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 כללי איסור הוצאה מרשות לרשות 
הוצאה בשבת מרשות לרשות זה איסור דאורייתא,  

מלא  ל"ט  חפץ  כשאר  להוציא  שאסור  והיינו  כות, 
הרבים,   לרשות  היחיד  מרשות  מרשות  להכניס  או 

הרבים לרשות היחיד. ויש רשות הנקראת כרמלית,  
להכניס  ש ומותר  פטור  כמקום  דינה  מדאורייתא 

ולהוציא ממנה לרה"י או לרה"ר, אבל רבנן אסרו בזה  
י שלא יבוא לטלטל מרה"י לרה"ר. ויש עוד רשות  כד

מקום להכניס    הנקראת  לכתחילה  ומותר  פטור, 
ולרה"י,  לרה"ר  ממנה  יעביר    ולהוציא  שלא  ובלבד 

 )הקדמת המ"ב(.  מרשות לרשות דרך מקום פטור.

אלא   לרשות  מדאורייתא במוציא מרשות  חיוב  אין 
בין   בהעברה  )בין  והנחה,  עקירה  עשה  כשהמוציא 
אף   אסור  מדרבנן  אבל  בזריקה(,  בין  בהושטה 

   )סימנים שמ"ו שמ"ז(. ד. בעקירה לבד או הנחה לב

איסור   יש  לרשות,  מרשות  הוצאה  איסור  מלבד 
דאורייתא להעביר חפץ ד"א ברה"ר, ומדרבנן אסור  

 )שם(. אף בכרמלית. 

 

 סימן שמ"ה 
 

 א'  סעיף
ו.   היחיד  שבת  רשות  לשבת  רשויות  ד'  ת"ר 
, ואיזו היא  הרבים כרמלית ומקום פטורורשות  

וכו'. נחש  רה"י  מה  מבואר  זה  רה"י  ובסימן  ב 
 כרמלית ומקום פטור.  ררה"

 רשות היחיד
אין משמעותה רשות של   רשות היחיד לענין שבת 

פרטי אלא אדם  מחיצות    הכונה  ,  המוקפת  רשות 
אינה מקום להילוך הרבים. ומותר לטלטל בתוכה  ש

מדאורי ואסור  הגבלה,  ממנה  ללא  להוציא  יתא 
לרה"ר או להכניס מרה"ר לרה"י. ולהלן יבואר שכל  

ימקום המ יותר וגבה  או    ' טפחים או  מקרקע רה"ר 
ממנה   טפחיםהנמוך  המוקף    י'  כמקום  נחשב 

וכן חלל כלי בשיעור מסוים נחשב רה"י, וכן    מחיצות,
יבואר האם צריך מחיצות מכל ד' הצדדים, ולענין מה  
צריך לעשות את המחיצות לשם דירה בתוך החלל  

 מקום המחיצות יש דין רה"י.גם לשביניהם, ומתי  

 ב'  ףסעי
מקום המוקף מחיצות    -מה נחשב רשות היחיד

ד' טפחים על     ים ' טפחדגבוהות עשרה ויש בו 
ברה"ר, נמצא  הוא  אם  אפילו  רה"י  הוא   הרי 

בין כשיש    ואפילו אם הוא בשיעור כמה מילין,
סביבו מחיצות, בין כשהמקום נמוך י"ט מקרקע  

ב  שסביבו, ו.  כדאיתא  מבואר  ו) שבת  בעוד כן 
י חריץ שהוא עמוק י'  יא רה"איזו ה(  מקומות

ומבואר    ורחב ד' וכן גדר שהוא גבוה י' ורחב ד'.
ברש"י שבגדר הכונה שראש הגדר נחשבת רה"י  
הגדר   ראש  שעי"ז  מחיצתא,  אסיק  גוד  מדין 

אבל אם המחיצה   מוקף מחיצות מד' הצדדים.
אינם גבוהים י', אינם רה"י אפי' אם המקום גדול  

ה  מאד. דלא  שי"א  הרמ"א  אלא  וכתב  רה"י  וי 
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ד"ט ה'    ברוחב  והיינו  ואלכסונם,  הם  ד"ט  על 
על ה' טפחים וג' חומשי טפח,    טפחים וג' חומשי טפח

וכתב המ"ב שכמה אחרונים דחו דברי  ובעיגול סגי,  
 הי"א מההלכה.  

המתלקט בגמ'    -תל  ק.( איתא  תל    )שבת 
המתלקט עשרה מתוך ארבע וזרק ונח על גביו 

הו  .חייב ברה"ר  שמקום  מסביבותיו,  היינו  גבוה 
שיש  ש  ע"פ א כל  משופע,  אלא  זקוף  התל  אין 

י' טפחים   בשיפוע של ד' אמות, הוי רה"י  גובה 
 .  במקום גובהו

כמה מחיצות מחשיבות את המקום שבתוכם  
דעת הרמב"ם שרק מקום שיש  -לרשות היחיד

 לו ד' מחיצות, או ג' מחיצות ולחי בצד הרביעי
נין שלעאף  . ודעת שאר הפוסקים ש1נחשב רה"י

מ"מ   מחיצות,  ד'  מדרבנן  צריך  לענין טלטול 
לחייב זורק לתוך מקום המוקף מחיצות די בג'  
כדעת   הטור  שדעת  הב"י  וכתב  מחיצות. 

  וע"ע בזה בסימן שס"ג. הרמב"ם.

לדירה העשויות  מחיצות  צריך  מקום   -האם 
המוקף מחיצות כדין הרי הוא רשות היחיד לענין 

אם המק אפילו  הוצאה  כשיעור  גדוום  איסור  ל 
כמה מילין, וא"צ שהקף המחיצות ייעשה לשם 

ז.(  כדאיתא דירה בחלל המחיצות,     בגמ' )שבת 
יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה   קרפף 

חייב לתוכו  מחיצות והא    ,הזורק  דבעינן 
ל דווקא  היינו  לדירה,  להתיר העשויות  ענין 

במקום שהוא יותר מבית   לטלטל חלל המחיצות
שבזהסאתים מדאסו  ,  ד'  ר  שם  לטלטל  רבנן 

 אמות אא"כ המחיצות נעשו לשם דירה. )ב"י(.

בלילה ינעלו  שהדלתות  צריך  איתא   -האם 
מדינה  כגון  היינו  שרה"י  א'(  )י"ד  ברמב"ם 
המוקפת חומה ודלתותיה ננעלות בלילה. וכתב 

בעירובין   דאיתא  דהא  ירושלים  ש  ( ק"א.) הב"י 
חייבים עליה  אלמלא דלתותיה ננעלות בלילה  

שדלתותיה    ,רה"רום  מש שכיון  שם  ומבואר 

 
דיומדין בד' זויות כמו פסי ביראות הוי רה"י ואם עושה ד'    1

,  דאורייתא. ואם נעץ קנה ברה"ר ובראשו טרסקל רחב ד'
את   להחשיב  לענין  מחיצתא  אחית  גוד  אומרים  לא 
מחיצה   דהוי  משום  רה"י,  שזה  י'  גבוהות  המחיצות 

ככרמלית דינה  בלילה  רה"י  ננעלות  אינה  , אבל 
רבים   דיורים  בו  שיש  שמקום  כיון  הוא  הטעם 
לטלטל   שאסור  כרמלית  דין  חכמים  לו  נתנו 
לאותו   או מהבתים  הבתים  לתוך  מקום  מאותו 

ובאופן זה מו עיל לעשות עירוב חצרות.  מקום, 
שה היכא  שרק  הב"י  כ  דלתותוכתב  זה  זה  נגד 

, וביניהם יש דרך שיש לה כל דיני רשות הרבים
שה בלילה,  צריך  ננעלות  אין    אם  אבלדלתות 

כמה   שם  יש  אם  )אפילו  זה  כנגד  זה  הפתחים 
כל  פתחים(,   לה  אין  או שהדרך שבין הפתחים 

שאין    אף  דיני רה"ר, אותו מקום יש לו דין רה"י
 הדלתות ננעלות בלילה.  

 ו'   –סעיפים ג' 
עו  המחדין  בגמ'  -יצותבי  צ"ט:   איתא  שבת 

ומוקף   ד'  רחב  ואינו  י'  גבוה  ברה"ר  כותל 
לכרמלית ועשאו רה"י וזרק ונח על גביו חייב, 
דאם לאחרים הוא עושה מחיצה לעצמו לא כל  

אם אין בחלל שבין המחיצות ד"ט  אמנם  שכן.  
מצטרף   המחיצות  עובי  אין  לכו"ע  ד"ט,  על 

  י המחיצות לענין עובלעשות את החלל לרה"י, ו
מחיצות והחלל יחד  היכא שבצירוף ה  מלמעלה

 גם לזהדעת רוב הפוסקים ש,  יש שם ד' על ד'
בשם  מחלק  ובא"ר  חולקים,  ויש  רה"י,  דין  אין 
הרשב"א שאם המחיצות עבות שראוי להניח דף  
המחיצות   עובי  עליו  ולהשתמש  מלמעלה 

מצטרף. אין  לאו  ואם  ג'   מצטרף,  סעיף  )שו"ע 
 (.ומ"ב סק"ג וסק"ח

חורי בגמ' שבת ז:    איתא  -דין חורים שבכתלים
כרה"י, שהם   רה"י  שבכותל  שחורים  והיינו 

דין זה כתב המ"ב ש. ודינם כרה"יפתוחים לרה"י  
עוד כתב אפי' אם הם פתוחים גם לרה"ר.    הוא

דעת התוס' שאין המוציא מהם לרה"ר  המ"ב ש
הוא   החור  אא"כ  חייב  מרה"ר  להם  המכניס  או 

אבל ד"ט,  על  והמאירי    ד"ט  הרשב"א  דעת 
עוד כתב רה"י אף בפחות מד"ט חייב.    חוריבש

שהגדיים בוקעים בה, אבל אם הטרסקל עצמו גבוה י"ט  
וד ברה"ר שהוא גבוה  ורחב ד"ט, גם מה שתחתיו רה"י. ועמ 

י"ט, ולמעלה הוא רחב ד"ט, אבל למטה אינו רחב ד"ט, רק  
 )מ"א(. על גביו נחשב רה"י. 



ש אם המ"ב  שאף  ומהרמ"א  מהשו"ע  משמע 
המ"א   וכ"כ  כרה"י,  דינם  מי"ט  נמוכים  החורים 
הראשונים  בזה  שנחלקו  כתב  והא"ר  והתו"ש, 

רה"ר כחורי  דינם  מי"ט  שבפחותים  כיון    וי"א 
הנמוכים   בחורים  משתמשים  לא  רה"י  שבני 

 )סעיף ד'(. ן דעת הגר"א.מי"ט, וכ

נעץ קנה ברה"י  איתא בגמ' שבת ז.    -יר רה"יאו
חייב,   ק' אמה  גבוה  גביו אפילו  ונח על  וזרק 

לרקיע עד  עולה  שם  ו  .שרה"י  רש"י  כתב 
ד' על ד'.   )סעיף שברה"י א"צ הנחה ע"ג מקום 

 ה'(. 

רה"י  כלימתי   ח.    -נחשב  שבת  בגמ'  מבואר 
אוש ד"ט,  על  ד"ט  בו  שיש  מרובע  שהוא    כלי 

על ד"ט )והיינו שיש עגול ויש בו כדי לרבע ד"ט  
טפח,   חומשי  וג'  טפחים  ה'  הכלי  ולעיל  בחלל 

(, והכלי גבוה  נתבאר שי"א שגם עובי המחיצות מצטרף
מונח   הוא  אם  אף  רה"י  נחשב  הכלי  הרי  י"ט, 

ואוירו  ברה"ר, וגם גב הכלי מלמעלה דינו כרה"י,  

אם ש  שם הם  )דברי הגמ'  .עד לרקיע ג"כ דינו כרה"י
רה"י   תורת  לו  שיש  )כוורת(  גדול  כלי  זרק 

מפני שאין חיוב הוצאה אלא בזריקת חפץ   פטור,
ה רשות  דין  לו  שיש  דבר  בזריקת  יחיד,  ולא 

ואם  ומשם לומדים שכלי גדול יש לו דין רה"י(.  
הכלי אינו גבוה י"ט הוא בטל לגבי הרשות שהוא  
הוא   ואם  בכלים(,  כרמלית  )דאין  שם  נמצא 

וכלי המחובר לקרקע  בכרמ דינו ככרמלית,  לית 
אפי' אם הוא ו  כמו תל  אין עליו שם כלי אלא הרי הוא 

ככרמלית   דינו  והוא  ברה"ר  ד"ט  רחב  הוא  נמוך  אם 
, ואם אינו רחב ד"ט הוי מקום פטור אפילו אם הוא  מי"ט

 )סעיף ו'(.  גבוה י"ט.

 רשות הרבים

 י"ג  –סעיפים ז' 
ל בה ד' אמות,  רשות הרבים אסור מדאורייתא לטלט

ל ממנה  להעביר  היחיד  או  ומרשות  היחיד  רשות 
דינו   רה"י  דין  לו  שאין  מקום  כל  לא  אמנם  לשם, 
כרה"ר, אלא צריך שהמקום יהיה מקום הילוך לרבים  
)וי"א דהיינו ס' רבוא(, ויהיה רחב ט"ז אמה, ולא יהיה 

 
 ובט"ז כתב שזה לא רה"ר, ובשעה"צ תמה עליו.  2

להל יבוארו  אלו  תנאים  ופרטי  יבואר  מקורה,  וכן  ן, 
הנמצאי מקומות  נחשבים  אלו  הרבים  ברשות  ם 

 י עצמו ואין להם דין רה"ר.כמקום בפנ

רה"ר נחשב  ו.    -מה  בשבת    היא   איזואיתא 
ופלטיא גדולה ומבואות    רשות הרבים, סרטיא

והיינו  המפולשים.   וביארו הראשונים שסרטיא 
לעיר מעיר  בה  שהולכים    גדולה   ופלטיא   , דרך 

עיר שמתקבצים בה לסחורה  רחבה של  דהיינו  
ו משני  גדולה,  המפולשים  עיר  של  מבואות 

  . הרי הם רה"ר  יהם לפלטיאראש

הראשונים שכיון שדין רה"ר  כתבו -תנאי רה"ר
נלמד מהילוך ישראל במדבר לדגליהם, לא הוי  

שיהיו    א'והיינו:  דדגלי מדבר,    א רה"י אלא דומי
דרך רה"ר  כדאיתא שבת צ"ט:    ,רחבים ט"ז אמה

ממשכן לה  דגמרינן  אמה  עשרה  '  ב   .שש 
 בשבת צ"ח.  דאיתאכ  לא יהיה מקורה,  מקוםשה

לפי   פטור  מקורה  ברה"ר  אמות  ד'  המעביר 
מדבר לדגלי  דומה  יהיה  ג'  .שאינו  להם   שלא 

הם מפולשים   בליש להם חומה, אש  או  ,חומה
וגם    ,משער לשער והשערים מכוונים זה כנגד זה

מתרחב   הוא  אם  אף  רה"ר  דין  לו  יש  והשוק  הרחוב  כל 

כתבו הטור והרמ"א דבעינן    ד'  .הרבה מכנגד הפילוש 
ו בלילה,  ננעלות  הדלתות  אחת  שאין  דלת  אם 

בלילה שס"ד  ננעלת  בסימן  בזה  ואם 2עיין   ,
אפשר לנעול את הדלתות אבל הם אינם נעולות, 
בזה   יש  שס"ד  ובסימן  רה"ר,  שזה  כאן  משמע 

 )סעיף ז'(. מחלוקת. 

האם צריך שיעברו באותו מקום ס' רבוא כדי  
לרה"ר ברש"י    - להחשיבו  ו.  מבואר  )עירובין 
מקומות(   אא"כ ובעוד  רה"ר  דין  למקום  שאין 

ועוברים בו תמיד ס' רבוא  הוא רחב ט"ז אמה, 
הסמ"ג   וכ"כ  מהרא"ש,  משמע  וכן  אדם,  בני 
אבל  והתוס',  והרוקח  התרומה  וספר  והסמ"ק 

מרדכי  הרמב"ם   והגהות  והרשב"א  והרמב"ן 
והר"ן והריב"ש דעתם שגם מקום שלא עוברים  

)ב"י(.   , וכן פסק הטור.ס' רבוא יש לו דין רה"ר  בו
ובשו"ע )סעיף ז'( הביא דעה זו שצריך שיעברו 

משמע  שס' רבוא בכל יום בשם י"א, וכתב המ"ב  



, אמנם אין לנו כח  3שהשו"ע לא סובר כדעה זו 
ים כיון שאינה דעת יחידאה,  למחות ביד המקיל

וממילא אין לסמוך על  וכל בעל נפש יחמיר לעצמו,  

ובמש"כ  דבעינן דווקא דלתות.  עירוב של צורת הפתח,  
המ"ב   כתב  יום,  בכל  רבוא  ס'  דבעינן  השו"ע 

יום,   בכל  דבעינן  נזכר  לא  ובבה"ל  שבראשונים 
מעיר שיש שנקטו כפשוטו דבעינן ס' רבוא, ויש שנקטו  

אחר   רבוא,באופן  ס'  ממש  שם  שיהיו  שא"צ    וס"ל 
הרב למקומות  פתוח  שזה  שמספיק  כתב  ה  הריטב"א 

ז, והרמב"ן כתב  ורגילים שם סוחרים, וכעין זה כתב הריא"
בין   בדרך  ולא  רבוא,  ס'  צריך  העיר  בתוך  רק  דשמא 
העיירות שהיא פתוחה לכל, והרא"ה כתב שא"צ שיהיו כל  

שם אנשים  הס' רבוא כאחד בדרך, אלא שרגילים ללכת  

 )שם(.  תדיר כס' רבוא. 

המחובר  אמה  ט"ז  רחב  שאינו  מבוי  דין 
ומקצתו אינו רחב   ט"ז אמה  רחבה  ימבו  -לרה"ר

אמה או  ט"ז  אורכש,  רחב  וכל  אמה   אינו  ט"ז 
אורכ אבל  ושליש(  י"ג אמה  לא  לאורך   ו )ואפי' 

וה  מגיעים מרה"ר   לרה"רפתוח    וארה"ר  ורבים 
כרה"ר,   שדינם  י"א  הפוסקים  לשם,  ברוב  ומשמע 

ה אם  אלא  רה"ר  הוי  משני    יםמפולש  םדלא  לרה"ר 

המבו  הצדדים. כל  ושליש י  ואם  אמות  י"ג   4רחב 
,  הרחבה ט"ז אמהמפולשים לרה"ר    וושני ראשי

משום דניחא   י"א שדינם כרה"רכתב השו"ע ש
זו  ו   תשמישתיה לרבים קצת,  על הי"א    ת חולקדעה 

, שסוברים שגם בפחות מי"ג ושליש הוי רה"ר, )וי"מ  הנ"ל
שבי"ג ושליש מהני אף כשהמבוי הולך לאורך רה"ר, אולם  

וכתב המ"ב דאיירי   ר שלא כדבריהם(,בראשונים מבוא
אבל רה"ר,  לאורך  הולך  כשהמבוי  אם    דווקא 

לרוחב רה"ר, שמי   צדדיםמשני    המבוי מפולש
דרכו,  לעקם  צריך  מרה"ר  לשם  להכנס  שרוצה 

ואי נימא שדרכים שבין העיירות הם  אין דינו כרה"ר.  
רה"ר, א"כ מבוי שבשני צידיו הוא מתחבר לאורך דרכים  

 )סעיפים ח' ט'(.  רה"ר.אלו, דינו כ

הזה    מדבר רה"רבזמן  דין  לו  שהולכי   אין  כיון 
שכיחי לא  ו:(    ,מדברות  )שבת  בגמ'  כדאיתא 

מדבר  אם  בברייתות  סתירה  שואלת  שהגמ' 
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דעת השו"ע, ובשעה"צ כתב שהשו"ע לא סובר כך.  
אין בידו למחות  והט"ז כתב שהמחמיר יחמיר לעצמו ו 

 ביד הנוהגים להקל. 

ומתרצת   רה"י  בזמן  נחשב  כאן  קשיא  לא 
 )ב"י(.    שישראל שרויים במדבר כאן בזמן הזה.

רה"ר   מקרקע  הגבוהים  עמוד מקומות  כגון 
 דינם חלוק לפי גודלם וגובהם, וכדלהלן.  וכדומה  

ט  א' מג'  בגמ'  -פחיםפחות  ז.)   איתא  (  שבת 
שהיא גבוהה ג' טפחים    לבינה זקופה ברה"ר
דרסי בה רבים וטח על גבה פטור,   ולא    וזרק 

אבל בפחות משלשה חייב, וכו', ורב אשי אמר  
צואה, בפחות מג"ט שכרב אשי    והלכה  אפילו 

ס עליו כמו  ם לדרורגילי  ןאפי' אם זה דבר שאי
וצואה כרה"ר  קוצים  משלשה   ,הוי  פחות  דכל 

   .כלבוד דמי
גבוה    העמוד  אם  -חים עד ט' טפחיםמג' טפ ב'  

  ורוחבו ד"ט על ד"ט   ,עד ט' טפחים  או יותר  ג"ט
משם  להוציא  חכמים  שאסרו  ככרמלית  דינו 
מקום  הוי  ד"ט  רחב  ובאינו  לרה"ר,  או  לרה"י 

התם   )כדאיתא  פחפטור  כרמלית  ותה  אין 
פטור מארבעה,   מקום  לא  ואם  רש"י  ופירש 

לריבוע    הוא(. מכוון  העמוד  אם  שדווקא  )וי"א 
העולם די בד' על ד', אבל אם אינו לריבוע העולם  

ים, ויש חולקים. ואם  בעינן ה' טפחים וג' חומש
הוי מקום פטור אפילו   ד"ט,  אין ברוחב העמוד 
או   עגול  הוא  ואם  אמה,  אלף  ארוך  הוא  אם 

ם בחשבון יש בו יותר שטח מד'  לו אאפי  משולש
צריך שיהיה בו כדי    על ד' לא הוי כרמלית, אלא

ד"ט ב"ילרבע  ד"ט,  ( .  ומקום שאינו רחב  אפי'  . 
זה   מצרפים  לא  מד"ט  יותר  אורכו  לרוחבו,  אם 

 דבעינן ד"ט בין באורך בין ברוחב. 
שהוא  ג' ורבים    עמוד  בדיוק,  טפחים  ט'  גבוה 

אינו רחב ד"ט, אבל    מכתפים עליו, הוי רה"ר אפי'
אע"פ שהוא ראוי לכתף   ,אם אין מכתפים עליו

   .אינו רה"ר  ,הוא רחב ד'עליו, ו
גבוה  ד' העמוד  דעת    אם  י',  עד  מט'  יותר 

הרמב"ם שאין דינו כרה"ר, ודעת הרא"ש והטור  
רה"ר   הוי  בזה  עליושגם  מכתפים  רבים   ,אם 

 כשיעור הרווח בפסי ביראות. )ט"ז(. 4



י"א, בשם  זו  דעה  הביא  המ"ב    והשו"ע  וכתב 
 ונה. ן כסברא ראשלדינא נקטינ ש

ויש בו ד"ט על    גבוה י"ט או יותר   עמודהאם  ה'  
בתחילת  שנתבאר  כפי  היחיד  רשות  הוי  ד"ט 

ד'  םוא  הסימן, על  ד'  בו  פטור   אין  מקום    הוי 
וז:(   ק.  )שבת  בגמ'  אמות  כדאיתא  ד'  הזורק 

ופירש    בכותל למעלה מי' טפחים כזורק באויר,
לכותל  נדבה  והיא  דבילה  שזרק  דאיירי    רש"י 
המסוים   מקום  אלא  הוי  לא  שרה"י  כיון  ופטור 

ולהשלימו  ו  ד'.  ורחב לחוק  מקום  בו  יש  אם 
איתא   סמוך לכותל(   ממש  לארבעה )כגון שהוא 

זרק למעלה מי"ט והלכה ונחה  )שבת ק.(    בגמ'
ורבנן,   ר"מ  למחלוקת  באנו  שהוא  כל  בחור 
אין   סברי  ורבנן  להשלים  חוקקין  סבר  דר"מ 

וממילא הוי    ים נינהו,והלכה כרבנן דרב  חוקקין.
לרה"י   קום פטור , ומותר להוציא מממקום פטור

 סעיף י'(. )  .5ולרה"ר 

,  גומא ברה"ר  -רקע רה"ר דין מקום הנמוך מק
נחלקו רב יוסף ורבא )שבת ח.( אם דינה כעמוד 

לרבא אין דינה כעמוד משום דתשמיש  ו  או לא,
, אוהלכה כרבע"י הדחק לאו שמיה תשמיש,  

אינה עמוקה ג"ט הוי רה"ר    הגומא  וממילא אם
ומג"ט ועד י"ט,   , אפי' אם היא רחבה כמה טפחים

אם היא רחבה ד"ט על ד"ט הוי כרמלית אפי' אם 
,  ואפי' היא עמוקה ט' טפחיםרבים משתמשים שם  

ואם אינה רחבה ד"ט הוי מקום פטור, ואם היא  
עמוקה י"ט ויש בה ד"ט על ד"ט הוי רה"י, אפי'  

ש או  מים  מלאה  היא  שיכולים   רא אם  דברים 
להסתכל בתוכם ולראות את המחיצות, אבל אם  
דעתו   אם  אפי'  רה"י  הוי  לא  פירות  בגומא  יש 
אמנם   פטור,  לרה"ר  מתוכו  )והזורק  לפנותם, 

פירות לא נתבטל הבור  איסורא איכא(,   אמנם במעט 

שאר  משיעורו,   או  טבל  פירות  דווקא  ולרשב"א 
את  מבטלים  בטלטול  שאסורים  דברים 

הוי    .תהמחיצו ד"ט  על  ד"ט  רחבה  אינה  ואם 
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רחב ד"ט וכלפי רה"י הוא רחב ד"ט שדינו כרה"י, מ"מ  
 הזורק לתוכו פטור כיון שאין בו שיעור מקום. מ"א. 

)סעיף   מקום פטור אפי' אם היא עמוקה כ' אמה.
 י"א(.

ברה"ר מעשרה  פטור,  למעלה  מקום   הוי 
אין רה"ר תופסת  ש  כמבואר בגמ' )שבת ק. וז:( 

ונ"מ אם הולך על קורה שנמצאת באויר    ,אלא עד י"ט

ועל כן הזורק דבילה ברה"ר    רה"ר, עם חפצים בידו,
בכות פטור,  ונדבקה  מעשרה,  למעלה  ומ"מ  ל 

אמנם אם נעץ קנה   איסורא יש בזה, שמא יפול לארץ.
ארבעה,   ורחב  עשרה  גבוה  כלי  ובראשו  ברה"ר 
רה"י.   הוא  הכלי  מ"מ  רה"ר,  שתחתיו  אע"פ 

 )סעיף י"ב(. 

  - ואינם פתוחים לרה"י  רחורים הפתוחים לרה"
ז:(   )שבת  בגמ'  אומר  איתא  אביי  רה"ר,  חורי 

והלכה    .ומר לאו כרה"ר דמוכרה"ר דמו, רבא א
הראשונים   וכתבו  כרה"ר,  דינם  שאין  כרבא 

, אם הם גבוהים  נדונים כפי מידותיהם  שהחורים
י"ט ורחבם ד"ט הוי רה"י, ואם אינם גבוהים י"ט 

אינם ו ואם  ככרמלית,  דינם  ד"ט  רחבים  הם 
קום פטור, ואם החורים בתוך  רחבים ד"ט הוי מ

ד"ט  ג"ט לקרקע, אפי' אם הם רחבים ד" ט על 
  )סעיף י"ג(. הם נחשבים כקרקע רה"ר.

 כרמלית

 י"ח –סעיפים י"ד 
כל מקום שאין לו דין רה"י כגון שאינו מוקף מחיצות,  
ואין לו דין רה"ר, מן התורה דינו כמקום פטור, ואין  
בו איסור הוצאה, אמנם חכמים גזרו שאם מקום זה  
וטלטול,   הוצאה  איסורי  בו  יהיה  טפחים  ד'  רחב 

האמור  הלן.  וכדל כרמל  מלשון  הוא  )וכרמלית 
אי וגם  לחה  שאינה  תבואה  שזה  יבשה  בתורה,  נה 
 לגמרי, והכא נמי אינו לא רה"י ולא רה"ר(.

ו') בגמ'    איתא  -מה נחשב כרמלית ים    ( שבת 
  ובקעה ואיסטוונית אינה לא כרה"ר ולא כרה"י. 

מקום שאינו מקום הילוך לרבים כגון ים ש  היינוו
בק  ( נהר)וה"ה   )שדאו  מוקפות עה  שאינם  ות 

כרמלית  מחיצות(  והוי  מקורהה"ה  ,  הוי    רה"ר 
 .שבת צ"ח.( ל מהגמ'  יכפי שהובא לע)   כרמלית



תל או חריץ שיש בהם ד"ט  ה"ה  כתב הרמב"ם דו
מקום  כן  ו  הוי כרמלית.  על ד"ט ואינם גבוהים י"ט 

י"ט גבוהות  שאינם  מחיצות  ה   המוקף    וא הרי 
שאי  כרמלית בית  בדין  שמבואר  בחללו  )כפי  ן 

 .  עשרה וכדלהלן( 

מסחר )מקום    -מקומות  ישיבה  איצטוונית 
החנויות(  לפני  וכנ"ל.   לסוחרים  ככרמלית  דינה 

ז.(   )שבת  בגמ'  בין  איתא  יוחנן  רבי  אמר 
תולים    העמודים והסוחרים  ברחבה  )הנמצאים 

רבים    בהם פרקמטיא. רש"י(  בה  דדרסי  אע"ג 
כיון דלא מסתגי בהו בהדיא  ככרמלית דמיא.  

יהודה איצטבאאמ ר'  זירא אמר  ר'  )מקום    ר 
פרקמ עליו  מג'    טיא,שמניחים  גבוהה  והיא 

ד' ככרמלית,    ( ורחבה  נדון  העמודים  שלפני 
למ"ד   איצטבא,  כ"ש  העמודים  בין  למ"ד 
איצטבא איצטבא הוא דלא ניחא תשמישתיה,  
לא.   תשמישתיה  דניחא  העמודים  בין  אבל 
דזימנין   העמודים  בין  אבל  אחרינא  לישנא 

)אע"פ שאין בין  רסי ליה רבים כרה"ר דמיאדד
ונמצא שאיצטבא .  עמוד לעמוד ט"ז אמה. תוס'( 

ופסק   מחלוקת,  העמודים  ובין  ככרמלית,  דינה 
והרא"ש  הרשב"א  אבל  יהודה,  כרב  הרמב"ם 

מהשו"ע משמע וכתב המ"ב ש פסקו כרבי יוחנן.  
העמודים  ש שבין  יהודה  כר'  רה"רפסק    , זה 

כיון שהפוסקים    ובר  בל דעתוכדעת הרמב"ם, א
ה כרמלית.  שאין  הוי  נח  שם  ובאיצטבא  הילוך 

גבוה   באין  אפי'  אם  הרשב"א  מסתפק  העמודים  שלפני 
מפני   שם  להשתמש  נח  שאין  כיון  רה"ר,  הוי  לא  ג"ט 

 )סעיף י"ד(.העמודים.  

הקרקע   מחמת  כרה"י  דינו  אין  ים  למה 
הקרקע שבשפת הים    -המשופעת בשפת הים

אע"פ  למחיצה  נחשבת  אינם   אינה  שהמים 
מ מחיצה,  דין  אין ש  שוםמבטלים  כלל  בדרך 

.  ' אמות בשפת הים שיעור שיתלקט י"ט בתוך ד
. ובמאירי כתב הטעם משום שהמחיצות ( מ"א) 

ולפ"ז אף אם השפה היא   זו מזו,  רחוקות מאד 
כרמלית   הוי  למ"א  )וגם  רה"י,  זה  אין  עמוקה 

ענין,   בכל  גומא  מדרבנן  בים  שיש  היכא  לדבריו  וכן 

(,  רייתא הוי רה"י, ומדרבנן הוי כרמליתקה י"ט, מדאועמו

י תובנהר אף ששתי המחיצות סמוכות, מ"מ ש
 )מ"ב ס"ק מ"ח(.  המחיצות האחרות הם רחוקות.

