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   :::כתבכתבכתב

  קינד דניאל
   

  DDAANNIIEELLKKIINNDD1100@@GGMMAAIILL..CCOOMMלהערות: להערות: 
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  בס"ד

  דברי פתיחה
  

  :בשבח האחדות בעם ישראל )בראשית("דרכי דוד" הרב מרדכי דוד לוריא כתב בספרו 

 רךד ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר ידעתיו כי עושה אני אשר מאברהם אני הסהמכ אמר' וה"
   .(בראשית יח,יט)' וכו "טומשפ קהצד לעשות' ה

 רבי ,לו מגלה ואיני למחר דוםס של דינה ,לו גליתי גיהנם ,לו גליתי תורה ןמת" ,ב):מט ר(בר" דרשבמ
" (עכ"ל יודע אברהם היה חצרות ערובי הלכות ילואפ :אמר נתן רבי בשם נחמן בר שמואל רבי בשם אחא

   המדרש).

 את והיצ אשר ידעתיו כי" :שכתוב מה להבין יש וכן ,סדום של לדינם חצירות עירובי ענין מהו להבין ויש
 שהוא בשביל רק וכי ,סדום הפיכת לגילוי זה ענין מה ",ומשפט צדקה לעשות' ה דרך ושמרו אחריו בניו

   .סדום הפיכת על לו להודיע כדאי בניו את מחנך

 ,בקרבה אשר הצדיקים בגלל שיצילם סדום אנשי על רחמים לבקש אבינו אברהם עמד כידוע ,לפרש ויש
 על והצלה רחמים לבקש עמד איך ,והרחמים החסד ממדת שהיה ואבינ אברהם הלא :יקשה ולכאורה

   ,הטהורים ממידותיו להיפך שהם סדום כאנשי וחטאים אנשים

 אחת ריבה של ממעשה רואים שאנו כמו גלויים צדיקים דוםסב שאין אבינו אברהם ידע דבאמת אלא
 אי כ"א (כמבואר ברש"י) דבורים לתאכי י"ע מגונה למות ונדונה ,המעין יד על בהחבא עני לפרנס רוצה שהיתה

   רצון בעלי אנשים כלומר ,נסתרים צדיקים היו אולי רק ,בסדום גלוי צדיק להיות היה אפשר

 מעשים לעשות רוצים היו פנימה בלבם אבל ,המקום מאנשי הטובות מחשבותיהם את המסתירים טוב
 ושמרו" בניו את תמיד צוה ולכן ,רהדו על להגן בכחם יש כאלה צדיקים שגם חשב אבינו ואברהם ,טובים

 את לשמור רוצים רק אם אבל ,בפועל טובים מעשים לידי להגיע אפשרות אין אם גם כלומר ",'ה דרך
 ,טוב מעשה לידי לפעמים מביאה טובהה והמחשבה השאיפה גם ,טובים מעשים לידי להגיע והכנה ,הדרך

   .עליה לשמור יש לכן

   "לו גליתי ירותצח ערובי" :המדרש פירוש אולי וזהו

 יתזבכ משתתפים החצר שבני מה י"ע כי ,טוב רצון ,רצון של התבטאות רק הוא חצירות ערובי ענין כי ידוע
 ,חצר באותו ביחד נמצאים הם כאילו דין פ"ע כבר דומה זה הרי ,החצר מבני אחד אצל אותו ומניחים לחם

   .החצר בכל לטלטל ויכולים ,אחת כמשפחה בזה ומעורבים

 נשאר אחד כל שבאמת פ"אע ,למעשה מתאחדים כאילו אותם עושה להתאחד הטוב הרצון כי מזה וצאי
   .הפרטי בביתו או בחצרו

 אני המכסה" :'ה אמר לכן ,להתאחד הטובה הכוונה ורצויה טובה כמה עד אבינו אברהם למד מזה
 ביניהם גם יש אולי ,סדום על הסנגורי ללמד יכול ז"ועי ,חצרות ערובי של ענין לו גליתי כבר אם "מאברהם

  "מגלה איני סדום של ודינה" :המשיך ולכן ,םוסד את ויצילו ,טוב רצון בעלי אנשים
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  בס"ד

  סימן שמ"ה

  טור
 ארבע רשויות לשבת:  .1

 רשות היחיד  .א

 רשות הרבים  .ב

 כרמלית  .ג

 מקום פטור  .ד

  רשות היחיד: .2

 טפחים 10מחיצות גבוהות   .א

 טפחים רוחב 4טפחים אורך על  4  .ב

 ף לדירההוק  .ג

 הדלתות נעולות בלילה  .ד

 כדין רה"י - מחיצות רה"י, ועל גביהן וחוריהן .3

 עד לרקיע -אויר רה"י .4

 טפחים רוחב 4טפחים אורך על  4 ב.טפחים  10גובה א. כלי יכול להוות רה"י, אם יש בו:  .5

  רשות הרבים: .6

 אמה רוחב 16אמה אורך על  16  .א

 מפולש משער לשער  .ב

 עוברים בו  600,000  .ג

 דינו כקרקע  -טפחים 3רה"ר, ואינו גבוה דבר שהינו ב .7

 דבר ברה"ר שהינו: .8

 טפחים 3-9גבוה בין   .א

 טפחים רוחב 4טפחים אורך על  4  .ב

  : כרמליתדינו
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 דבר ברה"ר שהינו: .9

 טפחים 3-9גבוה בין   .א

 טפחים רוחב 4טפחים אורך על  4אין בו שיעור של:   .ב

 : מקום פטור דינו

 דבר ברה"ר שהינו: .10

 טפחים 9-10גבוה בין   .א

 שים ברשות הרבים רגילים להשתמש בו לצורך סידור המשא שלהם (כיתוף) האנ  .ב

 : רשות הרבים דינו

 דבר ברה"ר שהינו: .11

 טפחים 10גבוה   .א

 טפחים רוחב 4טפחים אורך על  4  .ב

 : רשות היחיד דינו

 דבר ברה"ר שהינו: .12

 טפחים 10גבוה   .א

 טפחים רוחב 4טפחים אורך על  4אין בו שיעור של:   .ב

 )אמות 4את מידת אורכו ורוחבו ל ן אומרים חוקקים להשלים(אי: מקום פטור דינו

 גומא ברשות הרבים: .13

 כדין רשות הרבים -טפחים 3אינה עמוקה   .א

 כרמלית -טפחים רוחב 4טפחים אורך על  4טפחים +  3-9עומק   .ב

 מקום פטור - טפחים רוחב 4טפחים אורך על  4טפחים + אין בו שיעור  3-9עומק   .ג

 אוויר רשות הרבים: .14

 רשות הרבים -טפחים 10 עד גובה  .א

 מקום פטור -טפחים 10מעל גובה   .ב

 , נידון ע"פ מידותיו:חור ברשות הרבים .15

 רשות היחיד - טפחים 10טפחים רוחב + גבוה  4טפחים אורך על  4  .א

 כרמלית -טפחים 10טפחים רוחב + אינו גבוה  4טפחים אורך על  4  .ב

 מקום פטור -פחים רוחבט 4טפחים אורך על  4טפחים + אין בו שיעור  3גבוה מהקרקע   .ג
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מחיצות, רה"ר  3מקום שאנשים לא רגילים ללכת בו, כמו ים, קרן זוית, מבואה עם  כרמלית: .16

 מקורה וכדו'. 

 טפחים: 10טפחים, אך הקירוי משלים לגובה  10בית שאין בתוכו  .17

 כרמלית - דין תוכו  .א

 רשות היחיד -דין על גביו  .ב

 כל הבית נחשב כרשות היחיד -בטפחים רוח 4טפחים אורך על  4כשחקק בו שיעור   .ג

 כרמלית -גג שבולט מעבר למחיצות הבית, כך שאין הן ניכרות לעומד על הגג .18

 רשות היחיד  -בהנ"ל, כשחלון פתוח לגג מהבית .19

 כרמלית -טפחים רוחב 4טפחים אורך על  4זיזים שבולטים מחומה ויש בהם שיעור  .20

טפחים רוחב + חלון הבית פתוח  4ל טפחים אורך ע 4זיזים שבולטים מחומה ויש בהם שיעור  .21

 רשות היחיד - להם

 אינם ככרמלית -חורי כרמלית .22

 אויר כרמלית: .23

 כרמלית - טפחים 10עד   .א

 מקום פטור -טפחים 10מעל   .ב

  מעל פני הים, באוויר: חפץ ל היוצא: מי שנוטלהפוע

 ככרמלית -טפחים 10עד גובה   .א

 מקום פטור -טפחים 10מעל גובה   .ב

 טפחים רוחב) 4טפחים אורך על  4ת (כשאין בו שיעור ככרמלי - בור בתוך כרמלית .24

 מקום פטור:  .25

 טפחים רוחב 4טפחים אורך על  4אין בו שיעור   .א

 (עד הרקיע) טפחים  3גובהו מעל   .ב

 טפחים רוחב) 4טפחים אורך על  4טפחים, שאין ביניהן  3(לדוג': מחיצות מעל גובה 
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  בית יוסף
 .יצות מכל צדרשות היחיד גמורה, היא זו שיש לה מח .1

צריך להיות לרשות היחיד, והב"י הסביר שייתכן שזאת  (מינימום) הטור לא פירט כמה מחיצות .2

 כמה מחיצות צריך לרשות היחיד: -משום שהדבר תלוי במחלוקת הראשונים

 מחיצה)מחיצות ולחי ברוח הרביעית (לחי הוא כדין  3מחיצות, או לחילופין  4 הרמב"ם:  .א

 מחיצות 3 (די) שאר הפוסקים:  .ב

מחיצות בכדי שזו תהיה רשות היחיד גמורה, כך שיהיה מותר לטלטל בתוכה  3לכו"ע לא די ב .3

 אפילו מדרבנן

 : תמוהממילא,  .4

 מחיצות בכדי שזו תהיה רשות היחיד גמורה 4הטור לא הזכיר במפורש שיש כאן צורך ב  .א

כרמלית קורה, דינן כ\מחיצות בלא תוספת לחי 3הטור בעצמו כתב שאם יש מבואות עם   .ב

 ולא כרה"י

, כי אז לגדר רה"י מחיצות 4הטור פסק כרמב"ם, ועם זאת הטור לא כתב שצריך  הסבר הב"י: .5

טור די ברוח הרביעית בלחי דעת ה, ובאמת שללעיכובא מחיצות גמורות 4היה משמע שצריך 

 ואין צורך במחיצה גמורה, ולכן לא נקט בלשונו "ארבע מחיצות".  בעלמא 

אסור מדרבנן  - ף לשם מגורים בו, אם שטחו גדול משטח זריעת בית סאתייםכל מקום שלא הוק .6

 . מדאורייתא אף שזה רשות היחיד גמורה ,רמליתדין כ, כלטלטל בו אלא רק בד' אמות

ם, שאם הדלתות לא היו נעולות בעיר בלילה, היו חייבים על -הגמרא אומרת לגבי העיר י קושיה: .7

 נעילת הדלתות עתה, היא כרמלית ולא רה"י.הטלטול בה כדין רה"ר. משמע שע"י 

אולם, בכל זאת היא מוגדרת כרה"י גמורה.  - ע"י נעילת הדלתות באמת דין העיר תירוץ: .8

ככרמלית, כיון שאנשים רבים גרים בה, והרי זה כחצר של רבים, וכיון שלא עירבו בין החצרות, 

 . הרי שאסור לטלטל מהחצרות לבתים ולהיפך, וזה מוגדר ככרמלית

 יש לחלק במצב הפתחים בעיר: .9

כדי ביש צורך בנעילת הדלתות בלילה  -פתחים מפולשים זה מול זה 2כשיש לעיר   .א

 להגדירה כרה"י

 הרי היא רשות היחיד, גם מבלי לנעול את הדלתות בלילה -כשיש לעיר רק פתח אחד  .ב

 אין זה רה"ר -כשיש לעיר כמה פתחים, אך הם לא מפולשים  .ג

כל גדרי רה"ר, הרי עיר זאת נחשבת כרה"י גמורה, אף אם הדלתות  בעיר אין אתאם בדרך ש .10

 שלה לא נעולות בלילה. 

 הינם מוקפים לדירה.  -הרמב"ם בא להשמיע לנו, שסתם: דיר, סהר וחצר .11

 אמות.  4קירות שמקיפים רה"י, דינם כרה"י, אף אם הם אינם רחבים  .12
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  דרכי משה:[

  יש לחלק בגודל השטח:

 צריך שהמקום יהיה מוקף לדירה -תייםכשהשטח גדול מבית סא  .א

 ]אין צורך שיהיה מוקף לדירה -מבית סאתיים כשהשטח קטן  .ב

 מבואר שכלי יכול להוות רשות היחיד.  'כוורת'בשמעתא ד .13

 רשות אמות. ("דרך 16 - הגמרא במסכת שבת למדה מן המשכן, שרוחב דרך רשות הרבים .14

 ממשכן").  לה דגמרינן אנן, אמה עשרה שש הרבים

 עמ"ס עירובין כתב במקום אחד שגדר רשות הרבים: ירש" .15

 אמה 16רוחב   .א

 ריבוא 60מצויים בעיר   .ב

 60במקום אחר עמ"ס עירובין כתב גם כן שגדר רשות הרבים, הוא רק כשיש בה תמיד  רש"י .16

 ריבוא, כי אם אין בה כן, אין זה דומה ל'דגלי מדבר'. 

ריבוא בדרך, הינו  60צורך בכך שיעברו הב"י הביא שמצינו אם כן שיש מחלוקת ראשונים, האם ה .17

 הכרחי להגדרת המקום כרשות הרבים:גורם 

  - ריבוא עוברים שם 60הסוברים שחובה שיהיו   .א

 רש"י .1

 רא"ש .2

 סמ"ג .3

 סמ"ק .4

 ספר התרומה .5

 רוקח .6

 תוס' (שבת)  .7

 -ריבוא עוברים שם 60חובה שיהיו  שאיןהסוברים   .ב

 הרמב"ם .1

 רמב"ן (ע"פ מ"מ) .2

 רשב"א (ע"פ מ"מ) .3

 הגהות מרדכי .4

 60(לא מצינו שחכמים אמרו סברא זו, שיש צורך שיעברו ברשות הרבים  הר"ן .5

 ) . אם הדבר היה מוכרח, הגמרא בוודאי הייתה מזכירה זאתריבוא
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 הריב"ש .6

בצורה  אמות ופתוחים לרה"ר משני צידיהם 13 1\3מבואות שרחבים הרא"ש בשם ר"י:  .18

 דינם כרה"ר.  - מפולשת

אמות, אף אם בחלקם הם  16רחבים בשיעור של  הינםמבואות ש המ"מ בשם הרשב"א: .19

 מתקצרים משיעור זה, בכל זאת גדרם כרה"ר. 

שאם המבואה היא לאורך רה"ר, דינה כרה"ר, אף שאין ברוחב  סברא לומרהביא שמקור ה המ"מ .20

 העיר שאין מוכרח לומר כן.  המ"מ. אמנם התוס'אמה, הינה סברת  16שלה שיעור 

שלא תהא מקורה. זאת משום שאם היא מקורה, אין היא דומה  -רהביא שאחד מגדרי רה" הטור .21

 דינה ככרמלית. -. ממילא, אם רה"ר מקורהברמב"םכן משמע ל'דגלי מדבר'. 

 :'מדבר'ישנה מחלוקת ראשונים, מה הגדר של  .22

 רשות הרבים רמב"ם:  .א

 מ"מ ע"פ רש"י:   .ב

 רשות הרבים - 'דור המדבר'בזמן  .1

 אין דינה כרה"ר -בזמן הזה .2

  רמליתכ רשב"א:  .ג

, אף אם זה דבר שלא (מתבטל לרשות) טפחים, דינו כרה"ר 3כל דבר בקרקע שאינו גבוה יותר מ .23

 כקוצים.  ,רגילים לדרוך עליו

 רה"ר. דינו כ - טפחים ורבים מכתפים עליו 9-10: דבר ברה"ר שגובהו בין עולא .24

  . ב"םהרמכן דעת , הרי זה בכלל רה"ר. לו לצורך כיתוףכיון שהרבים צריכים  רש"י:

אמות, הרי זה בכלל רה"ר, כי הרבים  4לדעת הרמב"ם, אף אם אין בו שיעור של רוחב  מ"מ:

 צריכים לו. 

 טפחים, דווקא אם: 9-10דבר מוגדר כרה"ר אם הינו בגובה  הראב"ד: .25

 אמות 4 רחב  .א

 בפועל (לא מועיל שראוי לכתף עליו, אם לא מכתפים עליו בפועל)מכתפים עליו   .ב

  . 1לדברי הרמב"ם ראוי לחוש הרשב"א:

 דינו כרה"ר.  -טפחים ומכתפים עליו 9-10שדבר שגובהו  הרא"שפסק ע"פ  הטור .26

                                                           
1

 עליו מכתפין ורבים ארבעה ברחבן יש אם, יתר ולא פחות לא תשעה בגובהן "היה עבודת הקודש (ג,א,ז): 

 בגובהו שיש שכל, עליו מכתפין אין ואפילו ארבעה רחבין בשאינן אפילו שהורה מי ויש. הרבים רשות משום נדון

 ומהם לכרמלית ואפילו היחיד שותלר ממנו לטלטל אסור ולפיכך לדבריו לחוש וראוי, עליו לכתף ראוי - תשעה

  עליו"
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טפחים, הוא לא התכוון לומר שעמוד  9עמוד שגובהו את הדין לגבי הסביר שכשעולא נקט  הב"י .27

טפחים, דינו לא יהיה כרה"ר, כשמכתפים עליו, אלא רק בא לומר שאם גובהו  9שגובהו מעל 

 טפחים, אין דינו כרה"ר.  9עור פחות משי

טפחים בדיוק ומכתפים עליו,  9נקט שדווקא אם מדובר בעמוד שגובהו  2הרמב"םלעומת זאת, 

 . אין דינו כרה"ר) -(אך בשיעור אחר שאז דינו כרה"ר

 ריבוע העומד: ם:הרשב"ע"פ  הגהות אשר"י: .28

 אורך טפחים 4רוחב על  טפחים 4צריך שיעור  - לריבועו של עולם  .א

 טפחים רוחב  5 3\5טפחים אורך על שיעור  5 3\5צריך שיעור  - לכסון העולםלא  .ב

 אמנם יש חולקים. כן נראה לר"י. 

רוחב. לא  טפחים 4אורך ו טפחים 4בכדי להגדיר עמוד כרשות היחיד, חובה שיהיה בו שיעור של  .29

 4עור אמה, כל עוד שאין באורך וברוחב שלו לפחות שי 1000מועיל שהאורך או הרוחב שלו 

 , ואם אין בו, דינו כמקו"פ. טפחים

 רשות עגולה או משולשת: .30

הרי  -אורך טפחים 4רוחב על  טפחים 4אם ניתן להכניס לתוכו רשות שיש לה שיעור של  מ"מ:ה

זה יוצא,  שבתשבורתלא מועיל  .טפחים 5 3\5, וממילא צריך ששיעור האלכסון שבו יהיה רה"יזה 

  חים. טפ 10כמו לדוג' כשהגבוה הינו 

 ואם אין בה שיעור זה הרי זה מקו"פ. טפחים,  4אורך ורוחב  גדר כרמלית: .31

 :'חוקקים להשלים'ישנה מחלוקת תנאים, האם אומרים  .32

 חוקקים להשלים רבי מאיר:  .א

 אין חוקקים להשלים  חכמים:  .ב

 הלכה כחכמים  ב"י ורמב"ם:

 :הגומאחילק בדין  הטור ע"פ הרא"ש .33

 רה"ר - טפחים 3פחותה מגובה   .א

 :טפחים 9-3יעור בש  .ב

 כרמלית - טפחים 4כשרחבה  .1

 מקו"פ  -טפחים 4רחבה  כשאינה .2

 רה"י - טפחים 4עמוקה עשרה טפחים ורחבה   .ג

                                                           
2

 הרבים ברשות יתר ולא פחות לא מצומצמות טפחים תשעה בגובהו שיש מקום יד,ח: שבת הלכות ם"רמב 

 אם אבל, עליו מכתפין שרבים מפני קצר בין רחב בין רחבו ומדת ארכו מדת על משגיחין ואין, ר"כרה הוא הרי

 על ארבעה בו אין ואם כרמלית הוא הרי יתר או ארבעה על רבעהא בו היה אם פחות או תשעה על יתר היה

  .פטור מקום הוא הרי ארבעה
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 טפחים.  10רה"ר וכרמלית תופסים רק עד גובה  .34

 חורי רה"ר: .35

 : כרה"ראביי  .א

 : אינם כרה"ררבא  .ב

 אינם כרה"ר.  -: כרבא, שחורי רה"רהלכה

טפחים מהקרקע, שאל"כ  3עצמו, רק אם הוא גבוה בשיעור  חור ברשות הרבים, נידון בפני ר"ן: .36

 דינו כרה"ר. 

 חורי רה"ר נידונים בפני עצמם כמידותיהם.  רש"י, רי"ף, רמב"ם ורא"ש: .37

 דינם ככרמלית.  -רפסק שעמודים הניצבים ברה" הטור .38

  שיש בדבר מחלוקות:הביא  הב"י

 נידון ככרמלית - בין העמודים ר' יוחנן:  .א

  שכן שבאצטבא, הדבר נחשב ככרמליתמשמע שכל דיוק: 

 הרשב"א והרא"שוכן פסקו 

 נידונת ככרמלית - האצטבא שלפני העמודים ר' זירא בשם רב יהודה:  .ב

  נידון כרה"ר, כיון שהרבים הולכים שם לעיתים  -משמע שבין העמודים דיוק:

 3-9, וגובהה בין טפחיםעל  טפחים 4(כמובן שמדובר שהאצטבא בשיעור הרמב"ם וכן פסק 

 ). , בכדי שתהיה מוגדרת ככרמליתטפחים

  אמה בין העמודים.  16, אף אם יש ריחוק של רה"רנידון כ - בין העמודיםהתוס': 

 ככרמלית, כיון שלא נוח להשתמש במקום שם: קרן זויתפסק ע"פ ר' יוחנן שדין  הטור .39

 לא ניתן ללכת שם בצורה ישרה ברחוב משום ש פירוש ראשון ברש"י:  .א

מדובר בבית שפניו עומדות באלכסון לרה"ר, כך שיש זוית בולטת  רש"י:פירוש שני ב  .ב

 המעכבת את דרך המעבר של הרבים ברחוב.

 נחלקו בדבר ר"א ורבנן, והלכה כרבנן, שאין זה נחשב כרה"ר. 

קורה ברוח הרביעית, \מחיצות בלא לחי 3, שמבואה שיש לה רק הרמב"םהלך בשיטת  הטור .40

ביא שיש חולקים אשר סוברים שרשות נחשבת כרשות היחיד, כבר ה הב"ידינה ככרמלית. אולם 

 מחיצות.  3עם 

 מחיצות, לחי או קורה, היה דינה כרה"י.  3אם היה לרשות שיש לה  לדעת הרמב"ם .41

מחיצות ולחי ברוח הרביעית, המקום נחשב כרה"י  3משמשת כמחיצה, וברשות שיש  לחי:  .א

 גמורה

 מחיצות, וקורה ברוח הרביעית: 3שיש בה משמשת רק להיכר, ועל כן רשות  קורה:  .ב
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 אינו חייב, לדעת הרמב"ם -שמי שזורק מרשות הרבים לתוכהלעניין  לא נחשבת כרה"י: .1

 לעניין שמותר לטלטל בתוכה  נחשבת כרה"י: .2

אם מדובר שלא היה בבית גובה עשרה, והוא חקק והשלים לגובה עשרה במקום החקק, כל  .42

ל שאר המקומות בבית שאין בהם גובה עשרה, נחשבים הבית נחשב כרשות היחיד, כיון שכ

 כחורי רה"י שדינם כרה"י. 

, מותר לטלטל בכל הבית, אף אם יש בין שפת החקק 4על  4חקק בבית שיעור של  רא"ש: .43

 טפחים.  3ולכותל מרחק של 

  יש לחלק בין גדר המחיצות לצורך סוכה, ולצורך השבת:ע"פ זה 

 להיות סמוכות לסכךחייבות  המחיצותמחיצות בסוכה:   .א

העיקר המחיצות יכולות רחוקות ממקום התקרה, וממילא ממקום החקק, כי  מחיצות בשבת:  .ב

 הוא שהרשות תהיה שמורה ע"י המחיצות 

י, ואז נתיר : צריך שמחיצות הגג תהיינה ניכרות, בכדי שהגג שמעליו יהיה נחשב כרה"רש"יע"פ  .44

אמנם אם המחיצות אינן ניכרות, כך שהגג  ק'.את הגג אגב המחיצות התחתונות, מדין 'גוד אסי

 בולט מעבר למחיצות, כבר לא שייך לומר 'גוד אסיק', וממילא דין הגג ככרמלית. 

