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 פתח דבר
 

היות מיושבי בית המדרש, ואשר זיכני ברחמיו בחכמה ובדעת לסדר ולחלק סיכום אודה ה' בכל לבב על אשר זיכני ל

 .תמציתי בהלכות עירובין ולהאיר לרבים אורן
מלפנים זאת, שכל מחבר חבור מקדים הקדמה בראש חיבורו. מהם נהגו להודיע ולהיוודע מה ראו על ככה ומהו תוכן 

 חיבורם, מהם נהגו להקדים תכלית כוונת תועלת חיבורם, ומהם עקבותיהם עקב ענווה ויראת ה' הקודמת לחכמתם.
. לבעל דין מקום לומר, מה לתבן את הבר, ובמקום דזיקוקין דנורא ובעורין דאשא, מאן מעייל בר נפחא לתמן היות והיהו

מטת דברים בשאר חיבורים דומים לחיבורי זה, לכך ראיתי מ"מ, ראיתי לחבר חיבור זה עקב ראותי אריכות רבה או הש
לחבר חיבור תמציתי בתכלית, אשר יועיל ללומדי הלכות עירובין לסיכום ולזיכרון הדברים לאחר כל אריכות השקלא וטריא 

 אשר בדברי הטור וב"י שו"ע ונושאי כליו.
"לחלק ולסדר" כל סעיף וסעיף על הסדר,  כדרך מטרת הקונטרס אשר הינה "חלקת אליהו"קראתי שם חיבורי לזה, 

בתמציתיות ובסיכום מסודר. בכדי שיהיה לתועלת ללומדי הלכות עירובין המבקשים לעשות סדר בסידור ה"בסיס להלכה" 
 והם הטור וב"י יחד עם השו"ע ונושאי כליו על דף השו"ע.

וכדו', ובסוף לימודו מבקש "לסכם" בראשו את פעמים רבות מאריך הלומד בלימוד דפי הב"י, או בפת"ש וביאו"ה ארוכים 

 והוא הבסיס לכל זכירת מה שלמד יום שלם. –כל הדעות ומה יצא לו מכל עיון ההלכה 
דווקא בשביל שלא יסתבך הלומד בשיטות נוספות אשר  –לכך ראיתי לחבר "סיכום מתומצת ומסודר" בלי תוספות מרובות 

 פשת.לא למדם על הדף בבחינת תפשת מרובה לא ת
בחיבור זה באתי בעיקר לחבר ולשלב את דברי הב"י יחד עם דברי המשנ"ב הביאו"ה והשעה"צ, תוך שילוב לשון 

 הראשונים והאחרונים המובאים, למען תועלת הלומד, בכדי שיוכל למצוא ולהיזכר בדברים שלמד.
רק בסוגריים מרובעות, ולא כדברים מפורשים, למען תועלת הלומד שלא יהיו  כ"כ, פעמים רבות ציינתי את דברי השעה"צ

 לו ריבוי שיטות אשר אף במשנ"ב אינן מובאות, ואשר יכולות הן להקשות על זיכרון הדברים.
 ברצוני להדגיש כי אין חיבור זה תחליף ללימוד מתוך ספרי הב"י והאחרונים, כי עיקר הלימוד בנושאי הלכה זה להתייגע

ולעמול בהבנת הסוגיות ועיון עמוק בדברי הראשונים והאחרונים, וכל חיבור זה לא נועד אלא לסייע לחזרה ולזכירה את מה 

 שנלמד בעיון ובעומק.
למו"ר הרה"ג משה פנירי שליט"א ראש בתי ההוראה ובעמדי בשערי חיבורי, הנני רואה חובה לעצמי להודות בפי רבים, 

ישראל בארץ ובעולם. המומחה הכי גדול בדורנו בהלכות נדה. אשר הדרכנו ומדריכנו בשימוש "אפיקי מים" בכל תפוצות 
 מעשי מעמיק ויסודי להיות מורי הוראות בישראל, בטרחה והשקעה גדולה על חשבון זמנו היקר. 

תוך מחיצות אוהל ב ויראת ה', למו"ר רה"י הג"ר אליהו ציון סופר שליט"א, אשר הדריכנו ללמדנות התורהברצוני להודות 
 ישיבת רכסים בחבורא קדישא ומעלייתא. מעטירהתורתו בישיבה ה

ברצוני להודות למו"ר הרה"ג עמי מזרחי שליט"א אשר לימדנו והדרכנו בדרך הברורה בלימוד ההלכה, עד הגיענו לכדי 
 חיבור זה.

ות רבות, ולא חסרו מאונם ומהונם אשר עזרוני רבאא"ר שלום הי"ו וא"מ אורנה תחי' ברצוני להודות להורי היקרים 
ימלא ה' כל משאלות , בטרחה בגוף נפש וממון מתוך אהבה רבה, ברצונם לראותנו עוסקים בתורת ה' כדרך ישראל סבא

 ליבם לטובה, ויזכו לראות כל יוצאי חלציהם ת"ח עובדי ה' כשאיפת ליבם, באריכות ימים ושנים עד ביאת גואל צדק בב"א.

ה לברך את נות ביתי רעיתי היקרה עקרת הבית ועזרתי בחיים מרת נעמה תחי' מנשים באוהל תבורך, ואני אברך ולי נא
אשר לרוב מסירותה הגדולה בכל מכל כל הגענו עד הלום. ואשר כל התעלותי בתורה בזכותה היא. יהי רצון שנזכה יחדיו 

למד לשמור ולעשות, ולא תמוש התורה מפינו ומפי לראות כל זרענו לימודי ה' עוסקים בתורה, ומזכים את הרבים, ללמוד ול
 זרענו ומפי זרע זרענו עד עולם. ונזכה לבריאות איתנה ונהורא מעליא לאורך ימים ושנות חיים וכל טוב.

אברך ה' אשר יעצני ועד כה ברכני להחל ולגמור חיבור זה, אוחילה לאל אחלה פניו שיזכני שיתפשטו חיבורי אלו בכל 
 יה בכלל מצדיקי הרבים, ויזכני לחבר עוד חיבורים הרבה לזכות הרבים. ישראל, למען אה

 
 

 מודה לשעבר ומבקש על העתיד

 הצב"י 
 אליהו יוחאי אלקיים

  



 תוכן העניינים
 

 
 ............................א........................................................סימן שמה.

 ......................יא...............................................................סימן שמו

 .טו...........................................................................סימן שמ...........

 ......יז...............................................................................סימן שמח

 ......יט.............................................................................סימן שמט

 .......כג..............................................................................סימן שנח

 ........לב....................................................................סימן שסב........

 ..........מ............................................................................סימן שסו

 .........מט.....................................................סימן שפב.....................

 ............ס...........................................................................סימן תח

 



  הלכות עירובין –חלקת אליהו  

 

 
 א

 סימן שמה
 

 סעיף א'
 ד' רשויות לשבת

 ד' רשויות לשבת וכו'. – (ו.)מקור: שבת 
  לשבת: רשויות ארבע

  היחיד. רשות .א
  הרבים. רשות .ב
, מחיצות לו שאין לפי היחיד רשות לא נמי הכא בינוני, אלא יבש ולא לח לא מל רך :'פי) כרמלית .ג

  עבידא(. דרבים להלוכא דלאו מדבר לדגלי דומה שאינו הרבים רשות ולא
 פטור. ומקום .ד

 
 איסור הוצאהבגדר  ❏

 תורה גופי ככל והוא השבת ביום לעשות התורה שאסרה מלאכות שאר מכלל הוי לרשות מרשות הוצאה
  מסיני. למשה שנמסרו
 מלאכה עוד יעשו אל ואשה איש במחנה קול ויעבירו משה "ויצו דכתיב: מקרא כ"ג ראיה חכמינו והביאו

 משה של לרשותו י"רה שהוא מרשותו אחד לכל דהבאה אלמא -מהביא" העם ויכלא הקודש לתרומת
 מלאכה. )משנ"ב( בכלל הוא שם מצויין רבים שהיו מפני רה"ר שהיה

 
 
 
 

 סעיף ב'
  י?"רה איזהו

 (ק.)שבת  (ו.)מקור: שבת 
  יותר. או טפחים' ד על טפחים' ד בו ויש ,טפחים עשרה גבוהות מחיצות המוקף מקום

 . ארבעה על ארבעה ורחב עשרה עמוק חריץ וכן
 )שו"ע( ארבעה. על ארבעה ורחב עשרה גבוה תל וכן
 מחלוקת –האם הן ואלכסונן  ❏

 שו"ע: ד' על ד' בלבד.
 רמ"א: הן ואלכסונן של ד' על ד' )ה' טפחים וג' חומשי טפח(.

 כשו"ע. –האחרונים הכריע המשנ"ב ו

 מחלוקת – גדר רשות היחיד מן התורה ❏
 .ברביעית ג' מחיצות ולחיצריך ד' מחיצות, או רמב"ם: 

 ב' מחיצות ולחי.בהיקף ג' מחיצות מספיק, וכן שאר פוסקים: 
 בג' מחיצות אסור )מדרבנן(. )ב"י( –לכו"ע 

  עובי המחיצות ❏
 מחלוקת –מלמעלה לצירוף •  

 מחלוקת –למג"א 
 ורי"ף: אינן בכלל המחיצות.רמב"ם ר"ח 

 )משנ"ב( הוי בכלל המחיצות.רש"י מאור ורא"ש: 
 "צ(ה)שע לכו"ע, גם לרמב"ם מצטרף כרא"ש. –לט"ז 

 )משנ"ב( מצטרף העובי עם החלל. –מחיצות עבות שראוי להניח מלמעלה  -לכו"ע 
 לכו"ע לא נחשב, אא"כ הוי שם ד' על ד'. )משנ"ב( –בתוך חלל המחיצות •  

 אף במתלקט י' טפחים מתוך שיפוע ד'. )משנ"ב( – חישוב הד' על ד' ❏
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 לענין נעילת הדלתות בלילה להיחשב כרה"י – ירושלים ❏
 חייבין עליה משום רה"ר. –ירושלים אלמלא דלתותיה ננעלות בלילה  – (קא.)מקור: עירובין 

והיתה צריכה מן הדין להיות  אינה כרשות היחיד אע"פ שדלתותיה ננעלות בלילה דירושלים -וכתב הב"י 
והויא ככרמלית אף  - בה רבים ולא ערבוההויא כחצר דדיירי כיון דדיירי בה רבים  כרה"י. מ"מ

 .כשדלתותיה ננעלות בלילה
 הצורך בנעילת הדלתות הינה:  «

 דהויא לה ב' פתחים זה כנגד זה, שנמצא מדינה זו מפולשת משער לשער. דווקא כיון .א
 הויא רשות היחיד, אף כשאין דלתותיה ננעלות. –שאם יש לה פתח אחד 

 חיד.הויא כרשות הי –אם יש לה כמה פתחים אלא שאינם מכוונים זה כנגד זה  וכן
 )ב"י( אין חייבים בנעילת הדלתות אלא כשיש לאותו שער כל דיני רשות הרבים. .ב

 
 
 
 
 

 סעיף ג'
 דין הכתלים המקיפים רשות היחיד

 לאחרים עושה מחיצה, לעצמו לא כל שכן. –בעיא דאיפשיטא וכסברת עולא  - (צט:)מקור: שבת 
  .היחיד רשות גביהם על, היחיד רשות המקיפים כתלים –פסק השו"ע 

 ד'. )שו"ע( רחבים אינם אפילו «
 
 
 
 
 

 סעיף ד'
 חורי רשות היחיד

 כרשות היחיד דמו. -חורי רשות היחיד  - (ז:)מקור: שבת 

 תלוי להיכן פונים  ❏
והמכניס לתוכן מרה"ר  .היחיד רשות הם – היחיד רשות שכלפי היחיד רשות שבכתלי חורים «

 חייב.
 )רמ"א(  .ורחבן גבהן לפי נדונים, פנים כלפי עוברים ואינם חוץ כלפי הם אך אם «

אם רחב ד' הוי כרמלית.  –הוי רה"י. ואם אינם גבוהים י'  –דאם הם גבוהים עשרה ורוחב ד' 
 )משנ"ב( מקום פטור.הוי  –ואם לאו 

 )משנ"ב( אסור בכל גודל. –גודלן  ❏
 מחלוקת –גודלן לחיוב חטאת  «

 תוס': דווקא ד' על ד'.
 שב"א ומאירי: אפילו פחות מד' על ד'. )משנ"ב(ר

 מחלוקת – גובהן ❏
 מסתימת המחבר: אפילו אין גבוהים עשרה.

דבפחות  די"א דדווקא גבוהים עשרה.אשונים, אליה רבה וגר"א בשם ראשונים: תלוי הדבר במחלוקת ר
 )משנ"ב( הוי כרה"ר דאין משתמשים בהם.
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 סעיף ה'
 רשות היחיד עד לרקיע

חייב, מפני שרה"י עולה עד  –נעץ קנה ברה"י וזרק ונח על גביו, אפי' גבוה ק' אמה  – (ז.)מקור: שבת 
 לרקיע.

 .לרקיע עד היחיד רשות הוא היחיד רשות אויר –פסק השו"ע 
 חייב. )משנ"ב( –ולכן אם זרק מרה"ר על גביו  «

 
 
 
 

 סעיף ו'
 כלי כרה"י

פטור,  –גבי כוורת, שאם יש בה כדי לרבע ד' על ד' והיא גבוהה עשרה, וזרקה לרה"ר  –מקור: שבת )ח.( 
]ובהגהה בטור מביא המקור מסוגיא  ולא מחייב אלא אם כן זרק חפץ. ,מפני שהיא רה"י ואינה חפץ

 .[אין מטלטלין וכו' –היתה קופתו מונחת ברה"ר וכו' גבי  –אחרת שם 
 להלכה:

  לא מחובר 
 גבוה והוא ארבעה על ארבעה בו לרבע יש אם, כוורת או מגדל או תיבה כגון כלי' אפי –כשגבוה עשרה 

 )שו"ע( .היחיד רשות הוי, עשרה
 צריך לרבע בה ד' על ד', דעגולה היא. )משנ"ב( –בכוורת  «
 )משנ"ב( כרשות שנמצא בה, דאין כרמלית בכלים.הוי  –פחות מי' אך ב
 משנ"ב(אפילו הוא ברה"ר ככרמליתהוי דינו  תמיד – מחובר( . 

 
 
 
 

 ף ז'יסע
  רשות הרבים איזהו

 הכל נלמד מדגלי מדבר. – (צט.)מקור: שבת 
 לחלות רה"ר: התנאים ❏

  .אמה ז"ט הרחבים ושווקים רחובות•  
 .מקורים ואינם•  
  .חומה להם ואין•  
 . )שו"ע(לשער משער מפולשים הם אם חומה להם יש' ואפי•  
 (וב"י בסעי' ב' )רמ"א. הרבים רשות הוי –)ומפולשין משער לשער(  בלילה נעולות דלתותיו אין • 

 )משנ"ב( הוי רה"ר. –אע"פ שראויות להינעל  «
 מחלוקת ראשונים – האם צריך שיעברו בהם ס' ריבוא • 

 ר"ת ועוד: אין צריך ס' ריבוא.רמב"ם 
 הטעם: דאין לומדים מדגלי מדבר לענין מנין הדורסים.

. הרבים רשות אינו יום בכל בו עוברים רבוא ששים שאין רש"י ורא"ש ועוד: צריך ס' ריבוא, שכל בה"ג
 )שו"ע וביאו"ה(

  )ביאו"ה( הטעם: דלומדים גם בזה מדגלי מדבר.
 מחלוקת – בואהאם צריך שיעברו בכל יום ס' רי «

 שו"ע: שיעברו שם בכל יום.
 משנ"ב: אין צריך שיעברו שם בכל יום, אלא רק שמצויים שם. )שו"ע ומשנ"ב( 

 קשה, הרי במדבר היה שם עוד אנשים מס' ריבוא, כערב רב, נשים וטף? «
 י"ל, דמ"מ לא חשבינן אלא מה שכתוב במפורש. )משנ"ב(

 ואת דעת הבה"ג רש"י ורא"ש כי"א.השו"ע הביא את דעת הרמב"ם ור"ת בסתמא, 
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 מחלוקת בשיטת השו"ע –להלכה 
 משנ"ב: אין צריך ס' ריבוא, כסתמא דשו"ע כאן. 

 מג"א: צריך ס' ריבוא, כי"א.
 

 יערות מדברות ו ❏
 כרה"ר. )ביאו"ה( –יערות הסמוכים לרה"ר  • 
 מחלוקת –יערות ומדברות כיום •  

 .[בזמן שבני ישראל נמצאים שם]וצידד הרב המגיד דזהו דווקא  רמב"ם: כרה"ר.
 )ב"י( רשב"א: ככרמלית.

 
 
 
 

 ט'-סעיף ח'
 מבואות המפולשין

 הם רשות הרבים.הרי  – אמה ז"ט בהם ואין בקצתן ומתקצרים אמה ז"ט הרחבים מבואות
 מחלוקת ראשונים – המינימליכמה הוא שיעור הרוחב  ❏

הוי  –ר הרבה ואין מחזיק אפילו י"ג אמה, כל שמפולשין אפילו אם המבוי קצמגיד משנה בשם הרשב"א: 
 רשות הרבים.

רא"ש בשם ר"י: דווקא בעינן י"ג ושליש אמה מפולשין בכדי להיחשב כרשות הרבים, אך פחות מכך, לא 
 הוי רשות הרבים. )ביאו"ה(

 . )ביאו"ה(לא הוי רשות הרבים –רש"י ורמב"ם: אף בכהאי גוונא בי"ג ושליש אמה 

 מחלוקת –שיטות הסעיפים בשו"ע  ❏
 ביאו"ה: חולקים אחד על השני, סעי' ח' כמגיד משנה בשם הרשב"א, וסעי' ט' כרא"ש בשם ר"י.

דאם יש י"ג אמות ושליש מועיל אף כשהמבוי הולך לרוחב  –תוספת שבת ופמ"ג: משווים הסעיפים, וס"ל 
 )ביאו"ה( רשות הרבים.

 מחלוקת – ד לרשות הרביםאם מפולש רק מצד אח ❏
 : שם רשות הרבים עליה.בעבודת הקודש מגיד משנה בשם הרשב"א

 אא"כ המבוי מפולש משני צדדים לרה"ר. )ביאו"ה( ,: לא הוי רשות הרביםור"יתוס' 

 הוי ג"כ רשות הרבים. )ביאו"ה( – מבוי הכלה לאורכו לשער העיר מזה ומזה ❏

 המפולש בשני ראשיה לרה"ר אין דינו כרה"ר?דמבוי איתא הרי בסי' שס"ד  קשה, ❏
 מיירי שם כשאין רחב י"ג אמה. .א
מיירי כשהמבוי מפולש משני הצדדין לרוחב רה"ר דאין רבים בוקעין בו. וכאן מיירי כשהמבוי  .ב

 הולך לאורך רה"ר. )משנ"ב(
 
 
 
 

 סעיף י'
 עמוד גבוה ברה"ר

חייב. מאי טעמא? פחות מג'  –עמוד ט' ברה"ר, ורבים מכתפין עליו, וזרק ונח על גביו  – (ח.)מקור: שבת 
 ודאי מכתפי. –לא מדרס ולא מכתפי, ט'  –מדרס דרסי ליה, מג' ועד ט' 

 –על גבה  .חייב –ר וזרק וטח בפניה "לבינה זקופה ברה :אמר רב חסדא –מחלוקת בפחות מג'  – (ז.)שבת 
אבל היזמי והיגי אע''ג דלא  ,והוא שגבוה שלשה דלא דרסי לה רבים :אביי ורבא דאמרי תרוייהו .פטור

בהכל, )אפילו צואה  :ורב אשי אמר .אבל צואה לא ,אפילו היזמי והיגי :וחייא בר רב אמר .גביהי שלשה
 .(בהזמי והיגי וגם בצואה הוי דינו כרה"ר גם

 או קוצים הם' אפי, טפחים( שלשה) גבוה אינו אם הרבים ותברש שהוא דבר כל כרב אשי, –פסק השו"ע 
  ."ררה והוי כקרקע חשובים, עליהם דורסין רבים שאין צואה

 הטעם: דכל פחות מג' כלבוד דמי. )ב"י ע"פ הגמ' שבת צז.(
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 [בכלל תשעה ולא] תשעה עד הומשלש, השלש גבוה הוא ואם  
  .כרמלית הוי – הארבע על הארבע רחב הוא אם • 
 . )שו"ע(פטור מקום הוי – הארבע על הארבע רחב אינו ואם • 

 )משנ"ב( פטור, ולא הוי רה"ר. –כל שהוא פחות מט'  –ואפילו רגילים לכתף עליו  «
 
 עליו מכתפים ורבים מצומצמים טפחים' ט גבוה הוא ואם  

 נחלקו בזה הראשונים
 הוי רה"ר. – ארבעה רחב אינו אפילו -בין רחב בין קצר  שות הרבים,ר הוירש"י ורמב"ם: 

 – (כשאין מכתפים עליואו )כשאין רחב הוי רה"ר. אבל  – (ודווקא מכתפים עליו)ראב"ד: דווקא ברחב 
 ("צהושע לא הוי רה"ר. )ב"י –אע"ג שראוי לכתף עליו 

הוי רה"ר אפילו  –כרמב"ם, דאם הוא גבוה ט' טפחים מצומצמים ורבים מכתפים עליו  –פסק השו"ע 
 אינו רחב ארבעה. 

אבל כשאין מכתפין עליו, אע"ג דראוי לכתף עליו לא הוי רה"ר, ואפילו  ודווקא כשמכתפים עליו. «
 רחב ד' טפחים. )משנ"ב(

 דכיון שרבים מכתפים עליו משוי ליה לרה"ר. )משנ"ב( –הוי רה"ר ואפילו אינו רחב ד'  «
 
  גבוה מט' ועד עשרה 

 מחלוקת – עליו כשרבים מכתפים • 
 רמב"ם: אינו כרה"ר.

 ארבעה. רחב אינו' אפי הרבים רשות הוי, עליו מכתפים רא"ש: כשרבים
 השו"ע הביא את דעת הרמב"ם בסתמא, ואת דעת הרא"ש כיש מי שאומר.

 כרמב"ם. –והכריע המשנ"ב 
 אף בט' לא הוי רה"ר לכו"ע. – אך אם אין מכתפים עליו • 

 
 ולמעלה מעשרה 

  )שו"ע( .י"רה הוי – ארבעה רחב הוא אם • 
 מחלוקת –דרך עמידת אותו העמוד בכדי להיחשב כרה"י  «

לרשב"ם: אם ריבוע העמוד עומד לריבועו של עולם אין צריך רק ד' על ד'. אבל אם עומד 
 לאלכסון העולם אין חשוב רה"ר עד שיהא ה' טפחים וג' חומשים על ה' טפחים וג' חומשים.

 צריך. )ב"י( לר"ת ורמב"ם: אין
 .פטור מקום הוי – לאו ואם • 

 אין חוקקין. – לארבעה להשלימו לחוק כדי מקום בו יש אם' אפיו «
 מחלוקת –כיצד מדובר  ❏

א. מאמר מרדכי: כגון שהיה העמוד סמוך לכותל ממש, אפילו הכי לא אמרינן חוקקין להשלים. 
 )משנ"ב(

לרה"י ומבפנים רחב ד' ומבחוץ לא היה בו רוחב ב. מג"א: כגון חור שבכותל המפולש מצד רה"ר 
 "צ(הד'. )שע

 בדין חוקקין להשלים «
 מחלוקת תנאים, לר"מ: חוקקין. לרבנן: אין חוקקין. – (ק.)מקור: שבת 

פטור  –אף שיכול לחוק להשלים לד'  –דאין חוקקין, ואף מג' עד ט' כרבנן,  –פסק השו"ע 
 כמקום פטור.

 כשאין העמוד מרובע: «
 אע"פ שאורכו אלף אמה הוי מקום פטור. –אם אין ברוחבו ד' •  
 צריך שיהא אפשר לרבע בו ד' על ד'. )ב"י( –ואם הוא עגול או משולש •  
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 סעיף י"א
 גומא ברה"ר
חשיבא כתל. ד ,גומאוכן ל: ל אביי לרב יוסף גומא מאי? א"לא" מחלוקת אמוראים, – (ח.)מקור: שבת 

 תשמיש. כתל, מאי טעמא? דתשמיש ע"י הדחק לאו שמיהא: גומא לא הויא לרבאך 
 כרבא, דאין דין גומא כתל. –פסק השו"ע 

 לכך:
 שו"ע(. ה"רר הוי – ג' עמוקה אינה אם( 

 ואפילו רחבה הרבה. «
 לא שמיה תשמיש. )משנ"ב( –ואפילו רבים משתמשים בגומא זו  «
 שו"ע( .פטור מקום הוי - לאו ואם .כרמלית הוי ארבעה רחבה אם – עשרה עד המשלש(  
 'אינו כרה"ר כלל, דתשמיש דחוק הוא. )משנ"ב( – עמוקה ט 

 "צ(הדבעמוד ניחא תשמישתיה, מה שאין כן בגומא. )שע –ואינו דומה לעמוד  «
 שו"ע( .ארבעה רחבה שתהא והוא ,י"רה הוי – עשרה עמוקה( 

 הוי מקום פטור, ואפילו עמוקה כ'. –אך אם אינה רחבה ד'  «
 הוי רה"י לכו"ע, דניכרות המחיצות. –במים כשהגומא מלאה  «
 בפירות כשהגומא מלאה  «

 לכו"ע מבטל, ואינו רה"י, דאין יכול לפנותן. –פירות טבלים • 
 מחלוקת –פירות סתם • 

 "צ(הרשב"א: אין מבטל, והוי רה"י דבטלה דעתו. )משנ"ב ושע
 )משנ"ב( רמב"ם: מבטל, ואינו רה"י. ואפילו דעתו לפנותן.

