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 רשויות השבת. סימן שמה 

 

 סוגי הרשויות. סעיף א -. הקדמה  1

 

 .וכ"כ טור ושו"ע תנו רבנן, ארבע רשויות לשבת: רשות היחיד, ורשות הרבים, וכרמלית. ומקום פטור. – שבת ו,א

 

הוצאה מרשות לרשות הוי מכלל שאר מלאכות שאסרה התורה לעשות קדים לזה הקדמה קצרה. והוא הנה  א  –  במ"

ע"ז ראיה ג"כ מקרא דכתיב   )שבת צו,ב(  ביום השבת והוא ככל גופי תורה שנמסרו למשה מסיני והביאו חכמינו

אלמא דהבאה   ' יכלא העם מהביאויצו משה ויעבירו קול במחנה איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש ו '

)רמב"ם  צויין שם הוא בכלל מלאכה  מפני שהיו רבים מ  שהיה ר"הלרשותו של משה    שהוא רה"ילכל אחד מרשותו  

ששמו כרמלית שהוא אינו בכלל ר"ה וגם איננו רה"י   ויש עוד רשות שלישי .וה"ה דאסור להכניס מר"ה לרה"י יב,ח(

ו לרה"י ולר"ה אבל חכמים אסרוהו כדי שלא יבוא להתיר עי"ז מרה"י לר"ה ומן התורה מותר להכניס ולהוציא ממנ

שנקרא מקום פטור ומותר להכניס ולהוציא ממנו לכתחלה  ויש עוד רשות רביעי ,צותם בדיני מחישאין הכל בקיאי

 לרה"י ולר"ה. 

 

 ו  - . רשות היחיד. סעיפים ב 2

 

 א. הגדרת רשות היחיד. סעיף ב

 

 עיקר הדין( 1)

 

שהוא גבוה עשרה ורחב   )כותל(  גדרשהוא עמוק עשרה ורחב ארבעה, וכן    חריץ   -איזו היא רשות היחיד  ו   –  ,אשבת ו

 .וכ"כ טור ושו"ע זו היא רשות היחיד גמורה. -ארבעה 

כלומר: זו היא שנגמרו מניין מחיצות שלה, שיש לה מחיצות מכל צד, כגון חריץ, וכן גדר, דאמרינן    –  ' גמורה'  רש"י

 . , ונמצא ראשו מוקף מארבעה צדדין וחללו ארבעהדדין גוד אסיק פני המחיצה על ראשומארבעה צ

 

 . רמ"א ב)האם צריך להוסיף גם את שיעור האלכסון( מהו שיעור ד' על ד'* 

 

  אינו חייב עד שמעביר הן ואלכסונן  -אמר רבי אחא בר יעקב: המעביר ארבע אמות ברשות הרבים    –  נא,א  עירובין

 .. רש"י(אמה   שמונה חומשיארבע אמות ו )

 

דכל ד' על ד' שהוזכר בהש"ס היינו באלכסון של ד' על ד' היינו ה'    –  נא,א(  עירובין)הובא בהג"א שבת א,יג, ובתוס' ורא"ש    ר"ת

אין נקרא רה"י עד שיהיה שיעור רוחב ד' טפחים עם    –את דעתם    וביאר מ"ב  .וכ"פ רמ"א  .טפחים ושלשה חומשים

 . ה' טפחים וג' חומשי טפחאלכסונן ועולה יחד 

אין    מכוונות כנגד צפון, דרום, מזרח ומערב של העולם( דפנותיו)  אם ריבועו עומד לריבועו של עולם  "רעמוד ברה  –)שם(     רשב"ם

אין חשוב רה"י עד    )שמכוון לקרן מזרחית צפונית ומערבית דרומית או להיפך(  צריך רק ד' על ד' אבל אם עומד לאלכסון העולם

 . ל ה' טפחים ושלשה חומשיןה' טפחים ושלשה חומשין עשיהא 
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בעירובין דף נ"א דדוקא    מפרש"י, כי מבואר  הרמ"א(דברי  )את    ולענ"ד יפה עשה הלבוש שהשמיט  –  אליה רבה

 "ו, רמב"םמרשב"א, ריוכ"מ  במרבע ד' על ד' סגיא,    )לגבי הגדרת רה"י(  אבל הכא ,  בסי' שמ"ט במרבע ברשות הרבים

 .וכ"כ הגר"א. פוסקיםוטור וסתימת ה

 

אם אפשר לרבע בו ד' על ד' הרי זה רה"י ואם לאו אף על פי שיש בו בתשבורת יותר    ,עגולדע שאם המקום   –  מ"מ*  

וכ"כ    ,הובא בב"י.  וכן הדין בשאר התמונות כמשולשות וכיוצא בהן  )כמו שמוכח משבת ח,א לגבי כוורת(מכן אינו רה"י  

 אין בו ארבעה טפחים רוחב אפילו ארוך אלף אמה נחשב מקום פטור.  – פא( )הובא במ"ב מג"א כתבו .בשו"ע ו

 

 גודל מקסימלי * אין 

 

)שאז החמירו חכמים שיהיה דינו   שלא הוקף לדירה )אפילו( יותר מבית סאתים  אמר עולא אמר רבי יוחנן: קרפף – שבת ז,א

 .)כיוון שמהתורה הוא נחשב רה""י( לתוכו חייב (ה"ר)מרואפילו כור ואפילו כוריים, הזורק  בתוכו(ככרמלית ואסור לטלטל 

 

אפילו  מקום שהוא מוקף ארבע מחיצות גובהן עשרה וביניהן ארבעה על ארבעה או יתר על כן  ואי זו רה"י    –רמב"ם  

 2.וכ"כ טור .נעלות בלילהכגון מדינה המוקפת חומה שדלתותיה נ 1אם הוקף לדירה  יש בו כמה מילין

 

 מספר המחיצות ( 2)

 

ומבואות שיש ...  גובהן עשרה וביניהן ארבעה על ארבעה  מוקף ארבע מחיצותמקום שהוא    אי זו רה"י...  –  רמב"ם

 . וכ"פ רמ"א יד )הובא בבה"ל שסג,א(וכ"פ טור יד, ר"ח  .מחיצה. ב"י( ם )דקיי"ל לחי משו להן שלשה כתלים ולחי ברוח רביעית 

גבוהות עשרה טפחים ורחב ארבעה או יותר,    מקום מוקף שלוש מחיצות  –  ( עבודת הקודש בית נתיבות שער ג סימן א)רשב"א  

וכ"כ    .הרי זה רשות היחיד דבר תורה, אלא שצריך הכשר מדבריהם בדופן רביעית, לחי או קורה או צורת פתח

 3. )הובאו בבה"ל שם(, רש"י, רא"ש וריטב"א תוס', ראב"ד

 

 חלל ד' על ד' ( 3)

 

 .שו"ע יט כוכ" .אפילו הוא ארוך הרבה הוי מקום פטור ואין ביניהם ד' על ד'  חיצות הגבוהות מג' ולמעלהמ –טור 

 

ה(  כתבו האחרונים שהחלל שבתוך המחיצות לא נקרא רה"י כל זמן שאין בחלל   כו"עשמוסכם על    )הובאו בשעה"צ 

או  רה"י  עשות  ונ  חללחיצות שמשלימות לד' על ד' האם מצטרפות ל מה דין עובי המ  אך נחלקוארבעה על ארבעה,  

 :לא

 עובי המחיצות לא מצטרף ולכן אין להם דין רה"י.   – )ר"ח, רי"ף, רמב"ם ועוד(לדעת רוב הפוסקים 

 
הרמב"ם ורבינו )הטור( מיירו ברשות היחיד גמורה כלומר שמותר לטלטל בתוכה אפילו מדרבנן, ולפיכך כתבו שאם הוא רחב הרבה כלומר שהוא   –ב"י    1

 טל בכולו. יותר מבית סאתיים צריך שיהא מוקף לדירה כדי שיהיה מותר לטל
. לא יעמוד אדם ברשות היחיד )ויטול מפתח ברה"ר( ויפתח ברשות הרבים, ברשות הרבים ויפתח ברשות היחיד )שמא יעביר את  משנה –  עירובין קא,א  2

ל למעלה מעשרה(  : מעשה בשוק של פטמים שהיה בירושלים שהיו )עומדים ברה"ר( )ו(נועלין )והמנעואמרו לו.  דברי רבי מאירהמפתח לרשות שעומד בה(  
ומהדרו אינהו    - ורבנן, אמר רבי מאיר רשות הרבים  .  גמרא ת המפתח בחלון שעל גבי הפתח )שהיה רה"י, ולא חששו שיוריד את המפתח לרה"ר(.  ומניחין א

   . בין עליה משום רשות הרביםחיי  -אלמלא דלתותיה ננעלות בלילה  דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: ירושלים,    כרמלית )הרי ירושלים היא כרמלית(?
ומשמע דהשתא דננעלות בלילה הוי כרמלית )וא"כ קשה כיצד כתבו הרמב"ם והטור שאם ננעלות בלילה נחשבת רה"י( יש לומר דאין הכי    – הקשה הב"י  

דכיון  קרי לה כרמלית אלא משום  נמי דכי דלתותיה ננעלות בלילה הויא רשות היחיד גמורה אפילו להתיר לטלטל בכולה אם לא היו בה דרים רבים ולא
ומבתים   לבתים  לתוכה כשם שאסור לטלטל מכרמלית  ומבתים  לבתים  עירבו שאסור לטלטל מתוכה  רבים שלא  חצר של  לה  הויא  רבים  בה  דדיירי 

 לכרמלית וכן פירש רש"י שם. 
ה שני פתחים זה כנגד זה שנמצא  ננעלות בלילה דוקא כשיש לומשמע לי דהא דבעינן שיהו דלתותיה    – וביאר ב"י מתי צריך שיהיו דלתותיה נעולות בלילה  

שאם אין לה אלא פתח א' מה צורך שינעלו בלילה בלאו הכי נמי הויא רשות היחיד כדין כל חצרות שבעולם דלא מצרכינן    שמדינה זו מפולשת משער לשער
שאינו מפולש משער לשער לאו רשות    דכלם מכוונים זה כנגד זה  שיהו דלתותיהן נעולות בלילה, ונראה דהוא הדין אם יש לה כמה פתחים אלא שאינ 

והא פשיטא שלא הצריכו לינעל דלתותיה בלילה אלא כדי להוציאה מדין רשות הרבים ומהאי טעמא נראה לי עוד דלא  , כמו שיתבאר בסמוך.  הרבים הוא
שיתבארו בסמוך אבל אם חסר אחד    םיש לו כל דיני רשות הרבי  מצרכינן דלתותיה נעולות בלילה אלא כשאותו דרך שבתוך העיר המכוון משער לשער

 מהם הוי רשות היחיד גמורה אף על פי שאין דלתותיה ננעלות בלילה.
 עיין במ"מ שם שביאר מה יסוד מחלוקתם בגמרא.  3
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 מצטרפות, ויש להן דין רה"י.  –ורא"ש תוס' 

גביהם ולהשתמש שם מצטרף העובי  שמחיצות עבות שראוי להניח מלמעלה דף על  כתב    אליה רבה בשם הרשב"א

 או אין מצטרף. עם החלל לשיעור זה, ואם ל 

 

 ב. מה נכלל ברה"י 

 

 . סעיף ב תל המתלקט( 1)

 

 ... חייב. תניא נמי הכי  -אמר רב יהודה אמר רב: תל המתלקט עשרה מתוך ארבע, וזרק ונח על גביו  – ק,א בתש

הרי הוא   - שהוא מדרון, והולך ומתלקט מעט מעט עד שמגביה עשרה מתוך ארבע אמות    –  'תל המתלקט'  רש"י

 .וכ"כ מ"ב .חייב -, ואם זרק מרשות הרבים ונח על גביו והוי רשות היחיד במקום גובהוכולו,  כאלו זקוף

 

 . סעיף גשלא רחבים ארבעה כתלים של רשות היחידראשי ה( 2)

 

: כותל ברשות הרבים גבוה עשרה ואינו רחב ארבעה, ומוקף לכרמלית,  יוחנן  בעי רביאמר רב מישא,    –  שבת צט,ב

. וזרק ונח על גביו, מהו? מי אמרינן: כיון  (בכותל זה הקיפו בקעה שהיתה כרמלית ועל ידו נעשית רשות היחיד)  ועשאו רשות היחיד

: קל אמר עולאכמאן דמלי דמיא.    - מקום פטור הוא, או דילמא: כיון דעשאו רשות היחיד    -דאינו רחב ארבעה  

 לא כל שכן? ותל()ראש הכלעצמו   -עושה מחיצה  כל החלל(את  כלומר) וחומר, לאחרים

 

 שות היחיד אפילו אינם רחבים ארבעה. כתלים המקיפים רשות היחיד, על גביהם ר – שו"ע

 

 . סעיף ד חורי רה"י( 3)

 

 . כרשות היחיד דמו  -איתמר, חורי רשות היחיד  – שבת ז,ב

 

היו בהן חורין  ...  חור שבכותלים של רשות היחיד ועוברין כלפי פניםומהו שיקרא חורי רשות היחיד,    –רשב"א  

פתוחים לרשות הרבים או לכרמלית אין אלו רשות היחיד אלא נידונין , בין  פתוחין כלפי חוץ ואין עוברין כלפי פנים

   לפי גובהן ורחבן.

 

ואם הם כלפי חוץ ואינם עוברים   –  רמ"א  חורים שבכתלי רשות היחיד שכלפי רשות היחיד הם רשות היחיד.  –שו"ע  

כיון    ה"ר,אפילו אם פונים גם לר   – '  'כלפי רה"י   וביאר מ"ב .  )כמבואר לקמן בסעיף יג(י גבהן ורחבן  כלפי פנים נידונים לפ 

 . )עולת שבת, מאמר מרדכי וש"א(  שהחור הוא מעבר לעבר ונכנס גם כלפי רה"י דינם כרה"י

 

 פחותים מד' על ד':

אין רחבין  שאף על פי  רין כלפי פנים  ומהו שיקרא חורי רשות היחיד, חור שבכותלים של רשות היחיד ועוב  –רשב"א  

 .וכ"פ מאירי .ארבעה על ארבעה

 .)לשון מ"ב( לית חיובא אא"כ היה החור ארבעה טפחים –תוס' 

 

 פחותים מעשרה:

אף על פי שהן למטה  וברין כלפי פנים  ומהו שיקרא חורי רשות היחיד, חור שבכותלים של רשות היחיד וע   –  רשב"א

 . וכ"פ מג"א ותו"ש, המחבר והרמ"א מסתימת  משכ"וכתב מ"ב  . מעשרה טפחים
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אבל שלמטה מעשרה אין בני רה"י משתמשין שם מפני בני רשות   דוקא אותם שלמעלה מי' חשיבי חורי רה"י  –  תוס'

 .וכ"פ רי"ו, וכ"פ הגר"א. ודינם כדין חורי רה"ר( . )אם הן מפולשים הרבים שמשתמשין בהן

 

 מו לעשרה. סעיף טו( בית שאין תוכו עשרה וחקק בו והשלי4)

 

  -עשרה, וקרויו משלימו לעשרה, על גגו  : בית שאין תוכו  אמר רבאמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף    –שבת ז,ב  

: ואם חקק בו ארבעה על  אמר אביי  .)כדין כרמלית(  אין מטלטלין בו אלא בארבע אמות  - מותר לטלטל בכולו, בתוכו  

 הוי חורי רשות היחיד, וחורי רשות היחיד כרשות  - לו. מאי טעמא  מותר לטלטל בכו  - ארבעה והשלימו לעשרה  

 היחיד דמו. 

 

  ואפילו אם יש בו בין שפת חקק ולכותל שלשה טפחים  ,אמר אביי אם חקק בו ד' על ד' מותר לטלטל בכולו  –רא"ש  

יש משפת חקק  ולא דמי להא דאמרינן בפ"ק דסוכה )דף ד א( סוכה שאינה גבוה י' וחקק בה כדי להשלימה לי' אם  

ם שאם הרחיק הסכך מן הדפנות ולכותל שלשה טפחים פסולה דגבי סוכה בעינן מחיצות סמוכות לסכך דאמר הת

גבי שבת רק שהרשות משתמר ע"י המחיצות אפילו רחוקים ממנו הרבה קרוי רה"י הלכך ע"י ג' טפחים פסולה אבל  

ק מצטרף עמהן כיון שרחוקים  מית שאין שפת החקאבל לא ע"י הפני  מחיצות החיצונות שגבוהות עשרה נקרא רה"י

   מן הכתלים נעשה כלו רה"י. קואם חוקק... אפילו באמצע רחו – הובא בב"י, וכ"כ בשו"ע .ממנו ג' טפחים

 

 .  החקק סמוך לכותל פחות מג"ט העם הקירוי בעינן שיהי )מבחוץ( דאם אין גבוהים י' )מהרא"ש( שמעמ – מג"א

 .(. שעה"צוונידעתו, דלהר"ן מצטרף גובה הכתלים שמבחוץ עם החקיקה שבתוך הגומא לשיעור עשרה בכל ג) הסתפק בזה אך אליה רבה

 

 . סעיף האוויר רשות היחיד( 5)

 

חייב, מפני שרשות    - אמר רב חסדא: נעץ קנה ברשות היחיד וזרק ונח על גביו, אפילו גבוה מאה אמה    –  שבת ז,ב

 היחיד עולה עד לרקיע. 

 

 יד, הוא רשות היחיד עד לרקיע. רשות היחאויר  – שו"ע

 

 * אין מקום פטור ברה"י

 

דע שמקום פטור אינו אלא כשהוא ברה"ר אבל אם הוא תוך רה"י כיון שרה"י מקיפו הרי הוא כמוהו שאויר    –  מ"מ

 .הובא בב"י יט. רה"י עולה עד לרקיע

 

 . סעיף ו כליג. 

 

אין מטלטלין לא    -  )דהוי רה"י. רש"י(  עהשרה ורחבה ארבהרבים גבוהה עהיתה קופתו מונחת ברשות    –  שבת ח,א

 .מתוכה לרשות הרבים ולא מרשות הרבים לתוכה

 

אפי' כלי כגון תיבה או מגדל או כוורת, אם יש לרבע בו ארבעה על ארבעה והוא גבוה עשרה, הוי רשות    –  שו"ע

 בין תוך חללה ובין גב הכלי מלמעלה.  – מ"ב 4.היחיד

 
רשות היחיד  ות הרבים פטור מפני שהיא  וכתב הב"י שכן מוכח גם מהסוגיה לגבי כוורת שאם יש בה כדי לרבע ד' על ד' והיא גבוהה עשרה וזרקה לרש  4

 ואינה חפץ ולא מחייב אלא אם זרק חפץ.
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 מא  או פירות. מ"ב גומא מלאה מים ד.

 

 גמא ברשות הרבים אם היא עמקה עשרה, הוי רשות היחיד, והוא שתהא רחבה ארבעה. – שו"ע יא

 

אבל מליאה פירות   ,תהיא מלאה מים וה"ה דברים שאדם מסתכל ורואה בתוכו ונראין המחיצו   לוואפי  –מג"א  

כתב דוקא במלאות    ורשב"א  5ה. שעה"צ מד(, ריטב"א ורו")כך דעת רמב"ן  דעתו לפנותן  לוניכרות אפי  תאינן רה"י דאין המחיצו

 .מ"בב הובא. טבל שאין יכול לטלטלן

 

 יג   -. רשות הרבים. סעיפים ז 3

 

 ט - ז עיפים. סהגדרת רה"רא. 

 

 . סעיף זט"ז אמהרחבה ( 1)

 

של   שבה נסעו העגלות)דהיינו מן הדרך    דקיימא לן: דרך רשות הרבים שש עשרה אמה, אנן דגמרינן לה ממשכן  –  צט,אשבת  

אמתא יתירא הואי, דהוה קאי בן    6!)הרי הדרך שבה נסעו העגלות הייתה רחבה רק חמש עשרה אמות( , דמשכן חמיסרי הואי(הלווים

 . חז בהם ומיישבם במקומם()או הוה נקיט להו -לוי, דכי משתלפי קרשים  

, ( רחבה של עיר, ששם מתקבצין לסחורה )  ופלטיא גדולה  (ר לעירמסילה שהולכין בה מעי)  סרטיא  - ואיזו היא רשות הרבים    –   שבת ו,א

 זו היא רשות הרבים גמורה.  (. רש"ירחבים שש עשרה אמה )משני ראשיהן לפלטיא, ומבואות המפולשין 

 

 הוי רשות הרבים. ... הרבים, רחובות ושווקים הרחבים ט"ז אמהאיזהו רשות  – שו"ע

 

 ( שלא תהיה מקורה. סעיף ז2)

 

 .פטור, לפי שאינו דומה לדגלי מדבר  -: המעביר ארבע אמות ברשות הרבים מקורה אמר רב – שבת צח,א

 

 . וכ"כ שו"ע, ורוכ"פ ט.  ובלבד שיהיה רוחב הדרך ט"ז אמה ולא יהיה עליו תקרה... איזו היא רה"ר – רמב"ם

 

 ט -( שהדרך תהיה מפולשת. סעיפים ז 3)

 

 זו היא רשות הרבים גמורה.  (. רש"י )משני ראשיהן לפלטיא  לשיןת המפו ומבואו... ואיזו היא רשות הרבים – שבת ו,א

 

שהיה רשות הרבים    )שיש לה חומה(  אין בה חומה, אושמשמע רחב שש עשרה אמה, ועיר    –  'רה"ר'ו,א    עירובין  רש"י

 גלי מדבר.שלה מכוון משער לשער שיהא מפולש, דומה לד  

 

 
 ופטור הזורק לתוכו מרה"ר ומ"מ איסורא יש בזה כיון דהפירות הוא דבר שיכול ליטלו משם בשבת לא נתבטל לגמרי הבור משמו.  –  מ"ב בשם פמ"ג 5
 , וביניהן חמש אמות. שהרי שתי עגלות נסעו במקביל זו לזו, כל אחת רחבה חמש אמות 6



8 
 

אפי' יש להם חומה אם הם הרחבים ט"ז אמה ואין להם חומה, ו  איזהו רשות הרבים, רחובות ושווקים  –  ז  שו"ע

 הוי רשות הרבים.  (. רמ"א ומבואר בהערה לעיל לגבי רה"י)ואין דלתותיו נעולות בלילה מפולשים משער לשער 

 

 מהן מבואות המפולשים? * 

 

רי זה רשות מבואות הרחבות שש עשרה אמה אף על פי שמקצתן מתקצרין ואין בו שש עשרה אמה, ה  –  רשב"א

המבואות המפולשין לרשות הרבים ואורכן לאורך  לפיכך    7הרבים, שאי אפשר לרשות הרבים להתלקט במלקט. 

הרי הן רשות הרבים גמורה. היה אורכן מפולש לרוחב רשות   שש עשרה אמה  ף על פי שאין ברחבןרשות הרבים, א

 שאמרו בכל מקום. ואלו הן מבואות המפולשין לרשות הרבים ,הרבים אינן רשות הרבים

ושני ראשיהן מפולשין לרה"ר שהוא רחב ט"ז כיון דבקעי בהו    במבואות הרחבים י"ג אמה ושלישר"י פי'    –  רא"ש

 . מן התורה רבים חשיב רה"ר ממש

 

מה הדין אם  נחלקו    שמבואות המפולשין לרוחב רה"ר לא נחשבות רה"ר עד שיהיו רחבות ט"ז אמה.  מוסכם=<  

, אע"פ שאין ברחבן ט"ז אמה הן נחשבות רה"ר, ומכך שלא נתן  לדעת הרשב"אורך רה"ר,  המבואות מפולשין לא 

רק אם המבוי רחב י"ג אמה   "ש בשם ר"יאך לדעת הראשיעור משמע שאפילו אם המבוי ממש צר דינו כרה"ר,  

 8. כך כתב הגר"א()כך הבין הבה"ל ע"פ ראשונים רבים וושליש הוא נחשב רה"ר, שבשיעור זה ניחא תשמישתא לרבים קצת 

 

 שאם ארכן לארך רשות הרבים הרי הם רשות הרבים.  יש אומרים מבואות... ואין בהן שש עשרה אמה  – שו"ע ח

  יש אומרים מבואות הרחבים י"ג אמות ושליש ושני ראשיהם מפולשים לרשות הרבים שהוא רחב ט"ז,    –  שו"ע ט

 שהוא רשות הרבים. 

 

 9השו"ע לא הכריע. =< 

 

 . סעיף זים בהבוא עוברשישים רי( 4)

 

וכ"כ   10... דומה לדגלי מדבר. ועיר שמצויין בה ששים ריבוא ה אמה,  רחב שש עשר  –ו,א 'רשות הרבים'    עירובין  רש"י

 11. תוס'ווכ"פ סמ"ג, סמ"ק, תרומה, רוקח  לא שכיח האידנא רשות הרבים דס' רבוא בוקעין בו. – רא"ש

  . ובלבד שיהיה רוחב הדרך ט"ז אמהדרכים המפולשין להן,  קים וושוו  12איזו היא רה"ר מדברות ויערים   –  רמב"ם

 13.וריב"ש וכ"פ רמב"ן, רשב"א, מ"מ, הג' מרדכי

 
אמר ליה רב חסדא לרב המנונא, ואמרי לה רב המנונא לרב חסדא: מנא הא מילתא דאמור רבנן כל פחות    –טוי זה נאמר בשבת צז,א בהקשר אחר  בי  7

קט וברהיטני. ופרש"י  אמר ליה: לפי שאי אפשר לה לרשות הרבים שתילקט במל  -משלושה כלבוד דמי )דרשות שאינו גבוה שלש בטל אצל רשות הרבים(?  
להחליק רשות הרבים מגבשושית כאילו נלקטו במלקט ורהיטני, והן בשני גווני כלים של עץ, וברזל חד נעוץ בתוכו, ובהן משוה פני רוחב   –שאי אפשר  לפי  

 הקרש ומחליקה, הלכך, גבשושיות נמי רשות הרבים. 
תורה, כך גם החלקים הצרים יותר שברשות הרבים אי ת וברור שהן חלק מרה"ר מה ולפי זה כוונתו של הרשב"א היא שכמו שא"א ללקט את הגבשושיו

 אפשר להוציא והבדיל אותם מרה"ר. 
 אמנם יש מהאחרונים שהבינו שאין מחלוקת והרא"ש בשם ר"י דיבר במקרה שהמבואות מפולשים לרוחב רה"ר )בה"ל(.  8
 כהבנת חלק מהאחרונים שהרשב"א והרא"ש בשם ר"י לא נחלקו ודיברו על ציור שונה. כך צ"ל לפי הבנת בה"ל וגר"א, אמנם נראה מהב"י ומהשו"ע  9

 שלא היו נכנסין בה תמיד ששים רבוא של בני אדם, ולא חשיבא רשות הרבים, דלא דמיא לדגלי מדבר.  –רש"י עירובין נט,א 'עיר של יחיד'   10
וכן קשה מערב רב ויש לומר דלא גמרי' ממשכן, אלא מילתא דכתיבא במספרם )כלומר  הקשה )ר"ת( דבדגלי מדבר הוו טף ונשים לאין מספר    –   ו,א   תוס'  11

 . הובא במ"ב כגלומדים רק מהמספר שכתוב במפורש(. 
מ"ש רבינו המדברות והיערים בכלל רה"ר הוא דבר מתמיה אצלי שהרי פ"ק )ו,א( שנינו אי זהו רה"ר סרטיא ופלטיא גדולה ומבואות המפולשין    –מ"מ    12

 א רה"ר גמורה והקשו וליחשב נמי מדבר דהא תניא אי זהו רה"ר סרטיא וכו' והמדבר ותירץ אביי לא קשיא כאן בזמן שהיו ישראל שרויים במדברזו הי
יכא  כאן בזמן הזה. ופירש"י ז"ל בזמן ההוא חשובה רה"ר בזמן הזה אינו מקום הלוך לרבים עכ"ל. ופירוש ברייתא דקתני בה המדבר הא קמ"ל דאי א

ג,א( בים מצויין עכשיו במדבר תדיר ג"כ הוא בכלל רה"ר וא"כ רבינו ז"ל לא היה לו להזכיר מדברות ויערים בסתם ואין כן דעת רש"י ז"ל שפירש )ר
בא הוכרמלית לשון יער וכרמל שאינו לא הלוך תדיר לרבים ולא תשמיש ליחיד. והרשב"א ז"ל כתב בכלל כרמלית מדברות והיערות ודברי רבינו צ"ע.  

 .בב"י
ן זכות לפי  קשה הדבר על מה סמכו בדורות הללו שהנשים יוצאות לרשות הרבים בטבעת שאין עליה חותם והרב בעל התרומה ז"ל מלמד עליה   – ר"ן    13

לא גזרינן   שעכשיו אין לנו רשות הרבים גמורה משום דבעינן שיהו ששים רבוא עוברים שם בכל יום ולפיכך כיון שאי אפשר לבא לידי איסור של תורה 
ואף על פי    ל יוםוהך סברא לא מחוורא שלא מצינו שהזכירו חכמים ברשות הרבים דבעינן שיהו עוברים שם ששים רבוא בכדלמא שלפה ואתיא לאיתויי,  

ו דבריהם שרש"י ז"ל מפרש כן בהרבה מקומות אם איתא אי אפשר דלא משתמיט תלמודא לאדכורי הכי בחד דוכתא ועוד שחכמים סתם אסרו ולא נתנ
 . גגות ואל יהו מזידותאלא שעכשיו שנהגו בכך לא ישמעו למי שימחה בידן בכיוצא בזה הנח להן מוטב שיהו שולשיעורין לחלק בין כפרים לעיירות גדולות,  
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שכל שאין ששים רבוא עוברים    ויש אומריםאיזהו רשות הרבים רחובות ושוקים הרחבים שש עשרה אמה...    –  שו"ע

 אינו רשות הרבים.  14בו בכל יום 

אין בנו כח למחות  ומ"מ  ,משמע דלהלכה לא ס"ל כןדכתב דעה זו רק בשם י"א ולענין הלכה מדעת המחבר  – מ"ב

וכל דדעה זו ג"כ לא דעת יחידאה היא כמו שכתבתי בביאור הלכה וכן צדדו כמה אחרונים    ביד הסומכין על דעה זו 

 . בעל נפש יחמיר לעצמו

 

 ב. אוויר רה"ר למעלה מעשרה. סעיף יב 

 

כזורק   -לה מעשרה טפחים  , למע)ונדבק בכותל כגון דבילה שמינה(  בכותל  )ברה"ר(  ת. הזורק ארבע אמו משנה  –  שבת ק,א

 . באויר

ופטור, דלאו ברשות הרבים נח, ורשות היחיד נמי לא הוי אלא דבר המסויים ורחב    –  'כזורק באויר ז,ב 'שבת    רש"י

 ארבעה. 

 

)ואפילו שם כרמלית לא חל למעלה  פטור רשות הרבים אינה תופסת אלא עד עשרה, אבל למעלה מעשרה הוי מקום – שו"ע

   .כמבואר לקמן(מעשרה 

 

 . סעיף י . דינם של הדברים שנמצאים ברה"רג

 

 כל דבר שאינו גבוה שלושה דינו כרה"ר ( 1)

 

אמר ליה רב חסדא לרב המנונא, ואמרי לה רב המנונא לרב חסדא: מנא הא מילתא דאמור רבנן כל   –  שבת צז,א 

הלכתא גמירי    -כלבוד דמי    -כל פחות משלשה  ...  ?(בטל אצל רשות הרבים  ה דרשות שאינו גבוה שלש)  פחות משלושה כלבוד דמי

 . לה

  -חייב, על גבה    -: לבינה זקופה ברשות הרבים, וזרק וטח בפניה  אמר רב חסדאאמר רבה בר שילא    –  שבת ז,א

, אף על גב דלא  )קוצים(  היזמי והיגי  , דלא דרסי לה רבים. אבלוהוא שגבוה שלשהדאמרי תרוייהו:    אביי ורבאפטור.  

יזוקו)  גביהי שלשה דדרסי עליה )  : אפילו היזמי והיגירב אמר  וחייא בר.  (הוי מקום פטור לעצמו, דלא דרסי בה רבים עליה, שלא 

 : אפילו צואה. ורב אשי אמרלא.  (לא דרסי עלה  -אף על גב דלא גבוה ) , אבל צואה(בסנדליהון

 

ות משלושה טפחים הוא בטל לקרקע ודינו כרה"ר, שהלכה למשה מסיני רה"ר וגבהו פח=< מוסכם שדבר הנמצא ב

 כתבו טור ושו"עשכל פחות משלשה טפחים כלבוד דמי, נחלקו לגבי קוצים וצואה שאין דרך הרבים לדרוס עליהם,  

 שגם הם בטלים ונחשבים רה"ר )כדעת רב אשי(.

 

 שלושהמ( גבוה 2)

 

חייב. מאי טעמא? פחות    -ברשות הרבים ורבים מכתפין עליו, וזרק ונח על גביו  שעה  אמר עולא: עמוד ת  –  שבת ח,א 

ודאי מכתפין    -לא מדרס דרסי ליה ולא כתופי מכתפי, תשעה    - מדרס דרסי ליה רבים, משלשה ועד תשעה    -משלשה  

 עילויה. 

 

 
 חפשתי בכל הראשונים העומדים בשיטה זו ולא נזכר בדבריהם תנאי זה.  –מ"ב 'בכל יום'   14
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 * משלושה עד תשעה 

 

 אמר רבי יוחנן: אין כרמלית פחותה מארבעה. – שבת ז,א

 . מקום פטור הוא -רוחב, ואי לא  – 'כרמלית פחותה מארבעהאין ' רש"י

 

, הוי כרמלית;  העל ארבע  העד תשעה ולא תשעה בכלל אם הוא רחב ארבע   ה, ומשלשה אם הוא גבוה שלש  –  שו"ע

 . , הוי מקום פטורהעל ארבע  הואם אינו רחב ארבע

 

שהרבים מכתפין עליו לא היינו נותנין לו דין  י  אף על פ   )שהוא פחות מתשעה(  אילו לא היה ראוי לכתף עליו   –  רשב"א

 . הובא במ"ב לא .רשות הרבים כיון שאינו ראוי לכך

 

 רבים מכתפים עליושגבוה תשעה * 

 

ודאי ראוי לכתף עליו ודרכן של  הכי קאמר תשעה  והא דאמרינן הכא תשעה ודאי מכתפי עליה,    –  )בחידושיו(רשב"א  

וכ"פ ,  וכ"כ מ"מ בשם הראב"ד.  עכשיו כרשות הרבים הואלכך ומכתפין עליו  וכיון שהוא ראוי    בני אדם לכתף עליו

 , אם אין מכתפים עליו אין לו דין רה"ר. שאפילו אם הוא רחב ארבעה והוסיף בשם הפמ"ג, מ"ב לג

 

 גבהו:

וכ"פ .  ברשות הרבים הרי הוא כרה"ר  מקום שיש בגובהו תשעה טפחים מצומצמות לא פחות ולא יתר  –  רמב"ם

 .רשב"א

 .וכ"פ טור. הוי ר"ה עד עשרה טפחים דחזי לכתוף – רא"ש

 

דהוא הדין לגבוה   ויש מי שאומרורבים מכתפים עליו, הוי רה"ר;    ט' טפחים מצומצמיםאם הוא גבוה    –  שו"ע

 רבה פוסקים חולקין על זה. ולדינא נקטינן כסברא ראשונה דה  – מ"ב .מתשעה ועד עשרה ורבים מכתפים עליו

 

 רחבו:

 . דוקא ברחב ד'הראב"ד ז"ל כתב בפירושיו  –מ"מ 

 ,ארשב"ו  רש"י  פוכ".  אין משגיחין על מדת ארכו ומדת רחבו בין רחב בין קצר מפני שרבים מכתפין עליו  –  רמב"ם

 . וכ"פ שו"ע

 

 ומעלה  עשרהמ* 

 

 עשרה טפחים(   )שרה"ר היא עד  ואם לאו, הוי מקום פטור  15רה"י; ומעשרה ולמעלה, אם הוא רחב ארבעה הוי    –  טור ושו"ע

 . אפי' אם יש בו מקום כדי לחוק להשלימו לארבעה

 

)כלומר אע"פ שאם נחקוק  כגון שהיה העמוד סמוך לכתל ממש, אפילו הכי לא אמרינן חוקקין להשלים    – 'כדי לחוק'    מ"ב

 . (א אומרים 'חוקקין להשלים' , וכדלקמן לגבי חורי רה"י, של ', לא אמרינן הכיבכותל בחלק שסמוך לראש העמוד נרחיב את רוחב העמוד לד

 

 
הואיל וראוי לתלות    אפילו אינה גבוהה שלשה   נעץ בגבהו יתד כל שהוא ברה"ר גבוה עשרה ורחב ארבעה הרי זה רה"י,  עמוד    –  רמב"ם  נעץ יתד בעמוד:  15

ממעטו ונעשה כרמלית, ואין מודדין לו אלא מן היתד ולמעלה )מפני שעד היתד דינו כרה"ר, כמו עמוד שהרבים מכתפים עליו(,  ביתד ולהשתמש בו הרי זה  
וביאר הרב המגיד   –  וכתב עליו בסוף הסימן,  הובא בב"יהרי זה ממעט גובהו, שהרי תולין באותן היתידות ומשתמשים בהן.  ידותואפילו מלאהו כולו ית 

 הגמרא ושהמפרשים חולקים עליו, ולא ידעתי למה השמיטו רבינו.  דעתו בסוגיית
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 ( גומא ברה"ר. סעיף יא 3)

 

. אמר ליה אביי  .חייב.  -אמר עולא: עמוד תשעה ברשות הרבים ורבים מכתפין עליו, וזרק ונח על גביו    –  שבת ח,א 

: בגומא לא. מאי טעמא? תשמיש על ידי הדחק  רבא אמר: וכן בגומא.  אמר ליה  16מאי?   )עמוקה תשעה(: גומא  לרב יוסף

 א שמיה תשמיש. ל

 

משלשה ועד י' רחבה   "רתשמיש ע"י הדחק לא שמיה תשמיש הלכך האי גומא פחות משלשה הויא רה  –  רא"ש

ואם היא עמוקה עשרה כבר נתבאר שהיא רה"י והוא שתהיה   –  ב"י.  ארבעה הויא כרמלית ואי לא הויא מקום פטור

 .וכ"פ שו"ערחבה ד'. 

 

 ( חורי רה"ר. סעיף יג 4)

 

רבא רבים דמו,  : כרשות האביי אומר,  )חורים שבכתלים כלפי רה"ר, וכשהן למעלה משלשה. ר"ן(  חורי רשות הרבים  –  שבת ז,ב

 : לאו כרשות הרבים דמו.אומר

 

והלכה כרבא וכיון דלאו כרשות הרבים דמו אי אית בהו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים וגביהי עשרה   –  רי"ף

טפחים על ד' טפחים ולא גביהי עשרה הוו להו כרמלית ואי לית בהו ארבעה  הוו להו כרשות היחיד ואי אית בהו ד'

נידונים   –  שו"ע  ככ"כ"פ רמב"ם, רא"ש וטור וו.  ים ואף על גב דגביהי עשרה מקום פטור הןטפחים על ארבעה טפח

 .לפי מדותיהם

 

 . סעיף י ה* זרק למעלה מעשרה ונח בחור כלשהו ויש בכותל רוחב ארבע

 

ק,א כל שהוא    רב  אמר   –   שבת  בחור  ונחה  והלכה  מעשרה  למעלה  זרק  חייא:  רבי  רב אמר  באנו    - יהודה אמר 

. לרבי )לענין חיוב מזוזה בשער שאין בו פתח אבל הוא בנוי בכותל רחב שאפשר לחקוק בו כדי להשלים לשיעור(  למחלוקת רבי מאיר ורבנן

לא מיחייב. תניא נמי הכי: זרק למעלה    -להשלים  מיחייב, לרבנן דאמרי אין חוקקין    -מאיר דאמר חוקקין להשלים  

 פוטרין. וחכמים מחייב  בי מאירר - ור כל שהוא מעשרה, והלכה ונחה בח 

 

 .וכ"כ שו"עוידוע דהלכה כרבנן דרבים נינהו.  – ב"י

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 שם ושקלי ליה, ונמצא שצריכים לו רבים, הלכך רשות הרבים הוא.  אי אמרינן מנחי ביה בני רשות הרבים חפצים שבידם, עד דהדרי ואתו דרך – רש"י  16
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 יח   -. כרמלית. סעיפים יד 4

 

 א. הגדרת כרמלית

 

 . סעיף יד ( עיקר הדין1)

 

אינה לא כרשות הרבים    -והכרמלית    (שלפני החנויות, שיושבים שם סוחרים)  ואיסטוונית  )שדות הרבה(  ים ובקעה  –  שבת ו,א

פטור; ואין מוציאין מתוכה לרשות הרבים    -ולא כרשות היחיד, ואין נושאין ונותנין בתוכה, ואם נשא ונתן בתוכה 

 - ואם הוציא והכניס    ולא מרשות הרבים לתוכה, ואין מכניסין מרשות היחיד לתוכה, ולא מתוכה לרשות היחיד,

 פטור. 

 

דאינן    –  'ולא כרשות הרבים'  משום דדמיא לרשות הרבים, דאין להם מחיצות.  –  'אינן לא כרשות היחיד'רש"י  

 דומין לדגלי מדבר, דלאו להילוכא דרבים עבידי. 

 

ולא   ה לא רה"ר והכא אינ ,אינו לא לח ולא יבש אלא בינוני 'רך מל'כרמלית תני רבי חייא כרמל    –  ירושלמי שבת א

שנמלל ביד ואינו    )דגן(היינו    17)לגבי איסור חדש(  רך מל. פירוש כרמל הכתוב בתורה  –  קרבן העדה  רה"י אלא כרמלית.

 . וכן הוא במנחות וכ"ה בערוך בשם הירושלמי  ,אלא כשמוללין אותו ביד הוא מתרכך לגמרי ,לח ולא יבש לגמרי

 

 תה מארבעה.אמר רבי יוחנן: אין כרמלית פחו – שבת ז,א

 . מקום פטור הוא -רוחב, ואי לא  – 'אין כרמלית פחותה מארבעה' רש"י

 

ואצטוונית  (  2)ובקעה    )ה"ה לנהר. מ"ב ע"פ שו"ע יח(  ים(  1: )איזה הוא כרמלית, מקום שאין הלוך לרבים כגון  –  שו"ע

ורשות הרבים שהיא  (  3)  ...ואצטבא שלפני העמודים ברשות הרבים, והיא רחבה ארבעה וגבוה משלשה ועד עשרה

וכן חריץ שהוא ארבעה על ארבעה ואינו עמוק    (5)  ואינו גבוה עשרה,  העל ארבע  הותל שיש בו ארבע(  4)מקורה,  

 עשרה.

 

 . מ"ב מח( ים, נהר ורקק2)

 

תוכו  לפטור. אם היה רקק מים ורשות הרבים מהלכת בו, הזורק    -ק בים ארבע אמות  . הזורמשנה  –  שבת ק,ב

רקק מים ורשות הרבים    פחות מעשרה טפחים.  -  )שעדיין נחשב כרה"ר(  רקק מים  )עומקו של(  חייב. וכמה הוא  -ארבע אמות  

אביי אמר: איצטריך, סלקא   ...רקק רקק תרי זימני למה לי?.  גמרא  חייב.  -תוכו ארבע אמות  במהלכת בו, הזורק  

אקופי מקפי ליה. רב אשי אמר:   -אמות  דעתך אמינא הני מילי היכא דלא הוי ארבע אמות, אבל היכא דהוי ארבע  

 מיפסעי פסעי ליה.  -, אבל היכא דלא הואי ארבעה היכא דהוה ארבעה -איצטריך, סלקא דעתך אמינא, הני מילי 

 

 * רקק שעומקו פחות מעשרה טפחים

 

, ראם אין בעומקו עשרה טפחים הרי הוא כרה" רקק מים שהוא עובר ברשות הרבים ורבים מהלכין בו,    –  רמב"ם

, שהרי רוב העם מדלגין עליו ואין מהלכין בין שהיה רחב אפילו ארבע אמות בין שלא היה ברוחבו ארבעה טפחים

 
י   –ויקרא פרק כג,יד  17 יֲאֶכם ֶאת ָקְרַבן ֱאֹלֵהיֶכם ֻחַקת עֹוָלם ְלֹדֹרֵתיֶכם ְבֹכל ֹמְשֹבֵתיֶכם. לֹא תֹאְכלּו ַעד ֶעצֶ ְוַכְרֶמל  ְוֶלֶחם ְוָקל   ם ַהּיֹום ַהֶזה ַעד ֲהב 
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וכ"כ מג"א  .  הרקק ובני אדם עוברים עליה. מ"ב ע"פ מג"א(אם היה דף מונח על  וה"ה  )  בתוכו, הואיל ואין בעומקו עשרה הרי הוא ר"ה 

 .ומ"ב

 

 חבים ארבעה שעמוקים עשרה ור רקק* ים, נהר ו

 

, והוא שיש ברוחבו ארבעה טפחים או יתר הרי הוא ככרמלית כשאר הימיםאם יש בעומקו עשרה או יתר    –  רמב"ם

 על כן, שאין כרמלית פחותה מארבעה. 

 

 רקק, ים ונהר, שגבוהים עשרה ורחבים ארבעה כרה"י? מדוע אין דינם של  קשה! 

 

וי"ל דכל חריץ שאינו משופע כדי שיתלקט גבוה י' מתוך    וא"ת הא מיא לא מבטלי מחיצתא כמ"ש סי"א  –  מג"א

ואם יש גומא בים עמוקה י' ורחבה ד' הזורק לתוכו חייב   ,)ושפתו של הים או הנהר פחות משופעת משיעור זה(   ד"א לא הוי רה"י

שי"ל דין רה"י   תבים שכר"ל בהני גומות שבתוך ה )  כדאי' בגמ' דף ק' ונ"ל דאפילו שעמוקה י' הוי כרמלית דרבנן כמו קרפף ותל

מ"מ מדרבנן אסור לטלטל    ,חייב  "רמרה   אמ"מ סתם אותן גומות הם גדולות והם יותר מבית סאתים וא"כ ניהו דמדאורייתא הוי רה"י והזורק לתוך הגומ 

 . . מחה"ש(וכן בהם גופן יותר מד"א כדין קרפף ותל שלא הוקף לדירה והם יותר מבית סאתים  לתוכן מרה"י

  שלא אמרו שאין מים מבטלים מחיצות אלא בבור שהביאו מים לתוכו ושמחיצותיו ניכרות   , אינו  "ירה  –   מאירי

כיון דאידך השנים הם רחוקות זו מזו כמה פרסאות  )ונהר אע"ג דשתי מחיצות אינם רחוקות זו מזו,    דינו כימים ונהרות  )רקק(  אבל האגם

 . (. מ"באינם מצטרפות לאלו השנים

 

הנהר   –  נפק"מ ד"א  וקעמ  אם  מתוך  י'  לפחות  הוא  שהשיפוע  כך  המג"א,  בשפתו  כרה"י    לדעת  הנהר  של  דינו 

ל אליו  מהתורה, וכיוון שהוא גדול מבית סאתיים דינו ככרמלית לחומרא שאסור גם לטלטל בתוכו ד"א, ולטלט 

 אין לו דין רה"י מהתורה אלא דינו ככרמלית. ולדעת המאירי  18מרה"י. 

