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 למותר לציין שאין לפסוק הלכה מסיכום זה



 לק"י

 כי ממך הכל, ומידך נתנו לך.
 

בעניותי אין בדברים  בחסדי שמים עליי זכיתי להיות מחובשי בית המדרש 'מרכז נרי'ה' בקרית מלאכי ת"ו. ויודע אני כי
אך ייעצוני כליותי לפרסם סיכום זה לזיכוי הרבים, אולי יהיה נופך לדכוותי וק"ו לגדולים ממני,  חידוש או תוספת שכתבתי

 הוא לעזר לרוצים לחזור על לימודם בדרך קצרה.

נמצא באבות  בצורה הכי מוחשיתוידוע שחז"ל האריכו להוכיח את מי שאינו חוזר על תלמודו, ואחד המקורות שביטאו זאת 
יושב אדם ששה  ?שנה ולשכחה בשתי שנים. כיצד יםהוא היה אומר יכול אדם ללמוד תורה בעשר"  בי נתן )פרק כ"ד(:דר

חדשים ואינו חוזר בה נמצא אומר על טמא טהור ועל טהור טמא. י"ב חודש ואינו חוזר בה נמצא מחליף חכמים זה בזה. י"ח 
ראשי פרקים. כ"ד חודש ואינו חוזר בה נמצא משכח ראשי מסכתותיו. ומתוך שאומר על  חודש ואינו חוזר בה נמצא משכח

טמא טהור ועל טהור טמא ומחליף חכמים זה בזה ומשכח ראשי פרקים וראשי מסכתותיו סוף שיושב ודומם. ועליו אמר 
ים וגדר אבנים נהרסה )משלי שלמה על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב והנה עלה כלו קמשונים כסו פניו חרול

 ".תלו של כרם מיד חרב כל הכרם כולוכ"ד ל' ול"א(. וכיון שנפל כו

האם אנו חוזרים על לימודנו? או שמא אנו  -ודברים אלו הם תוכחת מגולה בראש ובראשונה לי, ומתוך כך לשאר הלומדים
 .. נות( תצא תורהכי מציון )המבחן ברב -מקיימים את 'דרשת' הפסוק "כי מציון תצא תורה"

ופשוט וברור שללא חזרה מתוך סיכומי הלכות שעשה אדם לעצמו קשה עד מאד לחזור בכל שישה חודשים על כל לימודו של 
 , 'וקשיא למיגמר בעתיקא מחדתא'.חדש האדם, שמתוך כך לא יימצא לו זמן ללימוד

אים ראשי הסוגיות מהגמרא ראשונים ואחרונים עד יש לי תקוה, שעל ידי שינון מתוך סיכום זה בו נמצאולי על כן אמרתי 
כמה שהיה בידי הקל לתמצת ולבאר, אוכל לחזור בלנ"ד על הלכות אלו בתדירות גבוהה ואולי אזכה שהדברים ימצאו חן 

 בעיני חבריי וגם הם יפיקו תועלת מכך. וזה שכרי מכל עמלי.

ומשתדלת בצרכי הבית ובגידול ים באוהל תבורך, שטורחת , על שם נוות ביתי מנש''עירובי אביגלוקראתי שם סיכום זה 
. ובטוהר ליבה משתדלת לדחוף אותי להתעלות בלימוד, וגדולה הבטחה שהבטיחם הקב"ה נ"י ואלקנהמנב"ת  יסכה ילדינו

 לעבודתו יתברך, אמן. דור ישרים מבורךיהי רצון שנזכה להעמיד  לנשים יותר מן האנשים!

וגשמיות מעודי עד היום הזה,  שחיזקוני ברוחניות ואימי הורתי קלי רחל זאביאבישי  אבי מורי תודתי נתונה להוריי היקרים 
ולא חשכו ממני מאומה. תפילתי שאזכה להיות 'בן חכם ישמח אב', ואשמח אתכם שמחה אמיתית, בבריאות הנפש והגוף 

 לאורך ימים ושנים. עד בניית בית עולמים.

מנב"ת, שעודדוני וסייעו לי  כדי  אילנה עמרשליט"א ומרת  הרב משה עמר -כמו כן ברצוני להודות לחמי וחמותי היקרים
שאוכל לשבת וללמוד ברציפות בכולל. ישלם ה' שכרכם ותזכו לבריאות הנפש והגוף לאורך ימים ושנים. עד עמוד כהן לאורים 

 ותומים.

 ו אותי וכיוונושליט"א שלימדהרב אשר יעקב אבידן שליט"א, ראש כולל מרכז נריה, והרב אשר בנימיני תודה שלוחה למו"ר 
עד בוא ינון ואליה. ולכם בתלמידים ותזכו לבריות גופא ונהורא מעלייא.דיי. יהי רצון שבורא עולם ירבה גבאותי בלימו  

, שהגיה האיר והעיר בצורה ל טאובר' אילן יחזקאברכות יחולו על ראשו של האיי צורבא מרבנן, החברותא היקרה שלי, 
לח לו ולב"ב שפע ברכה והצלחה המיוחדת שלו כדי שסיכום זה יצא מלובן ומזורז לאור עולם. יהי רצון שבורא עולם יש

להגדיל תורה ולהאדירה. על התורה ועל העבודה בלא טרדה ונשקוד יחד  

מיודעי שמו ולעשות רצונו כרצונו בלבב שלם ובנפש חפצה, בצאתי את העיר אפרוש כפי אל ה' ואפיל תחינתי שיזכני להיות 
 -האהבה והיראה, עד אשר יזריח על עם קודש אורו של משיח, ונזכה להתגשמות דברי הנביא -ודהלהתעלות במדרגות העב

 'נחמו נחמו עמי'.

 נאום זעירא דמן חברייא

 אוראל בן אאמו"ר אבישי למשפחת זארב )זאבי(

 

'למקודשי, עריכת נר לבן ישי להעלות נר תמידונתת יד ושם בביתך '  

 לעילוי נשמות יקירינו

ז"ל מזל זאבי בת סאלם וסבתי ז"ל משה בן מוסא זארב סבי  

ז"ל חמו בת שמחה -מרסדס בן וסבתי ז"ל חמו בן אסתר-שמעון בן סבי  

ז"ל צביה עמר בת סאלםורעייתו  זצ"ל הרב יוסף בן סעיד עמרמו"ר   

ז"למסעודה ג'מיל בת מרים ורעייתו  סעיד בן יוסף ג'מילסב רעייתי   

אמן -חיים, עם שאר אחינו בית ישראלהצרור ברורה צשמתם נהא ת



 סיכום סימן שמה                        

 סעיף א:
ּיֹות ְלַשָבת -פסק מרן ע"פ הגמרא ַהָּיִחיד ת ; ְרשּואַאְרַבע ָרשֻׁ

)פי' ַרְך ָמל לֹא ַלח ְולֹא ָיֵבׁש ֶאָלא ֵבינֹוִני ְוַכְרְמִלית  ּוְרשּות ָהַרִבים
ֲהָכא ָנֵמי לֹא ְרׁשּות ַהָיִחיד ְלִפי ֶׁשֵאין לֹו ְמִחצֹות, ְולֹא ְרׁשּות ָהַרִבים 

 (ַרִש''יא, ֶׁשֵאינֹו ּדֹוֶמה ְלִדְגֵלי ִמְדָבר ְּדָלאו ְלִהלּוָכא ְּדַרִבים ֲעֵבדָ 
 ּוְמקֹום ְפטּור. 

 
 סעיף ב: 

ָקף ְמִחּצֹות -פסק מרן ע"פ הגמרא  בֵאיֶזה ְרשּות ַהָּיִחיד, ָמקֹום ַהמֻׁ
ד' ְטָפִחים ַעל ד' ְטָפִחים אֹו יֹוֵתר,  גְגבֹוהֹות ֲעָשָרה ְטָפִחים ְוֵיש בֹו

ְוֵכן ָחִריץ ָעֹמק ֲעָשָרה ְוָרָחב ַאְרָבָעה ַעל ַאְרָבָעה. ְוֵכן ֵתל ָגבֹוַה 
הגה: ֵיׁש אֹוְמִרים ְּדָבֵעיָנן ְבֵאלּו ְוָרָחב ַאְרָבָעה ַעל ַאְרָבָעה.  דֲעָשָרה

, ּוְכמֹו ֶׁשִיְתָבֵאר ְלַקָמן סי' שמ''ט ַאְרָבָעה ַעל ַאְרָבָעה ֵהן ַוֲאַלְכסֹוָנן
 (. ה)ַהָגהֹות ֲאֵשִרי ְותוס'

 
 סעיף ג:

בעי רבי יוחנן: כותל ברשות הרבים גבוה עשרה בגמרא )צט:( 
ואינו רחב ארבעה, ומוקף לכרמלית, ועשאו רשות היחיד. וזרק 

מקום  -ונח על גביו, מהו? מי אמרינן: כיון דאינו רחב ארבעה 
כמאן דמלי  -וא, או דילמא: כיון דעשאו רשות היחיד פטור ה
לעצמו  -קל וחומר, לאחרים עושה מחיצה  אמר עולא:דמיא. 

 לא כל שכן? 
ְכָתִלים ַהַמִקיִפים ְרשּות ַהָּיִחיד, ַעל ַגֵביֶהם ְרשּות  -ופסק מרן

 ַהָּיִחיד ֲאִפּלּו ֵאיָנם ְרָחִבים ד'. 
 

 סעיף ד: 
חֹוִרים ֶשְבָכְתֵלי ְרשּות ַהָּיִחיד ֶשְכַלֵפי  -פסק מרן ע"פ הגמרא

הגה: ְוִאם ֵהם ְכַלֵפי חּוץ ְוֵאיָנם , ֵהם ְרשּות ַהָּיִחיד. וְרשּות ַהָּיִחיד
עֹוְבִרים ְכַלֵפי ְפִנים, ִנּדֹוִנים ְלִפי ָגְבָהן ְוָרְחָבן, ְכמֹו ֶׁשִיְתָבֵאר סי' ֶזה 

  (.ָהַרְשָב''א ְוַהַמִגידם ָסִעיף י''ג )ב"י ְבׁשֵ 
 

 סעיף ה: 
אמר רב חסדא: נעץ קנה ברשות היחיד וזרק ונח על בגמרא )ז.( 

חייב, מפני שרשות היחיד עולה  -גביו, אפילו גבוה מאה אמה 
 עד לרקיע.
 ֲאִויר ְרשּות ַהָּיִחיד הּוא ְרשּות ַהָּיִחיד ַעד ָלָרִקיַע.  -ופסק מרן

 
 

                                                           
איסור הוצאה נלמד ממה שמשה רבנו אמר לישראל להפסיק  א

להוציא מרשותם )רה"י( למלאכת המשכן )רה"ר(. והולכת 
 ארבע אמות ברה"ר היא הלכה למשה מסיני. 

 4כדי שמקום יהיה רשות היחיד הוא צריך להיות מוקף  ב
. אך לדעת הרמב"ם והטורמחיצות ולחי לדעת  3מחיצות, או 

מחיצות כדי  3הרבה ראשונים מספיק שמקום יהיה מוקף 
שייחשב רשות היחיד מהתורה. )ומדרבנן לכו"ע צריך גם לחי( 

 ב"י ע"פ הרב המגיד.
צריך להיות בחלל שבין המחיצות ד"ט  לדעת הרי"ף והרמב"ם ג

המחיצות מצטרפות לשיעור  אך לדעת רש"י ורא"שעל ד"ט. 
יש לחלק בין מחיצות שראויות  והרמב"ןולדעת הרשב"א  ד"ט.

להניח על גביהן, שמצטרפות לשיעור, לבין מחיצות שלא ראויות 
 לכך שלא מצטרפות. 

שכל זה דוקא לעניין המחיצות עצמן, אך  וכתבו האחרונים
 , כל שאין בו ד"ט.כרשות היחידבחלל שביניהן לכו"ע אין דינו 

אמות, נחשב ואף אם הוא מתלקט לגובה עשרה תוך ארבע  ד
 משנ"ב.במקום גבהו רה"י. 

 דחו דעה זו מהלכה.  )לבוש, א"ר וגר"א(אך האחרונים  ה
ואפילו אם מפולשים גם לרה"ר, ואפילו אם אינם רחבים ד"ט  ו
שסוברים שצריך שיהיו רחבים(  רשב"א ומאירי, דלא כתוספות)

כתב שיש ראשונים שסוברים  והא"רואפילו נמוכים מי"ט. 
 .הגר"אים מי"ט דינם כחורי רה"ר. וכ"ד שאם הם נמוכ

 רמב"ם ורש"י. ז
ינו ככרמלית כי אין ואם עומד ברה"ר ואין בו י"ט, אין ד ח

, כי בטל לגבי הרשות שהוא אלא דינו כרה"ר ,כרמלית בכלים
. ואם הוא מחובר לקרקע, נחשב ככרמלית אף אם הנמצא ב

 משנ"ב.נמצא ברה"ר, מכיוון שאין עליו שם כלי כשהוא מחובר. 

 סעיף ו: 
בגמרא )ח.( נאמר שכלי שיש בו כדי לרבע ד"ט וגבוה י"ט שזרקו 

, שמכיוון שיש עליו זפטור. וביארו הראשונים -לרשות הרבים
 שם רה"י, נחשב כאילו זרק מרה"י לרה"י.

ֲאִפּלּו ְכִלי ְכגֹון ֵתָבה אֹו ִמְגָדל אֹו ַכֶּוֶרת, ִאם ֵיש בֹו ְלַרֵבַע  -ופסק מרן
 . חַאְרָבָעה ְוהּוא ָגבֹוַה ֲעָשָרה, ָהֵוי ְרשּות ַהָּיִחידַאְרָבָעה ַעל 

 
 סעיף ז: 

סרטיא ופלטיא גדולה,  -ואיזו היא רשות הרבים  בגמרא )ו.(
 .טומבואות המפולשין

אמר רב שמואל בר יהודה אמר רב אבא אמר  עוד בגמרא )צח.(
רב הונא אמר רב: המעביר ארבע אמות ברשות הרבים מקורה 

 פטור, לפי שאינו דומה לדגלי מדבר. -
נחלקו הראשונים האם כדי שמקום ייחשב רה"ר צריכים 

 -ריבוא 60שיעברו בו 
כן, לומדים זאת ממספרם של עם ישראל בעת  -ילרש"י וסיעתו
 .יאנסיעתם במדבר

 לא, תנאי זה לא הוזכר בגמרא. -יבלרמב"ם וסיעתו
ֵאיֶזה ְרשּות ָהַרִבים, ְרחֹובֹות ּוְשָוִקים ָהְרָחִבים ט''ז  -ופסק מרן

ְוֵאיָנם ְמֹקִרים ְוֵאין ָלֶהם חֹוָמה, ַוֲאִפּלּו ֵיש ָלֶהם חֹוָמה ִאם  יגַאָמה
 ְנעּולֹות ַבַלְיָלה )טּור( ְוֵאין ַּדְלתֹוָתיוֵהם ְמפָֻּׁלִשים ִמַשַער ְלַשַער 

ָהֵוי ְרשּות ָהַרִבים. ְוֵיש אֹוְמִרים ֶשָכל ֶשֵאין ִשִשים ִרבֹוא עֹוְבִרים 
 . טוֵאינֹו ְרשּות ָהַרִבים ידבֹו ְבָכל יֹום

 
 סעיף ח:

ְמבֹואֹות ָהְרָחִבים ט''ז ַאָמה   -הרשב"א והתוספותפסק מרן ע"פ 
ָבֶהם ט''ז ַאָמה, ֵיש אֹוְמִרים ֶשִאם  טזָתן ְוֵאיןּוִמְתַקְּצִרים ִבְקצָ 

 ָאְרָכן ְלֹאֶרְך ְרשּות ָהַרִבים ֲהֵרי ֵהם ְרשּות ָהַרִבים. 
 

 סעיף ט: 
ְמבֹואֹות ָהְרָחִבים י''ג ַאמֹות  -הר"י והרא"שפסק מרן ע"פ 

ּוְשֵני ָראֵשיֶהם ְמפָֻּׁלִשים ִלְרשּות ָהַרִבים ֶשהּוא ָרָחב  יזּוְשִליש
 . יחט''ז, ֵיש אֹוְמִרים ֶשהּוא ְרשּות ָהַרִבים

 
 סעיף י: 
אמר רבה בר שילא אמר רב חסדא: לבינה זקופה ח( -בגמרא )ז

פטור. אביי  -חייב, על גבה  -ברשות הרבים, וזרק וטח בפניה 
, דלא דרסי לה יטוהוא שגבוה שלשה ורבא דאמרי תרוייהו:

רבים. אבל היזמי והיגי, אף על גב דלא גביהי שלשה. וחייא בר 

בגמרא הביאו ברייתא שאומרת שאף המדבר נחשב רה"ר,  ט
ראל שרויים במדבר, כאן ש'כאן בזמן שי -וביישוב הדבר נאמר

, כשישראל היו שרויים במדבר הוא היה ופרש"יבזמן הזה'. 
  "פננו אין דרך הילוך במדבר. וכב רשות הרבים, אך בזמנחש

כתב שאף המדבר נחשב כרשות הרבים.  הרשב"א. אך הרמב"ם
 וצ"ע.

 תוספות, רא"ש, סמ"ג, סמ"ק, תרומה ורוקח. י
ולא מחשבים את הנשים, הטף והערב רב, מכיוון שלוקחים  יא

  תוספות.בחשבון רק את המספר שנכתב בפירוש. 
 , הגהו"מ, ר"ן וריב"ש.רמב"ן, רשב"א יב
שיעור זה נלמד בגמרא מרוחב מקום הילוך העגלות של משא  יג

 המשכן.
שם שישים ריבוא  מצוייםמלשון הראשונים נראה שאף אם  יד

 משנ"ב.נחשב רה"ר. 
לעניין הלכה נראה שדעת השו"ע להחמיר, וכך יעשה כל בעל  טו

 משנ"ב.נפש. אך אין בידינו למחות ביד הנוהגים להקל. 
שיש ט"ס בשו"ע, וצריך לומר שיש כאן שני  המשנ"בכתב  טז

א. מבואות הרחבים ט"ז אמה ומתקצרים בקצתם.  -דינים
ב. מבואות שאין רחבים ט"ז אמה )אף אם הם צרים  רשב"א.

 תוספות.ולא מחזיקים י"ג אמה(, אך מפולשים לאורך רה"ר. 
ומיירי  לבוש.מכיוון שאף בשיעור זה נוח תשמישם לרבים.  יז

שמפולש לאורך רה"ר, כבסעיף הקודם, או שמכיוון שרחב י"ג 
  משנ"ב.אמה נחשב רה"ר אף אם מפולש לרוחב רה"ר. 

כתב שבאופן פשוט סעיפים ח וט חולקים, אך יש  בביה"ל יח
 מהאחרונים שביארו שהם לא חולקים. עיי"ש.

דפחות משלושה כלבוד דמי, ואי אפשר לרה"ר שתילקט  יט
 במלקט.



רב אמר: אפילו היזמי והיגי, אבל צואה לא. ורב אשי אמר: 
 אפילו צואה.

אמר רבה דבי רב שילא, כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן: אין 
 הוא.ואם לאו, מקום פטור  -כרמלית פחותה מארבעה. ופרש"י

אמר עולא: עמוד תשעה ברשות הרבים ורבים מכתפין עליו, 
מדרס  -חייב. מאי טעמא? פחות משלשה  -וזרק ונח על גביו 

לא מדרס דרסי ליה ולא  -דרסי ליה רבים, משלשה ועד תשעה 
 .כודאי מכתפין עילויה -כתופי מכתפי, תשעה 

 נחלקו הראשונים בעניין רוחב העמוד העומד ברשות הרבים:
 אפילו אם העמוד לא רחב ד"ט. -לדעת רש"י, רמב"ם ורא"ש

 דוקא אם העמוד רחב ד"ט נחשב רה"ר. אך לדעת הראב"ד
, או )ראב"ד(כמו כן נחלקו האם צריך שרבים יכתפו עליו בפועל 

 .כא)רשב"א(שמספיק שיש אפשרות לכתף עליו 
עוד נחלקו בביאור דברי עולא, האם עמוד בגובה ט' טפחים 

או שבא רק לאפוקי פחות מט' ויותר מי'  ב"ם(,)רמבצמצום 
 )רא"ש וטור(.

ָכל ָדָבר ֶשהּוא ִבְרשּות ָהַרִבים ִאם ֵאינֹו ָגבֹוַה ְשֹלָשה  -ופסק מרן
ְטָפִחים, ֲאִפּלּו ֵהם קֹוִצים אֹו צֹוָאה ֶשֵאין ַרִבים דֹוְרִסין ֲעֵליֶהם, 

ַרִבים; ְוִאם הּוא ָגבֹוַה ָשֹלש, ֲחשּוִבים ְכַקְרַקע ְוָהֵוי ְרשּות הָ 
ּוִמָשֹלש ַעד ִתְשָעה ְולֹא ִתְשָעה ַבְכָלל ִאם הּוא ָרָחב ַאְרַבע ַעל 
ַאְרַבע, ָהֵוי ַכְרְמִלית; ְוִאם ֵאינֹו ָרָחב ַאְרַבע ַעל ַאְרַבע, ָהֵוי ְמקֹום 

ְמָצִמ  ים ְוַרִבים ְמַכְתִפים ְפטּור; ְוִאם הּוא ָגבֹוַה ט' ְטָפִחים ְמצֻׁ
 ְוֵיש ִמי ֶשאֹוֵמרָעָליו, ָהֵוי ְרשּות ָהַרִבים ֲאִפּלּו ֵאינֹו ָרָחב ַאְרָבָעה; 

ְדהּוא ַהִדין ְלָגבֹוַה ִמִתְשָעה ְוַעד ֲעָשָרה ְוַרִבים ְמַכְתִפים ָעָליו, ָהֵוי 
ֵמֲעָשָרה ּוְלַמְעָלה, ִאם ְרשּות ָהַרִבים ֲאִפּלּו ֵאינֹו ָרָחב ַאְרָבָעה; ּו

הּוא ָרָחב ַאְרָבָעה ָהֵוי ְרשּות ַהָּיִחיד; ְוִאם ָלאו, ָהֵוי ְמקֹום ְפטּור 
 . כבֲאִפּלּו ִאם ֵיש בֹו ָמקֹום ְכֵדי ָלֹחק ְלַהְשִלימֹו ְלַאְרָבָעה

 
 סעיף יא:

)האם גומא אמר ליה אביי לרב יוסף: גומא מאי  בגמרא )ח.(
? אמר ליה: וכן (רש"יהעמוקה ט' טפחים נחשבת כרה"ר. 

בגומא. רבא אמר: בגומא לא. מאי טעמא? תשמיש על ידי 
 הדחק לא שמיה תשמיש.

ָקה  -הרא"שופסק מרן ע"פ  גּוָמא ִבִרשּות ָהַרִבים ִאם ֵאיָנה ֲעמֻׁ
ִאם ְרָחָבה ַאְרָבָעה ָשֹלש ָהֵוי ְרשּות ָהַרִבים. ִמָשֹלש ַעד ֲעָשָרה, 

ָקה  ָהֵוי ַכְרְמִלית; ְוִאם ָלאו, ָהֵוי ְמקֹום ְפטּור; ְוִאם ִהיא ֲעמֻׁ
 , ָהֵוי ְרשּות ַהָּיִחיד ְוהּוא ֶשְתֵהא ְרָחָבה ַאְרָבָעה. כגֲעָשָרה

 
 סעיף יב: 

כזורק  -למעלה מי' -הזורק ארבע אמות בכותל -בגמרא )ק.(
 באויר. 

ת ָהַרִבים ֵאיָנה תֹוֶפֶסת ֶאָּלא ַעד ֲעָשָרה, ֲאָבל ְרשּו -ופסק מרן
 ְלַמְעָלה ֵמֲעָשָרה ָהֵוי ְמקֹום ְפטּור. 

                                                           
 י תשמיש לרבים נחשב כמו רה"ר.וכיוון דהו כ

י"א שהוא כראב"ד וי"א  -נחלקו האחרונים בהבנת הרמב"ם כא
 כרשב"א.

כרבנן שחלקו על ר"מ שסובר 'חוקקים להשלים'. וכ"פ  כב
 הרמב"ם.

ואפילו מלאה מים, או דבר שאפשר לראות דרכו את הדפנות.  כג
אך אם מליאה פירות, אין היא נחשבת רה"י, כי אין המחיצות 

כרות. אך נחשבת כרמלית כי אפשר ליטול את הפירות משם. ני
, דוקא פירות טבל מבטלים את המחיצות. ולדעת הרשב"א

 משנ"ב.
 רי"ף, רמב"ם, רש"י ורא"ש. כד
היינו אם הם גבוהים יו"ד טפחים ורחב ד' הוי רה"י ואם אינם  כה

הוי מקום  ם לאחב ד' הוי כרמלית ואורבגבוהים י"ט אז אם הם 
 משנ"ב.פטור. 

