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בערב שבת, ר"ך שהיה חוזר מן הדרך ער"ש לביתו  ִמי שֶׁבָּא ַבדֶׁרְֶׁך    אלהקדמה עי' בהערה )דף מט:(  משנה ז:  

ַמִכיר    אמה,  ג, ונמצאת שהוא רחוק הוא מביתו ארבעת אלפים בכלומר שנעשה סמוך לחשכה   וְחְָּשכָּה לוֹ, וְהָּיָּה 

)או פחות(, וגם    האמה   דוה"ה שאר מקום מסוים כגון סלע וכה"ג, שאינו רחוק ממנו אלא אלפים   ִאילָּן אוֹ גֵָּדר,

, אלא שהוא היה עייף והולך לאיטו, או שהוא רוצה לנוח, ואילו היה רץ היה אפשר להגיע לשם קודם חשכה 

אילו היה רץ היה אפשר להגיע לשם, הקילו חז"ל שאפי' אם  ונמצא שלא יגיע לשם אלא משתחשך, ורק בכה"ג ש

 
)פרק ג' בכל מערבין(, וגם במי שעירב    באופן שהניח מזון ב' סעודות בסוף התחום עד הנה דברנו במי שעירב עירוב תחומין  א

, כגון שישב במקום אחד בשעת ביה"ש ושם הוא  )עי' להלן מ"ט שפליגי ר"מ ור"י מהו אופן עיקר העירוב, ר"מ בפת ור"י ברגל(  ברגליו

(. ועכשיו במשנתנו נדבר אודות  , או שאמר שביתתי במקום במקומי כמשנה חקונה שביתה )כגון מי שישן בדרך אליבא דר' יוחנן בן נורי

מר "שביתתי במקום פלוני", והרי זה קולא רק למי שהולך בדרך שאע"פ שלא הגיע לשם כדי לערב  מי שעירב רק ע"י אמירה, שא

)ורב חסדא בגמ' להלן נא: יש צד לפרש בשיטת ר"י שאפי' עשיר בביתו שאינו בדרך אפשר    "ברגליו", אפ"ה מהני, כמבואר כאן במשנתנו

 . ' של ר' נחמן שם(לומר שביתתי במקום פלוני, אבל לא קיי"ל כרב חסדא אלא כפי
אבל לא שחשכה לו כבר, דאז בודאי לא מהני לקנות שביתה במקום   דהיינו שהיה ירא שמא תחשך ואז לא יכול ללכת לביתו,  ב

,  "חשכה לביתו"בגמ' ריש נא.    ביאר אבייאע"ג שהלשון של משנתנו משמע שכבר תחשך,  ו.  ובא עליו את השבת  אחר, אחר שכבר תחשך

חשכה לו מלהגיע  אמר  ורבא  מצי למיזל קודם שתחשך.    או מקום מסוים   אבל לאילן  ,להגיע לביתו קודם שתחשךדהיינו שלא יכול  

כי הולך לעט לעט, אבל אם היה רץ אפשר להגיע לשם. אבל בירושלמי נראה דגריס "והיה מתיירא שמא תחשך". וכן הוא הלשון   לאילן

. וכ"ה לשון  אילן או גדר בסוף אלפים אמה וירא שמא תחשך קודם שיגיע שם כו'""מי שבא בדרך ומכיר  סי' ת"ט ריש סעי' י"א,    בשו"ע

 הרמב"ם פ"ז מהל' עירובין ה"ג. 
 וד' אלפים הוא המדה הכי יותר ששייך לערב ע"י אמירה. .דגם אם היה קרוב לביתו תוך ג' אלפים אמה ,קאומדה זו לאו דו  ג
עוד ו  אמה  כל מקום שאנו אומרים יש לו אלפים אמה לכל רוח, הכוונה שיש לו באמת אלפיםד  ולשון אלפים לאו דוקא,  ד

ש תחתיו", מכאן  ארבע אמות, דמקומו של אדם בכל מקום ששובת הוא ד' אמות, כדאיתא בגמ' לעיל מח. דילפינן ממאי דכתיב "שבו אי

שכל אדם יש לו ד' אמות בכל מקום )וכדאיתא בשו"ע שצ"ו, א(, ומשם אלפים אמה )כדאיתא בגמ' נא. "דתניא שבו איש תחתיו אלו  

 . וכדאיתא בשו"ע שצ"ז, א(."ארבע אמות, אל יצא איש ממקומו אלו אלפים אמה
וכך הובא בהרמב"ם פ"ז ה"ג ובשו"ע סי'    מה, לא מהני.ואם אמר "שביתתי במקום פלוני" והיה רחוק משם יותר מאלפים א  ה

ת"ט סעי' י"א. ומקור לדין זה הובא בגמ' נ: מימרא דשמואל "אמר לך שמואל הכא במאי עסקינן כגון דאיכא ממקום רגליו ועד עיקרו  

סיים מקומו חוץ מאלפים וארבע  תרי אלפי וארבע גרמידי, דאי מוקמית ליה באידך גיסא דאילן קם ליה לבר מתחומא כו'". דהיינו שאם  

אלפים אמה    שיש לו   אם יש לו רק ד"א, אוהאמות בודאי לא מהני. ועי' בהערה בהמשך שהביא מחלוקת מה דינו בכה"ג דלא מהני.  

