                                                                                                                        

ג "י במסכת סוכה שביאר שרשב"ברש' עי ב

 .להקל ולא להחמיר
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  .ת מבויחוזק קור. ב
  

לא די בכך שתהא הקורה  –לדעת תנא קמא 

, רחבה בשיעור מקום שניתן לתת עליו אריח

בשיעור כזה  חזקה גםצריכה שתהא אלא 

אבל אם היא , שיוכלו לתת עליה אריח בפועל

שאם יתנו עליה אריח , קורה חלשה ודקה

אינה , אף על פי שהיא רחבה טפח, היא תשבר

  .מועילה לתיקון המבוי

לעניין אבל , כל זה לעניין הקורה עצמהו

  .נחלקו אמוראיםמעמידי קורה 

רק הקורה עצמה , לדברי רבה בר רב הונא -

כה להיות חזקה כדי שתוכל לשאת על צרי

אבל המוטות המעמידות את , גבה אריח

אינן צריכות להיות חזקות כדי , הקורה

ודי בכך , שיוכלו להעמיד קורה עם אריח

שהן יכולות להעמיד את הקורה כמו שהיא 

  .בלא אריח

מלבד מה שצריך , ולדברי רב חסדא -

כדי שתוכל , שהקורה עצמה תהא חזקה

מעמידי גם צריך ש, ה אריחלשאת על גב

כדי שיוכלו לשאת קורה , הקורה יהיו חזקים

  .שיש על גבה אריח
  

די בכך שתהא הקורה  –ולדעת רבי יהודה 

, רחבה בשיעור מקום שניתן לתת עליו אריח

אפילו אינה ומעתה , כלומר בשיעור טפח

כגון שהיא , חזקה כדי לקבל עליה אריח

י היא הר, מאחר שיש בה רוחב מספיק, דקה

  .מועילה לתיקון המבוי

המחלוקת הזו , רברבי אילעא אמר ולדברי 

שבה נחלקו אם , היא בקורה ששיעורה טפח

או , די בכך שיש בה מקום נתינת אריח

שצריכה להיות חזקה שתוכל לשאת אריח 

, קורה רחבה ארבעה טפחיםאבל . בפועל

אפילו אינה , לדברי הכל מכשירה את המבוי

  .פועלחזקה לשאת אריח ב

שבקורה רחבה טפח לא  ,דעת רב ,ם"לפירוש רשב -

 ,והכל מודים שאינה מכשירה את המבוי ,נחלקו כלל

  .אלא כשהיא חזקה לשאת אריח

גם רב מסכים שנחלקו בזה רבי יהודה  ,'ולפירוש התוס -

אלא שלדעתו דעותיהם הפוכות מהמבואר  ,וחכמים

שרבי יהודה הוא המצריך קורה חזקה לשאת  ,לעיל

  .וחכמים מסתפקים בקורה רחבה טפח ,ריחא

דעת רב שמחלוקת רבי יהודה  ,ולפירוש רבינו תם -

שחכמים הם המצריכים  ,וחכמים היא כמבואר לעיל

ורבי יהודה מסתפק בקורה , קורה חזקה לשאת אריח

  .רחבה טפח

  

  הניח קורה על גבי מבוי ופרס עליה מחצלת

מבוי שפרסו בו מחצלת על  ,רב ששת לדברי

כגון שהיו סבורים שבכך נעשית [, בי קורתוג

ומייפים את כח היתר  ,בפתח המבוי מחיצה גמורה

המחצלת גבוה היתה אם  ,]טלטול המבוי

אין כאן תיקון , מהקרקע שלושה טפחים

  .למבוי אלא קלקול

שוב אינה , כי מאחר שכיסו את הקורה

  . מועילה לתיקון המבוי

, יצהוהמחצלת גם כן אינה מועילה להיות מח



 

  ד"דף י   פרק ראשון   מבוי שהוא גבוהמסכת עירובין    עב
 

 bekitsur@outlook.com  הורביץ יצחקלשמורות  "בקיצור"של ההזכויות כל © 

, כי היא גבוהה מעל הקרקע שלושה טפחים

וכל מחיצה , ובכך גדיים עוברים תחתיה

  .אינה נידונית כמחיצה, שהגדיים בוקעים בה

  

  קורה שאינה מגיעה מצד לצד

קורת מבוי צריכה להיות על כל פתח המבוי 

בין , ואם אינה נמשכת מצד לצד, מצד לצד

כגון שיוצאת קורה מצד , שההפסק הוא בצד

ובין , ד ואינה מגיעה עד הצד השניאח

כגון שמכל צד יוצאת , כשההפסק באמצע

אין , קורה ואין שתי הקורות מגיעות זו לזו

  .כאן הכשר קורה למבוי

 

  

אכן אם אותו הפסק הוא בשיעור שנאמר בו 

שרווח של שיעור  ,שהלכה למשה מסיני[, דין לבוד

כי יש , המבוי מתוקן, ]מועט נחשב כסתום

  .כמבוי שיש בו קורה מצד לצד להחשיבו

השיעור שבו נאמר דין לבוד , לדעת חכמים -

  .הוא פחות משלושה טפחים

השיעור שבו , ולדעת רבן שמעון בן גמליאל -

  .נאמר דין לבוד הוא פחות מארבעה טפחים

  

  שתי קורות המתאימות

נתבאר ששיעור קורת מבוי הוא כדי לשאת 

אחת שכשם שקורה , ומבואר בברייתא, אריח

מועילה לתקן את , שיש בה כשיעור הזה

שכל אחת , שתי קורותמועילות כך , המבוי

אם , בפני עצמה אין בה את השיעור הזה

כשיתנו , שתיהן יחד יש בהם כדי לשאת אריח

הרי זה מבוי , את שתיהן יחד בפתח המבוי

  .שיש בו קורה המכשירה אותו
  

לא רק כששתי , ולדעת רבי יוסי ברבי יהודה

, ות הללו עומדות זו לצד זו בגובה שווההקור

מאחר , אף כשאחת גבוהה מחברתהאלא 

היה ניתן לתת עליהן , שאילו היו עומדות יחד

הן מצטרפות להכשיר את המבוי גם , אריח

כי אנו מחשיבים , הנכשכל אחת בגובה שו

ובתנאי שלא , אותן כאילו ניתנו בגובה שווה

ולא , תהא העליונה למעלה מעשרים אמה

, תהא התחתונה למטה מעשרה טפחים

שכל זה כשאין  ,במסכת סוכה מבוארש', כתבו התוסו[

הפרש של שלושה טפחים בין גובה  העליונה לגובה 

   ].התחתונה

  

שדין זה של רבי , ומתוך דברי אביי מבואר

הוא כסברת רבי יהודה , יוסי ברבי יהודה

אם יש בה רוחב , שקורת מבוי חלשה, אביו

גם , חזקה נושאת אריחשקורה אחרת 

כי מחשיבים , החלשה מכשירה את המבוי

וכמו כן , את החלשה כאילו היא חזקה

כאילו , מחשיבים את אלו שאינן בגובה שווה

  . הן בגובה שווה

ולדעת רבי יהודה עצמו יש להקל בדין זה 
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את המבוי בשתי קורות אלו ולהכשיר , יותר

, כדעתו, למעלה מעשרים אמהכשהן גם 

  .מבוי כשירה גם ביותר מעשרים אמהשקורת 

שאין הקורה , האומרים, אבל לדעת חכמים

מכשירה את המבוי אלא כשפועל ניתן לתת 

אין להכשיר את המבוי כמו כן , עליה אריח

אפילו [, שאינן בגובה שווה, אלובשתי קורות 

כי בפועל אי אפשר  ,]שתיהן בתוך עשרים אמה

  .לתת עליהן אריח

  

ת לשאת אריח וכשרות לדעת קורות שאינן חזקו

  רבי יהודה

מאחר שקורה , שלדעת רבי יהודה, נתבאר

יכולה לקבל על גבה , חזקה ברוחב טפח

שהוא השיעור הנצרך לקורה שתהא [, אריח

מעתה כל קורה שרוחבה , ]ראויה להכשר מבוי

אף על פי שאינה , טפח מכשירה את המבוי

כי מאחר שקורה , חזקה לשאת על גבה אריח

גם , נושאת אריח כשהיא רחבה טפחחזקה 

כאילו הן , שאר קורות נידונות כמותה

  .ומכשירות את המבוי, חזקות

, ומנה רבי יהודה שלושה אופנים של קורות

ומכל , שאי אפשר לתת עליהן אריח בפועל

ולהלן , מקום כשהן רחבות טפח הן כשירות

י למה הוצרך למנות את כל "יתבאר בעזה

  . השלושה הלל
  

  .ה של קש ושל קניםקור. א

לדעת רבי יהודה הנותן קש או קנים על פתח 

המבוי אם יש בהן רוחב טפח הן נידונים 

כקורה ומכשירים את המבוי אף על פי שהם 

  .חלשים מלשאת אריח

שלא רק דבר , והחידוש בדברים אלו הוא

שבדרך , כגון קורה של עץ, שהוא ממין חזק

ה כלל כשהיא רחבה טפח היא מחזיקה על גב

  . ולכן גם כשאינה חזקה היא כשרה, אריח

שבדרך שהם מין חלש , אלא אף קש וקנים

אם יש בהם , כלל אינו יכול לשאת אריח

נידונים כקורה היכולה לשאת , רוחב טפח

  .ומכשירים את המבוי, אריח
  

  .קורה עקומה. ב

הנותן קורה עקומה על , לדעת רבי יהודה

אי  אף על פי שמחמת עקמימותה, פתח המבוי

אם יש בה רוחב , אפשר לתת עליה אריח

, הרי היא נידונית כקורה ישרה, טפח

  .ומכשירה את המבוי

אפילו אם ש, והחידוש בדברים אלו הוא

היתה העקמימות יוצאת חוץ למקום הכשר 

או למטה , כגון למעלה מעשרים אמה, מבוי

אם בין , או חוץ למבוי, מעשרה טפחים

הכשר תחילת החלק הזה היוצא ממקום 

הקורה , מבוי ועד לסופו אין שלושה טפחים

אפילו , שאנו אומרים, מכשירה את המבוי

מחמת דין לבוד יש , היה חלק זה ניטל לגמרי

כאן חיבור בין חלקי הקורה הנשארים בתוך 

  .והקורה מכשירה, הכשר מבוי

      
  

  .קורה עגולה. ג

הנותן קורה עגולה על פתח , לדעת רבי יהודה

על פי  אף, המבוי

שמחמת עיגולה אי 

אפשר לתת עליה 

אם יש בה , אריח

עובי כזה שאם 

תיחלק יש בה 
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  .רוחב טפח היא מכשירה את המבוי
  

ללמד את האופן , והסיבה שנשנה דין זה

שכל , והוא, לדעת את עובי הקורה העגולה

בידוע , שיהא היקף הקורה שלושה טפחים

  שיש בה רוחב טפח

  

  כל שיש בהיקפו שלשה 

  ם יש בו רחב טפחטפחי

יש , שכל שיש בהיקפו שלושה טפחים, נתבאר

  .בו רוחב טפח

שעניין זה למד מהכתוב , ואמר רבי יוחנן

, שנאמר בו, אבעניין ים שעשה שלמה במקדש

ַוַּיַעׂש ֶאת ַהָּים מּוָצק ֶעֶׂשר ָּבַאָּמה ִמְּׂשָפתֹו ַעד "

 ]כלומר אורך חללו בתוכו עשר אמות[" ְׂשָפתוֹ 

קֹוָמתֹו ְוָקו ְׁשִׁשים  ִביב ְוָחֵמׁש ָּבַאָּמהָעֹגל סָ "

