
 יום שישי י' בחשוון תשע"ז

 מבוא לדיני תחומין בשבת

 דף נז' עמוד א': במסכת עירובין נאמר במשנה

נותנין קרפף לעיר דברי רבי מאיר וח"א לא אמרו קרפף אלא בין שתי עיירות אם יש לזו 
שבעים אמה ושיריים ולזו שבעים אמה ושיריים עושה קרפף את שתיהן להיות אחד 

המשולשין אם יש בין שנים חיצונים מאה וארבעים ואחת ושליש עשה וכן ג' כפרים 
 אמצעי את שלשתן להיות אחד

 ומבאר רש"י:

כשבא למדוד התחומין אין מודדין מן החומה אלא מרחיק ע' אמה  - נותנין קרפף לעיר
 ושיריים כחצר המשכן ומתחיל למדוד:

 מהחומה. 2/3-אמה ו 70של  אמה נמדד ממרחק 2,000ר שמדידת תחום של אכלומר, רש"י מב

 ומבאר רבינו בפירוש המשנה:

 זה כל ביארנו וכבר, ושירים שבעים והוא סאתים בית מדתו מרובע מצלעות צלע, קרפף
' ר ודעת. בקירוב שלישים שני אצלם השירים שאותם וביארנו, זו דמסכתא שני בפרק
 לזה ולומד, תחום אמה אלפים מודד כ"ואח ושירים שבעים העיר מן שמרחיק מאיר
 סוברים אינם וחכמים. לה חוצה תהיה שהמדידה כלומר, וחוצה העיר מקיר' שנ ממה

 ומודד אחת כעיר הן הרי פחות או קרפפות שתי שעור עירות שתי בין כשיש אלא כן
 לה וחוצה לשניה להלך מהן אחת לכל מותר ויהיה, לשתיהן מחוץ רוח לכל אמה אלפים
 היה שאם כלומר, כאחת להיות לשתיהן קרפף עושה אמרם ענין הוא וזה אמה אלפים
 ואין. אחת כעיר ויהיו שתיהן שיתחברו קרפף מהן אחת לכל נותן אז זה מרחק ביניהן
 .מאיר' כר הלכה

 וארבעים מאה קרפפות שני שעור שיהיה ברור הדבר לישיםש שני הן השירים אם
 נדמה שאם בכדי החיצונים שנים בין המרחק שעור היה שאם וענינו. ושליש ואחת

. צד מכל קרפפות שני החיצונים מן אחד כל ובין בינו יהיה ביניהם נמצא שהאמצעי
 ואז, פחות או אמה אלפים החיצונים מן אחד כל ובין האמצעי בין שיהא השני והתנאי

 :צורתן וזו. להם חוצה המדידה ותהיה אחת כעיר השלשה יהיו

 

הכפרים החיצונים באופן  2כלומר לדעת רבינו רואים את הכפר השלישי האמצעי כנקודה בין 
אמות. לפי שיטת הראב"ד יש קולא גדולה יותר באופן  283-שהמרחק ביניהם לא עולה על כ

הכפרים הקרובים באופן שאם יש מקצה הכפר  2שרואים את הכפר האמצעי כנמצא כולו בין 
ניתן לחברם לעירוב תחומין אחד. כלומר לפי  2/3-ו 141-ם פחות מהאמצעי לכל אחד מהכפרי

 הכפרים החיצוניים. 2הראב"ד מרוויחים גם את רוחב כל הכפר למדידת המרחק בין 

 המשנה בפרק חמישי הלכה א' מבארת את עיבור העיר וריבוע העיר:

ו שם בית נכנס ובית יוצא, פגום נכנס ופגום יוצא; הי  כיצד מעברין את הערים:
גדודייות גבוהות עשרה טפחים וגשרים ונפשות שיש בהן בית דירה, מוציאין את 

 ועושין אותה כטבלה מרובעת, כדי שיהא נשכר את הזווייות.  המידה כנגדן.

