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חודש חשון תש"פ
או"ח הלכות עירובין
סימנים שפב - ,שפז
לתשומת לבכם :במראי מקומות אלו הושקע עמל רב .אין להעתיק ,לצלם וכד' ללא קבלת אישור בכתב מ"דרשו"
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úåîå÷î éàøî
áôù ïîéñ
øåãìî ìàøùé òðîéù éãë åúøéã ìò øåñéà åøæâ ïðáø êà ,äøéã äîù àì í"åëò úøéã ïéãä ø÷éòîã øàåáî [.áñ óã] àøîâá
åà øöçá éåâä íò íéìàøùé éðù íéøãùë àìà åæ äøéæâ åøæâ àìã á÷òé ïá øæòéìà 'ø àðúä øáåñå .åéùòîî ãîìé àîù ,åîò
íåùî øöçá éøëð íò øåãé ãéçé ìàøùéù çéëù äæ ïéàù ïåéë åøæâ àì éøëðä íò øâ ãéçé ìàøùé íà ìáà ,çéëù äæù ,éåáîá
.íéîã úåëéôù ìò éãéùç íéøëðù
åúåùø ìèáî éøëðä íà ïéá åðééäå] éøëð íå÷îá ìéòåî úåùø ìåèéá ïéàå éøëð íå÷îá ìéòåî áåøéò ïéàã àøîâá íù åøîà ãåò
÷øå ,éøëðä úøéã úà ÷ìñì ì÷ àäé àìù éãë íéîëç ïë åð÷éúå 1 ,[ìç ìåèéáä ïéà éøëðì åúåùø ìèáî ìàøùéä íà ïéáå ìàøùéì
2 .øéëùäì ë"ë ïëåî åðéàå íéôùëì ùééç éøëðäå àéðäî åðîî úåøéëù
ìèìèì øúåî ïëìå ,úáøåòî äðéàù øöçî àøéîç àì êà ,úáøåòî äðéàù øöçë àéä éøä åðîî åøëù àìå éøëð äá øãù øöç
äðéãù áúëù [åð÷ 'éñ äáåùú] ì"éøäîë àìãå ,à"øâäå ,[ë óéòñ] à"îøäå é"áä åáúë ïë ,øöçá åúáùù íéìë øöçä ìëá
.[æë ÷"ñ âñù 'éñ] à"âîá åéøáã åàáåäå ,úéìîøëë
úåøéëùä ïéð÷ úåäî
åðééäã 'îâá åøàéáå ,äòåòø úåøéëùá éãå äàéøá úåøéëù úåéäì äëéøö äðéà éåâä ïî ïéøëåùù úåøéëùäã àúéà [.áñ óã] 'îâá
úåøéëù ö"àã ùøéô ç"øäå ,íéìëá øöçä úà úåàìîì úåéåëæ åì äð÷îä úåøéëù ö"àù é"ùøéôå ,éðâøåáàå é÷øäåî éìá úåøéëù
.úåøéëù øèù íò
íùëù òîùî àèäéø íåôìå .øëéä àìà äðéàù úåùø ìåèéáë úåøéëùäù ,úáùá éåâä ïî ïéøëåùù [á"éä á"ô] í"áîøä áúëå
ïéðò ÷ø àìà ,úåùøá úéðåîîä åúåëæ ãáéà àì éàãåáù ,éðåîî ÷åìéñ äæ ïéàå ,øöçá åúåëæ ìë úà ÷ìñî íãàä úåùø ìåèéááù
éåâä ìù åçåë ìë úà ìåëéáë ÷ìñî úåøéëùá ïë ,øöçá øñåàä åìù øåéãä úà ÷ìñì íãà ìåëéù ,ïéáåøéò éðéãì êééùä éúëìä
3 .í"áîøä ïåùìë ,ãáìá øëéä àìà éðåîî ÷åìéñ äæ ïéàå ,úåùøäî
óà ,úåùøá úåëæì éìá ,íéåâå íéãåäé íéãøôð íéøãçá åá íéøãå ø÷ôä ìù çèù åôé÷äù äø÷îá óà úåøéëù àéðäî äæ íòèîå
.ììë úéúéîà äøëùä ïéàå úéúéîà úåìòá ïàë ïéàù
.[ כן כתב הרמב"ם ]פ"ב ה"י[ והובא בביה"ל ]ד"ה ואינו.1
 דמחוסר ברירה אנו דרים עם העכו"ם, בשו"ת גינת ורדים ]כלל ג סי' כב[ כתב שבזמנינו בטל הטעם של התקנה שאסרה דירת עכו"ם.2
 שתכליתה כדי,[ בשם ר"ת שבזמנינו לא קיימת הגזירה שלא להלוות לנכרי ברבית: וכעין מה שכתבו תוס' ]ב"מ דף ע,ופרנסתנו מהם
. דבזמנינו אנו מעורבים עמהם ומתפרנסים מהם,שלא יהא הישראל מעורב עם הנכרי ועלול ללמוד ממעשיו
 ומ"מ במקרה שא"א בשום אופן לשכור, אך כתב דחלילה להקל בזה,גם הבית מאיר ]סעיף כ[ דן לומר שבזמנינו לא קיים טעם הגזירה
. עדיף לעשות עירוב אף בלי לשכור מהגוי,מהגוי או משר העיר וקרוב לודאי שהמון העם יכשלו בטלטול
 מ"מ התקנה עצמה לא בטלה כמבואר בגמ' ביצה ]דף ד[ דכל,אמנם בשו"ת חת"ס ]או"ח סי' צב[ כתב שאף שבטל הטעם של התקנה
.דבר שנתקן במנין צריך מנין אחר להתירו
 ונקט מחמת זה שכשם שבביטול יכול לחזור בו מהביטול כן בשכירות, בשו"ת חכם צבי ]סי' ו[ כתב שהשכירות היא כביטול רשות.3
 דאף שהשכירות כביטול, ולכאורה אין הדברים מוכרחים. ואף אם החזיקו הישראל ברשות יוכל לחזור בו לשבת הבאה,יכול לחזור בו
 י"ל שגם לענין זה דמי למקח שאם שכרו ממנו לתקופה ארוכה אינו,מ"מ מאחר שהצריכו חכמים לעשות מעשה הדומה למעשה מקח
, דעת הב"י והב"ח והמג"א והט"ז שאם הנכרי מחזיר את המעות שקיבל יכול הוא לחזור בו: ולדינא נחלקו בזה הפוסקים.יכול לחזור בו
.והא"ר והב"מ ועוד אחרונים נחלקו וסוברים שא"י יכול לחזור בו
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úåîå÷î éàøî
.éåâä ìù åúåùøá ïåîî úåëæ íåù íäì ïéàù óà åèé÷ìå åøéëùî íéøëåù äæ íòèîå
.åúåùøî ÷ìç øåëùì éã àìå øöçá åúåùø ìë úà éåâäî øåëùì êéøöù äøåàëì äàøð äéä ìåèéáì éîãå ìéàåäå
àì ïéôúåùã ,éðäîã øáúñîã [åôúåù úòãî åìù úåùøä øéëùäù óúåù ïéðòì] áúë [íà ä"ã åè óéòñ ïìäì] ì"äéáä íðîà
øåéãä ïéðò ìò úéììë úåøéëùá éã ïéàù òîùîå .ãçà õôç çéðäì ÷ø åøéëùî íà åìéôà éâñã ,äæë èòåî øáãá éããäà éãô÷
.ò"öå ,ãçà õôç çéðäì ìëåéù ïðéòá àìà ,[ìåèéáã àéîåã] áåøéòá øñåàä
ò"ö äæ ìëå ,éâñ øöçá ÷ìç äæéà àìà øöçä ìë úà øëåù åðéàù àåä úåøéëù ïéðòù è÷ð [ã ÷"ñå à ÷"ñ áô 'éñ] à"åæçä íâ
åäã ìë àìà ,úåùøä êåúî úåîëá ïè÷ ÷ìç øëåùù äðéà äæ ïéãá äøëæåäù åäã ìë úåøéëùã òîùî íéðåùàøá äøåàëìã
.úåùøä ìëî åäã ìë ÷åìéñ ÷ø àìà éðåîî ÷åìéñ äðéàù úåùø ìåèéáã àéîåã ,úåøéëùä úåëéàá
íãà ìù åà ø÷ôä ìù äò÷áá åúáù íà åìéôàã ,ùîî úåøéëù äðéà úåøéëùä ïéðòã ì"æå áúë [æ ÷"ñåñ ãô 'éñ] åîöò à"åæçäå
øúåîã éîð åðééäå ,ïðáø åðé÷ú éëäã àìà ,øéëùî àìå íéìòá ïàë ïéàù óà úåøéëù éðäîå ,øñåà éåâä úåöéçî ïîöò åôé÷äå øçà
õôç ñéðëäì úéðåîî úåëæ ìàøùéä äð÷ àìã åéøáãá øàåáî äøåàëìå .ì"ëò 'ñåú ë"ùîëå ,øëîîå ç÷îë éåä àìå úáùá øåëùì
.úáùá úàæ øåñàì ùé ë"àã ,éåâä úåùøá åäã ìë
éøëð íå÷îá ãéçé ïéã
äðéà éøëðä úøéãù [á÷òé ïá à"ø ä"ã .áñ óã] é"ùøá øàåáî ,éøëðä úøéã ìò äæá åøæâ àìã ,éøëðä íò øâ ãéçé ìàøùé øùàë
ìù åúéáî àéöåäì øúåîù ù"ëå ,åæä äøéãä ìà øöçäî ñéðëäì ïëå ,øöçä ìà éøëðä ìù åúéáî óà àéöåäì øúåîå ,ììë äøéã
.úéáì äðîî ñéðëäìå øöçì ìàøùéä
.äæ ìò äæ íéøñåàå íéúá éðùá íéøã íéìàøùé éðù åéäéù ãò øñåà éøëðä ïéàù äðùîá é"áàø ïåùìá øàáúðå
:äæá íéøåéö äîë íé÷ñåôä åáúëå
íéøãù ïåéë î"î ,ãçé íéìëåà íðéàå åîöò ïçìåù ìò êåîñ ãçà ìëù óà ùîî ãçà úéáá íéøã íàù é"áä áúë .à
.ïðéìæà äìéëà íå÷î øúá î"î ãøôð øãçá ãçà ìë ïùé åìéôàã øàáúð [ã"ñ] òù 'éñáå .ãéçé éáéùç ãçà úéáá
ïåéë íé÷åìç íéøåéãì ïúåà ÷ìçî äæ ïéà ,úåòéðö éøáã ïéùåò øùàë ïåìéå íäéðéá ïéñøåô íà åìéôàã íù øàáúð ãåò .á
.úåòéá÷á íúåà ÷ìçî ïåìéåä ïéàù
÷"ñ] ïåéöä øòùáå .íäéúáá íéðùé íà óà äæ ìò äæ ïéøñåà ïéàã ,ñøô åðîî íéìá÷îä åéðáå áàä ä"äã é"áä áúëå .â
[ä"ñ] òù 'éñá øàáúðù ,íäéúáá íéðùéå ïéìëåàù ïôåà ìò íâ éà÷ã é"áä éøáã ùøéô øæòéìà ÷ùîã øôñáã àéáä [â
íà ì"ðä øåéöá éøäå ,ë"ë ì÷äì ïìðî øæòéìà ÷ùîãä äîúå .æ"òæ íéøñåà íðéà øöçá íéøåéã ãåò íîò ïéà íàù
ù"àøä úáåùúáù ö"äòùä óéñåäå .ãçë éáéùç àì éìåà ë"àå ,íäéðéá áøòì íéëéøö øçà íå÷îì ïáåøéò ïéëéìåî
.ò"öá íééñå ,é"áäë úö÷ òîùî [ã"ñ àë ììë]
.íéáø éáéùç íé÷åìç íéøãçá ãçà úéáá íéøã íà .ã
éáéùçã [ä ÷"ñ áô 'éñ] à"åæçä áúë ,ìàøùé øã éðùáå ,ãçéá ìàøùéå éåâ íéøâ ãçàá ,íéúá éðù äá ùéù øöç .ä
4 .éøëðä úøéã úà øåëùì êéøöå éøëð íå÷îá íéáø
 ואפילו אם אינו שותף,ה[ דאין לומר שעצם זה שהישראל שותף בבית הנכרי ייחשב כשכירות מהנכרי- וכתב החזו"א ]סי' פב ס"ק ד.4
, דשכירות קבועה לצורך ההשתמשות לא חשיבא שכירות, אין זה בגדר שכירות מהנכרי,גמור בדירה רק שכר ממנו מחצית הדירה לגור בה
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úåîå÷î éàøî
øöçá øã àåäùë àìà øñåà éåâ ïéà
øîâ øçà êìåä àìà íù øã åðéà äôåàä êà ,éøëð ìù äééôàî ìàøùé ìù øöçá ùé íàã [åì ïîéñ á"ç] õ"áùú ú"åùá áúë
íå÷î àìà øñåà ïéàã ,éàøò êøãá åúéô úà åúëàìî úòùá ìëåà íà óà øñåà àåä ïéà ,ïìå åúéô ìëåà íùå ,åúéáì äééôàä
.äøéã
úåøéëùë äìéàù íàä
éúùá éåìú øáãä ,äøéëùäì íå÷îá íðéçá ìàøùéì åúåùø úà éøëðä ìéàùéù ,äìéàù ïéðòìã [å ÷"ñ] äøåøá äðùîä áúë
ìà áø÷úé øöçá øãä íéìàøùéäî ãçà íàù àúéà 'îâáù åðééäå .[é"áä íùá ä"äâäá] à"òø ïééö ïëå ,[áé óéòñ ïìäì] úåòéãä
,äæä ìàøùéäî øåëùì êéøö ïéà äúòîã íçåøé åðéáøå øåèäå é"ùø åáúëå .ìéòåî æ"ä ,åøéöçá íå÷î åì ìéàùé éåâäù ãò éåâä
éåâäî íå÷î ìàùù äæ íãàù è÷ð [á"éä á"ô] í"áîøä ìáà ,úåøéëùë äìéàùã ,éåâäî úåøéëùë äðéã íå÷îä úìéàù íöò àìà
.à"áùøä úòã ïëå úåøéëùë äðéà íå÷îä úìéàù íöò êà ,éåâä úåùø úà åðîî øåëùì êéøöå åèé÷ìå åøéëùë éåä
ãçàù íùëå ,úåòéãä ìëì úåøéëùë ìéòåî æ"ä ïéð÷á éåâä ìù åúåùø úà ìàù íàã äàøðã áúë [âì ÷"ñ áô 'éñ] à"åæçäå
.øöçä éðá ìë øåáò ìàåù ãçà ïë ,øöçä éðá ìë øåáò øëåù
úåøéëùë äðúî íàä
èåùôã ì"äéáä áúëå .íãà ééçá åéøáã åàáåäå ,äðúî àìå àéðäî úåøéëù ÷øã ïúðåäé åðéáø íùá [åðîî ä"ã] ì"äéáä áúë
àøîâá úàæ åè÷ð àìù àìà ,ìéòåîã èåùô úåàëøòá äøåîâ äáéúëá äøåîâ äðúî ìáà ,úåøéëù ïéòë äòåòø äðúîì äðååëäù
.úàæ úåùòì íéëñé àì éøëðä éàãåáù íåùî
úåöéçîá íå÷îä ó÷åäù íãå÷ éåâä ïî øåëùì øùôà íàä
:ïéãë úåöéçîá úåùøä äô÷åäù íãå÷ éåâä ïî úåøéëù àéðäî íà å÷ìçð íéðåøçàä
.øåëùì ë"çà ÷øå íå÷îä úà óé÷äì íãå÷ êéøöã éáö úìçð øôñ íùá àéáä ø"àä .à
5 .ïë åâäð àìù áúë [ç é"ñåñ] òùåäé øôñ ú"åùáù àéáä [è ÷"ñ] íééçä óëä .á
øåëùì ë"çàå áøòì ìåëéù åà áåøéòä éðôì øåëùì êéøö íàä
ë"çàå áøòì øùôàù åà ,áøòì ë"çà ÷øå úåøéëù é"ò éåâä úåùø ÷ìñì êéøö äìéçú íà äìàùá êéøàä [êéøö ä"ã] ì"äéáä
íìåë øåáò øëåù ãçà øöçá íééåøùä äùîçù àøîâá øàåáîä ïéãä úà áúëù [é"ä á"ô] í"áîøä éøáã úà àéáäå .øåëùì
ë"çàå øåëùéù à÷åãá áúëù òîùî äøåàëìå .íìåë åøúåéå íéìàøùéä øàù íò áøòî éåâä ïî øëùù ãçà ìàøùé ,åæ ïåùìá
.áøòé
 ועיין לשון הרמב"ם ]פ"ב. דהיינו את החלק שמיוחד לתשמישו תמיד,אלא צריך שישכור ליום השבת את החלק של הנכרי בדיור בחצר
 והיינו דכמו שהביטול, שאינה שכירות ודאית אלא היכר בלבד ע"כ,הי"ב[ דשוכרין מהנכרי בשבת כיון שהשכירות כביטול רשות היא
. כן בעכו"ם השכירות רק נועדה לסלק את הדיור האוסר של הנכרי,הוא סילוק הדיור האוסר בעירובין ע"י אמירה
 ותחילה יש להכשירו, ודייק הכף החיים ללשון הריב"ש ]סי' תכז[ שכתב דמבוי בעי שני תיקונים תיקון מחיצות ואח"כ שיתוף ועירוב.5
.במחיצות
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úåîå÷î éàøî
éöò øôñî ïëå ,íãà ééçä ïåùìî òîùî ïëã ì"äéáä áúëå ,àáåëéòì åðéàù ããéöù [âôù 'éñ] íåìù øäð øôñî àéáä ë"çàå
áåøéò àäé àìå øéëùäì äöøé àì éåâä àîù ,áåøéòä ìò êøáì åì ïéà éåâä ïî øëùù íãå÷ áøòî íàù áúë íðîà] .íéâåîìà
.[áøòì ë"çàå øéëùäì í"áîøä áúë è"äîã øîåì ïãå .ììë
,úåøéëùä éðôì ìéòåî äéä àì áåøéòä äùòî ãöîù ì"úà óàã ,óñåð íòèî úåøéëùä íãå÷ áåøéò øéùëäì ùéù ì"äéáä áúë ãåò
.áåøéò íå÷îá åéìò ïéëîåñã [àò óã] àúéàã åéðëùì óúåù äéäù á"äòáë éåäå ãçà éìëá íìåëì úôúåùî úô ùé úåàéöîá î"î
:äá íéôúåùî íìåëù úô ìò äëéîñ ìù äæ ïéãá úåìáâä äîë áúë [ö 'éñ] à"åæçäå
úøåúá éðäî â"äëáã ,ãçà éìëá ìëä çðåäå åìù úô ïúð ãçà ìë íà êà ,úçà úôá íéôúåù åéäé íìåëù ïðéòá á .à
,íéôúåù ìò êåîñì åðàáå ìç áåøéòä ïéà áåøéòä äùòî ãöî øùàë î"î ,äæ ìò äæ ïéãéô÷î ïéà íà áåøéò äùòî
[èë ÷"ñ íù] úôá äøåîâ úåôúåù äæ ïéàã ,ìéòåî åðéà â"äëá
÷ø àìà ,íìåëì úô äëéæ ãçà íà øîàð àì íìåë úåôúåùá úô ìù äæ ïéã àîù [è ÷"ñ íù] à"åæçä ÷ôúñä ãåò .á
íúòãî úàæ äùò íà óà ,íäì äëéæ ãçàùë ìáà ,úåôúåùá úô åç÷ìùë ð"à ,úô åùò úåôúåùáå çî÷ ïúð à"ë íà
.éðäî éåëéæã øáåñ [ä"ñ ãòù 'éñáå ïàë] á"ðùîä íðîà 6 .óåúéùä äùòîá ìòåôá åôúúùéù ãò ìç åðéàã ì"é
ïîæä øáòå ïîæì éåâä ïî åøëù
,áøòìå øåæçìå áåù øåëùì êéøö ïîæä äìëéùë ,òåãé ïîæì éåâä ïî åøëù íàù [æ óéòñ ïìäì] ò"åùäî àéáä [êéøö ä"ã] ì"äéáä
úåøéëùä äìèáúðù êëá äî ë"ìàã ,úåøéëùä íãå÷ áåøéò éðäî àìã äæî çëåî äøåàëìå .øåòéðå øæåç ïåùàøä áåøéòä ïéàã
.äæá äîúù øéàî úéá øôñá ïééòå ,íéé÷ ïåùàøä áåøéòä î"î
ïéåëúð ,äæ êîñ ìò áåøéò çéðäå éåâä ïî øëù íàù ïðéøîà àîúñáã íåùî àåä ,áøòìå øåæçì êéøöù äîã ì"éã ì"äéáä äçãå
ìù úôá íéôúåù íäù äéì ÷åôéú ë"ìàã ,ïë ùøôì åðçøë ìò ì"äéáä éøáã êùîä éôìå .ïîæä åúåà ãò ìåçéù åáåøéòá íâ
7 .áåøéò íåùî æ"ò åëîñéå áåøéòä
éåâì åúéá øéëùäù ìàøùéá à"îøä éøáãá
àåä ïéãä øå÷î .åéìò øåñàéù úòã ìò åúéá åì øéëùä àìù íåùî ,åéìò øñåà åðéà éåâì åúéá øéëùäù ìàøùéù à"îøä áúë
àúìéî øãâá æ"ä ,äá øâ àåäù øöçá úéá éåâì øéëùäì ìàøùé ìù åëøã ïéàù ïåéëã íòè óéñåä íùå ,[ùãå÷ä úãåáò] à"áùøá
8 .ïðáø äá åøæâ àìå àçéëù àìã
úåøéëùá åì øéëùäù ìë äøåàëìå ,àúìéî àéìú åúðååëá åèàã ,äøåøá äðéà åéìò øåñàì ã"ò åì øëùåä àìù àøáñä ø÷éò äðäå
éáâì [íéãåîå ä"ã áò óã] 'ñåúá àåä øåñàì ã"ò øëùåä àìù åæ àøáñì ïåùàøä øå÷îäå .øéëùîä úðååëá î"÷ôð ïéà äøåîâ
[ שאמרו ]לגבי שותפות ביין שיסמכו עליה לשיתוף מבואות[ זה בא בלגינו ושפך וזה: שורש הספק של החזו"א הוא בגמרא ]דף עא.6
, דנחלקו תנאים אם יש ברירה או אין ברירה, כי פליגי כשלקחו חבית של יין בשותפות,בא בלגינו ושפך כו"ע לא פליגי דהוי עירוב
 וחזינן דלא סגי בזה שיש פת, והוי כמו שנשתתפו במעות,ועיי"ש ברש"י שפירש דאת"ל דאין ברירה לא הוברר יין לכל אחד ואחד
. והחזו"א לא הכריע את הספק,משותפת לכולם אלא בעינן השתתפות של כולם במעשה העירוב
 אי אפשר לסמוך, וכתב החזו"א ]סי' צ ס"ק כט[ שאם ניתוספו דיורין ברשות לאחר שכלה זמן השכירות קודם שנכנסה השבת הבאה.7
 ובעלמא כשהניחו עירוב לשנה וניתוספו דיורין במשך השנה אמרינן, שהרי לדיורים החדשים אין חלק בפת,על הפת המשותפת לשם עירוב
. ואין זה שייך בנידון דידן שכבר כלה זמן העירוב,דלב בי"ד מתנה שייקנה העירוב גם להם
. וכתב רק את הטעם השני דהוי מילתא דלא שכיחא, ובשעה"צ ]ס"ק ו[ הביא שבמקום אחר בעבוה"ק הביא הרשב"א דין זה.8
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áúë à"áùøäù íâ åðàáäå ,ù"ééò [â"ñ òù ïîéñ] ìéòì àáåäù éôëå íéîòè äîë íù åáúëå ,øôåñ åà ãîìî åìöà íéøãù íãà
éøëðá àëäå ,úéáä ìòá ìà ìôèð àåä æ"éòù åðééäå ,úéáä ìòá ìù åúéáì çåúô àäé ãîìîä ìù åøãçù êéøöä êà åæ àøáñ
.úéáä ìòá úéáì çåúô åúéáù éøééî àì
á"ðùîä ïàë àéáä ïëå ,ììë éðäî àì [åéìò øåñàé àìù] äæë éàðúù øáåñ [àì ÷"ñ ö 'éñ] à"åæçäù [òù 'éñá íù] åðàáä íâ
.øåñàì ã"ò åì øéëùä àìù àøáñá ììë éåìú åðéàå ,éøëðì äé÷åìñì éöî íàá éåìú ìëä åúèéùìã ,à"øâä íùá [æ ÷"ñ]
øéëùî á"äòá øùàë ïëì ,åìöà çøåàë éåäå á"äòáì ìôèð ãîìîäå úåéäù àéä [áò óã] 'ñåú úðååë ø÷éòã ùøéô [íù] à"åæçäå
àøáñå .á"äòáì ìôèð àåäå ,äôåøî úåøéëùá àìà ,ò"ôá á"äòáë åúåà äáéùçîä äîéìà úåøéëùá åì øéëùî åðéà åøãç úà åì
9 .á"äòáì ììë ìôèð åðéàå ãøôðá éøîâì øâ éåâäùë ,øöçá úéá éåâì øéëùîá úëééù àì äøåàëì åæ
íéðåøçàäå .øöçá øñåà éàðñëà éøëðù ù"àøáå [:èñ óã] 'ñåúá íéàáåîä éîìùåøéä éøáã úà [à"ñ ãôù 'éñ] ò"åùä àéáä ãåò
ù"ééòå .åéìò øåñàéù ã"ò åì åøéëùä àìù øñåà àåä ïéà éøëðì øéëùîäù ,äæ óéòñá à"îøä éøáãì äøåàëì øúåñ äæã åù÷ä
:äæá íéðåøçàä éöåøéú úà àéáäù [åðéà ä"ã] ì"äéáá
øåãì øàùð ìàøùéäù àëéä ÷ø àëééù åéìò øåñàéù ã"ò åì åøéëùä àìù à"îøä úøáñã áúë äùî ãîç øôñá .à
õåøéúù ì"äéáä æ"ò áúëå] .àøáñ êä àëééù àì øöçá àöîð åðéàå åúéá úà áæò ìàøùéä íà ìáà ,øöç äúåàá
.[øöçá àöîð á"äòáùë óà íéøñåà íééåâäù øàåáîù ,úåñçåéîá à"áùøä úáåùúî øúñð äæ
ììâá ò"ò øåñàéù àøáñ ïéàã ,äáåøî ïîæì úåøéëùá ÷ø àëééù øåñàéù ã"ò åì åøéëùä àìù åæ àøáñã áúë æ"øâä .á
.ìàøùéá øùàî øúåé éøëðá ïéìé÷î ïéà øúåé èòî åà íéîé ùãåçì àîìòá úåàðñëàá ìáà ,éåâä
.é÷åìñì éöîá éøééà ïãéã óéòñáå ,éåâì é÷åìñì éöî íàá ìëä äìú à"øâä .â
äæù àîìòá éàðñëàë ïñëàúîä éåâ ë"àùî ,àçéëù àìã àúìéî àéä éåâì úéá úøëùäù ïåùàø õåøéúá áúë ø"àä .ã
.éåöîå çéëù øáã
éãë äúéä äøéæâä ø÷éòù ,ù"îäéôáå [è"ä á"ô] í"áîøä ïåùìì ïééöù [äæ óéòñ] øéàî úéáä éøáã úà ïåéöä øòùá àéáä ãåò
úåèéùôá à"áùøä éøáã áúëù í"áîøä ìò äîúå ,øåñéà ùé äøëùäá íâù ùøåôî ë"àå ,øöçá éåâì úéá øéëùé àì ìàøùéù
.÷ìåç ïéà åìéàë
,øåñàéù ã"ò øéëùä àìù àìå÷ ùé éåâì øéëùîáù ùãéç [è"ä á"ô î"îá àáåä ùãå÷ä úãåáò] à"áùøä :àðéãì äæ ìëî äìåòä
,à"áùøä ìù åðéã ø÷éòë ë"â å÷ñôù íéðåøçà ùéå ,åéøáãë àðéãì è÷ð à"îøäå ,àçéëù àìã àúìéî éåäã úôñåð àøáñ óøéöå
10 .[ãôù 'éñ] ì"äéáäî ìéòì àáåîë íéðåù íé÷åìéç åôéñåä ÷ø
.øöçá úéá øëåùä éåâá øñåàå à"áùøä ìò ÷ìåç í"áîøäù ïééö øéàî úéáäå
øòùä ÷ñô ïëå ,é÷åìñì éöî íàá éåìú ø÷éòä àìà ,øåñàì ã"ò åì øéëùä àìù àøáñ êä ìò ììë êåîñì ïéàù è÷ð à"øâäå
 כשיעור הנצרך, והחזו"א ]סי' צ ס"ק לג[ פירש דברי הרשב"א שהכוונה שהישראל שייר לעצמו ברשות שהשכיר לנכרי לאיזה שימוש.9
 ואינה כהסברא שכתבו תוס' והרשב"א במשכיר למלמד, ולפי דבריו דברי הרשב"א האלו הם סברא מיוחדת במשכיר לנכרי.בשכירות מנכרי
. וכפי שיובא להלן, ואולם לדינא כתב החזו"א שאין להקל כהרשב"א,וסופר
 והביא דכן,[ הביא הביה"ל בסעיף זה ]ד"ה אינו, ואת חילוקו של החמד משה שאם הישראל אינו דר בחצר זו לא היקל הרמ"א כלל.10
 דאמרינן שלא הושכר לו ע"ד שיאסור, ולכן אין להקל כלל כשאין הישראל דר בחצר ]אף שהחיי אדם היקל גם בזה,כתב בספר ברכי יוסף
.[על הישראלים האחרים
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.[å ÷"ñ] ïåéöä
,åéøáãë àìù òîùî [à"ñ ãôù 'éñá àáåîä] éîìùåøéáù ïåéë ,à"áùøä éøáãë ì÷äì à"à àðéãìù áúë [âì ÷"ñ ö 'éñ] à"åæçäå
øåéöëå ,å÷ìñì ìåëéå åîò ùîúùîå åúéáá øãç åì øéëùäù ïôåàá ÷ø àìà ,ãåçì é÷åìñì éöîá à"øâäë ì÷äì ïéàù è÷ð íâå
.åúéáá íéøãä øôåñå ãîìîá [.áò óã] 'ñåú åáúëù
åîò øã éåâäå éåâäî úéá øëùù ìàøùéá à"îøä éøáãá
,éåâ úøéã úøúîä úåøéëù íå÷îá äìåò åá øåãì úéáä úåøéëù ïéà ,úéáá åîò øã éåâäå éåâäî úéá øëùù ìàøùéã à"îøä áúë
.øöçá áøòì åìëåéù éãë éåâäî øåëùì êéøö ïëìå
ùîúùäì úåùø ìàøùéì ùéå ,øãç åúåàá ìàøùéä íò øã àåä íà ìáà ,ãøôð øãçá øã éåâäù éøééîã æ"øâäå à"øâä åáúëå
íðîà .íäéøáã úà á"ðùîä àéáäå ,éåâä úøéã úà øåëùì ö"àå ,åèé÷ìå åøéëùî äæä ìàøùéä òøâ àì ,éåâä øã åáù íå÷îá
éø÷éî àì äåù éåâäå ìàøùéä ãéù ìëã íéøáåñ íéðåøçà äáøä ìáà ,à"îøä úòã åæù [àð ÷"ñ] á"ðùîá øàåáî [åè óéòñ] ïìäì
ãéù íéôúåùá ë"àùî ,éøëðä úåùø úà øéëùäì åãéá ùé ïëìå éøëðä çëî àá àåäùë à÷åã åðééä åèé÷ìå åøéëùã ,åèé÷ìå åøéëù
.äåù íäéðù
åøéáç ìàøùé úøéãá ãé úñéôú åì ùéù ìàøùéá à"îøä éøáãá
äæ íéøñåà íðéàù ïôåàá ,øçàä ìàøùéä ìò ãé úñéôú íéìàøùéä ãçàì ùéå ,øöçá éåâ íò íéøãä íéìàøùé éðùã à"îøä áúë
éðùá íéøã íéìàøùéäù äæ ïôåàáù íåùî íòèä é"áä áúëå .éøëðä ïî øåëùì êéøöå éøëð íå÷îá íéáøë éáéùç î"î ,äæ ìò
ïàë ïéà ñ"åñã äæ ìò åäîú ø"îàîáå íéâåîìà éöòá ïëå [å ÷"ñ] à"øâä øåàéááå .éøééãã éçéëùå éåâäî íéãçôî íä ïéà íéúá
.íäéøáã úà [óà ä"ã] ì"äéáä àéáäå ,ò"öá åøàùðå ,äæ ìò äæ íéøñåàä íéìàøùé éðù