 )משנ"ב( אף לרמב"ם איסורא איכא. –לכו"ע 
 "צ(הספק לפמ"ג. )שע –אם בטלו לעולם  ❏
 "צ( הלא נתבטל משום כך. )שע –מעט פירות  קאם אין הגומא מלאה בפירות, אלא יש בהם ר ❏
 

 
 
 

 סעיף י"ב
 אינו כרה"ר –אוויר רה"ר למעלה מעשרה 

 כזורק בארץ. –כזורק באוויר. למטה מי'  –למעלה מי'  –הזורק ד' אמות בכותל  – (ק.)מקור: שבת 
 .פטור מקום הוי מעשרה למעלה אבל .עשרה עד אלא תופסת אינה הרבים רשות –פסק השו"ע 

לכתחילה איסורא יש בזה בכל גווני, דדלמא יפול על הארץ.  –ומ"מ, אף למעלה מעשרה  «
 "צ(ה)שע

 )משנ"ב( הוי כרה"י וחייב. –נעץ קנה ברה"ר ובראשו כלי רחב ד' אם אך  ❏
 
 
 
 

 סעיף י"ג
 חורי רה"ר )שאינם עוברים ברה"י(

 מחלוקת אמוראים, לאביי: כרה"ר דמו. לרבא: לא הוי כרה"ר. - (:ז)מקור: שבת 
 כרבא, דלא הוי כרה"ר. –פסק השו"ע 

 אלא, הרבים כרשות אינם – משלשה למעלה גבוהים הם אם, הרבים רשות כלפי שבכתלים חוריםלכך: 
 . )שו"ע(מדותיהם לפי נדונים
אם רחב ד' הוי כרמלית.  – הוי רה"י. ואם אינם גבוהים י' –דאם הם גבוהים עשרה ורוחב ד'  «

 )משנ"ב מסעי' ד'( הוי מקום פטור. –ואם לאו 
 הוו כרה"ר, ואפילו רחבים ד'. )משנ"ב( –אך אם הם למטה מג' 
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 סעיף י"ד
  ?כרמלית הוא איזה

  עשרה. ועד משלשה וגבוה ארבעה רחבה והיא .לרבים הלוך שאין מקום
 (ז.)מקור: שבת 

  :כגון ❏
  ים•  

הוי רשות היחיד מן התורה, אך מ"מ מדרבנן יש  –אם יש בתוך הים גומא עמוקה עשרה טפחים  «
 על זה דין כרמלית, כקרפף שלא הוקף לדירה. )ביאו"ה(

 הוי דינו ככרמלית. נהר ה"ה «
  א במשנ"ב?"בסעי' י מחיצתא כדאיתא מבטלי לא מיא קשה, הרי ❏

 ומצוי י"רה הוי לא א"ד מתוך ט"י גבוה שיתלקט כדי משופע שאינו חריץ י"ל דכל א. מג"א:
  תיכף. כ"כ עמוק אינו שפתו שאצל הוא

 י."רה שביניהן מה לעשות מצטרפות אינן מאוד מזו זו רחוקות דהמחיצות ב. מאירי: משום
 לפי זה, ואמנם אפילו מטעם התורה מן י"רה אינו כ"ג עמוק הוא שפתו אצל אם אפילו ז"]ולפ

  ענין[ בכל הוי כרמלית מדרבנן א"המג דברי
  בו מהלכת ורה"ר ברה"ר מים רקק «

 מחלוקת  – טפחים' ד אם אינה עמוקה י' אע"פ שאינה רחבה•  
 דף היה אם ה"וה] ,"ררה הוי – כ"אעפ בתוכה מהלכין ואין עליה מדלגין רמב"ם: אע"פ שרוב

 .["ררה הוי עליה עוברים אדם ובני הרקק על מונח
 )משנ"ב( .בתוכה עוברים אדם בני הרבה כ"אא "ררה הוי י: לא"רש

 ים. כמו כרמלית הוי – ט"ד ורחבה' י עמוקה הרקק אך אם•  
 התורה מן אבל ,י"לרה מתוכה להוציא שלא ככרמלית הוי לחומרא דרק לומר מסתפק ג"בפמו

 )משנ"ב(. הוא י"רה
 ובקעה•  
  .הסוחרים( שם שיושבים החנויות שלפני מקום) ואצטוונית • 
 .(פרקמטיא עליו שמניחין מקום) "רברה העמודים שלפני ואצטבא•  

 דין בין העמודים  «
 מחלוקת, לרב יהודה: כרה"ר. ולר' יוחנן: ככרמלית. – (ז.)מקור: שבת 

 ראשוניםה נחלקו בזה
  .כרשות הרביםנידון כרב יהודה, דרמב"ם: 

גם בין העמודים דינו ככרמלית, כיון שאין כר' יוחנן, דרוב הפוסקים ]רי"ף רשב"א רא"ש ועוד[: 
 ההילוך נוח כל כך.

 דס"ל כרמב"ם, דדינו כרה"ר. )משנ"ב( –משמעות השו"ע 
  הרבים לרשות הסמוכה זוית וקרן•  

 לר"א: כרה"ר. לרבנן: לאו כרה"ר. -אים, צידי רה"ר מחלוקת תנ – (צד.)מקור: עירובין 
 כרבנן, דלאו כרה"ר אלא ככרמלית. –פסק השו"ע 

 ג' פירושים מה הכוונה:  «
 רמ"א(טור ו. )ברביעית קורה או לחי להם ואין מחיצות שלש להן שיש מבואות כגוןרמ"א:  .א

 ותלוי הדבר במחלוקת ראשונים
 הסמוכה לרה"ר שהוא כרמלית.רמב"ם: דכיון שאין להם אלא ג' מחיצות, היינו קרן זוית 

 הרב המגיד: כל שיש לה ג' מחיצות הוי רה"י גמור. )ב"י(
 ס"ל כרמב"ם.  –והרמ"א 

 )ב"י ומשנ"ב( ."רלרה מקרקעו והניח לתוכו הבית שהכניס כגון י:"רש .ב
 לפנים, "רמרה משוכה והשנית "רלרה סמוכה אחד שזוית באלכסון עומד שפניו בית רש"י: .ג

 משנ"ב(ב"י ואחרת. ) זוית של כניסה בתוך להדיא מלכנס הרבים את מעכבת הבולטת וזוית
 )שו"ע( .מקורה שהיא הרבים ורשות•  
 . )שו"ע(עשרה גבוה ואינו ארבע על ארבע בו שיש ותל•  
 . )שו"ע(עשרה עמוק ואינו ארבעה על ארבעה שהוא חריץו•  
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 סעיף ט"ו
  עשרהל משלימו וקרויו עשרה תוכו שאין בית

 מימרא דרב. - (ז:)מקור: שבת 
 שו"ע( .היחיד רשות גבו ועל כרמלית תוכו – הארבע על הארבע בו יש( 
 היחיד. )שו"ע( רשות כולו נעשה - באמצע' אפי – הארבע על הארבע בו חוקק ואם 

 יועיל. )שו"ע ומשנ"ב( –יותר מג' טפחים  הכתלים מן רחוקואפילו  «
 בתוך ג' טפחים מועיל? קשה, מאי שנא מסוכה דדווקא בצד ❏

 י"ל, דבסוכה בעינן מחיצות סמוכות, בשונה משבת דצריך רק מחיצות המשמרות. )ב"י ומשנ"ב(
  'אם גם בחוץ אינו גבוה י 

 לכו"ע לא יועיל. –רחוק ג' טפחים  «
 מחלוקת –אך אם חקק בסמוך תוך ג' לכתלים  «

 מג"א: מהני.
 אליה רבה: מסתפק. )משנ"ב(

מסתפק הביאו"ה האם מדאורייתא הוי רה"י ורבנן גזרו להיות כרמלית. או דהוי דינו  –כשאסור  ❏
 ככרמלית ממש.

 נפק"מ, להוציא ממנו לרה"ר האם חייב או פטור. )ביאו"ה( «
 
 
 
 
 
 

 סעיף ט"ז
 גג וזיזין הבולטין

 מקור: מחלוקת בבלי וירושלמי. 
מה חצר מנכרא מחיצתא, אף הגדול מותר, והקטן אסור... ד –גג גדול סמוך לקטן  – (צב.)בבלי: עירובין 

 גג נמי מנכרא. ]והלכך, דינו ככרמלית אם בולט[.
לא הויין כרמלית אפילו רחבים ד'  –זיזין וגוזטראות הבולטים מן הכותל  –עירובין )פ"ז ה"ב(  ירושלמי

 מקום פטור. )ב"י(אלא 
 מחלוקת –להלכה 

 לה מחיצות.שו"ע: הוי דינו ככרמלית, שאין 
 גר"א ומשנ"ב: הוי דינו כמקום פטור, דאין כרמלית למעלה מעשרה.

 מחלוקת – כמה הוא שיעור הבליטה ❏
 מותר. –מג"א: ד' הוי ככרמלית, אך פחות מד' 

 פמ"ג: אפילו משהו הכל אסור.
 (ה)ביאו" : תמיד מותר.)לשיטתו לעיל( גר"א
 הוי כרה"י, כדין חורי רה"י דיכול להשתמש שם. – לזיזלגג או  הבית מן לו פתוחאם יש חלון ד' על ד'  ❏

 )שו"ע ומשנ"ב(
 )משמעות השו"ע( לכו"ע הוי כרה"י, דאמרינן גוד אסיק מחיצתא. – גג שאינו בולט ❏
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 סעיף י"ז
  ככרמלית אינם – כרמלית חורי

אמת המים העוברת בין החלונות וכו'... במאי עסקינן וכו'... ותהוי כי חורי  – (פז.)מקור: עירובין 
כרמלית? אביי בר אבין ורבי חנינא דאמרי תרוויהו: אין חורין לכרמלית. רבינא אמר... הני מילי 

 נו[נבסמוכה. ]ולא נחלקו לעניי
 )שו"ע( .ורחבם גבהם לפי נדונים הם אלאדחורי כרמלית אינם ככרמלית,  –פסק השו"ע 

הוי מקום פטור ואפילו הן  –ואם לא הוי כרמלית.  –ולכן: אם רחבים ד' על ד' וגובהן מג' ועד י'  «
 גבוהין מהארץ י'. )משנ"ב(

אף שאין בו ארבעה על ארבעה יש להם דין כרמלית, דחשובין כקרקע הסמוך  –אבל בפחות מג'  «
 להן. )משנ"ב(

 ?ן את מינוידמצא מ מקום פטור בכרמלית אין, הרי בכרמלית הוי מקום פטורכיצד קשה,  «
י"ל, דיש לחלק דהתם הוא באמצע הכרמלית, אך כאן הוא בצד הכרמלית, ולכן לא מצא מין את 

 מינו. )ביאו"ה(
 
 
 
 

 סעיף י"ח
 גודל רשות הכרמלית – כרמלית גדר

 פטור. מקום הוי מעשרה ולמעלה עשרה. עד אלא תופסת ואינה ארבעה על מארבעה פחות יהא שלא
 )שו"ע(
 )משנ"ב(דנותנים לו מקולי רה"ר ומקולי רה"י.  «

 
 מילוי מים בימים ונחלים

 –זיז כלשהו וממלא הימנה מחלוקת אמוראים גבי ספינה, לרב הונא: מוציא  - (ק:)מקור: עירובין 
 –: עושה מקום ד' וממלא ורבה לרב חסדאאך . , ואוירא מקום פטור הואמארעא משחינןכרמלית ד
 ., מיא ארעא סמיכתא היאמשפת מיא משחינןכרמלית ד

  .משחינן ממיא ונחלים וימים, ורבה כרב חסדא –פסק השו"ע 
 מקום הוי – באויר מעשרה למעלהאך  .כרמלית הוי – באויר עשרה עד המים פני מעל מהם הנוטל ,הלכך
  .פטור

 
  בכרמלית העומד בור

  . )רמ"א(כרמלית הוי אמה מאה עמוק' אפי –אינו רחב ד' על ד' •  
 משנ"ב(ב"י ודמצא מין את מינו וניעור. )בכרמלית,  פטור מקום דאיןהטעם: 

 . )רמ"א(הוי רה"יד – ארבעה על ארבעה רחב הוא אא"כ•  
 
 
 
 

 סעיף י"ט
 גדר מקום פטור

  .'ד על' ד בו שאין מקום הוא פטור מקום • 
לא הוי רה"י, אלא  –אע"פ שיש בו בתשבורת יותר מד'  –ה"ה כשאי אפשר לרבע בו ד' על ד'  «

 כמקום פטור. )ב"י(
 .לרקיע עד ולמעלה משלשה וגבוה•  

 א. )ב"י(כארעא סמיכתא הי –דאילו פחות מג'  «
 . משלשה יותר ועמוק' ד על' ד בו שאין חריץ או•  
 )שו"ע( .ארבעה על ארבעה ביניהם ואין ,ולמעלה משלשה הגבוהות המחיצות וכן•  
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 ]מדובר על כל הדוגמאות הנ"ל )משנ"ב([? היכן הוא נמצא ❏
 לכו"ע הוי מקום פטור. – ברשות הרבים 
  בכרמלית 

 מחלוקת – מג' עד י' «
 את מין מצא אמרינן בכרמלית אבל, הרבים ברשות בעומד דוקא רמב"ם: מקום פטור אינו אלא

 .ככרמלית ודינו, וניעור מינו
. ויש מקום פטור גם לכרמלית הרבים רשות בין חילוק דאין ואומרים חולקיםרשב"א ורש"י: 

 בכרמלית. )רמ"א(
 מחלוקת –להלכה 

 אחרונים: כרמב"ם.
 ביאו"ה: אין הכרע, ויש להקל בשעת הדחק. )ביאו"ה(

 "צ(הלכו"ע הוי מקום פטור, דלא אמרינן מצא מין את מינו. )שע – יותר מי' «
 (י"ב) .היחיד כרשות דינו עלמא לכולי היחיד ברשות עומד אם אבל – ברשות היחיד 

 
 מסכם הב"י את כל דיני עמוד:

  :רשויות' מהד איזה דין לו להיות אפשר הרבים ברשות בו וכיוצא דעמוד למדין נונמצי
  .הרבים רשות דין לו יש –' ט גבוה אם או' ג גבוה אינו שאם•  
  .כרמלית הוי –' ד רחב הוא אם' ט ועד' ומג•  
  .היחיד רשות הוי – ארבעה ורחב' י גבוה ואם•  
  .פטור מקום הוי –' מט פחות או' י גבוה בין[ ארבעה] רחב אינו ואם•  
  בכרמלית הוא הנזכר העמוד ואם•  

  .וכרמלית פטור ומקום היחיד רשות בו להמצא אפשרלרש"י: 
  .לבד וכרמלית היחיד רשות אלא בו להמצא אפשר אי אחרים לדעת אבל

  .היחיד רשות הוי – ארבעה ורחב' י גבוה הוא שאם וזה•  
 הא אחרים לדעת אבל .י"רש לדעת' י גבוה אינו בין' י גבוה בין פטור מקום הוי – ארבעה רחב אינו ואם•  

  .כרמלית הוי נמי
  .עלמא לכולי כרמלית הוי –' י גבוה ואינו ארבעה רחב הוא ואם•  
 גבוה בין היחיד רשות הוא היחיד רשות שבתוך דבר שכל אחרת לרשות מקום אין היחיד ברשות אבל•  

 . )ב"י(מזו למעלה זו עליות לבנות היחיד דרך שכן קצר בין רחב בין נמוך בין
 

 מחלוקת ראשונים –נעץ יתד על גבי עמוד י' ורחב ד'  ❏
 שהו כל יתד בגובהו היחיד. אך כשנעץ רשות זה הרי ארבעה ורחב' י גבוה הרבים ברשות עמוד ם:"רמב

 מודדין ואין כרמלית, ונעשה ממעטו זה הרי –בו  ולהשתמש ביתד לתלות וראוי הואיל' ג גבוה אינה אפילו
  ולמעלה. היתד מן אלא לו

 ומשתמשים. יתדות באותם תולים שהרי גובהו, ממעט זה הרי – יתדות כולו מילאהו ואפילו «
  ..()עח בעירוביןמקור דינו פירש הרב המגיד ע"פ הגמ'  «

 ראשונים וטור: חולקים עליו. )ב"י(
 

 מתירין פסי ביראות אפילו בחו"ל. – פסי ביראות ❏
ודווקא אם הולך ללמוד תורה וכיוצא בו לדבר מצוה, וכגון שצריכים למי גשמים דאיכא דחק של מים 

 דלא שכיחי מיא. )ד"מ(
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 סימן שמו
 

 סעיף א'
 איסור העברה מרשות לרשות

 ה"ב ונותן לו וכו'.על האסקופה נוטל מבעהעומד  – (ו.)מקור: שבת 
 גדר הדין: ❏
 מרשות או הרבים לרשות היחיד מרשות ומושיט, וזורק, ומכניס, במוציא אלא חייב אין התורה מן

  .היחיד לרשות הרבים
  . )שו"ע(לכרמלית מהם או, הרבים לרשות או היחיד לרשות מכרמלית אסרו וחכמים

. עבידא דרבים להילוכא דלאו "ררה אינו מ"ומ מחיצות, שאין "רלרה קצת דהוא דמיאהטעם: 
 להתיר יבאו שלא כדי י"לרה ובין "רלרה בין ממנו ולהכניס להוציא שלא חכמים עליו גזרו ולכן

 . )משנ"ב("רלרה י"מרה אף
 פטור מקום אבל ❏
 איפכא או פטור מקום דרך ר"לרה, וזורק מושיט או מכניס או, ומוציא היחיד ברשות העומד 

מחלוקת בן עזאי וחכמים במוציא מחנות לפלטיא דרך סטיו. לבן עזאי: מותר. אך  - (ה:)מקור: שבת 
 לרבנן: אסור... בזורק לכו"ע אסור.

 נחלקו בזה הראשונים
 רא"ש: כבן עזאי ומותר.

 רמב"ם: כרבנן ואסור. )ב"י(
 מקום דרך ר"לרה, וזורק מושיט או מכניס או, ומוציא היחיד ברשות העומדכרמב"ם, ד –פסק השו"ע 

  )שו"ע( .חייב – איפכא או פטור
 כיון ,פטור האחר לרשות והוציא חזר כ"ואח שם מעט עמד אבל .פטור במקום עמד שלא ודוקא «

 לאקולי אתי דילמא דגזרינן בזה, אף איכא דרבנן איסורא מ"ומ, פטור במקום הנחה שעשה
 ."רלרה י"מרה להדיא ולאפוקי

 לעמוד שלא יזהר אם אף "ררה דרך פטור למקום י"מרה זה מטעם להוציא דאסור ה"וה «
 . )משנ"ב("רברה

 שו"ע(. מותר – לתוכו ומהם, הרבים ולרשות היחיד לרשות ממנו ולהכניס להוציא( 
 מחלוקת –להוציא מרשות היחיד למקום פטור דרך רשות הרבים  «

, אף אם יזהר שלא לעמוד יבואו להתיר גם מרה"ר לרה"ימשנ"ב ב"י וט"ז: אסור מטעם שלא 
 ברשות הרבים. )משנ"ב(

 "צ(הב"ח: מותר לכתחילה. )שע
 ברשות שעומד מי מיד חפץ ויקח פטור מקום על אדם יעמוד לא וכן – להחליף ברשויות דאורייתא 

 )שו"ע(. איפכא או, היחיד ברשות שעומד למי ויתננו הרבים
 ונותן י"ברה שעומד מי מיד ונוטל פטור מקום על )שעומד דרבנן ברשויות פטור מקום דרך ולהחליף 

 מחלוקת –איפכא(  או בכרמלית העומד ליד
  רא"ש: אסור.

 זה. )משנ"ב( לענין דרבנן לרשויות דאורייתא רשויות בין לחלק דאין ל"הטעם: ס
 "צ(הואסור אפילו אם נח בינתים. )שע «

 רמב"ם: מותר.
לגזירה.  גזירה דהוי דרבנן ברשויות כ"משא גזרינן דאורייתא ברשויות דדוקא ל"הטעם: ס

 )משנ"ב(
 "צ(הומותר אפילו לא נח כלל בשעה שהגיע נגדו. )שע «
 עשרה גבוה שהוא דכאן פטור המקום לפרש צריך יהיה -לדעת החולקים לעיל בסוף סי' שמה  «

 לו. )ביאו"ה( בסמוך דהוא אף לכרמלית לחשבו נוכל לא ע"לכו דאז[ ארבעה רחב ואין]
 את ב' הדעות. הביא השו"ע

 משמע דחשש להחמיר. )הרמ"א כאן מציין לעי' שם( –וברמ"א בסי' שעב סעי' ו' 
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 סעיף ב'
 להעביר ד' אמות באותה הרשות

 מנלן דמחייב? אלא כל ד' אמות ברה"ר גמרא גמירי לה. - (צו:)מקור: שבת 
  .הרבים ברשות אמות' ד במעביר אלא חייב אין התורה מן –פסק השו"ע 

 . בכרמלית אמות' ד להעביר אסרו וחכמים
 )שו"ע( .אמות' ד תוך לזו מזו לטלטל ומותר – נינהו כרמלית גווני תרי - ובקעה וים ❏

 
 
 
 
 
 

 סעיף ג'
  לדירה הוקף שלא סאתים מבית יותר( חצר כמו קרוי בלא מחיצות שמוקף מקום) קרפף
 . )שו"ע(אמות ארבע תוך אלא בו לטלטל חכמים אסרו

 ככרמלית. )משנ"ב( חכמים ועשאוהו ברה"ר למיחלף אתי כ"כ גדול שהוא שכיון הטעם:
 בריבוע. )משנ"ב( טפחים' וד אמה שבעים על טפחים' וד אמה שבעים הוא – סאתים בית ושיעור «
 . )שו"ע(לפניו העוברת בקעה כגון אחר לכרמלית ממנו להוציא ומותר

 חייב "רלרה מתוכו והזורק מחיצות לו שיש כיון דבר, לכל י"רה הוא התורה דמן הטעם: דאף
 גמור י"רה שהוא יסברו זה נאסור שאם התירו כאן מ"להוציא. מ אסור הלא לכרמלית י"ומרה
 אנשים שאר יבואו זה ומתוך י,"רה כשאר בכולו לטלטל ויבואו כלל עליו כרמלית שם ואין

  ברה"ר. )משנ"ב( גם לטלטל
 כיון, לכרמלית גמורה י"רה הוי דמן התורה ג"אע מחיצות' ג שיש ממקום להוציא דמותר ה,"ה «

 (ה"ביאו. )כרמלית עשאוהו מדרבנן פ"שעכ

 מחיצות שלא נעשו בידי אדם ❏
 אוקינוס ליה מקיף נמי ע"וכו פרת ליה מקיף נמי בבל זה בכגון ס"הש שם דמתמה והא ,הקשו בתוס'

  מוקף? מקרי לא הרבה רחוקות דבמחיצות מזה דמשמע
 האי. כולי מחיצא חשיבא לא אדם בידי שלא נעשות דהמחיצות משום בתוספות תירץ:

 המחיצה שאין מחיצות, דכל כמוקף דליהוי סברא אין כהני רחוקות ן: דבמחיצות"הרמב בשם א"הריטב
]וכל זה דווקא במחיצות שאין  התורה. מן מחיצה מקרי לא להם נכרת ואין באמצע לעומדין נראית

 עשויין בידי אדם[.
  ן נמצא דפליג על התוס'"הרמב בדברי נעיין כאשר -נפק"מ 

 ומבטלי רבים דאתו ומשום באמצע, הרבים דרך בהיתה וקאודמחיצות אלו לא הוו מחיצה לתוס': 
  מאליה. הנעשה למחיצתא

 . )ביאו"ה(לא הוו מחיצות – באמצע הרבים דרך עוברת היה לא לרמב"ן: אפילואך 
 
 

 דין האיסקופה העומדת לפני הגינה ❏
 רמ"א() .אליו המפתח ולהחזיר ולנעול לפתוח גינה שלפני מכרמלית מפתח ליקח מותר

 כיון שמותר להוציא מקרפף לכרמלית.  «
 לפנים. )משנ"ב( המפתח עם הגינה של הדלת להכניס ומותר אף «
 .היחיד רשות שהיא אסקופה ביניהם יהא שלא ובלבד
  :כגון «

 .ארבעה ורחבה עשרה הגבוה שהיא .א
 מקום' ד רחבה היה לא אם וכן דמיא. בקעה וכמו היא כרמלית גופא איסקופה ה"דאל

 ולסגור. לפתוח עליה לעמוד מותר ובודאי הוא פטור
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 דאז – ארבע רחבה עליה ומשקוף ארבע רחבים שהם הצדדין מן מחיצות שני לה שיש או .ב
 )רמ"א(. עשרה גבוה שאינה פ"אע היחיד רשות הוי
 וסותם. יורד תקרה פי דאמרינן המשקוף, י"ע נעשית השלישיתהמחיצה ו ❏
 י. )משנ"ב("רה הוי לא גמורות מחיצות' ד אפילו – מרוחב ד' ובפחות ❏

 זו דבוקות המחיצות שתי שיהיו דוקא דבעינן פסק א"שס סימן בסוף דהא :א"המג הקשה ❏
  וסותם? יורד תקרה פי אמרינן לא זו כנגד בזו
  מג"א עצמו תירץ: דאפשר שדעת הרמ"א בסי' שסא להחמיר לכתחילה. א.
 בשתי אף די ,שבגינה הדלת אחד דמצד שות הרבים,לר מפולש שאין כיון דהכא תירץ: ר"אב. 

  זו. כנגד זו מחיצות
 דהוי נמצא ,למחיצה נחשב כ"ג והדלת הצד מן אחת במחיצה די אמת פ": דעתירץ א". והגרג

 דבוקות. )ביאו"ה( מחיצות כשתי
 וסותם. יורד תקרה פי אמרינן מקורה החיצונה החצי רק כולה מקורה אין אפילו מבוי ובפתח ❏

 )ביאו"ה(

 .'ד רחב בשאין כלפנים הוי נעול הפתח אם אפילו "רלרה פתוח אם ❏
 מחלוקת –אך אם פתוח לכרמלית  «

 כלפנים. הוי פתוח פתח אם לכרמלית בפתוחאף  א:"מג
 הקורה. )ביאו"ה( תחת אסור לכרמלית ע: פתוח"שו

 
 

 )רמ"א( .איפכא או י"לרה מאסקופה להכניס אסור – דין אסקופת הבית שעומדת תחת המשקוף ❏
 הטעם: 

  .שלפניה הדין לה יש ג' טפחים גבוה האסקופה אין אם ואז, ד' התקרה יהיה לא שמא דחיישינן .א
 להחמיר.  יש ה"אפ ל"וכנ עליה י"רה ששם ט"ד רחבה שעליה המשקוף אם ואפילו

 מינו את מין מצא אמרינן כרמלית הם שלנו רשויות שכל מאחר, ג' טפחים גבוה אם ואפילו .ב
 . וניעור

 . שלפניה כרשות דינה, הצדדים מן מחיצות לה ואין הרבה רחבה התקרה אם וכן .ג
 רמ"א() .שלפניהם כרשות דינם, הבתים לפני הבולטין שלנו בגגין וכן .ד

 להכניס מותר שיהא מהני לא – כ"ג הצדדים מן מחיצות יש אפילו משופעים שהם שלנו דבגגין
שמשופע.  כיון וסותם יורד תקרה פי ין אומריםדא ,'ד רחבות המחיצות אם ואפילו לפנים משם

 )ביאו"ה(
 המשקוף שיהיה יזדמן דשמא – ט"ד רחב אינו אם אפילו "ר,לרה מאסקופה להוציא דאסור ,ה"וה ❏

 )משנ"ב( .גמורה י"רה הוא הלא ואז ט"ד

 )משנ"ב( .לפנים מהאיסקופה ולהכניס אסור לעולם – נעול או פתוח הבית פתח בין זה בכל חילוק ואין ❏

 יורד לרחוב הבולט תקרה לומר טועים והרבה – לרחוב בולט גג הרחוב לצד לפניו שיש הבית בענין ❏
 שלפניהם. כרשות הגג שתחת דדרך משמע ומכאן בארץ, למטה עד בנוי כאלו והוי וסותם

 מחלוקת – תיקונם? ומה
 לצד עמודים הגג לבליטת יש שאםצדדים, ' הג מכל הפתח צורת שיעשה זה לענין מועיל תיקוןמג"א: 
 הפתח. )משנ"ב( צורת דין שעליהם להגג ויהיה הבתים לצד קנים גם כנגדם מכוון יעמיד הרחוב

  ם. )ביאו"ה("הרמב לדעת דחשש משום בזה מהני לא הפתח צורת דאפילו ז:"ט
 בזה. )ביאו"ה( להקל יש ם"הרמב לדעת דאף כתב מאיר: אך הבית «

 מחלוקת – רשות הרבים הוא אם ❏
  רה"ר. כ"ג ונעשה לגביה בטל המקום זה משנ"ב:

מינו.  את מין מצא אמרינן לכרמלית דפתוח היכא ורק מחיצות, לו דיש כיון רה"ר נעשה אינו א:"גר
 )ביאו"ה(
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 פתיחת בית הכנסת ❏
 ואין הרחוב לצד הוא נ"ביהכ ופתח עירוב שם שאין מחמת הטלטול שאסור המקומות באותן לזהר יש

 יחד ם"העכו עם שיהיה עד מידו המפתח השמש יקח שלא – המפתח מביא ם"והעכו הפתח לפני חדר שם
 נ"ביהכ שלפני מכרמלית ומטלטל י"רה והוי טפחים' ד בתקרה שם יש דשמא ,הפתח שעל משקוף תחת
  .י"רה לתוך

 ,המפתח שיסיר עד הדלת יפתח ולא ,המנעול יפתח כ"ואח ,המשקוף תחת ם"העכו מיד המפתח יקח כ"ע
 מכרמלית מכניס והוא כרמלית הוא ששם נמצאו .ט"ד לדלת שחוץ בתקרה אין דשמא יפתח כ"ואח
  .י"לרה

  .הדלת שקיפת לפני למעלה או האיסקופה בתחתית יטמינהו או ם"לעכו ויתנהו מפתחה תחלה יסיר כ"ע
 ותו שם שוקף שהדלת שיעור עד רק לכרמלית פתוח כשהוא ולחוץ הבית מן יטלטל שלא ליזהר צריך וכן
 .לכרמלית י"מרה ומטלטל כרמלית והוי ט"ד לדלת שמחוץ האיסקופה של החיצון בחלק אין דשמא ,לא

