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  דברי פתיחה  

בי ישיבת  הגדול של  ה', בבית המדרש  המעטירה. ללמוד    לאת  אודה לה' שזיכני לשבת בבית 

  תורה, גמרא, אמונה, הלכה, מוסר. רבותינו בכל מקצועות ה ולשתות מתורתם של
  

מהגמרא, דרך הראשונים והבית יוסף, השו"ע, המשנ"ב והביה"ל.   עירוביןסכם את הלכות  זה מר  ספ 

זו מקנה    ,םינויעו  תובחר ה  וא  ,חרי המשנ"בהבאים לאדברי האחרונים   רק בהערות. דרך  הובאו 

של   עיקרו  את  פ י יבנללומד  והשו"ע.  הראשונים  הגמרא,  דברי  שהוא  הלכה,  הדינים  ן  רטי 

לא הם פרטים היוצאים מתוך עיקר הסוגיא, אינם עיקר הבניין של הסוגיא אר  המתחדשים בכל דו

 ההרחבות כיוון שאין לדבר סוף. וכמובן שלא הובאו כל הפרטים וכל    לכן הוכנסו הפרטים להערות.

ייתכן ויהיו מקומות  חיבים את הבנת הסוגיא והראשונים.  ר מה  מעט ביאוריםבאנו בהערות  ועוד ה

  ות ולא הרחבתם.וקיצרנו מחמת מטרת הספר, שהוא סיכום ההלכך בהם היה ראוי להארי
  

, לעמל פה של תורה, שכן (סנהדרין צט:)ודרשו חכמים    ,(איוב, ה, ז)"כי אדם לעמל יולד"  הפסוק אומר:  

. בתורה יש עמל פה, ללמוד את דברי התורה  ושע א, ח)הי(  נאמר "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך"

אפשר לומר שעמל תורה יש לו שני חלקים, הראשון הוא הבנת הסוגיות    ו.בפה עד שלא ימושו מפינ

דברים. השני   והירידה לעומקם של  והחזרהלאשורן,  חז"ל באומרם   .הוא השינון  כוונת  זה  ואולי 

בהירה וקצרה מועיל לשינון  סיכום הסוגיות בצורה    .ןנוהעמל הוא בפה, החזרה והשי  ',לעמל פה'

קם של  מובן שאין זה בא במקום העמל הראשון שהוא הירידה לעומוכוחזרה, לעמל תורה שבפה.  

    לאמיתה של תורה. דברים ובירורם
  

יוכלו להיות לעזר ללומדים את ההלכה לראשונה, למעמיקים הרוצים לחזור בזריזות סיכומים אלו 

  ממקורם, ואף לנבחני הרבנות.  תולכעל כל הה 
  

ה, סוכמו בכל הסימנים הגמרא והראשונים,  ור מתוך הבנה שכל תורה שאין לה בית אב אינה ת

לימוד השו"ע וכל שכן    לפניעוד    ,שקשה להבין כראוי הלכה ללא לימוד הגמרא והראשונים  משום

    .דלבעל פי לימוד של משנה ברורה ב דמות מילתא למילתאשלא יהיה אפשר ל
  

בן ' היה ותרת כינויבמח אף(ועל שם סבי ר' יהושע אריה בן שמואל  ,'בן שמואל'קראתי לסיכומים אלו 

סבי זקני, נרמז בו שמו של  שם  נקרא על  כך ספר זה    ו., וכן אבי מורי נקרא כך על שם סב)'שמואל

  שמי נרמז בו. אף , ווגם שמו של אביסבי, 

  

ת בארץ הטובה וללמוד בה  בכל יום ורגע, שזיכני לשב  ילנלבורא עולם על כל הטובה שגמ  הדוא

ליט"א, שמורה לנו הודות למורנו ורבינו האילן הגדול הרב זלמן מלמד של  תורה ולקיים מצוות. וכן

מעשה אשר נעשה, בעין טובה, בשמחה ומתוך התבוננות בתהליכים את הדרך שבה נלך ואת ה

  העוברים על עם ישראל בדור הגאולה. 
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רות  ישודות מעומק ליבי להורי היקרים שמהם למדתי והחכמתי תורה ומצוות, מידות  לה  ייתעוד רצ

ם הספר  שלהם היא. חלק משֵ   -ואהבת תורה. כל מה שיש לי נובע מכוחם, וכל התורה שיש לי  

יראה ק של  בבית  לגדול  שזכיתי  ואשרי  בו,  קשורה  שתורתי  שליט"א,  אבי  של  לכבודו  ראתי 

  וקדושה. 

 י היקרים העוטפים אותנו באהבה ובעזרה, והכל כדי שנוכל לבנות ביתמי וחמותח לת  כמו כן להודו

  ל תורה ויראת שמים, ישלם ה' שכרם ופועלם הטוב! ש

ה, רינה יפה תח'. על כל העזרה והסיוע בלימוד  ואחרונה להודות לרעייתי, אשת חיל עטרת בעל

  ולגדול ברוחניות וגשמיות. ךשיהיום יומי, בעידוד לכתיבת ספר זה. ייתן ה' לה כוחות להמ 
  

  : ערך זכיה)ואסיים בדבריו של הפלא יועץ שכתב (

די לו אם    -  יעשה ספר ללמד ולהועיל, ואם יזכה שיועיל דבריו בדור מן הדורות לאחד מני אלף'

  לא בא לעולם אלא לדבר זה".  

לה השלמה  ואבגנזכה להגדיל תורה ולהאדירה ולעשות נחת רוח ליוצרנו בשם כל ישראל, ולראות  

  בקרוב! 

  איתן מינקוב 

  "א פ שת ןחשוומר 

  

  וזאת למודעי: 

הדנים   אחרונים  (ומהם  במשנ"ב  הובאו  שלא  האחרונים  מדברי  חלק  הובאו  שוליים  בהערות 

לא הובאו כל  ). כיוון שחיבור זה נכתב כדרך סיכום  )ף החייםכחזו"א ו המ באנו  הוהרבה  (   ציאות ימינובמ

האחרונים שבחלק  דברי  וייתכן  רא,  היה  לקצר.  מהמקומות  או  להאריך  בדברים  וי  לראות  אין 

הלכתית כפסיקה  הושמטו  או  כל   שהובאו  ספרי  (ובאופן  מתוך  הלכה  לפסוק  ראוי  אין  לי 

  .  יכומים)ס
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 ל הלומדא

 על פי נושאים, בכדי להקל סעיפים ובהם נושאים רבים חולקו ל  ◆
 ע, אך מדברי השו" עניין מטהדברים. לעיתים נראה שהושסידור      

 כך כדיון   חרים אמובא םא ההדברים, אל הושמטוזה מפני ש אין     
 .בנפרד     

 ך דברי בקיצור, ואחר כה בתחילה הגמרא ל סעיף או נושא, הובאבכ  ◆
 יות ולאחר מכן סודרו באות הראשונים. לאחר מכן פסק השו"ע,     

 יה"ל. הבב' דברי המשנ"ב ו -דר א' לפי ס     

 ו רנאמר לדברים שויש ביאת אשר בהם מקומו⤶  בחץ כזהסומנו    ◆
 דעות  ◄סומנו בסימון כזה  כמו כן חולקת.סיקה ם לכן, או פודק     

 ות.חולק     

 הערה  רי הפוסקים (ספרדים ואשכנזים) הובאו בהערות.חלק מדב  ◆
  געחיב על נושא שהמשנ"ב לא נשבאה להר הערה -עם כוכבית     
 תו עניין.אך הוא שייך לאובו במפורש,     
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  ארבע רשויות שבת  |   שמה מןסי

  

 ארבע הרשויות |  סעיף א

  פטור. בים, רשות היחיד, כרמלית ומקום  מונה ארבע רשויות לשבת: רשות הר (שבת ו.)  הברייתא  
  

'רך מל' שאינו יבש ואינו לח, כך זה   ית זה לשוןמלכרש  :רמ"א(מביאים את דברי הגמרא לדינא.  טור ושו"ע    ☜

  ).1תורהרה"י מה הרה"ר ואינ האינ

  

  סעיף ב | הגדרת רשות היחיד

וכן  ברייתא  ב נוספות)  ב(לעיל,  גבוהות  ומב ברייתות  מחיצות  המוקף  מקום  זה  היחיד  שרשות  אר 

. כגון: חריץ  )(לבוש)סיני  מ(הלכה למשה    חיםטפ ה  והוא לפחות בגודל ארבעה טפחים על ארבע  ,עשרה

  ה. ה על ארבעותל הרחב ארבעבעה או ראש הכעמוק עשרה ורחב אר 

  חיד.תל גבוה עשרה ורחב ארבעה על ארבעה נחשב לרשות הי  אףש (דף ק.)  אומרת הגמרא
  

המוקף מחיצות    ) (דרכי משה)(יותר מבית סאתיים  בשביל להתיר טלטול בתוך מקום גדול  :  2רמב"ם וטור 

  צריך: 

רייתא  (אך מדאון לטלטל בתוכו  דור בו, ואם הוקף שלא לדירה, אסור מדרבנבשביל לו  תוא. שיקיפו א

  ). (בית יוסף)א רה"י והמוציא ממנו לרה"ר חייב מהתורה הו

  . 3נעולות בלילה  ו מקום תהיינהב. שדלתות אות

וכל תנאי רשות הרבים ודווקא כאשר דלתות העיר  בית יוסף:    ⤶ זו  זו כנגד  מכוונות 

ן צורך שהדלתות יש רק פתח אחד, או כמה פתחים שאינם מכוונים, אים  א  , אךהעלי
  נעולות בלילה. תהיינה 

 ).(בית יוסף)ים לדירה (וחידש בכך שסתמן מוקפגם דיר וסהר נחשבים לרשות היחיד רמב"ם: 

מחיצות גבוהות עשרה ורוחבו לפחות ארבעה  רשות היחיד היא מקום מוקף  שו"ע:    ☜

  רבעה.ץ עמוק עשרה ורחב ארבעה או תל גבוה עשרה ורחב אריח  על ארבעה טפחים. וכן

(כלומר חמש ד היא רק ארבעה על ארבעה באלכסונם  שרשות היחייש אומרים  רמ"א:  

  ). (משנ"ב)פח ט ותיטפחים ושלוש חמיש

 : (משנ"ב ס"ק ג) כיצד מודדים רוחב רה"י   .א 

 
   הערות  

  

וש  זה אינו שימ   שאף   ,' לומערו וכרי'  )'עיה י(ישוק  הפס  מלשון  שררושלמי. אך רש"י פיהי  על פית  וספ ותירוש  פ  ו ז  1
י  פבעל, ולתולה ואינה בעולת  בלמנה, שאינה  אזו כאישה  ש  בפירוש המשנה כתברמב"ם  והרבים.  ללוך  ד ואינו היליחי

   . ) )גס"ק (   החיים   ף כ ם  ביא ה (. )יתמ רא בכאלמנה ( תליארמכם המדויק הוא שהה ז
   :"י)יין בע( התורה מ י"רה 2

     רמב"ם.כ  סובר שהטור  בף כת בית יוסב  .תעי ביר ולחי ב ות צ' מחי , או גמחיצות 'ד :לרמב"ם  ◄
  יצות.  חג' מבי ד : ראב"ד ו ש " ת, רא ופ "י, תוסש ר ל  ◄

  רבנן אין לטלטלמד  ךזה מהתורה, א   (כל  בשלישית.   צות ולחיי גי בשתי מחס  ונים, שדעת רוב הראשל  המג"אתב  כו
  וית. ין קרן זד בדיין בסעיף יוע .)או קורהו לחי  נקתעד שי  ותג' מחיציש כש

 . (בית יוסף על פי הגמרא)לית ת לכרמב ה עדיין נחשגם אם הדלתות ננעלות בליל בעיר שיש בה רבים, אך 3
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שבים ללא וחמ  ארבע טפחים של רה"יר"ח, רי"ף, רמב"ם, רמב"ן, רשב"א וריטב"א:    ◄

   .עובי הכתלים

  .4תליםמחשבים עם עובי הכ: )"זטו ח"ב כביאור( רא"שרש"י, מאור, תוספות ו ◄

  ן ה עליראוי להניח  ו  תוק חז  המחיצות  אם:  (על פי הרשב"א, וכך משמע במלחמות) אליה רבה    ◄

  .תופמצטר ן, ואם לאו, אינתפומצטר שםדף ולהשתמש 

פשר להניח דף ולהשתמש  בגובה המחיצות (ששם א  5ה זל  כוהסכימו האחרונים ש    ☜

  (משנ"ב).  'ד לע 'ד ללחב ןיא םא י"הר וניאש  יאדו  תוציחמה ן יב ךא .בו)

כשהוא משופע דינו כרה"י, אם השיפוע  גם  תל המתלקט אינו צריך להיות זקוף בהכרח, אלא    .ב 
 (גמרא).  6עולה עשרה טפחים לאורך ארבע אמות

משום שרק  האליה רבה  א, והסכים לדבריו  מ"הרמשמיט את היש אומרים שהביא    הלבוש   . ג
"י, מספיק ומרים 'הם ואלכסונם', אך לעניין הגדרת רהארבע אמות ברה"ר אר  לעניין מעבי

 משנ"ב).( הגר"א בארבעה ממש. וכן הסכים  

  

  סעיף ג | ראש כותל  

על    הואין ברוחבו ארבע  ,מסתפקת האם ראש כותל המקיף את רשות היחיד (שבת צט.)  הגמרא  

 וא ם ה(שאב לרשות היחיד  חשנחשב לרשות היחיד או לא. ופושטת שגם ראש הכותל נ   ,הבעאר

  . רשות היחיד)נחשב ל ועצמ וארשות היחיד, כל שכן שה העוש
  

  ע. ושו"טור כך פוסקים  ☜

  

  חורי רשות היחיד סעיף ד | 

(ומבאר רש"י שהכוונה לכותל שיש בו חורים    יד אומרת שחורי רשות היחיד כרשות היח(שבת ז.)  הגמרא  

  יחיד). ה כלפי רשות
  

ואלו שכלפי רה"ר, רמ"א:  רים שבכתלי רשות היחיד כלפי צד רה"י, דינם כרה"י.  וחשו"ע:    ☜

  נידונים לפי גובהם. שבסעיף יג  ראתבי

 הכוונה לחור לרוחב הכותל מעבר לעבר, וכיוון שהוא גם כלפי רה"י, דינו כרה"י ואסור   ⤶
  (משנ"ב). ית או מרה"ר למכרמ  לתוכוניס הכל

  

 ט' וי') ק ס"(משנ"ב  י"הר חורי בהעובי וגו ❖ 

  רוחב ארבעה טפחים.  הםכשאין ב  י"הר םנאי םירוחהתוספות:  ◄

 
   הערות  

  

  עיף בסשכתב  ג"א  מ הך  א  .ש בו ד' על ד'יו'לשון הטור  העתיק  כרש"י, שהרי    עתד כשו"ע  כתב שדעת    בעולת שבת   4
 . גק "סבמשנ"ב ה  אווהבי  ד'.'ואין בניהם ד' על  שהרי כתבת הרמב"ם כדעשפסק מדויק  יט

בן  א   כ "כ(  .י"ה ר  בשחנ  וניא  תוצ יחמה  ןיבש  יאדו   ךא  ,ףד  םהיבג  לע  חינמשכ  קר  ףר צל  ז"טהו  ח"בה  תעד  םג  ,רמולכ  5

 . ) ה ק"ס(  ן ח לש ה   ך רו ע םג בת כ וז הנקסמכו . )םתנווכב   ם י ד ג מ   י ר פ ה ו   ר ז ו עה 
רה אם עלה עש  ת השיפוע עצמו ולאחר ארבע אמות לראותאופנים למדוד את שיפוע התל: או למדוד אי  ניש ש  6

ד שאם מודוא  וההבדל ה  ם.עשרה טפחי ות אם התל עלה  לרארבע אמות וי של או אווירמדוד קטפחים, או אפשר ל 
  לגאון יעקב יצד למדוד,  כ  םשל קו ישר. ונחלקו הפוסקי ר מדידה  אשיותר מ  יש צורך בשיפוע חד  פוע עצמו,את השי

ו  שמודדים בק  ק כג)יב, ס"  (כלאים החזו"א  שיפוע. ודעת  ודדים את המ(סימן שסה, ס"ק כד)  במשנ"ב  כך משמע  ו  (עירובין יט.)
 . מהדו"ת) לכה ט"ז,ת יד, ה (שב ברמב"םה שנמרכבת המ וירי, וכך דייקא
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  גם כשאינם רחבים ארבעה טפחים נידונים כרה"י.רי: ומאי רשב"א ◄

  

  :לאו  א עוד נחלקו הפוסקים האם חור ברה"י צריך להיות דווקא בגובה עשרה טפחים  

עשרה טפחים   גם כשאינו גבוה:  8ת ות שבותוספ  , מג"א7סתימת  השו"ע, משמעות הרמ"א   ◄

  .י"נו כרהדי

,  רה"ראם אינם גבוהים עשרה דינם כחורי  :  9א ר" וג(על פי האליה רבה)  תוספות ורבינו ירוחם    ◄

  כי בני רה"י לא משתמשים שם.

  

  רשות היחיד סעיף ה | אויר

  ד עולה עד לרקיע.היחיאומר שאויר רשות (שם) רב חסדא  
  

  .10הראשונים ושו"ע כך פוסקים   ☜

בו רוחב ארבעה טפחים, הזורק    ו שאין, אפילי"הרב  (סל)   ולכן הנועץ קנה עם כלכלה  ⤶ 
   (משנ"ב).מרה"ר אליו חייב 

  

  כרשות היחיד סעיף ו | כלי 

ח.)  (   בשבת רא  הגמ שזורק  דף  במי  היחיד  דנה  מרשות  לגמ  . הרבים  לרשותכוורת  רא  ופשוט 

פטור על  שהזורק  טפחים  ארבעה  לרבע  כדי  בגודלה  יש  טפחים  אם  שחי  ,ארבעה  וב  משום 

  וכוורת זו היא רשות היחיד. . א לרשות הרבים הוא רק על הוצאת חפצים ולא רשויותהמוצי
  

  .11היחיד נחשב לרשות ה שרוגבוה עגם כלי רחב ארבעה טור ושו"ע:  ☜

  ישה טפחים ושלוש חמישות טפח, שאז יש ד שיהיה בהיקפה חמה"י עעגולה אינה רכוורת    . א
 "ב). שנ(מכדי לרבע בה ד' טפחים על ד' טפחים בה 

 
   הערות  

  

  שמפולשים נידונים בכל מקרה כרה"י.ע מ "י נידונים לפי גובהם, משלשים לרהפושאינם משכתב שרק חורים  7
  . ) ז ,זמ(חיי אדם  ו  ) ק ח"ס(ע הרב "ו ש כן כתבוו 8
 . )ע"ש  ,יהם רב סכים לדהקצת נראה שוז, ט ק ס"(ף החיים  כ אם  יהב ( ם ה ר ב א  ל ש   ונ ח ול בשו   ם נתיב חייב וכן כתב 9

 ךרד  ןכש  , ר צק  ןיבו בחר  ןיב  ,ך ומנ  ןיבו  הובג  ן יב  ,דיחיה  תו שרכ  ןודינ  דיחיה  תושר בש  המ  לכהפוסקים כלל:    ובכתו  10
    . ) ם י י ח ה   ף כ   , ב ר ה   ע " ו ש   , ש ו לב   , י " ב ( םי לודג םינטק וז הלע מל וז  תו ילע  דיחיה תוש רב תונבל

נה לתחת  ממ להעביר    מעליה מרפסת, לכאורה יהיה אסור  ה רה"ר שישז. ולפי  "ית רה"י דינו כרהחואף אויר שת
מתחת    יפהכ  הלזה אם נפולפי    ו). טש"כ יז, הערה  ש(   מליתככר  המקום  ןה כתב שדיכינים בהלאך בשערים המצו  סת.המרפ

  )חת למטוסת מנית (כמו  ז תחת לררה"י  יהו  מ  .(שם)  לאחר ידכ  האתירו להוצי הך יש שא  ,או למכונית, יהיה אסור להוצי
  . ז)ט (שם הערה  נה כרה"ייא
תב שייתכן  כ ז"אך הגרש רה ח). , הע יז ש"כ ש (ן שאין לו מחיצות חן העומד ברשות הרבים, אין דינו כרה"י כיוושול אך 11
 בין רגליו.  יש לו צורת הפתחאף הוא דינו כרה"י מהתורה, שהרי ש
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  בעודו . ולכן  )12(מג"א כלי שאינו גבוה עשרה טפחים אינו נידון ככרמלית, אלא בטל לרה"ר    .ב
 מחובראך אם הכלי    ,(תוספת שבת)שהוא עומד בה    הרשות  צדמ  ,עומד בכרמלית דינו ככרמלית 

 (משנ"ב). 13כשעומד ברה"ר , אףיתללקרקע דינו ככרמ
  

  הרביםשות רת רסעיף ז | הגד

  מבואר שרשות הרבים צריכה להיות רחבה טז אמה.  (שבת צט:) בגמרא 

ומבואות המפולשין  שוק)    -(רחבה של עיר    *14אילט ופ   (מסילה מעיר לעיר)שסרטיא  (שם ו.)  עוד מבואר  

  , גם הם רה"ר. )י)(רש" פלטיא אשיהם לי רשנ(מ

שם   בגמרא  מובא  מקו(צח.)  עוד  אינה  להיות  צריכה  הרבים  דינה  רה  שרשות  מקורה  היא  (ואם 

  . ) (רמב"ם)ככרמלית 
  

לרשות :  וררש"י, תוספות, רא"ש, סמ"ג, סמ"ק, תרומה, רבינו מאיר, רוקח, אור זרוע וט  ◄

  בני אדם.  ריבואהרבים יש כמה תנאי נוסף: שעוברים בה ס' 

יראים, מאירי, הגהות מרדכי, ר"ן "ת, רמב"ן, רשב"א, הרב המגיד, ריטב"א,  ם, ררמב"  ◄

  .15אין צורך שיעברו ס' ריבוא בני אדם כדי להחשיב מקום כרה"רריב"ש: ו

  ו לאפיו  המן להם חואיו  ם,רחובות ושווקים הרחבים טז אמה, ואינם מקורישו"ע:    ☜

והוא שהדלתות אינן   רמ"א:(  ,16י רה"ר מצד לצד הולשים  אם הם מפו  , ומהח  הםלשיש  כ

  ' ריבוא בכל יום אינו רה"ר. בלילה). ויש אומרים שכל שאין עוברים בו סננעלות 

למרות שמשמע מלשון המחבר שלא קיבל את התנאי של ס' ריבוא, אין בנו    ⤶
  (משנ"ב). 17בעל נפש יחמיר לעצמול וכ כוח למחות ביד המקילים, 

 
   הערות  

  

מג"א פסק כ  בשער הציוןך  ם פטור. אאלא מקו  ת הרבים רשו שאין זו    הגהות אשר"י מ ק והביא ראיה  חל  ואבן העוזר  12
  אשונים סוברים כדבריו. שהרבה ר וםמש
ל הוא לרשות  כלל, ולכן אף כשאין בו רוחב ארבעה טפחים בטטור  מקום פלא שייך בכלים  המאירי והחיי אדם  ת  לדע

 . הציון)  (שער נו כרה"ר יה, ודשעומד ב
עה  רבברוחב אכרמלית צריך להיות  כלי יחשב  שכדי שה  כן פשוטול  תל ברה"ר.בר לא גרע מ טעם, משום שמחו וה  13

  יון). (שער הצ , אפילו כשהוא גבוה עשרה ור, שאם לא כן דינו כמקום פטטפחים 
.  ז, הערה יזבשם הגרש"ז, י  שש"כ (לסחורה אלא לתפילה    רחבת הכותל אינה כפלטיא, משום שאינה מיועדת   *14
 ים? ברלשאר ד  היה רק לסחורה ולא זמן המשכןהרבים ב  כי רשות, ווקצת צ"ע  מעין ראיה).ע"ש שהביא לזה ו

את גדרי המקום מדגלי מדבר,  רק    לומדיםשם היו שישים ריבוא, סבירא להו שי  גם שלמדנו מדגלי מדבר, והרוה  15
  . (ביה"ל)ההולכים בה אך לא את מניין 

  ם י נווכמ תו יהל םיכירצ יםרעשהש בתכ א" ג מ ב םנמא .דועו י כ ד ר מ  ת ו ה ג ה ב   , ן" ב מ רב   , ש " א ר ב  , י " ש ר ב רכזומ הז ןיד 16
  ן כתייו  ויברד ל  היאר   ןיא  ל"נה  םינושארהמש  ) מ ק  ,א  ח"וא(  הש מ   ת ור ג אב  בתכ ו  .)ןמ קל  ב" נ ש מ ה  ו איבה ו(  הז  דגנכה  ז

  .ך כ  שרופמש  םיכסה  ן" ב מ ר בק  רו  .)הז  לומ  הז  םי רעש הש  אלו(  ע צמ אב  ר"הר  וניאש  םוק מ  לש  הקספה  ן יאש  םת נווכש
  ףא  ת וור סא  ה מחו  הןל  ןיאש   תו רייע  ךא  .שלופמ ב  וחרב  תו רסאנ  המוח   ת ופקומה  ת וריי ע  קרש  ע "וש  ט שפ  רהוכאל
  ר או ב ו   ) ח  ק"ס  ,דס ש  ין יע (  ב " שנ מב  נםמא ו  . )תפקומה   רעיב   אקוו דה  ז  יאנת  בתכ  אלש  עמש מש  רוט ב  ןייע ו(  . שוליפ  אלל
  . ה מוח  תפקומ נהיאשף א , יר ע לכבה ז יאנת ובתכ )ל  ,א( ןו י צל 
ף  אש   מעמשע  "וש ה  תימ תסמ   .ם קיסופ ה  תוקמחל  )זי  ה רעה  ז,י(  כ" ש בש  ביאה  ,דצל  צדמ ש  ול יפ  ם יכירצ  םיקווש  אם ו

ם  כיריצם  ניא שר  בוס  "אב שר ה   לואיו  .)ג י  מן סי(  םב" רמ ה   ן ב   ם רב א   בי ר   ת "ו ש בב  כת  כןו   ,םי לשופמ  תיו לה  םכיריצים  קווש
 . יםקוושב  ףא שוליפך ריצהל הטנש ה ראנ כ"ששבו .ים לשופ מת ולהי

  : )(ד"ה שאין   בביה"למובאים דברים העיקרי ה  א כאן אתנבי 17
ות  קומיו והוכיח מכמה מ. אך דחה דברירש" דעת  ובר שהשו"ע בסימן שג פסק כבראש דבריו מביא דעת המג"א שס  א.

ר  נה. (וביאראשו  יר כדעההחמו לכתב  "ל והמשאת בנימיןהרש . וכתב שגם  ירהעה המחמ שסתם דווקא כד  בשו"ע
 על דעת   השו"עכשיט מעליה, סמך  את התמדובר על גזירה שמא אישה תוריד  רק כאשר  שרה יט)  סוף הע(יז,    בשש"כ

  ).ו"עהש  אחר את יישב באופן ב)  - א, אנף , ע(ב  ובאור לציון. מן שכה, ב ע"ש כרי בסי , וכן בעניין אמירה לנרש"י
  וסף. בבית ייא ם שהבהראשוניות כדעעוד ראשונים הסוברים מביא  ב.
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מפני ),  (שער הציון)(ובתנאי שהם רחבים טז' אמה  ה"ר  לרר לעיר גם נחשבות  ת מעידרכים העוברו  . א
 ב).(משנ" שרבים מצויים בהן 

כאשר רחוב מפולש מצד ו  .)אמג"(  ה זד  גנכה  ז  םינווכמ  תוי הל  םיכ ירצ  םירעש הש  ע"וש ה  תנווכ  .ב
הרבים   רשות  הגדרות  בהם  שאין  המקומות  גם  אמות)  לצד,  מטז'  הצרים  המקומות    נם די(כגון 

 ביה"ל).(כרשות הרבים 

"ב (משנם רה"ר מרחוב העיר  ש  ה בלילה כדי לעקורמספיק שאפילו דלת אחת תהיה נעול  .ג

 ן שסד'). מסיב

היות נעולות ממש ולא מספיקה העובדה  מלשון הרמ"א משמע שפסק שהדלתות צריכות ל  .ד
 (משנ"ב).שהן יכולות להנעל, ועיין בסימן שסד, ב, שיש בזה מחלוקת 

הוזכר בראשונים,    ום ס' ריבוא בני  אדם, אך תנאי זה לאיעברו בכל יש  יךשצר  השו"ע הגדיר  . ה
 (משנ"ב). 18' ריבוארק שיהיו מצויים שם ס  אלא

 
   הערות  

  

יתה  צריכה להביאו (בכמה מקומות שהיגמרא  ך שאם תנאי זה היה נכון הייתה האשונה מככדעה הר  שהלכה  מוכיח  ג.
בר זה ר ד"ר, כאשמחשש הוצאה לרהבשבת לב ולום על טלטול שופר דוע גזרו חכמיאם כן מיכולה להביאו). ועוד ש

ה לומר שכל ארץ יוחנן רצהרי רבי  , ש)24עמוד  ב לנגה,  (לר  רוביןות עי הלכ ספר  ה בלז   י כלל. [וראיתי יישובאינו מצו
שהיא מוקפת במחיצות סבהרבי   ישראל תהיה רשות כיוון  לא התקשה בקושיא ם  והוא  זו  הנ"ל,    יבה,  הרי שאין 

  ה כזו. ע"כ.]. מוכח שתיתכן דעום מכל מק  את עצם הקושי,  ב בכךייש לא ושיא, אף על פי שק
  לים. חות במקיכוח למ בנו   ה אך איןעה הראשוניר כדוי להחמשראיע הכרד.  
  יישב בה ורבים.  רש"י שכוונתו שעיר שרגילים להתו את עוד הוא מעיר שיש ראשונים שהבינ ה.
  . םי שלופמ  תו בוח ר  םבה  ששי  תור ייעבו  לפיאב  ו ריע  לע  ךומסל  םיגהונה  שיש  ל"הי בה  בתכ  ,רחאו  ה"ד  דסש  ןמיסבו
א  ל  םיברש  רזע לא  בירכ  קסופ ה  ם"במרה  עתד  לע  ךומסל  שיש  בתכו  .הכלהל  י" שר  תעד  לע  ךומסלה  שקש  בתכו
  לעב  ,ם יקסופה  לכ על  םכ סומה  ז ן יאש ןוו יכ ךא  .ן נברדמ אלא  וינא ל טלטל רסויאה  הרקמ לכב  זאו  ,ה ציחמ  םליטבמ
  . םלייקמהד יב  תו חמל ןי א ךא ,ו מצע ל רימחי שנפ
וברבינו    בברטנורא , וכן  זו  כשהם מביאים דעה  ן והר"ןמב" הר   יכל יומא', וכן בדברמופיע לשון 'ב  בה"גן  אך בלשו  18

  ירוחם. 
ברו  ום ס' ריבוא, הרי גם בזמן המדבר לא עברו כל יצריך שיעיתכן שכיצד י  ),25ד  (עמו  ביןו הלכות עירבספר    קשהאך ה

ב  קרום בילשישים ריבוא המצויו דרך הסלולה  שרה"ר זהבית אפרים    גדיר שם על פיהוא ברה"ר? וכל יום ס' ריב
  אחד יעברו שם כולם.  עד שאפשר שביוםת, מקום ועוברים שם בכל ע

מפולשים    םבימינו אינ   ל בהם: א. הרחובותות נוספות שהזכירו הפוסקים שאפשר להקיש סברו  מינ יין רה"ר בי לענ 
מקום שאינו  זה  ים. ג. יש שחידשו שכביש  טעממה  מכ  יות אינם מצטרפיםהעוברים במכונש  הזכירולצד. ב. יש שמצד  
  27ין עמוד  ות עירוביין בהלכזאת (עהחוק האוסר  ם  ה או משועלכת בו מחשש פגיר לר לרבים, שהרי אי אפשמסו

  "א חזו האחרונים (. חלק מכב. ד -רות כרק יז, ג ובהעבפבשש"כ עיין ים עליהם). ועוד  שהביא את האחרונים והחולק
ידי רחוב אחר    על  ר משום שכל רחוב נחצהשלנו אינם רה"  בותשמה, כו ועוד) כתבו שרחו  "שרוה ע  ח,-או"ח קז, ה  

  ל ב יק  אל )חי  ה רעה ,זי( כ " ש ש ב  ךא(  רוץ), ומהתורה דינם כרה"י.בה על הפועוד מרויצות (קף משלוש מחמורי שהוא  הו
  .)ףו ר יצ וא  תו כז דומ ילכ אלא ,ו תרבס

  הפתח, שכן רה"ר גמורה ל ידי צורות  ע  עירף  ינו היא האם ניתן להקיזו בימא  ינה העיקרית בסוגישהנפקא מודע עוד,  
צורך    , ישרש"יגם אם נקבל להלכה את דעת    ילה). אךת גמורות (ושערים הננעלים בלדי מחיצוינה בטלה אלא על  אי

אינם  נשים שא יוון שבכל מקום ישחיב בה כוזו סוגיא נוספת שיש להר ר טלטול בעיר,תיירות כדי להצירוב ח גם בע
זאת מקילים סימן  יצד בכל  כיין לכמה סברות  (ע  ר להשתתף איתם בפשטותוים, ואי אפשג  או  א,שומרי שבת בפרהסי

  צא). רפב וסימן ר
צא שבכל מקרה אין  חה ברה"ר, ונמ הנך לא עושים כצור, ופות מבלי לע המקילים לטלטל, אלא שיש ללכת ברצי  ויש

  .  )(ל, הערה קלד) הגרש"ז כ בשם  ש" בש (כן כתב לדינא  ור תורה,בזה איס
  פקותס  עדוסיף לזה  הו  ,בקו ישר   ולשיםפאינם מ  תחובו רהיר שעב  כתב להקל  )בי ג,  כובחלק ג,    ,ל  ,א  (חלק   ן באור לציו ו
כתב  א  נ. ולדי)ורחובות של ימינב ן דעת החזו"א  כ ו"ר,  ף במקום רהאה  תורהמ  ועילה מתח  הפ שצורת  ייתכן  וד  עו  ,רש"י ודעימיהכ שאולי הלכה  (

  ) גבחלק  (תב  וכ   ו"ע. כ ל שאינו אסור לאו טלטו  , או טלטול בשינוי  ,סור רק מדרבנן א ש לטול  טל  כבת דחק  שעבלהקל  
  לד י ההברית של  מ'  ,דיםל ים ביל ופטמ  א, להקל בהורים שליט"  יאל אר מהרב יעקב    העשמו  שמעתי (וכן  בילדים    טפלות מנשים הב  הקלל
  . )' וןרהאח הילד  בר מצווה של הראשון, עד ה
והרי    ,)סקהללא הפ  ה"ר רהיה כולה  תינן שם בע ומכל מק  ,צד לם לא מצד  א(אף    ולשתהיה מפתחד מתנאי רה"ר שאהרי  שלעיין    ש י ו

  בשש"כ   (ועיין   ה מקומות הרבבנו  ימיב  לא מצינו רה"ר  ן אם כוותחתם זו רה"י,  ה"ר,  רע  צגשרים באמ   מות יש ברוב המקו
  . )צ"עבשאיר דבר זה  ז) שהטיז, (
כף  ב (וכן כתבו  תבו שדעתו כדעת הרמב"ם, שכן כתב דעתו בסתם  רוב האחרונים כ.  האחרונים  ונחלק  השו"ע   עת דב 

ג,  שמן  סימ  ייתם א א, ור"כתבו שהשו"ע פסק כיש שימיהו  ו  .)בים רועוד    ל יה" ב ה מ ן משמע  כו   ואור לציון,   , אומר יביע  ו החיים,  
ין בכל זה  יע  כתב אחרת במקום אחר.שר  אכ  םתסכלכה  ה  ןואי  ,)ועוד  בית אפרים ב ו ערך השלחן,  ו   מג"א   כתב   ן(וכ  כהשסימן  מו

  .עשהמול הלכהלו יא ז ג"ש שהאריך בסווע סד).קה, עמוד  בתש ד,  "תשנ ת רמהדו(  וט יוסףקביל 
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  בחלקה  'ז ט סעיף ח | רשות הרבים שאינה רחבה

מבואות הרחבים טז' אמה, אע"פ שיש מקומות בהם הרחוב נעשה צר  :  (מובא ברב המגיד)רשב"א  

ן לאורך רכוא (ואין בהם טז אמה)  לכן מבואות המפולשים לרה"ר  .  וברחל כל  המטז' אמה, דין רה"ר ע
  המבוי לאורך רה"ר, אין דינו כרה"ר. חבנם כרה"ר. אך אם רוירה"ר, ד

ש  ⤶ זו שמבוי  היא סברת סברא  דינו כרה"ר,  ואורכו לאורך רה"ר  טז' אמה  אינו רחב 
  הרב המגיד).(ואינה מוכרחת בגמרא   )) אהב ףי עסב ן י עי(  י"ר( התוספות

יותר,   מבואות הרחבים טז' אמה ובחלק מהמקומות צרים:  "ב) שנהמן  (על פי תיקושו"ע    ☜

  .19טז' אמה ואורכן לאורך רה"ר, יש אומרים שדינם כרה"ר  ן בהאו שאי

מלשון השו"ע משמע שאפילו אם רוחב המבוי הנמשך לאורך רה"ר צר מאוד, דינו כרה"ר,   . א
 (משנ"ב). שהרי לא חילק בכך 

(ודלא כמשמעות דברי המגיד היו מפולשים לרה"ר  י   יו אשמבוי יחשב לרה"ר צריך ששני רשה  כדי  .ב

 (ביה"ל).ה) משנ
 

  מבוי המפולש משני צדדיו לרה"ר  ט |  ףסעי

  מבואות הרחבים יג אמה ושליש, ושני ראשיהם מפולשים לרה"ר, דינם כרה"ר.רא"ש בשם ר"י:  

  (בשם יש אומרים). שו"ע כך פוסק  ☜

אפשר לומר ששם  .ו אינו כרה"רדי צדי המפולש משנסק שרחוב מן שסד נפהגם שבסי ⤶
ר, שממנו אן מדובר על רחוב לאורך רה"כששר  אפ  ' אמה, ועודחוב הצר מיגמדובר בר 

לרוחב רה"ר, אין דינו כרה"ר, שהרי   עוברים הרבים לרה"ר שכנגדו, אבל כאשר הרחוב 
  (משנ"ב). ור בו הרבים צריכים לעקם דרכם בשביל לעב

ילו אם הרחוב צר מיג' אמה סעיף הקודם הסוברת שאפב  אתובדעה זו חולקת על הדעה המ   .א 
רונים שרצו להשוות את סוברת שרק ברחב יג' אמה דינו כרה"ר. ויש אח  וינו כרה"ר, ודעה ז ד

אך מוכח (שאם הוא רחב יג אמה דינו כרה"ר)  הדעות, וסעיף זה עוסק ברחוב העומד לרוחב רה"ר  
 ).ביה"ל(לא כך מכמה ראשונים ש

  

  ברשות הרבים ד מוע סעיף י |

  םיחנמוך משלושה טפוד  עמ ❖ 

אומרת שעמוד ברה"ר שאינו גבוה שלושה טפחים דינו כרה"ר. רב אשי אומר  (שבת ז.)  הגמרא  

צואה   או  קוצים  שאפילו  הסוגיא  עליהם)  במסקנת  לדרוך  רגילות  שלוש(שאין  גבוהים  ה  שאינם 

  ).(בית יוסף)משום לבוד ( יםשות הרבטפחים, בטלים לר
  

 
   הערות  

  

(מבוי לאופן השני  אמצעה)  שית צרה ב"ר נערה(שן האופן הראשון  בי  מחלק  שהשו"עלומר    המשנ"ב"ד כוונת  לע  19
יש אומרים (משום שרק על זה פקפק המגיד משנה). י כתב  פן השנהאול  לאורך רה"ר), שהאופן הראשון מוסכם וע

ם', אין זה אומר שהוא לא סובר כך  ריאומש  השו"ע כתב על שני האופנים 'יאם    וון שגםלדינא כיזה משנה  אך אין  
ה  בסעיף הבא שיובן מדוע כתב השו"ע דע  הביה"ל  ן עוד בדברי. [ועיימה מקומותים בכ ונחר כה כמו שכתבו האלהל
  מרים]. כיש אוזו 
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  טור ושו"ע. כך פוסקים   ☜

  

  ט' טפחים  ד עמוד מג' טפחים ע  ❖ 

אומר שעמוד הגבוה משלושה טפחים עד תשעה (ולא בכלל) ורחב ד' טפחים על  (שם) רבי יוחנן 

תשעה טפחים  בה  בגו ד' טפחים, דינו ככרמלית. אך אם אינו רחב ד' דינו כמקום פטור. ואם הוא  

  ).(רש"י)כרה"ר  (משום שרבים צריכים לו, דינוים עליו, דינו כרה"ר תפמכ ם ורבי
  

וראוי לחוש    .אפילו אם רבים אינם מכתפים עליו בפועל דינו כרה"ר:  (על פי הרשב"א)   רמב"ם  ◄

  . (רשב"א)לדבריו 

    דווקא אם רבים מכתפים בפועל הוי רה"ר.ראב"ד:  ◄

רבעה על ארבעה טפחים, ואם א   חבר  ת כאשרעה הוי כרמלימשלושה עד תששו"ע:    ☜

   פים עליו הוי רה"ר.ם מכתורבי 20ק בדיו. וגבוה תשעה ו רחב הוי מקום פטוראינ

אך אם רבים אינם מכתפים עליו, אפילו שהוא ראוי לכך, ורחב ארבעה על   ⤶
  ).21(משנ"בארבעה, אינו רה"ר 

פים אורכו טרמצא  ינו כמקום פטור, שלעמוד רחב הרבה אך אורכו פחות מארבעה טפחים, ד  .א 
 (משנ"ב). חים אורך  לרוחבו עד שיהיה רחב ארבעה על ארבעה טפ

 (רשב"א).בוה תשעה טפחים, אפילו אם רבים מכתפים עליו אינו כרה"ר אינו געמוד ש  .ב 

  

  עמוד בין תשעה טפחים לעשרה    ❖ 

 לא (שכן עוינו כרה"ר.  עמוד גבוה ט' טפחים עד י' טפחים ורבים מכתפים עליו דרא"ש וטור:    ◄

  . )(בית יוסף)"ר ה' רק לאפוקי מפחות, אך ודאי שיותר דינו כרה'תשע מרא

  דווקא תשעה, לא יותר ולא פחות.: (רש"י, רשב"א, ר"ן ומאירי) רמב"ם  ◄

  סותם כרמב"ם ומביא את הרא"ש כיש מי שאומר. שו"ע:   ☜

  (משנ"ב). 22הלכה כדעת הרמב"ם, שכן הרבה חלקו על הרא"ש ⤶

  

  עמוד גבוה עשרה   ❖ 

רק  רה כזומעל עש   קה בקיר),מינה שדב(דבילה שאומרת שהזורק ארבע אמות על קיר  (שבת ק.)  ה  שנהמ

, ומתחת לעשרה דינו כזורק  )(רש"י)אך גם רה"י אינו, שהרי אינו רחב ד' טפחים    .שאינו רה"ר ,  (ופטורבאויר  

  בארץ. 

ש"י, שאם אינו רחב  ר  ארמב ו(חים על ד' טפחים.  שאין כרמלית פחותה מד' טפ (שבת ז.)  רבי יוחנן אומר  

  . )כך דינו כמקום פטור

 
   הערות  

  

 עשרה.  ינו גבוהשעה אך אעיין לקמן בהרחבה מה הדין כאשר העמוד גבוה יותר מת 20
.  "דאב כר סובר    הרמב"ם  גםר שביא  המאמ"ראך    לרמב"ם.שטוב לחוש    תבכ  הרב האליה  שאמנם    בשער הציוןיאר  וב  21
עליו  כתפים  א אם מ שדווקלה  הסכים שפשט הגמרא עו  הגר"אהרמב"ם. וכן    מיט את דבריהששו"ע  ה  מדוע  כך מובןו

  הוי רה"ר. 
ם שכיוון שיש בזה  יי סזיק ברכה. וחבמהחיד"א  ב שכן הסכים  ת ה רבה, וכיהביא את האלז)  נ  ק "ס(החיים    ף בכ מנם  א

  ן לרה"י.כוכל ש  יתכרמלה לזעמוד  מלטל טלוקת, ראוי להחמיר ולא למח
  שהי מ רכ הד ) הביא בשם  *(הערה כו  הטורעל    ובהערות טפחים.    עה לעשרהאך לא כתב מה דין עמוד גבוה בין תש  22

  . ה טפחיםגבוה עשר שהרי אינוורה הוי כרמלית לכאהארוך שדינו כרה"י. והעיר עליו ש 
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  . 23צריכה להיות רחבה ד' טפחים על ד' טפחים שרה"י  (שבת ו.)  ת  אומר   , הגמרא(סעיף ב)ל  כנזכר לעי

שהזורק למעלה מעשרה ונח החפץ בחור, נחלקו בזה רבי מאיר וחכמים:  (שם ק.) רבי חייא אומר 

כי חוק  ד'לרבי מאיר חייב  (וידוע מים פטור שלא חוקקים להשלים  חכול ,  קים להשלים לד' על 

  . )סף)יו  תי(בוכן פסק הרמב"ם שהלכה כחכמים 
  

ד מעל עשרה הרחב ארבעה על ארבעה דינו כרה"י, אך אם אינו רחב אפילו שאפשר  עמוטור:  

  לחוק ולהשלימו אינו רה"י אלא מקום פטור.

  שו"ע.כך פוסק  ☜

ו לארבעה טפחים, ועם ימשללהו וכותל שאפשר לחוק בכגון עמוד הסמוך ל   ⤶
  (משנ"ב).  24רהוי מקום פטוזאת לא חוקקים ו

  

  ברה"ר גומא | יא  סעיף

דנה האם דין גומא ברשות הרבים כדין עמוד ברה"ר או לא.  רב יוסף סובר  (שבת ח.)  הגמרא   

שתשמיש על ידי  ר ובס  ה דינה כרה"ר. אך רבא שדין גומא כדין עמוד, ועל כן גומא עמוקה תשע

  הדחק אינו תשמיש, ודינה ככרמלית. 
  

מג' טפחים דינה כרה"ר. משלושה עד עשרה ורחבה ארבעה דינה  ותה  חא פמ ולכן, גרא"ש וטור:  

  . רוטפ םקומה נדי החבר ינהא אםו ,ככרמלית

  שו"ע.כך פוסק  ☜

  (משנ"ב).צות ניכרות דרך המים נחשבת לרשות הרבים כיוון שהמחי אף גומא המלאה מים  . א

 : יצות ניכרות דרכםמחה  גומא מלאה פירות שאין  .ב

יד, אפילו דעתו לפנותם. ת היחושאינה ר  נה ומאירי:מגיד מש  רמב"ם, רמב"ן, ריטב"א,  ◄

  ומכל מקום יש איסור דרבנן לזרוק מרה"ר לתוכה, כיון שיכול ליטול את הפירות משם. 

(ושאר יצות של הגומא  לטלטלם מבטלים את המח  דווקא פירות טבל שאסוררשב"א:    ◄

 ).יון)(שער הצאינם בטלים שבטלה דעתו  אם ביטלם שםו יל פירות, אפ

(אליה מוקה עשרים אמה, דינה כמקום פטור  ה טפחים, אפילו עעבמא שאינה רחבה ארוג  .ג

 רבה). 
  

  סעיף יב | אויר רה"ר

, אם זרק למעלה  בקת לקיר)ה הנד (דבילאומרת שהזורק ד' אמות ברה"ר בכותל  (שבת ק.)  המשנה  

  . ) וסף)ת י(בישרה באויר (ופטור, שאין רה"ר למעלה מע  רקזו כ מעשרה פטור משום שהוא 
  

  . *25ושו"ע  רטוכך פוסקים   ☜

 
   הערות  

  

שכשאינו רחב ד' דינו כמקום פטור.    כח. מובדף ז  מהגמרא בדף ק. מוכח שמעל עשרה אינו רה"ר. מהגמראכלומר:    23
  כדלקמן. הטורי. וזה מה שפסק רה"כה דינו יש ארבע ח שרק אםומהגמרא בדף ו. מוכ

ין  לדעתו אד, שתוך עמוהמפולש ב  לחור  שו"עה  שכתב שכוונת  אמג" ההביא שנחלקו האחרונים על    הציון ערבש   24
 במשנ"ב. ו יקהעת לכן לאזה רה"י, אך האחרונים הקשו עליו כמה קושיות ו

 לש  ודיב  וני אש  המב  אלא  הז  ןיד  ורמא  אלו  . )ם " ב מ ר (  םיאיצומה  ךרד  ןכש  ,בייח  ר"הר ב  הרשע  לעמ  ץפ ח  ריבעמה  ךא  *25
 . המודכו  הליבד תקירז ןוגכו .) א " ב ט י ר (  םדאה
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 (שער הציון). תיפול לארץ שמא   ,אסור לזרוק דבילה הנדבקת לקיר אפילו מעל עשרה  . א

פטור   .ב מקום  כרמלית אלא  אפילו  אינה  עשרה  קנ26מעל  הנועץ  אך  ס,  שיש  ברה"ר  לסלה ה 
 (משנ"ב)."ר רהה , דינה כרה"י אפילו שתחתי27רה שערבעה ועמוקה א רחבה בראשו

  

  ורי רה"ר חיג |  סעיף 

.  (רש"י: חורים שבכתלים כלפי רה"ר)האם חורי רה"ר דינם כרה"ר או לא  (שבת ז:)  ורבא    יינחלקו אב

  ).מידותיהם(רש"י ושאר ראשונים: אלא נידונים כפי והלכה כרבא שאינם כרה"ר 
  

  כרה"ר.ם ינבתוך שלושה ד ש הלאאך  .מעל רה"רמדובר על חורים הגבוהים שלושה ר"ן: 

ונידונים כפי   למעלה משלושה אינם כרה"ר םהה"ר, אם תל כלפי רחורים בכו: שו"ע ☜

  מידותיהם.

(שאם הם גם לצד פנים, דינם  כלומר חורים שאינם לצד רה"י, אלא רק לצד רה"ר  ⤶

  (משנ"ב). עיף ד). כרה"י כנ"ל בס

ם  אם אינם גבוהי ו  י,בע וגבוהים עשרה דינם כרה"לפי מידותיהם היינו שאם הם רחבים אר  .א 
 (משנ"ב).עה, דינם כמקום פטור נם רחבים ארביאככרמלית, ואם גם  עשרה דינם

  

  כרמלית  | הגדרת סעיף יד

(רש"י) (כמין עמודים שלפני הסוחרים  עה ואיסטונית  נותנת דוגמאות לכרמלית: ים, בק(שבת ו.)  הברייתא  

  ). (ב"י)  הרבעה ואינם גבוהים עשר ים אורחב

  . תי שנחלים הם כרמלרת אומשבת ק:) ( הגמרא
  

  כרמלית הוא מקום שלא מיועד להילוך הרבים. ר"ן: 

 רהנ   ןכו  להילוך רבים כגון ים, בקעה או אצטונית.כרמלית זהו מקום שאינו  שו"ע:      ☜
  . )חי ףיעס(

  :28נחלקו בטעמו של דבר  ⤶

אינו תלול מספיק כדי להחשיב את    נהרהו  ם יה  שלה  שיפוע השפ מג"א:    ◄

  .עמוק נחשב לרה"י) ששיפוע השפה ם נהר(אך גלרה"י הנהר 

נהר רחוקות מאוד זו מזו  הו   םימשום שמחיצות ה:  (הביאו המשנ"ב)מאירי    ◄

  רה"י. ואינן מצטרפות לעשותו   ,השתים שבתחילתו וסופו)  :רהנב(

רוב  ה  זל  לובג(ארבעה  אינה רחבה  ש  פ"עא    ,מוקה עשרהעה  ינאם א  ר:ה"בר(שלולית מים)  קק  ר  . א

. וכן אם דף מונח על השלולית והרבים 29כרה"ר   הנדי)  וברים בתוכהולא ע  המדלגים מעלי  האנשים

 
   הערות  

  

  קי הרבים. ונלע"ד שכוונתו לאפו  רשותיר מעל  מקיר לק  ה הנעוצהשנפק"מ למי שמהלך על קור  בשער הציוןוכתב    26
  רמב"ם . עיין  ה"ררללכת ב  שכך הדרך  יב, כיווןלמעלה מעשרה, חידו  הולך ברשות הרבים עצמה, שאע"פ שישי  ממ

 ב. נ" המש   בביאור(יז, הערה כה)  בשש"כשבת יב, יד. וכך כתב 
ם שאין  יכמחכ  ח)יד י   בתש   ,םב"רמ (  ה נפסקהה"י. הלכרסקל בראש עמוד הוי רטאים האם  נחלקו התנ  בת קא.) ש (גמרא  ב  27
 ו כרה"י.ינשוט שדפוק עשרה, ארבעה ועמב  רח ל עצמו קסרטה אשרכך א. עת מתחתקובה"ר רור  אחמ ה"יו רז

  ר הנו  םי  ע וד מ  ,ןכ  םא ו  .ת ורכינ  תו ציחמהש  ןוויכ  ,י"הרכ  הניד  םימ  האלמש  פ" עא ש  ראבתה   אמוג  ןידבש  ונייהו  28
 . י"הרכ אלו תילמרככ םניד

 כרה"ר. נהדיכה ע שרק אם אנשי רה"ר עוברים בתומשמ ברש"יך א 29
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ין ים. ובפרי מגדים עוברים עליו. אך אם עמוקה עשרה ורחבה ארבעה דינה ככרמלית, וכד
 משנ"ב).( ינה כרה"יאך מדין תורה ד) (שלא לזרוק מרה"י אליהמשמע שרק לחומרא הוי כרמלית 

  

  בין העמודים ואצטבא ❖ 

או יוחנן  נמר שבין העמורבי  ככרמלית  ד ידים  את  ון  המוכרים  בהם  תולים  והיו  ברחבה  (שהיו עמודים 

ורב יהודה אומר שרק    ).(רש"י)המוכרים  ו יושבים  (שעליה היוכל שכן אצטבא שלפני העמודים  סחורתם)  

העמודים   אצטבא   בין  אך  ככרמלית,  כר  נידונית  נדחקים    ר," ה נידון  והרבים  שפעמים  משום 

  לשם. 
  