 . ממקום זה לכל רוח
לטרוח וללכת היה וז"ל ר' יהונתן "אם היה רוצה    ומקור לזה ממימרא דרבא ריש נא. "אמר רבא והוא דכי רהיט לעיקרו מטי".  ו

אע"פ שאינו יכול להגיע שם מבעוד   (ת"ט סעי' י"א)וז"ל השו"ע  ם שתבוא השמש והיה מכיר אילן או גדר כו'".  דמגיע תחת האילן קו

". אולם הרמב"ם פ"ז ה"ג כתב "והוא שישאר  וד יוםמותר לילך שם בנחת אע"פ שאינו מגיע שם מבע  ,יום במהלך בינוני אלא אם כן ירוץ

 ".  אם רץ בכל כחו מן היום כדי להגיע לאותו מקום שקנה בו שביתה קודם ששתחשך 

ואם אמר "שביתתי במקום פלוני" שבאמת לא יכול להגיע לשם קודם שתחשך אפי' כשהוא רץ )ולהרמב"ם בכל כחו(, או  

, שהרי עקר  לא יזוז ממקומווכתב המחבר סי' ת"ט סעי' י"א בכה"ג הנ"ל  "  שביתה.שהיה רחוק משום יותר מאלפים אמה, לא קנה שם  

שאינו יכול להגיע שם ס"ל להמחבר    היה רחוץ מאלפים אמה,וה"ה לענין מי ש  .דעתו מכאן וגם שם לא קנה", דהיינו שאין אלא ד"א

שלא נשאר מן היום כדי שיגיע אפלו רץ בכל    או  ,עני  כתב "אבל אם לא היה רחוק ולאמה"ע,    ה"גפ"ז  אבל הרמב"ם  שאין לו אלא ד"א.  

ן המקום שקנה בו  ואו שלא כו  או שהיה בין המקום שנתכון לשבת בו ובין המקום שהוא עומד בו כשחשכה יתר מאלפים אמה  כחו

מחבר הנ"ל  ". והואין לו אלא אלפים אמה לכל רוח ממקום שהוא עומד בו כשחשכה  ,שביתה. הרי זה לא קנה שביתה ברחוק מקום

"וכן דעת הרי"ף בזה . וכתב הבה"ל שם באריכות, שלא קאי על הדין שאמר  "הביא שיטת הרמב"ם הנ"ל, ולבסוף הסעי' הוא סיים 

 הרמב"ם שיש לו ממקום רגליו אלפים אמה, אלא דקאי רק על ב' דינים האחרונים שהביאו שם, ע"ש בדבריו. 
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לא הגיע לשם אפשר לערב שם ע"י אמירה "ויחשב לו כאילו הגיע שם" )לשון פיה"מ(. אבל גם בכה"ג הרי זה  

דהיינו באופן כללי, ולא סיים מקום    וְאַָּמר, ְשִביתִָּתי ַתְחתָּיו,  -תלוי איך הוא אמר "שביתתי במקום פלוני", אם

ופליגי בזה רב ושמואל בגמ' סוף מט: רב סבר כפשוטו לא אמר   ֹלא אַָּמר ְכלּום.  ויים תחת האילן או הגדרמס

כלום, ואין לו אלא ד"א, ושמואל סבר לא אמר כלום לביתו, שא"א להגיע לביתו, אבל לתחתיו של אילן מצי  

שהרי הוא מסיים מקום מסויים תחת    קָּרוֹ,ְשִביתִָּתי ְבעִ   . אבל אם אמרזאזיל, וצריך לנהוג בכל האילן לחומרא

ַאְלַפיִם ַאמָּה,  האילן, כגון בעיקרו של אילן  דבכה"ג שהוא הולך בדרך והיה עייף    ְמַהֵלְך ִמְמקוֹם ַרגְלָּיו וְַעד ִעקָּרוֹ 

ַאְלַפיִם ַאמָּה.    עוד  ּוֵמִעקָּרוֹ וְַעד ֵביתוֹ  הקילו חז"ל שאפשר הוא לערב בדיבור לומר "שביתתי במקום פלוני" כנ"ל,

 
וז"ל "הואיל   "לא אמר כלום כל עיקר דאפילו לתחתיו של אילן לא מצי אזיל",הרע"ב הביא שיטת רב האמר בגמ' סוף מט:    ז

ואין לו אלא ד״א במקום שהוא שם, שהרי לא קנה שביתה במקומו   ,ולא פירש איזה ד״א בחר לו מתחתיו של אילן, לאו שביתה היא

 שביתתו(. כיון שעקר דעתו מלשבות כאן, ותחת האילן נמי לא קנה שביתה" )כיון שלא סיים מקום

, דלא אמר כלום היינו לביתו, אבל לתחתיו של אילן מצי אזיל, ונעשה תחתיו של אילן חמר גמל. בא  ושמואל פליג עליה דרב

למדוד מן הצפון של האילן לצד ביתו מודדין לו מן הדרום לצד רגליו, בא למדוד מן הדרום של האילן כדי שיחזור לאחוריו מודדין לו 

אבל ד' אלפים    ,פי' רש"י ז"ל ר"ל דמפסיד לבד מקום רוחב האילן כמו עשרים או שלשים אמה מפני שלא פירש  מן הצפון לצד ביתו.