á óéòñ
äöéò ééáà ïúðå ,éåáîá åì ùéù úåùøä úà øéëùäì äöø àìå éåâ åá øã äéäù éåáî éáâ .ãñ-:âñ óã àøîâá àåä ïéãä øå÷î
àìå éøëð íå÷îá ãéçé ì"åäå ,éøëðä íò éåáîá øâ äæä ãéçéä ÷ø åìéàë áùçéé æàå ,ãç éáâì íúåùø úà íéìàøùéä ìë åìèáéù
.éåáî åúåàî áåøéò úøåú úìèéá ë"àã øîàå ééáà éøáã ìò ÷ìç àáøå ,åá åøæâ
ùùçä íåùî ,éøëð íäá ïéàù åìàá óà ,éåáîå øöç íåùá ìåèéá ìéòåé àì ë"àã ò"ö äøåàëìã [.âñ óã] õøô åðéáø 'ñåúá áúëå
íéáøäù ìåèéáá ë"àùî ,ìåèìèá ïéøúåî íìåëù ,áåøéòä é"ò äáøä ïéøëúùî àîìòáã õøéúå .éåáî äúåàî áåøéò úøåú úìèéáù
éøåñéà íéìåìò æàå äæì äæ øéãú åìèáéù ùåçì ùé ,áøòì íéìåëé ïéà ä"àìáù éåâ åá ùéù éåáîá ÷øå ,ìèìèì íéøåñà åìèéáù
.çëúùäì ïéáåøéò

â óéòñ
ìàøùéä äá øãù øöç äúåàá øã åðéà éøëðä íàù åéøáãî øàåáîå ,ã 'éñ àë ììë ù"àøä ú"åùá àåä ò"åùä ìù ïéãä øå÷î
àì â"äëá ,éåáîì ò"ôá çúô åì ùé àìà ìàøùé ìù åøéöç ìò ìâø úñéøã éøëðì ïéàå ,íäéðéá çúô ùéå ,äëåîñ øöçá àìà
11 .éåâä ìù åøéöçì ìàøùéä øöçî ìåèìè éáâì äîäá ìù øéãë àáéùç åøéöç ïëìå øöçá ìàøùéä íò øã éåâäù éø÷éî
 ויש פתח או חלון, וכתב הב"י בשם מהרי"ו שאם יש שתי חצירות של ישראל וביניהן חצר של גוי שאין לו דריסת הרגל עליהם.11
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ìàøùé ìù úåøéöç 'á ùé íà éæà ,ìàøùé ìù åøéöç çåúô åéìàù éåáî åúåàì çåúô éåâä ìù åøéöç íàù íé÷ñåôá øàåáî ãåò
éìë ìàøùé àéöåé àìù åðééäå ,éøëð íå÷îá íéáøë ååä úåøéöç éúùã ,íéìàøùéä ìò éåáîä úà éåâä øñåà éåâä ìù åøéöç ãáìî
úåøéöçä éáâì éåáîäù ïåéë ,éåáîä êøã ìàøùé ìù úøçà øöçì åà éøëðä øöçì åøéöçî úéá éìë àéöåé àì ïëå ,éåáîì åøéöçî úéá
éåä ,éåâä øöç ãáìî ìàøùé ìù úçà øöç ÷ø ùé íà ë"àùî ,íäéðéá óåúéù åùòé àìù áëòî éåâäå ,úáøåòî äðéàù øöçë
.[àöù 'éñ] ïìäì øàåáîë éøëð íå÷îá ãéçéë éåáîä éáâì
ù"àøäë àìã úåëìä éúù øàåáî åéøáãîù âøåáðèåøî í"øäîä íùá [èé÷ú 'éñ] éëãøîä éøáã úà àéáä [áôù ïîéñ óåñ] é"áäå
:ì"ðä
åæ øöçî úéá éìë ìèìèì øñåà àåä éøä ìàøùé ìù åøéöç ìò ìâøä úñéøã éøëðì ïéàù ïôåàá íâù øáåñ í"øäîä .à
ìåìò íéçúô êøã ìéâø ïôåàá ãçé ùîúùäì íéìåëéù ïåéëã ,è"é íéäåáâ ïðéàù úåðåìç êøã åà íéçúô êøã åæ øöçì
ìúåëä ìòî åà è"éî äåáâ ïåìç êøã ïåâë ìéâø åðéàù ùåîéùá àìà øúéä ïéàå ,åéùòîî ãåîììå åîò áøòúäì àåä
.[è"é åäáâ ìúåë åðééäã]
.íéâåîìà éöòá ì÷éä ïëå ,ïàë ì÷äì øùôà àìå÷ì ù"àøäë ÷ñô äæ óéòñáù ïåéëã íéðåøçàä íùá ì"äéáä áúëå
äçåúô éåâä ìù åøéöçùë ÷ø àåä [è"éî äåáâ ïåìç êøã ìèìèì åá ì÷éäù] ì"ðä ïéãäù [íù] í"øäîä áúë ãåò .á
ìù úåøéöçä úåçåúô åéìà éåáî åúåàì äçåúô éåâä ìù åøéöç íà ìáà ,éåáîá äæ ìò äæ íéøñåà íðéàå ,øçà éåáîì
ìù åøéöçî úéá éìë àéöåäì øåñàå ,åøéöç úà éøîâì íäéìò øñåà àåä éøä ,éåáîá íäéìò øñåà àåäå íéìàøùéä
.è"éî íéäåáâ úåðåìç êøã åìéôà éøëðä øöçì ìàøùé
øöçî ììë ìèìèì àìù í"øäîäë äæá åøéîçä ö"ëçäå ø"àäå ç"áäå ,ì÷äì ò"åùá ùøôúä àì äæ ïéãù ïåéëã ì"äéáä áúëå
,çúô êøã åà äøùòî äèîì àåäù ïåìç êøã â"äëá ìèìèì àìù úåçôä ìëì øéîçäì ùé ïëì ,éåáîä íäéìò øñåàù ïåéë øöçì
.øéîçäì àúåòéøì éúøú ùé ['éî äèîì àåäù ïåìçá] äæáã
.[éåáîá íäéìò øñåàù ïåéë] ,äúåîë åøéîçä ö"ëçäå ç"áäù äðåøçàä í"øäîä úøáñ .à
ïåìç êøã àìà ìåèìè øéúäì ïéàå ,åéùòîî ãîìé àîù ùåçì ùé éåáîá øñåà åðéàùë óàã äðåùàøä í"øäîä úøáñ .á
.è"éî äåáâ
ìàøùé ìù øöçì äöøôðù éåâ ìù øöç
÷"ñ æ"î] â"îôä áúë ,úåîà øùòî øúåéá åà äàåìéîá ìàøùé ìù øöçì äöøôðù [ìàøùé ìò ìâø úñéøã åì ïéàù] éåâ ìù øöç
.äøåøá äðùîá íéøáãä åàáåä àìå 12 .øñåàå øöçá åîò øã åìéàëå úçàë úåáùçð úåøéöçä 'áã [ä
 יכולים הישראלים לערב יחד ואין חצר, אך אין פתח ישיר מחצירו של ישראל לחצר האחרת של ישראל,מחצירות הישראל לחצר הגוי
.[ והובאו הדברים בביה"ל ]סוד"ה ואין,הגוי מקלקלת בזה כיון שהיא כדיר של בהמה
 אלא שלפי המתירים החלפה ברשויות דרבנן ]להוציא מרה"י ולהניח במקום,והבית מאיר כתב לדייק מלשון מהרי"ו דאיירי בלי עירוב
, ה"ה דמותר להוציא מחצר אחת של הישראל ולהניח בחצר הגוי,[פטור ולעקור מהמקום פטור ולהכניס לכרמלית או לרה"י של אדם אחר
 אולם בדין זה של החלפה במ"פ ברשויות דרבנן.ושוב לעקור מחצר הגוי ולהכניס לחצר האחרת של ישראל דהוי נמי כהחלפה במ"פ
. והרמ"א ]סי' שעב ס"ו[ פסק להחמיר,נחלקו הפוסקים
 קמ"ל הפמ"ג, הו"ל כנפרץ למקום המותר, דהיה מקום לומר דכיון שאינו דר עמו ביחד ורק במקרה נפרצו החצירות, וחידוש הוא.12
.דמ"מ הוי כדרין יחד
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úåîå÷î éàøî
ã óéòñ
.[à óéòñ] ìéòì ùøôúðå äòåòø úåøéëùá éâñã ,:áñ óã 'îâá øàåáî äøåîâ úåøéëù úåéäì äëéøö äðéà úåøéëùù ïéãä ãåñé
øöçá ìèìèì ìëåàù úåùø éì ïú åì øîàé íà ìéòåî àìå ,"êúåùø éì øëùä" éåâì øîåì êéøöù [æ"ñ äò ììë] íãà ééçä áúëå
.éåáîáå

ä óéòñ
,äòåòø úåøéëù àéä úåøéëùä íöòã àäî òáåð äæ ïéã ïéàã 'îâá íù àúéà ,äèåøô äåùî úåçôá åìéôà ïéøëåùù ïéãä øå÷î
àáåäù åîë ,ïåîî éåä ô"ùî úåçô çð ïá éáâìå ìéàåä ,ô"ùî úåçôá óà éåâä ïî ïéøëåù ,ïðéòá äàéøá úåøéëù ã"îì óà àìà
úåøéëù åæ ïéàù íåùî àåä ô"åùî úåçôá óà ïéøëåùù íòèäã áúë (á"éä á"ô) í"áîøäå] 13 .ô"åùî úåçô ìò âøäð çð ïáã íù
.[íéðåøçàä äæá åøéòä øáëå ,ò"ö 'åàëì äæå ,àîìòá øëéäì ÷ø äøåîâ
ïéà ìàøùé éáâìù ïåéë ,äèåøô äåù ïúéì êéøö [ìàøùéá íâ àéðäî úåøéëùù úåèéùäì] ìàøùéî øëåùäù [å ÷"ñ] æ"èä áúëå
.äòåòø úåøéëùá éãù ïåéë ô"åùî úåçôá éã àäé ìàøùéá íâ ì"ðä í"áîøä éôìù øùôà äøåàëìå 14 ,ììë ïåîî äæ
úáùá åìéôà úåùø ïéøëåù
,úåøéëù ïë íåé ãåòáî ÷ø äùòð áåøéòù íùëå éîã áøòîë øëåù íàä ,úáùá éøëðî øåëùì øùôà íà å÷ôúñð [:äñ óã] îâá
.úáùá óà ïéøëåùã ì"éé÷å ,úáùá øåëùì øùôà ïë úáùá úåùø ìèáì øùôàù íùëå ,éîã úåùø ìèáîë øëåù àîìéã åà
óã] 'ñåúå .àîìòá øëéä ÷ø àìà äøåîâ úåøéëù åæ ïéàù íåùî àåäù [á"éä á"ô] í"áîøä áúë ,úáùá øåëùì øúéää íòèáå
15 .ìåèìè øéúäì àìà ïéùåò ïéàù àîìòá äðúîë àìà éåä àìã ,úáùá øñàéì øëîîå ç÷îì éîã àìã åáúë [(éðùä) äôé ä"ã :åñ
ö"äòùáå .úåòî åì ïúé ìàå ,á"åéëå ìëàî øáã éåâì ïúéù é"ò øåëùéù íéòã íéîúäå ï"áàøä íùá [áë ÷"ñ] äøåøá äðùîä áúëå
,éðäîã úáù øçà åì íðúéì çéèáî àìà ,úáùá úåòîä úà åì ïúåð åðéà íà ä"äã ï"áàøä íùá ø"àä éøáã àéáä [ë ÷"ñ]
.÷ñåô íåùá äæ ïéã àáåä àìù ïåéë ò"öá çéðäå ,äð÷ éàîáã äîú ö"äòùáå .à"ééçä åàéáäå
íãå÷ åáøéò íà íâå ,áøòì úåøùôà ïéà úáùá éåâä ïî ïéøëåùù øçàìù íù øàåáîù âôù 'éñì [íù] äøåøá äðùîä ïééö ãåò
.ãç éáâì íúåùø åìèáéù ïðéòá àìà ,éåâ íù ùéù ïåéë úáùä úñéðëá áåøéòä ìèáúð úáùä

 דבקנין כסף די בזה, עיין אבני מלואים ]סי' לא ס"ק כד[ שלמד מדין זה דשוכרין מן הגוי אף בפחות משו"פ ענין כללי בקנינים.13
. וא"צ שיחשב ממון גם כלפי הקונה,שהמקנה מקבל דבר שהוא שוה כסף עבורו
 אמנם בספר גאון, בספר תו"ש ]ס"ק ד[ כתב דמסתימת הפוסקים משמע שאפשר לשכור בפחות משו"פ, ולגבי שכירות מישראל מומר.14
.[ כתב שצריך ליתן פרוטה.יעקב ]דף סט
 ויתכן שתוס' סברו שמתנה בעלמא מותרת ורק מתנת קרקע ונכסים אסורה שיש, והאחרונים הקשו דהא גם מתנה אסור ליתן בשבת.15
 כמו במי שמביא בקבוק, או שכוונת תוס' למתנה הניתנת לצורך שבת,[ וכמו שכתב הבית מאיר באה"ע ]סי' ה,לה יותר צורת מקח וממכר
 וה"נ שכירות מגוי היא פעולה שאין בה ענין מקח, ועיקר כוונתו למתנה שאין בה צורת מקח וממכר כלל,יין או עוגה למי שמארח אותו
.[ וזו גם כוונת החזו"א ]סי' פג סוס"ק ז,כלל כיון שאינה אלא להתיר טלטול
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úåîå÷î éàøî
å óéòñ
äæá àéáðå ,[èé÷ú 'éñ] éëãøîäå [à 'éñ] ù"àøä éøáãá íéðéãä øå÷îå ,åá øåæçì àáå åúåùø øéëùäù éåâ ïéãá å÷ìçð íé÷ñåôä
:íéìåòä íéðéãä úà
íéîëçù áúë [àìà ä"ã .áñ óã] é"ùø ,êùåîî ïîæì úçà íòôá øåëùì øùôàù åà úáùå úáù ìëá éåâäî øåëùì êéøö íàä [à
æ"åàä ÷ééã ïàëîå .íùî àöéå úáùå úáù ìë øëù ïúéì åéðéòá äù÷éå ,åðîî øåëùì ìàøùéä êøèöéù éãë øöçá øåñàé éåâù åøæâ
'îâá åøîàù äîî åãîìå ,íé÷ìåç éëãøîäå ù"àøä êà .úáù ìëá øåëùì êéøö àìà ,äáåøî ïîæì øåëùì à"àù [à"øâäá àáåä]
.äáøä úåúáùì øåëùì øùôà ïë äáøä úåúáùì áøòì øùôàù íùëã ,áøòîë øëåùã [.åñ óã]
íéîãä úà øéæçé íà] åá øåææçì ìåëéù ò"åùä ïåùìî ÷ééã [ç ÷"ñ] æ"èä ,ïîæä êåúá åá øåæçì ìåëé íàä ïîæì éåâä ïî åøëù [á
.åá øåæçì ìåëé éåâä ïéàù åè÷ð [àë ÷"ñ ö"äòùá íéàáåî] íéðåøçà äáøä ãåòå ø"àäå ç"áäå [å ÷"ñ] à"âîä êà ,[ìáé÷ù
ë"àà ,åá øåæçì éåâä ìåëéù è÷ð [å ÷"ñ] à"âîä ,úáùä êåúá åà úáùä íãå÷ åá øåæçì ìåëé íàä úçà úáùì éåâä ïî åøëù [â
úåçôä ìëì éøäù] åá øåæçì ìåëé åðéàù åè÷ð ø"àäå ç"áäå .åæ úáùá åá øåæçì ìåëé éåâä ïéà áåùã ,úåùøá ìàøùéä ÷éæçä
úèéù ìò êîåñäã [áë ÷"ñ] ö"äòùá ë"ëå ,[ïîæä êåúá øæçå ïîæì åðîî øéëùä éøä åæ úáù éáâì ë"àå ,úçà úáùì åøëù
16 .ãéñôä àì ø"àäå ç"áä
åè÷ð à"îøäå é"áä ,úåòîä øéæçäì éåâä êéøö íàäå ,åá øåæçì ìåëé íàä äðåùàø úáù éøçà åá øæçå íúñá éåâä ïî åøëù [ã
äáøäì øåëùì éúðåéë éðà åì øîåì ìàøùéä ìåëéù íåùî ,úåòîä øéæçäì êéøö êà ,åá øåæçì àåä ìåëé àîúñá øéëùä éåâä íàù
ç"áäù àéáä [äë ÷"ñ] äøåøá äðùîä êà .øåñàé àìù íéîëç åì÷ä úåòîä øéæçé àì íàå ,úåòîä êì éúúð äæ ã"ò ÷øå úåúáù
åéë àì øîåì àåä ìåëé ,àáøãàã ,úåòîä øéæçäì éìá åá øåæçì éåâä ìåëéù íéøáåñå ,æ"ò íé÷ìåç æ"øâäå íéâåîìà éöòäå ø"àäå
.åìà úåòéãë øéîçäì äèåðù òîùî á"ðùîä ïåùìîå .úçà úáù ìò àìà éúð
ùøôì éìá íúñ åðîî åøëùùë àìà úåøéëùäî øåæçì ìåëé éåâä ïéà ,øúåé øååçî àåäù á"ðùîä áúëù ùåøéôä éôìù àöîðå
íéîãä øéæçäì êéøöù é"ùøá é"áä ìù åøåàéá ìò å÷ìçðå] ,íéîãä øéæçäì êéøö åðéàå ,äðåùàø úáù éøçà ÷øå ,úåúáù äîëì
.[16 äøòäá øàåáîëå

æ óéòñ
:[çø 'éñå æø 'éñ] ï"áîøì úåñçåéîä à"áùøä úåáåùúá ïøå÷îù úåðåù úåëìä éúù äæ óéòñá
äøåøá äðùîä óéñåäå .ùãçî øåëùì êéøöå úåøéëùä äìèáúðù äáåùúá à"áùøä áúë ,ïîæä äìëå òåãé ïîæì éåâä ïî åøëù [à
.úåøéëùä ïîæ íééúñð ñ"åñã ,êùîéú úåøéëùäù íéëñî àåä íà óàå ,åá øæç àì éøëðä íà óà äæã [åë ÷"ñ]
[ שכתב בפשיטות שאם צדוקי היה כנכרי והיו שוכרים ממנו לא היה הצדוקי יכול לחזור: והנה הב"י הביא את לשון רש"י ]דף סא.16
 אך. משא"כ אם יחזיר את המעות, והב"י פירש שרש"י התכוין דכל זמן שהוא מחזיק במעות אינו יכול לחזור בו,בו דהא נקיט דמי
הביה"ל ]ד"ה כל[ כתב דמסתבר טפי שפירש דכיון שקיבל מעות ועשה קנין אינו יכול לחזור בו ]ולא דמי לביטול רשות שהוא בדברים
. דעכ"פ לאותה שבת אין הגוי יכול לחזור בו, ולפי"ז מבואר ברש"י איפכא,[בעלמא
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úåîå÷î éàøî
úîå øéëùäù éøëð
øåæçì ìåëé éøëðä íà íãå÷ä óéòñá íé÷ñåôä å÷ìçðù äîá éåìú äæ ïéãù íé÷ñåôá øàåáî ,ïîæä êåúá éøëðä úîù äø÷îá [à
íâ åá øåæçì ìåëéù [ç ÷"ñ ìéòì] åúèéùì ìéæàå ,åúåøéëù äìèáù áúë [è ÷"ñ] æ"èáã ,òåãé ïîæì øéëùäùë ïîæä êåúá åá
.ùøåéäî øåëùì ö"à úîá ð"ä ,åá øåæçì ìåëé éåâä ïéàù íéðåøçà ãåòå ø"àäå ç"áä íù ë"ùî éôì êà .ïîæä êåúá
úôñåð ú÷åìçîá éåìú äæ éøä ,íãå÷ä óéòñá øàåáîë åá øåæçì éåâä ìåëé äæáù ,ïîæ åáö÷ àìå àîúñá éåâä ïî åøëù íàå
úîá àëä ð"ä äøåàëìã [åë ÷"ñ] ö"äòùä áúëå .íéîãä øéæçé íà àìà åá øåæçì ìåëé éåâä ïéà à"îøä éôìù ,íù äàáåäù
åá øåæçì éåâä ìåëé àîúñ åøéëùäáù íéðåøçà äáøä úòã íù äàáåäù ïåéë íðîà ,åá øæç àìù ïîæ ìë úåøéëùä äìèáúð àì
.ö"äòùä úòã äèåð ïëå ùãçî úåøéëù êéøöù øáúñî ð"ä ,úåòîä úøæçä éìá íâ
íåùî íòèäå .áøòìå øåæçì êéøöå áåøéòä íâ ìèáúð ,ïîæä äìëùë úåøéëùä äìèáúðù øçàîù ò"åùá àáåäå à"áùøä áúë [á
.áåøéòä ìèá úåøéëùä äìèáúðùë ïëìå ,éåâ åá ùéù íå÷îá ìéòåî åðéà áåøéòù
íéðåøçà äîë åè÷ðù éôëå ,úåøéëùä íãå÷ áøòì øùôà àîìòáù èå÷ðð íàã äù÷äù [êéøö ä"ã à óéòñ ìéòì] ì"äéá ïééòå
ì"äéáä õøéúå .úåøéëùì íãå÷ä áåøéòë àäéå åéùëò øåëùéå ,íéé÷ íäéðéáù áåøéòä éøä ,áøòìå øåæçì êéøö äîì ë"à ,àðéãì
áåøéòä úà íâ åçéðä åìéàë éåäå ,íäéìò øåñàé éåâä úåøéëùä ïîæ äìëéùë éøäù ,úåøéëùä ìù ïîæì àìà åáøéò àìù øáúñîã
.áøòìå øåæçì êéøö ïîæä äìëùëã ,ïîæì
éøçà ë"à íìåëì úôúåùî áåøéòä ìù úôäù ïåéëã ,ïãéã óéòñ ìò äù÷äù øéàî úéáä úééùå÷ úà ì"äéáä íù àéáä ãåò
,ð"äàù íù ì"äéáä áúëå .úôá åéðëù íò óúåù äéäù á"äòá ïéãëå ,åæä úôä é"ò àìéîî áåøéò íäì ùé éåâä ïî åøëùéå åøæçéù
17 .ì"æç úð÷úë äéìò êøáìå úøçà úô åà åæ úô çéðäì íéëéøö äìéçúëì ìáà ,áåøéòë ìéòåú åæä úôä
æ ÷"ñ à"âîä éøáãá
ãòù 'éñá øàáúðù äî ïéòëå ,åúåîã÷ì àìéîî øæåç áåøéòäù àîéð ,áøòìå øåæçì à"áùøä êéøöä äîì äù÷ä [æ ÷"ñ] à"âîä
,úáùä úñéðë éøçà çúôðå øæçå ìåçä úåîéá çúôä íúñðå ,úçà úáù áåøéòä ìçå ,ïîæ êùîì úåøéöç 'á åáøéò íàù [à"ñ]
.åúåîã÷ì áåøéòä øåæçé éåâä ïî åøëùå øæçùëã àîéð ð"äå ,åúåîã÷ì áåøéòä øæåçã ïðéøîà
äøúåäå ìéàåä úáù ïéãî àåä åúåîã÷ì áåøéòä øæåçù ì"ðä ïéãäù åöøéú íéðåøçàäî äáøäù àéáä [ä ÷"ñ âôù 'éñ] ö"äòùáå
äìéçúî ã"ðá ìáà ,êëì ãîåò äéä àìù çúôä íúñðá ïåâë ,äìéçúî ìñôäì ãîåò áåøéòä äéä àìùë ÷ø øîàð äæå ,äøúåä
.áøòìå øåæçì êéøöå äøúåä äøúåäå ìéàåä úáùã â"äëá ïðéøîà àì àìéîîå ,úåøéëùä ïîæ äìëéùëì ìñôäì ãîåò áåøéòä äéä

ç óéòñ
ïéàå ,åð÷ øáë åðîî åøëùù íéìàøùéäù íåùî íòèä à"áùøä áúëå ,æø 'éñ ï"áîøì úåñçåéîä à"áùøä ú"åùá àåä ïéãä øå÷î
.íäì åøéëùä øáëù äî øåñàìå øåæçì íéìåëé íéìòáä
÷ìúñðù ïåéë åúåøéëù äìèá äæ ïôåàáù òîùî [é ÷"ñ] æ"èá ,øçàì åúéá úà øëî ë"çàå áåö÷ ïîæì åúåùø øéëùäù éøëð éáâìå
. ועיין מה שהבאנו שם ]סעיף א[ שדעת החזו"א דלא בכל אופן מהניא פת משותפת להיחשב עירוב ממילא.17
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úåîå÷î éàøî
äî éôì êà ,åá øåæçì ìåëé áåö÷ ïîæì øéëùäá íâù ì"ñã [ç ÷"ñ ìéòì] åúèéùì ïë áúë æ"èäù øùôà íðîà ,åúéáî éøîâì
.úåøéëùä äìèáúð àì åúéá úà øëîá óàã øîåì íå÷î ùé åá øåæçì ìåëé ïéàã íéðåøçàä áåø åè÷ðù
:íé÷ñåôä äæá å÷ìçðå
ïë åáúëå àåä øëîî äéîåéì úåøéëùã ,úåøéëùä äìèáúð àì øëîá íâù øáúñîã åáúë [å"èñ äò ììë] íãà ééçäå ø"àä [à
.ï"áîøä ïåùì úåòîùî éôì àøáñî
äæá øéîçäì [ì ÷"ñ] ö"äòùá áúë ïëìå ,åéøáã úà à"òø àéáäå 18 .åúéá úà øëîù éøëðá øéîçäì áúë [å 'éñ] éáö íëçä [á
.äìéçúëì
éåâì åúéá øéëùä åéùëò íà ,íúñ øéëùä ÷ø áåö÷ ïîæì åøéëùä àì íàù òîùî ò"åùä ïåùìîã [çë ÷"ñ] äøåøá äðùîä áúë
.[æ"éñ áò ììë] íãà ééçä ïë áúë øáëå ,åðîî øåëùìå øåæçì êéøö øçà

