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ָנה     ִמׁשְ

ָחֵצר,  ר ִעם ַהּגֹוי ּבְ   ַהּדָ
ֵעירּוב,  ֵאינֹו מֹוֶדה ּבָ   אֹו ִעם ִמי ׁשֶ

   ֲהֵרי ֶזה אֹוֵסר ָעָליו. 
י ן ַיֲע  ַרּבִ   אֹוֵמר:  קבֱאִליֶעֶזר ּבֶ

ְרֵאִלים אֹוְסִרין ֶזה ַעל ֶזה ,אֹוֵסר וֹ ְלעֹוָלם ֵאינ ֵני ִיׂשְ הּו ׁשְ ּיְ    .ַעד ׁשֶ
  

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

א:    ְוָאַמר ָלנּו ַאּבָ
ִל  ּלא יֹוִציא ַמֲהרּו ְוהֹוִציאּו ֶאת ַהּכֵ בֹוי, ַעד ׁשֶ   ֶיֱאסֹר ֲעֵליֶכם. וְ ים ַלּמָ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ָלׁשֹון ַאֵחר:    ּבְ

ּלא יֹוִציא ְוֶיֱאסֹר ֲעֵליֶכם בֹוי, ַעד ׁשֶ ּמָ   . ַמֲהרּו ַוֲעׂשּו ָצְרֵכיֶכם ּבַ
  

ָמָרא            סב,א              ּגְ

ר ָאִביןְיֵתיב  ֵיי ּבַ ר ָאִביןוְ  ַאּבַ ֵייֵתיב , ִויַרב ִחיָנָנא ּבַ ְייהּו,  ַאּבַ ּבַ   ּגַ
ָלָמא ְוָיְתֵב  ׁשְ יי ְוָקָאְמִרי: ּבִ יָרה,  :ֵמִאיר ָקָסַבר ַרּבִ ָמּה ּדִ יַרת ּגֹוִים ׁשְ   ּדִ

ֵרי. וְ  ָנא ּתְ ָנא ַחד ְוָלא ׁשְ   ָלא ׁשְ
א י ֶאּלָ ן ַיֲעקב ַמאי ָקָסַבר ַרּבִ    ?ֱאִליֶעֶזר ּבֶ

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

  
ֵייָאַמר ְלהּו    : ַאּבַ

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

ל ּגֹוי " ֵהָמהֲה  -ֲחֵצירֹו ׁשֶ ל ּבְ ִדיר ׁשֶ    !"ֵרי הּוא ּכְ
  

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

יו ָקא ִמיּפְ  ֲעׂשָ א ִיְלַמד ִמּמַ ּמָ ְגֵזיָרה ׁשֶ   :יְלגֵ ְוָהָכא ּבִ
י הוּ  ַרּבִ ְזרּו ּבְ ָדְייֵרי ּגָ ִכיִחי ּדְ ׁשְ ֵרי ּדִ ִמים, ּתְ ִפיכּות ּדָ ְ גֹוי ָחׁשּוד ַאׁשּ יָון ּדְ ן ַיֲעקב ָסַבר: כֵּ    .ֱאִליֶעֶזר ּבֶ
ִכיַח , ַחד ָנן - ָלא ׁשְ יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ    .לֹא ּגָ

יוְ  ִמְקֵרי ְוָדֵייר.  ַרּבִ   ֵמִאיר ָסַבר: ִזיְמִנין ּדְ
ְמקֹום ּגֹוי, וְ  ָנן: ֵאין ֵעירּוב מֹוִעיל ּבִ   ָאְמרּו ַרּבָ

יר.  כִּ ׂשְ ּיַ ְמקֹום ּגֹוי, ַעד ׁשֶ יּטּול ְרׁשּות מֹוִעיל ּבִ   ְוֵאין ּבִ
  . ְוגֹוי לֹא מֹוַגר

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

ְרׁשּותֹו,  ְלָמא ָאֵתי ְלַאֲחזּוֵקי ּבִ ָסַבר: ּדִ ּום ּדְ   ִאיֵליָמא ִמׁשּ
ֲאַמר ֵעיַנן.  :ָהִניָחא ְלַמאן ּדַ ִריָאה ּבָ ִכירּות ּבְ   ׂשְ

ֲאַמר א ְלַמאן ּדַ א ְלֵמיַמר?  :ֶאּלָ ֵעיַנן, ַמאי ִאיכָּ ִכירּות ְרעּוָעה ּבָ   ׂשְ
ִאיְתַמר    :ּדְ

א   ָאַמר:  ַרב ִחְסּדָ
ִריָאה.  ִכירּות ּבְ   ׂשְ

תוְ  ׁשֶ   ָאַמר:  ַרב ׁשֵ
   !ִכירּות ְרעּוָעהׂשְ 
  

ִריָאה"ַמאי  "?ְרעּוָעה"ַמאי    ? "ּבְ

  רש"י
  מתני' 

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

   כל מערבין (דף לא:):ב
. לטלטל מביתו לחצר עד אוסר עליו

שישכור הימנו רשות שיש לו 
   בחצר:

. דרין בב' עד שיהו ב' ישראלים
בתים ואוסרין זה על זה ובאין 
לערב ביניהן הנכרי אוסר עליהן 
אבל על היחיד אינו אוסר ובגמרא 

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

''ם ולא דמי לכותי צדוקי אינו כעכו
דגרי אריות הן ואינם גרים גמורים 
אבל צדוקי ישראל הוא ונהפך 
למינות ואינו מודה בתורה שבעל 
פה כיון דישראל הוא יכול לבטל 

   רשותו בלא שום שכירות:
מעשה בצדוקי שהיה דר עמנו 

   . וביטלנו רשותו:במבוי
ואמר לנו אבא מהרו והוציאו 

יון . והחזיקו בו ככליכם למבוי
דקדש היום מיד כדי שלא יחזור 

   בו:
. כליו תחילה ויחזור עד שלא יוציא

ויחזיק ברשותו ויאסור עליכם 
וש''מ דאינו כנכרי דאי אגירו מיניה 
היכי מצי למהדר אע''ג דמפיק לא 

   אסר דהא נקיט דמי:
. מבעוד מהרו ועשו צרכיכם במבוי

יום דבשבת לא מהני לכו האי 
ר עליכם ביטול שמא יוציא ויאסו

דקסבר רבי יהודה אע''ג דהחזיקו 
בני מבוי במבוי תחילה מצי 

  לאהדורי ביה:
  

  גמ' 
 . ישראל יחידי דר עמו:לא שנא חד
. ויש לו רשות בחצר שמה דירה

ונמצא ישראל המוציא לחצר 
מביתו שהוא מיוחד לו מוציא 
מרשות לרשות ורבנן גזרו שלא 
להוציא מרשות לרשות בלא עירוב 

   אפוקי מרה''י לרה''ר:דלמא אתי ל
. ואין לו הרי הוא כדיר של בהמה

כח לאסור ור''מ קאמר לה לקמן 
בברייתא בשמעתין ורמינן מתני' 
עלה ומוקמינן בדליתיה וישראל 
אפי' כי ליתיה אוסר אלמא דירת 

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

משום גזרה שמא ילמוד ישראל 
ם הטריחוהו מעשיו של עכו''

והפסידוהו חכמים לישראל הדר 
עמו כדי שיקשה בעיניו ליתן שכר 
בכל שבת ושבת ויצא משם ובההיא 
גזרה פליגי ר''מ ור''א בן יעקב אי 
גזרינן ליה על ישראל יחיד הדר עם 

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

. לא שכיח יחידי שפיכות דמים
א שכיחא דדייר בהדיה ומילתא דל

לא גזור בה רבנן ור''מ סבר יחידי 
נמי זימנין דדייר ומש''ה אמור רבנן 

   אין עירוב מועיל כו':
. לא יהא רוצה ועכו''ם לא מוגר

   לשכור ויצא ישראל זה משם:
   . לא מוגר עכו''ם:מאי טעמא

. חזקה שיתנה ישראל עמו בריאה
   למלאות כל המבוי כלים אם ירצה:
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ִריָאה  רּוָטה. ְפ ּבִ ִאיֵליָמא: ּבְ ֶוה ּפְ ָ חֹות ִמׁשּ   רּוָטה, ְרעּוָעה ּפָ
רּוָטה לֹא? ֶוה ּפְ ָ ָפחֹות ִמׁשּ ֲאַמר ִמּגֹוי ּבְ א ְלַמאן ּדַ    !ִמי ִאיכָּ

ַלח  יְוָהא ׁשָ יִיְצָחק ּבְ  ַרּבִ ּיֹוֵרי ַרּבִ ר ּגִ ֵמיּה  ַיֲעקב ּבַ ְ יּדְ ִמׁשּ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
רּוָטה.  ֶוה ּפְ ָ ָפחֹות ִמׁשּ ֹוְכִרין ִמן ַהּגֹוי ֲאִפיּלּו ּבְ ׂשּ   ֱהוּו יֹוְדִעין ׁשֶ

יְוָאַמר  א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י ָאַמר ִחּיָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ן ֹנ רּוָטה. ַח ֶנֱהָר ּבֶ ֶוה ּפְ ָ חֹות ִמׁשּ   ג ַעל ּפָ

בֹוןוְ  ָ ן ְלִהׁשּ    !לֹא ִניּתָ
  

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

  
ֵעיַנן.  ִריָאה ּבָ ִכירּות ּבְ ֲאַמר ׂשְ   ָהִניָחא ְלַמאן ּדַ

ֲאַמר א ְלַמאן ּדַ א ְלֵמיַמרׂשְ  :ֶאּלָ ֵעיַנן, ַמאי ִאיכָּ    ?ִכירּות ְרעּוָעה ּבָ
  

יׁש ּגֹוי  ,ֲאִפיּלּו ָהִכי ִפים, ְוָלא מֹוַגרכְ לִ ָחׁשֵ   .ׁשָ
  
  
  

  רש"י
. דהיא מז' הגזל בן נח נהרג על

מצות כדאמר בד' מיתות 
בסנהדרין (דף נו.) ואמר אזהרה 
שלהן זו היא מיתתן ואשמועינן 
ר' יוחנן דעכו''ם לא מחיל אפילו 
אפחות משוה פרוטה והוי גזל 

  לדידהו:
. דגבי ישראל לא ניתן להישבון

כתיב והשיב את הגזלה אבל 
בנכרי לא כתיב השבה הלכך 

   משלם:כיון שעבר נהרג ואינו 
. למלאות במוהרקי ואבורגני

החצר בספסלין וקתידראות אם 
   ירצה:
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        בבבב- - - - סב, אסב, אסב, אסב, א .260
  ּגּוָפא: 

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

ָרֵאל ֶאָחד  ם ִיׂשְ   אֹוֵסר,  -ְוִאם ֵיׁש ׁשָ
ְבֵרי  יּדִ    . ֵמִאיר ַרּבִ

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

  
   :ָאַמר ָמר   סב,ב

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

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

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

  
    ?ּוַמאי ָקָסַבר

יָרה ּבְ  :ִאי ָקָסַבר יָרהּדִ ָמּה ּדִ ָעִלים ׁשְ    !י, ַנִמי ִניְתַסרוֹ ֲאִפיּלּו גּ  - לֹא ּבְ
ָרֵאל ַנִמי לֹא ִניְתַסר!  :ְוִאי ָקָסַבר יָרה, ֲאִפיּלּו ִיׂשְ ָמּה ּדִ ָעִלים לֹא ׁשְ לֹא ּבְ יָרה ּבְ   ּדִ

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

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

ִכי ִאיֵתיּה  יו.  -ּגֹוי, ּדְ ֲעׂשָ א ִיְלַמד ִמּמַ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   ּגְ
י ִאיֵתיּה    ָאַסר,  - כִּ
י ֵליֵתיּה     .לֹא ָאַסר -כִּ

  
  ? "ִכי ֵליֵתיּה, ָלא ָאַסר"וְ 

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

ָרֵאל ֶאָחד ּגֹוי     ,אֹוֵסר –ְוֶאָחד ִיׂשְ
ְבֵרי י ּדִ   ! "ֵמִאיר ַרּבִ

  
יֹוֵמיּה.  ָאֵתי ּבְ   ָהָתם ּדְ

  
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
יֲהָלָכה כְּ  ן ַיֲעקב.  ַרּבִ   ֱאִליֶעֶזר ּבֶ

  
  ָאַמר:  ַרב הּוָנאוְ 

יִמְנָהג כְּ  ן ַיֲעקֹ  ַרּבִ    .בֱאִליֶעֶזר ּבֶ
  
יוְ    ר: ָאַמ  יֹוָחָנן ַרּבִ

יָנֲהגּו ָהָעם כְּ  ן ַיֲעקֹ  ַרּבִ   ב. ֱאִליֶעֶזר ּבֶ
  
  

  רש"י
. אע''ג שסתם חצירו של עכו''ם

חצירות פתוחין לתוכן בתים הרבה 
אין רשות נכרי חלוקה להיחשב 
רשות לכל אחד ואחד לבדו דדירת 
עכו''ם לא שמה דירה וישראל 
שאינו דר עמהן שנכנס לאחד מן 

הוציא מן הבתים בשבת מותר ל
הבתים לחצר ולא הוי מוציא 
מרשות המיוחדת לעכו''ם זה 

   לרשות שהיא לכולן:
. דר עמהן ואם יש שם ישראל אחד

אוסר על כל ישראל להוציא מן 
   הבתים לחצר מפני שהיא כחצירו:

ר''א בן יעקב אומר עד שיהו שני 
. דרין בשני בתים ישראלים

ואוסרין זה על זה רשות העכו''ם 
ן ואוסר העכו''ם על חלוקה מה

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

  בעכו''ם:
. המהאמר מר הרי הוא כדיר של ב

דנכרי לא אסר מידי וכי דייר 
ישראל גביה קאמר ר' מאיר 
דישראל אוסר על ביתו של עכו''ם 
אבל עכו''ם אינו אוסר על ביתו של 

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

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

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

דכי איתיה אסר. משום דירה 
   דדירת ישראל שמה דירה:

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

   שמא ילמד כו':
. שהלך למקום קרוב דאתי ביומיה

ויבא בו ביום ואי שרית להו קודם 
שיבא מטלטלי נמי אחר שיבא ולא 
מסקי אדעתייהו: ל''א הכי גרסינן 
ואם יש שם ישראל אחר שדר 
ישראל עם ישראל אחר בבית אחד 
הרי זה העכו''ם אוסר עליו דהכי 
שכיח דדייר ורישא דקתני הרי הוא 
כדיר של בהמה בישראל הדר יחידי 
עמו דלא שכיח דדייר ואתא ר' 
אליעזר למימר עד שיהו דרין בשני 

ר''מ בתים ומשום הכי מותבינן ל
וביחידי לא אסר והתנן כו' ואי 
אפשר לומר כן דהא משנינן הא 
דאיתיה הא דליתיה וכיון דבליתיה 
מוקמינן לה כי יש שם ישראל אחר 
דר עם חבירו בבית מאי טעמא 
אסר עכו''ם ועוד דבתוספת' (פ''ה) 
הכי גרסינן ואם יש שם ישראל 
אחר הרי זה אוסר מפני שהוא 

ו''ם כחצירו ואי האי אוסר בעכ
קאמר מאי מפני שהוא כחצירו 
ועוד הא טעמא משום שמא ילמד 

   הוא:
. דדרשינן לה בפירקא הלכה

   ברבים:
. בפירקא לא דרשינן אבל מנהג

אורויי מורינן לה בבא לישאל ומאן 
דאמר נהגו אורוי נמי לא מורינן 

   אבל אי עבדי לא מחינן בידייהו:
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        סג, אסג, אסג, אסג, א    ––––    סב, בסב, בסב, בסב, ב .261
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ
ַנתָקְייָמא ָלן  י ִמׁשְ ן ַיֲעקב ַקב ְוָנִקי ַרּבִ   .ֱאִליֶעֶזר ּבֶ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

יֲהָלָכה כְּ  ן ַיֲעקֹ  ַרּבִ   .בֱאִליֶעֶזר ּבֶ
  

ְמקֹום ַרּבֹו?    ַמהּו ְלאֹורּוֵיי ּבִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ַע ֲאִפילּ  כּוְתָחא ּבְ יֲעָתא ּבְ אִמיֵניּה ֵמ  1יּו ּבֵ ֵני  ַרב ִחְסּדָ ל ׁשְ   , ְולֹא אֹוֵרי. ַרב הּוָנאּדְ כָּ

  
יָאַמר ֵליּה  א ַרּבִ ר ַאּבָ ֵייְל  ַיֲעקב ּבַ   : ַאּבַ

ְכִתיָבא ּוַמְנָח  ֲעִנית ּדִ ת ּתַ גֹון ְמִגּלַ   א. כְּ
יּה?  ַרּבֵ ַאְתֵריּה ּדְ   ַמהּו ְלאֹורּוֵיי ּבְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 
  : ַרב יֹוֵסףָהִכי ָאַמר 

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

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

ֵני  ַרב ַהְמנּוָנא   אסג, ׁשְ ז ּבִ ַאְרּגֵ א ּדְ אּדְ אֹוֵרי ּבַחְרּתָ    .ַרב ִחְסּדָ
  

יָנא  ָרִביָנא ָבֶבלַסר ַסכִּ   . ּבְ
  

יָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
   ?ַמאי ַטְעָמא ֲעַבד ָמר ָהִכי

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

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

  ָאַמר ֵליּה: 
  "ָלאו אֹוֵרי" ִאְתַמר. 

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  ִאיְתַמר "אֹוֵרי", 
   .ְוִאְתַמר "ָלא אֹוֵרי"

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

ְלִמיד ָח  ָמר ֲאָנא. ַוֲאָנא ַנִמי ּתַ   ֵבר ּדְ
  
  

  : ָרָבאָאַמר 
יּה  ַנן ָחֵזי ְלַנְפׁשֵ    .צּוְרָבא ֵמַרּבָ

  
יָנא ְוָקא ַמֲחֵוי ֵליּה ִאיְקַלע לִ  ָרִביָנא ִזיְכֵניּה ַסכִּ ּפְ    .ְמחֹוָזא, ַאְייִתי אּוׁשְ

יּה לְ    . ָרָבאָאַמר ֵליּה: ִזיל ַאְמִטּיֵ
ֲאַמר  יּה.  :ָרָבאָאַמר ֵליּה: ָלא ָסַבר ָמר ָהא ּדַ ַנן ָחֵזי ְלַנְפׁשֵ   צּוְרָבא ֵמַרּבָ

ן ְזִביָנא.    ָאַמר ֵליּה: ֲאָנא ִמיְזּבַ
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 הגהות הב"ח, רי"ף, רא"ש.  

  רש"י
. ביבמות פ' החולץ קיימא לן
דף מט:) משנת ר' בסופיה (

אליעזר בן יעקב קב ונקי כלומר 
במקומות מועטין מוזכר במשנה 
אבל נקי הוא. דהלכה כמותו 
בכל מקום והכא אמר שמואל 
דהלכה כמותו ומשמע דפשיטא 

  לן דהכי הילכתא:
מהו לאורויי תלמיד במקום 

. כיון דלא תליא בסברא רבו
ומילתא פשיטא היא שרי או 

   דילמא חוצפא הוא:
   . ביצה לאוכלה:תאביע

. שיש בו ניסיובי דחלבא ביעתא
   דמלתא פשיטא הוא:

. אם בעו מיניה מרב חסדא
מותר אם אסור ולנסותו היה 

   מתכוין אם יורה במקום רבו:
   . בשני דרב הונא רביה:ולא אורי

כגון מגלת תענית דכתיבא 
. אלו ימים אסורין ומנחא

להתענות להכי נקט מגילת 
ר הלכה תענית שלא היתה דב

כתובה בימיהן אפילו אות אחת 
חוץ ממגילת תענית ולהכי קרי 

   לה מגלה:
. שם מקום ולא היה בכפרי

מקומו של רב הונא ומקומו 
  בפומבדיתא ושתיהן בבבל:

   . שם העיר:חרתא
. שם האיש שבנאה והוה דארגז

אמגושי כך ראיתי בתשובת 
   הגאונים:

. בדק סכין לטבח ולא סר סכינא
סכין לחכם אלא אמרו להראות 

מפני כבודו של חכם ונמצא 
רבינא נוטל לו עטרת כבוד העיר 
ורב אשי רבו במתא מחסיא הוה 

   והיא מבבל:
דהא רב המנונא אורי בחרתא 

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

   מקומך:
. חכם כמותו אלא תלמיד חבר

   אחד או יותר: שלמד ממנו דבר
. בודק סכין לשחוט בו לנפשיה

הוא עצמו בהמה שלו ואין צריך 
   להראות לרבו:

   . אתריה דרבא:למחוזא
. כי אכילנא אנא מיזבן זבינא

מהאי בישרא בדמי אנא זבין לה 
מינך הלכך לאו . לנפשאי אלא 

   כשאר טבחא הוית לי:
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י זיל"א להני"א  :(סימן   מחלי"ף רב אבא בר תחליפא, איק"א רב אחא בר איקא,  ,אלעזר מהגרוניא ַרּבִ

  ויעק"ב רב אחא בר יעקב). 
  

