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 סימן שמה
 :ד' הרשויות -סעיף א'

  "ת"ר ארבע רשויות לשבת רשה"י ורשה"ר וכרמלית ומקום פטור". (שבת ו.גמ': )

**** 

 רשות היחיד: -סעיף ב'

"ואיזה היא רשה"י חריץ שהוא עמוק עשרה ורחב ארבעה וכן גדר שהוא גבוה עשרה ורחב ( שם) :גמ'

 ארבעה...".

 ".)דהוי רה"ר( ... הזורק לתוכו חייבהוקף לדירה()יותר מבית סאתיים שלא "קרפף 

* 

 :יותר מבית סאתיים

 אין לטלטל בו אלא אם הוקף לדירה ]מלבד ד' אמותיו[. רמב"ם וטור:

** 

 מס' המחיצות ברה"י

 ולחי. : ג' מחיצותלהתיר טלטוללהחשיבו רה"י 

 לתוכו מדאורייתא:  לחייב הזורק

 ג' מחיצות ולחי.  לרמב"ם:

 ג' מחיצות. הראשונים:לשאר 

 נחשב ג' מחיצות לחייב הזורק. -ב' מחיצות ולחי מג"א:

** 

 האם צריך לנעול דלתותיה? -מדינה מוקפת חומה ודרך הרבים חוצה אותה

 :(עיין שו"ע וט"ז סעי' ז') "הוי רה"י -נעולות בלילה אפי' יש בו כמה מילין אם מוקף לדירה ודלתותיו" טור:

 ב"י:

 דיני רשה"ר לצד שיש בה דרך מפולשת מצד-  

 .מדאורייתא רה"ר -לא נעולה בלילה

 .ה"יר -בה דיורים רבים נעולה בלילה ואין

  -נעולה בלילה ויש בה דיורים רבים

 רה"י. -מדאורייתא

 כחצר של רבים שלא ערבו ]ככרמלית[ עד שיערב. -מדרבנן

 ]דרך שאינה מפולשת ]מוקף מג' צדדיו-  

 :נעולה בלילה לא/ דלתותללא 

 רה"י. -מדאורייתא

  -מדרבנן

 כרמלית.-בלא דלתות
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 הוי רה"י. -ללא נעילתן אף בהימצאות דלתות

 דרך הרבים שאין הפתחים מכוונים זה לזה-  

 :לא נעולה בלילה/ ללא דלתות

 ר.רה"לא הוי  -מדאורייתא

  -מדרבנן

 כרמלית.-בלא דלתות

 הוי רה"י. -ללא נעילתן אף בהימצאות דלתות

*** 

 להלכה

עה או יותר וכן חריץ וגו' וכן ת עשרה טפחים ויש בו ארבעה על ארב"איזהו רה"י מקום המוקף מחיצו שו"ע:
 תל גבוה עשרה ורחב ארבעה על ארבעה".

 "י"א דבעינן ארבעה על ארבעה הן ואלכסונן". רמ"א:

** 

 האם מחיצות מצטרפות לשיעור:

 ..."ד' על ד' בו ויש"מקום המוקף מחיצות גבוהות עשרה  טור:

 ד' על ד'...".וביניהן "וכן מקום שהוא מוקף ד' מחיצות גובהן עשרה  רמב"ם:

 הוכיח אף מפירוש המשניות דלא כט"ז. ובשעה"צ:פירש שיטת הטור אף בדעת הרמב"ם.  בט"ז:

 דעת השו"ע:

 .שד' טפחים נמדדים עם הכתליםטור כדמשמע ב ט"ז וע"ש:

 כדעת הרמב"ם דבעינן בין המחיצות ד' טפחים ]וכן דייק מהשו"ע בסעי' יט'[. :ומשנ"ב מג"א

 .מצטרפות -מחיצות עבות שראוי להניח מלמעלהדווקא  אליה רבה בשם הרשב"א )משנ"ב(:

בין המחיצות לא נחלקו הראשונים אלא שיהיה נחשב רה"י על עובי המחיצה למעלה, אבל  משנ"ב למסקנה:
 לכו"ע ד' טפחים.

*** 

 דיומדין:

"עושין פסין לביראות ארבעה דיומדין נראין כשמונה... גובהן עשרה טפחים ורוחבן ששה  (עירובין יז:גמ': )

 ועוביים כל שהוא".

 .הוי רה"י -אם עשה ד' דיומדין בד' זויות כמו פסי ביראות מג"א:

*** 

 תל המתלקט:

 חייב". -רק ונח על גביו"אמר ר"י אמר רב תל המתלקט עשרה מתוך ארבע וז )שבת ק.(גמ': 

 והוי רה"י במקום גובהו. -גבוה י' מתוך הילוך ד"א הוי כאילו זקוף כולו מתלקטתל משופע ה מג"א ומשנ"ב:

 והוי רה"ר. -ואם מתלקט גבוה י' מיתוך הילוך ה' אמות ניחא תשמישתא

*** 
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 טרסקל ברה"ר:

 -וחכמיםחייב  -טרסקל וזרק ונח ע"ג ובראשו"ר' יוסי ב"ר יהודה אומר נעץ קנה ברה"ר  )שבת קא.(גמ': 

 ".פוטרין

 אמרינן גוד אחית. -מחיצה שאין הגדיים בוקעיםלמסקנת הגמ' ב

 מג"א:

 הלכה כחכמים ואינו נחשב רה"י. -בגובה עשרה על עמוד המונח  ד' ד' עלטרסקל 

 -טרסקל בכהאי גוונא והטרסקל עצמו גבוה עשרה

 י.רה" -מעליו

  -מתחתיו

 .(מג"א ע"פ תוס') רה"י דבריו:בפשט 

 כיוון דאיכא בקיעת גדיים. רה"ר -ט"ס במג"א -גר"א, מחצה"ש ומשנ"ב

*** 

 עמוד ברה"ר

 חייב". -"עמוד ברה"ר גבוה י' ורחב ד' ואין בעיקרו ד' ויש בקצר שלו ג' וזרק ונח ע"ג )שם(גמ': 

* 

 :(גבוה י' ורחב ד' בחלקו העליון )ובחלקו התחתון רוחבו קטן יותר

 בגובה ג' טפחים מהקרקע:  -תחתית העמוד שאינו רחב ד'

 .)מעליו ומתחתיו( והוי רה"י  -אמרינן גוד אחית -אין בקיעת גדיים שאינם עוברים בגובה ג': רש"י

 .הוי רה"רבין מעליו ובין מתחתיו  -כטרסקל דאיכא בקיעת גדייםדינו  :והפוסקים תוס'

 :רחב ג'ובתחתית העמוד רחב ד' בחלקו העליון 

 .רה"י מעליו ומתחתיווהוי  -מספיק לבקיעת גדיים טפח אחד אינו תוס' והפוסקים )שו"ע הרב(:

 הוי רה"י אפי' שאין בקיעת גדיים כי אינו ראוי לשימוש. ותחתיו לא מעליו הוי רה"י מג"א:

**** 

 :כתלי רה"י -סעיף ג'

א"ר יוחנן: כותל ברה"ר גבוה י' ואינו רחב "א"ר חייא בר אשי אמר רב וכן אמר ר' יצחק גמ': )שבת צט:( 

 חייב..." -הזורק ונח על גביו -ארבע ומוקף לכרמלית ועשהו רה"י

* 

 על גביהן רה"י אפילו אינם רחבים ד'". -"כתלים המקיפים רה"י שו"ע:

 כיוון שהם עושים את הקרקע המוקפת רה"י הם נחשבים רה"י אפי' שאין בהן ד'. ט"ז:

 תליא בפלוגתא דבסעיף ג'. -חלל ד' ביניהם ללא הכתלים דאם לא כןמיירי שיש  שעה"צ:

**** 

 חורי רה"ר: -סעיף ד'

 "חורי רה"י ברה"י". גמ': )שבת ז:(
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 כותלי רה"י ובהן חורין כלפי רה"י.רש"י: 

* 

 הם רה"י". -שכלפי רה"י"חורים שבכתלי רה"י שו"ע: 

 דינם כרה"י. -אפי' אם פונים גם לרה"ר וגם לרה"י ע"ש ומשנ"ב בדעת השו"ע:

* 

 גודל החור 

 אינו חייב כמונח ברה"י ]דאין זה נחשב הנחה[. -דווקא אם החור ארבעה על ארבעה, פחות מזה לתוס':

 דפסק כתוס'. -בדבריועיין בסעיף י'  מג"א:

 חורי רה"י דינם כרה"י לכל דבר בכל גודל. לרשב"א:

* 

 גובה החור:

 אפי' נמוך מעשרה טפחים. ומג"א:שו"ע 

 למטה מעשרה אין בני רה"י משתמשים בהם ודינם כרה"ר )כאשר הם מפולשים לרה"ר(. אליה רבה והגר"א:

**** 

 גובה רה"י: -סעיף ה'

מפני  חייב, -"והאמר רב חסדא: נעץ קנה ברה"י וזרק ונח על גביו, אפילו גבוה מאה אמהגמ': )שבת ז:( 

 שרה"ר עולה עד לרקיע".

* 

 "אוויר רה"י עולה עד לרקיע".שו"ע: 

**** 

 כוורת תיבה ומגדל: -סעיף ו'

"אמר אביי: זרק כוורת... איתיביה רב אדא בר מתנא לרבא, הייתה קורתו מונחת ברה"ר גבוהה גמ': )שבת ח.( 

 ".אין מטלטלין לא מתוכה לרה"ר ולא מרה"ר לתוכה -עשרה ורחבה ד' על ד'

* 

ה' טפחים  -קוטר מעגל משנ"ב:"אפי' כלי כגון: תיבה או מגדל או כוורת, אם יש לרבע ד' על ד' )  שו"ע:
 ושלשה חומשי טפח( והוא גבוה עשרה הוי רה"י".

 בין כלי עגול ובין מרובע ובין תוך חללה ובין מלמעלה. משנ"ב:

* 

 כרמלית בכלים:

כלי שאינו גבוה י' ברה"ר לא הוי כרמלית דאין כרמלית בכלים אלא אם כן  :ומשנ"ב )ע"פ רש"י( מג"א
 מחובר הכלי לקרקע.

 אלא הוי רה"ר ]דאין מקום פטור בכלים[. מג"א ומשנ"ב:

 יש שכתבו דהוי מקום פטור ]ולא משמע כך בראשונים[. שעה"צ:

 

 ואם מונח בכרמלית הוי כרמלית. משנ"ב:
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**** 

 :הגדרת רה"ר -סעיף ז'

 גמ':

 "ואיזו רה"ר סרטיא ופלטיא גדולה ומבואות המפולשין". )שבת ו.(

 מבואותמרחבה של עיר ששם מתקבצים לסחורה, -פלטיאמסילה שהולכים מעיר לעיר,  -סרטיא רש"י:
 של עיר רחבים טז' אמה".

 פטור, לפי שאינו דומה לדגלי מדבר". -"אמר רב המעביר ד' אמות ברה"ר מקורה )שבת צח.(

* 

' אמה ואינם מקורים ואין להם חומה ואפילו יש להם ו רה"ר: רחובות ושווקים הרחבים טזאיזה שו"ע:
 "....הם מפולשין משער לשער )ואין דלתותיו נעולות בלילה(וחומה 

 .אם רחבים טז' אמה(שעה"צ: ) דרכים העוברות מעיר לעיר הוי רה"ר מג"א ומשנ"ב:

* 

 : וד בדברי הב"י בסעיף א'[ו נעולות בליל ]עיין עואין דלתותי

 אם דלת אחת נעולה לא הוי רה"ר. ט"ז:

 הוי רה"ר )עיין בסי' שסד' שנחלקו בזה(. -משמע דאם הדלתות לא היו נעולות וראויות להינעל משנ"ב:

* 

  מפולשין:

 ים מכוונים זה לזה.ערשהשמשנ"ב: 

 הוי רה"ר. -אף אם מתרחב הרבה מכנגד הפילוש ואפי' עיקר קיבוץ הרבים שם בה"ל:

*** 

 ס' ריבוא

 :להחשיבו רה"ר אוהאם צריך ס' ריב

 ' ריבוא אנשים.רה"ר דווקא אם מצויים שם ס רש"י, רא"ש וטור:

 צריך שיעברו בכל יום ס' ריבוא.  ב"י:

בכל יום, אלא שיהיו רגילים לילך שם  לא צריך שיתיישבו בעיר ס' ריבוא :)בה"ל( הרשב"א ועוד
 .ס' ריבוא -תדיר אנשים רבים כ

 בדרכים כבושות שבין הערים אין מדקדקין אם עברין בהם ס' ריבוא. -אף לדעת רש"י רמב"ן:

 אפי' לא מצויים שם ס' ריבוא שתנאי זה לא הוזכר בגמ'. רמב"ם, רמב"ן, רשב"א ועוד:

 שכל שאין ס' ריבוא עוברים בו בכל יום אינו רה"ר". וי"א" שו"ע:

 דעת רב הפוסקים להקל כי"א. מג"א:

 אין למחות ביד המקילים אך בעל נפש יחמיר לעצמו. להלכה: -משנ"ב

**** 

 מבואות המתקצרים בקצתן: -סעיף ח'

 ר.הוו רה" -אמהומתקצרין בקצתן לפחות מטז' מבואות רחבים טז'  הרב המגיד בשם הרשב"א: דין א':

  -הרה"מ בשם הרשב"א והתוס' דין ב':
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  -שאין ברוחבן טז' אמה המפולשין לרה"רמבואות 

 הו רה"ר. -ארכן לאורך רה"ר

 לא הוו רה"ר. -ארכן לרחב רה"ר

או " ריך להוסיף:ט"ס וצ ]משנ"ב: ואין בהם יו' אמהמבואות רחבים יו' אמה ומתקצרין בקצתן " שו"ע:
 י"א שאם ארכן לאורך רה"ר הרי הן רה"ר". -[ "לאורך רה"רשאין בהם יו' אמה וארכן 

משמע בשו"ע אפי' מפולש רק בצד אחד, אך מדברי הראשונים )ומדברי השו"ע סעיף ט'( משמע  בה"ל:
 דדווקא מפולש מב' צדדיו.

*** 

 מדבר

בזמן שישראל "ולחשוב נמי מדבר, דתניא איזו היא רה"ר... והמדבר, אמר אביי לא קשיא כאן  )שבת ו:( גמ':

 שרויים במדבר, כאן בזמן הזה".

 בזמן הזה אינו מקום הילוך לרבים דהולכי מדברות לא שכיחי. רש"י:

* 

 דינם ככרמלית. -מדברות ויערות רשב"א:

 הוו רה"ר. -מדברות ויערות ודרכים המפולשים להם רמב"ם:

* 

 לא הזכיר מדבר כרה"ר. שו"ע:

**** 

 בהן יג' אמה ושליש:מבואות המפולשין שיש  -סעיף ט'

הוו רה"ר דבקעי בהו  -מבואות המפולשין לרה"ר רחבה טז' אמה, שיש בהם רוחב יג' אמה ושליש רא"ש:
 רבים.

* 

 מבואות המפולשין וגו' י"א שהוא רה"ר. שו"ע:

 דווקא בשיעור זה כפי שמצינו בפסי ביראות בין פס לפס דניחא תשמישתא. ט"ז:

* 

 באיזה מבוי מדובר:

 .במבוי שאורכו לאורך רה"רמדובר דווקא  ומשנ"ב:גר"א 

 .מסעיף ח' שהתיר אף בפחות מכך הרשב"אבסעיף זה חולק על  הרא"ש: ולפי"ז

אבל אם אורכן לאורך רה"ר אף בפחות מכך הוו רה"ר  אפי' כשאורכן לרוחב רה"ר!מדובר  :)בה"ל( אחרונים
 כדבסעיף ח' ולא פלגינן.

**** 

 ברה"ר:דברים המונחים  -סעיף י'

 גמ':

פטור,  -חייב, על גבה -"אמר רבה בר שילא אמר רב חסדא לבינה זקופה ברה"ר וזרק וטח בפניה)שבת ז.( 

אביי ורבא דאמרו תרוויהו והוא שגבוה ג' טפחים דלא דרסי לה רבים, אבל היזמי והיגי אע"ג דלא גבוה ג' 

 .אפי' צואה" וחייא בר רב אמר אפילו היזמי והיגי אבל צואה לא ורב אשי אמר



-11- 
 

  
 עירובין בית המדרש "שירת דבורה" סיכום הלכות  

 "כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן אין כרמלית פחותה מארבעה".)שם( 

 מקום פטור הוא. -ואי לא רחב ד' רש"י:

 "הא מלתא דאמור רבנן כל פחות מג' כלבוד דמי". )שבת צז.(

חייב, מ"ט כל פחות מג' מדרס  -"אמר עולא עמוד ט' ברה"ר ורבים מכתפים עליו וזרק ונח ע"ג )שבת ח.(

 דרסי לה רבים ולא     מכתפי עליה, ט' ודאי מכתפי עילויה".

 לה מי' טפחים כזורק באוויר".מע"הזורק ד' אמות בכותל ל )שבת ק.(

 לא נח ברה"ר ורה"י נמי לא הוי אלא בדבר המסויים ורחב ארבעה. -זרק ונדבק בכותל רש"י )בדף ז'(:

ו למחלוקת ר"מ ורבנן... ורבנן סברי אין חוקקין "אמר רבי חייא זרק למעלה מעשרה ונחה בחור, באנ )שם(

 להשלים".

*** 

 סיכום השיטות וההלכה -חפץ המונח ברה"ר

 לבנה בר"ה נמוכה מג' טפחים:

 "כל דבר ברה"ר אם אינו גבוה שלשה אפי' הם קוצים... הוי רה"ר...". שו"ע:

* 

 [:פי' רבים מכתפים עליואלבנה ברה"ר גבוהה ג' טפחים ועד ט' טפחים )ואין ט' בכלל( ]משנ"ב: 

 רחב ד' על ד' טפחים:

 הוי כרמלית. :ושו"עטור 

 אף שיש בו שימוש הוי שימוש על ידי הדחק ולא דמי לגבוה י'. באור: ט"ז:

 [:אפי' אורכו גדול מד' טפחיםאינו רחב ד' על ד' טפחים ]משנ"ב: 

 מקום פטור. :ושו"עטור 

* 

 :עליוורבים מכתפים לבנה ברה"ר גבוה ט' טפחים 

 רחב ד' על ד' טפחים:

 הוי רה"ר. :ושו"ערמב"ם, טור, ראב"ד 

 אינו רחב ד' על ד' טפחים:

 אפי' הכי הוי רה"ר כיוון שרבים מכתפים עליו. :ושו"ערמב"ם 

 לא הוי רה"ר עד שיהיה בו רוחב ד' )ודינו כמקום פטור(. ראב"ד:

* 

 לבנה ברה"ר גבוה ט' טפחים ואין רבים מכתפים עליו:

 )אלא כרמלית או מקום פטור(. לא הוי רה"ר -אם אין מכתפים עליו, אפי' שראוי לכךמג"א ומשנ"ב: 

 הוי רה"ר. -יש לחוש לדעת הרמב"ם דאם ראוי לכתף אליה רבה:

* 

 לבנה ברה"ר גבוהה מט' ונמוכה מי' טפחים:
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 הוי רה"ר. -דינו כחפץ בגובה ט' טפחים, דאם רבים מכתפים עליו רא"ש וטור ]ושו"ע בי"א[:

 אין דינו כרה"ר )אלא ככרמלית או כמקום פטור( בכל אופן. ומשנ"ב: ושו"ערמב"ם 

* 

 לבנה ברה"ר גבוהה י' טפחים ומעלה:

 רחב ד' על ד' טפחים:

 רה"י. טור ושו"ע:

 אינו רחב ד' טפחים:

 מקום פטור. טור ושו"ע:

 טור.הוי מקום פ -אפי' אם יש בו מקום כדי לחוק ולהשלימו לעשרה שו"ע:

 באיזה אופן דיבר השו"ע דאין חוקקין:

 כגון שהיה העמוד סמוך לכותל שגבוה ממנו. משנ"ב:

 חור שבכותל מפולש מרה"י לרה"ר ובפנים רחב ד'. מג"א:

 באחרונים דחו דברי המג"א, מכמה קושיות. שעה"צ:

 .השו"ע דיבר על עמוד 

 .)'יש שסברו דלא כתוס' לעניין חורי רה"י )עיין סעיף ג 

 .בחור בכ"א איסורא איכא וכאן משמע דהוי מקום פטור לכל עניין 

*** 

 עמוד עגול

הוי מקום  -אם אין בו לרבע ד' על ד' ]היינו שיהיה באלכסונו ה' וג' חומשים[ אפי' אורכו מאה אמה ב"י:
 פטור ]וכן במשולש ובשאר הצורות[.

זורק לתוכו מרה"ר פטור, דבעי שיעור מקום חור שבכותל שאינו רחב ד' אף שכלפי רה"י דינו כרה"י, המג"א: 
 )עין בסעיף ד', דנחלקו בזה הראשונים ופסק המג"א כתוס'(.

**** 

 גומא ברה"ר: -סעיף יא'

רבא אמר בגומא דינא כדין גובה ברה"ר כבסעיף י'(,  באור:) "אמר לי אביי לרב יוסף וכן בגומאגמ': )שבת ח.( 

 תשמיש". לא, מאי טעמא תשמיש ע"י הדחק לאו שמיה

* 

 גומא בר"ה

 רא"ש, טור ושו"ע:

 [.(משנ"באפי' רחבה כמה טפחים )] רה"ר -גומא עמוקה פחות מג'

 -([משנ"ב]אפי' רבים משתמשים בה )גומא עמוקה יותר מג' אך פחות מי' 

 .הוי כרמלית -רחבה ד' על ד'

 הוי מקום פטור. -אינה רחבה ד'

 -גומא עמוקה י' טפחים

 רה"י. -רחבה ד' על ד'
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 מקום פטור. -אינה רחבה ד'

* 

 גומא ברה"ר עמוקה י' ומלאה

 גומא עמוקה י' מלאה: 

  -מלאה מים או דברים שקופים

 הוי רה"י . -מג"א

  -מלאה פירות ]דברים שאינם אסורים בטלטול[

 אינה רה"י ]אפי' בדעתו לפנותן[. מג"א:

 הפירות. אע"פ שהזורק לשם פטור, איסורא איכא דהרי יכול ליטול את משנ"ב:

 הוי רה"י. רשב"א:

 לא הוי רה"י ]אף לרשב"א[. -מלאה טבל ]או דבר אחר שאסור לטלט[

* 

 ים

 אלא כרמלית. -ים לא הוי רה"י )אפי' שבור מלא מים הוי רה"י(מג"א ומשנ"ב: 

 בטעם הדין:

 שלא נוח תשמישו. -רה"ר לא הוי

 רה"י לא הוי:

 אינו רה"י. -מתוך ד' אמותכל חריץ ששיפועו אינו מתלקט גבוה י'  :מג"א

 הזורק לתוכה חייב. -גומא בים עמוקה י' ורחבה ד'ולפי"ז: 

 אין מצטרפות לעשות ביניהם רה"י. -כיוון שהמחיצות רחוקותמאירי )משנ"ב(: 

 כשמחיצות בשפתו עמוקות:  נפק"מ:

  כרמלית. -למאירי

 מדרבנן לכו"ע עשוהו  ככרמלית[. משנ"ב:הוי רה"י ] -למג"א

**** 

 רה"ר למעלה מי' טפחים: -סעיף יב'

 "הזורק ד' אמות בכותל למעלה מעשרה כזורק באויר".גמ':)שבת ק.( 

* 

 רה"ר אינה טופסת אלא עד עשרה, למעלה מזה הוי מקום פטור.טור ושו"ע: 

 נפק"מ להוליך באוויר רה"ר, על קורה שאינה רחבה ד', התקועה מכותל לכותל. שעה"צ:

 אופן שמא ייפול לארץ.ולכתחילה אסור בכל 

**** 

 חורי רה"ר: -סעיף יג'

 ".רבא אמר לאו כרה"ר דמו"חורי רה"ר אביי אמר כרה"ר דמו, גמ': )שבת ח.(: 
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 "חורי רה"ר": -באור

 חורים שבכתלים כלפי רה"ר.רש"י: 

 דווקא שאינם פתוחים לרה"י.ב"י ומשנ"ב: 

** 

 להלכה

 .לפי מידותיהםנידונים הלכה כרבא שאינם כרה"ר, אלא שו"ע: 

* 

 חורי רה"ר נמוכים מג' טפחים

 ([.משנ"ב]אפי' רחבים ד' על ד' ) אבל פחות מג' הוו כרה"רמדובר כשהם למעלה מג' טפחים, ר"ן ושו"ע: 

* 

 כיצד "נידונים לפי מידותיהם"?

 טור,רמב"ם ושו"ע: 

  -יש בחורים ד' טפחים על ד' טפחים

  הוו רה"י -גבוהין י' טפחים

 הוו כרמלית. -אינם גבוהין י' טפחים

 הוו מקום פטור. -אין בהן ד' טפחים על ד' טפחים

**** 

 כרמלית: -סעיף יד'

 ים ובקעה

 "וים ובקעה ואיסטוונית והכרמלית אינה לא כרה"ר ולא כרה"י".גמ': )שבת ו.( 

 לפני החנויות שיושבים שם הסוחרים. -אצטווניתרש"י: 

 קום הילוך לרבים, כגון: ים ובקעה ואצטוונית...""איזו היא כרמלית: משו"ע: 

 .עין לעיל )סעיף יא'( דאע"פ שמים אינם מבטלים מחיצות, אפי' הכי ים לא הוי רה"י, עיי"ש בטעם הדבר 

*** 

 עמודי רה"ר

שהיו עומדין ברחבה ותולין בהם  ביאור:) בין העמודים"כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן גמ': )שבת ז.( 

מקום  ביאור:) אצטבא שבין העמודיםנידון ככרמלית... אמר רבי זירא אמר רב יהודה התגרים פרגמטיא( 

נדון ככרמלית, מאן דאמר בין העמודים כל שכן  שמניחים עליו את הסחורה, רחב ד' וגבוה מג' אך נמוך מי'(

 ימנין דדרסי ליה רבים כרה"ר דמי".אצטבא ומאן דאמר אצטבא אבל בין העמודים ז

 אפי' אין בין עמוד לעמוד טז' אמות, אך חוץ לעמודים רחב טז' אמה. -בין עמודיםתוס': 

* 

 הלכה כר' יהודה וכמסקנת הגמ':: ושו"עתוס', רמב"ם 

 כרה"ר.  -בין העמודים

 בין העמודים הוי רה"ר אפי' אין רחבים יג' ושליש.מג"א: 
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 ככרמלית . -רחבה ד' וגבוהה ג' עד י'[-] אצטבא שבין העמודים

 :שאינה גבוהה ג' טפחים -שבין העמודים אצטבא

 הוי רה"ר. -)ומשמע בשו"ע( משנ"ב

מא מחמת העמודים יש להסתפק ש רשב"א )שעה"צ(:
 דינא ככרמלית.לא ניחא תשמישתא ו

 הלכה כר' יוחנן:: ומשנ"ברשב"א, רא"ש 

 ככרמלית. -רחבה ד' וגבוהה ג' עד י'[-] אצטבא שבין העמודים/ בין העמודים

*** 

 קרן זוית

"אלא לקרן זוית הסמוכה לרה"ר דאע"ג דזימנין דדחקי ביה רבים לגוה כיוון דלא ניחא גמ': )שבת ז.( 

 תשמישתיה כי כרמלית דמי".

 ."איזו היא כרמלית... וקרן זוית הסמוכה לרה"ר..."שו"ע: 

* 

 "קרן זוית" ביאור )ב"י(: 

 שנכנס בו בית לתוכו והניח מקרקעו לרה"ר".]למשנ"ב להלכה אף לשו"ע שלא הזכיר זאת[:  פירוש א'

 בית שזוית אחת ממנו בולטת לרה"ר.]למשנ"ב להלכה אף לשו"ע שלא הזכיר זאת[:  פירוש ב'

 מבואות שיש להם ג' מחיצות ואין להם לחי או קורה ברביעית.טור ושו"ע:  -פירוש ג'

* 

 מחיצות ואין להם לחי או קורה:מבואות שיש להם ג' 

 לא הוי כרה"י אלא ככרמלית. לטלטל בתוכם:

 לחייב הזורק מרה"ר לתוכם:

 הוי ככרמלית לכל עניין ופטור. -לרמב"ם ולטור

 חייב ]דמדאורייתא הוי רה"י[. -לראשונים

* 

 מבואות שיש להם לחי:

 הוי רה"י גמורה.ב"י וט"ז: 

 מבואות שיש להם קורה:

 דלא הוי מחיצה לרמב"ם אלא משום היכרא, מ"מ הוי רה"י לטלטל בתוכו.אף ב"י וט"ז: 

*** 

 רה"ר מקורה

"א"ר שמואל בר יהודה א"ר אבא א"ר הונא אמר רב המעביר ד' אמות בר"ה מקורה פטור גמ': )שבת צח.( 

 דומה לדגלי מדבר". ולפי שאינ

 "איזו היא כרמלית... ורה"ר שהוא מקורה".שו"ע: 

*** 
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 תל ברה"ר

 "איזו היא כרמלית... ותל שיש בו ד' על ד' ואינו גבוה י'..."."ע: שו

 .מיירי שאין רבים מכתפים עליה, אבל אם רבים מכתפים עליה עין לעיל בסעיף י'משנ"ב: 

*** 

 חריץ ברה"ר

 "איזו היא כרמלית... וכן חריץ שהוא ד' על ד' ואינו עמוק י'".שו"ע: 

* 

 בתוכוובני רה"ר מהלכין  -רקק מים ברה"ר

 משנ"ב:

 הוי רה"ר. -י' אע"פ שאינה רחבה ד' שהרוב מדלגים עליה-עמוקה פחות מ

  דווקא אם רבים הולכים בתוכה.לרש"י: 

 אף אם מעטים הולכים בתוכה.לרמב"ם: 

 הוי כרמלית כמו ים. -עמוקה י' ורחבה ד'

 מסתפק אולי לחומרא הוי רה"י מדאורייתא ומדרבנן הוי כרמלית לחומרא.פמ"ג: 

**** 

 בית שקרויו משלימו לעשרה: -סעיף טו'

)בה"ל  "אמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רב בית שאין תוכו י' וקרויו משלימו לי'גמ': )שבת ז:( 

על גגו מותר לטלטל בכולו, בתוכו אין מטלטלין בו אלא ד'  -(ויש בו לפחות ד' על ד' טפחיםע"פ השו"ע: 

 .אמות..."

* 

 רה"י..." -תוכו ככרמלית ועל גבו -וכו עשרה וקוריו משלימו לי' ויש בו ד' על ד'בית שאין תשו"ע: 

פטור, ויש לחשוש שמא מהתורה הוי רה"י ומדרבנן לחומרא הוי  -משמע שאם הוציא לרה"רבה"ל: 
 כרמלית ]ולפי"ז כוונת השו"ע דאין להוציא ממנו לרה"י הסמוכה לו, ככרמלית[.

 לא הוי אלא מקום פטור. -המחיצות(אם אין חללו ד' )בלא משנ"ב: 

*** 

 חקק להשלימו

 "אמר אביי ואם חקק ד' על ד' והשלימו לי' מותר לטלטל בכולו מ"ט הוי חורי רה"י...".גמ': )שם( 

 ואפי' אם יש בין שפה החקק ולכותל שלשה טפחים.רא"ש ושו"ע: 

ואפי' שאין זה לבוד גבי שבת העיקר שיהיה הרשות משתמרת וכיוון שהכתלים מבחוץ טעמו של הרא"ש: 
 מקרי הגומא רה"י וצדדיה מקרי חורי רה"י.  -גבוהים י' ובתוך הגומא נמי יש י'

לא הוי רה"י, אלא אם הגומא סמוכה תוך  -מבחוץ הכתלים אינם גבוהים י'משמע שאם מג"א ומשנ"ב: 
 ג' לכתלים דאמרינן לבוד.

 .)ולחומרא יש לחשוש( מסתפק שמא אף בזה אם  חקק, בכל אופן מיקרי רה"יובאליה רבה: 

**** 
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 גג הבולט מהמחיצות -סעיף טז'

 "דמה חצר דמינכרא מחיצצתה אף גג דמינכי מחיצתה".גמ': )שבת צב.( 

ולא  גג נחשב כרה"י דווקא שישנם מחיצות ניכרות ואמרינן "גוד אסיק", אבל אם הגג בולטרש"י: 
 לא אמרינן גוד אסיק. -מינכרא

* 

 דין גג הבולט מהמחיצות

 .הוו כרמלית -גגות שלנו שבולטיםרא"ש ושו"ע: 

כיוון שרחבים הם ד' על ד', והא דאמרינן "אין ביאור הרא"ש מדוע לא הוי מקום פטור: 
 כרמלית למעלה מי'" הכי פירושו: מכוח קרקע אין האוויר שלמעלה מי' כרמלית.

 ים המחיצות לאוסרם ככרמלית:כמה בולט

 אפי' בולטים במשהו ואין ניכרים המחיצות.בה"ל ]למסקנת הפוסקים[: 

דווקא אם בולטים ד' על ד' דשם כרמלית על הבליטה, פחות מכך כשם שמותר בה"ל בשם המג"א: 
 לטלטל על הבליטה מותר על כל בגג.

 .]דאין כרמלית למעלה מעשרה בכל עניין[ הוו כמקום פטור -גגים הבולטיםא"ר וגר"א: 

* 

 חלון הפתוח לגג

 הוי הגג כחורי רה"י. -אם יש חלון ד' על ד' פתוח לגגרא"ש ושו"ע: 

 דווקא כשהחלון פתוח ד' על ד'.רא"ש ובה"ל: 

*** 

 זיזים הבולטים

 זיזין הבולטים מן החומה ]גבוהים מי'[ ויש בהם ד' על ד':

אף שבירושלמי משמע דהוו מקום פטור, בסוגיין משמע דהוו )ב"י :  ת.הוו כרמלי -רא"ש, טור ושו"ע
 כרמלית(.

 הוו מקום פטור ]כדלעייל[.א"ר וגר"א: 

* 

 חלון הפתוח לזיזים

 הוו כחורי רה"י. -אם חלון פתוח אליהםטור שו"ע: 

 דווקא כשהחלון פתוח ד' על ד'.רא"ש ובה"ל: 

**** 

 חורי כרמלית: -סעיף יז'

 מלית: כגון: בית הסמוך לבקעה ויש בכותלה חורים הפתוחים לבקעה ואינם פתוחים לבית.חורי כרמשנ"ב: 

"אביי בר אבין ורבי חנינא דאמרי תרוייהו אין חורין לכרמלית, רבינא אמר אפי' תימא יש חורין הני מילי גמ': 

 בסמוכה...".

 ורחבם"."חורי כרמלית אינם ככרמלית, אלא נידונים לפי גבהם רא"ש, טור ושו"ע: 

 פחות מג' הוו ככרמלית ולמעלה נידונים כבסעיף יג'.משנ"ב: 
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דווקא היכן  -ולקמן בסעיף יח' דפסק ברמ"א ]ובב"י ע"פ הרמב"ם[ דאין מקום פטור בכרמליתבה"ל: 
 שהכרמלית מקיפה מכל צדדיו, אך חורי הכרמלית יכולים להיות אף מקום פטור.

