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ממנו  [א הרחוק  האילן"  בעיקר  "שביתתי  ואמר  בדרך  בא   
אלפיים אמה, באיזה אופן קנה שם שביתה ?

מהם  [א רחוק  הנמצא  אילן  מכיר  אחד  בדרך,  הולכים  שנים   
אלפיים אמה, ואחד אינו מכיר, מהי תקנתו ?

 מהו המקור בתורה שתחום שבת הוא אלפיים אמה לכל רוח ? [א

אך  [א במשמעות  הדומות  במילים  שוה  גזירה  דנים  האם   
לא בלשון ?

 אלפיים אמה שמודדים למגרש ערי הלויים או לתחום שבת,  [א
האם הם בעיגול או שמוסיפים פינות של ריבוע ?

 אם אמר כן מבעוד יום, כך שאילו היה רץ היה מגיע עד עיקר האילן בטרם חשיכה. [א

 זה שאינו מכיר ימסור שביתתו לזה שמכיר, והמכיר אומר "תהא שביתתנו במקום פלוני". [א

 "אל יצא איש ממקומו".  ושיעור "מקום" נלמד מרוצח בשוגג שנאמר בו "מקום לנוס". [א
 וגדר ניסה נלמד מ"גבול עיר מקלטו אשר ינוס", וכאילו נאמר "אל יצא איש מגבולו".
 וגדר גבול נלמד מהכתוב "חוץ לגבולו".  וגדר חוץ הוא אלפיים אמה, ככתוב ]לגבי 

מגרשי הלויים[ "וַמדֶתם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפיים באמה".

 דנים, ובלבד שאין פסוק אחר השוה בלשון. [א
 כגון "ושב הכהן" "ובא הכהן", בענין בית שיש בו צרעת והסגירו הכהן שבעת ימים.

את  חולץ  הראשון,  ההסגר  לאחר  גדל  שהנגע  הכהן  ראה  שאם  שכשם  ללמד   
האבן שבה הנגע, קולף הטיח סביב וטח מחדש, ושוב מסגירו.

 כך גם אם לאחר השבוע הראשון עמד הנגע בעינו, וגדל רק בהסגר של שבוע 
השני, אינו נותץ את הבית אלא חולץ האבן, וקולף הטיח וטח מחדש.

 ערי לויים: מוסיפים פינות של ריבוע.  שנאמר "ומדותם פאת", ואין פאה אלא למרובע. [א
 תחום שבת: לר' חנינא, אמות עגולות.  שדוקא בערי לויים מודד בריבוע, שנאמר "זה".

 לחכמים, מודדים אלפיים אמה בריבוע, שכ"זה" יהיו כל שובתי שבת.
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 שיעורים שאמרו בשבת, האם צריך שיהיו הם ואלכסונם ? [א

ידי  [א על  בעצמו  שביתה  לקנות  יכול  האם  בביתו,  השוהה   
שהייה במקום העירוב עד חשיכה, ומדוע ?

 השוהה בביתו, האם רשאי לקנות שביתה באמירה "שביתתי  [א
ליד עיקרו של אילן" ?

 המערב מחוץ לעיר, האם יש לו ארבע אמות מלבד האלפיים  [א
אמה לכל רוח ?

ועוד  [א אמות  ארבע  שיעביר  עד  חייב  אינו  הרבים,  ברשות  חפץ  המעביר  אמות:  ארבע   
כשיעור אלכסונן.  כלומר חמש אמות, ושלשה חומשי אמה.

 ארבעה טפחים: עמוד עגול ברשות הרבים גבוה עשרה טפחים.
 אם יש בו כדי לרבע בתוכו ארבעה על ארבעה טפחים ]כולל זוויות 

הריבוע[, דינו רשות היחיד.

רב נחמן: לר' מאיר, אינו רשאי.  מפני שעיקר עירוב תחומין בפת, כלומר שיניח בערב  [א  
שבת מאכל במקום שרוצה לקנות בו שביתה.