בין שתתנם לו מצד   ,דכל ד' אמות שתתן לו שביתה תחתיו  ,אמה יש לו ממקום רגליו לצד ביתו פחות שיעור רוחב האילן ממה נפשך

עד מקום רגליו אלפים אמה. ]ועי' במהרש"ל שכתב על דברי רש"י "אגב ריהטא    אתה נותן לו  ,בין שתתנם לו מצד דרומו  ,צפון האילן

 לא דקדק, דהא מעיקר יש אלפים אמה, וא"כ לא הפסיד אלא רוח חצי האילן ודו"ק.[

דהיינו שיש לנו ספק  והובא ברש"י ל"א בשיטת שמואל שאין לו מן האילן לצד ביתו כלום, אבל לתחתיו של אילן מצי אזיל.

 וקנה שביתה כאן, או תחת האילן, לכן ממ"נ אפשר הוא להלך מכאן עד עיקרו של האילן שהוא פחות מאלפים אמה, וזה  אם הוא

 הכוונה שהוא כחמר גמל, שמותר רק ממקום רגליו עד עיקרו של אילן, אבל לא יותר מזה )דומיא דחמר גמל לעיל בפ"ג מ"ד(.

ה שם ממה דאיתא בסוף הברייתא וז"ל "במד"א כשסיים ד"א שקבע, אבל  והקש והגמ' להלן בדף נ: הביא תניא כוותיה דרב,

תיובתיה דשמואל? אמר לך שמואל הכא במאי עסקינן כגון דאיכא ממקום רגליו ועד   ילא סיים ד"א שקבע לא יזוז ממקומו, לימא תיהו

לא מצי   ,ואי לא  , ילזאי סיים ד"א מצי א  ,עיקרו תרי אלפי וארבע גרמידי, דאי מוקמית ליה באידך גיסא דאילן קם ליה לבר מתחומא

 אזיל".  

על שמואל, ששמואל רק אמר הלכתיה היכא דכל האילן תוך אלפים שלו, רק לא סיים  הברייתא  דלא קשיא    ופרש"י שם,

מודה  אתריה, לכן ידו על התחתונה ומקצרין לו שיעור רוחב האילן מן תחומיה. אבל היכא שחלק מן האילן הוי חוץ מתחומיה, בכה"ג

עכ"פ הרי מבואר להדיא  .  )וזהו כוונת הברייתא הנ"ל ולא קשיא על שמואל(  שמואל לרב, דבכה"ג לא אמר כלום, ולא יזוז ממקומו

  ששמולא מודה היכא דחלק מן האילן הוי חוץ מן התחום שלו.

אין כל האילן  ם "אבל אםהחילוק הנ"ל, ומשמע דפסק המחבר כשמואל. וז"ל המחבר ש  והכי איתא בשו"ע סי' ת"ט סעי' י"א

עקר דעתו   וגם כאן לא קנה שהרי ם,דשמא היה בדעתו על ד"א שהם חוץ לאלפי הבתוך אלפים ולא ייחד מקום תחתיו לא קנה שבית

יש לו ד' אלפים ממקומו לצד    ,ואם כולו עומד תוך אלפים ולא ייחד מקום שביתתו כגון שאמר שביתתי תחתיו .ולא יזוז ממקומו  ,מכאן

 כגון אם שיעור האילן עשרים אמה יש לו שם אלפים פחות עשרים אמה".  ,האילן חוץ משיעור משך תחתיו של אילן

כתב הרא"ש בסי' י"ג דהכא איתא תניא כוותיה דשמואל. ואע"ג דאיכא נמי תניא כוותיה   ואע"ג דקיי"ל הלכתא כרב באיסורי,

 וקיי"ל כדברי המיקל בעירוב.  ,אל שפיר. ועוד דיש מחלוקת הברייתותדרב, הא דמשני ליה לשמו

והובא דבריו בהמשך דברי המחבר הנ"ל, היכא שלא סיים מקום תחת   והרמב"ם יש לו שיטת אחרת לגמרי )פ"ז הלכה ה, ו(

 יהאמה לכל רוח ממקום שה  וכן אם אמר שביתתי במקום פלוני והוא רחוק יותר מאלפים אמה, לא קנה שביתה ויש לו אלפים"האילן,  

פסק הנ"ל. והרב המגיד כתב שגם הרמב"ם פסק כשמואל, וע"ש בביאור הרמב"ם . ויש מבוכה בפוסקים מאין נובע "עומד בו כשחשכה

 .ואי"כ מקומו להאריך הלכה באריכות
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כמו אדם בעלמא שהיה מניח מזון לסוף אלפים, שאפשר להלך    ַאמָּה  יֲאלִָּפים  טְמַהֵלְך ִמשֲֶׁחֵשכָּה ַאְרַבַעת  חִנְמצָּא

 .לשם, ומשם עוד אלפים בשבת

 
 

הקדמה: המשנה כאן באה ללמד כיצד נמדדות אלפים אמה ממקום שביתתו של אדם. מי  )דף מט:(  משנה ח:  