ואע"פ שמהשו"ע משמע כרמב"ם, הרבה אחרונים פסקו  כו
 משנ"ב.כרא"ש. 

ואף על גב שמים לא מבטלים מחיצות י"ל דכל חריץ שאינו  כז
 ]מג"א[משופע כדי שיתלקט גבוה י"ט מתוך ד"א לא הוי רה"י 

תירץ שמשום שהמחיצות רחוקות זו מזו מאוד אינן  והמאירי
. ]ולמרות שבנהר יש בדר"כ מצטרפות לעשות מה שביניהן רה"י

שתי מחיצות קרובות, שתי המחיצות הנוספות רחוקות זו מזו[. 
ואם היה רקק מים בר"ה ור"ה מהלכת בו אם אינה עמוקה 
עשרה טפחים אף על פי שאינה רחבה ד' טפחים ועי"ז רוב 

 סעיף יג:
בגמרא )ז:( נחלקו אביי ורבא האם חורי רה"ר כרה"ר או לא. 

כרבא, שאינם כרה"ר, אלא נידונים לפי  כדופסקו הראשונים
 .כהמידותיהם

ם הגבוהים מג"ט, שאל"כ שכל הנידון הוא בחורי הר"ןוכתב 
 דינם כר"ה.
חֹוִרים ֶשַבְכָתִלים ְכַלֵפי ְרשּות ָהַרִבים, ִאם ֵהם  -ופסק מרן

ְגבֹוִהים ְלַמְעָלה ִמְשֹלָשה, ֵאיָנם ִכְרשּות ָהַרִבים, ֶאָּלא ִנדֹוִנים ְלִפי 
 ִמדֹוֵתיֶהם. 

 
 סעיף יד:

)של : בין העמודין ןאמר רבי יוחנכי אתא רב דימי  -בגמרא )ז.(
נידון ככרמלית. מאי ( רש"יהשוק, שמניחים עליהם סחורה. 

 רבים, כיון דלא מסתגי להו בהדיא אף על גב דדרסי בה -טעמא 
: איצטבא אמר רב יהודהככרמלית דמיא. אמר רבי זירא  -

 -נידון ככרמלית. למאן דאמר בין העמודים  -שלפני העמודים 
, למאן דאמר איצטבא, איצטבא הוא דלא ניחא כל שכן איצטבא

לא.  -תשמישתיה, אבל בין העמודים דניחא תשמישתיה 
 -לישנא אחרינא: אבל בין העמודים, דזימנין דדרסי ליה רבים 

 כרשות הרבים דמיא.
  -כונחלקו הראשונים כמי פוסקים בסוגייתנו

 הלכה כרבי יוחנן. ולרא"ש ורשב"איהודה.  הלכה כרבלרמב"ם 
ֵאיזֹו ִהיא ַכְרְמִלית, ָמקֹום ֶשֵאין  -סק מרן ע"פ המבואר בגמראופ

ֵפרּוׁש )ְוִאְצְטָוִנית ְוִאְצַטָבא  כחּוִבְקָעה כזִהּלּוְך ָלַרִבים ְכגֹון ָים
ָמקֹום ֶׁשִלְפֵני ַהֲחנּויֹות ֶׁשיֹוְׁשִבים ָׁשם ַהסֹוֲחִרים,  ִאְצְטָוִנית
ֶשִּלְפֵני ָהַעמּוִדים  ֶׁשַמִניִחין ָעָליו ְפַרְקַמְטָיא(הּוא ָמקֹום  ְוִאְצַטָבא

ִבְרשּות ָהַרִבים, ְוִהיא ְרָחָבה ַאְרָבָעה ְוָגבֹוַה ִמְשֹלָשה ְוַעד ֲעָשָרה, 
ְמבֹואֹות ֶׁשֵיׁש ָלֶהן ָׁשֹלׁש  כטְכגֹוןְוֶקֶרן ָזִוית ַהְסמּוָכה ִלְרשּות ָהַרִבים 

)טּור(, ּוְרשּות ָהַרִבים ָלֶהם ֶלִחי אֹו קֹוָרה ָבְרִביִעית ְמִחּצֹות ְוֵאין 
ֶשִהיא ְמֹקָרה, ְוֵתל ֶשֵּיש בֹו ַאְרַבע ַעל ַאְרַבע ְוֵאינֹו ָגבֹוַה ֲעָשָרה, 

 ְוֵכן ָחִריץ ֶשהּוא ַאְרָבָעה ַעל ַאְרָבָעה ְוֵאינֹו ָעֹמק ֲעָשָרה. 
 

 סעיף טו:
ַבִית ֶשֵאין תֹוכֹו ֲעָשָרה, ְוֵקרּויֹו  -(פסק מרן ע"פ הגמרא )ז:

ַמְשִלימֹו ַלֲעָשָרה, ֵיש בֹו ַאְרַבע ַעל ַאְרַבע, תֹוכֹו ַכְרְמִלית ְוַעל ַגבֹו 
 לְרשּות ַהָּיִחיד. ְוִאם חֹוֵקק בֹו ַאְרַבע ַעל ַאְרַבע, ֲאִפּלּו ְבֶאְמַצע ָרחֹוק

 ֹו ְרשּות ַהָּיִחיד. ִמן ַהְכָתִלים, ַנֲעָשה כֻּׁל
 

 סעיף טז:
ַגג ַהבֹוֵלט ַעל ְמִחּצֹות ַהַבִית ְבִעְנָין ֶשֵאין  -פסק מרן ע"פ הרא"ש

, ָהֵוי ַכְרְמִלית ַוֲאִפּלּו הּוא לאְמִחּצֹות ַהַבִית ִנָכרֹות ְלעֹוֵמד ַעל ַהַגג

 וברש"ימדלגין עליה ואין מהלכין בתוכה אעפ"כ הוי ר"ה, 
א"כ הרבה בני אדם עוברים משמע קצת דלא הוי ר"ה אלא 

בתוכה. ואם הרקק עמוקה י' ורחבה ד"ט הוי כרמלית כמו ים 
דמסתפק לומר דרק לחומרא הוי  ]רמב"ם[ ועיין בפמ"ג

ככרמלית שלא להוציא מתוכה לרה"י אבל מן התורה רה"י הוא. 
 משנ"ב.

 רש"י.מקום שיש בו הרבה שדות, ואינו מוקף.  כח
א. כגון שהכניס הבית לתוכו  -כתב עוד שני ביאורים רש"י כט

ת שפניו עומדות באלכסון שזוית והניח מקרקעו לר"ה. ב. בי
סמוכה לר"ה והשנית משוכה מר"ה לפנים וזוית הבולטת  תאח

מעכבת את הרבים מלכנס להדיא בתוך כניסה של זוית אחרת. 
 משנ"ב.

ריך , וביאר שאין זה דומה לסוכה, ששם צהרא"שכ"כ  ל
שהמחיצות יהיו סמוכות לסכך, כי ברה"י צריך שהמחיצות 
ישמרו את הנמצא בתוכן, והחלק הנוסף שבין החקק למחיצות 

משמע שצריך שהמחיצות  הרא"שהוא כחורי רה"י. )מלשונו של 
יהיו גבוהות מבחוץ י"ט, אע"פ שבפנים אין י"ט, אך אם גם 

הוא סמוך ממדידה חיצונית אין י"ט, אין החקק מצטרף אא"כ 
נראה  הר"ןהסתפק בזה, מכיון שמדברי  והא"רג"ט לדפנות. 

 שאין חילוק בזה.(
שאם הגג היה מסתיים בשווה עם כתלי הבית, היינו אומרים  לא

 ורש"י.גוד אסיק, והוי רה"י. כך משמע מהגמרא 



; ְוִאם ַחּלֹון ָפתּוַח לֹו ִמן ַהַבִית ָהֵוי ִכְרשּות לבָגבֹוַה ְוָרָחב ַהְרֵבה
ַהָּיִחיד. ְוֵכן ִזיִזין ַהבֹוְלִטים ִמן ַהֹכֶתל ְוֵיש ָבֶהם ד' ַעל ד', ָהֵוי 

 . לגַכְרְמִלית ֶאָּלא ִאם ֵכן ַחּלֹון ַהַבִית ָפתּוַח ָלֶהם
 

 סעיף יז:
 -א דאמרי תרוויהואביי בר אבין ורבי חנינבגמרא עירובין )פז.( 
 אין חורים לכרמלית.

ֹחֵרי ַכְרְמִלית ֵאיָנם  -הרא"ש והרב המגידפסק מרן ע"פ 
 ְכַכְרְמִלית, ֶאָּלא ֵהם ִנדֹוִנים ְלִפי ָגְבָהם ְוָרְחָבם. 

 
 סעיף יח:

כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן: אין כרמלית  -בגמרא )ז.(
 עשרה.פחותה מארבעה. ואמר רב ששת: ותופסת עד 

נחלקו הראשונים בדין עמוד שאינו גבוה י' ואינו רחב ד' העומד 
 -בכרמלית

דינו כמקום פטור. שאל"כ יהיה חומר  לרש"י ורשב"א
 בכרמלית יותר מרה"ר, שברה"ר, עמוד זה ייחשב מקו"פ.

 לדדינו ככרמלית, שמצא מין את מינו אך לרמב"ם והגהו"מ
 וניעור.

איתמר: ספינה, רב הונא אמר: מוציאין  -עוד בגמרא )ק:(
)כי מודדים י"ט מקרקעית הים, הימנה זיז כל שהוא, וממלא 

רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי:  והזיז הוא רק משום היכר(.
)שמודדים משפת המים, ואם לא עושה מקום ארבעה וממלא 

  יעשה מחיצות, הרי הוא מכניס מכרמלית לרה"י(.
ְרְמִלית ֶשּלֹא ְיֵהא ָפחֹות ֵמַאְרָבָעה ַעל ַאְרָבָעה ָגֵדר כַ  -ופסק מרן

ְוֵאיָנה תֹוֶפֶסת ֶאָּלא ַעד ֲעָשָרה, ּוְלַמְעָלה ֵמֲעָשָרה ָהֵוי ְמקֹום ְפטּור, 
ְוַיִמים ּוְנָחִלים ִמַמָּיא ַמְשִחיָנן ִהְלָכְך ַהּנֹוֵטל ֵמֶהם ֵמַעל ְפֵני ַהַמִים 

יר, ָהֵוי ַכְרְמִלית; ְלַמְעָלה ֵמֲעָשָרה ָבֲאִויר, ָהֵוי ַעד ֲעָשָרה ָבֲאוִ 
הגה: בֹור ָהעֹוֵמד ְבַכְרְמִלית ֲאִפלּו ָעֹמק ֵמָאה ַאָמה ְמקֹום ְפטּור. 

ָהֵוי ַכְרְמִלית, ֶאָלא ִאם ֵכן הּוא ָרָחב ַאְרָבָעה ַעל ַאְרָבָעה, ְּדֵאין 
  ֶׁשִנְתָבֵאר ְבָסמּוְך. ְמקֹום ְפטּור ְבַכְרְמִלית, ְכמֹו

 
 סעיף יט:

ִמקֹום ְפטּור הּוא ָמקֹום ֶשֵאין בֹו ד' ַעל  -הרמב"םפסק מרן ע"פ 
ּוְלַמְעָלה ַעד ָלָרִקיַע; אֹו ָחִריץ ֶשֵאין בֹו ד' ַעל  להד', ְוָגבֹוַה ִמְשֹלָשה

ת ִמְשֹלָשה ּוְלַמְעָלה ד' ְוָעֹמק יֹוֵתר ִמְשֹלָשה. ְוֵכן ַהְמִחּצֹות ַהְגבֹוהֹו
 ְוֵאין ֵביֵניֶהם ַאְרָבָעה ַעל ַאְרָבָעה. 

הגה: ְוָכל ֶזה ַּדְוָקא ְבעֹוֵמד ִבְרׁשּות ָהַרִבים, ֲאָבל ְבַכְרְמִלית 
)ר''ן ְוַהָגהֹות ַאְמִריָנן: ָמָצא ִמין ֶאת ִמינֹו ְוֵנעֹור, ְוִדינֹו ְכַכְרְמִלית 

 ַרְמַב''ם(.  ְבֵׁשםּוֵבית יֹוֵסף מיימוני 
ְואֹוְמִרים ְּדֵאין ִחלּוק ֵבין ְרׁשּות ָהַרִבים ְלַכְרְמִלית  לוְוֵיׁש חֹוְלִקים

ֲאָבל ִאם עֹוֵמד ִבְרׁשּות ַהָיִחיד ְלֻכֵלי  ַרְשָב''א(, ומ''מ ְבֵׁשם)ַרִש''י 
 (.לז)ֵבית יֹוֵסףָעְלָמא ִּדינֹו ִכְרׁשּות ַהָיִחיד 

 
 
 
 
 
 

                                                           
. ואין לומר שהוי מקום פטור, כי לא מצאנו מקו"פ שרחב ד"ט לב

ומה שנאמר בגמרא 'אין כרמלית למעלה מעשרה', היינו דוקא 
. והאחרונים רא"שכאשר מודדים מתחתית הכרמלית. 

מפקפקים באיסור זה )וכן בדין הזיזים(, ולשיטתם הוי מקום 
  משנ"ב.פטור מכיוון שגבוה י"ט מרה"ר. 

ואע"ג שבירושלמי משמע שזיזין, אף אם רחבים ד"ט, נחשבים  לג
)ונראה שמירושלמי זה  רא"ש.לי לא משמע כך. כמקו"פ, בבב

 חילם של הפוסקים החולקים על הרא"ש(
שהרי אף כרמלית נחשב כמקו"פ מהתורה, ורק חכמים  לד

החמירו לדונה כמקום האסור. ולכן כשהיא נסמכת למקו"פ, דין 
 המקו"פ ככרמלית.

 ר"ן ורא"ש.כתא הוא. ימשפחות מג"ט כארעא ס לה
רות כדעה הראשונה. ומכיוון שלדעת והאחרונים נוטים להו לו

, הלכה כדעה השניה, נראה שבמקום הדחק יש המאירי ורי"ו
 ביה"ל.להקל. 

כתב שעמוד גבוה י"ט ורחב ד"ט ברה"ר )שדינו  הרמב"ם לז
כרה"י(, שנעץ בצידו יתד, מכיוון שמשתמשים ביתד לתלות 

 סיכום סימן שמו                 
 :אסעיף 

ום שאין בו כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן: מק בגמרא )ח:(
מותר לבני רשות היחיד ולבני  -ארבעה על ארבעה טפחים

. אמר מר ובלבד לחרשות הרבים לכתף עליו, ובלבד שלא יחליפו
שלא יטול מבעל הבית ונותן לעני, מעני ונותן לבעל הבית, ואם 

 שלשתן פטורין. -ל ונתן נט
לפלטיא  )רה"י( תנו רבנן: המוציא מחנות ו(-עוד בגמרא )ה

)שמהלך  חייב, ובן עזאי פוטר - (לט)כרמלית דרך סטיו)רה"ר( 
 ומודה בן עזאי בזורק.  -... אר"יכעומד דמי(

 כת"ק. מופסקו הראשונים
בגמרא עירובין )פז.( נאמר כי אמת המים שעוברת מאחורי 

להעביר ממנה מים לבתים. ומכיוון שא"א לומר  בתים, ניתן
שהכוונה שמותר להוציא מכרמלית לרה"י, תירצה הגמרא שני 

 תירוצים:
א. מדובר במצב שבין הכרמלית לבתים, ישנו שרטון קטן שהוא 
מקו"פ, ולכן מותר להעביר מכרמלית אליו, וממנו לרה"י. ואין 

מקו"פ, להקשות מהגמרא שאוסרת להחליף בין רשויות דרך 
מכיוון ששם דובר בהוצאה האסורה מהתורה. וכאן מדובר 

 .מאבהוצאה שנעשית במקום שבו אסור מדרבנן להעביר
ב. רבינא תירץ שבמקרה זה דובר שעשה איזשהו מחסום במים, 

 כך שאין הם נחשבים כרמלית.
 ונחלקו הראשונים כמי פוסקים:

אין חילוק בין רשויות  -רז"ה, ראב"ד, רא"ש ורשב"א
 אורייתא לדרבנן. )כתירוץ רבינא(ד

 . מבברשויות דרבנן, ניתן להעביר דרך מקו"פ -רי"ף ורמב"ם
ִמן ַהתֹוָרה ֵאינֹו ַחָּיב ֶאָּלא ְבמֹוִציא, ּוַמְכִניס, ְוזֹוֵרק,  -ופסק מרן

ּומֹוִשיט ֵמְרשּות ַהָּיִחיד ִלְרשּות ָהַרִבים אֹו ֵמְרשּות ָהַרִבים 
ד; ַוֲחָכִמים ָאְסרּו ִמַכְרְמִלית ִלְרשּות ַהָּיִחיד אֹו ִלְרשּות ַהָּיִחי

ָתר  ִלְרשּות ָהַרִבים, אֹו ֵמֶהם ְלַכְרְמִלית; ֲאָבל ְמקֹום ְפטּור, מֻׁ
ְלהֹוִציא ּוְלַהְכִניס ִמֶמּנּו ִלְרשּות ַהָּיִחיד ְוִלְרשּות ָהַרִבים, ּוֵמֶהם 

ָּיִחיד ּומֹוִציא, אֹו ַמְכִניס אֹו מֹוִשיט ְלתֹוכֹו. ֲאָבל ָהעֹוֵמד ִבְרשּות הַ 
ְוזֹוֵרק, ִלְרשּות ָהַרִבים ֶדֶרְך ְמקֹום ְפטּור אֹו ִאיְפָכא, ַחָּיב. ְוֵכן לֹא 
ַיֲעֹמד ָאָדם ַעל ְמקֹום ְפטּור ְוִיַקח ֵחֶפץ ִמַּיד ִמי ֶשעֹוֵמד ִבְרשּות 

 שּות ַהָּיִחיד, אֹו ִאיְפָכא. ָהַרִבים ְוִיְתֶנּנּו ְלִמי ֶשעֹוֵמד ִבְר 
ּיֹות ְדַרָבָנן, ֵיש אֹוְסִרים ְוֵיש  ּוְלַהֲחִליף ֶדֶרְך ְמקֹום ְפטּור ְבָרשֻׁ

  ְוע''ל ִסיָמן שע''ב ָסִעיף ו'.ַמִתיִרים 
 

  :בסעיף 
ֶאָּלא ְבַמֲעִביר ד' ַאמֹות  ִמן ַהתֹוָרה ֵאין ַחָּיב -פסק מרן ע"פ הגמרא

 ִבְרשּות ָהַרִבים; ַוֲחָכִמים ָאְסרּו ְלַהֲעִביר ַאְרַבע ַאמֹות ְבַכְרְמִלית. 
ָתר ְלַטְלֵטל ִמּזֹו ְלזֹו תֹוְך  ְוָים ּוִבְקָעה, ְתֵרי ַגְוֵני ַכְרְמִלית ִניְנהּו ּומֻׁ

  )מרדכי וטור( ַאְרַבע ַאמֹות.
 

  :גסעיף 
הן אמרו והן אמרו. הן  -אמר רב אשי עירובין )סז:( בגמרא

אמרו: קרפף יתר מבית סאתים שלא הוקף לדירה אין מטלטלין 

עליה דברים, היתד ממעטת את גובה העמוד, ומודדים ממנה 
ה, ואם אין י"ט למעלה ממנה נידונת ככרמלית. וכתב כלפי מעל

   . ב"י.שהמפרשים חלוקים עליו המ"מ
מכיוון שיש בכך זלזול באיסור הוצאה בשבת, וגוזרים שמא  לח

 רש"י.יבוא להוציא ישירות מרה"י לרה"ר. 
 ב"י.וה"ה מקו"פ.  לט
נחלקו, שכן  הרי"ףובדעת רמב"ם, רבנו יונה, רא"ש ור"ן.  מ

 מכך שהביא את דברי רבי יוחנן משמע שפסק כבן עזאי. 
כאשר אדם מעביר מרה"י לרה"ר דרך מקו"פ, יש  -כלומר מא

חשש שיבוא להוציא ישירות ללא מעבר במקו"פ, ויבוא לידי 
איסור תורה, ולכן גזרו חכמים. אך כאשר מדובר במעבר בין 

שני אין איסור כרמלית לרה"י, שגם אם יוציא ישירות מאחד ל
 משנ"ב.דאורייתא, לא גזרו רבנן גזירה לגזירה. ע"פ 

סייג היתר זה ואמר, שכאשר המקו"פ נמצא  ורבינו יהונתן מב
"י, ויהיה אסור להעביר דרכו מרה"י הברה"י, הוא נחשב כר

 לרה"י, כדין שני חצירות שלא עירבו.



בו אלא בארבע אמות, והן אמרו: אין מטלטלין מרשות היחיד 
 לכרמלית. 

אסרי רבנן לטלטולי, לא  -בית סאתים דשרי לטלטולי בכוליה 
רשות היחיד גמורה מן הים לתוכו ולא מתוכו לים. מאי טעמא? 

 היא. 
שרו רבנן לטלטולי  -ם דאסור לטלטולי בכוליהיתר מבית סאתי

דלמא אמרי רשות  -מתוכו לים ומן הים לתוכו. מאי טעמא 
 -)כלומר היחיד גמורה היא, ואתי לטלטולי בכוליה. ומאי שנא

למה העדיפו להתיר טלטול מכרמלית לכרמלית, ולאסור טלטול 
לא  -, מתוכו לים ומן הים לתוכו מגשכיח -תוכו  ?ד"א בכרמלית(

 .מדוכ"פ הראשונים שכיח.
 )פי' ָמקֹום ֶׁשֻמָקף ְמִחצֹות ְבלֹא ֵקרּוי ְכמֹו ָחֵצר(ַקְרָפף  -ופסק מרן

ַקף ְלִדיָרה ָאְסרּו ֲחָכִמים ְלַטְלֵטל בֹו  יֹוֵתר ִמֵבית ְסָאַתִים ֶשּלֹא הֻׁ
ָתר ְלהֹוִציא ִמֶמּנּו ְלַכְרְמִלית ַאֵחר, מהֶאָּלא תֹוְך ַאְרַבע ַאמֹות , ּומֻׁ

 ְכגֹון ִבְקָעה ָהעֹוֶבֶרת ְלָפָניו. 
הגה: ְוָלֵכן ֻמָתר ִלַקח ַמְפֵתַח ִמַכְרְמִלית ֶׁשִלְפֵני ִגָנה ִלְפֹתַח ְוִלְנֹעל 

ם ַאְסֻקָפה ּוִבְלַבד ֶׁשלֹא ְיֵהא ֵביֵניהֶ (, מו)טּורּוְלַהֲחִזיר ַהַמְפֵתַח ֵאָליו 
ֶׁשִהיא ְרׁשּות ַהָיִחיד, ְכגֹון ֶׁשִהיא ָגבֹוַה ֲעָשָרה ּוְרָחָבה ַאְרָבָעה, אֹו 
ֶׁשֵיׁש ָלה ְׁשֵני ְמִחּצֹות ִמן ַהְּצָדִדין ֶׁשֵהם ְרָחִבים ַאְרַבע ּוַמְׁשקֹוף ָעֶליָה 

ֵאיָנה ָגבֹוַה ֲעָשָרה. ְרָחָבה ַאְרַבע, ְּדָאז ָהֵוי ְרׁשּות ַהָיִחיד ַאף ַעל ִפי ׁשֶ 
ָאסּור ְלַהְכִניס ֵמַאְסֻקָפה ִלְרׁשּות ַהָיִחיד אֹו ִאיְפָכא,  מזִמיהּו

ְּדַחְייִׁשיָנן ֶׁשָמא לֹא ִיְהֶיה ַהִתְקָרה ַאְרַבע, ְוָאז ִאם ֵאין ָהַאְסֻקָפה 
בֹוַה ָׁשֹלׁש, ֵמַאַחר ָגבֹוַה ָׁשֹלׁש ֵיׁש ָלה ַהִּדין ֶׁשְלָפֶניָה; ַוֲאִפלּו ִאם גָ 

ֶׁשָכל ָרֻׁשיֹות ֶׁשָלנּו ֵהם ַכְרְמִלית ַאְמִריָנן ָמָצא ִמין ֶאת ִמינֹו ְוֵנעֹור, 
ְכמֹו ֶׁשִנְתָבֵאר ִסיָמן שמ''ה. ְוֵכן ִאם ַהִתְקָרה ְרָחָבה ַהְרֵבה ְוֵאין ָלה 

יָה. ְוֵכן ַבַגִגין ֶׁשָלנּו ְמִחּצֹות ִמן ַהְּצָדִדים, ִּדיָנה ָכְרׁשּות ֶׁשְלָפנֶ 
 )ַהָגהֹות ָמְרְדַכי(.  מחַהבֹוְלִטין ִלְפֵני ַהָבִתים, ִּדיָנם ָכְרׁשּות ֶׁשִלְפֵניֶהם
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ִמן ַהתֹוָרה ֵאינֹו ַחָּיב ֶאָּלא  -פסק מרן ע"פ הגמרא בריש שבת
ֵמְרשּות ַהָּיִחיד ּוַמִּניחֹו ִבְרשּות ָהַרִבים, אֹו  מטְכֶשעֹוֵקר ֵחֶפץ

ִאיְפָכא, ֲאָבל ָפַשט ָידֹו ְלָפִנים, ְוֵחֶפץ ְבָידֹו, ּוְנָטלֹו ֲחֵברֹו ָהעֹוֵמד 
ַלחּוץ ְוֵחֶפץ ְבָידֹו ּוְנָטלֹו ֲחֵברֹו ָהעֹוֵמד ַבחּוץ,  ְפִנים, אֹו ֶשָפַשט ָידֹובִ 

 ֲאָבל ָאסּור ַלֲעשֹות ֵכן ִהִּניַח, ְשֵניֶהם ְפטּוִרים ֶשֶּזה ָעַקר ְוֶזה

                                                           
 ויבואו להחליפו ברה"ר ולטלטל בה ד"א. מג
נראה שלא התירו  הרמב"ם, שמדברי גידהרב המואף שכתב  מד

שלא נראה  הב"יטלטול מכרמלית לכרמלית אלא בים, כתב 
 דיוק זה, והרמב"ם נקט לישנא דגמרא.