כלומר היקפו שלושים [" ָּבַאָּמה ָיֹסב ֹאתֹו ָסִביב

, כשם שים זה שהיה עגול ,ואם כן, ]אמה

פי שלוש מרוחבו  ]שלושים אמה[=הקיפו 

היקפו פי , כך כל דבר עגול, ]עשר אמות[=

, וכל שהיקפו שלושה טפחים, שלוש מרוחבו

  .בטפח יש בו רוחב

ששיעור היקף שלושים אמה היה , ומבואר

אבל חוצה לו היה רחב מעט , מתוכו של הים

נוסף מבחוץ , שכן מלבד ההיקף הפנימי, יותר

  . עובי הדפנות

, היה העובי מועט, שבשפה למעלה, ומבואר
                                                                                                                                                                        

שהיו  ,נאמר י"הגיגית גדולה עשויה כדמות הים ובד א

ל שלא היו "וארז ,רוחצים שם לטבול מטומאתן הכהנים

שעמדו תחתיו היו  כי רגלי הבקרים ,ביםהמים שאו

מצודת . [ודרך בם בא המים מן המעין ,נקובים וחלולים

 ].דוד

 וקשיא דאין החשבון ... משמע שהחשבון מצומצם ב

, ולפי חכמי המידות ].'תוס[ .מדוקדק לפי חכמי המדות

דבר שרחבו טפח היקפו מעט יותר משלושה טפחים 

=]3.14159.[  

  

 

אבל למטה היה עבה , כעובי שפת פרח שושן

 ֶטַפח ּוְׂשָפתוֹ  ]למטה[ ְוָעְביוֹ ", שנאמר, טפח

  ". ְּכַמֲעֵׂשה ְׂשַפת ּכֹוס ֶּפַרח ׁשֹוָׁשן ]למעלה[

  

  שיעור מקווה ארבעים סאה

שיעור מקווה הוא שיעור שיוכל לטבול בו 

, שנאמר בכתוב, אדם את כל גופו בבת אחת

 ,)ז"ו ט"ויקרא ט(" ְוָרַחץ ַּבַּמִים ֶאת ָּכל ְּבָׂשרוֹ "

ללמד שיטבול במים שכל גופו נכנס בהם בבת 

. על אמה ברום שלוש אמות והם אמה, אחת

ושיעורו חכמים שיעור זה שהוא ארבעים 

  .סאה

  

ַוַּיַעׂש ֶאת ַהָּים מּוָצק ֶעֶׂשר  ]ו"כ-ג"כ' ז' מלכים א[

ָסִביב ְוָחֵמׁש ָּבַאָּמה  ָּבַאָּמה ִמְּׂשָפתֹו ַעד ְׂשָפתֹו ָעֹגל

 .ָסִביב ְׁשִׁשים ָּבַאָּמה ָיֹסב ֹאתוֹ  אקֹוָמתֹו ְוָקו

ִמַּתַחת ִלְׂשָפתֹו ָסִביב ֹסְבִבים ֹאתֹו ֶעֶׂשר  ּוְפָקִעים

ַמִּקִפים ֶאת ַהָּים ָסִביב ְׁשֵני טּוִרים ַהְּפָקִעים  ָּבַאָּמה

ֹעֵמד ַעל ְׁשֵני ָעָׂשר ָּבָקר ְׁשָׁשה ֹפִנים  .ְיֻצִקים ִּביֻצָקתוֹ 

ָׁשה ָיָּמה ּוְׁשָׁשה ֹּפִנים ֶנְגָּבה ּוְׁש ָצפֹוָנה ּוְׁשָׁשה ֹפִנים

ִמְלָמְעָלה ְוָכל ֲאֹחֵריֶהם  ֹּפִנים ִמְזָרָחה ְוַהָּים ֲעֵליֶהם

ְוָעְביֹו ֶטַפח ּוְׂשָפתֹו ְּכַמֲעֵׂשה ְׂשַפת ּכֹוס ֶּפַרח  .ָּבְיָתה

  .ָיִכיל ׁשֹוָׁשן ַאְלַּפִים ַּבת
  

  .וקוהא 

  

  ים שעשה שלמה

שים שעשה שלמה שפתו , מבואר בכתוב

, שנאמר כמו, העליונה עגולה ולא מרובעת

  ".ָעֹגל ָסִביב ֶעֶׂשר ָּבַאָּמה ִמְּׂשָפתֹו ַעד ְׂשָפתוֹ "

שהים הזה הכיל , וכמו כן מבואר בכתוב

, שיעור של מאה וחמישים מקווה טהרה

 6000סאה שזה  40פעם שיעור של  150כלומר [

ובת [, "ָיִכיל ַאְלַּפִים ַּבת", שנאמר בים ,]סאה

" ת ִמן ַהֹּכרַמְעַׂשר ַהּבַ "שנאמר , היא שלוש סאין

, כלומר עשירית מכור היא בת ,)ד"ה י"יחזקאל מ(

ואם כן בת היא שלוש , והכור הוא שלושים סאה
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שהם , הם ששת אלפים סאה ]ואלפים בת, סאין

כלומר מאה וחמישים , סאה 40פעם  150

  .שיעורי מקווה

סאה הוא אמה על אמה  40ושיעור מקווה של 

יות של כלומר שלוש קוב, ברום שלוש אמות

שיעורי  150ואם כן , אמה על אמה ברום אמה

קוביות של אמה על אמה  450מקווה הם 

  .ברום אמה

שלא היה הים עגול עד , ומתוך כך יש ללמוד

לא היה בו , שכן אם כולו היה עגול, תחתיתו

שהרי אם היה כולו , שיעור כזה של מים

היו , ריבוע של עשר על עשר ברום חמש אמות

, של אמה על אמה ברום אמה קוביות 500בו 

 450שהם [מקוואות  150שזה יותר משיעור 

היה לך , ואם היה כולו עיגול]. קוביות של אמה

שכן כלל , קוביות רביע 500לחסר משיעור 

ואם , אבידינו שהריבוע יתר על העיגול רביע

קוביות  375היו בו , אם כל הים היה עגול, כן

ר שהם שיעו, של אמה על אמה ברום אמה

 150וזה פחות משיעור , מקוואות 125

  .מקוואות

והיה , שלוש אמות תחתונות היו רבועותאלא 

אורך  10רוחב על  10[מקוואות  100בהם שיעור 

קוביות של אמה על אמה  300 =אמות  3ברום 

   .]מקוואות 100ברום אמה שהם 

והיה בהם , ושתי אמות עליונות היו עגולות

כן אם היו ש, מקוואות 50שעור של עוד 

קוביות של אמה על  200היה בהן , רבועות

 2אורך ברום  10רוחב על  10[, אמה ברום אמה

, וכשתחסר משיעור זה רביע ,]200= אמות 

קוביות של אמה על אמה ברום  150תקבל 

שכל [שהם שיעור חמישים מקוואות , אמה

                                                                                                                                                                        

, יש בו היקף שלש אמות ,רחבו אמהדהא כל עיגול ש א

היה לו היקף ארבע  ,ואם היה מרובע אמה על אמה

. נמצא מרובע יתר על העגול רביע, אמה לכל רוח, אמות

 ].'תוס. [מפורש בפרק כיצד מעברין]. י"רש[

  ].אמות 3אחד 

  

  

  הוי ]שליש[= האי גודשא תילתא

 5שגבהו , עשה שלמהשים ש, לעיל נתבאר

היה בו מידה של , אמות 10אמות ורחבו 

ַאְלַּפִים "כמו שנאמר בספר מלכים , בת 2000

 )'ה' ד' ב(אולם בספר דברי הימים ". ָיִכיל ַּבת

  ". ֲאָלִפים ָיִכיל ַמֲחִזיק ַּבִּתים ְׁשֶׁשת", נאמר בו

שהמידה האמורה בספר מלכים , וביאר אביי

, יכולים לתת בוהיא המידה של דבר לח ש

והמידה האמורה בדברי הימים היא המידה 

שבכל כלי ניתן , של דבר יבש שיכולים לתת בו

לתת דבר יבש יותר ממה שניתן לתת בו דבר 

הוא , כי בדבר יבש יש תוספת של גודש, לח

  . הנערם למעלה משפת הכלי

שגובהו כחצי , שכלי כזה, ומכאן יש ללמוד

גודשו למעלה , כשנותנים בו דבר יבש, רוחבו

  .במהכלי הוא שליש מכל המידה

 גכמו שידה[, וכן שנינו לעניין כלים גדולים

תיבה ומגדל כוורת הקש וכוורת הקנים ובור 

שמחמת גודלם אי אפשר  ,]דספינה אלכסנדרית

, ולכן אינם מקבלים טומאה, לטלטל אותם

                                                                                                                                                                        

אם  ,דנפקא מינה לענין מקח וממכרבינו תם אומר ר ב

 .סאה גדושה או לתקן לו כלי המדה התנה לתת לו

 ].'סתו[

 ].י"רש. [למרכב נשים חשובות, כמין ארגז תלוי בעגלה ג

 ].י"רש. [ונותן שם מים מתוקים, עושה בה כעין בור ד
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סאה של  40שהם מחזיקים , ששיעורם הוא

הרי , של יבש] הסא 60[=שהם שני כורים , לח

  .הוא שליש מכל המידה, שהגודש ביבש

  

  מידת לחי המבוי

  .גובה הלחי. א

הלחי צריך להיות לכל הפחות , לדברי הכל

  .עשרה טפחיםבגובה 
  

  .רוחב הלחי. ב

אין מידה לרוחב הלחי  –לדעת תנא קמא 

אפילו  ]כלשהו[= מעטואפילו אינו רחב אלא 

  .כחוט הסרבל די בכך

הלחי צריך להיות רחב לכל  –ולדעת רבי יוסי 

  .שלושה טפחיםהפחות 
  

  .עובי הלחי. ג

ואפילו , אין מידה לרוחב הלחי, לדברי הכל

כחוט אפילו , ]כלשהו[= מעטאינו רחב אלא 

  .די בכך, הסרבל
  

. לדברי רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל

וכן לדברי רב רחומי אמר רב יהודה בריה 

וכן .  דרב שמואל בר שילת משמו של רב

לא , אין הלכה כרבי יוסי –לדעת רבא 

ולא [, במחלוקת זו לעניין רוחב הלחי

במחלוקתו לעניין עשיית הילמי המבוארת 

  ].במסכת שבת

במחלוקת  –אולם לסברת רב הונא בר חיננא 

כי גם , זו לעניין רוחב הלחי הלכה כרבי יוסי

  .  רבי מסכים עמו בדין זה

כה כרבי גם כן הל –ולסברת רב שחזר בו 

שמביא טעמי ראיות , כי נימוקו עימו, יוסי

  .לכל דבריו

כפי שאמר אביי לרבא בר , ומסקנת הגמרא

מה צא וראה [=פוק חזי מאי עמא דבר , רב חנן

  .אוכבר נהגו בלחי משהו ,]נהגו העם

  

  עשה לחי לחצי מבוי

אלא , מבוי שלא העמידו בו לחי בפתחו

דין פשוט הוא שאין לטלטל בו , באמצעו

שהרי הלחי אינו מועיל , בשבת מהלחי ולחוץ

  .להתיר את המבוי אלא ממנו ולפנים

שבאופן הזה שהלחי , אכן היה מקום לומר

אינו עומד בכניסת המבוי ואינו מתיר את כל 

שמא , גם ממנו ולפנים לא יטלטלו, המבוי

. יטעו ויבואו לטלטל בכל המבוי גם חוץ ללחי

לא  ,ומכל מקום אף שהיה מקום לומר כן

  .מותר לטלטל מן הלחי ולפניםו, חששו לכך

  

