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  לשאלות שנשאלו במבחני הרבנות
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  בס"ד

   דברי פתיחהדברי פתיחהדברי פתיחה

 ֵלב"(טו, כח):  אומר על הפסוק במשלי ם"המלבי
ָרעֹות",  ַיִּביעַ  ְרָׁשִעים ּוִפי ַלֲענֹות ֶיְהֶּגה ַצִּדיק

 על המחשבה ורב הלב עיון שעניין "יהגה" "הוא
  הדבר".

עבודתו של הצדיק, כוללת בקירבה מחשבה רבה 
וצעדיו, ולעומתו,  תמידית כיצד לכלל את דרכיו

 הרשע אשר אינו מכין צעדיו, אינו חושב כלל על
והינו , )אשר הינו איבר חיצוני באדם(מעשיו ופיו 

  מחשבות רעות על הזולת.רק מלא כל העת 

ידוע בהלכות עירובין שאין ישראל יכול לדור בשכונה 
  עד שישכור ממנו רשותו. "רשע"הינו מי שאחת עם 

ינת לקיחת ה"רשות" ממי בבחעניין השכירות היא 
שעניינו לחשוב רע על הזולת, ולהסתכל תמיד בעין 
רעה, ועל ידי שהרשות מגיעה לישראל, בכוחו של 

הישראל להפוך את כל הרשות, לרשות שכזו שעניינה 
  עין חיובית על כל הבריאה,
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וממילא יש כאן בבחינת עירובי חצרות, שגם אותה 
ץ להסתכל חצר המגיעה ממקומו של מי שאינו חפ

בעין טובה על הבריאה, מתבטל הוא ללב הטהור של 
  הצדיק.

אין מדובר כאן בביטול נטראלי גרידא, שהרי אין 
ביטול הרשות מועיל ע"פ הגמרא, אלא בשכירות 

שעניינה ממש הפיכת הטוב לרע, ויש בכך מעין גילוי 
  של "ביש מלבר וטב מלגאו"

ואני ברוך ה' שזיכני להוציא עוד קונטרס בהלכה, 
מקווה שהוא יעמוד לעזר לכל הנצרכים אליו, 

  וישתמשו בו בעז"ה בעין טובה, 

ומתוך ציפייה לגאולה, אשר תערב עירובי חצרות בין 
ם - חצר של מעלה לחצר של מטה, ובפרט בחצרה של י

  עיה"ק אשר תובב"א.

  

  

  

  

  

  



4 

 

  בס"ד

  מכתב ברכה
 :לישראל וזקן מועצת הרבנות הראשית מכתב ברכה מהרב יוסף גליקסברג שליט"א, רב העיר גבעתיים
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 סימן שמ"ה

  גדר רשות היחיד (המינימום)  

  מחיצות ולחי 3 \מחיצות  4  הרמב"ם, וכן פסק הטור

  מחיצות 3  שאר הפוסקים

  לא מועיל לחי) - מחיצות 2כשרה"ר מהלכת בין בה"ל: ( ולחימחיצות  2  המג"א בדעת שאר הפוסקים

  מחיצות, כי הרבים נכנסים לשם 3החצר פתוחים לרה"ר לא מועיל \כשהמבוי  בה"ל ע"פ מקצת מהראשונים

  

  מחיצות לכרמלית 3האם מותר להוציא ממקום שיש   

  אסור מדרבנן  שו"ע

  מותר  בה"ל ע"פ התוס'

  

  היחיד האם המחיצות מצטרפות לרשות  

  "ביניהן"  הרמב"ם

  "ויש בו"  הטור,שו"ע

  כן  עולת שבת

  לא  המג"א בדיוק בשו"ע

  כשיטת הטור, וכתב שכן דעת הרמב"ם  ט"ז

  כמג"א, וכן דעת רוב הראשונים   המשנ"ב

  מחיצות דקות  מחיצות עבות  משנ"ב בשם י"א

  לא  כן

ר"ח, רי"ף, רמב"ם, 

  רמב"ן ועוד

  לא

רש"י, תוס', רא"ש, 

  טור

  כן

  

האם המדידה בשיטת "הן ואלכסונן" 

  חלה גם ב"מקום המוקף מחיצות"

  הלבוש ע"פ שאר הראשונים  רמ"א ע"פ תוס'

  לא (ממילא די בד' על ד')  כן
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עובי מחיצות המקיף מקום ד' על ד' 

  טפחים, אם נחשב בעצמו כרה"י

  נימוק  שו"ע ע"פ עולא

  לאחרים עושה מחיצה, לעצמו לא כל שכן  כן

  

קופה ברה"ר שאין בה גובה   רש"י  בת ח.ש  

  עשרה

כלי ברה"ר כשאין 

  בו רוחב ד'

דין כלי 

העומד 

  ברה"ר

קופה שיש בה 

גובה עשרה 

  ורחבה ד'

קופה שאין בה 

גובה עשרה 

  ורחבה ד'

חז"ל לא גזרו 

לבטל כלי משמו, 

ואין כרמלית 

  בכלים

אבן 

העוזר 

  ברש"י

, הגהות אשר"י, מג"א

שעה"צ ע"פ 

הרשב"א, הר"ן 

  המאיריו

מאירי וחיי אדם: 

כרה"ר, כי אין 

מקום פטור 

  ברה"ר

מקום   רה"ר  רה"י

  פטור

  רה"ר

  

  כשמחובר לקרקע ברה"ר  בכרמלית  

דין 

  כלי

  פחות מרוחב ד' ונמוך מי'  רחב ד' ונמוך מי'  ככרמלית

  מקום פטור  כרמלית

  

רש"י,   

תוס' 

בשם 

בה"ג, 

  רא"ש

רמב"ם, 

רמב"ן, 

  רשב"א

המשנ"ב ע"פ   "זט  מג"א  פסק השו"ע

דקדוק 

  בשו"ע

בה"ל ע"פ   בה"ל

הרמב"ן בדעת 

  רש"י

הצורך 

 60ב

ריבוא 

  ברה"ר

יש 

צורך, 

כדי 

שיהיה 

דומה 

לדגלי 

  1מדבר

אין צורך 
(רמב"ם: לא 

הזכיר תנאי 

  זה)

. יש צורך  י"א  סתם

 השו"ע

בעצמו 

פסק 

שאין לנו 

דין רה"ר 

  בזה"ז

יש צורך, 

ואין למחות 

במקילים, 

 הרמ"אכי 

פסק שאין 

נו רה"ר ל

  בזה"ז

, אך אין צורך

אין לנו כוח 

למחות 

. לא במקילים

מוזכר 

בראשונים 

שיש צורך 

 60שיעברו 

ריבוא בכל יום 

  (כרש"י)

כוונת השו"ע 

שמעיקר הדין 

בית אין צורך. 

דחה  מאיר:

הט"ז, והרמ"א 

פסק כן רק 

פסק להחמיר. 

ע"פ הא"ר: 

 -כשיש עוד צד

יש להקל. 

כוונת  ריטב"א:

 רש"י שיכנסו כל

ריבוא  60יום 

  2ולא שיגורו שם

דרך בין 

  עירונית

בתוך 

  העיר

אין 

  צורך

יש   אין צורך  צריך

  צורך

                                                           
1

ריבוא, בכל זאת אין לנו אלא רק מה שמפורש  60ע"פ התוס', אף שידוע שהיו במדבר, ערב רב ונשים וטף, וממילא היו בהרבה יותר מ 

 א, וכן כתב הטורריבו 60בתורה, שהלכו במדבר 

2
 ריבוא "עוברים"  60כמו שהשו"ע פסק שצריך  
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משנ"ב ע"פ   

  המג"א

  בה"ל  רש"י  משמע מהשו"ע  אגרות משה

האם ברה"ר 

יש צורך 

ברחוב 

  מפולש

מכוון  - מפולש

משער לשער 

  זה כנגד זה

אין מקור ברור לכך 

שצריך שהרחוב 

יחצה את העיר 

  ו ישרבק

רחוב מפולש משער 

לשער נצרך רק בעיר 

שיש לה חומה, אך 

  בטור לא נזכר, וצ"ע

משמע שבפלטיא 

אין  -(רחבה לסחורה)

צורך בפילוש 

  להגדרת רה"ר

מבוי שמשני צדדיו 

- יוצא לדרך בין

עירונית, הינו רה"ר, 

אף כשאין בו שיעור 

  רה"ר

  

  

יכול האם כביש למכוניות 

  להיות מוגדר כרה"ר

  אגרות משה  שאין דינו כרה"ר האומרים

 אינו דומה לדגלי מדבר (בית אפרים) .1

 המכוניות הן רה"י (בית אפרים) .2

  לא נועד להילוך הרבים (מהרש"ם) .3

  כן, ואין להתיר

  

  חזון איש  

 3רחוב בעל 

  מחיצות

אמה ורבים בוקעים בה,  16דינו כרה"י, אף כשיש פירצה ברוחב  - כשהעומד במחיצות מרובה על הפרוץ

  ל כן רחובות שלנו כרה"יע

  

הביא השו"ע  - תוס', רא"ש  

  בסעיף ט'

מבוי מפולש   הביא השו"ע בסעיף ח' -הרשב"א  המקור

  לרה"ר

שיעור י"ג 

אמה 

  ושליש

 2מבוי רחב י"ג אמה ושליש ו

ראשיו מפולשים לרה"ר הרחב 

 - ט"ז, כיון שבוקעים בו רבים

  דינו כרה"ר

 2 - פסי ביראות

בקר  4רבקות של 

ת ואחת אחת נכנס

  יוצאת

אע"פ שהמבואה קצת מתקצרת, ואין 

 הרי זה רה"ר - בכל אורכה ט"ז אמה

: הרשב"א כתוס' הנ"ל, אך אין זה מ"מ(

  מוכרח בגמרא)

לאורך 

  רה"ר

לרוחב 

  רה"ר

אין זה   כרה"ר

  רה"ר

  

  

  

  

  

  

  



9 

 

  חילוק נוסף  ביה"ל בשם יש מהאחרונים  3הגר"א  ה"ליב  

המגיד 

משנה כתב 

שהרשב"א 

כתוס', 

"כ מדוע וא

השו"ע 

חילק הדין 

לשני 

  סעיפים

כדי 

לנקוט 

את לשון 

הרשב"א 

לחוד ואת 

לשון 

הרא"ש 

  לחוד 

מבוי שאין בו רוחב 

י"ג אמה ושליש 

  המפולש לרה"ר

 -סעיף ח'  - המפולשמבוי 

אין צורך 

שהמבוי 

יהיה 

מפולש 

  לשני צדדיו

 -סעיף ט'

צריך 

שיהיה 

מפולש 

משני 

  צדדיו

תוס' 

  ורא"ש

   רה"ר לרוחב  ה"רלאורך ר  רשב"א

אין דינו 

כרה"ר 

(צריך 

דווקא 

שיעור 

י"ג אמה 

  ושליש)

דינו 

  כרה"ר

כשצר 

מי"ג 

אמה 

  ושליש

כשרחב 

לפחות 

י"ג אמה 

  ושליש

כשצר 

מי"ג 

אמה 

  ושליש

כשרחב 

לפחות י"ג 

  אמה ושליש

כיון שהוא 

לאורך 

  רה"ר

כיון שהוא 

לרוחב 

  רה"ר

אינו   דינו כרה"ר

  כרה"ר

  דינו כרה"ר

 

  הרשב"א  אך המ"מ דחאם -יש סוברים במ"מ  מלא בפירות  מלא במים  

בור 

ברה"ר 

בעומק 

עשרה 

ורוחב ד', 

וזרק 

לתוכו 

  מרה"ר

חייב, כי 

המים לא 

מבטלים 

המחיצה ודין 

הבור כרה"י. 

 מ"מ:

המחיצות 

ניכרות ולכן 

  לא מתבטלות

פטור, כי הפירות 

מבטלים את 

המחיצה ועל כן 

דין הבור כרה"ר 

ת המחיצו מ"מ:

אינן ניכרות ולכן 

  הן מתבטלות

  פירותבמלא   מלא בפירות

ביטל שם את 

הפירות ואין דעתו 

  לפנותם

דעתו לפנות את 

  הפירות

פירות שיכול 

  לטלטל 

פירות שלא 

  יכול לטלטל

אינם מבטלים   מבטלים המחיצה

  המחיצה

אינם מבטלים 

  מחיצה

מבטלים מחיצה 

(כטבל, 

  שעה"צ)

  

  נ"ב ע"פ הפמ"גמש  משנ"ב, מג"א, מ"מ  

בור ברה"ר בעומק 

עשרה ורוחב ד', וזרק 

  לתוכו מרה"ר

(ואז לכאורה אף אם בדעתו לפנות את הפירות 

אין להם לבטל את המחיצות ויהיה חייב כדין זורק 

  פטור -, הזורק לתוכולרה"י)

(שאז זה לכאורה יש איסור דרבנן, אף אם ביטל הפירות 

דעתו כנגד כל העולם בטלה  : א.)כרה"ר וצריך להיות פטור

  אין מקום זה יפה ללכת בו  ב.

