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 הקדמה  

ולהדפיס את עיקרי הדברים שנדונו במהלך  רך על אשר זיכני ללמוד הלכות עירוביןבלה' ית אודה

 הלימוד. ובאמת אין בכוונת חוברת זו לחדש הלכות וכד', אלא שהדברים יהיו מסודרים לי ולשכמותי.

השתדלתי תחילה להביא את מקור ההלכה בגמ', לאחר מכן את דברי הראשונים העיקריים בסוגיא, 

דברי מרן הבית יוסף והשו"ע, והחונים עליו, מג"א, ט"ז ומ"ב. וכן את הנידונים המעשיים באותה עם 

סוגיא ואת דברי פוסקי זמנינו, השתדלתי להביא את כל דברי הפוסקים האחרונים מכל העדות תחת 

יהו כפיפה אחת, בעיקר פסקיו של מרן הרה"ג עובדיה יוסף זצ"ל. וכן את פסקיו של הרה"ג מרדכי אל

. כשהתחדשו במהלך הלימוד סברות וחידושים ועוד הגרש"ז אוירבך זצ"ל ,הרה"ג משה לוי זצ"ל זצ"ל,

אשר נמצא להם מקום בדברי רבותינו הראשונים והאחרונים הוספתי את הדברים בגוף הסיכום, אך לא 

 הוספתי דברים שאינם מעוגנים בפסיקה ההלכתית ואשר אין בהם עזר ללימוד הסוגיא הלכה למעשה. 

הבאת דברי הגמ', משא ומתן בדברי הראשונים מבנה הסיכום שמתוכו נובעת גם התועלת ממנו היא 

בלא אריכות, הבנת העקרון שבכל סוגיא והלכה, הבאת הדיונים ההלכתיים בזמנינו מתוך הפסיקה 

הגי העדות פוסקי ומנ ו בשו"תים ובספרי ההלכה. והבאתהלכה למעשה והנימוקים ההלכתיים שהובא

 .השונות

לאישתי היקרה הודיה חיה שתחי', שכל רצונה ומאויה ביע תודה עמוקה והכרת הטוב כאן המקום לה

נזכה שלה הוא'. ש -שאשקוד על דלתות התורה. עוזרת ותומכת, וודאי שעליה נאמר 'שלי ושלכם 

 לראות את כל זרעינו הולכים בדרך הישר, באהבה ושמחה.

מני מאומה כדי מעודדים, ולא חוסכים מלהורי היקרים על שדואגים לי במסירות עד אין קץ, ותומכים ו

ובלעדיהם ספר לא היה רואה  ,שאוכל להמשיך ולגדול בתורה, הם אלו שדחפו אותי להדפיס ספר זה

 הקב"ה ימלא כל משאלות ליבם לטובה ויזכו לרוות נחת מכל יוצאי חלציהם.  אור.

כל הודאה מיוחדת לחמי הרב יוסף דורי שליט"א וחמותי מיכל שתחי', שעשו ועושים לעזור לנו בכל מ

כל בטוב עין ובהרחבת הלב. יהי ה' עמם לראות בנים ובני בנים עוסקים התורה ובמצוות, כשאיפתם 

 ועמלם תמיד, ולרוות נחת מכל יוצאי חלציהם בבריאות ובשמחה.

בפרט ברכה לישיבת מרכז הרב בה אני זוכה ללמוד, וממנה הכח להגות בתורה מתוך דיבוק חברים. ו

עקב שפירא שליט"א יבורך מפי עליון, ויזכה להמשיך להרביץ תורה שה רה"י הרה"ג ילעומד ברא

 בישיבתנו הק'. 
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 סעיפים ובו י"ט

 סעיף א':

  לשבת רשויותארבע 

 קוםומ. וכרמלית, הרבים ורשות, היחיד רשות: לשבת רשויות ארבע, רבנן תנו" (ו.)שנינו בשבת 

  .שו"ע". וכ"פ מרן הפטור

 מלאכות שאר מכלל הוי לרשות מרשות הוצאההקדים הקדמה להלכות הוצאה:  )סק"א( מ"בה

 ז"ע חכמינו והביאו מסיני למשה שנמסרו תורה גופי ככל והוא השבת ביום לעשות התורה שאסרה

 לתרומת מלאכה עוד יעשו אל ואשה איש במחנה קול ויעבירו משה ויצו" דכתיב מקרא כ"ג ראיה

 שהיה משה של לרשותו י"רה שהוא מרשותו אחד לכל דהבאה אלמא ",מהביא העם ויכלא הקודש

  .מלאכה בכלל הוא שם מצויין רבים שהיו מפני "ררה

 סעיף ב':

 הגדרת רשות היחיד 

 עוד שנינו שם:

 עשרה גבוה שהוא גדר וכן, ארבעה ורחב עשרה עמוק שהוא חריץ - היחיד רשות היא "ואיזו

 גמורה" היחיד רשות היא זו - ארבעה ורחב

 על טפחים ארבעה בו ויש עשרה גבוהות מגמ' זו עולה שרשות היחיד היא מקום המוקף מחיצות

 כלמ מחיצות לה שיש שלה מחיצות מנין וכפי שהסביר רש"י שלשון 'גמורה' היינו שנגמר. ארבעה

 צד.

' ד על טפחים' ד בו ויש טפחים עשרה גבוהות מחיצות המוקף מקום, י"רה איזהו: שו"עכתב ה

 הארבע ורחב עשרה גבוה תל וכן. ארבעה על ארבעה ורחב עשרה עמוק חריץ וכן, יותר או טפחים

 . ארבעה על

' סי )כדלקמן ואלכסונן הן ארבעה על ארבעה באלו דבעינן א"י: בשם הגהות אשירי רמ"אוהוסיף ה

 לבושה והנה נו חייב עד שיעביר ד' אמות עם אלכסון.יולמד כן מהעברה ברה"ר שלכו"ע א .ט("שמ

 דעת רק היא כי שהשמיטו עשה שיפה שכתב אליה רבהב ועיין ,מחיבורו זהה אומרים היש השמיט
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, ולא דמי י"רה חשוב מרובע' ד על' ד רק הוא דאם ל"וס ז"ע חולקים הראשונים וכל יחידאה

 .מהלכה הזה א"הי דחה א"גרה וכן העברה ברה"ר.ל

 דעת. 1 צרכות כדי ליצור רשות היחיד:ננחלקו הראשונים כמה מחיצות  :מספר המחיצות

 ב"יה והעיר מחיצה. משום לחי לן דקיימא ברביעית ולחי' ג דבעינן ד' מחיצות או )יד, א( רמב"םה

סבר שהטור סתם דבריו ולא פירש כמה מחיצות צריך כדי שיהיה רשות היחיד. וביאר שודאי 

ה כרמב"ם, אך לא כתב שצריך ד' מחיצות כדי שלא יחשבו בטעות שצריך ד' מחיצות גמורות, וז

ב:, י)רש"י עירובין  דעת שאר הפוסקים. 2אינו, משום שדי שברוח הרביעית יהיה לחי או קורה. 

 .וכוסגי בהיקף ג' מחיצות לחייב את הזורק מרשות הרבים לת רשב"א וריטב"א( ,תוספות, ראב"ד, רא"ש

 . חלק מהראשונים3 בב' מחיצות ומחיצה השלישית לחי. שלשיטתם די )סק"א( כתב המגן אברהם

 לרה"ר כיון אם המקום פתוחשרק עושים הכרעה בין השיטות,  )הובא בביה"ל סי' שסג ס"א ד"ה אסרו(

 . אין עליהם מהתורה שם של רה"י שלפעמים הרבים נדחקים ונכנסים לתוכה

שאם עושה ארבעה דיומדין בארבע זויות כמו פסי ביראות הוי רה"י  )סק"א(מגן אברהם כתב ה

  דאורייתא. וכן תל שהוא משופע והוא מתלקט בגובה עשרה מתוך הילוך ארבע אמות הוי רה"י.

 תהמוקפ מדינה כגון לדירה הוקף אם מילין כמה בו יש אפילו" )שם(רמב"ם : כתב הגודל הרשות

 חצר וכן, רביעית ברוח ולחי כתלים שלשה להן שיש ומבואות בלילה ננעלות שדלתותיה חומה

רה"י יש לציין שגם אם לא הוקף לדירה דינו כ ."הן גמורה י"רה כולן לדירה שהוקפו וסהר ודיר

ד' לעניין הזורק לתוכו שחייב. ורק אם הוא גדול מבית סאתיים אסור מדרבנן לטלטל בו אלא ב

אם שני הפתחים זה כנגד זה כמפולש, או שאותה דרך  שרק ב"יאמות ככרמלית. והוסיף ה

 המכוונת משער לשער יש לה שאר דיני רה"ר צריך שדלתותיה יהיו נעולות בלילה.

 'מה נכלל בחישוב גודל ד' על ד 

"ונמצא ראשו מוקף מארבע צדדין וחללו ארבעה". לדעת רש"י החלל בתוך המחיצות  רש"יכתב 

 לע ארבעה ביניהן"ו )שם( רמב"םהו ר"חהמחיצות. וכ"כ  רוחב יך להיות ד' על ד', ולא כוללצר

' דשאם אין בין המחיצות ד' על  שו"עלקמן סעיף י"ט כתב ה ., וכ"ד עוד כמה ראשונים"ארבעה

 מגן אברהםוכ"כ ה .צריך ד' על ד' בין המחיצות כדי שתהא רה"יחשוב כמקום פטור, ומשמע ש

 ."ואין ביניהם ארבעה על ארבעה"()שכתב: בדעת מרן, מהא דסעיף יט  )סק"א(

סוברים שהדפנות מצטרפות לחלל הרשות.  )סימן יד( רא"שוה )ח. ד"ה רחבה ששה( תוספות, המנגד

שסובר  )שכתב: "ויש בו ד' על ד'(כתב בדעת מרן  )סק"א( ט"זה. טורוכתב הב"ח שכ"נ מדברי ה

)אך עיין בשער הציון ב"ם לעיל שהמחיצות מצטרפות לחלל לשיעור ד' על ד'. וכ"כ בדעת רש"י והרמ
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 ., דאשתמיט מהט"ז דברי הרמב"ם בפיה"מ דמוכח בהדיא שם שהחלל בעצמו צריך להיות ד' על ד'(משה חמדסק"א בשם 

כתב שלהלכה נראה שדעת רוב הפוסקים שעובי המחיצות מצטרף  )או"ח סי' סב ס"ק כג( חזו"אה

 לשיעור ד' על ד'.

שיש לחלק לדעת הראשונים  (אליה רבה בשם הרשב"אבדפי הרי"ף. וכ"כ ה)מלחמות ה' ב: רמב"ן וכתב ה

ף מצטרולהשתמש שם, שבכה"ג  על גביהם דףשראוי להניח  )היינו חזקות( הנ"ל, בין מחיצות עבות

העובי עם החלל לשיעור זה כיון שראוי להשתמש שם. ובמחיצות דקות שא"א להשתמש שם אינם 

 מצטרפות. 

 ,מלמעלה המחיצה עובי על י"רה שם נקרא שיהא לענין ז"דכהאחרונים  בשם סק"ג() מ"בכתב ה

 .'ד על' ד בחללו שאין מןזל כ י"רה נקרא לא ע"לכו המחיצות שבתוך חלל לענין אבל

דוע החלל אינו נחשב רה"י מדין חורי רה"י, מביאר את טעם הדבר  יג(-)או"ח סי' סב ס"ק יב חזו"אה

נחשב רה"י הוא רק  שנחשב לרשות היחיד: א. מה שראש הכותלשהרי הוא חור של ראש הכותל 

 משום שיכול להניח עליו דף רחב ולהשתמש על גבו, והרי כשמשתמש בו בצורה כזו אינו יכול

להשתמש בתוכו, ולכן א"א להחשיב את המקום שתוך המחיצות לחור של ראש הכותל, כיון 

 י נאמר רק כשעיקר השימוש ברה"י עצמהשאינו נטפל אליו. ב. דין חורי רה"י הנטפלים לרה"

 כגון חורים שבכותלי הבית, שאז החורים נטפלים לרה"י, אבל כאן יתכן שהשימוש בחלל שבין

הכתלים נחשב לשימוש עיקרי יותר ממה שמשתמשים ע"ג הכותל, ובאופן זה אין העיקר טפל 

 לעראי. 

 יש אםה הוא העיקרש חגורה( לענין ה"ד סא סימן )ח"ג הלוי שבט ת"שולעניין דין 'אוהל סיירים' כתב ב

 אינו פ"לכה כך אינו ואם למעלה עד במרובע מטר גובה על מרובעים מ"ס ארבעים בערך בפנים

 .דאורייתא י"רה בגדר

 סעיף ג':

 דיני כותלי רשות היחיד 

 (צט:)שנינו בשבת 

 ומוקף, ארבעה רחב ואינו עשרה גבוה הרבים ברשות כותל: יוחנן רבי בעי, מישא רב "אמר

 - ארבעה רחב דאינו כיון: אמרינן מי? מהו, גביו על ונח וזרק. היחיד רשות ועשאו, לכרמלית

, וחומר קל: עולא אמר. דמיא דמלי כמאן - היחיד רשות דעשאו כיון: דילמא או, הוא פטור מקום

 וכן, רב אמר אשי בר חייא רבי אמר, נמי איתמר? שכן כל לא לעצמו - מחיצה עושה לאחרים

 ומוקף ארבעה רחב ואינו עשרה גבוה הרבים ברשות כותל. יוחנן רבי אמר יצחק רבי אמר
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 כל לא לעצמו - מחיצה עושה לאחרים, חייב - גביו על ונח הזורק, היחיד רשות ועשאו לכרמלית

 "?שכן

מו עצ מדין ק"ו, אם הוא המקיף רשות היחיד דינו כרשות היחידשאינו רחב ד' מהגמ' עולה שכותל 

 המקיפים כתלים: שו"עשמקיפו להיות רה"י, כ"ש שהוא עצמו יחשב כרה"י. וכ"פ ה גרם למקום

 '.ד רחבים אינם אפילו היחיד רשות גביהם על, היחיד רשות

והטעם שא"א להחשיב את המקום שע"ג הכתלים לרה"י משום שיכול להניח ע"ג הכתלים דף רחב 

ועוד, שכלל זה נאמר רק במקום שהמחיצות קרובות  )משב"ז, ג( פרי מגדיםולהשתמש שם, כתב ה

 פותתוסוהטעם שאינו חשוב כרה"י משום חורי רה"י, כתבו ה וסמוכות זו לזו, ולא כשהן רחוקות.

 שלא נח להשתמש במקום שע"ג הכותל, ואינו נחשב למקום המשמש אותם. )צט: ד"ה ומוקף(

 סעיף ד':

 דיני חורי רשות היחיד 

 רשות שבכתלי חורים: שו"ע". וכ"פ הדמו היחיד כרשות - היחיד רשות חורישנינו בשבת ז: "

 עוברים ואינם חוץ כלפי הם ואם: רמ"אוהוסיף ה. היחיד רשות הם, היחיד רשות שכלפי היחיד

 .(דוהמגי א"הרשב בשם י"ב) ג"י סעיף זה' סי שיתבאר כמו, ורחבן גבהן לפי נדונים, פנים כלפי

כתב שדבר  אליה רבהוה שאפילו החורים למטה מעשרה דינם כרה"י. )סק"ב( מגן אברהםכתב ה

 עשרה אין בניזה הוא מחלוקת ראשונים, שהתוספות ורבנו ירוחם סוברים דכיון שהוא למטה מ

 ני שכיון שהוא נמוך בני רה"ר משתמשים שם.רה"י משתמשים שם, מפ

מפולש מרה"ר לרה"י חשוב כרה"י כיון שנכנס לרה"י,  אם החורשאפילו  מאמר מרדכיוכתב ה

 ולכן אסור להוציא ממנו לרה"ר.

 רשב"אדעת ה אבלשאינו חייב אא"כ היה החור ארבעה על ארבעה טפחים.  תוספותדעת ה

 שבחורי רה"י א"צ שיהיה רחב ארבעה, דיש להם דין רה"י עצמה בכל גוונא. מאיריוה

דן האם מותר להכניס מפתח בדלת הפונה מרשות הרבים לרשות  )ג, צו( החכמה בצלבשו"ת 

והיינו שלא דקדק לזרוק  א אם זרק ונחה בחור כל שהוא פטור,היחיד, ורצה לדקדק מהגמ' שדווק

 לואפי שחייב בודאי, דוקא זה לחור להניח או לזרוק ומדקדק שמקפיד היכי אבלדווקא לחור זה, 

 ד"דע בהם שאין י"אעפ דחייב כבשן לפי או כלב לפי ורקכז ל"דהוטפחים,  'דל ע' ד בחור אין

שאם אינו מכניס את כל החפץ  (צא:)אך כתב ללמוד מהגמ' בשבת . מקום להו משויא דמחשבתו

תו אלא מקצתו בלבד, הרי זה מותר, וא"כ ה"ה לעניין מפתח שלא מכניס את כולו אלא רק מקצ
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מוריד את האיסור לדרבנן, לכן אם ירצה לפתוח את הדלת  לתוך רה"י שמותר. אך כל זה רק

וכך יפתח את הדלת,  )שאם אינו מחובר בלא"ה אסור לטלטלו ברה"ר(ישאיר את המפתח מחובר לבגדיו 

 שחשוב כבגדיו שמותר לו להכניסם מרה"ר לרה"י. 

 סעיף ה':

 דין אויר רשות היחיד 

 רשות הוא היחיד רשות אויר" שו"עוכ"פ ה". לרקיע עד עולה היחיד שרשות" (ז.)שנינו בשבת 

 . "לרקיע עד היחיד

ה . וטעם הדבר שברה"י א"צ שההנחי"רה הוי ג"ע ,י"ברה קנה נעץ אםש )סק"ג( מגן אברהםכתב ה

 תהיה ע"ג מקום שרוחבו ד' על ד' טפחים. 

 סיק'?אן המחיצות עולות בצורה ניכרת, כגון חבית וכד', האם גם במקרה זה אומרים 'גוד כאשר אי

ד"ה  )שבת ו. רש"י אךמעל חפץ כזה אין דין רה"י.  )עיין רשב"א שבת צט: ד"ה או דלמא( רמב"ןלדעת ה

מבאר  )סוכה ד, יא( ר' חיים הלוי מבאר שגם מעל חפץ כזה נחשב המקום לרה"י עד השמים. גדר(

 וד אסיקשלרמב"ן צריך מחיצות הניכרות, משום שהדין של בוקע ועולה עד לרקיע נובע מדין ג

עת הנצרכות בו מחיצות הניכרות. ולדעת רש"י גם כשהמחיצות אינן ניכרות חל הדין שרה"י בוק

ד עאומרים שרה"י בוקעת ועולה  הפסק שגם מעל חפץ כז )ס"ק יד( שער הציוןועולה עד לרקיע. ב

 לרקיע.

 סעיף ו':

 כלי הגבוה עשרה 

 (ח.)שנינו בשבת 

 - ששה רחבה, חייב - ששה רחבה ואינה עשרה גבוהה, הרבים לרשות כוורת זרק: אביי "אמר

 קנה של לקרומיות אפשר אי - טעמא מאי. פטור - ששה רחבה אינה אפילו: אמר רבא. פטור

 מעשרה" למעלה יעלו שלא

 לע ארבעה בו לרבע יש אם, כוורת או מגדל או תיבה כגון כלי לואפי: "שו"עע"פ גמ' זו כתב ה

 ."היחיד רשות הוי, עשרה גבוה והוא ארבעה

אין לו דין כרמלית אלא  ,נמצא ברה"ראינו גבוה עשרה וכלי השאם  )סק"ד( מגן אברהםכתב ה

 )הובא בשעה"צ אות טו( אבן העוזר, דעת המנגד .)ג, נח( הלוי שבטוכן צידד בשו"ת  חשיב כרה"ר.
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פסק שגם מקום פטור לא שייך בכלים, ולכן אפילו  )כלל מט דין ח( חיי אדםוה שחשוב למקום פטור.

 אם אין רוחב ד' והוא עומד ברשות הרבים, בטל לרשות הרבים, וכ"כ המאירי.

 )אות יז( הציון שערשכלי המחובר לקרקע הוי כרמלית, והסביר ב )שם( מגן אברהםעוד כתב ה

 ברשות הרבים, ופשוטוהוי כמו תל פחות מעשרה  שהוא מחובר לקרקע אין שם כלי עליו שכיון

 דממילא בעינן שיהא עכ"פ רחב ד', דאל"ה הוי מקום פטור אפילו גבוה עשרה.

 שאוירו עולה עד לרקיע כמו שאר רשות היחיד. ובורפרי מגדים לגבי דין אויר הכלי, כתב ה

 שרוחבו ארבעה על ארבעה ועמוק עשרה שדינו כרשות היחיד, הסתפק הפמ"ג אם אוירו עולה עד

 משמע לכאורה שאינו עולה עד לרקיע. )שבת ח: ד"ה ומאי למטה( רש"יומדברי לרקיע. 

 סעיף ז':

ן בהל' שבת בכלל ועירוביכיון שהוא אחד הנושאים המרכזיים  ראיתי לנכון להרחיב בנושא זה

 לצורך הגדרת רשותבפרט, הנוגע לאיסורי דאורייתא, שכמעט בכל שבת ושבת אנו נתקלים בו. 

קנה תנאים, אנו נביא כל תנאי בנפרד ונפרט עליו, ולאחר מכן נביא את המס הרבים נדרשים כמה

 הלכה למעשה.

 א. רוחב ט"ז אמה  

 הרבים רשות היא ואיזו" (ו.)וכן שנינו בשבת  ."דרך רשות הרבים שש עשרה אמה" .(צט)שנינו בשבת 

 ט"ז אמה. שמבואות של עיר רחבים )ו. ד"ה מבואות( רש"יופירש  ,גדולה" ופלטיא סרטיא -

מקור הלכה זו נובעת מכך שאנו לומדים את מלאכות ואיסורי השבת מהמשכן, ולכן כאשר אנו 

"ל רוצים לדעת מהי הרשות אותה נגדיר כרה"ר צריכים אנו לבדוק מה הייתה המציאות במקרה הנ

 במשכן. והנה הגמ' בשבת שם דנה מה היה רוחב הדרך כשהלכו עמ"י במדבר, ולפי חשבון מקום

ז ך, צריך רוחב של ט"עגלות יחד בדר 2גלות וביניהם הגיעה הגמ' למסקנה שבשביל שיעברו הע

 .עשו"וה )יד, א( רמב"םהדרישות כדי 'ליצור' רה"ר היא דרך ברוחב כזה. וכ"כ ה אמה. לכן אחת

סויימת של רשות? או אך יש לעיין מהי מהות דרישה זו? האם אנו דורשים שתהיה לרה"ר צורה מ

כני שכשהדרך רחבה אזי היא תהיה שימושית למעבר של אנשים רבים, וזהו מקום פרט טשמא זהו 

מה הדין ברחובות  ט(-)סעיפים חשהרבים משתמשים בו. לחקירה זו ישנה השלכה שנלמד לקמן 

אשר רחוב צר מחבר ביניהם,  רחבים שרחבים ט"ז אמה ולאחר מכן מתקצרים, או בשני רחובות

אם נאמר שהדרישה לרחוב רחב  וזוהי בעצם מחלוקת ראשונים כיצד להבין את הסוגיא. והנה,

יוכלו לעבור שם, אז אם הרחוב מתקצר במקום מסויים האנשים יוכלו להידחק היא כדי שהרבים 
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י רחובות רחבים, מעט ולעבור שם ולכן עדיין יחשב כרה"ר. אבל אם הוא רחוב צר המחבר בין שנ

אפשר לומר דכיון שכל הרחוב אינו רחב ט"ז אמה לא יחשב כרה"ר כיון שכביכול אפשר לומר 

 לרבים שלא יעברו דרכו.

  .אין עליה תקרהב 

היינו רה"ר היא רק כאשר אין  "רה"ר שיש עליה תקרה הרי היא ככרמלית". (צח.)איתא בשבת 

 אך .יד, ו(רמב"ם )ונחשבת לכרמלית  ליחשב רה"רעליה תקרה, אחרת מאבדת רשות זו את היכולת 

  שם כתב 'נראה לי במקום שאין רה"ר קבועה שם'. ראב"דה

 כתב שאחד מתנאי רשות הרבים הוא שהרחובות אינם מקורים.  שו"עה

ב"ב ) יד רמהואם חציה של רשות הרבים מקורה וחציה אינו מקורה, ואפילו רובה מקורה, כתב ה

שהמקום שאינו מקורה נחשב לרה"ר אפילו אם אינו רחב ט"ז אמה אלא בצירוף החלק  יא:(

 המקורה.

כתב שאם יש גשר המוגדר ככרמלית מעל רשות  )ח"ה סימן כח. ענף ד אות כ( משה אגרותובשו"ת 

 הרבים, אין הוא מחלק את רה"ר לשניים ואינו גורע מהיות הרשות מתחתיו רשות הרבים.

  .דרך מפולשתג 

עוד  ".גמורה הרבים רשות היא זו המפולשין ומבואות ?...הרבים רשות היא ואיזו" (ו.)שנינו בשבת 

 תשהיה רשו [או] ואין בה חומה,גבי כיצד מערבין רשות הרבים, פרש"י ' (ו.)ן ביוריעו במצינ

  הרבים שלה מכוון משער לשער, שיהא מפולש דומה לדגלי מדבר'.

שלא יהיה בעיר חומה צריך שרה"ר תהיה מפולשת דהיינו ישרה נראה מרש"י זה שחוץ מתנאי 

 ללא עקמימות.

וזה פלא וחידוש עצום לומר דבר זה, דלא מצינו כמעט דרכים שיהיו ישרות כ"כ ללא עקמימות, 

 וכן לא מסתבר שכך היה בדגלי מדבר, ואדרבא הכתוב מעיד "ונסוב את הר שעיר ימים רבים"

, וכן העתיק הרא"ש את לגרוס ברש"י תיבת 'או' שבסוגריים, ולכן יש לומר שצריך )דברים ב, ג(

. וא"כ צריך שלא יהיו שלוש מחיצות בעיר שאין לה חומה, ובעיר כאן ברי רש"י, וכן הובא בב"יד

שיש לה חומה אם הדרך ישרה וראשיה מכוונים זה כנגד זה, אין לרה"ר אלא שתי מחיצות, 

מפולש היינו דווקא בעיר שיש לה חומה סביב, וכן נראה לענ"ד מדברי מרן  ונמצינו למדים שתנאי

, שהזכיר תנאי המפולש דווקא בעיר מוקפת חומה, אולם כשאינה מוקפת חומה לא צריכי שו"עה



 דיני ארבע רשויות בשבת -סימן שמ"ה  ____________________________________ 14

)א, שמ( משה אגרותבשו"ת וכ"כ , להא
 באגרות .(23)ח"ג פכ"ז הערה  מנוחת אהבהלהוכיח בוכ"כ  .1

יוצא נגד כל האחרונים וסובר שאין כל צורך בשערים מכוונים, ותמה על הפוסקים  פח(, )ד משה

המביאים סברא זו, ולדעתו כוונת כל הראשונים הייתה שתהיה דרך ראשית בין השערים ולא 

שיהיו זה מול זה, המקור היחידי שמביא שצריך להיות מכוונים ממש זה מול זה, הוא הרמב"ן 

ועיין גם שדבריו לפי דעתו תמוהים, ובהמשך מביא סימוכין לדבריו מהגר"א ג"כ.  )מלחמות כב'(

לגבי רחובות שאינם מפולשים, שאין דינם כרשות  )או"ח הלכות עירובין סי' קז ס"ק ח( חזון אישב

 הרבים, משום דעומד מרובה על הפרוץ.

 היה שכך אומרים ישר בקו הז כנגד זה מכוונים עריםש כאשר קר קיימת רביםה שרשות הסוברים

 רב ו.( )ערובין בגמרא חז''ל. מדברי לאו המקרא מן אל לכך איהר ואין מדבר;ב ישראל במחנה

 כמפולש שדינו כרב נפסק ובהלכה סתוםכ או כמפולש ינוד האם קוםע מבוי יןבד ולקיםח ושמואל

 ס' או''ח ו'עש שס''ד; 'ס ו''חא ורט .ו' פסקה א' פ' רא''ש,ה פסקי קיצור .ג"ה ,''זיפ שבת הל' רמב"ם ב.; ערובין רי''ף,ה )דפי

 ישר קוב זה כנגד זה מכוונים היוי ששערים ורךצ שאין הסיקל יתןנ כאןמ .שם( הגר''א ג'; סעיף שס''ד,

 הרבים. רשות יהיה מסוים שמקום כדי

 שהוא ףא "ררה דין עליו יש והשוק הרחוב כל גםש פשוט, שנראה הם( אם )ד"ה הלכה אורבה כתב

 דלא משום לאו אי "ררה היה "רלרה הסמוכה זוית קרן דאפילו ,הפילוש מכנגד הרבה מתרחב

 ברורה ראיה וגם .שנתרחב במקום הוא הרבים קיבוץ מקום עיקר דכל בזה ש"וכ ,תשמישתא ניחא

 דשכיחי משום הם ה"ר כ"ג לדרכים הסמוכין יערות דאפילו ם"הרמב בדעת ש"והעו ח"הב כ"ממש

 .בזה ש"וכ שם והולכין הדרך מן המסתלקין רבים

                                                           
וז"ל: "אבל מה שלא הזכרתי זה כלל אף לפלפולא ולברורא הוא מטעם שבעניותי אני נבוך בעיקר דין זה שמנלן שצריך  1

ו שיהיו השערים מכוונים זה כנגד זה דמש"כ הרא"ש שיהא פלושו דומה לדגלי מדבר, תמוה דמנלן שבדגלי מדבר הי

רש"י באמת אין ראיה שלא כתב שהשערים מכוונים אלא כתב רה"ר שלה מכוון משער לשער וא"כ מכוונים. ומלשון 

חבים אפשר שהולך אף באופן עקלתון ואין השערים מכוונים נמי הוא רה"ר ובא למעט אם מפסיק באמצע מבואות שאין ר

ש למילף מדגלי מדבר שכל ט"ז אמה או שמפסיק מקום שאין בו דריסת ששים רבוא או שמפסיק מקום מקורה שזה י

ה"ר הרחובות היו רחבין בשוה ט"ז אמה ולא היו מקורות ודריסתן שוה. וכן יש לפרש בלשון הרא"ש שכתב רק שיהא ר

שון שלה מפולש משער לשער, היינו שמשער זה לשער זה היה רה"ר בלא הפסק דבר המבטל מדיני רה"ר. וכן יש לפרש ל

 לשות משער לשער, שאין הכוונה על השערים שיהיו מכוונים. אך במג"א סק"חהגהות מרדכי שכתב רחובות שלה מפו

ל ככתב על לשון הש"ע מפולשים משער לשער פי' שהשערים מכוונים זה כנגד זה ויש לאותו דרך המכוון משער לשער 

ה ן עליכתב חייבידין רה"ר עיי"ש וזה תמוה מנ"ל שיהיו השערים מכוונים. איברא דכן איתא ברמב"ן במלחמות דף כ"ב ש

גמ' ממשום רה"ר לפי ששעריה מכוונים זה כנגד זה אבל תמוה גם על הרמב"ן מנא ליה דבר חדוש כזה לומר בלא ראיה 

 והא אין ללמוד מדגלי מדבר שגם שם מנא ליה שהיו מכוונות. 

ר' א רק לאמצע הפילוש הוומש"כ התוס' עירובין דף כ"ב דירושלים היתה מפולשת מד' צדדין וחייבין משום רה"ר לעומד ב

 לכתוב יהודה דב' מחיצות דאורייתא אבל לרבנן אף בלא מכוונים השערים אפשר מחייבי. ולכן צע"ג דבר זה ולא רציתי

 במה שאין לי ברור דברים.
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 חוצה שורותה שאת נייניםב ורותש לש צורהב עשוייםה רחובותש חידש סק"ה( קז )סימן חזו"אה

 משום רה"ר, של דין םלה אין בהם, בוקעים יבואר וששים מהא ט"ז חביםר םה םא ףא כד',ו כביש

 קי"ל הרי בו בוקעים שרבים אףו הפרוץ, על רובהמ עומד לש מחיצות ג'ב וקףמ הרחובמ שחלק

 שבזמן ואה כךמ היוצאש חזו"אה הוסיףו .ב( שסד, לקמן ייןע טתו,לשי )אזיל המחיצה את מבטלים שאין

 כתב לכןו התורה, מן גמורה רה"יל חשובים דוליםג היותר בכרכיםש הרחובותו שווקיםה לכ הזה

 סמך עו( )ח, הלכות משנה שו"תב שבהם. הגדולים ואפילו רחובותב לטלטל רווחמ ההיתר שכיום

 ברתס העלה ב( נףע יא סימן )ח"ה למשה תפילה בשו"ת אולם ו"א.החז של היתרו על להלכה

 ברוחב שי ואם אותם, חוצים חריםא שרחובות צוימ חובותר הרבהב הריש חאה,ד ךא החזו"א,

 המחיצה תא מבטלים הרחובות את חוציםו בהם בוקעיםה הרבים "כא מהא "זט חוציםה הרחובות

 לבית. מבית אלו בפרצות שיש מרובה ומדע מדין הדמיונית

 הדבר טעםב לטלטל. יתןנ פתוחות דלתותה םא גםש עולה (ו:) בעירובין מהגמ' הפתח: מקום דין

 כיון תוחהפ שהדלתכ םג שרכ העירוב ע"ח( ובין,עיר )הל' איש חזוןה לדעת האחרונים: נחלקו

 צורת השער עלמ אין אם לדעתו כיום, יתב של דלת לכ כמו דלת,ה עלמ פתחה ורתצ שנשארה

 בהם מניםז שיש כיוןש ר,סבו "פ(ר )סימן נזר אבניה אך פתוח. כשהשער טלטלל אסור יהיה הפתח,

  צוה"פ. הםל שאין למרות ה,למחיצ חשובות תוחותפ שהם זמןב גם ,סגורות הדלתות

  .אין לה שלוש מחיצות או יותרד 

ינן ד' )מדאורייתא די בג' מחיצות כדי להגדיר מקום לרה"י, אך מדרבנן בעכשיש לרשות ג' מחיצות או יותר 

ום , הרי היא מוגדרת כרשות בפני עצמה ואינה כבר מקום לרבים כיון שהיא מתוחמת כמקמחיצות(

 .)יז, ב( רמב"םוכ"פ ה נפרד. וכן איתא בעירובין ו: וכחכמים,

ים ואין להם חומה, ואפי' יש להם חומה אם הם מפולש ..."איזהו רשות הרבים שו"עוהנה כתב ב

 הוי רשות הרבים". ואין דלתותיו נעולות בלילה(הגה: ) משער לשער

זה  וכוונתו במ"ש "ואין להם חומה", היינו משום שאם יש לעיר חומה ואין ראשי רה"ר מכוונים

 כנגד זה, הרי היא מוקפת מחיצות ביותר משלוש רוחותיה, ואינה נחשבת כרה"ר. אבל אם אין

ן לעיר חומה, או שיש לעיר חומה אבל ראשי רה"ר מכוונים זה כנגד זה, הוי רה"ר, כיון שאי

 ש מחיצות. לרה"ר שלו
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משמע רחב  -"רשות הרבים  :)שם סימן ח'( רא"שוכ"ה בפסקי ה (עירובין ו. ד"ה רה"ר) רש"יומקורו ב

שהיה רשות הרבים שלה  )או(שש עשרה אמה, ועיר שמצויין בה ששים ריבוא ואין בה חומה, 

 . וכ"ה בירושלמי.2מכוון משער לשער שיהא מפולש, דומה לדגלי מדבר"

  מהלכים בהה. שישים ריבוא 

משמע רחב  -רשות הרבים "כתב  (ד"ה רה"ר .עירובין ו) רש"יבדברי הגמ' לא מוזכר כלל תנאי זה, 

  ."שש עשרה אמה, ועיר שמצויים בה ששים ריבוא

יש לעיין בדברי רש"י האם צריכים בכל יום שיעברו ברשות זו שישים ריבוא, כדי שתחשב 

 בגודל שיכול להכיל שישים ריבוא, או שמספיק שיהיוכרשות הרבים, או שרה"ר צריכה להיות 

ר ועי :כ"נ מדברי רש"ימצויים שישים ריבוא בעיר וסביבותיה שאם ירצו יוכלו לעבור ברשות זו, ו

ם כל ולאו דווקא עוברים ממש, וכ"נ שהיה בדגלי מדבר, שלא כל יו .בה שישים ריבוא "מצוייםש"

 אלא היו מצויים במחנה.השישים ריבוא היו הולכים למשכן ולמשה, 

(ד"ה עיר)כתב רש"י  (.נט)והנה בעירובין 
שישים ריבוא של בנ"א ולא  תמידשלא היו נכנסים בה  - 3

חשיבא רה"ר דלא דמיא לדגלי מדבר ע"כ. משמע מדבריו דבעינן שיהיו בה תמיד שישים ריבוא 

 יים בה.או שאפשר לפרש שצריך שתמיד יהיו מצוולא רק שיהיו מצויים לעבור בה. 

, "ויש בה דריסת שישים ריבוא" ואנו יודעים שירושלים (ד"ה ירושלים) (ו:)וכן ברש"י עירובין 

לא נתיישבו מעולם נראה שאילמלא דלתותיה ננעלות בלילה הוי רה"ר, והרי בירושלים עצמה 

, אלא מוכרחים אנו לומר דלא בעינן שיהיו שישים ריבוא בעיר עצמה, אלא 4שישים ריבוא

שראויה שיעברו בה שישים ריבוא ויש גם מספר כזה של אנשים בסביבותיה. וכן בהגהות מרדכי 

עיין  פירש את דברי רש"י ללא אזכור של שישים ריבוא. בדפוס וילנא( 166)שבת סוף פ"י ופי"א, עמ' 

וא, אין כוונתו שגם רש"י בעירובין נט. שכתב שיהיו בה תמיד שישים ריב ()אות כהבשער הציון 

 שבדף ו. ששם מקור דין רה"ר לא הזכיר תנאי זה. ,והראיה שיעברו ברחוב אחד.

                                                           
ועיין בגר"א ס"ק ט"ו שלא ציין לרש"י דף ו' אלא לרש"י עירובין דף נ"ט ד"ה ואין לה אלא פתח אחד ולאו מפולשת  2

 יא, אלמא שמפרש הגר"א שא"צ שיהיו השערים מכוונים אלא שיהיו שני פתחים כדי שתהיה מפולשת אבל אף באינםה

 מכוונים הוא רה"ר. 
 המשנה שם עוסקת בהגדרת עיר של יחיד ורבים. 3
 כיום יש בכל ירושלים המורחבת קצת יותר, ואנו מדברים על ירושלים שבתוך החומות. 4



 17 __________________________________________ ה. שישים ריבוא מהלכים בה

 

מסביר שהמקור לדרישה הוא כמות האנשים  )עירובין נט. ד"ה עיר(מהו מקור שיטת רש"י? רש"י 

כשם  –דומיא דמשכן א.  "ל ניתן להציג שתי הבנות.. בפירוש הדרישה הנ5שהיו ב"דגלי מדבר"

ב.  שבמלאכות האחרות קיימת דרישה שיהיה דמיון לצורת המלאכה במשכן, הוא הדין בהוצאה.

ידוע לנו כי אנו צריכים רבים כדי להפוך רשות לרה"ר, השאלה היא כמה הם  -הגדרת רבים 

 יחידה המוכרת לנו והיא תקופת המדבר.אותם רבים?, כיון שלא ידוע לנו, אנו הולכים להגדרה ה

הסביר שהדעה שאינה מצריכה שישים ריבוא סוברת שאין לנו  )ד"ה ויש אומרים( באור הלכהוה

ללמוד מדגלי מדבר אלא לענין רשות הרבים ממש שלא תהיה מקורה ושיהיה בה שש עשרה אמה 

 ושתהא מפולשת, אבל לא למנין הדורסים בה. 

)סי'  רוקחוה ()סי' ריד סה"תו עמ' רצו( בפ)סימן ר סמ"קוה )לאוין סה, יז( סמ"גובב"י הביא שכן דעת ה

, גאוןע"ש. ויש להוסיף שכ"ה דעת ה )פ"ק דעירובין. וכ"נ מדבריו בביצה פ"ג סימן ב'( רא"שוה קעה(

סי' הל' ציצית ח"ב ) אשכולוכ"ה בס' ה ,6ה"גבו. )שערי תשובה סי' רט וחמדה גנוזה סי' ע(בשו"ת הגאונים 

שבולי . וסי' פג אות טז(ח"ב ) אור זרוע. וה)סי' שעט( ראבי"ה. וכ"כ )עמוד שו( עתים. ובס' הלא עמוד צו(

דינים והלכות ) מהר"י וייל. וכ"ד )פ' במה אשה סי' שנה( מרדכי. וה)פי"ט אות י( הגמ"י. ו)סי' קו( הלקט

 ועוד. (סימן יח'

עיר, איך סובר רש"י דבעינן שישים ריבוא שיתיישבו ב עיר(ד"ה  .)עירובין נט פותתוסהקשו ה, מנגד

י "רש" (ד"ה מתני') ריטב"אוהרי א"כ בטלה דין משנתנו שבתחילתה נעשית עיר של רבים, ותירץ ה

ז"ל אינו מצריך שיתיישבו בעיר שישים ריבוא אלא שיכנסו בה שישים ריבוא באלה הכרכים 

א לדבריו סוחרים וכיוצ"ב". ומביא אסמכתוהעיירות שהם פתוחים למקומות הרבה ורגילים בה 

בה  מצוייםרה"ר משום שהיו  חשובהבה שישים ריבוא, ואעפ"כ  תגורריםמירושלים שלא היו מ

כתב שאין צורך שיעברו שישים  )ח"ד סימן ח( אחיעזרגם בשו"ת  .)וכלשון רש"י(שישים ריבוא 

)ס"ס  שלמה חכמת, וכ"כ בהעיר מספר כזה של אנשים ריבוא ברחוב אחד אלא שיהיו ברחובות

 . )בהקדמה לשבת( תפארת ישראלוב שס"ג(

                                                           
 ללימוד ונזקקו גרועה כמלאכה ההוצאה את הגדירו שחכמים ואני צריך עיון בדבר, שהרי גמרא מפורשת היא בשבת צו: 5

 ממלאכת שנלמדו מלאכותה משאר להבדיל עברהה ועל וצאהה מלאכת לע למודל כדי ו'( ל''ו, )שמות המקרא מן מיוחד

 למי שהק כן,ל .נ''ט.( עירובין לע רמב''ן ידושיח גם 'ו;ת' ס' שובהת ריב''ש שו''ת )ראה בלבד מהבערה( )פרט המשכן

 .חז''ל מדברי מפורשת איהר בלי המשכן מלאכתמ מסברה רביםה רשות לע ללמוד שרוצה
שלפי דעת מהר"י פלאג'י ועוד אחרונים לא נמצא כיום בספר בה"ג תנאי זה, וכתבו כך משום שמדובר על גירסת  6

ג ויה בידי כל הראשונים והאחרונים, ולכן רבים תמהו על רש"י שמצטט את בה""אספמיא" של הבה"ג שלא הייתה מצ

 כסובר כמותו. והתוס' בעירובין ו. ד"ה כיצד ג"כ הביא זאת בשם בה"ג.
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. כלל רבוא ששים בעינן דלא ל"ז ת"ר כדעת הם ל"ז הגאונים רוב זה כל עםשועוד כתב שם, 

אנו למדים מדגלי מדבר דווקא לעניין צורת רה"ר, שאינה מקורה, וצריכה להיות וטעם דבריהם ש

וכן משום  לעניין הדורסים בה אין למדים מדגלי מדבר,רחבה ט"ז אמה ושתהא מפולשת, אולם 

שלא הוזכר תנאי זה לא בגמרא ולא בירושלמי, וכ"כ בחידושיו לשבת ו' "ויש בהם דרך לשישים 

 ריבוא".

של שישים  דרך: אין צורך שיהיו שישים ריבוא ממש, אלא ב)שבת ו:( רא"הוכן בר"ן בשם ה

שה לשישים ריבוא אינה קשורה למהות הרשות ריבוא, והיינו שלשיטתו בהסבר רש"י הדרי

 .(חי סעיף השולחן ערוך וע"ע)ולרבים המשתמשים בה, אלא לצורתה. 

 בדרכו של רש"י הלכו רוב ראשוני אשכנז ועוד ראשונים רבים, לא ברור מניין לרש"י שצריך

ההיפך מרש"י, שכן  לרה"ר, מעבר לכך מפשט הגמרא נראהשישים ריבוא כדי להחשיב רחוב 

יומיומי ולא על משהו מציאותי מדובר על רה"ר כדבר מפשט הסוגיות בשבת ועירובין עולה ש

 נדיר שכמעט ולא קיים בשום מקום בעולם.

ן שלא כתב על דברי רש"י, "ולא ידענו מניין לו לרש"י כ . ושבת נז.(עירובין נט) רמב"ןובחידושי ה

 "ג נמצא כן והרי הדבר תלוי באילנות גדולים ומ"מ אנוהוזכר בתלמוד בשום מקום, אבל בבה

תמהים... סוף דבר אין לנו אלא מה שמוזכר בתלמוד רשות הרבים שש עשרה אמה... ורחב שש 

 ר"ןה כל הכפרים שבעולם", ובכיוצ"ב כתבעשרה אמה הוא רשות הרבים גמורה בכל העיירות וב

שבת ו: ב ')תוס ר"ת וכ"ד ,אפילו פעם אחת תנאי זהשלא יתכן שבגמ' לא מובא  )שבת כו. ד"ה אבל קשה(

 .לא הזכיר תנאי זה כלל רמב"םגם ה עוד.ו )סימן תה( ריב"שה )ח"א סימן תשכב( רשב"אה ד"ה כאן(

, וכתב הריטב"א מאירי, ריב"ש, רשב"ם, מרדכי הגהות, ר"ן, המגיד, הריטב"א, ר"תוכ"ד 

 סוברים כך. גאוניםשרוב ה

לו וזה פלא, איך יתכן שישנו תנאי שהקל בהלכות שבת החמורות שלא מוזכר בתלמוד, ועל זה נת

 במשך דורות, ראשונים ואחרונים, ולא חששו להחמיר אף שנראה מהתלמוד שיש בזמנינו רה"ר,

לית ויש להוסיף שמצינו גזירות רבות בגמרא משום הוצאה, כגון כל תיקוני עירובין, ודין כרמ

בא להרחיק מהוצאה דאורייתא מרה"ר לרה"י, ויש ראשונים שהבינו בגמרא שכל שבפשטות 

 איסורי מוקצה הם משום הוצאה, וכן ביטלו מצוות לולב ושופר ומגילה שמא יעביר בד' אמות

 באור הלכה)וכ"כ ה שבת חילול חשש משום תורהה מין שהע מצוות תיש עקרו דהיינוברשות הרבים 

חידה ד"ה שאין ששים, שאם רה"ר הוא רק בתנאי שיש שישים ריבוא, הוא דבר שאין מצוי כלל וכלל כי אם איזה עיר י

 .בעולם(
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 מקומות ועוד ב:, ביצה ס''ג:, )עירובין שכיח במקום אלא גזירות גוזרים שאין בתלמוד גדול כלל יש כידוע

 שחז"ל נמצא ריבוא שישים יום כל םעוברי שבו מקום היא הרבים שרשות הסוברים לפי בגמרא(

 כלל, מצוי אינו אלא שכיח, שאינו רק שלא דבר בגלל התורה מן עשה מצוות ועקרו גזרות גזרו

 לכל מאשר מקום יותר לה הקדישו שחז"ל משום ביותר השכיחה מלאכה הינה שהוצאה ברור והרי

כולה( עירובין ומסכת שבת מסכת )מחצית ביחד אחרות מלאכות ל"ח
7. 

 לע רושליםי תושבי את מוכיח כ"ז(-י"ט ז,י" )ירמיה הנביא ירמיה :הזו לדעה יותקוש ישנן במקרא גם

 על תפרסהה רושליםי כאשר ,זו בעבירה חורבןה את יתר,ה בין תולה, וגם לטולט ע"י שבת חילול

 ההם, זמניםב .ט''ז(-י''ד כ''ד, ב' לכיםמ ל';-"חכ נ"ב, רמיהי )ראה תושבים דלת עתיקה,ה ועיר דוד עיר

 בראשית ה"תע רשב"ם וגם "א;י ד', ונהי )ראה תושבים 100000 סביבמ מנו בעולם יותרב הגדולות הערים

 חמיה,נ בספר וכן .ב) הל' כ''ז, פ' בתש הל' תורה, שנהמ ט'; י', ראשיתב עה"ת ספורנו ט'; ',י אשיתבר עה"ת רד''ק ז'; כ"ז,

 י"ג, )נחמיה, לרשות רשותמ ההעברה את ונהמ הוא עבירותה שאר ביןו ובירושלים ביהודה בתש חילול על מתלונן נחמיה

 תבוכ יותר. אוחרתמ בתקופה כרמלית על זרוג שחכמים פנימ התורה ןמ הרבים רשות וזו ,ט"ו(

 עולמות שהרעיש ומרל מסתבר ולא יבוא,ר מארבע ותרי היו אל "יא שבכל יח( )ס"ק ערוה"שה

  ן.דרבנ כרמלית יסורא בשביל

 )עירובין בלילה ננעלות שדלתותיה משום רק הרבים רשות אינה שירושלים קבעו חכמים מזו יתירה

 אינה שמחוזא מבאר עולא מאמר באותו יום. כל בה שעוברים ריבוא ס' היעדר הזכירו ולא ו:(

 לא שבבבל אמר בעצמו ועולא בלילה ננעלות שדלתותיה היינו סיבה, מאותה הרבים רשות

 )כגון בבבל הרבים רשות איםמוצ כן ואנחנו ,(מהראשונים חלק גי' לפי נח. )ברכות ריבוא ס' נמצאים

 לא היחיד רשות היא ישראל ארץ שכל שסובר יוחנן רבי אפילו .מ''ד:( עירובין קכ''ד:; שבת ראה במחוזא,

                                                           
 לבבל. עד מבריטניה הייתה וגודלה תושבים מיליון שישים היו רומית באימפריה האלו גזירות גזרו שחכמים בזמן כיצד? 7

 בזמן מאוד. מעטים םה ריבוא שישים יום לכ בו עובריםש מקומותו דםא ניב מיליארדמ ותרי חיים השטח באותו היום

 של מספרם שם. מצויים היו לא מצוות רישומ ויהודים רומא, ייתהה תושבים וןכמילי יוה בהש יחידהה עירה המשנה

 ס' וב עוברים וםי כלש מקומותב ייםמצו שיהיו כדי ולכן יליון,מ כשישה היה זאתה בתקופה רומיתה באימפריה יהודים

 שלטון חתת שהייתה ישראל, בארץ שרק דועי רומית. באימפריה ישוביםי מעשרה ותרי לאב התגוררל ריכיםצ יוה ריבוא

 ממעיני היתה וגודלה ירושלים הייתה לישרא בארץ ביותר גדולה היהודי יישובה יהודיים. ישוביםי אותמ יוה הרומי,

 היום שני. יתב מתקופת מירושלים וכמה מהכ פי רובהמ גודלהש מינוי לש רושליםי עומתל לבלאוםהמנד שער עד השילוח

 יוה שאז הדעת על יעלה איך ריבוא. ס' ובריםע יום כל שבו קוםמ בה איןו תושבים 000006-מ ותרי תגורריםמ בירושלים

 אפשר יא לכן, קומות? רבעא בן יהה ביותר הגבוה המגורים בנין ימיהםב לזה ובנוסף ימינו,ב כמו ושבים,ת 600000 בה

 ריבוא, ס' בו עוברים יום שכל קוםמ היה חז"ל בזמןש מצב לתאר
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 מכך יוצא .יוחנן( רבי של דעתו את דוחה בסוף גמראה) יום כל שעוברים ריבוא ס' היעדר משום זאת אמר

 .8הרבים לרשות תנאי ריבוא שישים בקיום ראו לא םשחכמי

. "הרבים רשות אינו יום בכל בו עוברים רבוא ששים שאין שכל אומרים וישכתב " שו"עה

יון קל, כ)אך כתב הבית מאיר שאין ראיה מהרמ"א להכתב שכל הרשויות שלנו הם כרמלית  )שמו, ג( רמ"אה

 .להחמיר(ששם כתב הרמ"א כן 

 פסקו לחומרא. )יש"ש ביצב פ"ג ס"ח( מהרש"לו )סימן צב( משאת בנימיןשב )סק"ז( כתב המגן אברהם

ש יכתב בדעת השו"ע שאינו מצריך שישים ריבוא, כיון שכתב סברא זו בלשון  )ס"ק כג( מ"בגם ה

ן וכ"נ דעת המ"ב עצמו, אבל הוסיף שאי שא"צ שישים ריבוא. שדעת מרן ברכ"יוכ"כ ה אומרים.

 בנו כח למחות ביד הסומכים על המקלים, כיון שאינה דעה יחידאית, וכל בעל נפש יחמיר על

כתב שיש כמה ראיות מדברי השו"ע במקומות אחרים  )ד"ה שאין ששים( אור הלכהבגם ב עצמו.

שדעתו שא"צ שישים ריבוא בשביל רה"ר. והאריך להביא את דעות הראשונים המקלים 

ירוב חמיר בזה אפילו אם יש צירוף נוסף להקל, ולכן אין לסמוך על עוהמחמירים, ולדעתו יש לה

שהאריך להוכיח שא"צ שישים ריבוא  )ח"ה סימן יא ענף א( למשה תפילהוע"ע בשו"ת של צוה"פ. 

 לרה"ר, ושכ"ד השו"ע.

 וד()לעיל שג, יח. ועדעת רוב הפוסקים להקל, וכן הוא סובר בדעת השו"ע שכתב  )שם(מג"א ה אך

, כיון ועוד, שאין להוכיח מדברי מרן שם ברכ"י)עיין שעה"צ אות כב בשם ה שכתב שכיום אין לנו רה"ר גמור

, כתב כן בדעת מרן )שג, ד. שמה, ב( רך השולחןע  . גם הרב לשון התרומות אך אין דעתו כך( שהעתיק את

 לנו שאין עכשיו מורגל העולם בפיכתב ש )סק"ז( ט"זגם ה. )ח"ג סימן מא( זרע אמתוכ"כ הרב 

 כ"וע ,להיפך כ"ג מצינו א"רשבהו מ"המ שבדעת ובפרט ,רבים והם א"הי כדעת הואו "ר,רה

 .שמקילין הרבים כאותן עכשיו שנוהגין למה למחות בידו ואין לעצמו יחמיר המחמיר

                                                           
 הבאי: נדר של דוגמא מביאה משנהה )כ''ד:( נדרים במסכת וכן יש עוד כמה עיקולי ופשורי בהיתר זה מכמה גמ' בש"ס: 8

 יכ ריבוא, שישים עוברים בהש דרך ייתהה אל החז''ל בזמןש סימן מצרים". כעולי זו דרךב ראיתי לא םא קונם "אמר

 )כ"א.( תענית במסכת .כלל דין יתב של או חכם של התרה ריךצ שלא הבאי נדרכ כזה דרנ מגדירים יוה לא אחרת

 אותמ חמש המוציאה עכו( כפר) גדולה ולעיר רגלי אותמ חמש המוציאה מיקו(ע )כפר קטנה לעיר דוגמא נותנת ברייתאה

 ויותר תושבים אלף מאות שש של ערים יוה ישראל ארץב אמתב ילוא .הרי"ף( ובנוסחת ב"חה בהגות שם )ראה ירגל ואלף

 . גדולה ואחת קטנה חתא מכנה הייתה אל ברייתאהו ביותר קטנים כפרים גדרל נכנסים היו אלוה מקומות שני

 בי''ד ביתה מהר קרבן ולהוציא פסח קרבן לשחיטת כיןס להביא התירו אל חז''ל ירושלים.ב עירוב שוע אל עצמםב חז"ל

 וכן עירוב, ערבל דרך צאומ ולא י''ט(-''זי הל' פ''א סחפ קרבן הל' רמב"ם ס''ו.; םש ס''ד:, )פסחים בשבת להיות שחל ניסן

 בלינה. יפסלו שמים יכוןס לידי שבאו ע''פא שבת יוםב ניסוךל בתש רבע וחהשיל ממעיני לניסוך יםמ מביאים היו בסוכות

 הרבים ברשות לטלטל לא ''מע בשבת, להיות שחלה רבה הושענהב מזבח גבי לע אותה זקפיםמ שהיו הלערב דיןה הוא

 ימןס ()כ''ב(כ''א-)כ''א(כ' 'הל פ''ז לולב הל' םש ;ז')ט'( הל' פ''י, ומוספים תמידים הל' תורה, שנהמ מ''ח:; םש מ''ג:, )סוכה

 . עירוב לערב רותאפש הייתה לא שליםשבירו סבורים שהיו
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בתחילת הפיסקה דנו האם צריך שיהיו שישים ריבוא מצויים באותו מקום, או שרק אם הם 

כתב שחיפש בכל הראשונים העומדים  )ס"ק כד( מ"בת הנ"ל אז תחשב כרה"ר. העוברים ברשו

 . בשיטה זו ולא נזכר בדבריהם תנאי זה, אלא רק שיהיו מצויים שם שישים ריבוא

 שמכיון שהמקור לדעה זו שצריך שישים ריבוא, הואחידש  )ח"ד סימן פז ופח( אגרות משהבשו"ת 

כן מדגלי המדבר, ושם מחנה ישראל היה י"ב מיל על י"ב מיל, צריך שבשטח זה או פחות ממנו א

ן זה שישים ריבוא מפוזרים על יותר מי"ב מיל על י"ב מיל, איהיסתובבו שישים ריבוא. אבל אם 

ף כי אהווה גם אינדיקציה לצפיפות האוכלוסין, רשות הרבים, היינו לדעתו המספר שישים ריבוא מ

ל מהמשך דבריו משמע שצריך ממש דומיא דדגלי מדבר, אך הוא נוטה להקל שי"ב מיל על י"ב מי

בים. ועיין מיל וכדו', אינו רשות הר 6מיל על  24שאינו בריבוע, כגון ארכו כפליים מרוחבו, היינו 

את הריבוע של י"ב מיל על י"ב מיל בצורה  שם בסי' פה שכתב, שאין רשות לכל אחד למדוד

ים הנוחה לו, כדי שביתו לא יהיה באזור שיוגדר כרשות הרבים, שהרי אז תהיה סתירה בין אנש

 .שונים באותה העיר, אלא צריך להתחיל מקצה העיר הקרוב לביתו, עיין שם בהרחבה

על  כתב "ויען כי מצוה וחובה ללמד זכות על כלל ישראל לכן שמתי יט( -)ס"ק יח  ערוך השולחןב

 שכל מי שרצה לצאת מהעיר היהאחד ראשי  היתר", ופירש שבזמנם היה רחובלבי להמציא איזה 

 חייב לצאת דרך אותה רשות, ולא כמו בזמנינו שיש הרבה רחובות שמשם אפשר לצאת ולכן אין

 חד, וה"ה בפלטיא, שהיה מקום אחד שבו כל בני העירמציאות שכל בני העיר נמצאים ברחוב א

 מתקבצים. ופירש שמחנה לויה לאחר חטא העגל היה מחוץ למחנה כדכתיב "ומשה יקח את האוהל

אים משום שכל העם היו יוצ )רש"י שבת צו:(ונטה לו מחוץ למחנה" ולכן רק מחנה לויה היה רה"ר 

לם לטלטל בימינו ברה"ר משום שאין רשות שכו דרך הרחוב היחידי הזה למחנה לויה. ולכן התיר

לא אולם גם מדבריו נראה שאין היתר זה א מוכרחים לצאת ממנה את העיר, וישנם הרבה חנויות.