  

  מקום הלחי

מקומו של הלחי הוא על גבי קרקע וצמוד 

  . לכותל המבוי

ובכלל זה אם הוא מוגבה מהקרקע פחות 

או רחוק מהכותל פחות , משלושה טפחים

כי כל פחות משלושה , משלושה טפחים

  . טפחים נידון כסתום מדין לבוד

קע יותר משלושה אבל אם הוא מוגבה מהקר

או רחוק מהכותל יותר משלושה , טפחים

ואינו מתיר את , אינו נידון כלחי, טפחים

                                                                                                                                                                        

דאפילו , בהילמי ל שכןוכיון דאין הלכה כרבי יוסי בלחי כ א

ושרי  ,מודה בהילמי ,רב הונא בר חיננא דפליג בלחיים

אם ו ,בשביל ליתן על עופות צלויין לעשות מי מלח בשבת

שרי  הוי ,נותן משקין עליהם ר כךואח ,נותן מלח על עופות

 ].'תוס... [ שהשמנונית ממתיק את המלח ,אפילו לרבי יוסי
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  .המבוי

 

  

שלא נאמר דין לבוד , ולעניין זה הכל מודים

אפילו רבן שכן , ביותר משלושה טפחים

שכל פחות , האומרשמעון בן גמליאל 

אין זה אלא , מארבעה טפחים נחשב לבוד

ואינה  ,היוצאה מכותל זה כגון קורה[, למעלה

 ,אבל למטה, ]כמבואר לעיל, כותל אחרבנוגעת 

מאחר שברווח של שלושה טפחים הגדיים 

  .מודה הוא שאין זו מחיצה, בוקעים

  

  ברכה על המים

  .כשחנקתיה אומצא. א

אלא משום , השותה מים שלא מחמת צמאון

, ורוצה להורידו למעיו, שנתקע האוכל בגרונו

  . כללאינו מברך לפניו 
  

  .כשהוא צמא. ב

השותה מים מחמת צמאון  –לדעת תנא קמא 

נהיה שהכל ... ברוך "קודם שישתה מברך 

  .אבל לאחר שתייתו אינו צריך לברך, "בדברו

בורא ... ברוך "מברך  –ולדעת רבי טרפון 

  ".רבות וחסרונן על כל מה שבראתנפשות 

חולק על סיום דברי תנא מ שרבי טרפון "י -

מודה הוא שקודם השתיה , כלומר, קמא

אומר שגם אחר אבל , "שהכל"מברכים 

בורא "והברכה היא , השתיה מברכים

  ".נפשות

חולק על תחילת דברי מ שרבי טרפון "וי -

אין אומר שקודם השתיה ו, תנא קמא

אבל , "בורא נפשות"אלא , "שהכל"מברכים 

  .שאין מברכיםהוא אחר השתיה מודה 

ביי כמי וכשרבא בר רב חנן שאל את א

 פוק חזי מאי עמא דבר, ענו לו אביי, ההלכה

וכבר נהגו לברך בתחלה  .]צא וראה כיצד העם נוהג[=

וחסרונן על כל מה בורא נפשות רבות "ולבסוף , "שהכל"

  ".שברא

  

  ו"דף ט

  

  לחי העומד מאליו

שלא נקבע בו לשם , מבוי שהיה בפתחו לחי

כגון שצמח , אלא מאליו נעמד שם, לחי

  .סוף או גזע של אילן בפתחו קנה
  

אם בכניסת שבת לא סמכו עליו להיות לחי 

כגון שהיה שם בכניסת לחי אחר , למבוי זה

ונפל אותו לחי מתוקן , המתוקן להיות לחי

אותו לחי שעמד בפתח לדברי הכל , בשבת

ובנפילת הלחי , אינו נידון כלחיהמבוי מאליו 

המתוקן בטל היתר טלטול מהמבוי באותה 

  .שבת
  

נחלקו חכמים מה דין מבוי שעלה בו  אבל

, והחליטו בני המבוי לסמוך עליו, לחי מאליו

  .להיות לחי למבוי

מאחר שהחליטו בני המבוי  –לדעת אביי 

אף על פי שלא , שיהא זה לחי לתיקון המבוי

ומותר  ,הרי זה לחי, נקבע מתחילה לשם כך

שהסיבה , ומסקנת הגמרא. לטלטל במבוי

לחי הניתן במבוי , לדעת אבייכי , לכך

לחי משום [=, נחשב כמחיצה, להכשירו

אף כשעמדה , מחיצה, ולדברי הכל, ]מחיצה

  .נידונית כמחיצה, מאליה
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מאחר שלא נקבע הלחי הזה  –ולדעת רבא 

ומתחילה מאליו עמד בפתח , לשם לחי

ואין לסמוך עליו , אינו נעשה לחישוב , המבוי

 ומסקנת. ואין המבוי מתוקן בו, להיות לחי

לחי , לדעת רבאכי , שהסיבה לכך, הגמרא

, כמחיצה ו נחשבאינ, הניתן במבוי להכשירו

שהמבוי אינו , לסימן, אלא היכר בלבד

כל שלא ו ,]משום היכרלחי [=כרשות הרבים 

  .אין בו היכר, נעשה מתחילה לשם לחי
  

והיה רב , שהיה יושב במבוי אחדומעשה ברב 

לך שי, ואמר רב לשמשו. הונא יושב לפניו

ובעוד שלא בא השמש . ויביא לו כלי של מים

הראה זאת רב בידו כדי . נפל הלחי של המבוי

שיבין השמש שנאסר המבוי בטלטול ועמד 

הלא , והקשה רב הונא לרב. השמש במקומו

. וניתן לסמוך עליו, יש דקל בפתח המבוי

דמי האי מרבנן כמאן דלא , אמר על כך רב

ה למי שלא דומה חכם ז[=פרשי אינשי שמעתא 

הלא לא סמכנו על , ]פירשו לו את השמועה

  .הדקל מאתמול להיות לחי

ורק משום , שהלכה כאביי, ומכאן יש ללמוד

אינו נידון , שלא סמכו על הדקל מאתמול

, אבל אם היו סומכים עליו מאתמול, כלחי

  .אאף על פי שעמד מאיליו, היה נידון כלחי

  

  מחיצה העומדת מאליה

שדין מחיצה העומדת  ,מתחילה רצו לומר

ולכן כשלא , מאליה כדין לחי העומד מאליו

אינה נידונית , סמכו עליה להיות מחיצה

, וכשסמכו עליה להיות מחיצה. כמחיצה

  .נחלקו אביי ורבא אם היא נידונית כמחיצה

שלעניין מחיצה הכל , מסקנת הגמראאולם 

היא , שאף על פי שעמדה מאליה, מודים

כל זה כשסמכו עליה , ורהולכא[. נדונית כמחיצה
                                                                                                                                                                        

 ].י"רש. [ם שהלכה כאביי"ל קג"זו היא אחת מיעו א

אבל אם לא סמכו עליה להיות , להיות מחיצה

  ]. ע בדבר"ויל. אינה נידונית כמחיצה, מחיצה

  

  סוכה שדפנותיה אילנות

שהעושה סוכה בין , במסכת סוכה מבואר

, באופן שהאילנות הם דפנות הסוכה, אילנות

  .כשירההרי זו סוכה 

, שלדעת רבא, ולפי מה שהיו סבורים תחילה

מחיצה הנעשית מאליה אינה נידונית 

כשמתחילה , העמידו את הדין הזה, כמחיצה

נטע אותם להיות , כשנטע את האילנות

אבל כשלא נטע אותם מתחילה , מחיצות

כי אינם נידונים , אין הסוכה כשירה, לשם כך

  .כמחיצות

, ומכל מקום יש חידוש בכך שהסוכה כשירה

 שיהא אסור להשתמש, כי היה מקום לומר

ויעלה [, שמא יבוא להשתמש באילן, בסוכה

שלא חששו , והחידוש הוא ,]ויתלוש ביום טוב

  .והתירו להשתמש בסוכה הזו, לכך

  

  דיומדין באילן או גדר או חיצת קנים

, שבור מים ברשות הרבים', כבר נתבאר בדף י

, הרי הוא רשות היחיד, עמוק עשרה טפחים

ואסור להוציא ממנו מים לרשות הרבים 

שיהא גם , עד שיעשו סביבו מחיצות, ביבושס

  .סביבו רשות היחיד

שאין צורך לעשות , וכמו כן כבר נתבאר שם

וניתן לעשות פסים מועטים , מחיצות גמורות

ועל ידם יהא כל ההיקף , להקיף את הבור

  . רשות היחיד

ותחילה יש לעשות בפינות ההיקף פסים כמין 

ס וכשאין בין פ, שמכל צד רוחבם אמה, "ר"

לדברי הכל די בארבע , לפס יותר מעשר אמות

כדי שיהא המקום , "ר"פסים אלו בצורת 

  . נחשב כמוקף ארבע מחיצות
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משום שכל אחד משמש לשתי , ופסים אלו

] שני[=רוחות נקראים דיומדין כמו דיו 

  .עמודים

שאם במקום אחד , ומבואר בפרק שני

מדיומדין אלו היה עומד אילן שעוביו אמה 

או שהיה עומד שם גדר שעוביו אמה , לכל צד

, או שצמחו שם קנים בצורת דיומד, לכל צד

נידונים כדיומד להתיר את היקף הרי אלו 

  .הבור

, שלדעת רבא, ולפי מה שהיו סבורים תחילה

מחיצה הנעשית מאליה אינה נידונית 

כשמתחילה , העמידו את הדין הזה, כמחיצה

, רכשנטע את האילן והקנים או בנה את הגד

אבל כשלא , עשה זאת להיותם במקום דיומד

אינם נידונים , עשה זאת מתחילה לשם כך

  .כדיומד

יש חידוש בכך שמחיצת קנים  ,ומכל מקום

שמכאן נפשט ספיקו של  ,משמשת כדיומד

אם היא מועילה גם כשיש רווח בין  ,אביי

כפי שיתבאר  ,הקנים פחות משלושה טפחים

  .ט"י בפרק שני בדף י"בעזה

  

  מות ששיעורם להיתר מקו

  טלטול בית סאתים

הרי , כל מקום המוקף מחיצות, מעיקר הדין

ומותר לטלטל בו בכולו , הוא רשות היחיד

  .מקצה לקצה

כשאין ההיקף מתוקן ש, אולם חכמים אמרו

כפי [כגון מחיצה שאין בה שתי וערב , כל צרכו

או מקום שלא הוקף  ,]ז"י בדף ט"שיתבאר בעזה

אלא כששיעורו , טלטלו בולא י, לצורך דירה

מאה אמה על חמישים [אינו גדול מבית סאתים 

  .כחצר המשכן] אמה
  

  אילן המסיך על הארץ

שענפיו היוצאים , שאילן, מבואר בברייתא

נוטים מגובה עשרה טפחים ממנו למעלה 

, עד הארץ ממשבאופן שהם מגיעים , לארץ

תוך שלושה טפחים שהם מגיעים לאו 

המקום שתחת  נעשה, הסמוכים לארץ

ומותר , הענפים כמקום מוקף מחיצות

  .לטלטל בו בשבת

  