  

  

  

  

  

  

                                                           
3
 פלוגתא" ובלשון אחד בסעיף כתבם שלא המחבר על קצת הבה"ל הקשה על זאת: "ולפלא 
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ברשות   

  היחיד

  תיבת דואר  משנה ברורה  ברשות הרבים

כרשות   חור

  היחיד

גבוה י'   (שו"ע) רבא  אביי

  ורחב ד'

אינו גבוה י' אך 

  רחב ד'

אינו גבוה י' ואינו 

  רחב ד'

וכיון דינה כחורי רה"י, 

שאין בה ד"ט הרי היא 

ש לה . אך אם יכמקו"פ

חור מפולש מרה"ר 

 דינה כרה"י -לרה"י

  כשגבוהה עשרה

כרשות 

  הרבים

אינם כרשות 

  הרבים

  מקו"פ  כרמלית  רה"י

  

  הדין  

  חייב, כי מחיצותיו ניכרות -כרה"י, והזורק לתוכו  בור מלא במים ברה"ר שעמוק עשרה ורחב ד'

  

  המאירי  משנ"ב ע"פ הפמ"ג  הרמב"ם  משנה שבת  

רקק ברה"ר 

דלגים ורבים מ

עליו עמוק י' ורחב 

  ד'

כשהוא פחות 

מי"ט גובה ורה"ר 

  כרה"ר - מהלכת בו

  רקק  בור  לחומרא  מדאורייתא  ככרמלית

כרמלית, ועל כן   רה"י

אין להוציא 

  מתוכה לרה"י

מחיצותיו ניכרות 

ועל כן הזורק 

  חייב - לתוכו

אין מחיצותיו 

ניכרות ועל כן 

 -כוהזורק לתו

  פטור

 

  הדין  רבי שמעון  

  מדרבנן  מדאורייתא  חייב  -הזורק לתוכה מרה"ר  ומא בים שעמוקה י' ורחבה ד'ג

  כרמלית, ע"פ הרא"ם, המג"א והבה"ל  רה"י

  

פ "ע

  :ם"הרמב

  שורש החילוק  הגדרה

קרש שעביו ורוחבו כל שהוא, ומניחו   לחי

  בפתח המבוי וגובהו לפחות י"ט

מחיצות עם לחי, בכדי  3ממש, ועל כן די ב כמחיצהלחי משמש 

  כרה"י שיוגדר

זה  ב.זה כרה"י שמותר לטלטל בה  א., ועל כן: להיכרקורה זה רק   קרש שמניח על ראש המבוי  קורה

  פטור -לא כרה"י לעניין שהזורק לתוכה מרה"ר

  

הרמ"א פסק שכרמלית זה 

מחיצות  3לדוג' מבוי שיש לו 

  קורה ברוח הרביעית\בלי לחי

  מגיד משנה  הב"י

מחיצות, זה כדין  3זוהי דעת הרמב"ם, שאם יש רק 

  קרן זוית הסמוכה לרה"ר

וסוברים שדי בכך כדי  4יש חולקים

  שתהא מוגדרת כרה"י

                                                           
4
  תורה" דבר גמורה י"רה מחיצות' ג לו שיש דכל סבורים ל"ז א"והרשב' התוס "ובעלי ט: הלכה יז פרק שבת הלכות משנה מגיד 
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  בה"ל  שו"ע  הגמרא בשבת  

בית שאין בתוכו גובה עשרה 

  אך הקירוי משלים לעשרה

תוך הבית ככרמלית, כיון שאין   בתוכו  בגג

בתוך הבית מחיצות גבוהות 

  עשרה

  מדרבנן  מדאורייתא

מותר לטלטל   למותר לטלט

  רק בד' אמות

  ככרמלית  כרה"י

 

  בתוך הבית  הגג  

  כרמלית  רה"י  בית שאין בתוכו גובה עשרה אך הקירוי משלים לעשרה

  רה"י  כרמלית  בית בעל גג בולט מחוץ למחיצות הבית

  

כשחקק בו ד'   

על ד' והשלימו 

  לי'

  במרחק של יותר מג' טפחים (ד' על ד') כשעשה החקיקה

בית שאין 

תוכו ב

  עשרה

כדין חורי רה"י 

ולכן מותר 

  לטלטל בכולו

כשגובה הכתלים מבחוץ 

  י"ט 

  כשגובה הכתלים מבחוץ פחות מי"ט

כרה"י, כי בשבת עיקר 

הקפידא שהרשות תהיה 

מחמת המחיצות  משתמרת

  שסביבה

כשהחקיקה 

סמוכה ג' טפחים 

  לכותל

כשהחקיקה רחוקה 

יותר מג' טפחים 

  מהכותל

  אליה רבה

מסתפק שמא לר"ן   ככרמלית  כרה"י

מצטרף גובה הכתלים 

בכל מקרה וייחשב 

  כרה"י

  

, וכן פסק הרא"ש  רש"י  

  השו"ע

כשפתוח חלון בשיעור 

  , שו"עד' על ד'

הרא"ש: כשפתוח 

חלון בשיעור ד' על 

  ד'

מותר לטלטל בגג מחמת   גג

גוד אסיק מכוח 

המחיצות התחתונות. 

  חלק -סתם גג

 - כשלא ניכרת המחיצה

לא שייך לומר  כרמלית.

שזה מקו"פ, כיון שהוא 

  רחב ד"ט

כרה"י, אף שאין לגג 

  מחיצות

  בבלי  ירושלמי

מקום 

  פטור

  רה"י
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משנ"ב, א"ר,   השו"ע  

  הגר"א

בה"ל ע"פ המג"א   שעה"צ

  בתוס'

  בה"ל למעשה

גג למעלה מעשרה 

כשאין מחיצות 

הבית ניכרות לעומד 

  על הגג

מקום פטור, כי   כרמלית

לעולם אין 

רמלית מעל כ

  עשרה

השו"ע חזר בו 

בסימן שנג, ב 

  ממה שכתב כאן

יש לסמוך להקל שתמיד גג   גג

נחשב כמקו"פ, ע"פ שיטת 

ן י(וכתוס' כשא הא"ר והגר"א

  בליטה ד"ט)

בולט ד"ט 

חוץ 

  למחיצות

בולט 

פחות 

  מכך

  רה"י  כרמלית

  

  הפוסקים  רש"י  גמרא  

 ר' יוחנן: אין כרמלית הפחותה  מקום פטור

. לפחות מארבעה טפחים

  גובה ג"ט

אם אין ברוחב ד"ט, הוי   מקום שאין בו ד"ט על ד"ט

  מקו"פ אף שאורכו רב ביותר

 

  שעה"צ  גמרא שבת ושו"ע  

  יש איסור לזרוק דבילה אף שנדבקת בכותל למעלה, שמא תיפול  כמקום פטור  אוויר למעלה מי' ברה"ר

  

  מקולי רה"ר  מקולי רה"י  

  למעלה מי"ט  עד י"ט  אם אין מקום ד'  ד' אם יש מקום  כרמלית

  מקום פטור  כרמלית  מקום פטור  כרמלית

  

ר"ן, הגמ"י, ואפשר   

  שגם לרמב"ם

רמ"א, משנ"ב ע"פ   רש"י ורשב"א

  אחרונים

  בה"ל

האם יש מקום פטור 

  בכרמלית

אין, כי מצא מין את מינו 

שהוא גם מקו"פ מדאו' 

וניעור להצטרף להיות 

  כמוהו

אין הדבר מוכרע, ועל   אין, כסתימת הרמ"א  ה"רכן, כמו שיש בר

כן בדחק יש להקל 

  שיש מקום פטור

  

שעה"צ ע"פ   

  תו"ש

  נימוק

עמוד רחב פחות מד"ט 

  וגבוה י'

לא שייך לכו"ע לומר מצא מין את מינו למעלה מי', שהרי אף כרמלית לא   מקום פטור

  תופסת למעלה מי'
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עמוד רחב פחות מד"ט וגבוה   

  י'

  ק מאה אמה ורוחבו ד"טחריץ שעמו

  כרמלית  מקום פטור  דינו

תוספת 

  שבת

נחשב  -כיון שמדובר על גובה י'

  כמקום פטור

כיון שמדובר על עומק י' ויותר, לא שייך לומר פטור של מקום פטור, וממילא 

  הרי זה כרמלית, כיון שזה רוחב ד"ט
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  סימן שמ"ו

  

הושטה \הזריק\הכנסה\הוצאה  המלאכה

  בין רה"י לרה"ר

הושטה מרה"י לרה"י 

  ורה"ר באמצע

מרה"י  זריקה\הוצאה

לרה"ר דרך 

  מקו"פ\כרמלית

הושטה \זריקה\הכנסה\הוצאה

רה"ר לכרמלית \מרה"י

  ולהיפך

כששתי   חייב מדאורייתא  החיוב

רה"י 

לאורך 

  רה"ר

כששתי 

רה"ר 

לרוחב 

  רה"ר

כשעומד 

  בינתיים

בלא 

שיעמוד 

  בינתיים

  פטור

 חייב

  מדאורייתא

חייב   פטור  פטור

  מדאורייתא

  

העברה ד' אמות   המלאכה

  בכרמלית

הוצאה מרה"י, הנחה במקו"פ 

  והוצאה לרה"ר ולהיפך

   דרבנן החלפה ברשויות

  יש מתירים   יש אוסרים  נח מעט  לא נח כלל  פטור  החיוב

 כרז"ה, ראב"ד, רא"ש וכו'  פטור  ראב"ד  שעה"צ

(מהרמ"א משמע שחושש 

  להחמיר)

סתמא דגמרא כ

  וכ"פ רי"ף ועוד
  חייב  פטור

  

הושטה \זריקה\הכנסה\הוצאה  הוצאה מרה"י לרה"ר דרך מקו"פ  המלאכה

  רה"ר למקו"פ\מרה"י

  מותר לכתחילה  משנ"ב  הט"ז  5הב"ח  הב"י בטור  החיוב

אסור מדרבנן, 

  שמא יפוש

מותר לכתחילה 

  (הגי' בטור מוטעית)

אסור מדרבנן, כי 

מזלזל באיסורי 

  ת שב

  אסור מדרבנן

  

  לעניין עשייה  לעניין חיוב  הט"ז

  אסור לכתחילה, משום זלזול בשבת  פטור  מהלך לאו כעומד דמי

  

  

  

 

                                                           
5
  לרה"י, דהוי מחליף רשויות ממש \יודה שאסור להוציא מרה"י לרה"ר דרך מקו"פ, ומשם שוב להוציא לרה"י נראה שהב"ח 
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טלטול מרה"י 

  לכרמלית

החלפה 

  ברשויות דרבנן

  ג' מחיצות\קרפף  כלאחר יד

ישנה מחלוקת   הסבר

האם הדבר 

  מותר

דווקא במקום לכאו' במשנ"ב משמע שהתירו 

בבה"ל התיר  ות מד"א. אמנםשהתירו טלטול פח

   שהתירו לטלטל פחות מד"א, במקום להכניס כדרכו

התירו להוציא מקרפף (רה"י, שגזרו 

עליו דין כרמלית) או ממקום המוקף 

  ג' מחיצות לכרמלית

  

טלטול מרה"י 

  לכרמלית

  תלת דרבנן  זה עוקר וזה מניח

. בשינוי 2ניים . הוצאה בש1כגון:   אחד עוקר מרה"י ואחר מניח בכרמלית  הסבר

  לא להוציא בב"א\. לכרמלית3
שעה"צ בשם אבן 

  העוזר

בית 

  מאיר

עבודת 

  הגרשוני

  יד אהרון

  קשה להתיר   יש להקל  אסור  מותר

  

  הטור  הדין  הגדר ההלכתי  

גדר אשר גובהה מעל עשרה 

טפחים ועוביה פחות מד' 

טפחים שמפרידה בין שתי 

  חצרות

חפץ מותר להעלות  משנ"ב:  מקום פטור

מהחצר לראש הכותל 

אסור  רמ"א: .ולהוריד

, שמא להחליף בין הרשויות

   יעבירו להדיא בין החצרות

"ב' חצרות שלא עירבו, אסור 

לעמוד עליו להחליף מזה 

  לזה"

 

  בקעה המוקפת  הדין  סוגים  

מותר לטלטל מכרמלית אחת   ים, בקעה, קרפף  כרמלית

(כדי שלא יבואו  לחבירתה

  ה"ר)להחליף בין קרפף לר

  מדרבנן  מדאורייתא

  כרמלית  רה"י

  

  בה"ל  רשב"א  תוס'  

 3הוצאה ממקום שיש בו 

  מחיצות לכרמלית

 3מותר, כי מקום המוקף ב

, וחז"ל עשו מחיצות הוא רה"י

  אותו כרמלית

יש לאסור, כיון שהרשב"א   חולק 

חלק על התוס' ואסר את 

  הדבר

  

  

  

  



16 

 

הריטב"א בשם   תוס'  