המשנה  )ויתכן שדבריו אינם מוכרחים שגם בזמן חכמי ציא איזה היתר שאפשר לסמוך עליובדוחק, ורק להמ

 נהדרין פט.סשקלים פ"ח מ"א, בשוק עליון ושוק תחתון וכן  שהיו שווקים שונים. ב"ב כ: וכא:והגמ' היו כמה דרכים:עיין 

ברי דכתב על  אות ט( כח סימן )ח"ה משה אגרות ת"שוב .:(ובציפורי עירובין נד: יומא יא. שוק טבחים נידה נח

ובשו"ת  ., ולכן אין לסמוך עליובגמרא רמז לא וגם, לזה קרא דרשת ולא טעם שליכאערוה"ש 

 כתב שבאמת אינו סומך ע"ד הערוה"ש, אלא רק כעוד סניף להקל ובצירוף )ח, קז( הלכות משנה

 טעמים נוספים.

: אם יש ברשות הרבים שישים ריבוא ע"י שנצרף את האנשים הנוסעים שם בכלי צירוף כלי רכב

נין השישים ריבוא או לא. בשו"ת מרכב, יש כמה דעות באחרונים אם אנשים אלו מצטרפים ל
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כתב לגבי מסילת הרכבת, שאין דינה כרה"ר גם אם עוברים עליה  כז(-)או"ח סי' כו מלכו ישועות

אם תוכן  שישים ריבוא ביום, כיון שהנוסעים יושבים בקרונות שהם רה"י, וא"כ ה"ה במכוניות

 )סי' שס"ג א"א סק"ל( פמ"ג, מדברי המאידך .)ח, קכד( הלכות משנה. וכ"פ בשו"ת חשוב כרה"י

 )סעיף כו( ערוך השולחןשהם מצטרפים לשישים ריבוא אע"פ שהם יושבים ברה"י, וכ"כ המשמע 

 )א, קלט( משה אגרותגם בשו"ת  שמסילת הרכבת דינה כרה"ר אם עוברים עליה שישים ריבוא.

 איך לנו דמהסתם וכתב שלא מסתבר כלל להקל שלא להחשיב את האנשים שנוסעים במכוניות, 

 הרי זה י"רה פ"עכ הא, י"רה הוא המכוניות שתוך דמה. ומכוניות ברכבות או ברגל אם שעוברים

 אלא הולכים שמכוניות כלל נחשב ולא. אינשי להעברת רק נעשה אלא בו לשכון קבוע אינו הוא

  .זו דרך י"ע מקום לאיזה המכוניות ידי על הולכים שאינשי

כתב שאפילו לדעת  ד"ה וי"א()הובא בביה"ל בחידושיו  רמב"ןה דרכים שעוברים מעיר לעיר:

הראשונים שסוברים שאחד מהתנאים שתוך העיר תחשב לרשות הרבים הוא שיעברו בה שישים 

ר , וכ"כ הבאו)ס"ק יז( מ"בריבוא, מ"מ בדרכים מעיר לעיר א"צ שיעברו שישים ריבוא. וכ"נ מה

 חולק על סברא זו. ()ביצה פ"ג סימן ב רא"שה אך. )לקמן ד"ה וי"א(הלכה 

 דברי האחרונים ופסיקת ההלכה 

הנה למעלה הבאנו דברי הראשונים והאחרונים בהגדרת רה"ר, ומהם הדרישות בשביל שרחוב 

ין יחשב כרה"ר. למעשה בכמה דברים אין מחלוקת שחייבים: רוחב ט"ז אמה, אין עליה תקרה, וא

יך הרחוב לה שלוש מחיצות. אך נחלקו המפרשים בדרישה שתהיה רה"ר מפולשת, עד כמה צר

 להיות ישר, ומתי נחשב לאינו מפולש, והאם בכלל צריך שיהא מפולש. וכן בצריכותא לשישים

 ריבוא ברה"ר, וכפי שהרחבנו למעלה.

אסר לטלטל ע"י גוי את צרכי הסעודה ברה"ר, ומוכח דס"ל שיש כיום  )סי' כט( רוכל אבקתבשו"ת 

)מערכת בספר רב ברכות  הגרי"ח. וכ"כ 9בשם הפוסקים ומרן )סי' נט( מהר"י פראג'י. וכ"כ רה"ר

  , שלדעת השו"ע יש לנו בזה"ז רשות הרבים.חאו"ח סי' כב(ח"א ) רב פעליםובשו"ת  שבת אות ב'(

האריך להוכיח שהעיקר להלכה שאפילו אם אין בוקעים בהם  )ח"ג פכ"ז אות י( מנוחת אהבהגם ב

 יביע אומראם התקיימו בהם שאר התנאים. גם בשו"ת שש מאות אלף בני אדם, נחשבים לרה"ר 

 )סימן לג( כתב בדעת מרן שיש לנו רה"ר כיום, וכן דעתו. אולם עיין בלויית חן )ח"ו סימן מח אות יט(

שאין דעתו ברורה בזה. ושמעתי מהרב אהרון בוטבול שליט"א בשם הגרע"י שמי שרוצה לסמוך 

                                                           
 שו"ת יביע אומר ח"ה או"ח סימן כד' אות א. 9
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 משנהוהנה ראיתי בשו"ת "פ שדעתו להחמיר בזה. לנהוג כן, אע על חידושו של החזו"א יכול

ושאל אחד מהרבנים את הגרע"י  פלעטבוששדיבר עם הגרע"י אודות העירוב ב )יא, שטו( הלכות

 האם הספרדים יכולים לטלטל בו, והשיב שודאי מותר ולא רק לנשים וקטנים.

, נשאל אודות טלטול בירושלים בזה"ז )ח"א חאו"ח סי' יז(זצ"ל גר"מ אליהו ובשו"ת מאמר מרדכי ל

את המנהג להקל, וז"ל: והשתא דלית לן  זכיריח, שהבשבת, והביא את דברי מרן בסימן שג סעיף 

רה"ר גמור, הוה לן כל רה"ר שלנו כרמלית ודינו כחצר שאינה מעורבת ומותר". וכתב עוד "ועיין 

ן סובר שצריך את שני התנאים שהאריך בזה ורצה לומר שבשעת הדחק מר )סתהון(בארץ חיים 

כדי שיחשב המקום לרה"ר, וע"ז סמכו הנוהגים להקל בזה,  (א)טז אמה ושישים ריבושהוזכרו לעיל 

ובכ"ז כתב, שכיון שמרן בסימן שמה ס"ז כתב שרה"ר צריכה להיות מפולשת מצד לצד, יש  עכ"ל.

טיא והוא כביש ראשי בין להקל. אך מכיון שיש בירושלים של היום רחובות הפונים לסרטיא ופל

"וכל בעל נפש יחמיר  )סק כג(שתי עיירות לכן יש להחמיר, ותבוא ברכה על המחמיר כלשון המ"ב 

לעצמו". ובתל אביב וב"ב שהרחובות מתנקזים לכביש גהה ודאי יש להחמיר יותר, לכל בני 

 עבדי ישכילרב גם מדברי ה .10העדות. ובישובים המוקפים גדר ודאי שאין מקום כלל לחומרא זו

 עולה שכיום אין לנו רה"ר. )א, יא(

דעת רוב . אסיכם את הסברות להתיר טלטול כיום ברה"ר:  קכד(סי' פא וח, ח") הלכות משנהבשו"ת 

. כל מקום ב הפוסקים שצריך שישים ריבוא בוקעים ברגל, ולכן הנוסעים במכוניות לא מצטרפים.

שיש מניעה לרבים לעבור ואפילו לטובת הרבים הרי זה מוציאו מדין רה"ר, ואין זה משנה כיצד 

המניעה. ולדעתו אפילו כשיש אור אדום ברמזור ואסור לעבור כעת הרי זה מוציא אותו מרה"ר, 

 .דעת רוב הראשונים שצריךגכיון שהגדרה של רה"ר הוא שהרבים יכולים ללכת מתי שרוצים. 

 שמפולש כל עקום גם כשהוא מקרי. אפילו לריב"ש שמפולש ד. זה כנגד זה מכווןשיהא מפולש ו

. ר"רה הוי לא בזה כיוצא או למחיצה מסיים אלא מפולש אינו אחד דמצד היכי מ"מ, לעבר מעבר

 מצד פ"בצה סגי מחיצות' ג בה שיש עיר. ו. דרכים שמשלמים מס על כל נסיעה לא הוי רה"ר. ה

 ,העוברות אפילו או. מכוניות העומדות בצידי הדרך ז. בוקעין ריבוא ששים שם יש אפילו רביעי

. ח. ר"רה מידי ומוציאין כמחיצות נחשבים הפרוץ על מרובה עומד שהם עד לזה זה סמוכין הם אם

. יש ט. בבתים רוחות' מד שמוקפות מפולשות אינן ז"בזה גדולות דעירות א"והחז יש לסמוך על

                                                           
צריך להיזהר מלומר איני מטלטל, דאז נחשב כנדר, ובמקרה וירצה לעזור לאשתו וכד' יהא אסור לו, לכן הוסיף שו 10

לא בשכתב מרן הב"י בסוף סימן קסא' שכל קבלה שאדם מקבל ראוי שיאמר שהיא יאמר "בלי נדר אני לא מטלטל", כמו 

 נדר, כדי שאם פעם לא יוכל לעמוד בחומרא זו יהא רשאי להקל.
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שיטת הערוה"ש שאין לנו כיום רה"ר, כיון שרה"ר היא בתנאי שהיא היחידה שמהלכים לצרף את 

 בה הרבים.

 סעיף ח':

 מבואות המתקצרים 

שמבואות הרחבים ט"ז אמה, אע"פ  (א. הביאו המ"מ ריש פי"ד' סי ג"ש ק"עבה) א"רשבה כתב

. במלקט להתלקט , שהרי א"א לרה"רדינם כרה"ר ז אמהשמתקצרים בהמשך הרחוב ואין בהם ט"

 אמות ט"ז ברחבן שאין ע"פא ,הרבים רשות לאורך וארכן ה"רלר ולכן סובר שמבואות המפולשים

 הרבים רשות זה אין הרבים רשות לרוחב מפולש ארכן היהאבל אם  ,גמורה הרבים רשות הן הרי

 יהר הרבים רשות לאורך שכשארכן סוברים )עירובין ו: ד"ה וכי תימא(' תוס. וכתב המ"מ שגם הל"עכ

 .בגמרא מוכרחת אינהאך הוסיף שסברה זו  .אמה ט"ז ברחבן שאין פי על אף כמוהו הן

 ,שוב להתרחב צריך המבוי האם בשאלה :חולקים הם בהם נקודות שתי עולות מדבריהם אולם

 .אמות 1/3ו 13 של מוםימינ גודל יש האם ובשאלה

 שאם א"י, אמה ז"ט בהם ואין בקצתן ומתקצרים אמה ז"ט הרחבים מבואותפסק: שו"ע מרן ה

 .הרבים רשות הם הרי הרבים רשות לאורך ארכן

 קצר המבוי אם דאפילו משמע המתקצר, שיעור המבוי שו"עה פירש מדלאד )ס"ק כה( מ"בכתב ה

 .זו לדעה "ררה הוי כ"ג אמה ג"י אפילו מחזיק ואין הרבה

 סעיף ט':

 מבואות המחוברים לרה"ר 

 ראשיהם ושני ,ושליש אמה ג"י הרחבים דבמבואות י"ר בשם פ"א סימן ח()עירובין  ש"הרא כתב

 מן ממש הרבים רשות חשיבי רבים בהו דבקעי כיון ,ז"ט רחב שהוא הרבים לרשות מפולשים

 .התורה

 שהוא הרבים לרשות מפולשים ראשיהם ושני ושליש אמות ג"י הרחבים מבואות: שו"עכתב ה

 .הרבים רשות שהוא אומרים יש, ז"ט רחב

 כאילו, להלכה הדינים שני את ע"השו פוסק, מחלוקת בין הרשב"א לתוס' לכאורה שיש למרות

 אינה כלל התוספות של פסיקתם, ע"השו שלדעת הסביר ג"פמה. לגמרי שונים דינים בשני מדובר

 המקשר רחוב שיש מקבילים רחובות בשני אלא, התרחב מכן ולאחר לצר שהפך ברחוב דנה

תמה מדוע לא הביא מרן את שתי הסעיפים יחד בלשון  )ד"ה י"ג אמות(באור הלכה וה .ביניהם
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ולאחר מכן הביא שבסעיף ח' מיירי דווקא במבוי המפולש לאורך רה"ר, ובסעיף ט' מיירי  פלוגתא.

דקדק שלשיטת הרשב"א מהני אפילו בפחות מי"ג  גר"אה אמנם במבוי המפולש לרוחב רה"ר.

 קא י"ג אמות ושליש.ולרא"ש דוו אמות ושליש.

 מה בנידון תלויה מקבלים רחובות בשני או, צר שנהיה ברחוב מדובר האם שהשאלה להיות יכול

 להבין ניתן, הרשות לצורת הקשורה בדרישה מדובר אם: אמה ז"ט של לרוחב הדרישה מהות

. מקבילים רחובות שני בין המחבר ברחוב או ארוך מרחוב קטע על מדובר כאשר יותר שמקלים

 ברחוב שהבעיה מסתבר, ריבוא שישים למעבר דיו גדול יהיה שהרחוב בדרישה מדובר אם, אולם

 מסוים בקטע שהופך, רחב רחוב על מדובר כאשר. אנשים מספיק יללהכ יכולתו חוסר היא צר

 תלעומ. צר ברחוב להסתפק ניתן ולכן רחוב באותו להצטופף אלא ברירה לאנשים אין, צר להיות

 הכרח שום אין שכן, זה במקרה לנו יעזור לא, רחבים רחובות שתי בין המחבר צר רחוב זאת

 .רחוב לכזה יכנסו שהרבים

 הז שיעור לפס פס בין השהי ביראות בפסי שמצינו כמו הוא זה לשיעור טעםשה )סק"ז( ט"זכתב ה

 'וא נכנסת' א בזו זו כשפוגעות בקר הארבע של רבקות שני שם רלעבו שיוכלו כשיעור דהיינו

כתב  לבושוה ם.שלישי' וב אמה הוא בקר וכל ה"בר כמו שם תשמישתיה ניחא דאז יוצאת

שבשיעור זה גם ניחא תשמישתא לרבים קצת, ומהני כששני ראשיה מפולשים לרה"ר שיחשב גם 

 מקום זה לרה"ר.

דכיון שיש בשני ראשי המבוי רה"ר גמורה, ובוקעים בה רבים ומהלכים  )ס"ק כז( מ"בכתב ה

 מרה"ר לרה"ר דרך המבוי, נמצא דהוי תשמיש דרבים גם בזו המבוי וחשוב כרה"ר עצמה.

 סעיף י':

 הגדרת חפצים הנמצאים ברה"ר 

 (ז. ח.)שנינו בשבת 

 - בפניה וטח וזרק, הרבים ברשות זקופה לבינה: חסדא רב אמר שילא בר רבה "]דף ז.[ אמר

 אבל. רבים לה דרסי דלא, שלשה שגבוה והוא: תרוייהו דאמרי ורבא אביי. פטור - גבה על, חייב

. לא צואה אבל, והיגי היזמי אפילו: אמר רב בר וחייא. שלשה גביהי דלא גב על אף, והיגי היזמי

 אין: יוחנן רבי אמר דימי רב אתא כי, שילא רב דבי רבה צואה. אמר אפילו: אמר אשי ורב

 תשעה עמוד: עולא ]דף ח.[ אמרעשרה.  עד ותופסת: ששת רב ואמר. מארבעה פחותה כרמלית

 מדרס - משלשה פחות? טעמא מאי. חייב - גביו על ונח וזרק, עליו מכתפין ורבים הרבים ברשות

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

 עילויה" מכתפין
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. וכתב )יד, ח( רמב"םשכל דבר שהרבים צריכים לו חשוב לרשות הרבים. וכ"ד ה רש"יופ

 ראב"דהמגיד כתב שה .)ס"ק לא( מ"בוכ"כ ה שראוי לחוש לדבריו. )עבה"ק ש"ד ס"א( רשב"אה

 א.סובר דדוקא ברחב ודוקא מכתפים עליו, אבל כשאין מכתפים עליו ואע"ג דראוי לכתף עליו ל

 צואה או קוצים הם' אפי, טפחים שלשה גבוה אינו אם הרבים ברשות שהוא דבר כל: שו"עכתב ה

 עד ומשלש, שלש גבוה הוא ואם; הרבים רשות והוי כקרקע חשובים, עליהם דורסין רבים שאין

 על ארבע רחב אינו ואם; כרמלית הוי, ארבע על ארבע רחב הוא אם בכלל תשעה ולא תשעה

 .פטור מקום הוי, ארבע

  ומכתפים עליותשעה עד עשרה 

שמתשעה ועד עשרה ורבים מכתפים עליו הוי רשות הרבים אפילו אינו  )סימן טו( רא"שכתב ה

רחב ארבעה. והסביר הב"י שלדעת הרא"ש כשאמר עולא עמוד תשעה, לא בא לאפוקי יותר מט' 

ש כתב מקום שי )שם( רמב"םה אבלאלא לאפוקי פחות מט'. שהרי גם יותר מט' חזי לכתופי עליה. 

נקט כרמב"ם:  שו"עבגובהו ט' טפחים מצומצמות לא פחות ולא יותר ברה"ר הרי הוא רה"ר. ה

 ישו; ארבעה רחב אינו אפילו ר"רה הוי, עליו מכתפים ורבים מצומצמים טפחים' ט גבוה הוא ואם

 נואי' אפי הרבים רשות הוי, עליו מכתפים ורבים עשרה ועד מתשעה לגבוה הדין דהוא שאומר מי

 .ארבעה רחב

שדווקא אם הם תשעה מצומצמים חשוב לרה"ר, אבל יותר מתשעה לא הוי  )ס"ק לב( מ"בכתב ה

יו שכשלא מכתפים, אע"ג דראוי לכתף על )ס"ק לג(רה"ר, אפילו רחב ארבעה על ארבעה. עוד כתב 

בה ראשונה, דהרשלדינא אנו נוקטים כדעה ה )ס"ק לו(לא הוי רה"ר ואפילו רחב ארבעה. עוד כתב 

 פוסקים חולקים על הרא"ש.

 עשרה ולמעלה 

 (ז:) והביאה הגמ' בדף (ק.)שנינו במשנה בשבת 

 - טפחים מעשרה למטה, באויר כזורק - טפחים מעשרה למעלה, בכותל אמות ארבע "הזורק

 בארץ" כזורק

: לקמן לה כדמוקי שמינה דבילה כגון בכותל ונדבק הרבים ברשות אמות ארבע הזורק רש"יופ

 ורחב המסויים דבר אלא הוי לא היחיד ורשות נח הרבים ברשות דלאו ופטור. באויר כזורק

 הוא היחיד רשות שגדר הסימן בתחלת נתבאר כבר היחיד רשות הוי' ד רחב הוא ושאם: ארבעה

 ארבעה. ורחב' י גבוה מקום
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 פחותה כרמלית אין יוחנן רבי אמר דימי רב אתא "כי אם הוא פחות מד' טפחים מובא בשבת ז.

 טפחים' מי למעלה זרק חייא רבי הוא. ובשבת ק. איתא "אמר פטור מקום לא ואי י"רשופ "'מד

 להשלים חוקקין סבר מאיר דרבי ורבנן, מאיר רבי למחלוקת באנו שהו כל בחור ונחה והלכה

 .(יד, י) ם"רמבה וכ"פ נינהו, דרבים כרבנן דהלכה וידוע חוקקין" אין סברי ורבנן

' אפי פטור מקום הוי, לאו ואם; י"רה הוי ארבעה רחב הוא אם, ולמעלה ומעשרה: שו"עכתב ה

 .לארבעה להשלימו לחוק כדי מקום בו יש אם

 סעיף יא':

 גומא ברשות הרבים 

 (ח.)שנינו בשבת 

? טעמא מאי. לא בגומא: אמר רבא. בגומא וכן: ליה אמר? מאי גומא: יוסף לרב אביי ליה "אמר

 תשמיש" שמיה לא הדחק ידי על תשמיש

' ד רחבה אי' י ועד' מג ,הרבים רשות הויא' מג פחותה גומא האי הילכך (טו סימן) ש"ראה וכתב

 .פטור מקום הויא לא ואי כרמלית הויא

 רחבה אם, עשרה עד משלש. ה"ר הוי שלש עמוקה אינה אם הרבים ברשות גומא: שו"עכתב ה

 שתהא והוא י"רה הוי, עשרה עמוקה היא ואם; פטור מקום הוי, לאו ואם; כרמלית הוי ארבעה

 .ארבעה רחבה

 ונראין בתוכו ורואה מסתכל שאדם דברים ה"וה מים מלאה היא לוואפי )סק"י( מגן אברהםכתב ה

ורו מג: ודוקא מלאה, אבל אם מונח שם מאתמול מעט פירות לא נתבטל הבור משיע שעה"צ) מליאה אבל ת,המחיצו

יש ש פרי מגדיםומ"מ כתב ה .לפנותן דעתו לואפי ניכרות תהמחיצו דאין י"רה אינן פירות עי"ז(

 מ"מוב בזה איסור, כיון שהפירות הוא דבר שיכול ליטלו בשבת לא נתבטל לגמרי הבור משמו.

כתב שיש הסוברים שאין פירות מבטלות המחיצות אא"כ ביטלם שם, ואין דעתו לפנותם. 

 .לטלטלן ליכו שאין טבלפירות  במלאות דוקא כתב א"רשבהו

 סעיף יב':

 למעלה מעשרה ברה"ר 

שום , ולכן פטור מ""הזורק ד' אמות בכותל למעלה מעשרה טפחים כזורק באויר (ק.)שנינו בשבת 

 שאין רה"ר למעלה מעשרה. וגם איננה כרמלית, משום שכרמלית תופסת עד עשרה.
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. פטור מקום הוי מעשרה למעלה אבל, עשרה עד אלא תופסת אינה הרבים רשות: שו"עכתב ה

שאם נעץ קנה ברה"ר ובראשו כלי שגבוה עשרה טפחים ורחב ארבעה,  )ס"ק מד( מ"באמנם כתב ה

 אע"ג שתחתיה רה"ר מ"מ הכלי חשוב לרה"י.

 סעיף יג':

 רשות הרבים חורי 

 כרשות לאו: אומר רבא, דמו הרבים כרשות: אומר אביי, הרבים רשות חורי" (ז:)שנינו בשבת 

 ה"ד: ב) ן"רה שחורי רה"ר הכוונה לחורים שבכתלים כלפי רה"ר. וכתב רש"י. ופ"דמו הרבים

 א"רשבה ל"וז. הרבים רשות שדווקא אם הם למעלה מג' אינם כרה"ר, אבל למטה מג' הוו (חורי

 בהם היו פנים, כלפי ועוברים היחיד רשות של שבכתלים חור היחיד רשות חורי נקרא מה :(שם)

 אלו אין לכרמלית או הרבים לרשות פתוחים בין פנים כלפי עוברים ואין חוץ כלפי פתוחים חורים

 ורחבן. גבהן לפי נדונין אלא היחיד רשות חורי

 (יב' סי) ש"רא ,:(ב) ף"ריה ,י"רש רבא אמר שחורים אלו אינם רה"ר, אך א"כ מה הם? כתבו

ואם  שנידונים כפי מידותיהם, אם יש בהם ד' על ד' וגבוהים עשרה חשובים כרה"י, (שם) ם"רמבו

 יש בהם ד' על ד' ואין גבוהים עשרה הוי כרמלית, ואם אין בהם ארבעה על ארבעה הוי מקום

 פטור, ובלבד שיהיו גבוהים ג' מהארץ.

 כרשות אינם, משלשה למעלה גבוהים הם אם, הרבים רשות כלפי שבכתלים חורים: שו"עכתב ה

 .מדותיהם לפי נדונים אלא, הרבים

 סעיף יד':

 כרמלית מהי 

 ז.( ו.)שנינו בשבת 

 ואין, היחיד כרשות ולא הרבים כרשות לא אינה - והכרמלית ואיסטוונית ובקעה ים ]דף ו.[ אבל"

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

 ואם, היחיד לרשות מתוכה ולא, לתוכה היחיד מרשות מכניסין ואין, לתוכה הרבים מרשות

 גב על דאף. הרבים לרשות הסמוכה זוית לקרן אלא נצרכה פטור. ]דף ז.[ ...לא - והכניס הוציא

 רב אתא כי. דמי כרמלית כי - תשמישתיה ניחא דלא כיון, לגוה ועיילי רבים ביה דדחקי דזימנין

 כיון, רבים בה דדרסי גב על אף - טעמא מאי. ככרמלית נידון העמודין בין: יוחנן רבי אמר דימי

 שלפני איצטבא: יהודה רב אמר זירא רבי אמר. דמיא ככרמלית - בהדיא להו מסתגי דלא

, איצטבא דאמר למאן, איצטבא שכן כל - העמודים בין דאמר ככרמלית. למאן נידון - העמודים
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 לישנא. לא - תשמישתיה דניחא העמודים בין אבל, תשמישתיה ניחא דלא הוא איצטבא

 דמיא" הרבים כרשות - רבים ליה דדרסי דזימנין, העמודים בין אבל: אחרינא

ד'  ות שיושבים שם הסוחרים, והם רחביםשלפני החנוי -וונית שדות הרבה. אסט -: בקעה רש"יופ

ברחבה ותולין בהם התגרים פרגמטיא וגם  יםהיו עומדש -ואינם גבוהים יותר מי'. בין העמודים 

 אצטבאות היו שם לישב שם התגרים.

 ז"ט לעמוד עמוד בין שאין הרבים, אע"פ שבין העמודים חשוב כרשות )ד"ה אבל( תוספותוכתבו ה

  אמה. ט"ז רחב העמודים לבין וחוץ בו בוקעים הרבים רשות שבני כיון אמות,

 (. הביאו המ"מאבל ה"ד. ז' ובחי א ג שער ק"עבוה) א"רשבה אבל .יהודה כרב פסק )יד, ו( ם"רמבה

 שאם ,'י ועד' מג וגבוהה' ד כתב הב"י שהיא רחבה זו ואצטבא יוחנן. כרבי ופסק (ט סימן) ש"ראוה

' ד רחבהד כיון' י גבוהה ואם היא, הרבים רשות' ג גבוהה אינה ואם הוא, פטור מקום' ד רחבה אינה

 היא. היחיד רשות

 וליןיכ וכיון שאין הרבים. לרשות מקרקעו והניח לתוכו בית בו שנכנס רש"ילגבי קרן זוית כתב 

 חתא שזויתו באלכסון עומד שפניו בית נמי אי הילוכן לא ניחא תשמישתיה, דרך להדיא לה ליכנס

 הרבים את מעכבת הבולטת וזוית ולפנים הרבים מרשות משוכה והשניה הרבים לרשות סמוכה

 ההסמוכ זוית קרן וכןכתב " )יד, ד( רמב"םה אמנם .האחרת זוית של כניסה בתוך בהדיא מליכנס

 הקור או לחי לו שאין מבוי כגון ר"רה הרביעית והרוח מחיצות שלש שמוקף המקום והוא ר"לרה

 רשות הוי מחיצות' ג לה שיש שכל ראב"דשדעת ה (ט)יז,  המגיד הרב כתב וכבר". רביעית ברוח

 .לתוכו הרבים מרשות הזורק לחייב גמור היחיד

 ואצטבא ואצטוונית ובקעה ים כגון לרבים הלוך שאין מקום, כרמלית הוא איזה: שו"עכתב ה

 הסמוכה זוית וקרן, עשרה ועד משלשה וגבוה ארבעה רחבה והיא, הרבים ברשות העמודים שלפני

 הרבים ורשות, (ברביעית. טור קורה או לחי להם ואין מחיצות שלש להן שיש מבואות וכגון) הרבים לרשות

 ארבעה על ארבעה שהוא חריץ וכן, עשרה גבוה ואינו ארבע על ארבע בו שיש ותל, מקורה שהיא

  .עשרה עמוק ואינו

 מ"בלכאורה יש להבין מדוע ים דינו ככרמלית ולא כרה"י, הרי מיא לא מבטלי מחיצתא! ותירץ ה

 כדי שיתלקט גובה עשרה טפחים מתוך ארבע אמותשכל חריץ שאינו משופע בשם המג"א  )ס"ק מח(

המחיצות כשכתב משום ש מאירילא הוי רה"י, ומצוי שאצל שפת הים אינו עמוק כ"כ מיד. וה

 י.רחוקות זו מזו מאוד, אינן מצטרפות לעשות מה שביניהם רה"
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 בין העמודים 

 הרבים כרשות ןנידו עצמן העמודים דבין שסובר משמעו ,העמודים דבין דין ריזכה לאהשו"ע 

 י()רי"ף, רשב"א, רא"ש, טור, רבנו ירוחם ומאיר הפוסקים רובש )סק"נ( מ"בכתב ה אבל ,ם"הרמב כדעת

 שהיו כ"כ נוח ההילוך שאין כיוןשלפעמים דורסים שם רבים,  ג"אע, העמודים בין דגם פסקו

 .דמיא ככרמלית זה כנגד שלא זה ורוחב בארך הרבה העמודים

העמודים הוא פחות מי"ג אמה ושליש, לכאורה הדבר תלוי במח'  אם רוחב המקום שבין

ום דימו את המק )עירובין א, ח(והרא"ש  )שבת ז. ד"ה אבל. עירובין ו: ד"ה תימא( תוספותהראשונים, שה

שבין העמודים לרשות הרבים המתקצרת, וא"כ לדעת הרא"ש בסעיף ט' שדינה כרה"ר רק אם 

והתוס' רא"ש  )שבת שם ד"ה אבל( רשב"א, המאידךהיא רחבה לפחות י"ג אמה ושליש ה"ה כאן. 

כתבו שהטעם שהמקום שבין העמודים נחשב לרה"ר הוא משום שלא מסתבר שהעמוד ימעט  )שם(

ר. ולדעתם לכאורה גם אם המקום ימעט השיעו העור רשות הרבים, שא"כ אפילו נעץ קנאת שי

 בין העמודים אינו רחב י"ג אמה ושליש דינו כרה"ר. ש

 ם()א"א ש פמ"גפסק כרשב"א, וכ"כ ה )ס"ק יב( מגן אברהםה אבלפסק כתוס',  )ס"ק יד( עולת שבתה

 . )סכ"א( גר"זוה

 רקק מים ברשות הרבים 

שאם אינה עמוקה עשרה אע"פ  )ס"ק יא( מגן אברהםמים ורה"ר מהלכת בו, כתב האם היה רקק 

ים ובנ"א עובר שאינה רחבה ד' טפחים שרוב בנ"א מדלגים עליה הוי רה"ר, וה"ה דף המונח עליה

. ואם עמוקה עשרה ורחבה עליו. ומרש"י משמע שרק אם רבים עוברים בתוכה חשובה לרה"ר

מסתפק שאולי רק לחומרא חשובה לרה"ר  פמ"גוה. )רמב"ם יד, כד( ארבעה הוי כרמלית כמו ים

 שיהא אסור להוציא ממנה לרה"י, אבל מהתורה חשובה לרה"י.

בטעם הדבר שהשלולית נחשבת לרה"ר אע"פ שסתם חריץ ברה"ר שעומקו מג' ועד י' ורוחבו ד' 

שאין השיפוע של  )שם( תפארת ישראלוה )שבת יא, ד( תוס' יו"טעל ד' דינו ככרמלית, כתבו ה

 השלולית חד ונח להלך בו אילולא המים שבו.

 

 סעיף טו':

 בית שאין תוכו עשרה 

 (ז:)שנינו בשבת 
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, לעשרה משלימו וקרויו, עשרה תוכו שאין בית: רב אמר יוסף בר חייא רב אמר גידל רב "אמר

 חקק ואם: אביי אמר. אמות בארבע אלא בו מטלטלין אין - בתוכו, בכולו לטלטל מותר - גגו על

 רשות חורי הוי - טעמא מאי. בכולו לטלטל מותר - לעשרה והשלימו ארבעה על ארבעה בו

 דמו" היחיד כרשות היחיד רשות וחורי, היחיד

 בין יש אם ואפילו בכולו לטלטל מותר ארבעה על ארבעה בו חקק אםש (יא סימן) ש"ראה וכתב

 להשלימה בה וחקק עשרה גבוהה שאינהואינו דומה לסוכה  ,טפחים שלשה ולכותל החקק שפת

 תמחיצו בעינן סוכה דגבי משום )סוכה ד.(, שאם יש ג' משפת החקק ולכותל הסוכה פסולה לעשרה

 הרבה ממנו רחוקים אפילו המחיצות י"ע תמשתמר שהרשות די בכך שבת גבי אבל ,לסכך סמוכות

 י"ע לא אבל היחיד רשות נקרא עשרה שגבוהות החיצוניות מחיצות י"ע הילכך ,היחיד רשות קרוי

 .טפחים שלשה ממנו שרחוקים כיון עמהן מצטרף החקק שפת שאין הפנימיות

 כרמלית תוכו, ארבע על ארבע בו יש לעשרה משלימו וקרויו עשרה תוכו שאין בית: שו"עכתב ה

 לוכו נעשה, הכתלים מן רחוק באמצע לואפי, ארבע על ארבע בו חוקק ואם. היחיד רשות גבו ועל

 . היחיד רשות

מבחוץ לא הוי רה"י אא"כ הגומא דמשמע שאם אין גבוהים עשרה  )ס"ק יג( מגן אברהםכתב ה

 מסתפק בזה, ולדעתו הר"ן סובר שבכל גווני מצטרף עם אליה רבהה אך. סמוכה תוך ג' לכותל

ה"י אף שאין המחיצות סובר שגם לדעת הרא"ש נחשב כר )סי' סה ס"ק סט( חזו"אוה החקק.

 .)סק"ע(הפנימיות סמוכות לחיצונות זו לזו בתוך ג' טפחים. ובתנאי שיהא עליהם תקרה 

 סעיף טז':

 גג הבולט על מחיצות הבית 

 (צב.)שנינו בעירובין 

 גדולה - לקטנה שנפרצה גדולה אסור. חצר והקטן מותר הגדול - לקטן סמוך גדול "משנה: גג

 לרב -? תרתי למיתני ליה למה :גמרא. גדולה של כפתחה שהיא מפני, אסורה וקטנה מותרת

 דומיא גג ולשמואל. מחיצתא מנכרא נמי גג אף - מחיצתא מנכרא חצר מה; דחצר דומיא גג קתני

 רבים" ליה דרסי דקא נמי גג אף - רבים לה דרסי דקא חצר מה; דחצר

 דבני הבית, כלי לו להוציא אסור קטן אבל מטה, של הבית כלי לו להכניס מותר הגדול י"רשופ

 ליה דשרינן נמי נהי -גג  אף מחיצות. לה יש שהרי -מחיצתה  דמינכרי חצר מה עליה. אסרי גדול

 דאי להם חוצה בולט גג יהא שלא בעינן ניכרות מחיצות מיהו אסיק גוד משום תחתונות במחיצות
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 אינו מחיצות לו שאין וכל מחיצה שום לו דאין אסור נמי וגדול אסיק גוד אמרינן לא מינכרא לא

  משופעים. ולא היו חלקים שלהם גגים כל. היחיד רשות

 מחיצתא מינכרא ולא הרבים לרשות ראשיהם שבולטים שלנו גגים הילכך (ב סימן) ש"ראה וכתב

 שהרי רבים ביה שלטי דלא כיון לומר ואין אמות. ארבע גבן על לטלטל ואסור ככרמלית הויין

 רחב שהוא דבמקום דוכתא בשום אשכחן דלא הוי, פטור מקום אלא כרמלית נעשה אין הוא גבוה

 כחורי הוי לגג פתוח' ד על' ד חלון יש דאם שנראה עוד וכתב .פטור מקום נקרא שיהא ארבעה

 ויה' ד על' ד בהן ויש החומה מן הבולטין זיזין וכן. מחיצות ליה דלית גב על אף היחיד רשות

 .כלום זה מכללא נזכר  ם"רמב. בלהן פתוח הבית חלון הוי כ"אא כרמלית

 יהו, הגג על לעומד ניכרות הבית מחיצות שאין בענין הבית מחיצות על הבולט גג: שו"עכתב ה

 מן ולטיםהב זיזין וכן. י"כרה הוי הבית מן לו פתוח חלון ואם; הרבה ורחב גבוה הוא' ואפי כרמלית

 .להם פתוח הבית חלון כן אם אלא כרמלית הוי', ד על' ד בהם ויש הכותל

 וסברי ,זה דין על דפליגי ראשונים מכמה הביא א"גרה וכן ,ע"השו פסק על מפקפק אליה רבהה

 עליהם ןאי גווני דבכל דעתם כ"ג זיזין לענין וכן .מעשרה למעלה כרמלית שם שייך אין גווני דבכל

 מי'. למעלה שהוא כיון כרמלית שם

 לחוץ הגג בשבולט דדוקא התוספות דעת הביאש )סי' שעד סק"ה( מג"אבשם ה )ד"ה גג( ביה"לכתב ה

 משום הגג כל בטלטול אסור וממילא כרמלית שם השטח אותו על יש דאז טפחים' ד כשיעור

ב כת אבל .הגג בכל ש"וכ הבליטה על מותר טפחים' מד בפחות אבל ,האסור למקום במלואו דנפרץ

 בטלטול הגג כל אסור לכתלים לחוץ משהו הגג בולט דאפילו משמע הפוסקים מסתימתש פמ"גה

 בהסתמכו ע"ד ביה"לומסקנת ה .י"רה אינו ניכרות המחיצות אין הגג על שלמעלה דכיון משום

 .בטלטול להקל לסמוך יש בודאי ט"ד רוחב הבליטה איןשכש הגר"א

 סעיף יז':

 חורי כרמלית 

 (פז.)שנינו בעירובין 

 - שלשה, וממלא דלי משלשל - משלשה פחות, החלונות בין העוברת המים אמת: אידך תניא"

. וממלא דלי משלשל - מארבעה פחות: אומר גמליאל בן שמעון רבן. וממלא דלי משלשל אין

 ורב אבין בר אביי -! כרמלית חורי כי ... ותיהוי?עסקינן במאי. וממלא דלי משלשל אין - ארבעה

 חורין יש תימא אפילו: אמר אשי רב. לכרמלית חורין אין: תרוייהו דאמרי אבין בר חנינא
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 ואזדו. אפומה ניפקי לה דעביד כגון: אמר במופלגת. רבינא - הכא, בסמוכה מילי הני - לכרמלית

 לטעמיה" גמליאל בן שמעון ורבן, לטעמייהו רבנן

"ז שהרי גם רבינא לא חולק ע ,לכרמלית חורין איןכה אנו פוסקים שלשלה (ח סימן) ש"ראה וכתב

 (י)יד,  כתב מגידה הרב וגם , ישנו תירוץ אחר.לכרמלית חורים יש אפילוש אמר אלאבהדיא, 

 .ורחבן גבהן לפי נדוניןש ,הרבים רשות חוריכ דינם אלא ,לכרמלית חורין איןש

ס"ק ) מ"בוביאר ה .ורחבם גבהם לפי נדונים הם אלא, ככרמלית אינם כרמלית חורי: שו"עכתב ה

 רפטו מקום הוי לא ואם ,כרמלית הוי עשרה ועד טפחים משלשה וגבהן' ד על' ד רחבים אםש עא(

 שאין אף משלשה בפחות אבל ,שלשה כשגבהן ז"וכ .מעשרה למעלה הארץ מן גבוהין הן ואפילו

 .להן הסמוך כקרקע דחשובין כרמלית דין להם יש' ד על' ד בו

 סעיף יח':

 כרמלית דיני 

 (ז.)שנינו בשבת 

 עד ותופסת: ששת רב ואמר. מארבעה פחותה כרמלית אין: יוחנן רבי אמר דימי רב אתא "כי

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

 כרמלית" הוי

 קרפף של או ים של או בקעה של אוירשמדובר על האויר שהוא למעלה מעשרה, כגון  רש"יופ

ני פכגון , מסויים שאינו בדבר אוירו על כרמלית שם איןאבל למעלה מעשרה  ,סאתים בית על יתר

 לבנה או כותל שמותר להוציא משם לרה"י ולרה"ר, שהרי אין עליו שם כרמלית. כמו שלעניין

 וגב עמוד ראש כגון רה"ר למעלה מעשרה אינו חשוב כבר לרה"ר. וא"א לאוקמיה בדבר מסוים,

שאם יש בו ד' על ד' פשוט שלמעלה מעשרה לא הוי כרמלית, ואם אין בו ד' ולמעלה , לבינה

כ מעשרה, אינו כרמלית. ואם עומד בכרמלית, כיון שאין בו ארבעה שם הכרמלית חל עליו, וא"

 .באוירא אלא מיתוקמא לא הלכך מצינו חומר בכרלמית מברה"ר.

 ושאינ וכגון ,לאוקמא איכא המסויים בדבר אפילוש םאחריהביא בשם  (אתא כי ה"ד: ב) ר"ןה אולם

 ואפילו שבכה"ג ברה"ר חשוב למקום פטור, בכרמלית ,כרמלית דהוי בכרמלית וקאי ארבעה רחב

 .ם"רמבה דעת נ"כ. וכתב הב"י ש(ד אות שבת מהל' ו"פט) הגהותה דכ"ו מצא מין את מינו וניעור.

, עשרה עד אלא תופסת ואינה ארבעה על מארבעה פחות יהא שלא כרמלית גדר: שו"עכתב ה

 .פטור מקום הוי מעשרה ולמעלה
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 דיני ימים ונחלים 

 (ק:)שנינו בשבת 

 רב בר ורבה חסדא רב. וממלא, שהוא כל זיז הימנה מוציאין: אמר הונא רב, ספינה: "איתמר

, וממלא שהוא כל זיז הימנה מוציא: אמר הונא רב. וממלא ארבעה מקום עושה: אמרי הונא

 כי אלא, ליבעי לא נמי דזיז הוא ובדין, הוא פטור מקום ואוירא, משחינן מארעא כרמלית: קסבר

: קסברי. וממלא ארבעה מקום עושה: אמרי הונא רב בר ורבה חסדא רב. היכרא ליה דליהוי היכי

 סמיכתא" ארעא מיא, משחינן מיא משפת כרמלית

פירש שהוצאת הזיז היא להיכר בלבד, ומקום ארבעה הוא מוקף מחיצות והיא מחיצה  רש"י

 המתרת במים.

: שו"עוכ"פ ה .יד, ה. טו, כ() ם"רמבה , וכ"פורבה חסדא כרב (ב מןסי) ש"ראוה :(לו) ף"ריה ופסקו

; כרמלית הוי ,באויר עשרה עד המים פני מעל מהם הנוטל הלכך משחינן ממיא ונחלים וימים

 .פטור מקום הוי, באויר מעשרה למעלה

 ,י"רה הוי לא א"ד מתוך' י גבוה שיתלקט כדי משופע שאינו חריץ כלש )ס"ק יד( מגן אברהםכתב ה

' ד ורחבה' י עמוקה בים גומא יש ואם .המים מפני הליכתו תשמיש נוח שאינו הוי לא נמי "רורה

 .ותל קרקע כמו דרבנן כרמלית הוי' י שעמוקה דאפילו ל"ונ ,חייב לתוכו הזורק

  בכרמליתשבור 

 בו אין אם אמה מאה עמוק אפילו ככרמלית הוא הרי שבכרמלית בור: ")יד, ו( רמב"םכתב ה

 כרמלית ים דכוליהחלק ולדעתו רק אם הבור בים דינו ככרמלית משום  ראב"דה אך". ארבעה

 רהגמו י"רה כרמלית שפתו ועל שביבשה בור אבל דינו כמוהו. פיו על צפים והמים הואילו ,הוא

 .היא

 ץחרי כדין ,פטור כמקום דינו יהיה לא למה (ש"ר ה"ד. ק) א"רשבה עליו שהקשה המגיד הרב וכתב

 ליכא דבכרמלית ם"הרמב שדעת אפשרד ב"יוכתב ה .התהום ועד' מג ועמקו' ד על' ד בו שאין

  .מינו את מין דמצא משום פטור מקום

 רחב הוא כן אם אלא, כרמלית הוי אמה מאה עמוק' אפי בכרמלית העומד בור :רמ"אה כתב

  .בסמוך שנתבאר כמו, בכרמלית פטור מקום דאין, ארבעה על ארבעה

שהטעם שתופס את דינו אפילו עמוק מאה אמה, משום שהוא בטל לגבי  )ס"ק עט( מ"בכתב ה

שכל האמור הוא דווקא לעניין עמקות, אבל הגובה  )אות עה(הכרמלית שעומד בה. ועיין בשעה"צ 
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תופס עד עשרה בלבד, ואפילו היה עמוד גבוה תשעה טפחים, ג"כ דינו ככרמלית עד עשרה טפחים 

 מהקרקע ולא שייך לומר מצא מין את מין וניעור.

 

 

 

 סעיף יט':

 דיני מקום פטור 

 מקום לא ואי י"רשופ ",'מד פחותה כרמלית אין יוחנן רבי אמר דימי רב אתא כי" (.ז) שבתאיתא ב

 .הוא פטור

 :)יד, ז( רמב"םוכתב ה

 שכל לרקיע עד שלשה וגבהו ארבעה על מארבעה פחות בו שיש מקום, פטור מקום הוא "איזה

 רחבן ואין שלשה גבהן ר"ברה גללים או וברקנים קוצים אפילו, כארץ הוא הרי משלשה פחות

 עד משלשה ועומקו ארבעה על ארבעה בו שאין חריץ וכן, פטור מקום הן הרי ארבעה על ארבעה

 ארבעה ורוחבו מיל אלף ארכו היה אפילו ארבעה על ארבעה בו שאין המוקף מקום וכן, התהום

 אויר או הרבים רשות אויר וכן, פטור מקום זה הרי ולמעלה משלשה וגובהו שעורה פחות

 פטור" מקום הוא הרי מעשרה למעלה כרמלית

 זה דין אין ככרמלית שהוא שבכרמלית הבור בדין (ו"ה) שכתב ם"הרמב שלדעת מגידה הרב וכתב

 בין בכרמלית בין הוא (א' סי ג"ש ק"עבה) א"הרשב לדעת אבל .בדוקא הרבים שברשות בחריץ אלא

, שאם המקום אינו עוד וכתב. רשות חולק אינו הכל דברי היחיד ברשות אבל ,הרבים ברשות

י לרבע בו ד' על ד' הרי הוא רה"י, אבל אם א"א אינו חשוב לרה"מרובע ד' על ד', אם אפשר 

 במקום כשהוא אלא פטור מקום שאין כתבעוד  אפילו אם בחשבון האמות יש בו כשיעור בסה"כ.

 הוא הרי מקיפו היחיד ורשות הואיל היחיד רשות תוך הוא אם אבל ,בכרמלית או הרבים רשות

 .לרקיע עד עולה היחיד רשות שאויר כמוהו

 או; לרקיע עד ולמעלה משלשה וגבוה', ד על' ד בו שאין מקום הוא פטור מקום: שו"עכתב ה

 ביניהם ואין ולמעלה משלשה הגבוהות המחיצות וכן. משלשה יותר ועמוק' ד על' ד בו שאין חריץ

: אמרינן בכרמלית אבל, הרבים ברשות בעומד דוקא זה וכל: העיר רמ"אה. ארבעה על ארבעה

 הרבים רשות בין חילוק דאין ואומרים חולקים ויש .ן("ר) ככרמלית ודינו, וניעור מינו את מין מצא
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 היחיד כרשות דינו עלמא לכולי היחיד ברשות עומד אם אבל, (א"רשב בשם ד"פי מ"ומ י"רש) לכרמלית

 .(י"ב)

שבמקום  )ד"ה ויש( באור הלכהשהאחרונים מצדדים כדעה הראשונה. ועיין ב )ס"ק פז( מ"בכתב ה

 הדחק אפשר שיש להקל.
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 תמצית הסימן

רשות היחיד, רשות הרבים, כרמלית ומקום  -: שבת ו. ושו"ע מהם ארבעת הרשויות': סעיף א

 פטור. 

מקום המוקף מחיצות גבוהות עשרה ורחב ד' על  -: שבת ו. ושו"ע הגדרת רשות היחיד: סעיף ב'

ד', וכן חריץ עמוק עשרה ותל גבוה עשרה. הרמ"א הביא שי"א דבעינן ארבעה על ארבעה 

ד' מחיצות או  –. רמב"ם א: מספר המחיצותבאלכסון, אך האחרונים לא קיבלו שיטה זו להלכה. 

מב"ם, אך לא רצה לכתוב ד' מחיצות שלא יטעו סובר ג"כ כר –ג' ולחי ברביעית. ב"י בטור 

לשיטה זו די בב' מחיצות ובשלישית  –ג' מחיצות. מג"א  –. שאר הפוסקים בדבעינן ד' שלימות. 

האם אם המקום פתוח לרה"ר כרמב"ם, ואם לא אז כשאר הפוסקים.  –. חלק מהראשונים גלחי. 

וכ"כ המג"א בדעת השו"ע. תוספות  .החלל צריך להיות ד' על ד' –רש"י ורמב"ם  החלל מצטרף:

ק בין מחיצות עבות הדפנות מצטרפות לשיעור. וכ"כ הט"ז בשעת השו"ע. הרמב"ן חיל –ורא"ש 

 למחיצות דקות.

ה"י דינו כרה"י מק"ו, אם הוא גרם למקום להיות רכותל המקיף  -: שבת צט: כותלי רה"י: סעיף ג'

 . וספות()תרה"י כ"ש שהוא עצמו רה"י. וכ"פ השו"ע. ואינו נחשב לחורי רה"י משום ששימושו אינו נח 

אם אינם עוברים כלפי פנים  –ורי רה"י כרה"י. רמ"א ח -: שבת ז: ושו"ע דין חורי רה"י: סעיף ד'

זוהי מחלוקת  –גם חורים למטה מעשרה חשובים כרה"י. א"ר  –גבהן ורחבן. מג"א  נידון לפי

יה אינו חייב אא"כ ה –אפילו החור מפולש מרה"ר לרה"י חשוב כרה"י. תוספות  –ראשונים. מאמ"ר 

 גם אם אינו ארבעה חשוב כרה"י.  –החור ארבעה על ארבעה. רשב"א 

י, ע"ג נעץ קנה ברה" –רה"י הוא רה"י עד לרקיע. מג"א  אויר –: שבת ז. ושו"ע אויר רה"י: סעיף ה'

 רה"י.

י. גם כלי שיש לרבע בו ארבעה על ארבעה חשוב לרה" –ושו"ע : שבת ח. עשרה הגבוה כלי: 'סעיף ו

כלי הנמצא ברה"ר ואינו גבוה עשרה אינו כרמלית אלא רה"ר, אבל המחובר לקרקע חשוב  –מג"א 

 ב למקום פטור.לרה"ר. אך האבן העוזר סובר שחשי

: שבת צט. ושו"ע, נלמד מדגלי מדבר ששתי עגלות עוברות רחב ט"ז אמה –: גדרי רה"ר סעיף ז'

אם חציה מקורה, המקום שאינו מקורה חשיב  –: שבת צח. ושו"ע. יד רמה אין עליה תקרהבדרך. 

בדעת מרן שרק אם העיר מוקפת חומה בעינן  )אג"מ, מנו"א(: שבת ו. יש שפירשו מפולשתלרה"ר. 

כל הרחוב והשוק כרה"ר.  –מפולש, וכונת הראשונים היא שתהיה דרך ראשית בין הערים. ביה"ל 

: עירובין אין שלוש מחיצותרה"ר משום שמוקף בג' מחיצות.  רחובות בשורות בניינים אינם –חזו"א 
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ים בה תמיד. האם הוא דומיא דמשכן או הגדרת מצויים, שלא נכנס –: רש"י שישים ריבואו: ושו"ע. 

מהנביא שהוכיח  הביא ראיה –רגילים להיות בה אך לא עוברים בתמידות. ערוה"ש  –רבים. ריטב"א 

על טלטול ברה"ר בזמן שלא היה שישים ריבוא כלל בא"י. שו"ע הביא בי"א, והרמ"א כתב שכיום כל 

 –: ישועות מלכו צירוף כלי רכבציא איזה היתר'. 'להמ –רה"ר כרמלית. האחרונים נחלקים. ערוה"ש 

 אין להקל.  –מסילת רכבת אינה כרה"ר, פמ"ג, ערוה"ש ואג"מ 

מבואות שמתקצרים ואין בהם ט"ז אמה דינם כרה"ר אם  –: רשב"א מבואות המתקצרים: סעיף ח'

 מסתימת השו"ע משמע אפילו קצר מאוד. –כן לאורך רה"ר. וכ"כ השו"ע. מ"ב רא

מבואות הרחבים י"ג ושליש ושני ראשיהם מחוברים  –: רא"ש מבואות המחוברים לרה"ר: ט'סעיף 

ניחא תשמישתא  –טעם שיעור זה מפסי ביראות. לבוש  –לרה"ר חשוב כרה"ר. וכ"כ השו"ע. ט"ז 

 לרבים.

רחב ואם אינו גבוה ג' חשוב כרה"ר, מג' עד ט'  –: שבת ז. ושו"ע חפצים הנמצאים ברה"ר: סעיף י'

רה"ר  –: רא"ש תשעה עד עשרה ומכתפים' דינו כרמלית, ואם אינו רחב ד' דינו כמקום פטור. ד

ראוי שאם לא מכתפים אע"פ  –יותר מט' הוי רה"י. שו"ע כרמב"ם. מ"ב  –אפילו אינו רחב ד'. רמב"ם 

פ אם רחב ד' חשוב לרה"י, ואם לאו הוי מקו" –: שבת ז: ושו"ע עשרה ולמעלהאינו חשוב לרה"י. 

 אפילו אם יש בו לחוק ד'.

' הוי אם אינה עמוקה ג' הוי רה"ר. מג' עד י' אם רחבה ד –שבת ח. ושו"ע  :גומא ברה"ר: סעיף יא'

ירות פאבל אם מלאה אפילו מלאה מים  –כרמלית, ואם לאו הוי מקו"פ. ואם עמוקה י' הוי רה"י. מג"א 

קא דו –מכיון שיכול ליטול הפירות יש בזה איסור. מ"מ  –פמ"ג דוקא מלאה.  –, שעה"צ אינה רה"י

 דוקא מלאות טבל שלא נוטלן. –אם ביטל את הפירות ואינו עתיד לפנותם. רשב"א 

רה"ר אינה אלא עד עשרה, ולמעלה מי' הוי  –: שבת ק. ושו"ע למעלה מעשרה ברה"ר: סעיף יב'

 מקו"פ.

נידונים לפי  –אינה כרה"ר. ראשונים  – כרה"ר, רבא –אביי שבת ז. : חורי רה"י: סעיף יג'

 מידותיהם, וכ"כ השו"ע.

כרה"ר. רמב"ם כרב  –בין העמודים ככרמלית, רב יהודה  –ז. ר' יוחנן -: שבת וכרמלית: סעיף יד'

נכנס בית לתוכו והניחו לרה"ר, או שבית עומד באלכסון.  –קרן זוית: רש"י  יהודה, רשב"א כר' יוחנן.

מוקף ג' מחיצות ורוח רביעית היא רה"ר. שו"ע: כרמלית היא מקום שאינו להילוך הרבים,  –רמב"ם 

 –: מ"ב העמודים ביןאו אצטבא שלפני העמודים, וקרן זוית, ורה"ר מקורה וחריץ שאינו עמוק י'. 

חשוב ככרמלית כיון שאינו נח. אם המקום אינו רחב י"ג ושליש תלוי לכאורה במח' תוס' ורשב"א 
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אולי רק  –אם אינה עמוקה י' הוי רה"ר. פמ"ג  –: מג"א רקק ברה"רחשוב לרה"ר המתקצרת. האם 

 לחומרא.

טלטל גם אם יש יותר מג' משפת החקק ולכותל מותר ל –: שבת ז: רא"ש בית שאין תוכו י': סעיף טו'

ת חיצובחקק ד', ובסוכה בעינן סמוך משום שמחיצות צריכות להיות סמוכות לסכך, אבל בשבת די במ

' אם אינו גבוה י' מבחוץ, הגג אינו רה"י אא"כ החקק סמוך בג –המשתמרות. וכ"כ השו"ע. מג"א 

 תמיד מצטרף. –למחיצות. א"ר בשם הר"ן 

ואע"פ  גגין שלנו שבולטים הוי כרמלית, –: עירובין צב. רא"ש גג הבולט על מחיצות הבית: סעיף טז'

 ו"ע.לון פתוח הוי רה"י, וכ"כ השואם ח שאין כרמלית למעלה מעשרה היינו דווקא שהוא מכח הקרקע,

י'. אין כרמלית למעלה מלעולם  –וכן זיזים הבולטים ויש בהם ד' על ד' חשיב כרה"י. א"ר וגר"א 

 מקלים. כשאין הבליטה ד"ט –אפילו בולט משהו. ביה"ל –דוקא כשבולט הגג ד'. פמ"ג  –מג"א 

 ותיהם.נידונים לפי מיד –אין חורים לכרמלית. שו"ע  –: עירובין פז. רא"ש חורי כרמלית: סעיף יז'

ים. מלית על אויר בדבר שאינו מסוילמעלה מעשרה אין כר –רש"י : שבת ז. דיני כרמלית: סעיף יח'

ין ד: שבת ק: ונחלים ימיםכרמלית אינה תופסת אלא עד עשרה.  –אפילו בדבר המסויים. שו"ע  –ר"ן 

עושה מקום ארבעה,  –מוציא זיז כל שהוא. שהאויר חשוב כמקו"פ. רב חסדא  –ספינה, רב הונא 

"ד דינה כרמלית, ראב –: רמב"ם בור בכרמליתעד עשרה הוי כרמלית.  –שהאויר הוא כרמלית. שו"ע 

ו עמוק דיני כרמלית אפיל –כרה"י. רמ"א  איל והמים צפים, אבל סתם בור דינןרק אם הבור בים, הו –

ן בכרמלית אי –גם בכרמלית מקום המסויים חשיב מקו"פ, ר"ן  –רש"י  :מקום פטור בכרמליתהרבה. 