  ת לכרמלית.ורק אצטבא נחשב הלכה כרב יהודה,: רמב"ם ◄

  ) צטבאוגם א ( הלכה כרבי יוחנן, וגם בין העמודים  רי"ף, רא"ש, רשב"א, רבינו ירוחם וטור:    ◄

  ככרמלית. נידונים 

  (בית יוסף).אצטבא זו רחבה ארבעה וגבוהה מג' טפחים ועד עשרה  ⤶

ע  מש(מ', הויא כרמלית  א שלפני העמודים, רחבה ארבעה וגבוהה ג' עד יטבצאשו"ע:    ☜

  . )(משנ"ב) 30שפסק כרמב"ם 

רוב הפוסקים הכריעו שגם בין העמודים הוי כרמלית, כיוון שאינו נוח להילוך    ⤶
  ב). (משנ"

  

  ברה"ר קרן זוית  ❖ 

ככרמלית, ואף על פי שלפעמים הרבים    ר דינה ה" ברת  רן זויקש(ז.)  רב דימי בשם רבי יוחנן אומר  

 תיוזב  חנומה  תיז  ללגב   הרצונש  תיוז  ןרק(  אינה כרה"רשלא נוח להשתמש שם,    נדחקים לשם, כיוון

  ..))י" שר( אידהל וב  סנכה ל םילוכי םיבר ה ןיאו  ,ר"הרל
  

ה או  ללא קורכגון מבואות שיש להם שלוש מחיצות ופרוצים מרוח רביעית  רמב"ם וטור:    ◄
  . 31ילח

י ה"דינו כר  לו שלוש מחיצות  שייש אומרים שמבוי ש:  מגיד משנה) ב  אמוב(תוספות ורשב"א    ◄
  מהתורה לעניין מי שזורק מרה"ר לתוכו.

  עם שלוש מחיצות ללא לחי או קורה בצד הרביעי).  אותמבוקרן זוית הוי כרמלית (וכגון  שו"ע:    ☜

זוית  או בית העומד באלכסון לרה"ר ו  ,לרה"רוכן אם הכניס את ביתו והשאיר קרקע    ⤶
והשניה משוכה כלאחת סמוכה לרה" עת מהרבים ונמ  כך שהזוית הבולטת  ,םפני  יפר 

  (משנ"ב). להכנס לאותו שקע 

אפילו לכתחילה מותר לטלטל בתוכו והוי    כאשר יש למבוי שלוש מחיצות ולחי או קורה,  . א
אין לחי או קורה הוי  לו אם  ם, אפי"י גמורה. וכל זה לדעת הרמב"ם, אך לשאר הפוסקירה

 
   הערות  

  

   .)ט ףיע ס ב רכזנכ( שילשו  המא גי בחר םיד ומעה ןיבשכ אקווד :ת בש   ת לו ע ל 30
  ."רהר וני ד המא 'גירחב  וניאשכ ףא :)חע ק"ס (  ם י י ח ה   ף כ   ם איב ה(  םינ ו ר ח אה   ר א ש ל 

לעניין הזורק    מדאורייתא  המבוי כרה"יכן דין  יצה, ולמח הוא    לחי  בין לחי לקורה.  ב"םהרמ אך יש חילוק לדעת    31
לטלטל  ר  מות  ועם זאתהיכר, והזורק מרה"ר לתוך מבוי עם קורה אינו חייב,   ום  יא רק משרה"ר. אך קורה הלתוכו מ
 (בית יוסף). בוי בתוך המ
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חי או קורה  ל  שהבו אסור מדרבנן עד שייע  לטורק לתוכו, אך לטל רה"י מהתורה לעניין הז
 (משנ"ב). 

  

  ות לכרמליתדוגמאות נוספ ❖ 

  . (ודינה ככרמלית)אומר שהמעביר ד' אמות ברה"ר מקורה פטור    (שבת צח:)רב יהודה בשם שמואל  
  

רה, או חריץ שאינו עמוק עשרה, דינו  גבוה עשואינו  ארבעה  תל שיש בו ארבעה על  רמב"ם:  

  ככרמלית. 

  . "םמבפוסקים דברי הגמרא והר ע"וטור וש ☜

  

  עשרה סעיף טו | בית שאינו גבוה 

אומר   ז.)  רב  עש (שבת  בגובה  אינו  שתוכו  משלימו  שבית  גגו  אך  טפחים,  דינו  רה  לעשרה, 

  ככרמלית ודין הגג כרשות היחיד.

יחיד, ים את חללו לעשרה, דין כל הבית רשות הלהשל  ע הבית ק בקרקאביי מוסיף שאם חק 

לחורי רשות היחיד,  ית שאינו גבוה נחשב  הבר  רחוק מהכתלים, משום ששא  קקאפילו אם הח 

  .שדינם כרשות היחיד 
  

  שו"ע. טור וכך פוסקים   ☜

הדבר:  .א  מחיצות    טעם  ידי  על  משתמרת  תהיה  שהרשות  היא  הקפידא  עיקר  שבת  לעניין 

מגבוהות   לרבחוץ,  עשרה  דווקא  סמוכות  תהיינה  צורך שהמחיצות  (כמו  ואין  עצמה  שות 
. משמע מכך, שאם (רא"ש)ק)  כות שלושה לשפת החקמוס  שצריך שהמחיצות תהיינה  הכסוב

  . (מג"א)ג'  מ  רתיוחוקה  רשפת החקק    םאינו רה"י אהמחיצות אינן גבוהות עשרה מבחוץ,  

 (והאליה רבה מסתפק בזה). 
זההגם ש  .ב  גזר  לית,כרמ  בית  ו שלא יש להסתפק אם מדין תורה דינו כרה"י אלא שחכמים 

השו"ע 'תוכו כרמלית', כוונתו לומר שלא יטלטל  ב  כתיותר מד' אמות. ומה ש  לטלטל בתוכו
  ).(ביה"למגגו לתוכו או לרה"י הסמוך לו 

  

  לרה"רסעיף טז | גג הבולט 

(כלומר, מותר טן, הגדול מותר והקטן אסור  ג קוך לגל הסמ אומרת שגג גדו(צב.)  בין  הגמרא בעירו 

ים מהבית  מחיצות ורשות הקטן אינה בגדול. אך אסור להעלות כל  כרהידול לגג, כיוון שיש  גהית  העלות כלים מהבל

  ).(על פי רש"י)הגג הגדול שולטת בו  הקטן לגג, כיוון שרשות

, כמו חצר  )32גוד אסיק   םושמ(לטל בו  שרק גג שניכר מחיצותיו מותר לט   )בר דליבא  א(  הגמרא מבארת 

בית, לא אומרים גוד אסיק,  ה  ותהבית, שלא ניכרות מחיצ  חיצותהבולט מעל מ  (רש"י: אך גגשיש לה מחיצות.  

  . וגם הגדול אסור בטלטול)
  

ל א. אך אם פתוח  33יחיד אלא כרמלית שות הרבים אינו רשות ה לכן, גג שראשו בולט לררא"ש:  

  .(מדין חורי רשות היחיד)ינו כרה"י היכר למחיצות, דם אין הבית, אפילו אמגג חלון ה

 
   הערות  

  

 ין מחיצות. מע  ית עולות למעלה ויוצרותמחיצות של הבת הכלומר, שרואים א  32
ל ארבעה על  מצינו מקום הגדוכיוון שלא    לו דין של מקום פטור  טים שם, איןשול   לא  רביםות שהוסיף שלמרוה  33

  ארבעה ודינו כמקום פטור. 
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(ודלא כירושלמי ארבעה על ארבעה, דינם ככרמלית    הם ב  יר החומה וישקמיזים הבולטים  כן זכמו  
  שכתב שדינם כמקום פטור). 

  ח לרשות היחיד דינו כרשות היחיד.ש ממנו פתזיז שי כמו כן,טור:  ⤶

. ואם חלון פתוח לו  דינו ככרמליתה  בה ורחב הרבגג הבולט, אפילו גבוה הרשו"ע:    ☜

  ז א ש  ,פתוח להם מהבית  וןחלככרמלית אא"כ    םזיזים הבולטים דינית הוי רה"י. וכן  במה
  .34י"הרכ םניד

ית, שאין כרמלית אם הגג גבוה מעל עשרה, אינו ככרמלאליה רבה וגר"א:    ⤶

  ר עש(  35תילמרכ  וניאש  קספו  ,וב   רזח  ע"ושה  ףאש  וכחמו  .ת למעלה מעשרהספתו

  .)ןויצה

 :טעמ ט לובה גג  .א 

(כיוון   36וטל בלטלר  ותמ  ,מכךות  חפ  ךא  .תמליכר  ינוד  חיםטפד'    ולטב  גגכשהק  רמג"א:    ◄

 . וכל הגג נאסר) ,נפרץ הגג למקום האסור לוש אצוי ו תי למרככ םוקמה ןידארבעה  שברחב

  ית.אפילו אם בליטת הגג קטנה ביותר, דינו ככרמל: ל)(בביה" וסקים ת הפסתימ ◄

טה  הבלי  רה, ודאי ניתן להקל כאשרגבוה מעש  גגל  כוהגר"א הקלו ב  כיוון שהאליה רבה  ☜

  (ביה"ל). הענה מרוחב ארבקט

 (ביה"ל).'חלון' היינו שיש לו ד' על ד'   .ב 

  
  

  כרמליתסעיף יז | חורי 

  דינם ככרמלית או לא. לאביי ביישוב ברייתא האם חורי כרמלית  ובין פז.)  יר(עו האמוראים   לק נח 

ו בר אבין ורבי חנינא אין ח  שיש חורים  )  ברייתא  (בביאורלה אפשרות  רבינא מע ורים לכרמלית. 

  לכרמלית. 
  

ות  להלכה חורי כרמלית אינם ככרמלית, כיוון שרבינא לא חלק אלא רק העלה אפשר  רא"ש:

  (מגיד משנה). ורחבן)  (הנידונים לפי גובהןודינם כחורי רשות הרבים   א.יתליישב את הברי

  טור ושו"ע. כך פוסקים   ☜

ם יש בהם ד' על ד' אש רים בקירות הבית,  כגון בית העומד בבקעה ויש חו  ⤶
ו ככרמלית.  דינם  ג'  אך  בגובה  מעשרה.  גבוהים  אפילו  פטור,  מקום  הוי  אם 

ת אפילו אם אינם רחבים ד' על  לירמה מהקרקע, דינם כבנמוכים פחות משלוש
  (משנ"ב). ד' 

 
   הערות  

  

  ן יא  ,הרשע מ   טהמל  הליחתמ   םא  קרש  רמול  שי  , הרשעמ  הלעמ ל  תס פות  הניא  ת ילמרכש  א בה  ףיעסב   קספש  המו  34
  . ) ב " נ ש מ (  הרשע  לעמ תיל מרכ ןכתית  ,הרשעמ  הובג םוקמה  עקרק םא  ךא . תילמרככ ריואהין ד

יא מביאור הבשער  הציון  פטור (ולא רה"י).    מקום הגדרתו  ש  )השו"ע  ולק עלכח  הגר"א(שהביא    תוספותאה מדברי  ונר  35
כאן, ועל כרחך    זו ולא כמו שכתב  דעהנא' שסבירא ליה כבסימן שהשו"ע  ברי  וכיח מדיף ג) שהימן שנג (סעבס  הגר"א 

  ו השו"ע. ר בשחז
 . רוטפ םוקמכ גגה ןידש ת בש   ת ל ו עה םשב כתבו .ת בש   ת פס ו תה   םשב )ב צ ק"ס(  ם יי ח ה   ף כב בתכ ןכו 36
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פילו שמצא מין את מינו וניעור. וא  ון ן מקום פטור בכרמלית כיויח הרמ"א פוסק שאי יף  בסע  . א
מכל צד ומבטלו, אך כאן  זה, כיוון ששם הכרמלית מקיפה את מקום הפטור    ן הכי מודה לדי

 "ל). יה(בהחור עומד בפני עצמו והוי מקום פטור 
  

 כרמלית  רויא סעיף יח |

תופסת למעלה מעשרה  נה  ואי  ,פחיםלפחות ד' על ד' ט   אומרת שכרמלית היא  .)(שבת זהגמרא  

  טפחים. 

זיז    ןתינכיצד  ק.)    םש(נחלקו האמוראים   ובחזרה. לדעת רב הונא מוציא  לים  להוציא מספינה 

ם שמודדים את גובה הכרמלית שו(מינה הוא מקום פטור  מהסיפון וממלא, כיוון שהאויר הסמוך לספ

הים)   צרידעולמקרקעית  ורבה  חסדא  רב  ד ת  על  ד'  מסגרת  להוציא  ומ'ך    וון כי  ,אותללמ   םש, 

  ם את גובה הכרמלית מקו המים).ודדימש(משום כרמלית כ ן וד ינ  הניפס ל וך מס האויר הש
  

  הלכה כרב חסדא ורבה.רי"ף, רא"ש ורמב"ם: 

למעלה מעשרה, ת פסואינה תופחות ד' על ד' טפחים כרמלית צריכה להיות לשו"ע:  ☜
  ועד גובה עשרה דינו ככרמלית.המים,  ם מקו . ובים מודדי37מקום פטור ו כדינו

  

  רמליתמקום פטור בכ ❖ 

  כנ"ל, הגמרא אומרת שאין כרמלית למעלה מעשרה טפחים.
  

לית.  רמכ  ו אויר כרמלית, שמעל עשרה אינוהגמרא דנה רק במקום שאינו מסוים, כמרש"י:    ◄

(אם נמוך  , או כמקום פטור  ' ורחב ד' על ד')בוה י(אם גכרה"י    כמו ראש עמוד, דינו  אך מקום מסוים,

ואי ד')מי'  על  ד'  רחב  דינו כמקום פטור  .נו  כן מצינו חומרא  לא  שאם    .ואף כשהעמוד בכרמלית, 
  .38"ר בכרמלית מרה

גבוה  איש  עמוד בכרמלית:  ית, רמב"ם וטור)(וכן סוברים הגהות מימונר"ן    ◄ ואינו  נו רחב עשרה 

ם דינו  (בשונה מרה"י, ש  ם פטור, כיוון שמצא מין את מינו וניעוררבעה דינו ככרמלית ולא כמקוא
  . )ורכמקום פט 

  (עיין לקמן).רמ"א כך פוסק  ☜

  

  בור העומד בכרמלית  ❖

 . אלא אם כן39ה, דינו ככרמלית בור העומד בכרמלית, אפילו עמוק מאה אמרמב"ם וטור:    ◄
  . )וסף)(בית יאין מקום פטור בכרמלית רמב"ם ש (וס"ל ל .ב ד' על ד'רח

  רמ"א.כך פוסק  ☜

 
   הערות  

  

  , ה זבן  דאן השו"ע לא  כו  .בכרמלית   ם פטורמקו בדין  ו הראשונים  קלחנר שיתבא  )איף הבעסבו (יף  עסהך  בהמש  37
ויר  אכיוון ש   ו חייבינא  ,) רמליתשדינו ככ  ,רבעהא ב  ח רו(בוה עשרה  גאינו  שמעל עמוד  ש מאויר    לטקם  אש  ו כוונת  אלא

  על פי (  או לאקום פטור  מכ   וגדרתהם  ארמלית,  כם שבסוי קום הממב  המחלוקת היא ולקמן    .כרמלית ו כלית אינמכר
 ). המשנ"ב 

כך. (ולכן הקל לסמוך    סוברים  רבינו ירוחם והמאיריהביא שגם    לובביה"   ,כרש"יסובר   הרשב"אולקמן מובא שאף    38
  ק). דחעל רש"י בשעת 

  רמלית חל כם ש ן שוו יכור, בנו כרשות עצמה. אך ב אויר איהשה, גובבזה  לכ ה.ר שלה מעעמלית למרכ ין אואמנם  39
 . ) שער הציון   על פי ( יתלמכרפחים, דינו כטשרה עף למטה מא ,שות' רלביטול ' ן ליו מדיע
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  כמקום פטור.  נודירשב"א:  ◄

דקדע  לפי  . א הא  הרמ"א,  פחויית  כרמלית  שאין  רק  "ל  זה  ד'  על  מד'  אך   .ברה"ר  דבעומתה 
  ת ושרל  מינו ובטלבכרמלית גם פחות מד' טפחים דינו ככרמלית, כי מצא מין את  ומד  עשכ
 (משנ"ב).  וב דמועש
 

  ום פטור מק| ט סעיף י

  .)פטורום  כמקומבאר רש"י, שאם לא כן, דינה  (ריכה להיות ד' על ד'.  כנזכר, הגמרא אומרת שכרמלית צ

  שכל מקום הנמוך מג' טפחים בטל לרשות שהוא עומד בה.  (שבת ז.) אבגמר ר אעוד מבו
  

מג' ה  עלבוהות למ. וכן מחיצות הג40ג', דינו כמקום פטורחריץ שאין בו ד' על ד' ועמוק  רמב"ם: 
ע  רבנו כמקום פטור. ומקום עגול שיש בו לקום ארוך הרבה, דיל ד', אפילו אם המואין בניהן ד' ע

  ם לא, אפילו שיש בחשבון השטח ד' על ד', אינו רה"י."י, ואהר' דינו כד' על ד

 י"הרב  ד מועה  רבד  לכש(  ה"י ולא כמקום פטוראם העמוד עומד ברשות היחיד דינו כרמגיד משנה:    ⤶

  . ))ף סו י תיב( רצק ןיבו  ךורא  ןי ב ,ךו מנ ןיב  ,הובג ןיב ,י"הרכ וניד

ולמעלה עד הרקיע. לושה  שמוגבוה    על ד'ו ד'  שאין ב ם  קומקום פטור הוא משו"ע:    ☜
  , וכן מחיצות שאין בניהן ד' על ד'.41ושה וכן חריץ שאין בו ד' על ד' ועמוק יותר משל

 .כי מצא מין את מינו וניעור  ,מקום פטור  אין  מליתר כוכל זה ברשות הרבים, אך ב"א:  מר
  "י. כרההעמוד ע דין ו"לכלקים שאפילו בכרמלית יש מקום פטור. אך ברה"י  ויש חו

(משום שהרמ"א סתם כך    42ונים מצדדים כדעה שאין מקום פטור בכרמליתרחאוה  ⤶

  תילמרכב  רוטפ  םוקמ  שיש   שכתבו  אך כיוון שיש ראשונים   (משנ"ב).   סעיף יח)ב
  (ביה"ל).להקל בשעת דחק  , יש)ירש" כדעת(

גובה עשרה (שאין כרמלית למעלה מעשרה),    בעמוד שעומד בכרמלית, דינו ככרמלית רק עד  . א
(משנ"ב).אם עמוק מאה אמה מלית, דינו כך אפילו רכל ד' שדינו כד' ע ין בו שאץ חריאך 

  

   

 
   הערות  

  

ין  ד  "אהרשב עת  ה"ר. ולדברכאן הם    הרמב"ם אין מקום פטור בכרמלית, ולכן דברי    הרמב"םדעת  ל  : גיד משנה מ   40
 בכרמלית. זה נכון גם 

 ]. ציון) (שער ה  ורוא בכלל מקום פטה המתקן: שלושה ויתר [כלומר, שגם שלוש נ"בובמש  41
    .)ומש  ןמיסב  ע"ושה תע דמ  עמשמ ןכש בת כו( ) ב כ ק   ק " ס (   םיי ח ה   ף כ ב בתכ ןכו 42
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  התורה ירובין מ| דין ע  סימן שמו

 שותסעיף א | העברה מרשות לר

צו.)  הגמרא   ו.,  שהמעביר(שבת  הזו אומרת  והמ,  הרבים  שיט ורק  לרשות  היחיד  חייב  מרשות   ,

  לרה"י או רה"ר פטור. ת מכרמליך  התורה. אמ

לעמוד  סור  א אך    . ציא מרה"י או רה"ר למקום פטורוה ה לא שמותר לכתחילעוד אומרת הגמר

לזל באיסור שבת זממשום ש[  .מקום פטור אל רה"ר (או להיפך) להעביר מרה"י דרך  וום פטור  ק מב

    .] (רש"י)לגרום הוצאה מרה"י לרה"ר 

  

  . *1טור ושו"ע כך פוסקים   ☜

 ר יבעמאם    הוא הדין  כןש  ן ווי כ  . זה בכל אופןב אין חיוב    ,רוטפם  קומיוון שעומד בכ  ⤶
  (משנ"ב).אמצע במקום פטור "ר לרה"י ומניחו ב רהמ חפץ

  

  ההולך במקום פטור עם חפץ ❖ 

חייב. ובן    )(רש"י)(כרמלית  ת היחיד לרשות הרבים דרך סטיו  שומרהמוציא  שאומרת  (ה:)  הגמרא  
  . )(רש"י)כעומד דמי  (כיוון שמהלךעזאי פוטר 

  

  ופטור. הלכה כבן עזאי : )(לפירוש הרא"ש והר"ןרי"ף  ◄

  הלכה כת"ק וחייב.): (לפירוש הב"י) א"ש, רבינו יונה, ר"ן (ורי"ף ר ם,רמב" ◄

  לו דרך מקום פטור, חייב.ר אפירה"י לרה"מאם כן המוציא  בית יוסף:  ⤶

  שו"ע.כך פוסק  ☜

  (משנ"ב). זה איסור דרבנן בואם עמד באמצע פטור, אך עדיין יש  ⤶

ר  הזיף אם  , אפטורם  קומלים  בררשות ה דרך  מרשות היחיד    מטעם האמור אסור להעביר  . א
 ). 2(משנ"ב  באמצע ריעצו אלש
  

  ות דרבנן מקום פטור בין רשוי ❖ 

ת  חלפת חפצים מרשוה ודרבנן לעניין  מוראים נחלקו האם יש הבדל בין רשויות דאורייתא  אה

  , איסור להחליף דרך מקום פטור  נן איןמחדש שברשויות דרבלרשות דרך מקום פטור. רב דימי  

  יבל חילוק זה. ק לאורבינא  
  

ל גבוה עשרה  כות[כגון: ות דרבנן. חליף ברשויהלכה כרב דימי ואין איסור להרי"ף, רמב"ם:  ◄

  ).(משנ"ב)  הריזגגזירה ל (דהוי ].3ו ז א עירבו זו עם ואינו רחב ארבעה העומד בין חצרות של

ין אש(  רשויות דרבנן אסור להחליף, וכדעת רבינאב  אףטור:  רשב"א ו  "ד, רא"ש,רז"ה, ראב  ◄

  .)"ב)שנ(מהתורה לרשויות מדרבנן בעניין זה מ תו ירשולק בין חל

 
   הערות  

  

ר יגרום הדבשכן    .ת שב  איסורזלים בל כיוון שמזשאסור  ס"ק ב)  (בשו"ע הרב  ושים זאת על ידי שניים, כתב  עואם    *1
    . )תפק בזהסה"ק ה) סקה,  (זו"א  ובח ( . בלא הנחה במקום פטור ררה"י לרה"מלאחרים להוציא 

  . והמאמ"רהט"ז ו לזה , והסכימבטורבגירסתו  סףבית יובר דין זה מוזכ 2
ת מקום מקורה,  בכותל העומד תח  רות, אךין שתי חצשכתב שכל זה רק בכותל ב  ונתןהנו י רבי   ידבר  הב"ייא  והב  3

 להעביר דרכם מרשות זו לרשות זו.  אסורורים שיש בכותל וכן הח
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  .4ים ירמתיש אוסרים ויש   שו"ע: ☜ 

כנזכר  ור)  את מינו וניע  (כי מצא מיןלפי הדעה שאין מקום פטור סמוך לכרמלית    ⤶
  . הגבוה מעל עשרה   רקום פטוכאן מדובר על מר ששמה, צריך לומבסוף סימן  

  (ביה"ל). כי כרמלית אינה תופסת מעל עשרה  ,לכו"ע יש מקום פטור ששם

"ד שהוא  רק לראבו(  חנ  וליאפ  ורס, אתרהאוסה  עדילו  .ללכ  חא נלו ליר אפתומ  יעה המתירהדל  . א

 .)5ןויצה ר עש( )חנא לשכ רוס א ,רים יתמהמ
  

  עיף ב | מעביר ד' אמותס

ברה"ר חייב מהתורה, וחכמים גזרו אף בכרמלית    תמוד' א  ירבעאומרת שהמ ו.)    בת(שהגמרא  

  רה"ר. גזירה משום  
  

  ו"ע. טור ושכך פוסקים   ☜

ים ובקעה הם שני מיני כרמלית, ולא גזרו איסור טלטול מזו :  פי המרדכי)ל  (ע  "ע ף בשווהוסי  ⤶

  .תלזו בתוך ד' אמו

  

  ת ילמרכל  קרפףמ סעיף ג | טלטול

דינו  מהתורה  ה, ירשקרפף יותר מבית סאתיים שלא הוקף לד  אומר   (שבת ז., עירובין סז:) ן נח וי  ביר

  זרו שלא לטלטל בו משום שדומה לרה"ר. לכן הזורק לתוכו חייב מהתורה. חכמים ג  ורק"י,  כרה

  יהר  ם,ייסאת  מלית לסלע הגדול מבית וא כר ים שה הה ברייתא המתירה לטלטל ממביא  אהגמר

לש מכרמלית  לטלטל  על    ים יתאסת  יבמ  לו גד ה  ם וק מהתירו  אשי    ).ןנחוי  ירב(וקשה  רב  ומיישב 

הוא כרמלית ואסור לטלטל בו    מתוכו לים כדי שיבינו אנשים שהקרפף   לטלטל  כמים התירושח

ב לטלטל  אוסרים  היינו  רנ(ואם  הוא  שהקרפף  חושבים  היו  אנשים  ועדיף  יהם  לגמרי).  ה"י 

הגעמיד  לה ש את  שלא    וךבתיטלטלו    אלזירה  הגזירה  את  מאשר  יותר,  שכיח  שזה  הקרפף, 

  . כך  זה שכיח כלו מהקרפף לכרמלית, שאין יטלטל
  

מטעם זה, אם יש  ר"ת, רא"ש, מרדכי, הגהות מימוניות, מגיד משנה בשם הרשב"א וטור:  

וח את לפת  כדי   עהבקתח מהלקחת את המפ  יש בקעה, מותר  הולפני  םייתסא  תיבמ  ה לודגהגינה  
  .6פתח הגינה

 ממנו לכרמליתתוך קרפף יותר מבית סאתיים, אך מותר לטלטל  ור לטלטל בסאשו"ע:    ☜

  ולהיפך. 

 
   הערות  

  

רונים הסוברים  חא   , וישתרא בים שפסק כי"א  רהסבוונים  חר א  שימא, ו קא  "יכובר  "ע סושם שריבו סש  ם חרוניא   יש  4
 החמיר. ש לשנראה שהשו"ע ח , וב עשימן ובס .כללי השו"ע) ,לאכייד מ ב(עיין   פקתסע השהשו"

  ת קולחמה  תא   ו ראיבש  ם ינורחא  שיש  . )זט  ק"ס(   ם יי ח ה   ףכ ב  א יבהש  ומ כו  ם ינורחא  תק ולחמב  םי נותנ  ו ירבדש  ת מא בו  5
 . ש "ע .ע "וכל רתומ  חנשכ ךא , חנ אלשכ תקולחמהש  וראי בש שיו  ,רוטפ ה םוקמב חנשכ
,  םלטלטל בניהרו  ניס ממנו לכרמלית התייח להכשלא שכ  בסלעהיה מקום לומר שרק  ש  א שעם זאתוהחידוש הו  6

  ).תוספות לא, קמ"ל שמותר בכל מקרה (עיין מות בשאר מקו  אך
  ק מים לקרפף, מקרפף לכרמלית הוא ר  להעבירההיתר  כל    הרמב"ם כתב שלפי  ש  גיד משנההמ דברי  בבית יוסף הביא  

  .בבית יוסףאך דחה דבריו 
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 ף או (  ולכן מותר לקחת מפתח מבקעה כדי לפתוח דלת שלפני הגינה ולהחזירו"א:  מר

יש הפסק איסק)(משנ"ב)  ה מעצ  ינהגל  ח תפמה  את  ניסהכל רה"י. אך אם  להעביר  , ופה   אסור 
. ) משנ"ב)(ומותר    ,מלית(אך נמוכה מי' דינה ככר  רה עשרחבה ארבעה וגבוהה    יאשה כוכגון    הם,בני

רחבים   )(משנ"ב)  7אחית   שלישית ע"י גוד(המשמשת מחיצה  רה  ותק  שתי מחיצות או אם יש לה  
  ארבעה, אפילו אינם גבוהים עשרה.  

איסקופה  8ו מיה לאותה  מרה"י  לטלטל  אין  ב[,  יהיה  לא  שמא  חשש  ת ר קתמשום 
ד' גב  ואז אם  .האיסקופה  דינה כרשות שלפניהה  והאינה  ג,  9ג'  דינה ג  הבוה ואף אם   '

רה  אם התקואף    .10מצא מין את מינו וניעורו  תלימרכו  נשלת  ויו שר  לכמשום ש  ,ככרמלית
   .]דינה כרשות שלפניה ,ואין לה מחיצות מצידיה ,רחבה הרבה

מקרפף  שכ  . א לטלטל  שמותר  כם  שמוך  לכרמלית,  המוקף  ממקום  לטלטל  מחתר  יצות  לוש 
 "ל).(ביה 11לכרמלית שמהתורה דינו כרה"י וחכמים אסרו לטלטל בו) (

קופה שמא יזדמן שאינה רחבה ד', כך גם אסור לטלטל מרה"ר  אסטל מרה"י ל מו שאסור לטלכ  .ב
 ). רדכיממשנ"ב בשם ה( 'דמלאסקופה הצרה מד' טפחים, שמא יזדמן שהאסקופה רחבה 

 ).12(מג"אלבית  מאסקופה ללטטל אסור, בכל מקרה פתוח ח הביתפתאם   .ג

ת הכנסת,  המפתח לבי  פתח בית הכנסת, והגוי מביא את  לפני  במקום שאין עירוב ואין חדר  .ד
שמא יש בגגון ד' טפחים   .שלא ליטול ממנו לפני שהגוי נכנס לגגון שלפני הפתח  ריך להזהרצ

י להזהר  ר שהגוי נכנס תחת הגגון, צריך היהודחאל  גםרמלית לרה"י. אך  כמ  ונמצא מכניס
א מש  .ויחזיר את המפתח לגויהדלת  הכניס את המפתח לתוך הפתח, אלא יפתח את  ל  שלא
המפתח,    .יה"רל  יתלמכרמ  ל טטלמצא  מנו  ,'ד  ון גגב  אין כשמוציא את  יותר  זהר  י(וכן  יוציאו  שלא 

שיוכל הגוי להכניס לתוכו    הפתחפני  ות חדר קטן לשע ל. וראוי לקהל  )(ט"ז)ממקום מפתן הדלת  
 (משנ"ב). צמם את העמידה במקום זה מצל שה שום שקאת המפתח, מ

. )רמ"אהב  כמו שכת(רה"י  ל  המנניס מאסור להכ ,  כרשות שלפניהינה  ד  הרחבהה  ריוון שהתקכ  . ה

ן  ידש  .ואם רה"ר אסור  ,אם הרשות בחוץ היא כרמלית מותר  : ץולחג  מנהמ  האהוצולעניין  
 (משנ"ב).א מקורה י ר והח אמ ככרמלית תקרהה
 

 
   הערות  

  

מן  (בסיפסק    א" רמ הרי  הרד וסותם,  יו  ות זו מול זו פי תקרההעומד   מחיצות  שתיב  יש התקשו כיצד  ם  האחרוני  7
מחיצה  ן כבר  שאם כ  ,יצה מחכמועיל    פתחהומר ששסא) שרק בשתי מחיצות הדבוקות אומרים פי תקרה? ואין ל 

שכיוון    בושיי שש  יו  . ) א ג" מ (   הלחיתכל  קר  ורימהח  םשש  יש שיישבו  .מדוע כתב הרמ"א שתי מחיצות)ו(  ספיקת אחת מהצד  
ד  מחיצה אחת מהצ  הבו שבאמת מספיקש שיישוי  . ה)רב (אליה  עיל  מו  סתום מצד הגינה,  מפולש לרה"ר, אלא  אינוש

יהיה  קום  יצות המיש שתי מחולפי זה כש  .שבת)(גר"א ותוספות    תוצחי מ  תיש  ישש  נקט  רחא דמילתאע"י פי תקרה ואו
  . יה"ל) (ב  תחשני צידי הפמ רה"י מהתורה ע"י פי תקרה

ה"י ל מרשאין לטלטדכי,  שמקורו במרמו  ני רשויות כרמלית, אלא דין בפני עצין שדין זה אינו מוסב על פתח שב  8
 . (משנ"ב)ינה רה"י עה ואשמא לא יהיה בה ארבלפניה שאסקופה ל
כר  9 רכלומר,  (אם  שבחוץ  כרמלית)    ה"ר,שות  אסור  אם  מלולכן  לשם.  הבהוציא  מק  גר"אה וית  שבכל  רה כתב 

  . (ביה"ל) יעור את מינו ונ יןחיצות, אלא רק כרמלית כיוון שמצא מלה מקופה עצמה לא תהיה רה"ר כיוון שיש האיס
ר.  פטו  ודינה כמקום  ,ד'   ה אינן רחבותרי מסתמא גם המחיצות שלהיא גבוהה מג' ואינה רחבה ד' הר, אם  כלומ  10

(ביאור  ו  מינ  ן שמצא מין את, אין דין מקום פטור בהם כיוו)) בית מאיר (   (לחומרא  רמליתכ  מינו הןבישהרשויות  אך כיוון  
  . )המשנ"ב 

 מפני, הסתפק בזה).  ד"ה ימן שסהסבו(ור. סאד לציד  ,ית לכרמל ה"ד דסימן שעמנם בא 11
מקום    ין אותו דח,  פתח פתוהבמידה ו  .ת וחב הקירוי ד' אמורב  ןורה ואי קמ  יו החיצוניד צבוי שמש  בתוכא  מג" ה   12

  .ור גסין פתח פתוח או  בלוק  רי אין חיה,  ר"הרסמוכה לה  הקופסאאם מדובר על  ובריו, מאחר  דב  ןד  ל" ה בבי ו  כלפנים.
  . . והיה למג"א להזכיר זאת כה"גסור באש )'(שסה בתכ בזה השו"ע לית. והרימקופה שלפני כראסב מג"אהבר דיע"כ ו
 "ע. יר בצשאהו
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  תביה י שלפנגין ג ❖ 

דינם כרשות שלפניהם  :רמ"א ו  ☜  הגהות מרדכי הבולטים לפני הבתים   הרקת  דיןכ  םנידו(  גגין 

  .)13ת יבה ינפלש הבחרה

, כמבואר כאן 'םתסווד  ורי  פי תקרה'אומרים    אין ו,  ומהבית אלי  אסור לטלטל  שלפני הבית  גג  . א
יעש(ט"ז ואחרונים).    ברמ"א צורות  י הצדשני עמודים משנ  גגה לאך אם  כך שתהיינה  דים, 

לעשות    , יכוליםגרים יחד  ה(ואם הרב  .14גג ה  תחתהפתח משלושה צדדים, מותר לטלטל מהבית ל
יעשו  ו  בית.פחים בין בית ל טותר מג'  ין  יי שא נאובת  .ת צריכים לעשווהשאר אינם    , יםוניחיצ ני הגגים הבשך  כ

 (חיי אדם). להוציא מתחת הגגים לרה"ר רה אין ובכל מק(אחרונים). צרות) ח  ביעירו

לפנ  .ב העומדים  שלנו  הבתגגין  להם מחיצות מהצדדים  י  יש  אפילו אם  רה"יניאים,  (אלא   ם 

ונמצא  (כמבואר בסימן שסא, ב)  ם  תורה יורד וסקולא אומרים אז פי תגג משופע  ון שה, כיו)ליתמרכ
 (ביה"ל).שיש רק שלוש מחיצות 

 תיב הי נפלש )בהחר רהקתו( גג  ןי ד סיכום :  

מחש   ול  יןא    צות  יתי 

  ד בצ

  ד צב  תחיצומ שתי ול ש י

  ו ני א  מ"כב  א" רגל ו(  .וי נפשל  תו שרכ  ,ן י דהר  קי עמ  ה ב  דמועש   תו שרכ  פחות מד' רחב 
האו  .)ר"הר   א מש  ,הצוהח  ללט טלוסקים  פסרו 
  י "הרכו  ני דו  'ד  וב  ה הי י 

  ר "רה  ין אש (  תי למרכ  ' ד  ב חר
  )רהוקמ

  ל לט טל  ורסא  ךא  ,הרומג  י"הר  נוי ד  ןי דה  רקעי מ
  'ד  ו ב  הי הי   אל  אמש   ,םש

  ר "הר  ן י אש (  תי למרכ  ' ד מ רתוי ה ברה  חב ר
  הרוקמ

  רוסא  ,עפושמ  ג ג השכ  ךא  .הרומג  י "הרכ  וני ד
  ו ב  לטלט ל  ן נברדמ

  

  )15ה"ל (בייכולה להיות גדולה  "ירהה עד כמ ❖ 

  . הורמהתדינו כרה"י כוריים,  ו ואפילהגדול אפילו כור    ףקרפאומרת ש ):זס( הגמרא

כב:)  הגמרא העו   (עירובין  כל  את  להחשיב  ייתכן  שלא  כראומרת  היקף לם  ידי  על  היחיד  שות 

  .16האוקיינוס 
  

ק ור.  םאד  י ויות בידש, כיוון שע "יהוי רה  זהר מיותאף    אלא  ,וקאו דיים לאו  ורוכ  רוכ  תוספות:  ◄
   .חיצות), רק אם יש רה"ר באמצע המבטלת את המואף זאת( ות בידי אדם אינו רה"י  נם עשוייאבמחיצות ש

באמצען   כל שאין המחיצות נראות לעומדו  וקא,ו כוריים דכור וריטב"א  בביאור הרמב"ן:    ◄
   .צות)(ואין רבים מבטלים את המחיר מהתורה,  הוי רה"מחיצות  ת הה אאור  אם  רקאינו רה"י מהתורה. ו

 
   הערות  

  

  א י צוהל  ך א  .רוס א  המינפ  םהמ  סינכהל  ,ךכ  םאו  .'םהינפל ש  תושרכ  םנ יד.  ..ונן של יגגב  ןכו'  א"מרה  בת כש  ומכו  13
  . הבחר תקרה  ןידב רכזנכו ,ר"הר וא  תילמרכ וז  ץוח ב םא  יול ת הצוחה
(  יר בזהשהט"ז החממביא    "לה בי ה   14 י)  ןימסובא ב מ משום שהרמב"ם  ליותר מצאסר לעשות    שסב,    ' יורת פתח 

  צדדים מצד אחד, ומשני    ביתהל הפרוץ,  רובה עומד מ ע יש כאן  ו  רמאח רמב"ם יתירה  ן גםלק הביה"ל שכאחואמות.  
חשיבות את  מ  ורות הפתחצאין שחלק  ג) כ  "קס ,ע ח ו"א(ובחזו"א  מחיצה גמורה.כם דינשח הקטנות מי' יש צורות הפת

  . רובו פרוץדין המקום כ ןועדייר ממש, גוסכמקום ה
  טב"א. וקת תוספות והרישונה למחל  טעור מלביא ו"ח קז, א)(א  בחזו"אועיין  15
ו הגמ  16 לרה"י.  נחשבים  כוריים  אפילו  כור  אומרת שאפילו  לפי שיטתם:    לקמןהראשונים  רא שם  זאת  מבארים 

דווקא כור כוריים, אבל גדול מכך    ולריטב"א,  דוא הדין למקום גדול מאו קא, אלא הדווו  א בלא הגמר  ונתכו  לתוספות
  אינו רה"י. 
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הרמב"ן:  "הבי  ◄ בביאור  עדל  רק  לרה"י  נחשבות  אדם  בידי  עשויות  שאינם   ורכ  מחיצות 
  אוד. ובידי אדם נחשבות לרה"י אפילו גדולות מ .רה"ר המפסיקה בין המחיצות) אם אין  אפילו( ים וריוכ

  .17הריטב"א בביאור הרמב"ן כה כדברי  שנטה להל  תומקומ  הבכמ  המשנ"ב   נראה מדברי  ☜

 
   הערות  

  

(אך אין זה מוכרח שם כיוון שהביא שם סברות    להלכה.טב"א  ביא את דברי הריצד', ה  יוןצ השער  בסג,  בסימן ש   17
חיצות נהר (עיין  לעניין מ  ב"א יט הר רת  את סב  "ב במשנ שם). ובסימן שמה, ס"ק מח כתב    הלכהכריע את הנוספות לה

  הציון).  רשם בשע



31   סימן שמז 

  יב מהתורה הוצאה חי | על איזו  זשמסימן 

  סעיף א | המוציא והמכניס 

  ח י נהוצאה והכנסה הוא רק אם עקר מרשות אחת והשחיוב  מובא    )שם, ובגמרא  (שבת ב.במשנה  

נטל ממנו  אם  אך    .רשות אחרת ב   ן ות כ ור לעשאס ו  .ים פטורשניהם    ,ניח את החפץ והחבירו 

  .)(רש"י)(שמא יבואו לידי איסור גמור נן מדרב
  

  .18טור ושו"ע   םכך פוסקי ☜

גופו כהנחת החפץ) דו  ימ  או  ואף עקירת חפץ מכיס  . א  19עליה   םירה שחייב נחשבת לעקי  ,(והנחת 
 משנ"ב). (

, שידו של  הקרקע וחייב  לנחשב כמי שהניח ע  ,ות השניה)חפץ בידו של חבירו (ברשהמניח    .ב
 משנ"ב).( ד' על ד'אדם חשובה כמקום 

לרהמ  .ג חפץ  והניחו  "הוציא  ויש  ר  פטור.  מקום  שזה  משום  פטור,  עשרה,  מעל  חבירו  ביד 
 "ב).שנ(מחולקים 

 

  לפני עיוור  ❖ 

חייב וחברו  וא  יס והניח בידו של חברו, ה ת הרבים והכנשאם עקר מרשו(שם)  עוד מובא בגמרא

  פטור ומותר. 
  

לעשות כן    רשבת, אך אסולכות  מצד הכל איסור    אמנם לחבירו איןספות, רא"ש, ר"ן וטור:  ות

  .  רהחברו לעבור על איסור תומצד 'לפני עיוור', כיוון שהוא גורם ל

  .)רוס או רוטפש( שו"עכך פוסק  ☜

 בד,ונח באופן שחבירו היה יכול ליטלו לויש בזה איסור תורה. אך אם החפץ מ  ⤶
  (משנ"ב). 20אסור רק מדרבנן 

 תואם אפשר לתלרה בשבת. אך  סובו מלאכה אחפץ שיעשה  כן אסור להשאיל לחבירו    ומכ  . א
ני דרכי  מפא  לשיעשה בה מלאכת היתר, מותר. ואם מלאכת ההיתר אינה שכיחה, אסור, אם  

 .א)(מג"שלום 

 .21ל ארש י ראש  ומכ ,תוריבע רובעל ול עייסל רוסא :ידוהי רמומ  .ב

 :לפני עיוור בגוי  .ג

 
   הערות  

  

(ס"ק   ן שמטבסימ  בשער הציון  ), וכןק ב"ס(  טבאר הי בחה (עיין  בכרמלית, יש מי שהתיר לעשות רק עקירה או הנ  18

  ).ט) ג, י(או"ח ק אהחזו" , ויש שאוסרים (עיין שם בשער הציון, וכן אסר יד)
  א" ו זח ( ותחנהכ יוה ו ףוגל ל טב דגבהש ן וויכ בי יח ,ר"הרב  ושבו לו  ,י"הרמ ודיב דגב  א יצומ ה ףאש , םינור חאה וב תכו 19

 . ))ביק ,ב ח"וא( ה ש מ   ת ו ר ג א   ,)ו ,הק(
  (שער הציון). נעו מהתורה . אך אם יכול למונעו, מחויב למוור איסהר על ומנוע מחברו לעבינו יכול לשאנו כוהיי 20
 ל וכי  היהש(   תור יבעב   רמומל  עי יסל  רוסיא  ן יאש  )ןא כ  ן ויצה  רע ש  ואיב ה(  בתכ  ך " ש ה   םנמא  . א" ג מ ב  םירבדה  רוקמ  21
  ,ן יעדויב  רבו ע ש  םדא  ךא  .ה שוע  אוהש  הריבעל  עדומ  ונ יאש  םדאמ  עונמל  ידכ  דעונ  הרותה  בו יחש  ןוויכ  )וד בל  תושעל
  ן ייצו  .םיהו מת  ך"שה  ירבדש  בתכ  א " ש ר ה מ   ן ו י ל ג ב  ך א  .ר ווי ע  ינפל  ל ש  רוסיא  ןיא   ,ול   רוזע נ  אלש  ךכ ב  תל עות  ןיאו
  .א"גמה ירבדל
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אם וזאת  אבר מן החי,    האוכל  כגוןיע לגוי שעושה איסור,  יסל   להלכתחימותר    מג"א:  ◄

 גיע לאיסור לבד. הליכול י היה הגו
  אם הגוי היה יכול להגיע לבד. גם ,אסור מדרבנןגר"א, פת"ש וברכ"י:  ◄

ארץ    .ד לחבדרך  'תצלח  לומר  במלאכה  העוסק  עושה  אכ מלירו  אם  אך  לעכו"ם.  אפילו  תך'. 
     ).ב"נש(מר כך איסור, אסור לומ מלאכת

  

  גוי א הוכשהעומד בחוץ  ❖ 

ילו אם העומד בחוץ גוי, אסור לתת לו, משום שנראה פא:  שכה)   ימן(בסרא"ש, ר"ן וטור  ות,  תוספ

  כנותן לו על מנת שיוציא. 

  שו"ע.כך פוסק  ☜

 .(משנ"ב)כדי שיכניס    נתן לגויבנן, שהרואים יאמרו שדרמ  גוי עומד בפנים יש איסורהשכ  אף  . א
 

  (משנ"ב) הגמרא פים מסונדינים ❖ 

ספק אם   ,רץ הוא בעצמו ותפס  םפטורים. וא  ותפס, שניהםירו  ץ חבה"ר ורחפץ בררק  הזו  . א
 (משנ"ב). (כיוון שהחפץ לא נח במקום שהיה אמור לנוח בשעת העקירה). חייב 

ני  שמ(  בסך הכל יש ד' אמות ברה"ר   אם  ףאוו להיפך, פטור.  א  "יה"ר לרה"ר דרך רה ק מרהזור  .ב

 .  (משנ"ב) פותרטצשהרשויות מ  ,חייב )י"רה יצדד

 22חייב   ו צד של רה"ר)י עומדות באות "ששני רה  ומר(כל"י דרך רה"ר בדיוטא אחת  "י לרההרהמושיט מ  .ג
(והטעם,    .*23טה מעשרה ו למאפיל  ורפטרה"י עומדות זו מול זו,  . ואם  אפילו למעלה מעשרה

 ). (משנ"במשום שכך היו רגילים לטלטל בעגלות המשכן) 

נטל קע. אבל אם  על גבי הקר  יםשבים כמונחשכל המים נח  ,בהנוטל מים מעל גבי גומא חיי  .ד
(משנ"ב). 24שהנחתם על גבי המים אינה נחשבת הנחה פטור, ,םמעל המי שמןפרי או 

 

   

 
   הערות  

  

  . בייח  היינשה   תוש רב  ץפחה  תא  לבקמש  ימ  שי  םא  קר ש  תופ סו ת   םשב  ל" ה י ב ה   ב תכ  ,ןכ  םא  אלא  ה"ד  ,דנש  ןמיסב  22
 ף אש  רבס  ) הז  יאנת  טימשהש(  ם"במרהש  עמש מש  איבה  )טי ,ב ס  ח"וא(  א " ו זח הו   .רו ט פ  ,לבקיש  ימ  ןיאו  ריבע מ  םא  ךא
 . דומ לתב  רכזומ  אלש ןוויכ . ב ייח ,ץ פחה תא  לבקמש ימ ןיאשכ

(אף טה  שוה  אסורלט,  י  ק"ס  הנשבסימן    ב" משנ בתב  כ,  ליד זו ו  העומדות ז  יוטאותדסיקה בין הפמ   ליתכרמאם    *23
מותר מעל    ל זוואות זו מ ט יודך בא  .)הציון שם   ער(ש  התירש  האליה רבה שאסר, ולא כמג"א  ת כדעעשרה) ולמעלה מ

    קה.ירזתר  ומ  ןשרה, וכע
 יוהש  ,ד"בא רה  םשב  ק"מטשב  בתכ  הז  ןיעמו(  'ד  לע  'ד  םוקמל  םיבשחנ  םניא  ם ימש  םושמ  : א " ג מ ל   : ר ב ד ה   ם עט   24
 . ד חא םוקמב  חנומ  בשחנ ץפ חה ןיא ,ם ידנו םי ענ םימהש ןוויכ :). ה ףד  ת בש  ן יי ע(  םי ר ח א  ם י נ ו שא ר ל .)ריואהמ הריקעכ
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  לרשות  | המושיט מרשותסימן שמח  

  סעיף א | מי שהוציא מרשות לרשות

  אחרת מובא   ארייתב אסור להחזירה. וב,  ותשהמוציא ידו מלאה פיר   (שבת ג:)  הברייתא אומרת

הברייתות    ששתי ת  ב שמיי  יאהסוג  ובסוף ,  1ים רא מיישבת בכמה אופנמגה. החזירלה  ותר שמ

התקיימה מחשבתו,    עוסקות בשוגג, אלא שאם מדובר על אותה חצר מותר להחזיר, כיוון שלא

פעם הבאה   שמא יםכמ(וגזרו ח ואם מדובר על חצר אחרת אסור להחזיר כיוון שהתקיימה מחשבתו

  . )"י)(רשים א לרשות הרביצויבוא לה
  

 (מובאים במ"מ) רמב"ן ורשב"א  ,  רא"שש),  "אר הר(לביאו  רי"ף  ),תוספותם  בש(  ר"ן  ,ספותות  ◄

אם הוציא מבעוד יום, שאינו יכול    אוקו דצר,  ה חאותלאפילו  להחזיר  אסור    וציא במזידהמוטור:  

שליך  שמא י  ,דכה לא קנסו אפילו במזייחשמשוציא  המ. אך  בכל מקרה  לבוא לידי איסור סקילה
  רה.עבור על איסור תוץ לרה"ר ויפת החא

אפילו אם הוציא בשבת עצמה אסור :  ומאירי  )2(לדעת הב"ירמב"ם    ,"ן)רהר  יאו(לב"ף  , רירש"י  ◄

  .3) וציא במזידה אם(להחזיר 

במוציא מתחת לעשרה, אך למעלה מעשרה הוי מקום פטור   המחלוקת רקבית יוסף:   ⤶

  .  הרב המגיד) "כוכ(

והושברהמד  ועה  שו"ע:  ☜ יחזיר לאותה  ידו לרה"ר  יט  "י  בשוגג  תוך עשרה, 

ובמזיד אסור אפילו לאותה חצר. ויש אומרים שאם    .אחרתר  צחלא ל  אך ות,  רש
ובכרמלית מותר להחזירה [להחזירה שמא יתחייב חטאת.    הוציא משחשיכה מותר

  .](עיין לקמן) בכל מקרה

  ראשונים. הרבה  םסובריל כיש אומרים, שכן קלהיש : 4אליה רבה ⤶

 : 5למעלה מעשרה   . א

   .(משנ"ב) ידזלהחזיר אפילו אם הוציא בממותר 

  : אך לרשות אחרת ⤶

    .רהאסור להחזיר אפילו למעלה מעש :(בשם הרשב"א)אליה רבה  ◄

 .)בצ"עו השאיר דברי שער הציוןוב (מותר להחזיר. ים: פרי מגד ◄

 תכוון להוציא לרה"ר: ה  .ב

 
   הערות  

  

(אסור). ג. בשוגג חשיכה  שמותר), הוציא מבעוד יום (א מוציסור). ב. המותר), למטה מעשרה (ארה (א. למעלה מעש  1
  ר). (אסורת  לחצר אחותר), לאותה חצר (מגג,  או לא). ה. בשו  גזרו אטו מזיד   לקו(מותר) במזיד (אסור). ד. בשוגג (ונח

נראה שהסכים   הב"יכך. ומדברי    סובר  הרמב"םהרי שגם    כרש"י  סובר  הרי"ף. ואם  כרי"ףסתם דבריו    ב"םהרמ   2
  . הב"י של כביאורו הרי"ףגם ביאר דעת  שהרשב"אהוסיף  ובביה"ל. "שהרא  וראולא לבי הרי"ף  בדברי הר"ן ורביאל
ני  ציא לפבתנור שהתירו לו להומדביק פת  ין הלד  א במזידהמוצי   ר להשוות דיןאפש   המחלוקת היא האםשורש    3

  מדביק   יולרש" להחזיר.    עצמה רשאי  שבתא בהדינים שווים ולכן אם הוצי  וניםהראש  לרוב די איסור סקילה.  ישיבוא ל
ל השבת לא שם כשהרי אם יעמוד    אין כן במוציא,ה שפת בתנור שונה כיוון ששם על כרחו יבוא לידי איסור, מ

  איסור. שה כל יע
 (שער הציון). ונסים קלצאת שבת, וסמוך יד זוהוסיף שבמאדם, בחכמת  תב כן כו 4
  , ו רסאו  וקלח   ורב ו   א " ב ש ר ה ש  אביה  ךא  .הרשע מ   הלעמל  הליחתכל  איצ והל  רתומש  רבוס  תו פס ו תש   בתכ  ל " ה י ב ב  5
  . )י" ש ר םשב ףא ןכ איבהו( םיד ג מ   י ר פ ה קספ ןכו
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  ון כולהניח בחצר אחרת אפילו אם הת  וראסומאירי:    ה)בר  (הביאם באליהרש"י, ר"ן, רי"ו    ◄

מ לרלהוציא  מקהר  שותתחילה  שמכל  כיוון  מתקיימתבים,  להוציא    ום  שרצה  מחשבתו 
 חרת ישליך לרה"ר.פעם אשמא בן  מחצרו, וחיישינ

להניח בחצר ור"ח:  (הובא במג"א)  רמב"ם    ◄ מותר  לרה"ר,  להוציא  התכוון מתחילה  אם 

  מחשבתו.  המיכיוון שלא התקי  ,תראח

  ות העומדות זו רצך שתי חר, ארה"  לרוחבו  ז  העומדות זו מולוכל זה בשתי חצרות    ⤶
אפילו למעלה מעשרה    ה,שניחצר הל  ושיט"ר, יש איסור דאורייתא לההרורך  ו, לאליד ז

  (משנ"ב). 