מקום מסויים לסוף אלפים אמה כדי לומר "שביתתי במקום    ִאם ֵאינוֹ ַמִכיר,שהולך בדרך ער"ש כמשנה הקודם,  

  ומר "שביתתי במקום פלוני", שלא ידע הקולא, דההולך בדרך אפשר לערב בדיבורו ל  אוֹ שֵֶׁאינוֹ בִָּקי ַבֲהלָּכָּה,  פלוני"  

דהיינו שזוכה ד' אמות שהיה עומד עליו ביה"ש,    ,זָּכָּה לוֹ ְמקוֹמוֹ   [יאוה"ה אם לא אמר ]  וְאַָּמר, ְשִביתִָּתי ִבְמקוִֹמי,

כלומר ששטח תחומו הוא עיגול מסביב למקום שביתתו  ,  טורּוַח. ֲעגֻלוֹת   ידְלכָּל  יגַאְלַפיִם ַאמָּה   יב ומשם יש לו עוד 

כמבואר בגמ' נא. דילפינן תחום שבת מערי הלויים, ואע"ג שכתוב  ִדְבֵרי ַרִבי ֲחנִינָּא בֶׁן ַאְנִטיגְנוֹס.  ם אמה,  אלפי

קדמה אלפים באמה", דמשמע שנותן גם פאה לקרנות, דרש    פאתשם )במדבר לה, ה( "ומדותם מחוץ לעיר את  

את    לזהיהיה להם מגרשי הערים" הרי זה מיעוט,    זה רבי חנינא בן אנטיגנוס, ממה שנאמר שם בסוף הפסוק "

לשובתי שבת.   פיאות  נותן  ואי אתה  פיאות,  אוְֹמרִים,  נותן  ְכַטְבלָּא  שמודדין באלפים אמה  וֲַחכִָּמים  ְמֻרבָּעוֹת, 

 
, וז"ל "ונלע"ד דאפשר  ועי' בחכמת שלמה, שגם הרגיש בזה, ורצה ליישבו עם דברי המהרש"ל  וק"ק מאי קמ"ל מתני' בזה?  ח

 ק בגמ' בפ"ק דחולין כו' נמצא כשר בשחיטה וכו'".  ידבזה ידוקדק האי נמצא מהלך כו', דקתני, דנראה שהיא יתר, וכדדי
כגון אם צין מקום השביתה בתל שהוא גבוה י' טפחים או בבקעה שהיא עמוקה   ויש היכ"ת בגמ' )נא:( ששייך יותר מזה,  ט

יש לו מאותו מקום ולהלן אלפים אז  ו  ,כד' אמות  ל המקוםנחשבת כותים, דיותר מזה בעינן הוקף לדירה(,  עשרה טפחים )עד בית סא

 .  , נמצא דשייך הרבה יותר מד' אלפים בכה"ג הנ"לאמה )ברייתא נא: וגם במ"ב סי' ת"ט ס"ק נ"ו(
 , דשביתה, כדלקמן בסוף הסוגיא". וד' אמותוז"ל "נ"ב לאו דוקא, אלא ד' אלפים של ב' תחומין  כתב המהרש"ל  י

)וכ"ה בתד"ה ואמר שביתתי במקומי( הא דקתני ואמר שביתתי במקומי לאו דוקא "אמר", דה"ה בלא אמירה   כתב הרא"ש ז"ל  יא

אע"ג דלא אמר כמאן דאמר דמי". ועוד ראי' הביא הראש ממעשה    נמי זכה לו, כדאמר לעיל )לח:( "אבל ניעור דאי בעי למימר מצי אמר,

שאמרו   היא  משום דבעי למיתני בסיפא זו  , שביתתי במקומי  "ואמר"דר' טרפון )בסוגיא דשביתה בטעות, לעיל מה.( ע"ש. והא דקתני  

 העני מערב ברגליו כו' דאיירי ב"אמר" להכי תנא ברישא "ואמר שביתתי במקומי".
דמקומו של אדם בכל מקום ששובת   ו אומרים יש לו אלפים אמה לכל רוח, הכוונה שיש לו באמת אלפים וארבע אמות,כל מקום שאנ יב

הוא ד' אמות, כדאיתא בגמ' לעיל מח. דילפינן ממאי דכתיב "שבו איש תחתיו", מכאן שכל אדם יש לו ד' אמות בכל מקום )וכדאיתא 

מ' נא. "דתניא שבו איש תחתיו אלו ארבע אמות, אל יצא איש ממקומו אלו אלפים בשו"ע שצ"ו, א(, ומשם אלפים אמה )כדאיתא בג 

 אמה. וכדאיתא בשו"ע שצ"ז, א(.  
, וכתיב אצל  "חוץ"דכתיב "אל יצא איש ממקומו" וע"י גז"ש ילפינן כאילו כתוב בפסוק  ומקור לאלפים אמה, איתא בגמ' נא.  יג

"אל יצא   בפסוק של אל יצא, כאילו כתיב ", הרי זה גילוי על מה דכתיב אלפים באמהלעיר את פאת קדמה  מחוץערי הלווים "ומדותם 

 נמי שלא יצא חוץ מאלפים אמה שלו.   , לדרוש בגז"ש חוץ חוץ, לגלות, מה דתכיב אל יצא איש ממקומו, הכוונהממקומו" "חוץ"איש 