è óéòñ
äùîç êë ,íìåë é"ò áøòî ãçà ,úçà øöçá íééåøùä äùîç áøòî äî ,éîã áøòîë øëåù ,.åñ óã àøîâá àåä ïéãä øå÷î
.íìåë é"ò øëåù ãçà øöçá íééåøùä
êéøö ãçàå ãçà ìë ïéàå ,íìåë åøúåéå íéìàøùéä øàù íò áøòî éåâä ïî øëùù ãçà ìàøùé [é"ä á"ô] í"áîøä ïåùì äæå
øëåù àåä àìà ,íìåë úåçéìùá øëåù àåäù àøîâá äðååëä ïéàã åæ ïåùìî [ì ÷"ñ] äøåøá äðùîä ÷ééãîå .ì"ëò éåâä ïî øåëùì
.ãçé åáøòéùë íìåë åøúåé àìéîîå ,åîöò øåáò
ùé äìéçúëìù ì"äéáä áúë äáøãàå] ,íäéðéá åáøéò àì ïééãòùë óà øîàð íìåëì øëåù ãçàù äæ ïéãù í"áîøá øàåáî ãåò
.[ì"äéáá à óéòñá øàåáîë íéáøòîù éðôì øåëùì
úåøéëùä àéðäî àìéîîå ,ãçà ùéàë íä éøä íéáøòî íäù é"ò î"î åîöòì øëù àåäù óàã àåä íòèäù [áé óéòñ] æ"øâä áúëå
.íìåëì
.ìéòåî æ"ä åúåùø íäì ìèéá àìà íäîò áøéò àì øëùù äæ íà óàã äàøðã áúë [áì ÷"ñ áô 'éñ] à"åæçä íðîà
åìéàë äàøðã ì÷äì íéâäåð ë"â ,øéòäî øëåùä àöé ë"çàå éåâä úåùø úà øëù ãçà íà íâù [âì ÷"ñ íù] à"åæçä áúë ãåò
.ììë éðäî àìã øùôàã [áì ÷"ñ] à"åæçä ÷ôúñä ììë åîò áøòì éìá øöçäî àöéå øëù íà íðîà 19 .íìåë åøëù
íøåáò øåëùì çéìù åçìùù øöç éðá
çéìùä íà óà ìéòåî äæ éøä ,íøåáò éåâä úøéã úà øåëùì çéìù åçìù øöç éðá íàù èåùôã [æ ÷"ñ ãô 'éñ] à"åæçä áúë
ìë øåáò øëåùù åì øîàéå éåâäî úåùøä úà øåëùé øöçä éðáî ãçà íà æ"éôì äøåàëìå .íúà áøòî åðéàå øöçá ììë øã åðéà
.äæ ïôåàá øåëùì ìåëé øöçá øã åðéàù íãàã ä"äå ,íäì àéä úåëæã ,åäåçìù àì íà óà ìéòåé äæ éøä ,øöçä éðá

, דכתב בתחילת דבריו דאף את"ל שהרמב"ן סובר שאם השכיר לזמן ידוע אינו יכול לחזור בו, לשונו של החכ"צ בזה צריכה ביאור.18
 ואח"כ כתב דהטעם משום ששכירות אינה אלא, דעתה אין הוא בעלים כלל על הרשות תתבטל השכירות,מ"מ נראה שאם מכר לאחר
. ולכאורה הדברים סותרים וצ"ע, וא"כ כשם שהמבטל רשות יכול לחזור בו כן המשכיר יכול לחזור בו,כביטול רשות
 אך בתקופה ששכר עירב אח"כ עם, לכאורה כוונת החזו"א שאחד מבני העיר שכר את הרשות לעצמו ואחר זמן עקר דירתו מן העיר.19
 שוכר שעירב ואח"כ, ויש לעיין אם לפי הגר"ז יועילו האופנים הנ"ל שכתב החזו"א ]שוכר ואח"כ מבטל.בני עירו ורק אח"כ עקר דירתו
.[יצא מהעיר ואינו שותף בעירוב
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úåîå÷î éàøî
ïôåàá åøëù íìåë åìéàë éåä äæ ïôåàáã ,íìåë øåáò àéãäì øëùùë éëééù àì øöçä úà áæòù øëåùá ì"ðä úå÷éôñäã äàøðå
.øùë æ"äå ,éåâäî øéùé

é óéòñ
àåääá .ô óãî ãåîìì ùé ïëå] .÷úñéø øá ïîçìã àãáåòá :âñ óãî íé÷ñåôä åàéáä åçøë ìòá éåâäî øåëùì à"àù ïéãä øå÷î
.[øéëùäì äöø àìù àðéæøåè
20 .áåøéòî úåøéëù ïðéôìé àìã ïë äðéà úåøéëù ,åçøë ìòá åéìò ïéáøòî áåøéò ïéðòìù óàã [à 'éñ å ÷øô] ù"àøä áúëå

äæ ïéàå ,åúåà ïéôåëã à"é áåøéòá ìéâøù ïåéëå ,äåöî øáã úåùòì äééôë àåä áåøéò ìò äééôëã àåä ÷åìéçä íòèã æ"èä áúëå
ïàîé éåâäù éãë äúéä úåøéëù ìù ç"ð÷úù ïåéëã ,ù"åúä íùá óñåð íòè àéáä [ãì ÷"ñ] ö"äòùäå .éåâäî úåøéëùá êééù
.íúð÷úá íéîëç åìéòåä äî ë"àã ,ë"òá åðîî øåëùì øùôàù ïëúé àì ,åîò ìàøùé øåãé àì àìéîîå øéëùäìî
åì øîàå éåâä ìù åðçìåù ìò úåòîä úà çéðäù åðééä éåâä ìù ë"òá úåøéëùã øàéá ç"áäù àéáäù [áì ÷"ñ] ö"äòù ïééò
ïéáæå åäåéìú øãâá æ"ä ,øéëùäìå åãéì úåòîä ìá÷ì éåâä úà çéøëä íàù øîåì ç"áä úðååëã ö"äòùä øàéáå ,åðîî øëåù äð÷ù
.[úåùø ìåèéá ïéòë äðéðò ìëù äòåòø úåøéëùá ïë øîåì àåä ùåãéçå] .éðéáæ éðéáæã

àé óéòñ
.åúùàî ïéøëåù ,øéëùäì äöø àì åîöò éåâäù ïôåàá óàã åøîàù ù"ééòå ,.ô óã àøîâá ùøôúð éåâä ìù åúùàî úåøéëùä ïéã
áøòú àìù äá äçéîù éåâ ìù åúùàî úåøéëù
ìàøùé úùà ïéðòì [æñù 'éñ ìéòì] ò"åùá ú÷åìçîä äàáåäå ,íéðåùàøä å÷ìçð øéëùú àìù àéãäá äá äçåî àåäù äø÷îá
:åúòãî àìù úáøòî íà
àéä éøä øöçá øñåà àåä íà î"î ,áøòú àìù äá äçéîùë óàã [è 'éñ æ ÷øô] ù"àøäå [ìéâø ä"ã .ô óã] 'ñåúä úòã [à
.áøòì úéàùø
.íäîò áøòì ìéâø åðéàùë ë"òá úáøòî äðéà ,áøòì àìù äçéî íàù [ä"ä ä"ô] í"áîøä úòã [á
à"áùøä áúë ïëå ,éåâ ìù åúùàî úåøéëù ïéðòì íâ àéä åæä ú÷åìçîäã [çé ÷"ñ ïàë] à"øâä áúë ïëå ,[ô óã] àøîâä úåòîùîå
.äá äçåî íà óà øéëùäì äìåëéù ,[öçø 'éñ ã"ç äáåùú]
.äæá ì÷äì åúòãù òîùîå ,íéøîåà ùéë í"áîøä úòã úàå àîúñá ù"àøäå 'ñåú úòã àéáä [æñù 'éñ] ò"åùä :äëìäì
äæá ì÷éäù ø"àä éøáãì ïééöå ,åúèéùë øéîçäì ùéù øùôàã íééñå í"áîøä úèéù áùééì êéøàä [ùéå ä"ã æñù 'éñ] ì"äéáäå
.éôè ì÷äì ùé éøëð ìù åúùàî úåøéëù éðéã ïéðòì íà ïééòì ùéå .ò"öá øàùðå

 איך כתב שבעירוב כופין אותו לערב בעל כרחו והרי שיטת, ותמהו הדרישה והגר"א ]ס"ק טז[ והמאמר מרדכי ]ס"ק ז[ על הרא"ש.20
 ואיך כתב הרא"ש,[ וזה קיים גם בשכירות וכדלקמן ]סי"א, אלא שאשתו מערבת עליו בעל כרחו,הרא"ש ותוס' דאין כופין לערב בעל כרחו
.שיש חילוק בין עירוב לשכירות
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úåîå÷î éàøî
éåâ ìù åèé÷ìå åøéëùî úåøéëù
íéðåùàøä å÷ìçðå .åèé÷ìå åøéëù åìéôà øëåù óà åèé÷ìå åøéëù åìéôà áøòî äî ,'åëå éîã áøòîë øëåù àúéà [.åñ óã] 'îâá
:àøîâä ùåøéôá
áåøéò ïúåð ìàøùé åúåà éøä ,ìàøùé èé÷ìå øéëù åì ùéå øöçá øã éåâ íàù ,åèé÷ìå åøéëù åìéôà áøòî äî ùøôî é"ùø [à
øåëùì ö"àå èé÷ìäå øéëùä ïî ïéøëåùù åðééäå ,éåâ ìù åèé÷ìå åøéëùë ùîùî éåâ íà ,øëåù óà ,éøëðä ïî øåëùì ö"àå ,åéãå
.åîöò á"äòáî à÷åã
áåøéò ïúåð àåäù äðååëä ,åéãå åáåøéò ïúåð àåä éøä éåâ ìöà èé÷ìå øéëù àåä ìàøùé íàù é"ùø ë"ùîã ùøôì ùé úåèùôáå
éåä åìéàëå ,åæä úåùøá øã àåä åìéàë åúåàøì íéîëç åì÷ä ,éåâä ìù åúåùøá äøéã úåëæ úö÷ åì ùéù é"òã ,éåâä úøéã øåáò
úåëæ åì ùéå åèé÷ìå åøéëù àåäù äæ íöò é"òù ùøéôù òîùî é"áäî êà .úåøéëù ö"àå áåøéò é"ò úøúéð àéäå ,ìàøùé úøéã
øëù åìéàë éåäã ,äæá éã øöçä éðá øàùì åîöò øåáò áåøéò ïúåð àåäùëå ,éåâäî øëù àåä åìéàë éåä àôåâ äæ ,åøéöçá äøéã
.íìåë øåáò
øéëùä ìåëé øçà ìàøùé ìöà èé÷ìå øéëù àåä ìàøùé íàù ,åèé÷ìå åøéëù åìéôà áøòî äî ùøéô [á"éä á"ô] í"áîøä [á
øéëùäì ìåëé àåä éøä éåâ ìöà èé÷ìå øéëù àåä ìàøùé íà ,åèé÷ìå åøéëù åìéôà øëåù óà ,úéáä ìòá íå÷îá áåøéò ïúéì èé÷ìäå
21 .éåâä ïî à÷åã øåëùì ö"àå ,éåâä úåùø úà
úà ò"åùä àéáä [áé óéòñ] ïìäìå .ìàøùé àåä íà óà éåâ ìù åèé÷ìå åøéëùî øåëùì êéøöã í"áîøäë ÷ñô ò"åùä :äëìäì
.íéøîåà ùéë [íúèéùá åùåøéô éôë] åúòéñå é"ùø úòã úàå àîúñá í"áîøä úòã
åèé÷ìå åøéëù ïéã øãâ
,åøæâ ïðáø ÷øå ïéãä ïî äøéã äðéà éåâ úøéãù íåùî àéäù é"áä áúë ,åúåùø úà øéëùî éåâ ìù åèé÷ìå åøéëùù àìå÷ä ø÷éò
22 .íéìòáä íå÷îá øéëùé åèé÷ìå åøéëùù åìé÷ä ïëìå
éøëðä ìù åúåùøá ùåîéù úåëæ êéøö åèé÷ìå åøéëù íàä
íéîëç åì÷äå ,á"äòá ìù øöçá åà úéáá ùîúùäì úåùø åì ùéù àåä åèé÷ìå åøéëù ïéðòù [âë ÷"ñ] íéâåîìà éöòä áúë
ú"åãäî] áéùîå ìàåù ú"åùá áúë ïëå .[åà ä"ã äæ óéòñ] ì"äéáá åéøáã åàáåäå ,åðîî ïéøëåùå úéáá øã àåä åìéàë åúåàøì
êéøöù åúðååë ïéà êà ,äæ øöçá øãá à÷åã åðééä åèé÷ìå åøéëùã áúëù ù"ééò] .[è ÷"ñ áô 'éñ] à"åæçä áúë ïëå [áñ 'éñ á"ç
øéëùì ùéù äæá éã àìà ,(íéøáãä êùîäá) à"åæçä áúëù éôëå àúëåã äéì ìéùåîá íâ åì÷ä éøäù ,äðéìå àúéôá ùîî øåãì
.[éåâä úåùøá ùåîéù úåëæ

[ שאם ישראל מתקרב אל הגוי עד שהלה מסכים להשאיל לו מקום. גם בדין המובא להלן ]סעיף יב[ ואשר מקורו בגמרא ]דף סד.21
 שלפי רש"י עצם שאילת המקום נחשבת כשכירות, פירש הב"י את מחלוקת רש"י והרמב"ם כשיטתם,בחצירו ואז הו"ל כשכירו ולקיטו
. ולהרמב"ם ע"י שאילת המקום נעשו כשכירו ולקיטו וצריך להשכיר את רשותו של הגוי,מהגוי עבור כל בני החצר
. כיון שנחשב כאילו שוכרין מבעה"ב הגוי, וכתב בספר עצי אלמוגים ]ס"ק יט[ ששוכרין ממנו אף בפחות משוה פרוטה.22
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úåîå÷î éàøî
,éåâä ìù åúåùø ìò äéäú øéëùä ìù åúåëæù ïðéòá àìà [â"éñ ïìäì øàåáîë] øéëùì íå÷î á"äòáä ãçéé àìù ïðéòá êãéàîå
.éåâä ìù åúåùø úà øéëùäì ìåëéù øéëùä ìù åçåëì íéîëç åäåîìà æàã
øöçá ùåîéù úåëæá éâñã åà úéáá ùåîéù úåëæ øéëùì àäéù ïðéòá íàä
ìù øöçá åà úéáá ùîúùäì úåùø øéëùì àäéù ïðéòáã åðåùìá è÷ð [åà ä"ã ì"äéáá àáåîä âë ÷"ñ] íéâåîìà éöò øôñá
÷ôúñä [ì 'éñ] äéç ùôð ú"åùáå .éøëðä ìù åúåùø úà øéëùäì ìëåéù éãë øöçá ùåîéù úåëæ åì ùéùë éâñã òîùîå ,á"äòá
23 .øöçá ùåîéù úåëæá éâñã øàåáî [ì ÷"ñ áô 'éñ] à"åæçáå .ò"öá çéðäå ,úéáá íâ ùåîéù úåëæ øéëùì àäéù ïðéòá éìåàã ,äæá
åèé÷ìå åøéëù ìù øéëùá à"îøä éøáãá
éøééà íùå .àöù é"ñåñ é"áá àáåîä æëú 'éñ ù"áéøä éøáãá àåä ,åèé÷ìå åøéëù ìù øéëùî øåëùì øùôàã à"îøä éøáã øå÷î
çéðäì úåùø åì ùéå ìéàåä øéòä éðáî ãçà ìë ìù åèé÷ìå åøéëùë áùçð øéòä ïåãàã ù"áéøä áúëù ,øéòä ïåãàî úåøéëù éáâì
ïåãà íòèî øéòä ìò äðåîîä íâù ù"áéøä óéñåäå .åèé÷ìå åøéëùî òøâ àì øéòä ïåãà ïëìå ,åâäð êëù ,øéòä éðá éúáá åéìë
,íúéáá ïåãàä éìë çéðäì åîòèî ìåëé äðåîîä íâ éøäù" ì"æå ù"áéøä áúë øáãä íòèáå .íééåâä úåùø úà øéëùäì ìåëé øéòä
àúëéøà ãéë àåä äðåîîäù íåùî íòèäù òîùîå ,"à"åàë ìù åèé÷ìå åøéëù åîë åîòèîå ïåãàä ãòá úåéäì àåä øæç ë"àå
.ù"áéøä ìù åæ åðåùì ÷éúòä [èé ÷"ñ] à"øâäå .øéòä éðá úåùøá ïåãàä éìë úà çéðäì àåä ìåëéù ïåéë ,ïåãàä ìù
àäéù øéëù úç÷ì úåëæ ïåùàøä øéëùì ùé íà àåä øéëùä ìù øéëùäî øåëùì øùôàù äîã äæá óéñåä [àöù é"ñåñ] é"áäå
úéáá ùåîéù úåëæ éðùä øéëùì ïéà íàù åðééäå] .åîöò á"äòá ìù åøéëùë éðùä øéëùä éåä æàã ,úéáä ìëá ùîúùäì úåùø åì
úéáá åéìò äðåîîä ïåùàøä øéëùä éìë úà çéðäì úåùø åì ùéù øáúñî î"îã ò"ö÷å .úåùø øéëùäì ìåëé àåä ïéà á"äòá
.ä÷éúòä íãà ééçäù øçàî é"áä ìù åæ ïåùì ÷éúòä [äì ÷"ñ] äøåøá äðùîäå .[åæ úåëæ äúéä ïåùàøä øéëùìù íùë á"äòá

áé óéòñ
ìéàùäì éåâä íéëñéù ãò éãåäé åéìà áø÷úéù äöéò àáø øîàå ,åúåùø øéëùäì äöø àìù éåâ éáâ .ãñ óã àøîâá àåä ïéãä øå÷î
.åèé÷ìå åøéëù áùçéé åæ úåëæ åì àäúù é"òå ,õôç äæéà çéðäì åúåùøá íå÷î åì
.íéöôç çéðäì úåùø åì ùéù äæá éâñå ,éøëðä úåùøá åéöôç ìòåôá çéðäì êéøö ïéàù òîùî é"ùøîù é"áä áúëå
äò ììë] íãà úîùðä áúëå .àîìòá úåùø úðéúðá éâñ àìå éøëðä úåùøá úåëæ úåð÷ì ìàøùéä êéøöù äàøðã é"áä áúë ãåò
øùôàå ,ä÷æçá äðå÷ù ë"òáå ,øèù åà óñë åì ïúåðù ììë éøééî àì àëäå ,ä÷æçå øèùå óñëá úéð÷ð ò÷ø÷ úìéàùã [ä ÷"ñ
24 .ä÷æç ì"åä ò÷ø÷á úåøéô úçéèù é"òã [è"ñ áö÷ 'éñ î"åç] ò"åùá àúéàã àä ïéòëå ,úåùîúùä é"ò ùåîéù úåëæ úåð÷ì
.[æì ÷"ñ] á"ðùîä åàéáä ïëå ,é"áä éøáã úà àéáä [ç ÷"ñ] à"âîäå
25 .éð÷å ÷æç êì ìàøùéì éøëðä øîàéù åðéöî àì àäã ,úåùø úðéúðá éâñã äàøðã áúë [âì ÷"ñ áô 'éñ] à"åæçäå
 ואין ראיה מהחזו"א שע"י זכות שימוש בחצר יוכל, וממילא לא יאסור הנכרי, ולכל הפחות יוכל להשכיר את רשותו של הנכרי בחצר.23
. ונפק"מ דאכתי יהא אסור לטלטל מהחצר לבית הנכרי,להשכיר גם את ביתו של הנכרי
 וסגי בזה שיש לו רשות להניח, אמנם כיון שהנחת החפץ נחוצה רק לצורך הקנין יכול להניח חפץ ואח"כ ליטלו אף קודם השבת.24
.חפצים
 ולכן, וכתב החזו"א שנראה שהב"י לשיטתו שפירש בדעת רש"י ורבינו ירוחם דענין שאילת המקום מהגוי הוא במקום שכירות מהגוי.25
 י"ל דפשטות הגמ' דסגי בנתינת, אך לפי מה שהחזו"א נקט ששאילת המקום הוא רק קולא לעשותו כשכירו ולקיטו,צריך מעשה קנין
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úåîå÷î éàøî
àúëåã äéì ìéùåî ïéðò øåàéá
:éøëðäî úåùîúùä úåùø ìáé÷ù ìàøùéä ïéãá å÷ìçð íéðåùàøä
.ììë úåøéëù ö"àå åáåøéò úà äæ ìàøùé ïúåðã íçåøé åðéáøå é"ùø úòã [à
íéëñä à"áùøäå ,[.ãñ óã] à"áùøä éùåãéçá àáåîä ã"áàøä úòã ïëå ,éøëðä úåùø úà øéëùî äæ ìàøùéù í"áîøä úòã [á
26 .åúà
:íéùåøéô éðù åðéöî íçåøé åðéáøå é"ùø úèéùáå
åæä úåùøä øåáò áåøéò ïúåð ,åèé÷ìå åøéëù ïéã äæá ìáé÷å õôç çéðäì íå÷î ìàùù ìàøùé åúåàù ùøéô [.ãñ óã] à"áùøä [à
àåä åìéàë åèé÷ìå åøéëù àåäù ìàøùéä úà ïåãì åì÷ä äøéã äîù àì éåâ úøéãù øçàîã ,éåâäî øåëùì êéøö ïéà åúå ,éåâä ìù
27 .ììë øöçá øã åðéà íà óà éåâä úåùø øåáò áåøéò ïúéì äæ ìàøùé êéøö æ"éôìå .äéúéìã ïàîë éåâäå íéìòáä
åøîàù äîå ,åæä úåùøä øåáò áåøéò ïúéì êéøö ïéàå ,éåâäî úåùøä úøéëùë äðéã íå÷îä úìéàù åæ äèéùìã ùøéô é"áäå [á
úìéàù é"ò äøúåä øáë éåâä úåùøå ,íìåë íò áøòî äæ ìàøùéù åæá éâñã øöçá úéá åì ùé íà åðééä åáåøéò ïúåð åèé÷ìå åøéëùã
.íìåë é"ò øëåù ãçàù øöçá íééåøùä äùîç ïéãëå ,íå÷îä
,éåâäî ùåîéù úåùø ìáé÷ù ìàøùéäî éåâä úåùø úà øåëùì êéøöù ã"áàøäå í"áîøä úèéù úà àîúñá àéáä ò"åùä :äëìäì
.à"é øåúá àéáä é"ùø úèéù úàå
íå÷îä úìéàù íöòù é"áá íúèéùë íçåøé åðéáøå é"ùø úèéùá ùøéôù òîùî ò"åùä ïåùìîã áúë [áî ÷"ñ] äøåøá äðùîäå
øåáò áåøéò ïúéì êéøöù é"ùø úèéùá à"áùøä ùåøéô úà á"ðùîä àéáä êà ,éåâä úåùø øåáò áåøéò ïúéì ö"àå ,úåøéëù àéä
.éåâä úåùø
28 .äæä ìàøùéä ïî øåëùìå í"áîøì ùåçì äìéçúëì ïåëðã àéáä [àî ÷"ñ] äøåøá äðùîä

âé óéòñ
éîìùåøéá àúéàã àä åàéáäù ù"ééò .áøòî ä"ã .åñ óã 'ñåúá àåä øéëùäì ìåëé åðéà åèé÷ìå åøéëùì íå÷î ãçéé íàù ïéãä øå÷î
éøëðä íò øãë ìàøùéä áùçéé àì äîì 'ñåú åù÷äå ,øéëùäì éøëðäå ìèáì ìàøùé êéøö ãçà úéáá íéøã åéäù éøëðå ìàøùé
éøëðä ìëåé àìù ãçà øãç åèé÷ìå åøéëù àäéù ìàøùéì éøëðä ãçéé íàã ì"æå 'ñåú åöøéúå .åáåøéò ïúéì ìëåéå åèé÷ìå åøéëùë
.ì"ëò ,åéãå áåøéò ïúåð àì â"äëá ,ìàøùéä ÷ìñì ìåëé ïéàå ìàøùéî ÷ìåñî éøëðä àúùä éåäã åá ùîúùäì
.רשות
 ולא סגי, אף אם אינו דר בחצר, עיין בב"י ]בסוף דבריו[ שדן לחדש בשיטת הרמב"ם שיצטרך הישראל גם לערב את רשות הגוי.26
 דסגי, אמנם עיי"ש בשעה"צ שכתב שהעיקר כפירוש הראשון של הב"י ברמב"ם.[ הובא בשער הציון ]ס"ק מה, וכן כתב הלבוש,בשכירות
.בשכירות וא"צ לערב וכדמוכח ברשב"א וכן פירשו הגר"א והמאמ"ר ועוד אחרונים
. אמנם הרשב"א סיים דשיטת הראב"ד ]שהישראל משכיר את רשות הגוי[ נכונה יותר.27
 והנה לפי פירוש הרשב"א בשיטת רש"י נמצא ששיטת רש"י אינה רק קולא ]שא"צ שכירות מהגוי וגם לא מהישראל הזה ששאל.28
 וכיון שמלשון המשנ"ב משמע שלא דחה שיטת רש"י מכל וכל, שאותו ישראל צריך ליתן עירוב עבור דירת הגוי,מקום[ אלא גם חומרא
 אמנם כיון שהרשב"א דחה שיטה זו. יל"ע אם ה"נ נכון לכתחילה לחוש לרש"י וליתן עירוב,רק דלכתחילה נכון לחוש לרמב"ם ולשכור
.מהלכה אפשר דא"צ לחוש לזה
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úåîå÷î éàøî
ïéã àäé àìù ïéðòì ìáà ,áøòì ìàøùéä êøèöéù éãë åðééä ìàøùéäî ÷ìåñî éåâä àäéù 'ñåú åëéøöäù äîã äàøðã áúë é"áäå
éøëðä íâ íà óà åèé÷ìå åøéëù ïéã åì ïéà æàã ,ãçà øãçá ÷ø àìà úéáä ìëá ùîúùäì éàùø åðéàù äæá éâñ ,åèé÷ìå åøéëù
.øãç åúåàá ùîúùäì éàùø
íà ÷øù ,åèé÷ìå åøéëù ïéã ïéðòì íâ íéøåîà 'ñåú éøáã ìëù àðéãì åîéëñä íéðåøçàä éìåãâù àéáä [âî ÷"ñ] á"ðùîä ìáà
ìù øåéöá ìáà ,úéá åì ãçéé éø÷éî æà ,å÷ìñì ìåëé åðéà íâå åúåùøá ùîúùäì ìåëé éåâä ïéàå ,éåâäî éøîâì ÷ìåçî ìàøùéä
.åèé÷ìå åøéëù éåä ,íù ùîúùî éåâä íâ êà øãç åì ãçééù é"áä
ùéù éø÷éî æàù ,éøëðä úøéã ìù íå÷î åúåàá àéä øéëùä ìù ùåîéùä úåëæùë øîàð åèé÷ìå åøéëù ïéðòù àåä íéøáãä ãåñéå
.éøîâì íé÷ìåñîùë ë"àùî äøéëùäì àåä ìåëéå éøëðä úøéãì úåëééù åì
ãé ÷"ñ æ"èä éøáãá
íäéúáá ãé úñéôú åì äøàùð êà ,íéøçà íéìàøùéì íøéëùäå øöçá íéúá äîë ìàøùéì ùé íàù ïéãä àáåä [á"ñ òù 'éñ] ìéòì
äàøðã é"áä íù áúëå .áøòì ö"àå åãé úçú íéúáä åìéàë áùçð æ"ä ,[åãáåë úîçî åìèìèì à"àù åà äö÷åî àåäù õôç ïåâë]
äæ íé÷ìåñî íäå ,øéëùîä ìù åéìëì úéá øëåùä åì ãçéé íà óà ìéòåî æ"ä ãé úñéôú ïéã ïéðòìù [æë÷ú 'éñ] éëãøîä éøáãî
åøéëù ïéðòìù íåùî åðééä ,äæî äæ íé÷ìåñîå úéá åì ãçééùë ìéòåî äæ ïéà åèé÷ìå åøéëù éðéã ïéðòìù óàã é"áä óéñåäå .äæî
,ãçåéî íå÷îá ÷ø àìå úéáä ìëá ùåîéù úåëæ åì àäéù ïðéòá ïëìå 29 ,çéðäì úåùøá éâñå ,ìòåôá éìë çéðéù ïðéòá àì åèé÷ìå
úà æ"èä àéáäå .úåùøá ìòåôá íéìë ùéùë ÷ø øîàð åø÷éò ìëù ãé úñéôú ïéðòì ë"àùî ,ïðáø âåìô àì íéìë çéðä íà åìéôàå
.åìàä é"áä éøáã