והעובר    רקק מים עוברת   הרבים  רשותברה"ר 
בו, אם אינו עמוק י"ט, אע"פ שאינו רחב ד"ט או  
שמונח עליו קרש ומחמת כן הרוב מדלגים עליו,  

ובמ"מ   רה"ר.  הוי  הוי  דלא  קצת  משמע  רש"י 
רה"ר אא"כ הרבה בני אדם עוברים בתוכו. ואם  
הרקק עמוק י"ט ורחב ד"ט, הוי כרמלית כמו ים, 
דינו   לחומרא  שרק  לומר  מסתפק  והפמ"ג 

כרה"י,   דינו  התורה  מן  אבל  ובמאירי  ככרמלית, 
המחיצות   שאין  כיון  רה"י  הוי  לא  התורה  שמן  משמע 

 )שם(.  ניכרות.

מקומות הסמוכים לרה"ר שיש להם כמה    דין
ז'(    -מחיצות )שבת  בגמ'  זוית  שמבואר  קרן 

אע"ג דזימנין דדחקי ביה רבים    הסמוכה לרה"ר
כי   תשמישתיה  ניחא  דלא  כיון  לגוה  ועיילי 

דמי. שהכונה  כרמלית  הראשונים   וביארו 
ג' מחיצות ל להם  לחי  ש,  מבואות שיש  אין  אם 

ים, אסור  ורדי וקורה בצד הרביעי, ויש שם כמה  
כרמלית כדין  עירוב  ללא  שם  לטלטל    ,מדרבנן 

אם יש לחי בצד הרביעי הוי רה"י בין לענין  אבל  
לחייב מי שזורק מרה"ר לשם, בין לענין שמותר  
קורה,  רק  הרביעי  בצד  יש  ואם  שם.    לטלטל 
הזורק   את  לחייב  רה"י  אינו  הרמב"ם  לשיטת 
כמו   הוי  שם  לטלטל  לענין  ומ"מ  מרה"ר,  לשם 

הוי  ,  רה"י מחיצות  בג'  כבר  הפוסקים  ולשאר 
וי"מ רה"י מדאורייתא והזורק מרה"ר לשם חייב.  

מרה"ר   הבית  את  שהרחיק  היינו  זוית  שקרן 
שעומד  בית  נמי  אי  לרה"ר,  מקרקעו  והניח 
באלכסון וזוית אחת צמודה לרה"ר ואחת אינה  
הרבים  את  מעכבת  הצמודה  והזוית  צמודה, 

ההילו בדרך  האחרת  לזוית    שוטה. הפ ך  להכנס 
 (.סעיף י"ד) 

איתא בגמ' )שבת ז:(    -בית שאין בחללו עשרה
על גגו   ,בית שאין תוכו י' וקרויו משלימו לי'

בתוכו אין מטלטלין בכולו,    ,מותר לטלטל בכולו
אמר אביי ואם חקק בו ד' על ד' והשלימו לי'  
מותר לטלטל בכולו, מאי טעמא הוי חורי רה"י  

כרה"י. רה"י  הפוס  וחורי  שללא וכתבו  קים 



אם יש בחללו   יקה תוך הבית דינו ככרמליתחק
ד"ט,    ללא המחיצות הוי  ד"ט על  אי  והבה"ל מסתפק 
רק  שאו    לרה"ר אינו חייב,ואם הוציא משם    כרמלית מדינא

, אבל מן התורה  זה כרמלית  לאסור לטלטל שם   לחומרא 

ולענין זה עובי המחיצות  הוי רה"י,    גג הביתו  .הוי רה"י

לד"ט. חוא  מצטרף  ד"ט  ם  על  ד"ט  בתוכו  קק 
מקום  השליםו אם    באותו  אפי'  י"ט,  לגובה 

הגומא רחוקה מהכותל יותר מג"ט, נעשה כולו  
כיון של  רה"י,  כחורי שהמקום  נחשב  נחקק  א 

יש מבחוץ מחיצות י"ט, ומשמע מהרא"ש ו  רה"י,
אף על  שאם אין מבחוץ מחיצות י"ט לא הוי רה"י  

וב  הגג, לכותל,  ג"ט  בתוך  הגומא  א"ר  אא"כ 
ודעתו שלר"ן גובה הכתלים מצטרף עם  מסתפק בזה  

 )סעיף ט"ו(.  החקיקה לשיעור עשרה בכל גוונא. 

 -נחשב לרה"י מחמת מחיצות הבית  גגמתי  
גדול הסמוך לקטן    גגבגמ' )עירובין צ"ב.(    איתא

מותר רש"י(   הגדול  הבית.  כלי  לשם  )להכניס 
גג  ודעת רב דהטעם הוא    והקטן אסור, דבעינן 

מחיצתא אף גג צר, מה חצר מינכרא  דומיא דח
מחיצתא. את   מינכרא  שמתירים  רש"י  ופירש 

הגג הגדול מתירים מכח מחיצות הבית דאמרינן 
מחוץ   בולט  הגג  ואם  מחיצתא.  אסיק  גוד 

הבית   לעומד  ולמחיצות  ניכרות  אינן  המחיצות 
ורחב   גבוה  הוא  אם  אפי'  כרמלית  הוי  הגג,  על 

ם פטור קוומ  ואסור לטלטל שם ד' אמות,  מאד,
הוי אף דלא שלטי ביה רבים, דלא אשכ חן לא 

כרמלית ד"ט.  מרחב    פטור  מקום שאין  ואף 
למעלה מי"ט, מ"מ כאן הי"ט מתחילים מקרקע 

ויש ראשונים שסוברים שגם כאן שייך אין  ,  הגג
הגר"א,   עמהם  והסכים  מי"ט,  למעלה  כרמלית 
והמ"א מביא מהתוס' שדווקא אם הגג בולט ד"ט זה נחשב  

לחלק  כרמל שאין  משמע  הפוסקים  מסתימת  אבל  ית, 
נם כיון שהגר"א והא"ר מתירים בכל גוונא, א"כ  בזה, אמ

ואם יש   באין רחב ד"ט בודאי יש לסמוך להקל בטלטול.
החלון הוא ד"ט על  חלון הפתוח לגג מהבית   ורוחב 

   )סעיף ט"ז(., הגג הוא רה"י. ד"ט

הכותל מן  הבולטים  על    זיזים  ד"ט  בהם  ויש 
הו לד"ט  הם  אם  אפי'  כרמלית  מי"ט, י  מעלה 

  שאז הרי הם כחורי רה"י.   פתוח להםאא"כ הבית  
 )שם(.

בגמ'   -כרמלית ל  הפתוחיםחורים     איתא 
אביי בר אבין ורבי חנינא דאמרי  )עירובין פ"ז(  

תרוויהו אין חורין לכרמלית, רבינא אמר אפילו  
וכו'. לכרמלית  חורין  יש  הרא"ש    תימא  וכתב 

ככרמל חורי  ככרמלית,  שלהלכה  אינם  ית 
חורים לכרמ  וממילא  ואינם לית   הפתוחים 
,  הם נדונים לפי גבהם ורחבם  הריפתוחים לרה"י,  

הוי   ד"ט  על  ד"ט  ורחבם  י"ט  גבוהים  הם  שאם 
רה"י, ואם אינם גבוהים י"ט דינם ככרמלית, ואם 
אין רחבם ד"ט על ד"ט הוי מקום פטור, אפילו  

ם הם אם הם גבוהים מן הארץ למעלה מי"ט, וא
 הקרקע.ת מג"ט לקרקע דינם כדין  ונמצאים פח
 )סעיף י"ז(.

אין דין כרמלית אלא במקום שהוא ד"ט על 
י"טד"ט גבוה  ואינו  )שב  ,  ז.(כדאיתא בגמ'    ת 

ששת   רב  אמר  מד',  פחותה  כרמלית  אין 
עשרה. עד  שו  ותופסת  ברש"י  למעלה איתא 

עמוד נמוך יש  מי"ט הוי מקום פטור, )ונ"מ שאם  
וקלט   שמי"ט  מי"ט,   עליו ממהאויר    למעלה 

  להוציא את הדבר לרה"י או לרה"ר, וכן מותר  ש
העמוד  םא על  קנה  למעלה    נעץ  גבוה  ונעשה 

מותר לקחת מרה"ר או מרה"י ולהניח על    מי"ט,
, אבל מקום גבוה מי' שיש בו ד' על ד' הוי  הקנה
   (.רה"י

או   הים  מודדים עשרה מקרקעית  בים  האם 
איתמר ספינה    (בגמ' )שבת ק: איתא    -מהמים

מוציא   אמר  הונא  שהוא  רב  כל  זיז  הימנה 
אמרי   הונא  רב  בר  ורבה  חסדא  רב  וממלא, 
עושה מקום ד' וממלא, רב הונא סבר כרמלית  
מארעא משחינן ואוירא מקום פטור הוא, רב  
חסדא ורבה בר רב הונא סברי כרמלית משפת  

ופסקו הרי"ף    מיא משחינן ארעא סמיכתא היא.
והרמב"ם   ורבהכוהרא"ש  חסדא  וממילא רב   ,

כרמלית,נוטל  ה הוי  באויר  י' טפחים  עד   מהים 
 הוא מקום פטור, וממילא מותר  ולמעלה  י"טמו

י"ט   בגובה  אמות  ד'  ולטלטלם  מים  לקחת 
 )סעיף י"ח(. משפת המים.

 



 מקום פטור 

 י"ט  סעיף
מדאורייתא כל מקום שאינו לא רה"י ולא רה"ר הוי  

ללא   שם  לטלטל  ומותר  פטור,  וכן  מקום  הגבלה, 
מותר להוציא משם לרה"י או רה"ר או להוציא מרה"י  

אמנם לשם,  מרה"ר  להם    או  נתנו  מקומות  הרבה 
וכנ"ל,   וטלטול  הוצאה  לאסור  כרמלית  דין  חכמים 

כמקו דינו  מדרבנן  גם  ד"ט  בו  מקום שאין  ם  אמנם 
 פטור.  

מקום פטור הוא מקום    -מה נחשב מקום פטור
גבוה  יותר  מהקרקע  שהוא  או  עד    ג"ט  אפי' 

(, כארעא סמיכתא דמי  אבל פחות מג"ט)   ,יעלרק
כדאיתא בגמ' )שבת ז:(    אך אין בו ד"ט על ד"ט,
ופירש רש"י ואי לא הוי    אין כרמלית פחות מד',

פטור. אם מאדארוך  שהוא    דבר  ואפי'  מקום   ,
, ואם הוא עגול כל  אינו רחב ד"ט הוי מקום פטור
פטור  ט הוי מקום  "שאין בו כדי לרבע ד"ט על ד

אם הוא בחשבון יש בו יותר שטח מד' על  אפילו  
בריבוע עמוק    .ד'  מקום  שגם  הרמב"ם  וכתב 

או  ד',  על  ד'  בו  ואין  אמה  ק'  אפילו    מהקרקע 
מקום המוקף מחיצות ג"ט או יותר ואין ביניהם 

   הוי מקום פטור. )סעיף י"ט(. ,ד"ט על ד"ט

מקום שאין בו ד"ט על ד"ט הנמצא ברה"י, בין 
 נמוך בין רחב בין קצר הוי רה"י לכו"ע.  גבוה בין

בכרמלית הנמצא  פטור  נחלקו   -מקום 
והוא    שאין בו ד"ט על ד"ט  מקוםהראשונים בדין  
בכרמלית כמקום נמצא  דינו  הוי  בזה  גם  אם   ,

או ברה"ר,  כמו  ש  פטור  נמצא שכיון  המקום 
מינו    בכרמלית את  מין  דמצא  ככרמלית,  דינו 

לית היא מקום  שהרי מדאורייתא כל כרמ  וניעור,
בעמוד  פטור, מי"ט,  )והיינו  בתוך   פחות  או 

מי"טמחיצות   מאה  ו,  פחות  עמוק  אפי'  בחריץ 
כרמלית,   הוי  שנמצא  אמה  מי"ט  גבוה  עמוד  אמנם 

עד    רק  בכרמלית אין דינו ככרמלית, כיון שגם כרמלית היא

האחרונים מצדדים להורות  ש  וכתב המ"ב  .( י"ט
ככרמלית א,  דהוי  הדחק  במקום  שיש  אמנם  פשר 

 )ב"י ורמ"א ומ"ב סעיפים י"ח וי"ט(.  להקל.

וד שנמצא ברה"ר כתב הב"י בשם הרמב"ם שעמ
)בצידו    גבוה י"ט ורחב ד"ט, אם נעץ עליו למעלה 

ג"ט מהקרקע. מגיד   הגבוה  של העמוד במקום 

אפילו אינו גבוה ג' הואיל   ,יתד כל שהוא משנה( 
בו ולהשתמש  ביתד  לתלות  זה    ,וראוי  הרי 

ונ  כרמליתממעטו  רה"ר  עשה  שבני  )כיון   ,
משתמשים ביתד וכאילו קרקע רה"ר מגיעה עד  

שם(, היתד    לשם.  מן  אלא  לו  מודדים  ואין 
זה   הרי  יתדות  כולו  מילאהו  ואפילו  ולמעלה, 
יתדות   באותם  תולים  שהרי  גובהו  ממעט 

למה   ומשתמשים. תמה  והב"י  חולקים.  ויש 
 )ב"י בסוף הסימן(. הטור השמיט דין זה.

 דינים ה עיקרי
רה"י היינו מקום שיש בו ד"ט על    -מה נחשב רה"י
ן ד"ט ואלכסונם(, והוא או מחיצותיו  ד"ט )וי"א דבעינ

מקום המוקף גדר גבוהה י"ט.    א'גבוהים י"ט. וכגון:  
י"ט מהקרקע.  ב'   הנמוך  י"ט   ג'מקום  הגבוה  מקום 

המחיצות   שיהיו  וצריך  אסיק,  גוד  )מדין  מהקרקע 
הבול גג  ולכן  דיו  ניכרות,  אין  הבית  ממחיצות  ט 

כלי    ה'תל המתלקט י"ט בתוך ד' אמות.  ד'  כרה"ר(.  
 גבוה י' ורחב ד', תוכו ועל גביו הוי רה"י.  

אפילו מקום גדול נחשב רה"י   א'  -פרטי דיני רה"י
כדין. מחיצות  לו  יש  יעשו  ב'    אם  א"צ שהמחיצות 

אם יש למקום דלתות א"צ שהדלתות    ג'לשם דירה.  
ילה אא"כ יש שתי פתחים זה כנגד זה  יהיו ננעלות בל

רה"י המוקפת גדר  ד'  רך שדינה כרה"ר.  וביניהם יש ד
ד',   י"ט גם הגדר נחשבת רה"י אע"פ שאינה רחבה 
ומקום שאין בו ד' על ד' אלא בצירוף הגדר, תוכו אינו  

ה'  , ועל גבי הגדר נחלקו הפוסקים אי הוי רה"י.  רה"י
לרקיע.   עד  רה"י  נחשבת  כרה"י רה"י  חורי  ו'  רה"י 

הראשונים   ונחלקו  לרה"ר,  גם  פונים  הם  אם  אפילו 
דנו   עוד  ד',  על  ד'  חיוב חטאת כשאין בהם  יש  אם 

 הפוסקים מה הדין כשהחור הוא למטה מי"ט.   

רה"ר נחשב  לעיר.    א'  -מה  מעיר  י  מבוב'  דרך 
רחבה של עיר    ג'הנמצא בתוך העיר והוא מפולש.  

 שמתקבצים בה רבים לסחורה.  

  ג'אינו מקורה.    ב'רוחב ט"ז אמה.    א'  -רתנאי רה"
שיהיו   או  מחיצות,  מוקף  המקום  יהיה  שלא 

אין הדלתות ננעלות    ד'במחיצות שערים זה כנגד זה.  
אחת   כשדלת  הדין  מה  הפוסקים  )ונחלקו  בלילה, 
היכולה   בדלת  הדין  מה  נחלקו  עוד  בלילה,  ננעלת 

י"א דבעינן מקום שיש בו ס' רבוא, )ויש    ה'להנעל(.  
 ה דעות בפוסקים מה הכונה ס' רבוא(.כמ

 - מקומות הגבוהים מקרקע רה"ר דינם כדלהלן
עד ט' טפחים אם  מג"ט  ב'  עד ג"ט דינם כרה"ר.  א'  

מקום   הוי  לא  ואם  כרמלית,  הוי  ד'  על  ד'  שם  יש 
רבים    ג'פטור.   אם  רה"ר  הוי  בדיוק  טפחים  ט' 



יותר מט' ופחות מי' יש מחלוקת    ד'מכתפים עליו.  
 גבוה י"ט הוי רה"י.    ה'ר. אם זה רה"

י'    גומא ברה"ר ועד  פחות מג"ט דינה כרה"ר, ומג' 
שים שם, ומי'  דינה ככרמלית אפילו אם רבים משתמ 

מקום   הוי  ד'  על  ד'  בה  אין  ואם  רה"י.  הוי  ומעלה 
 פטור. 

אויר י"ט ומעלה ברה"ר    א'  - דינים נוספים ברה"ר
ם  חורי רה"ר אינם כרה"ר אא"כ ה  ב' הוי מקום פטור.  

הם גבוהים יותר, אם  פחות מג"ט סמוך לקרקע, ואם  
רחבים   הם  ואם  הוי מקום פטור,  ד"ט  רחבים  אינם 

רה"י.   הוי  מי"ט  ולמעלה  כרמלית,  הוי  מבוי   ג'ד"ט 
שמקצתו אינו רחב ט"ז אמה, או שכולו פחות מט"ז 
מפולשים   וראשיו  רה"ר  לאורך  אורכו  אבל  אמה 

ור שדלרה"ר  י"א  לשם,  מרה"ר  מגיעים  ינם  בים 
רחב י"ג אמה הוי רה"ר,   כרה"ר, וי"א שרק אם המבוי

  ואם אורכו אינו לאורך רה"ר לא הוי רה"ר. 
משמש    -כרמלית  שאינו  מקום  היינו  כרמלית 

להילוך הרבים, ואין לו מחיצות, ויש שם לפחות ד"ט  
ים ונהר ב'  בקעה.  א'  על ד"ט, ואינו גבוה י"ט. וכגון:  

ורקק ) המים(,  משפת  י"ט  העובר    ומודדים  מים 
ב ד' )ובפחות מזה הוי רה"ר, וי"א  ברה"ר עמוק י' ורח

רה"ר(.   הוי  בתוכו  עוברים  רבים  אם    ג'שרק 
החנויות(,   לפני  הסוחרים  ישיבת  )מקום  איצטוונית 
ובין   פרקמטיא(,  עליו  שמניחים  )מקום  איצטבא 
הוי   אי  מחלוקת  אמה  ט"ז  שם  אין  אם  העמודים 

"מ  וכה לרה"ר )יקרן זוית הסמד'  לית או רה"ר.  כרמ
מבואות שיש להם רק ג' מחיצות ואין בפתחם לחי,  
וי"מ שהרחיק את הבית מרה"ר, וי"מ שהבית עומד  

בית שאין תוכו גבוה י"ט ולא  ה'  באלכסון ליד רה"ר(.  
חקק בו מקום ד' על ד' בגובה י"ט, )ואם חקק כולו  

רה"י אם הקרוי    רה"י, ועל גביו אף ללא חקיקה הוי
גג בית שהגג עודף על המחיצות    ו'  .משלימו לעשרה(

ואין המחיצות ניכרות לעומד על הגג ואין חלון פתוח  
זיזים הבולטים מכותל הבית ואין פתח  ז'  מהבית לגג.  
 בינם לבית.

היינו מקום שאין בו ד' על ד', בין מוגבה    מקום פטור
מג"ט   פחות  גבוה  יהא  שלא  )ובלבד  מהקרקע 

בין   מהקרקע,  נמוך  בין  מחיצות,  מהקרקע(,  מוקף 
דינו   ברה"י  נמצא  הוא  ברה"ר, אבל אם  נמצא  והוא 
כרה"י, ואם הוא בכרמלית נחלקו הפוסקים אם דינו  

 ית או כמקום פטור.  ככרמל

 

 

 

 

 סימן שמ"ו 
 

 ות לרשות הוצאה מרש

 ג'   –סעיפים א' 
אסור להעביר חפץ מרשות לרשות, או להעביר חפץ  

אסור   ד' אמות ברה"ר או בכרמלית, ולהלן יבואר מה
 בזה מדאורייתא או מדרבנן. 

  ו.(   שבתאיתא בגמרא )   -הוצאה מרה"י לרה"ר
אין מוציאין מרשות היחיד לרשות הרבים, ואין  

. והיינו  היחיד מכניסין מרשות הרבים זו לרשות  
או   לרה"י  מרה"ר  להעביר  אסור  שמדאורייתא 
איפכא, וכתב השו"ע )סעיף א'( שדין זה הוא בין  

, ובין כשהאדם עומד  כשהאדם יוצא עם החפץ
 במקומו והוא מושיט את החפץ או זורקו. 

לכרמלית רה"י  או  מרה"ר  חכמים    -הוצאה 
אסרו להוציא גם מכרמלית לרה"י או לרה"ר או  

ת, כדי שלא יבואו להתיר גם מרה"י  מהם לכרמלי
והכרמלית אינה לא  לרה"ר, כדאיתא בגמ' )שם(  

כרשות הרבים ולא כרשות היחיד, ואין נושאין  
פטור;  ו בתוכה  ונתן  נשא  ואם  בתוכה,  נותנין 

ל מתוכה  מוציאין  ולא  ואין  הרבים  רשות 
מרשות   מכניסין  ואין  לתוכה,  הרבים  מרשות 

היחיד, ואם  היחיד לתוכה, ולא מתוכה לרשות 
 )שם(.הוציא והכניס פטור. 

פטור מקום  דרך  או  פטור  ממקום   -הוצאה 
מותר להוציא או להעביר או להושיט או לזרוק  

ום פטור לרה"י או לרה"ר, או מרה"י ורה"ר  ממק
פטור  למקום   במקום  לעמוד  אסור  אבל  פטור, 

שעומד   מי  מיד  או  רה"ר  מקרקע  חפץ  ולקחת 
ו ביד מי שעומד  ברה"ר, ולתתו על קרקע רה"י א

כך   העושה  אמנם  הפוך,  במקרה  הדין  וכן  שם, 
אינו חייב חטאת מפני שזה נחשב מעט הנחה.  

אדם עומד על  בת ו.(  ודין זה מבואר בגמרא )ש
)כשהיא מקום פטור, כמבואר בגמ'   האיסקופה

ואינו   ג"ט  בגבוה  דהיינו  הראשונים  וביארו  ח: 
ד"ט(  נוטל  ,  רחב  לו,  ונותן  הבית  מבעל  נוטל 

עני ונותן לו, ובלבד שלא יטול מבעל הבית  מ
הבית לבעל  ונותן  מעני  לעני,  )משום   ,ונותן 



שיוציא  לחוש  יש  שבת  באיסור  מזלזל    שהוא 
רש"י(   לרה"ר.  מרה"י  ונתן  ישירות  נטל  ואם 

 )שם(. שלשתן פטורים.

פטור מקום  דרך  לרשות  מרשות   -מעבר 
דרך  איפכא  או  לרה"ר  מרה"י  חפץ  עם  ההולך 

ת"ר מקום פטור חייב, כדאיתא בגמ' )שבת ה:(  
מחנות   דרך  רה"ר(  -)   לפלטיארה"י(  -) המוציא 

כרמלית(  -) סטיו   שהם  )כיון   חייבאיצטבאות 
)דקסבר מהלך    ובן עזאי פוטרד לפוש(,  שלא עמ

דמי(,   עזאי  כעומד  בן  מודה  יוחנן  רבי  אמר 
הראש   בזורק. עמד  ופסקו  ואם  כת"ק.  ונים 

השניה   לרשות  המשיך  ואח"כ  פטור  במקום 
להוציא   יבוא  שמא  מדרבנן,  אסור  אבל  פטור 
מרשות לרשות ללא עמידה באמצע, ומטעם זה  

דרך    אסור מדרבנן להוציא מרה"י למקום פטור
 רה"ר אף אם יזהר שלא יעמוד ברה"ר. )שם(.

פטור מקום  דרך  לכרמלית  מרה"י   -העברה 
בגמרא   פ ) איתא  המים    ( ז"עירובין  אמת 

העוברת בין החלונות, פחות משלשה משלשל  
.  דלי וממלא, שלשה אין משלשל דלי וממלא

וכו',    במאי עסקינן אילימא באמת המים גופה
א רב דימי  והא כי את   , אלא באגפיה ולהחליף

על   ארבעה  בו  שאין  מקום  יוחנן  רבי  אמר 
רשות   ולבני  היחיד  רשות  לבני  ארבעה מותר 

התם    ,כתף עליו, ובלבד שלא יחליפוהרבים ל 
רבינא    הכא רשויות דרבנן.  רשויות דאורייתא

אפומה ניפקי  לה  דעביד  כגון  )אבל   אמר: 
ונמצא   דרבנן(.  ברשויות  אף  אסור  להחליף 

להעביר חפץ מרה"י   שנחלקו בגמרא אם מותר
או רה"ר לכרמלית או איפכא דרך מקום פטור. 

לא   ר המ"ב שסברת מחלוקתם היא האם)וביא
חילקו איסור זה בין רשויות דאורייתא לרשויות  
דהוי   משום  מותר  דרבנן  שברשויות  או  דרבנן, 
גזירה לגזירה(. ונחלקו הראשונים כמו מי ההלכה  

א הכריע  בזה, והטור פסק לאסור בזה, ובשו"ע ל
 בין השיטות.  

וכתב המ"ב שיש ב' אופנים התלוים בנדון זה, א'  
היכא שהאדם עומד במקום פטור ומעביר מיד  
בכרמלית,   העומד  לאדם  ברה"י  העומד  אדם 

במקום   נח  לא  החפץ  אם  אפי'  מותר  המתירים  שלדעת 
פטור )וממה שהעתיק הראב"ד בשם ר"ח משמע שצריך  

חייב כלל  נח  בלא  אבל  מעט  האוסרים  שינוח  ולדעת   ,)

פטור.  אסור  במקום  נח  אם  מרה"י    אפי'  ליטול  ב' 
ולהניחו   משם  וליטלו  פטור  במקום  ולהניח 

איפכא,   או  אפי'  בכרמלית,  אסור  הנחה  בלא  אבל 
המתירים. בס"ס שמ"ה שמקום    לדעת  הרמ"א  ולמש"כ 

הכא   דאיירי  צ"ל  ככרמלית,  דינו  לכרמלית  הסמוך  פטור 
שבזה  ואינו רחב ד"ט,    שהמקום פטור הוא למעלה מי"ט

 לכו"ע אין דינו ככרמלית, דאין כרמלית למעלה מי"ט. 

וכתב הב"י שהנדון לגבי החלפה ברשויות דרבנן 
י"ט   גבוה  שהוא  חצרות  ב'  שבין  בכותל  שייך 
יש   אם  אבל  פטור,  מקום  ד"ט שזה  רחב  ואינו 
או   ב' בתים שהם מקורים,  בכותל שבין  חורים 

להעב אסור  מי"ט,  פחות  שם, שהכותל  דרך  יר 
לגבי  אע"פ   כרה"י  דהוי  ד"ט,  מקום  שם  שאין 

 שניהם והם אוסרים זה על זה. 

אמות ד'  להעביר    -מעביר  אסור  מדאורייתא 
ד"א ברה"ר ע"י עקירה והנחה, ומדרבנן אסור גם  
אסור  ובכרמלית  לבד,  הנחה  או  לבד  עקירה 
ב'   שהם  אף  ובקעה  וים  ד"א.  להעביר  מדרבנן 

א. מזו לזו בתוך ד"  סוגי כרמלית, מותר לטלטל
 )סעיף ב'(.

בקרפף והוצאה  מוקף   -טלטול  )מקום  קרפף 
מחיצות שאין לו קרוי( שהוא יותר מבית סאתים 
וד"ט   אמה  שבעים  על  וד"ט  אמה  )שבעים 
בריבוע(, שלא הוקף לדירה אלא לזריעה וכדו',  
מן התורה הוי רה"י והזורק לתוכו חייב, כדאיתא  

סאתים    תר מביתקרפף יובגמרא )עירובין ס"ז:(  
  , א הוקף לדירה, ואפילו כור ואפילו כורייםשל

חייב. לתוכו  בו    הזורק  לטלטל  אסרו  וחכמים 
קרפף  ד"א, דאתי למיחלף ברה"ר, כדאיתא התם  

אין   לדירה  הוקף  שלא  סאתים  מבית  יתר 
 )סעיף ג'(.   .מטלטלין בו אלא בארבע אמות

דעת התוס'    -עד איזה גודל קרפף הוי רה"י מדאורייתא
הקרפף, אמנם במחיצה שאינה עשויה    לגודל  שאין שיעור

ומבטלי   רבים  אתו  לרבים  דרך  שם  יש  אם  אדם,  בידי 
אם   שרק  הרמב"ן  בשם  כתב  והריטב"א  מחיצתא. 
כרה"י  דינו  המחיצות  את  רואים  באמצע  העומדים 
שרק   לכאו'  נראה  עצמו  ברמב"ן  אכן  מדאורייתא. 

בעינ ובקעות  כהרים  מאליהם  העומדות  ן  במחיצות 



המחיצות )אפי' היכא שאין שם דרך    שבאמצע יראו את
לרבים, ודלא כתוס'(, אבל במחיצות שנעשו בידי אדם אין  

 הגבלה לגודל הקרפף. )ביאור הלכה ד"ה קרפף(. 

לכרמלית מקרפף  להוציא    - הוצאה  מותר 
מקרפף לכרמלית אחרת כגון בקעה הסמוכה לו,  

סלע שבים, גבוה עשרה כדאיתא בגמרא )שם(  
מטלטלין לא מן תוכו לים  ב ארבעה אין  ורוח

פחות מכאן מטלטלין. עד    , ולא מן הים לתוכו
  , כמה עד בית סאתים. אהייא אילימא אסיפא

והא מכרמלית לכרמלית    , בית סאתים טפי לא
רב אשי אמר לעולם ארישא,    , וכו', קא מטלטל

הן אמרו קרפף יתר מבית   ,הן אמרו והן אמרו
אין   לדירה  הוקף  שלא  בו  סאתים  מטלטלין 

מטלטלין  א אין  אמרו  והן  אמות,  בארבע  לא 
לכרמלית היחיד  דשרי    , מרשות  סאתים  בית 

מן   לטלטולי בכוליה אסרי רבנן לטלטולי, לא 
הים לתוכו ולא מתוכו לים מאי טעמא רשות  

יתר    )ויבואו לטלטל בכולו(,  היא  היחיד גמורה  
שרו   בכוליה  לטלטולי  דאסור  סאתים  מבית 

מאי    ,הים לתוכווכו לים ומן  רבנן לטלטולי מת
טעמא דלמא אמרי רשות היחיד גמורה היא,  

תוכו שכיח,    ,ומאי שנא  ,ואתי לטלטולי בכוליה
שכיח. לא  לתוכו  הים  ומן  לים  וכתב   מתוכו 

הביאור הלכה )ד"ה ומותר( דה"ה שמותר להוציא ממקום  
שיש בו ג' מחיצות לכרמלית, כדמשמע מתוס' שבת ט. ,  

 וכ"כ הבית מאיר. 

 (ס"ג  פה )רמ"אטלטול באיסקו
איסקופת )מפתן( הפתח, אם יש בה מקום ד' על ד'  
ומחיצות דינה כרה"י, ואם לאו וגם אינה גבוהה י"ט 
גבוהה   אינה  ואם  פטור,  כמקום  או  ככרמלית  דינה 
ג"ט )וכן מקום מקורה ללא מחיצות לפני הבית( דינה  
מפתח   טלטול  לענין  ונ"מ  שלפניה,  הרשות  כדין 

 ן.   מנה לרה"י או לרה"ר, וכדלהלוכדומה מ 

מפתח ע"י  פתח  )והב"י   -פתיחת  הטור  כתב 
ועוד   והרא"ש  התוס'  בשם  זה  דין  מביא 
שכיון   ג'(,  )סעיף  הרמ"א  פסק  וכן  ראשונים( 
וכנ"ל, מותר   שמותר לטלטל מקרפף לכרמלית 
ולפתוח   לקחת מפתח מכרמלית שלפני הגינה, 
 איתו את הגינה שהיא קרפף ולהכניס את הדלת

הב"י וכתב  לפנים.  המפתח  הכלבו   עם  בשם 

שאסור לעמוד ברה"ר או בכרמלית ולנעול ביתו  
ולהכניס את המפתח לתוך הבית, מפני שאסור  
להכניס או להוציא אפילו משהו מרשות לרשות.  
ועיין לקמן בדין האיסקופה אם דינה כרה"י או  

 כרה"ר או ככרמלית. 

