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  .מהד�  עירובי�
  ?כמה נותני לה, היוצאי ברשות מהתחו

  
  ההולכי להציל מ� הגייס  וחכמה הבאה לילד, עדות החדשל  

  לחזור למקומ" ביותר מאלפי�' אפי  אלפי� אמה  א"להו
  1יכולי� לחזור בכלי זיי"אבל  %אלפי� אמה   אלפי� אמה  למסקנא

  
  :עירובי� ד� מה

  ?יית שביתה שלא לדעתבקנ, במה נחלקו התנאי דלהל�
  

  �  כלי הפקר  אד שיש� בדר
  3 ואי אפשר להוציא� מתחומ"%קנו שביתה   2 ויש לו אלפי� לכל רוח%קנה שביתה   �"לריב

  4 והמוצא� יקח� לא" שירצה%לא קנו שביתה   אמות'  ויש לו ד%לא קנה שביתה   לחכמי
  

  ?דברי דלהל� מה די� שביתת
  

  , ט"גשמי שירדו בערב יו  
  5ובור של רבי

  , גשמי שירדו סמו� לעיר  6ט"גשמי שירדו ביו
  או בור של העיר

  כאנשי אותה העיר  כרגלי כל אד� הממלא"  7יש לה� אלפי� לכל רוח  �"לריב
  כאנשי אותה העיר  כרגלי כל אד� הממלא"  כרגלי כל אד� הממלא"  לחכמי

  

                                                           
אלא יכולי� ליקח אות� עמה� , �ואי" ה� צריכי� להניח� במקומ� כשגמרו להציל ש, כלומר 1

 .משו� מעשה שהיה, ר כדי לחזור עמה� למקומ""דר* רה' דר* כרמלית או אפי
ש "המקו� שהוא נמצא בו בביה, " לשבות במקו� מסוי�והדי" הוא דמי שנמצא בדר* ומתכו 2

עת זה דוקא באד� ניעור שיש לו דשיתכ" , אכ". ויש לו אלפי� אמה לכל רוח, הוא מקו� שביתתו
וחכמי� . יוחנ" ב" נורי שקנה' ל ר"קמ,  אולי לא קנה%ש "אול� א� יש" בשעת ביה, לקנות שביתה
 .ל דלא קנה"פליגי עליו וס

והיו יכולי� , ל שחפצי הפקר קוני� שביתה"" הוא משו� דס"הא� טעמו של ריב' הסתפקה הגמ 3
הואיל "באד� שיש לומר ד' דאפי, ובכל אופ" נחלקו באד� לאשמועינ" כח דרבנ", כלי� גבי לחלוק 

" באד� "או שטע� ריב. ולא מהני, בכל אופ" לא אומרי�, " יש" נמי קנה%וניעור קנה שביתה 
 .שנחלק ג� גבי כלי�' והסיקה הגמ, ובכלי� הוא מודה שלא קנו', וכו" הואיל"משו� 

א� זה יותר מאלפי� אמה ממקו� שהיו ' אפי,  למקו� שעירב הואשיכול לקחת אות�, כלומר 4
  .ה להודיע*"י ובתוד"וכמבואר ברש, כיו" שלא קנו שביתה, הכלי�

י שהיו שותי� "דהיינו של העולי� לרגל מבבל לא, או בור של שבטי�, כגו" בור של עולי בבל 5
 .מה�

ביתת� נימא דלא יהיה לה� יותר כ עתה שיצאו ממקו� ש"וא, ומה שלא קנו שביתה באוקיינוס 6
, באי" סימ"' אי נמי אפי. ט ויש סימ" בה�"משו� דמיירי בעבי� שנתקשרו כבר מעיו, אמות' מד
כלל לא חוששי� לשביתה , אכ" למסקנא. לא חוששי� לאחרי� דהוי רק ספק דרבנ"מ "ומ

  .משו� שהמי� ש� ניידי, באוקיינוס
 .ואי אפשר להוציא� מתחומ�, הל דחפצי הפקר קוני� שבית"דס, וכשיטתו 7