, שלדעת רבא, ולפי מה שהיו סבורים תחילה

מחיצה הנעשית מאליה אינה נידונית 

כשמתחילה , העמידו את הדין הזה, כמחיצה

נטע אותו כדי שיהיו , כשנטע את האילן

אבל כשלא עשה זאת , ענפיו מחיצה סביבו

  .כמחיצהנם נידונים אי, מתחילה לשם כך

כל זה כשהשטח המוקף  ,ומכל מקום

במחיצות על ידי הענפים אינו יתר על בית 

אבל כשהשטח הזה יתר על בית  ,סאתים

אין המחיצות מועילות להתיר את , סאתים

  . הטלטול בתוכו

אינן נעשות כי מחיצות אלו , והסיבה לכך

דירה [=, הןאלא לצורך חוצה ל, לצורך תוכן

, שידורו בהן שומרי השדות ,]אוירשתשמישה ל

שכל דירה שאינה נעשית לצורך , וכלל בידינו

, כגון זה, אלא לצורך דבר אחר, עצמה

מותרת , שנעשית לצורך שמירת השדות

  .בטלטול רק כשאינה יתירה מבית סאתים
  

  שביתה במקום מוקף 

  מחיצות הנעשות מאליהן

שכל אדם מותר לו ללכת בשבת , כלל בידינו

, אמה לכל צד ממקום ששבת בואלפים 
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  .כלומר מהמקום שהיה בו בכניסת שבת
  

, כל העיר נחשבת כמקומו, אם שבת בעיר

  . ומותר ללכת חוצה לה אלפים אמה לכל צד
  

ארבע אמותיו נחשבים , ואם שבת חוץ לעיר

ומותר ללכת חוץ מארבע אמותיו , כמקומו

  . אלפים אמה לכל צד
  

חיצות ואם שבת חוץ לעיר במקום מוקף מ

כל המקום  ,]אף יותר משטח של ארבע אמות[

ומותר לצאת חוצה לו , הזה נחשב כמקומו

  . אלפים אמה לכל צד

שאם היה המקום הזה , ומבואר בברייתא

או , אתל גבוה עשרה טפחים, המוקף מחיצות

או שדה שקצרוה , נקיק עמוק עשרה טפחים

והניחו סביבה שיבולים שאינם קצורות 

, וגבוהות עשרה טפחים המקיפות את כולה

, מאחר שהיקפים אלו לא נעשו כדי לדור בהם

אינם מועילים אלא עד שיעור בית סאתים 

  .ולא יותר מכך

עד שיעור בית סאתים הם ומכל מקום 

מועילים להחשיב את כל ההיקף כמקומו של 

ומותר ללכת חוצה להם אלפים , השובת בהם

אף על פי שמחיצות אלו לא , אמה לכל צד

שהרי התל , מתחילה לשם מחיצה נעשו

  .והנקיק היו שם מעולם

, שלעניין מחיצות הכל מודים, ומכאן למדו

הם נידונים , שאף על פי שעמדו מאליהם

  .כמחיצות

  

  אבני גדר היוצאות מן הגדר

בולטות מגדר המבוי אם ש, מבואר בברייתא

אין בין זו לזו שלושה ו, אבנים זו למעלה מזו

מה שביניהן יש להחשיב את , טפחים

                                                                                                                                                                        

והרי הוא , גוד אסיק מחיצותיו כל סביבותיו ,דאמרינן א

 ].י"רש. [מוקף

והרי זה כאילו יצאו  ,]מדין לבוד[כסתום 

, אבנים ברציפות בכל גובה בליטת האבנים

  .כלחי למבויובליטה זו נחשבת 

  

, שלדעת רבא, ולפי מה שהיו סבורים תחילה

מחיצה הנעשית מאליה אינה נידונית 

כשמתחילה , העמידו את הדין הזה, כמחיצה

ם כשבנה את הגדר הוציא ממנה את האבני

  .הללו לשם לחי

ולא , שאין לומר שאין זה לחי, והחידוש הוא

עשה זאת אלא כדי שאם ירצה לעשות כותל 

  .יחברו על ידי האבנים הללו, אחר

  

  נראה מכאן ולא מכאןלחי 

כותל , שלדעת רבי חייא', כבר נתבאר בדף ט

כלומר שמקצת , שצידו אחד כנוס מחבירו

ק בין כשהחלק הד. הכותל עבה ומקצתו דק

הוא 

כלפי 

, חוץ

שאז 

הדבר 

נראה 

מבחוץ 

ולא 

שאז , ובין כשהחלק הדק כלפי פנים, מבפנים

הרי זה נידון , הדבר נראה מבפנים ולא מבחוץ
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  .משום לחי
  

, שלדעת רבא, ולפי מה שהיו סבורים תחילה

מחיצה הנעשית מאליה אינה נידונית 

כשמתחילה , העמידו את הדין הזה, כמחיצה

  .שונה לשם לחיעשה את מקצת הכותל 

  

  מחיצה בבעלי חיים

כל דיני מחיצות  –לדעת תנא קמא 

ובין , כמחיצות של עץ, מתקיימים בין בדומם

ולפיכך המעמיד בעלי חיים , בבעלי חיים

. סוכה כשרה היא, ומסכך עליהם, כמחיצות

וכן המעמיד בעלי חיים בפתח המבוי כלחי 

. ומותר לטלטל במבוי, לחי כשר הוא, למבוי

כשרים , מעמיד בעלי חיים כפסי ביראותוכן ה

  .ומותר למלא מהבור על ידם, הם

כל מחיצה  – ]ג רבי יוסי"וי[ולדעת רבי מאיר 

כל ולפיכך , העומדת ברוח חיים אינה מחיצה

לא אותו  םאין עושידבר שיש בו רוח חיים 

 םלא פסי ,ולא לחי למבוי ,דופן לסוכה

   .לביראות

  

  גולל מבעלי חיים

ודופק הוא דופן [, סוי ארון המתגולל הוא כי

ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיַּגע ַעל ", ונאמר בכתוב ,]ארון המת

ָאָדם אֹו ְבָקֶבר  ַּבֲחַלל ֶחֶרב אֹו ְבֵמת אֹו ְבֶעֶצםְּפֵני ַהָּׂשֶדה 

לרבות את  ,)ז"ט ט"במדבר י(" ִיְטָמא ִׁשְבַעת ָיִמים

שכל דבר , ללמד, לטומאהוהדופק הגולל 

, מא לעולם כמת עצמומטודופק שנעשה גולל 

  .ואפילו אחר שניטל מהמת

דין גולל נאמר בין  –לדעת תנא קמא ו

, ובין בבעלי חיים, כדפנות של עץ, בדומם

, בעל חיים שניתן על המת לכיסוי, ולפיכך

  .לעולם כמתמטמא 

כל מחיצה העומדת ברוח  –ולדעת רבי מאיר 

ולפיכך בעל חיים אינו , חיים אינה מחיצה

אינו  ,אם ניתן על המת לכסותוו, נעשה גולל

  .מטמא

  

ִּכי ִיַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה  ]'ד-'ד א"דברים כ[ 

ֶעְרַות ָּדָבר  ֵחן ְּבֵעיָניו ִּכי ָמָצא ָבּה ִאם א ִתְמָצא

 .ְוִׁשְּלָחּה ִמֵּביתוֹ ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ְּכִריֻתת ְוָנַתן ְּבָיָדּה 

ּוְׂשֵנָאּה  .ְלָכה ְוָהְיָתה ְלִאיׁש ַאֵחרְוָיְצָאה ִמֵּביתֹו ְוהָ 

ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ְּכִריֻתת ְוָנַתן ְּבָיָדּה ָהִאיׁש ָהַאֲחרֹון 

אֹו ִכי ָימּות ָהִאיׁש ָהַאֲחרֹון ֲאֶׁשר  ְוִׁשְּלָחּה ִמֵּביתוֹ 

א יּוַכל ַּבְעָלּה ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר  .ְלָקָחּה לֹו ְלִאָּׁשה

ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר  ַקְחָּתּה ִלְהיֹות לֹו ְלִאָּׁשהִׁשְּלָחּה ָלׁשּוב לְ 

ְוא ַתֲחִטיא ֶאת  'הֻהַּטָּמָאה ִּכי תֹוֵעָבה ִהוא ִלְפֵני 

  .י ֹנֵתן ְל ַנֲחָלהֶק ֱא 'ה ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר

  

  כתיבת גט על בעלי חיים

ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר "בעניין כתיבת הגט נאמר 

ן למדו חכמים על ומכא" ְּכִריֻתת ְוָנַתן ְּבָיָדּה

  .מה ניתן לכתוב את הגט
  

, "ֵסֶפר"הכתוב  –לדעת רבי יוסי הגלילי . א

ַוֲאִני ֹּכֵתב ַעל " ,כמו שמצינו בכתוב[, פירושו קלף

כלומר קודם הכתיבה  ,)ח"ו י"ירמיה ל(" ַהֵּסֶפר ַּבְּדיוֹ 

שעל הספר כלומר על הקלף  ,הקלף כבר קרוי ספר

כמו  ,מגילהולאחר הכתיבה נקרא  ,היה כותב

" ַאֲחֵרי ְׂשֹרף ַהֶּמֶל ֶאת ַהְּמִגָּלה" ,שנאמר אחר כך

והכתוב הזה נדרש בכלל ופרט , ])ז"ו כ"ירמיה ל(

, "ְוָכַתב ָלּה"כלל שכן תחילה נאמר בו . וכלל

ולאחר מכן , כלומר בכל דבר שיכתוב לה

בקלף , כלומר, "ֵסֶפר ְּכִריֻתת"פרט נאמר 

, "ְוָנַתן ְּבָיָדּה"ף נוסכלל ולבסוף נאמר , בלבד

ומהמידות , כלומר בכל דבר שיתן בידה

שכלל ופרט וכלל אין , שהתורה נדרשת בהן

לא כל דבר כלומר , אתה דן אלא כעין הפרט

הפרט אלא , ולא רק הפרט בכלל, בכלל

ומכאן שהגט נכתב על , ודברים הדומים לו

שאין בהם , ועל דברים הדומים לו, הקלף

אבל כל דבר שיש בו , כלואינם או, רוח חיים
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אין כותבים , וכל דבר שהוא אוכל, רוח חיים

  .עליו את הגט
  

וכתב לה "אם היה כתוב  –לדעת חכמים . ב

, משמעות הכתובהיתה , "ספר כריתותב

אבל , כלומר בקלף, שיכתוב לה כריתות בספר

, "ֵסֶפר ְּכִריֻתת  ְוָכַתב ָלּה "עתה שנאמר 

ר של שיכתוב לה סיפומשמעות הכתוב 

ולא נאמר כאן , כלומר דברי כריתות, כריתות

ומאחר שלא נאמר על , שיהיו כתובים בקלף

יוכל לכתוב את הגט על כל דבר , מה יכתבו

  .ואפילו על בעלי חיים ואוכלים, שירצה

  

  גירושין בכסף

שאחד , במסכת קידושין למדו בגזרה שווה

מהאופנים שהאשה מתקדשת בהם הוא 

 ,ויאמר לה ,טה או יותרשיתן לאשה פרו[, בכסף

עוד מבואר  .]"הרי את מקודשת לי בכסף זה"

, שקידושין וגירושין הוקשו זה לזה, שם

ְוָהְיָתה ְוָהְלָכה  ]גירושין[= ִמֵּביתוֹ ְוָיְצָאה "שנאמר 

ולפיכך היה מקום , "]קידושין[= ְלִאיׁש ַאֵחר

כך , שכשם שהאשה מתקדשת בכסף, לומר

ויאמר , שה כסףשיתן לא[, היא מתגרשת בכסף

הכל מודים , אולם למעשה, "]התגרשי בו"לה 

  .אין האשה מתגרשת בכסףו, אין הדבר כןש

דין זה שאין האשה מתגרשת  –לדעת חכמים 

 ,"ָלּה ֵסֶפר ְּכִריֻתתְוָכַתב "מהכתוב בכסף למד 

, בכתיבהשאין האשה מתגרשת אלא , המלמד

  .אולא בדבר אחר, כלומר בגט

" ְוָכַתב"הכתוב  –לי ולדעת רבי יוסי הגלי

נצרך ללמוד בכלל ופרט על איזה דברים הגט 

ודין זה שאין האשה , נכתב כמבואר לעיל

                                                                                                                                                                        

