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        עו, אעו, אעו, אעו, א .259
ָנה     ִמׁשְ

י ֲחֵצירֹות תֵּ ין ׁשְ ּבֵ    ,ַחּלֹון ׁשֶ
ָעה ָעה ַעל ַאְרּבָ ָרה  ,ַאְרּבָ תֹוְך ֲעׂשָ    .םיִ נַ ְמָעְרִבין ׁשְ  -ּבְ

  ָחד. ְוִאם ָרצּו ְמָעְרִבין ֶא  
ָעה ָעה ַעל ַאְרּבָ חֹות ֵמַאְרּבָ ָרה  ,ּפָ ַנים - אֹו ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ    ,ְמָעְרִבין ׁשְ

  . ְוֵאין ְמָעְרִבין ֶאָחד            
  

ָמָרא              ּגְ

ן ַגְמִליֵאל  ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ ַנן ְסָתָמא כְּ ֵמיּכֹ"ַמר: ּאָ ְד ֵליָמא ּתְ ָלבּוד ּדָ ָעה כְּ חֹות ֵמַאְרּבָ    ?.)(ט" ל ּפָ
  

ַנן,  ַרּבָ יָמא כְּ   ֲאִפיּלּו ּתֵ
ִליגֵ  אן לֹא ּפְ ַנן ֲעֵלּיּה ַעד כָּ א ְלִעְנַין ְלבּוִדין, ּדְ י ַרּבָ ן ַגְמִליֵאל ֶאּלָ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ַרּבָ

ְתָחא יב, ְוִאי לֹא ,ֲאָבל ְלִעְנַין ּפִ ָעה ֲחׁשִ ָעה ַעל ַאְרּבָ א ַאְרּבָ ִאי ִאיכָּ ַנן מֹודּו ּדְ יב ֲאִפיּלּו ַרּבָ    .לֹא ֲחׁשִ
  
  

  רש"י
  מתני' 

. בתוך חלון שבין שתי חצירות
עשרה. מפרש בגמרא שיהא 
קצת הימנו ואפי' משהו בתוך 
עשרה לקרקע: מערבין שנים 
שני עירובין אלו לעצמן ואלו 

   ין זו עם זו:לעצמן ואסור
. עירוב ואם רצו מערבין אחד

אחד שיתנו אלו עירובן באחרת 
   ויערבו עמהן ויהיו כאחד:

. לאו פתח הוי פחות מארבע
למעלה מעשרה נמי דאילו כל 
הכותל אינו גבוה יותר הוי 
מחיצה מעלייתא הלכך כשאין 
כלום מן החלל בתוך עשרה לאו 
פתח הוא ואין מערבין אחד 

זו דרך ראש ואסורות זו עם 
הכותל ודרך אותו חלון ודרך 

   חורים וסדקים:
  

  גמ' 
. בפירקא קמא רבן שמעון

   בברייתא בגמרא:
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        עו, אעו, אעו, אעו, א .260
ָעה" חֹות ֵמַאְרּבָ ָעה[ ּפָ ָרה  ,ַעל ַאְרּבָ ַנים ְוֵאין ְמָעְרִבין ֶאָחד -אֹו ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ   ].ְמָעְרִבין ׁשְ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

יָון  ָרה" :ָאַמרּדְ כֵּ תֹוְך ֲעׂשָ ָעה ּבְ ָעה ַעל ַאְרּבָ    – "ַאְרּבָ
יָלא ֲאָנא ָיַדְעָנא  ָרה ָפחֹות ֵמ ּדְ ִמּמֵ ָעה ּוְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ   לֹא!  -ַאְרּבָ

  
ַמע ָלן    :ָהא ָקא ַמׁשְ

ָרה,  יּה ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ כּוּלֵ   ַטְעָמא ּדְ
ָרה תֹוְך ֲעׂשָ ַנים,  - ֲאָבל ִמְקָצתֹו ּבְ   ְמָעְרִבין ׁשְ

  ְוִאם ָרצּו ְמָעְרִבין ֶאָחד.               
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ ֵניָנא ְלָהא ּדְ    :ּתָ
ָרה, ּכּולּ " תֹוְך ֲעׂשָ ָרה ּוִמְקָצתֹו ּבְ   ֹו ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ

ָרה  ָרה ּוִמְקָצתֹו ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ תֹוְך ֲעׂשָ ַנים,  -ּכּוּלֹו ּבְ   ְמָעְרִבין ׁשְ
  . "ְוִאם ָרצּו ְמָעְרִבין ֶאָחד    

  
א  ּתָ ָרה"ָהׁשְ תֹוְך ֲעׂשָ ָרה ּוִמְקָצתֹו ּבְ   , "ּכּוּלֹו ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ

ַנִים :ּתָ ָאַמְר    , ְוִאם ָרצּו ְמָעְרִבין ֶאָחד" ,"ְמָעְרִבין ׁשְ
ָרה" ָרה ּוִמְקָצתֹו ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ תֹוְך ֲעׂשָ ֲעָיא "ּכּוּלֹו ּבְ    ?!ִמיּבָ
  
  . 'זֹו ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר זֹו ָקָתֵני'

  
  

  רש"י
הא קמשמע לן טעמא דכוליה  

. דאי מרישא למעלה מי' כו'
   הוה אמינא כולו בתוך י' בעינן:

   . אפילו משהו:ומקצתו
  



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

         
5

        בבבב- - - - עו, אעו, אעו, אעו, א .261
י רָאַמ    : יֹוָחָנן ַרּבִ

   :ַחּלֹון ָעגֹול
ֶהי ֵהא ּבְ ּיְ ָעה ְטָפִחים, ָצִריְך ׁשֶ ִרים וַאְרּבָ פֹו ֶעׂשְ   ּקֵ

ָרה,  תֹוְך ֲעׂשָ הּו ֵמֶהן ּבְ ֶ ַנִים ּוַמׁשּ   ּוׁשְ
ֶעּנוּ  ִאם ְיַרּבְ ָרה.  ,ׁשֶ תֹוְך ֲעׂשָ הּו ּבְ ֶ   ִנְמָצא ַמׁשּ

  
ֵדי: ּכֹ  רֹוְחּבֹו ֶטַפח, ִמכְּ ה ְטָפִחים ֵיׁש ּבֹו ּבְ לׁשָ פֹו ׁשְ ֶהיּקֵ ׁש ּבְ ּיֵ   ל ׁשֶ

ְתֵריַסר    !אַסְגיָ  –ּבִ
  

ִעיּגּוָלא,    עו,ב י ּבְ   ָהֵני ִמיּלֵ
ִריּבּוָעא  ֵעיַנן ְטֵפי.  -ֲאָבל ּבְ   ּבָ

  
ע ָיֵתר ַעל ָהִעּגּול ה ְמרּוּבָ ּמָ ֵדי כַּ    ?ִמכְּ

  ְרִביַע, 
יְתַסר  ׁשִ    !ַסְגָיא -ּבְ

  
ָנֵפיק ִמּגֹו ִריּבּוָעא.  ִעיּגּוָלא ּדְ י ּבְ   ָהֵני ִמיּלֵ

ָנֵפיק ִמגּ  ֵעיַנן ְטֵפי. ֲאָבל ִריּבּוָעא ּדְ   ֹו ִעיּגּוָלא, ּבָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ַקְרָנָתא א ּדְ ּום מֹוְרׁשָ    .ִמׁשּ
  

ִריּבּוָעא  ל ַאְמָתא ּבְ ִדי כָּ ֲאַלְכסֹוָנא -ִמכְּ י ּבְ    ,ַאְמָתא ּוְתֵרי חּוְמׁשֵ
י  יְבַסר ְנֵכי חּוְמׁשֵ ׁשִ    !ַסְגָיא -ּבְ

  
י יֵני  ַרּבִ ּיָ י ּדַ   י, ֵקיָסִר ּדְ יֹוָחָנן ָאַמר כִּ

ֵקיָסִרי ַנן ּדְ ַרּבָ    ,ְוָאְמִרי ָלּה כְּ
ָאְמֵר    ִעיּגּוָלא ִמּגֹו ִריּבּוָעא ִריְבָעא, :יּדְ

א.  ְלּגָ   ִריּבּוָעא ִמּגֹו ִעיּגּוָלא ּפַ
  
  

  רש"י
צריך שיהא בהיקפו עשרים 

צית . דבלאו הכי לא מוארבעה
למינקט בגוויה חלון מרובע ד' 
על ד' כל חלון עגול בתחתית 
אמצעיתו נמוך ומאמצעיתו 
לכאן ולכאן הוה מגביה והולך 
וצריך לזה שיהו שני טפחים 
ומשהו אורך מהקיפו בתוך י' 
מאמצעו לכאן טפח ומאמצעו 
לכאן טפח ועוד משהו משום 
דכי מרבעינן ליה מדלינן ליה 

קף מיניה שני טפחים מן ההי
עגול שבין קרן לקרן לכל צד 
דסתמינן להו ומוקמינן לה 
אריבועתא ונמצא אותו משהו 
הנשאר בסוף י' על פני רוחב 
החלון כדאמר לקמן רבועא מגו 
עגולא פלגא בעית לדלויי כלומר 
חצי מדה הנותרת בריבוע ריבה 
העגול עליו והיקף המרובע ט''ז 
נמצא העגול רבה עליו ח' הרי ב' 

  צד:טפחים לכל 
. כדת רוחב הני מילי בעגולא

דבר עגול הוי טפח ודת רוחב 
עגול אין רחבו אלא באמצעו 
ואנן רוחב ד' כדת מרובע בעינן 

  שרחב בדפנותיו כמדת אמצעו:
. היקף סגיא ד' היקף בשיתסר 

   לכל רוח דמרובע:
. דסגי באטפויי ריבעא ה''מ

למיהוי שיתסר בעגולא דנפיק 
ע ד' מגו ריבועא כגון חלון מרוב

על ד' הקיפו שיתסר ואי מעגלת 
מגואי דאין רוחב ד' אלא 
באמצעו אית ליה היקפא 

  תריסר וטפי עליה מרובע רביע:
. הכא דבעית למינקט ריבוע אבל

ד' על ד' והיקפה שיתסר ד' לכל 
רוח בגו עיגולא לבד מאי 
דמדלית מעגולא בעי היקפא 
טפי כדי למנקט בגוויה מורשי 

   אלכסונן:דריבועא דהוי ד' הן ו
. וסגי ליה מכדי כל אמתא כו'

להאי עגולא בפותיא דד' טפחים 
ואלכסונ' בעיגולא וכל דבר עגול 
שוה מדת אלכסונו למדת 
אמצעו דהא אין לו זויות כמה 
בעי למיהוי פותיה ד' ותמני 
חומשי דהוו להו חמשה ותלת 
חומשי וכי מקפת לעיגולא דהאי 
שיעורא כמה הוה היקפא 

תשעה חומשי חמיסר פושכי ו
   דהוה להו שיבסר נכי חומשא:

. בעי ריבוע מגו עיגולא פלגא
למשקל מיניה פלגא דהאי 
שיעורא דפייש דהיינו תילתא 
דמעיקרא דהוו להו תמניא 
מכ''ד ופשו להו שיתסר דסבירא 

   להו דכל אלכסונא הכי הוי:
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        עו, בעו, בעו, בעו, ב .262
ָעה" ָעה ַעל ַאְרּבָ חֹות ֵמַאְרּבָ ָרה [ ּפָ ַנים - אֹו ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ   ]."ְוֵאין ְמָעְרִבין ֶאָחד ,ְמָעְרִבין ׁשְ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
א נּו ֶאּלָ י ֲחֵצירֹות,  לֹא ׁשָ ּתֵ ין ׁשְ ּבֵ   ַחּלֹון ׁשֶ

ים ֵני ָבּתִ ין ׁשְ ּבֵ ָרה ַנִמי ,ֲאָבל ַחּלֹון ׁשֶ    ,ֲאִפיּלּו ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ
  ִאם ָרצּו ְלָעֵרב ְמָעְרִבין ֶאָחד. 

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
ְמֵלי ָדֵמי.  ַמאן ּדִ יָתא כְּ   ּבֵ

  
  : ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבא ֵאיִתיֵביּה 

י ֲחֵצירֹות, " תֵּ ין ׁשְ ּבֵ   ֶאָחד ִלי, ַחּלֹון ׁשֶ
ים,  ֵני ָבתִּ ין ׁשְ ּבֵ   ְוֶאָחד ִלי ַחּלֹון ׁשֶ

י ֲעִלּיֹות,  תֵּ ין ׁשְ ּבֵ   ְוֶאָחד ִלי ַחּלֹון ׁשֶ
ין,  ֵני ַגּגִ ין ׁשְ ּבֵ   ְוֶאָחד ִלי ַחּלֹון ׁשֶ
ֵני ֲחָדִר  ין ׁשְ ּבֵ    ,יםְוֶאָחד ִלי ַחּלֹון ׁשֶ

ָרה תֹוְך ֲעׂשָ ָעה ּבְ ָעה ַעל ַאְרּבָ ן ַאְרּבָ    !"ּכּוּלָ
  

ְרּגּוָמא    .ֲחֵצירֹותַא ּתַ
  

   !ָקָתֵני "ֶאָחד ִלי"ְוָהא 
  

ְרּגּוָמא  ָעה. ַא ּתַ ָעה ַעל ַאְרּבָ   ַאְרּבָ
  
  

ָעא ִמיֵניּה  י ּבְ א ַרּבִ   : ַרב ַנְחָמןֵמ  ַאּבָ
יה ִית ַלֲעִלּיָ תּוַח ִמן ּבַ    ,לּול ַהּפָ

ירוֹ  ָצִריךְ  ם ָקבּוַע ְלַהּתִ ירֹו?  ?סּוּלָ ם ָקבּוַע ְלַהּתִ   אֹו ֵאין ָצִריְך סּוּלָ
  

ֵמי ָמֵליא ּדָ ַמאן ּדְ יָתא כְּ י ָאְמִריַנן ּבֵ י ,כִּ ד, ֲאָבל ּבָ  :ָהֵני ִמיּלֵ   לֹא,  -ע ַצ ְמ ֶא ִמן ַהּצַ
ָנא יְלָמא לֹא ׁשְ    ?אֹו ּדִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 
  ֵאינֹו ָצִריְך. 

  
ּה  ם ָקבּוַע הּוא ָסבּור ִמיּנָ   ֵאינֹו ָצִריְך, ּדְ : סּוּלָ

ם ֲעַראי    ָצִריְך.  -ָהא סּוּלָ
  

   :ִאְתַמר
ר ַמְניּוִמיָאַמר    : ַרב ַנְחָמןָאַמר  ַרב יֹוֵסף ּבַ

ם ָקבּוַע  ם ֲאַרִעי  ,ֶאָחד סּוּלָ   .ֵאינֹו ָצִריךְ  -ְוֶאָחד סּוּלָ
  
  
  

  רש"י
  . דבעי' תוך עשרה:ל''ש

. ואליבא דרבנן שבין שני גגין
כשם שדיורין  דאמרי לקמן

חלוקין למטה כך חלוקין 
למעלה דלא מצי לטלטל מגג זה 

   לאידך בלא עירוב:
. להאי בתוך עשרה תרגמא

   דקתני משום חצירות:
. אלמא כולן והא אחד לי קתני

   שוין:
. לאחד לי דמשמע דכולן תרגמא

   שוין אארבעה על ארבעה:
   . של שני בני אדם:בית ועלייה

ליה . ארובה בקרקעית העלול
והעליה גבוה מקרקע הבית מי 
אמרי' ביתא כמאן דמלי דמי 
והוי כמאן דלא גבוה עשרה ואין 
צריך סולם קבוע להיות שם 
במקום הפתח להתירן לערב זה 
עם זה או לא אמרינן כמאן 
דמלי ובעי סולם למיהוי כפתח 
ביניהן כדאמרי' בכיצד מעברין 
(לעיל נט:): סולם תורת פתח 

  ון שבכותל:. בחלמן הצד עליו:
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ָנה              ִמׁשְ

תֵּ  ין ׁשְ ּבֵ ַנִים, ְוֵאין ְמָעְרִבין ֶאָחד. ּכֹוֶתל ׁשֶ ָעה ְמָעְרִבין ׁשְ ָרה ְורֹוַחב ַאְרּבָ בֹוהַּ ֲעׂשָ   י ֲחֵצירֹות, ּגָ
  

ירֹות ראׁשֹו ּפֵ    :ָהיּו ּבְ
אן ואֹוְכִלין,    ֵאּלּו עֹוִלין ִמּכָ

אן ְואֹוְכִלין,    ְוֵאּלּו עֹוִלין ִמּכָ
ן.  לֹא יֹוִרידּו ְלַמטָּ   ּוִבְלַבד ׁשֶ

  

ר ַאּמֹות ִנְפְרָצה ַהּכוֹ  הּוא ּכְ  -ֶתל, ַעד ֶעׂשֶ ַנִים, ְוִאם ָרצּו ְמָעְרִבין ֶאָחד, ׁשֶ ַתחְמָעְרִבין ׁשְ    .ּפֶ
אן  ַנִים ,ְמָעְרִבין ֶאָחד -יֹוֵתר ִמּכָ   .ְוֵאין ְמָעְרִבין ׁשְ

  

ָמָרא              ּגְ

ָעה     ?ַמאי –ֵאין ּבֹו ַאְרּבָ
  

  : ַרבָאַמר 
י ְרׁשּוּיֹות ׁשֹוֶלֶטת ּבוֹ  ּתֵ   , ֲאִויר ׁשְ

  ְולֹא ָיִזיז ּבֹו ֲאִפיּלּו ְמלֹא ִניָמה.  
  