  תר להלך עד י"ב מיל כשיעור מחנה ישראל והוא תקנת חכמים דמן התורה מו  -וז"ל המ"ב סי' שצ"ז ס"ק א' "אלפים אמה  

והרבה פוסקים חולקים   .והאי ממקומו קאי על המחנה  . וכדכתיב אל יצא איש ממקומו  ,וביותר מזה אסור  במדבר שהחזיקה י"ב מיל 

 ואומרים דגם חוץ לי"ב מיל אינו אסור מה"ת והאי אל יצא אינו אלא אזהרה לענין הוצאת כלים מרשות לרשות ]אחרונים[".
דלכאו' אם בירר הד' אמות לצד אחד אז הוא מפסיד מצד שני, ואין מודדין לו לצד השני    עי' בשעה"צ שצ"ז אות א' שכתב,  יד

רק אלפים ולא יותר. ולדעת הי"א )שהוא שיטת חכמים לעיל מח. הסובר שיש לו סה"כ ח' אמות שהוא ד' אמות לכל רוח( אז באמת 

 הח"ח שכבר ביארנו לעיל סי' שצ"ו שאין הלכה כדעת הי"א. יש לו אלפים וד' אמות לכל רוח. וכ'
 כאן? וצ"ע למה אמר דין זה של עגולות דוקאשכתב,  עי' במלאכ"ש,  טו
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סונו של מרובע  כדי שירויח בארבע הפאות שבאלכ  ְכֵדי שֶׁיְֵהא ִנְשכָּר ַלזָּוִיוֹת  ששטח תחומו הוא כריבוע ,טזְמֻרַבַעת

העודפות על העגול שבתוכו, )ויש לו כאלפיים ושמונה מאות אמה בהאלכסון, נמצא שהוא מרויח ח' מאות אמה  

יהיו כל שובתי    כזהבקרנות(. וביאר הגמ' שחכמים דורש הפסוק "זה יהיה להם מגרשי הערים", באופן ריבוי,  

 שבת, לרבות שאפי' תחום שבת מודדין את האלכסון.

אם אינו   יזבמשנה ח' לעיל מה דאיתא  הת"ק סבר על  וְזוֹ ִהיא שֶׁאְָּמרּו, הֶׁעָּנִי ְמעֵָּרב ְבַרגְלָּיו.  )דף מט:(  :משנה ט

]הנקראת    זכה לו מקומו אלפים אמה לכל רוחו,  "שביתתי במקומי"  יחלומר   אפשר  ,או שאינו בקי בהל'  באילן  מכיר

פת הרי הוא כעני,    עמובדרך ואין    ולךמי שהוכמו"כ לכל  שאין לו פת,    רק לעני, זוהי תקנת חכמים  "עירב ברגליו"[

, אבל מעיקר הדין  מותר לערב ברגליו, אפי' בלא מזון, כגון לומר "שביתתי במקומי"ש  ז"לעליהם אמרו חורק  

סבר ר"מ שתקנה זו  ד ֵאין לָּנּו אֶׁלָּא עָּנִי.  אַָּמר ַרִבי ֵמִאיר, אָּנּו   . ות"ק זו היינו שיטת ר"מ, שהרייטצריך לערב בפת 

, היינו דוקא לעני שאין לו פת, או למי  מי"שביתתי במקו"ולומר    פלונישמותר לערב ברגליו, כגון לילך למקום  

]וטעמו:   .דומה לעני, דסובר ר"מ עיקר עירוב תחומין הוא בפת, ולערב ברגליו היינו קולא לעני  אשהיה בדרך שהו

"י שאדם מביא עמו פת הריהו מגלה דעתו שמקום שביתתו שם ולא במקום אחר, אבל כשהוא  דסבר ר"מ שע

  .[כמערב ברגליו אין זה ניכר לכל שהולך לשם בשביל העירוב 

מה שהתרנו לעיל למי שהולך בדרך  סבר ו חולק על ר"מ משא"כ ר' יהודה אֶׁחָּד עָּנִי וְאֶׁחָּד עִָּשיר,  ַרִבי יְהּודָּה אוֵֹמר,

דסובר    אלא כל אדם מותר לערב ברגליו,  ,בביתו שיש לו פת  העשיר  את   אינו בא להוציאלומר "שביתתי במקומי"  

הואיל והוא טורח בעצמו יש היכר יותר שמערב שם, מאשר ]וטעמו:  עיקר עירוב תחומין הוא ברגל,  , אדרבה  ר"י

 
"כתב הרמב״ם )בפיה"מ( לפי שא״א לעשות מרובע מצומצם בכיון, תנא כטבלא מרובעת, כלומר כדרך שבני אדם    וז"ל הרע"ב  טז

 צום" רגילים לרבע, אע״פ שאינו מרובע בצמ 
שביאר מחלוקת ר"מ ור' יהודה דקאי על מה דקתני לעיל בענין "שביתתי    פירשנו המשנה כפי שיטת ר' נחמן בגמ' סוף נא.,  יז

"תניא כוותיה דרב נחמן: אחד עני ואחד עשיר מערבין בפת, ולא יצא עשיר חוץ לתחום   ,במקומי", והגמ' הביא ברייתא דתניא כוותיה