  הרמב"ן

צה שאינה מחי  בה"ל   רשב"א

ניכרת לעומדים 

  באמצע

מחיצה   מחיצה

שאינה 

עשויה 

בידי 

  אדם

מחיצה 

שעשויה 

בידי 

  אדם 

מחיצה 

שנראית 

לעומדים 

  באמצע

מחיצה 

שאינה 

נראית 

לעומדים 

  באמצע

צידד 

כריטב"א, 

אך נשאר 

בצ"ע מהו 

שיעור 

מחיצה 

  הניכרת

מחיצה 

שעשויה 

  בידי אדם

מחיצה שאינה 

  עשויה בידי אדם

ריטב"א 

בשם 

  מב"ןר

בה"ל 

  ברמב"ן

אינה 

מחיצה 

לבטל 

שם דרך 

הרבים, 

ועל כן 

המקום 

המוקף 

 - על ידה

אינו 

נחשב 

  כמוקף

הרי זו 

מחיצה, 

לבטל 

דרך 

הרבים, 

והמקום 

נחשב 

  כמוקף

הרי זו 

מחיצה 

  מדאורייתא

אין זו 

  מחיצה

הרי זו 

מחיצה, 

אף אם 

היא 

רחבה 

מאוד, כך 

שהיא לא 

ניכרת 

לעומד 

באמצע 

(הרמב"ן 

מודה 

  וס')לת

ניכרת 

לעומד 

  באמצע

אינה 

  ניכרת

אין זו 

  מחיצה

הרי זו 

מחיצה, 

אם היא 

נעשתה 

בידי 

  אדם 
הרי זו 

מחיצה 

(דווקא 

בכך 

הצריך 

הרמב"ן 

שיהיה 

  ניכר)

אין זו 

  מחיצה

הגמרא 

נקטה 

קרפף 

שיש בו 

  כוריים

לאו בדווקא, כי אף 

  באלף כור

נקטו כוריים בדווקא, כי 

ביותר מכך לא ניתן 

ראות את המחיצה למי ל

  שעומד באמצע 

  

  

  כשאין מחיצותיו ניכרות  (כגון שיש שיפוע גובה י"ט בד"א) כשמחיצותיו ניכרות  

מכתש בין 

  הרים

אם אין דרך הרבים עוברת בו, לכו"ע הוא נחשב 

  כרה"י מהתורה

  רמב"ן  תוס'

  מקום פטור  רה"י, כי אין דרך הרבים עוברת שם
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  תקרה שרחבה הרבה יותר מד"ט על ד"ט  תקרה שרחבה ד"ט  על ד"ט  ת מד"טתקרה שרחבה פחו  

גג 

שבולט 

לפני 

כניסת 

 -הבית

  הרשות:

כשאין לה 

  מחיצות

כשיש לה מחיצות 

  מהצדדים

כשאין 

לה 

  מחיצות

כשיש לה מחיצות 

  מהצדדים

כשאין 

לה 

מחיצות 

  כלל

כשיש לה 

מחיצות 

  מהצדדים

אם הגג עומד 

על שני עמודים 

  לצד הרחוב

כרשות שלפניה 

  רה"ר)\(כרמלית

ככרמלית   הגר"א  מדינא

(אין 

רה"ר 

  מקורה)

גג   ככרמלית  למעשה  מדינא

  ישר

גג 

  משופע

ל"בה  מג"א
6

  

כרשות 

  שלפניה

כרה"י
7

 ,

אך אם 

לפניה 

 - כרמלית

הרי היא 

  כרמלית

כרה"י, 

שהרי יש 

 2לה 

מחיצות, 

והשלישית 

ע"י פי 

תקרה 

יורד 

  וסותם

אסור 

להכניס 

ממנו 

לבית, 

א שמ

לא יהיה 

בתקרה 

שיעור 

  ד"ט

כרה"י 

  גמורה

בה"ל 

בשם 

 הגר"א:

כרמלית, 

כיון שלא 

אומרים 

פי 

תקרה 

יורד 

  וסותם

יניח 

שני 

קנים 

כנגדם 

לצד 

הבית, 

וכך 

יהיה 

ע"י 

 - הגג

צוה"פ, 

והוי 

רה"י 

  גמורה

די 

בקנה 

אחד, 

כי כך 

יש 

מחיצה 

אחת 

של 

קיר 

הבית 

ושניה 

ע"י פי 

  תקרה 

 

  ותו"ש הגר"א  אליה רבה  המג"א בדעת הרמ"א  מג"א  

הרמ"א פסק שאם יש 

שתי מחיצות 

הרי זה  - מהצדדין

  רה"י

הרמ"א בשס"א פסק 

 - שבמחיצות זו כנגד זו

לא אומרים 'פי תקרה', 

ותירץ שייתכן שדעת 

הרמ"א בשס"א 

  להחמיר לכתחילה

סימן   סימן שמ"ו

  שס"א

סימן   סימן שמ"ו

  שס"א

מעיקר הדין די 

במחיצה אחת 

מהצד ודלת הפתח 

חשבת למחיצה נ

, והרי זה נוספת

כשתי מחיצות 

  8דבוקות

די בשתי 

מחיצות 

מהצדדים 

להיות 

 -רה"י

הרמ"א 

  הקל

צריך שתי 

מחיצות 

דבוקות זו 

 -בזו

הרמ"א 

  החמיר

די במחיצות 

זו כנגד זו, 

כי אינו 

מפולש 

לרה"ר (יש 

  דלת לגינה)

צריך 

מחיצות 

דבוקות, 

כיון 

  שמפולש

  

  

  

                                                           
6
אם יש צוה"פ בשני הצדדים ברוחב פחות מי' אמות, ובצד הרחוב יש צוה"פ רחב אפילו  יותר מי', מהני אף לשיטת הרמב"ם האוסר  בה"ל: 

  כתב שיש לחוש להחמיר כדעת הרמב"ם משנ"בובבצוה"פ יותר מי' כשפרוץ מרובה על העומד, 

7
 אך מ"מ אסרו להוציא לרשות שלפניה, שמא יזדמן שיהיה המשקוף ד"ט, ואז היא הרי רה"י גמורה 

8
מחיצות, כי בשתי המחיצות האחרות החסרות, נאמר את הכלל של "פי תקרה  4ממילא ע"פ דבריהם, נמצא שיש כאן רה"י גמורה בעלת  

  יורד וסותם". 
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  חורי כרמלית  מרה"י לרה"רמפולש   בכותל כלפי רה"ר  

, כי אין כמקום פטור  כמקום פטור  חור המנעול

  משתמשים כלל בפילוש

נידון לפי גובהו ומידתו, ועל כן 

  מקום פטור -החור
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  סימן שמ"ז

  

  , שו"עהרא"ש  תוס'   

האם מותר לתת 

לעני גוי העומד 

  בחוץ חפץ בשבת

ל כשהחפץ ש  כשהחפץ של ישראל

  גוי

אסור, אף כשהחפץ הוא של גוי, כיון שיש חשש 

כי מי שרואה לא יודע שהחפץ לא שייך  מראית עין

  לישראל
  מותר  איסור דרבנן, כנותן ע"מ להוציא

  

הפושט ידו לעני 

בחוץ והעני 

עשה את 

העקירה 

וההנחה, האם 

בעל הבית עבר 

  עבירה

  מצד לפני עיור  מצד איסור שבת

לא, שהרי הוא לא 

  שה מלאכה בעצמוע

כשהעני היה מוכרח   כשהעני בחוץ יכול היה ליטול אותו אף ללא עזרת בעה"ב

  לעזרת בעה"ב

  יש איסור  אין איסור לפני עיור, אך יש איסור דרבנן

 

  הדין  

  אסור, כיון שהוא עושה עקירה  המניח חמץ ביד גוי

  הרמ"א  פשט הדין  כשהגוי לוקח בעצמו את החמץ

  כגון ער"פ שחל בשבת) משנ"ב:מותר (  כנותנו לו ע"מ להוציא אסור, כי נראה

  

  הריטב"א, הר"מ בר' שניאור  רשב"א וירושלמי  משנ"ב  

העוקר חפץ מרה"י ומניח 

ביד חבירו המוגבהת גובה 

  עשרה ברה"ר

, שהרי יד פטור

חבירו היא 

  במקום פטור

העני חייב , כי פטור

דווקא אם ידו בתוך 

  עשרה לקרקע

בדבר שמונח בגופו של  שייך מקו"פ, כי לא חייב

אדם. כי לא עשו מה שלמעלה מעשרה ברה"ר 

  שיהיה מקו"פ אלא רק מה שאינו ביד אדם 
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  סימן שמ"ט

  השו"ע  במזיד  בשוגג  

הוציא ידו 

המליאה 

פירות 

 ,לחוץ

האם 

מותר 

להחזיר 

  ידו

לאותה 

  החצר

לחצר 

  סמוכה

הוציא 

ידו 

מבעוד 

  יום

(משנ"ב:  יש אומרים  םבסת  הוציא ידו משחשיכה

  כן דעת הא"ר)

מותר (כיון 

שלא 

נעשתה 

  מחשבתו)

אסור   אסור

(בכל 

מקרה 

לא יגיע 

לידי חיוב 

  סקילה)

תוס', 

רמב"ן, 

ר"ן, 

רשב"א, 

רא"ש, 

  (רי"ף)

(ר"ן  רש"י

ברי"ף 

  וברמב"ם)

הוציא   במזיד  בשוגג 

ידו 

מבעוד 

  יום

הוציא ידו 

  משחשיכה

מותר 

(שמא 

יגיע 

לחיוב 

  סקילה)

אסור (כי יכול 

להחזיק ידו 

עד צאת 

שבת שלא 

כמו ברדיית 

  הפת)

לאותה 

  חצר

לחצר 

  אחרת

  מותר  אסור  אסור

  אסור  מותר

  

  הלכה  רבי יהודה  רבי מאיר   אצבעות 2 -מרווחות יתר על מצומצמות    

גופו שלוש אמות ואמה   שיעור ארבע אמות

  לפשוט ידיו ורגליו

 ליטולגופו שלוש אמות ואמה 

חפץ מרגלותיו ומניחו תחת 

  ראשו

 ב"י:( ארבע אמות מצומצמות

  לחומרא מודדים דווקא כך)

  מצומצמות - כרבי יהודה  מצומצמות  מרווחות  רש"י

, הטור, הרא"שף, הרי"

הרמ"א, משנ"ב לעניין 

  תחומין

  מרווחות - כרבי יהודה  מרווחות  מצומצמות

, ב"י, מג"א, הרמב"ם

  משנ"ב לעניין טלטול ברה"ר

  מצומצמות - כרבי מאיר  מרווחות  ומצמותמצ

  

  (שעה"צ: צ"ע) פמ"ג  גמרא, שו"ע  

  כשאינו מעביר בבת אחת   כשמעביר בבת אחת  באמה שלו  סוג האמה למדידה

  באמה שלו  בינוניות
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טור וב"י   רש"י  

  ברשב"ם

ר"ת 

  ורא"ש 

  השו"ע  הראב"ד  הרמב"ם

שיעור 

  אלכסון

3\5 5 

  אמות

נותנים לו 

אלכסון של 

  לםעו

לכל צד 

יש 

  אלכסון

עד 

  ד"א

בתוספת 

  האלכסון

שלא   בדחק

  בדחק

(משנ"ב:  י"א  סתם

כן דעת 

  האחרונים)

פטור אבל   מותר

  אסור

מותר לטלטל 

הן ואלכסונן 

  פחות משהו

אסור 

אפילו 

בתוך 

  ד"א

מותר 

אלכסון 

  בכל כיוון

כשיטת 

  הרמב"ם

  

  (כגון שרוצה לטלטל הרבה אמות ע"י פחות מד"א) כשלא ייחד ד"א  לובמישור הריבוע שבירר   כשבירר לו ד"א  הגר"א בהסבר הרמב"ם

  אסור  אסור  מותר  האם יכול לטלטל באלכסון

  

איסור 

טלטול 

פחות 

  מד"א

  האם צריך לשבת כדי להפסיק הטלטול  היתר  טעם האיסור

שמא יטלטל יותר 

  מד"א

התירו במקום הפסד, כדי 

  שלא יעבור על איסור דאו'

  וש"אמ"ב ע"פ ד"מ   רי"ו

אין צורך, שהנחת גופו כהנחת   צריך

  החפץ

  

  ר' יהודה  ר"ש  ת"ק  

טלטול בשעת 

  הצורך

מותר כשמטלטל פחות מד"א (לא אוושא 

  מילתא דשבת)

עדיף שיתן לחבירו 

  וחבירו לחבירו

מותר אף  - אם נותן לחבירו וכן הלאה

  בדבר הרשות

 

טלטול רק ע"י שני   משנ"ב  השו"ע  הרמב"ן  הרמב"ם  

  םבני אד

האם מותר לתת 

   9לחבירו וחבירו

מותר, כרבי 

  יהודה

אסור [אף במוצא 

תפילין], כי אוושא 

  מילתא

לדבר   י"א  סתם

  מצוה

לדבר 

  רשות

  בה"ל  פמ"ג

טוב   מותר  אסור  מותר

  להחמיר

  מסופק  מותר

  

  

  

                                                           
9
  מקום שהוא מטלטל ע"י נתינה לחבירו, אין צורך לעמוד בכל פעם פחות מד"אב 
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בכרמלית   רש"י  בה"ל  הגר"א  ט"ז  תוס'  השו"ע  

  בביה"ש

טלטול 

פחות 

  מד"א

אסור, אף 

בבין 

השמשות 

ואף לא 

  בכרמלית

גזרו גזירה (אף 

לא בכרמלית) 