 

 . סעיף יד קרן זווית( 3)

 

אינה לא כרשות הרבים    -והכרמלית    (שלפני החנויות, שיושבים שם סוחרים)  ואיסטוונית  )שדות הרבה(  ים ובקעה  –  ת ו,אבש

לא  והכרמלית אטו כולהו נמי לאו כרמלית נינהו? כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן:    –  שם ז,ב.  ולא כרשות היחיד

חקי ביה רבים ועיילי לגוה, כיון דלא ניחא  דזימנין דד  . דאף על גבנצרכה אלא לקרן זוית הסמוכה לרשות הרבים

 כי כרמלית דמי. -תשמישתיה  

 

והניח י,  כרמלית דקתני אלא לאוסופי כרמלית אחרית   – '  לא נצרכה'  רש"י זוית שנכנס בו בית לתוכו  כגון קרן 

נמי: בית שפניו    יאשאין יכולין להכנס לה להדיא דרך הילוכו,    -  'לא ניחא תשמישתיה'  .מקרקעו לרשות הרבים

, זוית הבולטת מעכבת  עומד באלכסון, שזויתו אחת סמוכה לרשות הרבים והשניה משוכה מרשות הרבים ולפנים

 19.וכ"כ מ"ב בתוך כניסה של זוית האחרת. את הרבים מליכנס בהדיא 

 

 . וקרן זוית הסמוכה לרשות הרבים ... איזה הוא כרמלית – שו"ע

 

 
הרי הוא קטן מבית סאתיים ואף על פי כן אמרו לגביו שדינו ככרמלית, וכתב שאולי צ"ל שהחמירו בו ככרמלית, אע"פ  ש  ולגבי רקק הפמ"ג הסתפק  18

 שדינו כרה"י.
.  וכ"כ רמ"א וקרן זוית הסמוכה לרה"ר כגון מבואות שיש להן שלש מחיצות ואין להן לחי או קורה ברוח רביעית.    –  רמב"ם וטור כתבו דוג' אחרת  19

שדוג' זו נכונה דווקא לדעת הרמב"ם שסובר שלחי משום מחיצה ורה"י צריכה ד' מחיצות, אך לדעת הרשב"א שחולק על הרמב"ם    והמ"בי  וכתבו הב"
 גם אם אין לחי או קורה דינו של המבוי כרה"י, והמעביר לתוכו מרה"ר חייב, אלא שצריך לחי או קורה מדרבנן כדי להתיר לטלטל בתוכו. 
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 . סעיף יד בין העמודים( 4)

 

שהיו עמודים ברחבה, ותולין בהם התגרים פרגמטיא, וגם איצטבאות היו  )  בין העמודין :  אמר רבי יוחנןכי אתא רב דימי    –  ז,בת  שב

 )לא יכולים ללכת(  אף על גב דדרסי בה רבים, כיון דלא מסתגי להו   -. מאי טעמא  נידון ככרמלית  (התגרים לפניהם לישב שם  

: איצטבא  אמר רב יהודהככרמלית דמיא. אמר רבי זירא    -  (. רש"יחב, וזה שלא כנגד זה שהיו עמודים הרבה באורך ורו)  בהדיא

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

מודים, דזימנין  לישנא אחרינא: אבל בין הע  .לא  -אבל בין העמודים דניחא תשמישתיה  הוא דלא ניחא תשמישתיה,  

 כרשות הרבים דמיא.  -רבים  דדרסי ליה 

 

הזכיר מה הדין    אשל  וכ"מ מהשו"ע  .הרי הן רה"רבין העמודים הואיל ורבים דורסין ביניהן    –  )כרב יהודה(  רמב"ם

 .)מ"ב(לגבי בין העמודים 

יוחנן(    רשב"א אלא  –)כר'  הרבים  רשות  משום  נדונים  העמודים  שבין  מה  ולא  האיצטבאות  , ככרמלית   אין 

 .)שעה"צ נה(רי"ף, רא"ש, טור, רי"ו ורו"ה כ"פ ו שהעמודים מעכבין הלוך הרבים ואינן יכולין להתהלך שם ברחבה.

 

 ( בית שאין תוכו עשרה וקירויו משלימו לעשרה. סעיף טו5)

 

ז,ב   גגו    –שבת  על  אין    -כו  מותר לטלטל בכולו, בתו  -אמר רב: בית שאין תוכו עשרה, וקרויו משלימו לעשרה, 

 מטלטלין בו אלא בארבע אמות.

 

  , תוכו כרמלית ועל גבו רשות היחיד העל ארבע היש בו ארבע בית שאין תוכו עשרה וקרויו משלימו לעשרה  –שו"ע 

 .)הדין אם חקק בו הובא לעיל לגבי רה"י(

 

 . סעיף יז חורי כרמליתב. 

 

אפילו תימא יהו: אין חורין לכרמלית. רב אשי אמר: אביי בר אבין ורב חנינא בר אבין דאמרי תרוי –פז,ב  עירובין

 '.וכו  יש חורין לכרמלית 

 

ורב חיננא בר אבין דאמרי אין חורין לכרמלית. אף על גב דרבינא דהוא    –  רא"ש נראה דהלכה כאביי בר אבין 

לכרמלית    בתראה קאמר אפילו תימא יש חורין לכרמלית איהו לא פליג בהדיא עלייהו אלא קאמר דאפילו יש חורין

וכ"פ טור, וכ"פ    .חורי הכרמלית הרי הן נדונין לפי גבהן ורחבן כדין חורי רה"ר  –מ"מ  וכ"כ    אית לן שינויא אחרינא.

היינו חורים שכלפי כרמלית כגון בית הסמוך לבקעה ויש בכותלה חורין הפתוחים לבקעה    –וביאר מ"ב    .שו"ע

 . ה"י וכדלעילומיירי שאינם עוברים מעבר לעבר דאל"ה הוי חורי ר

 

 סעיף יח .כרמלית למעלה מעשרהג. 

 

:  ואמר רב ששת: אין כרמלית פחותה מארבעה.  אמר רבי יוחנןאמר רבה דבי רב שילא, כי אתא רב דימי    –שבת ז,א  

ותופסת עד עשרה? לא הוי   -דעד עשרה הוא דהויא כרמלית, למעלה מעשרה טפחים    ...ותופסת עד עשרה. מאי 

מקולי רשות היחיד ומקולי רשות הרבים; מקולי רשות  ה מעשרה. ואקילו בה רבנן  לית למעלדאין כרמ ..  .כרמלית

מקום פטור בעלמא הוא. מקולי רשות הרבים:   -הוא דהויא כרמלית, ואי לא    -היחיד: דאי איכא מקום ארבעה  

 לא הויא כרמלית.   -דעד עשרה טפחים הוא דהויא כרמלית, למעלה מעשרה טפחים 
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עה ואינה תופסת אלא עד עשרה, ולמעלה מעשרה הוי מקום  שלא יהא פחות מארבעה על ארב רמליתגדר כ –שו"ע 

 . פטור

 

 * ימים ונחלים 

 

זיז    )מדופני הספינה   : מוציאין הימנהרב הונא אמר,  )המפליג בספינה ורוצה לדלות מים מן הים בשבת(  איתמר: ספינה  –שבת ק,ב  

פטור הוא, ובדין הוא דזיז נמי לא   , ואוירא מקום)מודדים(  ןרעא משחינ כרמלית מא, וממלא. קסבר:  להיכר(  כל שהוא

)עושה מעל המים מקום  מקום ארבעה  : עושהרב חסדא ורבה בר רב הונא אמריליבעי, אלא כי היכי דליהוי ליה היכרא. 

האוויר שכנגד המחיצות נידון כרה"י ויוצא  ואז אנו אומרים גוד אחית מחיצתא עד קרקעית הים ונמצא שכל    על ארבעה   ה מוקף מחיצות ששטחו ארבע

, אי לא עביד כרמלית משפת מיא משחינן, מיא ארעא סמיכתא:  וממלא. קסברי  (לספינה שהיא רה"ישהוא מטלטל מרה"י  

 קא מטלטל מכרמלית לרשות היחיד.  -מקום ארבעה 

 

דהוה ליה רב הונא חד לגבי    בה בר רב הונא אמרי עושה מקום ארבעה וממלא והלכתא כותייהוררב חסדא ו  –רי"ף  

 . וימים ונחלים ממיא משחינן – שו"ע כוכ" .וכ"פ רא"ש, רמב"ם, טור .ניםתרי ואין דבריו של אחד במקום ש

 

 גג הבולט על מחיצות הבית וכן זיזים הבולטים מחומת הבית. סעיף טזד. 

 

, והבית הקטן צמוד לבית  אחר, שגגותיהם צמודים זה לזה שני בתים שכל אחד שייך לאדם  )  . גג גדול סמוך לקטן משנה  –צב,א    עירובין

)לבני הבית הגדול מותר להעלות את כלי ביתם לגג, ואין בני הגג הקטן אוסרים עליהם, לפי שיש לגג    הגדול מותר  הגדול כך       ממבט מלמעלה(

גדולה    -חצר גדולה שנפרצה לקטנה    20. אסור  והקטן  מחיצות משני צידי הפירצה לגג הקטן והן מועילות לדון אותה כפתח(  הגדול כעין

שלא אומרים  )שסובר בדף פט,א    לרב  - . למה ליה למיתני תרתי?  גמרא  מותרת וקטנה אסורה, מפני שהיא כפתחה של גדולה. 

חצר  קתני גג דומיא דחצר; מה    (המחיצה התחתונה של הבית ניכרת לעומדים על הגגן מחיצות הגג אלא באופן שניגוד אסיק מחיצתא לע

 נמי מנכרא מחיצתא.  אף גג -מנכרא מחיצתא 

 

גגין שלנו שבולטין ראשיהן לרשות הרבים ולא מינכרא מחיצתא   –  רא"ש הויין כרמלית   )לאדם שעומד עליהן(  הלכך 

. ואין לומר כיון דלא שלטי ביה רבים שהרי גבוה הוא אין נעשה כרמלית אלא מקום  ואסור לטלטל על גבן ד' אמות

והא דאמר בפרק קמא  חן בשום דוכתא דבמקום שהוא רחב ארבעה שיהא נקרא מקום פטור.  אשכ   דלא  , פטור הוי

..  .שהוא כרמלית אין האויר שלמעלה מעשרה כרמלית  ה"פ מכח קרקע  ,ב( אין כרמלית למעלה מעשרה,דשבת )דף ז

 .חיצותנראה דאם יש חלון ארבעה על ארבעה פתוח לגג הוי כחורי רשות היחיד אף על גב דלית ליה מ

מיהו לפום    ...בירושלמי משמע דזיזין וגזוזטראות הבולטין מן הכותל לא הויין כרמלית אפילו הם רחבים ארבעה

 –   וכ"כ טור  .)וא"כ ה"ה לזיזין הבולטין שאין להם מחיצות(   גמרא דידן משמע דגג הוי כרמלית היכא דלא מינכרא מחיצתא

 .וכ"פ שו"עעה הוו כרמלית אא"כ חלון הבית פתוח להן. זיזין הבולטין מן החומה ויש בהן ארבעה על ארב

שעל    –  רשב"א האויר  על  היוצא  החלון  שלפני  ודף  מעשרה  למעלה  היה  אם  הרבים,  מארבעה  )אפילו(רשות  רחב 

. שאין רשות הרבים והכרמלית תופסין למעלה מעשרה טפחיםמשתמש עליו ואפילו רחוק מן החלון שלושה טפחים,  

משתמש בכל הכותל עד עשרה טפחים התחתונות, היה למטה מעשרה    ם כמה זיזין לאדם אחדולפיכך אפילו היו ש

כתב , ואליה רבה  וכ"פ גר"א  ש בו, מפני שהוא ככרמלית ונמצא משתמש מרשות לרשות.טפחים אסור להשתמ

 . שצ"ע על פסק השו"ע

 
שהגג הקטן פרוץ במלואו לגדול, וחלה כאן גזירת חכמים של "פרוץ במלואו למקום האסור לו", שרשות שהטלטול בה מותר מצד  י  הטעם לזה הוא מפנ  20

עצמה הפתוחה לגמרי ברוח אחת למקום שהטלטול בו אסור, גזרו חכמים שאסור לטלטל בה כדין כרמלית הואיל והיא פרוצה במלואה למקום האסור  
רשויות הפרוצות זו לזו שתיהן הטלטול בכל אחת מהן מותר מצד עצמו אלא שאסור לטלטל מזו לזו מטעם כל שהוא )כגון  ה   בטלטול, ואפילו כשבשתי

 שתי חצרות שלא עירבו זו עם זו( גזרו חכמים שנעשות ככרמלית והטלטול בתוך כל אחת מהן אסור. 
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 האם יש מקום פטור בכרמלית. סעיף יחה. 

  

של בקעה או של ים או של קרפף יתר על בית סאתים תופס את שמו עד יר  או  –  'דעד עשרה הוי כרמלית'  רש"י

, ליכא לאוקמיה,  ובדבר מסוים, כגון ראש עמוד וגב לבינה...  ם כרמלית על אוירואין ש  -עשרה, אבל למעלה מעשרה  

הוא,   פשיטא דלמעלה מעשרה לא הוי כרמלית, דהא אפילו עמוד ברשות הרבים רשות היחיד  -דאי אית ביה ארבעה  

מי הוי כרמלית, הא קאמר:   -   מעשרה()ואז זה בא ללמד שדינו ככרמלית מפני שהוא פחות   ואי דלית ביה ארבעה ולמטה מעשרה

אם כן מצינו    -אין כרמלית פחותה מארבעה, ואי בדקאי בכרמלית, וכיון דלית ביה ארבעה הוי שם הכרמלית עליו  

קום פטור הוא, ובטל ומותר לרשות הרבים  מ  -ם כי האי גוונא  , דאילו ברשות הרביחומר בכרמלית מרשות הרבים

מקולי רשות הרבים הוא, הלכך לא מיתוקמא אלא   -שמעתין דהאי תופסת עד עשרה  ולרשות היחיד, ואנן אמרינן ב

 . וכ"פ רשב"א באוירא.

כרמלית דנהי   אחרים כתבו דאפילו בדבר המסוים איכא לאוקמא וכגון שאינו רחב ד' וקאי בכרמלית דהוי  –  ר"ן

ו וניעור כדאמרי' בפרקא קמא  מקום פטור הוא בכרמלית מצא מין את מינ  םדאי קאי כי האי גוונא ברשות הרבי

בור שבכרמלית הרי הוא ככרמלית אפילו עמוק מאה אמה אם    –  וכ"כ הרמב"ם.  וכ"פ הג"מ  21.א(,דעירובין )דף ט

שהאחרונים מצדדים להורות  וכתב במ"ב פז    בכרמלית.  דאין מקום פטור   –  וכ"פ רמ"א  22.וכ"כ טור.  אין בו ארבעה

 כדעה זו. 

 

 . מ"ב טז כלי. ו

 

)רש"י בשבת ד'   דאין כרמלית בכלים  "ר,אין לו דין כרמלית אלא הוי כמו רה   "רכלי שאין גבוה י' עומד ברה  –  מג"א

 .הובא במ"ב. )תו' דף יא( אבל בכלי המחובר לקרקע הוי כרמלית 23.ח'(

 

 יף יט . מקום פטור. סע5

 

 אמר רבי יוחנן: אין כרמלית פחותה מארבעה. – שבת ז,א

 . מקום פטור הוא -רוחב, ואי לא  – 'כרמלית פחותה מארבעהאין ' רש"י

 

חריץ שאין בו ד' על  או  (  2), וגבוה משלשה ולמעלה עד לרקיע;  מקום שאין בו ד' על ד'(  1)מקום פטור הוא    –  שו"ע

לית  )וכן רה"ר וכרמ ואין ביניהם ארבעה על ארבעההגבוהות משלשה ולמעלה  תיצוהמחוכן ( 3)ועמוק יותר משלשה.  ד'

 .למעלה מעשרה(

 

 

 

 

 
ם הוא פתוח לכרמלית אסור, כיוון שמצא מין את מינו וניעור, שהשטח א ששם אמר רבא שאם המבוי פתוח לרה"ר מותר לטלטל בין הלחיים שלו, אך 21

 שבין הלחיים שדומה לכרמלית, שאין בו שיעור רוחב ארבעה טפחים, מצטרף עם הכרמלית שמחוץ למבוי, והיא משלימה את שיעורו לארבעה טפחים. 
הארבע רשויות הוא ולמה לא יחלק גם הוא רשות לעצמו ויהיה בור זה  ן זה ענין מגומגם בעיני והלא מקום פטור אחד מ – ותמה הרשב"א על הרמב"ם  22

 מקום פטור, וכי יהיה דינו חמור כשהוא בכרמלית מבור שהוא ברשות הרבים שאם אין בו ארבעה על ארבעה הוי מקום פטור. 
 לפי זה אם עומד הכלי בכרמלית דין כרמלית עליו מצד רשות שהוא עומד בו.  –  מ"ב 23
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 שמט  -גדרי איסור העברה מרשות לרשות. סימנים שמו 

 

 סימן שמו   העברה בין רשויות..  1

 

 עיקר הדין א. 

 

ין מרשות הרבים זו לרשות היחיד  אין מוציאין מרשות היחיד זו לרשות הרבים זו, ואין מכניס תנו רבנן,    –  שבת ו,א

  - אבל ים ובקעה ואיסטוונית והכרמלית  ענוש כרת, ונסקל.    - חייב חטאת, במזיד    -; ואם הוציא והכניס, בשוגג  זו

פטור; ואין מוציאין   -ונתן בתוכה  אינה לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד, ואין נושאין ונותנין בתוכה, ואם נשא  

לא מתוכה לרשות היחיד,  מרשות הרבים לתוכה, ואין מכניסין מרשות היחיד לתוכה, ו  מתוכה לרשות הרבים ולא

ונותן לו, נוטל    )העומד ברה"י(  , נוטל מבעל הבית (24)מקום פטור   אדם עומד על האיסקופהפטור.    -ואם הוציא והכניס  

 . ן לוונות )העומד ברה"ר( מעני

 

רשות הרבים  ורק, ומושיט מרשות היחיד לרשות הרבים או ממן התורה אין חייב אלא במוציא, ומכניס, וז  – שו"ע

לרשות היחיד; וחכמים אסרו מכרמלית לרשות היחיד או לרשות הרבים, או מהם לכרמלית; אבל מקום פטור, 

 לתוכו. מותר להוציא ולהכניס ממנו לרשות היחיד ולרשות הרבים, ומהם 

 

 . מ"ב שמז,ח שהונחה דמיא(קלוטה כמי   )האם אומרים או להיפך מרה"י לרה"י דרך רה"רהזורק * 

 

צו,א חייב. מרשות היחיד    -. הזורק מרשות היחיד לרשות הרבים, מרשות הרבים לרשות היחיד  משנה  –   שבת 

 פוטרין.  וחכמיםמחייב,  - רבי עקיבא לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע, 

 : לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיא.יורבנן סבר: אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיא,  סבר  רבי עקיבא  –   שם ד,א

 

 הזורק מרה"ר לרה"ר ורה"י באמצע... פטור.  – )הלכה כחכמים( מ"ב

 

 . מ"ב שמז,ח ט מרה"י לרה"י דרך רה"רישוהמ* 

 

 )בקומה(פטור. היו שתיהן בדיוטא  -. שתי גזוזטראות זו כנגד זו ברשות הרבים, המושיט מזו לזו  משנה – שבת צו,א

עבודת הלויים: שתי עגלות זו אחר זו ברשות הרבים, מושיטין הקרשים מזו לזו,   חייב, שכך היתה   -אחת, המושיט  

 אבל לא זורקין. 

 

ואפילו הושיט למעלה מאויר רשות המושיט מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע חייב,    –  רמב"ם

לה ורה"ר בין שתי העגלות וכל עגלה , שכן היתה עבודת הלוים במשכן מושיטין את הקרשים מעגלה לעגהרבים

ת מהלכות ברה"ר זו ים אמורים כשהיו שתי רשויות היחיד באורך רה"ר כמו שהעגלו ועגלה רה"י היא. במה דבר

 . וכ"כ מ"ב אחר זו, אבל אם היו שתי הרשויות בשני צדי רה"ר אף המושיט מרה"י זו לרשות היחיד שכנגדה פטור.

 

 
מר מר: אדם עומד על האסקופה וכו'. האי אסקופה מאי?... אסקופה מקום פטור בעלמא הוא כגון דלית ביה ארבעה על ארבעה. וכי הא א  – שבת ח,ב 24

מותר לבני רשות היחיד ולבני רשות הרבים לכתף עליו, ובלבד שלא יחליפו.    -דכי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן: מקום שאין בו ארבעה על ארבעה טפחים  
 בגבוה שלשה. – הוסיפו   בין ט,א רוובעי
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 ם פטור העברה מרשות לרשות דרך מקוב. 

 

 )העברה בין רשויות דאורייתא(  ( עיקר הדין1)

 

ובלבד  , נוטל מעני ונותן לו,  )לבעל הבית(  הבית ונותן לו, נוטל מבעל  )מקום פטור(  אדם עומד על האיסקופה  –  שבת ו,א

 .שלשתן פטורים -, ואם נטל ונתן תשלא יטול מבעל הבית ונותן לעני, מעני ונותן לבעל הבי

 

דמזלזל באיסורי שבת לכתחלה לגרום הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, וגזירה    – יטול וכו'   'ובלבד שלא   רש"י

   קי להדיא מרשות היחיד לרשות הרבים.דילמא אתי לאקולי ולאפו

 

לא יעמוד אדם על מקום פטור ויקח חפץ מיד מי שעומד ברשות הרבים ויתננו למי שעומד ברשות היחיד,    –  שו"ע

 או איפכא. 

 

 למקום פטור דרך רה"רמרה"י  * העברה

 

כך כתוב בנוסחא שבידי ולפי זה    –  ב"יבלבד שלא יוציא מרשות היחיד למקום פטור דרך רשות הרבים.  ו  –  טור

צריך לומר שאע"פ שפסק בסמוך דמהלך לאו כעומד דמי ואם כן כיון שלא עמד לפוש ברשות הרבים הוי מוציא  

 .וכ"פ מ"ב .ן שמא יעמודכיון דאם עמד ברשות הרבים חייב גזרינמכל מקום  ,מרשות היחיד למקום פטור דשרי

 

 דרך מקום פטור  בין רשויות דרבנן( העברה 2)

 

)שיש בתים משני צדי האמה ויש בהם חלונות שדרכם ממלאים מים    תניא אידך: אמת המים העוברת בין החלונות   –  פז,א  עירובין

  -: פחות מארבעה  אומר  רשב"גאין משלשל דלי וממלא.    - משלשל דלי וממלא, שלשה    - , פחות משלשה  מהאמה(

)ברוחב גדות האמה, שהאמה רחבה ד' טפחים    באגפיה...  במאי עסקינן?אין משלשל דלי וממלא.    -משלשל דלי וממלא. ארבעה  

י שיוציא את הדלי מהבית  )כלומר למלאות מים מהאמה ע"  ולהחליף,  תר(והיא כרמלית ונחלקו כמה שיעור יהא ברוחב האגפים לענין זה שיהיה מו 

, שכדי שיהיה מותר צריך שמקום האגפים יהיה מקום  יחנו על האגפים ויטלנו משם לאמה, וימלא את הדלי ושוב יניחנו על האגפים ומשם יכניסו לבית וינ

עה על ארבעה רב דימי אמר רבי יוחנן: מקום שאין בו ארב והא כי אתא   -   (פטור, ונחלקו מה הדין אם רוחבו בין שלשה לארבעה 

התם רשויות דאורייתא, הכא רשויות   -י רשות הרבים לכתף עליו, ובלבד שלא יחליפו!  מותר לבני רשות היחיד ולבנ  -

ה מוצאות בפי  )מה שנחלקו חכמים ורשב"ג אין הכוונה לאגפים, אלא מדובר שעש  כגון דעביד לה ניפקי אפומה:  רבינא אמר..  .דרבנן

סמוך לכותל האמה והניח בין החלקים רווח שבו יהיו המים עוברים    שעשה בתוך האמה מחיצה משני חלקים וכל חלקהאמה בכניסה וביציאה כלומר  

בן  . ואזדו רבנן לטעמייהו, ורווח הוא פחות מג' טפחים אומרים שם לבוד ורשב"ג סובר שלבוד הוא פחות מד' טפחים(רואמרו חכמים שאם ה 

 שמעון בן גמליאל לטעמיה. 

 

הכא ובלבד שלא יחליפו אוקימנא בפרק כיצד משתתפין ברשויות דאורייתא כגון רשות היחיד ינן  דאמר   –  רי"ף

אבל   הרבים  חצרותורשות  שתי  שבין  כותל  כגון  דרבנן  עירבו(  רשויות  לכתף    )שלא  מותר  ד'  רחב  ואינו  י'  שגבוה 

 המורים. ו גדולי  שכך הור  וכ"פ רמב"ם, וכתב מ"מ. וכן הלכה (26טוררא"ש ו )ולהכניס לבית.  25ולהחליף 

 
משמע לן דוקא על גבי הכותל העומד תחת אויר הוא דמותר לכתף ולהחליף אבל בדרך חורין בכותל שהוא גבוה הרבה    –רבינו יהונתן )על הרי"ף(    25

ד' על ד' אי נמי בכותל שבין ב' בתים   וראף על פי שאין ברוחב הח   והכותל מקורה כלומר שהוא בין ב' בתים )שלא עירבו( אסור לכתף ולהחליף מזה לזה 
לפי שהכותל נחשבת כחורי רשות היחיד לזה וחורי רשות היחיד  שאינה גבוהה יותר מי' טפחים אסור להשתמש עליה מזה ומזה אף על פי שאין ברחבה ד'  

ותו חור הכותל או לגובהה של כותל וכמו שיש בהם לאוקרקע הבית נחשב כאילו הוא שוה    אי נמי כיון שמקורה כמאן דמלי דמי...  לזה ואוסרין זה את זה 
 ארבעה טפחים רוחב דמי ואסור אפילו לכתף עליו. הובא בב"י. 

ורבינו סתם דבריו כדעת הרא"ש ודקדק לכתוב להכניס לבית כלומר דאילו מחצר לחצר מותר לטלטל כלים ששבתו בחצר שכל החצרות רשות    – ב"י    26
 אחד כמ"ש בסימן שע"ב. 
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מצטרכינן  –  רז"ה ולא  הוא  דבתרא  משום  סמכינן  דרבינא  שנויא  רשויות  ...  אהדין  בין  מילתא  בהא  לאיפלוגי 

דרבנן אשכחן דחמירי כה"ג כדאמרן לעיל לשמואל ברשויות דרבנן עשו ואדרבה רשויות  דאורייתא לרשויות דרבנן

ונראין דברי הר"ז ז"ל    –  רא"ש.  כונים בזהן דברי הרי"ף נולפי דעתנו אי   ,חכמים חיזוק לדבריהם יותר משל תורה

 . וטור וכ"פ רשב"א. הראב"דוכן דעת 

 

וה"ה אם נוטל חפץ מרה"י ומניחו במקום פטור וחוזר ונוטל ממקום פטור    –)מ"ב    להחליף דרך מקום פטור ברשויות דרבנן  –  שו"ע

 שבת כא,ז( שבשעת הצורך אפשר לסמוך על המקילים.) וכתב בפניני הלכה .יש אוסרים ויש מתירים ומניחו בכרמלית(

 

 בלי להניח מקום פטורכרמלית או מרה"י לרה"ר דרך ( העברה 3)

 

בן  ...  חייב, ובן עזאי פוטר.  -  )אצטבאות שהם כרמלית(  תנו רבנן: המוציא מחנות לפלטיא דרך סטיו  –   ו,א  - ה,ב  שבת  

 ... )שמודה בן עזאי בזורק( נמי הכי ניאת. ודה בן עזאי בזורקאמר רבי יוחנן: ומ.. קסבר: מהלך כעומד דמי. -עזאי 

 

ותמיה לי אמאי פסיק כיחידאה ואי משום    )מפני שהביא את דברי ר' יוחנן(  עזאי פוסק כבן    משמע שרב אלפס    –  רא"ש

 דרבי יוחנן קאמר ומודה בן עזאי בזורק אין זו הוכחה שכן דרך האמוראין לפרש דברי התנאים אף על פי שאין 

פטור    המוציא מרשות הרבים לרשות היחיד ועבר על מקום   וכן כתב הרמב"ם  ,ונראה דהלכה כרבנןהלכה כמותן  

ז"ל דלא נהירא האי פיסקא דהא רבי יוחנן גופיה   ה"ר יונהוכן כתב    , ביניהם בהליכתו חייב שמהלך אינו כעומד

ין אמר ר' אילעאי אמר רבי יוחנן היה  דמפרש טעמא דבן עזאי שמעינן ליה דסבר מהלך לאו כעומד דמי דא"ר אב

  27.וכ"פ שו"ע .וכ"כ הר"ן. טעון אוכלין ומשקין ונכנס ויוצא כל היום כולו אינו חייב עד שיעמוד

 

 ת או החוצה. רמ"א שמו,גג. טלטול ממפתן הבית לבי

 

 לרה"י וההיפך  ת הביתטלטול מאיסקופ( 1)

 

לרה"י או    פת הבית שעומדת תחת המשקוף ויש לה מחיצות בצדדים. מ"ב(סקו)מא  אסור להכניס מאסקופה  –  )ע"פ הג' מרדכי(  רמ"א

להכניס לבית שמא לפעמים לא יהיה  )כלומר אפילו אם רחבה ארבעה יש להחמיר שלא  הדחיישינן שמא לא יהיה התקרה ארבע איפכא, 

)אותו מקום בטל כלפי הרשות    שלפניה יש לה הדין    ה, ואז אם אין האסקופה גבוה שלשהמשקוף רחב ארבעה ויבוא לעשות כן. מ"ב(

לנו  , מאחר שכל רשויות ש)ואז דינה כמקום פטור(ה  ; ואפילו אם גבוה שלששלפניו, ולכן דין האיסקופה היא כרה"ר או כרמלית. מ"ב(

 הם כרמלית אמרינן מצא מין את מינו וניעור, כמו שנתבאר סימן שמ"ה.  

אפילו אם אינו רחב ד"ט דשמא    "רציא מאסקופה לרה סור להו וה"ה דא  –דחיישינן שמא לא וכו'  'מ"ב  והוסיף  

 .יזדמן שיהיה המשקוף ד"ט ואז הלא הוא רה"י גמורה )שם במרדכי(

 

המבואר בהגה זו יש לזהר באותן המקומות שאסור הטלטול מחמת שאין שם עירוב  והנה לפי  – )הובא במ"ב(  ט"ז

והעכו"ם מביא המפתח שלא יקח השמש המפתח מידו עד  ופתח ביהכ"נ הוא לצד הרחוב ואין שם חדר לפני הפתח 

דשמא יש שם בתקרה ד' טפחים והוי רה"י ומטלטל מכרמלית   ,שיהיה עם העכו"ם יחד תחת משקוף שעל הפתח

ולא יפתח הדלת עד    ע"כ יקח המפתח מיד העכו"ם תחת המשקוף ואח"כ יפתח המנעול  ,פני ביהכ"נ לתוך רה"ישל

נמצא ששם הוא כרמלית והוא מכניס מכרמלית    ,שמא אין בתקרה שחוץ לדלת ד"טשיסיר המפתח ואח"כ יפתח ד

]וראוי  מעלה לפני שקיפת הדלת  ע"כ יסיר תחלה המפתח ויתנהו לעכו"ם או יטמינהו בתחתית האיסקופה או ל   לרה"י

וכן צריך ליזהר    הם במקום קצר כזה[לקהל שיעשו לפני הפתח איזה חדר שהוא רה"י ויביא העכו"ם המפתח לשם דאל"ה קשה לצמצם שיעמדו שני

 
י נראה דאפשר דהרי"ף נמי סבר דאין הלכה כבן עזאי ולא הביא ההיא דרבי יוחנן אלא ללמד על דברי תנא קמא דלא תימא עד כאן לא חייב  ול  –  ב"י  27

 תנא קמא אלא בזורק אבל במוציא מודה דפטור קא משמע לן דבזורק אפילו לבן עזאי חייב ואם כן על כרחך במוציא נמי חייב ת"ק. 
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)עד המקום שהדלת מגיע לשם כשסוגרים    שם   שלא יטלטל מן הבית ולחוץ כשהוא פתוח לכרמלית רק עד שיעור שהדלת שוקף

 . ותו לא דשמא אין בחלק החיצון של האיסקופה שמחוץ לדלת ד"ט והוי כרמלית ומטלטל מרה"י לכרמלית ה(אות

 

 םי שלפני הבת ותין הגגד( 2)

 

,  )כמו הגגון שיש בכניסה לחנויות( וכן אם התקרה רחבה הרבה ואין לה מחיצות מן הצדדים –)ע"פ מרדכי(   הוסיף הרמ"א

 . )לא מדויק, כמבואר במ"ב לקמן מיד( דינם כרשות שלפניהםדינה כרשות שלפניה. וכן בגגין שלנו הבולטין לפני הבתים, 

אם היה  ולענין להוציא לחוץ  ,יון שאין לה מחיצותיס ממנה לפנים כוע"כ אסור להכנ  –  'דינה כרשות שלפניה' מ"ב

 . יש עליה דין כרמלית )ורחבה ד' טפחים( ואם היה ר"ה בצדה אסור להוציא דכיון שמקורה  ,בצדה כרמלית מותר

וב בכאן מבואר הספק שמסתפקין בו הרבה אנשים בענין הבית שיש לפניו לצד הרח  כתב הט"ז  –וכן בגגין וכו'  '  מ"ב

תקרה הבולט לרחוב יורד וסותם והוי  גג בולט לרחוב מה דינם אם יוכל לטלטל לשם מן הבית והרבה טועים לומר 

שכדי לומר פי  ) וכ"כ כל האחרונים, כאלו בנוי עד למטה בארץ ומכאן משמע להדיא דדרך שתחת הגג כרשות שלפניהם

 .  תקרה יורד וסותם צריך מחיצות(

מיד מכוון כנגדם גם קנים לצד הבתים ויהיה להגג שעליהם הגג עמודים לצד הרחוב יע   ומה תיקונם שאם יש לבליטת

ואם הם של בתים רבים שעומדים זה אצל זה א"צ לעשות   .דין צורת הפתח ונמצא שיש צורת הפתח מכל הג' צדדים

לערוב עירובי  א יעשה תיקון זה בשני בתים שעומדים בסוף מקצה מזה ומקצה מזה אך צריכין  לכל בית ובית אל

 .  ואז מותר להכניס ולהוציא מן הבתים לתחת הגגין וכן להיפךחצירות  

והיינו כשהיה רחב הבליטה ארבעה טפחים דאז    ובכל גוונא אסור להוציא ולהכניס מן רה"ר תחת הגגין וכן להיפך

 . יש על שטח שתחתיה שם כרמלית

 

 ההעברה )עקירה והנחה(. סימנים שמז, שמח אופן.  2

 

 ין )האסור מהתורה ומדרבנן(קר הדא. עי

 

ושתים    )ברה"י(  בפנים  )ועוד שתיים מדרבנן(  שהן ארבע   )מהתורה(  השבת שתים  (28)הוצאות והכנסות   . יציאותמשנה  –  שבת ב,א

, כיצד: העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים, פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל )ברה"ר(  שהן ארבע בחוץ

. פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך  )ומותר כדלקמן(  ובעל הבית פטור  29העני חייב   -טל מתוכה והוציא  הבית, או שנ

והעני פטור. פשט העני את ידו לפנים ונטל בעל הבית מתוכה,    30בעל הבית חייב   -והכניס  ידו של עני, או שנטל מתוכה  

.  שמא יבואו כל אחד ואחד לעשות מלאכה שלימה בשבת   לכתחלה אסור  -זה עוקר וזה מניח  )  שניהם פטורין  -או שנתן לתוכה והוציא  

 שניהם פטורין.  -כה והכניס פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונטל העני מתוכה, או שנתן לתו 31.רש"י(

 

מן התורה אינו חייב אלא כשעוקר חפץ מרשות היחיד והניחו ברשות הרבים, או איפכא, אבל פשט ידו   –שו"ע  

ו, ונטלו חבירו העומד בפנים, או שפשט ידו לחוץ וחפץ בידו ונטלו חבירו העומד בחוץ, שזה עקר  לפנים, וחפץ ביד

 לעשות כן מדרבנן. פטורים אבל אסור וזה הניח, שניהם  

 

 
  - מדתנן המוציא מרשות לרשות חייב, מי לא עסקינן דקא מעייל מרשות הרבים לרשות היחיד    -ה נמי הוצאה קרי לה. ממאי  תנא, הכנס  –  שבת ב,ב  28

 כל עקירת חפץ ממקומו, תנא הוצאה קרי לה. -וקא קרי לה הוצאה. וטעמא מאי 
, וליכא!... אמר רבא: ידו של אדם חשובה לו  על ארבעה   י מקום ארבעה בעינן עקירה והנחה מעל גבפשט העני את ידו. אמאי חייב? והא    –  שבת ד,א   29

 . ועיין תוס' שם ד"ה 'והא בעינן' שמבאר מניין זה פשוט לגמרא.  הובא במ"ב הכארבעה על ארבעה. 
 . ח  "א ובמ"בהובא במגים. בירושלמי מפרש שאין חיוב בבעה"ב, אלא כשידו של עני תוך י' לרה"ר ולזה נראה שהסכים הרשב"א ז"ל ויש חולק –  מ"מ 30
העושה את כולה ולא העושה את מקצתה, יחיד    -תניא, רבי אומר: מעם הארץ בעשתה    - שניהן פטורין. והא אתעבידא מלאכה מבינייהו!    – שבת ג,א    31

ה חייב, שנים  יחיד שעשא  -  פטורין. איתמר נמי, אמר רבי חייא בר גמדא: נזרקה מפי חבורה ואמרו בעשתה   -חייב, שנים ועשו אותה    - ועשה אותה  
 שעשאוה פטורין. 
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 . )כך מוכח משבת ג,ב וכמובא בסימן שמח( ור מדרבנןסאם עשה אדם אחד רק עקירה או הנחה לבד גם כן א –מ"ב 

 

 ב. הגדרת עקירה והנחה

 

 . מ"ב בוהנחה על הגוף נחשבות עקירה והנחהעקירת גופו ( 1)

 

  עקירת גופו כעקירת חפץ ממקומו בעי מיניה רב מרבי: הטעינו חבירו אוכלין ומשקין והוציאן לחוץ מהו?    –  אשבת ג,

 . אמר ליה: חייב -ומיחייב, או דילמא לא?  - דמי

 

דהא קתני או שנטל מתוכה והוציא חייב אלמא    ו והוציא חייבכל ענין שהטעינו חבירו בין על כתפו בין על יד   –תוס'  

בע"ה שהוא וידו ברשות אחת הויא הנחה מדחייב העני שעקר מיד בע"ה וכיון דהויא הנחה כשעוקר הנחת חפץ ביד  

   גופו עם זה שבידו הרי עוקרו ממקום הנחה.

 

אם היה החפץ מונח בבגדיו שלבוש    דע דשם עקירה לאו דוקא כשעוקר החפץ מע"ג קרקע ממש אלא אפילו   –  מ"ב

ונטלו משם ופשט ידו לחוץ והניחו בר"ה ג"כ חייב דמה שהיה מונח מתחלה בכיסו חשוב כמונח ע"ג   בהן מע"ש

קרקע דבגדים שהוא לבוש בהן בטלין לגבי גופו והנחת הגוף כהנחת חפץ דמיא וממילא כשנטלו משם חשוב עקירה.  

ה שהיה מונח מתחלה בידו חשיב ופשט ידו לחוץ והניחו שם ג"כ חייב דמ   ע"ש וכן כשהיה החפץ מונח בידו ברה"י מ

 . וכן בכל זה לענין הנחהכמונח ע"ג קרקע דידו וגופו דבר אחד הוא 

 

 . מ"ב חמיםב( עקירה והנחה 2)

 

לאו    - מהו דתימא: מים על גבי מים    -מעל גבי גומא. גומא, פשיטא!    )מים(כגון שקלט    )חייב(אמר רבא:    –שבת ה,ב  

אמר רבא: מים על גבי  , קא משמע לן. ואזדא רבא לטעמיה,  (ירתו עקירה, דהא ניידי ואזלולאו היינו הנחתן דתהוי עק)  הנחה הוא

 לאו היינו הנחתו.  -היינו הנחתן, אגוז על גבי מים   -מים 

 

אה מים והוציאן מעל גבי גומא מל  ונטל משם מיםהיה עומד באחת משתי רשויות ופשט ידו לרשות שניה    –  רמב"ם

ופשט ידו ולקח    אם היה כלי צף על גבי מים ופירות בתוך הכלי, שהמים כולן כאילו הן מונחין על הארץ, אבל  חייב

ואין צריך מן הפירות והוציא פטור, שהרי לא נחו הפירות על גבי הארץ ונמצא שלא עקר מעל גבי מקום ארבעה,  

היה שמן צף על פני המים וקלט מן השמן    כן אם  .אם שהוא פטורלומר אם היו הפירות צפין על פני המים והוצי

 .וכ"כ מ"ב .והוציאו פטור

 

 ( כדי להתחייב מהתורה העקירה צריכה להיות לשם הוצאה. מ"ב שמח,י 3)

 

, שלא היתה עקירה )אבל אסור(  פטור   -אמר רבי יוחנן: המעביר חפצים מזוית לזוית, ונמלך עליהן והוציאן    –שבת ה,ב  

   .אשונה לכךמשעה ר

 

עקר חפץ מזוית זו להניחו בזוית אחרת שנמצאת זו העקירה עקירה המותרת ונמלך בדרך והוציאו לרשות   –רמב"ם  

 .וכ"כ מ"ב .שניה פטור, מפני שלא היתה עקירה ראשונה לכך ונמצאת כאן הנחה בלא עקירה
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 ( כדי להתחייב מהתורה צריך לעקור את כל החפץ ממקומו. מ"ב שמח,י 4)

 

לא מיחייב עד דעקר  - , רמא וזקפיה רמא וזקפיה )חבילה של קנים ארוכים( יהודה: האי זירזא דקניאמר רב   –שבת ח,ב 

 ליה. 

 

היה קנה או רומח וכיוצא בו מונח על הארץ והגביה הקצה האחד והיה הקצה השני מונח בארץ והשליכו    –רמב"ם  

פטור, לפי  ו עד שהעביר החפץ כמה מילין  כו לפניו על דרך זלפניו וחזר והגביה הקצה השני שהיה מונח בארץ והשלי

ואם משך החפץ וגררו על הארץ מתחלת ארבע לסוף ארבע חייב שהמגלגל ,  שלא עקר החפץ כולו מעל גבי הארץ

 .וכ"כ מ"ב .עוקר הוא

 

 . מ"ב חהנחה שנעשתה במקום אחר מהמקום שהייתה צריכה לנוח בשעת העקירה( 5)

 

אמר רבי ..  חייב.  -אילעאי אמר רבי יוחנן: זרק חפץ ונח בתוך ידו של חבירו  אמר רבי    י אביןאמר רב  –  שבת ה,ב  

הזורק, דלא עביד ) פטור -חייב, עקר ממקומו וקיבל   -במקומו וקיבל  )חברו( עמד אמר רבי יוחנן:אבין אמר רבי אילעאי 

אמר רב אדא בר    - ליה?    מאי קמבעיא  מהו?: זרק חפץ ונעקר הוא ממקומו, וחזר וקיבלו,  בעי רבי יוחנן..  .(הנחה 

כאדם אחד דמי, וחייב, או דילמא כשני בני    -אהבה: שני כחות באדם אחד קא מבעיא ליה. שני כחות באדם אחד  

 תיקו.  -אדם דמי, ופטור? 

 

קר  ואם נעשהרי עקר והניח,    חייבהזורק    עמד חבירו במקומו וקבלההזורק ונחה בתוך ידו של חבירו, אם    –רמב"ם  

ברשות אחרת או חוץ לארבע אמות פטור    זרק ורץ הזורק עצמו אחר החפץ וקבלו בידו,  וקבלה פטור  רו ממקומוחבי

אמנם במ"ב   .שאין ההנחה גמורה עד שינוח החפץ במקום שהיה לו לנוח בו בשעת עקירהכאילו נעקר אחר וקבלו,  

 וכתב שספק אם הוא חייב.   אחרוןלא הכריע במקרה ה

 

 ומסייע  ני עיוור'איסור 'לפג. 