תרי , לשמה "וכתב לה"דאיצטריך למדרש  ,אף על גב א

 ,"וכתב לה" ,והא דדרשינן בהמגרש. כתיבי "וכתב לה"

 .דהכא "וכתב"ד "לה"התם דריש מ, ולא לה ולחברתה

 ].'תוס[

שנאמר למד מתוך כך , מתגרשת אלא בגט

כלומר , דווקא ספרש, ללמד, "ֵסֶפר ְּכִריֻתת"

  .בולא דבר אחר, כורת את האשה, גט

  

  צריך שיהא הגט כורת

, ושיןאין הגט מבטל את הקיד, לדברי הכל

אלא כשיש בו כריתות גמורה בין האשה 

ואין האשה מעוכבת מחמתו באיזה , לאיש

, אבל אם הטיל בו הבעל תנאי, דבר לעולם

שמחמתו האשה מעוכבת לעולם מלעשות 

ואין , לא נכרתה מבעלה לגמרי, איזה דבר

  .כאן גט כלל

ולפיכך אם התנה הבעל שיהא הגט חל בתנאי 

תלך לבית שלא תשתה אשתו יין או שלא 

אם התנה שלא תעשה דברים אלו . אביה

, כי כל ימיה קשורה בו, אין זה גט, לעולם

שמחמתו היא מנועה מלשתות יין וללכת 

אבל אם התנה שלא . גלבית אביה כל ימיה

כגון שלושים , תעשה דברים אלו זמן קצוב

, כי יש בו כריתות גמורה, הרי זה גט מיד, יום

הא מעוכבת שהרי בסוף שלושים יום לא ת

  .ולכן כבר עתה גט גמור הוא, מחמתו בדבר

שאין הגט מועיל אלא , דין זה –לדעת חכמים 

ֵסֶפר "למד מהכתוב , כשיש בו כריתות גמורה

המלמד שיהא הגט כורת בינו , "ְּכִריֻתת

  .לבינה

ֵסֶפר "הכתוב  –ולדעת רבי יוסי הגלילי 
                                                                                                                                                                        

לא אלו המלמדות שאין האשה מתגרשת בכסף  ותדרש ב

אבל לאביי נפקא ליה בפרק קמא , אלא לרבאנצרכות 

ומכל , דאין סניגור נעשה קטיגור, דקדושין מסברא

לדרשות אלו ללמד יי נמי איצטריך לאב ,מקום

 ].'פ תוס"ע[ .ולא בחליצהבגט מתגרשת ש

 ,תימה דהא אם מת אביה לא חשיב תו בית אביה ג

...  קונם לביתך שאני נכנס, כדתניא בנדרים בהשותפין

דבית אביה  ,ויש לומר. מיד מותר, מת או מכרו לאחר

שבי אלמנה בית , כדכתיב בתמר, קרויים כל יוצאי חלציו

 ].'תוס[ .דקראי מוכחי שכבר מת שם אף על גב, אביך
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, כלומר גט, שדווקא ספר, בא ללמד, "ְּכִריֻתת

א שללמד אל, ולא דבר אחר, את האשה כורת

ומתוך כך  ,"כרתספר "די היה לכתוב , זאת

 ,יש ללמוד גם זאת ,"ְּכִריֻתתֵסֶפר "שנאמר  

  .שיהא הספר כורת בינו לבינה

  

  פרוץ כעומד

שכל שיהא המקום מוקף , מבואר במשנתנו

הרי תוכו רשות , בדבר גבוה עשרה טפחים

כגון , עותואפילו אין אלו מחיצות קבו, היחיד

עושים היקף סביב , שיירה שחנתה בבקעה

ונעשה תוך ההיקף רשות , מכלי בהמה שבידם

  . היחיד

אלא אפילו , ואין צריך לעשות היקף גמור

העומד רב ) א(אם , ההיקף כולו פרצות פרצות

) ג(, והוא גבוה עשרה טפחים) ב(, על הפרוץ

נעשה , ואין בו פרצה אחת של עשר אמות

  .ומותר לטלטל בו, ידתוכו רשות היח
  

ונחלקו חכמים מה הדין כשהפרוץ והעומד 

  :שווים

היקף שבו הפרוץ והעומד  –לדעת רב פפא 

לטלטל מותר שוים נידון כהיקף מחיצות ו

לא , שכך נאמרה הלכה למשה מסיני, בתוכו

אבל אם חציו פרוץ , יהא רוב ההיקף פרוץ

  .וחציו עומד מחיצה כשירה היא

היקף  –דרב יהושע  ולדעת רב הונא בריה

שבו הפרוץ והעומד שוים נידון כמקום שאינו 

שכך , לטלטל בתוכואסור מוקף מחיצות ו

נאמרה הלכה למשה מסיני הקף את הרוב 

אבל אם חציו מוקף וחציו פרוץ אין כאן 

  .מחיצות כשירות
  

שאף על פי שיש לדחות , ומסקנת הסוגיה

בה אמרו שאין  את דברי רב פפא מברייתא

אף . לא כשהעומד מרובה על הפרוץהיתר א

כרב פפא שפרוץ כעומד הלכה על פי כן 

, ששנינו בה, כי כן משמע ממשנתנו, אמותר

, ומשמע, "ולא יהו פרצות יתירות על הבנין"

דווקא כשהפרוץ מרובה מהעומד המחיצה 

המחיצה , אבל כשהפרוץ שווה לעומד, בטילה

  .קיימת

  

  ההמקרה סוכתו בשפודין או בארוכות המט

פסולים , ומוטות המיטה, שפודים של מתכת

כי הם כלים , לסכך בהם את הסוכה

, וכל דבר המקבל טומאה, המקבלים טומאה

  .אין מסככים בו

שמי שקירה את , ומבואר במסכת סוכה

ויש , סוכתו בשפודים או בארוכות המיטה

ונתן עליהם סכך , רווח ביניהם כמידתם

  .סוכתו כשירה, כשר
  

, שפרוץ כעומד כשר, אומרה, לדעת רב פפא

שהרווח בין , משנה זו מתבארת כמשמעותה

ובכל זאת , השפודים שווה להם ממש

כי כל הרווח הזה שבין , הסוכה כשירה

וכשהפסול שווה , השפודים מלא סכך כשר

  .הרי זה נידון כמו שהכל כשר, לכשר
  

, האומר, ולדעת רב הונא בריה דרב יהושע

אין להכשיר על כרחך , שפרוץ כעומד פסול

את הסוכה אלא כשהסכך הכשר מרובה על 

, וכדי שלא יקשה עליו ממשנה זו, השפודים

  .ישבו אותה כמותו בשני אופנים

כוונת המשנה שבאמת אין , מתחילה אמרו -

הרווח בין השפודים כמידתם לסוכה שבה 

באופן כזה , אלא מעט יותר מהם, ממש

שיכולים להעביר בין כל שני שפודים שפוד 

                                                                                                                                                                        

רק ובפ ,פרוץ כעומד מותרימא לן אין לתמוה דהכא קי א

מחצה על מחצה אינו ולי עלמא דחולין מסיק לכשני 

 ,והכא לא מייתי לה ,ומייתי עלה ההיא דתנור ,כרוב

 ].'תוס. [ושמא יש לחלק בין מחיצות לאיסור וטומאה
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והוא שיעור גדול יותר ממידתם של , לישיש

, שכן מקום שבו שפוד עובר, השפודים עצמם

, שאם היה ממש כמידתו, רחב ממידת השפוד

ומהטעם הזה . לא היה עובר בו אלא בקושי

כי באמת הסכך מרובה על , הסוכה כשירה

שאף שניתן , וביאר רבי אמי. השפודים

לצמצם ולקרות את הסוכה בשפודים באופן 

המשנה , הא הרווח ביניהם כמותם ממששי

אלא הניח , מדברת באופן שלא צמצם כל כך

  .ביניהם רווח יותר ממידתם עצמה

שאמנם כוונת המשנה לסוכה , ורבא אמר -

, כמידתם ממששבה הרווח בין השפודים 

כי נותן את הסכך , ובכל זאת היא כשירה

אם היו נתונים שתי [, הכשר מאונך לשפודים

ובכך  ,]אם היו נתונים ערב נותן שתיו ,נותן ערב

על , מאחר שהסכך הכשר עומד על הפסול

שאם לא כן , כרחך הכשר מרובה מהפסול

  .יפול ברווחים

  
  

שבאו ליישב את  ,י את דברי רב אמי ורבא"כן ביאר רש

הקשו ' והתוס .המשנה כדעת רב הונא בריה דרב יהושע

  . אעל פירושו כמה קושיות

שדברי רב אמי ורבא לא , ח"גרסת רכ' התוסולכן פירשו 

נאמרו ליישב את המשנה כדברי רב הונא בריה דרב 

הלא אף , והיא, אלא באו ליישב קושיה אחרת, יהושע

לרב פפא [, אם יהא בין השפודים רווח כפי הראוי

, ]ולרב הונא בריה דרב יהושע יותר ממידתם, כמידתם

                                                                                                                                                                        

אן דאמוראי מסקי אליבא דמ ,ועוד דדוחק הוא...  א

 ].'תוס[ .הכיימא לן דלא קי ,פרוץ כעומד אסורדאמר 

, כי אי אפשר לצמצם, עדיין לא תהא הסוכה כשירה

 בירועל זה תירץ . ולמלא את כל אותו רווח בסכך כשר

ורבא . שבודאי יסתום כל האוירכלומר  ,במעדיף ,אמי

 םאם היו נתונימכל מקום , אפילו אינו מעדיף, תירץ

  .ואז נסתם כל האויר ,נותנו ערב ,שתי

  

  ז"דף ט

  

  שחנתה בבקעה השייר

 ,םוהקיפוה בגמלי ,שיירא שחנתה בבקעה

 ]כר שתחת אוכף הגמל[=ם בעביטי, באוכפות

קלחי [=בקולחות  ,בקנים ]משואות[=ם בשליפי

   .מטלטלין בתוכה, ]ירקות

מותר לטלטל אפילו  –לדעת רב פפא 

ובלבד שלא "ומה שנינו , כשהפרוץ כעומד

הכוונה שלא  ,"יהא בין גמל לגמל כמלא גמל

כשיעור שגמל יכול לעבור בין , יהא מעט יותר

  .שני הגמלים

מותר  –א בריה דרב יהושע ולדעת רב הונ

  .לטלטל רק כשהעומד מרובה על הפרוץ

  

  שלוש מידות במחיצות

שאף שאין לזרוע , במסכת כלאים מבואר

, אם יש ביניהם מחיצות, זרעים אצל גפנים

  . הדבר מותר

שכשעושה מחיצות על ידי , ושם נתבאר

הדין חלוק , נעיצת קנים עומדים זה בצד זה

וא הדין לשאר וה[, כפי שיתבאר, לשלושה

  ].מקומות שצריך בהם מחיצה
  

  .כל שהוא פחות משלושה. א

אם עשה את המחיצות מקנים שרוחבם פחות 

  . משלושה טפחים

יעשה בין קנה , כדי שתהא המחיצה כשירה

כדי [, לקנה רווח של פחות משלושה טפחים

ואז אפילו  ,]בשלא יזדקר הגדי בבת ראש
                                                                                                                                                                        

 ].י"רש. [דדקירת גדי מבטל לה מתורת לבוד, כלומר בלא עכוב ב
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קנה כגון שכל , כשהפרוץ מרובה על העומד