ãé óéòñ
,ïîæä êåúá øáæâä óìçúðå ïîæì åðîî åøëùù êìîä øáæâ ïåãéðá íé÷ñåò åéøáã ø÷éòå ,å 'éñ ä"ç à"áùøä ú"åùá ïéãä øå÷î
.ïë äàøð åèé÷ìå åøéëùá åìéôàã à"áùøä íééñ ë"çàå ,êåîñá ïìäì åîòè àáåéù éôëå ,úåøéëùä äìèá àìã à"áùøä áúëå
:ïä íé÷åìç íéðéã éðùã øàáúî à"áùøä éøáã êåúîå
úìôåð úåøéëùäå êìîäî øëåùë åðîî øëåùäå ,êìîë êìîä øáæâã íåùî íòèä à"áùøä áúë êìîä øáæâî úåøéëù éáâì [à
30 .êìîä ìù àúëéøà ãé àåä øáæâäå ,óìçúð àì êìîäå ,êìîäî àéä úåøéëùäù åðééäå ,êìîä ñéëì
,úåøéëùä äìèá åúãåáòî øéëùä ÷ìúñðù äòùîù íéøîåà ïéà äîì à"áùøä øàéá àì éåâ ìù åèé÷ìå åøéëùî úåøéëù éáâì [á
úåùøä úà øéëùäì àåä éàùø ïëì ,áåö÷ ïîæì úìáâåî åæ åúãåáò äúéä àì éåâä ìöà øéëù äéäù äòùáù ïåéëã íòèä äøåàëìå
øëåî åà úåùøä úà øéëùî àåäùë ò÷åô äæ ïéàå ,áø ïîæì åúåùø øéëùäì ìåëé åîöò éåâäù íùë ,ïîæ úåìáâä àìì éåâä ìù
31 .äúåà
. וא"צ להניח כלים בפועל, הב"י אזיל לשיטתו בסעיף דידן דסגי בקנין הנותן זכות להניח כלים.29
: וכתב החזו"א ]סי' פב ס"ק לד[ דיש לפרש זאת בב' אופנים, ולא פירש הרשב"א מאי טעמא אפשר לשכור את רשות בני העיר מהמלך.30
 והדרים בהם הם כשוכרים, כן אפשר לשכור מהמלך אם הוא בעלים על הבתים,א( כשם ששוכרין מן המשכיר היכי דמצי לסלוקי לשוכר
. כיון שיש לו זכות להשתמש בחצרותיהם מדין מלך, ב( המלך הוא כשכירו ולקיטו של כל אחד ואחד.ממנו
 מ"מ סיים הרשב"א וז"ל שלא, וכפי שכתב החזו"א ]סי' פב ס"ק לד[ שאין בזה סברא ברורה, ואף שהיה מקום לדון על סברא זו.31
 והחזו"א עצמו כתב שם שהמנהג להקל גם בפקיד של המלך במקומות שלא שייך לומר,אמרו חכמים בדבר להחמיר אלא להקל עכ"ל
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úåîå÷î éàøî
à"îøá íéàáåîä é"áä éøáãá
íðîà ,úåøéëùä äìèáúð øáæâä óìçúðù ìë ,àîúñ ÷ø ïîæì øáæâäî øëù àì íàù øáúñîù à"áùøä éøáã ìò áúë é"áä
,åèé÷ìå åøéëù éø÷éî ïééãò ,êìîä ïî ñøô ìá÷î àåä ïééãò ìáà úåøáæâä ïî ÷ø øáæâä úà ÷ìéñ àì êìîä íàù é"áä óéñåä
.åìàä é"áä éøáã úà ÷éúòä à"îøäå ,øéëùäì åãéáå åèé÷ìå åøéëùë åúåà äùåò êìîä ïî ñøô ìëåà àåäù äæ íöòã
ùéùë àìà åèé÷ìå åøéëù ïéã ïéàù øàåáî æ"àéøáå øåèáù øçàî ,äùòîì ò"ö é"áä ìù äæ ïéãù áúëù [ïééãòå ä"ã] ì"äéá ïééòå
,íééåâä ìù úåøéöçì ñðëäì íéìåëé íäù ïåéë øåëùì øùôà äøèùîäî ÷øù íãà ééçä áúë ïëå ,åðåãà úéáá ùîúùäì úåùø åì
.êìîä ìù ãé÷ô ìëî àìå
[øèåæ ãé÷ô ùåøéô] íéðè÷ä åéãáòî åìéôà ,êìîä ìù ãáò ìëã è"éøäîä íùá áúëù [àé ÷"ñ] à"âîä ìò ì"äéáä äîú ïëå
32 .øöçá ùîúùäì úåùø åì ïéà àäã ,ì"ðë ì"äéáä äîúå ,åèé÷ìå åøéëùî òøâ àì
åéåðéî úà ùãéç ùãçä êìîä íà éæà ,éç åðãåò úåùøä úà øéëùäù øáæâäå ,êìîä úî íàù [å ïîéñ] éáö íëç ú"åùá áúë
.úåøéëùä äìèá åéåðéî úà ùãéç àì íà êà ,ùãçî øåëùì êéøö ïéà øáæâä ìù
åîöòì úåòîä ìèðù øáæâ
ãéô÷î êìîä ïéàù ,úåøéëùä äìç åîöòì ïìèð àìà êìîì úåòîä úà øéáòä àì øáæâäù ïôåàá óàù [é ÷"ñ] à"âîä áúë
33 .é"áä ìù éðùä íòèä àåä à"âîä áúëù íòèäå ,é"áá íéøáãä øå÷î .äæ øáãá
áåö÷ ïîæì øåëùì ùé äìéçúëì
àìù éãë ,áåö÷ ïîæì øåëùì äìéçúëì øäæäì ùé úåùø íéøëåù øùàëã øàáúî ì"ðä éôìã [çî ÷"ñ] äøåøá äðùîä áúë
øåëùì áåèã [àð 'éñ à"ç] äîìù úéá ú"åùî àéáäå ,åãé÷ôúî øéëùä øåáòé íà åà äðåîîä óìçúé íà úåøéëùä ìèáúú
.äæî øúåéì àìå äðù íéøùòì
.ùãçî åøëù äìùîîä åà êìîä óìçúð íà ìáà ,äðù íéùéùì øåëùì åâäð íéìùåøé éðåàâù àéáä ùã÷îäå ùãå÷ä øéò øôñáå
.áåö÷ ïîæì øëåùë éåä íìåòì åøëù íàã æ"øâäå â"îôä íùá [íù] äøåøá äðùîä áúë ãåò

. ואשר בהם כל כוחו של הפקיד הוא מדין שכירו ולקיטו,בהם שהפקיד הוא שליח של המלך
. כל שהוא בתוך הזמן,עוד כתב החזו"א ]שם[ שנוהגים להקל אף אם נתחלף הפקיד וגם מת המלך
 שידו כיד, ואמנם היה מקום לומר שכל פקידי המלך יוכלו להשכיר את רשויות הגויים משום הטעם הראשון שכתב הרשב"א לעיל.32
 אך לכאורה צ"ע לומר שפקיד של המלך שאין לו שום זיקה לרשויות של הגויים ואין,[המלך ]ולא משום שהוא כשכירו ולקיטו של הגוי
 ורק לגבי השוטרים או שאר ממונים שיש להם איזה זיקה לרשויות,מנויו קשור כלל לרשויות אלו שיחשב כשליח של המלך להשכירן
 דלא מדין שכירו ולקיטו, אף אם אין להם זכות שימוש ברשות,של האנשים הפרטיים יש סברא שייחשבו כיד המלך להשכיר את הרשויות
. אך אין זה מיישב את דברי המהרי"ט שכתב דהוי שכירו ולקיטו,אתינן אלא משום דהוי יד המלך
 ]וכאן לא שייך לומר את הסברא הנ"ל, ועיין א"ר ]ס"ק טז[ שכתב דמשמע שבשכירו ולקיטו צריך להעביר את המעות לבעלים הגוי.33
 ואין זה מבטל, ומ"מ כתב הא"ר שיש להקל אף אם לא העביר,[ דהכא איירי בסתם שכירו ולקיטו,שהמלך לא מקפיד על ממונו בדבר זה
.את השכירות אלא המעות הן גזל בידו
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úåîå÷î éàøî
äøèùîäî úåùøä úøéëù
:[ïåãàä ìù äðåîîäî åà] ïåãàäî úåùøä úà øåëùì øúéäì íéîòè éðù áúë [æëú 'éñ] ù"áéøä ú"åùá
úåëæ ùé åìù äðåîîì íâå] .åèé÷ìå åøéëùë àåä éøä ïåãàä ïëìå ,íéáùåúä éúáì åéìë ñéðëäì úåëæ ïåãàì ùéù òåãé øáãä [à
.[åèé÷ìå åøéëùë úåéäì ïåãàä ìù åçéìùë àåä éøä ïëìå ,ïåãàä éìë úà ñéðëäì
÷ø øéúî éðùä íòèä êà ,úåáåçøá íééåâä íéáùåúì ùéù úåùøä úà øéëùäì àåä ìåëé úåáåçøä ìò íéìòá ïåãàäù ïåéë [á
.íééåâä éúá úà àìå ,úåáåçøä úà
íéöôç çéðäì úåøùôàå úåëæ äøèùîì ùé íà éåìú øáãä úåøéöçä ïéðòì êà ,äøèùîäî úåáåçøä úà øåëùì øùôà åðéðîæáå
.åøñàé úåîà øùòî øúåéá åà ïàåìéîá áåçøì úåöåøôä úåøéöç ë"à åæ úåëæ äøèùîì ïéàù ùåçð íàå ,íéúáä úåøéöçá
.úåâéøãîä éøãçá åà íéúáä úåøéöçá íéî éðåòù çéðäì úåùø äì ùéù ïåéë äéøéòäî øåëùì øéúä éðùä èåç øôñáå
åè óéòñ
ìàøùé ïðçåé 'ø øîàã ,éîìùåøéäî åèé÷ìå åøéëùî úåøéëù ïéã ø÷éò ìò åù÷ä 'ñåúä äðäå .áøòî ä"ã .åñ óã 'ñåúá ïéãä øå÷î
åøéëùë éåâä úåùø úà øéëùé ìàøùéäù ïðéøîà àì äîìå ,øéëùäì éåâäå åúåùø ìèáì ìàøùé êéøö ãçà úéáá íéøã åéäù éøëðå
:íéöåøéú éðù 'ñåú åöøéúå .åèé÷ìå
àåä ïëìå éåâä ìù åúøéãá äøéã úåëæ åì ùéù åðééäå ,éåâä á"äòáì ìôè øéëùäù ïôåàá ÷ø øîàð åèé÷ìå åøéëù ïéã .à
ìù åéøåéãá äèéìù ìàøùéì ïéàù ,äæ ïéã øîàð àì íù íéåù íéôúåù éðùá ìáà ,éåâä ìù åúøéã úà øéëùäì ìåëé
åîöòì ìëåà ãçà ìë íà ãçà øãçá íéøã íäéðù åìéôà äæ õåøéú éôìå ,åîöò çëî úåùøá èìåù àåä àìà éåâä
.øéëùäì äæå ìèáì äæ êéøö ãçà ïçìù ìò íéëåîñ íðéàå
äæ éøîâì íé÷ìåñîå íéãøôð íéøãçá íéøã éåâäå ìàøùéäù àúîé÷åàá éîìùåøéä úà ãéîòäì ùéã 'ñåú åöøéú ãåò .á
.åèé÷ìå åøéëù ïéã ïéà â"äë ìëå ,å÷ìñì ìåëé ïéàå ìàøùéä ìù åúåùøá ùåîéù úåùø éåâì ïéàå ,äæî
éàå ,éøëðä ïî øåëùì êéøö åîöòì äøéã ùé ãçà ìëìù ïôåàá à÷åãã ,'ñåú ìù éðùä õåøéúë ò"åùä éøáã úà ãéîòä à"îøäå
34 .ìàøùéä ïî øåëùì ìåëé éëä åàì
åèé÷ìå åøéëù ïéã ïéà ãçéá íéøã íä íà óàù 'ñåú ìù ïåùàøä õåøéúë åøéîçä íéðåøçà äáøäù àéáä [àð ÷"ñ] á"ðùîäå
.ïë øéîçäì äèåð åúòãù òîùîå ,íéåù íéôúåùá

æè óéòñ
,íéìòáë åúåà åáéùçäù åèé÷ìå åøéëùî éåâä úøéã úà øåëùì øùôàù ïéãä àáåäù éøçàã ,.ãñ óã àøîâá àåä ïéãä øå÷î
äæ ìò äæ åøñàù åà ,øöçá íä íéøñåà íéìòáë íåàùòù êåúî íàä ,åèé÷ìå åøéëù äùîç éåâä úéáá åéä íà ïéãä äî åìàù
.øéîçäì àìå ì÷äì àìà åèé÷ìå åøéëù åøîà àìã 'îâá åáéùäå ,íéìàøùé íä íà
.áò óã] 'ñåúä éøáã úà íé÷ñåôä åàéáä ,åá ïùé àåäå ãøôð øãç ãçà ìëì ùé øùàë úøñåà íðéà íúøéã íöòã àä íòèáå
:[à"ñ à"îø áôù 'éñáå â"ñ òù 'éñá àáåäå íéãåîå ä"ã

 יש בזה דין שכירו ולקיטו לפי הרמ"א ויכול, המשנ"ב ]ס"ק נא[ כתב שאם הם נפרדים בחדריהם אך בחדר אחד הם משתמשים בשוה.34
.להשכיר את רשות הגוי
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úåîå÷î éàøî
.í÷ìñì éöîå åøñàéù î"ò äøéãä úà íäì ìéàùä àì á"äòáäù 'ñåúä éøáã óåñ úà àéáä [áé ÷"ñ] à"âîä
.å÷ìñì ìåëéá éâñã åáúë [äð ÷"ñ ö"äòù] äøåøá äðùîäå íãà ééçäå à"øâäå
.í÷ìñì ìëåéù íâå ìåùéáå äééôàá ãçé åùîúùéù åëéøöä [àì ÷"ñ ö éñ] à"åæçäå ù"äçîäå [æñ ÷"ñ] ù"åúä

.à
.á
.â

æé óéòñ
.:äò óã 'îâá íéðåøçàä íééðùå :äñ óã 'îâá íøå÷î íéðåùàøä íéðù ,íéøåéö äòáøà ò"åùá íéàáåî äæ óéòñá
.äðåöéçá éøëðå ìàøùéå úéîéðôá ìàøùé ð"à ,äðåöéçá ìàøùéå úéîéðôá éøëðå ìàøùé [á-à]
úéîéðôá éøëðå ìàøùé] äîå÷îá úøúåîä ìâøã ì"ñã ò"øë éúàã 'îâá [íù] åøàéáå .øñàå áøì åìàùã àúéà [:äñ óã] 'îâá
øéúäì ïéãä ïî äéä ,úøñåà äðéà úøúåîä ìâøã ïðáøë ì"éé÷ã éàîì æ"éôìå .äîå÷îá àìù úøñåà äðéà [éøëð íå÷îá ãéçé éåä
:äæá íéðåùàøä å÷ìçð íðîà .åìàä íéøåéöä éðùá
.ïéøéúî ùé íùá î"îä àéáä ïëå ,øúåî æ"ä ò"øã ïðáøë ì"éé÷ã éàîì ïëàã ì"ðë è÷ð [ç 'éñ å"ô] ù"àøä ìò à"âä [à
øåñàì å÷ñô [:äò óãå :äñ óã] à"áèéøäå à"áùøäå ,[÷øôä óåñá úåîçìîäå] ï"áîøäå î"äòáäå [à"éä á"ô] í"áîøä íðîà [á
úøúåîä ìâø éåä àäã äù÷ã äîå .àúëìäã àáéìà àìù åéøáã øîàé áøù åäì øáúñî àìã ì"ðä áøã àøîéî íúñë ,äæá
ïôåàá] úéîéðôá éøëðå äðåöéçá íéìàøùé éðù ùé íàù ,íéáøë àåä éøä éøëð à"ø øîàã [:äò óã] àøîâä ô"ò åöøéú ,äîå÷îá
,úéîéðôá éøëðä íò íéøãä íéìàøùé éðù ùéù øåáñìå úåòèì íéìåìò ,[éøëðå íéìàøùé éðù ìâøä úñéøã çëî äðåöéçá ùéù
ìù] ì"ðä íéøåéöá ä"äã ì"ðä íéðåùàøä åáúëå .åúøéã úà éøëðäî øåëùì åëéøöä ïëìå ,úåøéëù éìá úåøéöçä úåøúéð ä"ôàå
áåùçì åòèéã ,äøéæâ êä ïðéøæâ ,úéîéðôá ìàøùéå äðåöéçá éøëðå ìàøùéá ïëå ,úéîéðôá éøëðå ìàøùéå äðåöéçá ìàøùéá [:äñ óã
.úéîéðôá äæ ìò äæ íéøñåàä íéáø ùéù
35 .åúåùø úà éøëðäî øåëùì åìàä íéøåéöä éðùá åëéøöä ïëìå
åúøéã úà åøëùù øçàî êà ,åøæâ éøëðä úîçî ÷øã ,ïåöéçä ìò øñåà éîéðôä ïéàå ,áåøéò éìá åøéöçá ìàøùé ìë øúåî äúòîå
åæ øöçì åæ øöçî úéá éìë àéöåäì íéøåñàù èåùô íðîà] .äîå÷îá àìù úøñåà äðéà äîå÷îá úøúåîä ìâøã àììëì ïðéøãä
.[ïäéðéá úåøéöçä éúù åáøòéù éìá
.[äàéáä (âé ÷"ñ) à"âîä ÷øå] à"âä úòã ò"åùá ììë äàáåä àìå ,äëìäì ò"åùä ÷ñô ïëå
éøëðä ìù ìâøä úñéøã úà øåñàì äæá íéøæåâù [:äò óã 'îâäî] êåîñá ìéòì àáåä ,äðåöéçá íéìàøùé éðùå úéîéðôá éøëð [â
.íéúá éðù äá ùéù øöç ïéãë íäéðéá áøòì êë øçàå åúøéã úà éøëðäî øåëùì íéëéøöå ,äðåöéçá
ìù ìâø úñéøã ïàë ïéàå ìéàåä ìàøùéä ìò øåñéà äæá åøæâ àì íéðåùàøä áåø éôì ,äðåöéçá ãçà ìàøùéå úéîéðôá éøëð [ã
úåéäì åá åøæâã ,ãéçé ìàøùé ìò øñåà ãéçé éøëð íâù [à"éä á"ô] í"áîøä úòãå .àîúñá ò"åùä ÷ñô ïëå ,íéùðà äùìù
.ïë ïðéè÷ð àì äëìäìã [èð ÷"ñ] äøåøá äðùîä úòã íðîà ,íéøîåà ùéë ò"åùä åàéáäå ,íéáøë

 דרק על החצר החיצונה גזרו, ומ"מ בציור של ישראל ונכרי בפנימית מותר הישראל לטלטל בחצר הפנימית כדין יחיד במקום נכרי.35
.הואיל ויש שם דריסת הרגל של שלשה בני אדם
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úåîå÷î éàøî
çé óéòñ
øåëùì øùôàù íéðôåà 'á åðéöîå ,øëåùä ïî øåëùì øùôàù èåùôã ,éåâì úéá øéëùäù éåâá úå÷ñåòä úåëìä 'á íðùé äæ óéòñá
:øéëùîä ïî
à"áùøá àåä ïéãä øå÷î .åéöôçî ãçà åá çéðäì úåëæ åì ùéù åðééäå ,øëùåîä úéáá àéäù ìë ãé úñéôú øéëùîì ùé íà [à
éøäù] .åèé÷ìå åøéëùî òøâ àì åéöôç úà çéðäì úåëæ åì ùé øùàëã íîòèå ,[âé÷ú 'éñ] éëãøîáå [â"ô ã øòù] ùãå÷ä úãåáòá
36 .[åèé÷ìå åøéëùë àåä éøä ìàøùéì àúëåã ìéùåî éåâä íàù (áé óéòñ) ìéòìå (.ãñ óã) àøîâá åøîà
åàáåäå ,åðîî øåëùì øùôà øëåùä úéáá õôç äæéà çéðäì úåëæ ùé øçà íãàì íà íâ àìà ,øéëùîä ïî à÷åã åàìù é"áä áúëå
.à"îøá íéøáãä
åîòèáå ,[:äñ óã] àøîâá àåä ïéãä øå÷î .øéëùîä ïî øåëùì øùôà ,äòù ìëá øëåùä úà ÷ìñì úåëæ øéëùîì ùé íà [á
:íéîòè éðù [â ÷øô ã øòù] ùãå÷ä úãåáòá à"áùøä áúë
37 .éøëðä øëåùä úà ÷ìéñ åìéàë æ"ä åìù úåùøä úà øéëùîä øéëùäù ïåéë .à
.å÷ìñì ìåëéù ïåéë ,øéëùîä àåä íéìòáä ø÷éòã ãåòå .á
38 .øëåùä ìöà ãé úñéôú åì ùé åìéàë éåä ïëì ,øëåùä úà ÷ìñì ìåëé øéëùîäù ïåéëã áúë à"áèéøäå
å÷ìñì åãéáå éåâì åúéá øéëùäù ìàøùé
,øñåà éåâä íà å÷ìñì åãéáå éåâì åúéá øéëùäù íãàá íé÷ñåôä ú÷åìçî äàáåä [æ"èñ áôù 'éñå â"ñ òù 'éñ] ìéòì .à
åùîúùéù ïðéòá àìà ,å÷ìñì ìåëéù äæá éâñ àìã ù"äçîäå ù"åúä úòãå ,øñåà åðéàù äøåøá äðùîäå à"øâä úòãù
.ìåùéáå äééôàá ãçé
.øñåà éåâä øëåùä ïééãòå ,å÷ìñì ìåëéù äæá éâñ àìù è÷ð [àì ÷"ñ ö 'éñ] à"åæçä íâ .á
íà éåâä øëåùä úøéã úà éåâ øéëùîî ïéøëåùù åðéöîù åîë ,éåâä úøéã úà ìàøùéä øéëùîä ïî øåëùì øùôà íà à"åæçä ïãå
39 .úåùøä úà ìàøùéäî ïéøëåù ïéàù äàøðã áúëå ,å÷ìñì åãéá

. דהתם בעינן שיניח חפצים שהם מוקצה או שכובדם קובעם,[ אין דין זה קשור לדין תפיסת יד ]המבואר בסי' שע.36
 ותירץ דכיון שאין, עיי"ש שהקשה דכיון שהשכירו לישראלים אין לך סילוק גדול מזה,[: הדברים מבוארים בחידושי הרשב"א ]דף סה.37
 אך למאי דמסקינן,' וצ"ל שהרשב"א כתב דאינו כסילוק רק בהו"א של הגמ,זו שכירות גמורה רק רעועה לפי שעה לכן אינו כסילוק
 וכפי שכתב החזו"א ]סי' פב ס"ק ח[ דכיון שהשכירות היא רעועה ואינה,דשוכרין מן המשכיר י"ל שהסברא הנ"ל דהוי כסילוק היא הטעם
 ולענין, לכך הוי כאילו סילק את השוכר הגוי לענין הזכות המועטת שנתן לישראלים השוכרים,אלא לתת תפיסת יד לישראלים השוכרים
.כל שאר זכויות השכירות נשארה בשכירות הראשונה בעינה
 וא"כ נמצא שהריטב"א החשיב את המשכיר כעין שכירו ולקיטו של, והריטב"א נקט שתפיסת יד אצל גוי מהניא מדין שכירו ולקיטו.38
.השוכר
 שכאשר שוכרין מן המשכיר ה"ז כאילו סילק את השוכר מהרשות לענין האי, ולכאורה טעמו של החזו"א הוא כפי שביאר לעיל מינה.39
 אבל אם, וזה שייך רק במשכיר גוי, והוי כאילו הוא הבעלים היחיד לענין זכות זו להשכירה לישראל,זכות פורתא הכלולה בהשכרה
, אמנם לפי הריטב"א שכתב שהמשכיר הוי כשכירו ולקיטו של השוכר. הא קיי"ל שאין שוכרין רשות מישראל,המשכיר הוא ישראל
.לכאורה אפשר לשכור ממנו כשם ששוכרין מישראל שהוא שכירו ולקיטו של נכרי
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úåîå÷î éàøî
èé óéòñ
ìù úéáä éøåçàî ùéå ,åéìà çåúô ìàøùé ìù ãéçé úéáå ,éøëð åá øãù éåáî ùé íàù àåä åðééðòå ,:ãò óã àøîâá ïéãä øå÷î
éøåçàä úéáä ìëåéù î"ò íéúáä éðù ïéá áøòì øåñà ,ïåìç íéúáä éðù ïéá ùéå ,øçà éåáîì çåúôä øçà ìàøùé ìù úéá ìàøùéä
40 .éåáîì íùîå ìàøùéä ìù úéáì åúéáî åéöôç àéöåäì
åîò áøòé éøåçàä úéáá øãä ìàøùéä íàù åðééäå ,åîò øåãì àìù éøëðä íò øãä éãéçéä ìàøùéì íåøâì éãë àåä øåñéàä íòè
àåä éåùò åîò áøòìî åòðîðù é"òå ,åîò øåãì êéùîéå éøëðäî ãçôì àìù éøëðä íò øãä ìàøùéì íøåâ äæ äéäé ,éåáîì ìèìèéå
.éøëðä íò éãéçé øåãìî ãçôì
øáåñ é"ùø .íäéðéá çúô ùéù ïôåàá íâ åà ,çúô àìå íéúáä éðù ïéá ïåìç ùéù ïôåàá ÷ø øîàð äæ øåñéà íà íéðåùàøä å÷ìçðå
åîò áøòé àì íà éåâä íò éãéçé øåãìî ìàøùéä òúøé àì çúô ùé øùàëù øáåñ é"øå .ì"ðä íòèäî ,øåñà çúô ùéùë íâù
áúë [èñ ÷"ñ] äøåøá äðùîä êà ,íéøîåà ùéë àéáä é"ùø úòã úàå ,é"øä úòã úà àîúñá ÷éúòä ò"åùäå ,éøåçàä úéáä
.é"ùøë øéîçäì ùéù
éãë ä"ã ì"äéá ,úéáì úéáî åìèìèé àìù íâ ììåë áøòì øåñéàä íàä
åì ùéù åúåùø úà íâ áøòîùë à÷åã àåä íéúáä éðù ïéá áøòì øåñéàä íà íéðåùàøä å÷ìçðù àéáäù [éãë ä"ã] ì"äéá ïééò
àåä øåñéàäù åà ,úéáì úéáî ìèìèì íîöò íéúáä úà áøòì íéìåëé êà ,éåáîá ìèìèì éøåçàä úéáä íâ ìëåéù î"ò ,éåáîá
.øñà à"áèéøäå ,[íäéðéá áåøéò é"ò åðééäå] íéúáä ïéá ìèìèì øéúä [ùãå÷ä úãåáò] à"áùøá .íîöò íéúáä úà áøòì àìù óà
,ïéàöçì äøéæâ åøæâ àìù ,úéáì úéáî íâ øåñàé éåáîá ï÷ìç íâ åáøòé íàù àìà ,ú÷åìçî ïéàù øîåì ïã [æ ÷"ñ åö 'éñ] à"åæçäå
.éåáîá úåùîúùä éáâì éøëð íå÷îá ãéçé ìàøùéä øàùð éúëàã ,øúåî àäé éåáîä úà áøòì éìá úéáì úéáî ÷ø åáøòé íà êà
íéúáä ïéá áøòì øúåî àäé éåâä ïî øåëùéùë íàä
,éåâä ïî åøëù àìù äîë ãò ÷ø àéä íéúáä ïéá áøòì àìù åøæâù äøéæâ êäã [â"ô óåñ ã øòù ùãå÷ä úãåáò] à"áùøä áúë
éðù íéøã åéä åìéàî øúåé åæ äøéæâá åøéîçä àìù åðééäå ,íäéðéá áøòì íéìàøùéä íéàùø ,åúåùø úà éåâä ïî åøëùé íà ìáà
.éåáîá éøëðä íò íéìàøùé
íà íâ äøîàð áøòì àìù åøæâù ì"ðä äøéæâäù òîùî 'ñåú éøáãîù áúëå åìàä à"áùøä éøáã úà àéáä [éãë ä"ã] ì"äéáä
ãçá à"áèéøä áúë ïëå ,éøëð íå÷îá éãéçé øåãì ìàøùéì àåä íøåâ íäéðéá ïéáøòîù áåøéòä é"òù àöîð ñ"åñã ,éåâäî øåëùé
.úàæ øéúäì àøáñî áúë á÷òé ïåàâäù ì"äéáä áúë åéøáã óåñá íðîà ,àöåøéú
,[ ולא רק חלון וכדלקמן, ואילו היה הדין שמותר לערב בין שני הבתים ]ולפי ר"י בעל התוס' אכן הותר לערב כשיש פתח בין הבתים.40
 או דכיון שיוצאים רק דרך פתח אחד עדיין, ויצטרכו לשכור ממנו, ד"ה מבוי[ אם היו נחשבים כשניים הדרים עם הגוי:דנו תוס' ]דף עד
 ובשער הציון ]ס"ק סו[ כתב. ולא הכריעו תוס' בספק זה, רק ע"י העירוב שביניהם,חשיבי כיחיד במקום נכרי ומותרים במבוי בלי שכירות
, באחת דר נכרי ובאחת דרים כמה ישראלים,דלפי מה שהובא ]לעיל סעיף ג )ומקורו ברא"ש([ שאם יש ב' חצירות ולכל אחת פתח למבוי
. ה"נ לענין נ"ד לא מיקרי שני ישראלים במקום נכרי, דלא מיקרי שהנכרי דר עם הישראלים בחצר,ויש פתח או חלון בין החצירות
 דלא גזרו אלא כשהוא, דהתם איירי לענין עיקר הגזירה דדירת נכרי,והחזו"א ]סי' צו ס"ק ח[ כתב שאין להביא ראיה מההיא דסעיף ג
 אבל הכא שהישראל, וע"ז אמר הרא"ש שאם יש לנכרי פתח נפרד למבוי לא מיקרי שדר עם הישראל בחצר,דר עם הישראל בחצר משותפת
 זה, או שע"י הישראל הדר בבית שמאחור יחשבו שנים במקום נכרי,דר עם הנכרי במבוי ואנו באים לדון אם מיקרי יחיד במקום נכרי
. והריטב"א נקט דלא מיקרי שנים במקום נכרי.'הוי נידון אחר ובזה נסתפקו התוס