איסקופה ט.(   -דיני  )שבת  בגמרא  איתא 
בזמן ופה  איסק רשויות,  שתי    משמשת 

שהפתח פתוח כלפנים, פתח נעול כלחוץ וכו',  
רב אשי אמר לעולם באיסקופת בית עסקינן,  
בזו ארבעה   קורות שאין  בשתי  וכגון שקירה 
לזו שלשה ודלת   זו  ואין בין  ואין בזו ארבעה 
  באמצע, פתח פתוח כלפנים פתח נעול כלחוץ. 

התם   איתא  גבועוד  איסקופה  היתה  הה  ואם 
ורחבה ארבעה   זועשרה  לעצמה.   הרי   רשות 

ורחבה   י"ט  גבוהה  שהיא  שאיסקופה  ומבואר 
ד"ט, או שיש לה ב' מחיצות מן הצדדים שהם  
פי   בו  דאמרינן  ד'  רחב  ומשקוף  ד"ט  רחבים 

וסותם,   יורד  במחיצה  תקרה  די  והתו"ש  )ולהגר"א 

למחיצה(, נחשבת  הדלת  גם  כי  או    אחת,  האיסקופה 
ם רה"י, וא"כ אסור לטלטל  תוך המחיצות נחשבי

 רמלית לאיסקופה כזו או איפכא. מכ

אמנם אף כשיש ב' מחיצות ומשקוף רחבים ד', 
איפכא,  או  לרה"י  כזו  מאיסקופה  להעביר  אין 
שמא יבוא לעשות כך כשלא יהיו רחבים ד'. וכן  
אין   ד"ט,  רחבות  הנ"ל  המחיצות  אין  אם  אף 
יבוא  שמא  איפכא,  או  לרה"ר  משם  להוציא 

 ת כך כשיהיו רחבים ד'.  לעשו

ואין לה ב' מחיצות    קופה שאינה גבוהה ג'איס 
ד"ט  רחבים  הרשות  ומשקוף  כדין  דינה   ,

שלפניה, אם רה"ר רה"ר ואם כרמלית כרמלית, 
  והגר"א כתב שאינה נעשית רה"ר כיון שיש שם מחיצות. 
ואין המחיצות רחבות ד"ט,   ג',  ואם היא גבוהה 

פטור כמקום  דינו  כזה  שמקום  כיון אף  מ"מ   ,
שלנ  הרשויות  כמה שכל  לדעת  כרמלית  הם  ו 

דין   לכרמלית,  סמוכה  והאיסקופה  פוסקים, 
בין  זה  בכל  חילוק  ואין  ככרמלית.  האיסקופה 
בית פתוח לבית נעול, ובכל גוונא אסור להכניס 

 מהאיסקופה ולפנים.  



ולפי זה במקומות שאין עירוב יש להזהר שאם 
הכנס  6עכו"ם בית  לפתח  מפתח  לצד מביא  ת 

לפני הפתח, שלא לקחת   הרחוב, ואין שם חדר
המשקוף,   מתחת  אלא  מהנכרי  המפתח  את 
עד   הדלת  את  יפתח  ולא  המנעול,  את  ויפתח 
שיניחו   או  לעכו"ם  ויתנהו  המפתח  את  שיסיר 
קשה  כי  הפתח,  לפני  חדר  שיעשו  )וראוי  שם, 
תחת  שניהם  יעמדו  והישראל  שהנכרי  לצמצם 

 המשקוף(.  

לטלטל ית יש להזהר שלא  ובית הפתוח לכרמל
כו אלא רק עד המקום שהדלת נסגרת שם, מתו

ואסור   כרמלית,  והוי  ד"ט  המשקוף  אין  דשמא 
 לטלטל מרה"י לכרמלית. 

ואין לו מחיצות מן   מקום מקורה שלפני הבית
הרשות   כמו  דינו  הרבה,  רחב  והוא  הצדדים 
שלפניו, ואסור להעביר משם לרה"י או להיפך. 

לחוץ להוציא  כרמלית  ולענין  בצידו  היה  אם   ,
ר, ולרה"ר אסור. אמנם אם יש עמודים בסוף  מות

לצד   עמודים  ב'  כנגדם  להעמיד  יכול  התקרה, 
הבית, ונמצא שיש צורת הפתח מכל ג' הצדדים  

ואין בין  הפתוחים. ואם יש שורת בתים זה ליד זה  

יכול לעשות תיקון זה בשני בתים  בית לבית ג"ט,  
לה מותר  ואז  הצדדים,  מהבתים  בשני  וציא 

אבל    למקום המקורה, עירובי חצרות,  אם עשו 
להכניס מרה"ר לתחת התקרה אסור בכל גוונא  

אם הבליטה רחבה  אפי' אם לא עשה את התיקון הנ"ל,  
לכרמלית.   מרה"ר  להכניס  דאסור  וכתב  ד"ט, 

הגר"א שאם התקרה משופעת, אפי' אם יש מחיצות מן  
דבמשופע לרה"י,  משם  להכניס  אסור  אין    הצדדים 

 יורד וסותם, והוי כרמלית.אומרים פי תקרה 

כתב המ"א שמבוי שיש בו קורה    -טלטול בפתח המבוי
הקורה   שבין  במקום  וגם  הקורה,  תחת  להשתמש  מותר 
זה  וכל  ד"ט,  שם  יש  אם  שם  להשתמש  מותר  לדלת 
בפחות   אף  מותר  פתוח  הוא  אם  אבל  נעול,  כשהפתח 

פת שהמבוי  איירי  דאי  בדבריו,  וצ"ע  לרה"ר  מד"ט.  וח 
דינו כשאר המבוי, ואם הוא פתוח לכרמלית,  לעולם הפתח  

השו"ע   לדעת  שם  לטלטל  אסור  פתוחה  כשהדלת  א"כ 
 לקמן שס"ה, וצ"ע.   

 
שאין  וה"ה שמותר להביא את המפתח ע"י תינוק, כיון  6

 לנו רה"ר דאורייתא. ט"ז.  

 

 

 סימן שמ"ז 
 

ב. ארבע    שבת  שהם  שתים  השבת  יציאות 
העני   כיצד  בחוץ  ארבע  שהם  ושתים  בפנים 
עומד בחוץ ובעל הבית בפנים, פשט העני את  

ונתן   לפנים  או  ידו  הבית,  ידו של בעל  לתוך 
שנטל מתוכה והוציא, העני חייב ובעל הבית  
פטור. פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך  

על הבית  או שנטל מתוכה והכניס בידו של עני,  
לפנים   ידו  את  העני  פשט  פטור.  והעני  חייב 
לתוכה   שנתן  או  מתוכה,  הבית  בעל  ונטל 

א הבית  פשט בעל  פטורין.  שניהם  ת  והוציא 
ידו לחוץ ונטל העני מתוכה, או שנתן לתוכה  

פטורין שניהם  ג.(  .  והכניס  )שם  בגמ'  ומבואר 
דהיכא שעשה עקירה לבד או הנחה לבד פטור  

של והיכא  אסור,  ולא  אבל  עקירה  לא  עשה  א 
הנחה פטור ומותר. וכתבו הראשונים דמ"מ יש  
בזה איסור לפני עוור, ואפילו אם העומד בחוץ  

מ אסור,  נכרי  ע"מ  הוא  לו  שנותנו  שנראה  פני 
להוציא, ואם החפץ של הנכרי נחלקו הראשונים 

 אם מותר, ועיין בזה בסימן שכ"ה. )ב"י(.

 מה נחשב עקירה והנחה 
מדאורייתא אין חיוב על הוצאה מרשות לרשות  
אא"כ עשה עקירה ברשות אחת והנחה ברשות  
אחרת, אמנם מדרבנן אסור גם בעקירה לבד או  

 לן. בהנחה לבד, וכדלה

העומד ברה"ר ופושט ידו שיש בה חפץ ומכניסה 
)דחפץ  לבד,  עקירה  שעשה  נחשב  לרה"י, 
הנמצא בבגדיו או בידו הוי כמונח, כיון שהנחת  

ואם גוף כהנחת החפץ, והבגדים בטלים לגופו  ה

ולכן    ידו באותה רשות של גופו, הנחה בידו נחשבת הנחה,
  העוקר מיד חבירו או מבגדיו הוי עקירה והמניח 

אבל  ופטור  הנחה(,  הוי  בבגדיו  או  חבירו  ביד 



דרבנן. ואם חבירו העומד ברה"י נטל את  אסור מ
פטורים,  שניהם  שהכניסה,  אחר  מידו  החפץ 

ל אסור מדרבנן, שמא יבוא כל אחד לעשות אב
הניח את החפץ ביד   הוא  ואם  מלאכה שלימה. 
שעשה  מפני  חייב  הוא  ברה"י,  העומד  חבירו 

שי )משום  והנחה  חשובה עקירה  אדם  של  דו 
כמקום ד"ט על ד"ט(, ולחבירו אסור מדאורייתא  
לעשות   יכול  היה  חבירו  ואם  עוור,  לפני  משום 

לפני עוור אבל אסור  את המלאכה לבדו, אין בזה  
מסייע,   משום  מהמלאכה  מדרבנן  למונעו  יכול  ואם 

וכן    מחויב מן התורה לעשות כן כדי להפרישו מן האיסור.
מי ונוטל  ברה"ר  ברה"י  העומד  העומד  חבירו  ד 

בארץ, והוצי הניח  שלא  אע"פ  חייב  לחוץ  א 
או   עוור  לפני  משום  אסור  אבל  פטור,  וחבירו 

בחוץ הוא נכרי   משום מסייע, ואפי' אם העומד 
וכן   להוציא.  ע"מ  לו  כנותנו  שהוא  מפני  אסור, 
 הדין בכל זה כשהוא עומד ברה"י וחבירו ברה"ר.  

למע חבירו  ביד  ומניח  לרה"ר  מי"ט  המוציא  לה 
פטור  מקום  דהוי  משום  חולקים.  פטור  ויש   ,

 )מ"ב סק"ח(.

הוי כאילו   והיד למטה מג',  בידו  וחפץ  ידו לחוץ  המוציא 
וחי בארץ  שכיון  הניחה  וי"א  והמאור,  הרמב"ם  לדעת  יב 

שגופו ברה"י, ידו בתר גופו גריר ולא חשיב הנחה. )בה"ל  
 ד"ה לחוץ(. 

זורק ממקו  -דין  עקר  וחבירו  חפץ,  מו  הזורק 
שני וקיבלו,  הזריקה  שאין  אחרי  פטורים,  הם 

עקירה,  עשה  לא  והשני  הראשון,  מכח  ההנחה 
ואם הוא עצמו רץ וקיבלו יש ספק אם חייב או 

עינן שינוח במקום שהיה אמור לנוח בשעת דב
עקירה. הזורק מרה"ר לרה"ר ורה"י באמצע, או  
ואם החפץ   ורה"ר באמצע, פטור,  מרה"י לרה"י 

 רה"ר חייב. )שם(.  הלך ב' אמות בכל

המושיט מרה"י לרה"י דרך רה"ר,    -דין מושיט
אם שני רה"י הם באותה דיוטא )באותו צד של  

"ט, ובשתי דיוטות  רה"ר(, חייב אפי' למעלה מי
 פטור אפי' למטה מי"ט. )שם(.

הנוטל מים מגומא והוציאם    -עקירה מע"ג מים
מונחים,   נחשבים  המים  שכל  מפני  חייב,  לחוץ 

פירות או שמן מע"ג מים פטור, מפני   אבל הנוטל
 שהם לא נחשבים כמונחים. )מ"ב סק"ח(.

אסור מדאורייתא    -איסור לפני עוור ומסייע
דבר   לחבירו  איסור  לתת  לידי  עי"ז  שיבוא 

והוא   לו  שנותן  הכא  כמו  עוור,  לפני  משום 
יכול   חבירו  ואם  לרשות,  מרשות  מוציא 
לעשות זאת בלעדיו עובר משום מסייע, וגם  

דבר  ל להושיט  אסור  כוכבים  לעבודת  מומר 
איסור, ולכן אסור להשאיל כלי לאדם החשוד  
אא"כ   בשבת,  מלאכה  הכלי  עם  לעשות 

היא דבר מצוי, או שיש   מלאכת ההתר בכלי זה
בזה מפני דרכי שלום. וכתב המ"א שבנכרי יש 
איסור לפני עוור בדבר האסור לנכרי, אבל אם 

אי בלעדיו  האיסור  את  לעבור  איסור  יכול  ן 
מסייע, ומהגר"א משמע שגם בנכרי יש איסור 
מסייע, וכ"כ הפתחי תשובה וכן מצדד הברכי  
 יוסף. דרך ארץ לומר לאדם שעוסק במלאכתו

מי   אבל  לעכו"ם,  ואפי'  מלאכתך,  תצלח 
כך.  לו  לומר  אסור  איסור,  במלאכת  שעוסק 

 )מ"ב סק"ז(. 

 

 

 סימן שמ"ח 
 

 המוציא ידו עם פירות לרה"ר
ידו  פירות    המוציא  עבר  עם  המוציא  לרה"ר,  מרה"י 

על איסור דרבנן של עקירה ללא הנחה, ויש לו איסור  
ולהלן   ברה"ר.  הפירות  את  להניח  יבואר  דאורייתא 

האם מותר להחזיר את היד עם הפירות לאותה חצר  
או לחצר אחרת בשוגג ובמזיד, ומה הדין בכרמלית  

 או למעלה מי"ט.

  , וציאה לחוץהיתה ידו מלאה פירות והשבת ג:  
מותר   אידך  ותני  להחזירה,  אסור  חדא  תני 
ואידי   אידי  אימא  ואיבעית  וכו',  להחזירה, 

חצר כאן    וכו', ולא קשיא כאן לאותה   ,בשוגג
לחצר אחרת. כדבעא מיניה רבא מרב נחמן    -

מהו   לחוץ  והוציאה  פירות  מלאה  ידו  היתה 
לחצר    , אמר ליה מותר  ר,להחזירה לאותה חצ 

ל  ,אחרת מהו ומאי שנאיה אסואמר    וכו',   ר. 



התם לא איתעבידא מחשבתו, הכא איתעבידא  
)וגזרו שמא פעם אחרת יזרוק לרה"ר.    ,מחשבתו

כמה   וכתבו  שמשמע רש"י(.  שמה  ראשונים 
בגמ' שאם הוציאה במזיד אסור להחזירה אפילו  
יום,   מבעוד  כשהוציאה  היינו  חצר,  לאותה 
שאפילו אם ישליך את הפירות ברה"ר לא יבוא 

ידי איסור סקילה, אבל אם הוציאה משחשיכה  ל
לידי איסור סקילה,   יבוא  מותר להחזירה שמא 

הדביק פת בתנור התירו לו  וכדאיתא בגמ' שם  
סקילה  איסור  לידי  שיבא  קודם    . לרדותה 

ומרש"י משמע לאסור גם בזה, וכ"כ הר"ן בדעת  
 הרמב"ם. )בית יוסף(.

חצר לאותה  פירות  עם  יד  העומד    -החזרת 
מברה"י   ידו  למטה  והוציא  לרה"ר,  פירות  לאה 

מי"ט, בשוגג מותר להחזירה לאותה החצר, ואם 
הוציא ידו במזיד קנסוהו רבנן שאסור להחזירה, 
זו לכאו' אם הוציא ידו מבעוד יום לא קנסו, כיון   ולדעה 
והרשב"א   הר"ן  אמנם  המאירי,  וכ"כ  איסור,  עשה  שלא 

כן משמע  עו"י קנסו, וכתבו בדעת רש"י שגם בהוציא מב

וי"א שדווקא בהוציאה מבעוד יום    מהגר"א.קצת  
מותר  משחשכה  הוציאה  אם  אבל  אסור, 
וישליכם  ישכח  שמא  חצר,  לאותה  להחזירה 
חיוב חטאת,   לידי מלאכה שיש בה  ויבוא  מידו 
הרבה  דעת  שכן  זו  כדעה  להקל  מצדד  והא"ר 

שבת  ראשונים,   במוצאי  לחשיכה  סמוך  הוא  ואם 

 )סעיף א'(.  החזירה.מזיד, אסור לוהוציאה ב

המוציא ידו מלאה    -החזרת היד לחצר אחרת
להושיטה   אסור  לרה"ר  לזרוקפירות  לחצר    או 

אף אם    אפי' אם היא חצר שלו או שעירבו יחד,אחרת  
להוציאה   מתירים  ויש  לרה"ר,  להוציאה  נתכוון 
להוציאה   היתה  שכוונתו  היכא  אחרת  לחצר 

,  בדיוטא אחרת  לרה"ר, וכל זה כשהחצר השניה 
באותה   להושיט  אבל  מדאורייתא  אסור  דיוטא 

 מזו לזו אפי' למעלה מי"ט. )מ"ב סק"ד(.

לכרמלית ידו  הוציא  בין ואם  השו"ע  לדעת   ,
חצר,   לאותה  להחזירה  מותר  במזיד  בין  בשוגג 
דכיון שאפילו יניח שם הוי איסור דרבנן הוי כעין  
והגר"א   גזירה לגזירה, אבל לחצר אחרת אסור, 

 מו ברה"ר. סר בכרמלית כאו

מי"ט למעלה  לרה"ר  ידו  הוציא  מותר    ואם 
מקום  דהוי  במזיד,  הוציאה  אם  אפי'  להחזירה 

וכתב הביאור הלכה )ד"ה בתוך(  פטור. )מ"ב סק"א(.  
ללמעלה  להוציא  מותר  לכתחילה  שאפי'  התוס'  שדעת 
שלכתחילה  וכתב  דבריהם  דחה  הרשב"א  אבל  מי"ט, 

לאסור,   רבו  בשם  וכ"כ  המאירי,אסור,  מצדד    וכ"כ  וכן 
 מ"ג.  הפ

המפנה חפצים מזוית לזוית   -מה נחשב עקירה
הנחה   דחשיב  אסור,  אבל  פטור  והוציאן  ונמלך 
בלא עקירה כיון שלא היתה כוונתו לכך בשעת  
והקצה   קנה  של  אחד  קצה  והמגביה  עקירה. 
ואם משך  עקירה.  לא חשיב  בארץ  מונח  השני 

    סק"י(.חפץ מתחילת ד' לסוף ד' חייב. )מ"ב 

 

 

 מן שמ"ט יס 
 

 דין ד' אמות ברה"ר
מותר לטלטל חפץ ברה"ר בתוך ד' אמות. ובסימן זה  
יבואר א' אם הכונה לאמות מצומצמות או מרווחות.  
ג' האם מותר   ואלכסונם.  ב' האם הכונה לד' אמות 
עוצר   המוליכו  אם  אמות  מד'  יותר  חפץ  להעביר 
שרק   אדם  בני  ד'  אחר.  לאדם  מעבירו  או  באמצע, 

ם  ות שלהם משותפות, האם מותר להחלק מהד' אמ 
 לאכול יחד במקום המשותף.   

מ"ח.   מחלוקתעירובין  רבא  אמות    אמר  )כמה 
להלך, אבל    יכול ללכת מי שיצא מחוץ לתחום( 

לא.   טפי  אין  אמות  ארבע  הכל  דברי  לטלטל 
שבו  "כדתניא    ,והני ארבע אמות היכא כתיבא 

תחתיו גופו    " איש  תחתיו[  ]וכמה  כתחתיו. 
אמות, ורגליו  שלש  ידיו  לפשוט  כדי    , ואמה 

גופו שלש   יהודה אומר  רבי  דברי רבי מאיר. 
אמות, ואמה כדי שיטול חפץ מתחת מרגלותיו,  

בינייה מאי  מראשותיו.  תחת  איכא    ו,ומניח 
ארבע אמות מצומצמות. לרש"י לרבי    בינייהו 

ו מרווחות,  ולר"מ  מצומצמות  הוו  הרי"ף  יהודה 
הראשו ונחלקו  איפכא,  כתבו  מה ורא"ש  נים 

הראשונים נחלקו  עוד  בזה.  מותר   ההלכה  אם 
ובלבד שלא יטלטל   ד' אמות לכל רוח,  לטלטל 
בבת אחת יותר מד' אמות, או שבסך הכל יש לו 



ד' אמות. ועיין בסימן שצ"ו אם נותנים לו ד"א 
לצד אחד או ב' אמות לכל צד. וכתב הרב המגיד 

)ואלכסונם  שלא התירו   ד' אמות  לטלטל בתוך 
( ברה"ר אלא במקום הדחק, וכתב הב"י  וכדלהלן

דעת  דא וכן  מותר  גוונא  בכל  אלא  מחוור  ינו 
 התוס' והרשב"א. )ב"י(.

נ"א.   ברשות  עירובין  אמות  ארבע  המעביר 
  . אינו חייב עד שמעביר הן ואלכסונן   - הרבים  

אמה.   חומשי  וג'  אמות  ה'  דהיינו  רש"י  ופירש 
הרש מרובעות  דעת  אמות  ד'  לו  שנותנים  ב"ם 

ת יבוע העולם, והאלכסון הוא דווקא בפינולפי ר
אותו ריבוע, אבל דעת התוס' והרא"ש והרשב"א 
שלכל צד יש לו ד"א ואלכסונם, ולרמב"ם בתוך  
ד' מותר לטלטל, ובד' אמות אלכסונם פטור אבל 
ומהרשב"א  חטאת,  חייב  ואילך  ומכאן  אסור, 

 לכסונם מותר. )ב"י(.  משמע שגם בד' אמות וא

 א'  סעיף
שיכול לטלטל בהם,    ד"א ברה"ר  יש לו  כל אדם

חוץ  )אף שביוצא  בצמצום  האמות  את  וימדוד 
לפי  ומודדים  מרווחות(,  ד"א  מודדים  לתחום 

הזרוע( של אותו אדם שרוצה לטלטל,  -האמה ) 
אולם אם גופו בינוני וזרועו קטנה, נותנים לו ד"א  

 בינוניות.

 ב'  סעיף
  , והיינו ה' אמות וג' ד"א שאמרו הם ואלכסונם

מטלטל בריבוע העולם  חומשי אמה, אף שהוא  
ולא באלכסון. וי"א )וכן הסכימו האחרונים. מ"ב( 
שמד' אמות עד ה' אמות וג' חומשי אמה פטור  
אבל אסור, וכל זה אם בא לטלטל בכיוון שברר  
לו שם ד"א, או שלא ברר לו ד"א, אבל אם ברר  

וכתב  ול לטלטל גם באלכסונם לכו"ע.  לו ד"א יכ
 לכתחילה, וצ"ע.  ד"א בשוה מותרהרמב"ם ש

אינו  ואלכסונם,  הם  ברה"ר  ד"א  חפץ  המעביר 
זה.   לשיעור  מחוץ  החפץ  כל  שיהיה  עד  חייב 

 )מ"ב סק"ט(. 

 

 

 העברת חפץ פחות פחות מד' אמות 
רבי יהודה אומר: נותן אדם חבית  עירובין צ"ה: 

לתחום.   חוץ  אפילו  לחבירו  וחבירו  לחבירו, 
עוד    גלי בעליה.מרו לו: לא תהלך זו יותר מר א

דהפקר  שם צ"ז:   הכא בחבית  אמר:  אשי  רב 
לו   ומאן אמרו  עסקינן.  דהפקר  ומים  עסקינן, 
רבי יוחנן בן נורי היא, דאמר: חפצי הפקר קונין  

יו  שביתה. כרבי  הלכה  ודעת  ואין  נורי.  בן  חנן 
הרמב"ם הראב"ד והרז"ה שממילא הלכה כרבי 
כרבי  הלכה  שאין  הרמב"ן  דעת  אבל  יהודה, 

דה לענין ההתר להעביר מאחד לשני משום יהו
שהמוליך   בראשונים  ומבואר  מילתא.  דאוושא 

ך לשבת בין העברה פחות פחות מד' אמות צרי
להעברה, עוד נתבאר בראשונים שלכתחילה אין  

חפץ פחות פחות מד' אמות, ואפילו בבין להוליך  
 השמשות אסור. )ב"י(.

 ג'  סעיף
לאדם  מאדם  חפץ  לאדם    -העברת  מותר 

ה"ר וליתנו לחבירו הנמצא בתוך  עקור חפץ מרל
אף שהחפץ   וכו',  לחבירו  יתן  וחבירו  ד"א שלו, 
הולך כמה מילין ברה"ר, ובלבד שלא יצא החפץ  
קנו  שבעליו  ממקום  אמה  אלפים  לתחום  חוץ 
שם שביתה, ובחפצי הפקר אין הגבלה בזה, אך  
בהם  לזכות  יתכוון  לא  אדם  שאף  צריך 

שבהגבהתם.   מהשו"ע  הרבהומשמע  ע"י  בני    דווקא 
מותר,   אדם  בני  בשני  שגם  משמע  ובפמ"ג  מותר,  אדם 
וכתב הבה"ל שאינו יודע מנין לפמ"ג להתיר בזה, דאפשר  

  .שזה בכלל האיסור שאותו אדם יוליך פחות פחות מד"א 
ויש אוסרים שיצא החפץ חוץ לד"א ראשונות,  
ואף במקום שהתירו לטלטל פחות פחות מד"א  

רך, אסור ע"י כמה אנשים  כגון מי שהחשיך בד
משום זילותא דשבת. והשו"ע בסימן ש"א סתם  
לדעת  לחוש  טוב  הרשות  ובדבר  להקל, 

אבל  ה בכרמלית,  או  ברה"ר  זה  וכל  אוסרים. 
לכן אין להוליך  אסור להוציא מרה"י לכרמלית, ו

עכ"פ  שהוא  הרחוב  דרך  הכנסת  לבית  ס"ת 
כרמלית, ע"י העברה מאדם לאדם, מפני שאסור  

והאבן עוזר כתב להתיר היכא  ו מהבית לרחוב,  להוציא
נוטל   בחוץ  שנמצא  והמקבל  עקירה,  עושה  שהמושיט 

ודעת הט"ז מידו, אבל בבית מאיר אוסר גם באופן זה.  



מהב להוציא  אסור  נכרי  ע"י  דהוי  ית,  שגם  ואף 
שלא   בחצר  רק  מותר  זה  מצוה,  במקום  דשבות  שבות 

ה"ר, אבל  עירבו, אבל בכרמלית אסור, דאתי לאחלופי בר
לא"ר שמתיר בשם כמה פוסקים אף בכרמלית, מותר גם  

 בזה.

 ה'  סעיף
ולעמוד   אסור להוליך חפץ פחות פחות מד"א

או שעמד מחמת סיבה אחרת שמנעה  לפוש בכל פעם  

)אבל אם עמד לתקן המשאוי חיובא   מללכת, אותו  
ד"א  להוליך  יבוא  שמא  דחוששים  איכא(,  נמי 

בבין השמשות  בבת אחת ולאו אדעתיה, ואפי'  
וזה מניח אסור  ואפי' בכרמלית אסור,   )וכן זה עוקר 

השמשות(, בין   בבין  וגם  כרמלית  גם  זה  ואם 
אך   בזה,  להקל  והא"ר  הט"ז  דעת  השמשות, 

של שמ"ב  בסי'  בבין  למבואר  שבות  התירו  א 
השמשות כי אם לצורך מצוה או במקום הדחק, 

 אפשר דהכא נמי אין להקל אלא בכגון זה.  

זה  מ"ה    עירובין היו שנים מקצת אמותיו של 
מביאין ואוכלין באמצע,    ,בתוך אמותיו של זה

של   לתוך  שלו  מתוך  זה  יוציא  שלא  ובלבד 
ביניהן מובלע  והאמצעי  שלשה  היו    , חבירו. 

מו  ושנים  הוא  עמו,  מותרין  והן  עמהן  תר 
 החיצונים אסורין זה עם זה. 

 ד'  סעיף

שניים שמקצת אמותיו של זה בתוך אמותיו  
, והיינו שהמאכלים שלהם מרוחקים שש זה  של

אמות, מותר להם להביא את האוכל לב' האמות  
כל   יוציא  שלא  ובלבד  שם,  ולאכול  האמצעיות 

לשה אחד מתוך שלו לתוך של חבירו. ואם היו ש
בין  שיש  כגון  ביניהם,  מובלע  והאמצעי 
החיצוניים ח' אמות, האמצעי מותר לאכול עם 

ה בד"א  מהחיצוניים  אחד  ברר  אמצעיות  כל  אם 

צד לכל  אמות  ב'  החיצוניים לעצמו  השניים  אבל   ,
 אסורים זה עם זה. 

 

 עיקרי הדינים 
לרשות מרשות  מרשות    -הוצאה  חפץ  להוציא  אסור 

לרשות )רה"י ורה"ר( ע"י יציאה עם החפץ או הוצאתו ע"י  

רה"ר   או  ברה"י  גם  אסור  ומדרבנן  זריקה,  או  הושטה 
ולמקום פט מכרמלית,  או  או ממקום פטור  לכרמלית  ור 

מותר, אבל אסור )מדרבנן( לעמוד במקום פטור ולהעביר  
רך  חפץ מרשות לרשות, והמעביר חפץ מרשות לרשות ד

מקום פטור חייב, ואם עמד פטור אבל אסור, ואם אחת  
מהרשויות זה כרמלית נחלקו הפוסקים אם מותר או לא.  

   )סימן שמ"ו(. 

   -העברת ד' אמות ברה"ר או בכרמלית

עקירה    ור אס ע"י  ברה"ר  אמות  ד'  להעביר  מדאורייתא 
והנחה, ואם עשה רק עקירה או רק הנחה אסור מדרבנן,  
וכן בכרמלית האיסור מדרבנן, אמנם מותר להעביר בין ב'  
אחרת,   לכרמלית  מקרפף  וכן  אמות,  ד'  בתוך  כרמליות 
וקרפף המוקף מחיצות הזורק לתוכו חייב, ואם הוא יותר  

ולא   סאתים  לטלטל    קף הו מבית  מדרבנן  אסור  לדירה 
 .   (סימן שמ"ו) בתוכו יותר מד' אמות. 

אא"כ   לרשות  מרשות  הוצאה  על  חיוב  אין  מדאורייתא 
אמנם   אחרת,  ברשות  והנחה  אחת  ברשות  עקירה  עשה 
מדרבנן אסור גם בעקירה לבד או בהנחה לבד, ואם החפץ  
פטור   הוא  והנחה  עקירה  ועשה  נטלו  אחר  ואדם  בידו 

, אבל אסור משום לפני עוור, ואם חבירו יכול  וחבירו חייב
מש  מדרבנן  אסור  בידי  בלעדיו  הנמצא  וחפץ  מסייע,  ום 

 .(סימן שמ"ז)אדם או בבגדיו נחשב כמונח. 

אמות   והיינו  אמות,  ד'  בתוך  ברה"ר  חפץ  לטלטל  מותר 
אבל   פטור  שבאלכסון  וי"א  ואלכסונם,  הם  מצומצמות, 

כסונם לכו"ע(,  אסור )אא"כ בירר לו ד"א שאז מותר באל
מוליכו   אחד  כשכל  לאדם  מאדם  חפץ  להעביר  ומותר 

מ של  פחות  מתחומו  יצא  לא  שהחפץ  )ובלבד  ד"א 
הבעלים, ואם החפץ הפקר ולא זכו בו מותר(, ויש אוסרים  
והוצאה   ע"י כמה בני אדם, וטוב לחוש לדעת האוסרים, 
מרה"י לכרמלית ודאי אסורה, וכן העברה ע"י אותו אדם  

מד"א )ועומד לפוש( אסורה. מותר לאכול    כל פעם פחות 
לכולם לטלטל בו, ואין    יחד כמה בני אדם בשטח שמותר 

יוציא מתוך שלו לתוך של חבירו.   חוששים שאחד מהם 
 )סימן שמ"ט(.   

ד'  הפתח  )מפתן(איסקופת   על  ד'  מקום  בה  יש  אם   ,
וכן   ד"ט,  הצדדים שהם רחבים  מן  )ב' מחיצות  ומחיצות 

רחב   וגם  המשקוף מלמעלה  לאו  ואם  כרה"י,  דינה  ד"ט( 
ום פטור, ואם אינה  אינה גבוהה י"ט דינה ככרמלית או כמק 

הבית(   לפני  מחיצות  ללא  מקורה  מקום  )וכן  ג"ט  גבוהה 
מפתח   טלטול  לענין  ונ"מ  שלפניה,  הרשות  כדין  דינה 
גם   אמנם  לכרמלית,  או  לרה"ר  או  לרה"י  ממנה  וכדומה 

מדר אסור  ד"ט  רחבות  מחיצות  לה  להוציא  כשאין  בנן 
 ממנה לרה"ר. )סימן שמ"ו(.   