, ובין קנה לקנה שני טפחים, רק חצי טפח

כי כל פחות משלושה , מחיצה גמורה היא

הרי , ואם כן, טפחים נידון כסתום מדין לבוד

והוא סתום , זה כהיקף שאין בו שום פרצה

, ומותר לזרוע מכאן זרעים ומכאן גפנים, כולו

  .ואפילו כנגד הרווחים שבין הקנים
  

ד ארבע כל שהוא שלושה ומשלושה וע. ב

  ]ולא ארבעה בכלל[

אם עשה את המחיצות מקנים שרוחבם 

או יותר משלושה טפחים , שלושה טפחים

  . אבל פחות מארבעה

צריך שיהיו , כדי שתהא המחיצה כשירה

הרווחים שבין קנה לקנה פחותים מרוחב 

שבכך העומד מרובה על , הקנים עצמם

אף על פי שיש רווחים של , ואז, הפרוץ

, קנה לקנהו יותר בין אשלושה טפחים 

מחיצה כשירה , שאינם נחשבים כסתומים

ובכך הן , כי העומד מרובה על הפרצות, היא

ומותר לזרוע , נחשבות כפתחים ולא כפרצות

ואפילו כנגד , מכאן זרעים ומכאן גפנים

ולדעת רב פפא כן . [הרווחים שבין הקנים

  ].הדין גם כשהפרוץ שווה לעומד

בטלה , מהעומדואם היו הפרצות מרובות 

, ואף החלק העומד, כאן המחיצה לגמרי

מאחר שבכל קנה הוא פחות מארבעה 

וכמי , בטל הוא לאויר שמכאן ומכאן, טפחים

מכאן , ואסור לזרוע משני צידיו, שאינו

ולדעת רב הונא בריה . [כלאים ומכאן גפנים

דרב יהושע כן הדין גם כשהפרוץ שווה 

  ].לעומד
  

עה ועד עשר אמות כל שהוא ארבעה ומארב. ג

  ].ועשר בכלל[

אם עשה את המחיצות מפסים שרוחבם 

או יותר מארבעה טפחים עד , ארבעה טפחים

  . עשר אמות

צריך שיהיו , כדי שתהא המחיצה כשירה

הרווחים שבין קנה לקנה פחותים מרוחב 

שבכך העומד מרובה על , הקנים עצמם

אף על פי שיש רווחים של יותר , ואז, הפרוץ

שאינם , טפחים בין קנה לקנהמשלושה 

כי , מחיצה כשירה היא, נחשבים כסתומים

ובכך הן נחשבות , העומד מרובה על הפרצות

ומותר לזרוע מכאן , כפתחים ולא כפרצות

ואפילו כנגד הרווחים , זרעים ומכאן גפנים

ולדעת רב פפא כן הדין גם . [שבין הקנים

  ].כשהפרוץ שווה לעומד

אין כאן , העומדואם היו הפרצות מרובות מ

להחשיב גם את הפרצות מחיצה שלימה 

אלא מקום הפרצות , כפתחים של המחיצה

מקום הפסים נחשב  אבל, אינו נחשב מחיצה

כי פסים ברוחב ארבעה חשובים הם , מחיצה

ולפיכך במקום שהפסים , ואינם בטלים

מותר לזרוע מכאן כלאים ומכאן , מפרידים

. ורורק במקום הפרצות הדבר אס, גפנים

ולדעת רב הונא בריה דרב יהושע כן הדין גם [

  ].כשהפרוץ שווה לעומד
  

כשאין בהיקף הזה פרצה , וכל האמור כאן

אבל פרצה , אחת שהיא יותר מעשר אמות

מבטלת את כל , אחת של יותר מעשר אמות

  . ההיקף
  

, ועשה עליהם פאה, ואם היו שם קנים חדים

 כלומר העביר עליהם זמורה של גפן ונתפסה

, נעשה בכך היקף של צורות הפתח, בהן

, ואפילו יש בין זה לזה יותר מעשר אמות

ומותר לזרוע מכאן , הכל נידון כמחיצה

  .זרעים ומכאן גפנים

  

  ערב לשיירה שחנתה בבקעההיקף 

, ששיירה שחנתה בבקעה, מבואר במשנתנו
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כלומר , יכולים לעשות לה היקף של ערב

, ההיקף של שלושה חבלים זה למעלה מז

ועל , ורווח שביניהם נחשב כסתום מדין לבוד

להיות , ידם יחשבו כמוקפים היקף גמור

  .מותרים לטלטל בתוכו

  

ומאחר שהמחיצה צריכה להיות בגובה עשרה 

צריך ששלושת החבלים עם שלושת , טפחים

כל חבל , ואם כן, הרווחים יהיו עשרה טפחים

יהיו שלושה טפחים , עם הרווח שתחתיו

י שכל הרווחים יחשבו כסתומים וכד. ושליש

. צריך שיהיה כל רווח פחות משלושה טפחים

  .כל חבל יהיה שליש טפח ועוד משהו, ואם כן

10  

  חבל עליון שליש טפח ומשהו  
  

  

  רווח עליון 

  שלושה טפחים פחות משהו

  

9  
  

  

  

8  
  

  

  

7  

  

  חבל אמצעי שליש טפח ומשהו  
  

  

  רווח אמצעי

  שלושה טפחים פחות משהו

6  
  

  

  

5  
  

  

  

4  
  

  

  חבל תחתון שליש טפח ומשהו  

3  

  

  

  רווח תחתון 

  שלושה טפחים פחות משהו

  

  

2  
  

  

  

1  
  

  

  

  

  לשיירה שחנתה בבקעהשתי היקף 

יכולים , ששיירה שחנתה בבקעה, כבר נתבאר

ר היקף של כלומ, לעשות לה היקף של שתי

כשבין זה לזה יש , קנים עומדים זה בצד זה

שאז הכל נחשב , פחות משלושה טפחים

  .כסתום

  

  עומד מרובה על הפרוץ במחיצת ערב

כלומר במחיצת , שבמחיצת שתי, לעיל נתבאר

כשהעומד מרובה , של קנים הנעוצים בארץ

אף על פי , הרי זו מחיצה כשירה, על הפרוץ

שיש קנים הרבה כגון , שיש פרצות מרובות

ובין קנה לקנה רווח , שרוחבם ארבעה טפחים

  .של שלושה טפחים

, רב המנונא נסתפק, ללשון ראשון בגמראו

כשהעומד מרובה על , במחיצת ערבגם האם 

אף על פי , הרי זו מחיצה כשירה, הפרוץ

כגון שעשה היקף , שהפרצה לכל אורך ההיקף

ועל גביו אויר , בגובה שלושה טפחים ומחצה

ועל גביו היקף נוסף של , לושה טפחיםש

האם מאחר שהעומד , שלושה טפחים ומחצה

, שלמעלה ולמטה מרובה על האויר שבאמצע

או , הרי זו מחיצה כשירה של עשרה טפחים

, שבהיקף זה אין לצרף את האויר שבאמצע

  .ואין כאן מחיצה כשירה

  

ודאי נסתפק בו רב , ודווקא באופן הזה

כלומר כשהעומד מרוח , ]ללשון ראשון[המנונא 
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  . אחת מרובה על הפרוץ שבאמצע

כמו באופן , ובין כשהעומד הוא עומד ממש

, ובין כשהעומד עומד מחמת דין לבוד. ל"הנ

שלמעלה עשה מחיצה , כאופן שאמרו בגמרא

ולמטה עשה משהו , גמורה של ארבעה טפחים

בפחות משלושה סמוך לקרקע ומגיע עד גובה 

, שלושה טפחים שלמים ובינו לעליון, שלושה

מאחר שהוא פחות משלושה , שלמטה ממנו

אבל , נידון כסתום מחמת דין לבוד, טפחים

אינו , בינו לעליון שיש שלושה טפחים שלמים

יש חלל שלושה , ואם כן, נידון כסתום

  .ועומד מרובה עליו למעלה, באמצע

  
  

לא נסתפק בהם רב , אבל באופנים הבאים

ול את המחיצה כי בהם יש לפס, המנונא

אפילו אם נאמר שכשעומד , מטעם אחר

היא מחיצה , מרובה על הפרוץ במחיצת ערב

  :ואלו הם האופנים הללו. כשירה
  

, כשעשה מחיצה גבוהה ששה טפחים. א

, והעמידה מעל הקרקע בגובה ארבעה טפחים

אפילו אם בשאר מקומות יש להכשיר את 

, כשהעומד שבה מרובה על הפרוץ, המחיצה

כי היא מחיצה תלויה בגובה , יש לפסול את זו

, שהגדיים עוברים תחתיה, שלושה טפחים

אפילו , וכל מחיצה שהגדיים עוברים תחתיה

אינה , יש בה עצמה עשרה טפחים שלמים

  .מחיצה

  
  

, כשעשה מחיצה גבוהה ששה טפחים. ב

ועשה מחיצה נוספת , והעמידה על גבי קרקע

מעלה והעמידה כשהיא מגיעה ל, בעובי מועט

ויש בינה לבין , לגובה עשרה טפחים

שאינו נידון , התחתונה יותר משלושה

אפילו אם בשאר מקומות יש , כסתום

כשהעומד שבה מרובה , להכשיר את המחיצה

כי ההיקף , את זו יש לפסול, על הפרוץ

, מאחר שיש בו אויר מעליו ומתחתיו, העליון

והרי זה כמו שאין כאן אלא את , הוא מבטלו

  .בגובה ששה טפחים, התחתון ההיקף

  
  

, כשעשה מחיצה גבוהה שלושה טפחים. ג

ועשה מחיצה נוספת , והעמידה על גבי קרקע

גבוהה שלושה טפחים והעמידה כשהיא 

ויש בינה , מגיעה למעלה לגובה עשרה טפחים

שאינו נידון , לבין התחתונה ארבעה טפחים

אפילו אם בשאר מקומות יש , כסתום

כשהעומד שבה מרובה , הלהכשיר את המחיצ
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כי אף , יתכן שאת זו יש לפסול, על הפרוץ

שהעומד מרובה על הפרוץ מכל מקום אינו 

מרובה עליו אלא בצירוף שני העומדים ויתכן 

שאף במקום שמכשירים מחיצה כשהעומד 

שבה מרובה על הפרוץ אין זה אלא כשכל 

עומד בפני עצמו מרובה על הפרוץ שבצדו וכן 

לושה טפחים והפרוץ הוא כל עומד הוא ש

  .ארבעה טפחים

  

  מחיצה תלויה

, ספיקו של רב המנונא הוא, לדברי רב אשי

אבל , במחיצה שהיא עצמה עשרה טפחים

, היא תלויה בגובה שלושה טפחים או יותר

וכן נסתפק . האם היא נידונית כמחיצה או לא

  .רבי טבלא לפני רב

ורב ענה על כך שמחיצה תלויה אינה מתירה 

  .ב"במים כפי שנתבאר לעיל בדף י אלא

  