י ֲח  2אָח ַרב ַא וְ  ָעָזר ֵמַהְגרֹוְנָיאֶאלְ  ַרּבִ ר ּתַ ֵריּה ִאיְקְלעּו ְלֵבי  ִליָפאּבַ   , ַרב ִאיָקאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ
ַאְתֵריּה  ר ַיֲעקֹ ּדְ ּבְ   ב. ַרב ַאָחא ּבַ

ֵעי  ֵריּה ּבָ א ַרב ִאיָקאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ יְלּתָ    .ְלֶמיֱעַבד ְלהּו ִעיְגָלא ּתִ
יָנא ְוָקא ַמֲחֵוי ְלהּו.    ַאְייִתי ַסכִּ

ֲחִליָאַמר ְלהּו  ר ּתַ   : ָלא ֵליחּוׁש ֵליּה ְלָסָבא? ָפאַרב ַאָחא ּבַ
יָאַמר ְלהּו  יּה.  :ָרָבא: ָהִכי ָאַמר ֶאְלָעָזר ֵמַהְגרֹוְנָיא ַרּבִ ַנן ָחֵזי ְלַנְפׁשֵ   צּוְרָבא ֵמַרּבָ

   .ַרב ֶאְלָעָזר ֵמַהְגרֹוְנָיאִאיֲעִניׁש וְ  ,ֲחֵזי
  

  : ָרָבאְוָהָאַמר 
יּה!  ַנן ָחֵזי ְלַנְפׁשֵ   צּוְרָבא ֵמַרּבָ

  
אנֵ  ַאְתִחילּו ּבִ ׁשָ   בֹודֹו. כְ י ָהָתם ּדְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ

אֵני  ר ַיֲעקֹ ׁשָ    .מּוְפָלגדּ  בַרב ַאָחא ּבַ
  
  

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

יּה  ָרִביָנא יּדְ ֲהָוה ָיֵתיב ַקּמֵ   , ַרב ַאׁשִ
ָתא. ַחְזֵייּה ְלַההּוא גַּ  ּבְ ׁשַ א ּבְ ִציְנּתָ ָקא ֲאַסר ֵליּה ַלֲחָמֵריּה ּבְ   ְבָרא ּדְ

יּה.  ח ּבֵ ּגַ יּה ָקָלא, ְוָלא ַאׁשְ   ְרָמא ּבֵ
א.  ְמּתָ ׁשַ ְבָרא ּבְ   ָאַמר ֵליּה: ֶליֱהֵוי ַהאי ּגַ

ַאְפָקרּוָתא?  א כְּ ְווָנא, ִמי ִמְתַחּזָ י ַהאי ּגַ   ָאַמר ֵליּה: כִּ
בּוָנה ְוֵאין ֵעָצה ְלֶנֶגד ה'" "ֵאין ָחְכָמהָאַמר ֵליּה:    , (משלי כא, ל) ְוֵאין ּתְ

ם  ֵ ׁש ּבֹו ִחיּלּול ַהׁשּ ּיֵ ל ָמקֹום ׁשֶ בֹוד ָלַרב -כָּ    .ֵאין חֹוְלִקין כָּ
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 ע"פ מסורת הש"ס. 

  רש"י
. גדל שליש ואז עגלא תילתא

בשרו  הוא עומד בעיקר טעם
כדתנן (ב''מ דף סח.) ומגדלין 
אותן עד שיהו משולשין 
ואמרינן נמי (שם דף סט.) מותר 
שליש בשכרך אלמא אורחיה עד 
שליש ל''א שלישי לבטן וקשה 
לי הא דאמר בעלמא (סנהדרין 
דף סה:) רב חנינא ורב אושעיא 
הוו עסקי בספר יצירה וכל מעלי 
שבתא איברי להו עגלא תילתא 

ישי לבטן איכא דהתם מאי של
   הא לא היה בבטן מעולם:

. לרב אחא בר לא ליחוש לסבא
   יעקב ובתמיהה קאמר:

. מאחר שנאמר דאתחילו בכבודו
לו דניחוש לסבא והתחילו לדבר 
   בכבודו לא היה לו לזלזל בדבר:

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

. ראה ולאפרושי מאיסורא
דם רוצה לעבור עבירה תלמיד א

ורבו שם ושותק מותר לתלמיד 
   לקפוץ ולגעור:

. בדקל ואין משתמשין בצינתא
  באילן משום שבות:

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

. אין תורת חכמה אין חכמה וגו'
וכבוד ותבונה ויועץ עומדת כנגד 

  חילול השם:
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  : ָרָבאָאַמר 
ָפָניו  יב ִמיָתהוְ ָאסּור,  - ּבְ    .ַחּיָ

ָפָניו  ּלא ּבְ יב ִמיָתה.  -ׁשֶ   ָאסּור, ְוֵאין ַחּיָ
  
ָפָניו ׁשֶ וְ     ?!לֹא –ּלא ּבְ

ְנָיא    :ְוָהא ּתַ
י"   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

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

ַח  ְזּבֵ ֵני ַאֲהרן ֵאׁש ַעל ַהּמִ    .(ויקרא א, ז) 3""ְוָנְתנּו ּבְ
ָהֵאׁש יֹוֶר  י ׁשֶ ָמִים, ָאְמרּו: ַאף ַעל ּפִ ָ   ְלָהִביא ִמן ַהֶהְדיֹוט. ִמְצָוה ֶדת ִמן ַהׁשּ

ְלִמיד ֶאָחד ָהָיה לֹו ְל וְ  יתַּ ָפָניו.  ַרּבִ הֹוָרה ֲהָלָכה ּבְ   ֱאִליֶעֶזר, ׁשֶ
יָאַמר  ּתֹו:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ לֹום ִאׁשְ א ׁשָ   ְלִאיּמָ

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

ן ָנִביא ָאנֹ ָאַמר ָלּה: לֹא ָנִביא ָאנֹ   ִכי, ִכי ְולֹא ּבֶ
יב ִמיָתה ְפֵני ַרּבֹו ַחּיָ ל ַהּמֹוֶרה ֲהָלָכה ּבִ ַלִני: ּכָ ְך ְמקּוּבְ א ּכָ   . "ֶאּלָ

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

ְרָסאֹות ְוָהָיה ָרחֹוק לׁש ּפַ נּו ׁשָ    !ִמּמֶ
  

ָפָניו ֲהָוה.    ּבְ
  

ְרָסאֹות ָקָאַמר לׁש ּפַ נּו ׁשָ    !ְוָהא ָרחֹוק ִמּמֶ
  

ה? ם ָאִביו ָלּמָ מֹו ְוׁשֵ    !ְוִליַטֲעִמיְך ׁשְ
ּלא ּתֹ א ׁשֶ ל ָהָיהֶאּלָ    .אַמר ָמׁשָ
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ַח   ְזּבֵ ֵני ַאֲהרן ֵאׁש ַעל ַהּמִ ַח ְוָנְתנּו ּבְ ְזּבֵ ֵני ַאֲהרן ֵאׁש ַעל ַהּמִ ַח ְוָנְתנּו ּבְ ְזּבֵ ֵני ַאֲהרן ֵאׁש ַעל ַהּמִ ַח ְוָנְתנּו ּבְ ְזּבֵ ֵני ַאֲהרן ֵאׁש ַעל ַהּמִ  וערכו עצים על האש ְוָנְתנּו ּבְ

  ש"יר
. להורות וחייב בפניו אסור

מיתה בידי שמים והא דרבא 
לאו לאפרושי מאיסור קאי אלא 

   על הבא לישאל:
. והאי דקתני רחוק בפניו הוה

ממנו שהיה רחוק מקומו 
ממקום רבו שלש פרסאות 

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

הוראה לאו רחוק ממנו הוה 
מאי אתא רבי יוחנן 
לאשמועינן: צפנתי אמרתך 
כנסתי דברי מלהורות במקום 

   שאהא חוטא עליהן:
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        בבבב- - - - סג, אסג, אסג, אסג, א .263
י ָאַמר  יא ּבַ  ַרּבִ אִחּיָ יָאַמר  ר ַאּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

יׁשֹו ָנָחׁש,  ְפֵני ַרּבֹו, ָראּוי ְלַהכִּ ל ַהּמֹוֶרה ֲהָלָכה ּבִ   כָּ
ֱאַמר ּנֶ ַרְכֵאל ַהּבּוִזי ַוּיֹ  :ׁשֶ ַען ֱאִליהּוא ֶבן ּבַ י... אַמר ָצִעיר ֲאִני ְלָיִמים "ַוּיַ ן ָזַחְלּתִ   , (איוב לב, ו) 4"ַעל ּכֵ

  . (דברים לב, כד) ֲחֵלי ָעָפר"זֹ "ִעם ֲחַמת  :ּוְכִתיב
  

יָאַמר  ְזֵעיִרי   : ֲחִניָנא ַרּבִ
  ִנְקָרא חֹוֵטא, 

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

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

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

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

  
י ַמרָא  א ַרּבִ ר ַזְבּדָ א ּבַ   : ַאּבָ

נֹוָתיו ְלכֹ ל ַהּנֹוֵתן ַמּתְ   ֵמִביא ָרָעב ָלעֹוָלם.  -ֶאָחד  ֵהןכָּ
ֱאַמר:  ּנֶ ִאִרי ָהָיה כֹ ׁשֶ   . (שמואל ב כ, כה) ֵהן ְלָדִוד""ִעיָרא ַהּיָ

ֲהָוה ּכֹ י ָעְלָמא לֹא?! ְלָדִוד הּוא ּדַ   ֵהן, ְלכּוּלֵ
ר לֹו  ּגֵ ָהָיה ְמׁשַ א ׁשֶ נֹוָתיוֶאּלָ   . ַמּתְ

ְתֵריּה:  יֵמי ָדִודּוְכִתיב ּבַ    . (שמואל ב כא, א) 5""ַוְיִהי ָרָעב ּבִ
  

י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
תֹו,  דּוּלָ   מֹוִריִדין אֹותֹו ִמּגְ

ֱאַמר ּנֶ ָבאאֶמר ֶאְלָעָזר ַהּכֹ "ַוּיֹ  :ׁשֶ י ַהּצָ   , (במדבר לא, כא) 6"ֵהן ֶאל ַאְנׁשֵ
ה ה, ְואֹוִתי לֹא ִצּוָ א ִצּוָ ֲאַמר ְלהּו: ַלֲאִחי ַאּבָ ב ּדַ    .ִאיֲעַנׁש  – ֲאִפיּלּו ָהִכי ,ַאף ַעל ּגַ

  . (במדבר כז כא) 7"דֵהן ַיֲעמֹ "ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֹ : ְכִתיבּדִ 
ַע.  ִאיְצְטִריְך ֵליּה ְיהֹוׁשֻ ַחן ּדְ כַּ   ְולֹא ַאׁשְ

  
י רַמ ָא    : יוִ לֵ  ַרּבִ

יּה  יּה ַרּבֵ ה ַקּמֵ מֹוִתיב ִמּלָ ל ּדְ לֹא ָוָלד,  -כָּ אֹול ּבְ ְ   ָאֵזיל ַלׁשּ
ֱאַמר ּנֶ ַען יְ  :ׁשֶ ֵרת מֹ "ַוּיַ ן נּון ְמׁשָ ַע ּבֶ ֻחָריו ַוּיֹ הֹוׁשֻ ה ִמּבְ ָלֵאם"אַמר ֲאדֹ ׁשֶ ה ּכְ   . (במדבר יא כח) ִני מׁשֶ

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

  
יּדְ ּוְפִליָגא  א,  ַרּבִ ּפָ ר ּפַ א ּבַ יָאַמר ּדְ ַאּבָ א ַרּבִ ּפָ ר ּפַ א ּבַ   : ַאּבָ

ה, לֹא  ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ ָרֵאל ַלְיָלה ֶאָחד ִמּפְ ל ֶאת ִיׂשְ יּטֵ ּבִ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַע ֶאּלָ   ֶנֱעַנׁש ְיהֹוׁשֻ
ֱאַמרׁשְ  ְרא :ּנֶ א ֵעיָניו ַוּיַ ָ ׂשּ יִריחֹו ַוּיִ ַע ּבִ ְהיֹות ְיהֹוׁשֻ ה[ "ַוְיִהי ּבִ לּוָפה ְוַחְרּבוֹ  ְלֶנְגּדוֹ  עֵֹמד ִאיׁש -ְוִהּנֵ ָידֹו, ׁשְ    ּבְ
ַע  ֶלךְ ַויֵּ  ה ֲהָלנוּ  לֹו: ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְיהֹוׁשֻ   , (יהושע ה, יג)] ְלָצֵרינּו"-ִאם ַאּתָ

ה ָבאִתי ,"ַוּיאֶמר לֹא :ּוְכִתיב ר ְצָבא ה' ַעּתָ י ֲאִני ׂשַ   . יד)(יהושע ה, וגו'  8"ּכִ
ִים,  ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ִמיד ׁשֶ ם ּתָ ְלּתֶ יּטַ   ָאַמר לֹו: ֶאֶמׁש ּבִ

יּטַ  יו ּבִ ְלמּוד ּתֹוָרה. ְוַעְכׁשָ ם ּתַ   ְלּתֶ
אָת    ?ַעל ֵאיֶזה ֵמֶהם ּבָ
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ַרְכֵאל ַהּבּוִזי ַויּאַמר ָצִעיר ֲאִני ְלָיִמים  ַען ֱאִליהּוא ֶבן ּבַ ַרְכֵאל ַהּבּוִזי ַויּאַמר ָצִעיר ֲאִני ְלָיִמיםַוּיַ ַען ֱאִליהּוא ֶבן ּבַ ַרְכֵאל ַהּבּוִזי ַויּאַמר ָצִעיר ֲאִני ְלָיִמיםַוּיַ ַען ֱאִליהּוא ֶבן ּבַ ַרְכֵאל ַהּבּוִזי ַויּאַמר ָצִעיר ֲאִני ְלָיִמיםַוּיַ ַען ֱאִליהּוא ֶבן ּבַ יַע ַע ַע ַע ואתם ישישים  ַוּיַ ן ָזַחְלתִּ יל כֵּ ן ָזַחְלתִּ יל כֵּ ן ָזַחְלתִּ יל כֵּ ן ָזַחְלתִּ  ואירא מחוות דעי אתכם ל כֵּ
5
יֵמי ָדִוד  יֵמי ָדִודַוְיִהי ָרָעב ּבִ יֵמי ָדִודַוְיִהי ָרָעב ּבִ יֵמי ָדִודַוְיִהי ָרָעב ּבִ  שלש שנים שנה אחר שנה ַוְיִהי ָרָעב ּבִ
6
ָבא   י ַהּצָ ָבא ַוּיֹאֶמר ֶאְלָעָזר ַהּכֵהן ֶאל ַאְנׁשֵ י ַהּצָ ָבא ַוּיֹאֶמר ֶאְלָעָזר ַהּכֵהן ֶאל ַאְנׁשֵ י ַהּצָ ָבא ַוּיֹאֶמר ֶאְלָעָזר ַהּכֵהן ֶאל ַאְנׁשֵ י ַהּצָ  הבאים למלחמה זאת חוקת התורה אשר צוה ה' את משהַוּיֹאֶמר ֶאְלָעָזר ַהּכֵהן ֶאל ַאְנׁשֵ
7
 על פיו יצאו ועל פיו יבואו הוא וכל בני ישראל אתו וכל העדהושאל לו במשפט האורים לפני ה' ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ַיֲעמֹד ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ַיֲעמֹד ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ַיֲעמֹד ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ַיֲעמֹד  
8

ר  י ֲאִני ׂשַ ַע ֶאל-ְצָבא-ַוּיֹאֶמר לֹא כִּ ּפֹל ְיהֹוׁשֻ ה ָבאִתי ַוּיִ ר ֶאל-ְיהָוה ַעתָּ חּו ַוּיֹאֶמר לֹו ָמה ֲאדִֹני ְמַדּבֵ תָּ ׁשְ ָניו ַאְרָצה ַוּיִ ר טוַעְבּדֹו. -ּפָ ל-ְצָבא ְיהָוה ֶאל-ַוּיֹאֶמר ׂשַ ַע ׁשַ -ְיהֹוׁשֻ
ן ַע כֵּ ַעׂש ְיהֹוׁשֻ ה עֵֹמד ָעָליו קֶֹדׁש הּוא ַוּיַ ר ַאתָּ קֹום ֲאׁשֶ י ַהּמָ  ַנַעְלָך ֵמַעל ַרְגֶלָך כִּ

  רש"י
   . דברי תורה:צדק

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

. לעיל מורידין אותו מגדולתו
קאי אדזעירי במורה הלכה בפני 

   רבו:
. דחלק כבוד את אחי אבא צוה

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

   את הזהב:
. לירד מגדולה שפסקו לו איענש

   מקמי הכי:
דכתיב ולפני אלעזר הכהן 

. שהיה עתיד יעמוד ושאל לו
יהושע להיות צריך לישאל דבר 

   הלכה מאלעזר:
. לאחר מיתת משה ולא אשכחן

דאיצטריך ליה יהושע לאלעזר 
   לשאול כלום:

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

  ליה כמורה הלכה:
. ובתר וכתיב נון בנו יהושע בנו

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

. ויהי בהיות יהושע וגו'
מדכתיב וחרבו שלופה בידו 
מכלל דלפורענות בא ועתה 
באתי דקאמר ליה הכי קא''ל על 

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

ה הוכיחו מדכתיב קרא תור
אחרינא במלחמה של עי שהיתה 
אחריה וילך יהושע בלילה ההוא 
בתוך העמק ואמר רבי יוחנן 

  מלמד שלן בעומקה של הלכה:
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ה ָבאִתי"ָאַמר לֹו:    . (יהושע ה, יד) "ַעּתָ
ד:  תֹוְך ָהֵעֶמק"ִמּיָ ְיָלה ַההּוא ּבְ ּלָ ַע ּבַ ֶלְך ְיהֹוׁשֻ    .(יהושע ח, יג) "ַוּיֵ

יְוָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
ל ֲהָלָכה.  עֹוְמָקּה ׁשֶ ָהַלְך ּבְ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

ִמיִרי וּ  הכָ ּדְ ּגְ ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ַתׁשְ ְמקֹוָמן ֲאסּוִרין ּבְ ּלא ּבִ רּוִיין ׁשֶ ִכיָנה ׁשְ ָארֹון ּוׁשְ   .ל ְזַמן ׁשֶ
  

יָאַמר  ר ִאיְנָיא ַרּבִ מּוֵאל ּבַ ֵמיּה  ׁשְ ְ   : ַרבּדְ ִמׁשּ
ְלמּוד ּתֹוָר  דֹול ּתַ ִמיִדיןּגָ   .ה יֹוֵתר ֵמַהְקָרַבת ּתְ

ה ָבאִתיָאַמר ֵליּה: ּדְ     .(יהושע ה, יד) ""ַעּתָ
  

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

תּוב אֹוֵמר ֲעֻנֶגיָה" :ָעָליו ַהכָּ ית ּתַ ָגְרׁשּון ִמּבֵ י ּתְ י ַעּמִ   . (מיכה ב, ט) "ְנׁשֵ
  

  : ַרב יֹוֵסףְוָאַמר 
ּתֹו ִנּדָ  ִאׁשְ    .הֲאִפיּלּו ּבְ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ה ִהיא  ּדָ ּתֹו ּנִ בֹ  - ִאם ִאׁשְ ָרָכהּתָ   .א ָעָליו ּבְ
  

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

  רש"י
וגמירי דכל זמן שארון ושכינה 

. ואותו שרויין שלא במקומן כו'
לילה שהוכיחם המלאך היו 
מבטלים ת''ת בשביל שהיו 

רו אורבין על העיר ולא החזי
בערב את ארון למקומו בגלגל 
והוא הלילה שביטלו מפריה 

  ורביה:
  . בחדר:בקילעא

. שבושין הן נשי עמו תגרשון
  ממנו:
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ק.  ר ִריְסּתַ ּה ַלְחָמן ּבַ ֵייר ּבָ ֲהָוה ּדָ   ַההּוא ְמבֹוָאה ּדַ

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

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

י הּוא ַטְעָמא א  ,ָאְמרּו ֵליּה: ִמיּדֵ ָדְיִרי, ּדְ ֶאּלָ ִכיַח ּדְ   לֹא ׁשָ
  א ָהא ָקָדְייִרי! ְוָהכָ 

  
  ָאַמר ְלהּו: 

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

ֵריּה  ַרב הּוָנאֲאַזל  ַע ּדְ ּבְ יּה  ַרב ְיהֹוׁשֻ ַמֲעָתא ַקּמֵ   , אָרָב ּדְ ֲאָמָרּה ִלׁשְ
ְלּתָ ּתֹוַרת ֵעירּוב ֵמאֹותֹו ָמבֹוי! ^ :ָאַמר ֵליּה    סד,א יּטַ ן ּבִ   ִאם כֵּ

  
ְמָעְרֵב    י. ּדִ

  
ְמקֹום ּגֹוי?! יֹ   אְמרּו ֵעירּוב מֹוִעיל ּבִ

  
ַמְכַרִזיַנן.    ּדְ

  
ֵקי?!  א ְלַדְרּדְ   ַאְכַרְזּתָ

  
א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ

ְייהּו, ִליְקַרב ֵליּה, וְ  יּה ִמיּדִ ֵליֵזיל ַחד ִמיּנַ ח ּבֵ א, ְוִליּנַ יּה ּדּוְכּתָ אֹול ִמיּנֵ    ,יִלׁשְ
ֲהָוה ֵליּה  ִכירֹו ּוְלִקיטוֹ ּדַ ׂשְ   .כִּ

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר    : ׁשְ
ִכירֹו ַוֲאִפיּלּו ְלִקיטֹו, נֹוֵתן ֵעירּובוֹ    ְוַדּיֹו.  ,ֲאִפיּלּו ׂשְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ

ּמָ  ה ְלִקיטֹו ָהיּו ׁשָ ָ ִכירֹו ַוֲחִמׁשּ ה ׂשְ ָ   ַמהּו?  - ה ֲחִמׁשּ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ִכירֹו ּוְלִקיטֹו ְלָהֵקל, יֹ ִכירֹו ּוְלִקיטֹו ְלַהְחִמיר?ִאם ָאְמרּו ׂשְ    !אְמרּו ׂשְ

  
  

  רש"י
   . כך שמו:לחמן בר ריסתק

. דמבוי לגבי בטילו רשותייכו
חד מינייכו ואף על גב דאינהו 
אסורים להוציא מחצרותיהם 
למבוי כדתנן נתנו לו רשותן הוא 