ר, המוציא עבר על  לרה"  המוציא ידו עם פירות מרה"י
איסור   לו  ויש  הנחה,  ללא  עקירה  של  דרבנן  איסור 
דאורייתא להניח את הפירות ברה"ר, ואם הוציאה בשוגג  



שאם   וי"א  להחזירה,  אסור  במזיד  אבל  להחזירה,  מותר 
ואם   במזיד,  אף  מותר  בשבת  למעלה  הוציאה  הוציאה 

השו"ע   לכרמלית  הוציאה  ואם  במזיד,  אף  מותר  מי"ט 
 . (סימן שמ"ח) אף כשהוציא במזיד, והגר"א אוסר. מתיר 

 

 

 

 סימן שנ"ח 
 

                   מתי אסור לטלטל  
 במקום מוקף מחיצות 

נעשו   לא  המחיצות  אך  מחיצות  המוקף  כדי  מקום 
, אם המקום הוא עד בית סאתים מותר  לדור בתוכם

,  אם הוא יותר מבית סאתיםבל  , אל ההקףלטלטל בכ
גמורה,  רה"י  זה  שמדאורייתא  חכמים    אף  אסרו 

לדירה,   מקום שהוקף  אבל  מד"א.  יותר  בו  לטלטל 
כגון שהיתה שם דירה או שהיה לשם פתח מדירה,  
ההקף. בכל  לטלטל  מותר  המחיצות,  שנבנו    לפני 

ובסימן זה יבוארו פרטי הדינים הנ"ל, וכיצד אפשר  
קף לדירה ע"י מחיצה חדשה  להכשיר מקום שלא הו 

ובאזה אופן אסור  או ע"י מיעוט גודלו לבית סאתים, 
 לטלטל שם אף שהוקף לדירה. 

 א'  סעיף
אדם   דירת  לצורך  מחיצה  שהוקף  מקום 

  גודלו מותר לטלטל בכולו אפי' אם    ותשמישיו
כמה מילין, אבל אם לא הוקף לדירה )וכדלהלן(, 

 איתא, כד7ועד בית סאתים מטלטלין באם יש בו  
הגינה והקרפף שהן שבעים  (  עירובין כ"גבגמ' ) 
ושיריים,  אמה   אמה  שבעים  על  ושיריים 

גדר גבוה עשרה טפחים מטלטלין    ,המוקפות 
בית   או  שומירה  בה  שיהא  ובלבד  בתוכה, 
עקיבא   רבי  לעיר.  סמוכה  שתהא  או  דירה, 
אומר אפילו אין בה אחת מכל אלו מטלטלין  

ה ושיריים  בתוכה, ובלבד שיהא בה שבעים אמ 
ואמרינן    .)ולא יותר(   על שבעים אמה ושיריים
  בגמ' שהלכה כרבי עקיבא.
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הוקף   ולא  סאתים  מבית  יותר  בו  יש  אם  אבל 
גמורה, לדירה,   רה"י  זה  שמדאורייתא  אף 

אמר רבי  כדאיתא בגמ' )שבת ז. ועירובין ס"ז:( ) 
הוקף   שלא  סאתים  מבית  יותר  קרפף  יוחנן 

ריים, הזורק לתוכו  לדירה, ואפילו כור ואפילו כו 
חכמים  חכמים    (,חייב יותר  אסרו  בו  לטלטל 

 . מד"א, מפני שהוא דומה קצת לרה"ר וכרמלית 

סאתים בית  וד"ט  הוא    שיעור  אמה  שבעים 
ומעט יותר כשיעור אצבע, על שבעים אמה וד"ט  

אצבע כשיעור  יותר  בגמ' ומעט  כמבואר   ,
הנ"ל כ"ג.  שו"ע  ( )עירובין  הקיצור  וכתב   .

שלנו נ"ג   שבאמות  הוא  השיעור  גדולות  שהם 
הק  .אמה מותר  ובשיעור  סאתים  בית  של  ף 

בין שהוא מרובע בין שהוא עגול או אפי'  לטלטל  
מפי  יותר  אורכו  אם  אמנם  חמישים,  על  מאה 
שניים מרוחבו אמה אחת או יותר, והיינו שאורכו  
 יותר ממאה אמה, אסור לטלטל בו יותר מד"א,

  ר אפילו ארכה רבי יוסי אומכדאיתא בגמ' )שם(  
מטלטלין   ברחבה  שנים  ומשמע    ,בתוכהפי 

שאם זה יותר מפי שתים אין מטלטלין, ומבואר  
הוא   הדבר  וטעם  יוסי,  כרבי  שהלכה  התם 
ובמאה   וכרמלית,  ברה"ר  מיחלף  ארוך  שמקום 
חצר   שיעור  שזה  מפני  לגזור  רצו  לא  אמה 
שאם  ירוחם  רבינו  בשם  הב"י  וכתב  המשכן. 

ב שנים  מפי  יותר  מאמה  האורך  פחות  רחבו 
המ" וכתב  שם.  הוא  אם  ש   במטלטלין  המקום 

בית סאתים מותר אפי' אם אורכו הרבה  פחות מ
 יותר ממאה אמה, כל שהוא מוקף מחיצות. 

לדירה מוקף  חשיב  בסתמא  כתב    -האם 
ש א'(  )סעיף  המוקפות  הרמ"א  עיירות  סתם 

שדרך  חומה   מפני  לדירה,  מוקפות  נחשבות 
להקיף ואח"כ  הבתים  את  שסתם ו   .לבנות  י"א 

פתוח   הבית  שפתח  אדם  קרפיפות  ואין  להם, 
ולצורך   אחריו  או  הבית  לפני  הוקפו  שזוכר אם 
תשמיש דירה, בסתמא הוי מוקף לדירה. וכתב 
לפי   וזמן  מקום  כל  אלא  כלל,  זה  שאין  המ"ב 
עניינו. עוד י"א שכל קרפף שהוא סמוך לבית, או 

הרבה   לעיר  סמוך  בכל  שהוא  בו  להשתמש  שיכול 



אם הוא   )ולא מועיל מה שהוא בתוך התחום שרוצהשעה 

בסתמא הוי מוקף לדירה, אם בנה הבית    (,8רחוק 
ואח"כ עשה את ההקף, אע"פ שלא פתחו לבית.  
וי"א שאפי' בסמוכה ממש לביתו לא הוי מוקף  

 לדירה אא"כ פתח ולבסוף הוקף, וכן הלכה. 

 ב'  סעיף
כל מקום שמוקף   -מוקף לדירה  אינו  מה נחשב
ש )גנ לצורך  וזרעים  פירות  ופרדסים(  מירת  ות 

לעיר(, או סוכת השומרים   ועצים )קרפף שמחוץ
)בורגנים, ואפי' מקורים( שאינם דרים שם אלא 

 לשמירה, לא חשיב מוקף לדירה. 

לדירה( )ד"ה  הלכה  הביאור  ומוקצה ש  כתב  וסהר  דיר 
ביראות ופסי  ומותר    נחשבים  וחצר  לדירה,  מוקפים 

י הם  אם  אפי'  בהם  ואינם  לטלטל  סאתים  מבית  ותר 
ורש"י מוקפים    מבאר  מקורים.  נחשבים  ביראות  שפסי 

לדירה כיון שמימיהן ראויים לשתית אדם, ודיר וסהר וכו'  
הריטב"א   וכתב  תדיר.  ויציאה  לכניסה  לאדם  תשמישו 
שמוקצה וחצר משתמשים בהם תדיר לצורכי הדירה, ודיר  

ולחלוב  הר כיון שיוצא ונכנס תדיר כדי לעיין על הזבל  וס
כיון שהוא מחוץ    ולגזוז אותם, כמקום דירתו דמיא, וקרפף 

לעיר אין דעתו להשתמש בעצים אלא לאחר זמן )אמנם  
בו( הוקף מותר לטלטל  ולבסוף  יונתן    . אם פתח  וברבינו 

משום שיש שם בית  הוא  כתב שטעם ההתר לטלטל בדיר  
בר אמנם  שיש  לרועה,  בלי  שאף  משמע  ובריטב"א  ש"י 

ב מוקף לדירה. ולענין פסי ביראות דעת  בית לרועה חשי
הריטב"א והרשב"א דלא חשיב דירה. ובדברי רש"י  התוס' ו

מהני,  לבהמה  דירה  גם  אולי  יל"ע  אדם,  דירת  שמצריך 
ברש"י,   גירסה  כזו  לו  היתה  בחידושיו  הרשב"א  ובאמת 

שיב הוקף לדירה,  ולפ"ז ניחא בפשיטות למה דיר וסהר ח
 וצ"ע למעשה.  

ולבסוף ישב  )עירובין    -הוקף  דין  בגמ'  איתא 
אמר רב כהנא רחבה שאחורי הבתים אין  כ"ד.(  

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

לא. פתח  ולבסוף  הוקף  שג  אבל  ם ומבואר 
לא חשיב מוקף לדירה אלא  מקום הפתוח לבית  

קיף את אותו  כא שפתח פתח מהבית ואח"כ ההי
ואח"כ הקיף את    דירה  ביתבו  שבנה  , או  מקום

אבל אם הקיף את המקום לפני   המקום שסביבו,
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מאחורי   שטח  הקיף  אם  אפי'  או  הבית,  בנית 
הבית ואח"כ פתח פתח מהבית לשם, לא חשיב  

)סקי"ט( שמוקף לדירה.   אם חשב  וכתב המ"ב 
ל או  דירה  שם  לבנות  פתח בפירוש  פתוח 

קל ולומר דחשיב  מהדירה לשם, אפשר שיש לה
וכמה    מוקף לדירה  וכן משמע מהגמ'  כמ"ש הרמב"ם 

הרשב"א. ומשמעות  והגר"א  כהפמ"ג  ודלא    ראשונים, 
אם פתח  כתב הביאור הלכה )ד"ה או( ש ו  )שעה"צ כ"א(. 

חלון מהבית לקרפף ואח"כ הקיפו, י"א דמהני, וזהו דבר  
"מ אם אינו משתמש דרך  חדש, והפמ"ג מסתפק בזה, ומ

 אותם חלונות לקרפף ודאי לא מהני.  

מקיפה אחד  אם נפלה המחיצה החיצונה של הבית שהיא 
ן קירות  מצדדי הקרפף, ונשארו בבית קירות פנימיים, אי

לדירה שנעשו  כיון    אלו  לקרפף,  הקף  להחשב  מועילים 
   )בה"ל ד"ה מביתו(. .9שהם נבנו לבפנים ולא לבחוץ 

בנה את הבית, ואח"כ בנה בית  וחות לפני שהקיף מג' ר   אם
מוקף   חשיב  לקרפף,  פתח  שם  ופתח  הרביעית  ברוח 
לדירה, כיון שהרוח הרביעית היא זו שעשתה את המקום  

 )בה"ל ד"ה ואח"כ(.  למוקף. 

מקום שלא הוקף לדירה ורוצה להקיפו לשם 
)או להשלים   לפרוץ יותר מי' אמותצריך    דירה, 

יה פירצה לשיעור   גדר בזה(, שלא  גובה  יה שם 
שאז אסור   ,)וא"צ שיהיה פרוץ עד למטה(   י"ט

המחיצות, כנגד  אפילו  יחזור    לטלטל  ואח"כ 
פירצה   תשאר  שלא  באופן  דירה  לשם  ויגדור 

אמות   מי'  הפתח) יותר  צורת  שם  שיעשה  ( או 
הפירצה, כנגד  אפילו  לטלטל  מותר  ואז    שאז 

כ"ד.(  כדאיתא בגמ' )עירובין    חשיב מוקף לדירה,
מבית סאתים שלא הוקף לדירה,  יותר  קרפף  

פורץ בו פירצה יותר מעשר    ,כיצד הוא עושה
ומותר ומעמידו על עשר  וגם אם פרץ    .וגודרו 

אמה וגדרה ופרץ עוד אמה וגדרה עד שהשלים 
מהני אמות  מי'  התם  ליותר  כדאיתא  איבעיא  , 

להו פרץ אמה וגדר אמה ופרץ אמה וגדרה עד  
מהושהשלימו   מעשר  הומסק.  ליותר  גמ'  נת 

 דמהני.  

ולסלקו הכותל  ליד  עפר  להניח  מועיל   -אם 
כתב הרמ"א שאם קשה עליו לפרוץ את הכותל  

אבל מחיצות הבית נחשבים הקף לדירה אם פתח   9
 ולבסוף הוקף. מ"א. 



באופן שלא    להניח עפר ליד הכותלי"א שיכול  
יהיה מהעפר ולמעלה י"ט, ויהיה העפר רחב ד"ט 

י"ט גבוה  יהיה  לעמוד    ולא  ראוי  זה  )שבשיעור 
ולהתעכב(  אמות    ,עליו  מי'  יותר  העפר  ויהיה 

ויבטל    ורך הכותל,לא ויעשה כך בשני הצדדים, 
כאילו   והוי  אחת,  לשבת  לשם  העפר  את  בפיו 
יפנה את העפר, אמנם  פרץ את הכותל, ואח"כ 
אם הכותל גבוה כ' טפחים לא מהני, מפני שאז  

נד ואינו  י"ט  גבוה  להיות  צריך  ון כקרקע העפר 
וי"א שעפר לא הוי ביטול אא"כ דעתו   הקרפף. 

ו לעולם.  שם  )סקל"ח(  לבטלו  המ"ב  כתב 
ראשונה.  ש כסברא  להקל  מורים  האחרונים 

וס"ל שגם מקום העפר  והגר"א חולק על עיקר דין זה  
ס"ל   ועוד  מהקרפף,  כחלק  ולא  מהכותל  כחלק  נחשב 
נבנה לשם דירה   שכשמסיר את העפר כיון שהכותל לא 

   )בה"ל ד"ה ואם(. הדבר לאיסורו. חזר 

רוץ יש עצה שלא יצטרך לפ כתב המ"ב )שם( שו
הכותל,   באורך    שיעשהוהיינו  את  חדש  כותל 

י"ט ובגובה  אמות  מי'  לבין    יותר  בינו  שיש 
ג"ט, וכדלהלן    הכותל הראשון חלל של לפחות 

   סעיף ו'.

 וח'  ג' פיםסעי
בין אם הוא זקוף בין אם   תל שהוא גבוה י"ט

ד של  ממדרון  מתלקטים  אמות,הי"ט  דינו    ' 
לטל בו  כקרפף, וכיון שלא הוקף לדירה מותר לט

סאתים.   מבית  יותר  אינו  גודלו  אם  להלן  ורק 
ש מבואר  ח'(  לשם )סעיף  מחיצות  עשה  אם 

דירה על התל למעלה, אף שאינם רחוקות ג"ט  
משפת התל, מהני, כיון שעכשיו הוא דר באויר  

החדשות, )עירובין   כדאיתא  המחיצות  בגמ' 
שהועילכ"ה.(   התל  על  מחיצה  עשה    , שאם 

ובאויר   הואיל  טעמא  העליונות  מאי  מחיצות 
דר שו.  הוא  ס"ב(  )ס"ק  המ"ב  בזה כתב  די 

מי'   יותר  מעט  באורך  חדשה  מחיצה  שיעשה 
גובהו, מכח  מוקף  התל  ששאר  אף   אמות, 

    ולהריטב"א גם בזה בעינן כותל שלם. 

 מיעוט גודל הקרפף 
קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה שאסרו  

  תים,לבית סא  חכמים לטלטל בו, אם מיעט שיעורו

מותר לטלטל בו,    ,אחר שכבר הוקף  שעשה זאת  אף
רגילים  שהם  או  חשיבות  להם  שאין  דברים  אולם 

 להיות בקרפף לא הוי מיעוט, וכדלהלן. 

 ח'  -סעיפים ד' 
את    אילנות ממעטים  אינם  בקרפף  הנטועים 

 , אע"פ שיש בהם גובה י"ט אינם ממעטים,גודלו
קרפף יותר מבית סאתים  כדאיתא בגמ' )שם(  

מיעטו באילנות    א הוקף לדירה ובא למעטו,של
מיעוט  הוי  וביארלא  משום    .  הטעם  הרשב"א 

   שדרך שיהיו בקרפף אילנות.

, אע"פ שהוא עמוק י"ט  לא הוי מיעוט  בור מים
ממעט אינו  בגינה  וכן  ד"ט,  ולא    ורחב  בור  לא 

הגינה להשקית  המים  כינוס  שהוא מקום  כיון   ,
והגינה,   הקרפף  רימתשמישי  בור  חריץ  וה"ה  או  ק 

ף, אם הוא לצורך הקרפף להטמין שם  ינו ממעט בקרפ א
 חפציו וכדו'. 

המיטלטלים ממעטים.  לעולם  דברים   אינם 
 )מ"ב ס"ק מ"ד(. 

 הקרפף  , בין באמצעעמוד גבוה י"ט ורחב ג"ט
למחיצות מיעוט,   ,בין סמוך  רחבו    הוי  אבל אם 

פחות מג"ט לא הוי מיעוט, כדאיתא בגמ' )שם(  
גב עמוד  בו  אבנה  ורחב  עשרה  הוי  וה  רבעה 

מיעוט,   הוי  לא  משלושה  פחות  מיעוט, 
הוי מיעוט,   ועד ארבעה, רבה אמר  משלושה 
ורבא אמר לא הוי מיעוט. רבה אמר הוי מיעוט  
דהא נפיק ליה מתורת לבוד. רבא אמר לא הוי  

הוי מקום ארבעה לא חשיב,   מיעוט כיון דלא
לכו"ע הוי    "ט)שבג  וכו', רב שימי מתני לקולא

 בפחות מג"ט. רש"י(.יעוט ונחלקו מ

מחיצה הקרפף    חדשה  בנה  חלל  באורך בתוך 
יש בינה לבין אם  יותר מי' אמות בגובה י' אמות,  

נחשב זה  הרי  ג"ט,  הישנה  שהקרפף    המחיצה 
מוקף  וחשיב  החדשה,  המחיצה  ע"י  מוקף 
לדירה, אבל אם אין בין המחיצה החדשה לישנה 

)שם(  בגמ'  כדאיתא  מהני,  לא  מן  חיהר  ג"ט  ק 
פחות   הועיל,  מחיצה  ועשה  ארבעה  הכותל 
ארבעה,   ועד  משלושה  הועיל.  לא  משלושה 
רבה אמר הועיל, רבא אמר אינו מועיל. רבה  

ורת לבוד, רבא  אמר הועיל דהא נפיק ליה מת 



מקום ארבעה   הוי  דלא  כיון  מועיל  אינו  אמר 
חשיב. לקולא  לא  מתני'  שימי  )שבג"ט   רב 

ונחלקו בפח הוי מיעוט    . ות מג"ט. רש"י( לכו"ע 
כיון דחשיב הקף חדש באופן זה  כתב המ"ב שו

יותר מבית סאתים מהני,    לדירה אף אם נשאר 
צריך לפני  ש  אמנם  לדירה  ישמש  בנית המקום 
אין  כתב הבה"ל )ד"ה באורך( דאיירי ש ו. שהכותל החד

ן הכותל הישן לכותל החדש. עוד  פתח י' אמות או יותר בי
החדש משוך   יה הכותל צריך שיהשהריטב"א  כתב שדעת 

   .כנגד כל הכותל הישן, והמיקל כדעת השו"ע לא הפסיד

או על    חדש על המחיצות הקיימות  חטיטח  
ורחב  מהקרקעית  י"ט  גבוה  שהטיח  כל  חלקם 

, ועי"ז נתמעט החלל לשיעור בית סאתים או  ג"ט
י"א שצריך שיהיה הטיט עבה   הוי מיעוט. פחות,

מקילים אף    בכדי שיוכל לעמוד בפני עצמו, ויש
  כדאיתא בגמ' )שם( אם יכול לעמוד עם הכותל,

  , טח בו טיט ויכול לעמוד בפני עצמו הוי מיעוט
הוי   אמר  רבה  עצמו,  בפני  לעמוד  יכול  אינו 

השו"ע פסק ו  מיעוט, רבא אמר לא הוי מיעוט.
כמו    יש להקל בעת הצורךכרבא, וכתב המ"ב ש

וט(  כתב הביאור הלכה )ד"ה הוי מיעו,  הפוסקים כרבה
טיח שנעשה בשעת עשית הכותל מהני לכו"ע אף באינו  ש

מו ומ"מ אף בעומד בפני עצ יכול לעמוד בפני עצמו,
אינו נחשב כהקף חדש לשם דירה להתיר ביותר  

אם יש חלל  כתב השעה"צ )ס"ק נ"א( שומבית סאתים,  
בין הכותל החדש לישן, אע"ג דאמרינן לבוד, מ"מ חלל זה  

   מצטרף לבית סאתים.

הקיימתעוד  בנה   המחיצה  מעל  לשם    י"ט 
כיון  דירה   לדירה,  מוקף  להחשיבו  מהני  לא 

שעשה מה  בלא  גם  מוקף  עכשיו,   שהמקום 
בקרקע   הראשונות  המחיצות  נבלעו  אם  אמנם 
מכח   הקרפף  ניתר  י"ט,  גובה  בהם  נשאר  ולא 
היה   לא  עכשיו  שעד  אף  שלמעלה,  המחיצה 

להתיר )שם(  בכוחם  בגמ'  כדאיתא  העושה , 
ר רב חסדא בשבת  גבי מחיצה, אמ  מחיצה על 

הועיל, בנכסי הגר לא קנה. ורב ששת אמר אף  
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 שם דירה. 

הועיל לא  נמי  ע"ג    בשבת  מחיצה  )דהויא 
 מחיצה. רש"י(. 

 מה מבטל מהקרפף שם מוקף לדירה 
לדירה שהוקף  שאינם    קרפף  דברים  בתוכו  ושמו 

נמצאים בדירה, כגון זרעים, באופנים מסוימים הרי  
פף, וכן הדין בזה בחצר  הם אוסרים לטלטל בכל הקר 

וברחבה שאחורי הבתים, ולפעמים אף שהזרעים לא  
סור לטלטל משם לבית.  אוסרים את המקום, מ"מ א 

 וכדלהלן.  

 ט'  סעיף

אילנות   מוקף    זרעים או  האם  שם  מבטלים 
   -לדירה

כ"ג:(   )עירובין  בגמ'  יותר  איתא  שהוא  קרפף 
הרי   רובו  נזרע  לדירה,  סאתים שהוקף  מבית 

כגינה   כחצר  הוא  הוא  הרי  רובו  נטע  ואסור, 
.. הא מיעוטא שרי, אמר רב הונא בריה  ומותר.

יהושע   בית  דרבי  הוי  דלא  אלא  אמרן  לא 
כמאן כרבנן.    ,סאתים, אבל בית סאתים אסור

ורב ירמיה מדיפתי מתני לקולא: הא מיעוטא  
שמעון.  שרי כרבי  כמאן  הלכה) ,  ולהלן  וכן   .)

איתא ו   כ"ד.  כחצר  הוא  הרי  רובו  מותר,  נטע 
אמר   יהודה  רב  שאמר  והוא  עשויין  אבימי 

  , )שורות שורות, שנאה לשבת שם(   אצטבלאות
עשויין   שאין  פי  על  אף  אמר  נחמן  ורב 

 והלכה כרב נחמן.    אצטבלאות.

שאילנות   שם  ונמצא  מהקרפף  מבטלים  אינם 
אף אם   מפני שדרך ליטוע אילנות בקרפף,  דירה,

ורות נטעם ברוב או בכל הקרפף, בין אם נטעם ש
אם  אבל בזרעים,    שורות בין אם נטעם מפוזרות. 

מהקרפף,  חצי  או  מיעוט  וזה  סאתים  בית  זרע 
הזרוע במקום  אף  לטלטל  היכא   ,10מותר  אבל 

וכן אם    . אסור לטלטל בו  שזרע את רוב הקרפף
יותר מבית סאתים, אסור   זרע מיעוט אבל הוא

בכל הקרפף, מפני שהוא פרוץ במילואו  לטלטל  
 .  ולמקום האסור ל 



הזרעים( שו )ד"ה  הבה"ל  אחרי  כתב  גם  נשאר  זה  איסור 
שהוציאו את הזרעים ואפי' אם החליטו שלא לזרוע שם  

בית    .לעולם בחצר  אין  אם  ומ"מ  בחצר,  בזורע  הדין  וכן 
אחרי שהוציאו את   בזה  המיקל  ביד  אין למחות  סאתים 

כתב    הזרעים. שעוד  קרפף(  )ד"ה  מבית  הבה"ל  יותר 
טלטל שם כלים ששבתו בקרפף  סאתים שנזרע, מותר ל

א אסור  אף  אבל  לדירה,  הוקף  לא  אם  ואף  כולו  נזרע  ם 
מהקרפף   לטלטל  או  בבית,  ששבתו  כלים  לשם  לטלטל 

   )בה"ל ד"ה קרפף(.  לבית.

  - מחיצות האם זרעים אוסרים לטלטל בעיר המוקפת
בתים, כתב הדבר שמואל  עיר שהוקפה חומה אחרי בנית ה
ים את ההקף, והחכם צבי  שאין זרעים שבתוך העיר מבטל

כדבריו מתירים  היעב"ץ  אופן    ובנו  בשום  שא"א  היכא 
לתקן, אמנם אם המקום הזרוע מוקף מחיצות אין להתיר  

 )בה"ל ד"ה אבל(.  שם.

 י'  סעיף

זרעים מבטלים   או מרחבה שם האם    מחצר 
 - מוקף לדירה

גינה   בה  שיש  הזרוע(,חצר  רחבה    )מקום  וכן 
ים אם גם בזה  נסתפקו הראשונ   שאחורי הבתים,

דירה שם  מבטלים  בקרפף  הזרעים  או  כמו   ,
וזרעים   דירה  נחשבים  יותר  הם  אלו  שמקומות 
פסק  ולהלכה  דירה.  שם  מהם  מבטלים  אינם 

   .כמו קרפף שהוקף לדירה וכנ"ל םדינ השו"ע ש

מהגולענין   או  לביתלטלטל מהחצר  אף  ינה   ,
הזרעים,  ובמקום  בחצר  לטלטל  שמותר  היכא 

יותר מבית סאתים, מ"מ אסור וכגון שאין בחצר  
אפי' אם לטלטל מהגינה או משאר החצר לבית, 

אחד אדם  של  זה  הם  ממקום  שנתבטל  דכיון   ,
בפחות  שאף  כקרפף  דינו  לדירה,  מוקף  שם 

והיכא    מבית סאתים אסור לטלטל משם לבית.
עוט החצר ויש בה בית סאתים,  שהגינה היא מי

 , אבל מהחצר וכנ"ל  אסור לטלטל מהגינה לבית
כדין כל חצר שמותר לטלטל ממנה   לבית מותר,

לבית  ,לבית מהחצר  גם  אוסרים  משום   ויש 
לה, האסור  למקום  נפרצה  אין    שהיא  אם  אך 

בגינה בית סאתים אין להחמיר מלטלטל מהחצר  
או  לבית  מהגינה  אף  בזה  מקילים  ויש  לבית, 
במקום  דבריהם  על  לסמוך  ויש  לגינה,  מהבית 

 הדחק.  

כשאי הוא  הנ"ל  החצר  וכל  בין  מחיצה  ,  גינהלן 
ישאבל   ל  אם  החצר  בין  הם    גינה מחיצה 

ואין   נפרדים,  מקומות  לשני   הגינהנחשבים 
יותר    האם יש ב  בגינה עצמהת החצר, וא  תאוסר

לחצר   האו ממנ   המבית סאתים אסור לטלטל ב
ב  ,ולבית אין  מותר   הואם  סאתים,  מבית  יותר 

ב ממנ   הלטלטל  לשם,   האו  מהחצר  או  לחצר 
, שםאם ללים ששבתו בבית אסור להוציאבל כ

ולכן ראוי שלא לאכול בגינה בשבת, כי זה דבר 
בו להזהר  אם  שא"א  וכ"ש  מבית ,  יותר  הוא 

 סאתים שאז אסור לטלטל שם יותר מד' אמות. 

 י"א  סעיף
   -האם מים מבטלים שם מוקף לדירה

כ"ד(  )עירובין  בגמ'  מבית    איתא  יותר  קרפף 
ים, סבור רבנן  סאתים שהוקף לדירה ונתמלא מ
להו רב אבא    למימר כזרעים דמו ואסיר. אמר

אבוה הכי אמרינן משמיה דרבא מים כנטעים  
ושר דחזיין    י.דמו  והוא  אמימר  אמר 

מעולה    לתשמישתא  דירה  לך  דאין  )לשתיה, 
רש"ימזו לא.    ,( .  לתשמישתא  חזיין  לא  אבל 

לא   נמי  לתשמישתא  ודחזיין  אשי  רב  אמר 
בעומקו   שאין  אלא  שיעור    ינו)היאמרן 

יותר מבית סאתים,  ,  ( התפשטות המים בקרפף
אבל אם יש בעומקו יותר מבית סאתים אסור.  

דפירי ולאו   אכריא  דהוה  מידי  היא,    מילתא 
   )שאינו מבטל מהמקום תורת דירה(.

דינם  לשתיה  ראוים  שאינם  שמים  ומבואר 
הם מבטלים מהקרפף שם מוקף לדירה  כזרעים ו

, ואם בית סאתיםאם הם רוב הקרפף או יותר מ
סאתים  מבית  ביותר  אפילו  לשתיה  ראוים  הם 

   .אינם מבטלים מהמקום שם מוקף לדירה 

ם עמוקים הרבה  מי הרא"ש שאפילו אם ה  וכתב
החצר   בכל  שנתפשטו  מבטלים    הם  איןאו 

בראוים לשתיה. וכתב הב"י   מהקרפף שם דירה
שמשמע מדבריו שבאינם ראוים לשתיה אסור  

מי' פחות  עומקם  עם  דעת    אף  אבל  טפחים, 
רש"י והרשב"א שמים פחות מי"ט אין מבטלים 

 שו"ע.  מקומם מתורת קרקע, וכן פסק ה



הרשב"א(    עוד בשם  הסימן  )בסוף  הב"י  כתב 
שגם בור מים שהוא עמוק י' ורחב ד' שזה רשות  

אינוהיחיד הדבר    ,  דאין  הקרפף,  מגודל  ממעט 
   תלוי בחילוק רשויות.

בדין   מוסיף  פרטזה  והמ"ב  מדובר    א'ים.  כמה 
עומדים,   רשות  במים  חולקים  הם  זורמים  מים  אבל 

למלא   ואסור  ככרמלית  ודינם  יש    ב'  מהם.לעצמם 
לכביסה בראויים  אף  בהמות   מקילים  לשתית    או 

אם המים עמוקים בשפתם י"ט, או '  ג  מה.וכדו
שמתלקט י"ט בתוך ד"א, הוי מחיצה, ולא נאסר 

המים,   מקום  מביא ואלא  דינם(  )ד"ה    הבה"ל 
ד"א  ש בתוך  י"ט  מתלקט  אומרים  שלא  סובר  הריטב"א 

למעשה וצ"ע  ניכרות,  המחיצות  שאין  כתב    ד'  .היכא 
ש והוא(  )ד"ה  אוסריםהבה"ל  פחות    יש  בעמוקים  אף 

, וראוי להחמיר שלא במקום הדחק, ובפחות מג"ט  מי"ט
 . מותר לכו"ע

 י"ב  סעיף
סאתים   ויקירהאם   בית  על  העודף    החלק 

 - מוקף לדירהנו שאי  מתיר לטלטל בקרפף

כ"ה.(   )עירובין  בגמ'  שלש  איתא  בית  קרפף 
סאה בית  בו  קירויו    , וקירה  אויר  אמר  רבא 

סאתים(   מייתרו אין    ,)מבית  אמר  זירא  ורבי 
מייתרו קירויו  יורד  )   אויר  תקרה  פי  דאמרינן 

וסותם. רש"י. וי"ג אויר קירוי מתירו, ולפ"ז רבא 
אי    ובהמשך הגמ' איתא  . מתיר ורבי זירא אוסר( 

)אפילו רבה מודה    דעבידא כי אכסדרה הכי נמי 
וסותם יורד  תקרה  פי  במאי    (,דאמרינן  הכא 

)גג משופע, דליכא   עסקינן דעבדה כי אורזילא
. והתוס' והרמב"ם מבארים שאורליזא היינו  פה

והשו"ע   הטור  ופסקו  רוחותיה.  מד'  פתוחה 
שאפילו אם הקרוי משופע הוא ממעט משיעור  

)כביאור זירא המיקל.   בית סאתים  וכרבי  רש"י 
שבסימן  שאף  צ"ב(  )ס"ק  המ"ב  וכתב  ב"י(. 

מבוא יורד  שס"א  תקרה  פי  אומרים  שלא  ר 
הכא   שאני  באלכסון,  כשהתקרה  וסותם 
שמדאורייתא זה רה"י גמורה, ואין האיסור אלא  

 מדרבנן.