כיוון שהעקירה    ,לרה"ר, פטור ואסור  םהמפנה חפצים בתוך רה"י מזוית לזוית והחליט להוציא  .ג
ו  דיהשאיר צ"ר וברה  ל קנה ש  חדהמגביה צד א  להוציא לרה"ר.על דעת  לא הייתה    הליחמלכת 

. אך אם גרר יחד  וכול, פטור, כיוון שלא עקר את  ראשוןה  וד יצזר והגביה  קע, וחהשני על הקר
  ).6(גמראכעוקרו  - חפץ חייב, שהמגלגל חפץ

 ורק לא  מה,יע  או לחצר אחרת שעירב  שלו,לחצר    ףא אוהאיסור להוציא לחצר אחרת ה  .ד
ריקה  גם זאלא  ון בדיוטא אחת)  גכ  רה לפעמים, ה איסור תובש  (שי. ולא רק הושטה נאסרה  בהעירבו  

 . ביה"ל)(

כשהוציא    גםהאם קנסו    ,)ר במזיד אפילו כשהוציא בשבתילהחז  סראש (  י "שריש להסתפק בדעת    . ה
   :(ביה"ל) ונחלקו בזה הראשונים  .7מבעוד יום 

  ר.סוא יא מבעוד יום אם הוצאפילו : "אוגר (בדעת רש"י) ןרשב"א ור" ◄

 .(וקצת משמע שלכך מצדד בביה"ל)ר להחזירה במזיד, מות עוד יוםבמאם הוציא : מאירי ◄

  

  כרמליתיא להוצ ❖ 

(וכך מדויק  כל הדיון הנ"ל הוא במוציא לרה"ר, אך לכרמלית זו גזירה לגזירה ומותר  סף:  בית יו

  . ברמב"ם)

  .)ב)(משנ"מזיד ב  יןמר, בין בשוגג ובלו(כל גוונא החזירה בכמותר ל  תבכרמלישו"ע:  ☜

 ו רה"ר. אף לכרמלית אסור כמ :גר"א ⤶

(ומדויק מלשון השו"ע שכתב  ך לחצר אחרת אסור כרמלית מותר להחזיר רק לאותה חצר, אב אף  .א 

(משנ"ב). 'להחזירה') 

 

 
   הערות  

  

ו על הארץ  ואם משך החפץ וגרר'  שכתב:  הרמב"ם  על פיהוא  וים  רפ א   יד בשם הגהות    ד) ק(ס"  במג"א ין זה מקורו  ד  6
ך א .גטור בכה"פלהכל בו  כתב בשם  )ס"ק ו(באליה רבה ומיהו  .'תחלת ארבע לסוף ארבע חייב שהמגלגל עוקר הואמ
  ןלכייתכן שו  . 'ואין ראוי להקל בזה לכתחלה'  : םר, וסיי בסתם והביא שיש אומרים שפטותב דעת הרמב"ם  כלבו כ ב

  ילו כיש אומרים. פלל, א לא הביאו המשנ"ב כ
בין אם הוציא מערב שבת  בכך, לשעשה איסור  אם הוציא בשבת עצמה    ילה לחלק ביןבתח  הגמרא תירצהון שכיו  7

  ,ה מצע  תבשב   ר יזחהל  הריתמ ה  העדל  ך א[  אם למסקנה תירוץ זה נשאר או לא. ה  פקשלא עשה בכך איסור. ויש להסת 
 . ]םו י דועב מ איצו השכ ריזח הל ורסאש יאדו



35   סימן שמט 

    | ארבע אמות ברה"רסימן שמט  

  םדארבע אמות שיש לכל אסעיף א | 

בע אמות אלו  ר א  .1ם טלטל בהות ברה"ר לאמ ע  שלכל אדם יש ארבדת  לומ(מח.)    הגמרא בעירובין

  ות בנוניות. י אמשל האדם, ואדם קטן באבריו מודד לפלפי גודלו נמדדות  

ואמה    ,נאים מדוע שיערה תורה ד' אמות אלו. לרבי מאיר שלוש אמות כדי שיעור גופוו התנחלק 

וך  ויניח סמ   יו גלכדי שיטול חפץ מרמה  וא  , ל גופודה שלוש אמות ש והילפשוט ידיו ורגליו. לרבי  

  ת או מרווחות. ות מצומצמוק"מ האם מודדים ד' אמפנ  לראשו.
  

  יהודה במצומצמות.בי ולרדים במרווחות לרבי מאיר מוד רש"י: ◄

  לרבי מאיר מודדים במצומצמות ולרבי יהודה במרווחות.רי"ף ורא"ש:  ◄

  ר"מכטעמו של    הקטשנ  ירוביןא בתחילת עעל פי הגמר(ות  אמות מצומצמ  ע מודדים בארברמב"ם:    ◄

  . ))ף ס(בית יו 

   . )ף)(בית יוסי יהודה (דקיי"ל כרבמרווחות של האדם מודדים ב אמות ם בד'מודדיכאשר טור: 

  . 2משמע שכאשר מודדים בארבע אמות בנוניות מודדים באמות מצומצמותבית יוסף:    ⤶

וא  אדם, ואם הבאמה של ה  ברה"ר ומודדים  תומלכל אדם יש ד' אשו"ע:    ☜

  טפחים כל אחת.  ה שן שייות, שהו בבנונל יםדדקטן מו

  .3אמות בצמצום  ם ארבעומודדי: "אמג ⤶

זה לעניין תחומין.  אך    .תוחוורמ  תואמבמדוד  לא  "מפסק הר  , ושצ  ןמבסי  .א  ין  ילענ  ו לואיכל 
 (משנ"ב).ם ובצמצ םידודמשדה ומהרמ"א  ף, אר"העביר ברמ

, םיפו וידו קטנפו בנוני אלא שידו קטנה. אך אדם שגוודם שגרק לאניות ות בנומאבמודדים   .ב 
 (משנ"ב ושער הציון). מודדים לו לפי אמות קטנות  

 :תולודג תומא ת דידמ  . ג

 ד' אמות בבת אחת. ל לטלאדם גדול מודדים באמות גדולות רק כשאינו מט :פרי מגדים ◄

תחתיו', איש  'שבו    פסוק פי ההאדם על    ימדדות לפשד' אמות נבגמרא משמע  שער הציון:    ◄

 עד ראשו. מטלטל מרגליו ושם משמע ש

 
 
 

 
   הערות  

  

  תורה התירה הכתב שימן טו)  ס (וות יאיר  ח ב  חצי שיעור?דין  מד' אמות מ  פחות  לטל טל  ורסא   אלת מדוע  יש להקשוו  1
לאכה  שה משעויעור, אלא כנאסר חצי שלא  שכתב    ) בתות ש (פתיחה להלכפרי מגדים  ב  .)'תחתיו'(  ש לעשות כןרבמפו

הבדל ש י ביאור: רתובי[ .כה כלללטול פחות מד' אמות, אין לו שם מלאט חצי שיעור ממנה. אך שעשה א, אלרהמוג
חות  פימה, אך  ורגרת שלגכמו המבשל  יכות,  אחצי מלאכה בלבין    .גרתרוגצי  חבשל  מו הממות, ככאכה בלי מחצ  ןבי

כשיעור שהתורה חייבה.   לא עשה שו, אלא לתופע  ל עה מעש ש שם יכיוון ש , לאכה בכמות חייבמי חצב מיד סולדת. 
 . ]רולאוס  ךייש ו כלל, ולא ה שכה על מעלאאיכות, אין שם מה בכלאמחצי בך א
ים שלהלך יכול ארבע  ע"א, שחכמים אומרדברי הגמרא בעירובין דף מח  ונים בראשמחלוקת  וסף  הבית יהביא    עוד  2

ת שמונה אמות אך יכול  בת אח בנה שלא יטלטל  שהכוו  ביאר"א  הרשב   רוח, ולטלטל מותר רק ד' אמות. לכל  ות  אמ
 . בע אמות א ארשלא יטלטל אלרים סובהמגיד)   הרב (על פי ורי"ף ורמב"ם . לטלטל שמונה אמות שלא בבת אחת

 . יש תוספת של חצי אצבע לכל אמהש ,ג, ס"ק פטסן שמבסי ב"המשנב תכ , זה וריע שוב 3
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  יף ב | הן ואלכסונן עס

ן  עד שיעביר הם ואלכסונ שהמעביר ארבע אמות ברה"ר אינו חייב   (נא.) רב אחא בר יעקב אומר
  .)(רש"י)ישיות חמש (דהיינו חמש אמות ושלו

  

  אסור. אבל  רוטכסונן פע אמות ואלמארבע אמות עד ארברמב"ם:  ◄

   ה.רבע אמות ואלכסונן מותר לכתחיל א בוטור: רשב"א  ◄

מודדים הם ואלכסונן, ויש מי אומר שמארבע אמות עד חמש ושלוש חמישיות   שו"ע:  ☜

  פטור ואסור.

  (משנ"ב). האחרונים הסכימו לדעת היש אומרים  ⤶

ר  ן שאם גזעיו  ךי שצר לא(א .(משנ"ב)ת הרמב"ם פחות מד' אמות מותר לטלטל לכתחילה עלדאף   .א 

 ).(ביה"ל)מד' אמות אטו יותר  תחו ר גם על פ מאלכסון אטו יותר, מדוע לא גז  על פחות הרמב"ם

ד' אמות לטלטל בהם, אף הרמב"ם מודה  :גר"א  .ב  לו  ייחד  לו לטלטל כשיעור    אם  שמותר 

 . אלכסונן

 ואפילונן שלמות,  ם מעביר את החפץ ארבע אמות ואלכסוה"ר אלא אברר  אין חיוב מעבי  . ג
 (משנ"ב). ת, פטור אמו הד'  בתוךחפץ חלק מההיה  םא
  

  ולם אלכסון הע ❖ 

  לאלכסון העולם. תואם מוסיפים אלכסון לד' אמות רק כאשר זה: רש"י) -(לטור רשב"ם ◄

  האלכסון. שלת מקרה נותנים תוספבכל : ב"ם, רשב"א וריטב"אי, רמ , רש" ר"ת  ◄

   ).ביה"ל(על פי שו"ע כך פוסק  ☜
  

    יםה אנשמכבהעברה | סעיף ג 

וחברו לחברו.    ,תיוו מבע אבתוך אר לחברו ש חפץ  שמותר לאדם לתת    מראו(צה.)  יהודה  י  רב

נורי    ובמידה ומדובר בחבית ומים של הפקר מותר להוציאם כך מחוץ לתחום. בן  יוחנן  רבי 

 ב אשי באר ר(כך מלתחום, כיוון שחפצי הפקר קונים שביתה  ץ חוחולק וסובר שאסור להוציאם מ 

  ).הנשאת המ
  

  תה). שבי םיונקר אינם ק(ונכסי הפהלכה כרבי יהודה ור: "ד וטראבם, רמב" רז"ה, ◄

יר מאדם לחברו אך עם זאת אסור להעב ,(כרבי יהודה)נכסי הפקר אינם קונים שביתה  רמב"ן:  ◄

  לחברו משום שאוושא מילתא. וחברו 

לחברו שו"ע:    ☜ וחברו  לחברו  חפץ  להעביר  מפא,  4מותר  מאה  שלא בוילין,  ילו  לבד 

  יש מי שאוסר.ם. ולתחואו מחוץ יוצי

ה  ⤶ סתם  שא  הבסימן  כדעה  לקמשו"ע  ראוי  רשות  לדבר  אך   5החמירילה. 
  (משנ"ב). 

 
   הערות  

  

  (משנ"ב). דם אחד, אך בהרבה אנשים מותר  מות, היינו באאת מד' פחו   חותפ  ומה שבסעיף ה' מבואר שאסור לטלטל  4

 השעמה  ז  דחא  לכש  ןו ויכ  ,ע צמ אב  תוהשל  ךרוצ   ןיא  ,ם ישנא  המכב  ץפח  םי ריבעמ רשאכש  ) ט י  ק "ס( ם יי ח ה  ף כ ב   בתכו
  . שדח
  .ו רבחל  ורבח ו  ור בחל  ןנתונ  וא  ,ת וח פ  תוחפ  לט לטמ   ,ןוי זיבב  תו חנומ   ןיליפת  אצו מ הש  ע"ושה  קספ  במ  ,אש  ןמיסב  5
 . םי ספדנה םי רפס ול יפאו  ,תו זוז מב ןיד ה ןכש ) זיק ם ש(  ן ח ל ש ה   ךו רע בתכו
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וא.  כן, 'מאה מילין' שכתב השו"ע לאו דווקא התחום החפץ היינו מקום שביתת בעליו. ואם   .א 
 ). נ"ב(מששביתה  ר בחפצי הפקר שלא התכוונו לקנותם, שאין להםובמדאו ש

וצא  במ  ן (כגו' אמות  ל פחות פחות מדם התירו לטלטמיחכמצינו שאפילו ש  עה המחמירה,דל  .ב 

בדרך) שהחשיך  מי  או  משום    ,תפילין  החמירו  דשבתכאן  א  זילותא  בהרבה  נעשה  נשים כשזה 
 (משנ"ב). 

ידי    . ג מרשות לרשות, אלא רק לעניין הולכה    להוצאה  להמועיאינה    אנשים  כמההולכה על 
ל  ים ספר תורה לרחוב לקרוא בו עם שמוציא יששים האניפה עו  ן לאכל  מלית.ה"ר או בכרבר

   (משנ"ב). פנים לכרמלית ל כלשים, כיוון שזו הוצאה מרה"י לרה"ר או ענאידי הרבה 

 :גוי הוצאה על ידי    .ד 

    י.אסור להוציא ספר תורה, אף על ידי גו  ט"ז:  ◄

"ז  הט(ו  6ווה ם מצוקמבות בזו שבות דשלפי המתבאר בסימן שז משמע משום ש  ביה"ל:    ◄

שחלקו משמע שיהיה  ולפי האחרונים שם   ,רה"רתתחלף בית שמא ם לאסור בהוצאה לכרמלתב ש טתו שכ לשי
 מותר כאן). 

 :(שער הציון)אחד עוקר ואחד מניח   .ה 

יעשה רק עקירה והשני    חדא  פשר להוציא ספר תורה מרשות לרשות אםאאבן העוזר:    ◄

  הנחה. יעשה את ה

  ופן זה. אב ףר אאסויר: מא בית  ◄

 : י אדםבנ שני  . ו

מד' אמות וחברו ימשיך פחות מד'    יוליך פחות  מותר לשני בני אדם שאחדדים:  פרי מג  ◄

  ות וחוזר חלילה.אמ

  . 7להוליך פחות פחות מד' אמותחכמים שלא  אפשר שזה גם בכלל גזירתביה"ל:  ◄

  

  מובלעות אמות' ד סעיף ד | 

בלעות  של זה מו  יוותרבע אמזה לזה ואת וכי בסמשים ששבתו אומרת ששני אנ(דף מה.) המשנה 

ובלבד שלא יוציא כל אחד  לטלטל במקום שבניהם    ם החברו מותר לבתוך ארבע אמותיו של  

החיצ ששניים  שלושה  וכן  אמותיו.  מובלעיםמארבע  האמצעי,   ונים  של  אמותיו  ארבע  בתוך 

  הפנימי אך אסור להם זה עם זה. ותר עם מ  יםשלחיצונ
  

  .8ע "ושור טווסקים  פ כך ☜

  

  מד' אמות  חות פחות פ כה| הול סעיף ה

עימו גוי או חמור    ואין  מעות  חשיכה ועימו כיס  בדרך עם  ךלאומרת שהמה  (שבת קנג:)הגמרא  

  לא רצו   יםחכמ  .יכול להוליכו פחות פחות מד' אמות  , הכיסקטן לתת להם את    ו אאו שוטה  

ויה,  ה ראגזיריתה  רה זו הישגזי   ראומ  רבי אליעזרשמא יטלטלו ד' אמות שלמות.  עצה זו,  לגלות  

 
   הערות  

  

  ב ו ריע  וב  ן יאש  םו קמב  ם יצפ ח  ל טלטל  יוגמ  בקשל  ןיאש  ה כ ר ב   קי ז ח מה ו   ץ" ב ש ר ה  םשב  בתכ  )וט  ק"ס(  ם יי ח ה   ף כ ב  6
 לו לדבר מצווה. יפא
 מיר. חאך ברה"ר ה ,תירמלכל בקסכים לההיח)   ס"ק(ובכף החיים   7
כתוספות  ודלא   (שער הציון ים זה לזה ולא באדם שיצא מחוץ לתחום ר סמוכ"דם העומדים ברהי בני אבשנאן ר כמדוב 8

 ). שבת 
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צמו על ממונו  (כיוון שאדם לא יעמיד עביא מכשול,  הלירה שיכולה  שהייתה זו גז  רבי יהושע סוברו

  . )(רש"י)ויבוא לעבור על דברי תורה 

(משום שזה רק אמות כדי שלא ינזקו בו  '  מד סובר שקוץ ברה"ר מוליכו פחות פחות  (מב.)  רבינא  

  . )י)(רש" דרבנן איסור  
  

  צריך   ,' אמותדמפחות פחות    להוליך  ו חכמיםשאמר  מקום  בכל:  הר"ש)  שם(ב   וכלבורבינו ירוחם  

אמות.    לשבת לארבע  אמות  ארבע  בין  אם  לנוח  בכרמלית,  מלקות    צףבר  הוליךואפילו  חייב 

     ).בשם מר שר שלום (רבינו ירוחם 9מדרבנן 

כול ישבקל  ום  (מש  ,שותהשמ  ןיור לטלטל פחות פחות מד' אמות אפילו בבסא  ומרדכי:  10תוספות

  . לעבור על איסור תורה)

לאסו:  "ע שו  ☜ חפ ר  אפילו  פחות    ץהוליך  השמשות,  בבין  אפילו  אמות,  מד'  פחות 

  .11בכרמלית 

בתחילת הסימן   כנפסקעם אחת, מותר,  , אך פחות מארבע אמות פכל זה במוליך כמה פעמים  .א 
 (משנ"ב). 

 (משנ"ב).  החפץהנחת  ו כגופנחת  , שהתולפוש נחשב כהפסקה בין ד' אמות לד' אמד  ומאם ע  .ב 
(ופשוט שמהתורה אף עמידה נחשבת כהפסקה,    .)מן רסו)בסי  ב משנ"בעיין  (לשבת    ך דווקא (ויש מחמירים שצרי

 ).(שער הציון) , מלבד תיקון משאו שנחשב כמהלךמסיבה אחרת לאא לא כדי לפוששאפילו 
 מלית:כרב טעם הגזירה  . ג

  .בהדיא ' אמותד טללטל אוגזרו אף בכרמלית משום שבקל יבט"ז:  ◄

  רה אסרו., כעין דברי תוכל שאסרו חכמים גר"א:  ◄

 ית בבין השמשות:למכר  .ד 

  מותר.: 12ט"ז ואליה רבה ◄

  ).13ם מצווה (אלא במקו אין להקל בזה משנ"ב:  ◄

   

 
   הערות  

  

ת מד' אמות.  ע שחכמים אסרו לטלטל פחות פחו משמ מנהלעיל שמהגמרא דברי הכלבו מקור מכתב ש יוסף בית ב 9
ע  גם משמ  ת פחות מד' וכךלכה פחובהונן  דרבשיש איסור    רי"ומסכים לדברי    בוהכל   שאף  הבית יוסףה שכוונת  ונרא

  ות לד' אמות). ד' אמ בגמרא (ולא שמדברי הגמרא משמע שצריך לשבת בין 
)  (סימן רסו ס"ק ט  המג"א . ומיישב  רי"ושלא כדברי  ר,  צו עשב כאיל פוש נחרת שאם עמד לאומ  אמשום שהגמר  קשהאך  

  לפוש. מד כעושב  רק בשביל שלא יעבור איסור לא נחפוש סובר שכשעומד לשרי"ו 
 ון דלך  ישמהו  וקר וזה מניח בביה"ש.וספות הוא הדין שאין להתיר זה עת. לדעת  תו לה מדברי תוספעובן  דביה"ל  ב  10
תמה מדוע לא  ו   ית.לוהכנסה לכרממות חמור מהוצאה  ת מד' אלטול פחות פחו ט איסור  ברי תוספות ש ה מדלעוש
 בצ"ע. השאיר ו  .יתל מכרלהכניס ל ם כיסעך  רדבחשיך ה למי שרסו)  סימןב סקפנכ(תירו ה
  דברי שכתב  הט"ז  .  ירה לגז  לית משום שזו גזירהשאסר בכרמ  השו"ענים שחלקו על דברי  ש אחרומביא שי  הביה"ל  11

  בכלבו דבר זה.   איןש יה"לב ה  , אך העירמהכלבו םנובעי השו"ע
שמשות  ן הבבי   תירשה  רש"ילמד מאיסור בין השמשות,  לדעת  ית ניסור כרמלהסובר שא  הט"זפי  של  הביה"ל והוסיף  

וה, וא"כ  מצו  םדווקא במקו  תיר ה  "י שרש כתב שייתכן    ה"ל הבי (אך  להתיר    מרש"י   ראיה   רעק"איא וכן הבית יהיה מותר.  גם בכרמל
איה מדברי רש"י יא ר, אין להבסר כעין דאורייתא שא  הגר"א אך לפי  צווה יהיה אסור).  ם מף במקוא,  רש"י שחלק על    ספות לתו 

  להתיר.  
  ף כ ב  איב ה  הז  ל כ(   ף ס וי  יכ ר ב ה ו  תב ש ת לו ע הו  תב ש  תפ סו תה  םג  ו בתכ  רימחהש   ב" נ ש מ ה   ירבדכו  . בר ה  ע "ו ש  קספ  ןכו  12
  . ) טכ ק "סב  ם י י ח ה 

אלא    . צווהמשבות במקום  ד  תו דין שבמלא הקלו  כרמלית  בחות מד' אמות  פות  ח לטול פטן  נייעב ש  וי רבדמשמע  מ  13
וייתכן    .)מעות שעליומור יותר (כיס  סור חעבור איי ש  או מקום  )ברה"ר  ץק (קוזמקום הימים, כיות מסוימרק במקו

ת  ואמ  'לטול דטל לבוא לידי  בקלות יכוו  ם לבש זה לפעמים האדם אינו  ין  דבז, שט  מו שכתב בס"קכשהסברא בזה  
 . )תי שבותיםחת ולא לשאשבות  כאילו התייחסו לזה כ(ו .יחד
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  | איזה מקומות נקראים מוקפים לדירה   סימן שנח

  הקדמה לסימן: 
  זה במידה ולא נועד ם  מקו  עלם  מיחכ   וום המוקף מחיצות דינו רה"י מהתורה. אמנם גזרקמ  . א

תיים. זאת משום שבני  ת אם  הוא גדול מבית סאומיותר מד' א  שאין לטלטל בו ,  1לדירת אדם 

 (רש"י ולבוש).   אדם יחליפו בין מקום זה לרה"ר

גודל שבעים    זההלכה קיי"ל ש לו  (חמישים אמה על מאה אמה)בית סאתיים היה גודל חצר המשכן    .ב

ותר  בפחות מגודל זה מ.  ומשהו  שבעים אמה וד' טפחיםל  ע   ,)צבעא(כ  וה שמו  אמה וד' טפחים 

 . (סעיף א) שלא הוקף לבית דירה כלו  יפלטלטל א

 :  שני תנאים הצריכו חכמים בהיקף לשם דירה   .ג

 שהמקום ישמש לדירת מגורים, כלומר, שבית יהיה פתוח לאותו היקף.  .1

 המחיצות יעשה על דעת בית דירה. ף יקשה .2

 

  רהמוקף לדיום הקמי דרסעיף א | ג

כור או   ם שלא הוקף לדירה, אפילו יי תר מבית סאתאומרת שקרפף יו.)  (עירובין סז:, שבת זהגמרא  

משום שמצד  ,  אך עם זאת אסור לטלטל בו כדין כרמלית  כרה"י),  ו(ודינכוריים, הזורק לתוכו חייב  

ף הקרפון ש(כיו  הב  טל ורין ולכן אסרו לטלה, ומאידך מחוסרת היא דיורגמ אחד יש כאן מחיצה  

  .) י)רש" (ול ויתחלף לאנשים ברה"ר גד
(סוכת  בקרפף בית סאתיים, האם צריך שתהיה בו שומירה  רובין כג.)  יע(  אים במשנה נחלקו התנ

ילו  אפש  או בית דירה כדי שיוכלו לטלטל בו. הלכה נפסקה כרבי עקיבא הסובר   )"י)(רששומרים  

  ר מבית סאתיים. ותי ו גדולשאינ  ןוו כי ללא בית דירה או שומירה מותר לטלטל בו 

מבארת  סאתיים שג  המשנה  בית  שבעי  ודל  אמ  ם היינו  שבעים  על  ושיירים  ושיירים אמה  ה 
  ).(גמרא שם) ועוד משהו (ושיירים היינו ארבעה טפחים

  ותר לטלטל בו. מ  ה,שקרפף הגדול מבית סאתיים שהוקף לדירמוסיפה (שם:) הגמרא 
  

מביטור ושו"ע:    ☜ יותר  שיתסא ת  קרפף  הוקף  ים  דירלא  אסור  לבית  בו ה  אך  2לטלטל  בית . 

ואם קטן מבית סאתיים מותר   .או עגול. עיין לקמן)אם ארכו יתר על רחבו    ףא(בו    ללטלט סאתיים מותר  
  ל בו, אפילו אם גדול הרבה.לטלט 

, כיוון שעיקר  בהם  אף שנעשתה עבור השומרים היושביקף,  יהנמצאת בתוך ה סוכת שומרים    . א
  רה אם מקוירה, וזאת אף  כלא הוקפו לד  ףיקן  ההם, דייהפנשלר  אויעל  רה  ימשמטרתה עבור  

 (משנ"ב).  גבג
  
  
  
 

 
   הערות  

  

 ור. קיצ פוסקים, וכתבנו כאן במחלוקת בבזה שיש עיין לקמן  1
  ירה.  דוקפו להכם יר וגדמקומות שלא ת למו וגמאות נוספד ע "יא השובה א ב,ימן שסבס 2
  כרמלית. כדינו    )ומת העירח (והוא מחוץ ל  ודלו מעל בית סאתייםג  םאש  י) א"א    ,ושס( מגדים    כתב הפרי  : נסת בית כ דין  ב 
  לתפילה.  שים בוממשתו מאחרירה דלף כמוקנו כתב שדיהחזו"א ך א

פת"ש  המנם  א ב מזוזה).  ייח  ולכןחו שמה דירה (כמוקף לדירה, שהרי דירה בעל כר   דינוערוך השלחן  ל   : א ית כל ב בדין  
  שו"ע).הגליון בם ש(  רעק"א  קפסת ה ןכובמזוזה.   יביחפק אם סתה פו, א) ר  "דוי(
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  קרפף שארכו יותר על רחבו ועגול  ❖ 

אליעזר אסור לטלטל בו   ו יותר על רחבו. לרבייוסי בקרפף שאורכ רבי אליעזר ורבי (כד.) נחלקו 

הלכה כרבי  פוסקת    א מרהג.  םיינאפילו אם רחבו יותר מארכו בפי ש   , וב  טל ולרבי יוסי מותר לטל

  .  יוסי

(וכל עוד אין בתישבורת יותר מחמשת אלפים אמה, טלטל  בו  ל  רול מות פף עגי שקרכמו כן סובר רבי יוס

  . )(רמב"ם) 3מותר
  

ה  אממ  שניים ברחבו אמה שלימה, אסור לטלטל בו, אך בפחותאם ארכו יותר מפי  רבינו ירוחם:  

  מותר לטלטל בו.

פי  ארכו יותר מתר מרחבו, ובלבד שלא יהיה  רכו יואשף  רפבק  לטל מותר לט:  4שו"ע   ☜

  ו.בחאמה מריים ושנ

וכל עוד אין בתשבורת חמשת אלפים אמה, מותר לטלטל בו, בין עגול ובין   ⤶
  (משנ"ב).שאר צורות 

 ,על מאה אמה  תרי  אין לטלטל במקום שארכו  ,בית סאתיים סך הכלגודל הקרפף  אם היה    .א 
לו דמיון לר וי"המשום שיש  ובמאה אמה התירו חכמים משום שדומה  טלטל בל  או בור  ו. 

 5אמה   מותר אפילו ארוך ממאה  ,פחות מבית סאתייםהקרפף    גודל  םאאך    .המשכןלחצר  
 (משנ"ב). 

  

  בימינו יפותקרפ ❖ 

  .6להקיף ז ואדירה  תונבבימינו סתם קרפף נחשב כמוקף לדירה כיוון שרגילים למרדכי: 

דעתו  ש  משוםדירה נחשב כמוקף לדירה  ך לסמוהרפף  ק  כל  :"י)רש(על פי הגהות א   אור זרוע  ◄

  . )(בית יוסף)בא התיר בקרפף הסמוך לעיר כקרפף שהוקף לדירה ודה בן בהי(שהרי רבי  עליו

   משמע שאין להתיר קרפף יותר מבית סאתיים הסמוך לדירה.: (על פי הבית יוסף) ות תוספ ◄

אליו הבית    רפף שפתוחוהיינו ק(  ירהם לדיפיש אומרים שסתם קרפיפות שלנו מוקא:  מ"ר    ☜

(והיינו דירה מקרי מוקף לדירה, כי דעתו עליו  מוך לסהשקרפף    עוד  מרים. ויש או)(משנ"ב)

, )(משנ"ב)  7לא שלא פתח אליו פתח, כיוון שדעתו עליו מהני כאילו פתח ו, אהקיפ אז  קרפף שבנה בית ו
  .)(משנ"ב)(כל שלא פתח ואז הקיף  הבז ויש חולקים 

  (משנ"ב). 8קים שהחמירו ת היש חולנים כדעורחהא  וקפסו ⤶

 
   הערות  

  

מה. ובית סאתיים הוא  מה על רוחב אות א מש מאו אלפיים חמשום שבית סאה הוא חמישים על חמישים, והיינ  3
  ). משנ"ב  (על פימשת אלפים אמה על רוחב אמה ו חנוהיי,  יםמאה על חמיש

  ). בינו ירוחםכר מר, לא פסק לא כתב יותר מאמה, (כלו הטור  4
 דצמ  א" ו ז חה [   .) זי  ק "ס(  ם יי ח ה   ףכ  בתכ  ןכו  דים, בית מאיר ורעק"א. פרי מג וכן כתבו  ברמב"ם ותוספות,  ים  רדבמקור ה  5
 ל קהש  ב"נשמ ה  ל ע  ך ומסל   שיש  בתכ  )ז  ק"ס(  ןכ  ינ פל  ך א  , םיי תאס  תי במ  ן טקב  ףא  רימחהל   )ב י  -א י  ק"ס  ,טפ  ח"וא(  ב תכ  דחא
 . ]ריתהו  וב  רזחש וב תכש שיו  .הזב
  ם הקיפו קודם את הקרפף או שפתחו את הבית אליו, ניתן לסמוך על כך שרוב הקרפיפות א לא זוכרים    אם ש  ו כוונת  6

  . (משנ"ב)ומקרה לגופו  וםמקל ך פשוט שצריך לבחון כיפו ומותר. אז הקבימינו פתחו וא
 .ינהמ ה,נב   ךכ רחאו ףיקה ו ליפא ,ו ז העדלש ראיב ) גל  "קס ,ח פ ח"וא(  א " ו זח ה ךא 7
ד  שלמאשר"י ות  הגהי  בר(ודברשב"א ובריטב"א וכן מבואר , גר"א, גר"ז, ובית מאיר. בהר ב"ח, אליה    י, ב" וכן כתבו  8

ך  א  דירה.ע נחשב כמוקף ל" וכל,  רפףקב  )םירמו ש   תכוס(  הרימו ש  שי  םאש  בתכ  א " ג מ ה  ם).כרחים מואינמהאו"ז  כן  
 י,דכ  ה"ד  ,בסש  ןימסבב  תכ  ל " ה בי בו.  ידהורו מה אמעל  הירמוש  יןאשע  שממ  א"רמ ה  מתתיסמש  תבכ  א ט ו ז  יה ל א ה 
    .)ףוסב ףקוהשכ ויניהו( הרידל ףקומכ וינד הלילב ו  םוי ב םש  יםנשי יםרמושה םאש
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לתחום שבת   . אך קרפף הסמוך(משנ"ב)ף הסמוך לדירה  ין קרפכד  רעיר מותוך לקרפף הסמ  . א
 (שער הציון). ) 9כרבינו יונתן שהקל בזה ופסק  כמג"א(דלא בכלל זה  נואי )המא םייפלא(

 

    (ביה"ל) הריד ב שנחמה  ❖ 

  ר מאו אלעזר ן בן שמעו  ביר

ים ית המיועדת לעצי הבוראח(רחבה שמרה: דיר, סהר, מוקצה לדיים  פקו מהמונה דברים (יז:) המשנה 

  בור מים). ומדות סביב ות הע(מחיצ ות ראסי בי חצר ופ  ,)(רש"י)
  

  .10רק מוקף לדירת אדם נחשב כמוקף לדירה  נתן:בינו יורו רש"ימשמעות  ◄

  אף היקף לצורך בהמות נחשב היקף לדירה. רש"י לגירסת הרשב"א:  ◄

    .)11לק עליו , אך לדינא לא חתןנ יו ו מרבינ עליו הנודע ביהודה (והעיר   ש חד   ר ו הא   כך פוסק  ⤶

 (ביה"ל). ון בזהעי ך א צרילדינ  ☜

אדם נכנס ויוצא שם תדיר ם. והכוונה שהשבים לדירת אדבמשנה כתוב שאף דיר וסהר נח  . א
 (ביה"ל).לעיין בזבל הבהמות ולגזוז אותן, ודינו כדירת האדם 

 

  קף יהן קויות הריקפה לד| מהי הסעיף ב 

ף  מוסי  מד' אמות. רב נחמן   ר תבה יו  לטלטל אין   יםבתאומר שרחבה שמאחורי ה(כד.)  רב כהנא  

אם פתח ואחר כך הקיף, אך  דווקא. והולכ במותר לטלטל  ) (רש"י)(מהבית לרחבה פתח ם פתח  שא

  אם הקיף ואחר כך פתח, לא מועיל. 

ורוצה לתקנו,    )(רש"י)צלו בית  נה או בכשיעו (ו מוקף לדירה  רב נחמן בשם שמואל אומר שקרפף שאינ 

זור ולהקיפו לשם  ת, ולח צוחיאת המעשר אמות ובכך לבטל  מיותר  פירצהקרפף  ב  וץיכול לפר

  דירה.

שלימה, וחזר ופרץ אמה והשלימה עד שבסך הכל פרץ  שפרץ אמה וה  ימהגמרא מסתפקת ב

  . עילר מו שהדב ת. והגמרא פושט האם הדבר מועיל כבניין מחודש או לא עשר אמות, 
  

ויתר  ת הפירצה מעשר אמות  אהקטין  כדי ל אחת    מהא  אם רוצה יכול לגדור רק רבינו יונתן:  

  ל. ב כפתח, ואז אף כנגד הפתח מותר לטלט צה תחשירהפ

פתח  טור ושו"ע:    ☜ לו  פתח  או  דירה  בית  בקרפף  בנה  אם  נקרא  לדירה  ואז מוקף 

ר מרוחב עשר אמות, יות  רצהפי   וב  ה, יכול לפרוץ. ואם היה מוקף שלא לשם דיר12הקיפו 
היקף, שם  שאין  ויח ו  ונמצא  לגדו  .ההפירצ   יגדורזור  יכול  לימה  משה  האמה  ר אתוכן 

 
   הערות  

  

 ו ניבר  ירבד  ביכרהל  ןיינמו   ,תמכסומ  ה ניא  י" ר ש א   ת וג הה   תלוקש  םושמ  ,א"גמה  יברד  קיתעה  אלש  ראבמ  ב"נשמה  9
  ה י לא  םירבוס   ן כש  בתכו  ,א"גמכ  בתכ  )ה כ  ק"ס(  םי יח ה   ף כ ב   םנמא  .י" ר ש א   ת וה ג ה ה   יר בד  לע  םוח תה  ךו תב  רתיהש  ןתנוי
  ב. רה   ע " ו ש ו  בת ש   ת ספתו   בה, ר 
  . שהאדם משתמש בהם ים שם חפצים מונחירת אדם כיוון שנחשבים לד  חצר ומוקצה  10

  רועה. שיש דירה לכיוון יטב"א: ן ור לרבינו יונת  וש בהם דינם כדירת אדם.יש שימשלאדם  כיווןוסהר: לרש"י:  דיר 
  משוםהותרו יראות  פסי בלתוספות:  , נחשב כדירת אדם.  שם  ר שישבושותה מה  כיוון שהאדם:  לרש"י   פסי ביראות:
  ה הקלו. מצוו ובמקום  ,מצווה שרק במקום

ש שם דירה  יו  דירהלהוקף    םא ו  ירה, אפילדנחשב כמוקף ל, וכתב שאינו  תל גן חיו שדן בהיקף    או"ח קמא, מז)(  נוב"יה  11
ה דירתו. וק"ו  ל, בטהם יש לו דירם א גו  ,ת קום גדודי חיומלדור ב  אדם  ניך בין דראר. וזאת משום שבועה לשומק
  האסור  ףפרקכגדר  ון שאינו מ תכיי   ,יות ח ן  גיילים בטמ  שבני אדם  מינו כאורה בילת"ד. ו כ ע  ירה.דם  זרעים שמבטלימ
 .ללכ
  .קרפףהה בית בתוך היקף וכן הדין כאשר בנ 12
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רץ אמה וגדרה ושוב פרץ וגדרה עד עשר, פ  אםיותר מעשר אמות והעשר תהיינה פתח. ול
  מותר. 

וץ  רפי, אלא מספיק ש קרפף, אינו צריך לפרוץ עד תחתית המחיצהכאשר פורץ את מחיצות ה  . א
 (משנ"ב).מעשרה טפחים  פחותעד 

 ב).(משנ" רהעשותר ממעט כדי שיהיה י בו  ץיפרו םדיו אשרה, ע וץאם היה הקרפף פר  .ב

  (משנ"ב). חדשה  מחיצההחשיבה כמועיל ל ץפירצה שפרבמקום הצורת הפתח  העושה  .ג

 פתח חלון לקרפף:  .ד

  רו. להתייל מוע ףפון הפתוח לקרלחופרי מגדים:  (על פי המבי"ט) אליה רבה עולת שבת ו ◄

  החלון שאם רק מביט דרך  ר  ורור. וברק לאמושו  שין  בש"ס נזכר דווקא פתח וחלוביה"ל:    ◄

  מש בו, שאין זה מועיל.נו משתאיו

כיוון שלא    ה, מועיל  מחיצת הבית הפנימית נפלה, אין  כלפי הקרפף  יצונה  חהאם מחיצת הבית    . ה
 ל). (ביה"נעשתה עבור הקרפף אלא עבור הבית 

ובנה בצד הרביעי קר ת  וחוש רו לשאם הקיף מ  . ו   מגדים הפרי    דצד, מבית ופתח בו פתח  פף 
רוח זו, נחשב   ם תעכשיו כשס ייתה שם פירצה יותר מעשרה, והבית הת  א  שבנה  (כיוון שלפניל,  מועי  שהדבר

 (ביה"ל).  )13כמי שהקיף לדירה
  

  ביטול מחיצה ע"י עפר  ❖ 

ד' וך למחיצה קרוב  ח סמיניאם    הצל את המחילבט  יכול:  )14(ע"פ רש"י ורא"ש תרומת הדשן    ◄

ך כ .אמותיותר מעשר  ואורכה יהיה ,15ם לפחות יחד' טפ רחבה ת עפרלילוטפחים משני צידיה, ת
  באותו מקום. חשב כפרוץ י, ועל ידי כן הכותל טפחיםת מעשרה תל פחוכוה  בגובה ארשיש

  עפר אינו יכול לבטל מחיצה.ר"ח וראבי"ה:  ◄

וי"א שאין עפר   16ול להניח תלולית עפרשיכ  י"אר,  ודגלפרוץ ולה לו  אם קשרמ"א:    ☜

  . )(משנ"ב)  רשופמ(בלעולם  םשאא"כ יבטלו  צהחימ  מבטל

  .17ונשאר האיסור בעינו נה עפר ליד מחיצה אינו מבטל שמה ממ חתהנגר"א:   ☜

 
   הערות  

  

ור  ניית הבית, אסבי  לב  כןש  . הנימ  צה קטן מעשר,ר גודל פ  ו אםיל ה פרוצה לגמרי, אפתת היי יעי בררוח ההודה  יובמ  13
  ק יט). "ט ספח  "או  חזו"א ( .)ב ג,ס(כנפסק בסימן ש קרפףל בלטלט

שובריהס  14 לבטל  רעפם  ואיל  יכול  ו ו  מחיצה.  אינראבי"ה  ר"ח  זסוברים שעפר  ואין  מחיצה,  לבטל  יכול  עצו  ה ו 
  מועילה. 

 בדרכי משה). המובא  ת  (תוספו את המחיצה ה לבטל חיה ואין בכועלאפשר לעמוד  אי רבעה א בהשאם אינה רח 15
   כנ"ל. דשןתרומת ה והביא את התנאים שהזכיר  16
ת הכותל,  שעל כרחך תל אינו מבטל א , הרי  מצטרפים לעשרהתל חמישה  שה וכול חמימכך שתהגר"א  קשה  וה  17

  הביה"ל ל. ויישב  מוך לכותסלשפוך עפר בל  ין זה מועיי אדן נמדיון  מוש על גביו, וא"כ, בנידלשי  והטעם שאינו נוח
  . לבטל שאם מניח בכוונת תחילה את העפר, יש לומר שמועיל ויכול

מועיהגר  שההק  ודע כיצד  לק"א  והרחת את  לה  כבונה מחהעפר,  זה  ישנה, שאף אם  יצה סמ י  תיפול  וך למחיצה 
נ הישנה  אין  הביה"ל ששאנ  יתנתהחדשה,  ויישב  לבטל ממח עשהני  כאי הבכך.  היל  לאת המחיצה ע ש  פר  וך ידי 

הישנה, לא   חיצההמממש את    מבטלתכשנוטל את העפר, מהני. מה שאין כן מחיצה חדשה, שאינו  הרגלים, ולכן  
  ה. ח את החדשאם ייקועיל י

ופלה בכוונת  מאליה, ובין אם המחיצה ה  פלה, בין אם המחיצה נ)השניה  ידל  השחד  צהי חמ  ןיד(  יד   דסעיף  ולפי זה הא 
  א כאן.  משנ"ב מעצמו והוכיח כן על פי הגר"ם השכתב ך י. וכהנתחילה, לא י

רי ח מהגר"א, שהואין להוכי  בכוונה.  ל יל אף אם יפייוע  חרונים לבאר שלאהיה לאחד מהראשונים או האולכאורה  
א דמיסתפניא הווה אמינא  יועיל. ואילול  ןכתיי   א"מרלך  ם. אלא יועיל אם יפיל בידיין שרק לשיטתו בסעיף ב  כיית
אין בכך  , לבין נפלה מאליה שאת המחיצה הישנה  ק בין הפילה הוא, שגילה בכך שרוצהלחלגר"א  ה  ישב קושייתלי

  יך ראיה. נה מותרת שנית. ועוד צר היש יההמחיצה החדשה, תה פיל אתיד, אם הבסעיף . ואם כן אף ילתא גילוי מ
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(ובסעיף ו תתבאר עצה נוספת,    .(משנ"ב)והאחרונים כתבו להקל כסברא ראשונה    ⤶

  . שם דירה)שן להי ותלכ המכותל רחוק ג' שיבנה 

ולית ז גובה התלם טפחים, שאירפחות מעש  תלכוה  בהעצה זו אינו מועילה אלא כאשר גו  .א 
 (משנ"ב). 18חיצהאת המ טלמב

 (גר"א).ות בפיו הי ביטול המחיצה צריך ל  .ב 
  

  ) ט י קס" ב"נמש( הקיף למטרת דירה ❖ 

  רה.לדיוקף זה מ  ןבו דירה, אי אם הקיף קרפף מתוך מחשבה לבנותרשב"א ומגיד משנה:  ◄

  גר"א ופרי מגדים.כך פסקו   ☜

  ה מחשבתו.לדירה מועיל השבמח  ף מתוךאם הקירמב"ם:  ◄

קראם הקמשנ"ב:      ☜ כך  תוך מטמ  פףיף  בו אחר  לבנות  להקלברה  שיש   ית אפשר 

   . 19כמוקף לדירה ולהחשיבו 

  סעיף ג | תל גבוה עשרה 

ים מותר לטלטל בו  תיסאקף  יה  עד ש  , דינו כקרפף  אומרת שתל גבוה עשרה טפחים(כה:)  הגמרא  

  פחים. וביותר מסאתיים אסור אלא ד' ט 
  

  טור ושו"ע. פוסקים  ךכ  ☜

  

  קרפףובור בת נו י אילסעיף ד | מיעוט ע"

ילנות כדי למעטו, אין זה מיעוט  ית סאתיים שנטה בו אשקרפף יותר מברת  אומ(כה.)  הגמרא  
  .))(רש"י (משום שדרך קרפף להיות בו אילנות 

  

ם נם ממעטיאפילו אם האילנות רחבים ארבעה וגבוהים עשרה איא:  הרשב"  שם ב  נהשמגיד מ

  , רהועמוקים עש  רחבים ארבעהה, אפילו  ינשבג  ותורב  כן  כמווון שדרך הקרפף ליטע בו אילנות).  יכ(
  .20משום שדרך הגינה שיהיו בה בורות   ,ם ממעטיםינא

הקרפף  :  21שו"ע  מאויר  ממעטים  אינם  א  ילו(אפאילנות  וכן עשרה),  הים  בווגה  בעררחבים 

  החופר בור אינו ממעט.

 
   הערות  

  

ואם יגביה ה.  ה ממנצי תבטל שם מחה  ר מהכותל יותר מעשרה, לאצה גבוה מעשרים ונשאהמחיובה  שאם ג  משום   18
ושם  מעשרה  ן שהיא גבוה  כיוו(פשר ללכת עליה  את הכותל משום שאי אאין בכוחה לבטל    את התלולית יותר מעשרה, 

חיצה פחות מג'  ב למקרו  אם הואצה חדשה כיוון שחשיב את העפר עצמו למחי ר להפש. ואי אמצד עצמה)  מחיצה עליה
שיצטרף לפנות    יק מג' טפחים אין בזה תועלת כיווןירחף אם  אוכותל אחד.  כ  , מתבטל הוא למחיצה עצמהטפחים 

  ,מבטל את המחיצה  שהוא,  וניתן לדרוך עליו  עפר נמוך מעשרה ן אם ה(מה שאין כה  מחיצהרובץ על אותה    העפר ויחזור האיסור  את
 (שער הציון). )  חיצהר למור חוזקו משם אין האיסכשמסל

הציון  אר  יוב  19 מגד   "אהגר שאמנם  שער  ו רו  החמי  ם יוהפרי  בזה מאחר  להקל  יש  מקום  מכל  הרבה בזה,  מדברי 
יקל    משנה ד  המגי עוד נראה שאף  . והשו"עהזכיר  נאים שהצריכו את התשלא  עולה  ל, ריא"ז)  (ר"ח, רי"ף, אשכו ים  ראשונ

יותר  ח  ו חצרו, אפשר שהיה לו נובנה קודם את ביתו א   ה אםמשנ  ומדוע  ירוש לשם תשמיש,בזה כיוון שחשב בפ
וכל שכן אם  תח להם כלל,  שלא פ לנו,  ש    ל בקרפיפותשהקהרמ"א  מה עוד שיש לצרף את דעת  . ובחצרו  ללהתחי
  אחר כך. להם  פתח 

ר לטלטל ההיתאם    ךפני כן, איש הבית מועילה כוונה ללתשמ  דר נועהחצ  כתב שרק עיקר  )ופט סק" או"ח סי' (  ו"א החזו 
  .ך שהבית יהא קודם להיקףצריו  ,ודלחוונה כ לא מועילה  ר,הבית הצמוד לה, כגון אוצהוא רק מחמת בה 

דחות דברי  ם כדי לשכתבו דבריה  עהנ"ל משמנים  ראשואך מדברי ה  . ) "ארעק (והביאו    סובר שממעטוספות  תאמנם    20
  יה"ל). (ב כמותם "ע השו  מובן מדוע פסק ולכן  דבריהם מהירושלמי,וכיחו ואף ה  התוספות,

 . בדין חופר בור)  "א הרשב   ריאת דב (אך לא הביא א  את דברי הגמרפוסק  הטור אףו 21
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ם  טימעינם מ. וכן בור ריק וחריץ שבגינה אקרפף)ש למששמ(כיוון    היינו בור מים   ⤶
  ).ושער הציון נ"ב(מש לצורך הקרפף הקרפף, אם ייעודם ויר את א

 (משנ"ב).דבר המיטלטל אינו ממעט בקרפף לעולם   . א
  

  סעיף ה | מיעוט ע"י עמוד

קרנה  הבו ת שרמו א(כה.)  מרא  גה באמצע  גבוה עשרה  עמוד  אווירו, אם  כדי למעט   ורחב  פף 

ם עד ארבעה, רבה  חיטפושה  של מ  יעוט.וי מיעוט. פחות משלושה טפחים לא הוי מה   עהארב

כו"ע שלושה טפחים הוי מיעוט  בא סובר שלא הוי מיעוט. רב דימי סובר שלבר שהוי מיעוט ורסו 

  ונחלקו בפחות משלושה. 
  