 שמפאת גודלו, חששו שמא יבואו להחליפו ברה"ר. מה
 ר"ת, מרדכי, הגהו"מ ורשב"א. בשם התוספות והרא"שוכ"פ  מו
  משנ"ב.העומדת בין רה"ר לרה"י.  מכאן דן באיסקופא מז
בענין הבית שיש לפניו לצד הרחוב גג בולט לרחוב   -הט"זכתב   מח

הרבה טועים לומר תקרה הבולט לרחוב יורד וסותם והוי כאלו 
בנוי עד למטה בארץ ומכאן משמע להדיא דדרך שתחת הגג 
כרשות שלפניהם. ומה תיקונם שאם יש לבליטת הגג עמודים 

עמיד מכוון כנגדם גם קנים לצד הבתים ויהיה להגג לצד הרחוב י
שעליהם דין צורת הפתח ונמצא שיש צורת הפתח מכל הג' 
צדדים ובכל גוונא אסור להוציא ולהכניס מן רה"ר תחת הגגין 

 משנ"ב.אם רוחב הגג ד"ט.  ]ח"א[וכן להיפך 
 משנ"ב.דבר המונח בבגדו, או בידו, נחשב כמונח בקרקע.  מט
אך יש בדבר איסור דאורייתא של לפני עיוור.  פטור מקרבן, נ

אא"כ המוציא יכל לקחת חפץ זה גם ללא חברו, ואז הוי איסור 
 (רא"ש ור"ן ,בתוספות)ע"פ המבואר  משנ"בדרבנן של מסייע. 

שאסור משום מראית עין בכל עניין, נראה  השו"עמסתימת  נא
שאם  אך דעת התוספות. הרא"שאף אם החפץ של הגוי. כדעת 

 פץ של גוי אין בדבר איסור.הח
ואם היא למעלה מי"ט, פטור, דהוי מקו"פ. ויש חולקים.  נב

 משנ"ב.
 הוסיף פרטי דינים בעניינים אלו: המשנ"ב נג

הזורק ונעקר חבירו ממקומו וקבלו שניהן פטורין. ואם רץ הוא 
עצמו וקבלו ה"ז ספק אם חייב, שאפשר שאין ההנחה גמורה עד 

בשעת עקירה. הזורק מר"ה לר"ה  שינוח במקום שהיה לנוח
ורה"י באמצע או להיפך פטור ואם הלך החפץ שתי אמות בר"ה 
זה ושתי אמות בר"ה שמעבר השני ה"ז חייב שהרשויות 
מצטרפות. המושיט מרה"י לרה"י דרך ר"ה בדיוטא אחד אפילו 

ַיד ֲחֵברֹו ָידֹו ְוִהִּניחֹו ְלתֹוְך ִמְדַרָבָנן. ְוִאם ָפַשט ָידֹו ְלָפִנים ְוֵחֶפץ בְ 
ָהעֹוֵמד ִבְפִנים, אֹו ֶשָפַשט ָידֹו ְלָפִנים ְוָנַטל ֵחֶפץ ִמתֹוְך ַיד ֲחֵברֹו 

ְוהֹוִציאֹו ַלחּוץ, ֶשִּנְמָצא ֶשָהעֹוֵמד ַבחּוץ ְלַבדֹו ָעַקר  ָהעֹוֵמד ִבְפִנים
, ַוֲאִפּלּו ִאם ָהעֹוֵמד ַבחּוץ נָאסּור ָּיב ַוֲחֵברֹו ָפטּור ֲאָבלְוִהִּניַח, הּוא חַ 

. ְוהּוא נאהּוא ַעכּו''ם, ָאסּור ִמְפֵני ֶשהּוא ְכנֹוְתנֹו ַעל ְמַנת ְלהֹוִציא
ָהעֹוֵמד ַבחּוץ, אֹו ֶשָּנַטל  נבְבַיד ֲחֵברֹו ָידֹו ַלחּוץ ְוִהִּניחֹויא ַהִדין ְלהֹוצִ 

ִמַּיד ֲחֵברֹו ָהעֹוֵמד ַבחּוץ, ְוִהְכִניס ִבְפִנים, ֶשָהעֹוֵמד ִבְפִנים ַחָּיב 
 .נגֶשהּוא ָעַקר, ְוָהעֹוֵמד ַבחּוץ ָפטּור ֲאָבל ָאסּור
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ָהָיה עֹוֵמד ִבְרשּות ַהָּיִחיד ְוהֹוִציא ָידֹו  -ד(-ע"פ הגמרא )ג פסק מרן
ָתר נדְמֵלָאה ֵפרֹות ִלְרשּות ָהַרִבים ְבתֹוְך ֲעָשָרה , ְבשֹוֵגג, מֻׁ

; ְוִאם נהְלַהְחִזיָרה ְלאֹותֹו ָחֵצר ְוָאסּור ְלהֹוִשיָטה ְלָחֵצר ַאֵחר
 . נוִזיָרה ְלאֹותֹו ָחֵצרְבֵמִזיד, ָאסּור ֲאִפּלּו ְלַהְח 

ְוֵיש אֹוְמִרים ְדָהֵני ִמֵּלי ְכֶשהֹוִציא ִמְבעֹוד יֹום, ֲאָבל ִאם הֹוִציָאה 
ָתר ְלַהְחִזיָרה ֶשָמא ַיְשלִ  ִחּיּוב  יֵכם ִמָּידֹו ְוָיבֹא ִליֵדיִמֶשָחְשָכה מֻׁ

 . נזַחָטאת
ְרשּות ָהַרִבים, ֲאָבל ִאם ַבֶמה ְדָבִרים ֲאמּוִרים ְכֶשהֹוִציָאה לִ 

ָתר ְלַהְחִזיָרה  נט.נחהֹוִציָאה ְלַכְרְמִלית ְבָכל ַגְוָנא מֻׁ
 

 סיכום סימן שמט                           

 :אסעיף 
בגמרא )מח.( נאמר כי לכל אדם יש ארבע אמות לטלטול ברשות 

 הרבים, וזה נלמד מהפסוק 'שבו איש תחתיו'.
 -בביאור שיעור זהונחלקו תנאים 

 גופו של אדם ג' אמות, ועוד אמה לפישוט ידיו ורגליו. לרבי מאיר
גופו של אדם ג' אמות, ואמה כדי ליטול חפץ מעל  ולרבי יהודה

 ראשו ולהניחו תחת רגליו.
הגמרא ביארה שמחלוקתם היא האם מודדים באמות 

 . סמצומצמות או מרווחות
 ווח:ונחלקו הראשונים איזה שיעור הוא המר

 שיעורו של רבי מאיר. -רש"ילדעת 
 שיעורו של רבי יהודה. -הרי"ף והרא"שלדעת 

למעלה מיו"ד שהוא מקום פטור חייב בשני דיוטות פטור והיינו 
 שכך היתה עבודת הלויים במשכן. אפילו למטה מיו"ד, 

פשט ידו לפנים ונטל מים מעל גומא והוציאו לחוץ חייב שהמים 
כגוף אחד הן ומונחים על הארץ, אבל אם נטל פירות או שמן 
מע"ג המים פטור שמה שהיו מונחין ע"ג המים לא הוי הנחה 

 וממילא כשעקרן מעל המים לא מקרי עקירה.
שאם הוציאה למעלה מי', הוי מקו"פ ומשמע בגמרא שבכל  נד

 המ"מ. ב"י.אופן מותר להחזירה. וכ"כ 
כדי שלא תיעשה מחשבתו שחשב להוציאה לרשות אחרת.  נה

שאם  וי"מ. רש"יגמרא. ובפעם אחרת יבוא להוציאה לרה"ר. 
חשב להוציאה לרה"ר, מותר להכניסה לחצר אחרת, ובלבד 

  משנ"ב.ורה, אלא עומדת כנגדה. שאינה סמוכה לה באותה ש
 קנס שקנסוהו חכמים, על כך שהוציאה במזיד.  נו
)וכן מצדד  תוספות, רא"ש, רמב"ן ורשב"אכך היא דעת  נז

(. ודימוהו להיתר לרדות פת שהודבקה בתנור קודם הא"ר
( מרן)וכן סתם  אך דעת רש"י ורמב"םשיבוא לידי חיוב חטאת. 

יתר רדיית פת, מכיוון ששם שאין חילוק בכך, ואינו דומה לה
אפיית הפת לא תלויה בו, אלא תקרה בודאי, וכאן הוא יכול 
להשאיר את ידו פשוטה כלפי חוץ, ולא יבוא לידי שום איסור. 

 (הרי"ף)ונחלקו הראשונים בדעת 
, שאם לא כן, הוי גזירה הרמב"ם ורש"יממשמעות  הב"יכ"כ  נח

 סובר שאף בכרמלית אסור.  אך הגר"אלגזירה. 
 הוסיף פרטי דינים בעניינים אלו: המשנ"ב נט

המפנה חפצים מזוית לזוית ונמלך עליהן והוציאן פטור מחטאת 
שלא היתה עקירה משעה ראשונה לכך ונמצא דלא עשה אלא 
הנחה... היה קנה בידו והגביה קצה האחד וקצה השני מונח 
בארץ וחזר והגביה הקצה השני אפילו כל היום כולו פטור כיון 

עקר כל הקנה מהארץ ואם משך החפץ וגררו על הארץ  שלא
 מתחלת ד' לסוף ד' חייב שהמגלגל עוקר הוא.

 אצבעות בסך הכל. 2ההבדל הוא  ס



שלמרות  הב"יהעתיק את לשונו של רבי מאיר, וביאר  הרמב"ם
שהלכה כרבי יהודה כנגד רבי מאיר, מכיוון שבגמרא משמע 

שדיבר באמות -להחמיר במדידה זו, פוסקים כרבי מאיר )
 מצומצמות, כהסבר הרי"ף(. 

ַאְרַבע ַאמֹות ִבְרשּות ָהַרִבים ֶשָּיכֹול  ם ֵיש לֹוָכל ָאדָ   -ופסק מרן
ְקַטָּנה נֹוְתִנים  ָמה ֶשּלֹו, ְוִאם ַאָמתֹוְבאַ  ֵטל ָבֶהם. ּומֹוְדִדים לֹוְלַטלְ 

לֹו ַאְרַבע ַאמֹות ֵבינֹוִנית ֶשל ָכל ָאָדם ֶשָכל ַאַחת ֵמֶהן ִשָשה ְטָפִחים 
 ע''ל סי' שצ''ו. וְ 

 
  :בסעיף 

המעביר ארבע אמות  -אמר רב אחא בר יעקב בגמרא )נא.(
 .סאברשות הרבים אינו חייב עד שיעביר הן ואלכסונן

 :סבונחלקו הראשונים בביאור דבריו
אמות ושלושה חומשי אמה מותר  5עד  -לרש"י, ר"ת ורשב"א

 לטלטל לכתחילה ברה"ר.
אמות מותר לטלטל לכתחילה, והמטלטל מעבר  4עד  -לרמב"ם

 .סגאמות ושלושה חומשי אמה אסור מדרבנן 5לכך עד שיעור 
מחשבים את הריבוע של ארבע אמותיו של אדם לפי  -לרשב"ם

לטלטל רק עד  לם, וממילא המטלטל באופן ישר יכולרוחות העו
 5יכול לטלטל עד  -ארבע אמות, והמטלטל לאלכסון העולם

 ג' חומשין.אמות ו
ַאְרַבע ַאמֹות ֶשָאְמרּו, ֵהן ַוֲאַלְכסֹוָנן ֶשִּנְמָצא ֶשֵהם  -ופסק מרן

ֶשֵמַאְרַבע ַאמֹות  סדֲחִמָשה ַאמֹות ּוְשֹלָשה ֳחָמִשים. ְוֵיש ִמי ֶשאֹוֵמר
 ַעד ֲחִמָשה ּוְשֹלָשה ֳחָמִשים ָפטּור ֲאָבל ָאסּור. 

 
  :גסעיף 

נותן אדם חבית לחברו וחברו  -רבי יהודה אומר במשנה )צה:(
לא תהלך זו יותר מרגלי  -לחברו אפילו חוץ לתחום. אמרו לו

 בעליה. 
בגמרא העמיד רב אשי מחלוקתם בחבית הפקר, שלרבי יהודה 
אינה קונה שביתה, ולרבי יוחנן בן נורי )שהוא החולק במשנה על 

 ר"י( חפצי הפקר קונים שביתה.
 -ם כמי פוסקיםונחלקו הראשוני

הלכה כרבי יהודה, ומותר להעביר חפץ  סהוסיעתו לרמב"ם
 בצורה שכל אחד מטלטלו פחות מד"א ומוסרו לחברו.

כתב שאכן הלכה כרבי יהודה שאין חפצי הפקר  אך הרמב"ן
קונים שביתה, אך לעניין טלטול באופן כזה אין הלכה כמותו, 

 .סושהרי יש בכך זלזול בשבת
ָתר  -ופסק מרן שּות ָהַרִבים ְוִלְתנֹו לֹו ְלָאָדם ַלֲעֹקר ֵחֶפץ ֵמְר מֻׁ

, ַאף ַעל סזַלֲחֵברֹו ֶשֶאְצלֹו ְבתֹוְך ַאְרַבע ַאמֹוָתיו ַוֲחֵברֹו ַלֲחֵברֹו ֶשֶאְצלֹו
ד ֶשּלֹא , ּוִבְלבַ סחִפי ֶשַהֵחֶפץ הֹוֵלְך ַכָמה ִמיִלין ִבְרשּות ָהַרִבים

ן ְלֵעיל סי' ש''א ְוַעיֵ  סטֶשּלֹו; ְוֵיש ִמי ֶשאֹוֵסר ִמְתחּוםיֹוִציֶאּנּו חּוץ 
 ָסִעיף מ''ב. 

                                                           
ומבואר בגמרא שדבר זה נלמד מהיקף ערי הלויים, שחוץ  סא

מנתינת אלפיים אמה מחוץ לעיר, הם השתכרו בהילוך הקרנות 
אמה באלכסון,  2000 שבין האלפיים שלכל כיוון, דהיינו הלכו

ומשם נלמד לכל הלכות שבת, לשער גם את האלכסון של 
 תחומם.

ועוד( הסכימו שבפחות מארבע  תוספות רשב"אהראשונים ) סב
פרט אמות )וי"א גם אלכסונם( מותר לכתחילה לטלטל ברה"ר, 

 שסובר שהיתר זה הוא בשעת הדחק בלבד.לראב"ד 
ביאר שהרמב"ם חולק על רש"י רק במקרה שלא בירר  הגר"א סג

לו את ארבע אמותיו, או שבירר ומטלטל באופן ישר לריבועו. 
אך אם בירר לו ארבע אמותיו ומטלטל לאלכסונן, מותר 

 אמות וג' חומשין. 5לכתחילה לטלטל עד 
 משנ"ב.רמב"ם(. -האחרונים פסקו כשיטה זו ) סד
 .הרי"ףשזו גם דעת  , וכתב הרא"שראב"ד, רז"ה ורא"ש סה
להשאירם מחוץ לעיר שהתירו  ואף לעניין תפילין שאי אפשר סו

ם פחות פחות מד"א, היינו דוקא באדם אחד, שאם יעשו כילהול
 יש בכך זלזול גדול בשבת. -זאת על ידי הרבה אנשים

כתב שניתן להתיר טלטול כזה אף בשני בני אדם,  הפרמ"ג סז
ך ברגליו קדימה וחברו שבכל פעם שמעביר החפץ לחברו, יל

כתב שנראה שזה בכלל גזירת  אך הביה"לימסור לו את החפץ. 
 חז"ל שאדם אחד יוליך פחות פחות מד"א.

 משנ"ב.אך אין היתר להוציא באופן זה מרשות לרשות.  סח
 משנ"ב.ובטלטול דבר הרשות טוב לחוש לדעתו.  סט

 :דסעיף 
ָהיּו ְשַנִים, ִמְקָצת ַאמֹוָתיו   -ע"פ המבואר במשנה )מה.( פסק מרן

 ֶשל ֶזה ְבתֹוְך ַאמֹוָתיו ֶשל ֶזה, ְכגֹון ֶשֵּיש ֵביֵניֶהם ו' ַאמֹות, ְמִביִאין
ְואֹוְכִלין ָבֶאְמַצע ּוִבְלַבד ְשּלֹא יֹוִציא ָכל ֶאָחד ִמתֹוְך ֶשּלֹו ְלתֹוְך ֶשל 
ְבָלע ֵביֵניֶהם, ְכגֹון ֶשֵבין ְשַנִים  ֲחֵברֹו. ָהיּו ְשֹלָשה ְוָהֶאְמָצִעי מֻׁ
ָתר ִעם ָכל ֶאָחד ֵמַהִחּצֹוִנים  ַהִחיצֹוִנים ְשֹמֶנה ַאמֹות, ָהֶאְמָצִעי מֻׁ
ְבָלִעים ְבתֹוְך ֶשּלֹו, ּוְשַנִים ַהִחּצֹוִנים  ְבַמה ֶשַאְרָבע ַאמֹוָתיו מֻׁ

 ֲאסּוִרים ֶזה ִעם ֶזה. 
 

  :הסעיף 
בגמרא )מב.( רבינא אמר שאם יש קוץ שעלול להזיק ברה"ר, 

הוליכו פחות פחות מארבע אמות. ומשמע מכך שדוקא למותר 
 .רש"יכן ביאר במקום של חשש סכנה מותר לעשות זאת. ו

ַוֲאִפּלּו  עְלהֹוִליְך ֵחֶפץ ָפחֹות ָפחֹות ֵמַאְרַבע ַאמֹות ָאסּור -ופסק מרן
 .עבַוֲאִפּלּו ְבַכְרְמִלית עאֵבין ַהְשָמשֹות

 

 סיכום סימן שנח
 :א סעיף

הגינה והקרפף שהן  רבי יהודה בן בבא:ועוד אמר  במשנה )כג.(
ים, המוקפות גדר שבעים אמה ושיריים על שבעים אמה ושירי

מטלטלין בתוכה, ובלבד שיהא בה  -גבוה עשרה טפחים
 רבי יהודהשומירה או בית דירה, או שתהא סמוכה לעיר. 

אומר: אפילו אין בה אלא בור ושיח ומערה מטלטלין בתוכה. 
אלו מטלטלין אומר: אפילו אין בה אחת מכל  רבי עקיבא

בתוכה, ובלבד שיהא בה שבעים אמה ושיריים על שבעים אמה 
 )הראשונים פסקו כרבי עקיבא(ושיריים. 

אומר: אם היתה ארכה יתר על רחבה אפילו אמה  רבי אליעזר
אומר: אפילו ארכה פי  רבי יוסיאין מטלטלין בתוכה.  -אחת 

 יוסי()הראשונים פסקו כרבי  שנים ברחבה מטלטלין בתוכה.
אמר רבי יוחנן קרפף יותר מבית סאתיים שלא  בגמרא )סז:(

 .עגהוקף לדירה אפילו כור אפילו כוריים הזורק לתוכו חייב
ַקף ַלִדיָרה, ְכגֹון ִגּנֹות ּוַפְרֵדִסים  -ופסק מרן ָכל ֶהֵקף ֶשּלֹא הֻׁ

ְרָגִנים ֶשֵאיָנם ֲעשּוִים ֶאָּלא ִלְשֹמר ְבתֹוָכן, ָאְסר ּו ֲחָכִמים ְלַטְלֵטל ּובֻׁ
ִמְסָאַתִים; ֲאָבל ִאם ִהיא  ִמד' ַאמֹות ִאם הּוא יֹוֵתרְבתֹוָכה יֹוֵתר 

ְסָאַתִים, ֶשהּוא ִשעּור ע' ַאָמה ְוד' ְטָפִחים ַעל ע' ַאָמה ְוד' 
ָבע בֵ עדְטָפִחים ָתר ְלַטְלֵטל ְבכֻּׁלֹו ֵבין ֶשהּוא ְמרֻׁ ין ֶשהּוא ָעֹגל אֹו , מֻׁ

ַאָמה  ֵתר ִמְשַנִים ְבָרְחבֹו ְוָקִטין, ּוִבְלַבד ֶשּלֹא ְיֵהא ָאְרכֹו יֹו יְךָאִר 
ָתר ְלַטְלֵטל עהַאַחת ַקף ַלִדיָרה, ֲאִפּלּו ֵיש בֹו ַכָמה ִמיִלין, מֻׁ ; ְוִאם הֻׁ

ִאי ֻמָקפֹות  הגה: ְוַעֵין ְלַקָמן סי' ת''א ִּדין ְסָתם ֲעָירֹותְבכֻּׁלֹו. 
ַלִּדיָרה. ְוֵיׁש אֹוְמִרים ִּדְסָתם ַקְרִפיפֹות ֶׁשָלנּו ִמְקֵרי ֻמָקפֹות ְלִדיָרה, 

  )ָמְרְדַכי(. עוִּדְרִגיִלים ִלְפֹתַח ֶפַתח ְתִחָלה ְוַאַחר ָכְך ְלַהִקיף

וההיתר בסעיף ג הוא דוקא לרבים, שכל אחד מטלטל פחות  ע
ארבע אמות. אך באדם אחד יש חשש שיבוא לטלטל יותר מ

מד"א בפעם אחת. ודוקא שמוליך כמה פעמים פחות פחות 
 משנ"ב.מד"א. אך פעם אחת מותר. 

והטעם שהחמירו בזה הוא משום תוספות ומרדכי. כ"כ  עא
שיכולים בקלות להגיע בטלטול כזה למלאכה האסורה 

 מהתורה.
והסיבה שהחמירו בכרמלית הוא משום  בכל בו.כך מבואר  עב

או משום שכל דבר  ט"ז.שבקלות יכול לבוא לטלטול ד"א. 
 גר"א.שאסור ברה"ר אסרו גם בכרמלית. 

מותר.  לט"ז ולא"ר -ואם זהו גם בין השמשות וגם כרמלית
כתב שנראה להקל במקום הדחק או לצורך מצוה,  והמשנ"ב

הוא שבות דשבות. ככל שבות בבין השמשות. )וקשה, שהרי כאן 
 ( בשירת היםוכן הקשה 

מכיוון שמן הדין הוא רשות היחיד, אלא שחכמים אסרו  עג
 לטלטל בו ד"א כשלא הוקף לדירה, מפני שדומה לרה"ר.

 100אמה על  50ולומדים זאת בגמרא מחצר המשכן שהייתה  עד
 אמה, והיו מטלטלים בתוכה.

ו ארוך מאה . אך אם הוא פחות מבית סאתיים, אפילרי"וכ"כ  עה
 משנ"ב.אמה מותר לטלטל בו. 

הוקף ואז בנה או להיפך מסתמא  םדהיינו שאם מסופק א עו
 אומרים שהוקף לדירה.



