
  אלביצה 
 

  . משנה
  .המפוזר מן אפילו הקרפף ומן, המכונס מן השדה מן עצים מביאין
  יוסי רבי  יהודה רבי  קרפף איזהו

  שבת תחום בתוך ואפילו, בפותחת לו שנכנסין כל  לעיר שסמוך כל
 
 יהודה רבדברי   משנה  

  שמואל בשם
 עצים מביאין אין  המפוזר מן אפילו הקרפף מן עצים מביאין סתירה

 המכונסין מן אלא
  שבקרפף

   היא יחידאה מתניתין  תירוץ
 על הלל ובית שמאי בית נחלקו לא: אלעזר בן שמעון רבי אמר, דתניא

 על. שמביאין שבקרפף המכונסין ועל, מביאין שאין שבשדות המפוזרים
 שמאי שבית. שבשדות המכונסין ועל שבקרפף המפוזרים על -  נחלקו מה

  יביא: אומרים הלל ובית, יביא לא: אומרים
שמעון בן אלעזר שעל הפוזרים ' כבית הלל לפי שיטת רמשנתינו  –א "ז

ה לא נחלקו במקרה "ש וב"אחרים אומרים שבאבל  –שבקרפף חולקים 
  ונחלקו על המכונסים שבקרפף אין מביאיםהזה אלא כולם הסכימו ש

  

  
  חכמים  שמעון בן אלעזר' ר  

כולם 
  מסכימים

 ועל, מביאין שאין שבשדות המפוזרים על
  שמביאין שבקרפף המכונסין

) שדה וקרפף(מפוזרים בכל מקרה 
  שאין מביאיםבשדה מכונסים שו

 המכונסין ועל שבקרפף המפוזרים על  מחלוקת
  שבשדות

  מכונסים שבפקרפף

  
  

  . 'וכו קרפף איזהו
  : להו אבעיא: שאלה

 בתוך ואפילו, בפותחת לו שנכנסין כל - יוסי ' ר  לעיר שסמוך כל –יהודה ' ר  
  שבת תחום

אפשרות 
1  

  )מיקל(כיון שיש מפתח לא צירך להיות סמוך   במקרה שיש לו מפתח

אפשרות 
2  

 – או בין שאין לו מפתחבין שיש לו 
  לעיר זה מה שקובעסמוך 

לא (יש מפתח אפילו בתוך התחום אם  .1
 )ולקולא –צריך סמוך 

אפילו סמוך לעיר לא , אם אין מפתח .2
  )לחומרה(

  
 מינה שמע ,שבת תחום בתוך ואפילו בפותחת לו שנכנסין כל: אומר יוסי רבי מדקתני: שמע תא: תשובה

  . מינה שמע, )אפשרות ראשונה כי הוא מיקל בכל מקרה( קאמר לקולא תרתי יוסי רבי
 . להקל יוסי כרבי הלכה: ירמיה רבי אמר סלא רב אמר

 
 ולא, בקרדום לא מבקעין ואין. טוב ביום שנשברה הקורה מן ולא הקורות מן לא עצים מבקעין אין. משנה
  .בקופיץ אלא, במגל ולא, במגרה
  ! כלל מבקעין אין רישא והאמרת: קושי
 ולא קורות של הסואר מן מבקעין אין: קתני והכי מחסרא חסורי: שמואל אמר יהודה רב אמר :תירוץ
 אין -  מבקעין וכשהן. טוב יום מערב שנשברה הקורה מן מבקעין אבל. טוב ביום שנשברה הקורה מן

  . בקופיץ אלא במגרה ולא במגל ולא בקרדום לא מבקעין
   שנשברה הקורה מן ולא קורות של הסואר מן לא עצים מבקעין אין: הכי נמי תניא :חיזוק    
 . המוכן מן שאינו לפי, טוב ביום    

 
 