 י"ג  סעיף
  -קרפף שנפרץ לחצר

 ( בגמ'  זירא  :(  ה"כ  עירוביןאיתא  רבי  אמר 
בקרפף  לחצר    ומודינא  במלואו  שנפרץ 

  מאי טעמא הואיל ואויר חצר מייתרו שאסור,  
מתקיף לה  .  )ועושהו יותר מבית סאתים. רש"י( 
)שהרי החצר   רב יוסף וכי אויר המותר לו אוסרו

לדירה כמאן   ( מוקפת  אביי  ליה  )לאיזה    אמר 
לו(  המותר  אויר  נחשב  זה  שמעון,    מ"ד  כרבי 

  ות לרבי שמעון נמי הא איכא אויר מקום מחיצ
יותר   הקרפף  נעשה  מקום המחיצות  ידי  )שעל 

מבואר שם בגמ' שאם יש   עוד  מבית סאתים(.
 לקרפף גיפופי לא נאסר הקרפף. 

קרפף שהוא בית סאתים מצומצמות, ונמצא ש
זה  ונפרצו  ליד חצר,  ולא הוקף לדירה, שנמצא 

ונשארו  ו  ,לזה מהקרפף  יותר  רחבה  החצר 
אמות י'  בפרצה  ואין  מהצדדים,  אבל גיפופים   ,

הקרפף   שכותלי  )וכגון  במילואו  נפרץ  הקרפף 
לתוך   החצר בולטים  בכותלי  שיש  או  החצר, 

לא  אבל  בחצר  לטלטל  מותר  ד"א(,  שבצדדים 
מצטרפת  אינה  שהחצר  שאף  מפני  בקרפף, 
מקום  מ"מ  בה,  לטלטל  שמותר  כיון  לאסור 

לקרפף   מצטרף  היה המחיצה  שכשהכותל  אע"פ 

רה"י, דין  לו  היה  הק  קיים  יותר  ונעשה  מבית רפף 
אמנם אם נפרצו זה סאתים, ואסור לטלטל שם. 

בין לזה   בחצר  בין  לטלטל  אסור  במילואם, 
האסורבקרפף למקום  נפרצה  שהחצר  כיון   ,  .

אם הקרפף יותר רחב מהחצר  כתב בשעה"צ )ס"ק צ"א( שו
ונשארו גיפופין בקרפף, ואין בפרצה יותר מי' אמות, מותר  

בשניהם.   הבה"ל)לטלטל  שהרי    שמקום()ד"ה    והק' 
כהרא"ש, ולשיטתו עד אמה   השו"ע בתחילת הסימן פסק

יותר מבית סאתים,   מיקרי  לא  יותר מבית סאתים  אחת 
אמה  ו שיהיה  שא"צ  והראשונים  מהסוגיה  משמע  הכא 

 .(, וצ"עיותר

 י"ד  סעיף
)עירובין כ"ה:(   בוסתנאאיתא בגמרא  - )   ההוא 

לגודא    יותר מבית סאתים( פרדס,   סמיך  דהוה 
ד"ט  עשו מחיצה לשם דירה במרחק  ו)   פדנאדא

עשו   הזו  במחיצה  וגם  האפדנא,  של  מהכותל 
ל מהאפדנא  לעבור  פתח  נפל    ,( פרדסעשו 

סבר רב ביבי למימר    ,אשיתא ברייתא דאפדנא
גוויאתא  אגודא  שמחיצת   ליסמוך  )אע"פ 



האפדנא  הא את  שפתח  לפני  נעשית  פדנא 
פפי  ,לפרדס(  רב  ליה  מחיצות    ... אמר  הנך 
ללגואי   עבידןעבידן  לא  אלו   בראי  )מחיצות 

כיון  הפרדס,  עבור  ולא  האפדנא  עבור  נעשו 
לפרדס.  פתח  שם  היה  לא  שעשאם  שבשעה 

 ר"ח(. 

ומבואר שמקום יותר מבית סאתים שלא הוקף 
מחיצה בו  ובנו  שו"ע(   לדירה  אמות.  מי'    )יותר 

חזר   החדשה  המחיצה  נפלה  אם  דירה,  לשם 
)ס"ק    ב המ"בהמקום לאיסורו. )סעיף י"ד(. וכת

במרחק ג"ט שצריך שהכותל החדש יהיה    צ"ח( 
לפחות מהכותל הישן. עוד כתב המ"ב )ס"ק ק'(  
נפל בעצמו  בין אם הכותל החדש  חילוק  שאין 

כדי לסמו בידים  הפילו  על המחיצה    ךלבין אם 
 הישנה. 

הנ"ל נעשו    עוד מבואר מהגמ'  שמחיצות שלא 
עבור הקף המקום אינם מחשיבות את המקום 

)ס"ק ק"א( ש  ף לדירה.למוק  כותלוכתב המ"ב 
והקרפף   לקרפף,  גם  ככותל  בית שמשמש  של 
המחיצות   ונפלו  הוקף,  ולבסוף  פתח  היה 
במחיצות  א"א להשתמש  הבית,  של  החיצונית 
הפנימיות של הבית כדי להתיר את הקרפף, כיון  

אלו   החדרים  שמחיצות  עבור  רק  נעשו 
של   החיצוניות  למחיצות  דמי  ולא  הפנימיים, 

 הבית שנעשו גם עבור הקרפף. 

נעשו   לא  שהמחיצות  מחשיב  הדירה  ביטול  אם 
או    -לדירה הבית,  ונפל  דירה,  לשם  שנעשו  מחיצות 

שפתח פתח ואח"כ הקיף את המקום ונסתם הפתח, דעת  
והבה"ל בהתירו,  הקרפף  שנשאר  שבת  )ד"ה    התוספת 

כתב שהדברים אינם ברורים, ואפי' לדברי התו"ש    וזר(ח
בנפל   רק  בכונה  זה  כך  עשה  אם  אבל  מאיליו,  נסתם  או 

 ודאי בטל שם מוקף לדירה, וצ"ע.  

אסור להוציא    -הוצאה מהבית לקרפף ולרחבה 
של  שניהם  ואם  לרחבה,  או  לקרפף  הבית  מן 
אותו אדם נחלקו הפוסקים אם מותר או אסור.  

מהבתים ויש   להוציא  היום  להתיר  שרוצים 
בית  לרחבות, משום שבזמן הגמ' היו בונים את ה

והיה נשאר מקום פנוי לרחבה, וכותלי הבית לא 
את  שעושים  בזמננו  אבל  הרחבה,  עבור  נעשו 
לדירה,   מוקפת  חשיב  הרחבה  לצורך  הכתלים 

היא עד בית   זה מחוור, אמנם אם הרחבה  ואין 
 ב"א(.סאתים מותר. )ב"י בשם הריט

 

 עיקרי הדינים 
אדם   דירת  לצורך  מחיצה  שהוקף  מקום 

סהר ומוקצה וחצר ופסי ביראות  וכן דיר ו   ותשמישיו
אם   אפי'  בהם  לטלטל  מותר  מחיצה,  המוקפים 
לדירה   הוקף  שלא  מקום  אבל  מילין,  כמה  גודלם 
עצים   או  זרעים  או  פירות  לשמירת  שהוקף  )כגון 
וכדומה, אפילו אם יש שם סוכה לשומר(, אם יש בו  
יותר   ומעט  וד"ט  אמה  )שבעים  סאתים  בית  עד 

ע אצבע,  א כשיעור  שבעים  יותר  ל  ומעט  וד"ט  מה 
אמה(,   נ"ג  השיעור  שלנו  )ובאמות  אצבע,  כשיעור 
וה"ה אם המקום עגול או מלבן כל שאין בו יותר מה' 
אלפים אמות מרובעות, ואין אורכו יותר מפי שנים  
מרוחבו או שיש בו פחות מבית סאתים( מטלטלין 
מדרבנן   אסור  סאתים  מבית  יותר  בו  יש  ואם  בו, 

שם.   שהו לטלטל  לפי  ומקום  דנים  בסתמא,  קף 
המקום והזמן אי חשיב מוקף לדירה. ומקום הפתוח  
לדירה אא"כ   מוקף  לא חשיב  קרפף(  )אפילו  לבית 
ומספיק   שהקיפו,  לפני  מהבית  לשם  פתח  פתח 
ואם   הפתח,  פתיחת  אחרי  מהמחיצות  אחת  שבנה 
פתח   לפתוח  או  דירה  שם  לבנות  בפירוש  חשב 

ו  להקל  שיש  אפשר  לשם,  דחשימהדירה  ב  לומר 
מוקף לדירה אפילו בהוקף לפני פתיחת הפתח, וי"א  
מעביר   הוא  אם  מספיק  לשם  הפתוח  חלון  שגם 

 דברים דרך החלון.  

לשם  להקיפו  ורוצה  לדירה  הוקף  שלא  מקום 
יותר    דירה, יפרוץ  א'  כדלהלן.  ולהקיפו  לחזור  יכול 

מי' אמות ואח"כ יחזור ויגדור לשם דירה, )ואף אם  
עשה עד יותר מי' אמות,  בנאה וכן  פרץ אמה וחזר ו

מצטרף(. ב' י"א שיכול להניח עפר בשני צידי הכותל  
באופן שלא יהיה מהעפר ולמעלה י"ט, ויהיה העפר  
יותר מי'   ויהיה העפר  י"ט  יהיה גבוה  ד"ט ולא  רחב 
לשם   העפר  את  בפיו  ויבטל  הכותל,  לאורך  אמות 
לשבת אחת, ואח"כ יפנה את העפר, וי"א שעפר לא  

כ דעתו לבטלו שם לעולם. והאחרונים  ביטול אא"הוי  
מורים להקל כסברא ראשונה. ג' יעשה כותל חדש  
לבין   בינו  שיש  י"ט  ובגובה  אמות  מי'  יותר  באורך 

 הכותל הראשון חלל של לפחות ג"ט.  

שהוא גבוה י"ט בין אם הוא זקוף בין אם הי"ט תל  
וכיון   מתלקטים ממדרון של ד' אמות, דינו כקרפף, 

מותר לטלטל בו רק אם גודלו אינו    וקף לדירה שלא ה
דירה   ואם עשה מחיצות לשם  יותר מבית סאתים. 
על התל למעלה באורך יותר מי' אמות, אף שאינם  

 רחוקות ג"ט משפת התל, מהני. 



מבית   לפחות  הקרפף  גודל  את  ממעט  מה 
ממעט   םסאתי אינו  אינם    א'  -ומה  אילנות 

  בור מים לא ב'ממעטים, אע"פ שיש בהם גובה י"ט. 
ד"ט.   ורחב  י"ט  עמוק  שהוא  אע"פ  מיעוט,  ג'  הוי 

עמוד  ד'  דברים המיטלטלים לעולם אינם ממעטים.  
הוא   אם  בין  ג"ט,  ורחב  י"ט  גבוה  הוא  אם  ממעט 

טח    ה'באמצע הקרפף בין אם הוא סמוך למחיצות.  
על חלקם כל   טיח חדש על המחיצות הקיימות או 

ג"ט ורחב  מהקרקעית  י"ט  גבוה  ועי"ז  שהטיח   ,
הוי  נתמ פחות,  או  סאתים  בית  לשיעור  החלל  עט 

מיעוט, ונחלקו הפוסקים אם הוי מיעוט היכא שאין  
הטיח יכול לעמוד בפני עצמו, ויש להקל בעת הצורך.  

בנה עוד י"ט מעל המחיצה הקיימת לשם דירה לא  ו'  
נבלעו המחיצות   ואם  לדירה,  מהני להחשיבו מוקף 

ולא נשאר בהם י"ט,    הראשונות בקרקע  ניתר גובה 
קירה את החלק    ז'הקרפף מכח המחיצה שלמעלה.  

העודף על בית סאתים הוי מיעוט, דאמרינן פי תקרה  
כיון   מותר,  משופע  הקרוי  אם  ואפי'  וסותם,  יורד 

 שעיקר האיסור הוא מדרבנן. 

 

לא הוקף לדירה ויש בו יותר  שהמוקף מחיצות  קרפף  
לדירה  מבית סאתים אסור לטלטל בו, אבל אם הוקף  

לטלטל בו. ואם זרע בו זרעים, אם זרע את רוב  מותר  
מים   שיש  או  בו,  סאתים  מבית  יותר  או  הקרפף 
עמוקים   )והמים  זה  בשיעור  לשתיה  ראוים  שאינם 
וראוי   מחיצה,  תנאי  שמסביב  לכתלים  אין  אך  י"ט 
לטלטל   אסור  יותר(,  או  ג"ט  בגבוהים  אף  להחמיר 

ר  ואם לאו מות בכולו )אפילו אם כבר אין שם זרעים(,  
לטלטל גם במקום הזרוע, אבל אם נטע שם אילנות,  
או שיש שם מים הראוים לשתיה, מותר אף ברובו  
או ביותר מבית סאתים. וי"א שעיר המוקפת חומה  

 לשם דירה, אין זרעים אוסרים לטלטל בה. 

וברחבה   בחצר  גם  נאמר  אוסרים  שזרעים  הדין 
קום  שאחורי הבתים. ואף היכא שמותר לטלטל במ

אסור לטלטל משם או משאר החצר לבית,  הזרעים  
אף   מהחצר,  מיעוט  והוא  סאתים  בית  זרע  ואם 
שאסור לטלטל משם לבית, מותר לטלטל מהחצר  
לבית, ויש מחמירים. ואם יש מחיצה בין החצר לגינה  

ובגינה עצמה אם יש בה  אין הגינה אוסרת את החצר,  
צר  יותר מבית סאתים אסור לטלטל בה או ממנה לח

אם אין בה יותר מבית סאתים, מותר לטלטל  ולבית, ו 
כלים   אבל  לשם,  מהחצר  או  לחצר  ממנה  או  בה 

לשם,   להוציאם  אסור  בבית  שא"א  ו )ששבתו  כיון 
 (. ראוי שלא לאכול בגינה בשבת להזהר בזה

אם   לדירה,  הוקף  שלא  סאתים  מבית  יותר  קרפף 
מותר   סאתים,  בית  על  העודף  החלק  את  קירה 

אף שם  מ  לטלטל  הקרוי  עשה  אם  אם  וכן  שופע. 

מותר,   דירה  לשם  אמות  מי'  יותר  חדשה  מחיצה 
המקום   חזר  החדשה  המחיצה  נפלה  אם  אמנם 
לאיסורו, וא"א להחשיב את מחיצות הבית למחיצות  
לקרפף. ואם   ולא  כיון שנעשו לפנים הבית  הקרפף 
נפרץ   והוא  בדיוק,  סאתים  בית  בשיעור  הקרפף 

לדירה,  המוקפת  לחצר  המחיצ  במלואו  ות  מקום 
מצטרף לעשותו יותר מבית סאתים, אבל החצר לא  

 נאסרת אא"כ אם היא פרוצה במלואה לקרפף.   

 

 

 

 

 סימן שס"ב: 
 

 איזו מחיצה מתירה טלטול
ל נתבאר שאף מקום המוקף מחיצות כדין, אם  לעי

אם  לטלטל  אסור  דירה,  לשם  נעשו  לא  המחיצות 
ולהלן   יותר מבית סאתים.  יבוארו עוד  המקום הוא 

שהמקום לא נחשב מוקף לדירה, וכן יבוארו  מקרים  
כמה פרטים בדיני המחיצות הנצרכות להתיר טלטול 

 בתוכם. 

 א'  סעיף

דירה לשם  נעשתה  שלא  אלא מחיצה   ,
אכילתם(,   או  הפועלים  למנוחת  )כגון  לצניעות 
או לשמור מה שבתוכה, או לישב בה כדי לשמור  

מחיצה   היא  הרי  השדות,  שמותר על  לענין 
הוא    ,לטלטל בתוכה המוקף  אמנם אם המקום 

לדירה,  מוקף  חשיב  לא  סאתים,  מבית  יותר 
בתוכה.   לטלטל  )עירובין  ואסור  בגמ'  כדאיתא 

 בנאים( -)   אמר רב אסי מחיצות אדרכליןכ"ו.(  
אלמא מחיצה,  שמה  דלצניעותא    לא  כיון 

עוד איתא התם  עבידא לה לא הויא מחיצה.  
)לשמירה    אמר רב הונא מחיצה העשויה לנחת

 . לא שמה מחיצה למגורים(  ולא

מקום שהשומר יושב בו יום ולילה ואינו הולך ללון בביתו,  
  ומחסן מקורה מסתפק הבה"ל)בה"ל ד"ה כדי(.  הוי דירה. 
או( משתמש  )ד"ה  הוא  ואם  דירה,  חשיב  ליתר    אי  שם 

 צרכי ביתו, ודאי הוי דירה. 

היורדים עד ג"ט סמוך לקרקע, והם ענפי אילן  
ובמקו י"ט,  י"ט יש רוחב ד"ט, גבוהים  ם הגבוה 



צריך למלא את האויר שבין הענפים בעצים או 
 בקש ולקשור את הענפים כדי שלא יזוזו ברוח

כ"ה.(  סוכה  בגמ'  לטלטל  )כמבואר  מותר  ואז   ,
אע"פ שלא נטע  שם אפי' במקום שאינו גבוה י"ט,  

אמנם אם יש שם    )בה"ל ודוקא(.   את האילן לשם כך. 
כיון שאינו    , לטל שםיותר מבית סאתים אסור לט

בתוכו לדור  )עירובין עשוי  במתני'  כדאיתא   ,
אילן שהוא מיסך על הארץ, אם אין נופו  צ"ט.(  

מטל טפחים  שלשה  הארץ  מן  טלים  גבוה 
  . )משום שהענפים הם מחיצה מכח לבוד(   תחתיו

אמר רב הונא בריה דרב יהושע    גמראואיתא ב
סאתים מבית  יתר  בו  מטלטלין  והיינו  - )   אין 

ש שם יותר מבית סאתים אסור לטלטל  שאם י
  , שם יותר מד' אמות, אפילו אם נטעו לשם כך( 

שתשמישה   דירה  דהוי  משום  טעמא  מאי 
)להסתופף בה שומרי השדות ולא דרים    לאויר

תדיר(  אין    ,שם  לאויר  שתשמישה  דירה  וכל 
סאתים. מבית  יתר  בה  בגמ'    מטלטלין  ואיתא 

 לואע"פ שנטעו כדי להסתופף בצי)שם ט"ו.( ש
אמנם   דירה  אסור.  לשם  הקש  את  מילא  אם 

מוקף  חשיב  הכותל,  רוב  הוא  והקש    ממש, 
 ךלדירה, אע"פ שלא נטע את האילן לשם כך. א

חשיב  לא  מצויה,  רוח  ע"י  זזים  הענפים  אם 
אפי' אם המחיצה נמצאת בביתו, שאין שם  מחיצה כלל,  

  )בה"ל ד"ה שאינה(. רוח. 

 ב'  סעיף

טפחים ה'  הגבוה  חריץ    תל  ה'  או  העמוק 
או בפחות מג"ט  טפחים, שעשה מחיצה בשפתם  

לטלטל    משפתם,  מחיצה  הוי  לי"ט,  והשלימם 
, כדאיתא  בתוכה, וכן לענין הפסק בין ב' חצרות

צ"ג:(   )עירובין  חמשה  בגמ'  גידוד  והלכתא 
)בה"ל ד"ה    ויש להסתפק  ומחיצה חמשה מצטרפין.

שג  תל( או  בזקיפה,  יהיו  טפחים  שהה'  צריך  ם  אם 
ה' טפחים בשתי אמות מהני. עוד ילה"ס היכא    במתלקט

היכא   או  טפחים,  ח'  היא  והמחיצה  מג"ט  פחות  שהתל 
ג"ט   במרחק  המחיצה  את  ועשה  בזקיפה  הולך  שהתל 

 יוכ"ש ד"ט ויותר, אי הוי רה"י או לא.

 ג'   סעיף
ט"ו.(  )עירובין  בגמ'  העומדת    איתא  מחיצה 

מחיצה,    מעצמה  לשם  עשאוה  שלא  והיינו 

אם  אפי'  הפוסקים שדין זה הוא    וכתבוכשרה,  
 מערב שבת. מחיצה זו לא סמכו על

בשבת שנעשית  )שבת    -מחיצה  בגמ'  איתא 
ספינות קשורות זו בזו מערבין ומטלטלין  ק"א:(  

מזו לזו, נפסקו נאסרו, חזרו ונקשרו, בין שוגגין  
זרו להיתרן  ובין מזידין בין אנוסין בין מוטעין ח

בשבת שנעשה  מחיצה  שכל  בין הראשון,   ,
בשוגג בין במזיד שמה מחיצה. איני והאמר רב  
נחמן לא שנו אלא לזרוק אבל לטלטל אסור,  

איתמר. אמזיד  נחמן  דרב  איתמר  ומבואר    כי 
לענין  רה"י  נחשבת  שנעשתה בשבת  שמחיצה 
שאסור לזרוק לתוכה מרה"ר, אבל לענין לטלטל  

אם נעשתה בשוגג מותר אבל במזיד    רק  בתוכה
הראשאסור ונחלקו  היתה  .  שכבר  היכא  ונים 

והוסרה   בידים(  מחיצה  או  בשבת  )ממילא 
והוחזרה במזיד, אם בזה חזרה להתירה הראשון,  
מחיצה   שם  היתה  שלא  דהיכא  הגמ'  וכוונת 
מתחילה אסור במזיד, או שגם במחזיר מחיצה 

כי ורק במקום שבלאו ה  ,אסור במזידשהוסרה  
המקום מוקף מחיצות, והמחיצה שהוסרה גרמה  

אלו,   לאיסור עם  אלו  עירבו  שלא  כגון  דרבנן, 
מתחילה  מותר מחיצה  שהיתה  והטור  היכא   .

והשו"ע נקטו כדעת המתירים, והמ"ב )ס"ק כ"ו(  
וכן כתב שדעת רוב הפוסקים כדעת המחמירים, 

 הלכה.

  ההתר בשוגג הוא   א'  -כמה פרטים בדין הנ"ל
שוגג היינו  ב'    .עשית לשם מחיצהאע"פ שלא נ 

שבת או שלא ידע שאסור    כגון שלא ידע שהיום
דווקא  ג'  .  לעשותה בשבת אינו  במזיד  האיסור 

לכולם,   אלא  שעשאה  אם  למי  מסתפק  והפמ"ג 
לאותו אדם אסור לטלטל שם לעולם, ולדעת הגר"א אינו  

אם שמעון עשה מחיצה  ד'    אסור אלא באותה שבת.
בשביל ראובן )בציוויו או שידע שעושה בשבילו 

"ם שאף ששמעון וניחא ליה בזה(, משמע ברמב
 הוא שוגג לראובן זה נחשב מזיד. 

לא   שהרבים  כדי  בשבת,  עירוב  לתקן  לנכרי  לומר  מותר 
העכו"ם   ויוכל  החבל  נפסק  רק  ואם  מכשול,  לידי  יבואו 

   לקושרו ע"י עניבה, זה עדיף.

ברוח,  מח נדה  שאינה  מחצלאות  של  יצה 
הנמצאת בין כמה דיורים, רשות בידם לערב  



כיון שיכולים דרך    יחד,  זה  זה עם  להשתמש 
 המחצלת. 

 ד'  סעיף
ב צ'( א  -ספינהטלטול  )עירובין  בגמרא  יתא 

רב אמר מותר לטלטל בכולה )אפילו    ספינה, 
  , דחשיב מוקף לדירה. יש בה יותר מבית סאתים

אלא    ,רש"י(  בה  מטלטלין  אין  אמר  ושמואל 
הילכתא כרב. אמר רב גידל אמר רב    ..בארבע.

כפאה על פיה    חייא בר יוסף ומודה רב שאם
כפאה    ,שאין מטלטלין בה אלא בארבע אמות

מגג   שנא  מאי  תחתיה  לדור  אילימא  למאי 
)דאמרינן גוד אסיק מחיצתא והוי כהוקף    יחידי

נעשו   לא  שהמחיצות  אע"פ  הגג,  לדירה  עבור 
  , הכא נמי כיון שכפאה לדור חשיב הוקף לדירה

אסיקו גוד  למעלה(,  מותר   מדין  אלא    אף 
לזופתה  דירהש)   שכפאה  זה  ומבואר    .( אין 

נחשבת מוקפת לדירה, ומותר לטלטל  שספינה  
אם  וכן  סאתים.  מבית  יותר  היא  אם  אפי'  בה 
כפאה כדי לדור תחתיה, מותר לטלטל אף עליה  

סאת מבית  ביותר  כדי אף  כפאה  אם  אבל  ים, 
ואין   דירה,  מתורת  מחיצותיה  ביטל  לזפתה 
יותר מד"א, אם  בין מעליה  בין בתוכה  לטלטל 

לטלטל    יותר מבית סאתים.היא   )וי"א שמותר 
 תחתיה. ב"י(. 

 ו' ז'  ה' פיםסעי
 איתא במתני' )עירובין ט"ו.(   -מה כשר למחיצה

רוח  בו  שיש  בדבר  אפילו  לחיין,  עושין  בכל 
אפי' כלים על כן כל דבר כשר למחיצה,  ו  .חיים

השבת.   אחר  להנטל  העתידים  בעלי  וואוכפות 
מחיצה,   מהם  לעשות  אפשר    צריך  אמנםחיים 

שיהיה בהם גובה י"ט, ויהיו כפותים מבעוד יום 
יהיה חלל ג"ט בין  )  וכדי שלא  יברחו,  כדי שלא 

 . ( רגלי הבהמה לארץ

כגון חבלים מתוחים על   מחיצה של ערב לבד
הנעוצים יתדות קנים  כגון  לבד  שתי  של  או   ,

בקרקע, מועילה, ובלבד שלא יהיה בין חבל או  
ג"ט. לקרקע  או  לחבירו  במתני' כדאי  קנה  תא 

כל מחיצה שאינה של שתי ושל  )עירובין ט"ז:(  
ערב אינה מחיצה, דברי רבי יוסי ברבי יהודה,  

דברים. משני  אחד  אומרים  והלכה    וחכמים 
יפין שלשה חבלים  מק כחכמים. עוד איתא התם  

זה למעלה מזה וזה למעלה מזה, ובלבד שלא  
שיעור    איה טפחים.  לחבירו שלשה  חבל  בין 

ועוביין יתר על טפח, כדי שיהא הכל    חבלים 
טפחים. אם    עשרה  אפי'  כזו  מחיצה  אמנם 

נעשית לדירה אינה מתרת אלא עד בית סאתים 
בישוב   ליחיד  אפי'  מותר  וזה  יותר,  אף  ) ולא 

, וכ"ש בבקעה  ( שהוא יכול לעשות מחיצה טובה 
 שמותר.  

אדם בבני  ג"ט    -מחיצה  ביניהם  שאין  אנשים 
נחשביםה מהל  ם  כשהם  אפי'    לכים מחיצה, 

ם הוי רה"י,  , וביניה)במבואר בגמ' עירובין מ"ד( 
מקום  כנגד  ד"ת  לדבר  להתיר  מחיצה  הוי  וכן 

שדן למה אם יש  )ד"ה ואפילו(  ועיין בה"ל  שאינו נקי,  
ביניהם ג"ט אינו מותר מדין עומד מרובה על הפרוץ, שהרי  

 סתם אדם רחבו אמה.  
אמנם אף שאין איסור בנין לעשות כזו מחיצה 

ריך שאפי' אחד מאותם אנשים לא ידע  בשבת, צ
לזלזל  שהועמ יבואו  שלא  כדי  מחיצה,  לשם  ד 

כדין   ודינו  אסור  בדיעבד  ואפי'  שבת,  באיסור 
לא  אם  ואפי'  וכנ"ל,  במזיד  הנעשית  מחיצה 

שעשה   ,הודיעם כגון  שידעו  הדבר  קרוב  אם 
מהם מחיצה פעם אחת, לא יעשה מהם מחיצה 

ב אמנם  אחרת,  בשבת  אפי'  נוספת  אדם  פעם 
ה. ואם אחר הוי ספק אם מותר, והא"ר מיקל בז

באו מתחילה שלא לדעת, אע"פ שאח"כ הרגישו  
אדם   אותו  שגם  שאומר  מי  ויש  לחוש.  אין 
ידע  שלא  צריך  במחיצה  להשתמש  שרוצה 
שמעמידים אותם בשבילו, )אמנם לאחר שכבר 
ושארי  והרשב"א  שידעו(,  לחוש  אין  הועמדו 

 . פוסקים מקילים בזה, וכן עיקר

בני אדם וכתב הרמ"א שאין לעשות מחיצה של  
שכח   ואם  הדחק,  ובשעת  הצורך  במקום  אלא 
בלי  הדבר  יביא את  עדיף שתינוק  ברה"ר,  דבר 
מחיצה, מאשר שיביאנו גדול ע"י מחיצה של בני 
אביו,   של  שזה  ידע  לא  שהתינוק  ובלבד  אדם, 
כל   וצריך  אביו  בשביל  מביאו  בסתמא  דאל"כ 

יאנו, וכ"ש שלא יוליכנו אדם למחות בו שלא יב
שי בשביל  אחרים  שם  של  בחפץ  וה"ה  ביאנו, 



רואהו   אביו  ואם  אליו,  ויביאנו  מכירו  והתינוק 
להנאת  בעושה  אפי'  ולהפרישו  בו  לגעור  חייב 

 עצמו, ואפי' באיסור דרבנן.

 ט'  ח' פיםסעי

העומד על  מרובה  בגמרא  - פרוץ   איתא 
ט"ו:(  כעומד  )עירובין  פרוץ  פפא    ,איתמר  רב 

מותראמ יהושע אמר   ,ר  דרב  בריה  הונא    רב 
)ט"ז:(    אסור. הגמ'  כוותיה  ומסקנת  והילכתא 

ונמצא שדופן שחציה עומדת וחציה    דרב פפא.
והיינו שאפילו   נחשבת מחיצה,  יש  פתוחה  אם 

או   הלחי  שבה  והדופן  שלימות,  מחיצות  שתי 
הנוספת  ובדופן  כדין,  עשויה  הפתח  הצורת 

ל אסור  העומד,  על  מרובה  אף  ) טלטל  הפרוץ 
העומד מרובה  ( כנגד  העומד  אם  אבל  או  , 

לעומד   שוה  כנגד    מותרשהפרוץ  אף  לטלטל 
מרובה הפרוץ  ואם  העומד  הפירצה,  אסור    על 

הפרצות הם  כיון שהעומד מתבטל לפרוץ, ואם  
פחות מג"ט מותר, דהוי כעומד מדין לבוד, ואז  
אפי' אם בלי הלבוד הפירצה היא יותר מהעומד, 

ות לסתומות ונמצא העומד  מ"מ נחשבות הפרצ
)ד"ה פרוץ( ש מרובה.   ג' מחיצות,  וכתב הבה"ל  יש  אם 

אף אם כל הדופן הרביעית פרוצה אלא שעשה לה תיקון  
 תר לטלטל שם. כל שהוא )כמבואר בסימן שס"ג( מו

לעומד   הדופן  צידי  שני  את  שמצרפים  י"א 
יש   עצמם  צדדים  באותם  אם  ואפי'  מרובה, 

על מרובה  שהעומד  אלא  פ   פרצה  רצה,  יאותה 
נחשבת גם אותה פירצה לעומד, אף שאם נצרף  
יהיה הפרוץ מרובה על   את הפרצות שבצדדים 

)כגון ששטח אותה רוח הוא ט"ו אמה,    העומד,
ומד אמה ופירצה אמה ועוד  ומשני הצדדים יש ע

ז' אמות פרוץ(,  שתי אמות עומד, ובאמצע יש 
אמנם אם העומד שבצדדים הוא עומד  והרשב"א חולק,  

)מ"ב  .  )שעה"צ ל'(  אין להקלאף למתירים  רק ע"י לבוד  
 ס"ק מ"ה(.