, והוא פתוח 4על  4כמו כן, חלון שיש בו דינם ככרמלית.  -גגות, שבולטים מעבר למחיצות רא"ש: .45

 .כחורי רה"י -י, והגגרה" - , כי הבית עצמודין הגג כרה"י, אף שאין לו מחיצות - לגג

 :עבר למחיצותהבולט מ גג, בדין (בדין זיזים) בין הבבלי לירושלמיע"פ מחלוקת מחלוקת מצינו  .46

  מקום פטורירושלמי:   .א

 כרמלית  בבלי:  .ב

אם חלון הבית פתוח לזיזים שבכותל, דינם כרה"י, שהרי יש להם גדר של חורי רה"י. אולם  .47

 הרמב"ם לא הזכיר את כל הנ"ל. 

 םורים לכרמלית, וממילא דינם כחורי רה"ר, שהסק כאביי בר אבין ור' חנינא שאין חפהרא"ש  .48

 נידונים בפני עצמם. 

דבר שאינו כרמלית בטפחים, אין שם  10אוויר כרמלית תופס רק עד גובה עשרה, אך מעל גובה  .49

 . (כלומר, דבר שלא ניתן להניח עליו חפץ, כמו פני הלבנה (לא בראש הלבנה) מסוים

 4אינו רחב  הואששל דבר המסויים, וכגון שניתן להעמיד במציאות כתבו  שאחריםהביא : הר"ן .50

 אמות, ועומד בכרמלית, וממילא דינו ככרמלית. 

  בדין דבר המסויים שאינו רחב ארבעה:יש לחלק 

 דינו כמקום פטור -כאשר הוא נמצא ברשות הרבים  .א

 ן את מינו וניעור" דינו ככרמלית, כיון ש"מצא מי - כאשר הוא נמצא בכרמלית  .ב

ך גדר רשות של מקום פטור, כיון כדעת אותם אחרים, שברשויות דרבנן, לא שיי ההגהותדעת 

 .הרמב"םנראה שכן היא דעת שאנו אומרים ש"מצא מין את מינו וניעור". 

  דעת הטור כדעת הרמב"ם] דרכי משה:[
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 ם לרשות הכרמלית:בגדר כרמלית בים, מהיכן מודדים את גובה עשרת הטפחי נחלקו בגמרא .51

 מקרקעית הים, ועל כן האוויר שמעל הים הוא כבר כמקום פטור רב הונא:  .א

, ועל כן עד (כי כל מי הים נחשב כגוש אחד) משפת המים רב חסדא ורבה בר רב הונא:  .ב

 והטור הרמב"םש, הרי"ף, הרא" :וכן פסקו, טפחים מעל פני המים, יש דין כרמלית 10גובה 

 שבור שנמצא בכרמלית, דינו ככרמלית.  ,הרמב"םפסק ע"פ  הטור .52

הקשה מדוע לא נאמר כאן שדין הבור כמקום פטור, שהרי אם אותו בור  שהרשב"אהביא  המ"מ

כמקו"פ, ומדוע כאן בכרמלית (שזה רק רשות דרבנן) היה ברה"ר, אזי דינו היה  4על  4שאין בו 

  נחמיר על דינו ונגדיר אותו ככרמלית. 

שהרמב"ם סובר שברשויות דרבנן, ככרמלית, לא שייך גדר רשות "מקום ייתכן יישוב לקושיה: 

 פטור", ורק ברה"ר יכולה להיות מציאות שכזו. 

, שהרי יש מקום פטור רק ברה"ר, או בכרמלית, אך ברשות היחיד דינו כדין רשות היחידהמ"מ:  .53

 . אוויר רשות היחיד עולה עד לרקיע

 סוגי הרשויות: 4יכול להיות לו את כל ש, "רשנמצא ברה עמודהב"י סיכם למעשה, בדין  .54

 כשאינו גבוה שלושה טפחים, או כשגבוה תשעה טפחים -רשות הרבים  .א

 אמות 4טפחים, כשרחב  9-3מגובה  - כרמלית  .ב

 אמות 4טפחים, ורחב  10כשגבוה  - רשות היחיד  .ג

 טפחים  9טפחים או שהוא פחות מ 10אמות, בין אם גבוה  4כשאינו רחב  - מקום פטור  .ד

 :שנמצא בכרמלית עמודסיכם למעשה, בדין  הב"י .55

 יכול להיות בו:  לדעת רש"י:  .א

i.  (שברשות היחיד אין מקום לרשות אחרת)רשות היחיד 

ii. טפחים או שאינו גבוה)  10(כשאינו רחב ארבעה, בין אם גבוה  מקום פטור 

iii.  כרמלית 

 יכול להיות בו רק:  לדעת אחרים:  .ב

i.  היחיד אין מקום לרשות אחרת . ברשות(בגובה עשרה ורחב ארבעההיחיד רשות( 

ii. טפחים) 3(אינו רחב ארבעה, כשמעל רמלית כ 

(מקום פטור לא יכול להיות, כי "מצא מין את מינו וניעור", וממילא בכרמלית דינו ככרמלית ואין 

 מציאות שהוא יוגדר כמקו"פ)

ממעט  עמוד, שהינו רחב ארבעה וגבוה עשרה, שתלה עליו יתד שראוי לשימוש, הרי זה רמב"ם: .56

 את גובה העמוד, ומעמוד שגדרו כרשות היחיד, הופך הוא להיות כדין כרמלית. 

  תמה מדוע הטור השמיט הלכה זו. הב"י 



16 

 

ע"פ הסברא שבכרמלית אומרים "מצא מין את מינו", אין לנו בזמן הזה רשות של "מקום  [דרכי משה:

  פטור", שהרי הכל מוגדר אצלנו ככרמלית. 

  להשתמש בפסי ביראות אפילו בחו"ל ודווקא לדבר מצווה וכשהמצב דחוק] כתב שמותר האור זרוע 
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  בס"ד

  סימן שמ"ו

  טור
 : דאורייתא יאיסור .1

 )או להיפך(כשישנה העברה בין רה"י לרה"ר ב הוצאה שייך רק חיו  .א

 אמות ברה"ר 4המעביר   .ב

 : דרבנן יאיסור .2

ולהיפך, גזירה שמא יבוא להעביר בין רה"י רה"ר לכרמלית \להוציא מרה"יאיסור  ישנו  .א

 לרה"ר (או להיפך).

 להעביר מרה"י לרה"ר ולהיפך, דרך מקו"פ אסור   .ב

ר למי שברה" חפץ ממי שנמצא ברה"י ולהעביר תאסור לאדם שעומד במקו"פ, לקח  .ג

(כשתי חצרות שלא  אף אם מדובר במקו"פ שעומד בין שתי רשויות דרבנןוולהיפך, 

    עירבו) 

 אמות בכרמלית (גזירה שמא יבוא להעביר אף ברה"ר)  4 המעביר  .ד

  רה"ר למקום פטור (או להיפך)\: מותר להוציא לכתחילה מרה"ימותר לכתחילה .3

 קרפף ששטחו מעל בית סאתיים: .4

 : רשות היחידמדאורייתא  .א

 ברה"ר) אף אמות (שמא יבוא לעשות כן  4למרחק : אסור לטלטל בו מדרבנן  .ב

  -ו לכרמלית אחרת: להוציא ממנלכתחילה מותר  .ג

 : התירו(לא שכיח) לכרמליתמרה"י  הוצאה איסור .1

 (גזירה אטו רה"ר)  אסרו :(שכיח) איסור טלטול בקרפף הנ"ל .2

התירו איסור הוצאה לכרמלית, אף שהקרפף נחשב כרה"י מדאו', בכדי שלא כלומר, 

ף ועלולים עקב כך לטלטל א, יבואו לומר שהקרפף הינו רה"י, ויבואו לטלטל בכולו

   ברה"ר. 
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  בית יוסף
רה"ר למקו"פ, בדין אסקופה אשר היא בגדר \הגמרא הביאה את ההיתר של הוצאה מרה"י .1

 מקו"פ. 

 : מקו"פהגדירו ש הר"ן והרא"ש .2

 אמות אורך 4אמות רוחב על  4אין בו שיעור של   .א

 מקום מסוים שיש לו רוחב קצת  .ב

 טפחים 3גבוה יותר מ  .ג

דרך מקו"פ, כי בכך הוא מזלזל באיסורי השבת,  היפך)אסור להוציא מרה"י לרה"ר (ול רש"י: .3

 ועשוי הוא להוציא ישירות מרה"י לרה"ר (ולהיפך). 

דרך מקו"פ לאו כעומד דמי, וממילא מי שיוציא מרה"י ל -: הטור פסק שמהלךנסתרת קושיה .4

זה נחשב כאילו שהוא הוציא ישירות מרה"י למקו"פ, וכלל לא  , צריך להיות פטור, שהרירה"ר

 מד לפוש ברה"ר, ממילא לא ברור מדוע חכמים אסרו בדבר.ע

: חכמים חששו שכשאדם יוציא מרה"י למקו"פ דרך רה"ר, הוא עלול לפוש ברה"ר, ואז תירוץ

 הוא יתחייב מדאו' ועל כן גזרו בדבר. 

 לרה"ר דרך, שמדובר להוציא מרה"י בספר ישן ובספר מוגההב"י העיר שמצא גירסה אחרת  .5

 מקום פטור.

 גירסאות: 2ינו אם כן מצ .6

 הוצאה מרה"י למקו"פ דרך רה"ר  .א

 הוצאה מרה"י לרה"ר דרך מקו"פ   .ב

 המוציא מרה"י לרה"ר דרך כרמלית (לדוג' אצטבא): .7

 חכמים: חייב  .א

 כעומד, ולכן אין כאן הוצאה ישירה) -(מהלך בן עזאי: פוטר  .ב

 קושיה על דעת הרי"ף: .8

וכתבו שהלכה כתנא אי, ודחו דבריו , שהוא סובר שהלכה כבן עזברי"ףהבינו  הרא"ש והר"ן

 . אינו כעומד -כי מהלך והרא"ש בשם ר' יונה ,הרמב"םשחייב, וכן פסק  -קמא

  :ע"פ הב"י יישוב דעת הרי"ף

  ניתן לומר שבאמת הרי"ף מודה שאין הלכה כבן עזאי.

אם הרי"ף סובר שהלכה כתנא קמא, מדוע הוא הביא את דברי ר' יוחנן אשר  קושיה נסתרת:

  את דבריו של בן עזאי הביא

  כדי שנבין היטב את שיטת תנא קמא. כיון: הרי"ף הביא את דבריו של בן עזאי,תירוץ: 
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המעביר מרה"י לרה"ר 

  דרך כרמלית

שיטת בן 

  עזאי

  שיטת תנא קמא

  חייב  פטור  בזורק - בהוא אמינא

  פטור  פטור  במוציא - בהוא אמינא

  - במסקנה

  בזורק

  חייב  חייב

   חייב  ורפט  במוציא - במסקנה

רחך לומר כן, שלא סביר לומר שת"ק ו(על כ

  חייב בזורק ופטר במוציא)

 

 ר' יוחנן פסק לגבי השאלה האם מותרת החלפה במי שעומד במקו"פ: .9

 בין רשויות דאורייתא: אסור   .א

 בין רשויות דרבנן: מותר  .ב

פירש כרבינא, שמדובר שלאותה אמת  הרז"האמנם שכן הלכה. הרי"ף כתב בשם  הרא"ש

אין לחלק בין , עשו מוצאות בפיה, והשיעורים שם נאמרו על רוחב הפירצות. ע"פ זה מים

  הרז"ה והראב"ד. למסקנה הסכים לדעת  הרא"שרשות דאורייתא לרשות דרבנן. 

  היא שאסרו להחליף רק ברשויות דאורייתא.  הרמב"ם וגדולי המוריםכתב שדעת  המ"מ

   ל מקרה אין להחליף.  סבר כאותם שאומרים שאין חילוק, ובכ הרשב"א

  . ש, שאסור בכל מצב להחליףממילא, רואים שהטור פסק כדעת אביו הרא"

כותל בין  שדוג' לרשויות דרבנן שמחליפים ביניהם, הוא ע"י הרי"ףכתב על מה שכתב  ה"ר יונתן .10

 אמות: 4טפחים ואינו רחב  10חצרות, שהינו גבוה  2

 דיוק ראשון:  .א

 חליףהמותר ל -ויר)על גבי הכותל (שהינו תחת הא .1

 ) 4על  4אסור להחליף (אף שאין בחור שיעור  -דרך חורים שבכותל בין שני בתים .2

 דיוק שני:  .ב

אסור להחליף על ידו, כי הוא נחשב  -טפחים 10אם מדובר בכותל בין שני בתים שאין בגובהו 

ע ש"בית כחורי רה"י של כל חצר מכל צד, וכל רשות אוסרת את החור על חבירתה. כמו כן, ידו

 נחשב כמלא" וממילא הכותל נחשב בו זמנית כחלק משתי הרשויות ולא כרשות שלישית. 
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 דיוק שלישי:  .ג

אם מדובר בחור שבכותל בין שני בתים, אין להחליף דרכו, שכיון שהחור מקורה על גביו, זה 

י זה נחשב כאילו כל הכותל שלם ולא חסר, וממילא קרקע הבית נחשבת כשווה לגובה החור, והר

  טפחים, ואסור אפילו לכתף עליו.  4נחשב כאילו שיש לכותל רוחב 

 לדעת ה"ר יונתן בדעת הרי"ף, אמנם הטור פסק כרא"ש.  זאת כל

"להכניס לבית", כשכתב שאסור להחליף דרך מקו"פ בין שתי רשויות דרבנן, הטור דייק בלשונו  .11

 רשות אחת הן.  - חצרותכי מחצר לחצר מותר לטלטל כלים ששבתו בחצר, כי כל ה

 אמות, אף שהן שתי סוגים של כרמלית 4ים לבקעה בתוך ן המותר לטלטל ממרדכי:  .12

 כן פסק הטור בסימן שע"ב שמותר להוציא מכרמלית לכרמלית] דרכי משה:[ .13

ר' יוחנן בגמרא הביא את הדין של קרפף ששטחו מעל בית סאתיים, ורב אשי העמיד שמדובר  .14

טפחים ואורך   10כאשר יש בו לפחות גובה בית סאתיים, בסלע בים ששטחו מעל שטח של 

 טפחים.  4ורוחב של 

על כך הוא אמר, שאם שטח הסלע מעל בית סאתיים, מותר לטלטל מהסלע לים ולהיפך, בכדי 

מצוי ושייך  -ומסביר שם שלטלטל בתוך הסלעשלא יאמרו שהסלע הינו רשות היחיד גמורה, 

אין זה מצוי,  - , אך לטלטל מהסלע לים ולהיפךלטל אף ברה"רשמא מתוך כך יבואו לט לגזור עליו

 . , כי אין חשש שמתוך כך יבואו לטלטל בין רה"י לרה"רולכן לא גזרו עליו

ע"פ הנ"ל הטור פסק שאם יש גינה ששטחה מעל בית סאתיים, אשר לא הוקפה לדירה, מותר  .15

ר"ת, הגהות, המ"מ,  תוס',רא"ש,לקחת מפתח מבקעה שלפניה, ולהחזיר אליה. כן כתבו: 

 הרשב"א. 

בדעת הרמב"ם, שכל ההיתר לטלטל מקרפף ששטחו מעל בית סאתיים לכרמלית,  3כתב המ"מ .16

 יש לאסור.  - זה רק לים, אך לכרמלית שביבשה

לטלטל ולמסקנה הב"י העלה שאין חילוק, ומותר תמה על המ"מ מניין שאב לומר כן, הב"י 

 .4לכרמלית שביבשה אףמהסלע שהינו בשטח מעל בית סאתיים 

 (שבת): המרדכי  .17

מותר לקחת את המפתח שילד קטן הביא, ולפתוח עימו את הפתח, כיון שאין במשקוף   .א

יטלו את המפתח, כי מן הפתח ולפנים  -, אך לאחר שפתחו את הפתחטפחים 4שיעור של 

 כרה"י. 

קדק אם כרה"י (אין לד - אסקופת הפתח מפרידה בין רה"ר לרה"י. כך שמה שלפנים מהפתח  .ב

 טפחים).  4יש בקירוי רוחב 

                                                           
3

 קרפף היה אם אבל לים אלא התירו שלא נראה רבינו "...ומדבריב:  הלכה טז פרק שבת הלכות משנה מגיד 

 תוספותב אבל. ד"הראב דעת וכן לכרמלית מתוכו לטלטל אסור שביבשה לכרמלית סמוך סאתים מבית יותר

 כיון לתוכה מכרמלית מפתח לטלטל כרמלית אצל שפתוחה לגנה מכאן והתירו שביבשה לכרמלית ה"שה פירשו

  נוטה..." הדעת ולזה ל"ז א"הרשב וכתב. ס"מב יתירה שהיא

4
בהגהות והערות ב'טור שירת דבורה', הערה י"ג כתבו ששייך לגזור בכרמלית ביבשה, כי יותר מצוי לטלטל  

  כרמלית שבים, וממילא שייך לחלק בדבר, וע"פ זה סברת המ"מ נכונה.  לתוכה, מאשר
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טפחים על  4מותר להכניס לבית מרה"ר, דרך אסקופה שאין בה  :חבשם רש"י ור" שיבולי לקט  .18

עומק עשרה, או \רשות בפני עצמה, צריך שיהיה בה גובהטפחים.  3ויש בגובהה  5טפחים 4

 אינה מספיקה.  - מחיצות שהעומד מרובה על הפרוץ, אך תקרה בלבד

טפחים, הינה בגדר  4טפחים על  4פסק שאסקופה שיש לה שיעור  מרדכי הגהות משה:דרכי [

 ]מחיצות, ומשמע שאם לה היו לה מחיצות, אין זה משנה שיש לה תקרה 3רה"י, כיון שיש לה 

מבוי שאינו מפולש ניתר רק ע"י פתח עם לחי מכאן או  אין העירוב מועיל במקום שאין כלל מבוי.

עירוב מועיל רק במבואות ור גמור להוציא מרה"ר לרה"י דרך סטיו (כרמלית). איסקורה מצד שני. 

  שאינם מפולשים, ובחצרות. 

טפחים  4טפחים ,ואין בה שיעור  10: באסקופה שהיא בגדר מקו"פ (שאינה בגובה ה"ר אביגדור .19

 טפחים), מותר להצניע את המפתח בין הדלת לאסקופה.  4על 

  נשאר בצ"ע על דבריו. הב"י 

ייתכן שמדובר שאין משקוף כלל לאותה אסקופה, ולכן אין חשש בכך שיש קירוי דרכי משה: [

 ]כתב בסתמא שהאסקופה הינה מקו"פ, ועל כן טפחים 4ברוחב 

, ולכן אסור להכניס המפתח מרה"ר 6איסור הכנסה מרשות לרשות הוא אפילו ב"משהו"כלבו:  .20

 לרה"י.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
5
  ב"י ע"פ תיקון המשכנות יעקב 

6
  צא.-בגדרי שיעור הוצאה בכל שהוא, עיין שבת צ: 
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  בס"ד

  סימן שמ"ז

  טור
 : כאשר עשו - דאורייתא איסור .1

 עקירה מרשות אחת  .א

 הנחה ברשות אחרת  .ב

 :כאשר עשו -איסור דרבנן .2

 עקירה מרשות אחת ע"י אדם ראשון  .א

 הכנסה לרשות אחרת ע"י אדם ראשון  .ב

 שניהםהנחה לרשות האחרת ע"י נטילה מהאדם הראשון, ו  .ג

 :כאשר עשו .3

 עקירה מרשות אחת ע"י אדם ראשון  .א

 וןהכנסה לרשות אחרת ע"י האדם הראש  .ב

 הנחת החפץ ביד אדם שני ברשות האחרת   .ג

i. :חייב האדם הראשון 

ii.  :האדם השני 

 מותר לכתחילהמצד דיני שבת:   .א

 לאדם הראשון לעשות כן מצד לפני עיוור: אסור  .ב
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  בית יוסף
כתבו ששייך איסור 'לפני עיוור' לאדם שגורם לחבירו לעבור על איסור  התוס', הרא"ש, והר"ן .1

 (כגון באיסור הוצאה).

בשבת, כי זה נראה כנותנו לו  מרשות לרשותלפני עיוור שייך אף כשגוי הוא זה שמוציא איסור  .2

 ע"מ להוציא. 

 מרשות לרשותאם החפץ של גוי, מותר לתת לו להוציא את החפץ התוס':  .3

החפץ של גוי, מפני ששייך מראית עין, שהרי מדובר שאפילו אם לתת להוציא אסר  הרא"ש .4

 ובר בחפץ של יהודי או של גויהרואה לא יודע אם מד
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  בס"ד

  סימן שמ"ח

  טור
, והשאיר כשהיא מלאה בפירות לרה"רמבעוד יום אדם שעמד ברשות היחיד, והוציא את ידו  .1

 :אותה כך עד הלילה

 : בשוגג  .א

i. :מותר להחזיר את ידו לחצר בה הוא נמצא 

ii.  :אסור להושיט את ידולחצר אחרת 

 :דו לפני כניסת השבתכשהוציא י -במזיד   .ב

i. :אסור להחזיר את ידו לחצר בה הוא נמצא 

ii.  :אסור להושיט את ידולחצר אחרת 

 כשהוציא ידו לאחר כניסת השבת: .2

  מותר להחזיר את ידו, שמא יתחייב חטאת

השיעורים הבאים נאמרו בכדי שנדע מתי יש חיוב חטאת, אך יש איסור לעשות את כולם אף  .3

 כשעושה פחות מכשיעור האסור:

 עקירה מעל גבי מקום שיש בו ד"ט על ד"ט  .א

 הנחה על גבי מקום שיש בו ד"ט על ד"ט  .ב

 עקירה על מנת להוציא  .ג

 הוצאה כדרך המוציאים  .ד

 הוצאה כשיעור המוציאים  .ה

 הליכה ד' אמות בלא הפסק  .ו

 זריקה מרשות היחיד לרשות היחיד כאשר רשות הרבים מפסיקה באמצע  .ז

 להיפךאמות ו 4אמות וזרק לבסוף  2נתכוין לזרוק   .ח

 אמות, ולהיפך 4אמות ונתגלגל חוץ ל 4זרק   .ט

  הושטה מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים  .י
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  בס"ד

  בית יוסף
מקור הדברים לטור הוא מרבא ששאל את רב נחמן, מה דינו של מי שהוציא ידו לחוץ בשבת עם  .1

 פירות

להוציא  יימה מחשבתונתקגזרו במיוחד כשהוא רוצה להחזיר את ידו עם פירות לחצר אחרת, כי  .2

אנו חוששים שמא פעם אחרת הוא חכמים גזרו, כי את הפירות מהחצר בה הוא נמצא, ועל כן 

 יוציא מרשות היחיד לרשות הרבים.

מותר  - למדו שאם הוציא ידו לאחר כניסת השבת והרא"ש הרשב"אמ, הר"ן, התוס', המ" .3

י שהניח פת בתנור, מותר לו להחזירה, שמא יגיע לידי איסור סקילה, מרב ביבי שחידש שמ

 להוציאה קודם שתאפה ויעבור איסור דאורייתא (אופה). 