**** 

 גדר כרמלית:-סעיף יח'

 "כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן אין כרמלית פחותה מד' אמר רב ששת ותופסת עד עשרה".גמ': )שבת ז.( 

 למעלה מי' אין שם כרמלית על אווירו.רש"י: 

 ."גדר כרמלית שלא יהא פחות מד' על ד' ואינה תופסת אלא עד עשרה, ולמעלה מי' הוי מקום פטור"שו"ע: 

*** 

 מי' מונח בכרמליתחפץ שאינו רחב ד' ונמוך 

 דבר המסויים ]ראש עמוד וכד'[ שאינו רחב ד', נמוך מי' טפחים בכרמלית:

 הוו מקום פטור.רש"י: 

 דאם הוו ככרמלית, הוי כרמלית חמורה מרה"ר ]שבכאי גוונא הוו מקום פטור[.ביאור: 

 הוו ככרמלית.ר"ן בשם הראשונים, ב"י בשם הרמב"ם ורמ"א: 

 מקום פטור, בכרמלית מצא מין את מינו וניעור.אפי' שברה"ר הוו ביאור: 

** 

 חריץ עמוק בכרמלית

 חריץ עמוק שאין בו ד' על ד' בכרמלית:

 מקום פטור.רשב"א: 

 שלא יהיה דינו חמור מדין חריץ עמוק ברה"ר שדינו כמקום פטור.ביאור: 

 הוי ככרמלית אפי' עמוק מאה אמה.טור, רמב"ם ורמ"א: 

 מינו וניעור" כדלעיל. "מצא מין אתביאור ]ב"י[: 

 י' אין שם כרמלית.-דווקא לעניין עומק, אך בגובה עד י' אמרינן "מצא מין את מינו", למעלה משעה"צ: 

*** 

 דין כרמלית בים

"איתמר ספינה: רב הונא אמר מוציא הימנה זיז כל שהוא וממלא, רב חסדא ורבה ב"ר הונא )שבת ק:( גמ': 

ונא סבר כרמלית מארעא משחינן ואוירא מקום פטור, רב חסדא ורבה אמרי עושה מקום ד' וממלא, רב ה

 .סברי כרמלית משפת מיא משחינן מיא ארעא סמיכתא היא"

 כרב חסדא די' טפחים מהמים הוי כרמלית. -רי"ף, רא"ש,טור ושו"ע.

**** 

 מקום פטור: -סעיף יט'

עד לרקיע, או חריץ שאין בו ד' על ד'  "מקום פטור הוא מקום שאין בו ד' על ד' וגבוה משלשה ולמעלהשו"ע: 
 ועמוק יותר משלשה וכן מחיצות הגבוהות משלשה ולמעלה ואין ביניהם ארבעה על ארבעה".

 ג' לא בטל לקרקע.-: ט"ס וצריך לומר "ועמוק שלושה ויותר", דאף במשנ"ב

 כל זה בעומד ברה"ר אך בעומד בכרמלית עיין מה שנחלקו בסעיף יח'.רמ"א: 
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ע מסוף דברי השו"ע "ואין ביניהם" דעובי המחיצות אינו מצטרף לד' ]עיין עוד לעיל בסעי' ב' משממג"א: 
 דיש שדייקו מדבריו שסבר שמצטרפות[.

**** 
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 סימן שמו'

 חיוב הוצאה מרשות לרשות -א'סעיף 

 גמ': 

מחייב,  -חייב, מרה"י לרה"י ורה"ר באמצע: ר"ע -מרה"י לרה"ר, מרה"ר לרה"י"מתני': הזורק  )שבת צו.(

פטור, היו ששתיהם בדיוטא  -פוטרין, כיצד שתי גזוטראות זו כנגד זו ברה"ר: המושיט והזורק מזו לזו -וחכמים

 פטור". -חייב, והזורק -אחת: המושיט

תן לו, נוטל מעני ונותן לו, ובלבד שלא יטול "ת"ר אדם עומד על האיסקופה, נוטל מבעל הבית ונו )שבת ו.(

מבעל הבית ונותן לעני, מעני ונותן לבעל הבית ואם נטל שלשתם פטורים. אחרים אומרים איסקופה משמשת 

בוהה עשרה ורחבה לחוץ. ואם הייתה איסקופה גכ -כלפנים, פתח נעול -שתי רשויות בזמן שהפתח פתוח

 הרי זו רשות לעצמה". -ארבעה

 מדובר באסקופת מקום פטור שאין בה דה על ד'.דף ח.(: באור )ב

"כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן מקום שאין בו ד' על ד' מותר לבני רה"י ולבני רה"ר לכתף עליו )שבת ח.(: 

 ובלבד שלא יחליפו".

אסרו העברת רשויות דרך מקום פטור, משום דמזלזל באיסור שבת שגורם לכתחילה להוצאה רש"י: 
 לרה"ר, שמא יבוא להעביר ישירות מרשות לרשות.מרה"י 

פטור, א"ר יוחנן מודה בן עזאי  -חייב, ובן עזאי אומר -"ת"ר המוציא מחנות לפלטיא דרך סטיו:( )שבת ה

 בזורק".

 ביאור )רש"י(: 

 .כרמלית -. סטיורה"ר -. פלטיארה"י -חנות

 . מהלך כעומד -בן עזאי

 והניח ברה"ר.וממילא עקר ברה"י  ,לאו כעומד -חכמים

 כמי פסקינן:

 .שמהלך כעומדכבן עזאי  הלכהרי"ף ]ע"פ הרא"ש והר"ן[: 

 .שמהלך לאו כעומדכתנא קמא  הלכהרמב"ם, רא"ש, ר"ן וטור: 

"והא כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן מקום שאין בו ד' על ד' מותר לבני רה"י ולבני רה"ר )עירובין פז.(: 

 , רבינא אמר כגון דנפקי הפומא".התם רשויות דאורייתא הכא רשויות דרבנןלכתף עליו ובלבד שלא יחליפו, 

* 

 החלפה ברשויות דרבנן

 .מותר לכתף ולהחליף -ברשויות דרבנן ]כגון: כותל שבין ב' רשויות, גבוה י' ואינו רחב ד'[רי"ף: 

 אסור להעביר דרך חורי רה"י מבית לבית.הר"ר יונתן בדעת הרי"ף: 

 ל תירוצו של רבינא[.ר להחליף ברשויות דרבנן ]סמכינן עאסורז"ה, ראב"ד, רא"ש וטור: 

*** 

 להלכה -איסורי הוצאה מרשות לרשות

 שו"ע:

 חייב מדאורייתא. -להוציא מרה"י לרה"ר, או להפיך 
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 אסור מדרבנן. -להוציא מכרמלית לרה"י או לרה"ר, וכן להפיך 

 : גזירה משום הוצאה מרה"י מרה"ר.ט"ז

 מותר. -להוציא ממקום פטור לרה"י או לרה"ר, או להפיך 

  חייב מדאורייתא.  -לרה"ר דרך מקום פטורמרה"י להוליך, להושיט או לזרוק 

ודווקא שלא עמד במקום פטור, אך אם עמד לא עשה הנחה ברה"ר אלא משנ"ב: 
 במקום פטור, ואסור לעשות כן לכתחילה שמא יעביר ללא עמידה כדלקמן בט"ז.

 אסור מדרבנן. -ביר דרך אדם העומד במקום פטור מרה"י לרה"רלהע 

ואפי' לא נח ביד העומד במקום פטור, אלא מיד שקיבלה העבירה נעשה כמי שעה"צ: 
שנח ואינו חייב מדאורייתא ]והביא דיש מהראשונים )ר"ח( שסברו דדוקא אם נח מעט 

 פטור[. ואם לאו חייב מדאורייתא כדין המוציא מרה"י לרה"ר דרך מקום

 יש אוסרים ויש מתירים. -להחליף דרך מקום פטור ברשויות דרבנן 

מקום פטור שבין שני חצרות שלא עירבו ונוטל העומד שם מיד העמוד בחצר  כגון:טור: 
 א' ומעביר לעמוד בחצר ב' ע"מ שיכניס לביתו.

יש לדקדק דדוקא אם מכניסו לביתו, אך לטלטל כלים ששבתו בחצר לחצר ב"י: 
 מותר, שכל החצרות רשות אחת. -אחרת

שעומד במקום פטור שבין כרמלית לרה"י, והו"ה אם מוציא מרה"י ומניח  כגון:משנ"ב: 
 במקום פטור ואז נוטל ומניח בכרמלית.

דלכו"ע אינו  -פטור שכאן גבוה י' ואינו רחב דסימן שמה', דהמקום עין לעיל סוף בה"ל: 
 גבוה מעשרה.  כרמלית אפי' שסמוך לכרמלית דאין כרמלית

* 

 הוצאה מרה"י למקום פטור דרך רה"ר

 . "דרך רה"ר למקום פטור"ובלבד שלא יוציא מרה"י טור לגרסת הב"י: 

 אע"פ שמהלך לאו כעומד, גזרינן שמא יעמוד. ביאור הב"י:

 לא מצינו איסור זה בש"ס ולכן אין לאסור בזה!קושיית הב"ח: 

 דחיית הט"ז:

ד במקום פטור[ "ובלבד שלא יטול מבע"ה ונותן ]גבי העומנלמד מהאיסור דלעיל  -א.
 לעני", דמזלזל באיסורי שבת. 

 שמח' בטור דאסור להעביר מרה"י לרה"י אחרת דרך מקום פטור. ימןסנלמד מהא ד  -ב.

אינו מוזכר  ,אף שנכון הוא להלכהכל דברי הטור כתובים להדיא בש"ס ואיסור זה קושיית הט"ז: 
 לא נראה לגרוס כך בטור.בפירוש בש"ס ולכן 

 ויעבירנו דרך מקום פטור לרה"ר". ,"ובלבד שלא יוציא מרה"י למקום פטורגרסת ספרים ישנים: 

 הרי להדיא הטור אוסר דין זה בהמשך דבריו.קושיות הט"ז: 

  יש לגרוס כגירסת הספרים ישנים, אך לדינא יש לאסור כב"י.ט"ז להלכה: 

**** 

 והעברה מכרמלית לכרמלית:ד' אמות בכרמלית  -סעיף ב'

 גמ':

 "מעביר ד' אמות ברה"ר מנלן דמחיב, אלא כל ד' אמות ברה"ר גמרא גמירי לי".)שבת צו:( 
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 פטור". -"והכרמלית אינה לא כרה"ר ולא כרה"י... ואין נושאין ונותנים בתוכה ואם נשא ונתן בתוכה)שבת ו:( 

ן אלא בתוך ד' משום דדומין לרה"י וגזרו בהן "נושאין ונותנים בתוכן כלומר אין מטלטלין בהרש"י: 
 רבנן אטו רה"ר".

* 

 העברת ד' אמות בכרמלית

"מהתורה ע"י עקירה והנחה ]משנ"ב:  "מן התורה אין חיוב אלא במעביר ד' אמות ברה"רטור ושו"ע: 
 ."וחכמים אסרו להעביר ד' אמות בכרמלית ומדרבנן ע"י עקירה או הנחה ..."[

* 

 מכרמלית לכרמליתהעברת ד' אמות 

מותר לטלטל מזו לזו בתוך  -אף על גב דים ובקעה תרי גווני כרמלית נינהומרדכי, שו"ע ורמ"א בשם הטור: 
 ד' אמות".

 

**** 

 :ואסקופה הסמוכה לרה"י ולכרמלית קרפף יותר מבית סאתיים שלא הוקף לדירה -סעיף ג'

 הקדמה ]כמבואר בסימן שנח[: 

 שבעים אמה ואבעה טפחים על שבעים אמה וארבעה טפחים. בית סאתיים:

 שהוקף ודעתו הייתה לנטע, לזרוע וכד'. שלא הוקף לדירה:

** 

 קרפף יותר מבית סאתיים שלא הוקף לדירה

 גמ':

"כגון דאית ליה מחיצות וכי הא דאמר עולא א"ר יוחנן קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה  )שבת ז.(

 הזורק לתוכו חייב, מ"ט מחיצה היא אלא שמחוסרת דיורין". -כוריים ואפי' כור ואפי'

"ולעניין לטלטל בתוכה הויא ככרמלית כדאמרינן בעירובין שאין מטלטלין בו אלא ד' אמות אפ"ה  רש"י:
 חייב". -דאורייתא רה"י והזורק מרה"ר לתוכה

א בר חיננא: סלע שבים גבוה י' ורחב ד' "אמר עולא אמר רבי יוחנן קרפף יותר... מתיב רב הונ )עירובין סז:(

אין מטלטלין לא מן תוכו לים ולא מן הים לתוכו, פחות מכאן מטלטלין, עד כמה עד בית סאתים, אהייא? 

אילימא אסיפא בית סאתים טפי לא והא מכרמלית לכרמלית קא מטלטל, אלא לאו הרישא והכי קאמר סלע 

אתים מטלטלין אלמא כרמלית היא, תיובתא דר' יוחנן, אמר רבא... שבים גבוה י' ורחב ד' וגו' הא יתר מבית ס

לעולם הרישא... הן  רב אשי אמר:לעולם ארישא והכי קאמר הא בתוכו מטלטלין ועד כמה עד בית סאתים, 

אמרו קרפף יתר מבית סאתים שלא הוקף לדירה אין מטלטלין בו אלא בד' אמות, והן אמרו אין מטלטלין 

יתר מבית ת סאתים דשרי לטלטולי בכוליה אסרי רבנן לטלטולי... מ"ט רה"י גמורה היא, מרה"י לכרמלית בי

באתים דאסור לטלטולי בכוליה, שרו רבנן לטלטולי מתוכו לים ומן הים לתוכו, מ"ט דלמא אמרי רה"י גמורה 

 ".היא ואתו לטלטולי בכוליה ומאי שנא תוכו שכיח מתוכו לים ומן הים לתוכו לא שכיח

 רש"י, ב"י, ט"ז ומשנ"ב(: באור )

  -קרפף טפי מבית סאתיים

 .]והזורק לתוכה חייב[ הוי רה"י -מדאורייתא



-24- 
 

  
 עירובין בית המדרש "שירת דבורה" סיכום הלכות  

  -מדרבנן

 משום גודלו דדמי לרה"ר ושמא יבואו ]אלא תוך ד' אמות[ גזרו לא לטלטל בתוכו ככרמלית ,
 אחרים לטלטל ברה"ר.

 בתוך ד' אמות וכגון שעומד סמוך לכרמלית[. כבכרמלית התירו לטלטל ממנה לכרמלית[ 

  הסבר:

אם אסרת לטלטל מתוכו כגזרת חכמים ברה"י, אתי למימר רה"י גמורה היא ומטלטלין  -
 .לכן השוו דינא לכרמלית אף לקולאבכולה ]וזה אסור מגזירת חכמים כדלעיל[, 

 זה שכיח וזה לאו. -ומדוע עדיף תקנה זו מתקנה זו? -

* 

 גם ביבשה: האם התירו חכמים

מכרמלית לקרפף הגדול מבית  אבל ביבשה אין לטלטל בים דווקא ה"ה בשם הרמב"ם:
 סאתים.

מותר לעמוד  -כגון: גינה יתירה מסאתים ולא הוקפה לדירה ובקעה לפניההו"ה ביבשה,  :טורתוס', 

 .לפניה וליקח המפתח מן הבקעה לסגור אותה ולהחזיר המפתח אליו

** 

 להלכה

 כדברי הגמ' וכביאורה דלעיל, וכשיטת התוס' והטור. שו"ע:

 

** 

 :)בה"ל(גודל קרפף דהוי רה"י מדאורייתא 

 גמ': 

 "אפי' כור או כוריים". ז:()עירובין ס

 "בבל נמי מקיף לה פרת וכולי עלמא נמי מקיף אוקינוס". )שם כב:(

* 

 לא מיקרי מחיצה[. -ימים וכד'אפי' אלף כורים ודווקא שהמחיצות נעשות בידי אדם ]אך הרים, : תוס'

לא מקרי  -לעומדין באמצע וניכרת תאידווקא כור או כוריים, שכל שאין המחיצה נר -רטב"א בשם הרמב"ן
 מחיצה מדאורייתא.

  בה"ל בשם הרמב"ן:

 אפ' אלף כורים. -מחיצות שנעשו בידי אדם 

 ]'מחיצות העומדים מאליהם ]הרים וכד-  

 י' אלף כורים.אפ -לא הייתה דרך הרבים באמצע -

 כל שנראים המחיצות לעומד באמצע. -הייתה דרך הרבים באמצע -

*** 

 אסקופה ]שאינה רה"י[ הסמוכה לכרמלית

גבי קרפף שהשוו  אע"פ שהגינה רה"י מהתורה כדלעיל משנ"ב:] מכרמלית שלפני גינה"לכן מותר ליקח מפתח  רמ"א:

 לפתוח ולנעול ולהחזיר המפתח אליו, ובלבד שלא יהיה ביניהם אסקופה שהיא רה"י".   [לכרמלית אף לקולא

 היינו אף להכניס את המפתח עם הדלת. משנ"ב:
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ולא חששינן שמא  להכניס מותר – משמע דמאסקופה ]כרמלית או מקום פטור[ הסמוכה לכרמלית משנ"ב:
 יהיה ד' כדלקמן באסקופת הבית.

*** 

 אסקופה -הקדמה

 גמ':

 "אסקופה אדם עומד עליה נוטל מבעל הבית ונותן לו". שבת ו.()

 .אלא אסקופה מקום פטור בעלמא הוא כגון דלית ביה בה ד' על ד' ויש בגובהה ג' טפחים"" )שבת ח:(

"אחרים אומרים אסקופה משמשת שתי רשויות: בזמן שהפתח פתוח כלפנים, פתח נעול כלחוץ ואף  )שבת ט.(

 על גב דלית ליה לחי. 

 והאמר רב חמא בר גוריא אמר רב: תוך הפתח צריך לחי אחר להתירו... אע"פ שאין בו ד' על ד'...? 

 -אמר רב יהודה אמר רב: הכא באיסקופת מבוי עסקינן, חציו מקורה וחציו שאינו מקורה וקירויו כלפי פנים

 פתח פתוח כלפנים, פתח נעול כלחוץ".

הקורה בחציו כלפי פנים, כשהפתח סגור בטלה הקורה  קורת המבוי שיעורה טפח, והניח את רש"י:
 וכל האסקופה נמצאת בחוץ.

"רב אשי אמר: לעולם באסקופת בית עסקינן וכגון שקירה בשתי קורות שאין בזו ד' ואין בזו ד' ואין בין זו לזו 

 פתח פתוח כלפנים...". -ג' ודלת באמצע

 פתח סגור מפסיק ביניהם ולא אמרינן לבוד. רש"י:

** 

 :לאסור טלטול לכרמלית -רה"ילהחשב כ אסקופההגדרת 

 רמ"א:

 גבוהה י' ורחבה ד'. אם  -א.

לא  -ותמחיצד' אפי'  אם לא רחב ד', משנ"ב:] יש לה ב' מחיצות מהצדדים רחבים ד'אפי' אינה גבוה י', אם  -ב.

 ומשקוף עליה רחב ד'. הוי רה"י אלא מקום פטור[

 :)מג"א ומשנ"ב(ביאור 

 שלישית:מחיצה 

 בשלישי אמרינן פי תקרה יורד וסותם.

 מחיצה רביעית:

בכה"ג שאינו פרוץ לרה"ר או  -אע"פ שאין ד' מחיצות כיוון שרוח רביעית פתוחה לבית
 הוי רה"י בג' מחיצות. -לכרמלית

* 

 האם אמרינן "פי תקרה יורד" במחיצות מקורות מקבילות:

המחיצות דבוקות זו לזו אמרינן "פי תקרה יורד", ואין בסוף סימן שס"א נפסק דדווקא כש קושיית מג"א:
 ?מן הצדלומר דהפתח נחשב מחיצה דאם כן סגי במחיצה אחת 

 זו כנגד זו ואמרינן "פי תקרה יורד".סגי אף ב -כיוון שאינו מפולש לרה"ר אליה רבה:

תא ]ולפי"ז דין די במחיצה אחת נוספת והרמ"א נקט אורחא דמלהדלת נחשבת למחיצה ומעיקר ה גר"א:
 הוי רה"י גמור עם ד' מחיצות[. -חיצות זו כנגד זואסקופה עם ב' מ
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** 

 אסקופה מקורה בחלקה

)שבת רכב(: "כשתינוק מביא המפתח עמו דמותר ליקח המפתח ולפתוח הפתח כיוון דאין המשקוף בולט ד' טפחים ברה"ר  מרדכי
ר המפתח טרם שיפתח הפתח עצמו שהרי מן הפתח ולפנים יהוי כרה"ר דפתח נעול כלחוץ, אבל לאחר שנפתח המנעול צריך להס

 רה"י".

 ע"י תינוק, אך ברה"ר אין להתיר, דאין ליספו בידיים ]עיין בהוכחתו מגמ'[.כאן מדובר בכרמלית ולכן התירו להביא  ט"ז:

* 

 מג"א:

 אסקופה בפתח הבית:

סגורה דלת  מתרת אלא אם רחבה ד' ]או ע"י ב' קורות וביניהם לבוד, כשאיןבכל אופן אין קורה 
 ביניהם שמבטלת את הלבוד[.

 לכן: 

 לה דין של הרשות שלפניה. יש -אסקופת הבית שאינה רחבה ד' ואינה גבוהה ג'

הוי מקום פטור, אלא אם סמוך לכרמלית, מצא מין את  -אסקופת הבית שאינה רחבה ד' וגבוהה ג'
 מינו וניעור ונעשה כרמלית.

 [כיוון שהקורה מתירה את המבוי כולו, נחשב כאילו כל הפתח מקורה, לכן:: ]אסקופה בפתח מבוי

נחשב כאילו כולו מקורה  -מונחת קורת המבוי המתרת אם יש מקום ד' ובקצהו -פתח המבוי סגור
 ומצטרפת האסקופה עם המבוי להיות רה"י. -ואמרינן פי תקרה יורד

 אפי' אין מקום ד' מצטרף. -פתח המבוי פתוח

 בה"ל: -דקדוק בדברי המג"א -?להיכן פתוח המבוי

דין  -שהקורה מתירה את המבויכיוון  -הפתח סגוראפי' , אפי' אין מקום ד'מבוי הפתוח לרה"ר, תוס': 
 האסקופה כדין המבוי.

מצא מין את מינו  -דשם אם אין מקום ד' -שהמג"א דיבר במבוי הפתוח לכרמלית ]מכאן  -דיוק הבה"ל
 הוי רה"י[. -ונעשית האסקופה כרמלית, אך אם פתוח הדלת או שיש מקום ד'

סק השו"ע דבאסקופה הסמוכה עיין בסי' שסה' ס"ד דנחלקו בזה הראשונים ופקושיית הבה"ל: 
 "מצא מין את מינו וניעור" ואסור לטלטל תחת הקורה? -אפי' דלת פתוחה -לכרמלית

* 

 האם אמרינן "פי תקרה יורד" במחיצות משופעות

בגגין משופעים לא אמרינן "פי תיקרה יורד" )כבסי' שסא ס"ב( ולכן אפי' יש מחיצות  בה"ל בשם הגר"א:
 מהצדדים הוי כרמלית.

** 

 הלכה למעשה -אסקופה רחבה ד' הסמוכה לבית

לפנים ]שמא אין רחב ד'[ ואסור להוציא מעליו לחוץ  אסור להכניס מהאסקופה :]וכן סבר הב"י[ הגהות
 ]שמא רחב ד'[, והמדקדק לברר שיש בו ד' ומכניס יכול לעבור על דברי תורה.

מקום פטור הוא ומותר להצניע המפתח בין  -אסקופה שאינה גבוהה י' ואינה רחבה ד' :ה"ר אביגדור )בב"י(
 הדלת לאיסקופה אך לא לפנים מן הדלת.

  דרכי משה:

  כלל ולכן אין חשש שקירויו רחב היא מד'. לה משקוף גבוה ג', שאיןאפשר דמייר באסקופה  .א

 אפשר שה"ר אבידור חולק על ההגהות דלעיל דמדקדקין בקירוי. .ב
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* 

"אסור להכניס מאסקופה לרה"י או איפכא דחיישינן שמא לא יהיה התקרה ד' ואז אם אין האסקופה  רמ"א:
גבוה ג' יש לה הדין שלפניה, ואפי' אם גבוה ג' מאחר שכל רשויות שלנו הם כרמלית אמרינן מצא מין את מינו 

 וניעור".

 ביאור )בה"ל ומשנ"ב(:

 אפי' הכי אין להכניס דחיישינן. -עם מחיצות שדינא כרה"י ,מדובר באסקופה מקורה ד' טפחים -

 מדובר באסקופה  שעומדת לפני הבית, אך אסקופה העומדת לפני גינה וכד' משמע לעיל דשרי. -

)אף דמדין מחיצות לא הוי רה"י, לכה"פ מדין חורי בכל מקרה, יכול להוציא עד מקום שהדלת שוקף  -
 רה"י(.

* 

 סמוכה לרה"י:גדרים בטלטלול באסקופה 

  ט"ז:

גוי המביא מפתח לבית הכנסת, יש להיזהר לקחת מהגוי המפתח תחת המשקוף, שמא יש שם ד' טפחים שלא 
י לעשות כמו"כ, ראויכניס מכרמלית לרה"י, ולפני שיפתח הדלת יסיר המפתח ויתנו לגוי או יטמינהו בפתח. 

 רה"י לפני הפתח ולשם יביא הגוי את המתח.

 א יטלטל מהבית ולחוץ אלא עד איפה שהפתח שוקף.צריך להיזהר של

 

** 

 אסקופה רחבה ללא מחיצות

 .דינה כרשות שלפניה" -"וכן אם רחבה הרבה ואין לה מחיצות מהצדדין רמ"א:

 דווקא אם הרשות שלפניה כרמלית, אך ברה"ר שלפניה אינה נעשת כרה"ר שאין רה"ר מקורה. משנ"ב:

 פני הבתים דינם כרשות שלפניהם"."וכן בגגין שלנו הבולטין ל רמ"א:

* 

 גגים הבולטים לרחוב ללא מחיצות:

 בליטה פחותה מד' טפחים:

 עיין לעיל דמצא מין את מינו וניעור. -סמוך לכרמלית

לכאורה הוי מקום פטור, אך באחרונים הוכיחו דתיקרה הפחותה מד' אינה חשובה  -סמוך לרה"ר
מדין טרסקל רחב ד' המונח על עמוד ברה"ר שתחתיו הוי רה"ר, והרי הוי רה"ר  :הוכחתםלהפקיע שם רה"ר ]

 מקורה אלא דכיוון שהעמוד ממעט מהתקרה הוי תקרה פחות מד'[.

 בליטה ברוחב ד' על ד' טפחים:

 -ט"ז ומשנ"ב

 :דינה ככרמלית ואין להוציא לרה"ר כלל. להוציא לרה"ר 

 :ס מתוכם לרה"י.אין דינם כרה"י ואסור להכני להכניס לרה"י 

  תיקונם: -

  'אם יש לבליטת הגג עמודים לצד הרחוב, יעמיד במכוון קנים לצד הבית ויהיה צו"ה מג
 צדדים.

 יעשה תיקון זה בשני בתים העומדים בסוף כל צד ויעשה  -בבתים רבים העמודם זה אצל זה
 עירוב חצירות.
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מועיל בה"ל: עיין בט"ז סי' שסה' סק"ו שחשש לשיטת הרמב"ם שאין  -
 בזה צורת הפתח, והסכימו האחרונים להקיל כמג"א.

שאין להחמיר בפרוץ מרובה על  -כמו"כ, עיין במשנ"ב סי' שסב' ס"י
העומד בפחות מעשר אמות ]ואם כן ישנם ב' מחיצות טובות מן הצדדים 

 ועוד מחיצה בכותל הסמוך לבית[.

*** 

 הכנסה מועטת מרשות לרשות

 להכניס המפתח תחת הדלת או מן הצדדים. כגון:אסור,  -ות לרשותמרש אפי' להכניס מעט כל בו:

**** 
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 סימן שמז'

 על איזה הוצאה חייב מהתורה: -א'סעיף 

 גמ':

 "מתני' יציאות השבת שתים שהן ארבע..." .(ב )שבת

 "מעם הארץ בעשתה, העושה את כולה חייב חטאת ולא העושה מקצתה".

* 

 טור ושו"ע:

 חייב מהתורה -קר חפץ מרה"י ומניחו ברה"ר ע. 
 .חייב מהתורה - יומניחו ברה" רקר חפץ מרה"ע

 מונח בבגדו או בידו מע"ש:

נחשב כמונח ע"ג קרקע ואם יוציא מרשותו  -אפי' היה מונח בבגדו או בידו מערב שבת משנ"ב:
 חייב. -ויניח בשבת

 הניח. שזה עקר וזה פטוריםשניהם  -הושיט ידו לבפנים וחפץ בידו ונטלו חברו 

 הושיט ידו למטה מג':

  .הוי כאילו הניחה בארץ וחייב -הושיט ידו עם חפץ וידו למטה מג' מג"א:

 .ופטור -וי"א דידו בתר גופו

 הושיט ידו עם חפץ והניחו בידיו של חבירו-  

 , שעשה עקירה והנחה. חייב -המושיט

 דידו של אדם חשובה כד' על ד'. מג"א:

 מדרבנן. טור ואסורפ -חבירו

 לא משום איסור שבת אלא שמכשיל את חבירו וגורם לו להוציא בשבת. טור וט"ז:

עבר על לפני עיוור לא תיתן  -באופן אחר או לעקור ל להניחואם לא יכמג"א: 
 .לעשות איסוראסור מדרבנן לסייע  מכשול, ואפי' יכל לעשות גם בלעדיו

 סור לומר זאת לעוסק במאלכת איסור.דרך ארץ לומר לאדם "תצלח במאלכתך" וא

 הושיט ידו לבפנים ונטל חפץ מידי חבירו והוציא-  

 והנחה. שעשה עקירה  ,חייב -המושיט

 הוי כמונח בארץ. -ומונח בידו ]וידו ברשות עם הגוף[ -אפי' לא הניח מג"א:

 מדרבנן. פטור ואסור -חבירו

 גוי נוטל מיד היהודי:

אסור מדרבנן שנראה  -גוי העומד בחוץ נוטל מידיואפי' אם  רא"ש ור"ן ושו"ע:
 כנותנו להוציא.

 שרי. -אם החפץ של גוי תוס':

 אסור שהרואה אינו יודע זאת. -אפי' החפץ של גוי רא"ש:

 הושיט ידו לחוץ והניח ביד חבירו או נטל ממנו והכניס-  

 מדרבנן. פטור ואסור -חבירווהנחה. שעשה עקירה  ,חייב -המושיט
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 יד חבירו למעלה מי' פטור דמקום פטור הוא ויש חולקין. אם מג"א:

* 

 הזורק לחברו מרשות לרשות

  מג"א:

 שעקירה גמורה שינוח במקום שהיה מיועד לנוח שניהם פטורים -הזורק וחבירו נעקר ממקומו וקבלו ,
 בשעת העקירה.

 ספק -זרקו ורץ בעצמו וקיבלו. 
 פטור -הזורק מרה"ר לרה"ר ורה"י באמצע. 

 .חייב -הלך ב' אמות ברה"ר זאת וב' ברה"ר זאת

* 

 לחברו מרשות לרשות המושיט

 :מרה"י לרה"י ורה"ר באמצעהמושיט  מג"א:

 אפי' למעלה מי'.  ,חייב-בדיוטא אחת

 .פטור -בב' דיוטות

* 

 נטל מעל גבי גומא עם מים

 והוציא: גומת מים ונטל מעל גביפשט ידו לבפנים 

 שהמים כגוף אחד. -חייב :נטל מים

 שלא עקר מעל מקום ד' שלא נחו בארץ. -פטור :נטל פירות או שמן

**** 
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 סימן שמח'

 המושיט כלי מרשות לרשות: -א'סעיף 

 :בשוגגהוציא ידו מלאה פירות לחוץ 

"היתה ידו מליאה פירות והוציאה לחוץ, תני חדא אסור להחזירה ותני אידך מותר  )שבת ג:(גמ': 

להחזירה... ואיבעית אימא אידי ואידי בשוגג... ולא קשיא כאן לאותה חצר כאן לחצר אחרת... ומאי 

 שנא, התם לא אתעבידא מחשבתו הכא אתעבידא".

שנתכוון לפנות מחצר זו הלכך לא גזרו,  -חצר שעומד בה. לא אתעבידא -לאותה חצר רש"י:
 . כשמתקיימת מחשבתו גזרינן שמא פעם אחרת יניח ברה"ר

* 

"היה עומד ברה"י והוציא ידו מלאה פירות לרה"ר בתוך עשרה, בשוגג: מותר להחזירה לאותו  שו"ע:
 חצר ואסור להושיטה לחצר אחר".

 מתי גזרו על המוציא בשוגג שלא יחזיר לחצר אחרת:

להחזירה לחצר אסור  -אפי' התכוון מתחילה להוציאה לרה"ר משנ"ב בשם רש"י ועוד:
 אחרת.

 דווקא שמתחילה רצה להוציאה לחצר אחרת ]דרך רה"ר[  רמב"ם:מג"א בשם ה
, שגם כך לא נתקיימה מותר להחזירה לחצר אחרת -התכוון להוציאה לרה"ראבל, 

 מחשבתו.

 ,ודווקא שהחצר לא הייתה בדיוטא אחת אם חצירו ]ורה"ר נמשכת בין החצרות[
 כדלעיל.

 במקרה שהחצר האחר גם שלו:

 אסור. -אף אם החצר השנייה מעורבת עימו או אפי' שלו בה"ל:

 

** 

 :במזידהוציא ידו מלאה פירות 

 "אמר רב ביבי הדביק פת בתנור התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי איסור סקילה". גמ':

 הוציא בשבת:

, שלא גזרו להיות ידו תלויה מותר להחזיר :]רא"ש בדעת הרי"ף והרמב"ם[ רשב"אורמב"ן 
 שליך לארץ ויתחייב חטאת.שמא י

אלא אם תחילתו וסופו  אינו חייב, חטאת, אבלשיש בו חיוב יעבור על איסור מג"א: 
 .שוגג ]וכאן תחילתו מזיד[

, ולא דמי לפת בתנור ששם אם נגזור ודאי תאפה ויתחייב וכאן אסור להחזיר :והרמב"םרש"י 
 יכול לשמור זאת בידו ולא להניח.

 :הוציא מבעוד יום

 , דאפי' ישליך מידו אינו חייב מהתורה ולכן גזרו חכמים.אסור להחזיר :רמב"ן ורשב"א 

 רש"י והרמב"ם: 
 ומותר להחזיר, הראשונים כתבו  אע"פ שהיה נראה דבזה לא גזרובה"ל: 

 ובשניהם אסור. -במזיד בשבת אלשיטתם שווה דין המוציא בע"ש להמוציש

* 

 דהני מילי כשהוציאה מבעוד יום". וי"א"ואם במזיד: אסור אפי' להחזירה לאותו חצר  שו"ע:

 מצדד להקיל כי"א. משנ"ב בשם האליה רבה:
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*** 

 הוציא ידו למעלה מי':

 מותר להחזיר שלמעלה מי' הוי מקום פטור. :ושו"ע ב"י

*** 

 הוציא לכרמלית

 "בכל גוונא מותר להחזירה". שו"ע:

 במוציא לכרמלית לא גזרו גזירה לגזירה. ב"י:בטעם הדבר: 

 במקומות רבים גזרינן גזירה לגזירה ואמרינן כולה חדא גזירה היא, וצ"ע. והקשה המג"א:

 בכרמלית אסור כברה"ר.משנ"ב בשם הגר"א: 

* 

 האם מחלקינן בין הוציא בשוגג או במזיד בכרמלית: -בדעת השו"ע

 מג"א: 

 יר אף לחצר אחרת.לא גזרינן ומותר להחז -הוציא בשוגג

 .אלא קנסאסור אף בכרמלית דאין זה גזירה  -הוציא במזיד

 משנ"ב:

 מותר להחזיר לאותה חצר ואין להחזיר לחצר אחרת. -בין בשוגג ובין במזיד

*** 

 דינים נוספים 

 מג"א:

 פטור שלא הייתה עקירה משעה ראשונה לכך. -מפנה חפצים מזוית לזוית ונמלך והוציאן 

  אפי' כל  מונח בארץ וחזר והגביה הקצה השני,היה קנה בידו והגביה הקצה האחד והקצה השני
 פטור, שלא נעקר כל החפץ. -היום כולו

 עוקר.נחשב כחייב, דמגלגל  -משך החפץ וגררו ד' אמות 

**** 
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 ד' אמות ברה"ר -סימן שמט'

 ד' אמות לטלטל ברה"ר:   -סעיף א'

 גמ':

"מתני': וחכמים אומרים אין לו אלא ד' אמות ר"א אומר והוא באמעתן ר' יהודה אומר לאיזה  )עירובין מה.(

 רוח שירצה...".