א גם ביהמקום פטור, לפי שמצא מין את מינו וניעור. הרמ"א הביא שאין מקו"פ בכרמלית, ובסעיף יט 

 אפשר להקל במקום הדחק.אין הדבר מוכרע ו –אין מקו"פ בכרמלית, ביה"ל  –חולקים. מ"ב 

 יהם ד'.  אין בו ד' על ד', וגבוה מג'. וה"ה מחיצות שאין בינ –: שבת ז. שו"ע פטור מקום: סעיף יט'
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 ירובין מהתורהדיני ע - סימן שמ"ו
 סעיפים ובו ג'

 סעיף א':

 ומדרבנן החיוב בהוצאה מהתורה 

 (ו.)שנינו בשבת 

 היחיד לרשות זו הרבים מרשות מכניסין ואין, זו הרבים לרשות זו היחיד מרשות מוציאין "אין

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

, בתוכה ונותנין נושאין ואין, היחיד כרשות ולא הרבים כרשות לא אינה - והכרמלית ואיסטוונית

, לתוכה הרבים מרשות ולא הרבים לרשות מתוכה מוציאין ואין; פטור - בתוכה ונתן נשא ואם

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

 א"כ, מהתורה חייב רק המוציא והמכניס הזורק והמושיט מרשות היחיד לרשות הרבים וההיפך.

 וחכמים אסרו גם הוצאה מרה"י ורה"ר לכרמלית וההיפך, גזירה משום רה"י לרה"ר. 

 לרשות היחיד מרשות ומושיט, וזורק, ומכניס, במוציא אלא חייב אין התורה מן: שו"עכתב ה

 ,הרבים לרשות או היחיד לרשות מכרמלית אסרו וחכמים; היחיד לרשות הרבים מרשות או הרבים

 . לכרמלית מהם או

  לרשות אחרת מקום פטורהוצאה דרך 

 (, ח:ו.)עוד שנינו בשבת 

 שלא ובלבד, לו ונותן מעני נוטל, לו ונותן הבית מבעל נוטל, האיסקופה על עומד אדם]דף ו.[ "

. ]דף ח:[ פטורים שלשתן - ונתן נטל ואם, הבית לבעל ונותן מעני, לעני ונותן הבית מבעל יטול

 ארבע, וכי על ארבע ביה דלית כגון הוא בעלמא פטור מקום אסקופה אלא ?מאי אסקופה האי

 לבני מותר - טפחים ארבעה על ארבעה בו שאין מקום: יוחנן רבי אמר דימי רב אתא דכי הא

 "יחליפו שלא ובלבד, עליו לכתף הרבים רשות ולבני היחיד רשות

ב שה'מקום פטור' הוא מקום מסויים שיש לו רוחב רח )סימן יז( רא"שוה )ג, ד"ה אדם( ר"ןכתבו ה

 וגבוה ג' טפחים. 

 היחיד מרשות הוצאה לגרום להילכתח שבת באיסור שלא יטול משום דמזלזל רש"י והסביר

 .הרבים לרשות היחיד מרשות להדיא לאפוקי אתי דילמא דגזרינן ,הרבים לרשות

שאע"פ שמותר להוציא ולהכניס דרך מקום פטור, לא יוציא מרה"י למקום פטור  טורכתב ה

ציא מרה"י והייתה גי' אחרת 'ובלבד שלא י ב"יקום פטור לרה"ר וכן ההיפך. לויעבירנו דרך מ
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שמהלך לאו כעומד דמי, וא"כ כיון שלא דאע"פ שדעת הטור , ולכן כתב, 'למקום פטור דרך רה"ר

עמד לפוש ברה"ר נחשב כאילו הוציא מרה"י למקום פטור שמותר, מ"מ כיון שאם עמד ברה"ר 

דחה את העמדתו של הב"י, שהרי גזירה זו לא הוזכרה  ב"חאולם היתחייב גזרינן שמא יעמוד. 

מסקנתו היא שגי' זו מוטעת בשום מקום, וכן אם דעת הטור לפטור היה לו לכתוב כך בהדיא, לכן 

 ט"זה ולהלכה מותר לכתחילה להוציא מרה"י ולעבור ברגליו דרך רה"ר ולהניחה במקום פטור.

כתב שדברי הב"ח תמוהים, שודאי גזירה זו היא בכלל מ"ש רש"י לעיל שמזלזל באיסורי  )סק"ב(

ודאי שאין היתר שבת. ולדעתו גם אם נאמר שמהלך לאו כעומד דמי, היינו לעניין חיוב, אבל 

פסק שאין להוציא מרה"י למקום פטור דרך רה"ר אף אם  )סק"ה( מ"בגם ה לנהוג כך לכתחילה.

 יזהר שלא יעמוד ברה"ר, דגזרינן שמא יוציא מרה"י לרה"ר.

 (ו. -ה: )בשבת  עוד למדנו

 בן ומודה: יוחנן רבי .. אמר.פוטר עזאי ובן, חייב - סטיו דרך לפלטיא מחנות המוציא: רבנן "תנו

 בזורק" עזאי

ות שדינם טבאצישכשהוציא מהחנות שהיא רה"י לפלטיא שהיא רה"ר דרך סטיו שהם א רש"יופ

כרמלית, הרי הוא חייב כיון שלא עמד לפוש בכרמלית, וההנחה הייתה בפלטיא, ונמצא א"כ 

 ר.שוב שעמד בכרמלית ופטוחשהוציא מרה"י לרה"ר. ובן עזאי סובר שמהלך כעומד דמי, ולכן 

 עמשמ יוחנן דרבי להא שהביא (שם) ף"ריה דמדברי (עזאי ובן ה"ד. ב) ן"רוה (ז סימן) ש"ראה וכתבו

 ם"רמבה וכ"פ קמא. כתנא דהלכה והעלו דבריו ודחו עליו והקשו עזאי, כבן דהלכה ליה דסבירא

 חידהי מרשות המוציא זה ולפי .יונה ר"ה דעת שכן ש"ראה וכתב דמי. כעומד לאו דמהלך )יד, טו(

שגם הרי"ף סובר  דאפשר נראה שלו ב"יוכתב ה. חייב פטור מקום דרך אפילו הרבים לרשות

ולא  ת"ק שגם במוציא חייב דברי על ללמד אלא יוחנן דברי רבי הביא ולא עזאי, כבן הלכה דאין

 רק בזורק.

 ומהם, הרבים ולרשות היחיד לרשות ממנו ולהכניס להוציא מותר, פטור מקום אבל :שו"עכתב ה

 םמקו דרך הרבים לרשות, וזורק מושיט או מכניס או, ומוציא היחיד ברשות העומד אבל. לתוכו

 ביםהר ברשות שעומד מי מיד חפץ ויקח פטור מקום על אדם יעמוד לא וכן. חייב, איפכא או פטור

 .איפכא או, היחיד ברשות שעומד למי ויתננו

שדווקא שלא עמד במקום פטור, אבל עמד מעט שם ואח"כ חזר והוציא לרשות  )סק"ה( מ"בכתב ה

האחר, פטור, כיון שעשה הנחה במקום פטור, ומ"מ יש בזה איסור דרבנן. ואם עמד כדי שלא 
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שפטור. ובשם י"א כתב שם, שרק אם יושב  )רסו, ס"ק יח(יחשב כמוציא מרה"י לרה"ר, כתב לעיל 

 נחשב כמפסיק באמצע ההליכה.

 

 

 מקום פטור בין רשויות דרבנן 

 (פז: - פז.)שנינו בעירובין 

, גופה המים באמת אילימא? עסקינן החלונות... במאי בין העוברת המים אמת: אידך "תניא

 אמרה כתנאי לימא - מארבעה פחותה כרמלית אין: יוחנן רבי אמר דימי רב אתא דכי הא ואלא

 בו שאין מקום: יוחנן רבי אמר דימי רב אתא כי והא - ולהחליף, באגפיה אלא - לשמעתיה

 שלא ובלבד, עליו לכתף הרבים רשות ולבני היחיד רשות לבני מותר - ארבעה על ארבעה

 ניפקי לה דעביד כגון: אמר .. רבינא.דרבנן רשויות הכא ,דאורייתא רשויות התם -! יחליפו

 אפומה"

בד שכוונת הגמ' 'ובל )כד:( רי"ףכתב בשם ה )פ"ח סימן ח(רא"ש נחלקו הראשונים בפירוש הגמ': ה

 ותלכ כגון דרבנן ברשויות אבל רה"ר,ה"י ור כגון ,דאורייתא ברשויות שלא יחליפו' הוא דווקא

 דהמגי הרב וכתב .הלכה וכן ולהחליף לכתף מותר ארבעה רחב ואינו' י גבוה חצירות שתי שבין

 אלא פטור מקום דרך להחליף אסרו שלא ם"רמבה שדעת' וכו הספינה מן ימלא לא גבי )טו, כ(

  המורים. גדולי הורו וכן דוקא, דאורייתא ברשויות

תב שאנו סומכים על העמדתו של רבינא, ואין צורך לשינויי דחיקי, וכ כתב .(כט) ה"רזה, מנגד

 ולדבריהם אין חילוק בין רשויות דאו' לדרבנן .ד"ראבה וכ"ד ה"הרז דברי נראיןש רא"שה

 ריהםדב של ברשויות שאפילו הסכים (ז - ו' סי ג"ש ק"עבה) א"רשבה . גםובשניהם ההחלפה אסורה

  .טורה וכ"ד .להחליף אסור

 ב"שע סימן ל"ע) מתירים ויש אוסרים יש, דרבנן ברשויות פטור מקום דרך ולהחליף :שו"עכתב ה

 . '(ו סעיף

 הלוי שבט ת"שווב .מכריע ואינומסתפק מה הדין בשני בנ"א  סק"ה(' מ סימן )עירובין איש חזוןה

, חצירות' ב בין בכותל דמיירי נשאל מה ההכרעה בזה. שמהסוגיא בעירובין (ב אות נט סימן )ח"א

את  יורידו השנית חצר אנשיש משמע כ"ואח ,הכותל על משמע שבני חצר אחת מעלים את החפץ

 ב("שע )סימן גר"זוכ"כ ה .דרבנן ברשויות גם להחליף להם אסור כ"ואעפי החפץ לחצר השניה.

 הוצאה בבית ששבתו לפירות נעשה שניהם י"דע ,אסור שניהם י"ע להחליף דאפילו מפורשב
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, וכן הכריע השבה"ל כלום מועיל זה אין פטור במקום בינתיים שהונח י"ואעפ ,אחרת לחצר

 להלכה.

 

 

 סעיף ב':

 העברת ארבע אמות בכרמלית 

עביר ארבע השהמעביר ארבע אמות ברה"ר חייב מן התורה, וחכמים אסרו ל (ו.)למדנו בשבת 

 אמות גם בכרמלית גזירה אטו רה"ר.

 וךת לזו מזו לטלטל מותר נינהו כרמלית גווני תרי ובקעה יםש גב על דאף (ריט' סי) מרדכיה כתב

 .אמות ארבע

' ד להעביר אסרו וחכמים; הרבים ברשות אמות' ד במעביר אלא חייב אין התורה מן: שו"עכתב ה

 .אמות' ד תוך לזו מזו לטלטל ומותר נינהו כרמלית גווני תרי, ובקעה וים. בכרמלית אמות

 סעיף ג':

 טלטול בקרפף יותר מבית סאתים 

 (סז:)ועירובין  (ז.)שנינו בשבת 

 מאי. חייב לתוכו הזורק, כוריים ואפילו כור ואפילו, לדירה הוקף שלא סאתים מבית יותר "קרפף

 עשרה גבוה, שבים סלע: חיננא בר הונא רב דיורין. מתיב שמחוסרת אלא, היא מחיצה - טעמא

 עד. מטלטלין - מכאן פחות. לתוכו הים מן ולא, לים תוכו מן לא מטלטלין אין - ארבעה ורוחב

 ורוחב עשרה גבוה, שבים סלע: קאמר והכי, ארישא לאו אלא ...?אהייא סאתים בית עד - כמה

 יתר הא. סאתים בית עד - כמה ועד. לתוכו הים מן ולא לים מתוכו לא מטלטלין אין - ארבעה

 לטלטולי רבנן שרו - בכוליה לטלטולי דאסור סאתים מבית יתר.. .מטלטלין - סאתים מבית

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

 "שכיח לא - לתוכו הים ומן לים מתוכו, שכיח - תוכו? שנא ומאי. בכוליה

או שביותר מבית סאתים אם נאסור לטלטל מתוכו לים תוך ארבע אמות יבו (אמרו והם ה"ד) י"רשופ

זה.  לומר שרה"י גמורה היא ומטלטלין בכולה, וכל האיסור בה היה מדרבנן ולכן ביטלו זה מפני

 רדבשא ע"גוא ,שכיח דלא במילתא רבנן גזרו ולאומתוכו לים לא גזרו רבנן משום שאינו שכיח 

 .שכיחן נהוה ,רבנן גזור לכרמלית ה"יר
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 לדירה הוקפה שלא סאתים מבית יתירה בגינהשמכאן התיר  ר"תבשם  (ומאי ה"ד) התוספות כתבו

 והתיר ,לפניה עוברת ופלטיא סרטיא כגון גמורה ר"רה היתה ולא הואיל ,לחוץ מתוכה לטלטל

 .לחוץ מתוכה ליטול או הגינה בתוך ונותן בחוץ שעומד פי על אף הגינה בתוך המפתח להטמין

  .(ב אות)פט"ז  הגה"מ, ומרדכיה, (י מןסי) ש"ראהוכ"כ 

 סאתיים מבית יותר קרפף אם אבל לים אלא התירו שלא משמע ם"רמבה שמדבריהמ"מ  וכתב

 ואם משום ,כן סובר ם"שהרמב דייק מהיכן יודע שאינו ב"י. וכתב הלא שביבשה לכרמלית סמוך

  .שביבשה לכרמלית "הדה ואפשר ,נקט וגמרא דברייתא לישנא ,שבים סלע אלא הזכיר שלא

 ארבע תוך אלא בו לטלטל חכמים אסרו לדירה הוקף שלא סאתים מבית יותר קרפף: שו"עכתב ה

 . לפניו העוברת בקעה כגון אחר לכרמלית ממנו להוציא ומותר, אמות

ע"פ דברי הראשונים שהבאנו לעיל, שמהתורה הקרפף הוא רה"י גמור  )סק"א( מגן אברהםכתב ה

 י"רה שהוא יאמרו זה ורנאס שאם ,לכרמלית שהתירו לטלטל ממנו )סק"ג( ט"זוהוסיף ה לכל דבר,

 "ר,לרה זה דומה כי "רברה לטלטל אנשים שאר יבואו זה ומתוך בכולו בתוכו לטלטל ויבואו גמור

 אסרוהו, לא מ"מ תלכרמלי י"מרה שמטלטל במה דרבנן איסור העוש הוא כ"ג שעכשיו פי על ואף

 רבנן.משום שאינו שכיח ולא גזרו 

דה"ה שמותר להוציא ממקום שיש ג'  )שבת ט. ד"ה אע"ג( התוספותמבאר  )ד"ה ומותר( באור הלכהה

ת, מחיצות לכרמלית, ואע"ג שמהתורה הוא רה"י גמור. וטעמו שהרי עכ"פ מדרבנן עשאוהו כרמלי

 וכמו לעניין קרפף.

 רולהחזי ולנעול לפתוח גינה שלפני מכרמלית מפתח ליקח מותר ולכן: הוסיף ע"פ התוס' רמ"אה

 הורחב עשרה גבוה שהיא כגון, היחיד רשות שהיא אסקופה ביניהם יהא שלא ובלבד .אליו המפתח

 דאז, ארבע רחבה עליה ומשקוף ארבע רחבים שהם הצדדין מן מחיצות שני לה שיש או, ארבעה

 . עשרה גבוה שאינה פי על אף היחיד רשות הוי

הקשה על הרמ"א, הרי בס"ס שס"א פסק דבעינן שהמחיצות יהיו דבוקות זו  )סק"ג( מגן אברהםה

בזו ולא אמרינן פי תקרה יורד וסותם, ואין לומר שהפתח נחשב למחיצה שלישית, דא"כ במחיצה 

סגי ושתי המחיצות האחרות יהיו ע"י פי תקרה יורד וסותם, ותירץ דאפשר שדברי הרמ"א  אחת

שתירץ דהכא כיון  אליה רבההביא את דברי ה )ד"ה שתי(אור הלכה הב היו להחמיר לכתחילה.שם 

 גר"אשאינו מפולש לרה"ר שהרי מצד אחד יש את דלת הגינה, די אף בשתי מחיצות זו כנגד זו. וה

בביאורו כתב שבאמת די במחיצה אחת מן הצד, שהרי הדלת ג"כ נחשבת למחיצה, ונמצא דהוי 
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דבוקות. גם התוספת שבת כתב שהרמ"א נקט רק אורחא דמילתא, אבל לדינא כשתי מחיצות 

 נעשה רה"י אף במחיצה אחת.

 מקום רחב מאוד, ודין מחיצות ניכרות 

ין כתב שמבואר מהסוגיא בעירובין שאפילו הוא רחב כור או כוריים עדי )ד"ה קרפף( אור הלכהבה

"י, שאפילו באלף כורים חשוב עדיין לרה דלמא()כב: ד"ה  'תוסדינו כרה"י גמור לכל דבר. ודעת ה

 ומה שבבל אינו חשובה לרה"י אפילו שמוקפת ע"י פרת ודיגלת, הוא משום שהמחיצות לא נעשו

הם  ע"י בני אדם, ואין בכוחם לבטל את הילוך בנ"א העוברים שם. ולפ"ז דברי הגמ' לגבי קרפף

ם הרמב"ן כתב שבבל אינה רה"י בש ריטב"אה אמנםדווקא כאשר נעשו המחיצות ע"י בנ"א. 

רחוקות כ"כ אין סברא לומר שיחשב כמוקף מחיצות. ולפ"ז דברי הגמ' לגבי  מחיצותבמשום ש

' שמודה לתוס רמב"ןפילו כוריים' הם בדווקא ולא יותר מזה. אמנם הביה"ל כתב בשם האקרפף '

ו ע"י בנ"א שמהתורה מחיצה אפילו רחבה הרבה חשובה למחיצה, ורק אם המחיצות לא נעש

 הצריך הרמב"ן שיהיו ניכרות, ואפילו לא עוברים שם רבים.

 טלטול מאיסקופה לרה"י וההיפך 

 המפתח ליקח מותר עמו מפתח מביא דכשתינוק .(ט) מהגמרא דמשמע (רכב' סי )שבת מרדכיה כתב

 אבל הרבים, כרשות והוי הרבים ברשות אמות ארבע בולט המשקוף דאין כיון הפתח ולפתוח

 הפתח מן שיש מה שהרי עצמו הפתח שיפתח טרם המפתח להסיר צריך המנעול שנפתח לאחר

 . הוא גמור היחיד רשות ולפנים

 נעול כשהוא ולפנים הפתח מן שיש מה שלנו דאסקופות (רמז תנ דשבת )פ"ק מרדכי הגהותב כתב

 חוץ שיש ומה שלפנים, מה כל מתיר עליונה שבתקרה משקוף אותו דהא גמורה היחיד רשות

 ארבעה רחב קירוי לנו שאין בקירוי השתא לדקדק דליכא לפנים, מעליו להכניס אסור לפתח

 ארבעה התקרה דשמא לחוץ, מעליו להוציא אסור ואף תורה. דברי על לעבור יכול שמא והמדקדק

  לחוץ. מדאורייתא להוציא ואסור

 ביתו ולנעול כרמלית או ה"בר לעמוד יכול אדם שאין :(לד לא, סימן) כלבוה כתב הב"י בשם

 להכניס אסור משהו שאפילו לפי הצדדין מן או למעלה או הדלת תחת לפנים המפתח ולהכניס

 לרשות. מרשות ולהוציא

 התקרה יהיה לא שמא דחיישינן, איפכא או י"לרה מאסקופה להכניס אסור מיהו: רמ"אכתב ה

 אם ואפילו; )הגהות מרדכי שבת רמז תנ( שלפניה הדין לה יש שלש גבוה האסקופה אין אם ואז, ארבע
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 שנתבאר כמו, וניעור מינו את מין מצא אמרינן כרמלית הם שלנו רשויות שכל מאחר, שלש גבוה

 וכן. שלפניה כרשות דינה, הצדדים מן מחיצות לה ואין הרבה רחבה התקרה אם וכן. ה"שמ סימן

 .(שם מרדכי הגהות) שלפניהם כרשות דינם, הבתים לפני הבולטין שלנו בגגין

 הטלטול שאסור מקומות באותןש )סק"ו( ט"זכתב ה שהבאנו למעלהדברי הראשונים  בעקבות

 מביא גויוה הפתח לפני חדר שום ואין הרחוב לצד הוא נ"בהכ ופתח ,עירוב שם שאין מחמת

 הפתח שעל משקוףה תחת גויה עם השיהי עד מידו המפתח השמש יקח שלא ליזהר יש ,המפתח

 המפתחלכן יקח  ,י"רה לתוך כ"בה שלפני מכרמלית ומטלטל י"רה והוי' ד בתקרה שם יש דשמא

 ,הפתח יפתח כ"ואח המפתח שיסיר עד הפתח יפתח ולא המנעול יפתח כ"ואח המשקוף תחת ממנו

 כ"ע ,י"לרה כרמלית מן מכניס והוא כרמלית הוא ששם נמצא' ד לפתח שחוץ בתקרה אין דשמא

 פתוח שפתחו ובית .מצידו או בתחתיתו בפתח יטמינהו או גויל ויתנהו המפתח תחלה יסיר

 ,לא ותו שם שוקף שהפתח שיעור עד רק ולחוץ הבית מן יטלטל שלא ליזהר צריך לכרמלית

  .לכרמלית י"מרה ומטלטל כרמלית והוה' ד החיצון בחלק אין דשמא

 דיני גגין שלפני הבית 

שהגגין הבולטים לפני הבתים דינם כרשות שלפניהם. כל רמ"א דלפי דברי ה )סק"ז( ט"זכתב ה

הבתים שיש לפניהם גג בולט לצד הרחוב ובנוי תחתיו בנסרים, אין לטלטל מהבית למקום זה 

 ("גק)ס מגן אברהם. המשום שחשוב כרה"ר. וכתב שכן מבואר מתשובת שבולי הלקט שהביא הב"י

 ויהיה הבתים לצד קנים גם כנגדם מכוון יעמיד ,הרחוב לצד עמודים הגג לבליטת יש שאםכתב 

 רבים בתים של הם ואם .צדדים' הג מכל הפתח צורת שיש ונמצא ,הפתח צורת דין שעליהם גגל

 בסוף שעומדים בתים בשני זה תיקון יעשה אלא ובית בית לכל לעשות צ"א זה אצל זה שעומדים

 כתב שכל האחרונים חולקים בזה על המג"א, )ד"ה הבולטין( באור הלכהה .מזה ומקצה מזה מקצה

 ולשיטתם די אם יניח קנה אחד נוסף לשני העמודים, כך שיש שתי מחיצות ע"י צוה"פ, מחיצה

 נוספת של קיר הבית, ועוד מחיצה ע"י פי תקרה יורד וסותם. 

 מן מחיצות יש אפילו משופעים שהם שלנו דבגגין גר"אהביא בשם ה )ד"ה גגין( באור הלכהה

 פי א"דא ,'ד רחבות המחיצות אם ואפילו לפנים משם להכניס מותר שיהא מהני לא כ"ג הצדדים

  .כרמלית דהוי מחיצות שלש אלא כאן אין כ"וא ,שמשופע כיון וסותם יורד תקרה
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 תמצית הסימן

מהתורה אין חייב אלא במוציא מרה"ר לרה"י  –: שבת ו. ושו"ע החיוב בהוצאה': סעיף א

לא יטול משום  –: שבת ו. ח. רש"י הוצאה דרך מקו"פוההיפך, וחכמים גזרו גם מהם לכרמלית. 

 –לא יעביר מרשות לרשות דרך מקו"פ. ב"י  –שמזלזל לגרום להוצאה מרה"י לרה"ר, טוש"ע 

יש  –שאין מקור לאיסור. ט"ז מותר לכתחילה,  –אין להוציא מרה"י למקו"פ דרך רה"ר. ב"ח 

: עירובין פז. אמת המים מקו"פ בין רשויות דרבנןבזה זלזול ולכן אין להתיר לכתחילה. 

יש  –ההחלפה תמיד אסורה. שו"ע  –ברשויות דרבנן מותר להחליף. רז"ה  –העוברת וכו'. רי"ף 

 אוסרים ויש מתירים.

 אסרו להעביר ד' אמות בכרמלית.חכמים  –: שבת ו. שו"ע העברת ד"א בכרמלית: סעיף ב'

קרפף יותר מבית  -ושו"ע : שבת ז. ועירובין סז: טלטול בקרפף יותר מבית סאתים: סעיף ג'

סאתים אין מטלטלים בו שלא יבואו להתיר טלטול ברה"ר, אך מותר להוציא ממנו לכרמלית, 

לטלטל ממנו התירו  –מהתורה הקרפף רה"י לכל דבר. ט"ז  –שלא יחשבו שהוא רה"י. מג"א 

מקום לכרמלית, שאם לא היו באים לטלטל בו בכולו, ושאר אנשים יטלטלו מפני זה ברה"ר. 

ות לא נעשו : בבל אינה רה"י, לדעת התוספות משום שהמחיצרחב מאוד ודין מחיצות הניכרות

: טלטול מאיסקופה לרה"י וההיפךמפני שהם רחוקות מאוד זמ"ז.  ע"י אדם, ולדעת הריטב"א

יקח המפתח מהגוי  –אין לפתוח את הדלת כשיש בה מפתח, משום שמכניס מכרמלית לרה"י. ט"ז 

גגין שמביאו לבית הכנסת תחת המשקוף שמא אין בתקרה ד' ונמצא מכניס מכרמלית לרה"י. 

לדעת הרמ"א אין לטלטל מהגג שלפני הבית לתוך הבית, משום שהוא  –: ט"ז שלפני הבית

אם יש עמודים לצד הרחוב, יעמיד קנים לצד הבית ויהיה עליהם  –מג"א ול מרה"ר לרה"י. טטל

כל האחרונים חולקים בזה על המג"א, שדי להניח קנה  –צורת הפתח, ונמצא שהם רה"י. ביה"ל 

 אם הגג משופע אין אומרים 'פי תקרה יורד וסותם'. –אחד נוסף לשני העמודים. גר"א 
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 ההוצאות החייבות מהתורה - סימן שמ"ז
 ובו סעיף אחד

 החיוב בהוצאה מהתורה 

 (ב.)שנינו בשבת 

 ובעל בחוץ עומד העני: כיצד, בחוץ ארבע שהן ושתים בפנים ארבע שהן שתים השבת "יציאות

 - והוציא מתוכה שנטל או, הבית בעל של ידו לתוך ונתן לפנים ידו את העני פשט, בפנים הבית

 שנטל או, עני של ידו לתוך ונתן לחוץ ידו את הבית בעל פשט. פטור הבית ובעל חייב העני

, מתוכה הבית בעל ונטל לפנים ידו את העני פשט. פטור והעני חייב הבית בעל - והכניס מתוכה

 או, מתוכה העני ונטל לחוץ ידו את הבית בעל פשט. פטורין שניהם - והוציא לתוכה שנתן או

 פטורין" שניהם - והכניס לתוכה שנתן

 -למדה את מקור הפטור לעשיית חצי מלאכה מהכתוב 'מעם הארץ בעשותה'  (ג.)הגמ' בשבת 

 .פטורין - אותה ועשו שנים, חייב - אותה ועשה יחיד, מקצתה את העושה ולא כולה את העושה

 וכתב רש"י שמ"מ מדרבנן אסור שמא יבוא כל אחד ואחד לעשות מלאכה שלימה.

לפני עיור לא תתן מכשול, שמכשיל את חברו הקשו, הרי הוא עובר על  (בבא ה"ד. ג) תוספותה

דובר סור שבת. ואפילו אם מהעומד בחוץ ופושט ידו לפנים, וגורם לו להוציא חפץ ולעבור על אי

 גוי, הרי יש איסור דרבנן שנראה כנותן ע"מ להוציא! ותרצו שמדובר בגוי וגם החפץ של על גוי,

 אסר (א סימן) ש"ראה אךפץ אינו של בעה"ב. שאפילו מוציא ומכניס כל היום אין איסור כיון שהח

ל והסביר שבאמת ישנו איסור ש גוי. של החפץ אם מכיר אינו שהרואה הגוי של החפץ אם אפילו

 לפני עיור, אך כאן איירי רק לעניין איסורי שבת ולא שאר איסורים.

 או, הרבים ברשות והניחו היחיד מרשות חפץ כשעוקר אלא חייב אינו התורה מן: שו"עכתב ה

 פץוח לחוץ ידו שפשט או, בפנים העומד חבירו ונטלו, בידו וחפץ, לפנים ידו פשט אבל, איפכא

. בנןמדר כן לעשות אסור אבל פטורים שניהם, הניח וזה עקר שזה, בחוץ העומד חבירו ונטלו בידו

 נטלו לפנים ידו שפשט או, בפנים העומד חבירו יד לתוך והניחו בידו וחפץ לפנים ידו פשט ואם

 הוא, והניח עקר לבדו בחוץ שהעומד שנמצא, לחוץ והוציאו בפנים העומד חבירו יד מתוך חפץ

 נתמ על כנותנו שהוא מפני אסור, גוי הוא בחוץ העומד אם' ואפי, אסור אבל פטור וחבירו חייב

 עומדה חבירו מיד שנטל או ,בחוץ העומד חבירו ביד והניחו לחוץ ידו להוציא הדין והוא. להוציא

 .אסור אבל פטור בחוץ והעומד, והניח עקר שהוא חייב בפנים שהעומד, בפנים והכניס, בחוץ
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 באור הלכהוכ"כ ה. בארץ ההניח כאלו הוי' מג למטה ידו היתה אםש )סק"א( מגן אברהםכתב ה

 ולא רגרי גופו בתר ידו י"ברה שגופו דכיון א"וי .והמאור )יג, ו( ם"רמבה לדעת חייבש )ד"ה לחוץ(

 .בארץ החפץ הניח שלא ז"כ הנחה חשיבא

 שחברו פטור אבל אסור כיון שמכשיל את חברו וגורם לו להוציא חפץ. וכ"כ )סק"א( ט"זכתב ה

בר לא ע , והוסיף שאם היה מונח באופן שאפילו אם לא היה בידו היה יכול ליטלו,)סק"ד( מג"אה

 ד"ב נבילות אוכל קטןמסייע, שהרי אפילו משום  משום לפני עיור. אך מ"מ איכא איסור דרבנן

ון שכתב שלכאורה דברי המג"א אינם מדויקים, כי )אות ח( שער הציוןועיין ב. להפרישו מצווין

ע שמדברי הגמ' בברכות יט: לגבי הרואה את חברו לבוש כלאים שצריך לפשוט אפילו בשוק, משמ

עו שאינה תקנת חכמים בלבד. וא"כ ה"ה לנד"ד שחייב למחות בידו. וכתב שבכלאים מחוייב למונ

 יירימ והכא, התורה מן חיוב בזה לית מונעול בידו באין דווקא אם הוא ע"י פשיטה וכיוצ"ב, אבל

 קחלו שהוא היכא דרבנן איסוריש  הכי דאפילו ש"הרא לן משמע וקא, מליטול למנעו יכול דאינו

 .עברה עוברי ידי מסייע בכלל שהוא, מידו

 .חולקין ויש ,הוא פטור דמקום פטור' מי למעלה חבירו יד ואם )סק"ה( מגן אברהםעוד כתב ה

 שאין חייב אם ספק ז"ה וקבלו עצמו הוא רץ ואם פטורין וקבלו ממקומו חבירו ונעקר הזורק

 ה"לר ה"מר הזורק .)שבת ה. זרק חפץ וכו'( עקירה בשעת לנוח שהיה במקום שינוח עד גמורה ההנחה

 אמות' וב זה ה"בר אמות' ב החפץ הלך ואם פטור באמצע ה"ור י"לרה י"מרה או באמצע י"ורה

' בב חייב' מי למעלה לואפי' א בדיוטי ה"ר דרך י"לרה י"מרה טהמושי .צו.(שבת ) חייב זה ה"בר

 או פירות נטל ואם, הן אחד כגוף שהמים חייב גומא מעל מים ונטל לפנים ידו פשט .פטור דיוטות

 .11הארץ על נחו שלא' ד מקום גבי מעל עוקר לא שהרי פטור המים גבי מעל שמן

 ממש, קרקע ג"מע החפץ שעקירה אינה דווקא כשעוקר )סק"ב( מ"בכתב ה מה חשוב לעקירה?

 והניחו לחוץ ידו ופשט משם ונטלו ש"מע בהן שלבוש בבגדיו מונח החפץ היה אם אפילו אלא

 לבוש שהוא דבגדים קרקע, ג"ע כמונח חשוב בכיסו מתחלה מונח שהיה דמה חייב. כ"ג ברה"ר

 ש"מע י"ברה בידו מונח החפץ כשהיה וכן דמיא. חפץ כהנחת הגוף והנחת גופו לגבי בטלין בהן

 ודיד קרקע ג"ע כמונח חשיב בידו מתחלה מונח שהיה דמה חייב כ"ג שם והניחו לחוץ ידו ופשט

 הוא. אחד דבר וגופו

                                                           
שמים אינם נחשבים למקום ד' טפחים, ולכן חשיב כעקירה  )סק"ד(בטעם הדבר שאינם חשובים למונחים, כתב המג"א  11

 שכיון שהמים נעים ונדים אין החפץ נחשב כמונח. מהאויר. ומהראשונים על הגמ' עולה
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 12ריבוי בשיעורין במלאכת הוצאה 

כתב לגבי המנהג שנהגו במצרים לחלק עלוני שבת להמון העם שבא  )ח, לד( אומר יביעבשו"ת 

לבית הכנסת, אך הגרע"י העירם שמכשילים את הרבים באיסור הוצאה. וענו לו דכיון שבכל 

מקרה הם מטלטלים את חפציהם האישיים, אין בזה איסור חדש אלא ריבוי במלאכת ההוצאה 

 ריבוי בשיעורין מדאורייתא.ור גמור של שכבר עושים. ומסקנתו שיש בזה איס

יר דן בדיני הוצאה מרה"י להוציא או להעב (אות ב )לבעל החפץ חיים זצ"ל, פרק לא מחנה ישראלבספר 

דבכה"ג שהוא מרבה במעשה בבת אחת ועל  לגבי חיילים בצבא, וכתב שם בהגה גם חפצי עצמו

ס' דאורייתא ולדעת הרשב"א והתומקצתו הוא אנוס ומקצתו הוא ברצון, דלדעת הר"ן הוא איסור 

לפני  )בדומה לבישול שמרבה בחתיכותילת המלאכה כיון שהריבוי נעשה לפני תח הוא איסור דרבנן לבד

, בזה"ז דאין לנו רה"ר דאורייתא מצדד שיהא מותר במקום פסידא, אך נסתפק על הדלקת האש(

היד שהוא נושא החפצים החפצים אשר הוא מוסיף מרצונו אי צריך דוקא לישא אותם באותה 

שמוכרח להעבירם ע"פ הממשלה, דאל"ה אפשר שגם הרשב"א מודה דעושה בזה איסור 

 ולכאורה יש דאורייתא דהוא ענין בפני עצמו, או דילמא כיון דאיש אחד הוא אין לחלק בזה.

ב דאם סך אצבעותיו נשא וקרח ה' קרחות בבת אחת דחיי כ:לפשוט ספק זה מהא דאמרינן במכות 

' מלקיות משום דהו"ל התראה על כל חדא וחדא, אלמא אף שעושה זה בחמש אצבעותיו ביד ה

אחת אפ"ה חייב על כל אחת משום דכל אבר פעל פעולת קרחה בפני עצמה, וכש"כ בזה שעשה 

 בכל יד מלאכת הוצאה בפני עצמה וכו'. 

 

                                                           
 עיין בסיכומנו להלכות שבת, בסוף הספר בקונטרס 'מרבה בשיעורין' מ"ש באריכות בסוגיא הנ"ל. 12
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 תמצית הסימן

היכשל באיסור שבת, ולכן תירץ יש איסור של לפני עיור כשנותן לחברו ל –שבת ב. תוספות 

שמדובר בגוי, ובשביל שלא יראה כאיסור דרבנן העמיד שגם החפץ של גוי, ולכן חשיב כנותן לו 

איסור תורה רק  –גם אם החפץ של גוי אסור, שהרואה אינו מבחין בזה. שו"ע  –חפצו. רא"ש 

חת בארץ. וי"א דידו אם ידו מונחת למטה מג' חשיב כמונ –כשמוציא מרשות לרשות ממש. מג"א 

עוד כתב המג"א שאם היה יכול ליטלו ללא  בתר גופו, ולא חשיב הנחה כ"ז שלא הניח בארץ.

עזרתו אין איסור לפני עיור אך אסור משום מסייע. אם יד חברו למעלה מעשרה יש אוסרים ויש 

 שנוטל חפץ מבגדיו.חולקים. עקירה היא גם 
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 דין המושיט מרשות לרשות - סימן שמ"ח
 ובו סעיף אחד

 הוציא כלי מלא פירות 

 (ג:)שנינו בשבת 

 להחזירה... מותר: אידך ותני, להחזירה אסור: חדא תני. לחוץ והוציאה פירות מלאה ידו היתה"

 - ידבמז, רבנן קנסוה לא - בשוגג. במזיד - כאן, בשוגג - כאן; קשיא ולא, תפשוט לא לעולם

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

 ולא, קנסו לא לעולם: אימא ואיבעית. מזיד אטו שוגג קנסו לא: סבר ומר, מזיד אטו שוגג קנסו

 מלאה ידו היתה: נחמן מרב רבא מיניה כדבעא. אחרת לחצר - כאן ,חצר לאותה - כאן: קשיא

 אמר -? מהו אחרת לחצר. מותר: ליה אמר? חצר לאותה להחזירה מהו, לחוץ והוציאה פירות

 - הכא, תומחשב איתעבידא לא - התם; דמילחא כורא עלה תיכול לכי -? שנא ומאי -. אסור: ליה

 מחשבתו" איתעבידא

 אחרת לחצר אבל גזרו לא הילכך זו מחצר לפנות שנתכוון. מחשבתו אתעבידא לא רש"יופ

 .הרבים לרשות להו שדי אחריתא זימנא דילמא וגזור מחשבתו נתקיימה

 בשם (כ"ה ג"פי שבת) מגידה והרב ,(בשוגג ה"ד: ג) תוספותה בשם (לא התם ה"ד ב"ע שם) ן"הר וכתב

 במזיד הוציאה שאם דמשמע דהא (כדבעא דאמרינן הא ה"ד. ד) א"רשבוה (ע"דכ ע"ואב ה"ד: ג) ן"רמבה

 לידי לבוא לו אפשר שאי יום מבעוד כשהוציאה דוקא היינו ,חצר לאותה אפילו להחזירה אסור

 להחזירה מותר משחשכה הוציאה אם אבל ,בשבת "רברה הפירות ישליך אם אפילו סקילה איסור

 .הסקיל איסור לידי ויבוא לארץ הפירות ישליך שמא תלויה ידו להיות יקנסוהו שאם חצר לאותה

קודם שיבוא  ומקור דבריהם מדאמר רב ביבי שם בגמ' שאם הדביק פת בתנור התירו לו לרדותה

ך כאע"פ שלא כתב בזה, למד  :(א) ף"ריה כ"דש וכתב ,(ג מןסי) ש"ראלידי איסור סקילה, וכ"ד ה

 להחזירו מותר במזיד אף י"מבעו הוציאה כתב שאם מאיריוב .מדבריו לגבי הדביק פת בתנור

 אף י"מבעו לשנק ראוי משחשכה, אף מקילה גם בשוגג הגמרא המסקנא ולפי אצלו, דהואיל

 במזיד.

 קדהדבי היאואינו דומה לה ,להחזירה אסור נמי משחשכה הוציאה דאפילו נראה י"רש מדברי אבל

 , משום שאפיית הפת בהכרח שתגמר ויתחייב, אבל כשאוחז בפירות יכול להשתדל שלאבתנור פת

 יפלו מידו. 

שלפ"ז י"ל  ב"יוכתב ה .י"רש כדעת שדעתו עליו כתב ן"והרסתם דבריו כרי"ף.  (כ, יג) ם"רמבה

 וכ"כ הרשב"א בדעת הרמב"ם.  שאסר בכל גוונא, דלא כמ"ש הטור שדעתו כרא"ש.
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 מעלהל דאילו' מי למטה הרבים לרשות ידו בהוציא היינו ,להחזירה דאסרינן דהא )שם( מגידכתב ה

 יםהרב לרשות במוציא אלא אלו דברים נאמרו דלא נמי נראהש ב"י. והוסיף ההוא פטור מקום' מי

 .רהלגז גזרה ליה הוה כן דאם גזרו לא לכרמלית במוציא אבל ,י"רש ולשון ם"הרמב לשון כדדייק

, עשרה בתוך הרבים לרשות פירות מלאה ידו והוציא היחיד ברשות עומד היה: שו"עכתב ה

 רהלהחזי אפילו אסור, במזיד ואם; אחר לחצר להושיטה ואסור חצר לאותו להחזירה מותר, בשוגג

 מותר משחשיכה הוציאה אם אבל, יום מבעוד הכשהוציא מילי דהני אומרים ויש. חצר לאותו

 לרשות כשהוציאה אמורים דברים במה. חטאת חיוב לידי ויבא מידו ישליכם שמא להחזירה

 .להחזירה מותר גוונא בכל לכרמלית הוציאה אם אבל, הרבים

לרש"י לעניין האיסור להוציא הביא מחלוקת בין הרמב"ם  (. הביאו המ"ב סק"ד)סק"א מגן אברהםה

 את ידו לחצר אחרת. לדעת הרמב"ם דווקא כשהייתה כוונתו הראשונה להוציא לחצר ההיא אסור

להכניסה לשם, כדי שלא תתקיים מחשבתו הראשונה שחשב בשעת שגגה. אבל ברש"י משמע 

 ישד ריתאאח זימנא אחרת, דחיישינן דלמא להוציאה לרה"ר אסור להושיטה לחצר שאפילו התכוון

 שלא גוזרים שיוציא את ידו פעם אחרת, שהרי אין כאן )סק"ה(לרה"ר. אבל בכרמלית כתב  להו

 רהחצ זה עם אחת בשורה היה לא החצר כשאותו ז"וכ איסור דאורייתא. ובמזיד אסור מטעם קנס.

 איסור בזה יש הלא החצרות בין גם נמשכת והרה"ר אחת בדיוטא היה אם אבל זה, כנגד זה אלא

 מעשרה. למעלה הם ואפילו לזו מזו להושיט דאורייתא

א שבכל מקרה לא יהיה חיוב חטאת, שהרי במזיד מיירי. אל פרי מגדיםהעיר בשם ה )סק"ח(המ"ב 

בשגגה.  להעושים חטאת חיוב בה שיש כוונתו לומר שמא ישכח וישליך ויבוא לידי מלאכה

, אלא שהוסיף שאם חיי אדםוכ"כ הראשונים,  הרבה דעת שכן א"כהי להקל מצדד אליה רבהוה

 הוא סמוך למוצ"ש קנסינן ליה.

שאפילו אם הוציא ידו מלאה פירות  )סק"א( מ"בלגבי הוצאה לכתחילה למעלה מעשרה, כתב ה

בל מתירים לכתחילה, א )ד"ה כאן( הביא שהתוספות )ד"ה בתוך( אור הלכהבבמזיד מותר להחזירה, וב

 ה אסור גזירה שמא יוציא למטה מעשרה. וכ"ד המאירי.הרשב"א דחה דבריהם, ומסיק דלכתחיל
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: שבת ג: היתה ידו מלאה פירות והוציאה לחוץ, מותר להחזירה לאותה הוציא כלי מלא פירות

אסור להחזירה דוקא כשהוציאה  –חצר ולא לחצר אחרת, כדי שלא תתקיים מחשבתו. תוספות 

אבל אם הוציאה משחשכה מותר להחזירה שלא יבוא  מבעו"י שא"א לבוא לידי איסור סקילה,

גם אם הוציא משחשכה אסור  –לידי איסור. ומקורו מרדיית פת קודם שיבוא לאיסור. רש"י 

סתם כרש"י, וי"א כתוס'.  –להחזירה, ושאני הדביק פת בתנור שבהכרח תגמר ויתחייב. שו"ע 

אסור להוציא לחצר אחרת  –מג"א הביא מחלוקת לגבי האיסור להוציא לחצר אחרת: רמב"ם 

גם לסתם חצר אסור להוציא, שיש חשש שפעם הבאה  –דוקא אם רצה להוציא לשם. רש"י 

מקלים כי"א בשו"ע. הוצאה לכתחילה  –רה"ר. אבל בכרמלית לא גוזרים. א"ר וחי"א ישליך ל

  לכתחילה אסור. –אפילו הוציא במזיד מותר להחזיר. ביה"ל  –מעלה מעשרה: מ"ב ל



 55 __________________________________________ ארבע אמות של אדם ברה"ר

 

  ארבע אמות ברשות הרביםדיני  - סימן שמ"ט
 סעיפים 'ובו ה

 סעיף א':

 ארבע אמות של אדם ברה"ר 

 (מח.)שנינו בעירובין 

: דתניאכ -? כתיבא היכא אמות ארבע והני. לא - טפי, אין - אמות ארבע: הכל דברי - "לטלטל

 בריד ורגליו ידיו לפשוט כדי ואמה, אמות שלש גופו -[ תחתיו וכמה. ]כתחתיו - תחתיו איש שבו

 ומניח, מרגלותיו מתחת חפץ שיטול כדי ואמה, אמות שלש גופו: אומר יהודה רבי. מאיר רבי

 משרשיא רב ליה אמר. מצומצמות אמות ארבע בינייהו איכא -? בינייהו מאי. מראשותיו תחת

 או ליה יהבינן דידיה באמה, שאמרו אמות ארבע: מיניה בעי פפא דרב לקמיה עיילת כי: לבריה

 תהא מה הבשן מלך עוג - ליה יהבינן קדש של אמות לך אמר אם? ליה יהבינן קדש של באמה

 שאמרו יש גבי לה קתני לא טעמא מאי: ליה אימא - ליה יהבינן דידיה באמה לך אמר ואם? עליו

 הוי לא האי כולא דייקינן אי: ליה אמר, פפא דרב לקמיה אתא כי? אדם שהוא מה לפי הכל

 דלא - שאמרו יש גבי קתני לא טעמא מאי לך קשיא ודקא, ליה יהבינן דידיה באמה לעולם. תנינן

 באבריו" ננס דאיכא משום, ליה פסיקא

 (יא 'סי) ש"ראוה .(יג) ף"ריה אבלכתב שלר' יהודה הוי אמות מצומצמות ולר"מ מרווחות.  רש"י

 ר"י.שהרי קי"ל כ טורת, וכ"כ המרווחו הוו יהודה ולרבי מצומצמות הוו מאיר דלרבי איפכא כתבו

 חוץ יטלטל שלא תחתיו איש שבו בתורה שנאמר שזה אמרו הקבלה ומפיכתב: " )יב, טו( רמב"םה

 לו יש בלבד בו ורגליו ידיו כשיפשוט אדם אורך כמדת שהוא זה במרובע אלא זה למרובע

 כתב שמ"מ יש ב"ימודדים באמות מצומצמות או מרווחות. ה ". אך לא הזכיר בדבריו אםלטלטל

לדקדק בדבריו שכתב כר"מ, ויתכן שהוא מפרש שכדי לפשוט ידיו ורגליו בעינן ארבע אמות 

 מצומצמות. 

 'אל ותו אמות ארבע הכל דברי לטלטל אבל להלך מחלוקתדהא דאמר רבה ' )שם( מגידכתב הרב ה

 ילמ להלך דוקא' ח על' ח דהיינו רוח לכל אמות ארבע לו דיש התם להו דסבירא דחכמים כלומר

שיש מפרשים שהכוונה היא לטלטל בבת  .לא ותו אמות ארבע - לטלטל אבל לתחום חוץ שיצא

זהו שאחת, שאסור לטלטל מתחילת ח' ולהניח בסוף ח', אבל ודאי שמותר לו לטלטל בכל הח' כיון 

 .(ו' סי ה"וש, ד' סי ג"ש ק"עבה) א"רשבהמקומו, ובלבד שלא יטלטל יותר מד' אמות בבת אחת. וכ"כ 

 לטלטל מותר אין אלא ף"ריוה ם"רמבה מדברי כן נראה איןש (ב"ימגיד )והובא בהעיר ה אולם

 . דוקא אמות ארבע תוך אלא
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 "רברה אמות ארבע בתוך לטלטל התירו שלא (ז"הי בהשגות) ד"ראבה שכתב (שם) מגידה הרב וכתב

 .שבכל גווני מותר, וכן עיקר א"רשבוה (שמעון' ר ה"ד: צז) תוספותהדעת  אך. הדחק במקום אלא

 באמה לו ומודדים. בהם לטלטל שיכול הרבים ברשות אמות ארבע לו יש אדם כל: שו"עכתב ה

 טפחים ששה מהן אחת שכל אדם כל של בינוניות אמות ארבע לו נותנים קטנה אמתו ואם, שלו

 .(ו"שצ' סי ל"וע)

 מ"בהביא את שיטת הרמב"ם. וביאר המחצה"ש שכך הבין בדעת מרן. ה )סק"א( מגן אברהםה

א שלעניין טלטול ד' אמות ברה"ר יש להחמיר דוק )סק"ה(הביא את דברי המג"א, והוסיף  )סק"א(

 במצומצמות.

 כתב דמה דמשערינן לאדם ארוך בזרוע שלו, זהו דווקא כשאינו מעביר בבת אחת, פרי מגדיםב

 אבל כשמעביר בבת אחת נחשב תמיד השיעור ד' אמות של אדם בנוני אפילו לאדם שהוא ארוך.

כתב שלדעתו צריך עיון בדבר, שהרי לפי הטעם שכתב ר"י כדי שיקח  )סק"ג( ר הציוןשעב אך

 חפץ מתחת מרגלותיו ומניח תחת ראשו, במסקנת הגמ' האומרת שגם באדם ארוך משערינן באמות

דידיה, א"כ מוכח שמותר לו לטלטל בבת אחת אע"פ שהוא הרבה יותר מד' אמות בנוניות. 

 ג"כ סובר כשעה"צ, אך לדעתו דווקא אם קבע את מקומו מותר לו יא( )או"ח סי' קיב ס"ק חזו"אה

לטלטל בכל הד' אמות לפי אמותיו, אבל אם הוא נמצא ברה"י ומעביר חפץ ברה"ר, בכה"ג 

 משערים בשל קודש.

א.  מצינו שני טעמים מדוע אין איסור לטלטל פחות מד' אמות מדין חצי שיעור אסור מן התורה:

 ות כן, ככתוב 'שבו איש תחתיו'שלעבפירוש כתב, שהתורה התירה  סימן טו() חוות יאירבשו"ת 

יו' ומפסוק זה למדים דין איסור העברת חפץ ד' אמות ברה"ר, הרי שמותר לטלטל עד שיעור 'תחת

מהתורה לא  אסורכתב, שבדין חצי שיעור ה )פתיחה להל' שבת( פרי מגדיםהוא ד' אמות. ב. הש

נאסרה אלא מלאכה גמורה שעשה חצי שיעור ממנה, אבל טלטול פחות מד' אמות אין עליו שם 

 מלאכה כלל.

 סעיף ב':

 כיצד משערים הד' אמות 

 ."ואלכסונן הן שמעביר עד חייב אינו - הרבים ברשות אמות ארבע המעביר" (נא.)שנינו בעירובין 

 '(ד' סי ג"ש ק"עבה א"רשביב, יח.  ם"רמב .ר"ת בשם יג סימן ש"רא כזה. ה"ד תוספות, רש"י)כתבו הראשונים 

 שד' אמות אלו משערים כה' אמות ושלושה חומשים.
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 זורק או מעביר הוא שאם ,העולם ברבוע דתלי פירש ם"רשבש ש"והרא התוספות עוד וכתבו

 לםהעו לאלכסון זרק או העביר ואם ,לחודייהו אמות בארבע חייב לדרום מצפון או למערב ממזרח

הטור ) ואלכסונן הן אמות ארבע שיעביר עד חייב אינו דרומית מערבית לקרן צפונית מזרחית מקרן

 . כתב דעה זו בשם רש"י(

כתב שמותר להעביר עד ד' אמות, מד' אמות ועד חמש אמות ושלושה חומשים  )יב, יח( רמב"םה

 פטור אבל אסור, יותר מכך חייב חטאת. אך נראה שדעת שאר הראשונים היא שמותר לכתחילה.

 ב"חשאינו יודע מדוע כתב הרמב"ם על שיעור האלכסון שפטור אבל אסור. ועיין ב טורוכתב ה

א בגמ' בפשטות 'הני ארבע אמות הן ואלכסונן', משמע שכתב שהרמב"ם סובר דמכך שלא הוב

ך שבמקום הצור ראב"דודעת ה שיש כאן ג' מידות וכפי שהובא ברמב"ם. וכתב שכן עיקר להלכה.

 מותר כל האלכסון, ושלא במקום הצורך אסור אפילו מעט.

 ויש. חומשים ושלשה אמות חמשה שהם שנמצא ואלכסונן הן, שאמרו אמות ארבע: שו"עכתב ה

 .אסור אבל פטור חומשים ושלשה חמשה עד אמות שמארבע שאומר מי

, שגם גר"אבשם ה )סק"ט(שהאחרונים הסכימו לשיטת הרמב"ם. עוד כתב  )סק"ז( מ"בכתב ה

הרמב"ם מודה במקרה שברר לו ד' אמות לטלטל בהם, ורוצה לטלטל באלכסונן של הד' אמות, 

 ' אמות וג' חומשים.מותר לטלטל כך לכתחילה אף שעולה לשיעור ה

 הכשהי דוקא חייב ואלכסונן הן' אמות ד "רברה חפץ העביר דאם ל"דקי דמה )שם(עוד כתב המ"ב 

 היה אם אבל ,זה לשיעור מחוץ החפץ שהניח דהיינו ,להנחתו החפץ עקירת מקום בין זה שיעור

 א"ד החפץ העביר לא דהרי ,פטור החפץ של מקצתו רק ואפילו זה שיעור בתוך החפץ הנחת מקום

 שכתב היה 'ביניהם'. )יב, יט( ם"רמבהמ מוכח כןו .בשלימות ואלכסונן הן

 סעיף ג':

 העברת חפץ מאדם לאדם ברה"ר 

 (צה:)שנינו בעירובין 

: לו אמרו. לתחום חוץ אפילו לחבירו וחבירו, לחבירו חבית אדם נותן: אומר יהודה "משנה: רבי

 ומים, עסקינן דהפקר בחבית הכא: אמר אשי גמרא: ]צז:[ רב .בעליה מרגלי יותר זו תהלך לא

 ומאי. שביתה קונין הפקר חפצי: דאמר, היא נורי בן יוחנן רבי - לו אמרו ומאן. עסקינן דהפקר

 בעלים" להם שיש מכלים יותר אלו יהלכו לא - הבעלים מרגלי יותר זו תהלך לא
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 ידהמג הרב וכתב .יהודה כרבי לפסוק )יב, יז( ם"רמבה דעתנחלקו הראשונים כמי לפסוק להלכה, 

  .:(לא) ה"רזהו (בהשגות) ד"ראבה דעת שכן

 במוצא ואפילו מילתא דאוושא משום יהודה כרבי הלכה שאין כתב (שם' ה במלחמות) ן"רמבה אבל

 דנהי משום הוא ן"הרמבשטעם  ב"יכתב הו. הרשות לדבר שכן כל גוונא כהאי אסור תפילין

 לא ולחביר וחבירו לחבירו נותן שיהא לענין אבל ,יהודה כרבי הלכה לתחומין הפקר נכסי דלענין

 תאמיל דאוושא משום בתפילין אפילו כן הקלו שלא ליה דסבירא קמא כתנא אלא כוותיה לן קיימא

 .בגמרא כדאיתא

 כרבי הלכה שאין מדבריו ונראה פירש לא ף"הריכתב ש ה"רזה נחלקו המפרשים: רי"ףבדעת ה

 לאוקמתא ,מתותיאוק שלש דאיכא משום ף"הרי הביא שלא מהד )י, ב( רא"ש. וכתב עליו היהודה

 אינם הפקר דנכסי לעיל איפסיקא כבר אשי דרב ולאוקמתא כרבנן דהלכה פשיטא יוסף ורב דרבה

  .שביתה קונין

 ארבע בתוך שאצלו לחבירו וליתנו הרבים מרשות חפץ לעקור לאדם לו מותר: שו"עכתב ה

 שלא ובלבד, הרבים ברשות מילין כמה הולך שהחפץ פי על אף, שאצלו לחבירו וחבירו אמותיו

  .שאוסר מי ויש; שלו מתחום חוץ יוציאנו

כות בשם האחרונים שלא יתכוון שום אדם לזכות בהן בהגבהתן, דאי נתכון לז )ס"ק יא( מ"בכתב ה

 בהן הרי הוא רק כרגלי הזוכה.

 או "רברה א"לד חוץ טלטול לענין אלא מועיל אינוכתב דפשוט שכל ההיתר הזה  )סק"א( ט"זה

 בשבת קהילותשנוהגים בכמה  מה על תגר קרא כ"וע .לכרמלית י"מרה להוציא לא אבל ,בכרמלית

 הושטה י"ע הס"ת נושאיןו ,כרמלית פ"עכ שהיא הרחוב דרך והולכים נ"לבהכ ת"ס שנותנים

 לא לזה , שהרילרחוב הבית מן אותה שמוציאים במה איסור ועושים א"מד בפחות לחבירו מאחד

 וכשנושאין .בעבירה הבאה מצוה ל"וה ,הבית מן להוציאה אסור ודאי גוי י"וע ,הושטה מהני

 צריך נ"לביהכ כשיכניסוהו וכן ,הבית מן התינוק גוי שיוציא להתיר יש למול תינוק בשבת

אם שכתב  )סי' שלא ד"ה ועיין לעיל( הלכה אורבוב .היחיד לרשות מכרמלית מכניס דהוה גוי שיכניסו

ן לא פשע בזה שלא הכין סכין ואינו יכול למול בביתו, מותר להוציא את התינוק או את הסכי

 מותר להוציא ע"י גוי בכרמלית. א"רושלדעת ה אפילו לרה"ר דאו'.

'זה עוקר וזה מניח',  כתב שיש היתר להוציא מרשות לרשות ע"י )הובא בשעה"צ יד( אבן העוזרה

ירה לוקח מידיו, שהראשון עושה עקהיינו שהעומד בפנים מושיט את הספר לחוץ, והעומד בחוץ 

 חולק עליו ואוסר אף בכה"ג.  בית מאירב אבלבלבד. 
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 סעיף ד':

 מקצת אמותיו של זה בתוך של חברו 

 (מה.)שנינו בעירובין 

 ובלבד ,באמצע ואוכלין מביאין - זה של אמותיו בתוך זה של אמותיו מקצת, שנים היו "משנה:

 מותר הוא - ביניהן מובלע והאמצעי, שלשה היו. חבירו של לתוך שלו מתוך זה יוציא שלא

 זה" עם זה אסורין החיצונים ושנים, עמו מותרין והן, עמהן

, תאמו' ו ביניהם שיש כגון, זה של אמותיו בתוך זה של אמותיו מקצת, שנים היו: שו"עוכ"פ ה

 שלשה היו. חבירו של לתוך שלו מתוך אחד כל יוציא שלא ובלבד באמצע ואוכלין מביאין

 אחד כל עם מותר האמצעי, אמות שמנה החיצונים שנים שבין כגון, ביניהם מובלע והאמצעי

 .זה עם זה אסורים החיצונים ושנים, שלו בתוך מובלעים אמותיו שארבע במה מהחיצונים

 אמות. 3שהוא באמצען, צ"ל שיש ביניהם  )שצו, א(העיר, שלפי מ"ש הרמ"א  )סק"ה( מגן אברהםה

 ביאר שמדובר במקרה זה שנמצאים ברה"ר ולכל אדם יש ד' אמות, (. ושעה"צ אות טו)ס"ק יד מ"בה

 ואין מדובר על אנשים שיצאו חוץ לתחום ולכל אחד יש ד' אמות.