23

úåîå÷î éàøî
ë óéòñ
åðéðòå .[èé óéòñ] ìéòì äàáåäù :ãò óã àøîâì í"áîøä ìù åøåàéá àåäå å"èä á"ô í"áîøá àåä ò"åùá àáåîä ïéãä øå÷î
úåðåìç åà íéçúô çëî áåøéòä úà åùòù ïôåàá óàå ,éøëð íå÷îá ãéçé åáùçéù ïéðòì ãéçéë íéáøòîä úà äùåò áåøéò ïéàã
.éøëð íå÷îá ãéçéë éáéùçã ïðéøîà àì äæá íâ ,úéáì úéáî íäì ùéù
.í"áîøä ìù åðéã óåâì íéîéëñî øçà øåàéá [:ãò óã] 'îâá åøàéáù íéðåùàøä óàã î"îä áúëå
äðéôñá íéøëðå íéìàøùé
íðéà íà êà ,éøëðä úåùø øåëùì íéëéøö ,éøëð ïëå ,íéãøôð íéøãçá íéìëåàä íéìàøùé éðù äá ùéù äðéôñã à"îøä áúë
.øåëùì íéëøö ïéà íé÷åìç íéøãçá
äðéôñä ìòáî úåùøä úåøéëù
äðéôñä ìòáî øåëùì ìåëé ïéàå ,éøëðå éøëð ìëî øåëùì êéøö í÷ìñì ìåëé åðéàå íéøëðì äðéôñá íéøãç øéëùä äðéôñä ìòá íà
.[çé óéòñ] ìéòìãëå ,íéøëðì øéëùäù íéøãçá ãé úñéôú åì ùé íà àìà
íéøãçä úà øéëùäù øçàì íâ åúåøéëù àéðäî äúòîå ,åðîî íøëåùì øùôà íéøëðì íéøãçä úà øéëùä àì ïééãòù ïîæ ìëå
úðéúð úòá åì åùøôéù åðééäã æ"øâä øàéáå ,äðéôñá úåøéëù íöòá åæ úåøéëù òéìáäì øùôàù è÷ìä éìáùá óéñåäå ,íéøçàì
.úåùøä úåøéëùì íâ úåãòåéî ïäù úåòîä
íåé íéùìùî úåçô äðéôñá íéäåùä íéìàøùé
øîåì ïéàã ,íéøñåà íðéàù íéçøåàë ïäù ïðéøîà àì î"î ,íåé 'ìî úåçô äðéôñá íéäåù íéìàøùéäù ïôåàá óàã ì"äéáä áúë
ìòá àìå íéçøåàä ÷ø åá íéàöîðù ÷ãðåôë äæ éøäå ,ïéãä ïî äøéã äðéà åúøéãå éøëð àåäù ïåéë ,äðéôñä ìòáì íéìôè íäù
41 .äæ ìò äæ íä íéøñåàã ,÷ãðåôä
.íåé 'ìî øúåé äðéôñá íéàöîð íðéà íà äæ ìò äæ íéøñåà íä ïéà ìàøùé àåä äðéôñä ìòá íàù ð"äàå

âôù ïîéñ
øöçá íéøãä íéìàøùéä åáøéòå ,äøéã äîù àì íéìòá àìá äøéãù íåùî øñåà åðéàù ïôåàá ,åúéáá åðéàù éøëðá ÷ñåò äæ ïîéñ
.íáåøéò ìèáå øñåà àåä äúòîã ,úáùá éøëðä àáå
:[øæç àìù ïîæ ìë] øñåà åðéàù ïðéøîàã ,úøçà øéòá úåáùì êìäù éøëð ìù ïéãä éèøô åøàáúð íù ,àòù éñì à"îøä ïééöå
.øñåà åðéà ò"åëì ,íåé êìäîî øúåé ÷åçø íå÷îì êìä íà [à
â"îñäå éëãøîäå ù"àøäå ,øñåàã òîùî í"áîøäî ,íéðåùàøä å÷ìçð ,íåé êìäî êåúá áåø÷ íå÷îì êìä íà .á
øéúäì ø÷éòäã áúë à"îøä åìéàå ,åúåîë ÷ñåôã òîùîå àîúñá í"áîøä úòã àéáä ò"åùäå .åøéúä à"áùøäå
.úøçà øöçá øéòä äúåàá àåä íà åìéôàå ,äéðùä äòéãë
 מ"מ נימא שהגויים, וקצ"ע דנהי שהישראלים אינם טפלים לבעל הספינה כיון שדירתם דירה מן הדין ודירתו אינה דירה מן הדין.41
. ונידון זאת כאילו נמצאו בספינה רק הישראלים ובעל הספינה.שבספינה יהיו טפלים לגביו
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úåîå÷î éàøî
äúåàá àì êà ,ãçà íåé êìäî êåúá àåä íà óà ,úøçà øéòá àìà ì÷äì ïéàã áúë [øöçá ä"ã íù] ì"äéáäå
.[âë ÷"ñ áô 'éñ] à"åæçä ããéö ïëå ,øéàî úéáä ïë áúë øáëå ,åì÷ä àì íéðåùàøäî íéáø äæáù øéòä
,úáùä òöîàá åúéáì øåæçì ìéâø éøëðä íà ìáà ,øçàä íå÷îá úåáùì î"ò àîúñá êìäù éøëðá àåä ì"ðä ìë
42 .åéøáã úà [ä ÷"ñ íù] á"ðùîä àéáäå ,àáù íãå÷ óà øñåà àåäã [à ÷"ñ àòù 'éñ] æ"èä áúë

.â

úáùá àáù éåâ
øæçùë î"î ,äéä àì ïééãò éåâäù äòùá åáøéò íà óàã åðééäå ,øñåà àåä éøä úáùá éåâä àá íàù øàåáî [:äñ óã] àøîâá
.ò"åùä ÷ñô ïëå ,éåâäî øåëùéù éøçà íâ åîå÷îì øæåç áåøéòä ïéà íéðåùàøä áåø éôìå ,áåøéòä ìèá éåâä
.äøúåä äøúåäå ìéàåä úáùã äæá àîéð àì äîì åù÷ä [ãåòå à"âî ,æ"è] íé÷ñåôäå
:äøúåä äøúåäå ìéàåä úáùã àéâåñì íéøåù÷ä íé÷åìç íéðéã äùìù ãöî ïàë ïåãì íå÷î ùéù úòãä úà ïúéì ùéå
.äøúåä äøúåäå ìéàåä úáùã àîéðå áåøéòä ìç úáùä úñéðëáù ïåéë ,øåñàé àì éåâä àáùë óàã àîéð àì éàîà .à
ïôåàá ÷øå ,äøúåä ïéã â"äëá ïðéøîà àì àåáì ãîò éåâäù ïåéëã [àúàã ä"ã :äñ óã ïéáåøéò] 'ñåú åöøéú äæ ìòå
.äøúåä ïéã ïðéøîà ìåñô ìù òøåàî òøéà ë"çàå úáùä ìë íéé÷úäì ãîåò äéä áåøéòä ìù øúéääù
úåðéôñá åðéöîãëå ,åúåîã÷ì áåøéòä øåæçé åðîî åøëùéù øçàìã ìåàùì ùé î"î ,úåùøä äøñàð éåâä àáùëã éäð .á
'ñåú åù÷ä êëå ,åîå÷îì áåøéòä øæç åøù÷úðå åøæç íàå 43 ,åøñàð úáùá å÷ñôð íàù ,ãçé åáøéòå úåøåù÷ åéäù
òøéà ë"çàå ,úáùä ìë íéé÷úäì ãîåò áåøéòä äéä äìéçúîù íåùî àåä úåðéôñã øúéäã ì"ðë åöøéúå ,ì"ðä
.å÷ñôðù
íúñðå úçà úáùì áåøéòä ìçå äðùì åáøéò íàã [à"ñ ãòù 'éñ] øàåáîä ïéãäî úåù÷äì óéñåä [à ÷"ñ] à"âîäå .â
äø÷îá ïë ïðéøîà àì äîìå ,åîå÷îì áåøéòä øæçã ,úáùá çúôä çúôðå øæçå ,íåúñ åãåòá úáù äñðëðå ìåçá çúôä
áúë ïëìå 44 .åîå÷îì áåøéòä øåæçé àì äîìã ,úîù åà åðîî åøëù ë"çàå úáùä úñéðëá øöçá äéä éåâäå ,åáøéòù
.[úáùá çúôðå øæçå ìåçá çúôä íúñðá] à"ñ ãòù 'éñáù ì"ðä ïéãá áùééúäì ùéù à"âîä
àøáñá úáùééúî à"âîä ìù åæ àéùå÷ íâã åáúë [ä ÷"ñ ö"äòùá åàáåä ,æ"øâ ,î"ç ,ø"îàî ,ð"÷] íéðåøçà éìåãâ äîë íðîà
äìéçúî éåàø äéä áåøéòä ë"àå äðùä êùîá íúñäì ãîåò çúôä äéä àì ,äðùì åáøéòùë [à"ñ ãòù 'éñ] àðéã êäáã ,ì"ðä
,ïäéðéá úåáøåòî úåøéöçä ïéàùë úáù äñðëðå ìåçá çúôä íúñðùë óàã ù"àøäå 'ñåúä åùãéç ïëìå ,äðùä ìëì íéé÷úäì
[äðùì åáøéò íà] äðùä ìëá íéé÷úäì ãîåò áåøéòä äéä àìù àëä ë"àùî ,åúåîã÷ì áåøéòä øæç çúôðå çúôä øæçùë î"î

 שהרי, והחזו"א ]סי' פב ס"ק כד[ כתב בתחילה וז"ל מיהו בעכו"ם נראה דאף אם דעתו לבוא שרי כל זמן שלא בא והוא בעיר אחרת.42
, מיהו מסתבר דכל שדעתו לבוא בשבת ויהא מקום פיתו בבית זה, ואח"כ המשיך וז"ל, והט"ז אוסר בזה.לעולם מחזקינן ליה בספק אתא
 ושוב המשיך החזו"א וכתב וז"ל ואף אם לא יאכל בו היום מ"מ כיון ששב למקום. עכ"ל,היינו עיקר דינא שא"צ רק שיהא מקום פיתא
. וצ"ע, ומשמע לכאורה דמסיק שבכל גוונא שדעתו לחזור אוסר. זהו דירתו ואוסר עכ"ל,פיתו אי אתרמי ליה סעודתא
[ דכיון שמפסקת כרמלית בין הספינות: כתבו תוס' ]שבת דף קא, והא דנאסרו הספינות ולא אמרינן בהם שבת הואיל והותרה הותרה.43
.לא שייך לומר שהעירוב עדיין קיים
 משא"כ הכא שבכניסת השבת לא חל העירוב, דהתם חל העירוב לשבת אחת, כתב הבית מאיר שקושיית המג"א מסי' שעד אינה ברורה.44
 כגון שבכניסת השבת לא היה, שיש מקום לקושיית המג"א באופן שהעירוב חל, אמנם כתב הב"מ.כלל הואיל והנכרי היה נמצא בחצר
. ואח"כ בא הגוי ושוב שכרו ממנו,הגוי כאן ועירבו
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úåîå÷î éàøî
øçàì íâ øåòéðå øæåç åðéàå éøîâì áåøéòä ìèáúð éøëðä àáùë ïëì ,úáùá àá éøëðä éøäù ,[úáùì åáøéò íà] úáùä ìëì åà
.úîù åà éåâäî åøëùù
úáùá úîù éøëð
,áåøéò åáåøéò ïéà ,úáùá éøëðä àáù åà ,åðîî åøëù àìù éøëð íäîò äéäå åáøéò úáùä úñéðëá íàã àúéà [.æñ óã] àøîâá
.íúåùø ìèáì íéëéøöå ,áåøéòä úà øéùëî äæ ïéà úáùá éøëðä úî åìéôàå
,úáùá úîå ,íäîò áøéò àì ãçà ìàøùéå ,åáøéò íàù [ã"ñ àòù 'éñ] ìéòì øàåáîã àäî àðù éàî [á ÷"ñ] à"âîä äù÷äå
.[æ ÷"ñ] ö"äòùá åéøáã åàáåäå .áøòì åìëé àìù éøëðá àëä ë"àùî ,ìåîúàî áøòì íìåë åìëé íúäã õøéúå .áåøéòä øùëé
ç ÷"ñ äøåøá äðùîä éøáãá
:íéðéã é÷åìéç äîë åéøáãî íéøàåáîù [ç ÷"ñ] äøåøá äðùî ïééò
åà åðîî åøëùé íà åìéôàå ,íáåøéò ìèá ,éåâä àá úáùáå ,áåøéòä ìçå øöçá éåâä äéä àìùë úáù áøòî åáøéò .à
äàáåä àì êà ,åúåîã÷ì øæåç áåøéòäù øáåñå ÷ìåç ã"áàøäå] ìåèéá éòá àìà åúåîã÷ì øæåç áåøéòä ïéà éåâä úåîéù
.[ò"åùá åúèéù
,áåøéò íáåøéò ïéà íéìàøùéä åáøéò íà óà ,åðîî åøëù àì êà øöçá éåâä äéä øáë úáùä úñéðë ïîæá íà .á
.[ã"áàøä íâ äãåî äæ ïéãìå] ìåèéá éòá éåâäî åøëùéùëìå
äøúåäå ìéàåä úáùã ,øñåà àåä ïéà øöçá øåãì åùøåé àáå éåâä úî úáùáå ,åáøéòå éåâä úåùø úà é"åòáî åøëù .â
.äøúåä
åúåùø ìèéáå àåä øæç ë"çàå ãçàì íúåùø åìèéá
.øöçäî øçà íãàì åúåùø ìèáìå øåæçì ë"çàå åì êøöðù äî ìèìèì àåä ìåëé ãçàì íúåùø åìèéá íàã [æ ÷"ñ] á"ðùîä áúë
ìèáîå øæåç àåäùëã [ì"î÷ ä"ã :èñ óã] à"áèéøä áúë ïãéã ïåãéðá íðîà ,íúåùø åìèáé øöçä éðá ìëù ïðéòá àîìòá äðäå
øöçä éðá øàù ïéàå ,åì úåìèåáî ïä éøäù ,øöçä éðá øàù úåéåùø íâ åúåùø íò ìèáì àåä ìåëé ,øçàä øöçä ïáì åúåùø úà
45 .éðùä øöçä ïáì íúåùø ìèáì íéëéøö

ãôù ïîéñ
à óéòñ
.è 'éñ å"ô ù"àøáå íäìùå ä"ã :èñ óã 'ñåúá àáåîä éîìùåøéá àåä ïñëàúäì àáù éåâ ìù ïéãä øå÷î
úåùøá àìù ñðëðù éåâ
,úåùøá àìù ñðëðù à÷åãá äðååëä ïéàã äøåøá äðùîä áúë ,øñåà àåä ïéà úåùøá àìù ñðëð éåâä íàù ò"åùä áúëã àäá
46 .úåùøá ñðëð àìù àìà
. ועיין חזו"א ]סי' צא ס"ק ג ד"ה ומיהו[ שהסתפק בזה והסיק להקל בעירוב.45
 וכפי שנתבאר כבר לעיל, והנה להמשנ"ב הסובר דכל אורח שיכול בעה"ב לסלקו אינו אוסר ]כמבואר בביה"ל בסעיף זה ד"ה אינו.46
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úåîå÷î éàøî
ãéî øñåà àåáì ìéâøù éåâ
øñåà íà àåáì ìéâøä ìàøùé çøåà ïéðòìå ,[:èñ óã 'ñåúá àáåîä] ì"ðä éîìùåøéá àåä ãéî øñåà àåáì ìéâøä éåâù ïéãä øå÷î
.äæá åì÷ä äùòî ïéðòìå ,ì"ùøäîäå à"îøä äæá å÷ìçðù åðàáäù [ç"ñ òù 'éñ] ìéòì ïééò ,íåé ì êåúá
íåé íéùåìùî úåçôì àåáì ìéâøù çøåà
÷"ñ òù 'éñ] ö"äòùá êà .ãéî øñåà àåä ïëìå ,íåé íéùåìùî øúåéì àåáì ìéâøù åðééä ,ìéâøä çøåàã [é"ñ òù 'éñ] æ"øâä áúë
íéùåìùì íéàá åéä àìù àéãäì òîùî ,àåáì íéìéâøä íúåàá ïéìáåì ãéøéá øåñàì áúëù ì"ùøäîäî àäã ,ò"öá åéøáã çéðä [âì
.íåé
àåáì ìéâø åðéàù çøåà
øúåé çøàúäì äìéçúî òá÷ù ïôåàá óà äæù òîùîå ,íåé íéùåìù øçà ãò øñåà åðéà àåáì ìéâø åðéàù çøåàù ò"åùä áúë
.[é"ñ ñù 'éñ] æ"øâá ùøåôî ïëå ,íåé 'ì åøáòéù ãò øñåà åðéà î"î íåé 'ìî
åðéà ä"ã ì"äéáä éøáãá
àéáä [à"ñ] áôù 'éñá éøäå ,íåé 'ì øçà øñåà éåâ çøåàù íé÷ñåôä ïàë åè÷ð äîì åù÷äù íéðåøçàä úéùå÷ úà àéáä ì"äéáä
åðàáäå ,åéìò øåñàì úòã ìò åì øéëùä àìù ,åéìò øñåà åðéà éåâì úéá øéëùäù ìàøùéã áúëù à"áùøä úáåùú úà à"îøä
.àðéãì íäî äìåòä úàå íéðåøçàä éöåøéú úà [à"ñ áôù 'éñ] ìéòì
úåùøá àìù åá ñðëðå úéáä ìò áåç åì ùéù éåâ
úéáä úà óåøèì ìåëéù åðéã åäæù ,úåùøá àìù ñðëðùë óà øñåà åáåç ãòá åá øåãì úéáì ñðëðù éåâã [á ÷"ñ] à"âîä áúë
:íéðôåà éðù ïéá äæá ïéçáäì ùéù [â ÷"ñ] ö"äòùä áúëå .åáåçá
.ãéî øñåà àåä éøä úåòéá÷á øåãì ñðëð íà .à
.íåé ì ãò øñåà åðéà åáåç ãòá éàðñëà úøåúá ÷ø ñðëð íàå .á
î"åç] ò"îñì åðééöù íéâåîìà éöòäå íåìù øäðä íäå ,äæá íéìé÷î ùéã ãåò àéáäå ,à"âîä éøáã úà àéáä [â ÷"ñ] á"ðùîäå
å÷ìñì øùôàå åáåçá úéáä úà óåøèì ìåëé éåâä ïéàù åè÷ðù íé÷ñåôäî äîë úåèéù úà åàéáäù [íù] ê"ùìå [æ ÷"ñ åìø 'éñ
.úåùøá úåëæ éåâì ïéàù ïðéè÷ðå áåøéòá ì÷éîäë äëìäã íåìù øäðä è÷ð ïëìå ,éæåæá

á óéòñ
:úåëìä éúù ò"åùá åøàáúðå ,åéøáãî ÷ìç àéáä é"áäå ëø 'éñ úåñçåéîä à"áùøä úåáåùúá àåä ò"åùä ìù ïéãä øå÷î
.ä÷æçá åñðëðùë óà ,íéøñåà íéãåäéä éúáì åñðëðù êìîä ìéç éùðà .à
.øñåà éåâä ïéà éåâä åá ñðëðù úéáá ãé úñéôú éãåäéì ùé íà .á

 אך מסתבר שגם להפוסקים שנקטו דלא סגי, שהרי אם לא השאיל או השכיר לו יכול לסלקו,סי' שפב ס"א בביה"ל[ דין זה הוא פשוט
. מסתבר שיודו כאן כיון שלא השאיל לו את הרשות כלל ואין לגוי שום זכות ואין סיבה שיאסור,בזה שיכול לסלקו
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úåîå÷î éàøî
úáåùúáù [à ÷"ñ] à"øâäå [á ÷"ñ] à"âîä åðééö ,ä÷æçá åñðëðùë óà íéøñåà íéúáì åñðëðù êìîä ìéç éùðàù ïéãä óåâá [à
åéøáã ãîìå ,íéøñåà íðéà úåùøá àìù åñðëðù åìàù ,êôéäì ùøåôî [é"áá åàáåä àìù ,íéøáãä êùîäá] äîöò à"áùøä
åñðëðá éøééî ,íéøñåà íééåâä ïéà ãé úñéôú ùé íà ÷øù íéøáãä úìéçúá à"áùøä áúëù äîù ì"ö æ"éôìå ,[á"ä] éîìùåøéäî
.úåùøá
åðéà úåùøá àìù øöçì ñðëðù éåâù áúë à óéòñá éøäå ,ä÷æçá åñðëðùë ò"åùä øñåà äîì ,ïéãä óåâ ìò à"âîä äù÷ä ãåò
úáåùúáù ò"ö êà .àðéã àúåëìîã àðéã úîçî úåùøá íéñðëðë éáéùç êìîä ìéçã øùôàã õøúì à"âîä ïãå .íìåòì øñåà
íéøñåàù è÷ð ò"åùäã ì"ö ïëàã íãà ééçä áúëå .íéøñåà íä ïéà úåùøá àìù êìîä ìéç åñðëð íàù è÷ð ì"ðä à"áùøä
êìîä éãé÷ô úåùøá àìù ñðëðù éøééàã ì"öã ø"àä áúë ,à"áùøä úáåùúî à"âîä äù÷äù äîå ,àúåëìîã àðéã úîçî
47 .[å ÷"ñ] á"ðùîä àéáä ïëå ,íäéìò íéðåîîä
áúëù [ùãå÷ä úãåáò] à"áùøä éøáã úà [áôù ïîéñ] àéáä à"îøäù ,à"áùøä éøáãá äøéúñ [à ÷"ñ] æ"èä äù÷ä ãåò
øñåà éåâäù à"áùøä ïàë áúë äîìå .øåñàì ã"ò åì ìéàùä àìù ,åéìò øñåà éåâä ïéà éåâì åúéá ìéàùä åà øéëùäù ìàøùéù
48 .åúåùøá ñðëðùë íâ
øîåì êééù àì íéìòáä úòãî àìù íâ íéñðëð êìîä ìéç éùðàù ïåéëã [à ÷"ñ] éëãøî øîàîäå [á ÷"ñ] úáù úôñåúä åöøéúå
.åéìò åøñàé àìù ,äøëùäá øåéù åà éàðú íéùåò íéìòáäù
åà úåøéëùá à÷åã éøééî åéìò øåñàéù î"ò åúéá ïúð àì ìàøùéã ïðéøîàã àäã áúë [åðéà ä"ã à óéòñ ì"äéáá àáåä] æ"øâäå
àì øúåé èòî åà íéîé ùãåç ÷ø úéáá àöîð éåâäùë ìáà ,äáåøî ïîæì åéìò åøéöç øåñàéù àøáñ ïéàã ,äáåøî ïîæì äìéàù
.êìîä ìéç éùðà ïéã íâ áùééúî æ"éôìå .éåâá ììë åì÷ä
êìîä ìéç éùðà ìù íéøåñéàá íéðéã éèøô
ìòá íò ãçà øãçá íéøã íä íà êà ,ãøôð øãçá íéøã íäùë ÷ø íéøñåà êìîä ìéç éùðàù [æì ÷"ñ ö 'éñ] à"åæçä áúë [à
49 .éøñà àìå äéáâì íéçøåà éáéùç ïëìå ,ãé úñéôúî éôéãò íîò á"äòá éøåâîã ,íéøñåà íä ïéà úéáä
éôèù ïåéë ,åá íéðùé ÷ø íøãçá íéìëåà íðéàùë óà íéøñåà åìàä ìéçä éùðàù ïåãì ùéã [çì ÷"ñ ö 'éñ] à"åæçä áúë ãåò [á
 אוסר כאילו הוא, והגר"א ]ס"ק ח[ הביא דברים נוספים מהירושלמי ]הלכה ב[ שגוי הנכנס בחזקה ובידו להוציא את הישראל מביתו.47
 א"נ כשאין בידו, ומה שהתיר הירושלמי ]הלכה ב[ באכסנאי שנכנס שלא ברשות היינו שלא שאל רשות אך לא נכנס בחזקה,הבעלים
 והמשנה ברורה. אבל כשהגוי יכול להוציא את הישראל בחזקה מביתו הגוי אוסר,להוציא את הישראל מביתו אלא כל אחד דר בחדר אחר
. והחזו"א ]סי' צ ס"ק לו[ תמה על כך,לא הביא דברי הגר"א כלל
 שלא השאיל לו ביתו ע"מ שיאסור, שבתחילת התשובה הנ"ל אכן כתב הרשב"א להתיר מחמת הסברא הנ"ל, והתמיהה גדולה עוד יותר.48
 אמנם. והרי כבר כתב שהגוי אינו אוסר כלל, ולמה הוצרך אח"כ להתיר כשיש תפיסת יד, וא"כ דברי הרשב"א סותרים מיניה וביה,עליו
 הוסיף "ויש,בתשובת הרשב"א בכתב יד ]וכן נדפס בהוצאת מכון ירושלים[ אחרי שכתב את הסברא שלא השאיל לו ע"ד שיאסור עליו
 שאין זה מצוי שאדם, ובעבודת הקודש צירף לסברא זו טעם נוסף, והיינו דלא פסיקא ליה להתיר מחמת סברא זו,"בזה מקום עיון גדול
 ואין סברא, י"ל דבמילתא דלא שכיחא לא גזרו רבנן, וכיון שמן הדין דירת גוי לא שמה דירה ורק מחמת גזירה אסרוה,ישכיר ביתו לגוי
 ואולי משום שהיה לפניו נוסח הכת"י שבתשובת הרשב"א עצמו, והב"י לא הביא את תחילת התשובה הנ"ל.זו שייכת באנשי חיל המלך
.לא פסיקא ליה הך סברא
 דהתם שניהם שותפים בשוה ואין, ולא דמי למה שנתבאר ]סי' שפב סט"ו[ שישראל ונכרי הדרים בבית אחד צריך לשכור מהנכרי.49
.דיור הישראל בבית נחשב כתפיסת יד ברשות הנכרי
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úåîå÷î éàøî
.íäìù øãçì íúãåòñ úà íäì íéàéáî åéä íà åäì àçéð éåä
íà êà ,í÷ìñì åçåëá ùé íà ÷ø øúåî æ"ä øéòä øùî åìàä ìéçä éùðà úåùø úà øåëùì àá íàù [å ÷"ñ] ö"äòùá áúë [â
ë"çàå ìéçä éùðà åàáù íãå÷ øùäî úåùøä úà åøëù íàù áúë [çì ÷"ñ ö 'éñ] à"åæçäå .åðîî øåëùì à"à í÷ìñì åçåëá ïéà
50 .åãé÷ôúî øáòå ïîæì åðîî åøëù íàî òøâ àìã ,äô÷åúá øéòä øùî úåøéëùä úøàùð ,åàá
[íòáå÷ íãáåëù íéìë åà íéö÷åî íéìë 'éô] ãé úñéôú ìàøùéì ùé íà àåä [úåñçåéîá à"áùøá åøå÷îå] ò"åùáù éðùä ïéãä [á
.íéøñåà íä ïéà ,ìéçä éùðà åñðëð íäéìà íéøãçá
åðéáøë ÷ñôù [á"ñ òù 'éñ] à"îøäë àìãå ,éðååâ ìëá éðäî ãé úñéôúã øúéäù çëåî äæ ïéãîù [î ÷"ñ ö 'éñ] à"åæçä áúëå
ùéù úéáä ìà åà á"äòá ìà] íìöà àá áåøéòäù åà øöçá íäîò íéôñåð ïéøåéã ïéàùë ÷ø øîàð ãé úñéôúã øúéäù ïúðåäé
ãé úñéôú øúéäù à"áùøá çëåî ïàëå .ãé úñéôúã øúéä ïéà øöçá øçà úéáì åáåøéò íéëéìåîùë ìáà [ãé úñéôú åá á"äòáì
.à"áùøäë ì÷äì äàøðã à"åæçä íééñå ,[ãñ óã] à"áùøä éùåãéçá íâ çëåî ïëã à"åæçä áúëå .ïéðò ìëá øîàð
ð"à ,øöç äúåàá] úåöéçî ó÷éä åúåàá åúéà øã á"äòá øùàë ÷ø éðäî ãé úñéôúã øúéäã [çì ÷"ñ íù] à"åæçä áúë ãåò
.åéáâì çøåàë éðùä áùçð ó÷éä åúåàá åîò øãùë ÷øã [úåöéçî úô÷åî øéòä íà øéò äúåàá
éåâä ìù øöçá íéìë øéàùäì úåëæ á"äòáì ùéù äæá éâñ àì äîì
íéìë åà íéö÷åî íéìë åéäéù åðééäå ,åúéáì åñðëðù ìéçä éùðà ìù íúåùøá ãé úñéôú á"äòáì ùéù ïôåàá ÷ø øéúä ò"åùä
áôù ïîéñ] øàåáîä ïéãä úîçî ,íéãáë åà íéö÷åî íðéàù óà ,íäù ìë íéìëá éâñ àì äîì [á ÷"ñ] à"âîä äù÷äå .íéãáë
òîùîã [íéìë ä"ã] ì"äéáä áúëå .åèé÷ìå åøéëù áùçéù äæá éâñ íéìë çéðäì úåùø åì ùéå úéá éåâì øéëùä éåâ íàù [ç"éñ
.äæá ì÷äì ããöî à"âîä ïëàã
àëä ë"àùî ,åèé÷ìå åøéëùë ì"åä õôç çéðäì úåëæ åì ùéù é"òã éðàù íúäã õøéú [ç"éñ áôù 'éñ] ø"àäù ì"äéáä àéáäå
.ò"öå ,øåàéá íéðåòè íéøáãäå .úéáä ìòáä àåäù
åì äùøä éåâäù ,éåâä ìù åçåëî ùåîéù úåùø øéëùì ùéù àåä åèé÷ìå åøéëù ïéãã ø"àä úðååëã áúë [åì ÷"ñ ö 'éñ] à"åæçäå
,éåâä çëî àìå åîöò çëî äæ àá íéöôç øéàùäì úåëæä åì äøàùð íà ,úéáä ìòá àåä ìàøùéäù ïàë ìáà ,åúåùøá ùîúùäì
51 .ìàøùéäî úåùøä úà øåëùì à"àå éåâäî øåëùì êéøöù úéáá úåôúåùá íéøãä éåâå ìàøùéë íä éøäå
åìéàå ,åðîî åøëåùì êéøöå åèé÷ìå åøéëù øãâá éåä íúäã àìà ,[ç 'éñ] áôù 'éñ ìù ïéãä íâ ïàë ùéã ð"äàã áúë íãà ééçäå
êéøö äéä [ç"éñ áôù 'éñã] àðéãîù íãà ééçäë áúë â"îôä íâ .úåøéëù ö"àå àîìòá çøåàë éåâä éåä ãé úñéôú åì ùé øùàë
,éåâä úåùø úà øåëùì äöåøå øöçá øã á"äòáù ïåéëã ,äéáå äéðéî ,äéìàî úéùòð åæ úåøéëùù åéøáãî òîùî êà ,åðîî øåëùì
êéøö àåäù àöîð ,éåâì øëùåîä øöçá íéöôç çéðäì úåùø åì ùé éøäù éåâä ìù åèé÷ìå åøéëùë íâ ùîùî åîöò àåä êãéàîå
àäéù ö"à ïëà úáù áøòî øöçá àöîð éåâä øùàë àìéîîå .ïéð÷ äùòî ìë àìì äéìàî úéùòð åæ úåøéëùå ,åîöòì øéëùäì
, ורק כשנכנסו אנשי החיל עברה הרשות לחזקת הגויים, והוסיף החזו"א דאף שבזמן ששכרו מהשר היתה הרשות הזו שייכת לישראל.50
.מ"מ נהגו להקל שהשכירות מהשר לכמה שנים מועילה גם לרשויות שהיו בבעלות ישראל ועברו לבעלות הגויים
, צ"ל שגדר הדבר הוא שהשכיר לו את כל רשותו, ויש לו רשות להניח חפצים, ובסי' שפב ]סי"ח[ דמיירי שהגוי השכיר ביתו לגוי אחר.51
. דבכה"ג הוי כיש לו את הרשות מכח השוכר,אבל השוכר הרשה לו להניח חפצים
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úåîå÷î éàøî
íà êà ,åäù ìë õôç çéðäì úåùø åì ùéù äæá éã àìà [íéãáë åà íéö÷åî íéöôç ùåøéô] éåâä ìù åúåùøá ãé úñéôú á"äòáì
åúåùø úà á"äòáä øëåù ãéîù óàå ,áåøéòä ìèá éåâä àáù äòùîã ,øöçä úà øéúäì åæ úåùø éðäî àì æà úáùá éåâä àá
éøä éåâä ìù úåùøá ãé úñéôú á"äòáì ùé íà ë"àùî ,øåòéðå øæåç åðéà áåøéòä î"î [ì"ðëå äéìàî úéùòðä úåøéëù] éåâä ìù
.ò"öá â"îôä íééñå ,ììë øñåà åðéàå çøåàë àåä
ùéù øùôà ïëì ,íéöôç çéðäì úåùø åì ùéù äæá éãå ãé úñéôú ö"à ïëàù è÷ð éëãøî øîàîäù ïåéëã íééñ ì"äéáä :äëìäì
.÷çãä úòùá ì÷äì
øåàéáá åîùá àáåäù éôëå ,éåâä ìù åçåëî äðéà åì ùéù úåùøäù ïåéë åèé÷ìå åøéëù ïéã ïàë ïéàù áúë [åì ÷"ñ ö 'éñ] à"åæçäå
52 .åðîî øåëùì êéøö î"î åèé÷ìå åøéëù ïéã ïàë ùéù ì"úà óàã ,íãà ééçäë óéñåä ãåòå .ø"àä éøáã