 "רבי יהודה היינו ת"ק? אמר רבא שמונה על שמונה איכא בינייהו..." )עירובין מח.(

 ."דרבנן סברי ד' לכל צדדין היינו שמונה, ורבי יהודה סבר לחד רוח" רש"י:

מחלוקת להלך אבל לטלטל דברי הכל ד' אמות אין טפי לא...  'שבו איש תחתיו' "ואמר רבא 

כתחתיו גופו ג' אמות ואמה כדי לפשוט ידיו ורגליו דברי ר"מ ורבי יהודה אומר גופו ג' אמות 

 ואמה כדי שיטול חפץ מתחת מרגלותיו ומניח תחת מראשותיו, מאי בינייהו ד' אמות מצומצמות".

* 

 או מצומצמות ד' אמות מרווחות

  רש"י:

 מצומצמות. -לרבי יהודה

 מרווחות. -לרבי מאיר

  רי"ף ורא"ש:

 מרווחות. -לרבי יהודה

 מצומצמות. -לרבי מאיר

* 

 להלכה:

 )הלכה כרבי יהודה אליבא דהרא"ש, ב"י(. מרווחות טור:

 .הלכה כר"מ רמב"ם:

 )הלכה כר"מ אליבא דהרא"ש(. מצומצמות הרמב"ם: בבאורב"י 

 "כל אדם יש לו ד' אמות ברה"ר שיכול לטלטל בהם" שו"ע:

 .מצומצמותכוונתו  מג"א ומשנ"ב:

 .]בשונה מכאן[ לעניין יוצא חוץ לתחום מודדין באמות מרווחות רמ"א )בסימן שצו'(:

** 

 לפי איזה אמה מודדין

אחת בת ו'  אם איבריו גדולים ואמתו קטנה נותנים לו ד' אמות בינוניות שכלמודדין באמה שלו, ו טור:
 טפחים.

 לכו"ע. אך באמה בינונית מודדין במצומצמותמשמע שדווקא באמה דידיה נחלקו רבי יהודה ור"מ,  ב"י:

* 

 ."ואם אמתו קטנה נותנים לו ד' אמות בינוניות" שו"ע:

 פו בינוני וידיו קצרות.וכוונתו שג משנ"ב:

* 

 כשמעביר בבת אחת תמיד מודדין באדם בינוני. פרי מגדים:



-34- 
 

  
 עירובין בית המדרש "שירת דבורה" סיכום הלכות  

 משמע דבכל אופן מודדין באמה שלו אלא אם אמתו קטנה. שעה"צ:

** 

 כשמטלטל שלא בבת אחת

 שלא בבת אחתאבל לטלטל ד' אמות בבת אחת קאמר שאסור לטלטל מתחלת ח' ולהניח בסופו,  הרב המגיד:
 .יכול לטלטל בכל ח'

 בכל אופן אין לטלטל אלא תוך ד' אמות. רמב"ם ורי"ף:

** 

 וך ד' לכתחילההאם התירו לטלטל ת

 לא התירו לטלטל בתוך ד' אמות אלא במקום דחק. הרב המגיד:

 אפי' לכתחילה. :]וכך משמע דעת השו"ע[ תוס' ורשב"א

**** 

 לטלטל לכתחילה ד' אמות: -סעיף ב'

 "אמר רב אחא בר יעקב: המעביר ארבע אמות ברה"ר אינו חיב עד שיעביר הן ואלכסונן".)מיש הוציאו נא.( 

אמות וח' חומשי אמה, דאמרן כזה יהיו כל שובתי שבת פיאות תן להם וגבי העברה ליכא  "ד'רש"י: 
 למיתב פיאות אלא כהאי גוונא שנותנין להם שיעור אלכסונן דהא ליכא למימר בהו רבוע ועיגול".

** 

 שיעור טלטול להתחייב בשבת:

אמות לחודייהו, זרק מקרן ד'  -תלוי בריבוע העולם: זרק ממזרח למערברשב"ם ]וטור בדעת רש"י[: 
 אינו חייב אלא אם יעביר הם ואלכסונן. -מזרחית צפונית לקרן מערבית דרומית

 ד' אמות ואלחסונן= ה' אמות ושלשה חומשין.: ושו"ערש"י, רמב"ם, רא"ש, תוס' 

** 

 האם מותר לטלטל פחות מד' אמות:

 בל אסור לטלטל לכתחילה בשום אופן.פטור א -בתוך שיעור זה ]ד' אמות ואלכסונן[רמב"ם ושו"ע בי"א: 

 יכול לטלטל בכולם ואף לקרן זויותיהם ואלכסונם. -אם בירר לו ד' אמות :אף לרמב"םמשנ"ב: 

 ותר לטלטל הן ואלכסונן פחות משהו.מ -במקום הדחקראב"ד: 

 אסור אפי' בפחות פחות מד' אמות.  -שלא במקום הדחק 

 עד ה' אמות וג' חומשי ]= ד' אמות ואלכסונן[.מותר לכתחילה לטלטל : ושו"ע בסתמארשב"א 

** 

 טילטל והניח חפץ מחוץ לשיעור וחלקו בתוך השיעור:

 פטור שלא העביר שיעור להתחייב בשלמות.משנ"ב: 

**** 

 רו לחברו:ליתן חפץ לחברו תוך ד' וחב -סעיף ג'

רו אפי' חוץ לתחום, אמרו לו לא "מתני': רבי יהודה אומר: נותן אדם חבית לחבירו וחבירו לחבי)עירובין צה:( 

 תהלך זו יותר מרגלי בעליה".

"ואוקמה רב אשי )צז:( בחבית ומים דהפקר, ומאן אמרו לו רבי יוחנן בן נורי דאמר נכסי הפקר קונין ב"י: 
 דלא כרבי יוחנן בן נורי". שביתה והא איפסקא הלכתא במי שהוציאוהו )מו.(

* 
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 סיכום הדעות

 רבי יהודה: 

 אפי' מחוץ לתחום. -: יכול לטלטל ע"י העברה מחברו לחברוחבית הפקר 

 דווקא בתוך התחום שלו. -: יכול לטלטל ע"י העברה מחברו לחברוחבית שלו 

 רבי יוחנן בן נורי: 

 דווקא בתוך התחום שלו. -: יכול לטלטל ע"י העברה מחברו לחברוחבית של הפקר או שלו 

 תנא קמא )לקמן ברמב"ן(: 

  אינו יכול לטלטל כלל ע"י העברה מחברו לחברו.שלוחבית של הפקר או : 

* 

 כמי פסקינן? -דעות הראשונים

 .כיוון דלא נפסק כר"י בן נורי, משמע דהלכה כרבי יהודהרא"ש ]בשם הרז"ה[, רמב"ם וטור: 

 ברו וחברו לחברו הלכה כתנא קמאאף דלעניין תחומין הלכה כרבי יהודה, לעניין שיהיה מוסר לחרמב"ן: 
 שאין להקיל אפי' בתפילין משום דאוושא מילתא.

** 

 להלכה

מותר לעקור חפץ מרה"ר וליתנו לחבירו בתוך ד' אמות וחבירו לחבירו, אפי' החפץ הולך כמה מילין שו"ע: 
 שאוסר. ויש מיובלבד שלא יוציאינו חוץ לתחום 

 ביאור דברי השו"ע:  -משנ"ב

 כדברי הרא"ש שפסק כרבי יהודה ובחפץ של הפקר יכול אף חוץ לתחום. -סתימת השו"ע 

 "שיטת הרמב"ן ולשיטתם אין להעביר כלל באופן כזה אפי במקום שהתרנו ע"י  -ה"יש מי שאוסר
 "פחות פחות מד' אמות" ]דגרע דיש זילותא לשבת[.

 להלכה:  -משנ"ב

 סתם השו"ע כמתירים. 'בסימן שא 

  לשיטת האוסרים.אך בדבר הרשות טוב לחוש 

 הרי דין תחומו כרגלי הזוכה. -אם אחד יתכוון לזכות בחפץ 

 .היתר הולכה ע"י רבים הינו רק גבי טלטול ברה"ר אך אין להוציא מרשות לרשות בשום אופן 

* 

 העברה חוזרת אחד לשני -הולכת חפץ כמה מילים ע"י ב' בני אדם

 כל פעם פחות מד'.מותר אף ע"י ב' בני אדם המעבירים אחד לשני בפמ"ג: 

אפשר דבכאי גוונא דמי למוליך פחות פחות מד' אמות שלא התירו אלא למי שהחשיך לו הדרך )כבסי' בה"ל: 
 רסו'(.

** 

 הוצאה מרה"י לכרמלית ע"י גוי:

אסור אף לצורך מצווה ]כגון להוציא ספר תורה[ וכן כתב גבי מילה דלא התירו אלא להביא דרך חצר ט"ז: 
 שלא ערבו.

 מותר. -שבות דשבות לצורך מצווהבה"ל בשם אליה רבה: 

**** 

 היו שלושה והאמצעי מובלע ביניהם: -סעיף ד'
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כגון שיש ביניהם שש  :טור] מותיו של זה,יו שנים מקצת אמותיו של זה בתוך א"מתני': הגמ': )עירובין מה.( 

ובלבד שלא בב' אמות האמצעיות שהם בתוך ד' אמות של שניהם[ ב: משנ"]  באמצע ןמביאין ואוכלי[ אמות

 יוציא זה מתוך שלו לתוך של חברו. 

 הוא מותר עמהן והן מותרים עמו ושנים החיצוניים אסורים זה עם זה". -היו שלושה והאמצעי מובלע ביניהן

* 

מהחיצוניים במה שארבע אמותיו כגון שבין החיצוניים ח' אמות, האמצעי מותר עם כל אחד טור ושו"ע: 
 מובלעים בתוך תחום שלו והחיצונים אסורים זה עם זה.

**** 

 "פחות פחות מד' אמות": -סעיף ה'

 גמ':

 "קוץ ברה"ר מוליכו פחות פחות מד' אמות".)שבת מב.( 

 "עד שיסלקנו לצידי רה"ר דאיסורא דרבנן הוא".רש"י: 

סו לנכרי ואם אין עמו נוכרי מניחו על החמור... גמ': אין שם לא מתני': מי שהחשיך בדרך נותן כי)שבת קנג.( 

נוכרי ולא חמור ולא חש"ו מאי? אמר רבי יצחק עוד אחרת היתה ולא רצו חכמים לגלותה, מאי עוד אחרת 

 היתה מוליכו פחות פחות מד' אמות... תניא ר"א אומר בו ביום גשו סאה..."

ה וגזרו יח' דבר וזו אחת מהם הייתה, כדאמרינן בפ"ק: "ביום שעלו לעליית חנניה בן חזקירש"י: 
 נותן כיסו לנכרי, בו ביום גזרו שלא יוליכנו פחות פחות מד"א אם יש שם נכרי".

 שמא יבוא להוליך מחוץ לד"א. -טעם היסורט"ז: 

** 

 האם גזרו בבין השמשות

 אפי' בין השמשות גזרו.תוס': 

 בבין השמשות לא גזרו.רש"י )בבה"ל(: 

** 

 עמד או ישב בין הליכה להליכה -הלך פחות פחות מד' אמות

 :שיבהלי חלוקה בין עמידה

 רבינו ירוחם: 

 .]כדלעיל בגמ'[ פטור ואסור מדרבנן -ישב בין הולכת ד' אמות לד' אמות

הליכה אחת היא, ובכרמלית חייב מלקות רייתא שחייב מדאו - בין הולכת ד' אמות לד' אמות עמד
 מדרבנן.

* 

 :בין ב' סוגי עמידהחלוקה 

 [:ואסור מדרבנן ]כדלעיל בגמ' -עמידה הנחשבת כישיבה

 :נחשב כיושב ופטור. -]או להשתין וכד'[ עמד מכל סיבה שמנעו לילך שעה"צ 

 :נחשב כאילו החפץ מונח בארץ וכאילו ישב. -עמד לפוש משנ"ב 

 וחייב מדאורייתא: -עמידה הנחשב כהליכה

 אינו נחשב כיושב אלא כמהלך וחייב מדאורייתא.- עמד לתקן משאוי :ומשנ"ב שעה"צ 

  :)נחשב כמהלך וחייב. -עמד כדי לא לעבור על איסורמג"א )בהערות שירת דבורה 
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*** 

 להלכה

 .ואפי' בכרמלית ואפילו בין השמשותאסור להוליך חפץ פחות פחות מד"א שו"ע: 

 אמותיו בלבד מותר כדלעיל.דווקא שמוליך פחות מד"א כמה פעמים, אך להוליך בתוך ד'  -משנ"ב

 לא דמי לטלטול ע"י אנשים רבים כדלעיל, ששם כל אחד נזהר שלא להוציא חוץ לד' אמותיו.ט"ז: 

*** 

 בדברי השו"ע "ואפי' בכרמלית"

 שאפי' בכרמלית אסור:  -מקור הדין

 מדברי הכל בו שכתב "וכן לכרמלית".ט"ז: 

נה נחשבת הפסק ובזה אמר שאף הכל בו דיבר על דין ר' ירוחם שעמידה אינבה"ל: 
 בכרמלית, לפי"ז אין מקור לאסור במי שמטלטל פחות פחות מד"א ומפסיק כדין.

 מהא דהחמירו בבין השמשות כ"ש שהחמירו בכרמלית.ט"ז: 

 יהיה מותר מכרמלית. שמתיר בבין השמשות לפי זהלרש"י בה"ל: 

 כל דבר שאסרו ברה"ר משום שבות הו"ה שאסור בכרמלית.גר"א: 

* 

 קושיה על דין כרמלית:

 .שלא כדברי השו"ע -בכרמלית מותררע"א בשם רש"י )שבת קכז'(: 

 יישוב הקושיה:  -בה"ל

 שם מדובר לדבר מצווה ואפשר שהקיל לדבר מצווה.

, אך לתוס' שאסר בבין התיר בכרמליתאפשר לפי הט"ז שרש"י לשיטתו שבבין השמשות מותר 
 אסור והוסיף שאולי לדבר מצווה אף לתוס' שרי.השמשות ]עיין בראיתו[ אף בכרמלית 

* 

 פחות פחות מד' בכרמלית בבין השמשות:

 לא גזרו. -בכרמלית בין השמשות -בתרתי לטיבותאט"ז: 

רך מצוה או במקום ולפי המבואר בסי' שמב' שלא התירו שבות בבין השמשות אלא לצמשנ"ב: 
 אפשר שאין להקיל אלא בכגון זה. -הדחק

* 

 בה"ל: 

 מדברי תוס' מתבאר:

 "אסור בבין השמשות. -"פחות פחות מד"א 

 מותר בבין השמשות. -הוצאה מכרמלית לרה"ר 

 . חמור מהוצאה מכרמלית לרה"ר "פחות פחות מד"-מתבאר ש

 ת מד"א כ"ש שנתיר הוצאה מכרמלית.לפי"ז במקום שהתרנו בפחות פחו

 שהתיר בפחות פחות מד"א.וקשה מהט"ז )בסי' רסו'( דאסר להוציא לכרמלית במקום 

**** 
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  -סימן שנח'

 דין קרפף: -סעיף א'

 מידת בית סאתים: -הקדמה

 ומשהו כאצבע[ בריבוע. משנ"ב:]טפחים  4-אמה ו 70 שו"ע:

 אמות מרובעות בתשבורת. 5,000שהם  משנ"ב:

*** 

באתיים שלא הוקף לדירה אפי' כור אפי' כוריים הזורק "אמר רבי יוחנן קרפף יותר מבית גמ': )שבת ז.( 

 חייב". -לתוכו

"ועוד אמר רבי יהודה הגנה והקרפף שהיא ע' עמה ושיריים על ע' אמה ושיריים המוקפות גדר )עירובין כג.( 

גבוה י' טפחים מטלטלין בתוכה ובלבד שיהא בה שומירה או בית דירה או שתהא סמוכה לעיר... רבי עקיבא 

אפי' אין בה אחת מכל אלו מטלטלין בתוכה... רבי אליעזר אומר אם היתה ארכה יתר על רחבה אפי'  אומר

 אמה אחת אין מטלטלין בתוכה, רבי יוסי אומר אפי' ארכה פי שנים ברחבה מטלטלין בתוכה...".

* 

 שיש בו סוכת שומריםיותר מבית סאתים קרפף 

אלא אם עשה בה  סוכת שומרים או בית דירה או  ,מבית סאתיםרבי יהודה סבר לאסור אפי' בקרפף קטן  הקדמה:
שהיא סמוכה לעיר, ומזה למדנו שלשיטתו הדברים הללו הופכים הקרפף להיות מוקף לדירה, נחלקו הראשונים האם 

 לומדים זאת גם לקרפף הגדול מבית סאתים.

מבית סאתים, שיש בתוכו סוכת קרפף מוקף גדר י', גדול הגהות אושר"י בשם אור זרוע ותוס' ע"פ המג"א: 
 .וכהוקף לדירה -דעתו עליה להשתמש בה תדיר -שומרים או בית דירה או שהיא סמוכה לעיר

אף שלא פסקינן כרבי יהודה לקרפף פחות מבית סאתיים, למדו ממנו שע"י סוכת  ב"י:
 נחשב הקרפף מוקף לדירה. -שומרים וכו'

  ע"פ המג"א:תוס' 

אך בקרפף גדול מסאתים מחמירינן  -סאתים מועיל סוכת שומרים וכו'לרבי יהודה: בקרפף קטן מ
 טפי, ואין זה מועיל.

לדידן: שבפחות מסאתים לא צריך אפי' סוכת שומרים, ביותר מבית סאתים מועיל סוכת שומרים 
 וכו' להיחשב מוקף לדירה.

או סמיכות לעיר להחשיבה ביותר מבית סאתים לא מועיל ]אף לרבי יהודה[ סוכת שומרים, בית דירה  תוס":
 מוקף לדירה.

** 

 שו"ע:

 הוקף לשמירה. -גינות, פרדסים ובורגנים כגון: -לא הוקף לדירהבהגדרת 

  מג"א:

 אע"פ שהשומר דר בתוכו, הוא עשוי לשמירה ולא למגורים. -

 נחשב מוקף לדירה. -ביום ובלילהאם יש שם סוכת שומרים שגר בו  -

 נחשב מוקף לדירה. -בקביעות אם יש שם בית דירה אע"פ שאינו דר -

* 

 לא הוקף לדירה

 אסור לטלטל בהם. -סאתיםבית יותר מ 
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  מותר לטלטל, בין הוא מרובה, עגול או אריך וקטן. -סאתים ומטהבית 

 אמות מרובעות בתשבורת. 5,000כל שאין בו יותר מ -עגול משנ"ב:

 הוקף לדירה:

 מותר לטלטל בכולו ]אפי' כמה מילין[. -סאתיםמבית יותר 

* 

 לטלטל מהבית לקרפף: -או קטן מסאתים קרפף שהוקף לדירה

נחשב רשות אחת עם החצר לכלים ששבתו בו ולא לכלים ששבתו בבית ]הוצאה מהבית לקרפף לפי  ט"ז:
 תנאי עירוב בית וחצר[.

*** 

 אורכו גדול מפי שניים מרוחבו

 מג"א:] אין לטלטל -ואמה אחתאורכו גדול מפי שניים מרוחבו , ים ומטהית סאתבברבינו ירוחם ושו"ע: 
 מותר לטלטל[. -פחות מאמה

 מקור הדין:

 נלמד מהמשכן שאורכו פי שניים מרוחבו. ט"ז:

* 

 משנ"ב:שיטת ה

 יש בו בית סאתים בדיוק:

ואמה  אם אורכו גדול מפי שניים מרוחבובמקרה זה גזרו לאסור  -אמה 100 -אורכו יותר מ
 אחת. 

 דכל שהוא שטח גדול אפי' רק באורך מחלפי ברה"ר.  טעם הגזירה:

 אמה:  100]ממה נפשך אסור לטלטל כשאורכו 

 גדול מסאתים,  הרי הקרפף -אמה 50-רוחבו גדול מ 

 אורכו יותר מפי שנים מאורכו[. -אמה 50-רוחבו קטן מ 

 לא גזרו. -וחבואפי' יש באורכו יותר מפי שניים מר -אמה 100-אורכו קטן מ

 בו פחות מבית סאתים: יש 

 אמה וגדול ביותר מפי שניים מרוחבו. 100בכל אופן לא גזרו אפי' אורכו 

*** 

 דין קרפף בימנו

 רמ"א:

  -דין א'

שאינו יודע אם קודם פתח הפתח )ונחשבות מוקפות  ,סתם קרפיפות שפתח הבית פתוח אליהם המקרה:
 לדירה(, או קודם הקיף הקרפף )ולא מקרי הוקפו לדירה(:

 דסתם קרפיפות שלנו מקרי מוקפות לדירה. פסק הרמ"א: יש אומרים

כיוון שרב הבתים נבנים תחילה ופותחים פיתחם לחוץ ורק אז מקיפים את הקרפיפות  משנ"ב:
 ו כמוקף לדירה אפי' אם הוא לא זוכר אם הבתים קדמו. לכן דינ -לתשמישי הבתים

 ופשוט שצריך לבדוק כלל זה לפי המקום והזמן.
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 -דין ב'

 קרפיפות סמוכות לבתים שאין פתחי הבתים פתוחים אליהם: המקרה:

 ויש חולקין.כל קרפף סמוך לביתו מקרי הוקף לדירה דדעתיה עליהו  פסק הרמ"א: יש אומרים

 תנאי ההיתר: -מג"א

 אמה שיכול לטייל בה. 2000בתוך  -סמוך לביתו -

 .דווקא שקדם הבית להקפת הקרקף -

 ביאור במה נחלקו דעה זו שהביא הרמ"א, וה"יש חולקין" שהביא בסוף דבריו:

  משנ"ב:

 לא צריך שיפתח פתח ביתו לקרפף, אך צריך שיבנה ביתו לפני שיקיף את הקרפף. לדעה זו:

צריך לבנות ביתו ולפתוח פתחו קודם  -שאפי' בקרפף סמוך "יש חולקין" סוברים: -ה
 שיקיף את הקרפף.

 הסכימו הפוסקים כ"יש חולקין". פסק המשנ"ב:

**** 

 מה נחשב דירה ומה קרפף

עושין פסין לביראות ארבעה דיומדין נראין כשמונה דברי ר' יהודה... ר' יהודה "מתני' גמ' )עירובין יז:(: 

ו לו לא אמרו בית סאתים אלא לגנה ולקרפף, אבל אם היה דיר או סהר או מוקצה אומר עד בית סאתים, אמר

 הרחיק כל שהוא ובלבד שירבה בפסין"או חצר אפילו בית חמשת כורין אפילו בית עשרה כורין מותר ומותר ל

 ' משום דהוא אויר שתשמישו לדירת אדם לכניסה ויציאה תמיד.ווכן דיר וסהר וכרש"י: 

* 

 מותר לטלטל אפי' יותר מסאתים: -חצר ופסי ביראות ,הר ומקצהס ,דיר -בה"ל

 חצר: 

 .חצר שלפני דירתו תיאור:

 מונחים שם כלי תשמישו הצריך להם בכל שעה ומקרי מוקף לדירה.ש כיוון הטעם:

 מוקצה:

 .מבאר אחרת[ ר"חים ]רחבה שאחורי הבתתיאור: רש"י: 

לשימוש תדיר ולא דמי לקרקף מחוץ לעיר  אף שלא נכנס שם תדיר, מניח שם עצים לאוצרהטעם: 
 שמניח עצים לאוצר לזמן רב.

משמע שסתמא של רחבה אין רגילות לפתוח פתח ד עיין בסעיף ב' בדברי הגמ'קושיה: 
 תחילה, ואי הכי מה שונה דין רחבה מכל קרקף?

 פסי ביראות:

 הטעם:

 תשמיש דירה מעלייתא. -כיוון שמימהן עשויים לשתית אדםלרש"י: 

 משום מצווה.רק בפסי ביראות הקלו וס': לת

 מה שעומדת שם תדיר.מוקפין לדירת בהרטב"א: 

 דיר וסהר:
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 ביתם של בעלי החיים.תיאור: 

 הטעם:

 כיוון שנכנס ויוצא שם תדיר ]לעיין הזבל, לחלוב ולגזוז[.לרש"י: 

 .דלעיל( כרטב"א) דירת בהמה מקרי דירהלנודע ביהודה: 

 בית בתוכו לרועה שלהם.מדובר שיש לרבינו יונתן: 

 מדוע עדיפה דירת הרועה מדירת השומר?קושיה: 

 מקרי מוקף לדירה. -ר' יונתן לשיטתו דאף דירת שומר שדר שם ביום ובלילהיישוב: 

**** 

 מהו מוקף לדירה: -סעיף ב'

 הגדרה -מוקף לדירה

 גמ': 

ד' אמות, אמר רב נחמן אם -ב"אמר רב כהנא רחבה שאחורי הבתים אין מטלטלין בה אלא  כד.(עירובין )

 לא". -פתח לו פתח מותר לטלטל בכולו, ולא אמרן אלא שפתח ולבסוף הוקף אבל הוקף ולבסוף פתח

 רחבה שאחורי הבתים בסתמה אין פתח פתוח לה. רש"י:

* 

 .הוי מוקף לדירה -בנה בו בית דירה, או שפתח פתח מביתו ואח"כ הקיפו שו"ע:

 באלו נחשב שהקיף הקרפף לשם תשמישו בביתו. ביאור:

  ת המחיצות:ישיעחיוב פתיחת הפתח לפני פף, גבי קום הבית בקרייש לחלק במ -משנ"ב

 מקרי מוקף לדירה. -ואח"כ הקיף הקרפף פתח פתח לקרפף סמוך לביתו

 מקרי מוקף לדירה. -ואח"כ הקיף הקרפף, אפי' לא פתח פתח תחילה  בנה בית באמצע הקרפף

 אפשר שמקרי מוקף לדירה. -קיף את הקרפף וחשב וכיוון מהתחלה לבנות את ביתו בתוכוה
דקדק בדברי הראשונים  -בשעה"צ

 בעניין זה והכריע להקל.

* 

 פתח חלון לקרפף

 מסתפק בחלון הפתוח לקרפף האם נחשב כפתח פתוח לקרפף. :פמ"ג

דוקא כשמשתמש עם החלונות הנ"ל לקרפף, אבל אם עשויים רק להביט  -אף אם נימא דמהני בה"ל:
 לקרפף לא.

*** 

 תקנתו -מוקף שלא לשם דירה

"אמר רב נחמן אמר שמואל קרפף יותר מבית סאתיים שלא הוקף לדירה פורץ בו פרצה יותר מי' וגודרו  ()שם

 ומעמידו על י' ודיו".

מדובר שלא הוקף לכתחילה לדירה ואח"כ בנה אצלו דירה, פורץ פרצה יותר מי' ואז נחשב  רש"י:
 שאין לה מחיצות, ואז סותם הפרצה ונחשב שעכשיו הקיף אותה.
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"איבעיא להו פרץ אמה וגדר אמה ]ופרץ אמה וגדרה[ עד שהשלימו ליותר מעשר מהו א"ל... הכא נמי  ()שם

 . ית דין בר אינש איכא דאמרי כגון דין בר נש"פנים חדשות באו לכאן קרי עליה ל

ונחשב מוקף  -תיקון נקל לקרפף יותר מסאתיים שלא הוקף לדירה, בלא שיפרוץ כלום תרומת הדשן:
 לדירה.

* 

 שו"ע: 

  .]'יפרוץ פרצה רחבה מי' ויסתום ]כדברי הגמ 

  'כפתח.ואין צריך לסתום הכל, אלא אמה שיתירה על רוחב  י' וישאיר פרצה רחבה י 

  משנ"ב:

 דיו שיפרוץ מעט יותר ויגדור. -אם היה פתח רחב עשרה -

 אין צריך לפרוץ כל גובה הכותל, אלא שלא ישאר בגובה עשרה. -

 מותר. -פרץ אמה וגדרה וחזר ופרץ אמה סמוך למה שגדר וגדרה, עד שהשלימו לעשרה 

* 

 תיקון נוסף: -רמ"א

 יכול להניח עפר משני צידי הכותל. בתנאים הבאים:

 ברוחב ד'. -א

 פחות מזה אין ראוי לעמוד ולהתעכב שם. משנ"ב:

 ל מגובה י'.עד שיתמעט הכות -ב

 בתנאי שאין גובה העפר י'.  -ג

 שרי בכל אופן כדלקמן.  -אם גובה העפר י' מג"א:

 .לא מבטל את המחיצה -אם תל העפר גבוה מי' שעה"צ:

 יניח זאת שבת אחת. -ד

 צריך לבטל המחיצות בפיו. גר"א: -ה

 .הוי מוקף לדירה וע"י שיקח זאת אחר השבת -נחשב שביטל את הכותל ופרץ אותו

* 

 משנ"ב ובה"ל: -ביאור דברי הרמ"א

  משנ"ב:

 דווקא אם גובה הכותל נמוך מעשרים. -ג'( -העולה מתנאי הרמ"א )ב'

אם יש רוחב ארבעה בגובה תלולית העפר הנמוכה מי', אין אנו מצרפים את שארית הכותל  ביאור:
עם התלולית, אלא דנים כל חלק לפני עצמו: ואז תלולית העפר נמוכה מי' וגם הכותל נמוך מי', 

 וכיוון דלא מצטרפים אין כאן מחיצה י' טפחים.

 ב כאילו הוקף מחדש לדירה.נחש -כאשר נוטל העפר, אפי' שלא תיקן כלום בגוף הכותל

  :א' קושיית הגר"א

מצטרפין" כיוון דכל תל גבוה מג' טפחים אינו נחשב כ"ארעא  -"גידוד חמישה ומחיצה חמישה
 מצטרף למחיצה שעליו. -סמיכתא" דאין תשמישו נוח

 כמו שהתל מצטרף יש לצרף את תלולית העפר לכותל שיחשב שנתעבה ונתרחב?

 שם מדובר שאין הגידוד רחב ד' ]ולא נוח השימוש[, כאן מדובר בתל רחב ד'. ניסיון לתירוץ:
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וכאן מהקרקע עד ראש הכותל יש  -)לעיל( "תל המתלקט י' טפחים בתוך ד' אמות חשיב מחיצה" דחייה:
 ( הוי מחיצה.-פחות מד' אמות, שהרי רוחב התל ד' טפחים, ושיפוע כזה )אין נוח לשימוש ו

 ע"י אדם. שלאשופע נחשב מחיצה רק כשנעשה אלא אם נדחוק שתל מ

 מועיל. -או שנאמר שאיפה שמטיל עפר בכוונה לבטל המחיצה

  קושיית הגר"א ב':

)לקמן סעי' יד'( "ועשה מחיצה לפניו יותר מעשרה והותר ע"י מחיצה זו שע"י בטלה מחיצה 
 חוזר לאיסורו". -ראשונה, ואח"כ נפלה מחיצה אחרונה

 יחזור לאיסורו?אף כאן כשיטול התל, 

כאן בטלה המחיצה לחלוטין ונעשה מקום מדרס לאדם, ודמי למחיצה ה' שחקק והשלימה לי', שם  ישוב:
 המחיצה הראשונה עומדת במקומה.

* 

 ויש חולקים דעפר אינו מבטל אלא אם בדעתו שלא לפנותו לעולם. המשך הרמ"א:

* 

' טפחים ארוך מי' אמות, רחוק ג' טפחים יעשה מחיצה גבוה י -עצה שלא יצטרך לפרוץ הכותל משנ"ב:
 מההיקף ]ומועיל כל זמן שהמחיצה הנ"ל עומדת[ )כדלקמן(.

*** 

 מחיצות הבית המשמשות מחיצות לקרפף

 מסתפק ומצדד דמהני.  -היה מוקף ג' מחיצות וברוח רביעית העמיד בית ופתח פתח אח"כ פמ"ג:

נחשב הוקף לדירה ]אולם, אם נפל כותל הבית, אין מועילים  -אם חלק מכתלי הקרפף הם כתלי בתים מג"א:
 המחיצות הפנימיות שלא נעשו לבחוץ אלא לבפנים[.

**** 

 תל גבוה שדינו כקרפף: -סעיף ג'

 "אמר רב חסדא ומודה לי רב ששת שאם עשה מחיצה על התל שהועיל מאי טעמא הואילגמ' )עירובין כה.( 

 ובאויר מחיצות העליונות הוא דר".

 תל גבוה מעשרה דינו כקרפף, יותר מסאתים אין מטלטלין אלא בד' אמות. טור ושו"ע:

 הוי מחיצה גמורה. -ואפי' אינו זקוף אלא מתלקט עשרה טפחים בתוך ד' אמות משנ"ב:

**** 

 :מיעוט אוויר הקרפף -סעיף ד'

 למעט אוויר הקרפף -אילנות

 יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה ובא למעטו: מיעטו באילנות לא הוי מיעוט". קרפף"גמ' )שם(: 

* 

אין מתמעט בכך )להיות הקרפף נחשב  -קרפף יותר מסאתים שנטע לתוכו אילנות למעט אוירוטור ושו"ע: 
 .שכן דרך קרפף להיות בו אילנותפחות מבית סאתים( 

 אין ממעטין. -שחולקים רשות לעצמם ורחבים ד'היו גבוהים האילנות י' אפי' רשב"א ושו"ע: 

*** 

 למעט אוויר הקרפף -בורות
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 בורות ממעטין.תוס' )בבה"ל(: 

אינם  -בורות שבגנה וכן בית כינוס המים להשקות הגינה, שרחבים ד' ועמוקים עשרהובה"ל:  שו"ערשב"א, 
 ממעטין.

*** 

 דברים אחרים שאין דרכם להיות

 ממעטו. -צורך הגינה משמע דדבר אחר שאינומג"א: 

 מטלטלין אינם ממעטין בכל אופן.משנ"ב: 

**** 

 מיעט הקרפף ע"י עמוד: -סעיף ה'

רבה  -לא הוי מיעוט, מג' ועד ד' -הוי מיעוט, פחות מג' -ורחב ד' בנה בו עמוד גבוה עשרה:"גמ' )שם(: 

אמר: הוי מיעוט, ורבא אמר: לא הוי מיעוט, רבה אמר: הוי מיעוט דהא נפיק ליה מתורת לבוד, רבא אמר: 

  לא הוי מיעוט כיון דלא הוי מקום ד' לא חשיב... רב שימי מתני לקולא".

* 

 דבג' כולו מודו דמועיל, ונחלקו בפחות מג' ]דלרבה: אף בפחות מג' ממעט[. -רב שימי מתני קולא רש"י:

 אין לגרוס כרב שימי אלא כלישנא קמא.רא"ש רמב"ם ועוד: 

* 

 הלכה כרבא או כרבה:

 הלכה כרבא לחומרא.ראב"ד: 

 הלכה כרבה לכולא.רמב"ם וב"י: 

* 

 באיזה עמוד מדובר?

