
 
 

 
 

0642- Beitzah 37- Intent for a To Be Clarified Techum 

Generally, a Techum (boundary), refers to the distance that a person is allowed to walk on Shabbos or 

Yom Tov. In this session we learn that such a boundary applies to a person's belongings as well. In fact, if 

an item was owned by two people it would have the restrictions of both boundaries, such that the item 

would only be able to be taken in the overlap distance that is within 2,000 Amos of both owners. 

The Mishna presents a case where the owner hands an animal over to a shepherd on Yom Tov, and rules 

that the animal may only be taken within the Techum (boundary) of the owner. However, the Gemarah 

cites a case where the animal may be taken according to the Techum (boundary) of the shepherd. 

Additionally, based on the principle of Bereira (later clarification) the Talmud rules on the case of an 

animal which is divided on Yom Tov, and rules that in a  certain case the portions of meat may be taken 

according to the Techum (boundary) of the purchaser. 

  לז דף ביצה מסכת בבלי תלמוד

 המיוחדין כלים. הבעלים כרגלי אלו הרי - לרועה או לבנו בהמתו המוסר. הבעלים כרגלי - והכלים הבהמה. משנה

 יום מערב מחבירו כלי השואל. שהולכין כמקום אלו הרי - מיוחדין ושאין, כרגליו אלו הרי - שבבית האחין מן לאחד

 אלו הרי - לעיסתה ומלח ומים תבלין מחברתה ששאלה האשה וכן. המשאיל כרגלי - טוב ביום, השואל כרגלי - טוב

 . ממש בהם שאין מפני, במים פוטר יהודה רבי. שתיהן כרגלי

 

 מתניתין. גמרא

 על אף, טוב יום מערב מחברו בהמה הלוקח: אומר שאול אבא לה ואמרי, אומר דוסא רבי: דתניא. דוסא כרבי דלא

 אלא לו מסרה שלא פי על אף, לרועה בהמה והמוסר. הלוקח כרגלי היא הרי - טוב ביום אלא לו מסרה שלא פי

 .רועים בשני - כאן, אחד ברועה - כאן: קשיא ולא, דוסא רבי תימא אפילו! - הרועה כרגלי היא הרי - טוב ביום

 ברירה יש: אמר הושעיא רבי

 

  א עמוד לח דף ביצה מסכת בבלי תלמוד

. אושעיא כרבי הלכה: זוטרא מר דרש. ליה אית - בדרבנן אבל, בדאורייתא - ברירה אושעיא לרבי ליה לית וכי 

 .!העיר אותה כרגלי הוא הרי - רועה של שור, אדם כל כרגלי הוא הרי פטם של שור: שמואל אמר

 


