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מראי מקומות -עירובין מו.
א( אלא מיא בעבים מינד ניידי -כ' הרשב"א בעבודת הקודש )ה' ,כ"א(" ,ויש מן הגדולים שדנו מזה אפי' לגופו של
אדם ,שלא יהא קונה שביתה אם הי' מהלך בין השמשות ,ולא יראה לי כן ,שאין דנין לאדם מן הנכסים ,ובין עומד
ובין מהלך קונה גופו שביתה" .וע' בדברי יחזקאל )ז' ,ה'( ,שהביא דמבואר מדברי ר' יהונתן כשי' הרשב"א ,דכ'
דטעמא דמים בעבים ונהרות המושכין לא קנו שביתה ,היינו משום דלא חשיב אצלם מקום שביתה ,דבעל כרחם
נעקרים ממקומם ,וכ' הדבר"י דזה ודאי לא שייך באדם ,וכ' די"ל דזהו טעם הרשב"א דס"ל שאין לדון אדם מן
הנכסים ,משום דחלוקים הם מהדדי מסברא זו.
ב( הלכה כדברי המיקל בערוב -ע' בתוס' )ד"ה דאמר( דכ' דמה דאמרי' דהלכה כדברי המיקל בערוב ,אי"ז משום
דעירובין דרבנן ,אלא אפי' אם היו ערובין דאורייתא ,מ"מ היינו אמרי' דהלכה כדברי המיקל בערובין .אולם ע'
ברמב"ן במו"ק )כ (.שהביא מש"כ הבה"ג והרי"ף דאבלות יום א' מדאורייתא ,והק' החכמי צרפתים מהא דאמרי'
דהל' כדברי המיקל באבל ,ואם מדאורייתא הוא ,א"כ איך מקילין ,הרי בשל תורה הלך אחר המחמיר .וע' ברמב"ן
בתורת האדם )ענין אבלות ,בהוצאת מה"ק עמ' ריא -ריב( ,שהביא מחכמי הצרפתים שכ' דשייך לומר הל' כדברי
המיקל באבל אפי' אם אמרי' דיום ראשון מן התורה ,וצידד הרמב"ן לומר דאולי מה דאמרי' דהל' כדברי המיקל היינו
משום שאין דעתו של אדם אוננת מספק ,ולבו נמשך אחר השמחה ,וא"כ ממילא אזלי' בתר המיקל] .ויש לעי' אם שייך לומר
דמחלוקתם תלוי באם אמרי' ספק דאורייתא לחומרא מן התורה או מדרבנן ,וצ"ע [.אמנם ,אפי' להשיטות דמה דקיי"ל הל' כדברי המיקל ,היינו
משום דערוב ואבלות דרבנן ,אין זה כמו סתם הא דאמרי' בעלמא ד בדרבנן הולך אחר המיקל ,דהא אפי' יחיד כנגד
רבים אמרי' כאן דקיי"ל כהמיקל ,ודלא כשאר דינים דרבנן ,אלא כלל מיוחד הוא לענין ערוב ואבל )ע' חזו"א ]או"ח
קי"ב ,י[ דכ' כן(.
ג( הלכה כדברי המיקל בערוב -כ' היד מלאכי )כללי הה"א ,אות קפ"ד( בשם הריב"ש ,הרשב"א והריטב"א לקמן,
דלא אמרי' הל' כדברי המיקל בערוב אלא בערוב ממש ,ולא במחיצות ,וטעם הדבר הוא משום דעירוב אין לו עיקר
מן התורה כלל ,אבל מחיצות אית להו עיקר מן התורה ,וא"כ ,אע"פ דעכשיו הנדון הוא ענין דרבנן ,מ"מ לא אמרי'
בזה הכלל דהכל מיקל בערוב ]וזה לכאו' תלוי במה דהבאנו לעיל ,אם טעם הא דמקילין בערוב תלוי בזה שהוא מדרבנן או לא[.