 באמצע.דברי הגמ' אפי'  רש"י:

 דברי הגמ' בעמוד מהצד, אך באמצע אפי' פחות מג' ממעט. רמב"ם:

** 

 להלכה

 "בנה בו עמוד ונתמעט בכך אם הוא רחב ג' טפחים הוי מיעוט".שו"ע: 

  משנ"ב:

 ]פחות מזה אינו חשוב[. וגבוה עשרהרחב ג'  -

 בין באמצע ובין בצד. -

**** 

 בנה כותל חדש לאורך הישן: -סעיף ו'

רבה אמר: הועיל,  -לא הועיל, מג' ועד ד' -הועיל, פחות מג' -הרחיק מן הכותל ד' ועשה מחיצה" גמ' )שם(:

רבא אמר: אינו מועיל, רבה אמר: הועיל דהא נפיק ליה מתורת לבוד, רבא אמר: אינו מועיל כיון דלא הוי 

 ".מקום ד' לא חשיב, רב שימי מתני לקולא

 עיין בסעיף הקודם דלא גרסינן כרב שימי.
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* 

 הלכה כרבא או כרבה )עיין לעיל(:

 הלכה כרבא לחומרא.ראב"ד: 

 הלכה כרבה לכולא.רמב"ם וב"י: 

* 

 כיצד מדובר?

 הרחיק מן הכותל של הקרפף )שלא הוקף לדירה( ועשה מחיצה חדשה לשם דירה:רש"י: 

 הועילה מחיצה זו להיות היקף חדש והוי פתח ולבסוף הוקף. -הרחיק מן הכותל של הקרפף ד'  -

 .ואין זה מועיל כמחיצה חדשה הוי מחיצה על מחיצה -פחות מג'הרחיק  -

 כדבסעיף הקודם. ,מדובר במיעוט הקרפףסעיף זה גם ברמב"ם: 

* 

 בשיטת רש"י:

 כותל חדש באורך י' אמות כנגד הכותל הישן. די שיבנהרא"ש ]ושו"ע[: 

 צריך לבנות כותל חדש לאורך כל הכותל הישן.בה"ל(: רטב"א )

** 

 להלכה

"בנה מחיצה באורך י' לפני מחיצה הראשונה לבטלה שתהיה כמו שאינה ויהיה מוקף לדירה ע"י שו"ע: 
 ".מותר -אם הרחיקה מהראשונה ג' טפחים -השנייה

 כלומר שפתח לו בית קודם שעשה השנייה.מג"א: 

  משנ"ב:

 יותר מי'.מיירי דגבוהה  -

 המחיצה החדשה לפני המחיצה בפנים הקרפף. -

 בכל אופן מועיל אפי' פחות מג'. -אם ע"י הכותל התמעט הקרפף לפחות מסאתים -

 מדובר שהכותל החדש אינו מרוחק עשר אמות מהכותל הישן.בה"ל: 

 הכל תםאפי' נחשיב כאילו פרץ הכותל הישן הרי הכותל החדש אינו סו -: אם רחוק י' אמותביאור
 מהצדדים יותר מעשר ואין הקרפף נחשב מוקף.הרי הוא פרוץ ו

**** 

 טח בטיט -סעיף ז'

 גמ' )שם(: 

 הוי מיעוט" -"טח בטיט ויכול לעמוד בפני עצמו

 והוסיף על עובי הכתלים עד שנתמעט מסאתים. -טח בטיט רש"י: 

 שאפי' ינטל כותל ראשון יכול זה לעמוד. -יכול לעמוד בפני עצמו

  -"אינו יכול לעמוד בפני עצמו

 רבה אמר: הוי מיעוט. 
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 רבא אמר: לא הוי מיעוט".

 * 

 הלכה כרבה לקולא. :ומשנ"ב בעת הצורך ב"י ]ע"פ הרא"ש דלעיל[

 דלעיל בסעיפים הקודמים פסק כרבה[. וצ"עהלכה כרבא לחומרא ] :ושו"ע טור, ראב"ד

* 

 טח בשעת הבנייה

עד כאן לא פליגי רבה ורבא, אלא כשהוסיף טיט לאחר זמן, אבל אם בשעת הבנייה טח הכותל בטיט  בה"ל:
 אפי' אינו יכול לעמוד בפני עצמו, נחשב ככותל עבה וממעט. -עד שמיעט הקרפף

* 

 שיעור הטיח למעט

]כשיעורו של עמוד, והביא דיש  י' טפחים בגובה וג' ברוחבלכל הפחות שיהיה שיעור הטיח  משנ"ב ובה"ל:
 שהסתפקו להצריך שיעור ד' טפחים או שמא אפי' פורתא סגי עיי"ש[.

**** 

 מחיצה על גבי מחיצה: -סעיף ח'

 בנה מחיצות על גבי מחיצות

 "העושה מחיצה ע"ג מחיצה, אמר רב חיסדא: בשבת הועיל, ורב ששת אמר: לא הועיל".גמ' )שם(: 

 אינו מועיל. -הלכה כרב ששת: בנה מחיצות להקיפו לשם דירה על הראשונות רא"ש, רמב"ם, טור ושו"ע: 

*** 

 נבלעו המחיצות הראשונות

"בעי רבה ב"ב חנה: נבלעו המחיצות התחתונות והעליונות קיימות מהו... ואלא לעניין שבת הוי גמ' )שם(: 

ה מחיצה! לאו איתמר עלה... שמ -יצה הנעשת בשבת, בין בשוגג בין במזידחמחיצה הנעשת בשבת ותניא כל מ

 אבל לטלטל אסור? כי איתמר דרב נחמן אמזיד איתמר."

* 

 ואם נבלעו התחתונות ונשארו העליונות ניתר על ידם.טור ושו"ע: 

 כמה נבלעו?

 . שלא נשאר מהכותל הראשון י' טפחים משנ"ב:

 .עימם( : שלא ישאר מהכותל הראשון כלום, ולא הסכיםברמב"םהביא שיש שלמדו  בשע"צ:)

*** 

 בנה מחיצות על שפת התל

שהועיל, מאי טעמא הואיל  -"אמר רב חסדא: ומודה לי רב ששת שאם עשה מחיצה על התלגמ, )שם(: 

 ובאויר מחיצות עליונות הוא דר".

, בתל מחיצה על מחיצה אע"פ שבקרפף סבר רב ששת דלא מהניעשה מחיצה לשם דירה על התל, רש"י: 
 לאו מחיצה על גבי מחיצה היא. -מחיצות העליונות ]לא מהני ליה התחתונות מידי[הואיל ודר באוויר 

* 

 היכן עשה המחיצות?
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 .עשה מחיצה על התל בריחוק ד' אמותרש"י: 

אף בקרפף מהני  -משפת התלעל שפת התל, שאם הרחיק אפי' מדובר שבנה את הכותל  -תוס', טור ושו"ע
 כדלעיל )סעיף ו'(.

* 

 לבנות?כמה מחיצות צריך 

אפי' בנה רק במחיצה אחת אורך של יותר מי' אמה לשם דירה ]ובשאר הצדדים יש את גובה התל[  משנ"ב:
 הו"ה הכי(. -)לפוסקים דלעיל שהצריכו מחיצה שלימה

**** 

 קרפף שהוקף לדירה ונטע או זרע בו: -סעיף ט'

 נטע בו נטיעות

הרי הוא כגינה ואסור, נטע  -לדירה: נזרע רובו"קרפף שהוא יותר מבית סאתים שהוקף גמ' )עירובין כג:( 

 הרי הוא כחצר ומותר". -רובו

, ורב נחמן אמר )= שורות שורות( נטע רובו: אמר רב יהודה אמר אבימי: והוא שעשויין אצטבלאות")שם כד.( 

 אע"פ שאין עשויין אצטבלאות".

* 

רובו אילנות, אפי' אינם נטועים שורות קרפף יותר מבית סאתים שהוקף לדירה ונטע כרב נחמן:  -טור ושו"ע
 אינם מבטלים הדירה ]שכן דרך לנטוע אילנות להסתופף בצילם[. -שורות

*** 

 זרע בו זרעים

 לא אמרן אלא דלא הוי בית סאתים -"נזרע רובו: הא מיעוטא שרי אמר רב הונא בריה דרב יהושע)שם כד.( 

... ורב ירמיה מדיפתי מתני לקולא: הא מיעוטא אסור -, אבל בית סאתים)= שהחלק הזרוע קטן מסאתים(

 שרי, אמר רב הונא בריה דרב יהושע לא אמרן אלא בית סאתים אבל יותר מבית סאתים אסור".

  כלישנא בתרא. -רמב"ם, רא"ש וטור

 כיוון שנפרץ במלואו למקום האסור לו., אף מה שלא נזרע נאסר -כאשר נאסר ע"י זריעהב"י: 

** 

 יכום שו"ע והפוסקיםס -זרע בו זרעים

 קרפף גדול מסאתים שהוקף לדירה:

 שו"ע: 

 נזרע רובו:

 מבטלים הדירה.  -אפי' אין בזרוע יותר מסאתים

 רוב ונחשב כאילו כל הקרפף זרוע. דמיעוט בטל גבי משנ"ב:

 נזרע מיעוטו: 

  חצה.והו"ה מחצה על מ משנ"ב:

 לטלטל בו כדין קרפף שלא הוקף לדירה. אסור -סאתיםיותר מ  יש בזרוע
 .)אף שאר הקרפף נאסר כיוון דפתוח למקום איסור(

 מותר. - אלא סאתיםאין בזרוע 
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 .פחות מסאתים והו"ה ט"ז: -

 האם המקום הזרוע מותר בטלטול? -

 דאין שם דירה עליו . -אסורט"ז: 

 מותר בטלטול. -אף מקום המיעוט הזרועמשנ"ב: 

* 

 שהוקף לדירה: קרפף קטן מסאתים

  -נזרע רובו ]או כולו[

 מטלטל בכל אופן דאין הזריעה מבטלת שם דירה בפחות מסאתים.  -ר"ח

 :שלא הוקף לדירהקטן מבית סאתים מותר לטלטל בו כדין קרפף  -בה"ל

 מותר.  -כלים ששבתו בתוכו

 אסור. -לטלטל מהבית לקרפף ומהקרפף לבית

** 

 עיר מוקפת חומה וזרעו בתוכה

 בשם האחרונים:בה"ל 

 העיר והעיר עצמה מוקפת לדירה: בשעת הדחק יש להתיר לטלטל בעיר. בתוך השטח הזרוע פרוץ

 אין לטלטל בתוכו ואינו אוסר את שאר העיר. -השטח הזרוע מוקף בעצמו

עיר עדיפה על חצר, סברו שו ,קרפףשבחצר אין לאסור בזרוע כב -הרא"ששהם סמכו על שיטת ]וביאר: 
 [., אין להתיר אלא במקום דחקבין חצר לקרפף שאין לחלק -כטורשרב הראשונים פסקו אולם כיוון 

** 

 קרפף שנזרע ונאסר ואח"כ נלקחו הזרעים

 בה"ל: 

האם הזרעים מבטלים את המחיצות לחלוטין, או דכל זמן שיש זרעים המחיצות אינם  יש להסתפק:
  מועילות.

 ולעשות מחיצות מחדש?כשנוטל את הזרעים, האם צריך לפרוץ נפק"מ: 

אין ללמוד ממחיצה ע"ג מחיצה, ששם המחיצה התחתונה לא ביטלה מעולם את העליונה, למסקנה: 
 וטין.לחל תמתבטלשזריעה ומלשון הראשונים משמע 

אם  הרא"שדבהא גופא הסתפק ) פחות מסאתים(, דהרא"ש הקיל בזה) בחצר :אלא !אין להקיללכן: 
 מבטל( אחר שניטלו הזרעים.

**** 

 חצר שנזרעה: -סעיף י'

 חצר ורחבה שאחרי הבתים שנזרעו

 טור:

שפסקנו לאסור טלטול בקרפף שהוקף לדירה  הטור מביא ספיקו של ר"מ, במקרים הקדמה וביאור:
האם בחצר שחשיבותו גבוהה יותר, בחלקים שאינם זרועים מדין ביטול המיעוט מפני הרב הזרוע, 

 ?]כאשר הזרוע קטן מבית סאתים[ המיעוט שאינו זרוע ישאר בהיתרו

  קטנה מבית סאתים שנזרעה רובה,חצר 
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 הזרוע קטן מבית סאתים:גדולה מבית סאתים שנזרעה רובה ו חצראו, 

 דינו כדין קרפף שלא הוקף לדירה. -החלק הזרוע  

 אין לטלטל אלא ד' אמות. -גדולה מסאתיםבחצר 

 לחצר בלבד.אין להכניס מהקרפף לבית אלא  -קטנה מסאתיםבחצר 

 שם דירה".-מספקא לר"מ האם מבטלים את ה -החלק שאינו זרוע" 
 בטל שם מוקף לדירה ואסור לטלטל בכולו[. -]בקרפף בכהאי גוונא

 

 גדולה מסאתים שנזרעה רובה, והחלק הזרוע גדול מבית סאתים: חצר 

 .החלק הזרוע אוסר כל החצר כדין קרפף 

* 

 שו"ע:

אין לטלטל בכל  -שבכל אופןפסקינן בספיקו של ר"מ דלעיל להחמיר  ביאור:
, אך מדברי הראשונים משמע דפסקינן להחמיר מספקשעה"צ: במג"א החצר. 

 משמע דמעיקר הדין יש להחמיר.
 חצר= לקרפף. לכן:

 :]אפי' הזרוע קטן מסאתים[ רוב החצר זרוע

 אין לטלטל בו אלא ד' אמות. -דינו כדין קרפף שלא הוקף לדירה -חצר גדולה מסאתים

 אין להכניס מהבית לחצר ולהפיך. -דינו כדין קרפף שלא הוקף לדירה -חצר קטנה מסאתים

 מיעוט החצר זרוע:

 אין לטלטל אלא ד' אמות. -דינו כקרפף גדול מסאתים שלא הוקף לדירה -יש בזרוע יותר מסאתים

 להוציא ממנה לבית.מותר לטלטל בחצר, אך אסור  -יש בזרוע סאתים או פחות

 ט"ז: 

 אסור. -מהחלק הזרוע

 מותר להוציא ולהכניס מהבית. -מהחצר עצמו

 יש אוסרים אף מהחצר עצמו להכניס לבית. משנ"ב:

 יש להתיר אף מהחלק הזרוע לבית. -בחצר קטנה מסאתים מג"א:

יש להקיל להתיר להוציא מהבית לחצר ובשעת דחק  משנ"ב להלכה:
 בפחות מסאתים אף מהחלק הזרוע.

 משנ"ב: 

 כל חלק נידון לפני עצמו. -אם יש מחיצה בין החלק הזרוע לחצר-

אסור להוציא כלים מהבית לגינה דרך החצר, לכן  -במקרה כזה, אף אם הגינה פחות מבית סאתים -
 נה שמא יוציא.אין ראוי לאכול או לשתות בשבת בגי

*** 

 גנה ובתוכה בית דירה ובור

 בתוכה בור עמוק י' ורחב ד' להשקות הגן ובית כינוס המים להקוות בו: -גנה גדולה מסאתים

 כיוון שהם רה"י ואינם חלק מהגינה. -ממעטין רשב"א בשם "יש מן החכמים":

 , אפי' שדינם כרה"י[.]כדין אילנות גבוהים י' ורחבים ד' שאינם ממעטין אינם ממעטין רשב"א:
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* 

 ' ]דינו כמקום פטור[:שאינו גבוה י' ואינו רחב דגנה ובתוכה עמוד 

 לכו"ע אינו ממעט. -רשב"א

** 

 להכניס מהבור לגינה ומהגינה לבית:

מותר שהכל רשות שלו ]ומחלוקת ר"ש ורבנן לאסור זה ברשויות מחולקות  רשב"א בשם "יש מן החכמים":
 של ב'[.

 אסור שאין זה תלוי בחילוק רשויות. רשב"א:

* 

 של אדם אחד]קטן מבית סאתים[ בית וקרפף 

 מותר להוציא מהבית לקרפף. -ברשויות של אדם אחד ריטב"א בשם "יש אומרים":

 אסור. -אף בבית וקרפף של אדם אחד ריטב"א:

* 

 רחבה שאחורי הבתים בימנו:

, ולא דמי לרחבה שבנה את ביתו סביבה ולא נחשבת מותר לטלטל ממנה לבית, דנחשב שהוקף לדירה ראב"ד:
 מוקפת לדירה כיוון שכתלי הבתים נבנו לבפנים ולא לחוץ.

 רחבה של הבית אינה נחשבת כקרפף אלא אם גדולה מסאתים. ב"י:

**** 

 קרפף מלא במים: -סעיף יא'

אסור, אמר להו רב "קרפף יותר מבית סאתים שהוקף לדירה ונתמלא מים סבור רבנן למימר כזרעים דמו ו

אבא משמיה דרבא מים כנטעים דמו ושרי, אמר אמימר והוא דחזיין לתשמישתא, אבל אם לא חזו לתשמישתא 

לא, אמר רב אשי ודחזיין לתשמישתא נמי לא אמרן אלא שאין בעומקן יותר מבית סאתיים, אבל אם יש בעומקן 

 .דפירי"יותר מבית סאתיים אסור ולאו מילתא היא מידי דהוה אכריא 

 רש"י: 

  לשתייה. -"חזו לתשמישתא"

שאין עומקו של מים נפשט ברוחב יתר על בית סאתיים ועומקו  -"אין בעומקן יותר מבית סאתים"
 י' טפחים. -של סתם מים לבטל מקומו מדין קרקע

* 

 ביאור הראשונים

 נתמלא כל הקרפף ]שהוקף לדירה[ מים, מקצתו עמוק י' ומקצתו לא:

  -כאשר ראויים לשתייה

לחלק בין: "יש בעומקן יותר מבית  רצורק מים בעומק י' נחשבים לבטל ובהם רא"ש ורש"י: 
 ."אין בעומקן..." ]היינו נידונים כנזרע[-סאתים" ל

אינם מבטלים הדירה אפילו לשתייה ראוים מים טור ]רש"י ורא"ש[ ושו"ע: למסקנה פסקינן: 
 ותר מסאתיים!עמוקים הרבה! ואפי' נתפשטו י
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הביא דיש שפסקו  ובשעה"צ] אפי' נתמלא כל החצרמשנ"ב: 
 דווקא ברובו ולא בכולו[.

  -כאשר אינם ראויים לשתיה

 .עומק נידון כנזרע מים ובכל כל -אפי' עומק נמוך מי' מבטל הדירהרא"ש וטור: 

 לכו"ע כארעא סמיכתא. -אבל בפחות מג'בה"ל:  -ביאור

שאין להוכיח מרקק ברה"ר שפחות מי' וכן ראוי להחמיר שלא במקום דחק,  בה"ל:
נחשבת כרה"ר, דברה"י יש להחמיר טפי שמתבטל תשמישו אף בפחות מי', מה שאין כן 

 ברה"ר שתשמישו לילך בלבד.

 רש"י ושו"ע: 

 כטיט בחצר ואינו רשות לעצמו. -עומק נמוך מי'

  נידון כנזרע -עומק י'ב

 בה"ל ושעה"צ:

 .מקום המים אסור והחצר מותר :נעשים מחיצה -מוקים י' טפחים בשפתםע

 נעשים מחיצה. -וכן אם מתלקט י' טפחים בד' אמות :רשב"א

 נעשים מחיצה. -לבוד[] מתלקט י' טפחים בג' טפחיםדווקא אם ריטב"א: 

 לא אמרינן מתלקט י' בתוך ד' אמות בחריץ מלא מים.ביאור: 

 דלעיל.זרע כדין ננידון  -בשיעור גדוללא עמוק י' בשפה ומתלקט 

* 

 בהגדרת מים דחזו לתשמישתא

  משנ"ב:

  ,ודינם ככרמליתחולקין רשות לעצמן  -]זורמים[ אם המים נכנסים ויוצאיםמדובר שהמים נקווים. 

 ראויים לכביסה וכד'.ראויים לשתית אדם ויש מקלין ב 

 יש להקיל כ"יש מקילין". שעה"צ:

**** 

 שחלקו מקורה:קרפף  -סעיף יב'

רבה אמר: אויר קירויו מייתרו, ורבי זירא אמר: אין  -"קרפף בית ג', וקירה בו בית סאה גמ' )עירובין כה.(:

 אויר קירויו מייתרו".

 בביאור: "אוויר קירויו מייתרו":

 סאה המקורה מיחשבה בהדי אידך כאילו לא קירוהו ואכתי הוי יותר מבית סאתים.  רש"י:

 מקיל. -רבי זיראמחמיר.  -רבה לפי"ז:

 כלומר שניתר ע"י הקירוי.  רא"ש:

 מחמיר. -רבי זיראמקיל.  -רבה לפי"ז:

"לימא בדרב ושמואל קא מיפלגי, דאיתמר אכסדרה בבקעה... רב אמר פי תקרה יורד וסותם,  המשך הגמ':

 ".אורזילאסקינן דעביד כי יד כי אכסדרה הכי נמי, הכא במאי עאי דעבושמואל אמר לא אמרינן, 

  :"אורזילאבביאור: "
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 גג משופע.  רש"י:

 פתוח מכל צדדיו. תוס':

 ."אמר רבי זירא: ומודינן בקרפף שנפרץ במילואו לחצר שאסור מאי טעמא דאויר חצר מייתרו" המשך הגמ':

 ביאור:

 "קרפף שנפרץ במילואו":

 מקום מחיצות שנטלו וניתוסף על האויר ועושהו יותר מבית סאתיים. רש"י:

 "ומודין בקרפף":

 רבי זירא הקיל בקרפף בית ג' ומודה לרבה דיש להחמיר בקרפף שנפרץ לחצר. לרש"י:

 כוונתו דבזה אף רבה מודה דיש להחמיר. לרא"ש:

* 

 להלכה

 הלכה להחמיר.  רא"ש:

 הלכה להקיל. אור זרוע:

 קירויו מתירו דפי תקרה יורד. רמב"ם:

 סבר כתוס' דנחלקו בקירויו שפתוח מכל צדדיו והלכה כמיקל. ה"ה:

 דוקא כשקירה ע"ג ב' מחיצות שלמות מחוברות זו לזו ]בקרן זוית[ אמרינן פי תקרה יורד. רשב"א:

* 

דאם קירה בקרפף בית ג' סאין בית סאה, אפי'  -כרש"י דנחלקו בקירוי משופע, והלכה כמיקל :ושו"ע טור
 מותר. -הקירוי משופע

 האם אמרינן "פי תקרה יורד" בקירוי משופע, בכל מקום?

 משנ"ב:

 אמרינן "פי תקרה..." אף בשיפוע. -כרמליתומדרבנן ה"י שמדאורייתא הוא ר -בקרפף 

 )לא אמרינן. -דשם בעי מחיצה מדאורייתא -במקום שנפרץ מחיצה )שו"ע שסא' ס"ב 

**** 

 קרפף שנפרץ לחצר: -סעיף יג'

 גמ' )עירובין כה:( :

מתקיף לה רב יוסף וכי אויר המותר  "ומודינא בקרפף שנפרץ במלואו לחצר שאסור הואיל ואויר החצר מייתרו,

 לו אוסרו".

( נפרץ לחצר וברמב"ם פירש בגדול מסאתים וצ"ע הסוגיה לפיוהקרפף )הקטן מבית סאתים, ביאור: 
ות פיפות וחצירהמוקפת לדירה, וכיוון שמותר לטלטל מחצר לקרפף כרבי שמעון שסובר שקר

, אין החצר אוסרת את הקרפף שהרי אין נאסר אלא כאשר רשות אחת הם ומטלטלין מזה לזה
 נפרץ למקום האסור לו?

 לרבי שמעון נמי הא איכא אויר מקום מחיצות"  "אמר ליה אביי כמאן כרבי שמעון,

 ומקום המחיצות נמדדים עם הקרפף שהיה בית סאתים ונעשה קצת יותר.ביאור: 
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חצר מותרת וקרפף אסור, חצר מאי טעמא? דאית ליה גיפופי  -"דאמר רב חסדא קרפף שנפרץ במילואו לחצר

 .והא זימנין דמשכחת לה איפכא"

אם נאמר שרב חסדר סבר כחכמים שחצר וקרפף אוסרים זה את זה, והתיר בחצר כיוון ביאור: 
פף[, הרי פעמים שהדין הפוך שנשאר מחיצות החצר בשתי צידי הפרצה ]היינו שהחצר רחבה מהקר

 ומותר בקרפף אע"פ שאסור בחצר ]כגון שהקרפף רחב מהחצר[.

 "אלא דאמרינן זה אויר מחיצות מייתרו וזה אין אויר מחיצות מייתרו".

* 

הקרפף אסור משום שמקום  -קרפף בית סאתים מצומצם וחצר שנפרצו בימלואם זה לזהטור ושו"ע:
 ים.המחיצה מייתרו ונעשה יותר מסאת

 .אויר החצר אינו מייתרו דהוא אויר מותר, רק מקום המחיצהמשנ"ב: 

 אף אם הכותל שנפרץ משותף לחצר ולקפף, כשנפל מצטרף לקרפף לייתרו.שעה"צ: 

 גם החצר אסור, שהוא פתוח לקרפף שנאסר. -אם שניהם נפרצו במלואם, כיוון שהקרפף נאסר משנ"ב:

 ונשארו גיפופין מהצדדין, וכן הפרצה לא גדולה מי' אמות.שהיה החצר רחב מהקרפף לכן, מדובר: 

מרוחב מדובר שנפרץ הקרפף וכתליו נכנסים בתוך חלל החצר, או שיתרים כותלי החצר רשב"א ומשנ"ב: 
כל שנראה מבחוץ אע"פ ששוה מבפנים נדון משום לחי  -עד ד' אמות, אבל אם יתרים יותר מכל צדהקרפף 

 ונחשב שיש מחיצה לקרפף.

שניהם מותרים, שהחצר פתוח למקום המותר ובתנאי  -אם הקרפף רחב מהחצר ונשארו גפופיןה"צ: שע
 שפרצת החצר קטנה מי'.

*** 

 כמה צריך לייתר על סאתים ע"מ לאוסרו

 לא מקרי יתר על סאתים. -כל שאינו יתר על סאתים אמהרא"ש ושו"ע )בסעיף א'(: 

 ינו רוחב אמה, והרי סתם כתלי חצר אין רוחבם אמה, וצ"ע.לפי"ז צריך לומר בסוגיין שסתם כותל הבה"ל: 

**** 

 כותל שנבנה להתיר ונפל: -סעיף יד'

 גמ' )שם(: 

 "ההוא בוסתנא "

 מוקף מג' צדדים ]שלא לשם דירה[. פרדס של אילנות שהיה גדול מסאתיםבאור: 

 "דהוה סמיך לאפדנא"

 ביאור:

 פתח יציאה מהטרקלין לפרדס. כותלו הרביעי, הינו כותל טרקלין והיה בורש"י: 

פתח  ואח"כ ,בו פתח יציאה ואין טרקליןמשותף לכותלו הרביעי, הינו כותל  רא"ש בשם הר"ח:
 .מלכתחילה פתח לכיוון הטרקלין ובכותל זה עשה כותל לשם דירה ברחוק ד' אמות ובנה בו פתח

 הכותל החדש ארוך מי' אמה )כבסעיף ו'( ורחוק מג'. שו"ע משנ"ב:

 אשייתא ברייתא דאפדנא" "נפלה

 באור: 

 נפל. - הכותל הרביעי הנ"ל רש"י:
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 נפל. -הכותל שנבנה בריחוק ד' אמות לשם דירה רא"ש:

 "סבר רב ביבי למימר ליסמוך אגודה גווייתא"

 ביאור:

לסמוך על הכותל הפנימי של הטרקלין ]שאף הוא נעשה לשם דירה[ להתיר הטלטול רש"י: 
 בפרדס.

 ה קודם שפתח פתח.פ שנעששהותר הותר ונסמוך על כותל הטרקלין אע" סבר דכיוון רא"ש:

 "אמר ליה רב פפי הנך מחיצות לגואי עבידן".

 ביאור:

מחיצות הבית הפנימיות לא נעשו לשם דיורין לפרדס אלא רק לטרקלין, ועתה אין בפרדס רש"י: 
 מחיצה שנעשתה לדיורים.

לא  -עשה אותה אלא לשם דירה לטרקלין כיוון שבשעה שעשה אותה לא פתח פתח ולארא"ש: 
 יועיל.

* 

 חזר לאיסורו. -: וכמסקנת הגמ' שכאשר נפלה המחיצה האחרונההרא"שכפירוש  טור ושו"ע:

 לאסור כאשר נפל כותלו הרביעי. -רש"יפסקו הפוסקים אף כפירושו של  משנ"ב:

** 

 נשאר הקרפף בהיתרו. -בנה בית בקרפף והקיפו ונפל הבית תוספת שבת )בה"ל(:

 בה"ל: 

 נשאר בהיתרו. -:  עשה פתח מהבית לקרפף והקיפו ואח"כ סתם הפתחלפי"ז

 : הלא עכשיו אינו ראוי לתשמיש בית?יש להקשות

בטיל משם  -דווקא שנפל או נסתם ממילא, אבל אם עשה ביידים -: אף אם נסבור כדבריומסקנתו
 דירה.

**** 
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  -סימן שסב

 מחיצות לצניעות ולשמירה: -סעיף א'

לא שמה מחיצה, משום  -"אמר ליה רב פפא לרבא והאמר רב אסי: מחיצות אדרכלין גמ': )עירובין כו.(:

 דלצניעותא עבידא".

 מחיצות שעושים בנאים כשבונים בשמש, כיוון דלצניעתא היא ולמחר סותרין. רש"י:

 "ואמר רב הונא בריה דרב יהושע לרבא והאמר רב הונא מחיצה העשויה לנחת לא שמה מחיצה". )שם(:

 לא ע"מ לדור, אלא לשמור מה שיניחו שם. רש"י:

*** 

 ?נחשבת מחיצהאו לשמירה האם מחיצה לצניעות 

 אפי' מקפת פחות מסאתים. -מחיצה לנחת או לצניעות אינה מחציה כלל הרמב"ם:ב"י בשם 

 אך אינה נחשבת מחיצה לשם דירה. -מחיצה לנחת או לצניעות הוי מחיצה טור, רשב"א:

* 

 -"מחיצה שלא נעשית... אלא לצניעות או לשמור מה שיתנו בתוכה או לישב בה כדי לשמור השדות שו"ע:
 מחיצה לעשות מה שבתוכה מוקף לדירה אם הוא יותר מבית סאתים"., אבל אינה היא מחיצה

 -מדובר במחיצה לשמירה שאין עשוי לדור בה ביום ובלילה, אך אם עשוי השומר לדור ביום ובלילה מג"א:
 נחשב מוקף לדירה.

* 

 קרפף מוקף לשמירה ומקורה

 יש לדון ולדייק מפירושי הראשונים:  -בה"ל

 אינו נחשב מוקף לדירה. -ף מקורה העשוי לשמירה וכד'אף בקרפ לפי פירוש רש"י:

 נחשב מוקף לדירה. -אפשר דקרפף מקורה אף שעשוי לשמירה וכד' לרמב"ם:

 נחשב מוקף לדירה. -אם משתמש בקרפף מקורה זה ליתר צרכי ביתו הכרעה:

  *** 

 קטן מסאתים -אילן המיסך על הארץ

 מטלטלין תחתיו". -הארץ, אם אין נופו גבוה מן הארץ ג' טפחים"מתני': אילן המיסך על  גמ' )עירובין צט:(:

 נופו נוטה למטה מכל צדדיו סביב, אמרינן לבוד והרי כאן מחיצה י'. רש"י:

 , ובתנאי:מותר לטלטל בו -אם קטן מסאתים טור ושו"ע:

  .שימלא האויר שבין הענפים 

 מצויה אינה מחיצה. שכל מחיצה שאינה עומדת ברוח -יקשור הענפים שלא ינידם הרוחש 

 .בתנאי שבמקום שמחוברים לאילן גבוה עשרה 

וכן אם אינם גבוהים במקום החיבור, אך הולכים בקשת כלפי מעלה ובאמצען גבוהין  מג"א:
 י' טפחים. 

 :במקום שגבוה י' צריך להיות רחב ד' ]אחרת דינם ככרמלית[. מג"א 

 

*** 
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 גדול מסאתים -אילן המיסך על הארץ

"אמר רב הונא אין מטלטלין בו יתר מבית סאתים, מאי טעמא משום דהוי דירה שתשמישה לאויר,  )גמ' שם(:

 וכל דירה שתשמישה לאויר אין מטלטלין בה יותר מבית סאתים".

* 

אין לטלטלין יותר מד' אמות אפי' הוקף לדירה,  -אם היה היקפו יותר מבית סאתים טור ושו"ע: רש"י,
 דאינה עשויה לדור בה תמיד אלא להסתופף בצלו לשמור השדות.

* 

 לשם דירה -מילא את הענפים בקש

 הוי מוקף לדירה. -]אף שלא נטע האילן לשם דירה[ אם רב הדופן מקש מילא בקש לשם דירה: מג"א:

**** 

 גידוד חמישה ומחיצה חמישה: -ב'סעיף 

 מצטרפין". -"הלכא: גידוד ה' ומחיצה ה' גמ' )כל גגות צג:(:

* 

חשובה מחיצה לטלטל ולכל  -תל שגבוה חמשה והשלימו לעשרה, שעשה עליו מחיצה גבוה חמשה שו"ע:
 דבר".

 משנ"ב: 

 :עשה  המחיצה על שפתו.  באור 

  מחיצה ה' טפחים.הו"ה חריץ עמוק ה' טפחים שעשה לו על שפתו 

 .)לכל דבר": גם לעניין הפסק שתי חצרות )שעב' ס"ו" 

 ספיקות הבה"ל:

 ב' אמות-התל מתלקט ה' טפחים ב : 
האם  -[נחשב מחיצה -תלקט ה' טפחים בתוך ב' אמות ]כפי שאמרנו שמתלקט י' בד' אמותתל ה

 חשב רה"י יחד עם המחיצה ה'?נחשב תל ל

 ו לגובה י' עם מחיצה על שפתוג' טפחים שהשלימ-תל בגובה פחות מ : 
 האם נחשב רה"י, או כיוון שפחות מג' בטל לרה"ר אין התל משלים לעשרה?

 הרחיק המחיצה יותר מג' ]או ד'[ טפחים משפת התל : 
  אין מצטרף. -לפי פשט דבריו במשנ"ב

מצטרף, גם אם ירחיק המחיצה משפת התל,  -אך בגר"א משמע דכל שמתלקט י' טפחים בד' אמות
 וצ"ע.

**** 

 :מחיצה שנעשתה בשבת -סעיף ג'

 לחי ומחיצה העומדים מאליהם

אביי אמר: הוי לחי, רבא אמר: לא הוי לחי. היכא דלא סמכינן  -"איתמר לחי העומד מאליו גמ' )עירובין טו.(:

 אלא במחיצות ...עליה מאתמול כולי עלמא לא פליגי דלא הוי לחי, כי פליגי היכא דסמכינן עליה מאתמול

כולי עלמא לא פליגי דהויא מחיצה כי פליגי בלחי, אביי לטעמיה דאמר לחי משום מחיצה ומחיצה העשויה 

ורבא לטעמיה דאמר לחי משום היכר, אי עבידא בידים הויא היכר ואי לא לא הוי  מאליה הויא מחיצה,

 " היכר

 מהני. -במחיצה אפי' לא סמכו עליו מאתמול רא"ש:
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 והלכה כאביי. -הוי מחיצה, נחלקו רק בלחי -במחיצה לא פליגי דאפי' לא סמכו מאתמול רי"ף )ע"פ ב"י(:

* 

 שו"ע: 

 כשירה. -מחיצה העומדת מאליה 

  [.יבואר לקמןכשירה ] -שנעשית בשבת בשוגגמחיצה 
  משנ"ב:

 שלא ידע ששבת, או בשגגת מלאכה. -

 כמזיד )דיוק מהרמב"ם(.לדידיה נחשב  -ציוה לחברו לעשותה או שעשה חבירו עבורו בשוגג -

*** 

 מחיצה הנעשת בשבת

"וכדתניא ספינות קשורות זו בזו מערבין ומטלטלין מזו לזו... וכן מחצלות הפרוסות מערבין  גמ" )שבת קא.(:

ומטלטלין מזו לזו, נגללו נאסרו, חזרו ונפרשו, בין שוגגין בין מזידין בין אנוסין ובין מוטעין, חזרו להיתרן 

רב נחמן לא שנו אלא שכל מחיצה שנעשה בשבת בין בשוגג בין במזיד שמה מחיצה, איני והאמר  -הראשון

 ".כי איתמר דרב נחמן אמזיד איתמרלזרוק אבל לטלטל אסור? 