 

 . בבא דסיפא פטור אבל אסור ...32פטור ומותר  -בבא דרישא  – ג,א שבת

 

וא"ת והא קא עבר אלפני עור לא תתן מכשול ואפילו מיירי שהיה יכול ליטלו   –  'בבא דרישא פטור ומותר'תוס'  

וכבים )דף ו:( ס' עבודת כלה בפ"ק דמאפילו לא היה בידו דלא עבר משום לפני עור דמושיט כוס יין לנזיר מוקי  

וכ"כ ר"ן, .  )הישוב לגמרא יובא לקמן(  מ"מ איסור דרבנן מיהא איכא שחייב להפרישו מאיסור דקאי בתרי עברי דנהרא  

 .רא"ש וטור

 

אם פשט ידו לפנים וחפץ בידו והניחו לתוך יד חבירו העומד בפנים, או שפשט ידו לפנים ונטל חפץ מתוך יד   –  שו"ע

 .שנמצא שהעומד בחוץ לבדו עקר והניח, הוא חייב וחבירו פטור אבל אסורנים והוציאו לחוץ, חבירו העומד בפ

 

 * פרטים נוספים

 

אסור להשאיל לאדם   .  להושיט ג"כ דבר איסור כמו לשאר ישראללמומר לעבודת כוכבים אסור    –בשם מג"א    מ"ב

דוקא בדבר עשה בה מלאכת היתר ואם לא שיש לתלות שי   כלי מלאכה אם הוא חשוד לעשות בהם מלאכה בשבת

 
דהא לאו עקירה עבד ולא הנחה עבד;    -העני חייב ובעל הבית פטור, ובעל הבית חייב והעני פטור, דפטור מחטאת ומותר לכתחלה    –רש"י 'בבא דרישא'    32

 שהאחר הניחה בידו. 
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דרך ארץ לומר לאדם   .המצוי אבל אם המלאכת היתר אין מצוי לעשות אין תולין בה אם לא מפני דרכי שלום

 . מלאכתך ואפילו לעו"ג אבל מי שעוסק במלאכת איסור אסור לומר לו כךשעוסק במלאכה תצלח 

 

 .בר מן החי אם לא דקאי בענין שאינו יכול ליטלוו אכמ "ל דלעכו"ם ליכא אסור לסייע במידי דאסור לו נ – מג"א

 וכ"פ פת"ש בשם אמונת,  משמע דס"ל להלכה דאפילו היכא דיכול לקנות במקום אחר ג"כ אסור  בביאור הגר"א

 .)מ"ב( וכן מצדד בברכי יוסף שמואל,

 

  ברשות אחרתשפשט את ידו לקחת חפץ מידו של ישראל שנמצא   ברשות אחתגוי העומד ד. 

 

לא חוששים שיאמרו שהוא מוציא בשביל  )  אין נזקקין לו  -תנו רבנן: נותנין מזונות לפני הנכרי בחצר, נטלו ויצא    –  ,איט  שבת

 . (ישראל ובשליחותו 

 

)דהיינו המקרה שפטור אפילו אי מיירי בנכרי    –(  , שהקשה על מה שאמרה הגמרא שפטור ומותר, הרי הוא מסייעלעיל  )המשך דבריו  תוס'

דלא שייך לפני עור מיהו איסור דרבנן מיהא איכא כדתניא    של ישראל או שנותן לתוכה(  וונה למקרה שגוי נוטל מתוך ידוומותר, הכ

ין מזונות לנכרי בחצר נטלו ויצא אין נזקקין לו משמע דווקא כשהנכרי בחצר אבל אם  בשילהי פירקין )דף יט.( נותנ 

ויש לומר דמיירי בנכרי והחפץ של נכרי דאפילו א ע"מ להוציא  עומד בחוץ ופושט ידו לפנים משמע דאסור ליתן להדי

 . מכניס ומוציא כל היום אין כאן איסור כלל כיון שאין החפץ של בעל הבית

כיון שאסור הוא משום מראית העין כי הרואה   באשכנז ראיתי מורין לאיסור אף בחפץ של עו"ג וכן מסתבר   –  רא"ש

לק כי הרואה אינו מכיר של מי החפץ. וכל זה הדקדוק אינו נראה לי דלעולם סבור שנותן לו על מנת להוציא אין לח

איירינן הכא אלא באיסורי שבת וקרי ליה  לא  מיירי ואף על גב דאיכא איסורא דלפני עור לא תתן מכשול  בישראל  

 .שכה,אושו"ע וכ"פ טור  .פטור ומותר כיון דליכא איסורא משום שבת

 

 מותר לו להחזירה. סימן שמחחרת האם לרשות א המלאהאת ידו  פשטה. 

 

)פשט את ידו    בעי אביי: ידו של אדם מהו שתעשה ככרמלית, מי קנסוה רבנן לאהדורי לגביה או לא  –  ד,א   -   שבת ג,ב

היתה  תא שמע:    -?  המלאה לרשות אחרת האם קנסו חכמים והחשיבו את היד ככרמלית דהיינו כרשות בפני עצמה ואסור לו להחזיר את ידו או לא(

מאי לאו בהא קמיפלגי; .  תני חדא: אסור להחזירה, ותני אידך: מותר להחזירהה פירות והוציאה לחוץ.  ידו מלא

  -ולא קשיא; כאן  לא, דכולי עלמא ככרמלית דמיא,    -דמר סבר: ככרמלית דמיא, ומר סבר: לאו ככרמלית דמיא?  

וס אותו כיוון שלא עשה שום חלק של  וא מקום פטור, ולא שייך לקנ)שאוויר רה"ר למעלה מעשרה ה   למעלה מעשרה  -למטה מעשרה, כאן  

מבעוד יום, כאן    - ולא קשיא: כאן  אימא: אידי ואידי למטה מעשרה, ולאו ככרמלית דמיא,    . ואיבעית האיסור מהתורה(

דאי  אדרבה, איפכא מסתברא: מבעוד יום,    - .  קנסוה רבנן  - לא קנסוה רבנן, משחשיכה    -משחשיכה, מבעוד יום    -

לידי חיוב חטאת   ליה לא אתי  ליד   -שדי  ליה אתי בהו  רבנן; משחשיכה, דאי שדי  לא   -י חיוב חטאת  ליקנסוה 

דבעי רב ביבי בר אביי: הדביק פת בתנור, התירו    , ליקנסוה רבנן! ומדלא קא משנינן הכי, תפשוט דרב ביבי בר אביי

הא לא קשיא, ותפשוט. ואיבעית    -דלא התירו!  לו לרדותה קודם שיבא לידי חיוב חטאת או לא התירו? תפשוט  

.  קנסוה רבנן  -לא קנסוה רבנן, במזיד    - במזיד. בשוגג    -גג, כאן  בשו   -ולא קשיא; כאן  אימא: לעולם לא תפשוט,  

מר סבר: קנסו שוגג אטו מזיד, ומר סבר:   בשוגג, והכא בקנסו שוגג אטו מזיד קמיפלגי.ואיבעית אימא: אידי ואידי  

ולא קשיא:  ,  ידך מותר()ואעפ"כ אם הוציא בשוגג תני חדא אסור ותני א ואיבעית אימא: לעולם לא קנסוג אטו מזיד.  לא קנסו שוג

כדבעא מיניה רבא מרב נחמן: היתה ידו מלאה   לחצר אחרת.   - , כאן  )שממנה הושיט תחילה לרה"ר(  לאותה חצר   - כאן  

ומאי    - אמר ליה: אסור.    -ותר. לחצר אחרת מהו?  פירות והוציאה לחוץ, מהו להחזירה לאותה חצר? אמר ליה: מ

 . איתעבידא מחשבתו -לא איתעבידא מחשבתו, הכא  -התם  ...שנא?
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לאותה חצר    אך בשוגג, אסור לו להחזירה,  במזיד=< למסקנת הגמרא אם פשט את ידו המלאה שברה"י לרה"ר  

 .וכ"פ שו"עשהוא נמצא בה מותר ולחצר אחרת אסור. 

 

 העביר לחצר אחרת? וגג, מתי אסור ל* פשט את ידו בש

 

נתקיימה מחשבתו  -לא נתקיימה, הלכך לא גזרו אבל לחצר אחרת  - שנתכוון לפנותה מחצר זה – 'מחשבתו' רש"י

 . וגזור דילמא זימנא אחריתי שדי להו לרשות הרבים

דם שיכניס והרי והוציאה מחצר זו להכניסה לחצר שבצדה ונזכר קושכח ופשט ידו והיא מלאה פירות    –  רמב"ם

סה לאותה החצר השניה אסור, כדי שלא יעשה מותר להחזירה אליו לחצירו, אבל להכני  ידו תלויה באויר רה"ר

ולכן לרמב"ם אם התכוון להעביר מהחצר לרה"ר מותר לו להעביר לחצר אחרת    .ע"כ  . מחשבתו שחשב בשעת שגגה

   שזה נקרא שלא נעשתה מחשבתו.

 

. הובא  כמבואר במ"ב שמז,ח ,  )מהתורה, להעביר לחצר אחרת  לכ"ע אסור  )ורשות הרבים ביניהם(  חת יוטא אכששני החצירות בד   –  מג"א

 .וכ"כ מ"ב .(לעיל

 

 * הוציא את היד לרה"ר למעלה מעשרה 

 

וכן נראה   )אפילו הוציא במזיד(  דאי למעלה מי' בכל גונא ודאי מותר להחזירה  ,בשהוציאה תוך י' נאמרו הדברים  –  מ"מ

 .שו"ע וכ"כ. דיאבגמ' בה

 

 * הוציא ידו לכרמלית 

 

במוציא    –  ב"י רש"י אבל  ולשון  לשון הרמב"ם  כדדייק  לרה"ר  במוציא  אלו אלא  דברים  נאמרו  דלא  נמי  נראה 

אם הוציאה לכרמלית בכל גונא מותר להחזירה.    –  וכ"כ שו"ע  לכרמלית לא גזרו דאם כן הוה ליה גזרה לגזרה.

)דלא וקא לאותו חצר מותר להחזיר  בכל גוונא' פירושו בין בשוגג בין במזיד, וד'  וכתב מ"ב בשם רבים מהאחרונים

 .(הוא כמג"א וכך מסתבר כמג"א שהתיר אפילו לחצר אחרת, ונלע"ד שפשט הב"י

 אסור להחזיר כדין המוציא את ידו לרה"ר.  – גר"א

 

 פשט ידו במזיד משחשכה * 

 

 -לא קנסוה רבנן, במזיד    -בשוגג    ,במזיד  -בשוגג, כאן    -אן  עית אימא: לעולם לא תפשוט, ולא קשיא; כ ואיב  –  שם

גופא, בעי רב ביבי בר אביי: הדביק פת בתנור התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי חיוב חטאת, או  ..  .קנסוה רבנן

אמר רב אשי: לעולם במזיד, ואימא קודם שיבא לידי איסור סקילה. רב אחא בריה דרבא מתני לה ...  לא התירו

 : הדביק פת בתנור התירו לו לרדותה קודם שיבא לידי איסור סקילה. דיא: אמר רב ביבי בר אבייבה

 

"לעולם לא תפשוט וכו" למה לא לפשוט מהדין של 'פשט ידו' שבשוגג מותר ובמזיד   נחלקו בביאור דברי הגמרא

 אסור גם לספקו של רב ביבי:

  - ולא להיתר, דהאי דלא קנסוה בשוגג  ור  וט מהכא לא לאיס דרב ביבי לא תפש   –'בשוגג לא קנסוה רבנן וכו'    רש"י

  , וחזרת ידו אינה אפילו שבות לאו משום חששא דדילמא שדי להו מידיה הוא, אלא משום דלא עבד איסורא במזיד

חיוב    שבות הוא, ונגזרה במנין, ומשום קודם שיבא לידי  -והכא לא קניס, אבל רדיית הפת    - אי לא משום קנסא  
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ולאיסור נמי לא תפשוט מדקנסו במזיד, דהתם ליכא למיחש דילמא לישדינהו שיתחייב טלו גזירתם,  חטאת לא ב

בין  לפי שיטת רש"י    –  ר"ן  . על כרחיך יתחייב מיתת בית דין  -מיתת בית דין, אבל הכא אי קנסינן ליה מלרדות  

וכן פסק   אסור להחזירה  אפי' לאותה חצר  שהוציא ידו מבעוד יום בין שהוציאה משחשכה כל שהוציאה במזיד

הרי"ף(הרמב"ם   של  וכ"מ מסתימתו  לו    )שסתם,  התירו  במזיד  בתנור  פת  דהדביק  גב דאמרינן בסמוך  על  דאף 

לרדותה קודם שיבא לידי איסור סקילה והכא נמי הוה לן למשרי להחזירה לאותה חצר אפי' הוציאה במזיד כדי  

בההיא דהדביק פת בתנור אי לא שרינן ליה   א דלא דמי דאילואיסור סקילה ליתשלא יפלו הפירות מידו ויבא לידי 

לרדותה על כרחין אתי לידי חיוב סקילה שעל כרחו תגמר אפיית הפת אבל הכא אי בעי נקיט להו לפירי בידיה ולא  

 . רמי להו לרה"ר הילכך לא דמיין

  – הר"ןוכתב . "ן ורשב"ארמב וכ"כ. דרב ביבי דהשתא ליכא למפשט ומיירי מבעוד יום – 'בשוגג לא קנסוה ' תוס'

דהתם   כמזיד  דהכא  דמזיד  סוברין  מבעו"י(תוספות  ידו  המזיד בפשט  הגמרא שקנסה את  העמידו את  דלא   )ולכן  מילתא  דה"נ 

הילכך במזיד דהכא ודהתם כל שלא נתקיימה מחשבתו דהיינו אותה  שכיחא היא דכולי יומא לינקוט פירות בידיה 

ומאי דמשמע    ,שרי  -  קודם שתאפה ולא נתקיימה מחשבתו  מוציא הפת מן התנורורדייה דהתם שהוא    דהכא ר  חצ

 . הכא דבמזיד אפילו לאותה חצר אסור כגון שהוציא ידו מבעוד יום שאי אפשר לו לבא לידי חיוב סקילה

 

בל  דהני מילי כשהוציאה מבעוד יום, א  ויש אומרים)כרש"י(.    אם במזיד, אסור אפילו להחזירה לאותו חצר  –  שו"ע

 חטאת )כתוס'(.  יובשמא ישליכם מידו ויבא לידי ח אם הוציאה משחשכה מותר להחזירה

 כדעת התוס'.  להקל כתב שהעיקר אליה רבה

 

 שמטנים שמו,ב;  . סימובכרמלית  . טלטול ארבע אמות ברה"ר 3

 

 . שמו,ב איסור טלטול ארבע אמותא. 

 

רי  אלא: כל ארבע אמות ברשות הרבים, גמרא גמי   -מעביר ארבע אמות ברשות הרבים מנלן דמחייב?    –  שבת צו,ב

 לה. 

אינה לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד, ואין נושאין ונותנין    -ים ובקעה ואיסטוונית והכרמלית    –  שבת ו,א

 . פטור -בתוכה, ואם נשא ונתן בתוכה 

דדומין לרשות הרבים, וגזרו   לומר: אין מטלטלין בהן אלא בתוך ארבע, משוםכ  –  'אין נושאין ונותנין בתוכן'  רש"י

 שות הרבים. בהן רבנן אטו ר

 

ם לבקעה מותר להוציא מיָ אין נושאין ואין נותנין בתוכן פי' אין מטלטלין בהן יותר מארבע אמות אבל    –   מרדכי

מכרמלית לכרמלית  '  סז,ב(  עירובין )  ופרק מי שהוציאוה   והכי איתא   פחות מארבע אמות דכולה כרמלית חדא היא

 . בתמיה 'לינןלא מטלט

 

)ע"י עקירה והנחה, ואיסור דרבנן איכא ע"י עקירה או הנחה לבד.    מן התורה אין חייב אלא במעביר ד' אמות ברשות הרבים  –  שו"ע

לטלטל מזו לזו תוך ד'  ; וחכמים אסרו להעביר ד' אמות בכרמלית. וים ובקעה, תרי גווני כרמלית נינהו ומותר  מ"ב(

 אמות. 
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 . מ"ב שמז,ח והתגלגל שתי אמות ברה"ר אחת ושתי אמות ברה"ר מהעבר השני  לרה"ר דרך רה"י* הזורק מרה"ר  

 

פחות מארבע    חייב,  -נו רבנן: הזורק מרשות הרבים לרשות הרבים ורשות היחיד באמצע, ארבע אמות  ת  –  שבת צז,ב

 וטה כמה שהונחה. הא קא משמע לן: רשויות מצטרפות, ודלא אמרינן קל - פטור. מאי קא משמע לן?  -אמות 

 

 אם הלך החפץ שתי אמות ברה"ר זה ושתי אמות ברה"ר שמעבר השני הרי זה חיב שהרשויות מצטרפות.  – מ"ב

 

 ד -סעיפים א  . סימן שמטארבע אמותבתוך טלטול ב. 

 

 עיקר הדין( 1)

 

יש לו אלפים אמה   -    ומו()ולא התכוון לקנות שביתה במק  שישן בדרך ולא ידע שחשיכה. מי  )מה,א(  משנה  –  מח,א  עירובין

)יש   : והוא באמצעןרבי אליעזר אומר: אין לו אלא ארבע אמות.  וחכמים אומרים.  דברי רבי יוחנן בן נורילכל רוח,  

שאינו יכול  -יהודה, שאם בירר לו   : לאיזה רוח שירצה ילך. ומודה רבירבי יהודה אומר. לו רשות לילך שתי אמות לכל צד(

)שלחכמים יש לו ד'   אמר רבא: שמונה על שמונה איכא בינייהו  -!  )חכמים(  ודה היינו תנא קמאיה  רבי  .גמרא  לחזור בו.

  - ואמר רבא: מחלוקת להלך, אבל לטלטל . תניא נמי הכי: יש לו שמונה על שמונה דברי רבי מאיר.  אמות לכל הצדדים(

 .  לא  -אין, טפי  -אמות  דברי הכל: ארבע

 

שלא יטול מתחילת    שלא אסרו לטלטל ביתר מארבע אלא במטלטל בבת אחתרים  הורה אחד מגדולי המו  –  רשב"א

מאחר שכל שמונה אלו מקומו הן נוטל מלפניו ונותן בסוף ארבע, וכן חוזר  שמונה ויתן בבת אחת בסוף שמונה, אבל  

 . ונוטל ונותן לאחריו בסוף ארבע

שהוא עומד בצדן, ויש לו לטלטל   אמותבתוך ארבע אמות על ארבע  מותר לאדם לטלטל ברשות הרבים    –  רמב"ם

 . וכ"מ מרי"ף וטור. בכל המרובע הזה

 

 . לא התירו אלא במקום הדחק)טלטול בתוך ד' אמות( כל זה  – ראב"ד

חק בדוקא אלא במעביר הרבה  ולא אמרו במקום הד  התוס'  . וכן דעתואינו מחוור אלא בכל גוונא מותר  –  מ"מ

   .ז"ל ועיקר הרשב"א סכים  בפחות פחות מארבע כמו שיתבאר ולזה ה

 

 כל אדם יש לו ארבע אמות ברה"ר שיכול לטלטל בהם. – שו"ע

 

 אמות ה חישוב( 2)

 

 אמות. סעיף א ה גודל

 

 )לגבי כלאים החמירו שהאמות יהיו( , אלא הללו  )טפחים(  בא משמיה דרב נחמן אמר: כל אמות באמה בת ששהר  –ג,ב    עירובין

  33. )לחומרא( עצבות )בסוכה ומבוי( והללו (ערוך .ת זו מזו כשהאדם שוחק שפתיו מתרחקו) שוחקות

 באמות עצבות.  לחומרא נשער  , לגבי טלטול ארבע אמות=< לכאורה גם כאן

 

 
 לי חצי אצבע. וכ"כ מ"מ )הובא בדר"מ א(. דחוקה, יראה כמה שיעור אמה שוחקת יתרה על העצבה, ה  –רשב"א )עבודת הקדש שער א(   33
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. )כשיעור השטח שמתחת לאדם(  כתחתיו  -  'שבו איש תחתיו'כדתניא:    -הני ארבע אמות היכא כתיבא?    –מח,א    עירובין

: גופו שלש אמות,  ומררבי יהודה א.  דברי רבי מאירי לפשוט ידיו ורגליו  גופו שלש אמות, ואמה כד  -וכמה תחתיו  

בינייהו?   מאי  מראשותיו.  תחת  ומניח  מרגלותיו,  מתחת  חפץ  שיטול  כדי  אמות   - ואמה  ארבע  בינייהו  איכא 

 .  (. ונחלקו הראשונים לקמן מי סובר מה )או מרווחות מצומצמות

ידיה יהבינן ליה רב פפא בעי מיניה: ארבע אמות שאמרו, באמה ד אמר ליה רב משרשיא לבריה: כי עיילת לקמיה ד

יהבינן ליה? אם אמר לך    שעשה משה במשכן()לכל אדם שיעור שווה שבכל אמה ששה טפחים בינוניים כפי האמה    או באמה של קדש

ה דידיה  ר לך באמ? ואם אמ)כיצד יוכל לשכב בארבע אמות אלו(  עוג מלך הבשן מה תהא עליו   -אמות של קדש יהבינן ליה  

? כי אתא )משנה בכלים יז,יא(  אימא ליה: מאי טעמא לא קתני לה גבי יש שאמרו הכל לפי מה שהוא אדם  - יהבינן ליה  

  -, ודקא קשיא לך מאי טעמא לא קתני גבי יש שאמרו  לעולם באמה דידיה יהבינן ליהפפא, אמר ליה:  לקמיה דרב  

שגופו בינוני ואמתו קצרה, ולא סגי ליה באמה דידיה, ובעי למיתב  )  דאיכא ננס באבריו  שום, מבזה( ה )שאין ההלכה קבוע  דלא פסיקא ליה 

 . (ליה באמה של קדש 

 

 , ולר' מאיר גדולות, דפישוט ידים ורגלים יותר מאמה הוא. מצומצמותלר' יהודה  – רש"י

 . ורבי יהודה סבר מרווחותדרבי מאיר סבר מצומצמות   – ורא"שרי"ף 

 

ואם איבריו גדולים    ומודדים אותן לו באמה שלו מרווחתות בר"ה שיכול לטלטל בהן  לו ד' אמ  כל אדם יש  –  טור

ע"פ דברי    –   ב"י  . ואמתו קטנה שלא יספיקו לו ארבע אמותיו נותנין לו ד' אמות בינוניות שכל א' מהם ו' טפחים

משמע   ודדין לו באמה שלווממה שכתב מרווחות גבי מ  דקיי"ל כר' יהודה.  ,הרי"ף והרא"ש כתב רבינו מרווחות

אבל  היכא דמשערין ליה באמה דיליה כי היכי דלא ניתיב בדוחקא  דסבירא ליה דעד כאן לא פליג רבי יהודה אלא  

היכא דמשערין באמה בינונית ודאי דמצומצמות הוו כדאשכחן דכי אמרינן אמה בת ששה טפחים הוו עצבות ולא 

 . שוחקות כדאיתא בריש מסכת עירובין

מפי הקבלה  ו  ,ניות של כל אדםובאמה שלו מודדין, ואם היה ננס באיבריו נותנין לו ארבע אמות כבינו   –  רמב"ם

כמדת אורך אדם אמרו שזה שנאמר בתורה שבו איש תחתיו שלא יטלטל חוץ למרובע זה אלא במרובע זה שהוא  

בי מאיר ותימה הוא למה פסק  יש לדקדק עליו שכתב כדברי ר  –  ב"י  .כשיפשוט ידיו ורגליו בו בלבד יש לו לטלטל

פרש שכדי לפשוט ידיו ורגליו הוו ארבע אמות מצומצמות וכמו שפירשו  ואפשר שהוא מ  ,כרבי מאיר לגבי רבי יהודה

ממילא הוה ליה ארבע    וסבירא ליה דכי אסיקנא בריש עירובין דבטפחים עצבות משחינן לחומראהרי"ף והרא"ש  

 . אמות מצומצמות ודלא כרבי יהודה

 

בינוניות של כל אדם שכל אחת מהן ששה מודדים לו באמה שלו, ואם אמתו קטנה נותנים לו ארבע אמות    –  עשו"

. גופו ג' אמות ואמה כדי לפשוט בו ידיו ורגליו כ"מ מדעת הרב"י והרמב"ם, תמצומצמו –'ד' אמות'   מג"א. טפחים

 .וכ"כ מ"ב

 

 * הן ואלכסונן. סעיף ב

 

דברי רבי חנינא  ,  זכה לו מקומו אלפים אמה לכל רוח. עגולות  -אמר שביתתי במקומי  )מט,ב(.  משנה    –נא,א    עירובין

 ',אלפים אמה עגולות'גמרא.   : מרובעות, כטבלא מרובעת, כדי שיהיה נשכר לזויות. וחכמים אומרים. בן אנטיגנוס

האלפיים    דם לכן למדה הגמרא שאת )לגבי ערי הלויים, וקו   זה יהיה להם מגרשי הערים'דאמר קרא  ...  ורבי חנינא בן אנטיגנוס

נותן פיאות לשובתי שבת. ורבנן? תני, רב חנניה   -  'הלויים מרבעים( אמה של מגרשי ערי   לזה אתה נותן פיאות, ואי אתה 

אינו חייב עד שמעביר    -אמר רבי אחא בר יעקב: המעביר ארבע אמות ברשות הרבים    אומר: כזה יהו כל שובתי שבת.

 . הן ואלכסונן
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רן: כזה יהיו כל שובתי שבת, פיאות תן להן, וגבי  ארבע אמות ושמונה חומשי אמה, דאמ  –  'הן ואלכסונן'רש"י  

)לגבי    שנותנין להן שיעור אלכסונן, דהא ליכא למימר בהו רבוע ועיגולאלא כי האי גוונא    ,העברה ליכא למיתב פיאות

של ד' אמות, ולכן הכוונה כאן שמותר לו    למרחקהתורה אסרה לטלטל חפץ    רה העבשל אלפיים אמה, אך לגבי    משטח תחום שבת האיסור הוא להוציא  

 .ורמב"ם רשב"א כוכ" .לכל צד נותנין האלכסון בזריקה ובהעברה –וכ"כ ר"ת  .לטלטל כפי שיעור האלכסון של ארבע אמות(

רב או מצפון ואם מעביר או זורק ממזרח למע  מרביעין ד' אמות ברשות הרבים בריבוע עולם  –  כתב  רשב"םאך  

 . חודיה ואם לאלכסונו של עולם אינו חייב עד שיזרוק או יעביר ד"א ואלכסונןללדרום חייב בד"א 

 

נמצא כאן שלש מדות, כיצד העוקר חפץ מרשות הרבים ממקום זה והניחו במקום אחר ברה"ר אם היה   –רמב"ם  

ושלשה ש אמות אמות ועדיין הן בתוך חמהיה ביניהן יתר מארבע  ,בין שני המקומות עד ארבע אמות הרי זה מותר

חומשי אמה פטור, היה ביניהן חמש אמות ושלשה חומשי אמה בשוה הרי זה חייב שהרי העביר החפץ חוץ לאלכסונו  

הוא סובר דדוקא חיובא ליכא אבל איסורא איכא בד' אמות בלבד. והוכרח בזה ממה שאמרו    –  מ"מ  . של מרובע

 . עיקר הדין כדברי רבינו... חייב מורה איסורליה רבותא טפי ולשון אינו  אינו חייב ולא אמרו מותר דהוה 

וכתב מ"מ  .  איני יודע למה אמר כשיעור האלכסון פטור אבל אסור כיון שנותנים אלכסון מותר בו לכתחלה  –טור  

 . שכ"מ מהרשב"א

 

ב  העולם ממזרח למערטל ברבוע  )אפילו טל  ארבע אמות שאמרו, הן ואלכסונן שנמצא שהם חמש אמות ושלש חומשים  –  שו"ע

   שמארבע אמות עד חמש ושלש חומשים פטור אבל אסור. ויש מי שאומר. או מצפון לדרום. מ"ב(

דגם הרמב"ם מודה דהיכא שבירר לו ד"א לטלטל   –  וכתב הגר"א.  )להחמיר כיש מי שאומר(וכן הסכימו האחרונים    –  מ"ב

ג' חומשין ולא קפליג על דעה  בהם אף שעולה עד ה' אמות ובהם ורוצה לטלטל באלכסונן של הד"א מותר לטלטל  

 . ראשונה רק ברוצה לטלטל במישור ולא באלכסון או שלא ייחד לו מתחלה הד"א לטלטל בהם

 

דע דמה דקי"ל דאם העביר חפץ בר"ה ד"א הן ואלכסונן חייב דוקא כשהיה שיעור זה בין מקום עקירת   –  מ"ב

היה מקום הנחת החפץ בתוך שיעור זה ואפילו רק  ם  חוץ לשיעור זה אבל אדהיינו שהניח החפץ מהחפץ להנחתו  

)לעיל, שכתב 'היה    דהרי לא העביר החפץ ד"א הן ואלכסונן בשלימות כן מוכח מרמב"ם  מקצתו של החפץ פטור

 ביניהן'(. 

 

 . סעיף ג( טלטול מאחד לשני3)

 

זוג   ע"י שמניחן(  )למקום המשתמר  מכניסן   -  ות להיאבד(שעלול  במקום   , ברה"ר,)בשבת  המוצא תפילין  . )צה(  משנה  –  צז,ב  עירובין

בסכנת  )ומבואר בגמרא ש  מכסן והולך לו  -  (שלא להניח תפילין ואם ימצאו תפילין בידו יהרגוהו  גזירת המלכות)מתיירא מפני  ובסכנה    ...זוג

נותנן לחבירו,   (סכנת לסטים. גמרא  )המוצאן בשעת :  ררבי שמעון אומ.  (כדי שלא יתבזו התפילין  מוליכן פחות פחות מד' אמות  לסטים גויים

: נותן אדם חבית לחבירו,  רבי יהודה אומר  ...)וכל אחד יעביר פחות מד' אמות(  וחבירו לחבירו, עד שמגיע לחצר החיצונה

רו רבי שמעון אומר נותנן לחבי. גמרא בעליה.לא תהלך זו יותר מרגלי אמרו לו: וחבירו לחבירו אפילו חוץ לתחום. 

אוושא    -? מר סבר: פחות מארבע אמות עדיף, דאי אמרת נותנן לחבירו וחבירו לחבירו  )ת"ק ור"ש(   וכו'. במאי קמיפלגי 

. ומר סבר: נותנן לחבירו עדיף, דאי אמרת מוליכן פחות מארבע  )יתפרסם הדבר ויהיה בכך זלזול בכבוד השבת(  מילתא דשבת

ולית    'רבי יהודה אומר נותן אדם חבית'ו ארבע אמות ברשות הרבים.  זימנין דלאו אדעתיה, ואתי לאתויינה  -אמות  

רב אשי אמר: הכא בחבית דהפקר עסקינן, ומים  ...  ליה לרבי יהודה הא דתנן: הבהמה והכלים כרגלי הבעלים!

בכניסת   )במקום שבו הם עומדים   רבי יוחנן בן נורי היא, דאמר: חפצי הפקר קונין שביתה  -קר עסקינן. ומאן אמרו לו  דהפ

 לא יהלכו אלו יותר מכלים שיש להם בעלים.  -. ומאי לא תהלך זו יותר מרגלי הבעלים השבת(
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ממילא שמעת    –  רז"ה לקולא  לחומרא אלא  נורי  בן  יוחנן  כר'  קי"ל  דלא  יהודהד כיון  כר'  רא"ש, .  הלכה  וכ"פ 

 34. וטור ראב"ד, רמב"ם

' דאפילו לדבר מצוה כגון הצלת תפלין וסכנת סתם מתני  דת"ק דהואמפלוגתא    ,דאי אין הלכה כר' יהודהו  –  רמב"ן

וזה דבר ברור הוא דר' יהודה מוסיף הוא    ,לסטים לא שרי נותנן לחבירו וחבירו לחבירו משום דאוושא מלתא דשבת

זו ואפילו חוץ לתחום ואין הלכה כר"ש ואין צ"ל שאין    ,להתיר נתינה לחבירו וחבירו לחבירו בדבר הרשות כגון 

 . בי יהודההלכה כר

 

מותר לו לאדם לעקור חפץ מרשות הרבים וליתנו לחבירו שאצלו בתוך ארבע אמותיו וחבירו לחבירו שאצלו,   –  שו"ע

, ובלבד שלא יוציאנו חוץ  (36טור   35)כגון שהוא הפקר שאינו קונה שביתה.   ף על פי שהחפץ הולך כמה מילין ברשות הרביםא

)לגבי טלטול תפילין, ששם השו"ע סתם כדעה עיין סימן שא סעיף מב    –  רמ"א.  אוסרמי ש  ויש;  ( בחפץ שיש לו בעלים)  מתחום שלו

 . הראשונה להקל. מ"ב(

 לדבר הרשות טוב לחוש לדעת האוסרים.   – מ"ב

 

 . סעיף ד מקצת אמותיו בתוך של חברו( 4)

 

, מקצת אמותיו לכל אחד תחום ד' אמות(  )שני בני אדם שישנו מחוץ לעיר בערב שבת בין השמשות, שיש   היו שנים  משנה.  –   מה,ב  עירובין

ציא זה מתוך שלו לתוך של חבירו. היו שלשה,  ובלבד שלא יו מביאין ואוכלין באמצע, - של זה בתוך אמותיו של זה 

 הוא מותר עמהן, והן מותרין עמו, ושנים החיצונים אסורין זה עם זה.   -והאמצעי מובלע ביניהן 

 

, מביאין ואוכלין  כגון שיש ביניהם ו' אמותשל זה,  ו של זה בתוך אמותיו  היו שנים, מקצת אמותי  –  טור ושו"ע

כגון שבין שנים  מתוך שלו לתוך של חבירו. היו שלשה והאמצעי מובלע ביניהם, באמצע ובלבד שלא יוציא כל אחד 

ים , האמצעי מותר עם כל אחד מהחיצונים במה שארבע אמותיו מובלעים בתוך שלו, ושנ החיצונים שמנה אמות

 החיצונים אסורים זה עם זה.

 

היינו שאחד יש לו דבר מאכל ומונח אצלו בתחלת ד' אמותיו וכן השני יש לו דבר מאכל ומונח    – היו שנים וכו'  '  מ"ב

אצלו ג"כ בתחלת ד' אמותיו וביניהם יש הפסק שש אמות נמצא דשתי אמות השניות של כל אחד ואחד מובלעים  

ד' אמות של כל אחד    להביא האוכל בתוך השתי אמות האמצעיות שהם עדיין בתוךזה בתוך זה לכן מותרים שניהם  

 . ואחד

 

 ה סימן שמט סעיףג. איסור טלטול פחות פחות מד' אמות. 

 

אמר רבי חייא בר אמי   )הגמרא מבררת מה הן הגזרות משמונה עשר דבר שגזרו בו ביום שרבו בית שמאי על בית הלל( ואידך?   – שבת יז,ב

 גזרו.   בו ביום -כיסו לנכרי לא: אף מי שהחשיך לו בדרך נותן משמיה דעו

 ולא יטלטלנו פחות פחות מארבע אמות.  – ' נותן כיסו לנכרי'רש"י 

אמר רבינא: הלכך   ... אמר שמואל: מכבין גחלת של מתכת ברשות הרבים בשביל שלא יזוקו בה רבים  –  שבת מב,א 

 . ת, ובכרמלית אפילו טובאמוליכו פחות פחות מארבע אמו -קוץ ברשות הרבים  

 

 
ונראה לי מה שלא הביא הרב אלפס ז"ל משום דאיכא    –  רא"שהרי"ף לא פי' זה ונראה מדבריו שאין הלכה כר' יהודה.    –  נחלקו בדעת הרי"ף: רז"ה  34

פסקא לעיל דחפצי הפקר אינם קונין שביתה.  ב אשי כבר אי)שם בגמרא( שלש אוקימתות לאוקימתא דרבה ורב יוסף פשיטא דהלכה כרבנן ולאוקימתא דר
 הסביר אותו כשיטתו.  והרמב"ן

 כתבו האחרונים דבעי שלא יתכון שום אדם לזכות בהן בהגבהתן, דאי נתכון לזכות בהן הרי הוא רק כרגלי הזוכה.  – מ"ב  35
 מה מילין לאו דוקא קאמר. , ומה שכתב כובמ"ב כתב שאפשר שגם בתחילת דבריו דיבר על חפץ שיש לו בעלים, כמו בסיפא 36
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 . פחות פחות מארבע אמותסור להוליך חפץ א – "עשו

 

 צריך לישב בכל פחות מארבע אמותמוליכו פחות פחות מארבע אמות שאמרו זכרונם לברכה בכל מקום    –  רי"ו

ו פיל וא  ,שאף על פי שעומד הליכה אחת היא , שאם לא ישב אף על פי שעמד ולא הלך בכל פחות מארבע אמות חייב

 . וכ"כ כלבו. כן כתב מר שר שלום בתשובה ,בכרמלית או בשדה חייב מלקות מדרבנן

דלכו"ע מן התורה מקרי עמידה אפילו אם לא עמד לפוש בהדיא ורק בשביל  ולעניות דעתי נראה ברור    –  שעה"צ

  37"ע. כיון שלא עמד לתקן דרך משאו, דרק אז חשוב כמהלך... ודברי רי"ו צ איזה סבה שמנעו לילך

 

 בבין השמשות * 

 

כל הדברים שהם אסורים מדברי סופרים לא גזרו עליהם בין השמשות, והוא שיהא שם דבר מצוה    –  שו"ע שמב

 .או דוחק

 

וכן פר"י דלהוליכה פחות פחות מד' אמות גזרו נמי בין השמשות  ,  יש מיני שבות דגזרו עליו בין השמשות  –   מרדכי

 . וכ"פ תוס'. דאורייתא דילמא משתלי ויעביר ד' אמותאיסורא  לבא לידיוטעמא הוי משום דבקל יכול 

 

 ואפילו בין השמשות. אסור להוליך חפץ פחות פחות מארבע אמות  – שו"ע

 

 * כרמלית 

 

 . ואפילו בכרמלית, ואפילו בין השמשותאסור להוליך חפץ פחות פחות מארבע אמות  – שו"ע

 

 : מלית בבה"שין בכרומה הדשהחמיר השו"ע גם בכרמלית,   מה הטעםנחלקו 

 

בין השמשות    –  ט"ז דהיינו  לטיבותא  דבתרתי  נ"ל  ומ"מ  לד'  חוץ  שיוציא  הוא  קרוב  כי  בכרמלית  אפי'  החמירו 

לפי המבואר לעיל בסימן שמב דלא התירו    –  מ"ב.  וכ"פ אליה רבה.  ובכרמלית לא החמירו כ"כ דהוי תרתי דרבנן

 גון זה. ק, אפשר דהכא נמי אין להקל אלא בכות כי אם לצרך מצוה, או במקום הדחשבות בין השמש

אם הוא בין השמשות    –והוסיף המ"ב שלפי זה    .משום שבות ה"ה שאסור בכרמלית  "רדבר שאסור ברה  –  גר"א

 גם כן. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 כעין זה כתב במ"ב, אך הבאתי את דבריו בשעה"צ כיון שהם יותר ברורים והוא מתייחס לרי"ו.  37
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 שמו,ג  ;שנח נים. סימדיני מקום המוקף

 

 . עיקר הדין. סעיף א 1

 

שלא הוקף לדירה, ואפילו    יותר מבית סאתים  יצות()מקום המוקף מח   עולא אמר רבי יוחנן: קרפףאמר    –  עירובין סז,ב

, אלא שמחוסרת )והשטח שבתוך המחיצה הוא רה"י(  הזורק לתוכו חייב. מאי טעמא? מחיצה היא   -כור ואפילו כוריים  

 . שאסור לטלטל בתוכו כמו רה"ר()שאין משתמשים בשטח זה לשם דירה, ולכן החמירו חכמים שדינו ככרמלית  דיורין

 

כ שהן שבעים אמה ושיריים על   )מקום אחסון לעצים(  הגינה והקרפףאמר רבי יהודה בן בבא:    .משנה  –ג,א  עירובין 

במקרה . ור' יהודה בן בבא מדבר  , ששיעורו הוא שבעים אמה ושיריים דהיינו ד' טפחים)כשיעור השטח של חצר המשכן  שבעים אמה ושיריים

)סוכת   מטלטלין בתוכה, ובלבד שיהא בה שומירה   -טפחים  ר גבוה עשרה  , המוקפות גד(או פחות מזה   זה   שהקרפף הוא בשיעור

:  רבי יהודה אומר  .)דהואיל וקרובה לביתו דעתו להשתמש בה תמיד וכהוקף לדירה דמי(  או בית דירה, או שתהא סמוכה לעיר   שומרים(

: אפילו אין  רבי עקיבא אומר  ה. מטלטלין בתוכ  )חפירה מקורה(  ומערה  )חפירה ארוכה וצרה(  יח לו אין בה אלא בור וש אפי

)כלומר שלא יהיה   בה אחת מכל אלו מטלטלין בתוכה, ובלבד שיהא בה שבעים אמה ושיריים על שבעים אמה ושיריים

!  38רבי עקיבא היינו תנא קמא .  גמרא  ואפילו היא כבית כור.  אמר רבי אלעאי, שמעתי מרבי אלעזר  .גדול יותר משיעור זה(

מר: דבר מועט יש על שבעים אמה ושיריים, ולא נתנו חכמים בו  עט. דתניא, רבי יהודה אואיכא בינייהו דבר מו  -

הוא לא שיעור מדויק ויש  אמה וד' טפחים  70)כלומר  כחצר המשכן - חיטים(  שתי סאים של)שראוי לזרוע בו  שיעור. וכמה שיעור סאתים

.  יעורם והתירו לטלטל עד השיעור המדויק, ור' עקיבא סבר שלא דקדקו חכמים(עוד מעט יותר מאצבע בנוסף לכך, ותנא קמא סבר שדקדקו חכמים בש

אמר רב    -?  ובין(אסמכתא לדין זה של חכמים, שיש משמעות לשיעור בית סאתיים לעניין הלכות עיררמז ו )מניין אפשר להביא    מנא הני מילי

 אמרה תורה: טול חמשים   '(הו 'בחמישים)ולא מובן מ  'ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים בחמשים' יהודה: דאמר קרא  

רב ביבי אמר רב יהודה  ...  39( )סבב אותם סביב החמישים האחרים, כלומר שתרבע את חצר המשכן  וסבב חמשים  )שארכו יתר על רחבו(

 .עקיבאאמר שמואל: הלכה כרבי 

 

)אמנם מהתורה דינו    שמקום שלא הוקף לדירה והוא יותר מבית סאתיים דינו ככרמלית ואסור לטלטל בומוסכם  =<  

חכמים גזרו  לדעת ר' יהודה בן בבא  עוד כלול בגזרת חכמים זו,מה נחלקו התנאים  כרה"י ולכן גם הזורק ממנו לרה"ר חייב(

בו לטלטל  לדירה שאסור  הוקף  כל מקום שלא  יותר מבית  על  הוא  ואם  פחות מבית סאתיים,  הוא  אפילו אם   ,

לא   אלא שלדעתו אם הוא פחות מבית סאתייםוכך סובר ר' יהודה,  .הסאתיים אסור לטלטל בו גם אם הוקף לדיר

לא גזרו כלל במקום  ולדעת ר' עקיבא וחכמים    שיהיה בו בור, שיח או מערה,  אלא מספיקלדירה,  ממש  צריך שיוקף  

הוקף לדירה ושיעורו בית סאתיים או פחות מזה, ורק אם הוא יותר מבית סאתיים ולא הוקף לדירה אסרו  שלא  

שלא גזרו חכמים כלל וגם מקום גדול מבית סאתיים שלא הוקף לדירה דינו    ור' אלעאי שמע מר' אלעזר.  לטל בולט

 . והלכה כר' עקיבא .כרה"י שמותר לטלטל בו

 

שתשמישו לדירה, כגון דיר    )מקום פתוח ללא גג ומוקף במחיצות(   שמעון בן אלעזר: כל אויר  כלל אמר רבי  –עירובין כב,א  

, אפילו בית חמשת כורים ובית  40וחצר   )רחבה שאחורי הבתים(  מוקצה  )לבהמות העיר(  וסהר  בל את השדה(שדה, כדי לז)של בהמות ב

דירה זו אינה עשויה לצורך תוכה אלא לצורך אויר  )  תמותר. וכל דירה שתשמישה לאויר, כגון בורגנין שבשדו  -עשרת כורים  

 
אפילו    -משנה. לא אמרו )חכמים( בית סאתים אלא לגנה ולקרפף. אבל אם היה דיר או סהר או מוקצה או חצר )שהקיפן לדירה. רש"י(    – עירובין יח,א  38

 אפילו בית עשרה כורין מותר.   בית חמשת כורין
אמר אביי: העמד משכן על שפת חמשים )כלומר צריך להעמיד את פתח המשכן באמצע חצר המשכן(, כדי שיהא חמשים    - פשטיה דקרא במאי כתיב?    39

 אמה לפניו, ועשרים אמה לכל רוח ורוח.
וקף לדירה לפי שמונחים בו צרכי דירת  כנס ויוצא תמיד. ומוקצה נחשב מדיר וסהר נחשבים כעשוי לדירה, שכן הרועה דר שם בלילה, או משום שהוא נ  40

 האדם כחצר. 
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, יתר מבית סאתים  )לטלטל בתוכה(  מותר  -, בית סאתים  (. רש"י טו,א 'משום' ן החמה שחוצה לה, לדור שם שומרי השדות, ועשוייה להציל מ

 אסור.  -

 

ופרדסים ובורגנים שאינם עשוים אלא לשמור  , כגון גנות )דירת אדם ותשמישיו. מ"ב( כל היקף שלא הוקף לדירה –"ע שו

אם היא סאתים, שהוא שיעור בתוכן, אסרו חכמים לטלטל בתוכה יותר מד' אמות אם הוא יותר מסאתים; אבל  

 ואם הוקף לדירה, אפי' יש בו כמה מילין, מותר לטלטל בכולו.  ...ע' אמה וד' טפחים על ע' אמה וד' טפחים

 

ולא חשו להזכירו מפני שהוא מועט ואעפ"כ יכול   , מעט יותר כשיעור אצבע בערך  –עים אמה וד' טפחים'  ב'שמ"ב  

  41. )כתנא קמא( ה וד' טפחים ואותו משהו מותר לטלטללחשבו בחשבון וכל שליכא יותר על ע' אמ

 

דאע"ג דמן התורה כל המוקף מחיצות גבוהות עשרה אף על פי שהיא רחבה כמה כורים   –אסרו חכמים וכו'  'מ"ב  

חכמים אסרו בהיקף גדול יותר מב"ס שלא הוקף לדירה שהוא דומה הוא רה"י גמור ומותר לטלטל בכולו מ"מ  

 . שלא לטלטל בה ביותר מד"א כמו בר"ה ובכרמלית קצת לר"ה ולכרמלית

 

 מרחבומפי שניים  וארכו יותר  שיעורו בדיוק בית סאתייםש לא הוקף לדירהדין מקום ש* 

 

רבי אליעזר .  ובלבד שיהא בה שבעים אמה ושיריים על שבעים אמה ושיריים...  רבי עקיבא אומר  ...משנה  –שם  

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

אם היתה והתניא, רבי אליעזר אומר:    רבי אליעזר אומר אם היתה ארכה כו'..  גמרא  ברחבה מטלטלין בתוכה.שנים  

בי בר ! אמר רב בי)שלא התירו אלא כמו שהיה במשכן(  ארכה יתר על פי שנים ברחבה אפילו אמה אחת אין מטלטלין בתוכה

איכא בינייהו ריבועא דריבעוה   -כי היינו רבי יוסי!  אי ה  -פי שנים ברחבה תנן.    כי תנן נמי מתניתין יתר על  אביי:

ורב ביבי אמר רב יהודה אמר שמואל:    43איתמר, אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי יוסי.   42רבנן. 