 ולא הקילו לקנות שביתה ברגליו, אלא לבא בדרך.

 לר' יהודה, רשאי.  שעיקר עירוב ברגל, שישהה במקום שרוצה לקנות שביתה.
 והעירוב בפת בא להקל לקנות שביתה על ידי שליח.

 רב חסדא: רשאי ]לכולי עלמא[.  שעיקר עירוב ברגל.    וכן הלכה.

 רב נחמן: אינו רשאי.  שלא הקילו לערב באמירה אלא לבא בדרך.  וכן הלכה. [א
 רב חסדא: לר' מאיר, אינו רשאי.  לר' יהודה, רשאי.

 עירב ברגליו: יש לו ארבע אמות, מלבד אלפיים אמה לכל רוח. [א
 עירב בפת: לרבא, יש לו ארבע אמות.  שהרי עירוב בפת בא להקל.

 לרמי בר חמא, ספק.  שמא עירוב בפת בא להקל רק שיוכל לערב על ידי שליח.
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 באר את דברי ר' יהודה: מי שיצא לילך לעיר שמערבים  [א
לה והחזירו חברו, מותר לילך ?

 בדין הנ"ל, במה חלוק ר' יוסי על ר' יהודה אביו ? [א

שביתה  [א קנה  מתי  ברש"י,  הראשון  לפירוש  הנ"ל  באופן   
במקום השני ?

 לר' מאיר, מה הדין באופן הנ"ל שהחזיק בדרך והחזירו חברו ? [א

 לר' מאיר שעיקר עירוב בפת, מה הדין אם נמצא בביתו  [א
ועירב באמירת "שביתתי במקום פלוני" ?

 מי שיש לו שני בתים בשתי עיירות וביניהם יש עד ארבעת אלפים אמה, ודעתו היתה  [א
לשבות בביתו שבעיר השניה.

 והחזירו חברו באומרו שכעת חם מדי ללכת, יכול לערב בפיו, כדין המהלך בדרך.
 הואיל ומתחילה יצא לדרך יציאה גמורה ]ולא רק על דעת לערב[.

 רבה: לר' יהודה, רשאי לערב בפיו רק אם ממש החזיק בדרך, והחזירו חברו. [א
 לר' יוסי אפילו אם רק ביקש לצאת לדרך ועדיין לא יצא, ועיכבו חברו.

 אך לשניהם צריך לומר מערב שבת "שביתתי במקום פלוני שבסוף התחום".

 רב יוסף: לר' יהודה, צריך לומר "שביתתי במקום פלוני".  ולר' יוסי אינו צריך לומר כלום.
 אך לשניהם מועיל לקנות שביתה רק אם ממש החזיק בדרך.

 רבה: אם חברו החזירו.  לר' יהודה בתנאי שהחזיק בדרך, ולר' יוסי די אם ביקש לצאת. [א
 רב יוסף: אם החזיק בדרך.  לר' יוסי בתנאי שחברו החזירו, ולר' יהודה אף שחזר מעצמו.
 - לכולי עלמא אינו צריך לומר "שביתתי במקום פלוני", כי ברור ששם הוא רוצה לשבות.

. [א  אינו יכול לערב באמירה "שביתתי במקום פלוני" ]כי כשחזר לביתו נחשב כעשיר[
 ואם אמר כן, הרי זה חמר גמל.  ואין לו אלא אלפיים אמה מביתו לסוף התחום.

 שיש להסתפק אם דעתו לקנות שביתה בביתו, או בסוף התחום.

 תחומו מוגבל על ידי ביתו, וגם על ידי המקום שרצה לקנות בו שביתה. [א
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 נשרף עירובו מבעוד יום או ספק מבעוד יום ספק מחשיכה,  [א
מה דינו ?

רשאי  [א האם  מצוה,  לשם  ושלא  במזיד  לתחום  מחוץ  יצא   
לחזור ולהיכנס לתחומו הראשון ולהתהלך בכולו ?

 בא בדרך שאמרו שיש לו אלפיים אמה, מה הדין אם כלו  [א
פסיעותיו אמה אחת מחוץ לתחום העיר ?