אסור להחזירה, ואין לדמות מקרה זה  -אף אם הוציא ידו לחוץ לאחר כניסת השבתרש"י:  .4

 למקרה של רב ביבי, כיון שיש חילוק בדבר:

 ודאי איסור דאו'הפת בוודאי תאפה, ועל כן מותר להוציאה שלא יגיע לו -בהניח פת בתנור  .א

אין וודאות שהוא יעבור על איסור, כי הוא יוכל להחזיק את ידו באוויר עד מוצ"ש,  - בהוציא ידו  .ב

 ועל כן אין להתיר לו להחזירה באיסור (איסור הכנסה)

 בירור דעת הרי"ף: .5

הרי"ף סתם דבריו, וישנה מחלוקת האם הרי"ף סובר גם כן שיש לדמות בין דין המוציא פירות 

  ובין דינו של רב ביבי.לחוץ 

הרי"ף סובר שיש שוויון בין המקרים, וממילא יש להתיר להחזיר את ידו כשהוציאה  הרא"ש:  .א

 לחוץ

 , שיש לאסורהרי"ף סובר כרש"י הב"י:  .ב

 כתב שהרמב"ם סובר כרש"י שיש לאסורוהר"ן סתומים,  הרמב"םגם דבריו של  .6

 אם הוציא ידו מרה"י לרה"ר: .7

 להחזיר את ידו, שהרי זה מקו"פ מותר -טפחים 10גובה  מעל  .א

 אסור להחזיר את ידו, שהרי זה בכלל רה"ר -טפחים 10לגובה  מתחת  .ב

 גזרו רק כשהוציא ידו לרה"ר, אך לא כשהוציא ידו לכרמלית (שלא תהא גזירה לגזירה) .8
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  בס"ד

  סימן שמ"ט

  טור
 אמותיו, ומודדים לו באמה מרווחת (שוחקת) 4ר לטלטל במותר לאדם ברה" .1

 ]7: אמה שוחקת יתירה על עצבה, בשיעור חצי אצבע לאמהמ"מ כי משה:דר[

 טפחים) 6כשאיבריו גדולים מאמתו, מודדים לו באמה בינונית. (אמה=  .2

   על שיעור ארבעת האמות, יש להוסיף את שיעור תוספת האלכסון, כך שזהתוספת אלכסון:  .3

 אמות.  5 3\5

 :האלכסון תוספתמחלוקת לגבי  .4

 רש"י:   .א

i. מוסיפיםהעולם לאלכסון : 

ii. אמות) 4(יש לו רק  : אין מוסיפיםלריבוע העולם 

 ר"ת:   .ב

  אמות.  5 3\5בכל מקרה יש לו תוספת, והרי לו 

 הרמב"ם:  .ג

i.  מותר לטלטל -אמות 4בתוך 

ii. (=שיעור תוספת האלכסון) פטור, אבל אסור לטלטל - 5 3\5אמות עד  4מ 

iii. אסור לטלטל, וחייב חטאת  -אמות ומעלה 5 3\5מ 

  ל הרמב"ם, כיצד הסיק לומר שבשיעור תוספת האלכסון יש לאסור לטלטל לכתחילהתמה ע הטור

כתב ללמד זכות על דעת הרמב"ם, שכל מה שהרמב"ם כתב שיש לאסור לכתחילה  [מהרל"ח

לטלטל בשיעור תוספת האלכסון, זה רק כשהוא מטלטל ביחס לריבוע העולם, שאז יש ספק אם 

 ]מגיע לו שיעור תוספת האלכסון

אמותיו, וכך יעשה חבירו  4לאדם לעקור חפץ מרה"ר ולתת אותו לחבירו שעומד בתוך  מותר .5

 לחבירו וכן הלאה, ובלבד שמדובר:

 החפץ לא יצא מהתחום שלו  .א

                                                           
7

 מטומאתה עולה האשה אין א: סעיף רא סימן הלכות מקואות ערוך כן מצינו שנפסק להלכה בשולחן 

 כל שתטבול עד כרת עליה וחייבין בטומאתה היא עדיין, שבעולם מימות כל עליה עלו ואפילו. במרחץ ברחיצה

 אמות שלש רום על אמה על אמה, ושיעורם; סאה ארבעים בהם שיש מעיין או מקוה במי אחת גופה בבת

  אצבע וחצי טפחים ששה בת באמה, במרובע
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 (או) מדובר בחפץ שלא קנה "שביתה" כגון שהוא של הפקר  .ב

 אמותיהם חופפים, הם יכולים לאכול ביחד וכדו'  4כשיש אנשים ברה"ר ש .6
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  בית יוסף
 מצינו מחלוקת: .1

 3שיעור   

  אמות

הרי"ף   רש"י  האמה הרביעית

  והרא"ש

אמה   לפשוט ידיו ורגליו  לגופו  רבי מאיר

  שוחקת

  אמה עצבה

שיטול חפץ מרגליו ויניח תחת   לגופו  רבי יהודה

  הראש

  אמה שוחקת  אמה עצבה

פסק 

  ההלכה

  רבי יהודהקת, וכשיטת פסק ע"פ הרי"ף והרא"ש  שמשערים באמה שוח הטור

 

הב"י דקדק בדברי הטור, שמכך שכתב שמשערים באמה מרווחת, לגבי שיעור באמות של כל  .2

 אדם, משמע שלדעת רבי יהודה:

 שוחקת\יש לשער באמה מרווחת - כשמשערים באמה שלו  .א

טפחים= אמה, באמה  6(בוודאי שזו אמה עצבה  -כשמשערים בכלליות באמה בינונית  .ב

 עצבה)

א פירט, האם מדובר באמה עצבה או שוחקת, אלא רק כתב שהתורה אמרה: "שבו ל הרמב"ם .3

מות שבריבוע שלו, בכדי שיפשוט ידיו. הא 4איש תחתיו", אשר מלמד שכל אחד יטלטל רק ב

 משמע כשיטת רבי מאיר. 

  מדוע הרמב"ם לא פסק כרבי יהודה הב"י הקשה

וכמו שפירש צמות, אמות מצומ 4ה נחשב הרמב"ם הבין שבכדי לפשוט ידיו ורגליו, הרי זותירץ: 

  טפחים עצבות לחומרא.  4הרי"ף, וזה כגמרא בעירובין שאומרת שמודדים ב

אשר אמר שיש מחלוקת בהילוך, אך בטלטול, לכו"ע מותר  אנחלקו בביאור דברי רב הראשונים .4

 אמות לכל רוח: 4יש לו אמותיו, כך שלחכמים  4רק ב

 אמות  8מותר להלך  -לדעת חכמים בהילוך מחוץ לתחום  .א

  אמותיו 4מותר לטלטל רק ב -לדעת חכמים בטלטול  .ב

  נחלקו בכך הראשונים:

אמות  4האמות הללו, אך לא בבת אחת, אלא יטלטל עד סוף  8מותר לטלטל בהרשב"א:   .א

 אמות שניות 4הראשונות, ושוב יעקור ויטלטל לסוף 

  הטורי , וכך הם דבראמותיו 4מותר לטלטל רק בתוך  הרמב"ם והרי"ף:  .ב
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 אמותיו ברשות הרבים לכתחילה: 4האם מותר לטלטל בתוך  .5

 אסור הראב"ד: )מ"מ בשם(  .א

 מותרב"י, תוס', רשב"א:   .ב

 דין אלכסון:   .6

  אמות עם תוספת האלכסון.  4רב אחא בר יעקב: המעביר ברה"ר, חייב רק לאחר שיעביר 

מרא בעירובין, פירשו בג הרמב"ם, הרשב"א (ע"פ המ"מ), תוס', רא"ש בשם ר"ת, רש"י

 האמות.  4חומשים, על גבי  8שנותנים שיעור תוספת אלכסון של אמה ו

 שיש חילוק בדבר:סובר  הרשב"םכתבו שהתוס' והרא"ש  .7

 אמות (ממזרח למערב) 4יש לו רק  -ריבוע העולםלכשהוא מעביר   .א

(לדוג' ממזרחית צפונית למערבית אמות  5 3\5יש לו  -כשהוא מעביר לאלכסון העולם  .ב

 מית)דרו

 שהגאוןתמה על הדברים, מניין לומר כן. אך כתב  הב"יכתב שרש"י סובר כרשב"ם. הטור  .8

נדחק לפרש את דבריו של הטור בדעת רש"י שיתאימו לדעת רש"י שבגמרא,  מהר"י אבוהב

   שלא הבין את דבריו.  כתב והב"י

 האם מותר לטלטל ברשות הרבים: .9

 שיעור האלכסון אמות בתוספת 4מותר לטלטל בשיעור  הרשב"א:  .א

 :8הראב"ד  .ב

i. :אסור לטלטל כלל ברשות הרבים (אפילו בפחות פחות מארבע אמות) מעיקר הדין 

ii. :מותר לטלטל, כשמדובר בארבע אמות בתוספת האלכסון, פחות משהו במקום הדחק 

 מותר לאדם למסור חבית שלו לחבירו וחבירו לחבירו וכן הלאה, אף חוץ לתחום רבי יהודה: .10

  ק בחבית הפקר שלא חל עליה דין שביתהמותר ררב אשי: 

 אף בחבית הפקר יש לאסור, כי גם היא קונה שביתהר' יוחנן בן נורי: 

כתב  הרא"שכתב שאין הלכה כר' יוחנן בן נורי, ועל כן הלכה כרבי יהודה.  הרז"השכתב הרא"ש  .11

 סתם דבריו, ועל כן נראה לומר שהוא סובר שאין הלכה כרבי יהודה.  הרי"ףש

שכבר נפסק הסביר שנראה לומר שהרי"ף לא פסק במפורש שהלכה כרבי יהודה, משום  הרא"ש

לא היה צורך אינם קונים שביתה, וממילא  -במפורש כחכמים, וכמו כן כבר נפסק שנכסי הפקר

  לכתוב כן בפירוש. 

                                                           
8

ש לאסור רק בשבת עצמה, ס"ק ב' כתב שלדעת הראב"ד י שבישועות יעקבבהגהות טור שירת דבורה, העירו  

  אך בבין השמשות, אף הראב"ד מתיר
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כתב  הרמב"ן. אבל הראב"ד והרז"הכתב שכן היא דעת  והמ"מפסק כרבי יהודה,  הרמב"ם .12

אפילו  כרבי יהודה, כי אוושא מילתא, וממילא הלכה כתנא קמא, שאין להתירשאין הלכה 

 .  בתפילין

אמות, הוא צריך  4פחות מ- כשאדם אחד מטלטל חפץ פחות רבינו ירוחם בשם מר שלום גאון: .13

 כהליכה אחת.  תנחשב, כי עמידה בעלמא מעט שבתעצור ולבכל פעם ל

  והוכיח זאת: כתב כן,הכלבו  גם

אמות רק עד צידי רה"ר, ולא יותר, משום שיש בכך עכ"פ  4פחות מ-טלטל פחותהתירו ל -קוץ  .א

 איסוד"ר

  אמות ברה"ר, כל עוד שיש נכרי לתת לו 4גזרו שלא יטלטל אפילו רק  -נתינת כיס לנכרי  .ב

 אמות, שייכת אפילו בזמן בין השמשות 4הגזירה לטלטל כל פעם פחות מ התוס' והמרדכי: .14
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  בס"ד

  סימן שנ"ח

  טור
 מלאכות שבת לומדים ממלאכת המשכן.  .1

 :פרדס)\(כגינה שלא הוקף לשם דירה מקום מוקףעל כן,  .2

 : רשות היחידמדאורייתא  .א

 : מדרבנן  .ב

i. :(כולל) (כחצר המשכן) מותר לטלטל בתוכו כשיש בשטחו עד גודל סאתיים 

ii.  :אסור לטלטל בתוכו מעל ארבע אמות כשיש בשטחו מעל שטח סאתיים  

 שכן:חצר המ .3

 שטח בית סאתיים  .א

 לא היה בית דירה, אלא היקף קלעים  .ב

  מותר לטלטל בתוכו - על כן, בכל מקום דומה למשכן

 טפחים.  6אמה ו 70טפחים על  6אמה ו 70 שיעור בית סאתיים: .4

 אמה).  50אמה) היה פי שתיים מהרוחב ( 100כיון שלומדים מהמשכן, שאורכו ( .5

 :דירהכשלא הוקף ל על כן בשיעור בית סאתיים

 מותר לטלטל בו -באורכו פי שתיים מהרוחב איןאם   .א

 אמות) 4אסור לטלטל בו (אלא רק ב -באורכו פי שתיים מהרוחב ישאם   .ב

 מותר - אם הוקף לדירה, אף אם האורך גדול פי כמה מהרוחב .6

 מוקף לדירה: .7

 בנה בו בית דירה  .א

 לא מועיל) - פתח לו פתח מביתו, ואח"כ הקיפו (אך אם הקיף ואח"כ פתח  .ב

 :, יעשה אחד מהשניים הבאיםקום שלא היה מוקף לדירה, ורוצה להקיפו לדירהמ .8

, וכך נמצא שיש בית פתוח בלא היקף, ואז יחזור ויגדור אמות יפרוץ פירצה יותר מעשר  .א

  הפרצה

 אמות 10יפרוץ פירצה ברוחב אמה, ויגדור וחוזר חלילה עד שיפרוץ בסה"כ   .ב
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כתב שאין הכוונה משנה, והעיקר שבנה  המ"מ. אך לשם דירה -צריך שיגדור הפירצה דרכי משה:[

ניתן לבטל מחיצה ע"י עפר. דהיינו שיניח משני צידי הכותל במרחק : תרומת הדשןבית ואח"כ היקפו. 

טפחים, ואז זה נחשב שהכותל  4טפחים, וברוחב  10אמות, גוש עפר בגובה פחות מ 10של יותר מ

  נפרץ, וכך המחיצה נעשית מאיליה

  :עפר לבטל מחיצההאם בכוח  מחלוקתאולם ישנה 

 מבטל רש"י ואשיר"י:  .א

 ]אינו מבטל ר"ח וראבי"ה:  .ב

 עשרה טפחים, דינו כקרפף:  גבוה תל .9

 מותר לטלטל בכולו - עד שטח סאתיים  .א

  אמותיו 4אסור לטלטל אלא רק ב - מעל שטח סאתיים  .ב

 לא מועיל למעט שטח סאתיים בקרפף ע"י אילנות, שכך דרכו. .10

 ם מועיל למעטטפחי 3עמוד אשר רחב  .11

 אם רצו לבנות מחיצה חדשה, בכדי לבטל את הקודמת, כך שהמקום יהיה מוקף לדירה: .12

 מועיל - טפחים מהקודמת 3כשבנו את המחיצה החדשה במרחק   .א

 לא מועיל  - טפחים לקודמת 3כשבנו את המחיצה החדשה בקירוב   .ב

 טח טיט על המחיצה למעט אותה: .13

 נחשב מיעוט -לא המחיצהכשהטיט עבה כ"כ עד שיכול לעמוד בפ"ע ל  .א

 אינו מיעוט -כשהטיט לא יכול לעמוד בפ"ע  .ב

לא מועיל לבנות מחיצות על גבי הראשונות, בכדי להחשיב זאת כמוקף לדירה, אא"כ נבלעו  .14

 התחתונות ונשארו העליונות. 

 מועיל לטלטל על ידן - תל ששטחו מעל סאתיים, שעשה לו מחיצות לשם דירה .15

 קרפף ששטחו יותר מסאתיים: .16

 אינה ממעטת אותו - נטיעת אילנות בתוכו  .א

  -זריעת זרעים בתוכו  .ב

i. הרי הם מבטלים את הדירה -כשנזרע רובו 

ii. נזרע מיעוטו- 

 מותר -הזרוע בשטח סאתיים )1

 אסור, כי מבטל הדירה  - הזרוע בשטח מעל סאתיים )2
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שייך  .כשרוב השטח זרוע מסופק האם זרעים מבטלים דירה ר"מבחצר ורחבה שאחורי הבתים,  .17

עים יבטלו את הדירה, שהרי אין שם דירה עליהם. ממילא אם השטח הזרוע יותר מסאתיים שהזר

 הרי הוא אוסר את כל החצר. 

 :, שבקרפףההבדל בין קרפף לחצר .18

 אסור להוציא ממנו לבית  .א

 אסור לטלטל בו אלא רק בארבע אמות - אם הוא מעל סאתיים  .ב

   זרעים מבטלים דירת קרפף ולא חצר  .ג

 :גינה בחצרמי שיש לו  ועל כןממילא טוב להחמיר,  .19

 לא יטלטל ממנה ומן החצר לבית - החצר, ואף שיש בה רק בית סאתיים רובכשהיא   .א

 אמות  4אסור לטלטל בה ובחצר, אלא רק ב -יותר מסאתייםהחצר, ויש בה  רובכשהיא   .ב

 כל החצר אסורה - החצר, ויש בה יותר מסאתיים מיעוטכשהיא   .ג

 אסור להוציא ממנו לבית  - או פחות החצר, ויש בה סאתיים מיעוטכשהיא   .ד

 קרפף יותר מבית סאתיים שהוקף לדירה ונכנסו לתוכו:  .20

 אין מבטלים הדירה, אף שכל הקרפף הוצף במים עמוקים - מים ראויים לשתייה  .א

 דינו כזרעים: -מים שאינם ראויים לשתייה  .ב

i. אסור כולו - מילאו את כולו, אף שאין בהם סאתיים 

ii. מילאו את מיעוטו: 

 מותר -שטח סאתיים בלבדים כשיש במ )1

  אסור - שטח מעל סאתיים כשיש במים )2

אם הקירוי משופע, הרי זה מותר, כי  - סאים, שקירה סאה ממנו לצורך דירה 3קרפף בשטח  .21

 הקירוי המשופע נחשב כמחיצה והרי לנו קרפף בשטח בית סאתיים

 לואם:שיש בשטחו בית סאתיים במדויק שנפרץ לחצר זה לזה במישהוקף לדירה קרפף  .22

אינו גורם לו  - ר, שהרי שטחו עתה מעל בית סאתיים (=ב"ס) (אולם אוויר החצראסו -הקרפף  .א

 אין שיעור לאווירו)  -כיון שכל מקום שהוקף לדירה ,להיות יותר מב"ס

 מותר, כיון שאין שיעור לאווירו - החצר  .ב

ו במרחק קרפף ששטחו מעל בית סאתיים שלא הוקף לדירה, ופתח בו פתח ועשה מחיצה מלפני .23

  עשר אמות, ועתה נפלה המחיצה האחרונה, אין הוא ניתר ע"י המחיצה הראשונה
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  בית יוסף
דינו כרה"י מדאורייתא, ועל כן הזורק לתוכו  -קרפף שלא הוקף לדירה, ששטחו מעל ב"ס ר' יוחנן: .1

 חייב -מרה"ר

 - לרוחבטפחים לאורך ו 4אמה ו 70, שקרפף שיש בשטחו עקיבא כרביהגמרא פסקה שהלכה  .2

מותר לטלטל בתוכו, אף שאין בו מבנה כלשהו (כסוכת שומרים) שגרם לכך שהמקום יהיה מוקף 

 לדירה. 

מותר  - מצינו מחלוקת האם קרפף שיש בשטחו סאתיים, אך האורך הינו פי שתיים מהרוחב .3

 לטלטל בתוכו:

 אסור, כי צריך להיות מרובע רבי עקיבא:  .א

 וכן הלכה - ל עוד שהאורך לא יותר מפי שתיים מהרוחבכמותר, כי העיקר זה השטח,  ר' יוסי:  .ב

 אם האורך של הקרפף הינו יותר מפי שתיים מהרוחב: רבינו ירוחם: .4

 אסור לטלטל בתוכו -בשיעור יתר של אמה אחת  .א

 מותר, כי פחות מאמה אינו נחשב  - פחות מאמה  .ב

 מותר - הטור פסק שאם הקרפף הוקף לדירה, אף אם האורך גדול פי כמה מהרוחב .5

, אמות ארבע בה אלא רק לאסור לטלט -שבשטחה מעל ב"ס הבתים אחורימש רחבהרב כהנא:  .6

  כי היא מוקפת שלא לשם דירה

   .בכולו לטלטל מותר - פתח לה פתח אם :נחמן רב

  אך יש לחלק:

  מועיל - הוקף ולבסוףפתח לו פתח   .א

 מועיל  לא - פתח ולבסוף הוקף  .ב

, ואח"כ בנה בו דירה. בכדי לדירה הוקף אשל ,סאתיים מבית יותרששטחו  קרפף: רב נחמן .7

שנית, שהרי לא מועילה פתיחת פתח  וגודרואמות,  10מ יותר פרצה בו פורץ להתירו בטלטול,

 לאחר הקפה 

ע"י הפירצה הגדולה, הדבר נחשב כאילו שאין לו מחיצות כלל, וע"י גדירת הגדר  רש"י:

 המחודשת, הדבר נחשב למוקף לשם דירה

רפף שלא הוקף לשם דירה, אסור לטלטל בו אף כנגד המחיצות הקיימות, ועל כן ק: יהונתן רבינו .8

צריך לפרוץ בו פירצה גדולה, וחוזר וסותמה לשם דירה. אין חובה לסתום את כל הפירצה של 

יכול להשאיר פתח הוא ואז  ,העשר אמות, אלא מספיק שזה ימעט מפירצה של יותר מעשר אמות

  . בכולו לאמות, ומותר לטלט 10בשיעור 

 10 בגובה אמות 10 על יתר רצהיפ בו פרץ אם ,דירה לשם שלא שהוקף מקום הרמב"ם: .9

 לטלטל מותר -פירצה של יותר מעשר אמותכבר כך שאין  דירה לשםה גדראח"כ ו ,טפחים

 .בכולה
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 ה של מי שמקים את הגדר, אם גדרו אותה לשםבכוונ תלוי שהכל מדבריו נראה :משנה המגיד

איננה מועילה, אא"כ היה בדעתו לעשות מהמקום בית לגור  - כוונתו בעשיית הגדרש נראה .דירה

  על כן:בו. 

 מועיל -כשכוונתו לעשות מהמקום בית דירה  .א

 אין, וממילא אין זה מועיל, שהרי אין זה סמוך לבית דירה - כשכוונתו לעשות מהמקום קרפף  .ב

  זה מועיל שהוא מכוין לשם דירה, אם זה לא באמת בית דירה

  מ"מ נשאר למעשה בצ"ע בדבריו. ה

 . הוקף2. פתח לתוכו פתח דירה (אח"כ) 1כתב: קרפף שמוקף לדירה:  א"הרשב .10

 בלי צורך לדירה הוקף שלא סאתיים מבית יותר לקרפף קל תיקוןכתב  :(עה) תרומת הדשן .11

 .לדירה מוקף נחשב יהיהכך ש ,החומה מן כלום פרוץל

   :התקנה "ע.שתקנה זו לא מועילה לכוכתב אמנם תה"ד 

 ישפוך כ"ואח ,בפרדס דירה בית שיעשה תקנה כאן יש ,טפחים 10פחות מ - החומהגובה  אם

של לפחות  ברוחב החומה לאורך אמות 10מ יותרבשיעור של , ומבפנים מבחוץ החומה לצד עפר

   .טפחים 10מ פחותשל מעט  ובגובה, טפחים 4

זאת משום , החומה לאורך פרהע ואות כל כנגד רצהיכפ נחשבתהישנה  החומהממילא, 

, כי זה בגובה של הנשפך עפרה עלבכך שהם יכולים לדרוך  הרגל דריסת יששלאנשים ברחוב 

  . טפחים 10פחות מ

טפחים, אינה נקראת מחיצה, והיא נחשבת כפתוחה ופרוצה.  10כל מחיצה שאין בה גובה של 

ניתן לפנות משם את כל צריך להניח את העפר בצד החומה, לפחות למשך שבת אחת, ואח"כ 

   העפר, ונמצא שהמחיצה חזרה למקומה, כך שהיא משמשת לשם דירה. 

  . מחיצה לענין מיעוט הוי לא - לפנותו עתידשהוא  עפרמוכח בגמרא ש

טפחים, נחשבת  10: גינה וקרפף שהקיף בגדר בגובה זרוע אור בשם כתב י"אשיר הגהות .12

 שיש שם:\כמוקפת לדירה, ע"י שעשו

 יםסוכת שומר  .א

 בית דירה  .ב

הרי זה נחשב כמוקף  סמוכה לעיר, וכיון שהיא קרובה לביתו, ודעתו להשתמש בה בתדירות,  .ג

  לדירה

   טעם הדבר: .13

אמה  70אמה ושיירים על  70שהינם בשיעור של  קרפףו נהיגאמר שב בבא בן יהודה רבי

ה: סוכת מותר לטלטל בתוכה, אם כאמור יש ב - טפחים 10, אשר מוקפת בגדר שגבוהה ושיירים

   סמוכה לעיר. \בית דירה\שומרים

לעיר, מותר לטלטל  סמוכה\בית דירה\סוכת שומרים, שאף אם אין בה כרבי מאיראף שהלכה  .14

על  את הקרפף כבית דירה.הבנו שהם אלו שמגדירים  בבא בן יהודה מדרבי מקום מכל בקרפף,

 כד'.י סוכת שומרים וע"ניתן לטלטל בו כן אם יש קרפף ששטחו מעל ב"ס, 
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 האם בקרפף מעל שטח ב"ס מועיל סוכת שומרים וכדו' לשיטת ר' יהודה בן בבא: .15

  : מועיללדידן  .א

 : לא מועילהתוס'  .ב

שמועיל לטלטלו על ידו, כי זה  -תלגבי  על מחיצה עשו שאםמודה לו,  ששת רבשאמר  חסדא רב .16

  .העליונות מחיצותה ירובאונחשב כמו שהוא גר 

ילנות בקרפף, ועל כן אף אם הם גדולים בשיעור של רה"י, : הדרך ליטע אהמ"מ בשם הרשב"א .17

  הוא הדין לבורות בגינה, ובית כינוס מים. הם אינם ממעטים את שטחו. 

 :עמוד דין .18

 ממעט - בגובה עשרה ורחב ארבעה  .א

 -בגובה עשרה, וכשרחב בין שלושה לארבעה  .ב

i. רבה: מיעוט 

ii.  רבא: אין זה מיעוט  

 מועיל -טפחים 4אם הרחיקו מהכותל ועשה מחיצה בריחוק   .ג

  -טפחים 4ל 3אם הרחיקו מהכותל ועשה מחיצה בריחוק של בין   .ד

i. הועיל :אמר רבה  

ii. הועיל לא :אמר רבא  

   מועיל לבנות את העמוד באמצע המקום, ובכך למעט אותו משטח של ב"ס.  רש"י:  .ה

טפחים, ועשה מחיצה, מחיצה זו הועילה להוות  4אם הרחיק מהכותל של הקרפף  :הסביר רש"י .19

  לאחר מכן הוקף. יקף חדש, וכך זה נחשב כפתח ורק ה

   .מחיצה גבי על כמחיצהטפחים, אין זה מועיל, כי זה נחשב  3אם בנה בריחוק של פחות מ

  מועיל למעט את הרשות ע"י הוספה בעובי הכתלים. 