 )משנ"ב(
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 שמזסימן 
 

 חיוב ההוצאה בעקירה והנחה
 יציאות השבת שתים שהן ארבע בפנים, ושתים שהן ארבע בחוץ. – (ב.)מקור: שבת 

  .איפכא או, הרבים ברשות והניחו היחיד מרשות חפץ כשעוקר אלא חייב אינו התורה מן ❏
 אך מדרבנן אסור אפילו בזה עקר וזה הניח. )שו"ע(

 גדר עקירה ❏
 אפי' היה החפץ מונח על בגדיו.  • 
 ואפי' היה מונח בידו מער"ש. )משנ"ב(•  

 
 דרכי עקירה והנחה שונים האסורים מדרבנן:

 זה עקר וזה הניח ❏
 ונטלו בידו וחפץ לחוץ ידו שפשט או, בפנים העומד חבירו ונטלו, בידו וחפץ, לפנים ידו פשטכש כגון:

  :הניח וזה עקר שזה – בחוץ העומד חבירו
)שו"ע . מדרבנן כן לעשות אסור אבל פטורים שניהם –כשהיתה ידו למעלה מג' מן הארץ  «

 וביאו"ה(
 העושה את כולה חייב חטאת, ולא העושה את מקצתה. –הטעם: דכתיב "מעם הארץ בעשותה" 

 )משנ"ב(
 מחלוקת –אך אם היתה ידו למטה מג'  «

 רמב"ם ומאור: הוי כאילו הניחה בארץ וחייב.
ידו בתר גופו גריר ולא חשיבא הנחה כל זמן שלא הניח החפץ פטור, דמגיד משנה בשם הר"ח: 

 בארץ. )ביאו"ה(
 עשה גם עקירה וגם הנחה ❏

 חפץ ונטל לפנים ידו שפשט או .בפנים העומד חבירו יד לתוך והניחו בידו וחפץ לפנים ידו פשט אםכגון: 
 חייב, הוא – והניח עקר לבדו בחוץ שהעומד שנמצא – לחוץ והוציאו בפנים העומד חבירו יד מתוך

 אסור. אבל פטור וחבירו
  :לגבי חבירו שפטור אבל אסור•  

 ויש להכניסו. או חפץ להוציא לו וגורם חבירו את שמכשיל אלא שבת, איסור משום אינו אסור «
  עור. לפני משום תורה איסור בזה

 מ"מ עור. לפניעל  עבר לא – ליטלו יכול היה בידו היה לא אפילו שאם באופן מונח הוא ואם «
 )משנ"ב( .יש בזה דרבנן איסור

 המפריש בכלאים אפי' בשוק? קשה, הלא מחוייב להפרישו מאיסור כדין ❏
אמרינן דיפרישו. אך כאן מדובר שאינו יכול למונעו  –י"ל, דדווקא בכלאים שיכול למונעו 

 "צ(המליטול, אך יש בזה איסור דמסייע בידי עוברי עבירה. )שע
 לשאר כמו איסור דבר כ"ג להושיט אסור – כוכבים לעבודתישראל  מומרעוד בדיני לפני עוור לגבי •  

 . ישראל
 שיעשה לתלות שיש לא אם בשבת מלאכה בהם לעשות חשוד הוא אם מלאכה כלי לאדם להשאיל ואסור

  היתר. מלאכת בה
 דרכי מפני לא אם בה תולין אין – לעשות מצוי אין היתר המלאכת אם אבל המצוי, בדבר ודוקא «

  שלום.
  :כוכבים עובדלפני עוור לגבי •  

  החי. מן אבר כמו לו דאסור במידי לסייע איסור יש –אם אין יכול להשיגו במקום אחר  «
 מחלוקת –אם הוא יכול לקנות במקום אחר  «

 החי מן אבר לו יש אם אבל .עור לפני שייך דשם ליטלו יכול שאינו בעניןמשנ"ב: אין אסור אלא 
  .איסורא ליכא אחר במקום לקנות שיכול או ,משלו

 )משנ"ב( .אסור כ"ג אחר במקום לקנות דיכול היכא אפילו :א"גר
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 והכניס, בחוץ העומד חבירו מיד שנטל או, בחוץ העומד חבירו ביד והניחו לחוץ ידו להוציא וה"ה, ❏
 בפנים:

 )שו"ע( אסור. אבל פטור בחוץ והעומד, והניח עקר שהוא חייב בפנים שהעומד –אם יד חבירו עד עשרה  • 
 מחלוקת –אך אם למעלה מעשרה •  

 מגיד משנה: פטור.
 יש חולקין במשנ"ב: דחייב. )משנ"ב(

 )שו"ע( .להוציא מנת על כנותנונראה  שהוא מפני ,מדרבנן אסור –גוי  הוא בחוץ העומד אם' ואפי ❏
 מחלוקת  –אך אם החפץ של גוי  «

 תוס': מותר.
 רא"ש: אסור. )ב"י(

 
 עוד מדיני עקירה והנחה

 שניהן פטורים. –הזורק ונעקר חבירו וקבלו  • 
 הרי זה ספק אם חייב. –ואם רץ הוא עצמו וקבלו  «

  .פטור – באמצע "רורה י"לרה י"מרה או ,באמצע י"ורה "רלרה "רמרה הזורק•  
 שהרשויות חייב ז"ה – השני שמעבר "רברה אמות ושתי זה "רברה אמות שתי החפץ הלך ואם «

 . מצטרפות
  :"ררה דרך י"לרה י"מרה המושיט•  

 –[ היחיד רשות שני בין מפסיק "רורה "ר,רה לאורך אחד בצד עומדים י"רה ששני] אחד בדיוטא «
  .חייב - פטור מקום שהוא מי' טפחים למעלה אפילו

  .מי' טפחים למטה אפילו והיינו ,פטור –[ זה כנגד זה עומדים י"רה ששני דהיינו] דיוטות בשני «
 נטל מעל גבי המים•  

 אחד כגוף שהמים ,חייב – לחוץ והוציאו גומא מעל מים ונטל לפנים ידו פשטכש –כשנטל מים  «
  .הקרקע מן עוקרהוי כ מעט מהן וכשלוקח ,הארץ על ומונחים הן

 ,הנחה הוי לא המים ג"ע מונחין שהיו שמה ,פטור – המים ג"מע שמן או פירות נטל אם אבל «
 . )משנ"ב(עקירה מקרי לא המים מעל כשעקרן וממילא

 
 
 
 
 

  



  הלכות עירובין –חלקת אליהו  

 

 
 יז

 סימן שמח
 

 המושיט מרשות לרשות

 המושיט ידו או הזורק מרה"י לרה"ר  ❏
  פטור. –למעלה מעשרה 

 ואפי' הוציא במזיד מותר להחזיר. )משנ"ב( «
 מחלוקת –האם מותר להחזירה לחצר אחרת  «

 א"ר בשם הרשב"א: אסור.
 "צ(הפמ"ג: מקל. )שע

 מחלוקת –לכתחילה לעשות כן  «
 תוס': מותר לכתחילה.

 רשב"א: אסור לכתחילה. )ביאו"ה(
 עשרה[ בתוך הרבים לרשות פירות מלאה ידו והוציא היחיד ברשות עומד ]כשהיה למטה מעשרה 

היתה ידו מלאה פירות והוציאה לחוץ, תני חדא: מותר להחזירה. ותני חדא: אסור?  - (ג:)מקור: שבת 
 , הכאלא איתעבידא מחשבתוומאי שנא? התם  ': כאן לאותה חצר, כאן לחצר אחרת...ומתרצת הגמ

 .איתעבידא מחשבתו
 .התירו לו לרדותה קודם שיבא לידי איסור סקילה ,הדביק פת בתנור :אמר רב ביבי בר אביי - (ד.)שבת 

 נחלקו בזה הראשונים
 אפילו אסור -במזיד  ואם אחר. לחצר להושיטה ואסור חצר, לאותו להחזירה מותר -רי"ף: בשוגג רש"י ו

 . חצר לאותו להחזירה
 דביק פת בתנור של רב ביבי.ומדמים הדין למ «
 מחלוקת –כשהוציא מבעוד יום במזיד  –בדעת הרש"י דתלוי במזיד או שוגג  «

 ר"ן: אין חילוק, ואף מבעוד יום במזיד תמיד אסור.
 מאירי: מבעוד יום מותר, דאינו חמור יותר משגגת שבת. )ביאו"ה(

 משחשיכה הוציאה אם אבלאסור.  –מבעוד יום דווקא רא"ש בדעת הרי"ף: ר"ן רמב"ן ורשב"א, וטור 
 . חטאת חיוב לידי ויבא מידו ישליכם שמא להחזירה מותר
ולא דמי לההיא דהדביק פת בתנור, דשם אם לא נתיר לרדותה על כרחך תגמר אפיית הפת  «

 (וביאו"ה להו לרה"ר. )ב"י אי בעי נקיט לפירי בידיה ולא שדיויתחייב. אבל כאן 
 כי"א. ואת דעת הר"ן רמב"ן ורשב"א והרי"ף בסתמא, ת, דעת הרש"יהביא השו"ע את ב' הדעו

 .אולם במשנ"ב הכריע להקל כדעת הי"א
 "צ(הקנסינן ליה בסמוך לחשיכה. )שע –אך במוצ"ש  «
 מחלוקת –בשוגג שמותר להחזירה  –כשהתכוון לרה"ר  «

 רש"י: אסור לחצר אחרת.
 רמב"ם: מותר לחצר אחרת. )משנ"ב(

 לכו"ע אסור. –כשהתכוון מלכתחילה לחצר אחרת  «
 לכו"ע אסור. )משנ"ב( –בדיוטא אחת  «

 

 כשהוציא לכרמלית ❏
 מחלוקת – להחזירה לאותה חצר 

 שו"ע: לכו"ע מותר להחזיר ידו, דהוי גזירה לגזירה.
 מחלוקת –מתי מותר  «

 א"ר: בין בשוגג בין במזיד.
 "צ(המג"א: חולק עליו בזה. )שע

 גר"א: כרמלית דינה כמו רה"ר לאיסור. )שו"ע ומשנ"ב(
  לכו"ע אסור, אף לשו"ע. )משנ"ב( – לחצר אחרתלהחזירה 
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 עוד מדיני עקירה והנחה ❏
 פטור, דלא עשה רק הנחה. –המפנה חפצים מזוית לזוית •  
 פטור. –היה קנה בידו, הגביה קצה האחד וקצה השני מונח, וכן הפוך •  
 חייב, דמתגלגל עוקר הוא. )משנ"ב( –משך החפץ וגררו על הארץ ד' אמות •  

 
 

 דיני עקירה והנחה בכדי להתחייב חיוב חטאת או סקילה: ❏
  להוציא. כדי מתחילה ויעקור עליו והנחה' ד על' ד בו שיש מקום ג"מע עקירה דבעינן הא•  
 המוציאין. כדרך ושיוציא•  
 וכשיעורו.•  
  באמצע. עמידה בלא א"ד וילך•  
 בכל אופן. אולם איסורא יש ❏ 

 לתוך לזרוק ,'ד וזרק שתים לזרוק ונתכוין באמצע "רורה י"לרה י"מרה כל הדינים השונים: כגון זרק וכן
 הוצאה בענין שנאמרו צדדים וכמה "ררה דרך י"לרה י"מרה ומושיט איפכא, או ,'לד חוץ ונתגלגל' ד

 בכולהו. )טור( איכא איסורא אבל חטאת חיוב לענין אלא נאמרו לא – א"ד והעברת
 
 
 
 
 

  



  הלכות עירובין –חלקת אליהו  

 

 
 יט

 סימן שמט
 

 סעיף א'
  בהם לטלטל שיכול הרבים ברשות אמות ארבע לו יש אדם כל

 כתחתיו. –והני ד' אמות היכא כתיבא? כדתניא, שבו איש תחתיו  – (מח.)מקור: עירובין 
ר"מ ס"ל: דגופו ג', ואמה לפשוט ידיו ורגליו. אך לר"י ס"ל: דגופו  –ונחלקו התנאים באילו אמות מדובר 

 מאי בינייהו? ארבע אמות מצומצמות. ג', ואמה ליטול חפץ מתחת מרגלותיו להניח תחת ראשו.

 כיצד משערים? ❏
  שלו. באמה לו מודדים

  .טפחים ששה מהן אחת שכל אדם כל של בינונית אמות ארבע לו נותנים קטנה אמתו ואם
 "צ(המשערים אף בפחות משאר אדם. )שע –ואם גופו ננס 

 מחלוקת –האם יש הבדל במעביר בבת אחת  «
 פמ"ג: בבת אחת תמיד כבינוני. ולא דברו אלא כשאינו מעביר בבת אחת.

 "צ(ה"צ: צ"ע בזה. )שעהשע
  באיזה אמות משערים ❏

 נחלקו הראשונים בהסבר המאי בינייהו
 צמות. ולר' מאיר: הוו מרווחות.מרש"י: לר' יהודה: הוו מצו

 רי"ף ורא"ש: לר' מאיר: הוו מצומצמות. ולר' יהודה: הוו מרווחות. )ב"י(
 ונחלקו הראשונים כמי הלכה

 : מרווחות, כר"י.טור
 רמב"ם: מצומצמות, כר"מ. )ב"י(

אבל היכא  א נחלק ר"י אלא היכא דמשערין ליה באמה דיליה, כדי שלא ישב בדוחק.ל –לכו"ע  «
  . )ב"י(משערינן מצומצמותבדמשערין באמה בינונית ודאי ד

 מחלוקת –להלכה 
 שו"ע: כרמב"ם, מצומצמות.

 רמ"א: כרי"ף ורא"ש, מרווחות.
 "צ(ההוא ב' אצבעות. )שע –ההבדל ביניהם  «
 לכו"ע צריך מצומצמות, ולא נחלקו אלא רק ביוצא חוץ לתחום. )משנ"ב( –בטלטול  «

 
 
 
 

 סעיף ב'
 אמות הן ואלכסונןד' 

 אינו חייב עד שמעביר הן ואלכסונן. –המעביר ד' אמות ברה"ר  –מקור: עירובין )נא.( 
 מחלוקת ראשונים – בגדר הן ואלכסונן ❏

 חמש אמות וג' חומשין. – הן ואלכסונןמותר לטלטל לכתחילה עד שיעור  : תמידר"ת וטור
 פטור אבל אסור. – ה חומשיןושלוש אמות מארבע עד חמשבתוך ד' אמות מותר לטלטל. אך רמב"ם: 

 חייב חטאת. –מכאן ואילך 
 )טור וב"י( .אמות רק ד'אין לו אלא רשב"ם: אין לו אלכסון אלא לאלכסון העולם. אבל לריבוע העולם 

 מחלוקת –ת הרש"י בדע «
 טור: ס"ל כרשב"ם.

 ב"י: חלק עליו. )ב"י(
 ושלשה אמות חמשה שהם שנמצא סונןואלכ הן, שאמרו אמות דארבעהשו"ע סתם כדעת הר"ת, 

 "ם כיש מי שאומר. רמבחומשים. והביא את דעת ה
 אך האחרונים הכריעו כרמב"ם. )ביאו"ה(

 מותר לטלטל לכתחילה. )משנ"ב( –לכו"ע פחות מד' אמות  «
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 מותר אף לרמב"ם. –אם ברר לו ד' אמות  –לכו"ע  «
 לא נחלקו אלא ב: «

 מקל באלכסון אף שעולה על חמשה וג' חומשין.טלטול במישור ולא באלכסון. דהרמב"ם  .א
 כשלא ייחד ד' אמות, דאסור לרמב"ם. )משנ"ב( .ב

 מותר, דלא העביר בשלימותן. )משנ"ב( – היה רק מקצתו של חפץ בד' אמות ❏

 מחלוקת ראשונים – לטלטל בפחות מד' אמות ברה"ר ❏
 .מותר הדחק במקום רק: ד"ראב
 (ב-סעי' א י"ב. )גמור היתר והוי לכתחילה מותר גוונא בכל: י"תוס' וב א"רשב
 מחלוקת – ד' אמות בשווה ❏

 רמב"ם: מותר לכתחילה.
 ביאו"ה: אסור. )ביאו"ה(

 מחלוקת ראשונים –דנתנו לו ד' אמות לכל רוח  – לטלטל בתוך ח' אמות ❏
 הרב המגיד ורשב"א: מותר לו לטלטל בכל הח', ובלבד שלא יטלטל בבת אחת יותר מד' אמות.

 רמב"ם ורי"ף: אין מותר לטלטל אלא תוך ד' אמות דווקא. )ב"י סעי' א'(
 
 
 
 

 סעיף ג'
 טלטול חבירו לחבירו בד' אמות

וקת תנאים, ר' יהודה אומר: נותן אדם חבית לחבירו וחבירו לחבירו מחל – (צז:-צה:)מקור: עירובין 
ומים דהפקר...  ה רב אשי בחביתאפילו חוץ לתחום. אמרו לו: לא תהלך זו יותר מרגלי בעליה... אוקמ

  ביתה...נכסי הפקר קונין ש :אמרד מאן "אמרו לו"? ר' יוחנן בן נורי,
  דלא כר' יוחנן בן נורי. איפסיקא הלכתא - (מו.)עירובין 

 נחלקו בזה הראשונים
 לחבירו וליתנו הרבים מרשות חפץ לעקור לאדם לו דמותר רמב"ם: כר' יהודה, ומותר אף לדבר הרשות.

, הרבים ברשות מילין כמה הולך שהחפץ פי על אף, שאצלו לחבירו וחבירו אמותיו ארבע בתוך שאצלו
 .שלו מתחום חוץ יוציאנו שלא ובלבד

 )ב"י( .דאוושא מילתא רמב"ן: כרבנן, דאסור משום זילותא דשבת
 מחלוקת  –בשיטת הרי"ף  «

 רז"ה: אין הלכה כר' יהודה.
 ב"י: הלכה כר' יהודה. )ב"י(

 רמב"ן כיש מי שאוסר.ההשו"ע הביא את דעת הרמב"ם בסתמא, ואת דעת 
 כרמב"ם, דאף לדבר הרשות מותר. –הכריע בפירוש  ובסי' ש"א

 אך המשנ"ב צידד דטוב לחוש להחמיר בדבר הרשות.
 כיצד מדובר? ❏

 כשקנה הבעלים שביתה, ומוליכו בתוך התחום בלבד. .א
 ויכול להוליכן כמה שירצה. –בחפצי הפקר  .ב

 ובלבד שלא יזכה בהם. )משנ"ב( ❏
 אף לרמב"ם, אסור להוציא מחוץ לתחום. – לכו"ע ❏

 

 מחלוקת – בכמה אנשים –דרך הטלטול  ❏
 ביאו"ה: דווקא בהרבה אנשים, שכל אחד מוליך פחות מד'.

 פמ"ג: אפילו שני אנשים מותר. )ביאו"ה(

 היכן הותר לטלטל ❏
 להוציא מרשות היחיד לכרמלית אסור. )משנ"ב( לא הותר אלא להוליך ברה"ר או בכרמלית. אך

 אף ע"י גוי אסור להוציא מרשות לרשות. «
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 מחלוקת – בהבאת ס"ת «
 ט"ז: אסור.

 אליה רבה: מותר. )משנ"ב וביאו"ה(
 מחלוקת –להביא הס"ת ע"י שזה עוקר וזה מניח  ❏

 אבן העוזר: מותר.
 "צ(הבית מאיר: אסור. )שע

 
 
 
 

 סעיף ד'
 אמותיו של זהאמותיו של זה בתוך 

 .שם משנה – (מה.)מקור: עירובין 
 אמות' ו ביניהם שיש כגון, זה של אמותיו בתוך זה של אמותיו מקצת, שנים היו – שנים בו' אמות – 

 . חבירו של לתוך שלו מתוך אחד כל יוציא שלא ובלבד באמצע ואוכלין מביאין
 אמות נהושמ החיצונים שנים שבין כגון, ביניהם מובלע והאמצעי שלשה היו – שלושה בח' אמות – 

 צוניםיהח ושנים, שלו בתוך בלעיםומ אמותיו שארבע במה צוניםימהח אחד כל עם מותר האמצעי
 .זה עם זה אסורים

 מחלוקת – כיצד מדובר? ❏
 משנ"ב: רק לענין טלטול, ולא לענין יוצא חוץ לתחום.

 "צ(התוספת שבת: מדובר אף ביוצא חוץ לתחום. )שע
 
 
 
 

 סעיף ה'
 אסור. –הולכת חפץ פחות פחות מד' אמות 

 אמר רבינא: הילכך, קוץ ברשות הרבים מוליכו פחות פחות מארבע אמות. –מקור: שבת )מב.( 
 לכן גזרו. –הטעם: דקרוב לבא ע"י כך לידי מלאכה דאורייתא 

 )משנ"ב( החמירו. –ואע"פ שהינו גזירה לגזירה 
 תירו. )ב"י(לכתחילה, אך בדיעבד ה מארבע אמותלא התירו להוליך פחות  «
צריך לישב בכל פחות מארבע אמות, שאם לא ישב אע"פ שעמד ולא הלך בכל פחות מד' אמות  «

 חייב. )ב"י(

 כיצד מדובר? ❏
 אסור, אך פטור מחטאת. –כשעומד לפוש  • 
 חייב. )משנ"ב( –כשעומד לתקן המשאוי •  
פטור כעומד לפוש, דאין חשוב מהלך אלא רק בתיקון  –כשעומד רק בשביל איזה סיבה שמונעו מלילך •  

 "צ(המשאו בלבד. )שע
 מחלוקת ראשונים – בבין השמשות ❏

 רש"י: מותר.
 תוס': אסור.

 צ"ע. )ביאו"ה( –הוצאה מרשות לרשות אפילו לכרמלית  –לרש"י  «
 השמשות. בין ואפילו אמות מארבע פחות פחות חפץ , דאסור להוליךכתוס' –הכריע השו"ע 

 מחלוקת ראשונים – בכרמלית ❏
 רש"י: מותר.
 תוס': אסור. 

 מחלוקת –להלכה 
 בכרמלית. אפילו אמות מארבע פחות פחות חפץ , דאסור להוליךשו"ע: כתוס'
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 הטעם: «
 ט"ז: אם נקל לו, קרוב הדבר שיוליך ד' אמות בבת אחת. .א
 גר"א: כל דבר שאסור ברה"ר משום שבות ה"ה בכרמלית. )משנ"ב( .ב
 התירו כרש"י.אחרונים: 

 דמ"מ אין כדאי להקל בזה. –"צ ההכריע השע
 דהוי שבות דשבות במקום מצוה. )ביאו"ה(אף לתוס' מותר,  –לדבר מצוה  –לכו"ע  «

 מחלוקת – גם בבין השמשות וגם בכרמלית יחד ❏
 ט"ז ואליה רבה: יש להקל.

 משנ"ב: אין להקל.
 להקל.ב יש גם למשנ" –במקום מצוה, או בשעת הדחק  –לכו"ע  «
האם שבות של פחות פחות מד' חמור משבות של הוצאה מכרמלית לרה"ר,  –נסתפק הביאו"ה  «

 נפק"מ להתיר למי שהחשיך לו בדרך ואין עמו נכרי להוציא. ונשאר בצ"ע. )ביאו"ה(
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 סימן שנח
 

 סעיף א'
 דין המקומות הנקראים מוקפים לטלטל בהם

 כל הלכות קרפף נלמדים מחצר המשכן. –מקור: עירובין )כג.( 
 בתוכן:  לשמור אלא עשויים שאינם ובורגנים ופרדסים גנות כגון, לדירה הוקף שלא היקף כל 
  ככרמלית. אמות' מד יותר בתוכה לטלטל חכמים אסרו –אם הוא יותר מסאתים  ❏

 מותר לטלטל בו כרשות היחיד. –סאתים  הוא אם אבל ❏
 מחלוקת – כמה הוא השיעור «

 טפחים ואצבע. )שו"ע ומשנ"ב(' וד אמה' ע ואצבע על טפחים' וד אמה' ע שיעור הוא שו"ע:
 קיצור שו"ע: אמות שלנו הם גדולים, והוא חמישים ושלש על חמישים ושלש. )משנ"ב(

 גדר הדין  «
 רשות היחיד. –מדאורייתא  • 
 ככרמלית, היות ודומה לרשות הרבים גזרו עליו. –מדרבנן •  

, וקטין אריך או עגול שהוא בין מרובע שהוא בין בכולו לטלטל מותר –כשמותר צורת הסאתיים  «
  אחת. )שו"ע( אמה ברחבו משנים יותר ארכו יהא שלא ובלבד

 בכולו. )שו"ע( לטלטל מותר, מילין כמה בו יש' אפי – לדירה הוקף ואם  
 

 (רמ"א)להקיף.  כ"ואח תחלה פתח לפתוח דרגילים, לדירה מוקפות מקרי – שלנו קרפיפות סתם ❏
 אך תלוי הדבר במנהג המקום. «
 אסור. )משנ"ב( –נפק"מ בספק, דאם ודאי לא הוקף לדירה  «

 
 אע"ג דלא פתח ליה – קרפף הסמוך לביתו או הסמוך לעיר ❏
 לכו"ע אסור. – כשהקיף ואח"כ בנה הבית 
 מחלוקת – כשבנה הבית ואח"כ הקיף 

 עלויה. דעתיה כי, לדירה הוקף מקרי לביתו סמוך שהוא קרפף דכל הגהות אשירי:
 מקרי הוקף לדירה. –ואע"פ שלא פתח לו  «
 לשיטתו סגי בשומירה ובית דירה אף לר"י בן בבא. )רמ"א( «
 בזה, דאסור, דצריך ממש פתוח לביתו. חולקין תוס':
 לשיטתו לא סגי בשומירה ובית דירה אף לר"י בן בבא. )רמ"א( «

 ת ב' הדעות. והמשנ"ב הכריע כתוס' דאסור.הרמ"א הביא א
 מחלוקת – כל שהוא בתוך התחום 

 מג"א: מקרי סמוך.
 "צ(ה"צ: אינו נקרא סמוך. )שעהשע

 

 דיר, סהר, מוקצה, חצר, פסי ביראות. –סוגים נוספים שנחשבים כמוקפים לדירה  ❏
 מחלוקת בטעם – דיר וסהר•  

 רש"י: תשמישו לדירת אדם לכניסה ויציאה.
 ר' יהונתן: כגון שיש בית ומחיצות לרועה בדיר.

 רשב"א ורמב"ם: בהמה כאדם וחשיב דירה. )ביאו"ה(
 מחלוקת בדין – פסי ביראות•  

 רש"י: תמיד מותר, דמימיהן חזו לאדם, וכדירה דמי. 
 תוס': אסור, ורק במצוה הקילו. )ביאו"ה(

 רה, ומיקרי דירה. )ביאו"ה(גם שם מצויים תשמישי די –]דירה שאחורי הבתים[  מוקצה•  
 מיקרי דירה, דבחצר מונחים כמה וכמה דברים שצריך לו. )ביאו"ה( –חצר •  
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 סעיף ב'
 שמותר לטלטל בכולו אפילו כמה מילין לדירה מוקף גדר

 מה נקרא מוקף לדירה? ❏
  דירה. בית בו שבנה זה .א
 . הקיפו כ"ואח מביתו פתח לו שפתח או .ב
 מחלוקת –כשחשב בעת בניית הגדר לעשות בית או פתח  .ג

 משנ"ב: יש להקל.
 "צ(הפמ"ג וגר"ז: לא מועיל. )משנ"ב ושע

 פתיחת חלון לקרפף .ד
 מחלוקת –כשמשתמש בהן •  

פמ"ג: מסתפק להתיר על ידו. שמא עיקרן לאור עשויות ולא מנכרא כפתח, ושמא אי אפשר 
 להשתמש בהן דרך קבע.

 מועיל.אליה רבה ועו"ש: 
 ביאו"ה: אין מועיל אלא דווקא פתח.