 מחיצה שנעשתה בשבת במזיד:  ביאור:

 שמיה מחיצה לחייב הזורק.  -מדאורייתא

 קנסו לאסור עליו לטלטל.  -מרדבנן

יש להסתפק )עין  -מותר, לעצמו -עליו ועל אחרים. ולגבי שבת הבאה: לאחרים :שעה"צ
 שיח ס"א(.

** 

 מתי גזר רב נחמן לאסור -מחיצה שנעשתה בשבת במזיד

 

 שיטת רש"י

, אף כשהייתה מחיצה ונגללה וחזרה בכל אופן שנעשית מחיצה בשבת רש"י ]וכן משמע ברמב"ם וברי"ף[:
 .דגזרינן סבר רב נחמן -להיתרה הראשון 

* 

 לפי הר"ן ר"ת -השו"ע שיטת

 :ולפסק השו"ע -ופשטות דברי ר"ת ר"ן

  והוי מחיצה לא גזרינן -וחזרו במזיד והסירןכל מקום שהיו מחיצות מתחילה. 

 דלא הוי מחיצה גזר רב נחמן -כאשר עושה במזיד בשבת מחיצות מחדש. 

 וכשחוזרין להיתרן הראשון גם העירוב חוזר להיתרו.
שנים שהקיפו במחלצאות ברה"ר והבדילו ביניהם ועירבו, נפל הכל וחזרו ונפרסו  כגון:
 חזרו להיתרן ויכולים לטלטל כל חד בשלו וביניהם. -שוב

* 

 ר"ת לפי הרא"ש -שיטת המשנ"ב

 והכרעת המשנ"ב: -רא"ש ותוס'

 גזרינן במזיד, אף אם המחיצות נגללו וחזרו בשבת.  -במקום שע"י המחיצה נעשית רה"י 
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 חזרה להיתרה ולא גזרינן. -במזידבשבת נפלה ונפרסה  -כשהמחיצה הועילה לדינים דרבנן 

 ביאור הסוגיה דלעיל: 

הרי הם  -מחצלות שמפסיקות בין ב' חצירות של רה"י שכל אחד עירב לבדו ונגללוהמקרה שהתירה הגמ': 
ובמסקנת הגמ' חזרו להיתרן,  -כחצר אחת והם עירבו שנים ונאסר לטלטל מדרבנן, חזרו ונפרסו אפי' במזיד

 כוונתה שעשו לכתחילה במזיד.מזיד גזרינן: שב

לא גזרינן  -אפי' נעשו מתחילתם בשבת במזיד ,נן בלבדדרב יש שפסקו שמחיצות המועילות לדינישעה"צ: 
 לאסור, אך לדינא יש לפסוק כמשנ"ב ע"פ הראשונים הנ"ל שדווקא כשנפלו ובנהן.

* 

 לר"ת. -להיתר בשבתמחיצה שנפלה בע"ש וחזרה 

  מג"א ומשנ"ב:

דחזרה להיתרה ]כל אחד מהראשנים  ר"תבזה כתב  -דווקא אם המחיצה נפלה בשבת והחזירה בשבת
 קנסינן בכל אופן. -לביאורו[, אך אם נפלה לפני שבת והחזירה בשבת במזיד

*** 

 תיקון עירוב בשבת

 מותר לומר לנכרי לתקן הערוב שנתקלקל בשבת שלא יבואו הרבים למכשול. חיי אדם:

 ואף שבנו"ב משמע להחמיר יש לסמוך על החיי אדם, ואם יכול קשור החבל ע"י עניבה עדיף. בה"ל:

**** 

 טלטול בספינה: -סעיף ד'

טלין בה אלא בד'... אין מטל -מותר לטלטל בכולה, ושמואל אמר -"איתמר ספינה: רב אמרגמ' )עירובין צ.(: 

 אמר ליה הלכתא כרב..." 

 ספינה מותר לטלטל בכולה אפי' גדולה מבית סאתים דחשיבה מוקפת לדירה. שו"ע:

** 

 כפאה על פיה לשם דירה

ומודה רב שאם כפאה על פיה שאין מטלטלין בה אלא ד' אמות, כפאה למאי אילימא לדור תחתיה  גמ' )שם(:

 ה לזופתא".מאי שנא מגג יחידי, אלא שכפא

והו"ה כאשר כפאה על פיה לדירה, אפי' לרבנן מותר לטלטל ואפי' יותר מבית סאתים,  -גג יחידירש"י: 
 ומותר לטלטל אף על גבה. -שכפייתה זו עשיית המחיצות לדירה ואמרינן בהו גוד אסיק

* 

 הוי רה"י אף עליה. -כפא לדור תחתיהשו"ע: 

** 

 כפאה על פיה לזפתא 

 סאתים ]או פחות[:ספינה בית 

 :לטלטל עליה ותחתיה 

 מותר לטלטל בכולה. -בבית סאתים אפי' כפאה לזפתהב"י בדעת רש"י ושו"ע: 

 ספינה גדולה מבית סאתים:

 לטלטל עליה-  
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 אסור אלא בד' אמות ככרמלית לכו"ע:

 :לטלטל תחתיה 

 תחתיה מותר לטלטל בכל אופן. -בכפאה אפי' לזפתארא"ש: 

 .אלא ד' אמות אפי' תחתיה אסור -תאבכפאה לזפב"י בדעת רש" ומג"א בדעת השו"ע: 

**** 

 ממה עושים מחיצה: -ו'-סעיף ה'

 צה גרועהיחמ

"מקיפין שלשה חבלים זה למעלה מזה וזה למעלה מזה ובלבד שלא יהו בין חבל לחבירו שלשה  )שם טז:(:

יצה דברי רבי יוסי בר' יהודה וחכמים אומרים אחד טפחים ... כל מחיצה שאינה של שתי ושל ערב אינה מח

 משני דברים".

* 

אפי' ליחיד  ומותרים עד סאתים "בכל עושין מחיצה, בכלים ובאכפות, בין של ערב או של שתי טור ושו"ע:
 ."ביישוב, ובלבד שלא יהיה רווח ג' טפחים

  משנ"ב:

 נטל אחר השבת.יאפי' עתידין ל 

 לדירה כיוון שהיא מחיצה גרועה שתי בלא ערב אינו מועיל.אפי' הקיף  -יותר מסאתים 

 מקלינן בה. -ליחיד ביישוב: אף שביישוב יכול לעשות מחיצה טובה 

*** 

 מחיצה של בע"ח

 בכל עושין לחיין אפילו בדבר שיש בו רוח חיים"."גמ' )עירובין טו.(: 

* 

 שלא ינודו. : עושים מחיצה מבע"ח ובתנאי שיהיו כפותים כדיושו"ע רמב"םטור, 

 ביאור: -משנ"ב

  .כופתה מבעוד יום, שלא יברחו וכדי שלא יהיה הפסק בין חלל רגליהם ג' טפחים 

 .מיירי שיש י' טפחים בגובה כששוכבת 

*** 

 מחיצת בני אדם

 )עירובין מג:(: 

"נחמיה בריה דרב חנילאי משכתיה שמעתא ונפק חוץ לתחום אמר ליה רב חסדא לרב נחמן נחמיה תלמידך 

רוי בצער אמר לו עשה לו מחיצה של בני אדם ויכנס ... אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרבא מאי קא מבעיא ש

 ליה לרב חסדא, אילימא בדמלו גברי עסקינן,

   .ויעשו לו מחיצה שיש מספיק אנשים שיעמדו עד התחום ביאור:

 וקא מבעיא ליה הלכתא כרבן גמליאל... 

סבר שמועילות מחיצות שלא שבת בהן מבעוד יום, או שאין שהאם הלכה כרבן גמליאל   ביאור:
 הלכה כמותו וממילא גם האנשים שיעמדו בשבת אינם מועילים.
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 או דילמא בדלא מלו גברי עסקינן 

 שאין לו אנשים שיעמדו עד התחום אלא עד ב' אמות מהתחום ביאור:

 וקא מבעיא ליה הלכה כרבי אליעזר... 

 יכנס. -לתחום ב' אמותביאור: ר"א סבר שהיוצא חוץ 

 ... אדם אאדם נמי לא קשיא כאן לדעת כאן שלא מדעתפשיטא בדלא מלו גברי... אלא אדם אאדם קשיא, 

 מותר. -אסור, כאשר נעשים מחיצה שלא מדעת -לעשות אנשים מחיצה מדעת ביאור:

הנהו זיקי דהוה שדיין בריסתקא דמחוזא בהדי דאתא רבא מפירקיה אעלינהו ניהליה לשבתא אחריתי בעי 

 ".עיילינהו ואסר להו דהוה ליה כלדעת ואסור... 

 קושיות הראשונים בסוגיין:

ואפי' לא מלו גברי, ילך אל מקום שהמחיצה מגעת ואח"כ יעשו אותם אנשים היקף אחר עד שיגיע  תוס':
 וי"ל שכיוון שעשו פעם אחת ידעו שלדעת נעשו ואסור מכאן והילך )כדלקמן(. לתחום?

משמע בעובדא דזיקי דאפי' מהלכין הווי מחיצה, אם כן אפי' לא מלו גברי יילכו איתו ויהיו מחיצה  רא"ש:
 בהליכתם?

 דאי יעמידם ואז יוליכם ירגישו שהם מחיצה. -יש לתרץ כדתירץ תוס' בשאלתו ט"ז:

** 

 ראשונים ושו"ע -יןתנאי הד

 מחיצה גמורה אפי' ברה"ר. -מחיצת בני אדם :ושו"ע רשב"א

  בתנאי שיכפו אותו מד' רוחות. משנ"ב:

 הו"ה דמחיצת בני אדם הוי הפסק לדבר דברי תורה נגד מקום שאינו נקי. -

* 

 אפי' בבני אדם מהלכים. :ושו"ע רא"ש

 :ומשנ"ב מג"א

אסור ]דאז מבינים שהם מחיצה  -מעמידן ואח"כ אומר להם שילכו והולך ביניהם -
 ואסור כדלקמן[. 

 מותר. -מהלכין מעצמן או שיש סיעה גדולה שהולכין ואין ניכר -

בכל מקרה יש לחוש שיתפרדו בהילוכן עד שיהיה פרוץ מרובה, לכן אם הם  שעה"צ:
 ר"ה אף בדוחק[.אנשים מועטין יש לסמוך רק בדוחק ]ויש להסתפק ב

* 

 מחיצת בני אדם דווקא אם אינם יודעים שהם מחיצה. :ושו"ע רבינו יהונתן

לחייב  -אם יודעים הוי מחיצה שנעשית במזיד ולא הוי מחיצה להקיל ]אלא להחמיר ביאור:
 הזורק[.

 הרי זה שמעמיד אותם עושה זאת במזיד אפי' שהם אינם יודעים. קושיית הט"ז:

אין איסור בעשיית המחיצה כלל דאין עמידת האנשים נחשב בניין,  ביאור הט"ז:
 וחכמים החמירו בעמידה לדעת שלא יבואו להקיל באיסור שבת.

 תנאים והגבלות:

 :אפי' אחד יודע אסור שלא יבואו לזלזל בשבת. רשב"א ושו"ע 
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 :אסור. -כגון שעשה מהן מחיצה בעבר ,קרוב הדבר שידעואפי'  טור ושו"ע 

 אסור. -וכן בקטן שעושה על דעת אביו, שיודע שנוח לאביו ז'(: ב"י )סעיף 

 :אם נעשו מחיצה בלא כוונה לאדם אחד, יכולים להיות מחיצה לאדם אחר.    ב"י 

 מסתפק בזה. מג"א:

 מקיל בזה. אליה רבה:

  :אין לחוש לכך. -אם באו תחילה שלא לדעת ואחר כך הבינורטב"א ושו"ע 

לילך ביניהם ]שמא יבינו[, שכאן מלכתחילה לא היה ולא דמי לזה שאסרנו  משנ"ב:
 לו לחוש שידעו.

* 

 דווקא כאשר האנשים עומדים זה אצל זה בפחות משלשה. שו"ע:

  בה"ל:

 אפי' אם יש ג' טפחים ביניהם, סתם אדם רחב אמה ויש לנו עומד מרובה על הפרוץ? -מג"א

 : צריך פחות מג' משום רגליהם דהם כקנים. תירץו

 הדין עם המג"א כשהולכים לא כשעומדים?  -שבתתוספת 

 קשה דבכל אופן יש לבוד שהרי אם נמדוד בגובה בתוך ג' טפחים לא יהיה רוחב ג'?  -בה"ל

* 

 כיוון שצריך עירוב. -לא יועיל מחיצת אנשים מביתו לבית חברו :)ב"י ס"ז( ספר התרומה

**** 

 :המשך למחיצת בני אדם -סעיף ז'

י גננא דאעילו מיא במחיצה של בני אדם נגדינהו שמואל, אמר אם אמרו שלא מדעת "הנהו בנ גמ' )שם(:

 יאמרו לדעת".

 ביאור:

 בני האדם שנעשית מהם המחיצה ידעו שלעשות מחיצה נקבצו. :ורשב"א רש"י

 האנשים שהעלו מים הם העמידו את האנשים להתיר הליכתם. ב"י בביאור הרמב"ם:

* 

לא יעמיד את האנשים המשמשים כמחיצה אדם שרוצה להשתמש במחיצה  "ע בשם "יש מי שאומר":שו
 אלא יעמידם אחר שלא לדעתו.

 אפי' האדם המשתמש במחיצה יכול להעמיד האנשים ובתנאי שהם אינם יודעים. משנ"ב ע"פ הפוסקים:

*** 

 יש לסמוך על מחיצת אנשים רק בשעת הדחק

 קום הדחק.אין לסמוך על מחיצת בני אדם אלא במ ב"י ורמ"א:

 עדיף להוליך ע"י קטן, מאשר לעשות ע"י גדול ומחיצת אנשים. רמ"א:

 כשהקטן מגביה מאיליו ומתכוון להנאת עצמו שאינו יודע שנאבד לאביו. מג"א:

 צריך למחות בו. -אם מביא התינוק החפץ לאביו או לאדם אחר שמכיר משנ"ב:

 להנאת עצמו שמצווה לחנכו.כמו"כ, אביו צריך למחות בו בכל אופן אפי' אם עושה 
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**** 

 "עומד כפרוץ":-"עומד מרובה על הפרוץ" ו -סעיף ח'

 סוגיות הגמ' וראשונים

ג' טפחים ומעלה, אבל אם היו הפרצות קטנות -דוקא כשהפרצות מ -פרוץ מרובה על העומד אסור רמב"ם:
 הוי לבוד ומותר אף בפרוץ מרובה. -מג'

* 

מקיפין שלשה חבלים זה למעלה מזה וזה למעלה מזה ובלבד שלא יהו בין חבל "מתני':  גמ' )עירובין טז:(:

מקיפין בקנים ובלבד  .שיעור חבלים ועוביין יתר על טפח כדי שיהא הכל עשרה טפחים ,לחבירו שלשה טפחים

שלא יהא בין קנה לחבירו שלשה טפחים... גמ': אמר רב המנונא אמר רב הרי אמרו: עומד מרובה על הפרוץ 

 הוי עומד, בעי רב המנונא בערב מאי?...".  -תיבש

 

 דתנן לעיל שיירא שחנתה בבקעה והקיפוה בכלי בהמה מטלטלין בתוכה וסתם כלי בהמה של שתי. רש"י:

 שאין להעמיד את רב המנונא, כיוון שבהם ודאי אינו מועיל: הסיקהסיכום המקרים שהגמ' 

 

  

 מחיצה שהגדיים בוקעים תחתיה.הוי 

 וכך פסק במשנ"ב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 הקנה העליון עומד באופן שמעליו 

  -ומתחתיו יש אוויר גדול מג' טפחים

 אתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא 

 .ומבטל ליה

 וכן פסק במשנ"ב.

 

 

 

 

 פחות מג'

 פחות מג'

 'מדפחות 

 'מדפחות 

 פחות מג'

 'מגפחות 
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  -הוה ליה

 .עומד מרובה על הפרוץ משתי רוחות

 

 וכן פסק במשנ"ב.

 אתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ד

 .ומבטל ליה

 

 

 

 

 

אלא רב המנונא הכי קא מיבעיא ליה כגון דאייתי מחצלת דהוי ז' ומשהו וחקק בה ג' ושבק בה " המשך הגמ':

איבעיא ליה ... א"ל אין מחיצה תלויה מתרת אלא ד' ומשהו ואוקמיה בפחות מג', רב אשי אמר מחיצה תלויה 

 במים קל הוא שהקלו חכמים במים".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כיוון דלא איפשיטא עבדינן לחומרא. -"יש אומרים" רא"ש

פשיטא דערב כשתי לעניין עומד  -כיון דרב אשי אוקי בעיא דרב המנונא בעניין אחר :, רא"ש וטורראב"ד
 מרובה על הפרוץ.

* 

... רב הונא בריה דרב יהושע אמר אסור מותר -פרוץ כעומד: רב פפא אמר"איתמר  גמ' )עירובין טז:(:

, תיובתא והילכתא? אין, משום דדייקא מתני' כוותיה דתנן לא יהיו פרצות יתירות והילכתא כוותיה דרב פפא

 ".הבנין הא כבנין מותרעל 

מועיל, ובערב ]דרב המנונא  -לפי"ז דפרוץ כעומד דינו כעומד מרובה על הפרוץ, בשתי פשיטא דלכו"עטור: 
 פסקינן כראב"ד לקולא. -הסתפק[

* 

 אסור". -רצה שהיא כעשר אמה מותרת מפני שהיא כפתח, יתר מכאן"מתני': כל פי גמ' )עירובין טו:(:

 חקק ג'
 אין לבוד

 'מגפחות 

 'מדפחות 

 'מגפחות 

 'מדפחות 

 'מגפחות 
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 "ובלבד שלא יהא במקום אחד פרוץ יותר מעשר". טור:

*** 

 שו"ע ואחרונים

  ט'(:-שו"ע )סעיף ח'

 אסור, אא"כ כל פרצה מהם פחותה מג' טפחים.  -פרוץ מרובה על העומד"

 ובלבד שלא יהא במקום אחד יותר מעשר". בין בשתי בין בערבמותר,  -פרוץ כעומד

 בערב לא שייך פרוץ כעומד. בה"ל:

 נחשב שאין מחיצה אע"פ שב' המחיצות האחרות שלימות. -פרוץ מרובה במחיצה אחת משנ"ב:

  בה"ל:

 אין נפק"מ אם היה תחילת העשייה פרוץ מרובה או נתקלקל אח"כ. -

 אף פרוץ כולו ועשה תיקון קטן סגי. -רביעיתהמחיצה אך בכל האיסור דווקא בג' מחיצות,  -

* 

 שעומד בשני צדדים ופרוץ באמצע -עומד מרובה משתי רוחות

 במקרה שעומד בשני צדדי הפרצה ופרוץ באמצע ורק בצירוף שני הצדדים יש עומד מרובה: ביאור:

 

 

 משתי רוחות לא נקרא עומד מרובה.  :)שעה"צ( רשב"א

 עומד מרובה ומותר.נחשב  רטב"א, או"ז ומשנ"ב להלכה:

 :עומד מרובה משתי רוחות ע"י לבוד -שעה"צ

נחשב כאילו כל צד מחיצה  -אפי' העומד שבכל צד אינו מלא, אלא עומד מרובה לרטב"א:
 .מלא ומבטל את הפרוץ שבאמצע 

 דווקא אם הצדדים מלאים ממש. לאו"ז:

 .נחלקו בזה( הרשב"א מחמיר בכל אופן ואף המקליםד)אין להקיל בכך  שעה"צ:הכרעת 

**** 

 צורת הפתח ביותר מי' אמה, בפרוץ מרובה על העומד ובבקעה: -סעיף י'

 גמ' וראשונים -צורת הפתח בד' רוחות

"דאמר רבין בר רב אדא א"ר יצחק מעשה באדם אחד מבקעת בית חורתן שנעץ ד'  גמ': )עירובין יא:(:

קונדיסין בארבע פינות השדה ומתח זמורה עליהם ובא מעשה לפני חכמים והתירו לו לענין כלאים ואמר ר"ל 

רו כדרך שהתירו לו לענין כלאים כך התירו לו לענין שבת ר' יוחנן אמר לכלאים התירו לו לענין שבת לא התי

 ובדרב חסדא קא מיפלגי...". לא לעולם בעשר ומן הצדלו במאי עסקינן אילימא מן הצד ... 

* 

 סוגיות הראשונים

 צורת הפתח בד' רוחות כאשר מתח על רשאיהן:

אין מועיל בד'  -נקטינן דברי רבי יוחנן כפשטן ]ולא כדחיית הגמ'[: אף אם מתח על רשאיהן רמב"ם )ב"י(:
 רוחות.
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 אם מתח על רשאיהן מודה רבי יוחנן דהוי מחיצה אף מד' רוחות. טור וב"י:

* 

 צורת הפתח בבקעה:

 הקדמה:

 מדוע הוצרכו לפסי ביראות ולא עשו צורת הפתח מד' רוחות ואפי' יותר מי'? הקשה:ברא"ש 

 דאתו גמלים ושדו ליה ונקל ליפול.תירוץ א': 

 דיורים ולא בבקעה.צורת הפתח שרי דווקא בחצר ומבוי שיש בהם תירוץ ב': 

 צורת הפתח מועילה בד' רוחות ביותר מי' אלא אם עומד מרובה. דאין  לא קשה כיוון דפסקלרמב"ם: 

 לכן:

 .]בכל אופן לא מועיל מד' רוחות[ אין לחלק בין חצר לבקעהלרמב"ם: 

 אין מועיל צורת הפתח מד' רוחות, אלא בחצר או מבוי אך לא בבקעה. רא"ש )לתירוצו השני( וטור:ל

  צורת הפתח, עם  'י-ההיקף כתיקונו עם פרצות יותר מודווקא שהכל נעשה בצורת הפתח, אך אם
 מהני בבקעה. -אפי' פרוץ מרובה

** 

 גמ' וראשונים -צורת הפתח ביותר מי' אמה ובפרוץ מרובה

 צורת פתח, אע"פ שהוא רחב מי' אמות אין צריך למעט"."ואם יש לו גמ' )עירובין ב.(: 

"מתני ליה ר' יהודה לחייא בר רב קמיה דרב, אין צריך למעט, אמר ליה אתנייה צריך למעט, )עירובין יא.(: 

אינה ניתרת בצורת פתח ]רש"י: בד' דפנותיה[ אמר רב יוסף מדברי רבינו נלמוד, חצר שרובה פתחים וחלונות 

מאי טעמא הואיל ויתר מי' אוסר במבוי ופרוץ מרובה על העומד אוסר בחצר,  קטנים מי'[,]ואפי' פתחים 

מה יותר מי' אמות במבוי אינו ניתר בצורת פתח, אף פרוץ מרובה על העומד האוסר בחצר אינו ניתר בצורת 

 פתח".

* 

 .דצורת הפתח מועילה אף ביותר מי' אמה -פסקינן כסתם משנה ולא כרבטור: 

דפרוץ מרובה  ]דמשמע בגמ' מהני צורת הפתח -וכן בפרוץ מרובהבשם התוספות והרשב"א:  ב"י וה"ה
 ח קל טפי מפתח גדול מי' עם צורת הפתח[.תפעם צורת ה

 צורת הפתח אינה מועילה ביותר מי' אלא בעומד מרובה על הפרוץ.רמב"ם: 

 ברוח השלישית מועיל צורת הפתח ביותר מי' אפי' פרוץ מרובה.ה"ה: 

 מותר. -בד' רוחות, אפי' פרוץ מרובהאפי' , י' או פחות-בצורת הפתח ק וסמ"ג: סמ"

** 

 להלכה

 שו"ע:

 בסתמא:

 ]ובבקעה לא[. מותר בחצר ובמבוי -ואפי' פרוץ מרובה אפי' מד' רוחות, אפי' ביותר מי'צורת הפתח 

 בקעה:צורת הפתח ב

 :כאשר חלק נעשה מחיצה וחלק בצורת הפתח
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 מהני צורת הפתח אף בפרוץ מרובה. -עם פרצות יותר מי' היקף כתיקונומשנ"ב: 

 :צורת הפתח בפחות מי' אמה בבקעה

 בה"ל:

 שאינו מועיל. משמע בתוס':

 )ועוד( שהקילו בזה. הסמ"גיש לסמוך על  למסקנה:

* 

 בשם הרמב"ם:

 אין צורת הפתח מועיל ביותר מי' אלא אם עומד מרובה על הפרוץ.

 צורת הפתח בבקעה:

 מועיל אף בבקעה. -בעומד מרובה על הפרוץלחלק בן חצר לבקעה: ו איןרמ"א: 

 צורת הפתח בפחות מי':

 מועיל אפי' פרוץ מרובה. -בי' אמה ומטהמשנ"ב: 

 צורת הפתח ברוח שלישית:

 מועיל אף בפרוץ מרובה. -ברוח שלישית , כן אם יש ב' רוחות שלימות משנ"ב:

** 

 צורת הפתח ברה"ר מד' רוחות:

 מערבין רה"ר אלא בדלתות כנפסק בשו"ע לקמן, וצורת הפתח אינה מועילה ברה"ר.אין בה"ל: 

שהתפלפל בזה  בבה"למסתפק האם צורת הפתח נחשבת מחיצה מדאורייתא לחייב הזורק )עיין פמ"ג: 
 הוי רה"י לחייב(.  -ב' מחיצות שלימות ובג' צורת הפתח -ארוכות, ומ"מ פסק שב

**** 

 :גדרי צורת הפתח -סעיף יא'

 גדר צורת הפתח

 "."תנא צורת הפתח שאמרו קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהןגמ' )עירובין יא:(: 

 וכן פסק בשו"ע.

 אפי' אחד גבוה מחבירו והקנה העליון מונח בשיפוע.משנ"ב: 

*** 

 הקנה העליון אינו נוגע בקנים

אין צריכין ליגע, ורב ששת אמר צריכין "צריכין ליגע או אין צריכין ליגע? רב נחמן אמר גמ' )עירובין יא:(: 

 ליגע".

 דאמרינן גוד אסיק. -טעמו של רב נחמן משנ"ב:

 שו"ע ע"פ הראשונים:

 דאפי' אינו נוגע מהני. -כרב נחמןרי"ף, רא"ש, רמב"ם וטור: 

  .ואפי' יש ביניהם יותר מג' טפחים ]דבפחות אף רב ששת יודה[טור וב"י: 

 י' טפחים. בתנאי שגובה הקניםרמב"ם וטור: 
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 בתנאי שיהיו מכוונים הקנים נגד הקנה העליון.רא"ש וטור: 

 פסול, דאין עושים פתח כהאי גוונא. -פחות מג'אפי' ב אם אינם מכווניםב"י ומג"א: 

*** 

 צורת הפתח שעשאה מן הצד

 "אמר רב חסדא: צורת הפתח שעשאה מן הצד, לא עשה כלום".)עירובין יא.(: 

 ביאור הסוגיה:

לפי שאינו  -ים העומדים, אלא חיבר להם מן הצדשלא נתן העליון על הקנרש"י, רא"ש, רשב"א וטור: 
 דומה לפתח.

 

 דהוה ליה פתחא בקרן זוית. -מצד של כותל : שעשה צורת הפתחרמב"ם

         שאוכל משתי רוחות.אין זה נחשב פתח בקרן זוית אלא כאך לרשב"א וסיעתו: 

* 

 להלכה

 .[ולא נחלקו אלא בביאור הסוגיה]לדינא לכו"ע אם חיברם מן הצד אין זה צורת הפתח ב"י ושו"ע: 

 :צד אחד מונח על גבי הקנה ובצד שני מן הצד 

 אף בזה אין זה צורת הפתח.מרדכי ומג"א: 

 :כרך בקצה עליון מצדו ואין בולט מהקנה למעלה מהחבל 

 ומהני. -אינו נחשב מן הצדט"ז: 

ולא מהני ]אם כרך החוט סביב מן הצד עד שהעלהו בכריכתו על  -נחשב מן הצד משנ"ב:
 מהני[. -ראש הקנה

 :חקק בראש הקנה וקנה עליון תחוב בחקק ושני חלקי הקנה עודפין למעלה 

 מסתפק ומצדד להחמיר, אלא אם הקנה אינו עודף למעלה. פמ"ג:

 :נעץ מסמר בראש הקנה וקשר בו החבל 

 ומהני. -מונח בראשנחשב  משנ"ב:

 :קנה בראשן וקנה אחר תחתיו 

 כשר, אך צריך לשלוף את הקנה הפסול מפני הרואים.מג"א: 

*** 

 צורת הפתח שתהא בריאה להעמיד דלת

 צורת הפתח שאמרו צריכה שתהא בריאה כדי להעמיד בה דלת ואפי' דלת של קשין". :"ואמר רב חסדא)שם(: 

 כדברי רב חסדא. ינןפסקטור ושו"ע: 

*** 

 היכר ציר

 מר רב אויא אבקתא". "אמר ריש לקיש משום ר' ינאי: צורת הפתח צריכה היכר ציר, מאי היכר ציר?א)שם(: 

 חצר

צורת  
 הפתח

 חצר
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 חזיא לדלת בעינן. -חור שהדלת סובב בו, אע"פ שאינה צריכה דלתרש"י: 

* 

 להלכה

 הלכה כריש לקיש.רא"ש )לדיוק הב"י( וסמ"ג: 

 די שתהיינה בריאות  לקבל דלת של קשין אע"ג דליכא היכר ציר. :ושו"עריב"ש בשם הרי"ף והרמב"ם 

*** 

 סגי בכל דהוא -קנה עליון

 הקנה העליון סגי בכל דהוא אפי' גמי.ריב"ש ושו"ע: 

 אפי' חבלים כשר.משנ"ב: 

* 

 שלא ינטל ברוח -קנה עליון

 ובלבד שלא יהא ניטל הקנה שעל גביהן ברוח.מרדכי: 

 הוי מחלוקת אחרונים. -. ובדיעבד אם זז ע"י הרוחהמרדכילכתחילה כדברי  משנ"ב:

**** 

 שער מבוי העשוי ככיפה: -סעיף יב'

יש לה  -כל שיש ברגלי הכיפה י' טפחים קודם שיתחיל להתעגל -שער מבוי שיש בראשו כיפהרשב"א ושו"ע: 
 דין פתח לחייב במזוזה ולהתיר במבוי.

**** 
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  -סימן שסו

 עירוב חצירות ומבואות: -סעיף א'

 גמ' )שבת ו.(: 

 "חצרות של רבים, 

שפתוחים לחצר בתים רבים והחצר פתוחה לרה"ר ובני הבתים יוצאין דרך חצר  רש"י:
 לרה"ר. 

 ומבואות שאינן מפולשין: 

 מותרין,  -עירבו

 מותרים. -ערבו כל הבתים בפת רש"י:

 אסורים". -לא עירבו

לא עירבו אסורים להוציא מן הבתים לחצר מפני שהבית מיוחדת לבעליה והחצר  רש"י:
רשות כולם ונמצא מוציא מרשותו לרשות חבירו וגזרו רבנן מרשות לרשות אע"פ ששתיהם 

 רה"י.

אף שמדאוריתא החצר נחשבת רה"י, חכמים אסרו לטלטל ללא עירוב מהבית לחצר, דדמי קצת טור: 
 להוצאה מרה"י לרה"ר.

 רה"י לשבת ומותר לטלטל בכולה. -חצר שהרבים נכנסים לה בזו ויוצאין בזו לי הלקט:שב

* 

חצר שהרבה בתים פתוחים לתוכו אסרו חכמים לטלטל מבתיהם לחצר עד שיערבו, דנהינו שגובים  שו"ע:
פת מכל בית ובית ונותנים אותו באחד מבתי החצרות דע"י כך רואים כאלו כולם דרים באותו בית וכאלו 

 החצר מיוחדת לאותו בית".

וה במקום זה כך יד כולם שוה עיקר דירתו של אדם במקום פתו, וכשם שיד כולם ש ביאור: משנ"ב:
 במקום שכל אחד אחז לעצמו.

 אסור לטלטל ללא עירוב.  -וכן מבית לבית שבתוך החצר או המבוי )אף שיש בו לחי וקורה( :ומשנ"ב מג"א

* 

 לטלטל בתוך החצר ללא עירוב

 מותר לטלטל אף ללא עירוב ]כלים ששבתו בחצר[. -בתוך החצר או מחצר לחצר משנ"ב:

* 

 וזה מניח בלא עירוב זה עוקר

 כאשר מטלטלין מבית לחצר ללא עירוב ]דאסור רק מדרבנן[ צ"ע אם גזרו רבנן ב"זה עוקר וזה מניח". בה"ל:

**** 

 דין שיירא וספינה: -סעיף ב'

 גמ': 

 ד' דברים פטרו במחנה... ומלערב".")עירובין יז.(: 

 חצירות אבל עירובי תחומין חייבין". אמרי דבי רבי ינאי לא שנו אלא עירובי  "ומלערב: )שם יז:(:

* 
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 שיטות הראשונים -שיירה ומחנה

  רבינו יונתן ]ב"י מדיוק הסוגיה[:

 פטור. -מחנה היוצא להילחם

 חייבים ככל אדם. -מחנה או שיירא היוצאת ממקום למקום

  טור ורמב"ם:

 פטורה מלערב. -כל שיירא שאינה קבוע

 :ה"ה בדעת הרמב"ם

 פטורה מלערב. -בלבדשיירא העומדת לשבת 

 חייב לערב.  -מחנה קבוע העומד ימים

 פטור מלערב . -מחנה היוצא להילחם

 ה"ה )יש גורסים(: 

 פטור מלערב.  -מחנה ארעי של י' אנשים  ויותר

 חייבת לערב. -שיירא של פחות מי' אנשים

* 

 מהם:במקום שפטורים מלערב ויש גויים ע

 ם.יש להסתפק אם אוסרים עליה שבלי הלקט:

 פשיטא דאינם אוסרים. ב"י:

** 

 להלכה -שיירה ומחנה

 שו"ע:

 חייבים לערב. -יושבי אהלים, סוכות או מחנה מוקפים במחיצה 

 פטורים אף במחנות. -וכשיוצאים ישראל למלחמת ]אפי' רשות[ משנ"ב:

 אין צריכים לערב. -הם אינם קבועיםשיירה מוקפת שאוהלי 

* 

 מה החילוק ביניהם? -בהגדרת "מחנה" ובהגדרת "שיירה"

 הרב המגיד: שו"ע כפשוטו כדעת 

 חונים מס' ימים. -מחנה

 חונים יום אחד. -שיירה

 ולכן:דינה כשיירה,  -הסברה נותנת דאף שיירה החונה כמה ימים בה"ל:

 ]'לאגער'[ כמו מחנות צבאיים שמעמידין אהלים ארעיים בדרך קבע במקום לבנות בתי קבע. -מחנה

 קובעים עצמם לזמן מרובה אלא עוצרים לחניית ביניים.כל שאין  -שיירה

* 

 סתירה מדברי השו"ע בסימן ש"ס ס"ג שהעתיק לשון רשי דמשמע דאף שיירה חייבת בעירוב:
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 יש לחלק:  בה"ל:

 חייבים לערב.  -שם כל אחד הקיף את אוהלו במחיצה ואע"פ שהקיפו את כל המחנה -

 מלערב. פטורים -כאן הקיפו את כל האוהלים בהקף אחד -

** 

 :"יש גורסים" בה"ה-כשיטת ה גר"א

 חייבים לערב -פחות מי' אנשים  -שיירה

 פטורים מלערב. -יותר מי' אנשים -מחנה 

*** 

 דין ספינה

 בתים שבספינה חייבים בעירוב, אלו שאין להם בתים נחשבים כשרויים בחצר. שיבולי הלקט:

 אין מטלטלין בה אלא ד' אמות. -דוגית שאינה גבוהה מן המים י' טפחים רבינו אביגדור:

 וקשה דאע"פ שאין רה"י בפחות מגובה י', הרי צריך למדוד י' מקרקע הספינה ולא מהמים. ב"י:

* 

  רמ"א:

 צריכים עירוב. -בתים שבספינה 

 חייבים עירוב. -אפי' אינם גבוהים י' מן המים, אם ישנם מחיצות בגובה י' מקרקע הספינה מג"א:

בתים של יהודים, אך אם בספינה בית  2דווקא אם יש בספינה  משנ"ב בשם האליה רבה ומג"א:
 אין צריך עירוב. -אחד וכל השאר שוכנים בספינה

 אין לטלטל אלא ד' אמות. -ספינה ללא מחיצות 

**** 

 ממה עושים עירוב, היכן מניחים אותו ומי גובה אותו: -ף ג'סעי

 הבית שמניחים בו העירוב

 והאמר שמואל בית שמניחין בו עירוב אינו צריך ליתן את הפת"." גמ': )עירובין מט.(

* 

 הבית שמניחים בו העירוב אין צריך ליתן פת. טור ושו"ע:

*** 

 עירוב משום דירה

משום קנין ... רבה אמר עירוב משום דירה, מאי בינייהו? איכא בינייהו: כלי "אמר שמואל עירוב  גמ': )שם(

 ופחות משוה פרוטה".