יוְ    עז,א   ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ
אן ְואֹוְכִלין,    ֵאּלּו, ַמֲעִלין ִמכָּ
אן ְואֹוְכִלין.    ְוֵאּלּו ַמֲעִלין ִמכָּ

  
ַנן    :ּתָ

אן ְואֹוְכִלין, "   ֵאּלּו עֹוִלין ִמּכָ
אן ְואֹוְכִלין   . "ְוֵאּלּו עֹוִלין ִמּכָ

  ִאין,  - "עֹוִלין"
   !לֹא –ַמֲעִלין 

  
   :ָהִכי ָקָאַמר

ָעה,  ָעה ַעל ַאְרּבָ   ֵיׁש ּבֹו ַאְרּבָ
  . לֹא -ין, ַמֲעִלין ִא  -עֹוִלין 

ָעה  ָעה ַעל ַאְרּבָ    .ַמֲעִלין ַנִמי -ֵאין ּבֹו ַאְרּבָ
  

יְוָאְזָדא    יֹוָחָנן ְלַטְעֵמיּה,  ַרּבִ
ִכי ֲאָתא  יִמיּדְ יָאַמר  ַרב ּדִ   : ןיֹוָחנָ  ַרּבִ

ָעה  ָעה ַעל ַאְרּבָ ֵאין ּבֹו ַאְרּבָ ים  -ָמקֹום ׁשֶ ר ִלְבֵני ְרׁשּות ָהַרּבִ ף ָעָליו. וְ מּוּתָ ִחיד ְלַכּתֵ   ִלְבֵני ְרׁשּות ַהּיָ
ּלא ַיֲחִליפוּ     .ּוִבְלַבד ׁשֶ

  
יִמי? ּדְ ְוַרב ֵלית ֵליּה    ַרב ּדִ

  
אֹוַרְייָתא ָהִכי ַנִמי ְרׁשּוּיֹות ּדְ    ,ִאי ּבִ

ַנן.  :ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ  ַרּבָ ְרׁשּוּיֹות ּדְ   ּבִ
ל ּתֹוָרה.  ֶ   ַוֲחָכִמים ָעׂשּו ִחּזּוק ְלִדְבֵריֶהם יֹוֵתר ִמׁשּ

  
  

  רש"י
  מתני'

. האי כותל שבין שתי חצירות
דנקט רחב ארבע משום סיפא 
נקט ליה דבעי למיתני היו 
בראשו פירות אלו עולין מכאן 
ואוכלין ובלבד שלא יורידו 
למטה דחשיב רשותא באנפי 
נפשיה ולא מיבטל לא לגבי האי 
ולא לגבי האי אבל לענין מיהוי 
מחיצה בכל דהו פותיא הוי 

   מה ואין מערבין אחד:סתי
   . כדפרישית:ובלבד שלא יורידו

. הוי פירצה והוי להו יותר מכאן
כולהו כדיורי חצר אחת ואם 
עירבה כל אחת לעצמה הוו להו 
כחולקין את עירובן ואוסרין 

   אלו על אלו:
  

  גמ' 
. אויר ב' רשויות שולטות בו

כיון דלא חשיב למיהוי רשות' 
 בטיל לגבי תרוייהו ורשות ב'
החצירות שולטות בו ואוסרין 
זה על זה ואפי' על ראשו אסור 

  לטלטל:
. מחצירן לראשו והוא מעלין

הדין דמורידין דמקום פטור 
   הוא ובטיל לכאן ולכאן להקל:

. רוחב: ועומד מקום שאין בו ד'
בין רה''י לרה''ר ויש לנו היכר 
כגון גבוה מן הארץ ג' ואילו היה 

ו רוחב ד' היה נקרא רשות לעצמ
והויא כרמלית ואסור לכאן 
ולכאן אבל עכשיו נקרא מקום 
פטור ומותר לכאן ולכאן לכתף 

   עליו משאוי שלהן:
. דרבנן היא ובלבד שלא יחליפו

דאילו חיובא ליכא דבעינן 
עקירה מרשות זו והנחה לרשות 
זו והכא עקירה מרה''י גמורה 
והנחה למקום פטור ועקירה 
ממקום פטור והנחה לרה''ר 

   :גמורה
. בתמיה ורב לית ליה דרב דימי

והא מתניתא היא במסכת שבת 
בפ''ק [דף ו.] עומד אדם על 
האסקופה נוטל מעני ונותן לו 
מבעל הבית ונותן לו ובלבד שלא 

   יטול מזה ויתן לזה:
. כגון רשות רשויות דאורייתא

   רבים ויחיד:
. חצירות דרשות יחיד דרבנן

ויחיד הוא ומדרבנן הוא 
  דאסור:
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הָאַמר  ר  ַרּבָ   : ַרב ַנְחָמןָאַמר  1ַרב הּוָנאּבַ

י ֲחֵצירֹות,  ּתֵ ין ׁשְ ּבֵ   ּכֹוֶתל ׁשֶ
ָרה ְטָפִחים בֹוהָּ ֲעׂשָ ֶוה ָלָאֶרץ. ְוִציד ,ִציּדֹו ֶאָחד ּגָ   ֹו ֶאָחד ׁשָ

ֶוה ָלָאֶרץ.  ָ ׁשּ   נֹוְתִנין אֹותֹו, ָלֶזה ׁשֶ
ַנַחת ִמיׁשֹו ּבְ ׁשְ ֲהָוה ֶזה ּתַ ּום ּדַ ה ,ִמׁשּ ָקׁשֶ ִמיׁשֹו ּבְ ׁשְ    .ְוָלֶזה ּתַ

ה כָ וְ  ָקׁשֶ ַנַחת ְוָלֶזה ּבְ ַנַחת.  -ל ָלֶזה ּבְ ִמיׁשֹו ּבְ ׁשְ ּתַ   נֹוְתִנין אֹותֹו ָלֶזה ׁשֶ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר  יְזִביַרב ׁשֵ ָאַמר 
י ֲחֵצירֹות,  ּתֵ ין ׁשְ ּבֵ   ָחִריץ ׁשֶ

ָרה ֶוה ָלָאֶרץ ,ִציּדֹו ֶאָחד ָעמֹוק ֲעׂשָ    .ְוִציּדֹו ֶאָחד ׁשָ
ֶוה ָלָאֶרץ.  ָ ׁשּ   נֹוְתִנין אֹותֹו ָלֶזה ׁשֶ

ָקׁשֶ  ִמיׁשֹו ּבְ ׁשְ ַנַחת, ְוָלֶזה ּתַ ִמיׁשֹו ּבְ ׁשְ ֲהָוה ֵליּה ָלֶזה ּתַ ּום ּדַ   ה. ִמׁשּ
  

   !יּוְצִריכֵ 
י.  י ֱאיָנׁשֵ ְמׁשִ ּתַ ְבגֹוְבָהא ִמׁשְ ּום ּדִ ַמִעיַנן ּכֹוֶתל, ִמׁשּ ִאי ַאׁשְ   ּדְ

עּוְמָקא  י -ֲאָבל ָחִריץ ּבְ י ֱאיָנׁשֵ ְמׁשֵ ּתַ    ,לֹא ִמׁשְ
  ֵאיָמא לֹא. 

ּום  ָחִריץ ִמׁשּ ַמִעיַנן ּבְ א. ּדְ ְוִאי ַאׁשְ ּתָ ִמיׁשְ ׁשְ ִעיָתא ּתַ   לֹא ּבְ
אֲאָבל ּכֹוֶת  ּתָ ִמיׁשְ ׁשְ ְבִעיָתא ּתַ    ,ל ּדִ
   .ֵאיָמא לֹא

   .ְצִריָכא
  
  
  

                                                             
1

  ע"פ מסורת הש"ס 

  ירש"
. כלומר וצידו אחד שוה לארץ

גבוה הוא מן האחת ונמוך הוא 
לחברתה כגון שקרקעיתה של זו 
גבוה. כל כמה דלא גבוה י' קרי 

   ליה שוה לארץ:
. להעלות ולהוריד נותנין אותו

   מעליו וחבירו אסור:
. על פני אורך החצירות חריץ

מבדיל בין זו לזו הוי מחיצה 
   מעלייתא:

ק ממנה . שאינו עמושוה לארץ
   י' כגון שקרקעיתה נמוך:

. משתרי דלדידיה נמי אימא לא
   תשמישו בקשה הוא:

. מה לא בעיתא תשמישתיה
   שמניח בו משתמר:

. שנופלים בעיתא תשמישתיה
   החפצים:
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א ְלַמֲעטֹו. "   ּבָ

ָעה  ִמעּוטֹו ַאְרּבָ ָכל ַהּכֹוֶתל ּכּוּלֹו.  -ִאם ֵיׁש ּבְ ׁש ּבְ ּמֵ תַּ ר ְלִהׁשְ   מּותָּ
יעּוט - ְוִאם ָלאו ֶנֶגד ַהּמִ א ּכְ ׁש ֶאּלָ ּמֵ תַּ    ."ֵאין ִמׁשְ

  
ךְ     ?ַמה ַנְפׁשָ

ׁש  -ֲהִני ִמעּוָטא ִאי ַא  ּמֵ ּתַ יּה ּכֹוֶתל ִליׁשְ כּוּלֵ    !ּבְ
יעּוט ַנִמי  ,ִאי לֹא ַאֲהִני ֶנֶגד ַהּמִ   .לֹא –ֲאִפיּלּו כְּ

  
  : ָרִביָנאָאַמר 

ָעַקר חּוְלָיא ֵמראׁשוֹ  גֹון ׁשֶ    .כְּ
  
  
  

  רש"י
. אכותל קאי וקס''ד בא למעט

שעשה תל עפר למטה בקרקע 
סמוך לכותל או בנה איצטבא 

   או הניח שם פספסים:
. אורך בצד עוטו ד'אם יש במ

משך הכותל הוי כפתח וכיון 
דממנו ולמעלה לא גבוה עשרה 
משתמש בכל הכותל שהרי 
תשמישו בנחת שעולה לו דרך 

   פתחו:
. למיהוי פתחא אי אהני מעוטא

   כוליה שרי:
  . הא בטיל ליה:ואי לא אהני

. לאו מלמטה אמר רבינא
עסקינן דהתם ודאי בציר מד' 

שעקר  לא מהני למידי אלא כגון
חוליא מראשו מגובהו של כותל 
קרי ראשו כדתנן היו בראשו 
פירות הלכך אי הוי מעוטא 
ארבעה אורך הוי פיתחא לכל 
הכותל בציר מהכא פיתחא הוא 
דלא הוי אבל לאשתמושי ביה 
שרי דכיון דלא גבוה י' לא הוי 

  רשותא:
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  : ַרב ְיִחיֵאלָאַמר 

ָפה ֵסֶפל ְמַמֵעט.    כָּ
  

אי ל? ְוַאּמַ יּטָ ָבר ַהּנִ ת הּוא, ּבְ  ּדָ ּבָ ַ   ׁשּ
ת ֵאינֹו ְמַמֵעטוְ  ּבָ ַ ׁשּ ל ּבַ יּטָ   !ָדָבר ַהּנִ
  

ַאְרָעא ,לֹא ֵריּה ּבְ    .ְצִריָכא ְדַחּבְ
  

ַאְרָעא, ַמאי ָהֵוי ֵריּה ּבְ    ?ְוִכי ַחּבְ
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

ִהְטִמיָנּה ּבְ " ה ׁשֶ ּגָ ֶבןּפָ ִהְטִמיָנּה ּבְ וַ  ,תֶּ ָחִלים, ֲחָרָרה ׁשֶ   ּגֶ
ה ֶלת ּבְ  -ִמְקָצָתּה  ִאם ְמגּוּלָ תִנטֶּ ּבָ ַ   !"ׁשּ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ִאית ֵליּה אֹוְגַנִיים    .ּדְ

  
  ְוִכי ִאית ֵליּה אֹוְגַנִיים, ַמאי ָהֵוי? 

   :ְוָהְתַנן
ֶפן, וּ ַהּטֹוֵמן ֶלֶפת " ַחת ַהּגֶ   ְצנֹון תַּ

ְזַמן   עז,ב ין ^ ּבִ ְקָצת ָעִלין ְמגּוּלִ ּמִ ׁש  -ׁשֶ   , ֵאינֹו חֹוׁשֵ
ְלַאִים,  ּום ּכִ   לֹא ִמׁשּ
ר,  ּום ַמֲעׂשֵ   ְולֹא ִמׁשּ

ִביִעית,  ּום ׁשְ   ְולֹא ִמׁשּ
ִלין ּבְ  תְוִניטָּ ּבָ ַ    !(כלאים א, ט) "ׁשּ

  
ָבֵעי ָמָרא ַוֲחִציָנא.  ,לֹא   ְצִריָכא ּדְ

  
  
  

  רש"י
. סמוך לכותל ומיעט כפה ספל

גובהו מעשרה כל הני מיעוטי 
דליכא י' מראשו לראש  כגון

   הכותל:
. אכתי ניטל בשבת מאי הוי

   הוא:
. תאנה בוסר שטומנין פגה

אותה בתבן להתבשל ותבן 
מוקצה הוא ואסור לטלטלו כגון 

   שהקצהו ללבון לבנים:
. אתמול וחררה שהטמינה

בגחלים ועכשיו כבו ומ''מ 
מוקצין הן אבל לא כבו לא 
דמתוך שנהפכים מכבה את 

עיר את התחתונות ומב
העליונות כדאמרינן בכריתות 

   (דף כ.):
. כעין ספלים דאית להו אוגניים

שלנו דעכשיו עפר מונח עליהן 
והוי מזיז עפר ממקומו ודומה 

   לחופר:
  . להצניע:הטומן

. משום שבת מקצת עלין מגולין
נקט ליה דבעי למיתני ניטלין 
בשבת שנוטלן ואוחזן בעלין 

   שלהן:
   הכרם:. משום כלאי אינו חושש

. אם שנה ולא משום שביעית
   שביעית היא:

. לשמא נשרש ולא משום מעשר
וניתוסף ואם היה חושש למעשר 
צריך לעשר את תוספתו ליכא 

   למיחש להכי דלא נשרש:
   } :מכוש. פושייר {מרא

מעצד . דולדוייר''א {חצינא
  } :(מעין גרזן)
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ְצִרי  ם ַהּמִ    .ֵאינֹו ְמַמֵעט - סּוּלָ

  ְמַמֵעט.  -ַהּצֹוִרי 
  

ֵמי  ְצִריסוּ "ֵהיֵכי ּדָ ם ַהּמִ   ? "ּלָ
  

ֵבי  יָאְמֵרי ּדְ אי ַרּבִ   : ַיּנַ
ָעה ֲחָווִקים.ּכֹ  ֵאין לֹו ַאְרּבָ   ל ׁשֶ
   

ֵריּה ָאַמר ֵליּה  ילְ  ָרָבאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ
ְצִרי"ּדְ ַמאי ַטְעָמא  ם ַהּמִ   לֹא ְמַמֵעט? ּדְ  "סּוּלָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ִמיַע ָלְך ָהא  אַרב ַאָח ָאַמר ּדְ לֹא ׁשְ ר ַאּדָ   : ַרבָאַמר  ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר  א ּבַ
ל ּבְ  יּטָ ּנִ ָבר ׁשֶ ֲהָוה ֵליּה ּדָ ּום ּדַ תִמׁשּ ּבָ ַ    ,ׁשּ

ל ּבְ  יּטָ ּנִ ָבר ׁשֶ ת ֵאינֹו ְמַמֵעטְוָכל ּדָ ּבָ ַ   .ׁשּ
  

  ִאי ָהִכי ֲאִפיּלּו צֹוִרי ַנִמי! 
  

  ָהָתם ּכֹוְבּדֹו קֹוְבעֹו. 
  