 לכו"ע לא מהני. )ביאו"ה( –אך אם אין משתמש בו אלא רק להביט •  
 מהני. )ביאו"ה( –אם ברוח רביעית העמיד הבית  –הקיף ג' לא לשם דירה  «
 אינו מועיל, דלא נעשית לבראי אלא לגוואי. )ביאו"ה( –נפלה מחיצת הבית  «

  

 תקנתו כיצד? – לדירה להקיפו ורוצה דירה לשם שלא מוקף היה ואם ❏
 ויחזור, היקף בלא בו פתוח בית ונמצא מעשרה ביותר פרצה בו יפרוץ אלא, כולו לפרוץ אין צריך א.

 ולבסוף פתוח הוא והרי, הן פתח אמות והעשר, אמות עשר על היתירה אמה או כולה הפרצה ויגדור
 )שו"ע(. הוקף

, לעשרה שהשלימו עד כן ועשה וחזר, שגדר מה אצל אמה ופרץ וחזר, וגדרה, אמה פרץ ואם «
  שו"ע(. )מותר

ואינו צריך לפרוץ כל גובה הכותל עד למטה, אלא כל שלא נשאר בגובה עשרה טפחים סגי.  «
 )משנ"ב(

 לפרוץ עליו קשה , אםעשר מגובה הכותל שיתמעט עד צדדיה משני הכותל אצל עפר להניח כשרוצה ב.
 מחלוקת ראשונים –הכותל 

 רש"י ואשירי: עפר מבטל מחיצה.
 ר"ח וראבי"ה: לא מהני. )ד"מ(

 מחלוקת –להלכה 
 רחב העפר רמ"א: יכול להניח עפר אצל הכותל משני צדדיה עד שיתמעט הכותל מגובה עשר, ורוחב

 שלא הכותל שם פרץ כאילו הוי כ"א עשר העפר בגובה אין ואם, הכותל באורך אמות עשר באורך מארבע
, העפר כ"אח משם ולוקח חוזר אם ואף הקרפף. כקרקעית דהוי העפר מן למעלה עשר גבוה שם נשאר

 מועיל. ובטלו הואיל
 הטעם: כיוון שהניח עפר ישנה דריסת הרגל שם, וכשמפנה העפר כבונה מחדש. )משנ"ב( «
 מחלוקת – לכמה זמן צריך לבטלו «

 . אחת תרומת הדשן: דמספיק אם ביטלו שבת
 הביטול בפיו. )משנ"ב( ויעשה ❏

  )רמ"א( .לעולם לפנותו עתיד אין כ"אא בטול הוי לא דעפר חולקים ברמ"א: ויש
 ויעשה הביטול בפירוש. )משנ"ב( ❏

 מועיל רק בכותל נמוך מעשרים, דאז אפשר עוד לדרוס ולהלוך עליו. –לרמ"א כשמועיל  «
 אבל בעשרים כבר לא מהני, דאין דרך דריסה בכך. )משנ"ב(

גר"א: לא מהני, דדמי כאילו נתעבה הכותל, ולא נתמעט כלל. וכן ביטול זמני זה לא מועיל לבטל הכותל. 
 )ביאו"ה(
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, ויועיל כל זמן שקיימת. דיעשה מחיצה י' באורך י', רחוקה ג' טפחים מהכותל -כמובא בסעי' ו'  ג.
 )משנ"ב(

 
 

  סעיף ג'
 כקרפף. )שו"ע( דינו – עשרה גבוה תל

 עירובין )כה.(מקור: 
אסור, דהוא מחיצה הנעשית מאליה  –מותר לטלטל בכולו. אך ביותר מסאתים  –ולכך: עד סאתים  ❏

 ולא הוקף לדירה. )משנ"ב(
הוי מחיצה גמורה  –ואפילו אינו זקוף בגובה הרבה, אלא כל שמתלקט י' טפחים מתוך ד' אמות  ❏

 ומהני. )משנ"ב(
 ]להשלמת העניין עי' לקמן סעי' ח'[

 
 
 
 

  סעיף ד'
 באילנות ובור מסאתים יותר מיעוט קרפף

 מקור: עירובין )כה.(
 מיעוט הוי לא – אוירו למעט אילנות בו כשנטע. 

 הטעם: דהם תשמישי הקרפף, שדרך לטעת עצים בקרפף. )משנ"ב( «
 )רמ"א( .ארבעה ורחב עשרה גבוה בהן יש אפילו «
 מחלוקת ראשונים –בור  בו החופר 

 לא הוי מיעוט, דהוו מתשמישי הקרפף. רשב"א וריטב"א:
 תוס': הוי מיעוט. )ביאו"ה(

 דלא הוי מיעוט. –הכריע השו"ע 
 מחלוקת –באיזה בור מדובר  «

 לבוש ומחבר: אף העומד לשתיה, ולאו דווקא להשקות הקרפף.
 "צ(התוספת שבת: מפקפק בזה. )שע

 "צ(האינו ממעט לכו"ע. )שע –בבור ריק או חריץ להטמין חפציו  «
 לא הוי מיעוט. )משנ"ב( – דבר המיטלטל 
 ממעטו. )משנ"ב( – דבר שאינו צורך הגינה 

 
 
 
 

  סעיף ה'
 עמוד ממעט

רבה: הוי מיעוט דנפיק מתורת לבוד. רבא: לא  –מחלוקת אמוראים מג' ועד ד'  –מקור: עירובין )כה.( 
 הוי מיעוט, דאינו מקום ולא חשיב. ואיכא מ"ד דנחלקו בפחות מג'.

 בזה הראשונים נחלקו
 רמב"ם: כרבה, דהוי מיעוט.

 ראב"ד ורז"ה: כרבא, דלא הוי מיעוט. )ב"י(
 מיעוט. הוי טפחים' ג רחב הוא אם –בכך  ונתמעט עמוד בו כרמב"ם, בנה –פסק השו"ע 

 לא הוי מיעוט. –פחות מג' או נמוך מי'  –לכו"ע  «
 הוי מיעוט. –ד'  –לכו"ע  «

 מחלוקת ראשונים –פחות מג'  – בנה עמוד "באמצע" הקרפף ❏
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 רש"י ור' ירוחם: הוי מיעוט מסאתים בין באמצע בין סמוך לכותלי הקרפף.
 "צ(הרמב"ם: לא הוי מיעוט אלא דווקא בסמוך לכותל הקרפף. )ב"י ושע

 להקל, כרש"י ור"י, דרבים נינהו. –"צ ההכריע המשנ"ב ובשע
 
 

 סעיף ו'
 ממעטת –בנה מחיצה סמוך למחיצה לבטלה 

לרבה: מהני, דאינו לבוד.  –מחלוקת אמוראים, כשהעמיד המחיצה מג' עד ד'  –מקור: עירובין )כה.( 
 לרבא: לא מהני, דאינו מקום.

 נחלקו בזה הראשונים
 רמב"ם: כרבה, דהוי מיעוט.

 ראב"ד ורז"ה: כרבא, דלא הוי מיעוט. )ב"י(
 שתהיה לבטלה הראשונה מחיצה נילפ עשר באורך מחיצה כרמב"ם דהוי מיעוט. וכשבנה –פסק השו"ע 

 מותר. טפחים שלשה מהראשונה הרחיקה אם, השנייה ידי על לדירה מוקף ויהיה שאינה כמו
 מחלוקת ראשונים – למה מהני המחיצה ❏

 רא"ש: לעשותו מוקף לדירה.
 רמב"ם: למעטו מבית סאתים בלבד. )ב"י(

 כרא"ש. –משמעות השו"ע 
 מחלוקת ראשונים – אורך המחיצה הממעטת ❏

 רא"ש: אורך י' אפי' פרוצה מן הצדדים.
 הטעם: דלא גריעא מפרץ י' וגדרה דמהני.

 יאסר הקרפף. –ובלבד שלא תהיה פרצה י' עד הכותל שכנגד, שהרי אם יפרוץ י' בכותל הישן  «
 ריטב"א: צריך להיות משוך לאורך כל הכותל. )ביאו"ה(

 ויהיה שאינה כמו שתהיה לבטלה הראשונה מחיצה לפני עשר באורך מחיצה כרא"ש, בנה –פסק השו"ע 
 מותר. –השנייה  ידי על לדירה מוקף
  היכן יש לבנות המחיצה ❏
 מותר. )שו"ע( – טפחים שלשה מהראשונה הרחיקה דווקא אם 
  'לכו"ע לא הוי מיעוט. )משנ"ב( –פחות מג' או נמוך מי 

 מחלוקת –אך אם בפחות מג' נתמעט הקרפף עצמו  «
 רש"י ואו"ז: מהני.
 רמב"ם: לא מהני. 

 "צ(הדמהני. )משנ"ב ושע –הכריע המשנ"ב 
 "צ( הלא מהני. )שע –אך אם לא נתמעט שיעור הקרפף רק בצירוף החלל שבין הכתלים  ❏

  לכו"ע הוי מיעוט. )משנ"ב( –ד' טפחים 
 
 
 
 
 

 סעיף ז'
 טח בטיט למעט

מחלוקת, לרבה:  –ממעט. אך אם לא יכול לעמוד בפני עצמו  –עומד בפני עצמו  –מקור: עירובין )כה.( 
 הוי מיעוט, דהשתא מיהא קאי. לרבא: לא הוי מיעוט, דאינו יכול לעמוד בפני עצמו, וכלא כלום הוא.

 אם נתמעט השיעור ע"י הטיח 
 נחלקו בזה הראשונים

 רא"ש ורמב"ם: כרבה, דממעט.
 ראב"ד ורז"ה: כרבא, ולא ממעט. )ב"י(

 מחלוקת –להלכה 
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 שאם עבה הטיט אם, ונתמעט אוירו למעט הראשונות מחיצות על טיט שו"ע: כרבא, דאינו ממעט. וכשטח
 מיעוט. הוי לא, לאו ואם מיעוט. הוי, עצמה בפני לעמוד ראויה הראשונה מחיצה תנטל

 הגאון יעקב: כרבה, וכל שיכולה לעמוד עם הכותל ממעט.
 יש להקל. )משנ"ב( –דבעת הצורך  –הכריע המשנ"ב 

 מחלוקת –כמה שיעור טיחה צריך בכדי שיועיל להיחשב מיעוט  «
 הגאון יעקב: אפילו בקצת מועיל, ועכ"פ ד' טפחים מועיל.

 ביאו"ה: צריך טיחה ברוחב ג' וגבוה י' כעמוד. )ביאו"ה(
 מועיל למעטו. )ביאו"ה(  –אף כשאינו עומד בפני עצמו  –כשטח הטיט בשעת עשיית הכותל  «
 לכו"ע לא מועיל. – אך אם לא נתמעט השיעור 

 לא מועיל. –ואף כשיכול לעמוד בפני עצמו  «
 לא מועיל. –ואף אם טח הטיט לשם דירה  «
 הטעם: דהוי כמחיצה על גבי מחיצה. )משנ"ב( «

 
 
 
 

  סעיף ח'
 הוסיף מחיצות על מחיצות קרפף שלא הוקף לדירה

לא קנה. לרב  –מחלוקת אמוראים, לרב חסדא: בשבת הועיל. אך בנכסי הגר  –מקור: עירובין )כה.( 
 ששת: אף בשבת לא הועיל. ומודה רב ששת בתל שעשה עליו מחיצות.

 כרב ששת, דאינו מועיל. –פסק השו"ע 
 שו"ע( .מועיל אינו –לדירה  ידם על להקיפו הראשונה על מחיצות וכשבנה( 

  שהרי בלא זה כבר היה מוקף. )משנ"ב( הטעם: דלא הועיל לקרפף שום דבר,
 שו"ע(. ידם על ניתר –מאליהם  העליונות ונשארו התחתונות נבלעו אך אם( 

 ספק בגמ' –מקור: עירובין )כה.( 
 הטעם: דכעת ההוספה מועילה לקרפף. )משנ"ב(

 
  לו על גביו מחיצות שעשה מסאתים יותר תל

 )שו"ע( מועיל. –כשבנה לדירה , שפתו על' אפי
 עתה. )שו"ע( שעשה מחיצות באויר דר הטעם: שהרי

הרי אדרבה, מהני ליה רק מחיצות  –וכיון שאינו דר למטה בעומק אלא על התל בגובה למעלה 
 עליונות, ותחתונות לא מועיל לו כלל. )משנ"ב(

מספיק בזה ומועיל.  –ואינו צריך שיעשה כמה מחיצות, אלא כיון שבנה מחיצה אחת לשם דירה  «
 ב()משנ"

 
 
 
 

 סעיף ט'
 קרפף זרוע

 באילנות ❏
מחלוקת אמוראים, לרב נחמן: אינם מבטלים אפילו אינן נטועין שורות שורות. רב  –מקור: עירובין )כד.( 

 יהודה אמר אבימי: אינם מבטלים דווקא כשעשויין שורות שורות ונאה לשבת שם, דאל"כ מבטלים.
 נטועים אינם אפילו –אילנות  רובו ונטע לדירה שהוקף מסאתים יותר כרב נחמן, דקרפף –פסק השו"ע 

  הדירה. מבטלים אינם שורות, שורות
 בזרעים ❏
 סאתים ואפי' פחות אלא בהם אין' אפי הדירה מבטלים הזרעים – רובו נזרע אם . 
 אסור. –מסאתים  יותר מותר. אך – סאתים במקום הזרוע אלא בו אין אם – מיעוטו אם נזרע 
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  כמיעוטו. )משנ"ב( –חציו 
 מחלוקת –כשאין בו סאתים  –דין המיעוט או החצי עצמו  «

 משנ"ב: ג"כ מותר.
 "צ(הט"ז: אינו מותר. )משנ"ב ושע

 מותר. –אפילו נזרע כולו  -כשכל המקום הוא רק בית סאתים )כולל המקום הזרוע יחד(  «
 מחלוקת –אך לענין להוציא מהבית כליו  ❏

 רא"ש ושו"ע: אסור.
 מותר. )ביאו"ה(ר"ח: 

ספק האם מבטלין לגמרי וצריך לפרוץ שוב י' אמות. או שמבטלין רק  –גדר ביטול הזרעים  «
 לזמן, ובקיץ שמוציא הזרעים חשיב מוקף לדירה. ונשאר בביאו"ה בצ"ע.

 יש להקל, שלא ביטל ההיקף לגמרי. )ביאו"ה( –אך בפחות מבית סאתים  -
 מחלוקת – עיר מוקפת חומה ❏

 : אין זרעים מבטלים.דבר שמואל
 מאמר מרדכי והשיורי ברכה: מבטלים. 

 להחמיר. )ביאו"ה( –הכריע הביאו"ה 
 מחלוקת –אם הקרפף מוקף בעצמו  «

 ביאו"ה: לא מהני היקף החומה.
 מור וקציעה: מהני. )ביאו"ה(

 

 סעיף י'
 ]זרעים מבטלים אף בחצר וכבסעי' הקודם[ בחצירו גינה לו שיש מי

 החצר  רוב הוא אם 
 מחלוקת ראשונים

 רא"ש: נסתפק בזה, דאפשר מחיצות של חצר לא מבטלי משום זרעים.
 "צ(הטור: טוב להחמיר. )שע

 . לבית החצר ומן ממנו יטלטל לא סאתים בית אלא בה אין דאפילו –הכריע השו"ע 
 מותר לטלטל בכולו. )משנ"ב( –אך בחצר עצמו  «

 )שו"ע(. אמות' בד אלא ובחצר בה יטלטל לא –מסאתים  יותר הוא ואם
 מחלוקת –טעם פסיקת השו"ע  «

 מג"א: מחמת ספק.
 "צ(ה"צ: אין זה ספק. )שעהשע

 החצר מיעוט היא ואם  
 . החצר כל אוסר – מסאתים יותר בה שיש מה «
  סאתים בה יש ואם «

  אסור. –מהגינה לבית 
  מחלוקת ראשונים –מהחצר לבית 

 טור: מותר.
 החצר לגינה. )ב"י וד"מ(מרדכי: אסור, משום שפרץ 

 דמתיר כטור. )משנ"ב( –משמעות השו"ע 
  מותר. –מהגינה לחצר 

 בפחות מסאתים  «
  מחלוקת ראשונים –מהגינה לבית 

 לבית. ממנה להוציא טור: אסור
 מרדכי: מותר לטלטל ממנו לבית, דאינו חשוב ומתבטל לגבי השאר והוי חצר. )ב"י וד"מ(

 מחלוקת –להלכה 
 דאסור. ,שו"ע: כטור

 דמותר. ,מג"א: כמרדכי
 דיש להקל במקום הדחק. )משנ"ב( –הכריע המשנ"ב 
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  לכו"ע מותר. –מהחצר לבית 
  מותר. –מהגינה לחצר 

 אסור בכל אופן להכניס מחצר לגינה, אלא רק מבית לחצר. –כלים ששבתו בבית  ❏
 ולכן ראוי שלא לאכול בגינה בשבת. )משנ"ב( «

 בכל אופן מותרת החצר. )משנ"ב( –אם יש מחיצה בין הגינה לחצר  ❏

 מחלוקת ראשונים –האם יש הבדל כששייך לאדם אחד לב' בני אדם  ❏
ריטב"א: מה שאסור להוציא מבית לקרפף דווקא כשהם של ב' בני אדם. אבל אם הם של אדם אחד 

 מותר, מידי דהוה אבית וחצר דאדם אחד.
 אחד. )ב"י(מרדכי: אסור אף באדם 

 ביתו מפתח' מג פחות בקנים שביל יעשה – בית בו ובנה לבית סמוך לדירה הוקף שלא גדול פרדס ❏
 השביל. )ב"י בסעי' י"ד( דרך ויטלטל שבנה הבית לפתח

 ההוא אבורקנא. -מקור: עירובין )כה:( 
 
 
 
 

 סעיף י"א
 נתמלא הקרפף מים
 ושרי. והוא דחזיין לתשמישתא. –מים כנטעים דמו  –מקור: עירובין )כד.( 

 אין מבטלין הדירה. – כשראויים לשתיה 
 אין מבטלין. )שו"ע( –אפילו עמוקים הרבה  «
 מחלוקת –כשנתפשטו בכל החצר  «

 רא"ש ורמב"ם: אפילו כולו מותר.
 ראב"ד: דווקא רובו. אך לא כולו.

 "צ(הדאפילו כולו מותר, כרא"ש ורמב"ם. )משנ"ב ושע –הכריע המשנ"ב 
 מחלוקת – כשראויים לכביסה 

 רש"י ואו"ז: אוסרים, ודינם כזרעים.
 רשב"א: מתיר. )משנ"ב(

 להלכה
 דדווקא לשתייה אין מבטלים. –משמעות השו"ע דהכריע כרש"י ואו"ז 

 "צ(הכרשב"א, דמותר, דהרי הוא רק ספיקא דרבנן. )שע –"צ הכריע האולם השע
 כשאינם ראויים כלל 

 כארעא סמיכתא. מותר, – עמוק פחות מג' «
 מחלוקת –' עמוק פחות מי «

רש"י ורשב"א: מותר, ואין מבטלין מקומם מדין קרקע, דהוי כטיט ורפש שאינו רשות בפני 
 עצמו.

 טור ורא"ש: אסור, דהוה ליה כנזרע, ואינו ראוי לתשמיש דירה. )ב"י ביאו"ה(
 עמוק י' «

לכו"ע כולו אסור, דחולק רשות  –כשאין עמוק י' בשפתו, וגם אין מתלקט י' בתוך ד' אמות  • 
 לעצמו.

 אין אסור אלא אותו מקום, אך שאר החצר מותרת. )משנ"ב( –אך אם לאו •  
 מחלוקת –שיעור המתלקט המתיר  ❏

 מג"א: אף מתלקט י' בתוך ד' אמות.
 ריטב"א: מתלקט י' במרחק פחות מג' טפחים.

 ונשאר הביאו"ה בצ"ע למעשה. )ביאו"ה(
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  סעיף י"ב
 מקורה קרפף

כאינו מקורה. אך לר' זירא: אין  –מחלוקת אמוראים, לרבה: אויר קרויו מיתרו  –מקור: עירובין )כה.( 
אויר קרויו מיתרו, דפי תקרה יורד וסותם... לא נחלקו אלא באורזילא )שפוע(, אך באכסדרא לכו"ע 

 מותר, דפי תקרה יורד וסותם.
 הקירוי אם מותר. ואפילו –סאה  בית ממנו וקירה סאין שלשה בית כר' זירא, דקרפף –פסק השו"ע 

 מותר. –משופע 
 קשה, סתירה בשו"ע מסי' שס"א דאין יורד וסותם בשיפוע? «

 לכך היקלו, דאיכא ד' מחיצות. –י"ל, דשאני הכא דהוי רשות היחיד מן התורה 
 אין אומרים פי תקרה יורד וסותם בשיפוע. )משנ"ב( –אך כאשר אין ד' מחיצות 

 מחלוקת ראשונים –רזילא? מהו או «
 רש"י: גג משופע ללא פה.

 תוס': גג פתוח מכל צדדיו.
 רשב"א: גג על ב' מחיצות דבוקות. )ב"י(

 
 
 
 

 סעיף י"ג
 קרפף שנפרץ לחצר
 מאי שאסור, לחצר במילואו שנפרץ בקרפף ומודינן זירא: מחלוקת, אמר רבי – (מקור: עירובין )כה:

 משום אלא אוסרו?... לו המותר אויר וכי יוסף: רב לה אך מתקיף מייתרו. חצר ואויר הואיל טעמא?
 מייתרו. מחיצות אויר אין וזה מייתרו מחיצות אויר זה דאמרינן

 נחלקו בזה הראשונים
 ואסור. סאתיים מבית יותר ועושהו מייתרו חצר שמדובר בקרפף בית סאתיים, שאויר י: פירש"רש

 )ב"י(סאתיים.  מבית יותר בקרפף פירש ם:"הרמב
כרש"י, דקרפף בית סאתיים מצומצם )שלא היה מוקף לדירה(, וחצר שנפרצו במילואם זה  –פסק השו"ע 

 סאתים. )שו"ע( על יותר ונעשה מייתרו המחיצה שמקום מפני אסור הקרפף –לזה 
 אולם תלוי הדבר:

 הקרפף אסור. אך החצר מותרת. )שו"ע( – אם רק הקרפף נפרץ לחצר 
  שניהם אסורים. )משנ"ב( – נפרצו במילואםאך אם שניהם 
 שאסר רק הקרפף, מדובר: וממילא דברי השו"ע ❏

 נפרץ דלא מותר, החצר כ"וע - מהצדדין גפופים ונשארו מהקרפף, רחב החצר שהיה מיירי .א
  להקרפף. במילואו

 שניהם גפופין נשארו אפילו מעשר דביותר אמות, מעשר יותר היה לא החצר שפרצת מיירי וגם .ב
 פרצה. )משנ"ב( אלא פתח מיקרי לא דשוב אסורין,

 כיצד נעשה הקרפף יותר מבית סאתים? ❏
  מבפנים. החצר חלל בתוך נכנסין הקרפף שכותלי מיירי .א
 זה אין לאו ואם אמות.' ד הקרפף רוחב על יתירים זה ובצד זה שבצד החצר כותלי שהיו או .ב

 במילואו. )משנ"ב( נפרץ נקרא
 
 
 
 

 סעיף י"ד
 חוזר לאיסורו –תיקן קרפף במחיצה ונפלה 

 סבר דאפדנא. ברייתא אשייתא ההוא בוסתנא דהוה סמיך לגודא דאפדנא, נפלה -מקור: עירובין )כה:( 
 פפי: הנך מחיצות לגוואי עבידן, לבראי לא עבידן. רב א"ל גווייתא. אגודא ליסמוך למימר: ביבי רב
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 נחלקו בזה הראשונים
 להקיפה גודא ועשו האפדנא פתח ולבסוף שהוקף סאתיים מבית יתירה היתה שהבוסתנא פירש ח:"ר

 ונפל לבוסתנא מאפדנא ללכת פתח גודא באותה היה וגם דאפדנא, מגודא ארבע טפחים ברחוק לדירה
 להקיפה שעשו מחיצה ידי על והותר הואיל דאפדנא גווייתא אגודא למיסמך ביבי רב וסבר גודא. ההוא

 הקיפה עכשיו כאילו תועיל לא בראי לדירה ולא המחיצה נעשית גואי דלדירה כיון ומסיק –לדירה 
 לדירה.

 שמדובר שנפל כותל הבית ממש. )ב"י( פירש י:"רש
 לפניו מחיצה ועשה פתח בו ופתח, לדירה הוקף שלא סאתים מבית יותר כר"ח, דקרפף –פסק השו"ע 

 נפלה כ"ואח, דירה לשם היתה שלא ראשונה מחיצה בטלה ידה שעל זו מחיצה י"ע והותר, מעשרה יותר
 לאיסורו. )שו"ע( חוזר –אחרונה  מחיצה
 לא מהני. )משנ"ב( –ה"ה, כשהפילה בידים כדי לסמוך על הראשונה  «

 נאסר הקרפף. – אחד מצידי הקרפף בית, ונפל, ונשארו כותלי הבית החיצוניים ❏
 קרפף.הטעם: כי הכתלים עשויים לפנים הבית ולא ליעשות כותל  «
 כיון שעשויות גם לפנים וגם לחוץ. )משנ"ב( –ואינו דומה לכותלי הקרפף  «

 קרפף שנעשה לדירה, ונפל הבית ❏
 מחלוקת – אם נפל מעצמו 

 תוספת שבת: לא נאסר הקרפף.
 ביאו"ה: אסור, כקרפף שנתמלא במים.

 לכו"ע בטל הקרפף ואסור. )ביאו"ה( –]או סתם הפתח בכוונה[  הפיל הבית בכוונה 
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 סימן שסב
 

 סעיף א'
 מחיצה לצניעות ולשמירה

 מחיצות אדרכלין לא שמה מחיצה, משום דלצניעותא עבידא. –מקור: עירובין )כו.( 
 לדירה מוקף שבתוכה מה אינה מחיצה לעשות – יותר מבית סאתים. 
 מחלוקת ראשונים – פחות מבית סאתים 

 מטלטלין, דאינה מחיצה כלל.רמב"ם: אין 
 רשב"א: מטלטלין, ואינן מחיצות רק לעניין היקף לדירה. )ב"י(

 בתוכה שיתנו מה לשמור או לצניעות אלא, בתוכה לדור נעשית שלא מחיצה כרשב"א, דכל –פסק השו"ע 
 שבתוכה.  מה לטלטל מחיצה היא, השדות לשמור כדי בה לישב או

 שבתוכה מוקף לדירה אם הוא יותר מבית סאתים. )שו"ע(אבל אינה מחיצה לעשות מה 
 הלכך:

 אילן המיסך על הארץ ❏
 מקור: עירובין )צט:(

 מטלטלין בתוכו. )שו"ע( – עד סאתים 
 דהוי מחיצה. )ביאו"ה( –ואפילו לא נטעו מתחילה לכך  «

 ובלבד ש:
 הארץ. )שו"ע( מן שלשה גבוהים ואינם, למטה יורדים שענפיו «
 )שו"ע( בכולו. לטלטל ומותר מחיצה חשוב –עשרה  גבוה הוא לאילן שמחוברין במקום ועיקרן «
 בקש. )שו"ע( או בעצים הענפים שבין האויר שימלא והוא «
 .מחיצה אינה, מצויה ברוח לעמוד יכולה שאינה מחיצה שכל –הרוח  ינידם שלא הענפים ויקשור «

  )שו"ע(
 )ביאו"ה( חייב לקשור. –כשאין רוח  -ואפילו עושה בתוך ביתו 

 ויקשור ג"כ בארץ. )משנ"ב( «
 לא מהני. )שו"ע( – יותר מסאתים 

 מקור: עירובין )טו.(
 בצלו להסתופף אלא בתוכו לדור עשוי שאינו לא מהני, כיון –ואפילו נטעו לדירה מתחילה  «

 השדות. )שו"ע( לשמור
 חשיב מוקף לדירה, אף ביותר מבית סאתים. )משנ"ב( –אם מילא בקש רוב הענפים לשם דירה  «
מועיל אף ביותר מסאתים, דהוי כדירת אדם.  –אם השומר לו יומם ולילה ואינו הולך לביתו  «

 )ביאו"ה(

 בנין העשוי לסחורות ❏
 מחלוקת  –סתם בנין מקורה  «

 רש"י: לא מהני.
 רמב"ם: מהני.