ת וך למחיצובין בעמוד הסמ  ,עמוד באמצע הקרפףושה טפחים בין בשל  יכהמצר  ראמהגרש"י:    ◄

  רפף.קה

   .22וי מיעוטה צד ברק עמוד רמב"ם:  ◄

  יר הקרפף.ממעט את או )(משנ"ב) רהוגבוה עש(עמוד רחב שלושה שו"ע:  ☜

  (משנ"ב).בין באמצע ובין מהצד  ממעט ⤶

  

  תסעיף ו | מחיצה סמוכה למחיצה הקיימ

  חים טפ  ה שה סמוך למחיצה הקיימת במרחק ארבענה מחיצה חד ם ב שא  מרת וא  ) (שםהגמרא  

עיל  סובר שהוה  ם, רבומשלושה עד ארבעה טפחי    .לא הועילפחים  ט   שהות משלוח פ,  הועיל

  סובר שלא הועיל.  אורב
  

,  ת המחיצה מועילה מדין עשיית מחיצה חדשהייבנ:  )םיקסופ  דעוו  , ו"יר   א"בטיר  ,ז"אוו(  רש"י  ◄

  פף.קרה  וטיעמולא מדין 

  ). ו'לא מיעט' ''מיעט -וגרס( בניית המחיצה מועילה מדין מיעוט הקרפף רמב"ם:  ◄

  החדשה חים מהמחיצה  מספיק שיבנה באורך עשרה טפ  ר:, רי"ו וטו(על פי רש"י)רא"ש    ⤶

  מה.הישנה ובנה חדשה במקו  שפרץ את המחיצה שיחשב דיכ

  :)'ד דע 'גמ ןיינעב(  לדינא

  . ליעוה אלו ,באכר הכל ה"ה: ב"ד ורז ר"מ, רא ◄

  . )) ףסו י תיב( ברהם וקמב דימלתכ הכלהן יאש ,הארנ ןכו( ליעו ה ו ,הלכה כרבהרמב"ם:  ◄

וטור:    ☜ טפחים  שו"ע  ג'  רחוקה  חדשה  מחיצה  עשרבנה  ובאורך  הישנה   מהמחיצה 

  .23דירהם לש, הועיל כמי שבנה מחיצה חדשה )א"שהר על פי( תומא

 
   הערות  

  

 : ה לשונוזו  .שון הב"ילצת קשה  ק  אך.  )"ק נהס(   ים כף החי בכן הבין  נת הרמב"ם, ובבה   בשם הב"י  בשער הציוןכתב  כך    22
ו עמוד בצד  הרמב"ם בפי"ו שכתב בנה ב לוק  שכתב רש"י גבי בנה בה עמוד ואפילו באמצע נראה שח  ודע שבמה'

אך    ,שלושה  יה רחביהש  ד צריךצ  קרש  םוונת הרמב"כ שמשמע    '.הוי מיעוטמצע  א ל אם בנאו באבהכותל דמשמע  
ל  ועיין בהערות ע  .עצ" ו  קל.ם מיהרמב"שנמצא  ו  .)זהב  סברא בון  יע  ך יצר   ם כיע(  יעוט.וי מה  פילו בכל שהוא באמצע, א

  ב"ם שאף ברחב ארבעה החמיר). מרשמע מלשון ה מ ארבעה. ובפשטותאף ברחב  מחמיר  הרמב"ם   צ"ב אם(ו .ה טזהער (שירת דבורה)הטור 
  ת ד מועה  הצ י חמ  ך ירצש  ן ווי כ  ,ףפרקה  תא   ריתה ל  הלוכי  הניא  , הזל  הז  םי כומסה  םינק  י "ע  השעש   ןוגכ  לה, ק  הציחמ ו  *23
 . ))טנ ק"ס(  ם י י ח ה   ף כ (  םיית אס תי במ תו חפ  היה ףפרקה םא ליעוהל  הלוכי תב ש התו אל ,ו הימ .ם לועל
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ותל החדש  הכ  ילואפ  ליעום, הייאתסת  בייל למעטו מואם ע"י המחיצה הוע   ⤶
  ). 24"בשנ(מוך ג' טפחים בת

עצמו ממעט את האויר. אך אם    לתוכה  ףוגהקרפף רק אם    את אויר את  כותל יכול למעט  . א
שיש לבוד בניהם, אין אויר זה ממעט את אויר וך ג' טפחים, אע"פ  סמוך לכותל השני בת  אובנ

 .ן)והצי ער (שבר ם בסופו של דויש אויר בית סאתייהועיל  .פףהקר

המחיצה   כדי לבטל אתת עשר אמות מועיל  ניישב  הרא"שחולק על חידוש  א  טב" הרי   נםאמ  .ב
חידוש הרא"ש)ברשב"א  (וכן משמע    החדשה ראשונים שלא העתיקו  ום המיקל כדעת מק  מכל  .ועוד 
אמות)    השו"ע  עשר  רק  לסמוך,  (לבנות  מי  על  לו  ראשונים  ווכייש  המגי ( ן שעוד  ואשכול הרב  )  ד 

 "ל).יה(בה לכלה ש א" רה   רי דבקו תיהע

ואף לדעת    .ג יש  השו"עהרא"ש  בפחות מעשר אמות   השהמחיצה החד  להזהר להסמיך את, 
ל באותם עשר  חיצה הישנה תיפו(משום שאף אם המהישנה, שאם לא כן, אינה מועילה    מהמחיצה

 "ל).(ביהיהן) תר מעשר אמות בניוש שה לא תועיל, שהרי י, המחיצה החדת אמו

  

  יטת טטיחבף פקרט עו| מי  סעיף ז 

עוט, ואם  י עצמו הוי מי נפ לעמוד בכול  ט ויהכותל הראשון בטיאומרת שאם טח את  (שם)  הגמרא  

  לא הוי מיעוט.  אינו יכול לעמוד בפני עצמו לרבה הוי מיעוט, ולרבא  
  

  .25הלכה כרבה: ואו"ז רמב"ם ,רא"ש ◄

  לבושי יו"ט.מו ב"חכך פסקו   ☜

  .ב)נ"מש( 26רךצו על זה לעת  ויש לסמוך   ⤶

  הלכה כרבא. טור: ד, רז"ה ואב", רר"מ ◄

  שו"ע. וכך פוסק  ☜

תו מעיל למעט הקרפף. אך מכל מקום צריך שיהיה  אחד, ואפילו מקצ  ח כותלאם ט  אפילו  . א
 (משנ"ב). 27רוחב שלושה בגובה עשרה וב

 .)(ביה"לאם הטיט אינו עומד בפני עצמו  לופיהמחיצה מועיל אאם טח בטיט בשעת בניית   .ב

כמחיצה על    , אין זה מועיל דהויאלא רק כיוון לשם דירהאתיים  מבית ס  יטהטט  עמי  לאאם    .ג
 (משנ"ב). (אפילו אם הטיט יכול לעמוד בפני עצמו) צה יחמ
  
  
  
  
  
  

 
   הערות  

  

 , גודל הקרפף למעט ההחדש מחיצההסובר שבתוך ג' טפחים אין בכח ה םמב"כר לא וד, יאבסוג רש"יוהיינו כדעת  24
  . ציון) ה ער  (ש  י "שר ירבדל ומ יכסה םי ברש םושמ
,  נהד מש י המג ם לא מועילה. ויישב ' טפחיאילו מחיצה פחות מגהכותל מועיל ויח על טוכי , הרמב"םה בדעת וקש 25

דבר שיש ר הוניכ  ם,יש על כל הבית סאתיי ה הראשונה שיצמח ' אינה מבטלת את שם הגשמחיצה קרובה פחות מ
  . ית סאתייםאינה מקפת ב הילתשונה כאילו מתחאשה את המחיצה הרכאן בית סאתים. אך טיח עו

האריך להקשות מדוע    כאן) ( ובברכי יוסף והרמב"ם.    הרא"ש  שו"ע לא הזכיר דעת  נים הקשו מדועה אחרושכן הרב  26
ובסוף דחק שכיוון שטעמו של רבא  ב.  בעירול  ובייחוד שהלכה כמיק  וראה כדרכו,ה  דיק שו"ע על פי שני עמוסלא פ

 בכללים.  ןחינתבר, לא משגמס
הח כ וב   27 ו  ) סה"ק  ס(יים  ף  צריכחלק  שאין  שלושה,  שיך  תב  רחב  ב   ןוכיוהיה  הצדדים  ישוד  מעשרק  משני  אויר  ש 
 וחב ג'. רריך צין  אלו, וטם שמב דישני הצדמיר וא טיט אין בל. אך טב וא ל אםו ,יהיה מקומו חשובשריך , צובטלמש
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  בי מחיצה סעיף ח | מחיצה על ג

. ורב ששת סובר שלא  ילועסובר שהבונה מחיצה על גבי המחיצה הקיימת, ה(שם)  רב חסדא  

, כיוון  28ל מחיצה על גבי תל שהועי  ם בנהדה שאמות  ששב  ר  אףש  סדא,ח רב    . ומוסיףהועיל

דר המחי  שעכשיו  באויר  החדשה    ה צבאויר  דר  והוא  למאומה,  אותו  משמשות  לא  שהתחתונות  (כיוון 

ונבלעה    .)(רש"י)העליונות   מחיצה  גבי  על  מחיצה  בנה  אם  הדין  מה  מסתפקת  צה  חיהמהגמרא 

  דשה. ה החלה המחיצהראשונה. ופושטת שמועי 
  

  שת.כרב שהלכה : "םבמר ,"ש אר

. 29נבלעה התחתונה, מועילה   מועילה, ואםבי מחיצה אינה  על ג   מחיצהטור ושו"ע:    ☜

  , הועיל.)(משנ"ב)טפחים  שלושההתל  (וכל שכן רחוק משפתואם בנה מחיצה אפילו בשפת התל 

ה  . א לתוך  נבלעה  התחתונה  המחיצה  מועי  מהאדאם  טפחים,  מעשרה    30ה שדחה  הלפחות 
 ב). (משנ"

כיוון שהועיל למדילאחת הועמחיצה    ולאפי  תל ה  עלונה  בה  .ב וסקים  לפ(ו  .(משנ"ב)ורים שם  , 

  . )(שער הציון)סוברים שצריך כותל שלם, אף כאן צריך סביב כל התל ו בסעיף ו האבשהו
  

  סעיף ט | אילנות וזרעים שבקרפף

  צרה: ק הקדמה  

הק  .א אסור  רפף  סאתיים  מבית  אלאגדול  לניקפו  ה  אם   בטלטול  דיעשה  אך שם  רה. 

שם דירה    ותטלבמששה פעולות  ע . וכגון שו מועיל נדירה אי  םף היקף לשאו  יש  מיםפע

 .כנסו לו מים)בו, או שנ  זרע(  הקרפףמ

קרפא  .ב סמקטן    ף ף  לבית  צריך  שאינו  דירה.אתיים,  לשם  מוקף  לטלט  היות  ל  מותר 

 .)31סעיף יב ראמבו(  תבילמנו  מ  טללין לטא  תוכו, אךב

ים  שייכים גדר  ,הינגשיש בה    י חצרלפכ  אףש  מחדש  עיף יסו  ,ףיני קרפדבאר  מט    עיףס  .ג

 לה.א
  

  ור אס ו  כגינהירה ונזרע רובו, דינו  סאתיים שהוקף לד ת בידול מ גהמרת שקרפף וא (כג:)  גמרא  ה

שאם נזרע  (למסקנה)  תר לטלטל בו. הגמרא מוסיפה רובו דינו כחצר ומואם ניטע   טל בו. אךטלל

נזרע  כש אסור. אך אם נזרע מיעוטו, רק  )  ותרנו יאי(ו ק בית סאתיים  אם מקום הזריעה ררובו, אפילו  

  . 32ר סויים איותר מבית סאת

 
   הערות  

  

ולא את    ,על התלהתיר  ל  מחיצה זו באהמר ששכוונתו לו ות  ספ תוהתל'. וביארו  שפת כתב שאין לגרוס 'על    רש"י  28
  היא שאם    וםהתל סמוך לד' טפחים, מש  שפת  נויה על לרש"י צ"ל שהמחיצה ב  ות שאףשבתחתיתו. ומוסיף תוספ   המ

  מחיצה זו תועיל.   שכן אף למטהחיצה זו מועילה, דוש שמאין שום חי יםרחוקה ד' טפח
נתה בשבת  ביצה שנחמלדבר דומה  השתר,  הוקרפף  הש  )כב   "קס(בת  ש   תפ תוס בכתב  מחיצה בשבת,  הפלה  נואם    *29

  רי כאן אין דין ה  .)עיף וס(  רפףקגודל הי למעט את  כד  יד זבמ  ת שבבחיצה  ממי שבנה  ביש לדון    לפי דבריו ו  בשוגג.
קרה רק  דבר ף שהאו .טןקקרפף הרפף, והרי קודל הגנועד להקטין את ש טמיעו יש רקו,מזיד)בסור שאמחיצה ( ונהב

    .ע "צו  פף.רקעצמה ניתן להכשיר את ה אף בשבתש ת שבת פ בתוס  תבארההרי  ,ה עצמ  בשבת
לה  ונה מועיעליה   שרה טפחים, המחיצהחות מעמה, כיוון שהכותל נבלע פנבלע באדכלומר, גם אם לא כל הכותל    30

  ). ון שער הצי (ע"פ  ת הקרפף כיוון שהיא משמשת א 
א  והחזו" אתיים.  סבית  רפף הקטן מקבב להתיר  כתחבה)  ר(ד"ה    נטבסימן ש  ביה"ל ב  ואמנם  ז.ע  בס"ק  במשנ"ב  בתך ככ  31
  ף פרקאשר הכו.  לאסור  כאן  תב שאכן כך מבואר במשנ"בכ ורות),  לדעות האוס(  ה החילוקמתמה    יח)ס"ק    ח ח פ"וא(
  כתב להתיר בזה.יב) קס"ק  (שנח, בכף החיים לאסור. אך(שם) ב "או שעירבו, כתב במשנל אדם אחד, ש הביתו

  . כמותה טורהישנא שפסק הל נו אתבת לישנות בזה, וכ בגמרא יש שתי 32



47   סימן שנח 

אינן   אף אםנחמן ות, ולרב שורות שור טועות נ הןק אם עת רב יהודה נטיעות אינן אוסרות רד ל

  ועות שורות שורות אינן אוסרות. נט 
  

  הלכה כרב נחמן.רא"ש, רמב"ם וטור: 

אילנות ב, אם ניטע רובו, אפילו  דירהקף להו תיים של מבית סא קרפף הגדוע:  ושו" טור    ☜

רוע  ז  נוח שאי(אף בשט  *33לו בית סאתיים בלבד, אסור יפא  ו,ובזרע רמפוזרים, מותר. ואם נ

, אך בית (כל הקרפף)  , יותר מבית סאתיים אסורציו)(והוא הדין ח   טונזרע מיעואם  ו .)"ב)שנ(מ
  .)א כט"ז) (משנ"ב דלם הזרוע (אף במקו  סאתיים מותר

  ו,וכשבתו בתת סאתיים בלבד, אפילו שזרע כולו מותר לטלטל בו כלים שביל  ודבגקרפף    . א
לדירה. היות מוקף  ל  יך אינו צראתיים  ס  יתהרי בשאף אם הזרעים מבטלים שם דירה ממנו,  

 (ודלאשהקרפף רשות אחרת מהבית    ת לקרפף, או מהקרפף לבית, אסור.ביה  כלילטלטל  אך  

 (ביה"ל). בטלים שם דירה)מ  נםאיים סאתיים הזרע  הסובר שבבית כר"ח

 :םיעעם  זר ףקרפ הכתושיש ב  עיר המוקפת חומה  .ב

לחכם  (   ממנה  ם שם דירהאין זרעים שבתוכה מבטלייעה:  קצו  בית שמואל, חכם צבי ומור  ◄

  .דחק) רק בשעת -צבי

  . אין להקל אף בהיקף חומה: מאמ"ר וברכי יוסף  ◄

 ריעה  תמוח  רשאכ  קרו,  34המצע  ינפב  רדגב  םיפקומ  םיערזה  רשאכקל  לה  איןביה"ל:    ⤶

  .לקה ל םוקמ שי   ,םיערזה תא ה פיקמ המצע

ורז"ה( ם  הראשוני  ן מדויק מלשו  .ג רשב"א  ה)  ר"ח,  ואף וטין,  חלל  מחיצהשהזרעים מבטלים שם 
ר מחדש. ונראה שהוא  ר באיסורו עד שיפרוץ ויגדוטול את הזרעים מהקרפף, נשאיי  כאשר
ותאוותרת עד שיפרוץ  בחצר שזרעו בה, שאינה מהדין   ור מחדש. אך חצר הפחותה  יגדה 

 "ל).יה(בהזרעים  ולאחר שנסתלקמבית סאתיים, נראה שיש להקל 

 ףפרק ן יד םוכיס: 

  

 
   הערות  

  

זה דומה למים שנכנסו   ןואי  ,אוסרים  םאינשע)  ק  ,א (מרי יושר  אב, כתב  )ים וכדומה(קוצ  א כוונהללעים שעלו  זר*  33
ם  אויי שר  ,זרעיםהין  אמבטלים שם דירה מהקרפף, מה שמשום שמים    קמן בסעיף יא.לתו, כדום א י ואוסר  פףרקל
  . קצתדירה ל

ב שכתב  נ"ש ק מהמי(וכך מדו  ירה עליו.ם דשלא  אים,  ערטל דירה כמו זבדאי אינו מ ם עליו, ויושבי והולכים  ש  אדש 
שהולכים   ירערחבה שבוחוב  רמרע  גא  לי  ו עליו, ודאלכיכדי שיישבו ודשא שנזרע  ב יירי אינשי, והרי  דלא    שבזרעונים

  ). םלציתופף ב סהרגילים לע משום שטשנ נות ילאא גרע מועוד דל  .ירהדכ ונחשב  ויושבים שם
אסרת  כל העיר נש  ריה,  ם, או שגודל הזריעה יותר מבית סאתיי ערנז  ורוב רפף נאסר משום שקהכאשר  שגיש,  דהש ליו

  בכך
  .)ז  ק "ס  ,טפ  ו"א זח (  הל  ר וסאה  םו קמל  הצרפנ  ירהש  , ךכב  ת רסאנ  ריעה   לכ  ,רשעמ  רתוי ב  הצו רפממילא אם הגדר  ו  34

  ןיא  עודמו  ,ףפרקל  ביבסש  רדגה  םש  לטבתה  י רה  רשעמ  רתוי  הצריפ  שי  םא  ירה ש  ,הז  שודיחב  ןייעל  שי  הרואכלו
 .ףפרקה  תא  הריתמו  המצע  המוחה ת רזוח

  םיי תאס תי במ ן טקה ףפרק  סאתיים גדול מבית ה ףפרק  

 ערז

 וטיעומ

  וא(

  ) ויצח

ותר  י
מבית 

  סאתיים 

  ו ניאש  קלחב  ף א(  וב  לט לטל  רוסא
  ) עורז

כל אופן,  בלטל בתוכו טותר למ
  תיבלונו מ מ לאך אסור לטלט

  
חות פ

 מבית
  סאתיים 

  ) עורזה קלחב ףא( וב לטל טל רתומ

  ו נממ  אל ש  י אדוו(  וב  לטלטל  רוסא  בו ורע רז
  ) תי בל
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    הני גו | חצר  סעיף י

 , םכותב   ותבשש  םילכל  תחא  תושר   םה  ת ופיפרקו  ת וגג  ,תורצ חש  ).טפ(  ר מוא  ןועמש  יבר

  ם רימאו  ןנחוי  יברו  לאומשו  .ותומכ   כהלה  קסופ  ארמגהו  .תי בב   ותבשש  םילכל  אל  ךא

  . תורצהח  םע  תיםבה  בו ריעכש  ףא  ךייש  הז  ןידש

ור"מ    ים תיאס  תבימ  טן קהף  פרקב  לויפא  , תביל  פףרקהמ  לטלטלר  סוא :  ) רטוב  (הובא רא"ש 

  . )וכותב טלטלל תרושמ(
ם דין קרפף. ואף אם איננאסרים כ  רובם האם  רע י הבית שזבה שמאחורחצר ורחהסתפק בל  יש ו

דירה עליו.    שם ן  איש  כל החצר, כיוון נאסרים בנזרע רובם, אם זרוע יותר מבית סאתיים אוסר  
ור להוציא מהבית אל החצר. אס  רצוץ לחפרא  שהוואף אם יש פחות מבית סאתיים זרוע, כיוון  

  מחצר.  ל שם דירהלבטל כל יכולים  ם ינים ארעז ו שמאא

  יר.  להחמטוב טור:   ⤶

, 35מי שיש לו גינה בחצרו והיא רובה, אפילו אין בה אלא בית סאתייםשו"ע:    ☜

ואם היא יותר מבית סאתיים לא יטלטל בחצר   .36ביתל  נהגיוהטלטל מהחצר  א יל
 וסרתם, אייאתס  מבית  ם הגינה מיעוט החצר וגדולה. ואתומד' אמ  תריו  גינהוב

  .וציא ממנה לביתת) אין לה ם (או פחוא בית סאתייואם אינה אלחצר. כל ה
  נחלקו האחרונים בפסיקת השו"ע:   ⤶

  חמיר רק מספק.שו"ע סובר שיש להמג"א:  ◄

  .37שו"ע החמיר מדינא ודין חצר כדין קרפףער הציון: ב ושמשנ" ◄

שאף אם    וון(כיאתיים  מבית סה  טנהיא קצר, מותר לטלטל בתוכה כאשר  הח  ב וינה רהגם  א  ףא  . א

 (משנ"ב).  )לטלטל בתוכה מותר , םבה בית סאתייוון שאין דירה, כי  ם מבטלים שםהזרעי

מותר   ,זרוע  בית סאתיים  שיש ף כאש  , ]לבית  מהגינה   שכתב לאסור[,  השו"ע משמע מדברי    .ב
נאסרה)(ורק הגינ  לחצרבית  מה  יאוצלה בכלים   הבית לחצרלהוציא מ  איןש  םחמירימ  שוי  .ה 
בביש שהחשבתו  משום  למקת,  נפרצה  לביצר  האסור  קטשכ  אמנםת.  ום  מבית   נההגינה 

ה עצמה, ואפשר אף להוציא מהבית לגינ  38יש מקיליםו  .ודאי מותר מהבית לחצר  סאתיים,
 (משנ"ב).חק תם בשעת דמוכ קללה

אחד    בניהם, כלמחיצה  ש  י  אך אםלחצר.    הנהגי  חיצה ביןכשאין מ  הינו רק ף  עיכל האמור בס  .ג
רמלית או להוציא  בו כדין כור לטלטל  ת סאתיים אסנה יותר מבין לעצמו. אם יש בגידוני

ו  ממנו לחצר. אך אם הוא בית  וראסממנו לחצר, אך  סאתיים או פחות מותר לטלטל בו 
היא   אםן כל שכבזה, ו רהה כי קשה להזמלאכול בגינ מנעלהב (לכן טולים ששבתו בבית. טל אליו כטלל

 . (משנ"ב)) סאתיים דולה מביתג

  

  

  

  

  

 
   הערות  

  

  שנ"ב). (מ  מבית סאתיים חותפ כולה  . וכן הדין אםו בכל החצרהיינ 35
ל חצר והקרפף שם הו לבית. וזאת אף אצר כדין קרפף שאסור להוציא ממנטלו שם המחיצות, דין החן שהתבווכי 36

 ). (משנ"ב אדם אחד 
ריטב"א, ר"ח,    רשב"א, (ת להחמיר בזה מדינא ונים עולה בפשיטורא"ש הסתפק בזה, אך מהרבה ראשהנם אמ מוקו: ניו 37

  ונים הללו.ל הראשכ שליא מודאי וצספקו של הרא"ש י ואין) ש ר"י מיגא" 
 . ותתוספ  וייתכן שאף ,ש"י, ריטב"א, ר הרא"ש ) וכן המג"א  (והעתיקו המרדכי כתב שכך דעתן בשער הציו  38
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 גינהן די סיכום:  
בית  גב  רצח   או תאסודל  יים 

  חותפ

מבית  הר  צח גדולה 

  יםיאתס

 המעצ    ינהגב  לטלטלר  ותמ  גינה רוב  החצרה
אךהמעצר  חצוב   ל טלטל  רוסא  . 

ר צחהמלטל  טל  רסוא  ןכו  .הםבני
  שו"ע) ( תביל

לטלטא  בגינהל  סור 
יותר  צובח אמודמר    ת ' 
  ע) "ו(ש

מיעה ט  וגינה 

  חצר ה

לה ודג
  רתיו
 תבימ
  יים תאס

ה  רסוא  טמיעוה  - ל  כאת 
  ' דמר תלטל יוטאסור לו(

  )אמות

 קטנה
מבית 

  סאתיים 

  )שו"ע(יא ממנה לבית  צסור להוא
לטלטמ  ךא  חצר בו  ינהגב  לותר 
בשעת  ו,  לחצרבית  התר ממו  וכן(

לאף  תר  ומדחק     )הניג מהבית 
  (משנ"ב) 

  חצר בו  לטלטל בהר  ותמ
קכ( ארדין  אסור פף,  ך 

  )לבית הנמ מלטלטל 

  

  סעיף יא | ביטול מחיצה ע"י מים

לדירה ונכנסו בו מים, אינם מבטלים  אומר שקרפף הגדול מבית סאתיים שהוקף )  (כד.אבא  י  רב

המחיצה אכדיו  ,את  ומסייג  ן  ד אמימ ילנות.  ראויים  קאוו ר,  ראויים לתשמיש,    כשהמים    (כלומר 

אינם מתפשטים  שתשמיש מותרים רק כשאף מים הראויים ל  עוד,  גיסירב אשי מ  .)(רש"י)ה  לשתי

  ערימת פירות. ום שאף אז דומים הם לריו, משרא דוחה דב ים, אך הגמלגודל בית סאתי
  

במים ייש   מים  ע"י   ביטול מחיצה:  טב"אומשמעות הרי  בשם הרשב"א"מ  מ  ,רש"י  ◄ ך רק 

ין בית (ורב אשי שרצה לחלק בים  מבה  יטול מחיצב  שייךא  ל  הת מזבפחואך    ,ם עשרה טפחיםיגבוה
  ה). חילק כאשר המים גבוהים עשרסאתיים פחות, 

ביטול מחיצות שייך אף במים שאינם עמוקים  וטור:    ראב"ד, ספר הבתים  "ה,, רזרא"ש  ◄

  י'.  גובה כשאין בהם ףא םריסה אושאינם ראויים לשתיעשרה, ולכן מים  

הגדושו"ע:    ☜ מביקרפף  ם ים לשתיה אינם ראויים, אמ   כונכנסו לתוש  תייםסאת  ל 

מבי וגדולים  הרבה  עמוקים  אפילו  הדירה,  סמבטלים  אאתיים.  ת  אם  ראויים אך  ינם 
  לשתיה, דינם כזרעים ומבטלים המחיצה, והוא שעמוקים עשרה. 

  ). ה"ל(בילא בשעת הדחק  םא ,הרם עשעמוקיר אף כשאינם וראוי להחמי ⤶

הזורמים   יםשממשום    .רמים בחצרינם זואו  ים במקומםומדהע  יםבמווקא  בסעיף זה מדובר ד  . א
 ).ושער הציון (משנ"במהם מלאות ור לואס דינם ככרמלית,מצד אחד לצד אחר 

ב  ברו  קר ע שאב"ד משמ(ורק מהר  .מותר לטלטל בה  , אפילו אם כל החצר התמלאה במים הראויים  .ב

 ).נ"ב(משלא בכל החצר)  ךא ,להקן לתינ

אפילו אינם בגודל   רובו אוסריםואם המים    ,שעים ממים כזרמה ן  ע שדי מלשון השו"  משמע  .ג
וגד  .בית סאתיים זה וסרסאתיים אולים מבית  ואם הם מיעוטו  ים את כל הקרפף. אך כל 

  , שי  אםאך    חים בתוך ד' אמות,כשאין בשפת המים עומק עשרה טפחים, או שיפוע עשרה טפ
  .)(משנ"ב ותמפסיקוון שיש מחיצות האסר כירק מקום המים נ

לושה טפחים  גובה של מים, במים שאינם גבוהים ש  ירה בראשונים לאסור כלמחמה האף לדע  .ד
 (ביה"ל).ועוד שהרי נוח להשתמש שם    .מש שם, דכארעא סמיכתא חשיביהשתדו שמותר למו
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  "ב)שנ(מ מהו שימוש למים ❖ 

  ראויים לשתיה.ם ם לתשמיש רק אייואר יםנחשבמים רש"י:  ◄

לכביסה נחשבים   הראוייםאף מים  משמעות הריטב"א:    ח),רוקמעשה    י(על פם  ב"מא, ררשב"  ◄

  .39למים הראויים לתשמיש 

  (שער הציון).ב"א, דהרי זה ספק דרבנן כדעת הרש ניתן להקל ⤶

ראויים   םנאיים שעות הללו, והיינו מאף מים שאינם ראויים לתשמיש נבחנים לפי הד  .א 
  ).בנ"(משר כביסה והם עכורים ביותללשתיה או 

  

  פף ע"י קירויקר עוטב | מיף ייסע

ו) ולרבי זירא  י"ג: מתיר מייתרו (ו, לרבה אויר הקרוי  (כה.)  ירה בו בית סאהסאים שק  בית שלוש

(וי"ג: מתירו). הגמרא מעמידה את מחלוקתם  א  בגג העשוי כאורזיל  אויר הקירוי אינו מייתרו 

ש  ור:וט   י "שרל( משופע  ישגג  בקו  כשעשוי  דיה)י צל  כמהפתוחה    הבאכסדר  ם:ורמב"לתוספות  ר.  אינו  אך   .

לתוספות נוי בצורה ישרה.  הב  גג  :וטור  לרש"י (יורד וסותם    ן שפי תקרהה כו"ע מתירים כיוו כאכסדר

  . לאכסדרה הסגורה משנים או שלוש צדדים)  ורמב"ם:

יר  כיוון שאו(למסקנה:)  ר,  במלואו לחצר שאסו   ץרנפ פף ש ה בקר ף שאף הוא מוד רבי זירא מוסי

  ).(רש"י)יים גדילו את הקרפף יותר מבית סאתשמחיצות החצר שנפלו ה ,ר מכלו( 40מייתרו  החצר ות יצמח
  

  רבה מחמיר שהקירוי אינו מועיל ורבי זירא מיקל.: ו') 'מייתר(גורס  "ירש ◄

   .41זירא מחמיר יברול קמי רבה: ') גרסו 'מתירו(בית יוסף: אור זרוע ורמב"ם  ◄

  לדינא:   ⤶

  יר.חמ המדברי הלכה כר"ח:  ◄

   .רי המיקלהלכה כדב"ם וטור:  רמב ,מ ר" אור זרוע, ◄

  ים.מבית סאתיפע, ממעט  קירוי משואם קירה בית סאה, אפילו אם ה שו"ע:    ☜

ם שכאן זו רה"י  למרות שבסימן שסא, מבואר שאין 'פי תקרה' בגג משופע. חילקו האחרוני  . א
י פבלכן הקילו    .בתוכו  לטלטשלא ל  מדרבנן החמירו  קרו  ,תוד' מחיצ  ףמוק  ריהש  תאוריימדא
  "ב).(משנמשופעת  סא, לא הקילו בתקרהשבסימן ש רצה מחיצהאך בנפ. 42פע ה משותקר

  

  ג | קרפף שנפרץ לחצרף יסעי

  אויר החצר מייתרו. מודה בקרפף שנפרץ במלואו לחצר שהוא אסור, משום ש  (כה:) רבי זירא 

 
   הערות  

  

אר הראשונים 'כביסה'  (וייתכן שאף לשעדים לכביסה  ולאו דווקא המיו   משמע שכל מים צלולים מועילים   אטב" הרידברי  ומ  39
  א). לא דווקזה 

  . (בית יוסף) ' לחומראמייתרו' שגורסיםוקת חלובזה אין מ 40
מה    עוד(ו  מיקל  בהשהרי רלחצר,    ץרפף שנפראסור כרבה בק ה לרבי זירא אינו מודלפי זה צריך לבאר שבית יוסף:    41

,  במלואו   מודה לאיסור בקרפף שנפרץסאה), אלא צריך לומר שרבה    ילו בקירה בו ביתהחידוש בזה אם הוא אוסר אפ
 . רש"י)  כן שגירסא זו על פיויית . ודינאם בגירסא לפנינו איתא מ(אמנ' נןורסים 'מודיג ולכן מובן מדוע 

 ורמאש  המ ו  ,ללכ  ףפרק  ומש  ןיא  הרוקמ  ףפ רקש  םושמ  ףפרקב  לוקהשתב  כ  ) הק  "ס  ,א סש  ן מיס ב(  השלחן ובערוך    42
 . אוה אקו ו ד ואל 'הרקת  יפ' ך מס לע ריתהל
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 רם המתי שמעון  ירבף לחצר, כרפמק, מותר לטלטל  ומרכל(?  מקשה, וכי אויר המותר לו אוסרו  יוסףרבי  

זה  נפרצושיו שועכ  בזה,ה  ז זה על  לדבריו, יש את אויר המחיצות    ב לו שאףאביי משי).  )(רש"י   43יאסרו 

   ).(רש"י)(שמגדיל את הקרפף ליותר מבית סאתיים עצמן 
  

  בית סאתיים.  וגודלשקרפף ת ב וסקעזו   סוגיאא וטור: רשב" רש"י, ◄

  לפירושו). ה נוחה  גיא אינסוה משנה:  יד מג (ם סאתיי תף הגדול מבירפבקסוגיא זו עוסקת  ם:"במר ◄

סות לאויר החצר, או שמחיצות החצר יתירות כנת הקרפף נובר כשמחיצודמרשב"א:    ⤶

ראה ל הנכי כזה 'נפרץ במלואו'    ד' אמות מכל צד ממחיצות הקרפף. ואם לא כן, אין
  .44י לחמבחוץ ושווה מבפנים נידון כ

  נפרצו וחצר, ש  )(משנ"ב)  הרידל  ףקומ  אלש(  מצומצםסאתיים    קרפף ביתשו"ע:    ☜

מייתרו ונעשה יתר מבית  חיצה  שמקום המ  אסור מפנירפף  , הק45לואםלזה במה  ז
  .46סאתיים 

ף הקרפוחב  ם על רי החצר יתיריאו שהיו כתל  ,מדובר כשכתלי הקרפף נכנסים לאויר החצר  .א 
 (משנ"ב).ו' במלואנפרץ 'נקרא  לא, אין זה  ם אך א .ארבע אמות מכל צד

  

  

  להשנפ  צה המתירהד | מחייף סעי

בי  רב בי  .החיצוני של האפנדא  קירדא ונפל השהיה בו אפנ  יה בוסתןאומרת שה(כה:)  הגמרא  

מי  פניר לו רב פפי שהקיר העל ידי הקיר הפנימי של האפדא, אך אמ  תןוסהבת  א  להתיר  צהר

  וסתן. הבורך לצא  שה לצורך הדירה הפנימית ולענ
  

קף  ו הכ  ום והאפנדא התיראתייול מבית סהיה גד  ן סתהבו:  אוריטב"  , רשב"א זרוע  רורש"י, א  ◄

מחיצות הבית הפנימיות. ואמר לו רב  ביבי להחשיבו כמוקף על ידי רב  סבר ,שנפללאחר לדירה. 
עשו  והמחיצות נמאחר    ,ודרה עדיל  קףומב כנחש, אך אין הקרפף  קרפףפפי, שאמנם אין פירצה ב

  ף. רפהק  ךרהבית ולא לצולצורך 

ח יף ואז פתבוסתן היה גדול מבית סאתיים והקה:  ותוספותטור ביאורו)  הרא"ש ו  (והעתיקו  חר"  ◄

וסתן  כדי להתיר הב  47ולכן בנה מחיצה סמוך לקיר האפנדא  .(ואין האפנדא מתירה אותו)  ו האפנדאיאל
  רב ביבי   .דשהחהלאחר מכן נפלה המחיצה    .מהאפנדא)  לבוסתןר  לעבוו  כלשיו  החיצה מ (והיה פתח באות

ח  שפת בנה לפני  צמו שהרי  (למרות שאינו יכול להועיל מצד ע דא  ל ידי הקיר של האפנהבוסתן ע  סבר להתיר

ר האפנדא לא נבנה כיוון שכבר הותר הותר. ואמר לו רב פפי שכיוון שקיהאפנדא לבוסתן, בכל זאת) 
  התירו. ועיל למ הוא יןא תן,סוהב ורךלצ

 
   הערות  

  

  א יך שהי, כיוון שהחצר מוקפת לדירה ולא שיייםת סאתבימל  מה מגדילה את הקרפף לגדושהחצר עצואין לומר    43
  (רש"י). הקרפף  תאסור את

  ל יעו מ  ,ימינ פה  קלחל  ליעומ ש  ךות מש  .וגימ  לש   ךרדב  לעו פ  ץוחבמ  הארנש  )ההיא  ה"ד  :דכ  ףדב(  תופס ותת  עד  ךא  44
 אהרנ  ןיד  ןיא   ,הווש ב  תו רמגנ  תו צי חמה  םאאף  ש   ) ן אכ  ע"וש  ן ו ילג (  א " קע ר ו   ) םש(   א " ש ר ה מ (  ם ינורחא ה  ובתכ   הז  יפ לו  .ץ וחל  םג
  יןיעו(  .יתלמרככ  שבחנש  םשו מ  ףפרקהו  ,הציר פ  םומש   רצחה    ןורסח,הנוש  םניי נע  ףפרקהו  רצח הש  ןוויכ  ,ץ וחבמ
 . )תוספ תות דע כ םש  םסת  ב"שנהמש  ד,כ ק"ס  ,הסשן מיסב
אכן  המשנ"ב   45 נאסרואם  נפרצו במל  שניהם  מעיר שאם  לזה אף החצר  יותר  ה  ר רחבכשהחצ  ת, אלא מדוברזה 

,  ות אמ  לה מעשרר כשהפירצה לא הייתה גדוים למחיצות. וכן מדובארו גיפופים משני הצדדים הנחשבונש  מהקרפף
 רת.רצה ואף החצר נאסיפשר, אין זו פתח אלא יתה רחבה מעהי אםש
,  ים ת סאתיוסר בי ייתור אמה ארק  הרא"ש  , והרי לפי  אמהאינם רחבים    חצר וקרפף  מקשה, הרי רוב כתלי ל  הביה"   46

  בצ"ע.    יתירה הקרפף אסור. ומשאיררחבו, שרק אם יש אמה בסעיף א לעניין ארכו יתר על  עשו"הוכן פסק 
ג' טפחים כנפסק לעיל בסעיף  רחיק לפחות  כתב שה  והמשנ"ב  .תוכתב ד' אמ   בטורחים.  במרחק ד' טפתב  כ  א"שבר   47
  ו. 
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ועשה מחיצה   48בו פתח   ירה, ופתחדוקף לה  לא ם שיתקרפף יותר מבית סא"ע:  וש  ☜

ה ראשונה שלא היתה  מחיצ  ידה בטלה  י מחיצה זו שעלותר מעשרה, והותר ע"לפניו י
  אחרונה, חוזר לאיסורו. המחיצה הנפלה  םא .לשם דירה

 ב).(משנ"קרפף ה את הידעל  ירהתל ליעמו לא , חדשהיו את המחיצה האף אם הפיל ביד  . א

ת של הבית  אין מחיצות הפנימיו  .ר ונפלביעית לחצרחיצה  כמת  בי   היכתבו הפוסקים שאם ה   .ב
את והן  מתירות  מאחר  לצו  הקרפף  הבינעשו  הקרפףרך  לצורך  ולא    )ארמגל  י"שר  רואיב(  ת 

 .(משנ"ב)

פתח   ול   אם היה  ה אףפי זול  פל, אין הקרפף נאסר.קרפף שהיה בו בית ונתוספות שבת:    ◄  .ג

 "ל).(ביהר בכך פף נאסקרין הא תםונס

ברר  בדאין  ביה"ל:    ◄ ק,  ורזה  שנכנסשהרי  לתוכו  רפף  אעו  ראוים,  שאינם  "פ  מים 

  בכך. הוא  נאסר מות,שהמחיצות קיי

ואף אם נקבל דברי תוספת שבת, אם הפיל את הבית או סתם את הפתח בכוונה ודאי   ⤶
.וצ"ע הקרפף נאסר בכך.ש

   

 
   הערות  

  

עשה פתח מהבית לבוסתן,  קף  , ולאחר ההיעיר הרבי יה הקיוקיר הבית הוש מחיצות לעשות חצר  של  כוונתו שבנה  48
 (משנ"ב). פתח וכו '  בית ועשה בהמה  ותאמ  ד'ירה רחוקה  ה מחיצה לשם דנעיל, לכן בהקיף ואז פתח אינו מו ומאחר ש
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  ול טלט  רהתי חיצה המ הי מ | מ  שסב מןסי

  רהלשם דיסעיף א | מחיצה 

ינה  וא  תה,ועט סותרים או(משום שבזמן מה מחיצה  ות אינויה לצניעה העשצחישמאומר  )  .(כו רב אסי  

  ).(רש"י)ום כל

יה לדור בה  (כלומר מחיצה שאינה עשושמחיצה העשויה לנחת אין שמה מחיצה  (שם)  רב הונא אומר  

  ).(רש"י)רים ה דב אלא לשמור ב 
  

  ים). ת סאתי ביל ו גדוניאאם המקום  ילו(אפלל מחיצות כלו אינן א מחיצות: רמב"ם ◄

מועילות בהיקף  אך    ,ירהשם דיהם  רא עלת שיקאינן מועילומחיצות אלו  וטור:    1רשב"א   ת,ר"  ◄

  הקטן מבית סאתיים.

  שו"ע.כך פוסק  ☜

  כו טלו בתולטל   אסורה  כאורת, ליועד לשמור בתוכו סחורומחסן הגדול מבית סאתיים המ  . א
  (אמנםתר.  יותר ומו  ינו קלד  ה,מקור  ןסח שמאחר והמ  תכןאך יי  ויה לנחת.יצה העשמחכדין  
,  ע שאכן מקום מקורה עדיף ממקום שאינו מקורה)שממ  לרמב"ם  , אך זה סברא להקלמשמע שאין ב  לרש"י

ודאי    ,תו דיר  משתמש שם לעוד שימושים  א  ,מסתפק בזה. ונראה מכל מקום  ובפרי מגדים 
 ).(ביה"לו טל בותר לטל מ

שמהני ודינו   הב"חב  ביתו, כותחוזר לו ינצה ואיחמותה ך אשון תוולך ליאם שומר השדות ה  .ב
 (ביה"ל). ם כדירת אד

  

  ם למטהיורדי שענפיולן אי ❖ 

סביבו  (צט:)  המשנה   סוככים  שענפיו  שאילן  טפומגיעים  אומרת  שלושה  מגובה  חים  לפחות 

יים  ית סאתשאין שטח בכשרק    יגמסי  שעהובריה דרב י  נאב הוו. ר תחתי מותר לטלטל מלקרקע  

 (כלומר, לשמור את שה לאויר  ידהוי דירה שתשמ  ר,ל מכך אסואם גדוך  א  ,יוחתת   למותר לטלט 

  ). (רש"י)בה תמיד. ואפילו אם נטעו מתחילה נטעו לכך והקיפו לדירה לא מהני א לדור השדות ול

הוי  א כן  שאם ל   ח,ברו   דונויהאילן שלא  שקשר ענפי  בזו  מעמידה משנה  (כד:)  וכה  הגמרא בס

  . צהחישמה מ ן ידה באויר, ואנהחיצה מ
  

  , פחות מג' טפחיםרד לויו  2עשרה יבורו לאילן מעל  אילן המיסך על הארץ ומקום ח  ר ושו"ע:וט  ☜

. אך גדול *3ית סאתייםוקשר ענפיו שלא ינודו ברוח, מותר לטלטל תחתיו אם אינו גדול היקפו מב
  לה.יחתכך מל עואף אם נט ,ראסוים סאתיבית מ

 (משנ"ב).רה"י  הוי כחורישרה, דע  והנו גביאשף במקום ילן אתחת האמותר לטלטל   . א

 
   הערות  

  

  חיצה זו 'לאו דירה היא'. שכתב שמ ש"ימר משמע ולע"ד כן  1
חב אותו מקום  ורו ת מעל עשרה  קשעולה ברה אך  רו נמוך מעשוא הדין אם מקום חיבושה  וכותבים האחרונים  2

  . (משנ"ב)  יתבה עשרה, דין המקום ככרמל ואם אין ד' טפחים בגו. יותר מד' טפחים
  שעד בית סאתיים הוי מחיצה. יסך על הארץשדינה כאילן המ) ג י(ג, ק משנה הלכות"ת : כתב בשויהר ח גד  *3

ם יהדקם היטב זה לזה  ו א א קנים אפיל ללדינים  תמש בס"ע שאין להשפסק השו(סימן תרל)  ה  סוכבהלכות  סדינים:  
  ) "ק יב(כאן, ס  פת שבת ובתוס שבת.    יצתמחין  ניוא הדין לעשה(ס"ק יד)    ערוך השולחן ו ולא ישים לב. וכותבשמא יתנתק

ין  יום אחד לא חששו. ועיק לנית לשבעה ימים חששו, אך מחיצת שבת שנעשית רא בסוכה הנבכתב שייתכן שדווק
  רים. קל במחיצה העשויה מסדינים הקשולה שגם כתבב)   מ,"ח ה, (אושה  באגרות מ 
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ילה לשם כך, אם הקש  נטע האילן מתחשלא    רה, אפילו הענפים לשם די  ןי אם מילא קש ב  .ב
 (מג"א).הרוב, הוי כמוקף לדירה 

רא לא גמ אמנם ב(  .(משנ"ב)  *4ם לארץ ענפיאת השור  מהרוח, צריך אף לק  מאחר ויש חשש תזוזה  .ג

 ). (שער הציון) ין לו זאתוצ"ע מני, רמב"ם מה ע העתיק זאתו"רה והשזכרה קשיהו

 (ביה"ל). 5קום בו אין רוח לו במה אפימחיצינה עומדת ברוח אמחיצה שאינה   .ד

,  מתחילה לשם מחיצה  עונטאם שטח האילן קטן מבית סאתיים מותר לטלטל בו אפילו שלא    .ה 
  . ל)(ביה" צהליה שמה מחיהנעשית מא הצמחיד

  

  רה שעגובה ה לומחיצ ף תל סעיף ב | צירו

ביקמס(צג:)  א  הגמר שאם  מחיצה  עלנה  טפחים  חמש  בגובה  חמ  ה  גבוה  תל  ישה  גבי 

  .כרבינא ולא כרב חסדא)(  םטפחיה  ר ים לגובה עשפים להשל, מצטרטפחים
  

  טור ושו"ע.   כך פוסקים ☜

 "ב). שנ(מה חריץ עמוק חמישה ובנה על שפתו מחיצה חמיש הדיןהוא   . א

  חיצה מ  יועלנה  וב  תשתי אמו  ברוחבפחים  ולה חמישה טאלא עף  זקו  נואיק בתל שהסתפיש ל  .ב
  . )חייב  אם הניח עליו מרה"רו  למחיצה  שבנחרבע אמות  א  חבתל הנזקף עשרה טפחים לרוון ש(כיו  מישהח

בטל  שעם המחיצה יחד הם עשרה, שמא התל מת  וכן יש להסתפק בתל בגובה שלושה טפחים
 (ביה"ל).מד בה א עושהו לרה"ר

 , אךצטרפתדאי שמו  יםה טפחושלש בפחות מ, "ב)(משנל  ל שפת התלעמוד ע  כהצה צריחיהמ  .ג
שרחוק   מסימן שנח, ו משמע(ק אם מהני.  , יש להסתפבעהאר  תר משלושה טפחים וכל שכןביו

אה  א נרהגר"מאת לתל העולה חמישה ובנה עליו חמישה דמהני. ומג' טפחים לא מהני. אך ייתכן להשוות ז 

  .(ביה"ל) א)שמע שלמ הדשןת ומטרף, אך מתר שמצ
  

  ת בשבתושנעשיה לידת מאומעה | מחיצה  ף ג סעי

. הגמרא מסיקה שכו"ע  כשחשב עליו מערב שבת)(מאיליו    ד עומי הבדין לח(טו.)  ו אביי ורבא  לק נח 

  י).ו לחהלכה כאביי ושמ –(ואף בלחי העומד מאיליו חיצה מודים שמחיצה העומדת מאיליה שמה מ 
  

יה  לחשב עא  ל  םלו איפא  ,מחיצה  ה שמהת מאלימחיצה העומד:  )6ףוס י  יתהבי  (על פ  ורי"ףרא"ש  

  בת.מערב ש

  טור ושו"ע. כך פוסקים   ☜

  

  

 
   הערות  

  

  ל. ך לקושרם כלצורן אי  עטזזים רק מ  שאם הענפים(שסג, ח) שלחן  בערוך ה וכתב  *4
ש  שים וקמ ב  התיהי ם אש ףא  ,העונ ת לאל תדמו ע םאש רבס )ד י  ק"ס ,בנ ח"וא( א" זו חה   ךא .)ג י ק"ס(  ם יי ח ה   ף כב תכ ןכו 5
  ן אכו,  התוענתת  מ חמ  לאא,  הציח מה  וןיפר  תמ חמ  וניא  לוספה ו  ראחמ(  הציחמה  מש  ,ופלתנ  התהי  ,ה יומצ  חרו  וב
 . עב קב אל ךא  תויארע ב רק הריתה א נידל ךא .)הזזה ניא
ומדת  ה העלחי ולאחר מכן הוסיף שגם רבא מודה במחיצ ק הלכה כאביי בדין  פסשהרי"ף    את מכךז  לומד  יוסףית  הב   6

ה צריך הרי"ף רה, ומדוע הישאך מחיצה כש  כשר  ד מאליוומוט שאם לחי הע ורה פשולכא מאליה ששמה מחיצה.  
אם  תר רק  הול לחי, שלחי  שהמחיצה עדיפה ע  ברסו  הרי"ף ש   ראהו סברא בדעת רבא שלא נפסק? לכן נלחדש לנ
 ומחיצה הותרה אף כשלא חשב עליה. בגמרא)   (כמפורשו מערב שבת חשב עלי



55   סימן שסב 

  שבתהבונה מחיצה ב ❖ 

. רב  * 7שמה מחיצה  אומרת שמחיצה הנעשית בשבת, בין בשוגג ובין במזיד (כה., שבת קא:)  הגמרא  

במזיד, המ מסייג שאם עשה  לכךגור  חיצהנחמן  אסור    "ר, אךרהשם מל  יסשאסור להכנ  מת 

  .לה)נפש מחיצהן יד(עיין ב  רה"יל שם כ לטלט 
  

תו ונחשבת מחיצה  זיד קנסו אוטל בה, אך במטלל  הבונה מחיצה בשבת בשוגג מותרשו"ע:      ☜

ואם הייתה מחיצה ונפלה, יבואר  (ל בה כרה"י  לחומרא, לחייב את המכניס לה מרה"ר, ואסור לטלט

  .)לקמן

ה  הי ונה י לב  םמסתפק אגדים  פרי מ ב ו .  (משנ"ב)  טל שםטלים לחרלאד, אסור גם  בנה במזי  םא  .א 
ודאי שיש להקל בזה  שיח)  (בתחילת סימן    "אהגרפי דעת  עולם. ולאו אסור לשבת הבאה  מותר ל