ד( הלכה כדברי המיקל בערוב -ע' בברכי יוסף )או"ח שנ"ח ,ב'( שהביא הרבה שיטות בענין אם אמרי' כלל זה דוקא
במח' תנאים ,או אפי' במח' אמוראים .וע"ע בדרכי משה )יו"ד ש"ץ ,ה'( ,שנקט דאמרי' כן בהל' אבל אפי' במח'
הראשונים ,אבל כ' שם דכיון שיש הרבה שחולקים על היחיד ,בזה לא אמרי' הל' כדברי המיקל ]וצ"ע כוונתו ,דאם אמרי' הל'
כדברי המיקל אף בפוסקים ,א"כ לימא אפי' ביחיד כנגד רבים ,ואם לא אמרי' כן ,א"כ למה צריך לכתוב דאע"ג דקיי"ל הל' כדברי המיקל בערוב ,וי"ל[ .אולם ע' בחזון
איש )או"ח קי"ב ,י'( דכ' דאפי' אם אמרי' כן לענין מח' אמוראים ,ודאי לא אמרי' כן לענין מח' הפוסקים ,לפי שאי"ז
מטעם קולא דרבנן ,אלא הוי מכללי הש"ס ,כמו פלוגתא דר' אשי ורבינא דהל' לקולא ,וכיוצ"ב ,ולא שייך זה לאחר
חתימת התלמוד.
ה( הו"א בין לקולא בין לחומרא ,קמ"ל הל' כדברי המיקל בערוב -כ' תוס' דלענין אדם הל' כריב"נ דקני שביתה,
ולענין כלים קיי"ל כרבנן דלא קנו שביתה )וכמש"כ רש"י( ,ואי"ז כב' קולות הסותרים אהדדי ,דהא קיי"ל כרבנן
דאין חפצי הפקר קונין שביתה ,ומה דקיי"ל כריב"נ לענין ישן ,היינו משום דהואיל וניעור קני ,ישן נמי קני .וכ'
הרמב"ן )וע"ש שנתקשה בדעת רש"י ,דמשמע דריב"ל הכרעה שלישית היא ,ולא מצינו שי' כזה( ,דאף אין תנא
שסובר כן למעשה ,מ"מ עכ"פ אי"ז תרתי דסתרי .אולם הרמב"ן עצמו כ' דמה דלא עבדינן תרתי דסתרי ,זהו רק בחד
גברא וחד מקום ,אבל בתרי גברי שפיר עבדינן .וא"כ ,אם א' בא לשאול על אדם ,פסקינן לקולא כריב"נ ,ואם א' בא
לשאול על כלים ,פסקינן לקולא כרבנן.
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ו( קמ"ל הל' כדברי המיקל בערוב -העיר הגאון יעקב  ,דלמא לעולם הל' כריב"נ בין לקולא ובין לחומרא ,וכך היתה
קבלה בידו של ריב"ל ,ומהכ"ת שהוא משום הכלל דהל' כדברי המיקל .ותי' דק' לומר כן ,דא"כ נמצא דיחיד כנגד
י חיד אזלי' לקולא ,וכאן אפי' יחיד כנגד רבים אזלי' לחומרא .אבל הק' דמ"מ מהכ"ת דריב"ל בא לומר כלל בהלכות
הל' כדברי המיקל ,ולומר שהוא אפי' יחיד כנגד רבים ,דלמא בעלמא לא אמרי' כן אלא יחיד כנגד יחיד או רבים כנגד
רבים ,אבל כאן היתה קבלה בידו דהל' כריב"נ אפי' כנגד הרבים .וכ' דצ"ל דכיון דריב"ל אמר שניהם ,מסתבר דבחדא
מחתא מחתינהו ,ושניהם מטעם א' הם ,משום דהל' כמיקל בערוב ,וע"ע מש"כ בזה.
ז( כדאי הוא ר"א לסמוך עליו בשעת הדחק -ע' בש"ך )יו"ד רמ"ב ,פלפול בהנהגת באיסור והיתר( ,שכ' דמה דסומכין
על יחיד במקום רבים במקום הפסד ,זהו דוקא באיסור דרבנן .וע' בחזון איש )שביעית כ"ג ,ג'( ,שכ' דסוגיין מיירי
שרבותיו היו מסתפקין בדבר ,ולא ידעו איך להכריע ,אבל בדרך כלל לא אמרי' כן ,אלא אפי' בדיעבד אין לסמוך על
יחיד כנגד רבים.