לגזירה (טלטול 

פחות מד"א) כי 

הדבר קרוב לבוא 

לידי מלאכה 

  דאורייתא 

גזרו אף 

בכרמלית, כי 

קרוב הדבר 

שיבוא לטלטל 

ד"א בבת 

  אחת

גזרו אף 

בכרמלית, כי 

כל דבר שאסור 

משום שבות 

, גזרו (לא גזירה)

  אף בכרמלית

יש 

מקילים 

  בכרמלית

ין מתיר בב

השמשות, 
(בה"ל: אולי 

מתיר אף 

  בכרמלית)

ט"ז 

  וא"ר

  משנ"ב

מותר 

(יש 

  להקל)

  מסופק

  

  

  טלטול   הוצאה  עקירה  

הבאת ס"ת 

מביכנ"ס 

סמוך דרך 

כרמלית ע"י 

  גוי

אין  -אם יכולים לבוא אל הס"ת  בה"ל ע"פ הא"ר  ט"ז

להקל להוציא, וגם אסור לישראל 

לגוי, שיטו וולההספר את עקור ל

תנו לו ע"מ כי זה נראה כנו

. אם בכל זאת מוציאים, להוציא

  10יש להוציא בדרכים המותרות

אם כבר הוציאו את 

הספר, יש לטלטל ע"י 

שנים המוסרים זה 

לזה, אף שהמשנ"ב 

כתב שבדבר הרשות 

  יש להחמיר

אף שזה  (בה"ל:אסור 

שבות דשבות לצורך מצוה, 

כי הט"ז סובר שהתירו 

להוציא ע"י גוי רק לחצר 

 - אך בכרמלית שלא עירבו,

יש לאסור, שמא יחליפו 

  ברה"ר) 

כיון בה"ל: מותר (

שהוא התיר 

בכרמלית, וממילא 

זה שבות דשבות 

  לצורך מצוה)

  

  בה"ל  הט"ז  פחות מד"א) - ( תוס'  בה"ל:

איזה שבות חמור 

הולכה פחות  - יותר

מד"א ברה"ר, או 

הוצאה מרה"ר 

  לכרמלית

ה הוצא  פחות מד"א  הוצאה לכרמלית  פחות מד"א

  לכרמלית

  פחות מד"א לתוס':

  הוצאה לט"ז:

  צ"עועל כן למעשה 
מצינו שרש"י ותוס' התירו   אסור בביה"ש

  בביהשמ"ש לעניין עירוב

התירו לבא 

  בדרך

אסרו לבא 

  בדרך

  

  

  

  

  

  

                                                           
10

. מקרפף 3. מהבה"ל משמע שבמקום שהתירו טלטול פחות מד"א, יש להתיר גם הוצאה לכרמלית 2. החלפת רשויות בדרבנן (מח') 1 

 . תלת דרבנן (כהוצאה בשניים, שינוי, לכרמלית) 6. זה עוקר (מרה"י) וזה מניח (כרמלית) 5. מקום מוקף ג' מחיצות לכרמלית 4לכרמלית 
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  סימן שנ"ח

  מדרבנן  מדאורייתא  

קרפף מעל ב"ס שלא 

  הוקף לדירה

  להוציא ממנו לכרמלית  לטלטל בו  רה"י

, מותר, שלא יבואו לטלטל בו כרה"י  מלית, שמא יחליפו עם רה"ר אסור, ככר

(ומתוך כך  ויחליפו בין קרפף לרה"ר

  יחשבו שמותר לטלטל אף ברה"ר)

  

  ר' שמעון בן אלעזר  חכמים דר' יהודה  ר' יהודה  

בית 

  דירה 

עד בית 

  סאתיים

שאין  - קרפף\גינה

  היקפן לדירה

אויר שתשמישו לדירה   חצר\מוקצה\סהר\דיר

  אף שאינו מקורה)(

דירה שתשמישה לאויר 

  שחוצה לה (כבורגנין) 

  מעל ב"ס  עד ב"ס  מועיל אף בשטח ענק  מועיל אף בשטח ענק  עד ב"ס

  אסור  מותר

  

  יש מפרשים  רבינו יונתן  תוס', ריטב"א, רשב"א  רש"י  בה"ל:

האם דיר נחשב 

כבית דירה 

ן היקף ילעני

  לשם דירה

כן, כי כל מקום 

ס לשם שאדם נכנ

נקרא  -בתדירות

  'דירה'

פסי   דיר

  ביראות

כשיש 

לרועה 

  שם בית

כשאין 

לרועה 

  שם בית

כן, אך זה משום עצם 

שעומדות  הבהמות

שם, ולא מצד האדם 

  שנכנס ויוצא
כיון שזה דירת  לא,

ות קששעה רק לה

הבהמה, ואין זה 

  חשוב דירה כלל

התירו, כיון 

שיש מצווה 

  בדבר

  לא  כן

  

  "חהב  משנ"ב  שו"ע  

מחיצה לצניעות או 

  לשמור מה שבתוכה

לטלטל מה 

  שבתוכה

לעשות מה שבתוכה 

  מוקף לדירה

לצניעות זה כגון למקום 

  שאוכל ושותה שם

אם השומר יושב בה יום וליל ולא 

  בכלל דירת אדם  - חוזר לביתו

  אינו מועיל  מותר

  

  חזון איש  בה"ל  

בנין מקורה שעשוי 

  סחורההכניס בו ל

אין עליו שם קרפף  - יר, כי לעולם מקורהיש לדון להת
  כרה"י לכל דבר) -(אף לרש"י ייתכן שבנין חשוב

  ריטב"א  תוס'   מתחילה כתב

יש לאסור, כי קירוי לא 

  מועיל לקרפף

  אוסר  מתיר
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 ר' יהודה בן בבא  

  (ריב"ב)

ב"י בשם   ר' עקיבא  ר' יהודה

הגהות 

אשר"י בשם 

  א"ז

  ב"י בשם התוס'

האם ניתן 

לטלטל 

  קרפף\ינהבג

כשיש בה בית 

סמוכה \דירה

  לעיר

כשאין 

  כנ"ל

מותר, אף כשיש 

בה רק 

  מערה\שיח\בור

מותר, אף שאין 

בה שום דבר, רק 

שיהא בה שיעור 

אמה  70של 

  ושיריים בריבוע

הלכה כר"ע, 

אך מריב"ב 

משמע מה 

  נחשב לדירה

  ב"ס  מעל ב"ס

אף   אסור  מותר

לריב"ב לא 

מועיל בית 

  דירה

מועיל 

בית 

  רהדי

  

  מג"א ברמ"א  מג"א בתוס'   

הרמ"א לא הזכיר דין בית דירה 

  לקרפף מעל ב"ס

ממילא הדבר מוסכם ברמ"א ובהג"א שבית   לשיטת ר' עקיבא  לשיטת ריב"ב

  דירה מועיל למעל ב"ס
לא מועיל בית דירה 

  למעל ב"ס 

מועיל בית דירה 

  ליותר מב"ס

  

  משנ"ב  המג"א בהג"א  הרמ"א  

 רחבה שאחורי הבתים

  שהוקף ולבסוף פתח

היש   סתם

  חולקין

לרחבה שכזו יש דין מיוחד 

  של מקום שהוקף מאליו

ולדון  ,רחבה שכזו לאסור - האחרונים הסכימו

  אותה כקרפף כל עוד שלא פתח ולבסוף הוקף

כמוקף 

  לדירה

  כקרפף

  

הכשרת מקום שלא הוקף 

  לדירה שייחשב למוקף דירה

  הנחת עפר  ) 2פירצה (  פירצה

ורץ פירצה רחבה י' אמות, פ  הסבר

עושה צוה"פ \וחוזר וגודרה

לשם דירה, או שיפרוץ בקרן 

  זוית

עד  פורץ אמה וחוזר וגודר

  אמות  10 שיעור

יניח עפר משני צידי  תה"ד:

הכותל עד שיתמעט הכותל 

מגובה י' טפחים, ורוחב ד"ט, 

  באורך יתר על י' אמות

  

  הכרעה  יש אומרים  יש אומרים  

לביטול בדין הנחת עפר 

, מתי יכול לפנות את המחיצה

  העפר

כבר לאחר 

  שבת אחת

לא יכול, אין העפר מבטל את 

הכותל אם כוונתו מתחילה 

  לפנותו

האחרונים הסכימו לסברא הראשונה, 

  שיכול לפנותו כבר לאחר שבת אחת

 



25 

 

תה"ד ע"פ החזון   ע"פ בה"ל - תה"ד  הגר"א  

  איש

הגר"א חלק 

על דעת 

תה"ד בדין 

  הנחת עפר

כל תל מעל ד ה' ומחיצה ה' מצטרפים, כי  גידו

, ולכן לא אומרים עליו 'ארעא סמיכתא' -ג"ט

אם  כמו כן. המחיצה מצטרפת לגובה עשרה

חוזר ונוטל את העפר, הכותל חזר להיות 

  (שלא כתה"ד) מחיצה שלא לשם דיורין

שמחיצה ע"ג תל הרחוקה ד"ט  אפשר

. כמו כן אינה מצטרפת - משפת התל

 -מכוון לבטל את המחיצה שאם הוא ייתכן

. לדעת תה"ד (שלא כגר"א), עדיף טפי

   נתבטלה המחיצה לגמרי - ע"י העפר

תל המתלקט י"ט 

בד"א אינו נחשב 

מחיצה אם 

  תשמישו בנחת

  

הכשרת מקום שלא הוקף 

  לדירה שייחשב למוקף דירה

האם צריך שהגדר החדשה תהיה   גדר חדשה

  כנגד כל הישנה

שם דיור, באורך יותר מעשרה, בניית מחיצה חדשה ל  הסבר

  ג"ט לפני המחיצה הישנה (לא יותר ממרחק י' אמה)

  בה"ל  ריטב"א  שו"ע

 - המיקל כשו"ע  כן  לא

  לא הפסיד

  

הכשרת מקום 

שלא הוקף 

לדירה שייחשב 

  למוקף דירה

  עיבוי הכותל  עמוד

אם בונה עמוד   הסבר

רחב ג"ט גבוה 

מיעוט, אך  -י"ט

לא מועיל למעט 

  בורותע"י אילנות ו

  בה"ל  משנ"ב  שו"ע

הנחת טיט עבה, כך שאם תנטל 

הטיט ראוי  - המחיצה הראשונה

לעמוד בפני עצמו. כראב"ד שפסק 

כרבא (דהלכה כבתראי). גובה 

הטיח עשרה מקרקע ולמעלה רחב 

  שלושה

פשר לסמוך בשעת הצורך א

 קועל הרמב"ם והרא"ש שפס

כרבה להקל (הלכה כרב 

כנגד התלמיד) שמועיל עיבוי 

  שיכול לעמוד רק עם הכותל

אם טח הטיט 

בשעת עשיית 

הכותל, לכו"ע הוי 

מיעוט, אף שאינו 

יכול לעמוד בפני 

  עצמו

  

אחר , או בזמן שהקיף הייתה כוונתו לבנות שם בית  

שבנה בית, הקיף מאחורי הבית וחשב בשעת 

  ההיקף שיפתח אח"כ פתח למקום המוקף

הקיף שטח בגדר,   פתח חלון והקיפו

שומר וגר שם 

  בלילה וביום

האם 

השטח 

נחשב 

למוקף 

  דירה

בה"ל (אחר שהביא הסתפקות   שעה"צ  משנ"ב

  הפמ"ג)

הרי זה בכלל  ב"ח:

דירת אדם, כיון 

שהשומר יושב 

כשמשתמש   למעשה  מדינא  יש להקל  במקום לילה ויום

דרך אותו חלון 

  לקרפף

כשהחלון 

נועד רק 

  להביט דרכו

יש להחמיר ע"פ 

  האחרונים

ל, ע"פ יש להק

הרמב"ם שדי 

  בכוונה

  לא מועיל  מועיל
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  רמב"ם  , וכן פסק השו"ערש"י  

הרחיק מן "

הכותל ארבעה 

 - ועשה מחיצה

  "הועיל

לא מדובר על מיעוט מב"ס, כי מהלשון  -במחיצה

"הועיל" משמע שהמחיצה נעשתה היקף חדש 

(שו"ע: יבנה מחיצה באורך לפתח ולבסוף הוקף 

  ה החדשה)עשר וייחשב מוקף ע"י המחיצ

מדובר במחיצה לעניין מיעוט, שצריך לעשות המחיצה 

גרס מ"מ: טפחים.  4החדשה במרחק של לפחות 

במאמר . אך בגמ': "הוי מיעוט", במקום "הועיל"

  מצא גי' ברמב"ם כמופיע בשאר הראשונים מרדכי

היכן ניתן לבנות 

  את העמוד

  דווקא בצד הכותל  גם באמצע הקרפף

  

  רב ששת  רב חסדא  

  לא מועיל  מועיל  האם מועיל לעשות את המקום מוקף לדירה -עושה מחיצה על מחיצה בשבתה

  המחיצות העליונות באווירמועיל, כי הוא דר   העושה מחיצה על התל

  