 . )שער הציון(
 

  הבונה על דעת המטלטל ❖ 

אם ל, אך  מטלטעת הבגמרא הוא רק כשעשה את המחיצה שלא על דאמור  ג השוגרמב"ם:    ◄

  מזיד. א קרגה, נשגב אתשה זילו שעשם, אפכדי שיוכל לטלטל  ,דעתול ע עשה אותה

  וגג.ש ראכל שעשה את המחיצה בשגגה, נקרשב"א:  ◄

  יווה לשמעון לבנות לו מחיצה כדי לטלטל בה, או שידע ששמעון עושה מחיצה ובן צאם רא  ☜
ן  (וייתכ  .םובן לטלטל שור לרא, אסבזה   ח לו כדי שיטלטל בה, למרות ששמעון שוגגוהיה נו

  "ב). שנ(מ). יון)(שער הצ ורה לאסמוד אף הרשב"א יד,יה מזהמצווה השכיוון ש

  

  הבונה מחיצה שנפלה  ❖ 

אומרת שספינות הקשורות זו לזו מותר לטלטל בניהם,  ואם  ניתר הקשר  א:)  (שבת קהברייתא  

ין  הד וכן  .  רם, חזרו להית באונס  ן ובי  מזיד גג, בין ב ונאסרו. אמנם אם חזרו ונקשרו, בין בש   בשבת 

העשובמח כ צלאות  ברה"ר.מחיציות  בהעה  מחיצ  שכל  ות  בין  שויה  ובי שבת,  במזיד  בשוגג  ן 

מחיצה.שמ מ  ה  מקשה  בשבת,    כךהגמרא  שנבנית  מחיצה  בתוך  לטלטל  שאסר  נחמן  רב 

  ד. יומיישבת שרב נחמן דיבר על מז
  

  . )ייתאבר(ה ס נוואר בשוגג  מות, ורב נחמן)(יד אסור לטלטל כשפרס במזרש"י רמב"ם ורי"ף:  ◄

  מיוחדת.במציאות  במזיד סרא נחמן ורב פרס במזיד,כש גם תרמור"ת:  ◄

  י ר"ת:רבנחלקו הראשונים בד  ⤶

רב נחמן אסר רק מחיצות שנעשו מחדש בשבת, אך  :  )8על פי הב"יורא"ש  (  וטורר"ן    ◄

  יד.במז  כאן מחיצות והוא רק מחזיר אותן, מותר אפילוהיו אם 

 
   הערות  

  

כתב   סימן ה)  (חלק א  שלמה במנחת   עצמו).  בונהבשוגג לף  שבת (שנאסר א  ן מעשהכדי  ומדוע לא אסרו להנות מכך  *7
 ות מבנייתה. הנר לן איסאיצה אחר ואין הנאה ישירה מבניית המחי לבאר שמ

כדברי הר"ן.   סובר כדברי הר"ן, ולכן ביאר שאף הרא"ש    על ביאורו של אביו וכתב   ע הטור חלקמה מדות  הבית יוסף  8
ר  כתב לבאהמג"א  הרא"ש.  רה"י, כדברי  ברה"ר, אלא ב  יקו סאות שהפצלור לא התיר מח גם הטשכתב    הב"חאמנם  

הראשונים   בין  כלל  דברי  בשער הציון  אך  .כר"ןם  סוברי   "עוכו  ר"ת  ריבדבשאין מחלוקת  רי  דבו ממשמעות  דחה 
 . ומראחשני הדעות לכ פסק רשהטוסובר  "אר שהג ע וד  ש.התוספות והרא"
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  .9עשו"כך פוסק  ☜

י רה רה"וצנ  חיצותי המעל יד  םבמזיד רק א  ררב נחמן אס י"ו:  ור"ש  אר  ת,תוספו  ◄

(כמחיצות שבין חצרות    דות בין דיוריםרימפרק  ות  המחיצו  *10זו רה"י גם כךאך    .תהשלא היי

  במזיד. יר להתאף הוא מודה   ,שלא עירבו בניהם)

ר  הוא רק מחזיהדיורין, ובין  ידה  מפר  אם המחיצה רק :  (על פי הגר"א)   11משנ"ב   ☜

  במזיד.  מותר אףחד) י שני התנאים ומרכל(תה או

מי דינה כ  לה מערב שבת,אך אם נפלה בשבת,  שנפצה  חימ  ינוהיו  ⤶
  (מג"א ותוספת שבת). ייתה שלא ה

אם החזירה במזיד מותר לטלטל בה, נקט 'שהסירה' לרבותא, שאפילו אם הסירה הוא  שו"ע   . א
 (משנ"ב).יה מאל נפלה וכל שכן אם

 :קרענב שעירו  .ב

ה.  מצוו   יתא לצורךאכה דאורישות מללעי  ר לגולומ  מותר:  )בעל העיטור  שם(רעו, א ברמ"א    ◄

  חולקים על זה. הפוסקים וב כי ר ויש להחמיר

  לצורך מצווה.  אסור לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתאועוד: של"ה  ◄

העיר  ן לתקןכגו  בים,במקום מצווה דרחיי אדם ומשנ"ב:    ☜ הואת  ל בעא  וב, כדאי 

 12, מה טוב קשר עניבהתקנו בל  ויכל הגויו  ק החבלסן אם רק נפכא  .וך עליוור לסמיטהע
  ). *13כאן (ביה"ל

 

  פינה | ס ף דסעי

ושמואל   רב  בכולה  (צ.)  נחלקו  מתיר  רב  בספינה,  לטלטל  מותר  מבית    גדולה  (אפילוהאם 

לכה  להאמות.  '  ק בדמתיר ר  ושמואל  )(רש"י)  דירהפת לונחשבת כמוק  , סאתיים, שהרי יש מחיצות

  יר.  תכרב שהשם:) ( א  הגמר פסקה
  

  "ע. טור ושו יםוסקפ כך ☜

  
  
  

 
   הערות  

  

לטלטל  ותרים  ואף עירבו יחד, שאז מ   במחצלאות  רסביבם ברה"  פון שלושה אנשים שהקינותן דוגמא כגו  השו"ע   9
זה    (שכן אפשר  זה לזה נגללו המחיצו   ,ת)מבעד למחצלאולהשתמש זה עם  נפרס  תאם  ו, אפילו  אסורים, אך אם 
  מותרים שוב לטלטל זה לזה., וב לא התבטלוירהעשחידש בזה שאף דין  נ"בהמש מבאר . וותריםמ  במזיד,

  , )ע"וש   תעלד  ,הצי חמה  תא   ריזחהשכ(  תבשה  ש עמ  ןדי מ  רוסאל  ן יא  דיזמבה  נבש כ  ףאש  שם)( מנחת שלמה  בכתב  ו
רא  ב סב ד עוד צריך בירור  "(ולע  .עגרכ  היונב  יאהש  רחא  הצי חמה  תא ר  וסלא  שרפא  יא  ,רהתו הה  רתוהו  ילאוה  תב שש  םושמ
  .)זו

 רוסיאה  קריע  אמש  וא  .י"הרל  ר"הר  תכפוהה  הציחמ  ןאכ  ןיא  ירהש  םינושארה  ור יתי  םא  ןוי ע  ךירצ  ,ת ילמרכבו  *10
 . 12רה עיין בהעו  .רתו מה םו קמל לוט לטב רוסא היהש ם וק מ הריתמה הצי חמ השעש אוה
, השו"ע  רק לאפוקי מדעת  שכוונתוונראה  .  בב"יכמו שכתב    הרי"ף והרמב"ם  יכתב שכן משמעות דבר  בשער הציון  11

 . ש"ירת ם כדעעתכתב מפורש שד "יהב   , שהריפות והרא"שהתוס ן חילקו כדברי אכ "ף והרמב"םי ר שה אך לא 
כ  " ש ש (   .)א  ימן שטו,ס  ,ונהב ה מדין  תור לבנו(ואס   בתשרת בתחיצה המשום שזו מ מ,  ןש מגוי לפני כקבלאך עדיף    12

עת דל(  ה"ירלרה"ר    תהופכשהיא  כה  לנה מועייא,  יד זשבת במבה מחיצה  נהבו  יה, שהריא מועילהיצד  כ"ע  צאך    .) לד)  ,זי(
מצד עשיית  עליה איסור   יןא לעשותה רה"י, ת יל מ רכ ב יצה חבונה מהשמכאן  שמענ ו .)ספותולת אףשש "ב שחהמשנ

 . ימחיצה ברה"
קיימא  קשר שאינו של  שזהו    כיוון  ,על ידי יהודיאפילו  בקשר עניבה    אפשר להקל  ויין גשאכתב שכ(יז, כה)  ובשש"כ    *13

  לעניבה. תחת חד מו לעשות קשר א תר אפילמו(שם, ה) רמ"א ל ו , א)(ומותר, כנפסק בסימן שיז,  
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  ת הספינה ך אהפ ❖ 

מ )  (שםהגמרא אומרת   יותר מד' ודה ששרב  אם הפך את הספינה על פיה שאסור לטלטל בה 

מ  הגמרא  הפאמות.  אם  אך   לזפתה,  כדי  הספינה  את  שהפך  שהכוונה  ור  לד   כדי   הכבארת 

  חיצתה. ק מד אסי ומרים גוא , שהרייהעלמ אף טלטל תחתיה, מותר ל
  

ם ת סאתייותר מבי לטלטל בה, ורק י תר  סאתיים מו ינה כבית  , אם אתהזפפאה לשככ  אף:  "ישר  ◄

יצות לא נעשו בשביל לדור  אסור לטלטל עליה, אף תחתיה אסור לטלטל, כיוון שהמחשאסור. וכ
  בהם.

  ). שנ"במ ה ור (לביאשו"ע  כך פוסק  ☜

אך ,  )14אתיים ית סולה מבד(כאשר היא גכה  הספינה ההפו  יבגעל    רקל  אסור לטלט:  רא"ש וטור   ◄

  ל. טלט ר ליה מותתחת
  

  יצה ושים מחו | במה ע - סעיפים ה 

בר שיש בו אומרת שמותר לעשות לחי למבוי בכל דבר שהוא, אפילו בד(טו.)  המשנה  

  של ערב לבד, של שתי לבד או    חיצהות משמותר לעש(טז:)  רוח חיים. עוד כתוב במשנה  

  . )במשנהם מיכעת ח(וכד  חיםטפ  ה ו חוט שלושד אבין עמויהיה    לאבד שבלו

, ולא רק בשייירא  אף ליחיד ביישוב  ךרב שייתר מחיצת שתי או עישההמשנה    ומוסיפה
  (כדעת חכמים).

  

יצה  ן מחבעינלי חיים רק אם קשר אותם שלא יזוזו, שהרי מחיצה עם בעמותר לעשות רמב"ם: 

  וכה דף כג.). סב גמראה פי(וזאת על ד  היכולה לעמו

ושו"ע:    ☜ לעומטור  מחיצת,  15דבר   כלמ  מחיצהשות  תר  ע  בין  של  ושתי  בין  מודים, 

ג'   ומותר.  חוטים  ערב של  מחיצת בין אחד לשני  יהיה  ובלבד שלא  בית סאתיים,  עד 
ובלבד שיהיו  יים לי חוהתירו זאת אף ליחיד ביישוב. ומותר לעשות מחיצה בבע טפחים.

  ים.כפות

שאר ב  אך  .ערבאו    צת שתיחיכונה רק למם, נית סאתייף לבקיההל  ודג  הגבלת  ⤶
  . (ביה"ל) ף היקף הגדול מכךן לעשות אברים, ניתהד

  

  יצה בבני אדם מח ❖ 

י פחות  י בני אדם העומדים אחד ליד השנ אומרת שמותר לעשות מחיצה על יד מד:)  -(מג:הגמרא 

ד,  יוי מזה עים  אם יוד  אך  תרת.מו  ת בשבתשיה נע יצמח, ום שוגגים(משום שהעו מכך  א יד א שלמג' טפחים, והו

  .)(רבינו יונתן) לטלטל בה חמיר ואיןיצה להמחק הוי רו
  

יצה צריך להקפיד שאפילו אדם אחד מהם לא ידע מכך. מחיצת בני אדם נחשבת למחרשב"א:  

  גמורה, אף ברה"ר.  

 
   הערות  

  

 (בית יוסף). ים סאתי יתנה אינה גדולה בה שאין איסור כשהספיכלומר, אף הטור מוד 14
פי  ל. וינם כמחיצהדהשבת,  לאחר    נטלוילמרות שש  ) חיים ה   ף וכ   משנ"ב ( ונים  אחרוכתבו ה ) ע " ו ש (   וכפותאבוף בכלים  א  15
פחים  טלושה  שכבים אין  רה  ב ברוו ר השבת (נטלו לאחילמרות ש  , צהיכולים להיות מחי   וכדומה, ודאי  רכב  י כל   ,זה

 ) םת תיח גדול בת וחו יריתים יש עשל  ,גדולים כביםרבת הדעת  א יך לתתרך צם, אחת מת
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  הלכים.הם מף כשמחיצת בני אדם מועילה ארא"ש: 

ני עוד לפא  שמיצה,  ם מחהשות באסור לע  , דעורוב הדבר שיאם ק  מ:ר"ם המרדכי בשתוספות ו

אחר, אך להעמיד בשביל  דם אחד, מותר  אבשביל  עמידו  ם הירגישו בדבר. ואלהעמידם    שיגמרו
  (ר"מ).אין זה ברור 

  ביאם הרגישו, אין לחוש. חר שהאם לא ריטב"א: 

, אפילו  16חיםטפבג'  ך  מוסכשעומדים    אדם כמחיצהני  יד במותר להעמטור ושו"ע:    ☜

וההלכם מבעוד שלים.  ב ירג  אוא  מרגי  ואפילו ,  זהישו  ואחד  אוסר.  הדבר ש  קרוב  אם 
. אך אם הביאם ורק אז הרגישו  (סעיף ה)   הם פעם אחת מחיצהשעשה ב   , וכגון, אסורשידעו
  .17(סעיף ו) ושאין לח

 ). (משנ"ב  18ד מחיצה במזי  וכדין הבונה  ,יעבדאם ידעו בשעה שהביאם, אסור אפילו בד  ⤶

  .)הציון(שער  ן להקל ניתבשעת דחק  ,בתש ברמע דםיעמהשכ אך

ביצמח  . א ברמועדם  א  נית  אף  כמחיילה  גמה"ר  בסעיף  חק  בדו  רק  אך  ורה,צה  יש  ו  .)ז(רמ"א 
(שהרי עושים  בני אדם, ובקל יתרחקו זה מזה  ט  מעמחיצה ע"י  ב  אפילו בשעת דחק,  להסתפק

 (שער הציון). ) 19ם מדעתזאת שלא  

וט  ופש  ).ונים(אחרו נקי  ינם שאול מקודושה מבקים שברד  ילה אף לומרמחיצת בני אדם מוע  .ב
 ציון).(שער ה מכךם יודעים אם העומדיו אפילר ותשמ

במזיד מל  .ג זו  מחיצה  לעשות  אסרו  זו,  במחיצה  בניין  איסור  שאין  להקל    רות  יבואו  שלא 
 (משנ"ב).בה  טלטל, ואם עשה במזיד אסור ל20באיסורי שבת

 ספקצה,  ב מחישו  םהות מוצה לעשר  ם אחרד אוצה פעם אחת  אנשים שהעמידו מהם מחי  .ד
אסור להעמידם,   כברמידם  שהעמי  אך ל  מקל בזה.בה  והאליה ר   ,"י)הבם  בשמג"א  (  תראם מו

 .(משנ"ב)דעת כיוון שקרוב הדבר שירגישו, וכמי שהעמידם ל
 

  י שהעמידו עבורוסעיף ז | דעת מ

לא  רו שאם התי   וכי  : מר, ואתםאושמואל הלקה  הכניסו מים דרך מחיצת בני אדם ושם)  (נא  בני גנ 

  דעת. גם ל ו רלדעת יתי 
  

רשב"א  "שר  ◄ כמ  שיםהאנוטור:  י  ידשעמדו  מזהחיצה  אסור    ,עו  היה  הדבר  מותר  ולכן  (אך 

  . שהמעמיד ידע מכך)
 

   הערות  
  

הפרוץ.  ות אמה, וא"כ הוי עומד מרובה על  דם לפחטפחים, הרי רוחב הא  וע צריך פחות מג'דמים מתקשים  ונהאחר  16
כאשר הם מהלכים  פחים, ועוד שו צריך פחות מג' טזו מז הרחוקות ג' טפחים  ים  רגלמשום מקום ה  ,המג"אויישב  
, שהרי המג"א  ל עתמה    ביה"לובים.  עומדש, אך לא ככיםכשמהלו  הסכים לדברישבת  פת  ובתוס ם מתרחקות.  הרגלי

  צ"ע. השאיר ו  יש לבוד. כךלמעלה מג' טפחים זו מזו, ואם נמדוד מעט מרחק  במקום תחתית הרגל ישרק 
  בשייו  .לגרל  לגר  ןיב  שהולש  הבגו  בחור  ריוא  ש י  ירהו  ,הצי חמב  שחנ  םדא  ללכב  ךיא  השקה  )אכ  ק"ס(  ןחלשה  ךו רעו

  ל " ה י ב ה ךא( . הינשה הרושהי לגר ןיב דגנכ נהוש ארה רהוש ה ילגרש ך כ ,ת ור וש תו ר ושש יו ם דא י נבה ברהב  רבודמש
 . )דובל ו ב ךייש ןיי דעו  םיחפ ט השולש בהוג ב וניא םי חפט השול ש ריואהש שרופ מ בתכ
 (משנ"ב). הביאם לוש שמא ירגישו אסור מתחילה יש לחש שירגישו, אך אם שמתחילה לא היה לו לחו  משום 17
  י נש  תא  ךי רצ  ועת דל  ירהש  ,ב"נשהמת  עדל  הרוסא  היהת  ,ת ילמרכב  דיזמב  הת ש ענש  םדא  ינב  תצ יחמ  הארנ  *18
  ריזחה  אלו(   השדח  ה ציחמ  הנב  ירה  ןאכו  ,)םיי רויד ד  יר הפל  ה תנבנש  הציח מ  וזשו  ,הציחמ  ר זיחמש(  ד בעי דב  הריתהל  י דכ  םיאנתה
  . )הציחמ
ש  י ,ים עדוי  םה שכ וליפא )קחודמ אל ףא ריתה  ,י ק"ס גסש ןמיסב ו( קחד תעשב רית הש ,כשהעמידם מערב שבתו 19
   .זה מה ז  וקחרתי אל ןאכ ירהש  ,םד א ינב טעמ ב רתו מ  םא ןייעל
יה צריך להיות דעת  העיקר היא לשוגג ומזיד,  ה  ם ההשוואה הקשה, א  ט"זב  מזיד. אך ג ום שוגשוב מכת  ינו יונתןרב   20

העמדת  איסור מצד עצם    תב שאיןולכן כמשנה).  אבנים, ומה דעתו  כעצים ו  המעמיד, ולא דעת העומד (שהרי הוא
 . )דמועה  תע דה נשמ הזבו ( תשב  יסוריאב הקלו לשלא יבוא החמירו והמחיצה,  
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  . *21אסור היה בר דהמיד את האנשים ידע שהאנשים עומדים כמחיצה, ולכן שהעמי רמב"ם:  ◄

ים, אלא האנש  יד אתה להעמיצ חבמ  מששתור לרוצה לה יש מי שאומר שאסשו"ע:    ☜

  מש.שתהממדעת שלא ד אחר יעמי

  .22ות שאר הפוסקים שכן משמע המתירה  העיקר כדעה אליה רבה: ⤶

ואם שכח דבר י אדם אלא בשעת דחק,  בנת  אין להתיר מחיצ:  (על פי שבלי הלקט)רמ"א  

   עת לדא  ולו  צמ על לדעת ע ה  (כשהקטן עושעזרת קטן וללא מחיצה  ב לטל  שיט  עדיף יותרברה"ר,  

  ם. אדי צת בנמחי טל ע"י, מאשר שיטל)משנ"ב)( אביו

 (משנ"ב).בסעיף ו ש ידע מכך, וכנ"ל שתמסור שהמאין אי  ,שיםאת האנעמידו שה אחר  . א

פץ יודע שהח  עושה לדעת עצמו, אך אם הוא  הקטןכש  קר  שייך   ןטק  י"ע  איהבל  רתיההל  כ  .ב
ל  ויש לכ.  לוחר ומביא אדם אאם יודע שהחפץ שייך ל  . כמו כןאביו אסור לבקש ממנולייך  ש

ו,  מלהנאת עצ  תל שבשמחלף כו אב  ור ב לגעמחויואביו    חר.יביא לא  שלא  בות  אדם למחו
באיסורי ש  ואפילו  שכן  וכל  שיביא  דרבנן.  יוליכנו  אלא  אפילו  חפץ,  שייך  עימו  החפץ  ם 

 (אחרונים).  23לאחרים 
  

  מרובה על העומדפרוץ  ח |יף עס

  . 24) נייסמשה מל הכ להמ( להסו פ  מד ל העובה ע מרו  ץפרוששמחיצה (טו:) המשנה אומרת 
  

אין בין קנה  אם    על העומד,מרובה  ץ  רוה שהפ צמחיאף ב:  ת אשר"י וטור, הגהוב"ם, רש"ימר

  . 25ו כשירה טפחים מחיצה ז  לחברו שלושה

על העומד אסורשו"ע:    ☜ אי  .פרוץ מרובה  ריואם  פירצה,    ווחן  שלושה טפחים בכל 

  מותר. 

אם    ⤶ אף  שייך  זה  מחיצות  דין  שתי  והשלשלמותיש  מ,    י, לחב  תוקנתישית 
העומד,    המרוב  פרוץ  עיתבירבו שיש  צמונעל   *26בדלב  ותמחיצ  לוששלו  א 

אינו אוסר, מאחר    מרובה,פרוץ    יש שלוש מחיצות וברביעית  אם  אך  "ב).שנ(מ
  (ביה"ל).ר בסימן שסג, א) ובא(כמ ברוח רביעית מספיק תיקון קלו
  
  

 
   הערות  

  

שיש לחלק בין   או"ח קס) (  באלף לך שלמה . ויישב  ו דופן לסוכהמחברת  לעשו   דם, שהרי התירו לא המג"א  שהוהק  *21
   .ח דבריו מהראשוניםכיו, והוהנות נתנשכן מצוות לאו ל ר מצווהדבר רשות לדב

  ת ע ד  את  אי הב  אלי  רהש  ,ר יתהל  קספש  עמש מ  ברה  ע"וש מ  ףאש  תב עודכו  ) דס   ק"ס(  ם י יח ה   ף כ ב  ףא  וק יתעהו  22
 . םירימחמה
  אחר. דםאביו אלא אאינו החפץ  עצמו. ב. בעל : א. הקטן עושה להנאתיםק בשני תנארר ובקיצור: מות 23
שם בכתב  ח)  ס   (ס"קבכף החיים  ומה עדיף.    ,יש רק מחיצת בני אדםו  ,כאשר אביו שם  יהו במשנ"ב לא ביאר מה הדיןמ
,  רגילהת  ומציאבם רק  ריאמו  ץחפטן שמביא  קיין  נעברי האחרונים בדכל  וצא שי(  . ןהקטדי  על י  ףשעדיאשל אברהם  ה 

 . )עוצ" .ךנראה שלא סבר כולכאורה מדברי המשנ"ב   .יאבטן יקף שהדיעיבר הרמ"א,  דשציאות במאך 
פסי ביראות  בתירו  כשירה, שהרי ה   דול מהעומדגה פתח  בשיש  חיצה  מהתורה  משו)  כ  -"ק כה ס(ך השלחן  רו עבכיח  והו  *24
רק    איסורו,  ץ רופעל התורת פתח    שר יאשכיטב"א ש רוהוכיח מלשון תוספות  ה ו  עומד.מרובה על ה  ץרופף שהא

    .למשה מסיני לכה ם אסור מההמקומדרבנן. ורק כאשר יש תורת פירצה על הפרוץ, 
  . 'חבלם בין חבל לה טפחי חבלים והוא שלא יהיה שלושמקיפים ב 'האומרת  :)(טזמהמשנה מקור הדבר בית יוסף:  25
  : עומד כ   ץ רופ כיצד מודדים   *26

  ה. צחיממה  צתקהיה מתרוח  כל בחיצות יחד, והוא שכלל הממודדים את : ) יז "קס  ,גסמן שוסי ,"ק  כגס( שלחן רוך ה ע  ◄
 המ ני עצ פכל רוח ב  בוחנים : א)ע ס"ק(  יים כף החו   )ז ס"ק ע,  או"ח(  חזו"א  ◄
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  ) ס"ק מה  (משנ"ב עומד משני צדדים   ❖ 

נידון    אינו  וץהפר   ה עלהמרוב  יםצדד   נימש ייתא שעומד  מנסה להוכיח מדברי בר(י:)    הגמרא

  ראיה.ה  אתדוחה אך  כעומד,

  מד. משני צדדים הוי עוה מסיק שעומד מרוב(טז:)  יי ובהמשך אב
  

(והעיקר    .ע, אינו נידון עומדצמעל הפרוץ שבא  ובההמר  דדיםעומד משני צרשב"א וריא"ז:    ◄

  . חוי הגמרא אינו עיקר)י:, ודידף יית הגמרא בכרא

  .כעומד וןידוץ, נהפר לובה עם המרדיני צדשמ מדועטב"א: ורי עוזר ורא תוספות, ◄

  עומד עשוי מ'לבוד': כשהנים האם מועיל אף  ו הראשוונחלק  ⤶

  אינו נידון כעומד. אור זרוע:  ◄

  נידון כעומד.ספות וריטב"א: ות ◄

  ובה על הפרוץ נידון כעומד משני צדדים המריש אומרים שעומד  משנ"ב:    ☜

  ן). ויצר ה(שע מלבוד ויד עשומהע אין להקל כשו

ובו עומד, מר  לגמרי, אלא עשוי ינו סגור  הצדדים א  ד משני ומהעו אם אפילשירה,  המכ  עהלד  . א
יה,  חמש עשרה אמה, שמצד אחד יש אמה בנו  רצה: פי(לדוגמא  .מצטרף כדי לבטל את הפרוץ שבאמצע

ריוו  וכן בצד השני של הח ושוב שתי אמו ואז אמה  בנויות,    נישת,  רוצו אמות פע  ש שב י  צע פירצה, ובאמ ת 

  (משנ"ב).) 27דולה צה הגת הפירא  יםומבטלומד  ם כענידוים ניהצדד
  

  עומד וץ כסעיף ט | פר

  מכשיר. והלכה כ . מד כעו ץפרושהבדין מחיצה (טז:)  נחלקו האמוראים 

המנונא   מרובה(שם)  רב  עומד  דין  האם  הפרוץ    מסתפק  כעומד פרו  (וכןעל  יוסף)  28ץ  ר שיי)  (בית  ק  ך 

שמאתי,  כשמדת  עוה   במחיצה מעמהגמרכערב.  מדת  העו  חיצהבמף  א  או  ספק ה  יד א  ו  את 

קק בה שלושה טפחים והשאיר ד' ומשהו והעמידה ה וחחצלת ברוחב שבעשהעמיד מ  במציאות

יה  בדין מחיצה תלויד את ספיקו של רב המנונא  ות מג' טפחים. רב אשי מעמע פחלקרקסמוך  

  . (דין אחר המובא שם בגמרא)

  פק.הסאת  טת ושהגמרא לא פ

  האוסרת.ך כפירצה ויותר מכ כפתח,  נתדוות ניר אמ עד עש  ירצהת שפאומר) ו:(טהמשנה 
  

, משמע שפשיטא אחרתאות  מדברי רב אשי שהעמיד הספק במציורא"ש:  הרא"ש)    יאו(הב  ראב"ד

  ).(רא"ש)ו של רב המנונא יש להחמיר ספק(ובוכן מסתבר. ן מחיצת ערב כדין מחיצת שתי, ליה שדי

ובבשת  בין  תרמוד  פרוץ כעומ  ע:ושו" ר  טו  ☜ יותר היה פרי  לאהוא שו  .בבערין  י  וץ 

  ח. כפת חות מעשר נידון עשר, אך פמ

 
   הערות  

  

ין  אלק וכתב שח  ) ס"ק גח  סו"ח  א(החזו"א  ותה רוח.  ל העומד באו רובה עהפרוץ מהכל    ךסב שכ  וליפאהקל  ש  אצוי  27
  ). גסהשו"ע בסימן שהביא שער הציון מש(ודחה את הראיה    ץמרובה על הפרו  מד יהיהעוהבסך הכל  שלא כאובה  תיר עומד מר לה

בערב    י וביןרוץ כעומד בין בשתכתב פוהטור מחיצת ערב.  ב  פרוץובה על הסתפק רק בדין עומד מרא מרב המנונ  28
לא    הואאו ש  ,שפרוץ כעומד אסור בר  ום שס מש  בהומד מרורק בע הסתפק  נא  שרב המנו  ףהבית יוס ומבאר    מותר. 

נונא  עומד, ספיקו של רב המן כ וץ כעומד נידו. ולדידן שפרדין זה ולכן נקט ספק הנכון לכו"ע להכנס למחלוקת ב  צהר
    הטור כך.ל מציאות זו, ולכן כתב ב אף עמוס

האויר שמעל רי  לל שהכ  בערבמחיצת  עומד  פרוץ כשל  מת אפשרות  צ"ע שהרי לא קייבריו  שדה"ל  הבי יו  וכתב על
טה עוד ג'  ולמשלושה וחצי,    (לדוגמא:  עומד שלושה וחצי טפחים, אוירמחיצה  את העומד הקיים בל  המחיצה עד השמים מבט

ק ט  ס" (סח,חזו"א דווקא. אך עיין לאו בדבריו ר כתב ולכן על כרחך שהטובטל את העומד העליון). שמים משאויר ה טפחים. הרי 

  ף. יוסהבית ל עי שיישב הקוש) טז
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ה שחשובה היא מחיצה גמורוץ,  הפר  צת פרוץ כעומד אפילו מול המקום מותר לטלטל במחי  . א
 (משנ"ב). 

  עשה י  אם(אפילו  יצה  אויר שלושה טפחים בתחתית המח  הקפיד שלא יהיה במחיצת ערב צריך ל  .ב

להקפיד  מו כן יש  כמחיצה.  ואינה  ה  ב  וקעיםים ב שהגדי  שזו מחיצה  וםמש  ,)מדחיצה עוב מרו
יעש אותה,  ה מחשלא  יבטלו  ומעליה  מתחתיה  שהאויר  קטנה  איצה  רק(אך  גדול   ם  אחד  צד 

   ).נ"ב (מש) 29רף לבטלו מהעומד, לא אומרים שהאויר משני הצדדים מצט

  דבלב'ו  קטה(שנשנה  מרי הדבמ  כחכדמות כך,  דועומ  ות יצו אם כל המחפרוץ כעומד מותר אפיל   .ג

   (משנ"ב).יקף) כל ההדובר על מ', ושם יןיהבנ יתרות על פרצותהא יהשלא 
 

  סעיף י | סוגי צורות הפתח 

אך  א תאסור אותו,  הגדולה מעשר אמות צריך למעטה של  , אומרת שפירצה במבוי  .)(בה  המשנ

  ריך למעטה.  אם עשה לה צורת הפתח אינו צ

ה ליותר  ינה מועילהפתח את  ורום שצמש,  ט'למע  'צריך   שנה במ  לשנות   סובר שצריך   ) (יא.  ב ר

  עשר אמות.  מ

, שכן אם פרצה  הפתחורת  דברי רב, שחצר שרובה פתחים אינה ניתרת בצלומד מ  וסף י   רב

תחים אינה ניתרת בצורת הפתח  אף חצר שרובה פלה מעשר אינה ניתרת בצורת הפתח,  הגדו
כפתח,   -  טפחים  גדולה מי'ירצה הפ  ירתה להועילינה מאכמו ש  לה.ועינה מיאשיש בה  י'  מ  טניםהקם  ילו לפתחיאפ(ו

  ות לדחות דבריו. שרה אפמעל . אך הגמרא)(רש"י)על העומד  לה להתיר פרוץ מרובהמועי כך אינה

ן  נח וי   יבר ו   ,) תו חו ר  ע בראמ(   ח ת פ  ת ור ו צבם  ו קמ   ףיקה ש  םד אבה  ש עמ  אובמ  א רגמה  שך מהב

אף    שהתירדלא כריש לקיש    ,פילו פחות מעשראאסר    (אך מהצד  מעל עשרתח  פ ה  לד גוכש  וילפאר  יתה

  . )מהצד
  

יוחנן)כ(ו  הנשמ  םתסכ  לכההב"א:  תוספות ורש  ◄ ים פתחלו לאפי  צורת הפתח מועילהו  ,ר' 

ק  י רעשוקף  אם כל ההילו  אפי. ו30העומד  עלה  ובמרץ  ואף כשהפרו  (כפשט המשנה)הגדולים מעשרה  
  .31תחהפורות מצ

הצורב"ם:  מר  ◄ אית  מוע פתח  הילנה  לפירצה  אלא  ה  מעשר,  עלה  אםגדולה  מרובה    עומד 

  .32הפרוץ

בה  רו מ  וץ פרבצורת הפתח מועילה לפירצה עשר אפילו  בדעת הרמב"ם):  (מגיד משנה    ⤶

ורת הפתח עילה צ ו, ממותשלית  חיצומ  תיוכן אם יש ש.  סמ"ג  וסמ"ק)(וכן סוברים  מד  על העו
  ד.ומהע ובה על פרוץ מרבו אפיל שית,השלי בברו

 
   הערות  

  

ב  אויר ארבעה טפחים ושוב מחצלת שלושה. הגם שהרו שה טפחים, השאיר  לו ש  בגובה  מחצלת  העמידכגון ש  29
חב  עלה רואך אם עשה למ  .יוןעומד העלרפים לבטל את המצט  יעעד הרקר  וון שאויר החלל והאויכי   עומד, אסור,

  העליון,קטן מהעומד התחתון ויר שהאיוון כ ,מד ם מבטלים לעוהאוירי ם שומרי, לא אאמצע אויר שלושהעה ובארב
    .(משנ"ב) לבטלוינו יכול להצטרך וא
 הקלו בפירצה הגדולה   םלכן, א  .ה מעשרותר מדין פירצה הגדולל יבה על העומד קשכן מהגמרא משמע שפרוץ מרו  30
  . ) יוסף   ית ב ( י' ליותר מי'ל בין הבדשכן, אין   ץ מרובה, וכיווןבפרו שיקלו כל שכן, כפשט המשנה, עשרמ
 מותר ולא יותר מכך. תם רק בגודל עשר דעאלא של סמ"ג וסמ"ק וכן סוברים  31
  שהרמב"ם הרב המגיד  יישב  ובה? ולפרוץ מר, כל שכן שתועיל  בחצר  שרהפתח ליותר מעוקשה, שאם מועילה צורת    32

א דבריו, שאין  גמר ידה העמהש חנן, ולא כמורבי יורי  (כדב  ת שבתלאיים ולא למחיציצת כרק למחהתירה  סבר כדעה בגמרא ש
ותר מעשר,  לי  פתח מועילה אףהקשה עליו מסוגיית הגמרא שממנה עולה שצורת ה  עוד  .)(בית יוסף)א  זו אלא דחיה בעלמ

דובר  ר"ח לסוגיא, שמ  ביאורעל פי  ביה"ל  בץ מרובה. ויישב  ום בארבע רוחות, והוי פר קונדסיו ארבעה  ושם הרי הי
 הוי לבוד. ה וזה מזם י פחת פחות מג' טים פחו קנ כשהיו
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ם,  יוריבו דאין להתיר צורת הפתח אלא במקום שיש  וטור:    )33השני(בתירוצם  ספות  רא"ש, תו

  ולא בבקעה או שיירה. 

ה אף פרצות, מועילה צורת הפתח בבקע  שהיו בואלא  ונו  אם ההיקף היה כתיק טור:  ⤶

שאם  עה, משמע  צר לבקח   יןאות בביר  פסיק בחילך שהרא"ש  מכורו  (ומקהעומד  ל  ה  עובמרבפרוץ  
  ). וק, אין חיל מחיצות שי

קף עשוי מצורות ההי  ם כלצורת הפתח מועילה אף ליותר מעשר, אפילו אשו"ע:    ☜

ה מוקפות בצורת הפתח, אינה  רוחותי  שכל  בקעההפתח. והני מילי במבוי וחצר, אך ב
ל ע  מרובהומד  אלא בעאינה מועילה  מעשר    להדוהגפתח  ה  רתצום  ב" . ולרמ*34ילה מוע

  הפרוץ.

  (משנ"ב).  35"םת הרמבדעחוש לונכון ל⤶

  כתיקון מוקפת  שכאך    .עילהוקא אם כל רוחות הבקעה מוקפות בצורת הפתח אין היא מווד  . א
, ותובארבע רוח  ל העומדשר, אפילו פרוץ מרובה עע ות מגדולבהיקף, אפילו  פרצות  אלא שיש  

 ב).משנ"( עילהפתח מוה צורת

לדעה    .ב אהמחמיראף  הפרה,  גדא  צהם  מעשר,ינה  צ   ולה  את  ורמועילה  כשההפתח    ץ ופרף 
 (משנ"ב).לכתן מרובה. וכן מועילה לרוח שלישית כאשר שתי הרוחות מוקפות כה

ושמסתימת הראשונים    .ג   ת הפתח אינה מועילה בבקעה שצור  משמע  ו"ע)(רא"ש, תוספות, טור 
.  מועילהר עשמע שבו משנרא שלת הגמיומסוגיי  למשומהירר. אך עש רוחבב םלפתחיאפילו 
 36בחיי אדם ירו בגודל עשר בהדיא, וכן כתב לדינא  תהמ"ג שוהסהסמ"ק    לעיש לסמוך  ולדינא  
  (ביה"ל).

כמבואר בסימן   תות,בדלרק    מערבים  , ובהרה"ר גמורהאינה שייכת בדין צורת הפתח  כל    .ד
 (ביה"ל).שסד 

  תורה: מה "ירהי הוח צורות הפתם הא  . ה

  ורה יצה מהתהוי מח  )עמודים  ניש  על גבי  (של קנה  תחרת הפם צותפק האיש להס  גדים:פרי מ  ◄

מרה לתוכה  הפתח  והזורק  צורת  או  חייב,  מתירה"ר  פירצהכרמלית    רק  מעשר   או  יותר 
  (שמהתורה זו מחיצה). 

.  37א יתריאומדו  ה רה"י אפילת הפתח אינה עושונים משמע שצורב הראש וררי  מדב ביה"ל:    ◄

  . התורהי מרה"י הוי הפתח, ודאצורת  שה ע  רוחותאר הובש ותמחיצות גמור יש שתי אך אם 
  

 
   הערות  

  

ח, או מדוע  ביראות סביב בארות המים ולא מספיק בצורות הפתצריכו לעשות פסי  ה  הראשונים הקשו מדוע   33
מים  לשתות  הבאים  חששו שמא הגמלים  שורת הפתח. ויישבו משום  יעשו צלים ולא  צריכה היקף שלושה חב  ירהשי

הבהמות).    תםן עשו אותם גבוהים שלא יפילו או(שכודים  עמ הת  מצויה תפיל אא רוח  שמ  , או שחששו פילו את העמודיםי

 דינא. ל  הטורט מקום. וכתירוץ הזה נקכל  דיורים ולא ב  עוד שצורת הפתח מועילה רק בחצר ומבוי שיש בהםוכתבו 
  אישון  חז ה   להקוכן  (ו, לג)חק נחת יצבמ וכן כתבו  ,התיר, פח) (א ופר תם ס : בח ים פתוחים שטח כאשר בעיר יש גם   *34
 שהחמיר בעירוב שלנו. כד, אות ב) (ז, יו"ד   ע אומרביבי אך עיין ה). עירובן טו, (

בערוך  כתבו להקל    וכן.  הרמב"םחשש לדעת  ש   כט"ז א  ת השו"ע, ודלהקל כדעהבולטין)  "ה  (דסימן שמו  סוף  ב  הביה"ל   35
  .ג)פ(או"ח ב,   ות משה ואגר   (ל')  השולחן 

  . ב ר ה  ע " ו ש   םשב םג  ןכ איבהו ) ופ ק "ס( ם יי ח ה   ף כ ב םג בתכ ב"נשמה ירבדכ ךא ,)א י ק "ס ,ע "חוא( רסא א " ו ז חב םנמא 36
ומיישבים    ביב לבור.הפתח ס  רתשר לעשות צוי ביראות, הרי אפפס  שותיך לעצרמקשים מדוע    ב"את והרש ספו התו   37

לעשותה   לרה"ר יהם מוכח שצורת הפתח מועילהמדבר  בהמות.מחמת התיפול  שלא רצו לעשות צורת הפתח שמא
. אם כן לא  א טב" הריבר סו הלכתן. וכךשתי מחיצות עשויות כ שמדובר כשיש  שם יישב צב"אהרי ך ורה. אהתרה"י מ

ת הפתח עוסקת בשהיו קנים פחות מג' טפחים  וגיית צורביאר שסש ,הר"חמדברי . ואדרבה מאומה ו א ז וגיכח מסמו
  "ח. כביאורו של רסברו מוכח שם רי הרבה ראשוני. ומדבין צורת הפתח עושה רה"י כללך, שאח להיפה, מוכזה מז

  . )(ה, טז תפילה למשה"ת ועיין שו
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  צורת הפתח| מהי  סעיף יא

  ל גביהם. כאן וקנה מכאן וקנה עשצורת הפתח היא קנה מ(יא.) הגמרא אומרת 

ך  רי צ שתו לא. לרב שת בקנים העומדים איון צריך לגע העל קנהם האה(שם:) נחלקו האמוראים 

  לרב נחמן. יעת המסיייתא ה בריאמבא  הגמר .38ת לגעיך  ן אינו צרמ חנ רב ול  ,עתלג
  

  הלכה כרב נחמן. : רמב"ם ומרדכי, , רא"ש"ףרי

עשרה טפחים,   ם העומדיםזה הרבה, כיוון שגובה הלחייאפילו אם הקנים רחוקים זה מרמב"ם: 

  . )במרדכי ב (ובדומה לזה כת 39הפתח ורתלצ בשנח

  ם. דיומים הענהק נגדן כה מכוו ון יהי ה העליקנצריך שה ר:וטו  "שרא

אינו מועיל,   טפחים  שלושה  פחותביון  עלה  תים תחמכוונואפילו אם הקנים  ת יוסף:  יב  ⤶

שאפילו פחות מטפח מעכב המרדכי  , ומשמע מדברי  כיוון שלא רגילים לעשות כך פתח
  .וןליקנה העם במקול חבלמתוח יכול כתב שבכלבו וון ממש.  ה מכשיהי  בזה, עד

, אפילו  על גביהם מכאן וקנה וקנה  אןמכקנה  היא  פתחת הצורע: ושו" ר טו ☜

שרה טפחים. ויהיה הקנה  ובלבד שיהיה גובה הקנים העומדים ע  ם.בהנוגע    אינו
  כוון כנגד הקנים העומדים.העליון מ

 (משנ"ב). 40ן ליועהיכול לשים חבל במקום הקנה   . א

 :הציון)ער (ש משופע וןליעה קנה  .ב

  מהני.  :םדיפרי מג ◄

באויר   קנה מונחברו והבוה מחד ג עמואם  ך  א  גדול.פוע  נח בשימסתפק כשמו:  ארעק"  ◄

  . 41ד, ודאי מהניצד אחב

) 42(כיוון שאין גוד אסיקרק אחד מהם, פסול    אם הקנה העליון אינו מכוון מעל העמודים, ואפילו  .ג

 . (משנ"ב)

זו,  רות איקואם ה  .ד זו כנגד  שניהם    לעיה משיה  כוון מבן  עליוה   נה יעמיד את הקנן מכוונות 
 ב). (משנ"

  

  מהצד ח פתת הצור ❖ 

  הצד לא עשה כלום.  אה מן הפתח שעשאומרת שצורת  ) (יא.  מראהג 
  

נים אלא חיברו מהצד, ואינה  קנה על גבי הקשלא הניח את הכלומר,  רש"י, רא"ש ורשב"א:    ◄

  לים לעשות כך פתח.גילא רמועיל משום ש

מו  שן  שאית  זוי  בקרן  חתל, והוי כפתושל כ  ח בצידותפה  תרצו  שהשעהכוונה  "ם:  רי"ף ורמב  ◄

  .43פתח 
 

   הערות  
  

  . עק"א) (ר אסיק מחיצתא וד מרים גשאומשום  38
  . ף) ית יוס (ב   רייתא בדף יא: העוסקת בדין פתח העשוי ככיפהמוזכר בב ת עשרה,יוומד צריך להוד הדין שגובה הע יס 39
  עיין לקמן. , למיהירוש  שםשהביא כך ב ב"שברי כן שהביאו הבית יוסף, ו בכלבו מקורו 40
י מהני ם וחמש מעלות ודאבעיאר  ו שעדתבכהרב קוטלר  בשם  ו   דול.ע גמונח בשיפו תיר אפילו  מן עא, ו)  (סימ  וחזו"א  41

  ב ס"ק י). עירובין,  בתיקון א  (הוב
 .ר"אבג מקורו המשנ"ב הפתח. וטעם צורת ות כך  ים לעשכתב משום שלא רגיל בבית יוסףמיהו  42
אינם  הם  דבריש  שב"אהר בשם    כתבהרב המגיד  ולא במרכזה.  צד של החצר ופתח בצורת הת  כלומר, שעשה א   43
א במרכז אלא בצד ימין או  ם זה רק לח, אך אפתחות לא הוי תח אוכלת משתי רוהפ  ורתאם צ רקחוורים, כיוון שמ

  מעליא. י פתח שמאל של אותה רוח, הו
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הצד אינו מועיל מודים הם שקנה שנתנו מ  לדינאם נראה שאף לפירושוסף:  בית י  ⤶

  . הרא"ש)(וכן משמע מדברי לא בביאור עניין 'שעשאה מהצד' לצורך הפתח, ולא נחלקו א

  .מהנילא  ,דהצהם ממ חדהקנים או לאאם חיבר הקנה העליון לשני : "עשו ☜

 . ובשווה להם  ניםבה שני הקצד בגומהה ת הקנא ברחיאם  אפשר להקל ז:"ט ◄  . א

  אסור אפילו כך אם הקנה אינה מעל שני הקנים.ים: נאחרושאר  ◄

(פרי ר  מילהח  קנה העליון והם עודפים עליו בגובהם, יש קום להניח את האם חקק בקנים מ  .ב

 הם ב  קקחרק  לא  ל הקנה, אע  םדפיעו  ים אינםקנשאם ה  אלא  ).44הקל בזה במקור חיים  (אך  מגדים)  
 "ב). (משנהם, מותר בטוב עלי להניחוי כדמעט 

נה והעבירו  וכרך החוט עליו, מותר. כמו כן, אם כרך את החוט על הקמר בראשו  מס  נעץאם    .ג
 .(משנ"ב) 45גם מלמעלה, מותר 

 ומה: עמודי חשמל וכד  .ד

וטים שהח  ם ושמ  ,חרת הפתוצים לילועם מלגרף אינעמודי הט:  ושואל ומשיב  ת שלמהיב  ◄

  .*46םל גביהע  לאדים והעמומצידי עוברים 

ולכן    ,הכותל שלושה טפחיםהפתח עצמה רחוקה מזו צורת  ציאות כמבמרדכי:    מרמא  ◄

 פסול.

וף את שליש לאך    נה שעומד מהצד, קנה שיעמוד תחת החוט, מותר.ניח ליד הקאם רוצה לה  . ה
 .ב)(משנ"רואים עומד מהצד, מפני הההקנה  

  

  הפתחת צוררות  קו קוזח ❖ 

חסדא ש אומ  (יא:)  רב  צריכו ה  צורתת  רו קו ר  ח פתח  להיות  כמספ  זקותת  שיהיק  אפשר  די  יה 

  לתלות בהם דלת, אפילו עשויה מקש. 

ועליו(כלומר חור שהדלת סובבת  היכר ציר    בעמודיםצריך שיעשה  ריש לקיש סובר עוד ש למרות , 

  ).י)ש" (רת יה לדלאויה רתהש ל מקום צריךשאינה צריכה דלת ממש, מכ
  

  ציר. כרהיצריך : "גסמו"ק רא"ש, סמ  ◄

תמוה מדוע הרי"ף השמיט. אך יישב הסוגיא    ר"מ:(   ך היכר ציר.לא צרילקיש, ו  מיט דברי ריששהרי"ף:    ◄

  ת הרי"ף). לדע

  .)(בית יוסף)דבר מא ן עכו(רמב"ם, הגהות אשר"י וריב"ש וכן סוברים  ⤶

נה וקן  אה מכ('קנלמי  ושירכך מפורש בו  הוא, כל שספיק במ  ודאים  יהשעל גבבקנה  מיהו  ריב"ש:  

  . ל גביהם') ן, וגמי עאמכ

 
   הערות  

  

על  מדי העמוד  דצק עד ש ומע  ץירחאפילו הו  ,מוד עוך ה בת ע  קשהחוט שוכף  אלהתיר  )  "ק טס(עא,  החזו"א עת  דן  כו  44
   נ"ב.שמכ חיים ה   ף כעת ד שהבאה בהערה ועיין   .)יים ח במקור הביא שכן כתב ו( וט.ה
  הוו ש  תוחפ ל  וא(  םינקה  לעמ  תצק  היהי  ןוילע ה  דומ עהש  ,םמודי עב  קקוחשכ  דיפקהל  שיש  בתכ  )וק  ק '"ס(  ם י י ח ה   ף כ   45
 ה נקהש  דיפק הל  ךירצש   ראבתה  ירהו  ,טוחה  ל עמ   רמסמה  הרוא כלש  ,רמסמ  לע  ךורכה  טוח   יבגל  םג  בכת ו  .)םהל
  בשחנ  טוחהש   ירה  ,דמועה  הנקהמ  קלח  וניאש רכינו  ,קד  רמסמהש  ןוויכש  ראיבו  . ם ידמועה  םינקהל  עמ  היהי  ןוילעה
 .הנקה לעמ
בפניני    תב כ  (כןטי החשמל  דו בדיוק מתחת לחוה מטר בערך שיעמ ים בגובעמודת  הנח   ואם כן הדרך להכשירם ע"י  *46

 ח בשני סגי אם יניש  וד חשמל מפני הרואים, ויש שכתבועמ   חת כלת  ש שהחמירו להניח. י)4  ערהכט הת פרק  , שבה הלכ 
   .(ג, טז) בדברי מלכיאלן כתב נחשבים כתומכים במשקוף, וכ יצונים, ושאר העמודים הצדדים הק
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א, אפילו של קש. אבל יות חזקים כדי לקבל דלת כל שהיכים להים צרניהקשו"ע:    ☜

  שלמעלה בכל שהוא סגי, אפילו הוא של גמי.ה  הקנ

  ).נ"ב(משידי הרוח  שהגמי לא ינטל עליך ם צרומכל מקו ⤶

 וח: רב זזהחוט   .א 

  ו ברוח.א יזוז שלד להקפיריך שבצד צרק בקנים , ורשכ ל:מחצית השק ◄

וז ברוח, מלבד קלקולים אחרים שיש בזה.  בחוט שלא יז  פיד גםיש להק:  47משכנות יעקב   ◄

  .48טה כעיגול, יש לתקנו כפף למהחוט נואם 
  

  פהסעיף יב | שער העשוי ככי 

עשוי  (יא:)  רא  מגה שראשו  בשער  ואבידנה  שמסי  ככיפה,  צר"ולכ יק  שע  עג   יהיהיך  שרה  ובה 

התנאיםנחלק  (מיהו  בעהאר  יותר  ערהש  חב רו ד  בעוים  טפח אין    ו  להשלים רבעה  א אם  לחוק  יש  אך 

  לארבעה). 
  