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מראי מקומות -עירובין מו:
א( סד"א ה"מ בעירובי חצרות ,אבל בעירובי תחומין אימא לא ,צריכא -פי' הריטב"א ,משום דערובי חצרות ליכא
אלא עירובי רשות בעלמא .וכ' תוס' בשבת )לד .ד"ה לא( דהסברא דערובי תחומין חמירי טפי הוא משום שיש לה
סמך מן המקרא.
ב( סד"א ה"מ בשיורי עירוב -פרש"י  ,שהניח ערוב במקום המשתמר לכמה שבתות ,ונתמעט האוכל ,וכו' .והוסיף
הריטב"א דלא סוף דבר שיורי ערוב ממש ,דמשום הא בלחוד לא הוה עביד ריב"ל האי כללא ,אלא כל הלכות שהם
בסוף עירוב או בסוף תחומין ,דהיינו בתר דאתחזק ,קרי שיורי ערוב.
ג( אבל בשיורי ערוב אפי' כל שהוא -ע' בביאור הלכה )שס"ח ,ד' ,ד"ה אף( שהביא מש"כ ר' יהונתן ,דכל זה דמהני
שיורי ערוב ,הוא רק היכא שהיו עושין ערוב חצרות וגם שתופי מבואות ,אבל היכא שאין ג"כ שתופי מבואות ,אין
לסמוך על שיורי ערוב כל שהוא .וע"ש שהביא שיש חולקים בדבר ,ובשעת הדחק יש לסמוך עליהם ,אבל ודאי יש
ליזהר לכתחלה.
ד( ר"מ ור' יהודה הלכה כר' יהודה -ע' בקובץ שעורים )ב"ב תצ"ט( ,שכ' שיש לפרש זה בב' אופנים .א( שבדקו
בכל הדברים שנח' בהם ר"מ ור"י ,וראו שבכל מקום דעת ר"י אמיתית ,ולכן אמרי' דר"מ ור"י הל' כר"י .ב( שבגוף
ההלכות לא הכריעו ,אלא שהכריעו שר"י הוא בר סמכא טפי מר"מ ,וע' מש"כ עוד בזה ]ויש לע' ,לצד הראשון ,האם שייך לומר
ה א דאמרי' לקמן ,דכיון דר' יהודה ור' יוסי ,הל' כר' יוסי ,ור"מ ור' יהודה ,הל' כר' יהודה ,ודאי ר"מ ור' יוסי ,הל' כר' יוסי ,ובצד שני א"ש בפשיטות ,וי"ל[.

ה( והא אמרת ר' יהודה ור"ש הל' כר"י -הק' הריטב"א  ,מאי קושיא ,הא הכא מה דקיי"ל כר"ש הוא משום דהל'
כדברי המיקל בער וב .ותי' דע"כ אי"ז הטעם דקיי"ל כאן כר"ש ,דא"כ למה הוצרך לפסוק הל' כמותו כלל ,לישבקה,
ואנן יודעין דקיי"ל כן ,או לימא דקיי"ל כן כדריב"ל דאמר דהל' כהמיקל בערוב .אבל הביא דרש"י כ' דבאמת מה
דקיי"ל כר"ש הוא משום דקיי"ל כהמיקל בערובין ,ולדבריו י"ל דהכא באמת הי' שייך לומר הכי ,אלא דבעי' לשנויי
עדיפא מינה .אבל ע' ברמב"ן )עמוד א' ,ד"ה ובודאי( ,דכ' דמכח זה מוכח דריב"ל לאו דברי הכל היא ,ובאמת רב
ס"ל דלא קיי"ל כהמיקל בערוב.
ו( אלא לאו ש"מ ליתנהו -הק' המהרש"א  ,מהו הראי' דליתנהו ,דלמא שפיר אית לי' הני כללי ,אלא דכיון דיש לו
הכלל דכל המיקל בערוב קיי"ל כוותי' ,א"כ זהו מה דקיי"ל כר"ש כאן
משום דהל' כרברי המיקל בערוב ,אבל לפי הריטב"א והרמב"ן לק"מ[ ,והניח בקו'.