  למי התירו מחיצות שתי ומחיצת ערב

מותרים , ששיירה שחנתה בבקעה, נתבאר

על ידי היקף של מחיצות שתי , לטלטל בשבת

ונחלקו  ,]חבלים[=או מחיצות ערב ] קנים[=

  .חכמים למי התירו לטלטל על ידי היקף זה

יחיד או  –לדעת רבי יוסי ברבי יהודה . א

יכולים לעשות להם , ההולכים בדרךשנים 

עד כדי , היקף של שתי או ערב לטלטל בתוכו

אבל יותר מכך אינם , שיעור של בית סאתים

ואפילו , יכולים לעשות היקף של שתי או ערב

ורק במחיצות גמורות יכולים , צריכים לכך

ושלושה . להקיף היקף גדול מבית סאתים

ם יכולי, ההולכים בדרךאו יותר בני אדם 

לעשות היקף של שתי או ערב אף בשעור 

עד כדי שיעור בית , גדול מבית סאתים

כגון בית שש סאים , סאתים לכל אחד ואחד

  .לשלושה בני אדם

לעניין יחיד או שנים  –לדעת רבי יהודה . ב

שיכולים לעשות , ל"הדין כנ, ההולכים בדרך

עד , להם היקף של שתי או ערב לטלטל בתוכו

אבל יותר מכך , ת סאתיםכדי שיעור של בי

, אינם יכולים לעשות היקף של שתי או ערב

שלושה בני אדם ו. ואפילו צריכים לכך

יכולים לעשות היקף של , ההולכים בדרך

שתי או ערב אף בשעור גדול מבית סאתים 

ואפילו היקף גדול מאוד ככל , לכל אחד

  .צרכם

אין  – ]הנזכרים במשנה תחילה[לדעת חכמים . ג

אפילו יחיד ההולך ו, ן יחיד לרביםחילוק בי

ויכול לעשות היקף של , בדרך דינו כשיירה

שתי או ערב אף בשיעור הגדול מבית 

. ואפילו היקף גדול מאוד ככל צרכו, סאתים

אבל בישוב , ומכל מקום דווקא בדרך הדין כן

אין היחיד עושה היקף של שתי או ערב אלא 

  .עד שיעור של בית סאתים

אין  –] הנזכרים במשנה לבסוף[לדעת חכמים . ד

, ובכל מקום, חילוק בין היישוב לבין הדרך

גם היחיד וגם הרבים יכולים לעשות היקף 

של שתי או ערב אף בשיעור הגדול מבית 

ואפילו היקף גדול מאוד , סאתים לכל אחד

  .ככל צרכם
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  בישוב  בדרך  

  שיירה  יחיד או שנים  שיירה  יחיד או שנים  

      בית סאתים לכל אחד  בית סאתים  י יהודהרבי יוסי ברב

      כל צרכם  בית סאתים  רבי יהודה

  כל צרכם  בית סאתים  כל צרכם  כל צרכם  'חכמים א

  כל צרכם  כל צרכם  כל צרכם  כל צרכם  'חכמים ב

  

 דרש רב נחמן משום רבינו שמואלומתחילה 

. לו בית סאתים םנותני ,יחיד –שכך ההלכה 

שלשה נעשו . אתיםבית ס םלה םנותני ,שנים

  .בית שש םלה םונותני ,שיירא

ועשית כדברי , הנחת דברי חכמים, אמרו לו

  .רבי יוסי ברבי יהודה

 –חזר והעמיד רב נחמן מתורגמן לפניו ודרש 

ברם . בידי םדברים שאמרתי לפניכם טעות ה

 ,שנים. לו בית סאתים םיחיד נותני, כך אמרו

  .בית סאתים םלה םנותני

  .םכל צרכ םלה םונותני ,ראשלשה נעשו שיי

הלכה כדברי רבים , ונמצא שבדין יחיד ושנים

הם רבי יוסי ברבי יהודה ורבי יהודה שהושוו 

הם חכמים , ובשיירה הלכה כרבים. בדין זה

ונמצא שבכל [ורבי יהודה שהושוו בדין זה 

  ].הלכה כרבי יהודה

  

  ז"דף י

  

  ובלבד שלא יהא בית סאתים פנוי

וץ מרבי יוסי ברבי נתבאר שלדברי הכל ח

מותרים , שיירה ההולכת בדרך, יהודה

לטלטל על ידי מחיצת שתי או ערב אפילו 

  .בהיקף גדול מאוד ככל צרכם

אכן כל זה כשלא נותר בתוך ההיקף שיעור 

אבל אם נותר , של בית סאתים פנוי מכל דבר

בתוך ההיקף שיעור של בית סאתים הפנוי 

היקף וכל ה, בטלו כל המחיצות, מכל דבר

  .נידון כמקום שאינו מוקף

שכששלושה בני אדם צריכים , וזהו שאמר רב

והקיפו , לכל כליהם שיעור של בית שש סאה

מאחר שיש רק בית , שיעור של שבע בית סאה

מותרים לטלטל בתוך , סאה אחד פנוי

אבל אם היה די לכל כליהם שיעור . ההיקף

והקיפו שיעור של שבע , של בית חמש סאה

, מאחר שיש בית סאתים פנוי ,בית סאה

  .אסורים לטלטל בתוך ההיקף

  

  "אורייתא נביאי וכתובי"

וכשתמהו , רב גידל אמר דין משמו של רב

. האמנם כך אמר רב, ושאלו אותו, השומעים

אורייתא נביאי וכתובי שכך אמר ", ענה להם

כלומר נשבע אני  ,הוא לשון שבועהו, "רב

  .שכך אמר רב

  

  גורמים םשבת גורמת או דיורי

נתבאר שלדעת רבי יהודה יש חילוק בין יחיד 

לבין שיירה של , ושנים ההולכים בדרך

, לעניין מחיצת שתי או ערב, שלושה או יותר

שהיחיד או שנים מותרים על ידה רק בבית 

ושיירה מותרת על ידה גם בהיקף , סאתים

  .גדול

כלומר הכל , שבת גורמת –לדעת רב הונא ו

אם בתחילת , ת השבתתלוי במצב של תחיל

והקיפו היקף גדול , השבת היו שלושה

אף אם מת מעתה , הותרו לטלטל בוו, כדינם

לא , ונעשו שנים או אחד, אחד מהם בשבת

אף על פי , בטל היתר טלטול מההיקף
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שמלכתחילה היקף גדול אינו ראוי לאחד או 

אם בתחילת השבת היו אחד , וכמו כן. שנים

לא שלא כדינם ו, ולוהקיפו היקף גד, או שנים

אף אם נוספו אליהם בני מעתה , הותרו בו

ונעשו שלושה או יותר לא בטל , אדם בשבת

  .איסור טלטול מההיקף

כלומר , דיורים גורמים –יצחק  יולדעת רב

, הכל תלוי במצבם של בני השיירה בכל רגע

והקיפו , בתחילת השבת היו שלושהכש

מת  אם, לטלטל בו והותרו, כדינםהיקף גדול 

בטל , ונעשו שנים או אחד, אחד מהם בשבת

בתחילת כש, וכמו כן. היתר טלטול מההיקף

, והקיפו היקף גדול, השבת היו אחד או שנים

אם נוספו אליהם , הותרו בו ולאשלא כדינם 

בטל ונעשו שלושה או יותר , בני אדם בשבת

  .איסור טלטול מההיקף

  

  עירב דרך פתח או חלון ונסתם

ששתי חצירות , י"אר בעזהיתבפרק חלון ב

או חלון רחב ארבעה , שיש ביניהן פתח

יכולים לערב עירוב , טפחים בתוך גובה עשרה

אבל אם אין . ועל ידו מטלטלים מזו לזו, אחד

, אף שיש פתחים קטנים, ביניהן פתח כזה

ואסורים , אינם יכולים לערב עירוב אחד

  .לטלטל מזו לזו

, רמתשבת גו, לדעת רב הונא ורב יהודהו

, כלומר הכל תלוי במצב של תחילת השבת

וכשבתחילת השבת היה בין שתי החצירות 

מעתה , אם עירבו עירוב אחד, פתח כזה

מותרים לטלטל , אפילו נסתם הפתח שביניהן

דרך חלונות קטנים , מזה לזה על ידי העירוב

הואיל והותרה , שבת, כי כלל הוא, שביניהן

  .אהותרה

                                                                                                                                                                        

דשבת הואיל והותרה  ,דהלכה כרב הונא ,י"נראה לר א

 היכא ,ומיהו ... דתניא כוותיה בפרק הדר, הותרה

דיורים , האומר, שלדעת רבי יצחק, ומסתבר

הוא הדין לעניין עירוב זה שבין , גורמים

בטל , החצירות אם נסתם הפתח שביניהן

  .בבין החצירותהעירוב 

  

  מקום מוקף שנפרץ בשבת

נחלקו חכמים בדין מקום שבתחילת השבת 

שעל ידן היה מותר  ,היה מוקף מחיצות

חצר כגון [ ,ונפרצו המחיצות בשבת ,לטלטל בו

וכן בית שנפרץ  ,י רוחותיהמשת בשבת שנפרצה

וכן מבוי שניטלו קורותיו או לחייו , משתי רוחותיו

  ].בשבת

באותה שבת שבה נפרצו  –לדעת רבי יהודה 

כי , מותר לטלטל במקום הזה, המחיצות

אבל , הותרה, הואיל והותרה, השבת הזו

, לטלטל במקום הזהאסור , בשבתות הבאות

  ].עד שיחדשו את המחיצות[

, יתכן שגם רבי יצחק מודה, יין זהשלענ, ואמרו

כי , שבאותה שבת מותר לטלטל במקום הזה

, והותרו לטלטל בו, הדיורים הראשונים שהיו בו

  .עדיין קיימים בו

כשם שבשבתות הבאות  –ולדעת רבי יוסי 

, כי נפרצו מחיצותיו, המקום אסור בטלטול

שבה נפרצו בשבת זו בטלטול כך הוא אסור 

  .המחיצות

, יתכן שגם רב הונא מודה, עניין זהשל, ואמרו

, שאפילו באותה שבת אסור לטלטל במקום הזה

אלא , כי אין אומרים שבת הואיל והותרה הותרה

  .כשהמחיצות קיימות

-  
                                                                                                                                                                        

אנא דאמרי  ,כדמסיק הכא ,אסור ,דליתנהו למחיצות

אלא משום  ,רבי יוסי עד כאן לא קאמר ,יוסי ביכר לואפי

י שאם עירבו לצורך "ונראה לר...  דליתנהו למחיצות

 ,דשרי כרב הונא ,ונסתם הפתח בשבת, שניהן מבית לבית

 ,בשבת שרי נפתחר כך אפילו נסתם באמצע השבוע ואח

 ].'תוס[ .דחזר העירוב למקומו

שהעמידו ברייתא שלא בטל ב "ע' מיהו עיין לקמן ע ב

 .ע בזה"ויל. העירוב בכך
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עם  מעשרה תנאים שהתנה יהושעאחד 

שיהיו מרעים את  ,ישראל בכניסתם לארץ

כל רשאי שיהא כלומר  ,בהמותיהם בחורשות

, לרעות ביער של חברובהמותיו להוליך אדם 

שאין היער עומד משום , ולא יקפיד בעל היער

  .לקצירת העשבים הגדלים בו

  

  ארבעה דברים פטרו במחנה

מחנה היוצאת למלחמה הקלו עליהם בכמה 

 ,לשון הברייתא הוא[. דברים משאר בני אדם

והכוונה לכל , "מחנה היוצאת למלחמת הרשות"