ַקף ְוֵיׁש אֹוְמִרים עֹוד ְּדָכל ַקְרָפף ֶׁשהּוא ָסמּוְך ְלֵביתֹו ִמְקֵרי הֻ 
ין ְוֵיׁש חֹוְלִק  ,(בשם או"ז )ַהָגהֹות ֲאֵשִרי עזַלִּדיָרה, ִכי ַּדְעֵתיה ִעָלֵויה

  .עט)תֹוָספֹות(. עחָבֶזה
 

 :בסעיף 
אמר רב כהנא: רחבה שאחורי הבתים אין  בגמרא )כד.(

מטלטלין בו אלא בארבע אמות. ואמר רב נחמן: אם פתח לו 
מתירו. ולא אמרן אלא שפתח מותר לטלטל בכולו, פתח  -פתח 

 לא. -ולבסוף הוקף, אבל הוקף ולבסוף פתח 
ָקף  -ופסק מרן ֵבית ִדיָרה אֹו  ַלִדיָרה, ֶזה ֶשָבָנה בֹוּוַמה ִּנְקָרא מֻׁ

 . פֶשָפַתח לֹו ֶפַתח ִמֵביתֹו ְוַאַחר ָכְך ִהִקיפֹו
ָקף ֶשּלֹא ְלֵשם ִדיָרה ְורֹוֶצה ְלהַ  ִקיפֹו ְלִדיָרה ֵאינֹו ָצִריְך ְוִאם ָהָיה מֻׁ

ִלְפֹרץ כֻּׁלֹו, ֶאָּלא ִיְפֹרץ בֹו ִפְרָצה ְביֹוֵתר ֵמֶעֶשר ְוִנְמָצא ַבִית ָפתּוַח בֹו 
אֹו ַאָמה ַהְיֵתָרה ַעל ֶעֶשר  פאהר ְוִיְגֹדר ַהִפְרָצה כֻׁלְבלֹא ֶהֵקף, ְוַיֲחזֹ 

ַקף. ְוִאם ַאמֹות, ְוָהֶעֶשר ַאמֹות ֶפַתח ֵהן, וַ  ֲהֵרי הּוא ָפתּוַח ּוְלַבסֹוף הֻׁ
ָפַרץ ַאָמה, ּוְגָדָרה, ְוָחַזר ּוָפַרץ ַאָמה ֵאֶצל ַמה ֶשָגַדר, ְוָחַזר ְוָעָשה 

ָתר.ֵכן ַעד ֶשִהְשִלימּו   )פתרונות אלו הובאו בגמרא( ַלֲעָשָרה, מֻׁ
 (פג)תרה"ד פבִריםהגה: ְוִאם ָקֶׁשה ָעָליו ִלְפֹרץ ַהֹכֶתל, ֵיׁש אֹוְמ 

ְּדָיכֹול ְלַהִניַח ָעָפר ֵאֶצל ַהֹכֶתל ִמְשֵני ְצָדֶדיָה ַעד ֶׁשִיְתַמֵעט ַהֹכֶתל 
ֶעֶשר  [פדיותר מ]ַאְרַבע ְבֹאֶרְך (מֵ )ִמֹגַבה ֶעֶשר ְוֹרַחב ֶהָעָפר ָרָחב 

, ְוִאם ֵאין ְבֹגַבה ֶהָעָפר ֶעֶשר ִאם ֵכן ָהֵוי ְכִאלּו ַאמֹות ְבֹאֶרְך ַהֹכֶתל
ָפַרץ ָׁשם ַהֹכֶתל ֶׁשלֹא ִנְׁשַאר ָׁשם ָגבֹוַה ֲעָשָרה ְלַמְעָלה ִמן ֶהָעָפר ְּדָהֵוי 
ְכַקְרָקִעית ַהַקְרָפף, ְוַאף ִאם חֹוֵזר ְולֹוֵקַח ִמָשם ַאַחר ָכְך ֶהָעָפר, 

ְּדָעָפר  )ר"ח וראבי"ה(ָׁשם ַׁשָבת ַאַחת. ְוֵיׁש חֹוְלִקים  הֹוִאיל ּוִבְטלּו
 .פהנֹותֹו ְלעֹוָלםלֹא ָהֵוי ִבטּול ֶאָלא ִאם ֵכן ֵאין ָעִתיד ְלפַ 

 
 :גסעיף 

 ִדינֹו ְכַקְרָפף.  פזֵתל ָגבֹוַה ֲעָשָרה -פוע"פ משמעות הגמרא פסק מרן
 

 :דסעיף 
ַקְרָפף יֹוֵתר ִמְסָאַתִים ֶשָּנַטע בֹו  -ע"פ הגמרא )כה.( פסק מרן

 ִמעּוט.  ְלַמֵעט ֲאִוירֹו, לֹא ָהֵוי ִאיָלנֹות
 א ַהִדין ְלחֹוֵפר בֹו בֹורְוהּו. ַאְרָבָעה ֲאִפלּו ֵיׁש ָבֶהן ָגבֹוַה ֲעָשָרה ְוָרָחב

 .(פח)רשב"א
 

 :הסעיף 
בגמרא )כה.( נחלקו רבה ורבא לעניין הבונה עמוד שרוחבו בין 
ג"ט לד"ט, האם נחשב מיעוט לקרפף שהוא יותר מבית 

 שהוי מיעוט, כרבה.)ר"מ ורמב"ם( סאתיים. ופסקו הראשונים 
ְוִנְתַמֵעט ְבָכְך, ִאם הּוא ָרָחב ג' ְטָפִחים  פטָבָנה בֹו ַעמּוד -ופסק מרן

 ָהֵוי ִמעּוט. 
 

 :וסעיף 
לשם היקף  בגמרא )כה.( נחלקו רבה ורבא לעניין הבונה כותל 

דירה, במרחק שבין  היקף לפני הכותל שנבנה שלא לשםדירה 
, האם נחשב כבונה מחיצה חדשה לשם דירה או שמא ג"ט לד"ט

                                                           
ודוקא שבנה השומירה קודם, אלא שלא פתח לקרפף פתח עד  עז

 משנ"ב.אחרי שהקיפו. 
 וכן הסכימו האחרונים. עח
אם רבי יהודה בן בבא  -האו"זהסבר המחלוקת: סברת  עט

על קרפף פחות מבית סאתיים התיר ע"י שומירה שדיבר 
)וכדומה, כמבואר במשנה(, רבי עקיבא שהתיר בבית סאתיים 
אף ללא שומירה, ודאי יסכים שעל ידי שומירה מותר אף ביותר 

אף רבי יהודה בן בבא אך לדעת התוספות  מבית סאתיים.
יאסור ביותר מבית סאתיים על ידי שומירה, ואין ללמוד מדבריו 

 לרבי עקיבא.
ואם עשה היקף על דעת לבנות בו בית דירה, או לפתוח לו פתח  פ

 משנ"ב.מן הבית, אפשר שיש להקל שנחשב פתח ולבסוף הוקף. 
 משנ"ב.וה"ה אם יעשה לה צורת הפתח.  פא
היתר זה מועיל רק לכותל הפחות מכ' טפחים, כפי שמבואר  פב

 בדברי הרמ"א.
 ביטול עפר לשבת אחת., שמהני רש"י ורא"שהיתר זה ע"פ  פג
 המשנ"ב.כך הגיה  פד
 שאוסר. לגר"א האחרונים הקלו כסברא הראשונה. פרט  פה
 שתובא בסעיף ח. פו
 משנ"ב.ואף אם מתלקט עשרה מתוך ארבע אמות.  פז

 )רא"ש וטור(. ופסקו הראשונים צהיא מתבטלת למחיצה הישנה
 שכותל זה מועיל להחשיב את הקרפף כמוקף לדירה.

ִלְפֵני ְמִחָּצה ָהִראשֹוָנה  צאָבָנה ְמִחָּצה ְבֹאֶרְך ֶעֶשר -ופסק מרן
ָקף ַלִדיָרה ַעל ְיֵדי ַהְשִנָּיה,  ְלַבְטָלה ֶשִתְהֶיה ְכמֹו ֶשֵאיָנה ְוִיְהֶיה מֻׁ

ָתר. ִאם ִהְרִחיָקה ֵמָהִראשֹוָנה ְשֹלָשה ְטפָ   ִחים מֻׁ
 

 :זסעיף 
בגמרא )כה.( נחלקו רבה ורבא לעניין הטח טיט על מחיצות 
הישנות ומיעט בכך את הקרפף מבית סאתיים, אך הטיט לא 
יכול לעמוד בפני עצמו אם יינטלו המחיצות. לרבה הוי מיעוט 

 ולרבא לא הוי מיעוט.
 ונחלקו הראשונים בפסק ההלכה:

הלכה  -אך לר"מ ראב"ד ורז"ההלכה כרבה,  לרמב"ם ורא"ש
                                                                                                              כרבא. 

ְלַמֵעט ֲאִוירֹו  צבָטח ִטיט ַעל ְמִחּצֹות ָהִראשֹונֹות -ופסק מרן
ִחָּצה ָהִראשֹוָנה ְראּוָיה ְוִנְתַמֵעט, ִאם ַהִטיט ָעֶבה ֶשִאם ִתָּנֵטל ְמ 

 . צגַלֲעֹמד ִבְפֵני ַעְצָמה, ָהֵוי ִמעּוט; ְוִאם ָלאו, לֹא ָהֵוי ִמעּוט
 

 :חסעיף 
העושה מחיצה על גבי מחיצה, אמר רב חסדא:  בגמרא )כה.(

ר: אף לא קנה. ורב ששת אמ -הועיל, בנכסי הגר  -בשבת 
: ומודה לי רב ששת שאם אמר רב חסדא ...בשבת נמי לא הועיל

הואיל ובאויר  -עשה מחיצה על התל שהועיל. מאי טעמא 
הואיל והדר על התל  -רש"יוביאר  מחיצות העליונות הוא דר.

באויר מחיצות העליונות הוא דר ולא מהני ליה תחתונות מידי, 
 הלכך לאו מחיצה על גבי מחיצה היא.

 כרב ששת. הרמב"ם והרא"שופסקו 
ָבָנה ְמִחּצֹות ַעל ָהִראשֹוָנה ְלַהִקיפֹו ַעל ָיָדם ַלִדיָרה,  -ופסק מרן

ֵאינֹו מֹוִעיל. ְוִאם ִנְבְלעּו ַהַתְחתֹונֹות ְוִנְשֲארּו ָהֶעְליֹונֹות ֵמֲאֵליֶהם, 
ִנָתר ַעל ָיָדם. ֲאָבל ֵתל יֹוֵתר ִמְסָאַתִים ְוָעָשה ְמִחּצֹות, ֲאִפּלּו ַעל 

 , מֹוִעיל ֶשֲהֵרי ָדר ַבֲאִויר ְמִחּצֹות ֶשָעָשה ַעָתה. , ַלִדיָרהצדְשָפתֹו
 

 :טסעיף 
ת סאתים שהוקף לדירה, קרפף שהוא יותר מבי )בגמרא )כג:

 הרי הוא כחצר -הרי הוא כגינה ואסור. נטע רובו -נזרע רובו
 ומותר.

 -יש שתי לשונות בגמראמיעוטו שנזרע )הגדול מב"ס( בדין קרפף 
 אסור. -מבית סאתיים פחותרק אם החלק הזרוע  -ללשון אחת

 -מבית סאתיים יותר רק אם החלק הזרוע -וללשון שניה
 .הרא"ש והרמב"ם. וכ"פ צהאסור

וביאר שטעם כל סעיף זה הוא משום שזוהי דרכו של הקרפף  פח
 לטעת בו אילנות ולחפור בו בורות.

 משנ"ב.ממעט לעולם. ופשוט דדבר המיטלטל אינו 
משמע שאם בנה עמוד באמצע הקרפף הוי מיעוט  מהרמב"ם פט

לא משמע כך, וכ"נ מסתימת  אך מרש"יאף בפחות מג"ט. 
 השו"ע.

רבה ורבא נחלקו בעניין כותל שממעט את  לגרסת הרמב"ם צ
 מ"מ.הקרפף מבית סאתיים, ואין שיעור לאורכו. 

ת את הכותל שסובר שאין צורך לבנו הרא"שזוהי שיטת  צא
החדש לכל אורך הכותל הישן, אלא מספיק מעט יותר מעשר 

 אך הריטב"אאמות, ונחשב כאילו סתר את הכותל הקודם. 
 .)מרוח אחת( סובר שצריך לבנות לכל אורך הקיר הישן

סגי  ואפילו לא טח אלא באחד מכתלי הקרפף ואפילו במקצתו צב
ומ"מ נראה שתהיה עכ"פ גובה הטיח עשרה מקרקע ולמעלה 

 משנ"ב.ורחבה שלשה ואי לא"ה לא חשיב. 
 משנ"ב.ויש להקל לעת הצורך שהוי מיעוט בכל אופן, כרבה.  צג
 תוספות.וכל שכן אם הרחיק משפתו ג"ט שהועיל.  צד
 נפק"מ מה הדין כשהחלק הזרוע הוא בית סאתיים מצומצם.  צה

לטול הוא משום שהקרפף הזה פתוח במלואו וטעם איסור הט
 ב"י.למקום האסור בטלטול. 



בֹו  -ופסק מרן ַקף ַלִדיָרה ְוָנַטע רֻׁ ַקְרָפף יֹוֵתר ִמְסָאַתִים ֶשהֻׁ
ֵאיָנם ְמַבְטִלים  צוִאיָלנֹות, ֲאִפּלּו ֵאיָנם ְנטּוִעים שּורֹות שּורֹות

בֹו ַהְּזָרִעים ְמַבְטִלים ַהִדיָרה ֲאִפּלּו ֵאין  ַהִדיָרה; ֲאָבל ִאם ִנְזַרע רֻׁ
ָתר; , ִאם ֵאין בֹו ֶאָּלא ְסָאַתִים צזְסָאַתִים. ִנְזַרע ִמעּוטּו ָבֶהם ֶאָּלא מֻׁ

 ָאסּור.יֹוֵתר ִמְסָאַתִים, 
 

  :יסעיף 
הסתפק בדין אדם שיש לו גינה בחצר. מצד אחד חצר  הר"י

נחשבת יותר דירה, ואולי דינה יהיה יותר קל מקרפף הזרוע. אך 
שטוב להחמיר להחשיב את הטור אולי אין חילוק ביניהם. וכתב 

 .צחהחצר כקרפף
ִגָּנה ַבֲחֵצרֹו, ִאם הּוא ֹרב ֶהָחֵצר, ֲאִפּלּו ֵאין  ִמי ֶשֵּיש לֹו -ופסק מרן

. ְוִאם צטַלַבִית רה ֶאָּלא ֵבית ְסָאַתִים לֹא ְיַטְלֵטל ִמֶמּנּו ּוִמן ֶהָחצֵ בָ 
הּוא יֹוֵתר ִמְסָאַתִים, לֹא ְיַטְלֵטל ָבה ּוֶבָחֵצר ֶאָּלא ְבד' ַאמֹות. ְוִאם 

ֶהָחֵצר.   ֵתר ִמְסָאַתִים אֹוֵסר ָכלִהיא ִמעּוט ֶהָחֵצר, ַמה ֶשֵּיש ָבה יֹו
 .קִמֶמָּנה ַלַבִית ָפחֹות, ָאסּור ְלהֹוִציא ְוִאם ֵיש ָבה ְסָאַתִים אֹו

 
 :יאסעיף 

בגמרא )כד.( הסתפקו בדין קרפף יותר מבית סאתיים )שהוקף 
לדירה( והתמלא מים, ואמר רב אבא משמו של רבא שנחשב 

. קאכאילו ניטעו בו עצים. ובלבד שיהיו מים ראויים לתשמיש
עת רב אשי אף במים הראויים לתשמיש ישנה הגבלה שיהיו ולד

 עד גודל בית סאתיים. אך דחתה הגמרא את דבריו.
 -נחלקו הראשונים בדין קרפף שמלא במים לא ראויים לתשמיש

רק כאשר יש בעומקו י"ט, נחשב כזרעים.  -רש"י ורשב"אלדעת 
 אף אם אין בעומקם י"ט נחשב כזרעים. אך לדעת הרא"ש

ַקף ַלִדיָרה ְוִנְכְנסּו בֹו  -מרןופסק  ַקְרָפף יֹוֵתר ִמֵבית ְסָאַתִים ֶשהֻׁ
ַמִים, ִאם ְראּוִים ִלְשִתָּיה ֵאין ְמַבְטִלין ַהִדיָרה ֲאִפּלּו ִאם ַהָמקֹום 
ִקים ַהְרֵבה; ְוִאם  ֶשִנְתַפְשטּו ָשם יֹוֵתר ִמְסָאַתִים, ַוֲאִפּלּו ֵהם ֲעמֻׁ

 ְּיֵהא ְבָעְמָקם ֲעָשָרה ם ִלְשִתָּיה ִדיָנם ִכְזָרִעים, ְוהּוא שֶ ֵאיָנם ְראּויִ 
 . קבְטָפִחים

 
 :יבסעיף 

קרפף בית שלש, וקירה בו בית סאה; רבא אמר:  בגמרא )כה.(
 אויר קירויו מייתרו, ורבי זירא אמר: אין אויר קירויו מייתרו.

 '.קגעשוי כ'אורזילאהקירוי ובגמרא נאמר שנחלקו ב
ש'מייתרו' היינו שעדיין מחשבים אותו כחלק מהקרפף ופירש"י 

 ואסור לטלטל בו.
גרס בגמרא 'מתירו', והיינו שלא נחשב כחלק  אך הרמב"ם

 .קדאו"זופסק כרבא וכ"פ  מהקרפף ומותר לטלטל בו.
ָתר,  -ופסק מרן ַקְרָפף ֵבית ְשֹלָשה ְסִאין ְוֵקָרה ִמֶמָּנה ֵבית ְסָאה, מֻׁ

ָפע. ֲאִפּלּו   ִאם ַהֵקרּוי ְמשֻׁ
 
 
 

                                                           
כך דעת רב נחמן בגמרא. דלא כרב יהודה בשם אבימי שדוקא  צו

 בנטוע שורות שורות לא מבטל.
 משנ"ב.וה"ה מחצה על מחצה.  צז
כתב סברות להקל לטלטל מבית לרחבה שאחוריו:  הריטב"א צח

של שני בנ"א. ב.  א. י"א שכל האיסור הוא דוקא כאשר הם
רחבות שנעשות על ידי כתלים )לאפוקי שנעשות ממילא ע"י 
 כתלי הבתים( נחשבות כמוקפות לדירה. ג. יש בהם פחות מב"ס.

אך בחצר כולה מותר לטלטל, מכיוון שכל שאינה יותר מבית  צט
  משנ"ב.סאתיים אין צריך שיהיה ההיקף לדירה. 

בזה מכיוון  ריםויש מחמיאך מהחצר לבית מותר לטלטל.  ק
שלעניין כלי הבית נחשבת הגינה כמקום האסור בטלטול 
וממילא החצר נפרצה לגינה ואסור לטלטל הכלים מהבית 

כאשר הזרעים פחות מבית סאתיים והם  ויש מתיריםלחצר. 
מיעוט החצר, לטלטל אפילו מהם לבית, ויש לסמוך על זה 

החצר . )והוסיף שכשיש מחיצה בין משנ"בבמקום הדחק. 
 לגינה, כל חלק נחשב בפני עצמו(

( הוא הדין ברמב"ם)וכ"מ  ולרשב"אהיינו לשתיה.  לרש"י קא
 כתב שנראה להקל כרשב"א. ובשעה"צכשראויים לכביסה. 

וכתבו האחרונים דכל זה דוקא כשאין עמוק י"ט בשפתו וגם  קב
אין מתלקט י"ט בתוך הילוך ד"א שאם לא כן, כותלי המים 

 :יגסעיף 
רץ במלואו אמר רבי זירא: ומודינא בקרפף שנפ בגמרא )כה.(

 חצר מייתרו.)מחיצות ה(הואיל ואויר  "ט?לחצר, שאסור. מ
פירשו גמרא זו בקרפף בית  )רש"י טור ורשב"א(רוב הראשונים 

סאתיים מצומצם, שמקום המחיצות מייתרו על שיעור זה 
פירש שמדובר אף בקרפף יותר מבית  הרמב"ם אךואוסרו. 

 .הסוגיא נוחה לפירושושאין  המ"מסאתיים, וכתב 
ְמָצם, ְוָחֵצר ֶשִּנְפְר  -ופסק מרן צּו ְבִמּלּוָאם ַקְרָפף ֵבית ְסָאַתִים ְמצֻׁ

ַהַקְרָפף ָאסּור ִמְפֵני ֶשְמקֹום ַהְמִחָּצה ְמַיְתרֹו ְוַנֲעֶשה  ,קהֶזה ָלֶזה
 יֹוֵתר ַעל ְסָאַתִים. 

 
 :ידסעיף 

ההוא בוסתנא דהוה סמיך לגודא דאפדנא נפל  בגמרא )כה:(
אשיתא ברייתא דאפדנא סבר רב ביבי למימר: ליסמוך אגודא 

ו מילי גוויאתא. אמר ליה רב פפי: משום דאתו ממולאי אמרית
 לא עבידן. -עבידן, לבראי  -מולייאתא? הנך מחיצות, לגואי 

ַקְרָפף יֹוֵתר ִמֵבית ְסָאַתִים  -קובסוגיא ר"חכפירוש  פסק מרןו
ַקף ַלִדיָרה, ּוָפַתח בֹו ֶפַתח ְוָעָשה ְמִחָּצה ְלָפָניו יֹוֵתר  ֶשּלֹא הֻׁ

ַתר ַעל ְיֵדי ְמִחָּצה זֹו ֶשַעל  ָיָדה ְבֵטָלה ְמִחָּצה ִראשֹוָנה ֵמֲעָשָרה, ְוהֻׁ
ֶשּלֹא ָהְיָתה ְלֵשם ִדיָרה, ְוַאַחר ָכְך ָנְפָלה ְמִחָּצה ַאֲחרֹוָנה, חֹוֵזר 

 ְלִאסּורֹו. 
 

 סיכום סימן שסב
 :אסעיף 

בגמרא )כו.( נאמר שמחיצות העשויות לצניעות או לשמור 
 בתוכם פירות אינן נחשבות מחיצה. 

 אך לדעת הרשב"אאין הם נחשבות כלל מחיצה,  הרמב"םלדעת 
הם לא נחשבות מקיפות לדירה, אך במקום שגודלו עד בית 

 סאתים הן מתירות לטלטל.
שאילן שענפיו יורדים  , ובסוכה כד:(עוד נאמר בגמרא )צט:

 סמוך ג"ט לארץ מטלטלים תחתיו בשני תנאים:
 שבין הענפים בעצים. גודלו עד בית סאתים. ב. ימלא האויר א.

ָכל ְמִחָּצה ֶשּלֹא ַנֲעֵשית ָלדּור ְבתֹוָכה, ֶאָּלא ִלְצִניעּות  -ופסק מרן
אֹו ִלְשֹמר ַמה ֶשִּיְתנּו ְבתֹוָכה אֹו ִליֵשב ָבה ְכֵדי ִלְשֹמר ַהָשדֹות, 

ֲעשֹות ַמה ִהיא ְמִחָּצה ְלַטְלֵטל ַמה ֶשְבתֹוָכה, ֲאָבל ֵאיָנה ְמִחָּצה לַ 
קָ  ְסָאַתִים. ִהיְלָכְך ִאיָלן  יתף ְלִדיָרה ִאם הּוא יֹוֵתר ִמבֶשְבתֹוָכה מֻׁ

ֶשֲעָנָפיו יֹוְרִדים ְלַמָטה, ִאם ֵאיָנם ְגבֹוִהים ְשֹלָשה ִמן ָהָאֶרץ ְוִעָקָרן 
ָבִרין ָלִאיָלן הּוא ָגבֹוַה ֲעָשָרה, ָחִשיב ְמִחּצָ  ָתר ַבָמקֹום ֶשְמחֻׁ ה ּומֻׁ

ְלַטְלֵטל ְבכֻּׁלֹו; ְוהּוא ֶשְּיַמֵּלא ָהֲאִויר ֶשֵבין ָהֲעָנִפים ְבֵעִצים אֹו 
ָהֲעָנִפים ֶשּלֹא ְיִניֵדם ָהרּוַח, ֶשָכל ְמִחָּצה ֶשֵאיָנה  קזְבַקש, ְוִיְקֹשר

ְסָאַתִים,  ְיכֹוָלה ַלֲעֹמד ְברּוַח ְמצּוָיה, ֵאיָנה ְמִחָּצה. ְוַדְוָקא ַעד ֵבית
ֵכיָון  רש"י(-) קחּלּו ְנָטעֹו ְלָכְךֲאָבל יֹוֵתר ִמֵבית ְסָאַתִים, לֹא, ֲאפִ 

 ֶשֵאינֹו ָעשּוי ָלדּור ְבתֹוכֹו ֶאָּלא ְלִהְסתֹוֵפף ְבִצּלֹו ִלְשֹמר ַהָשדֹות. 
 