דין   -ערב  שתי או  דין עומד מרובה במחיצת
הוא מותר  כעומד  ב  פרוץ  בין מחיצת  בין  שתי 

בין כשהחלל  ערב,  מחיצת  ב בין כשהחללים מפוזרים 

אחד במקום  ט"ז:(    ,הוא  )עירובין  בגמ'  כדאיתא 
עומד  אמרו  הרי  רב  אמר  המנונא  רב    אמר 

הפרוץ על  להלכה    מרובה  כעומד  פרוץ  )וה"ה 

בשתי הוי עומד. בעי    שפרוץ כעומד מותר. ב"י( 
ונחלקו הראשונים מה   .רב המנונא בערב מאי

אמנם  מותר.  בערב  גם  ולהלכה  בערב,  ההלכה 
בתחתיתה   יהיה  שלא  צריך  ערב  של  במחיצה 

ג"ט,   אם  ד חלל  אפי'  אסור  ג"ט  חלל  יש  אם 
חל יש  ואם  י"ט.  היא  באמצע  המחיצה  ל 

המחיצה, צריך שהעומד שלמעלה יהיה מרובה  
שבאמצע  הפירצה  דאם  שבאמצע,  מהפירצה 

אף אם  ו שגודלם שוה,אגדולה מהעומד שלמעלה 
בכלל הי"ט העומד מרובה, מ"מ מצטרף האויר  
את  ומבטל  שבאמצע  לאויר  המחיצה  שמעל 
העומד שלמעלה, מפני שכל אחד מהם מרובה  

 ממנו.

יותר מי' אמות אוסרת לטלטל אפילו    פירצה 
במקום שהעומד יותר מהפרוץ, כדאיתא במתני' 

כל פירצה שהיא כעשר אמות    )עירובין ט"ו:( 
 רת, מפני שהיא כפתח, יתר מכאן אסור. מות

 מתי צורת הפתח נחשבת למחיצה

 י'  סעיף
הפתח  מי'    צורת  יותר  פירצה  אפי'  מתירה 

רב    אמות, שלדעת  י"א.  עירובין  בגמ'  )דאיתא 
ח לא מועילה, ממילא חצר שרובה שצורת הפת

פתחים וחלונות אינה ניתרת בצורת הפתח, וכיון  
ואפי' אם בכל    דלא קיימא לן כרב ממילא מהני(,

הצדדים יש פירצה כזו מותר, ואפי' בבקעה מהני 
הפרוץ   אם  ואפי'  כתיקונו,  ההקף  ששאר  כל 

 מרובה על העומד.  

י'   דעת הרמב"ם שצורת הפתח מועילה רק עד 
ו ואפי'  אמות  מרובה  בפרוץ  ואפי'  בכלל,  עד 

בבקעה ואפי' כל הד' רוחות הם ע"י צורת הפתח,  
בעומד מרובה,  רק  מי' אמות מהני  ביותר  אבל 
רוחות.   בד'  ואפי'  בבקעה  אפי'  מהני  ואז 
הפתח  צורת  מועילה  להרמב"ם  אף  ולפעמים 

ואפ  אמות  מי'  ביותר  כגון  אפי'  כולו,  לדופן  י' 
מפול מבוי  של  שלישית  וכדלקמן  ברוח  ש, 

ונכון לחוש לדעת הרמב"ם.   והנה  בסימן שס"ד. 
הפתח   צורת  מהני  שלימות,  מחיצות  ב'  שיש  באופן 
לעשות את המקום לרה"י דאורייתא, אבל בצורת הפתח  
של ד' עמודים מסתפק הפמ"ג אי הוי מחיצה מדאורייתא  



, או שצורת הפתח מועילה  לחייב מי שזרק לשם מרה"ר
רצה יותר מי' אמות שמן התורה  רק להתיר כרמלית או פי

זה מחיצה, ועיין בה"ל שמביא ראיות לצדדים אלו מדברי  
 הראשונים.  

ד' עמודים בד' רוחות ועשה על גביהן   נעץ  אם 
 צורת הפתח, זה מועיל רק בחצר שנפלו כתליה

  , דכיון שיש שם דיורים דרך להיות שם או במבוי
מהני לא  בבקעה  אבל  פתחים,  כשכל   הרבה 

ביותר מי' אמות, אבל  והיינו    ם צורת הפתח,הרוחות ה
בי' אמות מהני אף בבקעה, וברה"ר לא מהני אף בי' אמות,  

   )בה"ל ד"ה אבל(. דאין מערבים רה"י כי אם בדלתות. 

 י"א  סעיף

   - תנאי צורת הפתח

צורת הפתח    תנא  איתא בגמרא )עירובין י"א:( 
  שאמרו קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן. 

 , וכדלהלן. ה פרטי דיניםויש בזה כמ

   .העמודים שבצד צריכים להיות גבוהים י"ט א'

כדי    11חזקיםהעמודים שבצד צריכים להיות  ב'  
לקבל דלת כל שהיא אפי' של קש או של קנים, 

)שם(   בגמ'  צורת  כדאיתא  חסדא  רב  אמר 
שתהא   צריכה  שאמרו  כדי  הפתח  בריאה 

  .להעמיד בה דלת, ואפילו דלת של קשין

תשצריך    ג' לא  שבצד, הרוח  העמודים  את  זיז 
נחשבת   אינה  אותה  מנידה  שהרוח  דמחיצה 

 .  מחיצה

ואפי' בכל  הקנה העליון יכול להיות אפי' מגמי  ד'  
   .שהוא סגי

  זיז את הקנה העליון, אין קפידא שהרוח לא תה'  
מחמירים   ויש  הרוח,  ע"י  נקרע  שאינו  זמן  כל 

  ושלא יהיה החבל העליון    קנהשהרוח לא תזיז את ה
   .נכפף למטה בעיגול

מהעמודים   יכולהעליון    קנהה  'ו גבוה  להיות 
אסיק גוד  דאמרינן  אמות,  כמה  אפי'  ,  שבצד 

)שם(  בגמרא  אין    כדאיתא  או  ליגע  צריכין 
  ,רב נחמן אמר אין צריכין ליגע  ,צריכין ליגע

 
 מחבירו. מ"א.ועמוד אחד יכול להיות גס   11
ואם עשה עוד קנה תחתיו כשר, אבל צריך לסלק את   12

הט"ז שאם   תהקנה הראשון מפני הרואים. מ"א. ודע 

ופסקו הראשונים  ורב ששת אמר צריכין ליגע.
 כרב ששת. 

שה  'ז בדיו  קנהצריך  יהיה  מעל  העליון  ק 
העמודים שבצדדים, אבל אם הוא רחוק אפי' כל  

. וכן אם 12שהוא ואפי' רק מעל עמוד אחד פסול
ה את  מהני,  קנהחיבר  לא  הצד  מן   העליון 

אמר רב חסדא    כדאיתא בגמרא )עירובין י"א.( 
לא עשה ולא    ,צורת הפתח שעשאה מן הצד 

)וי"מ כוונת הגמרא באופן אחר, אמנם גם  .כלום
לדין   מודים  ב"י(.  הם  שוהנ"ל.  המ"ב  מה כתב 

שהט"ז מיקל אם עשאו בגובה שוה לעמוד ואינו  
עליו   חולקים  האחרונים  כל  למעלה,  בולט 

העליון שהחבל  ע"ג    וסוברים  להיות  צריך 
ה את  תחב  ואם  ממש.  בתוך   קנההעמודים 

חקיקה שעשו בעמודים, אם העמודים עודפים 
אינם   ואם  מהני,  דלא  הפמ"ג  מצדד  מלמעלה 

הני, וכן אם נועץ מסמר בראש העמוד עודפים מ
ואם כרך חבל   וקושר בו את החבל שפיר דמי. 
סביב העמוד עד שהחבל עלה מעל העמוד ג"כ  

 כשר. 

ה  'ח אפי' אם  מהני  גובה  באותו  אינם  עמודים 
כשההבדל ביניהם גדול, ואפי' כשהחבל העליון  

 נמצא בשיפוע.

נחלקו הראשונים אם צריך בעמודים שבצד  ט'  
)חור שהדלת מחוברת ומסתובבת בו(,   הכר ציר

ולהלכה   דלת.  שם  שיהיה  א"צ  שלכו"ע  אע"פ 
 א"צ הכר ציר. )ב"י(.

 י"ב  סעיף
ככיפה  העשוי  השטח   שער  את  מצרפים  אין 

המתעגל לגובה י"ט, אלא צריך שיהיה גובה י"ט  
לפני שמתחיל להתעגל, כדי שיהיה נחשב צורת  

 הפתח. 

 
לדירה עשוי  שאינו  נחשב  ש  -מה  לא  מחיצה 

נעשתה למטרת מגורים, אלא לצניעות או לשמירה,  
  שםמוקף לדירה, ואסור לטלטל    אין המקום נחשב 

הקנה העליון נמצא בדיוק בסוף ב' הקנים מהני  
 אפילו אם הוא מן הצד. 



ים. וענפי אילן שיש  אם המקום הוא יותר מבית סאת
אף  לדירה, ו  הקףבהם שיעור מחיצה, אינם נחשבים  

אם יש בהם עד בית סאתים צריך למלא את האויר  
נפים  שבין הענפים בעצים או בקש ולקשור את הע

כדי שזה יחשב למחיצה. ספינה   כדי שלא יזוזו ברוח 
נחשבת מוקפת לדירה, ואם כפאה לדור תחתיה אף  

, משא"כ אם כפאה כדי  מעליה חשיב מוקף לדירה
 לזפתה. מחיצה שעל שפת התל מצטרפת לי' אמות.  

מחיצה העומדת מעצמה שמה    -מה נחשב מחיצה
מחיצה. ואם נעשית בשבת נחשבת מחיצה רק אם  

והוסרה  נ היתה  המחיצה  שאם  וי"א  בשוגג,  עשתה 
כשר   דבר  כל  במזיד.  אפילו  מחיצה  הוי  והוחזרה 
ובבני   למחיצה, ואפילו בעלי חיים אם הם כפותים, 
אדם צריך שלא יהיה בין אחד לשני ג"ט, ושלא ידעו  

למחיצה, משמשים  רק    שהם  מועיל  זה  ולרמ"א 
בשעת הדחק, ועדיף לטלטל ע"י תינוק. מחיצה של  

י או של ערב כשרה, אבל אינה מתרת אלא עד  שת
בית סאתים אפילו הוקפה לדירה. דופן שעשויה רק  
בחציה )פרוץ כעומד( נחשבת מחיצה, אף במחיצת  
למטה   ג"ט  חלל  יהיה  שלא  ובלבד  ערב,  או  שתי 

מי' יותר  פירצה  ערב.  אף    במחיצת  אוסרת  אמות 
בעומד מרובה על הפרוץ, ואפשר להתירה ע"י צורת  

 הפתח.  

הפתח צורת  מכאן    -דיני  קנה  היינו  הפתח  צורת 
וקנה מכאן וקנה על גביהן, והקנים שבצדדים צריך  
שיהיו בגובה י"ט, וחזקים כדי לקבל דלת כל שהיא,  
ושלא יזוזו ברוח, ואינם צריכים להיות באותו גובה,  

ון יכול להיות אפילו מגמי וכדומה, ולזוז  והקנה העלי
לה ולא  מחמירים(,  )ויש  לעמודים,  ברוח  צמוד  יות 

מעל   בדיוק  להיות  צריך  אבל  בשיפוע,  ולהיות 
העמודים. שער עגול נחשב צורת הפתח אם יש גובה  

 י"ט לפני שהוא מתחיל להתעגל. 

 

 

 

 סימן שס"ו: 
 

חצר שפתוחים לה    -עיקרי הלכות עירובי חצרות
הרבה בתים, של אנשים שונים, והדירות הם קבועות  

חכ עליהם  אסרו  עראיות,  מבית  ולא  לטלטל  מים 
ע"י   יערבו,  אא"כ  במבוי,  או  לבית  מבית  או  לחצר 
המבוי   בני  לכל  שייכת  שהיא  שלימה,  פת  שיקחו 

ע"י    )ויזכו לכולם ע"י אחר, ע"י הגבהה או חליפין ולא 
מעות, או שיקבצו קמח או מעות מכולם, ועיין בסימן  
בידיעתו(,   שלא  לאדם  לערב  אפשר  אם  שס"ז 

כגרוגרת לכל אחד, אבל גם במרובים    ושיעור הפת 
ויעמידו   סעודות,  ב'  גרוגרות שהם  מי"ח  יותר  א"צ 
ראוי   בבית שהוא  הבתים שבחצר,  את הפת באחד 

אחד, וכן    לדירה, וכן צריך להניח את כל העירוב בכלי
צריך שלא יקפידו זה על זה מלאוכלו, וא"צ שיהיה  
בו שוה פרוטה. צריך לומר את נוסח העירוב "בהדין  

' " ולברך על מצות עירוב. ומבואר בסימן  עירובא וכו
בבית,   ששבתו  כלים  טלטול  לענין  זה  שכל  שע"ב 
אבל כלים ששבתו בחצר או בגג או בקרפף, מותר  

 ית.  לטלטלם שם בלא להכניסם לב

 מתי צריך עירוב חצרות 

 א'  סעיף
חצר שפתוחים לה הרבה    -תקנת עירוב חצרות

 בתים של אנשים שונים, אסרו חכמים לטלטל

חצרות של  כדאיתא בגמ' שבת ו.    בית לחצר,מ
והחצר -)   רבים בתים,  הרבה  לתוכה  שפתוחים 

החצר  דרך  יוצאים  הבתים  ובני  לרה"ר,  פתוחה 
  ומבואות שאינן מפולשין, עירבו  לרה"ר. רש"י( 

  מותרין, לא עירבו אסורים   )כל בני החצר בפת( 
הוא   שהבית  מפני  לחצר,  מהבתים  )להוציא 

היא והחצר  פרטית  משותפת   רשות  רשות 
ואע"פ   חבירו,  לרשות  מרשותו  מוציא  ונמצא 
חכמים   בזה  אסרו  רה"י  הם  הרשויות  ששתי 

לרה"ר מרה"י  יוציא  שמא  שםגזירה  וכתב   .( . 
המ"ב שכמו שאסור לטלטל מהבית לחצר, ה"ה 

פתח    יש רקאם  אפי'  מבית לבית  שאסור לטלטל  

או במבוי )אע"פ שיש לו לחי או קורה(,   ביניהם,
ו, אמנם בחצר עצמה או מחצר לחצר  עד שיערב

כלים ששבתו בחצר. ואם זה עוקר והשני  מותר לטלטל  
 מניח מבית לחצר וכדו' ללא עירוב, צ"ע אם מותר. 

מצד  בה  שנכנסים  שחצר  הלקט  בשבלי  כתב 
אחד ויוצאים ממנה מהצד השני, מותר לטלטל  

 לה. )ב"י(.בכו

 ב'  סעיף

כבית קבועים  שאינם  דירה  מקומות    - דין 
י"ז(  אית )עירובין  בגמ'  פטרו  א  דברים  ארבעה 

מביאין עצים מכל מקום ופטורין    וכו'  במחנה
ומלערב.   ומדמאי,  ידים,  איתא  מרחיצת  עוד 

אמרי דבי רבי ינאי לא שנו אלא עירובי    התם
כתב הב"י  ו  חצירות, אבל עירובי תחומין חייבין.



במחנה    משמעש דווקא  שמדובר  שם  בגמ' 
שיירה אבל  למלחמה,  ממקום   היוצא  ההולכת 

אמנם   אדם,  ככל  דינה  הרמב"ם  למקום  כתב 
שאם השיירה אינה קבועה ויש לה מחיצות א"צ 
הטור   פסקו  וכן  בירושלמי,  מבואר  וכן  לערב, 

ש שהם והשו"ע  מחנה  או  סוכות  או  אוהלים 
ל אסור  י"ט,  במחיצה  מאהל  מוקפים  טלטל 

אבל שיירה    ,לאהל או מאהל לחצר, עד שיערבו
א מחיצה  שכולם  שהקיפוה  מפני  לערב,  "צ 

מעורבים ואין האהלים קבועים להם אלא בדרך 
והמגיד עראי כשעומדים לפוש, והוי כבית אחד.  

משנה כתב שמחנה הוא לימים רבים, ושיירה חונה ליום  
תבר  שמס )ד"ה אבל(  אחד מפני השבת, אך כתב הבה"ל  

שאף בשיירה החונה כמה ימים א"צ לערב, ואפשר שאפי'  
ה ימים באמצע הדרך כדי לפוש וכדו', ג"כ  מחנה החונה כמ

האהלים  שאין  כיון  שיירה  כמו  להתיר  הסברא  שייך 
מרובה   זמן  בקביעות  בחונים  ורק  כעת,  להם  קבועים 

וי"א שאהלים שבשיירה   במקום מסוים שייך הגזירה.
ה פטורים מעירוב, אמנם צריכים עירוב ושבמחנ 

שיירה היינו רק פחות מעשרה, ומעשרה ומעלה  
מחנה.נקר שפטורים    אים  דהיכא  הב"י  וכתב 

הלקט  ובשבלי  עליהם,  אוסר  נכרי  אין  מלערב 
 מסתפק בזה. 

בספינה בתים    -טלטול  בספינה  יש  אם 
לאדם   שייך  אחד  וכל  לישראלים,  השייכים 

דדינה מסוים, אע"פ שיש לספינה מחיצות י"ט  
כרה"י, צריכים לערב, כיון שהבתים קבועים לכל  

רבו אסור לטלטל מבית  ימי ההפלגה, ואם לא עי
עצמה  בספינה  אבל  לספינה,  מבית  או  לבית 
מותר לטלטל בכולה, אמנם אם יש בספינה רק 
או  עצמה,  בספינה  שוכנים  והשאר  אחד  בית 
שאין בה בתים כלל, א"צ לערב. ואם אין לספינה 

אסור לטלטל בספינה יותר מד"א,    מחיצות י"ט 
ר  וכן אסור להוציא מהבתים לספינה, ואין איסו 

הי"ט   את  ומודדים  לים,  מהספינה  להעביר 
טפחים  שכמה  אע"פ  הספינה  מקרקעית 

במים. ומ"ב(.  שקועים  הרחבה    )רמ"א  וספינה 
מלמטה  וצרה  דמישן(  מלמעלה  הבה"ל    ,)ביצאתא  כתב 

ואם( להם למעלד  )ד"ה  יש  רה"י אם  י"ט,  הוי  ה מחיצות 
שדפנותיה   וספינה  מחיצתא.  אחית  גוד  דאמרינן 

נכנסים בחלל שבין הנסרים,  וקרקעיתה מנסרים והמים   ,
  הוי רה"י אפי' אם יש בין נסר לנסר ג"ט.

 דיני העירוב

 ג'  סעיף
גובים פת מכל בית ובית, ונותנים   -איך מערבים

אותו באחד מבתי החצרות, דעי"ז נחשב שכולם  
והוי   אחד,  מאוכל  ואוכלים  מקום  באותו  גרים 
כאילו הם רשות אחת, דבזה אין לחוש שיטלטלו  

 גם מרה"י לרה"ר.  

מ"ט(   )עירובין  בגמ'  בו  איתא  שמניחין  בית 
הפת את  ליתן  צריך  אינו  הב"י  עירוב  וכתב   ,

אפי' אם אין בביתו פת זולת מה שדין זה הוא  
 שנתנו בשביל העירוב. 

מערבים מ"ט(    -ממה  )שם  בגמ'  אמר  איתא 
עירוב   אמר  רבה  קנין.  משום  עירוב  שמואל 

איכא   בינייהו  מאי  דירה.  כלי  משום  בינייהו 
וקטן.  פרוטה  משוה  רש"י   ופחות  ופירש 

ר,  עירוב ע"י קנין סודשלשמואל אפשר לקנות  
ומאידך א"א לקנות ע"י פת שאינה שוה פרוטה,  
וא"א לעשות קטן שליח לעירוב כיון שקטן אינו  
בר קנין, משא"כ לרבה. ופסקו הפוסקים כרבה. 

א"צ שיהיה בעירוב שוה פרוטה, דעירוב  ועל כן  
שיתוף דירה בעלמא, ומטעם זה צריך לתת  הוא  

איתא   עוד  מאכל.  שאינו  דבר  ולא  פת  דווקא 
שמערבים בפת אורז או עדשים   ( סעיף ח') להלן  

, אבל אין מערבים בפת דוחן כיון  או כוסמין או תירס
 שאין דרך לאפותה ולאוכלה. 

איתא במתני'   -איזה בית ראוי לנתינת העירוב 
פ"ה(  בב  )שם  עירובו  את  שער הנותן  ית 

עירוב  אינו  ומרפסת  שצריך  .אכסדרה   והיינו 
לאפוקי  להניח את העירוב בבית הראוי לדירה,  

  אפי' של יחיד, ויש מתירים בשל יחיד,חצר, ובית שער  
שיש  בחצר  גבוה  )מקום  ומרפסת  ואכסדרה 
ודרים   בבנין  מוקף  והוא  לעליות  משם מדרגות 
  . בו(. וכן צריך שיהיה באותו מקום ד"א על ד"א

חלקו הפוסקים במקום שאין ברוחבו ד"א אך ונ 
  יש בו כדי לרבע ד"א אם אפשר להניח שם, ונכון 

וחדר קטן בתוך חדר גדול, בתו"ש  להחמיר לכתחילה, 
מפקפק בזה, וחדר  )ד"ה ד"א( מתיר להניח בקטן, והבה"ל  

   קטן שנפרץ במילואו לגדול מותר להניח בו.



שיקנה   א"צ  שהרי  לעירוב,  כשר  קטן  של  בית 
הם מקום בבית, וכן מטעם זה קטן יכול לקבץ ל

לקבצו   אסור  עכו"ם  ע"י  אך  העירוב,  את 
ולהחליף  לכתחי לגנוב  חשוד  שהוא  מפני  לה, 

 , וא"א לזכות את העירוב ע"י קטן. טוב ברע

הכנסת  בבית  העירוב  הרמ"א    -הנחת  כתב 
בבית  העירוב  את  להניח  הזה  בזמן  שהמנהג 

ש  13הכנסת  ואע"פ  הקדמונים,  נהגו  אסור וכן 
לאכול בבית הכנסת למי שאינו לומד שם, מ"מ 
שלנו   שעירוב  הוא  המנהג  שטעם  הרמ"א  כתב 
יש לו דין שיתופי מבואות שא"צ להניחו בבית  

ואף דהוי גם עירוב, מ"מ  דירה רק במקום המשתמר,  
הבתים. להתיר  נמי  מהני  החצרות  להתיר  דמהני   מיגו 

ר  סת אינו מקום דירה, דינו כחצ)ולפ"ז שבית הכנ 
השותפין, ומותר לטלטל ממנו לחצר אחרת בלי  

חצרות,   למבוי  עירובי  וכן  הכנסת,  בית  לחצר  וכ"ש 

 (.    המתוקן בלחי או קורה אע"פ שלא נשתתפו בו

אפשר להניח את    -העברת העירוב מבית לבית
הורגלו   אם  אך  אחר,  בבית  פעם  כל  העירוב 

להנ  אין  אחד  בבית  אחרלהניחו  בבית  ,  יחו 
מערבין בבית ישן, )גיטין נ"ט.(    כדאיתא במתני'

שלום דרכי    חשד,ה  מפני  והיינו )   ,מפני 
או   וכדלהלן(. מת,  הראשון  בעה"ב  אם  ואפי' 

שבעה"ב השני נותן מעות בשביל שיניחו בביתו, 
או שהוא ת"ח והראשון עם הארץ, לא ישנו. ואם 
ויש  לשנות,  מותר  לשנות,  מתחילה  התנו 

ין מחויבים מפקפקים בזה. ובכל אופן אם שינו א
להחזירו למקומו הראשון, אבל אם הנותן רוצה  

למעש וצ"ע  להחזירו,  להחזירו,  ה  יכול  מותר  אם 
ויתכן שהמ"א סובר שאם הורגל בבית השני אין להוציא,  

והנה נחלקו    ואם לא הורגל שם צריך להחזירו לראשון.
המבוי   בני  על  הוא  החשד  אם  ותוס'  רש"י 

או   ו לידי מחלוקת,ועי"ז יבוא שמטלטלים בלי עירוב  
העירוב   על בעה"ב שהעבירו את  הוא  שהחשד 

ונ"מ במכר הבית  מביתו מפני שהוא גנב   ממנו, 
לאחר. וכל הנ"ל זה בעירוב המונח בבית בחינם,  
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הכנסת, דאי לאו הכי לא הוי עירוב לאותם  
 לטלטל לשם. ט"ז. שאסור להם 

אבל אם משלמים על כך מותר לשנותו ולתתו  
 לאחר גם אם משלמים גם לשני. 

 ד'  סעיף
איתא בגמ' )עירובין   -הנחת העירוב בכלי אחד

אינו  ט.(  מ" עירובו  את  החולק  שמואל  אמר 
כמאן כבית שמאי, דתניא חמשה שגבו    עירוב.

שמאי  א בית  כלים,  בשני  ונתנוהו  עירובן  ת 
אומרים אין זה עירוב, ובית הלל אומרים הרי  

אפילו תימא בית הלל עד כאן לא    .זה עירוב
למנא   דמליין  אלא  התם  הלל  בית  קאמרי 

ונמצא   לא.ואייתר, אבל היכא דפלגיה מיפלג  
צריך להניח את העירוב בכלי אחד, כדי שיהיו  ש

החצר   בני  יחד,  כל  הלכה  ומעורבים  הביאור  כתב 
דווקא  ורהלכא ד אם  אלא הוא הדין    ,כלי אחד  בתוך  לאו 

העירובין   כל  כלים  במקום אחדהניחו את  בא    , בלא  ורק 
כלים שני  שהיה    ,לאפוקי  אף  מקומות,  בב'  הניחו  ואם 

 .אם הניחו בשני כלים פסולו  בבית אחד לא מהני.
אלא   לעירוב  פת  נותן  אחד  כל  שאין  ובמקום 

להניחו א לכאו' אפשר  לכולם,  חד מזכה משלו 
הפוסקים   בזה  חילקו  מדלא  אכן  כלים,  בשני 
משמע דס"ל דלא פלוג רבנן במילתייהו, וצ"ע.  

מותר   אחד  כלי  נתמלא  לחלקו    לכתחילהואם 
ה לשני כלים, ויש מחמירים היכא שידע מתחיל

ואף   גדול.  אחר  כלי  לו  והיה  לחלקו  שיצטרך 
כלים   לשני  לחלקו  הכל כשמותר  שיהיה  צריך 

בבית אחד, אפי' כשאחד מזכה עבור כולם, ואם  
מניחים בבית הכנסת יניחו בבית הכנסת הגדול  

 שבעיר.

 ה'  סעיף
מלאוכלו יקפידו  )שם(    -שלא  בגמרא  איתא 

עירובו   אין  עירובו  על  המקפיד  אמר שמואל 
מה שמו עירוב שמו. רבי חנינא אמר    עירוב,

ור  מאנשי  שנקרא  אלא  עירוב   דינא. עירובו 
  המזכה עירוב לאחרים   והלכה כשמואל. ועל כן

יקפיד שלא  האחרים,    צריך  אותו  יאכלו  שלא 
נחלקו  בעירוב  חלק  נותן  אחד  שכל  והיכא 



הראשונים אם חל העירוב היכא שהם )או אחד 
העירוב.    מהם( מקפידים, ולהלכה גם בזה לא חל

לכן צריך להזהר שלא לערב בדבר שהכין לצורך ו
לא   שאעפ"כ  בעצמו  פועל  אם  אכן  השבת, 

ואם אחד בא יקפיד, מסתברא שמותר לערב בו.  
בטל   אותו,  מניחים  ואין  עירובו  את  לאכול 
העירוב, אך אם בא בשבת אין העירוב בטל כיון  

חל. כבר  לתת   שהוא  לא  המקפידים  ושותפים 
של השיתוף אינם על המאכל    דבר זה לזה, אם

 מקפידים הוי עירוב. 

 ז'  ו' פיםסעי
בפרוסה  או  בשלימה  מערבים   -עירוב  אין 

  בפרוסה אפי' אם היא גדולה מאד,   עירובי חצרות
ובלבד   בקטנה,  אפי'  לערב  אפשר  ובשלימה 
שס"ח,   בסימן  המבואר  כשיעור  בה  שיהיה 

כשמצטרפים  )  גם  נצרך  זה  יחד  כולם  ושיעור 
כדאיתא בגמ' )עירובין פ:(  .  ( ימהלהביא חלה של

רבי יהושע אומר ככר הוא עירוב, אפילו מאפה  
ככר כאיסר   ,סאה והוא פרוסה אין מערבין בה

בו. מערבין  שלם  איתא ולה   והוא  בגמ'  לן 
אמר רבי יוסי בן שאול    ,ופרוסה מאי טעמא לא
רבי משום איבה. ובפמ"ג מסתפק לענין    אמר 

מהני,   אי  מבואותדיעבד  לעשות    ושיתופי  אפשר 
לפי מש"כ הרמ"א שהיום  )ד"ה אין( דן  בפרוסה. והבה"ל  

 עושים עירוב ושיתוף יחד, אם אפשר לערב בפרוסה.  
יכול כתבו הראשונים שאם אחד   מערב לכולם 
 לערב בפרוסה, דליכא איבה. 

אחד   שזה  נחתום  חלת  כדי  מהפת  ניטל  ואם 
ושמונה, מערבים בה  , כדאיתא בגמ' מארבעים 

פ"א.(  ניטלה  א  )שם  שאול  בן  יוחנן  רבי  מר 
 הימנה כדי חלתה וכדי דימועה מערבין לו בה. 

ש הפוסקים  לא  וכתבו  שהפת  היכא  אפי' 
שיעור חלה,   מערבים אם ניטל  נתחייבה בחלה,

דליכא איבה כיון שהשכנים אינם יודעים שנטל 
   לצורך אחר.

ואם הפת נפרסה וחיברה בקיסם, אם אינו ניכר  
בה.   מערבים  התםכדאשנפרסה  רב    יתא  אמר 

חסדא תפרה בקיסם מערבין לו בה. והא תניא  

  לא קשיא הא דידיע תיפרה   ,אין מערבין לו בה
   הא דלא ידיע תיפרה.

כשאוספים כוונת הגמ' ששא  י"וכתב הרמ"א ש
את העירוב מכל הבתים צריך לעשות מהכל פת 

נהגו לקחת מכל אחד מעט קמח  שלימה.   ולכן 
מהכל יחד חלה או מעות לקנות קמח, ולעשות  

שלימה ולערב בה, ואפי' אם יש כאלו שלא נתנו 
אם   וכן  כולם,  עבור  נותן  אחד  שכל  כיון  מהני 

ואם    .ינשתייר מהקמח ולא עשו ממנו חלה מהנ 
כל אחד נתן פת שלימה מהני אף אם ככר אחד 

 גדול מחבירו. 

 איך מזכים את העירוב לכולם

 ט'  סעיף
שלא  אפי'  כולם  עבור  פת  לתת  יכול    אחד 

להם שיזכה  ובלבד  בפת  בפניהם,  ע"י    בעלות 
בני   ,אחר לכל  בה  וזכה  זה  פת  לו קבל  שיאמר 

כולם, עבור  יגביה  והוא  בגמ'   החצר,  כדאיתא 
ע"ט:(   מניח  )עירובין  במבוי,  משתתפין  כיצד 

ואומר הרי זו לכל  )משלו, אם ירצה(    החביתאת  
בני מבוי. ומזכה להן על ידי בנו ובתו הגדולים,  

דו ושפחתו העברים, ועל ידי אשתו.  ועל ידי עב
אינו מזכה לא על ידי בנו ובתו הקטנים,  אבל  

ולא על ידי עבדו ושפחתו הכנענים, מפני שידן  
   כידו.

אמר רב יהודה חבית של    עוד איתא בגמ' שם
מבואות   הקרקע    -שיתופי  מן  להגביה  צריך 

את  והיינו    ,טפח הניח  ואם  הקרקע,  מעל  טפח 
ב התלויה  בידו  ידו  העירוב  להגביה  צריך  אויר 

י"א שצריך להגביה ג"ט,  )ד"ה צריך( ש  כתב הבה"לוטפח,  
בולט   כשהעירוב  זה  כל  אמנם  להקל.  סמכינן  ובעירובין 

 מצידי ידו, אבל אם כל העירוב בידו א"צ להגביה כלל.  
ודי   המזכה אינו צריך לומר שהוא זוכה עבורם, 

עשאוהו    במחשבה. שלא  אף  זכיה  מדין  ומהני 
אמנם אם מערב משלהם צריך שיהיה    לשליח,

 מדעתם.

צריך לזכות את העירוב לכל   -למי צריך לזכות
ולכל מי שיתווסף עליהם  בני החצר או המבוי, 
יאסרו   דיורים  יתווספו  אם  דאל"כ  בעתיד, 



לכל  עירוב  שמניחים  שבזמננו  וי"א  עליהם. 
שיתווספו   אלו  על  גם  מכוונים  מסתמא  השנה 

מתנ בי"ד  דלב  השנה,  ואם   הבמשך  עליהם. 
נתוספו דיורים אחר שנתמעט העירוב מהשיעור  
צריך להוסיף מחמתן אפי' היכא שזיכה בפירוש  
לאלו שיתווספו, דשמא לא אמרו חכמים דשיור  
שהיו  באותם  אלא  שהוא  בכל  מועיל  עירוב 

 בתחילת הנחת העירוב. 