הוה אמינא עד דאיכא שומירה או    -כה כרבי יוסי  אשמעינן הל  וצריכא, דאיהלכה כרבי עקיבא. ותרוייהו לקולא.  

הוה אמינא: דאריך וקטין לא, קא    - ואי אשמעינן הלכה כרבי עקיבא  בית דירה, קא משמע לן הלכה כרבי עקיבא.  

 . משמע לן הלכה כרבי יוסי

 

אה על כדי שיהיה משנים ברחבו  מקום שלא הוקף לדירה שיש בו בית סאתים אם היה ארכו כ  –  שבת טז,דרמב"ם  

חמשים כחצר המשכן מותר לטלטל בכולו, אבל אם היה ארכו יתר על שנים ברחבו אפילו אמה אחת אין מטלטלין  

כה,ב   וכ"כ תוס'  בו אלא בארבע אמות, שלא עשו בית סאתים שתשמישו לאויר כשאר החצרות אלא מחצר המשכן.

 'קרפף'. 

 

אבל בפחות מאמה מטלטלין ת אין מטלטלין בתוכו  רחבו אמה אחם בארכו על  אם הוא יותר מפי שני  –  כתב רי"ו

 . הובא בב"י, וכ"מ בגמרא. כי אין חשוב יותר מפי שנים אם לא היה שם אמה יותר

 

אם היא סאתים, שהוא שיעור ע' אמה וד' טפחים על ע' אמה וד' טפחים, מותר לטלטל בכולו בין    –  וכ"כ שו"ע 

 . , ובלבד שלא יהא ארכו יותר משנים ברחבו אמה אחת)או שאר צורות. מ"ב(  וקטין   גול או אריךשהוא מרובע בין שהוא ע

וכרמלית   "רדכל שהוא שטח גדול אף באורך לחוד מיחלפי ברה שלא יהא עכ"פ ארכו יותר ממאה אמה    –  וביאר מ"ב

 . ובמאה אמה לא רצו לגזור מפני שמצינו בחצר המשכן שארכו מאה ורחבו חמשים

 
 ועיין בקיצור שו"ע שכתב דלפי אמות שלנו שהם גדולים הוא נ"ג על נ"ג.  – המשך דבריו  41
א ור"א לא דורש ולכן לדעתו זה ל  כלומר נחלקו בדרשת חכמים לעיל לגבי ריבוע המשכן, שר' יוסי דורש ולכן לדעתו לכתחילה מורים להקיף בריבוע,  42

 משנה. 
 מוכח מהמשך הגמרא שהכוונה כאן שהלכה כר' יוסי לגבי מה שהוא חולק על ר' עקיבא, שר' עקיבא מצריך ריבוע ור' יוסי סובר שלא צריך.  43
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 . סימן שמו סעיף גולא הוקף לדירה  יותר מבית סאתייםדין מקום שהוא * 

 

שלא הוקף לדירה, ואפילו    יותר מבית סאתים  )מקום המוקף מחיצות(  : קרפףאמר רבי יוחנןאמר עולא    –  עירובין סז,ב

, אלא שמחוסרת )והשטח שבתוך המחיצה הוא רה"י(  הזורק לתוכו חייב. מאי טעמא? מחיצה היא   -ואפילו כוריים  כור  

אין מטלטלין לא מן תוכו לים, ולא מן    - : סלע שבים, גבוה עשרה ורוחב ארבעה  מתיב רב הונא בר חיננא.  וריןדי

עד בית סאתים. אהייא? אילימא    -. עד כמה  עשה כרמלית()שאז גם הסלע נ  מטלטלין  -  )מעשרה טפחים(  הים לתוכו. פחות מכאן

אלא לאו ארישא, והכי    -!  מכרמלית לכרמלית קא מטלטל  בית סאתים, טפי לא? והא  -  )שהסלע פחות מעשרה(  אסיפא

עד בית   - אין מטלטלין לא מתוכו לים ולא מן הים לתוכו. ועד כמה    - קאמר: סלע שבים, גבוה עשרה ורוחב ארבעה  

יוחנן!  -מטלטלין. אלמא    -א יתר מבית סאתים  סאתים. ה רב אשי אמר: לעולם ...  כרמלית היא. תיובתא דרבי 

מבית סאתים שלא הוקף לדירה אין מטלטלין בו אלא בארבע    רו והן אמרו. הן אמרו: קרפף יתר ארישא, הן אמ

אסרי רבנן לטלטולי,    -ליה  אמות, והן אמרו: אין מטלטלין מרשות היחיד לכרמלית. בית סאתים דשרי לטלטולי בכו

טלטולי בכוליה תים דאסור ליתר מבית סא לא מן הים לתוכו ולא מתוכו לים. מאי טעמא? רשות היחיד גמורה היא.  

דלמא אמרי רשות היחיד גמורה היא, ואתי לטלטולי    -שרו רבנן לטלטולי מתוכו לים ומן הים לתוכו. מאי טעמא    -

 - , מתוכו לים ומן הים לתוכו  (. רש"יכי שרי ליה לטלטולי בגווה חזו ליה עלמא ומיחלף ברה"ר)ו  שכיח  -ומאי שנא? תוכו    בכוליה.

 לא שכיח. 

 

מכאן התיר ר"ת בגינה אחת יתירה מבית סאתים שלא הוקפה לדירה לטלטל מתוכה לחוץ הואיל ולא היתה    –  תוס'

ן המפתח בתוך הגינה אף על פי שעומד  והתיר להטמי   )אלא כרמלית(  רה"ר גמורה כגון סרטיא ופלטיא עוברת לפניה 

עיקר גזירה    משום דלא שכיח שהרי כל   ואין לחלק בין סלע דהתם  ,בחוץ ונותן בתוך הגינה או ליטול מתוכה לחוץ

ועוד יש לדקדק מהא דתניא בפ"ק דשבת )דף ו.( ארבע רשויות   זו שלא יבא לטלטל בכולו והאי טעמא שייך נמי הכא

וכ"כ רא"ש, מרדכי,    לשבת ואם היה אסור לטלטל משאר כרמלית לקרפף יותר מבית סאתים משכחת להו חמשה.

 . ורמ"א פ שו"עכ"ו 44הג"מ, טור, ומ"מ בשם הרשב"א.

 

ובלבד שלא  לנעול ולהחזיר המפתח אליו,  ולכן מותר ליקח מפתח מכרמלית שלפני גינה לפתוח ו   –והוסיף הרמ"א  

, כגון שהיא גבוה עשרה ורחבה ארבעה, או שיש לה שני מחיצות מן הצדדין  יהא ביניהם אסקופה שהיא רשות היחיד

, דאז (. מ"בהשלישית נעשית ע"י המשקוף דאמרינן פי תקרה יורד וסותם ופן  )שהד  ה ומשקוף עליה רחבה ארבע  ה שהם רחבים ארבע

ד י )וה"ה כשאינה גבוה שלשה, או שאין בה אסקופה כלל, דהרשות היח   אינה גבוה עשרה)האסקופה(  חיד אף על פי שהוי רשות הי 

 . נעשה ע"י המחיצות. מ"ב(

 

 . סעיף ג תל גבוה עשרה* 

 

שאם עשה   )בקרפף שנמצא בראש התל שהוא גדול יותר מבית סאתיים(  ודה לי רב ששתאמר רב חסדא: ומ  –   עירובין כה,א

 ., מאי טעמא? הואיל ובאויר מחיצות העליונות הוא דר)להחשיב את הקרפף מוקף לדירה( מחיצה על התל שהועיל

 

 תל גבוה עשרה דינו כקרפף.  – שו"עהולמד מזה 

גמורה. ועד סאתים מותר לטלטל   וך ארבע אמות הוי מחיצהשכל שמתלקט התל עשרה מת מ(  -)ס"ק לט   מ"בה   וביאר

דכאילו מוקף מחיצות דמי, וביותר מסאתים אסור לטלטל, דהוי מחיצה הנעשית מאליה ולא הוקף לשם  בכולו,  

 . דירה

 
כן  ואיני יודע מהי  – תב עליו הב"י  וכתב מ"מ שמהרמב"ם משמע שלא התירו אלא לים אבל בקרפף יותר מבית סאתיים סמוך לכרמלית שביבשה לא. וכ  44

 דייק. 
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 ב  סעיפים א,. מהו היקף לדירה. 2

 

אין מטלטלין    הרחבה גדולה מבית סאתיים()ואין הבית פתוח לרחבה, אם    : רחבה שאחורי הבתים אמר רב כהנא  –  ,אעירובין כד

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

   .לא -ולבסוף הוקף, אבל הוקף ולבסוף פתח 

 

 מה נקרא מוקף לדירה, זה שבנה בו בית דירה או שפתח לו פתח מביתו ואח"כ הקיפו.  – שו"ע

  , והקרפף הזה יהא כמו חצר  חשב בפירוש בשעה שהקיף למקום הזה שיבנה בו בית אח"כודע דאם   – ס"ק יט  ב"מ

לאותו צד כדי שיכול    בבית   או בשבית בנה מתחלה ואח"כ הקיף בסוף הבית וחשב בשעת ההיקף שיפתח אח"כ פתח

לצרכי הבית   בהיקף  לדירה שהרי  להשתמש  מוקף  דמיקרי  ולומר  שיש להקל  דירהאפשר  לשם  אותו  ע"פ )  הקיף 

   .(45הרמב"ם 

 

 . רמ"א א לביתו קרפף הסמוך* 

 

ינה וקרפף שהקיפום בגדר גבוה עשרה טפחים ויש שם שומירה דהיינו סוכת שומרים או בית  ג   –  הג"א בשם או"ז

ם  דירה או שתהא סמוכה לעיר דהואיל וקרובה לביתו דעתו עליה להשתמש בה תדיר וכהוקף לדירה דמי אפי' גדולי

דאף לדעה זו דוקא בשבנה הבית ואח"כ הקיף וקמ"ל דאע"ג דלא פתח ליה אפ"ה כיון שהיא סמוכה לעיר הרבה דעתיה עילויה  שוט  )פ  הרבה שרי

  .. מ"ב(להשתמש בה תדיר ומסתמא הוקפה לדירה 

ושירים  הגנה והקרפף שהם ע' אמה ושירים על ע' אמה    ונראה שטעמו מדתנן ועוד אמר רבי יהודה בן בבא   –ב"י  

גבוה י' טפחים מטלטלין בתוכה ובלבד שיהא שם שומירה או בית דירה או שתהא סמוכה לעיר ואף על  מוקפת גדר  

דאמר אפילו אין בה אחת מכל אלו מטלטלין בתוכה מכל מקום מדרבי יהודה בן בבא שמעינן    כר"עגב דקיימא לן  

   .ם דבעי הוקף לדירה חשיבי הנך בית דירהדהנך חשיבי בית דירה הילכך לדידן כי הויא יותר מבית סאתיי

כן דעת התוספות   ביותר מבית סאבל אין  בן בבא  יהודה  ובלבד( שכתבו דאפילו לרבי  אתיים לא סגי  )שם. ד"ה 

 . בשומירה ובית דירה אלא פתח ולבסוף הוקף הקרפף לצורך הבית

 

   ה עלויה, ויש חולקין בזה.וי"א עוד דכל קרפף שהוא סמוך לביתו מקרי הוקף לדירה, כי דעתי – רמ"א

 שהאחרונים הסכימו להלכה כדעה השניה.  )ס"ק יח( המ"בוכתב 

 

 . רמ"א א קרפיפות ועיירות דין סתם* 

 

מקרי מוקפות    )ופתח הבית פתוחה להם. כמו חצר מגודרת שלפני בית פרטי(  וי"א דסתם קרפיפות שלנו  –)ע"פ המרדכי(    רמ"א

 . ח"כ להקיףלדירה, דרגילים לפתוח פתח תחלה וא

הבתים או לאחר הבתים  ביאר שכוונת הרמ"א, שבמקום שאין אדם זוכר אם הקרפיפות נבנו קודם   )ס"ק טו(  מ"בה

ולשם תשמיש דירה, בזה הולכים אחר הרוב. ודבר פשוט הוא שאינו כלל בכל מקום ובכל זמן, אלא יש לראות בזה  

 לפי מנהג המקומות. 

 

 . עיירות אי מוקפות לדירה  עיין לקמן סי' ת"א דין סתם – רמ"א

 
עד עשר, מותר    וגדר בה לשם דירה )טז, ה( כתב "מקום שהוקף שלא לשם דירה, אם פרץ בו פרצה יתר על עשר אמות בגובה עשרה טפחים    שהרמב"ם   45

מנו בית  ועילה רק אם היה בדעתו לעשות משהכל תלוי בכוונת הגדרים אם נעשו על דעת דירה, וכוונתו מ בדעת הרמב"ם,    וכתב המגידלטלטל בכולו".  
 , אבל אם היתה דעתו לקרפף ואינו סמוך לבית דירה היאך יאמר רבינו שגדרתו לשם דירה יועיל והוא מכוין לדבר שאי אפשר, ונשאר בצ"ע.לדור
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אחר שבנו הבתים מתחלה והוי בנוי  ומבואר שם דמן הסתם אמרי' דהוקף לדירה דאין דרך להקיף אלא    –  מ"ב

 .ולבסוף הוקף דמהני וכדלקמן

 

 הכשרת מקום גדול מבית סאתיים שלא הוקף לדירה.  3

 

 . סעיפים ד, ה, ז, יב מיעוט השטח א. 

 

 סעיף ה (.בנה בו עמוד( עיקר הדין )1)

  

בנה   ...משיעור בית סאתיים ולהתירו בטלטול()למעטו  ובא למעטו    קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה  –  עירובין כה,א

: רבה אמר לא הוי מיעוט. משלושה ועד ארבעה,    -הוי מיעוט. פחות משלושה    -גבוה עשרה ורחב ארבעה    בו עמוד

 . לא חשיב  -כיון דלא הוי מקום ארבעה  -  לא הוי מיעוט: ראמ רבאדהא נפיק ליה מתורת לבוד.  - הוי מיעוט

 

 ונתמעט ע"י כך מבית סאתיים.   אפילו אם בנה עמוד באמצעשהגמרא מדברת   כתב רש"י

  ולמד הב"י   .גבוה עשרה ורחב שלשה או יתר הרי זה מיעוט  בנה בו עמוד בצד הכותל  –כתב    )טז, ח(  הרמב"ם  אבל

 יעוט אפילו פחות מג'. מדבריו שאם בנאו באמצע הוי מ

 

ומשמע שלדעתו הלכה ע"כ.    ונתמעט בכך, אם הוא רחב ג' טפחים הוי מיעוט.   )גבוה עשרה(  בנה בו עמוד   –  שו"ע

 שבין באמצע ובין מהצד העמוד ממעט.  )ס"ק מה( מ"ב  וכ"כ שאין חילוק בין אם העמוד בצד או באמצע. כרש"י

 

 תשמישי קרפף לא ממעטים. סעיף ד* 

 

 לא הוי מיעוט.  -מיעטו באילנות  – ,אכהעירובין 

 

מפני שהדרך לטעת אילנות בקרפיפות, לפיכך אפילו היו   )עבה"ק ש"ג סי' ג(  בשם הרשב"א  )שבת טז, ח(  כתב המגיד

י' ורחבים ד' שחולקים רשות לעצמם אין ממעטים.     שהבורות שבגנהלפיכך יראה לי    עוד כתב האילנות גבוהים 

וכן בית כינוס המים להשקות הגן אינו ממעט ין ממעטין,  ם ארבעה תשמיש הגנה הם ואאפילו עמוקים עשרה ורחבי 

 . מטעם זה

 

. אפילו יש בהן גבוה עשרה ורחב ארבעה(  –רמ"א  )קרפף יותר מסאתים שנטע בו אילנות למעט אוירו, לא הוי מיעוט.    –  עשו"

 . )של מים. מ"ב( והוא הדין לחופר בו בור

 

 . אינו ממעט לעולם פשוט דדבר המיטלטל – מ"ב

 

 . סעיף זטח טיט על המחיצות( 2)

 

הוי מיעוט.   - )שהוא עבה כ"כ שאם ינטל הכותל שהיה שם ימשיך הטיט לעמוד( לעמוד בפני עצמוטח בו טיט ויכול   –עירובין כה,א 

דלא יכול : לא הוי מיעוט, כיון  רבא אמר: הוי מיעוט השתא מיהא קאי.  רבה אמר.  ואינו יכול לעמוד בפני עצמ

 . לא כלום הוא  -צמו למיקם בפני ע
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  46. )טז, ט( הרמב"ם וכ"דשהלכה כרבה משום שאין הלכה כתלמיד במקום הרב.  )שם( כתב הרא"ש

 לפסוק כרבא.  רז"הו ראב"ד, הר"ממדעת , מנגד

 

ה טח טיט על מחיצות הראשונות למעט אוירו ונתמעט, אם הטיט עבה שאם תנטל מחיצ  –  ב"ד וסיעתואכר  שו"ע

 הראשונה ראויה לעמוד בפני עצמה, הוי מיעוט; ואם לאו, לא הוי מיעוט.  

   .ויש להקל לעת הצורךויש חולקים ע"ז דכל שיכולה לעמוד עם הכותל ממעט   – ' לא הוי מיעוט' מ"ב

 

נראה שתהיה עכ"פ גובה הטיח עשרה מקרקע ולמעלה ורחבה שלשה ואי לא"ה לא חשיב וכההיא   –'הוי מיעוט'    מ"ב

 . מוד בסעיף ה'דע

 

 . סעיף יבקרפף שקירה חלקו( 3)

 

)המקום המקורה    : אויר קירויו מייתרו רבה אמר, וקירה בו בית סאה;  )סאים מצומצמים(  קרפף בית שלש  –   עירובין כה

המקום )  : אין אויר קירויו מייתרוורבי זירא אמר,  למקום אחד עם שאר הקרפף ועדיין נחשב שיש בקרפף יותר מבית סאתיים(נחשב  

. לימא רבה ורבי זירא בפלוגתא דרב ושמואל קא מפלגי? דאיתמר,  המקורה לא נמדד עם שאר הקרפף כיוון שפי תקרה יורד וסותם(

אי    - תקרה יורד וסותם. ושמואל אמר: לא אמרינן פי תקרה יורד וסותם.  אכסדרה בבקעה... רב אמר: אמרינן: פי  

 דעבדה כי אורזילא.   -קינן הכי נמי. הכא במאי עס -דעבידא כי אכסדרה  

מודים שבאכסדרה   ורבה ורבי זירא נחלקו לגבי אכסדרה האם אומרים בה פי תקרה יורד וסותם,    רב ושמואל =<  

לקו לגבי אורזילא האם אומרים בה פי תקרה יורד וסותם, ונפק"מ לקרפף  אומרים פי תקרה יורד וסותם, אך נח

 בית שלש סאים ועשה בו סאה אורזילא. 

 

 :יאור מחלוקת רבה ורבי זיראו בבנחלק 

היינו שהסאה המקורה דינה כשאר הקרפף   ', ופירשאויר קירויו מייתרו'  שגרס  ,בגמרא  רש"ילפי גירסת ופירוש  

 .  רבה לחומרא ורבי זירא לקולאכאילו לא קירוהו, ודינו כיותר מבית סאתיים. 

  והסביר הב"י .  ע"כ  .כרבה דמיקל בעירוביןק  פס  ובא"ז,  ז"ל וקיימא לן כר' זירא  וכתב ר"ח  –כתב    רא"שה  אבל

קירויו    –וכ"כ רמב"ם    ר שהוא ניתר על ידי הקירוי.שלדברי הרא"ש צ"ל שהוא גורס 'אויר קירויו מתירו', כלומ

 מתירו שפי תקרה יורד וסותם.

 

 : נחלקו בפירוש אכסדרה ואורזילא

 .וכ"פ טור הוא גג משופע.  לאאורזיועומדת על ארבע יתדות ואין לה מחיצות,  שאכסדרה   רש"י כתב

  )טז, ז(  והמגיד כתב שהרמב"ם.  אין מחיצות  ולאורזילא יש שתי מחיצות,    שלאכסדרה  כתב  )ד"ה הכא(  התוספות  אך

 מפרש כתוס' שהוא פתוח מכל צדדיו.  

ה הא לאו הכי לא אמרינן פי תקר   ,כתב דדוקא כשקירה על גב ב' מחיצות דבוקות זו לזו  )עבה"ק שם(  אבל הרשב"א

 . מחיצות כדי לומר פי תקרה יורד וסותם()הוא מסביר כרש"י את אורזילא אך לדעתו צריך שתי  יורד וסותם

 

 . )לקולא כפירוש רש"י( מותר, אפילו אם הקירוי משופעקרפף בית שלשה סאין וקירה ממנו בית סאה,  – שו"ע

יפוע לא אמרינן פי התקרה יורד  אף דלקמן בסימן שס"א ס"ב סתם המחבר דהיכא דפי התקרה בשו  –  מ"בוכתב  

בו    וסותם ד'    מחיצה()לגבי בית שנפרצה  חילקו האחרונים דשאני הכא דמן התורה רה"י גמור הוא לכו"ע שהרי מוקף 

 
הקיים צריך  הוסיף כותל סמוך לכותל  , מדוע כשלשיטת הרמב"ם לעיל קשה לא בחומר )הב"י ציין שיש קושי על הרמב"ם והמ"מ יישב ולא פירט(:    46

להרחיק שלושה ואל"ה לא ממעט, אך להוסיף טיט ממעט?! וכתב המגיד שטחו בטיט הוא מילתא באפי נפשיה, ואינו קשור לשאר המיעוטים שנזכרו  
 בגמ' שם שלדעת הרמב"ם דינם לגבי מיעוט קרפף משיעור בית סאתים )לא הבנתי את התירוץ( 
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מחיצות אלא שחכמים גזרו בקרפף יותר מבית סאתים ולהכי הקילו בפי תקרה אף שפיה בשיפוע משא"כ התם  

 . א א"כ פיה שוהדנפרץ מחיצה לא אמרינן יורד וסותם אל

 

 . סעיפים ב, ו, ח, יד ביטול המחיצהב. 

 

 פריצת פירצה במחיצה. סעיף ב( 1)

 

אמר רב נחמן אמר שמואל: קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה, כיצד הוא עושה? פורץ בו   – עירובין כד,א

יבעיא להו: פרץ אמה וגדר אמה ופרץ  , וגודרו ומעמידו על עשר, ומותר. א)וע"י כך פוסל את המחיצה(  פירצה יותר מעשר

 ?...)אולי כיוון שעכשיו יש במחיצה עשר אמות שנתחדשו לשם דירה נחשב המקום מוקף לדירה(  ליותר מעשר מהו  אמה וגדרה עד שהשלימו

 )ופשטה הגמרא לקולא(. 

 

ה ביותר מעשר  אם היה מוקף שלא לשם דירה ורוצה להקיפו לדירה א"צ לפרוץ כולו, אלא יפרוץ בו פרצ  –  שו"ע

.  )ואף הכותל שעומד חשוב כאילו נסתר ונמצא בית פתוח בו בלא היקף    (. מ"בה עשרה טפחים)א"צ לפרוץ כל הגובה, אלא די שלא ישאר גוב

, והעשר או אמה היתירה על עשר אמות  . מ"ב(נה פרצה יוה"ה אם עושה צורת הפתח דשוב א)  ויחזור ויגדור הפרצה כולה,  (מ"ב

פרץ אמה, וגדרה, וחזר ופרץ אמה אצל מה שגדר,  . ואם  )ע"פ רבינו יהונתן(  קףהרי הוא פתוח ולבסוף הואמות פתח הן, ו

 , מותר. )ליותר מעשר( וחזר ועשה כן עד שהשלימו לעשר

 

 . סעיף בהנחת עפר ליד הכותל( 2)

 

נה גבוה רק י"ט  יראה דיש למצא תקנה קלה לדבר. ומ"מ אותה תקנה לא אליבא דכ"ע הוא. אם החומה אי  –  תה"ד

ישפוך עפר לצד החומה מבחוץ ומבפנים,  ואח"כ  ,  יש כאן תקנה שיעשה בית דירה בפרדס  )פחות מעשרים. מ"ב(  טפחים

, ובגובה פחות מי'  )דפחות מד' אינו ראוי לעמוד עליו ולהתעכב. מ"ב(  יותר מי' אמות לאורך החומה ברוחב ד' טפחים לפחות

החומה נחשבת כפרצה כנגד כל אותה . ואז  ן העפר ג"כ פחות מי' טפחיםטפחים מעט. ונמצא החומה שלמעלה מ 

ומהחומה נמי יש   ,העפר לאורך, שהרי יש דריסת הרגל מקרקע העולם על עפר הנשפך שהוא פחות מגובה עשרה

ויניח כך העפר  דריסת הרגל שגם הוא פחות מי', וכל פחות מגובה עשרה לא מחיצה איקרי, וכפתוח וכפרוץ דמי,  

ה כל העפר שם, ונמצאת המחיצה חזרה למקומה. והרי מחיצה זו נעשית חות, ואח"כ יפנהחומה שבת אחת לפ  בצד

 .  לאחר שנעשה בו בית דירה, וחשיב שפיר מוקף לדירה בכה"ג

אכן הוא קשה בגווה, דהך ששופך בצד החומה עתיד לפנותו הוא ע"כ, דאל"כ לא הועיל כלום בתקנתא. ובפ' חלון  

לא הוי מיעוט לענין מחיצה. ודוקא תבן ובטלו ועפר סתם הוי  מרינן בהדיא, דעפר דעתיד לפנותו  ופ"ק דסוכה א

, בעינן שיבטל  ומרדכי דראבי"ה ור"ח סברימיעוט. אמנם בהך ביטול פליגי רבוותא, פ"ק דסוכה. דכ' שם אשירי  

 אשירי כרש"י.  לכל ז' ימי החג. ומסיק  אלא שיבטל בפיופי' שם דלא בעינן  ורש"יבפיו לעולם. 

, דבעי ביטול לעולם ודאי לא מצינן למיעבד תקנה דילן דפרישנא לעיל. אבל רש"י  ראבי"הומהשתא לדעת ר"ח ו

 ואשירי דקאי כוותיה מהניא תקנה דילן.  

והיה נראה לחלק אפי' לר"ח וראבי"ה מהניא תקנה דילן, דהא דבעי אינהו ביטול לעולם, היינו לענין מחיצה דסוכה 

מוכח דלא מחלקין   (ד"ה אפילו)מנם בתוס' פרק חלון בההיא סוגיא  א  .א. אבל טלטול שבת מדרבנן מודודאוריית

 . שדעתם להורות כסברא קמא להקל באחרוניםעיין  – וכתב מ"ב, הובא בב"י להלכה, וכ"פ רמ"אהכי. 

 

 .)מ"ב( חולק על עיקר דין זה הגר"א 
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 . סעיף והרחיק מהכותל ובנה מחיצה (3)

 

)מפני שאין   לא הועיל  -הועיל, פחות משלושה    -  )לשם דירה(  ארבעה ועשה מחיצה הרחיק מן הכותל    –   כה,א  עירובין

  -: הועיל  רבה אמר,  משלושה ועד ארבעה.  שה עכשיו נחשבת כמחיצה בפני עצמה אלא כתוספת ע"ג המחיצה הראשונה(והמחיצה שהוא ע

 רב שימי מתני לקולא לא חשיב.    -בעה  ן דלא הוי מקום אר: אינו מועיל, כיורבא אמרדהא נפיק ליה מתורת לבוד,  

 . (ובפחות משלשה פליגי ... כולהו מודו -הך פלוגתא דלעיל, ואמר: דבשלשה דנפק ליה מתורת לבוד )ל

 

 שהלכה כלישנא קמא וכרבה. וכתבו הרא"ש והרמב"ם 

 

צה חדשה סותר את ן מחידבבניאין צריך לעשות מחיצה אלא ביותר מעשר אמות לאורך הכותל,    הרא"ש  לדעת

משיעור בית סאתים, מותר אפילו אם  ולדעתו אם ע"י המחיצה נתמעט והוה ליה כמו פרץ אמה וגדר אמה.   הישנה 

 הגדר קרובה לגדר הישנה פחות מג' טפחים. 

. ה()ולא נחשב כסותר את המחיצ  לענין מיעוט מבית סאתייםועשה מחיצה  כתב הא דהרחיק מן הכותל    )טז, ח(   הרמב"ם  אבל

שהוא היה   וכתב המגיד.  לדעתו לא מועיל אם המחיצה קרובה בג' למחיצה השניה אפילו אם נתמעט מבית סאתים

 גורס 'הוי מיעוט' במקום 'הועיל'. 

 

הראשונה לבטלה שתהיה כמו שאינה ויהיה  עשר לפני מחיצה  )יותר מ(בנה מחיצה באורך    –)כדעת הרא"ש(    שו"ע

, אם הרחיקה מהראשונה שלשה טפחים  פתח לו פתח קודם שבנה את המחיצה החדשה. מ"ב(רי ש)ומי  מוקף לדירה על ידי השנייה

 .  )כרבה( מותר

בשלא נתמעט הקרפף משיעור יותר מבית סאתים ע"י כותל החדש אבל אם נתמעט הקרפף משיעורו   וכל זה  –מ"ב  

 .)ואפילו לא עשה את המחיצה לשם דירה( מותר אפילו קירב בתוך ג"ט בודאי

 

 . סעיף יד נפלה המחיצה שבנה כדי להכשיר את הקרפף* 

 

 דהוה סמיך לגודא דאפדנא  )פרדס של אילנות, שהיה גדול מבית סאתיים ולא נעשו מחיצותיו לשם דירה(  ההוא בוסתנא  –  ,בעירובין כה

צוניות של הטרקלין, והיה בו פתח שעל ידו  טרקלין, וכותל הטרקלין שימש הן כמחיצה רביעית לפרדס והן כאחת מהמחיצות החי)שהיה סמוך לכותל של  

ברייתא דאפדנא סבר רב ביבי למימר:   )הכותל(נפל אשיתא    מחמתו נחשב הפרדס מקום דירה(היה אפשר לצאת מן הטרקלין לפרדס ו

פי:  יה רב פ . אמר למי של הטרקלין ולהתיר טלטול בפרדס, שהרי אף כותל זה נעשה לשם דירה()על הכותל הפני  ליסמוך אגודא גוויאתא

? הנך מחיצות,  )מקוטעם בלי רגליים(  אמריתו מילי מולייאתא  )ממשפחה מקוטעת, שבניה מתים בציעורותם(  משום דאתו ממולאי

 . לא עבידן  -עבידן, לבראי  -לגואי 

 

 פירש את הגמרא. כך רש"י 

ח האפדנא, ועשו  פירש שהבוסתנא היתה יתירה מבית סאתיים שהוקף ולבסוף פת  שר"ח  )סימן ה(  כתב הרא"שאך  

, וגם היה באותה מחיצה  )ומבואר לעיל שמספיק ג' טפחים(  מכותל האפדנא  ה טפחיםמחיצה להקיפה לדירה ברחוק ארבע

ל החיצון של האפדנא הואיל והותר פתח ללכת מאפדנא לבוסתנא ונפלה המחיצה. וסבר רב ביבי לסמוך על הכות

דירה גואי נעשית המחיצה ולא לדירה בראי דבשעה שנעשית על ידי מחיצה שעשו להקיפה לדירה. ומסיק כיון דל

 תנא ולא הוקף בוסתנא לדירה באותה אשייתא לא תועיל כאילו עכשיו הקיפה לדירה.  לא היה פתח בין אפדנא לבוס 

 

לא הוקף לדירה, ופתח בו פתח ועשה מחיצה לפניו יותר מעשר, והותר ע"י  קרפף יותר מבית סאתים ש  –  שו"ע

)ולא    סורול ידה בטלה מחיצה ראשונה שלא היתה לשם דירה, ואח"כ נפלה מחיצה אחרונה, חוזר לאימחיצה זו שע 

 .  אמרינן כיון שהקרפף הותר פעם אחת אינו חוזר לאסורו(

 דה"ה אם הפילה בידיים כדי לסמוך על המחיצה הראשונה, דלא מהני.   )סק"ק( מ"בכתב ה
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פוסקים דאם אחד מצדי הקרפף הוא כותל של בית והיה פתח ו ה כתב –הביא להלכה גם את פירושו של רש"י  מ"ב

ולבסוף הוקף ונפל הכותל אף על גב דנשארו כותלי גוואי שבבית והם סותמים הקרפף אעפ"כ נאסר הקרפף שהרי 

 . ולא דמי למחיצות חיצוניות שלזה ולזה נעשו  ,ות הפנימיות לחדרים הפנימים נעשו ולא ליעשות כותל לקרפףמחיצ

 

 מחיצה ע"ג המחיצה הקודמת. סעיף ח ניית ( ב4)

 

אמר רב ,  )שעשה מחיצה לשם דירה ע"ג מחיצה שנעשתה שלא לשם דירה(  העושה מחיצה על גבי מחיצהאתמר:    –  ,אעירובין כה

מחיצות  )בקרקע( : נבלעו)לגבי עשה מחיצה ע"ג מחיצה( בעי רבה בר בר חנה ....: לא הועילורב ששת אמר ..הועיל. -: חסדא

 )ופשטה הגמרא לקולא(. ליונות קיימות, מהו?חתונות והע הת

 

 .וכ"ד הרמב"ם .דהלכה כרב ששת כתב הרא"ש

 

)עד שלא נשאר בה עשרה   בנה מחיצות על הראשונה להקיפו על ידם לדירה, אינו מועיל. ואם נבלעו התחתונות  –  שו"ע

 ונשארו העליונות מאליהם, ניתר על ידם.   טפחים בגובה. מ"ב(

 

 ע"ג תל מחיצה * בנה 

 

הואיל ובאויר   -: ומודה לי רב ששת שאם עשה מחיצה על התל שהועיל. מאי טעמא  אמר רב חסדא  –עירובין שם  

 . )שהדר ע"ג התל, אין המחיצות התחתונות מועילות לו כלום ויש לו היכר מחיצה רק ע"י מחיצה זו שהוא עושה עכשיו(  מחיצות העליונות הוא דר

 

צריך לפרש דמיירי על שפת התל שאם הרחיקו ד' מן השפה אין שם    –  'על התל שהועיל  'שאם עשה מחיצה  'תוס

 ם הרחיק הועיל.  חידוש דהכי נמי למטה א

 

 אבל תל יותר מסאתים ועשה מחיצות, אפילו על שפתו, לדירה, מועיל שהרי דר באויר מחיצות שעשה עתה.  –  שו"ע

 

ושארי שלש   ,אחת לשם דירה סגי  צות אלא כיון שבנה מחיצהולא בעינן שיעשה כמה מחי  –  'באויר מחיצות'  מ"ב

ואפילו אותה מחיצה לא בעינן שיעשנה ע"פ כל רוחב התל  ,  שהוא גבוה עשרה טפחים  מחיצות נחשב ע"י התל גופא 

 . אלא כיון שעשאה באורך עשר ומעט יותר לשם דירה סגי וכדלעיל בסעיף וי"ו

 

 אסר בטלטול מקום שהוקף לדירה כיצד הוא מתקלקל ונ. 4

 

 עיף ט . סנטע אילנות או זרע בקרפףא. 

 

)שמקום    הרי הוא כגינה, ואסור  -קרפף שהוא יותר מבית סאתים שהוקף לדירה, נזרע רובו    –  ,אכד  -,ב  עירובין כג

)שדרך בני אדם    הרי הוא כחצר, ומותר  -  )באילנות(  . נטע רובו הזרוע בזירעונים אין בני אדם משתמשים בו לדירה, ולכן אסור לטלטל בו( 

 .  האילנות(להסתופף תמיד בצל 

יותר מבית סאתים, אבל בית סאתים    )שהמקום שנזרע הוא(  אמר רב הונא בריה דרב יהושע: לא אמרן אלא  'נזרע רובו'

ואסור.    - הוי ההוא מעוטא בטיל ליה לגבי רובה, והוה ליה קרפף יותר מבית סאתים    -כיון דנזרע רובו  ..  מותר.  -

. אמר רב הונא בריה דרב יהושע: לא אמרן אלא  נזרע מיעוטו מותר(   )שאם  הא מיעוטא שרי תמר הכי איתמר  אלא, אי א

 אסור.  -, אבל בית סאתים  בית סאתים )המקום שנזרע(דלא הוי 
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,  לא אמרן אלא בית סאתים. אמר רב הונא בריה דרב יהושע:  שרי  -הא מיעוטא  ורב ירמיה מדיפתי מתני לקולא:  

   .וראס - ית סאתים אבל יותר מב

)שנטועים האילנות שורות שורות    : והוא שעשויין אצטבלאותאמר רב יהודה אמר אבימי.  'הרי הוא כחצר ומותרנטע רובו  '

: אף על פי שאין עשויין אצטבלאות. מר יהודה אקלע לבי רב הונא בר יהודה: חזנהו  ורב נחמן אמר.  ונאה לשבת שם(

אמר ליה: אנא כרב   -סבר לה מר להא דאבימי?  מטלטלי בגוייהו. אמר ליה: לא  להנהו דלא עבידי אצטבלאות, וקא  

 . נחמן סבירא לי

 

ויש בו יותר מבית    אם נזרע מיעוטואסור.    -  ונזרע רובוקרפף הגדול מבית סאתים שהוקף לדירה,    לסיכום:=<  

ישנם בו בית סאתיים    סאתיים מוסכם שאסור, ואם יש בו פחות מבית סאתיים מותר, אך אם נזרע מיעוטו ויש

 כלישנא בתרא לקולא.  )טז, ו( והרמב"ם )סימן ב( ופסקו הרא"ששתי לישנות בגמ', לל"ק אסור ולל"ב מותר. 

ילנות בחצרות כדי להסתופף בצילן. ואם לא נטען שורות  ואם נטע רובו הרי הוא מותר, כיון שדרך האנשים ליטע א 

וכ"נ מדברי הרמב"ם   )שם(וכ"פ הרא"ש  הלכה כרב נחמן דשרי  שורות נחלקו האם אוסר או לא. ומשמע בגמרא ד

 . )שם(

 

קרפף יותר מסאתים שהוקף לדירה ונטע רובו אילנות, אפילו אינם נטועים שורות שורות אינם מבטלים   –  שו"ע

)נראה דה"ה מחצה על    נזרע מיעוטוהזרעים מבטלים הדירה אפילו אין בהם אלא סאתים.    נזרע רובול אם  הדירה; אב

 , אם אין בו אלא סאתים מותר; יותר מסאתים, אסור. מחצה. מ"ב(

דלו יהא דלגבי דידיה   והמיעוט עצמו ג"כ מותר   ,דאין כח במיעוט לבטל הרוב שהוקף לדירה  –   'ותר'מ  ביאר מ"ב 

 .נתבטל המחיצות שהוקפו לדירה לאו מידי הוא דהא בית סאתים לא צריך היקף לדירה

בכולו דהמיעוט אסור כיון שיש בו יותר מבית סאתים אינו ניתר בלא היקף    לטל לט  –   'יותר מבית סאתים אסור'

  פתוח ופרוץ לזרעים שהוא מקום אסור   מפני שהוא  ורוב הקרפף ג"כ נאסר  ,לדירה וזרעים מבטלים מחיצה של דירה

תוחה לגמרי ברוח אחת למקום שהטלטול בו אסור, גזרו חכמים  וחלה כאן גזירת חכמים של "פרוץ במלואו למקום האסור לו", שרשות שהטלטול בה מותר מצד עצמה הפ)

 . (שאסור לטלטל בה כדין כרמלית

 

 . סעיף י גינה בחצר* 

 

במי שיש לו חצר ורחבה שאחורי הבתים, אם    הסתפק  עירובין סימן מב. הובא ברא"ש סימן ב ובטור()פסקי    הר"מ מרוטנבורק

.  שמא דירת חצר חשובה יותר ולא מבטלים, או רפף שעיקרו לאיחסון דברים()שבסעיף הקודם דיברנו על ק זרעים מבטלין דירתן 

 .שטוב להחמיר בזה וכתב הטור

 

יותר מסאתים,    )החצר עם הגינה ביחד(  אם הוא ...  מי שיש לו גינה בחצירו, אם הוא רוב החצר  –   ע"פ מסקנת הטור  שו"ע

 ש בה יותר מסאתים אוסר כל החצר.  לא יטלטל בה ובחצר אלא בד' אמות. ואם היא מיעוט החצר, מה שי
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 ת סאתיים * איסור טלטול מהבית לרה"י אחרת שלא הוקפה לדירה אפילו היא פחות מבי

 

: כל אחד ואחד רשות בפני  וחכמים אומרים.  דברי רבי מאיר...  47. כל גגות העיר רשות אחת משנה  –  עירובין פט,א

רשות אחת הן לכלים ששבתו לתוכן, ולא    -  49קרפיפות : אחד גגות ואחד חצירות ואחד  רבי שמעון אומר  48עצמו. 

 הלכה כר' שמעון.  גמרא. 50לכלים ששבתו בתוך הבית. 

 

לגבי    אך נחלקושהאיסור לטלטל מהבית לחצר ולהיפך הוא רק אם החצר שייכת לפחות לשני בני אדם,    מוסכם

 טלטול מהבית לקרפף שלא הוקף לדירה: 

 דהא דאסור להוציא מבית לקרפף דוקא בשהם של ב' בני אדם ג הי"ח(  עירובין פ"   רמב"ם)  יש אומרים  –  ריטב"א

. וכן דעת מורי הר"מ   ,אבל אם הם של אדם אחד מותר מידי דהוה אבית וחצר דאדם א' וטעמא דמסתברא הוא

ורי  הילכך רחבה שיש לחצירות אח   דבית וקרפף לרבי שמעון כחצר וקרפף לרבנן דאסרי בחד גברא  אבל יש אומרים 

אלא אם  , מעון אסור להוציא שם בשבת כלים ששבתו בתוך הבית ואף על פי שהם דגברא חדפילו לרבי שהבתים א

 .הובא בב"י. וכן נראה דעת התוספות ...כן נעשית הרחבה באחרונה דהוה ליה פתח ולבסוף הוקף

 

 אלא בית סאתים  )בכל החצר(ה אפילו אין ב החצר,  רובמי שיש לו גינה בחצירו, אם הוא   – )ע"פ הרא"ש עירובין ב, ב( שו"ע

בחצר עצמו בודאי מותר לטלטל אפילו במקום הזרעים שהרי אין בחצר אלא  אע"פ ש)  לא יטלטל ממנו ומן החצר לבית  )וה"ה פחות. מ"ב(

. ואם דעלמא. מ"ב(כיוון שנתבטל היקף של דירה הוי כל החצר כקרפף    דם אחדואפילו הן של אסאתים ולא בעינן הקף לדירה. אסור לטלטל ממנו לבית  

 . סאתים או פחות, אסור להוציא ממנה לבית )בגינה( אם יש בה ...החצר מיעוטהיא 

 

  מחלק החצר שרי לטלטל לבית משמע מזה דעכ"פ    –  לבית'  ממנהמלשון השו"ע 'אסור להוציא  דייקו מג"א וט"ז  

   .אף כשיש שיעור בית סאתים כדין כל חצר שמוציאין ממנו לבית

דאע"ג דבחצר וגינה מותר לטלטל מ"מ לענין כלי הבית   בזה להוציא אף מחצר לבית   ותוס'(דכי  )מר  ויש אוסרים

מקרי גינה מקום האסור שהרי אסור להוציא ממנה לבית וממילא נאסר גם החצר לענין זה משום שהוא פרוץ ופתוח 

 לגינה.  

  ת בודאי אין להחמיר לטלטל מן החצר לבי  (בדיוק   )ולא בית סאתיים  והיכי שהזרעים פחות מן בית סאתים  –  וכתב המ"ב

ויש לסמוך בכגון זה לטלטל אף מן חלק הגינה גופא לבית וה"ה מן הבית לגינה    ויש מקילין  )שבזה אפילו המרדכי מודה(

 . ע"ז במקום הדחק

 

ואם יש מחיצה אין חלק אחד    .וכל המוזכר בכאן הוא בשאין מחיצה בין החצר למקום הזרעים  –  הוסיף המ"ב

  . ר ומותר לטלטל בכולו וממנו לבית ומקום הנזרע הוא נידון לעצמווא"כ חלק החצר דינו כחצ  לחבירו כלל  שייך

דינו ככרמלית ואסור לטלטל אף בתוכו וכ"ש להוציא ממנו לחצר או להיפך    ואם חלק הנזרע הוא יותר מבית סאתים

חוץ    ,נו לחצר ומחצר לובכולו וכן מממותר לטלטל    או פחות  אתייםסית  ואם הוא רק ב  ,דחצר דינו כרה"י גמור

יזהר  ל   פשראי  ע"כ ראוי שלא לאכול או לשתות בגינה בשבת דא  , כלים ששבתו בבית אסור להוציא מן החצר לגינהמ

 .וכ"ש באם הוא יותר מב"ס דאסור בטלטול יותר מד"א בזה

 

 
 אין בהם חילוק רשות, וכלים ששבתו בגג זה מותרין להוציאם לזה. רש"י.   -אדם, הגגות שאין תשמישן תדיר  חלוקין למטה לשני בני    ואף על פי שדיורין  47
 אסור לטלטל מזה לזה. רש"י.  - אם לא עירבו דיורין של מטה  48
יצות כדי שישמש אוצר של  יומי, כגון שהקיפוהו מח בד"כ שאומרים 'קרפף' מתכוונים לשטח שאינו סמוך לבית שהוקף מחיצות שלא לצורך דיור יומ   49

מדברת    עצים או גינה וכיו"ב. אם הוא בגודל בית סאתים )חמשת אלפים אמות מרובעות( או פחות, דינו כחצר שלפני הבתים, שמותר לטלטל בכולו )ובזה 
 רבע אמות )שוט'(. המשנה כאן(, אבל אם היה גדול מבית סאתיים דינו ככרמלית, שאסור לטלטל בו אלא בתוך א

רשות אחת הן, ומטלטלין    -שמעון מיקל מכולם, ואמר: חצירות וגגות וקרפיפות שאינן יותר מבית סאתים, הואיל וכולם אין תשמישן מיוחד ותדיר  ר'    50
 רש"י. מזה לזה, אפילו מחצר של רבים לחצר רבים בלא עירוב, ולית ליה לר' שמעון עירובי חצירות אלא משום היתר כלי הבית. 