 הפמ"ג נסתפק בדין מקורה. )ביאו"ה(
 מועיל, דאין שייך עליו שם קרפף כלל. –בנין חשוב כמחסן  –לכו"ע  «
 הוי בכלל דירת אדם. )ביאו"ה( –אם משתמש בו אף לשאר צורכי אדם  –לכו"ע  «

 
 
 

 סעיף ב'
 לעשרה הוי מחיצה והשלימו חמשה שגבוה תל

 מצטרפין. –הלכתא גידוד חמשה ומחיצה חמשה  -מקור: עירובין )צג:( 
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 דבר. ולכל לטלטל, המחיצה חשובה, חמשה גבוה מחיצה עליו דכשעשה –פסק השו"ע 

 דרך הבנייה  ❏
  ספק. )ביאו"ה( –האם צריך י' בזקיפה או אף במתלקט ה' בתוך ב' אמות 
  'ספק האם כבר בטלו הג' הראשונים לרה"ר ולא מועיל א"כ  –תל שהיה פחות מג' טפחים והשלימו לי

 יבנה י', או שמספיק ח' טפחים להשלים דלא בטלו הראשונים. )ביאו"ה(
 היכן מעמיד המחיצה 

 ודאי מועיל. –על שפתו ממש  «
 ודאי מועיל. –בריחוק משפתו פחות מג' טפחים  «
וי באופן זה שעולה מתחילה ה', נסתפק הביאו"ה האם נחשב כאילו היה תל עש –רחוק ג' ויותר  «

 ואח"כ מתרחק ג' טפחים ויותר ועולה עוד ה' טפחים, או שמא אינו מצטרף דאין דין לבוד.
 דשן מחלק בכך. )ביאו"ה(האולם הגר"א הכריע דמצטרף, ואפשר שהתרומת 

 דמועיל. )משנ"ב( –העמוק ה' ובנה לו מחיצה על שפתו  – ה"ה בחריץ ❏

 מועילה לטלטל בה, וכן לענין הפסק בין ב' חצרות. )שו"ע ומשנ"ב( – גדר תועלת המחיצה ❏
 
 
 
 

 סעיף ג'
 מחיצה העומדת מאליה

 גבי לחי העומד מאליו אמרינן דמחיצה העומדת מאליה דברי הכל הויא מחיצה. –מקור: עירובין )טו.( 
 . כשרה –מחיצה  לשם נעשית שלא דהיינו מאליה, העומדת מחיצה –פסק השו"ע 

 ומועילה אפילו לא סמכו עליה מער"ש. )ב"י ומשנ"ב( «
 כשרה. )משנ"ב( –ואפילו לא נעשית לשם מחיצה  «

 
 מחיצה שנעשית בשבת

ספינות קשורות זו בזו מערבין ומטלטלין מזו לזו. נגללו נאסרו. חזרו ונפרשו בין  -מקור: עירובין )קא:( 
רן הראשון. איני, והאמר רב נחמן לא שנו אלא חזרו להית –שוגגין בין מזידין בין אנוסין בין מוטעין 

 לזרוק אבל לטלטל אסור? כי אתמר אמזיד איתמר.

  תחלה מחיצה שם היה כשלא – בשבת שנעשית מחיצה ❏
 )שו"ע( כשרה. – בשוגג•  

 מחלוקת ראשונים –אם נתכוין העושה לטלטל בה  «
 המטלטל.רמב"ם: אסור לעושה אותה, ואין מותר אלא כשתעשה שלא לדעת 

 הרי זה מותר לטלטל בה. )ב"י( –רשב"א: כל שנעשית בשגגה אפילו נתכוין העושה לטלטל בה 
 והיה בשבילו עושה ששמעון שידע או בה, לטלטל כדי מחיצה לעשות לשמעון ראובן צוה ואם «

 עשאה ששמעון אף בה לטלטל לראובן אסור שוב – בה לטלטל שיוכל כדי שתעשה ליה ניחא
 כמזיד. )משנ"ב( נחשב דלדידיה בשגגה,

 .בתוכה לטלטל להתיר לא אבל לתוכה, הרבים מרשות הזורק לחייב להחמיר מחיצה הויא – במזיד•  
  )שו"ע(

 מחלוקת ראשונים – ונעשית וחזרה והסירה שם מחיצה שנעשית בשבת שהיתה ❏
 אסורה בטלטול לגמרי. –רש"י ורמב"ם: מדאורייתא שמה מחיצה, ולכן חייב הזורק. אך מדרבנן 

 אלא לגבי שוגגין ואנוסין ומוטעין, ולא לגבי מזידין.  –ולא נאמר דחזרו להיתרן הראשון  «
הויא מחיצה ומותר. אך מחיצה  –תוס' בשם ר"ת: מחיצה הבאה להתיר איסור דיורין של שתי המחיצות 

 יצה לטלטל.כיון שנעשית במזיד אינה מח –העושה רשות היחיד אע"פ שהיתה שם מתחילה 
אפילו אמזידין. ולא אסר רב נחמן במזיד אלא דווקא לגבי  –ומה שנאמר חזרו להיתרן הראשון  «

 מחיצה ברה"ר, אך הרשות היחיד להתיר טלטול לדיורין מותר.
ר"ן בשם ר"ת: גם מחיצה העושה רשות היחיד הוי מחיצה. ואפילו נגללו מחיצות החיצונות וחזרו ונפרסו 

 תרן הראשון כיון שהיו עשויין מתחלה.חזרו להי –במזיד 
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 לד

כשעשה מחיצה מתחילה שלא היתה  -היינו לגבי מזיד דעלמא  –ומה שנאמר אמזיד איתמר  «
מותר  –כשנגללו וחזרו ונפרסו במזיד  –קיימת מעולם דשם אסור. אך לגבי מזיד דברייתא 

 תמיד. )ב"י(
 מחלוקת –להלכה 

 . הראשון להתירה חזרה, במזיד' שו"ע: כר"ן בשם ר"ת, דאפי
 ביניהם גם והבדילו, הרבים ברשות סביבותיהם במחצלאות שהקיפו שלשה או שנים כגון: «

, ונתפרסו חזרו. נאסרו, המחצלאות נגללו. לזה מזה לטלטל מותרים, יחד ועירבו במחצלאות
 הראשון. )שו"ע( להיתרן חזרו –במזיד ' אפי

הויא מחיצה ומותר.  –משנ"ב: כתוס' בשם ר"ת, דמחיצה הבאה להתיר איסור דיורין של שתי המחיצות 
 כיון שנעשית במזיד אינה מחיצה לטלטל. –אך מחיצה העושה רשות היחיד אע"פ שהיתה שם מתחילה 

 אף שהוא רק לחלק דיורין אסור. )משנ"ב( –אולם אם לא היתה שם מחיצה ועשאה בשבת  «
 צריכה להיות באופן שלא ינידם הרוח. )משנ"ב( – יקון המחיצותצורת ת ❏

 

 מחלוקת – אמירה לעכו"ם לעשות מחיצה בכדי שלא יכשלו בזה רבים ❏
 חיי אדם: מותר.

 נו"ב: אסור.
דיש לסמוך להקל על אלו האחרונים. אכן אם רק נפסק החבל ויוכל העכו"ם לקושרו  –הכריע הביאו"ה 

 ע"י עניבה מה טוב. )ביאו"ה בעיון(
 
 
 
 

 סעיף ד'
 ספינה חשובה כמוקף לדירה

 מקור: עירובין )צ.(
 . לדירה מוקפת דחשיבא, סאתים מבית יותר היא אפילו, בכולה לטלטל דמותר –פסק השו"ע 

 . עליה אף י"רה הוי – תחתיה לדור כפאה ❏

  לזופתה כפאה ❏
 מחלוקת ראשונים –יותר מבית סאתים •  

 רש"י: הכל אסור, דבטל.
 מותר ולא בטל. )ב"י( –רא"ש: למעלה אסור. תחתיה 

 מסאתים. )שו"ע( יותר הוא אם אמות' בד אלא בה מטלטלין אין –פסק השו"ע 
 תמיד מותר. –בית סאתים •  

 
 
 
 

 סעיף ה'
 מחיצות שונותסוגי 

 סתם מחיצה  ❏
 מחלוקת, ר' יוסי ברבי יהודה: אינה מחיצה. אך לחכמים: הויא מחיצה. -מקור: עירובין )טז:( 

 של או, חבלים של כגון לבד ערב של בין, ובאוכפות בכלים, מחיצה עושים כחכמים, דבכל –פסק השו"ע 
 בארץ. )שו"ע( נעוצים קנים כגון לבד שתי

  סאתים. עד ומותרים «
  בישוב. ליחיד' אפי «

 מחלוקת ר"י וחכמים האם דווקא בשיירא התירו. –מקור: עירובין )טז.( 
 )שו"ע( ג' טפחים. לחבירו קנה ובין לחבירו חבל בין יהא שלא ובלבד «
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 לה

 מחיצה בבעלי חיים ❏
מחלוקת תנאים, לחכמים: בכל עושין לחיין, אפילו בדבר שיש בו רוח חיים. ור"מ:  –מקור: עירובין )טו.( 

 אוסר.
  חיים הוי מחיצה. בבעלי' דאפי –פסק השו"ע 

 כפותים. )שו"ע( שיהו ובלבד «
 הטעם: א. שלא יברחו. ב. שלא יהיה הפסק בין רגליה. )משנ"ב(

 מדובר שיש עשרה גם כששוכבת. )משנ"ב( «
 

 אדםמחיצה של בני  ❏
 כשהם מהלכים חשובים מחיצה.  –עובדא דזיקי, דהוו שריין בריסתקא  –מקור: עירובין )צג: צד:( 

  הוי מחיצה. – 'מג בפחות זה אצל זה שעומדים באנשים' דאפי –פסק השו"ע 
  י."רה וביניהם מחיצה חשובים מהלכים כשהם' ואפי «
  מחיצה. לשם שהועמדו ידעו שלא והוא «

 אסור, כדי שלא יבואו לזלזל בשבת. )שו"ע וב"י( –יודע  מהם אחד ואפילו ❏
 פעם מחיצה מהם שעשה כגון, שידעו הדבר קרוב אם, עתה מחיצה שעושה הודיעם לא אם' ואפי «

 עוד. )שו"ע( מחיצה מהם יעשה לא – אחת
 ואפילו בדיעבד אסור. )משנ"ב(

 אף כשמעמיד בהיתר, אסור לומר להם לילך עימו כי ירגישו. «
דמותר, דלא היקלו אלא בסיעה גדולה שהולכין ואין ניכר שהוא הולך  –אא"כ הולכים מעצמם 

 ביניהם. )משנ"ב(
 אסור אפילו בשבת אחרת.  –עשה מהם פעם אחת  «

 מחלוקת –לאדם אחר  ❏
 מג"א וב"י: לא מהני.

 אליה רבה: מהני. 
 כשמועיל  ❏

 מועיל אף ברה"ר. )משנ"ב(•  
 ביניהם.דווקא כשאין ג' •  

 יהיה כ"ג ט"מג יותר הרבה ביניהם יש אפילו כ"וא - אמה רחבו אדם סתם הא ח,"הב הקשה «
  הפרוץ? על מרובה דעומד משום מותר
 ומסתמא דעלמא, כקנים דהם רגליו משום משלשה פחות שיהיה בעינן דלפיכך א:"המג ותירץ

 אמה. חצי כשיעור לרגל רגל בין דיש מהלכים, כשהם ובפרט בזה זה דבוקים הרגלים אין
 )ביאו"ה( עומד. כשהוא לא אבל מהלך כשהוא א"המג עם דהדין כתב: ש"אך בתו

 רק הוא ביניהם שיש טפחים' ג השיעור הלא מהלך הוא אם הביאו"ה, דאפילו ומ"מ, הקשה «
 ט"ג יהיה לא כ"וא למעלה, והולך מתקצר שביניהם הריוח דהא מזה, למעלה ולא הרגל בסוף
 ע. )ביאו"ה("ונשאר הביאו"ה בצ לבוד? ונימא לרגל רגל בין רחב חלל

 
 

 סעיף ו'
 לחוש. )שו"ע( אין – הרגישו כך שאחר פ"אע, לדעת שלא מתחלה באו אם

 
 

 סעיף ז'
 כשמעמיד מחיצת אדם

 מחלוקת – יעמיד אותם אחר ❏
 לדעתו. שלא אחר אותם יעמיד אלא, זו במחיצה להשתמש רוצה שהוא אדם אותם יעמיד שו"ע: שלא

 רשב"א: אף הוא בעצמו.
 כרשב"א. –הכריע המשנ"ב 
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 . )רמ"א(אין לעשות מחיצת אדם רק בשעת הדחק ❏
 מלעשות מחיצה בלא הדבר שיביאו תינוקות שם להוליך עדיף יותר הרבים ברשות אחד דבר שכח ואם

 רמ"א() גדול. ושיביאנו אדם בני של מחיצה
 לאחרים: •  

 מותר דווקא כשאין התינוק יודע של מי החפץ.  «
 ודווקא כשעושה להנאת עצמו. «

 אביו•  
 חייב להפרישו אף להנאת עצמו, ואף כשאין מכיר, ובודאי שלא יוליכנו לשם. )משנ"ב(

 
 
 
 

 סעיף ח'
 פרוץ מרובה על העומד
 מקיפין בחבלים, ובלבד שלא יהא בין חבל לחבל ג' טפחים. –מקור: עירובין )טו: טז:( 

 אסור. –העומד  על מרובה פרוץ –פסק השו"ע 
 הטעם: דבזה העומד מתבטל לגביה. )משנ"ב( «

 )שו"ע(טפחים. ' מג פחותה מהם פרצה כל כן אם אלא ❏
מרובה. הטעם: דכשר מדין לבוד, וחשבינן אותן הפרצות כאילו הן סתומות, ונמצא שהעומד  «

 )משנ"ב(
 מחלוקת – כששתי מחיצות עומדות בפחות מג' כל קנה דכשר מדין לבוד, ושלישית פרוצה «

אור זרוע: אין מותר אלא דווקא כשהיה עומד גמור, אבל אם היה עומד רק ע"י לבוד לא 
 מצטרפים לבטל הפרוץ.

מועיל והוי מרובה  תמיד –תוס' וריטב"א: אין חילוק בזה בין עומד גמור, ובין עומד ע"י לבוד 
 "צ(העל הפרוץ וכשר. )שע

 דאין להקל בזה. –"צ ההכריע השע

 מחלוקת – כששתי מחיצות שלימות, ובמחיצה השלישית היה הפרוץ מרובה ❏
 משמעות השו"ע: ג"כ פסול, דנחשבת המחיצה השלישית כמאן דליתה. ואפילו כנגד העומד נחשב כפרוץ.

כשר כל עוד העומד רבה עליו, ואפילו אם העומד גופא שבשני תוס': מתבטלת השלישית לגבי השנים ו
 הצדדים אינו במילואו. )משנ"ב(

 כשר, ואין פסול אלא דווקא בג' מחיצות. )ביאו"ה( – פרוץ רק ברביעית ❏
 
 

 סעיף ט'
  כעומד פרוץ

מחלוקת, לרב פפא: מותר, אגמריה רחמנא לא תפרוץ רובה. לרב  –פרוץ כעומד  –( :מקור: עירובין )טו
 הונא: אסור, אגמריה רחמנא גדור רובה.

  כרב פפא, דמותר. –פסק השו"ע 
 בערב. בין בשתי בין ❏

אמר רב המנונא: הרי אמרו עומד מרובה על הפרוץ בשתי הוי עומד. בעי רב  -מקור: עירובין )טז:( 
דהכי קא מיבעיא ליה, כגון: דאייתי מחצלת דהו ז' ומשהו וחקק בה ג' המנונא: בערב מאי? ואמרינן 

 ושבק בה ד' ומשהו ואוקמה בפחות מד'. ורב אשי אוקי בעיא דרב המנונא בגוונא אחריתי.
 נחלקו בזה הראשונים

 י"א ברא"ש: דכיון דבעיא לא איפשיטא עבדינן לחומרא.
כיון שרב אשי אוקי בעיא דרב המנונא בענין אחר. ראב"ד: פשיטא דערב כשתי לענין מרובה על הפרוץ, 

 )ב"י(
  כראב"ד, דמותר בין בשתי בין בערב. –פסק השו"ע ובב"י 
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 לז

אלא רק במקרה שעשה למעלה ד' טפחים,  –לאו דווקא ניתן להתיר בפרוץ כעומד  –לענין ערב  «
 בזה מועיל. )משנ"ב וביאו"ה( –ובתחתיתו ג' טפחים, ובאמצע נשאר ג' טפחים חלל 

 .מעשר אמות יותר פרוץ אחד במקום יהא שלא ובלבד ❏
 כפתח. )שו"ע( שהיא מפני, מותר אמות עשר עד אבל

 מותר לטלטל, דיש על זה דין מחיצה שלמה. )משנ"ב( –ואפילו כנגד הפרוץ  «
 כל מחיצה צריך שלא יהיה בתחתיתו חלל ג' טפחים, דאל"כ בטלה המחיצה. )משנ"ב( «
מותר, ובלבד שלא יהא הפרצות יתרות על  –ואפילו כל הד' מחיצות עשויות כן שהפרוץ כעומד  «

 הבנין. )ביאו"ה(
 
 
 
 
 
 

 סעיף י'
 פתח צורת עשה אם -דין צורת הפתח 

 למעט. צריך אין אמות' מי רחב שהוא פי על אף פתח צורת לו יש ואם מבוי גבי -.( ב) עירובין מקור:
 אין דרב: קמיה רב בר לחייא יהודה רב ליה מתני –בגירסת המשנה  האמוראים דנחלקו -( )יא. ובגמרא

  למעט. צריך אתנייה א"ל: למעט. צריך
 טעמא? מאי פתח, בצורת ניתרת אינה – וחלונות פתחים שרובה חצר נלמוד רבינו מדברי יוסף: רב אמר

  בחצר.... אוסר העומד על מרובה ופרוץ במבוי, אוסר' מי ויתר הואיל
האם מהני צורת הפתח אף לשבת. לרי"ל: הוו מחיצות. אך  יוחנן, ורבי לקיש נחלקו ריש –( עוד שם )יא.

לר' יוחנן: אינן מחיצות לענין שבת. לא נחלקו אלא בצורת הפתח מן הצד, אך אם מתח על ראשיהן מודה 
 ר' יוחנן דהוי מחיצה ומהניא אף מד' רוחות.

 בחצר ומבוי שיש בהם דיורין ❏
 'מחלוקת ראשונים – יותר מי 

 צורת ובכולן .'מי ליותר' י בין לן שנא לא העומד על מרובה בפרוץ פתח צורת דמהני רא"ש: מהני, כיון
 כעומדין. הן הרי פתח

דס"ל כסתם משנה שאין צריך למעט, ודלא כרב. וכמסקנת הגמ' בדעת ר' יוחנן דמתיר בצורת  «
 הפתח.

 הפרוץ.  על מרובה עומד כן אם אלא, מעשר יותר הלפרצ מועיל הפתח צורת רמב"ם: אין
דס"ל לרמב"ם כפשט דברי ר' יוחנן דלא התירו צורת הפתח לשבת, ודברי הגמ' בדברי ר' יוחנן  «

 אינם אלא דיחויא בעלמא. )ב"י ושו"ע(
 השו"ע הביא את דעת הרא"ש בסתמא, ואת דעת הרמב"ם כדעה שנייה.

 דנכון לחוש לדעת הרמב"ם.  –הכריע המשנ"ב 
 פתח. צורת לו יש אם כשר העומד על מרובה פרוץ דאפילו ם"הרמב לכו"ע מהני. ובזה מודה – בעשרה 

 )שו"ע(. מותר, גביהן על פתח צורת ועשה רוחות בארבע קונדיסין ארבע אלא נעץ לא' ואפי «
  ומועיל אפילו כשכל הד' רוחות ע"י צורת הפתח. )משנ"ב(

 פרוץ מרובה על העומד. )משנ"ב(אפילו  «
  בבקעה ❏
 לכו"ע מהני אף יותר מי'. )משנ"ב וביאו"ה( – היקף כתיקונו שלם, או כב' דפנות 

 ואפילו היה הפרוץ מרובה על העומד. )משנ"ב( «
  בד' קונדיסין: -פרוץ 

 לכו"ע לא מהני. – ביותר מי' «
הצריכו בשיירא שחנתה בבקעה להקיף ואף הרא"ש אוסר בזה, כיון שהיה קשה לרא"ש מדוע  ❏

 בג' חבלים, ולא בצורת הפתח. וכן הקשה מפסי ביראות דלא התירו ע"י צורת הפתח?
אלא מכאן הוכיח הרא"ש דצורת הפתח בד' רוחות מהני רק בחצר ומבוי שדרים שם ודרך 

 להיות שם פתחים הרבה. אך בבקעה אין מתירים. )ב"י ומשנ"ב(



  הלכות עירובין –חלקת אליהו  

 

 
 לח

 מחלוקת – בי' «
 ע בדעת הרא"ש: לא מהני.טור ושו"

 סמ"ג וסמ"ק: רק ביותר מעשר לא מהני, אבל בעשר מהני אף בבקעה. )ביאו"ה( 
 דיש להקל. )ביאו"ה( –הכריע הביאו"ה 

 גדר צורת הפתח מדאורייתא או מדרבנן «
האם לעשות מחיצה לחייב הזורק, או  –למה מהני צורת הפתח בד' קונדיסין  –נסתפק הפמ"ג 

 להתיר מחיצה קיימת להתיר כרמלית או פרצה יותר מי'.
דנחלקו בזה הראשונים. דלתוס': עושה מחיצה דאורייתא. ואילו לר"ח: בא  –וכתב הביאו"ה 

 להתיר מחיצה קיימת. 
 לכו"ע נעשה רה"י מהתורה. )ביאו"ה( –ואם יש שתי מחיצות שלמות ושלישית בצורת הפתח 

 בודאי לא מהני אף בעשר. –כשעשה ד' קונדיסין בצורת הפתח  – ברה"ר ❏
 דאין מערבין ברה"ר אלא בדלתות. )ביאו"ה( «

 
 

 סעיף י"א
  פתח צורת מהו

 לא עשה ולא כלום.  –צורת הפתח שעשאה מן הצד  -מקור: עירובין )יא:( 
 צורת הפתח שאמרו צריכה שתהא בריאה להעמיד בה דלת ואפי' קשין. 

 קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן. –צורת הפתח שאמרו 
 מחלוקת אמוראים, רב נחמן: אין צריכין. רב ששת: צריכין. –צריכין ליגע או לא 

' אפי, גביהן על וקנה מכאן וקנה מכאן ככל דברי הגמ' וכרב נחמן, מהו צורת הפתח? קנה –פסק השו"ע 
  אמות. כמה ביניהם שיש אלא בהן נוגע אינו

 הטעם: דאמרינן גוד אסיק. )ב"י(
 מחלוקת ראשונים –כמה מרחק יכול להיות מהם כשאינו נוגע  «

 טור: אפילו למעלה מהם הרבה.
 הגהות מרדכי: אם הרחיקו ה' או ו' אמות לא יפה עושים. )טור וד"מ(

  י' טפחים. ומכאן כאןשמ הקנים גובה שיהא ובלבד «
 . העליון קנה כנגד מכוונים ויהיו «
 . מהני לא –הצד  מן מהן לאחד או, הקנים לשני העליון הקנה חיבר ואם «

 לא עשה כלום. –אמר רב חסדא: צורת פתח שעשאה מן הצד  –מקור: עירובין )יא.( 
  ?מהו מן הצד• 

 נחלקו בזה ראשונים
 רש"י: שלא נתן העליון על שני הקנים.
 רמב"ם: שעשאן מצד של כותל. )ב"י(

 חיבר מצידיהן לא מהני לכו"ע. )ב"י( –ומ"מ לענין דינא 
 מחלוקת –אם עשה גובה הקנה בשווה מן הצד • 

 ט"ז: מקל.
 אחרונים: מחמירים, דדווקא מעל ממש מהני. )משנ"ב(

 מחלוקת –אם נחקק מעט בקנים והקנים עודפים • 
 להחמיר. )משנ"ב(הפמ"ג: הסתפק בזה, וצידד לבסוף 

 "צ(הבמקור חיים: אפשר שחילק בזה ומקל. )שע
 כשר. )משנ"ב( –חקק מלמעלה  «
 כשר. )משנ"ב( –נעץ מסמר וקשר גמי בראש הקנה  «
כשר, אך מ"מ יטול הקנה הראשון הפסול משום מראית העין.  –העמיד קנה אחר כראוי  «

 )משנ"ב(
 

 חוזק צורת הפתח ❏
 דרב חסדא.מימרא  -מקור: עירובין )יא:( 

 אפילו קנה מכאן וקנה מכאן וגמי על גביהן. –ירושלמי עירובין )פ"א ה"א( 
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 קנים. )שו"ע( של או קש של אפילו, שהוא חזקים לקבל דלת כל – הקנים מהצד 
 הטעם: כיון שהם מחיצה. )משנ"ב(

 האם צריך לעשות להם היכר ציר  «
 ינן בגמ': מאי היכר ציר? אבקתא.מימרא דריש לקיש דצריך, ואמר -מקור: עירובין )יא:( 

 נחלקו בזה הראשונים
 ר"מ: צריך לעשותו, ואבקתא היינו חור הדלת סובב בו. 

 רמב"ם ורי"ף וריב"ש: לא צריך היכר ציר, ואבקתא איננו היכר ציר. )ב"י(
 דאין צריך. –משמעות השו"ע ]מכך שלא הזכיר דין זה[ 

 אפילו כלשהו מועיל ואפי' גמי. )משנ"ב וביאו"ה( – הקנים שמעל 
 מחלוקת –אם הקנה שמעל נד ברוח  «

 מחצית השקל: מותר, רק שלא ינטל ברוח.
 אחרונים: אסור. )משנ"ב(

 "צ(היש להיזהר לתקנו. )שע –אם החבל נכפף למטה בעיגול  «
 לכו"ע פסול. )משנ"ב( –ניטל ברוח  «

 
 
 
 
 

 סעיף י"ב
 ככיפה העשוי שער - כיפה

פוטרין. ושוין שאם יש ברגליה עשרה שהיא  :מחייב במזוזה. וחכמים :ר"מ ,כיפה –מקור: עירובין )יא:( 
 חייבת.

פתח.  צורת משום מותרת –טפחים ' י, להתעגל שהתחיל קודם דהיינו, ברגליה יש אם –פסק השו"ע 
 )שו"ע(
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 סימן שסו
 

 סעיף א'
 דין עירובי חצרות

 אסורין. –עירבו מותרין. לא עירבו  –חצירות של רבים ומבואות שאינן מפולשין  –מקור: שבת )ו.( 
 פת שגובים דהיינו, שיערבו אסרו חכמים לטלטל עד –חצר שהרבה בתים פתוחים לתוכו  –פסק השו"ע 

 החצרות. מבתי באחד אותו ונותנים ובית בית מכל
 שלא יבוא להוציא מרה"י לרה"ר.הטעם שאסרו: דגזרו שלא יוציא מרשותו לרשות חבירו, כדי  «
 החצר כל וכאילו הבית באותו דרים כולם כאילו רואים אנו כך י"הטעם שהעירוב מתיר: שע «

 בית. )שו"ע( לאותו מיוחד
דבעירוב המאכל מגלה כי מאכל אחד לכולנו ואין רשות חלוקה מן האחר. ובכך לא יטעו לטלטל 

 מרה"י לרה"ר. )משנ"ב(

 צ"ע. )ביאו"ה( –' חצירות זה עוקר וזה מניח בב ❏
 
 
 
 

 סעיף ב'
 שיירא ומחנה

תנן, ד' דברים פטרו במחנה, וחד מינייהו מלערב... ובגמ' שם: אמרי דבי ר' ינאי  –מקור: עירובין )יז.:( 
 לא שנו אלא עירובי חצרות, אבל עירובי תחומין חייבין.  