 החשיך עליו בערב שבת כשהיה אמה אחת מחוץ לתחום,  [א
האם הוא נידון כבני העיר ?

 מבעוד יום: לר' יהודה, אינו עירוב   ]אך אם נשרף משחשיכה, הרי זה עירוב[. [א
 לר' מאיר, אין לו אלא אלפיים אמה מביתו לסוף התחום.

 שבהנחת העירוב סילק את עצמו מביתו.

 ספק: אף לר' יהודה אין לו אלא אלפיים אמה מביתו לסוף התחום.
 שספק אם קנה עירובו ויכול ללכת לצד זה, או שלא קנה ויש לו לכל רוח.

 תנא קמא: אפילו יצא אמה אחת, לא יכנס.  שהבלעת תחומין אינה כלום. [א
 רגלו אחת בתוך התחום ורגלו השניה מחוץ לתחום:

 ללישנא קמא דר' חנינא לא יכנס.   ללישנא בתרא יכנס.
 ולברייתא יכנס, כיון שנמשך אחר המקום בו נמצא רוב גופו.

 ר' אליעזר: אם עומד בתוך שתי אמות לתחום, יכנס.
 שיש לו שתי אמות לכל רוח, והבלעת תחומין מועילה להכניסו לתחומו.

 לא יכנס לתחום העיר, שהרי אפילו אם כלו בתוך העיר אסור לו ללכת יותר מאלפיים אמה. [א

 תנא קמא: אינו כבני העיר, שהרי שבת מחוץ לתחום. [א

 ר' שמעון: עד חמש עשרה אמה הרי הוא כבני העיר.  הטעם:
 1. מודדי התחומין מציבים את הסימן ט"ו אמה לפני סוף התחום, מפני הטועים.

 2. מודדי התחומין טועים כשמחסירים מן המידה את מקום תפיסת חבלי המדידה.
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 כיצד מעברים את גבולות העיר כשמודדים את תחומה ? [א

מרובעת,  [א טבלא  כמין  אותה  "עושים  המשנה  ביאור  מהו   
כדי שיהא נשכר את הזויות" ?

 מהי צורתה של מערת המכפלה ? [א

 מי הוא אמרפל ? [א

 מי היה המלך החדש שקם על מצרים ? [א

ישר, אלא  [א בקו  עומדים  ידי שורת בתים מחוברים שאינם  עיר המוקפת מחיצות על   
יש בית היוצא משורת הבתים ובולט לצד חוץ.

 מרחיבים את גבול העיר כנגד בליטות אלו לאורך כל אותו צד של העיר.

 וכן אם יש מגדל היוצא מהיקף החומה לצד חוץ.
 או חורבה הגבוהה עשרה טפחים לפחות, ונמצאת בתוך שבעים אמה ושני 

שלישי האמה מהיקף העיר.

 אין מקיפים את העיר בעיגול, כדי למדוד מן העיגול אלפיים אמה. [א
 אלא קווי גבול התחום מתחברים בקרנות בזוית ישרה.

 נמצא שמשך התחום מקרנות העיר עד סוף התחום הוא יותר מאלפיים אמה.

 נחלקו רב ושמואל, אם עשויה כבית ועליה על גביו, כלומר כפולה בתקרות. [א
 או שיש בה שני בתים זה לפנים מזה.  ונקראת "מכפלה" משום שכפולה בזוגות.
 שנקברו שם ארבעה זוגות  ]אדם וחוה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה[.

 1. יש אומרים נמרוד שמו, ונקרא אמרפל כי אמר והפיל את אברהם לתוך כבשן האש. [א
 2. יש אומרים אמרפל שמו, ונקרא נמרוד כי המריד את כל העולם נגד ה'.

 נחלקו רב ושמואל אם מלך חדש ממש היה, או שהיה זה המלך הקודם אלא שנתחדשו  [א
גזירותיו, ועשה עצמו כאילו אינו יודע את יוסף.