 סעיף ה':

 הולכת חפץ פחות פחות מד' אמות 

 ".טובא אפילו ובכרמלית, אמות מארבע פחות פחות מוליכו - הרבים ברשות "קוץ (מב.)שנינו בשבת 

', אמות מארבע פחות פחות מוליכולגבי ' שר שלוםבשם מר  (עה דף ב"ח"ו ני) ירוחם רבינו כתב

 מארבע פחות בכל הלך ולא שעמד ע"פא ישב לא שאם אמות מארבע פחות בכל לישב שצריך

 .מדרבנן מלקות חייב בשדה או בכרמלית ואפילו ,היא אחת הליכה שעומד ע"פשא ,חייב אמות

 סק"ט() תוספת שבתעפ"ד בגמ' שם שעכ"פ יש איסור דרבנן בהולכה כזו. ה .(כח לא' סי) כלבוב וכ"כ

כתב שאף שמועיל כשעומד לפוש, הכא כשעומד כדי לא לעבור על איסור לא נחשב עומד לפוש 

 ואה"נ אם יעמוד בכוונה לפוש גם לפוסקים הנ"ל יועיל. 

 רוגז אמות מארבע פחות פחות דלהוליך (תפז' סי) מרדכיוה (ואמאי ה"דעירובין לד. ) תוספותה וכתבו

 .השמשות בין נמי

 .בכרמלית ואפילו השמשות בין ואפילו אמות מד' פחות פחות חפץ להוליך אסור: שו"עכתב ה
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 כמו שמניח את החפץ על הארץ, הסביר שדווקא אם עמד לפוש בנתיים חשוב ("ו)סק גן אברהםמה

שער . ובבזה יש נמי וחיובא אחת בבת א"הד כל כמהלך הוי משאוי לתקן א"ד תוך עמד אם אבל

 לפוש עמד לא אם אפילו עמידה מקרי התורה מן "עדלכו ברורלו  נראהכתב ד )את יח( הציון

 חשוב אז דרק, משאו דרך לתקן עמד שלא כיון, לילך שמנעו סיבה איזה בשביל ורק בהדיא

 דהוא ופשוטשכשעומדת להשתין חשיבא עמידה, , בהמה לענין הגמ' בשבת קנג:מ וראיה, כמהלך

וד מהמשך הסוגיא שא"א לבהמה לפני שנכנסת לביתה שלא תעמ . וראיה יותר גדולהאדם גבי הדין

 מעט, הרי שחשיב עמידה אף אם אינה לפוש.

 א"ד שיוליך הדבר קרוב בזה לנק דאםשטעם החומרא אפילו בכרמלית היא,  )סק"א( ט"זכתב ה

  .בכרמלית שאסור ה"ה שבות משום "רברה שאסרו דבר דכל כתב א"גרה. ואחת בבת

 כ"כ החמירו לאש א"רוה ט"זכתב ה ובכרמלית השמשות בין דהיינו ,לטיבותא בתרתיוכשהוא 

 ןבי שבות התירו דלא ב"שמ בסימן לעיל המבואר לפיכתב ש )ס"ק יט( מ"בה אך. דרבנן יתר דהוי

 .זה בכגון אלא להקל אין נמי דהכא אפשר הדחק במקום או מצוה לצורך א"כ השמשות

 חמור א"מד פחות פחות של דשבות משמע התוספותכתב שמדברי  )ד"ה ואפילו בין( אור הלכהבה

 דמותר ותוספות י"ברש שם מוכח ,ה"לר מכרמלית דהוצאה .ה"לר מכרמלית הוצאה של משבות

 לפיו .השמשות בבין דאסור עתםוסי להתוספות ל"ס א"מד פחות ולענין ,עירוב לענין השמשות בין

' כוו נכרי עמו ואין בדרך לו שהחשיך מי כגון ה"בר אפילו א"מד פחות פחות דמתירין במקום זה

 דאינו ז"הט שם כתב ו"רס דבסימן וקשה ,רשות לאיזה מכרמלית הוצאה להתיר לנו דיש ש"כ

 .ע"וצ ,לכרמלית אפילו לרשות מרשות בהוצאה לא אבל א"מד פחות בטלטול רק מותר
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 תמצית הסימן

אמה כדי לפשוט ידיו ורגליו,  –עירובין מח. ר"מ : ארבע אמות של אדם ברה"ר: סעיף א'

לר"י אמות מצומצמות, ולר"מ  –רש"י  אמה כדי שיטול חפץ מתחת למרגלותיו. –ר"י 

מותר לטלטל בכל הח'  –ר"מ מצומצמות ור"י מרווחות. רשב"א  –מרווחות. רי"ף ורא"ש 

מתי התירו? ראב"ד דוקא בתוך ד"א מותר.  –אמות, אך לא יטלטל יותר מד"א בב"א. רמב"ם 

מודדים באמה שלו, או באמה בנונית של  –תמיד מותר. שו"ע  –במקום הדחק, תוספות  –

מותר לטלטל  –משערים בזרוע האדם, דוקא כשאינו מעביר בב"א. שעה"צ  –ו"ט. פמ"ג 

דוקא אם קבע מקומו מותר לטלטל  –בב"א אע"פ שהוא הרבה יותר מד"א בנוניות. חזו"א 

 אמותיו.בכל הד"א לפי 

 –: עירובין נא. חייב רק כשמעביר הן ואלכסונן. רשב"ם כיצד משערים הד' אמות: סעיף ב'

עד ד"א מותר, מד"א עד חמש ושלושה חומשים פטור אבל  –תלי בריבוע העולם. רמב"ם 

מותר הן  –במקום הצורך מותר כל האלכסון, ושלא לצורך אסור הכל. שו"ע  –אסור, ראב"ד 

 יומודה הרמב"ם כשבירר אמות –ואלכסונן, וי"א כרמב"ם. האחרונים כרמב"ם. גר"א 

 .מותר האלכסון

מותר להעביר אפילו חוץ  –: עירובין צה: ר"י חפץ מאדם לאדם ברה"ר העברת: סעיף ג'

מותר להעביר  –אין הלכה כר"י, דאוושא מילתא. שו"ע  –כר"י. רמב"ן  –לתחום. רמב"ם 

לא יתכוון אף אחד לזכות.  –מ"ב  .דם, ובלבד שלא יוציאנו מתחומו ויש מי שאוסרמאדם לא

 אוסר. –וזה מניח. מ"ב  רקתר להוציא מרשות לרשות ע"י זה עויש הי –אבן העוזר 

אוכלים באמצע אך לא  -: עירובין מה. ושו"ע מקצת אמותיו של זה בתוך של חברו: סעיף ד'

 ושה, האמצעי מותר עם השנים, והם אסורים זע"ז.יוציא לתוך של חברו. ואם היו של

צריך לשבת בכל פחות  –: שבת מב. רב שר שלום הולכת חפץ פחות פחות מד"א: סעיף ה'

אסור להוליך פחות  –כשעומד כדי לא להתחייב אינו נחשב עמידה. שו"ע  –מד"א. תו"ש 

חשוב  ,מהתורה בכל עמידה שהיא –פחות מד"א, אפילו בביה"ש ואפילו בכרמלית. שעה"צ 

אין להקל אלא  –לא החמירו. מ"ב  –כעומד לפוש. כשהוא בביה"ש ובכרמלית: ט"ז וא"ר 

שבות של פחות פחות מד"א חמור משבות של הוצאה  –למצוה או מקום דחק. ביה"ל 

 מכרמלית לרה"ר.
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 דיני הקפת דירה - נ"חסימן ש
 סעיפים ובו י"ד

 סעיף א':

  מוקף לדירהמקום שאינו 

יש להקדים בזה הקדמה קצרה: חכמים תקנו שמקום ששטחו גדול מבית סאתים, אף שהוא מוקף 

 מחיצות אין לו דין של רשות היחיד אא"כ הוא משמש לדירה והוקף במחיצות לשם שימוש זה.

 ויש בזה שני כללים: א. שהמקום כיון שדומה קצת לרה"ר ולכרמלית. לבושובטעם הדבר כתב ה

 לבית דירה, כגון שבית דירה יהיה פתוח לשם כמו החצרות והרחבות שלפני הבתים, שאזישמש 

 המחיצות נעשה לשם כך, משא"כ אם הוקף המקום תחילה ל המקום נטפל לבית דירה. ב. שהיקףכ

ירה במחיצות ורק לאחר מכן פתחו לשם דירה. ולכן תל או נקע הגדולים מבית סאה, אע"פ שבית ד

 ככרמלית. פתוח לשם חשובים

 (סז:)ובעירובין  (ז.)שנינו בשבת 

 הזורק כוריים אפילו כור אפילו לדירה הוקף שלא סאתיים מבית יותר קרפף יוחנן רבי "אמר

 חייב" לתוכו

בן  עוד מובאת במשנה בעירובין כג. מחלוקת בין ר' יהודה בן בבא לר' עקיבא, לדעת ר' יהודה

 מותר לטלטל בו, ולדעת ר'או שסמוכה לעיר בבא רק אם יש שומרה או בית דירה בבית סאתים 

, ובלבד שיהא בה שבעים אמה בה אחד מהדברים האלו אין עקיבא מותר לטלטל בה אפילו אם

ם דעת ר' יוסי אורך הקרפף יכול להיות גדול עד פי שנילעים אמה ושיריים. וושיריים על שב

ר מרוחבו, כפי שהיה בחצר המשכן. אבל יתר על כן אסור. ובגמ' איתא ששיעור סאתים הוא כחצ

ש ואם הוקף לדירה אפילו י המשכן שהייתה מאה אמה על חמישים אמה, ונפסקה הלכה כר' יוסי.

 בו מאה מילין מותר.

 אין אחת אמה רחבו על בארכו שנים מפי יותר הוא ואם (ד"ע עא ב"ניח"ד ) ירוחם רבינו וכתב

 אמה שם היה לא אם שנים מפי יותר חשוב אין כי ,מטלטלין מאמה בפחות אבל בתוכו מטלטלין

 .בגמרא משמע וכן יותר

 שאינם ובורגנים ופרדסים גנות כגון, לדירה הוקף שלא היקף כלפסק גמ' זו להלכה:  שו"עמרן ה

; מסאתים יותר הוא אם אמות' מד יותר בתוכה לטלטל חכמים אסרו ,בתוכן לשמור אלא עשוים

 בכולו לטלטל מותר, טפחים' וד אמה' ע על טפחים' וד אמה' ע שיעור שהוא, סאתים היא אם אבל
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 אמה ברחבו משנים יותר ארכו יהא שלא ובלבד, וקטין אריך או עגול שהוא בין מרובע שהוא בין

 . בכולו לטלטל מותר, מילין כמה בו יש' אפי, לדירה הוקף ואם; אחת

אמה  5000 -שהכלל בזה הוא, שכל שאין יותר מ )פיה"מ עירובין ב, ה. הובא במ"ב סק"ט( רמב"םכתב ה

 בתשבורת לית לן בה, בין שהמקום עגול או מרובע או שאר צורות.

וך ומחלפי ברה"ר אמה, אסור לטלטל בו כיון שהוא ארהביא שכשארוך מאה  יב(-)ס"ק יא מ"בה

 . ובמאה אמה לא רצו לגזור, ולדעתו גם אם הוא ארוך בלבד, מחלפי ברה"ר וכרמליתוכרמלית

מפני שמצינו בחצר המשכן שארכו מאה. אבל אם אין שיעור בית סאתים בכל השטח, לא גזרו, 

 אמנםלטל בכולה כל שמוקף מחיצות. ואפילו היה אורכו הרבה יותר ממאה אמה, נמי מותר לט

פף הוא אמה יותר מפי שנים מרוחבו, יש שכשאורך הקר יב(-)או"ח סימן פט ס"ק יא חזו"אדעת ה

 לאסור אפילו אם ההיקף הוא פחות מבית סאתים, וכתב שכן דעת רוב הראשונים.

 קרפף מדין חיפה נמל בשטח הטלטול לאסור ישכתב ש (טז אות יט סימן יט )חלק אליעזר ציץ ת"שוב

 יותר בו ויש מחיצות מוקף הוא הנמל שטח שהרי, לדירה הוקף שלא סאתים מבית יותר של

 יותר לטלטל שאסור לדירה הוקף שלא סאתים מבית יותר כקרפף לכאורה ל"הו כ"וא, מסאתים

 .אמות' מד

 'מה חשוב ל'בית דירה 

 גבי פסי ביראות: (יח. וכב.)שנינו בעירובין 

 לגנה אלא סאתים בית אמרו לא: לו אמרו. סאתים בית עד: אומר יהודה משנה: רבי"]דף יח.[ 

 בית אפילו כורין חמשת בית אפילו - חצר או מוקצה או סהר או דיר היה אם אבל. ולקרפף

 דיר כגון, לדירה שתשמישו אויר כל: אלעזר בן שמעון רבי אמר ]דף כב.[ כלל .מותר כורין עשרה

 שתשמישה דירה וכל. מותר - כורים עשרת ובית כורים חמשת בית אפילו, וחצר מוקצה וסהר

 אסור" - סאתים מבית יתר, מותר - סאתים בית, שבשדות בורגנין כגון, לאויר

 נםשאי ובורגנים ופרדסים גנות כגון, לדירה הוקף שלא היקף כלפסק:  שו"עכפי שהבאנו לעיל ה

 ... בתוכן לשמור אלא עשוים

שבורגנין אינם חשובים לבית דירה, אע"פ שהשומר דר בתוכו, כיון  )סק"א( מגן אברהםכתב ה

 חזו"אכתב שדירה היינו דירת אדם ותשמישיו. וה )סק"א( מ"בשאין עשוי לדור אלא לשמור. וה

ם כתב שלא מצינו הוקף לדירה, אלא המוקף ללינה בקביעות, או היקף שמקו )או"ח סי' פט ס"ק יז(

 לינה פתוח לתוכו. 
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מחמת עצמם אלא בסוכה זו, כיון שאין דירתן שם  פ שהשומר יושבשאע" )סק"ד( מ"בכתב העוד 

ל ביה")אין זו דירה חשובה מצד עצמה. ואם הוא יושב בה יומם ולילה כתב  םהלשמור האויר שלפני

 שהוא בכלל דירת אדם. (, בשם הב"חלקמן שסב ס"א ד"ה כדי

שיוצא ונכנס שם תדיר לעיין בצרכיו, חשוב כתב בדעת רש"י שכל  )ד"ה לדירה( באור הלכהה

כמקום דירתו. אולם כתב בדעת התוספות, ריטב"א ורשב"א שדירה לשעה שרק משקה ומטפל 

ו. בלדירה, ולדעת רבנו יהונתן ההיתר בדיר הוא רק משום הבית דירה שיש  הבבהמות אינה חשוב

שם דירה על  קובעתר הוא משום דירת הבהמות שרק עוד כתב בשם כמה ראשונים שההית

 המקום, ולא משום האדם שדר שם. ונשאר בצ"ע למעשה.

 דין סתם קרפיפות שלנו 

 ודםק פתח לעשות הוא ורגילות לדירה מוקפין הויין שלנו קרפיפות דכל (תפה' סיפ"ב ) מרדכיה כתב

 ןועייהביא דבריו להלכה:  רמ"אה .לבית ממנו גם לטלטל מותר כלל נזרע לא אם כן ואם להיקף

 מוקפות מקרי שלנו קרפיפות דסתם א"וי. לדירה מוקפות אי עיירות סתם דין א"ת' סי לקמן

 . להקיף כ"ואח תחלה פתח לפתוח דרגילים, לדירה

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

הרוב. ודבר פשוט הוא שאינו כלל בכל או לאחר הבתים ולשם תשמיש דירה, בזה הולכים אחר 

 מקום ובכל זמן, אלא יש לראות בזה לפי מנהג המקומות.

 קרפיפות הסמוכות לביתו 

ליו עדכל קרפף הקרוב לביתו דעתו  ,(קל' סי ב"ח) זרוע אורה כתב בשם (ב פ"ב סימן) י"אשיר הגהותב

תדיר וחשוב כהוקף לדירה, ואפילו הם גדולים הרבה מותר. וכתב הב"י שלמד כך  להשתמש בו

"פ ואע דירה, בית חשיבי דהנך רה או שהוא סמוך לעירימדברי ר' יהודה בן בבא שאם יש בו שומ

 .שם) תוספותה אמנםשאין אנו פוסקים כמותו, אנו לומדים מדבריו שכל הללו חשובים כבית דירה. 

 ,דירה ובית בשומירה סגי לא סאתיים מבית ביותר בבא בן יהודה לרבי דאפילו כתבו (ובלבד ה"ד

 הבית.  לצורך הקרפף הוקף ולבסוף פתח אלא

 ויש, עלויה דעתיה כי, לדירה הוקף מקרי לביתו סמוך שהוא קרפף דכל עוד א"וי: רמ"אכתב ה

 השניה. כתב שהאחרונים הסכימו להלכה כדעה )ס"ק יח( מ"בה .בזה חולקין

דין שומירה ובית דירה,  דקדק, שהרמ"א כתב רק 'סמוך לביתו' אך לא הזכיר )סק"ד( מגן אברהםה

לכן כתב שהתוס' אמרו דבריהם רק בשיטת ר' יהודה בן בבא, אבל לדעת ר"ע מהני שומירה ובית 
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דירה יותר מסאתים. אלא שהאור זרוע מתיר גם סמוך לעיר, והי"א סוברים שרחבה שאחורי 

 כקרפף. הבתים דינה

אמה  שהגדרת 'סמוך לביתו' היינו בתוך אלפיים סק"ד(מג"א )ו: ד"ה מתני'. הביאו ה ונתןהי רבנוכתב 

דה"ה אם יש סוכת שומרים שדר שם ביום ובלילה, או בית  הגה"משיוכל לטייל בה. והוסיף ה

סמוך כתב שכל שהוא סמוך לעיר מקרי  )ס"ק טז( מ"בה אך דירה אע"פ שאין דר שם בקביעות.

 כתב שדעת רבנו יהונתן דחויה היא. )אות טז( לביתו. ובשער הציון

 סעיף ב':

 מה נקרא מוקף לדירה 

 (כד.)שנינו בעירובין 

 אם: נחמן רב ואמר. אמות בארבע אלא בו מטלטלין אין הבתים שאחורי רחבה: כהנא רב אמר"

 אבל, הוקף ולבסוף שפתח אלא אמרן ולא. מתירו פתח, בכולו לטלטל מותר - פתח לו פתח

 הוקף שלא סאתים מבית יותר קרפף: שמואל אמר נחמן רב לא. אמר - פתח ולבסוף הוקף

 . איבעיאומותר, עשר על ומעמידו וגודרו, מעשר יותר פירצה בו פורץ? עושה הוא כיצד, לדירה

 "...?מהו מעשר ליותר שהשלימו עד[ וגדרה אמה ופרץ] אמה וגדר אמה פרץ: להו

' י על ומעמידה פרצה אותה וסותם, חשוב כמי שאין בו מחיצות 'מי יותר פרצה פורץשכש י"רשופ

ה כתב שכשפורץ ב (יותר קרפף ה"ד. ז) יהונתן נורבו .לו שנפתחה לדירה הוקף ולבסוף כפתח והוי

 ,העומד כנגד אף בו לטלטל אסור היה לדירה מוקף היה שאפילו ,המחיצות כל נתבטלויותר מי' 

 יוהו עשר על היתירה אחת אמה ירצה אם או כולה ירצה אם ,דירה לשם פרצה אותה וסותם וגודר

  .לטלטל מותר כנגדן ואפילו הן פתח הנשארות אמות' י ואותן הוקף ולבסוף כפתח

 אמות עשר על יתר פרצה בו פרץ אם ,דירה לשם שלא שהוקף מקום" כתב (ה)טז,  ם"רמבוה

בדעת  מגידה וכתב". בכולו לטלטל מותר עשר עד דירה לשם בה וגדר טפחים עשרה בגובה

 תובדע היה אםוכוונתו מועילה רק  .דירה דעת על נעשו אם הגדרים בכוונת תלוי שהכלהרמב"ם, 

 רבינו יאמר היאך דירה לבית סמוך ואינו לקרפף דעתו היתה אם אבל ,לדור בית ממנו לעשות

 ונשאר בצ"ע., אפשר שאי לדבר מכוין והוא יועיל דירה לשם שגדרתו

 כ"ואח מביתו פתח לו שפתח או דירה בית בו שבנה זה, לדירה מוקף נקרא ומה: שו"עכתב ה

 בו יפרוץ אלא, כולו לפרוץ צ"א לדירה להקיפו ורוצה דירה לשם שלא מוקף היה ואם. הקיפו

 פתוח בית ונמצא )מ"ב כא: א"צ לפרוץ כל הגובה, אלא די שלא ישאר גובה עשרה טפחים( מעשרה ביותר פרצה

 היתירה אמה או כולה הפרצה ויגדור ויחזור, )מ"ב כג: ואף הכותל שעומד חשוב כאילו נסתר( היקף בלא בו
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 וחזר, וגדרה, אמה פרץ ואם. הוקף ולבסוף פתוח הוא והרי, הן פתח אמות והעשר, אמות עשר על

 . מותר, לעשרה שהשלימו עד כן ועשה וחזר, שגדר מה אצל אמה ופרץ

כתב שאם חשב בפירוש בשעה שהקיף למקום הזה שיבנה בו בית אח"כ והקרפף  )ס"ק יט( מ"בה

 הזה יהא כמו חצר, אפשר שיש להקל ולומר שחשוב כמוקף לדירה, שהרי הקיף אותו לשם דירה.

דאף שמהפמ"ג והגר"ז לא משמע כן, נקט כמשמעות דברי הרמב"ם  )אות כא(ועיין בשער הציון 

 וכן לדעת החולקים עליו יתכן ויש להקל כאן, דשמא היה לו יותר נחשבכוונה בלבד מועיל, 

 להתחיל לבנות את חצרו ורק לאחר מכן את הבית, וכי משום כך לא יחשב כמוקף לדירה?!

ן, ככתב שרק אם החצר הנ"ל עיקרה לתשמיש הבית מועילה כוונה לפני  )או"ח סי' פט סק"ו( חזו"אה

 לא מועילה כוונה לחוד , כגון אוצר,מת הבית הצמוד להלטל בה הוא רק מחאבל אם ההיתר לט

 קודם להיקף.וצריך שהבית יהא 

, לדירה מוקפים, כותלי הבתים חשובים בתים הוא הקרפף מצדי חדא אםש )א, מח( ט"מביה כתב

 נפל אם אבל ,הוקף ולבסוף פתחאם  דוקאש )סק"ה( מגן אברהםוכתב ה .לתוכו שנעשו אע"ג

  נעשו אלא לתוכו. דלא ,מועיל אין הפנימית מחיצה ונשאר הבית של החיצונה מחיצה

כתב  )ד"ה או שפתח( באור הלכהה אךמסתפק לומר דה"ה אם פתח חלון שיועיל. פרי מגדים ה

חלונות דדוקא פתח מועיל כיון דמינכרא מילתא שחשב להשתמש במקום שלפני הפתח, משא"כ 

שעיקרן לאור עשויות, וגם א"א להשתמש באופן קבוע בחלון. וגם לדעת הפמ"ג רק אם משתמש 

 ממש בחלונות יש הו"א להתיר, אבל אם הוא רק מביט דרכן לקרפף ודאי דלא מהני. 

 הכותל פריצת בלא פתרון 

 עפר להניח דיכול א"י, הכותל לפרוץ עליו קשה ואם :)סימן עה( הדשן תרומתכתב ע"פ  רמ"אה

 עשר באורך מארבע רחב העפר ורוחב עשר מגובה הכותל שיתמעט עד צדדיה משני הכותל אצל

 שם נשאר שלא הכותל שם פרץ כאילו הוי כ"א עשר העפר בגובה אין ואם, הכותל באורך אמות

 הואיל, העפר כ"אח משם ולוקח חוזר אם ואף ,הקרפף כקרקעית דהוי העפר מן למעלה עשר גבוה

 לפנותו עתיד אין כ"אא בטול הוי לא דעפר )רא"ש פ"ק דסוכה( חולקים ויש. אחת שבת שם ובטלו

 . לעולם

 שביטול העפר צריך להעשות בפיו ולא די בביטול בלב. גר"אבשם ה )ס"ק לו(כתב המ"ב 

 באור הלכהה אמנםשדעת האחרונים להורות כסברא הראשונה להקל.  )ס"ק לח( מ"בעוד כתב ה

ומקורו מהגמ' בעירובין צג. 'גידוד חמישה ומחיצה שחולק ע"ז,  גר"אהביא בשם ה )ד"ה ואם קשה(
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חמישה מצטרפים' ואין אומרים כיון שהתל פחות מעשרה חשוב כקרקע, אלא אנו דנים אותו כחלק 

מהמחיצה. והטעם שכל תל הגבוה מג' טפחים אינו נידון כארעא סמיכתא. ובדעת תה"ד כתב 

ה מצטרפת, ודין תל המתלקט הוא רחוקה משפת התל ד' טפחים אינ הביה"ל שמחיצה ע"ג תל אם

ן לומר שכאן הרי הוא מכוון לבטל את המחיצה ולכן המשמעות כתרק משום שכך בריאתו. וי

גדולה יותר. בנוסף לכך סובר הגר"א שכשנוטל את העפר חזרה המחיצה להיות כאינה מוקפת 

 לדיורין.

 סעיף ג':

 תל גבוה עשרה 

  (כה.)בין שנינו בעירו

הואיל  טעמא? מאי שהועיל, התל על מחיצה עשה שאם ששת רב לי ומודה חסדא: רב "אמר

 הוא דר" העליונות מחיצות ובאויר

 .כקרפף דינו עשרה גבוה תל: שו"עכתב ה

אתים מורה. ועד סארבע אמות הוי מחיצה גשכל שמתלקט התל עשרה מתוך  מ(-)ס"ק לט מ"בכתב ה

ים אסור לטלטל, דהוי מחיצה תאאילו מוקף מחיצות דמי, וביותר מסמותר לטלטל בכולו, דכ

 הנעשית מאליה ולא הוקף לשם דירה.

 

 

 סעיף ד':

 בא למעטו באילנות 

 לא - באילנות מיעטו, למעטו ובא לדירה הוקף שלא סאתים מבית יותר קרפף (כה.)שנינו בעירובין 

 .מיעוט הוי

 ,בקרפיפות אילנות לטעת דרךהש מפני (ג' סי ג"ש ק"עבה) א"הרשב בשם (טז, ח שבת) מגידה כתב

 בכת עוד. ממעטים אין לעצמם רשות שחולקים' ד ורחבים' י גבוהים האילנות היו אפילו לפיכך

 ואין הם הגנה תשמיש ארבעה ורחבים עשרה עמוקים אפילו שבגנה שהבורות לי יראה לפיכך

 מטעם זה. ממעט אינו הגן להשקות המים כינוס בית וכן ,ממעטין
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 בהן יש ומגיד: אפיל). מיעוט הוי לא, אוירו למעט אילנות בו שנטע מסאתים יותר קרפף: שו"עכתב ה

 .בור בו לחופר הדין והוא. (ארבעה ורחב עשרה גבוה

הסביר שאין ממעטים את מקום הבית סאתים אלא בדברים שאין דרך הקרפיפות  )ס"ק מב(מ"ב ה

פף. שלכן בור אפילו של מים אינו ממעט שהרי הוא גם חלק מתשמישי הקר )ס"ק מד( בכך. עוד כתב

 ופשוט דדבר המטלטל אינו ממעט.

 סעיף ה':

  בנה בו עמוד 

 (כה.)שנינו בעירובין 

 משלושה. מיעוט הוי לא - משלושה פחות. מיעוט הוי - ארבעה ורחב עשרה גבוה עמוד בו "בנה

 נפיק דהא - מיעוט הוי: אמר רבה. מיעוט הוי לא: אמר ורבא, מיעוט הוי: אמר רבה, ארבעה ועד

 חשיב" לא - ארבעה מקום הוי דלא כיון - מיעוט הוי לא: אמר רבא. לבוד מתורת ליה

 )טז, ח( רמב"םה אבלכתב שאפילו אם בנה עמוד באמצע ונתמעט ע"י כך מבית סאתיים.  רש"י

 ת מג'.בנאו באמצע הוי מיעוט אפילו פחו', ולמד הב"י מדבריו שאם הכותל בצד עמוד בו בנהכתב '

 כתב שצ"ל בדעת הרמב"ם שבאמצע לא הוי מיעוט אפילו בג', וסברא )סק"ח(מאמר מרדכי אמנם ה

 שבין באמצע ובין מהצד העמוד ממעט.כתב  )ס"ק מה( מ"בוה היא שאין דרך מיעוט באמצע.

 .מיעוט הוי טפחים' ג רחב הוא אם, בכך ונתמעט עמוד בו בנה: שו"עכתב ה

 

 

 סעיף ו':

 הרחיק ארבעה מהכותל ובנה מחיצה 

 :(שם)עוד שנינו 

 ועד משלושה. הועיל לא - משלושה פחות, הועיל - מחיצה ועשה ארבעה הכותל מן "הרחיק

 מתורת ליה נפיק דהא - הועיל: אמר רבה. מועיל אינו: אמר רבא, הועיל: אמר רבה, ארבעה

 ".... רב שימי מתני לקולאחשיב לא - ארבעה מקום הוי דלא כיון, מועיל אינו: אמר רבא, לבוד

ב הסביר שאם לא הרחיק ג' מהמחיצה הקיימת והוסיף ע"ג מחיצה, אינו מועיל כיון שחשו רש"י

 כבנה מחיצה ע"ג מחיצה.
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 ביותר אלא מחיצה לעשות צריך איןש (ד מןסי) ש"ראה כתבגבי הרחיק מן הכותל ועשה מחיצה, 

 וגדר אמה פרץ כמו ליה והוה הישנה את סותר חדשה מחיצה דבבנין הכותל,מעשר אמות לאורך 

ולדעתו אם ע"י המחיצה נתמעט משיעור בית  ולעניין הלכה פסק כל"ק דלא כרב שימי. .אמה

שהכותל  ריטב"אודעת ה סאתים, מותר אפילו אם הגדר קרובה לגדר הישנה פחות מג' טפחים.

עשה מנו דומה לפרץ אמה וגדר אמה, כיון שכאן אינו עושה צריך לימשך נגד כל הכותל הישן, ואי

 בגוף הכותל, צריך לעשות מעשה חשוב יותר כדי להתיר.

ו לדעת .סאתיים מבית מיעוט לענין מחיצה ועשה הכותל מן דהרחיק הא כתב )טז, ח( ם"רמבה אבל

 מגידה וכתב ג' למחיצה השניה אפילו אם נתמעט מבית סאתים.מועיל אם המחיצה קרובה בלא 

 אהו שהזכירו מיעוט שכל לדעתו הסוגיא ופירוש '.הועיל' במקום 'מיעוט הוי' גורס היה שהוא

 שםל ושלא אמות' מי פחות אפילו הזה והבנין הבנין ידי על סאתיים מבית מיותר הקרפף בנתמעט

 ולענין הלכה פסק כל"ק.. דירה

 ויהיה שאינה כמו שתהיה לבטלה הראשונה מחיצה לפני עשר באורך מחיצה בנה: שו"עכתב ה

 . מותר טפחים שלשה מהראשונה הרחיקה אם, השנייה ידי על לדירה מוקף

 שקודם שבנה את המחיצה החדשה פתח לו פתח. ב"חוה )סק"י( מגן אברהםכתבו ה

מיירי שלא היה מרוחק הכותל החדש כתב שלדעת הרא"ש וסיעתו  )ד"ה באורך( אור הלכהבה

מעשר אמה, דאל"כ איך שייך לומר שבבניית הכותל החדש דמי כאילו פרץ מהכותל הישן יותר 

כותל הישן, הלא בכה"ג אם יפרוץ את הכותל הישן הרי יאסר כל הקרפף משום שאפשר ליכנס 

 בין הכותל החדש לישן, אלא ע"כ שאינו מרוחק יותר מעשר ובכה"ג אפילו אם יפרוץ הישן לא

 שובים הם כפתחים ולא כפירצה האוסרת.יאסר, אע"ג שיש רווח בין הכתלים, ח

 

 סעיף ז':

 טח טיט על המחיצות 

 :(שם)עוד שנינו 

 בפני לעמוד יכול אינו. מיעוט הוי - עצמו בפני לעמוד ויכול טיט בו טח: לקולא מתני שימי "רב

. קאי מיהא השתא מיעוט הוי: אמר רבה. מיעוט הוי לא: אמר רבא, מיעוט הוי: אמר רבה, עצמו

 הוא" כלום לא - עצמו בפני למיקם יכול דלא כיון, מיעוט הוי לא: אמר רבא
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. )טז, ט( רמב"םשהלכה כרבה משום שאין הלכה כתלמיד במקום הרב. וכ"ד ה )שם( רא"שכתב ה

 לשיטתם קשה, מדוע כשהוסיף כותל סמוך לכותל הקיים צריך להרחיק שלושה ואל"ה לא מועיל,

 טחו בטיט הוא מילתא באפי נפשיה, ואינו קשור לשאראך להוסיף טיט מועיל?! וכתב המגיד ש

 ,מנגדהמיעוטים שנזכרו בגמ' שם שלדעת הרמב"ם דינם לגבי מיעוט קרפף משיעור בית סאתים. 

 לפסוק כרבא. רז"הו ראב"ד, ר"מדעת ה

 עבה הטיט אם, ונתמעט אוירו למעט הראשונות מחיצות על טיט טח: כארב"ד וסיעתו שו"עכתב ה

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

ה שאפילו לא טח אלא באחד מכתלי הקרפף, ואפילו במקצתו, סגי. ומ"מ נרא )ס"ק נד( מ"בוכתב ה

 באור הלכהשגובה הטיח יהיה עשרה טפחים מהקרקע ולמעלה, ורחבה שלושה כההיא דעמוד. וב

ון יעקב שאם טח בטיט בשעת עשיית הכותל, פשוט הוא שמועיל ואפילו כתב בשם הגא )ד"ה הוי(

 אינו יכול לעמוד בפנ"ע, דדמי לכותל עב. 

שיש מקלים שממעט אפילו אם אין הטיט יכול לעמוד בפנ"ע אלא רק  )ס"ק נה( מ"בעוד כתב ה

 ויש להקל בעת הצורך שהרי כך דעת הרא"ש והרמב"ם.בעזרת הכותל. 

 סעיף ח':

  מחיצות ע"ג המחיצות הקודמותבנה 

 (כה.)שנינו בעירובין 

 ששת ורב. קנה לא - הגר בנכסי, הועיל - בשבת: חסדא רב אמר, מחיצה גבי על מחיצה "העושה

 התל על מחיצה עשה שאם ששת רב לי ומודה: חסדא רב אמר. הועיל לא נמי בשבת אף: אמר

 נבלעו: חנה בר בר רבה . בעידר הוא העליונות מחיצות ובאויר הואיל - טעמא מאי. שהועיל

 ..."?מהו, קיימות והעליונות התחתונות מחיצות

בל ', ולפירושו הדר בקרפף הרי הוא דר באויר מחיצות התחתונות, אהתל שפת על' גרס לא רש"י

 אם התל היה גדול מבית סאתים ועשה מחיצות סביבו להשתמש בגובה התל, הרי זה מועיל משום

 גבי על מחיצה לאו הילכך מידי תחתונות ליה מהני ולא העליונות מחיצות באויר שהדר על התל דר

 מן' ד הרחיקו שאם התל שפת על דמיירי לפרש צריךש (שאם ה"ד) תוספותה וכתבו. היא מחיצה

, ששת כרב דהלכה (שם) ש"ראה וכתב. הועיל הרחיק אם למטה נמי דהכי חידוש שם אין השפה

 .)שם( ם"רמבה וכ"ד
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 נבלעו ואם. מועיל אינו, לדירה ידם על להקיפו הראשונה על מחיצות בנה: שו"עכתב ה

 לואפי, מחיצות ועשה מסאתים יותר תל אבל. ידם על ניתר, מאליהם העליונות ונשארו התחתונות

 .עתה שעשה מחיצות באויר דר שהרי מועיל, לדירה, שפתו על

 ,סגי דירה לשם אחתאלא כיון שבנה מחיצה שאין צורך לעשות כמה מחיצות,  )ס"ק סב( מ"בכתב ה

 לא מחיצה אותה ואפילו. טפחים עשרה גבוה שהוא גופא התל י"ע נחשב מחיצות שלש ושארי

 .סגי דירה לשם יותר ומעט עשר באורך שעשאה כיון אלא התל רוחב כל פ"ע שיעשנה בעינן

 סעיף ט':

 נטע אילנות או זרע בקרפף 

  (כד.-כג:)שנינו בעירובין 

 - רובו נטע. ואסור, כגינה הוא הרי - רובו נזרע, לדירה שהוקף סאתים מבית יותר שהוא "קרפף

 מבית יותר אלא אמרן לא: יהושע דרב בריה הונא רב אמר רובו נזרע. ומותר, כחצר הוא הרי

 הוי - רובו דנזרע כיון, נמי שמעון לרבי... שמעון כרבי - כמאן. מותר - סאתים בית אבל, סאתים

 אתמר אי, אלא. ואסור - סאתים מבית יותר קרפף ליה והוה, רובה לגבי ליה מעוטא בטיל ההוא

 בית הוי דלא אלא אמרן לא: יהושע דרב בריה הונא רב אמר. שרי מיעוטא הא איתמר הכי

 - מיעוטא הא: לקולא מתני מדיפתי ירמיה ורב. כרבנן - כמאן. אסור - סאתים בית אבל, סאתים

 - סאתים מבית יותר אבל, סאתים בית אלא אמרן לא: יהושע דרב בריה הונא רב אמר. שרי

 והוא: אבימי אמר יהודה רב אמר. ומותר כחצר הוא הרי רובו נטע. שמעון כרבי - כמאן, אסור

 לבי אקלע יהודה מר. אצטבלאות עשויין שאין פי על אף: אמר נחמן ורב. אצטבלאות שעשויין

 לא: ליה אמר. בגוייהו מטלטלי וקא, אצטבלאות עבידי דלא להנהו חזנהו: יהודה בר הונא רב

 לי" סבירא נחמן כרב אנא: ליה אמר -? דאבימי להא מר לה סבר

 . ולכן אסור לטלטל אף במקוםים הוא משום שאנשים לא גרים במקום זרעיםהטעם שזרעים אוסר

 שלא נזרע, כיון דבטיל ליה לגבי רובא. 

ואין בו סור. אם נזרע מיעוטו א -סאתים שהוקף לדירה, ונזרע רובו לסיכום: קרפף הגדול מבית 

 ם"רמבוה (סימן ב) ש"ראה ור ולל"ב מותר. ופסקוסים ישנם שתי לישנות בגמ', לל"ק אבית סאת

 אף לטלטל אסור סאתיים מבית יותר דכשנזרע הטעםשב"י הכתב ו. לקולא בתרא כלישנא (טז, ו)

 .לו האסור למקום במילואו שנפרץ לפי הוא נזרע שלא במה

. דרך האנשים ליטע אילנות בחצרות כדי להסתופף בצילןואם נטע רובו הרי הוא מותר, כיון ש

 פוכ" דשרי נחמן כרב דהלכה בגמרא ומשמע ואם לא נטען שורות שורות נחלקו האם אוסר או לא.

 .(שם) ם"רמבה וכ"נ מדברי (שם) ש"ראה
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 שורות נטועים אינם אפילו, אילנות רובו ונטע לדירה שהוקף מסאתים יותר קרפף: שו"עכתב ה

 אלא בהם אין לואפי הדירה מבטלים הזרעים רובו נזרע אם אבל; הדירה מבטלים אינם שורות

 . אסור, מסאתים יותר; מותר סאתים אלא בו אין אם, מיעוטו נזרע. סאתים

יון כבית סאתים, הרי זה אסור. כתבו האחרונים שאם נזרע רובו אפילו המקום הזרוע הוא פחות מ

שאם נזרע אפילו  )ס"ק סט( מ"בשהם הרוב, וביחד עם המיעוט יש יותר מבית סאתים. וכתב ה

בשם  )ס"ק עא(מחצה על מחצה ואין בו בית סאתים מותר, כיון שאינו מתבטל לשאר. עוד כתב 

לדעת  אךשהמיעוט עצמו ג"כ מותר, שאין כח במיעוט לבטל הרוב שהוקף לדירה. הראשונים, 

 המיעוט עצמו אסור דאין שם דירה עליו. )סק"ד( ט"זה

ד' מאסור את העיר, יכולים להקיפו בצורות הפתח ואם יש מקום הזרוע בתוך העיר ולא רוצים שי

קום הזרוע, כך שיחלק את רוחות כך שיחשב כמקום בפנ"ע. או שיעשה צורת הפתח באמצע המ

 המקום הזרוע שבכל חלק ממנו לא יהיה בית סאתים.

כתב שלא נתבאר בפוסקים האם הזרעים מבטלים לגמרי את מחיצות  )ד"ה הזרעים(באור הלכה ה

ם הדירה, ואזי גם אם בקיץ כבר אין זרעים, סו"ס נתבטלו המחיצות. או שרק בזמן שהזרעים ש

, ג)עבוה"ק  רשב"אשפיר חשיבי מחיצות להתיר. והביא שמלשון ה המחיצות בטלות אבל לאחר מכן

ז. ) המאור בעלוכן משמע מלשון משמע שלעולם אסור, דדמי כמאן דהוקף שלא לשם דירה.  ג קמג(

 . ורק בחצר פחות מבית סאתים יש לצדד להקל אחר שנסתלקו הזרעים.)כד.( ר"חו ד"ה פרץ(

אם הזרעים הם יותר מבית סאתים, אלא שהם מחולקים לערוגות וכל ערוגה בפנ"ע אין בה 

גות שאם מקום הערו (. הובא בשע"ת ח)סימן נט צבי חכםסאתים, ויש דרך הילוך ביניהם, כתב בשו"ת 

ר ת מצטרפות להיחשב יותוהוא רוב הקרפף אסור, אבל אם הוא מיעוט הקרפף מותר, ואין הערוג

ערוגות  תשאם הזרעים עשויים ערוגו )או"ח סימן פח ס"ק כז( חזו"א, דעת המנגדם. מבית סאתי

ם יון שאין הדרך לגור במקוהסמוכות זל"ז, יש להחשיב גם את המקום שבין הערוגות כגינה, כ

 כזה.

 מקום זרוע הפרוץ לעיר מוקפת 

שמצדד להקל בעיר המוקפת חומה,  )סימן רנט( דבר שמואלכתב בשם ה )ד"ה אבל( באור הלכהה

בשעת הדחק שא"א בשום אופן  )סימן נט( חכם צביהיקף החומה, וכ"כ הם את בטלימשאין הזרעים 

. וכתב הביה"ל שכל האמור אינו אלא שלא הוקף יעב"ץלתקן, כדי שלא יכשלו הרבים, וכ"ד ה

)אע"פ שהמור  הזרעים מקום הזרעים במחיצה נוספת, אלא רק בכה"ג שהחומה היא ההיקף היחיד של
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יקף של שאין להקל בה )מחז"ב סק"ב( ברכי יוסףוה )ס"ק יד( מאמר מרדכי. ודעת הוקציעה מיקל אף בזה(

 חומה.

לערב מושב שיש בו שדות זרועים, ואין באפשרותם  )יג, מא( אליעזר ציץעפ"ד הקל בשו"ת 

 שב יעקב.וה )סימן ב( בקודש חומרלהקיף כל מקום בנפרד. ושכ"פ לסמוך ע"ד הדב"ש בשו"ת 

 הוקף כשכבר רק הוא מחיצות מבטלי דזרעים דהא )ד, ג( מלכיאל דבריהצי"א ע"ד ה עוד הסתמך

 אשיה ורוצה שנמלך אמרינן, לדירה המוקף במקום לזרוע דרך שאין דכיון שם זרע כ"ואח לדירה

 גודרה ועתה, מעשר יותר פרצה שם ויש גינה מכבר שם שהיה היכא אבל, לדירה שלא ההיקף

מלמד ובשו"ת  בה. גם לטלטל ומותר מסאתים ביותר גם להתירה לגינה אף מועיל דירה לשם

ירת דפסק דכיון שבעיר הדרך היא לזרוע אין הזרעים באים לבטל את היקף  )או"ח סימן סה( להועיל

 העיר, ולכן אין בזה כל חשש.

רק ומשתמשים בו פוסל את העירוב. מחמיר שגם שטח פנוי שאין בני אדם  , סעיף ז(ט)פ" חזון אישה

 ובשו"ת אם יגדרו אותו במחיצות בפני עצמו אינו פוסל את העירוב, שאז יחשב כמקום בפנ"ע.

, כתב שזרעים שגדלו מעצמם, אם אין מקפידים שלא ידרכו עליהם )מהדו"ק, ח"ב פ"ח( שואל ומשיב

 אינם מבטלים את השטח.

 גינות נוי ודשאים 

 ללטיי תמיד לשם ולצאת לטיול העשויים שהזרעים לי יראה מ"ומ" וכל שאי()כד. ד"ה  מאיריכתב ה

 שרבים לי יראה ומכאן שנזרע פי על אף הוא דירה והיקף מחיצות מבטלות אלו אין ולהריח שם

 נזירות, )ח"א סימן רא אות ד( יעקב חלקתוכ"פ בשו"ת  ".לבתיהם הסמוכים בפרדסים בכך מקילין

כתב בשם מהר"י איטנגא הלוי, שמסתבר  )ח"א סימן קע( יושר אמרי. גם המהרש"םו שמשון

שדשאים אינם מבטלים שם דירה, וכ"ש בעיר שיש להסתמך ע"ד מהר"ש אבוהב שזרעים מבטלים 

כתב  )יג, סג( הלכות משנהגם בשו"ת  שם דירה רק מקרפף, אבל אינם מבטלים שם דירה מעיר.

 שדרך דכמו שלעניין מזוזה גם אם חדר אחד בבית מוקצה בשביל עצים, הרי הוא חייב במזוזה כיון

ן. וה"ה לעניין עיר של רבים, דרך הדירה ות את ביתם כך שחדר אחד משמש כמחסהאנשים לבנ

 בפרטשלהם היא לצאת החוצה להיות בגינות שיש בה, והאנשים מקפידים שיהיו גינות נוי בעיר. ו

 דאין ודאי ג"כה החמה בימות ובפרט בגנים דרים באמת אדם מבני הרבה כי ידוע אשר בזמנינו

 .ע"לכ הדירה מבטלין
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שגינות נוי  )או"ח ח"ב סימן כח( דברי חייםו )מהדו"ק ח"ג סימן קלא( ומשיב שואלדעת שו"ת  אך

 מבטלות היקף לדירה.

 בית קברות בתוך העיר 

 דן בשאלה זו, במקרה שאין היקף סביב בית הקברות כשהוא נמצא )יג, סג( הלכות משנהבשו"ת 

 בתוך העיר.

את  שקבר שאין בו בית דירה אינו נחשב לחלק מהעיר כדי למדוד (נה:)והביא את הגמ' בעירובין 

 גבולותיה אם רוצים לטלטל ממנה לעיר אחרת. ובסימן שצ"ח פסק השו"ע שאם יש בבית הקברות

 לח( )סימןב הוא כחלק מהעיר, ואם לאו לא. והביא דברי החזון נחום בית דירה לשומר אזי חשו

, שמקום גדודי חיה אינו חשוב כמוקף לדירה כיון שאין האנשים דרים שם, וה"ה בבית הקברות

ומסקנתו שאם יש בה בית דירה לשומר חשיבא כמוקף לדירה. וכן הסתמך ע"ד הדבר שמואל 

קרפף שמחיצותיהן גרועות. ולמעשה התיר, והוסיף שזרעים לא מבטלים דירה מעיר אלא רק ב

 קברות הבתי שהיו במקומות בעיר שהוא ק"הביה עבור כלל חששו שלא למעשה הלכה ראינו כןש

 ויש כלל לחוש אין דהלכתא אליבא ההלכות בשאר העירוב אם ד"ולפענ .לעיר מחוץ ולא בעיר

 .בעיר לטלטל בניקל להתיר

 סעיף י':

 גינה בחצר 

 שותר - קרפיפות ואחד חצירות ואחד גגות אחד: אומר שמעון רבי" (פט.)במשנה בעירובין  אתאי

 ובגמ' צא. פסקו להלכה כר"ש,. "הבית בתוך ששבתו לכלים ולא, לתוכן ששבתו לכלים הן אחת

 ודין זה הוא בין עירבו ובין לא עירבו. 

 ורחבה חצרהסתפק במי שיש לו  (ובטורפסקי עירובין סימן מב. הובא ברא"ש סימן ב ) ר"מ מרוטנבורקה

וכתב  , או שמא דירת חצר חשובה יותר ולא מבטלים.דירתן מבטלין זרעים אם ,הבתים ריושאח

 שטוב להחמיר בזה. טורה

 אאל בה אין אפילו, החצר רוב הוא אם, בחצירו גינה לו שיש מי ע"פ מסקנת הטור: שו"עכתב ה

 אלא ובחצר בה יטלטל לא, מסאתים יותר הוא ואם. לבית החצר ומן ממנו יטלטל לא סאתים בית

 סאתים בה יש ואם. החצר כל אוסר מסאתים יותר בה שיש מה, החצר מיעוט היא ואם. אמות' בד

 .לבית ממנה להוציא אסור, פחות או
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שאפילו הם של אדם אחד אסור לטלטל לבית, וטעם  )עירובין כג. ד"ה ולא לכלים( ריטב"אכתב ה

האיסור דשמא זרעים מבטלין דירת חצר והוה ליה כולו קרפף, ואפילו הן של אדם אחד אסור 

 .)ס"ק יב( מגן אברהםלטלטל לבית. וכ"פ ה

בדברי השו"ע שאסור להוציא 'ממנה ולבית' דמשמע  דקדקו )סק"ו( ט"זוה )ס"ק יד( מגן אברהםה

, כיון שאין החצר אסורה מחמת עצמה אלא רק מחמת הגינה שאוסרתה, ולא מותר שמהחצר לבית

 אמרינן דנפרץ במלואו למקום האסור אלא באסור מצד עצמו. והמג"א העיר שמדברי הטור משמע

 לאסור להוציא אף מחצר לבית. )פט. ד"ה רב( תוספותהו מרדכידעת ה אךשגם מהחצר אסור. 

 אסור שהרי ,האסור מקום גינה מקרי הבית כלי לענין מ"מ לטלטל מותר וגינה דבחצר ג"דאע

 . לגינה ופתוח פרוץ שהוא משום זה לענין החצר גם נאסר וממילא לבית ממנה להוציא

 ,לבית החצר מן לוטלטב להחמיר אין בודאי סאתים ביתמ פחות הזרעיםשאם  )ס"ק פג( מ"בכתב ה

 ויש .לגינה הבית מן ה"וה ,לבית גופא הגינה חלקמ אף לטלטל זה בכגון מקיל והמגן אברהם

 החצר בין מחיצה בשאין הוא כאן המוזכר וכל )סק"ה( ט"זוכתב ה. הדחק במקום ז"ע לסמוך

 כחצר דינו החצר חלק כ"וא כלל לחבירו שייך אחד חלק אין מחיצה יש ואם ,הזרעים למקום

 זרעהנ חלק אםש עוד כתב המ"ב .לעצמו נידון הוא הנזרע ומקום לבית וממנו בכולו לטלטל ומותר

 או לחצר ממנו להוציא ש"וכ בתוכו אף לטלטל ואסור ככרמלית דינו סאתים מבית יותר הוא

 לחצר ממנו וכן בכולו לטלטל מותר פחות או ס"ב רק הוא ואם גמור י"כרה דינו דחצר ,להיפך

 או לאכול שלא ראוילכן  ,לגינה החצר מן להוציא אסור בבית ששבתו כליםמ חוץ לו ומחצר

 .' אמותמד יותר בטלטול דאסור ס"מב יותר הוא באם ש"וכ בזה ליזהר א"דא בשבת בגינה לשתות

 סעיף יא':

 נכנסו מים לקרפף שלא הוקף לדירה 

 (כד.)שנינו בעירובין 

. ואסיר - דמו כזרעים למימר רבנן סבור, מים ונתמלא לדירה שהוקף סאתים מבית יותר "קרפף

, דמו כנטעים מים: דרבא משמיה אמרינן הכי: משרשיא דרב בריה דרב אחוה אבא רב להו אמר

: אשי רב אמר. לא - לתשמישתא חזיין לא אבל, לתשמישתא דחזיין והוא: אמימר אמר .ושרי

 בעומקו יש אם אבל, סאתים מבית יותר בעומקו שאין אלא אמרן לא נמי לתשמישתא ודחזיין

 דפירי" אכריא דהוה מידי, היא מילתא ולאו. אסור - סאתים מבית יותר
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. מזו מעולה דירה לך דאין ,לשתייה היינו 'לתשמישתא חזו' רש"ילדעת  מהו 'חזו לתשמישתא':

אות ) שער הציוןכתב שדי אם המים ראויים לכביסה וכד'. וכתב ב )עבוה"ק ג, ג קמד( רשב"אה אמנם

 שיש להקל כרשב"א וסיעתו כיון דהוא רק ספיקא דרבנן. פא(

מובא שאפילו אם כל החצר מלאה מים הראויים לתשמיש אין הם  טורב כל החצר מלאה מים:

שרק אם רובו מים מותר אך לא כולו. וכתב  ראב"דדעת ה אבלועוד.  רא"שאוסרים, וכ"כ ה

 שנראה טעמו, משום שאין הדרך להפוך את כל חצרו למקוה מים. )אות פד(בשעה"צ 

שאם אינם ראויים לתשמיש גם אם רוחב המים פחות מבית  (ד מןסי) כתב ש"ראה עומק המים:

 תריו בעמקו לאין סאתיים מבית יותר בעמקו ישסאתיים אסור, ורק אם חזו לתשמישתא חלקו בין 

 מבטליםאבל אם אינם ראויים אין חילוק, משום שאפילו אם אין עמקן עשרה  ,סאתיים מבית

 משמעד ב"י. וכתב ההמים במקום השתמשל יכול אינו וגם לתשמישתא חזו דלא כיון הדירה

 שתאלתשמי חזו דלא כיון שכשאינם ראויים דינם כדין נזרע. ואפילו כשאין בעמקו עשרה ,מדבריו

שראוי להחמיר שלא במקום הדחק. ואפילו  )ד"ה והוא( באור הלכהוכתב ה .כנזרע ליה הוה

המחמירים יודו שמותר בפחות משלושה שדינו כארעא סמיכתא, וגם אינו קשה להשתמש שם 

כשאין עמוקים עשרה אין מבטלים מקומם מדין קרקע.  רש"ילדעת  אךבתשמישים של חצר. 

 רשות חולק אינוש , שפחות מי' דינם כרקק(ג' סי ג"ש ק"עבה) רשב"אבשם ה )טז, ו(וכ"כ המגיד 

 .מקום בשום לעצמו

 אין לשתייה ראוים אם, מים בו ונכנסו לדירה שהוקף סאתים מבית יותר קרפף: שו"עכתב ה

 ואם; הרבה עמוקים הם ואפילו, מסאתים יותר שם שנתפשטו המקום אם אפילו הדירה מבטלין

 .ורשב"א()כרש"י  טפחים עשרה בעמקם שיהא והוא, כזרעים דינם לשתיה ראוים אינם

שדווקא אם המים קוו וקיימי בתוך הקרפף דינם כדלעיל.  )הובא במ"ב ס"ק פד( בית מאירכתב ה

ות כתב דמשמע מדבריו שאם היו נכנסים מצד זה ויוצאים מצד אחר חולקין רש )אות עט(ובשעה"צ 

 לעצמן והוי בכלל כרמלית ואסור למלאות מהם.

 כולו ,ברובו נתפשטו אם ולכן .כזרעים ממש דהוא השו"ע מלשון משמעד )ס"ק פט( מ"בכתב ה

 .בזרעים וכדלעיל ,אסור כולו ס"מב יותר בהם יש אם ,במיעוטו ואם ,סאתים בהם אין אפילו אסור

 דאם א"ד הילוך בתוך ט"י מתלקט אין וגם בשפתו ט"י עמוק כשאין דוקא ז"דכ אחרוניםה וכתבו

 מקום בין מחיצה נעשו עצמן המים כותלי א"ד הילוך בתוך' י מתלקט פ"עכ או בשפתו ט"י עמוק

נשאר בצ"ע  )ד"ה דינם( באור הלכה. ובעצמו המים מקום אלא אסור ואין החצר לשאר המים

 למעשה בקשר למתלקט עשרה מתוך ארבעה.
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 סעיף יב':

 קרפף שקירה חלקו 

  (כה.)שנינו בעירובין 

 אויר אין: אמר זירא ורבי, מייתרו קירויו אויר: אמר רבה; סאה בית בו וקירה, שלש בית "קרפף

 אכסדרה, דאיתמר? מפלגי קא ושמואל דרב בפלוגתא זירא ורבי רבה לימא. מייתרו קירויו

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

 ירב אורזילא. אמר כי דעבדה - עסקינן במאי הכא. נמי הכי - אכסדרה כי דעבידא אי - .וסותם

.. .מייתרו חצר ואויר הואיל - טעמא מאי. שאסור, לחצר במלואו שנפרץ בקרפף ומודינא: זירא

 מייתרו" מחיצות אויר אין - וזה, מייתרו מחיצות אויר - זה

דינו דינה כשאר הקרפף כאילו לא קירוהו, ו המקורה סאההיינו שה .מייתרו קירויו אויר י"רשופ

בשם  כתב (ד מןסי) ש"ראה אבל .לקולא זירא ורבי לחומרא רבהכיותר מבית סאתיים. ולדבריו 

ש שלדברי הרא" ב"יוהסביר ה .בעירובין דמיקל כרבה פסק זרוע אורוב .זירא כרבידקי"ל  ר"ח

 .)טז, ז( ם"רמבה גורס וכן .הקירוי ידי על ניתר שהוא כלומר ',מתירו קירויו אויר' גורס שהואצ"ל 

 מכל פתוח שהואש פיר )ד"ה הכא( תוספותה אךשהוא גג משופע.  רש"יבפירוש 'אורזילא' כתב 

 לדברי הכי ואפילומפרש כתוס' שהוא פתוח מכל צדדיו,  )טז, ז( . והמגיד כתב שהרמב"םצדדיו

 הא לזו זו דבוקות מחיצות' ב גב על כשקירה דדוקא כתב (שם ק"עבה) א"רשבה אבל .מותר המיקל

 .וסותם יורד תקרה פי אמרינן לא הכי לאו

  .משופע הקירוי אם אפילו, מותר, סאה בית ממנו וקירה סאין שלשה בית קרפף: שו"עכתב ה

 

 

 סעיף יג':

 קרפף וחצר שנפרצו זל"ז 

 (כה:)שנינו בעירובין 

 חצר ואויר הואיל - טעמא מאי. שאסור, לחצר במלואו שנפרץ בקרפף ומודינא: זירא רבי "אמר

, שמעון כרבי - כמאן: אביי ליה אמר? אוסרו לו המותר אויר וכי: יוסף רב לה מתקיף. מייתרו

 - לחצר במלואו שנפרץ קרפף: חסדא רב דאמר! מחיצות מקום אויר איכא הא, נמי שמעון לרבי

! איפכא לה דמשכחת זמנין והא, גיפופי ליה דאית - טעמא מאי חצר. אסור וקרפף מותרת חצר

 "מייתרו מחיצות אויר אין - וזה, מייתרו מחיצות אויר - זה: דאמרינן משום: אלא
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 .(ג 'סי ג"ש ק"עבה) א"רשב. וכ"כ הואסור סאתיים מבית יותר ועושהו מייתרו חצר שאויר י"רשופ

 חלל בתוך נכנסים וכתליו למילואו הקרפף בשנפרץ אמורים דברים במה עוד כתב הרשב"א:

 לאו ואם אמות, ארבע הקרפף רוחב על יתרים זה ושבצד זה שבצד החצר כותלי שהיו או החצר

 אחרוניםה לחי. משום נדון מבפנים ששוה פי על אף מבחוץ שנראה שכל במילואו נפרץ זה אין

  .סאתיים מבית יותר בקרפף פירש )טז, ז( ם"רמבה אבל העתיקו דבריו להלכה.