  

  רש"י
. הואיל וקטן הוא סולם המצרי

   ו ממעט:ונוח ליטלו משם אינ
מדרגות . אישקלוניי''ש {חווקין

   :}של סולם
. ומתוך שהוא כבד כובדו קובעו

אין נוטלין אותו משם ולא 
משום איסור אלא משום שקשה 

   ליטלו:
. בחצר זו סולם רחב ד' מכאן

וכן בזו ובהן עולין ויורדין מזו 
   לזו:
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ֵייָאַמר     :ַאּבַ

י ֲחֵצירֹות ּתֵ ין ׁשְ ּבֵ ָרה ְטָפִחים,  ,ּכֹוֶתל ׁשֶ בֹוהַּ ֲעׂשָ   ּגָ
אן.  ָעה ִמכָּ ם ָרָחב ַאְרּבָ אן ְוסּוּלָ ָעה ִמכָּ ם ָרָחב ַאְרּבָ יַח סּוּלָ   ְוִהּנִ

ה ְטָפִחיםְוֵאין ּבֵ  לׁשָ   ְמַמֵעט.  - ין ֶזה ָלֶזה ׁשְ
ה  לׁשָ   ֵאינֹו ְמַמֵעט.  -ׁשְ

  
א ,ְולֹא ָאַמַרן ָעהּדְ  :ֶאּלָ    ,לֹא ָהֵוי ּכֹוֶתל ַאְרּבָ

ָעה    ֲאִפיּלּו מּוְפָלג טּוָבא, ַנִמי.  -ֲאָבל ָהֵוי ּכֹוֶתל ַאְרּבָ
  

ֵייָאַמר  ר ַאּבַ יָבי ּבַ   : ַרב ּבֵ
א,  ב ִאיְצַטּבָ א ַעל ּגַ ָנה ִאיְצַטּבָ   ּבָ

ָעה  ְחּתֹוָנה ַאְרּבָ א ַהּתַ ִאיְצַטּבָ   ְמַמֵעט.  –ִאם ֵיׁש ּבַ
  

   ,ִאי ַנִמי
ה  ֵאין לׁשָ ין ֶזה ָלֶזה ׁשְ ָעה, ְוֵאין ּבֵ ֶעְליֹוָנה ַאְרּבָ ָעה, ְוֵיׁש ּבַ ְחּתֹוָנה ַאְרּבָ ּתַ   ְמַמֵעט.  -ּבַ

  
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןְוָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

ִליבֹוָתיו ּפֹוְרחֹות, ְ ׁשּ ם ׁשֶ    סּוּלָ
ָעה  ְחּתֹוָנה ַאְרּבָ ִליָבה ַהּתַ ְ ׂשּ   ְמַמֵעט.  -ִאם ֵיׁש ּבַ

   ,ִאי ַנִמי
ָעה ְחּתֹוָנה ַאְרּבָ ִליָבה ַהּתַ ְ ׂשּ ה  ,ֵאין ּבַ לׁשָ ין ֶזה ָלֶזה ׁשְ ָעה, ְוֵאין ּבֵ ִליָבה ָהֶעְליֹוָנה ַאְרּבָ ְ ׂשּ   ְמַמֵעט.  -ְוֵיׁש ּבַ

  
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןְוָאַמר  ה ּבַ   :  ַרּבָ

ָעה ַעל ַאְרּבָ   עח,א  םִזיז ַהּיֹוֵצא ִמן ַהּכֹוֶתל ַאְרּבָ יַח ָעָליו סּוּלָ ל ֶשהּוא  ָעה, ְוִהּנִ   ִמיֲעטֹו.  -כָּ
  

אֹוְתֵביּה ֲעֵליּה,  א ּדְ   ְולֹא ָאַמַרן ֶאּלָ
ֲהֵדיּה    ַאְרוּוֵחי ַאְרָוֵחיּה.  -ֲאָבל אֹוְתֵביּה ּבַ

  
  

ר ֲאבּוּה ָאַמר  ַרב ַנְחָמןְוָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
ר ָצִריְך ִזיז ֶאָחד ְלַהּתִ  ָעה ָעׂשָ ׁשְ   ירֹו. ּכֹוֶתל ּתִ

ִרים  ירֹו.  -ּכֹוֶתל ֶעׂשְ ֵני ִזיִזים ְלַהּתִ   ָצִריְך ׁשְ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ֶהֱעִמיָדן  ֶנֶגד ֶזהְוהּוא ׁשֶ ּלא כְּ   . ֶזה ׁשֶ

  
  
  
  

  רש"י
. כלומר אפי' אינן ואין בין זה לזה ג'

ה אבל אין מרוחקין מכוונין זה כנגד ז
זה מכנגד זה ג' הוו כמכוונין והוי פתח 
ואם רצו מערבין אחד אבל מרוחקין 
   זה מכנגד זה ג' טפחים לאו פתח הוא:

. אלא בכותל צר שאין נוח ולא אמרן
   להלך עליו:

. יש ברוחבו ד' אפילו מופלג טובא אבל
שהרי עולה לראשו ומהלך בראשו עד 

   שמגיע לסולם חבירו:
   . של עץ:יצטבאבנה א

. סמוך לכותל ויש על גבי האיצטבא
אויר מפסיק בין זו לזו שהיה לעליונה 

   רגלים:
. בתחתונה אורך ד' ובה אם יש

   נתמעט גובהו של כותל מי':
   . דל עליונה מהכא:ממעט

אי נמי אין בה ד' ויש בעליונה ד' ואין 
. חשבינן להו כחד ואע''פ בין זה לזה ג'

למטה הואיל שהמיעוט הזה קצר מ
ומתמלא שיעורו מלמעלה שפיר דמי 
אבל יש ביניהן שלשה תרי נינהו 

  ומיעוט באויר לאו שמיה מיעוט:
. שליבות חוקין ששליבותיו פורחות

} בלע''ז מדרגות של סולםשקלוני''ש {
 מדרגות שלנו שקורין גרדי''ץ {

} קרי ליה נמי סולם דרגות, מדרגות
א וסולם שאינו עשוי כעין מדריגה אל

כעין שליבות שלנו שיש אויר בין 
חווקיהן והיינו פורחות שפורחות זו 

   על זו וזקפו אצל הכותל:
. אם יש בשליבה התחתונה ארבעה

   ובה נתמעט הכותל מעשרה ממעט:
. כדפרישית גבי איצטבא אי נמי כו'

ושליבה תחתונה נמי כשאין מובדלת 
  מן הקרקע שלשה קאמר:

. זיז היוצא מן הכותל ד' על ד'
   טפחים:

. אפילו והניח עליו סולם כל שהוא
אין ברחבו ד' והעמידו בקרקע וסמך 
ראשו בזיז הוי כחד מיעוטא והרי 
בעליון ארבעה וכגון שאין חווקי 

   הסולם מרוחקין שלשה:
. סמך ולא אמרן אלא דאותביה עליה

   ראשו עליו כדפרישית:
. אצלו וראשו אבל אותביה בהדיה

   נסמך לכותל:
. לזיז ולא הוי האי רוחיהארווחי א

סולם מתחתיו דרגא לזיז ואין כאן 
מיעוט שהוא מובדל מן הקרקע 

   הרבה:
. בסולם כל צריך זיז אחד להתירו

שהוא והזיז יוצא באמצעיתו שאינו 
גבוה עשרה לא ממנו ולמטה ולא 

   ממנו ולמעלה:
. אחד קודם עשרה צריך שני זיזין

תחתונים ואחד למעלה הימנו בתוך 
עליונים דאי הוה גבוה עשרה עשרה 

לא הוה סגי ליה בסולם כל שהוא 
מידי דהוה אכותל: זה שלא כנגד זה 

  שיוכל לקבוע סולם שני מזה לזה:
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  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ָרה בֹוהַּ ֲעׂשָ ים, ּגָ ְרׁשּות ָהַרּבִ ָעה, ְוָנַעץ ּבֹו ָיֵתד כָּ  ,ַעּמּוד ּבִ   ִמיֲעטֹו.  - ל ֶשהּוא ְוָרָחב ַאְרּבָ
  

ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
הּוְב  לׁשָ בֹוהַּ ׁשְ   . ּגָ
  

ֵיי ְרַוְויהוּ ְדָאְמֵר  ָרָבאוְ  ַאּבַ    :י ּתַ
ה.  לׁשָ בֹוהַּ ׁשְ ֵאין ּגָ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ׁש ֵליּה.  ּמֵ ּתַ   לֹא ִמׁשְ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

בֹוהַּ  ה ֲאִפיּלּו ָיֵתד ּגָ לׁשָ    .ׁשְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

יּה ִמיֵדי.  ר ְדָתֵלי ּבֵ   ֶאְפׁשָ
  

ֵריּה ָאַמר ֵליּה  ילְ  ָרָבאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ
יֵתדֹות ַמהּו?  אֹו ּכּוּלֹו ּבִ   ִמּלְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ִמיַע ָלְך ָהא  י ָאַמרּדְ לֹא ׁשְ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
  ?!ָרהּבֹור ְוחּוְלָייָתּה ִמְצָטֵרף ַלֲעׂשָ 

  
אי ׁש ֵליּה  ?ְוַאּמַ ּמֵ ּתַ    !ָהא לֹא ִמׁשְ

א ַמאי ִאית ָלְך ְלֵמיַמר ַמַנח ִמיּדִ  ?ֶאּלָ ׁש, ּדְ ּמֵ ּתַ   י ּוִמׁשְ
ַמַנח ִמיּדִ  ׁש. ָהָכא ַנִמי ּדְ ּמֵ ּתַ   י ּוִמׁשְ

  
  
  

  רש"י
עמוד גבוה עשרה ברה''ר ורחב 

. רה''י הוא והנוטל ממנו ד'
והנותן על גביו חייב ואם נעץ 
בראשו יתד כל שהוא מיעטו 
לרחבו מארבעה וביטלו מתורת 

   ''י:רה
יתד [לסגירת . קבילי''א {יתד

דלת: משיכת היתד מפילה 
סליל, המושך בחוט את 

   } בלע''ז:הבריח]
. אבל אם ובגבוה היתד שלשה

אינו גבוה שלשה כגגה דעמוד 
   חשיב ולא ממעט:

. וכיון אפשר דתלי ביה מידי
דחזי לתשמישתיה דעמוד מיניה 

   חשיב ולא ממעט:
. לדידך מלאו כולו ביתדות

ת (חד) חד תשמישתיה דאמר
הוא ולא ממעט יתדות טובא 
מאי מי אמרינן כיון דלא 
משתמש בהאי רוחב לאו רוחב 

   הוא:
. קרקע שניטלה בור וחולייתה

מחפירת הבור והקיפו בו פי 
   הבור סביב:

. להשלים עשרה מצטרפת
לעומק הבור לשוויה רה''י וה''ה 
נמי דחלל הבור ועובי היקף 
 החוליא מצטרפין להשלים
ארבעה לרוחבו לחייב הנוטל 
מעל גב החוליא כלום ואת 
הנותן על גבה כדתנן בהזורק 
[שבת דף צט.] חולית הבור 
והסלע שהן גבוהין עשרה 
ורחבין ארבעה הנוטל מהן 
והנותן על גבן חייב ומההיא 
יליף ר' יוחנן לטעמיה דאמר 
מאי איריא דתני חולית הבור 
והסלע ליתני הבור והסלע אלא 

שמע לן דהבור הא קא מ
וחולייתה מצטרפין לעשרה וכי 
היכי דשמעינן מינה לגובה 
שמעינן מינה נמי דמצטרפין 
לפותיא דהא קתני ורוחבן 
ארבעה והאי דנקט הכא לדר' 
יוחנן ולא נקט מתני' משום 

   דבמתני' לא תני צירוף בהדיא:
. הוי גגה דחוליא רה''י ואמאי

הא לא חזו ארבעה דידיה 
החלל שהוא לתשמישתיה מפני 

   מהן:
אלא מאי אית לך למימר דמנח 

. כגון דף או אבן על פיה מידי
  ומשתמש:
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        עח, אעח, אעח, אעח, א .270
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ָרה  ָעה -ּכֹוֶתל ֲעׂשָ ם ַאְרּבָ ר  ָצִריְך סּוּלָ ירוֹ ָעׂשָ   . ְלַהּתִ
  

  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף
הוּ  ֶ ר ּוַמׁשּ ה ָעׂשָ לׁשָ    .ֲאִפיּלּו ׁשְ

  
ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ

הּו.  ֶ ר ּוַמׁשּ   ֲאִפיּלּו ַאַחד ָעׂשָ
  

ֵריּה  ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   ָאַמר:  ַרב ְיהֹוׁשֻ
הּו.  ֶ ְבָעה ּוַמׁשּ   ֲאִפיּלּו ׁשִ

  
  : ַרבָאַמר 

ם ָזקּוף ְמַמֵעט   ,סּוּלָ
   ., ְולֹא ָיַדְעָנא ַמאי ַטְעָמאָמָראגְּ 
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
ָתא ָהא ִמּלְ א ַטְעָמא ּדְ    ?!ְולֹא ָיַדע ַאּבָ

ֲהָוה ִמיּדִ  אַא י ּדַ י ִאיְצַטּבָ ּבֵ א ַעל ּגַ   .ִאיְצַטּבָ
  
  
  

  רש"י
. שצריך סולם ארבעה עשר

למשוך רגלי הסולם ארבעה מן 
הכותל לפי שאין סולם זקוף נוח 

   לעלות:
. שכשתמשוך אפילו י''ג ומשהו

רגליו מן הכותל ארבעה לא יהא 
ראשו נמוך מן הכותל טפח וכיון 

   הוי טפח לית לן בה: דלא
. שכשתרחיק אחד עשר ומשהו

רגליו ארבעה יהא ראשו מן מן 
הכותל פחות משלשה וכלבוד 

   דמי:
. דס''ל כרב דאמר שבעה ומשהו

לקמן סולם זקוף ממעט ואי 
זקיף ליה מגיע לפחות מג' 

   לראש הכותל:
אמר רב סולם זקוף ממעט 

. שמעתי מרבותי וטעמא גמרא
   ח לעלות:לא ידענא דהא אין נו

מידי דהוה אאיצטבא על גבי 
. שהן מכוונות ואמרן איצטבא

   לעיל דממעטין:
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הָאַמר  יָאַמר  ַרּבָ יא ַרּבִ   : ִחּיָ

ָבֶבל, ֵאי ּבְ ָקִלים ׁשֶ   ֶקַבע.  ןן ְצִריִכינָ ּדְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ן ֵביָדן קֹוַבְעּתָ   .כְּ
  
יָאַמר  ַרב יֹוֵסףוְ  ֲעָיא ַרּבִ   : אֹוׁשַ

ָבֶבל ֵאיָנן ְצִריִכין ֶקַבע.  ּבְ מֹות ׁשֶ   סּוּלָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ן.  ֵביָדן קֹוַבְעּתָ   כְּ
  

ֲאַמר  מֹות"ַמאן ּדַ ָקִלים"סּוּלָ ן ּדְ כֵּ ל ׁשֶ    ., כָּ
ֲאַמר  ָקִלים"ּוַמאן ּדַ מֹות לֹא. , ֲאָב "ּדְ   ל סּוּלָ

  
  

  רש"י
. פיסקי דקלים דקלים שבבבל

של בבל שהניחן סמוך לכותל 
למעטו אין צריך לקובען בקרקע 
ואע''ג דדבר הניטל הוא דתורת 
כלי עליהן דראויין למושב אפ''ה 
כבידן קובען שאין בא אדם 

   מות:ונוטלן וכן סול
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        בבבב- - - - עח, אעח, אעח, אעח, א .272
יּה  ָעא ִמיּנֵ ה:  ַרב יֹוֵסףּבְ   ֵמַרּבָ

ֶאְמַצע, ַמהוּ  ים ּבָ ִ אן, ְוַקׁשּ ם ִמכָּ אן, ְוסּוּלָ ם ִמכָּ   ?סּוּלָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֶהם.  ף ָהֶרֶגל עֹוָלה ּבָ   ֵאין כַּ

  
ֶאְמַצע, ַמהּו?  ם ּבָ אן ְוסּוּלָ ין ִמכָּ ִ אן ְוַקׁשּ ין ִמכָּ ִ   ַקׁשּ

  
  ר ֵליּה: ָאַמ 

ֶהן.  ף ָהֶרֶגל עֹוָלה ּבָ   ֲהֵרי כַּ
   

ה?    עח,ב ַכּמָ ּכֹוֶתל, ּבְ ִלים ּבַ   ָחַקק ְלַהׁשְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָרה.  ֲעׂשָ   ּבַ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ה?  ַכּמָ ּכֹוֶתל, ּבְ   ֲחָקקֹו ּכּוּלֹו ּבַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ְמלֹא קֹוָמתֹו. 

  
ָנא?    ּוַמאי ׁשְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ק ֵליּה ִמְס  -ָהָתם  ּלֵ    ,ּתַ
ק ֵליּה.  -ָהָכא  ּלַ   לֹא ִמְסּתַ

  

  רש"י
. כל שהוא מכאן וסולם סולם

כל שהוא מכאן אצלו ואין 
בשניהן לא בזה שני טפחים ולא 
בזה שני טפחים רוחב וקבע 
קשין של תבואה כעין חווקין 
מזה לזה להשלימן לארבעה 

   מהו:
. בקשים אין כף הרגל עולה

וסתם עליית הרגלים באמצע 
   סולם הוא וזה אין ראוי לכך:

. להשלים אןקשין מכאן ומכ
   רוחבו לארבעה מהו:

. בסולם הרי כף הרגל עולה
וראויין הקשין לאחוז היד בהן 

  ולעלות בסולם:
. סולם צר חקק להשלים בכותל

וחקק בכותל מכאן ומכאן כנגד 
חווקי הסולם להשלים רוחבו 

   בד':
. צריך להשלים הרוחב בכמה

   בגובה הכותל:
. עד עשרה ישלימנו בעשרה

בה עשרה רוחב וכיון דאיכא בגו
ארבעה הוי ביה שיעור פתח 
ואע''ג דגבוה כותל טובא לית לן 

   בה:
. כעין חקק כל הסולם בכותל

שליבות ורחבו במשך הכותל 
   ארבעה:

. גובה צריך לחוק רוחב בכמה
   ארבעה:

. של כותל צריך מלא קומתו
   שיהא משך החווקין ארבעה:

. כי איכא סולם מגיע התם
בו לראש הכותל נוח לעלות 

ומיהו לא חשיב למיהוי פתח 
בציר מרוחב ד' הלכך כי משוי 
ליה רוחב ארבעה בגובה עשרה 
פיתחא הוי אבל הכא אין נוח 

   לעלות כל כך:
  . נוח לעלות לאדם:מסתלק ליה
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        עח, בעח, בעח, בעח, ב .273
ָעא ִמיֵניּה  הֵמ  ַרב יֹוֵסףּבְ   : ַרּבָ

אֹו ָלִאיָלן ם ,ֲעׂשָ   ַמהּו?  -  סּוּלָ
  

י ֵעי ְלַרּבִ יּבָ    ,לג.)-(לב: ּתִ
ַנן ֵעי ְלַרּבָ יּבָ   .ּתִ

  
י" ֵעי ְלַרּבִ יּבָ   ,"ּתִ

ל ּדָ  י ָהָתם: כָּ אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ ְזרּו ָעָליוַעד כָּ בּות לֹא ּגָ ּום ׁשְ    ,ָבר ֶשהּוא ִמׁשּ
ָמׁשֹות,  ְ ין ַהׁשּ י ּבֵ   ָהֵני ִמיּלֵ

י יֹוָמא    לֹא.  -ֲאָבל ּכּוּלֵ
יְלָמא ְרִביַע ֲעֵליּה.  :אֹו ּדִ יְתָחא הּוא, ְוַאְרָיא הּוא ּדִ ַנן ּפִ   ֲאִפיּלּו ְלַרּבָ

  
  

יָרה אֹו ְלֲאׁשֵ ם ,ֲעׂשָ   ַמהּו?  - סּוּלָ
  

ֵע  יּבָ יי לְ ּתִ   , (לא.) ְיהּוָדה ַרּבִ
ַנן ֵעי ְלַרּבָ יּבָ    .ּתִ

  
ֵעי לְ " יּבָ יּתִ    ",ְיהּוָדה ַרּבִ

אן לֹא  י ָאַמרָק ַעד כָּ ִאיּסּוֵרי ֲהָנָאה, ּדְ ְיהּוָדה ָהָתם  ַרּבִ ִית ּבְ ר ִלְקנֹות ּבַ   מּוּתָ
ָבַתר  א ָהָתם, ּדְ ִליְנַטרּדְ ֶאּלָ    .ָקָנה ֵליּה ֵעירּוב לֹא ִניָחא ֵליּה ּדְ