]וכמובן דזה ק' רק לשי' רש"י לעיל דס"ל דמה דקיי"ל כר"ש הוא
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מראי מקומות -עירובין מז.
א( ומאי קושיא ,דלמא הכא נמי היכא דאיתמר איתמר ,וכו' -יש להעיר ,הרי הגמ' כבר תי' כן ,ולמה יהי' צריך להק'
ולתרץ כן עוד פעם .וכ' הריטב"א דאפשר דלאו כי הדדי איתמר הני פירכי בי' מדרשא .א"נ ,מאן דהק' בפעם שני'
ס"ל דכיון דבתרתי תלת דוכתי איפסיקא הלכתא בהדיא כר"ש ,א"כ חזקה שהלכה כמותו בכל מקום במקום ר' יהודה,
וע"ז השיב דמ"מ י"ל דהיכא דאתמר אתמר ,וכו'.
ב( ר' יוסי אומר נכרי אוסר ...ואמר ר' חמא בר גוריא אמר רב ,הלכה כר"ש -הק' התוס' ר' פרץ ,הא ר' יוסי מכריע
הוא ,ד קאמר א' נכרי וא' ישראל אסור ,ור' יוחנן אמר דהלכה כדברי המכריע ,וצידד דאולי רב לא ס"ל כר' יוחנן
בזה .אלא דהק' להלכה ,דאיך קיי"ל כרב בזה ,הא רב ור' יוחנן הל' כר' יוחנן .ותי' דבמלתי' דר"ש ליכא הכרעה,
דכ"ע מודו דבאותה העיר אסור ,ור' שמעון מתיר ,וא"כ כלפי זה ליכא הכרעה .עוד תי' דבערובין הולכין אחר המיקל,
ואף ר' יוחנן מודה דבזה לא אזלי' בתר המכריע.
ג( ומאי קושיא ,דלמא רב לית לי' להני כללי -כ' הריטב"א ,דגם לעיל הי' הגמ' יכול לתרץ כן ,אלא דכל היכא דמצינן
לתרוצי בענין דלא לפלגו רב ור' יוחנן הוה עדיפא לן טפי ,אבל הכא דלא אפשר ,משנינן דדלמא רב לית להו הני
כללי דר' יוחנן ,ור' משרשיא ס"ל כר' יוחנן.
ד( אנו אין לנו אלא עני -פרש"י ,שיכול לקנות שביתה ברגליו בלא עירוב פת אלא עני ,כלומר ,מי שהוא בדרך ואין
עמו פת .ומשמע דפי' ד"עני" בסוגיין לאו דוקא עני הוא ,אלא כל מי שהוא בדרך ואין עמו פת .וכ"כ רש"י לקמן
)מט" ,(:כגון זה שהוא בא בדרך ואין עמו פת ,דהשתא עני הוא" .וע' בביאור הלכה )ת"י( ,שהביא מש"כ החיי אדם
דעני אינו יכול להקל בביתו לעשות ערוב ברגליו ,וגם עשיר בדרך אין לו להקל אלא כשבא בדרך ממש ,ולא רק
כשהחזיק בדרך .והביא הביאוה"ל דדעת הרמב"ם ודעימי' הוא דעני אף בביתו יכול לערב ברגליו ,דהקילו עליו
משום דעני הוא .וכ' הביאוה"ל דהח"א לא רצה להקל כהרמב"ם ,שהרי הרבה ראשונים )כמו רש"י הנ"ל( חולקים
עליו ,וס"ל דעני רק מי שהוא בא בדרך .אלא מה שהח"א החמיר גם בעשיר שהחזיק בדרך שאינו יכול להקל בזה,
תמה הביאוה"ל שאין מי שסובר כן .אולם כ' דאולי הח"א ס"ל דכל מה דאמרי' דמי שהחזיק בדרך יכול לערב ברגליו,
היינו רק אם החזיק בדרך שלא ע"מ לערב ,אבל אם מעיקרא הי' דעתו לערב ,בזה שפיר י"ל דאינו יכול לערב אם
עשיר הוא.