בין מקום המים לשאר החצר ואין אסור אלא עצמן נעשו מחיצה 
 משנ"ב.מקום המים עצמו. 

 קירוי ללא מחיצות. -תוספותגג משופע. ל -רש"יפירוש: ל קג
 פסק להחמיר כרבי זירא. ור"ח קד
ומיירי שהיה החצר רחב מהקרפף ונשארו גפופים מהצדדין  קה

שפרצת  וע"כ החצר מותר דלא נפרץ במילואו להקרפף וגם מיירי
החצר לא היה יותר מעשר אמות דביותר מעשר אפילו נשארו 
גפופין שניהם אסורין דשוב לא מיקרי פתח אלא פרצה. 
)והגיפופים לא נחשבים כלחי לקרפף, כי הם יותר מד"א, או 

 משנ"ב.שכתלי הקרפף נכנסים לתוך החצר(  
 לסוגיא: רש"יהביא גם את פירוש  והמשנ"ב קו

וא כותל של בית והיה פתח ולבסוף אם אחד מצדי הקרפף ה
הוקף ונפל הכותל אף על גב דנשארו כותלי גוואי שבבית והם 
סותמים הקרפף אעפ"כ נאסר הקרפף שהרי מחיצות הפנימיות 
לחדרים הפנימים נעשו ולא ליעשות כותל לקרפף ולא דמי 

 למחיצות חיצוניות שלזה ולזה נעשו.
שעה"צ.  .בשו"עבטור וקשירה זו לא נזכרה בגמרא, אלא  קז

וטעם המילוי והקשירה הוא כדי שלא יתנדנדו ענפי האילן ברוח. 
 משנ"ב.

ואם מילא קש או עצים בין הענפים לשם דירה והם רוב  קח
  משנ"ב.המחיצה, נחשב כמוקף לדירה. 



 :בסעיף 
ְוִהְשִלימֹו  קטֵתל ֶשָגבֹוַה ֲחִמָשה -ע"פ הגמרא )צג:( פסק מרן

ַלֲעָשָרה, ֶשָעָשה ָעָליו ְמִחָּצה ָגבֹוַה ֲחִמָשה, ֲחִשיָבה ְמִחָּצה ְלַטְלֵטל 
 ּוְלָכל ָדָבר. 

 
 :גסעיף 

בגמרא )טו.( נחלקו בעניין לחי העומד מאליו האם נחשב כלחי 
 או לא, אך מחיצה העומדת מאליה לכו"ע נחשבת מחיצה.

 -נאמר בגמרא )קא:( בעניין מחיצה שנעשית בשבת
מערבין ומטלטלין מזו לזו,  -תניא: ספינות קשורות זו בזו

ן מזידין בין אנוסין בין שוגגין בי נאסרו. חזרו ונקשרו -סקונפ
שכל מחיצה שנעשה  ..חזרו להיתרן הראשון. -ובין מוטעין

רב שמה מחיצה. איני? והאמר  -בשבת, בין בשוגג בין במזיד 
אבל , )שנחשב מהתורה רה"י( לזרוקאלא  -נחמן: לא שנו

 אמזיד איתמר. -אסור! כי איתמר דרב נחמן  -לטלטל
 -קינחלקו הראשונים בביאור הגמרא

מותר  -מחיצה שנעשית בשבת בשוגג -ורמב"םרי"ף רש"י 
 לטלטל בה. במזיד אסור לטלטל בה.

מותר לטלטל  -מחיצה שנעשית בשגגה -ורי"ו תוספות בשם ר"ת
נעשית במזיד יש חילוק: אם היא הופכת בה בשבת. אך אם 

 .קיאמותר -אסור, אך אם היא מחלקת בתוך רה"י -רה"ר לרה"י
מותר לטלטל בה.  -מחיצה שנעשית בשוגג -וטור ר"ן בשם ר"ת

אך אם נעשית במזיד יש חילוק: אם היתה שם כבר מחיצה 
בשבת, אלא שהוסרה, נחשבת מחיצה. אך אם לא היתה שם 

 ת מחיצה.לא נחשב -מחיצה בשבת
ְמִחָּצה ָהעֹוֶמֶדת ֵמֵאֶליָה ְדַהְינּו ֶשּלֹא ַנֲעֵשית ְלֵשם  -ופסק מרן

. ְמִחָּצה ֶשַּנֲעֵשית ְבַשָבת, ְכֵשָרה ְוָהֵני ִמֵּלי קיבְמִחָּצה, ְכֵשָרה
 ֶשַּנֲעֵשית ְבַשָבת ְבשֹוֵגג, ֲאָבל ְבֵמִזיד ַהְוָיא ְמִחָּצה ְלַהְחִמיר ְלַחֵּיב

ַהּזֹוֵרק ֵמְרשּות ָהַרִבים ְלתֹוָכה ֲאָבל לֹא ְלַהִתיר ְלַטְלֵטל ְבתֹוָכה. 
ְוָהֵני ִמֵּלי ֶשּלֹא ָהָיה ָשם ְמִחָּצה ְתִחָּלה, ֲאָבל ָהְיָתה ָשם ֶוֱהִסיָרה 

ִים ְוָחְזָרה ְוַנֲעֵשית, ֲאִפּלּו ְבֵמִזיד, ָחְזָרה ְלֶהֵתָרה ָהִראשֹון. ְכגֹון ְשנַ 
אֹו ְשֹלָשה ֶשִהִקיפּו ְבַמְחְצָלאֹות ְסִביבֹוֵתיֶהם ִבְרשּות ָהַרִבים, 
ָתִרים ְלַטְלֵטל ִמֶּזה  ְוִהְבִדילּו ַגם ֵביֵניֶהם ְבַמְחְצָלאֹות ְוֵעְרבּו ַיַחד, מֻׁ

ִזיד, ָלֶזה. ִנְגְללּו ַהַמְחְצָלאֹות, ֶנֶאְסרּו. ָחְזרּו ְוִנְתָפְרסּו, ֲאִפּלּו ְבמֵ 
 . קיגָחְזרּו ְלֶהֵתָרן ָהִראשֹון

 
 :דסעיף 

 -לשמואל קו רב ושמואל בדין מחיצות הספינה:בגמרא )צ.( נחל
אינן נחשבות מחיצות כיון שעשויות להבריח את המים שלא 

 נחשבות מחיצות לדירה.  -ייכנסו לספינה. ולרב
ומודה רב שאם כפאה לזפתה אין מטלטלים בה אלא בארבע 

 . קידאמות
שאף כשכפאה לזפתה נחשבת מחיצה אם אין רש"י דייק מ ב"יה

 בה בית סאתים.
נראה כי כאשר כפאה לזפתה, אף תחתיה אסור  רש"ימדברי 
נראה כי מכיוון  אך מדברי הרא"ש (מהשו"ע)וכ"נ  .קטולטלטל

שעיקר המחיצות הללו נעשו לשם דירה, מותר לטלטל מתחת 
 לספינה, אך על גבה אסור.

ָתר ְלַטְלֵטל ְבכָֻּׁלה, ֲאִפּלּו ִהיא יֹוֵתר ִמֵבית  -ופסק מרן ְסִפיָנה, מֻׁ
ֶקֶפת ְלִדיָרה  ְוע''ל סי' שס''ו )ְוסֹוף ִסיָמן ְסָאַתִים, ְדָחִשיָבה מֻׁ

ְכֵפָאה ָלדּור ַתְחֶתיָה, ָהֵוי ְרשּות ַהָּיִחיד ַאף ָעֶליָה. ְכֵפָאה  שפ''ב(.

                                                           
  משנ"ב.והוא הדין חריץ עמוק ה' ועשה ע"ג מחיצה ה'.  קט
 כר"ן. אותוכתוספות, ויש שהבינו  הרא"שיש שהבינו את  קי

ביאר שגם לתוספות צריך בנוסף לתנאי שלא יעשה  הגר"א קיא
 המשנ"ב.רה"ר רה"י, שתהיה שם מחיצה קודם לכן. וכ"כ 

 רא"ש.מהניא.  -ואפילו אם לא סמכו עליה מאתמול קיב
 משנ"ב.דעת רוב הפוסקים להחמיר כתוספות.  קיג
אך אם כפאה לדור תחתיה נחשב גם עליה כמוקף לדירה מדין  קיד

 אסיק מחיצתא.גוד 
כי בזה שכפאה לזפתה ביטל מחיצותיה מתורת דירה.  קטו

 משנ"ב.
 משנ"ב.ומדובר על מחיצה גרועה של שתי או ערב.  קטז
א. כדי שלא יברחו. ב. שלא יהיה . והטעם: הרמב"םכ"כ  קיז
 משנ"ב.ווח ג"ט בין הקרקע לגופם. יר

ָבה ֶאָּלא ְבד' ַאמֹות ִאם הּוא יֹוֵתר  ֵאין ְמַטְלְטִלין ְפָתה,ְלזָ 
 ִמְסָאַתִים. 

 
 :הסעיף 

בכל עושין לחיין אפילו בדבר שיש בו רוח חיים  במשנה )פ"ק(
מקיפין בקנים ובלבד שלא יהא בין קנה ... ורבי יוסי אוסר

וחכמים  ,לחבירו שלשה טפחים בשיירא דברו דברי רבי יהודה
כל מחיצה שאינה של  .אלא בהווה אומרים לא דברו בשיירא

וחכמים  ,שתי ושל ערב אינה מחיצה דברי רבי יוסי ב"ר יהודה
 .אומרים אחד משני דברים

בגמרא )מד:( מסופר על נאדות שהיו ברחוב של מחוזא, וכשרבא 
חזר מבית המדרש והלכו סביבו הרבה תלמידים, הכניסו 

בת השמשים אותם לביתו של רבא, וכשרצו לעשות זאת בש
הבאה מנע זאת מהם, מכיוון שזה נחשב כעשיית מחיצה לדעת, 

 ואסור.
ָכפֹות, ֵבין ֶשל ֵעֶרב  -פסק מרןו ַבֹכל עֹוִשים ְמִחָּצה, ְבֵכִלים ּוְבאֻׁ

ְלַבד ְכגֹון ֶשל ֲחָבִלים, אֹו ֶשל ְשִתי ְלַבד ְכגֹון ָקִנים ְנעּוִצים ָבָאֶרץ, 
ָתִרים ַעד ְסָאַתִים ִפּלּו ְלָיִחיד ְבִישּוב, ּוִבְלַבד ֶשּלֹא ְיֵהא ֵבין אֲ  קטזּומֻׁ

ֶחֶבל ַלֲחֵברֹו ּוֵבין ָקֶנה ַלֲחֵברֹו ג' ְטָפִחים; ַוֲאִפּלּו ְבַבֲעֵלי ַחִּיים, 
, ַוֲאִפּלּו ַבֲאָנִשים ֶשעֹוְמִדים ֶזה ֵאֶצל ֶזה קיזְכפּוִתים ְּיהּוּוִבְלַבד שֶ 

ֶשֵהם ְמַהְּלִכים ֲחשּוִבים ְמִחָּצה ּוֵביֵניֶהם ְבָפחֹות ִמג', ַוֲאִפּלּו כְ 
ֵשם ְוהּוא ֶשּלֹא ָיְדעּו ֶשָהָעְמדּו לְ ; )רא"ש ורשב"א( ְרשּות ַהָּיִחיד

. ַוֲאִפּלּו ִאם לֹא הֹוִדיָעם קיחֵמֶהם יֹוֵדַע, ָאסּור דְמִחָּצה; ַוֲאִפּלּו ַאחַ 
ֶשֵּיְדעּו, ְכגֹון ֶשָעָשה ֵמֶהם  ֶשעֹוֶשה ְמִחיצֹות ַעָתה, ִאם ָקרֹוב ַהָדָבר

ומרדכי  )תוספות עֹוד ֵמֶהם ְמִחָּצה קיטלֹא ַיֲעֶשה ְמִחָּצה ַפַעם ַאַחת
  .(בשם הר"מ

 
  :וסעיף 

ִאם ָבאּו ִמְתִחָּלה ֶשּלֹא ָלַדַעת, ַאף ַעל ִפי  -הריטב"אע"פ  פסק מרן
 ֶשַאַחר ָכְך ִהְרִגישּו, ֵאין ָלחּוש. 

 
  :זסעיף 

יא במחיצה של בני אדם, הנהו בני גננא דאעילו מבגמרא )מד:( 
 נגדינהו שמואל. אמר: אם אמרו שלא מדעת יאמרו לדעת?

פירש שהאיסור היה שהאנשים שהעמידו את בני  הרמב"ם
פירש שהאנשים  אך רש"יהאדם כמחיצה עשו זאת בכוונה. 

 .הרשב"אעצמם שעמדו כמחיצה עשו זאת לדעת. וכך דעת 
ֵיש ִמי ֶשאֹוֵמר ֶשּלֹא ַיֲעִמיד אֹוָתם ָאָדם ֶשהּוא רֹוֶצה  -מרן פסקו

. קכְלִהְשַתֵמש ִבְמִחָּצה זֹו, ֶאָּלא ַיֲעִמיד אֹוָתם ַאֵחר ֶשּלֹא ְלַדְעתֹו
הגה: ְוֵאין ַלֲעשֹות ְמִחָּצה ֶׁשל ְבֵני ָאָדם ַרק ִבְׁשַעת ַהֹּצֶרְך ּוִבְׁשַעת 

ָׁשַכח ָּדָבר ֶאָחד ִבְרׁשּות ָהַרִבים, יֹוֵתר ָעִדיף ְלהֹוִליְך ַהַּדַחק. ְוִאם 
ֶׁשָיִביאּו ַהָּדָבר ְבלֹא ְמִחָּצה ִמַלֲעשֹות ְמִחָּצה ֶׁשל  קכאָׁשם ִתינֹוקֹות

 (. בשם התרומהִשבֹוֵלי ַהֶּלֶקט ָגדֹול ) ְבֵני ָאָדם ְוֶׁשְיִביֶאנּו
 

 :חסעיף 
שיירא שחנתה בבקעה והקיפוה בכלי  במשנה )פ"ק דעירובין(

ם ולא בהמה מטלטלין בתוכה ובלבד שיהא גדר גבוה י' טפחי
 .יהיו פרצות יתרות על הבנין

ֶבה ַעל ָהעֹוֵמד, ָאסּור -ופסק מרן ֶאָּלא ִאם ֵכן ָכל ִפְרָצה  קכבָפרּוץ ְמרֻׁ
 ֵמֶהם ְפחּוָתה ִמג' ְטָפִחים. 

 

 )רבינו יהונתן(דהוי מחיצה שנעשית במזיד  -טעם האיסור קיח
 )ארחות חיים בשם הרשב"א(.וגם שיבואו לזלזל בשבת 

שאפילו המסדר את  רבינו יהונתןכתב שמשמע מדברי הדרכ"מ 
האנשים למחיצה אסור שידע שעושה זאת לשם כך, אלא שיעשה 

 באקראי בעלמא ויסבב שיעמדו שם.
 .א"רויש מתירים לאדם אחר לעשות מהם מחיצה.  קיט
וכן עיקר  ש"י ורשב"א,כרכתב שדעת רוב הפוסקים  בא"ר קכ

 משנ"ב.להלכה. 
ובלבד שלא יראה אותם אביהם, ושלא יעשו לטובתו או  קכא

לטובת אדם שהם מכירים, אלא ישלחם והם יביאו את החפץ 
 משנ"ב.מעצמם, ללא כוונת תועלת לגדול. 

כתב שמודדים פרוץ ועומד בכל דופן בפני עצמה  במשנ"ב קכב
 )ולא מחשבים זאת על ידי כל ההיקף(



  :טסעיף 
עומד מותר או אסור. ונפסקה כ( נחלקו האם פרוץ בגמרא )טז

 הלכה כרב פפא שמותר.
הוא דוקא בשתי האם עומד מרובה על הפרוץ שמותר  עוד נחלקו

 או אפילו בערב, ולא נפתרה בעיא זו.
 אך הראב"דכתב כי יש שהכריעו בספק זה לחומרא,  הרא"ש

 היקל, וכן מסתבר.
ָתר -ופסק מרן  ; קכדֵבין ִבְשִתי ֵבין ְבֶעֶרב קכגָפרּוץ ְכעֹוֵמד, מֻׁ

ּוִבְלַבד ֶשּלֹא ְיֵהא ְבָמקֹום ֶאָחד ָפרּוץ יֹוֵתר ֵמֶעֶשר. ֲאָבל ַעד ֶעֶשר 
ָתר, ִמְפֵני ֶשִהיא ְכֶפַתח.   )משנה פ"ק דעירובין(ַאמֹות מֻׁ

 
  :יסעיף 

ם עשה לו צורת ב.( נאמר שמבוי הרחב מעשר אמות, ואבמשנה )
הפתח אין צריך למעטו. ובגמרא )יא.( רב אמר לרב יהודה 

 שצריך לשנות את הגרסא ולומר שמבוי כזה צריך למעטו.
רב יוסף למד מדברי רב, שאף במקום שיש בו פרוץ מרובה על 

 העומד לא תועיל צורת הפתח, ואפילו בפחות מעשר אמות.
בין לעניין פרוץ פסקו שבין לעניין מבוי ו התוספות והרשב"א

כתב שאין  אך הרמב"םמרובה על העומד מועיל צורת הפתח. 
צורת פתח ביותר מי' מתיר אלא בעומד מרובה על הפרוץ. וביאר 

אם הפירצה היא עד עשר אמות, אף לשיטתו ש המגיד משנה
 הסמ"ג והסמ"ק.צורת הפתח תועיל אף בפרוץ מרובה. וכן דעת 

אם מותר לעשות צורת הפתח אף בפרוץ מרובה,  -תמה הרא"ש
ותירץ שני למה הצריכו לעשות פסי ביראות והיקף כלים? 

א. מותר לעשות צורת הפתח, אך מבחינה טכנית לא  תירוצים:
רצוי לעשותה )הרוח או הגמלים יפילו אותה( ב. בבקעה אין 
ה היתר לעשות צורת הפתח, שכן אין בה דיורים, אך בחצר מועיל

 צורת הפתח כי יש בה דיורים וזוהי דרך הדרים לעשות פתחים.
ִאם ָעָשה צּוַרת ֶפַתח, ֲאִפּלּו ְלִפְרָצה ְיֵתָרה ֵמֶעֶשר,  -ופסק מרן

ְנִדיִסין ְבַאְרַבע רּוחֹות ְוָעָשה  ָתר. ַוֲאִפּלּו לֹא ָנַעץ ֶאָּלא ַאְרַבע קֻׁ מֻׁ
ָתר. וְ  ָהֵני ִמֵּלי ְבָחֵצר ּוָמבֹוי ֶשֵּיש ָבֶהם צּוַרת ֶפַתח ַעל ַגֵביֶהן, מֻׁ

ֹות ַעל ְיֵדי צּוַרת ִדּיּוִרין, ֲאָבל ְבִבְקָעה לֹא ְמָהֵני ְכֶשָכל ָהרּוח
ֵאין צּוַרת ַהֶפַתח מֹוִעיל ְלִפְרָצה יֹוֵתר  קכוּוְלָהַרְמָב''ם .קכהֶפַתח

ֶבה ַעל ַהָפרּוץ ְקָעה ְוָאז ְמָהֵני ֲאִפלּו ְבבִ  ֵמֶעֶשר, ֶאָּלא ִאם ֵכן עֹוֵמד ְמרֻׁ
  .ְבָכל ָהרּוחֹות

 
 :יאסעיף 

קנה מכאן וקנה מכאן  -תנא: צורת הפתח שאמרו  בגמרא )יא:(
וקנה על גביהן. צריכין ליגע או אין צריכין ליגע? רב נחמן אמר: 

 אין צריכין ליגע. ורב ששת אמר: צריכין ליגע.
 .קכזמן הצד לא עשה כלום צורת הפתח שעשאה -אמר רב חסדא

צריכה שתהא בריאה  -ואמר רב חסדא: צורת הפתח שאמרו 
כדי להעמיד בה דלת, ואפילו דלת של קשין. אמר ריש לקיש 

                                                           
וי"א שאפילו העומד אינו מרובה מצד אחד רק משני  -וד הוסיףע

הצדדים מצטרפים אהדדי ומתבטל הפרוץ לגביה ואפילו אם 
העומד גופא שבשני הצדדים אינו במילואו אלא יש בכל אחד ג"כ 
פרצה אלא שהעומד רבה עליו נחשב על ידי זה כאלו כולו עומד 

רוחב חמשה  שהיה שטח הרוח -ומתבטל הפרוץ שבאמצע, כגון
עשר אמה ונשאר בקצה הכותל אמה ונפרץ אמה ונשאר עומד 
שני אמות ואצלו פרצה גדולה של שבעה אמות ואצלו עומד שני 
אמות ועוד פרצה אמה ועוד פס אמה בקצה השני של הכותל 

 נחשב זה כאלו עומד מרובה על הפרוץ.
אינה  ג"טחלל כתב כי מחיצה שיש בתחתיתה  המשנ"ב קכג

מחיצה, אף אם למעלה גובהה עשרה, מכיוון שהגדיים בוקעים 
כאשר פרוץ מרובה על העומד משני צדדים )בכל  -בה. עוד כתב

פרוץ  4טפחים עומד,  3 -צד בפנע"צ( מבטל את העומד. לדוג'
 עומד. אע"פ שבי"ט עומד מרובה, אינה מחיצה. 3ועוד 

מד בערב, כתב שלא תיתכן מציאות של פרוץ כעו המשנ"ב קכד
 ואכן בגמרא ובראשונים לא כתבו עניין זה.

אך אם ההיקף היה כתיקונו, מועילה צורת הפתח אף ביותר  קכה
 (מהי הגדרת 'היקף כתיקונו'. אב"א ויש לברר). משנ"במי'. 

 משנ"ב.ונכון לחוש לדבריו.  קכו
 שלא הניח הקנה על גבי שני הקנים, אלא מצידיהם. -לרש"י קכז

 שעשה הפתח בצד הכותל. -לרי"ף ורמב"ם
 שעשה הפתח אלכסוני, בין שתי רוחות של הכותל. -רשב"א

 ב"י.מחלוקתם בביאור הסוגיא, ולהלכה כולם יסכימו לרש"י. 

משום רבי ינאי; צורת הפתח צריכה היכר ציר. מאי היכר ציר? 
אמר רב אויא: אבקתא. אשכחינהו רב אחא בריה דרב אויא 

ר מר מידי בצורת הפתח? לתלמידי דרב אשי, אמר להו: אמ
 אמרו ליה: לא אמר ולא כלום.

אך  פסקו כי צורת הפתח צריכה היכר ציר. קכחהר"מ וסיעתו
 .קכטפסקו שאין צריך היכר צירהרי"ף הרמב"ם ר"י וריב"ש 

ָקֶנה ִמָכאן ְוָקֶנה ִמָכאן ְוָקֶנה ַעל  ַמהּו צּוַרת ֶפַתח, -ופסק מרן
, קלָבֶהן ֶאָּלא ֶשֵּיש ֵביֵניֶהם ַכָמה ַאמֹות ַגֵביֶהן, ֲאִפּלּו ֵאינֹו נֹוֵגעַ 

ְמכָֻּׁוִנים ְכֶנֶגד  אן ּוִמָכאן י''ט ְוִיְהיּוּוִבְלַבד ֶשְּיֵהא ֹגַבה ַהָקִנים ֶשִמכָ 
 ַהָקִנים, אֹו ְלֶאָחד ֵמֶהןָקֶנה ָהֶעְליֹון. ְוִאם ִחֵבר ַהָקֶנה ָהֶעְליֹון ִלְשֵני 

. ְוָצִריְך ֶשִּיְהיּו ַהָקִנים ֶשַבְּצָדִדים ֲחָזִקים קלבְמָהֵני, לֹא קלאִמן ַהַּצד
ְלַקֵבל ֶדֶלת ָכל ֶשהּוא, ֲאִפּלּו ֶשל ַקש אֹו ֶשל ָקִנים; ֲאָבל ָקֶנה ֶשַעל 

 . קלגַגֵביֶהן ַסֵגי ְבָכל ֶשהּוא, ַוֲאִפּלּו ֶגִמי ְמָהֵני
 

 :יבסעיף 
 י' ַׁשַער ֶהָעשּוי ְכִכָפה, ַרִׁש''י(,)פ ִכָפה -קלדהרשב"אע"פ  פסק מרן

ִאם ֵיש ְבַרְגֶליָה, ְדַהְינּו ֹקֶדם ֶשִהְתִחיל ְלִהְתַעֵגל, י' ְטָפִחים, 
ֶתֶרת ִמשּום צּוַרת ֶפַתח.  מֻׁ

 

 סיכום סימן שסו
 :אסעיף 

עירבו  -של רבים ומבואות שאינן מפולשים חצירות בגמרא )ו.(
 מותרים, לא עירבו אסורים.