טפחים, כולם מודים שהעמוד ממעט, והרי  3שנה את המחלוקות לקולא, כך שבשיעור  שימי רב .20

 צה לדירה, אך המחלוקת היא בפחות משלושה טפחים. זו מחי

 3יש לקרפף שמשמע שכל הצורך לעשות מחיצה זה רק כשמדובר ביותר מי'. כתב  הרא"ש .21

  הוקף כולו לשם דירה.  - , וע"י אותה מחיצה שהוא עושה לפני התלמחיצות

  ח סאתיים. כתב את הדין של הרחקה מהכותל ועשיית מחיצה, לעניין מיעוט משט הרמב"םאולם  .22

   ".הועיל" במקום ",מיעוט הוי" רס:כתב שהרמב"ם גהמגיד משנה 

ממילא, פירוש הדברים שמדובר במיעוט של הקרפף משטח בית סאתיים, ע"י תוספת הבניין, 

  אמות, ולא נעשה לשם דירה.  10ובניין זה מועיל למעט אף שאין בו רוחב 
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 פסק הרמב"ם. ודלא כרב שימי, וכן פסק כלישנא קמא,  שר"מ כתבהרא"ש  הלכה למעשה, .23

 פסק כרבה הרמב"םפסקו כרבא, אולם  ר"מ, הראב"ד, והרז"הכתב ש הרא"ש .24

  , כי אין הלכה כתלמיד במקום הרב.  וכן נראה

 טח טיט על המחיצה הראשונה: .25

 ממעט -יכול לעמוד בפני עצמו  .א

 -אינו יכול לעמוד בפני עצמו  .ב

i. רבה: מיעוט 

ii. רבא: אין זה מיעוט 

 היינו, שאם ינטל מהמחיצה הבסיסית, הוא יכול לעמוד בפ"ע -ל לעמוד בפני עצמויכו רש"י: .26

 מי שעשה מחיצה ע"ג מחיצה בשבת: .27

, כי הוא הועיל, ועכ"פ רב ששת מודה שאם עשה מחיצה ע"ג תל, שהדבר מועילרב חסדא:   .א

 . גר באוויר המחיצות העליונות

 לא הועיל רב ששת:  .ב

, ועשה מחיצה לדירה התל עד המחיצהן ל יותר מב"ס מויש מרחק שאם יש תל בקרפף, רש"י:  .28

הרי זה  -טפחים מהתל, ועדיין יש מרחק של מעל ב"ס בין המחיצה הישנה לחדשה 4בריחוק 

   מועיל, כי הוא עשה מחיצה זו לשם דירה. 

 חילוק בטלטול: .29

 אין מועיל לטלטל, כי הוא דר באוויר מחיצות התחתונות - בקרפף  .א

מעל ב"ס, ועשה עליו מחיצות, מועיל לטלטל על ידי זה, כי מטלטל אם מדובר ששטחו  -בתל  .ב

 באוויר מחיצות העליונות, ולכן זה לא מוגדר כ'מחיצה על גבי מחיצה'

שאז משמע מי שגר למטה, אלא גורסים "על התל" כך רש"י לא גרס "על שפת התל",  התוס': .30

 שזה מועיל למי שגר על התל. 

 הלכה כרב ששת הרא"ש והרמב"ם:

ל יותר מסאתיים: הטור נקט שעשה המחיצות על שפתו, אך באמת זה מועיל אף שלא על ת .31

 שפתו

אף  ,אילנות אינם ממעטים משטח הקרפףש הרא"ש והרמב"םפסקה כרב נחמן, וכן הגמרא  .32

 שורות.  - כשהם לא נטועים שורות

ף, כך הטור פסק שבקרפף שיש בשטחו יותר מסאתיים, שזרעו בו זרעים רק במיעוט שטח הקרפ .33

. אם נזרע הרמב"םק ספסק כלישנא בתרא לקולא, וכן פ הרא"שמותר.  -שרק סאתיים זרוע

בקרפף יותר משטח של ב"ס, אזי אסור לטלטל אף במקום שלא זרעו, כי כל השטח נפרץ למקום 

  האסור.
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כשם שר"י (ר"מ) הסתפק האם זרעים מבטלים הדירה בחצר ורחבה שאחורי הבתים, כן כתב  .34

 הרא"ש. 

מביאה שחכמים סברו  הגמראמרא נסתפקו, האם מים שנכנסו לקרפף מבטלים את הרשות. בג .35

אמר משמו של רבא, שדין מים כאילנות שאין  רב אבאלומר שדין מים כדין זרעים אשר מבטלים. 

 סייג את הדברים ואמר שזה שייך רק כשהמים ראויים לשימוש.  אמימרהם מבטלים. 

מגיעים לעומק של מבטלים מחיצה רק אם המים ראויים, ואין הם הוסיף סייג, שאין הם רב אשי 

עשרה טפחים לשטח של יותר מב"ס, אך אם מגיעים לשטח גדול של ב"ס, אזי בטלה החצר 

 מהיותה מוקפת דירה. 

הגמרא לבסוף אמרה: אין זה נכון, כשם שהוא ביחס לכרי של פירות, שאף אם כרי הפירות גדול 

  טל את החצר. ורחב ביותר, אין הוא מב

אם המים ראויים לשתייה, בוודאי שאין הם מבטלים את הרשות, שהרי אין לך דירה : רש"י .36

  מעולה מדירה כזו שיש מים בשפע. 

טפחים, כי סתם מים מבטלים מקום  10רב אשי אמר שאין למים להגיע לשטח ב"ס, בעומק של 

  רק בעומק שכזה. 

טפחים בשטח של ב"ס, זה רק במים  10מק של כל החילוק בין אם המים התפשטו בעו הרא"ש: .37

טפחים  10ן בעומקם שראויים לשתייה, אך במים שאינם ראויים, אין חילוק, כי אף אותם מים שאי

   ה, כי לא ניתן כלל להשתמש במים הללו. מבטלים את הדיר

  דייק בדבריו:הב"י 

 מים שאינם ראויים לשתיה, דינם כדין זרעים.  .א

, כיון טפחים 10ה, דינם כדין זרעים, אף שאין הם מגיעים לעומק מים שאינם ראויים לשתי  .ב

 שאין הם ראויים לתשמיש

  . הטורכך הם דברי 

, שכתב שבכל מקרה שהמים אינם מגיעים לעומק עשרה טפחים, אין הם רש"י חלקאולם 

  מבטלים את הרשות מדין קרקע. 

  , שמים שאינם ראויים לשתיה:המ"מ בשם הרשב"אכן כתב 

 דינם כדין זרעים -טפחים 10ומקם כשיש בע  .א

חולק  ם כטיט בחצר, שזה רקק, והרי רקק לעולם אינודינ -טפחים 10כשאין בעומקם שיעור   .ב

  רשות לעצמו

, האם זה מועיל למעט את סאים, וקירו ממנו בית סאה 3דנו בדין קרפף ששטחו  האמוראים .38

 :השטח

הסאים  2את אותה סאה ביחד עם  אין זה מועיל, כיון שאין בכוח הקירוי שלא להחשיב: רבה  .א

 שאינן מקורות

 מועיל, כיון שאומרים כאן "פי תקרה יורד וסותם" : ר' זירא  .ב
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, האם אומרים "פי תקרה רצתה לתלות את מחלוקת רבה ור' זירא, במחלוקת רב ושמואלהגמרא 

  יורד וסותם" במקרה שעשו קירוי:

  אומרים: רב  .א

  : אין אומריםשמואל  .ב

  ת רבה:אח"כ חילקה בדע הגמרא

 גם רבה מודה שמועיל קירוי, וכדעת רב קירוי מאוזן:  .א

 רבה סובר שאין מועיל הקירוי, וממילא אין אנו אומרים "פי תקרה יורד וסותם"קירוי משופע:   .ב

יש להודות שעכ"פ בקרפף בשטח ב"ס, שנפרץ במלואו לחצר, שהרי הוא  ר' זירא:רש"י פירש:  .39

 לשטח של מעל ב"ס.  את הקרפף להיות ר הופךאסור, כי שטח החצ

  , משמע:ע"פ רש"יממילא  .40

  לחומרא, שאין מועיל קירוי בקרפף - רבה  .א

 לקולא, סתם כך מועיל קירוי, חוץ ממקרה ששטח חצר התווסף לקרפף  -ר' זירא  .ב

  פסק כרבה שמיקל בעירובין.  ואור זרועכתב שקיי"ל כר' זירא, ר"ח כתב:  הרא"שאולם 

, ולא "אויר (כלומר שהוא ניתר ע"י הקירוי) קירויו מתירו" ממילא, צריך לומר שהוא גורס: "אויר

   ."שאין אויר החצר מתירו": הרמב"םכן גרס . חצר מייתרו"

לגרוס:  אסור קרפף שנפרץ במלואו לחצר, על כורחךהב"י כתב שבדברי ר' זירא, שאמר שיש ל .41

". שהרי האויר מתירו ", כגירסת רש"י, ולא ניתן בשום אופן לגרוס: "אויר חצרמייתרו"אויר חצר 

של החצר לא מתיר את הקרפף, אלא אדרבה הוא גורם לכך שלא יהיה ניתן לטלטל בקרפף, 

 בגלל שאוויר החצר גורם שהקרפף יהיה מעל שטח ב"ס.    

 קושיית הב"י:  .42

הב"י כתב שיש לדקדק במה שר' זירא כתב ש"ומודינא" דהיינו שאף שיש לו שיטה מסוימת, אך 

 .לו יש לאסור. על מי מדובר שהוא "מודה" - שנפרץ לחצר הוא מודה שקרפף

הרי הוא מודה בקירוי מאוזן שאינו משופע, שקירוי של בית סאה אם נאמר שמדובר ברבה, 

  . שיש לאסור, שהרי רבה בכלל מתיר שר' זירא מודה לומועיל, וממילא לא ברור לומר 

הוא מודה שיש לאסור כשקירה בית  לכאורה לא ברורים דבריו של ר' זירא, כיון שאםכמו כן, 

  סאה, ק"ו שיש לאסור בקרפף שנפרץ במלואו לחצר 

  הב"י תירץ:

בוודאי חידושו של ר' זירא הוא רק לעניין זה שרבה מודה לומר בקרפף שנפרץ במלואו לחצר 

שיש לאסור, ועל כן ר' זירא אמר "ומודינן" בלשון רבים, לומר שהוא (ר' זירא) ורבה מודים שיש 

  סור.לא
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 הב"י כתב שלענין פסק הלכה:  .43

  יש להחמירר"ח:   .א

   יש להקל : וכן פסק הב"יא"ז, ר"מ, הרמב"ם,   .ב

 :אוריזלא .44

גג משופע. לפי זה אם היה מדובר בגג מאוזן חלק, היה לכולם להתיר, מדין "פי תקרה  רש"י:  .א

 יורד וסותם" 

 פתוח מכל צדדיו תוס':  .ב

ובכל כתב שהרמב"ם מפרש כתוס',  המ"מ". תםוסו יורד תקרה שפי מתירו קירויו" הרמב"ם:  .ג

 זאת יש להתיר לפי המקיל

מחיצות דבוקות זו  2קירוי מועיל לעניין "פי תקרה יורד וסותם" רק אם קירה על גבי  הרשב"א: .45

  לזו. 

כתב שנראה לו לומר כדברי הטור, ודבריו הם כרש"י, שאורזילא זה גג משופע, הב"י אמנם 

   וממילא פסק כדברי המיקל.

 אסור: - פסק שקרפף שנפרץ לחצר ר' זירא .46

 יש בקרפף סאתייםרש"י וטור:   .א

 יש בקרפף יותר משטח סאתיים   הרמב"ם:  .ב

כתב כרש"י  הרשב"אכתב שפשט הסוגיה לא מתאים לדבריו של הרמב"ם. כמו כן כתב, ש המ"מ

  :וכמו כן כתב לגבי הדין של קרפף שנפרץ, ששייך דין נפרץ במלואו, בשני המקרים הבאים

 כתליו נכנסים לחלל החצר (או)  .א

   אמות  4שיעור י הצדדים, יתרים על רוחב הקרפף בכתלי החצר בשנ  .ב

אמות ואח"כ נפלה החדשה, לא ניתן  10פסק שאם עשה לקרפף מחיצה חדשה במרחק  הטור .47

 לסמוך על המחיצה הישנה עוד. 

שמדובר פירש על המקרה בגמרא, שהיה בוסתן ליד קיר של ארמון,  שר"חכתב הרא"ש   .א

והוא הוקף לשם דירה. לאחר מכן פתחו פירצה בארמון ועשו קיר  בבוסתן ששטחו מעל ב"ס

אמות מקיר הארמון, ובאותו קיר היה פתח ללכת מהארמון  4חדש לדירה בריחוק של 

  לבוסתן, ונפל אותו קיר. 

ו ע"י רצה לסמוך על קיר פנימי של הארמון, הואיל ואותו קיר הותר, אגב מה שהתיר רב ביבי

המחיצה שנפלה את כל הארמון להיקף לשם דירה. ממילא אותו קיר בארמון יועיל לבוסתן, 

  אף שהוא נבנה קודם שפתחו את הפירצה. 

 -המחיצה בארמון נעשתה לשם הארמון העלו בגמרא שאין הדבר מועיל, כי למסקנה

      לשימוש פנימי, ולא לבית חיצוני.

 פירש בעניין אחר רש"י:   .ב
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ממילא פירוש דברי הטור הם, שאם היה קרפף יותר מב"ס שהוקף שלא לשם רש כר"ח. פי - הטור

הישנה שלא  דירה, שפתח בו פתח ופרץ מחיצה יותר מעשר אמות, וע"י כך נתבטלה המחיצה

הוקפה לשם דירה, ואח"כ בנו חדשה, והחדשה נפלה, היה צד לומר שנתיר עתה ע"י המחיצה 

הותרה, אך למעשה לא אומרים כן ואין להתיר  -מחיצה החדשה)הישנה, כיון שכבר הותרה (ע"י ה

   את הדבר. 

פרדס גדול, שלא הוקף לשם דירה, והוא סמוך לבית, ובנה בו עתה בית, בכדי : י"אשיר הגהות .48

להתירו, יעשה שביל מקנים, בריחוק פחות משלושה טפחים מפתח לביתו עד לפתח הבית שבנה 

 עתה, ויטלטל דרך השביל. 

  עיר שדבריו של הגהות אשירי סתומים. ההב"י 

 10דירה, ויש בה בור עמוק בית מעל ב"ס, שעשו בתוכה של גינה שיש בה שטח הרשב"א:  .49

 טפחים שרחב ארבעה, בכדי להשקות ממנו את הגן, ובית כינוס מים להשקות הזרעים:

ממעטים את השטח, זאת משום שהם  - יש מהחכמים שהורה שהבור ובית כינוס המים  .א

 דרים כרה"י, וממילא הם לא מכלל הגינה שמוגדרת ככרמליתמוג

שמותר להעביר מהגינה אליהם ובחזרה, שהכל רשות מיוחדת לו. כל המחלוקת כמו כן הורה ב. 

  שנים של מחולקים ברשויות זה רק ורבנן שמעון רבישל 

  הורה להחמיר בכל זה. הרשב"א בעצמואמנם 

את הרשות, אף אם הוא מוגדר כרה"י, כי אין הדבר  , שבור אינו ממעטהרשב"א השיב על החכם

תלוי כאן בחילוק רשויות. בין החכם ההוא והרשב"א היה ויכוח ארוך, ולבסוף הרשב"א ניצח 

 בוויכוח.  

 כתב שיש אומרים לגבי הוצאה מבית לקרפף:הריטב"א  .50

 אסור  - כשהם של שני בני אדם  .א

 חד) מותר (כדין בית וחצר של אדם א -כשהם של אדם אחד  .ב

שדין בית וקרפף לרבי שמעון, כדין חצר וקרפף  י"א, אולם הביא שהר"מוכתב שכן דעת מו"ר 

  לרבנן, שאסורים באדם אחד.

  המרדכי כתב כדעת האוסרים] דרכי משה:[

על כן, אפילו רבי שמעון מודה שיש לאסור להוציא כלים ששבתו בתוך הבית לרחבה שמאחורי 

  הרחבה נבנתה לבסוף, ואז דינה כדין פתח ולבסוף הוקף.  הבית, אף שהם של אדם אחד. אא"כ

, כיון שיש לחלק בין סוגי כשזה רחבה לשם דירה בימינו להוציא מהבתים לרחבות מתירים יש

  הרחבות:

רחבה שאחורי הבתים, שכל אחד עושה ביתו סביב הרחבה כך  - רחבה שלא לשם דירה  .א

 שכולה מוקפת מבפנים (כאות ם')

  חבה שנבנו קירות לצורכה ר - רחבה לשם דירה  .ב

  דחה את דבריו.  הריטב"א. אמנם הראב"דכן פירש 
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כתב שיש למצוא היתר לרחבות שלנו, לפי השיטות הסוברות שרחבה שאין בה  הריטב"אאמנם 

  שטח ב"ס, אינה מוגדרת כקרפף לגבי בית. 

בי הבית, אסור לג - אולם אם מדובר ברחבה יתרה על שטח ב"ס, או קרפף (אף שיש בו רק ב"ס)

  . התוס'ואף לרבי שמעון, ואף בשל אדם אחד, וכתב שכן נראה דעת 

כל קרפף שלנו נחשב כמוקף לדירה, כי הרגילות היא קודם לעשות את הפתח ורק המרדכי:  .51

 אח"כ להקיפו, וממילא אם לא זרעו בו כלל, הרי שמותר לטלטל גם ממנו לבית.  

  רק ב"ס:היקף הקרפף אם 

, כי אותו שטח זרוע מתבטל לשאר, לבית ממנו לטלטל מותר -עוטואם הוא נזרע רק במי  .א

  והכל נחשב כחצר

  - כולו\אם נזרע רובו  .ב

  . מותר לטלטל בכולו (שהרי הוא רק ב"ס)1

   )לבית מקרפף לטלטל ואסור קרפף כולו. אסור לטלטל ממנו לבית (כי 2

  אם היקף הקרפף מעל ב"ס:

, ב"סמ פחותות (אף כשרוב הזריעה היא אמ 4אסור לטלטל בו אלא רק ב - כשנזרע רובו  .א

 ), והרי זה קרפף ששטחו מעל ב"סכי המיעוט בטל לרוב

 חילוקי דינים: 3יש בכך  -כשנזרע מיעוטו  .ב

 חשובכי אין זה שיעור  ,לבית ממנו לטלטל מותר - אם אותו המיעוט אינו בשיעור ב"ס .1

  השאר לגבי ומתבטל

  -אם יש במיעוט שיעור ב"ס .2

i. כי  כקרפף, ומותר לטלטל מהמקום שנזרע למקום שלא נזרע, דינו - עמקום שנזרה

 דינם כרשות אחת לר' שמעון שהלכה כמותו  - חצר וקרפף

ii. לבית, כי ביחס לבית אותו מקום שלא נזרע  אסור לטלטל ממנו -המקום שלא נזרע

     נחשב כפרוץ במלואו למקום האסור 

  הטור חלק על המרדכי בשני דברים:  :דרכי משה[

 בפחות מסאתיים אוסר להוציא ממנו לבית הטור אף  .א

  ], אף שאוסר מהביתבמקרה של ב"ס, הטור מתיר לטלטל מהחצר  .ב

 - אם במיעוט הנזרע יש יותר מב"ס .3

ן, כי השאר נחשב כנפרץ במלואו אמות, אף לרבי שמעו 4אסור לטלטל בכולו אלא רק ב

  ם האסור לווקלמ
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  בס"ד

  שס"בסימן 

  טור
 מחיצה שלא לשם דיור ,כגון: .1

 לצניעות  .א

 לשמירה  .ב

  לישיבה לצורך שמירה  .ג

  דינה: 

 מתירה טלטול בתוכה  .א

  אינה מועילה לעניין היקף דירה (כשיש שטח מעל ב"ס)  .ב

, חשוב מחיצה -ברים לעץ במקום גבוה מעשרה טפחיםשיורדים כלפי הקרקע, והם מחוענפי עץ  .2

מותר  -ח של ב"סקש וכו') כך שלא יזוזו ברוח מצויה וזה עד שט\ואם ימלאו את האוויר (ענפים

  אינו מועיל) -לטלטל באותו שטח (יותר מב"ס

נחשב כמחיצה  - טפחים 5טפחים, ועשה עליו מחיצה גבוה  10טפחים והשלימו ל 5שגבוה תל  .3

נחשבת לחומרא רק  - (אם נעשית בשבת במזיד לעניין טלטול ולעניין מחיצה העומדת מאליה

אם הייתה שם מחיצה, והוסרה . טול)חייב, ולא להיתר טל -לעניין שהזורק לתוכה מרה"ר

 חזרה להיתרה הראשון.  - והוחזרה אף במזיד

שלושה אנשים שהקיפו את עצמם במחצלאות ברה"י, ופרשו גם מחצלאות ביניהם, ואח"כ  לדוג':

ם כ נגללו המחצלאות בשבת, והרי העירבו, וממילא הם מותרים לטלטל אחד מהשני, ואח"

  חזרו להיתרם הראשון.  -מחצלאות בשבת, אף אם זה היה במזידאסורים לטלטל, וחזרו ונפרשו ה

  מותר לטלטל בכל שטח הספינה, אף אם יש בשטחה מעל ב"ס, שהרי היא מוקפת לדירה .4

 כפה את הספינה: .5

 נחשבת כרה"י -לדור מתחתיה  .א

  לא נחשבת כרה"י -לזפת אותה  .ב

קנים) או מערב (חבל). ניתן לעשות מחיצה מכל דבר, אף מכלים ואוכלים, או לעשותה רק משתי ( .6

 חבל לחבירו. \טפחים בין קנה 3מותר לעשות עד שטח ב"ס, אף ליחיד בישוב, בתנאי שאין יותר מ

 מחיצה מבע"ח ואנשים:  .7

, כשאין זה ליד זה שעומדים אנשיםמ ואפילו ,כפותים שיהו ובלבדניתן לעשות מחיצה מבע"ח, 

, היחיד רשותזה  םוביניה ,מחיצהכ יםהם נחשב לכיםוה כשהם ואפילו טפחים ביניהם, 3מרחק 

 מהם שעושה הודיעם לא אם ואפילו ,מחיצה לשם שם שהועמדו אך זה רק אם הם לא יודעים
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 בהם יעשה לא - תחא פעםכבר  מחיצה מהם שעשה כגון ,שידעו הדבר קרוב אם ,עתה מחיצה

  שנית. מחיצה

(עד  מעשרה יותר פרוץ אחד במקום יהא שלא ובלבד ,בערב בין בשתי בין מותר :כעומד פרוץ .8

 כפתח)  - עשרה מותר

 עומד שיהא ובלבדכתב: " הרמב"ם. אך מעשרה יתירה לפרצה אפילומועיל  :הפתח צורת .9

  "הפרוץ על מרובה

  , אמנם:צידי רוחות העולם, ולעשות עליהם צוה"פ 4קנים ב  4מועיל אפילו לתקוע  :י"ר

 מועיל, כי יש בהם אנשים שגרים -בחצר ומבוי  .א

אך יש בו פרצות  קנים בצדדים) 4מדובר שההיקף כתיקונו (בלי  אםאך . לא מועיל -הבבקע  .ב

  מועיל בו צוה"פ, אף כשהפרוץ מרובה.  -יותר מעשר

 צורת הפתח: .10

שניים ב נוגע אינוהקנה העליון  אפילו (כאות ח'), גביהם על וקנה ,מכאן וקנה מכאן קנה

   :(סימנך: גמ"ח) התחתונים. הקנים צריכים להיות

 טפחים 10 לפחות גובה הקנים צריך להיותגובה:   .א

הקנים התחתונים יהיו מכוונים כנגד הקנה העליון (לא מועיל לחבר את הקנה מכוונים:   .ב

 העליון בשני צידי הקנים התחתונים) 

  קנים), ויעשו היכר ציר\חזקים מספיק בכדי להחזיק דלת (די בדלת קשחזקים:   .ג
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  בית יוסף
אינה  -מחיצה שבנאים עושים בכדי להגן עליהם מהשמש בזמן העבודהמרא: רש"י ע"פ הג .1

 , ואינה עשויה לדור בה אלא רק לשימור. צה לעניין היקף דירה, שהרי היא ארעיתמחי

אינה מחיצה כלל, ואף אם היא מקיפה  - צניעות\שמחיצה שעשויה לשמירהמשמע  מהרמב"ם .2

רי הרמב"ם נוקט עם מחיצות אלו גם מחיצה כן מוכח, שהאין מטלטלים בה.  שטח פחות מב"ס

טפחים שהן גם אינן מוגדרות  10שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה או מחיצה שאינה גבוהה 

  כמחיצה. 