 רש"י: 

  -למ"ד קניין ]היינו שנחשב כאילו קנוי הבית לכולם[

 יכולים לקנות בסודר.  

 ולים לקנות בפת השוה פחות מפרוטה.אין יכ 

 לעשות קטן שליח.  אין יכולים 
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  -למ"ד דירה ]היינו שנחשבים כולם דרים בבית זה[

 לא מועיל קנין סודר.  

 מערבין דווקא במאכל ואפי' שווה פחות מפרוטה. 

 לגבות ע"י קטן כוליםוי. 

 תוס':

 -למ"ד קניין

 .אין מניחין העירוב בביתו של קטן דלאו בר אקנויי 

 -למ"ד דירה

 .מניחין העירוב אף בביתו של קטן 

כו"ע מודו ]גם מ"ד קניין[ דבעינן עכ"פ דירה, ולכן אף לשמואל אין להניח עירוב בחצר )כדלקמן( והדירה  ט"ז:
 שמונח בה העירוב פטורה מלהשתתף )כדלעיל(.

* 

 להלכה

 הלכה כרבה שעירוב משום דירה, ולכן: טור ושו"ע:

 וצריך דווקא בפת אין מועיל בכלי. 

 .אין צריך בעירוב שוה פרוטה 

  בבית של קטן.מניחים 

 .גובים ע"י קטן 

 אין גובים ע"י עכו"ם.  מג"א:

 שחשוד לגנוב ולהחליף טוב ברע. משנ"ב:

*** 

 בית שער אכסדרה ומרפסת

"מתני': הנותן את עירובו בבית שער אכסדרה ומרפסת אינו עירוב והדר שם אינו אוסר  גמ': )עירובין פה:(

שילת כל מקום שאמרו הדר שם אינו אוסר הנותן את עירובו  עליו... גמ': אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר

 אינו עירוב חוץ מבית שער דיחיד".

* 

 להלכה

 אין מניחים העירוב בחצר, אלא בבית הראוי לדירה. :ושו"ע טור

 שאין מניחים בהם. -בית שער אכסדרה ומרפסת :לאפוקי -

  משנ"ב:

 אינו נחשב דירה. -לכל החצרכיוון שהוא מקום דריסת רגל אך עשוי כדירה,  -בית שער

אע"פ  -מקום גבוה בחצר מוקף בנין ובו מדרגות לעלייה לעליות לכלל בני החצר -מרפסת
 שגרים שם אינו נחשב דירה.

 פרוזדור שדרכו עוברים בני החצר לרה"ר. -אכסדרה

** 
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 בית שער דיחיד:

 אפשר לתת שם את העירוב. ב"י ע"פ פשט הסוגיה:

 אין נותנים שם את העירוב ]בסימן שע' מבואר גרסתו בסוגיה[. רמב"ם:

* 

 בה"ל: -להלכה

 משמע להחמיר כרמב"ם. -מסתימת השו"ע

 יש להקיל כפשט הסוגיה. -בשם הפוסקים

 סבר בשיטת השו"ע כפשט הסוגיה להקיל. -הגר"א

 

*** 

 בית שאין בו ד' על ד'

על ארבע אמות פטור מן המזוזה ... ואין מערבין בו ואין  "דתנו רבנן בית שאין בו ארבע אמות )סוכה ג.(:גמ' 

 משתתפין בו ואין מניחין בו עירוב".

* 

 להלכה

 אין מנחים עירוב בחצר או בבית שאין בו ד' אמות. טור ושו"ע:

 מניחים בו. -אם יש בו לרבע ד' על ד' מג"א:

', נחלקו בפוסקים ולכתחילה יש אע"פ דיש לרבע ד' על ד -אם רחב יותר מד' אך בארכו פחות מד' משנ"ב:
 להחמיר.

* 

 חדר קטן בתוך חדר גדול:

 סליק הקף קטן והוי כאילו מונח בחדר גדול ]והו"ה אם נפרץ קטן כולו לגדול[. תוספת שבת:

 אפשר דגרע בזה דיש מחיצות כיוון שלא מונח במקום הראוי לדירה, וצ"ע למעשה. בה"ל:

*** 

 בית שרגילים להניח בו

 אלו דברים אמרו מפני דרכי שלום... מערבין בבית ישן מפני דרכי שלום"."גמ': )גיטין נט.( 

* 

 להלכה

 אם רגילין ליתנו בבית ידוע אין להם לשנותו וליתנו בבית אחר מפני דרכי שלום. טור ושו"ע:

  מג"א:

 אין משנים.  -אפי' נותן השני מעות 

 משנינן. -אי איכא טעמא רבה 

  יכולים לשנות. -מעות להנחת העירובאם צריך ליתן 

 מוציאין ומחזירין[ -אם לא הורגל עדין הבית השני שעה"צ:אין מוציאין מהבית החדש ] -אם שינו 

 .יכולים לשנות -אם לא הורגלו עדיןמשנ"ב: 
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* 

 בטעם הדין:

 מפני חשד, שמא הנכנסין לאותו בית ולא יראו העירוב יחשדוהו שמטלטל ללא עירוב.רש"י: 

 מפני חשד שיחשבו שהוא גנב מן העירוב ולכן הניחוהו בבית אחר.: תוס'

 משום הנאה. -רמב"ם

* 

 האם יכולים לשנות העירוב? -מכר ביתו לאחר

 לטעמו של רש"י:

 נראה דאין לשנות העירוב. משנ"ב:

 משמע דאין לחשוש ויכולין לשנות. מג"א:

 לטעמו של תוס':

 מותר לשנות. משנ"ב:

  הרמב"ם:של לטעמו 

 אין לשנות ולהעביר העירוב. מג"א:

*** 

 המנהג להניח בבית הכנסת

בפת כמין מצה ותולים אותו בביה"כ  דנהגו באשכנז שעושין עירובהביא ב"י )בסוף הסימן( בשם האגור: 
דלא הוי מקום לינה ולא מקום פיתא אע"פ דבתשובות מהר"ם  והעלה דהרבה גדולים ערערו על זהלכל השנה, 

 שאר בצ"ע.הביא המנהג ונ

 דלעירוב שלנו יש דין "שתופי מבואות" שאין צריך להניחם בבית דירה )כדלקמן(. :בטעם המנהג -הרמ"א

 כיוון דבעירוב מערבים החצרות והבתים, הוי שיתוף וערוב יחד וצריך להניחו בבית דירה? קושית הב"ח:

 מיגו דמהני להתיר חצרות שבמבוי מהני נמי להתיר הבתים. בה"ל בשם הגר"א:יישוב 

* 

 לבני אשכנז -להלכה

 המנהג בזמן הזה להניח העירוב בבית הכנסת. רמ"א:

אין  -אם הביה"כ או הבית שמונח בו העירוב נמצא במקום שאסור לטלטל שם, כגון: מחוץ לעירוב וכד' ט"ז:
 כלום באותו עירוב שהניחו שם.

* 

לפי המבואר בתוך דברי הרמ"א )לעיל בטעם המנהג( דבית כנסת אינו נחשב דירה, חשבינן ליה כחצר  משנ"ב:
 השותפין ומותר לטלטל ממנה לחצר אחרת כאשר אין עירוב חצרות ]כדין טלטול מחצר לחצר[.

**** 

 שלא לחלוק את העירוב: -סעיף ד'

עירובו אינו עירוב, כמאן? כב"ש... עד כאן לא "אמר רב יהודה אמר שמואל: החולק את גמ': )עירובין מט.( 

 .קאמרי ב"ה התם אלא דמליין למנא ואייתר, אבל היכא דפלגיה לא"

שעירוב פירושו שיהיו כולן מעורבין ומרוצים בו ובשני אינו עירוב כיוון  -החולק עירובו בשני כליםרש"י: 
 כלים ניראים כמפולגים.
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* 

 -לערבם כדי שלא יתחלפו הכיכרות ובשעת החילוק ייקח כל אחד את שלולא רצה כש דווקארבינו יהונתן: 
 כיוון שמקפידים אינו עירוב.

 אינו עירוב. -כל שכלי אחד מכיל העירוב וחילקו בשני כלים מאיזה טעם שיהיהב"י: 

* 

 לא התירו אלא כששני הכלים בבית אחד. -אפי' כשנתמלא הכלי והותיר לכלי שניהרב המגיד: 

** 

 להלכה

אינו עירוב, אא"כ נתמלא האחד ואז  -צריך ליתן כל העירוב בכלי אחד, ואם חלקו ונתנו בשני כליםשו"ע: 
 מותר והוא שיהיו שני הכלים בבית אחד.

 משנ"ב: 

 יש שהחמירו שנחשב כחולק. -העירוב ויש לו כלי גדול יותר דע מלכתחילה שלא יחזיק הכלי אתאם י 

 תנו בשני כלי, ולדינא צ"ע מדלא חילקו הפוסקים.ול ליכלכאורה  -אחד מזכה לכולםש בעירוב 

 מועיל, דאין זה מורה על חלוקה. -אם לא הניח את העירוב בכלי אלא הניח כל העירוב במקום אחדבה"ל: 

*** 

 שותפים בסחורה

ביין אינם צריכים לערב, לזה  -"מתני': בעל הבית שהיה שותף לשכניו לזה ביין ולזה בייןגמ': )עירובין עא.( 

 ".אמר רב ובכלי אחדצריכין לערב, ר"ש אומר חד זה ואחד זה אינן צריכין לערב. גמ':  -ולזה בשמן

דווקא שלקחו המאכל מלכתחילה לשם עירוב ונותר על הכלי הראשון,   -ומה שהתירו לעיל בשני כליםרש"י: 
 אך כאן שלא ניתנו לשם עירוב דווקא בכלי אחד בכל אופן.

* 

אין צריך  -היה שותף עם שכניו אפילו זה ביין וזה בשמן -הלכה כדברי המקיל )כר"ש(רי"ף, רא"ש וטור: 
 הכל בכלי אחד.שתתפו לשם עירוב ובלבד שלערב, אפי' לא נ

 בעינן בכלי אחד. -]וכן בזה ביין וזה בשמן[ כוונתו דאף זה יין וזה ייןב"י: 

 הלכה כדברי תנא.רמב"ם: 

 .במחלוקתם שם בסוגיה[ ב"יה]עיין מה שביאר 

* 

 האם דין זה קיים אף בעירובי חצרות:

 , אלא בשיתופי מבואות.ולא מועיל יין או שמן פתשחייבים  -נו שייך לעירובי חצרותדין זה איב"י: 

 משנה זו נאמרה גבי שיתוף מבואות, אך גבי עירובי חצירות נפק"מ כאשר היו שותפים בפת. רשב"א:

עם בלחם בבעל הבית ששותף  :ללמדנו לפת בכהאי גוונא -הביא דין זה גבי עירובי חצרותהטור דרכי משה: 
 דמועיל. -שכניו שלא לשם עירוב

**** 

 מקפיד על העירוב: -ה' סעיף

אמר רב יהודה אמר שמואל המקפיד על עירובו אין עירובו עירוב מה שמו עירוב שמו גמ' )עירובין מט.(: "

 ב אלא שנקרא מאנשי ורדינא".ר' חנינא אמר עירובו עירו
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* 

 אינו עירוב. -הלכה כשמואל: המקפיד על עירובו שלא יאכלנו חבירו טור:

** 

 "דתניא אחד מבני מבוי שביקש יין ושמן ולא נתנו לו בטל השיתוף". גמ': )עירובין סח.(

* 

 כיצד מדובר:

 והוי כמקפיד ובטל העירוב. -משמע שביקש משל השיתוף או העירוב :]ושו"ע[ רש"י

 גילה דעתו שאינן כשותפים. -נקט כפשטות הברייתא, דאם ביקש מחבירו ולא נתן לו רמב"ם:

 משל השיתוף. אין נראה לומר כן, אלא כוונתו שביקש ב"י:

 השיתוף, אך כשכל אחד נתןבטל  -ממה שזיכה מדובר שאחד זיכה לכולם ובזה אמרו שאם לא נתןה"ה: 
 הוי עירוב. -מהעירוב לחבירו אפי' מקפיד לא ליתן לעירוב,

 ביקש בשבת:

 מדובר שביקש קודם השבת.רמב"ם וה"ה: 

* 

 להלכה

 צריך להיזהר שלא לערב בדבר שתיקן לצורך השבת ]שמקפיד שלא יאכלו זאת[. :ושו"ע טורש, מרדכי, רא"

אם יבקש ממנו, אך אם כיוון בפירוש שאם ירצה אחד מבני העירוב כיוון דלא יוכל לתת לחבירו  משנ"ב:
 מותר לערב בו. -לאכול לא יקפיד

דווקא שמקפיד מליתן בערב שבת או בזמן שחל קנית העירוב, אבל אם ביקש חברו בשבת והקפיד  בה"ל:
 אינו בטיל דכבר חל. -מליתן לו

**** 

 עירוב בפת ובפרוסה: -סעיף ו'

 האם מערבים בפרוסה

בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומן המלח דברי ר"א, רבי יהושע אומר ככר "מתני: גמ': )עירובין פ:( 

 הוא עירוב, אפילו מאפה סאה והוא פרוסה אין מערבין בה, ככר כאיסר והוא שלם מערבין בו".

ב אחא בריה ופרוסה מאי טעמא לא אמר רבי יוסי בן שאול אמר רבי משום איבה, אמר ליה ר")שם פא.( 

 ".מהו א"ל שמא יחזור דבר לקלקולו דרבא לרב אשי עירבו כולן בפרוסות

 שבא לידי מחלוקת שאומר אני נתתי שלמה ואתה פרוסה.רש"י: 

* 

 להלכה

אין מערבין בפרוסה אפי' גדולה הרבה, ובשלימה מערבין אפי' קטנה מאד ובתנאי שיש בה טור ושו"ע: 
 כשיעור.

 ' בדיעבד אינו מהני העירוב.עירב בפרוסה אפיבפמ"ג: 

 הוי עירוב )כבסי' שסח(. -דווקא בשבת ראשונה, אבל אח"כ אפי' נשתייר מן העירוב כל שהואט"ז: 

* 
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 האם בשיתופי מבואות מערבין בפרוסה

 דווקא בעירובי חצירות החמירו בפרוסה אך בשיתופי מבואות מערבין בכל מאכל.בה"ל בשם הרמב"ם: 

 בין בפרוסה כשמערב בפת.ראף בשיתופי מבואות אין מעבה"ל בשם האחרונים: 

* 

עין לעיל ברמ"א ס"ס ג', דהיום עבדינן שיתוף מבואות ומועיל אף כעירובי חצירות, בה"ל בדעת הרמ"א: 
פי מבואות, אך כיוון דלא חילק משמע דיש להחמיר וואפשר לדשיטתו אפשר לערב היום בפרוסה כדין שית

 בזה ]כשיטת הראשונים[.

*** 

 פת שלמה שניטל ממנה הפרשת חלה

... מערבין לו בה והתניא... כדי חלתה אין מערבין לו בה? כדי חלתה"א"ר יוחנן בן שאול ניטלה הימנה  )שם(:

לא קשיא הא בחלת נחתום הא בחלת בעל הבית, דתנן שיעור חלה אחד מעשרים וארבעה העושה עיסה 

חתום שהוא עושה למכור בשוק וכן האשה שעשתה למכור נ ,לעצמו ועיסה למשתה בנו אחד מעשרים וארבעה

 .בשוק אחד מארבעים ושמונה"

* 

 נטל חלה גדולה מהשיעור:

 איכא איבה ואין מערבין בזה ]למד מהמילה "כדי"[. -אפי נטל לשם חלה יותר משיעור חלהר"י )תוס'(: 

* 

 נטל שיעור חלה שלא לשם חלה:

 דווקא כשנטל לשם חלה.ר"י )תוס'(: 

]למד כיוון דאין יודעים, תולים דנטל לחלה ואין איבה  -אם נטל כדי שיעור זה, אפי' שלא לשם חלהרא"ש: 
 מהמילה "כדי"[.

* 

 להלכה:

 מערבין בה, אפי' לא הייתה טבולה לחלה. -ומיהו אם ניטל ממנו כדי חלת נחתום שהוא אחד ממ"חשו"ע: 

*** 

 תפרה בקיסם

ערבין לו בה והא תניא אין מערבין לו בה לא קשיא הא דידיע תיפרה אמר רב חסדא תפרה בקיסם מ")שם(: 

 הא דלא ידיע תיפרה".

* 

 אם אינו ניכר מערבין בה. -נפרסה וחיברה בקיסם רא"ש, טור ושו"ע:

*** 

 לאפות פת אחת מקמח של כולם -מנהג הרמ"א

שלם, לכן נהגו לקבוץ מכל יש שפרשו שאין מערבין אלא בפת שלם היינו שכל העירוב ביחד יהיה פת רמ"א: 
הוי עירוב, דלא גרע מאחד שמזכה לכולם  -בית קמח ולעשות חלה אחת לערב בה, ואע"ג שנשתייר מן הקמח

 ואדעתא דהכי נתנו קמחם.
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אך בלבוש  "י עצמו בפירוש דאדעתא דהכי נתנו,משמע דאין השמש צריך לזכות לכולם ע"י אחר או עמג"א: 
 .לא הוי עירוב וטוב להחמיר ]בפרט אם עשהו מקמח שלו[ כתב דאם לא זיכה כהאי גוונא

 לכתחילה יזכה ע"י אחר ובדיעבד סמכינן על הפוסקים שמתירים בלא זכייה.משנ"ב: 

חל עליהם התקנה שאין עושין מפרוסה ]ולא דמי לסעיף  -כיוון דעל כל פנים כל אחד נותן חלק בעירובבה"ל: 
 ז'[

**** 

 שיערב בפרוסה:כשמזכה אחד לכולם  -סעיף ז'

 .אם מזכה אחד לכולם יכול לערב בפרוסהרא"ש, מרדכי, טור ושו"ע: 

**** 

 עירוב מפת אורז, עדשים ודוחן: -סעיף ח'

א"ר זירא אמר שמואל מערבין בפת אורז ובפת דוחן, אמר מר עוקבא לדידי מיפרשא לי "גמ' )עירובין פא.(: 

אמר רב חייא בר אבין אמר רב מערבין בפת  אין מערביןובפת דוחן  בפת אורז מערביןמיניה דמר שמואל 

 עדשים".

 טור ושו"ע: 

 מערבין. -פת אורז ועדשים 

 שדרך העולם לאפות בו. משנ"ב:

 אין מערבין. -פת דוחן 

 שאין דרך העולם לאפות בו.משנ"ב: 

 לוקת הפוסקים מהו אורז ומהו דוחן[.הביא מחבסימן ר"ח ס"ק כה':  -]משנ"ב

 מערבין. -טאטארקי )כוסמת( ופת טערקעסי )תירס(וכן בפת בה"ל: 

**** 

 שיכול לזכות אחד לכולם: -סעיף ט'

 אחד מזכה העירוב לכולם

 מתני': כיצד משתתפין במבוי מניח את החבית ואומר הרי זו לכל בני מבוי"."גמ' )עירובין עט:(: 

 המבוי.מניח חבית משלו ואומר להם קבלו חבית זו וזכו בה לשם כל בני רש"י:  

* 

צריך לזכות לכל בני החצר והמבוי ולכל מי שיתוסף במבוי בעתיד, דאל"כ פעמים ה"ה בשם הרשב"א: 
 שיתוספו דיורים ויאסרו עליהם.

 ריטב"א ]בשם רבו[: 

 כשמערבים בתחילת השנה לב הציבור מתנה על על מי שיתווסף אפי' לא אמרו במפורש. -

להוסיף כיוון שלא היו בתחילה, ולכן צריך לשמרו שיהיה אם נתמעט העירוב ואז נוספו דיורים צריך  -
 תמיד כשיעור.

 אינו צריך להודיעה שזיכה להם עד השבת. -כל בו

* 

 להלכה

 שו"ע: 
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 . ""אם אחד מבני החצר רוצה ליתן פת בשביל כולם שפיר דמי ובלבד שיזכנו להם ע"י אחר

ע"י עצמו כל זמן שבידו לא יצא מרשותו ואינו יכול להקנות, אלא יאמר לאחר זכה לכל  משנ"ב:
 זוכין לאדם שלא בפניו. -בני החצר, אף אם לא עשאוהו שליח

 . "וצריך לזכות לכל בני החצר או המבוי ולכל מי שיתוסף מיום זה ואילך"

ל העירוב, אבל אם מכוון דלפעמים יתוספו עליהם דיורים ויאסרו עד שיוסיפו פת ע משנ"ב:
 מתחילה שיעור ב' סעודות מועיל אפי' לאלף.

 . "שאע"פ שלא יזכו בפירוש למתוספים עליהם לב ביה"ד מתנה עליהם וי"א"

 הכוונה בזמן שנוהגים להניח עירוב לכל השנה מסתמא מכוונים גם על מי שיוספו. משנ"ב:

 .יך להוסיף מחמתן"אם נתוספו דיורין לאחר שנתמעט הירוב מן השיעור צר"

מועיל. אך אלו שנוספים זוכין  -כל שנשאר משהו מהעירוב -באותן שהיו בתחילת העירוב משנ"ב:
 כיוון שנפחת שיעורו אי אפשר להם לזכות ]ולא יעזור אף שיתנה מתחילה[. -בשעה זו

 לכן צריך לשמור שיהיה בו תמיד שיעור ב' סעודות. 

?? 

*** 

 כשמזכה לכולםשצריך להגביה מן הארץ 

 "אמר רב יהודה חבית של שיתופי מבואות צריך להגביה מן הקרקע טפח". גמ' )עירובין עט:(:

 מגביה טפח דכל שמונח ברשותו לא הויא זכייה. רש"י:

 "ואם משלו השליח מגביהן מן הקרקע ואומר זכיתי להם". תוספתא )עירובין פ"ו ה"א(:

 מועיל . -אורחא דמילתא נקט: אף אם לא אמר זכיתי להם ב"י:

* 

 אם הייתה החבית משל בני המבוי אינו צריך להגביה . רשב"א ועוד:

 אף משלהן צריך להגביה משום היכר שיהיה ניכר שהיא לשם עירוב. רמב"ם:

* 

 להלכה

 "וכשזוכה צריך להגביהו מן הקרקע טפח".טור ושו"ע: 

 דאינו קונה פחות מג', בעירוב דרבנן הקילו. (חו"מאף למ"ד )במשנ"ב: 

  הניחו על ידו התלויה באוויר צריך להגביה ידו טפח.ט"ז: 

 בה"ל: 

 אינו קונה מטעם אוויר רק ע"י  -ידו קונה אף ללא הגבהה, אם בולט מידו -אם לא בולט הדבר מידיו
 הגבהה.

 לא עסקינן כלל גבי קניין, אלא גבי היכר שצריך להניח העירוב גבוהה  -לשיטת הרמב"ם דלעיל
 בעירוב[. דאין צריך להגביה ג'יש להקיל  -בחצר, ולפי"ז אפשר דקניין צריך ג' טפחים ]ולהלכה

**** 

 ע"י מי מזכה העירוב: -סעיף י'
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וע"י עבדו ושפחתו העברים... אבל אינו מזכה לא  "ומזכה להן על ידי בנו ובתו הגדולים גמ' )עירובין עט:(:

 .ע"י בנו ובתו הקטנים ולא ע"י עבדו ושפחתו הכנענים מפני שידן כידו"

** 

 מחלקת הראשונים מי הם "בנו וביתו הגדולים" ומי הם "בנו וביתו הקטנים":

 גמ': 

הכנענים מציאת אשתו הרי אלו מציאת בנו ובתו הקטנים מציאת עבדו ושפחתו "מתני': )בבא מציעא יב.(: 

מציאת בנו ובתו הגדולים מציאת עבדו ושפחתו העברים מציאת אשתו שגירשה אע"פ שלא נתן כתובה  ,שלו

 הרי אלו שלהן".

 ,אלא גדול וסמוך על שלחן אביו זהו קטן ,לא גדול גדול ממש ולא קטן קטן ממש :אמר רבי יוחנן")שם יב:(: 

 ".קטן ואינו סמוך על שלחן אביו זהו גדול

* 

 הו"ה הדין גבי עירובין: רא"ש: 

 כקטן.  -גדול וסמוך על שולחן אביו 

 כגדול. -קטן ואינו סמוך על שולחנו 

 כקטן. -נערה אפי' אינה סמוכה על שולחנו, מציאתה לאביה -

 רמב"ם ורי"ף: 

 . פסקו כרבי יוחנן -בהלכות גזילה

 ו את דברי המשנה כפשוטם.הביא -בהלכות עירובין

 -בעירובין סבר דלא כרבי יוחנןהרב המגיד )וכן פסק הרשב"א(: 

 גדול ממש.  -גדול 

 קטן ממש  -קטן 

גבי עירובין לא הביאה הגמ' דברי רבי יוחנן, ונראה דדווקא גבי מציאה משום איבה אפי' בטעמו: 
 יד הגדול כידו. -עירוביןלהקנות לאחרים אבל מציאתו לאביו,  -גדול הסמוך על שולחנו

 אם יכול לזכות ע"י בנו הקטן שיש לו בית בחצר מגו דזכי אנפשיה. ]ע"פ הרמב"ם[ צ"עאור זרוע: 

* 

 טוב להחמיר כדרבי שניהם.טור: 

 בדיעבד כיוון דהוי מילי דרבנן סומכין להקיל על שניהם.סמ"ק: 

 לאחר שנשא אישה לא מהני סמיכות שולחן. -סמ"ק

** 

 להלכה

זכה ע"י בנו וביתו הקטנים אפי' אם אינם סמוכים על שולחנו, אבל מזכה ע"י בנו ובתו הגדולים "לא י: שו"ע
כה ע"י בנו וביתו הסמוכים על שולחנו אפי' הם גדולים ולא ע"י ביתו שאינו מזוי"א  אפי' סמוכים על שולחנו.

ולכתחילה טוב  ו סמוך על שולחנו.אפי' אינה סמוכה על שולחנו כל זמן שלא בגרה, אבל מזכה ע"י בנו שאינ
 לחוש לדברי שניהם היכא דאפשר".

 רמ"א: 

  ."ובדיעבד סומכין על דברי המקיל בעירוב" 
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 " ."בן גדול שיש לו אישה אע"פ שסמוך על שולחן אביו מזכין על ידו אפי' לכתחילה" 

 ."ואינו צריך להודיע לאותם שזיכה להם קודם השבת" 

*** 

 עבדו ושפחתו העבריים

 

אין ידיהם כיד בעל הבית, דאפי' סמוכים על  -אפי' סמוכים על שולחנו -עבדו ושפחתו העברייםרא"ש: 
 שולחנו בשכרן קא אכלי.

שקטן מזכה לאחרים בדברים שהם מדברי  -מזכה עירובו אפי' ע"י עבדו ושפחתו העבריים קטניםכל בו: 
 סופרים.

* 

 להלכה

 אפי' הם קטנים". "אבל מזכה ע"י עבדו ושפחתו העבריים שו"ע:

*** 

 אחרים הסמוכים על שולחנו

 אין מציאתו לבעל הבית ואין ידו כידו. -נכרי אפי'  אוכל חינם וסמוך על שלחנו רא"ש:

מזכין על ידם, אפי' סמוכים על  -מלמד או סופר שאוכל בשכרו או יתום שאוכל בתורת צדקה :ובה"ל טור
 שולחנו.

*** 

 זיכוי ע"י אישתו

  :גמ'

 וע"י אישתו".... "ומזכה להן )עירובין עט:(:

איתיביה רבינא לרב אשי... ואלו שאין זכין להן... ואשתו, אלא אמר רב אשי מתניתין בשיש לה ")נדרים פח:(:  

 ".דמגו דזכיא לנפשה זכיא לאחריניחצר באותו מבוי עסקינן 

* 

 ביאור שיטת הרא"ש:

 :מגו דזכיא לנפשה זכיא לאחריני"" כיצד מדובר -דנדרים ביאור הסוגיה -ב"י

 הרי אינה צריכה לזכות לעצמה אפי' יש לה בית בחצר כדרבי יהודה בן בתירא? -אם מקבלת פרס

ואהא אמרת ניהלן האחין שהיו אוכלין על שלחן אביהן וישנים בבתיהן צריכין ")עירובין עג.(: 

אמר רב במקבלי פרס שנו. תנו עירוב לכל אחד ואחד ואמרינן לך שמע מינה מקום לינה גורם... 

רבנן מי שיש לו חמש נשים מקבלות פרס מבעליהן וחמשה עבדים מקבלין פרס מרביהן: רבי 

 ".יהודה בן בתירה מתיר בנשים ואוסר בעבדים, רבי יהודה בן בבא מתיר בעבדים ואוסר בנשים

 אפי' אין לה בית בחצר זוכה לאחרים? -ואם אינה מקבלת פרס

מדובר כשנותן לה כסף למזונותיה, או שאומר לה "צאי מעשה ו רבי יהודה בן בתירא,ר אליבא דמדובביאור א': 
 צריכה לערב ג"כ, כיוון שאינה סמוכה בשולחנו. -ידה כידו, גבי עירוב -ידיך למזונותיך" ומספקת: גבי קניין

כיוון דזכו  -בחצרלפי דברי רבי יהודה בין בתירא עבדים צריכים לזכות לעצמם כשיש להם בית : דחייה
 אנפשיה זכו נמי לאחרים?
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עבדים אינם צריכים לערב, אישה צריכה לערב אם יש לה בית  -מדובר אליבא דרבי יהודה בן בבאביאור ב': 
 בחצר אפי' מקבלת פרס ולכן יכולה להזכות אגב זכייתה לאחרים.

דנשים אינם צריכים  -. וכרבי יהודה בן בתיראשעבדים אינם צריכים לערב -פסקינן כרבי יהודה בן בבאלמסקנה: 
 לערב.

 לכן, לרא"ש ולתוס':

 תליא מילתא במקבלת פרס:  -בנשים

לא שנא: נותן לה מאכל, נותן לה כסף לקנות אוכל, אומר לה צאי מעשה ידיך  מקבלת פרס לעניין זה:
 למזונותיך. 

 ידה כידו ,אינה מערבת לעצמה ואינה זוכה לאחרים.  -מקבלת פרס 

 אין ידה כידו, מערבת לעצמה וזוכה לאחרים. -אינה מקבלת פרס 

 בכל אופן גופן קנוי, אין מערבים לעצמן ואין זוכים לאחרים.בעבדים )כנענים(: 

* 

 ביאור שיטת הרמב"ם

מדובר אליבא דר"מ דלאישה אין קנין ללא בעלה, אך אנן פסקינן דלאישה קניין ללא : ביאור הסוגיה דנדרים -ר"ן
 .]אף כשאין לה בית בחצר[ לכן מזכה על ידה בכל אופןבעלה ו

, אין קנין לעבד בלא רבו ואין קנין לאשה בלא בעלה -דר' מאיר סבר"נימא בהא קמיפלגי: גמ' )קידושין כג:(: 

. אמר רבה אמר רב ששת דכולי עלמא אין קנין יש קנין לעבד בלא רבו ויש קנין לאשה בלא בעלה -ורבנן סברי

 ואין קנין לאשה בלא בעלה". לעבד בלא רבו

 בכל אופן מזכה ע"י אישתו.לכן, לרי"ף ולרמב"ם: 

* 

 באור המשנ"ב במה נחלקו הראשונים:

זה למדו שיש לה יד לזכות מהני. ומ -כשנותן לה אחר מתנה על מנת שאין לבעלה רשות -לשיטת הרמב"ם
 .()כדברי הר"ן דיש לאישה קניין ללא בעלה

ולכן ] אין ידו זוכה בעירובין -או לרבו בעלהה לתעירובין למציאה וכל שמציאיש לדמות  -לשיטת הרא"ש
 אף אם פסקינן דיש לה קניין ללא בעלה, אינה זוכה עירובין לאחרים[.

* 

 להלכה

ולא ע"י אישתו שמעלה  וי"א"אבל מזכה ע"י אישתו אע"פ שמעלה לה מזונות ואפי' אין לה בית בחצר. שו"ע: 
 ואפי' יש לה בית בחצר". ומספקת( משנ"ב:) לה מזונות, או שאמר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך

**** 

 בני חבורה שישבו לאכול: -סעיף יא'

"אמר רב יהודה אמר שמואל בני חבורה שהיו מסובין וקדש עליהן היום פת שעל השלחן גמ' )עירובין פה:(: 

עירוב ואמרי לה משום שיתוף אמר רבה ולא פליגי כאן במסובין בבית כאן במסובין סומכין עליהן משום 

 .בחצר"

משום דשיתופי מבואות מותר להניח בחצר שבמבוי, אך עירוב חייב להניחו בבית, דעירוב  רש"י:
 משום דירה.

* 

 דווקא בבני חבורה שקנו פת יחד והיו מסובים יחד. ה"ה בדעת הרמב"ם:
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 חבורה שהיו מסובים אצל אחד מהם ואכלו משלו, שכל שזימנם לאכול זיכה להם הכל. אפי' בני הרשב"א:

* 

 להלכה

 -סומכין על זה משום עירוב. בחצר -היו מסובים לאכול וקדש היום, הפת שעל השולחן: בבית טור ושו"ע:
 סומכים על זה משום שיתוף.

  משנ"ב:

 .כרשב"א דאפי' אכלו משל אחד 

  לאחר בין השמשות.דווקא אם נשאר הפת עד 

  ]יש להסתפק אם צריך שישאר פת שלימה, דאף שזכו משל אחד ]ובזה התרנו אפי' פרוסה
שמא  -ובבין השמשות סמכו זאת כעירוב ,הרי זכו כולם בפת שלא בתורת עירוב מבעוד יום

 נחשב כאילו כל אחד הביא חלקו?