אחד עני ואחד    ,רבי יהודה אומרואלא למי שבא בדרך וחשכה, דברי רבי מאיר.    ,י שלא אמרו מערבין ברגלויאמר ״שביתתי במקומי״ לפ

עשיר מערבין ברגל, ויצא עשיר חוץ לתחום ויאמר ״תהא שביתתי במקומי״, וזה הוא עיקרו של עירוב. והתירו חכמים לבעל הבית  

לשלח עירובו ביד עבדו, ביד בנו, ביד שלוחו בשביל להקל עליו". ועוד הביא רב אשי שם בגמ' סוף נא: ראי' כרב נחמן ממתני' להלן 

גי ר"מ ור"י רק בענין שביתתי במקומי. אבל ר' חסדא שם בגמ' ריש נא: ביאר מתני' באופן אחר, דקאי על רישא דמתני'  בדף נב. דפלי 

מט: )משנה ז( דאמר שביתתי במקום פלוני, ועל זה קאמר ר"מ שזוהי דוקא לעני שאין לו פת ולהולך בדרך, ועל זה פליג ר' יהודה וסבר 

שביתתי במקום פלוני. אבל בענין עירוב ברגל כו"ע לא פליגי שמותר לערב ברגליו ולומר שביתתי   שאפי' עשיר שיש לו פת אפשר לומר

 במקום פלוני, שעל זה לא פליגי ר"מ ור"י כלל. 
הא דצ"ל "שביתתי במקומי" לאו דוקא, אלא ה"ה אם לא אמר קונה שביתה במקום   וכבר ביארנו לעיל בשם תוס' והרא"ש,  יח

 רגליו.
ורצה לקנות שביתה בסוף תחומו כדי לילך בשבת משום והלאה אלפים אמה, לא הקילו לו לעשות ב בביתו  ועשיר היוש  יט

 העירוב ברגליו. 
"מתני' זהו שאמרו העני מערב ברגליו כו' דסבירא ליה לר' מאיר דעיקר עירוב בפת שכיון שמביא פת    וז"ל ר' יהונתן )יד:(  כ

אם    , אלא אמרי אינשי  ,אבל כשמערב ברגליו לא ניכר לכל שהולך שם בעבור עירוב  ,עמו גילה דעתו שישבות שם ולא במקום אחר

אמרי חמרא אתאבד ליה והולך  , ואם עם הארץ )כמעשה דנחמיה בריה דרב חנילאי לעיל סוף מג:(, תלמיד חכם הוא שמעתא משכתיה

 לבקרו שם".
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וִיעֵָּרב    - הודה, ש[ ואמר רבי יכאשולח שליח ובידו פת יֵֵצא  ֹלא אְָּמרּו ְמעְָּרִבין ְבַפת אֶׁלָּא ְלהֵָּקל ַעל הֶׁעִָּשיר, שֶֹׁלא 

אבל לא שזהו עיקר "עירוב", אלא עיקר העירוב היינו ברגל, ועירוב בפת הוא רק להקל על מי שיש לו פת  ְבַרגְלָּיו  

 שא"צ לילך שם בעצמו, ושייך לערב שם ע"י שליח.

 
מי שיצא בערב שבת בשליחות אנשי עירו, כדי להוליך  )דף נב.( ִמי שֶׁיָּצָּא ֵליֵלךְ ְבִעיר שְֶׁמעְָּרִבין בָּּה  משנה י:  

, כדי שיכולו כולם לילך למחר חוץ לתחום לעיר אחרת הסמוכה להם  לסוף אלפים אמהלהם מזון למקום מסויים  

אחר שהוא כבר החזיק בדרך, שוב בני עירו היה מייעץ לו שלא  ר"ל,  ,  כב וְהֱֶׁחזִירוֹ ֲחֵברוֹ  ]תוך ארבעת אלפים אמה[ 

כאילו היה מערב    לו  לעיר הסמוכה הּוא ֻמתָּר ֵליֵלךְ   , למחרללכת כגון שאמר ליה עת חמה היא או עת צנה היא

כיון שכבר החזיק בדרך, ובדעתו היה לקנות שביתה במקום פלוני, והיה ביכולתו להגיע לשם  והטעם  בפועל,  

קודם שחשכה ]והוא תוך אלפיים אמה[, יש לו הדין כמשנה ז', מי שהיה בדרך ואמר "שביתתי במקום פלוני", 

כיון דשאר  , ִדְבֵרי ַרִבי יְהּודָּה.ללכת  ְבנֵי הִָּעיר ֲאסּוִרין  שאר  וְכָּל  אבל. הוי עירוב  אלפיים אמה ממקום זה  הוא תוךו

, ורק שייך להם לערב  כגין שיכול לערב ע"י "שביתתי במקום פלוני" בני עירו לא החזיקו בדרך, ממילא אין להם הד 

ַרִבי ֵמִאיר אוֵֹמר, ֹכל    כיון שחזר השליח ולא עירב להם, לא שייך להם לילך חוץ לתחום.וכאן  ע"י שליח מזון,  

ני בדרך שמותר לומר שביתתי  ר"מ היה מסתפק אם יש לו דין כעשֶׁהּוא יָּכוֹל ְלעֵָּרב וְֹלא ֵעֵרב, ֲהֵרי זֶׁה ַחמָּר ַגמָּל.  