äôù ïîéñ
à óéòñ
åðéã ,íéîëç úååöîå ô"òáù äøåú íéé÷î åðéàù é÷åãö íà â"øå ÷"ú å÷ìçð [:çñ óã àøîâá äøàáúðù éôë :àñ óã] äðùîá
.éåâë åðéã ïéàù ù"àøäå [æ"èä á"ô] í"áîøä å÷ñôå ,éåâë åðéã ïéàù åà éåâë
íò áøòì ìåëé é÷åãöä ïéàù [íù] í"áîøä áúë íðîà .åúåùø úà øåëùì ö"àå ,øöçä éðá øàùì åúåùø ìèáì àåä ìåëé ïëìå
.äá íéãåî íé÷åãöä ïéàù ïðáøã äåöî àåä áåøéòã ,áåøéòá äãåî åðéàù íåùî íòèäå ,øöçä éðá
.íîò áøòì à"àù åðééäå ,øöçá íéøñåà íäù ïéðòì éåâì áåøéòá äãåî åðéàù éî åîéãù [øãä ô"ø] äðùîá àåä äæì øå÷îä
äãåî åðéàù éî ãéá åà ïè÷å äèåù ùøç ãéá [ïéîåçú áåøéò] åáåøéò çìåùä åøîàù [:àì óã] äðùîá óñåð øå÷î ïééö à"øâäå
êééù åðéàù íùëã à"øâäì èåùôå .úåçéìùá àúéì áåøéòá àúéìã ïàîã íåùî íòèä à"øâä áúëå ,áåøéò åáåøéò ïéà áåøéòá
53 .úåøéöç éáåøéòá åðéà êë ïéîåçú éáåøéòá
äáùðù ÷åðéú ïéãå ,ïðáøã íéøåñéàá úáù ììçîù íåùî éåâë áùçð é÷åãöä ïéà äîì
óàå ,àéñäøôá úåúáù ììçì øîåî àåä éøäå ,éåâë ïåãéð åðéàå úåùø ìèáì ìåëé é÷åãö äîì åù÷ä [ïàë ä"ã .èñ óã] 'ñåú
.íéøîåîë íðéã ïéàå ,àòðéöá ÷ø àéñäøôá úáù íéììçî åéä àìå íéùåøôä ïî íéàøééúî åéä íé÷åãöäù åöøéúå .éåâë åðéã ïðáøãá
.æ"àéøäå à"áèéøäå ù"àøä åáúë ïëå
éúùî úçà úçëåî ,àòðéöá äùåòá à÷åã éøééîã áúë àìå ,úåèéùôá é÷åãö ìù ïéãä úà àéáä í"áîøäù ïåéëã áúë é"áäå
éãé äùòî ïéæçåàã íéñåðàë íé÷åãö éðä î"î ,éåâë åðéãã ì"ñ ð"àå ,éåâëå øîåîë åðéã ïéà ïðáøãá úáù ììçîã ì"ñã åà ,íéëøã
.úåîåàä ïéá äáùðù ÷åðéúë ååäå ,ïäéãéá ïäéúåáà
íéðéîàî íðéàù íéòåèä éðá éáâì [á"ä á"ô] íéøîî úåëìäá í"áîøä áúë ïëù àéáä àìå ,äéùôðãî åæ àøáñ áúë é"áäù ò"ö÷å
.ô"òáù äøåúá
.åìàä é"áä éøáã úà úåèéùôá å÷éúòä à"âîäå æ"èäå
. ומבואר מהחזו"א ]וכן מהחיי"א[ דלא ס"ל כחידושו של הפמ"ג ששכירות זו נעשית מאליה ע"י שהוא שוכר מעצמו.52
 אך עיין להלן ]סעיף ב[ שבמועד מאוחר יותר עשאום כגויים גמורים, כותי,[ אמרו דמי הוא שאינו מודה בעירוב: והנה בגמ' ]דף לא.53
. ורק הצדוקים הם בגדר אינם מודים בעירוב,שגם אינם יכולים לבטל רשות
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úåîå÷î éàøî
íåùî íòèä é"áä øàéáå .úéáøá íäì úååìäì øåñà ïëìå ,íéøîåî ïéã íäì ïéà íéàø÷äã áúë [â"ñ èð÷ 'éñ ã"åé] ò"åùä äðäå
ïåùîù åðéáø áúë ïëù àéáä ãåòå ,íééåâë íéàø÷ä ïéãù áúë é"ðäù àéáä [íù] ê"ùäå .åáùðù úå÷åðéúë ååäã í"áîøä éøáã
íéàø÷ä ïéãã àìà í"áîøäë àìã àðéãì ê"ùä è÷ð ïëìå ,ç"ðàøäå ì"ùøäîä úòã ïëå [è"éáîä ú"åùá úàáåîä äáåùúá]
.íééåâë
ìò íé÷ìåçë [éåâë åðéã àéñäøôá úáù ììçî íàã åáúëù] íúòéñå ù"àøäå 'ñåúä éøáã úà àéáä [à ÷"ñ] äøåøá äðùîä
åéä ñ"ùä ïîæáù íé÷åãöäã àìà ,ú÷åìçî åæ ïéàã áúë [ãé ÷"ñ æô 'éñ] à"åæçäå .íúèéùì ùùç àì é"áä äîì äîúå ,í"áîøä
.åéøáã úà é"áä áúë íäéáâì ÷øù ,åðéðîæáù íéàø÷ä éðá ë"àùî ,íéøåîâ íéãéæî
úéðåø÷ò ú÷åìçî ïàë ïéàù à"åæçä áúë ,äáùðù ÷åðéúë éáéùç íéøîåîäå íéàø÷ä éðá íà íéðåøçàä åðãù äî ø÷éò ïéðòì íâ
äéä úîàáù à"åæçä áúëå .ãéæîë äæ úîçî éáéùç éà ,íúøåúå ìàøùé úåàéöî ìò íäì òåãéù äòéãéä øåòéùá ú÷åìçî ÷ø
,åúòéãé øåòéù ãåîì êéøö äøåú àìì ìãâúð àåäå ,øåáéöä éëøãî åùøô åéúåáàù éîã óéñåäå ,ãøôðá ùéàå ùéà ìë ìò ïåãì êéøö
.åøåáòá áåøéò ïéëåæ ñåðàë áùçðù åúåàå
,áåøéò éðéã ïéðòì íééåâ éðéã íäì ïúéì ùé î"î ,äáùðù ÷åðéúë íéáùçð íé÷åãöä éðá íà óàã ãåò äù÷äù [á ÷"ñ] ö"äòù ïééò
éîá àìà ì"æç åøæâ àìã ,äðòè åæ ïéàã áúë [ãé ÷"ñ æô 'éñ] à"åæçäå .íäéùòîî ãîìé àîù àåä øåñéàä íòè ø÷éòù ïåéë
.ù÷éò êøãá âäðúîù éî ìëì àìå ,éåâë åðéãù

á óéòñ
äãåî åðéàù ìàøùéë íðéã äéä äðùîä éîëç ïîæáù ,àøîâä ïîæì äðùîä éîëç ïîæî íðéã äðúùð ,ïä úîà éøéâ ã"îì íéúåëä
ïéãëå ,úåùø ïäî øåëùì êøåö äéä àìå ,úåùø ìèáì åìëé êà áøòì åìëé àì ïëìå [:àì óã ïéáåøéò] àøîâá øàåáîë ,áåøéòá
.[íãå÷ä óéòñá] íé÷åãöä
äúòîù î"÷ôðù íù åøîàå [.å óã] ïéìåç 'îâá øàåáîë ,íéøåîâ íééåâë åéäéù éñà 'øå éîà 'ø íäéìò åøæâ íéàøåîàä ïîæá ìáà
.íúåùø øåëùì êéøö àìà úåùø ìèáì íéìåëé íðéà

â óéòñ
úàáåîä àúééøáá àåä ,åðîî øåëùì êéøöù éåâë åðéãå úåùø ìèáì ìåëé åðéà àéñäøôá úåúáù ììçì øîåî ìàøùéã àäì øå÷îä
äìåë äøåúä ìëì øîåîë åðéã äøæ äãåáò ãáåòäù íùëå ,äøæ äãåáòë úáù äéì àøéîç àðú éàäã 'îâá íù åøàéáå ,:èñ óãá
54 .äìåë äøåúä ìëì øîåîë åðéã àéñäøôá úáù ììçîä ïë ,éåâë éåäå
øîåî äùòð ïðáøã øåñéàá úáù ììçî íàä
:øîåîë åðéã ïéàù åà äìåë äøåúä ìëì øîåîë ïðáøãî åðéã íà ïðáøã íéøåñéàá úáù ììçì øîåîá å÷ìçð íé÷ñåôä
äùòðù åè÷ðù àøîâä úéâåñá íéðåùàøä éøáãî ïë åãîìå ,øîåîë åðéãù åè÷ð øéàî úéáä ïëå [á 'éñ ã"åé] ììä úéá øôñá [à
.[ãéæîá ä"ã .èñ óã é"ùø ïééò] .éåáîì àéöåäù íåùî øîåî

 כדמצינו גבי, והתבואות שור ]סי' ב[ הוסיף דה"ה אם ידוע שיתפרסם לעשרה, וכתב הרשב"א דפרהסיא היינו בפני עשרה מישראל.54
.[ והובא בפמ"ג ]יו"ד ש"ד ס"ק יז[ ובמשנ"ב ]כאן ס"ק ב,אסתר שאמרו בגמרא דאסתר פרהסיא היתה
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úåîå÷î éàøî
øîåî äùòð åðéàù ù"ëå ,øåîç øáãì ãåùç åðéà ì÷ øáãì ãåùçäã ì"éé÷ã íåùî åîòèå ,øîåî äùòð åðéàã áúë ç"øôä [á
àäé àìà úåùø ìèáìå áøòì ìåëé åðéà ïðáøãá úáù ììçîäù íéîëç åøîà ïðáøã íø÷éò ìëù ïåéë ,áåøéò éðéã éáâì ÷øå .äæì
.éåâë åðéã
úéâåñ úà ïë ùøéôù ù"ééò ,øîåî äùòð åðéàù è÷ð [ç ÷"ñ æô 'éñ] à"åæçäå ,úåòéãä éúù úà àéáä [ä ÷"ñ] äøåøá äðùîäå
55 .àøîâä
øîåî äùòð íéîòô äîëá
:øîåî áùçð úáù ìåìéçá ìéâøù éî ÷øù åà ,úçà íòôá øîåî äùòð úáù ììçîä íà å÷ìçð íéðåùàøä
56 .øîåî äùòð åðéà úçà íòôáù åáúë [ò úåà ïéáåøéò á"ô] é"éîâäå ,[íù] à"áèéøäå [àéöåäå ä"ã .èñ óã] 'ñåú [à
57 .øîåî äùòð úçà íòôá íâù íéè÷åð [íù] åéùåãéçá ï"øäå [ïéìåçã ÷"ô ù"îäéô] í"áîøäå [ãéæîá ä"ã .èñ óã] é"ùø [á
.[æé ÷"ñ á 'éñ ã"åé] ê"ùä ÷ñô ïëå
58 .ïë ÷åñôì åúòãù òîùîå ,øîåî äùòð åðéà úçà íòôáù íéøáåñä úòã úà àîúñá àéáä [ã ÷"ñ] äøåøá äðùîä
ãåòå .êëá ìéâøá åðééä øîåî íùã øàåáî [äáåùú úåëìä â"ô] í"áîøä ïåùìîã áúë [ø÷éòå ä"ã æè ÷"ñ á 'éñ ã"åé] à"åæçäå
59 .äëìäì úåøåäì ùé ïëã áúëå ,øîåî äùòð íéîòô 'âá ÷øã áúëù [èé÷ 'éñ é"áá úàáåîä] à"áùøä úáåùú àéáä
ñéòëäì øîåî
áúëå .àéñäøôá úáù ìåìéç åà äøæ äãåáòá ÷ø àìå ,úåøéáò øàùá íâ éåâë åðéã ñéòëäì øîåîã àúéà [ä"ñ á 'éñ ã"åé] ò"åùá
.ñéòëäì øîåîë åðéã ïåáàéúì àìù úåìéáð ìëåàå ììë èåçùì ìãúùî åðéàù éî ìëã [íù] à"îøä
ä"àøäå à"áùøä ùøéôå] ïéî éåäã øîà ãçã ,ñéòëäì øîåîá àðéáøå àçà áø å÷ìçðù [.àé óã] úåéøåäã àéâåñá íéøáãä øå÷î
.[éåâë åðéàå ,ãçà øáãì øîåî ùåøéô] øîåî éåäã øîà ãçå ,[éåâë åðéãù (äèéçù úåëìä ùéø úéáä úøåú)
.úçà íòôá íâ øîåî äùòð äæáù ì"ùøäîä íùá [èé ÷"ñ íù] ê"ùä áúëå
60
ï"øäå ä"àøäå à"áùøäå øåàîä ìòáä íðîà ,ñéòëäì øîåîá í"áîøä úòã ïëã åè÷ðù ,à"øâäå ò"åùä ÷ñô àåä ì"ðä ìë
.[ïâåäë èçåùù íéàåø íéøçà íà] äèéçùì àåä øùëå ,éåâë éåä àì [àøåñéà ìéëàå àøéúéä ÷éáù] ñéòëäì øîåîã íéøáåñ
éîá ìáà ,àøåñéà ìéëàå àøéúéä ÷éáùã ñéòëäì øîåîá ì÷äì ùé äëìä ïéðòìã [äàøðå ä"ã å"÷ñ á 'éñ ã"åé] à"åæçä áúëå
.éåâë åðéãù [åë óã æ"ò] à"áèéøäå ï"øäå ä"àøä úèéùì ùåçì ùé øåñéàä øçà óãåøù

. והביא שהתפארת ישראל החמיר בזה, עיין ביה"ל שהסתפק בזה אם דינו כמומר, ולענין מומר לטלטל מוקצה.55
. וז"ל התוס' ]שם[ דמומר לא שייך אלא באדם הרגיל לחלל שבתות ואינו נזהר כלל עכ"ל.56
 והר"ן סובר שרק בסוף, דעת הרמב"ם ]שם[ שנעשה מומר מהתחלת השחיטה כשהתחיל לצאת דם דהוי חובל, ולענין השוחט בשבת.57
. ועיין בהגהת רע"א לשו"ע ]יו"ד סי' ב ס"ה[ שהאריך בזה.השחיטה נעשה מומר
. ובשעה"צ ]לעיל סי' שפא ס"ק ב[ נקט שבפעם אחת נעשה מומר.58
. ולא מצינו בראשונים מי שיכתוב להלכה דלא כוותיה, משום שהוא כתב דבריו להלכה, טעמו של החזו"א להורות כהרשב"א.59
 ואדרבא משמע, והחזו"א ]יו"ד סי' ב ס"ק ו ד"ה והנה עיקר[ כתב שאין מקור ברמב"ם דסובר דמומר להכעיס בשאר עבירות הוי מומר.60
. ואח"כ הביא החזו"א מהרמב"ם ]פ"ג מהלכות תשובה[ דמשמע שמומר להכעיס לעבירה אחת אין דינו כגוי,טפי דס"ל דל"ה מומר
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úåîå÷î éàøî
éåâì íéøáãä ìëì äåù øîåî íàä
:íéðåøçàá íéðåãéð äîë åðéöî éåâë åðéã øîåîã åøîàã àäá
øîåî íò øãä ãéçé ìàøùé [à
:øîåî íò øöçá øãä ãéçé ìàøùéá íâ ïéãä ïë íà íé÷ñåôä å÷ìçðå .øñåà éøëðä ïéàã é"áàøë ì"éé÷ éøëð íò øãä ãéçé ïéðòì
.[âé ïîéñ å"ô] åéøáã àéáä ìàðúð ïáø÷äå ,øñåà åðéàù [æè ÷øô áé áéúð] íçåøé åðéáø úòã .à
àøîåçì ÷ø éåâë åðéã øîåîù ïåéëã è÷ð [ò"åùì à"òø úäâäá àáåä àøîéîì ä"ãåú :çñ óã ìò] øæåòä ïáà øôñá .á
ìèáì øîåîä ìëåé äæë äø÷îáù ò"äàä óéñåä êà ,åéìò øñåà øîåîä ,øîåî íò øãä ãéçé ìàøùé ïëì ,àìå÷ì àìå
.úåùø ìèáî àåä éøä ìàøùéë åðéãù äîë ãòã ,úåùø
.øñåà øîåîä ïéà øîåî íò øãä ãéçé ìàøùéã ,ì÷äì áúë [àé ÷"ñ æô 'éñ] à"åæçáå ,äùòîì ò"öá äæá øàùð íãà ééçä
øîåî ìù åèé÷ìå åøéëù [á
:øîåî ìù åèé÷ìå åøéëùî äøéã øåëùì øùôà íà å÷ìçð íéðåøçàä
.[âé ÷"ñ æô 'éñ] à"åæçä ë"ëå ,øîåîì íâ åèé÷ìå åøéëù ïéã ùéã áúë [âë-áë 'éñ â ììë] íéãøå úðéâ ú"åùá .à
øáã áéùî ú"åùá íâ .ïðáøãá øîåî ìù åèé÷ìå åøéëùî øåëùì à"àù áúë [èé÷ 'éñ à"ç] ÷ñéøá í"øäî ú"åùá .á
åúøéã øîåîá àëä ,äøéã äîù àì éøëð úøéãù íåùî àåä åèé÷ìå åøéëù øúéäù éáö íëçä áúëù äî éôìã áúë
.åèé÷ìå åøéëùî øåëùì à"à ïëìå äøéã
äèåøô äåùî úåçôá øîåîî øåëùì øùôà íàä [â
:äæá å÷ìçð íéðåøçàä
á÷òé ïåàâäå .[ã ÷"ñ] ù"åúä ããéö ïëå ,ô"ùî úåçôá åðîî øåëùì øùôàã áúë [ë úåà âé 'éñ å"ô] ìàðúð ïáø÷ä
.ô"åùî úåçôì ïåîî ïéã ïéà ìàøùéáå ,àåä ìàøùé ïåîî ïéã ïéðòìã ,äèåøô éòáã áúë [.èñ óã]
àéñäøôá àìù úáù ììçî ìàøùé íò áøòì øùôà íàä
ïúåð åðéàå úåùø ìèáî àòðéöá úáù ììçî ìàøùé áúëù [á"î å"ô ù"îäéô] í"áîøä éøáã úà àéáä [à ÷"ñ] àáø åäéìàä
øùôàù äéì àèéùôã øàåáî [âé ÷"ñ æô 'éñ] à"åæçá íðîà .ò"öá ø"àä íééñå ,áøòì ìåëé åðéàù äðååëäù ø"àä ùøéôå ,úåùø
61 .àòðéöá úáù ììçî íò áøòì íâ

ã óéòñ
.úåðåù úåëìä éúù åæ äáåùúá ùéå .é"áá úàáåîä àñøú 'éñ à"áùøä úáåùúá àåä ïéãä øå÷î
úáùì ìéòåî åðéàå áåøéòä ìèá éøëðë åðéãå øéîäù íåéî ,íäî ãçà øéîäå äðùä úåúáù ìëì éåáî éðá åà øöç éðá åáøéò [à
62 .úøçà úáùì åæ úáùî äøúåä äøúåäå ìéàåä úáù äæá øîåì êééù àìå ,åéøçàù
 ומשמע שראה את זאת כחידוש ולא פסיקא לו," והוסיף במוסגר "או לערב, והגר"ז כתב דמחלל שבת בצינעא יכול לבטל רשות.61
.דין זה
 היינו משום שחזר, ונסתם הפתח בשבת וחזר ונפתח באמצע שבת חזר העירוב למקומו, ומה דמצינו דבעירבו לכל שבתות השנה.62
. אבל הכא מיירי שהמומר לא חזר בו,ונפתח בשבת
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úåîå÷î éàøî
.äøúåä äøúåäå ìéàåä úáùã ïðéøîà úáùä úñéðë éøçà äîöò úáùá øéîä íàã [ç ÷"ñ] äøåøá äðùîä áúëå
ìù éåáîä úà øñåà àåä ïéà ,íééåâ ìù éåáîì úàöì ìåëé àåä åðîîù óñåð çúô éåâì ùé íàù ,óñåð ïéã à"áùøä áúë ãåò [á
:úåðåù úåéâåñ éúùî ,äæ øúéäì íé÷åìç íéîòè éðù à"áùøä áúëå .íéìàøùéä
èøô] åîöòì áøéò ãçà éåáîå ,íäî ãçà óà íò åáøéò àìå úåàåáî éðùì äçåúôä øöçã àúéà [.èî óã] 'îâá .à
ïåãéðá ð"äå .íåãñ úãî ìò ïéôåë äæ ïåâëã ,áøéò àìù éåáîä ìöà äúåà ïéçåã ,áøéò àì øçàä éåáîäå [åæ øöçì
63 .ìàøùé ìù éåáîä ìò øåñàì àìù ,íéøëðä ìù éåáîä ìà øîåîä úà ïéçåã ïãéã
àåäù óà éåáîá øñåà åðéà äò÷áì 'ã ìò 'ã çúô åì ùéù éøëðã [.æñ óã] àøîâä ô"ò à"áùøä áúë éðù íòè .á
àìå íééåâä ìù éåáîä êøã êìéì øîåîì åì çåð ð"äå ,éôè ì"çéð äéì ãçééîã àçúéô àåääáã íåùî éåáîá äáøä
.ìàøùé ìù éåáîä êøã
øéîäù éøçà íééåâä ìù éåáîì çúô åîöòì çúôù øîåî
â"îôä áúëå .åéøáã úà á"ðùîä àéáäå ,âôù ïîéñá ïééòì ùé øéîäù éøçà çúôä úà çúôù øåéöáù áúë [â ÷"ñ] à"âîä
íééåâä ìù éåáîì çúô åì çúô ë"çàå ,øéîä ë"çàå úçà úáùì áåøéòä ìçå úåúáù äîëì åáøéò íàù åðééäã øàáì [à"à]
64 .øúåä àì úáùá çúôä úà çúô íà ìáà ,åúéáá úáù äñðëðå ,åúåîã÷ì áåøéòä øæçã ì"é ,ìåçä úåîéá ãåò
íéåâä ìù éåáîì çúôä úà úáùá çúô íà íâù è÷ðù [äðùîä úáëøî ìòáì] íéèù éöò ïçìåùäî àéáä [æé ÷"ñ] íééçä óëáå
65 .åîå÷îì áåøéòä øæç

åôù ïîéñ
à óéòñ
,éåáîì íìèìèì øúåî øöçá åúáùù íéìë ìáà ,úéáá åúáùù íéìë éáâì åðééäå ,éåáîì øöçäî ìèìèì øåñàã ò"åùä áúë
.íëåúá åúáùù íéìëì ïä úçà úåùø éåáîå øöçã [:àö óã] àøîâá øàåáîë
úåàåáî óåúéù ïéðòì éåáî àø÷ð äî
éôåúéù ïéðòì éåáî áéùç [äøå÷å éçìá øúéð åðéà ïëìå] åëåúì ïéçåúô úåøéöçå íéúá ïéàù éåáî íâã [âë ÷"ñ ö 'éñ] à"åæçä áúë
úô à÷åã ïðéòá ïëìå ,äøéã íå÷î íäù íéúá ïéáøòî ïë íà àìà ,óåúéù æ"ä íãà éðá äîë ìù úåéåùø ïéáøòîù ìëã ,úåàåáî
.óåúéù ïäì éðäî úåáçø åà úåøéöç ïåâë úåéåùø øàù ìë êà ,äøéãì éåàøä úéáá åðúéì ïðéòáå
êééù àì úéìîøëë åðéã íàã ,úéìîøëë åðéã ïéàù óôø÷ åðééäå] óôø÷ì øöç ïéá íâ éðäî óåúéùã [íù] à"åæçä éøáãî øàåáîå
.óôø÷á ììë êééù àì áåøéò ë"àùî ,[íäéðéá óúùì