יְלָמא ְרִביַע ֲעֵלּיּה  :אֹו ּדִ יְתָחא הּוא, ְוַאְרָיא ּדִ ַנן ּפִ    .ֲאִפיּלּו ְלַרּבָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ר,  -ִאיָלן    מּוּתָ

יָרה    ֲאסּוָרה.  -ַוֲאׁשֵ
  

אַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ִחְסּדָ
ת ּגֹוֵרם לוֹ  ּבָ ִאיּסּור ׁשַ א, ִאיָלן ׁשֶ ַרּבָ   ִניְתַסר,  ,ַאּדְ

יָרה ִא  ,ֲאׁשֵ ָבר ַאֵחר ּגֹוֵרם לֹו, לֹא ִניְתַסרׁשֶ    .יּסּור ּדָ
  

  ִאיְתַמר ַנִמי, 
י ֲאָתא ָרִבין, ָאַמר י כִּ י, ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר ֶאְלָעָזר ַרּבִ הוּ  ַרּבִ יָאַמר  ַאּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ַרם לֹו  ת ּגָ ּבָ ִאיּסּור ׁשַ ל ׁשֶ   ָאסּור,  -כָּ
ַרם לוֹ  ָבר ַאֵחר ּגָ ִאיּסּור ּדָ ל ׁשֶ ר.   - כָּ   מּוּתָ

  
ר ִיְצָחק   ַמְתֵני ָהִכי:  ַרב ַנְחָמן ּבַ

א  -ִאיָלן  לּוְגּתָ ַנן. ּדְ ּפְ י ְוַרּבָ   ַרּבִ
יָרה  א  -ֲאׁשֵ לּוְגּתָ יּדְ ּפְ ַנן ַרּבִ    .ְיהּוָדה ְוַרּבָ

  

  רש"י
. דאמר בפרק בכל תיבעי לרבי

מערבין [לעיל לב:] הנותן עירוב 
תחומין באילן קנה עירוב דהתם 

שביתה בין טעמא משום מיקנא 
השמשות הוא ודבר שהוא 
משום שבות כגון שמוש במחובר 
לא גזרו עליו בין השמשות אבל 
לגבי עירובי חצירות טעמא 
משום דפתח משוי להו חד על 
ידי עירוב ואי לא חזי 
לתשמישתיה כולי יומא לאו 
פתחא מיקרי הלכך לא שרא 

   להו עירובייהו בין השמשות:
ת . איסור שבוואריא רביע עליה

אומר לנו סורו ומכל מקום פתח 
(הוי) שמיה ומשוי להו חד 

   להשתמש דרך חורין ודיו:
. אילן שעובדין עשאו לאשרה

אותו ואסור בהנאה אם תימצי 
לומר בשאר אילן פתח הוא הכא 
   דמטיא להו הנאה על ידיה מאי:

. דאמר בפרק תיבעי לר' יהודה
בכל מערבין בגמרא (דף לא.) 

תן את רבי יהודה אומר הנו
עירובו בקבר קנה עירוב ואע''ג 

   דקבר אסור בהנאה:
הכי גרסינן התם הוא דבתר 
דקנה ליה עירוב לא ניחא ליה 

. לא איכפת ליה דלינטר
בשמירתו ואישתכח דלא 
מיתהני מקיברא אלא קניית 
עירוב לחודיה וההיא לאו הנאה 
היא כדמפרש התם דאין 
מערבין בתחומין אלא לדבר 

ליהנות ניתנו מצוה ומצות לאו 
אבל עירובי חצירות להנאתו 
היא ולא לדבר מצוה והויא 

   הנאה:
. אע''ג דאסור בהנאה או דילמא

הא לא משתמש בה מידי 
ופיתחא שמיה ואריא הוא 
דרביע עליה ומכל מקום 

   החצירות מחוברין:
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ָנה              ִמׁשְ

י ֲחֵצירֹותָח  תֵּ ין ׁשְ ּבֵ    :ִריץ ׁשֶ
ָעה  ָרה ְורֹוַחב ַאְרּבָ ַנִים, ְוֵאין ְמָעְרִבין ֶאָחד. ְמָע  –ָעמֹוק ֲעׂשָ   ְרִבין ׁשְ

ֶב    . ןֲאִפיּלּו ָמֵלא ַקׁש אֹו תֶּ
  

ַנִים.  -ָמֵלא ָעָפר אֹו ְצרֹורֹות    ְמָעְרִבין ֶאָחד ְוֵאין ְמָעְרִבין ׁשְ
  

ָעה ְטָפִחים,  ָרָחב ַאְרּבָ   ָנַתן ָעָליו ֶנֶסר ׁשֶ
ֶנֶגד זוֹ  י ְגזּוְזְטָראֹות זֹו ּכְ תֵּ    ,ְוֵכן ׁשְ

ַנִים, ְוִאם ָרצּו ְמָעְרִבין ֶאָחד. ְמָע    ְרִבין ׁשְ
אן  חֹות ִמּכָ ַנִים ְוֵאין ְמָעְרִבין ֶאָחד -ּפָ   . ְמָעְרִבין ׁשְ

  

ָמָרא              ּגְ

  ?!ְוֶתֶבן לֹא ָחֵייץ
ַנן    :ְוָהא ֲאַנן ּתְ

ָרה ְטָפִחים " בֹוהַּ ֲעׂשָ י ֲחֵצרֹות ּגָ תֵּ ין ׁשְ ּבֵ ן ׁשֶ ַנִים ְוֵא  -ַמְתּבֵ   ! (עט.) "ין ְמָעְרִבין ֶאָחדְמָעְרִבין ׁשְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ִליגֵ  י ָעְלָמא לֹא ּפְ ה ּכּוּלֵ הְלִעְנַין ְמִחיּצָ    ,י ְדָהְוָיא ְמִחיּצָ

  ֲאָבל ְלִעְנַין ֲחִציָצה, 
ֵליּה  ּטְ   ָחֵייץ,  -ִאי ּבַ

ֵליּה  ּטְ    .לֹא ָחֵייץ -ְוִאי לֹא ּבַ
  
  

  רש"י
  מתני' 

. ארוך הוא ומפסיק על פני חריץ
   החצר כולה:

אן . טפחים דפחות מכורחב ד'
   נוח לפסעו משפתו אל שפתו:

. לאו ואפילו מלא תבן וקש
סתימה היא דלא מבטיל ליה 

   התם דסופו ליטלו:
. משפתו לשפתו נתן עליו נסר

   כעין גשר והוי כפתח:
. נסרין בולטין שתי גזוזטראות

משפת תקרת העלייה לרה''ר 
מעבר, וקורין לו אלדויי''ר {

} ואם ישנן זו טיילת, מרפסת
תי עליות של שני אצל זו בש

דיורין ונתן נסר רחב ד' כמין 
   גשר מזו לזו הוי נמי פתח:

   . שאינו רחב:פחות מכאן
  

  גמ' 
   . לא סתים:לא חייץ

והתנן מתבן שבין שתי חצירות 
. גדיש של תבן וקתני מערבין כו'

   שנים אלמא חייץ:
. אע''ג דעתיד לענין מחיצה

ליטלו כל כמה דהוי התם 
יק מידי מחיצה היא דהא מפס

דהוה אעביטין ואוכפות וכלי 
בהמה דתנן בפרק קמא (דף 

   טו:) דמקיפין בהן:
. לחוץ בפני אבל לענין חציצה

אויר החריץ ולידון כסתום 
   דמשוית ליה כארעא:

. להדיא ואמר לא אי בטליה
שקילנא ליה מהכא בטיל ואי 

  לא לא:
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ַנִים -ת אֹו ְצרֹורוֹ [ ָמֵלא ָעָפר"   . ]ְמָעְרִבין ֶאָחד ְוֵאין ְמָעְרִבין ׁשְ
  

ְסָתָמא?    !ַוֲאִפיּלּו ּבַ
ַנן    :ְוָהּתְ

ֶבן אֹו ְצרֹורֹות ּוִבְטלֹו " ָאהּו תֶּ ּלְ ּמִ ִית ׁשֶ ֵטל –ּבַ "ּבָ
   ,(אהלות טו, ז) 2

לוֹ " יטְּ  ִאין,  - "ּבִ
לֹו    עט,א יּטְ   !לֹא –לֹא ּבִ

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ָנא ָא      ?ֳהלֹותָמאן ּתָ
י    .יֹוֵסי ִהיא ַרּבִ

  
יִאי    יֹוֵסי,  ַרּבִ

ְמִעיַנן ֵליּה  ָכא ׁשָ    !ִאיּפְ
ַתְנָיא    :ּדְ

י"   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ
ֶבן, ְוֵאין ָעִתיד ְלַפּנֹותֹו    ֲהֵרי הּוא ְסַתם ָעָפר, ּוָבֵטל.  - תֶּ

ִט  ָעָפר, ְוָעִתיד ְלַפּנֹותֹו ֲהֵרי הּוא ֶבן, ְולֹא ּבְ ְסַתם תֶּ   ! "ילּכִ
  

א ָאַמר     :ַרב ַאִסיֶאּלָ
ָנא ֵעירּוִבין     ?ַמאן ּתָ

י    .יֹוֵסי ִהיא ַרּבִ
  

ֵריּה  ַע ָאַמר: ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   ַרב ְיהֹוׁשֻ
ת ָקָרֵמיתַא טּוְמָאה  ּבָ ַ    ?!ׁשּ

ת,  ּבָ ח ִאיּסּור ׁשַ ל ִאיִניׁש. ֲאִפיּלּו ַאְרָנִק ּדַ ַהּנַ   י ַנִמי ְמַבּטֵ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
יִ     ?!ָחִריץ ָקא ָרֵמיתַא ת ּבַ

יֵמיּה ָקֵאי.  ָלָמא ָחִריץ ְלִמיַטּיְ ׁשְ   ּבִ
יֵמיה ָקֵאי? ִית, ְלִמיַטּיְ א ּבַ    !ֶאּלָ

  
  

                                                             
2

 במשנה במקור הנוסח שונה, עיין כאן תוד"ה והתנן. 

  רש"י
. דלא ידעינן אי ואפילו בסתמא

   שקיל תו אי לא:
שטומאת מת בתוכו  .בית

ומילאוהו עפר או צרורות 
וביטלו מבוטל והוי טומאה 
רצוצה שאין לה אהל לעצמה 
ובוקעת ועולה עד לרקיע 
והמאהיל על הגג טמא וכל 
טומאה שאין לה אהל טפח 
בוקעת ועולה עד הרקיע כדאמר 

  בברכות בפרק מי שמתו:
. לא בטיל ואין לא ביטלו

הטומאה בוקעת למעלה מן הגג 
   לה אהל לעצמה:שיש 

. משום דאיירי בה רבי יוסי היא
רבי יוסי כדאמרינן לקמן נקיט 

   לה:
. מלאוהו תבן ויודעין אנו תבן

שאינו צריך לו מכל מקום לא 
   ביטלו בפירוש:

. כעפר הרי הוא כסתם עפר
שאין אנו יודעין אם עתיד 
לפנותו אי לא דסתמיה בטיל 
אלמא לר' יוסי עפר סתם בטיל 

ן אנו יודעין אם סתם תבן שאי
   יצטרך ליטלו לא בטיל:

. ויודעין אנו שיפנהו דלאו עפר
   סתמא הוא:

. שאין אנו הרי הוא כסתם תבן
יודעין אם יפנהו אם לאו 

   דסתמא לא בטיל:
. כגון מתני' הנח איסור שבת

כיון דעפר אינו ניטל בשבת 
   סתמיה בטיל:
. כיס מלא מעות אפילו ארנקי

טל בטיל שם אבל תבן וקש ני
   למאכל בהמה:

. הלכך סתם למיטיימיה קאי
   עפר בטיל ליה ואפילו לרבנן:

  . בתמיה:בית למיטיימיה קאי
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ָעה" רֹוַחב ַאְרּבָ   . "ָנַתן ֶנֶסר ׁשֶ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ל ֶשהּוא ַנִמי ַתן ְלָרְחּבֹו, ֲאָבל ְלָאְרּכֹו ֲאִפיּלּו כָּ ּנָ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   , לֹא ׁשָ

ָעה.  ֲהֵרי ִמיֲעטֹו ֵמַאְרּבָ   ׁשֶ
  
  
  
ֶנֶגד זוֹ " זּוְזְטָראֹות זֹו ּכְ י ּגְ תֵּ   . "ְוֵכן ׁשְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָאְמַרּתְ  ֶנֶגד זוֹ " :ָהא ּדְ ּכְ ֶ   ִאין,  -  "זֹו ׁשּ

ֶנֶגד זֹו  ּלא כְּ   לֹא,  -זֹו ׁשֶ
   ,ַנִמי –זֹו ְלַמְעָלה ִמּזֹו 
א ין :לֹא ָאַמַרן ֶאּלָ ׁש ּבֵ ּיֵ ׁשֶ ה,  כְּ לׁשָ   ֶזה ָלֶזה ׁשְ

ה  לׁשָ ין ֶזה ָלֶזה ׁשְ ה ִהיא - ֲאָבל ֵאין ּבֵ   .ְגזּוְזְטָרא ֲעקּוּמָ
  
  
  

  רש"י
   . דבעי נסר ד':לא שנו

. ארכו של דף אלא שנתנו לרחבו
לרוחב החריץ משפה לשפה כעין 

   גשר:
. שנתן לארכו של אבל לארכו

חריץ דף ד' אורך על גבי יתדות 
חב אצל שפתו סתם קצת רו

   החריץ ומיעטו מד':
. שהיתה דף אפילו כל שהוא

קצרה אפילו אינה אלא כאצבע 
הרי מיעטו לרוחב החריץ 
מארבעה במשך מדת הפתח 

   ומתני' רחב ד' תנן:
. שהיתה זו זו שלא כנגד זו

בולטת לרה''ר יותר מחברתה 
   לא סגי להו בנסר ארבעה:

. אין רחוקה זו אין בין זו לזו ג'
  מזו שלשה:
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ָנה              ִמׁשְ

י ֲחֵצירוֹ  תֵּ ין ׁשְ ּבֵ ן ׁשֶ ָרה ְטָפִחיםַמְתּבֵ בֹוהַּ ֲעׂשָ ַנִים ְוֵאין ְמָעְרִבין ֶאָחד.  - ת, ּגָ   ּוְמָעְרִבין ׁשְ
אן, וְ  אן. ֵאּלּו, ַמֲאִכיִלין ִמּכָ   ֵאּלּו, ַמֲאִכיִלין ִמּכָ

ֶבן  ָרה ְטָפִחיםֵמ ִנְתַמֵעט ַהתֶּ ַנים - ֲעׂשָ   . ְמָעְרִבין ֶאָחד, ְוֵאין ְמָעְרִבין ׁשְ
   

ָמָרא              ּגְ

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
תֹו  ן ְלתֹוְך קּוּפָ ּלא ִיּתֵ   .ְוַיֲאִכילּוִבְלַבד ׁשֶ

  
ֵרי?    !ּוְלאֹוְקֵמי ׁשָ

יַר ָאַמר  ַרב הּוָנאְוָהָאַמר    : ֲחִניָנא ּבִ
ִבים ּבְ  י ֲעׂשָ ּבֵ ֶהְמּתֹו ַעל ּגַ תַמֲעִמיד ָאָדם ֶאת ּבְ ּבָ ַ   . ׁשּ

י מּוְקֶצה ּבְ  ּבֵ ֶהְמּתֹו ַעל ּגַ תֵאין ָאָדם ַמֲעִמיד ֶאת ּבְ ּבָ ַ   !ׁשּ
  

ּה  ַאּפָ ָקֵאים ָלּה ּבְ   . ָאְזָלה ְוָאְכָלהוְ  ,ּדְ
  
ֶבן" תֹו ּתֶ ן ְלתֹוְך קּוּפָ    !?"ְולֹא ִיּתֵ

   :ָיאְוָהַתנְ 
ֶבן " י ֲחֵצירֹות ּוִמיְלָאהּו תֶּ תֵּ ין ׁשְ ִית ּבֵ   .ַנִים ְוֵאין ְמָעְרִבין ֶאָחדְמָעְרִבין ׁשְ  -ּבַ

תֹו ְוַיֲאִכיל.  תֹו ְוַיֲאִכיל, ְוֶזה נֹוֵתן ְלתֹוְך קּוּפָ   ֶזה נֹוֵתן ְלתֹוְך קּוּפָ
ָרה ְטָפִחים  ֶבן ֵמֲעׂשָ ֵניֶהם ַאסּוִרים.  -ִנְתַמֵעט ַהתֶּ   ׁשְ

ה? ּכֵ    יַצד הּוא עֹוׂשֶ
יתוֹ  ל ֶאת ְרׁשּותוֹ  ,נֹוֵעל ֶאת ּבֵ ר.  -ַוֲחֵבירֹו  ,הּוא ָאסּור - ּוְמַבטֵּ   מּותָּ
ה אֹוֵמר ֶבן ׁשֶ  ,ְוֵכן ַאתָּ ל תֶּ גֹוב ׁשֶ תּבְ ּבָ חּוֵמי ׁשַ ֵני תְּ ין ׁשְ   , "ּבֵ

תֹו ְוַיֲאִכיל, ְוֶזה נֹוֵתן ְלתוֹ " :ָקָתֵני ִמיַהת תֹו ְוַיֲאִכילֶזה נֹוֵתן ְלתֹוְך קּוּפָ   ! "ְך קּוּפָ
  

א ִאיכָּ יָון ּדְ ִית, כֵּ ָתא.  3ָאְמֵרי: ּבַ ָרא ֵליּה ִמּלְ י ִמיְפִחית ִמיְנכַּ   ִתְקָרה, כִּ
ָתא.  -ָהָכא  ָרא ֵליּה ִמּלְ   לֹא ִמיְנכַּ