 מפני אסור הקרפף, לזה זה במילואם שנפרצו וחצר מצומצם סאתים בית קרפף: שו"עכתב ה

 .סאתים על יותר ונעשה מייתרו המחיצה שמקום

 דמיירי שהיה החצר רחב מהקרפף, ונשארו גפופין מהצדדים, ועל כן )ס"ק טז( מגן אברהםכתב ה

אמות, עוד כתב דמיירי שפרצת החצר אינה גדולה מעשר  החצר מותר דלא נפרץ במלואו לקרפף.

 דביותר מעשר אפילו נשארו גפופין שניהם אסורין, שאינו נקרא פתח אלא פירצה.

כתב שמסימת השו"ע והגמ' משמע שא"צ שהכותל יהיה עב אמה, שהרי  )ד"ה שמקום( באור הלכהה

 סתם כותל אינו עבה כ"כ, ונשאר בצ"ע.

 סעיף יד':

 פתח ומחיצה בקרפף הגדול מסאתים 

 (כה:)שנינו בעירובין 

: למימר ביבי רב סבר דאפדנא ברייתא אשיתא נפל דאפדנא לגודא סמיך דהוה בוסתנא "ההוא

 הנך? מולייאתא מילי אמריתו ממולאי דאתו משום: פפי רב ליה אמר. גוויאתא אגודא ליסמוך

 עבידן" לא - לבראי, עבידן - לגואי, מחיצות

 פתח ולבסוף שהוקף סאתיים מבית יתירה היתה שהבוסתנא פירש ח"רש (ה מןסי) ש"הרא וכתב

 מחיצה באותה היה וגם ,אפדנאכותל המ אמות ארבע ברחוק לדירה להקיפה מחיצה ועשו ,האפדנא

סמוך על הכותל החיצון של ל ביבי רב וסבר ה המחיצה.ונפל לבוסתנא מאפדנא ללכת פתח

 נעשית גואי דלדירה כיון ומסיק .לדירה להקיפה שעשו מחיצה ידי על והותר הואיל האפדנא

 בוסתנא הוקף ולא לבוסתנא אפדנא בין פתח היה לא שנעשית דבשעה בראי לדירה ולא המחיצה

  .אחר בענין פירש י"רשו .לדירה הקיפה עכשיו כאילו תועיל לא אשייתא באותה לדירה

 יותר לפניו מחיצה ועשה פתח בו ופתח, לדירה הוקף שלא סאתים מבית יותר קרפף: שו"עכתב ה

 נפלה כ"ואח, דירה לשם היתה שלא ראשונה מחיצה בטלה ידה שעל זו מחיצה י"ע והותר, מעשרה

  .לאיסורו חוזר ,אחרונה מחיצה
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 דה"ה אם הפילה בידיים כדי לסמוך על המחיצה הראשונה, דלא מהני.  )סק"ק( מ"בכתב ה

 בית בה שבנה היכי אבל ,דירה לשם נעשו לא שהמחיצות זה בכגון דוקאד תוספת שבתכתב ה

וכתב  .לדירה מוקף עדיין מקרי ושפיר הקרפף נאסר לא הבית ונפל דמהני הקיפו כ"ואח דירה

 כ"ואח פתח לו פתח אלא דירה בית בה היה שלא היכי ה"דה נראה ז"לפד )ד"ה חוזר( באור הלכהה

 . ונשאר בצ"ע.מהתירו הקרפף יצא דלא הפתח ונסתם ,סגי כ"דג הקיפו
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 תמצית הסימן

שלא יותר מבית סאתים שבת ז. ועירובין סז: קרפף : שאינו מוקף לדירהמקום : סעיף א'

כל היקף שלא הוקף לדירה, אסרו חכמים לטלטל  –הזורק לתוכו חייב. שו"ע  הוקף לדירה

בתוכה יותר מד"א, אבל אם הוא סאתים מותר לטלטל ובלבד שלא יהא אורכו יותר מפי שנים 

ה אמה אסור לטלטל דמחלפי ברה"ר. אבל אם כשארוך מא –מרוחבו אפילו אמה אחת. מ"ב 

כשארוך. אסור תמיד  –אין שיעור סאתים בכל השטח מותר לטלטל אפילו ארוך מאוד. חזו"א 

היקף שלא הוקף לדירה היינו גנות ופרדסים  –: עירובין יח. ושו"ע מה חשיב לבית דירה

אדם ותשמישיו. חזו"א דירה היינו דירת  –ובורגנים שאינם עשויים אלא לשמור בתוכן. מ"ב 

מוקף ללינה בקביעות. כתב המ"ב שאם יושב לשמור אינו חשוב לבית דירה, אא"כ הוא שם  –

דין סתם כשיוצא ונכנס תדיר לעיין בנכסיו חשיב לבית דירה.  –יומם ולילה. ביה"ל 

כל קרפיפות שלנו מוקפות לדירה, שפותחים פתח ואח"כ  –: מרדכי ורמ"א קרפיפות שלנו

אפילו גדולים  –: אור זרוע קרפיפות הסמוכות לביתוהיינו כשאינו זוכר.  –. מ"ב מקיפים

ביותר מבית סאתים לא מהני  –הרבה מותר, משום שדעתו עליה כשקרוב לביתו. תוספות 

סמוך לביתו היינו בתוך אלפים  –מג"א הביא שתי הדעות.  –שומירה ובית דירה. רמ"א 

 ר.כל הסמוך לעי –שיוכל לטייל, מ"ב 

: עירובין כד. אם פרץ עשר וגדר חשיב כגדר חדשה ומועיל. מה נקרא מוקף לדירה: סעיף ב'

כשפורץ יותר מי' נתבטלו כל המחיצות. שו"ע  –הוי כפתח ולבסוף הוקף. רבנו יונתן  –רש"י 

מ"ב צריך שיבנה ואח"כ יקיף. ויכול לתקן ע"י פירצה עשר, או לפרוץ אמה ולגדור אמה.  –

אם צד אחד  –חשב בפירוש בשעה שהקיף שיבנה אח"כ בית אפשר שיש להקל. מבי"ט אם  –

אם נפלה המחיצה החיצונית ונשארה  –מג"א הוא מכותלי הבית, חשובים כמוקף לדירה. 

דוקא פתח ממש ולא חלון.  –יתכן ופתיחת חלון מועילה. ביה"ל  –הפנימית, לא מועיל. פמ"ג 

יכול להניח עפר משני צידי הכותל עד  –הדשן ורמ"א : תרומת פתרון בלא פריצת הכותל

שיתבעט מגובה עשר, ואף אם יקח העפר, כיון שבטלו שבת אחת מועיל. וי"א שאינו מועיל 

האחרונים מקלים  –צריך לבטל בפיו ולא רק בלב. מ"ב  –אא"כ משאיר לעולם. גר"א 

 יש להחמיר. –כסברא א', גר"א 

כל שמתלקט התל  –דינו כקרפף. מ"ב  –כה. ושו"ע  : עירוביןתל גבוה עשרה: סעיף ג'

 עשרה מתוך ד"א הוי מחיצה גמורה.

משום  –אילנות לא הוי מיעוט. מגיד  –: עירובין כה. ושו"ע בא למעטו באילנות: סעיף ד'

 שהדרך לטעת אילנות, ולכן גם בורות לא ממעטים משום שהם שימוש הגינה. וכ"כ השו"ע.
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אפילו  –רש"י אם רחב ג' טפחים הוי מיעוט.  –ירובין כה. ושו"ע : עבנה בו עמוד: סעיף ה'

בנה עמוד בצד הכותל, למד הב"י שאם הוא באמצע ממעט אפילו  –העמוד באמצע. רמב"ם 

בין באמצע ובין בצד הוי  –מ"ב באמצע זה לא הוי מיעוט אפילו בג'.  –מאמ"ר פחות מג'. 

 מיעוט.

: עירובין כה. הרחיק ד' הועיל, ג' לא הועיל, מחיצההרחיק ארבעה מהכותל ובנה  :סעיף ו'

אם ע"י המחיצה מתמעט מותר  –מג' עד ד' רבה אמר הואיל, ורבא סובר שלא הועיל. רא"ש 

לא מועיל אם  –צריך לימשך ע"פ כל הכותל הישן. אך הרמב"ם  –אפילו צמוד בג'. ריטב"א 

 רמב"ם. –קרובה ג' למחיצה הישנה. שו"ע 

הוי מיעוט.  –: עירובין כה. אם אינו יכול לעמוד בפנ"ע, רבה ט על המחיצותטח טי: סעיף ז'

לא הוי מיעוט. רא"ש כרבה. ראב"ד ורז"ה כרבא. שו"ע כראב"ד שלא הוי מיעוט.  –רבא 

גובה הטיט יהיה עשרה ורחבה שלושה. ובעת הצורך אפשר להקל אף אם אינו עומד  –מ"ב 

 בפנ"ע.

 –הועיל. רב ששת  –: עירובין כה. רב חסדא צות הקודמותבנה מחיצות ע"ג המחי: סעיף ח'

לא מועיל המחיצות העליונות, ואם נבלעו התחתונות ונשארו העליונות  –שו"ע  לא הועיל.

די בבניה של מחיצה אחת לשם דירה, וגם מחיצה זו די בעשאה מעט יותר  –ניתר ע"י. מ"ב 

 מאורך י'.

מיעוט בית סאתים זרוע אינו  -ובין כג: ושו"ע : עירנטע אילנות או זרע בקרפף: סעיף ט'

טעם האיסור שאנשים לא גרים במקום זרוע, ונמצא  אוסר, ובתנאי שאינו בגודל סאתים.

לא מבואר האם  –אסור. ביה"ל  –המיעוט שזרוע מותר, ט"ז  –שפרוץ למקום האסור. מ"ב 

מקום זרוע שנמצאים. הזרעים מבטלים לגמרי את המחיצות גם לאחר שיתייבשו, או רק בזמן 

בעיר מוקפת הזרעים לא מבטלים את ההיקף. דברי  –: דבר שמואל הפרוץ לעיר מוקפת

שלא לדירה.  יהא רק אם זרע לאחר שהקיף מבטל, שחשוב כנמלך ורוצה שההיקף –מלכיאל 

: מאירי ועוד גינות נוי ודשאהדרך לזרוע בעיר זרעים ולכן אינם מבטלים.  –מלמד להועיל 

גינות נוי מבטלות היקף לדירה.  –אינו מבטל משום שדרך לגור כך. שואל ומשיב  –רבים 

 התיר. –: משנה הלכות קברות בית

אם הגינה היא רוב החצר אסור לטלטל ממנה  –: עירובין פט. ושו"ע בחצר גינה: סעיף י'

 לבית, ואם היא יותר מבית סאתים לא יטלטל יותר מד' אמות. הכלל להיתר: אם היא רוב

החצר תמיד אסור לטלטל ממנה ומהחצר לבית. וביותר מסאתים גם בהם אסור לטלטל יותר 

מד"א. ואם הוא מיעוט, יותר מסאתים אסור בכל החצר, פחות מסאתים אסור להוציא ממנה 
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 –גם מהחצר לבית אסור. ט"ז  –מהחצר לבית מותר. מרדכי ותוס'  –לבית. מג"א וט"ז 

 מחיצה מחלקת בינהם ומותר.

: עירובין כד. מים כנטעים ומותר, ובתנאי נכנסו מים לקרפף שלא הוקף לדירה: יף יא'סע

 –שראויים לתשמיש ואינם עמוקים בגודל בית סאתים. וכ"כ השו"ע. חזו לתשמיש: רש"י 

עמקן  –י' טפחים בגודל בית סאתים. רא"ש  –כביסה. עומק המים: רש"י  –שתיה, רשב"א 

 –ראוי להחמיר. כל החצר מים ראויים: טור  –ם המים. ביה"ל לאו דווקא, אלא הכוונה למקו

מים ממש כזרעים, וברובו אסור אפילו אין  –אסור, רק רובו מותר. מ"ב  –מותר, ראב"ד 

 סאתים.

נחלקו הראשונים בפירוש הגמ' האם כשקירה : עירובין כה. קרפף שקירה חלקו: סעיף יב'

פתוח מכל הצדדים.  –משופע. תוספות  –רש"י  בית סאה הוא מייתרו או מתירו. 'אורזילא':

 קרפף בית שלושה סאים וכירה סאה, מותר אפילו הקירוי משופע. –שו"ע 

הקרפף אסור שמקום המחיצה  –: עירובין כה: שו"ע קרפף וחצר שנפרצו זל"ז: סעיף יג'

נשארו גיפופים מהצדדים ומותר דלא נפרץ במלואו, ופירצת החצר אינה  –מייתרו. מג"א 

 גדולה מי', 

אם לא הוקף לדירה  –: עירובין כה: ושו"ע פתח ומחיצה בקרפף הגדול מסאתים: סעיף יד'

ה"ה אם הפילה לסמוך על  –ופרץ חלקו ובנה בפירצה גדר, וכעת נפלה, חוזר לאיסורו. מ"ב 

 .הראשונה
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 זו מחיצה קרויה מחיצה לטלטלאי - סימן שס"ב
 ובו י"ב סעיפים

 סעיף א':

 מחיצה שאינה עשויה לתוכה 

 (כו.)שנינו בעירובין 

 כיון: אלמא, מחיצה שמה לא אדרכלין מחיצות: אסי רב והאמר; לרבא פפא רב ליה "אמר

 רב והאמר, לרבא יהושע דרב בריה הונא רב ואמר. מחיצה הויא לא - לה עבידא דלצניעותא

 מחוזא לכולה לה מערב אבוה בר רבה דהא, מחיצה שמה לא - לנחת העשויה מחיצה: הונא

 "...!דמיא לנחת העשויה כמחיצה תורי דבי פירא והא; תורי דבי פירא משום ערסייתא ערסייתא

 .היא דלצניעותא כיון בחמה כשבונין סביבותיהם לכל מחיצה שעושים בנאים :אדרכלין י"רשופ

 שיניחו מה להשתמר אלא שם לדור שלא היינו לנחת . ומחיצההיא כלום לאו לה סותרין ולמחר

 .שם

 ואפילו כלל היא מחיצה לאו לצניעות או לנחת העשויה דמחיצה משמע )טז, טו( ם"רמבה מדברי

 שאינה מחיצה . שהרמב"ם כלל מחיצה זו יחד עםבה מטלטלין אין סאתיים מבית פחות מקפת היא

 (יד בשמו. וכ"כ המגג' סי ג"ש ק"עבה) א"רשבה דעת, מנגד .'י גבוהה ושאינה מצויה ברוח לעמוד יכולה

  .טור, וכ"ד הת"ר , וכ"כהיא מחיצה ודאי סאתיים מבית בפחות

 שיתנו מה לשמור או לצניעות אלא, בתוכה לדור נעשית שלא מחיצה כל: )כרשב"א( שו"עכתב ה

 מחיצה אינה אבל, שבתוכה מה לטלטל מחיצה היא, השדות לשמור כדי בה לישב או בתוכה

 . סאתים' מב יותר הוא אם לדירה מוקף שבתוכה מה לעשות

ה דינו כקרפף, כיון שנעשן שגודלו יותר מבית סאתים כתב שלכאורה מחס )ד"ה או( אור הלכהבה

מקורה אין על מקום לשמור בה שבתוכו. וכתב שמדברי רש"י יש להסתפק, אך ברמב"ם משמע ש

הסתפק בזה, אך כתב הביה"ל שאם עושה תשמישים נוספים  פרי מגדיםגווני. והשם קרפף בכל 

 כיתר צרכי ביתו, הוא בכלל דירת אדם. 

 למטה יורדים שענפיו אילן 

 (צט:)שנינו בעירובין 

 מטלטלים - טפחים שלשה הארץ מן גבוה נופו אין אם, הארץ על מיסך שהיה "משנה: אילן

? טעמא מאי. סאתים מבית יתר בו מטלטלין אין: יהושע דרב בריה הונא רב גמרא: אמר .תחתיו
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 מבית יתר בה מטלטלין אין - לאויר שתשמישה דירה וכל, לאויר שתשמישה דירה דהוי משום

 סאתים"

 יש יוהר לבוד דאמרינן. תחתיו מטלטלין .סביב סביב צדדין מכל למטה נוטה שנופו. מיסך י"רשופ

' דב אלא בו מטלטלין אין סאתיים בית על יתר היקפו היה אם. סאתיים בבית אלא'. י מחיצה כאן

 האינ. לאויר שתשמישה דירה דהוי משום טעמא מאי .לדירה מוקף דהוי לכך לכתחלה נטעו אפילו

 .השדה אויר שומרי בה להסתופף אלא תמיד בה לדור

 ויקשור בקש או בעצים הענפים שבין האויר שימלאשיכול לטלטל בכולו בתנאי  טורוהוסיף ה

 .:()סוכה כד מחיצה אינה מצויה ברוח לעמוד יכולה שאינה מחיצה שכל הרוח ינידם שלא הענפים

 ובתוכ לדור עשוי שאינו כיון לכך נטעו אם אפילו לא מסאתים יותר אבל סאתים בית עד ודוקא

 .)עירובין טו.( השדות לשמור בצלו להסתופף אלא

 מן שלשה גבוהים אינם אם, למטה יורדים שענפיו אילן הילכךלעיל כתב:  שו"עבהמשך לדברי ה

 אוהו; בכולו לטלטל ומותר מחיצה חשוב, עשרה גבוה הוא לאילן שמחוברין במקום ועיקרן הארץ

 מחיצה שכל, הרוח ינידם שלא הענפים ויקשור, בקש או בעצים הענפים שבין האויר שימלא

, סאתים מבית יותר אבל, סאתים בית עד ודוקא .מחיצה אינה, מצויה ברוח לעמוד יכולה שאינה

 .השדות לשמור בצלו להסתופף אלא בתוכו לדור עשוי שאינו כיון לכך נטעו לואפי, לא

דה"ה אם אינן גבוהין עשרה במקום שמחוברים לאילן, אלא שבאמצע  )סק"ב( מגן אברהםכתב ה

וה גבוהין עשרה, שעשויין כקשת. ובמקום שגבוהין עשרה צריכים להיות רחבים ארבעה, דאל"כ ה

שאם לא נטע האילן לשם דירה, אבל מילא את הקש שבו לשם  )סק"ג( ליה ככרמלית. עוד כתב

 ף לדירה.דירה, והקש הוא רוב הדופן, חשיב כמוק

הסביר שע"י מילוי הקש מתחזקת המחיצה שלא תתנדנד ברוח, ובנוסף לכך צריך  )סק"ז( מ"בה

כתב שבגמ' לא נזכר קשירה, והשו"ע העתיק דברי  )אות ה(קשירת ענפים בארץ. ובשעה"צ 

ת שדווקא נדנוד חזק כענפי אילנו )שסג, ח( ערוך השולחןהרמב"ם, וצ"ע מניין לו זה. וכתב ב

 ים הנה והנה בלא הפסק פוסל את המחיצה, אבל אין חוששים לנדנוד מועט.שמתנדנד

לגבי סוכה, שאין לעשות מחיצות מיריעות בלא קנים  )תרל, י( סדינים כתב השו"ע לקמןל באשר

 )כאן סי"ד(ערוך השולחן בלא ידיעתו. וכתב ה תואפילו קשרן טוב זב"ז, כיון שלפעמים הם מתנתקו

כתב שיתכן שיש לחלק בין מחיצת שבת  )ס"ק יב( תוספת שבתה אך. שמשמע דה"ה למחיצת שבת

למחיצת סוכה, כיון שסוכה עשויה לשבעה ימים חוששים שלאחר כמה ימים תתנתק בלא ידיעתו, 
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 שכתבתי( ומה ה"ד מ )או"ח ח"ה סימן משה אגרות ת"שוגם ב לא חיישינן. לשבת שהוא יום אחדאך 

 כתב שמחיצה שנעה ונדה ברוח חשובה מחיצה, ורק לעניין סוכה הוא דין מחודש שפסולה בכה"ג.

 העיר שאפילו עושה המחיצה בביתו שאין שם רוח, צריכה להיות חזקה )ד"ה שאינה( באור הלכהה

 כדי שתוכל לעמוד ברוח מצויה, שזהו גדר מחיצה ולאו דווקא מה יקרה במציאות.

 נימה אי הבית סביב 'חי גדר' הנקרא קטנות מאילנות דרדן לגבי ג ג, קיג() הלכות משנהבשו"ת 

 מאליו הנעשה דמחיצה מחיצה משום מהני סאתים בית עדוהשיב ש. עירוב לענין מחיצה משום

 ופשוט דה"ה להכא. ,מחיצה הוה

 סעיף ב':

 הוסיף מחיצה ע"ג התל 

' ה גבוהה שקרקעיתה חצר י"רשופ ",מצטרפין' ה ומחיצה' ה גידוד הלכתא" (צג:)שנינו בעירובין 

 .'ה מחיצה גובה אותו על והוסיפו טפחים

 חשובה, חמשה גבוה מחיצה עליו שעשה, לעשרה והשלימו חמשה שגבוה תל: שו"עכתב ה

 .דבר ולכל לטלטל מחיצה

דה"ה חריץ שעמוק חמישה טפחים ועשה על שפת החריץ מחיצה בגובה  )ס"ק יא( מ"בכתב ה

 חמישה.

הסתפק האם צריך שהתל יהיה חמישה טפחים בזקיפה דווקא, ואם מתלקט  )ד"ה תל( באור הלכהה

חמישה טפחים מתוך שני אמות הרי הוא מצטרף למחיצה שלמעלה, או שנאמר שכל זמן שהתל 

תפק אינו מתעלה בגובה עשרה טפחים עדיין נח קצת להילוך ואינו יכול להצטרף למחיצה. עוד הס

ל היה פחות משלושה טפחים ועם המחיצה שיעורו עשרה טפחים, האם חשוב מה הדין כאשר הת

כרה"י שהרי סו"ס ישנה מחיצה עשרה, או שמא מחיצת התל כשהיא פחות משלושה הרי היא 

שאם הרחיק  )ד"ה שעשה( בטלה לרה"ר ונמצא שעשה מחיצה של שמונה טפחים בלבד. עוד כתב

המחיצה. אך אם הרחיק יותר מכך יש לעיין,  משפתו פחות משלושה טפחים, פשוט שמצטרף עם

 ומסתברא שמצטרף כל שהוא מתלקט עשרה טפחים מתוך ארבע אמות.

 של כותל ג"ע חמשה גבוה הפתח צורת עשהכתב שאם  ט( אות יח סימן )או"ח ח"ב צבי הר ת"שוב

 .ואינו מצטרף מעשרה בפחות פ"צוה דין אין ג"דבכה נראה חמשה
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 סעיף ג':

  מאליהמחיצה העומדת 

 (טו.)שנינו בעירובין 

 עליה סמכינן דלא היכא. לחי הוי לא: אמר רבא. לחי הוי: אמר אביי. מאליו העומד לחי: "איתמר

 אביי. מאתמול עליה דסמכינן היכא - פליגי כי. לחי הוי דלא פליגי לא עלמא כולי - מאתמול

 אדעתיה לאו דמעיקרא כיון, לחי הוי לא: אמר רבא. מאתמול עליה סמכינן דהא, לחי הוי: אמר

 "מחיצה דהויא פליגי לא עלמא כולי ... במחיצותלחי הוי לא - עבידי דהכי

 רא"שמדברי הגמ' משמע שבמחיצה העומדת מאליה אפילו לא סמכו עליה מאתמול מהני, וכ"כ ה

ה, מאליה לדברי הכל הויא מחיצ שכתב שמחיצה העומדת רי"ף. וכתב הב"י שכ"נ מדברי ה)סימן כ(

חיצה מלאשמועינן דבמחיצה לא באו לכלל מח' כלל דכיון דמחיצה גמורה היא בכל גווני הויא  באד

 אפילו עומדת מאליה.

 . כשרה, מחיצה לשם נעשית שלא דהיינו מאליה העומדת מחיצה: שו"עכתב ה

 בשבת שנעשית מחיצה 

 (קא:)שנינו בשבת 

, גיןשוג בין, ונקשרו חזרו. נאסרו - נפסקו, לזו מזו ומטלטלין מערבין - בזו זו קשורות "ספינות

 לרשות) הפרוסות מחצלות וכן. הראשון להיתרן חזרו - מוטעין בין אנוסין בין, מזידין ובין

 בין ןמזידי בין שוגגין בין, ונפרשו חזרו, נאסרו - נגללו, לזו מזו ומטלטלין מערבין -( הרבים

 - במזיד בין בשוגג בין, בשבת שנעשה מחיצה שכל. הראשון להיתרן חזרו - מוטעין ובין אנוסין

 דרב איתמר כי! אסור - לטלטל אבל, לזרוק אלא - שנו לא: נחמן רב והאמר? איני. מחיצה שמה

 איתמר" אמזיד - נחמן

, 'הראשון להיתרן 'חזרו ואינו חוזר להיתרו הראשון, ומ"ששכשעשה במזיד קנסו אותו,  י"רשופ

גם  ן.נחמ כרב ובמזיד מועיל רק להחיל שם מחיצה ולזרוק '.ומוטעין ואנוסין שוגגין' קאי רק על

עולה כשיטת רש"י, שכתב בסתמא שמחיצה הנעשית במזיד אסור לטלטל בה.  )טז, כב( רמב"םמה

 .)לו:( רי"ףוכ"נ מה

 אפילוהוא  הראשון' להיתרן 'חזרוש ת"רבשם  כתבו )סימן ב( רא"שוה (איתמר כי ה"ד) תוספותה אך

 המחיצה שע"י היינו לטלטל', ולא לזרוק 'אלא מחיצה הויא לא דבמזיד דאמר נחמן ורב ,במזיד

 שתי בין מפסיקותה מחצלאות שיש' איירי ברה"י ו'מחצלאות הפרוסות .היחיד רשות נעשית

 להיתרן חזרו - ונפרסו חזרו ,שנים עירבו והם אחת כחצר הן שהרי נאסרו נגללו, וכשחצירות

 נעשית המחיצה ידי שעל כלהבין בדעת ר"ת ש ב"יה .לכאן ואלו לכאן אלו ומטלטלי הראשון
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 דברי הם כך. ולטלטל מחיצה אינה במזיד שנעשית כיון ,מתחלה שם שהיתה ע"פא היחיד רשות

 בין הוא שהחילוק ת"ר כתב בדעת (איתמר אמזיד ה"ד: לו) ן"רה אבל .(ג"ע עב ב"ניח"ד ) ירוחם רבינו

ואם המחיצה הייתה פרוסה ונעשית.  וחזרה והוסרה שם להיתה מתחלה מחיצה שם היתה לא אם

מע"ש מתיר רב נחמן אפילו במזיד. ולכן אין חילוק אם המחיצות מחלקות בתוך רה"י או שעושות 

 רה"ר לרה"י.

כתב שמחיצה הנעשית בשבת במזיד הויא מחיצה להחמיר, והני מילי שלא היה שם מחיצה  טורה

 . וכתב הב"ימתחילה, אבל היתה שם והסירה וחזרה ונעשית אפילו במזיד חזרה להיתרה הראשון

אם  לכן כתב שהרא"ש מתיר גם אביו ופירש כר"ן? דבריותמה מדוע הניח  שהטור פסק כר"ן,

לא והגיה 'שהקיפו במחצלאות סביבותיהם ברשות היחיד'  ב"חה דברי הר"ן.נגללו החיצוניות, וכ

ם כתב שהרא"ש והר"ן אינ )סק"ד( מגן אברהםה ולדעתו הטור כרא"ש ולא כר"ן. 'ברשות הרבים'.

ית לדעת כולם אם ע"י המחיצה נעשה רה"י, אם נפלה בחול וחזרה ונעש , אלאר"תחולקים בדברי 

פלה נשתי חצרות, אפילו  כותל בין ר. ואם הייתה בלא"ה רה"י כגוןמות בשבת במזיד אסור בשוגג

כתב שברשב"א  )אות יז( שער הציוןב ה ונעשית בשבת שרי וחזר העירוב למקומו.בחול וחזר

את ביאור  )אות טז( ודחה ובמאירי משמע שגם לתוס' והרא"ש רק כשהייתה כבר מחיצה מותר.

 המג"א.

 הויא במזיד אבל, בשוגג בשבת שנעשית מילי והני כשרה, בשבת שנעשית מחיצה: שו"עכתב ה

 מילי והני. בתוכה לטלטל להתיר לא אבל לתוכה הרבים מרשות הזורק לחייב להחמיר מחיצה

 להתירה חזרה, במזיד לואפי, ונעשית וחזרה והסירה שם היתה אבל, תחלה מחיצה שם היה שלא

, הרבים ברשות סביבותיהם במחצלאות שהקיפו שלשה או שנים כגון. )כהסבר הר"ן בר"ת( הראשון

. ונאסר, המחצלאות נגללו. לזה מזה לטלטל מותרים, יחד ועירבו במחצלאות ביניהם גם והבדילו

 .הראשון להיתרן חזרו, במזיד' אפי, ונתפרסו חזרו

ת כדע )ס"ק כו( ופסקפירש את דברי השו"ע כפירוש הר"ן בר"ת.  )ס"ק כג. וכ"כ בשעה"צ אות יד( מ"בה

הוא רק אם בלא"ה הוי רה"י ולא  ,מחיצה הנעשית בשבת שמותרתדבעינן תרתי, ולכן  גר"אה

 ת.לחלק הדיורין, וכל זה דווקא אם הייתה המחיצה קודם לכן אלא שנפלה בשבבאה המחיצה אלא 

 שידע או ,בה לטלטל כדי מחיצה לעשותשאם ציוה ראובן לשמעון  )ס"ק יח(מ"ב עוד כתב ה

 ם"הרמב מלשון משמע ,בה לטלטל שיוכל כדי שתעשה ליה ניחא והיה בשבילו עושה ששמעון

)ס"ק . עוד כתב כמזיד נחשב דלדידיה ,בשגגה עשאה ששמעון אף בה לטלטל לראובן אסור דשוב
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 זו י"ע לטלטל אדם לכל גם ואסור ,קנס משוםשהאיסור להנות ממחיצה הנעשית במזיד הוא  יט(

 .שבת באותו המחיצה

שנקט השו"ע 'שנים ושלושה וכו' לאשמועינן שאפילו  )הביאו המ"ב ס"ק כב( מגדיםפרי כתב ה

 העירוב ביניהם לא התבטל, ומותרים לטלטל מזה לזה כשחזרו ונפרסו המחצלאות.

 , הרי לעניין מעשה שבת פשוט שגם העושה מלאכה בשוגג הריולכאורה צ"ב, מדוע הקלו בשוגג

 רחש( גם ה"ד ה סימן )ח"א שלמה מנחתך עיין בשו"ת היא אסורה לו ולאחרים בשבת עצמה! א

 ז"וה, הדבר מגוף כנהנה חשיב זה אין מ"משאע"ג שכשבא לטלטל חשיב כנהנה ממעשה שבת, 

 שבין חור בשבת סתם או, צרכיו לעשות יוכל למען קודש ספרי כנגד מחיצה שהעמיד למי דומה

 כי הבית לתוך ליכנס לכהן מותר מ"מ תורה איסור בכך עשה אם דאף הטומאה מפני לחדר חדר

 וא קודש הספרי שהברחת אלא האיסור גורם נסתלק שבמציאות מפני והיינו, טומאה כאן אין ס"סו

 רק בטבע אינו לטלטל שההיתר כיון מחיצה עשיית נמי ה"דה אפשר כ"וא, באיסור היתה הטומאה

 יןא ולכן הדבר מגוף ממש כנהנה ולא האיסור גורם את כמבריח רק חשיב זה דגם יתכן הדין מצד

 שבת ממעשה ליהנות דמותר להסוברים לואפי ולפיכך, מיוחד קנס משום לאו אי לאסור טעם

 לבטלה היה שהקנס כיון אסור הכא מ"מ ניתנו ליהנות לאו דמצוות טעמא משום מצוה של הנאה

 לא השבת בתחילת מחיצה היתה שכבר ג"דבכה אמרינן שפיר שכן מחיצה וכיון מתורת לגמרי

 מותר דשפיר דיורין לחלק אלא באה אינה והמחיצה י"רה ה"בלא שזה ג"בכה וכן חכמים קנסוהו

משמע  )א, ל( פנים מאירות ת"בשוהביא ש אך .בשבת בתחלה המחיצה את במזיד עשה אם' אפי

 .שבת ממעשה כנהנה ממש דחשיב אלה בכל דסובר

 דהואיל ל"שסיבת ההיתר כשחזרו המחיצות הוא כיון דקי )שם ד"ה ומיהו בכה"ג(עוד כתב המנח"ש 

 את לאסור כ"אח אפשר אי מ"מ אסור ודאי המחיצה שנפלה דבשעה נהי לכן ,הותרה והותרה

 ממילא ז"ה השמשות בבין שהיתה כמו עכשיו היא שהמחיצה דכיון קיימת המחיצה אם הטלטול

 .לאסור ראוי היה הדין מצד אם אף הותרה והותרה דהואיל כללא משום מותר

 אמירה לגוי לתקן העירוב 

 מנו להל' שבת סימן שז סעיף ה. ועיין מה שכתבנו בסיכ

ששבות במקום מצווה מותרת, והוסיף הרמ"א  בעל העיטורהביא להלכה דעת  )רעו, ב(רמ"א ה

החמיר אף  של"השיש להחמיר אם לא במקום צורך גדול שהרי רוב הפוסקים חולקים עליו, וה

שכדאי הוא בעל  )ח"ב כלל סב סעי' יא'( חיי אדםבשם ה )ס"ק כה(מ"ב ך גדול. וכתב הבמקום צור

העיטור לסמוך עליו להתיר שבות דאמירה אפילו במלאכה דאו' במקום מצווה דרבים, ולכן מותר 
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לומר לגוי לתקן את העירוב שנתקלקל בשבת, כדי שלא יבואו רבים לידי מכשול. ועיין בסימן שז' 

תורה כהרמב"ם שאין להקל לומר לגוי שיעשה מלאכה האסורה מה שו"עסעיף ה' שדעת מרן ה

 אפילו במקום מצווה. 

 הזכיר דברי החיי אדם הנ"ל. והוסיף שאם רק נפסק החבל ויוכל )כאן ד"ה מחיצה( באור הלכהוב

ור פסק שמותר אפילו לישראל כשאין גוי לקש )יז, כה( שש"כה הגוי לקושרו ע"י עניבה מה טוב.

 ז, ה()שיקיימא. ולרמ"א מותר קשר של אומן אם אינו ל )שיז, א(קשר של עניבה, שהרי לדעת מרן 

 מותר קשר עניבה אפילו אם עשה קשר אחד למטה.

 סעיף ד':

 טלטול בספינה 

 (צ.)שנינו בעירובין 

 רב. בארבע אלא בה מטלטלין אין: אמר ושמואל, בכולה לטלטל מותר: אמר רב, ספינה; "איתמר

 בארבע אלא בה מטלטלין אין: אמר ושמואל. מחיצתא איכא דהא ,בכולה לטלטל מותר: אמר

 או כוותך הילכתא: לשמואל יוסף בר חייא רב ליה אמר. עשויות מים להבריח מחיצות - אמות

 שאם רב ומודה: יוסף בר חייא רב אמר גידל רב אמר. כרב הילכתא: ליה אמר -? כרב הילכתא

 מאי - תחתיה לדור אילימא? למאי כפאה. אמות בארבע אלא בה מטלטלין שאין - פיה על כפאה

 לזופתה" שכפאה אלא? יחידי מגג שנא

 מגג שנא מאי :הוא לדירה דהוקף סאתיים מבית יותר ישנה ואפילו בכולה לטלטל מותר י"רשופ

 עשונ לדירה דמחיצות דכיון ,סאתיים מבית יותר ואפילו שאפילו לרבנן מותר לטלטל בכולו. יחיד

 השכפא כיון נמי הכא לדירה כהיקף הוי אסיק גוד בהו אמרינן כי נעשו מעלה לדירת שלא ע"פא

 שכפאה: לדירה היקף הוי אסיק גוד בהו אמרת כי מטן לדירת מחיצתה עשיית זו כפייתה לדור

 רתלדי ולא מעלן לדירת לא כפייתה זמן כל עומדות דאינן דירה מתורת מחיצותיה שביטל. לזפתה

 דירהל הוקף שלא סאתיים מבית יותר היקף הוי אסיק גוד בהו אמרינן וכי בעלמא כעמוד והוי מטן

  .היא וכרמלית

אם ש כתב עוד. בכולה לטלטל מותר לזפתה כפאה אפילו סאתיים בביתש רש"יהבין מדברי  ב"יה

 דתחתיהנראה  (ב מןסי) ש"ראהמדברי  אבל .אסור תחתיה אפילו לזפתה כפאההיא יותר מסאתים ו

 כפאה שאם רב דמודה הא השמיט .(ל) ף"ריוה .לדירה נעשו המחיצות שעיקר מאחר מותר לעולם

 .אמות בארבע אלא בה מטלטלין אין פיה על



 איזו מחיצה קרויה מחיצה לטלטל -סימן שס"ב  ______________________________ 90

 לדירה מוקפת הדחשיב, סאתים מבית יותר היא אפילו, בכולה לטלטל מותר, ספינה: שו"עכתב ה

 טליןמטל אין, לזופתה כפאה. עליה אף י"רה הוי, תחתיה לדור כפאה. (ב"שפ סימן וסוף ו"שס' סי ל"וע)

 .)רש"י( מסאתים יותר הוא אם אמות' בד אלא בה

שכשכפאה לדור תחתיה דינה כרה"י אף עליה משום שאמרינן גוד  (ז-)סק"ו מגן אברהםכתב ה

 שבטל מחיצותיהמשום  ,ואם כפאה לזופתה אין מטלטלים בה, ומשמע שאף תחתיהאסיק מחיצתא. 

 מתורת דירה.

 :ו' - ה' סעיפים

 ממה עושים מחיצה 

רוח חיים. ואפילו  שבכל דבר עושים לחיין, ואפילו בדבר שיש בו (טז: -טו. )שנינו בעירובין 

ים. במחיצת ערב או שתי לבד. ובלבד שלא יהא בין חבל לחבל או בין קנה וקנה יותר על ג' טפח

שאם עושים מחיצה מבע"ח צריך לכפותם, וטעמו משום דבעינן מחיצה  )טז, כא(וכתב הרמב"ם 

בני אדם ובלבד  ד: איתא שאפשר לעשות מחיצה אפילו ע"ימ -יכולה לעמוד ועומדת. ובדף מג: 

כתב בתשובה שאפילו ברה"ר מועילה מחיצה ע"י  רשב"אשלא ידעו שהועמדו לשם מחיצה. וה

בנ"א. וכתב האורחות חיים בשם הרשב"א שאפילו אחד מהם יודע אסור כדי שלא יבואו לזלזל 

 אין האנשים יודעים שעושים מהם מחיצה,כתבו שגם אם כעת  )מג: ד"ה אילימא( תוספותבשבת. וה

וטעם הדבר משום דשמא ירגישו בדבר קודם  אם קרוב הדבר שידעו, לא יעשה מהם מחיצה.

 שיספיקו לגמור.

 דלב ערב של בין, ובאוכפות בכלים, מחיצה עושים בכל: שו"עכתב הע"פ הגמ' והראשונים הנ"ל 

, ישובב ליחיד' אפי סאתים עד ומותרים, בארץ נעוצים קנים כגון לבד שתי של או, חבלים של כגון

 פותיםכ שיהו ובלבד, חיים בבעלי לוואפי; ט"ג לחבירו קנה ובין לחבירו חבל בין יהא שלא ובלבד

 המחיצ חשובים מהלכים כשהם לוואפי', מג בפחות זה אצל זה שעומדים באנשים לוואפי, )רמב"ם(

 סורא, יודע מהם אחד ואפילו; מחיצה לשם שהועמדו ידעו שלא והוא; )רא"ש בתשובה( י"רה וביניהם

 מהם שעשה כגון, שידעו הדבר קרוב אם, עתה מחיצה שעושה הודיעם לא אם לוואפי. )רשב"א(

  .)תוספות( עוד מחיצה מהם יעשה לא אחת פעם מחיצה

 פי על אף, לדעת שלא מתחלה באו אם: "(רבא ל"א ה"ד. מד) א"ריטבהע"פ  )סעיף ו( שו"עעוד כתב ה

 ".לחוש אין, הרגישו כך שאחר
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כתב שהוא כענפי אילן  ב"חשלא ינודו, וה רמב"םבטעם הדבר שצריך לכפות את הבהמה כתב ה

א כתב שלפ"ז אדם המהלך ל )סק"ח( מגן אברהםה אולםבסעיף א' שצריך לקושרם כדי שלא ינודו. 

ה. ביחשב מחיצה כיון שהוא נד. וצ"ע, שהרי בסוכה לא הביאה הגמ' גבי בהמה שזהו טעם הפסול 

דיין גבי עשיית דופן מבהמה, כתב הטור שצריכה להיות קשורה. אך ע )סימן תרל(ועוד, הרי בסוכה 

 . ומה שלא כתב שתהאקשה, הרי היא זזה! לכן ביאר בדברי הרמב"ם שכוונתו שלא תברח הבהמה

 קשורה, הוא משום שעומדת במקום פרוץ ואין לו במה לקושרה. ובאדם א"צ לקושרו כיון שאין

חשש שיברח. ואינו דומה לענפי אילן שתזוזתם היא גריעותא במחיצה עצמה, משא"כ הכא 

 שהאדם והבהמה מזיזים עצמם ולכן אינו נחשב לגריעותא. 

 ה, וא"כ אפילו אם יש יותר מג' טפחים ביניהם יהיה מותרהקשה, הרי סתם אדם רחב אמ ב"חה

כתב שמדובר על רגלי האדם שהם כקנים  )סק"ט( מגן אברהםהמדין פרוץ מרובה על העומד. 

 בעלמא, ובפרט כשהם מהלכים ומרחיקים רגליהם זמ"ז. וגם משום שאם האדם אינו עומד כרגיל

ד"ה ) באור הלכהה , הרי שאין גופו תופס אמה.של זה אלא בצידו, היינו פניו של זה כנגד אחוריו

' כתב שאפילו לדברי המג"א, אם נמדוד קצת למעלה ברגליו לא יהיה רווח של יותר מג ואפילו(

 ונשאר בצ"ע.  טפחים, ומדוע שלא נאמר לבוד?

 דכיון )יב. ד"ה שרוי( יונתן רבנובטעם הדבר דבעינן שלא ידעו האנשים שעושים מהם מחיצה, כתב 

 שאם ,לטלטל לואפי מחיצה דהוי בשוגג נעשיתחשוב כהם עומדים שם,  מחיצה שלשם ידעו שלא

שאם באים  )סק"ג( ט"ז. והתקשה הלהחמיר אלא מחיצה הוי ולא במזיד נעשית הזה בדבר ירגישו

וי ההרי האדם העושה את המחיצה לדמות לשוגג ומזיד, אזי גם אם האדם שעומד אינו יודע מזה, 

 ה.איכפת לו שהאדם עצמו אינו יודע הרי הוא דומה לעצים ואבנים שעושים מהם מחיצמזיד ומה 

 רודהחמי והא ,בנין איסור שם אין עצמה שבמחיצה כיון ,עושהל איסור איןולעניין הלכה כתב ש

 . שבת באיסור להקל יבא שלא משום הוא לדעתנעשתה ב

 ג(כ)אות  שער הציוןמע"ש, וכתב ב הסתפק מה הדין אם העמיד את האנשים בידיעתם פרי מגדיםה

 שבשעת הדחק יש להקל.

כתב בשם הב"י שאם עשו מהאנשים כבר מחיצה פעם אחת ויש חשש שידעו, אם  מגן אברהםה

 מיקל.  אליה רבהאדם אחר רוצה לעשות מהם מחיצה זהו ספק אם מותר. וה
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 סעיף ז':

 העמדת בנ"א כשרוצה להשתמש במחיצה 

 אותן יעמיד אלא זו במחיצה להשתמש רוצה שהוא אדם אותן יעמיד ולא" )טז, כג( ם"רמבה כתב

 ניב של במחיצה מיא דאעילו גננא בני הנהושלמד כן מדברי הגמ' " ב"יוכתב ה. "לדעתו שלא אחר

", ופירש שמי שהביא את המים הם לדעת יאמרו מדעת שלא אמרו אם אמר שמואל נגדינהו אדם

שלא הזכיר  טורה אך .)סק"ה( מג"אוכ"כ ה חשובים 'לדעת'.העמידו את מחיצת האנשים ולכן 

 . וכ"די"רשפ וכן שם נקבצו מחיצה שלעשות ידעו המחיצה מהם שנעשית אדם שבני הלכה זו ס"ל

שאין קפידא בזה שהאנשים שהועמדו שם ידעו שלשם מחיצה הם  (ה' סי ג"ש ק"עבה) רשב"אה

 לדעת, ומי שעומד אסור לו לדעת.והיינו שמי שהועמד עבורו מותר לו  עומדים.

 במחיצה להשתמש רוצה שהוא אדם אותם יעמיד שלא שאומר מי ישע"פ הרמב"ם:  שו"עכתב ה

 .לדעתו שלא אחר אותם יעמיד אלא, זו

הקשה, שבגמ' בעירובין מד. מבואר שאדם יכול לעשות את חברו דופן  )ס"ק יד(מגן אברהם ה

 לסוכה, וכ"פ הרמב"ם והשו"ע, ולא הצריכו שאותו אדם שמעמידים בשבילו את המחיצה לא ידע

א חילק בין סוכה שהי )או"ח סימן קס( האלף לך שלמהמזה?! וכבר העיר בזה הלחם משנה. ובשו"ת 

 דבר מצוה, לדבר הרשות. 

 כתב שמשמעות שאר הפוסקים כדברי הרשב"א שמקל, וכן עיקר. בהאליה רה

 מחיצת בנ"א רק בשעת הצורך 

 שבבית או "רשברה לחפץ אדם צריך אם (רטו' סי) תרומהה ספרבשם  (קד סימן) הלקט בשבלי כתוב

ת , כדאיתא ביבמוהדבר טוב מאליהם יקחוהו אם תינוקות שם יוליך ,ביניהם מפסיק "רורה אחר

 שצריך לפי כך יועיל לא לביתו חבירו מבית אבל יביאו יעשה מחיצה ע"י בנ"א. לאקיד. ואם 

 נמי וכן ,הדחק בשעת אלא להתיר שאין בזה ליזהר אדם צריךש שיבולי הלקטוהוסיף  .לערב

 .שם להוליכו אסור בכך לאביו שנוח יודע שאם אביו דעת על עושה יהא שלא בקטן

 דבר שכח ואם. הדחק ובשעת הצורך בשעת רק אדם בני של מחיצה לעשות ואין: רמ"אהוכ"פ 

 מחיצה מלעשות מחיצה בלא הדבר שיביאו תינוקות שם להוליך עדיף יותר, הרבים ברשות אחד

 .(ה"וס ג"סמ הלקט שבולי בשם י"ב) גדול ושיביאנו אדם בני של
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שברור הדבר הביא דברי שיבולי הלקט שאסור שיעשה הקטן ע"ד אביו, והוסיף  )ס"ק מד( מ"בה

שכל האמור אינו אלא באחרים, אבל אביו מצווה לחנכו ולגעור בו ולהפרישו כשרואהו מחלל 

 שלו. שבת אפילו להנאת עצמו, ואפילו באיסורי דרבנן. וכ"ש שלא יוליכנו שמה, אפילו אין החפץ

 ועיין בסיכומנו להל' שבת סימן שמ"ג שהרחבנו בדין מלאכה ע"י קטן בשבת.

 :ט' - ח' סעיפים

  מרובה על העומדכעומד ופרוץ פרוץ 

  (טז: -טו: )שנינו בעירובין 

 פפא רב. אסור: אמר יהושע דרב בריה הונא רב. מותר: אמר פפא רב. כעומד פרוץ: "איתמר

: אמר יהושע דרב בריה הונא רב. רובה תפרוץ לא: למשה רחמנא אגמריה הכי, מותר: אמר

, מותר וחלונות פתחים בהן הללו... שריבה דפנות. רובה גדור: למשה רחמנא אגמריה הכי. אסור

 והילכתא. תיובתא - פפא דרב תיובתא! אסור - כפרוץ הא. הפרוץ על מרובה עומד שיהא ובלבד

 יהיו לא: דתנן, כוותיה מתניתין דדייקא משום, אין -? והילכתא תיובתא. פפא דרב כוותיה

 על מרובה עומד אמרו הרי: רב אמר המנונא רב אמר. מותר - כבנין הא. הבנין על יתירות פרצות

 שבעה דהוי מחצלת דאייתי ... כגון? מאי בערב: המנונא רב בעי. עומד הוי - בשתי הפרוץ

 משלשה" בפחות ואוקמיה, ומשהו ארבעה בה ושבק שלשה בה וחקק, ומשהו

 על פרוץ מרובה על העומד: יז(-)פט"ז הט"ז רמב"םכתב ה

 זו הרי כעומד פרוץ היה אם אבל, מחיצה אינה העומד על מרובה פרוץ בה שיש מחיצה "כל

 הרי אמות עשר אבל, אמות עשר על יתר שהיא פרצה הפרצות באותן יהיה שלא ובלבד, מותרת

 מפסדת אינה מעשר יותר בה שיש פי על אף פתח צורת זו לפרצה היה ואם, כפתח היא

 משלשה שהפרצות בזמן אמורים דברים במה. העומד על מרובה הפרוץ יהא שלא והוא, המחיצה

 פי על ואף, מותרת זו הרי משלשה פחותה מהן פרצה כל הפרצות היו אם אבל, ולמעלה טפחים

 כלבוד" הוא הרי משלשה פחות שכל, העומד על מרובה שהפרוץ

 עבדינן איפשיטא דלא כיון אומרים ישד (כב מןסי) ש"ראה וכתבבעיית רב המנונא אינה נפשטא. 

 דערב פשיטא אלמא אחר בענין המנונא דרב בעיא אוקי אשי דרב כיון כתב ד"ראבוה ,לחומרא

 .מסתבר וכן .הפרוץ על מרובה עומד לענין כשתי

' מג פחותה מהם פרצה כל כן אם אלא אסור, העומד על מרובה פרוץ :)סעיף ח(: שו"עכתב ה

 ותרי פרוץ' א במקום יהא שלא ובלבד; בערב בין בשתי בין מותר, כעומד פרוץ :)סעיף ט(. טפחים

 כפתח. שהיא מפני, מותר אמות עשר עד אבל .מעשר
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באור הלכה שכוונת הטור שפרוץ כעומד היא דווקא לשתי ולא לערב. וביאר ב )סק"נ(מ"ב כתב ה

ה, שאין מציאות שפרוץ כעומד לעניין ערב. שצריך שהלמעלה יהיה פס ג' טפחים ומחצ )ד"ה פרוץ(

ח סי' ס) חזו"אי גיסא ומבטלי ליה. ועיין בלהתיר משום דאתי אוירא דהאי גיסא ודהא"ג אין ובכה

 ששייך מקרה של פרוץ כעומד בערב. ס"ק יז(

סי' ו)סכ"ג וכט. ערוך השולחן ולעניין האם מחשבים את כל המחיצות לנידון עומד ופרוץ, דעת ה

ריך צן 'פרוץ מרובה'. אלא שעכ"פ שהם מצטרפים בין לעניין 'עומד מרובה' ובין לעני שס"ג סי"ז(

בת )ש המשנה מרכבתשיהיה מקצת דופן בכל צד, דאל"ה אינו נחשב שיש דופן ברוח הנ"ל. וכ"ד 

שאין מצרפים עומד מרוח אחת לעומד  (ה-)או"ח סי' ע סק"ז. וסי' ע הסק"ג חזו"א, דעת המאידך. טז, ה(

ק )ס" מ"בהפרוץ שבה. וכן משמע מהשבחברתה, אלא דנים בכל רוח לעצמה את העומד שבה כנגד 

 שכל דופן דנים בפנ"ע. מה(

 ואם יש ,כסתום נחשב' מג פחות שהוא אוירכל הוסיף כמה פרטי הלכות:  )ס"ק טז( מגן אברהםה

 העש ואם '.תלויה מחיצה' למטה אויר יותר מג' טפחים, אע"פ שהעומד מרובה אסור, כיון שהיא

 העליון לחבל הרקיע שמן אויר דאתי אסור' מד פחות והעליון' מג פחות פחות חבלים' ב למטה

 חבל קימו ואם .התחתונים' ז אלא כאן ואין העליון לחבל הומבטלי לאמצעי העליון שבין' ד רוהאוי

 .תיורוחו' מב הפרוץ על מרובה עומד ל"ה' מג פחות והעליון' מד פחות ואמצעי' מג פחות התחתון

 יודהא גיסא דהאי דאוירא למימר ליכא דהא שרי חבל כ"ואח אויר' וג הלמעל' ד מחצלת עשה אם

 .שתחתיו האויר על המרוב העומד שהרי ליה מבטל גיסא

 עומד מרובה על הפרוץ משני צדדים 

 (י:)שנינו בעירובין 

 יעשה? ואמאי. אמות שלש פס ועושה אמות שתי מרחיק - אמה עשרה חמש רחב שהוא "מבוי

 על מרובה עומד: מינה שמע. ומחצה אמה פס ויעשה, אמות שתי וירחיק, ומחצה אמה פס

 יראאו דאתי - הכא ושאני עומד הוי לך אימא לעולם -! עומד הוי לא - רוחות משתי הפרוץ

 ליה" ומבטל גיסא דהאי ואוירא גיסא דהאי

  (טז:)עוד שנינו שם 

 - איתא ואי. טפחים עשרה הכל שיהו, טפח על יתר ועוביין חבלים שיעור: שמע תא, אביי "אמר

 פחות, משהו וחבל משלשה פחות, משהו וחבל משלשה פחות ליעביד? טפח על יתר לי למה

 "!עומד הוי רוחות משתי הפרוץ על מרובה עומד מינה ... שמעת!משהו וחבל מארבעה
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 פחות מג' מגמ' זו מוכיח אביי שא"א לעשות מחיצה ע"י ג' חבלים שעוביין משהו, כשחבל אחד

חים. נו פחות מג' טפמקיע, ועוד חבל למעלה ממנו פחות מד' טפחים. וחבל נוסף גבוה מטפחים לר

 ובגי' חלק מהראשונים לא היה את המשפט בסוף הפיסקא.

י עומד מרובה על הפרוץ משתי רוחות אינו חשיב כעומד מרובה. ודבר ריא"זו רשב"א. לדעת הא

בה רק אפילו אם העומד מרו )טז: ד"ה אי( תוספותדעת ה. לבהגמ' בדף י: אינם אלא דיחויא בעלמא. 

משני צדדים, מצטרפים יחד ומתבטל הפרוץ לגביה. ואפילו אם העומד שבשני הצדדים אינו 

במילואו, אלא שיש בכל אחד מהם ג"כ פרצה אבל היא חשובה כמלאה משום שהעומד מרובה על 

 וחות מבטלות את הפרוץ, אבלשרק אם היה עומד גמור הרי השתי ר אור זרועדעת ה. גהפרוץ. 

 אם רק ע"י לבוד חשוב כעומד מרובה, אין בכוחם לבטל את הפרוץ.

 ל()סק"פסק שעומד מרובה על הפרוץ משני צדדים הוי עומד. ועיין בשער הציון  )ס"ק מה( מ"בה

עפ"ז כתב שאף שבאופן שבאמת  .)אור זרוע( שזהו דווקא אם הוא עומד גמור, ולא ע"י לבוד

 ל הדופן אין העומד מרובה על הפרוץ, אם לפי חשבון אנו 'סותמים' חלק מהפירצותבחישוב כ

 הקטנות, הרי הם מצטרפות לחשבון 'עומד'.

 סעיף י':

 'דיני 'צורת הפתח 

 (ב. ויא.)שנינו בעירובין 

 מתני ]דף יא.[ למעט צריך אין אמות' מי רחב שהוא פי על אף פתח צורת לו יש ואם"]דף ב.[ 

 רבי . ואףלמעט צריך אתנייה ליה אמר למעט צריך אין דרב קמיה רב בר לחייא יהודה רב ליה

 בית מבקעת אחד באדם מעשה; יצחק רבי אמר אדא רב בר רבין דאמר. דרב להא לה סבר יוחנן

, חכמים לפני מעשה ובא, עליהם זמורה ומתח, השדה פינות בארבע קונדיסין ארבע שנעץ חורתן

 ןלעני לו התירו כך - כלאים לענין לו שהתירו כדרך: לקיש ריש ואמר - כלאים לענין לו והתירו

 ןמ אילימא? עסקינן במאי. לו התירו לא - שבת לענין, לו התירו - לכלאים: אמר יוחנן רבי. שבת

; גבן על אלא. כלום ולא עשה לא - הצד מן שעשאה הפתח צורת: חסדא רב והאמר - הצד

 עולםל, לא -! מעשר ביתר - לאו אלא? לא בשבת יוחנן רבי לימא בהא - בעשר אילימא? ובמאי

  מיפלגי" קא חסדא ובדרב, הצד ומן בעשר

 עשוי הפתח צורת שם שיש שכל (יד' סי א"ש ק"עבה) רשב"אוה )יא. ד"ה אילימא( תוספותדעת ה

 רא"שכעומדין. ה הן הרי פתח צורת ובכולן מחיצות' בד העומד על מרובה פרוץ אפילו כתיקונו

התקשה, אם באמת די בצוה"פ אפילו מכל הצדדים, מדוע הוצרכו לעשות פסין לביראות,  )סימן יג(

כך שהגמלים היו באים והורסים אותם, וגם אינם חזקים דיו לעמוד  כל מתקיים היה דלא ותירץ
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עוד  ברוח שאינה מצויה. וכן יש לפרש בשיירא שאין עושים צוה"פ אלא קנים זה למעלה מזה.