התעגל, הוי שער לחייב במזוזה ולהתיר  יתחיל השער לטפחים קודם שכל שיש עשרה  רשב"א:  

  .הפתח רתכצו במבוי

  שו"ע. כך פוסק   ☜

  

   

 
   הערות  

  

  , ו נממ חתפ  םש לטב תמש  ןפואב  דומעה תא הז יזמ  חורה םא  אקווד לוס פש בתכ  ךא ,שכך מצדד עז, ו)( חזו"איין וע 47
  . םינקה  ינש  ן יבל  ץ וחמ   ןוי לעה  הנקה  תא  הדינמש   וא   ,ם יחפט   'ימ   תו חפ  דע  הנקה  תא   ת פפ וכמ  ח ורה  ם א  קר  ל ספ  ןכלו
 .הזב ב" נ ש מ ה  עירכה דצי כ ע"צ  תצקו

מודה  אף הוא  ן שכיתוי.  משך שלושה טפחיםב  פחים ה טלמטה מעשר  ינו יורדיר כל עוד אתדן להיח, ח)  (ב,  ובהר צבי    48
ים. ובספר  העמוד  מיר אם החוט רפוי עד כדי שהרוח מזיזה אותו לחוץ מביןהח(עא, י)  החז"א  ו  .שיש לתקנו לכתחילה

   שרה טפחים.עוד החוט אינו מתחת לע הקל כל(מה, לג)   תורת המחנה
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  רות צ חב  עירוי ינ| ד   מן שסויס

  בתיםה ל  צר שפתוחיםח א |  סעיף

מותר להוציא אליהם    בניהם  ירבום שעל רבי אות שרות ומבומרת שחציוא ו.)    בת(שא  ייתהבר

  .)(רש"י)לטלטל גם לרה"ר  ו מתוך כך(שמא יבואמהבתים. ואם לא עירבו אסור 

בכמבגמרא   מק(עירובין  פת  ות)  ומה  גביית  זו  שעירוב  ומבואר  הבתים  בא חת הנ מכל  מבתי    חד ו 

  .1החצר 
  

אך  רה.  ותדין  ים מלבת  צר ומהחצרמהבתים לחלטלטל ר  ותים, מה בתוחים לחצר שפתם:  ב"מר

  ת. ים אסרו לטלטל עד שיעשו עירוב. ושלמה בית דינו תיקנו זאחכמ

עד שיערבו, והיינו ר  לחצ  חצר שהרבה בתים פתוחים לה אסרו חכמים לטלטלשו"ע:    ☜

  באותו רים לם דכות כן רואים א י ל יד, שעהבתים חדו באותא ל בית ויתנושיגבו פת מכ
  .לאותו ביתר מיוחדת , והחציתב

פתחו. , אפילו יש לו לחי או קורה ב 2לבית וכן טלטול בתוך מבוי   ל מביתטלטו  לור כוליסהא  . א
 (משנ"ב).  חצר לחצר מ לופיוא , (כלים ששבתו בתוכה)צר אך מותר לטלטל בתוך הח

 (ביה"ל). הבו רבא עיר שלצ חב ניח'מ  זה 'זה עוקר ו  צ"ע אם מותר  .ב
  

  בי אהליםת ויושרודבלכי מ| הויף ב עס

דבריםמ  רפטו  מחנהש  )ז.(יחכמים    קבעו עירובי  ,ארבעה  מהם  בגמרא  חצרות  אחד  משמע   .

  סתם שיירה דינה ככל אדם.  במחנה היוצאת למלחמה, אך  שפטרו דווקא

  ערב. למ ה פטורת  שבועצרה רק ל  אומר שכל שיירא שהולכת(א, י)   י מושלהיר
  

 אוהל,הל למאו  ן מטלטליםמחיצה, איקיפום  שהא  שייר  ת אווסוכו  יושבי אהלים  :רמב"ם  ◄

  ם זה. אינם צריכים לערב זה עוהאהלים קבועים,  שיירא ההולכת בדרך אין אבל 

  פטור.הנה היוצא למלחמה מחשזה לערב, אם לא  כיםאך במחנה קבוע צרימגיד משנה:  ⤶

ולכת  שיירא הה  ףא"י:  ת רשומשמעואו"ז,  טב"א)  י"א וראוהו רשביב(המשה  ו  יננתן, רבו יורבינ  ◄

  בעירוב. ת חייב

  י נש אות, או מחנה שהקיפוה מחיצה, צריכים לערב. אך  ים או סוכלי אהיושב"ע:  וש  ☜

 
   הערות  

  

ש  י רש"   1 פיתו,האדעת  כותב  על  יד  דם  כאילו  יועל  נמשכו  כך  בית,  לם  לאותו  שוככים  טפליהב  ארל  לו.  תים  ם 
של  קומותים דעתם למקום האכילה ומתוך כך משווים דעתם על שאר המדי הפת כולם משווי כותב שעל והרמב"ם
  ע.ו"ת השלבאר דע במשנ"בור הזה נקט וכביא  אף לרה"ר גמורה. ולטלטלמילא לא יבואו לטעות החצר ומ

:  רגות מד   חדר בדין  ללא עירוב. ו  ור לטלטלאס  ם,נשיא  , אם מחולק לכמהוך בית בת  סיף שאפילומו  גדיםהפרי מ   2
  א) (א, לובמקום אחר כתב  ,  , כג, יג)(בוב  כתב מצד אחד שאסור לטלטל מהבית לחדר המדרגות ללא עיר  באור לציון

כתבו , כז, ס)  (ג  הבהת א ובמנוח יא)  (יז,    כובשש" ערוב.  א  ף ללומותר א  שאין לו שם דירה,  נו רק כבית שער של רביםשדי
    ת, יכול לו על מה שיסמוך. ושה הרבנות הראשישעל השיתוף שהסומך עח"א) (במנויף הוסו  ור.אסל

הם, דינם  אר החדרים שלא אוכלים באילו שבו בשבת דינו כבית, ודר שאוכלים  רק הח(או"ח צ, מא)  החזו"א  לדעת  
ח את פת  הניל  ותרשמר. ועם זאת כתב  ר) לחצכחצים (שדינם  אר החדרר להוציא משותה שמ תב לפי זכחצר. וכ 
  למגורים. ן שאף הם ראויים וובשאר החדרים, כי העירוב 

צר הפתוחה  וזה כחחדר שלא אוכלים בו,   וח לחצר דרךית פת(ובהמשך העלה, שלשיטתו יוצא שבהרבה בתים שהב
ב,  רומר 'אם עירוב עייש לו  רותעירובי החצבנוסח    . וכתב שאכןותחצר  ו עירוביכמבוי שלא מועיל בלחצר, ודינה  

  ף). יה שיתויתוף שיהם שוא
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ה אינם אללים  , לפי שכולם מעורבים ואה3ירא שהקיפוה מחיצה אינם צריכים לערביש
  .(כרמב"ם) 4קבועים 

חישי  "א:גר  ⤶ פטומחנ  ברובעי  בתיירא  כל(ד  ורה  וששו"ע)א  ירא י, 

  הוי מחנה.תר ביום, ועשרה אנשיפחות מ ק ר היאה טורפה

וכל   .(משנ"ב)ם עראי  וחונים באוהלינמצאים בשדה  הלמחנה של חלוצי הצבא  הכוונה  ה'  חנ'מ  . א
ו ת, פטורים מעירובי חצרות, אפילשומת רזה בשעת שלום, אך בשעת מלחמה, אפילו מלח 

 ).(ביה"לם בשעת חזרת
  

  ה בספינבתים ש ❖ 

והות עשרה  ות גבלה מחיצ  ה שאין  . וספינ5זה   זה עם לערב    ים יכנה צרבספיבתים ששבלי הלקט:  

  . דור)(בשם רבינו אביגר מד' אמות אסור לטלטל בה יות

  רמ"א. כך פוסק   ☜

 ספינה שיש בה רק בית אחד:  . א

יהודים ב  מהיש ככל זה רק כש שאר ה  לוכ  ,נהפיבס יש בית אחד  כשספינה, אך  בתים של 
 . )רבה(מג"א ואליה    נה ית לספיבהוציא מהומותר ל  , בעירו  כיםיצר  נםיפינה עצמה, אסנים בשוכ

  בלבד   ח לה רק בית אחדשפתוחצר  אם  ייתכן שהטעם הוא שלא גזרו בספינה יותר מחצר, וו
 "ל). (ביהספינה הוא הדין פטורה מעירוב, 

רוב. וכן  יעללא  בה    לטלטל  תרשמו  מהעצה כדין חצר  א עירוב מותר לערב בספינה עצמלל  .ב
ללא עירוב  בהן    ותר לטלטלה, מצמספינה עשרויים ב  לל אלאכ  יםהם בתלין  שא  תנופיס

 (משנ"ב). 

 . (משנ"ב) שיש כמה טפחים השקועים במים ע"פאמודדים את המחיצות מקרקעית הספינה,   .ג

עשרה  .ד גובה  אין  לספ  הדינ  אם  מהים  לטלטל  ומותר  ואסור  ככרמלית,  מוצלהינה,   תבייא 
 ). "ב(משנ תמלילכר "ירה, שמטלטל מהנלספיינה שבספ

 

  ) ה"ל(בין ישיתא דמיציבי ❖ 

הונא אמותש  קא.)  בת(ש  מראו  רב  מד'  יותר  בהם  מטלטלין  אין  דמיישן  יש ביצייתא  אם  אך   .

אביי מביא ראיה שלא כרב    ן.הב  טלטלג' טפחים רוחב ד' טפחים מותר ל  גובה  ך בתובתחתיתן  

  . ))יםרונ(אח להלכה (וכך נפסק רה קמ  בכלתא  מחיצ ת יאחגוד  םריאומ אלא נא, הו
  

חודו של סכין, אם יש להן מחיצות  ד כדי  צרה עשיש להן תחתית    תלסירו  הכוונה י:  רש"  ◄

  ן כרה"י, דאמרינן 'גוד אחית מחיצתא'. גבוהות עשרה, דינ

ים,  חפט  מג'  ולגדנסר, אפילו  ח בין נסר ללהם נסרים שיש ריווש  ת שי הכוונה לסירותוספות:    ◄

  .ווניםל הכיכמ יםחסומ סירהני הופד ד כאילו כלובנן לאמרי

 
   הערות  

  

תה  רק לאו יירא  ב ובשוק בין מחנה לשיירא הוא זמן החניה. במחנה חונים זמן רמשמע שהחילמשנה    ידהמג מדברי    3
קמ"ל  שים), ושחיילים עו   דךה (כות זמן מא כשקבעו עצמם לחנשמחנה (החייב) הווכתב   ק עליוחל  בביה"ל. אך  שבת

ו לחנות  בדרך (ואף אם עצרת  ם שם. ושיירה היא ההולכות חנייתביעק  שוםמ  עראיים, חייבים  אוהליםשה  שאע"פ
 . )יב אותם) שמחי   (דלא כרב המגיד אינם מתחייבים בכך  -כמה ימים 

ד  בבית אחעורבים יחד  כמ ינם  דת, אלא  מחלקים את הדירו םאינם קבועים להם, אין הם אלה  כלומר, כיוון שאהלי   4
  . (משנ"ב) 

 . ערוך השלחן ס"ק ה) ( ו כספינה בעצמה  שבם שבספינה טפלים לה ויחמר שהבתינא  לאה ובששדינם כבתים שביוקמ"ל    5
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  . "ל)(ביה ות להלכהות נכונשתי הדע  ☜

הספינה, דינה כים ואין מטלטלים בה   סירה שאינה רחבה ד' טפחים בתוך ג' לתחתיתאגודה:    ◄

  מד' אמות. יותר 
  

  העירוב י דינ סעיף ג |

ב   אומר שהבית(מט:)  שמואל   וזא ת בעצפלתת    צריך אינו    ובהעירת  א  ושמניחים  ו  ת אפיל מו, 

  . אחרים תיםמב קר  פת  ו ונח בשמ

שמובהמשך סובר שע,  קניין  ירוב  אל  זה) משום  לבית  משועבדת  והחצר  מרשותו  להם  ה  רבו  (שמקנה 

ן  . והנפקא מינה האם נית ותו בית)בארים  (שדעת האדם על פיתו וכאילו כולם דסובר שעירוב משום דירה  

  - דירה ם  (למ"ד משופרוטה  ה  ווות משובפח  יתן)  לא נ  –דירה    םוד מש(למ"סודר    דיעל יב  רו להקנות עי 

  )."י)(רש  6ניתן לעשות קטן שליח להניח העירוב  –למ"ד משום דירה(קטן ועל ידי  ) ניתן
  

  הלכה כרבה שעירוב משום דירה. רמב"ם ורא"ש: 

ב עירו יה בה יש  צריךן  איך לתת פת, ושמניחים בו העירוב אינו צרי   יתהבע:   טור ושו"  ☜

  וב. ירהעף את סולאל כוי  טןפרוטה. וק הו שו

  (משנ"ב). ר דברים קא פת ולא שאת דווצריך לתדירה,  ם רוב משוכיוון שעי ⤶

  (משנ"ב).וא חשוד להחליף טוב ברע די גוי לכתחילה, כיוון שהאסור לקבץ את העירוב על י   .א 

  

  ניחים את העירובבית מ זהבאי ❖ 

גמרא  ב  ב.עירו   אינומרפסת  ער, אכסדרה ו שבבית  צירות  ח  בו ירע  יח מנשהאומרת  פה:) (המשנה  

  בית שבחצר.  אלא ב העירוב בחצר  את להניח   בואר שאיןמ
  

אכסדרה   [לאפוקי בית שער,לא בבית הראוי לדירה  אין להניח את העירוב בחצר, אטור ושו"ע:    ☜

    .ומרפסת] 

שהטעם   הונרא .*7םמונידקה  נהגון וכבית הכנסת, זמן הזה להניח את העירוב בהג במנוה: רמ"א 

  .8ת דירהביהניחו בין צריך לתוף ואשיכ דינו שלנו  עירובהוא ש

לטל ממנו לחצר נו נחשב לבית דירה, אלא לחצר השותפים, מותר לטהכנסת אי תובי מאחר  . א
סת, מותר בחצר בנוסף לבית הכנת ה אחואם יש רק דיר, (משנ"ב)אחרת ללא עירוב חצירות 

 
   הערות  

  

 . תו פס ות רוא יב אב וילקמן ו 6
כיוון  ,  לט)  ינא או"ח(תני   הנוב"יכתב    ,והניחה בדלת חותם להם)    ב שהיה(מחמת חות בית הכנסת  לכות סגרה אאם המו  *  7

י שיעז לשבור את  מ  ל. אך הוסיף שמאחר ואיןהעירוב חת)  שוהשמ ן  רו על  שבות בבילא גז  הרי (שבביה"ש    לשוברו   שאפשר
  מה).  ח סימן (או" בשו"ת אבני צדק ומה לזה כתב. ובדהחותם, אי אפשר להכנס בפועל לקחת את העירוב, ואינו חל

  ,םהינב לטל טל א "א ירהש ,ת ור חא תו רצחל לי עו מ  וניא ת סנכה תי בב ח נומה בורי עש יאדו ר " ה ר ב   ר י מ חה ל   ם י ג ה ו נל ו 
  . ) ה י ד ב ו ע   ב ר ה   ם ש ב   י " ו ק ל י ו   ם י י ח ה   ף כ   , ה ב ר   ה י ל א   , ז "ט ( ,'ם ש םי רד וליאכ' רמו ל ךייש אלו
נה ולא מקום  קום ליה מוהרי אין זהכנסת,  העירוב בבית    סומכים להניחנשאל על מה    רי"לה שבשו"ת מ ובאמת    8

  לו טעמו.   דע יישב את המנהג, אך לא נו שהמהר"ן בסוף כתב ך ערערו על כך, א  גדוליםשאכן כמה תב ה. וכילהאכ
ין  ו כך משום שעירובגשנה  כותבו  .בבית הכנסת  לאכול  הרי אסורהנחה בביהכ"נ מועילה, ו  איךב  בא לייש  והרמ"א

ת כדי שיעשו המבואו תיקנו את  לא  ן אם  אכו  . (משנ"ב) דירה  א בית  ווקם צריכים דות ואינ כשיתופי מבוא  שלנו דינם
אלא רק שם עירוב,  יתוף  על העירוב שם שמאחר ואין    סתלהניח את העירוב בבית הכניתוף מבואות אין  ש  בהם

  ). , ל)(שסה(שער הציון ת דירה וקא ביועירוב צריך דו
.  בית דירה  ייב דאי חו  שהוא גם שיתוף,  ם, הגםבתי ים בו כל הב שניתר"א, שהרי עירועל יישוב הרממקשה  הב"ח  

  (ביה"ל).  תים שבחצרות לבלחצרות שבמבוי, מועיל גם ך שהשיתוף מועיל תוכתב ליישב שמ"א והגר 
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שער  (צר  בחת  אחדירה  רק    כשישת  רו בעירובי חצ  ך צור  שאין וב,  ריע  ללא  צרלחהוציא ממנו  ל

 ).הציון

  הבית דל גו ❖ 

  על ד' אמות.  אומרת שהבית שמניחים בו עירוב צריך להיות בגודל ד'(ג.)  סוכהרא ב הגמ
  

  שו"ע. כך פוסק   ☜

 בית צר וארוך:   . א

  בזה. ירהחמ "שראזוזה, ושם היש להחמיר כמו בהלכות מ : השקל) ת מחצי(על פי מג"א  ◄

 יותר.דול ג חו בביתחילה להניון לכתנכן , ולכבזה פוסקיםדעות בין ה שיב: נ"מש ◄

 : בתוך ביתן קט חדר  .ב

לו  רואים את המחיצות הפנימיות כאי המניח עירוב בחדר קטן בתוך בית, תוספת שבת:  ◄

 . )ולהגד שלת קטן קרן זויכאילו האו לחדר הגדול, שרואים לון במ(וכן אם נפרץ הקטהן בטלות 

אינו  קטן ש  דרירוב לחניס את העכך שהכ ב  רעהרי גח, שמוכר  )(הראשוןדינו    אין  :ביה"ל  ◄

  צריך עיון.ולדינא ירה.  וי לדרא
  

  בית של קטן  ❖ 

רוב  דין עיב היא (אם עירוב משום קניין או דירה)  פקא מינה בין שמואל לרבה ת שנ אומר (מט.) הגמרא 

  . ברו ו עיוב יר רוב ולרבה עקטן. לשמואל אינו עי
  

  עירוב. ף את הסולאקטן  שלוחניתן לת היא אם לוקחהמ:  רש"י ◄

  תו של הקטן. להניח את העירוב בבי ניתן המחלוקת היא אם תוספות: ◄

  ירוב אפילו בביתו של קטן.יח את העמותר להנטור ושו"ע:  ☜

  

  שינוי מיקום העירוב  ❖ 

חר מפני  א   בביתיחו  להנ  םישנין מא  ב,בו את העירו אומרת שבית שהרגילות להניח  .)  נט(נה  המש

  .  ד החש פניה משהכוונמבואר ) ס:(מרא ובג  שלום, יכדר
  

ישיאנרש"י:    ◄ רואים את  חשבו שמם  ולא  עירוב, מאחר  העירוב  טלטלים באותה חצר ללא 

  . 9במקומו הרגיל 

ויבואו  העבירו מביתו את העירוב    ולכן  חםמהל  אנשים יחשדו שבעל הבית גונב תוספות:    ◄

  וקת.חלמ לידי

  שלום.י רכפני דוב מם העירת את מקולשנו אין: טור ושו"ע  ☜

ות. אך אם יש טעם גדול, מותר  ר לשנם טעם מועט, אסום יש להאפילו א⤶  
  (משנ"ב).לשנות 

אם  לוואפימת בעל הבית הראשון, אפילו אם השני נותן להם כסף, אפילו אם  אסור לשנות  . א
 . (משנ"ב)השני תלמיד חכם 

 
   הערות  

  

  (שער הציון). או לידי מחלוקת ז יבווא 9
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קים  פקפשמ  יםונאחרש  וי,  גדולה)(כנסת השנות  למותר  ו לשנות,  לוכה שיילתחאם התנו מלכ  .ב
 בזה. 

ש  .ג רש"י  לטעמו  להחמי ל  שאפיש  לשר  שלא  לאחר  ביתו  מכר  אם  העירוב  ילו  מקום  נות 
אך רגיל  טעםל  מהלוקח,  היה  ולא  מאחר  בלוקח,  יחשדו  לא  שבלוקח  אפשר  ות תוספות 

 .) ב נ"(מש  10) תו פסו תל ףא דשח שי ז "רגל ךא( ירוב יהיה אצלו העש

שלמו גם כן י  ית השניאם גם בב  אפילו  ת,נוהם לשתר לוב, מוור הנחת העירבמים עאם משל   .ד
ואילך    אחד, ומכאן   מאחר ואין בזה חשד, שיאמרו שעד כאן רצו להנות בעל בית  ."ב)שנ(מ
 (שער הציון).  11צים להנות אחררו

 ,קודםית ה ת בבתלה  רוצ   תן נודם, אך אם הצריכים להחזיר לבית הקו  אינם,  נום שיבכל זה, א  . ה
 . ם כנה"ג)(מג"א בשה למעש עיון ך וצרי דו, הרשות בי

  

  בכלי נחת העירובד | הסעיף 

(שעירוב עניינו כלים, אינו עירוב  שהמחלק את העירוב בכמה    אומר(מט.)  רב יהודה בשם שמואל  

  ר. י אחבכל   ו חני ו להל  תרלו עוד, מו  נתן בכלי ונשאר   אם. אך  )(רש"י)ה על זלערבם יחד, ושלא יקפידו זה  
  

שלו   הלחם  שידע מהו כדי  לקאלא שחיל האוכל,  ק את כזיהחכול ללי יאם הכ  רבינו יונתן:  ◄

על  נח בבית אחד, כיוון שהם מקפידים זה  ו, אינו עירוב אפילו אם כל האוכל מוכדי שיוכל לקחת
  זה. 

זאת   לבככל ואוה  לי מחזיק אתשחז"ל קבעו שאם הכ  טעם זה, אלאמ  ווקאלאו דבית יוסף:    ◄

  לוג.פ לאב ועירוינו א לםכלים, לעו ינו לשחילק

  להניח את שני הכלים בבית אחד. כלי אחר, צריך יחו בהכלי והנ התמלא ילו אםפאשנה: ד ממגי

 א אםלתת העירוב בכלי אחד, ואם חילקו בשני כלים אינו עירוב, אל  יךצרשו"ע:    ☜

  . דאחבית  ב יםהיו שני הכלתמלא אחד והניחו בשני. והוא שי ה

הניחו בשני  ל   ם, מותרמזכה לכולם אחד  א  אךרוב,  ו לעמחלק  ןם כל אחד נותאווקא  נראה שד  . א
 (משנ"ב).ך מסתימת הפוסקים נראה שלא חילקו בכך, וצ"ע ים. אכל

גדוי  אם  .ב אחר  כלי   לו  והיה  הפת,  כל  עבור  בכלי  מקום  שאין  מראש  ידע  פוסקים ש  ל, 
 "ב).נשמ( באיסורלק את העירוב שמחמירים שדינו כמי שמח

ית חים העירוב בבנילכן כשמבית אחד.  ירוב בהעת  ניח אר להזהש להלם ימזכה לכו  אחדכ  אף  .ג
(חכם נסת הגדול שבעיר  כ  יתנסת עבור אנשי העיר יניחוהו בבית כנסת אחד. ויבחרו בבהכ

 צבי).

  ו במקום אחד, אחד אלא שיתנבכלי    אקוו דעירוב  ה  אתת  לתלכאורה אין צורך  פרי מגדים:    .ד
ה  פשט נראחלוקה. ובאה על  מרה  ם, שזכלי  משני  יחד' רק לאפוקאבכלי  השו"ע '  ריזכומה שה 

ות שונים  וממקזכיר כלל כלי. וכן להיפך, אם הניח את העירוב בשני  א ה של  מימהירושל כך גם  
א  ידי כלים אל   לל חלוקה עלזכיר כה  (שלאלא מהני, כמו שמוכח מהרמב"ם  (אף שהיו באותו בית)  

 . "ל)(ביהבמקום)  
  
  

 
   הערות  

  

    .ריתהל רו רב הז  ןיא תו פס ות  תעדב ףא ירהש  ,הזב לקהל ןיא  ,הז יפל הרואכל 10
   .בו ריעה תח נה לע םימלשמ ש םיעד וי םל וכ יכו ,ב"צ י " ש ר ל  ךא  ,אחינ ת ופ סות רואיבללכאורה  11
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  דה על העירובפור הקה | איס ףיסע

עירוב. לרב יהודה אינו  לקו ב מי שמקפיד על ח ב  נאחני  שמואל ורבדה בשם  ויהרב  )  (שם  נחלקו

  עירוב ולרבי חנינא עירוב. 

ן מדוע  רב חנ   בר רבה  מספרת שבמבוי של רבה ואביי לא היה עירוב ושיתוף, ושאל  (סח.)    אהגמר

יוכל  לא    כל הואאכול את האול  קשויב ם  מאחר וא  רבכול לעיהוא עצמו לא  מר לו אביי ש, וא

  רוב. אין זה עי להם, ות לת
  

  בשם שמואל, ואינו עירוב. ב יהודהכר כההלורא"ש:  12רמב"ם 

יד  לכן צריך להקפ מימוניות, תוספות, סמ"ק, סמ"ג, אור זרוע וטור:    תמרדכי, רא"ש, הגהו  ⤶

  ת.הוא צריך לשבלערב עם מאכלים ש לאש

  שו"ע.כך פוסק  ☜

  "ב). (משנמהני  להם,    תןייאכול  ל  ירהעבני  שאם יבואו מ  שבפרו  אם אומר  ךא  ⤶

בערב  ק העירוב. אך כל זה רתן לו, בטל  קש לאכול מהעירוב ולא ניר לבן אם בא מבני הע כל  .א 
  העירוב אינו בטל,   ו,תת לשבת, שהוא זמן חלות העירוב. אך אם בא בשבת עצמה וסירב ל

 ).(ביה"לוב חל כבר כיוון שהעיר
  

  ים מזכה לאחר ❖ 

ובו  מעיר  י שמזכה לאחריםבמק  יך רבעירוב שיהקפדה    ןדיכל  :  משנהומגיד  "ד, רשב"א  אבר  ◄
  . (וכך משמע מהמעשה של אביי, שהרי הוא זיכה לאחרים) 

ין  ו יין משלו שייך דא א פתאף כאשר כל אחד הבי: (ורמב"ם על פי הראשונים)תוספות, רא"ש  ◄

  הקפדה. 

  "ע.שוכך פוסק  ☜

 13ויאכלו  החבורהי  בנואו משיב   תרצות הללכולם צריך    מזכה  כשאחדין  דהא  והו  ⤶

  . )(שער הציון) דה מו"ד הראב (ובזה אף . )(משנ"ב

  

  סעיף ו | עירוב בפרוסת פת

יהוש פ:)    ערבי  סאה(משנה  מאפה  ואפילו  בכיכר,  דווקא  שעירוב  אי פ   והוא  ] לודג[  אומר  ן  רוס, 

ן  מערבי אין  ואר שבמ (פא.)  גמרא  ב. ו בון  מערבי   ,םשלוהוא    ]ןטק[  ר כאיסרו, ואילו כיכ מערבין ב 

ובמסקנת הסוגיא, אפילו אם כולם  )  (רש"י)אתה פרוסה  ימה וני נתתי שלאמר: א(שזה יפני איבה  רוסה מ בפ 

  שמא יחזור הדבר לקילקולו.  פרוסה אין מערבין, גזירה ו יתנ

    ). גח, שס ימןבס ור נתבארוופרטי השיע(ריכה שיעור שפת עירוב צ(פ:)  נהבמש עוד מבואר 
  

  ו"ע. טור ושכך פוסקים   ☜

  (פרי מגדים).נו מועיל וב איו בדיעבד העירפילשא פת,אם עירב בלהסתפק, ש וי ⤶
 

   הערות  
  

ירב, בטל השיתוף. ותמה הבית  ברו ס ן ביום חול, וחו יין או שמברם אחד מבני המבוי ביקש מחכותב שאהרמב"ם    12
היין ביקש מרו  הרמב"ם שחבשכוונת    הבית יוסףאר  . וביהשיתוף)לו יין משלו בטל    (שמדוע אם סירב לתת ריו  על דב  יוסף

ברייתא. ומה  לשון ההעתיק  ש  אלא  הז  ןיארה,  מקההקפדה היא בכל  ש  וירבדממשמע  ש  המו,  תוףשיה והשמן של  
בשבת    ביום חול היה נותן, ורקאך אם  ביקש בזמן חלות העירוב זה מעכב,  ק אם  שר  בב"י  ביאר,  ביום חול תב  שכ

  ב חל. סירב, העירו
י אדם אינם  סתם בנד, משום שקפיעיר מה ים שמא אחד מבניא חוששול את העירוב,בעצמו  כה יכול לאכולוהמז 13

   , ב). או"ח פזחזו"א (ם דימקפי
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וממנו עושים    ,קמח   טעמנותנים  מה היינו שכל בני החצר  ילפת שב  הב וחהראב"ד ומגיד משנה:  

  .14ים בה רבומע ,פת שלמה

ימן (המפורש בסר  ויע ה שבחליה  שיההר  וצריך להזינות אלה.  נוהגים במדך  כרמ"א:    ☜

  ד שמזכה לכולם.ע מאחלה, שרי, דלא גרחממנו  ח שלא עשו מהקמר שאשנע"פ או) חשס

נו  ⤶ אחד  כשכל  לערב  ניתן  הרמ"א  לדעת  שתהיה  תגם  להקפיד  וצריך  פת,  ן 
  (משנ"ב).שלימה 

ם  כמה בעלי בתי ה. ואף אם  ת ויערבו באחסף כדי שיקנו חלה  כ  לתת  לדעת הרמ"א ניתן גם  .א 
 (משנ"ב). לוולם מששזיכה לכ ע מאחדגרא א, דלהרמ"ים מסיו ש מהני, וכמ ף,כס תנולא נ

 .דבעידב  לח בוריעה  םאה ,הסורפב בוריע שכ קפתסמ ם י ד גמ   י ר פ ה   .ב 

 : םלכו  ורבע תועמהו חמקה יוכיז  . ג

 ,םלוכ  רובע  תועמה  וא  חמקב  תוכזל  ךרוצ   ןיא  :)םינורחא  דועו(  הבר   הילאו  י בצ  ת לחנ  ,ז"ט  ◄

  .םלוכ תעד לע  ן תונ ,ןתונש ימ  לכש רח אמ

  . שור יפב תוכזל ךירצ :א "רגו םולש רהנ ,שובל ◄

   .הליחתכל םהירבדל ש וחל ןוכנ :ב"נשמ  ☜

ואם שכח   .15פסח את הפת שיערב עבור כולם  וכן נוהגים שהשמש מקנה לרב בערב  ⤶
יכול   רים, זיכוי לאח  לטל אף ללאלטל הפוסקים שהתירו  ע  סמוךלהקנות בערב שבת 

 ).םוניראח( םנגבה עבורכיוון ש

 :)ל"היב( הסורפב תואובמ  יפותיש  .ד 

  .הסורפב  תואובמ י פותיש  תושעל ןתינ :)16וירבדמ חכומ( ם"במר ◄

 .הסורפב  תואובמ יפות יש תוש על ןיא  :)וירבד תו עמשמ( א"מר ◄

 

  ניטלה ממנה חלתה ❖ 

טל לחולין ונשנפלה תרומה  (ודימועה    ת כדי חלתההפ אומר שאם ניטלה מ  .)(פא  רבי יוסי בן שאול

אין  חלתה  רת שאם ניטלה  אומייתא ההגמרא מברה  . ומקשן בהרבימע  )(רש"י)ממאה לתקנה    דאח

נחתום   חלת  כשניטלה  ומיישבת:  בה,  שמפ(שיעומערבין  הר  הוא  ריש  קטן  מערבין,  )  (רש"י)נתחום 

  ן. בימער  חלת בעל הבית לא וכשניטלה 
  

ם  המדומע. אך א  הוצאתת חלה או  יקון של הפרשה הצריכה תדווקא בעיסר  מותתוספות:    ◄

ומה שנקטה הגמרא לשון    מועה.נה חלתה או דיממ  ם יטלוש לאיבה אן, יש חש תיקו כה  צרי  אינה
  ונה.ימועה, יכול ליטול רק כשיעור הנצרך לתיק או ד חלתה 'כדי', להשמיע שאף אם נוטל 

 
   הערות  

  

אחד נותן  ר וכל  איבה כשיערבו בפרוסה? ואפשר שמאחחשש    קמח, מדוע שייךכל אחד מעט מ  לכאורה אם גובים  14
לא חלה התקנה ,  לכולם  זכהז' שאחד מ   מת סעיףלערב בפת, לעום התקנה שלא  מערבים, חלה עליה  מעט קמח וביחד 

 . ביה"ל) ( הסורבפ ערבותר לומ
ם, וכן למחר ו כלוקודש אין בדברימקנה, ואם    ואאם היום חול הה על תנאי שד שנכנס החג, יקנע  ואם לא הקנה  15

ום  בי  מתין ויקנהתיים, ייש ימי חול בנלשבת, אך אם  ם היו"ט סמוך  א זה  וכל  שני ימים טובים).    נן שיש (בחו"ל עסקייתנה כך  
  . ) "ב (משנ  לפני השבת חול

  ף א   ן כ  םאו   , ךכל  ינהמ  ך כל  ינהמש   ךות מו  ,דחי   ת ור צח  י בוריע ו  ת ו אוב מ  י פותיש  םישועש  א" מ רה   יר כזה  ג   ףיעס בו  16
  . הכלהל ךכ רבס  אלש עמ שמ ,ריתה אל א"מרה הז  ףיעסב ש ךכמ ךא . ה ב ברעל היהי  ןתינ ,הסו רפ ןיינעב
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והוא טעם אחר,  י לתקנה או לאם נטל כד  אין חילוק   ה,משום איב ם האיסור  עטשון  כיורא"ש:    ◄

כן משמע  (ובה  , ולא תהיה איקנהכדי לתנטל ממנה  תלו השכנים שז יוא  ,ור חלהיטול כדי שיעש

  . )הטורמדברי 

, אע"פ שאינה טבולה  17תום, מערבים בהלת נחעור חאם נטל ממנה כדי שי שו"ע:    ☜

  לחלה. 
  

  חיבור בקיסם  ❖ 

רייתא  ב מרא מומקשה הג  ם מערבים בו.חיברו בקיסרס הכיכר ו נפ ם  אומר שא(שם)  דא  חסרב  

בה, ואם לא    ערבין הקיסם, אין מ  בור את חי   אם רואים   סם, ומיישבת, קי  של  רבחיבו   האוסרת

  רואים את החיבור, מערבין. 
  

  ושו"ע. ר טוקים  כך פוס ☜

  

  סעיף ז | המזכה לכולם בפרוסה

 ת, מותר לערבכולם את הפאחד מזכה לם  אבשם הר"מ וטור:    ותמונירא"ש, מרדכי, הגהות מי

  .)לאיבהחשש   אז ליכאשמשום (בפרוסה 

  .18שו"עכך פוסק  ☜

  דוחן ז ופת אורסעיף ח | 

אומר בשם שמואל    אשמותר לערב בפת דוחן ואורז. ומר זוטר  )א.פ( שמואל אומר  בשם    רבי זירא

  ים.רב בפת עדשלעאבין בשם רב מתיר ר יא בת דוחן. ורב חישבפת אורז ניתן לערב אך לא בפ 
  

ל פת  עולם לאכו(משום שדרך ה   *19וחןדא בפת  ועדשים, אך ל  אורז  ב בפתלער  מותרושו"ע:    טור  ☜

  . )(משנ"ב)דוחן א פת ועדשים, אך ל ורזא
  

  סעיף ט | זיכוי העירוב על ידי אחר

  '.בני מבוי כלזו להחבית ואומר הרי  כיצד משתתפין במבוי מניח את :  (עט:)ה אומרת נהמש

א והנו כש(והייפח  רץ טאמה  הההגביריך לאות צופי מבות של שיתבישח  ה אומר  וד יה   רב

  .) י)"ש (רשותו, אינו יכול לזכות להם חת ברל עוד היא מונשכ המבוי,לשאר בני זכה מהחבית שלו מ

אך  '   :א)ו,    (פרקתוספתא  בא  תיא להם,  מזכה  שהוא  ולומר  להגביה  צריך  משלו,  מזכה  אם  אם 

ביה ומג  הודיע, צריך לם  משלה  ת, אםך לזכוצרילו  אם מש' :  אייתא בגמר רב (וב  לזכותך  ית שלהם, אינו צריחבה

  .)'חמן הקרקע טפ
  

 
   הערות  

  

רבנן    א פלוגים בה, דלערבנה, מ מואחד מארבעים וש  ם ניטל, א הואור כל שלה בשיענו שמפרישים חואף בימי  17
 ב). ס"ק  "ח קא, או(חזו"א  

  ם: כול ל מזכהאחד  כשמו לאחד נתן מעצל כשכחילוקים בין  כמהצינו מ 18
    .ע , וצ"נא צריךדיקפיד, אך ללהיך ה לא צרראחד המזכה לכאוב :כלישהעירוב יהיה באותו קפדה ה. א
    .דפיקניהם צריך להית: בשב ו  יהיה באות רוביעשה קפדהה ב.
  .)ם ירח אל הכזמב   ך ייש  וניא  ד"בארלו( םהינשב ךייש :בו ר יעה תא  ולכאי  םא דיפקי אלש .ג
  .)ע"וש( ול שמ ןתונ דחאשכ ר תומ  ךא ,ם הלמש םי נתונ םלוכשכ  קר ךייש :וב בפרוסהירע  ורסיא. ד
  ש י  אנידל  ך א  . תו כזל  ך ירצ  וניא  , םה לשמ  םאו   , תוכ זל  ך ירצ  ו לשמ  ם א  :בור יעב  ם ירחא ל  הייכז  : א"בשרה  תע דל  .ה
 . )ט ף י עסב ע"וש( הרקמ לכב  תוכזל
  יסנין. אה בכתר לערב בפת הבשמועיף טו) (סוערוך השולחן (ס"ק טז)   םעצי אלמוגיו וכתב *19
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רק אם מזכה לאחרים משלו צריך  :  (בשם האחרונים)משנה  מגיד  בשם סמ"ג,    הגהותב"א,  שר  ◄

  ות, אך משלהם אינו צריך.לזכ

: םטעמ[).  ף) (בית יוס אפילו משלהם  ע  (ומשמ,  20בכל מקרה   תולזכ  צריך   גאונים, רמב"ם ורבינו יונתן:    ◄

  . ]יטב"א)(רולא סתם חבית וב  ית זאת עבור העירשחב היכר כדי שיהיה

לזכות לאחרים בעירוב שפיר דמי, ובלבד שיזכנו על   שרוצהאחד משני החצר : שו"ע   ☜

  .21חר, וכשזוכה צריך להגביה מן הקרקע טפחידי א

  "ל).יה(בעשות הגבהה טפח ל מב"םוטוב לחוש לדברי הר ⤶

יודעים,   םניאש  בור כולם. ואפילוית ע ת החבוא מקנה אשה   יך שיחשובהמזכה לאחרים צר  . א
 שנ"ב).(מהם י כשליח שלו, והוא בפנין לאדם שלזכי

 (משנ"ב).הכא הקילו כיוון שזה דרבנן אפילו למ"ד שהגבהה אינו קונה בפחות מג' טפחים,   .ב

 .(ט"ז) 22ת היד טפחיה אגביה באויר, צריך שילוו התגם אם הניח את העירוב ביד   .ג

  

  אן כם ינ אש ריםדייר ובע  הכיז ❖ 
  

תיד לעבור מי שע ועבור כל    שבמבויכל מי  כות עבור  צריך לזהרשב"א:  שם  מגיד משנה ב  ◄

  לגור בו. שאם לא כן, יאסרו עליהם.

החדשים,   ים דיירצורך להוסיף עבור ה  עכשיו שמערבים בתחילת שנה, אין:  (בשם רבו)א  ריטב"  ◄

לה י אהתמעט העירוב מכדאם    זאת במפורש. אךרו  פי שלא אמהציבור עליהם, אף על  ב  כיוון של
  שלא יתמעט העירוב.   הקפידלכן צריך לסרו, ושלא יאך להוסיף שהתווספו צרי

וצריך לזכות רוב, ובלבד שיזכנו על ידי אחר.  בעי  חריםאחד מבני החצר יכול לא שו"ע:  ☜

החצר   בני  הלכל  שיתוסףמבאו  מי  ולכל  ואילךמ  וי  זה  ו23יום  שלאי"א  .  כה  יז  שאע"פ 
עט ר שנתמין לאחוספו דיור. ואם נת24עליהם   תנהב"ד מ  ספים עליהם, לבבפירוש למתו

  יעור, צריך להוסיף מחמתן. מן הש העירוב 

ז גם אם יבואו עוד דיירים חדשים לא יאסרו עליהם  ף, אתווסאם חשב מראש גם על מי שי  . א
 .(משנ"ב)מראש  הםכיוון שחשבו עלי) ודפו ע (עד שיוסי

 
   הערות  

  

יתא בגמרא  ות דברי הבריהרמב"ם פוסק כמשמעמשמע שבריטב"א  . הרמב"םתא על  לכאורה קשה מדברי התוספ   20
  הריטב"א).   ו שכתבן היכר כממדיאלא  יה (ולא מדין זכפח גביה טלה בשלהם צריךו, שאף שלנ
רשת משאר  החבית מופ עמוד  הגבהה צריך שת   ים כמשפט כלוכרשין שאחר שזכו בה הז ש מפויכותב: 'נו יונתן  רבי 

גבוהה טפח מהם ת באוצהחביות העומדו  ונראה שהוא מתכו'ר ותהיה    פשר שגם א. ובפשטות  "םהרמב ון לדעת  . 
  צריך).  (ד"ה בביה"ל. וכן תירץ ת קניין לא צריךק לעשו, ורעירוב של  חבית ו שזהיכר  ך לעשותת שצריוברס  התוספתא

, ועל זה כתב  לאחרים  משלומשמע שרוצה לזכות  כולם', ו  בשבילכתב: 'ליתן פת  , שהרי  שב"אכרמשמע שפסק    21
  ביה טפח. שצריך להג

  לא שהחפץ   אם  כלל,  ההקונה אף ללא הגבהאדם    של  מבואר שידופוסקים  ה פשוט, שכן בשאין ז  ביה"לבוכתב    22
ליד ואז קובולט   ולפי דברי  מדי  נה מדין ההגבהה ולאמחוץ  ידו.  ות היכר  ש לעשירו הראשונים)  (כפי שביא ם  ב"הרמ ן 

ין  י הקניין אלפי כלל, שלמרות שט"זה לדברי  טעם    בא לתת   שהביה"ל אה  (ולע"ד נרלחוש לדבריו    , וטובבעירוב על ידי הגבהה טפח
    . ריך)היכר צ די שיהיה , כמקום כל הגביה את היד, מ צורך ל

אינם  אך מאידך    להם,  שאי אפשר לזכות  (ז, צה)"א  שב בשו"ת הר נחת העירוב, כתב  טנים שנולדו לאחר הוגבי ק  23
ך לב בית  ני הצורלזכות להם, מפכתב שאפשר    )(כלל ג סימן כב ים  ובשו"ת גינת ורד וריהם.  אחר ה   אוסרים כי נגררים 

שאי אפשר (סעיף יט)    ערוך השולחןר, כתב  שהתגייולא. וגר  בזה לקן, והלכו  רבנזה מדן  הם, ועוד שכל דימקנה לין  ד
ח:, אפשר לזכות  י תוספות בכתובות, דף ניף שלפ(אך הוסנה לאחר הגיור  , שגופו שולעולם ה כדבר שלא בא  לו, משום שזת  לזכו

 ו כאן). , כיוון שגופלו
במשך אותה שנה,    מי שיגיעו לעיר  גם על  שכוונתנו  דאינה, והשאת העירוב לכל    מניחיםו ש, שבזמנינעהשו" נת  כוו  24

  נ"ב). (מש ם עתו על כל הבאי ים שמסתמא דמרודאי שמעיקר הדין, לא או אך
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ור שתי  ישאר בעירוב שיע ד שלהקפי  ר החדשים, צריךש שמניח גם עבומראאם יתנה    אפילו  .ב
 (משנ"ב). 25ודותסע

  

  י יכול לזכות לאחרים| מ  יסעיף 

  : צרהק   מה דק ה

נשים אזה  יא  ןעיף זה דס  אחר.ל ידי  עזכותו  לצריך    ,ירובע  ריםהמזכה לאחשבעה  קמרא  גה

אפו  ,עצמואדם  כם  יחשבנ ע  שר אי  בעירוב  ללזכות  אחר  ידם   נשיםאזה  ואי  .יםעבור 

  אחרים.עבור  רוב  עיב  ידם  לע  תזכון ל, וניתצמאייםעכ  חשביםנ

  

עברים ועל ידי זכה להן על ידי בנו ובתו הגדולים ועל ידי עבדו ושפחתו הומ  ם)(שהמשנה אומרת  

הכנענים מפני  ו  על ידי עבדו ושפחתא  ול  ,קטניםאשתו אבל אינו מזכה לא על ידי בנו ובתו ה

  . דושידן כי

ציאה, וצאים מכנענים המ ושפחה  , או עבד  שתושבנו קטן, או אי  יב:)(ו בבבא מציעא  נינעוד ש

  להם.    היא יכתשי ,ואילו בנו גדול, עבדו ושפחתו העיברים המוצאים מציאהלו.   היא ייכתש

וקטן הכוו  לגדול ממש,  שגדול הכוונה  יוחנןקט נה לשמואל סובר  ורבי  ובר שגדול  ס  ן ממש. 

  נחשב לגדול.   ביושאינו סמוך על שלחן א ב לקטן, וקטןשנח ולחן אביו הסמוך על ש 
  

  שווה לדין מציאה:ובין כיה בעיר ם דין זונים האו הראש חלק נ

ו  ◄ לזכות  מרדכי:  רא"ש בשם ר"ח, תוספות, סמ"ק, סמ"ג  ולכן אין  עירוב שווה למציאה, 

ים  אחרילעירוב   בעל  לשלח  נודי  הסמוך  כקטן)אביו  ן  הגדול  כידכ  ,(שדינו  ידו  עבדו .  יואב  י  אך 
ר על ך תדיגדול הסמובנו ה  שדווקא  ,26דם כידו שולחנו לא הוי יעל  חתו העברים הסמוכים  פשו

וכן נכרי הסמוך על שלחן אדונ ידו כיד אביו.  , אין מציאתו 27כל שם חינם יו, אפילו אושולחנו 
  לאדונו.