פי' לאחר שחזר לעירו ויושב  ] כדבמקום פלוני, כיון שכבר החזיקו בדרך, או דילמא כיון שהיה יכול לערב בפת 

, וצריך  כה[ ולא עירב, לאו עני הוא, הלכך הרי זה חמר גמל בביתו ויש לו שם פת ויכול הוא לעשות עירוב בפת

קנה שביתה באותו מקום מסוים שבסוף    אמה לכל רוח מעירו, שמאלהחמיר מכאן ולכאן, שאין לו אלפיים  

אלפים אמה והפסיד אותם אלפים אמה שמעבר ביתו, וגם שם במקום המסוים אין לו אלפים אמה משם ולהלאה  

לצד העיר האחרת, דשמא קנה שביתתו כאן בעירו. ואינו יכול לילך אלא מעירו דכאן עד אלפים למקום המסוים  

 רוב.של שביתת העי 

 

 
)יד:(  כא יהונתן  ר'  שטו  וז"ל  כיון  כו'  ברגל  עירוב  עיקר  בעצמו"ור"י סבר  הוא  עושה  ,רח  הוא  על חנם  יותר   ,לא  לכל  וניכר 

 וכיון שעיקר עירוב ברגל כל שכן שיועיל למי שיוצא מביתו לכתחלה על מנת כן דזהו עשיר" .מכששולח שם שלוחו ובידו פת
טלה דעתו  אבל בדעתו הוא עדיין רצה לילך ולערב שם, אבל אם הוא עצמו חזר אמרי' שבוממתני' מבואר "והחזירו חברו"    כב

 כך פי' הריטב"א נב' ע"ב. והרי הוא כשאר בני עירו, 
שהיה מפרש במתני' לעיל שר"י מתיר עשיר לומר בביתו שביתתי במקום   כך היה הראי' של רב אשי לעיל נא: כנגד רב חסדא  כג

 למה אמר ר"י כאן במשנתנו "וכל בני העיר אסורין". ת, פלוני, שאם זה אמ
אבל רש"י סוף נא: ד"ה איהו כיון דנפק, ורש"י ריש נב. ד"ה הוא מותר לילך, מפרש באופן    דרך הרע"ב.על פי  משנתנו  ביארנו    כד

אחר, דת"ק סבר שאפי' אם לא אמר שביתתי במקום פלוני, אנן סהדי שהוא רוצה בזה, והוי עירוב במקום זו. אבל ר"מ היה מסתפק,  

בביתו    שמא חזר ורצה לקנות שביתה  או  ,תו לקנות שביתה בסוף התחוםלן אי הוה דע  אכיון שלא אמר להדיא, וחזר לביתו, מספק

 והרי זה חמר גמל, שאין לו אלא אלפים שבין ביתו לסוף התחום.
"והא דלא אמרי' דלא יזוז ממקומו דשמא לאו עני הוא ולא קנה שביתה שם וממקומו עקר דעתו   ס' רע"א אות מ"הווז"ל ת  כה

.  א ז'(. צ"ל ג"כ כיון דעומד בעירו לא עקר דעתו מעירו וכמ"ש התוי"ט שם בשם התוס' ועיין במהרש"  ואין לו אלא ד"א וכדלעיל )במשנה

 .  [של "חמר גמל" י' לעיל פ"ג מ"ד, שביארנו מימרא זווע]
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ֲאִפלּו ַאמָּה   שלא לשם מצוהו כומי שיצא בשבת חוץ לתחום במזיד )דף נב:( ִמי שֶׁיָּצָּא חּוץ ַלְתחּום, משנה יא: 

לתחום העיר, אלא יש לו רק ארבע אמות לגמרי אפי' אם יצא אמה אחת חוץ לתחום, לא יכנס ַאַחת, ֹלא יִכֵָּנס. 

הנ"ל, הבלעת תחומין   כזד"א ולא יותר. וקמ"ל מתני' דלא אמרי' בכה"ג ככל מי שיוצא חוץ לתחום שאין לו אלא  

דהיינו אע"ג שיכול ליכנס בחזרה ג' אמות בתוך התחום שהרי לא יצא אלא אמה אחת, ס"ל לחכמים    .מילתא היא

אם  ֵמר,  ַרִבי ֱאלִיעֶׁזֶׁר אוֹ   דכיון שיצא במזיד חוץ לתחומו שלא לצורך מצוה, לא אמרי' הבלעת תחומין מילתא היא.

אפי' כשיצא ו ,ר"א סבר הבלעת תחומין מלתא היאש  לגמרי לתוך התחום,  יִכֵָּנס  אמות חוץ לתחום  ְשַתיִםיצא עד  

אזיל לשיטתו )לעיל מ"ה( שארבע אמות שיש לאדם  גם  )לא כמשנה ג' בפרקין(, ו  שלא לשם מצוה   רשות  לדבר 

ממילא מותר ליכנס  וא יכול ליכנס תוך לתחום,  היינו שהוא באמצען, א"כ אם יצא פחות מב' אמות עדיין הו

]היינו ר"א    כיון שרק יכול לילך ב' אמות לצד העיר,ֹלא יִכֵָּנס.    אמות  שָֹּלש,  היות שוב כבני עירו. אבל אם יצאל

  .להיות כבני עירו תוך התחום, ולא שייך ליכנס תוך התחוםלאין אמותיו מובלעות אז  לשיטתו לעיל מ"ה[

 

מי שהיה בא מן הדרך בערב שבת, וסבור שכבר )דף נב:( ִמי שֶׁהְֶׁחִשיְך חּוץ ַלְתחּום, ֲאִפלּו ַאמָּה ַאַחת, ֹלא יִכֵָּנס.  