ִמים ָחֵצר ֶשַהְרֵבה ָבִתים ְפתּוִחים ְלתֹוכֹו, ָאְסרּו ֲחכָ  -ופסק מרן
ַעד ֶשְּיָעְרבּו, ְדַהְינּו ֶשגֹוִבים ַפת ִמָכל  קלהֶלָחֵצרְלַטְלֵטל ִמָבֵתיֶהם 

ְבֶאָחד ִמָבֵתי ַהֲחֵצרֹות, ֶשַעל ְיֵדי ָכְך ָאנּו  ַבִית ּוַבִית ְונֹוְתִנים אֹותֹו
רֹוִאים ְכִאּלּו כָֻּׁלם ָדִרים ְבאֹותֹו ַהַבִית ּוְכִאּלּו ָכל ֶהָחֵצר ְמיָֻׁחד 

 ְלאֹותֹו ַבִית. 
 

  :בסעיף 
בעירובין )יז.( נאמר שבמחנה פטרו מעירובי חצירות, ובגמרא 

הילחם אך שיירה העוברת משמע שהיינו דוקא במחנה שיוצא ל
 רבינו יהונתן.ממקום למקום צריכה עירוב. וכ"פ 

משמע שדוקא מחנה קבוע צריך לערב )אא"כ  אך מהרמב"ם
הוא של חיילים(, אך שיירה העוברת ממקום למקום, ועצרו רק 

 שכ"כ בירושלמי( המ"מפטורים מעירוב. )וכתב  -מפני השבת
כתב שי"א שמעל עשרה אנשים נקראים מחנה  הרב המגיד

 .קלוופטורים מעירוב, ופחות מכך נקראים שיירה וחייבים לערב
כֹות, אֹו ַמֲחֶנה ֶשִהִקיפּוהּו ְמִחָּצה,  -ופסק מרן יֹוְשֵבי ֹאָהִלים אֹו סֻׁ

ֵאין ְמַטְלְטִלין ֵמֹאֶהל ְלֹאֶהל ַעד ֶשְּיָעְרבּו כָֻּׁלם; ֲאָבל ַשָּיָרא 
יפּוָה ְמִחָּצה, ֵאין ְצִריִכים ְלָעֵרב ְלִפי ֶשכָֻּׁלם ְמֹעָרִבים ְוֵאין ֶשִהִק 

הגה: ָבִתים ֶׁשִבְסִפיָנה ְצִריִכים ֵערּוב ָהִלים ְקבּוִעים ָלֶהם. אֹוָתם אֹ 

 רא"ש, סמ"ג וסמ"ק. קכח
כנראה שהסבירו את המשך הגמרא 'תני מר מידי בצורת  קכט

הפתח', שהכוונה שחוץ מקנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן 
)והוסיף שבירושלמי  רא"ש בשם הר"מ.אין צריך היכר ציר. 

 נחלקו בהדיא אם צריך היכר ציר.(
כתב שהמרחיקים  המרדכי והרמב"ם. ובהגהות מרדכיכ"כ  קל

לא עושים יפה, ושמא אמר זאת מצד  את הקנה ה' או ו' אמות
 זה שיהיה קשה לכוון שיהיה הקנה כנגד הקנים שתחתיו. אב"א.

ואם הניח מתחת לחוט עמוד נוסף, מהני. אך יטול את העמוד  קלא
 משנ"ב.הראשון כדי שלא יטעו הרואים להכשירו. 

מקל בצורת הפתח שהניח הקנה העליון מן הצד בשווה  הט"ז קלב
 כל האחרונים חולקים עליו. לקנים העומדים. אך 

החוקק בקנים ומניח על גביהם חוט )והם עודפים עליו( מצדד 
להחמיר. אך אם חקק רק מעט בקנים וכן אם נעץ  הפרמ"ג

 מסמר בראש הקנים וליפף סביבם את החוט, כשר. 
שאין  מחצה"שמכאן דייק  מרדכי.ובלבד שלא יינטל ברוח.  קלג

ויש מהאחרונים שמחמירים קפידא שהחוט של העירוב זז ברוח, 
  משנ"ב.בזה ומצריכים למתוח חזק את חוט העירוב. 

מקורו בגמרא יא: מחלוקת ר"מ ורבנן האם חוקקים  קלד
 להשלים.

ואף להעביר מבית לבית דרך פתח שביניהם אסור ללא  קלה
 משנ"ב.עירוב. אך מחצר לחצר מותר לטלטל תמיד. 

 הגר"א.וכ"פ  קלו



 ַלְסִפיָנה ְמִחּצֹות ָאסּור , ְוִאם ֵאין קלזְמִחּצֹות ל ִפי ֶׁשֵיׁש ַלְסִפיָנהַאף עַ 
(. ְוַעֵין ְלַקָמן סֹוף ִשבֹוֵלי ֶלֶקטע ַאמֹות )ְלַטְלֵטל ַבְסִפיָנה ַרק ְבַאְרבַ 

 סי' שפ''ב ְוסי' ת''ה ָסִעיף ז'. 
 

  :גסעיף 
רבה אמר: .. אמר שמואל: עירוב משום קנין. בגמרא )מט.(

עירוב משום דירה. מאי בינייהו? איכא בינייהו כלי, ופחות 
 וקטן. משוה פרוטה,

קונים בכלי, צריך שווה פרוטה ואין גובין ע"י קטן.  -לשמואל
 מניחים בבית קטן.(אין הכוונה ש ור"ח תוספותפירש"י, ול)כך 

 \ה פרוטה ומותר לגבותאין קונים בכלי, אין צריך שוו -לרבה
 קטן. )כנ"ל(-להניח בבית

רּוב ֵאינֹו ַהַבִית ֶשַמִּניִחים בֹו ָהעֵ  -ע"פ המבואר בגמרא פסק מרן
ַפת. ְוֵאין ָצִריְך ֶשִּיְהֶיה ְבֵערּוב ָשֶוה ְפרּוָטה. ְוֵאין ָצִריְך ִלֵתן 

ַמִּניִחים אֹותֹו ֶבָחֵצר, ֶאָּלא ְבַבִית ֶשָראּוי ְלִדיָרה, ַלֲאפּוֵקי ַבִית 
ד' ַאמֹות ַעל ד'  ת. ְוָצִריְך ֶשְּיֵהא בֹוַשַער, ַאְכַסְדָרה ּוִמְרֶפסֶ 

ְבַבִית . ַוֲאִפּלּו הּוא ֶשל ָקָטן. ְוִאם ְרִגיִלים ִלְתנֹו ָתִמיד קלחמֹותאַ 
. קלטַדְרֵכי ְשלֹוםַאֵחר, ִמְפֵני ּנֹותֹו ְוִלְתנֹו ְבַבִית ְלשַ  ָידּוַע, ֵאין ָלֶהם

הגה: ְוַהִמְנָהג ַבְזַמן ַהֶזה ָקָטן ָיכֹול ִלְגבֹות ָהֵערּוב ּוְלַקְבצֹו.  ַוֲאִפּלּו
 .)מוהר"מ( ֵבית ַהְכֶנֶסת. ְוֵכן ָנֲהגּו ַהַקְדמֹוִניםבְ ְלַהִניַח ָהֵערּוב 

ְוִנְרֶאה ִלי ַהַטַעם, ְּדֵערּוִבין ֶׁשָלנּו ֵיׁש ָלֶהם ִּדין ִׁשתּוף ְוֵאין ָצִריְך 
 פ''ז. ְלַקָמן סי' שפ''ו וש ְלַהִניַח ְבֵבית ִּדיָרה. ְוע'

 
 :                                             דסעיף 

החולק את עירובו  -אמר רב יהודה אמר שמואל בגמרא )מט.(
אך אם התמלא הכלי והניחו את העירוב העודף , קמאינו עירוב
 עירובו עירוב. )וזו דעת בית הלל( -בכלי אחר
ָצִריְך ִלֵתן ָכל ָהֵערּוב ִבְכִלי ֶאָחד, ְוִאם ָחְלקּו ְוָנְתנּו ִבְשֵני  -ופסק מרן

ָתר; קמבֶאָּלא ִאם ִנְתַמֵּלא ָהֶאָחד קמאֵכִלים, ֵאינֹו ֵערּוב  , ְוָאז מֻׁ
  )מ"מ ורשב"א( .קמגְוהּוא ֶשִּיְהיּו ְשֵני ַהֵכִלים ְבַבִית ֶאָחד

 
 :הסעיף 

אמר רב יהודה אמר שמואל: המקפיד על עירובו  בגמרא )מט.(
עירוב שמו. רבי חנינא אמר:  -אין עירובו עירוב. מה שמו  -

 .(היו )קמצנים עירובו עירוב, אלא שנקרא מאנשי ורדינא
 נחלקו הראשונים בביאור הדין )אליבא דשמואל(:

ההקפדה שאוסרת היא דוקא כאשר אחד  -לרמב"ם ורשב"א
מוכיח שהזיכוי אינו כנה. אך מזכה לכולם משלו, ובסירובו 

רוב של אחד פוגם בעירוב של אחד נתן מעט משלו, אין סי כשכל
  אין חילוק, ובכל גוונא העירוב בטל. אך לתוספות ורא"שכולם. 

קודם כתב שכל דין זה הוא כשביקש אחד מחבירו דבר הרמב"ם 
 .קמדוסירב לו, אך אם נכנסה השבת, העירוב חל השבת

                                                           
 ב"י.ע"פ שחלקה בתוך המים. ומודדים מקרקעית הספינה, א קלז
ואם יש בו בתשבורת דע"ד, אך הוא צר וארוך, נחלקו  קלח

 משנ"ב.הפוסקים אם ניתן להניח בו, ויש להחמיר לכתחילה. 
 ונחלקו בביאור החשש לדרכי שלום:כ"כ במסכת גיטין,  קלט

 יבואו לחשוד בבני המבוי שלא עירבו. -רש"י
 בבעל הבית שגונב את העירוב. גיבואו לחשו -תוספות
הבית שבו מונח העירוב פטור מהבאת פת. )והעברתו  -רמב"ם

 לבית אחר יכולה לגרום למריבה עם בני אותו הבית. אב"א(
שהתנו  אויש טעם גדול להעביר את העירוב למקום אחר אם 

שמשלמים  או בשעת הנתינה שיוכלו להעבירו )ויש חולקים בזה(
אין חוששים מפני דרכי שלום.  -ת העירובלמי שמניחים אצלו א

 משנ"ב.
שותפות נוחה ועריבה, )ואם  -שזהו לשון עירוב -ופירש"י קמ

חולקו בשני כלים זה מראה על כך שרוצים שהלחמים לא 
אך  רבינו יהונתן.יתערבו, וכל אחד יוכל לקחת את הלחם שלו. 

 אסור לחלק את העירוב( -הוסיף שאף אם אין טעם זה
מזכה לכולם, נראה שאין את החשש של הנחה  ואם אחד קמא

בשני כלים. אך מכיוון שהפוסקים לא הזכירו זאת משמע שאין 
 )וכ"נ מדברי רבינו יהונתן לעיל. אב"א( משנ"ב.חילוק. 

 ואם מראש הביא כלי קטן מידי יש מהאחרונים שמחמירים. קמב
ולכן יש להניח את העירוב בבית הכנסת הגדולה של העיר  קמג

 )ויש מהאחרונים שמקילים בזה( נ"ב.משבלבד. 
עוד נראה מסתימת דבריו, כי לא מדובר שאחד ביקש  קמד

מחבירו יין ושמן של השיתוף )או לחם מהעירוב(, אלא שאחד 

ָצִריְך ֶשּלֹא ַיְקִפיד שּום ֶאָחד ֵמֶהם ַעל ֵערּובֹו ִאם  -ופסק מרן
יֹאְכֶלּנּו ֲחֵברֹו, ְוִאם ַמְקִפיד ֵאינֹו ֵערּוב; ְלָכְך ָצִריְך ִלָּזֵהר ֶשּלֹא ְלָעֵרב 

 . קמהְבָדָבר ֶשִתֵקן ְלֹצֶרְך ַהַשָבת
 

 :וסעיף 
בכל מערבין ומשתתפין, חוץ מן המים ומן  משנה בעירובין )פ:(

המלח, דברי רבי אליעזר. רבי יהושע אומר: ככר הוא עירוב, 
אין מערבין בה. ככר כאיסר  -אפילו מאפה סאה והוא פרוסה 

 מערבין בו. -והוא שלם 
ובגמרא מבואר שטעם האיסור לערב בפרוסה הוא משום איבה. 

מה אני מערב בשלם ואתה בפרוס? ל -)שיאמר אחד לחברו
כולם מערבין בפרוסות אסור משום שחוששים  (  ואף אםרש"י

 שמא יחזרו לערב בשלימות ויבואו לאיבה.
עדיין נחשבת  -כדי חלת נחתום בגמרא נאמר שאם נטל מהכיכר

 -ונחלקו הראשונים בביאור הדיןשלמה. 
דוקא כאשר לא הפרישו חלה, מותר לקחת ממנה כדי חלה.  לר"י

 וגם אז, דוקא כדי חלת נחתום ולא יותר.
בכל אופן מותר לחתוך ממנה כדי חלת נחתום, שמי  אך לרא"ש

 שרואה את הפת יתלה שהחיסרון הוא משום הפרשת חלה.
מערבין לו בה.  -אמר רב חסדא: תפרה בקיסם  -עוד בגמרא

דידיע תיפרה,  -לא קשיא; הא  -ין לו בה! והא תניא: אין מערב
 דלא ידיע תיפרה. -הא 

, ֲאִפּלּו ִהיא ְגדֹוָלה ַהְרֵבה, קמוִבְפרּוָסה ֵאין ְמָעְרִבין -ופסק מרן
ֲאָבל ִבְשֵלָמה, ֲאִפּלּו ְקַטָּנה ְמֹאד ְמָעְרִבין, ּוִבְלַבד ֶשְּיֵהא ָבֶהם ָכל 

ת ַנְחתֹום, ַחּלַ ְכֵדי  ּוִמיהּו ִאם ִנָטל ִמֶמּנּוָכְך ֶשְּיֵהא ָבֶהם ְכִשעּור. 
''ח, ְמָעְרִבין ָבה ֲאִפּלּו לֹא ָהְיָתה ְטבּוָלה ְלַחָּלה. ֶשהּוא ֶאָחד ממ

ְוִאם ִנְפְרָסה ְוִחְבָרה ְבֵקיָסם, ֶשִהְכִניס ַהָקֶצה ָהא' ְבתֹוְך ַהַפת 
ִאם ֵאינֹו ִנָכר ֶשִּנְפְרָסה, ְמָעְרִבין  ְוַהָקֶצה ַהֵשִני ְבתֹוְך ַהְפרּוָסה,

הגה: ְוֵיׁש ֶׁשֵפְרׁשּו ָהא ְּדֵאין ְמָעְרִבין ַרק ְבַפת ָׁשֵלם ַהְינּו ֶׁשָכל ָבה. 
ָהֵערּוב ְבַיַחד ִיְהֶיה ַפת ָׁשֵלם; ְוָלֵכן ָנֲהגּו ְלַקֵבץ ִמָכל ַבִית ּוַבִית ְמַעט 

 (ָהַרֲאָב''דוַהַמִגיד ת ְׁשֵלָמה ּוְמָעְרִבין ָבה ), ְועֹוִשין ַחָלה ַאחַ קמזֶקַמח
ְוֵכן ַהִמְנָהג ָפׁשּוט ְבָכל ְמִדינֹות ֵאלּו. ְוָצִריְך ִלָזֵהר ֶׁשְיֵהא ַבַחָלה 

. ְוַאף ַעל ִפי ֶׁשִנְׁשַתֵיר ִמן ַהֶקַמח ְולֹא סי' שס''ח 'ְלק ְכִשעּור ַהְמֹפָרׁש
ּו ֶאָחד ְמַזֶכה ליָהֵוי ֵערּוב ְּדלֹא ָגַרע ֵמא ָלה, ֲאִפלּו ָהֵכיַנֲעָשה ִמֻכלֹו חַ 

 . קמט, ֵכן ִנְרֶאה ִליקמחְלֻכָלם ְוַאַּדְעָתא ְּדָהֵכי ָנְתנּו ִקְמָחם ִמְתִחָלה
 

 :זסעיף 
ם ִאם ֶאָחד ְמַזֶכה ְלכֻּׁלָ  -קנהרא"ש, המרדכי והר"מע"פ  פסק מרן

 ָיכֹול ְלָעֵרב ִבְפרּוָסה.
 
 
 

ביקש מחבירו שיתן לו מאוכל השייך לו, ובסירובו מוכיח בעצם 
שאינו שותף איתו מכיוון שהוא מקפיד לא לתת לו משלו. וזה 

ששותפותם אמורה להתקיים באוכל ששמו תמוה, מכיוון 
לעירוב ולא בכל האוכל שיש להם. וייתכן שזו כוונת הרמב"ם 

 ב"י.אלא שהעתיק לשון הגמרא כדרכו. 
 משנ'ב.מותר.  -ואם מחליט שאם יבקש ממנו חברו יתננו לו קמה
 פרמ"ג.ואפשר שאפילו בדיעבד לא מהני פרוסה.  קמו
וה"ה כשנותנים מעות לקנות בהם קמח ואפילו אם לא נתנו  קמז

איזה בעלי בתים ג"כ אין קפידא בדבר וכדמסיים לבסוף דכל 
 משנ"ב.אחד נותן קמחו לעירוב בשביל כולם. 

ואף על פי שהנותן עירוב בעד חבירו צריך לזכות לו ע"י אחר..  קמח
ו מ"מ כאן כשנותן כ"א קמחו להשמש לערב בו אנו חושבין כאל

נותנים לו שיזכה בו בשביל כולם ואין השמש צריך לזכות להם 
שאם לא זיכה  ויש מי שאומרע"י אחר או ע"י עצמו בפירוש 

השמש להם ע"י אחר או ע"י עצמו בפירוש אינו עירוב ונכון לחוש 
 משנ"ב.לדבריו לכתחלה. 

כתב שנוהגים לערב במצה בערב פסח, מכיוון שאינה  הכל בו קמט
כדי שלא יבערו החמץ  -הוסיף טעם הדרכ"מומתעפשת מהר. 

 בערב פסח וישכחו לערב.
 ערוך השולחן כתבכתב שמותר לערב בלחמניות. ו רבינו ירוחם

 שמכאן ראיה שמותר לערב גם בפת הבאה בכיסנין.
 מכיוון שאין חשש איבה. קנ



 :חסעיף 
ְמָעְרִבין ְבַפת ֹאֶרז ַוֲעָדִשים, ֲאָבל לֹא ְבַפת  -ע"פ הגמרא פסק מרן

 . קנאֹדַחן
 

 :טסעיף 
כיצד משתתפין במבוי? מניח את החבית, ואומר:  )עט:( במשנה

 .. הרי זו לכל בני מבוי. ומזכה להן על ידי בנו ובתו הגדולים
א נאמר שצריך להגביהה מהקרקע טפח, ונחלקו בגמר

 הראשונים בדבר:
רק כאשר מערב משלו צריך להגביה,  -רשב"א וסמ"ג ,לרש"י
ההגבהה משום זכיה  אין אך לגאונים ולרמב"ם. זכיהמשום 

 , שיוכר שדבר זה נעשה לשם עירוב.היכראלא משום 
ִאם ֶאָחד ִמְבֵני ֶהָחֵצר רֹוֶצה ִלֵתן ַפת ִבְשִביל כָֻּׁלם ַשִפיר  -ופסק מרן

ָדִמי, ּוִבְלַבד ֶשְּיַזֶכּנּו ָלֶהם ַעל ְיֵדי ַאֵחר, ּוְכֶשּזֹוֶכה בֹו ָצִריְך ְלַהְגִביהֹו 
ל ִמי ִמן ַהַקְרַקע ֶטַפח, ְוָצִריְך ְלַזכֹות ְלָכל ְבֵני ֶהָחֵצר אֹו ַהָמבֹוי ּוְלכָ 

  )רשב"א( ֶשִּיתֹוֵסף ִמּיֹום ֶזה ָוֵאיָלְך;
ְוֵיש אֹוְמִרים ֶשַאף ַעל ִפי ֶשּלֹא ְיַזֶכה ְבֵפרּוש ַלִמתֹוְסִפים ֲעֵליֶהם, 
ֵלב ַבִית ִדין ַמְתֶנה ֲעֵליֶהם. ְוִאם ִנתֹוְספּו ִדּיּוִרין ְלַאַחר ֶשִּנְתַמֵעט 

  (קנב)ריטב"א ֵמֲחָמָתן. ִסיף ְך ְלהֹוָהֵערּוב ִמן ַהִשעּור, ָצִרי
 

 :יסעיף 
כיצד משתתפין במבוי? מניח את החבית,  משנה בעירובין )עט:(

ואומר: הרי זו לכל בני מבוי. ומזכה להן על ידי בנו ובתו 
. אבל קנגהגדולים, ועל ידי עבדו ושפחתו העברים, ועל ידי אשתו

ידי עבדו אינו מזכה לא על ידי בנו ובתו הקטנים, ולא על 
 ושפחתו הכנענים, מפני שידן כידו.

אמר רבי יוחנן: וובבבא מציעא )יב( נאמר שמציאת קטן לאביו, 
קטן ממש. אלא: גדול וסמוך על  -גדול ממש, ולא קטן -לא גדול

 זהו גדול. -טן, קטן ואינו סמוך על שלחן אביוזהו ק -אביו שלחן
 וסובר שגדול גדול ממש וקטן קטן ממש. חולקושמואל 

 נחלקו הראשונים ביישוב המקורות:
, קנהאין להשוות דין מציאה לעירוב קנדלדעת הרי"ף והרמב"ם

והלכה כמשנתנו שמשמע ממנה שהחילוק הוא בין גדול לקטן. 
 דין עירוב כמציאה, והלכה כר"י. -אך לדעת התוספות והרא"ש

 חילה כדברי שניהם.שטוב להחמיר לכת הסמ"ק והטורוכתבו 
ְכֶשְמַזֶכה ָלֶהם ַעל ְיֵדי ַאֵחר, לֹא ְיַזֶכה ַעל ְיֵדי ְבנֹו ּוִבתֹו  -ופסק מרן

ְלָחנֹו, ְולֹא ַעל ְיֵדי ַעְבדֹו  ַהְקַטִּנים, ֲאִפּלּו ִאם ֵאיָנם ְסמּוִכים ַעל שֻׁ
ּוִבתֹו ַהְגדֹוִלים, ְוִשְפָחתֹו ַהְכַנֲעִנים; ֲאָבל ְמַזֶכה הּוא ַעל ְיֵדי ְבנֹו 

ְלָחנֹו, ְוַעל ְיֵדי ַעְבדֹו ְוִשְפָחתֹו ָהִעְבִרים, ֲאִפּלּו  ֲאִפּלּו ְסמּוִכים ַעל שֻׁ
, ְוַעל ְיֵדי ִאְשתֹו ַאף ַעל ִפי ֶשהּוא ַמֲעֶלה ָלה ְמזֹונֹות, קנוֵהם ְקַטִּנים

ֵאין ָלה ַבִית ֶבָחֵצר. ְוֵיש אֹוְמִרים ֶשֵאינֹו ְמַזֶכה ַעל ְיֵדי ְבנֹו  ַוֲאִפּלּו
ְלָחנֹו, ֲאִפּלּו ֵהם ְגדֹוִלים, ְולֹא ַעל ְיֵדי ִבתֹו,  ּוִבתֹו ַהְסמּוִכים ַעל שֻׁ
ְלָחנֹו, ָכל ְזַמן ֶשּלֹא ָבְגָרה, ְולֹא ַעל ְיֵדי  ֲאִפּלּו ֵאיָנה ְסמּוָכה ַעל שֻׁ

                                                           
 שאין דרך אנשים להכין פת מדוחן. -החילוק ביניהם הוא קנא

 .ביה"לכוסמת ותירס דינה כפת אורז. אך פת  משנ"ב.
ואין הוא חולק על הרשב"א לעניין לכתחילה, שצריך לכוון  קנב

על כל מי שיתווסף, אלא שאם לא כיוון במפורש אמרינן 
 משנ"ב.שמסתמא דעתו עליהם. 