ארץ המלחמות חוץ ממלחמת יהושע לכיבוש ה

  ].ומלחמת עמלק
  

  .מביאים עצים מכל מקום. א

כלומר מותרים להביא עצים לחים ויבשים 

כי הפקירו [, ואין בכך משום גזל, מאשר ימצאו

ד "והפקר בי, ד את העצים שימצאו"להם בי

  ].הפקר

לחים ] מיני קוצים[=ואמנם היזמי והיגי 

מותרים גם לשאר בני אדם , ומחוברים

כי דבר , ין בכך גזלוא, להביא מאשר ימצאו

עם מעשרה תנאים שהתנה יהושע זה הוא 

  . ישראל כשנכנסו לארץ

התירו להביא , ולמחנה היוצאת למלחמה

נ התירו להם להביא "א. אפילו שאר עצים

 םתלשום הבעלים לצרכש[תלושים אפילו 

נ התירו להם להביא אפילו "א .]להיסק

  .יבשים
  

  .פטורים מרחיצת ידים. ב

ריכים ליטול ידיהם קודם אינם צ, כלומר

מנטילת מים שדווקא , וביאר אביי. הסעודה

אבל , הם פטוריםראשונים שקודם הסעודה 

בנטילת מים אחרונים שאחר הסעודה הם 

כי מים אחרונים הם חובה כפי , חייבים

  .י להלן"שיתבאר בעזה
  

  .מותרים לאכול דמאי. ג

כלומר בני מחנה מותרים לאכול תבואת 

דין דמאי [. יש ממנה מעשרותדמאי בלא להפר

  ]. י להלן"יתבאר בעזה
  

  .פטורים מלערב עירובי חצירות. ד

והיתה , אם עשו בני המחנה היקף, כלומר

אינם , ויש פתח ביניהם, מחיצה בין אלו לאלו

ומותרים , צריכים לערב עירובי חצירות

  .לטלטל מכאן לכאן

שדווקא , ובבית מדרשו של רבי ינאי אמרו

כי אין בהם , רות פטרו אותםמעירובי חצי

אבל בעירובי תחומין הם , חיוב מהתורה

שכן לדעת רבי חייא היוצא חוץ , חייבים

בשבת לוקה מהתורה כפי שיתבאר  םלתחו

  .י להלן"בעזה

  

. עד כאן הדברים הנזכרים במשנתנו

לדברי רבי יהודה בן ש, בברייתא מבוארו

  .הקלו על המחנה שני דברים נוספים, תימא
  

  .נים בכל מקוםחו. א

אף , כלומר רשאים לחנות בכל מקום שימצאו

כי [, ואין בכך גזל, על פי שאינו מקום הפקר

, לחנות בו שימצאו מקוםד את ה"הפקירו להם בי

  ].ד הפקר"והפקר בי
  

  .במקום שנהרגו שם נקברים. ב

קנה את , אם נהרג אחד מבני המחנה, כלומר

אפילו אם המקום , מקום מיתתו להיקבר בו

כי [, ואין בכך משום גזל, שייך לאדם אחר

והפקר , מקום הרוגיהםד את "הפקירו להם בי

  ].ד הפקר"בי

שאין לו יורשים , מת מצווהואמנם 

בכל אופן קנה את מקומו , שיקברוהו

כי דבר , ואפילו אינו הרוג במחנה, להיקבר בו

עם  מעשרה תנאים שהתנה יהושעזה הוא 

ה קונה את שמת מצוו, ישראל כשנכנסו לארץ
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, איזהו מת מצוה, ושנינו בברייתא. [מקומו

 םקורא ואחרים עוני, םכל שאין לו קוברי

  ].אין זה מת מצוה, אותו

גם מי שיש לו , מחנה היוצאת למלחמהבו

קנה , שאינו מת מצווה, יורשים שיקברוהו

  .את מקומו להיקבר בו

  

  מת מצווה שמותר לפנותו

יקבר שמת מצווה קנה את מקומו לה, נתבאר

אם , ברוחב הדרךמת מצווה כשמת אכן . בו

לא יוכלו כהנים ועושי , יקברוהו במקומו

וכשיש בקבורתו , טהרות לעבור באותה דרך

אינו קונה את מקומו , ביטול דרך לרבים

ועל האופן , ומותר לפנותו לצד הדרך, ממש

נאמרו , הזה שמותר לפנותו לצד הדרך

  :הדינים הבאים

מפנה אותו  ,שווים אם שני צידי הדרך. א

  .לאיזה מהם שירצה

שאינה [=אם מצד אחד שדה בור אולם . ב

מפנה  ,]חרושה[=ומצד שני שדה ניר  ,]עבודה

  .את המת לשדה בור

ומצד  ,]חרושה[=מצד אחד שדה ניר ואם . ג

  .מפנה את המת לשדה ניר ,שני שדה זרועה

  

  מים אחרונים חובה

 ,מים אחרונים ,נתבאר שלדברי אביי

  . הם חובה ,לים בסוף הסעודהשנוט

שהסיבה לכך היא , וביאר רב חייא בר אשי

על כל אכילתך אכול , שאמרו חכמיםמשום 

מלח שלו נתערב במלח שמא יש לחוש ו, מלח

יגע ו, שהוא מעוור את העיניים, סדומית

   .ויתעוור, בעיניו אחר שנגע במלח

, אף שאין המלח הזה מצוי הרבה, ולפיכך

מאחר , מכל מקום, ורבכ אחד אלא קורט

חובה ליטול את , שיש כאן חשש עיוורון

  .הידים אחר הסעודה
  

כי אין  ,שעכשיו לא נהגו במים אחרונים ,'וכתבו התוס

נ לפי שאין אנו רגילים "א .מלח סדומית מצוי בינינו

  .לטבל אצבעותינו במלח אחר אכילה

  

  המודד מלח

שמאחר שאמרו חכמים לאכול מלח , נתבאר

חששו שמא נתערב בו מלח , האחר האכיל

ולכן חייבו , סדומית המעוור את העינים

  .לרחוץ ידים אחר האכילה

אם בשביל חשש זה אמרו , ולדעת רב אשי

שזה המודד כל שכן , שחובה ליטול ידים

יש לו לחוש שמא נתערב מלח סדומית , מלח

  .חובה עליו לרחוץ ידיוו, במדידתו

  

  הדמאי

, ה דמאיתבואה הנלקחת מעם הארץ קרוי

שכן אף  ,]"זה מהו"כלומר  "דא מאי"לשון ספק [

, על פי שרוב עמי הארץ מעשרים תבואותיהם

והם , הרבה יש שאינם מעשרים כראוי

שיש באכילתה [, מפרישים רק תרומה גדולה

וניתן לתת חיטה אחת לצאת ידי  ,עונש מיתה

שהלוקח , לכן אמרו חכמיםו ,]התרומה הזו

עד , אכול ממנהאסור ל, תבואה מעם הארץ

חוץ [שיפריש ממנה שאר מעשרות 

ומעשר ראשון ומעשר עני מעכב [, ]מתרומה

שכן הם מותרים  ,כשאר חולין שלו ,לעצמו

נתינה ללוי  ןואין בהם אלא די ,לאכילה כחולין

המוציא  ,ומאחר שספק אם הם מעשרות ,ולעני

אבל תרומת מעשר ומעשר  ,מחבירו עליו הראיה

כי התרומה אסורה  ,ן שלולא יערב בחולי ,שני

  ].ומעשר שני אסור לאונן ולטמא ,לזרים ולטמאים

מאחר שחיוב הפרשת מעשרות מהדמאי אכן 

, יש מקומות שהקלו, אינו אלא חומרא

בלא להפריש ממנו , והתירו להאכיל דמאי

  .מעשרות
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  .עניים. א

מאחר שתקנת דמאי היא חומרא דרבנן 

ם התירו חכמים להאכיל את העניי, בעלמא

  .שבכך יהיה להם יותר, דמאי
  

  .אכסניא של מלך. ב

שהמלך מטיל על בני העיר , חיל של מלך

מותר להאכיל , לזונם בשובם ממלחמתם

והסיבה , אף על פי שהם ישראלים, אותם דמאי

הרי הם , כי מאחר שאינם במקומם, לכך

  .כעניים

שאותו התירו , מ שדין זה אמור לעניין חיל של נוכרים"וי

אבל טבל , שהוא ספק טבל, ודווקא דמאי, דמאילהאכיל 

נמצא שפורעים חובם בממון , כי אם יעשו כן, לא, גמור

  .של כהן
  

שבית שמאי חולקים על , ואמר רב הונא

שאפילו עניים , ואומרים, היתרים אלו

אם תמצא  ,ולפיכך, ואכסניא אין מאכלים דמאי

שאין מאכילים עניים  ,שבה מבואר ,איזו ברייתא

  .ואינה הלכה ,דע שהיא כבית שמאי ,יא דמאיואכסנ

  

  מלקות על יציאה חוץ לתחום

לוקין על עירובי תחומין דבר  ,רבי חייאלדעת 

האיסור לצאת בשבת חוץ , כלומר, תורה

ַאל ֵיֵצא "שנאמר , לתחום הוא איסור תורה

, )ט"ז כ"שמות ט(" ַהְּׁשִביִעי ִאיׁש ִמְּמֹקמוֹ ַּבּיוֹם

לוקה , תחום בלא לערבהיוצא חוץ ל, ולפיכך

  .על כך כמי שעבר על שאר איסורי תורה
  

, כי לדעתו הכתוב, ורבי יונתן הקשה על כך

מדבר , "ַהְּׁשִביִעי ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמֹקמֹו ַּבּיֹום"

, ד"שיש בו מיתת בי, באיסור הוצאה בשבת

, שכל איסור שיש בו עונש מיתה, וכלל בידינו

בר על הכתוב ואם כן העו, אין לוקים עליו

  .הזה אינו לוקה
  

שמאחר שלא נאמר , ותירץ על כך רב אשי

אלא , "אל יוציא איש ממקומו ביום השביעי"

על , "ַהְּׁשִביִעי ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמֹקמֹו ַּבּיֹום"

כרחך הכתוב מדבר באיסור יציאה חוץ 

  .ולא באיסור הוצאה, לתחום
  

ם הכתוב שנחלקו רבי יונתן ורב אשי א, י"כן פירש רש

  . הזה מדבר באיסור הוצאה או באיסור תחומין

, ולפיכך פירשו, הקשו על כך כמה קושיות' אולם התוס

שלדברי הכל הכתוב הזה מדבר לכל הפחות באיסור 

אל יצא בשבת עם כליו , וכך הוא פשט הכתוב[, הוצאה

ולדעת האומרים , ]שעושין בחול ללקוט את המן כדרך

  . בר גם באיסור תחומיןהוא מד, תחומין דאורייתא

תחומין לדעת האומרים  לואפיש ,סבררבי יונתן ו

כי מהכתוב הזה לומדים  ,אין לוקים על כך ,דאורייתא

  . ד"ימיתת בשיש בו  ,איסור הוצאה גם

אז עיקר  ,"אל יוציא"שאם היה כתוב  ,תירץורב אשי 

ולא היו לקים עליו אפילו , הכתוב היה באיסור הוצאה

עיקרו , "אל יצא" אבל עכשיו שנאמר, יןעל איסור תחומ

לוקין ולכן  ,לאיסור תחומין, בלשון יציאהשל הכתוב 

  .איסור הוצאהשמלמד גם  אף על פיעליו 

  

  "אל"לאו שבמלקות על 

רבי יונתן שאין  תשקושיי, מתחילה הבינו

 ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמֹקמֹו ַּבּיֹום"ללקות על איסור 

דעתו אין לוקים על היא משום של, "ַהְּׁשִביִעי

  ".אל"איסור שנאמר בלשון 

שהרי , דחה זאתרב אחא בר יעקב אולם 

האיסור לשאול בעלי אוב וידעוני נאמר 

ל ָהֹאֹבת ְוֶאל ַאל ִּתְפנּו אֶ ", "אל"בלשון 

והכל מודים  ,)א"ט ל"ויקרא י(" ַהִּיְּדֹעִנים

  .אשהשואל מהם לוקה

  

  מבוי סליק פרק

  

  

  

                                                                                                                                                                        

 ויש לומר .מעשה הוא הא לאו שאין בו ...ואם תאמר  א

אי נמי עקימת שפתיו הוי  .לוקין עליואן דאמר דפריך למ

 ].'תוס[ .מעשה