42 

 

 . סעיף יאנכנסו מים לקרפףב. 

 

ואסיר. אמר    -מימר כזרעים דמו  דירה ונתמלא מים, סבור רבנן לקרפף יותר מבית סאתים שהוקף ל  –  עירובין כד,א

אמר אמימר:  .  : מים כנטעים דמו, ושרידרבאהכי אמרינן משמיה  להו רב אבא אחוה דרב בריה דרב משרשיא:  

נמי לא אמרן אלא    לא. אמר רב אשי: ודחזיין לתשמישתא  -, אבל לא חזיין לתשמישתא  והוא דחזיין לתשמישתא

אסור. ולאו    -יותר מבית סאתים, אבל אם יש בעומקו יותר מבית סאתים    )במקום שהמים עמוקים בו עשרה(  שאין בעומקו 

)וכדין כרי של פירות שהוא גבוה עשרה, שאף אם הוא רחב כבית כור אינו מבטל את הדיורים בקרפף,   מילתא היא, מידי דהוה אכריא דפירי 

 .מש בפירות לצרכי דירה(כיוון שהוא משת

 

   לתשמישתא': 'חזומהו 

כתב שדי   )עבוה"ק ג, ג קמד(  הרשב"א  אמנם'חזו לתשמישתא' היינו לשתייה, דאין לך דירה מעולה מזו.    רש"י  לדעת

 אם המים ראויים לכביסה וכד'.

 

  כל החצר מלאה מים:

 ת דע  אבלועוד.    וכ"כ הרא"שמובא שאפילו אם כל החצר מלאה מים הראויים לתשמיש אין הם אוסרים,    טורב

 שרק אם רובו מים מותר אך לא כולו.   הראב"ד

 

  :שלא ראויים לתשמיש עומק המים

מבטלים הדירה כיון דלא חזו לתשמישתא וגם אינו יכול להשתמש  אפילו אם אין עמקן עשרה )סימן ד(כתב  הרא"ש

 במקום המים. 

)עבה"ק    בשם הרשב"א  טז, ו()וכ"כ המגיד  .  כשאין עמוקים עשרה אין מבטלים מקומם מדין קרקע  לדעת רש"י  אך

 , שפחות מי' דינם כרקק שאינו חולק רשות לעצמו בשום מקום.ש"ג סי' ג( 

 

ונכנסו בו מים  –  שו"ע יותר מבית סאתים שהוקף לדירה  וקימי בתוך הקרפף. מ"ב(  קרפף  אם ראוים  ,  )ומירי שהמים קוו 

)ולא אמרינן    , ואפילו הם עמוקים הרבה אין מבטלין הדירה אפילו אם המקום שנתפשטו שם יותר מסאתים  לשתייה 

;  ( ופסק מ"ב כטור שאפילו אם כל החצר מלאה מיםשל מים לתשמישו. מ"ב.  דבור גדול כהאי אין דרך לעשות דשפיר מצוי דאדם עושה ברכה גדולה  

 . )כרש"י ורשב"א( ואם אינם ראוים לשתיה דינם כזרעים, והוא שיהא בעמקם עשרה טפחים

 

 דכ"ז דוקא כשאין עמוק י"ט בשפתו וגם אין מתלקט י"ט בתוך הילוך ד"אוכתבו האחרונים   –  'דינם כזרעים'   מ"ב

דאם עמוק י"ט בשפתו או עכ"פ מתלקט י' בתוך הילוך ד"א כותלי המים עצמן נעשו מחיצה בין מקום המים לשאר 

 . החצר ואין אסור אלא מקום המים עצמו
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 . סעיף יג ו זל"זשנפרץ במילואו לחצר או ששניהם נפרצקרפף .  5

 

)שאחד מצידי   שנפרץ במלואו  (שיעורו בית סאתיים מצומצמותלא הוקף לדירה וש)  אמר רבי זירא: ומודינא בקרפף  –  ,בעירובין כה

כולו( נפרץ  ואויר חצר מייתרו  -לחצר, שאסור. מאי טעמא    הקרפף  יותר מבית סאתיים(   הואיל  שיהיה  .  )מרבה את שטח הקרפף 

א כשנפרץ למקום שהיה  )הרי אין מקום נאסר בטלטול כשנפרץ במלואו למקום אחר, אל  סרווכי אויר המותר לו אומתקיף לה רב יוסף:  

מבית סאתיים, כיוון שמקום החצר   רואין לומר שמה שאסר רבי זירא לטלטל הוא משום שאחר שנפרץ יש בקרפף יות  אסור לטלטל ממנו לאותו מקום

)שהתיר   כרבי שמעון  -  )לפי איזו שיטה אתה מקשה(  ? אמר ליה אביי: כמאןים שלא הוקף לדירה(הוקף לדירה ואין כאן יותר מבית סאתי

)השטח שהיה תחת המחיצה שנפרצה נוסף לקרפף וע"י זה הוא    , לרבי שמעון נמי, הא איכא אויר מקום מחיצות לטלטל מקרפף לחצר(

  ... חצר מותרת וקרפף אסור. חצר מאי טעמא  -  ! דאמר רב חסדא: קרפף שנפרץ במלואו לחצרנעשה יותר מבית סאתיים(

)אין מקום המחיצה מצטרף אליה להגדילה   אין אויר מחיצות מייתרו  - מייתרו, וזה  אויר מחיצות    -אלא: משום דאמרינן: זה  

 .ליותר מגודלה שהרי חצר מוקפת לדירה היא ולעולם מותר לטלטל בה, יהיה גודלה כמה שיהיה(

 

שאויר חצר מייתרו ועושהו יותר מבית סאתיים ואסור.  ם מצומצמות  יעורו בית סאתיישמדובר בקרפף שש  רש"י ופ

)ואין לו לחיים,    במה דברים אמורים בשנפרץ הקרפף למילואו  –   עוד כתב הרשב"א.  )עבה"ק ש"ג סי' ג(  וכ"כ הרשב"א

רוחב הקרפף ארבע  כתליו נכנסים בתוך חלל החצר או שהיו כותלי החצר שבצד זה ושבצד זה יתרים על  דהיינו(  

, ואם לאו אין זה נפרץ במילואו שכל שנראה מבחוץ אף על פי  (הוי שיעור כותל מבוי וליכא הכירא כלל דהוא לחי  דד"א)  אמות

 . והביאו מ"ב להלכהנדון משום לחי.  )אע"פ שלעומד בקרפף אין מחיצות החצר ניכרות(ששוה מבפנים 

 שאין הסוגיא נוחה לפירושו.  וכתב המגיד, סאתייםפירש בקרפף יותר מבית  )טז, ז( רמב"םה אבל

 

קרפף בית סאתים מצומצם וחצר שנפרצו במילואם זה לזה, הקרפף אסור מפני שמקום המחיצה מייתרו   –  שו"ע

 ונעשה יותר על סאתים. 

 שהרי הוא  גם החצר אסור  אם שניהם נפרצו במילואםהלשון מגומגם דבאמת    -נפרצו במילואם זה לזה וכו'  '  מ"ב

וע"כ החצר מותר דלא מיירי שהיה החצר רחב מהקרפף ונשארו גפופים מהצדדין  אלא   ,וץ לקרפף שנאסרפתוח ופר

וגם מיירי שפרצת החצר לא היה יותר מעשר אמות דביותר מעשר אפילו נשארו גפופין    , נפרץ במילואו להקרפף

 . דשוב לא מיקרי פתח אלא פרצה שניהם אסורין
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 דיני מחיצה. סימן שסב 

 

 מחיצה שלא לשם דירה. סעיפים א, ד . 1

 

 מחיצה לצניעות או להניח בה דברים לשמירהא. 

 

לא שמה מחיצה,    )של בנאים שעושים מחיצה לצל סביבותיהם כשבונים חומה(  מחיצות אדרכלין אמר רב אסי:    –  עירובין כו,א

 . לא שמה מחיצה  - נחתעשויה ל מחיצה האמר רב הונא:   ..לא הויא מחיצה.  -עבידא לה  אלמא: כיון דלצניעותא

 

דיום ולילה בעלמא היא   -לאו כלום היא, והא נמי לצניעותא    -  ולמחר סתרי לה  –  'כיון דלצניעותא היא'רש"י  ביאר  

 דעבידא, ולאו דירה היא. 

 .לדור שם, אלא להשתמר מה שיניחו שםשלא  – ' לנחת'

 

ואפילו היא מקפת פחות  ות לאו מחיצה היא כלל  משמע דמחיצה העשויה לנחת או לצניע  )טז, טו(   מדברי הרמב"ם

. שהרמב"ם כלל מחיצה זו יחד עם מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה ושאינה  מבית סאתיים אין מטלטלין בה

 גבוהה י'.  

 וכ"כ ר"ת, וכ"ד הטור.  , בפחות מבית סאתיים ודאי מחיצה היא )עבה"ק ש"ג סי' ג( הרשב"א, דעת מנגד

 

כל מחיצה שלא נעשית לדור בתוכה, אלא לצניעות או לשמור מה שיתנו בתוכה או לישב בה כדי    –  (כרשב"א)  שו"ע

לדירה אם הוא יותר  לשמור השדות, היא מחיצה לטלטל מה שבתוכה, אבל אינה מחיצה לעשות מה שבתוכה מוקף  

 מב' סאתים.  

 

 אילן שענפיו יורדים למטהב. 

 

)שענפיו נוטים למטה מכל צדדיו סביב ומגיעים עד סמוך לארץ, ובאמצעו נוצר חלל   על הארץאילן שהיה מיסך    .משנה  –  ,בעירובין צט

אמר רב הונא בריה    .גמרא.  )כדין רה"י(   מטלטלים תחתיו  -נופו גבוה מן הארץ שלשה טפחים   )קצה(  , אם איןבגובה עשרה(

יתר מבית סאתים בו  יהושע: אין מטלטלין  אותו לשם תשמיש ת  דרב  נטע  דירה  חתיו()אף אם  . מאי טעמא? משום דהוי 

אין מטלטלין בה   -דירה שתשמישה לאויר    , וכל )שנעשית בשביל האויר שחוצה לה, כדי שידורה בה שומרי השדה(  שתשמישה לאויר 

 . יתר מבית סאתים

 

  ילן שענפיו יורדים למטה, אם אינם גבוהים שלשה מן הארץ ועיקרן במקום שמחוברין לאילן הואא  –  טור ושו"ע

 והוא שימלא האויר שבין הענפים בעצים או בקש, ויקשור הענפים גבוה עשרה, חשוב מחיצה ומותר לטלטל בכולו;  

. ודוקא עד בית  )סוכה כד,ב(  שלא ינידם הרוח, שכל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה, אינה מחיצה  מ"ב(  )לקרקע.

, לא, אפי' נטעו לכך כיון  סמוכין זה לזה. מ"ב(  מאוד או שהיו הרבה אילנות )כגון שהיה ענפיו ארוכין    סאתים, אבל יותר מבית סאתים

 ו לשמור השדות.שאינו עשוי לדור בתוכו אלא להסתופף בצל

 

ה"ה אם אינן גבוהין עשרה במקום שמחוברים לאילן,   –  'ועיקרן במקום שמחוברין לאילן הוא גבוה עשרה' מג"א  

ובמקום שגבוהין עשרה צריכים להיות רחבים ארבעה, דאל"כ הוה    .אלא שבאמצע גבוהין עשרה, שעשויין כקשת
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דירה, אבל מילא את הקש שבו לשם דירה, והקש הוא רוב הדופן,  שאם לא נטע האילן לשם    עוד כתב .  ליה ככרמלית

 .וכ"כ מ"ב .חשיב כמוקף לדירה

 

 מחיצות הספינה. סעיף דג. 

 

. דהא איכא מחיצתא: מותר לטלטל בכולה,  רב אמר,  רש"י()הגדולה מבית סאתיים.    איתמר; ספינה  –עירובין צ  

. אמר ליה )נעשו כדי לעצור בעד המים(  מחיצות להבריח מים עשויות  -: אין מטלטלין בה אלא בארבע אמות ושמואל אמר

. אמר רב גידל אמר רב חייא  אמר ליה: הילכתא כרב  -רב חייא בר יוסף לשמואל: הילכתא כוותך או הילכתא כרב?  

. כפאה למאי? אילימא לדור תחתיה מותשאין מטלטלין בה אלא בארבע א  -ומודה רב שאם כפאה על פיה  יוסף:  בר  

?  )שאין עוד גגות סביבותיו שאומרים גוד אסיק מחיצתא וממילא דנים את הגג כאילו הוקף לדירה אף שדרים רק למטה(  מאי שנא מגג יחידי  -

 . ת דירה(זו ביטל מחיצותיה מתור )לטוחה בזפת, שע"י כפיה  שכפאה לזופתהאלא 

 

יצותיה מתורת דירה דאינן עומדות כל זמן כפייתה לא לדירת מעלן ולא לדירת שכפאה לזפתה. שביטל מח   ופרש"י

מטן והוי כעמוד בעלמא וכי אמרינן בהו גוד אסיק הוי היקף יותר מבית סאתיים שלא הוקף לדירה וכרמלית היא.  

 .  )ב"י( אפילו תחתיה אסור ים וכפאה לזפתההיא יותר מסאת  משמע שאםע"כ . 

 .  נראה דתחתיה לעולם מותר מאחר שעיקר המחיצות נעשו לדירה )סימן ב( הרא"ש מדברי אבל

ולא ידעתי    –   וכתב הב"י  השמיט הא דמודה רב שאם כפאה על פיה אין מטלטלין בה אלא בארבע אמות.  )ל.(  הרי"ף

 למה. 

 

ע"ל סי' שס"ו  )ויותר מבית סאתים, דחשיבה מוקפת לדירה  בכולה, אפילו היא    ספינה, מותר לטלטל  –)כרש"י(    שו"ע

. כפאה לדור תחתיה, הוי רה"י אף עליה. כפאה לזופתה, אין מטלטלין בה אלא בד' אמות אם הוא  וסוף סימן שפ"ב(

 )אף תחתיה. מ"ב(. יותר מסאתים

 

 תל או חריץ. סעיף ב הוסיף מחיצה ע"ג  .  2

 

 . מצטרפין חמישהמחיצה )עליו(ו חמישה )תל קטן בגובה( גידוד תא הלכ –,ב עירובין צג

 

 תל שגבוה חמשה והשלימו לעשרה, שעשה עליו מחיצה גבוה חמשה, חשובה מחיצה לטלטל ולכל דבר.  – שו"ע

 דה"ה חריץ שעמוק חמישה טפחים ועשה על שפת החריץ מחיצה בגובה חמישה.  )ס"ק יא(  כתב המ"ב

 

 סעיף ג  .מחיצה העומדת מאליה. 3

 

:  רבא אמר: הוי לחי. אביי אמר. )שלא קבעו אותו לשם לחי כדי להכשיר את המבוי( מאליואיתמר: לחי העומד  – ,אעירובין טו

הייתה דעתם של בני המבוי מע"ש לסמוך על הלחי העומד מאליו, וכגון שהיה    לא  )כאשר  לא הוי לחי. היכא דלא סמכינן עליה מאתמול

היכא דסמכינן עליה מאתמול. אביי   -כולי עלמא לא פליגי דלא הוי לחי. כי פליגי    -  ל הלחי האחר(שם לחי אחר, ובשבת נפ

לא   -תיה דהכי עבידי  אמר: הוי לחי, דהא סמכינן עליה מאתמול. רבא אמר: לא הוי לחי, כיון דמעיקרא לאו אדע

 . במחיצות כולי עלמא לא פליגי דהויא מחיצההוי לחי... 
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וכתב .  )סימן כ(  רא"שה  וכ"כ,  אפילו לא סמכו עליה מאתמול מהניה העומדת מאליה  שבמחיצ משמע    מדברי הגמ'

 . הב"י שכ"נ מדברי הרי"ף

 

 מחיצה העומדת מאליה דהיינו שלא נעשית לשם מחיצה, כשרה.   – שו"ע

 

 . סעיף גבשבת  ה מחיצה שנעשת. 4

 

, )בשבת(  ו. חזרו ונקשרונאסר  -לטלין מזו לזו, נפסקו  מערבין ומט  -קשורות זו בזו    )של שני בני אדם(  ספינות  –  ,בשבת קא

)שכמה  . וכן מחצלות הפרוסות לרשות הרביםן הראשוןחזרו להיתר  -בין שוגגין, ובין מזידין, בין אנוסין בין מוטעין 

מחצלות בין כל אחד מהם,    אנשים הקיפו בע"ש את סביבותיהם ברשות הרבים על ידי מחיצה של מחצלת ונעשה המקום המוקף רה"י, וכמו כן פרסו

ונפרשו,    -  )המחצלות(  מערבין ומטלטלין מזו לזו, נגללו  -  ונמצא שכל אחד שובת ברה"י לעצמו( בין שוגגין בין  נאסרו, חזרו 

שמה    -שכל מחיצה שנעשה בשבת, בין בשוגג בין במזיד  .  חזרו להיתרן הראשון  -מזידין בין אנוסין ובין מוטעין  

, אבל ה"ר לתוך המקום הגדור ע"י מחיצה זו()לעניין שיתחייב הזורק חפץ מר  אלא לזרוק  -לא שנו    ב נחמן:והאמר ר . איני?  מחיצה

 . אמזיד איתמר -אסור! כי איתמר דרב נחמן  - לטלטל 

 

ומ"ש 'חזרו להיתרן הראשון', קאי רק על 'שוגגין שכשעשה במזיד קנסו אותו, ואינו חוזר להיתרו הראשון,    ופרש"י

ולדעת רש"י מדובר שנגללו המחצלות החיצוניות, ואם  )  טעין'. ובמזיד מועיל רק להחיל שם מחיצה ולזרוק כרב נחמן ואנוסין ומו

גם מהנגללו הפנימיות בכל אופן מותר להם לטלטל שהרי עירבו( עולה כשיטת רש"י, שכתב בסתמא שמחיצה    )טז, כב(  רמב"ם. 

 .)לו:( רי"ףהנעשית במזיד אסור לטלטל בה. וכ"נ מה

ורב נחמן  ,  ש'חזרו להיתרן הראשון' הוא אפילו במזיד  ר"תכתבו בשם    )סימן ב(  רא"שוה  )ד"ה כי איתמר(  התוספות  אך

.  רשות היחיד  כזאת שעושה את רה"רמחיצה  זה דווקא בדאמר דבמזיד לא הויא מחיצה 'אלא לזרוק ולא לטלטל',  

אסור להם לטלטל מהבית לחצר שהרי הם   אך במקרה של המחצלות מדובר שנגללו רק המחיצות הפנימיות, ואז

אך עדיין אותו שטח הוא רה"י, ולא על מחיצות כאלו דיבר רב נחמן, והקושיא על רב    ,ת והם עירבו שניים כחצר אח

בין בשוגג בין במזיד  'שכל  נחמן הוא מפשט סוף דברי הברייתא שסתמה ואמרה   שמה   -מחיצה שנעשה בשבת, 

נעשתה בשבת במזיד היא  סקנת הגמרא היא שאם  ' ומשמע אפילו מחיצה שעושה את רה"ר רה"י, ובזה ממחיצה

 . )ח"ד ני"ב עב ע"ג( רבינו ירוחם את ר"ת וכ"כ וכך הבין הב"י. לא נחשבת מחיצה לעניין טלטול בה

מתחלה להיתה שם  שהחילוק הוא בין אם לא היתה שם מחיצה    כתב בדעת ר"ת  )לו: ד"ה אמזיד איתמר(  הר"ן  אבל

ונעשית.   וחזרה  במזידוהוסרה  אפילו  נחמן  רב  מתיר  מע"ש  פרוסה  הייתה  המחיצה  אם ואם  חילוק  אין  ולכן   .

 המחיצות מחלקות בתוך רה"י או שעושות רה"ר לרה"י. 

 

לדעת שמחיצה שנעשתה בשבת בשוגג נחשבת מחיצה, ונחלקו לגבי מחיצה שנעשתה בשבת במזיד:    מוסכם=<  

החמירו חכמים וקנסו שלא תחשב מחיצה לעניין טלטול בה, אך אם זרק לתוכה מרה"ר חייב.   ורי"ף  רש"י, רמב"ם

מחלקת בתוך רה"י אומרים כך רק לגבי מחיצה שעושה את רה"ר רה"י, אך מחיצה ש  לדעת תוס' ורא"ש בשם ר"ת

סוגי המחיצות אלא    אין חילוק בין  בשם ר"ת  ולדעת הר"ןלא אומרים כך ומותר לטלטל גם אם נעשתה במזיד.  

 החילוק הוא אם הייתה פרוסה מע"ש שאז לא קנסו, לבין אם לא הייתה פרוסה מע"ש שאז קנסו. 

כתב שמחיצה הנעשית בשבת במזיד הויא מחיצה להחמיר, והני מילי שלא היה שם מחיצה מתחילה, אבל   טורה

ותמה מדוע , שהטור פסק כר"ן הב"י וכתבהיתה שם והסירה וחזרה ונעשית אפילו במזיד חזרה להיתרה הראשון. 

 .  שמא הטור מפרש את הרא"ש כר"ן? לכן כתב הניח דברי אביו ופירש כר"ן

א רק אם יולכן מחיצה הנעשית בשבת שמותרת, ה,  שהטור החמיר לשתי השיטות שנאמרו בשם ר"ת  תבהגר"א כ

ה המחיצה קודם לכן אלא שנפלה  בלא"ה הוי רה"י ולא באה המחיצה אלא לחלק הדיורין, וכל זה דווקא אם היית

 .וכן פסק למעשה, וכ"מ מהמ"ב בשבת.
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מחיצה שנעשית בשבת, כשרה והני מילי שנעשית בשבת בשוגג, אבל במזיד הויא    –  )כדעת ר"ן בשם ר"ת(   שו"ע

מחיצה להחמיר לחייב הזורק מרשות הרבים לתוכה אבל לא להתיר לטלטל בתוכה. והני מילי שלא היה שם מחיצה 

, חזרה להתירה , אבל היתה שם והסירה וחזרה ונעשית, אפילו במזיד)וה"ה הייתה ונסתרה קודם השבת. מג"א ומ"ב(  תחלה

ביניהם במחצלאות   גם  כגון שנים או שלשה שהקיפו במחצלאות סביבותיהם ברשות הרבים, והבדילו  הראשון. 

יחד  ו51ועירבו  חזרו  נאסרו.  המחצלאות,  נגללו  לזה.  מזה  לטלטל  מותרים  להיתרן  ,  חזרו  במזיד,  אפי'  נתפרסו, 

 הראשון. 

ואסור גם לכל אדם לטלטל ע"י זו המחיצה  וא משום קנס, שהאיסור להנות ממחיצה הנעשית במזיד ה  –כתב מ"ב 

 . באותו שבת

 

 )האם נחשב שוגג או מזיד( * ציווה לחברו לעשות מחיצה בשבת וחברו עשה בשוגג 

 

ה, ואם נעשית בשגגה מותר לטלטל בה באותה שבת, והוא שתעשה מחיצה הנעשית בשבת הרי זו מחיצ  –  רמב"ם

אם נתכוין אדם לזו המחיצה שתעשה בשבת כדי לטלטל בה אף על פי שעשה אותה שלא לדעת המטלטל, אבל  

ל בה הרי זה  , וכן אם נעשית במזיד אף על פי שלא נתכוין זה לטלטהעושה בשגגה אסור לטלטל בה באותה שבת

או כדי לטלטל בה,    )בשבת(  שאם ציוה ראובן לשמעון לעשות מחיצה  –ביאו מ"ב להלכה וכתב  וה  אסור לטלטל בה.

שתעשה כדי שיוכל לטלטל בה, משמע מלשון הרמב"ם דשוב אסור   שידע ששמעון עושה בשבילו והיה ניחא ליה

 לראובן לטלטל בה אף ששמעון עשאה בשגגה, דלדידיה נחשב כמזיד. 

   .ר אלא כל שנעשה בשגגה, הרי זה מותרואיני יודע לזה עיק – רשב"א

 

 ז  -ממה עושים מחיצה. סעיפים ה  . 5

 

 עיקר הדין ודין מחיצה גרועה א. 

 

 .. בכל עושין לחיין, אפילו בדבר שיש בו רוח חייםמשנה –עירובין טו,א 

לחבירו    . מקיפין שלשה חבלים זה למעלה מזה וזה למעלה מזה, ובלבד שלא יהו בין חבל משנה  –  בעירובין טז,

יהא   יתר על טפח, כדי שיהא הכל עשרה טפחים. מקיפין בקנים, ובלבד שלא -שלשה טפחים. שיעור חבלים ועוביין 

וחכמים .  דברי רבי יהודהבשיירא דברו,    )אע"פ שמחיצות אלו כשרות, הן נחשבות מחיצות גרועות( בין קנה לחבירו שלשה טפחים.  

  . כל מחיצה שאינה של שתי ושל ערב אינה מחיצה מותר(בישוב  לכן גם ליחיד  )ו  : לא דברו בשיירא, אלא בהווה אומרים

 . : אחד משני דבריםוחכמים אומרים. ברבי יהודהדברי רבי יוסי , )אפילו בשיירא(

 

, בין של ערב לבד כגון של חבלים, )אף שהם עתידים להינטל אחר השבת. מ"ב(  בכל עושים מחיצה, בכלים ובאוכפות  –  שו"ע

אפי' ליחיד בישוב, ובלבד שלא יהא    )כך כתוב בגמרא שם(  ומותרים עד סאתיםי לבד כגון קנים נעוצים בארץ,  או של שת

 . )ולא אמרינן בזה שפרוץ מרובה על העומד דלבוד כסתום דמי( בין חבל לחבירו ובין קנה לחבירו ג"ט

שתי בלא ערב וערב   יצה גרועהילו אם הקיף לדור ולהשתמש שם כיון שהיא מחאפולא יותר    –  'ד סאתים'ע  מ"ב

ר"ל אף שבישוב יכול להשיג ממה לעשות מחיצה טובה אפ"ה מקילינן בה עד ב"ס    –  'אפילו ליחיד בישוב'.  בלא שתי

 . וכ"ש כשהוא בבקעה

 

 
היה יכול לצייר בפשיטות באיש אחד שהיה לו מחיצה גמורה שעל ידה היה המקום רה"י והסירה בשבת וחזרה ועשאה אלא בא   – וכו'  מ"ב 'כגון שנים 51

 לאשמועינן בשנים ושלשה אנשים דאפילו העירוב שביניהן לא נתבטל ומותרין לטלטל מזה לזה כשחזרו ונפרסו המחצלאות.
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 מחיצה מבעלי חיים ב. 

 

.  וכ"פ שו"ע . ,א()ע"פ סוכה כג )מבעו"י( כדי שלא ינודו שאם עושים מחיצה מבע"ח צריך לכפותם )טז, כא(  כתב הרמב"ם

וגם דאל"ה יהיה הפסק בין חלל שבין רגלי הבהמה להארץ   אחד שלא יברחווהטעם דבעינן כפיתה    –  וביאר מ"ב

 . ומיירי שיש עשרה טפחים בגובה אף כשהיא שוכבת אבל כשהיא כפותה שוכבת בגופה על הקרקע

 

 מחיצה מבני אדם ג. 

 

 עיקר הדין. סעיפים ה, ו( 1)

 

 .  אפילו ע"י בני אדם ובלבד שלא ידעו שהועמדו לשם מחיצהשאפשר לעשות מחיצה תא אי מד: -בדף מג: 

 

גמורה היא מדאמרינן שם    בתשובה  כתב  הרשב"א בני אדם מחיצה  אפילו ברה"ר מהניא האי מחיצה דמחיצת 

 .  )מד,א( גבי סוכה עושה אדם את חבירו דופן

אם כעת כתבו שגם    אילימא(  )מג: ד"ה   תוספות. והוראפילו אחד מהם יודע אסש  וכתב האורחות חיים בשם הרשב"א

אין האנשים יודעים שעושים מהם מחיצה, אם קרוב הדבר שידעו, לא יעשה מהם מחיצה. וטעם הדבר משום דשמא  

 . ירגישו בדבר קודם שיספיקו לגמור

 

  וביניהם רה"יואפילו כשהם מהלכים חשובים מחיצה  ואפילו באנשים שעומדים זה אצל זה בפחות מג',    –  שו"ע

ואפילו אם לא הודיעם  .  )רשב"א(  ; והוא שלא ידעו שהועמדו לשם מחיצה; ואפילו אחד מהם יודע, אסור52)רא"ש בתשובה( 

)אפילו    שעושה מחיצה עתה, אם קרוב הדבר שידעו, כגון שעשה מהם מחיצה פעם אחת לא יעשה מהם מחיצה עוד

 . (. מ"בבשבת אחרת

 

הנהו דעבדינן מחיצה   )יב. ד"ה שרוי(  ונתןהי  רבנו  כתב,  מהם מחיצה  אנשים שעושיםבטעם הדבר דבעינן שלא ידעו ה

ו מחיצה שנעשית בשוגג ווהמינייהו בעינן שלא ירגישו בדבר כלומר שלא ידעו שלשם מחיצת אדם משים אותם שם  

ולא הויא מחיצה אלא להחמ   דהויא מחיצה אפילו להקל לטלטל נעשית במזיד  ירגישו בדבר הויא  יר שמי  שאם 

וכ"כ .  כדי שלא יבואו לזלזל בשבת  –או"ח כתב בשם הרשב"א  אך    ולא לדבר אחר כלל.  שזורק מר"ה לתוכו חייב

אמנם גם  אף דבמחיצה כזו אין בה משום בנין בשבת מ"מ אסור שידעו כדי שלא יבואו לזלזל באיסור שבת.    –  מ"ב

 ואפילו בדיעבד אסור ודינו כמחיצה הנעשית במזיד. – הוא כתב

שאם עשו מהאנשים כבר מחיצה פעם אחת ויש חשש שידעו, אם אדם אחר רוצה לעשות   כתב בשם הב"י  מג"אה

 מיקל.   אליה רבהמהם מחיצה זהו ספק אם מותר. וה 

 

אם באו מתחלה שלא לדעת, אף על פי שאחר כך הרגישו,   –  )מד. ד"ה א"ל רבא(  הריטב"אע"פ    )סעיף ו(  עוד כתב השו"ע

   .אין לחוש

)כי הוא רצה נגיד להעביר חפץ ממקום אחד לשני ולא היה לו  אפילו בפעם הראשון אם לא היה לו אנשים כדי צרכו  – המ"בוכתב 

)בתוכם עם    ואח"כ אמר להם שילכו והוא הולך ביניהםוהעמידן במקום אחד    מספיק אנשים למחיצה שיקיפו את שתי המקומות(

ן דגם כשהם מהלכין מותר הוא כשמהלכין מעצמן או שיש סיעה  ומה דאמרינ  ,שקרוב הדבר שירגישו  ,אסור  החפץ(

 .גדולה של אנשים שהולכין ואין ניכר מה שהוא הולך ביניהם

 

 
 חיצה כזו הוי הפסק לענין לדבר דברי תורה נגד מקום שאינו נקי. ם )הובאו במ"ב( שה"ה דמוכתבו האחרוני 52
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 . סעיף זהעמדת בנ"א כשרוצה להשתמש במחיצה( 2)

 

"ולא יעמיד אותן אדם שהוא רוצה להשתמש במחיצה זו אלא יעמיד אותן אחר שלא לדעתו".   )טז, כג(  כתב הרמב"ם

  )מרה"ר לרה"י(   דאעילו מיא במחיצה של בני אדם  )בני חופה(  "הנהו בני גננא  מד,בשלמד כן מדברי הגמ'    הב"י  וכתב

א על כך שבני החופה  שהביקורת של שמואל הינגדינהו שמואל אמר אם אמרו שלא מדעת יאמרו לדעת", ופירש  

 תה מדעתם של בני החופה. שהעבירו את המים העמידו את המחיצת האנשים והרי זו מחיצת אנשים שנעש

. א הזכיר את ההלכה שכתב הרמב"םשל  הטורוכ"מ מפירש שהודיעום לאותם אנשים שלכך נקבצים.    רש"י  אך

 .)עבה"ק ש"ג סי' ה( וכ"ד הרשב"א

 

יש מי שאומר שלא יעמיד אותם אדם שהוא רוצה להשתמש במחיצה זו, אלא יעמיד    –  ע"פ הרמב"ם   כתב השו"ע

 אותם אחר שלא לדעתו. 

 .וכ"ד מ"בכתב שהלכה כרשב"א וכן משמעות שאר הפוסקים וכן עיקר.  אך באליה רבה

 

 והדחק. סעיף ז  מחיצת בנ"א רק בשעת הצורך( 3)

 

אם צריך אדם לחפץ שברה"ר או שבבית אחר ורה"ר מפסיק   )סי' רטו(   התרומהבשם ספר    )סימן קד(לי הלקט  וכתוב בשב

אליהם טוב הדבר, כדאיתא ביבמות קיד. ואם לא יביאו יעשה מחיצה ע"י יוליך שם תינוקות אם יקחוהו מביניהם,  

ליזהר בזה שאין    שצריך אדם  שיבולי הלקט. אבל מבית חבירו לביתו לא יועיל כך לפי שצריך לערב. והוסיף  בנ"א

כך אסור  שלא יהא עושה על דעת אביו שאם יודע שנוח לאביו ב  )צריך להיזהר(, וכן נמי בקטן  להתיר אלא בשעת הדחק

 . הובא בב"י להוליכו שם.

 

ואין לעשות מחיצה של בני אדם רק בשעת הצורך ובשעת הדחק. ואם שכח דבר אחד ברשות הרבים,   –  וכ"פ הרמ"א

)ב"י בשם שבולי יותר עדיף להוליך שם תינוקות שיביאו הדבר בלא מחיצה מלעשות מחיצה של בני אדם ושיביאנו גדול  

 . הלקט סמ"ג וס"ה(

שסבור שמצא   ,את עצמו הוא מתכוין בהבאתו אותווא שאין התינוק יודע שחפץ זה הוא של אביו ולהנוה   –  מ"ב

   .חפץ בר"ה

אבל אם יודע שחפץ זה הוא של אביו הרי הוא מתכוין מן הסתם בהבאתו בשביל אביו וצריך כל אדם למחות בתינוק 

ץ הוא של אדם אחר והתינוק יודעו ומכירו  וה"ה אם החפ  ,שלא יביאנו וכ"ש שלא יוליכנו שמה כדי שיביאנו  זה

 . וכ"ז באחרים ויביאנו אליו

 דברי סופרים. ואפילו באיסורי    מצווה לחנכו ולגעור בו ולהפרישו כשרואהו מחלל שבת אפי' להנאת עצמו  אבל אביו

 

 . סעיפים ח, טפרוץ כעומד ופרוץ מרובה על העומד. 6

 

מטלטלין בתוכה, ובלבד שיהא גדר גבוה   -בקעה והקיפוה כלי בהמה  . שיירא שחנתה במשנה   –  ,בטז  -   ,בעירובין טו

מותרת, מפני שהיא כפתח, יתר   - עשרה טפחים, ולא יהו פירצות יתרות על הבנין. כל פירצה שהיא כעשר אמות  

: מותר,  מררב פפא א.  שבה(  )שיעור החלק הפרוץ במחיצה הוא בדיוק כמו החלק הבנוי  איתמר: פרוץ כעומד  . גמראאסור.    - מכאן  

למשה רחמנא  אגמריה  מחיצות(   הכי  עשיית  דין  רובה.  )את  תפרוץ  לא  אמר:  יהושע  דרב  בריה  הונא  הכי  רב  אסור.   :

אגמריה רחמנא למשה: גדור רובה. דפנות הללו... שריבה בהן פתחים וחלונות מותר, ובלבד שיהא עומד מרובה על  

אין, משום    -. תיובתא והילכתא?  והילכתא כוותיה דרב פפאתיובתא.    -פפא    אסור! תיובתא דרב  -הפרוץ. הא כפרוץ  

 מותר.   -, דתנן: לא יהיו פרצות יתירות על הבנין. הא כבנין דדייקא מתניתין כוותיה
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)הרי    הוי עומד  -  )מחיצה העומדת(  בשתי  'עומד מרובה על הפרוץ'  )במשנה טו,ב(אמר רב המנונא אמר רב: הרי אמרו    –  שם

)אחר כך מסיבה מסויימת אומרת הגמרא  ? ...  )האם גם בזה הכשירו עומד מרובה על הפרוץ(  : בערב מאיעי רב המנונאב.  זו מחיצה כשירה(

, )שיש בה גובה שבעה טפחים ועוד קצת(   כגון דאייתי מחצלת דהוי שבעה ומשהו  שבאופן כזה של מחיצה של ערב יש להעמיד את ספיקו(

 ה. עה ומשהו, ואוקמיה בפחות משלששלשה ושבק בה ארב )במחצלת עצמה(ק בה וחק

 

איפשיטא.    –רא"ש   עומד.י"א  ולא  הוי  לא  בערב  הפרוץ  על  מרובה  ועומד  לחומרא  עבדי'  איפשיטא  דלא    כיון 

כיון דרב אשי אוקי בעיא דרב המנונא בע"א אלמא פשיטא דערב כשתי לענין עומד מרובה על  והראב"ד ז"ל כתב  

 . תברוכן מסהפרוץ ולא איצטריך ליה למיבעי 

 

שכל מחיצה נידונה )אותה מחיצה כמאן דליתא, אפילו אם יש עוד מחיצות שלמות,    פרוץ מרובה על העומד, אסור  – )סעיף ח(    שו"עטור ו

פרוץ כעומד,    –  סעיף ט.  )כ"כ רמב"ם ועוד(  אלא אם כן כל פרצה מהם פחותה מג' טפחים  (נה"ל שבת כט,דופ  . מ"בבפני עצמה 

ובלבד שלא יהא במקום א' פרוץ  ;  בין בשתי בין בערב  מותר לטלטל דיש על זה דין מחיצה שלימה. מ"ב()אפילו כנגד הפרוץ    מותר

 . יותר מעשר. אבל עד עשר אמות מותר, מפני שהיא כפתח

 

דאם היה בו חלל ג"ט הו"ל מחיצה שהגדיים    ע דכל מחיצה צריך שלא יהיה בתחתיתו חלל שלשה טפחיםד  –  מ"ב

   .בוקעין תחתיה

צה היה למטה גובה ששה טפחים והרחיק שלשה טפחים שלמים והעמיד למעלה עוד פס והשלימו לעשרה אם המחי

דאתי אויר של חלל ג"ט שתחת הפס ואויר שלמעלה מן הפס עד טפחים ג"כ לא מהני אף שהעומד מרובה על הפרוץ  

צע נשאר רוחב ד"ט  "ט ובאמוכן אם עשה למטה בתחתיתו ג"ט וכן למעלה ג  לרקיע ומבטלי ליה להפס שבאמצע

יש עומד של ששה טפחים ומרובה הוא על החלל שבינתים לא הוי מחיצה דאתי אוירא דלמעלה    "כחלל אף שבסה 

אבל אם עשה למעלה ארבעה טפחים ובתחתיתו שלשה טפחים  והאויר ד"ט שבאמצע ומבטלי ליה להשלשה טפחים  

דהאוירין מבטלי לא אמרינן  בזה  חלל  ג"ט  נשאר  לה  ובאמצע  עומד שלמעלה שאחרי שהוא ליה  טפחים  ארבעה 

והנה בזה    מרובה על האויר שתחתיו אין יכול האויר לבטלו דאדרבה האויר בטיל לגביה וכאלו סתום כולו דמיא

ופרוץ כעומד לא משכחת לה בערב כמו שכתבנו בבה"ל והנה לשון זה של   ,הציור שציירנו העומד מרובה על הפרוץ

מלשו  נובע  הוא  הטור  המחבר  ותדע ן  נקטיה  שתי  ומשום  ערב  לענין  כעומד  פרוץ  נקט  דוקא  לאו  דהטור  ונראה 

 . דבפסקי הרא"ש לא כתב שם רק דעומד מרובה על הפרוץ מתיר בערב

 

)של המחיצה( וי"א שאפילו העומד אינו מרובה מצ  –  עוד כתב מ"ב רק משני הצדדים מצטרפים אהדדי    ד אחד 

פא שבשני הצדדים אינו במילואו אלא יש בכל אחד ג"כ פרצה אלא עומד גוואפילו אם ה  ,ומתבטל הפרוץ לגביה

כגון שהיה שטח הרוח רוחב חמשה עשר    .שהעומד רבה עליו נחשב עי"ז כאלו כולו עומד ומתבטל הפרוץ שבאמצע

אמה ונשאר בקצה הכותל אמה ונפרץ אמה ונשאר עומד שני אמות ואצלו פרצה גדולה של שבעה אמות ואצלו עומד 

 . ועוד פרצה אמה ועוד פס אמה בקצה השני של הכותל נחשב זה כאלו עומד מרובה על הפרוץ ני אמותש

 

 יב  -. סעיפים י  צורת הפתח.  7

 

 א. מתי מועילה צורת הפתח. סעיף י

 

ו  הניחו בו לחי א )שמבוי שפתחו רחב יותר מעשר אמות אסור בטלטול אפילו אם . מבוי הרחב מעשר אמות, ימעט משנה – עירובין ב,א

 . ואם יש לו צורת פתח אף על פי שהוא רחב מי' אמות אין צריך למעט קורה(
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אמר   )אם יש צורת הפתח(  רב יהודה לחייא בר רב קמיה דרב אין צריך למעט   )את דברי המשנה לעיל(  מתני ליה   –  עירובין יא,א 

, מדברי רבינו נלמד: חצר שרובה  אמר רב יוסף  ר( )שאין צורת הפתח מתירה מבוי שפתחו גדול מעש  ליה אתנייה צריך למעט

הואיל ויותר מעשר אוסר במבוי, ופרוץ   - אינה ניתרת בצורת הפתח, מאי טעמא    -  )בארבע דפנותיה(  פתחים וחלונות

אינו ניתר בצורת הפתח, אף פרוץ מרובה על העומד,    -מרובה על העומד אוסר בחצר, מה יותר מעשר האוסר במבוי  

א אמר רבי יצחק; ואף רבי יוחנן סבר לה להא דרב. דאמר רבין בר רב אד  ...רת הפתחאינו ניתר בצו  -האוסר בחצר  

, ובא מעשה שנעץ ארבע קונדיסין בארבע פינות השדה, ומתח זמורה עליהםמעשה באדם אחד מבקעת בית חורתן  

בתוך המחיצה רשאי לזרוע תבואה בסמוך )שדנו את צורת הפתח כמחיצה לעניין כלאים שאם נטע גפנים    לפני חכמים, והתירו לו לענין כלאים

)שיהיה מותר לטלטל במקום    כך התירו לו לענין שבת  - : כדרך שהתירו לו לענין כלאים  ריש לקישואמר    -  להן מחוץ למחיצה(

  -לא התירו לו. במאי עסקינן? אילימא מן הצד    -התירו לו, לענין שבת    -: לכלאים  רבי יוחנן אמר.  מוקף מחיצות כאלו(

בהא   -גבן; ובמאי? אילימא בעשר  אלא על  .  לא עשה ולא כלום  -רב חסדא: צורת הפתח שעשאה מן הצד    והאמר

)הא אם    לא, לעולם בעשר ומן הצד, ובדרב חסדא קא מיפלגי  -ביתר מעשר!    -אלא לאו    לימא רבי יוחנן בשבת לא?

 . צריך למעט דוקא בי' ולסתם מתניתין אפילו ביותר מי'(מתח על ראשיהן מודה ר' יוחנן דהוי מחיצה ומהניא אף מד' רוחות לרב דתני 

 

אך קשה דהא רב יוסף אסר לעיל אפילו בעשר הואיל ופרוץ    –'  אילימא בעשר בהא לימא ר' יוחנן בשבת לא'  תוס'

)שם   א"כ מה פריך בהא לימא ר' יוחנן כיון דרב יוסף סבר הכי וי"ל דאין לחוש לדברי רב יוסף הואיל ונדחו  ...מרובה

רובה על העומד בד' מחיצות ובכולן צורת פתח הרי  אפילו פרוץ מכל שיש שם צורת הפתח עשוי כתיקונו  =<    .בגמרא(

יג(  הרא"שו   .וכ"פ רשב"א  .הן כעומדין די בצוה"פ אפילו מכל הצדדים, מדוע הוצרכו    )סימן  התקשה, אם באמת 

באים והורסים אותם, וגם אינם חזקים דיו  לעשות פסין לביראות, ותירץ דלא היה מתקיים כל כך שהגמלים היו  

בחצר ומבוי שיש בה דיורין אבל בבקעה זה דווקא  עוד כתב בתירוץ שני, דהא דשרי  לעמוד ברוח שאינה מצויה.  

דוקא בשכל ארבע הרוחות על ידי צורת הפתח בהא אמרינן דלא מהני בבקעה   –  וכתב הטור  .ה דיורין לא שרישאין ב

אלא שיש בו פרצות יותר מעשר מהני ביה צורת    (שיש ב' דפנות כשרות והשלישית היא צוה"פ)ונו  אבל אם היה ההיקף כתיק

 הפתח אפילו אם הפרוץ מרובה.

והוא שלא יהא הפרוץ  אם היה לפרצה זו צורת פתח אף על פי שיש בה יותר מעשר אינה מפסדת המחיצה,    –  רמב"ם

דאמר לכלאים התירו ולא לשבת.   וחנןי '  ופשט מימרא דר תפס לו פשט הברייתות    –  וכתב מ"מ  .מרובה על העומד

ליה ואינו סומך על דחיות הנזכרות   וסובר דאפי' מאן דאית ליה מתני' אית ליה הכין ומבוי שאני דבקורה בעלמא סגי

ודע .  ובפרצה עשר ויש לה צ"פ אפשר שהוא ז"ל יודה שאפי' פרוץ מרובה על העומד כשר הואשם. זהו דעתו ז"ל.  