בגמרא נדרים )פח:( העמיד רב אשי שמדובר שיש לאשה בית  קנג
לטול מתירה באותו חצר, שמתוך שזוכה להתיר לעצמה את הט

 גם לאחרים.
ביאר לשיטת הרי"ף והרמב"ם, שגמרא זו אליבא דרבי  הר"ן

מאיר  שסובר שאין קניין לאשה ללא בעלה. אך למעשה פוסקים 
שאשה יכולה לזכות בדבר על מנת שאין לבעלה זכות בו. ולכן 

 המשנה נשארת כפשטה. 
אשה זוכה בעירוב רק כאשר אינה  לדעת התוספות והרא"ש

 על ידו, וכמו לעניין מציאה. ניזונת
 בה"ג, רשב"א, סמ"ג ור"ש.וכ"פ  קנד
שבמציאה האב זוכה כדי שלא תהא לו איבה כיון שהבן סמוך  קנה

על שולחנו, אבל במה שהאב רוצה לזכות לאחרים על ידי בניו, 
 תשובת הרמב"ן.זוכים הם לאחרים כאינש דעלמא. 

שבדבר שהוא מדרבנן אומרים שקטן זוכה. אך לא רצו להקל  קנו
 משנ"ב.בבניו הקטנים מפני שידם כידו ממש. 

כתוב שהמערב משל הרבים צריך לשואלם  בהגהות אשירי קנז
אם חפצים בכך )כי אם יקפידו אחד על השני אין עירובם עירוב(, 

 אין צריך, דזכין לאדם שלא בפניו. -אך אם מזכה להם משלו

ִאְשתֹו ֶשַמֲעֶלה ָלה ְמזֹונֹות, אֹו ֶשָאַמר ָלה ְצִאי ַמֲעֵשה ָיַדִיְך 
ִבְמזֹונֹוַתִיְך ַוֲאִפּלּו ֵיש ָלה ַבִית ֶבָחֵצר; ֲאָבל ְמַזֶכה ַעל ְיֵדי ְבנֹו ֶשֵאינֹו 

ְלָחנֹו, ֲאִפּלּו הּוא ָקָטן, ְוַעל ְיֵדי ִבתֹו ֶשָבְגָרה וְ  ֵאיָנה ָסמּוְך ַעל שֻׁ
ְלָחנֹו, ְוַעל ְיֵדי ִאְשתֹו ֶשֵאינֹו ַמֲעֶלה ָלה ְמזֹונֹות, ֲאִפּלּו  ְסמּוָכה ַעל שֻׁ
ֵאין ָלה ַבִית ֶבָחֵצר. ּוְלַכְתִחָּלה טֹוב ָלחּוש ְלִדְבֵרי ְשֵניֶהם ֵהיָכא 

 הגה: ּוְבִדיֲעַבד סֹוְמִכין ַעל ִּדְבֵרי ַהֵמֵקל ְבֵערּוב. ְדֶאְפָשר. 
ְוֵכן ָגדֹול ֶׁשֵיׁש לֹו ִאָשה, ַאף ַעל ִפי ֶׁשָסמּוְך ַעל ֻׁשְלַחן ָאִביו, ְמַזִכין 

ַוֲאִפלּו ְלַכְתִחָלה.  ְוָכל בֹו(. ק)ַהָגהֹות ֲאֵשִרי ְוַהָגהֹות ְסַמ''ַעל ָידֹו 
ָלא ִאם ַהַשָבת, אֶ  ְוֵאינֹו ָצִריְך ְלהֹוִדיַע ְלאֹוָתם ֶׁשִזָכה ָלֶהם ֹקֶדם

  )ָכל בֹו(. קנזם ְבַׁשָבת ֻמָתר ְלַטְלֵטלמֹוִדיע
 

 :יאסעיף 
ִבין ֶלֱאֹכל  -ע"פ הגמרא )פה:( פסק מרן ְבֵני ֲחבּוָרה ֶשָהיּו ְמסֻׁ

ְלָחן , סֹוְמִכין ָעֶליָה ִמשּום קנחְוָקַדש ֲעֵליֶהם ַהּיֹום, ַהַפת ֶשַעל ַהשֻׁ
בִ  ָהָראּוי ְלַהִּניַח ָשם ֵערּוב,  ְבַבִית ֶשהּוא ָמקֹום יןֵערּוב; ְוהּוא ֶשְמסֻׁ
ְוהּוא ַהִּדין ִאם ֵיׁש ָלֶהם ַפת ְבֻׁשָתפּות ְבא' ִמן ֲאָבל ְבָחֵצר, לֹא. 

  .)רמב"ם( קנטַהָבִתים סֹוְמִכין ָעָליו ִמשּום ֵערּוב
 

 :יבסעיף 
 ל ְלָעֵרב ַבֲעדֹו. ַאפֹוְטרֹופֹוס ֶשל ָקָטן ָיכֹו -המרדכיע"פ  פסק מרן

 
  :יגסעיף 

 . קסִמְצָוה ַלֲחֹזר ַאַחר ֵערּוֵבי ֲחֵצרֹות -הטורע"פ  פסק מרן
 

 :ידסעיף 
 . קסאֵערּוב ְמָבֵרְך ַעל ִמְצַות -הטור והרמב"םע"פ  פסק מרן

 
 :טוסעיף 

 קסבֵאיָמַתי ְמָבֵרְך, ְבָשָעה ֶשְמַקֵבץ -הטור והרמב"םע"פ  פסק מרן
, ְואֹוֵמר: ְבָהֵדין קסגאֹותֹו ִמְבֵני ֶהָחֵצר, אֹו ְבָשָעה ֶשְמַזֶכה ָלֶהם

ֵערּוָבא ְיֵהא ָשָרא ָלן ַלֲאפּוֵקי ּוְלַעיּוֵלי ִמן ַהָבִתים ֶלָחֵצר, ּוִמן ֶהָחֵצר 
 ֹ א ַלָבִתים, ּוִמַבִית ְלַבִית ְלָכל ַהָבִתים ֶשֶבָחֵצר. ְוִאם ָגבּו ָהֵערּוב ְול

ָתִרים ְלַטְלֵטל  . קסדֵבְרכּו ָעָליו, ֵאין ַהְבָרָכה ְמַעֶכֶבת ּומֻׁ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תמא אם זימנם לאכול אצלו, זיכה להם את כל מה שעל שמס קנח
פירש אחרת את הגמרא, כפי  רשב"א. אך הרמב"םהשולחן. 

 שכתב הרמ"א, ולדבריו צריך שתהיה שותפות מפורשת ביניהם.
כתב שהרמ"א בא להשמיענו שאע"פ שהפת  בתוספת שבת קנט

 לא לפניהם, סומכים עליו בחזקת שהוא קיים.
 משנ"ב.ל באיסור. כדי שלא יבואו לטלט קס

אם מניח עירובי תבשילין ועירובי חצרות בזמן אחד מברך  קסא
ברכה אחת על שתיהן דהיינו על מצות עירובין. ואומר הנוסח 

כתב  ובחיי אדםבהדין עירובא על כל אחד ואחד כפי נוסחו 
שיאמר על מצות עירובי תבשילין ועירובי חצרות ואומר בדין 

 משנ"ב.לטל מבית לחצר וכו'. יהא שרא לן לאפויי וכו' ולט
 דעובר.  רם מקבץ קמח לא יברך אז, דהוי עובוא קסב

אך האחרונים  ,צריך לברך כשמתחיל לקבץ לדעת הב"י והב"ח
כתבו שניתן לברך לכתחילה גם לאחר הקיבוץ, מכיוון 
שלשיטתם צריך לעשות זיכוי לכל בני החצר, ועדיין נחשב בשעת 
המצווה. ובדיעבד כל עוד לא נכנסה השבת יכול לברך, כיוון 

 משנ"ב.שעוד לא חל העירוב. 
משלו, ואומר לזוכה שיגביהנו לאחר הברכה.  -דהיינו קסג

 משנ"ב.ההגבהה יש לו על מי לסמוך. והמברך אחר 
וה"ה שאין הנוסח מעכב, והעיקר שהניחו העירוב המשותף.  קסד

 .משנ"ב



 סיכום סימן שפב
  :אסעיף 

הדר עם הנכרי בחצר, או עם מי שאינו  משנה בעירובין )סא:(
הרי זה אוסר עליו. רבי אליעזר בן יעקב אומר:  -מודה בעירוב 

 אוסרין זה על זה.לעולם אינו אוסר עד שיהו שני ישראלים 
בגמרא מבואר שדירת גוי מדינא אינה אוסרת, אך חז"ל גזרו 

ע"י שכירות )שהגוי לא מעוניין בה בדר"כ, כי חושש רק שיותר 
לכשפים(, כדי שהיהודי יתרחק מלדור עמו ולא ילמד ממעשיו. 
ולדעת ראב"י בישראל אחד לא גזרו כיוון שזהו דבר לא מצוי, 

  יהרגנו.שחושש שמא הגוי 
ַהָדר ִעם ָהַעכּו''ם ְבָחֵצר ֵאינֹו אֹוֵסר ָעָליו, ַעד ֶשִּיְהיּו  -ופסק מרן

, ָאז קסהִבְשֵני ָבִתים ְואֹוְסִרים ֶזה ַעל ֶזה ְשֵני ִיְשָרֵאִלים ָדִרים
ָהַעכּו''ם אֹוֵסר ֲעֵליֶהם. ְוֵאינֹו מֹוִעיל ֶשְּיַבֵטל ָהַעכּו''ם ְרשּותֹו, 

הגה: ִיְשָרֵאל ֶׁשִהְשִכיר אֹו ִהְׁשִאיל ָצִריְך ֶשַּיְשִכירּו ִמֶמּנּו. ֶאָּלא 
ֵביתֹו ְלַעכּו''ם, ֵאינֹו אֹוֵסר ָעָליו ְּדלֹא ִהְשִכיר אֹו ִהְׁשִאיל לֹו ֵביתֹו 

ֲאָבל ִאם ַהַבִית ֶׁשל  (.מ"מ בשם רשב"א) קסוֹסר ָעָליוְכֵדי ֶׁשֶיא  
ִיְשָרֵאל ִמֶמנּו ְוַעכּו''ם ָּדר ַבַבִית ִעמֹו, ֵאין ְשִכירּות ַעכּו''ם, ּוְשָכרֹו 

ִיְשָרֵאל ֶׁשִהְׁשִאיל )אֹור ָזרּוַע(. ַהַבִית מֹוִעיל ְלִעְנַין ְשִכירּות ָהֵערּוב 
אֹו ִהְשִכיר ַבִית ַלֲחֵברֹו )ְבָמקֹום ֶׁשָּדִרים ַעכּו''ם( ַאף ַעל ִפי ֶׁשֵיׁש לֹו 

 (. מהרי"ל) קסזלֹא ְמָהֵני ּוְצִריִכים ִלְשֹכר ֵמַעכּו''םִית ָסה ַבבַ ְתִפי
 

 :בסעיף 
בגמרא )סג:( מסופר שהיה גוי שלא הסכים להשכיר את רשותו 

אמר להם שיבטלו רשותם לאחד מבני החצר  לישראלים, ואביי
ויהיו נחשבים כיחיד במקום גוי, ומכיוון שאין זה דבר שכיח 
שכולם יבטלו רשותם לאחד, לא גזרו חכמים שגוי יאסור. אך 
רבא חלק עליו וסבר כי גם באופן כזה יש לאסור מכיוון שיכולות 
לצאת מכך תקלות. )שתשתכח תורת עירוב או שיחשבו שעירוב 

 ועיל במקום שיש גוי(מ
ִאם ִבְטלּו ַהִּיְשָרֵאִלים ְרשּוָתם ְלֶאָחד ֵמֶהם ְכֵדי  -ופסק מרן

 ֶשֵּיָחֵשב ִכיִחיִדי ֵאֶצל ָהַעכּו''ם, ֵאינֹו מֹוִעיל. 
 

 :גסעיף 
ְדִריַסת ֶרֶגל ַעל  ִאם ֵאין ְלַעכּו''ם -קסחהרא"שע"פ  פסק מרן

ַהִּיְשָרֵאִלים, ֵאינֹו אֹוֵסר; ְכגֹון, ְשֵתי ֲחֵצרֹות ַהְפתּוחֹות זֹו ְלזֹו ְוֵאין 
ָלֶהם ְדִריַסת ֶרֶגל ֶזה ַעל ֶזה, ּוְבָחֵצר ַאַחת ָדר ַעכּו''ם ּוְבָחֵצר ַאַחת 

ֵצר זֹו ָחֵצר זֹו ְלחָ ָדִרים ב' ִיְשָרֵאִלים אֹו יֹוֵתר, ַמְכִניִסין ּומֹוִציִאין מֵ 
 ַחּלֹון ֶשֵביֵניֶהם ְוֵאין ָצִריְך ִלְשֹכר ֵמָהַעכּו''ם. ְבַשָבת ֶדֶרְך 

 
 :דסעיף 

בגמרא )סב.( נאמר שלדעת רב חסדא צריך לשכור שכירות 
מהגוי כדי להתיר הטלטול, אך לדעת רב ששת אף  קסטבריאה

 פסקו כר"ש.הרא"ש והרמב"ם  שכירות רעועה מספיקה.

                                                           
אך אורח אינו אוסר על בעל הבית ובעל הבית לא אוסר עליו.  קסה

שזהו דוקא  הב"יסובר שאורח אוסר, וביאר  תרה"ד. ומהרי"ק
 באורח שנמצא ל' יום.

ר שאינו מצוי שאדם משום דהוי דב -כתב עוד טעם הרשב"א קסו
 ישאיל לגוי בית בחצר שבה הוא נמצא, ולא גזרו רבנן. 

ביאר שכל דין זה הוא דווקא במקרה שהתנה עם הגוי  הגר"א
 שיכול לסלקו בכל עת.

ישראל יש לו ב' בתים בחצר שגוי דר בה  ביאור המקרה: קסז
השכיר לישראל אחר ויש לו בבית  והוא דר בבית אחד והשניה

זה תפיסת יד.. ומחמת זה אין צריכין לערב ביניהם, וקמ"ל 
דאפ"ה אינם חשובים כחד וצריכים לשכור מהגוי דתפיסת יד 
לא עדיף מאם ערבו ביניהם שאינו מועיל כל זמן שלא שכרו מן 

 משנ"ב.הגוי. 
שאף שתי רבינו מאיר כתב בשם  מהרי"ו. אך המרדכיוכ"פ  קסח

באחת ישראלים ובשניה  -חצרות המחוברות ע"י מבוי ביניהם
גוי, אסור להם לטלטל בין החצרות, אא"כ החיבור בין החצירות 
הוא  רק ע"י חלון או כותל הגבוהים מי"ט, שמכיוון ששימוש 

 כזה אינו מצוי לא גזרו בו. 
 דהיינו ע"י 'מוהרקי ואבורגני', ונחלקו הראשונים בביאורם: קסט
 שכירות ע"י כתיבות וחתימות. -ספות בשם ערוךתו

 כנראה שתהיה לשוכר אפשרות לבנות שם(-כעין בנין ) -ר"ח
 שתהיה לשוכר אפשרות למלאת את החצר ספסלים. -רש"י

ַהשֹוֵכר ִמן ָהַעכּו''ם ְסָתם, מֹוִעיל ְוֵאינֹו ָצִריְך ְלָפֵרש  -ופסק מרן
לֹו ֶשהּוא ְלַהִתיר ַהִטְלטּול, ְוֵאינֹו ָצִריְך ִלְכֹתב שּום ְכִתיָבה ַעל 

 ַהְשִכירּות. 
 

  :הסעיף 
ְבָפחֹות ִמְשֵוה ְכִרין ֵמַעכּו''ם ֲאִפּלּו שֹו -ע"פ הגמרא פסק מרן

 ְוע''ל ִסיָמן שפ''ג.  )ָמְרְדַכי(. קעּוֻמָתר ִלְשֹכר ִמֶמנּו ְבַׁשָבתְפרּוָטה. 
 

 :וסעיף 
ָכל ְזַמן  -קעאמרדכי ורא"ש בשם ר"מ והגהו"מע"פ  פסק מרן

, מֹוִעיל ַהְשִכירּות ַוֲאִפּלּו ִלְזַמן קעבֶשֵאין ָהַעכּו''ם חֹוֵזר בֹו
ֶבה ֵבית ) קעדְוֵאינֹו ָיכֹול ַלֲחֹזר ִמְשִכיָרתֹו ַעד ֶׁשַיֲחִזיר ַהָּדִמים. קעגְמרֻׁ

 . יֹוֵסף ְבֵשם ַרִש''י(
 

 :זסעיף 
ִלְזַמן  ִאם ְשָכרֹו ֵמָהַעכּו''ם -קעהרש"י ורשב"אפסק מרן ע"פ 

ָידּוַע, ִלְכֶשִּיְכֶלה ַהְּזַמן ָצִריְך ַלֲחֹזר ְוִלְשֹכר ֵשִנית ְוָצִריְך ַלֲחֹזר 
 ּוְלָעֵרב, ְדֵאין ֵערּוב ִראשֹון חֹוֵזר ְוֵנעֹור. 

 
 :חסעיף 

ִאם ְשָכרֹו ֵמָהַעכּו''ם  -המיוחסות לרמב"ןע"פ תשובות  פסק מרן
ן ִהְשִכיר ָהַעכּו''ם ִדיָרתֹו ְלַאֵחר, ַדי ִלְזַמן ָידּוַע, ּוְבתֹוְך ַהְּזמַ 

 . קעוַבְשִכירּות ָהִראשֹון
 

 :טסעיף 
 ֶאָחד ,ָדִרים ְבָחֵצרהֲחִמָשה  -קעזע"פ המבואר בגמרא פסק מרן

 שֹוֵכר ֵמָהַעכּו''ם ִבְשִביל כָֻּׁלם. 
 

 :יסעיף 
ִאם ְשָכרֹו ִמֶמּנּו ְבַעל ָכְרחֹו,  -קעחהרא"ש והגהו"מע"פ  פסק מרן

 ֵאינֹו מֹוִעיל, ַאף ַעל ִפי ֶשָהָיה ָרִגיל ְלַהְשִכיר ִמֹקֶדם. 
 

 :יאסעיף 
בגמרא )פ.( מסופר על גוי שלא רצה להשכיר רשותו, והורה רבי 
זירא שניתן לשכור מאשתו אפילו שלא מדעתו. ומבואר עוד 

 ו ולקיטו של הגוי. בגמרא )סו.( שניתן לשכור משכיר

 כי למעשה כולם מסכימים, ונחלקו רק בפירושא. הב"יוכתב 
 משנ"ב.שאינו שכירות ממש אלא ביטול רשות והיכר בעלמא.  קע

שסבור שצריך לערב כל שבוע  ה"א בשם או"זדלא כהג קעא
לגרום לו שלא יגור בסמיכות מחדש כדי להטריח את היהודי ו

 לגוי.
השוכר מן הגוי בסתם ומת, אע"פ שיורשו מסכים לעירוב  קעב

 משנ"ב.העירוב בטל עד שישכור שנית מהיורש. 
ומדובר במקרה ששכר מהגוי בסתם. אך אם שכרו לזמן,  קעג

 משנ"ב.כי אין הגוי יכול לחזור בו.  הסכמת רוב האחרונים
יש מהאחרונים שחולקים על הרמ"א וסוברים כי אם שכרו  קעד

בסתם, אף ללא חזרת דמים יכול לחזור בו אחרי שבת ראשונה, 
מכיוון שיכול לטעון כי לא היה בדעתו להשכיר בסכום זה לכל 

 משנ"ב.השבתות אלא לשבת אחת. 
שהעירוב חוזר וניעור,  שיש מי שסוברכתב שאע"פ  הרשב"א קעה

 דעתו נוטה לרש"י.
 הגוי מכר לגוי אחר, ויש מחמירים.י"א שה"ה אם  קעו
שכר בסתם והשכיר הגוי לאחר, צריך לשכור מהגוי השני.  אם

  משנ"ב.
 , אף שוכר.5מה מערב אחד מערב ל -ששוכר כמערב דמי קעז
ולמדו זאת מהגמרא המוזכרת בסעיף ב, שהחכמים נתנו  קעח

 -אחרים, ולא הזכירו שמועיל לשכור בע"כ. )ועודלהם פתרונות 
 דא"כ, מה הועילו חז"ל בגזירתם שדירת גוי אוסרת?(



, שֹוְכִרים ַאף ַעל קעטֲאָבל ֵמִאְשתֹו אֹו ִמְשִכירֹו ּוְלִקיטֹו -ופסק מרן
ּוְשִכירֹו ֶׁשל ְשִכירֹו ּוְלִקיטֹו ֶׁשל ַבַעל ַהַבִית, הּוא . קפִפי ֶשהּוא מֹוֶחה
  )ריב''ש(. קפאִית ַעְצמֹוִכְשִכיר ַבַעל ַהבַ 

 
 :יבסעיף 

את פתרונו של אביי לגבי חצר שהגוי סירב בסעיף ב הזכרנו 
להשכיר בה דירתו ליהודים, וכתבנו כי רבא חלק עליו. פתרונו 
של רבא היה שאחד מבני החצר יתקרב אל הגוי עד שייתן לו 

 , ואז ייחשב כשכירו ולקיטו.קפברשות להניח כלים בחצרו
 -מה צריך לעשות בנוסף כדי להתיר הטלטולנחלקו הראשונים 

היהודי שקיבל רשות להניח כליו  -שב"א וסמ"גר לרמב"ם
נחשב כשכירו של הגוי וצריך לשכור ממנו את הרשות ובנוסף 

 הוא נצרך לתת עירוב כאחד מבני החצר.
'שואל כשוכר', ולכן אותו יהודי  -אך לדעת רש"י, טור ורי"ו

 צריך לתת עירוב בלבד, ואין צורך לשכור ממנו.
ִאם ֵאינֹו רֹוֶצה ְלַהְשִכיר, ִיְתָקֵרב לֹו ֶאָחד ִמְבֵני ֶהָחֵצר  -ופסק מרן

, קפגְלַהִּניַח בֹו שּום ָדָבר תֹו ֶשְּיֵהא לֹו ְרשּותַעד ֶשַּיְשִאיל לֹו ְרשּו
ַדֲהָוה ֵליה ִכְשִכירֹו ּוְלִקיטֹו, ּוַמְשִכיר ֶשּלֹא ִמַדַעת ָהַעכּו''ם. ְוֵיש 

 . קפדֵאינֹו ָצִריְך ְלַהְשִכיר, ֶאָּלא נֹוֵתן ֵערּובֹו ְוַדּיֹואֹוְמִרים שֶ 
 

 :יגסעיף 
ִאם ִיֵחד לֹו ָמקֹום ַבַבִית ֶשַמְשִאיל לֹו,  -תהתוספוע"פ  פסק מרן

 . קפהלֹא ְמָהֵני ְשלּוחֹו ְבָכל ַהַבִית,ֵכיָון ֶשֵאינֹו כִ 
 

 :ידסעיף 
, ַאף קפזִמְשִכירֹו ּוְלִקיטֹו ִלְזַמן קפוְשָכרֹו -הרשב"אע"פ  פסק מרן

ָתִרים ַעד ֹתם  ַעל ִפי ֶשִסְּלקֹו תֹוְך ַהְּזַמן ִמְהיֹות ְשִכירֹו ּוְלִקיטֹו, מֻׁ
ַהְּזַמן. ֲאָבל ִאם ְשָכרֹו ִמֶמּנּו ְסָתם, ֵכיָון ֶשִסְּלקֹו ִנְתַבֵטל ַהְשִכירּות. 

ְזָבר ַהֶמֶלְך ְוִנְסַתֵלק ְלַגְמֵרי ִמן הגה: ְוהּוא ַהִּדין ִאם ְשָכרֹו ִמגִ 
ַהֶמֶלְך; ֲאָבל ִאם לֹא ִסְלקֹו ַרק ִמן ַהִגְזָברּות, ַוֲעַדִין אֹוֵכל ְפַרס 
ַהֶמֶלְך, ֲעַדִין ִמְקֵרי ְשִכירֹו ּוְלִקיטֹו ְויּוַכל ִלְשֹכר ִמֶמנּו ְוָלֵכן ַגם 

 (. ב"י)ְשִכירּות ָהִראׁשֹון ֲעַדִין ַקָים. 
 

  ו:טסעיף 
ִאם ִיְשָרֵאל ְוַעכּו''ם ָדִרים ְבַבִית ֶאָחד,  -התוספותע"פ  פסק מרן

. הגה: ִאם ֵיׁש ְלָכל קפחָצִריְך ִלְשֹכר ֵמָהַעכּו''ם ּוְלָעֵרב ִעם ַהִּיְשָרֵאל
ִבְכַהאי ֶאָחד ִּדיָרה ִבְפֵני ַעְצמֹו. ְוהּוא ַהִּדין ְׁשֵני )ַעכּו''ם( ַהָּדִרים 

  ''א(.הו)ָהגָ . קפטֵניֶהםַגְוָנא ְבַבִית ֶאָחד ָצִריְך ִלְשֹכר ִמְש 
 

 :טזסעיף 
אמר ליה אביי לרב יוסף: היו שם חמשה שכירו  בגמרא )סד.(

אמר ליה: אם אמרו שכירו ולקיטו -? קצמהו וחמשה לקיטו
 להקל, יאמרו שכירו ולקיטו להחמיר?