 .שרי לא דיורין בה שאין בבקעה אבל דיורין בה שיש ומבוי בחצר דשרי האב בתירוץ שני, דכת

כתב בשם הלבוש שהתירו בחצר כיון שיש בהם דיורים, ודרך להיות שם פתחים  )ס"ק נו( מ"בה

הרבה. ולדעת הטור אם היה ההיקף כתיקונו אלא שיש בה פרצות יותר מעשר, מהני צוה"פ אפילו 

כתב  )ד"ה אבל( באור הלכהרוחותיה, ואפילו אם היה הפרוץ מרובה על העומד. וב בבקעה בארבע

  שדוקא יותר מעשר לא מהני, אבל עשר מועיל אפילו בבקעה.

 .אדוק הפרוץ על מרובה בעומד אלא מתיר' מי ביותר פתחה צורת שאין כתב )טז, טז( ם"רמבה אבל

 מעשרה, הרי שגם בפרוץ מרובה על העומדותמהו עליו, שמוכח בגמ' שאם מועיל צוה"פ ביותר 

 ביאר שהרמב"ם סובר כפשט הגמ' שהתירו רק לכלאיים ולא לשבת. עוד כתב, שגם מגידמהני. ה

לדעת הרמב"ם צוה"פ מועילה ברוח שלישית גם בפרוץ מרובה. וכן אפשר שיודה אם הפירצה 

כתב  )ד"ה ולהרמב"ם( אור הלכהבה .)וכ"ד הסמ"ג והסמ"ק(עשרה ולא יותר שיועיל אפילו פרוץ מרובה 

 שההיתר של ד' קונדסין הוא כשהיה קנים ביניהם, ואזי הם כעומד מרובה על הפרוץ.

 לא לוואפי. מותר, מעשר יתירה לפרצה לואפי, פתח צורת עשה אם: סתם כדעת הרא"ש שו"עה

 בויומ בחצר מילי והני. מותר, גביהן על פתח צורת ועשה רוחות בארבע קונדיסין ארבע אלא נעץ

 צורת אין ם"ולהרמב. פתח צורת ידי על הרוחות כשכל מהני לא בבקעה אבל, דיורין בהם שיש

 בכל בבקעה' אפי מהני ואז) הפרוץ על מרובה עומד כן אם אלא, מעשר יותר לפרצה מועיל הפתח

  .(הרוחות

באור ב אמנם "ד הסמ"ג סמ"ק ור"ח.הרמב"ם, כיון שכ כתב שנכון לחוש לדעת )ס"ק נט( מ"בה

ת שלא נוהגים כדע בכת )סעיף ל( ערוך השולחןגם ה היקל כשו"ע. )סי' שמו, ג, ד"ה הבולטין( הלכה

 .)ב, פג( אגרות משההרמב"ם, וכ"פ ה

 צוה"פ המקיפה מקום דיורין ובקעה יחד 

כתב שגם אם חלק מהיקף מחיצת צוה"פ מקיפה מקומות שאין בהם  )א, פח( חתם סופרבשו"ת 

שיש  דיורים, כפי שמצוי מאוד בהרבה ערים, אין בזה בעיה, כיון שרוב היקף העירוב הוא במקום

 חזוןה כ"ושכ )ו, לג( יצחק מנחתבו דיורין לכן אזלינן בתר רובא בזה. וכן הסכים לדבריו בשו"ת 

 .(ה אות טו' סי עירובין' הל) איש

 הרבים רשות של העירובשכיום שעושים כתב  (ב אות כד )ח"ז, יו"ד סימן אומר יביע ת"שוב אולם

, דיורין בהן שיש ומבוי בחצרומרן התיר רק , לעמוד עמוד בין אמות עשר על יתר הפתח בצורת

 פרצות שיש בירושלים הרואות ועינינו. פתח צורת י"ע הרוחות בשכל מהני לא בבקעה אבל
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 מהני לא כ"וא, כלל דיורין שם ואין, אמות מעשר יותר הרבה, רמות לשכונת העיר שבין בשטח

 .הרבים לרשות יוציאו ולא יטלטלו שלא הזהרתי ולכן, העירוב את פוסל וזה, ג"בכה הפתח צורת

אלא שכשההוצאה היא מרה"י לרה"י דרך רה"ר מבלי לעשות הנחה ברה"ר, שזהו רק איסור 

המקלים במקום מצוה, כגון להוציא תינוק כדי למולו בבית הכנסת, משום דרבנן, יש לסמוך על 

 דברוב עם הדרת מלך.

 צורת הפתח בד' רוחות 

 מהתורה מחיצה הוי קונדסין' ד של פ"צוהמסתפק אם פרי מגדים כתב שה )ד"ה כשכל(אור הלכה הב

 התורה דמן מעשר יותר פרצה או כרמלית להתיר רק מהני פ"דצוה או "ר,מרה בו הזורק לחייב

  .פ"צוה מהני ה"משו מחיצה הוי

 ש"ראה אילימא( ה")עירובין יא: ד תוספותה הנההביה"ל תלה שאלה זו במחלוקת ראשונים. ד

 'ד יעשו ,רגלים עולי לבהמת להשקות להתיר ביראות יפס לעשות הוצרכו מדוע ,הקשו א"רשבהו

ם אשמסתימת דבריהם מוכח שאין זה משנה . ודייק הביה"ל פ"צוה דהוי גביהן על וקנה קונדסין

שות מוכח שד' קונדסין הויא מחיצה מדאו' אפילו לע הפסי ביראות מקיפים רה"ר או מבוי וחצר,

 לו בשיש א"כ מיירי לא' דהגמ ריטב"אוה )בתוספות שם( א"ריצבץ הלתירו אמנםרה"ר לרה"י. 

 המחיצ שאין קונדיסין בארבע דוקא ז"דכוהוסיף הביה"ל  .מידי מוכח לא ,כהלכתן מחיצות שתי

 שתי ובשאר רוחות בשתי שלימות מחיצות שתי יש אם אבל ,גביהן על מלמעלה קנה רק ביניהן

 .ז"עי י"רה נעשה ע"דלכו משמע הפתח צורת כמין עשה באחת אפילו או הרוחות

 שלנו הרבים פסק שבני אשכנז הנוהגים לטלטל בזה"ז ברשות )ח"ה סימן טז( למשה תפילהבשו"ת 

 פתחים סמוכים זה לזה, י"ל ע"מ שיסמוכו, ואין מוחים בעיר שהקיפוה בארבע רוחות בצורות

"ר בידם. ומ"מ ראוי להם להחמיר. ובני ספרדים אסור להם לטלטל גם ברה"ר שלנו, שיש לנו רה

 מן התורה גם בזמן הזה.

 סעיף יא':

  .מהו צורת הפתחא 

 ולא עשה לא - הצד מן שעשאה הפתח צורת: חסדא רב אמר, גופא" (יא.)שנינו בגמ' בעירובין 

פירשו ש'מן הצד' היינו שלא נתן  (נעץ ה"ד שם' וחי, ב' סי ב"ש ק"עבה) רשב"או רא"ש, רש"י ".כלום

 לפתח דומה שאינו לפי הצד, ופסולו מן להם חיברו אלא העומדים הקנים שני העליון על

 של מצד שעשאן היינו הצד שמן כתבו ם"רמבוה :(ב) ף"ריה אך המזוזות.' ב על ניתן שהמשקוף
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 א"הרשב בשם המגיד וכתב .אינשי עבדי לא זוית בקרן ופתחא ,זוית בקרן פתחא ליה דהוה כותל

 לענין מקום מכל י"כפירש הצד מן פירשו לא ם"והרמב ף"שהרי ע"פוא ,מחוורים דבריהם שאין

 על דקנה דלישנא ,מהני לא מצדיהן הקנים לשני העליון הקנה חיבר אם לדידהו דאף משמע דינא

 .מצדיהן ולא גביהן על ודאי משמע גביהן

 העליון הקנה חיבר ואם ...גביהן על וקנה מכאן וקנה מכאן קנה, פתח צורת מהו: ו"עשכתב ה

מקום שאם נתן קנה נוסף ב )סק"כ( מגן אברהםוכתב ה .מהני לא, הצד מן מהן' לא או, הקנים לשני

 ובלבד שישלוף את הקנה ה'פסול' מפני הרואים.הראוי הרי זה כשר, 

, ומשמע שאף שאפילו אחד גבוה מחברו הרבה והקנה העליון מונח בשיפוע )סק"ס( מ"בכתב ה

שמסתפק אם מונח הרבה  רעק"אשהביא בשם  )אות מו( . ועיין בשער הציוןבשיפוע גדול מותר

"פ כך שביחס לאויר העולם צוה בשיפוע. ואם מעמיד את צוה"פ בזוית ישרה להר הנמצא בשיפוע,

שאין כתב  )תיקון עירובין פי"ז ס"ק פו( מחשבת ישראלבספר  פעת, אך ביחס לקרקע היא ישרה,משו

 בזה בעיה.

ה מיקל אפילו עשאו מן הצד, אם עשאו בגובה הקנה בשווה עם הקנה ממש שאין הקנ )סק"ד( ט"זה

חולקים עליו וסוברים שכל האחרונים  )ס"ק סד( מ"בכתב ה אךהעומד בולט למעלה מן החבל. 

  דבעינן שיהא החבל ע"ג הקנים ממש.

שאם הקנה שלמעלה תחוב בין קנה לקנה, שנחקק קצת בקנים כעין שעושים  )שם( מ"בעוד כתב ה

ומצדד בזה  פרי מגדיםהאומנים, והקנים עודפים למעלה ע"ג הקנה שמונח ביניהם, מסתפק ה

 .להקל )עירובין, ע"א סק"ט( חזו"אוה )שסב, לב( ערוך השולחןת הדע אך ., וכ"נ מדברי המ"בלהחמיר

 החבל להניח באמצעיתן מעט רק שחקק אלא למעלה עודפין הקנים אין אם אבלהמשך המ"ב: 

 מסמר נועץ אם וכן. גבו על זה דמיקרי דמי שפיר למטה ישתלשל ולא בטוב מונח שיהא בתוכו

תפארת הביא עוד בשם הו. הקנה נגד מלמעלה מונח דהא ד"ש החבל בו וקושר הקנה בראש

 . כשר כ"ג הקנים ראשי על העלהו שבכריכתו עד הצד מן הקנה סביב החוט כרך אםש ישראל

כתב שאם יש עמוד רחב מלמטה וצר מלמעלה, ניתן להעביר את החוט  )סימן עא סעיף יב( חזו"אה

 סביב חלקו העליון, כיון שכך הוא חשוב כמונח מעל העמוד הישר.

 'עמודי טלפון, חשמל וכד 

הוא  כתבו שטעם הפסול )א, מא( שלמה בית בשו"תו ופח( פו' סי ב"ח ק")מהד ומשיב שואל שו"תב

והבית שלמה פסלו משום  )סימן לא( מאמר מרדכימשום שהקנה העליון מחובר מהצד. וה
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שהמציאות היא באופן זה שצוה"פ רחוקה מן הכותל ג' טפחים. והשואל ומשיב דן האם הפסול 

 הוא משום שלא נעשית לשם צוה"פ, והכריע שאין צורך כזה. 

  .נגיעת הקורה בקניםב 

 או ליגע יןצריכ. גביהן על וקנה מכאן וקנה מכאן קנה - שאמרו הפתח צורת: תנאעוד שנינו שם "

 .(ג) ף"ריה. "ליגע צריכין: אמר ששת ורב. ליגע צריכין אין: אמר נחמן רב? ליגע צריכין אין

טז, ) ם"רמבה וכ"פ כוותיה. דתניא משום ליגע צריכין אין דאמר נחמן פסקו כרב (יד סימן) ש"ראוה

 נוגע שאינו פי על שרי, וכ"כ הרמב"ם אף' מג יותר ביניהם יש דאפילו ונראה וכתב ,מרדכיוה יט(

פתח. כתב  צורת זה הרי עשרה הלחיים וגובה הואיל אמות כמה ביניהם יש אלא הלחיים בשני

בטעם ההיתר כתב רעק"א שאומרים  .אמות כמה ביניהם שיש אלא בהן נוגע אינו' אפי: ו"עשה

  גוד אסיק והקנים עולים עד החבל.

  .גובה הקנים ומקומםג 

שהקנים צריכים להיות  רא"ששגובה הקנים צריך להיות עשרה. וכתב ה )טז, יט( רמב"םכתב ה

 שוםמ מכוונין חשיבי דלא משמע' ג במשך מכוונים כנגד הקורה. וכתב הב"י שאפילו אינם רחוקים

 אינשי. עבדי לא גוונא כהאי דפתחא

 ןמכאש הקנים גובה שיהא ובלבד, אמות כמה ביניהם שיש אלא בהן נוגע אינו' אפי: ו"עשכתב ה

מנו כל שאפילו מרוחקים מ )ס"ק יט( מגן אברהםוכתב ה .העליון קנה כנגד מכוונים ויהיו ט"י ומכאן

 שהוא פסולים.

א כתב שהטעם שצריך שיהיו מכוונים, הוא משום דאפילו אם נימא גוד אסיק, הל )ס"ק סג( מ"בה

 יהיה הקנה העליון מן הצד ולא מהני.

 )תנינא סימן ס אות א( מנחת שלמה , כתב בשו"תטפחים' מג פחות עקמימותהקנים עומדים ב אם

 באלכסון שעומדים פ"צוה של קניםש שלמה חכמתב כתב מזה ביותר אך .לפקפק שאין נראהד

 ולכן הצד מן רק הקנה כנגד מונח אינו שלמעלה החבל כאילו הוי לאחריהם או לפניהם ונוטים

וט עולה שאסור שהקורה או הח בשעה"צ ס"ק מו()הובא  רעק"אמדברי  .ועומדים זקופים שיהיו בעינן

 הקנה דאם בפשיטות כתב א("י, סק"ו א"ע' )סי א"חזוה ולםא מעלות. 45-יהיו בשיפוע של יותר מ

 .באלכסון הם הקנים אם אף הנימ דשפיר הקנים' ב על ממש מונח העליון
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 זמן כתב שאם החוט של העירוב נוטה כלפי מטה ונראה כחצי עיגול, כל )ב, יט( הר צביבשו"ת 

 וצורת פוסל שאינו לומר אפשר היה ד"לפענ טפחים מעשרה גבוה הוא למטה הנטוי העגול שראש

 .)או"ח סימן קי(יעקב  המשכנות מדברי בזה לעיין שיש אלא. כשר הפתח

 ד. היכר ציר 

 הב להעמיד כדי בריאה שתהא צריכה - שאמרו הפתח צורת: חסדא רב ואמרעוד שנינו שם: "

 ימא. ציר היכר צריכה הפתח צורת; ינאי רבי משום לקיש ריש אמר. קשין של דלת ואפילו, דלת

 דלת צריכה שאינה בו, ואע"פ סובב שהדלת פירש חור רש"י ".אבקתא: אויא רב אמר? ציר היכר

 מ"רשה (יד סימן) ש"ראה וכתב לקיש, דריש מימרא הזכיר לא ף"ריה בעינן. לדלת חזיא מיהו

צ השמיטה, ודחק לפרש הסוגיא ולקיים דברי הרי"ף שא" למה עליו תמה (רצה' סי נ"מק' מהדו' תשו)

 ג"סמציר, וכ"נ דעת הרא"ש,  היכר דבעי אלא כן משמע הלשון דאין כתב מקום ומכל היכר ציר.

סימן ) ריב"שלא הזכיר היכר ציר כלל. גם ה רמב"םה אך .(שיב' עמ רפב' סי) ק"סמו :(רמה עירובין' הל)

יר, כתב שדי ללחיים להיות בריאות כדי לקבל דלת של קשין, אע"ג דליכא היכר צ תה סוד"ה תשובה(

 שראוי לסמוך בזה על הרמב"ם והרי"ף.

 של או קש של אפילו, שהוא כל דלת לקבל חזקים שבצדדים הקנים שיהיו וצריך :שו"עכתב ה

 .מהני גמי ואפילו, שהוא בכל סגי גבן שעל נהק אבל; קנים

דין  מ"דמכתב,  השקל מחצית. ובשם הרוח י"ע ינטל שלא צריך גמי אותוש )ס"ק סו(מ"ב כתב ה

 דהם כיון ,הרוח ינידם שלא ליזהר צריך שבצדדים דאותן ,שבצדדים מקנה קל גבן שעלהקנה 

 אשל ליזהר דצריך נהי גבן שעל הקנה אבל ,מחיצה מיקרי לא מנידה שהרוח ומחיצה מחיצה משום

 מן העומדים הקנים בשני תלוי המחיצה דעיקר כלום בכך אין ינידו הרוח אי אבל הרוח י"ע ינטל

קנה לסי' עז סק"ו שאין מקום לחלק בין הקנים שבצדדים  חזו"א)וכ"ד ה בזה שמחמירין מאחרונים ויש .הצד

 .הרוח ינידו שלא כדי בחזקה למתחו צריך חבל י"ע העירוב בשעושין ולדידהו ,העליון(

 סעיף יב':

 שער העשוי ככיפה 

 (יא:)שנינו בעירובין 

 שהיא עשרה ברגליה יש שאם ושוין. פוטרין וחכמים במזוזה מחייב מאיר רבי, כיפה; "תנינא

 שלשה ברגליה יש: נמי אי, שלשה ברגליה ואין עשרה גבוהה אם מודים הכל: אביי חייבת. אמר

, ארבעה רחבה ואין עשרה וגבוהה שלשה ברגליה ביש - פליגי כי. כלום ולא - עשרה גבוהה ואין

 חוקקין אין: סברי ורבנן, להשלים חוקקין: סבר מאיר רבי. לארבעה להשלימה לחוק בה ויש
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 מתניתא מהא מידי ולא גלותא ריש לבי להו תימא לא - להו משכחת אי: ליה אמר, להשלים

 דכיפה"

' י, להתעגל שהתחיל קודם דהיינו, ברגליה יש אם, כיפה: (רעא' סי ג"ח) א"הרשבע"פ  שו"עכתב ה

 .פתח צורת משום מותרת, טפחים
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 תמצית הסימן

שויה לצניעות או לנחת אינה עירובין כו. מחיצה הע: מחיצה שאינה עשויה לתוכה: סעיף א'

פחות מבית סאתים ודאי מחיצה  –מחיצות אלו אינם מחיצות כלל. רשב"א  –מחיצה. רמב"ם 

אילן  מחסן גדול דינו כקרפף, שנעשה לשמור מה שבתוכו. –היא. שו"ע כרשב"א. ביה"ל 

עירובין צט: אם אין נופו גבוה מהארץ ג' טפחים מטלטלים תחתיו. : שענפיו יורדים למטה

ים או יכול לטלטל בכולו בתנאי שימלא הענפים בעצ –בה יותר מסאתים. טור  לאך אין לטלט

 –בקש ויקשור. וכ"כ השו"ע שכל מחיצה שאינה עומדת ברוח מצויה אינה מחיצה. מג"א 

דוקא נדנוד מרובה  –במקום שגבוהים עשרה צריכים להיות ג"כ רחבים ארבעה. ערוה"ש 

גם אם אין רוח  –אם נעה ברוח חשובה עדין מחיצה. ביה"ל  –חוששים אך לא מועט. אג"מ 

'גדר חי' מהני משום מחיצה לענין  –משנה הלכות  גדר מחיצה.צריכה להיות חזקה, שזה 

 עירוב.

גידוד ה' ומחיצה ה' מצטרפים. מ"ב  -: עירובין צג: ושו"ע הוסיף מחיצה ע"ג התל: סעיף ב'

ה"ה לחריץ שעמוק ה' וע"ג בנה מחיצה ה'. ביה"ל מסתפק האם מועיל שהמחיצה ה' תהיה  –

 עדיין נח קצת להילוך. בשיפוע, או שכיון שהיא קטנה ה' בלבד

אפילו לא סמכו עליה מאתמול מהני. וכ"פ  .: עירובין טומחיצה העומדת מאליה: סעיף ג'

: שבת קא: מחיצה שעשאה אפילו במזיד שמה מחיצה. רש"י מחיצה הנעשית בשבתהשו"ע. 

בדעת ר"ת וכ"ד הטור ע"פ הב"ח . תוספות מהתורה חשובה למחיצה, ומדרבנן אסור לטלטל –

במזיד אסור,  –ילו במזיד מותר, ובתנאי שלא עושה רה"י. ר"ן בשם ר"ת וכ"פ שו"עאפ –

ואם היתה פרוסה מע"ש מותר גם במזיד. גר"א ומ"ב מחמירים כשניהם, ולכן רק אם נפלה 

אמירה לגוי והייתה קודם לכן, וגם אם בלא"ה הייתה רה"י ורק באה לחלק דיורים מותר. 

שבות במקום מצוה התירו, ויש להחמיר אם לא במקום  –בעל העיטור ורמ"א : לתקן העירוב

אם יוכל  –מותר לומר לגוי לתקן העירוב שלא יכשלו הרבים. ביה"ל  –צורך גדול. חי"א 

 לקושרו בעניבה מה טוב. 

 –בד"א. ב"י ברש"י  –מטלטל בכולה, שמואל  –: עירובין צ. רב בספינה טלטול :סעיף ד'

פ' כפאה לזפתה מותר לטלטל בכולה. ואם היא יותר מב"ס וכפאה לזפתה בבית סאתים א

תחתיה לעולם מותר, שעיקר המחיצות נעשו לדירה. שו"ע  –אפילו תחתיה אסור. רא"ש 

 כרש"י.

אפילו  –טז. בכל עושין מחיצה. שו"ע -עירובין טו :ממה עושים מחיצה: ו'-סעיפים ה'

ידעו מכך. ואפילו אחד יודע אסור  , ובתנאי שלאכשהם מהלכיםבאנשים, וגם בבע"ח, ואפילו 
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 –. ואם קרוב שידעו לא יעשה מהם מחיצה. הטעם שצריך לכפות הבהמה: רמב"ם )רשב"א(

אם העמיד האנשים בידיעתם מע"ש  –שלא תברח הבהמה. פמ"ג  –שלא ינודו, מג"א ברמב"ם 

 יש להקל.

יעמיד אותם אדם אחר שלא  –רמב"ם  העמדת בנ"א כשרוצה להשתמש במחיצה: :סעיף ז'

אין קפידא שידעו שעומדים לשם מחיצה. שו"ע הביא  –רוצה להשתמש במחיצה, רשב"א 

: מחיצות בנ"א רק בשעת הצורךמשמעות הפוסקים כרשב"א שמיקל.  –הרמב"ם. א"ר 

רק  –עדיף להוליך תינוקות שיביאו לו החפץ, ואם לא יכול יעמיד בנ"א. רמ"א  –תרומה 

 אסור שהתינוק יעשה ע"ד אביו. –ובעת הדחק. מ"ב בשעת הצורך 

עירובין טו: רב פפא אמר מותר,  פרוץ כעומד ופרוץ מרובה על העומד:: ט' –סעיפים ח' 

פרוץ מרובה על העומד אסור אא"כ כל פרצה פחותה מג'.  –ורב הונא אמר אסור. שו"ע 

האם  ם אחד יותר מי'.פרוץ כעומד מותר בין בשתי בין בערב. ובלבד שלא יהא פרוץ במקו

אין מצרפים עומד מרוח אחת  –מצטרפים. חזו"א  –מחשבים את כל המחיצות: ערוה"ש 

: עירובין י: עומד מרובה על הפרוץ משני צדדים לעומד שבחברתה, אלא כל רוח בפנ"ע.

אינו חשיב כעומד מרובה.  –. רשב"א וטז: מוכח שלאביי א"א לעשות מחיצה ע"י ג' חבלים

רק אם היה עומד גמור השתי רוחות  –מצטרפים יחד ומתבטל הפרוץ לגביה. או"ז  –תוספות 

מבטלות את הפרוץ, אבל אם רק ע"י לבוד חשוב כעומד מרובה. מ"ב פסק שעומד מרובה על 

 הפרוץ משתי צדדים הוי עומד. 

כל שיש צוה"פ אפילו פרוץ מרובה על  –: עירובין יא. תוספות דיני צורת הפתח :סעיף י'

אין צוה"פ מועיל ביותר מי' אלא  –ומד בד' מחיצות ובכולם צוה"פ חשוב כעומד. רמב"ם הע

: חת"ס צוה"פ המקיפה דיורים ובקעהבעומד מרובה על הפרוץ דוקא. שו"ע כתוס' ורא"ש. 

: צוה"פ בד' רוחותרק במקום מצוה אפשר להתיר.  –אזלינן בתר רובא, ומותר. יבי"א  –

ד' קונדסין מחייבת את הזורק לתוכה. והביה"ל תלה זו במח'  מסתפק אם צוה"פ של –פמ"ג 

 ראשונים. 

חיברו מן הצד.  –: עירובין יא. מן הצד אינה כלום. רא"ש ושו"ע הפתח צורת מהו: סעיף יא'

"א מסתפק קענתן קנה נוסף במקום הראוי כשר. ראם  –עשאן בצד הכותל. מג"א  –רמב"ם 

מיקל כשעשאו מהצד, אם עשאו בשווה עם הקנה ממש. מ"ב  –מה הדין כשמונח בשיפוע. ט"ז 

אם תחוב ביניהם כשר, אם נעץ קנה וקשר בו  –בעינן שיהא החבל ע"ג הקנים ממש. מ"ב  -

נגיעת : שואל ומשיב פסול משום שהקנה העליון מחובר מהצד. עמודי טלפון וחשמלכשר. 

אפילו  –ע. הראשונים ושו"ע א"צ ליג –צריכים ליגע. רב ששת  –: רב נחמן הקנים בקורה
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משום גוד אסיק. גובה הקנים ומקומם:  –אינו נוגע אלא שיש כמה אמות כשר. רעק"א 

: היכר צירצריכים שיהיו מכוונים כנגד הקורה. והביאם השו"ע.  –רא"ש  עשרה. –רמב"ם 

 הביאו דין זה, והרמב"ם השמיטו. שו"ע צריכים הקנים להיות חזקים לקבל דלת, הראשונים

 אבל קנה שע"ג סגי בכל שהוא.

כיפה, אם יש ברגליה, קודם שתתחיל  –: עירובין יא: ושו"ע שער העשוי ככיפה: סעיף יב'

 .להתעגל, י' טפחים, מותרת משום צוה"פ
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 דיני עירובי חצרות - סימן שס"ו
 סעיפים ובו ט"ו

 סעיף א':

 חצר שפתוחים לה הרבה בתים 

 - רבועי לא, מותרין - עירבו, מפולשין שאינן ומבואות רבים של חצרות" (ו.)שנינו בשבת 

 ."אסורים

 הבתים ובני הרבים לרשות פתוחה וחצר הרבה בתים לחצר שפתוחים. רבים של חצר י"רשופ

 ןמ להוציא. אסורים עירבו לא: מותרים בפת הבתים כל. עירבו: הרבים לרשות חצר דרך יוצאין

 לרשות מרשותו מוציא ונמצא כולם רשות והחצר לבעליה מיוחדת שהבית מפני לחצר הבתים

 םאד להרחיק לתורה סייג דעשו היחיד רשות ששתיהם פי על אף לרשות מרשות רבנן וגזרו חבירו

 .הרבים לרשות היחיד מרשות יוציא שלא העבירה מן

 דין לעצמו בבית מהם אחד כל בההר שכנים בה שיש חצר" ב(-)הל' עירובין א, ארמב"ם וכתב ה

 החצר שכל מפני לבתים ומהחצר לחצר ומבתים החצר בכל לטלטל מותרין כולן שיהיו הוא תורה

 לשכנים אסור סופרים מדברי אבל .תורה דין הוא זה ...בכולה לטלטל ומותר אחת היחיד רשות

 חצר אחד, שבת מערב כולן השכנים כל שיערבו עד בדיורין חלוקה בה שיש היחיד ברשות לטלטל

 ".הוא דינו ובית שלמה תקנת זה ודבר, המדינה ואחד מבוי ואחד

אסרו שלא יוציאו רק שלל את ההבנה ששלמה ובית דינו  (וקסז )ח, קמט הלכות משנהובשו"ת 

ה תקנו את עשיית העירוב. וכתב שעשית העירוב היא מצוה שיש לחזר עלימרשות לרשות, אך לא 

 .)סי' שצה( כפי שכתב השו"ע

, שיערבו עד לחצר מבתיהם לטלטל חכמים אסרו לתוכו פתוחים בתים שהרבה חצר: שו"עכתב ה

 לוכאי רואים אנו כך י"שע, החצרות מבתי' בא אותו ונותנים ובית בית מכל פת שגובים דהיינו

 .בית לאותו מיוחד החצר כל וכאילו הבית באותו דרים כולם

שגזרו שלא  חצרות()עירובין יג: ד"ה  רש"ידעת בטעם איסור הוצאה מכל רשות לרשות אחרת, 

 אמנם .)סק"ב( מ"בה להוציא מרשותו לרשות חברו כדי שלא יבוא להוציא מרה"י לרה"ר. וכ"כ

כתב שגזרו שלא להוציא מבית שהוא מקום שימוש לפרט, לחצר שהיא מקום  (א, א) רמב"םה

 מקום שימושהשתמשות לרבים, שמא יטעו האנשים לומר שכשם שמותר להוציא לחצר שהיא 

 לרבים, כך מותר להוציא לרה"ר. 



 דיני עירובי חצרות -סימן שס"ו  _______________________________________ 106

 אחד במאכל שיתערבו הוא, הזה העירוב הוא ומה": )שם ה"ו( םרמב"בגדר דין העירוב כתב ה

 קחול ממנו אחד כל ואין לכולנו אחד ואוכל מעורבין שכולנו כלומר, שבת מערב אותו שמניחין

 מקום בכל שוה כולנו יד כך לכולנו שנשאר זה במקום שוה כולנו שיד כשם אלא מחבירו רשות

 שמותר ולדמות לטעות יבאו לא הזה ובמעשה, אחת רשות כולנו אנו והרי לעצמו אחד כל שאחז

ולדעתו גדר תקנת העירוב הוא כשם שאנו  ."הרבים לרשות היחיד מרשות ולהכניס להוציא

ט. מ)עירובין  רש"ילדעת  אךשותפים כעת בבית שבו נמצאת הפת, כך אנו שותפים בשאר הבתים. 

גדר התקנה היא שכיון שדעתו של אדם על פיתו, נחשב כאילו כולם דרים בבית שבו  ד"ה משום(

 מונח העירוב ואינם דרים כלל בביתם, ושאר הבתים והחצר טפלים לבית זה.

ש שהעירוב נצרך גם כדי לטלטל מבית לבית בתוך החצר, אפילו הם סמוכים ממ )סק"ב( מ"בכתב ה

חדר כתב "במקום שלא ערבו אפילו מ )א"א סי' שע אות ז( פרי מגדיםגם ה .זה לזה ורק פתח ביניהם

מהחדרים לבית  לחדר בבית אחד נמי אסור לטלטל אם הם של שני בני אדם, וכן אסור לטלטל

 שלפניהם משום שיש רשות לכל החדרים להשתמש בבית דעוברים דרכו לצאת ולהיכנס". 

רות, שאין צריך עירובי חצ )א, לא( אור לציוןולטלטל מבית לבית דרך חדר המדרגות, כתב בשו"ת 

ומבואר שדירה כזו  משום שחדר המדרגות נחשב כבית שער של רבים שהוא כדירה בלא בעלים,

ר כתב שאסור לטלטל דרך חד )ח"ב פכ"ג, יג(אינה נחשבת לא לדירה ולא לחצר. אולם במקום אחר 

ו כתב שאסור להוציא חפץ מדירה שבבית משותף ולהניח )יז, יא( שש"כה אך ללא עירוב.מדרגות 

פ וכ" בחדר המדרגות ולהיפך. וכן אסור להעביר מדירה לדירה דרך חדר המדרגות או דרך החצר.

, אך הוסיף שהסומך להקל )ח"ה סימן יז( למשה תפילהובשו"ת  )ח"ג פכ"ז אות ס( מנוחת אהבהה

 לו ע"מ שיסמוך.  על השיתוף שעושה הרבנות הראשית שבכל מקום ומקום, ישבזמנינו בא"י 

 סעיף ב':

 יושבי אוהלים, סוכות, מחנות והולכי דרכים 

 (יז.)שנינו בעירובין 

 עירובי אלא שנו לא: ינאי רבי דבי גמרא: אמרי .ומלערב ..:במחנה פטרו דברים "משנה: ארבעה

 חייבין" - תחומין עירובי אבל, חצירות

 אבלשדווקא מחנה היוצא להילחם פטור מכל הדברים האלו,  (ארבעה ה"ד: ד) יונתן רבינוכתב 

 או אוהלים יושבי וכן" כתב )א, ג( ם"רמבוה .אדם כל כדין דינה למקום ממקום ההולכת שיירא

 שיירא אבל כולם שיערבו עד לאוהל מאוהל מטלטלין אין מחיצה שהקיפוהו מחנה או סוכות

 וכתב ".להם קבועים אוהלים אותם ואין מעורבים שכולן לפי לערב צריכין אין מחיצה שהקיפה
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 השבת מפני שם ונחו לדרכה ההולכת שיירא שהם שכל (ו, א) בירושלמי שכן מפורש מגידה

 כן אם אלא לערב צריכים ימים ועומד קבוע מחנה הוא ואם ,קבועים שאינן מפני מלערב פטורים

כתב שאין  )ד"ה אבל( באור הלכהאמנם ה .פטורים ימים שחונים פי על אף שאז להלחם הולכים

דבריו מוכרחים ברמב"ם, שהסברא נותנת שגם אם חונים כמה ימים ג"כ א"צ לערב משום שאין 

אותם אוהלים קבועים להם. והוסיף שגם במחנה שחונים ימים רבים, אם רק מחזיקים בדרך ואין 

  להם כוונה לשבות שם, הרי הם כשיירא.

 אוסרים הם אם עיון צריך גוים שם ויש מלערב שפטורים דהיכא (צז' סי) הלקט שבליב תובוכ

 יהל דהוה אוסר הגוי דאין פשיטא לערב צריכין הישראלים שאין דכיון שנ"ל ב"יוכתב ה .עליהם

 .גוי במקום יחיד

 מטלטלין אין, מחיצה שהקיפוהו מחנה או, סוכות או אוהלים יושבי: ע"פ הרמב"ם שו"עכתב ה

 שכולם לפי לערב צריכים אין, מחיצה שהקיפוה שיירא אבל; כולם שיערבו עד לאהל מאהל

 . להם קבועים אוהלים אותם ואין מעורבים

שכל החיוב במחנה הוא רק בשעת שלום, אבל בשעה שהיו ישראל  )ד"ה או( באור הלכהכתב ה

 וכ"כ ואפילו בחזרתן מהמלחמה.יוצאים למלחמה אפילו מלחמת הרשות, פטורים מערובי חצרות, 

 הרמב"ם בפיה"מ.

 שיירא הם' מי פחות שהן וכלמחנה היינו יותר מעשרה והם פטורים, ש כתבוש שיש כתב מגידה

לוקים' א)וכ"כ בבאור הגר"א, והביאו המ"ב ס"ק יב. ומקור הדבר מהירושלמי פ"א ה"י שמצינו שכתוב 'מחנה  וחייבים

 .ששכינה שורה בעשרה(שאין מחנה פחות מעשרה משום 

 בתים שבספינה 

 הלספינ שיש פי על אף עירוב צריכים שבספינה בתים: (קיא מא:' סי) הלקט שבליע"פ  רמ"אכתב ה

ערוך והסביר ה .אמות בארבע רק בספינה לטלטל אסור מחיצות לספינה אין ואם, מחיצות

 שהספינה הוי קביעות לעוברי ימים ונהרות כבתים ביבשה, וקמ"ל שלא נימא )סעיף ה( השולחן

 דבתים טפלים לספינה כיוון שהם מטולטלים ויחשבו כחלק מעצם הספינה.

, )סק"ג( מג"אוכ"כ העוד כתב בשבלי הלקט שמי שאין לו בתים בספינה דינו כשרוי בחצר. 

בית אחד, ושאר אנשים שוכנים בספינה עצמה והוסיף שאם יש בספינה רק  )ס"ק יג( מ"בוהביאם ה

התקשה מדוע אין  )ד"ה בתים( באור הלכהאין צריכים עירוב כלל ומותר להוציא מהבית לספינה. ה
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גוזרים גם בכה"ג, הרי טעם הגזירה שייך כשיש הרבה אנשים. אך יישב שטעמם הוא, דאין לגזור 

 ם לפחות.בספינה יותר מבחצר, ואין נקרא חצר אא"כ יש שני בתי

 דהוישאם אין לספינה מחיצות אסור לטלטל אלא רק בד' אמות, כיון  )סק"ה( מגן אברהםכתב ה

 .שרי לכרמלית דמכרמלית לתוכה הים מן לטלטל מותר אבל כרמלית

 הרחבות קטנות ספינות שהוא שם י"רש פירוש לפי דמיישן ביצייתא לענין אמג"עוד כתב ה

 עשרה של מחיצות להם יש אם י"רה הוי ה"דאפ סכין של כחודו עד מלמטה וקצרות מלמעלה

 אז ט"ג גובה בתוך ט"ד רחבה אין אם כתב ג("קי )סימן ובאגודה. מחיצתא אחית גוד דאמרינן טפחים

 ביצייתא על פירשו ובתוספות. לים מתוכה לטלטל ומותר א"בד אלא בה מטלטלין ואין כים הוי

 הב נכנסין והמים הנסרים בין וחלל נסרים העשויות וקרקעות דפנות לה שיש ספינה שהוא דמישן

 נידופ כאלו רואין שאנו ט"ג רוחב לנסר נסר בין יש אפילו י"רה הוי ה"אפ במים כמו ויושבין

 )ד"ה ואם( באור הלכהוכתב ה .מחוברין הנסרים ונמצאו הספינה כל ומסבבין עקומין הספינה

 .לדינא נכונים ששניהם נראהד

 סעיף ג':

  שמניחים בו העירובדיני בית 

 )מט.(שנינו בעירובין 

, תפ שאין פי על אף - .. התם.הפת את ליתן צריך אינו - עירוב בו שמניחין בית: שמואל "...אמר

. דירה משום עירוב: אמר רבה. קנין משום עירוב: שמואל דיירי. אמר הכא דכולהו - טעמא מאי

 וקטן" ,פרוטה משוה ופחות, כלי בינייהו איכא? בינייהו מאי

 בפת לקנות יכולין ואין קנין שאר כדרך בסודר לקנות יכולין קנין משום דאמר למאן י"רשופ

 מיקני בר דלאו חצירות עירובי עליו לערב שליח קטן לעשות יכול ואין פרוטה, שוה בו שאין

 טהפרו שוה בו שאין באוכל ומערבין סודר קנין מהני לא דירה משום דאמר ולמאן הוא. ואקנויי

 ש"ארוה )א, טז( ם"רמבה ופסקו עביד. מידי לאו וקטן דירה חדא להו משוי דפת עירוב גובה וקטן

 כרבה. (יג )סימן

, יש להניח את העירוב במקום הראוי לדירה, ולכן סקנו להלכה כרבה שעירוב משום דירהכיון שפ

ומהגמ' שם ". עירוב אינו - ומרפסת אכסדרה שער בבית עירובו את הנותןשנינו בעירובין פה: "

עולה שבבית שער דיחיד אפשר להניח את העירוב, אך הרמב"ם כתב שגם בו אין נותנים את 

 בו וכן אין להניח את העירוב בבית שאיןהעירוב, והסביר המגיד שהייתה לרמב"ם גי' אחרת בגמ'. 
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 בו מניחין אין אמות ארבע על אמות ארבע בו שאין דבית. ג אמות, כפי ששנינו בסוכה ארבע

 עירוב.

ל נו יכושהוא לעניין גביית הפת לעירוב, ולמ"ד משם קניין קטן אי רש"ילגבי עירוב ע"י קטן כתב 

יד. לאו מידי עב גובה עירוב, דפת משוי להו חדא דירה, וקטן לאקנויי, ולמ"ד משום דירה קטן

 ת"לראלא נראה  ,קטן על י"רש פירוש להם נראה שאיןכתבו  (וקטן ה"ד: מט) תוספותה, מנגד

 יןמניח אין קנין משום דאמר דלמאן כלומר ,הכא מיירי קטן של דבבית (שם בגליון) ח"רה שוכפיר

 את מניחין דירה משום דאמר ומאן ,הוא רשותא אקנויי בר דלאו קטן של בביתו העירוב את

 .)א, טז( מגידה מדברי "נוכ ,קטן של בביתו העירוב

. פרוטה שוה בעירוב שיהיה צריך ואין. פת ליתן צ"א העירוב בו שמניחים הבית: שו"עכתב ה

ובין )עיר ומרפסת אכסדרה, שער בית לאפוקי, לדירה שראוי בבית אלא, בחצר אותו מניחים ואין

 .ש"י()כר ולקבצו העירוב לגבות יכול קטן ואפילו. )כר"ח שהביאו תוס'( קטן של הוא ואפילו. פה:(

ן שאין להניח את העירוב בחצר, הרי גם הוא נ"מ בי כתבה הגמ'התקשה, מדוע לא  )סק"ב( ט"זה

 רותהדי לערב העירוב טעם דעיקר דירה מ"ד קנין ודירה. וכתב שגם למ"ד משום קנין בעינן עכ"פ

ץ . וכך מתורבכלי לואפי מהני קנין משום בהדיא כשמפרש ל"ס קנין משום ד"דמ אלא ,יותווהרש

 , וע"כ משום שסובר ג"כפת לתת צריך העירוב שם םשמניחי הבית אותו דאין מדוע אמר שמואל

  טעם 'דירה'.

 חזקת הבית 

 )ס:(שנינו בגיטין 

 דהוה שיפורא ההוא והא, כבוד משום אילימא? טעמא מאי. שלום דרכי מפני, ישן בבית "מערבין

! רבא בי ולבסוף, אביי בי ולבסוף, יוסף רב בי ולבסוף, רבה בי ולבסוף, יהודה רב בי מעיקרא

 חשדא" משום אלא

 רכיד מפני, אחר בבית וליתנו לשנותו להם אין ידוע בבית תמיד ליתנו רגילים ואם: שו"עוכ"פ ה

 .שלום

 הבית אותו בתוך העירובשהואיל והורגלו ש רש"יבטעם האיסור מובא בגמ' שהוא מפני חשד, ופ

 בלי שמטלטלין החצר לבני יחשדוו העירוב שם יראו לא ביתה לאותו הנכנסין ,מקומו ישנו את אם

 לבית ממנו אותו הוציאו ולכך ,העירוב מן פת שגונב זה ב"לבעה שיחשדו פירשו תוספותוב .עירוב

בפיה"מ כתב שהוא מפני שיש לבני הבית רמב"ם ה .עמהם מחלוקת לידי יבוא כך ומתוך אחר
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בגמ' לא הובא טעם זה. )המג"א הקשה, שהרי  הנאה מכך שהעירוב בביתם, שהרי אינם צריכים לתת פת

 . וכתב המחצה"ש שהייתה לרמב"ם גי' אחרת בגמ'(

 מקום לשנות שלא לאחר בית מכר אפילו להחמיר יש בודאי י"רששלפ )ס"ק כז( מ"בוכתב ה

 תומבי העירוב הוצאת י"ע חשד לידי יבוא לא הלוקח דעל לומר אפשר התוס' לפירוש ךא ,העירוב

 אין לאחר ביתו מכר אםכתב ש )סק"ז( מגן אברהם. וגם הבידו העירוב היה לא שמעולם אחרי

 אאית בגמרא אבל הנאה, משום שהטעם במשנה ם"הרמב' לפי )וזהו בדבר ההקונ שיזכה הברור הראי בידינו

 .בו( מניחין ביתו במוכר אף כ"וא חשדא, משום בהדיא

 טעם קצת יש לואפישאין משנים את הדירה בה נתנו את העירוב,  (ח-)סק"ז מגן אברהםכתב ה

 לושאין לתת בבית אחר אפי )א, יז( רדב"זוכתב בשם ה .משנין רבה טעמא איכא אי אבל. לשנותו

 םא גונא ובכל .לשנות מותר ,לשנות התנו ההנתינ תבתחיל ואם .בביתו להניחו מעות השני נותן

 םבמקו וליתנו לחזור רוצה הנותן אם ומיהו משם להוציא מחוייבין אין אחר בבית ונתנו עברו

 למעשה. ע"צ מ"ומ בידו הרשות מתחלה רגיל שהיה

בשם האחרונים שאפילו אם מת בעל הבית אין לשנות. ואפילו השני נותן  )ס"ק כו(מ"ב כתב ה

 נותלש התנו הנתינה בתחלת אםו. ה"ע והראשון ח"ת הוא ואפילומעות לבני החצר להניחו בביתו, 

 .בזה שמפקפקין אחרוניםהמ ויש, לשנות מותרש כנה"גכתב ה

 

 

 גודל הבית 

 .)סוכה ג.( אמות' ד על אמות' ד בו שיהא וצריך: שו"עכתב ה

 "שיש לעיין בהל' מזוזה, ושם כתב כרא א"ד על א"ד לרבע בו יש אםש )סק"ו( מגן אברהםכתב ה

בו  ד' אמות ברוחב, ויתכן שגם כאן יחמיר המג"א שלא להניח דבעינן דווקא ד' אמות באורך על

 הנכון מן לפיכך דירה מקרי אי הפוסקים בין עותד ישכתב ש )ס"ק כב( מ"ב. וה)מחצה"ש(עירוב 

שאם יש  תוספת שבתכתב בשם ה )ד"ה ארבע(. הבאור הלכה גדול יותר אחר בבית לכתחלה להניח

או במלו חדר קטן בתוך חדר גדול, אפילו אין בו ד' על ד' מניחים בו העירוב. וה"ה אם הקטן נפרץ

רה, סובר שדינו הראשון אינו מוכרח, דסו"ס החדר הזה קטן ואינו ראוי לדי ביה"ללגדול. אך ה

 ונשאר בצ"ע למעשה. 
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שיעורו הוא  חזו"אדעת המטר מרובע. ול 1.92שיעור ד' על ד' אמות הוא גר"ח נאה לדעת ה

 מטר. 2.32

 שונה הלכותואם גודל החדר הוא ד' על ד' אמות אך יש בו ארונות המחוברים לקרקע, כתב ה

בספר  מאידךשיתכן שהארונות ממעטים את שיעור החדר גם לעניין מקום הנחת העירוב.  )הט"ז(

ם י הם בטלים לבית ואינכתב שאם הארונות משמשים את יושבי הבית, הר )פ"ד ס"ק כב( חובת הדר

 ממעטים.

 המנהג להניח העירוב בבית הכנסת 

 לי ונראה. הקדמונים נהגו וכן. הכנסת בבית העירוב להניח הזה בזמן והמנהגהוסיף:  רמ"אה

 דירה. בבית להניח צריך ואין שיתוף דין להם יש שלנו דעירובין, הטעם

ו נתן טעם נוסף מדוע עדיף לתת את העירוב בביכנ"ס, משום שכשמניח )משב"ז סק"ז( פרי מגדיםה

בבית יש לחוש שמא בביה"ש יהיה שם מת, והכהנים לא יוכלו ליכנס למקום הפת, ולא יועיל 

 העירוב עבורם ויאסרו על כולם.

 הוא הדירה שהרי ,קדושתו מפני לדירה ראוי אינו הסביר שאע"פ שבית הכנסת )ס"ק כט( מ"בה

 ןשעירובימשום  המנהג לקיים יש מ"מ, שם הלומדים לא אם נ"בביהכ לאכול ואסור האכילה מקום

 זה בעירוב יחד משתתפין שבמבוי והבתים החצרות שכל דהיינו ,מבואות שיתופי דין להם יש שלנו

 בלבד.  המשתמר במקום שיהא רק דירה בבית כלל להניחו צ"א מבואות ושיתופי

 סעיף ד':

  בכלי אחדנתינת העירוב 

 (מט.)שנינו בעירובין 

 התם הלל בית קאמרי לא כאן עירוב... עד אינו עירובו את החולק: שמואל אמר יהודה רב "אמר

 לא" - מיפלג דפלגיה היכא אבל, ואייתר למנא דמליין אלא

 מעורבין כולן שיהו כלומר', עירוב' שמושטעם האיסור לחלק את העירוב הוא משום ש י"רשופ

 הכלי היהאם ש יהונתן רבנו וכתב. ועריבה נוחה שותפות אלא בחבירו זה ימחה שלא בו ומרוצין

 ובשעת חבירו ככר עם ככרו יתחלף שלא כדי לערבם רצה ולא את כל הכמות, להחזיק יכול

 אינו אחד בבית מונחים שכולם פי על אף בזה מקפדים שהם כיון ככרו ואחד אחד כל יקח החילוק

כתב שלא רק אם יש איזו סיבה לחלוקה אינו מועיל, אלא בכל מקרה שחילקו את  ב"יוה .עירוב

 רבנן פלוג דלא העירוב לשני כלים, כשיש אפשרות להניחו בכלי אחד, הרי זה אינו עירוב
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 בבית הכלים כששני אלא התירו לא והותיר הכלי כשנתמלא אפילו (יחא, ) מגידה וכתב. במילתייהו

 .(ה' סי ד"ש ק"עבה) א"רשבהחד, וכ"כ א

 םא אלא עירוב אינו כלים בשני ונתנו חלקו ואם', א בכלי העירוב כל ליתן צריך: שו"עכתב ה

 '.א בבית הכלים שני שיהיו והוא; מותר ואז', הא נתמלא

אסור להניחו בשני  בעירוב חלק נותן חדאל כ אם דדוקא ,לכאורה נראהד )ס"ק לא(מ"ב כתב ה

 קיםהפוס הזכירו דמכך שלא . אך העירכלים בשני ליתנו יכול כולם בעד מזכה אחד אם אבל כלים,

 .ע"וצ ,במלתייהו רבנן פלוג דלא ל"דס משמע בר זה,ד

 חרא כלי לו והיה העירוב כל את בתוכו יכיל לא שהכלי מתחלה ידע אםש )ס"ק לב( מ"בעוד כתב ה

 את לכתחלה כחולק דהוי שמחמירין מאחרונים יש ,העירוב כל להכיל שתוכל זה מכלי גדול

 .לשנים העירוב

 סעיף ה':

 איסור הקפדה בעירוב 

 (מט. וסח.)שנינו בעירובין 

 בעירו - שמו מה. עירוב עירובו אין - עירובו על המקפיד: שמואל אמר יהודה רב "]דף מט.[ אמר

 רב בר רבה ליה ורדינא. ]דף סח.[ אמר מאנשי שנקרא אלא, עירוב עירובו: אמר חנינא רבי. שמו

 אמר? שיתוף ולא עירוב לא ביה ליהוי לא כרבנן רברבי גברי תרי ביה דאית מבואה: לאביי חנן

 ליתבה אפשר ולא, מינאי לה בעו דאי כיון - בסלא פיתא להו אקני ... אי? נעביד מאי: ליה

 "השתוף בטל -, לו נתנו ולא ושמן יין שביקש מבוי מבני אחד: שיתוף, דתניא בטיל - נהלייהו

 כשמואל. )סימן יב( רא"שוה )ה, ב( רמב"םהופסקו 

רמג  הל' עירובין סמ"גסח. ד"ה כיון.  תוספותפ"ה אות א.  הגהותשם,  רא"שסי' תקב.  מרדכי)כתבו הראשונים 

 שתיקן בדבר לערב שלא ליזהר צריךשמחמת איסור ההקפדה בעירוב,  .סי' רפב עמ' שז( סמ"קע"ג. 

 . השבת לצורך

 בטל לו נתן ולא השבת קודם ושמן יין מחבירו שביקש המבוי מבני "אחדכתב  )ה, ב(רמב"ם ה

בדעתו  ב"יזה". והבין ה על זה מקפידים שאין כשותפים כולם שאינן דעתו גילה שהרי השיתוף

שיתוף, וזה דבר תמוה!  שיתופן אין משלו לחבירו אחד לתת שלא בחול שאם השכנים מקפידים

 שיתוף דבשל פירש שלא ומה דינו הכי, שיתוף משל ושמן יין כשביקש דדוקא לומר אפשרוכתב ד

 ומה שכתב שביקש קודם השבת, פירש הב"י. כמנהגו שהיא כמות העתיק הברייתא לשון קאמר
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היה אפשר לתת לו את העירוב אע"פ שלאחר כניסת השבת א"א, הוי עירוב  שבת קודם שאם

 היה אפשר לתת לו. העירוב קניית שעתמאחר שב

תן אינן ממה שהניח לשיתוף ולא נכתב חידוש בדעת הרמב"ם, שגם אם ביקש יין או שמן ש מגידה

הקשה, שלפי זה רוב האנשים אינם יכולים להשתתף  הגהות הרמ"ך, השיתוף בטל. אכן לו

 צידד שגם הרמב"ם כס"מולערב, שהרי קורה שאדם מבקש דברים מחברו ואינו נותן לו. אולם ה

רק אם מקפיד במאכל של השיתוף הרי זה מעכב, והרמב"ם סתם כלשון סובר כשאר הראשונים, ש

חולק על הרמב"ם, וכתב שדין זה הוא דווקא באופן שאחד מזכה  ראב"ד, המאידךהברייתא. 

לכולם וחברו ביקש ממנו קודם השבת ולא נתן לו, שאז אנו אומרים שכשזיכה את העירוב לא 

 ו אין השיתוף בטל.התכוון לזכות לזה, אבל אם כל אחד נתן חלק

 אינו מקפיד ואם, חבירו יאכלנו אם עירובו על מהם חדא שום יקפיד שלא צריך: שו"עכתב ה

 .השבת לצורך שתיקן בדבר לערב שלא ליזהר צריך לכך; עירוב

 שאם בפירוש בעצמו פועל אםש לגבי עירוב בדבר שתוקן לצורך השבת, )ס"ק לו( מ"בכתב ה

 .וב לערב דמותר מסתברא עליו יקפיד שלא ממנו לאכול להעירוב ששייכים העיר מבני אחד ירצה

 והיינו ,העירוב בטל מניחו ואינו העירוב את לאכול אחד בא אםש )ד"ה ואם( באור הלכהכתב ה

 ליתן רצה ולא בשבת בא אם אבל ,ש"ביה דהיינו העירוב קניית שחל בעת או ש"בע כשבא דוקא

 העירוב. חייל שכבר כיון זה בשביל בטל העירוב ןאי לו

 סעיף ו':

 עירוב בפרוסה 

 (פא. -פ: )שנינו בעירובין 

 הוא ככר: אומר יהושע רבי. אליעזר רבי דברי, המלח ומן המים מן חוץ, ומשתתפין מערבין "בכל

 בו מערבין - שלם והוא כאיסר ככר. בה מערבין אין - פרוסה והוא סאה מאפה אפילו, עירוב

 תפרה: חסדא רב איבה אמר משום: רבי אמר שאול בן יוסי רבי אמר -? לא טעמא מאי ופרוסה

 - הא, התיפר דידיע - הא; קשיא לא -! בה לו מערבין אין: תניא והא. בה לו מערבין - בקיסם

 תיפרה" ידיע דלא

 םכול עירבו דאפילו ואסיקנא פרוסה, ואתה שלמה נותן אני שאומר מחלוקת לידי שבאין י"רשופ

ג"א יא מ)וכ"כ  שלם וזה פרוסה זה ליתן שיבואו כלומר לקלקולו הדבר יחזור שמא לא נמי בפרוסות

 .ועוד(
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 ,איבה איכא תיקון בעיא לא דאי לחלה בטבולה דדוקא י"לר דנראה (כדי ה"ד) תוספותה וכתבו

 צמה,עולא לצורך  חלה לשם ניטל דאפילו לאשמועינן כדי דנקט י"ר ואומר ,קשה 'כדי' לשון ומיהו

 עמאדט דכיון לי נראה הסברא ולפי כתב (יב' סי) ש"ראוה .איבה איכא צורך מכדי יותר הפריש אם

 שםל ניטל אם שכניו יודעים דמה חלה לשם שלא לניטל חלה לשם ניטל בין חילוק אין איבה משום

 .איבה וליכא ניטל חלה דלשם תולים והם חלה שיעור בכדי אלא חלה לשם שלא או חלה

, יןמערב מאד קטנה' אפי, בשלימה אבל, הרבה גדולה היא' אפי, בפרוסה מערבין אין: שו"עכתב ה

' א שהוא, נחתום חלת כדי ממנו נוטל אם ומיהו. כשיעור בהם שיהא כך כל בהם שיהא ובלבד

 'הא הקצה שהכניס, בקיסם וחיברה נפרסה ואם. לחלה טבולה היתה לא לואפי בה מערבין, ח"ממ

 . בה מערבין, שנפרסה ניכר אינו אם, הפרוסה בתוך השני והקצה הפת בתוך

. בפרוסה כשעשאו העירוב מהני לא בדיעבד דאפילו דאפשר לומר דמסתפק פרי מגדיםב עיין

 שאם יחברנה בקיסם ולא יהא ניכר שהיא אינה שלימה, לא יבואו לידי מח' )סק"מ( מ"בוכתב ה

 אע"פ שבאמת אינה שלימה.

 פת יהיה ביחד העירוב שכל היינו שלם בפת רק מערבין דאין הא שפירשו ויש: רמ"אוהוסיף ה

 דהמגי) בה ומערבין שלימה אחת חלה ועושין, קמח מעט ובית בית מכל לקבץ נהגו ולכן; שלם

 בחלה שיהא ליזהר וצריך. אלו מדינות בכל פשוט המנהג וכן. (עירובין' מהל א"פ ד"הראב והגהות

 יהו ה"אפ, חלה מכולו נעשה ולא הקמח מן שנשתייר פי על ואף. (ג, שסח) לקמן המפורש השיעור

 .לי נראה כן, מתחלה קמחם נתנו דהכי ואדעתא לכולם מזכה אחד מאילו גרע דלא עירוב

לזכות לכולם, אך טוב  דמשמע מדברי הרמ"א שאין השמש צריך )ס"ק יג( מגן אברהםכתב ה

 אחר י"ע השמש להם זיכה לא שאםכתב  לבושוה לכתחילה לזכות, בפרט אם עשאו מקמח שלו.

