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  .במד�  עירובי�
  ? כשה� עדיי� מחו� לתחו�מה דינ�, פירות שיצאו חו� לתחו�

  

  כשיצאו במזיד   כשיצאו בשוגג   
  לא יאכלו  1יאכלו  לתנא קמא

  2לא יאכלו  אלעזר ב� יעקב' נחמיה ולר' לר
  

  ? כשחזרו למקומ� בתו  העירמה דינ�, )בי� בשוגג בי� במזיד (פירות שיצאו חו� לתחו�
  

  כשחזרו במזיד  וגגכשחזרו בש  
  לתנא   3  יאכלו    א ולמסקנא"להו

  לא יאכלו  יאכלו  4'לדחיית הגמ  קמא
  לא יאכלו  יאכלו  אלעזר ב� יעקב' נחמיה ולר' לר

  

  ?מה דינו, שבת בבקעה והקיפוה נכרי� מחיצה בשבת
  

  לעני� טלטול  לעני� הילו   
  6 זריקהי"מטלטל בכל ההיק� ע  5מהל! אלפי� אמה ממקומו  ש"אלרב נחמ� 

  7אמות' מטלטל רק בד  מהל! אלפי� אמה ממקומו  לרב הונא 
  8אמות' למסקנא בד, א מטלטל באלפי�"להו  מהל! אלפי� אמה ממקומו  חייא' לר

                                                           
 .או לבני עיר אחרת הסמוכה שהפירות עתה בתחומה, כגו� למי שעירב לאותו כיוו� שיכול להגיע אליה� 1
' ובטע� הדבר כתבו התוס. אלא דוקא א� חזרו למקומ�, ל שאי� פירות נאכלי� במקו� שיצאו"ס 2
אלא , ג ולא קניסדהרי כשחזרו למקומ� מתיר בשוג, דאינו משו� שקונס שוגג אטו מזיד, )ה מכלל"בד(

 .אמותיה�' אמות יש לחוש כשיאכל� יבוא להוציא� מתו  ד' טעמו דכיו� שאי� לה� אלא ד
אפילו במזיד לא הפסידו , שפירות שיצאו חו# לתחו� וחזרו:) לעיל ד! מא(וזו ג� סברת רב פפא שאמר  3

� עדיי� במקומ� מיקל דהיכא שיצאו וה, ק תרי קולי אית ליה"ז לת"ולפ.  ומותרי� באכילה$את מקומ� 
א� ' מיקל שיהיו מותרי� באכילה אפי, והיכא שחזרו למקומ�.  א� יצאו בשוגג$שיהיו מותרי� באכילה 

  .הקולות האלו' אליעזר ב� יעקב חולקי� על ב' נחמיה ור' ור. חזרו במזיד
י היכא "אבנחמיה ור' ק לא בא לחלוק על דברי ר"דת, מצדדת לדחות שאי� תנא שסובר כרב פפא' הגמ 4

אלא בא לחלוק היכא שה� עדיי� נמצאי� , דבזה ג� הוא מודה שאסור, שחזרו הפירות למקומ� במזיד
אכ� דחתה . ק לפלוגי ולהתיר בשוגג"ואתא ת, ביצאו בשוגג' י אפי"נחמיה וראב' שאסר ר, חו# לתחו�

,  שוגגי� אי� מזיד לא$ גי� י שלעול� אסורי� עד שיחזרו למקומ� שוג"נ וראב"דכיו� שאמרו ר, דחיה זו' הגמ
  .ולומר שכיו� שחזרו למקומ� מותרי�, ג שחזרו למקומ� במזיד"ק אתא לפלוגי ג� בכה"מכלל דת

דדוקא היכא , כמו בבית ובעיר, אמות' דלא מועילי� המחיצות להחשב כל ההיק! כד, אבל לא יותר 5
 בהוציאו נכרי� והניחוהו בדיר או ורק. (אבל בלא שבת לא, ששבת באויר מחיצות מבעוד יו� אמרינ� הכי

 ).ה ונכרי� בש� הירושלמי"בתוד' אמנ� ע. אבל בלא זה לא הקילו, היקל רב� גמליאל, סהר
י תו  "ולרש. י ויכול לטלטל בכולה"והכל חשוב רה,  שמה מחיצה$ ל מחיצה שנעשתה בשבת "כיו� דקי 6

  .י זריקה"ל שג� תו  האלפי� מטלטל ע"ס) ה ומטלטל"בד(' ואילו תוס, האלפי� מטלטל כאורחיה
.  משו� דחיישינ� שמא ימש  אחר חפצו ויצא מאלפי�$ י זריקה "ל שאינו יכול לטלטל חו# לאלפי� ע"ס 7

  .כיו� שהוא מקו� שנפר# במלואו למקו� האסור בטלטול, ו� שכ� אסור לטלטל ג� תו  האלפי�וכי
והקשתה , ל שמטלטל כל האלפי� שהוא מהל "חייא שלגבי טלטול ס' בש� ר' בתחילה הביאה הגמ 8

דא� הוא גוזר שלא , דהיינו דאי� שו� סברא לחלק בטלטול בי� יותר מאלפי� לפחות, שזה לא כמא�
דהרי זו מחיצה , יש לו לאסור ג� תו  האלפי�,  שמא ימש  אחר חפצו$בזריקה מחו# לאלפי� לטלטל 