 שום עירוב.סומכים עליו מ -הו"ה אם יש להם פת בשותפות באחד הפתים רמ"א:

 אף אם אין יודעים אם קיים סומכים על חזקתו שקיים. משנ"ב בשם תוספת שבת:

**** 

 עירוב ע"י אפוטרופוס: -סעיף יב'

 אפוטרופוס של קטן יכול לערב שלא גרע משכירו ולקיטו. מרדכי ושו"ע:

 אפי' משל קטן שלא מדעתו, כבן בית שמערב משל בעל הבית שלא מדעתו )כבסימן שסז'(. משנ"ב:

* 

 הגהות אשר"י: 

 צריך להודיע להם דהמקפיד על עירובו אינו עירוב. -מערב משלהם 

 אינו צריך דזכין לאדם שלא בפניו. -מערב משלו 

**** 

 מצווה לערב: -סעיף יג'

 מצווה לחזר אחר עירובי חצרות. שו"ע:

 שלא יבואו לטלט בלא עירוב. משנ"ב:

**** 

 נוסח וברכת העירוב: -טו' -סעיפים יד' ו

 נוסח ברכת עירוב

 מברך על מצוות עירוב.שו"ע: 

"בהדין עירובא יהא שרי לן לאפוקי ולעיולי מן הבתים לחצר ומן החצר לבתים ומבית נוסח העירוב: 
 .לבית לכל הבתים שבחצר"

מבואות מוסיף נוסח השיתוף: "בהדין עירובא יהא שרא לנא לאפוקי ואם עושה גם שיתופי  משנ"ב:
ולעיולי מן הבתים לחצר ומחצר לבתים, ומבית לבית, ומחצר לחצר, ומגג לגג, ומבתים וחצרות למבוי 
וממבוי לכל הבתים והחצרות שבעיר הזו, לנו ולכל הדרים בעיר הזאת ולכל מי שיתוסף בה". ואם 

 כל שבתות השנה ולכל הימים טובים".מערב לכל השנה יוסיף: "ל

* 

 כשעושה עירוב תבשילין וחצרות בזמן אחד
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ואומר  "על מצות ערובי תבשילין וערובי חצרות"[,לחיי אדם: מברך ברכה אחת "על מצות עירובין" ]משנ"ב: 
 סח בהדין עירובא על כל אחד ואחד.ונ

*** 

 מי מברך

 המנהג שהרב מזכה לכולם ומברך. בה"ל:

* 

 אחר שלא בן העיר יכול לברךהאם 

 מג"א, משנ"ב ובה"ל:

 בן עיר אחרת שדעתו להישאר שם שבת או יו"ט: 

אף ביו"ט מועיל לו לדברים שאין בהם צורך ו, דאילו לא יהיה עירוב גם הוא לא יוכל לטלטל ]מברך
 כלל[.

 בן עיר אחרת שאין דעתו להישאר שבת או יו"ט:

לא דמי לקובע מזוזה לאחר דשם עושה עבורו מצווה, אך כאן אינו מברך ]וכשמקבץ מכל בני העיר: 
 זהו ברכה בעלמא שהעירוב כבר נתקבץ[.

 ברך דהזיכוי הוא מעשה העירוב.מכשמזכה לכל בני העיר: 

*** 

 מתי מברך

  :שו"ע

 עה שמקבץ את העירוב מכל בני החצר.בש אפשרות א':

 כאשר מערב ע"י שמקבץ מכל בני החצר, מפני שכל המצוות מברך ועובר לעשייתן. :באור

 :מתי מברך -משנ"ב ושעה"צ

 :בשעה שמתחיל לקבץ את העירוב אז מברך. בדעת הטור והשו"ע 

 :אף לאחר שמקבץ קודם שמזכה לכל בני העיר מקרי עובר לעשייתן ומברך. מג"א ט"ז ועוד 

 :עד כניסת השבת מקרי עובר לעשייתן ]להעירוב חל  כבר, יכהבדיעבד אפי' ז מג"א חי"א ועוד
 רק בכניסת השבת[ ומברך.

 :קודם שהניח העירוב במקומו, אף לכתחילה מברך אף לאחר שזיכה. פרישה 

 .לכולם בשעה שמזכהאפשרות ב': 

 שמערב משלו ומזכה לכל בני העיר.באור: 

 מתי מברך: -בה"ל

 :מוסר לאחר ע"מ שיזכה לכל בני החצר, וקודם שהנ"ל מגביה לזכות פשטות דברי השו"ע כאן, 
 מברך.

אף שאין כאן ערוב, כיוון שמסר זאת לאחר לשם ערוב, לא מקרי עובר עובר  ביאור:
 לעשייתן.

 מברך לאחר שהאחר מגביה ומזכה. :(בי תחומיןוגבי ער)והשו"ע בה"ל סברת ה 

 והוי עובר עובר לעשייתן.דקודם הזיכוי אין כאן שם עירוב כלל  ביאור:

 :דאין למחות במי שנוהג לברך אחרי הזכייה כיוון דלדעת הפרישה והמג"א דלעיל בדיעב להלכה 
 בכל אופן יכול לברך עד כניסת השבת, ואת נוסח הערוב טוב לומר לאחר הזכייה. 
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*** 

 האם ברכה מעכבת

 לטלטל. ברכה אינה מעכבת ואם לא ברכו מותרים טור )בסימן שצה'( ושו"ע:

*** 

 האם אפשר לעשות עירוב בשבת

יש שטעו לומר שיכול להקנות עירוב בשבת, ולדינא אין מועיל העירוב אלא אם עשו אותו מערב  שבלי הלקט:
 שבת.

**** 
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  -סימן שפב

 כיצד מערב? -ישראל הדר בחצר עם גוי -סעיף א'

הדר עם העכו"ם בחצר או עם מי שאינו מודה בעירוב הרי זה אוסר עליו ר'  "מתני':גמ' )עירובין סא:(: 

 אליעזר בן יעקב אומר לעולם אינו אוסר עד שיהו שני ישראלים אוסרין זה על זה".

זר אלא דכ"ע דירת עכו"ם לא שמה דירה, והכא בגזירה שמא ילמד ממעשיו קא מיפלגי: ר' אליע)שם סב.(: 

בן יעקב סבר כיון דעכו"ם חשוד אשפיכות דמים תרי דשכיחי דדיירי גזרו בהו חד לא שכיח לא גזרו ביה, רבנן 

ור"מ סבר זמנין דמקרי ודייר... אלא למ"ד שכירות רעועה בעינן מאי איכא למימר אפי' הכי חשיש גוי לכשפים 

 ולא מוגר".

שמא ילמדו ממעשיו כדי שיצאו משם ומתוך שלא דירת עכו"ם אינה אוסרת,  אלא דגזרו חכמים  באור:
 ירצה הגוי להשכיר להם יתרחקו משם, ובחד לא שכיח דדיירי לא גזרו.

אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי אליעזר בן יעקב, ורב הונא אמר מנהג כרבי אליעזר בן ")שם סב:(: 

 יעקב, ור' יוחנן אמר נהגו העם כר' אליעזר בן יעקב".

* 

דירת גוי היא כדירת בהמה, הילכך הדר עם הגוי בחצר אינו אוסר עליו עד שיהיו שני ישראלים ע: טור ושו"
 דרים בשני בתים ואינו מועיל שיבטל הגוי רשותו אלא צריך שישכירו ממנו".

 ואז נעשה הגוי כאילו הוא אורח עמהן. רמב"ם ובה"ל:

* 

 ששבתו בחצרטלטול כלים  -חצר או מבוי שדרים בהם שני יהודים וגוי

 .)אם לא השכיר וכו'( יותר מד' אמות עשאו חכמים ככרמלית ואין לטלטל חצר שדר בא גוימהריל )בה"ל(: 

חכמים השוו דירת גוי לדירת ישראל לחייבו בעירוב )ע"י שישכיר בה"ל בשם הראשונים, שו"ע והפוסקים: 
 חצר ומבוי של ישראלים שלא ערבו. דירתו( ע"מ לטלטל מבית לחצר, אך בחצר או במבוי מותר לטלטל כדין

* 

 מקרים שגוי אינו אוסר אף שיש יותר מחד ישראל:

 שני ישראלים הדרים בבית אחד: -

כחד  -אפי' אינם סמוכים על שולחן אחד כמה ישראלים הדרים בבית אחד,ב"י ומשנ"ב: 
 חשיבי.

 נחשבים כשנים. -ב' ישראלים בבית אחד בשני חדרים נפרדיםמג"א וגר"א: 

 כחד חשיבי. -אחים המקבלים פרס מאביהם, אפי' דרים בבתים נפרדים ב"י ומשנ"ב: -

 הביא דיש מהראשונים שלא הקילו אלא אם אוכלים בבית אחד. שעה"צ:

 אב ובנו ]המקבל פרס[ אינם אוסרים.מג"א:  -

 .אינו אוסר -ישראל שהשאיל או השכיר ביתו לגוירשב"א ורמ"א:  -
השכיר על דעת שיאסור עליו וכן אין זה שכיח שישראל איל או שלא הש הטעם:

 ישכיר בית לגוי כאשר הוא דר עימו בחצר ולא גזרו כשלא שכיח.

 הגוי אוסר עליו. -התנה שיוכל לסלקו בכל זמן, אם לאוכש דווקאגר"א: 

דווקא כשהוא גר בחצר דאז יש לומר שלא השכיר לעניין שיאסור עליו, אך אם  בה"ל:
התיר אף בזה, לדינא יש לחוש  דבחיי אדםם בחצר לישראלים וגוי, אף השכיר מס' בתי

 ולהחמיר. לשיטות הפוסקים
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* 

 שכר בית מגוי והגוי גר איתו בבית

 אינו מועיל. -אם שכר בית מגוי והגוי דר עימו בביתואור זרוע ורמ"א: 

 מיירי שלגוי יש חדר משלו, דאם לאו לא גרע משכירו וליקטו דלקמן.משנ"ב: 

* 

 ש לו ב' בתים בחצר והשכיר אחד לחברוי

אע"פ שיש לו תפיסה בבית,  -ישראל שיש לו ב' בתים בחצר, והשכיר או השאיל אחד מהם לחברורמ"א: 
 נחשבים כשנים וצריכין לשכור מהגוי.

היינו שהשאיר כלים שאינם נטלים בשבת ומחמת זה אינם צריכים לערב משנ"ב: תפיסת יד: 
 ואינם נחשבים כחד לעניין זה. לא עדיף מערבו -ביניהם

תמה על זה דהרי אין אוסרים זה על זה ע"י תפיסת יד ]ולו לא היה גוי לא היו צריכים לערב כלל[ והרי  גר"א:
 כללא דכל שאין אוסרים זה על זה, לא הצריכו לשכור מהגוי )עיין לעיל גבי ב' אחים ועוד(.

* 

 ביטול רשות

 .אינו מועיל - הגוי רשותו לישראלים אם ביטלט"ז: 

 אינו מועיל. -וכן, אם ביטלו הישראלים רשותם לגוי בה"ל:

* מה שהתירו ע"י ביטול בסי' שפ' למי ששכח, היינו שלא במקום גוי או כששכרו מהגוי, ורצו להתיר היחיד שלא עירב 
 עימהם.

* 

 גוי שנתן רשותו במתנה

 מתנה אינו מועיל לעניין זה.ר' יהונתן וחיי אדם: 

 מועילה. -רעועה, אך מתנה גמורה בכתיבה בערכאותדווקא מתנה רעועה הדומה לשכירות בה"ל: 

* 

 קודם שערבו או אחר שערבו? -מתי שוכרים מהגוי

 בה"ל:

 יש להסתפק:

 יש לשכור מהגוי בטרם יבואו לערב. צד א' )כדמשמע בתשב"ץ, בסמ"ג ועוד(:

 אח"כ אחד שוכר לכולן.ראשית מתערבין יחד כאחד ו צד ב' )כדמשמע ברש"י ועוד(:

 הכרעה: 

  .לכתחילה קודם ישכרו ואז יערבו 

  ,]בדיעבד יכולים קודם לערב ואז לשכור ]רק שלא יברכו על העירוב שמא לא יסכים הגוי להשכיר
 שהרי על כל פנים היו שתפין בבין השמשות.

 העירוב אינו מועיל. -אם לא שכרו קודם בין השמשות והגוי הגיע בשבת 

 "שכרו מהגוי לזמן ידוע לכשיכלה הזמן צריך לחזור ולשכור שנית וצריך לחזור ולערב, דאין מסעיף ז':קושייה 
 . קודם שוכר ואז מערבומשמע דאף בדיעבד  -ערוב ראשון חוזר ונעור"

 שם כיוון ששכרו לזמן גם העירוב נעשה רק לאותו הזמן. יישוב א':

 ב שוב.לערשם מהני ולכתחילה פסק בדיעבד אף  יישוב ב':
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**** 

 ביטול רשות כולם לאחד מהם: -סעיף ב'

 גמ':

  :סוגיה זו ד"המן בר רסתק", חשובה להמשך הסימן.הערה 

, אמרו ליה אוגר לן רשותך לא אוגר להו, אתו המן בר רסתק"ההוא מבואה דהוה דייר ביה )עירובין סג:(: 

יחיד במקום גוי ויחיד במקום גוי לא אסר אמר אמרו ליה לאביי, אמר להו זילו בטילו רשותייכו לגבי חד, הוה 

ליה מידי הוא טעמא, אלא דלא שכיח דדיירי והכא הא קא דיירי, אמר להו כל בטולי רשותייהו גבי חד מילתא 

 דלא שכיחא הוא ומילתא דלא שכיחא לא גזרו ביה רבנן".

 ואז מותר הוא ]שביטלו לגביו[ לטלטל והם יהיו אסורים. מג"א: -ביאור

"אזיל רב הונא בריה דרב יהושע אמר לשמעתא קמיה דרבא, אמר ליה אם כן ביטלת תורת עירוב  :)שם(

מאותו מבוי, כלומר שהרואה שהוא מוציא מביתו למבוי יאמר שמטלטל במבוי בלא עירוב דמערבי יאמרו 

ליה ולשאיל עירוב מועיל במקום גוי דמכריזינן אכרזתא לדקרדקי, אלא אמר רבא ליזיל חד מינייהו ליקרב 

מיניה דוכתא ולינח ביה מידי דהוה ליה כשכירו וליקטו ואמר רב יהודה אמר שמואל אפי' שכירו ואפי' ליקטו 

 נותן עירובו ודיו".

* 

 אינו מועיל. -אם ביטלו הישראלים רשותם לאחד מהם כדי שיחשב כיחידי אצל הגוי שו"ע:טור ו

 א ישכרו כלל וישכח תורת עירוב.דא"כ ביטלת תורת עירוב, שתמיד יבטלו ול משנ"ב:

**** 

 :כשאין לגוי דריסת רגל על הישראלים -סעיף ג'

שתי חצירות הפתוחות זו לזו ואין להם דריסת רגל זה על זה ]שלכל אחד פתח לרה"ר[ ובחצר אחת רא"ש: 
גוי אוסר מכניסים ומוציאים מחצר לחצר ואין צריך לשכור מהגוי, דאין  -גר גוי ובאחרת דרים כמה ישראלים

 אלא במקום שיש לו עליהם דריסת רגל.

 דאז לא שכיח שילמדו ממעשיו.ט"ז: 

 ב' תנאים:-יש להתיר רק ב מרדכי:

 בתנאי שהחלון או הפתח גבוהה מעשרה, דלא ניחא תשמישתא ולא גזרו בזה. .א

, שפתוח אליו חצר נוספת של ישראל[ בה"ל:חצר הישראלים וחצר הגוי פתוחים למבוי אחד ]שאין  .ב
 דאם כן מחוייבים לערב ע"מ לטלטל במבוי ולא התירו אף לטלטל ביניהם.

 .'עיין עוד בסעיף יט 

* 

"אם אין לאינו יהודי דריסת רגל על הישראלים אינו אוסר, כגון שתי חצרות וגו' מכניסין ומוציאין שו"ע: 
 ר מהאינו יהודי".ומחצר זו לחצר זו בשבת דרך החלון שביניהם ואין צריך לשכ

 מכניסים או מוציאים כלים ששבתו בביתם ובתנאי שעירבו ביניהם.ב: משנ"

 דרך איזה פתח התירו להוציא:

 דרך פתח שביניהם.או )כרא"ש(  אפי' נמוך מעשרהיכולים להוציא דרך חלון שביניהם משנ"ב: 

שרי, אם היו שתי  -אם במבוי חצר אחת של ישראלים וחצר אחת של גוי להוציא דרך מבוי: שעה"צ:
 אסור. -חצירות של ישראלים ואחת של גוי

 האם חששו למרדכי כאשר ב' החצרות פתוחות למבוי:
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אף דנראה דהשו"ע לא חשש כלל לדברי המרדכי ואף לתנאו השני, והתיר אף ששתי החצרות בה"ל: 
]שפתוח אליו חצר  שוש ולאסור אם שתי החצרות פתוחות למבוי אחדפתוחים למבוי אחד, לדינא יש לח

 .נוספת של ישראל[ )עיין עוד בסעיף יט'(

* 

 שתי חצרות של יהודים וביניהם חצר של גוי

לפי דינו של הרא"ש נראה דאם יערבו ביניהם יוכלו לטלטל מחצר לחצר דרך חצרו של הגוי, דכיוון בה"ל: 
  שאינו. שאינו אוסר עליהם דירתו כמי

**** 

 שכירות רעועה:  -ה'-סעיף ד' ו

"רב חסדא אמר שכירות בריאה בעינן ורב ששת אמר שכירות רעועה, מאי רעועה ומאי גמ': )עירובין סב.(: 

בריאה, אילימא בריאה בפרוטה רעועה בפחות משוה פרוטה מי איכא למ"ד מעכו"ם בפחות מש"פ לא והא 

יודעין ששוכרים מן העכו"ם אפי' בפחות מש"פ... אלא בריאה במוהרקי שלח רבי... משמיה דרבי יוחנן הוו 

 .ואבורגני, רעועה בלא במוהרקי ואבורגני"

 במוהרקי ואורגני": -"שכירות בריאה -פירוש

 כתיבה וחתימה.ערוך וטור: 

 כמו בניין.ר"ח: 

 שימלא כל החצר ספסלים אם ירצה.רש"י: 

 בעירובין וכרב ששת שמספיק שכירות רעועה.הלכה כדברי המקיל רמב"ם, רא"ש וטור: 

* 

 שו"ע: 

  השוכר מן הגוי בסתם אפי' לא פירש לו שהוא להתיר הטלטול ואינו צריך לכתוב שום כתיבה על
 השכירות. 

 .שוכרים אפי' בפחות משווה פרוטה 

ינו ממון דווקא מגוי אפשר לשכור בפחות מש"פ, כיוון שבין נוח נהרג על פחות מש"פ, אך בישראל אט"ז: 
 הוא כלל ]וגרע טפי מביטול כיוון שבא עימו בלשון שכירות ואין כאן ממון[.

*** 

 שכירות מן הגוי בשבת

 מותר לשכור מהגוי בשבת ולא דמי למקח וממכר.מרדכי: 

 מותר לשכור ממנו בשבת.רמ"א: 

 והכר בעלמא.שאין זה כמקח וממכר כיוון דהוא כמתנה להתיר הטלטול בשבת, והוי כביטול רשות ט"ז: 

נותן לו דבר מאכל או כל דבר המותר בטלטול ואומר לו עבור שכר חצרך, אך מעות אסור לטלטל משנ"ב: 
כדין חצר שלא ערבו,  גבי אחד ואז יהיה מותר האחד הנ"ל לטלטל,]והעירוב נתבטל וצריכים לבטל רשותם 

 עיין סי' שפג[.

**** 

 לכמה שבתות מועיל השכירות מהגוי: -סעיף ו'

 האם צריך לשכור מהגוי בכל ערב שבת

 "מתוך שיהא טורח לישראל לשכור בכל ע"ש יצא".רש"י: 
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 כפשט דברי רש"י דצריך לשכור בכל ע"ש.אור זרוע: 

מועיל אפי' לזמן מרובה ואין צריך לשכור  -כל זמן שלא חזר הגוי מהשכירותמרדכי, רא"ש,טור ושו"ע: 
 אלא כאשר הגוי חוזר בו. ,כל ע"ש

** 

 האם יכול לחזור בו -שקיבל כסף עבור זמן מרובה גוי

 . עד שיחזיר הדמיםגוי שקיבל כסף אינו יכול לחזור בו משכירותו  ב"י ורמ"א:

 מקור הדין:

 נקט דמי". ינה היכי מצי למיהדר... דהאמ ורי"דאי אג רש"י:

לפירושם דקדקו מרש"י דכל זמן שהכסף בידו אינו יכול לחזור, אך הפוסקים פרשו דכיוון שלקח  בה"ל:
 אינו יכול לחזור, ולפי"ז אין יכול הגוי לחזור. ולדינא יעויין לקמן. -כסף וקנו מידו

* 

 :[ע"י החזרת הדמים]מתי יכול לחזור  -כששכרו סתם

 :מג"א  

 יכול לחזור בו. -קודם שבת ראשונה -

 שוב אינו יכול לחזור בו. -החזיק שבת ראשונהאם  -

 :בה"ל שעה"צ והפוסקים  

 אינו יכול לחזור בו שכבר קנה הישראל. -קודם שבת ראשונה -

 יכול לחזור בו ולומר לא השכרתיך אלא על שבת אחת. -אחר שבת ראשונה -

 צריך להחזיר דמים כיוון שהישראל יכול לטעון שכיוון לשכור לכמה שבתות. -לחיי אדם

 אין צריך להחזיר דמים כיוון שטוען שכיוון על שבתאחת. -לב"ח ועוד

 :משמע לקמן דיכול לחזור בו תמיד. ט"ז 

* 

 :[ע"י החזרת הדמים]האם יכול לחזור בו  -כשכרו לזמן

 משמע שאפי' שכרו לזמן, אם יחזיר הדמים יכול לחזור בו אפי' תוך הזמן. ט"ז:

 אם שכרו לזמן אינו יכול לחזור בו עד כלות הזמן. מג"א ומשנ"ב:

**** 

 ח' שכרו מהגוי לזמן ידוע והשכיר הגוי דירתו או מת:-סעיף ז' ו

 : ושו"ע רמב"ן

 אם שכרו מהגוי לזמן ידוע:

 די בשכירות האחד. -אפי' השכיר בתוך הזמן דירתו לגוי אחר 

 חוזר וניעור )עין לעיל סעיף א'(.דאין עירוב א'  -בסוף הזמן צריכים לחזור לשכור ולערב 

 אע"פ שיש חולקים וסוברים דחוזר וניעור. רש"י והרשב"אכסברת  דרכי משה: -ביאור

 צ"ע מ"ש בנסתם הפתח בחול ונפתח בשבת דהעירוב חוזר וניעור. מג"א:

 ט"ז: 

נתבטלה לכן לא  -אליואחר זמן תחזור הראשון לא סילק נפשו ממנו, ש - השכיר דירתו לגוי אחר -
 . שכירותם

 נתבטל כוח השכירות וצריכים לשכור מהיורשים שוב. -שכרו מעכו"ם ומת -
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 נחשב שחזר בו מהשיתוף וצריכים לערב שוב. -אחד משותפי העירובערבו יחד והשכיר  -

**** 

 אחד שוכר מהגוי בשביל כולם: -סעיף ט'

ששרוין בחצר אחת מערב ע"י כולן,  "א"ר יוחנן שוכר כמערב דמי... ומה מערב חמשה גמ' )עירובין סו.(:

 שוכר נמי חמשה ששרוין בחצר אחת אחד שוכר ע"י כולן".

* 

 חמישה הדרים בחצר, אחד שוכר מהגוי בשביל כולם. שו"ע:

 דדוקא אם ערבו בתחילה יחד.  -משמע מהשו"ע בה"ל:

 הסימן(. וכך ראוי לעשות לכתחילה )עיין עוד בבה"ל בריש -קודם שכר ואז עירבאף אם  -להלכה

**** 

 שכירות בעל כורחו: -סעיף י'

גוי שהיה רגיל להשכיר ועתה אינו רוצה להשכיר, לענין שכירות בעל כורחו לא שייך  טור, רא"ש ושו"ע:
 למילף שכירות מעירוב ואין יכולין לשכור ממנו בעל כורחו.

עמהם נוטלין ממנו בע"כ ונ"ל  אע"ג דלגבי עירוב אמרינן ססי' שסז' ]לחד מ"ד[ דאם רגיל לערב ט"ז ומשנ"ב:
 ששם הטעם שיכולים לכוף ישראל לקיים דבר מצוה שהורגל בה משא"כ בעכו"ם.

**** 

 לשכור מאשתו ומבני ביתו: -סעיף יא'

"ההוא טורזינא דהוה בשבבותיה דרבי זירא א"ל אוגיר לן רשותך לא אוגיר להו... אמר להו  גמ' )עירובין פ.(:

 רבה ומנו רבי חנינא אשתו של אדם מערבת שלא מדעתו". הכי אמר ר"ל משמיה דגברא

 שוכרים מאשתו של גוי או מא' מבני ביתו. מרדכי:

שכר לעבודת כל  -אפילו ביקשו ממנו ולא רצה ואפי' מוחה, שוכרים מאשתו, או משכירו ] רשב"א ושו"ע:
 שכיר לעבודת הקציר[. -השנה[ וליקטו ]

 או מאחד מבני ביתו. משנ"ב:

יוון שמהתורה אין דירתו אוסרת, הקילו רבנן להיות אפי' שכירו נחשב לעניין זה כ ביאור:
 כבעל הבית.

 דווקא כשלשכיר יש רשות להשתמש בביתו או חצירו. בה"ל:

* 

 כאשר הוא מוחה:

 באשתו אפי' מוחה, אך בשכירו וליקטו דווקא אם לא מוחה. ב"ח:

 ירו וליקטו אפי' מוחה.כפשטות דברי השו"ע והראשונים דאף בשכ :ומשנ"ב ט"ז

* 

 שכירו של שכירו:

 הוא כשכיר של בעל הבית לעניין זה. -ושכירו של שכירו וליקטו רמ"א:

 דווקא כשיש לשכיר רשות לקחת שכיר תחתיו להשתמש בכל הבית. משנ"ב:

**** 
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 תקנתו כאשר הגוי אינו רוצה להשכיר: -סעיף יב'

ביה המן בר רסתק, אמרו ליה אוגר לן רשותך לא אוגר להו... "ההוא מבואה דהוה דייר  גמ': )עירובין סד.(

אלא אמר רבא ליזיל חד מינייהו ליקרב ליה ולשאיל מיניה דוכתא ולינח ביה מידי דהוה ליה כשכירו וליקטו 

 ואמר רב יהודה אמר שמואל אפי' שכירו ואפי' ליקטו נותן עירובו ודיו".

 כדברי הגמ'. טור :

 בטעם היתר זה: 

מדאורייתא דירת גוי אינה אוסרת, ורבנן גזרו כדי שלא ילמד ממעשיו, מכ"מ לא רצו להחמיר  ב"י:
בו כל כך והתירו בכהאי גוונא, אך התקנה לא נעקרה כיוון שעדיין יקשה בעיני השכיר להשכיר או 

 בעיני בעל הבית להשאיל.

* 

 האם התקנה הזאת לכתחילה או בדיעבד

 אינו שוכר אלא ממנו. -דוקא שהאדון אינו רוצה להשכיר, אך אם האדון חפץ להשכיר הגהות אשר"י:

 שבמעשה הנ"ל בגמ' קודם באו לשכור ממנו.: יתורא

אפשר דמעשה שהיה כך היה ועוד ששם לא ידעו תקנה זו של שכירו וליקטו עד שרבא לימד דחיה )ב"י(: 
 אותם.

]אם שכירות זו מועילה אחר שגילה ר מאישתו, שכירו וליקטו יכול לכתחילה לשכוב"י ע"פ הרמב"ם והרשב"א: 
 .שהיא מועילה גם במקום שלא גילה דעתו ואפשר שהוא מסכים למעשה בני ביתו[ק"ו דעתו שאינו חפץ להשכיר, 

* 

 האם צריך להניח כלי ברשות הגוי -כאשר שואל ממנו מקום

 מהני. -אע"פ שלא הניח כיוון שבידו להניח ב"י בדקדוק דברי רש"י והרמב"ם:

 "וישים כלי או שום דבר". רבינו ירוחם:

 דלישנא דתלמודא נקט ואין ללמוד מלשונו. ובב"י ביאר:

* 

 כיצד עושה קניין על שאילתו

 צריך לקנות הקרקע באחד הדרכים שנקנית הקרקע לשאילה.ב"י: 

 בערב שבת, אפי' אח"כ יקח אותו. ע"י קניין חזקה ע"י שיניח שום חפץ ביאור: -משנ"ב

* 

 האם מועיל? -מייחד לו הגוי מקום

צריך לומר שאינו מייחד לו מקום דאם מייחד לו מקום לא מהני )כבסעיף יג'(, אלא שמשאיל לו מקום ב"י: 
כליו לזוית אחרת, כמו"כ אפשר  הלהניח כיליו ולא פירש היכן וממילא אפשר שלמחר יצטרך לזוית זו ויפנ

 איל לו את כל ביתו.ששיצטרך החצר ויפנה כליו לביתו, ממילא נחשב כאילו ה

* 

 כיצד מערב עם בני החצר? -ישראל ששואל מגוי ]וכן שכירו וליקטו ישראלי[

 לשכור ממנו והישראל הנ"ל נותן עירובו עם כל בני החצר. לא צריכים בני החצררש"י: 

להשכיר שלא מדעת בעל הבית,  כור ממנו, דשכירו וליקטו יפה כוחםלש בכל אופן צריכים: ושו"ע רמב"ם
 אך צריך שישכיר דלא התירו חכמים אלא ע"י שכירות.
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דלביאורו השני צריך השואל מן  ונפק"מבסוגיה  הרמב"םהביא ב' ביאורים לבאר את הבנת בב"י 
 .אינו גר בחצר[. ]אפי' אם הוא הגוי להשכיר לבני החצר וגם לערב עימהם

* 

 להלכה

"אם אינו רוצה להשכיר יתקרב לו אחד מבני החצר עד שישאיל לו רשותו שיהא לו רשות להניח בו  שו"ע:
 ינו צריך להשכיר אלא נותן עירובו ודיו".אש וי"אהגוי,  שום דבר, דהוי כשכירו וליקטו ומשכיר שלא מדעת

 .]כדלעיל[ , וצריך לקנות ממנו באחד מדרכי הקנייןי(כב"כליו אלא שראוי להניח ) לא צריך להניחמג"א: 

 משנ"ב:

 .אפי' אחד שלא מבני החצר יכול לשאול מהגוי ולהתיר העירוב 

 הוי ליה כשכירו וליקטו וצריך  אם השאילרק ע"י שכירות מהגוי התירו, לכן  -לשיטת השו"ע
 להשכיר להם ע"מ שיערבו.

  ואינו צריך נראה דצריך להשכיר להם  לסברת השו"ע אחר שאינו מבני החצר השאיל מהגוי:אם
הביא דיש שהחמירו כפירושו השני של הב"י דלעיל שישכיר וגם יערב עימם,  בשעה"צ) לערב עימם

 (.ולהלכה אין להחמיר

 בלא שישכיר להם[. לערב עימםהשואל אפי' ע"י שאילה מהגוי התירו ויכול  -לשיטת הי"א[ 

  לא צריך לערב  נראה שאם אינו גר שם לסברת הי"א מהגוי: אחר שאינו מבני החצר השאילאם
 ק דחשבינן ליה כאילו גר שם וצריך לערב עימהם.עימם, אך הרשב"א פס

**** 

 ייחד הגוי מקום לשואל או לשכירו: -סעיף יג'

 "שוכר כמערב... ומה מערב אפי' שכירו וליקטו אף שוכר אפי' שכירו וליקטו".גמ': )עירובין סו.( 

 "ישראל וגוי שהיו דרים בבית אחד צריך ישראל לבטל והגוי להשכיר".ירושלמי )שם ה"ג( בשם רבי יוחנן: 

 סתירה מהירושלמי שמשמע שהגוי עצמו צריך להשכיר ולא שכירו או ליקטו או שותפו.קושיית תוס': 

 יישוב תוס': 

 וליקטולא הוי כשכירו בשותפות בירושלמי מדובר ששניהם שותפים בבית ו. 

דין שותף שווה שסבר ד כך סברו הפוסקים בסעיף טו' שחלקו על הרמ"א
 עיי"ש. -לשכירו וליקטו 

 .מדובר שיחד הגוי לישראל חדר שבו הגוי אינו יכול להשתמש וכדלקמן 

* 

 שכירו וליקטו שיחד לו מקום

 כאשר הגוי מסולק מהמקום המיוחד לשכירו היהודי:

הגוי מסולק  -שלא יוכל הגוי להשתמש בואם יחד הגוי לישראל שהוא שכירו וליקטו חדר אחד  תוס':
 מהישראל ובזה לא אמרינן נותן עירובו ודיו.

 כאשר שכירו היהודי משתמש רק במקום המיוחד לו ]והגוי בכל הבית[:

יכולים להשתמש הגוי אף שבחדרו יכול להשתמש בשאר הבית ]]השואל או השוכר[ וכן אם אין הישראל ב"י: 
 אין לו דין שכירו וליקטו לעירובין. -[יחד עם הישראל

 הוי כשכירו -ישראלאם לגוי יש רשות להשתמש במקום המיוחד למג"א: 

* 

 לא מהני". -"אם ייחד לו מקום בבית שמשאיל לו, כיוון שאינו כשלוחו בכל הביתשו"ע: 
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 (.דלא כב"יהוי כשכירו ) -ראלישאם לגוי יש רשות להשתמש במקום המיוחד למשנ"ב: 

* 

 כשנותן הגוי חדר סתם ולא פירש דמיחד לו

לא מקרי יחד לו מקום אלא כשמונעו בפירוש מלהשתמש בשאר הבית, אבל כל שנותן הגוי חדר  :וט"ז ב"י
 לא חשיב יחוד מקום ונחשב כשכירו וליקטו לעירובין. -אחד סתם ולא מנעו בפירוש מלהשתמש בשאר הבית

 לא נחשב כשכירו וליקטו ]לשיטת השו"ע[. -בב"ח חולק על זה דאפי' לא מנעו במפורש בה"ל:

**** 

 שכר משכירו וליקטו וסילקו הגוי מלהיות שכירו וליקטו: -סעיף יד'

אינן צריכם לחזור ולשכור, דהרי  -שכרו מגזבר המלך לזמן קצוב, אע"פ שנתחלף בתוך הזמןרשב"א: 
 ונראה שאף בשכירו וליקטו הדין כך.ב ששכרו מהמלך, ופל לכיס המלך ונחשהשכירות נ

דווקא אם שכרו לזמן, אבל שכרו סתם כיוון שנתחלף הגזבר בטל השכירות ]אע"פ שכוחו מהמלך והמלך ב"י: 
לא התחלף, הוי ליה כאילו חוזר משכירותו ומוסר כוחו לגזבר החדש[, אך אם הגזבר עדין אוכל פרס מהמלך, 

 מהני. -לא בטלה השכירות דהרי אפי' אם היו שוכרים ממנו עכשיואף אם הועבר מתפקידו 

* 

 גזבר שלוקח הכסף לכיסו

 ב"י: 

מדקדוק לשון הרשב"א משמע דווקא אם הגזבר מעביר את הכסף למלך, אך גזבר שנוטל הכסף  לכאורה
 בטל השכירות. -אפי' בשכירות קצובהלכיסו, כאשר מתחלף 

שאף שהגזבר גוזל  -טעם א'לא בטל השכירות כשנעשה לזמן,  נראה דאף אם לוקח לעצמו :אך לדינא
דרכם של מלכים לא להקפיד בסכו"ם נמוך ונחשב כאילו זכה  -טעם ב'מהמלך אינו מגרע כוח השכירות. 

 בו המלך ונתנו לגזבר.

* 

 להלכה

 שו"ע: 

 ום הזמן.מותרים עד ת -"שכרו משכירו וליקטו לזמן, אע"פ שסילקו תוך הזמן מהיות שכירו וליקטו

 כיוון שסלקו נתבטל השכירות". -אבל אם שכרו סתם

 נתבטל השכירות.  -והו"ה אם שכרו מגזבר המלך )בסתם( ונסתלק לגמרי מן המלך רמ"א:

 מיקרי שכירו וליקטו. -אבל, אם עדיין אוכל פרס המלך

  בה"ל:

המלך  חשיב כעבד -: שחייל שאין לו שלטון על העיר, אם מקבל פרס מהמלךמשמע מהרמ"א
 לשכור ממנו.