 ולכן הביא הגר"ז לעיקר את הטעם השני של. והגר"ז ]סעיף ד[ תמה על טעם זה מה שייך לומר במומר דכופין אותו על מדת סדום.63
.הרשב"א
. דשרי, וצריך לחלק בין ציור זה לבין עירבו לשבתות השנה ונסתם הפתח שבין החצירות וחזר ונפתח בשבת.64
 ואף אם אח"כ פתח המומר פתח למבוי של, אמנם כתב השלחן עצי שטים שאם עברה עליהם שבת אחת באיסור נתייאשו מן העירוב.65
.הגוים בימות החול לא חזר העירוב למקומו
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úåîå÷î éàøî
øéò ìù áåøéò
ïåéë ,ìåñô äæ éøä áåøéò àåäù åøîà íàå ,óåúéù àåäù ùåøéôá øîåì êéøö øéòä ìë úà ïéáøòîùëã [ãë ÷"ñ] à"åæçä óéñåäå
íéìåìëä íéúàñ úéáî úåúåçô úåôéôø÷ ùé íâå ,íìåë ïéáøòúî úåàåáîä é"ò ÷øå ,åæì åæ úåçåúô ïðéàù úåøéöç äáøä ùéù
66 .óåúéùá
óåúéùì áåøéò ïéá ÷åìéç
:úåàåáî óåúéù ïéáì úåøéöç áåøéò ïéá íéðéã é÷åìéç äîë íðùé
67 .ìëàî éðéî ìëá åúåùòì øùôà óåúéù ë"àùî ,úôá à÷åã äùòð úåøéöç áåøéò .à
,úñôøîå äøãñëà øòù úéá àäé àìå ,úåîà 'ã ìò 'ã åøåòéùù ïéøåéãì éåàøä úéáá à÷åã åçéðäì êéøö úåøéöç áåøéò .á
óã äëåñ 'îâ] úåîà 'ã ìò 'ã åá ïéàù úéáá íâå ,[:äô óã àøîâ] øöçä øéåàá íâ åçéðäì øùôà úåàåáî óåúéùå
68 [:äô ïéáåøéò] úñôøîå äøãñëà øòù úéáá ïëå ,[:â
úéáá íéøã íìåë åìéàë ,äøéã íåùî àåä úåøéöç áåøéòù [ïéôúúùîå ä"ãå íàå ä"ã :àò óã] é"ùøá øàáúð íé÷åìéçä íòè
.[äøéãì éåàøä úéá ïðéòá íãà ìù åúøéãìã ä"äå] .ïéé øçà àìå åúéô øçà úëùîð íãà ìù åúøéãå ,ãçà
.øîúùî íå÷î áéùç øöç øéåàå ,[:äô óã] àøîâá øàáúî ïë ,øîúùî íå÷î ïðéòáã íåùî éåáîä øéåàá óåúéùä úà ïéçéðî ïéàå

á óéòñ
à"âîäå .ãçé áøòì ïéìåëé úåàåáîä ïéà äîì äáåùúá ùøôúð àìå ,é"áá àáåäù 69 à"áùøä úáåùúá àåä ò"åùä ìù ïéãä øå÷î
]àìù éåâ úåùø íäéðéá ú÷ñôîù éøééîã íéðåøçàä åøàéáå ,äæì äæî ìèìèì íéøåñàù íåùî íòèä åøàéá íé÷ñåô øàùå [à ÷"ñ
71 .[å ÷"ñ ö"äòù] äøå÷å éçìá ï÷åúî åðéàù éåáî íäéðéá ÷éñôîù åà 70 åðîî åøëù
 .66לגבי מקרה שיש ספק אם דינו בעירוב או בשיתוף ,כתב החזו"א ]סי' צ ס"ק מב[ שיאמר את הנוסח של עירוב ואת הנוסח של שיתוף,
וכאשר מניח את הפת צריך לומר הריני מניח לשם עירוב ,ואם צריך שיתוף הריני מניח לשם שיתוף.
 .67ונחלקו הראשונים אם הא דשיתוף מהני בפת הוא לכתחילה או רק דיעבד :א .תוס' ]דף עא :ד"ה משתתפין[ כתבו דלכתחילה יש
לערב ביין ,דמינכר טפי שהוא שיתוף ,וכ"כ המרדכי ]סי' תקיז[ .ב .רש"י ]דף עא :ד"ה ומשתתפין[ כתב דכל שכן דפת עדיף טפי ,וכ"כ
המ"מ ]פ"א הי"ט[ דנהגו בפת אף לכתחילה.
ולגבי המשתתפין בפת אי בעינן דוקא פת שלימה או דסגי גם בפרוסה ,הביא הביה"ל ]סי' שסו ס"ג[ שנחלקו הראשונים :ברמב"ם משמע
להדיא דשיתוף מהני גם בפרוסה ,דלא גרע משאר מאכלים ,ומאידך הגאון יעקב ]בדף פ[ הביא ראשונים שסוברים שאם עושה שיתוף
בפת בעינן דוקא פת שלימה.
 .68לגבי הנחת שיתוף בבית נחלקו הראשונים :א .דעת תוס' ]דף עב .דיבור המתחיל בדף עא :ד"ה בפת[ שיש להניחו דוקא באויר החצר,
הואיל ובחצר מינכר טפי שהוא לשם שיתוף ,דחצר שייכא טפי למבוי וקרוב תשמישם של חצר ושל מבוי זה לזה .ב .אמנם הרמב"ם,
רש"י ,הראב"ד והרשב"א כתבו שגם בבית שבחצר כשר השיתוף.
 .69תשובה זו נדפסה בתשובות הרשב"א הנדפסת מחדש בהוצאת מ"י ]סי' כח[.
 .70וצ"ל שברשות זו של הגוי דרים גם שני ישראלים ,דאל"כ אין רשות הגוי אסורה כלל ,א"נ אם העיר מוקפת חומה דאז כולה חשיבא
כחדא חצר ,וכל שיש שתי חצירות של ישראלים בעיר הרי רשות הנכרי אסורה.
 .71מש"כ בשעה"צ שאם מפסיק מבוי שאינו מתוקן בלחי וקורה אינם יכולים לערב יחד ,מיירי שאין העיר מוקפת חומה ,דאי מוקפת
חומה באופן שרגלה כחדא חצר ,אין מבוי כזה גורם הפסק ,שהרי כל העיר כרה"י ויערבו יחד.
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úåîå÷î éàøî
ïéà ë"â ïéñô åà ô"äåö ùéùë óà éøäù ,à÷åãá åðéà äìéìá úåìåòð úåàåáîä úåúìãù à"áùøä áúëù äî äæ øåàéá éôìå
.à"øâäå â"îôä åáúë ïëå ,ãçé áøòì íéìåëé úåàåáîä
úåùø úà åøëùù ïåâë íäéðéáù úåàåáîä êøã ìèìèì íéøúåîù ïôåàá óàã ,øçà ïôåàá à"áùøä éøáã úà øàéá øéàî úéáäå
íéìåëé íðéà äìéìá úåìòððä úåúìã é"ò äæî äæ íéìãáåîå äæî äæ íé÷åçø úåàåáîã ,ùãåçî ïéã à"áùøä øáåñ î"î ,éåâä
úåëìîä ïéà øùàë à÷åã äæù øùôàã î"áä ë"ëå ,ùãåçî ïéã åäæ íðîà] .äøåñà úåùø ïäéðéá úìãáî ïéàùë óà ,ãçé óúúùäì
äúéäù âéöðàã øéòá äùòîì äæá î"÷ôð äúéäã ù"ééòå ,äæ ïéãá ÷ôåñî åîöò ç"áä íðîà .äìéìá úåúìãä úà çåúôì äùøî
úåðåëùä úåúìã åéäå ,ò"ôá úñðë úéá úçà ìëìå åæî åæ úå÷çåøî íéãåäé ìù úåðåëù éúù äëåúáå äîåç úô÷åî äìåãâ øéò
72 .[ãçé áøòì åìëåé íééåâä úåéåùø úà åøëùé íà íéðåøçàä áåø éôìã ,äìéìá úåìòðð
à"áùøäã ,íäéìò íéøçàä úåàåáîä éðá åøñàé àìù éãë àåä äìéìá úåìåòð úåàåáîä úåúìãù à"áùøä ë"ùîã åùøéôù ùéå]
åà ïéñôá íäî ÷ìçúäì éâñ àìå ,äæ ìò äæ úåàåáî éðá íéøñåà äìéìá úåìåòð úåúìã ïéàù ïîæ ìëã øáåñ [:èò óã] åúèéùì
.[äìéìá úåìåòð úåúìãá ãéîòäì êéøö ïéà ,éã ïéñôá óà àìà à"áùøäë àìã [áöù 'éñ] ì"éé÷ã äëìäì æ"éôìå .ô"äåö
íéøñåà íéøçàä ïéà ãçà éåáîá åáøéò íàù à"îøä éøáãá
,ô"äåöá íéð÷åúîä øéò êåúá íéãåäé ìù úåàåáîù ,[äôåðúä äæç øôñ óåñá úåñôãðä] ù"àøä ú"åùá åøå÷îå à"îøä áúë
,åìà ìò åìà øåñàì úçà øöçë úáùçð øéòä ïéàù íåùî ,éåáî åúåàì õåçî íéøãä íéãåäéä ìù ìâøä úñéøãá íéøñàð íðéà
.äîåç úô÷åî øéòä ìëù óà
:éúøúá à"îøä éøáã ìò äîú [â ÷"ñ] à"âîäå
â"äñéøã ïéà ïéñô åà ô"äåö ïå÷ú åùòùë àäã ò"ö ,ìâøä úñéøãá åøñàé éåáîì õåçî íéøãä íéãåäéäù ùùçù äî .à
øöçä êøã àìà úàöì êøã íäì ïéàù ãçà éåáî éðá åìéôàå ,[àì óéòñ] âñù 'éñá øàåáîë ,åìà ìò íéøñåà åìà ìù
.éåáîä ìù éðùä
áöù ïîéñá àäã ,åìà ìò åìà åøñàéù úçà øöçë äáåùç øéòä ïéàù ù"àøä áúëù íòèä ìò à"âîä äîú ãåò .á
.ò"öá çéðäå [âé ÷"ñ] äøåøá äðùîä äîú ïëå ,úçà øöçë úáùçð ïëà øéòäù øàåáî
úøçà êøã íäì ùéù íåùî àåä éåáîá íéøñåà íéøçàä úåàåáîä ïéàã àä íòèù à"âîä áúë ,à"îøáù ïéãä óåâ éáâì íðîà
.[à"îøá å"ñ] áöù 'éñá øàåáîë äæ éåáîá åøñàé àìù íùì íúåà ïéçåãå úàöì

â óéòñ
íà úåúééøá ú÷åìçî äàáåäù ù"ééò ,çñ óã àøîâá àåä äæ ïéã øå÷î .øöåàá åì ùéù ïéé úéòéáø úBëæì éðäîã øåèä áúë
.ïéôúúùî ïéà åà øöåàá ïéôúúùî
:øöåàá ïéôúúùî ïéàã ì"ñã ïàî íòè øåàéáá íéðåùàøä å÷ìçðå
øàùúù úéòéáøäã ïðéøîà íàä ,äðùä úåúáù ìëì óúéùùë éøééîå ,äøéøáã àéâåñá éåìú äæ ïåãéðù áúë [ïéà ä"ã íù] é"ùø

 והב"מ עצמו נקט מתחילה ]קודם שפירש את דברי הרשב"א כפי שהובא לעיל בשמו[ שלא יוכלו לערב כל שכונה בפ"ע אלא חייבים.72
 ]וצ"ע דהא בעיר מוקפת חומה יכול מבוי לערב בפ"ע אם יש, כיון שכל העיר כחצר אחת של רבים והוי כחולק את עירובו,לערב יחד
 ולאחר שפירש את דברי הרשב"א כפירוש הנ"ל דן לומר שלא יוכלו,[בפתחו צורת הפתח או ב' פסין כמבואר בסי' שסג סכ"ו ובסי' שצב
. כיון שלפי המג"א ]כאן[ והט"ז ]סי' שסו ס"ק ג[ יכולים לערב יחד, אך הניח זאת בצ"ע,לערב יחד
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úåîå÷î éàøî
73 .äøéøá ïéàã åà ,äøéøá ùéã ,óåúéù íùì äéìò ïîéñù úéòéáøä àéä óåñáì

ïééá óåúéù éðäî íà å÷ìçð àìà ,äøéøáá éåìú åðéàã áúëù éðåéî íçðî ø"øä ùåøéô úà åàéáä [øîà ä"ã] 'ñåú
74 .óåúéù íùì äáùçîá åãçéé ë"çà ÷øå ,êë íùì úéáçá çðåä àìù
úéáçä êåúá óåúéùì õåçðä øåòéùë ïéé éåáîä éðá ìëì äëæéù é"ò óåúéù úåùòì ìåëé ïëìå ,øöåàá ïéôúúùîã ì"éé÷ :äëìäì
.åìù
óåúéùä øåòéù
ç"éî øúåé ùé íàå ãçà ìëì úøâåøâë øåòéùä ïéìëåàáã åðééäå ,úåàåáî óåúéù éðéã ïë úåøéöç áåøéò éðéã èôùîëã ò"åùä áúë
.úåøâåøâ ç"éá éâñ
,úéáä éðá ìë øåáò úøâåøâ ïúéì éâñ úéááù íùëå ,øöçì íéúáë éåáîì úåøéöçäã ,úøâåøâá äì éã øöç ìëù ïúðåäé åðéáø áúëå
.åéøáã úà àéáä [ã ÷"ñ à÷ 'éñ] à"åæçäå .úåàåáîä óåúéù éáâì øöçá àåä ïë
.øöçáù úéá ìëì úøâåøâ øåòéù ïðéòá úåàåáî óåúéùá íâù áúë æ"àéøäå
åéðëùì óúåù äéäù úéáä ìòáá à"îøä éøáãá
øçà ïëù íòå ïééá ãçà ïëù íò óúåù á"äòáå ,ïîùå ïéé åçðåä ãçà éìëá íàù áúëù øåèä éøáã úà äëìäì àéáä à"îøä
.[óåúéù íùì é"åòáî æ"ò åëîñ àìù óà] ìéòåî æ"ä ,ïîùá
ïåàâ øôñá àåä ïëå ,óåúéùì ïéôøèöî íðéàå ììë áåøéò íéáùçð íðéà ïîùå ïééù íéøáåñå äæá íé÷ìåç íéáøù àéáä ì"äéáäå
.á÷òé
,øçà ïëù íò éðùä øëëáå ãçà ïëù íò ãçà øëëá óúåù á"äòáå ,áåøéò íùì àìù ãçà éìëá åçðåäù úåøëë éúù éáâìå
àì ïäî úçàá íåé ìåáè òâð íàå ,úåôøèöî ïðéà úåøëëä éúù éøäã ,óåúéù ïàë ïéàã áúë [íù à"åæçá àáåî] á÷òé ïåàâä
.øåáéç åðéàù óà ïééå ïééë éåä ãçà ïéî ååäã ïåéë éìåàã ,äæá ÷ôúñä [à ÷"ñ ö 'éñ] à"åæçäå .úøçàä úàîèð
ãöî àìà óåúéù íùì é"åòáî æ"ò åëîñ àìùë óà éðäîã ,óúåù äéäù á"äòá ìù äæ ïéãã [á ÷"ñ ö 'éñ] à"åæçä ãåò áúëå
ãçàù äæá éâñ àìå ,íéøçàä íò óúåù ïééä çðåî åìöàù úéáä ìòá øùàë à÷åã äæù äàøð ,íäéðéá ùéù úòãä áåøé÷ íöò
.ïééá ä"òáìå ïééá äæì óúåù íéðëùä
éà [èé ÷"ñ ö 'éñ] à"åæçä ÷ôúñä ,úåôúåùá ïéé åà úô íäì äëéæ ãçàù àìà íîöòá åðéëùå úéáä ìòá åôúúùð àì øùàëå
.éðäîã òîùî ì"äéáä éøáãîù áúëù [ãë ÷"ñ] ù"ééòå .óåúéùä ïéðòì ìéòåéù úòãä áåøé÷ úåùòì éðäî
 דהיינו, כתב רבינו יהונתן דבעינן שאחרי השבת יוציא יין כשיעור ויאמר ה"ז שיתוף, לפי פירוש זה של רש"י שדין זה תלוי בברירה.73
 הב"י כתב שאין דין זה מוכרח.דס"ל דהך ברירה הוי כאילו אמר מבעו"י אותה רביעית שאייחד אחר השבת לשיתוף תהא שיתוף מעכשיו
. וכשם שלמסקנת הגמ' בביצה ]דף י[ מחלוקת ב"ש וב"ה אינה בברירה,כיון שיש ראשונים שפירשו שאין הנידון תלוי בברירה
 הרי זה מזכה מעט ממנו לכל בני המבוי להשתתף בו, והרמב"ם כתב וז"ל אחד מבני מבוי שהיה לו אוצר של יין או שמן וכיו"ב.74
. ואע"פ שלא הפרישו ולא ייחדו אלא הרי הוא מעורב באוצר הרי זה שיתוף עכ"ל,ומערב בו עליהם
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úåîå÷î éàøî
ã óéòñ
àåä ïéãä øå÷î ,úåãåòñ 'á ïåæîì ïéôøèöî ïéìëåà éðéî ìëã àäáå ,:åë óã äðùîá àåä ïéìëåà éðéî ìëá ïéôúúùîù ïéãä øå÷î
.é ÷øô úåàå÷î äðùîá
'á øåòéùì íéìëàî éðéî ìë ïéôøöîù ÷ñô [à"éä à"ô] í"áîøä ,ïéôøèöî ïéìëåà éðéî ìëù äæ ïéãá å÷ìçð ã"áàøäå í"áîøä
'á ïåæî åá êéøöù ,äæ ïéã øîàð ïéîåçú éáåøéòá à÷åãã æ"ò ÷ìçð ã"áàøäå .úåàåáî éôåúéùá ïäå ïéîåçú éáåøéòá ïä úåãåòñ
75 .óåøéö ïéà ,ãçà ìëá úøâåøâì éâñã úåàåáî óåúéùá ìáà ,à"åàëì úåãåòñ
.í"áîøä éøáãë ÷ñô ò"åùä :äëìäì

ä óéòñ
ïéáøòî ïéà ïëìå ,åá ïéáøòî ïéà øçà ïå÷éú åà ìåùéá ïåòèä ìáà ,äìéëàì éåàøä ìëåà ïðéòá óåúéùìã àåä äæ óéòñ ìù ììëä
.äìéëà øá åðéàù øáãá ïéáøòî ïéà ïëå ,íéøåòùå íéèéçáå íéùãòá
úåéøèôå ïéäîë
ìéâø íãà ïéàù íåùî íòèä à"áèéøäå à"áùøä åáúëå ,ïäá ïéáøòî ïéàù [.æë óã] àøîâã àîúñá òîùî úåéøèôå ïéäîë éáâì
.àîìòá éàø÷àá ïìëåà àìà ,úôä úà ïäá úôìì àì íâå äãåòñ úøåúá íìëåàì
åðééäå ,'åëå úáéú [æë óã] 'îâá óéñåäå .äìéëàì íééåàøå íéìùåáî íä íà úåéøèôå ïéäîëá ïéáøòîù øáåñå ÷ìåç à"øâä íðîà
ìàòîùé éáøã àúééøáá ë"åú à"øâä àéáäù ,éðù øùòî óñëá íéç÷éðä íéøáã ïéãì àìà óåúéùå áåøéò ïéãì úñçééúî 'îâä ïéàã
íäù äæá éâñ óåúéùå áåøéò ïéðòì ìáà ,ò÷ø÷ éìåãéâ íðéàù íåùî øùòî óñëá íéç÷éð ïðéà úåéøèôå ïéäîëù [ä à÷ñô à"ô]
.à"øâä éøáã úà íâ àéáä [âë ÷"ñ] äøåøá äðùîäå ,[.çñ óã úáù] àúééøáá øàåáîë ,ìëåà øãâá
ïéìáú
ïéàù úåèéùôá áúë [ç 'éñ â"ô] ù"àøä íðîà ,[.èë óã] àúééøáä úåèùôë ïéìáúá ïéáøòîã [à"éä à"ô] í"áîøäå ó"éøä úòã
ó"éøäå í"áîøä úòã úà àéáäå ,ïéìáúá ïéáøòî ïéàù ù"àøäë àîúñá ÷ñô ò"åùäå .ìëåà åðéàù éôì åðééäå ,ïéìáúá ïéáøòî
ó"éøäë ïàë ÷ñô àì äîìå ,äàøåää éãåîò äùìù êåúî íéðùë ò"åùä ÷ñåô àîìòá àäã äîú ù"åúäå .íéøîåà ùéë
76 .í"áîøäå
íéáøåòî çìîå íéî
éà÷ äæã íéðåùàøä áåø åè÷ðå ,ïîù ïëåúì ïúðá åãéîòä àéâåñä êùîäáå .íéáøåòî çìîå íéîá ïéáøòîã àúéà [æë óã] 'îâá
 ואם זה יביא יין וזה, דהחולק את עירובו אין עירובו עירוב, והקשה הראב"ד דהא בעינן שכל מה שיביאו בני המבוי יהיה בכלי אחד.75
.יביא חומץ איך יתנום בכלי אחד
 והקרבן נתנאל תמה על הרמב"ם ממה שפסק ]פ"ו טומאת אוכלין[ דראשי בשמים אינם מיטמאים טומאת אוכלין ואינם ניקחים בכסף.76
. והמשנה ברורה ]ס"ק ל[ כתב שהואיל ותבלין ראוי ללפת בו את הפת לכן חשוב הוא לענין עירוב אף שאינו בגדר אוכל,מעשר
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íâã åè÷ð à"âä ïëå [ìáà ä"ã] 'ñåúä êà ,áåøéò ïéðòì ë"àùî ,ïîù ïëåúì ïúðùë øùòî óñëá ïéç÷éð ïéàã ,éðù øùòî ìò ÷ø
.ïîù ïëåúì ïúéù ïðéòá áåøéò ïéðòì
[èë ÷"ñ] á"ðùîä áúëå .'ñåúä úòã úà àéáä íéøîåà ùé úøåúáå ,íéðåùàøä áåø úòã úà àîúñá àéáä ò"åùä :äëìäì
.íéðåùàøä áåø úòãë äëìäã

å óéòñ
éç øùá
äìéëà øá åàì éç øùá àäã åäîúù à"áèéøäå à"áùøä éøáã úà åàéáä [øùáå ä"ã] ì"äéáá ïëå [áé ÷"ñ] úáù úôñåú øôñá
77 .úö÷ äìéëàì éåàø åäùåòå åëëøî çìîä â"äëáã ,çìî úîçî ìëàð åðéàù ãò äáøä çìîðù çéìî øùáá éøééàã åöøéúå ,àåä
.äìéëàì éåàø äæå ,[øøåñ ïá éáâ] éç 'îâá àø÷ð äæ íâã ìéùá åðéàå ìéùáá éøééîã à"áèéøä õøéú ãåò
ìéìá ïéôñåîä ìù úàèçä øéòù øùá úà íéìëåà åéä úáù áøòá ë"äåé ìç íàù [.÷ óã úåçðî] é"ùøî ãåò åàéáä íéðåøçàáå
íéìááä ïëù áúë [ù"îäéô] í"áîøä êà ,äìéëàì éæçã òîùî êà ,ïúáòø âäðî äæù é"ùø áúëå ,ìùåáî åðéàå éç àåäùë úáù
.ä÷æç äúéä ïäìù àëîåèöéàù éôì éç äæä øùáä úà ìåëàì åìëé
ù"ééòå .àöîåàì éæç øùá ìëù òîùîå ,àöîåàì éæçã íåùî äö÷åî åðéà éç øùáã [àì 'éòñ çù 'éñ] ò"åùä éøáãì ïééöì ùé ãåò
áéúðä ë"ëå ,äîäá øùá àìå úåôåò éðéî åðééäã íù ùåáìä áúëå] ,íéëø íéðéîá à÷åã éøééîã íéàøéä íùá (åð ÷"ñ) à"âîá
.àöîåàì éæç øùá ìëù úåéàø àéáäì åáúë ç"ðäå à"øâä íðîà ,[íééç
éìö øùá
úåîå÷î ùé íà åìéôàã [ð ÷"ñ] à"âîä áúëå .úåãåòñ éúù ìù úô åá úôìì éãë åøåòéùå ïúôì éåä éìö øùáã ò"åùä áúë
íúòã åìèáã íåùî ,úôä úà åá úôìì éãë àåäù øúåé ïè÷ä øåòéùá áøòì íä íéìåëé ,úô àìá åîöò éðôá éìö øùá íéìëåàù
.íãà ìë ìöà
úà íéøøåâ íä ïéà ÷øå ,ìåãâ øåòéù åëøèöé úô àìá éìö øùá ïéìëåàù åìàä úåîå÷îáã øîåì ïãù [àì ÷"ñ] ïåéöä øòùá ïééòå
éøáã úà àéáäå ,äæá êéøàä íù [à ÷"ñ] ëù 'éñì ïééö à"øâä íðîà .á÷òé ïåàâä è÷ð ïëù àéáäå ,ìåãâ øåòéùì íìåòä ìë
éùðàá åðéöîãë ,íúòã äìèáã ïðéøîà íééåñî âäðîá íéâäåð íå÷îä éùðà øùàë íâù åáúëù [ì"úàå ä"ã :áö óã úáù] 'ñåú
äâäðäá âåäðì íå÷î åúåà éùðàì äáéñ ùé øùàë ÷øå ,é"çàìë äàöåä äæì ïðéáùç ä"ôàå íùàø ìò éåàùîá ïéàöåé åéäù ìöåä
íå÷î åúåà ïéðòìù ïðéøîà æà ,íéìîâ íäì åéäù éôì íäéúåãùá íéöå÷ íéîéé÷î åéäù àéáøò éùðà åîë ,íìåòä øàùì ãåâéðá åæ
.[éìö øùá ïéðòì ïãéã óéòñì à"âîä íù ïééöå] íúòã äìèá àìå íâäðî øúá ïðéìæà
õîåç øåòéù
ìáà .ã"áàøä íùá [.àô óã] à"áùøä àéáä ïëå ,ãçàå ãçà ìëì úéòéáø àåä õîåç øåòéùã ïúðåäé åðéáø íùá é"áä áúë
÷ñô ïëå ,íéùðà äáøäì óà äæá éâñ ë"à úåãåòñ 'á ìåáéèì øåòéùä àéä õîåç úéòéáøù ïåéëã æ"ò åäîú à"áèéøäå à"áùøä
øåòéù ïðéòá ïé÷ùîä ìëáã ã"áàøä úòãù àéáäù (àìî ä"ã ì"äéá æ óéòñ) ïìäì ãåò ïééòå] .úéòéáøá éâñã [äì ÷"ñ] á"ðùîä
. ואין זה כמאכל בלתי מבושל דאין מערבין בו, מ"מ חשיב ראוי לאכילה, ואף שצריך לשרותו במים כדי להסיר את מלחו.77
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úåéòéáø 'áá éâñ øëéùå éç ïééáù øàåáî (à"éä à"ô) í"áîøá íâå ,åéìò å÷ìç à"áèéøäå (ô óã) à"áùøä ìáà ,à"åàëì úéòéáø
.[íéáåøîì óà

æ óéòñ
äéç äöéá
é"ò ïäá ïéãòåñã ïéðîéæã íåùî àåä íòèäù à"áèéøä áúëå ,[.ì óã] 'îâá øàåáî ïëå ,íééç íéöéáá ïéáøòîù ò"åùä áúë
78 .÷çãä
÷øéá áåøéò øåòéù
ïéé øåòéùù áúëù â"îôä ìò [åë ÷"ñ ìéòì] ö"äòùä äîú ïàëîå ,ìùåáî ïéáå éç ïéá ,79 àøèéì àåä ÷øé øåòéùã àúéà ò"åùá
ïéáå éç ïéáã øàåáî ïãéã óéòñá éøäã ,úåãåòñ 'á ìù úô åá úôìì éãë ìùåáî ÷øé øåòéùå ,úåãåòñ 'á ïåæî åðîî ìåëàì éãë éç
.àøèéìá åøåòéù ìùåáî
ïé÷ùîá áåøéò øåòéù
ùîùîù ìùåáî ïéé é÷åôàì åðééä éç ïéé ùåøéôå .[äãåòñ ìëì úéòéáø åðééäå] úåéòéáø 'á åøåòéù éç ïééã [à"éä à"ô] í"áîøä áúë
.[.èë óã] 'îâá øàåáî ïë ,úåéòéáø 'áî úåçô åøåòéùå úôä úà úôìì
ìëì ì"ðä øåòéù ïðéòáã ã"áàøä úòã àéáäù [àìî ä"ã] ì"äéáá ïééòå .úåéòéáø 'áá åøåòéù øëéùã [:èë óã] 'îâá øàáúð ãåò
.[.ô óã] à"áèéøäå à"áùøä úòã ïëå ,íéáåøîì óà àåä ì"ðä øåòéùäù øàåáî í"áîøá ìáà ,ãçàå ãçà
íé÷ñøôàå íéðåîéø øåòééù
÷"ñ] ö"äòùä áúëå .úåãåòñ 'áì äãåòñ çåðé÷ øåòéù äæù íåùî åðééäå ,íé÷ñøôà äùîçáå íéðåîéø éðùá ïéáøòîù ò"åùä áúë
.ïäá úôìì åà íäî ìåëàì éãë ïøåòéù [äãåòñ çåðé÷ì íéàá íðéà æàã] íéìùåáî íä íàù [æì
íéçåôúá áåøéò øåòéù
.÷çãä é"ò àìà íéìëàð íðéàù ,øòé éçåôúá éøééî á÷ øåòéù íéçåôúá åè÷ðù äîã áúëù [åôú 'éñ] éëãøîä úà àéáä é"áä
ä"ôàå íéìéâø íéçåôúá éøééîã åè÷ðù [ïàî ä"ã à"òá ìéçúîä :æë óã] 'ñåúì íéðåøçà ãåòå ø"àäå ç"áä åðééö øáë íðîà
.á÷ ïðéòá