ורין אהני ליה מותר והן אס
מיהא לטלטל בכל המבוי כלים 
ששבתו בתוכו וכלים ששבתו 
בבית היחיד שבטלו רשותן 
אצלו דאי לאו הכי אסירי 
לטלטולי ביה כדאמרינן במס' 
שבת בפרק ר''א אומר אם לא 

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

   מהני:
. הוו יודעין שאין דמכרזינן

לום ואין אנו עירובנו מועיל כ
מוציאין מחצרותינו למבוי ומה 
שאנו מטלטלין בתוכו בשביל 

   שרה''י היא:
. וכי הכרזה זו אכרזתא לדרדקי

מועיל לדורות הבאין שיראו 
אותן מטלטלין כאן ולא שמעו 

   בהכרזה:
. ישתדל עם ליקריב לגביה

הנכרי עד שיהא אוהבו וישאיל 
לו הנכרי מקום בחצירו 

כיון לאתנוחי ביה מידי ד
דהשתא דייר ישראל בחצר 
הנכרי הוה ליה האי ישראל 

   כשכירו ולקיטו של נכרי:
. שכירו ואמר רב יהודה אפילו

   ולקיטו:
של נכרי אם ישראל הוא נותן 

. שכיר עירובו עם בני מבוי ודיו
לעבודת כל השנה ולקיטו לימות 

   הקציר והאסיף:
   . בבית הנכרי:היו שם

 . דריןחמשה שכירים ולקיטין
בחדרים ובעליות שאילו היתה 
רשות שלהן היו צריכין לתת 
כולן בעירוב כדתנן במתניתין 
ומודין בזמן שמקצתן שרויין 
בחדרים כו' והשתא דרשותא 
דנכרי מהו לתת כולן בעירוב 
אם שכח האחד ולא נתן אוסר 
על בני מבוי מי אמרינן כי היכי 
דשוינהו ליה לשכיר וללקיט 

רובו כבעלים להקל ולהתיר עי
במבוי זה הוו נמי בעלים 
להחמיר או דלמא לקולא 
שווינהו רבנן כבעלים אבל 
לחומרא לא דכל בעירובין להקל 
  והני דירה ודאי לאו דידהו היא:
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מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר "   : ׁשְ
ִכירֹו ַוֲאִפיּלּו ְלִקיטֹו,    ְוַדּיֹו.  ,נֹוֵתן ֵעירּובוֹ ֲאִפיּלּו ׂשְ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ַמֲעָתא ה ַמַעְלָיא ָהא ׁשְ ּמָ    .כַּ
  

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

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ַמֲעָתא,    ָלא ַמַעְלָיא ָהא ׁשְ
ֵתיָנא ְר  ָלא ׁשָ ה ּדְ ּמָ ל כַּ ָהא ֲאָנא כָּ ֲעַתִאי. ּדְ א ּדַ ַחְמָרא ָלא ִציּלָ   ִביֲעָתא ּדְ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

   ?ַמאי ַטְעָמא ֲאַמר ָמר ָהִכי
יָהָאַמר  ר ֲחִניָנא ַרּבִ   : ַאָחא ּבַ

ְכִתיב ד הֹון""ְורֹ  :ַמאי ּדִ   ?(משלי כט, ג) ֶעה זֹונֹות ְיַאּבֶ
מּוָעה זֹו ָנָאה'ל ָהאֹוֵמר ּכֹ  ל ּתֹוָרה!  - 'זֹו ֵאיָנּה ָנָאה'וְ  'ׁשְ ד הֹוָנּה ׁשֶ   ְמַאּבֵ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
י    .ָהְדִרי ּבִ

  
  
  

  רש"י
. זו מאי טעמא אמר מר הכי

   נאה וזו אינה נאה:
. כבודה של תורה וסופה הונה

   להשתכח ממנו:
. נוטריקון זו נאה רועה זונות
אעסוק בה כדי וארענה ו

   שתתקיים בידי:
   . לא אוסיף עוד:הדרי בי
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        בבבב- - - - סד, אסד, אסד, אסד, א .266
ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

ל  ּלֵ ל, ְוִאם ִהְתּפַ ּלֵ תּוי ַאל ִיְתּפַ ה -ׁשָ ִפּלָ תֹו ּתְ ִפּלָ   . ּתְ
תֹו ּתֹוֵעָבה.  ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ ל, ְוִאם ִהְתּפַ ּלֵ יּכֹור ַאל ִיְתּפַ   ׁשִ

  
תּוי ֵמיֵהיִכי ּדָ     ?ׁשָ

יּכֹור?  ֵמי ׁשִ   ְוֵהיִכי ּדָ
  

י ָהא  יּדְ כִּ ר ׁשּוְמִני ַרּבִ א ּבַ ר ִיְרְמָיהוְ  ַאּבָ ָיא ּבַ י ַרב ְמַנׁשְ יְפּתִ ַעְבָרא ִמּגִ ְטִרי ֵמֲהָדֵדי ַאּמַ   ְנַהר יֹוְפִטי. ּדִ  ,ָהוּו ָקא ִמּפַ
ִמיַע ְלַח  ָלא ׁשְ ָתא ּדְ ן ֵליָמא ִמיּלְ ל ַחד ִמיּנָ    ,ְבֵריּה ָאְמרּו: כָּ

ר ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ    : ָמִרי ּבַ
ַבר ֲהָלָכה,  א ִמּתֹוְך ּדְ ֵטר ָאָדם ֵמֲחֵברֹו ֶאּלָ   לֹא ִיּפָ

ְך זֹוְכרֹו.  ּתֹוְך כָּ ּמִ   ׁשֶ
ֵמי  ַתח ַחד ְוָאַמר: ֵהיִכי ּדָ תּויּפָ יּכֹור?  ?ׁשָ ֵמי ׁשִ   ְוֵהיִכי ּדָ

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

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

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

  
תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

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

  ָאַמר:  ָרָבא
   .ֲאִפיּלּו ֲעַבד ִעיְסָקא ְוָרַווח

  
א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ

  ֲאִפיּלּו ָמָצא ְמִציָאה. 
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ין.  ִפיּלִ הּו ּתְ ַתב ּבְ   ֲאִפיּלּו כָּ

  
י, ְוִאיֵתיָמא ַרב ָחִניןְוָאַמר    : ֲחִניָנא ַרּבִ

   ?ַמאי ְקָרָאּה 
ּדַ  ָרֵאל ֶנֶדר"ַוּיִ    .(במדבר כא, ב) ]9"םיֶה ֵר ת ָע י ֶא ּתִ ְמ ַר ֲח ַה י וְ ִד יָ ה בְּ זֶּ ם ַה ָע ת ָה ן ֶא ּתֵ ן ּתִ תוֹ ם נָ ר ִא אֶמ יֹ ה' וַ לַ [ ר ִיׂשְ

  
  

אָאַמר  ר ַאּבָ   : ָרִמי ּבַ
ִין.  הּוא ְמִפיִגים ֶאת ַהּיַ ל ׁשֶ יָנה כָּ ֶרְך ִמיל, ְוׁשֵ   ּדֶ

  
ר ֲאבָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ּוּה ַרּבָ

ֵדי ְרִביִעית,  ָתה כְּ ָ ׁשּ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ
ָתה יֹוֵתר ֵמְרִביִעית ְרּתֹו.  ,ֲאָבל ׁשָ כַּ יָנה ְמׁשַ ֶרְך טֹוַרְדּתֹו, ְוׁשֵ ּדֶ ן ׁשֶ כֵּ ל ׁשֶ   כָּ

  
ִין?!  ֶרְך ִמיל ְמִפיָגה ַהּיַ   ְוּדֶ

   :ְוָהַתְנָיא
ה ּבְ " ְמִליֵאלַמֲעׂשֶ ן ּגַ ָהָיה רֹוֵכב ַעל ַה  ַרּבָ ְך ֵמַעּכֹו ִלְכִזיב, ׁשֶ   ֲחמֹור ְוָהָיה ְמַהּלֵ

י ְוָהָיה ְך ַאֲחָריו.  ֶאיְלַעאי ַרּבִ   ְמַהּלֵ
ֶרְך,  ּדֶ לּוְסִקין ּבַ   ָמָצא ּגְ
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ָרֵאל ֶנֶדר  ר ִיׂשְ ּדַ ָרֵאל ֶנֶדרַוּיִ ר ִיׂשְ ּדַ ָרֵאל ֶנֶדרַוּיִ ר ִיׂשְ ּדַ ָרֵאל ֶנֶדרַוּיִ ר ִיׂשְ ּדַ   לה' ויאמר אם נתון תתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם ַוּיִ

  רש"י
. מידי המחזיק בנכסי הגר

דתמיהה היא ותווהי בה אינשי 
לפי שבאו לו בלא יגיעה לפיכך 
אין מתקיימין אם לא על ידי 

   מצוה:
. במקצתם יקח בהן ס''ת

ובשכר אלו יתקיימו האחרים 
  בידו:

. בעי למיעבד בעל בנכסי אשתו
דמילתא דתווהו בה  בהו מצוה

אינשי נמי היא ושלטא בהו עינא 
   בישא:

. .. נמי אפילו כותב בהו תפילין
   מיקיימו בידיה:

. דעל ידי דעבד בהו מאי קראה
מצוה מיקיימי בידיה דכתיב 
וידר ישראל וגו' והחרמתי לשון 
הקדש ועל ידי כך נשמעת 

   תפלתם ונפלו בידם:
   . או זו או זו:ושינה כל שהוא
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ֶרך. ֶאיְלַעאיָאַמר לֹו:  לּוְסִקין ִמן ַהּדֶ   , טֹול ּגְ
  ָמָצא ּגֹוי ֶאָחד, 

לּו ֵמֶאיְל  לּוְסִקין ַהּלָ אי, טֹול ּגְ   ַעאי. ָאַמר לֹו: ַמְבּגַ
ל לוֹ  י ִניְטּפַ ה? ֶאיְלַעאי ַרּבִ   , ְוָאַמר לֹו: ֵמֵהיָכן ַאתָּ

ִנין.  ל ּבּוְרּגָ   ָאַמר לֹו: ֵמֲעָיירֹות ׁשֶ
ְמָך?  ִ   ּוַמה ׁשּ

ֵמִני אי ׁשְ    .ַמְבּגַ
יְרָך  לּום ִהיּכִ ְמִליֵאלּכְ ן ּגַ   ֵמעֹוָלם?  ַרּבָ
  ָאַמר לֹו: ָלאו. 

  

וֵּ  ּכִ ָעה ָלַמְדנּו ׁשֶ אֹוָתּה ׁשָ ְמִליֵאלון ּבְ ן ּגַ רּוַח ַהּקֹוֶדׁש.  ַרּבָ   ּבְ
ָעה:  אֹוָתּה ׁשָ ָבִרים ָלַמְדנּו ּבְ ה ּדְ לׁשָ   ּוׁשְ

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

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

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

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

ל יל ַאֲחֵריֶהן ׁשְ ל צֹור. ְוִטּיֵ ָמא ׁשֶ יעּו ְלסּוּלְ ִהּגִ ה ִמיִלין, ַעד ׁשֶ   ׁשָ
ל צֹור, ָיַרד  ָמא ׁשֶ יַע ְלסּוּלְ ִהּגִ יָון ׁשֶ ְמִליֵאלּכֵ ן ּגַ יר לֹו ִנְדרֹו.  ַרּבָ ב, ְוִהתִּ ף, ְוָיׁשַ   ִמן ַהֲחמֹור, ְוִנְתַעטֵּ

ָעה.  אֹוָתּה ׁשָ ָבִרים ָלַמְדנּו ּבְ ה ּדְ   ְוַהְרּבֵ
ְרִביִע  רָלַמְדנּו ׁשֶ ּכֵ    .ית ַיִין ָהִאיַטְלִקי ְמׁשַ

יּכֹור ַאל יֹוֶרהְוָלַמְדנּו    .ׁשִ
ִין ֶרְך ְמִפיָגה ֶאת ַהּיַ ּדֶ   .ְוָלַמְדנּו ׁשֶ

ֵאין ְמִפיִרין ְנָדִרים לֹא ָרכּוב ךְ  ,ְוָלַמְדנּו ׁשֶ ב ,ְולֹא עֹוֵמד ,ְולֹא ְמַהּלֵ א יֹוׁשֵ   . "ֶאּלָ
ה ִמיִלין"ָקָתֵני ִמיַהת  לׁשָ   ! "ׁשְ

  
אנֵ  ר ְטֵפיּדִ  ,י ַיִין ָהִאיַטְלִקיׁשָ כֵּ    .ְמׁשַ

  
ר ֲאבּוּה ָאַמר  ַרב ַנְחָמןְוָהָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

ָתה ְרִביִעית,  ָ ׁשּ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ
ְרּתֹו!  כַּ יָנה ְמׁשַ ֶרְך טֹוַרְדּתֹו ְוׁשֵ ן ּדֶ כֵּ ל ׁשֶ ָתה יֹוֵתר ֵמְרִביִעית, כָּ   ֲאָבל ׁשָ

  
אֵני    .ָרכּוב ׁשָ

  
ּתָ  ָיאָהׁשְ א, ַנִמי ָלא ַקׁשְ ר ַאּבָ ָאֵתית ְלָהִכי, ְלָרִמי ּבַ    :א ּדְ

אֵני    .ָרכּוב ׁשָ
  

  ִאיִני?! 
  : ַרב ַנְחָמןְוָהָאַמר 

ין עֹוֵמד ּוֵבין ָרכּוב!  ְך ּבֵ ין ְמַהּלֵ   ְמִפיִרין ְנָדִרים ּבֵ
  

ֵאי ִהיא ּנָ    ,ּתַ
ֲחָרָטה.  ֲאַמר: ּפֹוְתִחין ּבַ א ְלַמאן ּדַ ִאיכָּ   ּדְ

ֲחָרָטה. ְוִאיכָּ  ֲאַמר: ֵאין ּפֹוְתִחין ּבַ   א ְלַמאן ּדַ
  
ר ָחָנהָאַמר ּדְ  ר ּבַ ה ּבַ יָאַמר  ַרּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

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

ל ַהּבֹוֶט  ֶחֶרב.  -ה כָּ   ָראּוי ְלדֹוְקרֹו ּבַ
א ׁשֹון ֲחָכִמים ַמְרּפֵ ּלְ א ׁשֶ   .ֶאּלָ

  רש"י
. נתקרב ניטפל לו רבי אלעאי

   אצל הנכרי:
   . כך שמי:מבגאי שמני

. אין מעבירין על האוכלין
המוצא אוכלין בדרך אינו רשאי 

   לעבור עליהן ולהניחן שם:
שהולכין אחרי רוב עוברי 

. מדלא שרא ליה לר' דרכים
אלעאי למיכלינהו דאחזקינהו 
בחזקת פיתן של נכרים שרוב 

   עוברי דרכים נכרים הן:
. שאחר הפסח שחמצו של נכרי

   היה:
. כגון הכא דאיכא מותר בהנאה

   טובת הנאה לנכרי:
   . לר' אלעאי:לזה שעמו

. מעלות הר לסולמא של צור
   גבוה:

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

   הוה ליה כיותר מרביעית:
. דאין לו טורח רכוב שאני

   הדרך:
. דאמר דרך לרמי בר אבא נמי

מיל והכא תני שלש מילין לא 
תיקשי דרכוב שאני דאין לו 

   טורח ולפיכך אין מפיגו כל כך:
   . במסכת נדרים:תנאי היא

. צריך לחכם פותחין בחרטה
למצוא פתח לשואל שיהא לו 
פתחון פה לומר לדעת כן לא 
נדרתי ואילו הייתי יודע שכן 
הוא לא הייתי נודר ונמצא נדר 

  נעקר מאליו:
. אין צריך לפתוח לו אין פותחין

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

   לו:
   . הנודר נדר:כל הבוטה

. דלמא לא מקיים ראוי לדוקרו
ליה והיינו פתח דקאמר ליה 

דור אילו היית יודע שאסור לנ
וחייב מיתה אתה עליו כלום 

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

  שמתירין לו נדרו:
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  :ָאַמר ָמר

  . "ֵאין ַמֲעִביִרין ַעל ָהאֹוָכִלין"
  

י ָאַמר ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ יִמׁשּ ן יֹוַחאי ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
נֹות ִיׂשְ  ֵאין ּבְ ּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים, ׁשֶ א ּבַ נּו ֶאּלָ ִפים. לֹא ׁשָ ְכׁשָ רּוצֹות ּבִ   ָרֵאל ּפְ

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

ָנא:    ּתָ
ֵליִמין "   ַמֲעִביִרין.  -ׁשְ

ִתיִתין    . "ֵאין ַמֲעִביִרין -ּפְ
  

ילְ  ַרב ַאִסיָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
ִתיִתין ָלא ָע     !ְבָדן?ְוּפְ
ְלָנה אֹ  ַחּלֶ עֹ "ַוּתְ ֲעֵלי ׂשְ ׁשַ י ּבְ    !(יחזקאל יג, יט) ִרים ּוִבְפתֹוֵתי ֶלֶחם"ִתי ֶאל ַעּמִ

  
ַאְגַרְייהוּ  ְקִלי ּבְ ׁשָ    .ּדְ

  
  

  רש"י
. פתיתין אין מעבירין עליהן

אלא נוטלין אותן דליכא למיחש 
   לכשפים:

   . כשפים:ואפתיתין לא עבדן
. פתיתי לחם דשקלן באגרייהו

לעשות כשפים מדברים אחרים 
א בשביל פיתותי והכי קאמר נבי

לחם שנותנים לכן בשכרכן 
חיללתן את שמי בתוך עמי 
שהייתן עושות בהן כשפים 

  לנביאי הבעל להטעות את עמי:
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        סה, בסה, בסה, בסה, ב    ––––סד, ב סד, ב סד, ב סד, ב  .268
תָאַמר  ׁשֶ ּום  ַרב ׁשֵ יִמׁשּ ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ  : ֶאְלָעָזר ּבֶ

ל ָהעוֹ    סה,א יו, ָיכֹול ֲאִני ִלְפטֹור ֶאת כָּ ְקָדׁש ְוַעד ַעְכׁשָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ין ִמּיֹום ׁשֶ   ָלם ּכּוּלֹו ִמן ַהּדִ
ֱאַמר:  ּנֶ ְמִעי ָנא זֹ ׁשֶ ִין""ָלֵכן ׁשִ ֻכַרת ְולֹא ִמּיָ ה ּוׁשְ   . (ישעיהו נא, כא) את ֲעִנּיָ

  
   :יֵמיִתיֵב 

יּכֹור"   : ׁשִ
חֹו  ח -ִמּקָ   ,ִמּקָ

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

  ַמְלִקין אֹותֹו.  - ַמְלקּות 
ָבָריו, ֶא  ַח ְלָכל ּדְ ִפיּקֵ ָבר: ֲהֵרי הּוא ּכְ ל ּדָ ָללֹו ׁשֶ הּכְ ִפּלָ טּור ִמן ַהתְּ ּפָ א ׁשֶ    !"ּלָ

  
ָקָאַמר ַנִמי 'ָיכֹוְלִני ִלְפטֹור'ַמאי     ?ּדְ

ה ִפּלָ ין ּתְ    .ִמּדִ
  

יָאַמר    : ָנאֲחִני ַרּבִ
נ ל לֹוט,  וּ לֹא ׁשָ ְכרּותֹו ׁשֶ יַע ְלׁשִ ּלא ִהּגִ א ׁשֶ   ֶאּלָ

ל לֹוט  ְכרּותֹו ׁשֶ יַע ְלׁשִ ם.  - ֲאָבל ִאם ִהּגִ טּור ִמּכּוּלָ   ּפָ
  

יָאַמר    : ֲחִניָנא ַרּבִ
ֲאָוה ַעת ּגַ ׁשְ יק ָמֵגן ּבִ ּפִ ל ַהּמַ ֲעדֹו.  - כָּ   סֹוְגִרין ְוחֹוְתִמין ָצרֹות ּבַ

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

ַהאי  ַמע ּדְ ַעּבֹוֵרי הּוא?  "ָאִפיק"ַמאי ַמׁשְ ָנא ּדְ ָ   ִליׁשּ
  

ְכִתיב ֲאִפיק ְנָחִלים ַיֲעבֹ  :ּדִ ְגדּו ְכמֹו ָנַחל ּכַ    . (איוב ו, טו) רּו""ַאַחי ּבָ
  

י   ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ
יקּכֹ  ֵאינֹו ַמּפִ   ִאְתַמר.  ל ׁשְ
  

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

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

ין ְלָמר ּוֵבין ְלָמר,  ַמע ּבֵ ִדי, ְקָרֵאי ַמׁשְ   ִמכְּ
יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ ת. ּדְ  ִאיכָּ ׁשֶ   ַרב ׁשֵ

  
תּדְ  ׁשֶ ֵעיּה.  ַרב ׁשֵ ּמָ יְנֵתיּה ְלׁשַ   ָמַסר ׁשִ

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

  
יָאַמר  ר ַאׁשִ יא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ִחּיָ

ל, ּכֹ  ּלֵ ֶבת ָעָליו ַאל ִיְתּפַ ֶ ְעּתֹו ְמיּוׁשּ ֵאין ּדַ   ל ׁשֶ
נֶּ  ּום ׁשֶ ר ַאל יֹוֶרה" :ֱאַמרִמׁשּ ּצַ   . 10"ּבַ

  
י י ֲחִניָנא ַרּבִ ְרַתח, ָלא ְמַצּלֵ יֹוָמא ּדִ    ,ּבְ

ִתיב ר ַאל יֹוֶרה" כְּ ּצַ    .ָאַמר: "ּבַ
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  אין פסוק כזה. עיין רש"י, תוס'. 