הרי זה מחיצה, וכן כתב  - , כי הוא סובר שגם בפחות מב"סהרשב"אכתב שאין כן דעת המ"מ 

 ל בתוכה)(שהיא מתירה טלטו פסק כרשב"אוהטור שאלו מחיצות,  ר"ת

אמר שאף שניתן לטלטל ע"י ענפים שיורדים ונעשים  יהושע דרב בריה הונא שרבהעיר  הב"י .3

 דירהכמחיצה, אך זה רק עד שטח של בית סאתיים, כי כל הרשות שנוצרה כאן היא בגדר 

 אין -ירולאו שתשמישה דירה וכל ,)9לצורך שומרי אוויר השדה(נועדה רק  לאויר שתשמישה

 אמות.  4ב , אלא רקסאתיים מבית תריו בה מטלטלין

 שהיחמבגובה  מחיצה גובה אותו על והוסיפו, טפחים חמשה גבוה -שקרקעיתה חצר י:"רש .4

 טפחים, הרי הם מצטרפים לגובה עשרה. 

הביאה שלחי העומד מאליו, הרי הוא בגדר מחיצה העומדת מאליה, ושמה מחיצה אף  הגמרא .5

, וכן הרא"שכן כתב  הדבר מועיל. -אחר ונפל בשבת) שלא סמכו עליה מאתמול (כגון שהיה לחי

 אבל :כתב, לחי הוי מאיליו העומד לחיש אמרש כאביי הלכהש שפסק שאחר, הרי"ףנראה דעת 

  מחיצה הרי היא הכל דבריל -מאליה העומדת מחיצה

 שלכאורה יש כאן ק"ו:העיר הב"י  .6

 פסק שנחשב כלחי -לחי העומד מאליו  .א

 שהרי היא מחיצה ק"ו -מחיצה העומדת מאליה  .ב

  נראה לומר:

 אינו לחי -לחי שלא סמכו עליו מאתמול  .א

יש בדבר מחלוקת, אך הרי"ף בא לחדש שבמחיצה אין מחלוקת,  -לחי שסמכו עליו מאתמול  .ב

וברור שהרי היא בגדר מחיצה, כיון שהיא מחיצה גמורה, אף שהיא עומדת מאליה, ואף שלא 

 סמכו עליה מאתמול 

מחיצה שנעשתה בשוגג, מותר לטלטל בה באותה השבת, אם היא נעשתה שלא מדעת רמב"ם:  .7

 יש לאסור לטלטל על ידה -המטלטל, אך אם כיוונו לעשות את המחיצה הזו, אף שעשו כן בשוגג

, אף אם מי שעשה מותר לטלטל על ידי המחיצה - בר נעשה בשוגגבכל מקרה שהד הרשב"א: .8

  . ם"הרמב לדברי עיקרמה המקור  יודע אינוהוא שכתב ו אותה התכוון לטלטל על ידה,

 

                                                           
9

 לדור, לה שחוצה אויר לצורך אלא תוכה, לצורך עשויה אינה זו "...דירה א: עמוד טו דף עירובין מסכת י"רש 

  החמה..." מן להציל ועשוייה, השדות שומרי שם
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מחלוקת מה דין מחיצה שנעשתה בשוגג, מדעת מי שעשה אותה, האם מותר  מצינו אם כן

  לטלטל על ידה:

  אסוררמב"ם:   .א

  מותררשב"א:   .ב

היא חזרה להיתרה  - פסק שאם מתחילה הייתה מחיצה, והיא נגללה וחזרו ופרשוה בשבת הטור .9

הוא מדין ספינות הקשורות זו לזו, והגמרא אומרת שם שאם חזרו ופרשו  לדבריו המקורהראשון. 

  , בכל מקרה המחיצה חזרה להיתרה. בשבת

גזר שאם עשה מחיצה בשבת, היא עושה את הרשות כרה"י לחומרא מדין קנס, שמי  רב נחמן .10

אמרה שאם עשו מחיצה  שהמשנהשזורק לתוכה חייב, אף שאסור לטלטל בתוכה. כל מה 

  ותר אף לטלטל, זה בשוגג אנוס ומוטעה. בשבת, מ

פירש שהיתר המחיצה שחוזרת למקומה בשבת, זה אפילו במזיד ולא  שר"תכתבו התוס'  אולם .11

 רק בשוגג ואנוס, שאף במזיד, יש להתיר לטלטל ע"י מחיצה שנעשתה בשבת. 

י המחיצה לפי רב נחמן, אם עשו בשבת במזיד מחיצה, זה רק לעניין שאסור לזרוק לתוכה, כי ע" .12

 היא נעשית כרה"י, אך אסור לטלטל על ידה.

מותר  - אולם בספינות קשורות שבכל מקרה הם כבר מוגדרות כרה"י, אפילו אם קשר אותן בשבת

  לטלטל לאחר שקשרו במזיד בשבת. 

פירש שמה שנאמר על  ורש"ישרב נחמן דיבר על מקרה שעשה המחיצה במזיד, כתב  הרא"ש .13

פירש ר"ת  אולםמקום חזר להיתרו, לא מדובר כשעשה במזיד. מחיצה שבנו שוב בשבת שה

     שרב נחמן דיבר על מחיצה שנעשתה במזיד ולא על הברייתא.

  יש לחלק:

 מדובר במקרה שעשה מחיצה ברה"ר, כך שהמקום הפך לרה"י - רב נחמן  .א

  גם בלי המחיצה, היה כאן כבר רה"י, ותפקיד המחיצה רק לסלק הדיורים -כאן  .ב

 אף ,היחיד רשותל נעשיתרשות ה ,המחיצה ידי עלאם ש ת"ר לש מדבריו ראהנכתב ש הרא"ש .14

בכדי שיהיה  מחיצה, אין היא במזיד התהמחיצה נעשש כיון ,להימתחהמחיצה  שם שהיתה פי על

 . בתוס', וכן משמע לטלטלניתן 

 :לגבי מקרה שפרשו שוב במזיד בשבת -רבינו ירוחם, וכן כתב מהתוס'משמע  .15

 מותר - הפנימיות, והחיצוניות נשארויצות המחנגללו רק אם   .א

 אסור -גם המחיצות החיצוניותאם נגללו   .ב

 רב נחמן דיבר על מזיד בעלמא, כלומר מי שבנה לכתחילה מחיצה בשבת,  :בדעת ר"ת הר"ן .16

ממילא אין לדמות בין מקרה שהמחיצה נבנתה לראשונה בשבת, לבין מקרה שהייתה כבר בנויה 

 בשבתמער"ש, ועתה חזרו ובנאוה 

ר שהמחיצה כבר הייתה בנויה מער"ש, באם מדוקדק בדבריו של הר"ן, שלשיטתו ידממילא הב"י 

   היא מתירה בטלטול  ריה -אף אם המחיצות החיצוניות נגללו וחזרו ופרשו אותה במזיד בשבת
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  שיש לחלק בין שני מקרים:הם כר"ת ע"פ הר"ן,  הטורכתב שדבריו של  הב"י .17

  המתחל מחיצה שם היתה לא  .א

  ונעשית וחזרה והוסרהמחיצה מתחילה  שם היתה  .ב

(שאסר בכל  ש"הרא דבריאת  הניחעל הטור, כיצד הוא  לתמוה ישהב"י כתב שתמיהת הב"י:  .18

(לחלק, שאם מדובר שהייתה בנויה מער"ש יש להתיר  ן"הר כדברי וכתב מקרה שנעשה במזיד)

 אף במזיד)

וממילא אם המחיצה הייתה בנויה מער"ש, , ייתכן שהטור פירש שהרא"ש סבר כר"ן: יישוב הב"י

 הרי היא מתרת.  -אף אם חזרו ובנאוה במזיד בשבת

אסור לטלטל בה, ולא חילק כר"ן, ממילא משמע  -כתב בסתם שמחיצה שבנו במזידהרמב"ם  .19

 . הרי"ף , וכן נראה שהיא דעתכרש"ישהוא סובר 

 שהרי היא מוקפת לדירה בספינה מותר לטלטל בכולה, אף אם השטח בתוכה מעל ב"ס, רב: .20

שאם כפה את הספינה על פיה, מותר לטלטל בכולה אף בשטח מעל  ע"פ רש"י מסבירההגמרא  .21

ב"ס, שהרי המחיצות שלה נעשו לשם דירה, וכפיית הספינה זה עצם המעשה של הכנת 

 מתחת לספינה הכפויה. ותהמחיצות לדירה שנמצא

שביטל את המחיצות שלה מלהיות לשם הרי , בכדי לזפת אותהאולם, אם כפה את הספינה 

ממילא אם יש לה וזה כסתם עמוד עץ, דירה, שהרי עתה אפילו לא ניתן לגור בה כשהיא כפויה, 

   היקף יותר מב"ס, דינה ככרמלית. 

. מותר לטלטל בכולה - שכפאה לזפתה שיש בה שטח ב"ס שבספינהבדבריו שמשמע  דקדקהב"י  .22

  אמות, כשכפה אותה לזפתה.  4לטלטל אלא רק בממילא ע"כ הטור התכוון לומר שאין 

 מצינו מחלוקת ראשונים האם מותר לטלטל מתחת לספינה שכפו אותה לזפתה: .23

 אסור, כי היא לא עומדת כלל לדירה רש"י:  .א

  אין לטלטל  - , ורק על גבהלדירה) נעשו המחיצות שעיקר (מאחר מותר הרא"ש והטור:  .ב

  שה כןהשמיט הלכה זו, והב"י תמה מדוע ע הרי"ף:  .ג

 המשנה אומרת שעושים לחי אפילו מבעל חי .24

 המשנה מביאה מחלוקת האם ניתן לעשות מחיצה רק משתי או מערב: .25

 צריך שתי וערב יהודה: ברבי יוסי רבי  .א

  וכן הלכה -שתי או ערב חכמים:  .ב

 הטור פסק שניתן לעשות מחיצה אפילו ליחיד בישוב, שכן הלכה כחכמים בגמרא .26

לעשות מחיצה מבע"ח, אך הם חייבים להיות כפותים, כדין מחיצה פסקו שניתן  הטור והרמב"ם .27

 שיכולה לעמוד ברוח מצויה מבלי שתנוד. 

, שו"ת הרא"שיכולים להיות מחיצה, וכן כתב ב - שאפילו אנשים שהולכים מהגמראמשמע  .28

 והוסיף שהתוס' הסתפקו האם הלכה כרבי אליעזר. 
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יון שהיא מוגדרת כמחיצה גמורה, שכן מצינו מחיצת בני אדם מועילה אפילו ברה"ר, כהרשב"א:  .29

 שאדם מועיל כדופן לסוכה. 

אדם שעושים ממנו מחיצה, צריך שהוא לא ירגיש כלל בדבר היותו "מחיצה", זאת : יהונתן רבינו .30

משום, שכל עוד שהם לא יודעים על כך הרי זו בגדר מחיצה שנעשתה בשוגג, אך אם הם ידעו 

תה במזיד, וממילא דינה רק להחמיר לחייב את מי שזורק הרי זה בגדר מחיצה שנעשמכך, 

  לתוכה כדין הזורק מרה"ר לרה"י, אך לא להתיר על ידה טלטול. 

 שלא כדיאסור,  - אפילו אם רק אחד מהאנשים יודע שהוא מהווה מחיצה א"ח בשם הרשב"א: .31

 . בשבת לזלזל יבואו

יש להימנע. כן  - מהם מחיצה שאם קרוב לדבר שהאנשים ידעו שעושים התוס'כתב ע"פ  הטור .32

ם ירגישו בדבר קודם שיספיקו , וטעם האיסור הוא שמא אותם אנשיהמרדכי בשם הר"מכתב 

 להשתמש בהם

שאם הם נעשו מחיצה בלי כוונה לאדם אחד, הם יכולים להיות מחיצה לאדם אחר שלא  עוד כתב

  לדעת, ואף שמו"ר הסתפק בדבר 

בלי לדעת שהם יהיו למחיצה ואח"כ הדבר נודע  כתב שאם מתחילה האנשים באוהריטב"א  .33

 אין לחוש - להם

מי שמעמיד את האנשים למחיצה, צריך להיות אדם אחר ולא מי שרוצה שיעמדו הרמב"ם:  .34

 למחיצה

שבמקרה בגמרא, האנשים ידעו כבר לא הזכיר זאת, ונראה שזה משום שהוא סובר הטור אמנם 

  רש"י, וכן פירש שהם ישמשו כמחיצה מתחילה

: אם אדם צריך חפץ שנמצא ברה"ר או בבית אחר כך שרה"ר , וכן בסה"תהלקט שיבולי .35

 מפסיקה בינו לחפץ:

 )-הדבר מותר (אם זה לא הצליח - יקח לשם תינוק ואם התינוק יקח מעצמו  .א

  יעשה מחיצה של בני אדם    .ב

  אין זה מועיל, שהרי צריך עירוב.  -אמנם מביתו לבית חבירו

  זהר:יאמנם י

 ת רק בשעת הדחקזאכל מותר   .א

 האנשים שנעשו למחיצה לא ידע אפילו אחד מהם שלשם כך נאספו  .ב

  אסור) -מדובר בקטן שלא יקח את החפץ כדי לעשות נחת רוח לאביו (כי אם כן  .ג

  אם יש חלק פרוץ כעומד, יש מחלוקת אמוראים, וההלכה היא שהדבר מותר .36

טפחים,  3ץ בשיעור של מעל אם יש חלק פרוץ מרובה על העומד, הרי זה אסור דווקא כשהפרו .37

מותר,  -טפחים 3פחות מ- אך אם בסה"כ יש חלק פרוץ מרובה על עומד אך כל הפרוץ זה פחות

 .י"אשיר הגהות כתבו וכן ,הטור ורש"יוזה ע"פ המשנה, וכן פסק , ם"הרמב כתב וכן
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 בגמרא נסתפקו מה הדין במקרהשניתן לעשות מחיצה בשתי או בערב.  חכמיםפסק ע"פ  הטור .38

  של עומד מרובה על הפרוץ, במחיצה מ"ערב", והגמרא לא פשטה את הספק.

  כתב שיש מחמירים בספק, כיון שהספק לא נפשט.  הרא"ש

  שמוכח מרב אשי שמחיצה מערב דינה כמחיצה משתי, לענין עומד מרובה על הפרוץכתב  הראב"ד

 נראה לומר: .39

 אסור - רב המנונא סבר שפרוץ כעומד  .א

 נא נקט שיטה שלכו"ע בשתי הוי עומדייתכן לומר שרב המנו  .ב

  אולם לשיטה שלנו:

 ברור שמותר מותר, וממילא פרוץ כעומד בשתי -פרוץ כעומד  .א

כת בו לקולא שהדבר מותר, כראב"ד פרוץ כעומד בערב, הרי זה ספק שלא נפשט ולכן יש לל  .ב

 הרא"שו

  על כן למעשה הטור והרמב"ם פסקו שפרוץ כעומד מותר בין אם זה בשתי או בערב  .ג

  אסורה -מותרת, אך יתר על כן -אמות 10המשנה אומרת שכל פירצה של  .40

 בה שריבהרב יוסף: חצר אמות, ואין צריך למעט.  10צורת הפתח מועילה אפילו לפירצה מעל  .41

 :פתחה בצורת ניתרת אינה וחלונות פתחים

  האם ניתר ע"י צוה"פ  הדין  

  לא  אוסר  פירצה  יותר מעשר -במבוי

  כמו כן יש לומר שאינו ניתר  אוסר בחצר  מדפרוץ מרובה על העו

  

 האם מועילה צורת הפתח לפרוץ מרובה על העומד: .42

 : לא מועילרב  .א

 : מועילטור, ב"י, סתם משנה  .ב

כתב שאם צוה"פ מועילה בפרוץ יותר מעשר אמות, ק"ו שיועיל בפרוץ מרובה על העומד שדינו  הב"י

צוה"פ מועילה אפילו בפרוץ מרובה על ש א"והרשב התוספותכתב שכן היא דעת  המ"מקל יותר. 

  המחיצות.  4צוה"פ ב 4העומד, כך שיש 

בפירצה מעל עשר אמות, רק בעומד מרובה על הפרוץ.  החולק וסובר שצוה"פ מועילהרמב"ם אולם 

  כתב שאף הרמב"ם מודה שצוה"פ מועילה בפרוץ מרובה כשמדובר ברוח השלישית  המ"מאולם 
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  :מחלוקתממילא מצינו 

  צוה"פ מועילה בפרוץ מרובה על העומד (כך שיש פירצה מעל עשר אמות): האם

 מועיל תוס' ורשב"א:  .א

  לא מועיל רמב"ם:  .ב

 מרובה רוץיודה בפירצה של עשר אמות (ולא יותר) שאפילו פהרמב"ם כתב שייתכן שאף  המ"מ .43

  ,פתח צורת לו יש אם כשר העומד על

 מעשר אמות יותרבפירצה שאינה  הפתח צורתש שכתבו ,ק"סמוה ג"סמה דעתהיא  שכן ונראה

 .מרובה פרוץב אפילו רוחותה 4כשיש צוה"פ ב אפילו מתיר

ור' יוחנן בגמרא, האם צוה"פ כך שהחלק העליון מונח בצידי הקנים  ב (ריש לקיש)נחלקו ר .44

 שמתחתיו ולא על גביהן, אם מועיל בשבת:

 מועיל :רב  .א

   כלאיים התירו)לא מועיל (כי שבת חמורה, ורק לעניין  ר' יוחנן:  .ב

פסק שצורה"פ מועילה אפילו לפירצה מעל עשר אמות, כשמדובר בחצר או מבוי שיש בו  הטור .45

 אנשים שגרים, אך אין זה מועיל בבקעה. 

 4פ מלעשות צוה"בקלות נזקקה לעצה של פסין לביראות אם ניתן המשנה הקשה: מדוע  הרא"ש

  אמות 10הרוחות אף כשיש פירצה מעל 

  ותירץ: 

צוה"פ אינה עמידה כ"כ, והיא עשויה ליפול בקלות מחמת גמלים שיעברו, או מחמת ת: עמידו  .א

קנים זה \רוח שאינה מצויה. על כן גם שיירה בבקעה מעדיפה לעשות מחיצה מחבלים

  למעלה מזה, ולא להשתמש בצוה"פ. 

ל כן אין זה מועיל, וע - בחצר ומבוי כי יש בה דיורים, אך בבקעהצוה"פ מועילה רק דיורים:   .ב

 חייבים לעשות פסי ביראות 

רבי זעירא אמר שריש לקיש מודה לעניין שבת שצורת הפתח מועילה רק עד פירצה  בירושלמי .46

 של עשר אמות.

שסבר שצוה"פ  לא סמך על הירושלמי הזה אף שהזכירו, כי הירושלמי סובר כשיטת רב הרא"ש

   ה שהדבר מועיללא מועילה בפירצה מעל עשר אמות, אך אנו סוברים כמשנה שפסק

 כתב ברא"ש, שצוה"פ מועילה רק בחצר ומבוי, ולא בבקעה, מפני שהוא מחמיר בדבר הטור  .47

 - ה בכל הרוחות, אך אם יש היקף כתיקונותשנעשכצוה"פ דווקא  ההטור כתב שבבקעה לא מועיל .48

הרוחות רק בחצר ולא  4אמר שפסי ביראות מועילים מ הרא"שכתב ש הב"יהדבר מועיל. 

 הרי זה מועיל אף בבקעה. -היקף כתיקונו מע שבתיקוןמשבבקעה, 

כתב המ"מ . ם"הרמב דעת כן אין אבל, ק"סמהו ג"סמה מדברי נראה וכן, כרא"שפסק כן  הטור

  שאנו נוקטים כר' יוחנן שמועיל אף בצוה"פ.
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מועיל, ובלבד שהקנה העליון לא יעוף  - צוה"פ כך שהקנה הוא ע"ג הקנים התחתונים מרדכי: .49

  ברוח.

 אם אין לו קנים, הוא יכול לעשות את צוה"פ מחבלים: , רוקחכלבו .50

 נחלקו בגמרא האם הקנה העליון צריך לגעת בקנים התחתונים: .51

כיון שהברייתא  והמרדכי , הרמב"םהרא"שף, הרי"כן פסקו  - ליגע צריכין אין :נחמן רב  .א

  כמותו 

  ליגע צריכין :ששת רב  .ב

טפחים, וזה פשוט שהרי  3יכול להיות במרחק של יותר מכתבו שהקנה העליון (כרמב"ם)  הראשונים

, העיקר הוא שהלחיים התחתונים יהיו בגובה טפחים גם רב ששת יודה שאין צורך לגעת 3בפחות מ

   טפחים 10של 

  טפחים 10שגובה הקנים בצורת הפתח צריך להיות לפחות  אהבי הגמראע"פ ם הרמב" .52

צריך להיות מכוון כנגד הקנים שמתחתיו. אף  פסק שבצוה"פ, הקנה העליון הרא"שע"פ  הטור .53

בכל זאת צריך טפחים,  3שיעור של לקנים התחתונים הוא פחות מהקנה העליון המרחק בין אם 

, כי העיקרון אומר שצורת הפתח צריכה להיות שהקנה העליון יהיה מכוון כנגד הקנה התחתון

וון כנגד הקנים התחתונים, אין זה בצורה שאנשים רגילים לבנות אותה, ואם הקנה העליון לא מכ

 . כצורת בנייה רגילה וממילא אין זה מועיל

שאפילו אם המרחק בין הקנה העליון לתחתונים כשהוא אינו מכוון, הוא רק מהמרדכי כן משמע 

 פסול, וצריך שיהיה ממש מכוון  -בשיעור טפח

הסביר  רש"י. חסדא רבפסול. כן פסק  -פסק שאם חיבר את הקנה העליון לקנים מהצדדים הטור .54

שהבעיה בכך היא שאין זה דומה לפתח בית כשהקנה מהצדדים, שהרי סתם משקוף ניתן על גבי 

 הרא"ש, והמ"מ בשם הרשב"א.שתי המזוזות. כן פירש 

, שאז הפתח כותלה מצד שעשאן היינו ,הצד מןקנה שהניחו ש כתבוחלקו, ו הרי"ף והרמב"םאולם 

  גילים לבנות פתח בקרן זוית, ואנשים לא רזוית בקרן נמצא

שדבריהם אינם ברורים, ועל כן אפילו אם עשו צוה"פ בראש הכותל, הרי  הרשב"אכתב בשם  המ"מ

  זה פתח גמור, ואין זה מוגדר כ"פתח בקרן זוית" אלא רק כשהוא פתוח משתי רוחות העולם. 

 הקנהאת  חיבר הוא אםגם לשיטתם , אך למעשה י"כפירש 'הצד מן' פירשו לא ם"והרמב ף"הרי

   ש"הרא מדברי נראה וכןאין זה מועיל,  -דיהןימצ הקנים לשני העליון

, וכל שהקנה יהיה על גבי הקנים התחתוניםשלכו"ע צריך רבינו האי הב"י הביא שגם דעת  .55

 המחלוקת היא בפירוש מהו נתינת פתח 'מן הצד'

אין להתיר  .חתיהצריך שצורת הפתח תהיה מכוונת כנגד הקנים שמת :מ"מהר בשם מרדכי .56

לא, אלא שני הצדדים צריכים להיות  - צורת הפתח כשצד אחד מונח מכוון על הקנה וצד שני

 אנשים רגילים לבנות בתים. מכוונים כנגד הקנים התחתונים, כי רק כך 

חור  - פירש ש'היכר ציר' רש"יפסק לגבי הקנים בצוה"פ שצריך שיהיה להם היכר ציר.  הטור .57

 .בפועל, אלא צריך רק להיות ראויה לדלת דלת צריכה שאינה פי על ףואשהדלת סובב בו, 

הוא השמיט  למה עליו תמה מ"שהרכתב  ש"הראו את דבריו של ריש לקיש, הזכיר לא הרי"ף

שאין  כתב מקום ומכל זאת, שהרי אין חולק עליו, וניסה להסביר דבריו כך שאין צורך בהיכר ציר,
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  ג"סמוה ש"הרא דעת שהוא נראה וכן ,ציר היכרך בשבאמת יש צור אלאמשמע כן מהלשון 

 שקבלה עירובין ש"טרוישר"י אמר שראה ב כתב כך ואחר ,מ"הר דברי כתב בהגהות. ק"סמהו

 וכלשון לקיש דריש מהא העיר לבני והקשה ,ציר היכר להם היה ולא י"רש בימי שנתקנו בידם

   ך"הרמ כפירוש לו ופירשו ,זו סוגיא בפירוש טועים האשכנזים :לו השיבו הזה

  וכן עמא דברשלא הזכיר צורך בהיכר ציר,  הרמב"םכן היא דעת  .58

די שמזוזות הפתח תהיינה חזקות לקבל אפילו רק דלת של קש, אף אם אין להם היכר  ריב"ש: .59

 הקנה אמנם .חולקים שיש פי על אף עליהם לסמוך וראוי, ם"והרמב ף"הרי שפסקו וכמוציר, 

 .בירושלמי שאמרו מוכ ,שהוא בכל סגי שלמעלה

 שיתחיל קודם טפחים עשרהגובה של  הכיפה ברגלי: מבוי שיש בראשו כיפה, אם יש הרשב"א .60

 'פתח צורת' דיןמ מבויאת ה ולהתיר במזוזה לחייב פתח דין לדבר יש ,להתעגל

  [דרכי משה:

 אינה מחיצה.  -פסק שמחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה הטור  .א

הות אשרי כתב שה"ה ללחי או קנים של צוה"פ שצריכים לעמוד העיר, שבהג משה בדרכי

 ברוח מצויה. 