 )שם)עירובי חצרות(.
 נחלקו הראשונים באיזה מחנה פטרו מעירוב

 למקום ממקום ההולכת שיירא אבל להלחם, היוצא במחנה דוקא דהיינו ר' יונתן: מחנה שאין מערבין
 אדם. כל כדין דינה
 שיערבו עד לאוהל מאוהל מטלטלין אין – מחיצה שהקיפוהו מחנה או סוכות או אוהלים יושבי ם:"רמב

 קבועים אוהלים אותם ואין מעורבים שכולן לפי לערב, צריכין אין – מחיצה שהקיפה שיירא אבל כולם.
 להם. 

 שכתבו בהיפך.  הרב המגיד בשם יש גורסים:
. וחייבים שיירא הם' מי פחות שהן וכל פטורים, ובמחנה' מי פחות מחנה נקרא והוסיפו: שאין «

 )ב"י וביאו"ה(
 מחלוקת –להלכה 

 עד לאהל מאהל מטלטלין אין –מחיצה  שהקיפוהו מחנה או, סוכות או אוהלים שו"ע: כרמב"ם, יושבי
 אותם ואין מעורבים, שכולם לפי לערב, צריכים אין –מחיצה  שהקיפוה שיירא אבל כולם. שיערבו
 להם. קבועים אוהלים

 מחלוקת –טעם ההבדל בין מחנה לשיירא  «
 מפני מלערב פטורים – השבת מפני שם ונחו לדרכה ההולכת שיירא שהם המגיד: שכל הרב

 להלחם הולכים כן אם אלא לערב, צריכים – ימים ועומד קבוע מחנה הוא ואם קבועים. שאינן
  פטורים. ימים שחונים פי על אף שאז

צריך לערב. אך שיירא ההולכת בדרך שחונה מספר  –ביאו"ה: מחנה אוהלים קבוע לזמן מרובה 
ימים שאין צריכין לערב דעמידה דרך עראי לא מיקרי חילוק דירות. אך כשהקיף כל אחד לעצמו 

 לא מועיל העירוב. )ביאו"ה(
דכל זה בשעת שלום, אבל בשעה שהיו ישראל יוצאין למלחמה אפילו מלחמת  –צידד בביאו"ה  «

 צרות, ואפילו בחזרתן מן המלחמה. )ביאו"ה(פטורין מעירובי ח –הרשות 
 דכאן פסק כרמב"ם דפטור, ובסי' ש"ס פסק כרש"י? –קשה על השו"ע  «

כל אחד הקים לעצמו.  –י"ל, דכאן שהקיף כל האוהלים מבחוץ מועיל העירוב. בשונה מסי' ש"ס 
 )ביאו"ה(



  הלכות עירובין –חלקת אליהו  

 

 
 מא

 לא צריך.  –צריך. ומחנה  –גר"א: כהרב המגיד בשם י"ג, דשיירא 
 ואין שיירא רק כשפחות מעשרה, אך למעלה מעשרה הוי מחנה. )משנ"ב( –ירא ומחנה גדר שי «

 מחלוקת ראשונים – כשיש שם גויים יחד עימם בשיירא ❏
 שיבולי הלקט: צ"ע אם הגויים אוסרים עליהם.

 ב"י: כיון שאין הישראלים צריכין לערב, אין הגוי אוסר עליהם, דהוה ליה יחיד במקום גוי. )ב"י(
 

 בתים בספינה
 )צריך לערב. – אע"פ שיש לו מחיצות )י' טפחים 

אך אם אין בספינה אלא רק בית אחד וכל שאר האנשים שוכנים בספינה אין צריך לערב.  «
 )משנ"ב(

 מותר לטלטל בכולה כמו בחצר. )משנ"ב(  –וכן בספינה עצמה  «
 )נו ככרמלית ליטול מים מן הים. רק ד' אמות, והוי די –אסור לטלטל  – אם אין מחיצות )י' טפחים

 )משנ"ב(
 ומודדין הי' טפחים מקרקעיתה של הספינה, אע"פ שיש איזה טפחים במים. )משנ"ב( «
אסור להוציא מן הבתים  –ואם יש בתים בספינה והספינה עצמה אין לה מחיצות של י' טפחים  «

 לספינה, דמרשות היחיד לכרמלית קמפיק. )משנ"ב(
 מחלוקת – ביציתה דמישן מהו? ❏

א. רש"י: ספינות קטנות הרחבות מלמעלה וקצרות מלמטה, ומחיצות עשרה. דאמרינן גוד אחית 
 מחיצתא.

ב. תוס': ספינה שיש לה דפנות, וקרקע נסרים, וחלל בין הנסרים, והמים נכנסין בה ויושבין. שאנו רואים 
 כאילו הדפנות עקומין ומסבבין כל הספינה.

 דשני הפירושים נכונים. )ביאו"ה( –הכריע הביאו"ה 
 
 
 
 

 סעיף ג'
 הבית שמניחים בו העירוב

לשמואל: עירוב משום קנין. לרבה: עירוב משום דירה...  -מחלוקת מה הטעם  –מקור: עירובין )מט.( 
 נפק"מ בכלי, פחות משווה פרוטה, וקטן.

 כרבה, דעירוב משום דירה. –פסק השו"ע 
 דירה(: )כיון שכל הטעם הוא משוםולכך 

 . )שו"ע(הבית שמניחים בו העירוב אין צריך פת דווקא•  
 שהרי אין העירוב אלא שיחשוב כאילו כולן דרין שם, והרי הוא דר שם. )משנ"ב( «
מטעם הנ"ל דעיקר דירת האדם  –אולם המערבים עמו נותנים דווקא פת ולא כלי או דבר אחר  «

 הוא במקום פיתו. )משנ"ב(
 . )שו"ע(בעירוב שווה פרוטהאין צריך שיהיה •  
 . )שו"ע(אין מניחין העירוב בחצר אלא בבית שראוי לדירה•  

 אין מניחים בהם העירוב. )שו"ע( –ומרפסת שאינם בית הראוי לדירה  אכסדרה, שער ולכך: בית «
 באיזה בית שער מדובר? «

 לכו"ע פסול. –בית שער של רבים • 
 מחלוקת –בית שער של יחיד • 

 בבית שער של יחיד אין מניחין. רמב"ם: אפילו
 רש"י: מניחין בבית שער של יחיד. )ב"י וביאו"ה(

 מחלוקת –בדעת השו"ע  ❏
 ביאו"ה: השו"ע ס"ל כרמב"ם.

 גר"א: השו"ע ס"ל כרא"ש. )ביאו"ה(
 )שו"ע(. אמות' ד על אמות' ד בו שיהא וצריך•  

 מקור: סוכה )ג.(
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 מחלוקת  –אם רחב יותר מד', אך קצר באורכו  «
 מג"א: צריך דווקא ד' אמות באורך וד' אמות ברוחב.

 "צ(הא"ר: הולכין להקל בעירובין. )משנ"ב ושע
 מן הנכון להניח לכתחילה בבית אחר יותר גדול. )משנ"ב( –הכריע המשנ"ב 

 מחלוקת –אם החדר קטן הוא בתוך חדר גדול  «
קטן והוי כאילו מונח בחדר תוספת שבת: אפילו אין בו ד' על ד' מניחין בו עירוב, דסליק היקף ה

 הגדול.
ביאו"ה: לא מועיל בזה, דכעת מונח העירוב בתוך מחיצות שאי אפשר לדור בהם. ונשאר 

 הביאו"ה בצ"ע למעשה. )ביאו"ה(
 כשר. )ביאו"ה( –אם נפרץ הקטן במילואו לגדול  –לכו"ע  ❏

 . )שו"ע(אפילו הבית של קטן אפשר לתת בו העירוב•  
 . )שו"ע(ולקבצו העירוב לגבות יכול קטן ואפילו•  

 אסור לקבצו לכתחילה, דחשוד לגנוב ולהחליף טוב ברע. )משנ"ב( –אך ע"י עכו"ם  «
 

 לשנות וליתן העירוב בבית אחר
 מקור: גיטין )נט.(

 אין להם לשנותו וליתנו בבית אחר, מפני דרכי שלום. )שו"ע( – אם הורגלו לתנו תמיד בבית ידוע 
 ת בכדי שיניחו אצלו. )משנ"ב(אפילו השני נותן מעו «
 אפילו השני ת"ח והראשון עם הארץ. )משנ"ב( «
 אין לשנות.  –ואפילו יש להם קצת טעם בדבר  «

 דאז מותרין לשנותו. )משנ"ב( –אא"כ יש להם טעמא רבא 
 מחלוקת –אפילו מת הבעל הבית  «

 א"ר: אפילו מת בעל הבית אין לשנות לבית אחר. 
 אין מחוייב להניח העירוב שם.  –קרבן עדה: אם מת בעל הבית וכ"ש אם מכר 

 "צ(ה"צ בצ"ע )משנ"ב ושעהונשאר השע
 מותר לשנות. )משנ"ב( – אם לא הורגלו לזה הבית 
 מחלוקת – אם הורגלו והתנו לשנות 

 כנסת הגדולה: מותר לשנות.
 אחרונים: מפקפקין בזה. )משנ"ב(

 מותר לשנות ליתן לאחר. אפי' אם גם לשני צריך לתת מעות.  – אם צריכים לתת מעות 
 דלא אסרו אלא רק בערוב שדרכו להניח אותו בבית בחינם. )משנ"ב(

 הטעם שאין לשנות ❏
 משום חשד. –מקור: עירובין )מט.( 

 נחלקו בזה הראשונים
 הבית לאותו הנכנסין מקומו את לשנות באת אם הבית, אותו בתוך העירוב והורגל הואיל י פירש:"רש

  עירוב. בלי שמטלטלין החצר לבני יחשדו – העירוב שם יראו ולא
 לבית ממנו אותו הוציאו ולכך העירוב, מן פת שגונב זה ב"לבעה שיחשדו הוא דחשדא פירשו: תוספות

  עמהם. מחלוקת לידי יבוא כך ומתוך אחר
 כשמכר הבית לאחר: –נפק"מ  «

 חשד.לרש"י: יש להחמיר, דעדיין יש 
 לתוס': לא יבוא לידי חשד ומותר. )משנ"ב(

 
 מחלוקת – המנהג כיום לתת העירוב בבית הכנסת ❏

 מהר"י מולין: אסור, דלא הוי מקום דירה.
 להניח צריך ד"מ וברמ"א: אפשר, דעירוב שלנו הוא שיתופי מבואות, דאז צריך רק מקום המשתמר ואין

 דירה. )ד"מ וברמ"א( בבית
עירוב זה כלול אף עירובי חצרות המצריכים בית דירה ממש, ולא מועיל הקשה הב"ח: הרי ב «

 לתת אותו בביה"כ?
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 מג

תירץ הגר"א: דמ"מ, ניתרים הבתים בשיתוף מטעם מיגו, דהיינו מיגו דמהני להתיר החצרות, 
 מהני ג"כ להתיר הבתים שבחצר. )ביאו"ה(

 ומותר השותפין כחצר רק ליה חשבינן – דירה לבית נחשב נ"בהכ שאין -ולפי דברי הרמ"א  «
 הן. )משנ"ב( אחת רשות החצרות דכל עירובי חצרות, בלי אחרת לחצר ממנה לטלטל

דבית  –וכ"ש שמותר להוציא מבית הכנסת לחצרו שלו, אף שיש בית דירה אחת שם בחצר 
 "צ(ההכנסת לא נחשב רק כחצר, ולבית דירה אחת לא מצריכים עירובי חצרות. )שע

 
 
 
 

 סעיף ד'
 העירוב בכלי אחד נתינת

 דהיכא ואסיקנא עירוב... אינו עירובו את החולק שמואל: אמר יהודה רב אמר –מקור: עירובין )מט.( 
 מדעת. בשחלקו אלא שמואל אמר ולא עירוב, הוי שפיר ואייתר למנא דמלייה

 מימרא דרב דבעינן כלי אחד. –עירובין עא. 

 מחלוקת ראשונים – מתי אסור? ❏
 יכל לתת בכלי גדול אחד וחילקו כדי שלא יתחלף עם חבירו.ר' יהונתן: אם 

 ב"י: אפילו סתמא חילקו ללא סיבה, כל שיכל שלא לחלקו אסור. )ב"י(
 כשיטתו, דאפילו בסתמא אינו עירוב.  –פסק השו"ע 

 )שו"ע( עירוב. אינו – כלים בשני ונתנו חלקו ואם, אחד בכלי העירוב כל ליתן וצריך
שמו, שיהיו מעורבים יחד, ואם מניחו בשני כלים נראה שהם מופלגים זה הטעם: שהרי עירוב 

 מזה. )משנ"ב(
צ"ע אם יכול ליתנו בשני כלים דאין שייך הטעם שמופלגים ומחלוקים,  –כשאחד מזכה לכולם  «

 או שמא איו חילוק כדמשמע בפוסקים. וצ"ע. )משנ"ב(

 לתת בשני כלים. )שו"ע(מותר  – אך אם לא ידע מתחילה ונתנו בכלי אחד ונתמלא ❏
 אחד. )שו"ע( בבית הכלים שני שיהיו ובלבד «
יש  –אך אם ידע מתחילה שהכלי לא יכיל בתוכו את כל העירוב, והיה לו כלי אחר גדול מכלי זה  «

 להחמיר, דהוי כחולק לכתחילה את העירוב לשנים. )משנ"ב(
, אלא כל שאינו נראה מחלוק. הוי עירוב, דכלי לאו דווקא – הניחו במקום אחד ולא בכלי אחד ❏

 )ביאו"ה(
 אף שהיה בבית אחד לא מהני העירוב. )ביאו"ה( –אך אם נתנו בשני מקומות בלי כלי כלל  «

 
 
 
 

 סעיף ה'
 המקפיד על עירובו

אין עירובו עירוב, מה שמו  –מחלוקת אמוראים, שמואל: המקפיד על עירובו  -מקור: עירובין )מט.( 
 עירוב שמו. רבי חנינא: עירובו עירוב, אלא שנקראים קמצנים.

 –מקפיד  ואם חבירו. יאכלנו אם עירובו על מהם אחד שום יקפיד שלא כשמואל, דצריך –פסק השו"ע 
  עירוב. אינו

 שיהיו מעורבין ומרוצין בו. )משנ"ב( –הטעם: דערוב שמו 
 השבת. )שו"ע( לצורך שתיקן בדבר בלער שלא ליזהר צריך לכך «

 שלא ממנו לאכול להעירוב ששייכים העיר מבני אחד ירצה שאם בפירוש בעצמו פועל אם ואמנם
 בו. )משנ"ב( לערב מותר – עליו יקפיד

 אם בא אחד לאכול מן העירוב ואינו מניחו: «
 אין עירובו עירוב. –אם היה זה בער"ש או בבין השמשות )בעת חלות העירוב( •  
 אינו בטל העירוב בשביל זה, כיון שכבר חל. )ביאו"ה( –אך אם בא בשבת )שכבר חל העירוב( •  
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 מד

 מחלוקת ראשונים – מתי אין עירובו עירוב ❏
 דאז בטל. –הרב המגיד: דווקא כשאחד מזכה לכולם ומקפיד 

 תוס' ורא"ש: אפילו בשכל אחד נותן חלק בעירוב. )ב"י(
 כתוס' ורא"ש. –הכריע הב"י 

 
 
 
 

 סעיף ו'
 במה מערבין

מחלוקת תנאים. לר"א: בכל מערבין חוץ מן המים ומן המלח. לר' יהושע: כיכר  –מקור: עירובין )פ:( 
 אין מערבין בה. כיכר כאיסר והוא שלם מערבין בו. –הוא עירוב, אפילו מאפה סאה והיא פרוסה 

 טעמא דאין מערבין בפרוסה משום איבה. –עירובין )פא.( 
 כר' יהושע דמערבין בפת. –פסק השו"ע 

 צורת הפת שמערבין בה?  ❏
 )שו"ע( מערבין דווקא בפת שלימה. • 

  מערבין. מאד קטנה' אפי «
 )שו"ע(. כשיעור בהם שיהא כך כל בהם שיהא ובלבד «
 אם הוא שלם מערבין בהם. )משנ"ב( –ככר של זה גדול וזה קטן  «
  בה. )שו"ע( מערבין –ח "ממ' א שהוא, נחתום חלת כדי ממנו וצריך שיהיה נוטל «
 מחלוקת ראשונים –האם מועיל העירוב אף באינה טבולה לחלה  «

 ר"י: דווקא היתה טבולה לחלה, דאם לא תצטרך תיקון איכא איבה.
ניטל לשם רא"ש: אין חילוק בין ניטל לשם חלה לניטל שלא לשם חלה, דמה יודעים שכניו אם 

חלה או שלא לשם חלה אלא בכדי שיעור חלה, והם תולים דלשם חלה ניטל ואין כאן איבה. 
 )ב"י(

 . לחלה טבולה היתה לא' כרא"ש, דמערבין בה אפי –פסק השו"ע 
 )שו"ע( .בפרוסה מערבין אך אין•  

רצו הטעם: משום איבה שיבואו לידי מחלוקת שיאמר אני נותן שלמה ואתה פרוסה. ואפילו י
 כולם ליתן פרוסה חיישינן שיחזור הדבר לקלקולו. )משנ"ב(

  אין מערבין. )שו"ע( –הרבה  גדולה היא' אפי «
 אם –הפרוסה  בתוך השני והקצה הפת בתוך האחד הקצה שהכניס, בקיסם וחיברה נפרסה ואם «

 אסור. )שו"ע( –בה. אך אם ניכר  מערבין –שנפרסה  ניכר אינו
אמר רב חסדא תפרה בקיסם מערבין בה... הא דידיע תפרה, הא דלא  –מקור: עירובין )פא.( 

 ידיע תפרה.
 אין מערבין בפרוסה אף אם כולם יתנו פרוסות. )משנ"ב( «
  אף בדיעבד לא מועיל בפרוסה. )משנ"ב( «

 אחת חלה ועושין, קמח מעט ובית בית מכל לקבץ נהגו ולכן – שלם פת יהיה ביחד העירוב אפשר שכל•  
 בה. )רמ"א( ומערבין שלימה
 )רמ"א(. כשיעור בחלה שיהא ליזהר וצריך «
 מזכה אחד מאילו גרע דלא עירוב. הוי ה"אפ –חלה  מכולו נעשה ולא הקמח מן שנשתייר פ"ואע «

 מתחלה. )רמ"א( קמחם נתנו דהכי ואדעתא לכולם
 מחלוקת –האם צריך לזכות ע"י אחר  –כשנוטל השמש  «

ע"י אחר או ע"י עצמו בפרוש. דאנו חושבים כאילו נותנים לו ט"ז: אין השמש צריך לזכות להם 
 שיזכה בו בשביל כולם.

 לבוש: צריך, ואם לא זיכה בפרוש אינו עירוב.
דנכון לחוש לזכות להם לכתחילה, ובפרט אם השמש עשהו מקמח שלו,  –הכריע המשנ"ב 

 שבודאי צריך לזכות להקהל ע"י אחר. )משנ"ב(
  הקהל. כל בשביל בו שיזכה פסח בערב להרב העירוב נותן שהשמש נוהגין וכן ❏
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  זיכה: ולא ראשון ט"יו ליל חשכה ואם ❏
 אני חול היום אם שיאמר דהיינו תנאי, על אלא לזכות אין – לשבת סמוך היה ט"היו אם•  

 . שני ט"יו בליל למחר יאמר וכן כלום, בדברי אין קודש ואם העיר לכל מזכהו
  ש."ער עד מלזכות ימתין בינתיים חול ימי יש ואם•  
 שכבר כיון זיכוי, בלי אף לטלטל בדיעבד מותר – שחשכה עד מלזכות ש"בער גם שכח ואם•  

 כולם. )משנ"ב( בשביל נגבה
 מחלוקת ראשונים – סוג פת העירוב ❏

 כלבו: מצה.
 הטעם: «

 מפני שמערבים בערב פסח. .א
 מפני שמצה אינה מתעפשת. .ב
 רב ואין צריך לבערו בפסח.מפני שניתנת להשהות זמן  .ג

 תולדות אדם וחוה: מערבין בלחמניות. )ד"מ(
 בשיעור העירוב ❏

 גרוגרת לכל אחד. –עד י"ח אנשים •  
 די בשתי סעודות. )ד"מ( –יותר מי"ח •  

 

 מחלוקת  –האם יכול לערב בפרוסה  – בשיתופי מבואות ❏
 רמב"ם: יכול לערב בפרוסה, בשונה מעירוב.

 יעקב: אפילו שתופי מבואות אין מערבין בפרוסה כשמערב בפת. )ביאו"ה(רמ"א וגאון 
 
 

 סעיף ז'
 )שו"ע( בפרוסה. לערב יכול – לכולם מזכה אחד אם

 הטעם: דאין כאן הטעם משום איבה. )משנ"ב( «
 
 
 
 

 סעיף ח'
 סוגי הפת שמערבין בהם

 מקור: עירובין )פא.(
 מותר. )שו"ע( –פת אורז ועדשים •  
 אסור. )שו"ע(  – פת דוחן•  

 הטעם: דאין דרך לאפותו ולאוכלו. )משנ"ב(
  

 
 
 

 סעיף ט'
 דרך זיכוי עירוב לאחרים

כיצד משתתפין במבוי? מניח את החבית ואומר: הרי זו לכל בני מבוי, ומזכה ע"י  -מקור: עירובין )עט:( 
 בנו. חבית של בני מבוי צריך להגביה טפח.

 ידי על להם שיזכנו ובלבד, דמי שפיר – כלם בשביל פת ליתן רוצה החצר מבני אחד אם –פסק השו"ע 
  אחר.

 דזכין לאדם שלא בפניו. )משנ"ב( –ומועיל אע"פ שלא עשאוהו שליח  «
 להם. )ב"י( זכיתי יאמר שלא פי על ומועיל אף «
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  . )שו"ע(להגביהו צריך בו וכשזוכה ❏
 מחלוקת – כמה צריך להגביהו «

 טפח. הקרקע שו"ע: יגביהו מן
 ר' יהונתן: ג' טפחים. 

 דבעירובין סמכינן להקל. )ביאו"ה( –הכריע הביאו"ה 
 צריך שיגביה ידו טפח. )משנ"ב( –אף אם הניחו להערוב על ידו התלויה באויר  «
 מחלוקת ראשונים – כשהיתה החבית משל בני המבוי «

 המבוי בני משל החבית היתה אם אבל בהגבהה, הקנאה ומשום משלו לה במזכה דוקא רשב"א:
  הגבהה. צריכה אינה –

 לשם שהיא החביות בין ניכרת שתהא היכרא טפח. משום להגביה צריך בשלהן אפילו ם:"רמב
 )ב"י( עירוב.

 –אפילו במקום דלא שייך זכייה והקנאה כגון במקום שהערוב משל כולם  –הכריע בביאו"ה 
כדי שתהא מובדלת  צריך להעמיד הכלי שהערוב מונח בתוכו במקום גבוה מן הקרקע טפח,

 ומופרשת מן שארי כלים שבחצר. וטוב לכתחילה לחוש לזה. )ביאו"ה(
 מחלוקת – לזכות אף לאחרים העתידים לבא ❏

 ואילך. זה מיום שיתוסף מי ולכל המבוי או החצר בני לכל לזכות הרב המגיד: צריך
ומסתמא מכוונין גם על עליהם,  מתנה ד"ב לב, עליהם למתוספים בפירוש יזכה שלא פ"ריטב"א: אע

 )שו"ע(. האנשים שמתוספים במשך השנה
 השו"ע הביא את דעת הרב המגיד בסתמא, ואת דעת הריטב"א כי"א.

 מחמתן. )שו"ע( להוסיף צריך –השיעור  מן העירוב שנתמעט לאחר דיורין נתוספו אם –לכו"ע  ❏
 ולא מועיל בזה אפילו התנה עליהם. )משנ"ב( «

 
 בסחורה שכניו עם שותף שהיה הבית בעל ❏

 ביין לזה לערב. צריכין אין – ביין ולזה ביין לזה לשכניו שותף שהיה הבית בעל –.( עא)מקור: עירובין 
  לערב. צריכין אינם – זה ואחד זה אחד אומר: שמעון רבי לערב. צריכין – בשמן ולזה

 נחלקו בזה הראשונים
 לערב.דתמיד אינם צריכין  שמעון, כרבי הטור: פסק

  רבים. במקום יחיד ואפילו בעירוב המיקל כדברי דס"ל דהלכה «
 ביין אך אם לזה לערב. צריכין אין – ביין ולזה ביין לזה לשכניו קמא. דאם שותף כתנא ם: פסק"רמב
 )ב"י( לערב. צריכין – בשמן ולזה

 
 
 
 
 

 סעיף י'
 ע"י מי מזכה העירוב 
ובתו הגדולים, וע"י עבדו ושפחתו העברים, וע"י אשתו. אבל ומזכה להן ע"י בנו  -מקור: עירובין )עט:( 

 אינו מזכה ע"י בנו ובתו הקטנים, ולא ע"י עבדו ושפחתו הכנענים, מפני שידן כידו.
 נחלקו בזה הראשונים

 רמב"ם ורי"ף: עירוב אינו כמציאה. 
 וקטן וגדול דבגמ' היינו גדול ממש, או קטן ממש. «
 מחלוקת –כמי סובר  «

 ל.לטור: כשמוא
 לב"י: כר' יוחנן. )ב"י(

 לכך:    
 שלחנו. על סמוכים אינם אם אפילו –הקטנים  ובתו בנו ידי על יזכה לא אחר י"ע להם כשמזכה «
  הכנענים. ושפחתו עבדו י"ע ולא «
  שלחנו. על סמוכים' אפי –הגדולים  ובתו בנו י"ע הוא מזכה אבל «
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 )שו"ע( קטנים. הם' אפי, העברים ושפחתו עבדו י"וכן מזכה ע «
 מערב על ידם. )ביאו"ה( –וה"ה, מלמד, סופר, יתום על שולחנו בחינם 

 . בחצר בית לה אין ואפילו מזונות, לה מעלה שהוא אע"פ – אשתו י"וכן מזכה ע «
 רא"ש: עירוב הוי כמציאה. 

זהו גדול.  –וקטן דבגמ' היינו כשאין לו זכייה, דמי שאינו סמוך על שולחן אביו אפילו הוא קטן  «
 זהו קטן. –י שסמוך על שולחן אביו אפילו הוא גדול ומ

 לכך:    
  גדולים. הם אפילו –שלחנו  על הסמוכים ובתו בנו י"ע מזכה אינו «
  בגרה. שלא זמן כל, שלחנו על סמוכה אינה אפילו –בתו  י"ע ולא «
 בית לה יש ואפילו במזונותיך, ידיך מעשה צאי לה שאמר או מזונות, לה שמעלה אשתו י"ע ולא «

  בחצר.
  קטן. הוא אפילו –שלחנו  על סמוך שאינו בנו י"ע מזכה אבל «
  שלחנו. על סמוכה ואינה שבגרה בתו י"וכן מזכה ע «
 . בחצר בית לה אין אפילו, מזונות לה מעלה שאינו אשתו י"וכן מזכה ע «

 בב"י הכריע כרמב"ם ורי"ף.
  שאפשר. היכן שניהם לדברי לחוש טוב דלכתחילה –אולם בשו"ע צידד 

 . בערוב המיקל דברי על סומכין דבדיעבד –וצידד ברמ"א 
  )ב"י ורמ"א( .לכתחילה ואפילו ידו על מזכין, אביו שלחן על שסמוך פ"אע –אשה  לו שיש גדול ❏

האו"ז נשאר בצ"ע אם זוכה לאחרים, מגו דזכי  –אם יש לבנו ובתו הקטנים בית באותה החצר  ❏
 לנפשיה. )ד"מ(

 להודיע לאותם שמזכה להם?מתי צריך  ❏
 רמ"א() לטלטל. מותר – בשבת מודיעם אם אלא, השבת קודם להם שזיכה לאותם להודיע צריך אינו

 
 
 
 

 סעיף י"א
 שהיו מסובין לאכול וקידש עליהם היום חבורה בני

 שעל הפת היום, עליהם וקדש מסובין שהיו חבורה בני רב: אמר יהודה רב אמר -( )פה: מקור: עירובין
 בבית, במסובין כאן פליגי, לא רבה: אמר שיתוף. משום לה: ואמרי עירוב. משום עליה סומכין השולחן

  בחצר. במסובין כאן
 נחלקו הראשונים בפירוש דברי הגמ'

 ממנו. ואוכלין מסובין והיו בשיתוף פת שקנו חבורה בבני מפרשה בשם הטור: המגיד הרב
 צריך משלו שהמערב ואע"פ משלו, לאכול שזימנן אחד אצל מסובין שהיו חבורה בבני א: מפרשה"הרשב

 הכל. )ב"י( את להם זיכה הרי השולחן על לאכול שזימנם שכל כפירושו סתמו בכאן לזכות,
 הביא השו"ע את דברי הרשב"א להלכה.