  רש"י
. לטעון על כל יכולני לפטור

ישראל לפני הקב''ה דבר 
שיפטרו כולן מדינא לע''ל לומר 
שהן שיכורים ואין נתפשין על 

   עונם:
. אם דנין אותן על מדין תפלה

לא היו מתפללין בכוונה יכול ש
   אני לפוטרן:
. המעביר תפלת מגן המפיק מגן

   אברהם שאינו אומרה:
. בשעת שיכרות בשעת גאוה
   אינו מתפלל:

. סוגרין וחותמין צרות בעדו
   שלא יבאו עליו:

. דהאי שאינו מפיק איתמר
מפיק לישנא דגלויי הוא וה''ק 
כל שאינו מגלה תפלה בשעת 

   נו מתפלל:שיכרות כלומר שאי
. גילויי הים כדכתיב אפיקי מים

   ויגלו מוסדות:
. אמר לו מסר שינתיה לשמעיה

הניחני לישן מעט וכשיגיע זמן 
תפלה הקיצני ר' חנינא דאמר 
אעבורי בעי לית ליה דרב ששת 
ואסור להתפלל עד שיעור 

   מאליו:
. בדקתי אחר בצר אל יורה

המקרא זה ואינו בכל הכתובים 
   ירא הוא:ושמא בספר בן ס
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ׁשּוָתא, ָלא ֲהָוה ָנֵפיק ְלֵבי ִדיָנא ָמר עּוְקָבא יֹוָמא ּדְ    .ּבְ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ֲעָיא ִציּלּוָתא כְּ  ָנא. ִהְלְכָתא ּבָ ִאְסּתָ   יֹוָמא ּדְ
  

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

  
  : ָרָבאָאַמר 

יָנה  ן כִּ ָנִאי -ִאי ְקַרְצּתָ    .ָלא ּתְ
  

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

  : הַרב ְיהּוָד ָאַמר 
יְנָתא א ְלׁשֵ    .לֹא ִאיְבִרי ֵליְלָיא ֶאּלָ

  
יָאַמר  ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ

א ְלִגיְרָסא    .לֹא ִאיְבִרי ִסיֲהָרא ֶאּלָ
  

יי ֵליּה לְ ָאְמֵר    : ֵזיָרא ַרּבִ
ַמֲעָתךְ  ָדן ׁשְ    .ִמַחּדְ

  
  ָאַמר ְלהּו: 

יָמֵמי ִניְנהּו.    ּדִ
  

יּה  ַרּתֵ א לְ  ַרבּדְ ָאְמָרה ֵליּה ּבְ אִחְסּדָ   : ַרב ִחְסּדָ
א?  ֵעי ָמר ֵמיַנם ּפּוְרּתָ   ָלא ּבָ

יֵני, ְוֵנינּום טּוָבא.  ֲאִריִכי ְוַקּטִ א ָאתּו יֹוֵמי ּדַ ּתָ   ָאַמר ָלּה: ָהׁשְ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
יָמֵמי ֲאַנן.    ֲאַנן ּפֹוֲעֵלי ּדִ

  
ר ַיֲעקֹ    ָיֵזיף ּוָפַרע.  בַרב ַאָחא ּבַ

  
י ָאַמר   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ה ָיִמים,  לׁשָ ל ׁשְ ּלֵ ֶרך, ַאל ִיְתּפַ א ִמן ַהּדֶ   ַהּבָ
ֱאַמר:  ּנֶ לֹ ׁשֶ ם ָיִמים ׁשְ ֲחֶנה ׁשָ א ֶאל ַאֲחָוא ַוּנַ ָהר ַהּבָ ֵצם ֶאל ַהּנָ ה ָוָאִביָנה ָבָעם""ָוֶאְקּבְ   . (עזרא ח, טו)ְוגֹו'  ׁשָ

  
מּוֵאל ׁשְ אֹוְרָחא, לָ ֲאבּוּה ּדִ י ָאֵתי ּבְ ָלָתא יֹוֵמי. , כִּ י ּתְ   א ְמַצּלֵ

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

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

  
  

יָאַמר    : ֲחִניָנא ַרּבִ
ֵיינוֹ  ה ּבְ ּתֶ ְתּפַ ל ַהּמִ ַעת קֹונוֹ  - כָּ    ,ֵיׁש ּבֹו ִמּדַ

ֱאַמר:  ּנֶ יחַֹח "ַויָּ ׁשֶ   . (בראשית ח, כא) 11"ַרח ה' ֶאת ֵריַח ַהּנִ
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ַרח ה' ֶאת ֵר   ַרח ה' ֶאת ֵר ַוּיָ ַרח ה' ֶאת ֵר ַוּיָ ַרח ה' ֶאת ֵר ַוּיָ יחַֹח ַוּיָ יחַֹח יַח ַהּנִ יחַֹח יַח ַהּנִ יחַֹח יַח ַהּנִ  ויאמר ה' אל לבו לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם יַח ַהּנִ

  רש"י
. רוח דרומית יומא דשותא

   מנשבת בו וחזקה:
   . דעת צלולה:צלותא

. כשמנשבת כיומא דאיסתנא
רוח צפונית יום אורה הוא ונוח 
לכל כדאמר ביבמות בפרק 
הערל (דף עב.) מפני מה לא מלו 
ישראל במדבר מפני שלא נשבה 
בהן רוח צפונית אבל ביומא 
דשותא אמר התם לא מהלינן 

   ולא מסוכרינן ביה: ביה
. אפי' ציווי עבודה קריב כותחא

   קלה היתה מבטלת אותי:
. לא הייתי שונה כמו לא תנאי
   ששניתי:

. ימים שהוא בקבר יומי דאריכי
אריכי לישן וקטיני לעסוק 

   בתורה ובמצות:
   . ונישן הרבה:ונינום טובא

. היה קובע לו לשנות יזיף ופרע
 כך וכך פרקים ביום והיה רגיל
לעסוק ביום ופעמים שהיה 
טרוד במזונותיו ביום ופורע 

   קביעות עתו בלילה:
. שאין דעתו אל יתפלל ג' ימים

   מיושבת עליו מפני טורח הדרך:
. והדר ונהנה שם ימים שלשה

ואבינה מכלל דעד השתא לא 
   הויא בינה:

. ריח השכר דאית ביה שיכרא
   משכרתו:

. משום דאית ביה הרסנא
  ריחא:

. שמפייסין אותו ייןהמתפתה ב
על דבר ומתרצה כשטוב לבו 

   ביין:
. ואמרן לעיל ריח הניחוח

דריחא דומיא דמשתייא הוא 
וכתיב ויאמר אל לבו לא אוסיף 

  וגו' דאירצי:
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יָאַמר  יא ַרּבִ   : ִחּיָ
ֵיינֹו  ב ּבְ ֵ ְתַייׁשּ ל ַהּמִ ְבִעים ְזֵקִנים.  -כָּ ַעת ׁשִ   ֵיׁש ּבֹו ּדַ

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

  ִנְכַנס ַיִין ָיָצא סֹוד. 
  
י ַמרָא    : ָחִנין ַרּבִ

א ְלַנֵחם ֲאֵבִלים,    לֹא ִנְבָרא ַיִין ֶאּלָ
ִעים,  ָכר ָלְרׁשָ ם ׂשָ ּלֵ   ּוְלׁשַ

ֱאַמר:  ּנֶ ָכר ְלאֹוֵבדׁשֶ נּו ׁשֵ   . (משלי לא, ו) 12""ּתְ
  

יָאַמר  א ַרּבִ ּפָ ר ּפַ   : ָחִנין ּבַ
ִים ּכֹ  ּמַ יתֹו כַּ תֹוְך ּבֵ ְך ּבְ ּפָ ֵאין ַיִין ִנׁשְ ָרָכה, ֵאינֹו ּבִ  -ל ׁשֶ   ְכָלל ּבְ

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

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

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

  לֹא,  -ְוִאי לֹא 
  

יָאַמר    : ֶאיְלַעאי ַרּבִ
ִכיסוֹ  כֹוסֹו, ּבְ ר: ּבְ ָבִרים ָאָדם ִניכָּ ה ּדְ לׁשָ ׁשְ   ּוְבַכֲעסֹו.  ,ּבִ

ֲחקוֹ  :ְוָאְמִרי ָלּה  ׂשַ   .ַאף ּבְ
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ָכר ְלאֹוֵבד  נּו ׁשֵ ָכר ְלאֹוֵבדתְּ נּו ׁשֵ ָכר ְלאֹוֵבדתְּ נּו ׁשֵ ָכר ְלאֹוֵבדתְּ נּו ׁשֵ  ויין למרי נפש ישתה וישכח רישו תְּ

  רש"י
. ששותה יין המתיישב ביינו

   ואין דעתו מטרפתו:
. כך ניתן בשבעים אותיות

   חשבונו בגימטריא:
. וזה הואיל ולא יצא יצא סוד

סודו שקול הוא כסנהדרין של 
   ע':

. לשלם בו שכר לרשעים
ששותין ושמחין ומקבלין עולמן 

   בחייהם:
   . רשע:לאובד

. לא הגיע אינו בכלל הברכה
לסוף ברכה גמורה ואפילו הוא 

   עשיר בדברים אחרים:
. שמותר שניקח בכסף מעשר

ללוקחו בכסף מע''ש בירושלים 
הכל ניקח בכסף מעשר חוץ מן 

לח בפרק בכל מערבין המים ומ
   (לעיל דף כו:):

. הוי אם נשפך בביתו כמים
   בכלל ברכה ואי לא. לא:

   . אם הגון הוא:אדם ניכר
. אם דעתו מיושבת עליו בכוסו
   ביינו:
. כשנושא ונותן עם בני בכיסו

   אדם אם באמונה הוא עושה:
  . שאינו קפדן יותר מדאי:בכעסו
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  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ָרֵאל ְוגֹוי    ִניִמית, ְפ ּבִ ִיׂשְ
  ִחיצֹוָנה. ָרֵאל ּבְ ְוִיׂשְ 

ה ִלְפֵני  א ַמֲעׂשֶ יּבָ   ְוָאַסר.  -  ַרּבִ
י ִלְפֵני  יא ַרּבִ   ְוָאַסר.  -  ִחּיָ

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

ַמֲעֵתיּה  ַמאן ֲאָמָרּה ַרב ִלׁשְ    ?כְּ
יכְּ    . ֵמִאיר ַרּבִ

יׁש  ְרכֵּ הכַּ יּה.  ַרּבָ   ֵריׁשֵ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ָתא? ַהאי ִמיּלְ ַנן, ִליְטעּו ּבְ ַרּבָ ְבֵרי ַרְבְרֵבי כְּ ֵרי ּגַ    !ּתְ

יִאי כְּ  ִחיצֹוָנה?  - ֵמִאיר ַרּבִ ָרֵאל ּבַ ה ִלי ִיׂשְ   ָלּמָ
יָמא יּה  :ְוִכי ּתֵ עּו ִמיּנֵ ְך ָהָיה, ְוָהא ּבָ ָהָיה כָּ ה ׁשֶ ְמקֹומֹו ַמהּו?  ַרב:ֵמ ַמֲעׂשֶ ִניִמי ּבִ   ּפְ

ר.    ְוָאַמר ָלֶהם: מּוּתָ
  

א ַמאי כְּ  יְוֶאּלָ ן ַיֲעקב? ַרּבִ    !ֱאִליֶעֶזר ּבֶ
ְרֵאִלים אֹוְסִרים ֶזה ַעל ֶזה!  :ְוָהָאַמר ֵני ִיׂשְ הּו ׁשְ ּיְ   ַעד ׁשֶ

  
א יכְּ  ,ֶאּלָ   ֲעִקיָבא,  ַרּבִ

ְמקֹוָמּה ּדְ  ֶרת ּבִ ְמקֹוָמּה  ֶרתאֹוֶס  –ָאַמר: ֶרֶגל ַהּמּוּתֶ ּלא ּבִ   .ׁשֶ
  

ה ִלי ּגֹוי?    ָלּמָ
ָרֵאל ַנִמי    !ֲאִפיּלּו ִיׂשְ

  
י ָאַמר ֵריּה  ַרּבִ ַע ּדְ הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ

יְלעֹוָלם כְּ  ן ַיֲעקב, ּוכְ  ַרּבִ יֱאִליֶעֶזר ּבֶ   ֲעִקיָבא,  ַרּבִ
ַמאי ָעְסִקיַנן ֵעיְרבּו,  :ְוָהָכא ּבְ גֹון ׁשֶ   כְּ

ִאיכָּ  ֲאִסיר, ְוַטְעָמא ּדְ   א ּגֹוי ּדַ
א ּגֹוי     .לֹא ֲאִסיר -ֲאָבל ֵליכָּ

  
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ יּבְ   : ַרבֵמ  ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ָרֵאל ְוגֹוי ּבְ  ָרֵאל ּבִ  ,ִחיצֹוָנהִיׂשְ    ?ַמהוּ  –ִניִמית ְפ ְוִיׂשְ

  
ָדֵייר ִכיַח ּדְ ׁשְ ּום ּדִ ת ּגֹוי ,ָהָתם ַטְעָמא ִמׁשּ ִמיְרּתַ    ,ּדְ

א  ּתָ ְך ֵהיָכאְוָסַבר: ָהׁשְ ּבָ ֲהָוה ּגַ ָרֵאל ּדַ ָרֵאל ְוָאַמר ִלי: ִיׂשְ    ?ָאֵתי ִיׂשְ
  ָאִמיָנא ֵליּה: ְנַפק ֲאַזל ֵליּה.  - ֲאָבל ָהָכא 
יְלָמא ת :אֹו ּדִ    ?ָהָכא ַנִמי ִמיְרּתַ

ָרֵאל ְוָחֵזי ִלי.  א ָאֵתי ִיׂשְ ּתָ ָסַבר: ָהׁשְ   ּדְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ם עֹוד" ן ְלָחָכם ְוֶיְחּכַ    .שלי ט, ט)(מ "ּתֵ

  
  
  

  רש"י
. שתי ישראל ונכרי בפנימית

רות זו לפנים מזו והיה לו חצי
לבן פנימית דריסת הרגל על בן 

   חיצונה:
   . בחיצונה עד שישכיר:ואסר

. לאחר שסיים בשילהי פירקיה
   הדרשה:

. דלא בעי שני ישראלים כר''מ
   אוסרין זה על זה:

. הודה כרכיש רבה רישיה
   לדבריו:

. למה לי ישראל בחיצונה
   דבעינן שני ישראלים:

   חצר הפנימית:. בפנימי במקומו
   . להוציא מביתו לחצר:מהו

. אלמא לא אמר להם מותר
אסר אלא בחיצונה שרשות שני 

   ישראלים שולטת בה:
. והני לאו אוסרים זה על זה

אוסרים זה על זה נינהו דהא 
אמרי רבנן בשילהי פירקין רגל 
המותרת במקומה אינה אוסרת 
שלא במקומה משום דריסת 

ה הרגל ואף על פי שלא עירב
   עמה:
. רב כר''ע ס''ל והוו להו ואלא

שני ישראלים אוסרין זה על זה 
הלכך אסר נכרי עלייהו למה לי 
משום נכרי ישראל פנימי 

   לחודיה נמי אסר על חיצון:
. משום הכי פנימי לעולם כר''א

במקומו מותר וחיצון אסור 
משום דריסת הרגל דפנימי 
כר''ע וכיון דאסר עליה הוו להו 

י ישראלים אוסרין בחיצונה שנ
זה על זה ומהני נכרי לבטל את 
עירובן אפילו עירבו ואי ליכא 

   נכרי כי עירבו שרי:
. להרוג את דמירתת נכרי

ישראל הדר עמו בפנימית דסבר 
אתי ישראל דחיצונה ותבע ליה 
מיניה ולא מצינו למימר ליה 
נפק אזיל ליה לבראי דאמר לי: 

   אי הוה נפיק אנא חזא ליה:
. כי היכי ויחכם עוד תן לחכם

   דהתם אסור הכא נמי אסור:
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יְד  ַתְלִמיֵדיוְ  ֵריׁש ָלִקיׁש    ִאיְקַלעּו ְלַההּוא ּפּוְנָדק,  ֲחִניָנא ַרּבִ

ירֲהָוה וַ ְוָלא ֲהָוה ׂשֹוֵכר,  כִּ   . ַמׂשְ
יּה    ?ָאְמרּו: ַמהּו ְלֵמיַגר ִמיּנֵ

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

יק ֵליּה.  ָמֵצי ְמַסּלֵ עּו ֵהיָכא ּדְ יּבָ י ּתִ   כִּ
  ַמאי? 

יק ָאְגִריָנא ָמצּו ְמַסּלֵ יָון ּדְ    ,כֵּ
יְלָמא ֵקיּה?  :אֹו ּדִ א ִמיָהא ָהא ָלא ִסּלְ ּתָ   ָהׁשְ

  
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ָלֶהן 

ּכֹור יַע ֵאֶצל , ִנׂשְ ּגִ ּנַ רֹוםְוִלְכׁשֶ ּדָ ּבַ ַאל ָלֶהן. ַרּבֹוֵתינּו ׁשֶ   , ִנׁשְ
ְיילּו  ילְ ָאתּו ׁשָ   , ָאֵפס ַרּבִ

ם.  ַכְרּתֶ ְ ׂשּ יֶתם ׁשֶ   ָאַמר ָלֶהן: ָיֶפה ֲעׂשִ
  
  

י ר יֹוֵסף ַרּבִ יוְ  ֲחִניָנא ּבַ א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ יוְ  ִחּיָ    ,ִאיְקַלעּו ְלַההּוא ּפּוְנָדק ַאִסי ַרּבִ
ָתאָא ּדְ  ּבְ ׁשַ ק ּבְ פּוְנּדָ    ,ָתא ּגֹוי ָמֵרי ּדְ
יּה? ָא    ְמרּו: ַמהּו ְלֵמיַגר ִמיּנֵ
  

ֵמי.  ְמָעֵרב ּדָ   ׂשֹוֵכר כִּ
עֹוד יֹום.  עֹוד יֹום, ַאף ׂשֹוֵכר ִמּבְ ָעֵרב ִמּבְ   ַמה ּמְ

יְלָמא ֵמי,  :אֹו ּדִ ל ְרׁשּות ּדָ ְמַבּטֵ   ׂשֹוֵכר כִּ
ת? ּבָ ַ ׁשּ ת, ַאף ׂשֹוֵכר ַוֲאִפיּלּו ּבַ ּבָ ַ ׁשּ ל ְרׁשּות ַוֲאִפיּלּו ּבַ ַבּטֵ    ַמה ּמְ

  
י ר יֹוֵסף ַרּבִ   ָאַמר:  ֲחִניָנא ּבַ

ּכֹור,    ִנׂשְ
  
  ָאַמר:  ַרב ַאִסיוְ 

ּכֹור    .לֹא ִנׂשְ
  

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

  
ְיילּו ֵליּה  ילְ  ָאתּו ׁשַ   , יֹוָחָנן ַרּבִ

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

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

יְוָהָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
ֵמי,  ְמָעֵרב ּדָ   ׂשֹוֵכר כִּ

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

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

ִכירֹו ּוְלִקיטוֹ  ָעֵרב ֲאִפיּלּו ׂשְ ִכירֹו ּוְלִקיטֹו.  ,ּוַמה ּמְ א ֲאִפיּלּו ׂשְ   ַאף ׂשֹוֵכר ֶאּלָ
ןוּ  ָחֵצר ַאַחת ֶאָחד ְמָעֵרב ַעל ְיֵדי כּוּלָ רּוִיין ּבְ ְ ׁשּ ה ׁשֶ ָ ָעֵרב ֲחִמׁשּ    .ַנִמיׂשֹוֵכר  ,ַמה ּמְ

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

  רש"י
. דהוו איקלעו לההוא פונדק

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

  שמא יבא נכרי בשבת:
. יש בו חדרים פתוחין פונדק
והאכסנאים נכנסים בהן לחצר 

   ואוסרין זה על זה בשבת:
. היכא דלא מצי מסליק ליה

   משכיר לשוכר עד זמנו:
. דודאי [לאו] לא תיבעי לך

ברשותיה הוא ולא מצינן למיגר 
   מיניה:
   . דספק דבריהם להקל:נשכור

. דמאתמול דאתא נכרי בשבת
שפיר מצו לערובי דיורין 
דישראל דהוו ביה משום דנכרי 

סר עלייהו היכא דליתיה לא א
ולא עירבו מאתמול ולא הוו 
(מצי) מטלטלי בחצר כי אתא 
נכרי אמרי מהו למיגר מיניה 
והדר נבטל רשות לגבי חד 

   וההוא מיהו לישתרי להוציא:
. מה מבטל רשות אפילו בשבת

כדתנן במתניתין בית הלל 
  אומרים משתחשך כו':

. לא מה מערב אפי' בפחות כו'
רבי יוחנן ולא  דלקולא אקשינהו

   לחומרא דכל בעירובין להקל:
. ומה מערב אפי' שכירו ולקיטו

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

דנכרי אם נכרי הוא משכיר 
   רשות אדוניו לדיורי החצר:

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

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

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

הנכרי בחצר אחת אחד מהן 
   שוכר מן הנכרי בשביל כולן:
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ּה  ֵהי ּבָ יּתָ   ֶאְלָעָזר.  ַרּבִ
  

יָאַמר    : ֵזיָרא ַרּבִ
ֲהָייא  יּדְ ַמאי ּתָ   ֶאְלָעָזר?  ַרּבִ

  
תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ה כְּ  ְבָרא ַרּבָ יּגַ ֲהָיי ַרּבִ יּדְ א ֵזיָרא לֹא ָיַדע ַמאי ּתָ   ֶאְלָעָזר?  ַרּבִ
יּה  מּוֵאל ַרּבֵ ׁשְ ָיא ֵליּה ּדִ    .ָקא ַקׁשְ