את האנשים בכדי שיהיו ל"מחיצת אנשים" צריך שלא כתב שאף מי שמסדר  משה הדרכי  .ב

 לדעת מזה, ולעשות כן באקראי, ויסבב כך שיעמדו שם אך לא יעמיד אותם ממש בידיים

יצת אנשים' לאחד בלא ידיעה, יכולים אם האנשים נעשו 'מחש כמרדכיכתב  הגהות אשירי  .ג

 להוות מחיצה גם לאדם אחר

הטור פסק שמועיל לעשות צוה"פ, כאשר הקנה העליון רחוק מהקנים התחתונים, ולא נתן   .ד

 6\5כתב שעכ"פ אם הרחיקו בשיעור  בדרכי משה בשם הגהות מרדכישיעור למרחק. 

 .  10לא יפה הם עושים -אמות

 א"נרבונ בעיר הנעשה המבוי על וסומכים ,ציר היכר לעשות םהעול נהגו לא" :בהגהות אשרי  .ה

  ]"ציר היכר בו היה שלא

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
10

מיט הלכה זו, נראה שאין לחוש לכך היה נראה לחוש לכתחילה לשיעור זה, אך כיון שהרמ"א הש בית מאיר: 

  כל עיקר



53 

 

  בס"ד

  שס"וסימן 

  טור
 בתים: אם יש חצר שפתוחים לתוכה הרבה .1

 רה"יל החצר, וגם מהבתים לחצר, שהרי הכל נחשב כ: מותר לטלטל בכמדאורייתא  .א

רשויות  הם שהבתים מפני ,רובשו עישיע עד לחצר ן הביתמ לטלטל אסרו חכמים :מדרבנן  .ב

 היו ואם "ר,לרה קצת דומהזה ו ,לכולם משותפת רשותהינה  והחצר בפ"ע, אחד לכל מיוחדות

 ה"לר י"מרה להוציא שמותר יאמרו ,לחצר מהבתים להוציא מתירים

 עירובי חצרות: .2

פת, ומניחים באחד מהבתים בחצר, ויש תנאי שהבית ההוא כאילו  -לוקחים מכל בעל חצר  .א

וכאילו כולם גרים בו, וממילא כל חצר מתייחסת לאותו הבית וכבר אין לראות את ותף לכולם, מש

 החצר כעין רה"ר.

 שנחשובבשביל  אלא נעשה העירוב אין שהרי ,פת לתת אינו צריך העירוב בו שמניחין הבית  .ב

 שוה ובבעיר שיהא צ"א הלכךואין זה נעשה משום קניין,  ,שם דר הוא והרי שם דרין כולן כאילו

  .פרוטה

 לדירה שראוי א"ד על א"ד בו שיש בבית אלא ,בחצר אותו מניחין ואין בכלי מערבין אין  .ג

 בית של קטןלהניח במועיל   .ד

 דרכי משום אחר בבית וליתנו לשנות אין - ידוע בביתתמיד להניח את העירוב חצרות  יםרגיל אם  .ה

  שלום

  ולקבצו העירובאת  לגבות יכול קטן אפילו  .ו

 נתמלא כ"אא עירוב אינו -כלים בשני ונתנוהו לקוהויח ואם ,אחד בכלי העירוב חצרותנותנים את   .ז

  האחד

 צריך לכך( עירוב אינו -מקפיד ואם ,חבירו יאכלנו אם עירובו על מהם אחד שום יקפיד שלא צריך  .ח

  )השבת לצורך שתיקן בדבר לערב שלא ליזהר

, וכמו כן אם מועיל -(חלת נחתום) 1\48, אך אם נטלו ממנה שיעור שלימה בפת אלא מערבין אין  .ט

 אחד מזכה לכולם, הוא יכול לזכות בפרוסה לכולם

  מועיל -חלה שנפרסה וחיבר החלקים בקיסם, ואין זה ניכר שנפרסה  .י

  דוחן בפת לא אבל ,ועדשים אורזשל  בפת מערבין  .יא

 בני כל בשביל בזה זכה" :לו שיאמר , ע"יאחר ע"י להם לזכות צריךאם אחד מזכה פת לכולם,   .יב

, אך כידו ידםש גדולים הם' אפי שולחנו על הסמוכים ובתו בנו י"ע להם יזכה לאאך  ",החצר

  מזכה, אף כשקטנים. - כשאינם סמוכים
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 על לזכות יכול צדקה בתורת שולחנו על אוכל יתום או בשכרו שאוכל סופר או מלמד לאדם יש אם  .יג

  לשאר בני החצר ידן

 יש אם אפילו מזונות לה שנותן אשתו י"ע ולא ,הכנענים ושפחתו עבדו י"עאין לזכות לבני החצר   .יד

  לבדה בחצר בית לה

  בחצר בית לה איןאם  אפילו, מזונות לה מעלה אינוש אשתו י"עמזכה   .טו

יזכה ע"י בנו הגדול בשנים, שאינו סמוך על שולחנו, בכדי להחמיר ולחוש לשיטת הרא"ש   .טז

 והרמב"ם

  מיהו "גדול"  מיהו "קטן"  

ן בשנים (אף שאינו סמוך על קט  רמב"ם

  שולחנו)

  גדול בשנים (אף שסמוך על שולחנו)

אינו סמוך על שולחנו (אף שהוא קטן   סמוך על שולחנו (אף שגדול בשנים)  רא"ש

  בשנים)

 

  טפח -בשיעור הארץ מן להגביהו ךצרי עירובי חצרותב םכשזוכי  .יז

 לא אם הם אפילו ,לערב צריךין א -, אפילו בסחורות שונותשכניו עם שותף שהיה הבית בעל  .יח

 היום עליהם וקידש לאכול םמסובי היו ואפילו ,אחד ככלי הכל שיהא ובלבד ,עירוב לשם שתתפוה

 להניח ראויש בבית מסובים אך זה רק אם הם ,לחןובש שלפניהם הפת על עירוב משום סומכין

 לא מועיל) -(בחצר העירוב שם

 מועיל -כשהניחו את העירוב בחצר מבואות תופייבש  .יט
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  בית יוסף
 שמדאורייתא מועיל לטלטל בין הבתים לחצר, וכן מפורש בברייתאהרמב"ם פסק ע"פ  הטור .1

 יוציא שלא העבירה מן אדם להרחיק לתורה סייג עשוכתב שגזרו לעשות עירובי חצרות: " רש"י .2

 "הרבים לרשות היחיד מרשות

 . בכולה לטלטל ומותר שבת ענייןל רה"י -לתוכה שרבים נכנסים חצר :הלקט שבלי .3

 אומרת שפטרו מחנה: המשנהבי חצרות. פסק שהולכי מדבריות פטורים מעירו הטור .4

 מעירוב של חצרות  .א

 חייבת) -דווקא במחנה שיוצא להילחם (אך שיירה  .ב

 הרב רבינו יהונתןכן כתב 

  :פסק הרמב"ם אולם .5

 עירובי חצרותחייב ב -מחנה  .א

ירוב, כי כולם מעורבים יחדו, וכיון שכולם פטורים מע - שיירה שהקיפה עצמה במחיצה  .ב

  ארעיים, הרי שאין כאן רשויות נפרדות

  :בירושלמי: כך מפורש המ"מ

 פטורה מעירובי חצרות, כי הם ארעיים -שיירה ההולכת שעצרה בגלל השבת  .א

  - מחנה קבוע לימים רבים  .ב

i. חייב בעירובי חצרות -סתם מחנה 

ii. פטור מעירובי חצרות - מחנה היוצא להילחם  

  לם יש גורסים להיפך:או

 אנשים, ופטורים בו בו מעירובי חצרות 10יש בו לפחות  -מחנה  .א

  אנשים, והרי הם חייבים בעירובי חצרות 10כשיש בו פחות  - שיירה  .ב

 וכדברי מעירובי חצרות, פטוריםשהם  השייר דהיינו "מדברות הולכי" כתב את הדין של הטור

  ", כי הוא לא מצויאוהלים יושבי. הטור לא הזכיר את הדין של "ם"הרמב

במקרה שהם פטורים מעירובי חצרות, אך יש שם גויים, צ"ע האם הגויים אוסרים  :הלקט ליוביש .6

 עליהם. 

 העיר שלעניות דעתו פשוט הדבר שאין הגוי אוסר עליהם, כיון שאין הם צריכים לערב.  הב"י 

, והבית מותר שכנים שאר שהביאו העירוב זולתי בבית פת שום שאין פי על שאף בגמרא מפורש .7

 שעירבו בו אינו צריך להביא פת בעצמו. 
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 ישנה מחלוקת אמוראים לגבי דין העירוב מצד מה הוא נובע: .8

שורש   

  העירוב

האם ניתן לעשות 

  עירוב ע"י קניין סודר

האם ניתן לערב 

באוכל שאין בו 

  שו"פ

האם קטן יכול להיות שליח 

  לעשות עירובי חצרות

  לא (אינו בר שליחות)  לא  כן  קניין  שמואל

כן (כי הפת היא זאת   כן  לא  דירה  רבה

שמערבת, והקטן לא עשה 

  כלום)

 

  פסקו כרבה רא"שהרמב"ם וה

 -אמות ארבע על אמות ארבעבמסכת סוכה שבית שאין בו שטח של  הברייתאפסק ע"פ  הטור .9

 הרי"ף , וכן פסק עירוב בו מניחין אין

 שער ביתקום שראוי לדירה, ועל כן אין להניח ב:פסק שצריך להניח את העירוב במ הטור .10

 הרי זה מועיל, - יחידשל  שער בבית עירובו נותןשמי שאמר  יהודה רב. ומרפסת אכסדרה

ה יתהסביר שהי מהמ" ,עירוב נותנין אין -יחידשל  שער בבית אפילוש כתב ם"הרמב עם זאת

  לרמבם גי' אחרת בגמרא. 

אם בעניין האם עירוב זה קניין או דירה, זה בעניין קטן, השהנפק"מ בין שמואל לרבה  פירשרש"י  .11

 הוא יכול להיות שליח לגבות את העירוב מכולם. 

שמדובר בשאלה האם ניתן להניח את  פירש שר"ת בשם ר"חחלקו על פירש"י, וכתבו  התוס'

  העירוב בבית הקטן:

 אין מניחים בבית קטן, כי אין הוא מסוגל להקנות רשות -שמואל: קניין  .א

 מניחים בבית הקטן, שהרי עכ"פ זאת דירה בחצר  -דירה רבה:  .ב

  לגבי קטן, האם מדובר: הראשוניםכלומר נחלקו 

 שליחות בקטן  רש"י:  .א

 ביחס לדירה שלור"ת בשם ר"ח:   .ב

יהא "ערב" לכולם. ורבים ומרוצים בדבר השותפות, ופירוש המושג שכולם יהיו מע -עירוב רש"י: .12

שאין לחלק את העירוב לשני כלים כדי  הודה בשם שמואלרב יממילא זה ההסבר למה שאמר 

 מועיל  -שכולם יהיו ביחד באותו כלי, אך אם מילא כלי אחד ונותר מעט בכלי שני, ועשו כן מדעת

כתב שאם כלי אחד היה יכול להכיל את כל הככרות של בעלי העירוב, אך לא  יהונתן רבינו הרב .13

אינו עירוב, כיון שהם  -יכר שלו בשעת החלוקהכרצו לערבם יחדו, כדי שכל אחד יקח את ה

 מקפידים בדבר

העיר שלא נראה לומר שהטעם שאין כאן עירוב זה מטעם שהם מקפידים לקחת כ"א את  הב"י

ככרו בשעת החלוקה, אלא בכל אופן שכלי אחד מסוגל להכיל את כל הככרות ומשום מה חילקו 

  במילתייהו רבנן פלוג דלא אין זה עירוב, -אותם לשני כלים
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: אף כשאין מקום בכלי הראשון, ומניחים הנותר בכלי שני, התירו רק כששני הכלים עכ"פ מ"מ .14

 הרשב"א , וכ"כבגמראבבית אחד, כן נראה 

 רבם רשות לכולם בו, שכן כתב נם מקפידים על העירוב שלהם ונותניהעירוב כשר רק אם כולם אי .15

 .כשמואל) ש"רא ,ם"רמב( הפוסקים פסקוחלק עליו,  חנינא רביש ע"גוא שמואל אמר יהודה

המרדכי, יש להיזהר לא לערב בדבר שהכין לשבת, שהרי הוא מקפיד שלא יאכלו לו אותו. כ"כ  .16

   סמ"ג, סמ"ק, הגהות הרא"ש בשם אור זרוע, הרא"ש, הגהות, התוס'

ב. כן לא ניתן לעשות שם עירו -שאם יש מבוי שאין שיתוף בין בני המבוי לאביי אמר חנן בר רבא .17

מ"מ לא ניתן לעשות עירוב. ה - ולא נתנו לו השבת קודם ושמן יין ביקששאם אחד  ם"הרמבפסק 

 הסכים לכך. 

  אמנם ישנה מחלוקת מי מקפיד שלא לשתף את חבירו:

 השותף שלו גי' מ"מ ורש"י:  .א

 אחד מבני המבוי רמב"ם:  .ב

  דיוק ברמב"ם: .18

לא ניתן לעשות שם  - ירו במבוימשמע שאם אחד השכנים מקפיד ביום חול שלא לתת משהו לחב

  עירוב, וזה תמוה. 

 הצעה ליישוב:

ייתכן שכוונת הרמב"ם אינה לסתם אחד מהשכנים, אלא רק כשביקש מהשותף והוא לא נתן ביום 

  חול, ומה שלא פירש כן בפירוש, כי דרך הרמב"ם להעתיק לשון הברייתא כמות שהיא

לשכן מה שהוא ביקש, אף שבשבת כבר  עוד משמע ברמב"ם, שאם קודם השבת היה ניתן לתת .19

הרי זה עירוב, כי בשעת קניית העירוב, הייתה שותפות  -לא ניתן לעשות כן מחמת איסור השבת

  ביניהם

זה אין זה עירוב, ואז  - אחד מקפיד שלא לתת לחבירושאותו מדובר ש עוד הקלו לומר מ"מ: .20

בר שאין הזיכוי שלו לכולם דווקא כשמדובר במי שמזכה את העירוב לכולם, שהרי התברר הד

 . כן משמע מהמקרה של אביי. הרשב"אאמיתי, וכן הסכים 

סברו להחמיר, שכל מי שנותן את העירוב צריך לא להקפיד על חבירו  התוס' והרא"ש אולם

    שכן הלכה למעשה כתבוהב"י ולהשתתף עימו אף בחול, 

 התנאים דנו במה ניתן לערב: .21

 לחבכל, חוץ ממים ומ רבי אליעזר:  .א

  :יהושע רבי  .ב

i. ניתן לערב בה, אף שגודלה כאיסר -כיכר שלימה 

ii. משום חשש איבה, שמא מי שנתן 'סאהלא ניתן לערב בה, אף שיש בה שיעור ' -כיכר פרוסה ,

 "שלימה" יקפיד על מי שנתן רק "פרוסה". 

  אין זה מועיל, שמא יקרה פעם שאחד יתן שלימה, ותהיה איבה - אף אם כולם מערבים בפרוסות
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 ת) או כיכר שמעורב1\48פסק שאם נטלו מהפת שנתנו לעירוב, שיעור של חלת נחתום ( טורה .22

 אין זה מעכב.  -)1\100בה תרומה ונטלו כדי דימועה (

חסרון זה של נטילה לצורך תרומה או דימוע, אינו מעכב דווקא כי יש בדבר צורך  תוס' בשם ר"י:

  ב, כי יש בדבר איבה. הרי זה מעכ - ממשי, אך אם סתם כך יש חסרון בפת

תירץ שזה בכדי להשמיע לנו,  ור"יחלתה",  כדימדוע נקטו לשון של " התקשו התוס',עם זאת, 

שאפילו אם החסרון בא מחמת שנטלו חלק לחלה, בכל זאת אם הפרישו יותר מכדי המינימום (שהרי 

  הרי זה מעכב, משום איבה   - אין שיעור לתרומה מן התורה)

אינו מעכב, כי השכנים לא יודעים משום מה הוא  - חסרון של "בכדי חלה"בכל מקרה  הרא"ש: .23

נטל, אם זה היה לשם חלה, ועל כן אם זה שיעור חלה, שכניו תולים בכך שנטל לשם חלה, ואין 

 . הטוראיבה, וכן פסק 

ניתן לערב עימה, אך זאת רק בתנאי  - : אם הפת פרוסה וחיברו אותה עם קיסםחסדא רב .24

 .  שהדבר לא ניכר

הגהות , הרא"ש, המרדכיאם אחד מזכה לכולם לעירוב משלו, ניתן לערב עם פרוסה. כן פסקו:  .25

 כיון שאם רק הוא נותן לעירוב, הרי שאין כאן חשש איבה.  בשם הר"מ

 להםומזכה  ת עירובין הביאה שאחד יכול לזכות לכל בני המבוי ע"י החבית שלו,כסבמ המשנה .26

  אשתו ידי ועל יםיהעבר שפחתוו ועבדו הגדולים ובתו בנו"י ע

 מי ולכל והמבוי החצר בני לכל: אם המזכה בקי בהלכה, יתנה שהוא מזכה הרשב"אבשם המ"מ  .27

  )עליהם ויאסרו דיורים ספוושיתו פעמים ל"כשא( במבוי ואילך זה מיום סףושיתו

 כיום נהגו לערב בתחילת השנה עבור כל השבתות של השנה, ועל כן אף הריטב"א בשם רבו: .28

. עליהם" מתנה הציבור לבאין צורך להוסיף עבורם, כי " -אם אנשים חדשים הגיעו במהלך השנה

, כי יעורו, ייתכן שצריך להוסיףאולם אם הגיעו אנשים חדשים לאחר שהעירוב כבר התמעט מש

בשבילם עתה זה כ"תחילת עירוב". ממילא, צריך לשמור היטב על העירוב תמידית, בכדי לעמוד 

 .  על שיעורו

  :חננאל רבינו בשם ש"הרא .29

  העיקר הוא האם האדם סמוך על שולחן אביו: ר' יוחנן:

 כקטן - כשסמוך (אף אם הוא גדול)  .א

 כגדול -כשאינו סמוך (אף אם קטן)  .ב

, אע"ג שהם סמוכים על שולחן רבם, כי בכל זאת ידם לא יםיהעבר ושפחתו עבדו ניתן לזכות ע"י .30

אינו זוכה לבעה"ב (מציאה  - שסמוך על שולחן בעה"ב אדם שאינו מאנשי הבית,נחשבת כידו. 

 שמצא), אף אם הוא אוכל אצלו בחינם. 

  . ק"סמ, הג"סמ, ההמרדכי, התוספותכן כתבו: 

 

 כןמציאתה לאביה.  - בת של אדם, אף כשהיא נערה, אם היא אינה סמוכה על שולחן אביהתוס':  .31

יא בוגרת (לא מועיל שהיא אינה לפי זה, ניתן לזכות ע"י הבת שלו, רק אם ה .ם"הרמב כתב

 סמוכה על שולחנו, כשהיא קטנה). 
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 : הרמב"ם .32

 פסק כר' יוחנן, ויש התייחסות האם הוא סמוך על שולחנו  הלכות גזילה:  .א

 כתב המשנה כצורתה הלכות עירובין:  .ב

מכך שהרמב"ם חילק בלשונו, משמע שלעניין עירוב, צריך גדול ממש, ולא מועיל לערב ע"י  מ"מ:

 ינו סמוך על שולחן אביו קטן שא

 לענין שאמר שגדול היינו בשנים, ולא דיקדק בלשונו, שהרי ,כשמואל פסק ם"שהרמבכתב  הטור

 המשנה שכתב ומה, יוחנן כרבי פסקהוא  יוחנן ורבי שמואל בה שנחלקו (למי היא שייכת) מציאה

טעמו  גדול בשנים), (אף אם הוא אביו שולחן על סמוךש זה מי קטןש כתב ולא עירוב גבי כצורתה

 - לגבי עירובהוא משום שלא מצינו שר' יוחנן ושמואל חלקו במשנה בעירובין וממילא משמע ש

  לכו"ע רק ביחס לשנים.גדול וקטן זה 

  : ף"הרי דעתהיא גם  שכך נראה

 כתב את דעת ר' יוחנן - בבבא מציעא  .א

 כתב את המשנה כצורתה  -בעירובין  .ב

  שו"ת הרמב"ן: .33

האב זוכה במציאה של בנו הקטן, רק בכדי שלא תהא לו איבה עצמו. זכייה לאב ל -מציאה  .א

 עליו, מדוע הוא מאכיל את בנו בחינם, ובנו לא נותן לו את המציאה בתמורה

זכייה של האב לאחר. כיון שמדובר שהאב רוצה לזכות לאחרים, בניו יכולים לזכות, כי  -עירוב  .ב

  ישית בדברדינם לעניין זה כאנשים זרים, כי אין לאב הנאה א

 "גה בשם ג"סמוה ,א"רשבה פסק וכן ,בירושלמי מוכח וכן ,כשמואל פסק ג"בהש כתבו הגהות .34

 שר' יוחנן מודה שבעירוב, מדובר בקטן בשנים.  ,בירושלמי משמע וכן שמשון ורבינו

מסכימים לדעה אחת, שבעירוב צריך שיהיה ממש  ועוד ם"הרמב, ף"הרישסיכם שכיון  הב"י

  הלכה למעשה גדול בשנים, כן 

 :ש'גדול'כתב שלעניין עירוב טוב להחמיר כשיטת הרמב"ם וגם כרא"ש, כדעה הטור  .35

 גדול בשנים  .א

 אינו סמוך על שולחן אביו  .ב

כל זה רק לכתחילה, כי בדיעבד, יש לסמוך  אךבסמ"ק. המקור לכך שיש להחמיר כשניהם הוא 

    על כל אחד מהם, כי שניהם גדולי הדור, וזה ספק דרבנן ולקולא.

נחשב  -כתבו: גדול שנשא אישה, אף אם הוא סמוך על שולחן אביו ר"פבשם  והכלבו בהגהות .36

 כגדול.  

 ףא ,םיהעברי ושפחתו עבדוכתב ש הרא"שפסק שיכול לזכות ע"י פועל שסמוך על שולחנו.  הטור .37

 וידאמר ש יוחנן רבי הגדול בבנו דוקא. כי כידונחשבת  ידםאין  רבם, שולחן על אם הם סמוכים

 על סמוךאדם שאינו מאנשי הבית ש אבל ,אביו שולחן על תמיד להיות רגיל כי הוא ,אביו כיד

 עבדו שכן וכל ,אצלו נםיבח אוכלאם הוא  אפילו, הבית לבעל מציאתו אין - הבית בעל שולחן
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. כן , שאינם כידושהם לא אוכלים בחסד, אלא מחמת השכר שהוא חייב להם םיהעברי ושפחתו

  . התוספות כתבו

 קטןכי  ,קטנים הםאם  אפילו ,יםיהעבר ושפחתו עבדובעירובי תבשילין, ניתן לזכות ע"י : כלבו .38

  ם"הרמבכן כתב , וסופרים מדברירק  שהוא בדבר לאחריםיכול לזכות 

החצר, ומתוך  ע"י אשתו, רק אם יש לה בית באותה שניתן לזכות את העירובכתבו  תוס' והרא"ש .39

  היא גם זוכה לאחרים  שהיא זוכה לעצמה בעירוב,

 :להקשות יש .40

אם מדובר שהאישה מקבלת את מזונותיה מבעלה, הרי היא אינה צריכה לזכות לעצמה   .א

 בעירוב

אם מדובר שהאישה אינה מקבלת את מזונותיה מבעלה, אזי אף אם אין לה בית, לכאורה   .ב

עשה ידיה, היא יכולה לזכות לאחרים, שהרי אין ידה כידו לעניין זכייה במציאה שלה ובמ

  שהרי הוא לא מפרנסה

  : תירוץ ראשון

מדובר שהבעל נותן לה כסף בכדי שתקנה ממנו אוכל, ועל כן אין זה נחשב כמקבלת מזונותיה 

  לעניין עירוב, ורק אם היא מקבלת ממש אוכל ושתייה מביתו, היא אינה יכולה לזכות לאחרים 

   :שניתירוץ 

כסף, אלא הבעל אמר לה שבתמורה לכך שהוא  מהבעל מזונות אולא מדובר שהאישה מקבלת 

 -מה שהיא מוצאת וכל דברלא יתן לה מזונות, מה שהיא תרוויח במעשי ידיה יהיה שלה. ממילא 

(אין זה דומה למקרה שהיא ממש מקבלת  כן שייך לבעלה, כי היא נחשבת כסמוכה על שולחנו

  . משהו מבעלה)

צר, ממילא צריך לזכות לו כיון שהם אוסרים אם מדובר שלעבד כנעני יש בית בחיש להקשות:  .41

 , וכיון שהם אוסרים הרי שגם בכוחם לזכות לאחריםבתירא בן יהודה רבי ע"פ

, וכן הלכה, ועל כן אין הם בעבדים מתירש בבא בן יהודה רבימסקנת הגמרא כ: ויש לתרץ

  כן כתב הרא"ש. אוסרים. 