מחיצה לשם דירה 

  על מחיצה ישנה

מחיצה לשם דירה 

  כשהישנה נבלעה במקומה

תל יותר מב"ס שעשה 

  מחיצות על שפתו

 מחיצות על שפתותל יותר מב"ס שעשה 

  שהוסיף מחיצה על שפתו

מועיל (משנ"ב: די   מועיל  אינו מועיל

  במחיצה אחת לשם דירה) 

  שעה"צ  משנ"ב

אמות  10די בשיעור 

  אורך ומעט

יש מצריכים כותל 

  שלם

  

  מחיצות רחוקות  שדות זרועים  פשט הדין  

האם מועיל 

לעשות מחיצה 

סביב כל מדינת 

  ישראל

עשות מועיל ע"י המחיצה ל

ם -המדינה כרה"י מדאו', כי

המוקפת חומה, ויערבו עירובי 

  חצרות

לכאורה יש לאסור, כי יש שדות זרועים מעל 

כתב שיש מקילים בעיר מוקפת  בה"לב"ס, אך 

, אך ייתכן להחמיר חומה אף בשדה זרועה

   בזרע שאינו סמוך לבית

ישנה בעיה מצד 

שהמחיצות אינן 

  ניכרות לעומד באמצע

  

  גינת נוי  ערוה"ש  בה"ל  כשיש מחיצה  ןהדי פשט  

האם גינה בעיר 

מבטלת את 

  ההיקף לדירה

נזרע 

מיעוט 

ויש רק 

  ב"ס

נזרע 

מיעוט 

ומעל 

  ב"ס

אם יש מחיצה בין 

החלק הזרוע 

מותר, כי  -לשאינו

  כל אחד בפ"ע

יש מקילים בעיר 

מוקפת חומה, אף 

כשזרוע מעל ב"ס, 

אם המקומות 

הזרועים לא 

מוקפים בחומה 

  מםבפני עצ

אולי גינות בעיר 

הן מיעוטא 

דמיעוטא, ואפשר 

להקל בצוה"פ 

בצירוף שיטת (

הרא"ש שאין זרעים 

  )מבטלים היקף חצר

יש להתיר, כי 

עשוי 

לשבת \ללכת

עליו ולא דומה 

לשדה זרעים 

שאינה עשויה 

למעבר. 

במיוחד יש 

להתיר כשאין 

שטח בלא 

  שביל

  אסור  מותר
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ם אינם ראויי  ראויים לשתייה  מים

  לשתייה

  משנ"ב

קרפף יתר על 

שהוקף ב"ס 

לדירה ונכנסו בו 

  מים

לא מבטל את הדירה, אף שנתפשטו 

: משנ"ב( בשטח מעל ב"ס ובעומק רב

להקל במים שראויים לתשמיש אף שלא 

  לשתייה)

דינם כזרעים, אם 

יש בעומק עשרה 

  טפחים

אם המים עמוקים י"ט בשפתם או 

כותלי המים עצמם  -שמתלקט י"ט בד"א

: יש ראשונים האוסרים בה"ל( עשים מחיצותנ

  אף בפחות מי"ט)

  

האם בקרפף שזרעים 

ביטלו את השטח, יש 

להתיר בקיץ כשכבר 

  הוציאו את הזרעים

  בה"ל  צד שני  צד ראשון

אסור, כיון שהזרעים כבר ביטלו את 

  ההיקף לשם דירה

מותר, כיון שתיכף שנסתלקו 

  חזר הקרפף להיתרו  - הזרעים

 למעשהה"ה לעניין מים שיצאו, 

  יש להחמיר בחצר מעל ב"ס

  

  מחלוקת רבה ורבי זירא: אם ה"ה בגג משופע  מחלוקת רב ושמואל: פי תקרה יורד וסותם  מחלוקת

פי תקרה יורד  -כקרפף ג' סאין וקירה ב"ס  דוג'

  וסותם

אם גג  - במקום שנפרץ הכותל יתר על י' אמות, ושוב אינו רה"י

  תקרה משופע חשוב כפי

  מקילים בשתי המחלוקותמשנ"ב:   להלכה

  

  רמ"א  , משנ"ברמ"א  שו"ע  

פי תקרה 

  יורד וסותם

לא שייך 

  בקרן זוית

אף  בה"ל:( י"א שמועיל רק כשרוחב הקירוי ד"ט

  שהשו"ע התיר בכל עניין, הרמ"א החמיר ע"פ הבנתו)
כשחסרות שתי מחיצות, פי תקרה יורד 

  וסותם רק כששתי מחיצות דבוקות

 

  משנ"ב  החצר  הקרפף  

קרפף בשטח ב"ס 

מצומצמות שנפרץ 

  לחצר

אסור, כי אוויר החצר 

מייתרו כך שיש בו 

  שטח של מעל ב"ס

מותרת, כיון שהיא מוקפת לדירה, 

ועל כן אף אם יש בה שטח של 

אין זה מבטל את  -מעל ב"ס

  הרשות

החצר מותרת, במקרה שהחצר הינה 

רחבה מהקרפף, כך שנשארו גיפופים 

ים, כך שהחצר לא נפרצה במילואה מהצדד

  לקרפף

  

  עובי  נפרץ במילואו  גיפופים  

קרפף בשטח ב"ס 

מצומצמות שנפרץ 

הקרפף נאסר  - לחצר

  והחצר מותרת:

החצר אינה נאסרת רק 

כאשר יש לחצר 

גיפופים, והפירצה 

פחותה משיעור י' 

  אמות

הקרפף נאסר רק כשנפרץ במילואו, 

כך שאין לחיים, או שכתלי החצר 

יו בצידי הקרפף היו יתרים על שה

ד' אמות (ואין זה חשוב  11הקרפף

  לחי)

  חזון איש  בה"ל

מסתימת השו"ע 

והגמ' משמע שאין 

צורך שהכותל יהיה 

  עב אמה, וצ"ע

אין מי 

שסובר שיתר 

על ב"ס צריך 

  שיעור

                                                           
11
 אולם אם בשני צידי הפירצה נוצרו לחיים מגיפופי החצר, הפירצה נחשבת לסתומה, והקרפף לא ייאסר  
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  סימן שס"ב

  גבוה עשרה  מעל בית סאתיים  עד בית סאתיים  

גדר 

  חיה

חות מג"ט, ועיקרו גבוה עשרה, מועיל, כשהענף יורד פ

  חשוב מחיצה וימלא האוויר בקש וכדו'

לא מועיל, כי המחיצה אינה 

  עשויה לדור בתוכה

מועיל, רק יבדוק שהענפים 

  יורדים פחות מג"ט

  

  צד שני  צד ראשון  בה"ל

תל גבוה ה' המתלקט בתוך ב' 

  אמות

מועיל כמחיצה, כדין תל המתלקט י"ט 

  בד"א

כיון שעדין ניחא  אינו מועיל כמחיצה,

  תשמישיתיה קצת

 

  תה"ד  הגר"א  

האם  -מחיצה שהורחקה ג"ט מהתל

  להשלים עליה מצטרפת

  אינו מצטרף  מצטרף

כדין תל המתלקט לגובה י'   הסבר

  בפחות מד' אמות

כמו שמצינו שאם הרחיק המחיצה החדשה מהישנה 

  אינה מצטרפת עם הישנה -בשיעור ג"ט

 

  חזרו ונפרשו  נגללו  שבת

  חזרו להיתרן הראשון   נאסרו  ייתא: מחצלות הפרוסות לרה"ר בר

  

  לטלטל בתוכה  מתוכה\הזורק ל  רב נחמן:

  אסור מדרבנן  חייב  מחצלות שנפרסו בשבת
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חזרו ונפרשו   

 - בשבת

  מוטעה\אנוס\שוגג

   -חזרו ונפרשו בשבת

  מזידין

כשעשה מחיצה  - רב נחמן

  במזיד

בדעת רב  - ר"ן בשם ר"ת

  נחמן

חזרו להיתרן   צלות מח

  הראשון

תוס' ורא"ש   רש"י

  ר"תבשם 

תוס'   רש"י

ורא"ש 

  בשם ר"ת

מחיצה 

הנעשית 

לכתחילה 

  בשבת

מחיצה 

שהייתה 

פרוסה 

  מער"ש

אסור, 

משום 

  קנס 

אף בזאת, חזרו 

להיתרן הראשון. 

מדובר 

במחצלאות 

המפסיקות בין 

שתי חצרות שכיון 

 - שחזרו למקומן

  מותר

הזורק 

  לתוכה

לטלטל 

  כהבתו

העושה 

מחיצה 

ברה"ר כך 

שהמקום 

  יהיה רה"י

מותר (אף   מזיד  שוגג

  במזיד)

חייב 

מדאו', 

כי היא 

  מחיצה 

אסור 

  מדרבנן

  אסור  מותר

  

טור,   

  שו"ע

  משנ"ב  גר"א  מג"א  ב"ח   ב"י

מחיצה 

שהסירה 

והחזירה 

בשבת 

  במזיד

חזרה 

להיתרה 

  הראשון

הטור פסק כר"ן, 

בצ"ע י "הבונשאר 

 מדוע לא פסק כרא"ש.

הב"י כתב שהטור הבין 

שהרא"ש מתיר גם אם 

  נגללו החיצוניות וכר"ן 

הגיה לשון 

הטור (רה"י 

במקום רה"ר), 

ופירש שהטור 

כתוס' ורא"ש 

  ולא כר"ן

הטור כר"ן 

וגם 

הרא"ש 

מודה לר"ן 

  להקל 

הטור נקט 

כשני 

התירוצים 

  לחומרא

ביאר השו"ע ע"פ הר"ן, אך 

 כגר"אלדינא פסק 

מחיצה  א.להחמיר: 

ית במזיד בשבת הנעש

מותרת רק אם בלאו הכי 

כבר הייתה  ב. הוא רה"י

שם קודם לכן מחיצה אלא 

  שנפלה

 

  הערת הרב שמואל קדר  משנ"ב  

מחיצה שציווה 

לחבירו לעשות 

  בשבת

הנות מהמחיצה, כי ימשמע מהרמב"ם שאסור לו ל

הנות ישגגה שכזו נחשבת בעבורו כמזיד. האיסור ל

כל אדם לטלטל ע"י הוא משום קנס, וכתב שאסרו ל

  מחיצה שכזו

ייתכן שהמשנ"ב פסק כגר"א ע"פ מה שכתב 

בשעה"צ שברשב"א ובמאירי משמע שגם לשיטת 

התוס' והרא"ש, מותר רק כשהמחיצה הייתה כבר 

  מבעו"י

  

  

  

  

  

  



30 

 

משנ"ב הביא ח"א   הרמ"א  שו"ע כרמב"ם  

  בשם מ"מ

  למעשה  בה"ל

האם ניתן 

לתקן עירוב 

שנתקלקל 

  בשבת

שבות דשבות 

ותר במקום מ

מצווה, כלומר 

אמירה לגוי 

לעשות איסור 

  דרבנן

רבים נהגו להקל 

 העיטורכשיטת בעל 

שמתיר אמירה לגוי 

במצווה אף באיסור 

דאו', ולמעשה יש 

להחמיר במקום שאין 

  צורך גדול

מותר  העיטורע"פ 

לומר לגוי לתקן עירוב 

שנתקלקל בשבת, 

כדי שלא יגיעו רבים 

לידי מכשול (מצוה 

  דרבים)

 שהנוב"ימשמע 

אוסר לומר לגוי 

לתקן באיסור 

דאו', ואם נפסק 

יקשור ע"י  -החבל

  עניבה

כשלא ניתן ע"י גוי, 

יקשור בעניבה ע"מ 

לפתוח מיד במוצ"ש. 