כמבואר פי"ז בדין הכשר המבוי  דעת רבינו יש צ"פ מועילה אפי' בפרוץ מרובה על העומד כגון ברוח שלישיתשאף ל

וכ"מ מסמ"ג וסמ"ק   .ר בכאן אלא המחיצה שבעצמה בלא חברותיה היא מחיצהולא בא רבינו להזכי  המפולש 

 . על העומדאפילו פרוץ מרובה מתיר אפילו בד' רוחות  שאינו יותר מי'צורת הפתח  – שכתבו

 

אם עשה צורת פתח, אפילו לפרצה יתירה מעשר, מותר. ואפילו לא    –  והטור  כדעת הרא"שסתם  כתב בדעת    שו"עה

  נעץ אלא ארבע קונדיסין בארבע רוחות ועשה צורת פתח על גביהן, מותר. והני מילי בחצר ומבוי שיש בהם דיורין

כשכל הרוחות על ידי צורת  , אבל בבקעה לא מהני  . מ"ב ע"פ לבוש(ים הרבה כיון שיש בהם דיורים, ודרך להיות שם פתח   הם שהתירו ב)

אין צורת הפתח מועיל לפרצה יותר מעשר, אלא אם כן עומד מרובה   ולהרמב"ם.  )לאפוקי אם היה ההקף כתיקונו. מ"ב(  פתח

 . על הפרוץ

 מב"ם, כיון שכ"ד הסמ"ג סמ"ק ור"ח.  כתב שנכון לחוש לדעת הר )ס"ק נט( מ"ב

 

בפועל, כיוון שקשה מאוד להקיף את הישובים והערים ב’צורות פתח’ שאורכם עשר אמות   –שבת כט,ב    לפנה"

 .בלבד, נוהגים להקל ולעשות ‘צורות פתח’ בלא הגבלת אורך
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 ב. התנאים כדי שתחשב צורת הפתח. סעיף יא

 

 ( שלא תהיה מן הצד 1)

 

  - תנא: צורת הפתח שאמרו  ..  לא עשה ולא כלום.  -אמר רב חסדא: צורת הפתח שעשאה מן הצד    –  ,איא  עירובין

 קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן. 

 

פירשו ש'מן הצד' היינו שלא נתן העליון על שני הקנים העומדים    )עבה"ק ש"ב סי' ב, וחי' שם ד"ה נעץ(   רשב"או  רא"ש,  רש"י

 המזוזות.   אלא חיברו להם מן הצד, ופסולו לפי שאינו דומה לפתח שהמשקוף ניתן על ב'

דהוה   )כלומר הפתח לא באמצע הכותל אלא בצד, בפינה(  כתבו שמן הצד היינו שעשאן מצד של כותל  רמב"םוה  )ב:(  רי"ףה  אך

  וכתב המגיד בשם הרשב"א .  )אלא אנשים עושים פתח באמצע(  ליה פתחא בקרן זוית, ופתחא בקרן זוית לא עבדי אינשי 

לענין דינא משמע דאף  מב"ם לא פירשו מן הצד כפירש"י מכל מקום  שאין דבריהם מחוורים, ואע"פ שהרי"ף והר

דלישנא דקנה על גביהן משמע ודאי על גביהן ולא ,  לדידהו אם חיבר הקנה העליון לשני הקנים מצדיהן לא מהני

 מצדיהן. 

 

ו לא' מהן  מהו צורת פתח, קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן... ואם חיבר הקנה העליון לשני הקנים, א  –  שו"ע

 מן הצד, לא מהני.  

 

ובלבד שישלוף את הקנה    מ"ב בשם מג"אכתב   כשר,  זה  הרי  נוסף במקום הראוי  קנה  נתן  מפני  שאם  ה'פסול' 

 שאפילו אחד גבוה מחברו הרבה והקנה העליון מונח בשיפוע, ומשמע שאף בשיפוע גדול מותר.     כתב המ"בו  הרואים. 

 

ד, אם עשאו בגובה הקנה בשווה עם הקנה ממש שאין הקנה העומד בולט מיקל אפילו עשאו מן הצ  )סק"ד(   ט"זה

 למעלה מן החבל.  

 שכל האחרונים חולקים עליו וסוברים דבעינן שיהא החבל ע"ג הקנים ממש.   )ס"ק סד(  המ"ב כתב אך

 

הקנים ו , שנחקק קצת בקנים כעין שעושים האומנים,  תחוב בין קנה לקנהשאם הקנה שלמעלה    )שם(   עוד כתב המ"ב

דפין  אבל אם אין הקנים עו,  53ומצדד בזה להחמיר   פרי מגדיםע"ג הקנה שמונח ביניהם, מסתפק ה  עודפים למעלה

אלא שחקק רק מעט באמצעיתן להניח החבל בתוכו שיהא מונח בטוב ולא ישתלשל למטה שפיר דמי דמיקרי   למעלה

דהא מונח מלמעלה נגד הקנה. והביא עוד   ימדפיר  בראש הקנה וקושר בו החבל ש  וכן אם נועץ מסמרזה על גבו.  

 שאם כרך החוט סביב הקנה מן הצד עד שבכריכתו העלהו על ראשי הקנים ג"כ כשר.  תפארת ישראלבשם ה

 

 הקנים צריכים להיות בגובה י' טפחים( 2)

 

  .וכ"פ שו"ע שגובה הקנים צריך להיות עשרה. )טז, יט( "םכתב הרמב

 

 נים כנגד הקורה ( הקנים צריכים להיות מכוו3)

 

 
לדעת הרבה פוסקים ניתן להעביר בתוכו את החוט, ואינו נחשב כמונח מהצד, הואיל ועומד על כל העמוד שתחתיו.   –פנה"ל שבת כט,ג  53

 .ורך אפשר לסמוך על המקיליםובשעת הצ. וחזו”א ז, ט  ואף שהעמוד נמשך מעליו, אין זה מפריע. וכ”כ ערוה”ש שסב, לב;
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שאפילו אינם רחוקים במשך ג' משמע דלא   וכתב הב"ישהקנים צריכים להיות מכוונים כנגד הקורה.    כתב הרא"ש

 חשיבי מכוונין משום דפתחא כהאי גוונא לא עבדי אינשי.

 

 מג"א שם  מ"ב בוכתב  ויהיו מכוונים כנגד קנה העליון.    54' טפחיםובלבד שיהא גובה הקנים שמכאן ומכאן י  –  שו"ע

מכוונים ממש ולא מרוחק ממנו אפילו כלשהוא ואפילו אם קנה אחד לא היה מכון כנגדו אלא רחוק כל שהוא  שיהיו  

 פסול. 

 

 היכר ציר הקנים צריכים להיות חזקים כדי לקבל דלת, ונחלקו אם צריך ( 4)

 

ואפילו דלת   להעמיד בה דלת,כדי    )חזקה(  צריכה שתהא בריאה  -אמר רב חסדא: צורת הפתח שאמרו    –  עירובין יא,ב

 של קשין. אמר ריש לקיש משום רבי ינאי; צורת הפתח צריכה היכר ציר. מאי היכר ציר? אמר רב אויא: אבקתא. 

 חור שהדלת סובב בו, ואע"פ שאינה צריכה דלת מיהו חזיא לדלת בעינן.  'אבקתא' פירש  רש"י

 

)סימן תה סוד"ה   הריב"שא הזכיר היכר ציר כלל. גם  ל  רמב"םוכ"מ מה  .מימרא דריש לקישאת  לא הזכיר    הרי"ף

כתב שדי ללחיים להיות בריאות כדי לקבל דלת של קשין, אע"ג דליכא היכר ציר, שראוי לסמוך בזה על    תשובה(

 הרמב"ם והרי"ף. 

קיים  וללמה השמיטה, ודחק לפרש הסוגיא    הרי"ף  תמה על   )תשו' מהדו' מק"נ סי' רצה(  ר"משה  )סימן יד(  רא"שוכתב ה

 סמ"ג   וכ"נ דעת הרא"ש,דברי הרי"ף שא"צ היכר ציר. ומכל מקום כתב דאין הלשון משמע כן אלא דבעי היכר ציר,  

 . )סי' רפב עמ' שיב( סמ"קו )הל' עירובין רמה:(

 

   .חזקים לקבל דלת כל שהוא, אפילו של קש או של קנים הקנים שבצדדיםוצריך שיהיו   – שו"ע

 

וכ"כ בכל שהוא כמו שאמרו בירושלמי אפילו קנה מכאן וקנה מכאן וגמי על גביהן.  הקנה שלמעלה סגי    –  ריב"ש

 . הובאו בב"י, וכ"כ מ"בשאם אין לו קנים עושה בחבלים.  כתבו כלבו ורוקח. שו"ע

 

 ( עמידה ברוח מצויה 5)

 

 .וכ"כ מ"ב ,הובא בב"יי בקנה על גביהן ובלבד שלא יהא ניטל ברוח.  גבצורת הפתח ס  – מרדכי

 

דין הקנה שעל גבן קל מקנה שבצדדים, דאותן שבצדדים צריך ליזהר שלא  דמ"מ    –מ"ב בשם מחצית השקל    כתב

, אבל הקנה שעל גבן נהי דצריך ליזהר  ינידם הרוח, כיון דהם משום מחיצה ומחיצה שהרוח מנידה לא מיקרי מחיצה

ויש בשני הקנים העומדים מן הצד.    שלא ינטל ע"י הרוח אבל אי הרוח ינידו אין בכך כלום דעיקר המחיצה תלוי

 , ולדידהו בשעושין העירוב ע"י חבל צריך למתחו בחזקה כדי שלא ינידו הרוח. מאחרונים שמחמירין בזה

 
ס”מ. ויסוד החישוב שלו עפ”י דברי הרמב”ם בשיעור    80ס”מ ועשרה טפחים    8טפח לפי שיעור רבי חיים נאה הוא    –  1פנה"ל שבת כט,  54

.  , יוצא שהפריז בשיעוריםדרהם, וכיוון שהתברר שהדרהם שבזמן הרמב”ם היה קטן בנפחו ביותר מעשרה אחוזים מהדרהם של הטורקים
ס”מ. ויש עוד דעה של החזו”א שנשען על דברי הנודע ביהודה, לפיה טפח הוא    76ס”מ ועשרה טפחים    7.6ולפי השיעור העדכני, טפח הוא  

ך על  ס”מ. וההלכה כשיעור הרמב”ם שהסכימו לו רוב ככל הפוסקים וכפי החישוב העדכני. אלא שבמשך כשני דורות היו רגילים לסמו  9.6
, ויש שנוהגים להחמיר כשיעור חזו”א. ונראה לכתחילה לנהוג בגובה העירוב )בגדר או צורת הפתח( כשיעור חזו”א,  חישוב ר’ חיים נאה

שהואיל ולעיתים חוט העירוב שוקע, על ידי כך מתרחקים מהספק, ועוד שהעירוב נועד לרבים, ולכתחילה בדבר של רבים יש יותר מקום  
על עשרה טפחים שהם כמטר, אמנם מן הדין אפשר ללכת לפי השיעור העדכני. ולגבי פרצה    ת. ולכן בדרך כלל נכתובלחשוש לכל השיטו 

 מטר.   4.56 –של עשר אמות שפוסלת העירוב, יש להחמיר כשיעור העדכני 
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 ( לא צריך שהקורה תיגע בקנים6)

 

ע?  קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן. צריכין ליגע או אין צריכין ליג -תנא: צורת הפתח שאמרו  – עירובין יא,א

 : צריכין ליגע. ורב ששת אמר: אין צריכין ליגע. רב נחמן אמר

  

 )טז, יט(   הרמב"םוכ"פ  .  פסקו כרב נחמן דאמר אין צריכין ליגע משום דתניא כוותיה  )סימן יד(  רא"שוה  )ג.(  הרי"ף

יש  ים אלא אף על פי שאינו נוגע בשני הלחי  וכ"כ הרמב"ם, וכתב ונראה דאפילו יש ביניהם יותר מג' שרי,  מרדכיוה

 .  ביניהם כמה אמות הואיל וגובה הלחיים עשרה הרי זה צורת פתח

 

 אפי' אינו נוגע בהן אלא שיש ביניהם כמה אמות.   – שו"ע

 שאומרים גוד אסיק והקנים עולים עד החבל.   רע"א מ"ב בשם כתב בטעם ההיתר

 

 . סעיף יבשער העשוי ככיפהג. 

 

  , רבי מאיר מחייב במזוזה וחכמים פוטרין. ושוין שאם יש ברגליה עגול ככיפה( )שער שראשו  תנינא; כיפה –  ,בעירובין יא

 עשרה שהיא חייבת.  )בצידי הכיפה(

 כיפה, אם יש ברגליה, דהיינו קודם שהתחיל להתעגל, י' טפחים, מותרת משום צורת פתח. – ע"פ הרשב"א שו"ע
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 עירוב חצירות. סימן שסו 

 

 א  סעיףעיקר הדין.  .  1

 

 אסורים.  - מותרין, לא עירבו  -חצרות של רבים ומבואות שאינן מפולשין, עירבו  – שבת ו,א

 

דין תורה הוא שיהיו כולן מותרין חצר שיש בה שכנים הרבה כל אחד מהם בבית לעצמו    –  )הל' עירובין א(רמב"ם  

מותר לטלטל בכולה... זה בכל החצר ומבתים לחצר ומהחצר לבתים מפני שכל החצר רשות היחיד אחת ו  לטלטל

כל   רבואבל מדברי סופרים אסור לשכנים לטלטל ברשות היחיד שיש בה חלוקה בדיורין עד שיעהוא דין תורה.  

ומה הוא ..  השכנים כולן מערב שבת, אחד חצר ואחד מבוי ואחד המדינה, ודבר זה תקנת שלמה ובית דינו הוא.

אותו מערב שבת, כלומר שכולנו מעורבין ואוכל אחד לכולנו ואין  העירוב הזה, הוא שיתערבו במאכל אחד שמניחין  

קום זה שנשאר לכולנו כך יד כולנו שוה בכל מקום כל אחד ממנו חולק רשות מחבירו אלא כשם שיד כולנו שוה במ

ובמעשה הזה לא יבאו לטעות ולדמות שמותר להוציא ולהכניס שאחז כל אחד לעצמו והרי אנו כולנו רשות אחת,  

 .ת היחיד לרשות הרבים מרשו

 

פת מכל  דהיינו שגובים  חצר שהרבה בתים פתוחים לתוכו אסרו חכמים לטלטל מבתיהם לחצר עד שיערבו,    –  שו"ע

בית ובית ונותנים אותו בא' מבתי החצרות, שע"י כך אנו רואים כאילו כולם דרים באותו הבית וכאילו כל החצר 

 . מיוחד לאותו בית

, אפילו הם סמוכים ממש זה לזה ורק פתח ב נצרך גם כדי לטלטל מבית לבית בתוך החצרשהעירו  )סק"ב(  כתב המ"ב

 ואפילו מחצר לחצר נמי מותר דלא גזרו בזה רבנן.   ובחצר גופא מותר לטלטל בכולוביניהם. 

 

 הפטורים והחייבים בהנחת עירוב. סעיף ב .  2

 

 יושבי אוהלים, סוכות, מחנות והולכי דרכיםא.

 

יז,א ומלערב.    . משנה  –   עירובין  עירובי    .גמראארבעה דברים פטרו במחנה:..  ינאי: לא שנו אלא  אמרי דבי רבי 

 . חייבין -חצירות, אבל עירובי תחומין 

 

אבל שיירא ההולכת ממקום למקום דינה פטור מכל הדברים האלו,    דווקא מחנה היוצא להילחם  –  רבינו יונתן

 שכ"מ מהגמרא.  וכתב ב"י. כדין כל אדם

 

אין מטלטלין מאוהל לאוהל עד שיערבו כולם   שהקיפוהו מחיצהיושבי אוהלים או סוכות או מחנה    –  )א, ג(  רמב"ם

 –   וכתב מ"מ.  לפי שכולן מעורבים ואין אותם אוהלים קבועים להם  אבל שיירא שהקיפה מחיצה אין צריכין לערב 

לומר שהאהלים   בכאן הם  רבינו  ימידברי  באותו מקום  ועומד  לערב אבל אהלים    םשבמחנה הקבוע  הן  צריכין 

ועשו אהלים פטורים הם מלערב לפי שאינן קבועין. ומבואר    רא הולכת לדרכה ונחו שם מפני השבתשהשיישבשיירא  

עירוב.   צריכין  אין  שבשיירא  עירוב  צריכין  שבמחנה  אהלים  תני  בירושלמי  מלכים כן  מהלכות  ששי  ופרק 

וכן פטורין מלערב ערובי חצי י"ז( . והוא דין המשנה בסוף פ"ק  רות במחנה וכו'ומלחמותיהן כתב  )דף  דעירובין 

ואין סתירה בדברי רבינו לפי שדין המשנה הוא במחנה ששנינו ארבעה דברים פטורין במחנה ואחד מהם לערב.  
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וכשהן חונים ימים חונים להלחם ומפני כן הקלו להם אבל דין הירושלמי הוא באנשים החונין שלא   ההולך למלחמה 

 . ם. כך נ"ל לתרץ דברי רבינולהלח

יבוכ"כ בבאור הגר"א)  תבואבל המפרשים כ והביאו המ"ב ס"ק  שפוטרת במחנה   ,שהגרסא בתוספתא בהפך  (, 

וכתבו שמחנה נקרא כל שיש בו עשרה שנאמר עד למחנה גדול  ומחייבת בשיירא ונוסחת ספרי הירושלמי משובשת  

למלחמה. ומהמשנה ן שיירא ולא כתבו ודוקא מחנה יוצא  כמחנה אלהים וכמה הוא מחנה אלהים עשרה פחות מכ

 . ודברי רבינו נראיןובגמ' הביאו ברייתות מחנה יוצאת למלחמת הרשות וכו'  נראה ודאי דוקא יוצא למלחמה

 

או סוכות, או מחנה שהקיפוהו מחיצה, אין מטלטלין    )שוכני מדבריות וכד'. מ"ב(  יושבי אוהלים  –   ע"פ הרמב"ם  שו"ע

שהקיפוה מחיצה, אין צריכים לערב   )אורחת אנשים ההולכות דרך מדבר. מ"ב(  אבל שייראל עד שיערבו כולם;  מאהל לאה

   לפי שכולם מעורבים ואין אותם אוהלים קבועים להם.

רק דרך ארעי בשעה שעומדים לפוש מעמידים דכיון שאין אותם אוהלים קבועים להם לדירה    פירוש  –  וביאר מ"ב

 ילוק דירות וכמו שכולם מעורבים בבית אחד דמי. אוהלים לא מיקרי ח

 

 היכא שפטורים מלערב ויש שם גוים צריך עיון אם הם אוסרים עליהם.  – שבלי הלקט

 55וסר. ולי נראה דאין זה צריך לפנים, כיון שאין הישראלים צריכין לערב פשיטא דאין הגוי א – ב"י

 

 בתים שבספינה ב. 

 

בתים שבספינה צריכים עירוב אף על פי שיש לספינה מחיצות, ואם אין לספינה    –  ()סי' קיא מא:  שבלי הלקטע"פ    "ארמ

כיון דהוי )  אסור לטלטל בספינה רק בארבע אמות  )עשרה טפחים, ומודדים מקרקעיתה אע"פ שיש איזה טפחים במים. מ"ב(  מחיצות

 . . מ"ב בשם מג"א(כרמלית אבל מותר לטלטל מן הים לתוכה דמכרמלית לכרמלית שרי 

וכו' שצריכין עירובי חצרות שאף כאן הבתים קבועים להם  והטעם דלא גרע מיושבי אוהלים  –  מ"ב 'צריכין עירוב'

אם אין בספינה  דדוקא כשיש בה איזה בתים השייכים לישראלים אבל    "א וא"רגועיין במלכל משך נסיעתם על הים  

 . ותר להוציא מן הבית לספינהרק בית אחד ושארי אנשים שוכנים בספינה עצמה א"צ עירוב כלל ומ 

 

 . סעיף ג העירוב  את בו בית שמניחיםהדיני  .  3

 

 עיקר הדין א. 

 

אף על פי    -  )דברי שמואל הם(  אינו צריך ליתן את הפת... התם  -אמר שמואל: בית שמניחין בו עירוב    –  עירובין מט,א

נידונים כאילו הם דרים  )לפי שטעם הנחת הפת הוא כדי שיהיו    י דכולהו הכא דייר  - , מאי טעמא  )אפילו אם אין לו פת בביתו כלל(  שאין פת

רבה    ...)שע"י נתינת הפת בעל הבית מקנה חלק מביתו(  : עירוב משום קניןאמר שמואל.  בבית שהניחו בו את פיתם ולכן בעל הבית לא צריך(

פיתו ומבטל  ך האדם לדור במקום שבו הוא מניח את  )שע"י נתינת הפת נידונים כאילו הם דרים באותו בית, לפי שדר  : עירוב משום דירהאמר

 . . מאי בינייהו? איכא בינייהו כלי, ופחות משוה פרוטה, וקטןדירתו לדירה זו(

 

 כרבה. )סימן יג( רא"שוה )א, טז( רמב"םהפסקו 

 

 
של השב"ל, שהרי    זה וממילא יש מקום לספקוי"ל כיון שמעיקר הדין אוסרים זע"ז הקלו חז"ל דנתנו להם כאילו עירבו ולא יותר מ  –הגהות והערות    55

 גם בעירבו צריך לשכור מהנכרי. עיי"ש.
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אלא  לעירוב  ת פת  )כלומר לדעה זו לא חייבים לת  כדרך שאר קנין   )'כלי'(  יכולין לקנות בסודר  למאן דאמר משום קנין   רש"יפ

ואין יכולין לקנות בפת שאין בו שוה פרוטה, ואין יכול לעשות קטן שליח לערב   ,יכולים לתת כלי וע"י כך לקנות חלק בדירה(

ומערבין באוכל    , לא מהני קנין סודר  ולמאן דאמר משום דירהעליו עירובי חצירות דלאו בר מיקני ואקנויי הוא.  

 דפת משוי להו חדא דירה וקטן לאו מידי עביד.  ,עירובאין בו שוה פרוטה וקטן גובה ש

דבבית    )בגליון שם( ר"ח  , אלא נראה לר"ת כפירוש הכתבו שאין נראה להם פירוש רש"י על קטן  )מט: ד"ה וקטן(  תוספותה

בביתו של קטן דלאו בר אקנויי רשותא  , כלומר דלמאן דאמר משום קנין אין מניחין את העירוב  של קטן מיירי הכא

 . )א, טז( מגידא, ומאן דאמר משום דירה מניחין את העירוב בביתו של קטן, וכ"נ מדברי ההו

 

)מעין חצר מקורה   אכסדרה  )בית קטן שלפני שער החצר שהשומר יושב שם(   הנותן את עירובו בבית שער  משנה.  –   עירובין פה,ב

אמר רב יהודה בריה   . גמרא  אינו עירוב. - ים שבקומה( רוכה העומדת בחצר ובה פתחים לכל הדיור)קומה אומרפסת  שלפני פתח הבית(

 חוץ מבית שער דיחיד הנותן את עירובו אינו עירוב,    - דרב שמואל בר שילת: כל מקום שאמרו הדר שם אינו אוסר  

   .רש"י( .דחצר של יחיד, ומתניתין בבית שער דחצר דרבים עסקינן)

 

שהייתה לרמב"ם גי' אחרת    והסביר המגידאת העירוב,  אין נותנים    בבית שער של יחידכתב שגם    הרמב"םאך  

 בגמ'. 

 

הבית שמניחים בו העירוב א"צ ליתן פת. ואין צריך שיהיה בעירוב שוה פרוטה. ואין מניחים אותו בחצר,    –  שו"ע

לכל בני שעשויים כעין בתים מ"מ הואיל והן דריסת הרגל  אע"ג  )אלא בבית שראוי לדירה, לאפוקי בית שער, אכסדרה ומרפסת  

. ואפילו קטן יכול לגבות העירוב  כר"ח שהביאו תוס'(מותר אם ראוי לדירה.  ). ואפילו הוא של קטן  (. מ"בהחצר לא חשיבי בית דירה 

 . )כרש"י(ולקבצו 

 ומ"מ ע"י גוי אסור לקבצו לכתחילה דחשוד לגנוב ולהחליף טוב ברע.  – מ"ב

 

 גודל הביתב.

 

 .)סוכה ג.( אמות וצריך שיהא בו ד' אמות על ד' – שו"ע

יש דיעות בין הפוסקים אי מקרי    'אם הוא רחב יותר מד' אלא שהוא קצר בארכו ויש בו לרבע ד' על ד  –  כתב מ"ב

 .דירה לפיכך מן הנכון להניח לכתחלה בבית אחר יותר גדול

 

 שלא לשנות את מקום העירוב . ג

 

, מפני דרכי שלום. מאי טעמא? אילימא משום  בו את העירוב()שהיו רגילים שנים רבות להניח    מערבין בבית ישן  –  ,בגיטין ס

והא ההוא  )של בעל הבית(  כבוד בי רבה,    )שופר שהיו תוקעים בו בערב שבת(  שיפורא,  ולבסוף  יהודה,  רב  בי  דהוה מעיקרא 

 . )יתבאר לקמן( ולבסוף בי רב יוסף, ולבסוף בי אביי, ולבסוף בי רבא! אלא משום חשדא

 

 :בגמ' שהוא מפני חשדבטעם האיסור מובא 

שהואיל והורגלו שהעירוב בתוך אותו הבית אם ישנו את מקומו, הנכנסין לאותו הבית לא יראו שם העירוב    פרש"י

 .  ויחשדו לבני החצר שמטלטלין בלי עירוב

  ומתוך כך יבוא לידי  שיחשדו לבעה"ב זה שגונב פת מן העירוב ולכך הוציאו אותו ממנו לבית אחרפירשו  תוספותב

 מחלוקת עמהם.  
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)המג"א    , שהרי אינם צריכים לתת פתמפני שיש לבני הבית הנאה מכך שהעירוב בביתםה"מ כתב שהוא  בפירמב"ם  ה

 . הקשה, שהרי בגמ' לא הובא טעם זה. וכתב המחצה"ש שהייתה לרמב"ם גי' אחרת בגמ'( 

אך לפירוש  לשנות מקום העירוב,    שלא  בית לאחר את המכר  בודאי יש להחמיר אפילו    שלפרש"י  )ס"ק כז(  מ"ב  וכתב

 אפשר לומר דעל הלוקח לא יבוא לידי חשד ע"י הוצאת העירוב מביתו אחרי שמעולם לא היה העירוב בידו.  התוס'

 

   ואם רגילים ליתנו תמיד בבית ידוע אין להם לשנותו וליתנו בבית אחר, מפני דרכי שלום. – שו"ע

אפילו    . ואין לשנותאם לא דיש להם טעמא רבא דאז מותרין לשנותובר,  אפילו יש להם קצת טעם בד  –  וכתב מ"ב

אם בתחלת הנתינה ואפילו השני נותן מעות לבני החצר להניח בביתו ואפילו הוא ת"ח והראשון ע"ה.    ,מת הבעה"ב

 . ויש מאחרונים שמפקפקין בזה מותר לשנות  התנו לשנות

רוצה   )את העירוב(  ין מחויבין להוציא משם, ומיהו אם הנותןא  בבית אחראם עברו ונתנו  ובכל גונא    –  עוד כתב מ"ב

 לחזור ולתנו במקום שהיה רגיל מתחלה הרשות בידו, מ"מ צ"ע למעשה. 

 

)כלומר שנותנים מעות לבעל הבית   בעירוב שדרכו להניח אותו בבית בחנם אבל דבר שצריכין ליתן מעות לזה  כל זה  –  מ"ב

דכהאי גונא ליכא חשדא, דיאמרו  )  נותו ליתן לאחר ואפילו אם להשני צריך ליתן ג"כ מעותיכולין לש  שמניחים אצלו את העירוב(

 .(שעד עתה היו רוצים להנות לבעל הבית זה ועתה רוצים להנות לעוד איש אחר. שעה"צ

 

 העירוב בבית הכנסתאת המנהג להניח ד. 

 

ים. ונראה לי הטעם, דעירובין שלנו יש להם  המנהג בזמן הזה להניח העירוב בבית הכנסת. וכן נהגו הקדמונ   –  רמ"א

 דין שיתוף ואין צריך להניח בבית דירה.

הסביר שאע"פ שבית הכנסת אינו ראוי לדירה מפני קדושתו, שהרי הדירה הוא מקום האכילה ואסור    )ס"ק כט(  מ"בה

שיתופי מבואות,    לאכול בביהכ"נ אם לא הלומדים שם, מ"מ יש לקיים המנהג משום שעירובין שלנו יש להם דין

הניחו כלל בבית דירה רק דהיינו שכל החצרות והבתים שבמבוי משתתפין יחד בעירוב זה ושיתופי מבואות א"צ ל

 שיהא במקום המשתמר בלבד. 

ולפ"ז שאין בהכ"נ נחשב לבית דירה חשבינן ליה רק כחצר השותפין ומותר לטלטל ממנה לחצר    –   עוד כתב מ"ב

 . ל החצרות רשות אחתדכ צרותחירוב אחרת בלי ע

 

 צריך שהעירוב יהיה מעורב כשמו. סעיפים ד,ה .  4

 

 . סעיף דאחדנתינת העירוב בכלי  א. 

 

)מפני   אינו עירוב  )אם הניחו את העירוב בשני כלים שונים(  אמר רב יהודה אמר שמואל: החולק את עירובו  –  ,אעירובין מט

התם אלא דמליין   )שהחולק את עירובו עירובו עירוב(  ד כאן לא קאמרי בית הלל ... עשעירוב שמו וצריך שכל העירוב יהיה מעורב יחד(

 .לא -ואייתר, אבל היכא דפלגיה מיפלג  )ולא היה בו מקום( למנא

 

שאם היה הכלי יכול להחזיק את כל הכמות, ולא רצה לערבם כדי שלא יתחלף ככרו עם ככר    יהונתן  רבנוכתב  

ית אחד אינו  כיון שהם מקפדים בזה אף על פי שכולם מונחים בב   ,אחד ככרוובשעת החילוק יקח כל אחד ו  , חבירו

שלא רק אם יש איזו סיבה לחלוקה אינו מועיל, אלא בכל מקרה שחילקו את העירוב לשני כלים,  כתב    ב"יעירוב. וה
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אפילו כשנתמלא   )א, יח(  מגיד. וכתב הכשיש אפשרות להניחו בכלי אחד, הרי זה אינו עירוב דלא פלוג רבנן במילתייהו

 . )עבה"ק ש"ד סי' ה( וכ"כ הרשב"א, הכלים בבית אחדהכלי והותיר לא התירו אלא כששני 

 

 56צריך ליתן כל העירוב בכלי א', ואם חלקו ונתנו בשני כלים אינו עירוב אלא אם נתמלא הא', ואז מותר;  –  שו"ע

 והוא שיהיו שני הכלים בבית א'.

ם מופלגים ומחולקים זה שיהיו מעורבים יחד ואם מניחו בשני כלים נראה שהשהרי עירוב שמו    –  'לי אחד'כ  מ"ב

אם אחד מזכה בעד כולם יכול ליתנו בשני כלים אכן אבל    ,דדוקא אם כ"א נותן חלק בעירוב  ונראה לכאורהמזה.  

 . מדלא הזכירו הפוסקים ד"ז משמע דס"ל דלא פלוג רבנן במלתייהו וצ"ע

אם ידע מתחלה שהכלי לא יכיל בתוכו את כל יה החילוק לשני כלים ברצונו אכן ר"ל שבזה לא ה –' נתמלא האחד'

העירוב והיה לו כלי אחר גדול מכלי זה שתוכל להכיל כל העירוב יש מאחרונים שמחמירין דהוי כחולק לכתחלה 

 . את העירוב לשנים

וע"כ העירוב שמניחין בביהכ"נ   כ יש ליזהר בזהואפילו אם אחד מזכה בהעירוב משלו בשביל כולם ג"  –'בבית אחד'  

 . בעד כל העיר יש ליזהר שלא להניחו רק בבית הכנסת אחת ויבחרו לזה הביהכ"נ היותר גדולה שבעיר

 

 . סעיף ה איסור הקפדה בעירובב. 

 

ן  אי  -  י החבורה()מקפיד על הפת שנתן שלא יאכלנו אחד מבנ  : המקפיד על עירובואמר שמואלאמר רב יהודה    –  עירובין מט,א

: עירובו עירוב, אלא שנקרא  רבי חנינא אמר.  )שיהיו כולם שותפים ומעורבים בפת זו(  עירוב שמו   -עירובו עירוב. מה שמו  

 .  )שהיו ידועים בקמצנותם( מאנשי ורדינא

לא    ורבה(  אביי תינו  ו)כמו רב  : מבואה דאית ביה תרי גברי רברבי כרבנןלאבייאמר ליה רבה בר רב חנן    – עירובין סח,א  

)אין דרכו של רבה   ? אמר ליה: מאי נעביד? מר לאו אורחיה)איך יתכן שלא עירבו ולא שיתפו(  ליהוי ביה לא עירוב ולא שיתוף

)ושאר בני המבוי    , אינהו לא משגחי)טרוד בלימוד(  , אנא טרידנא בגירסאישהוא ראש הישיבה לפי כבודו ללכת בין דיירי החצר ולאסוף פת(

כיון דאי בעו לה    -  )שאם אקנה להם מהפת שלי שבזה אין ביטול תורה(  אי אקני להו פיתא בסלאו.  עשות עירוב(ן בהם תבונה לטרוח לאי

)אם היו מבקשים ממני לקבל מהפת כל שבת לא היה באפשרותי לתת להם, שאין ידי משגת כ"כ נמצא שאין    מינאי, ולא אפשר ליתבה נהלייהו

 . בטל השתוף - יתוף, דתניא: אחד מבני מבוי שביקש יין ושמן ולא נתנו לו, בטיל ש - להם בקנין גמור(כוונתי להקנות 

 

 כשמואל.  )סימן יב( רא"שוה )ה, ב( רמב"םופסקו ה

 

  . סי' רפב עמ' שז(   סמ"קהל' עירובין רמג ע"ג.    סמ"גסח. ד"ה כיון.    תוספותפ"ה אות א.    הגהותשם,    רא"שסי' תקב.    מרדכי)כתבו הראשונים  

 .  צריך ליזהר שלא לערב בדבר שתיקן לצורך השבתדה בעירוב, שמחמת איסור ההקפ

 

גילה  ולא נתן לו בטל השיתוף שהרי    שביקש מחבירו יין ושמן קודם השבתאחד מבני המבוי    – כתב    )ה, ב(הרמב"ם  

משמע מלשונו שאם השכנים מקפידים בחול    –   וכתב ב"י.  מקפידים זה על זהדעתו שאינן כולם כשותפים שאין  

ואפשר לומר דדוקא כשביקש יין ושמן משל שיתוף אחד לחבירו משלו אין שיתופן שיתוף וזה דבר תימה    שלא לתת

ומה שכתב שביקש  ומה שלא פירש דבשל שיתוף קאמר לשון הברייתא העתיק כמות שהיא כמנהגו.    הוא דקאמר

 
אמר רב:    גמרא.צריכין לערב.    -אינן צריכין לערב. לזה ביין ולזה בשמן    -בעל הבית שהיה שותף לשכניו, לזה ביין ולזה ביין  משנה.    –  עירובין עא,א   56

שפיר. אלא אי אמרת    -ב. אי אמרת בשלמא רישא בכלי אחד וסיפא בשני כלים  צריכין לער  -ולזה בשמן  ובכלי אחד. אמר רבא: דיקא נמי, דקתני לזה ביין  
 אין ראוי לערב. -ראוי לערב, יין ושמן   -אמר ליה אביי: יין ויין   -רישא בשני כלים וסיפא בשני כלים, מה לי יין ויין מה לי יין ושמן? 

לא, ואף על גב דאמרי בית הלל בפרק מי שהוציאוהו /עירובין/ )מט, א(:    - ותן בכלי אחד, אבל בשני כלים  שכולן היה שותפ – 'אמר רב ובכלי אחד'    רש"י
שני כלים  אין, ב -התם הוא דמעיקרא לשם עירוב גבו ומליוה למנא ואייתר, אבל הכא, דלאו לשם שיתוף הוה, בכלי אחד כשר,  -עירוב הנתון בשני כלים 

ואפילו אם כלי אחד מלא לא מועיל כיוון  שיתוף מבואות לא צריכים להשתתף שוב, אך בתנאי שהשיתוף הוא בכלי אחד,    . =< היו שותפים שלא לשםלא  -
 . שלא היו שותפים לשם שיתוף
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שאחר שנכנס השבת אי  נראה לי דהיינו לומר שאם קודם שבת הוה אפשר למיתבה ניהליה אף על פי    קודם השבת

 . אפשר למיתב ניהליה הוי עירוב מאחר שבשעת קניית העירוב הוי אפשר למיתבה ניהליה

וחברו ביקש ממנו קודם    שאחד מזכה לכולםדווקא באופן    הוא  )של המקפיד על עירובו(  כתב שדין זה  , הראב"דךמאיד

לזכות לזה, אבל אם כל אחד נתן חלקו אין  השבת ולא נתן לו, שאז אנו אומרים שכשזיכה את העירוב לא התכוון  

 השיתוף בטל. 

 

אם יאכלנו חבירו, ואם מקפיד אינו עירוב; לכך צריך   עירובושום אחד מהם על  צריך שלא יקפיד    –)כרמב"ם(    שו"ע

 ליזהר שלא לערב בדבר שתיקן לצורך השבת. 

אם פועל בעצמו בפירוש שאם ירצה  ואמנם  שהרי אם יבקש חבירו ממנו לא יתן לו.    –  'שתיקן לצורך השבת '  מ"ב

 .ר לערב בואחד מבני העיר ששייכים להעירוב לאכול ממנו שלא יקפיד עליו מסתברא דמות

 

 במה מערבים .  5

 

 . סעיפים ו,זעירוב בפרוסהא. 

 

  רבי יהושע אומר .  דברי רבי אליעזרבכל מערבין ומשתתפין, חוץ מן המים ומן המלח,    משנה.   –  ,אפא  -  ,בעירובין פ

. ככר  אין מערבין בה  -  )שנחתך ממנו מעט(  הוא עירוב, אפילו מאפה סאה והוא פרוסה  )שלם(ככר  :  חולק לגבי עירוב חצירות()

אמר רבי יוסי בן שאול אמר רבי:   -ופרוסה מאי טעמא לא?    .גמרא.  מערבין בו  -והוא שלם    )בגודל מטבע קטן(  כאיסר

יבו  משום איבה ואחד שלימה  פרוסה  יתן  לידי מחלוקת()שאם אחד  דרבא לרב אשי:    .או  ליה רב אחא בריה  כולן אמר  עירבו 

מערבין   -...  ניטלה הימנה כדי חלתהאמר רבי יוחנן בן שאול:    .א יחזור דבר לקלקולואמר ליה: שמ  -בפרוסות מהו?  

נה שיעור חלה שצריך )מערבים בפת שניטל ממ  בחלת נחתום  -לא קשיא; הא    -אין מערבין לו בה!   - . והתניא: כדי חלתה  לו בה

. והא  מערבין לו בה  -תפרה בקיסם  שנפרסה ו()פת  אמר רב חסדא:  .  .בחלת בעל הבית.  -; הא  ( 48מ  1להפריש נחתום  

 .דלא ידיע תיפרה -תיפרה, הא  )שניכר( דידיע  -לא קשיא; הא   -תניא: אין מערבין לו בה! 

 

 דווקא אם טבולה לחלה או כל פת: לגבי פת שניטל ממנה שיעור חלת נחתום, האם נחלקו הראשונים 

, דהוה  דאי לא בעיא תיקון איכא איבה, ומיהו לשון 'כדי' קשה  לחלהדדוקא בטבולה  דנראה לר"י   )ד"ה כדי( תוספות

ואומר ר"י דנקט כדי לאשמועינן דאפילו ניטל לשם חלה ולא לצורך עצמה, אם הפריש יותר  ,  ליה למימר חלתה

 . מכדי צורך איכא איבה

טל לשם חלה לניטל שלא  דכיון דטעמא משום איבה אין חילוק בין ניכתב ולפי הסברא נראה לי    )סי' יב(  שרא"אך ה

אלא בכדי שיעור חלה הם תולים דלשם חלה    לשם חלה דמה יודעים שכניו אם ניטל לשם חלה או שלא לשם חלה

 ניטל וליכא איבה. 

 

ה הרבה, אבל בשלימה, אפי' קטנה מאד מערבין, ובלבד  אין מערבין בפרוסה, אפי' היא גדול  –)כדעת הרא"ש(    שו"ע

. ומיהו אם נוטל ממנו כדי חלת נחתום, שהוא א' ממ"ח,  ( ,ג)המבואר בסימן שסח   שיהא בהם כל כך שיהא בהם כשיעור

. ואם נפרסה וחיברה בקיסם, שהכניס הקצה הא' בתוך הפת והקצה השני אפילו לא היתה טבולה לחלהמערבין בה  

 , אם אינו ניכר שנפרסה, מערבין בה.  בתוך הפרוסה

 . דמסתפק לומר דאפשר דאפילו בדיעבד לא מהני העירוב כשעשאו בפרוסה  עיין בפמ"ג – ' פרוסה' מ"ב
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 * המנהג לאסוף מדיירי החצר קמח ולעשות ממנו פת לערוב

 

וונה שהם סוברים שגם בזה )הכ  ויש שפירשו הא דאין מערבין רק בפת שלם היינו שכל העירוב ביחד יהיה פת שלם  –  רמ"א

)וה"ה כשנותנים מעות    ; ולכן נהגו לקבץ מכל בית ובית מעט קמחמועיל לעירוב, אך גם הם מודים שכל אחד יכול לתת פת שלם. מ"ב(

, ועושין  "ב(בתים גם כן אין קפידא בדבר כדמסים לבסוף דכל אחד נותן קמחו לערוב בשביל כולם. מלקנות בהם קמח, ואפילו לא נתנו איזה בעלי  

. וכן המנהג פשוט בכל מדינות אלו. וצריך ליזהר  )המגיד והגהות הראב"ד פ"א מהל' עירובין(  חלה אחת שלימה ומערבין בה

)ואז יוצא לכאורה שיש חלק שלא    נעשה מכולו חלהשיהא בחלה השיעור המפורש לקמן. ואף על פי שנשתייר מן הקמח ולא  

 לא גרע מאילו אחד מזכה לכולם ואדעתא דהכי נתנו קמחם מתחלה, כן נראה לי. , אפ"ה הוי עירוב דשותפים בעירוב(

 

 האם צריך לזכות בפת לכולם:  נחלקו

לכתחילה לזכות, בפרט אם  שאין השמש צריך לזכות לכולם, אך טוב  דמשמע מדברי הרמ"א    )ס"ק יג(   המג"אכתב  

 .  עשאו מקמח שלו

 .  ו ע"י עצמו בפירוש אינו עירובשאם לא זיכה להם השמש ע"י אחר א כתב  הלבושאך 

, ואם חשכה ליל יום שנוהגים שהשמש נותן העירוב לרב בערב פסח שיזכה בו בשביל כל הקהל  )ס"ק מה(  מ"בכתב ה

טוב ראשון ולא זיכה אין לזכות אלא על תנאי דהיינו שיאמר אם היום חול אני מזכהו לכל העיר ואם קודש אין  

יום טוב שני. וכ"ז אם היו"ט היה סמוך לשבת דאם יש ימי חול בינתיים ימתין   בדברי כלום וכן יאמר למחר בליל

שחשכה סומכין על הפוסקים הנ"ל דס"ל דמותר לטלטל אף בלי   ואם שכח גם בע"ש מלזכות עד מלזכות עד ע"ש  

 . זיכוי כיון שכבר נגבה בשביל כולם

 

 עירוב ע"י אחד בפרוסה * 

 

שאם אחד מזכה לכולם יכול לערב ע"י פרוסה, וכתב הוא שטעמם משום דתו  )סי' תקכד( מרדכיוה )שם( רא"שכתבו ה

 ליכא איבה. 

 אם אחד מזכה לכולם יכול לערב בפרוסה.  – שו"ע וכ"כ

 

 . סעיף ח עירוב בפת אורז, עדשים ודוחןב. 

 

א לי : לדידי מיפרשאמר מר עוקבא.  מערבין בפת אורז ובפת דוחן:  אמר שמואלאמר רבי זירא    –  ,אעירובין פא

מערבין בפת :  אמר רב. אמר רב חייא בר אבין  אין מערבין  -מערבין, ובפת דוחן    -בפת אורז  מיניה דמר שמואל,  

 .עדשים

 

שדרך העולם לאפותו    –'בפת אורז ועדשים'    והסביר המ"במערבין בפת אורז ועדשים, אבל לא בפת דוחן.    –  שו"ע

 ולאכלו משא"כ בדוחן. 
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 יא  -ט . סעיפים םזיכוי העירוב בשביל כול. 6

 

 עיקר הדין. סעיף טא. 

 

? מניח את החבית, ואומר:  )אם רוצה אחד מבני המבוי לעשות שיתוף לכולם משלו(  כיצד משתתפין במבוי  .משנה  –  ,בעירובין עט

אמר   .גמרא.  (ית זו וזכו בה לשם כל בני מבוי. רש"יב)ואומר להם קבלו ח , ומזכה להם ע"י בנו ובתו הגדולים  הרי זו לכל בני מבוי

 .להגביה מן הקרקע טפח )הזוכה בה לבני המבוי(צריך  -רב יהודה: חבית של שיתופי מבואות  

 

צריך לזכות  אם הוא בקי בהלכה  שכשהוא מזכה,    )פא. ד"ה ופרוסה, שו"ת ח"ג סי' רסה(  בשם הרשב"א  )א, כ(כתב המגיד  

. שאם לא כן פעמים שיתוספו דיורים ויאסרו עליהם לכל בני החצר והמבוי ולכל מי שניתוסף מיום זה ואילך במבוי  

וכ"כ בתשובות המיוחסות לרמב"ן סימן רי"ב בשם התוס'(   כתב  והריטב"א נתוספו.  שעכשיו שמערבין בתחלת    בשם רבו  )עט: ד"ה 

לכל שבתות השנה אף על פי שניתוספו דיורין בעיר אין צריך להוסיף בשבילם שמתחלה מתכוונים לזכות לכל   השנה 

ומיהו אם ניתוספו דיורין לאחר שנתמעט העירוב .  , ואף על פי שאין מזכין להם בפירוש לב הציבור מתנה עליהןהבא

וב עד עכשיו ולדידהו הוי תחלת עירוב, ולכן  אפשר שצריך להוסיף מחמתן שהרי הן לא היו בתחלת העיר  מן השיעור

 צריך לשמרו תמיד שיהיה בו שיעור.  