ה( חוץ מן הארוסות שביהודה -פרש"י ,היו מייחדים החתן והכלה קודם כניסתן לחופה .ותמה הדברות משה )יבמות
סי' ל"ח ,הערה מ"ו( ,איך היו מותרים לעשות כן ,הרי חז"ל אסרו ביאה בארוסתו ,ואפי' לאחר שכבר בירך ברכת
נישואין ,ואיך מכניסים החתן והכלה למקום שעלול לצאת ממנה ביאה אסורה .וכ' דלכאו' אין שייך לומר דאם יבעל
הרי יהי' כוונתו לשם חופה ויהי' נישואין ,דא"כ איך ברכו הברכת חתנים לאחר זמן רב בשעת החופה ובז' ימי נישואין.
וכ' ר' משה לחדש דאולי מה שהוא חושב לשם חופה בשעת הביאה ,הגם דאינה עושה אותה "נשואה ממש" ,דהא
ליכא עדים שם ,וא"כ א"א להיות נישואין ,ולא אמרי' הן הן עדי יחוד הן הן עדי ביאה ,כיון דלא יהי' ודאי ביאה אז.
מ"מ ,כיון דעכ"פ חשב לשם חופה ,אולי י"ל דלא גזרו בביאת ארוסה בכה"ג ,וסיים דצ"ע עדיין.
ו( מכלל דיחידאה פליג עלי' -פי' הגאון יעקב )מו :ד"ה כר'( דאין כוונת הגמ' להק' על ר' יוחנן ,איך פסק כר' יוסי
כנגד רבים ,אלא אדר' משרשיא פריך ,דרוצה להוכיח מהא שהי' צריך ר' יוחנן לפסוק כר' יוסי ,מכלל דיחידאה פליג
עלי' ,דאי רבים פליגי עלי' ,א"כ שפיר הי' ר' יוחנן צ"ל דהל' כר' יוסי ,דהיינו אפי' במקום רבים.
ז( ל"ל ,והא אמרת ר"מ ור' יוסי הל' כר' יוסי -הק' הריטב"א ,דלמא צריך לפסוק כר' יוסי שהוא נגד סתם משנה.
ותי' דעדיפא מינה הי' רוצה לתרץ ,שהרי אי"ז פשוט כ"כ שהוא חשיב סתם משנה ,דאע"פ דאמוראי בתראי מחשיב
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זה לסתם משנה אע"פ שיש מחלוקת בצידה ,מדר' יוחנן לא שמעי' לי' הכי ,דלא מצינו דקרא לסתם כזה סתם משנה,
וא"כ זה לא יהי' תירוץ מספיק להא דר' יוחנן הי' צריך לפסוק כאן כר' יוסי.
ח( הולכין ליריד של נכרים -פרש"י ,שוק הנקבע ליום חג .וע' ברמב"ן בע"ז )יג (.שהאריך בזה ,ותמה דביום איד
ודאי אסור לישא וליתן עמהם ,וכ' שהיריד הי' מתחיל מיום אידם ונמשך אפי' מכאן ועד עשרה ימים ,ולהכי אמרי'
דמותר לישא וליתן עמהם ,עכ"פ אם הוא שלא ביום אידם ממש.
ט( מפני שהוא כמציל מידן -פרש"י ,מפני שממעיטן ,א"נ משום ישוב ארץ ישראל .וכ' הריטב"א דהפי' הנכון הוא
דדברים אלו צריכים לו לתשמיש ביתו ,ואינם נמצאים לו אלא ביריד ,וא"כ הו"ל כדבר האבד ,ובכה"ג לא גזור.
י( מפני שהוא כמציל מידן -ע' במאירי )מועד קטן יא .ד"ה יארוד( ,שכ' מגדולי המפרשים דאוסרין אא"כ גובה אותם
בחובו ,דלא נקרא מציל אא"כ היו חייבין לו .אולם המאירי עצמו חולק וס"ל דאף להרויח נקרא מציל מידם ומותר.