 .הנפרצת במלואה למקו� האסור
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  :עירובי� ד� מב
  ?1מה דינו לעני� טלטול, וכלתה דרכו באמצע העיר, הנות� עירוב והול  על ידו עוד אלפי� אמה

  
   מבחו� למקומו%י משיכה "ע   ממקומו לבחו�%י זריקה "ע  

  מותר  לרב נחמ�
  2 דאי( לחשוש'מותר    דשמא ימש!'אסור   לרב הונא

  
   ?מה דינו, וכלתה דרכו באמצע חצר, הנות� עירובו והול  על ידו אלפי� אמהלרב הונא 

  
  לעני� טלטול  לעני� הילו   
  4אסור לטלטל בכל החצר  3יש לו חצי חצר  י"לפירש

  5יש לו חצי חצר  חצי חצריש לו   'ולתוסי בסוגרי�  "לפירש
  

  ?אכ� מה הדי� במקרי� דלהל�, 6ע הלכה כרב� גמליאל בספינה"לכו
  

  או בספינה אחרת, בנפלו מחיצות  בספינתו השלמה  
  7אינו מהל!  הול! את כולה  י" דשבת באויר מחיצות מבעו%לרבה 

    כולההול! את   הול! את כולה  8'לסו� ד'  דניטל מתחילת ד%זירא ' לר
                                                           

 .והנידו� רק לעני� טלטול, הדי� הוא שלא יכול ללכת יותר ממקו� שכלתה מידתו, דלעני� הליכה 1
יש לחו# , וציאו מלפניו לבחו#דדוקא כשמ, דכיו� שמכניס את החפ# למקומו אי� לחוש שיגרר אחריו 2

 וכ  הוא $ י משיכה "שרב הונא מודה שמותר לטלטל ע,  לפי הגירסא שלפנינו�כ  הדי. שיגרר אחריו ויצא
וכתבו , וכ� הסכימו הרבה ראשוני�, י פירש בתחילה דלא גרסינ� ליה"אכ� רש. מעמיד את הברייתא

י זריקה " חילוק בדעת רב הונא בי� מטלטל עוסוברי� שאי�, שבאמת דברי רב הונא נדחו מחמת הברייתא
' אול� התוס. יש לאסור בכל עני�, מקו� הפרו# למקו� האסור בטלטולבדכיו� שהוא , י משיכה"ובי� ע

אבל בטלטול , וכתבו שרק לעני� טלטול כלפי חו# חשוב שנפרצה למקו� האסור לה, תירצו) ה לא"בד(
 .דהרי מותר לטלטל חו# לתחו� לבפני�, � זה גופאמטע, כלפי פני� לא נחשב שנפר# למקו� האסור

ויש לחוש שא� נתיר לו ללכת בחצר יבוא ללכת ולטלטל בכל , והחידוש דא! שיש בחצר הרבה חפצי� 3
 .ל שמותר"קמ, והייתי גוזר שלא יכנס בחצר כלל,  ג� בחצי שהוא מחו# לתחו�$ החצר 

 לו דהא רב הונא לשיטתו לא מתיר לטלטל כלל ומשו� שהיה קשה, י פירש את הסוגיא לעני� הילו "רש 4
  .דהרי הוא פרו# למקו� האסור לו, באופ� כזה

לבי� ,  שאסר בה רב הונא לטלטל א! שהוקפה מחיצות$דיש לחלק בי� בקעה ', י והתוס"וביארו רש 5
כיו� שלגבי אחריני חשיבי , דבחצר אי אפשר לומר שאחר אלפי� הוא פרו# למקו� שאסור לו, חצר
משו� שיש לנו לחוש ולגזור , רק שאינו יכול לטלטל בכל החצר. צות החצר ומותר לה� לטלטל ש�מחי

  .שמא ימש  אחר חפציו
 .ושמואל לא, דרב פסק כמותו, אכ� לעני� דיר וסהר נחלקו רב ושמואל 6
 אכ� לפי המסקנא .או מחמת שהל  לספינה אחרת, דהרי אי� כא� את המחיצות ששבת בה� כי נפלו 7

 .).בד! מג, ה כי"תוד. (מ זו"כ חזר בו רבה מנפ"א, זירא' פינה מהלכת מודה רבה לטע� רשבס
, אמות בשו� מקו�' לא קנה שביתת ד, דמשיצא חו# לתחו�) א. ביאורי� לדבריו' י ג"מבואר ברש 8

   . אמות ומותר להל  בכולה' ולכ� אי� לו תורת ד, אמות' דהספינה מהלכת בכל קפיצה וקפיצה יותר מד
כי הספינה , אמותיו' שנמצא שכל הזמ� הוא בתו  ד, מיירי כשהול  לכיוו� ההפו  מהילו  הספינה) ב

והוי כהוציאוהו בעל כרחו , אמות' בכל עקירת רגלו הספינה כבר קופצת ד) ג. מהלכת תחתיו לכיוו� השני
 .אמות חדשי�' ח מקבל דונישבכל מקו� ש