אלא רק אם היא מקבלת פרנסה מבעלה למסקנת הגמרא אין זה משנה לנו האם יש לאישה בית,  .42

שאז ידה כידו. פרנסה זו שהוא נותן לה, אין זה משנה אם מדובר שהוא נותן לה כסף למזונות או 

שאומר לה שאת המזונות תקנה ממעשה ידיה, כי כל ההו"א לחלק בכך זה רק לפי ההו"א, אך 

הדרכים הנ"ל, נחשב  בכל מצב שהאישה ניזונת באחד מן בתירא בן יהודה רבילמסקנה ע"פ 

 שידה כידו. 

, בין אם הוא מפרנס אותם ר, אין הם זוכיםצכמו כן בעבדים כנעניים, אפילו אם יש להם בית בח

  . , שהרי גופם קנוי לואו שלא

 וכתב ,אשתו ידי על מזכההאדם ש ,כצורתה משנתינוכתבו את  הרי"ף והרמב"םלעומת זאת  .43

באותה החצר, בכדי שהבעל יוכל  ה לאישה דירהים האם צריך שתהישיש מחלוקת תנא ן"הר

 לזכות ע"י אשתו: 

 צריך רבי מאיר:  .א

 לא צריך  חכמים:  .ב
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הלכה כתב שכן  הב"יו ,אשתו ידי על לזכות יכולבעל ש התוספות בשם ירוחם רבינוכמו כן כתב  .44

 . למעשה

 צריך להגביה את העירובי חצרות בשיעור טפח מהקרקע, כי כל עוד שהעירוב מונח רש"י: .45

 בר זכייה לאחרים  הואאין  -ברשותו

  אם אדם מזכה משלו, השליח מגביהו מהקרקע, ואומר: "זכיתי להם" תוספתא:  .46

הרי זה מועיל, ועל כן  - שאף אם השליח לא יאמר: "זכיתי להם" כתב שנראה לו לומר הב"י

   הפוסקים לא הזכירו אותו.

 פירשו: האחרוניםמ"מ:  .47

 הגבהה והקנאהצריך  -אם מזכה לבני המבוי משלו  .א

  אין צורך בהגבהה -אם החבית הינה של בני המבוי  .ב

  .בתוספתאכתבו שכן  הסמ"קבשם  והגהות, הרשב"אכן דעת 

בחבית של בני המבוי, משמע שבכל מקרה צריך להגביה טפח, אף כשמדובר מהרמב"ם אולם 

  הגאונים. בשםהמ"מ וכן כתב 

 שהיא ניכרת תהאכך שהחבית  יכר,ה משוםהוא  ם"והרמב גאוניםכתב שטעמם של ה הריטב"א

  עירוב לשם

צריך להגביה את הכלי שבו העירוב, בין אם הוא בחצר או בבית, ואין לדקדק מלשונו שבבית אין  .48

כי הרמב"ם כתב כך שלא נחשוב שמועיל להניח שיתוף באוויר מבוי כשהגביהו צורך להגביה. 

 טפח מהקרקע. 

  נחלקו התנאים בדין שכנים שותפים בסחורה: .49

  שותף לזה ביין ולזה בשמן  שותף לזה ביין ולזה ביין  

  צריך לערב  לא צריך לערב  תנא קמא

  לא צריך לערב  לא צריך לערב  רבי שמעון

  

כתב שהוא הדין לעניין עירובי חצרות  המ"מ בשם הרשב"אכתב דין זה לעניין שיתוף מבוי.  הרמב"ם

  כששותפים בפת.

 הלכה:הכמי נחלקו הפוסקים 

הטור  כרבי שמעון, כי הגמ' אמרה שהלכה כמיקל בעירובין, אף יחיד במקום רבים. פסק הטור  .א

  פסק כרבה, כיון שרבה יישב את דבריו של אביי, וממילא הלכה כרבה מול רב יוסף.

 לגבי ורבנן נורי בן יוחנן רביכי רב יוסף תלה את מחלוקתם במחלוקת פסק כתנא קמא,  הרמב"ם  .ב

 בן יוחנן כרביאין הלכה  שבמחלוקת שם וכיון ,נורי בן יוחנן כרביסובר  שמעון רביויצא ש יום טבול

כמו כן רב יוסף ואביי הם שניים כנגד רבה שהעמיד בצורה  , גם כאן אין הלכה כרבי שמעון.נורי

 שונה את המחלוקת. 

 כתבו את המשנה כצורתה, ונראה שסברו כטעם הטור שהלכה כמיקל בעירובין הרי"ף והרא"ש .50
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משקה שונים, ובוודאי הטור \ב צריך להיות בכלי אחד, אף אם מדובר בשני סוגי מאכלכל העירו .51

 נראה שאף תנא קמא יודה בכך. מודה לכך. 

  ברור שכל מה שמדובר כאן שניתן לערב בדברים אחרים זה עוסק בשיתופי מבואות, כיון:

 פת בלבד -עירובי חצרות  .א

 מאכל או משקה -שיתופי מבואות  .ב

 מקום ההנחה:יש חילוק ברש"י:  .52

 מותר להניחם בחצר שבמבוי  -שיתופי מבואות  .א

   דווקא בבית (משום שכל העירוב נעשה לשם דירה, וחצר אינה דירה) -עירובי חצרות  .ב

 יש מחלוקת לגבי בני החבורה שישבו יחדו:כתב: מ"מ  .53

  ממנה ואוכלים מסובים יחדו והיו בשיתוף פת שקנו: מדובר בבני חבורה הטור  .א

 פי על ואף ,משלו לאכול שהזמין אותם אחד אצל םמסובי שהיו חבורה בבנימדובר  :א"הרשב  .ב

להם, הרי זה כמזכה להם במפורש, שהרי הוא הזמין  לזכות צריך לאחרים משלו שהמערב

  אותם, וובדאי דעתו לזכות להם

אפוטרופוס של קטן יכול לערב ולהקנות בעבורו, שהרי ברור שהאפוטרופוס לא גרע מרדכי:  .54

 לקיטו. משכירו ו

 כשאדם מערב לאחרים:  :י"אשיר הגהות .55

 אין זה מועיל - צריך להודיע להם על זאת, אם הם חפצים בכך, ואם הם מקפידים -משלהם  .א

 אין צורך להודיע, כי "זכין לאדם שלא מדעתו"  - משלו  .ב

: מה שנהגו לעשות עירובי חצרות ותולים הפת שעשויה כמצה בביהכנ"ס, מולן י"מהר :האגור .56

 ערערו על הדבר, מצד:  אף שהרבה

 אין זה מקום פיתא  .א

 אין זה מקום לינה  .ב

  המנהגאת  יישב ם"מהר תשובתאך ב

 על העירוב אינה מעכבתהברכה  .57

במקום שלא עשו עירוב מער"ש, יקח לחם בסל ויסמוך עליו.  :גאון בתשובת מצא הלקט שבלי .58

נוק העומד לברית , שהרי מצינו בתילהבין כך כפשוטו כתב שאין זה נכון הלקט השבליאולם 

. ממילא כל מה שניתן להקנות זה רק מער"ש, אך מילה שאם נשפכו המים החמים, אין למול אותו

לא מועיל כבר להקנות לאחר כניסת השבת, כי קניית העירוב חלה בבין השמשות. כן כתב הרב 

  ר' אביגדור. 

מי הרי הוא נחשב כ - בית חייבים לעשות עירובי חצרות, ומי שאין לו - שבספינה: בתים לקט שבלי .59

  שרוי בחצר. ש
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 אלא בה מטלטלין אין - טפחים 10בשיעור של  המים מן גבוהה שאינה דוגית :אביגדור הרב .60

 פחות ה"י שהיאר איןשהרי  נחשבת כרה"י, אינההסביר שזה משום שהיא הב"י  .אמות בארבע

 . המים מן ולא ינההספ מקרקעיש למדוד  טפחיםה 10את  .ארבעה ורוחבטפחים  10של  מגובה
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  :דרכי משה[

השבולי פסק שהולכי מדבריות פטורים מעירובי חצרות, כיון שלא רצו להחמיר עליהם.  הטור  .א

אסור לטלטל  -טפחים 10שספינה שאין לה מחיצות בשיעור  תבכ אביגדור ר"הר בשםלקט 

 אמות 4בתוכה, אלא רק בשיעור 

 בשם האגור. שראוי לדירה יח את העירוב בבית שיש בו ד"א על ד"אפסק שצריך להנ הטור  .ב

לגבי המנהג שלוקחים את העירוב חצרות ומניחים בביהכנ"ס לכל השנה, והקשו : מולין י"מהר

 שיתופילעירוב שלנו יש דין כיצד זה מועיל והרי אין זה בבית דירה, יש לומר שזה משום ש

  .מבואות

הוא ייתכוון א כשאחד מזכה את העירוב לכולם, יש להקפיד שהביא שדווק הב"י בשם הרשב"א  .ג

 בשם י"אשיר בהגהת קצתהביא שכן משמע הדרכי משה לזכותו לכולם, ולא יקפיד על אף אחד. 

 . זרוע אור

שמנהג מקומו לקחת  ד"הראבהביא בשם הדרכי משה כתב שיש לערב רק בפת שלימה. הטור   .ד

, אך כל אחד יתן לפחות שיעור שיצא כגרוגרת מעט קמח מכל אחד, ועושים ממנו פת שלימה

  בחלה.

   .והאחרונים הגאוניםשאף במקומו נהגו כן, וכן נהגו כתב  המ"מ

  שיעור העירוב:

 כגרוגרת לכל אחד - אנשים שעושים את העירוב 18כשהם פחות מ .1

  די בשתי סעודות  - איש 18כשהם מרובים מ .2

   ממצה:ת העירוב לכל השנה בערב פסח נהגו לעשות א :כלבו

 ד זמן רבי היא מחזיקה מעמכ .1

   אם זה היה חמץ היה צריך לבער בפסח, ושמא היו שוכחים לעשות עירוב אחר .2

הביא שיש דיון האם עדיף לערב מחדש  הדרכי משהמערבים עם לחמניות.  :וחוה אדם תולדות

  בכל ער"ש, או שדי פעם אחת בשנה. 

  ם שהוא זיכה בעבורם קודם השבתאם אחד מזכה לכולם, אין צורך להודיע לרביכלבו:   .ה

בתו הקטנים, כשמדובר שיש \צ"ע אם אדם יכול לזכות את העירוב לאחרים ע"י בנו: זרוע אור  .ו

 להם בית באותה החצר, כי ייתכן לומר שהדבר מועיל, מכוח "מיגו" שזוכה לעצמו כך מזכה לאחר

טן, אך אם הוא נשוי, , שאף שגדול שסמוך על שולחן אביו נחשב כקפרץ רבינוהביא בשם  הב"י  .ז

  .י"אשיר בהגהותהרי הוא נחשב כגדול. הדרכי משה הביא שכן כתב 

טפח, שיהיה ניכר שהיא לשם  - צריך להגביה את חבית העירוב לדעת הרמב"ם והגאונים  .ח

 .יהונתן ר"הרהביא שכן כתב  הדרכי משההעירוב. 

והדרכי ת ולא לעירובי חצרות, הביא שברור שהדין של עירוב בשמן ויין נוגע לשיתופי מבואו הב"י  .ט

  העיר שזה פשוט]  משה
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  בס"ד

  שפ"בסימן 

   טור
ישראליים גרים בשני בתים, ואוסרים זה  2כותי אוסר על ישראל כאשר הוא גר עימו, רק אם יהיו  .1

 על זה (שהרי צריך עירובי חצרות), שאז הכותי יאסור עליהם מדרבנן. 

הם יכולים לבטל את רשותם לרשותו, כך שכולם יחשבו , אין ישראליים גרים עם הכותי 3או  2אם  .2

  .כיחיד, ואז יוכלו להוציא לחצר

 מועילה: -סתם שכירותו ,רשותו את הכותי ישכיר להםהתקנה:  .3

 הטלטולאת  להתירשהשכירות נועדה בכדי בחוזה  לפרשאין צורך   .א

 העיר משוטרי שטר או וחתימה כתיבהאין צורך ב  .ב

 ו"פמש תבפחו אפילו ממנוניתן לשכור   .ג

  מרובה לזמן אפילו השכירות המועיל -בו חוזר אינוהגוי ש זמן כל  .ד

 ישראליים שדרים עם הכותי, מספיק שאחד ישכור בשביל כולם 5אם יש  .4

לא ניתן לשכור מהכותי בעל כורחו, והעצה לכך: אחד מהם יתקרב אליו בקשרי ידידות עד שהוא  .5

אז הכותי הוא כאילו שכירו או לקיטו, וזה ישאיל לו שום מקום ברשותו לתת שם דבר כלשהו, ו

. אך דווקא כשנראה שהישראל יכול להשתמש היכן שירצה שאז נחשב כאילו הוא גר עימו בביתו

 אינו מועיל -הגוי נראה כשלוחו, אך אם הגוי ייחד לו מקום

 לא ניתן לערב בשביל הכותי, אלא צריך לשכור מהכותי - ישראל וכותי שגרים בבית .6

 אין דירתם חשובה כך שיאסרו זה על זה  - לקיטים בביתו\שכירים 5ו כותי שיש ל .7

הכותי אוסר על הישראל עד חצרות שהן אחת בתוך השנייה, אחת של ישראל ואחת של כותי,  2 .8

עד  הכותי אוסר - ישראליים בחיצונה 2, ובמקרה שהכותי בפנימית. אף שהוא ישכיר לישראל

 שישכירו ממנו

 הכותי: כותי שהשכיר ביתו לחבירו .9

 ניתן לשכור מהכותי הראשון -אם יש לכותי המשכיר עוד בעלות בבית  .א

  - אם לא נשאר לכותי המשכיר עוד בעלות בבית  .ב

i. נחשב כברשותו, ויכולים להשכיר ממנו -אם המשכיר יכול לסלק את השוכר תוך זמנו 

ii. לא ניתן להשכיר ממנו - אם המשכיר לא יכול לסלק  
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הם לחצר, אך יש עוד בית של ישראל הצמוד לבית יחופתששוכנים בה ישראל וכותי, חצר  .10

 :הישראל הראשון

לא  -י הישראלייםח לחצר, אלא רק חלון פתוח בין שנאם הבית של הישראל השני אינו פתו  .א

 ניתן לערב בין הישראליים דרך החלון

 :(אך לא לחצר) אם הבית של הישראל השני פתוח בפתח לבית הישראל השני  .ב

i. :מותר ר"י 

ii. :סורא רש"י  
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   יוסף בית

 שאינו מודה בעירוב:\מי שגר בחצר עם גוי -המשנה הביאה מחלוקת .1

 אוסר עליותנא קמא:   .א

וכן פסקה  -אוסר - ישראליים בחצר 2יש שם לפחות  רק אם יהיו יעקב: בן אליעזר רבי  .ב

 הגמרא וכל הפוסקים

ישראליים  10עצמו, אך אפילו  מה שמגדיר ישראלי כדר בחצר, זה רק אם יש לו בית בפני .2

נחשב רק כבית אחד  - (לדוגמה) שגרים בבית אחד בחצר, אף שאין אחד סמוך על שולחן חבירו

 לעניין עירובי חצרות

חשובים כאדם אחד, ואין אוסרים זה  -אחים שמתפרנסים מאביהם, אף שכל אחד ישן בבית שלו .3

  . הרמב"םעל זה, וכן פסק 

  שלא להשכיר את דירתו, משום חשש כשפיםהביאה שהגוי מעדיף  הגמרא .4

מותר, כיון שהוא לא נתן לו ע"מ שהוא  - השאיל ביתו לגוי\: ישראל שהשכירהרשב"אבשם המ"מ  .5

 יאסור עליו

שתי חצרות שפתוחות אחת לשניה, כך שאין לאחת דריסת רגל אצל השנייה, כי (שו"ת): הרא"ש  .6

ר גוי, ובחצר השנייה גרים כמה כל אחד משתמש דרך פתחו הפתוח לרה"ר, ובחצר אחת ג

 -ישראליים

שהרי גוי אוסר רק כשיש מותר להכניס ולהוציא בין החצרות, ואין צורך לשכור מהגוי,  הדין:

  לו דריסת רגל

 ומחצר ,העירונים חצר לתוך ישראל של החמין לטלטל ל"וויי יעקב ר"מהרהאגור בשם ע"פ זה התיר 

  אחר ישראל לבית העירונים

כי אף שהגוי אינו אוסר עליו, אך מ"מ הישראליים אסורים  הר"ר יעקב טעה בדבר,כתב שמ הב"י

  לטלטל אחד מרשותו לרשות חבירו דרך החלונות, כל עוד שהם לא עירבו ביניהם

שניתן לערב ואין שוב כתב, שייתכן שהרב התיר רק ע"י עשיית עירוב, וההיתר הוא בכך  הב"יאח"כ 

  הגוי אוסר עליהם

 ין) דנה במקרה של גוי שלא רצה להשכיר את רשותו ליהודים שעימו:(עירוב הגמרא .7

מותר  -: כל היהודים יבטלו רשותם לגבי אחד, וכיון שאין גוי אוסר במקום יחידאביי  .א

 לטלטל, מותר לעשות כן כיון שזה דבר שאינו מצוי וחז"ל לא גזרו בדבר

יתן לטלטל בלא עירוב, : עצתו של אביי אינה טובה, כי אנשים יראו ויטעו לומר שנרבא  .ב

אלא העצה היא שאחד יתקרב לגוי, והגוי יתן לו רשות להניח שם את חפציו, ואז זה 

  לקיטו של היהודי, וממילא ניתן לערב\נחשב כמו שהגוי הוא שכירו
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 האמוראים נחלקו בגמרא, האם יש צורך בשכירות של ממש בעשיית העירוב: .8

כמו בנין.  ר"ח:ע"י כתיבה וחתימה.  וך:תוס' בשם ער. שכירות של ממש :חסדא רב  .א

 שיוכל למלא את החצר ספסלים אם ירצה בכך.  רש"י:

 : שכירות רעועהרב ששת  .ב

  משמע כפירוש הערוך.  מהטור. אמנם הרמב"םוכן דעת הלכה כמיקל בעירוב,  הרא"ש:

מועילה  -: כל זמן שהגוי לא חוזר בומרדכי ורא"ש בשם רבינו מאיר, הגהות מיימוניות .9

 כירות. הש

הלכה  - שבת בכל הגוי מן לשכור צריךש זרוע אורה בשםכתב  י"אשיר בהגהותשאע"פ 

   כרוב הראשונים שאין צורך בדבר

בכדי אוסר על הישראל,  - חז"ל תיקנו שגוי שגר עם ישראל באותה החצרע"פ רש"י:  טעמו של הא"ז

שכל שבת הוא יצטרך ך שהישראל לא ילמד ממעשיו של הגוי, ועל כן תיקנו שהישראל יפסיד בכ

  , וזה יגרום לישראל בסוף לצאת משםלשכור מחדש מהגוי את רשותו

אין הכוונה שבכל ער"ש צריך לשכור מהגוי מחדש, אלא רק אם קרה  רש"י:כתב על דברי  הרא"ש

  שהגוי חזר בו, אזי צריך לשכור ממנו מחדש

  זירו את הכסף, שכל מי ששכר, לא ניתן לחזור בו משכירותו עד שיחמרש"ינראה  .10

  :ן"הרמב) המיוחסות( תשובות .11

 אין בעיה -אם שכרו מהגוי, ובתוך הזמן אותו גוי השכיר לגוי אחר  .א

 צריך לשכור שנית - אם נגמר זמן השכירות עם הגוי, אפילו אם אותו גוי לא השכיר לאחר  .ב

 יש לערב שנית, כי אין העירוב חוזר וניעור - בכל מקרה שצריך להשכיר שנית  .ג

שוכר כמערב. על כן, די שאחד יערב בעבור כולם. כמו כן, די שאחד ישכיר עבור כולם  לר' יוחנן: .12

  בחצר.

לא ניתן לשכור ממנו  -גוי שהיה רגיל להשכיר את רשותו, ועתה הוא אינו חפץ בכך הרא"ש: .13

  ההגהות, וכן כתבו בע"כ

מאשתו אף ניתן לשכור מאשתו של הגוי או מאחד מבני ביתו, ומועיל לשכור  מרדכי ורשב"א: .14

  כשהגוי בעצמו לא רוצה להשכיר, ואף כשהוא מוחה בדבר 

  :י"אשיר הגהות .15

 ניתן להשכיר משכירו ולקיטו -אם האדון לא חפץ להשכיר  .א

 חייבים לשכור דווקא ממנו - אם האדון חפץ להשכיר  .ב
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  הב"י דחה זאת:אולם 

 כי ניתן לומר שכך היה המעשה, אך לא שכך חובה לעשותאין זו ראייה,   .א

לא ידעו את התקנה של שכירו ולקיטו עד שרבא בא ולימד אותם, וממילא ברור שאם הם  הם  .ב

 היו מכירים בתקנה זו, היה ניתן לשכור משכירו ולקיטו בלא שיודיעו לאדון כלל

  ם והרשב"אמהרמב"כן נראה 

 וכןמועיל,  -אם הגוי מוכן שהישראל יניח משהו ברשותו, אף אם הישראל לא הניח בפועל רש"י: .16

כתב לשון שיניח בפועל, אין זה מעכב ונקט סתם בלשונו  רבינו ירוחם. אע"פ שברמב"ם נראה

  כך. 

  לה. יבהם הקרקע לשא ע ברשות הגוי, באחת מהדרכים שנקניתיש צורך לקנות את הקרק .17

חז"ל התירו לשכור משכירו של הגוי, כיון שלא רצו להחמיר על הישראל כ"כ, וייתכן שאף במצב  .18

 כי ייתכן שאף שכירו לא ירצה להשכיר, וממילא הישראל יפרוש ממקומו שכזה יפרוש,

לו מקום, כי  אין הכוונה בדווקא שצריך להשאיל ",בחצרו מקום לו ישאילמה שהטור כתב שהגוי: " .19

לו מקום בכלליות  השאילאין זה מועיל, אלא מדובר ש -אם הוא מייחד לו מקום ספציפיאדרבה 

ממילא, כיון שהשאיל לו בכלליות, הרי זה נחשב כהשאיל לו ווקא. ולא אמר לו מקום ספציפי בד

 כל הבית. 

מועיל שהגוי ישאיל לו מקום בחצרו, כל עוד שהגוי לא אמר במפורש שהוא לא נותן לו רשות  .20

 ברי"ו, וכן משמע ביתומרשות לשאול 

שכירות (כך אחד יכול לשכור עבור כולם, וה"ה אחד יכול להשאיל עבור כולם, כי שאלה כ רש"י: .21

 )טור ורי"ודעת 

שמש הינו \שמשו של הגוי, אפילו אם השכיר\כתב שניתן להשכיר משכירו הרמב"םעם זאת 

, והשאילו, הוא יכול להשכיר את המקום כמו כן, אם שאל מהגוי מקום להניח בו חפציוישראל. 

   הזה בלא רשות הגוי 

  בר שאותו שכיר הוא ישראל או גויממילא, שכירו של הגוי יכול להשכיר לישראל, בין אם מדו

  מכשיר כבעה"ב, ורש"י לא פירש כן שכירו ולקיטוניתן לשאול מהגוי והרשב"א:  .22

כאשר ישראל קיבל רשות להשאיל מקום ברשות הגוי, יש צורך שאותו ישראל ישכיר לשאר  .23

הישראליים ממש, ולא די בכך שהוא יעשה עירוב לכולם על ידי שיזכה להם. זאת משום 

ישראל שוכר הבית מהגוי, אין הוא שוכר ממש את ביתו של הגוי, ודי שאותו ישראל ייחשב שכשה

 כבעה"ב להשכיר שלא מדעתו. 

המקום, כי חכמים התירו  ואף כאשר הגוי משאיל לו מקום בחצר, הישראל צריך להשכיר את אות .24

 אין הגוי חושש - בשאלה, אך , כי הגוי חושש לכשפיםלקחת רשות מגוי דווקא ע"י קניין שכירות

 , אך ישראל זה אינו צריך לתת עירוב. לכשפים

לקיט ישראל, הרי הוא נותן עירובו, \כתב שמוכח מלשונו שאפילו אם מדובר שלאותו גוי יש שכירהב"י 

שתחת הגוי, וגם אותו ישראל  , אך ברור שעכ"פ צריך לשכור מאותו הישראלואין צורך לשכור מהגוי

שראל השאיל מקום מהגוי, הוא צריך גם לשכור ממנו, כי כשהי כי וב,בעצמו צריך להשתתף בעיר

   .ם"הרמב כלשון ג"סמ לשוןחז"ל התירו רק ע"י שכירות ולא ע"י שאילה. 
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אם שכרו רשות מגזבר המלך, לתקופה ארוכה, אין צריך לחזור ולהשכיר שנית הרשב"א:  .25

לשכירו ולקיטו, ויש להקל וה"ה במקרה שהגזבר התחלף בינתיים, שהרי המלך הוא העיקר, 

 בעירובין.