ה' ְשִכיִרים אֹו ְלִקיִטים ִיְשָרֵאִלים  ִאם ֵיש ְלַעכּו''ם -ופסק מרן
ָדִרים ְבֵביתֹו, ֵאין ִדיָרָתם ֲחשּוָבה ִדיָרה ֶשַּיַאְסרּו ֶזה ַעל ֶזה 

  (."י)בִמַבַעל ַהַבִית  ּו''ם ֵאינֹו אֹוֵסר ִאם ְשָכרוֶׁשל ַעכ קצאִּדְשִכירּות
 

                                                           
רמב"ם ורשב"א. מותר לשכור משכירו ולקיטו לכתחילה.  קעט

שסובר שדוקא אם הגוי לא מסכים אז ישכרו דלא כהגהו"א 
 משכירו.

כתב כי יש אומרים שאין אפשרות לשכור מאשתו  הגר"א קפ
 על מוחה.בזמן שהב

ומדובר במקרה שיש לשכיר רשות לשכור עוד שכיר שתהיה  קפא
 משנ"ב.לו רשות בכל הבית. 

וכל שלא ייחד לו מקום שרק בו יוכל להניח נחשב כשכירו.  קפב
 ב"י.

 משנ"ב.ויניח שם דבר. ומועיל, אע"פ שלקח אותו אח"כ.  קפג
ואפילו אם אינו מבני החצר צריך לתת עירובו, מכיוון שנחשב  קפד

 משנ"ב.לא משמע כך.  השו"עומלשון  רשב"א.שם.  כדר
האחרונים הסכימו כי כל זה דוקא כאשר הגוי מובדל  קפה

מהישראל ואין לו אפשרות לסלקו או להשתמש במקום שייחד 
 לו, שאל"כ יש להם שייכות זה לזה ונחשב כשכירו.

נחשב ברשות  -ואע"פ שהגזבר לוקח את התשלום לכיסו קפו
המלך מכיוון שזהו מנהג המלכים, לתת לגזבריהם לזכות 

 ב"י.בתשלומים זעירים. 
 משנ"ב.שנה.  20ניתן לשכור להמון זמן, אך עדיף לשכור עד  קפז

 :יזסעיף 
ונכרי בפנימית, אמר רב יהודה אמר רב: ישראל  בגמרא )סה:(

רבי  בעא מיניה.. בחיצונה, בא מעשה לפני רבי ואסר וישראל
 ..ה, וישראל בפנימית מהו?אליעזר מרב: ישראל ונכרי בחיצונ

 .קצבאסור שאף בזה ופרש"י אמר ליה: תן לחכם ויחכם עוד.
ונחלקו הראשונים 'גוי הרי הוא כרבים'.  )עה:( עוד בגמרא

 :המקרה בביאור
אוסר  -ישראלים בחיצונה 2גוי בחצר פנימית וכאשר גר  -לרש"י

 .קצגעליהם בטלטול עד שישכרו ממנו
 גם כאשר גר רק יהודי אחד בחצר החיצונה צריך -לרמב"ם

  .קצדלשכור מהגוי
ְשֵתי ֲחֵצרֹות זֹו ְלָפִנים ִמּזֹו, ִיְשָרֵאל ְוַעכּו''ם ַבְפִניִמית,  -ופסק מרן

ִּיְשָרֵאל ְוַעכּו''ם ַבִחיצֹוָנה ְוִיְשָרֵאל ְוִיְשָרֵאל ַבִחיצֹוָנה, אֹו שֶ 
 ִיְשָרֵאִלים ַבִחיצֹוָנה, ַבְפִניִמית, ַוֲאִפּלּו ַעכּו''ם ַבְפִניִמית ּוְשֵני

ְוִיְשָרֵאל ֶאָחד  ּו ַעכּו''ם ַבְפִניִמיתֶשֲאִפּל קצהאֹוֵסר. ְוֵיש ִמי ֶשאֹוֵמר
 ַבִחיצֹוָנה, אֹוֵסר. 

 
 :יחסעיף 

ריש לקיש ותלמידי דרבי חנינא איקלעו לההוא  בגמרא )סה:(
פונדק, ולא הוה שוכר והוה משכיר. אמרו: מהו למיגר מיניה? 

לא תיבעי לך דלא אגרינא. כי  -כל היכא דלא מצי מסליק ליה 
 -, מאי? כיון דמצי מסליקהיכא דמצי מסליק ליה -תיבעי 

אמר להן  -אגרינא, או דילמא: השתא מיהא הא לא סלקיה! 
ריש לקיש: נשכור, ולכשנגיע אצל רבותינו שבדרום נשאל להן. 

 אתו שיילו לרבי אפס, אמר להן: יפה עשיתם ששכרתם.
ַעכּו''ם ֶשִהְשִכיר ֵביתֹו ַלֲחֵברֹו ַעכּו''ם, ִאם ִנְשַאר לֹו  -ופסק מרן

שּום ֵכִלים, , ֶשֵּיש לֹו ְרשּות ְלַהִּניַח ָשם קצושּום ְתִפיָסה ַבַבִית
ְיכֹוִלים ִלְשֹכר ִמֶמּנּו; ְוִאם לֹא ִנְשַאר לֹו שּום ְתִפיָסה, ִאם ָיכֹול 
ַהַמְשִכיר ְלַסֵּלק ַהשֹוֵכר תֹוְך ְזַמּנֹו, ְיכֹוִלים ִלְשֹכר ִמֶמּנּו; ְוִאם ָלאו 

א ַהִּדין ִאיׁש הגה: ְוהּוֵאינֹו מֹוִעיל ֶאָּלא ִאם ֵכן ִיְשְכרּו ֵמַהשֹוֵכר. 
ַאֵחר ֶׁשֵיׁש לֹו ְתִפיָסה ַבַבִית, ְיכֹוִלין ִלְשֹכר ִמֶמנּו, ְּדלֹא ָגַרע ִמְשִכירֹו 

  )ריב''ש(.ְלִקיטֹו ּו
 

  :יטסעיף 
אמר רב יהודה אמר רב: מבוי שצידו אחד נכרי  בגמרא )עד:(

אותו דרך חלונות, להתירו דרך  אין מערבין -וצידו אחד ישראל 
אמר ליה אביי לרב יוסף: אמר רב אפילו בחצר?  פתחים למבוי.

 .אמר ליה: אין -
ָחֵצר ֶשִּיְשָרֵאל ְוַעכּו''ם ָדִרים ָבה, ּוַבִית ֶאָחד  -כפרש"י פסק מרןו

 ֵביֵניֶהם, ר ְוַחּלֹונֹותֶשל ִיְשָרֵאל ֵאֶצל ֵביתֹו ֶשל ֶזה ְוֵאינֹו ָפתּוַח ֶלָחצֵ 
ֵאינֹו ָיכֹול ְלָעֵרב ִעמֹו ֶדֶרְך ַהַחּלֹון ֶשֵביֵניֶהם ְכֵדי ְלהֹוִציא ֵכָליו ֶדֶרְך 

ָתר.  ֵבית ְשֵכנֹו ַהָפתּוַח ֶלָחֵצר. ֲאָבל ִאם ֶפַתח ָפתּוַח ֵביֵניֶהם, מֻׁ

 מכיוון שהם שותפים, אין אחד בטל לשני.  קפח
שאין להם חדר אחד שבו הם משתמשים בשותפות.  ודוקא קפט

הרבה אחרונים חולקים על ביאור הרמ"א, ולשיטתם,  משנ"ב.
בכל המוזכר בסעיף זה, אף אם גרים בחדר אחד, כיוון שאין 

 אחד בטל לחברו, מתייחסים לכל אחד בנפרד.
השאלה האם צריך לשכור מהם. ואם הם  -אם הם גויים קצ

 ים לערב עם בני החצר.השאלה האם צריכ -יהודים
 ט"ס, וצ"ל ושכירו. והיינו כביאור הראשון בהערה הקודמת. קצא
במקרה שישראל וגוי בחיצונה וישראל בפנימית, האיסור  קצב

 רש"י.הוא לטלטל בחיצונה. אך הפנימי מותר לטלטל בחצרו. 
ולא אומרים שכל אחד נחשב בחצר לעצמו, כיוון שאין כולם  קצג

ר גוי לבדו, וכשיצאו מפתח החצר הגוי יודעים שבחצר הפנימית ג
והישראלים, יסברו שעירוב מועיל במקום גוי. )ואין לומר שיתלו 
שהיהודים שכרו ממנו, כי דרכו של גוי שכאשר שוכרים ממנו 

 הוא מפרסם זאת( כך מבואר בגמרא.
מכיוון שאין העוברים מבחוץ יודעים כמה יהודים גרים  קצד

 מועיל במקום גוי. בחצר זו, ויבואו לטעות שעירוב
 משנ"ב.לא חוששים לדעה זו כי הרבה אחרונים דחו אותה.  קצה
 רשב"א, רי"ו, מרדכי וארחות חיים.אפשרות זו הובאה ע"י  קצו



 . קצחְדַאף ִאם ֶפַתח ָפתּוַח ֵביֵניֶהם, ָאסּור קצזְוֵיש ִמי ֶשאֹוֵמר
 

 :כסעיף 
 ָחֵצר -קצטלגמרא שהובאה לעיל הרמב"םכפירוש  פסק מרן

ְשרּוִיים ָבה, ְוָהיּו ַחּלֹונֹות ְפתּוחֹות ִמֵבית  ֶשִּיְשָרֵאל ְוַעכּו''ם
ִיְשָרֵאל ֶזה ְלֵבית ִיְשָרֵאל ֶזה ְוָעשּו ֵערּוב ֶדֶרְך ַחּלֹונֹות, ַאף ַעל ִפי 
ָתִרים ְלהֹוִציא ִמַבִית ְלַבִית ֶדֶרְך ַחּלֹונֹות ֲהֵרי ֵהם ֲאסּוִרים  ֶשֵהם מֻׁ

. , ִמְפֵני ָהַעכּו''ם, ַעד ֶשַּיְשִכיררֶרְך ְפָתִחיםְלהֹוִציא ִמַבִית ְלַבִית דֶ 
, ראהגה: ְסִפיָנה ֶׁשֵיׁש ָבה ִיְשָרֵאִלים ַרִבים ְוֵיׁש ָלֶהם ָבִתים ְמיָֻחִדים

ְצִריִכים ְלָעֵרב ְוִלְשֹכר ְרׁשּות ִמן ָהַעכּו''ם ַבַעל ַהְסִפיָנה אֹו ְלַהְבִליעֹו 
 . סי' שס''ו וע"לֶלֶקט(. ה)ִשבֹוֵלי  רבְסִפיָנהִבְשַכר הַ 

 

 סיכום סימן תח
 :אסעיף 
היינו חוץ לעיבורה של נתנו חוץ לתחום ) -(בעירובין )סמשנה 

 אמר רבי אידי -ובגמראמה שנשכר הוא מפסיד.  -עיר. גמרא(
אמר רבי יהושע בן לוי: היה מודד ובא, וכלתה מדתו בחצי העיר 

נעשית לו  -אין לו אלא חצי העיר. כלתה מדתו בסוף העיר  -
 , ומשלימין לו את השאר.רגהעיר כולה כארבע אמות

 נחלקו הראשונים בביאור הגמרא:
אם לן בעיר, אע"פ שממקום עירובו יש  -טור, סמ"ק ורש"י

מותר לו להלך את  -יותר מאלפיים אמה עד סוף העיר )שלן בה(
כלל. אך כאשר לא לן לצד השני כל העיר, אך לא לצאת ממנה 

יכול ללכת  -בעיר והעירוב כלה באמצע העיר שאליה הוא הולך
 רק עד סוף מידתו.

בו, ואף בכל מקרה מודדים לו ממקום עירו -וסמ"ג רדרמב"ם
 אמה מעירובו. 2000אם לן בעיר יכול ללכת עד סוף 

ֻמָתר ְלָעֵרב ֵערּוֵבי ְתחּוִמין ְוִלְקנֹות ְׁשִביָתה סֹוף  -רהופסק מרן
ִמי ֶשָּיָצא ֵמָהִעיר ְבֶעֶרב ַשָבת ְוִהִּניַח ְמזֹון ְשֵתי  ַהְתחּום, ְוָלֵכן

ְוָקַבע ְשִביָתתֹו ָשם, ַאף ַעל  רוְסעֻׁדֹות ָרחֹוק ֵמָהִעיר ְבתֹוְך ַהְתחּום
ִפי ֶשָחַזר ָלִעיר ְוָלן ְבֵביתֹו, ַנְחֹשב אֹותֹו ְכִאּלּו ָשַבת ַבָמקֹום ֶשִהִּניַח 
בֹו ַהְשֵתי ְסעֻׁדֹות, ְוֶזהּו ַהִּנְקָרא ֵערּוֵבי ְתחּוִמין. ְוֵיש לֹו ְלַהֵּלְך 

ָמה ְלָכל רּוַח. ְלִפיָכְך, ְכֶשהּוא ִמְמקֹום ֵערּובֹו ְלָמָחר ַאְלַפִים אַ 
ְמַהֵּלְך ִמְמקֹום ֵערּובֹו ְלָמָחר ַאְלַפִים ַאָמה ְכֶנֶגד ָהִעיר, ֵאינֹו ְמַהֵּלְך 
ְבַלַעת ְבתֹוְך ִמָדתֹו,  ָבִעיר ֶאָּלא ַעד סֹוף ִמָדתֹו; ְוִאם ָהְיָתה ָהִעיר מֻׁ

ַיְשִלים ִמָדתֹו חּוָצה ָלה. ֵכיַצד, ֲהֵרי ֵתָחֵשב ָהִעיר כָֻּׁלה ְכד' ַאמֹות וְ 
ֶשִהִּניַח ֶאת ֵערּובֹו ְבִרחּוק ֶאֶלף ַאָמה ִמֵביתֹו ֶשָבִעיר ְלרּוַח ִמְזָרח, 
ִנְמָצא ְמַהֵּלְך ְלָמָחר ִמְמקֹום ֵערּובֹו ַאְלַפִים ַאָמה ַלִמְזָרח, ּוְמַהֵּלְך 

ַלַמֲעָרב, ֶאֶלף ֶשִמן ָהֵערּוב ַעד ֵביתֹו  ִמְמקֹום ֵערּובֹו ַאְלַפִים ַאָמה
ְוֶאֶלף ַאָמה ִמֵביתֹו ְבתֹוְך ָהִעיר, ְוֵאינֹו ְמַהֵּלְך ָבִעיר ֶאָּלא ַעד סֹוף 
ָהֶאֶלף, ְוִאם ָהָיה ִמֵביתֹו ַעד סֹוף ָהִעיר ָפחֹות ֵמֶאֶלף ֲאִפּלּו ַאָמה 

                                                           
 משנ"ב.ויש להחמיר כדעה זו.  קצז
טעם האיסור הוא כדי לא לעשות סיוע ליחיד הגר עם הגוי,  קצח

חצר וכיוון שיראה שלא משתתפים איתו שאר הישראלים יצא מ
ונחלקו הראשונים מה הדין כאשר פתח פתוח בין ביתו של זו. 

אין הבדל  לרש"י -יהודי זה לבין היהודי של החצר השניה
, שמכיוון שפתח ר"יכתבו בשם  אך התוספות והרא"שבדינם. 

פתוח ביניהם, ממילא היהודי לא חושש לגור בחצר עם גוי, כיוון 
שאם יבוא עליו הגוי יברח דרך הפתח אל היהודי, ולכן אין 

 מניעה לערב איתו.
הוא  -פירש אחרת את הגמרא שרש"יכתב שלמרות  המ"מ קצט

 מודה לדינא לרמב"ם.
 משנ"ב.שהיינו אומרים שייחשבו כישראל אחד במקום גוי.  ר

 משנ"ב.אינם אוסרים.  -ואם כולם אוכלים במקום אחד רא
צריכים לשכור מכל אחד, אא"כ יש לבעל הספינה  -ואם לא רב

 משנ"ב.רשות להניח כליו בכל מקום. 
 2000היינו שמודד מחוץ לעיר את תשלום  -לרמב"ם וטור רג

כתב  אך רבינו יהונתןהאמה שנותרו לו, פחות ארבע אמות. 
לה כד"א' הוא משל, והכוונה שלא מודדים את ש'כל העיר כו

העיר כלל, ומשלים חוצה לה את כל המידה שנותרה לו, ללא 
 ניכוי של ד"א.

וכי ייתכן שמי שגר בעיר גדולה ונתן עירוב  -הטור הקשה רד
, שאכן, אם יש לו ותירץ הב"יחוצה לה לא יוכל לחזור לביתו? 

ת אע"פ שיפסיד עניין ללכת למקום מסויים בשבת, הוא יעשה זא
 ביתו.

ָלִעיר, ֵתָחֵשב ַהְמִדיָנה כָֻּׁלה , ֶשִּנְמֵצאת ִמָדתֹו ָכְלָתה חּוץ רזַאַחת
ְכַאְרַבע ַאמֹות, ִויַהֵּלְך חּוָצה ָלה תתקצ''ו ַאָמה ַתְשלּום ָהַאְלַפִים. 
ְלִפיָכְך, ִאם ִהִּניַח ֵערּובֹו ְבִרחּוק ַאְלַפִים ַאָמה ִמֵביתֹו ֶשָבִעיר, 

יתֹו ַעד ֵערּובֹו ַאְלַפִים ִהְפִסיד ֶאת ָכל ָהִעיר, ְוִנְמָצא ְמַהֵּלְך ִמבֵ 
ַאָמה, ּוְמֵערּובֹו ָוָהְלָאה ַאְלַפִים ַאָמה, ְוֵאינֹו ְמַהֵּלְך ִמֵביתֹו ָבִעיר 

הגה: ְוֵיׁש אֹוְמִרים ַּדֲאִפלּו ָכְלָתה ְלרּוַח ַמֲעָרב ֲאִפּלּו ַאָמה ַאַחת. 
ה ֲאָבל לֹא חּוָצה ָלה, ְוֵיׁש ִמָּדתֹו ְבֶאְמַצע ָהִעיר, ְמַהֵלְך ְבָכל ָהִעיר ֻכלָ 

 ְלָהֵקל. 
ְוִאם ָכְלָתה ִמָּדתֹו ְבסֹוף ָהִעיר, ְוַאף ַעל ַגב ַּדֲעַדִין ִעבּור ִלְפֵני ָהִעיר, 
ָכל ָהִעיר ְכַאְרַבע ַאמֹות, ְּדלֹא ַאְמִריָנן ִעבּור ֶׁשל ָהִעיר ְכִעיר 

  )ַהַמִגיד(. רחְלַהְחִמיר
ִניַח ֵערּוב ְתחּוִמין ְוֵיׁש לֹו ַאְלַפִים ְלָכל רּוַח, ָאסּור לֹו ָכל ָמקֹום ֶׁשִה 

ֵליֵלְך ַלָּצפֹון ְוַלָּדרֹום ַרק ֶנֶגד ֹרַחב ָמקֹום ֶׁשָקָנה בֹו ְׁשִביָתה; ְוִאם 
ֵאינֹו ַרק ַאְרַבע ַאמֹות, ְכגֹון ֶׁשֵאין ָהֵערּוב ִבְרׁשּות ַהָיִחיד, ָאסּור לֹו 

ל רּוַח ַאְלַפִים ַרק ְבֹרַחב ַאְרַבע ַאמֹוָתיו ִעם ָזִויֹוֵתיֶהן, ֵליֵלְך ְלכָ 
ְכִדְלֵעיל ִסיָמן שצ''ח ָסִעיף ב'. ּוִמָכל ָמקֹום ִאם ָכְלָתה ַהִמָּדה סֹוף 
ָהִעיר, ְוֻכָלה ְכַאְרַבע ַאמֹוָתיו, ֻמָתר ֵליֵלְך ָכל ָרְחָבה ְוֵיׁש לֹו ַאְלַפִים 

ר ַלָּצפֹון ְוַלָּדרֹום ַאף ַעל ִפי ֶׁשֵאין לֹו ֹרַחב ָכל ָכְך ֶנֶגד ַהָמקֹום חּוץ ָלִעי
  (.רט)הר''ר ְיהֹוָנָתןֶׁשָקָנה בֹו ֵערּוב 

 
 :בסעיף 

בעיר חרבה מהלך את כולה  שהשובתבגמרא )סא:( מוסכם 
שם:  המניח עירובווחוצה לה אלפיים אמה. ונחלקו באדם 

 מניח כשובת. -מודד אלפיים מעירובו. ולרבי אלעזר -לשמואל
  ריהלכה כשמואל. ולרשב"אהלכה כרבי אלעזר.  לרמב"ם ורי"ף

ַהַמִּניַח ֵערּובֹו ִבְרשּות ַהָּיִחיד, ֲאִפּלּו ָהְיָתה ְמִדיָנה  -ופסק מרן
ָיה ְלִדּיּוִרין, ְגדֹוָלה ְכִניְנֵוה, ַוֲאִפּלּו ִעיר ֲחֵרָבה אֹו ְמָעָרה ָהְראּו

 ְמַהֵּלְך ֶאת כָֻּׁלה ְוחּוָצה ָלה ַאְלַפִים ַאָמה ְלָכל רּוַח. 
 

 :גסעיף 
לא עשה ולא  הנותן את עירובו בעיבורה של עיר (.משנה )סב

 .כלום
ַהַמִּניַח ֵערּובֹו ְבתֹוְך ָהִעיר ֶשָשַבת ָבה, לֹא ָעָשה ְכלּום,  -ופסק מרן

מֹוְדִדין ִמְמקֹום ֵערּובֹו ֶאָּלא ֲהֵרי הּוא ִכְבֵני ָהִעיר כָֻּׁלם, ֶשֵּיש ְוֵאין 
ַתן ֵערּובֹו ָלֶהם ַאְלַפִים ַאָמה ְלָכל רּוַח חּוץ ָלִעיר; ְוֵכן ִאם נָ 

ַהִמְצָטְרִפים ָלִעיר ֶשמֹוְדִדין ַהְתחּום חּוץ ֵמֶהם, ֲהֵרי ֶזה  ִבְמקֹומֹות
 ָהִעיר.  ְכנֹוְתנֹו ְבתֹוְך

 
 :דסעיף 

ָנַתן ֵערּובֹו חּוץ  -ריאהרמב"ם רש"י ורשב"אע"פ  פסק מרן
 ְוֵיׁש לֹו ְתחּום ִמֵביתֹו.ַלְתחּום, ֵאינֹו ְכלּום 

בסימן תט"ו נתבאר שמותר לערב לכתחילה לצורך מצווה,  רה
 משנ"ב.עירובו תקף.  -ובדיעבד אם עירב לדבר הרשות

ואע"פ שמביתו יש יותר מאלפיים אמה, כיוון שהוא בתחום  רו
 משנ"ב.העיר מותר לו להניח שם עירובו. 

אם כלתה י"א שנקט בדווקא אמה )כי א"א לצמצם(, וי"א שה"ה  רז
 משנ"ב.המידה בדיוק בסוף בעיר. ובשעת הצורך יש להקל. 

אם כלתה מידת האלפיים בסוף העיבור, מחשיבים אותו  רח
 משנ"ב.כד"א עם העיר. 

 אך יש אחרוניםאת דברי רבינו יהונתן.  הרמ"אכך ביאר  רט
וביארו את רבינו יהונתן אחרת, ולדבריהם  שחלקו על הרמ"א

אין לו בצפון ודרום העיר כלום ורק אם העיר אינה רחבה כמדת 
רוחב תחומו שרוחב תחומו אחר מילוי הקרנות הוא ד' אלפים 
וד"א כנ"ל אז יש לו גם מחוץ לעיר מצפון ודרום עד כנגד רוחב 
ו תחומו ולא יותר ואם העיר גדולה שרחבה יותר מרוחב תחומ

אף שבעיר עצמה מותר לילך בכולה אף כשהיא גדולה כאנטוכיא 
מאחר שבארכה כלתה מדתה בחוץ לעיר אבל מחוץ לעיר לצפון 

 משנ"ב.ודרום אין לו כלום. 
ובמקום מוקף מחיצות שלא לשם דירה והוא גדול מבית  רי

אף אם שבת שם מודד ממקומו ולא מסוף  -לרשב"א -סאתיים
עירוב מודד ממקום העירוב, אך  אם הניח -ולרמב"םההיקף. 

 אם שבת שם בפועל, מודד מסוף ההיקף. 
ולמדו זאת מהגמרא שמפרשת את המשנה 'הנותן את עירובו  ריא

חוץ  -חוץ לתחום סלקא דעתך? אלא אימא -חוץ לתחום'
 לעיבורה של עיר. ומכאן שהמניח מחוץ לתחום לא עשה כלום.