 רבבע רבל העירוב נותן שהשמש שנוהגים )ס"ק מה( מ"ב. וכתב העירוב אינו בפירוש עצמו י"ע או

 נאית על אלא לזכות אין זיכה ולא ראשון טוב יום ליל חשכה ואם ,הקהל כל בשביל בו שיזכה פסח

 למחר יאמר וכן כלום בדברי אין קודש ואם העיר לכל מזכהו אני חול היום אם שיאמר דהיינו

 עד מלזכות ימתין בינתיים חול ימי יש דאם לשבת סמוך היה ט"היו אם ז"וכ. שני טוב יום בליל

 אף לטלטל דמותר ל"דס ל"הנ הפוסקים על סומכין שחשכה עד מלזכות ש"בע גם שכח ואם ש"ע

 .כולם בשביל נגבה שכבר כיון זיכוי בלי
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 סעיף ז':

 עירוב ע"י אחד בפרוסה 

שאם  (קצט' סי עירובין פסקי) מ"רה בשם (ד )פ"א אות והגהות (תקכד' סי) מרדכיוה (שם) ש"ראה כתבו

 .איבה ליכא דתו משום שטעמם ולם יכול לערב ע"י פרוסה, וכתב הואאחד מזכה לכ

 .בפרוסה לערב יכול לכולם מזכה אחד אם: שו"עכתב ה

 סעיף ח':

 עירוב בפת אורז, עדשים ודוחן 

 )פא.(שנינו בעירובין 

 לי מיפרשא לדידי: עוקבא מר אמר. דוחן ובפת אורז בפת מערבין: שמואל אמר זירא רבי "אמר

 אמר אבין בר חייא רב אמר. מערבין אין - דוחן ובפת, מערבין - אורז בפת, שמואל דמר מיניה

 עדשים" בפת מערבין: רב

 שדרך )ס"ק מז( מ"בוהסביר ה .דוחן בפת לא אבל, ועדשים אורז בפת מערבין: שו"עכתב ה

 .בדוחן כ"משא ולאכלו לאפותו העולם

 סעיף ט':

 זיכוי העירוב בשביל כולם 

 (עט:)שנינו בעירובין 

 רב מבוי. גמרא: אמר בני לכל זו הרי: ואומר, החבית את מניח? במבוי משתתפין "משנה: כיצד

 טפח" הקרקע מן להגביה צריך - מבואות שיתופי של חבית: יהודה

 זו חבית קבלו להם ואומר ובתו בנו ידי על להם ומזכה ירצה אם משלו החבית את מניח י"רשופ

 (רסה' סי ג"ח ת"שו, ופרוסה ה"ד. פא) א"רשבה בשם )א, כ( המגיד וכתב. מבוי בני כל לשם בה וזכו

 זה מיום שניתוסף מי ולכל והמבוי החצר בני לכל לזכות צריך בהלכה הוא בקי אם מזכה, שכשהוא

. נתוספו ה"ד: עט) כתב א"ריטבוה. עליהם ויאסרו דיורים שיתוספו פעמים כן לא שאם במבוי ואילך

 לכל השנה בתחלת שמערבין שעכשיו רבו בשם (התוס' בשם ב"רי סימן ן"לרמב המיוחסות בתשובות וכ"כ

 מתכוונים שמתחלה בשבילם להוסיף צריך אין בעיר דיורין שניתוספו פי על אף השנה שבתות

 ניתוספו אם ומיהו עליהן. מתנה הציבור לב בפירוש להם מזכין שאין פי על ואף הבא, לכל לזכות

 בתחלת היו לא הן שהרי מחמתן להוסיף שצריך אפשר השיעור מן העירוב שנתמעט לאחר דיורין

  שיעור. בו שיהיה תמיד לשמרו צריך ולכן עירוב, תחלת הוי ולדידהו עכשיו עד העירוב
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 מטעם טפח' א להגביה צריךש )א, יז( ם"רמבה מדברי דמשמע משלו, כתב הב"יואם כל אחד נותן 

 תוספתאוב . וה"ה אם משתתפים בחביות, צריך שתהא מוגבהת מכולם משום היכר.היכרא דליהוי

 .נותנים כשהם לזה צ"דא איתא )ו, א(

 על להם שיזכנו ובלבד, דמי שפיר כולם בשביל פת ליתן רוצה החצר מבני אחד אם: שו"עכתב ה

 לכלו המבוי או החצר בני לכל לזכות וצריך, טפח הקרקע מן להגביהו צריך בו וכשזוכה, אחר ידי

 מתנה ד"ב לב, עליהם למתוספים בפירוש יזכה שלא פ"שאע א"וי; ואילך זה מיום שיתוסף מי

 .מחמתן להוסיף צריך, השיעור מן העירוב שנתמעט לאחר דיורין נתוספו ואם. עליהם

 אמרי בינה. וכתב הטפח ידו שיגביה צריך באויר ההתלוי ידו על הניחו אםש )סק"ו( ט"זכתב ה

 ין דישגם אם ידו הייתה כבר מוגבהת ג' טפחים, צריך להגביה עוד טפח וא )קנינים סי' ו ד"ה וקצת(

הה הוכיח מהריטב"א שהגב )אהע"ז סי' קס אות ח( אבני נזר, המאידךבמה שמוגבה מכוחו ג' טפחים. 

 ית ממילא ג"כ מועילה. שנעש

שאם הפת כולה הייתה ע"ג ידו ללא  )קצח, ב( נתיבות משפטכתב בשם ה )ד"ה צריך(הבאור הלכה 

 שיצאה לצדדים, א"צ להגביה כלל וקונה מטעם 'יד'.

 סעיף י':

 ?ע"י מי יכול לזכות 

 :(שם)עוד שנינו 

 אינו אבל. אשתו ידי ועל, העברים ושפחתו עבדו ידי ועל, הגדולים ובתו בנו ידי על להן "ומזכה

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

 (יב.)עוד שנינו בבבא מציעא 

 אלו הרי - אשתו מציאת, הכנענים ושפחתו עבדו מציאת, הקטנים ובתו בנו "משנה: מציאת

 על אף שגירשה אשתו מציאת, העברים ושפחתו עבדו מציאת, הגדולים ובתו בנו מציאת. שלו

 - גדול לא: יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי גמרא: אמר .שלהן אלו הרי - כתובה נתן שלא פי

 לע סמוך ואינו קטן, קטן זהו - אביו שלחן על וסמוך גדול: אלא. ממש קטן - קטן ולא, ממש גדול

 גדול" זהו - אביו שלחן

 ביאר רש"ילדעת שמואל בגמ' גדול הכוונה לגדול ממש, ולר' יוחנן אין הכוונה לגדול ממש. 

ל שלדעת שמואל דין המשנה הוא משום זכיה, ולר' יוחנן הוא משום איבה ולכן כל עוד סמוך ע

 שולחן אביו שייך טעם 'איבה' וצריך לתת לו את מציאתו.
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 , ואזי לא יהיה אפשר לזכות ע"י בנו הגדולונחלקו הראשונים האם דין עירוב שווה למציאה

שעירוב  )עירובין עט: ד"ה ומזכה( ר"תוכ"ד  "חר בשםכתב  (ח' סי ז"פ) ש"ראההסמוך על שולחנו: 

ה לאבי מציאתה שולחנו על סמוכה ואינה נערה אפילו תוישב התוספות ולכן כתבו שווה למציאה.

  ולכן אין לזכות ע"י.

 קאדדו כידו, ידן הוי לא רבן שולחן על דסמוכים גב על אף העברים ושפחתו אך גם לדעתם עבדו

 לאב אביו שולחן על תמיד להיות שרגיל לפי אביו כיד דידו יוחנן רבי דאמר הוא הגדול בבנו

 אצלו.  בחנם אוכל אפילו הבית לבעל מציאתו אין הבית בעל שולחן על הסמוך הנכרי

 גדול דאמר כשמואל כתב את המשנה כצורתה, וכתב המגיד דמשמע שפסק )א, כ( רמב"םה אמנם

חד ממש. והסביר הב"י שלעניין עירוב כו"ע מודו שגדול ממש כיון שבמציאה זהו דין מיו גדול

. (ד' סי ד"ש ק"עבה) א"רשבוה :(יח) ג"בה, .(וב"מ ) ף"ריה דעת שכך ונראהשיש בו טעם 'איבה'. 

 .ב"יוכ"פ ה

 מהם אחד כל בדיעבד אבל לכתחלה היינו ומיהו שלכתחילה טוב לחוש לדעת שניהם, ק"סמה כתב

 ראהנ ומיהו בהגהות שם עוד וכתוב. המיקל דברי על סומכין הוא דרבנן דמידי דכיון גדול חשוב

 .פרץ רבינו בשם .(לו לג' סי) בו בכל כתב וכן שולחן סמיכות מהני לא אשה שנשא לאחר

 םסמוכי אינם אם אפילו, הקטנים ובתו בנו ידי על יזכה לא אחר י"ע להם כשמזכה :שו"עכתב ה

 וכיםסמ' אפי, הגדולים ובתו בנו י"ע הוא מזכה אבל; הכנענים ושפחתו עבדו י"ע ולא, שלחנו על

 לה מעלה שהוא פי על אף אשתו י"וע, קטנים הם' אפי, העברים ושפחתו עבדו י"וע, שלחנו על

, ושלחנ על הסמוכים ובתו בנו י"ע מזכה שאינו אומרים ויש. בחצר בית לה אין ואפילו מזונות

 אשתו י"ע ולא, בגרה שלא זמן כל, שלחנו על סמוכה אינה אפילו, בתו י"ע ולא, גדולים הם אפילו

 המזכ אבל; בחצר בית לה יש ואפילו במזונותיך ידיך מעשה צאי לה שאמר או מזונות לה שמעלה

 י"עו, שלחנו על סמוכה ואינה שבגרה בתו י"וע, קטן הוא אפילו, שלחנו על סמוך שאינו בנו י"ע

 כאהי שניהם לדברי לחוש טוב ולכתחלה. בחצר בית לה אין אפילו, מזונות לה מעלה שאינו אשתו

 . דאפשר

 פי על אף, אשה לו שיש גדול וכן. בערוב המיקל דברי על סומכין ובדיעבד: הוסיף רמ"אוה

 םלה שזיכה לאותם להודיע צריך ואינו .לכתחלה ואפילו .ידו על מזכין, אביו שלחן על שסמוך

 .לטלטל מותר בשבת מודיעם אם אלא, השבת קודם
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 סעיף יא':

 מסובין בע"ש שהיו חבורה בני 

 (פה:)שנינו בערובין 

 השלחן שעל פת, היום עליהן וקדש מסובין שהיו חבורה בני: שמואל אמר יהודה רב "אמר

 במסובין - כאן; פליגי ולא: רבה אמר. שיתוף משום: לה ואמרי. עירוב משום עליהן סומכין

 בחצר" במסובין כאן, בבית

 דבית לא, עירוב משום אבל שבמבוי, בחצר להניחם מותר מבואות דשיתופי משום טעמא י"רשופ

 נראה רמב"םה שמדברי )א, יט(המגיד  וכתב הוא. דירה בר לאו וחצר דירה משום דעירוב בעינן

 ק"עבה) א"רשבה אבל ממנה. ואוכלין מסובין והיו בשיתוף פת שקנו חבורה בבני מפרשה שהוא

 שהמערב פי על ואף משלו, לאכול שזימנן אחד אצל מסובין שהיו חבורה בבני מפרשה (ד' סי ד"ש

 .הכל את להם זיכה הרי השולחן על לאכול שזימנם שכל כפירושו סתמו בכאן לזכות, צריך משלו

 עליה סומכין השלחן שעל הפת, היום עליהם וקדש לאכול מסובין שהיו חבורה בני: שו"עכתב ה

 אם ה"וה). לא, בחצר אבל, עירוב שם להניח הראוי מקום שהוא בבית שמסובין והוא; עירוב משום

 .(עירוב משום עליו סומכין הבתים מן' בא בשותפות פת להם יש

. עירוב לשם לכתחילה הניחו שלא כתב שמרן חידש לנו כאן שני דברים: א. אע"ג )ס"ק עב( מ"בה

 ההקנ ולא משלו לסעוד שזימנן לבד ב"בעה של אלא כולם של מתחלה היה לא הפת אותו אפילו ב.

 שתתפונ כאלו הוא הרי לדעתם לאכול ויכולין עמו לאכול שזימנן כיון ה"אפ ,בפירוש פת אותו להן

. בעירו משום עליו סומכין השמשות בין לאחר עד קיים הוא אם כ"וע ,זכות בו להם ויש עמו בו

 ולכן המתארחים בבתי הארחה וכד' ויש אפשרות מע"ש לקחת עוגות או חלות, אם מונחים בחדר

 ד' על ד' אמות יכולים לסמוך עליהם משום עירוב.

כלל ) חיי אדםמע"ש, כתב הבאופן שבעל הבית זימן את אורחיו לאכול עמו בשבת ולא היו אצלו 

שאין אומרים שכבר זכו בפת מע"ש, והוכיח כך מהמשנה בביצה מ: שמי שזימן אצלו  עג סט"ז(

 אורחים מע"ש אינם יכולים לקחת עימם את מתנותיהם, אא"כ זיכה להם מעיו"ט.

 יוןכ אפשר או .)סעיף ו( שלם אחד פת אצלם עדיין אז שיהיה בעינן לכאורההעיר, ש )ס"ק עג(מ"ב ה

 וכן שא"צ פת שלם, זעיף דס להא דומה דינו משלו לסעוד זימנן ב"בעה אלא פתם הביאו דלא

 .ע"צ, ונשאר בביניהם לחלק יש באמת אבל ,ש"בתו משמע
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 סעיף יב':

 עירוב האפוטרופוס לקטן 

 משכירו גרע דלא ולהקנות לערב יכול קטן של דאפוטרופא לי נראה (תקב' סיפ"ד ) מרדכיה כתב

 שמא בכך חפצים אם להודיעם צריך מערב כשהואהוסיף ש (ח' סי ז"פ) י"אשיר הגהותבו .ולקיטו

 ןדזכי להודיע צריך אין משלו אבל ,עירוב אינו עירובו על המקפיד שמואל ואמר ,הם מקפידין

  .מדעתו שלא לאדם

 למש אפילושיכול לערב  )ס"ק עז( מ"בוכתב ה .בעדו לערב יכול קטן של אפוטרופוס: שו"עכתב ה

 .מדעתו שלא ב"בעה משל לערב שיכול בית כבן לו שהוא מפני ,מדעתו שלא הקטן

 סעיף יג':

 מצוה לערב חצרות 

 אול עירוב לא ביה ליהוי לא כרבנן רברבי גברי תרי ביה דאית מבואה" (סח.)שנינו בעירובין 

 .תחצרו עירובי אחר לחזור מצוה :שו"עה ", ע"פ גמ' זו כתב הטור בסימן שצ"ה והעתיקו?שיתוף

 שהוא כדי שלא יבואו לטלטל באיסור. )ס"ק עט( מ"בוהטעים ה

 סעיף יד':

 ברכת העירוב 

 .שו"ע. וכ"פ המצות על מברך מבואות( ושיתופי חצירות )עירובי שניהם על )סימן שצה( טורכתב ה

 ל"ונ .זו ברכה לברך יכול העיר באותו דר שאינו אחר אדם אם ע"צד )סק"כ( מגן אברהםכתב ה

 .זו במצוה שייך הוא גם כ"וא ,לטלטל אסור היה הוא אף עירבו לא לויא דהא לברך דיכול אדפשיט

 דייןע שבת נכנס לא שעדיין כיוןקנה העירוב יכול לברך,  ואע"פ שנגבה העירוב מבני העיר וכבר

 אך אם אין דעת עוד כתב, שגם אם לא נמצא בשבת אלא ביו"ט מועיל עירובו. .עירוב קנה לא

יכול המערב להיות בעיר לא ביו"ט ולא בשבת אינו יכול לערב, ואינו דומה לקובע מזוזה לאחר ש

לברך כיון דהתם עביד מעשה, משא"כ הכא שמברך בלבד, אולם אם נוהגים לתת לרב לעשות את 

 העירוב והוא מזכה לכולם, יכול לעשות ע"י אחר כיון שהזכוי שזוכה לאחרים חשוב כמעשה.

 מברך אחד בזמן צרותחרובי וע תבשילין עירובי מניח אםש רעק"אבשם  "ק עט()ס מ"בכתב ה

 כפי ואחד אחד כל על עירובא בהדין הנוסח ואומר. עירובין מצות על דהיינו שתיהן על אחת ברכה
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 ואומר ,חצרות ועירובי תבשילין עירובי מצות על שיאמר כתב (סי"ח קב )כלל חיי אדםוב .נוסחו

 .'וכו לחצר מבית ולטלטל' וכו לאפויי לן שרא יהא בדין

 רוצה ואחד סחפרב בע הקהל כל בשביל לעשות שנהגו במקום )ד"ה מברך( באור הלכהכתב ה

 שיברך כדאי אין ,כן לנהוג טוב דלכתחלה אחרונים כמה שכתבו כמו ש"ע בכל לעצמו לעשות

 .עליו

 סעיף טו':

 מתי מברך על העירוב 

 בשעה או, החצר מבני אותו שמקבץ בשעה, מברך אימתי: )סימן שצה( טורע"פ ה שו"עכתב ה

 החצר ומן, לחצר הבתים מן ולעיולי לאפוקי לן שרא יהא עירובא בהדין: ואומר, להם שמזכה

 מעכבת הברכה אין, עליו ברכו ולא העירוב גבו ואם. שבחצר הבתים לכל לבית ומבית, לבתים

 .לטלטל ומותרים

 כבר דאז הקיבוץ כשנגמר ולא לקבץ שמתחיל בשעה לברך דצריךכתבו  ה("שצ )סימן ח"בוה י"בה

 .הקיבוץ נגמר שכבר אחר לברך לכתחלה דיוכל הסכימו ועוד )שם סק"ב( ט"זוה .המצוה נגמר

 עובר עדיין ומקרי ,העיר בני לכל לזכות לכתחלה צריך שנתקבץ דאחר ל"דס משום והטעם

 ךלבר יוכל כ"ג זיכה כבר אפילו מגן אברהםכתב ה בדיעבד מ"ומ .הזיכוי קודם כשהוא לעשייתן

 הונח לא אם ובפרט לעשייתן עובר גווני בכל ומקרי השבת כניסת בעת חל עירוב קניית דעיקר

כול כתב שלכתחילה י פרישה. וההמצוה עדיין נגמר דלא לברך שייך בודאי במקומו עדיין העירוב

 לברך אחר הזיכוי אם הוא קודם שהונח העירוב במקומו. 

 וב להוסיף צריךהוסיף ע"פ המנהג שעושין עירובי חצרות ושיתופי מבואות יחד ש )ס"ק פג( מ"בה

 לכלו לנו הזו שבעיר והחצרות הבתים לכל וממבוי למבוי וחצרות ומבתים לגג ומגג לחצר ומחצר"

 השנה שבתות לכל יסיים השנה שבתות לכל מערב אם". ובה שיתוסף מי ולכל הזאת בעיר הדרים

 .טובים ימים ולכל
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  תמצית הסימן

חכמים אסרו להוציא מהבית  –: שבת ו. ושו"ע חצר שפתוחים לה הרבה בתים: סעיף א'

כדי שלא יבואו להוציא מרה"י לרה"ר.  –לחצר שיש בה הרבה בתים. בטעם האיסור: רש"י 

כשיוציא ממקום הפרט למקום הכלל, יטעו להוציא לרה"ר. בגדר העירוב: רמב"ם  –רמב"ם 

 –שם שאנו שותפים כעת בבית שבו נמצאת הפת, כך אנו שותפים בשאר הבתים. רש"י כ –

נחשב כאילו כולם דרים בבית שהעירוב מונח בו, ושאר הבתים טפלים לו. לטלטל דרך חדר 

 האול"צ והשש"כ כתבו שאסור לטלטל ללא עירוב. –המדרגות 

דוקא  –בין יז. רבנו יונתן : עירויושבי אוהלים, סוכות, מחנות והולכי דרכים: סעיף ב'

חונים מספר ימים  –ההולכים להילחם פטורים. וסתם שיירא דינה ככל אדם. מ"מ ברמב"ם 

 –חייבים, מלבד היוצאים למלחמה, והחונים יום אחד מפני השבת פטורים. ביה"ל ברמב"ם 

רה כשהם יותר מעש –הקבועים לזמן מרובה צריכים עירוב, וההולכים בדרך פטורים. גר"א 

, ואם צריכים לערב –: שבולי הלקט ורמ"א שבספינה בתיםפטורים, ופחות מעשרה חייבים. 

אם יש רק בית אחד, א"צ עירוב ומותר להוציא מהבית  –אין מחיצות אסורים לטלטל. מג"א 

 לספינה.

משום  –משום קנין, רבה  –: עירובין מט. שמואל דיני בית שמניחים בו העירוב: סעיף ג'

קטן אינו יכול לאקנויי, אך למ"ד משום דירה קטן יכול לגבות  –דירה. עירוב ע"י קטן: רש"י 

הבית שמניחים בו העירוב  –הכוונה לבית של קטן. שו"ע  –העירוב דלאו מידי עביד. תוספות 

א"צ ליתן פת, וא"צ שיהיה בו ש"פ, ואין מניחין אוו בחצר או בית שער וכד', ומניחים בבית 

מערבין בבית ישן מפני דרכי  -: גיטין ס: ושו"ע הבית חזקת ל קטן, וקטן יכול לגבות.ש

 –שיחשדו את בני החצר שמטלטלים בלי עירוב. תוספות  –שלום. בטעם האיסור: רש"י 

לרש"י אפילו מכר  –יש לבני הבית הנאה שאינם משתתפים. מ"ב  –שמא גונב הפת. רמב"ם 

שעל הלוקח לא יבוא לידי חשד. אם מת בעה"ב אין לשנות, לאחר אין משנים, לתוס' יתכן 

חדר קטן בתוך חדר  –ד' אמות על ד'. תו"ש  –: שו"ע גודל הביתאא"כ התנו מתחילה שישנו. 

 –: רמ"א הנחה בבית הכנסתאינו מוכרח.  –גדול אפשר להניח בו, אפילו אין ד'. ביה"ל 

מת באחד הבתים, והכהנים לא יוכלו  שמא יהיה –עירובין שלנו יש להם דין שיתוף. פמ"ג 

  ליכנס לבית.

'עירוב'  –: עירובין מט. אין לחלק את העירוב. רש"י נתינת העירוב בכלי אחד: סעיף ד'

תמיד שיש אפשרות להניח בכלי אחד, לא יניח בשני כלים. אא"כ נתמלא  –שמו. ב"י ושו"ע 
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ים, אך לא פלוג רבנן. ואם ידע אם מזכה לכולם יכול לתת בשני כל –הכלי ואין מקום. מ"ב 

 מתחילה שהכלי לא יכיל בתוכו את כל העירוב יש מחמירים שחשוב כחולק לכתחילה.

עירובו אינו עירוב.  ,המקפיד –עירובין מט. וסח. שמואל : איסור הקפדה בעירוב: סעיף ה'

יזהר שלא לערב בדבר שתיקן לשבת, שלא יקפיד. ב"י  –ראשונים עירובו עירוב.  –ר' חנינא 

גם אם מקפיד בחול אין שיתופן שיתוף. ואפשר שהוא דוקא ביין ושמן של  –ברמב"ם 

אם כל  –גם אם מקפיד על מאכלים שלא מהעירוב השיתוף בטל. ראב"ד  –העירוב. מגיד 

בת עצמה, אין העירוב אם לא רוצה לתת לו בש –אחד נתן עירוב מעצמו אין הוא בטל. ביה"ל 

 בטל.

אפילו כולם  –: עירובין פא. אין מערבין בפרוסה משום איבה. רש"י בפרוסה עירוב: סעיף ו'

אם ניטל לשם חלה יותר מכדי הצורך איכא איבה.  –מערבים בפרוסה אסור, דלא פלוג. ר"י 

נפרסה ע"י אין חילוק בין ניטל לחלה או לצורך אחר. וכ"כ השו"ע, ואם לא ניכר ש –רא"ש 

טוב  –יש המצריכים שכל העירוב יהא פת אחת שלימה. מג"א  –חיבור בקיסם מותר. רמ"א 

 אם לא זיכה אינו עירוב. –לזכות לכולם. לבוש 

אם אחד מערב לכולם, יכול לערב  –: רא"ש וש"ע עירוב ע"י אחד בפרוסה: סעיף ז'

 בפרוסה.

מערבין בפת אורז ועדשים,  –פא. שו"ע : עירובין עירוב בפת אורז, עדשים ודוחן: סעיף ח'

 דרך העולם בזה. אזלינן בתר –ולא בדוחן. מ"ב 

יש לזכות לכל מי שיבוא גם  –רשב"א : עירובין עט: זיכוי העירוב בשביל כולם: סעיף ט'

אע"פ שלא אומרים בפירוש, מועיל. אך יש לשומרו שיהא תמיד  –לאחר מכן, ריטב"א 

אם הניח על ידו יגביהנה  –שיעור למצטרפים החדשים. שו"ע כרשב"א, וי"א כריטב"א. ט"ז 

 הגבהה הנעשית ממילא מועילה. –טפח, אבני נזר 

גבי   -מזכה ע"י גדולים ולא קטנים. ב"מ יב.  -: עירובין עט: ע"י מי יכול לזכות: סעיף י'

מציאת אבידה, גדול הכוונה עצמאי, וקטן תחת אביו. נחלקו האם אבידה שווה לעירוב. ר"ח 

מציאה משום איבה,  –ואין מזכים ע"י גדול הסמוך. רמב"ם  עירוב שווה למציאה. –ור"ת 

יש לחוש לשניהם, ובדיעבד כל אחד חשיב כגדול. שו"ע  –ולכן גדול ממש מזכה תמיד. סמ"ג 

 וי"א כר"ת. רמ"א הביא הסמ"ג.  סתם כרמב"ם, –

: עירובין פה: פת שעל השולחן סומכין משום בני חבורה שהיו מסובים בע"ש: סעיף יא'

היו מסובים אצל אחד שזימנם  –בני החבורה קנו פת בשיתוף. רשב"א  –עירוב. רמב"ם 

סומכים על הפת, ובתנאי שהיו מסובים בבית הראוי להניח העירוב,  –לאכול משלו. שו"ע 
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נשאר בצ"ע אם צריך שתישאר פת שלימה על השולחן בשעת הזכיה, או  –ולא בחצר. מ"ב 

 שמא חשיב כבעה"ב המזכה לכולם שיכול להיות בפרוסה.

להם אם מערב מש –יכול לערב לו. הגה"א  –: מרדכי עירוב האפוטרופוס לקטן: סעיף יב'

  אפוטרופוס מערב. –צריך לשואלם אם חפצים בכך, שלא יקפידו ויפסל העירוב. שו"ע 

 ר אחר עירובי חצרות.מצוה לחז –ושו"ע : עירובין סח. מצוה לערב חצרות: סעיף יג'

אדם שלא גר בעיר יכול  –מברך על מצות עירוב. מג"א  –: שו"ע העירוב ברכת: סעיף יד'

לברך, ובתנאי שיהא בעיר בשבת או ביו"ט, שאילולא העירוב היה אסור בטלטול. אך אם לא 

 מברך ברכה אחת על עירובי חצרות ותבשילין. –נמצא אינו יכול לערב. רעק"א 

בשעה שמקבץ, או בשעה שמזכה להם. וברכה  –: טוש"ע מתי מברך על העירוב: סעיף טו'

יכול לברך גם  –שנגמרה המצוה. ט"ז  מברך בתחילת הקיבוץ, ולא בסוף –ב"י  אינה מעכבת.

אפילו כבר זיכה  –בגמר הקיבוץ, שעדיין יכול לזכות לכולם וחשיב עובר לעשייתן. מג"א 

         יכול לברך, דעיקר קניית העירוב בכניסת שבת. ובפרט אם לא הניחו במקומו.
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 דירת גוי מעכבת עליו - סימן שפ"ב
 ' סעיפיםובו כ

 סעיף א':

 הדר עם הגוי בחצר 

 (סא:, סב:)שנינו בעירובין 

 אליעזר רבי. עליו אוסר זה הרי - בעירוב מודה שאינו מי עם או, בחצר הנכרי עם הדר "משנה:

 רב זה. גמרא: אמר על זה אוסרין ישראלים שני שיהו עד אוסר אינו לעולם: אומר יעקב בן

. יעקב בן אליעזר כרבי מנהג: אמר הונא ורב. יעקב בן אליעזר כרבי הלכה: שמואל אמר יהודה

 יעקב" בן אליעזר כרבי העם נהגו: אמר יוחנן ורבי

מובא בגמ' שהטעם שגוי אוסר על ישראל אם דר עמו באותה חצר, הוא משום שחכמים לא רצו 

ולכן אמרו שילמד הישראל ממעשיו של הגוי וביקשו עילה כדי למנוע דירת ישראל עם הגוי, 

. ורק אם יש שני ישראלים הדרים יחד )ע"פ הטור(שאוסר עליו כדי שיקשה בעיניו דירתו ויצא משם 

י אוסר עליהם, אבל אם רק אחד גר עם הגוי, אין הגוי אוסר עליו כיון שמציאות ובמבוי הרי הג

גם אמרו  ולכן ולא גזרו בה רבנן.משום שמפחד הישראלי שמא הגוי יהרגנו, כזאת אינה שכיחה 

והגוי לא יסכים משום חשש  את רשות הגוי כדי שלא יאסור עליו,שישראל צריך להשכיר 

  .13לכשפים

מן זשאפילו הרבה ישראלים דרים בבית אחד, כל  )ו, א. וכ"כ התוספות עד: ד"ה מבוי שצדו( רא"שכתב ה

ני שש )אות י(קרבן נתנאל שאין שני ישראלים דרים בב' בתים שאוסרים זה על זה מותר. ופירש ה

הסתפק אם דווקא שני בתים או אפילו שני חדרים.  פרי מגדיםה בתים הכוונה לשני חדרים.

 כתבו שגם אם דרים בשני חדרים הגוי אוסר עליהם. אמנם )סק"ה( כה"חו )ס"א( ערוך השולחןוב

 כתבו שאם יש רק וילון הפרוס לצניעות ולא בקביעות, אין הגוי אוסר עליהם.

 בתים בשני דרים ישראלים שני שיהיו עד, עליו אוסר אינו בחצר גויה עם הדר: שו"עתב הכ

 ירושישכ צריך אלא, רשותו גויה שיבטל מועיל ואינו. עליהם אוסר גויה אז, זה על זה ואוסרים

 . ממנו

                                                           
שהגוי אינו מבין מדוע הישראל רוצה לשכור ממנו רשותו ואינו מסתפק בביטול רשות, ולכן  )יט.(וביאר רבנו יהונתן  13

למד פירש שחכמים תקנו שישכור את רשות הגוי כדי שלא י )ד"ה אלא(ות לו כשפים. אמנם רש"י הוא סובר שרוצה לעש

וי ממעשיו, ולכן הטריחוהו כדי שיקשה בעיניו הדבר לגור עמו. והקשה הקרן אורה, מדוע לא פירש רש"י משום שהג

שש א כיון שהגוי יחזור בו מחשמה שצריך לשכור מהגוי בכל ע"ש מחדש הו )ו, א(חושש מכשפים? ותירץ ע"פ הרא"ש 

 לכשפים, ונמצא שהכל טעם אחד.
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ר כתב שכל האיסור בדירה עם הגוי הוא רק להוציא מביתו לחצר, אבל בחצ )ד"ה אז( באור הלכהה

 רו רקעצמה מותר לטלטל אפילו יותר מד' אמות. שהרי מעיקר הדין אין הגוי אוסר בדירתו, והחמי

 רסובר שבמקום שיש גוי עשו את החצ )סימן קנו. הובא במג"א שסג, כז( מהרי"ל, המנגדבהוצאה. 

 ככרמלית שאין לטלטל בה יותר מד' אמות.

שהשו"ע לא ביאר אם השכירות מהגוי צריכה להיות קודם  )ד"ה צריך( באור הלכהעוד כתב ה

 מבואר שמתחילה )רמב"ם, סמ"ג ורשב"א(ים אכן בראשונ הערובי חצרות דווקא או שאפשר גם אח"כ.

 ואח"כ מערב. אמנם כתב די"ל שכל מה שדקדקו שהשכירות יהיה מקודם הוא רק לכתחילה,שוכר 

א שלכתחילה ודאי שאין לעשות הערוב קודם השכירות פן לא ירצה הגוי להשכיר לו רשותו, וא"

 ךצרי ע"לכו דלכתחלהלברך על עירוב זה, שהרי בגמ' מובא שגוי אינו משכיר רשותו. ומסקנתו 

 אכן .עליו לברך אסור מתחלה העירוב לעשות ירצה ואם ,העירוב כ"ואח תחלהמ השכירות לעשות

 ,בהעירו חלות זמן - ש"בה שבזמן כיון ,כ"אח השכירות שעשה אף עירוב דהוי מסתברא בדיעבד

 .השכירות התנעש כבר

נה שמתנה אי )יט. ד"ה הדר( בשם רבנו יהונתן )כלל עה ס"א( חיי אדםלעניין אם מועיל מתנה, כתב ה

 דאיירינן כענין רעועה במתנה דמיירי פשוט נראהד )ד"ה ממנו( באור הלכהמועילה, וכתב ה

 .דמועיל פשוט בערכאות גמורה בכתיבה גמורה במתנה לו נתן אי אבל ,בשכירות

 שכירות בזמן הזה 

ו זתקנה  שבזמנינו לא שייך טעם התקנה של שכירות, משום שכל )כלל ג סימן כב( גינת ורדיםכתב ה

סתנו גויים, ובזמנים אלו שאנו מעורבים עם הגויים וכל פרנ נעשתה כדי שישראלים לא ידורו עם

ש מהם ואין לנו נחלת שדה וכרם, ונמצאת אומר שגזירת חכמים מרופה ורפופה בידינו, ולכן י

כתב שאף  )או"ח סימן צב( סופר חתם, בשו"ת מנגדלהקל בתקנה זו במקום שיש צדדים להקל. 

 כתב שאף )סעיף כ( בית מאירבזה"ז טעם התקנה אינה שיכת, אין להתיר עירוב ללא שכירות. והש

 מ"מ בשעת הדחק ודאי שעדיף לערב ללא שכירות מאשר לאשאין להתיר כנגד כל הפוסקים בזה, 

צידד להקל כשיטה זו במקום שיש מחלל שבת להכעיס  ו, מז() הלוי שבטלערב כלל. ובשו"ת 

 שאינו רוצה להשכיר את רשותו, וגם א"א לשכור משכירו ולקיטו.

 ישראל שהשכיר ביתו לגוי או לחברו 

 אינו לגוי ביתו השכיר או השאיל ישראל שאם (ג' סי ד"ש ק"עבה) א"רשבה בשם (ב, י) המגיד כתב

 ישראל של עליו. והביא עוד טעם, שאין דרכו שיאסור דעת על לו והשכיר השאיל שלא אוסר
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)נ"מ  מצוי שאינו בדבר חכמים גזרו ולא בתוכה שרוי שהוא בחצר בית גויל להשאיל או להשכיר

 .במקרה שהישראל לא גר בחצר(

 לו השאיל או השכיר דלא עליו אוסר אינו, גויל ביתו השאיל או שהשכיר ישראל: רמ"אכתב ה

 אין, ועמ בבית דר גויו ממנו ישראל ושכרו, גוי של הבית אם אבל. (המגיד) עליו שיאסור כדי ביתו

 לחבירו בית השכיר או שהשאיל ישראל. (אור זרוע) העירוב שכירות לענין מועיל הבית שכירות

 תימצא בשם י"ב) גוימ לשכור וצריכים מהני לא בבית תפיסה לו שיש פי על אף (גוי שדרים במקום)

 .(כתוב

 פסק שפשוט שלא רק שהגוי אינו אוסר על הישראל שהשכיר לו, אלא גם )ד"ה אינו( הלכהבאור ה

ר על האחרים אינו אוסר. והוסיף שלפי טעם הרמ"א, אם הישראל אינו גר בחצר זו, אלא שהשכי

 חמדוה )סק"א( ברכי יוסףלגוי ולישראלים אחרים את ביתו, יאסור הגוי עליהם! והביא שכ"פ ה

 כתב שגם אם אינו גר בעצמו בחצר ג"כ )שם ס"ט( חיי אדםה אולם. וכ"פ הביה"ל, )שפד, א( משה

 אמרינן שלא השכיר את ביתו לגוי על דעת שיאסור על הישראלים האחרים הגרים בחצר.

 תקנתא מקיימא לא דהא, א"דרמ דינא על שהשיג מאיר ביתבשם ה )אות ו( שער הציוןועיין ב

ה"מ ובפי בחבורו ם"הרמב מדברי שהביא שם "עוע שכיח זה דהא ממעשיו ילמד שלא בהכי דרבנן

 א"גרה דברי דצדקו נראהכתב שעה"צ ד כן ועל .לדינא עיון בצריך ומסיים שחולק על הרמ"א,

 גם לסלקו וביכול, לסלקו יכול לאין לסלקו יכול בין רק לכותי ישראל בין כלל חלק שלא

 .כמובן, להקל יש ם"להרמב

 סעיף ב':

  רשותוישראל המבטל 

 (סג:)שנינו בעירובין 

 אתו. להו אוגר לא. רשותך לן אוגר: ליה אמרו, ריסתק בר לחמן בה דייר דהוה מבואה "ההוא

 ויחיד, נכרי במקום יחיד ליה הוה, חד לגבי רשותייכו בטילו זילו: להו אמר; לאביי ליה אמרו

 -! קדיירי הא והכא - דדיירי שכיח דלא אלא טעמא הוא מידי: ליה אמרו. אסר לא נכרי במקום

 גזרו לא שכיחא דלא ומילתא, היא שכיחא דלא מילתא - חד גבי רשותייהו בטולי כל: להו אמר

 ביטלת כן אם :ליה אמר, דרבא קמיה לשמעתא אמרה יהושע דרב בריה הונא רב אזל. רבנן בה

 אכרזתא -. ינןדמכרז -! נכרי במקום מועיל עירוב יאמרו -. דמערבי -! מבוי מאותו עירוב תורת

, ידימ ביה ולינח, דוכתא מיניה ולשאול ליה ליקרב - מינייהו חד ליזיל: רבא אמר אלא -? לדרדקי

 נותן - לקיטו ואפילו שכירו אפילו: שמואל אמר יהודה רב ואמר. ולקיטו כשכירו ליה דהוה

  "ודיו עירובו
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 .מועיל אינו, גויה אצל כיחידי שיחשב כדי מהם לאחד רשותם הישראלים בטלו אם: שו"עכתב ה

טעם הדבר הוא כפי ששנינו בגמ', דא"כ ביטלת תורת עירוב מאותו מבוי, שהרי לא יצטרכו 

 לשכור כלל ויוכלו תמיד לבטל וישכח תורת עירוב. ובטעם החילוק בין המקרה הנ"ל לבין כל

 "ל()עירובין סג. ד"ה א פרץ רבנוביטול רשות שאין אנו חוששים שתשתכח תורת ערוב, כתב תוס' 

 שעירוב עדיף מביטול, שע"י העירוב כולם יכולים לטלטל וע"י ביטול לא, ולכן אין חוששים

שתשתכח תורת עירוב, משא"כ כשגוי גר עימהם יש חשש שיבטלו תמיד זה לזה אם נתיר את 

כיון  כתב שהטעם שביטול זה אינו מועיל הוא )סק"ד( ט"זההדבר, ועי"ז תשתכח תורת עירוב. 

 שמא ילמדו ממעשיו אינו מתבטל בזה.  שהחשש

 סעיף ג':

 אם אין לגוי דריסת רגל על הישראל 

 הז על זה רגל דריסת להם ואין לזו זו הפתוחות חצרות דשתי (ד סימן כא כלל )בתשובה ש"ראה כתב

 דרים האחרת ובחצר גוי בה דר אחת ובחצר ,הרבים לרשות הפתוח פתחו דרך משתמש אחד שכל

 וסרא הגוי דאין מהגוי לשכור צריך ואין זו לחצר זו מחצר ומוציאין מכניסים ישראלים כמה בה

 . רגל דריסת עליהם לו שיש במקום אלא

 או פתח דרך לטלטל מותר דאינו )הביאו הב"י בסוף הסימן ד"ה כתב המרדכי בסוף( מרדכי, דעת המנגד

 מעשרה למעלה שהוא חלון דרך יטלטל לטלטל ירצה ואם ,מעשרה למטה הוא אם חלון דרך אפילו

 אינו זה באופן דגם ,עוד הוסיףו .בזה גזרו ולא תשמישתיה ניחא דלא מלמעלה הכותל דרך או

 פתחיהם אם אבל במבוי ז"ע זה אוסרים דאינם אחר למבוי יוצאת חצר כל של בשפתח רק מותר

 מחצר לטלטל אסורים בזה ,רשותו שישכרו עד במבוי זה על זה שאוסרים אחת למבוי יוצאות

 .למעלה כותל דרך אפילו גווני בכל לחצר

 תחצרו שתי, כגון; אוסר אינו, הישראלים על רגל דריסת לגוי אין אם: ע"פ הרא"ש שו"עכתב ה

 או ליםישרא' ב דרים' א ובחצר גוי דר' א ובחצר, זה על זה רגל דריסת להם ואין לזו זו הפתוחות

 . ימהגו לשכור צריך ואין שביניהם חלון דרך בשבת זו לחצר זו מחצר ומוציאין מכניסין, יותר

רו של הישראל לא הצריכו חכמים שבמציאות שהגוי אינו עובר דרך חצ )ס"ק יט( מ"בכתב ה

כתב שבמציאות כזאת  )סק"ה( ט"זלשכור אף שמוציא ומכניס לפעמים דרך שם, דלית לן בה. וה

כתב שלא אזלינן בתר טעם זה  )אות טו( הציון שערלא שכיח שילמד ממעשיו ולכן לא גזרו. אך ב
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בשלמות, שהרי בבית אחד שיש בו כמה ישראלים דשייך בזה שמא ילמד ממעשיו, ולא הצריכו 

 שכירות מן הגוי.

לגבי הפרט  אכןכתב שאין אנו צריכים לחוש לדברי המרדכי.  )ד"ה ואין( באור הלכהה

 להחמיר דיש נראה ולדינא ה דעת השו"ע,, אינו מפורש מגרע אחד למבוי יוצאים פתחיהםשכש

 צ"חכוה ח"בשה מאחר .פתח דרך ש"ומכ מעשרה למטה שהוא חלון דרך להוציא פ"עכ זהב

  מעשרה. למעלה שהוא בחלון אפילו בזה המרדכי לדעת נוטים

 סעיף ד':

 שכירות מהגוי סתם 

 (סב.)שנינו בעירובין 

? בריאה מאי, רעועה מאי. רעועה שכירות: אמר ששת ורב, בריאה שכירות: אמר חסדא "רב

 ואבורגני" מוהרקי בלא - רעועה, ואבורגני במוהרקי - ...בריאה

 .ורטוכ"ד ה ,וחתימה כתיבה דהיינושמוהרקי ואבורגני  ערוךה א בשם (מורהקי ה"ד) תוספותה וכתבו

 (א סימן) ש"ראה וכתב .ירצה אם ספסלים החצר שימלא פירש י"רשו ג .בנין כמו פירש ח"ר ב

 . (ב, יב) ם"רמבה דעת שהוא וכ"נ ,בעירוב המיקל כדברי דהלכה

 לכתוב צ"וא, הטלטול להתיר שהוא לו לפרש צ"וא מועיל, סתם הגוי מן השוכר: שו"עכתב ה

ות ע"פ הגמ' דדי בשכירות חלושה ולא בעינן שכיר )סק"כ( מ"בוביאר ה .השכירות על כתיבה שום

 בריאה.

שאין צורך בחלות שכירות ממש, שהרי ישראלים  )סימן פד סק"ז( חזו"אובגדר השכירות, כתב ה

כן וגוי השובתים בבקעה אע"פ שאין לאף אחד בעלות על מקומו צריך לשכור מהגוי את חלקו, ול

מותר לשכור ממנו בשבת ואין בכך משום מקח וממכר, ומ"מ צורת השכירות היא שיקבל זכות 

 בדירת הגוי.

 סעיף ה':

 י אפילו בפחות מש"פשוכרים מהגו 

 (סב.)שנינו בעירובין 

 רבי אמר אבא בר חייא רבי ואמר. פרוטה משוה בפחות אפילו הנכרי מן ששוכרין יודעין "הוו

 "!להשבון ניתן ולא, פרוטה משוה פחות על נהרג נח בן: יוחנן
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בטעם הדבר הביאה הגמ' שבן נח נהרג  .פרוטה משוה בפחות אפילו גוימ שוכרין: שו"עכתב ה

כתב שההיתר הוא כיון  )ב, יב( רמב"םאפילו על פחות משווה פרוטה ולכן חשיב לגבו ממון. וה

אור שהשכירות אינה שכירות גמורה אלא היכר בלבד. והקשו האחרונים עליו מהגמ', ותירץ ה

לגבי קניינים הולכים אחר אפילו בפחות מש"פ, משום ששבכל הקניינים אפשר לקנות מהגוי  שמח

הקונה והמקנה, וכאן לכאורה פחות מש"פ לא חשיב אצל הישראל כלום, אלא שלגבי שכירות מגוי 

להיתר טלטול, כיון שלישראל מועיל ביטול, תקנו חז"ל דכיון שהגוי מסלק את עצמו אפילו בפחות 

  .14מש"פ שנחשב ממון לגבו, לא גרע מביטול רשות לגבי ישראל

לל כתב שבישראל לא מהני אם שוכר ממנו בפחות משווה פרוטה, כיון שאינו חשיב כ "ו()סק ט"זה

 ובאמת תשכירו בתורת עמו שבא כיוןלממון, וגרע טפי מביטול רשות שמועילה ללא כל תשלום, 

 .שכירות כאן אין

 שכירות בשבת 

 דאין (יפה עשיתםסו. ד"ה ) תוספותה ווהסביר. בשבת ממנו לשכור מותרפסק ע"פ המרדכי ש רמ"אה

כתב שאינו אלא כביטול  רמב"םוה .בשבת טלטול להתיר כמתנה אלא זה שאין וממכר כמקח זה

 רשות והיכר בעלמא.

 סעיף ו':

 עד מתי מועילה השכירות 

 מהגה" וכ"כ (קלג' סי עירובין פסקי) מאיר רבינו בשם (א פ"ו סימן) ש"הרא ,(תקח' סי) מרדכיה כתבו

 לבכ ממנו לשכור צ"וא מרובה לזמן אפילו השכירות מועיל בו חוזר שאינו זמן כלש (ט פ"ב אות)

 .ש"ע

. שבת בכל הגוי מן לשכור דצריך :(מד קסח' סי ב"ח) זרוע אורה בשםכתב  י"אשיר בהגהות אמנם

 .יצא שבת ערב בכל לשכור לישראל טורח שיהא מתוך (ע"דכ אלא ה"ד. סב) י"רש מדכתב וטעמו

 ןמ בו חוזר הגוי דאין היכא שבת ערב בכל לשכור דבעי משום דלאו ,י"רש על ש"הרא כתב וכבר

 "יב. וכתב הכשיתרצה ממנו ולשכור לחזור צריך אז השכירות מן בו חוזר בשהגוי אלא ,השכירות

  .ז"אה מקמי רבוותא הני כל שבקינן לאד

: רמ"אוהוסיף ה .מרובה לזמן ואפילו השכירות מועיל, בו חוזר הגוי שאין זמן כל: שו"עכתב ה

 .(דף סא: ד"ה עד שלא יוציא י"רש בשם י"ב) הדמים שיחזור עד משכירתו לחזור יכול ואינו

                                                           
 עיין באבני מילואים סימן לא ס"ק כד ומנחת חינוך מצוה שלו דמשמע שאן כאן דין מיוחד בשכירות רשות. 14
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 הראשונ שבת קודם בו וחזר סתם כששכרו היינוכתב שאינו יכול לחזור בו,  )סק"ו( מגן אברהםה

 דע בו לחזור יכול אינו לזמן שכרו ואם ,בו לחזור יכול אינו שוב השבת המשנכנס החזיק ואם

 ב"חוה לחזור בו. הגוי והעולה מדברי המג"א שקודם שהחזיק הישראל בחצר יכול .הזמן כלות

מך שהסו )אות כב(כתב שקודם השבת הראשונה אינו יכול לחזור בו בשום אופן. וכתב בשער הציון 

הראשונה יכול הגוי  תהביא שהרבה סוברים שלאחר השב )ס"ק כה( מ"בעל הב"ח לא הפסיד. וה

 לחזור בו ללא חזרת דמים, כיון שיכול לומר שאינו כיון אלא לשבת אחת.

 אם מחזיר את הדמים יכולש בדברי הרמ"א שמדובר גם על שכרו לזמן, ומשמעלמד  )סק"ח( ט"זה

ן, ועוד סוברים דמיירי ששכרו ממנו סתם ולא פרש שום זמ אליה רבה, הב"ח, המנגד לחזור בו.

 כוליו לזמן ידוע, כשעבר הזמן צריך לשכור בשנית בכל עניין. וקודם שעבר הזמן אינו דאי שכר

לם כתב שיש בזה כמה פירושים, והמחוורת מכו )ד"ה כל זמן( באור הלכהה בו בשום עניין. לחזור

  .היא שיטת הב"ח וסיעתו

 :ח' - ז' סעיפים

 השכיר הגוי לגוי אחר 

 השכיר הזמן ובתוך ידוע לזמן הגוי מן שכרו שאם (ז"ר סימן) ן"רמבל המיוחסות בתשובות כתוב

 כלל אחר לגוי השכירו לא אפילו השכירות זמן כלה ואם .האחד בשכירות די אחר לגוי דירתו הגוי

 .עורוני חוזר' א עירוב דאין ולערב לחזור צריך לשכור שצריכים וכל. שנית ולשכור לחזור צריך

 צריךו שנית ולשכור לחזור צריך הזמן לכשיכלה, ידוע לזמן גוימה שכרו אם :)סעיף ז( ע"שוה כתב

 הזמן ךובתו, ידוע לזמן גוימה שכרו אם :)סעיף ח( .וניעור חוזר ראשון עירוב דאין, ולערב לחזור

 .הראשון בשכירות די, לאחר דירתו גויה השכיר

 דאז המוריש מן ששכרו מה מועיל אין יורש והניח ומת גוימ שוכרים אםש )סק"ט( ט"זכתב ה

והביא ראיה לדבריו מהגמ'  .ירצה אם ביה למיהדר מצי בחייו לואפי שהרי ת,השכירו כח נתבטל

 ובמיתת לבנו שמת האב של עירוב מהני לאבדף סו. 'שוכר כמערב דמי' ומצינו בסימן שע"א ש

 .שכירות מבטלת מיתה גוי,מ בשוכר נמי ה"הו ,מחדש יורש לערב צריך אלא עירובו נתבטל האב

לשיטתו שאפילו  כתב דבריו זהט"ש )ס"ק כו( מ"בכתב ה אך. היורש מן ולשכור לחזור צריךולכן 

בתוך הזמן יכול לחזור בו, אבל לפי מה שהסכימו שם האחרונים שבשום עניין אינו יכול לחזור 

בתוך זמנו, א"כ אפילו מת לא נתבטל השכירות ואפילו היורש עומד ומוחה. ומיהו אם שכר ממנו 

 סתם ומת מסתברא דנתבטל ממילא השכירות. ואפילו אם יאמר שמתרצה במה שעשה אביו,

 מסתברא דלא מהני עד שיחזור וישכור ממנו. 
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שון מדוע די בשכירותו של הראשון כשהשכיר לגוי נוסף, שהרי הגוי הרא )סק"י( ט"זעוד הסביר ה

לא סילק נפשו ממנו, כיון שלאחר זמן מהשכירות השניה יחזור אליו מקומו המושכר, וחשוב 

 .כאילו לא זז ממנו, וממילא לא נתבטלה השכירות הראשונה

דמשמע מלשון השו"ע שרק אם שכר מהגוי  )שם סי"ז( חיי אדםוה )מש"ז סק"י( פרי מגדיםכתבו ה

 שערלזמן קבוע דינו כך, אך אם שכר ממנו סתם והשכירו לאחר, צריך לשכור מהשוכר השני. וב

 כתב שאין זה ברור כ"כ, ומסקנתו שמ"מ צריך להחמיר בזה. )אות כח( הציון

לאחר, והטעם שהרי גם שכירות ביתו דה"ה אם מכר  )שם( חיי אדםוה )סק"ט( אליה רבהכתבו ה

ביאו ה)ח"א סימן ו. חכם צבי ה אךיומית חשובה למכר, ואין יכול למכור הזכות שנתן כבר לאחר. 

לאחר לא נתבטלה השכירות הראשונה, משום שקנין  מחמיר במכר, משום שרק בהשכרה רעק"א(

יר במכירה מכר גם את קניין הגוף, וממילא התבטל מה שהשכהגוף נשאר ביד הגוי הראשון, אבל 

ן וכתב שודאי נכ )אות ל( שער הציוןנשאר בצ"ע בזה. וב פרי מגדיםוצריך שכירות חדשה. וב

 להחמיר בזה לשכור מהלוקח.

 סעיף ט':

 אחד מערב בשביל כולם 

 (סו.)שנינו בעירובין 

 על מערב אחד - אחת בחצר ששרוין חמשה, מערב ומה ...דמי כמערב שוכר: יוחנן רבי "והאמר

 "כולן ידי על שוכר אחד - אחת בחצר ששרוין חמשה, נמי שוכר, כולן ידי

 (ו, ט) רא"שוה )כ.( רי"ףגירסתנו בגמ' 'על ידי כולן' אינה מוסכמת על חלק מהראשונים, גירסת ה

ד דכיון ששכר אח ()עבה"ק ד, גסמ"ג ורשב"א  )ב, י(היא 'אחד שוכר לכולן'. וכן משמע ברמב"ם 

יות בשביל כולם, אפשר שמודו שאין צריך לה רש"יותרו כולם. ואפילו לגירסתנו וכפי שפימהם ה

 שליח בשביל כולם, אלא דע"י שכירותו ממילא ניתרים כולם אף שלא עירבו הישראלים ביניהם

 .)ע"פ שער הציון אות ל(מתחילה 

כתב  )ד"ה בשביל( באור הלכהה .כולם בשביל מהגוי שוכר אחד, בחצר הדרים חמשה: שו"עכתב ה

 שלכתחילה אין לעשות הערוב קודם השכירות.
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 :יא' - י' סעיפים

 שכירות בעל כורחו 

שא"א להשכיר את רשות הגוי בכח. וכ"כ  רסתק בר מןדלח עובדא גבי (סג:)שנינו בעירובין 

 שאפילו אם היה הגוי רגיל להשכיר וכעת אינו רוצה, א"א להשכיר בע"כ. )ו, א( רא"שה

 גמ'ב אמרינן דהא ,ביתו מבני חדמא או גוי של מאשתו דשוכרין ונראה (תקח' סיפ"ו ) מרדכיה וכתב

 ירלהשכ הגוי רצה שלא דאפילו עובדא בההוא שם ופשוט ,מאשתו דשוכרין דטורזינא בעובדא .(פ)

 צהר ולא לשכור ממנו ביקשו אפילו (ה' סי ה"ח, רצח' סי ד"ח) א"רשבה "כוכ ,מאשתו שוכרין רשותו

 .קאמר מוחה ואפילו מדעתו ושלא דטורזינא וכמעשה ולקיטו משכירו ואפילו מאשתו שוכרין

 .דםמקו להשכיר רגיל שהיה פ"ע אף, מועיל אינו, כרחו בעל ממנו שכרו אם: )סעיף י( שו"עכתב ה

 לקיטוו שכירו של ושכירו). מוחה שהוא פי על אף שוכרים, ולקיטו משכירו או מאשתו אבל :)סעיף יא(

 .(ז"תכ' סי ש"ריב. עצמו הבית בעל כשכיר הוא, הבית בעל של

ומר שא"א ליתן לגוי את שכירותו בעל כורחו, היינו לשים לו את הכסף על שולחנו ול ב"חכתב ה

 השכירות דמי מקבל היה אםאת כוונתו, ש )אות לב( הציון שערוביאר בלו שאלו דמי שכירותו, 

 . זביני זביניה, דמי דקבל כיון וזבין דתלוהו, רצון לה הוי בידו

תב כואע"ג שלגבי עירוב יש אומרים שאם רגיל לערב וכעת אינו רוצה לוקחים ממנו בעל כורחו, 

 ובעצי שבת תוספתובשרק את ישראל אפשר לכוף לדבר מצוה, אבל בגוי א"א.  )ס"ק יב(ט"ז ה

 כדי היה השכירות תקנת עיקר דכל, בזה כרחו בעל שיועיל אפשר אי הכי דבלאו כתבו אלמוגים

 .בתקנתן חכמים הועילו מה כרחו בעל מהני ואם, מוגר לא גויד ומשום עמו ידור שלא

 בה והקיל ממעשיו ילמוד שלא כדי אלא אוסרת דירתו אין הדין דמעיקר כיוןביאר ד )ס"ק לד( מ"בה

 שבסימן הראשונה לדעה רק דזהו א"גרה וכתב .ב"כבעה זה לענין נחשב שכירו אפילו להיות

 שלא בפירוש בה מוחה הבעל אם ממנה לשכור יכול אינו באשתו גם שם א"י לדעת אבל ז"שס

 .תשכיר

 מי יכול להשכיר 

כתב בשם העצי אלמוגים דבעינן דוקא שיהיה לשכירו ולקיטו רשות  )ד"ה או(באור הלכה ה

 כתב הביה"ל שצריך רשות )סי"ד ד"ה ועדיין( ולקמן להשתמש בביתו או בחצרו, הא לאו הכי לא.

 לשימוש גם בביתו וגם בחצר.
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 שבדיעבד יש סמך לשכור מגזבר העיריה גר"נ קרליץכתב בשם ה )סימן ה( בקונטרס תקנת העירוב

ק את ירות הגויים, כיון שיש לעירייה מוני מים בבניינים שהם בבעלות העירייה ומשמשים ראת ד

ת אשגם אם שאל מקום לשים  חזו"אגזברי העירייה, ולכן חשוב כהנחת חפצים בבניינים, ודעת ה

מים, חפציו חשוב כשכירו ולקיטו. אך לענ"ד יש לחלק, שגזברי העיריה לא שאלו את מקום מוני ה

 סוג של שימוש בעל כורחם של הדיירים, ולכן לעולם לא ניתנה כאן השאלת רשות. אלא זהו

 ':בסעיף י

 השאלת רשות 

 (סד.)שנינו בעירובין 

 יהודה רב ואמר. ולקיטו כשכירו ליה דהוה, מידי ביה ולינח, דוכתא מיניה ולשאול ליה "ליקרב

 ודיו" עירובו נותן - לקיטו ואפילו שכירו אפילו: שמואל אמר

 חפץ האדון אם אבל ,להשכיר רוצה אין כשהאדון דוקאד (ט' סיפ"ו ) י"אשיר הגהותב כתוב

שצ"ל שכתב כן משום  ב"יוכתב ה .ולקיטו משכירו ולא מהאדון אלא שוכר אין להשכיר

שבעובדא דלחמן בר רסתק מובא שרק לאחר שלא רצה להשכיר להם רשותו אז הובאה העצה 

 שאחד ישאיל ממנו כשכירו ולקיטו. אך כתב שאין זו ראיה, ע"ש.