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

ָעְרִבין ִלין.  -ֵאין ְמָעְרִבין וְ אֹוְסִרין ן, אֹוְסִריְוֵאין  ּמְ   ֵאין ְמַבּטְ
  
אֹוְסִרין ּוְמָעְר " ל ָמקֹום ׁשֶ ִלין –ִבין כָּ    ".ְמַבּטְ

גֹון י ֲחֵצירֹות זֹו ִלְפִנים ִמּזוֹ  :כְּ ּתֵ    .ׁשְ
  
ִלין -ְמָעְרִבין ְוֵאין אֹוְסִרין "   ".ֵאין ְמַבּטְ

גֹון י ֲחֵצירֹות  :כְּ ּתֵ יֵניֶהןׁשְ   . ּוֶפַתח ֶאָחד ּבֵ
  
ִלין -אֹוְסִרין ְוֵאין ְמָעְרִבין "   . "ֵאין ְמַבּטְ

   ?ְלַאּתֹוֵיי ַמאי
  .ּתֹוֵיי ּגֹויְלַא  ,ָלאו

  
  לֹוַגר ֵמֶאְתמֹול!  -ֲאָתא ֵמֶאְתמֹול ְוִאי ּדְ 

   
א ָלאו   סו,ב ָתא ,ֶאּלָ ּבְ ׁשַ ֲאָתא ּבְ    ,ּדַ

ִלין" :ְוָקָתֵני    "!אֹוְסִרין ְוֵאין ְמָעְרִבין, ֵאין ְמַבּטְ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
  
  

  רש"י
בהא מילתא  .תהי בה ר''א

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

   טעמו של דבר:
. זה על זה כל מקום שאוסרין

בלא עירוב ואם היו רוצין לערב 
   יכולין לערב:

. אם שכחו ולא עירבו מבטלין
מבטלין רשותן לאחד מהן והוי 
כוליה חצר דידיה ותהא מותרת 
לטלטל בכולה ובלבד שלא 
יוציאו מן הבתים לחצר אלא 

  מביתו של אותו יחיד בלבד:
כל מקום לאתויי שתי חצירות 

. דהיכא דלא זו לפנים מזו
עירבה פנימית לעצמה אסרה 
אחיצונה אפילו לרבנן דפליגי 
עליה דר''ע מודו דרגל האוסרת 
במקומה אוסרת שלא במקומה 

בחיצונה משום דריסת  כגון
הרגל שיש לה עליה ואם רצתה 
לערב עמה מערבין ואם שכחו 
ולא עירבו מבטלין בני פנימית 
רשותן לבני חיצונה אותו 

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

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

   מותרת לעצמה:
. אם הוצרכו לטלטל אין מבטלין

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

   אלא היכא דאסרי עלייהו:
. שדר עם שני לאו לאתויי נכרי

ישראלים בחצר שאוסרין אותו 
שני ישראלים זה על זה ואין 
יכולין לערב בשביל הנכרי 

   וקאמרינן דאין מבטלין:
. אמאי אתא נכרי מאתמולואי 

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

ביטול רשות לא תקון אלא 
  היכא דחזו לערובי מאתמול:
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  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ַמֲעָתא ִמיַע ִלי ָהא ׁשְ    .לֹא ׁשְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
  ַאּתְ ָאְמַרּתְ ִניֲהַלן, ְוַאָהא ָאְמַרּתְ ִניֲהַלן 

מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ
יּטּול ְרׁשּות ֵמָחֵצר ְלָחֵצר.    ֵאין ּבִ

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

מּוֵאל י ָאַמר ׁשְ יּטּול ְרׁשּות ֵמָח " :כִּ   , "ֵצר ְלָחֵצרֵאין ּבִ
א יֵניֶהן.  :לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ י ֲחֵצירֹות ּוֶפַתח ֶאָחד ּבֵ ּתֵ   ׁשְ

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

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

מּוֵאלְוָהָאַמר  ָנֵתנוּ : ֵאין ָלנּו ֵעירׁשְ ְלׁשֹון ִמׁשְ א כִּ י ָחֵצר" :ּוִבין ֶאּלָ י ֲחֵצירֹות'ְולֹא  "ַאְנׁשֵ   ! 'ַאְנׁשֵ
  

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

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

  רש"י
. דשמואל דאמר הא שמעתא

בשתי חצירות זו לפנים מזו 
שיוכל לבטל דריסת רגלם 

   לחיצונה:
 . רב יוסף חלהאת אמרת ניהלן

ושכח תלמודו וקא מדכר ליה 
   אביי תלמידו:

. בית אין ביטול רשות בחורבה
מכאן ובית מכאן וחורבה ביניהן 
וב' הבתים פתוחים לה ואסור 
להשתמש בה אא''כ עירבו אין 
מבטלין רשותן זה לזה להתיר 
את האחד להכניס ולהוציא 
מביתו לחורבה דלא שרו רבנן 
ביטול רשות אלא בחצר שלפני 

קילו בה רבנן דהוי הבית דא
   עיקר תשמישתייהו התם:

. בני פנימית על מתוך שאוסרין
בני חיצונה משום דריסת הרגל 
מבטלין להם דריסת רגלם אם 
לא עירבו בני פנימית אפילו 
לעצמה דהויא רגל האסורה 
במקומה ואוסרת שלא במקומה 

   עד שתבטל:
אנא אמינא משמיה דשמואל 

   . בתמיה:הכי
לנו  והאמר שמואל אין

   . להוסיף היתר:בעירובין
. ובמשנתנו אלא כלשון משנתנו

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

   דשמואל:
רות כחצר שהמבוי לחצי

. במתניתין דפירקין היא לבתים
וקא דייק שמואל בלישנא 
דחצירות ובתים ויליף מיניה 
לקמן דלא מיקרי מבוי להיות 
ניתר בלחי וקורה עד שיהיו 
בתים וחצירות פתוחין לתוכו 
שתי חצירות למבוי ושני בתים 

   לחצר:
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   :ּגּוָפא
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

יּטּול ְרׁשּות ֵמָחֵצר ְלָחֵצר    ,ֵאין ּבִ
חּוְרָבה.  יּטּול ְרׁשּות ּבְ   ְוֵאין ּבִ

  
יוְ    ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

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

  
  ּוְצִריָכא, 

ַמִע  ִאי ַאׁשְ    ,יַנן ֵמָחֵצר ְלָחֵצרּדְ
א  ּתָ ִמיׁשְ ׁשְ א ְלחּוד, ְוָהא ּתַ ּתָ ִמיׁשְ ׁשְ ָהא ּתַ ּום ּדְ מּוֵאל, ִמׁשּ ָהא ָקָאַמר ׁשְ   . ְלחּודּבְ

א ֲחָדא ְלַתְרַוְייהוּ  ּתָ ִמיׁשְ ׁשְ ה, ּתַ יֵאיָמא: מֹוֵדי ֵליּה לְ  ,ֲאָבל בחּוְרּבָ   יֹוָחָנן.  ַרּבִ
ָהאכִ וְ     ,י ִאְתַמר ּבְ

ָהא ָקָאַמ  יר ּבְ מּוֵאל,  ַרּבִ ַהְך מֹוֵדי ֵליּה ִלׁשְ   יֹוָחָנן, ֲאָבל ּבְ
   .ְצִריָכא

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

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

י ֲחֵצירֹות זֹו ִלְפנִ  ּתֵ אֹוְסִרין ֲאָבל ׁשְ ִלין.  -ים ִמּזֹו, ִמּתֹוְך ׁשֶ   ְמַבּטְ
  

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

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

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

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

  
ַכח ֶאָחד, ֵעירּוָבן ּבַ  ָנְתנוּ "   ִחיצֹוָנה ְוׁשָ

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

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

ר ִחיצֹוָנה    ?ְלַמאן ִנְבִטיל ,ַהאי ּבַ
ָאְסָרה ֲעַלְייהוּ  - ִליְבִטיל ִלְבֵני ִחיצֹוָנה  ִניִמית ּדְ א ּפְ    !ִאיכָּ
ִניִמית     !יּטּול ְרׁשּות ֵמָחֵצר ְלָחֵצרֵאין ּבִ  -ִלְבִטיל ִלְבֵני ּפְ

  
ִניִמיתָנְתנּו ֵעירּוָבן ּבַ " ַכח ֶאָחד ִמן ַהּפְ ִניִמית, ְוׁשָ יֶהן ֲאסּורֹות -ְולֹא ֵעיֵרב  ,ּפְ ּתֵ   . "ׁשְ

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

יּטּול ְרׁשּות ֵמָח  -  ִליְבִטיל ִלְבֵני ִחיצֹוָנה  !ֵצר ְלָחֵצרֵאין ּבִ
  

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

  ְוִחיצֹוָנה ֲאסּוָרה. 
  

ֵריּה ֲאַמר ֵליּה  ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   : ָרָבאלְ  ַרב ְיהֹוׁשֻ
ִניִמית ַכח ֶאָחד ֵמַהּפְ אי  -  א ֵעיֵרבְולֹ  ,ְוִכי ׁשָ יֶהן ֲאסּורֹותַאּמַ ּתֵ    ?ׁשְ

  רש"י
. ואסרי אבל חורבא דחדא תשמישתא לתרוייהו

   לו:אהדדי אימא ליבט
. אם לא עירבה פנימית לעצמה מתוך שאוסרין

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

. דריסת רגלם לחיצונה ומותרין בני מבטלין
   חיצונה לעצמן:

   . ואע''ג דאוסרין:ופעמים אין מבטלין
. כן דרך כשמערבין שתי נתנו את עירובן בחיצונה

ירבו חצר זה לעצמה להתיר חצירות יחד עירוב שע
דיורין שבתוכה. מוליכין לתוך חבירתה ואין 

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

   מפרש לקמן ואזיל:
. בני חיצונה מוליכין עירוב נתנו עירובן בפנימית

   שביניהן המתירן לחצירן ונתנוהו לתוך הפנימית:
   ועיל:. ואין ביטול משתיהן אסורות
. על ידי ביטול שביטלו להן אותן פנימית מותרת

בני חיצונה שנתנו עירובן לתוכה והרגילה עירובן 
להיחשב כדיורי פנימית ואוסרין עליהם משום 
דהויא רגל האסורה במקומה בשביל ההוא דשכח 
ולא עירב ואוסרת שלא במקומה הואיל והרגילה 
העירוב שם ומודה שמואל בהא דמבטלין אותו 

רגל שהרגילו עירובן לתוך הפנימית ומשתריא ה
   פנימית לעצמה:

. ששכח ולא נתן בעירוב למאן האי בר פנימית
  ניבטיל:

. רשות חצירו דתיהוי ליבטיל לבני פנימית
פנימית מיהא שריא לעצמה וחיצונה תיאסר מפני 

   דריסת רגלו של זה שאסורה במקומה:
צונה . ולכשיבדלו מן החיליתא לעירובייהו גבייהו

   הרי הן בלא עירוב וכולן אוסרין זה על זה:
. נמי דריסת רגלו לבני חיצונה ורשותו ליבטיל

לבני חיצונה דאסתלק ליה לגמרי והרי כולן 
   מותרין:

. מבן חצר זו לבן חצר אחרת אין ביטול רשות
לשמואל ואע''ג דאסר עלייהו ואי קשיא ליבטלו 

ב ויהא בני פנימית רשות חצירן לגבי האי דלא עיר
הוא רגל המותר במקומו דהא יחיד הוא ואינו 
אוסר על חיצונה ותשתרי חיצונה לאו מילתא היא 
דהא דכיון דבטלי רשותייהו לגביה הוי להו אינהו 
רגל האסורה במקומה כדתנן נתנו לו רשותן הוא 
מותר והן אסורין ואסרי החיצונה ואע''ג דעירבו 

להו בהדה הא בטיל עירובייהו מכי איסתלקו 
מרשותא דפנימית ונהי דאין להן רשות להוציא 
מבתיהן לחצר מ''מ דריסת הרגל יש להן בפנימית 
ובחיצונה וא''ת יבטלו אף דריסת רגלם לחיצונה 

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

בשביל זה והוי לה פנימית רגל האסורה במקומה 
   בה:דליתיה לעירובה לג

   . אף לבני פנימית:ליבטיל לבני פנימית
האי בר פנימית למאן ניבטיל כו' איכא חיצונה 

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

רשות מבן חצר זו לבן חצר אחרת כיון דפנימית 
אסורה חיצונה נמי אסורה מפני רגל האסורה 

יה ועוד שאין עירובה במקומה שאוסרת על
  אצלה:

. בהא מודי שכח אחד מן החיצונה ולא עירב
שמואל דמבטלי בני חיצונה לבני פנימית אותו 
רשות שבא להן לתוכן ע''י הרגל עירובן משום 
דאמר לה לתקוני שתפתיך ולא לעוותי והכי 
מפרש לה בסוף פירקין והא דבעינן ביטול אליבא 

אי לרבנן דרבי עקיבא אמרה רבא למילתיה ד
בלאו ביטול נמי אמרה לה פנימית הכי ועקרה לה 
לעירוב משום דמעוותי בה אבל ר''ע אמר דבעיא 
לבטולי בשילהי פירקין וכי שכח בן פנימית ליכא 
למימר הכי דליבטל לבני פנימית ותיחוד דשא 
ותשמש דלא מצי למימר לתקוני שתפתיך ולא 

   א:לעוותי שהרי תחילת העיוות ע''י בן פנימי ב
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ֲהַדְייהּו!  ִרי ּבַ ּתְ ִניִמית, ְוֵתיֵתי ִחיצֹוָנה ְוִתׁשְ ִניִמית ִלְבֵני ּפְ ר ּפְ   ִלְבִטיל ּבַ
  

ַמאן    ?כְּ
יכְּ     ,ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ֲאַמר: ֵאינֹו ָצִריְך ְלַב    .ֵטל ְרׁשּות ְלכל ֶאָחד ְוֶאָחדּדַ
י ָקָאִמיָנא ְלַרּבָ     ,ַנןכִּ

ָאְמֵר  ל ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד!  :יּדְ   ָצִריְך ְלַבּטֵ
  
  
  
  

  רש"י
. רבא קא כמאן כר' אליעזר

מהדר ליה לרב הונא כמאן 
קאמרת למילתך כר''א דאמר 
אינו צריך כו' בשילהי עושין 

  פסין אוקימנא הכי:
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        סז, אסז, אסז, אסז, א .273
א תוְ  ַרב ִחְסּדָ ׁשֶ ֲהֵדי ֲהָדֵדי ַרב ׁשֵ ְגִעי ּבַ י ּפָ   ,כִּ
א ְתָנָייָתא  ַרב ִחְסּדָ ְפָווֵתיּה ִמּמַ ָען ׁשִ תּדְ ִמְרּתַ ׁשֶ   ,ַרב ׁשֵ
ת ׁשֶ ְלּפּוֵליּה  ַרב ׁשֵ יּה ּגּוֵפיּה ִמּפִ ע ּכּוּלֵ אּדְ  ִמְרּתַ    .ַרב ִחְסּדָ

  
יּה  ָעא ִמיּנֵ אּבְ תֵמ  ַרב ִחְסּדָ ׁשֶ    ,ַרב ׁשֵ

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

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

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

עּו ְלָערֹוֵבי ֵמֶאְתמֹול ָלא ָמצּו ְמָעְרֵב  -ָהָכא  ִאי ּבָ ן?! , יּדְ כֵּ ל ׁשֶ   לֹא כָּ
  

ַמ  א ּדְ יּבָ ֵעי ָלְך ַאּלִ יּבָ י ּתִ ֲאַמרכִּ יּטּול ְרׁשּות ֵמָחֵצר ְלָחֵצר" :אן ּדַ    ,"ֵיׁש ּבִ
עּו ְלָערּוֵבי ֵמֶאְתמֹול ָמצּו ְמָעְרֵב  -ָהָתם  ִאי ּבָ ל -י ּדְ    ,ַבּטֹוֵלי ַנִמי ָמֵצי ְמַבּטֵ

ָלא ָמצּו ְמָעְרֵב  - ֲאָבל ָהָכא  ל -י ֵמֶאְתמֹול ּדְ     .ַבּטֹוֵלי ַנִמי ָלא ָמֵצי ְמַבּטֵ
יְלָמא ָנאלָ  :אֹו ּדִ   ?א ׁשְ

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

ִלין.    ֵאין ְמַבּטְ
  
  

ת ַמהּו? ֵמת ּגֹוי ּבְ  ּבָ ַ   ׁשּ
  

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

א ֵעי לָ  ,ֶאּלָ יּבָ י ּתִ ֲאַמר ךְ כִּ ַמאן ּדַ א ּדְ יּבָ   ׂשֹוְכִרין.  ֵאין :ַאּלִ
ָלא ָעְבִדיַנן, ָהא ֲחָדא ָעְבִדיַנן י הּוא ּדְ ְרּתֵ    ,ּתַ

ָנא יְלָמא ָלא ׁשְ    ?אֹו ּדִ
  

ִלין,  ,ֲאִני אֹוֵמר :ָאַמר ֵליּה    ְמַבּטְ
ִלין.  ַהְמנּוָנאוְ     ָאַמר: ֵאין ְמַבּטְ

   
  
  
  

  רש"י
. שהיו ממתנייתא דרב ששת

משניות סדורות לו וירא רב 
חסדא שלא יקשה ממשנה על 

   משנה ויאמר לו לתרצן:
. חריף וסבר היה מפלפוליה

   ועמוק בשאילותיו:ביותר 
. סתמו רה''ר מכאן והקיפום

ומכאן ונשאר לפני ב' הבתים 
   כעין חצר שהבתים פתוחות לה:

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

   :עבדוה
אליבא דמאן דאמר אין ביטול 

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

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

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

   היתה לכאן:
לך אליבא דמאן דאמר  כי תיבעי

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

   אהא נמי לא קפיד:
   . דחדא מיהא בעינן:אין מבטלין

. הא נמי בעא מת נכרי בשבת
שני ישראלים ונכרי  מיניה

הדרים בחצר ולא שכרו ולא 
עירבו ומת נכרי בשבת מהו 

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

סה:) היכא דאתי נכרי בשבת 
שוכרין הימנו ואח''כ מבטלין 

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

. ולא דמיא אני אומר מבטלין
יל דהכא אי בעי לההיא דלע

מיגר וערובי מאתמול מצי 
   עבדי:

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

   אלא במקום עירוב:
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מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ַת  ׁש לֹו ּפֶ ּיֵ תּוַח ְלִבְקָעה. ּגֹוי ׁשֶ ָעה, ּפָ ָעה ַעל ַאְרּבָ   ח ַאְרּבָ
ֶרְך ָמבֹוי,  ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו ּדֶ ים ּוְקרֹונֹות כָּ ַמּלִ   ֲאִפיּלּו ַמְכִניס ּומֹוִציא ּגְ

בֹוי.  ֵני ַהּמָ   ֵאין אֹוֵסר ַעל ּבְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ִפי ַההּבְ ְמַיֵחד ֵליּה, ּבְ    .א ִניָחא ֵליּה וּ ְתָחא ּדִ
  
  

  ֲעָיא ְלהּו: ִאיּבָ 
ף  תּוַח ְלַקְרּפֵ   ַמהּו?  -ּפָ

  
ר ַאִמיָאַמר  ֵמיּה ּדְ  ַרב ַנְחָמן ּבַ ְ ָנאִמׁשּ  : אּוְלּפָ

ף   סז,ב תּוַח ְלַקְרּפֵ   .ֲאִפיּלּו ּפָ
  
  

ה ְרַווְייהוּ  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
   :ּגֹוי

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

ָרֵאל    :ְוִיׂשְ
ית ָסאַתִים     .ֵאינֹו אֹוֵסר - ּבֵ

ית ָסאַתִים   אֹוֵסר.  -יֹוֵתר ִמּבֵ
  

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

  
  ָאַמר ֵליּה: 
ית ָסאַתִים " :ֲהֵרי ָאְמרוּ  ית ָסאַתִים  -ּבֵ   . "ינֹו אֹוֵסרֵא  -אֹוֵסר, יֹוֵתר ִמּבֵ

  
  
  
  

  רש"י
. משום דאיכא בההוא ניחא ליה

   אוירא טפי ממבוי:
. ששמע מרבו ורבו דאולפנא

  מרבו:
. ניחא ליה אפי' פתוח לקרפף

טפי דאיכא אוירא טפי  ביה
   ממבוי ואינו אוסר על בני מבוי:

. אם נכרי בית סאתים אוסר
היה לו פתח לקרפף בית סאתים 
ופתח למבוי עדיין אוסר על בני 
מבוי דאוירא דקרפף לא נפיש 
אבל אם יותר מבית סאתים 
נפיש אוירא ובההיא ניחא ליה 

   ואינו אוסר:
. שיש לו פתח לקרפף ישראל

ושכח ולא עירב ופתח למבוי 
במבוי אם קרפף בית סאתים 
הוא שראוי להשתמש בו אינו 
אוסר על בני מבוי ואע''ג דלגבי 
נכרי חשיב זוטרא לגבי ישראל 
נפיש דהא בשבת ליכא הוצאת 
משואות יתירין וסגי בהכי 
ונפיש אוירא ממבוי אבל יותר 
מבית סאתים דכרמלית הוא 
כגון שלא הוקף לדירה כיון 

ישתמושי לא דאסיר ליה לא
ניחא ליה ביה ואוסר על בני 

   מבוי:
. אנכרי קאי פתוח לקרפף מהו

   ואמילתיה דרב יהודה:



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

         
27

        סז, בסז, בסז, בסז, ב .275
אָאַמר  יָאַמר  עּוּלָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

יָרה,  ּלא הּוַקף ַלּדִ ית ָסאַתִים ׁשֶ ף יֹוֵתר ִמּבֵ   ַקְרּפֵ
יב –ַהּזֹוֵרק ְלתֹוכֹו , ּכֹוַרִייםַוֲאִפיּלּו  ,ַוֲאִפיּלּו ּכֹור    .ַחּיָ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