ע"י שקושר בעניבה 

ייתכן שמוכח שאינו 

  לקיימא

  

  רמ"א  שו"ע ע"פ הריטב"א  רשב"א  ב"י בשם ר' יונתן  גמרא, שו"ע  

מחיצת 

בני 

  אדם

 מותרת, רק

כשהאנשים לא 

יודעים שהעמידו 

  אותם לשם מחיצה

אם האנשים 

שהועמדו כמחיצה 

ירגישו בכך, הרי 

שתהיה כדין מחיצה 

  במזיד להחמיר 

יש לאסור, אף 

כשרק אחד 

מהם יודע, שלא 

יבואו לידי זלזול 

  בשבת

אם באו מתחילה שלא לדעת, אע"פ 

אין לחוש. אם קרוב  - שאח"כ הרגישו

לא  -כךהדבר שידעו מי שהועמד ל

יעשה מהם שוב מחיצה. מחיצה זו 

מותרת אף כשהם מהלכים, כשאין 

  רווח ג"ט ביניהם

מותר, רק 

בצורך 

  12ובדחק

  

  משנ"ב ע"פ האחרונים  רשב"א  רמב"ם  

  הקלו כרשב"א  האדם בעצמו  אדם אחר שלא לדעתו  מי רשאי להעמיד מחיצת בני אדם

  

  חסר עירוב חצירות   כשאין היקף מחיצות  

 הוצאת ס"ת

  לרחוב וטלטולו

הנעשית הוצאה לרחוב באין להתיר לעשות מחיצת בני אדם, ויש להחמיר אף 

ע"י גוי, ובדחק יש להתיר לטלטל בכרמלית ע"י שאחד ימסור לחבירו או פחות 

  מד"א

מותר לטלטל בחצר, אך 

  אסור להוציא מהבית לחצר

 

  דין המחיצה  לבוד  פרצות  מחיצה  ההיקף:

גדר גבוה   שיירא

  י"ט

מותר עד 

 10ור שיע

  אמות 

מועיל פרוץ מרובה על 

  העומד, כשיש דין לבוד

מחיצות שלמות  2ועל כן כשיש כל אחת נידונת בפני עצמה, 

לא מועיל, ולא אומרים שבסה"כ העומד מרובה  - ואחת פרוצה

  על הפרוץ

  

  

  

  

                                                           
12
 שעה"צ הסתפק שמא באנשים מועטים, אין להקל אפילו בשעת הדחק 
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הצגת 

  סתירה:

 ,ומרחיק שתי אמות ,פס אמה וחצי: 13עירובין י,ב

  ועושה פס אמה וחצי

ב: המשנה לא מקבלת אפשרות של עירובין טז,

עשיית מחיצה ע"י ג' חבלים (זה מעל זה) שעוביין 

  משהו ויש מרחק לבוד

עומד מרובה 

  על הפרוץ

לא הוי  -שעומד מרובה על הפרוץ משתי רוחותמוכח   לא מועיל

  עומד
  למסקנה  בהו"א

כי זה עומד 

מרובה על 

הפרוץ משתי 

  רוחות

עומד מרובה על הפרוץ משתי 

, אבל כי "אתי הוי עומד –ת רוחו

אוירא דהאי גיסא ואוירא דהאי 

  גיסא ומבטל ליה"

 הרשב"א

  (וריא"ז)

עומד מרובה על מה שמשמע מהגמרא למסקנה ש 

, דיחויא בעלמאהוי עומד, זה  - הפרוץ משתי רוחות

  והגמרא לא באמת סוברת כך למסקנה

לא הוי  -כן עיקר שעומד מרובה על הפרוץ משתי רוחות

  עומד

למסקנת הסוגיא, שעומד מרובה על  כן עיקרבאמת   תוס'

  הוי עומד - הפרוץ משתי רוחות

לא הוי עומד, רק  -ץ משתי רוחותועומד מרובה על הפר

במקרה ספציפי של אתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא 

ומבטל ליה, כגון אויר פחות מד"ט ואויר מעל י"ט מבטל 

  את הג"ט העליונים

נת הסוגיא, שעומד מרובה על הפרוץ כן עיקר למסק  הג"א

  הוי עומד -משתי רוחות

הגמרא שם אוסרת, משום שהעומדים הללו הם באמת 

  פרוצים, רק שהם הפכו להיות 'עומדים' מחמת הלבוד

  

  14כהג"א -שעה"צ  משנ"ב  

עומד מרובה על 

  הפרוץ משתי רוחות

  עומד מרובה על הפרוץ משתי רוחות ע"י לבוד  : הוי עומדלהלכה

  תוס'  הג"א

  מועיל  לא מועיל

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
13
 האמות סתומות 5שכל  חשבנ -מרחיק שתי אמות ועושה פס שלוש אמותעירובין י,ב: גמרא אחרת:  

14
 לא חשיב עומד - כיון שלדעת הרשב"א וריא"ז גם עומד גמור ,כן פסק שעה"צ 
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עומד מרובה על 

הפרוץ משתי 

רוחות שאינו 

  במילואו

  הסבר  משנ"ב

נחשב 

  כעומד

בכל צד יש פירצה, אלא שהעומד רבה עליו, ועי"ז נחשב כולו כעומד, ומתבטל הפרוץ 

  שבאמצע

  : עומד מרובה על הפרוץ משתי רוחות שאינו במילואול דוג'

 

  שני מקרים בהם ישנה מחיצה שבמציאות היא פרוץ מרובה על העומד, אך בכל אופן מותר לטלטל שם:ממילא, מצינו 

 לבוד  .א

  כשהעומד בשני הצדדים אינו במילואו  .ב

הראשונים,   גמרא  

  הטור

  שו"ע  ב"י

פרוץ 

כעומד 

בשתי 

  וערב

 רב

  פפא

 הונא רב

 דרב בריה

  יהושע

מסקנת הגמרא 

  כשתי - שערב

מסקנת הגמ' שעומד מרובה על 

מותר אף בערב, ולדידן  - פרוץה

שפרוץ כעומד מותר בשתי, ה"ה 

  שמותר אף בערב 

בערב, ובלבד \פרוץ כעומד בשתי

שלא יהא במקום אחד פרוץ מעל 

עשר אמות, ושלא יהא בתחתיה 

  חלל ג"ט
  לא מועיל  מועיל

  

רוץ פ

כעומד 

  לעניין ערב

  בה"ל  משנ"ב

  הכוונה היא שאין מציאות שפרוץ כעומד לעניין ערב   שתיכוונת הטור שפרוץ כעומד, הוא דווקא לעניין 

  אין להתיר במקרה הבא, פרוץ כעומד, כיון דאתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ומבטל ליה לפס העליון: לבה"ל
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 6מחיצה שעומדת בגובה 

טפחים מהארץ, והניח קנה 

טפחים  3בעובי טפח מעל 

  מגובה הגדר

  שעה"צ  הדין

ף לגובה עשרה טפחים מדין אין הגובה מצטר

  'עומד מרובה'

הוי  -אם לא היה רווח של ג' טפחים שלמים

  לבוד

  

  רב  סתם משנה וכדעת רב יהודה  

מבוי רחב מעשר אמות שיש לו 

  צורת הפתח

צריך   אינו צריך למעט

  למעט

כן הלכה שאינו צריך למעט, וכן פסק כמסקנת הגמ' שר' יוחנן מתיר בצוה"פ,   הרא"ש

  חב מעשר אמות, אף בד' רוחותאפילו כשר

 ----  

  

שיירה שחנתה בבקעה (שאמרו להקיף בג' חבלים זה למעלה  א.מדוע לא תיקנו לעשות צוה"פ:   קושיית הרא"ש

  מדוע הוצרכו לעשות פסין לביראותב.  מזה)

  בקעה  חצר ומבוי  תירוץ הרא"ש

  מועילה צוה"פ בד' רוחות לא  מועילה צוה"פ בד' רוחות

  דברי הרא"ש אינם כוללים פסי ביראות, כיון שהם חשובים כמוקפים לדירה  להקרבן נתנא

  (רש"י פירש לגבי שיירא שחשוב כמוקף לדירה)בכדי להתיר בצוה"פ, יש צורך בדיורין ממש   החזון איש

 

מדוע יש חילוק בצוה"פ בין חצר ומבוי לבין 

  בקעה

  בקעה  חצר ומבוי

  אין דיורים  יש בה דיורים  הרא"ש

במקום שיש דיורים, דרך להיות שם פתחים   (מובא במשנ"ב) הלבוש                

  הרבה

אין דרך לעשות שם פתחים 

  רבים

  

  כשצוה"פ היא פחות מי' אמות  משנ"ב ע"פ הטור  

יש להתיר צוה"פ 

  בבקעה

כאשר ההיקף כתיקונו, אף שיש בה פרצות מעל עשר 

  אמות, ואף כשהפרוץ מרובה

חזון   בה"ל

  איש

ר (דלא כמשמעות התוס', אך מות

  לא מועיל) - ברה"ר

לא 

  מועיל
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  הרמב"ם  הרא"ש  

  כשהעומד מרובה  כשפרוץ מרובה  לא מועיל  צוה"פ בבקעה מד' הרוחות

  מועיל, אף אם הפירצה מעל עשר אמות  לא מועיל

  

קושיית 

  הראשונים 

  יועיל עם צוה"פ (כן מוכח בסוגיא)אם צוה"פ מועיל ביותר מעשרה לרמב"ם, הרי שגם פרוץ מרובה על העומד 

  הרמב"ם כר' יוחנן  מגיד משנה

  שבת  יםיכלא

  אין צוה"פ מועילה כשהיא בד' רוחות  צוה"פ מועילה בד' רוחות

  יוחנן ', ולכן תפס כרחבליםג' הרמב"ם כסתם משנה שמתירה לשיירא להקיף ב  הגר"א

אך בפתח שאינו מעל י', אפשר שהרמב"ם הפרוץ,  לרמב"ם ההיתר ע"י ד' קונדסין הוא בעומד מרובה על  בה"ל

  מודה אפילו בפרוץ מרובה אף בד' רוחות

  אף לרמב"ם הדבר מועיל, כשיש שתי דפנות שלימות  משנ"ב

 

  רמב"ם - י"א  רא"ש - סתם  

  צוה"פ לא מועילה ביותר מעשר כשהפרוץ מרובה.   צוה"פ לא מועילה בבקעה  דעת השו"ע

  מד מרובהצוה"פ מועילה בבקעה רק כשעו

  נכון לחוש שכן דעת סמ"ג וסמ"ק  ---   משנ"ב

  

חיילים 

בשטח 

 - אימונים

האם יכולים 

  לערב

ע"י צוה"פ בד'   ע"י צוה"פ בד' רוחות ביותר מי' אמות ע"י קונדסים

רוחות עד רוחב י' 

  אמות 

, במחיצות כשההיקף כתיקונו

  אך יש פרצות יתר על עשר

ה (י"א כדין לא מועיל, כי דינם כדין החונים בבקע

  כדין עיר) - מלחמה' ב'משיבשיירא, 

מועילה צוה"פ אף ביותר מי'   יכולים לערב

  אמות, אף כשפרוץ מרובה
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צוה"פ של 

  ד' קונדסין

  צד שני  צד ראשון

לא במקום אין זה עושה בעצמו מחיצה, א  הרי זו מחיצה מהתורה לחייב את הזורק לתוכו מרה"ר  פמ"ג

זה מועיל להתיר  השכבר יש מחיצה מן התור

  כרמלית או להתיר פרצה יתרה על עשר אמות

שלא חילקו בין פסי ביראות  התוס' הרשב"א והרא"שע"פ   בה"ל

שמקיפים רה"ר, ובין מבוי וחצר שהינם רה"י, מוכח דס"ל 

שצוה"פ ע"י ד' קונדסין נחשבת כמחיצה גמורה אפילו לעשות 

  רה"ר לרה"י 

לא  -רידאשלמדו שד' קונדסין גיש ראשונים 

הוי מחיצה, ומועיל רק כשיש שתי מחיצות 

  כהלכתן, או שהיו קנים ביניהם בפחות מג"ט

הערת 

  בה"לה

  נראה שלכו"ע נעשה רה"י מהתורה, ע"י שתי מחיצות שלמות ושלישית בצוה"פ

  

מקום   

  פטור

רשויות   טלטול\הוצאה

  דרבנן

  פחות מד"א  המוציא ידו  קרפף  צוה"פ

נפק"מ אם 

המקום הוא 

לית או כרמ

  רה"ר

האם יש 

מקום פטור 

  בכרמלית

יש מתירים   בכרמלית  ברה"ר

להוציא 

מרה"י דרך 

מקום פטור 

  לכרמלית

צוה"פ 

אינה 

מועילה 

  ברה"ר

התירו 

הוצאה 

מקרפף 

  לכרמלית

המוציא ידו 

מלאה פירות 

 -תלכרמלי

מותר 

  להחזירה

יש להתיר 

לטלטל פחות 

מד"א בכרמלית, 

בבה"ש, בדבר 

  (משנ"ב)מצווה 

  פטור  בחיי

 

  ה"ה בשם הרשב"א  הרי"ף והרמב"ם  רש"י  

אינו דומה לפתח, כי המשקוף   צורת הפתח שעשאה מהצד

  נתון על שתי המזוזות

עשו מצד הכותל, כך שזה 

  פתח בקרן זווית 

ברור שהרי"ף והרמב"ם 

מודים לרש"י שהקנה צריך 

  להיות ע"ג המזוזות

 

  רב ששת  רב נחמן  

  צריך לגעת  נו צריך לגעתאי  הקנה שעל גבי צוה"פ

  ----   כן הלכה  , שו"עהראשונים

  אינו מועיל, אף שיש מרחק של פחות מג"ט -אם הקנה העליון לא מכוון מע"ג המזוזות  ב"י

  

כשעשאו בגובה הקנה   שו"ע  

  בשווה ממש

  משנ"ב  הפמ"ג

חיבור הקנה 

  העליון מהצד

בכלל האיסור כשתחב בתוך   משנ"ב  ט"ז  אסור

ך שהקנים חקיקה עמוקה, כ

  עודפים למעלה  

אינו בכלל האיסור, לכרוך חוט סביב 

הקנה מהצד, עד שבכריכתו העלהו על 

אסור (דחה   מותר  ראשי הקנים

  את הט"ז)
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  יש מהאחרונים  משנ"ב  

  צריך למתוח החבל בחוזקה  שלא ינטל ע"י הרוח  הקנה שעל גביהן

  

ערוה"ש   פמ"ג  

  וחזו"א

  פועל יוצא

חוב בתוך כשהקנה העליון ת

הקנים כך שהקנים עודפים עליו 

  מלמעלה

מחמיר 

  לאסור

חביות שמניחים מתחת לחוטי   מותר

חומרא, שהרי יש  - חשמל

  מתירים כך

 