 לכך:
 שהיו מסובין לאכול וקידש עליהם היום: חבורה בני
 )שו"ע( עירוב. משום להחשיבה השלחן שעל סומכים על הפת א.

  )שו"ע( .לא –בחצר  אבל עירוב. שם להניח הראוי מקום שהוא בבית כשמסובין כל זה דווקא «
 מועיל אע"ג שלא הניחו לכתחילה לשם עירוב. )משנ"ב( «
אפילו הכי  –ומועיל אפילו אותו הפת לא היה מתחילה של כולם כי אם של בעל הבית לבד  «

 הזמנת בעה"ב לאכול עמו מזכה זכות בפת לכל הסועדים. )משנ"ב(
נסתפק המשנ"ב, דמצד אחד צריך שיהיה אז עדין אצלם פת  –האם צריך לערב בפת שלימה  «

אינו צריך פת  –אחד שלם, או שאפשר כיון דלא הביאו פיתם אלא בעה"ב זימנם לסעוד משלו 
 שלם. וצ"ע. )משנ"ב(

 עירוב. )רמ"א( משום עליו סומכין – הבתים מן באחד בשותפות פת להם יש וכן אם ב.

 משום דמוקמינן ליה אחזקתה. )משנ"ב( –וסומכין על אותו הפת אע"פ שאין יודעין בעצמן  «
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 ומשום שיתופי מבואות יכולים לסמוך אף כשמונח באחד מן החצרות. )משנ"ב(  «
 
 
 

 סעיף י"ב
 אפוטרופוס
 בעדו. )שו"ע( לערב יכול קטן של אפוטרופוס

 הטעם: מפני שהוא כבן בית, שיכול לערב משל בעל הבית שלא מדעתו. )משנ"ב(
 
 
 
 

 סעיף י"ג
 . )שו"ע(חצרות עירובי אחר לחזור מצוה

 הטעם: בכדי שלא יטלטלו באיסור. )משנ"ב(
 
 
 
 

 סעיף י"ד
 נוסח ברכת העירוב

 עירוב. )שו"ע( מצות על מברך
 מחלוקת – ועירובי חצרות ביחדכשעושה עירובי תבשילין  «

 משנ"ב: מברך על מצות עירובין.
 חיי אדם: מברך על מצות עירובי תבשילין ועירובי חצרות. )משנ"ב(

 
 מי יכול לברך הברכה? ❏

 שאחריו בשבת ולא ט"ביו רק שם יהיה לא ואפילו זו, ברכה לברך יכול בעיר ששובת אחר אפילו אדם
 העירוב. )ביאו"ה( מועיל לו

  ט:"ליו ולא לשבת לא שם לישאר דעתו אין אם אך «
כיון דלא עביד מעשה, דאין כאן  לברך, יכול אין –אם מערב ע"י פת שלמה )ולא בקיבוץ קמח( •  

 . אחר י"ע נתקבץ כבר שהעירוב בעלמא ברכה רק אלא
 זה לעשות ויכול ולברך. לכולם לזכות להרב נותן – הבתים מכל העירוב השמש אם מקבץ אכן•  

 כמעשה. )ביאו"ה( חשוב לאחרים שזוכה דהזיכוי העיר, מבני שאינו אחר י"ע גם גופא
 

 כשאחד רוצה לערב לעצמו בכל ער"ש ❏
 אף שלכתחילה – ש"ער בכל לעצמו לעשות רוצה ואחד בערב פסח, הקהל כל בשביל לעשות שנהגו במקום

  עליו. שיברך כדאי אין כן, לנהוג טוב
 מקום יש העיר מן עצמו לחלוק באמת ירצה דאם העיר, כל בשביל לזכות לאחר כ"ג יתן שעירובו נכון וגם

 אלו. )ביאו"ה( על אלו שיאסרו לומר
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 סעיף ט"ו
  מברך אימתי

 מחלוקת
 להם. שמזכה בשעה או, החצר מבני אותו שמקבץ שו"ע וב"ח: בשעה

 דאח"כ נגמר המצוה. «
 אחרונים: מברך אחר שנגמר הקיבוץ.

 יכול לברך. )במיוחד שעדיין לא הונח( –ובדיעבד אפילו כבר זיכה  «
 פרישה: מברך לכתחילה אפילו אחר הזיכוי.

 
 :אחר הברכה מוסיף ואומר ❏

 הבתים לכל לבית ומבית, לבתים החצר ומן, לחצר הבתים מן ולעיולי לאפוקי לן שרא יהא עירובא בהדין 
 )שו"ע(. שבחצר

 הזיכוי. )ביאו"ה(ונוסח זה לכו"ע יאמר אחר  «
 מכליל שריותא דמבוי בתוך הנוסח. )משנ"ב( –ואם גם עושה יחד עם העירוב שיתופי מבואות  «
 יסיים בנוסח: לכל שבתות השנה ולכל ימים טובים. )משנ"ב( –ואם מערב לכל שבתות השנה  «

 
 כשלא ברכו ❏
 (לטלטל. )שו"ע ומותרים מעכבת הברכה אין –עליו  ברכו ולא העירוב גבו אם

מועיל, כיון שמשותפין בערוב מספיק בזה.  –וה"ה אם לא אמרו גם את נוסח בהדין עירובא וכו'  «
 )משנ"ב(
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 סימן שפב
 

 סעיף א'
 דירת עכו"ם מעכבת לטלטל באותה החצר

מחלוקת, לר"מ: אסור. לראב"י: מותר... לכו"ע בשני  –בדייר אחד עם העכו"ם  -מקור: עירובין )סא:( 
 אסור, שגזרו חכמים שמא ילמד ממעשי הגוי. –ישראלים 

הלכה כראב"י דאמר לעולם אינו אוסר עד שיהיו שני ישראלים אוסרים זה על זה. ואיכא  -עירובין )סב:( 
 התם מאן דפליג.

 פסק השו"ע:
 )שו"ע( עליו. אוסר אינו בחצר ם"העכו עם הדר – בישראל אחד•  

 לכך לא גזרו. )משנ"ב( –הטעם: דאינו שכיח, דחשוד על שפיכות דמים  «
 עליהם. )שו"ע( אוסר ם"העכו אז – עימו דרים ישראלים שני שיהיו עד•  

 בתים. )שו"ע( ויהיו בשני «
 כחד חשיבי, ומותר. )משנ"ב( –אפילו יש בו כמה אנשים  –אך בבית אחד 

 )שו"ע(. עליהם אוסר ם"העכו אז, זה על זה ואוסרים «
 אין מעכבים זה על זה, ומותר, ואין העכו"ם אוסר. )משנ"ב( –אב ובניו  ❏
 מחלוקת –אב ובנו בשני בתים  ❏

 שו"ע ]ובב"י[ ומשנ"ב: מקילים דכחד חשיבי.
 "צ(ההדמשק אליעזר: הקשה שלא יועיל אלא בשסמוכים על שולחנו. )שע

 רשותו. )שו"ע( ם"העכו שיבטל מועיל ואינו «
 מחלוקת – עד כמה אוסר העכו"ם ❏

מותר,  –רש"י: רק להוציא מבתיהם ומבית העכו"ם לחצר או למבוי. אבל בחצר עצמה או במבוי עצמו 
 דלא מצינו שעכו"ם בא להחמיר.

 . )ביאו"ה(טלטל ביותר מד' אמות אף בחצר עצמהמהרי"ל: עשו החצר ככרמלית. ואסור ל
 כרש"י, דאין להחמיר בזה בחצר או במבוי עצמו. –הכריע השו"ע וביאו"ה 

 
 תקנתו  ❏
 ממנו. )שו"ע( שישכירו צריך – שכירות  

 הטעם שהתירו לו להשכיר: שהרי לא ירצה הגוי להשכיר משום דחייש לכשפים. )ב"י( «
 מקור: עירובין )סב.(

 הטעם שמועיל: דבכך גורם שהעכו"ם נחשב רק כאורח. )ביאו"ה( «
 מדיני השכירות:

 עירוב או שכירות: -מה יעשה תחילה  «
 יעשה השכירות תחילה, ורק אח"כ העירוב. –לכתחילה •  
 הוי עירוב אף קודם, דאף אז זמנה. אולם לא יברך עליו. )ביאו"ה( –בדיעבד •  

 אינה מועילה אותה שכירות לענין עירוב. )ד"מ( «
 מותר לשכור אפילו בשבת, ולא דמי למקח וממכר. )ד"מ ועי' לקמן סעי' ה'( «
 מן לשכור יכולין מועטין וישראלים מרובים גויים נאש ולא מרובים וישראלים אחד גוי שנא לא «

 '(כ' סעי י"ב. )הגוי
 לא מועיל, דרצו להרחיק דירת ישראל מן העכו"ם. )משנ"ב( – ביטול 

 ואינו מועיל אפילו ביטלו הישראלים רשותם לעכו"ם. )ביאו"ה( «
 מחלוקת רמב"ם וטור כדלקמן, דלרמב"ם לא מהני. )משנ"ב( – שאלה 
  מתנה 

 לא מועיל. –במתנה רעועה  «
 מועיל. )ביאו"ה( –במתנה גמורה  «
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 מחלוקת – ם"לעכו ביתו השאיל או שהשכיר ישראל ❏
 רמ"א: אין העכו"ם אוסר.

 הטעם: «
 רמ"א: דלא השכיר לו כדי שיאסור עליו. )רמ"א( .א
ולא גזרו בזה חכמים.  –רשב"א: דאין דרכו של ישראל להשכיר בית לעכו"ם כשדר בתוכה  .ב

 )משנ"ב(
 ומותר דווקא כשהתנה עם הגוי שיכול לסלקו בכל שעה. אך אם לא כן אסור. «
 מחלוקת –כשאין הישראל דר שם  «

 ברכי יוסף: אסור, דלא שייך טעם הרמ"א.
 חיי אדם: מותר.
 להחמיר. –הכריע הביאו"ה 

 "צ(ההבית מאיר: חלק על הרמ"א דאסור, שהרי ללמוד ממעשיו הוי שכיח. )שע
 

  עמו בבית דר ם"ועכו ממנו, ישראל ושכרו, גוי של כשהבית ❏
 העירוב. )רמ"א ומשנ"ב( שכירות לענין מועיל הבית שכירות אין –אם יש לעכו"ם חדר מיוחד רק לו •  
 מועיל. )משנ"ב( –אך אם יש לישראל רשות בכל הבית •  

 

  (גויים שדרים במקום) לחבירו בית השכיר או שהשאיל ישראל ❏
 מחלוקת –יש לו תפיסה בבית •  

 ם."מעכו לשכור וצריכים מהני, לא - בבית תפיסה לו שיש פ"רמ"א וב"י )בסעי' ה'(: אע
 הטעם: דתפיסת יד לא עדיף מאם עירבו דצריך שכירות דווקא. )משנ"ב( «
 ולא ישראל במקום דמהני רשות ביטל כמו מהני דלא נראה גוונא בכהאי דדייר דשכיח כיון «

 . )ב"י בסעי' ה'('וכו ביטלת כן דאם משום גוי במקום
 גר"א: אינו אוסר, דיש לו תפיסת יד. )ביאו"ה(

 לכו"ע לא מהני.  –אך אם אין לו תפיסה •  
 בשבת ניטל דאינו מידי –במקום ישראל  יד תפיסת בו יש אם לחבירו בית ישראל משאיל אבל אם ❏

 )ב"י סעי' ה'( הבית. בעל של בחצרו עירוב צריך שאין מהני,
 
 
 
 

  סעיף ב'
 ביטול רשות להיחשב כדר יחידי

דההוא מבואה דהוה דייר ביה  –מחלוקת אביי ורבא, גבי מעשה בהמן בר רסתק  -מקור: עירובין )סג:( 
המן בר רסתק, אמרו ליה: אוגר לן רשותך! לא אוגר להו. אתו אמרו ליה לאביי, א"ל: זילו בטילו 

 חכמים...רשותייכו לגבי חד. דדבר זה לא מצוי הוא ולא גזרו בו 
אתא לשמעתא קמיה דרבא, א"ל: א"כ ביטלת תורת עירוב ותשתכח תורת עירוב מאותו מבוי... אלא 
אמר רבא: ליזיל חד מינייהו ליקרב ליה, ולישאיל מיניה דוכתא ולינח ביה מידי דהוה ליה כשכירו 

 ולקיטו.
 אינו –הגוי  אצל כיחידי שיחשב כדי מהם לאחד רשותם הישראלים בטלו כרבא, דאם –פסק השו"ע 

 מועיל.
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  סעיף ג'
  אוסר. אינו – הישראלים על רגל דריסת ם"לעכו אין אם

 אחת ובחצר ם"עכו דר אחת ובחצר, זה על זה רגל דריסת להם ואין לזו זו הפתוחות חצרות שתי, כגון
 צריך ואין שביניהם חלון דרך בשבת זו לחצר זו מחצר ומוציאין מכניסין –יותר  או ישראלים' ב דרים

 מהגוי. )שו"ע( לשכור
 מותר לטלטל דרך חלון או כותל. )משנ"ב( – אם עירבו ביניהם ❏

 מחלוקת ראשונים – מתי? ❏
מרדכי: רק דרך חלון שלמעלה מעשרה או דרך כותל מלמעלה, דלא ניחא תשמישתיה. אך למטה מי' 

 אסור.
דאל"כ אסור כלל לטלטל בכל ודווקא כשאין החצרות יוצאות לאותו מבוי אלא למבוי אחר.  «

 גווני.
 רא"ש: תמיד מותר.

 אף בחלון שלמטה מעשרה. «
 ואף כשיוצאות לאותו מבוי. )ביאו"ה( «

 מחלוקת –להלכה 
 שו"ע: כרא"ש, דמותר בכל גווני.

 ב"ח וח"צ: כמרדכי, דרק למעלה מי' מהני.
 להחמיר. )ביאו"ה( –הכריע הביאו"ה 

 ומכניס אף הוא דרך חלונו. )משנ"ב(מותר לטלטל אף כשהעכו"ם מוציא  ❏

 מחלוקת – כשחצר העכו"ם מפסיקה בין חצרות הישראלים ❏
 לשו"ע: מטלטלים דרך חצר העכו"ם אם עירבו ביניהם.

 למרדכי: אסור. )ביאו"ה(
 
 
 
 

  סעיף ד'
 גדר השכירות

מחלוקת אמוראים, רב חסדא אמר: שכירות בריאה בעינן. רב ששת אמר:  –מקור: עירובין )סב.( 
 היינו במוהרקי ואבורגני. -שכירות רעועה מספיקה... ומפרש בגמ' "בריאה"

 נחלקו הראשונים בפי' דברי הגמ' "במוהרקי ואבורגני"
 ערוך: היינו כתיבה וחתימה.

 ר"ח: כמו בנין.
 (רש"י: שימלא החצר ספסלים אם ירצה. )ב"י

 כרב ששת, דשכירות רעועה מספיקה. –פסק השו"ע 
 לכך:  «

 אין צריך לפרש לעכו"ם שהוא בא להתיר הטלטול. .א
 השכירות, ולא שטר שוטרי העיר. )שו"ע וטור( אין צריך כתיבה וחתימה על .ב

 
 
 
 

 סעיף ה'
 דרך השכירות

 פרוטה משוה בפחות אפילו ם"מעכו שוכרין ❏
 מקור: עירובין )סב.(

 נהרג אפילו על פחות משוה פרוטה, ונחשב לגביו כממון. )משנ"ב(הטעם: דבן נח 
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  מותר. )רמ"א, ובד"מ בסעי' א'( – בשבת ממנו לשכור ❏
 הטעם: דאינה שכירות ודאית, אלא כביטול רשות והיכר בעלמא. )משנ"ב(

 ולא מעות. )משנ"ב( –ודווקא מביא לו דבר מאכל  «
 
 
 
 

 סעיף ו'
 שכירות לזמן

 מחלוקת ראשונים – להשכיר לזמןהאם יכול  ❏
 מרדכי ורא"ש: מועילה שכירות לזמן.

 אור זרוע: אין מועילה שכירות לזמן, אלא צריך לשכור בכל שבת. 
 יצא. )ב"י( –דמתוך שיהא טורח לישראל לשכור בכל ערב שבת  «

 . מרובה לזמן ואפילו השכירות מועיל, בו חוזר ם"העכו שאין זמן כמרדכי ורא"ש, דכל –פסק השו"ע 
 כשרוצה הנכרי לחזור בו מהשכירות  ❏
 מחלוקת – שכר סתמא 

 הדמים. )רמ"א( שיחזור עד משכירתו לחזור יכול רמ"א: אינו
 דכל שלא החזיר טענינן ליה, דהתכוונו לשכור ממנו לשבתות הרבה. )משנ"ב( «

 יכול לחזור אחר שבת אחת. –חיי אדם: אפילו בלא חזרת דמים 
 דיכול לטעון שהתכוון להשכיר רק לשבת אחת.  «
 שבת ראשונה לא יכול לחזור עד שיחזיר הדמים. )משנ"ב( –לכו"ע 
 מחלוקת – שכר לזמן 

 ט"ז: מועיל חזרת דמים אף בזה.
 )ביאו"ה( מג"א: אינו מועיל חזרת דמים.

 
 

 סעיף ז'
 שכרו לזמן ונסתיים הזמן

  שנית. )שו"ע( ולשכור לחזור צריך – הזמן לכשיכלה, ידוע לזמן ם"מהעכו שכרו אם
 מחלוקת ראשונים – האם צריך גם לערב שנית ❏

 רש"י: צריך, ולא חוזר הראשון וניעור.
 יש מן החכמים בב"י: דלא צריך, דחוזר ונעור. )ב"י וד"מ(

 וניעור. )שו"ע( חוזר ראשון עירוב דאין, ולערב לחזור כרש"י, דצריך –פסק השו"ע ובב"י 
 אין העכו"ם חוזר בו. )משנ"ב( ואפילו «

 
 מת העכו"ם והניח יורש  ❏
 מחלוקת – שכירות לזמן 

 ט"ז: נתבטל השכירות.
 הטעם: דס"ל לשיטתו דאף האבא יכל לחזור בו.

 אחרונים: לא נתבטל.
 הטעם: דס"ל לשיטתם דלא יכל האבא לחזור בו. )משנ"ב(

 בטל. -לכו"ע נתבטל, ואף אם היורש נתרצה לשכירות אביו  – שכירות בסתם 
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 סעיף ח'
  לאחר: דירתו ם"העכו השכיר הזמן ובתוך, ידוע לזמן ם"מהעכו שכרו אם –שכר העכו"ם דירתו לאחר 

  הראשון. )שו"ע ומשנ"ב( בשכירות לא נתבטל, ודי –שכרו לזמן ידוע 
  נתבטל. )משנ"ב( –שכרו בסתם 

 
 מחלוקת – העכו"ם דירתו לאחרמכר  ❏

 חיי אדם: לא נתבטל, דשכירות ליומא נמי מכירה הוא.
 רע"א: נתבטל, דמכר שונה משכירות. )משנ"ב(

 
 
 
 
 

 סעיף ט'
 כשרבים צריכים להיתר השכירות

 שוכר כמערב דמי. –מקור: עירובין )סו.( 
 כלם.  בשביל ם"מהעכו שוכר, אחד בחצר חדרים חמשה –פסק השו"ע 

 מחלוקת –מתי ישכיר?  ❏
 רש"י: דווקא כשערבו מתחילה יחד.

 רמב"ם: להיפך, ישכור מהעכו"ם ורק אח"כ יערב. )ביאו"ה(
 דלכתחילה אין לעשות העירוב קודם השכירות. )ביאו"ה( –הכריע הביאו"ה 

 
 
 
 
 

 סעיף י'
 כפייה על השכירות

 לכפות העכו"ם 
 דלא כפו אותו. –גבי מעשה דהמן בר רסתק  -מקור: עירובין )סג:( 

  מועיל. אינו –כרחו  בעל ממנו שכרו אם –פסק השו"ע 
 מקודם. )שו"ע( להשכיר רגיל שהיה פ"אע «
 "צ(ההטעם: דאם תועיל כפייה מה יועילו חכמים בתקנתן. )שע «
 מועיל. – לכפות את הישראל 

 ישראל לעכו"ם. )משנ"ב( דאין מדמין כפייה בדבר מצוה בין «
 
 
 
 
 

 סעיף י"א
 מועיל – להשכיר מאשתו

 מעשה דטורזינא, דהשכירו מאשתו. –מקור: עירובין )פ.( 
 מחלוקת – אם הוא מוחה ❏

 שו"ע: מועיל, דהיקלו חכמים באשתו, אע"פ שהוא מוחה. )שו"ע(
 וי"א בסי' שס"ז: לא מהני אם הבעל מוחה. )משנ"ב(
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 )משנ"ב(ה"ה, שאר בני ביתו.  ❏
 

 מועיל. – להשכיר משכירו ולקיטו
 ההיתר דרבא. –גבי עובדא דהמן בר רסתק  -מקור: עירובין )סג:( 

  )שו"ע( .מוחה שהוא פ"אע שוכרים «
 (רמ"א) עצמו. הבית בעל כשכיר הוא, הבית בעל של ולקיטו שכירו של ושכירו «
 )ביאו"ה(בשכירו ולקיטו מהני דווקא כשיש לו רשות להשתמש בחצר או בבית.  «

 
 
 
 

 סעיף י"ב
 כשהעכו"ם אינו רוצה להשכיר ישאיל אחד רשות להניח בחצרו שום דבר

העצה של רבא כנגד המן בר רסתק, דליקרב חד מינייהו ולשאול דוכתא מיניה  -מקור: עירובין )סד.( 
 ולינח ביה מידי דהוה ליה כשכירו ולקיטו.

 שיהא רשותו לו שישאיל עד החצר מבני אחד לו ביתקר –להשכיר  רוצה אינו דכשהעכו"ם –פסק השו"ע 
 ולקיטו. כשכירו ליה דהוה, דבר שום בו להניח רשות לו

 מאחר שבידו להניח הוה ליה כשכירו ולקיטו. )ב"י( –ומועיל אע"פ שלא הניח שום דבר  «
 ומועיל אע"פ שסלקו הגוי אח"כ משם. )משנ"ב( «
 אחר משאיל ג"כ מועיל. )משנ"ב(ומועיל אף כשאין אחד מבני החצר הוא ששואל, אלא  «

 מחלוקת ראשונים – אחר שהשאיל מן הגוי, האם צריך להשכיר אח"כ לשאר בני החצר ❏
ם, דהוא עומד במקום הגוי, דצריך להשכיר "העכו מדעת לבני החצר שלא אף להשכיר רמב"ם: צריך

 ממנו, ולא מועילה שאלה.
 י לכשפים. דלא התירו לגבי גוי אלא בשכירות דווקא, דחייש גו «
 דמפרש הגמ' אפילו שכירו ולקיטו של "ישראל". «
דהתם שאני שהוא  –ולא מספיק בנתינת עירוב כמו ה' ששרויים בחצר שאחד שוכר ע"י כולם  «

שוכר מן הגוי, אבל כאן הרי עושה הדבר שלא מדעת הגוי ובהכרח אינו נחשב לענין זה כבעל 
 הבית ממש.

 לתת עירוב. )ב"י(ואותו הישראל המשכיר מן הגוי צריך  «
 ודיו. עירובו נותן אלא, להשכיר צריך רש"י וטור: לא צריך, דגם שאלה מועיל, והוא כשכירות. שאינו

 אפילו שכירו ולקיטו של "גוי". –דמפרש הגמ'  «
ומדמה הדין לה' ששרויים בחצר אחת שאחד שוכר ע"י כולם, וממילא ה"ה הכא דאחד שואל  «

 .ע"י כולם, דשאלה כשכירות חשיבא
 הביא השו"ע את דעת הרמב"ם בסתמא, ואת דעת הרש"י וטור כי"א.

 לחוש לדעת הרמב"ם לכתחילה. –ובמשנ"ב הכריע 
 מחלוקת – הצרכת תוספת עירוב מאותו השואל כנגד אותו משכיר מן הגוי ❏

 שו"ע: אין צריך. אלא רק אם הינו מבני החצר.
 נ"ב( רשב"א: צריך, דנחשב כאילו גם לו יש חצר המבוי. )מש

 
 מחלוקת ראשונים – אם האדון חפץ להשכיר, האם אפשר להשכיר משכירו ולקיטו ❏

אין שוכר אלא  –הגהות אשיר"י: דווקא כשהאדון אין רוצה להשכיר. אבל אם האדון חפץ להשכיר 
 מהאדון ולא משכירו ולקיטו.

דניסו בתחילה להשכיר ממנו, ורק לבסוף שכרו משכירו  –כדמוכח ממעשה דהמן בר רסתק  «
 ולקיטו.

רמב"ם וב"י: אפילו מלכתחילה יכולים לשכור משכירו ולקיטו בלי שיודיעו לאדון, אף אם האדון חפץ 
 להשכיר.