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

  
ר ִחיָנָנאְמִתיב    : ַרב הּוָנא ּבַ

ָרה" בֹוהַּ ֲעׂשָ ם ּגָ ּיָ ּבַ ָעה  ,ֶסַלע ׁשֶ    –ְורֹוַחב ַאְרּבָ
ם ְלתֹוכֹו.  ם ְולֹא ִמן ַהּיָ   ֵאין ְמַטְלְטִלים לֹא ִמן ּתֹוכֹו ַלּיָ

אן  חֹות ִמּכָ   ְמַטְלְטִלין.  -ּפָ
ה ּמָ    ?ַעד ּכַ

ית ָסאַתִים   . "ַעד ּבֵ
יא    ?ַאַהּיָ

יָפא  ית ָסאַתִים" –ִאיֵליָמא ַאּסֵ    !, ְטֵפי לֹא?"ּבֵ
ְרְמִלית ְלַכְרְמִלית ָקא ְמַטְלֵטל    !ְוָהא ִמכַּ

א ָלאו א, , ֶאּלָ   ַאֵריׁשָ
   :ְוָהִכי ָקָאַמר

ָעה  ָרה ְורֹוַחב ַאְרּבָ בֹוהַּ ֲעׂשָ ם, ּגָ ּיָ ּבַ ם ְולֹא ִמן ַה ֵאין ְמַטְלְטִלין לֹא ִמּתֹוכֹו לַ  - ֶסַלע ׁשֶ ם ְלתֹוכוֹ ּיָ   . ּיָ
ה ּמָ    ?ְוַעד כַּ

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

ְרְמִלית ִהיא,    ַאְלָמא כַּ
א  יּוְבּתָ יּדְ ּתְ   יֹוָחָנן!  ַרּבִ

  
  : ָרָבאָאַמר 

א יּוְבּתָ רּוֵצי ַמְתָנָייָתא ּתְ ָלא ָיַדע ּתַ    ,ַמאן ּדְ
ימֹוִתיב לְ    ! ?יֹוָחָנן ַרּבִ

  
א,    ְלעֹוָלם ַאֵריׁשָ

תֹוכֹו  :ְוָהִכי ָקָאַמר   ְמַטְלְטִלין,  -ָהא ּבְ
ה ּמָ    ?ַעד כַּ

ית ָסאַתִים.    ַעד ּבֵ
  

י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ
א    ,ְלעֹוָלם ַאֵריׁשָ

  ֵהן ָאְמרּו ְוֵהן ָאְמרּו. 
יָרה, ֵאין ְמַט " :ֵהן ָאְמרוּ  ּלא הּוַקף ַלּדִ ית ָסאַתִים ׁשֶ ף ָיֵתר ִמּבֵ ע ַאּמֹותַקְרּפֵ ַאְרּבַ א ּבְ   , "ְלְטִלין ּבֹו ֶאּלָ

ִחיד ְלַכְרְמִלית"ְוֵהן ָאְמרּו:    . "ֵאין ְמַטְלְטִלין ֵמְרׁשּות ַהּיָ
יּה  כּוּלֵ ֵרי ְלַטְלטּוֵלי ּבְ ׁשָ ית ָסאַתִים ּדְ ַנן ְלַטְלטּוֵלי - ּבֵ ם.  ,ָאְסִרי ַרּבָ ם ְלתֹוכֹו ְולֹא ִמּתֹוכֹו ַלּיָ   לֹא ִמן ַהּיָ

מּוָרה ִהיא,  ?ָמאַמאי ַטְע  ִחיד ּגְ   ְרׁשּות ַהּיָ
יּה  כּוּלֵ ית ָסאַתִים, ָאסּור ְלַטְלטּוֵלי ּבְ ם ְלתֹוכֹו.  ,ָיֵתר ִמּבֵ ם ּוִמן ַהּיָ ַנן ְלַטְלטּוֵלי ִמּתֹוכֹו ַלּיָ רּו ַרּבָ   ׁשָ

  ַמאי ַטְעָמא? 
ְלָמא ָאְמֵר  מּוָרה ִהיא, ְוָאֵתי ְלַטְלטּוֵליּדִ ִחיד ּגְ יּה.  י: ְרׁשּות ַהּיָ כּוּלֵ   ּבְ

  
ָנא?    ּוַמאי ׁשְ

  
ִכיַח.  -תֹוכֹו    ׁשָ

ם ְלתֹוכֹו  ם ּוִמן ַהּיָ ִכיַח  - ִמּתֹוכֹו ַלּיָ    .לֹא ׁשָ
  

  רש"י
   . מרה''ר:הזורק לתוכו

. חטאת ואע''ג דלענין איסור חייב
טלטול שויוה רבנן כרמלית שאסרו 
לטלטל בתוכו אלא בד' מדאורייתא 
רה''י גמורה היא דמחיצה היא אלא 

ומש''ה אסרי רבנן שמחוסרת דיורין 
   לטלטולי:

   . כרמלית הוא:ים
. אפילו אין מטלטלין לא מתוכו לים

בד' אמות משום דכל גבוה עשרה 
   ורוחב ד' הוי רה''י:

. שאינו גבוה עשרה פחות מכאן
כרמלית היא כים ומטלטלין מזה 

   לזה תוך ד' אמות:
  . יהא רחב סלע:עד כמה

. אבל טפי לא עד בית סאתים
   אהייא קאי:ולקמיה מפרש 

. אפחות מעשרה אי נימא אסיפא
תרוייהו כרמלית נינהו לא שנא רחב 

   ולא שנא קצר:
. בטל תורת הא יותר מבית סאתים

רה''י מיניה והוי כרמלית אפי' 
   לקולא ואף על גב דגבוה עשרה:

. ולאו אמתוכו לים לעולם ארישא
קאי אלא אדיוקא קאי והכי קא 

''י דייק הא בתוכו מטלטלין דהא רה
היא עד כמה עד בית סאתים אבל 
טפי לא דשויוה רבנן ככרמלית לענין 
טלטול משום דמחוסר דירה ומיחלף 
ברה''ר מיהו לענין מתוכו לים רה''י 

   היא:
. ולאו רב אשי אמר לעולם ארישא

אדיוקא קאי ואפי' לענין מתוכו לים 
נמי כרמלית שויוה ושרי מיהו לר' 

יובא יוחנן לא תיקשי דודאי לענין ח
מדאורייתא רה''י היא ומאי טעמא 
שרו רבנן לטלטולי מניה לכרמלית 
משום דאיסור טלטול מרשות היחיד 
לכרמלית מדרבנן הוא דהם אמרו 
זאת והם אמרו עוד איסור אחר וראו 
שאין שניהם עומדים כאן וביטלו זה 

   מפני זה וכדמפרש:
הם אמרו קרפף יותר מבית סאתים 

כרמלית  . דשויוהאין מטלטלין בו
לענין טלטול משום דמיחלף ברה''ר 
ומיהו אסור לטלטל מרה''ר לתוכו 
ומתוכו לרה''ר כדר' יוחנן 

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

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

לטלטולי טעמא בית סאתים דשרי 
בכוליה כי אסרינן ליה לטלטולי 
מיניה לכרמלית לא אתיא מיניה 
חורבה אבל טפי מבית סאתים אי 
אסרת מתוכו לים תוך ד' אמות אתי 
למימר רה''י גמורה היא אפי' 
מדרבנן ומטלטלי בכולה ומיעקרא 
אידך תקנתא דרבנן ובטלו הא מקמי 

   הא:
. דאלים הך תקנתא טפי ומאי שנא

י קא מטלטלי מרשות מהך השתא נמ
   היחיד לכרמלית:

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

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

במלתא דלא שכיחא ואע''ג דבשאר 
רה''י לכרמלית גזור רבנן הנהו 
שכיחן אבל הני תרתי כחדא יותר 
מבית סאתים ומתוכו לכרמלית לא 

  שכיח:
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יְך ַחִמיֵמיּה.  ּפִ ּתַ ִאׁשְ   ַההּוא ָינֹוָקא ּדְ

הָאַמר ְלהּו    : ַרּבָ
יַתאי.    ַנְייתּו ֵליּה ֲחִמיָמא ִמּגֹו ּבֵ

  
יֵ ָאַמר ֵליּה    : יַאּבַ

   !ְוָהא ָלא ָעְרִביַנן
  

  ָאַמר ֵליּה: 
יּתּוף ִ    .ִנְסמֹוְך ַאׁשּ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ְתִפיַנן!    ָהא ָלא ׁשָ
  

   .ּגֹוי ֵליֵתי ֵליּה ֵניְמרּו ֵליּה לְ 
  

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

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

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

  
ֵעית ְלאֹוְתֵביּה לְ    ָמר? ְלָבַתר ָהִכי ָאַמר ֵליּה: ַמאי ּבָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

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

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

  
ִני לָ וְ ָאַמר ֵליּה:  ב ךְ לֹא ׁשָ ין ׁשְ ה?ּבֵ יּה ַמֲעׂשֶ ֵלית ּבֵ בּות ּדְ ה ִלׁשְ יּה ַמֲעׂשֶ ִאית ּבֵ    !ּות ּדְ

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

  רש"י
. שהיו רוצין דאישתפך חמימיה

למולו והחמו לו חמין מבערב 
   ונשפכו היום:
. מביתיה דרבה מגו ביתאי

והתינוק היה בבית אחר באותה 
   חצר:

. דמבוי דתנן נסמוך אשיתוף
(לקמן עג.) במתני' אם נשתתפו 
במבוי מותר כאן וכאן במבוי 
   ובחצירות אף על פי שלא עירבו:

. יובתאבדאורייתא מותבינן ת
באיסור של תורה וחכם מורה 
בו היתר ויש בתלמידים שיודע 
להשיב. ישיב קודם מעשה שלא 
נעבור על דברי תורה אבל 
בדרבנן כגון עירובי חצירות 
שבקינן לחכם לעשות 

   כהוראתו:
. ליה ללמוד אם והדר מותבינן

   יפה הורה:
. על הטמא אינה אסורה הזאה

  בשבת אלא משום שבות:
ת ואינה דוחה מה הזאה שבו

. ואפי' במקום מצוה כגון שבת
לשחוט פסחו כדתנן בפסחים 

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

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

  ָאַמר ֵליּה: 
  ַמאי ַנֲעִביד? 

  ָמר, ָלאו אֹוְרֵחיּה. 
ִגיְרַסאי.    ֲאָנא, ָטֵריְדָנא ּבְ

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

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

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

ֲחִביָתא.  א ּבַ ַחּלָ   ְוַנְקֵני ְלהּו ָמר ְרִביֲעָתא ּדְ
  

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

ְנָיא    :ְוָהא ּתַ
ִפיןִמׁשְ " תְּ   ! "תַּ
  

ֲעָיאָאַמר    : ַרב אֹוׁשַ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

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

  
ְתַנן    :ּדִ

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

ָעה  ָעה ַעל ַאְרּבָ ׁש ּבֹו ַאְרּבָ ּיֵ ַחּלֹון ׁשֶ ם.  -אֹו ּבְ ָתִחים ּכּוּלָ ל ַהּפְ יל ַעל ּכָ   ַמּצִ
אי מַּ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

ת.  ּלא ָימּות ַהּמֵ ב ַעד ׁשֶ ֵ ִחיׁשּ   ְוהּוא ׁשֶ
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

ת מּות ַהּמֵ ּיָ ֶ   .(אהלות ז, ג) "ַאף ִמׁשּ
   

  

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

. רבה אין כבודו לחזר על בני מר
   המבוי ולגבות:

. שאר בני המבוי לא אינהו
   משגחי:

. משלי ריפתא בסלא אקני להו
דליכא טרחא ויהו  בדיבורא

   כולן זוכין בו לשם שיתוף:
. אם אחד כיון דאי בעו מינאי

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

   השיתוף:
   . משל שיתוף:שביקש יין ושמן

  . חומץ:רביעתא דחלא
אחת מחביותיך . בבחביתא

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

   כולה שמניחין שיתוף בחצר:
. בדבר אין משתתפין באוצר

האצור כגון חבית של יין או 
פירות המכונסין אין סומכין על 

כן משום דאין ברירה מה שבתו
איזהו של שיתוף וכי מסתפק 
ממנו איכא למימר אזל ליה 

   שיתוף:
. כל הכלים הנתונין כולן טמאין

בעובי האסקופה טמאין ואע''פ 
שאינם באהל המת מפני שאין 
אנו יודעין באיזו פתח יוציאנו 
ופתח שעתיד לצאת בו מיטמא 
מיד וטעמא ליכא אלא הלכות 

אפי' טומאה הכי גמירי לה ו
חלונות של טפח על טפח טמאין 
דכיון דכולן סתומין לא מוכחא 

   מילתא בהי מפיק ליה:
. ודאי בההוא נפתח אחד מהן

מפיק ליה: פחות מד' על ד' אינו 
   חשוב להציל על השאר:

. דלא נחתא להו עד שלא ימות
טומאה אשאר פתחים אבל 
משימות המת כבר נטמאו 
הכלים ולא אמרינן הוברר 

יקרא נמי דעתיה הדבר דמע
לאפוקי בהאי פיתחא אלא 
נחתא להו טומאה ואפי' כלים 
הבאין (לשאר פתחים) שם 
לאחר מחשבה טמאים דכיון 
דנחתא להו טומאה תו לא 
סלקא מינייהו במחשבה עד 
דעביד להו מעשה ממש דפתח 
ליה להאי ומהני לטהר את 
האחרים מכאן ולהבא כדקתני 

   לעיל נפתח אחד מהן כו':
ומרים אף משימות וב''ה א

. דאמרינן יש ברירה המת
דמאתמול דעתיה בהאי פיתחא 
ולא נחתא טומאה לאחריני 
ואפי' כלים דקודם מחשבה 

   טהורין:
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ּפּוְך ַחִמיֵמיּה,  ּתַ ִאיׁשְ   ַההּוא ָינֹוָקא ּדְ

  : ָרָבאָאַמר ְלהּו 
יּה ִאי ְצִריָכא יָלּה ְלִאיּמֵ ּיְ    ,ִניׁשַ

יּה.  ב ִאיּמֵ   ַנֵחים ֵליּה ּגֹוי ַאּגַ
  

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

  
  ָאַמר ֵליּה: 
ָנַקט ָלּה. ֵאימּור, ּתוּ  ָעְלָמא הּוא ּדְ   ְנָבא ּבְ

  
  

  רש"י
. נישיילה לאימיה אם צריכה

לצורכה חמין נחים ליה נכרי 
אגב אימיה דקי''ל חיה אחר 
שבעה אפי' אמרה צריכה אני 
אין מחללין עליה את השבת 

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

חזינן דאינה צריכה חמין 
  לשתות דהא צונן נמי אכלה:

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

  יודעת מה: 
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יֵמיּה  ּפּוְך ַחּמִ ּתַ ִאׁשְ    ,ַההּוא ָינֹוָקא ּדְ

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

  
  : ָרָבאלְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה 

מּוֵאלָהָאַמר וְ    : ׁשְ
  ?! יּטּול ְרׁשּות ֵמָחֵצר ְלָחֵצרֵאין ּבִ 

  
  ָאַמר ֵליּה: 

יֲאָנא כְּ     ,יֹוָחָנן ְסִביָרא ִלי ַרּבִ
יּטּול ֵמָחֵצר ְלָחֵצר ָאַמר:ּדְ    .ֵיׁש ּבִ
   

מּוֵאלְוִאי ָלא ָסַבר ָלּה ָמר כִּ     ,ׁשְ
דּוְכֵתיּה, ְוִניְבִטיל    סח,ב    ,יְדהוּ ְלִד ְלהּו ֵניִתיב ָמר ּבְ

לּו ֵליּה ְלָמר,    ְוִניַהְדרּו ִאיְנהּו ְוִניַבּטְ
ָהא ָאַמר    : ַרבּדְ

ִלין.  ִלין, ְוחֹוְזִרין ּוְמַבּטְ   ְמַבּטְ
  

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

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

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

  ָמר ַנִמי, ָלא ַנְבִטיל. 
  

  ינּו ַטְעָמא: ָהָתם ַהיְ 
חּוָכא ְוִאְטלּוָלא ַנן כְּ ַרּבָ ָתא ּדְ ָלא ֶליֱהֵוי ִמּלְ י ֵהיִכי ּדְ    .כִּ

  

  רש"י
. בחצירו של רבא פנו לי מאני

היו חמין והתינוק נשפכו חמיו 
בחצר אחרת ופתח ביניהן ולא 

ירות יחד ולרבא עירבו שתי חצ
היו בביתו חדרים פנימיים 
שאינן פתוחין לחצר והן 
לצניעות והנשים יושבות שם ובי 
גברי הוה פתוח לחצר ותנן 
במתני' המבטל רשות חצירו 
אסור להוציא מביתו לחצר דהא 
לאו דידיה הוא. הלכך פינה כליו 
מבי גברי כדי שלא יבא להוציא 
משם לחצר והלך וישב בחדרים 

ם וביטל רשות חצרו הפנימיי
לבני חצר האחרת ויביאו חמין 

  מחצירו לחצירן:
. ניתיב מר אדוכתיה

דמדקאמרת פנו לי מאני גלית 
אדעתך דמאחר שתבטל רשותך 
אין לך היום היתר בחצר והיינו 
כשמואל דאמר לקמן אין 
מבטלין וחוזרין ומבטלין דאי 
לאו כשמואל סבירא לך ליתיב 
מר אדוכתיה ובטל להם רשות 
חצרך שעה אחת עד שיקחו 
החמין ויחזרו הם ויבטלו לך 
   אותו הרשות ויחזירו לך חצרך:

דהא אמר רב מבטלין וחוזרין 
. שנים הדרין בחצר ומבטלין

אחת ולא עירבו מבטל זה 
רשותו לזה עד שיעשה צרכיו 

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

   לחצר הוא:
לין . דאין חוזרין ומבטהתם

טעמא לאו משום דה''ל כבן 
חצר אחרת אלא משום דלא 

   ליהוי מילי דרבנן:
   . שחוק:כחוכא

   . ליצנות:ואטלולא
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   :ּגּוָפא

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

ְפלוּ  מּוֵאל ּבִ ַנן וְ ֵליָמא ַרב ּוׁשְ ַרּבָ א ּדְ יְגּתָ    ?!יְלגֵ ֱאִליֶעֶזר ָקא ִמיּפְ  ַרּבִ
ַנן. ּדְ  ַרּבָ   ַרב ָאַמר כְּ

מּוֵאל  יָאַמר כְּ ּדְ ּוׁשְ   ֱאִליֶעֶזר.  ַרּבִ
  

   :ַרבֲאַמר ָלְך 
ָאְמִרי ֲאִפיּלּו לְ  יֲאָנא ּדְ    .ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

אן לֹא  י ָאַמרַעד כָּ ל ְרׁש  ,ֱאִליֶעֶזר ָהָתם ַרּבִ ל, ַהְמַבּטֵ יּטֵ יתֹו ּבִ   ּות ֲחֵצירֹו ְרׁשּות ּבֵ
ּום  י. ּדִ ִמׁשּ ְייֵרי ֱאיָנׁשֵ לֹא ָחֵצר לֹא ּדָ   ְבַבִית ּבְ

ּלֹוֵקי   ִמי ָאַמר?  ,ֲאָבל ְלִעְנַין ִאיְסּתַ
  

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

א ַמא ַנן ָהָתם ֶאּלָ אן לֹא ָקָאְמִרי ַרּבָ ָבִט ַעד כָּ ִט י ּדְ   יל, יל ּבָ
ִט  ִט ּוְדָלא ּבָ    ,יליל ָלא ּבָ

ָבִט  ק ְלַגְמֵרי. ֲאָבל ַמאי ּדְ ּלַ   יל ִמיָהא ִאיְסּתַ
  

תָאַמר  ַרב ַאָחאָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ֵאי ַתּנָ    :כְּ

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

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

ָהא ָקִמיּפְ     :יְלגֵ ַמאי ָלאו, ּבְ
ָמר ָסַבר ִלין.  :ּדְ ִלין ְוחֹוְזִרין ּוְמַבּטְ   ְמַבּטְ

ִלין.   :ָמר ָסַברוּ  ִלין ְוחֹוְזִרין ּוְמַבּטְ   ֵאין ְמַבּטְ
  

ֲחִליָפאַרב ַאָחא ָאַמר  ר ּתַ ֵמיּה  ּבַ ְ   : ָרָבאּדְ ִמׁשּ
ִלין.  ִלין ְוחֹוְזִרין ּוְמַבּטְ י ָעְלָמא ֵאין ְמַבּטְ כּוּלֵ   לֹא, ּדְ

  י. ְלגֵ ָקִמיּפְ  "ָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזיד"ְוָהָכא ּבְ 
  ָמר ָסַבר: ָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזיד, 

  ד. ָסַבר: לֹא ָקְנסּו ׁשֹוֵגג ַאּטּו ֵמִזי ּוָמר
  

י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ
מּוֵאל ּבִ  א ְפ ַרב ּוׁשְ יּדְ לּוְגּתָ ַנן ָקא ִמיּפְ  ַרּבִ   י. ְלגֵ ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבָ

  
  

  רש"י
. דאמרי במתני' רב דאמר כרבנן

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

   ת:ולא הוה ליה כבן חצר אחר
. דאמר ושמואל כרבי אליעזר

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

   דרשות ביתו נמי ביטל:
. לשוויה אבל לענין איסתלוקי

נפשיה כבן חצר אחרת דלא 
לימצי למהדר וקבולי רשותיה 

  מי אמר:
אבל מאי דבטיל מיהא איסתלק 

ל בפירוש . מן החצר שביטלגמרי
ודאי איסתלק וה''ל כבן חצר 

   אחרת:
. לבני חצר מפני מי שנתן רשותו

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

   לרשותיה:
. דאמר אפילו בשוגג הדרא ר''מ

ליה רשותיה סבר לא מסולק 
הוא וגבי ביטול נמי חוזרין 

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

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

   ביטול קודם חזרה:
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ְמִליֵאלָאַמר " ן ּגַ    :ַרּבָ

נוּ  ר ִעּמָ ָהָיה ּדָ ְצדֹוִקי ֶאָחד ׁשֶ ה ּבִ ַלִים, [ ַמֲעׂשֶ ירּוׁשָ בֹוי ּבִ ּמָ   ּבְ
א: ַמֲהרּו וְ  ּלא יֹוִציא ְוָאַמר ָלנּו ַאּבָ בֹוי, ַעד ׁשֶ ִלים ַלּמָ   ]."ֶיֱאסֹר ֲעֵליֶכםוְ הֹוִציאּו ֶאת ַהּכֵ

  
ֵמיּה  - "ְצדֹוִקי" ַכר ׁשְ    ?ַמאן ּדְ
  

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

ְמִליֵאל אֹוֵמר:  ן ּגַ   ְוַרּבָ
גֹוי.    ְצדֹוִקי ֵאינֹו כְּ

ן ָאַמר וְ  ְמִליֵאלַרּבָ   : ּגַ
ַלִים,  ירּוׁשָ ָמבֹוי ּבִ נּו ּבְ ר ִעּמָ ָהָיה ּדָ ְצדֹוִקי ֶאָחד ׁשֶ ה ּבִ   ַמֲעׂשֶ

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

  ְוָהַתְנָיא: 
ר ִע "   ֲהֵרי ֵאּלּו אֹוְסִרין ָעָליו.  - ם ּגֹוי, ְצדֹוִקי ּוַבְיתֹוִסיַהּדָ

ְמִליֵאל ן ּגַ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
  ְצדֹוִקי ּוַבְיתֹוִסי ֵאיָנן אֹוְסִרין. 