 

 גביה טפח:צריך להומתי נחלקו מדוע 

דכל כמה דמנחא ברשותיה לא הויא זכייה, והכי תני    כשהוא מזכה אותה להן  –  'צריך להגביה מן הקרקע'  רש"י

לזכות, ואם משלו    - אם משלהן  'לה בתוספתא   זכיתי לכם  -אין צריך  ואומר  וכ"כ   .'השליח מגביה מן הקרקע, 

 .רשב"א וסמ"ג

צריך להגביה הכלי  ואם הניח הכלי בחצר  ...  גרת מכל אחד ואחדגובה אוכל כגרוכיצד משתתפין במבוי,    –  רמב"ם

ניכר שהטעם הוא משום היכרא שתהא   וכתב הריטב"א,  וכ"כ מ"מ בשם הגאונים.  מן הקרקע טפח כדי שיהיה 

 ניכרת בין החביות שהיא לשם עירוב. 

 

  וכשזוכה בו ,  אחר  ל ידיאם אחד מבני החצר רוצה ליתן פת בשביל כולם שפיר דמי, ובלבד שיזכנו להם ע  –  שו"ע

)שבזמננו  זכות לכל בני החצר או המבוי ולכל מי שיתוסף מיום זה ואילך; וי"א  צריך להגביהו מן הקרקע טפח, וצריך ל

שאע"פ שלא יזכה בפירוש למתוספים עליהם, לב ב"ד מתנה עליהם. ואם נתוספו    שנוהגים להניח ערוב על כל השנה. מ"ב(

 מן השיעור, צריך להוסיף מחמתן.  דיורין לאחר שנתמעט העירוב

"מ סי' קצ"ח ס"ד בהג"ה דהגבהה אינו קונה בפחות מג"ט הכא בעירוב  ולדעת האומרים בחאפילו    –'טפח'    מ"ב

דה"ה אם הניחו להעירוב על ידו התלויה באויר צריך שיגביה   כתב הט"זשהוא מדרבנן הקילו וסגי בהגבהה טפח.  

 . ידו טפח

 

 סעיף י.  ע"י מי יכול לזכותב. 

 

ובתו הגדולים, ועל ידי עבדו ושפחתו העברים, ועל ידי אשתו. אבל   ומזכה להן על ידי בנו.  משנה  –  עירובין עט,ב

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

הרי אלו שלו.   -תו הכנענים, מציאת אשתו  מציאת בנו ובתו הקטנים, מציאת עבדו ושפח  .משנה  –  בבא מציעא יב,א

)הגמרא   בתו הגדולים, מציאת עבדו ושפחתו העברים, מציאת אשתו שגירשה אף על פי שלא נתן כתובהמציאת בנו ו

מפרשת שלא מדובר כאן באשה מגורשת ממש שודאי מציאתה שלה אלא באשה שספק אם היא מגורשת, והמשנה מחדשת שאף שבעלה חייב במזונותיה  

  ששמואל. )מבואר שם בגמרא  גמראהרי אלו שלהן.    -  בה לפי שמגרשה(מ"מ מציאתה לעצמה, לפי שבמקרה זה לא חששו חכמים לאי
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, ששמואל הבין שהטעם שמציאת קטן היא של  קטן זה קטן ממש וגדול זה גדול ממשסובר שמה שאמרה המשנה  

 -: לא גדול  אמר רבי יוחנןמר רבי חייא בר אבא  א( ופליגא דרבי חייא בר אבא דשאין לקטן זכיהאביו הוא מפני  

)אף גדול שיש לו זכיה אם סמוך הוא על שולחן   זהו קטן  - גדול וסמוך על שלחן אביו  קטן ממש. אלא:    -גדול ממש, ולא קטן  

 . זהו גדול -קטן ואינו סמוך על שלחן אביו , אביו מציאתו לאביו משום איבה שהרי אביו מפרנסו. רש"י(

 

 :  אשונים האם דין עירוב שווה למציאהנחלקו הר

דאמר לא גדול גדול ממש ה"ה דגבי עירוב   ולר' יוחנן  כי היכי דפליגי הכא פליגי נמי גבי עירוב  מפרש ר"ת  –תוס'  

וצריך ליזהר שלא    ,וגדול סמוך על שולחן אביו אינו זוכה דקטן ואינו סמוך על שולחן אביו זוכה כאמה העבריהנמי  

לגבי שמואל כדאמר פרק מי שהוציאוהו )שם מז:(  דקי"ל כרבי יוחנן י בנו הגדול הסמוך לשולחנולזכות העירוב ע" 

ועבדו ושפחתו העברים אף על גב דסמוכין על שולחנו מציאתם לעצמם וכן זוכין בעירוב ולא הוי ידם כיד האדון  }

עבד ואמה שבשכר משא"כ    אחרדלא שייך איבה אלא בבנו שדרכו לזונו תמיד ואם לא יפרנסנו אביו לא יפרנסו  

ובתו אפילו נערה ואינה סמוכה על שולחן אביה מציאתה לאביה משום איבה דאי בעי מסר    {.57רחם הם אוכליםט

 .וכ"פ ר"ח ורא"ש. לה למנוול ומוכה שחין

מע  דמש  וכתב המגיד,  כצורתה  בעירובין  כתב את המשנה  אע"פ שלגבי מציאה פסק כר' יוחנן לגבי עירוב  הרמב"ם  אמנם

ו.(  הרי"ף . ונראה שכך דעת  עירוב גדול גדול ממש וקטן קטן ממשדסבירא ליה לענין    והרשב"א   )יח:(  בה"ג,  )ב"מ 

 . וכ"פ הב"י .)עבה"ק ש"ד סי' ד(

אבל בדיעבד   ,, ומיהו היינו לכתחלה)לזכות ע"י גדול שלא סמוך על שלחנו( שלכתחילה טוב לחוש לדעת שניהם כתב הסמ"ק

ומיהו נראה לאחר    וכתב הג' הסמ"קדול דכיון דמידי דרבנן הוא סומכין על דברי המיקל.  כל אחד מהם חשוב ג

   .שנשא אשה לא מהני סמיכות שולחן

 

כשמזכה להם ע"י אחר לא יזכה על ידי בנו ובתו הקטנים, אפילו אם אינם סמוכים על שלחנו, ולא ע"י עבדו   –  שו"ע

הגדולים, אפי' סמוכים על שלחנו, וע"י עבדו ושפחתו העברים, אפי'  ם; אבל מזכה הוא ע"י בנו ובתו  ושפחתו הכנעני

ואף על גב שאין קטן זוכה לאחרים בכל מקום הכא בעירוב שהוא מדרבנן בעלמא הקילו בעבדו ושפחתו ומ"מ לא רצו להקל אלא בעבדו )  הם קטנים

, וע"י אשתו אף על פי שהוא מעלה לה  (מב"ם שהובאו בב"יע"פ כלבו ור . מ"בידן ממש כידוושפחתו אבל לא בבניו הקטנים וכדלעיל משום ד

ואפילו    . מ"ב(דכשנותן לה אחר מתנה ע"מ שאין לבעלה רשות בה מהני הרי דיש לה יד לזכות לעצמה ה"ה דיכול לזכות על ידה לאחרים)  מזונות

רה שאוכלת שם אז אמרינן מיגו דמהני הזכיה וקא היכא דיש לה לעצמה בית בחצנקט האי לישנא לאפוקי ממ"ד בגמרא דד)  אין לה בית בחצר

בעירוב בשביל בתיהם לזכות לאחרים  נמי  מהני  ביתה  על    ויש אומרים.  . מ"ב(בעירוב בשביל  ובתו הסמוכים  בנו  ע"י  שאינו מזכה 

בגרה, ולא ע"י אשתו שמעלה  שלחנו, אפילו הם גדולים, ולא ע"י בתו, אפילו אינה סמוכה על שלחנו, כל זמן שלא  

ואפילו יש לה בית בחצר; אבל מזכה ע"י   )דאז מציאתה לבעלה. מ"ב(  זונות או שאמר לה צאי מעשה ידיך במזונותיךלה מ

בנו שאינו סמוך על שלחנו, אפילו הוא קטן, וע"י בתו שבגרה ואינה סמוכה על שלחנו, וע"י אשתו שאינו מעלה לה  

 . שניהם היכא דאפשרולכתחלה טוב לחוש לדברי בחצר. מזונות, אפילו אין לה בית 

ובדיעבד סומכין על דברי המיקל בערוב. וכן גדול שיש לו אשה, אף על פי שסמוך על שלחן אביו,    –  הוסיף  והרמ"א

, אלא )דזכין לאדם שלא בפניו. מ"ב(  מזכין על ידו. ואפילו לכתחלה. ואינו צריך להודיע לאותם שזיכה להם קודם השבת 

 . ()כלבו אם מודיעם בשבת מותר לטלטל

 
ל לזכות על ידן אע"פ שסמוכים  שה"ה אם יש לאדם מלמד או סופר שאוכל בשכרו או יתום אוכל על שולחנו בתורת צדקה יכו  וכתב הטור  57

 ו. על שולחנ
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 . סעיף יאש בני חבורה שהיו מסובין בע"ג. 

 

וקדש עליהן היום, פת שעל השלחן    )בסעודה בע"ש(  אמר רב יהודה אמר שמואל: בני חבורה שהיו מסובין  –  ,בערובין פה

במסובין בבית, כאן במסובין    -סומכין עליהן משום עירוב. ואמרי לה: משום שיתוף. אמר רבה: ולא פליגי; כאן  

 .בחצר

 

 .  בבני חבורה שקנו פת בשיתוף והיו מסובין ואוכלין ממנהנראה שהוא מפרשה    רמב"םשמדברי ה  )א, יט(  תב המגידוכ

וקדש עליהם היום, פת שעל   שזימנן אחד מהן לאכול אצלו משלוני חבורה  כתב ב  )עבה"ק ש"ד סי' ד(  רשב"אה  אבל

נן ויכולין לאכול מה שעל השולחן הרי זיכה להן שכל שזימ, השולחן אם היו מסובין בבית סומכין עליו משום עירוב

 . וזכות יש להן בו במה שעל השולחן  את הכל

 

ן לאכול וקדש עליהם היום, הפת שעל השלחן סומכין עליה משום עירוב; והוא  בני חבורה שהיו מסובי  –  שו"ע

 שמסובין בבית שהוא מקום הראוי להניח שם עירוב, אבל בחצר, לא. 

דאפילו אותו הפת לא היה גם    אף על גב שלא הניחו לכתחילה לשם עירוב  אחדשני דברים    אשמועינן בזה  –  מ"ב

 . ימנן לסעוד משלו ולא הקנה להן אותו פת בפירוששז  מתחלה של כולם כ"א של בעה"ב לבד

  ר או אפש  ו'וכנ"ל בסעיף    לכאורה בעינן שיהיה אז עדיין אצלם פת אחד שלם  –הפת שעל השולחן וכו'  '  עוד כתב מ"ב

אבל באמת יש לחלק    וכן משמע בתו"שכיון דלא הביאו פתם אלא בעה"ב זימנן לסעוד משלו דינו דומה להא דס"ז  

 . ביניהם וצ"ע

 

ין זה הוא זו  ד  –  וכתב מ"ב  .וה"ה אם יש להם פת בשותפות בא' מן הבתים סומכין עליו משום עירוב  –   הוסיף הרמ"א

זקת שהוא קיים אף על פי שאין יודעין בעצמן משום דמוקמינן  חכתב דקמ"ל דסומכין עליו ב  ובתו"ש  ,ואצ"ל זו

 .ליה אחזקתיה

 

 פרטים נוספים . 7

 

 . סעיף יב עירוב האפוטרופוס לקטןא. 

 

שיכול לערב אפילו משל הקטן שלא   )ס"ק עז(  וכתב המ"ב אפוטרופוס של קטן יכול לערב בעדו.    –)ע"פ המרדכי(    שו"ע

 ל לערב משל בעה"ב שלא מדעתו. מדעתו, מפני שהוא לו כבן בית שיכו

 

 . סעיף יגמצוה לערב חצרותב. 

 

ע"פ גמ' זו כתב הטור   .מבואה דאית ביה תרי גברי רברבי כרבנן לא ליהוי ביה לא עירוב ולא שיתוף?  –  עירובין סח,א

או  שהוא כדי שלא יבו  )ס"ק עט(  והטעים המ"במצוה לחזור אחר עירובי חצרות.    –  שו"עבסימן שצ"ה והעתיקו ה

 לטלטל באיסור. 
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 . סעיף ידברכת העירוב ג. 

 

 מברך על מצות ערוב.  – )ע"פ טור ורמב"ם( שו"ע

מברך ברכה אחת על שתיהן דהיינו    חצרות בזמן אחדמניח עירובי תבשילין וערובי  שאם    רעק"אבשם    המ"ב  כתב

על כתב שיאמר   )כלל קב סי"ח(  דםובחיי א. ואומר הנוסח בהדין עירובא על כל אחד ואחד כפי נוסחו.  מצות עירוביןעל  

 , ואומר בדין יהא שרא לן לאפויי וכו' ולטלטל מבית לחצר וכו'. מצות עירובי תבשילין ועירובי חצרות

 

 . סעיף טו מברך על העירובמתי ד. 

 

חרים,  )שמערב משלו ונותן לא  אימתי מברך, בשעה שמקבץ אותו מבני החצר, או בשעה שמזכה להם   –  )ע"פ טור ורמב"ם(  שו"ע

, ואומר: בהדין עירובא יהא שרא לן לאפוקי ולעיולי מן הבתים  שמברך ואז אומר לאחר להגביה כדי שיזכה בשביל אנשי העיר. מ"ב(

החצר לבתים, ומבית לבית לכל הבתים שבחצר. ואם גבו העירוב ולא ברכו עליו, אין הברכה מעכבת    לחצר, ומן

 . ' לא מעכב. מ"ב()וה"ה שהנוסח 'בדין עירובאל ומותרים לטלט 

דהמנהג    'מפני שכל המצוות מברך עליהם עובר לעשיתן, ולפי מה שכתב הרמ"א לעיל בסעיף ו  –'בשעה וכו'    מ"ב

 לקבץ קמח מבתי העיר, אין לברך בשעת קבוץ דהוי עובר דעובר כל זמן שלא נאפה הפת.

 

 דאז כבר נגמר המצוה.    ר הקיבוץדצריך לברך בשעה שמתחיל לקבץ ולא כשנגמכתבו  )סימן שצ"ה( הב"י והב"ח

משום דס"ל דאחר שנתקבץ  והטעם    ,דיוכל לכתחלה לברך אחר שכבר נגמר הקיבוץועוד הסכימו    )שם סק"ב(  הט"זאך  

 צריך לכתחלה לזכות לכל בני העיר, ומקרי עדיין עובר לעשייתן כשהוא קודם הזיכוי. 

עיקר קניית עירוב חל בעת כניסת השבת ומקרי בכל  ד  אפילו כבר זיכה ג"כ יוכל לברך  מג"אכתב ה  ומ"מ בדיעבד

 גווני עובר לעשייתן ובפרט אם לא הונח העירוב עדיין במקומו בודאי שייך לברך דלא נגמר עדיין המצוה.

  

"ומחצר לחצר    )בנוסח(ו  הוסיף ע"פ המנהג שעושין עירובי חצרות ושיתופי מבואות יחד שצריך להוסיף ב  )ס"ק פג(  מ"בה

מבתים וחצרות למבוי וממבוי לכל הבתים והחצרות שבעיר הזו לנו ולכל הדרים בעיר הזאת ולכל מי  ו  ומגג לגג

 שיתוסף בה". ואם מערב לכל שבתות השנה יסיים לכל שבתות השנה ולכל ימים טובים.

 

 ה. לא מערבים בשבת 

 

כי  ,  סמיך עליהוסלא  שמצא בתשובת גאון היכא דלא עירבו מאתמול למחר מקנה להו נהמא ב  כתוב בשבלי הלקט

אין הדבר כן מההוא ינוקא   וכתב עליו שבלי הלקט  ,הא דאמר ליה רבא בר חנין לאביי ניקני להו מר ריפתא בסלא

והא דקאמר ניקני להו מר ריפתא בסלא    ,לטלטל(ות עירוב כדי  נ)שלא עירבו לפני שבת ולא הציעו להק  )סז:( דאשתפוך חמימי

 –   כתב ב"יהני דקניית עירוב בין השמשות וכן השיב רבי אביגדור עד כאן  מערב שבת קאמר אבל משחשכה לא מ

 .ודברים פשוטים הם ולא כתבתים אלא שלא יראה שום אדם תשובת הגאון ויטעה בה
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 הדר עם גוי בחצר. סימן שפב

 

 סעיף א .  . עיקר הדין1

 

)כותי שאינו מודה בתקנות    שאינו מודה בעירובעם הנכרי בחצר, או עם מי    )אפילו יחידי(הדר    .משנה   –  ,ב, סב א,בעירובין ס

: לעולם אינו אוסר רבי אליעזר בן יעקב אומר. ()על הישראל להוציא מבית לחצר שאין העירוב מועיל הרי זה אוסר עליו  - חכמים(

הרי    -נכרי  : חצירו של  תניא  .גמראאוסרין זה על זה.    )דרים בשני בתים באותה חצר שדר בה גם גוי(  ישראליםעד שיהו שני  

, 58והכא בגזירה שמא ילמד ממעשיו קא מיפלגי לא שמה דירה,    -אלא דכולי עלמא דירת נכרי    -הוא כדיר של בהמה!  

לא גזרו    -גזרו בהו, חד לא שכיח    - דשכיחי דדיירי    רבי אליעזר בן יעקב סבר: כיון דנכרי חשוד אשפיכות דמים, תרי

ואמרו רבנן: אין עירוב מועיל במקום נכרי, ואין  : זמנין דמקרי ודייר.  ה()הוא ת"ק של המשנ  ביה רבנן. ורבי מאיר סבר 

)לא   . מאי טעמא רש"י(  לא יהא רוצה לשכור ויצא ישראל זה משם.)  ביטול רשות מועיל במקום נכרי עד שישכיר, ונכרי לא מוגר

, ע"י שכירות זו להשתמש בחצר כשוכר גמור(  )דסבר הנכרי שמא יבוא הישראל  הניחא למאן דאמר שכירות בריאה בעינן...  ?מוגר נכרי(

   .אפילו הכי חשיש נכרי לכשפים ולא מוגר -אלא למאן דאמר שכירות רעועה בעינן, מאי איכא למימר? 

כרבי אליעזר בן יעקב. ורב הונא אמר: מנהג כרבי אליעזר בן יעקב. ורבי יוחנן    אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה

   .בן יעקב נהגו העם כרבי אליעזראמר: 

 

דרים בשני    םעד שיהו ב' ישראליבחצר אינו אוסר עליו    הגוידירת גוי היא כדירת בהמה הילכך הדר עם    –טור  =<  

ודבר זה מדרבנן שחששו שמא ילמד הישראל הדר עם הנכרי ממעשיו    ,אוסר עליהם  גויאז ה   בתים ואוסרין זה על זה

ומטעם  ך אמרו שאוסר עליו כדי שיקשה בעיניו דירתו ויצא משם  וביקשו עילה כדי למנוע דירת ישראל עם הגוי הילכ

כי לא ירצה להשכיר ומתוך כך יצא הישראל   עד שישכיר רשותו  59זה גם כן אמרו שביטול רשות אינו מועיל גבי הגוי 

.  ואינו מצוי שידור ישראל אחד עם הגוי שמא יהרגנו ולכן לא הוצרכו לאסור אלא בשב' ישראלים דרים עמו ,משם

 . וכ"פ שו"ע

 

משמע בהדיא שכל שדרים בבית אחד אפילו כמה בני אדם אע"פ שאינם   –'עד שיהיו ב' ישראלים בב' בתים'  ב"י  

 . וכ"כ מ"בסומכים על שולחן אחד אלא כל אחד תפיסתו לעצמו מ"מ כחד חשיבי, כיון שדרים בבית אחד. 

 

 .וכ"כ מ"ביהם וישנים בבתיהם. הוא לאפוקי האחים שמקבלים פרס מאב – 'ואוסרים זה על זה' ב"י

 

, אין הנכרים אוסרין  )שאוכלים ביחד(  עשו הישראלים מחיצה למקום לינה ולא עשו למקום פתן  –כתב רשב"א  

 .עה  הובא במ"ב עליהם לפי שהן בעצמן אין אוסרין זה על זה.

 

 לישראל אחר* ישראל שהשכיר את דירתו השניה שבחצר  

 

דהיינו שהשאיר בו כלים שאינם  )  לחבירו אם יש בו תפיסת יד מידי דאינו ניטל בשבתאם משאיל ישראל בית    –  מהרי"ל

אבל במקום גוים כיון דשכיח דדייר   ,)כמבואר בסימן שע. מ"ב(  מהני שאין צריך עירוב בחצרו של בעל הבית  . מ"ב(נטלים בשבת

 .וכ"פ רמ"א. הובא בב"י.  גויו ביטל רשות דמהני במקום ישראל ולא במקום כמ ,בכהאי גוונא נראה דלא מהני

 
  משום גזרה שמא ילמוד ישראל מעשיו של נכרי הטריחוהו והפסידוהו חכמים לישראל הדר עמו, כדי שיקשה בעיניו ליתן שכר בכל שבת ושבת, ויצא   58

 משם. רש"י. 
 מ"ב.שלא כמו ישראל שלא ערב עם בני החצר שמבטל רשותו כדי להתיר שאר בני החצר לטלטל.  59
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 גוי לא אוסר מקרים שה. 2

 

 . סעיף גאין לגוי דריסת רגל על הישראלא. 

 

דשתי חצרות הפתוחות זו לזו ואין להם דריסת רגל זה על זה שכל אחד משתמש    )בתשובה כלל כא סימן ד(   כתב הרא"ש

מכניסים ומוציאין    , ים בה כמה ישראליםובחצר האחרת דר   )לבד(  , ובחצר אחת דר בה גוימבוידרך פתחו הפתוח ל

דאין הגוי אוסר אלא במקום שיש לו ואין צריך לשכור מהגוי    )דרך חלון או פתח שיש בין שתי החצרות(  מחצר זו לחצר זו 

 . עליהם דריסת רגל

רך חלון אם דאינו מותר לטלטל דרך פתח או אפילו ד  )הביאו הב"י בסוף הסימן ד"ה כתב המרדכי בסוף(  מרדכי, דעת המנגד

למעלה דלא ניחא הוא למטה מעשרה, ואם ירצה לטלטל יטלטל דרך חלון שהוא למעלה מעשרה או דרך הכותל מ

 . תשמישתיה ולא גזרו בזה

 

אם אין לגוי דריסת רגל על הישראלים, אינו אוסר; כגון, שתי חצרות הפתוחות זו לזו    –  ע"פ הרא"ש  כתב השו"ע

בחצר א' דר גוי ובחצר א' דרים ב' ישראלים או יותר, מכניסין ומוציאין מחצר זו  ואין להם דריסת רגל זה על זה, ו

 רך חלון שביניהם ואין צריך לשכור מהגוי. לחצר זו בשבת ד

 

]כשהוא מתוקן בלחי וקורה כדין[ תלוי בזה אם לא היה    להוציא מחצרם לחצר עכו"ם דרך המבויו  –  מ"בכתב  

ואם היו שתי חצרות של ישראל אסור שהרי העכו"ם אוסר עליהם את  במבוי זה רק חצר אחד של ישראל מותר  

 . המבוי עד שישכרו ממנו

 

 לגוי. סעיף א   השניה שבחצר דירתו את  ישראל שהשכיר. ב

 

שלא השאיל והשכיר    שאם ישראל השאיל או השכיר ביתו לגוי אינו אוסר  ש"ד סי' ג()עבה"ק    בשם הרשב"א  )ב, י(כתב המגיד  

עליו. והביא עוד טעם, שאין דרכו של ישראל להשכיר או להשאיל לגוי בית בחצר שהוא שרוי בתוכה    לו על דעת שיאסור

 .הובא בב"י, וכ"פ רמ"א ולא גזרו חכמים בדבר שאינו מצוי.

 

ובהיכא    דדוקא בשהתנה המשכיר או המשאיל שיכול לסלקו בכל שעה שירצהשדעתו    הגר"אעיין בביאור    –  מ"בכתב  

 . בודאי אוסר עליו דלא יכול לסלוקיה

 

 גוי אוסר מקרים שה. 3

 

 . סעיף אישראל שכר את בית הגויא. 

 

ושכרו ישראל ממנו    –  )ע"פ או"ז(  רמ"א גוי,  לענין וגוי דר בבית עמואבל אם הבית של  , אין שכירות הבית מועיל 

 שכירות העירוב.  

משום דאומדנא דמוכח הוא שלא   ביתפרוש, דלא נימא דשכירות הצריך לענין התר טלטול נכלל בשכירות ה – מ"ב

קמ"ל דלא אמרינן  הרשות מהעכו"ם  שכר ממנו הבית אדעתא שיהיה אסור לטלטל בשבת ולא יצטרך תו לשכור  

מיירי שיש לו להעכו"ם חדר  ו   –'בבית עמו'    עוד כתב.  הכי רק במשכיר ולא בשוכר ולהכי צריך לשכור ממנו רשותו
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של   )הפועל הישראל שיש לו רשות בכל ביתו(  בכל הבית לא גרע משכירו ולקיטו  דאם יש לו רשות לישראל להשתמש  מיוחד 

 . (השכיר בעצמו את רשות הגוי. כמבואר לקמן בדין שכירו ולקיטולמהגוי, אלא הוא יכול ) העכו"ם ולא יצטרך לשכור רשותו

 

 . סעיף בים ביטלו את רשותם לאחד מהםישראלה. ב

 

, אמרו ליה: אוגר לן  )מעשה במבוי שהיה גר בו לחמן בן ריסתק( דייר בה לחמן בר ריסתקההוא מבואה דהוה  – ,בעירובין סג

לנו( זילו בטילו רשותייכו לגבי חד, הוה ליה יחיד לאביי; אמר להורשותך. לא אוגר להו. אתו אמרו ליה    )השכר   :

)כלום אין הטעם שנכרי    דייריבמקום נכרי, ויחיד במקום נכרי לא אסר. אמרו ליה: מידי הוא טעמא אלא דלא שכיח ד

אמר להו: כל בטולי רשותייהו גבי    - והכא הא קדיירי!    -  שאין מצוי הדבר שיחיד יגור עם הנכרי(  אינו אוסר על ישראל יחיד אלא משום

מילתא דלא שכיחא היא, ומילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן. אזל רב הונא בריה דרב יהושע אמרה לשמעתא    -חד  

שם ענין זה ולבסוף  ישתכח  תם לא יצטרכו לערב ו)שע"י ביטול רשו  : אם כן ביטלת תורת עירוב מאותו מבויאמר ליה  דרבא,קמיה  

ובלא ביטול( ויבואו לטלטל בלא עירוב  יערבו(  דמערבי  -!  ישכחו לבטל  יש לומר שיורו להם שבנוסף לביטול  עירוב מועיל    -.  )הלא  יאמרו 

רבא: ליזיל חד  אלא אמר    -?  )וכי מועילה הכרזה לדורות הבאים שלא שמעו(  לדרדקיאכרזתא    -דמכרזינן.    -במקום נכרי!  

)יבקש ממנו מקום בחצרו להניח חפץ   ולשאול מיניה דוכתא, ולינח ביה מידי  )יתקרב לנכרי עד שיהיה אוהבו(  ליקרב ליה  -מינייהו  

. ואמר רב יהודה אמר שמואל: ה, לקיטו לימות הקציר()כפועל של הנכרי. שכירו לעבודת כל השנ  , דהוה ליה כשכירו ולקיטו כלשהו(

 . נותן עירובו ודיו - ואפילו לקיטו  אפילו שכירו 

 

 אם בטלו הישראלים רשותם לאחד מהם כדי שיחשב כיחידי אצל הגוי, אינו מועיל.   – שו"ע

 

 . סעיף יזשתי חצרות זו לפנים מזו. ג

 

 ישראל ונכרי בחצר אחת וישראל בחצר אחרת ( 1)

 

: לפנים מזו, שבני החצר היו יוצאים אל המבוי דרך החצר החיצונה()מעשה היה בשתי חצירות זו    אמר רב יהודה אמר רב  –  ,בובין סהעיר

)לבן החיצונה לטלטל מביתו לחצר עד שישכור מהנכרי    , בא מעשה לפני רבי ואסרבחיצונה  )יחיד(ישראל ונכרי בפנימית, וישראל  

)מה שנתבאר לעיל שדרים    התם  ישראל ונכרי בחיצונה, וישראל בפנימית מהו?אליעזר מרב:    בעא מיניה רבי   ...את רשותו(

)שמצוי הדבר שידור ישראל עם הנכרי כך שעל ידי אותו ישראל שבחיצונה אין הישראל    משום דשכיח דדייר   - טעמא    ישראל ונכרי בפנימית(

ר לי: , ואמ)כל רגע ישראל הדר בחיצונה יכול לבוא(  א אתי ישראל, דמירתת נכרי וסבר: השת הדר בפנימית ירא שמא יהרגנו הנכרי(

אמינא ליה: נפק אזל ליה. או דילמא: הכא    -אבל הכא    )ולא יוכל הנכרי לומר לו שיצא הישראל והלך(  ישראל דהוה גבך היכא?

ים ולהבין שכמו ששם  )כלומר עליך להחכ  אמר ליה: תן לחכם ויחכם עוד  -נמי מירתת, דסבר: השתא אתי ישראל וחזי לי?  

 . אסור כך גם כאן(

 

ת זו לפנים מזו וישראל אחד וגוי דרים בפנימית וישראל אחר בחיצונה, או שהיה ישראל וגוי  שתי חצרו  –  רמב"ם

הרי זה אוסר על החיצונה עד שישכור ממנו, שהרי רגלי שני ישראלים וגוי מצויים  בחיצונה וישראל אחר בפנימית  

  – וכ"כ שו"ע    .שני ישראלים, וזה רק בחצר הפנימית(כלומר הגוי אוסר רק במקום שיש לו דריסת רגל עם  )  ימיתשם, והפנימי מותר בפנ

...  שתי חצירות זו לפנים מזו, ישראל וגוי בפנימית, וישראל בחיצונה, או שישראל וגוי בחיצונה וישראל בפנימית

 . אוסר
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 צונההחיוישראל אחד או שניים בחצר  הפנימית גוי בחצר ( 2)

 

. מאי שנא ישראל  )הדרים בפנימית שאוסרים על החיצונה(  הרי הוא כרבים  בפנימית()הדר    אמר רבי אלעזר: גוי  –  עירובין עה,ב

, ומאן  )שמי שיודע שאותו יחיד דר שם ידע שכיוון שהוא מותר במקומו הוא גם לא אוסר על החיצונה(  ידע   -דמאן דידע    -  )יחיד(  דלא אסר

. )מה שמטלטלים מהבית לחצר החיצונה זה מפני שעירבו(  רובי עירבסבר: עי  -  שם יחיד אלא הוא חושב שעוד דרים שם(  )שהוא דר  דלא ידע

שם ידע שכיוון שישראל יחידי לא אוסר גם גוי לא אוסר, שהרי כלל הוא שאין נכרי אוסר  ר )שמי שיודע שרק הגוי ד ידע -גוי נמי, אמרינן: דידע 

מיפעא    -סתם גוי, אי איתא דאוגר    -סבר: אגירי אוגר!    -   )וחושב שיש ישראל שדר עם הגוי(  , דלא ידעבמקום שאין ישראל אוסר(

 . )אם אכן היה משכיר את רשותו הוא היה מספר על כך( פעי

 

 . אוסרת דריסת רגלו עליהן עד שישכור וב' ישראלים בחיצונהאם דר גוי בפנימית   –' הרי הוא כרבים' פרש"י

אינן צריכין לערב אלא כל אחד מהן משתמש בכל   בחצר זוהיה אחד דר בחצר זו ואחד דר    –כתב    ב()ד, כ  רמב"םאך ה

דמשמע מדבריו    וכתב הב"י  .חצרו ואם היה גוי בפנימית הרי הוא כרבים ואוסר על החיצונה עד שישכרו מקומו

 שאפילו ביחיד בחיצונה אוסר.

 

ית וישראל א' בחיצונה, שאפילו גוי בפנימויש מי שאומר  .  אוסר  ושני ישראלים בחיצונה,אפילו גוי בפנימית    –  שו"ע

 אוסר. 

דאע"ג דבכל מקום ישראל אחד עם עכו"ם אינו אסור    –את דעת הרמב"ם )'יש מי שאומר'(  ביאר ע"פ ב"י    מ"ב

י ס"ל דהכא גרע טפי דבחצר שהוא לפנים מחצר לאו כו"ע ידעי מי ומי דר בו ויחשבו כ  ,אפילו אם דרים בחצר אחד

ומ"מ    .דרים בו גם ישראל מלבד עכו"ם וכי חזו דמטלטלי בחיצון אתו למימר דשרי בלי שכירות במקום עכו"ם

 . להלכה לא נקטינן כן כי הרבה אחרונים דחו זה מהלכה

 

 ף כ . סעיישראלים הנמצאים בספינת גוי. ד

 

ייבים בעירוב, דינה כדין חצר שאם בשם ה"ר בנימין, מאחר דקיימא לן בתים שבספינה ח   )סי' קיא(   כתב בשבלי הלקט

יש ב' ישראלים חלוקים בב' בתים צריך לערב, ומסתבר דכל זמן שהם צריכין עירוב צריכין לקנות רשותו של גוי, 

רב . ודעת  שכר הספינהולדעתו הנכון הוא לפרש ולהבליעו באו יש לומר כיון ששכרו הספינה די להן באותו שכר.  

 .  וכ"כ גאון אחר ת רשות מן הגוי בספינה כמו בחצרדלא צריך לקנו יהודאי גאון 

 

אבל אם יש בה, פשיטא שצריכין לשכור  ,דנראה שהגאונים האלו מיירי כשאין בספינה בתים מיוחדים וכתב הב"י

אניות גדולות שמחלקין אותם לחדרים וכל אחד מהשוכרים   –   אורחות חייםוכ"כ    מהגוי ואחר כך לערב כדין חצר.

ואם לא שכרו    ומה תקנתם ישכרו מבעל הספינה קודם שיחלוקו מקומות ידועים לשוכריםרו וכו'  אותם אוכל בחד

ממנו קודם שיחלוקו מקומות צריך לשכור מן השוכרים אבל אם יש רשות לבעל הספינה להניח כליו בכל מקום  

ה ישראלים רבים  ספינה שיש ב   –  רמ"א וכ"כ  .  ומות המושכרים די להם לשכור מבעל הספינהשירצה ואפילו במק

 ויש להם בתים מיוחדים, צריכים לערב ולשכור רשות מן הגוי בעל הספינה או להבליעו בשכר הספינה.  

 

ר"ל דאפילו לא שכרו ממנו אח"כ אלא בשעה ששכרו מקומם פירשו לו שבשכירות זה שוכרים  – 'או להבליעו'מ"ב 

 . ירות הרשותודמי שכירות המקום עולים גם לשכ  ,ממנו גם כן רשותו מהני

 

יותר    –  'יש להם בתים מיוחדים'  מ"ב שלכל אחד מהם חדר מיוחד לאכילה דאם היו  ר"ל שיש ב' ישראלים או 

 . )רשב"א. כמובא לעיל( פילו כמה וכמה כחד חשיב ואינו אסוראוכלין במקום אחד א
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 יא  -. סעיפים ד  דיני שכירת הרשות מהגוי .  4

 

 . סעיפים ד,העיקר הדיןא. 

 

 . סעיף ד ך שההשכירות תהיה חזקהלא צרי* 

 

ורב ,  )וחזקה(  שכירות בריאה :  רב חסדא אמר   )השכירות מהנכרי המתירה הוצאה מבית ישראל לחצר צריכה להיות:(  –  ,אעירובין סב

...בריאה    )מספיק אפילו(:  ששת אמר בלא    -במוהרקי ואבורגני, רעועה    -שכירות רעועה. מאי רעועה, מאי בריאה? 

 .גנימוהרקי ואבור

פירש כמו   ר"ח ב. טורשמוהרקי ואבורגני דהיינו כתיבה וחתימה, וכ"ד ה ערוךה אבשם   )ד"ה מורהקי( תוספותוכתבו ה 

 פירש שימלא החצר ספסלים אם ירצה.   רש"יו  גבנין. 

 

 "כוכ  .שלא צריך שכירות בריאה  )ב, יב(  רמב"םדהלכה כדברי המיקל בעירוב, וכ"נ שהוא דעת ה  )סימן א(   הרא"שוכתב  

 וא"צ לפרש לו שהוא להתיר הטלטול, וא"צ לכתוב שום כתיבה על השכירות.  ,השוכר מן הגוי סתם, מועיל – שו"ע

 

 . סעיף השוכרים מהגוי אפילו בפחות מש"פ* 

 

הוו יודעין ששוכרין מן הנכרי אפילו בפחות משוה פרוטה. ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן:    –  עירובין סב,א

)לתיקון בהשבה לבעלים. ולמדנו מזה שפחות משוה פרוטה נחשב ממון אצל    פחות משוה פרוטה, ולא ניתן להשבון  )גזל(  על  בן נח נהרג

 !נכרי ולכן מועילה השכירות ממנו גם בסכום זה(

 שוכרין מגוי אפילו בפחות משוה פרוטה.   – שו"ע

 

 . סעיף ה שכירות בשבת* 

 

 ת.  בשב פסק ע"פ המרדכי שמותר לשכור ממנו רמ"אה

, ולכן אין בזה איסור שאינו אלא כביטול רשות והיכר בעלמא  שאין זה שכירות ודאית,  רמב"םהע"פ    וביאר מ"ב

מבואר בפוסקים דנותן לו דבר מאכל או כל דבר המותר לטלטל ואומר זה עבור   –  והוסיף מ"ב  .מקח וממכר בשבת

א היה בביתו ועירבו ואז הגוי בא בשבת העירוב התבטל וצריכים לשכור מהגוי  )סעיף א, שכתוב שם שאם הגוי ל  ועיין סימן שפ"ג .  שכר חצרך

 .את רשותו ולבטל את רשותם לאחד מהם(

 

 עיפים ו,ז ס. שכירות סתם ושכירות לזמןב. 

 

 . סעיף ו שכירות סתם( 1)

 

לזמן מרובה    שכל זמן שאינו חוזר בו מועיל השכירות אפילו  ,הגה"מ  וכ"כ  מאיר  הרא"ש בשם רבינו,  כתבו המרדכי

 . וא"צ לשכור ממנו בכל ע"ש

 )סב. ד"ה אלא דכ"ע(. וטעמו מדכתב רש"י  דצריך לשכור מן הגוי בכל שבת  זרוע  האור  בהגהות אשיר"י כתב בשם  אמנם

מתוך שיהא טורח לישראל לשכור בכל ערב שבת יצא. וכבר כתב הרא"ש על רש"י, דלאו משום דבעי לשכור בכל 
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חוזר בו מן השכירות, אלא בשהגוי חוזר בו מן השכירות אז צריך לחזור ולשכור ממנו  ערב שבת היכא דאין הגוי  

 כשיתרצה.  

 

כל זמן שאין הגוי חוזר בו, מועיל השכירות   –  שו"עוכ"כ  "ז.  ו בקינן כל הני רבוותא מקמי האדלא ש  כתב הב"י

 ואפילו לזמן מרובה.  

כרו לזמן ידוע כשעבר הזמן צריך לשכור שנית בכל ענין  דאי ש  , מיירי ששכרו ממנו בסתם ולא פירש שום זמן  –מ"ב  

 . כמבואר בסעיף שאח"ז

לחזור בו מיד אחר שבת הראשונה ואוסר עליו דכיון שלא השכיר לו אלא בסתם יכול אם רוצה הנכרי יכול    –מ"ב  

 . לומר לו לא כוונתי אלא על שבת אחת

 

"ל דמה שאמרנו ר  –  וביאר מ"ב  .וכ"כ רמ"א  .מיםאינו יכול לחזור משכירתו עד שיחזור הדשהב"י דייק מרש"י  

ר הדמים דאל"כ יכול הישראל לומר לו אנכי כונתי  דאחר שבת הראשונה יכול העכו"ם לחזור היינו דוקא כשמחזי

 .לשכור ממך על כמה שבתות וע"ד כן נתתי לך דמי השכירות

דכיון דלא    אפילו בלא חזרת דמים   יכול העכו"ם לחזור אחר שבת ראשונה ע"ז ולדבריהם    והרבה חולקים   –  מ"ב

 .פירש לכמה שבתות יכול לומר לא כוונתי אלא על שבת אחת

 

 . סעיף ז שכירות לזמן( 2)

 

צריך לחזור ולשכור  ואם כלה זמן השכירות אפילו לא השכירו לגוי אחר כלל    –כתב    בתשובות מיוחסות לרמב"ן

 .וכ"פ שו"ע א' חוזר וניעור. דאין עירוב  צריך לחזור ולערב. וכל שצריכים לשכור שנית

 

בשכרו לזמן ולדעתו יכול לחזור לפני    בסעיף ו שמעמיד את השו"ע    כט"זדלא  )  קודם שעבר הזמן אינו יכול לחזור בשום ענין  –  מ"ב

 . שנגמר הזמן(

 

 גוי מת והניח יורש ( 3)

 

 . הדר ביהדהא אפילו בחייו מצי למי אם שכר מעכו"ם ומת והניח יורש נתבטל כח השכירות – ט"ז

אבל לפי מה שהסכימו האחרונים שם    ,דאפילו בתוך זמן יכול לחזור  'ועיף  וזהו לשיטתו לעיל שכתב בס  –  מ"ב

, וכ"כ א"ר דבתוך הזמן אינו יכול לחזור בשום ענין א"כ אפילו מת לא נתבטל השכירות ואפילו היורש עומד ומוחה

וכדברי הט"ז. ואפילו אם היורש   ממילא השכירות  מיהו בשכר ממנו סתם ומת מסתברא דנתבטלועוד אחרונים.  

 . אמר שמתרצה במה שעשה אביו מסתברא דלא מהני עד שיחזור וישכור ממנוי

 

 . סעיף חהשכיר הגוי לגוי אחר (4)

 

שאם שכרו מן הגוי לזמן ידוע ובתוך הזמן השכיר הגוי דירתו לגוי אחר    )סימן ר"ז(   כתוב בתשובות המיוחסות לרמב"ן

והטעם דשכירות ליומא נמי    ,וה"ה אם מכר לאחר  –'ובתוך הזמן השכיר'    מ"ב.  וכ"פ שו"ע  ת האחד.די בשכירו

 . ויש מחמירין במכרממכר הוא ואין יכול למכור הזכות שנתן כבר לאחר 

 

 מלשון זה משמע דאם שכר ממנו סתם והשכירו לאחר צריך לשכור מהשוכר השני.  – 'לזמן ידוע'  מ"ב וכתב
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 . סעיף ט ביל כולםבש  שוכראחד ג. 

 

אחד    -ומה מערב, חמשה ששרוין בחצר אחת    )וכוונתו היא(  והאמר רבי יוחנן: שוכר כמערב דמי...  –  ,אעירובין סו

 .אחד שוכר על ידי כולן -, חמשה ששרוין בחצר אחת  )מן הנכרי( כולן, שוכר נמי )בשביל( מערב על ידי

 כולם. חמשה הדרים בחצר, אחד שוכר מהגוי בשביל   – ו"עש

 

 . סעיפים י,יאשכירות בעל כורחו ד. 

 

 גבי עובדא דלחמן בר רסתק שא"א להשכיר את רשות הגוי בכח.   ( הובא לעיל )סג: בעירובין מבואר

 בע"כ.  שכורוכעת אינו רוצה, א"א ל  שאפילו אם היה הגוי רגיל להשכיר וכ"כ הרא"ש

 

 ע"פ שהיה רגיל להשכיר מקודם.  אם שכרו ממנו בעל כרחו, אינו מועיל, אף – )סעיף י( שו"ע

פי' אין יכולין ליתן שכירותו לרשותו להניחו לפניו על השלחן ולומר לו הרי לך שכירותך בעד   –'בעל כרחו'    מ"ב

"ז דבעירוב אם בסוף סימן שס איכא מ"ד )עם ישראל( ואף על גב דלגבי עירוב .רשותך שיהא לנו רשות לטלטל בחצרך

ונוטלין ממנו בע"כ הכא שאני  רגיל לערב ואינו רוצה עכש דאין מדמין עכו"ם לישראל לענין כפיה בדבר יו באין 

   .מצוה

 

דהוה בשיבבותיה דרבי זירא, אמרו ליה: אוגיר    )נכרי שהיה שומר כלי זיין שעשויים לשמירת העיר(  ההוא טורזינא   –  עירובין פ,א

למיגר מדביתהו? אמר להו: הכי אמר ריש לקיש    לן רשותך. לא אוגיר להו. אתו לקמיה דרבי זירא, אמרו ליה: מהו

 רבי חנינא: אשתו של אדם מערבת שלא מדעתו.  -משמיה דגברא רבה, ומנו  

 

המרדכי תקח(  כתב  סי'  של    )פ"ו  מאשתו  דשוכרין  ביתוונראה  מבני  מאחד  או  בגמ'  גוי  אמרינן  דהא  בעובדא    )פ.(, 

וכ"כ  ו שלא רצה הגוי להשכיר רשותו שוכרין מאשתו,  דטורזינא דשוכרין מאשתו, ופשוט שם בההוא עובדא דאפיל

וכמעשה    ואפילו משכירו ולקיטואפילו ביקשו ממנו לשכור ולא רצה שוכרין מאשתו  )ח"ד סי' רצח, ח"ה סי' ה( הרשב"א

 . ואפילו מוחה קאמרזינא ושלא מדעתו דטור

 

ושכירו של שכירו ולקיטו    –  רמ"א)מוחה.  אבל מאשתו או משכירו ולקיטו, שוכרים אף על פי שהוא    –  )סעיף יא(   שו"ע

 . סי' תכ"ז(  ריב"ש, הוא כשכיר בעל הבית עצמו.  )שיש לשכירו ולקיטו כח לתת רשות לשכירו לכל ביתו של הגוי. מ"ב, וכדלקמן(  של בעל הבית

רו כיון דמעיקר הדין אין דירתו אוסרת אלא כדי שלא ילמוד ממעשיו הקילו בה להיות אפילו שכי  –   וביאר מ"ב

   .נחשב לענין זה כבעה"ב

)שסוברים שאם ישראל מוחה   בביאורו דזהו רק לדעה הראשונה שבסימן שס"ז אבל לדעת י"א שם  וכתב הגר"א  –  מ"ב

  אם הבעל מוחה בהגם באשתו אינו יכול לשכור ממנה    באשתו שלא תשתתף בעירוב אין העירוב של אשתו בלא ידיעתו נחשב עירוב(

 . בפירוש שלא תשכיר
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 )דין שכירו ולקיטו(   מקוםשאילת    .5

 

 הדין. סעיף יבעיקר א. 