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מראי מקומות -עירובין מז:
א( והכלים והאוצרות ששבתו בתוך התחום יש להם אלפים אמה לכל רוח -פרש"י ,ואפי' הן של הפקר .ודייק תוס'
מדבריו ,דכ"ש אם יש להם בעלים דיש להם אלפים אמה לכל רוח .והק' תוס' ,הא אם יש להם בעלים ,תחום שלהם
הוא כתחום בעליהן .ואפי' אם נעמידם בשבעליהם בעיר אחרת ,ולכן אין להם תחום בעליהן ,אבל מ"מ יש להם
שביתה טפי מחפצי הפקר ,ולכן יש להם אלפים לכל רוח ,מ"מ אין להעמיד בחפצים שיש להם בעלים ,דמה לי בתוך
התחום ומה לי חוץ לתחום .ופי' המהר"ם קו' תוס' ,דבשלמא בחפצי הפקר ,י"ל דאשמעי' דאע"פ שהם סמוכין לעיר,
ואיכא למימר ד דעת אנשי העיר עליהם ,אעפ"כ יש להן אלפים אמה ממקום שהן מונחים ,משא"כ בחפצים שיש להם
בעלים ,שאין סברא זו שייך ,דאין דעת אנשי העיר מעלה ומוריד .והק' רעק"א על מה שמניח תוס' דכיון שבעלים
בעיר אחרת ,ממילא יש לכליו שביתת עצמן ,דהא מבואר בביצה )לט (:דהיכא שחפצים של אדם בעיר אחרת ,הרי
הם כמותו ,ולכן אין לטלטלם חוץ מד' אמותיהן ,והניח בקו' .וע' בהג' ראמ"ה מש"כ עפ"ז ליישב קו' תוס' על רש"י
כאן.
ב( ונכרי שהביא לו פירות מחוץ לתחום ,הר"ז לא יזיזם ממקומן -כ' הריטב"א דמשמע דדוקא משום דידוע שבאו
מחוץ לתחום ,אבל אם נסתפק לו אם באו מחוץ לתחום ,ספק תחומין לקולא ,ותולין שבאו ממקום קרוב .אבל כ'
דאולי כוונת הגמ' לומר דנכרי שהביא לו פירות מחוץ לעיר ,ומסתמא הם מחוץ לתחום ,וכו' ,ואין ראי' דתולין להקל.
אבל עכ"פ מדקתני ברישא השואל מן הגוי ,וקאמר שיש לו אלפים אמה לכל רוח ,ומיירי בגוי בן עירו ,אז ודאי תולין
דמה שהשאיל לו הי' בעיר ,ואין לחוש שבא מחוץ לתחום.
ג( חפצי נכרי קונין שביתה ,גזירה בעלים דנכרי אטו בעלים דישראל -ע' בביאור הלכה )ת"א( ,שהביא מש"כ
התוס' שבת לדקדק בדעת הרמב"ם והשו"ע ,דמה דאמרי' דחפצי נכרי קונין שביתה ,היינו במקומן ,ואפי' אם הנכרי
הוא בעיר אחרת ,מ"מ יש להחפצים אלפים אמה ,ולא אמרי' דהוי כחפצי ישראל ואין לזוזן מד' אמותיהן .אבל כ'
לדקדק מדברי ההגהות אשר"י להיפוך ,דבאמת דין חפצי נכרי הוי כדין חפצי ישראל ,ונגרר בתר מקום הנכרי .וכ'
הביאוה"ל דאף דיש לדחות דיוק התוס' שבת בההגהות אשר"י ,אבל לכאו' ספיקו שפיר יש להסתפק ,דאפשר דמה
שנקטו הפוסקים לשון דהחפצים קונין שביתתן "במקומן" ,י"ל דזהו רק משום דבדרך כלל הגוי הוא ג"כ באותו
מקום ,אבל במקום שאין הגוי במקום הכלים ,אפשר דמודו ג"כ שהולכים אחר העכו"ם ,וכמו בישראל ,וכן הביא
מהגאון יעקב  ,דהא מה דאמרי' דחפצי נכרי קונין שביתה ,הוא גזירה אטו חפצי ישראל ,וא"כ מסברא יש להם דין
כמו של ישראל .ושוב הביא מהבית מאיר דס"ל שאין מתחשבים במקום הגוי כלל ,ודלא כהגאו"י.