 

 

  



 ומבאר רבינו בפירוש המשנה:

 המדידה ותהיה, אמו גוף על נוסף שהוא העובר כמו אחר דבר לעיר מצרפין, מעברין ענין
 :זו כצורה נכנס ובית העיר מן יוצא בית היה שאם אמר. הנוסף הדבר לאותו מחוץ

 

 אם וכן. אמות כמה העיר לאנשי להוסיף כדי העיר מן היוצא לבית מחוץ מודד זה הרי
. בלבד כתלים שלשה לו שיש כל והוא, גדודיות או. חרב בנין והוא, יוצא פגום היה

 בית שם שיהא ובתנאי, הארץ פני על בולטים מקומות, ונפשות". קנאטר, "וגשרים
 לה עושה עגולה העיר היתה אם כלומר, מרובעת כטבלה אותה ועושין ואמרו. דירה
 העיר אנשי ומשתכרים רוח לכל אמה אלפים למרובע מחוץ מודד כ"ואח לה סמוך רבוע

 .שבתוכו העגול על המרובע שנוסף התוספות אותם

הרי הוא נחשב כחלק מתחום  2/3-אמות ו 70-פחות מ כלומר, אם יש בית מחוץ לחומה במרחק של
 70-אמות מאותו בית. וכן אם יש בית נוסף במרחק של פחות מ 2,000-העיר ומודדים את מרחק ה

 מהבית הראשון, מודדים מהבית השני, וכן הלאה. 2/3-אמות ו

די להרוויח הקיצוני, כ אמות היא מקו ישר לפי ריבוע העולם מהבית 2,000כמו כן, המדידה של 
 אדום(:קו מקווקו אמות מסומן ב 2,000את הזויות. להלן שרטוט של תחום שבת )מרחק 

 

 

 אמות 2,000מרחק   

 בתים מחוץ לחומה במרחק 
 2/3-אמות ו 70-של פחות מ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עיר עם 
 חומה



 

 ב':-פרק כ"ז הלכות א'בהגדרת דין איסור תחומין, כתב רבינו בהלכות שבת 

ביום --לוקה, שנאמר "אל ייצא איש ממקומו--היוצא חוץ לתחום המדינה בשבת  א
ולא נתנה תורה, שיעור לתחום   מקום זה, הוא תחום העיר.  (:שמות טז,כטהשביעי" )

ום זה, הוא חוץ לשנים עשר מיל כנגד מחנה ישראל, וכך זה; אבל חכמים העתיקו שתח
ומדברי סופרים, שלא ייצא אדם חוץ לעיר,   אמר להם משה רבנו, לא תצאו חוץ למחנה.

 שאלפיים, הוא מגרש העיר.--אלא עד אלפיים אמה; אבל חוץ לאלפיים, אסור

כנינווה, נמצאת למד, שמותר לאדם בשבת להלך את כל העיר כולה, אפילו הייתה   ב
וכן מותר לו להלך חוץ לעיר   בין שהייתה מוקפת חומה, בין שלא הייתה מוקפת.

ואם   אלפיים אמה לכל רוח מרובעות כטבלה מרובעת, כדי שיהיה נשכר את הזווייות.
עד שנים עשר מיל; אבל אם יצא והרחיק --יצא חוץ לאלפיים, מכין אותו מכת מרדות

 לוקה מן התורה.--אפילו אמה אחתמן העיר יתר על שנים עשר מיל, 

אמות  2,000-מותר לצאת בשבת מתחום העיר, מעבר ל תאמו 2,000כלומר לדעת רבינו, עד 
מיל אסור מדאורייתא ומלקין  12-מיל אסור מדרבנן ומכין אותו מכת מרדות ומעבר ל 12ועד 

 אותו )בשונה משאר איסורי שבת שדינו בסקילה/כרת(.

 ב:-ודין של עיבור העיר כתב רבינו בפרק כח הלכות א'

אם היה בינו ובין המדינה שבעים אמה ושני --כל בית דירה שהוא יוצא מן המדינה  א
הרי זה מצטרף --שלישי אמה, שהוא צלע בית סאתיים המרובעת, או פחות מזה

ית דירה למדינה, ונחשב ממנה; וכשמודדין לה אלפיים אמה לכל רוח, מודדין חוץ מב
 זה.