 י'  סעיף

המזכה אינו   -מי נחשב אחר כדי לזכות על ידו
ת העירוב לשאר בני החצר,  איכול לזכות בעצמו  

אפי' היכא   ,אין לזכות ע"י בנו ובתו הקטניםוכן  
עבדו   ע"י  ולא  שלחנו,  על  סמוכים  שאינם 

כידו שידם  כיון  הכנענים,  יכול    ,ושפחתו  אבל 
הם  אם  אפי'  הגדולים  ובתו  בנו  ע"י  לזכות 
ושפחתו   עבדו  ידי  ועל  שלחנו,  על  סמוכים 

קטנים הם  אם  אפי'  זוכה    העברים  )דקטן 
ועל ידי מלמד או ,  לאחרים בדבר שהוא מדרבנן(

  סופר יתום שאוכל על שלחנו ואפי' אוכל בחינם,
בנו   ע"י  לזכות  שאין  וי"א  כידו.  ידם  שאין  כיון 

הג  ולא  ובתו  דולים אם הם סמוכים על שלחנו, 
ע"י בתו אפי' אם אינה סמוכה על שלחנו כל זמן 

שלו מציאתם  דאלו  בגרה,  שדין   ,שלא  וס"ל 
כ שאינו עירוב  בנו  ע"י  מזכה  אבל  מציאה,  דין 

בתו   ידי  ועל  קטן,  הוא  ואפי'  שלחנו  על  סמוך 
שבגרה ואינה סמוכה על שלחנו, ועל ידי אשתו  

ואפי' יש לה בית בחצר,    שאינו מעלה לה מזונות 
טוב  ולכתחילה  לעצמם,  מציאתם  שאלו  מפני 

 הב"י   ולחוש לדברי שניהם היכא דאפשר, וכתב
סומכיו דבדיעבד  המיקל  הרמ"א  דברי  על  ם 

בעירוב, ויכול לזכות אף בקטן אם אינו סמוך על 
ע"י  וכן  שלחנו,  על  הסמוך  בגדול  ואף  שלחנו, 

לו א גדול שיש  שה  אשתו שמעלה לה מזונות. 
אע"פ שהוא סמוך על שלחן אביו מזכים על ידו  
דעת   על  הכל  שעושה  מפני  לכתחילה,  אפי' 

 עצמו.  

לזכות לדעה ראשונה אפשר    -זיכוי ע"י אשתו
על ידי אשתו אע"פ שהוא מעלה לה מזונות ואין 

ע"י אשתו    ולדעת הי"א אין לזכות  לה בית בחצר,

אם מעלה לה מזונות או שאמר לה צאי מעשה 
במ לה ידיך  מספיקים  ידיה  ומעשה  זונותיך 

למזונות אפי' אם אין לה בית בחצר ואוכלת שם 
 . את המזונות שנתן לה בעלה

מ אוסף  שהשמש  היכא  הב"י   -כולםזיכוי 
האם  ראשונים  מחלוקת  שא"צ    מביא  במקום 

לזכות לכולם, כגון שאספו את העירוב מכולם,  
גבוה  במקום  העירוב  עם  הכלי  את  להניח  יש 

 או לא,  טפח כדי להבדילו משאר הכלים שבחצר,
שו צריך(  )ד"ה  הבה"ל  לדעת    לכתחילהלחוש  טוב  כתב 

אם השמש  )ס"ק מ"ה( שוכתב המ"ב    המחמירים.
מח או מעות מכולם, א"צ לזכות לכולם  אוסף ק

ע"י אחר או ע"י עצמו בפירוש, דאדעתא דהכי 
לחוש  ונכון  וי"א שצריך,  מתחילה,  הקמח  נתנו 
הפת  את  עשה  השמש  ואם  לכתחילה,  לזה 
מקמח שלו בודאי צריך לזכות לקהל ע"י אחר, 
וכן נוהגים שהשמש נותן את העירוב לרב בערב  

ואם חשכה יו"ט פסח שיזכה בו עבור כל הקהל, 
יו" ולמחרת  זיכה,  אין ולא  שבת,  יהיה  שני  ט 

לזכות אלא ע"י תנאי שאם היום חול הוא מזכה 
בדבריו   אין  קודש  היום  ואם  העיר,  לבני  אותו 

שני   יו"ט  בליל  יעשה  וכן  היום  כלום,  אם  שיאמר 

,  קודש כבר זיכיתי אתמול, ואם היום חול אני מזכה היום
יו"ט שני ימתין  אמנם אם שבת אינה מיד אחרי  

שבת,   ערב  עד  עד מלזכות  לזכות  שכח  ואם 
שחשיכה, סומכים על הסוברים שמותר לטלטל  

 בלי זיכוי, כיון שגבוהו עבור כולם.

 י"א  סעיף
אמר רב יהודה אמר  איתא בגמ' )עירובין פ"ה.(  

שמואל: בני חבורה שהיו מסובין וקדש עליהן  
עליהן משום   סומכין  השלחן  פת שעל  היום, 

ולא  . ואמרי לה משום שיתוף. אמר רבה  עירוב
  כאן במסובין בבית כאן במסובין בחצר.   ,פליגי

את   כשקנו  דווקא  הוא  זה  שדין  הרמב"ם  דעת 
אם הפת  אף  הפת ביחד, אבל הרשב"א סובר ש

בעה"ב של  לאוכלה    מהני,  היא  שיכולים  כיון 
להלכה.לדעתם המ"ב  וכ"כ  מו  ,  הסתפק  המ"ב 

השמשות.   אם צריך שתהיה הפת שלימה בבית
מהנ לא  בחצר  אוכלים  שצריך ואם  כיון  י 

שיתופי   משום  אך  דירה,  בבית  יהיה  שהעירוב 



פת   להם  יש  ואם  עליו.  לסמוך  יכולים  מבואות 
בחזקת   עליה  לסמוך  יכולים  הבתים  מן  באחד 
 שהיא קיימת אע"פ שאין יודעים שהיא קיימת. 

 י"ב  סעיף
קטן   של  הקטן  אפוטרופוס  עבור  לערב  יכול 

, כמבואר בסימן  הקטן ושלא מדעתואפי' משל  
יכול לערב משל בעל  ש ס"ז שאחד מבני הבית 

 הבית שלא מדעתו. 

 י"ג  סעיף
שלא   כדי  חצרות,  עירובי  לעשות  לחזר  מצוה 

 יבואו לטלטל באיסור. 

 ברכת העירוב ונוסח העירוב 

 סעיפים י"ד ט"ו 

והעירוב הברכה  העירוב   -נוסח  את  המניח 
בהדין עירובא  מברך "על מצות עירוב", ויאמר "

לחצר   הבתים  מן  ולעיולי  לאפוקי  לן  יהא שרא 
הבתים  לכל  לבית  ומבית  לבתים  החצר  ומן 
חצרות   עירובי  שעושים  ובמקום  שבחצר". 
ושיתופי מבואות יחד, יאמר "בהדין עירובא וכו'  

 (   "ואף שגם בלי העירוב ומבית לבית ומחצר לחצר 
טל  מותר לטלטל מחצר לחצר, מ"מ ע"י העירוב מותר לטל

וחצרות   גם כלים ששבתו בבית( ומגג לגג ומבתים 
למבוי וממבוי לכל הבתים והחצרות שבעיר הזו,  
שיתוסף  מי  ולכל  הזאת  בעיר  הדרים  ולכל  לנו 
בה. ואם מערב לכל שבתות השנה יסיים "לכל 
שבתות השנה ולכל ימים טובים". ואם מניח יחד  

שתיהן  ע על  מברך  יחד  וחצרות  תבשלין  ירובי 
מצות כל   "על  של  הנוסח  את  ויאמר  עירובין", 

עירובי  מצות  "על  שיברך  כתב  ובח"א  עירוב, 
תבשילין ועירובי חצרות", ויאמר "בדין יהא שרא 

 לן לאפויי וכו' ולטלטל מבית לחצר וכו'.   

כיון שצריך לברך "עובר לעשיתן",   -זמן הברכה
א מקבץ את הפת מבני החצר,  יברך בשעה שהו

לת הקיבוץ ולא כשגומר  )לב"י והב"ח יברך בתחי
לכתחילה  שאפשר  הסכימו  והאחרונים  לקבץ, 
שלכתחילה   דס"ל  כיון  לקבץ,  כשגומר  לברך 
צריך לזכות לכולם, ואם מקבץ קמח לא יברך אז, 

לפני   לברך  יכול  וכן  דעובר(,  עובר  שזה  כיון 
ובד כולם,  עבור  בעירוב  זוכה  יכול  שאחר  יעבד 

עדיין אם  ובפרט  שזיכה,  אחרי  אפי'  לא   לברך 
במקומו,   העירוב  בשעה( והונח  )ד"ה  הבה"ל  כתב 

יתכן דהיכא שמזכה משלו בשביל כולם יש לברך דווקא  ש
אחר הזיכוי, ורק היכא שמקבץ מאחרים הוי עובר לעשיתן  
אף קודם שמגביה. ומ"מ אף אם נוהג לברך לפני הזיכוי,  

   הנוסח "בהדין עירובא וכו' " אחר הזיכוי.טוב שיאמר את 

שאינו בעיר   אדם  לשבות  שרוצה  העיר  מבני 
כתב הבה"ל )ד"ה על(  ובשבת יכול לברך על העירוב,  

יו"ט,  ש שאחרי  בשבת  ולא  ביו"ט  נמצא  הוא  אם  אפי' 
מועיל לו העירוב לענין דברים שאין בהם צורך כלל, אבל  

ביו"ט אינ ולא  יהיה בעיר לא בשבת  יכול לברך  אם לא  ו 
ל בני הבתים  עבור בני העיר, אא"כ אחר שקיבץ השמש מכ

ובמקום    הוא מזכה אותו לכולם שאז המזכה יכול לברך.
שנהגו לעשות עירוב לכל הקהל בערב פסח, ואחד עושה  
לעצמו בכל ערב שבת כמ"ש כמה אחרונים שלכתחילה 
שיתן   כדאי  וגם  עליו,  שיברך  כדאי  אין  כך,  לעשות  טוב 

כות בו עבור בני העיר, מפני שאם ירצה לחלוק  לאחר לז
 העיר יש מקום לומר שיאסרו אלו על אלו.   עצמו מן 

אם גבו את העירוב אף שלא בירכו ולא אמרו את  
 . נוסח העירוב אינו מעכב ומותרים לטלטל

בעל הבית שהיה    .( א"עירובין ע)   איתא במתני'
שותף לשכניו לזה ביין ולזה ביין אינן צריכין  

לזה ביין ולזה בשמן צריכין לערב. רבי    לערב.
א אומר  צריכין  שמעון  אינן  זה  ואחד  זה  חד 

או    לערב. כת"ק  הלכה  אם  הראשונים  ונחלקו 
איתא שם  ובגמ'  אחד   כר"ש.  ובכלי  רב    . אמר 

שניהם  עם  שותף  שבעה"ב  היכא  אפילו  והיינ 
וכתב הרב המגיד בשם הרשב"א שד ין זה ביין. 

ביין   גם  שמועיל  מבואות  שיתופי  לגבי  נאמר 
שותפים היו  אם  חצר  בבני  ה"ה  אמנם   ושמן, 
ברמ"א   והובא  הובא בשו"ע,  לא  זה  )ודין  בפת. 

  סימן שפ"ו(.

 

 עיקרי הדינים 
חצרות עירוב  לה  -תקנת  בתים    חצר שפתוחים  הרבה 

של אנשים שונים, והדירות הם קבועות )לאפוקי שיירה  
כמה   בה  שיש  וספינה  לערב,  שא"צ  לפוש  כדי  שחונה 
בתים דינה ככל חצר כיון שהם קבועים לכל ימי ההפלגה(,  

ותר לטלטל בתוך החצר וכן מחצר לחצר כלים ששבתו  מ



חכמים   אסרו  אבל  מחיצות,  מוקפת  החצר  אם  בחצר, 
חצר או מהחצר לבית, א"כ עירבו כל בני  לטלטל מהבית ל

 החצר ע"י פת אחת המשותפת לכולם, וכדלהלן.

היא ע"י שגובים פת מכל בית ובית )מלבד    צורת העירוב
ו העירוב(,  מניחים את  נותנים אותו באחד  מהבית ששם 

צריך   אבל  קטן,  של  הוא  הבית  אם  )אף  החצרות  מבתי 
לא לדירה,  ראוי  ויהיה  ד',  על  ד'  בו  חצר  שיהיה  פוקי 

אכסדרה ומרפסת ובית שער, והרמ"א כתב שאפשר לערב  
ואין   שיתוף(,  דין  יש  שלנו  שלעירוב  כיון  הכנסת  בבית 
מערבים אלא בפת )אף של אורז או עדשים, אבל לא של  

(, וא"צ שתהיה שוה פרוטה, אבל צריך שהפת תהיה דוחן
ממ"ח   אחד  ממנה  ניטל  )ואם  קטנה  היא  אפילו  שלימה 

היכא שנחתכה וחיברה ע"י קיסם אם מקום    כשר, וכן כשר 
החיבור אינו ניכר(, וצריך לתת את העירוב בכלי אחד ולא  
יקפידו אם אחד מהם   כלים, צריך שבני החצר לא  בשני 

 יאכל את העירוב.  
נוספיםדי פעם    א'  -נים  כל  העירוב  את  להניח  אפשר 

בבית אחר, אך אם הורגלו להניחו בבית אחד אין להניחו  
בבית אחר, אפילו אם הראשון מת, או שהשני משלם על  
שמניחים   למי  שמשלמים  או  מתחילה,  בהתנו  אבל  כך, 

אחד יכול לתת פת עבור כולם   ב'אצלו את העירוב מותר. 
ע"י  ד שיזכה להם בעאפי' שלא בפניהם, ובלב  לות בפת 

אחר )שאין ידו כידו, כגון בנו ובתו הגדולים, וי"א שהכונה  
שלא יהיו סמוכים על שלחנו( והאחר יגביה )טפח( עבור  

צריך לזכות את העירוב לכל בני החצר או המבוי,  ג' כולם. 
ולכל מי שיתווסף עליהם בעתיד, וי"א שאם מניחים עירוב  

ווספו במשך  גם על אלו שית  לכל השנה מסתמא מכוונים
בני חבורה שהיו מסובין וקדש עליהן היום, פת    ד'השנה.  

אף אם הפת היא    ,שעל השלחן סומכין עליהן משום עירוב
אפוטרופוס של קטן יכול לערב עבור  ה' של בעה"ב מהני. 

מדעתו.   ושלא  הקטן  משל  אפי'  לחזר    ו' הקטן  מצוה 
 טל באיסור. לעשות עירובי חצרות, כדי שלא יבואו לטל

והעירובנוס הברכה  "על    -ח  מברך  העירוב  את  המניח 
מצות עירוב", ויאמר "בהדין עירובא יהא שרא לן לאפוקי  
מן הבתים לחצר ומן החצר לבתים ומבית לבית   ולעיולי 
לכל הבתים שבחצר". וכיון שצריך לברך "עובר לעשיתן",  
יברך בשעה שהוא מקבץ את הפת מבני החצר. אם גבו  

העי ביראת  אף שלא  העירוב  רוב  נוסח  ולא אמרו את  כו 
 אינו מעכב ומותרים לטלטל.

 

 

 

 

 

 סימן שפ"ב 
 

 מתי דירת הנכרי פוסלת את העירוב
כמה ישראלים הדרים בחצר אחת צריכים לערב כדי  
להתיר טלטול מהבית לחצר או מהחצר לבית, ואם  

עירבו,   והישראלים  נכרי,  גם  שם  הדין  דר  מעיקר 
נה חשובה דירה לאסור על בני החצר  דירת נכרי אי

אמנם חכמים גזרו שנכרי שדר    , לטלטל מבית לחצר
יהני  ולא  עליהם,  יאסור  לפחות  ישראלים  ב'   עם 

עם   ידורו  שלא  כדי  בישראל,  כמו  רשות  ביטול 
את   מהנכרי  שכרו  ואם  ממעשיהם,  וילמדו  הנכרים 
אינו מתרצה בקלות   רשותו מותרים, דכיון שהנכרי 

רשותו,  עימו.  להשכיר  מלדור  הישראל    יתרחק 
ההתר   וכללי  אוסר,  הנכרי  מתי  יבואר  זה  ובסימן 

)ודין ישראל מחלל שבת    בשכירות הרשות מהנכרי.
 ר בסימן שפ"ה, עיי"ש(. מבוא

 ב' ג'  א' פיםסעי

תיקנו   שני ישראלים  הגר בחצר אחת עם    נכרי
ש לטלטל  חכמים  עליהם  אוסר   מבתיהנכרי 

אבל בחצר עצמה או  ) ,  לחצר  הנכרי  או מבית  הישראלים
נכרי   דאין  בתוכם,  ששבתו  כלים  לטלטל  מותר  במבוי, 

מישראל יותר  אז(  .אוסר  ד"ה  ילמד    ,בה"ל  שמא 
נכרי   )ומדאורייתא אין  הישראל ממעשי הנכרי, 

ישראל אבל    אוסר, דדירת נכרי לא שמה דירה(,
יחיד הדר עם נכרי בחצר, אין הנכרי אוסר עליו, 

כיו בזה  גזרו  לא  שכיח(,  )דחכמים  לא  שזה  ן 
הדר עם הנכרי  כדאיתא במתני' )עירובין ס"א:(  

ה  בחצר, או עם מי שאינו מודה בעירוב, הרי ז
אוסר עליו. רבי אליעזר בן יעקב אומר לעולם  
אינו אוסר עד שיהו שני ישראלים אוסרין זה  

 ומבואר בגמ' )ס"ב:( שהלכה כראב"י..  על זה

ן , איואם יש ב' ישראלים והם דרים באותו בית
אפי' אם הם אוכלים כל אחד בפני    ,אוסר  הנכרי

ולמ"א  והפמ"ג מסתפק קצת מה הדין בב' חדרים,  עצמו,  
   ב' חדרים כב' בתים, וכ"מ מהגר"א.

אינם   אך  בתים,  בכמה  דרים  הישראלים  אם 
זה על  זה  עירוב  אוסרים  ללא  אב  אפילו  כגון   ,

אוסר  הנכרי  אין  מאתו,  פרס  המקבלים  ובנים 
 שרק אם אוכלים בבית אחד מותר, וצ"ע. וי"אעליהם. 



שיש לו ב' בתים בחצר, והוא דר באחד    ישראל
או ו  מהם, השניהשכיר    השאיל  הבית   את 

)כלים    לחבירו, והשאיר לעצמו תפיסת יד בבית
ביניהם(  ,  שהם מוקצה, שמחמת כך א"צ לערב 

ודר גם נכרי באותה חצר, כתב הרמ"א שהנכרי 
גר"א והמאמר מרדכי  והאוסר וצריכים לשכור ממנו,  

והעצי אלמוגים תמהו על דברי הרמ"א, ובדמשק אליעזר  
 "ה אע"פ(. )בה"ל ד מיישב דבריו קצת.

דעת ,  ישראל שהשכיר או השאיל ביתו לנכרי 
מכח    או על אחריםאין הנכרי אוסר עליו  הרמ"א ש
, מפני שלא השאיל או השכיר לו על  אותו בית

ראל  ודעת הגר"א שאם היש  דעת שיאסור עליו. 
אוסר,   הוא  הרי  הנכרי  את  לסלק  יכול  וכן  אינו 

השכיר   אם  מ"מ  כהרמ"א,  נקל  אם  ואף  לדינא.  נראה 
לישראלים אחרים וגם לנכרי ואינו דר שם בעצמו, הנכרי  

 )בה"ל ד"ה אינו אוסר(.  אוסר עליהם.

, והנכרי המשכיר נכרי שהשכיר ביתו לישראל
ויש לו חדר מיוחד,   צריך לשכור רשות דר שם 

 ולא מהני שכירות הבית לענין זה.  ,כריהנ מ

  , שתי חצרות הפתוחות זו לזו בחלון או פתח
, ובחצר כל חצר יוצאת למבוי דרך הפתח שלהו

אחת דר נכרי ובשניה דרים ב' ישראלים או יותר,  
להעביר  להם  מותר  ביניהם,  עירבו  והישראלים 
אפי'  בבית,  ששבתו  כלים  בשבת  לחצר  מחצר 

או דרך פתח, וא"צ לשכור דרך חלון נמוך מי"ט  
וכן יש להקל להעביר דרך רשות הנכרי  רשות מהנכרי.  

מבוי, שהם  שביניהם. ואם פתח שתי החצרות הוא לאותו 
אוסרים זה על זה במבוי עד שישכרו רשותו )וכגון שיש  
במבוי ב' חצרות של ישראלים(, יש להחמיר שלא להוציא  

ואם   וא"צ(.  )בה"ל ד"ה  דרך פתח או דרך חלון פחות מי"ט.
יש במבוי עוד חצרות של ישראלים, הנכרי אוסר 

 ג'(. ף עליהם גם להוציא למבוי. )סעי

ת העירוב אחרי ששכר מהנכרי  לכתחילה צריך לעשות א
את רשותו, ואם עושה את העירוב תחילה אין לברך עליו  
ירצה להשכיר, ומ"מ אם עירב   כיון שמסתמא הנכרי לא 

וי עירוב, כיון שבזמן בין  ואח"כ שכר מהנכרי מסתברא דה
)בה"ל השמשות שאז חל העירוב כבר נעשתה השכירות.  

 ד"ה צריך(.

שכירות דווקא  צריך  שהנכרי  במק  -האם  ום 
אוסר על הישראלים, אינו מועיל שיבטל רשותו  

לנכרי,  רשותם  יבטלו  שהם  שהנכרי   או  צריך  אלא 

רשותו להם  ס"ב.(  ישכיר  )שם  בגמ'  כדאיתא   ,
ירוב מועיל במקום נכרי, ואין  ואמרו רבנן אין ע

ביטול רשות מועיל במקום נכרי, עד שישכיר,  
וכו',   מאי טעמא,  מוגר.  לא  הכי  ונכרי  אפילו 

ולענין אי מהני  חשיש נכרי לכשפים ולא מוגר.
בסעיף י"ב שישאיל רשותו, זה תלוי במחלוקת  

רשותו   להשכיר  אח"כ  צריך  הישראל  אם 
בערכאות, ודאי    מתנה גמורה בכתיבה גמורהו.  לאחרים

לא   בשכירות,  דאיירי  כענין  רעועה  מתנה  אך  מועילה, 
    )בה"ל ד"ה ממנו(. מועילה.

כדי   ם ביטלו רשותם לאחד מהםאם הישראלי
, דבעינן אינו מועיל  ,שיחשב כיחידי אצל הנכרי

)שם   בגמ'  כדאיתא  מהנכרי,  שכירות  דווקא 
בר  ס"ג:(   לחמן  בה  דייר  דהוה  מבואה  ההוא 

לא אוגר    ,ליה אוגר לן רשותךריסתק, אמרו  
אמר להו זילו בטילו    ,להו. אתו אמרו ליה לאביי

רשותייכו לגבי חד, הוה ליה יחיד במקום נכרי,  
מידי   ליה  אמרו  אסר.  לא  נכרי  במקום  ויחיד 
הוא טעמא אלא דלא שכיח דדיירי והכא הא  

אמר להו כל בטולי רשותייהו גבי חד    , קדיירי
תא דלא שכיחא  מילתא דלא שכיחא היא, ומיל 

דרב   בריה  הונא  רב  אזל  רבנן.  בה  גזרו  לא 
  יהושע אמרה לשמעתא קמיה דרבא, אמר ליה 
מבוי מאותו  עירוב  תורת  ביטלת  כן    , אם 

נכרי  , דמערבי במקום  מועיל  עירוב    , יאמרו 
לדרדקי  ,דמכרזינן אלא    )בתמיה(.  אכרזתא 

אמר רבא ליזיל חד מינייהו ליקרב ליה ולשאול  
ולינ  דוכתא  ליה  מיניה  דהוה  מידי,  ביה  ח 

מר שמואל  ואמר רב יהודה א   , כשכירו ולקיטו
ודיו.  נותן עירובו    אפילו שכירו ואפילו לקיטו 

 )סעיף ב'(.

 דיני השכירות 

 סעיפים ד' ה' ט' 
רב חסדא אמר שכירות    איתא בגמ' )שם ס"ב.( 

בריאה, ורב ששת אמר שכירות רעועה. מאי  
קי  אלא בריאה במוהר מאי בריאה, וכו'   רעועה

והלכה    ואבורגני, רעועה בלא מוהרקי ואבורגני.
בעירוב. המיקל  מפרש   כדברי  הערוך  והנה 

ור"ח   וחתימה,  כתיבה  היינו  ואבורגני  שמוהרקי 



הכונה   ולרש"י  בנין,  כמו  לדבר  שהכונה  מפרש 
בספסלים,   החצר  את  למלא  שיוכל  שצריך 
שהצריכו  מה  את  שא"צ  וכ"ש  כהערוך,  והלכה 

 ושים האחרים.  הפיר

א"צ לפרש לנכרי שהוא שוכר כדי להתיר את    א'
 הטלטול.  

השכירותב'   על  כתיבה  שום  שטר  א"צ  ולא   ,
   משוטרי העיר.

אפשר לשכור אף בפחות משו"פ, כיון שלגבי    ג'
  כדאיתא בגמ' )שם(  נכרי פחות משו"פ הוי ממון.

בפחות   אפילו  הנכרי  מן  יודעין ששוכרין  הוו 
 . משוה פרוטה

בשבת ע"י דבר מאכל   מותר לשכור ממנו אף  ד'
ויאמר לו זה עבור   או כל דבר המותר בטלטול, 
שכר חצרך, אבל מעות אסור לטלטל, ואם שכרו 
נתבטל,   שבת  לפני  שעשו  העירוב  בשבת 

 וצריכים לבטל רשותם לגבי אחד.  

י"א שאף אם אינו נותן לו כלום בשבת, אלא שמבטיח  ה'  
 לתת לו לאחר השבת, מהני, ולדינא צ"ע.  

אפי' )יכול לשכור מהנכרי בשביל כולם,  אחד    ו'

  כדאיתא בגמ' )שם ס"ו.((,  אם לא עירבו מתחילה יחד

אחד שוכר על ידי    , חמשה ששרוין בחצר אחת
 כולן. 

 לכמה זמן מועילה השכירות 

 ח' סעיפים ו' ז' 
, אין הנכרי יכול לחזור בו  אם שכרו לזמן מסוים

צריך  הזמן  לאחר  אבל  ענין,  בשום  הזמן  בתוך 
ר ולשכור רשותו, אפי' אם הנכרי אינו חוזר  לחזו

בכל  ו  .או אפי' מסכים להמשיך את השכירות  ,בו
ולשכור   לחזור  שצריכים  לחזור  מקום  צריך 

העירוב   ואין  ממנו,  ושכרו  שחזרו  אחרי  ולערב 
הזמןהראשו בתוך  ואם  וניעור.  חוזר    הנכרי   ן 

בשכירות   די  לאחר,  דירתו  מכר  או  השכיר 
ויש מחמירים בודאי  במכר,    הראשונה,  ולכתחילה 

מת בתוך אותו הזמן,  אם הנכרי  ו  נכון להחמיר בזה.
עומד   היורש  אם  אפי'  ממשיכה  השכירות 

 ומוחה. 

בסתמא שכרו  אפי'  ואם  מועילה  השכירות   ,
א חזר בו בפירוש, אבל לזמן מרובה כל זמן של

אחרי   מיד  בו  לחזור  יכול  הוא  רוצה  הנכרי  אם 
הנכרי יכול    השבת הראשונה. וכתב הרמ"א שאין

אחרונים  והרבה  הדמים,  שיחזיר  עד  בו  לחזור 
ולפני השבת הראשונה אינו יכול לחזור  חולקים על זה.  

לא   עדיין  הישראל  ואם  הדמים,  את  מחזיר  אם  אפי'  בו 
בחצר   ע"י  החזיק  בו  לחזור  יכול  אם  הפוסקים  נחלקו 

ואם   )שעה"צ כ"ב(.  החזרת הדמים, והמיקל לא הפסיד. 
צריך לאחר  השני,    השכיר  מהשוכר  ויש  לשכור 

הנכרי אם  ו  להחמיר בזה אפי' אם לא החזיר את הדמים.
בטילה,   שהשכירות  מסתבר  בזה  מת  להקל  ואין 

הדמים, את  החזיר  לא  אם  היורש    אפי'  הוא  ואפי' 
   .להמשיך צריך לשכור ממנו מחדש מסכים

שכירות בע"כ או משכירו ולקיטו 
 וכדו'

 י"ד  -סעיפים י' 
, והיינו שהניחו לפניו ל כרחובעאם שכרו מהנכרי  

אפי' אם היה    ,המעות עבור רשותו, אינו מועיל
להשכיר,   בידו חלה  רגיל  דמי השכירות  קיבל  אך אם 

   השכירות.
מאשתו לשכור  הנכרי    אפשר  אם  של  אפילו 

הנכרי אינו מסכים להשכיר, כדאיתא בגמ' )שם  
דרבי  פ.(   בשיבבותיה  דהוה  טורזינא  ההוא 

א ליה  אמרו  רשותךזירא,  לן  אוגיר    , וגיר  לא 
מהו    ,להו ליה  אמרו  זירא  דרבי  לקמיה  אתו 

אמר להו הכי אמר ריש לקיש    ,למיגר מדביתהו
אשתו של    ,רבי חנינא  משמיה דגברא רבה ומנו

 דם מערבת שלא מדעתו. א

מאחד מבני   בעל כרחו  וכן יכולים לשכור רשות
מלקיטו   או  משכירו  או  משרתיו ביתו,  משאר    , או 

ואמר רב יהודה אמר  ' )שם ס"ד.(  כדאיתא בגמ
נותן   לקיטו  ואפילו  שכירו  אפילו  שמואל 

   עירובו ודיו.

כן  ו רשותו,  על  להשכיר  רוצה  אינו  הנכרי  אם 
לו שישאיל  עד  אחד  אדם  אליו   הנכרי  יתקרב 

ונותן עירוב   רשותו שיוכל להניח שם איזה דבר,
ההוא מבואה דהוה   כדאיתא התם בשבילו ודיו.

ריסתק, אמרו ליה אוגר לן    דייר בה לחמן בר



אמר רבא ליזיל חד    , וכו',לא אוגר להו  ,רשותך
ו  ליה  ליקרב  דוכתא,  מינייהו  מיניה  לשאול 

 ולינח ביה מידי, דהוה ליה כשכירו ולקיטו. 

ש הפוסקים  ע"י  וכתבו  המקום  אותו  את  יקנה 
הרבה   לדעת  מועיל  וזה  שם,  חפץ  איזה  הנחת 

לפ  משם  החפץ  את  סילק  אם  אפי'  ני  פוסקים 
באיזה    תו מקוםו . אבל היכא שקנה את אשבת
   .א"צ להניח שם כלום קנין,

הפוסקים   רשות נחלקו  שקיבל  מי  האם 
, כיון שאין  מהנכרי צריך להשכיר את הרשות

כאן שכירות גמורה מהנכרי, או שמספיק שאותו 
נ  עירובואחד  בחצר  ותן  שדר  ישראל  כל  , כמו 

כולם ו בעד  מועילה  בשכירות   שאלתו  כמו 
 . החמיר . ולכתחילה נכון לכרימהנ 

אם אותו אדם אינו מבני החצר משמע מהשו"ע 
ברשב"א  אבל  בעירוב,  חלק  לתת  צריך  שאינו 

בעירוב,   חלק  לתת  צריך  שהוא  ומשמע  משמע 
בלבוש שלדעה הראשונה הנ"ל צריך גם להשכיר וגם לתת  
צריך   שאינו  מצדד  מרדכי  במאמר  אבל  בעירוב,  חלק 

 , וכן בגר"א ובגאון יעקב.  לערב, וכן מבואר ברשב"א 

מקום   ייחד  הנכרי  רק  מסוים  אם  בבית 
מהני,  לישראל עימו    ,לא  משותף  שאינו  כיון 

ואם לא מנעו בהדיא להשתמש בכל הבית, כלל,  
אם  אמנם  והב"ח והא"ר והט"ז מחמירים.הב"י מיקל, 

יש לנכרי רשות להשתמש במקום שייחד לו, או  
שייכו לו  יש  א"כ  משם,  לסלקו  עם שיכול  ת 

 הישראל, ומהני.  