ד( הא שמואל ור' יוחנן ,הל' כר' יוחנן -ותמה הרשב"א ,למה קיי"ל כר' יוחנן בזה ,הרי כבר אמר ריב"ל דהלכה
כדברי המיקל בערובין .ותי' די"ל דזהו דוקא במשנה או ברייתא ,אבל בדברי אמוראין ,שלא שמע ריב"ל מחלוקתם,
שפיר י"ל דלא אזל י' בתר המיקל .אבל הביא הרשב"א שדעת הפוסקים הוא לפסוק כדברי המיקל בערובין אפי' במח'
אמוראין .ולכן כ' די"ל דאע"פ דבכל מקום אמרי' הל' כדברי המיקל בערובין ,י"ל דכל זה הוא רק אם אינו כנגד כלל
אחר בפסק ,אבל היכא שיש כלל אחר ,כגון שמואל ור' יוחנן הל' כר' יוחנן ,אז שפיר אזלי' בתר הכלל לפסוק כר'
יוחנן ,ואפי' לחומרא.
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מראי מקומות -עירובין מח.
א( חרם שבין תחומי שבת ,צריך מחיצה של ברזל להפסיקו -פרש"י ,שיש מצודת דגים שמפסיק בין מים בתוך תחום
עיר זה ובין תחום של עיר אחרת ,ואין בני תחום זה יכולין למלאות אף מתוך עצמן מפני עירוב מים של תחום האחר.
והק' הריטב"א ,הא לקמן הגמ' רוצה לתלות דין זה בשי' ר' יוחנן בן נורי ,דס"ל דנכסי הפקר קונין שביתה ,ואם
כדברי רש"י ,דטעמא דמלתא הוא משום דכל מה שבתוך התחום בתר קרתא גריר ,א"כ אפי' רבנן מודו בה ,וכדאמרי'
לעיל לענין גשמים שירדו מעיו"ט ,דדעת בני העיר עליהם ,ואפי' אם נכסי הפקר אין קונין שביתה ,ומה ענין זה
לריב"נ .ותי' בשם הר"מ בר שנאור דמה שפרש"י דבתר קרתא גריר אינו משום דדעת בני העיר עליהם ,אלא מפני
שכל דבר שהוא בר שביתה ,והוא בתוך תחום העיר ,העיר מושכתו לשביתתה .אבל זהו רק משום שהוא בר שביתה,
וא"כ הוא דוקא אליבא דריב"נ ,דס"ל דחפצי הפקר קונין שביתה ,משא"כ לרבנן.
ב( אלא משום דקל הוא שהקילו חכמים במים -ומה שהקלו חכמים במים ,הביא הרשב"א והריטב"א מהראב"ד
דטעם הדבר הוא משום דסתם חרם עמוק עשרה ,והמים של מעלה אינם בני שביתה )ואף שאמרו בשבת דמים על
גבי מים היינו הנחתן ,זהו רק לענין עקירה והנחה ,אבל לא לגבי תחומין( ,ולפיכך הקילו לשאוב אפי' בשוקע דלי
למטה מעשרה .והק' הריטב"א דא"כ הו"ל להגמ' להביא זה לראי' דאין תחומין למעלה מי' .וכ' דהנכון הוא שהקלו
במים משום שהוא צורך שא"א לתקנו ,ופעמים שיש בור בין ב' חצרות וגזוזטרא על המים ,והוא טורח גדול לעשות
מחיצה למטה ,וכיון שהוא מצוי תדיר ,הקלו ועשו מחיצה תלוי' כאילו הוא מחיצה גמורה של ברזל יורדת עד התהום,
דהם אמרו והם אמרו.