  כתב שמשמע מדבריו, שיש לחלק: הב"י

 אין זה משנה אם הגזבר התחלף -כששכרו את הגזבר לזמן ידוע  .א

  כיון שנתחלף הגזבר, צריך לעשות חוזה שכירות חדש -כששכרו את הגזבר בסתם  .ב

לך גילה בדעתו כתב שכן נראה לומר, שהרי אם המלך החליפו לאחר ששכרו בסתם, הרי המ הב"י

  שאין הוא רוצה עוד שאותו גזבר ישמש כשליחו, וממילא כל ההסכם הקודם מתבטל. 

  הב"י סיכם: .26

 התבטלה השכירות - כשהגזבר הראשון מת  .א

 התבטלה השכירות -כשהמלך סילק את הגזבר הראשון והוא לא משלם לו עוד  .ב

י אף אם הוא לא התבטלה השכירות, שהר -כשהמלך סילק את הגזבר אך עדיין משלם לו  .ג

 היה עתה משכיר, היה מועיל, מדין שכירו ולקיטו של המלך

לא התבטלה השכירות, כי הכל נופל לכיס  -כתב שאם הגזבר התחלף כי נגמר זמנו הרשב"א .27

 המלך

העיר שבימינו שהשכירות אינה מגיעה לכיס המלך, אלא הגזבר לוקח את הכסף לעצמו,  הב"י

  לה השכירות וצריך לחדשה התבט - אזי לכאורה אם הגזבר התחלף

  : הב"י תירץ

מלך, אין זה משנה שבפועל הגזבר גוזל את שייכת לכיון שעצם השכירות  תירוץ ראשון:  .א

 כספו של המלך

כיון שלא עולה על דעת המלך שמישהו ישכיר רשות בדרך משונה שכזו, ודרך  תירוץ שני:  .ב

לו ילא זה נחשב כאהמלכים שהם מרשים למשרתים שלהם לזכות בדברים מועטים, ממי

   זכה בשכירות ונתן אותה בעצמו לגזבר ממש שהמלך 

כמו שישראל שהוא שכיר של גוי, יכול לערב, אף שכיר גוי של גוי, יכול להשכיר את רשות הגמ':  .28

  . אדונו

   תוס':

 משמע כר' יוחנן  -בבלי  .א

 משמע שר' יוחנן חולק וסובר שהישראל צריך לבטל והגוי להשכיר - ירושלמי  .ב

   וץ התוס':תיר

  מדובר שהישראל והגוי שותפים בבית, ועל כן אין זה כדין הפשוט של שכירו ולקיטו  .א

הירושלמי כנראה דיבר במציאות כזו שהגוי ייחד לישראל מקום ספציפי, וכיון שהגוי מסולק   .ב

  מהמקום, לא ניתן לעשות עירוב
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  סמ"ג, סמ"ק, והגהות. כן כתבו 

הסביר  הב"יאל, נחשב שהגוי מסולק מאותו המקום. שאם הגוי ייחד חדר לישרכתבו  התוס' .29

 . הכוונה שאזי יש צורך לשכור מהגוי, ושיהיה עירוב בישראלש

יכול להשתמש  לאשהגוי ייחד חדר לישראל, והגוי יכול להשתמש בו, אך הישראל אם מדובר 

    לישראל דין של שכירו ולקיטו, וממילא לא מועיל העירוב שהוא עושה. אין -בשאר הבית

  הוא יכול לתת עירוב בשבילו אין, שאם הגוי ייחד מקום לישראל, מהתוס'למד כן  הטור

מלהשתמש  בפירוש"ייחד לו מקום" זה רק כשהגוי מונע מהישראל שגדר שנראה לו  העיר יהב"

אין  -בשאר הבית, אך אם הגוי סתם נתן לישראל חדר אחד, והוא לא התבטא לגבי שאר החדרים

  אוסר על הישראל. זה ייחוד מקום ה

הישראל צריך  -אפילו אם ישראל אחד גר ביחד עם עשרה גויים בבית אחד: י"אשיר הגהות .30

  להשכיר מכולם

גויים גרים בבית אחד, דינם שווה  2שצריך להעמיד דברים אלו כתוס', ומשמע שאם כתב  הב"י

   צריך לשכור משניהםוממילא למקרה של ישראל וגוי שגרים בבית, 

שכירים בחדרים, ואם היה מדובר שהחדרים היו שלהם, אזי כולם היו צריכים  5י שיש לו גו רש"י: .31

  . דין שכיר הוא רק להקל, ועל כן אין הם אוסרים אם אחד מהם ישכח לתת לעירוב. לתת לעירוב

אף אחד מהם לא צריך לתת לעירוב. נראה לו שאע"פ  -אם שכרו מהגויבנ"ל כתב שנראה ש הב"י

בחדרו, בכל זאת יש לכל אחד מהם דין שכירו, כי אין זה בגדר "ייחד לו מקום",  שכל אחד שרוי

ייחוד 'שהרי יכול להיות שמחר הגוי יחליף בין הדירות, וממילא יש לגוי רשות בכל דירותיהם, ו

  זה רק כשהוא מייחד לו מקום בפירוש   'מקום

  : )ן"לרמב המיוחסות( א"הרשב תשובת .32

  ם יש צורך לעשות עירוב מחודש:אם עשו שכירות חדשה, הא

 כן, כי אין העירוב חוזר וניעור רשב"א ע"פ רש"י:  .א

 לא, כי העירוב חוזר למקומו  יש מהחכמים:  .ב

  :הרמב"םדנה במקרה של גוי בחצר, מתי הוא אוסר על הישראל, וכך העלה  הגמרא .33

 וגוי ישראל שהיה או, בחיצונה אחר וישראל בפנימית דרים וגוי אחד וישראל מזו לפנים זו חצרות שתי

 ישראלים שני רגלי שהרי, ממנו שישכור עד החיצונה על אוסר זה הרי בפנימית אחר וישראל בחיצונה

  .בפנימית מותר והפנימי, שם מצויים וגוי

גוי שגר בחצר הפנימית ושני ישראליים בחיצונה, דריסת רגלו של הגוי אוסרת על הישראליים. מי  .34

י, סובר שאין דריסת רגלו אוסרת. כמו כן ניתן לומר שעירוב של שלא יודע שהגוי גר שם יחיד

 פנימיים וחיצוניים מועיל במקום שיש גוי אף בלא לשכור מהגוי 

  שאף אם יש רק יחיד בחיצונה, הרי הוא אוסר  רמב"םהדייק מלשון ב"י ה .35

בחיצונה, חצרות זו לפנים מזו, ויש ישראל וגוי בפנימית וישראל אחר  2אם יש  :י"אשיר הגהות .36

עירבו,  ואםהחיצוני מותר בחיצונה בלבד,  והישראלימותר בפנימית,  - הפנימי הישראל: הוא הדין

  מותר לו לטלטל אף בפנימית.



72 

 

גוי שהשכיר לגוי אחר, אף אם המשכיר לא יכול לסלק את השוכר, אך  מ"מ בשם הרשב"א: .37

, ניתן להשכיר מהמשכיר, עכ"פ יש לו קצת תפיסת יד, או שיש לו לפחות רשות להניח שם כלים

 כתב כן  רי"ו. כך מדוייק בלשון הטור, וגם שאינו גרוע משכירו ולקיטו

דייקו בלשונם כך שמשמע שדי בכך שיש לו רשות להניח שם חפציו, ואין צורך  הטור ורי"ו

   ולקיטו משכירושאם יש לו תפיסת יד, לא גרע דינו  המרדכיכמו כן מדויק בלשון שבפועל יניחם. 

שכתב  חיים אורחות ספר דעתהלכה למעשה, וכן  הרשב"אהביא דברים אלו בשם  יב"שהר

שוא הדין לגבי השכרת חדרים באוניה גדולה, שאם יש רשות לבעל הספינה להניח כליו בכל חדר 

  שירצה, ניתן להשכיר ישירות מבעל הספינה, ואין צורך להשכיר מכל גוי בפ"ע. 

כמו שלשכיר יש  ,ולקיטו שכירולמד זאת מן הדין של  שב"אהרשדי כאן בתפיסה כלשהיא,  הטעם

רשות להשתמש בבית ועל כן ניתן לשכור ממנו, כך המשכיר שיש לו רשות להשתמש מעט 

  במקום, ניתן להשכיר ממנו

ניתן  - כשירצה בבית השתמששכירו) שיש לו רשות ל\משמע שאפילו סתם אדם (שאינו משכיר .38

, כי בדווקא אמנם נקט משכיר. קארו והריב"ש יצחק ר"מהר דודי מורי כתב וכןלשכור ממנו. 

  בדר"כ הדרך היא שיש לו רשות להשתמש בבית השוכר אף בתקופת ההשכרה. 

 כתב:  הרמב"ם .39

 מזה שוכרין -שכירותו זמן שישלים עד השני הגוי להוציא יכול הראשון אין אם ,מגוי שהשכיר גוי

 עת בכל ממנו השוכר הגוי להוציא לראשון רשות יש ואם ,הבעלים תחת נכנס שהרי ,השני הגוי

  .מותרים אלו הרי - הראשון מן הישראלים ושכרו עומד השני היה לא אם ,שירצה

  :יש מי שדקדק

  -כשאין השוכר מצוי  .א

i. אין להשכיר מהמשכיר, אלא לחכות לשוכר - לכתחילה 

ii. ניתן להשכיר מהמשכיר - בדיעבד 

  - כשהשוכר מצוי  .ב

i. מהשוכר, ואין להשכיר מהמשכירחייבים להשכיר רק : הדין 

ii. לא מועיל אפילו בדיעבד, והב"י חלק על כך  - אם שכרו מהמשכיר :דקדוק הב"י  

דחה את היש אומרים הנ"ל, וכתב שאף אם השוכר מצוי, ניתן לשכור מהמשכיר אפילו  הב"י

  לכתחילה, וזאת משום שיש לו תפיסה, והרי זה כשלו. 

שהשוכר לא היה מצוי, ועל כן נצרכו לשכור מהמשכיר,  דגמרא כלישנאתפס לומר  הרמב"ם אולם

היו שוכרים ממנו, ולא  - במקום והסתפקו האם הדבר מועיל, אך אם השוכר בעצמו היה מצוי

   מכניסים עצמם בספק זה.

, וכתב שנקטו שאין לערב כרש"יכתב  הטורבגמרא.  - דברי הטור שאין לערב דרך חלונות מקור .40

וממילא משמע שאם היה פתח פתוח , לבית מבית גדולים פתחיםעשות דרך חלונות, כי אין דרך ל

  אין לערב דרך הפתח.  -מבית לבית
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שכיון שאסור לסייע ליחיד שנמצא בחצר עם הגוי, בכדי  י"ר בשם כתבו ש"והרא התוספותאולם 

  הישראל יפחד מהגוי ויצא מהשכונה. ש

  כשמערבים  כשלא מערבים  

  הישראל אינו מפחד  שכונההישראל מפחד ויצא מה  חלונות

  הישראל אינו מפחד  הישראל אינו מפחד, כי הוא נראה כגר עימו  פתחים

  

 לבית זה ישראל מבית פתוחות חלונות והיו ,בה שרויים וגוי שישראל חצרפירש:  הרמב"ם .41

 הרי ,חלונות דרך לבית מבית להוציא מותרין שהם פי על אף ,חלונות דרך עירוב ועשו ,זה ישראל

 בעירוב נעשים רבים שאין ,שישכיר עד ,הגוי מפני פתחים דרך לבית מבית להוציא סוריןא הן

  גוי במקום כיחיד

 לטלטלאסור  -שני ישראליים וגוי שגרים במבוי אחד, ולא שכרו מהגוי :מאיר רבינו בשם מרדכי .42

 הגוי חצר אין אם אבל ,הכותל דרך או מעשרה למעלה םשביניה חלון דרך גוי לחצר ישראל מחצר

, שכירותאין צורך ב - כותל דרך או' מי למעלה חלון דרך אלא כלל ישראל לחצר או למבוי פתוח

 אין חשש שהישראל ילמד ממעשי הגוי ב.לא מצוי שהישראל ישתמש עם הגוי  א.: כיון

חצרות זו  2כגון כתב שגוי אוסר על ישראליים רק כשיש לו דריסת רגל ברשותם,  הרא"ש אולם

אין חצר הגוי אוסרת על  -חצרות צמודות 2שלפנימית יש דריסת רגל בחיצונה. אך בלפנים מזו, 

  הישראל. 

  הרי הוא אוסר עליהם. - אחדאף אם הם משתמשים ביחד במבוי רבינו מאיר, אולם לדעת 

  הרא"ש:

  התיר דרך חלון:  .א

  אוסר דרך מבוי:  .ב

 יש שם ישראל אחר:: מותר לישראל להכניס ולהוציא מחצר של גוי, אך אם רש"יבשם  מרדכי .43

 אסור - להוציא מבית הגוי לחצר  .א

 מותר (כי אין הישראל אוסר עליו) -לישראל עצמו להוציא מביתו לחצר  .ב

ד טוען , ותה"כלל זה פסק נמצא לא אושטרייך בני בספר המרדכי המצוי אצל: כתב הדשן תרומת

, כי פסק זה היתר םיהנוהג ביד למחות אין וגם ,להתיר להורות איןשפסק זה תמוה בכלל, ועל כן 

   לא ברור דיו.

 רבי שהרי פסק זה לא הלך כשיטת בשתי ידיו, אותמה כיצד תה"ד תמה על הפסק ולא דח הב"י

שאין הלכה כמותו. גם  מאיר רביהוא הולך בשיטת  אלאשאנו פוסקים כמותו,  יעקב בן אליעזר

 לא ולפיכך ,דברים םכאות לן קיימא לא ממילאשם בסוגיא כתב שלא קי"ל כרבי מאיר.  רש"י

  פסק זה. ריינוס דבני ובמרדכי אושטרייך דבני במרדכי נכתב
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   :שוםמ כל זאת מצינו פסק זה רשום, זהבמה ש

  כתבו טועה תלמידייתכן ש  .א

  פסק דרך ולא פירוש דרך כתבותלמיד ש אפשר  .ב

  שניהם מותרים כי אין ישראל אחד אוסר על חבירו, וכמו שהזכיר בעל תה"ד. , ממילא

בכל מקרה ניתן לשכור מהגוי, בין אם מדובר שהגוי יחיד ויש הרבה ישראליים או  שב"א:ר .44

  שהישראליים מועטים והגויים רבים

 - ל בשבתויש לו תפיסת יד בדבר שאינו ניטאם ישראל משאיל בית לחבירו, : ל"מהרי ת"שו .45

  לא מועיל ביטול רשות.   - גוי במקום אולם מועיל, כך שאין צורך בעירוב.

חייבים בעירוב, כדין חצר, וממילא צריך לקנות  -חדרים בספינה :בנימין ר"ה כתב הלקט בליש .46

יש לומר שהכל כלול במחיר הנסיעה. על כן לכתחילה יפרשו שהשכירות את רשות הגוי, או שמא 

 כלולה במחיר הנסיעה

טל בכל אין צורך לשכור את רשות הגוי בכדי שיהיה אפשר לטל ועוד גאון: גאון יהודאי רב .47

 הספינה

] שנראה לומר שאותם גאונים מדברים בספינה שכולם באורחות חייםהעיר [וכן כתב  הב"י

  נמצאים יחד, ואין חדרים פרטיים, על כן:

 אין צורך בעירוב -ספינה שכולם דרים בה יחדו  .א

  חייבים לעשות עירוב   -ספינה שיש בה חדרים פרטיים  .ב

  

  :דרכי משה[

 אין זה מועיל לעניין עירוב - מגויישראל ששכר בית  אור זרוע:  .א

 מותר לשכור מהגוי את רשותו בשבת, ואין זה דומה למו"ממרדכי:   .ב

אין עירוב חוזר וניעור במקרה שהייתה שכירות, ועל כן  רש"י ורשב"אהביא שלדעת  הב"י  .ג

 יש לעשות עירוב מחודש

גם  פסק שאם המשכיר יכול לסלק את השוכר בתוך זמן ההשכרה, ניתן להשכיר הטור  .ד

 הרשב"אהביא שכן כתב  הדרכ"ממהמשכיר, כי זה מראה שיש לו בעלות במקום. 

אף  המהרי"קכתב שלדעת  הדרכ"מאינו אוסר. אמנם  -הביא שאורח הב"י בשם תה"ד  .ה

שאז זה יום  30אמנם זה רק במקרה שהאורח השתהה במקום אורח אוסר על בעה"ב, 

אורחים אוסרים זה על זה רק סר. או -יום 30אף תה"ד כתב שאם נשתהה נחשב קביעות. 

 כל האורחים בטלים אליו] -ב קבועכשאין במקום בעה"ב קבוע, אך כשיש בעה"
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  בס"ד

  ת"חסימן 

  טור
לרוח אחת, כך שילך  4000והתירו למי שצריך ללכת  ,איסור תחומין הינו מדרבנן, ועל כן הקילו בו .1

וא הפסיד ברוח שכנגדה, ואסור לו , אך עתה ה2000אמה המגיעות לו, ויוסיף עוד  2000את ה

 אמות בשבת.  4000ללכת כלל, כי לכל אדם מותר ללכת בסכום הכולל רק 

  הרעיון אומר:

 נחשב כמקום דירתו - אמה 2000סוף   .א

  אמה, שיעור ההליכה המותרת לו  2000יש לו עוד  - משם  .ב

רה מותר לו ללכת לא הרוויח כלום, כי בכל מק - אדם שהניח את עירוב התחומין בתוך עיבור העיר .2

 אמה חוצה לה. 2000בכל שטח העיר, ועוד 

 אמה מחוץ לעיר: 1000אם אדם הניח את העירוב  .3

 אמות 4נחשב לו רק כ -אמה 1000אף שהעיר היא   .א

אמות שנחשבת העיר  4אמה עד העיר +  1000פים לו מחוץ לעיר, לאחר שהלך את הימוס  .ב

 אמות  996עוד 

 יר, מותר לו ללכת בכולה, כיון שישן בה.האמה שלו נגמרו באמצע הע 2000אם   .ג

 כל העיר. את אמות, ואסור לו ללכת  4כתב שאין לו אלא רק  הרמב"םלעומת זאת 

תמה על הדבר, כי לפי זה יוצא שמי שגר בעיר גדולה, והוא הניח את עירובו מחוץ  הטור

, האמות 2000לעיר, הוא לא יוכל לחזור לביתו, וכמו כן אם הוא נפגש בעיר אחרת בתוך 

  :יצא

 משלימים לו עליהולא עולה לו מהמניין,  -אמה נגמרו בסופה 2000אם ה  .א

  לא יכול ללכת יותר מתחומו, כי לא ישן בעיר הזאת -אמה נגמרו בתוכה 2000אם ה  .ב

הרי זה נחשב כאילו ששבת באותו שהוא מי שנותן את עירובו במקום שמוקף לדירה, הדין  .4

יון שעכ"פ אמות, אף אם חרבו הדירות שבה, כ 4כ ובעבור כולה נחשבתוממילא  ,המקום

 המחיצות קיימות. 

  אמות  4נחשב כולו כאך לא לדירה, עד שטח סאתיים, מקום שהוקף עם מחיצות,  .5
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  בית יוסף
אמה, אסור לו ללכת שום דבר  4000שאם אדם הלך לכיון אחד בשבת  המשנהפסק ע"פ  הטור .1

 .רש"ילצד השני, וכן פירש 

 העירוב תחומין מחוץ לתחום שבת:מי שנתן את  .2

: העירוב פסול, ויש לו (כן עיקר ברשב"א) הב"יהטור,  ,, מ"מ בשם הרשב"ארמב"ם, רש"י  .א

 אמה בלבד מתחום ביתו 2000

   לא יזוז ממקומו רשב"א בספרו הארוך:  .ב

  :לוי בן יהושע רבי .3

  העיר חצי אלא לו אין - העיר בחצי מדתו וכלתה ובא מודד היה  .א

  השאר את לו ומשלימין אמות' כד כולה העיר לו נעשית -העיר ףבסו מדתו כלתה  .ב

  ם"הרמבו, ק"סמ, הג"סמ, הש"הרא, ף"הרי פסקווכן 

 הטוראמות. אולם  4אין לו אלא  - האמה שלו נגמרו באמצע העיר 2000כתב שאם  הרמב"ם .4

 יר. תמה על כך, כי מי שגר בעיר גדולה, ויתן עירובו חוצה לה, ייגמר לו העירוב באמצע הע

כי אם הוא צריך ללכת לאותו צד שהוא עירב, אין הוא מקפיד על העיר שאין זו קושיה, הב"י 

  הדבר, אף שהוא יפסיד את שאר כל העיר. 

  כתבו כטור, וכן פירש"י.  בהגהות בשם הסמ"קמ"מ 

 מי שכלתה מידתו בחצי העיר, אף אם ישן בה: .5

 לא יוכל ללכת - מחוץ לעיר  .א

 ה שירצה (כיון שישן בה)יכול ללכת כמ -בתוך העיר  .ב

  כהרמב"ם. כתב את דברי ריה"ל בסתם, משמע שהוא סובר  הסמ"ג

אמה,  4אמה, אזי העיר נחשבת כ 1000שאם הניח עירובו מחוץ לעיר  כהרמב"םפסק  הטור .6

 אמות.  996ונשארו לו עוד 

אמות לא  4וכתב שכלל לא מחשיבים את שטח העיר ואפילו חלק  יהונתן רבינו הרב אולם

אמות לצורך מקום הנחת עירובו. נמצא שלה"ר  4ורידים לו מהחשבון, וזאת אע"פ שנתנו לו מ

  . אמות) 996(ולא  אמה לאחר סוף העיר 1000יונתן יהיו עוד 

 : יהונתן רבינו הרב .7

אלפיים אמות מחשבון העירוב, אך עכ"פ אין לו לצאת לרוחות אחרות.  4אף שאין העיר מורידה 

  אמה.  2000אמה על  2000אמות. לקרנות יש  4חב זה ברוהאמה שיש לו, 

. כמו כן אם כלתה מידתו אמות 4צ"ע אם יש לאסור לו ללכת לרוחב העיר, אלא רק בשיעור רוחב 

בחצי העיר, השאלה היא האם את אותו חצי יכול ללכת לאורכו ולרוחבו, אך נטה לומר שכלתה 

  מידתו בחצי העיר ולא ילך יותר
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  :בהיחר בעיר שבת :לשמוא אמר יהודה רב .8

 לו אין -בהיחר בעיר עירובו את והמניח ,אמה אלפים לה וחוצה כולה את מהלך -לרבנן  .א

  אמה אלפים אלא עירובו ממקום

  אמה אלפים לה וחוצה כולה את מהלך - הניח ואחד שבת אחד - אומר אלעזר רבי  .ב

 וכן ,אלעזר כרבילא הביא את מחלוקתם, משמע שהוא סובר שהלכה  הרי"ףשמכך : ש"הרא

  ם"הרמב פסק

אמה,  2000אין לו אלא  - שבכל מקום שאין בו דיורים אמרש כשמואל שפסק מי ישכתב שהמ"מ 

   הרשב"אאמות), וכן פסק  4ולא מונים לו רק מסוף העיר (אין כל העיר שם נחשבת כ

הוא שזה נחשב כאילו ששבת פסק שמי שנותן את עירובו במקום שמוקף לדירה, הדין הטור  .9

. הרמב"םכן כתב  ,אמות, אף אם חרבו הדירות שבה 4כ בעבורו כולה נחשבתום, וממילא במק

שבת שם בבין השמשות, אם זה רה"י ששטחה אפילו אם מדובר ש הרשב"אכתב שלדעת  המ"מ

 אמות.  4אסור לו לטלטל אלא רק בשיעור  -מעל ב"ס, שלא הוקפה לדירה

 או ,וחזר שם שהלך כגוןע"י העירוב,  לא כתב חילוק זה, אלא במקרה שקנה שביתה הטור

אם מדובר שהוא שבת במקום ממש,  אבל ,פת עירוב שהניח או ",פלוני במקום שביתתי" :שאמר

  אמות בלבד.  4דינה כדין  - כל עוד שמדובר ברה"י

  

  :דרכי משה[

האמה בין העיר לתחום העיבור, בכל זאת הכל נחשב לו  2000אם כלתה המידה של  מ"מ:  .א

 כי עיבור העיר נידון לקולא ולא לחומראאמות,  4כ

תמה על חישובו של ה"ר יונתן לגבי הקרנות, שהרי אם ממלאים את הקרנות,  הדרכי משה  .ב

יוצא שמותר ללכת בכל מרחב העיר, כי הוא בתחום הקרנות. שוב כתב שייתכן שאם העיר 

  אמות, אזי נותנים לו בתחום, מלבד רוחב העיר] 4נידונת כ

  

  

   ---תושלב"עתושלב"עתושלב"ע---
  