  
  

                                                             
3

  ְמִחיּצֹות וְ ְמִחיּצֹות וְ ְמִחיּצֹות וְ ְמִחיּצֹות וְ רשי ועוד לא גורסים: מסורת הש"ס לפי  

  רש"י
  מתני' 
. גדיש של תבן ומפסיק על פני מתבן

   רוחב כל החצירות:
. מן התבן לבהמתן ולא מאכילין

חיישינן דילמא ממעיט תבן מי' 
דהויא לה חדא רשותא ואסרי 
אהדדי ולא מסקי אדעתייהו 
ומטלטלי בחצר להא לא חיישינן 
דהא אפילו אימעיט אי לא הוי 
מיעוט על פני עשר אמות ויותר לא 

א עד עשר פיתחא הוי ואין אסרי דה
בהמה ממעטת כל כך באכילתה 

   בשבת אחד:
. על כל החצר. או נתמעט התבן

   במשך י' אמות ועוד:
   . אם נתמעט בחול:מערבין אחד

  
  גמ' 

. בידים לתוך קופתו דלמא שלא יתן
שקיל טובא וממעיט ליה מעשרה 
וקא מטלטל בחצר האוסרת 
ומאכילין דקתני במתניתין 

ואוכלת והתם לא שהבהמה באה 
חיישינן לדלמא ממעיט דבהמה קלי 
קלי אכלה לישנא אחרינא לא יתן 
לתוך קופתו משום דמוקצ' מאתמול 

   למחיצה זו:
. בהמתו על התבן כדי ולאוקמי

לאכול שרי ולא גזרינן דילמא שקיל 
בידים וספי לה אלמא חמיר עליה 

   איסור דרבנן ולא עבר עליה:
את והא א''ר חנינא מעמיד אדם 

. מחוברים בהמתו ע''ג עשבים
לאכול ולא חיישינן דלמא עקר 
בידים ומאכיל לה דהא חמיר עליה 
איסור שבת אבל איסור מוקצה קיל 
ליה וחיישינן דלמא שקיל בידים 
וספי לה ה''נ כיון דאיסורא דרבנן 

   הוא דאיכא ניחוש:
. מתני' לאו דמוקים דקאים באפה

לה עלה בידים אלא קאי באפה שלא 
ך במקום אחר ואיהי אזלה תל

   ואכלה וכולי האי לא גזור רבנן:
. ושני בתים בית שבין שתי חצירות

  משתי החצירות פתוחין לו:
. להתיר מיהת את כיצד הוא עושה

האחד נועל את ביתו הפתוח לאותו 
בית ומבטל את רשותו ולקמן [עמו' 
ב'] פריך תרתי למה לי נעילה 

   וביטול:
ו בית . להוציא מאותהוא אסור

לחצר שלו שהרי ביטל רשותו וכל 
   הבית כחצר אחרת הוא:

. בור בגוב שבין שני תחומי שבת
רחב להכניס בו תבן ואם בין שני 
תחומין הוא חציו בתחום עיר זו 
וחציו בתחום עיר זו אלו נוטלין 
ואוכלין מתוך תחומן ביום טוב וכן 
אלו ואין חוששין שמא אלו יקחו מן 

   התחום השני:
. ניכר שגג הגדיש דאיכא תקרהכיון 

מתרחק מן התקרה ואי מפחית 
מעשרה רמי אנפשיה ופריש וללישנא 
דמוקצה נמי אין אסור משום 
מוקצה אלא מי' ולמטה דכל מעשרה 
ולמעלה לאו צורת מחיצה היא אבל 
מתני' דקאי מתבן בחצר ואין עליו 

  תקרה לא מינכרא מילתא:
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ֶבן "[ י ֲחֵצירֹות ּוִמיְלָאהּו תֶּ תֵּ ין ׁשְ ִית ּבֵ ַנִים ְוֵאין ְמ  -ּבַ   ָעְרִבין ֶאָחד.ְמָעְרִבין ׁשְ

תֹו ְוַיֲאִכיל.  תֹו ְוַיֲאִכיל, ְוֶזה נֹוֵתן ְלתֹוְך קּוּפָ   ֶזה נֹוֵתן ְלתֹוְך קּוּפָ
ָרה ְטָפִחים  ֶבן ֵמֲעׂשָ ֵניֶהם ַאסּוִרים.  -ִנְתַמֵעט ַהתֶּ   ׁשְ

ה?  יַצד הּוא עֹוׂשֶ   ּכֵ
יתוֹ  ל ֶאת ְרׁשּותוֹ  ,נֹוֵעל ֶאת ּבֵ ר.  - ַוֲחֵבירוֹ  ,הּוא ָאסּור - ּוְמַבטֵּ   מּותָּ
ה אֹוֵמר ת ,ְוֵכן ַאתָּ ּבָ חּוֵמי ׁשַ ֵני תְּ ין ׁשְ ּבֵ ֶבן ׁשֶ ל תֶּ גֹוב ׁשֶ   ]."ּבְ

  
ָרה ְטָפִחים " ֶבן ֵמֲעׂשָ ֵניֶהן ֲאסּוִרין -ִנְתַמֵעט ַהתֶּ   . "ׁשְ
  

ָרה'ָהא  ֵרי,  - 'ֲעׂשָ   ׁשָ
ְקָרה טּוָבא ִמיְדַלָיא ּתִ ב ּדְ    .ְוַאף ַעל ּגַ

ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ
יעוֹ ְמִחיצּ  ֵאין ַמּגִ ָמן ְמִחיּצֹותֹות ׁשֶ ְקָרה ׁשְ   ! ת ַלּתִ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ָרה.  -ָהָכא  הּו ָעְסִקיַנן, ְוֶתֶבן ֲעׂשָ ֶ ר ָחֵסר ַמׁשּ ה ָעׂשָ לׁשָ ַבִית ׁשְ   ּבְ

  
ֵריּה וְ  ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   ָאַמר:  ַרב ְיהֹוׁשֻ

ָרה   עט,ב ַבִית ֲעׂשָ יָמא ּבְ הּו, ְוֶתֶבן ׁשִ ^ ,ֲאִפיּלּו ּתֵ ֶ הכָ ּדְ ְבָעה ּוַמׁשּ לׁשָ ְ חֹות ִמׁשּ ֵמי.  ,ל ּפָ ָלבּוד ּדָ   כְּ
  

ָקָתֵני ֵיי ַהְיינּו ּדְ ָלָמא ְלַאּבַ ׁשְ ָרה" :ּבִ   , "ֵמֲעׂשָ
ֵריּה  א ְלַרב הּוָנא ּבְ ַע ּדְ ֶאּלָ ָרה"ַמאי  ,ַרב ְיהֹוׁשֻ   ? "ֵמֲעׂשָ

  
ָרה   .ִמּתֹוַרת ֲעׂשָ

  
  
ֵניֶהן ֲאסּוִרין"   . "ׁשְ
  

ַמע ִמינָּ  ת ֲאסּוִרין :ּה ׁשְ ּבָ ׁשַ ִאין ּבְ יּוִרין ַהּבָ   .ּדִ
  

ִאיְמַעט ֵמֶאְתמֹול ְלָמא ּדְ    .ּדִ
  
  
  
ל ֶאת ְרׁשּותוֹ " יתֹו ּוְמַבטֵּ ה נֹוֵעל ֶאת ּבֵ יַצד הּוא עֹוׂשֶ   . "ּכֵ
  

י?!  ְרּתֵ   ּתַ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
יתוֹ     ,אֹו נֹוֵעל ֶאת ּבֵ

ל ֶאת ְרׁשּותֹו.    אֹו ְמַבּטֵ
  

ֵעית ֵאי    :ָמאְוִאיּבָ
י ְרּתֵ    ,ְלעֹוָלם ּתַ

יּה ָאֵתי ְלַטְלטֹוֵלי.  ָדׁש ּבֵ יָון ּדְ   כֵּ
  
  
  
ר -ַוֲחֵבירֹו  ,ָאסּור –הּוא "   . "מּותָּ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ

  רש"י
. שמעת מינה מחיצות

ית ואין מגיעות המפסיקות בב
לתקרה שמן מחיצות ותיובתא 
דמאן דאמר בפרק הדר (לעיל 
דף עב.) גבי ה' חבורות ששבתו 
בטרקלין דבמחיצות י' שרו ב''ה 
ומשום דאין מגיעות לתקרה לא 

  מפלגי דיורין:
. ולקמן פריך תבן שבעה ומשהו

   הא נתמעט מעשרה קתני:
. לעיל קאי דקתני שניהן אסורין

ה אסרי נתמעט התבן מעשר
   אהדדי:

. שמע מינה דיורין הבאין בשבת
כי הכא דאמש לא היו דיורין 
אלו שולטין מן התבן והלאה 

   ועכשיו הן שולטין בכל הבית:
. ולא אמר שבת הואיל אסורין

והותרה הותרה ופלוגתא היא 
בפ''ק (דף יז.) גבי שיירא 

   שחנתה בבקעה:
. דגלי דעתיה או נועל את ביתו

נו דאסתלק מהכא והיי
   ביטוליה:

. ואיבעית אימא לעולם תרתי
ולענין היתר חבירו בחדא סגי 
ומיהו לדידיה בעי למיעבד 
הרחקה דלא ליתי לטלטולי 
והוא הדין דסבירא ליה להאי 
תנא בכל מבטלי רשות דבעי 

  לנעול:
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ֲהַדר ִאיָדךְ  ,לֹא יל ֵליּה ְלַחְבֵריּה  ,ְצִריָכא ּדַ    .ּוַבּטֵ

ַמע ָלן ִלין, ְוחֹוְזִרין ּוְמַבּטְ ּדְ  :ְוָהא ָקא ַמׁשְ   ִלין. ֵאין ְמַבּטְ
  
  
  
תֵכ "וְ  ּבָ ֵני ְתחּוֵמי ׁשַ ין ׁשְ ּבֵ ֶבן ׁשֶ ל תֶּ גֹוב ׁשֶ ה אֹוֵמר ּבְ   . "ן ַאתָּ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

יְצִריָכא לְ  ,לֹא   ָאַמר: ּדְ ֲעִקיָבא  ַרּבִ
אֹוַרְייָתא חּוִמין ּדְ    .ּתְ

  
ֵתיָמא ְלָמא ָאֵתי ְלִאיְחלֹוֵפי  :ַמהּו ּדְ   ִליְגזֹור ּדִ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  
  

  רש"י
. האי לא צריכא אלא דהדר

מקבל רשותו ובטיל ליה 
רשותיה להאי מבטל לאחר 

   שעשה צרכיו:
. מאי אולמיה דתחומין יטאפש

   מחצירות הא והא דרבנן היא:
. במסכת סוטה בפרק דרע''ק

   כשם (דף כז.):
מהו דתימא ניגזור דלמא אתי 

. וליקח מתחום שאינו לאיחלופי
  שלהן וקא עברי אדאורייתא:
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ָנה              ִמׁשְ

ִפין ּבְ  תְּ תַּ יַצד ִמׁשְ בֹויּכֵ    ?ּמָ
ֵני ָמבֹוי יַח ֶאת ֶהָחִבית, ְואֹוֵמר: ֲהֵרי זֹו ְלָכל ּבְ    ,ַמּנִ

דֹוִלים ה ָלֶהם ַעל ְיֵדי ְבנֹו ּוִבּתֹו ַהּגְ    ,ּוְמַזּכֶ
ְפָחתֹו ָהִעְבִרים,    ְוַעל ְיֵדי ַעְבּדֹו ְוׁשִ

ּתֹו.    ְוַעל ְיֵדי ִאׁשְ
ים, ֲא  ַטּנִ ה לֹא ַעל ְיֵדי ְבנֹו ּוִבּתֹו ַהּקְ   ָבל ֵאינֹו ְמַזּכֶ

ַנֲעִנים,  ְפָחתֹו ַהּכְ   ְולֹא ַעל ְיֵדי ַעְבּדֹו ְוׁשִ
ָידוֹ  ָיָדם ּכְ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

  

ָמָרא              ּגְ

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
יּתּוֵפי ְמבֹואֹות ל ׁשִ ְרַקע ֶטַפ  -  ָחִבית ׁשֶ יהַּ ִמן ַהּקַ   ח. ָצִריְך ְלַהְגּבִ

  
  : ָרָבאָאַמר 

י, ָסֵבי  י ִמיּלֵ ְרּתֵ ִדיָתא, ָאְמִריְנהּו: ּדְ ָהֵני ּתַ   פּוְמּבַ
  ָהא.  -ֲחָדא 
ׁש, ִאם ָטַעם ְמלֹא לּוְגָמיו  -ִאיָדְך    ָיָצא,  -ַהְמַקּדֵ

  לֹא ָיָצא.  -ְוִאם ָלאו 
  

  : ַרב ֲחִביָבאָאַמר 
ִדיָתא ָאְמִריְנהוּ  פּוְמּבַ    :ָהא ַנִמי ָסֵבי ּדְ

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ    : ׁשְ
ין ְמדּוָרה לְ  ה ּבְ עֹוׂשִ ת. ַחּיָ ּבָ ַ   ׁשּ

  
ה ְל  ה ָסבּור ִמיּנָ    ,ִאין –ַחּיָ

  לֹא.  -חֹוֶלה לְ 
ִמים  ׁשָ ימֹות ַהּגְ    ,ִאין –ּבִ

ה  ימֹות ַהַחּמָ   לֹא.  -ּבִ
  

ר ָאִביןִאיְתַמר ָאַמר  יא ּבַ מּוֵאלָאַמר  ַרב ִחּיָ   : ׁשְ
יז ּדָ  ן ִהּקִ ין לֹו ְמדּוָרה ּבְ  - ם ְוִנְצַטּנֵ ת, עֹוׂשִ ּבָ ַ   ׁשּ

ּמּוז.  ְתקּוַפת ּתַ   ַוֲאִפּלּו ּבִ
  

  : ַאֵמיַמרָאַמר 
ִדיָתא ָאְמִריְנהוּ  פּוְמּבַ    :ָהא ַנִמי ָסֵבי ּדְ

ִאיְתַמר    :ּדְ
יָרה ְס     ?ָתםֵאיזֹו ִהיא ֲאׁשֵ

  : ַרבָאַמר 
ּכֹוָמִרין ׁשֹוְמִרין אֹוָתּה    פ,א ל ׁשֶ ירֹוֶתיָה וְ , ^כָּ   . ֵאין טֹוֲעִמין ִמּפֵ

מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
ָאְמֵר  גֹון ּדְ תּו ֵליּה "ָהנֵ  :יכְּ ׁשָ ֵבי ִניְצְרֵפי ּדְ יְכָרא ּדְ ְמֵרי ְלׁשִ ם"י ּתַ יֹום ַחּגָ   . ּבְ

  
  : ָאֵמיַמרָאַמר 

ִדיָתאּדְ ָסֵבי ְוָאְמרּו ִלי    : ּפּוְמּבַ
ָווֵתיּה  מּוֵאל. ּדִ ִהְלְכָתא כְּ   ׁשְ

  
   :יֵב ֵמיִתי

בֹוי" ּמָ ִפין ּבַ תְּ תַּ יַצד ִמׁשְ    ?ּכֵ
ל ַיִין ֶמן ,ְמִביִאים ָחִבית ׁשֶ ל ׁשֶ רֹוְגרֹות ,ְוׁשֶ ל ּגְ ָמִרים ְוׁשֶ ל תְּ ָאר ִמיֵני ֵפירֹות.  ,ְוׁשֶ ל ׁשְ   ְוׁשֶ

  רש"י
  מתני' 

. משלו אם מניח את החבית
   ירצה:

. ומזכה להן על ידי בנו ובתו
ית זו וזכו ואומר להן קבלו חב
   בה לשם כל בני מבוי:

   . ולא זכייה היא:שידן כידו
  

  גמ' 
. צריך להגביה מן הקרקע

כשהוא מזכה אותה להן דכל 
כמה דמנחא ברשותיה לא הויא 
זכייה והכי תני לה בתוספתא 
(פ''ו) אם משלהן. אין צריך 
לזכות ואם משלו השליח מגביה 

   מן הקרקע ואומר זכיתי לכם:
. רב יהודה סבי דפומבדיתא

וישיבתו בשילהי פ''ק 
   דסנהדרין:

   . היסק גדול:מדורה
. אף על איזו היא אשירה סתם

גב דלא חזינן ליה דפלחוה 
  מחזקינן לה בהכי:

. דאי ואין טועמין מפירותיה
לאו דפלחוה לא הוו פרשי 

   מינה:
. שם ע''ז שהיתה באותה נצרפי

  מדינה:
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לֹו ָצִריְך ְלַזּכֹות.  ֶ   ִאם ִמׁשּ
ָלֶהן ָצִריְך ְלהֹוִדיַע.  ֶ   ְוִאם ִמׁשּ

ְר  יהַּ ִמן ַהּקַ הוּ ּוַמְגּבִ ֶ   ! "ַקע ַמׁשּ
  

הּו"ַמאי  ֶ ָקָאַמר "ַמׁשּ    ?ַנִמי ּדְ
   .ֶטַפח

  

  רש"י
. אם חפצין בכך צריך להודיע

פידין בעירובין ואמר שמא מק
(בפ''ק) המקפיד על עירובו אינו 
עירוב שעינו צרה באותה פת 
ליתן לחביריו אבל משלו אין 
צריך להודיעו דזכין לו לאדם 

  שלא בפניו:
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   :ִאיְתַמר

יּתּוֵפי ְמבֹואֹות,    ׁשִ
  ָאַמר:  ַרב

  ֵאין ָצִריְך ְלַזּכֹות. 
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

   .ָצִריְך ְלַזּכֹות
  

  ֵעירּוֵבי ְתחּוִמין, 
  ָאַמר:  ַרב

   .ָצִריְך ְלַזּכֹות
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

  ֵאין ָצִריְך ְלַזּכֹות. 
  