באמת היה  אבל   ,תוך אלפיים אמה של העיר[, וחשכה לו כשהוא עדיין במקום זהדהיינו לכנס לתוך תחום העיר ] 

, כחאחת חוץ לתחום "לא יכנס" כלומר שאין לו אלא ד' אמותחוץ לתחום, ת"ק סבר אפי' אם חשכה לו אמה  

, ובעיר לא קנה שביתה )כמשנה  כטדבמקומו לא קנה שביתה שהרי גילה דעתו שאינו רוצה לקנות שביתה במקומו

ז' שאמר שביתתי במקום פלוני( שיש בינו ובין העיר יותר מאלפיים אמה, הלכך אין לו אלא ד' אמות כדין מי  

  תחום.שיצא מחוץ ל

אפי' מי שהחשיך ט"ו אמות חוץ לתחום ]כגון אלפיים וט"ו ַרִבי ִשְמעוֹן אוֵֹמר, ֲאִפלּו ֲחֵמש עְֶׁשֵרה ַאמוֹת, יִכָּנֵס,  

שֵֶׁאין ַהמָּשוֹחוֹת ְמַמִצין    , והטעם,מותר ליכנס אפי' תוך העיר ]מפני שהוא באמת תוך תחום העיר[  אמות מהעיר[

דהם שעשו הסימנים לציין סוף התחום,  וז"ל הגמ' סוף נב: "תנא מפני טועי המדה". פי'  .  נֵי ַהּטוִֹעיןאֶׁת ַהִמדוֹת, ִמפְ 

לא היו מדייקים במידתם, מפני האנשים הטועים בסימן התחום, ויוצאים בשבת חוצה לו וחוזרים, הלכך מי  

מת הוא בתוך התחום[, אבל  שמחשיך חוץ לתחום שאנוס הוא, מקילים בו עד ט"ו אמה שמותר לו ליכנס ]שבא

 
וכונתו דדוקא באופן זה פליגי, אבל אם יצא בשוגג    וז"ל רש"י נב: מי שיצא חוץ לתחום "במזיד ומדעת שלא לשם מצוה".  כו

יה לשם מצוה, אז כו"ע מודה דהבלעת תחומין מילתא היא, ומותר לו לחזור וליכנס לעירו כדלעיל  האונס, או אפי' במזיד אלא שאו ב

 במ"ג ביצא לדבר מצוה. ]ומכאן מוכח שיטת רש"י, דבשוגג הוי כמו לשם מצוה לגבי הבלעת תחומין, וכן הסכימו הפוסקים להלכה.[ 
עי' לעיל פ"ד מ"ג דאם יצא למצוה, ואלפיים אמה שתקנו חז"ל בשבילו    , אלא במקום מצוה,דהבלעת תחומין לאו מילתא היא  כז

 בין השמשות, הרי כאילו לא יצא ע"ש. ב לו תוך התחום שהיה עתהיה מובל
והמחבר בשו"ע סי' ת"ה ס"ג פי' באופן אחר וז"ל "מי   הרע"ב, ועי' בתוס' יו"ט שהקשה על פי' זה.ו ר' יהונתן  כך הוא פי' של  כח

שקידש עליו היום והוא חוץ לתחום העיר אפילו אמה אחת לא יכנס להיות כבני העיר ואינו מהלך אלא אלפי' אמה לכל רוח ממקום  

ת דכיון ששבת רק אמה  ר"ל אף דמותר לו לכנוס לתוך העיר במקצ  -וז"ל המ"ב שם ס"ק ה', "להיות כבני העיר    שקידש עליו היום".

אחת חוץ לאלפים הסמוכים לעיר יש לו לכנוס ג' אמות בתוך העיר דשיעור אלפים מודדין חוץ מארבע אמות ששבת בהן כדלעיל בסי'  

מ"מ אינו נחשב עי"ז להיות כבני העיר שיהיה מותר לו לילך בתוכה ואלפים סביבה כיון דעכ"פ בעת שקידש היום היה חוץ   ,שצ"ז

 ר ]הגר"א["לתחום העי
 ?מ"ש הכא ממעשה דר' טרפון לעיל סוף מ"ד דאמרי' שזו שביתה בטעות וצ"ב לפי פי' של הרע"ב,  כט
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מי שיצאה חוץ לתחום הואיל והיה צריך ליזהר שלא לצאת, החמירו בו, ואין לו אלא ד' אמות כרישא דמתני'.  

]ויש מפרשים "מפני הטועים" שהמודדים עצמם טעו במדידת אלפיים אמה עד חמש עשרה אמות.[

הדרך עלך מי שהוציאוהו 

 