 יה.ציאתה לאבמוכה על שלחן אביה, מס  תו, אפילו אינהם בנמא ם:  תוספות ורמב"  ⤶

  ר.בגועירוב על ידה עד שת ת וולכן אין לזכ

 29בעירוב יכול לזכות על ידי בנו הגדוליאה.  עירוב שונה ממצ  :28רשב"אג, רי"ף ורמב"ם, בה"  ◄

  ה הכל הולך אחר סמיכות על שלחנו). במציא  קר(וטן ולא על ידי בנו הק

ל הסמוך, ולא גדוידי בנו  (שלא לזכות עלשניהם    ריהחמיר לכתחילה כדבל  טוב סמ"ק וטור: ⤶

  ך). סמוידי בנו קטן שאינו  לע

 
   הערות  

  

שזה רק במי ריך להוסיף,  רוב כל שהוא, לא צאם נשתייר מהעי  ששנינו  שמא מההסתפקו    שב"א והריטב"א הר   25
ר  ם עירוב בשיעועבור   כך וצריך להניח  מוך על יכולים לסנם  ו, אייע יירים חדשים שהג, אך דרובקניית העי  ה בשעתישה

  (עיין   יחסרד שלא  ולכן צריך להקפי  החמיר בזה,   ו"עש ה.  ובוי עיר ה לא  ר, וי שאין שיעוהרואם העירוב נחסר,    .שלם
  . ) הציון   שער 

 . )(טור  קהל אצלו בתורת צדם שאוכיתו בשכרו, או ל אצלו או סופר שאוכ  על ידי מלמד ולכן יכול לערב  26
  (כנלע"ד).  נו הרבה משום כך חלול ש וסמוך ע 27
רמב"ם שמשמע מדברי ה  הרב המגיד ן. וכתב  יוחנ  גזילה כרביבסק  ורתה, וכן פ כצאת המשנה בעירובין    פסקם  הרמב"   28

הגהות  ו  י"ף.הר   שכן משמעות  ת יוסףהביש. והוסיף  וקטן קטן ממ  גדול גדול ממש"ם ששלעניין עירוב פסק הרמב
ממש    ר גדול וקטן אחב מסכימים שהולכים  ן עירו(וכן לעניי   .והר"ש הרשב"א, הסמ"ק ן  אל, וכפסק כשמו  ה"ג שב בו  כתמימוניות  

  כרמב"ם). 
ה  שלעניים מציאכיוון    ,יו שלא דק, אך הבית יוסף העיר עלול ממשכתב שהרמב"ם פסק כשמואל שגדול גד  הטור

  ב שונה ממציאה). ו עירודעת (אלא של נן רבי יוחבפרוש פסק כ
ין  , אך בעירובבהעירובין, במציאה חששו לאימציאה מ , שאני  ו נחלוש  לע  ךומס  או השכ  ואביל  ושמציאתות  ולמר  29

  ם ינושארל  הא יצמ ל  ןיבור יע  ןיב  קלחל  םעטה  הז ו  . ף ומשנ"ב) ית יוס (ב ל לזכות להם עירוב עבור אחרים  ויכו  אין חשש זה,
  .הלא
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ושפחתו העברים, אפילו אם הם קטנים. עבדו  זכות על ידי  ל ליכונה:  ומגיד מש  רמב"ם, כלבו
  כול לזכות לאחר).(שבדבר דרבנן, קטן י

ולחנו, ולא ש אם אינם סמוכים עלו אפיללא יזכה על ידי בנו וביתו הקטנים, שו"ע:  ☜

וכים דולים, אפילו סמהג  ות על ידי בנו וביתוזכים. אך יכול לנענושפחתו הכע"י עבדו  
  תו העברים, אפילו הם קטנים. ושפח  על ידי עבדו וכן ו, ולחנעל ש

הסמוכים על שולחנו, אפילו הם גדולים, ולא   ו בתוי בנו  ויש אומרים שלא יזכה על יד
הוא ולחנו, אפילו  ל שנו סמוך עת על ידי בנו שאילזכול  ד לא בגרה. אך יכועו  כל  תוע"י ב

  ו. על שולחנ גרה שאינה סמוכהשב קטן, ועל ידי ביתו 
  שניהם.דברי ילה טוב לחוש לחולכת

הגדול שיש לו אישה, יכול לזכות ובדיעבד סומכים על המיקל בעירוב. וכן בנו  רמ"א:  

דיע  הם, אלא יכול להוכה לזילהודיע מערב שבת ש ך צרי  . ואינו30לו לכתחילה על ידו אפי
  .בו)(כלה ויטלטלו עצמבשבת 

ת בבנו לו זא, עם זאת לא הקןבר דרבנוון שזה דפחתו הקטנים, כיוש  אע"פ שהקלו בעבדו   . א
 (משנ"ב).וביתו הקטנים משום שידם כידו ממש 

 (ביה"ל).בחינם  ו  ן לזכות על ידי סופר או מלמד או יתום האוכל על שולחנו, אפילן ניתכמו כ  .ב

  

  על ידי אישתוכיה  ז ❖ 

  ו. ישתות את העירוב על ידי א מרת שיכול לזכ או  כר, המשנהכנז 

ת דירה באותה חצר, ומיגו שהיא  שה ביהמשנה כשיש לאי  מידה אתמע(פח:)    הגמרא בנדרים 

  אחרים.  ר וב עיכולה לזכות   הניאאך אם אין לה בית,  .םלאחרי זוכה לעצמה זוכה אף  
  

, ות לעצמה אוכללקנמעות כדי  תו המקבלת  רק ע"י אישת  לזכו  רפשא ש וטור:  א"תוספות, ר  ◄

( 31ותייך במזונעשי ידייך  י מ או שאמר לה בעלה: צא יה). אך  שי ידשתכר במעפיקה להוהיא מס, 
וק הוא אם מעלה לא מזונות או  החיל  עיקר   מאחר והעמדת הגמרא בנדרים לא נפסקה להלכה,

  ).לא(ולא אם יש לה בית בחצר או  לא 

א (ומה שהגמרידי אישתו  כות בעירוב עללז  אפשר: ות)(בשם תוספ בינו ירוחםוררי"ף, רמב"ם  ◄

סובר שאין לאישה קניין ללא בעלה, אך לדעת חכמים,  ו לדברי ר"מ הה, היינבית דירבשיש לה    ידה רקנדרים העמב

  . ול להקנות על ידי אישתו)רה יככל מקב

ידי אישתו  שו"ע:    ☜  אין לה ביתות, אפילו  ונילו אם מעלה לה מז אפיכול לזכות על 

שאמר לה    ות אולה לה מזונשמעכם שלא יזכה על אישתו  . ויש אומרים)מב"(כרבחצר  
  .(כרא"ש) 32אפילו יש לה בית בחצר  במזונותיך', ךשי ידיי 'צאי מע

  

  מסוביםשהיו בורה סעיף יא | בני ח

יום, הפת  ה  רב שבת וקדש עליהםשבני חבורה שהיו מסובים בע  (פה:)רב יהודה בשם רב אומר  

ו  באר רבה שאם ישב ומ  יש שאמרו, משום שיתוף. משום עירוב. ויה  סומכים עלהשולחן    שעל 
 

   הערות  
  

יכות על  ישה, לא מהני סמאדם א  לאחר שנשאש  ושכתב  רץלבו בשם רבינו פ יות וכ מונ בהגהות מי   דין זה  מקור  30
 . יוסף הבית  והביאם  ל ידו) כול לזכות עוי ו של הבן ככל אדם מר, דינ(כלוהשלחן 

(ולא מובנת  ל  בור עצמה בכל לא צריכה לזכות ע  כל ממש מבעלה, הרי שהיאבלת אווזאת משום, שאם האישה מק  31
תזכה    וע כשאין לה בית לאת כלל מבעלה, מדא מקבלואם היא ל).  אחריםל  זוכה לעצמה זוכהמיגו שה ששאמרנדרים  בהגמרא  

  ניין. כידו לשום עה לאחרים? הרי אין יד
משום    אחרים. קמ"ל שלא,  בורעעירוב  בלזכות  וכל  ת  ,ת שםשאוכל  אחר ויש לה בית בחצרמש  ,יםאומר  ינויהש  32

  . לה בעירובעחר באמשכת נרי ר הדין, שהקוב מעיכלל עירצריכה שאינה 
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ס עבחצר,  משוומכים  ואם  ם  ליה  עירוב  שיתוף,  משום  עליה  סומכים  בבית,  שיתוף ישבו  (שכן 

  .)(רש"י)עירוב מניחים בבית חצר וחים במני
  

  ותפים בו. ש והם ,םהלשמ ו אוכלמדובר בבני חבורה שהביא"ם: רמב ◄

כאן   ריך להקנות להם,שצ  הזמין את כולם, ואע"פ  מדובר שאחדא: טב"רשב"א ורי  תוספות,  ◄

  זימן אותם מסתמא הקנה להם. ם או  ,ו כפירושושסתמ םושמריך, לא צ

עירוב,   ובים מערב שבת, סומכים על הפת משוםרה שהיו מסבני חבו:  טור ושו"ע  ☜

  רוב, אבל לא בחצר. עישהוא מקום הראוי לוהוא שיושבים בבית  

ירוב כים עליו משום עסומבשותפות באחד הבתים,    ן כשיש להם פתהדיהוא  ו"א:  רמ

  . )(תוספת שבת) ים קיו בחזקת שהוא "ל שסמוכים עלי(וקמ

דינים  . א שתי  בזה  לנו  השמיע  הניחוהו השו"ע  שלא  למרות  העירוב  על  לסמוך  מותר  א.   :  
וש,  פירתו בהם אולאחד מהם ולא הקנה ל  יך אם העירוב היה שי   ה לשם עירוב. ב. גםמלכתחיל
 משנ"ב).(ורשב"א) (כתוספות ה להם  הקנכיוון שהזמינם כאילו  אפילו כך,

בר שאחד ם פת שלימה כדי שיוכלו לערב עליה. אך ייתכן ומדולהמשמע שנשארה    לכאורה  .ב
 . (תוספת שבת)  כולםימן את  זשאחד  כ  בפרוסה  לערבלסעיף ז שמותר  דומה  והזמין את כולם,  

 "ב). משנ(ם, וצ"ע ך אפשר שיש לחלק בניהא
  

  קטן ור | עירוב אפוטרופוס עב יף יבסע

  .עבורו  ולהקנות עירובקטן יכול לערב רופוס של אפוטמרדכי: 

  שו"ע. כך פוסק ☜

לפי שהוא כבן בית שיכול לערב משל בעל הבית    אפילו משלו ושלא מדעתו,  ⤶
  (משנ"ב).לא מדעתו ש

  

  ירובע | מצווה לחזר אחר  סעיף יג 

  א שיתוף. ול  ייתכן שלא יהיה עירוב ה לאאביי ורב של  רת שבמבויאומ (סח.) הגמרא 
  

  . )(משנ"ב)לא יבואו להכשל בטלטול  (כדי ש  33אחר עירוב  ן שמצווה לחזרמכאושו"ע:    צה)(בסימן ש  טור  ☜
  

  סעיף יד | ברכה על העירוב

  ך על מצוות עירוב. מבררמב"ם וטור: 

  שו"ע. כן פסק  ☜

י אם לא היה עירוב אף רזו, שהברכה    ךברם, יכול לשובת ש  ךאנו דר בעיר  אישאפילו אדם    .א 
שם רק ביו"ט ולא אם נמצא    אפילו  (משנ"ב).שייך בעירוב  ש  ל, ונמצאטלטלהיה אסור  י  הוא

  . )34הכר בעצם הב  השעמ  ןיאש(  נמצא שם גם ביו"ט אינו יכול לברךבשבת שאחריו. אך אם לא  

 
   הערות  

  

  . והיה ם בפני עצמולחאחד  כללוהיה נותן שיתוף מבואות כל שבת. שות עירוב חצירות ולעהיה אר"י ז"ל  מנהג ה  33
   . )ירובסדר זיכוי העה ייצד ה כ ש "וע קכד) ק"ס(ף החיים  כ (יתוף בבוקר השבת. ש, ועל פת ההעירוב בליל שבת פת   לעע צ וב
ה, אך  ושה מעש  שם. שרור חברך עבושיכול לב  ,עבור חברו מזוזה  ע  , כמו קוב אר מצוותשה דומה לין זאן  לכו  34

  אחר.  ם ץ על ידי אדקבעלמא, והעירוב התבעירוב זו ברכה ב
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ונותובזמננו שמקבצ  אף אדם אחר שר  כולם, אפשלרב לזכות בו עבור    םניים את העירוב 
  ביה"ל).( )הייכזב השעמ שי  ןשכ( יברך  ינו שובת שםאש

ל ל השנה בערב פסח ואחד רוצה להחמיר לעשות עירוב בכלהניח עירוב לכובמקום שנהגו    .ב 
 וןברך עליו. ועוד נכ, אינו כדאי שית כן לכתחילה)(כמו שכתבו כמה אחרונים שנכון לעשו שבת  ערב  

סרו לומר שיאום  עצמו מבני העיר, יש מק  ר, שאם יחלוקיהעלכל בני    שיקנה לאחר שיזכה בו
  ה"ל). י(בעל זה זה 

  

  ו | מתי מברך  סעיף ט

(שלאחר   35בשעה שמזכה להם  צר, אומברך בשעה שמקבץ את האוכל מכל בני החרמב"ם וטור:  

  . ))(בית יוסף לעשייתן צריך לברך עובר ית המצווה, ושקיבץ כבר נעש

  עכב.מו בירך אינ ואם לאבית יוסף:  ⤶

יהא שרט:  ק שבלי הל בדין  לואומר:  ולעיונא לאפוקי  ומן התלי מן הבי  חצר לבתים ים לחצר 

  .)הטור (וכעין זה כתב ת לבית לכל הבתים שבחצר ומבי

ה להם, ואומר: בהדין עירובא ברך בשעה שמקבץ את העירוב או בשעה שמזכמו"ע:  ש  ☜

  ברכה מעכבת. הן  בירכו, אים גבו את העירוב ולא ואיהא שרא לן וכו', 

לכתחי  ⤶ הקילו  הק לה  האחרונים  לאחר  אף  כיו לברך  יש ויבוץ  שלכתחילה    ן 
עבד אף אם כבר  ובדימשנ"ב על סעיף ו). (כנזכר ברוב לכל בני העיר  את העילהקנות  

בפרט אם לא  ת, ועיקר קניית העירוב בכניסת שבזיכה עדיין יכול לברך, כיוון ש
  ב)."(משנ 36המצווה  רה, דלא נגמהעירוב במקומו עדיין נחהו
וון כי(  . יזיכוברך לאחר היש ל  ילה לכתח אפשר שאפילו    םלוכל  ו לשמ  הכזמשכו

הוי    זא   ךרבי   םאל לפני שזיכה, ו אוכלם, אין שם עירוב כלל על השאם מערב משלו ומזכה לכו

וכן דעת  מסימן תקכז    חכומ  ן כו  .)37עובר דעובר  שמותר לברך אף לאחר הזכיה, 
 . (ביה"ל)דו ן למחות ביאי רונים. והנוהג כךכמה אח

קיבוץ  ברך בשעת  העיר, אין ל  נשיל א ף קמח מכאסוו שנהגו ל  ב הרמ"א בסעיף שכתמה  לפי    .א 
 (משנ"ב). 38אפה הפת כל זמן שלא נ הקמח, דהוי עובר דעובר

 "ל). (ביהר הזכיה מר את נוסח 'בהדין עירובא' רק לאחיא ,הנוהג לברך קודם הזכיה  .ב 

 39ק יפס מ  בוריעב   םפותיש  םצעש  ,ב וריעה   ליעומ  ,ללכ  'אבורע  ןי דהב'  חסונ  רמ א  אל  םא  ףא  . ג
 (משנ"ב). 

ך אם עושה  בואות, אנוסח עניין המר בן לא הזכיבעירוב חצרות ולכ  רק  אן"ע עוסק כהשו  .ד 
ו  עירובא יהא שרא: 'בהדין  ושיתוף יחד יאמרוב  ירע הבתים לחצר    לעיולי מןלנא לאפוקי 

 
   הערות  

  

עיין  ים והאחרונרי שהביא מדב במשנ"ב לקמן  עיין יחו בבית הדירה?לברך עד השעה שמנ ורה מדוע לא יוכלולכא 35
 . ה שםערבה עוד 

יתוף, ואם כן אין צורך להניחו דווקא  ש שם שירוב זה ינת האחרונים: א. לעאפשר לבאר בשני אופנים כוו  לע"ד  36
לה יש להניחו דווקא במקום  אלא שעם זאת לכתחי.  ברמ"א בסעיף ג)כנזכר  כנסת    ית חו אפילו בבני(אלא אפשר להירה  ת דבבי

עוד   וקא בבית דירה ולכןוף ולכן יש מצווה להניחו דו שית   שם  ה איןז  לעירוב צווה. ב.  רה המ מנג  לא  לכן עוד שנהגו ו
עירוב  ף על הם שיתוש  שכתב שאם יש,  )(ס"ק ל סימן שסה  ב  ןשער הציו צוותו. כל זה מתבאר על פי דברי  גמרה מלא נ

 ה. דירא בבית חו דווקאם אין שם שיתוף צריך להניניחו בבית דירה, ולא צריך לה
ואז    .כה זהקודם שיז  יברך אז  כולם, שבור  עת  כשנתן לאחר לזכו הזיכוי    לפנירך  בישף  וס הבית י ר שכוונת  ואפש  37

  . במעשה הזכיהאין זה עובר דעובד, כיוון שכבר התחיל 
  הנעשה ב  עירו ב   האחרונים  על פי   "בשנתב בממו שכ כולם, כבשעה שמזכה עבור  ך  שיבר נראה    ך?כן מתי יבר  אם ו  38

  . בפת
 י נהמ  אלש  ) ז  ז"בשמ (  ם י ד ג מ   י ר פ ה  בתכ   'אבורי ע  ןידהב'  חסונ מ  קלח  קר  ר מא  םא ו  .ק קלה) (ס"  ם יי ח ה   ףכ  בתכ   ןכו  39
 אמר כלל.  ותר משלאיח וס נלק מהחשאמר כגרע דוע לא מתמה ס"ק קלו) ( ם חיי ה   ף כ ב ו . בוריעה
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וי לכל הבתים והחצרות ות למבוי וממבומחצר לחצר ומגג לגג ומבתים וחצר  ומחצר לבתים
בתות השנה  ל שכשמערב לכמי שיתווסף בה'. וכל  ולעיר הזאת  הדרים ב  זו, לנו ולכלשבעיר ה 

 אחרונים).(הימים טובים'  לכלו שבתות השנה יף: 'לכליוס
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  ירוב מעכבת בע| אם דירת גוי   ימן שפבס

  קדמה לסימןה

רו  וסרת במידה ולא עירב. אמנם אסירוב, ואינה אמעיקר הדין דירת גוי אינה דירה להצריך ע  . א
ין . ולכן קבעו שאגויד ממעשה השהיהודים ילמך חשש תומ דר בה גוי,בחצר ש  חכמים לערב

ע זו  וכיוון רו מהגוי את ביתישכ ד שלערב בחצר  ודי יהה  ה רצילעמוד בו,  שזה דבר קשה    ו, 
 לעזוב את החצר. 

כיוון    גוי, או שמא לא גזרו בזה יחידי הדר עם התנאים נחלקו האם תקנה זו שייכת אף ביהודי  .ב
 חה. יאות לא שכי שזו מצ

ר א כמהרי"ל שהחמידל   חמורה יותר) (ביה"ל,  (ולאשלא עירבו  ים  ר של יהוד גוי, דינה כחצ  שדר בהר  חצ  .ג

 בזה). 
  

  בחצר  סעיף א | דירת גוי

ב"י  ולדעת ראותו)  (עד שישכור ממנו רשאוסר עליו    (משנה סא:) עם יהודי, לדעת ר"מ    הדר בחצר גוי  

ילמד  יש לחשוש שמא    לקו אםנח ש   בארתהם. הגמרא מ ודים אוסר עלירק גוי הדר עם שני יה

חיו  ממעש ר"מ  הגוי,  ל של  ידור  יהודי  שמא  מד  בושש  וילמד  הגוי  ורעם  סובר  מעשיו,  אב"י 

ויש    שמא יהרגנו, ולא גזרו בזה. אך שני יהודים מצוי שידורו עם גוי  ר עם גויאחד לא ידושיהודי  

  ). )(רש"י  משםל היהודי ויצא  הדבר עה  קשתו ימהגוי את בית צריך לשכור  (וכיוון שכל שבדו ממעשיו  חשש שילמ

ירצ ירצה להשכי וכיוון שהסור עד שישכור,  א  וה הגוי לבטל להם רשות ואפילו אם  ר  גוי לא 

  .  1לכשפים, יאלץ היהודי לצאת משם   ום שחוששביתו, מש

ים בחצר  דרים שני יהוד ו אוסר על יהודי, ורק אם אב"י שגוי אינ נפסקה הלכה כר(סב:) ובהמשך 

  ). (בית יוסף)תו מוכפוסקים הכריעו שהלכה וש כך, אך כל ה לדרסבר שאין ויש בגמרא מי ש( ליהם ע  וסרי אהגו
  

ן הגוי אוסר עליהם, כל עוד אינם דרים בשני  בית, אי  דרים באותויהודים ה  הפילו כמארא"ש:  

  .2בתים

ם ה שדריז רים זה על  י יהודים האוסר אינו אוסר, עד שיהיו שנגוי הדר בחצ :  טור ושו"ע   ☜

  שישכירו ממנו.ד  עיל שיבטל הגוי רשותו  יהם. ואינו מוע על  הגוי אוסרבשני בתים, אז  בחצר,  

 .(משנ"ב) *3אינו אוסר עליהםדי אחד שדינם כיהו הדרים באותו בית,  מה יהודיםכ  .א 

  ים.ודים בשני חדרמסתפק כשדרים כמה יה פרי מגדים: ◄  .ב 

  . ציון)(שער ה 4םי בתים ואסורידינם כשנ מג"א וגר"א: ◄

צריכים נם  יאו,  5קבלים פרס ממנוון אב ובניו המ כג  זה על זה, ים שאינם אוסרים  אנש  ניש  . ג
 (משנ"ב).לשכור רשות ממנו  ם צריכיםעליהם, ואינ הגוי אינו אוסר עם זה, אףלערב זה 

 
   הערות  

  

 כן להשכיר), ם שהגוי לא יהיה מועיניו להשכיר ולכן יצא (ולא משו ה בשיקש  "ירש ירה למה שכתב  בזה סתין  וא  1
  בחינם, והם אומרים לו:   להם יע  מצ  רשות, שהגויבביטול  שרק    ות ג)(אוהפרישה    (דף יט.)יונתן  רבינו  שביארו    כיוון

ם  שלו וא בתה  אם מראש הסיכום  יר. אךהשכים ויסרב ל לכשפים  ם מתכוונשהסף, יחשוש הגוי  רצוננו להזכיר בכ
  לצאת משם. רצה היהודי חמת הקושי הכלכלי יהגוי יסכים להשכיר להם, ורק מ

  . המשנ"בבדברי מן לק ייןי בתים הכוונה לשני חדרים. וע ששנאות י) ( בקרבן נתנאל ויוכתב על 2
  ה מכ  םירד  ם א   ,ר בד  לש  ו פוס ב  ירהש  , רבדבש  א רבסב  בצ"ו. )ה  ק "ס(  ם יי ח ה  ףכ ב   קס פ  ן כו  , םינור חא  הברה  ו בתכ   ןכ  *3
 רודל  םיששוח  םניא  םיתב  ינשב  קרש  ראבל  שי   ילואו   .וי שעממ  ודמליו  יוגה  םע  רו דל  וששח  אל  ,תי ב  ותו אב  םידוהי
  דחאל  קיזהל מ  עת רנ  י וגה  אליממ ו  , יוגהמ  רהזה ל  לכוי   ,ר חא  ת יבב  אצמנש  ינשה  , םה מ  דחאל  ק יזי  ם אש  , יוגה  ם ע
  . םש ר ודל ם ידוהיה םי ששוח  אליממו ,דח י  םלוע ל קיזהל יוגה לוכ י ,תי ב ותו א ב םי רדה םידוהי המכ ך א .םהמ
 . סרו קבוע, אינו אות שאיניעו שוילון לצנהוסיפו ו), (ס"ק ה  ובערוך השלחן   )(ס"א בכף החיים בו וכן כת 4
דמשק  בזה על זה, אך  ינם אוסרים  א  בבתים נפרדים   המקבלים פרס וישניםקורו בבית יוסף שכתב שאחים  זה מן  יד  5

להקל באחים המקבל  הקשהליעזר  א  לו  מניין  נ  ים פרסעליו  ישנים בבתים  כתב   ןובשער הציו פרדים.  גם כשהם 
  . בית יוסףה כדברי שמע מ רא"שהשמתשובת 
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דעות אם    .ד  יב מתבאר שיש שתי  עיין שם,  מועילה שאלה מבסעיף  דעה (להגוי את רשותו, 

 (משנ"ב). א מועיל) הראשונה ל

 .(ביה"ל)הדרים בחצר רשותו ליהודים טל ם הגוי יבדין שאין תועלת אוא הה  .ה 

וציא מהבתים ר הוא להה, וכל האיסוכלים ששבתו בתוכר בה גוי  ר לטלטל בחצר שדמות  . ו
(דלא  דים שלא עירבו  שיש בה רק יהור זו אינה חמורה מחצר  צלחצר או מהחצר למבוי, שח

 (ביה"ל).ית) מלגוי לכר צר שיש בהשהשווה דין ח כמהרי"ל

י  . ז וחיירבינו  אם    מתנה אפילו  ם:  אד  ונתן  אך  מועילה.  מזאינה  הכתוו  גמורה,  בה  תנה 
 יה"ל).(בת, ודאי מהני בערכאו

 :(ביה"ל)ערב קודם  וכר או מהאם ש  .ח

  קודם שוכר ואז מערב.רמב"ם, רשב"א וסמ"ג: 

לכתח  ⤶ זה  להשילה  כל  יסכים  לא  הגוי  ב(שמא  ונמצאת  לבטלכיר,  ב  ,ה)רכתו  כתבו  עבד  דיאך 
שלום,  נ ( האחרונים   עצי  חיי הר  אדם,  אם  וגים)אלמם  מהני  השכירותעיר  שודאי  לפני  . 6ב 

  יה"ל). (ב )ולא יברך עלי ב לפני השכירות,ערמשכו(

  

  לגוי  ותיבהשכיר   ❖ 

לא השכירו על דעת  ינו אוסר עליו, שבחצרו לגוי, אהמשכיר בית  מגיד משנה בשם הרשב"א:  

   . )בזהגזרו   דבר זה מצוי, ולאאין ש עם נוסף:(וטעליו   שיאסור

  "א. רמכך פוסק  ☜

שירצה,  לק את הגוי כלס  כרה שיכולם מתנה בשעת ההשי אוהכל תלגר"א:  ⤶  

צדקו דבריו, משום שיש  ולדינא  א יכול לסלקו כלל, ודאי שאוסר עליו.  ואם ל
  (שער הציון).  7"ם על הרמ"א גה מדברי הרמבהש

 י אינו דר שם:אם היהוד  . א

על  (שלא השכיר 8להתיר עםלא שייך הטזה ב ר, שאוסגוי ה"ל: י יוסף וביהה, ברכמש חמד ◄

  נו דר שם). שהרי אי .דעת שיאסור עליו

  כשהיהודי אינו דר שם. אינו אוסר אף  הגויי אדם:  חי ◄
  

  י וגהמ בית רכושה ❖ 

בית  ת הן שכירוי דר עימו, איאת הבית, והגו  מנודי שוכר מגוי והיהום הבית של הא  אךרוע:  זור  א

  .9ן העירוברות לעניישכימועילה ל

 
   הערות  

  

 ים הם ליחיד. כתב שנחשב עות יעקבובישו נו מצוי ולא גזרו בו, שאי ברדשזה  ארבי הבית מאירן, עם הדיובט
"ש, שהפת שעל  ם בביהת ולא גרע מבני חבורה שהיו מסיביבבין השמשום בפת  פנים הם מעורבישהרי על כל    6

  יה"ל). ב ( י כעירוב חצירות השלחן מהנ
(וצ"ב אם פסק    הנימול לסלקו,  כ ינו יכשא  לופיא  רשב"א (שאינו שכיח)השני של הכתב שלפי טעמו  ד)  יס"ק  (וכף החיים    7

  .)כך לדינא
כיר  משש  ודי יכול לסלקו. ב.היהשא.   בשני תנאים:רק    רה אינו אוסירדוי ששכר  גב  לדעת המשנ"שה  עולאם כן  ו  8

פילו  אאת הגוי,    קיהודי יכול לסלה  ןכאאם  ש  ,יץשפקו  נ"ר גם הבש  )ירשוד הדורת  (מ  הביאושאיתי  רם. ומיהו  שר  ו דעצמ 
   וסר.גוי אינו א השם,  רדאינו  אם

ם שרק כשמשכיר אומרים כך, אך  משו ליו,  ע  עת שלא יאסורל דהגוי עמ  רכש  ודאים שא אומרי והחידוש בזה, של  9
כך לרעתו, שכן אין היהודי   נא שלא עשהי יש אומדמשכיר לגוכשבזה,    הסבראש ונראה    משנ"ב). (וכר לא אומרים כך  בש

א  ול  וום לדור בה לו מק, שייתכן ששכר רק כדי שיהימהגוי אין אומדנא  דירה  אך כששוכר  .דור בו מקום למחפש  
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  א. "מר ק כך פוס  ☜

, אינו צריך, דלא לו  ןיאם  רק אם יש לגוי חדר בפני עצמו, אך א  רוביור העעב  צריך לשכור  .ב
 (משנ"ב).רו ולקיטו גרע משכי

  

 חברויהודי השכיר בית ל ❖ 

, 10בביתה  לו שיש לו תפיסאפייר לחברו בית בחצר, יהודי שהשכ: תשובת מהרי"ל) (בשםית יוסף ב

  . ויגם  ר עצ נמצאים בחה  ם דייהו  י שתכדין    י רשותוכים לשכור מהגויצרלעירוב, ון זה מועיל  אי
  . )(משנ"ב)עדיין צריכים לשכור בזה  ו  ,רבואינה עדיפה מאשר עיתפיסת יד  (ש

  רמ"א. כך פוסק  ☜

(כיוון  לערב    ביםעל הרמ"א, שהרי אם היו רק יהודים שם לא היו חייאחרונים תמהו ה  ⤶

כ  .י)סה בבית השנלאחד תפי  שיש הגוי אינו אואן  ואם  בצ"ע    ריו אירו דבסר עליהם, והשף 
  (ביה"ל).

  

  ות היהודיביטול רש סעיף ב | 

והציע להם    יי לאב שכיר רשותו, הלכו  מספרת שהיה מבוי שדר בו גוי שסירב להג:)  (סהגמרא  

ן  ואיראב"י).  (כ ומותר    יוהודי אחד עם הג ק ישכל היהודים יבטלו רשותם זה לזה וכך נמצא שיש ר 

אחד גר עם  שיהודי    שלא שכיח ייכת סברת ראב"יא שת כזו ל(שהרי במציאו  שילמדו ממעשיו  םשולחשוש מ

  גזרו חכמים., ובדבר לא שכיח, לא אין זה שכיח שכולם מבטלים רשותם לאחד ון שכיוגוי) 

הכי נמי,   לומר שאין   ןאותו מבוי, ואיב מ חולק על אביי, משום שלדבריו ביטלת תורת עירו  באר

בניהי חשש    ם,ערבו  שיש  יחשוב  כיוון  ומועשעירוב  שהרואה  גוי,  במקום  הכרזה  יל  לא  אף 

יילצריך שויבואו לטעות. אלא  מעו  כי התינוקות לא יש  תועיל, ויתחבב על הגוי  אחד מהם  ך 

ם לערב  י לירו ולקיטו יכוושכיל לו מקום להניח בו חפץ, והוי כשכירו ולקיטו,  כים הגוי להשאויס

  אוסר.   ו ינם והגוי אשאר היהודי עם
  

ם לאחד מהם, ואין  לבטל רשותם יכולים  באותה חצר, אינ  ריםודים הדכמה יהושו"ע:  טור    ☜

  הם תקנה עד שישכירו ממנו.ל

לערב אח"כ, יש חשש שיאמרו שעירוב  (ואף שירצוצר ת תורת עירוב מאותה חשאם כן, ביטל ⤶

  יון).צה(משנ"ב ושער  ) גוימועיל במקום 

  

  סת רגל במבויידרשאין לו  עיף ג | גויס

ת רגל זו על  ה"ר ואין להן דריסוחות אף לרופת  בדלת)(בחלון או  לזו    זו   פתוחותחצרות הרא"ש:    ◄

להכניס ולהוציא מחצר זו  ר גוי, מותר  ם בחצר אחת ובחצר השניה ד זו, אע"פ שדרים כמה יהודי
יר א כשרוצים להעבלא  לא התיר(ואינו אוסר.  ,  םידוהיה  חצרדריסת רגל ב גוי  , כיוון שאין ל11לחצר זו

  ). (בית יוסף) ר אף לרא"שמו אסועצ ל, אך דרך המבויכותראש ה דרך חלון או 

  שו"ע.ך פוסק כ ☜

 
   הערות  

  

כמים לא חילקו בדבר, וכל שהיהודים  חש"א  ב ש ר ההביא בשם    ) (כאןיק ברכה  ז מחה שוראיתי    העירוב כלל. על  חשב  
 . ר סוא ונ יא יוגה ,ה ז לע  הז םי רסוא םניאש  לכו  ,רסוא  יוגה ,הז  לע הז  םירסאו
נפסק בסימן  כ  ודים שם, אינם חייבים לערב, שאז אם היו רק יה ינם נטלים בשבתלים שאהשאיר שם כו שוהיינ  10

  שנ"ב). (מ שע, ב 
 . (משנ"ב) בחצרם יינו כשעירבו היהודים זה עם זה הו 11
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  ת ורצחהשכ   אלא  ריתהל  ןיא  תאזף  או  .הרשע  לע מ  קר  לטלטל  רתומ:   מרדכי בשם רבינו מאיר  ◄

  .םינ וש תואובמ י נשל תואצוי

אחת   ק חצר ש ר, אם יבקורה או לחי)  (המתוקן  מבויה  ךדרגוי  חצר המחצרם לציא  רוצים להו   אם  . א
 (משנ"ב).אסור עד שישכרו ממנו ת, ר. אך אם יש יותר מחצר אחודים, מותשל יה 

התיר הוצאה מחצר לחצר דרך חלון או פתח  כן  ול(  כמרדכי ולא    הרא"ש השו"ע סתם כאן כדעת  לדינא    .ב

ור בכל גוונא, לאותו מבוי אס  םאיחצרות יוצפתחי ה  שאם  ף המרדכי,ישהוס. אך בדין  יהם)שבנ
טוב    ולדינא   מתיר בזה)."ע  מוכח שהשוהגר"א  נם מדברי  (אממפורש  סק להתיר בלא פ  ו"ע בזה הש

ולא לה מי'  להחמיר  הנמוכים  מבוי)ר  (כאשוציא דרך חלון או פתח  לאותו  יוצאים  ,  פתחי החצר 
  . ביה"ל)(ואסרו ירו ונים שהחמרש אחן הגבוה מי', ימאחר ואף בחלו

, מותר להוציא  ל היהודיםי החצרות שין שתת בי עומדאם חצרו של הגוהשו"ע, אפילו    תדעל  .ג
 ).(ביה"לואין דריסת רגלו נחשבת לכלום  אחרמזו לזו, מ

  

  סעיף ד | דרך השכירות 

ות  רשכי  שמספיקה אפילו   שצריך שכירות בריאה מהגוי, ורב ששת סוברסב.)  (   רב חסדא סובר

  ואבורגני. והרקי ריאה הכוונה למב ת רת ששכירומרא מבאוהג רעועה.
  

למלאות את החצר ספסלים כר  ששכירות בריאה מתירה לשו  ני הכוונה רקי ואבורגמוה:  ש"יר  ◄

  אם ירצה.

  . (שלרב חסדא צריך ולרב ששת לא צריך)ימות חתהכוונה לכתיבות ו ספות בשם הערוך וטור:תו ◄

  בעירוב. המיקל  דבריהלכה כ:  )םרמב" (וכך נראה מהש רא"

ולא   ,12יר טלטולנועדה להת  כירותשהשמהגוי, לא צריך לפרש  כששוכרים  ו"ע:  ש    ☜

  השכירות.   בה עלצריך לכתוב שום כתי
  

  וה פרוטהסעיף ה | שכירות פחות משו

רבי בשם  יעקב  ברבי  יצחק  אומר  י   רבי  בפחות  (סב.)  וחנן  אפילו  מגוי  לשכור  משווה  שמותר 

  . )(שם)ממון חשב לנה שווה פרוטלו פחות מפיאצל גוי אם ש שו(מפרוטה 
  

  "ע. ושוטור כך פוסקים   ☜

  .*13ומותר לשכור אפילו בשבת: מרדכי) (על פירמ"א 

 כלמארשות והיכר בעלמא. וייתן לגוי דבר  שום שאין זו שכירות ממש, אלא כביטול  מ  ⤶
  (משנ"ב).או חפץ המותר בטלטול 

  

  ת לזמן מרובהסעיף ו | שכירו

  .14ערב שבתך לשכור כל צריזרוע: אור  ◄

 
   הערות  

  

  ). אדם   י החי שם  ב  ג)ל ס"ק(   כף החיים (  הנלשון מתכותך', דהוי רשן אמר לשון שכירות ולא לשון 'ת יל מקום כמ 12
הרב    (עיין שו"ע   השתמשות במש, אלא את ההמשות  ראת ה  נו שוכריכר בשבת, משום שאממקח ומאין בזה משום  ו  *13

תב  ך ככ(  רשותו בשתמש  שות להראלא קבלת    ת ממש כירות מגוי אינה בגדר שכירוש, שזהבכוונה  שה  הונרא  ) ח  "קס
  ). ז ,"ח פדוא(חזו"א  

ר. אך כבר כתב  א מהחצויצעיניו  שה ב יקשבת    יצטרכו לשכור מהגוי כל ערבשמתוך ש  רש"ישכתב  וטעמו משום    14
  . (בית יוסף)ק כשחזר בו רחזר בו הגוי, אלא   כור גם כשלאלשכוונת רש"י שצריך ין שא "שרא ה 
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לא חזר בו, מועילה    זמן שהגויכל  ניות וטור:  ומימם רבינו מאיר, הגהות  מרדכי ורא"ש בש  ◄

  אפילו לזמן מרובה. ות שכירה

  שו"ע.כך פוסק  ☜

  ורק  .יכול לחזור בו  ונעוד הכסף אצל הגוי, איל  כ  :שדייק מרש"י)  (על פי בית יוסףמ"א  ר

  .15ותטלה השכירב דמיםכשיחזיר את ה

הראשונה   השבת  אחרהגוי יכול לחזור בו ללקים וסוברים שחו  ה אחרוניםהרב  ⤶
  (משנ"ב). ונה עיין במשנ"ב לקמן)  ראש(ולפני השבת ההחזרת דמים פילו ללא א

  צריך לשכור ממנו כשעבר הזמן [מסוים  ן  אך אם שכרו לזמ  .זה מדובר כששכרו בסתם  כל   . א
 ). )כט"ז ודלא  ( ב(משנ"הוא צד ש בשום ל לחזור בויכו  ועבר הזמן אינ א, וכל עוד ל])ו ףיעס ב ןייע(

שבת ה   לפנילשבת אחת. אך    ר לו רקומר שהשכיכול לחזור בו ולי י אשונה הגוהשבת הר  אחרל  .ב
 הראשונה: 

  לחזור בו. ויהחזיק בבית, יכול הג   אם היהודי לאלמג"א:   ◄

  יחזיר הדמים.  הגוי לא יכול לחזור בו, אפילו אם "ח ואליה רבה: לב ◄

  ).ןציוער ה (שד ילא הפסיהם רעל דבך ומסוה ⤶

  

  לגוי אחר ן ומגוי לזמ השכירח |   -סעיפים ז 

זמן, ובתוך זמן השכירות השכיר לגוי אחר, אין גוי ששכרו ממנו ל:  ת)המיוחסו(בתשובות  רמב"ן  

חר, צריך  אנגמר זמן השכירות, אפילו כשלא השכיר לגוי    ך אם. א(סעיף ח)יהם  שנצורך לשכור מ
(סעיף ור חוזר וניעשאין עירוב  ות החדשה,  שכירר המחדש לאח  וצריך לערבכור ממנו.  ולש  לחזור

  .ז)

  .שו"עפוסק כך  ☜

בו, מתבטלת השכירות הראשונה, וגם אם יאמר הגוי  לו אם אין הגוי חוזר  אפי  ⤶
  (משנ"ב).ל עד שישכרו ממנו זה מועיבא, אין להמתרצה גם ש

  הגוי: שכרו לזמן מהגוי ומת  .א 

ן  לזמ ף כששכרו  ף הקודם, שא(לשיטתו בסעיש  יורר מחדש מהוצריך לשכוה השכירות  תבטלהט"ז:    ◄

  . ך הזמן) ור בו בתו יכול הגוי לחז 

  לא התבטלה השכירות, אפילו אם היורש עומד ומוחה.רונים: אליה רבה ושאר אח ◄

ו אם ל, אפי16מסתבר שצריך לשכור מהיורש שוב כדברי הט"ז,  בסתםאם שכרו    אך  ⤶
  .(משנ"ב)יו מה שעשה אבצה ביאמר שמתר

בסתם,  כרו ממנו  משמע שאם ש  דוע'ן ימגוי לזמ  אם שכרו'ח)  (בסעיף  ע שכתב  שו"מלשון ה   .ב 
 י רהש כך ל (אע"פ שאין זה פשוט כאחר, שצריך לחזור ולשכור מהגוי השני  חזר הוא והשכיר לגוי ו

 (משנ"ב). ) םי מדה ורזח אל

 ר לגוי אחר: מכ  . ג

  .חדשמהבעלים הריך לשכור ולא צ ,ירותכשכ מכר דינואדם:  יאליה רבה וחי ◄

 
   הערות  

  

שכירות  ה  ו ב  רגוי לא חזהעוד     כלש  כתב סתם,הרמ"א בזה, שהרי  את דברי    קיבל  לאשע  "שוהשון  לשמע ממ  ד"לע  15
 . דמים זירהח לא  אםו יל ות אפכירשלה היטבר בו,  ע שאם חזנשארת. משמ 

השכירות, וכאן הרי לא   תמים מתבטלמחזיר הד  כתב שרק אם  ו  מאחר והרמ"א בסעיף,  א ברור ל  למרות שגם זה  16
 . ) ן ו י צ ה   ר ע ש ( "א שם, אין להקל בזה חלקו על הרמ הדמים. אך מאחר והרבה אחרוניםחזרו 
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  החדש.  וקחלשכור מהל  צריך צבי: רעק"א וחכם ◄

  .17החדש להחמיר ולשכור מהלוקח  ילה ישלכתחיון: שער הצ ⤶

 ח – ו םיפיעס םוכיס:  

  

  רכמ  ר יכשה    תמ  ו ב רזוח יוגה  ם תסב  

  רכש

  ם תסב

  םלועל
  ה ליח תכלו(
  ר תוי  אל
  יםרשעמ
  . )הנש

  : הנושאר  תבש ינפל

  ת רזחה  םע   רוזחל  לוכי  :א"גמל

  . םימד

  . רוזח ל לוכי וניא :ר"או ח"בל

  : הנושאר ת בש רחאל

  . םימ ד  תרזח הב  קר  רזוח  :א"מרל

  אלל  ףא  רוזחל  לוכי  :ח"אשל

  . ם תרזחה

  ב וש  רוכשל  ךירצ
ת  ערכה(  שרויהמ

  . )ב"נשמה

  ךירצ
 רוכשל
  בוש
  פ"עא(

 הז  ןיאש
  ) טושפ

 הארנ
 הליחתכלש
  םיכירצ
   רוכשל

  ם ו ת  דע  ןמז ל רכש
  ן מזה

  . ב וש ורכשי :ז"טל  ר וז חל לוכי וניא

  ך ירצ  א ל  :ח"אשל

  ב וש רוכשל

  וניא
  ךירצ
 רוכשל
  ב וש

  תקולחמ
  הליחתכלו
  בוט
  רימחהל

  

  

  מישה הדרים יחד| חסעיף ט 

חצר שדרים חמישה אנשים, כמו מערב ב   : אמרבארת הגאומר ששוכר כמערב, ומ (סו.)    רבי יוחנן

  ד שוכר מהגוי עבור כולם. וכר מגוי, אחש אחד מערב עבור כולם, כך גם
  

  טור ושו"ע. ים  קכך פוס ☜

  ם ניהשקודם יערבו ב  שצריך  יל כולם', משמעבשבכר מהגוי  תב 'אחד שוכן השו"ע שמלשו  . א
ישכרו מהג אוי, אך מדואז  כך,  ואז מערב. ש  לא קודםברי הראשונים מוכח שלא  ואף   וכר 

  . 18ים לעשות עירוב אח"כ יכולליהודי,  י  כיוון שנשכרה רשות הגו שאחד שכר, מהני לכולם,  
  ).(ביה"לרב ודם ואז לעקיף לשכור ילת הסימן התבאר שעדרבה, בתחואד

  

  וחרוכ ל עב י וגמ תוריכש סעיף י |

למצוא דרכים שונות אים  ור יסו האמ(וניר רשותו ליהודים שבחצרו  סירב להשכ(סג:)  בר ריסתק  מן  לח

  ). (עיין בסעיף יב)כיצד להתיר את החצר. 
  

גיל  רו אם היה  להשכיר רשותו, אפיל  את הגוי   אין אפשרות להכריחמוניות:  "ש והגהות מירא

  ם.רשותו לה להשכיר

  ע. ר ושו"טוכך פוסקים   ☜

 
   הערות  

  

 . םת סב ו רכששכ ןהדיה הוא כאורלו 17
דירתו,    רוורק מחמת גזירה אס נחשבת,    מהת הגוי כדירת בה ין דירהד  ומעיקראחר  שמ,  ז)  (או"ח פד,  החזו"אוביאר    18

  . וסרת כלללו רק אחד מבני החצר, שבה דירתו להיות כדירת בהמה שאינה אידירתו, אפממנו שכר אם 
  . ) ו)מ(ס"ק כף החיים  (הביאו  בור כולם ע וכר שומר בפירוש שלך ור חמישה אינו צריר עבככשוש   יב)  ק"ס(רב ה "ע  ושב וכת
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ירה מכ  ותרימכ  ,מכרוו  הוילת  ן שהרי ורצות בר יכשכי  וההמעות,  ידיו את  בל  יבק  םאך  א  ⤶

  . )וןיצ(שער ה

וב.  רת העיא  וחם על כרוטלינ,  )עימוב  גילים לעררו(   ברעל  הצו רודי אינו  הי  רשאכע"פ שא  .א 
ה  דעונ  וי גהמ  ת כירושה ת  קנתד שכל  ועו  .שנ"ב)מ(  ם מצוות וי על קיוג ין כופים  אשא,  כאני הש
  .)יון(שער הצ נהקהת טלהב ,וחיכרלהואם ניתן  ,היהודים ואצי  כךו בוי יסרגהדי שכ

  

  יף יא | שכירות מאישתו של הגוי סע

היה   לה(פ.)  מעשה  הסכים  שלא  ואשכבגוי  רשותו,  להשכיר רשותו  יר  שאפשר  זירא  רבי  מר 

  ישתו. מא
  

  .19בעלה א מדעתאללאישתו לערב ור טלטול, אסעליהם את ה הגוי אוסראם רמב"ם:  ◄

ש שהוא  וראומר מפאפילו אם הגוי    ,ישתו של הגוילשכור מא  מותרמגיד משנה:  א ורשב"  ◄

  אינו מוכן.

  וחה. מ גויאפילו שה ,21ו ניתן לשכור מאישתו או משכירו ולקיט: 20שו"ע  ☜

 שיש (והיינו כבעל הבית    של  כשכירו  שכירו ולקיטו, דינו  שכירו של:  (בשם הריב"ש)רמ"א  

  . )שנ"ב)(מל הבית רשות להשתמש בכ לו לשכור שכיר שיש לקיטוורשות לשכירו  

 (משנ"ב).מבני ביתו של הגוי  חדע"י א  הוא הדין שניתן לערב  . א

  

  כירלהש סעיף יב | פתרון לגוי שאינו מוכן

  הצרהקדמה ק

ת  הדין דיר  וון שמעיקרכי גוי. אךם בה כמה יהודים עם  חכמים קבעו שאין לערב בחצר שדרי  . א

דירה,ג   ים יכול  תבעל הבי   ו פועל שלשכיר של הגוי א  ילובדבר והתירו שאפהקלו    וי אינה 

ידורו עם הגוי)כיוון שאף כך מתקיימת תקנת חכמים    ,ת הגוילהשכיר רשו ף משום שא  ,(שלא 

 . יוסף) (ביתה לפעמים להשכיר את רשות הגוי שכיר ופועל קלש

ץ  ו) נחשב בעל החפבחצר  אוחפץ בביתו (   ניחמהגוי לה   ישאלו מקום  םאשאפילו  אמרו חכמים    .ב

ן שאם יצטרך לזוית זו,  וו תו. כי ול להשכיר רשות הגוי ללא רשות והוא יכהביבעל שכיר של כ

 יוסף).  (ביתל ביתו לו כיפנה חפצו לזוית אחרת, וכך כאילו השאיל  

שכירו  רא  , אינו נקאת שאר הבית  אבבית ול מקום מסוים  ו לקיטו  אמנם אם הגוי ייחד לשכירו א   .ג

 . יג)סעיף (  ולקיטו

 ם. ו גוייחצירות בימינו כשמצויים בנינ ין עירוב  וף הסעיף לגבי ד בס   עיין בהערה  .ד

  

 
   הערות  

  

נה  מגיד מש ה   דעת בעלה. אך כתבמה לערב שלא ל סוריהם, אסר עלומרת שאם אואבדף פ הולמד זאת מהסוגיא  19
  א יותר פשוט בסוגיא. שם, והו יאביאור אחר בסוג  יש ניםחרואת רש"י והשלדע

ל כשהוא  להועי  תי דעות בדבר זה, ולי"א שם אין עירוב מאישתו של הגוי יכולשסז יש ש   בסימןבר שסו  הגר"א  20
כדעה    יקר, שכתב שהע)אומרים"ה ויש  (דבביה"ל  . ע"ש  )ן) ו (שער הצי יא  הד ה בלא מיחשהוא  סתק עוסקת כ(והגמרא בלחמן בר רימוחה  

 ו"ע סתם כמותה. יוון שהשכ הראשונה שהתירה,
תב שצריך  כ  ) ל " ה י הב  הביאו(    מוגיםאל ובעצי   ץ.י קפועל העובד בימות ה  הוא  טוקיל , והשנכל ימות הכיר הכוונה לש  21
  י. גוהבחצר  אושתמש בבית לה ת שורו ט לקיוכירו שלתהיה ש
  וריכשמ  רוכשל  ןתינש  רבוס  י " ב ה  ,ריכשהל  ןיינוע מ   ןודאהשכ  וט יקלו  וריכשמ  רוכשל   ןתי נ  םאה  םינורחאה  וקלחנ  הנהו
  ו נימיב  ירהש  ,י"בכ  הזב  וגהנ  הרוא כלו(  .תיבה  לע במ   אקווד  רוכ של  ךירצש  םירבוס  ) ב י  ק"ס(  ה ב ר   ה י ל א ה ו   ח " ב הו  ,וטיקלו

  א " ו זח ב  כ"כו , םי יוגה תושרב םי צפח חינהל תושר םהל שיש( וטיקלו וריכשכ םתרדגה ירהו ,קוחה תוי ושרמ םירכוש
 .)י" בכ הזב וגהנש ךח רכ לע אלא . םתו שר ריכשהל םינכומ  ויהיש םיוגהמ קלח שיש יאדו ירהו ,))ט ק "ס ,בפ (
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יתחבב    םאחד מהיהודיוא שסירב להשכיר רשותו, ואמר רבא שהפיתרון ה(סג:)  לחמן בר ריסתק  

ל הגוי  ו שירו ולקיט היהודי כשכ  בשואז נח   להניח חפץ,   ם ברשותו על הגוי וישאיל לו הגוי מקו

  . גויאף ללא הסכמת ה השכירל שיכול 
  

  מוכן להשכיר.ו וי אינשכור משכירו ולקיטו רק אם הגמותר ל י: הגהות אשר" ◄

שכיר ה הגוי סירב לום ש משום שבמעשה המובא בגמרא משמע שרק משבית יוסף:    ⤶

  . הייה כך ה ראיה, שמעשה שהן זו אך אי. התיר רבא לשכור משכירו

  ן להשכיר.  מוכ גויאפילו אם ה לקיטוו לשכור משכירותר  מורשב"א: רמב"ם ו ◄

  . , נראה שכך הכריעשו"עתימת מס ☜

 (משנ"ב). נו מבני החצר יכול להתקרב לגוי כדי שישאיל לו רשותו אישאדם שהוא הדין   . א
  

  היהודי בחצר הגוי  לדת שייכות שמי ❖ 

ח  ניהיהודי לא ה אם רו, אפילוניח חפץ בחצהלליהודי הגוי צריך לתת רשות רש"י ורמב"ם:  ◄

  על.בפו

  י בפועל.צריך להניח כל: 22חםרבינו ירו ◄

  . יין בקרקע, באחת מהדרכים שקרקע נקניתקנלעשות מקום צריך מכל ובית יוסף:  ⤶

  ניח בו שום דבר. לה לו רשות שיהארשותו  ישאיל לו שו"ע:  ☜

. 23שבת ת הגוי בערב  ורש חפץ בהמקום על ידי הנחת הוקונה את  משנ"ב:    ⤶

נה את  כיוון שק  ,מהני  כך  אחר  החפץ  ם סילקילו אקים אפהרבה פוסעת  ולד
  ום. המק

  

  ל הגויש ולקיטודרך העירוב עם שכירו   ❖ 

בית   כרתשלא ה אף לי החצר  ם בניהודי, יכול לערב עאם שכירו ולקיטו  רש"י, רי"ו וטור:    ◄

  . .))ףס וי  תיב( יוג ב הליעו מ הלאש אףש ןוויכ(  הגוי

לערב עם  ל  ואינו יכו  ,ויהג  השכיר רשותיטו צריך לאף שכירו ולק:  מ"גרשב"א וס  רמב"ם,  ◄

    .))םש( רוכשל אק ווד ךירצש( 24ני החצר בעצמו ב

  .*25ערב ודיוממשכיר שלא מדעת הגוי. וי"א שאינו צריך להשכיר, אלא שו"ע:  ☜

 
   הערות  

  

 . ), הערה כזדבורה שירת   טורל הערות עה(עיין ב  בספר התניאמשמע  וכןאב"ן רוכן כתב  22
י שדעת הבית יוסף והמשנ"ב שדין שכירו  הר.  מהקנייניםבאחד    רקעות את הקקנשצריך ל  הבית יוסףתב  שהרי כ  23

כן    גוי, ואםהם שהיהודי דר עם  ני משוששכירו ולקיטו מה  (או"ח פב, לג)  החזו"אאך דעת  שכירות.    ולקיטו חלים מדין
שלא    שמעובגמרא מ ,  לומר 'לך חזק וקני'  ךירצ הגוי  ה  ם צריך קניין היסף, שא יו  ביתה על השוהק  ין. אינו צריך קני

 . הניח בפועלאף אם לא , ספיק שהגוי ירשה ליהודי להניח חפץ ברשות מו  לדעת ו מר להם.א
י,  וועל מהגשהוא שוכר בפשה. שאני התם  ור מהגוי עבור חמיכלערב עבור חמישה או לש  ואמנם בעירוב, אחד יכול   24

צרו  בח מקוםמשאיל לו שהגוי ו כר. ואפילכיכבעל הבית שיכול להש זה שיחשבק שוכר ממש, ומספי אינו  כאןלו ואי
  .   שנ"ב).מ ב והעתיקו  (בית יוסף ים ימנע מחשש לכשפ צריך לשכור רשות הגוי, כיוון שרק בשכירות הגוי  

  נחנו חיים בניהם וון שאכי  אינה שייכת גוי  ת מירושתקנת שככלל ג, כב)  (  ב הגינת ורדיםכת  .גוים   בנינו   ש י בימינו ש  *25
ן להקל בכך. ע"כ אך כל דבריו אמורים  לכן ניתדינו, ו ביה ורפופה  מים רפויצאת תקנת חכנמנו מהם, וכל פרנסתו

מן בסי  חת"ס עיין  ל,  נם מוסכמים להקיינו ממש. (ואף דבריו אם, אך לא בימן הגויים וכל חיינו היו מהבזמן שחיינו בי
לא לערב  רות מאשרערב בלי שכיל חרת, עדיףי אפשר אשאלהקל בזה, אך כ שחלילהתב כ (סעיף כ) איר ת מ הביוצב). 

ת בפרהסיא  לסמוך על זה כשיש מחלל שב כתב  (ו, מז)  ושבט הלוי העם יבואו ויטלטל ללא עירוב. שהמון  ל, משוםכל
  . ינו מוכן להשכיר רשותו שא
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  . (משנ"ב)ה לכתחילה יש לחוש לדעה הראשונו ⤶

 ימם, אך אםריך לערב עו מבני החצר, צקיטשכירו ול   שרק אם  עמ ון השו"ע משלכאורה מלש  . א
ר עמיהם, צריך  ד  השכיר אינו   וכח שאפילו אםמדברי הרשב"א מצריך. אך דר שם, אינו  נו  אי

   (משנ"ב). 26לערב מחמת דירת הגוי

  

  לו מקום בביתו דסעיף יג | ייח

טו  לקיל שכירו ו לסמוך ע   ן שבעירוב ניתכמו  ווי דומה למערב,  ששוכר מג(סו.)  רבי יוחנן אומר  

י, שישכיר (אם הוא גוטו  על שכירו ולקי יתן לסמוךאף שוכר, נ)  גוים העירוב במקו   די, שיעשה(אם הוא יהו 

  ות אדונו). רש

יהודי צריך לבטל רשותו  , הרים בבית אחד רבי יוחנן אומר שגוי ויהודי הד   )ג  ,ו  קרפ (בירושלמי  

  שכיר. והגוי לה
  

מקש סתירהראשונים  בד ים  יבה  רבי  האםרי  של  שכ  וחנן,  ולקיטו  יכול  ירו  ולער גוי    ב, להשכיר 

  ומיישבים: 

נו שכירו ולקיטו. ב. בירושלמי  אית והיהודי  ר כשהם שותפים בביושלמי מדובא. בירת:  תוספו

נותן עירבו  סולק מאותו חדר, אז לא אומרים 'הגוי מיתו, שאז  מדובר כשהגוי ייחד ליהודי חדר בב
  ודיו'.

