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  .מאד�  עירובי�
  ?מה די� התענית, תשעה באב שחל בערב שבת או במוצאי שבת

  
  כשחל במוצאי שבת   כשחל בערב שבת   

  1ע"יהודה בש� ר' לחכמי� ולר
  מ בש� רב� גמליאל"ולר

   כדי שלא יכנס  אינו משלי� 
  2לשבת כשהוא מעונה

  3מפסיק מבעוד יו�
  , יהושע' ולר, יוסי' לר

  ולהסכמת האמוראי�
  מפסיק מבעוד יו�  4נה ומשלי�מתע

  
  ].ה מודה"תוד[? בדיעבד א� גזרו תענית על הציבור בראשי חדשי� ובחנוכה ובפורי� מה הדי�

  
  ?הא� משלימי�  ?הא� מפסיקי�  

  ש דאי% משלימי�"כ  מפסיקי�  לרבנ� דרב� גמליאל
  אי% משלימי�  אי% מפסיקי�  מאיר משו� רב� גמליאל' לר

  5משלימי�  יקי�אי% מפס  מאיר' לרבנ� דר
  

  :עירובי� ד� מא
  ?מה דינו, מי שנשתנה מקו� שביתתו בשבת

  
  הוציאו נכרי� ונתנוהו   

  בעיר אחרת או בדיר או בסהר
  היה נוסע בספינה 

  והמשיכה הספינה לנסוע בשבת
  6כולו/ מהל& את כולה   ע"אלעזר ב' לרב� גמליאל ולר

   משו� שהחמירו ו ממקומ% לא זז  7אמות' אי% לו אלא ד  עקיבא' יהושע ור' לר
  

  ?מי שיצא מתחומו באופני� דלהל� מה דינו
  

  כשחזר מעצמו  כשהחזירוהו נכרי�  כשנשאר באותו מקו�  
  אמות' אי% לו אלא ד  כאילו לא יצא  אמות' אי% לו אלא ד  הוציאוהו נכרי�

    אמות' אי% לו אלא ד  8אמות' אי% לו אלא ד  אמות' אי% לו אלא ד  יצא מעצמו
                                                           

 .יהודה לא דקדק' ור, עקיבא היא מסוכ� באותה שנה' שקבלה בידנו שר, ח"בש� ר' אכ� כתבו התוס 1
לכ� ג� לא משלי� בערב שבת את התענית כדי שלא , שדוקא שבת שקדושתה מהתורה' ומבואר בגמ 2

' טמשלי� את כל התענית ב, באב' ט דרבנ� כגו� קרב� עצי� שחל בי"אכ� ביו, יכנס לשבת כשהוא מעונה
 .ט מדבריה�"כיו� שהוא רק יו, ט כשהוא מעונה"מה שיכנס ליועל ולא חיישינ� , באב

 .דכיו� שאכל ושתה כל היו� כולו לא חשוב שנכנס שהוא מעונה, ע"וכא� הוא אליבא דכו 3
או שרק רשאי , יוסי בדוקא שחייב להשלי�'  הא� דברי ר,דנו) ה והלכתא"ד' עמוד ב(לקמ� ' ובתוס 4

  .ירצהלהשלי� א� 
  .אבל תענית שחלה בערב שבת אינו משלי�, הא� קאי רק על חנוכה ופורי�' וצידדה הגמ 5
  .אמות' הוא חשוב כולו ד   דהואיל ומקו� מוק� מחיצות  6
  .לא מהני  דכיו� שלא שבתו במחיצות אלו מערב שבת  7
 .שאינו כתוב להדיא במשנה, וזהו חידושו של רב נחמ� בש� שמואל 8