  רוה"פ  חלק יעקב  שואל ומשיב  

האם ניתן להכשיר 

עירוב ע"י עצם חוטי 

  החשמל

כן, כיון שכל דבר 

 -שעשאו בכוונה לכך

אינו פוסל, ועל כן גם 

מהצד צוה"פ שעשאו 

לא פוסל, כי כל 

הפסול זה כשעשאו 

בכוונה שלא לשם 

צוה"פ, אך כשעשאו 

  מועיל - לשם צוה"פ

במקרה והחוט  הקל

יות בחעובר מעל ה

הקבועות היטב, וזה 

המצב בד"כ בחוט 

  טלפון

יש להחמיר, וממילא 

יש להניח חביות 

  במקום

  

  למעשה  י"א ע"פ המג"א  י"א  

האם מועיל 

להניח 

חביות 

ת חמת

י לעמוד

  החשמל

מועיל, וכך 

הקנה העליון 

עובר מעל 

הקנים 

התחתונים 

  (=חביות)

המג"א הביא שאם 

קנה  -מניחים מתחת

אחר, יש לשלוף את 

הקנה הפסול, בכדי שלא 

יטעו לומר שמועילה 

צוה"פ מהצד, וממילא גם 

יש לשלוף את עמוד  - ןאכ

  החשמל

מניחים חביות מתחת לכל 

עמוד חשמל, ולא רק מתחת 

י החשמל לשני עמוד

הקיצוניים, ובזה ניכר 

(בצירוף הסברא התיקון 

שהחשש לרואים הוא רק 

במקום שאפשר להוציא את 

  הפסול)
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  משנ"ב  שו"ע, רשב"א  כיפה  

צוה"פ 

העשויה 

  כקשת

רבי 

  מאיר

שער העשוי ככיפה, שיש   חכמים 

ברגליה עשרה קודם 

מותר,  -שיתחיל להתעגל

  משום צוה"פ

לא מצרפים את 

מקום העיגול 

גובה י"ט שצריך ל

  להיות צוה"פ
חייבת 

  במזוזה

(מודים  פטורה

שאם יש 

 -ברגליה עשרה

  חייבת)

  

האם קשת 

שאינה 

ישרה 

מבחוץ 

כשרה 

  לצוה"פ

החזון איש   הראשונים ברש"י

  ברש"י

לא מועיל, כיון שכל מה שמועיל צוה"פ בקשת זה 

מחמת החלק החיצוני הישר, ואין הוא מתבטל מחמת 

(העיגול מפסיק בין התקרה העליונה  העיגול הפנימי

  למזוזות)

מועיל, כי 

המשקוף העגול 

  נידון כמשקוף

  

הראשונים   

  ברש"י

האחרונים בדעת 

  (כפמ"ג)הרמב"ם 

  החזון איש ברש"י

משקוף שאינו 

  האם מועיל - ישר

מועיל, אם יש ברגליו   אינו מועיל

  גובה עשרה טפחים

מועיל, אם יש ברגליו 

  גובה עשרה טפחים
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 סימן שס"ו

  משנ"ב ע"פ המג"א  מדרבנן  מדאורייתא  

האם מותר 

לטלטל בחצר של 

  רבים

מותר, שהרי זו 

  רה"י גמורה

אסרו, עד שיעשו עירובי חצרות, כי הבתים כעין 

רה"י והחצר כעין רה"ר, ושמא יטעו להתיר 

  הוצאה מרה"י לרה"ר

עירובי חצרות נדרשים אף בכדי 

בין בתים סמוכים, ך פתח דרלטלטל 

  ללא חצר כלל

  

בחצר   

  עצמה

בין חצר 

  לחצר

בין חצר 

  לבית

הוצאה מדירה בבית משותף לחדר מדרגות, או מדירה לדירה 

  דרך החדר מדרגות

טלטול בלא 

  עירובי חצרות

  אור לציון  שש"כ  אסור  מותר  מותר

מותר, כי החדר מדרגות מקורה, והרי זה כבית שער של   אסור

  חלק עליו) מנוחת אהבה( (שאינו חשוב דירה) חצר

  

  שיירא  מחנה  חיוב הנחת עירובי חצרות

  חייב  פטור  , בה"ל: כן דעת רוב הראשוניםמסכת עירובין

  פטור  חייב  שו"ע, הרמב"ם

  

יש חיוב הנחת עירובי האם 

  :חצרות

  שיירא  מחנה

אנשי פטור, כיון שחכמים הקלו על   רוב הראשונים

  ופטרו אותו מעירוב ,המחנה

  דינה כדין כל אדם

 בהסבר גיד משנההמ

  )ע"פ הירושלמי(הרמב"ם 

היוצא   אוהלים

  למלחמה

  פטורה, כיון שהיא חונה רק ליום אחד

חייב, כיון שהוא חונה 

  מספר ימים

  פטור

פטורה, אף אם היא חונה מספר ימים, כיון   חייב, כיון שהוא קבוע לזמן רב   בה"ל בהסבר הרמב"ם

  שעמידה דרך עראי לא מקרי חילוק דירות

 10: כשיש מעל הגדרהפטור מעירוב.   ' אחרת במ"מגי

  אנשים

  אנשים 10כשיש פחות מ הגדרה:חייב בעירוב. 

 

  כשהקיף כל אוהל במחיצה לעצמו  במחיצה אחת בהיקף החיצוניכשהקיפו   דין שיירא:

  15חייב  פטור  בה"ל בדעת השו"ע והרמב"ם

  

                                                           
15
 דלא עדיף משני בתים הפתוחים זה לזה 
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  הערות  וכן הלכה -רבה                שמואל  

  ---  דירה  קניין  עירובי חצרות

  ---  לא מועיל  מועיל  קניין סודר

מועיל, אם יש מזון שתי  -לרבה  מועיל  לא מועיל  פחות משווה פרוטה

  סעודות

מועיל, כי הקטן לא עושה  -לרבה   מועיל  לא מועיל  ע"י קטן

כלום, והפת עושה אותם לדירה 

  אחת

  

  שו"ע  הרמב"ם  )ג(  (תוס') ר"ת  )ב(  רש"י  )א(  שיטות: 3

מקום מדוע אין לשנות מ

שרגילים להניח בו את 

  עירובי החצרות (ע"ח)

חשד בבני החצר, 

שיחשבו שהם לא 

  כגמרא)(הניחו ע"ח 

, ב הקודםחשד בבעה"

שיאמרו שהעבירו ממנו את 

  כגמרא)(הע"ח כי הוא גנב 

, שלא כגמרא)(חזקת הנאה 

שהרי הבית שמניחים בו את 

  פטור מלהניח פת -העירוב

מפני 

דרכי 

  שלום

יש להחמיר שלא   חרכשמכר הבית לא

  לשנות

אין להחמיר, שהרי מעולם 

  אצל הלוקחלא היה העירוב 

אין ראייה  :מג"א(להחמיר אין 

  )ברורה להחמיר
 ---  

  

  אם הנותן רוצה לחזור וליתנו במקום שהיה רגיל  אם בדיעבד נתנו בבית אחר  

  רשות בידו, וצ"ע למעשה   אין חובה להוציא משם  מ"א בשם כנה"ג

  

הורגלו  כשלא  משנ"ב

  עדיין

כשיש טעמא 

  רבא

כשהתנו מתחילה 

  לשנות

כשנהגו לשלם לבעה"ב על הנחת 

  העירוב

שינוי מקום 

  העירוב

  16מותר  י"א  כנה"ג  מותר  מותר

  אסור  מותר

 

בעת קניית העירוב   

  ביום שישי\בבה"ש

  בשבת

אדם שביקש מפת העירוב 

  לו ולא נתנו

נוע ממנו, כדי לגלות שיש כבר חל העירוב, אך ראוי שלא למ  לא חל העירוב

  כאן שותפות נוחה ועריבה

  

  

  

                                                           
16
 איש לעוד להנות רוצים ועתה זה הבית לבעל להנות רוצים היו עתה שעד דיאמרו, חשדא ליכא גוונא כא: "דכהאי ק"ס שסו סימן הציון שער 

 אחר"
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  משנ"ב  יש מהראשונים  יש מהראשונים  

איסור הקפדה 

  בנתינת העירוב

כשאחד מזכה לכולם משלו, כי אז 

  מוכח שלא זיכה לכולם זיכוי גמור

אף כשכל אחד נותן 

  חלקו בעירוב

יש  -בכל מקרה

  בעיה אם מקפיד

  

הגבהת העירוב לזכות 

  לאחר

  שיעור העירוב  הזיכוי  בהמחש

טפח, אין צורך בג"ט כי 

העירוב רק מדרבנן 

(ט"ז: אף כשיד חבירו 

יגביה  -תלויה באוויר

  טפח)

יכוון לזכות לכל בני 

החצר ולכל מי שיתווסף 

(מועיל מדין "זכין לאדם 

  שלא בפניו") 

יזכה ע"י אחר שאינו 

מבני משפחתו 

הסמוכים על שולחנו או 

  קטן שאינו בנו

פחות 

  איש 18מ

 18מעל 

  איש

גרוגרת 

  לכל אחד

מזון שתי 

סעודות 

=)18 

  גרוגרות)

  

  בערים  ביטול רשות מהגוי\שכירות  הטעם  הדין  

דין גוי 

בעירובי 

  חצרות

גוי אוסר, 

וצריך 

להשכיר 

ממנו את 

  רשותו

כדי שהישראל 

לא ידור עימו 

  וילמד ממעשיו

הרשות  ישכירו  ביטול רשות  שכירות

מראש העיר או 

טר העיר משו

שיש לו רשות 

להיכנס לבתים 

   שלא ברשות

מועיל, שע"י כך 

הישראל יתרחק מהגוי, 

כי הגוי לא ירצה 

להשכיר לישראל, 

והישראל יתרחק ממנו 

כדי שלא יאסור עליו את 

  הטלטול

לא מועיל, 

שאם כן 

הישראל לא 

יתרחק 

  מהגוי

 

כשהתנו   

  מתחילה

נתמעט העירוב כש  כשלא התנו מתחילה

  ורמכשיע

התווספו 

דיורים לאחר 

שהניחו 

  העירוב

שו"ע ע"פ 

הרשב"א: 

  מועיל

צריך להוסיף מחמתן, אע"ג   הריטב"א בשם רבו  הרשב"א

ששיורו של עירוב בכל 

שהוא, כי אין זה אלא לאותם 

  שהיו בשעת הנחת העירוב

אוסרים 

  עליהם

מותר, כיון שלב בי"ד 

מתנה עליהם, כי מכוונים 

למי שיתווסף במשך כל 

  שנה שהעירוב קייםה
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  17בה"ל  האחרונים  ב"י וב"ח  משנ"ב  שו"ע  

מתי 

יש 

לברך 

על 

הנחת 

  העירוב

כשמקבץ 

או מזכה 

  העירוב

כשמקבץ 

  לחם

כשמקבץ 

  קמח

כשמתחיל 

לקבץ, כי 

לאחר 

שנגמר 

הקיבוץ 

כבר 

נגמרה 

  המצווה

כשמזכה   בדיעבד  לכתחילה

מהפת 

  שלו

כשמערב 

מפת 

  הציבור

כשמקבץ, 

כי 

מברכים 

"עובר 

  לעשייתן"

לאחר 

שהפת 

מוכנה, 

כדי שלא 

יהא 

"עובר 

  דעובר"

אחר 

שנגמר 

 -הקיבוץ

יכול לברך 

לכתחילה, 

שהרי 

עדיין צריך 

לזכות 

לכל בני 

העיר 

ועדיין זה 

מוגדר 

כ"עובר 

  לעשייתן"

) :מג"א(

ניתן 

לברך 

לאחר 

הזיכוי, כי 

עיקר 

קניית 

העירוב 

הוא 

בכניסת 

השבת, 

וממילא 

זה עדיין 

בגדר 

ר "עוב

לעשייתן" 

(בפרט 

אם 

העירוב 

עוד לא 

הונח 

  במקומו)  

יברך 

לאחר 

הזיכוי, 

כי קודם 

הזיכוי 

עדיין אין 

על הפת 

שם 

עירוב 

כלל, כי 

לא יצא 

מרשותו, 

ובכלל 

"עובר 

  דעובר"

יברך 

קודם 

, הזיכוי

אך 

הנוסח 

של 

"בהדין" 

יאמר 

לאחר 

  הזיכוי

  

  

  

  

                                                           
17
  הבה"ל כתב: 

מברך בעה"ב שנותן את הפת, ועל  -הכוונה שמסרו הפת לאחר לשם עירוב, וקודם שהוא מגביה לזכות בשביל כולם -הב"י והב"ח  .א

 כן זה לא בכלל "קודם דקודם"

 אפילו לאחר הזיכוי יכול עדיין לברך לכתחילה, ועל כן הנוהג כן בוודאי אין למחות בידו -הפרישה ומור וקציעה  .ב
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  סימן שפ"ב

  בדיעבד  לכתחילה  ביאור הלכה

האם חובה לשכור 

מהגוי לפני עשיית 

  העירוב

  , שוכר

כן מבואר בפוסקים (רמב"ם, סמ"ג, רשב"א), שמא הגוי לא 

, וממילא אסור לברך, כי זה ירצה להשכיר לאחר עשיית העירוב

   שהגוי לא יסכיםבפירוש כידוע לנו 

לפני השכירות, כיון  לערבמועיל 

שעכ"פ הם היו משותפים בפת של 

  העירוב בבה"ש

  