 וכןנראה שאפשר להשכיר מהם גם ללא שבקשו לפני כן מאדונם.  )ב, יב( רמב"םהמדברי  אך

  .א"רשבה מדברי "נוכ .להקל אלא להחמיר בדבר חכמים אמרו שלא ,בדין

שדי בכך  (ליקריב ה"ד) רש"ילגבי מידת השייכות שצריכה להיות בחצרו של הגוי נראה מדברי 

וי' כתב 'שאל מן הג )שם( רמב"םשיכול להניח חפציו ברשותו, ואין צורך שיעשה כך בפועל. גם ה

 שנקנה מהדרכים באחד הקרקע לקנות ריךשצ ב"ישימוש. וכתב השדי בהשאלה וא"צ ומשמע 

 . לשאלה הקרקע בהם

 ע"פא בהמה כדירת אלא אינה גוי דדירת דכיון משום ,גוונא בכהאי רבנן שהתירו םטעה

 לשכור והתירו כך כל בו להחמיר רצו לא "ממ ,ממעשיו ילמד שלא כדי לשכור שהצריכוהו

 יקשה או להשכיר השכיר בעיני גם שיקשה דזימנין דרבנן תקנתא מיקיימא דהא משום משכירו

 . בהדיה ישראל דייר ולא מקום להשאיל הבית בעל בעיני

 ,ודיו מבוי בני עם עירובו נותן הוא ישראל אם גוי של ולקיטו שכירו אפילו עוד (שם) י"רשופ

, וה"ה שאחד שואל ע"י כולם, כולם ידי על שוכר אחד 'א בחצר ששרויים' ה וטעמו משום דקי"ל

סגי בנתינת עירוב, דדי לנו סובר דבעי שכירות ולא  )שם( רמב"םה אבל. ירוחםרבנו ו טורוכ"ד ה



 דירת גוי מעכבת עליו -סימן שפ"ב  _____________________________________ 134

. וכ"ד להשכיר צריך בחצרואם יחשב כבעל הבית להשכיר שלא מדעתו, וגם כשמשאיל לו מקום 

 .סמ"גוה רשב"אה

 מבני' א לו יתקרב, )יתכן שבדווקא כהגהות אשרי, דלא כרמב"ם( להשכיר רוצה אינו אם: שו"עכתב ה

כרש"י ) ולקיטו כשכירו ליה דהוה, דבר שום בו להניח רשות לו שיהא רשותו לו שישאיל עד רהחצ

 )כרמב"ם וסיעתו דבעינן השכרה גויה מדעת שלא ומשכיר, ורמב"ם שדי בנתינת רשות וא"צ להשתמש בפועל(

 .)כרש"י וסיעתו( ודיו עירובו נותן אלא ,להשכיר צריך שאינו אומרים ויש. ממש(

ניח שהבאנו לעיל גם אם לא מניח חפץ בחצרו מועיל, ובלבד שיקנה באחד מהקניינים. ואם מכפי 

 שלדעת הרבה פוסקים מועיל אפילו )ס"ק לז( מ"בחפץ שם קונה את המקום ע"י ההנחה. והביא ה

 אם יקח את החפץ לאחר מכן.

 בינת הלב לסי"ב()פ"ו  חכמת הלב שלכתחילה יש לחוש לדעה הראשונה. בספר )ס"ק מא( מ"בכתב ה

כתב עיצה מעשית להתיר את רשות הגוי שלא מדעתו, שאחד משכני הגוי יפקיד אצלו מפתח, 

ויבקש ממנו שישמרנו עבורו, שנמצא שהגוי השאיל לישראל מקום בביתו לשמור את המפתח, 

 ונעשה הישראל לשכירו ולקיטו שיכול להשכיר את רשות הגוי שלא מדעתו.

. שלא רק אחד מבני החצר יכול להשאיל אלא כל אדם )הובא במ"ב ס"ק לו( חיי אדםוה לבושכתבו ה

שאם אינו דר בחצר לכאורה אינו צריך לערב עמהם, אבל ברשב"א משמע  )ס"ק מב( מ"בוכתב ה

שאפילו לא דר עמהם בחצר הצריכוהו חכמים לתת חלק בעירוב, משום שחשוב כאילו גר בביתו 

 של הגוי. 

 סעיף יג':

 ם בביתייחד לו מקו 

 יוכל שלא אחד חדר ולקיטו שכירו שהוא לישראל הגוי חדיי אםש )סו. ד"ה מערב( תוספותכתבו ה

 לא גוונא בכהאי ,הישראל לסלק יכול ואין מישראל מסולק הגוי השתא דהוי בו להשתמש הגוי

 .(כ אותפ"ב ) הגהותו (שז' עמ רפב' סי) ק"סמו (שם) ג"סמה . וכ"כודיו עירובו נותן אמרינן

 להשתמש יכול הישראל אין אבל ,בו להשתמש יכול והגוי לישראל חדר חדיי אםש ב"יוכתב ה

 .מוריד ולא מעלה אינו דידיה ושכירות ועירוב ,ולקיטו שכירו דין לישראל אין הבית בשאר

 שנותן כל אבל הבית בשאר מלהשתמש בפירוש כשמונעו אלא מקום לו חדיי מיקרי דלאוהוסיף, 

 ב"חה אולם .מקום יחוד חשיב לא הבית בשאר מלהשתמש בפירוש מנעו ולא סתם אחד חדר הגוי
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ולדעתם צריך לתת  )הביאם הביה"ל ד"ה אם( אליה רבהוה )ס"ק יד( ט"זחולק עליו בזה, והסכים עמו ה

 לו רשות שימוש בשאר הבית כדי שיוכל להשכיר לאחרים.

  .נימה לא, הבית בכל כשלוחו שאינו כיון, לו שמשאיל בבית מקום לו ייחד אם: שו"עכתב העפ"ד 

כ וא" שזהו רק אם הגוי אינו יכול להיכנס למקום הישראל, ב"חבשם ה )סק"ט( מגן אברהםוכתב ה

 חשובאו לסלקו אבל אם יכול להיכנס למקומו  אינו חשוב כשלוחו כיון שאין לו שייכות עמו,

"ג גם בכה ב"ילדעת ה אךבשם האחרונים.  )ס"ק מג( מ"בוכ"כ ה .כיון שיש לו שייכות עמו כשכירו

 לא יועיל.

 סעיף יד':

 לזמן ולקיטו משכירו שכרו 

 פי על אף לשנתים או לשנה כמו קצוב לזמן המלך מגזבר שכרו שאם (ו מןסי ה"ח) א"רשבה כתב

 דע הראשון שכירות ידי על מותרים אלא ולשכור לחזור צריכין אינן הזמן בתוך הגזבר שנתחלף

 לכיס הוא נופל והשכירות ,המלך מן כשוכר ממנו והשוכר כמלך המלך שגזבר לפי ,הזמן תום

 .להקל אלא להחמיר בדבר חכמים אמרו שלא כן נראה ולקיטו בשכירו ואפילו המלך

 כשמת מילי הני ומיהו .השכירות בטל הגזבר שנתחלף כיון ,סתם שכרו אםמדבריו ש ב"יולמד ה

 אלא סילקו לא אם אבל ,שלו פרס אוכל מהיות הראשון לגזבר המלך כשסילק או הראשון הגזבר

 ממנו שכרו לא אפילו שהרי שכירותו נתבטל שלא נראה שלו פרס אוכל הוא ועדיין מהגזברות

 . מלך של ולקיטו שכירו הוא שהרי מהני עכשיו ממנו שוכרין היו אם לכן קודם

בזה את כח השכירות, שהרי עוד כתב הב"י דאע"פ שהגזבר יטול את הכסף לעצמו, אינו מגרע 

 מכיסו של המלך. וכן משום שדרך הוא שמשרתי וגזברי המלך זוכים בדברים מועטים הוא גונב

 .זכי קא דמלכא ומפתורא לגזבר ונתנו זה בשכירות המלך זכה הניתנים להם, א"כ הו"ל כאילו

, ולקיטו שכירו מהיות הזמן תוך שסילקו פי על אף, לזמן ולקיטו משכירו שכרו: שו"עכתב ה

: רמ"אוהוסיף ה. השכירות נתבטל שסילקו כיון, סתם ממנו שכרו אם אבל. הזמן תום עד מותרים

 ןועדיי, הגזברות מן רק סלקו לא אם אבל; המלך מן לגמרי ונסתלק המלך מגזבר שכרו אם ה"וה

 יןעדי הראשון שכירות גם ולכן ממנו לשכור ויוכל ולקיטו שכירו מקרי עדיין, המלך פרס אוכל

 . קיים

 גרע דלא הקטנים מעבדיו עבד כל ה"ה אלא גזבר דוקא דלאובשם האחרונים,  )ס"ק מז(מ"ב כתב ה

 .ולקיטו משכירו
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 שלא לכתחלה ליזהר יששמשום שאם נסתלק לגמרי נתבטלה השכירות,  )ס"ק מח(מ"ב עוד כתב ב

 הזמן ושיעור. השכירות ובטל נסתלק דלפעמים זמן על רק ממשרתיו או העיר משר סתמא לשכור

 עד רק לשכור שלא טוב לכתחלה אך ,ורב ארוך זמן על לשכור דיוכל אחרונים הרבה הסכימו

רות )שו"ת בית שלמה ח"א סימן נא. ושיעור זמן זה הוא משום שעד שיעור זה לא מקפיד המלך על שכי שנה עשרים

 .לשכור גם למאה שנים(הגזבר. ובשו"ת גינת ורדים כלל ג סימן כב כתב שאפשר 

שאין לשכור מפקידי החיל, אלא רק מחיילי המשטרה שיש בידם  )כלל עה, כב( חיי אדםכתב ה

כתב שאין אנו מקפידים על כך שיהא למשכיר רשות  )ד"ה ועדין( באור הלכהרשות על העיר. וה

משמע בפועל, אלא די בכך שיהיה מעבדי המלך. ומ"מ כתב שאין לדחות דברי החי"א כיון ש

מהפוסקים שצריך בעלות מסויימת. ויישב את דברי הרמ"א דמשמע שגם אם נסתלק לגמרי 

 מהמלך אלא שמקבל פרס שכירותו א"א להשכיר ממנו, דכיון שעדיין מקבל פרס שרותו הראשונה

ום עוד לא התבטלה התמנותו, ודוחק. אך לעניין המשך השכירות הקודמת נכונים דברי הרמ"א מש

 צה לבטל את מעשיו הראשונים, שהרי נותן לו עדיין פרס.שאין המלך רו

 סעיף טו':

 ישראל וגוי הדרים בבית אחד 

 לערב יכול הישראל אין בבית דרים וגוי ישראל מובאת מימרא דר' יוחנן שאם )ה"ג(בירושלמי 

  .עצמו בפני דירתו אחד הוא מכיון שלכל )ע"פ תוספות עירובין סו. ד"ה מערב(הגוי. והטעם  בשביל

 ריךצ בבית עמו כולם ודרים עשר אפילו גוי בתים מבעלי יש אם (א' פ"ו סי) י"אשיר הגהותב כתוב

 תבבי הדרים וגוי לישראל שוה דינם אחד בבית דרים גויים' ב שאם ב"יולמד ה מכולהו. למיגר

 משניהם. לשכור וצריך

והוסיף . הישראל עם ולערב גוימה לשכור צריך', א בבית דרים גויו ישראל אם: שו"עכתב ה

 רלשכו צריך אחד בבית ג"בכה הדרים גויים שני ה"וה. עצמו בפני דירה' א לכל יש אם: רמ"אה

 . משניהם

 ,בו להשתמש לשניהם רשות יש אחד בחדר אבל הבית בכל מחולקים לואפיש )ס"ק נא( מ"בכתב ה

 לואפי שיטתםול ,א"רמה על חולקים פוסקים הרבהעוד הביא ש .מהם מאחד רק לשכור צריך אין

 וכן .דוקא הגוי מן לשכור וצריך ולקיט שכיר ישראל מיקרי לא החדרים בכל ביחד משתמשים

 כיד ידו דיהיה חכמים תקנו דלא והטעם ,דוקא משניהם לשכור צריך נמי גויים שנילגבי  בסיפא
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 כל ואין בבית שוה מהם אחד כל שכח בשותפים לא אבל אחריו דנגרר ולקיט בשכיר אלא ב"בעה

 כתב שאין להחמיר בזה אלא כשהוא בעל כורחו. )ד"ה אם(באור הלכה . והלחבירו טפל אחד

 סעיף טז':

 ישראלים שכירים או לקיטים הגרים אצל הגוי 

 (סד.)שנינו בעירובין 

 אמרו אם: ליה אמר -? מהו לקיטו וחמשה שכירו חמשה שם היו: יוסף לרב אביי ליה "אמר

 "?להחמיר ולקיטו שכירו יאמרו, להקל ולקיטו שכירו

 כולם לתת צריכין היו שלהם היו שאילו בחדרים שכירים חמשה הגוי בבית דבהיו י"רשופ

 מרוא דלא יאסור עירב ולא מהן' א שכח שאם לענין בתים כבעלי להו משוינן דלא היינו ,בעירוב

  .היא דידהו לאו דירה ודאי דהני להחמיר לא אבל להקל אלא הבית כבעל חשוב דשכירו

 לא דידהו דדירה עירוב לתת צריך מהן חדא שום אין מהגוי שכרו שאםלמד מדבריו,  ב"יה

 ולכל אחד מהם יש דין של שכירו ולקיטו לעניין עירוב אע"ג שנמצאים בחדרם, .דירה חשיבא

, ואינו חשוב כייחד לו מקום משום שבכל זמן שירצה בעל הבית יכול להחליף את חדריהם בבית

 .לבדו זה בחדר אם כי רשות לך יהיה לא ואומר כשמפרש אלא מקום יחוד מיקרי דלא

 הדיר חשובה דירתם אין, בביתו דרים ישראלים לקיטים או שכירים' ה גויל יש אם: שו"עכתב ה

 .(הבית מבעל שכרו אם אוסר אינו גוי של דשכירות) זה על זה שיאסרו

 רשותו להם השאיל דלא משוםכתב שהטעם שאין דירתם חשובה הוא  )ס"ק יב( מגן אברהםה

לקן כתב שהוא משום שלגוי יש רשות בהן ויכול לס )ס"ק נג( מ"בה אמנם. לסלקינהו ומצי שיאסרו

 משם.

 .מכולם לשכור צ"וא ,השכירים מן מאחד הרשות שכרושדי בכך ש ה"הד (ס"ק נו) מ"בכתב ה

 סעיף יז':

  מזושתי חצרות זו לפנים 

 (סה:)שנינו בעירובין 

 ואסר. רבי לפני מעשה בא, בחיצונה וישראל, בפנימית ונכרי ישראל: רב אמר יהודה רב "אמר

 משום - טעמא התם? מהו בפנימית וישראל, בחיצונה ונכרי ישראל: מרב אליעזר רבי מיניה בעא

 אבל? היכא גבך דהוה ישראל: לי ואמר, ישראל אתי השתא: וסבר נכרי דמירתת, דדייר דשכיח
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 וחזי ישראל אתי השתא: דסבר, מירתת נמי הכא: דילמא או. ליה אזל נפק: ליה אמינא - הכא

 עוד" ויחכם לחכם תן: ליה אמר -? לי

 מותרת פנימית אבל החיצונה על היינו אסור והאי .אסור הכא אסור דהתם היכי כי י"רשופ

 .)ב, יא( ם"רמבה וכ"פ .ומשתמשת דשא ואחדא עליה רגל דריסת לחיצונה אין דהא ,במקומה

 עוד שנינו שם עה:

 דלא ומאן, ידע - דידע דמאן - אסר דלא ישראל שנא מאי. כרבים הוא הרי גוי: אלעזר רבי "אמר

, גוי סתם -! אוגר אגירי: סבר - ידע דלא, ידע - דידע: אמרינן, נמי גוי. עירב עירובי: סבר - ידע

 פעי" מיפעא - דאוגר איתא אי

 עד ןעליה רגלו דריסת אוסרת בחיצונה ישראלים' וב בפנימית גוי דר אם. כרבים הוא הרי י"רשופ

 יפעאמ: חורבה מינה נפקא ולא אוסרת המותרת רגל שאין. ידע: יחידי שם שהוא. דידע: ...שישכור

 ,סרתאו רגל דריסת שאין סבר יחידי שם דר שהוא ידע דלא ומאן אוגר לא והני ליה אית קלא. פעי

 . שכירות בלא גוי במקום מועיל וחיצונים פנימים של עירוב נמי אי

 אחד כל אלא לערב צריכין אינן זו בחצר דר ואחד זו בחצר דר אחד היה" )ד, כב( ם"רמבהכתב 

 שישכרו עד החיצונה על ואוסר כרבים הוא הרי בפנימית גוי היה ואם חצרו בכל משתמש מהן

ם וכן עולה מדברי הגמ' שג .אוסר בחיצונה ביחיד שאפילודמשמע מדבריו  ב"יוכתב ה ",מקומו

 אמנם .ממנו שכרו לא ודאי גוי פעי דלא וכיון ,יחיד שם דר שהואבכה"ג יש חשש למי שאינו יודע 

 הבין ברמב"ם שלא אסר אא"כ יש שני ישראלים בחיצונה. )ס"ק יח( ט"זה

 וישראל בפנימית וגוי וישראל מזו לפנים זו חצרות' דב (ח' סיפ"ו ) י"אשיר הגהותב כתוב

 לרבנן במקומה המותרת רגל דהויא וכיון עלמא לכולי בפנימית מותר פנימי ישראל ,בחיצונה

 .לזו מזו לטלטל מותרין עירבו ואם לעצמה מותרת החיצונה כוותייהו לן דקיימא

 וגוי שישראל או, בחיצונה וישראל, בפנימית וגוי ישראל, מזו לפנים זו חצירות שתי: שו"עכתב ה

 מרשאו מי ויש. אוסר, בחיצונה ישראלים ושני בפנימית יגו ואפילו, בפנימית וישראל בחיצונה

 .אוסר, בחיצונה' א וישראל בפנימית יגו שאפילו

 םרגל שדריסת כיון החיצונה בחצר דרים כולם כאלו דחשבינן ,אלה כל טעםש )ס"ק נח( מ"בכתב ה

 ללטלט מותר בפנימית הדר ישראל מ"ומ. ממעשיו ילמדו שמא משום בזה וגזרו שם ומצויים עליו

 ראוס החיצונה החצר ואין ,יחידי ישראל על אוסר גויה שאין ,)דלא כלבוש( לחצר מביתו בחצירו

 .מיםחכ בזה גזרו ולא תהפנימי בחצר שלשתם מצויים ואינם הרגל דריסת עליו לו אין שהרי ,עליו
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 לואפי אסור אינו גוי עם אחד ישראל מקום דבכל ג"דאעאת טעם הי"א,  )ס"ק נט( מ"בעוד הסביר ה

 וב דר ומי מי ידעי ע"כו לאו מחצר לפנים שהוא דבחצר טפי גרע דהכא ל"ס ,אחת בחצר דרים אם

 ירותשכ בלי דשרי למימר אתו בחיצון דמטלטלי חזו וכי גוי, מלבד ישראל גם בו דרים כי ויחשבו

 דרה ביחיד גזרו דלא הטעם דעיקר הסביר עוד טעם לסברא זו, )אות סב( שער הציוןגוי. וב במקום

 לדור דמסתפי, שכיחא דלא מילתא דהוא משום, ממעשיו דילמד למיחש דאיכא גב על אף גויה עם

 רגלה דריסת רק עליו לו ואין עצמו בפני בחצר אחד כל שדרים ובזה, ס"בש כדאיתא, ביחידי עמו

 דרך תמיד עובר פנים כל שעל כיון, ממעשיו ילמד שמא בזה גזרו ולהכי, האי כולי מסתפי לא

 . מהלכה דחאוה אחרונים הרבה כי כדעה זו נקטינן לא להלכה מ"מ. וסיים המ"ב שחצרו

מה הנ"מ בדינים אלו במציאות ימינו, היא בבנייני מגורים שיש בהם הרבה דירות, באופן שבקו

 הראשונה גרות שתי משפחות שומרות שבת וגוי, ובקומה השניה גרות רק משפחות שומרות שבת,

דר שלכו"ע יכולים בני הקומה השניה לערב ביניהם ולהוציא לקומת הדירות שלהם, ואין הגוי ה

 סר עליהם. תחתיהם או

 סעיף יח':

 גוי לחבירו ביתו שהשכיר גוי 

 (סה:)שנינו בעירובין 

 מהו: אמרו. משכיר והוה שוכר הוה ולא, פונדק לההוא איקלעו חנינא דרבי ותלמידי לקיש "ריש

 ידמצ היכא - תיבעי כי. אגרינא דלא לך תיבעי לא - ליה מסליק מצי דלא היכא כל? מיניה למיגר

 אמר -! סלקיה לא הא מיהא השתא: דילמא או, אגרינא - מסליק דמצי כיון? מאי, ליה מסליק

 אמר, אפס לרבי שיילו אתו. להן נשאל שבדרום רבותינו אצל ולכשנגיע, נשכור: לקיש ריש להן

 ששכרתם" עשיתם יפה: להן

 לי יראה לסלקו יכול משכיר היה לא שאפילו (ג' סי ד"ש ק"עבה) א"רשבה בשם (ידב, ) המגיד כתב

 ותרש לו שיש אלא לו אין אפילו או כלים קצת לו שהיו יד תפיסת שום שהשכיר במה לו היה שאם

 ירוחם רבינו גם. ולקיטו משכירו גרוע שאינו המשכיר מן אפילו שוכרים כלים שום שם להניח

 יש שאם (תקיג' סיפ"ו ) מרדכיוכן משמע מה .תפיסה לו נשאר אם כתבו ולא ,כן כתב .(צא ו"חי ב"ני)

  .ולקיטו משכירו גרע לא למשכיר תפיסת יד בבית

שכמו שאם יש להם  ,ולקיטו שכירו מדיןשלמד כן  רשב"אשדי בתפיסה כל דהוא, כתב ה םטעהו

גם משכיר זה לא גרע מהם שיש לו רשות להשתמש בבית.  ,מהם רשות להשתמש בבית שוכרים
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אפשר לשכור ממנו רשות. וכן ולמד הב"י מדבריו, שגם סתם אדם שיש לו רשות להשתמש בבית 

 .)סימן תכ"ז( ריב"של, ושכ"ד הז" קארו יצחק ר"מהר הביא בשם דודו

 זמן שישלים עד השני הגוי להוציא יכול הראשון אין אם מגוי שהשכיר גוי" )ב, יד( ם"רמבה וכתב

 הגוי להוציא לראשון רשות יש ואם, הבעלים תחת נכנס שהרי השני הגוי מזה שוכרין שכירותו

 אלו הרי הראשון מן הישראלים ושכרו עומד השני היה לא אם, שירצה עת בכל ממנו השוכר

 הא מהמשכיר ששוכרין הוא מצוי השוכר כשאיןהביא שיש מי שדקדק שדוקא  ב"יה ."מותרין

 ממנו השכירו שאם אלא מהמשכיר שוכרין אין לכתחלה מצוי השוכר כשאין ואפילו .לא הכי לאו

 אך .מהמשכיר שכרו אם מהני לא נמי בדיעבד מצוי דכשהשוכר שסובר ומשמע .מהני בדיעבד

 השוכר שאפילו ומשמע .לכתחלה ואפילו מהמשכיר שוכרין אלאכתב הב"י שאין זה נראה כלל, 

 .)ס"ק סב( מ"בוכ"כ ה .שוכרין מהמשכיר לשכור רצה אם מצוי

 יחלהנ רשות לו שיש, בבית תפיסה שום לו נשאר אם, גוי לחבירו ביתו שהשכיר : גוישו"עכתב ה

 לסלק המשכיר יכול אם, תפיסה שום לו נשאר לא ואם; ממנו לשכור יכולים, כלים שום שם

סיף והו. מהשוכר ישכרו כן אם אלא מועיל אינו לאו ואם; ממנו לשכור יכולים, זמנו תוך השוכר

 . ולקיטו משכירו גרע דלא, ממנו לשכור יכולין, בבית תפיסה לו שיש' א איש ה"וה: רמ"אה

 סעיף יט':

 עירוב דרך חלון 

 (עד:)שנינו בעירובין 

 דרך אותו מערבין אין - ישראל אחד וצידו נכרי אחד שצידו מבוי: רב אמר יהודה רב "אמר

: ליה אמר -? בחצר אפילו רב אמר: יוסף לרב אביי ליה אמר. למבוי פתחים דרך להתירו, חלונות

 אין"

 היה שאם ומשמע לבית מבית גדולים פתחים לעשות דרך שאין 'חלונות דרך' נקטש י"רש וכתב

 (כא 'יס) ש"והרא (מבוי ה"ד) התוספות אבל .הפתח דרך מערבין דאין נמי הכי לבית מבית פתוח פתח

מו עולכן לא יערבו  ,גוי במקום יחיד לעשות אסורדכיון שטעם הדבר הוא משום ש י"ר בשם כתבו

רבים מהגוי שלא יהרגנו ויצא. וא"כ בדווקא נקט חלונות, משום שכשלא מעכדי שיהא יחיד ויפחד 

ילו יחד מפחד הישראל ואינו גר בחצר, אבל כשמערבים אינו מפחד. וכשהוא דרך פתחים כיון שאפ

 לאודב כיון בהדיא לערב מותר ,בבית עמו דר אם אינם מערבים יחד אינו מפחד, שנראה לו כאילו

 .דדייר שכיח נמי עירוב
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 נוואי זה של ביתו אצל ישראל של' א ובית, בה דרים גויו שישראל חצר: עפ"ד הטור שו"עכתב ה

 בית ךדר כליו להוציא כדי שביניהם החלון דרך עמו לערב יכול אינו, ביניהם וחלונות לחצר פתוח

 פתוח פתח אם דאף שאומר מי ויש. )ר"י( מותר, ביניהם פתוח פתח אם אבל. לחצר הפתוח שכנו

 . )רש"י( אסור, ביניהם

ון שלעניין הלכה יש להחמיר כדעת הי"א שאפילו פתח פתוח ביניהם אסור, כי )ס"ק סט( מ"בכתב ה

 שדעת רש"י אינה דעה יחידאית בזה.

הביא מחלוקת ראשונים האם מותר לטלטל מביתו לבית חברו גם כשאסור  )ד"ה כדי( באור הלכהה

אפשר לטלטל, אך הריטב"א סובר שאסור. ונשאר להם לערב יחד, שלדעת הרשב"א ורש"י 

ים אלהביה"ל בצ"ע לדינא. עוד כתב הביה"ל שנחלקו הרשב"א והתוספות האם מועיל ששני הישר

 ישכירו את רשות הגוי ממנו. 

 סעיף כ':

 שני ישראלים המערבים דרך החלון כשיש גוי 

 בה םשרויי וגוי שישראל חצר" :לשונו וזה באופן אחר.לעיל פירש את דברי הגמ'  )ב, טו( ם"רמבה

 שהם פי על אף חלונות דרך עירוב ועשו זה ישראל לבית זה ישראל מבית פתוחות חלונות והיו

 גויה מפני פתחים דרך לבית מבית להוציא אסורין הן הרי חלונות דרך לבית מבית להוציא מותרין

 ".גוי במקום כיחיד בעירוב נעשים רבים שאין שישכיר עד

 וגוי ישראלים' ב במבוי ריםג שאם (קעד' סי עירובין פסקי) מאיר נורב בשם (תקיט' סיפ"ו ) מרדכיה כתב

 ךדר או מעשרה למעלה שביניהן חלון דרך גוי לחצר ישראל מחצר לטלטל אסור ,מהגוי שכרו ולא

 או' מי למעלה חלון דרך אלא כלל ישראל לחצר או למבוי פתוח הגוי חצר אין אם אבל ,הכותל

 וליכא בחצר או במבוי בהדיה ישראל דמשתמש שכיח דלא דכיון ,שכירות בעי לא כותל דרך

 הגוי שאיןכתב  (ד ס"סו כא כלל) ש"ראה אבל. שכירות בעי ולא אסר לא ממעשיו ילמד שמא למיחש

 צרותח' ב אבל מזו לפנים זו חצרות' ב כגון ,עליהם רגל דריסת לו כשיש אלא הישראלים על אוסר

  .הםעלי רגל דריסת לו שאין כיון השנית חצר בני על אוסר אינו גוי של האחת והחצר זו אצל זו

 זה ישראל מבית פתוחות חלונות והיו, בה שרויםגוי ו שישראל חצר: ע"פ הרמב"ם שו"עכתב ה

 חלונות דרך לבית מבית להוציא מותרים שהם פ"עא, חלונות דרך עירוב ועשו זה ישראל לבית

 . שישכיר עד, גויה מפני, פתחים דרך לבית מבית להוציא אסורים הם הרי
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 ביניהם שיש פתחים או חלונות דרך יחד שעירבו הסביר שההו"א הייתה דכיון )ס"ק עג( מ"בה

 ראוי דרך אפילו לבית מבית להוציא עליו אוסר ואין גוי של בחצר הדר אחד יתהבל כבע יחשבו

 .ל"קמ החצר

 ישראלים הנמצאים בספינת גוי 

 ,בעירוב חייבים שבספינה בתים לן דקיימא מאחר ,בנימין ר"ה בשם (קיא' סי) הלקט שבליב כתב

 שהם זמן דכל ומסתבר ,לערב צריך בתים' בב חלוקים ישראלים' ב יש שאם חצר כדין דינה

 .שכר באותו להן די הספינה ששכרו כיון לומר יש או ,גוי של רשותו לקנות צריכין עירוב צריכין

 ותרש לקנות צריך דלא גאון יהודאי רבדעת ו .הספינה בשכר ולהבליעו לפרשולדעתו הנכון הוא 

 בתים בספינה כשאין מיירי האלו שהגאונים נראהד וכתב הב"י .בחצר כמו בספינה הגוי מן

 .חצר כדין לערב כך ואחר מהגוי לשכור שצריכין פשיטא ,בה יש אם אבל מיוחדים

 ולשכור לערב צריכים, מיוחדים בתים להם ויש רבים ישראלים בה שיש ספינה: רמ"אכתב ה

כתב שבשבולי  )ס"ק יז( מגן אברהםה .הספינה בשכר להבליעו או הספינה בעל גויה מן רשות

 ,בספינה להשתמש רשות לו יש פ"עכ דהא להבליעו צ"דא משמעהלקט שהוא מקור דברי הרמ"א, 

 ישראל ושכרו גוי של הבית אם אבל תבשכ ',אעיף סב שכתב מטעם כוותיה פסיק לא א"דרמ ל"וצ

ב"י אך באמת בשבולי הלקט שלפנינו בפורש כדברי ה. עירוב לענין מועיל הבית שכירות אין' כו

 .)כ"כ הבאור הלכה ד"ה להבליעו( והרמ"א

כתב שמדובר בכה"ג שיש שני ישראלים ויותר, שלכל אחד מהם חדר מיוחד  )ס"ק עה( מ"בה

 אם היו אוכלים במקום אחד, אפילו כמה וכמה, כחד חשיב ליה ואינו אסור.לאכילה, שהרי 

 ממנו שוכרין אם אלא הספינה מבעל ששוכרים מה מהני דלאב"י בשם ה )ס"ק עו(עוד כתב המ"ב 

 בידו ויכולת לבד לו שייך הספינה רשות דעדיין הגויים מן אחד לכל המקומות שחילק קודם

 צריכים אלא ממנו שישכרו במה מהני לא שוכרים לשאר המקומות שחילק לאחר אבל ,להשכיר

 יןששוכר במה די דאז מקום בכל כליו להניח הספינה לבעל , אא"כ יש רשותוגוי גוי מכל לשכור

 .בלבד ממנו
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 תמצית הסימן

ישראלים. וזאת כדי למנוע  2עירובין סא: גוי אוסר בתנאי שגרים : הדר עם הגוי :סעיף א'

רק אם גרים  –וכ"כ השו"ע, ולא מועיל ביטול רשות הגוי. רא"ש  הגוי. דירת ישראל עם

אולי  –הישראלים בשני בתים אוסרים, אבל הרבה ישראלים בבית אחד חשובים כאחד. פמ"ג 

 –מתנה אינה מועילה. ביה"ל  –גם בשני חדרים אוסר. חי"א  –גם בשני חדרים. ערוה"ש 

מותר אפילו יותר מד"א.  –: ביה"ל עצמהטלטול בחצר מתנה גמורה בכתיבה מועילה. 

לכתחילה יעשה השכירות  –החצר ככרמלית ואין לטלטל יותר מד"א. ביה"ל  –מהרי"ל 

יש להקל, משום  –: גינת ורדים שכירות בזה"זמתחילה ואח"כ העירוב. ובדיעבד מועיל. 

: ברוישראל שהשכיר ביתו לגוי או לחאין להתיר.  –שאנו מעורבים עם הגויים. חת"ס 

אינו אוסר, שלא השאיל כדי שיאסור. וכן מקרה זה אינו מצוי ולא גזרו בו. ביה"ל  –רשב"א 

פשוט שהגוי לא אוסר כלל, גם על האחרים. ואם המשכיר לא גר עם הגוי דעת הברכ"י  –

 –שאוסר, והחי"א סובר שגם בזה לא אוסר, כי לא השכיר לו כדי שיאסור על אחרים. רמ"א 

 וגר שם גוי, צריך לשכור מהגוי עצמו. אם השכיר לחברו

אין מועיל שכל הישראלים יבטלו  –ושו"ע : עירובין סג: ישראל המבטל רשותו :סעיף ב'

 אינו מועיל, שהחשש פן ילמד ממעשיו אינו מתבטל בכך. –רשותם לאחד. ט"ז 

אין הגוי אוסר בכה"ג  –: רא"ש ושו"ע אם אין לגוי דריסת רגל על הישראל: סעיף ג'

מותר לטלטל דרך חלון רק כשגבוה  –ויכולים להכניס ולהוציא דרך חלון שביניהם. מרדכי 

רק  –מ"ב עשרה, ששימושו אינו נח ולא גזרו בו. ואם יוצאים למבוי אחד אוסרים זע"ז מ"מ. 

לא במציאות כזאת לא שכיח שילמד ממעשיו ולכן  –ט"ז כשיש שייכות בין החצרות אסור, 

ם למבוי אחד יש אם יוצאי –אין הולכים אחר טעם זה בשלמות. ביה"ל  –גזרו. שעה"צ 

 חלון נמוך. להחמיר להוציא דרך

שכירות  –שכירות בריאה. רב ששת  –עירובין סב. רב חסדא : שכירות מהגוי סתם: סעיף ד'

שאם ירצה ימלא  –כמו בניין. רש"י  –כתיבה וחתימה. ר"ח  –מהי בריאה? ערוך רעועה. 

 שכירות סתם מועילה וא"צ לפרש או לכתוב זאת. –החצר ספסלים. שו"ע 

: עירובין סב. ושו"ע. והטעם שבן נח נהרג על פחות שכירות מהגוי בפחות מש"פ: סעיף ה'

מהישראל לא  –השכירות להיכר בלבד ולכן מועיל. ט"ז  –מש"פ וחשיב ממון לגביה. רמב"ם 

משום שאין זה מקח  –מותר. תוספות  –: רמ"א שכירות בשבתפ. מועיל שכירות פחות מש"

 היכר בעלמא. –וממכר אלא היתר לטלטל. רמב"ם 
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 –כל זמן שאינו חוזר בו. אור זרוע  –: מרדכי ושו"ע עד מתי מועילה השכירות: סעיף ו'

אינו יכול לחזור אם אינו מחזיר  –צריך לשכור בכל שבת, כדי שיהא טורח עליו. רמ"א 

מהשבת הראשונה אינו יכול לחזור בו, אבל קודם שהחזיק הישראל בחצר  –ים. מג"א הדמ

אם מחזיר  –קודם השבת הראשונה אינו יכול לחזור בו כלל. ט"ז  –יכול לחזור בו. ב"ח 

 הדמים יכול לחזור. אך הב"ח סובר שאם שכרו לזמן אינו יכול לחזור בו עד סוף הזמן.

כשכלה הזמן צריך לזכור ולערב  –ושו"ע : רמב"ן גוי אחרהשכיר הגוי ל: ח' –סעיפים ז' 

)ט"ז: משום שיש למשכיר עדיין רשות בשכירות הראשון די בשנית, וכן אם השכיר הגוי לגוי אחר 

. , וצריך לשכור שוב מהיורשאם מת הגוי אין מועיל השכירות מהמוריש –ט"ז  .על המקום(

ורש מוחה. ואם שכר ממנו סתם ומת, אפילו מת לא נתבטלה השכירות אפילו הי –מ"ב 

לשכור מהשני.  תם מהגוי, והגוי השכיר לאחר, צריךאם שכר ס –נתבטלה השכירות. פמ"ג 

, מחמיר במכר –. חכ"צ ועוד , ששכירות כמכירהאם מכר לאחר א"צ לשכור ממנו –חי"א 

 .לשכור מהלוקח

חמישה הדרים בחצר, אחד שוכר  –: עירובין סו. שו"ע כולם בשביל מערב אחד: סעיף ט'

 מהגוי בשביל כולם. 

: עירובין סג: מלחמן בר רסתק לומדים שא"א להשכיר שכירות בעל כורחו: יא' –סעיפים י' 

לא מועיל לשכור בע"כ,  –שוכרים מאשת הגוי, אפילו לא רצה הבעל. שו"ע  –בכח. מרדכי 

אל אפשר לכפות לעירוב. רק את הישר –ט"ז הטעם: שוכרים אע"פ שמוחה.  אבל מאשתו

בעינן שיהא לשכירו  –: ביה"ל מי יכול להשכיראם יועיל בע"כ בטלה התקנה.  –תו"ש 

  ולקיטו רשות להשתמש בבית או בחצר. הפוסקים דנו על שכירות מהעיריה.

דוקא כשהאדון לא רוצה להשכיר,  –: עירובין סד. הגהות אשרי השאלת רשות :סעיף יב'

אפשר להשכיר מהם גם אם האדון ג"כ רוצה.  –ממנו בלבד. רמב"ם  אבל אם רוצה שוכרים

בעי שכירות ולא  –אם שכירו ולקיטו של הגוי הוא ישראל נותן עירובו ודיו. רמב"ם  –רש"י 

 לכתחילה יחוש לדעה הראשונה. –כרמב"ם, וי"א כרש"י. מ"ב  –סגי בנתינת עירוב. שו"ע 

אם הגוי ייחד לישראל חדר, אין הישראל  –: תוספות ושו"ע ייחד לו מקום בבית': סעיף יג

אם יכול הגוי ליכנס לחדר הישראל חשוב  –יכול לערב את בית הגוי עם הישראלים. ב"ח 

 גם בזה לא יועיל. –כשכירו. ב"י 

אם שכרו מגזבר המלך ונתחלף, א"צ  –: רשב"א שכרו משכירו ולקיטו לזמן': סעיף יד

אם שכרו סתם ונחלף הגזבר צריך לשכור שנית,  –"א. ב"י ושו"ע לשכור בשנית. וכ"כ הרמ

לכתחילה ישכירו לזמן, כך שגם אם יעבור  –אך רק אם העבירו לגמרי ממשרתו. מ"ב 
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א"צ להקפיד שיהא לו רשות בפועל, ודי שהוא מעבדי  –ממשרתו השכירות תמשך. ביה"ל 

 המלך.

אין הישראל יכול לערב בשביל הגוי.  –: ירושלמי ישראל וגוי הדרים בבית אחד: סעיף טו'

אם  –אם ישראל וגוי גרים בבית אחד, צריך לשכור מהגוי ולערב עם הישראל. מ"ב  –שו"ע 

 שותפים בחלק מהבית, די לשכור מאחד מהם.

אם שכרו  –: עירובין סד. ב"י ישראלים שכירים או לקיטים הגרים עם הגוי: סעיף טז'

הטעם משום שלא השאיל  –מג"א  .קו, ואינם אוסרים זע"זמהגוי, א"צ שכל אחד יתן את חל

יכול לשכור מאחד,  –משום שיכול לסלקן מתי שירצה. מ"ב  –להם כדי שיאסרו זע"ז. מ"ב 

 וא"צ מכולם.

שתי חצרות, ישראל וגוי בפנימית  –: עירובין סה: שו"ע שתי חצרות זו לפנים מזו: סעיף יז'

הגוי בפנימית, הרי הוא אוסר. וי"א שאפילו גוי בפנימית , או ההיפך, ואפילו וישראל בחיצונה

כשגרים  –ויבואו להתיר. שעה"צ  אין יודעים מי דר בחיצונה –)הטעם: מ"ב וישראל א' בחיצונה אוסר 

הטעם שכולם חשובים  –. מ"ב בחצרות נפרדים אין הישראל מפחד מהגוי, וגזרו שמא ילמד ממעשיו(

 כדרים בחיצונה, שדריסת רגלם שם ומצוי שילמדו ממעשיו.

 –: עירובין סה: אפשר לשכור מהשוכר. רשב"א גוי שהשכיר ביתו לחבירו גוי: סעיף יח'

אם אין לו תפיסת יד, אם יכול המשכיר  –קצת תפיסת יד מועילה, כמו שכירו ולקיטו. שו"ע 

 נו, ואם לאו אינו מועיל. לסלקו תוך זמנו יכול לשכור ממ

: עירובין עד: מבוי שצידו אחד ישראל וצידו אחד גוי, אין עירוב דרך חלון: סעיף יט'

אם היה פתח פתוח מבית  –מערבים אותו דרך חלונות להתירו דרך פתחים למבוי. רש"י 

כשהוא דרך פתחים מותר  –לבית אין מערבים דרך הפתח, ולכן נקט 'דרך חלונות'. ר"י 

להחמיר כי"א.  –רב, שגם ללא העירוב נמי שכיח דדייר. שו"ע כר"י, וי"א כרש"י. מ"ב לע

 כשאסור להם לערב נחלקו הראשונים האם מותר לטלטל מבית לבית, ונשאר בצ"ע.  –ל "הבי

ל : הרמב"ם פירש את הגמ' לעיחלון כשיש גוי המערבים דרךשני ישראלים  : סעיף כ'

וכ"כ  חלון, עדיין חשובים כשניים והגוי אוסר עליהם. דרךאחרת, אם עירבו שני ישראלים 

אם משתמש הגוי רק בחלון למעלה מי' אצל הישראל אינו אוסר עליו. רא"ש  –ר"מ  השו"ע.

 ישראליםשתי חצרות זו אצל זו אינו אוסר על בני החצר השניה כיון שאין לו דריסת רגל.  –

צריך לערב, ולשכור רשות מבעל הספינה.  –: שיבולי הלקט ורמ"א גוי בספינת נמצאיםה

 השכירות מועילה מבעל הספינה רק קודם שחילק המקומות לשאר השוכרים. –מ"ב 
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 דיני הנחת העירוב וקניית השביתה - סימן ת"ח
 ' סעיפיםובו ד

 סעיף א':

 לדיני תחומין הקדמה 

", ממקומו ביום השביעי מלמדת אותנו "שבו איש תחתיו אל יצא איש )טז, כט(התורה בספר שמות 

 .(ה)עירובין  רי"ףלדעת הומכאן למדו בגמ' עירובין נא. שאסור לצאת חוץ לתחום אלפים אמה. 

ת לדע אךלי"ב מיל הוא מהתורה, וכך למדו מהירושלמי.  איסור יציאה חוץ )שבת כז, א( רמב"םוה

 ועוד איסור זה הינו מדרבנן. )עירובין יז:( רשב"א )עירובין א, כד( רא"שה

הקשה למ"ד שתחומין מן התורה, כיצד התירו חכמים ע"י עירוב איסור  )עירובין יז:( רמב"ןה

 מהתורה? וכתב שהוא הלכה למשה מסיני, או שכיון שדעתו לשבות במקום זה ואמר תהא שביתתי

 מו'.במקום פלוני, נחשב אותו מקום כביתו, ומשם אני קורא 'אל יצא איש ממקו

שון עוד למדנו בגמ' עירובין פב. בשם רב יוסף שאין מערבין אלא לדבר מצוה, ומרן כאן כתב ל

 שבדיעבד אף אם ערב לדבר הרשות, ערובו ערוב. )סק"א( מ"בוכתב הדיעבד 'מי שיצא'. 

 והניח ש"בע מהעיר שיצא מי (ולכן, התחום סוף שביתה ולקנות תחומין עירובי לערב )מותר: שו"עכתב ה

, ובבית ולן לעיר שחזר פי על אף, שם שביתתו וקבע התחום בתוך מהעיר רחוק סעודות שתי מזון

 .תחומין עירובי הנקרא וזהו, סעודות השתי בו שהניח במקום שבת כאילו אותו נחשוב

 כלתה מידתו בסוף העיר  

 (ס:)שנינו בעירובין 

 - עיר של עיבורה בתוך עירובו את הנותן: והתניא? לא ותו שנשכר מה. מפסיד הוא שנשכר "מה

 ומפסיד, אמה אותה משתכר - אחת אמה אפילו, עיר של לעיבורה חוץ נתנו. כלום ולא עשה לא

 מדתו שכלתה - כאן; קשיא לא -! התחום במדת לו עולה העיר שמדת מפני, כולה העיר כל את

 בן יהושע רבי אמר אידי רבי דאמר, אידי וכדרבי. העיר בסוף מדתו שכלתה - כאן, העיר בחצי

 - העיר בסוף מדתו כלתה. העיר חצי אלא לו אין - העיר בחצי מדתו וכלתה, ובא מודד היה: לוי

 השאר" את לו ומשלימין, אמות כארבע כולה העיר לו נעשית

 ה( )כז, ם"רמבו (שיב עמוד רפב' סי) ק"סמ ,(ג"ע רמה עירובין' הל) ג"סמ, (יב' סי) ש"רא, :(יח) ף"ריה

  שאם כלתה מידתו מחוץ לעיר הרי שכל העיר חשובה לו כד' אמות.סוברים 
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 שאין מחשבים כלל את העיר בחשבון של האלפים אמה, כתב (הנותן ה"ד. יח) יהונתן רבינו אמנם

חבה רולדעתו מותר לו לילך לכל  וא"צ להוריד ממקום הילוכו אחרי העיר את הד' אמות של העיר.

של העיר אע"פ שרחבה מרוחב תחומו, ולא עוד אלא שיש לו חוץ לעיר אלפיים אמה לצפון 

 ולדרום אע"פ שאין לו רוחב כ"כ נגד המקום שקנה בו עירוב.

 כלתה מדתו שנמצאת, אחת אמה אפילו מאלף פחות העיר סוף עד מביתו היה : ואםשו"עכתב ה

 .האלפים תשלום אמה ו"תתקצ לה חוצה ויהלך אמות כארבע כולה המדינה תחשב, לעיר חוץ

 שדברי השו"ע הם בלאו דווקא, וה"ה אם כלתה מידת האלף בסוף העיר בשווה, אליה רבהכתב ה

וקא, משום סובר שדברי השו"ע הם בדו מלבושי יו"טג"כ כל העיר נחשב כארבע אמות. וה

ה לכל אדם וא"א לצמצמם, ולכן החמירו שתהיה המידדמידה זו של אלפיים אמה בנוניות מסורה 

שבשעת הצורך יש להקל אף בכלתה מדתו בשוה עם  )סק"ט( מ"בכלה מחוץ לעיר דווקא. וכתב ה

 העיר.

 כלתה מידתו בתוך העיר 

הנ"ל שאם כלתה מידתו בתוך העיר הרי הוא מהלך את כל העיר, אך לא חוצה ראשונים כתבו ה

 לה. 

 רטוה. אמות ארבע אלא לו אין עצמה בעיר שאפילו כתב ופ"ו מהל' עירובין ה"ב()שם.  רמב"םה אמנם

 לא כ"וא ,לביתו לחזור יוכל לא לה חוצה עירובו ונתן גדולה בעיר שדר מי כ"דאהקשה עליו 

 שיאקו זו איןש ב"י. וכתב הכך י"ע עירו שיפסיד כיון עירוב שיתן גדולה בעיר שדר למי משכחת

 עוד כתב הב"י .חושש אינו העיר כל שיפסיד פי על אף שמערב צד לאותו לילך צריך אם שהרי

 שלדעת הטור בכל העיר יכול לילך כיון שלן בה.

, לפיכך. רוח לכל אמה אלפים למחר עירובו ממקום להלך לו וישע"פ הרמב"ם:  שו"עכתב ה

; מדתו סוף עד אלא בעיר מהלך אינו, העיר כנגד אמה אלפים למחר עירובו ממקום מהלך כשהוא

 הרי, כיצד. לה חוצה מדתו וישלים א"כד כולה העיר תחשב, מדתו בתוך מובלעת העיר היתה ואם

 עירובו ממקום למחר מהלך נמצא, מזרח לרוח שבעיר מביתו אמה אלף ברחוק עירובו את שהניח

 ואלף ביתו עד העירוב שמן אלף, למערב אמה אלפים עירובו ממקום ומהלך, למזרח אמה אלפים

 פחות העיר סוף עד מביתו היה ואם, האלף סוף עד אלא בעיר מהלך ואינו, העיר בתוך מביתו אמה

 ויהלך אמות כארבע כולה המדינה תחשב, לעיר חוץ כלתה מדתו שנמצאת, אחת אמה אפילו מאלף

 מביתו אמה אלפים בריחוק עירובו הניח אם, לפיכך. האלפים תשלום אמה ו"תתקצ לה חוצה



 149 ____________________________________________ כלתה מידתו בתוך העיר

 

 בעיר מביתו מהלך ואינו, אמה אלפים עירובו עד מביתו מהלך ונמצא העיר כל את הפסיד, שבעיר

 . אחת אמה אפילו מערב לרוח

 לא אבל כולה העיר בכל מהלך, העיר באמצע מדתו כלתה דאפילו אומרים ויש: כתב רמ"אה אך

 נילפ עיבור דעדיין גב על ואף, העיר בסוף מדתו כלתה ואם. (י"ורש ק"סמ). להקל ויש, לה חוצה

 רובעי שהניח מקום כל. (המגיד) להחמיר כעיר העיר של עיבור אמרינן דלא, א"כד העיר כל, העיר

 בו שקנה מקום רוחב נגד רק ולדרום לצפון לילך לו אסור, רוח לכל אלפים לו ויש תחומין

 רוח לכל לילך לו אסור, היחיד ברשות העירוב שאין כגון, אמות ארבע רק אינו ואם; שביתה

 דההמ כלתה אם מ"ומ'. ב סעיף ח"שצ סימן כדלעיל, זויותיהן עם אמותיו ארבע ברוחב רק אלפים

 אף םולדרו לצפון לעיר חוץ אלפים לו ויש רחבה כל לילך מותר, אמותיו כארבע וכולה, העיר סוף

 . (יהונתן בנור) עירוב בו שקנה המקום נגד כך כל רוחב לו שאין פי על

סוברים שיש להחמיר כשו"ע  בית מאירוה אליה רבהכתב שה רחוק מהעיר()ד"ה  הבאור הלכה

 שאדם המערב בעיר גדולה לא יוכל לחזור לביתו שנמצא בעיר בריחוק של יותר מאלפיים אמה,

 לפי שזו דעת רוב הראשונים.

כתב שלדעת הרמב"ם צריך להניח את העירוב לא יותר ממרחק  )הביאו המג"א סק"א( עולת שבתה

 דחה את דבריו, ולדעתו יכול להניח את עירובו מגן אברהםה אךשל אלפיים אמה מפתח ביתו. 

ומ"ש הרמב"ם שיניח העירוב  אלפיים אמה מחוץ לעיר, שהרי בביה"ש יכול לילך לשם מביתו.

וכ"פ  לאלפים של ביתו אסור לשוב לביתו. אלפים אמה מפתח ביתו, הוא משום שאם נתנו חוץ

שפסק כמג"א משום שסברת העו"ש קשה, ומשום הסביר  )ד"ה רחוק(. בבאור הלכה )סק"י( מ"בה

 שהמג"א הביא ראיה מהרמב"ם, וכן משום שהלכה כדברי המיקל בעירוב. וגם מעיקר הדין קי"ל

 כרמ"א שיש לו את כל העיר.

 ןול הואיל שבעיר מביתו אלפים רחוק עירובו שהניח דאף, הסביר את דעת הרמ"א )ס"ק יא( מ"בה

 יןלענ אבל לביתו לחזור ש"וכ בכולה להלך מותר שיהיה לענין א"כד העיר כל נחשבת העיר בתוך

 אסור ולכן העיר בחצי מדתו שכלתה כיון אלפים במדת העיר חשבינן זו לדעה גם התחום מדת

 וז בעיר שלן או העיר באמצע שלו אלפים מדת וכלה שביתתו במקום לן אםו .כלום לה חוצה להלך

 ןשער הציוועיין ב .ע"לכו מדתו שכלה מקום עד אלא להלך לו אין אחרת עיר בחצי מדתו והגיע

וד עשדן מה הדין אם רק בזמן ביה"ש היה בביתו ולאחר מכן הלך למקום קנית העירוב.  )אות יא(

 להקל כרמ"א.שדעת הב"ח ושאר האחרונים  )ס"ק יב( מ"בכתב ה
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 כמהכתב ש )סק"כ( מ"בהרמ"א כתב שיש לו אלפים אמה חוץ לעיר לצפון ולדרום, אך ה

 ודרום בצפון לו דאין להיפך מבואר יונתן דברבינו משום ,בזה א"הרמ על חולקין מהאחרונים

 הוא הקרנות מילוי אחר תחומו שרוחב תחומו רוחב כמדת רחבה אינה העיר אם ורק ,כלום העיר

 ואם .יותר ולא תחומו רוחב כנגד עד ודרום מצפון לעיר מחוץ גם לו יש אז ,ל"כנ א"וד אלפים' ד

 גדולה כשהיא אף בכולה לילך מותר עצמה שבעיר אף תחומו מרוחב יותר שרחבה גדולה העיר

 .כלום לו אין ודרום לצפון לעיר מחוץ אבל לעיר בחוץ מדתה כלתה שבארכה מאחר כאנטוכיא

 

 

 

 

 סעיף ב':

 המניח עירובו ברשות היחיד 

 (סא:)שנינו בעירובין 

. אמה אלפים לה וחוצה כולה את מהלך לרבנן - חריבה בעיר שבת: שמואל אמר יהודה רב "אמר

 אחד: אומר אלעזר רבי. אמה אלפים אלא עירובו ממקום לו אין - חריבה בעיר עירובו את הניח

 אמה" אלפים לה וחוצה כולה את מהלך - הניח ואחד שבת

 וכ"פ אלעזר, כרבי דהלכה ל"דס משמע פלוגתייהו ף"ריה כתב דמדלא (יג סימן) ש"ראה וכתב

  .()ו, ד ם"רמבה

 ממקום לו אין דיורין בהם שאין כל דאמר כשמואל שפסק מי ישש )שם( מגידה הרב כתב, מנגד

 .(טו' סי ה"ש ק"עבה) א"רשבה אמה, וכ"פ אלפים אלא עירובו

 יהה אם נקע או תל או לדירה הוקף שלא מקום זו היחיד רשות היתה ואם"... )ז, ד( רמב"םכתב ה

 בית על יתר היתה ואם, רוח לכל אמה אלפים לה וחוצה כולה את מהלך פחות או סאתים בית בה

 וםבמק עירובו הניח אם וכן, רוח לכל אמה אלפים מהן וחוצה אמות ארבע אלא בה לו אין סאתים

 ה"שבבי שם שבת שאפילו (ו' סי שם) א"רשבה שדעת המגיד הרב שם וכתב". לדירה הוקף שלא

. ומדברי אמות ארבע אלא לו אין לדירה הוקף ולא סאתיים בית על יותר היחיד רשות היה אם

 .אמות כארבע הוא הרי היחיד רשות שהוא כל ממש בשובתהרמב"ם נראה ש
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 בהחרי עיר לוואפי כנינוה גדולה מדינה היתה אפילו, היחיד ברשות עירובו המניח: שו"עכתב ה

 . רוח לכל אמה אלפים לה וחוצה כולה את מהלך, לדיורין הראויה מערה או

ה ודווקא הראויה לדיורין, אבל אם אינה ראויה לדירה כגון שנפרצו מחיצותיה או שהיא נמוכ

נחת אינה נחשבת כארבע אמות, ומודדים האלפים ממקום הש )ס"ק כה( מ"בהרבה וכיוצ"ב, כתב ה

 העירוב.

 סעיף ג':

 המניח עירובו בתוך העיר ששבת בה 

 כלום". ולא עשה לא - עיר של בעיבורה עירובו את "הנותן (ס.)שנינו בעירובין 

 עירובו ממקום מודדין אין)ו( כלום עשה לא, בה ששבת העיר בתוך עירובו המניח: שו"עכתב ה

 עירובו נתן אם וכן; לעיר חוץ רוח לכל אמה אלפים להם שיש כולם העיר כבני הוא הרי אלא

 .העיר בתוך כנותנו זה הרי, מהם חוץ התחום שמודדין לעיר המצטרפים במקומות

 אין העיבור של אחרונה באמה ת עירובוא נתן אם אפילו )הביאו המ"ב ס"ק כט( שבת תוספתכתב ה

 מקום או מחיצה תוך דכשמניח ,חוץ לצד עירוב מניח לשאר שנותנין אמות הארבע לו נותנין

 בורהעי מסוף תיכף תחומו שמודדין העיר בני כשאר הוא והרי כלום חוץ לצד לו אין א"כד שנחשב

 .והלאה

 סעיף ד':

 נתן עירובו חוץ לתחום 

 (ס.)שנינו בעירובין 

 סלקא לתחום גמרא: חוץ .מפסיד הוא שנשכר אחת מה אמה אפילו, לתחום חוץ "משנה: נתנו

 לעיבורה" חוץ: אימא אלא? דעתך

 י"רשפ ממש לתחום חוץ עירובו נותן ובענין. שכנגדה מרוח מפסיד זה לרוח שנשכר מה י"רשופ

 כ"שכ המגיד הרב וכתב .(ו, ה) ם"רמבה ד"וכ ,ביתו בתחום הוא הרי אלא עירוב שאינו (חוץ ה"ד)

 .עיקר חידושיו ודברי ממקומו יזוז דלא הארוך בספרו שכתב כמו ודלא .בחידושיו א"רשבה

ם והטעם שיש לו את תחו .(מביתו תחום לו ויש) כלום אינו, לתחום חוץ עירובו נתן: שו"עכתב ה

 .עירוב עירובו כשאין ביתו שביתת לקנות ליה ניחא דמסתמא אמרינןביתו, 
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 תמצית הסימן

 –איסור יציאה חוץ לי"ב מיל מהתורה, רא"ש  –: רי"ף ורמב"ם האיסור גדר :סעיף א'

א"צ להוריד  –כל העיר כד' אמות. רבנו יהונתן  –: רי"ף בסוף העירכלתה מדתו מדרבנן. 

כל העיר כד' אמות אם כלתה חוץ  –שו"ע אפילו ד' אמות, כי העיר איננה כלולה בחשבון. 

דברי מרן בדווקא, והחמירו  –ה"ה אם כלתה בדיוק בסוף העיר. מלבושי יו"ט  –לעיר. א"ר 

מהלך את כל  –: ראשונים ורמ"א מדתו בתוך העירכלתה שתכלה המידה חוץ לעיר דווקא. 

גם בעיר עצמה אין לו אלא ד' אמות. עו"ש  –ולא חוצה לה, רמב"ם ושו"ע  )אם לן בעיר( העיר

יכול להניח  –לדעת הרמב"ם לא יניח העירוב במרחק של יותר מאלפיים מביתו, מג"א  –

לחזור לביתו אח"כ. וכ"פ חוץ לעיר, שבביה"ש יכול להלך לשם, אמנם לא יוכל אלפיים מ

 המ"ב.

מהלך את כולה וחוצה  –: עירובין סא: רי"ף ושו"ע המניח עירובו ברשות היחיד: סעיף ב'

אם אינה ראויה  –אם אין דיורין יש לו אלפיים רק ממקום שביתתו. מ"ב  –לה אלפיים, מגיד 

 לדיור מודדים ממקום הנחת העירוב.

ה ולא כלום, והרי הוא לא עש –: עירובין ס. שו"ע המניח עירובו בעיר ששבת בה: סעיף ג'

 כבני העיר.

אינו כלום, דמסתמא ניחא ליה לקנות  –: עירובין ס. ושו"ע נתן עירובו חוץ לתחום :סעיף ד'

 לא יזוז ממקומו. –רשב"א  עירוב בביתו כשאין עירובו עירוב.