    ות.וניהגהות מימ, סמ"ק וגסמ" כן כתבוו

ודי לא יכול בו, אך היה גם משתמש  הודי חדר והגוי  יל  ם הגוי ייחדאת יוסף:  טור ובי  ⤶

  עיל). (ואפילו אם יערב או ישכיר, לא יואין לו כלל דין שכירו ולקיטו  ת,ש בשאר הבילהשתמ

ית,  בכל הב  כיוון שאינו כשלוחו   ם ייחד לו מקום בבית שמשאיל לו, או"ע:  ש  ☜

  א מהני. ל

שייחוד  ים  והאחרונ  ⤶ דהסכימו  מהני  להשתמש  י  לגו  ןיאשכווקא  לא  רשות 
אינו  ,םבאותו מקו היה   ואף  לסלק את  לאך    . ודי משםיכול  יש  רשות    י וגאם 

(ודלא    נ"ב(משי  ומהנ  ,ת שםשייכו  ו להשתמש שם, או שיכול לסלקו, עדיין יש ל

  ). )כבית יוסף 

  

  יחוד האוסר מהו י ❖ 

  ר חדך אם נתן לו  הבית, א  ש מלהשתמש בשארירומונעו בפ  קרא רק אםנוד  ייחסף:  בית יו  ◄

  חשב לייחוד.ית, אינו נש משאר הבולא מנעו בפירו

,  רשות   אפילו אם לא מנעו בפירוש אלא שלא נותן לו:  (הביאם הביה"ל)וט"ז  בה  , אליה רב"ח  ◄

  . קוםמ ד לויחיכ הוי 
  

 
   הערות  

  

רשות  ש המקומית יהמשטרה  יןכתבו שמאחר ולקצף יד) סעיי הביה"ל בבדבר , ויח שצא, ס"ק במשנ"ב בסימן  (עייןאך הפוסקים 
  (ס"ק מח)   משנ"בהיר  שר לשכור ממנו כדין שכירו ולקיטו. ובסעיף יד העהרי שאפצורך,    זהאם יהיה בלכל בית  להכנס  

  ר יא שהו  ,)ט  ק"ס   ,בפ(   א " ו ז ח ב   כ"כו(  ת מתבטלתטרה מתחלף והשכירושלזמן, שלפעמים קצין המיד לשכור רק  שצריך להקפ
  . )ע"צב
  רוב ע  , רצואה   רשו  םי נפ  ןוחט בק  רש  ,םינפה  רש  , ןוחט יבה  רש  ,הלשממ ה  שארמ  תוש ר  םירכוש   םי שארה  םינברה  םויכ
  תנשב  םתחנ   ןור חאה  םכסהה(  .ך רוצה  י פל  םיתב בו   תו רצחב   ,תו בו חרב  ץפח  חינהל  ולכוי ש  ,םו קמ  לכב  ב וריעה  ינקתמ
  . )נהש םמשך עשרילד ם בשנת תשמ"כן נחת לפני ,מישים ושתים שנהח שךמל ד"סשת
  כט). - ח כ ,פב (או"חזו"א  הח הסיק כן ו 26
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  ירו ולקיטו לזמןשכמסעיף יד | השכיר 

ריכים ם צוך הזמן, אינהגזבר בתאע"פ שהתחלף    ,צובק  לך לזמןמגזבר המ  ואם שכר"א:  רשב

ולשכ תוור,  לשוב  הזמן.  עד  כמלךש  םושמ  תאזו ם  המלך  וגזבר  מהמלך.   וכרהש ,  כשוכר  ממנו 
  אלא להקל.את הדבר חכמים  ואפילו בשכירו ולקיטו נראה כן, שלא אמרו

 ח וכ  כל  כןש בטלה השכירות.    הגזברתחלף  משכשכרו סתם,  משמע מדבריו, שאם  ת יוסף:  בי

. והני  27וחו לגזבר החדשוסר כ, ומוזר בו משכירותוו חחליפו המלך, כאילאם המהמלך, ו  גזברה
קיימת,    כירותהמלך מהיות אוכל פרס שלו, אך אם סילקו רק מהגיזברות, עדיין הש  ילקוכשסמילי  

  .)28ילע ו, יואם ישכרו ממנו עכשי (ואפילו .שכירו ולקיטו של המלךרי הוא שה

 ם עדתוך הזמן, מותריי בפילו אם סילקו הגו, או ולקיטו לזמןרשכימ  אם שכרושו"ע:    ☜

  .29, התבטלה השכירותקוסילן שהזמן. אך אם שכרו בסתם, כיווסוף 

ו, עדיין נקרא לי שולחנהוא מאוכ  עדיין   אך אם סילקו המלך רק מהגיזברות, אךרמ"א:  

  לה. ימוע נה עדייןהשכירות הראשו םלכן גוניתן לשכור ממנו. ו  שכירו ולקיטו,

ל  קבמ  רק  ארשונ  קלסתהשר  בזגמ  הלחיכתל  כורש לן  נית  אם  שהמעל  ע"צ  ⤶
  . (ביה"ל) ניתשר וכלש ריךצ  יןא ,ברזגהאת  ולקסי זאור בכ וכרש םא ךא .סרפ

 (משנ"ב).תום הזמן  ו ולקיטו, שמותר עדם מת שכירהדין אכתבו האחרונים שהוא    . א

לא מקפיד לך  רות כיוון שהמיהשכ, מועילה  את הכסף לעצמו  לנוט  רזבאפילו אם גמג"א:    .ב
 ו ולקיטו. ילו בשכירהיקל בזה אפרבה  יה  ואל בזה.  

שהו  .ג האחרונים  הדין כתבו  המלך  ל  א  זוטר),  (אפילו אם תפקידאחד מעבדי  גרע משכירו  ו  דלא 
 נ"ב).(מש טוולקי

לשכויש    .ד לכתחילה  לזמןלהזהר  רק  העיר  משר  שלפעמי  ר  לסתם,  השר    תלקמס ם  ולא 
הש וש ומתבטלת  ל   ריעו כירות.  שניתן  האחרוניםהשכהזמן  כתבו  זמן,  שי  יר,  להרבה  כול 

 ב). נ"(מש 30ה טוב שלא יהיה יותר מעשרים שנולכתחילה 

 . )ריעה לע ת ושר םהל ןיאש( אך לא מפקידי החיל משטרהיש לשכור רק משר החיי אדם:   . ה

ך המלי  ר, שהרי הם עבדון לשכקידי החיל ניתשאף מפמדברי הרמ"א כאן משמע  ביה"ל:    ⤶

הגוי ניתן    שכיר רשות וקא מי שיכול להשדוברי הפוסקים נראה  מד  פרס ממנו. אך   יקבלומ
  ולכן אין לדחות דברי החיי אדם.). 31ה שעמל כאן צ"עא י הרמ"(ודברלשכור ממנו 

  

 
   הערות  

  

משום כך  סעיף ו),  (עיין  ת הראשונה  לאחר השב  ור בו מיד בשכירות בסתם, יכול הגוי לחזש  ן כיווש  ארביבמשנ"ב  ו  27
  ל לבטל את השכירות. , יכות שכירו ולקיטואם סילק א 

  לך מס הכיוון שמכיכירות,  הש  מו, לא מגרע בכך את כוח הכסף לעצ  אתנוטל    : ואפילו אם הגזבריוסף  בבית והוסיף    28
ים  רך המלכים שהקרובלעצמו, כדאת הכסף    בה כסף, המלך מתיר לגזבר לקחתהרואין זה  ר  או שמאחא גוזל.  הו

  ו דבריו להלכה.ועיין לקמן, שהאחרונים פסק  הוא לוקח.ך ים, ומשלחן המלאליהם מקבלים דברים מועט 
  י ו גה  לוכיש הדוי  ן אכ  ,ם ימד  ת רזחה  א לל  וב  רו זחל   לוכי  י וגה  ןיאש  ב תכש  ו   ףיעסב  א"מרה  ףאש  ן ו יצ ה   ר ע שב  ב תכו  29
  ן אכו  .תו תבש   הברה  תעד  לע  יוגהמ  רכשש  רמוא  ידוהיהש  איה  וקלסל  לוכי  וניא  י וגהש  ארבסה  םשש  םו שמ  ,וקלסל
  וריכש קוליס  וא תת ימ רחא ל ףא ראשת תוריכש הש תעד לע קר רכשש רמול לוכי  וניא ירהש ,תכ ייש הניא וז ארבס
  . ו  ףיעסב ףא א"מרה לע   וקלח הברהש דוע  המו   .וטיקלו

ין לשכור יותר מחמישים שנה שאז נראה  שכתב שא  חהב"על  ים  . ודבריו מיוסדבשו"ת בית שלמהם  ור הדברימקו  30
בשו"ת  ר  ך מבואו שנתיים, שכותר משנה א , אלא שהחכם צבי חשש כבר ביבחכם צביתב  איטלולא. וכן ככחוכא ו

המלך אינו מקפיד  ש יש לומר  נהעשרים שמה, שעד של ית בב ביד. לכן כתשר להקפזה אין דרך ה, שעד זמן ב"אהרש 
  . זברעל שכירות הג

  ף יעס ב ע" ושהו ר וטו  ז" אירב ן משמע וכ( לשכור ממנוסמכות, והרי צריך סמכות כדי שיהיה ניתן  שוםן אין לו שכ 31
  דמת קוהות  דין שהשכיר ק. אך המנותו הראשונה, ודוחטלה התפרס לא התב  ן מקבלהוא עדייוייתכן שמאחר ו.  )גי

 (ביה"ל). המעשים שעשה  לסלק את  אינו רוצהרמ"א, שמסתבר שלמרות שסילקו, כ זה מסתברן ילה, דיאינה בט
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  ת אחדם בבירידוגוי הדי יהוסעיף טו | 

  ל רשותו והגוי ט לב  הודי צריךד בבית אחד, היחרים י ד גוי האומר שיהודי ו(ירושלמי ו, ג)  רבי יוחנן  

שלכל אחד יש דירה בפני ם  ר: משווטו(בטעמו השני)  (תוספות  .  ]שביל הגוייכול לערב ב  וניאי  [והיהודיך להשכיר  צר

  עצמו).
  

  ר מכולם.וכ שך לבבית, צרי  עימו  אם יש עשרה גויםהגהות אשר"י: 

ך צרי  ,אחר בחצר)  יתבים דרים ב(ויהודבית אחד  בדרים  גוים  , שאף כששני  יודברמשמע מבית יוסף:    ⤶

  .לשכור משניהם

רמ"א: י (הודעם היחד, צריך לשכור מהגוי ולערב  ים בבית אדרהיהודי וגוי    "ע:שו  ☜

  . אם לכל אחד יש דירה בפני עצמו)
  . בבית אחד בנפרד, צריך לשכור מכל אחדים דרים גוכמה  הוא הדין אםרמ"א: 

סקים הרבה פו ישכור מאחד. ושיק פ דרים, מספות בכל החתדרים בשו  שמע שאםהרמ"א ממ  .א 
 .ל אחדמכך לשכור  אם דרים יחד בכל החדרים, צרים שאפילו  רמ"א בזה וסובריל החולקים ע

ר ווה, ואין אחד יכול להשכיש  םח ותפות, כבשו   אך   .(משום שרק בשכירו ולקיטו שייך שידו תהיה כיד בעליו 

   "ב).(משנרו) רשות חב

 םי רכוש שכ  ך א  .ורבח  י וג  י "ע  וחרוכ   לעב  י וגהמ  ם ירכוששכ  אלא  ה ז ב  רימחהל  ן ואי  ⤶
 ם הינש  חכ  י רהש(  הש וע   ופתושש  המב  ורבחל   ףא  אח ינ  אמת סמ  ,םייוגהמ  דחאמ   םתסב

  ).(ביה"ל םהי נשמ רוכשלך ירצ ןיאו ,)הווש

  

  הדרים אצל הגוי ים כירים ולקיטמה שסעיף טז | כ

רב  טים, ועונה לו  לקישכירים ו   ת הגוי חמישהיכשיש בבמה הדין    (סד.)יוסף  אביי שואל את רב  

  ולקיטו להחמיר.   מרו שכירוולקיטו להקל, יארו  שאם אמרו שכי סףיו
  

ריך להם, היה כל אחד צמישה שכירים בבית הגוי, באופן שאם היה הבית שר שהיו חמדוברש"י:  

ואם שכח   ,בתים ממשתם כבעלי  מחשיבים אועל זה אמר רב יוסף, שלא  עצמו.    פנילתת עירוב ב
  של דבר.ינה שלהם בסופו ה ארי ודאי שהדירהש .ולםאינו אוסר על כב, ד ולא עיראח

החמישה שכר את הדירה מהגוי, אין האחרים מאם אחד  ש  רי רש"י,משמע מדב   ית יוסף:ב  ⤶

יש חשובה דירה. ואף שכל אחד שרוי בחינה  ירה שלהם אכי הדם לתת גם עירוב,  צריכי דרו, 
  חדר אחר בבית.הם תת לף חדריהם, או לחליי יכול להקיטו, שכן הגו לכירו וולם דין שלכ

(שאין ה על זה  זאוסרים  גוי, אינם  יטים הגרים בבית הרים או לקחמישה שכישו"ע:    ☜

  ).(משנ"ב)לא עירבו דירתם חשובה לאסור זה על זה כש

  .32מו הגוי אינו אוסר אם שכרו מהגוי עצשל   ושכירו"א: רמ

  ב).משנ"(שכור מהאחרים  ם לשלא צריכיאחד השכירים,  משכרו    והוא הדין אם  ⤶

ירבו  עדה ולא  החצר, במי  ינם אוסרים על בניזה, כך א  נם אוסרים זה עלאי  כמו שהשכירים  . א
 (משנ"ב).עימם 

אותם בכל עת, לכן  לסלקהגוי יכול שום ש ם זה על זה הוא מהטעם שהשכירים אינם אוסרי  .ב
 ). (ביה"ל וסרים זה על זה שא ודאי) םול לסלקכאינו י(ודירה מהגוי הודים אם שכרו שני י 

  

 
   הערות  

  

לשכור    ני שותפים שצרךשיבו את דירתם, היה מקום לומר שדינם כשאלא שכיוון שהחומילתא דפשיטא היא,    32
  ב). (משנ" א קמ"ל שלטו במשנ"ב)   בסעיף  (עיין לעיל  כל אחדמ
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  ם מזו י חצרות זו לפנישת עיף יז |ס

ודרו יהודי וגוי בחצר הפנימית ובחצר    ני רבי,מעשה לפ   שבא  (סה:)  יהודה בשם רב אומר רב  

  .ממנו)ירו (עד שישכבי ר ר החיצונה רק יהודי, ואס

  ת, וענה לו 'תן ימידי דר בפנויהו הוי דרים בחיצונמה הדין כשיהודי וג   רבי אלעזר שאל את רב,

  .)(רש"י)זה אסור ף ב(שאעוד' יחכם לחכם ו
  

(וכן אין לחיצונה דריסת רגל לפנימית. משום ש ת מותרת,נימיאך הפ  רק החיצונה אסורה,רש"י: 

  . )הרמב"םכתב 

שיהודי ויהודי בחיצונה, או  מזו, ויהודי וגוי בפנימית,    פניםחצרות זו ל  שתי  שו"ע:  ☜

  . לקמן) -תפנימי ן גוי ב(די *33ית, אוסרנימויהודי בפצונה  יוגוי בח

ת  בפנימי  ליהם. אךגוי אוסר עבים כאותה חצר, והיוון שנחשעל החיצונה, כ  ⤶
גוי, ואין    קוםבמרי לא גזרו על יחיד  מותר לטלטל כיוון שגם אם הגוי שם, ה

   (משנ"ב).שם י אין לו דריסת רגל די החיצון אוסר על הפנימי, כהיהו

שכתבוראשו  שי  . א שנים  ק,  שלהלכה  שרכיוון  המיי"ל  במקגל  שלומהותרת  אוסרת  אינה  א , 
, 34ונים החמירו בזה אף לדידןרבה ראשמאחר וה  ים אלו. אךשאין לאסור באופנ  במקומה,

  . ]םצרח ל  תלים מהביכ  ללטלט  [כדי  ם זהע זה    ברם צריכים לענאי  אך  (ביה"ל).  בזה לדינאקשה להקל  

  . )ר הציוןעש ( )יחד דים לערבו יההיכים רצ  ,תי בפנימי וגשהכך א(
  

  בפנימית  גוי  ❖ 

).  (רש"י)ר עליהם  אוסבחיצונה,  ם  בפנימית ושני יהודי(שאם דר לבדו  כרבים  שגוי דינו  (עה:)  בי אלעזר אומר  ר

מדוע  הגמר מקשה,  הגושונא  דין  שדר  ה  בפנימיבפנימית,  י  שדר  מי מיהודי  שהרי  שיודע   ת, 

  - י לבדו יודע שהגומי ש  עירבו, אז כך גם בגוי:סובר ש -ודעשלא י  ייודע, ומ  -הפנימי דר לבדו  ש

(וכאן  קול  לה  מגוי יש   ות בת הגמרא, סתם שכיר ר ששכרו ממנו. ומיישסוב -יודע, ומי שלא יודע

י קול,לא  ידע    צא  שלא  סשהוומי  יחידי  שדא  רגל  ובר  אוסרריסת  אינה  שיחשהפנימית  או  שעירו ת.  הפנימי  וב  ב 

  ). (רש"י)ת ללא שכירו ףא ,יש גוישוהחיצוני מועיל כ
  

ית, דינו כרבים  ב. ואם דר גוי בפנימזו ואחד בזו, אינם צריכים לעראחד דר בחצר  היה   רמב"ם:

  ו.עד שישכירו ממננה על החיצו סרואו

שמע ו. וכן מוסר עליחד דר בחיצונה הגוי אק יהודי או אם רריו שאפילמדבמשמע  וסף:  בית י  ⤶

, ויחשבו  ו עוד יהודיםם עימר שם לבדו, אלא דריידעו שהגוי דשמא לא    שבגמרא, כיוון שיש לחשו 
  .35ש בו גוי שאפשר לערב במקום שי 

לו  שאומר שאפי ם. ויש מי  ונה, אוסר עליהחיציהודים ב  ניהיה גוי בפנימית וששו"ע:    ☜

  אוסר עליו.  -בחיצונה אחד דראם יהודי 

  הכלהמ  ה ז  וחד  םינושא ר  הברה  יכ  ,)הנוציחב  רד  דחא  י דוהישכ(  שושחל  ןיא  הכלהל  ⤶

  (משנ"ב). 

 
   הערות  

  

שניה דרים עוד  ובקומה ה  הראשונה, ת, שאם דר גוי עם יהודי בקומהמובניני קוב לימינו  פקא מינה נש י הן זבדי *33
יוון  ה אוסר עליהם כלחדר המדרגות. ואין הגוי שבקומה הראשונעצמם ולהוציא    יכולים הם לערב בפנייהודים, ש

  רגות. סולם על המדתורת  שיש
 . )(יט: בדפי הרי"ף)מאור ה   בעל (תרת מוברגל ה ו בזה אףמיר הח יו,ילמד ממעש חשש שמאכיוון שיש  והטעם: 34
גוי באותה חצר שמא יהרגנו חושש לדור עם    ר על יהודי אחד, מקום מכל גזרו כיוון שיהודיאינו אוס  מרות שגויול  35

 . ) יון (שער הצ ור ייך לגז היהודי אינו חושש ושחצרו, י רק עובר בכשהגו בזה), אךשכיח ולא גזרו (ולכן זה לא 
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 ).(ביה"לם לאחד ובים הודים דרים בבית אחד, אינו אוסר עליהם, שחשיהי האם שנ  . א
  

  ושכיר לחברשהסעיף יח | גוי 

כיר לסלק את השוכר,  שם יכול המרו, איר בית לחבהשכבית גוי ששבעל   סה:) ( לקיש אומר יש ר

  .  36אינו כאן אף אם השוכר עצמואת הבית,  כור ממנומותר לש 
  

מר הרשב"א,  בשם  משנה  רדכימגיד  וריב"ש:  ,  אי"ו  לסלקו,  יכול  אינו  אם  שיש  אפילו  לא 

שם כלי  יח  לו תפיסה ממש, שיניה  ין צורך שתה(ואנו  לשכור ממ  ןלהניח חפץ בבית, ניתלמשכיר רשות  

   .ומה)וכד

יח בבית נם שיש לו רשות להילו סתם אד אפ:  ב"ש)(וכן רבי יצחק קארו והריסף  ובית י  ⤶

  חפציו, ניתן לשכור ממנו. תא

בבית, שיש לו רשות   גוי שהשכיר בית לחברו, אם נשארה לו תפיסה שו"ע:    ☜

לא   ואם .  37יכולים לשכור ממנו,  )שנ"ב)(מממש  יח  "פ שלא הנע(איח חפציו בבית  להנ
 . לשכור ממנויכולים    ול לסלק את השוכר תוך זמנו,כיסה, אם ילו תפנשארה  

  שכור דווקא מהשוכר.לאם לאו, צריך ו

ו צריך (ואינכור מאיש אחר שיש לו תפיסת יד בבית  ש יתן לוהוא הדין שנרמ"א: 

  .)משנ"ב) ( חינהל  תו שר ול  שישלא להניח ממש, א

ברשותו. וכתב   עהבית כרג, שהרי  ר מהשוכרשכולמשכיר, ודאי מותר ל  תפיסת יד אם יש  גם    . א
 (משנ"ב).כיר שר לשכור מהמשוכר כאן, מותילו אם השאפ בבית יוסף

 

  גוי  עם ידי יחסעיף יט | עירוב עם הדר 

ו  אחורי ביתומ  וגוי מצד אחר,  אחד יש בו רק יהודי מצד  שמבוי ש(עד:) רב יהודה בשם רב אומר  

  ת חר איש לו יציאה מביתו  ו  ,ן הבתים)שותף ביש חלון מ(וית צמוד של יהודי אחר  די יש ביל היהוש

אסו לר לה"ר,  המש   בר על   הם ר  החלון  ד ודרך  להוציא  כדי  החלונתף  יורך  ורב  למבוי.  סף  ות 

  שושחיא  ל    יוגה  םע  רד ה  ידוהיה  בוריעה  י"ע ש  םושמ  :ורסאל  םעטהו (  וסיף שדברי רב אמורים גם בחצרמ

  . ))םי נואשר(  38ו ישעממ דמליש אצמנו ,ומיע רודל
  

עי:  או"ז) ו  39, רשב"אןתינו יהונב(ר"י,  רש  ◄ פתח   אך הוא הדין שאם ישחלון,  ך  רוב דר רב נקט 

  בניהם שאסור להם לערב יחד.

 
   הערות  

  

עד שישלים זמן שכירותו שוכרין  גוי השני  להוציא ה  ולשכיר מגוי אם אין הראשון יכ שהגוי  ב: 'ותכ  , יד)(ב  רמב"םה   36
אם לא  ירצה,  בכל עת שוי השוכר ממנו  הבעלים, ואם יש רשות לראשון להוציא הג  שהרי נכנס תחת  מזה הגוי השני

ק שרק אם השוכר  יייש מי שדש  ית יוסףהב ומביא    . ' יןר מות ן הרי אלו ן הראשו מד ושכרו הישראלים מ שני עוהיה ה 
ני. וחלק  ו בדיעבד לא מהף זאת רק בדיעבד. ומשמע שאם השוכר כאן, אפיל משכיר, ואלשכור מה  ניתן אינו כאן  

ור  אן מותר לכתחילה לשכאינו כשאם השוכר    וודאי  ן הגמרא,ב"ם נקט רק לשוהבית יוסף על דבריו וסבר שהרמ 
  . רו מהנין, אם שככא כרושהשכיר, ואף כמהמש

    : בר טעם הד  37
ת השוכר, בשעה  לה שני בעלים, ולכן גם אם המשכיר לא סילק א  כחצר שיש  ותב שנחשבכח) (או"ח פב, ס"ק  החזו"א  

י. לפי זה כתב היהוד  לאחר שכירותשנשאר  ק את מה  קו והשכיר לו רשהשכיר את הבית ליהודי, נחשב כאילו סיל
ון שברגע  הגוי, כיואת    ממנו, אפילו אם יכול לסלקר  פשר לשכוא  ודי, אין הוא יהאשוהר  כיר, שאם המש)וף הס"ק(שם ס

  כאן בית של גוי כלל.  אם כך, הרי איןשמשכיר את החצר כאילו מסלק את הגוי מהבית, ו
  זה  לפישל הבית [  העיקרי  ל לסלקו נחשב כבעליםן שיכוכתב שכיוו)  ד ס"ג  יבות שער הקודש, בית נת  (עבודת   הרשב"אאך  
 ל להשכיר].כו י -יהודיר ם המשכיאה שאף אנר
צר של  חיחד ב   כדרים  םן היהודים נחשבי יא),  גבסעיף    "עו השוהסק כמופשי דעת הרא"ש (פשלשער הציון    בתכו  38
 ו. י שלא ילמד ממעשדי כ כמיםח רו זאתועם זאת אס ,)ןכשצל הא  גלרריסת דוי גין לא(כיוון ש יוגה
 . ) ן הציו ר  ע ש ( צ"ע וספות. ו כת  תבכ ים אך בחידוש הקודש.  בודתבע 39
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סור הוא  (כיוון שטעם האייחד  תר לערב  כשיש פתח ממש בניהם, מוש בשם ר"י:  ורא"תוספות    ◄

מבוי) וכשיש    ו תדור באו להשאר לא יחשוש  א ל"י העירוב עם חברו הועם הגוי (שרק עו  ד א ישאר לבי לשיהודכדי  
   יחשוש). א הוא ל פתח ממש, גם כך 

  דרך הפתח אסור.   שאף  דרך החלון, אך דרך פתח מותר. ויש אומרים  ולא יערבשו"ע:    ☜

  משנ"ב). ( 40השניה  ויש להחמיר כדעה ⤶

   :)לוןחה דרךטלטול ולא ( מבית לבית טלטלב כדי לוריע  . א

לחצר,  ר לטלטל מהבית  סורי אם אין שה בד  וכן  .תרמו  :ו"עששמעות  מו   ש"יר,  שב"אר  ◄

    לם הוא יחידי. ועלחצר בשהרי   ,ו של הגויש לדור במקומיין יחשועד

  . בכל גוונא אסור  :"רומאמ ריטב"א ◄

 . (ביה"ל)וצ"ע לדינא   ☜

 ירות מהגוי: שכ  .ב

ותר  ם י(שלא החמירו בה  .ענייןערב בניהם בכל  ם ל, מותריותאם ישכרו מהגוי רשו:  רשב"א  ◄

 ). צרבדרים בח  ודיםהמשני י

  ע ליהודי הדר לבדו). י(שלא לסי .מהגויילו אם שכרו לערב אפ אסורתוספות וריטב"א:  ◄

  (ביה"ל). תיר בשכירות כתב להבגאון יעקב אכן  ⤶

  

  מקום שיש גוי חלונות בשעירבו בין סעיף כ | יהודים 

בסעיף הקתו  פי הבנ  על(רמב"ם   י:  ודם) בגמרא  בה  שדרים  וההודחצר  וגוי  חלי ים  בין  ו  תי  בונות 

רך פתח  דרך החלונות אך לא ד  מותר להם להוציארך החלונות,  בניהם ד  היהודים, ועירבו היהודים
  שבניהם.

  שו"ע.ק כך פוס ☜

ם, דינם כיהודי אחד אחר ועירבו בין הבתיהחידוש בזה, שהיה מקום לומר שמ  ⤶
  (משנ"ב).יו, קמ"ל ואינו אוסר על גויבחצר ה דרה

  

  ם גויםש בהין ספינות שדי ❖ 

ד לכל נוסע, צריכים  ים, ויש חדר נפרבה כמה יהוד פינה שיש סי הלקט בשם רבינו בנימין: לבש

וכ שכור רשות הגוי ממל ום השכירות, אך ואפשר ששכר ההפלגה עולה להם במקדין חצר.  נו, 
  .41כירות ו שזה בעבור השפרשפלגה ויהה  ן שיבליעו השכר בשכרהנכו

  .42"ארמכך פוסק  ☜

ום, נחשבים  יחד באותו מקאוכלים    ום מיוחד לאכול, אך אם כולםק הודי יש מכל י להכוונה ש  . א
 ).(משנ"בואינם אסורים  לאחד

 
   הערות  

  

 . )קיב "ק ס(בכף החיים וכן פסק  40
שכוונת הגאונים,  הבית יוסף  ת מהגוי. וכתב  לשכור הרשו   שאין צורךוסף  און נ ן וג רב יהודאי גאו והביא שדעת    41

ר  פשוכתב שא   .דפשיטאמילתא    כתב שזהו)  (ס"כ  בבית מאירוי. אך  גמה  לשכור   ש רק בית אחד בספינה, לא צריךשאם י
טעם    ואין  דים,ספינה שיש בה רק יהובחור  ל  אין בידו ש  טעם התקנה כיווןשייך    לא  ים שבספינהסוברים  שהגאונ

  כיחה, ולא גזרו בה. . א"נ הגאונים סוברים שספינה זו מציאות שאינה שיו שיצא משם לגזור על
ר עליו  העי ה"ל הבי , אך  כךי הלקט לא כתוב  ר שבשבלהעיהמג"א   השכירות בשכר הספינה.  וליע תב שיבכהרמ"א    42

 שכתבו להבליע השכר.רמ"א והרי הב"י דבשלפנינו מפורש כהלקט  בלישבש
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ל שחילק את החדרים לכ  שצריכים לשכור מבעל הספינה לפניסעיף יח)  (על  ף  מבואר בבית יוס  .ב
ח ירשות להנו  ש לשכור מכל גוי, אא"כ יכל אחד, צריך לם לת החדריא  קאחד, אך לאחר שחיל

 .(משנ"ב) *43דריםחציו בכל החפ

הנוס  .ג אם  בספיאף  שםעים  נמצאים  י  נה  משלושים  כאורחיםפחות  דינם  אין  (שנחלקו   ום, 

ודאי שאוסרים זה  שכאשר כולם אורחים    כיווןרח אוסר, עיין בב"י כאן ובסימן שע)  אם או  הראשונים
די, כולם יהו  הבעל הספינ  אם  פלים להחשיבם אחד. אךהספינה אינם נטעל  ואף לב  ה. זעל  

.ביה"ל)(טפלים אליו ומותרים נ

 

   

 
   הערות  

  

י נותן להם דמי פיצוי  את הנוסעים מהחדר ולהעביר אותם לחדר אחר (ואול  יכול להוציאו שבעל ספינה  בימינו  *43
צבים  כנס במלה  ספינה יכולעל הל בבדרך כל   ך,(ובנוסף לכמנו.  לשכור מדרים ניתן  תכן שאף אחרי חלוקת החי, י טירחה)או דמי  

  . שכר המשטרה) לו, ולא גרע מ ים אצנוספשם כך יש לו מפתחות ם, ול עידרי הנוסח  שונים לתוך
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  שביתההעירוב וקניית ה| הנחת ן תח  סימ 

  הקדמה לסימן

ציוותה  הת  . א כט(שמות  ורה  ביו   ) טז,  ממקומו  יצא איש  ולמדו  'שבו איש תחתיו, אל  ם השביעי', 
  יסת שבת. בכנאמה מהתחום שבו היה    יציאה מאלפיים  סורונה לאיכו הש(עירובין נא.)  מים  חכ

 . נןדין תחומין מהתורה או מדרב  םהא יםמחכ חלקו נ ו
 . מדרבנןלרא"ש ולרשב"א אסורה רק  אסורה מהתורה.  "ם יציאה חוץ מיב מיל ף ורמבלרי"  .ב
צריך   .ג מהתורה,  תחומין  שלמ"ד  כותב  התירו    הרמב"ן  שחכמים  ע"י לומר  מהתחום    יציאה 

ש רעי משום  מסינזו  וב  למשה  שהחליט  הלכה  שכיוון  או  שם  העירבמקום    יתתו ששבי,  וב, 
 . ממקומו' ב מקומו שבו חל 'אל יצא אישש נח

 םצמו באותו מקועעומד בכן אם  ו(  קום מרוחק מהעיר,תי סעודות במ הנחת ש   ואה   'ןב תחומיעירו'  .ד

אמה לכל רוח  ים  ם לו אלפייו באותו מקום, ומודד שביתתי כך  ועל יד   ,)תבערב שבתה שם  יבוקונה ש
 . םשמ

ללכת    כך האדם יכול   -אחד של העיר  ד ק יותר לצרחו  ק של העירובמרחוון שכן, ככל שהכי  .ה
 . ב אלפיים אמה)לו ממקום העירו(כיוון שמודדים ות לצד השני פח 

לד' של העי  אלפיים האמה  בתוךנמצאת    הוא שובת  יר שבההעל  כאם    .ו נחשבת  כולה   רוב, 
העיר   אם  אך   יותרגאמות.  יכמא  דולה  האמה,  ללכת  לפיים  שול  מקום  עד  תחום    כלהרק 

 . זה)לפרטי המחלוקות ב איין סעיף  (עב העירו 
  

  תחומין  ן עירובף א | דיסעי

 סובר שתחומין ה ר"ע  כ  אלו(  ואר שתחומי עירובין מדרבנןמב  ועוד)  :, נט.(מהגמרא בכמה מקומות  ב

  . ורה)מהת

שה  )(ס.המשנה   אנותאומרת  לצד  עירובו  כנן  מפסיד  העיר,  של  השני.    גדוחד    רא והגמבצד 

ול להגיע אליו,  , שיכים אמה)(פחות מאלפיעיר ך תחום ההכוונה שהניח את העירוב בתושמבארת 

  .)ב"ם)(רש"י ורמ 1ם ביתוחות(ואם נתן מחוץ לתחום, הרי הוא בם שה כלו, לא עאך אם הניחו מחוץ לתחום
  

אמה    יםאלפיממנו והלאה  כת  שות עירוב תחומין וללדרבנן, יכול לע מ  ן דין תחומישכיוון  טור:  

  .2רוח  ללכ

מי שיצא מהעיר   ) לכן  .םיתה סוף התחוחומין ולקנות שבעירובי תמותר לערב  (שו"ע:    ☜

שם, אף על פי  ו  וקבע שביתת   ,רחוק מהעיר בתוך התחום   עודותשתי ס  בע"ש והניח מזון
א נקר וזהו ה  .השתי סעודות במקום שהניח בובת כאילו ש ב שלעיר ולן בביתו, נח שחזר

  . ומיןעירובי תח

דיעבד  כ  שו"ע   ⤶ לשון  מהתב  שיצא  בע"ש('מי  שאף  לכן  '),  עיר  הרמ"א,  התחיל 
ן אלא שאין מערבימרא בדף פב.)  פי הג  (עלובסימן תטו מבואר    חילה מותר לערב.תל

  . (משנ"ב)וב ירובו עירע ב אפילו לדבר רשות, , ורק בדיעבד אם עירצווהלדבר מ

 
   הערות  

  

כתב    1 אך  הרשב"א  וכן  הבית  בחידושים.  ממקומו.  כתבתורת  יזוז  שלא  משנההמגי   כתבוב  כדבריו עיקר  שה  ד 
  בחידושים. 

עירובי  ן  רה יש דיתולמ"ד תחומין מה  אך גם  רו.מרו והם אמ הם אכי  , הקלו,  רהין בזה רמז מהתושא  כלומר, למרות  2
ה שמביא  הקדמה לסימן. ועוד עיין בהערה א בטור שירת דבורועיין בה).  (אליה רב   משה מסיניתחומין, ונלמד מהלכה ל

  מדברי האחרונים בזה. 
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  רנו יכול לחזואי. ו3םשלן ש  ויצא מבית  שלאהניח, אע"פ  ש וב  אדם נקבע על פי העירהתחום    .א 
 ).יוןצושער ה  ב(משנ"  )ם שםקיי  זור בו, אפילו שהעירוב עדיין ח וכל ל(אך לשבת אחרת י   שםתתו  ימשב  וב
  

  כלתה מידתו בסוף העיר ❖ 

'מהה אומרת  הגמרשנש  משנה  מפסיד'.  הוא  מבר  אכר  שייתמקשה  שמי  האומרת  את  א  נתן 

יישבת:  ומ העיר.  את כל  אותה אמה, אך הפסיד    תהרוויח א  חת,אפילו אמה א  עירעירובו מחוץ ל

בתוך תחום  [וכל עיר    ף העירהפסיד את העיר. אך אם כלו בסו  -ך העירו אמה בתאם כלו אלפיים  

  מים לו את השאר.חשבת לד' אמות ומשלי, כל העיר נ]ייםפלאה
  

לל מן החשבון,  כעיר אינה  שה  שהביןיונתן    ינו כרב ודלא  (סמ"ק וסמ"ג  רא"ש, רמב"ם,    "ף,ריים  פוסק  כך

  ). צד ד' אמות באותו לו אפילוולא מורידים 

שלים כולה כארבע אמות וי  ב העירבתוך מידתו, תחשאם הייתה העיר מובלעת    שו"ע:  ☜

  מדתו חוצה לה. 

עיבור העיר לעת בתוכם, אך מובוהעיר ה, מאם מדד אלפיים א: ד)(על פי הרב המגימ"א ר

  ל. אלא להק ם 'עיבור העיר כעיר' להחמירישלא אומר ות,מכולה כד' א יין, עד4בחוץ

נמדד   חישוב העיר, אלאאינו נידון כד' אמות ב  ר עצמוהעיבו  ,תאך עם זא  ⤶
  (משנ"ב).בפני עצמו 

 :5ריעל הוושב ותדימלתה כ  . א

  . תומא 'דכ תבשחנ ריעה לכ :6הבר הילא ◄

  .םוחתב ריעה  תא םידדומו תומא  'דכ תשבחנ הניא :ט"וי  ישובלמ ◄

  . ךרוצ תע שב  לקהל ןתינ :ב"נשמ ☜

  

  העירבתוך דתו כלתה מי ❖ 

  . נחשבת כולה כד' אמותך תחום עירובו, שאז  בתו  העיר מובלעתכש  ביןנזכר, הגמרא מחלקת  כ

  אמצע העיר. במר  נג  בו ר יעה םוח ת כשן לבי 
  

תחום העירוב, יכול  מובלעת בוהניח עירובו, והעיר אינה    רהלן בעי:  "י)י הבמ"ג על פ(וסרמב"ם    ◄

  .7ותנחשבת כד' אממקום העירוב, ואין העיר  דללכת רק ע

 
   הערות  

  

. אך  אמות '  דכ  העיראת כל  בים  מחשמביתו,    צאכן שכל עוד לא יוייתשוט כל כך,  פ   שאין דין זהשער הציון  ב ר  והעי  3
 בלבד. נחת העירוב  בה עב נק ומתחואכן ש ו"ע מורההש שלשון כתב 

  מתחילים למדוד משם ואילך. ועל דידת תחום העיר מקילים וושיירים שבמ  שבעים אמה  העיר הוא  ורעיב  ביאור:  4
ם אמה  פיימובלעת באלהיה  א תהעיר ל ש  ראר חומאם זה ייצועיר רק לקולא, אך  שעיבור העיר כ   רב המגידה  זה כתב 

  עיבור. ב  לא מתחשבים ,שלו
  ן ידה  אוהש  וא  , אקוו דב  ע" ושה  ירבד  ם א  םינ ורחאה  וקלחו   .ו מוח תמ  תחא  המא טן בק  ריודל העגש  רייצמ  ע " ו ש  5
 . ה ווש ב םוחתה רמגנשכ
  .א" ב ש ר ה ו  ם " ב מר ה ירבדמ עמשמ ןכש הב ר הילאה חיכוהו  .םי קסופהו סהש" תועמשמ ןכש ן ו יצ ה   ר עש כתבו 6
ונראה שכוונתו    לשוב לביתו.יר גדולה לא יוכל  בעמי שדר    ריצא מי שיערב, שהלא ימ  כך,שאם  הטור    הקשהו  7

  ות יבל בושל לכוי אל, בערב שבתוב להניחו ירוב חל לפי הרמב"ם, שהרי אחרי שהלך למקום העירשות, איך העלהק
ללכת  יוכל    לא  שבשבת עצמהטור  ת האת קושיין  הבי  הבית יוסףן  . אכת בשה  תס ינכם בתחונמצא שהוא מחוץ לש

ריך ללכת לצד אחד, עושה  נמי, שמי שצכי  ייתו, שאין הקושב תחומין, ותירץ  י שמערב עירומ   ולא ימצא,  חזרה לביתו
  ן כ אש  רמול  ישמה, ש זור לביתו בשבת עצא יוכל לחלהקשות איך ל  כן הטור א   (אך קשה להבין שכוונתד השני.  כן על דעת להפסיד את הצ

 . ר?) לחזוול  יכ ונאי
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עירובו במרחק אלף אמה משו"ע:    ☜ יים ממקום לצד מזרח, מהלך אלפ  וביתהמניח 

 אלףלאה  מביתו וה, וממקום העירוב עד ביתואלף  למערב,  ים לפיאמזרח, ו  דהעירוב לצ
  ב וריעה תא חינה םא ךכיפל ם.יאמה נוספ

מביתו, מכל מקום ואפיל  ⤶ יצא  לא  השני מהעירוב,    ו אם  ללכת לצד  הפסיד 
  (משנ"ב).ה יר עצמתוך העאפילו ב

עיר,  וון שכיש"י וסמ"ק, וטור:  הגהות מימוניות בשם ר  ◄ באותה  ללכת  ילן  כולה  את  כול 

  ה.רוב נגמר באמצעהעיום למרות שתח

  "א.רמכך פוסק  ☜

ואליה הב"ח  ו  בוכן כת  ⤶   (משנ"ב) יר כדעת השו"ע  החמרבה    ושאר אחרונים. 

  . קים חלקו עליו)ב הפוסחר ורוכתב שדין הרמ"א 'רפיא מאוד' מאהציון   ר ובשע (

 אלפיים אמה מביתו:הנחת עירוב במרחק   .א 

להניח   ותרף לדעת השו"ע מאטים:  ושולחן עצי שי  שבת, תוספת  )8(להבנת הביה"ל  מג"א  ◄

 .רוב לעיר בתוך אלפיים)שיהיה ק (בתנאיים אמה מביתו ר מאלפיתב רחוק יוירואת הע

יים אמה מביתו, ואם העיר  ר מאלפוק יות לדעת השו"ע אין להניח עירוב רחת שבת: לעו ◄

  כלל.  נו יכול להניח עירובגדולה, אי

  ."ל)(ביה 9עד ביתו   העירובור בשבת ממקום לחזאין לו  א " המגאף לדעת  ⤶

מקום העירוב ונגמרה אם לן ב  יר שלן בה בלילה. אךאלא בע  ל ל, לא היקהיקגם הרמ"א ש  .ב 
הסתפק אם מותר לפי הרמ"א  ויש ל  שנ"ב).(מך העיר, לא יילך יותר מתחום עירובו  ומידתו בת

 הציון).  שער(מיר בזה חונראה להלכה לה   .יתות ממקום העירוב עד בלחזור בשב

 

  חב אלפיים אמה ידת רומד ❖ 

(כגון שהניח ח את עירובו  שבו הני  דדות רק לרוחב המקוםרוח נמ  לים אמה לכלפיאו יונתן:  ינבר

 וחב המקום שקנה בו שביתה. ואם מקום כנגד רלדרום  , אך אסור לו ללכת לצפון או  בו ברה"י)ועיר
ברוחב ד' אמות ם אמה  כול ללכת אלפייי)  באמצע שדה  ון שקנה שביתה(כג  ,תשביתתו רק ארבע אמו

אף לרוח . ו10קרנות פגימות העל אלפיים להשלים    פיים אמהלו קרנות אם לד. אך משלימילבב
ף אמה ברוחב ארבע ך אלא אלות לילאין לו רש  חוץ לעיר לף אמה  נו שיש לו א רמערבית שאמ

דק  אם ידק  צ"ע  בתוך העיר   גם  .ללכת כך) לה רשותיבתח שהיה לואף על פי (וחב העיר אמות ולא לכל ר
  , אנה ואנהומו ולא  דן אותן שכנגד מקבע אמות לברכשיעור א אלאל רוחב העיר בכ שלא ילך בה

  .ושמאל  ןשאין לו להטות ימי

 
   הערות  

  

ק.  ח עירוב רחוידי שיוכל להנרוב כה או למקום העיבית הקרוב לחומל  ריך ללכת צ  הבינו שאף למג"אונים שאחריש    8
,  להחמיר כדעה זו   יןממילא אמותר ללכת ולחזור,    הרמ"אדעת  כתב לדחות דבריהם, ופסק, שמאחר ול  בביה"ל אך  

  תו). לבילא יחזור  עצמהבת  ה"ש, ובשביר לשבות בביתו ב (שמות במג"אנתו הבאלא כ
תוך תחום  ר והעירוב ב חשמא  בביה"לכתב    ר.דוע שיאסר לחזו ם מותר ללכת, משא   בסברא,  שהולמרות שהדבר ק  9

י  לפמרחקים עירוב דנים את ה ה  חר הנחתלו ללכת למקום העירוב. אך לא העירוב, דינו כלפני הנחת העירוב ומותר
  פה. עדי ינהד העיר אלצרוב, ואף הרוח ש מקום הנחת העי

  בת ש  םאו  .ת ומ א  'דו  המא  םי פלא  תע ברא  לע  תו מא  'דו  המא  םיפל א  תעברא  לש  הלבט  איה  ומו חת  תדימש  ,רמולכ  10
 א"מרה  תנו וכ  וז ו  .הזב   אצו יכ  לכ  ןכו  .םיפלא  תש מח  לע  המא  םי פלא  תשמח  הל וע  ומ וחת  ,המא  ףלא  לדוגב  בעיר

 . ) ב " נ ש מ ( .)תו יוז ה תא  ול םימילשמש(
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קנה בו עירוב, בתוספת השלמת  חב המקום ש מה ברואין לו אלא אלפיים א:  11"א רמ  ☜

 ללכת לכלאמות, מותר לו  ד'  נידונית כ   עיר, וכולה תו בסוף הואם כלתה מיד  וויות.הז
  . וחב כזהשקנה בו עירוב רשאין במקום   רום, אע"פולדלעיר לצפון   חוץוכן מ .רחבה

  ה"י לעניין שבת כרלכת אלפיים כנגד כל העיר, שכל העיר נחלאם הניח עירובו בעיר, יכול    .א 
 ).שער הציוןו (משנ"ב בד וחב ד' בליכול ללכת אלפיים ברזה. ורק אם הניח עירובו בשדה 

 :)ל"היב( ריעה לכ בחור תכילה  .ב 

  .םורדו  ןו פצ יפכל ריעה לכ בח ור תכלל ריתה א"מר

  לוכי  ,ומוחת  בחורמ  לדוג  ריעה  בח רו  םא  וילפא  :השמ  דמחו  ם דא  י יח  ,השירפ  ,א"גמ  ◄

  . הבחר לכ  תא תכלל

  .הלוכ תכלל לוכי  ,ומוחת בחורמ ןטק  ריעה בחור םא רק :רזועה ןבא ◄

 : )ל"היבו ב"נשמ( םורדו  ןופצ י פלכ ם ייפלא ת דידמ  . ג

 .םורדו  ןופצ יפלכ המא יםיפלא ול םידדומש קספ א" מרה

  ם ורדו  ן ופצ  יפלכ  םייפלא  םידדומשכוונת הרמ"א    משה:  חמדאבן העוזר, בגדי ישע ו   ◄

נגד העיר לשני  כובזה נותנים לו אלפיים    . תחום עירובוחב  מרו  הנטקמידת העיר    רשאכרק  
  .12תומא  'דל תבשחנ  המצע  ריעה  ירהש ,םהצדדי

  כנגד רוחב כל העיר   לאאמו, ואין  תחוכת רק כרוחב  לל  כולי  אדם:ה רבה וחיי  מג"א, אלי  ◄

 . תחומו)יר, יכול ללכת כפי רוחב יותר מרוחב הע לעם השלמת מקום הקרנות עולה  אם תחומו(ורק 

  יה"ל). (בש לו על מי לסמוך קשה להקל בזה. אך המיקל בשעת הדחק י  ☜

שאם )  ירעמידתו בתוך ה תה  (לעיל בדין כל   הרמ"א  העיר, אף לדעת   תוךרת בו נגמבאם מידת עירו  .ד 
(אך בעיר  תחומו    בחוץ לעיר יותר מרוחללכת מ  לואין    ןאכעיר מותר לו ללכת את כולה,  בלן  

אינו מהלך   ,העיר  , מאחר ותחום עירובו נגמר בתוךהשו"ע לדעת  ולה).  עצמה מותר לו כנגד כו
 .(משנ"ב)ו בלבד רובב תחום עיחא עד אמצע העיר וכרואל

 

  ברה"י ובוסעיף ב | הניח עיר

ת אלפיים  כיכול לל  חכמיםל  .חרבה)   ן עירגו(כולה  ניח עירובו בתוך רה"י גד מ ב  )(סא:נאים  הת  ונחלק 

אמה. אך אם  ול ללכת את כל רה"י ועוד חוצה לה אלפיים  עזר יכם עירובו בלבד, ולרבי אלממקו

  חוצה לו אלפיים אמה. מהלך את כולו ו "ע , לכו חרבה) יר(כגון ערה"י זו    שבת בתוך
  

(ובין שבת בעיר  לעזר  כרבי א  הלכה:  רמב"ם, רז"ה ורבינו יהונתן  ,מת הרי"ף)סתי(על פי    רא"ש  ◄

  כולה וחוצה לה). לו את רוב ושבת במקום אחר, יש ין הניח בה עיבו

  טור ושו"ע. כך פוסקים   ☜

הרשב"א    ◄ ברב  שלמגיד),  (מובא  ישעיה)    בשם(הגיבורים    טיראב"ד,  (מובא  ומהר"ם  רבינו 

  לפיים אמה ממקום שעירב).אן לו אלא ואי(כחכמים לכה ה: בהגה"מ)

 
   הערות  

  

  ם י יפלא  ךו תב   תעל בומ  ריעהשכ  דחא  ןיד  :םיני ד  יתש  בתוכ  א"מרה  :)ןמקל  םיאבומ(  ם ינ ו ר ח א ה ו   א " מ ר ה   י בר ד   ר ו יא ב   11
 בחר  לכ  תכלל  ול  רתומש  א"מרה  בתכ  הז  לע  .ה מא  םיפלא  תש מח  םור דו  ןופצ  יפלכ    ריעה  בח ור  ךא  ,ולש  חרזמ  דצל
  ד דומש   ,ףסונ   ןיד  א "מרה  דוע ףיסוה ו  . )קלח  רזוע ה  ן בא  קרו ,ם ינרוחהא ב  ור   וראיב ךכ(  רתו י  ר צ  ו מוח תש   פ"עא   ,ריעה
 ו קלח  הז  ןידב ו (  .)ריהעמ  ןטק  ומו חת  בחורשכ  ה ז  לוכ(  ריעה  םו חת   בחורל  רבעמ  ה מא  םי יפלא  דוע  ןופצו   םורד  דצל
 . )םינור חא הברה וילע

תן, אלא פסק  ינו יונבר  על פיו ינו של הרמ"א אינדדאי שושל " הביה כתב מיר בזה. ראה שהחנונתן י רבינובמנם א 12
  . )ולא הרמ"א עצמו כתב זאת  ם,ייקתמע ה תן, זה רקבינו יונ ר םיירגוסבמה שרשום  ו (ועצמ פי דעת  עלן כ
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, םבית  סאתייפחות מוקף לדירה. אך  ק אם הר  ד' אמותאתיים, נחשב כמבית ס  ום הרחבמק  . א
 . "ב)(משנ אמות 'דלו אם לא הוקף לדירה, דינו כאפי

  
  

  עיר ה יח עירובו בתוךסעיף ג | המנ

  ום. עשה בזה כלא ל  ,העיררובו בתוך עיבור ומרת שהמניח עיא) (ס. המשנה 
  

  טור ושו"ע. סקים וכך פ  ☜

ם לו ד' אמות שנותנים , אין נותניראמה אחרונה של עיבור העיבו בירוניח עאפילו אם מ  . א
  (אחרונים).לום  בזה כעשה  העיר, לא    ניח עירובו בחוץ, כיוון שהניח בתוך מחיצתמי שמ  לשאר

  

  וםירובו מחוץ לתחח עד | המני ףיסע

  ר, לא עשה כלום. ילתחום הע  חוץרובו מ ניח עישהמ אומרת  (שם)המשנה 
  

  הולך אחר ביתו.  ,רובוב מחוץ לתחום עיוהמניח עיר: רת הבית)(בתו"א במב"ם ורשרש"י, ר ◄

  שו"ע. פוסק כך   ☜

ב  ו כשאין עירובו עירויה לקנות שביתה מבית והסברא בזה, שמסתמא ניחא ל  ⤶
  (משנ"ב). 

  לא יזוז ממקומו. : ם)(בחידושירשב"א  ◄

  
  