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

ַני, ַמֲה  ם ַמְכִניִסין, ּבָ ַאתֶּ ֶ ם מֹוִציִאין ְוַהְכִניסּו ַמה ׁשּ ַאתֶּ ֶ   רּו ְוהֹוִציאּו ַמה ׁשּ
ל ְרׁשּותֹו ָלֶכם,  יטֵּ ֲהֵרי ּבִ ה, ְוֶיֱאסֹר ֲעֵליֶכם, ׁשֶ ּלא יֹוִציא ַהּתֹוֵעב ַהּזֶ   ַעד ׁשֶ

ְבֵרי  יּדִ    . ֵמִאיר ַרּבִ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ָלׁשֹון ַאֶחֶרת:    ּבְ
ְך ְוֶיֱאסֹר ֲעֵליֶכם ַמֲהרוּ  ְחׁשַ ּלא תֶּ בֹוי, ַעד ׁשֶ ּמָ   . "ַוֲעׂשּו צֹוְרֵכיֶכם ּבַ

  
  

  רש"י
. מי צדוקי מאן דכר שמיה

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

. דאינו יכול הרי הוא כנכרי
   לבטל בלא שכירות:

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

. בניחותא דפליגי רבנן והתניא
   בצדוקי:

. כליו במבוי עד שלא יוציא
   חזור ויטול את רשותו:וי

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

  נמי יכול לחזור בו: חזקה
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  ָאַמר ָמר: 

ם ַמְכִניִסין, " ַאתֶּ ֶ ם מֹוִציִאין, ְוַהְכִניסּו ַמה ׁשּ ַאתֶּ ֶ   הֹוִציאּו ַמה ׁשּ
ה ְוֶיֱאסֹר ֲעֵליֶכם ּלא יֹוִציא ַהּתֹוֵעב ַהּזֶ   . "ַעד ׁשֶ

  
יק ִאיהּו ָלא ָאַסר :אְלֵמיְמָר  ֵקי ִאיְנהּו, ַוֲהַדר ַמּפֵ ִכי ַמּפְ   .ּדְ

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

ְבֵרי י ּדִ   ! (סט:) "ֵמִאיר ַרּבִ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
  ֵאיָמא: ֵאינֹו אֹוֵסר. 

  
ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ

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

  
   :ְוָהַתְנָיא

ֵמִזיד " ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ ּלא ָנַתן ְרׁשּותֹו, הֹוִציא ּבֵ ל,  -ַעד ׁשֶ   ָיכֹול ְלַבטֵּ
ְבֵרי  יּדִ    . ֵמִאיר ַרּבִ

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

  

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

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

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

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

  רש"י
 . לר''מ:אימא אינו אוסר

   . בניחותא:והתניא
. אישראל שלא עד שלא נתן כו'

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

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

יהודה מחלל שבת אין יכול 
   לבטל בלא שכירות:

. דהדר שקליה לרשותיה אוסר
נמי קנסו שוגג אטו  ובשוגג
   מזיד:

. ר''מ במה דברים אמורים
קאמר לה דאילו ר' יהודה 
ללישנא דמתני' קאמר דלא 
מהניא חזקה וללישנא דברייתא 
דקאמר ר' יהודה עד שלא 
תחשך טעמא לאו משום דלא 
מהניא חזקה הוא אלא משום 
דקסבר הרי הוא כעובד כוכבים 
וגבי ישראל שביטל איכא 

יהודה מהניא למימר דאפי' לר' 
חזקה ובמה דברים אמורים 

   דברי הכל הוא:
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   :ָאַמר ָמר

י" ָלׁשֹון ַאֶחֶרת:  ְיהּוָדה ַרּבִ   אֹוֵמר ּבְ
ְך ְוֶיֱאסֹר ֲעֵליֶכםַמֲהרּו  ְחׁשַ ּלא תֶּ בֹוי ַעד ׁשֶ ּמָ   . "ַוֲעׂשּו צֹוְרֵכיֶכם ּבַ

  
  . גֹוי הּוא :ַאְלָמא

  
ּלא יֹוִציא": ְוָהא ֲאַנן ַנן!  "ַעד ׁשֶ   ּתְ

  
ּלא יֹוִציא ַהּיֹום".  :ֵאיָמא   "ַעד ׁשֶ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  תוֹ  - כָּ ּבָ ל ׁשַ מּוָמר ְלַחּלֵ ִצְנָעא. ּבְ   ת ּבְ
אן  ַפְרֶהְסָיא.  - כָּ תֹות ּבְ ּבָ ל ׁשַ מּוָמר ְלַחּלֵ   ּבְ

   
  
  
  
  

  רש"י
. לר' יהודה עד שלא והא אנן תנן

יוציא אלמא מהני ביטול כל 
כמה דלא הדר ביה ובחזקה הוא 

   דפליג דקסבר לא מהניא:
. מתני' דמשמע ואיבעית אימא

צדוקי מבטל במומר לחלל 
   בצנעא:
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ַתְנָיא ַמאן ָאְזָלא ָהא ּדְ    :כְּ

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

ִנים" יּלּוי ּפָ    ?!מּוָמר ָהֵוי - "ּגִ
  

א:  נִ 'ֶאּלָ ִגיּלּוי ּפָ ל ְרׁשּות - 'יםמּוָמר ּבְ    .ֵאינֹו ָיכֹול ְלַבּטֵ
  

ַמאן    ?כְּ
  
יכְּ    ְיהּוָדה.  ַרּבִ
  

א ּדְ  חּוַמְרּתָ ְנַפק ּבְ א ָמ ַההּוא ּדִ   ּדּוׁשָ
ַחְזֵייּה  יָון ּדְ ילְ כֵּ יָאה ַרּבִ ְסֵייּה. ְיהּוָדה ְנׂשִ   , כַּ

ל ְרׁשּות  :ָאַמר גֹון ֶזה ְמַבּטֵ ילְ כְּ   ְיהּוָדה.  ַרּבִ
  
  

  רש"י
  . חצוף:גילוי פנים
וכי משום  . בתמיהמומר הוי

   גילוי פנים חשיב ליה מומר:
   . בפרהסיא:מומר בגילוי פנים

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

שחותמה ממין אחר ואמרי' 
במסכת שבת (דף נט:) היא של 
אלמוג וחותמה של מתכת אסור 
לצאת בה חומרתא חותם 
מדושא לא אתפרש ובדקתי 

בת ולא נשנית שם לענין במס' ש
שבת אלא לענין טומאה ואומר 
אני חומרתא דמדושא קשר של 
בושם אחד ממיני הבשמים וכי 
האי גוונא אמרי' בשבת (דף 
סב.) דאין יוצאין בחומרתא 
דפילון וחייב עליו חטאת משום 
דמשאוי הוא ואינו תכשיט 

   אדם:
   . שמחלל שבת בצנעא:כגון זה
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  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ָרֵאל מּוָמר    ?ֵאיֶזהּו ִיׂשְ
ַפְרֶהְסָיא.  תֹות ּבְ ּבָ ל ׁשַ   ֶזה ַהְמַחּלֵ

  
  ָאַמר ֵליּה ַרב ַנְחָמן: 

ַמאן?    כְּ
יִאי כְּ  ּה,  -ָאַמר: ָחׁשּוד ְלָדָבר ֶאָחד ּדְ ֵמִאיר  ַרּבִ   ָחׁשּוד ְלָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ

ּבַ  ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ֶאָחד ִמכָּ    !ּתֹוָרה ַנִמיֲאִפיּלּו ּבְ
ַנן, ָהָאְמִרי: ָחׁשּוד ְלָדָבר ֶאָחד  ַרּבָ ּה,  -ִאי כְּ  ָלא ָהֵוי ָחׁשּוד ְלָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ

ָהֵוי מּוָמר ַלֲעבֹוָדה ָזָרה   סט,ב   .ַעד ּדְ
  

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

  
   :ְוִכְדַתְנָיא

ָרֵא " ּוקל מּוָמר, ִיׂשְ ׁשּ תֹו ּבַ ּבָ ר ׁשַ ּמֵ ל ְרׁשּות.  - ְמׁשַ   ְמַבטֵּ
תֹו ּבַ  ּבָ ר ׁשַ ּמֵ ֵאינֹו ְמׁשַ ּוק ׁשֶ ל ְרׁשּות -ׁשּ   . ֵאינֹו ְמַבטֵּ

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

יַצד?    ּכֵ
   ,ְרׁשּוִתי ְמבּוֶטֶלת ְלךָ  ,ִתי ְקנּוָיה ְלךָ אֹוֵמר לֹו: ְרׁשוּ 

  . "ָקָנה, ְוֵאין ָצִריְך ִלְזּכֹות
  

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

  
ַתְנָיא ּדְ   :כִּ

ם"" ָרט ְלמּוָמר. וְ  - ג)-(ויקרא א, ב 13"ִמּכֶ ֶכם, ּפְ   לֹא ּכּוּלְ

ם" אּוּמֹות.  - "ִמּכֶ י, ְולֹא ּבָ ְקתִּ ֶכם ִחּלַ   ּבָ
ֵהָמה" ֵהָמה.  -  "ִמן ַהּבְ ֵני ָאָדם ַהּדֹוִמין ַלּבְ   ְלָהִביא ּבְ

ְתׁשּוָבה.  ְחְזרּו ּבִ ּיַ ֵדי ׁשֶ ָרֵאל, ּכְ ֵעי ִיׂשְ נֹות ִמּפֹוׁשְ ִלין ָקְרּבָ אן ָאְמרּו: ְמַקּבְ   ִמּכָ
   :חּוץ

  ִמן ַהּמּוָמר, 
ְך ַיִין,    ְוַהְמַנסֵּ

ַפְרֶהְסָיאוְ  תֹות ּבְ ּבָ ל ׁשַ   . "ַהְמַחּלֵ
  

ָיא    :ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ
ם"" :ָאְמַרּתְ  ֶכם, ְלהֹוִציא ֶאת ַהּמּוָמר - "ִמּכֶ   . "ְולֹא ּכּוּלְ

ֵני:  ָרֵאל"ַוֲהַדר ּתָ ֵעי ִיׂשְ נֹות ִמּפֹוׁשְ ִלין ָקְרּבָ   ! "ְמַקּבְ
  

ָיא    :ָהא ָלא ַקׁשְ
א  מּוָמר ְלָכל ַהּתֹוָרה -ֵריׁשָ ּה,  ּבְ   ּכּוּלָ

מּוָמר ְלָדָבר ֶאָחד.  -ְמִציֲעָתא    ּבְ
  

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

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

ָיא ְמִציֲעָתא - ְלָדָבר ֶאָחדִאי     !ַקׁשְ
  

א    :י ָקָאַמרָהכִ  ,ָלאו ,ֶאּלָ
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  דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם 

  רש"י
דחשבינן  .איזהו ישראל מומר
   ליה מומר לכל מילי:

. במס' בכורות ר' מאיר ורבנן
  בפר' עד כמה (דף ל:):

. דההוא עד דהוי מומר לע''ג
ודאי חשוד לכל מילי דאמר מר 
חמורה ע''ג שכל המודה בה 
ככופר בכל התורה כולה דכתיב 
וכי תשגו ולא תעשו את כל 
המצות האלה ובע''ג משתעי 

   קרא בהוריות (דף ח.):
. איזהו ישראל ב נחמןאמר ר

מומר דקאמר רב הונא לעיל 
   לענין ביטול רשות קאמר:

. בפרהסיא ואע''ג דמחלל בשוק
   בצנעא:

   . אישראל קאי:כיצד
. או רשותי רשותי קנויה לך

   מבוטלת לך:
   . בקנין סודר:לזכות

. לעולם מומר רב אשי אמר
דקאמר רב הונא לכל מילי 
קחשיב ליה מומר וכרבנן ס''ל 

תנא הוא דאלימא ליה  והאי
   שבת כע''ג:

אדם כי יקריב מכם פרט 
. דאין מקבלין קרבנות למומר

   דמכם משמע מקצתכם:
. מדכתיב האי מיעוטא גבי מכם

ישראל ולא כתיב כי יקריב מן 
האדם קרבן ש''מ בישראל הוא 

   דחלק ומיעט מומר:
. שמקבלין קרבן ולא באומות

מכולם כדתניא איש מה ת''ל 
בות את הנכרים איש איש לר

שנודרין נדרים ונדבות כישראל 
   בהכל שוחטין (חולין דף יג:):

להביא בני אדם הדומין 
. רשעים שעשו עצמן לבהמה

כבהמה שאינה מכרת את 
   בוראה מקבלין מהן קרבן:

. של נדבה מקבלין קרבנות
מפושעי ישראל דהאי קרא 
בנדרים ונדבות משתעי דכתיב 

   כי יקריב:
. דאי בהכדי שיחזרו בתשו

   דחינן להו בידים תו לא הדרי:
   . לע''ג:והמנסך את היין

. מקבלין אלא לאו הכי קאמר
קרבנות מפושעי ישראל 

   המומרים לדבר אחד:
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ַפְרֶהְסָיא תֹות ּבְ ּבָ ל ׁשַ ְך ּוְלַחּלֵ    .חּוץ ִמן ַהּמּוָמר ְלַנּסֵ
י ֲהָדֵדי ִניְנהוּ  :ַאְלָמא ת כִּ ּבָ   !ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוׁשַ

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

  רש"י
חוץ מן המומר לנסך את היין 

. דכמומר לכל או לחלל שבת
התורה דמי דאימעיט ליה מכם 

  ולא כולכם:
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ָנה              ִמׁשְ

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

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

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

ַנִים    ְטִלין ְרׁשּות. נֹוְתִנין ְרׁשּות ְוֵאין נוֹ  -ׁשְ
  

  ֵמֵאיָמַתי נֹוְתִנין ְרׁשּות? 
אי מַּ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

עֹוד יֹום,    ִמּבְ
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

יָכה.  ֲחׁשֵ ֶ   ִמׁשּ
  

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

יַר    אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ּבִ
ֵמִזיד    אֹוֵסר,  - ּבְ
ׁשֹוֵגג    ֵאינֹו אֹוֵסר.  -ּבְ

  

ָמָרא              ּגְ

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

  
ֵמי     ?ֵהיִכי ּדָ

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

  
   :ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ 

יתֹו.  ל ְרׁשּות ּבֵ יּטֵ ל ְרׁשּות ֲחֵצירֹו, ְולֹא ּבִ יּטֵ ּבִ גֹון ׁשֶ   כְּ
ל ְרׁשּות ֲחֵצירֹו ְוָקא ָסְבֵר  ַנן: ַהְמַבּטֵ ל,  -י ַרּבָ יּטֵ יתֹו לֹא ּבִ   ְרׁשּות ּבֵ

ַב  ָדֵייר ִאיִניׁש ּבְ לֹא ָחֵצר. ּדְ   ית ּבְ
  
  
  

ר לֹו ְוָלֶהן" ֶהן מּותָּ ּלָ    ."ְוׁשֶ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

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

י אֹוְרִחין יּה כִּ    !ְוֶנֱהֵוי ִאיְנהּו ְלַגּבֵ
  

ה  ָ י ֲחִמׁשּ   ָהֵוי אֹוֵרַח,  - ַחד ְלַגּבֵ

  רש"י
  מתני' 

. ביתו אסור להכניס ולהוציא
מביתו לחצר בין הוא בין שאר 
בני החצר ובגמרא מפרש 
כשביטל להן רשות שהיה לו 
בחצר ולא ביטל להן רשות ביתו 
הלכך הוה ליה רשות ביתו 
רשות דידיה וחצר רשותא 

   דידהו:
. בתים שלהן מותרין ושלהם

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

   אחת הן:
   שות חצרן:. הם רנתנו לו

. להוציא מביתו הוא מותר
   לחצר:

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

   מפרש טעמא:
. ששכחו ולא עירבו היו שנים

ושאר בני חצר בטלו להן רשותן 
שניהן אוסרין זה על זה מפני 
שהוא של שניהן והבתים 
מיוחדין כל בית לבעליו ואין 

לו  מוציא מרשות המיוחדת
   לרשות שלו ושל חבירו:

. דמיהדר ומשקל הרי זה אוסר
   רשותא הוא וחזר בו מביטולו:

  
  גמ' 

. רשות שהיתה לו הא חצירו
בחצירו שריא לבני החצר ומותר 
להן להוציא מבתיהן לחצר 

   כדקתני מתניתין להדיא:
   . רשותו לבני חצר:אי דבטיל

. הרי נתן להן ביתו אמאי אסור
   ביתו ונסתלק:

. מידי רשות דלא בטיל ואי
   חצירו מאן שרייה:

. תנא דמתני' וקסברי רבנן
דסתמא היא ופליגא אדר' 
אליעזר דאמר בפרק עושין פסין 
(לעיל דף כו:) ביתו אסור 
להכניס ולהוציא לו אבל להם 
מותר דהמבטל רשות חצירו 

   רשות ביתו ביטל:
. כיון דהוי אורח לגבייהו

דמביתו לא מפיק אע''ג 
חצר לא מיהדר דמשתמש ב

ומשקל רשותיה הוא אלא 
   כשאר אורחין:

. אפי' מביתו לחצר והן אסורין
דכיון דמשתמשי בחצר אע''ג 
דלאו מבית דידהו מפקי הוה 
ליה משקל רשותא דחמשה לגבי 

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

ַמע ּה  ׁשְ ִליןְמַבּטְ  -ִמיּנָ   !ִלין ְוחֹוְזִרין ּוְמַבּטְ
  

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

  
  
  
ַנִים אֹוְסִרין ֶזה ַעל ֶזה"   . "ָהיּו ׁשְ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

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

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

  
  
  
ֶאָחד נֹוֵתן ְרׁשּות"   . "ׁשֶ
  

ה ִלי    ?ָהא ּתּו ָלּמָ
  

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

  
ַנִים נֹוְתִנין ְרׁשּות" :ְטִריָכא ֵליּה ֵסיָפא ִאיְצ     ."ׁשְ

  
יָטא ׁשִ    !ָהא ַנִמי ּפְ

  
ֵתיָמא   :ַמהּו ּדְ

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

  
  
  
  . "ֵאין נֹוְטִלין ְרׁשּות"וְ 
  

ה ִלי    ?ָלּמָ
  

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

  רש"י
. דמשמע שמע מינה מבטלין כו'

נתנו לו רשות ארישא קאי 
מותר לו ולהן דקתני ושלהן 

דבטל להם רשותו חזרו הם 
   ונתנו לו רשותן הוא מותר:

. ששכחו ולא עירבו היו שנים
עם השאר ובטלו להן חבריהן 
   רשותן אוסרין שניהן זה על זה:

. דאי הוו תרוייהו פשיטא
לחודייהו מעיקרא הוו אסרי 
אהדדי: לא צריכא דהדר חד 
ובטיל לחבריה: רשות עצמו 

טלו להן ואת חלקו ברשות שב
   חבריהן:

. דהוו להו מהו דתימא לישתרו
כחמשה ששרויין בחצר ולא 
עירבו דמבטלי רשותא לחד 

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

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

בטולי רשותא דאקני ליה ל
חבריה לא מצי לבטולי דכיון 
דבעידנא דבטלי להו הנך קמאי 
רשותייהו אפ''ה לא הוה להאי 
מבטל שריותא בהאי חצר 
משום דאסרי אהדדי אשתכח 
דבטול דקמאי לא אהני וכי הדר 
מבטל האי לא מצי לאקנויי 

   רשותא דידהו דהא לא קנייה:
. ושלהם מותר לו נותן תנינא

ואי לאו דבטיל ליה אמאי ולהן 
   משתרו:

. נתנו לו אלמא יחיד נוטל תנינא
  נוטל רשות:

. דאי מבטלי אינהו ליחיד ליגזר
אתו למימר נמי יחיד מבטל 

ואין נוטלין רשות למה  לשנים:
. הא תנא ליה היו שנים לי

. לא צריכא אוסרין זה על זה:
משנה יתירה לאשמועינן דאפי' 
אמרו ליה קמאי קני על מנת 
להקנות והדר איהו ובטיל 
לחבריה לא משתרי האי בתרא 
דמהו דתימא שליחא שווינהו 
קא משמע לן כיון דלא קנה 
איהו לאשתרויי לא מצי 