משכירו של שכירו ולקיטו    לשכור מקום  אפשר
שיש להם רשות להכניס שכיר שיהיה לו רשות  

י"א(.להשתמש בכל הבית )רמ"א סעיף  ובעצי   . 
רשו ולקיטו  לשכירו  שיהיה  דבעינן  כתב  ת  אלמוגים 

   .להשתמש בביתו או בחצירו

השכירות על  מוחה  הנכרי  או    אם  מאשתו 
ולקיטו, השכירות    משכירו  דמ"מ  השו"ע  כתב 

שבסימן   מועילה. הי"א  שלדעת  הגר"א  וכתב 
אם   ממנה  לשכור  יכול  אינו  באשתו  גם  שס"ז 

מוחה. אשר"י    הוא  ההגהות  שדעת  הב"י  וכתב 
שאם האדון רוצה להשכיר צריך לשכור דווקא  
ממנו, אבל מדברי כמה ראשונים מבואר שבכל  

 גוונא יכולים לשכור משכירו ולקיטו. 

מש ולקיטו  שכרו  שבתוך    לזמן, כירו  אע"פ 
או  הז ולקיטו,  שכירו  מלהיות  הנכרי  סילקו  מן 

שמת השכיר ולקיט, מותרים עד תום הזמן. אבל  
נתבטלה   שסילקו  כיון  סתם,  ממנו  שכרו  אם 

 אפי' אם לא מחזיר לו הדמים. השכירות 

)שזה מועיל אפי' אם    אם שכרו מגזבר המלך
ן המלך נוטל השכירות לעצמו, כיון שמסתמא אי

או משום שזה נחשב שהישראל   מקפיד על כך,
ובא"ר מיקל בזה   נתן למלך והגזבר גזל מהמלך,

עבד   מאיזה  ששכרו  או  ולקיט(,  בשכיר  אף 
המלך,   מן  לגמרי  ונסתלק  הקטנים  מעבדיו 
נתבטלה השכירות, ולכן יש להזהר לשכור לזמן 
ולא בסתמא, שמא יסתלק ותתבטל השכירות, 

ימות    ואפי' אם שכרו עד וך  ואפשר לשכור לזמן אר
עולם מהני, ומיקרי תמיד תוך הזמן שאם מת לא נתבטלה  

מעשרים    השכירות, ליותר  לשכור  כדאי  אין  אך 
שנה. ואם סילקו רק מהגזברות ועדיין אוכל פרס 
)אפי'   הראשונה  השכירות  נתבטלה  לא  המלך, 
גם  שאפשר  הרמ"א  ודעת  סתם(,  שכרו  אם 

ין לשכור אלא ממי  אכן דעת הח"א שאלשכור ממנו,  
ש לו רשות על העיר, כמו שרי המשטרה, ואולי כוונת  שי

על    היכא   דווקא   להקל  הרמ"א לו רשות  היה  שמתחילה 
, אמנם אם גזבר המלך השכיר בשעה שהיה העיר, ודוחק

ר כדברי  ב גזבר, אף שלא השכיר לזמן אלא בסתמא, מסת
בטלה   לא  מהמלך  פרס  עדיין  מקבל  הוא  שאם  הרמ"א 

 )סעיף י"ד(. )בה"ל ד"ה ועדיין(. . השכירות

 דיני שכירות מנכרי באופנים שונים 

 י"ח – סעיפים ט"ו 

, אם אחד נכרי והשני שניים הדרים בבית אחד
עם   ולערב  מהנכרי  לשכור  צריך  ישראל, 
לשכור  צריך  נכרים  שניהם  ואם  הישראל, 
משניהם. וכתב הרמ"א שדברי השו"ע הם דווקא  

אם אבל  לגמרי,  נפרדים  הם  שותפים  אם   הם 
מהנכרי, ואם הם ב'    בחדר אחד, א"צ לשכוראפי'  

לשכור די  פוסקים    נכרים  והרבה  מהם,  מאחד 
חולקים וסוברים שאפי' אם הם משתמשים יחד 
העכו"ם,   מן  דווקא  לשכור  צריך  החדרים  בכל 

שניהם   משניהם.  נכריואם  לשכור  צריך  ואין ם 
בזה אלא לענין שא"א לשכור מאחד בע"כ של   להחמיר 



אה בסתמא  אבל  להקל. שני,  אם(.   פשר  ד"ה    )בה"ל 

 )סעיף ט"ו(. 

ולקיטו,   משכירו  לשכור  שאפשר  אין אע"פ 
דירה   חשובה  והלקיטים  השכירים  דירת 

כיון שיכול    לאסור זה או על בני החצר,  זה על 
ואם שכר מבעה"ב או מאחד מהם, א"צ   לסלקם,

עמהם  לערב  או  נכרים,  הם  אם  מכולם  לשכור 
ישראלים הם  ס"ד.(    ,אם  )שם  בגמ'  כדאיתא 

חמשה   שם  היו  יוסף,  לרב  אביי  ליה  אמר 
שכירו וחמשה לקיטו מהו, אמר ליה אם אמרו  
ולקיטו   שכירו  יאמרו  להקל,  ולקיטו  שכירו 

נמצא   להחמיר. אחד  שכל  שאע"פ  הב"י  וכתב 
יכול להעבירם משם  כיון שבעה"ב  בחדר אחר, 
ואמר אין לך רשות  פירש  אינם אוסרים, אא"כ 

בח לבדו.אלא  זה  דירה  ו  דר  ששכרו  ישראלים  ב' 
מעכו"ם, אוסרים זה על זה, וצריך לשכור רשות מעכו"ם  

 )סעיף ט"ז(.   הדר בחצר.

וחצר   פנימית  חצר  כשיש  אוסר  נכרי  האם 
הנכרי דר בחצר פנימית והוא עובר אם    -חיצונה

  ,בב' בתיםדרך החיצונה שדרים בה ב' ישראלים  

ישראל   דרים  ובאו שבפנימית  דר  ונכרי  חיצונה 
)שם  בגמ'  כדאיתא  אוסר,  הנכרי  אחד,  ישראל 

אמר רב יהודה אמר רב: ישראל ונכרי    ס"ה:( 
לפני   מעשה  בא  בחיצונה,  וישראל  בפנימית, 

דר בחצר החיצונה    שהנכרי  וכן היכא  . ררבי ואס
בפנימית, דר  ישראל  ועוד  ישראל  עם   יחד 

בעא מיניה  החיצונה אסורה, כדאיתא בגמ' שם  
מ רבי   בחיצונה    ,רבאליעזר  ונכרי  ישראל 

אמר ליה תן לחכם    , וכו',וישראל בפנימית מהו
עוד. שבמקרה   ויחכם  שכמו  רש"י  ופירש 

והיינו   אסור,  הזה  במקרה  גם  אסור  הראשון 
דריסת  לחיצונה  שאין  הפנימית  אבל  בחיצונה, 

והמ"א מתיר  הרגל עליה אחדא דשא ומשתמשא. 
נכרי בחב עם  יחיד דר    בפנימית,   יצונה או אופן שישראל 

כיון דקיימא לן רגל המותרת במקומה אינה אוסרת שלא  
במקומה, אך דעת כמה ראשונים להחמיר בזה אף לדידן,  

כתב השעה"צ  ו  )בה"ל ד"ה אוסר(.  ועל כן קשה להקל בזה.
ד יחד  )נ"ט(  לערב  אלו  באופנים  א"צ  עירוב  לענין  מ"מ 

וב' בפנימית  שהנכרי  והיכא  הפנימית.  עם    החיצונה 
לערב    ישראלים וגם  מהנכרי,  לשכור  צריכים  בחיצונה 

אינו   אם הנכרי דר בחצר הפנימית  בלא  ביניהם(.

הדר עמו בפנימית לטלטל   יחיד  אוסר על ישראל
מביתו לחצר, מפני שאין הנכרי אוסר על ישראל  
יחידי. וי"א שאפי' אם הנכרי דר יחידי בפנימית 
וישראל דר יחידי בחיצונה הרי הוא אוסר, שמא  

שדרים שם כמה ישראלים, ומ"מ להלכה    יחשבו
  "ז(.י)סעיף  לא נקטינן כן.

אחר לנכרי  ביתו  שהשכיר  נשאר  נכרי  אם   ,
למשכיר איזה תפיסה בבית, כגון שיש לו רשות  
שלאדם  או  הניח,  שלא  אע"פ  כליו  שם  להניח 

, דלא  אחר יש תפיסה בבית, יכולים לשכור ממנו
ית, ואם אין לו תפיסה בב  גרע משכירו ולקיטו. 

יכולים לשכור ממנו,  זמנו  יכול לסלקו תוך  אם 
אפי' אם השוכר בביתו, )וכ"ש שיכולים לשכור 

ו דווקא  מהשוכר(,  לשכור  צריכים  לאו  אם 
ריש לקיש , כמבואר בגמ' )שם ס"ה:(  מהשוכר

פונדק,   לההוא  איקלעו  חנינא  דרבי  ותלמידי 
ולא הוה שוכר והוה משכיר. אמרו מהו למיגר  

היכא    ,מיניה לא  כל  ליה  מסליק  מצי  דלא 
כי תיבעי היכא דמצי    , תיבעי לך דלא אגרינא

מאי ליה,  וכו',מסליק  לקיש   ,  ריש  להן  אמר 
נשכור ולכשנגיע אצל רבותינו שבדרום נשאל  

יפה    ,להן להן  אמר  אפס,  לרבי  שיילו  אתו 
 )סעיף י"ח(.  עשיתם ששכרתם.

 טלטול דרך חלונות 

 סעיפים י"ט כ' 
חצר שדרים   -ןטלטול מחצר אחרת דרך חלו 

ויש   אחד,  ונכרי  אחד  ישראל  אחר  בה  ישראל 
שדר בחצר אחרת ואין לו פתח לחצר זו אבל יש  
הראשון   הישראל  הראשון,  לישראל  חלון  לו 
מותר לטלטל בחצר בלי שום תיקון כיון שהוא  
יחידי, אבל הישראל השני אסור לו לטלטל דרך  
אפי'  השניה  לחצר  ומשם  ישראל  לבית  החלון 

ביניהם, שמא הישראל הראשון יסמוך   אם עירבו
וי זה  וילמד ממעשיו,  על  נכרי  כדאיתא דור עם 

מבוי    , אמר רב יהודה אמר רבבגמ' )שם ע"ד:(  
ישראל אחד  וצידו  נכרי  אחד  אין    ,שצידו 

מערבין אותו דרך חלונות להתירו דרך פתחים  
יוסף לרב  אביי  ליה  אמר  רב    ,למבוי.  אמר 



בחצר ליה  ,אפילו  לו  וצ"  .אין  אמר  מותר  אם  ע 
לבית   החלון  דרך  שכרו  לטלטל  ואם  לחצר.  ולא  חבירו 

הקודש   בעבודת  ביניהם,  ועירבו  הנכרי  מן  רשות  שניהם 
בגאון   אכן  שאסור,  מבואר  ובריטב"א  בתוס'  אבל  מתיר, 

מתיר. ביניהם  יש  אםו  יעקב  פתוח  נחלקו   פתח 
והשו"ע    מותר לטלטל ע"י עירוב,  הפוסקים אם

ירים ואת האוסרים  הביא בסתמא את דעת המת
כת  והמ"ב  י"א,  )סעיף  ש  בבשם  להחמיר.  יש 

 י"ט(.

פתחים   או  חלונות  דרך  לבית  מבית  טלטול 
מבוי(  חצר    -שביניהם ישראלים  )או  בה  שיש 

דרך  לזה  מזה  לטלטל  לישראלים  מותר  ונכרי, 
חלונות או פתחים שיש ביניהם, אם עירבו דרך  
אסורים  אבל  שביניהם,  פתחים  או  חלונות 

 מזה לזה דרך החצר. )סעיף כ'(. להוציא

בספינה ועירוב  מקום  שיש    -שכירות  ספינה 
מהם   אחד  לכל  שיש  ישראלים  ב'  לפחות  בה 
וכן  ביניהם,  לערב  צריכים  לאכילה,  מיוחד  חדר 
ויכולים  הספינה,  בעל  מהנכרי  לשכור  צריכים 
לפרש לו בזמן שהם משלמים על מקומם שהם 

שכיר ודמי  רשותו,  את  גם  ממנו  ות  שוכרים 
הרשות לשכירת  גם  עולים  אם  המקום  אמנם   .

המקומות   את  שחילק  אחרי  מבעה"ב  שכרו 
לשוכרים הנכרים, לא מהני, וצריכים לשכור מכל  
הספינה  לבעל  רשות  שיש  לא  אם  ונכרי,  נכרי 
להניח כליו בכל מקום, שאז די במה ששוכרים 

ואם המחיצות שביניהם אינם קבועות, ואינם אלא  ממנו.  
ה וא"צ  שם בצניעות, אפשר דלא הוי מחיצ לשעה ולאכול 

לערב, וצ"ע. ואף אם אין נוסעים בספינה ל' יום, צריכים  
אם   אכן  הנכרי,  לבעה"ב  נטפלים  ואינם  ולשכור,  לערב 
בעה"ב ישראל הם נטפלים לו, ואינם אלא כאורחים עד ל'  

 )רמ"א סעיף כ'(. יום.

לו   מותר  נכרי  של  בחצרו  הדר  אורח  ישראל 
יא מבית לחצר, אע"פ שדר בחצר  להכניס ולהוצ

וגם לאותו ישראל הדר  ראל אחד בקביעות,  יש
 שם מותר. )ב"י בסוף הסימן(.

שכירות מהנכרי מועילה בין בנכרי אחד והרבה  
וישראלים  מרובים  בנכרים  ובין  ישראלים 

 מועטים. )שם(.

נכרי שהשאיל בית לישראל ויש לו בבית תפיסת  
ב מוקצה  הוא  דבר  שאותו  אע"פ  שבת יד, 

י גוונא(, נחשב  )שלגבי ישראל א"צ לערב בכהא
 שהנכרי שותף בבית. )שם(.

 

 דינים העיקרי 

כמה ישראלים הדרים בחצר אחת צריכים לערב כדי  
להתיר טלטול מהבית לחצר או מהחצר לבית, ואם  

עירבו,   והישראלים  נכרי,  גם  שם  הדין  דר  מעיקר 
דירה חשובה  אינה  נכרי  עליהם,  דירת  אוסר    ואינו 

ישראלים  א ב'  עם  שדר  שנכרי  גזרו  חכמים  מנם 
ם  , והם גרים בב' בתים נפרדים באופן שצריכילפחות

לטלטל מבית לחצר    יאסור עליהם  לערב זה עם זה,
חלונות   דרך  לבית  מבית  או  עצמה  בחצר  )אבל 

, ולא יהני ביטול רשות כמו בישראל, כדי שלא  מותר(
 . ידורו עם הנכרים וילמדו ממעשיהם

אופן דר   באיזה  כשנכרי  טלטול  להתיר  אפשר 
מותרים  -בחצר רשותו  את  מהנכרי  שכרו    אם 

בפחות משו"פ, וא"צ לכתוב    לטלטל )ואפשר לשכור 
שטר, וא"צ לפרש שהוא שוכר כדי להתיר טלטול, 
לשכור   ואפשר  כולם,  בשביל  לשכור  יכול  ואחד 

, דכיון שהנכרי אינו מתרצה בקלות להשכיר  בשבת(
, וכן מועיל אם  דור עימורשותו, יתרחק הישראל מל

מועיל   אינו  אבל  גמורה,  במתנה  מקום  לו  נותן 
או שהישראלים יבטלו רשותם  שהנכרי יבטל רשותו,  

זה לזה, ואם הישראל שאל רשות יש מחלוקת אם  
הישראלים.   לשאר  רשותו  ישכיר  שהישראל  צריך 
אבל   מועילה,  אינה  הנכרי  של  כרחו  בעל  שכירות 

אפילו   )בפשטות  לשכור  מוחה(  אפשר  הוא  אם 
מאשתו או מאחד מבני ביתו או משכירו ולקיטו, ועל  

רוצה לה ויקבל  כן אם הנכרי אינו  ילך ישראל  שכיר 
ממנו רשות להניח שם איזה דבר )וצריך שגם הנכרי  
לסלקו   שיוכל  או  מקום  באותו  להשתמש  יוכל 
ונחלקו   ולקיטו,  כשכירו  דהוי  קנין,  ויעשה  משם(, 

להשכיר רשותו לשאר   הפוסקים או אותו אחד צריך
הישראלים, ואם צריך לתת חלק בעירוב היכא שאינו  

שה  ונכרי  החצר.  לו  מבני  יש  אם  ביתו,  את  שכיר 
רשות להניח כליו בבית או לסלק את השוכר בתוך  
זמן השכירות אפשר לשכור גם מהמשכיר, ואם לאו  

 צריכים לשכור דווקא מהשוכר.  

מהנכרי שכירות  שצריכים  אופנים   א'   -כמה 
אחר   לישראל  שלו  אחת  דירה  שהשכיר  ישראל 
נכרי שהשכיר   ב'  יד בבית.  והשאיר לעצמו תפיסת 

ג'  בי מיוחד.  חדר  לעצמו  השאיר  אבל  לישראל  תו 
נכרי וישראל הדרים בבית אחד צריך לשכור מהנכרי  
לשכור   צריך  נכרים  ובשני  ישראל,  עם  ולערב 



משניהם, )ונחלקו הפוסקים היכא שיש להם מקום  
אם בישראל ונכרי צריך לשכור מהנכרי, ואם  משותף,  

 בשני נכרים צריך לשכור מהשניהם(. 

ש אופנים  מהנכריכמה  שכירות  אם    -א"צ  א' 
הנכרי שכר או שאל את הבית מישראל, )אמנם אם  
אינו יכול לסלקו י"א שהנכרי אוסר(. ב' אם אין נכרי  
בחצר זו אלא בחצר אחרת שיש חלון או פתח בינה  

יש יציאה נפרדת מכל חצר למבוי. ג'  לבין חצר זו, ו
נכרי שהוא שכר ולקיט אינו אוסר וא"צ לשכור ממנו  

 מבעה"ב.אלא 

וחיצונה פנימית  פנימית    -חצר  בחצר  הדר  נכרי 
בב'  והוא עובר דרך החיצונה שדרים בה ב' ישראלים 

או שבפנימית דרים ישראל ונכרי ובחיצונה דר  ,  בתים
היכא  וכן  אוסר,  הנכרי  אחד,  דר    ישראל  שהנכרי 

דר   ישראל  ועוד  ישראל  עם  יחד  החיצונה  בחצר 
נכרי אבל  אסורה,  החיצונה  בחצר    בפנימית,  דר 

עמו   הדר  יחיד  ישראל  על  אוסר  אינו  הפנימית 
מפני   לחצר,  מביתו  לטלטל  בחיצונה  או  בפנימית 

 שאין הנכרי אוסר על ישראל יחידי.  

מועילה רק לאותו הזמן, ואם השכיר    שכירות לזמן
בשכירות    דירתו  די  שמת  או  הזמן  בתוך  לאחר 

ואם שכר ממנו   יש מחמירים.  ואם מכר  הראשונה, 
ואם   בפירוש,  בו  חזר  שלא  זמן  כל  מהני  בסתמא 
צריך   מת  ואם  מהשני,  לשכור  צריך  לאחר  השכיר 
לשכור מהיורש. ושכירות משכירו ולקיטו או מגזבר  

אינו    או עבד של המלך( לזמן, מועילה גם אם כבר 
יטו או שמת, אבל שכירות בסתמא אינה  שכירו ולק

פרס   מקבל  עדיין  הוא  אא"כ  גוונא  בכהאי  מועילה 
ליותר   המלך  מגזבר  לשכור  כדאי  ואין  מהמלך, 
מעשרים שנה, ודעת החיי אדם שאפשר לשכור רק  

 ממי שיש לו רשות על העיר.    

 

 

 סימן ת"ח 
 

 עירובי תחומין 
באופן רגיל מותר לכל אדם ללכת ממקום שביתתו  

אחת  אל לרוח  ללכת  ואסור  רוח,  לכל  אמה  פים 
בי שבשעת  מי  אמנם  אמה.  אלפים  ן  ארבעת 

במקום מסוים, או שמניח    השמשות  שובת בעצמו 
בסוף   סעודות  ב'  מזון  שליח(  ע"י  או  )בעצמו  שם 
בביה"ש   שם  נמצא  שהוא  מהמקום  אמה  אלפים 

ובו ולאוכלו, )ובבא בדרך יכול  והוא יכול להגיע לעיר 

ירה(, אם כוונתו לקנות שביתה  לקנות שביתה באמ
מקום   באותו  שהוא שובת  נחשב  זה  מקום,  באותו 
אע"פ שהוא חזר ולן בביתו, ומותר לו ללכת ממקום  
אלא   מערבין  ואין  רוח.  לכל  אמה  אלפים  עירובו 
לצורך דבר מצוה, ובדיעבד מועיל העירוב אף לדבר  

 הרשות.  

 א'  ףסעי
מותר ,  פים אמה לעיר להמניח עירובו בתוך א

 לו ללכת אלפים אמה ממקום עירובו לכל רוח,
אמה  מאלפים  יותר  רחוק  שהעירוב  אע"פ 

השמשות  מביתו,   בבין  להיות  או  בלילה  ללון  וא"צ 
לעירוב,   אמה  אלפים  בתוך  הנמצא  בעיר  ודלא  במקום 

את   להניח  צריך  השו"ע  שלשיטת  דס"ל  שבת  כהעולת 

 והוא    )בה"ל ד"ה רחוק(,   העירוב בתוך אלפים אמה לביתו 
מפסיד אלפים אמה מהמקום שהוא נמצא לצד  
השני מהצד הניח בו את העירוב, כדאיתא בגמ' 

ס"א(  )ע אמה  ירובין  אפילו  לתחום  חוץ  נתנו 
אחת מה שנשכר הוא מפסיד, וכו', חוץ לתחום  
של   לעיבורה  חוץ  אימא  אלא  דעתך,  סלקא 

)ואז מה נשכר מרוח אחת מפסיד מהרוח  עיר,  
 שכנגדה(. רש"י.

יר נחשבת כד' אמות למניח עירוב  מתי כל הע
   -תחומין

אם כל העיר נמצאת בתוך אלפים אמה לעירובו,  
אמה,  א אלפים  בתוך  אינו  העיר  שעיבור  ע"פ 

נחשבת כל העיר כד' אמות, ומותר לו ללכת בצד 
אמה,   האלפים  השלמת  את  העיר  של  השני 

אמר רבי יהושע בן לוי כדאיתא בגמ' )שם ס:(  
תו בחצי העיר, אין לו  היה מודד ובא וכלתה מד

העיר   בסוף  מדתו  כלתה  העיר.  חצי  אלא 
כארבע אמות ומשלימין  נעשית לו העיר כולה 

השאר. את  העיר   לו  אמה    ועיבור  )שבעים 
נחשב כד' אמות רק אם גם   ושיריים סביב לעיר( 

 העיבור נמצא בתוך האלפים אמה מהעירוב.  

אבל אם האלפים אמה מעירובו מסתיימים בתוך 
עצ בעיר העיר  מהלך  אינו  השו"ע  לשיטת  מה, 

אלא עד סוף האלפים אמה ממקום עירובו, אפי'  
נשאר בביתו ולא הלך למקום עירובו, ואפי'    אם

אך יש לדון למה לא נחשיב לו  אם נמלך בו מעירובו,  
וצ"ע.  מביתו,  יצא  זמן שלא  כל  אמות  לד'  העיר  כל    את 
  ואם האלפים אמה מסתיימים בדיוק בסוף העיר, 



שכיון  נחלקו   או  מותר,  בזה  גם  אם  הפוסקים 
וא"א  אדם  לכל  מסורה  אמה  אלפים  שמידת 

  צריך דווקא שתכלה המידה מחוץ לעיר, לצמצם  
כל   נחשבת  בזה  שגם  הצורך  בשעת  להקל  יש 

 העיר כד' אמות. 

ושיטת   ושארי    הרמ"אהטור  הב"ח  וכ"כ 
אחרונים, שאפי' אם עירובו רחוק אלפים אמה 

חשבת לו כל העיר כד'  מביתו, אם הוא לן בעיר, נ 
וכ"ש  בכולה,  ללכת  לו  שמותר  לענין  אמות 
שמותר לו לחזור לביתו. אמנם ללכת מחוץ לעיר  

זו. לדעה  גם  אסור  השני  הטור    לצד  )דעת 
האלפים   השלמת  את  לעיר  מחוץ  שסופרים 

פח כד'  אמה  נחשבת  שהעיר  אמות  ארבע  ות 
אבל   הרמב"ם,  כדעת  שזה  הב"י  וכתב  אמות, 

שא יהונתן  לחרבינו  עולה  העיר  כלל(. שין    בון 
כד'  נחשבת  אינה  לכו"ע  בה  לן  לא  ועיר שהוא 
אמות, ואסור לו ללכת אחרי אלפים אמה, אמנם  
מותר לו לטלטל בכל העיר ע"י זריקה אם היא  

בין    רה"י. בזמן  בה  היה  רק  אלא  בעיר  לן  לא  הוא  ואם 
השמשות, ואח"כ הלך למקום קנית עירובו, כתב השעה"צ  

וסקים חולקים  מיר בזה, דבלאו הכי רוב הפ)י"א( שיש להח
כהרמ"א,   המקילים  ביד  למחות  דאין  ונהי  הרמ"א,  על 

 באופן זה יש להחמיר. 

יכול ללכת  המניח עירובו למזרח העיר כמה 
הנה המניח עירובו בעיר נחשבת    -לצפון ולדרום

כל העיר למקום שביתתו, וכגון שאם העיר אלף  
ח אלף אמה, מהלך בטבלה של  על  משת  אמה 

אלפ  חמשת  על  אמה  אבל אלפים  אמה.  ים 
המניח עירוב תחומין בשדה יכול ללכת ממקום  
רוח,   לכל  אמה  אלפים  ועוד  אמות  ד'  עירובו 
ומרבעים את תחומו עם הזויות ונמצא שמהלך  
בטבלה מרובעת של ארבעת אלפים אמה ועוד  
ועוד   אמה  אלפים  ארבעת  על  אמות,  ארבע 

תוך תחומו  ארבע אמות. ואף אם חלק מהעיר ב
אם הרמ"א  ללכת   שלשיטת  לו  מותר  בעיר  לן 

בכולה, מ"מ אינו יכול ללכת מחוצה לה, למקום 
לו ממקום שביתתו,  שהוא מחוץ לטבלה שיש 
ולדעת השו"ע גם בעיר עצמה אינו מהלך מחוץ  
לטבלה שיש לו ממקום שביתתו. ואם כל העיר  
בתוך תחומו, כל העיר כד' אמות, ומותר לו ללכת 

ולדעת    י של העיר עד השלמת תחומו,לצד השנ 
הרמ"א יש לו גם אלפים אמה לצפון ולדרום )אם 
הניח עירובו במזרח( כנגד כל אורך העיר, אף אם 
יותר מארבעת   היא  ולדרום  לצפון  העיר עצמה 

אמות וארבע  זה,  ,  אלפים  באופן  מחמירים  ויש 

ומ"מ(. ד"ה  )בה"ל  כהמקילים.  המ"ב  וכמה   והכרעת 
חולקים הרמ"א   אחרונים  ש  על  אף  וסוברים 

התחום    כשכל בתוך  את העיר  אלא  לו  אין 
יותר   רחבה  העיר  ואם  תחומו,  של  הטבלה 
מתחומו, אף שיכול ללכת בכל העיר אף אם היא 
לעיר   מחוץ  ללכת  יכול  אינו  מ"מ  מאד,  גדולה 

וי"א שהרמ"א מדבר באופן שרוחב  לצפון ולדרום כלל,  
ת, שאז כיון  העיר אינו יותר מארבעת אלפים וארבע אמו

ב מובלעת  אמה  שהיא  אלפים  ממנה  לו  יש  תחומו  תוך 
מארבעת   יותר  רחבה  כשהיא  משא"כ  ולדרום,  לצפון 
אלפים וארבע אמות. ולמעשה קשה להקל כדעת הרמ"א,  

)בה"ל ד"ה    אך המיקל בשעת הדחק יש לו על מי לסמוך. 
 ויש לו(. 

 ב'  סעיף
המוקף   מקום  בתוך  עירובו  את  המניח 

עצ  מחיצות אחר,והוא  במקום  שובת  אם   מו  אפי' 
כד'   מקום  אותו  לו  נחשב  מאד  גדול  המקום 
אמות, ומודדים את האלפים אמה מחוץ לאותו  
כל  חריבה  בעיר  עירובו  במניח  הדין  וכן  הקף, 

נמוכים, ואינם  נפרצו מחיצותיה  כדאיתא   שלא 
 ( סבגמ'  דף  אמר  :(  א"עירובין  יהודה  רב  אמר 

מהלך   לרבנן  חריבה  בעיר  שבת  את  שמואל 
לפים אמה, הניח את עירובו  כולה וחוצה לה א 

בעיר חריבה אין לו ממקום עירובו אלא אלפים  
אמה. רבי אלעזר אומר אחד שבת ואחד הניח  

והלכה  מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה.  
.  ויש חולקים בזה ולדינא יש לסמוך להקל  כרבי אלעזר.

ואפילו(. ד"ה  יותר   )בה"ל  בו  שיש  מקום  אמנם 
 וקף לדירה. סאתים צריך שיהיה ממבית 

 ג'  סעיף
לא   המניח את עירובו בתוך העיר ששבת בה

עשה כלום, ויש לו אלפים אמה לכל רוח מסביב  
הניחו  שלא  העיר  בני  לשאר  שיש  כמו  לעיר 
במקומות   עירובו  הניח  אם  הדין  וכן  עירוב. 
המצטרפים לעיר שמודדים תחום העיר מחוצה  



ואפי'   העיר,  עיבור  כמו  העירוב להם,  נתן  אם 
ד'    באמה לו  נותנים  אין  העיבור,  של  האחרונה 

כמניח  הוא  הרי  אלא  חוץ,  לצד  נוספות  אמות 
עירובו בתוך מחיצה או מקום הנחשב כד' אמות, 

 שאין לו לצד חוץ כלום. 

 ד'  סעיף

לאלפים אמה מחוץ  עירובו  מהמקום   המניח 
בתוך   נמצא  לא  העירוב  מקום  אם  שם,  שהוא 

א לעיר,  אמה  לו  אלפים  ויש  עירוב,  עירובו  ין 
לקנות  ליה  ניחא  דמסתמא  כיון  מביתו  תחום 

 שביתת ביתו כשאין עירובו עירוב. 

 

 עיקרי הדינים 
השובת בעיר ולא הניח עירוב תחומין מחוץ לעיר, כל העיר  

לכל רוח מחוץ    נחשבת לו כד' אמות, ויש לו אלפים אמה
ואם   עירובלעיר.  הניחו  הניח  אם  יות  תחומין,  ר  במרחק 

מאלפים אמה מהעיר, דינו כאילו לא הניח עירוב כלל, ואם  
עירוב ללכת    הניח  לו  מותר  לעיר,  אמה  אלפים  בתוך 

ממקום עירובו אלפים אמה לכל רוח, ואסור לו ללכת לצד  
  אם כל העיר נמצאת בתוך אלפים השני של העיר, אמנם  

אמה לעירובו, נחשבת כל העיר כד' אמות, ומותר לו ללכת  
את השלמת האלפים אמה,בצד השני   העיר  )ודעת    של 

מחוץ   אמה  אלפים  ללכת  לו  מותר  זה  שבאופן  הרמ"א 
וי"א   במזרח(,  עירובו  שהניח  )וכגון  ולדרום  לצפון  לעיר 
יותר   הרחוק  למקום  לעיר  מחוץ  לצאת  יכול  שאינו 

אבל אם האלפים אמה    ו(, מאלפים אמה ממקום שביתת
לשיטת   עצמה,  העיר  בתוך  מסתיימים  השו"ע  מעירובו 

ממקום   אמה  האלפים  סוף  עד  אלא  בעיר  מהלך  אינו 
עירובו, ולרמ"א אם הוא לן בעיר, נחשבת לו כל העיר כד'  
לו   שמותר  וכ"ש  בכולה,  ללכת  לו  שמותר  לענין  אמות 

ם  לחזור לביתו. אמנם ללכת מחוץ לעיר לצד השני אסור ג
ואם הניח עירובו בתוך העיר או בתוך עיבור העיר,  לדעה זו.  

שה כלום, ויש לו אלפים אמה מסביב לעיר. ואם הניח  לא ע
עירובו מחוץ לעיר במקום המוקף מחיצות, נחשב לו אותו  
מקום כד' אמות, ומודדים לו אלפים אמה מסביב לאותו  

 מקום.  

 