היה בית זה קרוב למדינה בשבעים אמה, ובית שני קרוב לבית ראשון בשבעים אמה,   ב
הרי הכול כמדינה --ובית שלישי קרוב לשני בשבעים אמה, וכן עד מהלך כמה ימים

והוא שיהיה בית דירה זה, ארבע אמות   אחת; וכשמודדין, מודדין מחוץ לבית האחרון:
 על ארבע אמות או יתר.

 70-אמה של תחום שבת הינה מהבית האחרון, כל שלא רחוק יותר מ 2,000לומר, מדידת כ
 .2/3-אמות ו

 ודין של מדידת ריבוע העיר כתב רבינו בהלכה ג':

וכן בית הכנסת שיש בו בית דירה לחזנין, ובית עבודה זרה שיש בו בית דירה   ג
בהן בית דירה, ושלוש לכומרין, והאוצרות שיש בהן בית דירה, והגשר והקבר שיש 

מחיצות שאין עליהן תקרה ויש בהן ארבע אמות על ארבע אמות, והבורגנין, והבית 
הבנוי בים, ושתי מחיצות שיש עליהן תקרה, והמערה שיש בניין על פיה ויש בה בית 

ומאותו הבית כל אלו מצטרפין עימה, אם היו בתוך שבעים אמה ושיירים; --דירה
וט מתוח על פני כל המדינה, ומודדין חוץ לאותו החוט, אלפיים היוצא, רואין כאילו ח

 אמה.

אמות כאילו קו של העיר מתוח בקצה הבית האחרון מכל כיוון  2,000כלומר, מתחילין למדוד 
 אמות. 2,000באופן שמציירים ריבוע דמיוני בקצה הבתים האחרונים שממנו מודדים 

 ז':-דין ריבוע העיר מובא גם בהלכות ה'

אם יש ביניהן מאה וארבעים ואחת ושליש, כדי --היו שתי עיירות זו סמוכה לזו  ה
חושבין שתיהן כעיר --שיהיה שבעים אמה ושיירים לזו ושבעים אמה ושיירים לזו

היו   אחת; ונמצאת כל עיר מהן, מהלכת את כל העיר השנייה וחוצה לה אלפיים אמה.
כל אחד מן החיצונים, אלפיים אמה  אם יש בין האמצעי ובין--שלושה כפרים משולשין

או פחות מכאן, ובין השניים החיצונים, מאתיים שלוש ושמונים פחות שליש, כדי 
שיהיה בין כל אחד מהן ובין האמצעי כשתראה אותו כאילו הוא ביניהן, מאה אמה 

הרי שלושתן כמדינה אחת, ומודדין להם אלפיים אמה לכל --וארבעים ואחת ושליש
עיר שהוקפה ולבסוף ישבה, מודדין לה מישיבתה; ישבה ולבסוף   ושתן.רוח מחוץ לשל

 הוקפה, מודדין לה מחומותיה.

עיר שהייתה ארוכה או מרובעת, הואיל ויש לה ארבע זווייות שוות, מניחין אותה   ו
כמות שהיא, ומודדין לה אלפיים אמה לכל רוח מארבע רוחותיה; הייתה עגולה, עושין 
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ן אותה כאילו היא בתוך מרובע, ומודדין חוץ מצלעות אותו מרובע לה זווייות, ורואי
 שנמצא משתכר הזווייות.--אלפיים אמה לכל רוח

 

מרבעין אותה, ואחר כך מודדין --וכן אם הייתה משולשת, או שיש לה צלעות רבות  ז
חוץ למרובע אלפיים אמה לכל רוח; וכשהוא מרבעה, מרבעה כריבוע העולם, כדי שתהא 

  ממנה משוכה כנגד רוח מרוחות העולם, ומכוונת כנגדה. כל רוח

   רואין אותה כאילו היא כולה רחבה.--]ח[ הייתה רחבה מצד אחד, וקצרה מצד אחד 

 

אם יש בין שני ראשיה, פחות --הייתה עשויה כמין גם, או שהייתה עשויה כקשת
היתר והקשת  מודדין לה מן היתר, ורואין את כל הרוחב שבין--מארבעת אלפים אמה

 כאילו הוא מלא בתים;

 

 אין מודדין לה, אלא מן הקשת.--ואם היה בין שני ראשיה, ארבעת אלפים 

  

 