   לאקנויי:
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ּה  ָעא ִמיּנָ ֵייּבְ הֵמ  ַאּבַ   : ַרּבָ

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

ל ְרׁשּותֹו  הּוא ְמַבּטֵ ׁשֶ ל ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד -כְּ   אֹו לֹא?  ,ָצִריְך ְלַבּטֵ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ל ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ָצִריְך ְלַבּטֵ 

  
   :ֵאיִתיֵביּה 

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

ּלא ֵעיְרבּו וּ  ַנִים ׁשֶ ֵעיְרבוּ נֹוְתִנין ְר  - ׁשְ ַנִים ׁשֶ    .ׁשּוָתן ִלׁשְ
ּלא ֵעיֵרב. ְלֶאָחד  ,אוֹ      ׁשֶ

ּלא ֵעיֵרב.  ֵעיֵרב נֹוֵתן ְרׁשּותֹו ְלֶאָחד ׁשֶ   ֲאָבל לֹא ֶאָחד ׁשֶ
ּלא ֵעיְרבּו.  ַנִים ׁשֶ ֵעיְרבּו נֹוְתִנין ְרׁשּוָתן ִלׁשְ ַנִים ׁשֶ   ְוֵאין ׁשְ

ּלא ֵעיְרבוּ  ַנִים ׁשֶ ּלא ֵעיְרבּו נֹוְתִנין ְרׁשּוָתן ִלׁשְ ַנִים ׁשֶ   . "ְוֵאין ׁשְ
א:  ֵעיֵרב"ָקָתֵני ִמיַהת ֵריׁשָ ּלא ֵעיֵרב נֹוֵתן ְרׁשּותֹו ְלֶאָחד ׁשֶ   . "ֶאָחד ׁשֶ

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

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

ה?    ְוַרּבָ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ֲהָוה ּוִמית    .ּדַ

  
ֲהָוה ּוִמית    ,ִאי ּדַ

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

ִאיֵתיּה.  יָטא ּדְ ׁשִ א ּפְ   ֶאּלָ
א ֵסיָפא ִאיֵתיּה, ֵריׁשָ    !ַנִמי ִאיֵתיּה  ּוִמּדְ

  
י ִאיְרָיא    ?!ִמיּדֵ

ְדִאיָתא ְדִאיָתא, ְוָהא כִּ    !ָהא כִּ
  

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

ַנִים"   .לֹא –ְלֶאָחד  ,ִאין – "ִלׁשְ
  

ֵיי ָאַמר:    ְוַאּבַ
   ?ַנִים""ִלׁשְ ַמאי 

ַנִים.  ְ   ְלֶאָחד ִמׁשּ
  

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

ָיא    .ַקׁשְ
  
  
  

  רש"י
. כגון ג' אחד שלא עירב כו'

דיורין בחצר השנים עירבו 
והשלישי לא עירב מבטל לאחד 
מן המערבין ומותר דהאי בהדי 

צריך  חבריה עירב אלמא אין
לבטל אלא לאחד דכולהו הוו 

   כחד:
ושנים שלא עירבם נותנין 

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

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

   :חבריה דאסר עליה
. כדאמרינן לשנים שלא עירבו

   לעיל שנים אין נוטלין רשות:
. ועל כרחך דרבה דהוה ומית

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

  אסר אינהו נמי אסרי:
דהוה ומית . מרישא תדע

עסקינן דאי איתיה צריך להאי 
   לבטוליה ליה:

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

   ליה סיפא דרישא:
. דצריך לבטל לכל לאחד לא

   אחד ואחד:
. אי הכי ליתני לאחד שעירב

כדתנא ברישא ואנא ידענא 
דתרי נינהו דאין עירוב בלא 

   שנים:
. סיפא לאחד שלא עירבאו 

דההיא היא דהכי תנא: לשנים 
   שעירבו או לא' שלא עירב:

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

   למיתנייהו לכולהו:
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ּלא ֵעיֵרב "[ ֵעיֵרב.  -ֶאָחד ׁשֶ   נֹוֵתן ְרׁשּותֹו ְלֶאָחד ׁשֶ

ֵעיְרבּו  ַנִים ׁשֶ ּלא ֵעיֵרב -ׁשְ    .נֹוְתִנין ְרׁשּוָתן ְלֶאָחד ׁשֶ
ּלא ֵעיְרבּו ׁשְ וּ  ֵעיְרבוּ  - ַנִים ׁשֶ ַנִים ׁשֶ    .נֹוְתִנין ְרׁשּוָתן ִלׁשְ

ּלא ֵעיֵרב.  ,אוֹ      ְלֶאָחד ׁשֶ
ּלא ֵעיֵרב.  ֵעיֵרב נֹוֵתן ְרׁשּותֹו ְלֶאָחד ׁשֶ   ֲאָבל לֹא ֶאָחד ׁשֶ

ּלא ֵעיְרבּו.  ַנִים ׁשֶ ֵעיְרבּו נֹוְתִנין ְרׁשּוָתן ִלׁשְ ַנִים ׁשֶ   ְוֵאין ׁשְ
נַ  ּלא ֵעיְרבוּ ְוֵאין ׁשְ ַנִים ׁשֶ ּלא ֵעיְרבּו נֹוְתִנין ְרׁשּוָתן ִלׁשְ   ]."ִים ׁשֶ

  
  

ֵעיֵרב" ּלא ֵעיֵרב נֹוֵתן ְרׁשּותֹו ְלֶאָחד ׁשֶ   . "ֶאָחד ׁשֶ
  

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

  
ה  ֲהָוה וּ  -ְלַרּבָ ִאיֵתיּה ִמית, ְולֹא גָּ ּדַ    .זּור ִזיְמִנין ּדְ

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

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

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

  
  
ּלא ֵעיְרבּו נֹוְתִנין ְרׁשּוָתן ִלׁשְ " ַנִים ׁשֶ ֵעיְרבוּ ׁשְ   . "ַנִים ׁשֶ
  

ה  א -ְלַרּבָ ּלּוֵיי ֵריׁשָ ָנא ֵסיָפא ְלּגִ    .ּתָ
  

ֵיי  ּלא ֵעיְרבוּ " –ְלַאּבַ ַנִים ׁשֶ    .ִאיְצְטִריָכא ֵליּה  "ׁשְ
  

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

  
  
ּלא ֵעיֵרב"   . "אֹו ְלֶאָחד ׁשֶ
  

ה ִלי?    ָלּמָ
  

ֵתיָמא י ֵהיָכא  :ַמהּו ּדְ   ִמְקָצָתן ֵעיְרבּו ּוִמְקָצָתן לֹא ֵעיְרבּו, ּדְ ָהֵני ִמיּלֵ
ח ּתֹוַרת ֵעירּוב, כּדְ ֲאָבל ֵהיָכא  כַּ ּתַ ׁשְ ּלא ּתִ ֵדי ׁשֶ ְנִסיְנהּו, כְּ ן לֹא ֵעיְרבּו ִליּקַ   ּוּלָ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  
ֵעיֵרב נוֹ " ּלא ֵעיֵרבֲאָבל ֵאין ֶאָחד ׁשֶ   . "ֵתן ְרׁשּותֹו ְלֶאָחד ׁשֶ
  

ֵיי א - ְלַאּבַ ּלּוֵיי ֵריׁשָ ָנא ֵסיָפא ְלּגִ    .ּתָ
  

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

  רש"י
. כלומר אי קשיא ולא גזרינן כו'

כיון דמית פשיטא דמבטל ליה 
להאי דפייש דהא קתני לה 
סיפא דאפי' שנים מבטלין 

   ליחיד:
. פשיטא שנים שעירבו כו'ו

דהכא ליכא למגזר דלמא אתי 
יחיד לבטולי להו דאי מבטל להו 
שפיר דמי דהא עירבו וכיון 
דאורי ביחיד דמצי לבטולי. מה 

   לי חד מה לי תרי:
. כיון דלא עירב ליקנסיה

דמרישא לא נפקא לן דרישא 
איירי דהאי דלא עירב בטיל 

   להנך דעירבו:
. אתנא הך סיפא לגלויי ריש

דבדהוה ומית עסקינן רישא 
דקתני לאחד שעירב דאילו 
איתיה לאידך בעי לבטולי ליה 

   כדקתני בהך סיפא:
. דמתרץ הך סיפא מאי ולאביי

לשנים לאחד משנים למה לי 
דתנייה הא תנא ליה רישא 
דיחיד מבטל לאחד משנים מה 
לי חד מבטל מה לי תרין 

   מבטלין:
. דכל הני בטולין הני מילי כו'

   יל איכא מקצתייהו דעירבו:דלע
. תורת עירוב מן תורת עירוב

  התינוקות הבאים אחרי כן:
. דלא לאביי תנא הך סיפא

איצטריך דהא פשיטא דאיכא 
חד דלא בטיל ליה רשותיה אלא 
להכי תנייה לאשמועינן דכולה 
מתניתא בדאיתנהו לתרוייהו 
המערבין עסקינן ואפילו הכי 
קתני רישא דרישא אחד שלא 

נותן רשותו לאחד שעירב  עירב
דאין צריך לבטל רשותיה לכל 

   אחד ואיהו לא אסר אחבריה:
. אחד שלא איידי דתנא רישא

עירב נותן רשותו לאחד שעירב 
תנא הך סיפא דאיפכא לא 
ולעולם רישא בדהוה ומית 

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

ה ִלי?    ָהא ּתּו ָלּמָ
  

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

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

  
  
ּלא ֵעיְרבּו נֹוְתִנין ְרׁשּוָתן ִל " ַנִים ׁשֶ ּלא ֵעיְרבוּ ְוֵאין ׁשְ ַנִים ׁשֶ   . "ׁשְ
  

ה ִלי?    ָהא ּתּו ָלּמָ
  

ָאְמֵר    ַעל ְמָנת ְלַהְקנֹות.  ,י: ְקִנילֹא ְצִריָכא ּדְ
  
  

  רש"י
. פשיטא דאסרי הא תו למה לי

   אהדדי:
הכי גרסינן כיון דבעידנא 

. ולעיל טיל להו הנך כו'דב
   פרישנא לה:

. ממשנה קני על מנת להקנות
יתירה נפקא לן דאי לאו הכי לא 
איצטריך למיתנייה ולעיל 

   פרישנא לה:
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        עא, אעא, אעא, אעא, א    - - - - ע, אע, אע, אע, א .289
יּה  ָעא ִמיּנֵ   : ַרב ַנְחָמןֵמ  ָרָבאּבְ

ל ְרׁשּות?  ַבּטֵ ּיְ  יֹוֵרׁש ַמהּו ׁשֶ
ֵעי ְלָערּוֵבי ֵמֶאְתמֹול ָמֵצי ְמ    ע,ב ִאי ּבָ ל,  ,ָעֵרבֵהיָכא ּדְ ּטֹוֵלי ַנִמי ְמַבּטֵ   ּבַ

ֵעי ְלָערֹוֵבי ֵמֶאְתמֹול ִאי ּבָ יָון ּדְ ל ,לֹא ָמֵצי ְמָעֵרב ,ֲאָבל ַהאי, כֵּ    ?לֹא ָמֵצי ְמַבּטֵ
ֲאבּוּה הּוא?  ְרֵעיּה ּדַ ְלָמא: יֹוֵרׁש כַּ   אֹו ּדִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 
ל,  :ֲאִני אֹוֵמר   ְמַבּטֵ
מּוֵאלְוָהֵני ְדֵבי  נוּ  ׁשְ    :ּתָ

ל"   . "ֵאין ְמַבטֵּ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
ָלל"    :ֶזה ַהּכְ

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

ל ְרׁשּות ַבטֵּ   . "חּוץ ִמּמְ
  
תּכָ " ּבָ ר ְלִמְקָצת ׁשַ הּותַּ ר ְלָכ  - ל ׁשֶ תמּותָּ ּבָ ַ   ."ל ַהׁשּ

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

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

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

תְלַאּתּוֵיי ֵמת ּגֹוי ּבְ  ּבָ ַ   .ׁשּ
   

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

  
יּטּול ְרׁשּות.  :ֵאיָמא   חּוץ ִמּתֹוַרת ּבִ

  
  ֵאיִתיֵביּה: 

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

  

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

אי    ? ִניְבִטיל! "אֹוֵסר"ַאּמַ
  

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

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ר" ְמגּוָרה ַאַחת, ּוֵמת ּגֵ רּוִיין ּבִ ָרֵאל ְוֵגר ׁשְ    ,ִיׂשְ
ְנָכָסיו ^ - עֹוד יֹוםִמּבְ    עא,א ָרֵאל ַאֵחר ּבִ ֶהֱחִזיק ִיׂשְ י ׁשֶ    .אֹוֵסר –ַאף ַעל ּפִ

  רש"י
. ששכח אביו ולא עירב ומת יורש

בשבת ולא ביטל רשותו מהו שיבטל 
  היורש:

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

   יכול לבטל:
. אבל האי דלא מצי לערובי אתמול

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

לה ואזיל: ה''ג כגון עירב דרך הפתח 
כו' זה הכלל לאתויי מבוי שניטלה 
קורתו או לחייו עירב דרך הפתח. 
שתי חצירות ופתח אחד ביניהם 
ועירבו ע''י אותו פתח ובשבת נפלה 

מפולת ונסתם מותרים כנגדו 
להשתמש מזו לזו ע''י זריקה ודרך 
חורין קטנים דאע''ג דאין עירוב בין 
ב' חצירות בלא פתח כדתנן (לקמן עו 
א) בחלון שבין ב' חצירות הכא שבת 

   הואיל והותרה הותרה:
זה הכלל לאתויי מבוי שניטלה 

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

אישתרי בין השמשות ומרישא לא ו
שמעינן לה דהתם איתנהו למחיצות 
אבל הכא לא והכי אמרינן לה 

   בשילהי פירקא קמא (דף יז:):
. דאסורין והקיפום נכרים מחיצה

לבטל זה לזה כדי שישתמש בה אחד 
מהן דהואיל ואי הוו בעו ערובי 
מאתמול לא מצו מערבי אבל אי לא 

יצה הוה התם אלא חד בית שרי דמח
   הנעשית בשבת מחיצה היא:

. דרישא נמי קאי אסיפא זה הכלל
לאתויי מת נכרי בשבת דכיון דאי 
בעו לערובי מאתמול לא מצו מערבי 
השתא נמי לא מבטלי ומרישא 
דסיפא לא שמעינן לה אי לא אתי' 
בזה הכלל דהתם לא מצו לערובי 
מאתמול כלל אבל הכא מצו לערובי 

   ע''י שכירות:
. ששכח ולא ל רשותחוץ מן המבט

עירב אע''פ שנאסר למקצת שבת יש 
לו תקנה בשבת ומדלא קתני חוץ 
משביטל רשות ויורש שמע מינה 

   יורש לא:
. אימא חוץ מתורת ביטול רשות

ויורש בכלל דכרעיה דאבוה הוא 
   ותורת ביטול נוהגת בו:

. שעדיין לא קנה עירובו מבעוד יום
של ראשון הרי זה מן השוק אוסר 

פ שאינו דר כאן כדתניא לקמן ואע''
בהאי פירקא מי שיש לו בית התבן 
   ובית הבקר בחצר חבירו אוסר עליו:

. שהרי משחשיכה אינו אוסר עליו
   הותר למקצת שבת:

. שהיה לו בית דירה ואחד מן השוק
   בחצר זו:

. שהרי יערב זה מבעוד יום אינו אוסר
   עם שכניו:

. דאינו יכול לערב אוסר משחשיכה
   יורש מבטל רשות אמאי אוסר:ואי 

. גר שמת ואין לו ישראל וגר גרסינן
   יורשין המחזיק בנכסיו זכה בהן:

. גורן הוא וחלוק בחדרים מגורה
והיה לכל אחד פתחו בחצר ואוסרין 

  זה על זה:
. לקמן פריך מאי אע''פ שהחזיק כו'
   אע''פ שהחזיק כו':

  . המחזיק על הדר:אוסר
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יָכה ֲחׁשֵ ֶ ָרֵאל ַאֵחר  -  ִמׁשּ ּלא ֶהֱחִזיק ִיׂשְ י ׁשֶ   ."ֵאינֹו אֹוֵסר -ַאף ַעל ּפִ
  

ָיא    :ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ
 : ֶהֱחִזיק"ָאַמְרּתָ י ׁשֶ עֹוד יֹום ַאף ַעל ּפִ ֲעיָ וְ  - "ִמּבְ י לֹא ֶהֱחִזיק. לֹא ִמיּבָ   א כִּ
ה ַרּבָ י לֹא ֶהֱחִזיק  !ַאּדְ   לֹא ָאַסר!  -כִּ

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

  
ֶהֱחִזיק"ְוָהא  י ׁשֶ    !ָקָתֵני "ַאף ַעל ּפִ

  
   :ָהִכי ָקָאַמר

יָכה,  ֲחׁשֵ ֶ א ִמׁשּ עֹוד יֹום ֶאּלָ ּלא ֶהֱחִזיק ִמּבְ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
עֹוד יֹום  ֲהָוה ֵליּה ְלַהֲחִזיק ִמּבְ יָון ּדַ   אֹוֵסר.  -כֵּ

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

ָרֵאל ַאֵחר" ּלא ֶהֱחִזיק ִיׂשְ י ׁשֶ י  -  "ַאף ַעל ּפִ ֲעָיא כִּ   ?! ֶהֱחִזיקלֹא ִמיּבָ
ה ַרּבָ י ֶהֱחִזיק !ַאּדְ   ָאַסר!  כִּ

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

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

  
   :ָהִכי ָקָאַמר

יָון  יָכה, כֵּ ֲחׁשֵ ֶ ֶהֱחִזיק ִמׁשּ י ׁשֶ עֹוד יֹום ֵאינֹו אֹוֵסר. ּדְ ַאף ַעל ּפִ   לֹא ֲהָוה ֵליּה ְלַהֲחִזיק ִמּבְ
א ָקָתֵני ִמיַה  אי אֹוֵסר? ִניְבֵטל! "אֹוֵסר"ת ֵריׁשָ   , ַאּמַ

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

  
י   ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

י?  יָתאַמְתְניָ    ַמּנִ
אי ִהיא,  ּמַ ית ׁשַ   ּבֵ

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

  ֵמֵאיָמַתי נֹוְתִנין ְרׁשּות? "
איּבֵ  מַּ   אֹוְמִרים:  ית ׁשַ

עֹוד יֹום,    ִמּבְ
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

ךְ  ֱחׁשַ תֶּ ֶ   . ִמׁשּ
  

אָאַמר    : עּוּלָ
לּדְ ַמאי ַטְעָמא     ?ֵבית ִהּלֵ

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

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ת ַמאי ֵמת ּגֹוי ּבְ  ּבָ ַ ָלְך ֵאֶצ ׁשּ א?  ל ָיפֹות""ּכְ   ִאיכָּ

  
ָהא ָקִמיּפְ  א ָהָכא ּבְ    :יְּ ְלגֵ ֶאּלָ

אי ָסְבֵר ֵב ּדְ  ּמַ יּטּול ְרׁשּות ִמיְקָנא ְרׁשוּ ית ׁשַ   . ת הּואי: ּבִ

  רש"י
   עירוב: . שכבר קנהמשחשיכה

. פריך לקמן כי לא החזיק אע''פ
הוה ליה זה דר יחיד וליכא 
דאסר עליה והאי דאסר משום 
דהחזיק הוא והכי איבעי ליה 
למיתני אם החזיק ישראל אחר 

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

מיד והמתין עד שחשיכה ואיכא 
היתר למקצת שבת אוסר 
כדמפרש לקמן הואיל והיה לו 

להחזיק בה מבעוד יום אם  כח
ירצה נמצאת רשות זו תלויה 
ועומדת ולא הוה הותר למקצת 

   שבת:
. וחסורי מיחסרא והאי ה''ק כו'

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

   קאמר:
. אינו אימא אף ע''פ שהחזיק

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

החזיק קאי ושלא אע''פ אש
החזיק דקתני ה''ק ולא היה לו 
להחזיק מבעוד יום שלא היתה 
רשות זו תלויה בין השמשות 
אלא מוחזקת לגר אם היה זה 
בא להחזיק לא היה יכול היתר 
היה בה למקצת שבת ואינו 

   אוסר:
. הני תרתי ר' יוחנן אמר

מתניתא בתרייתא דאמרי יורש 
   אוסר ב''ש היא:
בי תורם את . גכלך אצל יפות

של חבירו שלא מדעת תניא 
(ב''מ דף כב.) בא בעל הבית 
ומצאו שהוא תורם ואמר לו 
כלך אצל יפות אם יש לו יפות 
מהן תרומתו תרומה דגלי 
אדעתיה דניחא ליה ואמרינן 
כמאן דשוויה שליח מעיקרא 
דמי ה''נ כיון דבטיל השתא גלי 
דעתיה דמעיקרא בשריותא 

ירב ניחא ליה אלא ששכח ולא ע
ולא הוה ליה אקנויי רשותא 

   בשבת:
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ת ָאסּור. ּוִמיְקָנא ְרׁשּוָתא ּבְ  ּבָ ַ   ׁשּ
ל ָסְבֵר  ָעְלָמא הּוא, ּוֵבית ִהּלֵ לּוֵקי ְרׁשּוָתא ּבְ   י: ִאְסּתַ

לּוֵקי ְרׁשוּ  ת ָתא ּבְ ְוִאְסּתַ ּבָ ַ ֵמי -ׁשּ יר ּדָ ּפִ    .ׁשַ
   

        הדרן עלך הדרהדרן עלך הדרהדרן עלך הדרהדרן עלך הדר
  
  

  רש"י
. ומיקנא רשותא בשבת אסור

  דדמי למקח וממכר:
  