מּוֵאל  ָלָמא ׁשְ ׁשְ ַנן, ְוָהָכא  - ּבִ ַנן -ָהָכא ּתְ    .לֹא ּתְ
א ְלַרב ַמאי ַטְעָמא?    ֶאּלָ

  
ֵאי ִהיא ּנָ    .ּתַ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ל תֹו ׁשֶ ַכּלָ ה ּבְ י ַמֲעׂשֶ ֲעָיא ַרּבִ ָכה ָלּה  אֹוׁשַ ְרָחץ, ְוָחׁשְ ָהְלָכה ְלֵבית ַהּמֶ   . ׁשֶ
  ְוֵעיְרָבה ָלּה ֲחמֹוָתּה. 

ה ִלְפֵני י ּוָבא ַמֲעׂשֶ יא ַרּבִ   ְוָאַסר.  ִחּיָ
יָאַמר לֹו  ָמֵעאל ּבְ  ַרּבִ יִיׁשְ   : יֹוֵסי ַרּבִ

ֵעירּוִבין?!  ה ַמְחִמיר ּבְ ך ַאּתָ ל כָּ ְבַלאי, כָּ   ּבַ
א: ּכֹ  ך ָאַמר ַאּבָ ֵעירּוִבין ָהֵקל. כָּ ׁש ְלָך ְלָהֵקל ּבְ ּיֵ   ל ׁשֶ

  
   :ֲעָיא ְלהוּ ְוִאּבַ 

ּום  ל ֲחמֹוָתּה ֵעיְרָבּה ָלּה, ִמׁשּ ֶ ָתה ָלּה. ּדְ ִמׁשּ   לֹא ִזיכְּ
ְלָמא  ּה אֹו ּדִ ּלָ ֶ ּום וּ ֵעיְרָבה ָלּה,  ִמׁשּ ּה? ּדְ ִמׁשּ ְעּתָ ּלא ִמּדַ   ׁשֶ

  
ַנן, וְ  יָאַמר ָלֶהן ַההּוא ֵמַרּבָ ֵמיּה:  בֲיַעקֹ  ַרּבִ   ׁשְ

יּה  א ָלּה ִמיּנֵ ְרׁשָ יּדְ ְלִדיִדי ִמיּפַ    :יֹוָחָנן ַרּבִ
ל ֲחמֹוָתּה ֵעיְרָבה, ּוִמׁשּום  ֶ ָתה ָלּה ּדְ ִמׁשּ    .לֹא ִזיכְּ

  
יָאַמר ֵליּה  ילְ  ֵזיָרא ַרּבִ ָר ֲיַעקֹ  ַרּבִ ת ַיֲעקֹ ּדְ  הב ּבְ   : בּבַ

י ָמֵטית ָהָתם ָמא  ,כִּ יף ְוִזיל ְלסּוּלָ יּה ֵמ  ָיהצֹור, ּוַבֲע ּדְ ַאּקִ ר ִאיִדיַרב ֲיַעקֹ ִמיּנֵ   . ב ּבַ
יּה ּבְ  ּום  :ָעא ִמיּנֵ ל ֲחמֹוָתּה ֵעיְרָבה, ּוִמׁשּ ֶ ּום ּדְ ִמׁשּ ָלּה ֵעיְרָבה, ּוִמׁשּ ֶ ְלָמא ִמׁשּ ָתה ָלּה, אֹו ּדִ ּלֹ ּדְ לֹא ִזיכְּ ּה ׁשֶ ְעּתָ    ?א ִמּדַ

ּום  ל ֲחמֹוָתּה ֵעיְרָבה ָלּה, ּוִמׁשּ ֶ ָתה ָלּה. ּדְ ָאַמר ֵליּה: ִמׁשּ   לֹא ִזיכְּ
  
  

  רש"י
. בעירובי חצירות הכא תנן

   ומזכה להן:
. בעירובי תחומין הכא לא תנן

קתני לקמן (דף פב.) כיצד 
א משתתפין בתחומין וכו'. ול

   קתני ומזכה להן:
. מבעוד שהלכה לבית המרחץ

יום חוץ לתחום עירה וחשכה 
   לה ואסר לה לחזור:

בבלי היה כדאמרינן ר' חייא 
במסכת סוכה (דף כ.) עלו ר' 

   חייא ובניו ויסדוה:
  : גרסינןואיבעיא להו 

. אביו לא היה בריה דבת יעקב
   הגון לפיכך לא הזכירו:

   :. הרבה עלי הדרך בשבילואקיף
. דרך מסילת וזיל אסולמא דצור

צור: ר' חייא קאי כרב בתחומין 
וגבי חצירות טעמא דרב משום 
דכיון דקאסר עליה גמר ומקני 
ואין צריך זכייה ואע''ג דמתני' 

   פליגא עליה דרב רב תנא ופליג:
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   :ַרב ַנְחָמןָאַמר 

יּתּוֵפי ְמבֹואֹות  ,ְוֶאָחד ֵעירּוֵבי ֲחֵצירֹות ,ָנְקִטיַנן: ֶאָחד ֵעירּוֵבי ְתחּוִמין   ָצִריְך ְלַזּכֹות.  -ֶאָחד ׁשִ
   

ֵעי     :ַרב ַנְחָמןּבָ
יִלין    אֹו ֵאין ָצִריְך ְלַזּכֹות?  ,ָצִריְך ְלַזּכֹות -ֵעירּוֵבי ַתְבׁשִ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ֵעי לֵ  יּבָ    ?יּה ּוַמאי ּתִ
ִמיַע ֵליּה ָהא  א ַרבָאַמר ּדְ לֹא ׁשְ ר ַרב ַאּדָ מּוֵאלָאַמר  ַנְחָמן ּבַ   : ׁשְ

יִלין ָצִריְך ְלַזּכֹות.    ֵעירּוֵבי ַתְבׁשִ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
יָטא  ׁשִ ִמיַע ֵליּה ּדְ ּפְ    ,לֹא ׁשְ

ֵעי ֵליּה?  יּבָ ִמיַע ֵליּה, ַמאי ּתִ ִאי ׁשְ   ּדְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
מּוֵאלֵעירּוֵבי ְתחּוִמין ִמי לֹא ָאַמר ַאּטּו    ֵאין ָצִריְך ְלַזּכֹות,  :ׁשְ

   ?ָצִריְך ְלַזּכֹות :ָוָאַמר ִאיהוּ 
  

א?!    ָהִכי ָהְשּתָ
ִליגֵ  ָלָמא ָהָתם ּפְ ׁשְ מּוֵאל, ּבִ   י ַרב ּוׁשְ

ַמע ָלן ָמר :ְוָקא ַמׁשְ ָמר, ְוִכי חּוְמִרין ּדְ חּוְמִרין ּדְ    ,כְּ
ָפִליג?ֲאָבל ָהָכא, ִאי ִא  ַמאן ּדְ א ּדְ ִמיַע ֵליּה ִמי ִאיכָּ ׁשְ   יָתא ּדִ

  
  
  
  

  רש"י
. מי מי איכא למאן דפליג
   אשכחן דפליג איניש עליה:
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יְבבּוֵתיּה  ׁשֵ ֲהָוה ּבְ יּדְ ַההּוא טּוְרִזיָנא ּדַ   , ֵזיָרא ַרּבִ

   .לֹא אֹוִגיר ְלהוּ  -ָאְמרּו ֵליּה: אֹוֵגיר ָלן ְרׁשּוְתָך 
יּה  יּדְ ָאתּו ְלַקּמֵ ֵביְתהּו? ָאְמרּו ֵליּה: ַמהּו ְלֵמיַגר  ֵזיָרא ַרּבִ   ִמּדְ

ה, ּוַמּנוּ  ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ְלהּו: ָהִכי ָאַמר  ֵמיּה ְדַגְבָרא ַרּבָ ְ י ?ִמׁשּ   : ֲחִניָנא ַרּבִ
ְעּתֹו.  ּלא ִמּדַ ל ָאָדם ְמָעֶרֶבת ׁשֶ ּתֹו ׁשֶ   ִאׁשְ

  
יְבבּוֵתיּה  ׁשֵ ֲהָוה ּבְ ֲעָיאּדְ ַההּוא טּוְרִזיָנא ּדַ ר אֹוׁשַ   , ַרב ְיהּוָדה ּבַ

  לֹא אֹוַגר ְלהּו.  -  יּה: אֹוַגר ָלן ְרׁשּוְתךָ ָאְמֵרי לֵ 
יּה  ֲעָיאּדְ ָאתּו ְלַקּמֵ ר אֹוׁשַ ֵביְתהוּ ַרב ְיהּוָדה ּבַ   ?, ָאְמֵרי ֵליּה: ַמהּו ְלֵמיַגר ִמּדְ

יֵדיּה.    לֹא ֲהָוה ּבִ
יּה  ָנאּדְ ָאתּו ְלַקּמֵ   , ַרב ַמּתָ

יֵדיּה     .לֹא ֲהָוה ּבִ
יּה    , ַרב ְיהּוָדהּדְ ָאתּו ְלַקּמֵ

מּוֵאלָאַמר ְלהּו: ָהִכי ָאַמר    : ׁשְ
ְעּתֹו.  ּלא ִמּדַ ל ָאָדם ְמָעֶרֶבת ׁשֶ ּתֹו ׁשֶ   ִאׁשְ

  
  י: ֵמיִתיֵב 

ֲעֵליֶהן " ַעת ּבַ ּלא ִמּדַ פּו ׁשֶ תְּ תַּ ֵעיְרבּו ְוִנׁשְ ים ׁשֶ ּתּוף - ָנׁשִ יּתּוָפן ׁשִ   ! "ֵאין ֵעירּוָבן ֵעירּוב, ְוֵאין ׁשִ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
  ר. ָאַס ּדְ  - ָהא

   .ּלא ָאַסרּדְ  -ָהא 
  

ָרא ּבְ ָיא ּדְ  :ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ ן ַקׁשְ מּוֵאל ּדִ ִאם כֵּ מּוֵאל, ַאִד ׁשְ   ׁשְ
מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ

ף ּתֵ ּתַ ֵני ָמבֹוי, ְולֹא ִנׁשְ ף ִעם ּבְ ּתֵ ּתַ ָרִגיל ְלִהׁשְ ֵני ָמבֹוי ׁשֶ    ,ֶאָחד ִמּבְ
יתֹו  בֹוי ִנְכָנִסין ְלתֹוְך ּבֵ ֵני ַהּמָ ְרחֹו. ּבְ ַעל כָּ ּנּו ּבְ יּתּוָפן ִמּמֶ   ְונֹוְטִלין ׁשִ

   ,ִאין – "ָרִגיל"
ֵאין ָרִגיל    .לֹא –ׁשֶ
ּה     .ְשַמע ִמיּנָ

  
יע ֵליּה     :ֵליָמא ְמַסּיַ

בֹוי"   . "ּכֹוִפין אֹותֹו ַלֲעׂשֹות ֶלִחי ְוקֹוָרה ַלּמָ
  

א   פ,ב ֵליכָּ אֵני ָהָתם ּדְ   .ְמִחיּצֹות ׁשָ
  

   :ָנא ַאֲחִריָנאִליׁשְ 
אֵני.  ד ׁשָ   ִמּצַ

  
   :ִאְתַמר

י י ַרּבִ ר ַאׁשִ יא ּבַ   ָאַמר:  ִחּיָ
ין יָרה ,עֹוׂשִ   .ֶלִחי ֲאׁשֵ

יוְ  ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   ָאַמר:  ׁשִ
ין יָרה.  ,עֹוׂשִ   קֹוָרה ֲאׁשֵ

  
ָאַמר  ן ֶלִחי,  - "קֹוָרה"ַמאן ּדְ כֵּ ל ׁשֶ   כָּ

ָאַמר    , לֹא –ֲאָבל קֹוָרה " ֶלִחי"ּוַמאן ּדְ
ּת  יעּוֵריּה כִּ ת ׁשִ    .ּוֵתי ִמְכּתַ

  

  רש"י
ה על . נכרי היה ממונטורזינא

כלי זיין העשויין לשמירת העיר 
  להלחם על הצרים ודר בעיר:

. על בני המבוי לא הא דאסר
בעינן דעתיה ומתניתין בדלא 
אסר כגון חצר שבין שני 
מבואות ורגילה עם זה ולא עם 

   זה:
. דמודה הכי נמי מסתברא

   שמואל היכי דלא אסר:
. אינו רוצה ומתכוין ולא נשתתף

  לאסור עליהן:
. ם דליכא מחיצותשאני הת

ומבוי מגולה הוא ואינו נוח 
לשומרו הילכך כופין אותו אבל 
להתיר בטלטול לעולם אימא לך 

   דבעינן דעת:
. דאין לו שיעור לרחבו כ''ש לחי

   ועוביו:
. צריכה טפח לקבל אבל קורה

אריח ובריאה כדי לקבל אריח 
והאי אשירה כיון דבעי שריפה 
דכתיב (דברים יב) ואשריהם 

ון באש שיעורה לאו תשרפ
  שיעורא היא דכשרופה דמיא:
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ָנה              ִמׁשְ

ה. ְוֵאין ָצִריְך ְלהֹוִדיַע.  ,מֹוִסיף –ִנְתַמֵעט ָהאֹוֶכל    ּוְמַזּכֶ
ה, ְוָצִריְך ְלהֹוִדיַע.  ,מֹוִסיף –ִנּתֹוְספּו ֲעֵליֶהן    ּוְמַזּכֶ

  

יעּוָרן?  ה הּוא ׁשִ ּמָ   ּכַ
ין  ֵהן ְמרּוּבִ ְזַמן ׁשֶ תֵּ  -ּבִ ם, כְל י ְסעּוּדֹות ְמזֹון ׁשְ   ּוּלָ
ֵהן מּוָעִטין  ְזַמן ׁשֶ רֹוֶגֶרת ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד.  -ּבִ ּגְ   ּכַ

  

יָאַמר    : יֹוֵסי ַרּבִ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ת ֵעירּוב,  :ּבַ ְתִחיּלַ   ּבִ

ָיֵרי ֵעירּוב  ׁשְ ָכל ֶשהּוא.  - ֲאָבל ּבִ   ּבְ
ֲחֵצירֹותוְ  ֵד  ,לֹא ָאְמרּו ְלָעֵרב ּבַ א ּכְ ינֹוקֹותֶאּלָ ח ֶאת ַהתִּ ּכַ ּלא ְלׁשַ    .י ׁשֶ
  

ָמָרא              ּגְ

ַמאי ָעְסִקיַנן    ?ּבְ
ִמין ֶאָחד ָלה ַנִמי!  "ִנְתַמֵעט"ַמאי ִאיְרָיא  -  ִאיֵליָמא ּבְ   ֲאִפיּלּו כָּ

ֵני ִמיִנין ׁשְ א ּבִ   ֲאִפיּלּו ִנְתַמֵעט ַנִמי לֹא!  - ֶאּלָ
ַתְנָיא    :ּדְ

ָלה ָהאֹוֶכל"    :ּכָ
ין ֶאָחד    ֵאין ָצִריְך ְלהֹוִדיַע,  -ִמּמִ

ֵני ִמיִנים  ְ   ! "ָצִריְך ְלהֹוִדיַע  -ִמׁשּ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
ין ֶאָחד   .ִמּמִ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ֵני ִמיִנין.  ְ   ִמׁשּ
  
ֵעית ֵאיָמא" ין ֶאָחד :ִאיּבָ   , "ִמּמִ

   .ִנְתַמְטֵמט ?"ִנְתַמֵעט"ַמאי 
  
ֵעית ֵאיָמא" ֵני ִמינִ  :ְוִאיּבָ ְ   , "יםִמׁשּ

אֵני ָלה ׁשָ    .כָּ
  
  

  רש"י
  מתני' 

. משיעורו ולקמן נתמעט האוכל
   מפרש שיעורא במתני':

. שהרי כולן ואינו צריך להודיע
   נתרצו בתחלה:

. לדיורין וצריך להודיע
שניתוספו אם דעתן בעירוב 
וכגון שמערב משלהן וטעמא 
פרישית לעיל ותרתי קתני 

שלו מערב מוסיף ומזכה אם מ
וצריך להודיע אם משלהן 
מערב: מרובין ומועטין מפרש 

   בגמרא:
   . שנתמעט משעורו:שירי עירוב
. אין צריך להוסיף כל שהוא

   [ורבי יוסי פליג את''ק]:
. לאחר לא אמרו לערב בחצרות

   שנשתתפו:
. תורת עירובי אלא שלא לשכח

חצירות מהתינוקות הבאין 
   הלכך מקילינן ביה:

  
  גמ' 
. דקתני בנתמעט י עסקינןבמא

אין צריך להודיע הא כלה לגמרי 
   צריך להודיע אם בא לערב:

. שחוזר ומערב מן במין אחד
   המין הראשון:

. שעירב בשניה ממין מב' מינין
   אחר:

. וקא סלקא דעתך צריך להודיע
   והוא הדין לנתמעט:

   . כלה לגמרי:נתמטמט
. ודוקא איבעית אימא מב' מינין

דקא קשיא לך נקט נתמעט ו
מברייתא כלה שאני דברייתא 
כלה דווקא נקט אבל נתמעט 
אפילו מב' מינין אין צריך 

   להודיע:
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ה"   . ]"ְוָצִריְך ְלהֹוִדיַע [ ִנּתֹוְספּו ֲעֵליֶהן מֹוִסיף ּוְמַזּכֶ
  

יְזִביָאַמר  אָאַמר  ַרב ׁשֵ   : ַרב ִחְסּדָ
י ֲחלּוִקין ָעָליו ֲחֵביָריו ַעל  :את אֹוֶמֶרתזֹ    ְיהּוָדה.  ַרּבִ

ְתַנן    :ּדִ
יָאַמר "   : ְיהּוָדה ַרּבִ

ָבִר  ה ּדְ ּמֶ ֵעירּוֵבי ְתחּוִמין,  :ים ֲאמּוִריםּבַ   ּבְ
ֵעירּוֵבי ֲחֵצירֹות  ּלא ָלַדַעת - ֲאָבל ּבְ ין ָלַדַעת ּוֵבין ׁשֶ   . (פא:) "ְמָעְרִבין ּבֵ