 

ולשאול מיניה דוכתא, ולינח   )יתקרב לנכרי עד שיהיה אוהבו(  ליקרב ליה  -אמר רבא: ליזיל חד מינייהו    –  עירובין סד,א

. שכירו לעבודת כל השנה, לקיטו  )כפועל ישראל של הנכרי  , דהוה ליה כשכירו ולקיטו בחצרו להניח חפץ כלשהו( רשות)יבקש ממנו   ביה מידי 

 . נותן עירובו ודיו  - . ואמר רב יהודה אמר שמואל: אפילו שכירו ואפילו לקיטוהקציר(לימות 

 

 :  של הגוי רשותומידת השייכות שצריכה להיות ב

  נראה מדבריו אע"פ שלא הניח שום דבר מאחר דבידו   –  ב"יוישאיל לו מקום בחצר לאתנוחי ביה מידי.  פירש רש"י  

    60. 'שכתב 'שאל מן הגוי מקום להניח בו חפציו וכן נראה מהרמב"םלהניח הוה ליה כשכירו ולקיטו. 

 

 שצריך לקנות הקרקע באחד מהדרכים שנקנה בהם הקרקע לשאלה.   וכתב הב"י

 

 אל צריך גם להשכיר את אותו מקום: האם כששאל מקום מהגוי זה מספיק או שאותו אחד שש נחלקו

, וטעמו משום  )ולא לשכור מהגוי( שכירו ולקיטו של גוי אם ישראל הוא נותן עירובו עם בני מבוי ודיו אפילו )שם( פרש"י

 . רבנו ירוחםו וכ"ד הטורדקי"ל ה' ששרויים בחצר א' אחד שוכר על ידי כולם, וה"ה שאחד שואל ע"י כולם, 

חשב כבעל הבית להשכיר שלא מדעתו,  , דדי לנו אם יסובר דבעי שכירות ולא סגי בנתינת עירוב  )שם(  הרמב"ם  אבל

 ."א והסמ"גוכ"ד הרשבוגם כשמשאיל לו מקום בחצרו צריך להשכיר. 

 

, אבל אם האדון  )אז אפשר לסמוך על שאילת מקום(  דדוקא כשהאדון אין רוצה להשכיר  )פ"ו סי' ט(הגהות אשיר"י  כתוב ב

שצ"ל שכתב כן משום שבעובדא דלחמן בר    וכתב הב"יחפץ להשכיר אין שוכר אלא מהאדון ולא משכירו ולקיטו.  

אך  רסתק מובא שרק לאחר שלא רצה להשכיר להם רשותו אז הובאה העצה שאחד ישאיל ממנו כשכירו ולקיטו.  

דאיכא למימר מעשה שהיה כך היה, ועוד דהא לא הוו ידעי תקנתא דשכירו ולקיטו עד דאתא    כתב שאין זו ראיה

 .רבא ואמרינהו

מהם גם ללא שבקשו לפני כן מאדונם. וכן בדין, שלא אמרו חכמים   שכור נראה שאפשר ל  , יב()ב  רמב"םמדברי ה  אך

 .  רשב"אבדבר להחמיר אלא להקל. וכ"נ מדברי ה

 

ה"ה אפילו שלא מבני החצר ) , יתקרב לו א' מבני החצר)יתכן שבדווקא כהגהות אשרי, דלא כרמב"ם(אם אינו רוצה להשכיר  – שו"ע

עד שישאיל לו רשותו שיהא לו רשות להניח בו שום דבר, דהוה ליה כשכירו ולקיטו, ומשכיר   מ"ב(.  ואורחא דמלתא נקט 

 . )כרש"י וסיעתו(  שאינו צריך להשכיר, אלא נותן עירובו ודיו  ויש אומרים.  )כרמב"ם וסיעתו דבעינן השכרה ממש(שלא מדעת הגוי  

 חוש לסברא ראשונה. ללכתחילה נכון  – מ"ב

אבל בחידושי וכמו שמיירי המחבר    לכאורה משמע דלא צריך לערוב אלא כשהוא מבני החצר  –דיו'  'נותן ערובו ו  מ"ב

הצריכוהו חכמים ליתן חלק בעירוב משום האי בית של עכו"ם דחשבינן ליה    הרשב"א משמע דאפילו אינו דר בחצר

 . כאלו דר שם

 
כהאי גוונא משום דכיון דדירת גוי אינה אלא כדירת בהמה אף על פי שהצריכוהו לשכור כדי שלא ילמד ממעשיו מכל  טעמא דשרו רבנן ב  –  וביאר הב"י  60

ה בעיני בעל לא רצו להחמיר בו כל כך והתירו לשכור משכירו משום דהא מיקיימא תקנתא דרבנן דזימנין שיקשה גם בעיני השכיר להשכיר או יקשמקום  
 ר ישראל בהדיה.  ולא דיי  הבית להשאיל מקום

תב  ומיהו איכא למידק שכתב וישאיל לו מקום בחצרו ועל כרחך צריך לומר דמקום לאו דוקא, כלומר שאינו מייחד לו מקום דאם כן לא מהני כמו שכ
לא פירש לו כך אף על  דכל ש  מקום אני משאיל לך ולא שאר הביתשמשאיל לו מקום להניח בו כליו ולא אמר לו בפירוש זה ה רבינו בסמוך )סע' יג( אלא  

ובהכי ניחא לי מה    כיון שאפשר שלמחר יצטרך לזוית זו ויפנה כליו לזוית אחרת הוה ליה כאילו השאילו כל הבית פי שלא השאיל לו אלא זוית אחת,  
רך מקום חצרו יפנה לתוך משאיל לך רשות ביתי כיון שאם למחר יצטשכתב וישאיל לו מקום בחצרו דאפילו ברשות דחצר סגי כל שלא פירש ואמר איני 

 ביתו הוה ליה כאלו השאיל לו כל הבית. 
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 סעיפים יג,טו. כשכירו ולקיטוהישראל מתי לא נחשב ב. 

 

)כלומר אם שכירו ולקיטו הוא ישראל    אפילו שכירו ולקיטו   -מה מערב  ..  אמר רבי יוחנן: שוכר כמערב דמי.  –  אעירובין סו,

 . )ואפילו אם שכירו ולקיטו גוי יכול לשכור ממנו( אפילו שכירו ולקיטו - ר, אף שוכ'נותן עירובו ודיו'(

 

משמע דלית ליה לרבי   ובירושלמין קיימא  תאמר דהכא אליבא דר' יוחנ  ואם  –   'מערב אפי' שכירו ולקיטו'  'תוס

 )את רשותו, או לערב(  יוחנן האי סברא דקאמר ר' יוחנן התם ישראל ונכרי שהיו דרים בבית אחד צריך ישראל לבטל

ם  ששניהויש לומר דהתם    הגוי()והשאלה למה צריך תרתי לכאורה הישראל הוא כמו שכירו ולקיטו ולמה צריך לשכור גם מן    והנכרי להשכיר

ועוד יש לחלק דאם ייחד הנכרי לישראל שהוא שכירו    .ישראל ונכרי דלא הוי כשכירו ולקיטו דהכא  שותפים בבית

בכה"ג    ולקיטו חדר אחד שלא יוכל הנכרי להשתמש בו דהוי השתא הנכרי מסולק מישראל ואין יכול לסלק הישראל

)סי' רפב עמ'    סמ"ק ו  )שם(  "גוכ"כ הסמ  דירושלמי.לא אמרינן נותן עירובו ודיו ובכי האי גוונא איכא לאוקמי ההיא  

 (. )פ"ב אות כ הגהותו שז(

 

 ( הגוי ייחד מקום לשכירו ולקיטו. סעיף יג 1)

 

דהוי השתא הגוי מסולק   )שלא יוכל הגוי להשתמש בו(אם יחד הגוי לישראל חדר א' להשתמש בו    ומ"ש התוספות  –  ב"י

אבל אם יחד חדר לישראל והגוי יכול להשתמש בו   .ועירוב מישראלמישראל נראה לי דהיינו להצריך שכירות מגוי 

שכירות דידיה אינו מעלה ולא  אבל אין הישראל יכול להשתמש בשאר הבית אין לישראל דין שכירו ולקיטו ועירוב ו

אבל כל שנותן הגוי   מיהו נראה לי דלא מיקרי יחד לו מקום אלא כשמונעו בפירוש מלהשתמש בשאר הבית  .מוריד

אם ייחד לו   –  עפ"ד כתב השו"ע  .דר אחד סתם ולא מנעו בפירוש מלהשתמש בשאר הבית לא חשיב יחוד מקוםח

 מקום בבית שמשאיל לו, כיון שאינו כשלוחו בכל הבית, לא מהני.

רשות להשתמש    )לגוי(  היינו דוקא כשאין לוהאחרונים הסכימו לדינא דהא דלא מהני יחוד מקום    –  כתב  מ"באך  

אבל  לו שייכות עמו    וא"כ תו לא הוי כשלוחו כיון שאין  )כדברי התוס'(  ם שייחד לו כלל וגם אינו יכול לסלקובאותו מקו

כשיש לו רשות להשתמש במקום שייחד לו או שיש לו רשות לסלק את הישראל א"כ עדיין יש לו שייכות עם הישראל 

 . והוי כשלוחו

 

 . סעיף טו השותפים בבית אחדישראל וגוי ( 2)

 

וצריכין לערב עם   בפני עצמושלכל אחד דירתו  י  גוי דרין בבית אין הישראל יכול לערב בשביל ה גואם ישראל ו  –  טור

ומשמע ...  מיוחד להשתמש בו  כתירוץ שני דתוס' דמוקמי לה בשיש לכל אחד מקום  –ב"י  .  יגוהישראל ולשכור מן ה

אם ישראל   –  שו"ע  וכתב   .ת וצריך לשכור משניהםדאם ב' גויים דרים בבית אחד דינם שוה לישראל וגוי הדרים בבי

 אם יש לכל א' דירה  –( הטור והב"י)ע"פ  הרמ"א ביארווגוי דרים בבית א', צריך לשכור מהגוי ולערב עם הישראל. 

  בפני עצמו. וה"ה שני גויים הדרים בכה"ג בבית אחד צריך לשכור משניהם. )חדר(

ים, אלא שניהם שותפים  ם, ולכן אם הם לא גרים בחדרים נפרד=< משמע שלדעתם התירוצים של התוס' חולקי

 , אלא רק מאחד מהם. בבית לא צריך לשכור משניהם

והרבה פוסקים חולקים ולדידהו אפי' משתמשים ביחד בכל החדרים לא מיקרי ישראל שכיר ולקיט   –  מ"ב אך כתב  

והטעם דלא תקנו חכמים    משניהם דוקא  וצריך לשכור מן העכו"ם דוקא וכן בסיפא בשני עכו"ם נמי צריך לשכור

דיהיה ידו כיד בעה"ב אלא בשכיר ולקיט דנגרר אחריו אבל לא בשותפים שכח כל אחד מהם שוה בבית ואין כל 

 אחד טפל לחבירו. 
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 . סעיף ידמגזבר המלך או משכירו ולקיטושכרו ג. 

 

על פי שנתחלף הגזבר בתוך ו לשנתים אף  שאם שכרו מגזבר המלך לזמן קצוב כמו לשנה א  )ח"ה סימן ו(  כתב הרשב"א 

ולשכור הזמן,    ,הזמן אינן צריכין לחזור  ידי שכירות הראשון עד תום  על  לפי שגזבר המלך כמלך  אלא מותרים 

ואפילו בשכירו ולקיטו נראה כן שלא אמרו חכמים    ,, והשכירות נופל הוא לכיס המלךוהשוכר ממנו כשוכר מן המלך

 . בדבר להחמיר אלא להקל

 

. ומיהו הני מילי כשמת הגזבר הראשון או  מדבריו שאם שכרו סתם, כיון שנתחלף הגזבר בטל השכירות  למד הב"יו

אבל אם לא סילקו אלא מהגזברות ועדיין הוא אוכל פרס שלו  כשסילק המלך לגזבר הראשון מהיות אוכל פרס שלו,  

ממנו עכשיו מהני שהרי הוא  ו שוכרין  שהרי אפילו לא שכרו ממנו קודם לכן אם הי   נראה שלא נתבטל שכירותו

 שכירו ולקיטו של מלך.  

שהרי הוא גונב מכיסו של    דאע"פ שהגזבר יטול את הכסף לעצמו, אינו מגרע בזה את כח השכירות,  עוד כתב הב"י

המלך. וכן משום שדרך הוא שמשרתי וגזברי המלך זוכים בדברים מועטים הניתנים להם, א"כ הו"ל כאילו זכה  

 ונתנו לגזבר ומפתורא דמלכא קא זכי. כירות זה  המלך בש

 

, מותרים עד  )וה"ה שמת. מ"ב(  שכרו משכירו ולקיטו לזמן, אף על פי שסילקו תוך הזמן מהיות שכירו ולקיטו   –  שו"ע

 . נתבטל השכירות תום הזמן. אבל אם שכרו ממנו סתם, כיון שסילקו

ר אחר שבת ראשונה מתי שירצה וכמש"כ בס"ו ולהכי אין  דהרי בסתמא יכול לחזו   –יון שסילקו נתבטל וכו'  'כ  מ"ב

 . כח בשכירות כזה רק כ"ז שהוא שכיר ולא אח"כ

 

וה"ה אם שכרו מגזבר המלך ונסתלק לגמרי מן המלך; אבל אם לא סלקו רק מן הגזברות, ועדיין   –  והוסיף הרמ"א

 ירות הראשון עדיין קיים.לשכור ממנו ולכן גם שכאוכל פרס המלך, עדיין מקרי שכירו ולקיטו ויוכל 

"א[ ובא"ר מיקל בזה גם  גואפילו נוטל השכר לעצמו דמסתמא אין המלך מקפיד על ד"ז ]מ  –   ' מגזבר המלך'  מ"ב

 . בשכיר ולקיט. וכתבו האחרונים דלאו דוקא גזבר אלא ה"ה כל עבד מעבדיו הקטנים דלא גרע משכירו ולקיטו

שלא לשכור סתמא משר העיר או ממשרתיו רק על זמן דלפעמים   ולכך יש ליזהר לכתחלה  –ונסתלק לגמרי וכו'  '

ושיעור הזמן הסכימו הרבה אחרונים דיוכל לשכור על זמן ארוך ורב אך לכתחלה טוב שלא  נסתלק ובטל השכירות.  

 . לשכור רק עד עשרים שנה

 

 . סעיף טזצל הגוישכירים או לקיטים הגרים ארבים ישראלים ד. 

 

  שכירו וחמשה לקיטו מהו  (בכמה חדרים)ישראלים  חמשה    )בבית הנכרי(  אביי לרב יוסף: היו שם  אמר ליה  –  ,אעירובין סד

אמר ליה: אם אמרו שכירו ולקיטו להקל, יאמרו    -?  )שיצטרכו כולם להשתתף בעירוב ואם שכח אחד מהם ולא עירב אוסר על כולם(

 להחמיר? שכירו ולקיטו 

 

  אין דירתם חשובה דירה שיאסרו זה על זהישראלים דרים בביתו,  אם יש לגוי ה' שכירים או לקיטים    –  שו"ע

 . של גוי אינו אוסר אם שכרו מבעל הבית( ושכירו – רמ"א)

מדעת  דאע"ג דאחשבינהו רבנן לדירתם ונעשים כבעלים על ידן להשכיר הרשות ואפילו שלא    –אין דירתם וכו'  '  מ"ב

דירה שיאסרו זה על זה כשלא עירבו דבאמת אין דירתן   עכו"ם לא אמרו אלא להקל אבל לא שיהיה דירתן חשובה

 .מיוחדת להם שהרי העכו"ם יש לו רשות בהן ויכול לסלקם משם
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 . וה"ה אם שכרו הרשות מאחד מן השכירים די וא"צ לשכור מכולם  – 'בעל הבית' מ"ב

 

 . סעיף יחלחברו הגוי  שכירת רשות מהגוי המשכיר .  6

 

, ולא הוה שוכר נכרי(דר  )לאכסניה אחת, ובאותה חצר    י דרבי חנינא איקלעו לההוא פונדק ריש לקיש ותלמיד  –  עירובין סה,ב

)כשאין המשכיר    . אמרו: מהו למיגר מיניה? כל היכא דלא מצי מסליק ליה)ולא היה שם הנכרי השוכר אלא המשכיר(  והוה משכיר 

  - כא דמצי מסליק ליה, מאי? כיון דמצי מסליק  הי  -לא תיבעי לך דלא אגרינא. כי תיבעי    -  את השוכר מביתו( יכול לסלק  

אמר להן    -!  )והרי זה נמצא ברשות השוכר(  , או דילמא: השתא מיהא הא לא סלקיה)שדי בכך להחשיב את המקום ברשותו(  אגרינא 

נשא שבדרום  רבותינו  אצל  ולכשנגיע  נשכור,  לקיש:  עשיתם  ריש  יפה  להן:  אמר  אפס,  לרבי  שיילו  אתו  להן.  ל 

 .ששכרתם

 < אם המשכיר לא יכול לסלק את השוכר א"א לשכור את הרשות מהמשכיר, אך אם יכול לסלקו אפשר. =

 

יראה לי שאם היה לו במה    , שאפילו לא היה משכיר יכול לסלקו  )עבה"ק ש"ד סי' ג(  בשם הרשב"א  )ב, יד(  כתב המגיד

ת להניח שם שום כלים שוכרים  אלא שיש לו רשו   ,שהשכיר שום תפיסת יד שהיו לו קצת כלים או אפילו אין לו

שגם סתם אדם שיש לו מדבריו,    ולמד הב"י   .וכ"כ רי"ו ומרדכי.  שאינו גרוע משכירו ולקיטואפילו מן המשכיר  

)סימן    ושכ"ד הריב"ש. וכן הביא בשם דודו מהר"ר יצחק קארו ז"ל,  רשותרשות להשתמש בבית אפשר לשכור ממנו  

 .תכ"ז(

 

שכיר מגוי אם אין הראשון יכול להוציא הגוי השני עד שישלים זמן שכירותו שוכרין  גוי שה  –  )ב, יד(  כתב הרמב"ם

אם לא עת שירצה, מזה הגוי השני שהרי נכנס תחת הבעלים, ואם יש רשות לראשון להוציא הגוי השוכר ממנו בכל 

כשאין השוכר  ..  מדבריו.  ראיתי מי שדקדק  –ב"י  .  היה השני עומד ושכרו הישראלים מן הראשון הרי אלו מותרין

ומשמע מדבריו שסובר דכשהשוכר    מצוי לכתחלה אין שוכרין מהמשכיר אלא שאם השכירו ממנו בדיעבד מהני

וכדאמר   נראה כלל אלא שוכרין מהמשכיר ואפילו לכתחלהואין זה    .מצוי בדיעבד נמי לא מהני אם שכרו מהמשכיר

ר ומשמע שאפילו השוכר מצוי אם רצה לשכור רבי אפס יפה עשיתם ששכרתם דלכתחלה יכולין לשכור מהמשכי

מהמשכיר שוכרין ומהני לה שמאחר שמפני שיש לו רשות להוציאו חשיב כשלו מה לי אם השוכר מצוי או אם אינו  

שלא היה השוכר מצוי ולפיכך הוצרכו לשכור מהמשכיר ונסתפקו אי מהניא    ישנא דגמראוהרמב"ם תפס כלמצוי  

היו שוכרין ממנו ולא היו מכניסין עצמן בספק וגם לפי שמעשה זה היה שבדיעבד    או לא ואילו היה השוכר מצוי

 . )ס"ק סב( המ"ב פוכ"שכרו מהמשכיר כתבו כן כמנהגו בכמה מקומות 

 

לחבירו גוי, אם נשאר לו שום תפיסה בבית, שיש לו רשות להניח שם שום כלים, יכולים    גוי שהשכיר ביתו  –  שו"ע

)כגון שהתנה עמו שרשות בידו לסלקו    לו שום תפיסה, אם יכול המשכיר לסלק השוכר תוך זמנו  לשכור ממנו; ואם לא נשאר

וה"ה   –   והוסיף הרמ"או מהשוכר.  , יכולים לשכור ממנו; ואם לאו אינו מועיל אלא אם כן ישכרכל זמן שירצה. מ"ב(

 איש א' שיש לו תפיסה בבית, יכולין לשכור ממנו, דלא גרע משכירו ולקיטו. 
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 סעיפים יט,כ .  נותעירוב דרך חלו.  7

 

 * ביאור הסוגיה לפי רוב הראשונים. סעיף יט 

 

)ובסמוך לבית הישראל נכרי וצידו אחד ישראל    )פתוח לחצר של(  אמר רב יהודה אמר רב: מבוי שצידו אחד  –  ,בעירובין עד

אין מערבין אותו דרך חלונות, להתירו דרך פתחים    -אלא לרה"ר ובין בית לבית ישנו חלון(  שאינם פתוחים למבוייש עוד בתים של ישראל  

בית החיצוני הפתוח למבוי, שאם יעשו  )אין עושים עירובי חצירות מחמת החלונות שביניהם כדי להתיר להם להוציא את כליהם למבוי דרך ה  למבוי 

אמר ליה:   -?  אל פתוחים לחצר אחת()שהבית של הגוי והבית של ישר  אפילו בחצר. אמר ליה אביי לרב יוסף: אמר רב  זה לא יועיל(

ילמד    א)לסייע ליחיד לדור לבד עם נכרי בחצר אחת או במבוי אחד כדי של... טעמא דרב דקסבר אסור לעשות יחיד במקום גוי  אין

בוי וממילא ישאר ממעשיו, ולכן אסרו לישראלים הדרים בבתים ליד הבית הפתוח לחצר לערב עמו דרך חלונותיהם כדי שלא ישתמשו עמו בחצר או במ

 . הוא לבדו עם הנכרי ויירא ממנו פן יהרגנו ויצא משם לדור במקום אחר. רש"י(

 

ומשמע שאם היה פתח פתוח מבית  לים מבית לבית  שנקט 'דרך חלונות' שאין דרך לעשות פתחים גדו  רש"יוכתב  

 .  לבית הכי נמי דאין מערבין דרך הפתח

מבוי(  התוספות  אבל כא(   והרא"ש  )ד"ה  בשם    )סי'  לערב  ר"יכתבו  אסור  הבתים  בין  חלונות  יש  אם  מפני  שדווקא   ,

הנכרי. אך אם יש פתחים ביניהם  שחוששים שמא הישראל יבטח בשכניו ומחמת כן יתייחד עם הנכרי במבוי ויזיקינו  

 . יכולים לערב מפני שהנכרי מפחד שיבואו דרך הפתחים ומחמת כן לא יזיקנו

 

בה, ובית א' של ישראל אצל ביתו של זה ואינו פתוח לחצר וחלונות ביניהם, אינו חצר שישראל וגוי דרים    –  שו"ע

משמע משו"ע שמותר לערב כדי לטלטל  )  נו הפתוח לחצריכול לערב עמו דרך החלון שביניהם כדי להוציא כליו דרך בית שכ

 ם פתח פתוח ביניהם, אסורדאף א   ויש מי שאומר.  )ר"י(. אבל אם פתח פתוח ביניהם, מותר  (. בה"לבבית אך לא לחצר

 . )רש"י(

אינה שלעניין הלכה יש להחמיר כדעת הי"א שאפילו פתח פתוח ביניהם אסור, כיון שדעת רש"י    )ס"ק סט(  כתב המ"ב

 דעה יחידאית בזה. 

 

 ביאור הסוגיה לפי הרמב"ם. סעיף כ* 

 

, והיו חלונות פתוחות מבית ישראל זה  "ב(. מפתוחים לחצר)ופתחיהם של בתי ישראלים    חצר שישראל וגוי שרוים בה  –  רמב"ם

)וה"ה דרך פתח אם יש   לבית ישראל זה ועשו עירוב דרך חלונות, אע"פ שהם מותרים להוציא מבית לבית דרך חלונות

עד שישכיר.    ביניהם. מ"ב( אע"פ שיש   –  וכתב מ"מ  הרי הם אסורים להוציא מבית לבית דרך פתחים, מפני הגוי, 

 .וכ"פ שו"ע בזה דינו של הרמב"ם לדברי כולם הוא אמת.לאחרונים שיטה אחרת 

שיש ביניהם יחשבו כבעה"ב אחד    דסד"א כיון שעירבו יחד דרך חלונות או פתחים   –  'הרי הם אסורים 'וביאר מ"ב  

 .הדר בחצר של עכו"ם ואין אוסר עליו להוציא מבית לבית אפילו דרך אויר החצר קמ"ל
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 תח  רוב תחומין. סימןיע 

 

 ד   -. עיקר הדין. סעיפים א, ג  1

 

 א. איסור תחומין

 

 .וכ"כ טור תחומין דרבנן. – עירובין נט,א

 

חכמים תחום שבו מותר להתהלך בשבת, ומעבר לו אסור לצאת. ותחום השבת הוא מקום תיקנו    –  פנה"ל שבת ל,א

 מטרים.   912-אדם ממוצע, והם כ  שביתתו של אדם ועוד אלפיים אמה לכל רוח. אלפיים אמה הם אלפיים צעדים של

ידיו ורגליו,  אם היה שובת בשדה, מקום שביתתו הוא ארבע אמות על ארבע אמות, כשיעור שישכב על הארץ ויפשוט  

ומעבר לכך מותר לו לילך אלפיים אמה לכל רוח. ואם שבת בעיר או בישוב, כל המקום המיושב נחשב למקום אחד,  

 . ומודדים אלפיים אמה מחוצה לו

 

 רוב תחומיןיב. ע

 

 ( עיקר הדין. סעיף א 1)

 

 ולקנות שביתה סוף התחום, ולכן( מי שיצא מהעירמותר לערב עירובי תחומין    –רמ"א  )   –  )לשון הרמב"ם ערובין ו,א(  שו"ע

וקבע    (61)אף שמביתו הוא יותר מאלפים אמה. מ"ב   רחוק מהעיר בתוך התחוםבע"ש והניח מזון שתי סעודות    (. מ"ב)וה"ה ע"י שליח 

אין צריך להניח שם מזון כלל.  )מבעו"י, דאילו נתאחר שם עד אחר בה"ש  , אף על פי שחזר לעיר  )שהניחו לשם קנית שביתה. מ"ב(  שביתתו שם

ולן בביתו, נחשוב אותו כאילו שבת במקום שהניח בו השתי סעודות, וזהו הנקרא עירובי תחומין. ויש לו להלך   מ"ב(

)נקרא כן לפי שהוא מערב תחום שלא היה יכול לילך בו תחלה עם התחום שהיה יכול לילך בו.   מה לכל רוחממקום עירובו למחר אלפים א

 .מ"ב(

 

לקמן בסימן תטו,א נתבאר דלכתחלה )מערבים( דוקא לדבר מצוה ובדיעבד אף אם ערב לדבר הרשות ערובו    –  מ"ב

 ערוב. 

 

 ( מקום הנחת העירוב 2)

 

 ה של עיר. סעיף ג * נתן עירובו בתוך העיר או עיבור

 

לא עשה   -  שבעים אמה ושני שליש לעיר(באחד מן הבתים העומדים בתוך  )  . הנותן את עירובו בעיבורה של עירמשנה  –  עירובין ס

 . )שהרי אף בלא העירוב יש לו רשות לילך בכל העיר ועיבורה, ומשם ואילך אלפיים אמה לכל רוח( ולא כלום

 

 
 זה מוסכם כמבואר לקמן.  ןיאמנם א  61
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ששבת בה, לא עשה כלום אין מודדין ממקום עירובו אלא הרי הוא כבני העיר    המניח עירובו בתוך העיר  –  שו"ע

לכל   אמה  אלפים  להם  שיש  לעירכולם  המצטרפים  במקומות  עירובו  נתן  אם  וכן  לעיר;  חוץ  עיר(   רוח  של   )עיבורה 

 שמודדין התחום חוץ מהם, הרי זה כנותנו בתוך העיר.  

 

אחרונה של העיבור אין נותנין לו הארבע אמות שנותנין לשאר   אפילו אם נתן אותו באמה  –   כתב מ"ב בשם תו"ש

דכשמניח תוך מחיצה    חוץ לעיר נותנים לו ארבע אמות שזה מקומו ומשם מחשבים אלפיים אמה()שהמניח עירוב כדין מ  מניח עירוב לצד חוץ 

 .מסוף העיבור והלאה  או מקום שנחשב כד"א אין לו לצד חוץ כלום והרי הוא כשאר בני העיר שמודדין תחומו תיכף

 

 * נתן עירובו מחוץ לתחום. סעיף ד

 

חוץ לתחום סלקא דעתך? אלא    גמרא.  62מה שנשכר הוא מפסיד.   אחתנתנו חוץ לתחום, אפילו אמה  .  משנה  –  שם

 אימא: חוץ לעיבורה.

 

וכ"כ   63.ו הוא בביתותולכן מקום שבית  .וכ"כ רמב"ם ומ"מ  .הא לא הוי עירוב  –  'חוץ לתחום סלקא דעתך'רש"י  

   .ויש לו תחום ביתו –  רמ"א. נתן עירובו חוץ לתחום, אינו כלום – שו"ע

 

כיון שא"א לו להגיע שם בין השמשות שהוא זמן קניית עירוב מאחר שהוא חוץ לתחום    -  'אינו כלום' ביאר מ"ב  

ה לקנות שביתת  דכשהוא עומד בביתו או בתחום ביתו אמרינן דמסתמא ניחא לי   -  'תחום ביתו. 'ממקום שהוא עומד

 . ביתו כשאין עירובו עירוב

 

 ובתוך התחום.  ,מחוץ לעיר ולעיבורה של עיר   הוא  הנחת הערוב=< מקום 

 

 ( כיצד מחשבים את התחום. רמ"א א3)

 

ל מקום שהניח עירוב תחומין ויש לו אלפים לכל רוח, אסור לו לילך לצפון ולדרום רק נגד רוחב מקום  כ  –  רמ"א

אסור לו לילך לכל רוח אלפים רק   אינו רק ארבע אמות, כגון שאין העירוב ברשות היחיד,שקנה בו שביתה; ואם  

 כדי להבין דין זה כראוי.  עיין בפנה"ל שבת ל,ב. ברוחב ארבע אמותיו עם זויותיהן

 

 .  הניח עירובו ברה"י. סעיף ב 2
 

 * מקום שהוקף לדירה וחרב ואין בו דיורין

 

)שהה בבה"ש של   : שבתאמר שמואלאמר רב יהודה    :(שהובאה במשנה קודם לכן  בדעת חכמים  )נחלקו האמוראים  –  עירובין סא,ב

וחוצה לה אלפים    )שכל העיר כארבע אמות(  מהלך את כולה  לרבנן  -  )שאין דרים בה אנשים אך יש לה מחיצות(בעיר חריבה    ער"ש(

רבי .  נעשית לו כארבע אמות(   )שאין העיר  אין לו ממקום עירובו אלא אלפים אמה  -הניח את עירובו בעיר חריבה  אמה.  

: )לחכמים(  מיתיבי: אמר להן רבי עקיבא  .מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה  -הניח  : אחד שבת ואחד  אלעזר אומר

 
  כגון אם הניח את עירובו במרחק אלף אמה מן העיר, לצד מזרח, רשאי הוא מעתה לילך מן העיר שלושת אלפים אמה לצד מזרח אך אינו רשאי לילך  62

 לף אמה לצד מזרח והפסיד אלף אמה לצד מערב.לצד מערב אלא כאלף אמה, נמצא שהרויח א
רי הראשונים למעלה, אך בספרו הארוך כתב שעירובו עירוב ואין לו אלא ד' אמות, כיוון  וכתב מ"מ שיש סתירה בדברי הרשב"א, שבחידושיו כתב שדב  63

 שנמצא בביתו ולא בתחום העירוב. 
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בזמן    -אי אתם מודים לי בנותן את עירובו במערה, שאין לו ממקום עירובו אלא אלפים אמה? אמרו לו: אימתי  

 . . רש"י(שנפלו מחיצותיה ) אינה ראויה לדירה -מאי אין בה דיורין  -מודו ליה!  -אין בה דיורין הא ב  .שאין בה דיורין

 

דסבר דהלכה  ז"ל לא הביא פלוגתא דשמואל ורבי אלעזר בנותן את עירובו בעיר חריבה משום    רב אלפס  –  רא"ש

המניח עירובו ברשות היחיד    –  "םכ רמבוכ"  .טורוכ"פ  .  ואין חילוק בין שובת לנותן את עירובו  כר' אלעזר דמיקל

או מערה   עיר חריבה  ואפילו  כנינוה  גדולה  מדינה  היתה  לדיורין אפילו  כגון,  )  הראויה  בה  לדור  אינה ראויה  פרצו שנדאם 

 . וכ"כ שו"ע  מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה לכל רוח.  . מ"ב(אינה נחשבת כד' אמות  מחיצותיה או שהיא נמוכה הרבה וכיו"ב

נתנו בעיר חרבה מדיוריה אלא שראויה לדיורין שהמחיצות קיימות, יש מי שהורה שמהלך את כולה   –  רשב"א

 .ויש מי שהורה שאין לו אלא אלפיים אמה ממקום עירובו ולזה דעתי נוטהוחוצה לה אלפיים אמה כאילו שבת שם.  

 

 א הוקף לדירה * מקום של

 

שביתה או שהיה בא בדרך ונתכוין לשבות ברשות היחיד   מי שעמד מבעוד יום ברשות היחיד וקנה שם  –רמב"ם  

אם היה בה ואם היתה רשות היחיד זו מקום שלא הוקף לדירה או תל או נקע  ...  הידועה אצלו וקנה שם שביתתו

ואם היתה יתר על בית סאתים אין לו בה ,  ל רוחבית סאתים או פחות מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה לכ

וכ"כ רשב"א,    , וכן אם הניח עירובו במקום שלא הוקף לדירה.וצה מהן אלפים אמה לכל רוחאלא ארבע אמות וח 

 64. שו"ע שצו,בו טור

 

 . סעיף א . מהו שיעור התחום שיש לו לצד העיר 3

 

נתנו חוץ לעיבורה של עיר, אפילו אמה אחת ... לא? והתניא. מה שנשכר ותו  'מה שנשכר הוא מפסיד '  –  עירובין ס,ב

  לא קשיא; כאן   -  65ה אמה, ומפסיד את כל העיר כולה, מפני שמדת העיר עולה לו במדת התחום! משתכר אות   -

וכדרבי אידי, דאמר רבי אידי אמר    67שכלתה מדתו בסוף העיר.   -  )המשנה(, כאן  66שכלתה מדתו בחצי העיר   -  )הברייתא(

נעשית   -עיר. כלתה מדתו בסוף העיר  אין לו אלא חצי ה  -רבי יהושע בן לוי: היה מודד ובא, וכלתה מדתו בחצי העיר  

 לו העיר כולה כארבע אמות, ומשלימין לו את השאר. 

 

מהלך במדינה אלא עד סוף    כשהוא מהלך ממקום עירובו למחר אלפים אמה כנגד המדינה אינו   –   רמב"ם עירובין ו

וכ"כ    חוצה לה.מדתו, ואם היתה המדינה מובלעת בתוך מדתו תחשב המדינה כולה כארבע אמות וישלים מדתו  

 .שו"ע

 

 

 
סאתיים וקנה שם שביתה )שלא ע"י עירוב( ע"י שהיה שם בין השמשות וקדש עליו  )הובא בב"י( הבין שלדעת הרמב"ם אם היתה יתר מבית    המ"מ  64

ה לה אלפיים אמה. אך מדברי הרמב"ם שלפנינו מוכח שלא כך, וכך נראה מכך שהטור בסימן שצו לא הזכיר שרמב"ם חולק.  היום, מהלך את כולה וחוצ
 וצ"ע.

בע אמות, ומסוף העיר ואילך יש לו אלפיים אמה לכל רוח, אבל אדם המניח את עירובו חוץ  כלומר, אדם הדר בעיר רשאי להלך את כולה כאילו היא אר  65
וחבה אלף  לעיר, אפילו אמה אחת בלבד, אינו נידון כדר בעיר, ולפיכך אין העיר נידונית לו כארבע אמות אלא כפי שיעור רוחבה האמיתי. כגון בעיר שר

ד מזרח, רשאי הוא להלך משם עוד אלפיים אמה לצד מזרח, אך אם רוצה לילך מן המקום שבו הניח  אמה והניח עירובו בריחוק אמה אחת חוצה לה לצ
צד מערב עוד  את עירובו לצד מערב )לכיוון העיר( הולך אמה אחת עד העיר ולאחר מכן מודד אלף אמה של רוחב העיר, ומסוף העיר ואילך ממשיך לילך ל

 מצא שנשכר אמה אחת למזרח והפסיד אלף אמה למערב. כאלף אמה להשלים תחום אלפיים אמה שלו, ונ 
ב  כלומר, שהיתה העיר רחבה אלפיים אמה, או שהניח עירובו במרחק רב מן העיר לצד מזרח, ונמצא שכאשר הוא מונה אלפיים אמה מעירובו לצד מער  66

בהערה לעיל( שנשכר אמה אחת למזרח והפסיד אלף    זה נמדדת העיר עצמה למין אלפיים אמה שלו ונמצא )בדוג'כלה תחומו באמצע העיר, ובאופן כ
 למערב.

כלומר, שהיתה העיר קטנה מאלפיים אמה והניח עירובו בסמוך לעיר ונמצא שכאשר הוא מהלך אלפיים אמה מעירובו לצד מערב אין תחומו כלה   67
 תחום אלפיים אמה שלו. ה נידונית לו העיר כולה כארבע אמות ואין רוחבה ממעט מבאמצע העיר אלא בסופה ובאופן כז



81 

 

 בסוף העיר  של התחום א. כלתה מדתו

 

 ( מהו שיעור התחום שיש לו?1)

 

ה לרוח מזרח נמצא מהלך למחר  כיצד הרי שהניח את עירובו ברחוק אלף אמה מביתו שבמדינ  – עירובין ו    רמב"ם

ו עד סוף המדינה פחות היה מבית...  ממקום עירובו אלפים אמה למזרח, ומהלך ממקום עירובו אלפים אמה למערב

ויהלך חוצה לה תשע תחשב המדינה כולה כארבע אמות  מאלף אפילו אמה אחת שנמצאת מדתו כלתה חוץ למדינה  

 .טורוכ"פ . מאות ששה ותשעים אמה תשלום האלפים

  אף על פי שאנו אומרים שכל העיר כארבע אמות דמיא אין אנו רוצין לומר שנחשוב אותה כד' אמות   –   ר' יהונתן

אף על פי שאנו אומרים   .שאין העיר כלל מן החשבוןויפסיד מן האלף של צד מערב אותן ד' אמות אלא כוונתו לומר  

לשער העיר לצד צפון ולצד דרום כלל שהרי דרומו וצפונו חוץ  אין לו לצאת חוץ  אבל  ,  שאין העיר כלל מן החשבון

ערבית שאמרנו שיש לו אלף אמה חוץ לעיר אין לו  ולכאורה משמע שאף לרוח מ ,ךלמקום שנתן בו עירובו הוא נמש

 68. רשות לילך אלא אלף אמה ברוחב ד' אמות ולא לכל רוח העיר

 

 כתב כלשון הרמב"ם.  שו"ע

מותר לילך כל רחבה ויש לו אלפים חוץ לעיר לצפון העיר, וכולה כארבע אמותיו,    אם כלתה המדה סוף  –  רמ"א

 . אף על פי שאין לו רוחב כל כך נגד המקום שקנה בו עירוב תו. מ"ב()אך למערב אין לו אלא רוחב שבית ולדרום

היפך דאין לו  כמה מהאחרונים חולקין על הרמ"א בזה משום דברבינו יונתן שממנו מקור דין זה מבואר ל  –  מ"ב

 . בצפון ודרום העיר כלום

 

 הגדרת כלתה בסוף העיר( 2)

 

 ( )ולא מחוץ לעיר * כלתה מדת התחום בדיוק בסוף העיר

 

 . מודד האלפים אם הן כלין בסוף העיר כגון שנתן העירוב בסוף אלף והעיר אלף אז העיר כולה כד"א – טור

היה מביתו עד סוף המדינה פחות מאלף אפילו אמה אחת שנמצאת מדתו כלתה חוץ למדינה   –  עירובין ורמב"ם  

 .וכ"כ שו"ע .תחשב המדינה כולה כארבע אמות

 

 בהלכה למעשה:  ו   בדעת רמב"ם ושו"ענחלקו 

   .אי אפשר לכל אדם שיצמצם... מצריך שתהא אמה אחת חוץ לעיר )ושו"ע( ונ"ל דהרמב"ם – מלבושי יו"ט

, וכיון דמצינו דהטור לא דוקא קאמררמב"ם  הד דאפשר    ,ולומר בזה דאפשר לצמצם  ענ"ד נראה להקלל  –   רבהאליה  

גופיה זה    (פ"ה מ"ז)מצאתי בפירוש משנה להרמב"ם  עוד  ,  מתיר בפירוש אין לנו להחמיר, בפרט שכן משמעות הש"ס

 . )וכן מוכח מרמב"ם הלכות שבת כז,ו( לשונו, הגיע המדה לסוף המדינה או חוצה לה ע"כ, הרי להדיא דסבירא ליה כטור

 . יש לסמוך דאפילו כלה בסוף העיר, הוי כחוץ לעיר לצורך  – חיי אדם

 

 

 

 

 
צ"ע אם ידקדק שלא ילך בה בכל רוחב העיר אלא כשיעור ד' אמות לבדן אותן שכנגד מקומו ולא אנה ואנה שאין לו להטות ימין ושמאל    –המשך דבריו    68

החשבון'( גם כן אין למנות לו רוחב העיר ות לו אורך העיר כלל כמו שפירשנו )'שאין העיר כלל מן  ויש לבעל דין לחלוק בזה דכיון שאין אנו קפדין עליו למנ
 ויש לו להלך את כולה לארכה ולרחבה.
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 * כלתה המדה בין העיר לעיבורה

 

שאע"פ שעבור העיר כעיר להקל אמרו ולא  ב"ד ז"ל שאם כלתה מדתו בין העיר לעבורה דינו להקל  כתב הרא  –  מ"מ

וכ"פ  .  ז"ל ודבר פשוט הוא שהרי בסוף העיר וחצי העיר הזכירו ולא הזכירו בזה עבור כלל  וכ"כ הרשב"א  להחמיר

תה מדתו בסוף העיבור פשוט ם אם כל ונראה דבזה עכ"פ לא חשבינן העיבור עם העיר כד"א אמנ  –  וכתב מ"ב  .רמ"א

 . דנחשב הכל כד"א ומתחיל מדתו מסוף העיבור וחוצה

 

 בתוך העיר של התחום ב. כלתה מדתו 

 

הרי שהניח את עירובו ברחוק אלף אמה מביתו שבמדינה לרוח מזרח נמצא מהלך למחר ממקום עירובו    –  רמב"ם

שמן העירוב עד ביתו ואלף אמה מביתו בתוך ב, אלף  אלפים אמה למזרח, ומהלך ממקום עירובו אלפים אמה למער

שבמדינה   מביתויכך אם הניח עירובו ברחוק אלפים אמה  ... לפ ואינו מהלך במדינה אלא עד סוף האלףהמדינה,  

מהלך מביתו   ואינו  ומעירובו אלפים  עירובו אלפים אמה  עד  ונמצא מהלך מביתו  כולה,  כל המדינה  הפסיד את 

הא דנקט מביתו ולא כתב רחוק   –  ע"פ מג"א  מ"ב  .וכ"כ שו"ע,  וכ"מ מסמ"ג  .אחתלו אמה  במדינה לרוח מערב אפי 

  , דכשהוא רחוק מביתו יותר מאלפים אף דלמקום עירובו הוא רשאי לילך מביתו וכדלעיל בסק"ג  ,מהעיר אלפים

ם אבל לחזור משם אחר שתחשך וללון בביתו אסור אלא צריך ללון באחד מבתי העיר הסמוך בתוך אלפים למקו 

 ו. עירוב 

חשובה כולה אם כלו באמצע העיר אז אינה כולה כארבע אמות לענין שישלימו לו עליה השאר אבל מ"מ    –  טור

בעיר עצמה אין לו אלא ד"א ולא נהירא   אבל הרמב"ם ז"ל כתב שאפילו   כד"א לענין שהולך כולה הואיל ולן בה 

)וא"כ לא משכחת למי שדר בעיר גדולה שיתן עירוב כיון    לביתו  דא"כ מי שדר בעיר גדולה ונתן עירובו חוצה לה לא יוכל לחזור

וכן הדין נמי אם פגע בעיר אחרת בתוך אלפים אם כלתה מדתו בסופה אין עולה מן המנין    69.ב"י(  .שיפסיד עירו ע"י כך

יון שלא ומשלימין לו עליה אבל אם כלתה מדתו בתוכה עולה לו ואפילו בתוכה אינו יכול לילך אלא עד סוף תחומו כ

 70.וכ"פ רמ"א וב"ח, מרש"י, וכתב שכך משמע וכ"פ הג' הסמ"ק .לן בה

 

 

 
   ואין זו קושיא שהרי אם צריך לילך לאותו צד שמערב אע"פ שיפסיד כל העיר אינו חושש.  –ב"י  69
מחצית השקל, ועולת שבת  . וכך דעת  בטל, ודינו כשאר בני עירו   עירוב, ה עירוברחוק אלפיים אמה מה   עירובכאשר ביתו של מניח ה לדעת בית מאיר    70

 . רמ"א כיוון שדין תחומין מדרבנןיב, אמנם כתב בהערה שם שבשעת הצורך אפשר לסמוך על ה ל,שבת  פ בפנה"ל  ". וכבדעת השו”ע תח, א, וכ”כ א”ר תח, ח 