 : פסק כפשטות הרמ"א דאפי' מעבדיו הקטנים של המלך אפשר לשכור.מג"א

 אין לשכור מפקידי החיל שאין להם רשות על העיר. חיי אדם:

 :הסותרים את החיי אדם ביישוב דברי הרמ"א

  ,אולי כיון שעדין מקבל פרס כפי שקיבל בשירותו כגזבר עוד לא נתבטלה התמנותו
 ודוחק.
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  ואז הועבר מתפקידו, שכל זמן  השכיר כאשר היה שר העירנראה שדווקא כאשר
שמאכילו המלך פרס אינו רוצה לבטל מעשיו שכבר עשה, ודווקא בכהאי גוונא סמך 

 הרמ"א על עבד המלך האוכל פרס.

  :להלכה

 :יש לפסוק כחיי אדם שאין לשכור אלא מגזבר העיר ]ולא מעבדי  לשכור לכתחילה
 פרס[.המלך אוכלי 

כיוון שכל כוחם של שכירו וליקטו הוא מפני שיש להם רשות  ביאור:
 להשתמש ברשות האדון.

 :אם עדיין אוכל פרס פסקינן כרמ"א. כאשר שכרו מהגזבר והועבר מתפקידו 

 מג"א: 

 אפי' נוטל הגזבר הכסף לעצמו שאין המלך מקפיד בזה כדלעיל.

 ובאליה רבה מקיל אפי' בשכיר ולקיט שקח לעצמו )עין לעיל בטעמים(. משנ"ב:

  משנ"ב:

 דמותרים עד סוף הזמן. -והו"ה אם מת השכיר והלקיט 

 כשמסלק את השכיר או ראשונה מתי שירצה )כדלעיל(,  כיוון דיכול לחזור אחר שבת -כששכרו סתם
 הגזבר מתבטל כל מעשיו.

 'לשכור לזמן ולא בסתמא, ויכולים לשכור לזמן ארוך, וטוב  יש להיזהר כששוכרים משר העיר וכד
 שנה. 20להיזהר לשכור רק עד 

**** 

 ישראל וגוי הדרים בבית אחד: -סעיף טו'

 "ישראל וגוי שהיו דרים בבית אחד צריך ישראל לבטל והגוי להשכיר".ירושלמי )שם ה"ג( בשם רבי יוחנן: 

 )עיין לעיל(: דמיירי שלכל אחד מיוחד מקום להשתמשותו. תוס'

 צריך לשכור מכל גוי בנפרד. -גויים רבים הגרים בבית אחד הגהות אשר"י:

 מיירי שלכל אחד מהם מיוחד מקום להשתמשותו. ב"י:

* 

 "ישראל וגוי דרים בבית אחד צריך לשכור מהגוי ולערב עם הישראל". שו"ע:

 צריך לשכור משניהם. ים בכהאי גוונא בבית אחדב' גוים הדר והו"הרמ"א: 

* 

 כיצד מדובר:

 שותפים= לשכירו וליקטו: רמ"א:

 דווקא אם יש לכל אחד דירה מיוחדת בפני עצמו. לכן:

  משנ"ב:

 דווקא כשאין כל אחד יכול להשתמש בשל חבירו. -
 לא צריך לשכור אלא מאחד מהם. -אם דרים בשותפות בכל הבית

 לא צריך לשכור אלא מאחד מהם -הבית ושותפים בחדר אחדולקים בכל אפי' מח -
 .(דלא כב"י אחרונים בסע"יג)

 :]שותפים שונה דינם משכירו וליקטו[לשכירו וליקטו  ≠שותפים פוסקים )במשנ"ב(: 
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, וכן בשני גויים צריך להשכיר מהגוי ולערב עם הישראלבכל הבית יחד אפי' משתמשים  לכן:
 .)בשעה"צ הביא דיש שבשני גויים הקלו( משניהםצריך להשכיר  -שותפים

לא תיקנו חכמים דיהיה ידו כיד בעל הבית אלא בשכירו וליקטו, דנגרר אחריו אבל לא ביאור: 
 בשותפים.

  הכרעה: -בה"ל

 יש להחמיר כשיטת הפוסקים.  -כששוכרים בעל כורחו של הגוי -

 מסתבר שהוא מתרצה לשותפו ויש לסמוך על הרמ"א. -בסתמא -

**** 

 היו בבית הגוי ה' שכירו או ליקטו: -סעיף טז'

ה' ליקטו מהו, אמר ליה אם אמרו -"אמר ליה אביי לרב יוסף היו שם חמישה שכירו ו גמ': )עירובין סד.(:

 שכירו וליקטו להקל יאמרו שכירו וליקטו להחמיר".

 שיאסרו זה על זה.אין דירתן חשובה דירה  -אם יש לגוי חמשה שכירים דרים בביתוטור ושו"ע: 

  וי אין צריך לשכור משכיריו.ואם שכרו מהגב"י ורמ"א: 

דלא השאיל להם שיאסרו ויכול לסלקם כשירצה, ולא אחשבינהו רבנן כיד הבעלים  מג"א:
 אלא להקיל, אבל לא ליהיה דירתן חשובה להחמיר.

 ע"ה יחליף חדריהם.ואפי' כל אחד שרוי בחדרו לא מקרי יחד לו מקום שאפשר שמחר ב ב"י ומשנ"ב:

אוסרים זה על זה, ואין  -יש שכתבו דאם מבשלין כל אחד בביתו ולא בבית העכו"םשעה"צ: 
 לחשוש לכך.

**** 

 גוי בפנימית וישראל בחיצונה:  -סעיף יז

"אמר רב יהודה אמר רב, ישראל וגוי בפנימית וישראל בחיצונה, בא מעשה לפני רבי ואסר...  )עירובין סה:(:

 אלעזר מרב, ישראל וגוי בחיצונה וישראל בפנימית מהו, אמר ליה תן לחכם ויחכם עוד".בעי רבי 

 כמו ששם אסור הכא אסור. רש"י:

דווקא על החיצונה אסור, אך הפנימית מותרת במקומה שאין לחיצונה דריסת רגל  רש"י, רמב"ם וב"י:
 עליה.

א ישראל דלא אסר דמאן דידע ידע ומאן דלא "אמר רבי אלעזר גוי הרי הוא כרבים, מאי שנ )עירובין עה:(:

ידע סבר עירובי עירב, גוי נמי אמרינן דידע ידע ודלא ידע סבר אגורי אוגר, סתם גוי אם איתא דאוגר מיפעא 

 פעי".

אם גר גוי בפנימית וב' ישראלים בחיצונה אוסרת דריסת רגלו עליהן עד שישכור )מדובר אליבא  רש"י:
 שהוא יחידי. -נמי אסר( . דידעדשמואל דלרב אפי' ישראל 

מי שלא יודע שהגוי בפנימית סובר שדר שם עם ישראל, שהכל רואים שבאלו החצירות ט"ז בבאור רש"י: 
גרים ב' ישראלים וגוי ולכן אוסר ישראל פנימי על החיצון מחמת דריסת הרגל שלו עם הגוי, שמא יחשבו 

 ועיל במקום גוי.שאין דריסת רגל אוסרת או שעירוב של ב' ישראלים מ

* 

אחד דר בחצר זו ואחד דר בחצר זו, אינן צריכין לערב וכל אחד משתמש בכל חצירו, ואם היה גוי  רמב"ם:
 בפנימית הרי הוא כרבים ואוסר על החיצונה עד שישכרו מקומו.

 משמע אפי' הוא יחידי בחיצונה. ב"י:

 רמב"ם שם[.דווקא אם בחיצונה היו ב' יהודים ]כמדויק בשאר דברי ה ט"ז:
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* 

ב' חצירות זו לפנים מזו וישראל וגוי בפנימית וישראל בחיצונה, ישראל פנימי מותר בפנימית  הגהות אשר"י:
 לכו"ע, וכיוון דהוי רגל המותרת במקומה, החיצונה גם מותרת לעצמה ואם עירבו מטלטלין מזו לזו.

** 

 הלכה

 שתי חצירות זו לפנים מזו: -שו"ע

  אוסר. -וישראל בחיצונהישראל וגוי בפנימית 

( ואינם צריכים עירוב כלל, וכן במקרה הגהות אשר"ייש שסברו שבזה אינם אוסרים ) מג"א:
הבא, ודווקא במקרה השלישי, כיוון שמערבין ב' הישראלים בחיצונה חיישינן שמא יחשבו 

 י.שבפנימית ישראלים נוספים ויאמרו עירוב מועיל במקום גוי לכן אסור עד שישכרו מהגו

 להלכה אין להקיל כשיטת הגהות אשר"י. בה"ל:

 אוסר. -ישראל בפנימית וישראל וגוי בחיצונה 

 הישראלי הפנימי מותר במקומו. :ושעה"צ ט"ז

 עיין לעיל, כנ"ל. מג"א:

 אוסר. -גוי בפנימית ושני ישראלים בחיצונה 

 כחד חשיביה. -גרים בשני בתים, אבל אם גרים בבית אחד :בה"ל

  יש מי שאוסר. -בחיצונה וישראלבפנימית גוי 

 ביאור: 

כיוון שגרים בחצירות נפרדות לאו כלי עלא ידעי מי דר, ויחשבו שגרים בו ישראלים משנ"ב: 
 נוספים.

כיוון שגרים שחצרות נפרדות, ממילא שכיח טפי שיגור ישראל וגוי כך, ולכן גזרינן  שעה"צ:
 ח שיגורו כך[.]שהרי התבאר שלא גזרו בישראל וגוי, כיוון דלא שכי

 מ"ד זה הינו הרמב"ם להבנתו בב"י, אך לפי מסקנת הפוסקים אף הרמב"ם לא סבר כן. ט"ז:

 לא נקטינן מ"ד זה להלכה. משנ"ב:

**** 

 גוי שהשכיר דירתו: -סעיף יח'

"ר"ל ותלמידי דרבי חנינא איקלעו לההוא פונדק ולא הוה שוכר והוה משכיר אמרו מהו  גמ': )עירובין סה:(:

למיגר מיניה כל היכא דלא מצי מסליק ליה לא תיבעי לך דלא אגרינא כי תיבעו היכא דמצי מסליק ליה מאי 

כיון דמצי מסליק אגרינא או דילמא השתא מיהא הא לא סלקיה אמר להן ריש לקיש נשכור ולכשנגיע אצל 

 .רבותינו שבדרום נשאל להן אתו שיילו לר' אפס אמר להן יפה עשיתם ששכרתם"

* 

 האם שוכרים ממנו לערב -גוי שהשכיר דירתו

 כדברי הגמ':  :, טור ושו"ערמב"ם

 אין שוכרים אלא מהשוכר. -אם אינו יכול לסלק השוכר כשירצה 

 שוכרים אף מהמשכיר. -אם יכול לסלק השוכר 

 האם שוכרים מהמשכיר אף לכתחילה:



-101- 
 

  
 עירובין בית המדרש "שירת דבורה" סיכום הלכות  

 ל אם שכרו מהמשכיר.ר מצוי לא מועידווקא אם השוכר אינו נמצא, אך אם השוכ יש שדקדקו:

 שוכרים מהמשכיר בכהאי גוונא אפי' לכתחילה. ב"י:

* 

 כשיש למשכיר תפיסת יד בבית

אפי לא יכול המשכיר לסלקו, אם נשאר לו תפיסת יד, שיש לו  :ושו"ע טור, רשב"א, רבינו ירוחם, מרדכי
 משירו וליקטו. שוכרים מהמשכיר דאינו גרוע -קצת כלים בדירה, או שיש לו רשות להניח שם כליו

** 

 כיצד שוכרים באוניות גדולות

 דינה כדין חצר. -בתים שבספינהבשבלי הלקט: 

* 

 האם צריכים לשכור רשות הגוי שבספינה:

 יש להסתפק האם צריכים לקנות רשותו של גוי, או שכיוון ששכרו הספינה די באותו שכר?  שבלי הלקט:

 והנכון להבליעו בשכר הספינה. -

 צריך לקנות רשות הגוי בספינה כבחצר.לא רב האי: 

 יש להעמיד דברי הגאונים כשאין בספינה בתים מיוחדים.ב"י: 

  -אוניות גדולות עם חדרים וכל שוכר אוכל בחדרו אורחות חיים:

  שיחלק מקומות לשוכרים.ישכרו מבעל הספינה קודם  -

 צריך לשכור מהשוכרים. -קודם שחילק אם לא שכרו -

 די לשכור מבעל הספינה. -רשות להניח כליו בכל מקוםאם יש לבעל הספינה  -

* 

 להלכה

"ספינה שיש בה ישראלים רבים ויש להם בתים מיוחדים, צריכים לערב ולשכור רשות רמ"א )בסעיף כ'(: 
 מן הגוי בעל הספינה, או להבליעו בשכר הספינה".

 .לאכילהשיש בספינה שני ישראלים או יותר שיש להם חדר מיוחד משנ"ב:  -ביאור

בסעיף פסק כאן לשיטתו בש"ל פסק דאין צריך לשכור מן הגוי, כיוון דיש לו רשות להשתמש בספינה, והרמ"א מג"א: 
אף כאן לולי שישכור מן הגוי בעל  א' גבי בעל דירה ישראל שהשאיל לחברו דאפי' יש לו תפיסה בבית נחשבים כתרי,

 כתרי, אף שיכולים להשתמש בספינה. הדרים בחדרים שונים הספינה, נחשבים שתי היהודים

 .]וכן פשוט דעת הב"י[דלעיל  האורחות חייםפסק כדברי  משנ"ב:

* 

 להיפטר מעירוב: -מתי נחשבים כולם אורחים

 בה"ל:

 יום נחשבים כולם אורחים ואינם  30-נוסעים יותר מ אם אינם -צא עימהםבעל הספינה ישראל ונמ
 צריכים לערב )כבסוף סימן שע' ברמ"א גבי אורחים בבתי החצר(.

 אינם נטפלים לו וצריכם כולם לערב ]אפי' בעל הפינה עימהם[. -בעל הספינה גוי 

 המחיצות בספינה אינם קבועות:

 אפשר דלא מיקרי מחיצות וכדרים בבית אחד חשיבי. בה"ל:
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** 

 שכירות מאדם שיש לו רשות להשתמש בבית

]למד זאת מדין וליקטו. יכול לשכור מכל אדם שיש לו רשות להשתמש בבית כשירצה אף אם אינו שכירו  ב"י:
בי המן בר רסתק דלעיל שיכול גסוגיה , וכן מהזה שהרי משכיר שאינו יכול לסלק השוכר אין לו כוח מכל איניש דעלמא

 וליקטו[.לשאול והוי כשכירו 

* 

 "והו"ה איש אחר שיש לו תפיסה בבית יכולים לשכור ממנו דלא גרע משכירו וליקטו". רמ"א:

 דווקא אם הניח שם כיליו. אליה רבה:

 אפי' לא הניח כיליו שם אך יש לו רשות להניח. -כפשט הב"י משנ"ב:

**** 

 בית ישראל בחצר עם גוי ופתוח חלונו לישראל: -סעיף יט'

"אמר רב יהודה אמר רב מבוי שצידו אחד גוי וצידו אחד ישראל אין מערבין אותו דרך  עד:(: גמ' )עירובין

 חלונות להתירו דרך פתחים למבוי א"ל אביי לרב יוסף אמר רב אפילו בחצר אמר ליה אין...".

* 

 הסוגיה לפירוש רש"י והטור

חצר שדרים בו גוי וישראל, ולישראל יש חלון משותף עם בית ישראל נוסף שביתו אינו פתוח  רש"י וטור:
 אינו יכול לערב עמו דרך החלון ע"מ להוציא כלי השכן דרך ביתו הפתוח לחצר. -לחצר

  הדבר:בטעם 

חיד, ויירא דאין עושים סיוע ליחיד במקום גוי, וכיוון שאסרנו עליו להשתמש עימו הוא  יהיה י :ומג"א ב"י
 מהגוי ויצא ]וכך לא ילמד ממעשיו[.

* 

 ויש פתח פתוח בין שני הבתים הישראלים -בכהאי גוונא

 אסור. -משמע דהו"ה אם יש פתח :, י"א בשו"ע ומשנ"ברש"י

 כדלעיל שלא לסיע ליחיד במקום גוי, כדי שיפחד ויצא. ביאור:

 לטלטל בין בית לבית ]בלי להוציא לחצר[:

 מבית לבית יכולים לערב ולטלטל ]שבכל אופן בחצר הוא נשאר יחידי[. רשב"א:

 אף מבית לבית אסור. רטב"א:

 יכול לערב ולהוציא.  -כיוון שיש פתח ביניהם נראה לו כאילו דר עימו בבית :ושו"ע רא"ש בשם ר"יו תוס'

 בכל אופן אינו מירתת כיוון שיש פתח ביניהם ולכן לא אסרו. ביאור:

* 

 האם יכולים לטלטל -הגויכששכרו מ

 בה"ל:

אף ע"י שכירות  -כיוון דגזרינן דאין לעשות סיוע ליחידי במקום גוילפי חד תירוצא דתוס' ודהריטב"א: 
 אינו מועיל.
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מועיל דלא החמירו יותר מב' ישראלים  -ע"י שכירות מהגוי ועירובהרשב"א ]ולהכרעת הבה"ל[: 
 הגרים בחצר.

 דירת גוי

 דירת גוי הרי היא כדירת בהמה ומותר לישראל הדר שם להכניס ולהוציא. מג"א:

**** 

 חצר עם ישראלים וגוי ועשו עירוב דרך חלונות: -סעיף כ'

"אמר רב יהודה אמר רב מבוי שצידו אחד גוי וצידו אחד ישראל אין מערבין אותו דרך  גמ' )עירובין עד:(:
 לרב יוסף אמר רב אפילו בחצר אמר ליה אין...".חלונות להתירו דרך פתחים למבוי א"ל אביי 

 .לעיל בסעיף יט' הובא פירוש רש"י והטור לסוגיה, ופסק השו"ע דינם להלכה 

* 

 פירוש הסוגיה דלעיל )בסעיף יט'( לביאור הרמב"ם

והיו חלונות [ ופתחי כולם לחצר ]משנ"ב:וגוי שרויים בה  )כמה ישראלים( "חצר של ישראלהרמב"ם: 
מבית ישראל זה לבית ישראל זה, ועשו עירוב דרך חלונות, אע"פ שהם מותרים להוציא מבית לבית פתוחות 

דרך חלונות, הרי הן אסורים להוציא מבית לבית דרך פתחים מפני הגוי עד שישכיר, שאין רבים נעשים 
 בעירוב כיחיד במקום גוי".

* 

 ב' ישראלים וגוי פתוחים אליו מבוי שבו חצירות: 
 שפתוחים אליה בתי ב' ישראלים וגוי:וכן, חצר 

אסור לטלטל מחצר לחצר דרך חלון  -מבוי שבו חצירות ב' ישראלים וחצר גוי ולא שכרו מהגוימרדכי: 
 למעלה מי' או דרך כותל.

 אין הגוי אוסר אלא כשיש לו דריסת רגל, לכן: רא"ש ורשב"א ורמב"ם ושו"ע: 

  אינם יכולים להעביר. -/ החצרדרך המבוי

 יכולים. -שביניהם או פתח[ משנ"ב:] חלון דרך

 :חצר הגוי אינה פתוחה למבוי או לחצר הישראלים אלא דרך חלון למעלה מי' או דרך כותל 

 יכול לטלטל אפי' לא שכרו ממנו.מרדכי: 

* 

 להלכה

 .)אע"פ שלעיל פסק לדינא ע"פ פירוש הרש"י לסוגיה, פסק כאן לדינא כרמב"ם( כדברי הרמב"םשו"ע: 

*** 

 ישראל המתארח בבית גוי

"גופא חצירו של גוי הרי הוא כדיר של בהמה ומותר להכניס ולהוציא מן חצר לבתים ומן בתים עירובין סב. 

לחצר ואם יש שם ישראל אחד אוסר דברי רבי מאיר, רבי אליעזר בן יעקב אומר לעולם אינו אוסר עד שיהו 

 שני ישראלים אוסרים זה על זה".

 חצרו של גוי הוא כדיר בהמה:מרדכי בשם רש"י: 

 גוי שגר בחצירו לבדו ]או עם גויים נוספים[:

 יכול להכניס ולהוציא ללא עירוב.  -אורח ישראל
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 גוי שגר בחצר עם ישראל אחר:

 אסור להוציא מבית הגוי לחצר. -לאורח

 מותר להוציא ]דאין האורח אוסר עליו[. -לישראל

 ולכן:  ן פסקינן כרבי אליעזר בן יעקב,דברי המרדכי אליבא דרבי מאיר, ואנב"י: 

  .מותרים להוציא -בין האורח/ ובין הישראל

]דאין ישראל הדר שם אוסר על האורח ולא אורח על 
 הישראל[.

 דרכי משה:

  יום. 30דאורח אוסר וביאר דאף לשיטתו דווקא אורח שנשתהה  מהרי"קהביא בשם 

  ,וביארהביא קושיה מדברי הגמ' )עירובין סה: במעשה דלנו בפונדק( דמשמע דאורחין אוסרין 
 דכאשר בעל הבית קבוע אפי' אורחים רבים בטלים לגביו.

*** 

 שכירות מגויים רבים

יכולים לשכור מן  -לא שנא גוי אחד וישראלים מרובים ולא שנא גויים מרובים וישראלים מועטיןרשב"א: 
 הגוי.

*** 

 השכיר בית לגוי ויש לו בו תפיסה

 משאיל בית לחבירו ויש לו בו תפיסת יד בדבר שאינו ניטל בשבת:מהרי"ל: 

 , ולכן:תפיסת יד= כאילו עירבו או עשו ביטול רשות

 אינם צריכים לערב יחד. -ישראל עם ישראל -

 אינו מועיל. -במקום גוי -

**** 
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  -סימן תח'

 :דין הנחת עירוב וקניין השביתה -סעיף א'

 הקדמה: תחום הליכתו בשבת

 רמ"א:

 יכול ללכת כנגד רוחב המקום שקנה בו שביתה ד' אמות עם זויותיו. -שביתתו בשדה

 

 

 

 

 

 אורך העיר + אלפיים לכל רוח. עליהיה מידת תחומו: רוחב העיר+ אלפיים לכל רוח  -שביתתו בעיר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 עירובי תחומין

והתניא לא אמרו חכמים את הדבר   שלא אמרו חכמים את הדבר להחמיר אלא להקל:"גמ': )עירובין נט.( 

 החמיר על דברי תורה ותחומין דרבנן".דברי תורה אלא ללהקל אלא להחמיר אמר רבינא לא להקל על 

אם יש  ,במערב ואמר לבנו ערב לי במזרח ,מי שהיה במזרח ואמר לבנו ערב לי במערב"מתני':  )עירובין ס.(

לעירובו אלפים אמה ולביתו יתר  ,הימנו ולביתו אלפים אמה ולעירובו יותר מכאן מותר לביתו ואסור לעירובו

הנותן את עירובו בעיבורה של עיר לא עשה ולא כלום נתנו חוץ לתחום  ,ו ומותר לעירובומכאן אסור לבית

 .חוץ לתחום ס"ד אלא אימא חוץ לעיבורה". גמ'... מה שנשכר הוא מפסיד אפילו אמה אחת

 מה שנשכר לרוח זו מפסיד לרוח שכנגדה. רש"י:

מה שנשכר ותו לא והתניא הנותן את עירובו בתוך עיבורה של עיר לא   "מה שנשכר הוא מפסיד: גמ' )שם(:

עשה ולא כלום נתנו חוץ לעיבורה של עיר אפילו אמה אחת משתכר אותה אמה ומפסיד את כל העיר כולה 

סוף מפני שמדת העיר עולה לו במדת התחום, לא קשיא כאן שכלתה מדתו בחצי העיר כאן שכלתה מדתו ב
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היה מודד ובא וכלתה מדתו בחצי העיר אין לו אלא חצי העיר וכדר' אידי דאמר רבי אידי א"ר יהושע בן לוי 

 ...".העיר כלתה מדתו בסוף העיר נעשית לו העיר כולה כד' אמות ומשלימין לו את השאר

* 

תחומין דרבנן והקילו ליתן עירובו לסוף אלפים וילך מעירובו אלפים, ורואין אנו כאילו דר שם ומשם  טור:
 יש לו אלפים לכל רוח, לכן מכ"מ מפסיד כנגדו אלפים שמעבר לעירו ]בצדדים האחרים[.

 מי שיצא מהעיר ערב שבת והניח מזון שתי סעודות רחוק מהעיר בתוך התחום וקבע שביתתו שם, שו"ע:
מבעוד יום[, נחשוב אותו כאילו שבת במקום שהניח בו וזהו הנקרא עירובי  משנ"ב:אע"פ שחזר לעיר ]

 תחומין, ויש לו להליך ממקום עירובו למחר אלפים אמה לכל רוח.

 משנ"ב: אם נשאר במקום העירוב אחר בין השמשות, אינו צריך להניח מזון ששם קנה שביתתו.

* 

 אמה[: 2,000-מקום הרחוק ממנו יותר מהנותן עירובו חוץ לתחום ]ב

 העירוב אינו עירוב ]כיוון דאינו יכול ללכת אליו[ והרי הוא בתחום ביתו. :ופוסקים רמב"םרש"י, 

 לא יזוז ממקומו. רשב"א )בספר הארוך(:

* 

 :]היינו שאינו רחוק מהעיר אלפים אמה[ הנותן עירובו רחוק מביתו יותר מאלפים אך בתוך תחום העיר

 לשיטת השו"ע לקמן:

 לא נחשב עירוב והוא בתחום ביתו. ע"ש:

נחשב עירוב ויכול ללכת מביתו לעירובו, אך לא יוכל לחזור לביתו, אלא ילון באחד  משנ"ב ומג"א:
 מבתי העיר הסמוכים תוך אלפים לעירובו.

 לשיטת הטור והרמ"א לקמן:

ויוכל ללכת את כל שטח העיר, ואלפים  -לכו"ע יוכל להניח את העירוב אלפים אמה מהעיר בה"ל:
 אמה עד עירובו ומשם עוד אלפים אמה.

* 

 העיר מובלעת בתוך האלפים -העיר מחוץהאלפים אמה כלין 

 העיר נמצאת אלף אמה מהעירוב והעיר בעצמה אלף: כגון:

: העיר כולה נחשבת כד' אמות ומשלימים לו מחוץ לעיר אלף אמות הרי"ף, הרא"ש, הרמב"ם והטור
 פחות ארבע.

 

 

 

 

 

 

 

 

נותנים לו  
אמה   1,000
 אמה 2,000 4פחות 

 עירוב
 

 עיר
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הרי שהניח עירובו אלף אמה מביתו שבעיר לרוח מזרח, אם היה מביתו עד סוף העיר  וכן בשו"ע:
)במערב( פחות מאלף שנמצאת מדתו כלתה חוץ לעיר, תחשב העיר כולה כד' אמות ויהלך חוצה לה 

 ( אמה.996תתקצ"ו )

 

 

 

 

 

 העיר כלל אינה מן החשבון ומוסיפים לו חוץ לעיר אלף אמה נוספות. רבינו יונתן:

* 

 כשעירב לסוף אלף אמה לרוח מזרח, אין לו לצאת חוץ לשער העיר מרוח צפון או דרום. רבינו יונתן:

 

 

 

 

 

 

* 

 שנותנים לו[ בכל רוחב העירהאם יכול ללכת חוץ לעיר ]באלף 

 רבינו יונתן: 

אלפים ברוחב ד' אמות  -יכול ללכת לפי רוחב התחום שיכל ללכת לפני העיר :וכך פסק המג"א בפשטות
 ולקרנות אלפים לכל כיוון.

 

 

 

 

 

 

 כיוון שיכל ללכת את כל רוחב העיר, יוכל גם ללכת אלף אמה בכל רוחב העיר. יש להסתפק:
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לצפון ולדרום אע"פ שאין לו אמה  2,000נותנים לו  -אם כלה עירובו מחוץ לעיר ]והעיר בתוך תחומו[רמ"א: 
 .רוחב כל כך נגד המקום שקנה

 .וכמג"אכפשטות הר' יונתן  הכרעת הפוסקים:

אם העיר אינה רחבה כמידת רוחב תחומו, יש לו גם מחוץ לעיר מצפון ודרום עד כנגד רחב  משנ"ב:
 תחומו.

* 

 האלפים אמה קלין במדויק בסוף העיר

 משנ"ב:

 דדוקא אם כלה תחומו חוץ לעיר ]כיוון דמידה זו מסורה לכל וקשה לדייק[. יש מדקדקים בשו"ע:

 תחומו בסוף העיר. בשעת צורך יש להקיל אפי' כלה הכרעה:

** 

 כלין באמצע העיר מהעירוב האלפים אמה

 : ורמ"א טור

 ד' אמות כדי שישלימו לו עליה.-אין העיר נחשבת כ 

 ד' אמות לעניין שהולך את כולה-חשובה כ. 
 

דווקא כשהניח עירובו חוץ לעיר ולן בביתו בתוך העיר, אך אם הגיע בשבת בהילוכו  :ומשנ"ב מג"א
 מתחום עירובו לעיר אחר אין לו אלא עד היכן שתחומו מגיע.

 שעה"צ:

הניח עירובו רחוק מאלפים אמה מביתו שבעיר ]באופן שהאלפיים מסתיימים בחצי העיר[, ובבין 
עירובו, הסתפק שמא דווקא אם לן בביתו סברו מ"ד השמשות היה בביתו, אך לן בלילה במקום 

ד' אמות דלא סגי בזמן בין השמשות בלבד, ונקט בזה להחמיר כשיטת -זה להחשיב כל העיר כ
 השו"ע לקמן.

 

 :ושו"ע רמב"ם

 "אפי' בעיר עצמה אין לו אלא ד' אמות". 

שיכול להלך רק עד סוף אלפים אמה שלו, ואם ילך יותר דינו כיוצא חוץ לתחום  ביאור ]ב"י[:
 שיש לו ד' אמות בלבד.

לפי"ז מי שדר בעיר גדולה ונתן עירובו חוצה לה לא יוכל לחזור  קושית הראשונים על הרמב"ם:
 לביתו, וא"כ לא משכחת למי שדר בעיר גדולה שיתן עירוב, כיוון שמפסיד עירו.

 לא חושש להפסיד כל עירו.  -אם צריך לילך לצד שמערב י:יישוב הב"

  ביאור ]משנ"ב[:

יוכל ללכת בשבת מביתו עד עירובו אך לא יוכל לחזור אלא עד אלפים אמה מעירובו 
 ואינו חושש שיפסיד את העיר בכך.

הסתפק בזה, דשמא כל זמן שלא יצא  ובשע"צואינו יכול ללכת לצד הנגדי מביתו ]
"אם הניח עירובו מביתו והלך לעירובו כל העיר כד' אמות ודייק מדברי השו"ע שכתב: 

בריחוק אלפים אמה מביתו שבעיר, הפסיד את כל העיר ונמצא מהלך עד עירובו אלפים אמה 
דידן  דלכאורה הו"ה הדין במקרהואינו מהלך מביתו שבעיר לרוח מערב אפי' אמה אחת" 

 וצ"ע[.
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 האם יוכל ללכת חצי עירו לכל רוחבה: -בשיטת הרמב"ם 

 אפשר דיכול ללכת עד אמצע העיר לכל רוחב העיר. רבינו יונתן:

 יוכל ללכת רק לפי תחום הליכתו רוחב ד' אמות ואלפים לכל צד. ב"י:

 משנ"ב: -ביאור

 

 

 

 

 

 כשיטת הרמב"ם(: -שו"ע( 

"לפיכך כשהוא מהלך ממקום עירובו למחר אלפים אמה כנגד העיר אינו מהלך בעיר אלא עד סוף 
 תחשב העיר כולה כד' אמות וישלים מדתו חוצה לה. -מידתו ואם הייתה העיר מובלעת בתוך מדתו

כיצד: הרי שהניח עירובו אלף אמה מביתו שבעיר לרוח מזרח מהלך למחר ממקום עירובו אלפים 
אלפים אמה למערב אלף מן העירוב עד ביתו ואלף מביתו לתוך אמה למזרח ומהלך ממקום עירובו 

 העיר, ואינו מהלך בעיר אלא עד סוף האלף".

 

 

 

 

 

"אם הניח עירובו בריחוק אלפים אמה מביתו הפסיד את כל העיר ונמצא מהלך מביתו עד עירובו 
 אלפים אמה".

 

 

 

 

 

*** 

 לדינים הללו -של העיר כעיר האם עיבור

 לא אמרינן עיבור של העיר להחמיר. רמ"א:

נחשב שהעיר בתוך תחומו ומקבל את כל  -אפי' כללה תחומו בסוף העיר ותחום העיר חוץ לתחומו לכן:
 העיר ומשלימים לו כדלעיל.

ב העיבור כחלק ואם כלה תחומו בסוף העיבור, משלימים לו תחומו מסוף שטח העיבור ]דלקולא נחש משנ"ב:
 מהעיר[.

*** 

 הנחת עירוב ע"י אחר
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 יכול להניח עירובו אף ע"י אחר.משנ"ב: 

**** 

 :המניח עירובו ברה"י -סעיף ב'

אמר רב יהודה אמר שמואל שבת בעיר חריבה לרבנן מהלך את כולה וחוצה לה אלפים גמ' )עירובין סא:(: "
עירובו אלא אלפים אמה ר"א אומר אחד שבת ואחד הניח אמה הניח את עירובו בעיר חריבה אין לו ממקום 

 ".מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה

 הלכה כרבי אליעזר )לקולא(.רמב"ם, רא"ש בדעת הרי"ף וטור: 

 הלכה כשמואל.רשב"א: 

המניח עירובו ברשות היחיד אפי' הייתה מדינה גדולה כנינוה ואפי' עיר חרבה או מערה הראויה שו"ע: 
 מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה לכל רוח". לדיורין,

 משנ"ב: 

 .מדובר שהוא שובת במקום אחר אלא ששם הניח עירובו 

 .)מדובר במקום המוקף מחיצות )לשם דירה 

 :ופסקינן לקולא כר"א ]אף דיש שהחמירו  שהיה בה דיורין ונחרבו והחומה קיימת עיר חרבה
 .כשמואל[

 ד' אמות ומודדין אלפים ממקום -ו מחיצותיה, אינה נחשבת כאם אינה ראויה לדירה, כגון: שנפרצ
 הנחת העירוב.

*** 

 המניח עירובו במקום שלא הוקף לדירה:

 הניח עירובו במקום שלא הוקף לדירה: טור, רמב"ם ומשנ"ב:

 : אינו נחשב כד' אמות ומודדין אלפים אמה ממקום הנחת העירוב.מקום גדול מסאתים

 כולו כד' אמות.: נחשב מקום קטן מסאתים

**** 

 :המניח עירובו בתוך עירו -סעיף ג'

לא עשה כלום ואין מודדין ממקום עירובו, אלא הרי הוא כבני  -"המניח עירובו בתוך העיר ששבת בהשו"ע: 
העיר כלם שיש להם אלפים אמה לכל רוח חוץ לעיר, וכן אם נתן עירובו במקומות המצטרפים לעיר שמודדין 

 רי זה כנותנו בתוך העיר".התחום חוץ מהם, ה

בעיבורה של עיר ]והוא תוך שבעים אמה ושירים[ ואפי' נתן אותו באמה  -"מקומות המצטרפים"משנ"ב: 
 האחרונה של העיבור ]ואין נותנים לו ד' אמות שנותנים לשאר מניח עירוב לצד חוץ[.

**** 

 :נתן עירובו חוץ לתחום -סעיף ד'

 ו כלום"."נתן עירוב חוץ לתחום אינשו"ע: 

 כיוון שאי אפשר לו להגיע לשם בין השמשות שהוא זמן קנית העירוב.משנ"ב: 

 "ויש לו תחום מביתו".רמ"א: 

דכשהוא בביתו או בתחום ביתו אמרינן שמסתמא ניחא ליה לקנות שביתת ביתו כשאין משנ"ב: 
 עירובו עירוב.

**** 
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