  ישראליים שגרים עם גוי בחצר ואין להם דריסת רגל זה על זה 2  ישראל שגר עם גוי בחצר

  אין הגוי אוסר עליהם, ומותר להם להכניס מחצר אחת לשנייה בשבת דרך חלון שביניהם  אין הגוי אוסר עליו

  

רא"ש, וכן   

  משמע בשו"ע

  בה"ל  משנ"ב  המרדכי

ישראליים שאין  2

לגוי דריסת רגל 

ומטלטלים  עליהם

  דרך החלון

אף כשהחלון 

בגובה של 

 10פחות מ

  טפחים

חלון מעל 

  גובה י"ט

חלון 

מתחת 

  לגובה י"ט

מותר לטלטל אף דרך 

מבוי, שהרי יש כאן 

רק חצר אחת של 

ישראל, ואין הגוי אוסר 

  את המבוי

ע"פ המרדכי, יש להחמיר 

כשפתחי שתי החצרות יוצאים 

למבוי אחד, שלא להוציא דרך 

למטה מי"ט, וכ"ש  חלון שהוא

מותר, כיון   מבוי\דרך פתח

שלא נוח 

תשמישו ועל 

  כן לא גזרו בו

אסור, כיון 

שנוח 

  תשמישו

 

ביטול רשות של   שכירות רשות מגוי

  גוי

  שאילת מקום  ביטול רשות של ישראל

חז"ל תיקנו שישכרו הרשות מגוי 

שגר עם שני ישראליים ויותר, כדי 

י, שהישראל לא ילמד ממעשי הגו

 -ועל כן כשיבקש ממנו לשכור

הגוי לא ירצה, כי הוא יפחד 

שהישראל עושה כשפים עליו, 

וכך לא יגור בשכונתו כדי שלא 

  יאסור עליו את הטלטול

לא מועיל שהגוי 

יבטל את רשותו, 

שהרי אז יגורו 

עמו בשכונתו 

ויתבטל הטעם 

  שחז"ל אמרו

לישראליים   לגוי

  שעימו 

 -שו"ע בסתם

משנ"ב: כרמב"ם, 

נכון לחוש לכך 

  לכתחילה

 -י"א בשו"ע

  טור ורי"ו

בה"ל ע"פ 

: הרמב"ם

  לא מועיל 

מועיל,  משנ"ב:

כשלא עירב עם 

בני החצר, וכך 

שאר בני החצר 

  יוכלו לטלטל

יבקש מהגוי 

רשות להניח חפץ 

ברשותו, וכך דינו 

כשכירו ולקיטו 

והישראל ישכיר 

  בלי רשות הגוי

די שיבקש 

רשות מהגוי 

להניח חפץ 

שותו, ואין בר

צורך שהישראל 

  ישכיר
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קולות בשכירות 

  מגוי: 

א צריך לפרש שוכר בסתם ול  )א(

לו שזה כדי להתיר את 

  הטלטול

(די אין צריך לכתוב לו חוזה על השכירות   )ב(

  בשכירות רעועה, כרב ששת)

מועיל להשכיר   )ג(

אף בפחות 

  משו"פ

מותר לשכור   )ד(

ע"י חפץ בשבת 

(לא כסף) 

(כביטול רשות 

  והיכר בעלמא)

 - כל זמן שאין הגוי חוזר בו  )ה(

בו עד  ואינו יכול לחזורמועיל, 

ויש  ,הכסף את שיחזיר

שיכול לחזור בו עליו  חולקים

אף אחר שבת אחת כבר ל

  כסףאת הלהחזיר  אבל

מאחד מבני \מאשתומועיל להשכיר   )ו(

: כיון משנ"ב( אע"פ שהגוי מוחה משכירו\ביתו

שמעיקר הדין דירתו אינה אוסרת, אלא כדי שלא ילמד 

לדעה  הגר"א: לו ששכירו כדין בעה"ב)ממעשיו, הקי

לא מועיל להשכיר מאשתו  -השנייה בשו"ע

  כשהוא מוחה

י"א בדין   )ז(

שאילת מקום, 

שדי בשאלה 

ואין צורך 

אח"כ גם 

  להשכיר

  

ישראל וגוי הגרים    המקרה

  בבית אחד

שני גויים הגרים 

בשני חדרים בבית 

  אחד

  שני גויים הגרים בשותפות בכל הבית

שכור מהגוי, שו"ע: י  הדין

ויערב עם ישראל הגר 

  בחדר אחר

רמ"א: צריך לשכור 

  משניהם

  משנ"ב בשם י"א  הרמ"א    

די לשכור מאחד מהם, כי 

הישראל הוא כשכירו של 

  הגוי

צריך לשכור משניהם, כי כשהם 

בשותפות, יד כל אחד שווה ואין אחד 

  טפל לחבירו

  

  שכירים ישראלים 5גוי שיש לו בביתו   המקרה

  להחמיר  להקל  הדין

  דירה, ועל כן אין הם אוסרים זה על זה - אין דירתם  דירה, ויכולים להשכיר רשות הגוי - דירתם

 

בעל בית      חדר אוכל אחד  

  המלון ישראל

  חדר מדרגות  בעל בית המלון הוא גוי

אין צורך 

לשכור מגוי 

במלון את 

  רשותו

כשכולם אוכלים 

במקום אחד, אף שכל 

אחד אוכל מהאוכל 

  שלו

כל האורחים 

נטפלים לו עד 

  ל' יום

מותר להוציא אור לציון:   פמ"ג  יד אפרים

אליו מהדירות ללא עירובי 

האורחים   חצרות (אך יש חולקים)

  נטפלים לו

אין האורחים 

נטפלים לו, אלא 

  חשובים בפני עצמם

  

ישראל שאינו רוצה   מקרה 

להשתתף בפת לעירובי 

  חצרות

ישראל שאינו 

  רשותורוצה לבטל 

ישראל מומר לע"ז או שמחלל 

  (אף רק באיסוד"ר)שבת בפרהסיא 

ישראל שמחלל שבת 

  (אף באיסור דאו')בצנעא 

נחלקו אם אפשר   צריך לבטל רשותו  דין

  לשכור ממנו כגוי

  כישראל, ומבטל רשות  כגוי וצריך לשכור ממנו
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  סימן ת"ח

  משנ"ב  רמ"א  שו"ע  

האם מותר לכתחילה להניח 

  עירובי תחומין

משמע ממנו לשון דיעבד 

  מי שיצא והניח""

מותר אף 

  לכתחילה

, ובדיעבד לכתחילה מותר דווקא לדבר מצווה

  מועיל אף לדבר הרשות

  

  בסוף העיר  בחצי העיר                                                                                                                             

  נעשתה לו כל העיר כד' אמות ומשלימים לו עליה  אין לו אלא חצי העיר  הניח עירוב וכלתה מידתו

 

תמיהת הטור על   באמצע העיר  בסוף העיר  טור

  הרמב"ם

  דחיית הב"י

נתן 

רוב העי

והוא 

  - כלה

העיר כולה כד"א, 

ומשלימים לו על 

 חוצה לה העיר

  פחות ד' אמות   

אם כלתה מידתו   הרמב"ם  18הטור

באמצע העיר, אזי בעיר 

גדולה הוא לא יוכל 

לחזור לביתו והדבר 

  תמוה

דחה קושית הטור, שהרי אם 

אדם צריך ללכת לאותו צד 

שמערב, אין הוא חושש אם הוא 

אף הסמ"ק . יפסיד את כל העיר

  ורש"י סוברים כטור

הולך את כולה, 

אך לא 

משלימים לו 

  עליה

אין לו אלא 

  ד' אמות

 

שיש להחמיר  וכתב והבית מאיר , הא"רכרמב"ם -השו"ע  

  כן, שזה דעת רוב הראשונים

  , וכן האחרוניםכטור - הרמ"א

כלתה מידתו 

  בחצי העיר

כול להלך בכל העיר כולה, י - אם לן בעיר  אינו מהלך בעיר אלא עוד סוף מידתו

  אך לא מחוצה לה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
18

העיר שלשיטת הטור, מה שהגמרא אמרה שאם כלתה מידתו בתוך העיר אין לו אלא חצי העיר, הכוונה שחוץ לעיר אין הוא יכול הב"י  

 את כולה ללכת יכול -ללכת, אבל בתוך העיר
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הרמ"א ע"פ   הרמ"א  

  ר' יונתן

  בה"ל  אבן העוזר  החולקים על הרמ"א

כלתה 

מידתו 

בסוף 

  העיר

כל העיר כד' 

אמות 

ומשלימים לו 

מידתו חוצה 

  לה

מותר ללכת 

את כל רוחבה 

של העיר, 

אע"פ שרחבה 

  מרוחב תחומו

ברור שלר' יונתן אסור ללכת 

למידת תחומו, וכל מה  מחוץ

שהתיר זה בעיר שאינה 

רחבה כמידת תחומו, שאז יש 

לו מצפון ודרום (כשהעירוב 

במזרח) עד כנגד מידת רוחב 

  תחומו

כשהעיר 

פחות מרוחב 

 - תחומו

ארבעת 

אלפים וד' 

  אמות

כשהעיר 

מעל רוחב 

ארבעת 

אלפים וד' 

   ותאמ

הרמ"א אפשר ש

חולק על ר' 

יונתן, ועל כן בכל 

מקרה יש לו 

יים לצפון אלפ

  ולדרום

נותנים לו 

אמה  2000

משני 

, כי הצדדים

העיר נחשבת 

  כד"א

לא נותנים לו 

  יותר

  

  לדעת השו"ע  בה"ל  להלכה:

כלתה מידתו 

  בסוף העיר

קשה להקל, כיון שרבינו יונתן כתב במפורש שיש להחמיר בדבר, אך 

  המיקל בשעת הדחק יש לו על מי לסמוך - כיון שהרמ"א הקל

לשאר הכיוונים (צפון, דרום) אין לו 

  אלא רק כנגד רוחב תחומו

  

  משנ"ב  כאשר עיבור העיר עוד לפניו  

כלתה מידתו 

  בסוף העיר

כל העיר כד' אמות (משנ"ב: ולא מחמירים לומר 

  שכלתה מידתו באמצע העיר)

כשכלתה מידתו בסוף   לעניין חישוב סוף העיר

  העיבור

לא מחשיבים את העיבור 

  כאמצע העיר

  כל נחשב כד' אמותה

 

האם לשיטת 

הרמב"ם יכול 

להניח את 

עירובו בריחוק 

 2000מ יותרשל 

 מביתואמה 

  שבעיר

  משנ"ב  המג"א  העולת שבת

(צריך  לא

אמה  2000

מביתו 

  שבעיר)

, כיון שהוא יכול בבה"ש ללכת לשם מביתו, כן

אולם לאחר שילך למקום העירוב, אין הוא 

יתו חוץ יכול שוב לחזור לביתו, כיון שב

  לתחום, שהרי כלתה מידתו בחצי העיר 

יש  א. :כשיטת המג"א, כייש להקל 

 ב.ם שכן הלכה הוכחה מוכרחת ברמב"

מעיקר הדין הלכה  ג. הלכה כמיקל בעירוב

   כרמ"א שלעולם יש לו את כל העיר
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  הלכה  אדם שהניח את עירובו בעיר חרבה  אדם ששבת בעיר חרבה  

רב יהודה אמר 

  שמואל

 2000ת כולה + חוצה לה הולך א

  אמה

 2000יש לו ממקום עירובו מרחק של 

  אמה

 ---  

כן פסקו רוב   אמה 2000הולך את כולה + חוצה לה   רבי אלעזר

  הראשונים

  

כשהמחיצות מוקפות   

  לשם דירה

אם רוחב היקפה רק בית סאתיים, 

  אף אם אינה מוקפת לדירה

אם רוחב היקפה מעל בית סאתיים, ב"י: 

  ת לדירהואינה מוקפ

המניח עירובו 

  ברה"י

הרמב"ם   כל העיר כד"א  כל העיר כד"א

  והטור

  הרשב"א

כל המקום 

  כד"א

(כמניח  אין לו אלא ד' אמות

  עירוב בלא ששבת)

  

  אמה 2000להלך חוץ לה   ללכת בכולה  ם-להגיע לי  

 1000ם -הגר בישוב הקרוב לי

  אמה

יכול, שהרי כל העיר   יכול

  כד"א

, ולא הניח עירובו א שבת בהאסור, שהרי הוא ל

  בה

 

המניח עירובו בעיר 

  שיש בה דיורין

  למעשה  חזון איש

כולה כד' אמות, אף אם יש בה פרצות עשר או שרה"ר 

  עוברת בתוכה, כי דין מניח עירובו כדין שבת בתוכה

ם ודאי שהיא כולה כד' - מי שמניח עירובו בי

אמה לכל רוח מקצה  2000אמותיו, ויש לו 

  העיר

 

  הרשב"א  הרמ"א כרוב הראשונים  

  לא יזוז ממקומו  יש לו רק מתחום ביתו  הנותן עירובו חוץ לתחום ביתו

  

  

  

  -תושלב"ע-