דמעשה דהמן בר רסתק כך היה, אך אם היו יודעים ההיתר של שכירו ולקיטו כלל לא היו פונים  «
 אליו. )ב"י(
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  י"גסעיף 
 ייחד לו העכו"ם מקום

 מקור: תירוץ התוס' מחמת הסתירה בדברי ר' יוחנן.
  ולקיטו. שכירו אפילו שוכר אף ולקיטו שכירו אפילו מערב מה -.( סו) בבבלי עירובין

 לבטל, ישראל צריך אחד בבית דרים שהיו וגוי ישראל יוחנן: רבי דאמר - (ג"ה פ"ו)עירובין  בירושלמי
 סברא דכתב בבבלי[ האי יוחנן לרבי ליה דלית ]דמשמע להשכיר. והגוי

  דהכא. ולקיטו כשכירו הוי דלא וגוי ישראל בבית שותפין ששניהם דהתם די"ל –ותירץ התוס' הסתירה 
 דהוי בו להשתמש הגוי יוכל שלא אחד חדר ולקיטו שכירו שהוא לישראל הגוי יחד דאם לחלק: יש ועוד

 ובכהאי ודיו עירובו נותן אמרינן לא – גוונא בכהאי הישראל לסלק יכול ואין מישראל מסולק הגוי השתא
 דירושלמי. ההיא לאוקמי איכא גוונא

הבית  בכל כשלוחו שאינו כיון, לו שמשאיל בבית מקום לו ייחד כתירוץ השני דתוס', דאם –פסק השו"ע 
 מהני. )שו"ע( לא –
 מחלוקת – מתי? ❏

אמרינן דמסתמא הרשה לו  –ב"י: דווקא כשמנעו בפירוש, אך כל עוד לא פירש, על אף שהניח בקרן זוית 
 בכל הבית. )ב"י וביאו"ה(

דכיון שאפשר שלמחר יצטרך לזוית זו ויפנה כליו לזוית אחרת הוה ליה כאילו השאילו כל הבית.  «
 וה"ה בחצר. )ב"י(

 לא מהני. )ביאו"ה( –ב"ח: אף כשלא פירש 
 מחלוקת – אותו ייחוד מקום ❏

 לא מהני. –ב"י: בכל גווני שיחד 
מהני, דיש לישראל  –אחרונים: דווקא כשאין לעכו"ם רשות להשתמש באותו חלק שייחד. אך אם יכול 

 עדיין שייכות בחלק הגוי. )משנ"ב(
 
 
 
 

 סעיף י"ד
 שכרו משכירו ולקיטו ואח"כ פוטר וסולק מתפקידו

 עד מותרים, ולקיטו שכירו מהיות הזמן תוך שסילקו פ"אע מותר, – לזמן ולקיטו משכירו כששכרו 
 )שו"ע(. הזמן תום
 השכירות. )שו"ע( נתבטל שסילקו כיון – סתם ממנו שכרו אם אבל 

 
 גזבר המלך שפוטר ❏

 –מותר. אך לסתם  –דינו כשכירו ולקיטו, דלזמן  –המלך  מן לגמרי ונסתלק המלך מגזבר שכרו אם•  
 אסור.
 ולכן יזהר לשכור לזמן, ויוכל לשכור לזמן רב. «

 ולכתחילה אפשר אף עד עשרים שנה. )משנ"ב(
 ויוכל ולקיטו שכירו מקרי בכל גווני עדיין –המלך  פרס אוכל ועדיין, הגזברות מן רק סלקו לא אם אבל•  

 קיים, ואפי' כשהשכיר בסתם. )שו"ע( עדיין הראשון שכירות גם ולכן ממנו לשכור
 מחלוקת – באילו עבדי המלך מדובר ❏

 מג"א: אף אינם בעלי רשות על העיר אלא אף פקידי המלך.
 חיי אדם: דווקא שרים שיש להם רשות על העיר, אך לא פקידי המלך. )ביאו"ה(

 מחלוקת – שכירות בימינו שהכסף אינו נופל לכיס המלך אלא לכיס הגזבר ❏
א"כ נאמר שכשנתחלף לא יועיל  –בר לוקחו לעצמו רשב"א: בשכירות דידן דהדבר פשוט הוא שהגז

 השכירות.
אינו מגרע בזה כח השכירות. דמכיסו  –ב"י: מאחר שהשכירות הוא של מלך אע"פ שהגזבר נוטלו לעצמו 

 של מלך קא גזל. וכן מנהג המלכים הוא לתת סכומים מועטין הניתנים להן למשרתיהם וגזבריהם. )ב"י(
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 סעיף ט"ו
 הדרים בשותפות בבית אחדישראל וגוי 

 בשיטת ר' יוחנן.בסעי' י"ג מקור: תירוץ הראשון דתוס' גבי הסתירה הנ"ל 
 כשכל אחד דר בחדר אחר ומחולקים, ואין שום אחד רשאי  –עצמו  בפני דירה אחד לכל יש אם

 משכיר אף מהגוי ומערב עם הישראל. )שו"ע ורמ"א( –להשתמש בחדר חבירו 
  מחלוקת – בכל הביתכשדרים בשותפות 

 רמ"א: אין צריך אלא רק מאחד מהם.
 )משנ"ב( ב"ח ופוסקים: צריך להשכיר משניהם.

 

  אחד בבית ג"בכה הדרים ם"עכו שני ה"וה ❏
  (רמ"א. )משניהם לשכור צריך –כשכל אחד מחולק מחבירו בחדר נפרד 
  מחלוקת –אך כשדרים בשותפות 

 רמ"א: ישכיר מאחד מהם.
 ישכיר משניהם. ב"ח ופוסקים:

הטעם: דשותפים שונים דכח שניהם שווה, ולא היקלו אלא בשכירו ולקיטו שנגרר אחריו. 
 )משנ"ב וביאו"ה(

 
 
 
 
 

 סעיף ט"ז
 כמה ישראלים משכירים מעכו"ם בבית העכו"ם

העצה של רבא כנגד המן בר רסתק, דליקרב חד מינייהו ולשאול דוכתא מיניה  -מקור: עירובין )סד.( 
 ביה מידי דהוה ליה כשכירו ולקיטו.ולינח 
 זה. )שו"ע ומשנ"ב( על זה שיאסרו דירה חשובה דירתם אין – אם יכול לסלק אותם משם 

 (רמ"א) הבית. מבעל שכרו אם אוסר אינו ם"עכו של הטעם: דשכירות «
 חייבים עירוב זה עם זה. )ביאו"ה( – אך אם לא יכול לסלקם משם 
 אין צריך להשכיר אף משכירו ולקיטו. )רמ"א( – אם שכרו מבעה"ב גוי ❏

 ואינם נחשבים כב' גויים בבית אחד. דרק לקולא מחשבינן ליה. )משנ"ב( «
 אינו אוסר אם שכרו מבעה"ב.  – כשישראל אחר הסמוך לדירתם רוצה לשכור מהגוי בכדי להתיר ❏

 וה"ה, דמספיק להשכיר רק מאחד מהדיירים. )רמ"א ומשנ"ב( «
 
 
 
 
 

 סעיף י"ז
  מזו לפנים זו חצירות שתי

בא מעשה לפני  –אמר רב יהודה אמר רב: ישראל וגוי בפנימית וישראל בחיצונה  -מקור: עירובין )סה:( 
 רבי ואסר... )ב"י(. 

 מחלוקת, ר"ע: אוסר זה על זה. רבנן: מתירים. )ביאו"ה( –רגל המותרת במקומה  -עירובין )סה:( 
 מחלוקת ראשונים –בשני ישראלים ונכרי  ❏
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 נח

 רמב"ם המאור וראב"ד: כר"ע, דאוסרים זה על זה.
 רש"י רשב"א וגאונים: כרבנן, ומותרים. )ב"י וביאו"ה(

 למעשה: 
 בפנימית וישראל בחיצונה יהודי ואינו שישראלכ או בחיצונה. וישראל, בפנימית ם"ועכו כשישראל 
 מחלוקת –

 שו"ע: כרמב"ם, דאסור.
 "צ(האין צריכים לערב. )שע –ולענין עירוב  «

 מג"א וביאו"ה: כרשב"א, דמותר. )שו"ע וביאו"ה(
 בחיצונה ישראלים ושני בפנימית כשהגוי  

גוי הרי הוא כרבים, מאי שנא ישראל דלא אסר?... סתם גוי אם איתא דאוגר  -מקור: עירובין )עה:( 
 מיפעא פעי.

 ו"ע וביאו"ה()ש .אוסר הגוי וצריכים להשכיר ממנו לכו"ע –להלכה 
 "צ(הצריכים לערב. )שע –ולענין עירוב  «

 ואין לאסור אלא דווקא כשב' הישראלים דרים בב' בתים, אך אם בבית אחד כחד חשיבי. )ביאו"ה( ❏

 מחלוקת –טלטול בחצרו לדר בפנימית  ❏
 אחרונים: מותר לטלטל בחצרו מביתו לחצר. )משנ"ב(

 "צ(הלבוש: אסור. )שע
 

 מחלוקת ראשונים – בישראל אחד ונכרי ❏
 ראשונים: מותר, דלא גזרו בזה.

 רמב"ם: אסור. 
 הטעם: «

 דלאו כולי עלמא ידעי מי דר בפנימית, ויאמרו דמותר לטלטל עם עכו"ם. )משנ"ב( .א
 "צ(הדהוי מילתא דשכיחא, וגזרו שמא ילמד ממעשיו. )שע .ב

 דמותר. –הכריע המשנ"ב 
 

 מחלוקת – מבוי אחד אך לא חצרות ❏
 צריך עירוב.רא"ש: אין 

 ר"מ: צריך עירוב. )ב"י סעי' כ'(
 
 
 
 
 

 סעיף י"ח
 ורוצה לשכור מהעכו"ם הראשון ם"עכו לחבירו ביתו שהשכיר ם"עכו

 ריש לקיש ותלמידי רבי חנינא איקלעו לההוא פונדק וכו'. -מקור: עירובין )סה:( 
 מחלוקת ראשונים

 כשאין ואפילו לא. הכי לאו הא מהמשכיר. ששוכרין הוא מצוי השוכר כשאין דדווקא הגהות אשירי:
  מהני. בדיעבד ממנו השכירו שאם אלא מהמשכיר, שוכרין אין לכתחלה מצוי השוכר
  מהמשכיר. שכרו מהני אם לא נמי בדיעבד מצוי דכשהשוכר שסובר מדבריו ומשמע «

 רצה אם מצוי השוכר שאפילו לכתחלה. ואפילו מהמשכיר שוכרין אלא כלל, נראה זה ב"י ורמב"ם: אין
 השוכר אם לי מה כשלו, חשיב להוציאו רשות לו שיש שמפני שמאחר לה, ומהני שוכרין מהמשכיר לשכור

 מצוי. )ב"י כאן, וב"י סעי' י"ב( אינו אם או מצוי
 פסק השו"ע:

  ממנו. לשכור יכולים –כלים  שום שם להניח רשות לו שיש ,בבית תפיסה שום לו נשאר אם•  
  :תפיסה שום לו נשאר לא ואם•  

  ממנו. לשכור יכולים –זמנו  תוך השוכר לסלק המשכיר יכול אם «
  מהשוכר. ישכרו אא"כ מועיל אינו – לאו ואם «
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 נט

 (רמ"א) ולקיטו. משכירו גרע דלא, ממנו לשכור יכולין –בבית  תפיסה לו שיש אחר איש ה"וה ❏

 מחלוקת האם צריך דווקא שיניח בפועל –בגדר התפיסה  ❏
 דווקא כשהניח שם מהני. אך נתינת רשות להניח בלבד לא מהני.א"ר: 

 "צ(השו"ע אחרונים ומשנ"ב: מהני גם בנתינת רשות בלבד. )משנ"ב שע
 
 
 
 
 

 סעיף י"ט
 וחלונות לחצר פתוח ואינו זה של ביתו אצל ישראל של אחר ובית, בה דרים ם"ועכו שישראל חצר

 ביניהם
 אותו מערבין אין -ישראל  אחד וצדו גוי אחד שצדו מבוי :רב אמר יהודה רב אמר -מקור: עירובין )עד:( 

 אין. ליה אמר בחצר? אפילו רב אמר יוסף: לרב אביי ליה אמר למבוי. פתחים דרך להתירו חלונות דרך
 דרך הפתחים 

 נחלקו בזה הראשונים
 אסור., ביניהם פתוח פתח אם דאף י:"רש

 פתח היה שאם ומשמע – לבית מבית גדולים פתחים לעשות דרך שאין חלונות דרך נקט להכי «
  הפתח. דרך מערבין דאין נמי הכי לבית מבית פתוח

 דרך כליו להוציא אינו יכול לערב עמו בכדי שביניהם החלון דווקא רק דרך י:"ר בשם ש"והרא תוספות
 . מותר, ביניהם פתוח פתח אם אבל. לחצר הפתוח שכנו בית

 וכי גוי, בהדי דייר ולא ישראל מירתת הדדי בהדי מערבי לא דכי משום חלונות נקט דדוקא «
 –מירתת  ולא דדייר שכיח מערבי לא דאפילו כיון פתחים דרך אבל מירתת. לא אהדדי מערבי

 דדייר. )ב"י( שכיח נמי עירוב דבלאו כיון בהדיא, לערב שרי
 הביא השו"ע את דעת התוס' והרא"ש בסתמא, ואת דעת הרש"י כיש מי שאומר.

 אסור לערב ביניהם. )שו"ע( – דרך חלונות בלבד 
 )משנ"ב( יבוא ישראל לדור עם עכו"ם, וילמד ממעשיו. -הטעם: דאם יהיה מותר 

 כשלא מועיל העירוב ❏
 מחלוקת –מביתו לביתו  • 

 רשב"א: יכול, דעדיין יש היכר וגירעון.
 ריטב"א: לא יכול. )ביאו"ה(

 מחלוקת –אם ישכירו שניהם מן העכו"ם •  
 רשב"א בעבודת הקודש: מותר.

 תוס': אסור, דאף בזה גזרו שלא לסייעו. )ביאו"ה(
 
 
 
 
 

 סעיף כ'
 ב' ישראלים ועכו"ם ועירבו הישראלים דרך חלונות בין הבתים )ולא החצרות(

 דרך פתחי החצר 
 עירוב ועשו זה ישראל לבית זה ישראל מבית פתוחות חלונות והיו, בה שרוים וגויים שישראל כגון חצר

 שישכיר. )שו"ע( עד, ם"העכו מפני, פתחים דרך לבית מבית להוציא אסורים הם הרי –חלונות  דרך
 דס"ד שיחשבו כדייר אחד מחמת פתחי הבית, קמ"ל דלא. )משנ"ב( «
 חלונות. )שו"ע( דרך לבית מבית להוציא מותרים הם – דרך פתח הבית בין החלונות 
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  רבים ישראלים בה שיש ספינה

  מיוחדים בתים להם אם יש ❏
 בשכר להבליעו או הספינה בעל ם"העכו מן רשות ולשכור לערב צריכים –אם המחיצות קבועות  «

 רמ"א() הספינה.
אינם צריכים עירוב, דכבית אחד דמו, דמחיצה לצניעות אינה  –אך אם המחיצות אינן קבועות  «

 )ביאו"ה(מחיצה. 
 תלוי במשך הזמן ❏

 עד ל' יום פטורים מעירוב, אחר ל' חייבים, דאינם אורחים. –בעל הספינה ישראל  «
 אף בפחות מל' חייבים. )ביאו"ה( –אך אם בעל הספינה עכו"ם  «

 כשחייבים בעירוב ❏
 מחלוקת –הבלעת הדמים  • 

 שו"ע ורמ"א: יבליעו הדמים, ובעת ההשכרה יפרשו לו שבשכירות זו שוכרים רשותו דמהני.
 ועצי אלמוגים: לא מהני.מג"א 

 וישכירו קודם שחילק המקומות, דאל"כ יצטרכו לשכור מכל עכו"ם ועכו"ם. –או ישכירו ממנו ממש •  
דאז די שישכירו ממנו בלבד אף  –אא"כ במקום שיש לבעל הספינה רשות להניח כליו בכל מקום  «

 אחר כך. )משנ"ב(
 

 מחלוקת ראשונים – ש לכל אחד חצר נפרדתאך י –כשמשתמשים הגוי וב' ישראלים במבוי אחד  ❏
רא"ש: אין הגוי אוסר על הישראלים אלא כשיש לו דריסת רגל עליהם, כגון ב' חצרות זו לפנים מזו. אבל 

אינו אוסר על בני חצר השנית, כיון שאין לו דריסת רגל  –ב' חצרות זו אצל זו והחצר האחת של גוי 
 עליהם.

 ם, אבל דרך מבוי פשיטא שאסור.ואין מותר אלא דרך חלון שביניה «
 אסר עלייהו. )ב"י( –רבינו מאיר: עדיין אם משתמשים ביחד במבוי אחד 

 
 

 דין אורח
 שם יש ואם' וכו הבתים מן להוציא ומותר בהמה של כדיר הוא הרי גוי של חצרו –.( סב)מקור: עירובין 

 מאיר. ור' אליעזר בן יעקב חולק. רבי דברי אוסר אחר ישראל
 בזה הראשונים נחלקו
 להכניס שם המתאכסן לישראל ומותר פירוש בהמה של כדיר הוא הרי גוי של חצרו י:"רש בשם מרדכי

  לחצר. הגוי מבית להוציא לאורח אוסר פירוש אוסר אחר ישראל שם יש ואם ולהוציא.
 . עליו אוסר האורח ישראל דאין לחצר מביתו להוציא מותר ישראל אותו אבל

 באין היתר הנוהגין ביד למחות אין וגם להתיר, להורות ואין מאד הוא תמוה האיסור הדשן: בתרומת
 . בידיה ורפיא ולא

 בעל דאין חצר באותו אחר בבית שנתארח האורח על אוסר שם הדר ישראל דאין מותרין, ב"י: שניהן
 הבית. )ב"י( בעל על אורח ולא האורח, על אוסר הבית
 אף אורח אוסר על בעל הבית. )ד"מ( –כשנשתהה האורח שם ל' יום  ❏

לעולם אפשר  –דווקא כשאין בעל הבית קבוע, אבל כשבעל הבית קבוע  –אורחים אוסרים זה על זה  ❏
 דאורחים בטילים לגביה ואפילו האורחים רבים. )ד"מ(
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 סימן תח
 

 סעיף א'
 עירובי תחומין

מה שנשכר הוא  –לא עשה כלום. מחוץ לעיר אפילו אמה אחת  –הנותן עירובו בעיר  –מקור: עירובין )ס.( 
 מפסיד.

 גדר הדין ❏
 רק לדבר מצוה. –לכתחילה 

 אף לדבר הרשות עירובו עירוב. )משנ"ב( –בדיעבד 
 מחלוקת ראשונים – העירוב גדר חלות ❏

 תחתיו. רי"ף ורמב"ם: איסור יציאה חוץ לי"ב מיל הוא דאורייתא, כדאיתא בירושלמי דכתיב שבו איש
וס"ל, דהבבלי חולק על  –טור רא"ש ורמב"ן: כל תחומין מדרבנן, כדאיתא בבבלי עירובין )פא.( 

 הירושלמי. )לא מהב"י(
 טעם ההיתר לעשות עירוב ❏

 לסוף עירובו שיתן אחת לרוח םיאלפי' ד לילך שצריך למי והתירו בהם, הקילו דרבנן שתחומין מפני
 אלפים. )טור( לעירובו מהלאה וילך םיאלפי
 יניח שם מזון ב' סעודות. – שיעור העירוב ❏

דווקא כשחזר קודם בין השמשות. אך אם נתאחר אחר בין השמשות אין צריך  – זמן נתינת העירוב ❏
 שום מזון.

 אלפיים אמה לכל רוח. –תחום העירוב  ❏
 )שו"ע( ואם שם את עירובו לצד מזרח, הפסיד את כל האלפיים מצד מערב. «

 
 בחישוב האלפיים אמה של התחום

לכו"ע כל  – כולה היא אלף מחוץ לעיר והעיר אלף בסוף העירוב שנתן כגון - העיר בסוף כלין הן אם ❏
 העיר נחשבת כד' אמותיו. )שו"ע(

 מחלוקת ראשונים –האם מפסיד ד' אמות של העיר ממנין האלף אמות הנותרים  «
אמה  999, ומחשב 'ד פחות אמות אלף לעיר חוץ לו ומשלימין א,"כד כולה העיר רמב"ם: אז

 הנותרים.
ר' יהונתן: אין אנו רוצים לומר שנחשוב אותה כד' אמות ויפסיד מן האלף של צד מערב אותן ד' 
אמות, אלא כוונתו לומר שאין העיר כלל מן החשבון אע"פ שנתנו לו ד' אמות למקום הנחת 

 עירובו. )ב"י(
  .'ד פחות אמות אלף לעיר חוץ לו ומשלימין א,"כד להכו כרמב"ם, דהעיר –פסק השו"ע 

כגון שנתן העירוב מחוץ לעיר, ויתר האמות הנותרות לאלפיים אמה אינן  – העיר באמצע כלו ואם ❏
 מחלוקת ראשונים –מגיעות עד לקצה השני של העיר אלא עד אמצע העיר 

 לענין א"כד כולה חשובה מ"מ אבל השאר, עליה לו שישלימו לענין אמות כארבע כולה אינה טור: אז
  בה. ולן הואיל כולה שהולך
 לחזור יוכל לא לה חוצה עירובו ונתן גדולה בעיר שדר מי כ"דא -דעת הרמב"ם  נהירא ולא «

 לביתו.
 א."ד אלא לו אין עצמה בעיר אפילו ם:"הרמב
דאין זו קושיא, שהרי אם צריך לילך לאותו צד שמערב אע"פ  –ובב"י מתרץ דחיית הטור  «

  שיפסיד כל העיר אינו חושש. )ב"י(
 מחלוקת –להלכה 

 שו"ע: כרמב"ם, דאינו כד' אמותיו.
 רמ"א: כטור, והוי כד' אמותיו.

 אין לו אלא כמידת תחומו. )משנ"ב( –דווקא שלן בעיר, אך אם לא לן  –אף לרמ"א  «
 אסור להלך חוץ לעיר, ואין מותר אלא בתוך העיר. )משנ"ב( –אף לרמ"א  «
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 סב

 מותר לטלטל בכל העיר אם היתה רשות היחיד. )משנ"ב( –ע"י זריקה  «
 מחלוקת – כלה בדיוק בצמצום האלף ❏

 אליה רבה: מהני.
 מלבושי יו"ט: לא מהני, דאי אפשר לצמצם.

 להחמיר, אא"כ בשעת הדחק. )משנ"ב( –הכריע המשנ"ב 
 מחלוקת –הנחת העירוב רחוק אלפיים מהעיר )ומביתו יותר רחוק(  ❏

 מחלוקת –לשו"ע ורמב"ם 
 מג"א: מהני עירובו.

 עולת שבת: לא מהני עירובו, דמועיל רק מביתו.
 כמג"א, דמהני עירובו. )ביאו"ה( –הכריע הביאו"ה 

 לא יכול לחזור לביתו. –לן בביתו והלך למקום עירובו  –אף למג"א  –לכו"ע 
 מחלוקת בדעת המג"א –כשרחוק מהעיר )ולביתו יותר רחוק(  «

 אחרונים: צריך ללון בסמוך לחומה, או לשהות במקום העירוב בבין השמשות.
 ביאו"ה: להיפך, אינו צריך. )ביאו"ה(

 יש להקל בב' המחלוקת הנ"ל. –לרמ"א וטור 
 –להחמיר כשו"ע. ומ"מ, לענין זה שיצטרך להיות בבין השמשות דווקא בסוף העיר  –הכריע הביאו"ה 

 אין להחמיר בזה, דבזה יש לסמוך על דעת הרמ"א. )ביאו"ה(
 

לצפון ולדרום )כשנתן עירובו למזרח או מערב, כמה שיעור תחום נותנים לו מן  – רוחבה של העיר ❏
 הצדדים(

 מחלוקת –)כגון כשאין הערוב ברשות היחיד אלא בשדה(  אם מקום שביתתו אינו אלא ד' אמות 
רמ"א: אין לו אלא אלפיים אמה לכל רוח עם זוויותיהן. )כלומר טבלה מרובעת של ד' אלפים על ד' 

 אלפים וד' אמות(. )רמ"א ומשנ"ב(
יש לו ה' אלפים על ה' אלפים מרובעים.  -וממילא, אם מקום שביתתו הוא בעיר של אלף אמה  «

 )משנ"ב(
 ר' יהונתן )ע"פ הא"ר( והרדב"ז: חולק על זה, דאין לו רוחב כלל. )ביאו"ה(

 מחלוקת – בעיר שאינה גדולה יותר ממידת תחומו שהיא ד' אלפים וד' אמות 
 שו"ע: אינו מהלך אלא כתחומו, אפילו בתוך העיר.

 רמ"א: תלוי היכן כלתה מידתו:
יש לו מחוץ לעיר את כל רוחבה ועוד אלפיים אמה מחוץ לעיר  –אם כלתה המידה בסוף העיר 

 לצפון ולדרום. דהויא העיר כד' אמותיו.
מחוץ לעיר אין לו להלך אלא נגד רוחב מידת תחומו במקום  –אך אם כלה מידתו באמצע העיר 

 שביתתו בלבד. )משנ"ב(
ר אינה רחבה כמידת רוחב תחומו מג"א וא"ר בדעת הר' יהונתן: אין לו בצפון ודרום כלום, ורק אם העי

אז יש לו גם מחוץ לעיר מצפון ודרום עד כנגד רוחב תחומו בלבד ולא יותר. אך אם העיר גדולה שרחבה 
 מחוץ לעיר אין לו כלום )אף שבתוך העיר מותר לו לילך בכולה(. )משנ"ב( –יותר מרוחב תחומו 

אטו מפני שנמצא עיר או כפר  –לשם הטעם: דלענין הצדדין שאין לו צורך כלל להלך דרך העיר 
מובלע בתחומו יתרחב מידת תחומו, ואדרבה מסתבר דנמשך מידת תחומו בשוה מן הצדדין. 

 )ביאו"ה(
 דהמקל בשעת הדחק יש לו על מי לסמוך.  –הכריע הביאו"ה 

 מחלוקת –)גדולה יותר ממידת תחומו(  אך שבת בעיר גדולה מד' אלפים וד' אמות 
 ן לו לצפון ולדרום נגד העיר כלל, אלא רק כמידת תחומו ד' אלפים וד' אמות בלבד.אבן העוזר: אי

 ביאו"ה ומג"א: נותנים לו )והרמ"א חולק על הר' יהונתן(. )ביאו"ה(
 

 עיבורה של עיר ❏
נתנו חוץ לתחום מה שנשכר הוא מפסיד... חוץ לתחום סלקא דעתך? אלא אימא  –מקור: עירובין )ס.:( 

 חוץ לעיבורה.
אע"ג שעדיין  –אם כלתה מידת תחום עירובו בסוף העיר )כשנמצא מחוץ לעיר והגיע תחומו עד סוף העיר( 

וכל  –אין העיבור מחשיב תחומו לנגמר באמצע העיר אלא נחשב כנגמר בסוף העיר  –יש עיבור לפני העיר 
 העיר כד' אמותיו, דלא אמרינן עיבור של העיר כעיר להחמיר. )רמ"א(
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 העיבור עצמו אינו נחשב בכלל ד' אמותיו, אלא רק תחום העיר עצמה בלבד. )משנ"ב(אך עכ"פ  «
דאז נחשב אף העיבור כד' אמותיו, ומתחיל מידתו מסוף  –אא"כ כלתה מידתו בסוף העיבור 

 העיבור וחוצה. )משנ"ב(
בתוך הרי זה כנותנו  –דכשנתן עירובו בתוך עיבור העיר ששובת בה  –ועי' לעיל סעי' ג' בשו"ע  «

 ואין לו לצד חוץ כלום אלא רק כבני העיר בלבד. )משנ"ב( –העיר 
 
 
 
 

 סעיף ב'
 המניח עירובו ברשות היחיד

מהלך כולה וחוצה לה  –מחלוקת אמוראים, לשמואל: אם שבת בעיר חרבה  -מקור: עירובין )סא:( 
אין לו ממקום עירובו אלא אלפיים אמה. לר"א:  –אלפיים אמה. אך המניח את עירובו בעיר חרבה 

 תמיד, אחד שבת ואחד הניח מהלך את כולה וחוצה לה אלפיים אמה.
 נחלקו בזה הראשונים

 רמב"ם: מקל כר"א.
 רשב"א: מחמיר כשמואל. )ב"י וביאו"ה(

במקום היחיד )והוא שובת  ברשות עירובו כרמב"ם וכר"א, דתמיד מהני. והמניח –פסקו השו"ע וביאו"ה 
 כולה את מהלך, לדיורין הראויה מערה או חריבה עיר' ואפי כנינוה גדולה מדינה היתה אפילו, אחר(

 רוח. לכל אמה אלפים לה וחוצה
 אך כל זה דווקא כשהיו המחיצות מוקפות לשם דירה. «

אפילו אינה מוקפת לדירה נחשבת כד' אמות. )ב"י  –אא"כ לא היה רוחב היקפה רק סאתיים 
 ומשנ"ב(

 
 
 
 

 סעיף ג'
 אינו כלום. –עירוב בתוך העיר או בעיבורה של עיר 

 מקור: עירובין )ס.(
 העיר כבני הוא הרי אלא עירובו ממקום מודדין אין כלום עשה לא –בה  ששבת העיר בתוך עירובו המניח

  לעיר. חוץ רוח לכל אמה אלפים להם שיש כולם
 זה הרי –מהם  חוץ התחום )כעיבורה של עיר( שמודדיןלעיר  המצטרפים במקומות עירובו נתן אם וכן

 העיר. )שו"ע ומשנ"ב( בתוך כנותנו
 
 
 
 

 סעיף ד'
 אינו כלום. –נתן עירובו חוץ לתחום אלפיים 

 מחלוקת ראשונים –תחום ביתו  -תחומו שלו  ❏
 רש"י ורמב"ם: יש לו לפחות תחום ביתו.

 רשב"א )בספרו הארוך(: לא יזוז ממקומו. )ב"י בתחילת הסי'( 
 כרש"י ורמב"ם, דיש לו תחום ביתו )וכרשב"א בחידושיו שהם העיקר(. –פסקו בב"י והרמ"א 

 
 