ג( מחלוקת להלך ,אבל לטלטל דברי הכל ד' אמות אין ,טפי לא -פי' הריטב"א בשם הראב"ד ,דהיינו שאין מטלטל
בבת אחת אלא בתוך ד' אמות בלבד ,אבל כל שאינו מטלטל בבת אחת ד' אמות ,יכול הוא לטלטל בכל שמונה ,שהרי
מקומו הן .והק' הריטב"א ,א"כ מאי קמ"ל ,פשיטא שאינו יכול לטלטל טפי מד' אמות בב"א ,הרי רה"ר הוא או
כרמלית ,ובהם אין מטלטלין טפי מד' אמות בב"א .ותי' דמיירי בכרמלית ,שהוא איסור דרבנן ,וסד"א דכיון דמקומו
הוא ,שרו רבנן לגמרי כאילו הוא מקום מיוחד לו ,קמ"ל.
ד( לעולם באמה דידי' יהבינן לי' -ע' בקהלות יעקב )י"ט( ,שכ' להסתפק במה דאמרי' דאמה דידי' יהבינן לי' ,דלא
נתבאר בגמ' מהו אמה דידי' ,והביא מהמג"א )שמ"ט ,ב'( דאמה דידי' היינו הזרוע ,דהיינו מן המפרק עד סוף אצבע
גדולה ,ויהי' מוכח דמקום זה הוי ו' טפחים .ותמה ע"ז הקה"י ,דהא המדידה מהמרפק עד סוף אצבע הוא לכל היותר
כמו  50צ"מ ,אבל זהו נגד השיעור המקובלת אצלנו שהוא קרוב לששים צ"מ .אבל כ' דבאמת אין ראי' מסוגיין דמה
דאמרי' אמה דידי' היינו זרוע דידי' ,דהא יש לפרש דאמה דידי' היינו ו' טפחים שלו ,א"נ כ"ד אגודלין שלו ,ע"ש עוד
מש"כ בזה.
ה( ופתוחות לרה"ר -כ' תוס' דע"כ מיירי בהכי ,דאי לאו הכי ,אותם שיש להם דריסת הרגל על חבירתה אוסרת עליה.
וע' ברעק"א לעיל )מה (:שהביא מה שהק' הדרישה על מש"כ רש"י כן על המשנה ,דכיון דעירבה כ"א לעצמה,
א"כ הוי רגל המותרת במקומה ,ואינה אוסרת .ותי' דכוונת רש"י )ולכאו' צ"ל דה"ה תוס' כאן( הוא דכיון דמיירי
דהחיצונים ערבו ע"י שהניחו עירובן באמצעית ,וע"ז פרכינן דכיון דנתנו עירובן באמצעית ,ליתסרו כולם זה על זה,
דכיון דהוה כולהו כדרין בחצר א' ,אם הי' להם דריסת הרגל אהדדי ג"כ ,שפיר היו אוסרים על האמצעי.
ו( התם אוושי דיורין ,הכא לא אוושי דיורין -פרש"י ,דיורי חצרות רבים ,ולא ידעי כולן להזהר ,ואתו לטלטולי
כלים ששבתו בחיצונה לתוך חיצונה אחרת דרך אמצעית .והק' הרשב"א ,א"כ ג' חצרות של יחידים מודו בהו רבנן,
וא"כ הו"ל לאפלוגי בין של יחידים לשל רבים .והביא מה שגרס הר"ח גירסא אחרת ,וגם מה שפי' הראב"ד כגירסת
רש"י אבל פי' פירוש אחרת ,דהיינו דמה דאמרי' אוושי דיורין ,היינו דשתי החצונות יכולים לטלטל בכל האמצעי,
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ולכן לא יהא להם היכר ,ויבואו לטלטל ג"כ זה בחיצונה של זה ,וזה בחיצונה של זה ,אבל בג' אלה ,שאין כל חלק
האמצעי מותר לב' החיצונים ,אלא במקום שזה משתמש אין חבירו החיצון משתמש ,א"כ יש להם היכר ולא יבואו
לטעות .וע' בריטב"א דכ' ליישב דעת רש"י ,דאע"פ שמצינו דמחלקים בין יחידים לרבים בדוכתי אחריתי ,מ"מ כאן,
כיון דרובה שכיחו בה דיורים הרבה ,גוזרין בכל מקום ,אפי' במקום יחידים.