  
יָטא  ׁשִ   !ֲחלּוִקיןּדַ ּפְ

  
ֵתיָמא ֵני ְמבֹואֹות.  :ַמהּו ּדְ ין ׁשְ ּבֵ ָחֵצר ׁשֶ י ּבְ   ָהֵני ִמיּלֵ

ל ָמבֹוי ֶאָחד, ֵאי   ָמא לֹא. ֲאָבל ָחֵצר ׁשֶ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
  

  רש"י
. דלא זאת אומרת חלוקין כו'

תימא האי במה דברים אמורים 
   לפרושי אתי:

. דצריך במה דברים אמורים
   דעת:

. שמא אין נוח בעירובי תחומין
לו לקנות כאן כדי להפסיד לרוח 

   גדה:שכנ
. דשמעינן מינה דחלוקין פשיטא

דהא בעירובי חצירות נקיט 
   ואתי וקתני צריך להודיעו:

. לעולם רבי יהודה מהו דתימא
בההוא מפרש הוא ומתניתין 
דהכא בחצר שבין שני מבואות 

   דלא ידעינן בהי ניחא ליה:
. רב שיזבי דשמיעא ליה קמ''ל

   מרביה דבמבוי אחד עסקינן:
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עּורוֹ " ה הּוא ׁשִ ּמָ    ?ּכַ
ין [ ֵהן ְמרּוּבִ ְזַמן ׁשֶ י ְסעּוּדֹות  - ּבִ תֵּ ם, ְל ְמזֹון ׁשְ   כּוּלָ

ֵהן מּוָעִטין  ְזַמן ׁשֶ רֹוֶגֶרת ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד -ּבִ ּגְ   ].ּכַ
  

ה הּוא  ּמָ ין"כַּ   ? "ְמרּוּבִ
  

מָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ּוֵאלׁשְ
ֵני ָאָדם.  ֵרה ּבְ מֹוֶנה ֶעׂשְ   ׁשְ

  
ֵרה, ְותּו לֹא מֹוֶנה ֶעׂשְ    ?ׁשְ

  
ר ְוֵאיָלְך.  :ֵאיָמא מֹוָנה ָעׂשָ ְ   ִמׁשּ

  
ָנא ַמאי וּ  ר"ׁשְ מֹוָנה ָעׂשָ    ?ָנַקטּדְ  "ׁשְ
  

ֵריּה ָאַמר    ַרב ְיהּוָדה: ּדְ  ַרב ִיְצָחק ּבְ
א:  ַאּבָ יּה ּדְ א ִלי ִמיּנֵ   ְלִדיִדי ִמיַפְרׁשָ

רֹוֶגֶרת ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכֹ  ַעת ּגְ יֵניֶהן ְוֵאין ַמּגַ י ְסעּוּדֹות ּבֵ ּתֵ קֹו ִלְמזֹון ׁשְ ִאיּלּו ְמַחּלְ ין,  -ל ׁשֶ   ֵהן ֵהן ְמרּוּבִ
י י ְסעּוּדֹות.  ְוַסּגִ ּתֵ ְמזֹון ׁשְ   ּבִ

   .ֵהן ֵהן מּוָעִטין ִניְנהוּ  -ְוִאי לֹא 
ַמע ָלן ,ְוַאַגב אֹוְרֵחיּה  י ְסעּוּדֹות ָהְוָייןּדִ  :ָקא ַמׁשְ ּתֵ רֹוְגרֹות.  ,ׁשְ ֵרה ּגְ מֹוֶנה ֶעׂשְ   ׁשְ

  
  

  רש"י
מיה כ''ש דטפי מהכי . בתותו לא

   הוו מרובין:
. לדידי מיפרשא לי מיניה דאבא

דלקולא קתני בזמן שהם 
מרובים דגרוגרת דידהו הוי 
יותר מב' סעודות סגי בב' 
סעודות ולא בעינן גרוגרת לכל 
חד וחד כשהן מועטים דלא מטי 
גרוגרת דידהו לב' סעודות סגי 

  בגרוגרת לכל אחד ולקולא:
ב' כל שאילו מחלק מזון 

סעודות ביניהן ואין גרוגרת לכל 
. שיש בהן בני אדם יותר א'

ממנין גרוגרות של שתי סעודות 
מרובין נינהו ותנן במתני' דלא 
בעי כגרוגרת לכל אחד אלא 
   כשיש בו מזון שתי סעודות סגי:

. שאין מנינם רב כמנין ואי לא
גרוגרות של שתי סעודות לא 
בעי שתי סעודות אלא כגרוגרת 

היינו פירוש דמתניתין  לכל אחד
ורב יהודה דנקט שמנה עשרה 
ולא תנא כדאמרינן אגב אורחיה 
דבעי לפרושי מתני' נקט 
חושבנא ולאשמעינן דמזון שתי 
סעודות הוו שמנה עשרה 

  גרוגרות:
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ָנה              ִמׁשְ

ּכֹ ַלח, ּבַ ִים ּוִמן ַהּמֶ ִפין, חּוץ ִמן ַהּמַ תְּ תַּ   ל ְמָעְרִבין ּוִמׁשְ
ְבֵרי  יּדִ    . ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

י ַע  ַרּבִ   אֹוֵמר:  ְיהֹוׁשֻ
ר הּוא ֵעירּוב,  ּכָ   ּכִ

רּוָסה ַוֲאִפּלּו  ּה.  -ַמֲאֶפה ְסָאה, ְוהּוא ּפְ   ֵאין ְמָעְרִבין ּבָ
ֵלם  ר, ְוהּוא ׁשָ ִאיסָּ ר ּכְ ּכָ   . ְמָעְרִבין ּבוֹ  -ּכִ

  

ָמָרא    פא,א             ּגְ

ִניָנא ֲחָדא ִזיְמָנא   :ּתָ
ַלח" ִים ּוִמן ַהּמֶ ִפין, חּוץ ִמן ַהּמַ תְּ תַּ ּכֹל ְמָעְרִבין ּוִמׁשְ   ! "ּבַ
  

ִניָנא ֲחָדא ִזיְמנָ    :אּתָ
ַלח" ִים ּוִמן ַהּמֶ ִפין, חּוץ ִמן ַהּמַ תְּ תַּ ּכֹל ְמָעְרִבין ּוִמׁשְ   ! "ּבַ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ַע, ְדָאַמר:  י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ   ְלַאּפּוֵקי ִמּדְ

ר" ּכָ   לֹא.  –ֵאין, ִמיִדי ַאֲחִריָנא  – "ּכִ
ַמע ָלן:  ּכֹל"ָקַמׁשְ   . "ּבַ

  
יֵאיִתיֵביּה  ּיֵ   : ַאּבַ

ּכֹל ְמָעְרִבין   ֵעירּוֵבי ֲחֵצירֹות,  "ּבַ
יּתּוֵפי ְמבֹואֹות,  ִפין ׁשִ תְּ תַּ   ּוַבּכֹל ִמׁשְ

ְלָבד" ָחֵצר ּבִ א ּבְ ַפת ֶאּלָ   ! ְולֹא ָאְמרּו ְלָעֵרב ּבְ
  

ת  ָאַמר: ּפַ ְמַעּתְ ֵליּה ּדְ   לֹא?  –ֵאין, ִמיִדי ַאֲחִריָנא  –ַמאן ׁשָ
ַע,  י ְיהֹוׁשֻ   ַרּבִ

ֵני:  ּכֹל"ְוָקּתָ   ! "ּבַ
  

א  ר ָחָנהר ָאַמ ֶאּלָ ר ּבַ ה ּבַ   : ַרּבָ
ָאַמר:  ַע, ּדְ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ   ְלַאּפּוֵקי ִמּדְ

ֵליָמה  רּוָסה  –ׁשְ   לֹא.  –ֵאין, ּפְ
ַמע ָלן:  ּכֹל"ָקַמׁשְ   . "ּבַ

  
  ַמאי ַטְעָמא לֹא?  "ְפרּוָסה"וּ 
  

אּולָאַמר  ן ׁשָ י יֹוֵסי ּבֶ יָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ּום ֵאיָבה.    ִמׁשּ

  
ָרָבאַרב ָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ ילְ  ַאָחא ּבְ ִ   : ַרב ַאׁשּ

ְפרּוסֹות ַמהּו?  ן ּבִ   ֵעיְרבּו ּכּוּלָ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ָבר ְלִקְלקּולֹו.  א ַיֲחזֹור ּדָ ּמָ   ׁשֶ

   
  

  רש"י
  מתני' 

   . שלם:ככר
. שאפה סאה בככר מאפה סאה

אחד ונטל ממנו מעט ושוייה 
פרוסה אין מערבין בה וטעמא 

   רש בגמרא:מפ
   . קטן כמדת איסר:ככר

. ובלבד והוא שלם מערבין בו
שיהיו שם ככרות הרבה 

  כגרוגרת לכל אחד ואחד:
  

  גמ' 
לאפוקי מדר' יהושע דאמר פת 
אין מידי אחרינא לא קא משמע 

. אפילו יין ופירות לן מתני' בכל
ואי מההיא הוה אמינא התם 
הוא דבעירובי תחומין עסקינן 

הושע דליכא והתם מודה רבי י
למיחש משום איבה כי הכא 
בעירובי חצירות דטעמא משום 
איבה כדלקמן אבל בעירובי 
חצירות אימא לא להכי הדר 
תנייה גבי חצירות לישנא 
אחרינא גרסינן לאפוקי מדר' 
מאיר דאמר בפת אין במידי 
אחרינא לא בפרק הדר (לעיל דף 
עא:) קמ''ל בכל והיא היא: 

ן איתיביה אביי בכל מערבי
עירובי חצירות גרסינן ובכל 
משתתפין שיתופי מבוי. בין בפת 

   ובין ביין בין בשאר פירות:
. ובכל ולא אמרו לערב בפת כו'

מערבין דרישא הכי קאמר בכל 
מיני פת מערבין עירובי 

   חצירות:
מאן שמעת ליה דאמר פת אין 
. מידי אחרינא לא רבי יהושע

   וללישנא אחרינא ר' מאיר:
אפת ומתניתין נמי . וקתני בכל

ממאי דבכל דתני אכל מילי 
קאמר ולאפוקי מהא דר' יהושע 
אתא דילמא בכל דקתני אפת 
קאי כברייתא והכי קאמר בכל 
מיני פת מערבין בחצירות 
ומשתתפין במבוי בכל מילי חוץ 

   ממים ומלח:
. אי אלא אמר רבה בר בר חנה

איכא למימר דאפקא מתני' 
מדרבי יהושע אסיפא דמלתא 

יגא דאמר פרוסה לא קא פל
   משמע לן בכל:
. שבאין לידי משום איבה

מחלוקת שאומר אני נותן 
  שלימה ואתה פרוסה:

  . זה פרוס וזה שלם:לקלקולו
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אּולָאָמר  ן ׁשָ י יֹוָחָנן ּבֶ   : ַרּבִ

יּמּוָעּה  ָתּה ּוְכֵדי ּדִ ֵדי ַחּלָ ה כְּ ָלה ֵהיֶמּנָ ּה. ְמָעְרִבין לֹו  -ִניּטְ   ּבָ
  

  ְוָהַתְנָיא: 
יּמּוָעּה  ֵדי ּדִ ּה,  -"ּכְ   ְמָעְרִבין לֹו ּבָ

ָתּה  ֵדי ַחּלָ ּה" - ּכְ   ! ֵאין ְמָעְרִבין לֹו ּבָ
  

ָיא:    לֹא ַקׁשְ
ת ַנְחּתֹום.  -ָהא  ַחּלַ   ּבְ
ִית -ָהא  ַעל ַהּבַ ת ּבַ ַחּלַ    .ּבְ

  
ְתַנן    :ּדִ

ה " יעּור ַחּלָ ָעה - ׁשִ ִרים ְוַאְרּבָ   . ֶאָחד ֵמֶעׂשְ
ה ְלעצמוֹ  ה ִעיסָּ נוֹ  ,ָהעֹוׂשֶ ה ּבְ תֵּ ה ְלִמׁשְ ָעה.  - ִעיסָּ ִרים ְוַאְרּבָ   ֶאָחד ֵמֶעׂשְ

ּוק,  ׁשּ ה ִלְמּכֹור ּבַ   ַנְחּתֹום ֶשהּוא עֹוׂשֶ
ּוק  ׁשּ ָתה ִלְמּכֹור ּבַ ָעׂשְ ה ׁשֶ ָ מֹוָנה -ְוֵכן ָהִאׁשּ ִעים ּוׁשְ   . "ֶאָחד ֵמַאְרּבָ

  
  

  רש"י
. אינו חסרון שזהו חלתה

   תיקונו:
. אם נדמעת שנפלה כדי דימועה

תרומה בחולין ועשו ממנה ככר 
זו ונטלו ממנה דימועה אחד 

   ממאה לתקנה:
. קטנה היא ואין זה נחתוםחלת 

  חסרון:



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

     

34

        פא, אפא, אפא, אפא, א .288
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ִקיָסם ּתְ  ּה.  - ָפָרּה ּבְ   ְמָעְרִבין לֹו ּבָ
  

ְנָיא    :ְוָהא ּתַ
ּה "   ! "ֵאין ְמָעְרִבין לֹו ּבָ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
יְפָרּה,  -ָהא  יִדיַע ּתִ   ּדִ
יְפָרּה  -ָהא     .לֹא ְיִדיַע ּתִ

  
  

  רש"י
. ככר שנפרסה תפרה בקיסם

ותפר הפרוסות בקיסם ונראית 
   שלימה:

. ניכר מקום ידיע תיפרה
  תפירתה והויא כפרוסה:
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י ָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ֵזיָרא ַרּבִ   : ׁשְ

ַפת אֹוֶרז ּוְבַפת ּדֹוַח    ן. ְמָעְרִבין ּבְ
  

  : ָמר עּוְקָבאָאַמר 
יּה  א ִלי ִמיּנֵ מּוֵאלּדְ ְלִדיִדי ִמיַפְרׁשָ    :ָמר ׁשְ

ַפת אֹוֶרז    ְמָעְרִבין,  -ּבְ
  .ֵאין ְמָעְרִבין -ּוְבַפת ּדֹוַחן 

  
ר ָאִביןָאַמר  יא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ִחּיָ

ים.  ַפת ֲעָדׁשִ   ְמָעְרִבין ּבְ
  

ׁשְ  ֲהַואי ּבִ מּוֵאלּדְ ֵני ִאיִני?! ְוָהא ַהִהיא ּדַ יּה ָמר ׁשְ ֵייּה ְלַכְלּבֵ ּדְ   ! ְולֹא ֲאָכָלּה , ְוׁשַ
  

ָאר ִמיִנים ָהְוָיאַהִהיא ּדִ     ,ׁשְ
ְכִתיב ִמים: ּדִ ים ְודַחן ְוֻכּסְ עִרים ּופֹול ַוֲעָדׁשִ ין ּוׂשְ ה ַקח ְלָך ִחּטִ   . (יחזקאל ד, ט) 4""ְוַאּתָ

  
א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ

צֹוַאת ָא     ,ָדם ֲהַואיַהִהיא ְצלּוָיה ּבְ
ְכִתיב ֻעֶגָנה ְלֵעיֵניֶהם"": ּדִ ֶגְלֵלי ֵצַאת ָהָאָדם ּתְ   . (יחזקאל ד, יב)  5ְוִהיא ּבְ

  
ה"ַמאי  עֹוִרים ּתאְכֶלּנָ   ? (יחזקאל ד, יב) "ְוֻעַגת ׂשְ

  
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

יעּוִרים.   ְלׁשִ
  
א ַרב  ּפָ   ָאַמר:  ּפַ

עֹוִרים, ְולֹ  ֲעִריַבת ׂשְ ים. ֲעִריָבָתּה, כַּ ֲעִריַבת ִחּטִ   א כַּ
  
  
  

                                                             
4
עִרים ּופֹול וַ   ין ּוׂשְ ה ַקח ְלָך ִחּטִ עִרים ּופֹול וַ ְוַאתָּ ין ּוׂשְ ה ַקח ְלָך ִחּטִ עִרים ּופֹול וַ ְוַאתָּ ין ּוׂשְ ה ַקח ְלָך ִחּטִ עִרים ּופֹול וַ ְוַאתָּ ין ּוׂשְ ה ַקח ְלָך ִחּטִ ִמיםְוַאתָּ ים ְודַחן ְוֻכּסְ ִמיםֲעָדׁשִ ים ְודַחן ְוֻכּסְ ִמיםֲעָדׁשִ ים ְודַחן ְוֻכּסְ ִמיםֲעָדׁשִ ים ְודַחן ְוֻכּסְ  ונתת אותם בכלי אחד ועשית אותם לך ללחם ֲעָדׁשִ
5

ֻעֶגָנה ְלֵעיֵניֶהםועוגת שעורים תאכלנה   ֶגְלֵלי ֵצַאת ָהָאָדם תְּ ֻעֶגָנה ְלֵעיֵניֶהםְוִהיא ּבְ ֶגְלֵלי ֵצַאת ָהָאָדם תְּ ֻעֶגָנה ְלֵעיֵניֶהםְוִהיא ּבְ ֶגְלֵלי ֵצַאת ָהָאָדם תְּ ֻעֶגָנה ְלֵעיֵניֶהםְוִהיא ּבְ ֶגְלֵלי ֵצַאת ָהָאָדם תְּ  ְוִהיא ּבְ

  רש"י
. מינין הרבה דשאר מיני הוה

היו מעורבין בה דההיא ודאי 
לאו פת היא דכתיב גבי יחזקאל 
ואתה קח לך חטין וגו' וכתיב 

) לחם. אנשים לא תאכל (שם כד
   אלמא לאו לחם הוא:

ועוגת שעורים תאכלנה אמר רב 
. האי שעורים לאו דווקא חסדא

דהא שאר מינין טובא הוו בה 
אלא לשיעורין תאכלנה במשקל 

   דרך רעבון ולא לשובע:
. מגונה עריבתה כעריבת שעורין

ולא יפה כתיקון עריבת חטים 
שמייפה תיקון העוגה עגולה 

  ונאה:
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ָנה              ִמׁשְ

ה לֹו ֵעירּוב,  ַזּכֶ ּיְ ֵדי ׁשֶ ְחּתֹום, ּכְ   נֹוֵתן ָאָדם ָמָעה ַלֶחְנָוִני ְוַלּנַ
ְבֵרי  יּדִ   . ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
   . לֹא ָזכּו לֹו ָמעֹוָתיו

כ   פא,ב ּזָ ל ָהָאָדם, ׁשֶ ָאר ּכָ ׁשְ   ּו לֹו ָמעֹוָתיו. ּומֹוִדים ּבִ
ְעּתֹו  א ִמּדַ ֵאין ְמָעְרִבין ָלָאָדם ֶאּלָ   ׁשֶ

יָאַמר    : ְיהּוָדה ַרּבִ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ֵעירּוֵבי ְתחּוִמין,  :ּבַ   ּבְ

ּלא ְלַדְעּתֹו,  ֵעירּוֵבי ֲחֵצרֹות ְמָעְרִבין ְלַדְעּתֹו ְוׁשֶ   ֲאָבל ּבְ
ָפָניוְלִפי ׁשֶ  ּלא ּבְ ָפָניו ,ָזִכין ָלָאָדם ׁשֶ לֹא ּבְ   .ְוֵאין ָחִבין ָלָאָדם ׁשֶ

  

ָמָרא              ּגְ

יּדְ ַמאי ַטְעָמא     ?ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ךְ    !ָהא לֹא ָמׁשַ

  
הוּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ר ַאּבָ ה ּבַ   : ַרּבָ

אוֹ  י ֲעׂשָ ָ  ַרּבִ ׁשּ ָרִקים ּבַ ָעה ּפְ ַאְרּבָ    .ָנהֱאִליֶעֶזר כְּ
  

ְתַנן    :ּדִ
ָרִקים " ָעה ּפְ ַאְרּבָ   ֵאּלּו: ּבְ

ְרחֹו.  ַעל ּכָ ח ּבְ ּבָ ִחיִטין ֶאת ַהטַּ   ַמׁשְ
חֹוט יָנר ֶאָחד ּכֹוִפין אֹותֹו ִלׁשְ א ּדִ יָנר, ְוֵאין ַלּלֹוֵקַח ֶאּלָ ֵוה ֶאֶלף ּדִ   .ֲאִפּלּו ׁשֹור ׁשָ

  . (חולין פג.) "ֵמת ַלּלֹוֵקַח  - ְלִפיָכְך ִאם ֵמת
ְך!    ָהא לֹא ָמׁשַ

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ׁשַ  ּמָ ׁשֶ   ְך. ּבְ
  

   :ִאי ָהִכי ֵאיָמא ֵסיָפא
ן. " ָנה ֵאינֹו ּכֵ ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ   ּבִ

  , "ֵמת ַלּמֹוֵכר -ְלִפיָכְך, ִאם ֵמת 
ךְ  אי? ָהא ָמׁשַ    !ַאּמַ

  
ר ִיְצָחקָאַמר  מּוֵאל ּבַ   : ַרב ׁשְ

ְך,  ּלא ָמׁשַ ׁשֶ   ְלעֹוָלם ּבְ
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ה לֹו ַעל ְיֵדי יכָּ ּזִ ׁשֶ   ַאֵחר.  ּבְ

ָרִקים ֵאלּ  ָעה ּפְ ַאְרּבָ ָפָניו.  - ְזכּות הּוא לֹו ּדִ  וּ ּבְ ּלא ּבְ   ָזִכין לֹו ׁשֶ
ָנה,  ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ ָפָניו.  -חֹוב הּוא לוֹ ּדְ ּבִ א ּבְ   ֵאין ָחִבין לֹו ֶאּלָ

  
יָאַמר  ַרב ִאיָלאוְ    : יֹוָחָנן ַרּבִ

ָרִקים ֵאּלּו ֶהֱעִמידּו ֲחכָ  ָעה ּפְ ַאְרּבָ ְבֵרי תֹוָרה. ּבְ ְבֵריֶהם ַעל ּדִ   ִמים ּדִ
  
י ָאַמרּדְ    : יֹוָחָנן ַרּבִ

ַבר ּתֹוָרה   .ָמעֹות קֹונֹות: ּדְ
יָכה קֹוָנה ֵני ָמה ָאְמרּו ְמׁשִ    ?ּוִמּפְ

יה.  ֲעִלּיָ יָך ּבָ ְרפּו ִחיּטֶ א יאַמר לֹו: ִנׂשְ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   ּגְ
  

  "ירש
  מתני' 

. שהוא מוכר נותן אדם מעה לחנוני
   יין ודר עמו במבוי:

. מוכר ככרות ודר עמו או לנחתום
בחצר שיזכה לו בעירוב עם חבריו 
אם יבואו בני המבוי לקחת ממך 
ככר לעירוב או יין לשיתוף יהא לי 

   חלק בו:
. שאין מעות קונות לא זכו לו מעותיו

עד שימשוך ואפי' עירב החנוני הזה 
לכל האחרים וזיכה גם לזה אינו 
עירוב שהרי לא נתכוון לזכות לו 
במתנת חנם כשאר מזכין בעירוב 
אלא לקנות המעה והרי אינה קנויה 
לו דכיון דמעות אינן קונות לא 
סמכה דעתיה דהאי ולא הוי דעתיה 
לאקנויי ונמצא מערב לו במעותיו 

   שלא מדעתו:
. מפרש ומודין בשאר כל אדם

ית שאמר לו חברו בגמרא בעל הב
הילך מעה זו וזכה לי בעירוב והלך 
וזיכה לו שקנה עירוב דהואיל ואין 
בעל הבית רגיל למכור ככרות לא 
נתכוון זה אלא לעשותו שליח ונעשה 
כאומר לו ערב לי וגבי חנוני גופיה 
אי א''ל ערב לי אמרינן בגמרא 

   דקני:
. שאין מערבין לו לאדם אלא לדעתו

י אמר ליה זכי לי הלכך גבי חנוני כ
לא נתכוון אלא לקנות הימנו ולא 
סמך עליו שיעשה שלוחו ומעות אינן 
קונות ולא סמכה דעתיה נמצא 
מערב לו שלא לדעתו אבל אם משך 

   ככר והניחו אצלו לכך שליח עשאו:
. חוב הוא לו שמפסיד עירובי תחומין

   לצד האחר ושמא אינו נוח לו:
  

  גמ' 
נן לקמן . דמתרץ ר' יוחבד' פרקים

דהעמידו בהן חכמים דבריהם על 
דין תורה דמעות קונות אף כאן מפני 
תיקון שבת העמידו דבריהם על דין 

   תורה:
. בפ' אותו ואת בנו בד' פרקים אלו

בחולין (דף פג.) עיו''ט הראשון של 
פסח ועיו''ט של עצרת וערב ר''ה 
ועי''ט האחרון של חג וערב יוה''כ 

   בגליל:
ותו השור אלא דינר . באואין ללוקח

שנתן לו דינר מבעוד יום בשוה דינר 
   בשר:

. השור אבד הלוקח מה אם מת
   שנתן:

. אין משחיטין אותו על כרחו אינו כן
   ואם רצה טבח מחזיר לו את הדינר:

. טבח ללוקח בשור זה בשזיכה לו
שוה דינר ע''י אחר שמסר השור 
לאחר ואמר לו זכה לו בו בשם פלוני 

ו שליח לאותו אחר והוא לא עשא
   הזוכה בשבילו:

. להוציא מעות ולקנות זכות הוא לו
   בשר שהכל דרכן בכך:

   . שמוציא הוצאות:חוב הוא לו
. דכתיב דבר תורה מעות קונות

בפודה מן ההקדש (ויקרא ס) ונתן 
הכסף וקם לו קל וחומר בלוקח מן 

   ההדיוט:
. שנתת לי מעות עליהן נשרפו חיטיך

ברשות מוכר כי  הלכך מוקמינן להו
היכי דלימסר נפשיה עלייהו וניטרח 

  לאצולינהו:
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ל ָהָאָדם" ָאר ּכָ ׁשְ   . "מֹוִדים ּבִ
  

ל ָהָאָדם"ַמאן  ָאר ּכָ   ? "ׁשְ
  

  : ַרבָאַמר 
ִית ַעל ַהּבַ   . ּבַ

  
מּוֵאלְוֵכן ָאַמר    : ׁשְ

ִית.  ַעל ַהּבַ   ּבַ
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
א ַנְחּתֹום,  נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

ִית קֹוֶנה.  ַעל ַהּבַ   ֲאָבל ּבַ
  

מּוֵאלְוָאַמר    : ׁשְ
א ָמָעה,  נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

ִלי קֹוֶנה.    ֲאָבל כְּ
  

מּוֵאלְוָאַמר    : ׁשְ
א  נּו ֶאּלָ   ָאַמר לֹו: ְזֵכה ִלי, ּדְ לֹא ׁשָ

ְוֵיּה , ֲאָבל ָאַמר: ָעֵרב ִלי ִליַח ׁשָ    .ָקֵניוְ ׁשָ

  

  

  

  רש"י
   . קנין סודר:אבל כלי

. פרישית טעמא בעל הבית
   לעיל:

. דלא שוויה אלא דאמר זכה לי
שליח אלא כשאר מוכרין 
דעלמא אבל אם אמר ערב לי 
שליחא שוויה וסמכא דעתיה 
דקיימא לן חזקה שליח עושה 

ין שליחותו בפרק בכל מערב
(לעיל ד' לב.) הלכך מערב 

   לדעתיה הוא:



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

     

38

        בבבב- - - - פא, אפא, אפא, אפא, א .292
יָאַמר "   : ְיהּוָדה ַרּבִ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ֵעירּוֵבי ְתחּוִמין, [ ּבַ   ּבְ
ֵעירּוֵבי ֲחֵצרֹות ְמָעְרִבין ְלַדְעּתֹו ְוׁשֶ    . ]"ּלא ְלַדְעּתוֹ ֲאָבל ּבְ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

יֲהָלָכה כְּ    ְיהּוָדה,  ַרּבִ
ָנהְולֹא עוֹ  ָ ׁשּ ל ָמקֹום ׁשֶ א כָּ י ד ֶאּלָ מֹותֹו.  ַרּבִ ֵעירּוִבין ֲהָלָכה כְּ   ְיהּוָדה ּבְ

  
ָאהָאַמר ֵליּה  ּתָ ְגּדַ   : ַרב ְיהּוָדהלְ  ַרב ָחָנא ּבַ

מּוֵאל ֲאִפיּלוּ  לּו קֹורֹוָתיו אֹו ְלָחָייו? ּבְ  ָאַמר ׁשְ יּטְ ּנִ   ָמבֹוי ׁשֶ
  

י לָ  "ֵעירּוִבין"ָאַמר ֵליּה: ּבְ    , ךְ ָאַמְרּתִ
ְמִחיּצֹות.    ְולֹא ּבִ

  
ֵריּה ָאַמר ֵליּה  ילְ  ָרָבאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ

ָלל ּדִ    י. ְפִליגֵ "ֲהָלָכה" ִמכְּ
יְוָהָאַמר  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

ל ָאַמר  כָּ יָמקֹום ׁשֶ ה"וּ  "ֵאיָמַתי"ְיהּוָדה  ַרּבִ ּמֶ ְבֵרי ֲחָכִמים!  "ּבַ א ְלָפֵרׁש ּדִ ָנֵתנּו ֵאינֹו ֶאּלָ ִמׁשְ   ּבְ
  
ִליגֵ וְ     !י?לֹא ּפְ

ַנן    :ְוָהא ֲאַנן ּתְ
ה, ְוָצִריְך ְלהֹוִדיַע "   ! (פ:) "ִנּתֹוְספּו ֲעֵליֶהן מֹוִסיף ּוְמַזּכֶ
  

ין ׁשְ  -ָהָתם  ּבֵ ָחֵצר ׁשֶ   ֵני ְמבֹואֹות. ּבְ
  

יְזִביְוָהָאַמר  אָאַמר  ַרב ׁשֵ   : ַרב ִחְסּדָ
יאת אֹוֶמֶרת ֲחלּוִקין ָעָליו ֲחֵבָריו ַעל זֹ    !ְיהּוָדה ַרּבִ
  

א    ,ֶאּלָ
ְבָרא ָקא ָרֵמית?!    פב,א ְבָרא ַאּגַ   ּגַ

  
  י. ָמר ָסַבר ְפִליגֵ 

ִליגֵ     .יּוָמר ָסַבר לֹא ּפְ
  
  
  

  רש"י
אמר שמואל אפילו במבוי 

. בשבת דמיקל שניטלו קורותיו
בה ר' יהודה בפ' כל גגות ואמר: 

   מותרין לאותו שבת:
. כל היכא דאיירי בעירובין

  בהלכות קניית עירוב:
. דר' יהושע בן לוי גברא אגברא

אדשמואל שמואל דאמר הלכה 
יהושע סבר לא סבר פליגי ור' 

  פליגי:
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   :ּגּוָפא

ן ֵלִוי יַרּבִ ָאַמר " ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ
ָאַמר  ל ָמקֹום ׁשֶ יכָּ הוּ  "ֵאיָמַתי"ְיהּוָדה  ַרּבִ ּמֶ ָנֵתינּו  ""ּבַ ִמׁשְ ְבֵרי ֲחָכִמים -ּבְ א ְלָפֵרׁש ּדִ   . "ֵאינֹו ֶאּלָ

  
יוְ     :ָאַמר יֹוָחָנן ַרּבִ

  ְלָפֵרׁש,  -  "ֵאיָמַתי"
ה" ּמֶ   ַלֲחלֹוק.  - "ּבַ

  
   !ְלָפֵרׁש הּוא? "ֵאיָמַתי"וְ 
ַנןוְ     :ָהא ּתְ
ֵחק ּבְ " סּוִלים: ַהְמׂשַ א, ּוַמְלֶוה ּבְ ְוֵאּלּו ֵהם ַהּפְ ּיָ ית, ּוַמְפִריֵחי יֹוִניםּקּוּבִ ִביִעית.  ,ִריּבִ   ְוסֹוֲחֵרי ׁשְ

יָאַמר    : ְיהּוָדה ַרּבִ
א ִהיא,  נּות ֶאּלָ ֵאין לֹו אּוּמָ ְזַמן ׁשֶ   ֵאיָמַתי ּבִ

ּלא ִה  נּות כשרה ׁשֶ ר -יאֲאָבל ֵיׁש לֹו אּוּמָ ׁשֵ   . (סנהדרין כד:) "ֲהֵרי ֶזה ּכָ
ֵני ֲעָלּה  ָבַרְייָתאּתָ    :ּבְ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ "
א ִהיא,  נּות ֶאּלָ ֵאין לֹו אּוּמָ ין ׁשֶ   ּבֵ
ּלא ִהיא  נּות ׁשֶ ׁש לֹו אּוּמָ ּיֵ סּול - ּוֵבין ׁשֶ   ! "ֲהֵרי ֶזה ּפָ

  
יּדְ  -ַהִהיא  יְיהּוָדה ָאַמר  ַרּבִ   . יאַטְרפֹון ִה  ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

יָאַמר " ּום  ְיהּוָדה ַרּבִ יִמׁשּ   : ַטְרפֹון ַרּבִ
א ְלַהְפָלָאה ֵאין ְנִזירּות ֶאּלָ   . "ְלעֹוָלם ֵאין ֶאָחד ֵמֶהם ָנִזיר, ְלִפי ׁשֶ

ָקא ֵליּה ִאי ָנִזיר :ַאְלָמא ְמַסּפְ יָון ּדִ יּה.  - ִאי לֹא ָנִזיר הּוא  ,כֵּ יד ַנְפׁשֵ ְעּבֵ   לֹא ְמׁשַ
יָון  ,ַנִמיָהָכא  ַמר ּוַמְקֶנה -לֹא ָיַדע ִאי ָקֵני ִאי לֹא ָקֵני ּדְ כֵּ    .לֹא ּגָ

  
        הדרן עלך חלוןהדרן עלך חלוןהדרן עלך חלוןהדרן עלך חלון

  

  רש"י
. לעדות דכולן גזלנין הפסולין

מדבריהן הן דאסמכתא לא 
   קנייא ומגזל גזיל ליה:

   . בעירבון:בקוביא
. אי תיקדמה יונך מפריחי יונים

   ליוני:
. דרחמנא אמר סוחרי שביעית

לאכלה ולא לסחורה וזה 
שחומד ממון לעבור עבירה על 
הממון רשע הוא והתורה אמרה 

   תשת רשע עד (שמות כג):אל 
בזמן שאין להם אומנות אלא 

. דקסבר ר' יהודה היא
אסמכתא שהוא נסמך על דעתו 
שהוא ינצחנו ועל אותה 
אסמכתא הוא מתנה קניא ולאו 
גזלנין נינהו ופסולייהו לפי שאין 
עסוקין בישובו של עולם דכיון 
דאין מכירין ובקיאין בטורח 
וצער בני אדם אינן חסין על 

   הן מלהפסידן ממון:חברי
. קא ס''ד היינו ת''ק וח''א כו'

דמתניתין אלמא אימתי 
   לחלוק:

. ברייתא משום ר''ט היא ההיא
דאמר אסמכתא לא קניא אבל 
במתניתין לא פליג רבי יהודה 
אדתנא קמא אלא מפרש 

   לטעמיה:
. שנים אין אחד מהן נזיר

שיושבין וראו אחד בא ואמר 
יר אחד מהן הריני נזיר שזה נז

ואמר חבירו הריני נזיר שאין זה 
   נזיר:

. שיהא נדרו מפורש על להפלאה
הודאי ולא בתורת ספק אי נזיר 

   אותו הבא כנגדו:
  . אי נצח:אי קני