ç óéòñ
:ì óã àúééøáá øàåáî ïë åîë .:åë óã äðùîá àåä ,íéøçàì éæçå ìéàåä ïééá øéæðìå äîåøúá ìàøùéì ïéáøòîù ïéãä øå÷î
.íéðè÷ì éæçã íåùî íòèä é"ùø áúëå ,ë"äåéá ìåãâì ïéáøòîù
 אז אין מערבין, וכדמטו בשם אחד מגדולי פוסקי זמנינו, ואם ננקוט שבימינו ביצים חיים הוו מוקצה כיון שאין רגילות לאוכלן כלל.78
.בהן
 והרמב"ם ]פ"א הי"ב[ כתב שליטרא היא. וכתב רש"י ]שם ד"ה עוכלא[ שליטרא היא לוג,[ אמרו ששיעור ירק בליטרא. בגמ' ]דף כט.79
.ב' רביעיות שהן חצי לוג
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äìçáå äîåøúá áåøéò
åðìåëå ìéàåä íãà íåùì äéåàø äðéà äøåäè äîåøúù ïåéë ,äîåøúá ïéáøòî ïéà íåéäëù â"äðëä íùá [è ÷"ñ] à"âîä áúë
.íéúî éàîè
ïäëì úøúåîä ì"åç úìçì åúðååëå .ïéôúúùîå ïéáøòîù äàøðã [æî ÷"ñ] äøåøá äðùîä áúë ,äìçì ùøôåäù äîá áøòì ïéðòìå
.íéúî éàîèì äøåñà é"à úìç ìáà 80 ,úî àîèì åäåøñà àìã åðééäå ,åéø÷ì ìáèù
ùãçá áåøéò
ùùåç àåä íàù ,áøòîä íãàá éåìú øáãä ,øîåòä éøçà äùéøùäù äùãç äàåáúá áåøéò ïéðòìã [æî ÷"ñ] á"ðùîä áúë
,úåòãä ìëì øåñà é"àá ìãâù ùãç ìáà ,øúåî æ"ä àøîåç úøåúá ÷ø ìëåà åðéà íàå ,øåñà æ"ä ïéãä ïî íéøñåàä íé÷ñåôì
.[ë"ë çéëù åðéàù àìà
ìåëàì øãð åà òáùðù øáãá áåøéò
:íéðôåà äîë äæá ùé ,ìëàé àìù øãð åà òáùðù éî ïéðòì
.íéøçàì àéæç éøäù ,ò"åëì äá áøòî ,åæ øëë ìëàé àìù òáùð [à
áøòì ìåëé [í"áîøä úòã àéäù] äðåùàøä äòéãä éôìù øáåñã ,ò"åùä ïåùìî å÷ééã íéðåøçàä ,åæ øëëî äðäé àìù òáùð [á
à"øâä êà .áåøéò úàðä àìå äúàðä êøã àìà øëëä úà åéìò øåñàì ïéåëúð àìù íåùî íòèä ø"àäå äùéøãä åáúëå .äá
81 .äàðä åîöò ìò øñàù â"äëá ïéáøòî ïéàù äãåî í"áîøä íâù åáúë äùéøãäå
ïéáøòî ïéà ù"àøäå 'ñåú éôìå ,éðéøçàì éæçå ìéàåä äá ïéáøòî í"áîøäì ,íéðåùàøä äæá å÷ìçð ,éìò åæ øëë úìéëà íðå÷ øîà [â
82 .[íìåòä ìëì øåñàù ïåéë ïéáøòî ïéà ùã÷äáå] ,ùã÷äá óìçéî àöôç øåñéà àåäù øãðã
83 .àöôç øåñéà àåä øãðå ìéàåä 'ñåú åøñà äæá íâ ,äìéëàá éìò äøåñà åæ øëë øîà ÷ø íðå÷ úáéú øîà àì íà ä"äå

 וטעמו משום דחיישינן שמא נתחללה אחת, ואף שכתב הרמ"א ]סי' תנז ס"ב[ בשם מהרי"ו דאין נותנין האידנא חלה לשום כהן.80
 והמג"א, והש"ך ]סי' שכב[ תמה על כך, שהרי בערב פסח נוהגים ליתן לכהן קטן או לכהן שטבל, אין זה אלא חששא בעלמא,מאמותיו
 וגם על.[ ד"ה לבד. וכעין מש"כ תוס' ]חולין דף קלג, אם לא יקח יראה שאינו כהן,יישב דכיון שבערב פסח יש הרבה חלה המופרשת
. דהא קיי"ל שלתרומה וחלה דרבנן אזלינן בתר חזקה ולא חיישינן שמא נתחללו אבותיו או אמותיו,עיקר חומרת המהרי"ו תמה הגר"א
 אבל לגבי עירובי, שאין מערבין אלא לדבר מצוה, דזה נאמר רק לגבי עירובי תחומין, ולא שייך לומר בזה דמצוות לאו ליהנות ניתנו.81
 אף שעצם מעשה העירוב הוא, כתב המג"א ]ס"ק יא[ שאין לעשות באיסורי הנאה,חצירות ושיתופי מבואות שעושין גם לדבר הרשות
.מצוה ומברכין עליו
 ומאי שנא מהא דאין,ועיין פמ"ג ]א"א ס"ק יא[ שתמה מסי' שסג ]ס"א[ שעושין לחי מעצי אשירה הואיל ומצוות לאו ליהנות ניתנו
.משתתפין באיסוה"נ
 והגר"א. וכמה אחרונים תמהו ע"ז דמנלן לאסור לדעת הרמב"ם, והרמ"א כתב דאם אמר קונם אכילת ככר זו עלי ה"ז אסור לכו"ע.82
 וא"כ גם באומר קונם אכילתן, ועיי"ש בביה"ל שהביא שגם הרשב"א והריטב"א נקטו דלא גזרינן אטו הקדש,"מחק תיבות "לכולי עלמא
.עלי ה"ז מותר
. כן כתב הביה"ל ]ד"ה ואם[ ודלא כהא"ר שחילק בין קונם לבין שאר לשון נדר.83
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.úåòãä ìëì øåñà ,éìò åæ øëë úàðä íðå÷ øîà [ã

è óéòñ
.åì óã 'îâá àåä [àëôéàå ùãå÷ øçîìå ìåç íåéä åæ øëë] ò"åùáù íéðåùàøä íéðéãä øå÷î
ïåùìå .äùåã÷ äì àúçð àì à÷éôñî ù"äéá ïîæáã íåùî ,áåøéò åáåøéòã ùãå÷ øçîìå ìåç íåéä øîåàáã íòèä 'îâá øàáúðå
:íéðåùàøä äæá å÷ìçðù äàøðù [èî ÷"ñ] ïåéöä øòùá áúëå ,"éàãå äùã÷úð àì ïééãò úåùîùä ïéáù" ò"åùäå í"áîøä
àìå øåøá ïôåàá àáä íåéä ñðëéù ãò äùåã÷ äéìò ìåçúù äöø àì øëëä úà ùã÷îäù áúë [ùãå÷ä úãåáò] à"áùøä [à
.øëëä úà ìåëàì øùôà ù"äéá ïîæáù òîùî æ"éôìå .÷ôåñî ïôåàá
ïåùìî òîùîã ö"äòùä áúëå .ù"äéá ïîæá úùåã÷ äéìò äìç ÷ôñîù òîùî "éàãå äùã÷úð àì" ò"åùäå í"áîøä ïåùì êà [á
ïåéëã ,[ç"ñ æ"øâä ïåùì êë] äùåã÷ äìç àì ÷ôñîã ïðéøîà ïðáøã áåøéò ïéðòì î"îå ,ù"äéá ïîæá øëëä úà ìåëàì øåñàù åæ
.áåøéò ïéðòì äæá éâñ éàãåá äøåñà äðéà ù"äéáá íâå úøúåî øëëä äúéä ù"äéá éðôìù
.[.èî óã] 'îâá àåä úåàåáî éðùì äçåúôä øöçá ò"åùáù íéðåøçàä íéðéãä øå÷î
:íéðéã éèøô äîë äæá øàáì ùéå
åúáùù íéìë àéöåäì øúåîù åðééä ,íäéðù íò úøúåî úåàåáîä éðù íò øöçä äôúúùð íàù ò"åùä áúëù äî
ìà äæ éåáî éúáá åúáùù íéìë ìèìèì àåáé àîù åøæâù íéîëçë àìãå] ,úåàåáîäî ãçà ìëì åæ øöçáù úéáá
.[øçàä éåáîä

.à

íéîòô äîëá àøîâá ùøôúð àì ,íäéðùá úøñåà àéä éøä úåàåáîä éðù íò äìéâø åæ øöç íàù ò"åùä áúëù äîå .á
ïéðòì] éîìùåøéä íùá [.åî óã] íéøãð ï"øä éøáãì ïééö ù"åúäù åðàáäù [à"ñ æñù 'éñ] ìéòì ïééòå ,äìéâø áùçéú
,úàæ àéáä [ç ÷"ñ à"à çñù 'éñ] â"îôäå .íéîòô á åðééä ìéâøã [åøáç úà øéãäì ìéâøù øöçá óúåù åñð÷ù ñð÷
'â éòáã åà úçà íòôá åðééä ìéâø íà ÷ôúñäù à"åæçä éøáã úà íù åðàáä ãåò .ìéâø éø÷éî ô"âá ô"ëòã íééñå
.íéîòô
.íéàùåðä éôì äæî äæ íéðåù ìéâø éøãâù ïëúé íðîà
íéìéâø éðùä éåáîáù àìà ,ììë åá øåáòì íéìéâø ïéàù äðååëä ïéà ,äìéâø äðéàù éåáîá åøéúäùëù à"åæçä áúë ãåò
.øúåé

.â

,äîöòì äáøéò åæ øöç íà óà åðééäã [:èð óã] à"áèéøä áúë ,åá úøñåà éåáîä íò äôúúùð àìù øöçã àðéã êäá
äæ ïéòëå [å"ñ áöù 'éñ] î"áä áúëå 84 ,äîå÷îá àìù úøñåà äðéà äîå÷îá úøúåîä ìâøù ììëä äæá øîàð àìå
[íéðùì ÷ìçðù éåáîá ä"äå] åæî íéðôì åæ úåøéöç éúùá ÷øù [àì 'éòñ âñù 'éñ] ìéòì àáåäå ,[é ÷"ñ á 'éñ] à"åæçä
,íäìùî øöç úéîéðôä øöçä éðáì ùéã ,äîå÷îá àìù ìâøä úñéøãá úøñåà äðéà äîå÷îá úøúåîä ìâøã ïðéøîà

.ã

, שאם עירבה החצר לעצמה אינה אוסרת מבוי מחמת הך כללא דרגל המותרת במקומה, ד"ה לא[ איפכא. וכתב הריטב"א ]בדף מט.84
.וצ"ע
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úåîå÷î éàøî
úøñåà äîöòì øöçä äáøéòù óà ïëìå ,éåáîì ä÷å÷æ øöç ìë ìáà .úøçàä øöçä ùéîùú úà íéëéøö íðéà ïëìå
.éåáîá àéä
äìéâøù éåáîä íà] åá äìéâø äðéàù éåáîì äôúúùð àìù øöçä úà ïéçåã øùàëã [çð ÷"ñ] äøåøá äðùîä áúë .ä
èð ÷"ñá íâ áúë äæ ïéòëå .úáùá äæ éåáîá øåáòú àìù äðååëä ,[åîò äôúúùð àì åæä øöçäå åîöòì óúúùð åá
.éëä åàìá øåñà àåäå óúúùð àìù éåáîá øåáòì äúåà ïéôåëù ,íåãñ úãî ìò ïéôåëã àäá
íéîòôå úåùîúùäá ÷ø íéøåñà íéîòôã ,åìà íéðéãá êéøàäù [èì 'éñ àðéðú] é"áåðä éøáã úà àéáä [æé ÷"ñ äö 'éñ] à"åæçäå
íé÷åìéñ àìà íðéà íé÷åìéñ êðä ìëã òîùî íé÷ñåôä úîéúñîã [ë ÷"ñá ïëå íù] è÷ð åîöò à"åæçäå .êåìéäá íâ íéøåñà
.ììë íäéìò øñàð àì ìåèìèäå ùåîéùä íöò êà ,íù ìåèìè úåëæ éìòá úåéäìî

æôù ïîéñ
ïî áåøéò úøåú çåëùì àìù éãë éåáîá óåúéùå úåøéöçá áåøéò êéøöî î"øã ,íéîëçå î"ø ú÷åìçî äàáåä :àò óã àúééøáá
.ïéôúúùî åà ïéáøòî åà íéøîåà íéîëçå ,úå÷åðéúä
çëúùú àîù ùééç êà ,éâñ ãáì áåøéòá ïëå éâñ ãáì óåúéùá àìà ,éúøú ïðéòá àìã äãåî î"ø íâ ïéãä ïîù äæî øàåáîå
.ãåçì áåøéò ìò ð"à ,ãåçì óåúéù ìò ïéëîåñ íúèéùì ïëìå ,éëäì éùééç àì íéîëçå .éúøú êéøöä ïëìå úå÷åðéúä ïî áåøéò úøåú
óåúéùä ìò ïéëîåñã î"ø äãåî úôá óåúéù äùåò íà ìáà ,ïééá ÷ø äøîàð íéîëçå î"ø ú÷åìçî íà àøîâá éàøåîà éâéìôå
.áåøéò íå÷îá óåúéùä ìò ïéëîåñ ïéàù íéîëç åãåî ïééá êà ,úôá àéä ú÷åìçîäù ,àëôéà åà ,úåøéöçá áøòì ö"àå
.î"øë íòä åâäð øîà ç"åéøå î"øë âäðî øîà ä"øå ,î"øë äëìä áø øîà é"øã ,àúëìä ïàîë 'îâá å÷ìçð ãåò
:íéðåùàøä äæá å÷ìçð :äëìäì
úøåú çëúùú àìù ,áåøéò íå÷îá óåúéù ìò ïéëîåñ ïéàã î"øë å÷ñô [å"ô ã øòù ÷"äåáò] à"áùøäå [è"éä à"ô] í"áîøä [à
.ììë úåøéöçá áøòì ö"àå áåøéò íå÷îá óà ìéòåî æ"ä úôá åôúéù íà ìáà ,úå÷åðéúä ïî áåøéò
.[ùôð ééç àéä úôäå ìéàåä é"áä ùøéôå] úôá ïéøéëî úå÷åðéúäù íåùî àåä ,éðäî úôá åôúéù íàù íòèä í"áîøä áúëå
íäì àäé ïëì ,ïéìëåà øàùáå äîéìù úôá ,øúåé äìåòî óåúéù úåùòì åçøèù íéàåø úå÷åðéúäù ïåéëã íòèä áúë à"áùøäå
85 .áåøéò úøåú çåëùì àìù øëéä
úéáá äåðúðå äîéìù úô åðúðù ïôåàá ÷ø àåä úôá åôúéù íà î"øì íâ éðäîã äîã [â ÷"ñ] á"îá åéøáã åàáåäå à"áùøä áúëå
86 .áåøéò íâ åëåúá ììåë äæä óåúéùäù àöîð æàã ,úåøéöç éáåøéò éðéãë øöçáù
.ïéìëåà øàùáå ïééá åôúéù íà óà áåøéò íå÷îá óåúéù ìò ïéëîåñã íéîëçë ì"éé÷ã øåèäå ù"àøä úèéù [á

 דדי בזה, שהרמב"ם כתב שאין התינוקות מכירים במה שנעשה במבוי אא"כ נעשה בפת, מלשון הרשב"א נראה דחולק על הרמב"ם.85
 והם יודעים שעשו, ומהרשב"א נראה שהתינוקות מכירים במה שנעשה במבוי,שיוודע להם ששיתפו במבוי וכבר לא תשתכח תורת עירוב
 ורק כאשר עשו שיתוף בפת שלימה אז ניכר להם שטרחו לשתף באופן שיהא, אך עלולים לשכוח שמלבד שיתוף יש גם דין עירוב,שיתוף
.בו גם תורת עירוב
 ונראה דכוונתו אף כששיתף, החזו"א ]סי' צ ס"ק טז[ כתב דנראה דלפי הרמב"ם סומכין על שיתוף אף אם הניחוהו בחצר ולא בבית.86
. דא"צ ליתן בו כל דיני עירוב ולהניחו בבית,בפת
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úåîå÷î éàøî
óåúéù ìò ïéëîåñã ïéãä ø÷éò øåàéáá àéäå ,íéðåùàø ãåòå ù"àøäå é"ùø ïéáì í"áîøä ïéá úôñåð ú÷åìçî ùéù è÷ð é"áä äðäå
óåúéùä çëîã ,äîöòì øöç ìë åáøéò àì íà óà ìéòåî äæ éøä óåúéùä ìò ïéëîåñ øùàëã è÷ð í"áîøäù ,áåøéò íå÷îá
ìò ïéëîåñã ïéãä øîàð æà äîöòì äáøéò øöç ìë íà ÷øã íéè÷åð ù"àøäå é"ùø åìéàå ,øöçì íéúáäî àéöåäì íâ íéøúåî
óåúéùä ïéà ò"ôá øöç ìë äáøéò àì íà ìáà ,úåøéöçä ïéá åáøéò àìù óà øöçì øöçî íâ ìèìèì åìëåéù ,áåøéò íå÷îá óåúéù
.úåøéöçì íéúáäî ìèìèì øéúäì ììë ìéòåî
øöç ìë äáøéò íà ,äáøãàå ,ïë øîåì ù"àøäå é"ùø éøáãá ììë úåòîùî ïéàã ,é"áä ìò å÷ìç íéðåøçà øàùå ç"áä íðîà
ë"çàå ò"ôá øöç ìë áøòúù ,óåúéùå áåøéò úð÷ú ø÷éò åæã ,î"'ø éôì íâ øöçì øöçî ìèìèì úåøúåî ,óåúéù åùò íâå äîöòì
àìù óà øöçì øöçî ìèìèì äúòî øúåîå ,øöçá åáøéò àäã úå÷åðéúä ïî áåøéò úøåú çëúùú àì àäã ãåòå ,éåáîá åôúúùé
óà áåøéò íå÷îá óåúéù ìò ïéëîåñ äëìäìã ù"àøä øáåñå .à"áèéøäå é"ùø ë"ë ,ïøáçî óåúéùäã ,øöçì øöç ïéá áåøéò åùò
.øöçì íéúáäî ìèìèì íâ øúåî óåúéùä çëîå ,äîöò éðôá øöç ìë åáøéò àìùë
,åâéî íòèî àåäù [â"ñ åñù 'éñ] à"øâä áúë ,øöçì íéúáäî íâ ìèìèì øéúéå áåøéò íå÷îá íâ ìéòåé ïééá óåúéùù ïéãä íòèå
æ"î] â"îôä ë"ëå ,ãçà úéáë øöçä éúá ìë úà úåùòì éîð ìéòåä úçà øöçì úåøéöçä ìë úà úåùòì óåúéùä ìéòåäù åâéîã
åëéøöä àìå úåùøì úåùøî äàöåä øåñéà íñøôúð óåúéù äùòî ïìåë åùòã ïåéëã ì"æå áúë [æè ÷"ñ ö 'éñ] à"åæçäå ,[á ÷"ñ
.ì"ëò áåøéò
úòãìå 87 .ïéëîåñ úôá êà ,áåøéò íå÷îá óåúéù ìò ïéëîåñ ïéà ïééáù ÷ñåôä í"áîøä úòã úà àîúñá àéáä ò"åùä :äëìäì
àéáä "íéøîåà ùé" øåúáå .ììë úåøéöçá åáøéò àì íà óà øöçì íéúáäî àéöåäì óà øéúî æ"ä úôá åôúéù íàã åðééä í"áîøä
î"î áåøéò íå÷îá åéìò ïéëîåñù óåúéù äùåòùë óàã íéè÷åðå íéøéîçî íäù ,ì"ðä úðáä éôë ù"àøäå é"ùø úèéù úà ò"åùä
.[ì"äéáä íéëñä ïëù òîùîå ,åæë äèéù ïéà íéðåøçà øàùå ç"áä éôìå] .äîöò éðôá øöç ìë áøòúù ïðéòá
øöçáù úéáá óåúéùä úà ïúåð åðéàùë óà äæã èåùôå .áåøéò íå÷îá óåúéù ìò ïéëîåñ ïééá óàù øåèäå ù"àøäë ÷ñô à"îøäå
.åæ äèéùë ì÷äì ùéã [æè ÷"ñ ö 'éñ] à"åæçä áúëå .äîöò øöçá àìà
úîçî äøéãì éåàø åðéàã ,äøéã úéáë àìå øöçë åðéãù] úñðëä úéáá åäðúéìå úôá óåúéù úåùòì àåä æðëùàá åâäðù âäðîäå
88 .ììë úåøéöçá áøòì åâäð àìå ,[åúùåã÷
íà ïîùá óåúéù úåùòì à"àù áúëù ù"ééò ,[äáåùú éøòùá àáåä] ìàåîù øáã ú"åùá øàåáîë í"áîøäë åâäðù úåìéä÷ ùéå
.øöçáù úéáá íçéðäìå úôá íäéðùå ,áåøéòå óåúéù úåùòì åâäðù áúë à"áùøäå .áåøéò íå÷îá åéìò êåîñì íéöåø
áåøéò àìå óåúéù ÷ø ïéùåòù âäðîä øåàéáá à"îøä éøáãá
äæå ,óåúéùì çî÷ ïúåð øéòä éúáî úéá ìëù àåä âäðîäù íåùî àåä 89 ,ãåçì óåúéùá ì÷äì åâäðù äîã äàøðã à"îøä áúë
 והחזו"א נקט בדעת הרמב"ם דא"צ, כדין עירוב, ושתהא פת שלימה, ולעיל הבאנו שהרשב"א הצריך ליתן את הפת בבית שבחצר.87
.ליתן את הפת דוקא בבית
 א"נ אף לפי הרמב"ם וע"פ מש"כ החזו"א שגם להרמב"ם, מנהג זה הוא ע"פ הרא"ש וסיעתו שפסקו דסומכין על שיתוף אף ביין.88
.א"צ ליתן את העירוב בבית דירה
 ובזה גם להרמב"ם והשו"ע מהני השיתוף, שהרי עושין שיתוף בפת, והקשה המשנ"ב ]ס"ק יא[ דלכאורה טעם המנהג פשוט הוא.89
 ותירץ שהרמ"א בא לבאר למה המנהג שלנו מועיל גם לדעת הי"א שבשו"ע הסוברים שאף כששיתפו בפת זה מועיל אם.במקום עירוב
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úåîå÷î éàøî
ïéà äæá ,óåúéùì ïúð øöçäî ãçà úéá ÷øå äîöò éðôá äáøéò øöç ìëù àøîâä ïîæá ë"àùî ,ãçé óåúéùå áåøéò úøåúá ìéòåî
90 .áåøéòå óåúéù åëøöåä ïëìå áåøéò íâ ììåë óåúéùä
úîçî äøéãì éåàø åðéàù úñðëä úéáá óåúéùä úà íéðúåðù àåä âäðîäù ïåéëã ,øåàéá íéëéøö à"îøä éøáã äøåàëì íðîà
.øöçáù úéáá ïúéð úåéäì êéøö áåøéòã ,áåøéò íâ ììåë äæ ïéà ë"à ,åúùåã÷
óåúéùä úçðä ïîæá ùåøéôá øîåì áåè øúåéã [à"îøä ìò ùåáìä úåéùå÷ úà àéáäù éøçà] áúë [áé ÷"ñåñ] äøåøá äðùîäå
,ìéòì åðéù÷äù åîë åéøáã ìò äîú [æé ÷"ñ ö 'éñ] à"åæçäå .à"áèéøá øàáåîë ò"åëì àöåé äæáù 91 ,áåøéò íùì íâ åçéðîù
ïéëîåñ åðàù àåä ø÷éòäã à"åæçä áúë àìà ,øöçë åðéãù úñðëä úéáá ïúåðùë àìå úéáá óåúéùä úà ïúåðùë éøééà à"áèéøäã
.ïîöòì úåøéöçä åáøéò àìùë óà óåúéù ìò
áåøéòä ìò íâ êøáîùë äìèáì äëøá ùùç ùé íàä
åàéáäå .óåúéùä ãáìî úåøéöçá áåøéò íâ êéøöäìå øéîçäì åâäðù åðééäå ,øéàî 'øë íòä åâäð ïðçåé 'ø øîà [.áò óã] àøîâá
øéàî 'øù ïåéëã 'ñåú åù÷äå ,ïë âäåðù éî ãéá ïéçåî ïéà êà ,ïë ïéøåî ïéàù äøåî "åâäð" ïåùìã [úéðòú] 'îâäî [åâäð ä"ã] 'ñåú
ùùç íåùî íãòá úåçîì íå÷î äéäã åöøéúå .óåúéùå áåøéò úåùòì î"øë øéîçîù éî ãéá ïéçåî ïéàã øîåì êééù äî øéîçî
.ïéçåî ïéàã ì"î÷ ,äìèáì äëøá
óåúéùá éãå áåøéò íâ úåùòì ïéøåî ïéàù ïåéëã [èô 'éñ âàøô ñåôã í"øäî úáåùú àéäå] úåéæðëùà úåáåùú íùá àéáä é"áäå
ïîæá äùòðù óåúéùî óéãò åðìù óåúéùã øàéáù éøçà à"îøä íâ áúë ïëå .äìèáì äëøá êøáî íäéðù äùåòù éî ïëì ,ãåçì
.[.áò óã] ì"ðä 'ñåúë àìã íéøáãä äøåàëìå .äìèáì äëøá éåä áåøéòä ìò êøáéù éîã ,àøîâä
î"øë íéâäåðùë à÷åã åðééä ,áåøéòä ìò íéëøáîå î"øë ïéâäåðù åìà ãéá ïéçåî ïéàã äîã äàøðã [ë ÷"ñ ö 'éñ] à"åæçä áúëå
ïëìå ,[âìø 'éñ çåà] ò"åùá øàåáîë íòô íåùá î"øë úåùòì íäì ïéà ïðáøë ïéìé÷î íéîòôì íà ìáà ,åéúåìå÷áå åéúåøîåçá
.é"áá úàáåîä äáåùúá í"øäî ë"ùîëå ,äìèáì äëøá éåä áåøéòä ìò êøáé íà ïðáøë ïéâäåðù ïãéãì
áåøéò íå÷îá ïééá óåúéù ìò ïéëîåñ í"áîøä éôì íâù íéø÷î
àìã àäã øîà î"ø äðäå .óåúéù ìò ïéëîåñ î"ø éôì íâ úôá êà ,éâéìô ïééáã ì"ñã ïàîëå î"øë ÷ñô í"áîøäù ìéòì øàáúð
ìéòåäì êéøö äéä î"øì íâ ïéãä ø÷éòîù äæî òîùîå ,úå÷åðéúä ïî áåøéò úøåú çëúùú àìù àåä áåøéò íâ éòáå óåúéùá éâñ
.àðéãì î"÷ôð éúù äæî ùéå ,áåøéò íå÷îá ïééá óåúéù
,øùë áåøéòäù [:âò óã] äðùîá øàáúð ,áøéò àìå øöçä éðáî ãçà çëùå ,äîöò éðôá øöç ìë åáøéòå ïééá éåáîá åôúéù [à

.לא עירבו בחצירות
 ועוד שגם כשנתן רק בית אחד. והמשנ"ב ]ס"ק יב[ הביא שהלבוש הקשה מנלן שבזמן הגמ' לא נתן כל אחד מהבתים חלק לשיתוף.90
 וכגון, ]על קושיא השניה תירץ האבן העוזר די"ל שלא היה שיעור גרוגרת לכל בית מבתי החצירות.הרי זיכו את השיתוף לכל בני המבוי
 אם רק בית אחד מכל חצר נתן לשיתוף שיעור גרוגרת נמצא שהיו הגרוגרות לעשרים,מבוי שהיו בו חמש חצירות ובכל חצר ארבעה בתים
.[בתים
 שבזמן הנחת השיתוף יאמר, אך החזו"א כתב דצ"ל איפכא, לשון המשנ"ב הוא שבזמן הנחת העירוב יאמר שהוא גם לשם שיתוף.91
.שהוא גם לשם עירוב
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úåîå÷î éàøî
àä ìëå úåøéöçì íéúáäî ìåèìèä úà íâ øéúäì óåúéùá éâñ ïéãä ïîã ,ìéòì øàåáîë íòèäå .[â"éä ä"ô] í"áîøä ÷ñô ïëå
ïðéùééç àì ,å÷ìç ïúéì çëù ãçà ÷øå øöçá åáøéòù àëäå ,áåøéò úøåú çëúùú àìù àåä øöç ìëá áåøéò íâ ïðéëøöîã
92 .áåøéò úøåú çëúùúã
:ì"äéááå à"âîá àáåäå ,[ç"ä å"ô éîìùåøéá åøå÷îå ã"éä ä"ô] í"áîøä áúë [á
ïúñåøô ìò ïéãéô÷î ïéà íà ,[äîöò éðôá øöç ìë åáøéò àìù ùåøéô] úåøéöçä áøòì ïìåë åçëùå [ïééá ùåøéô] éåáîá åôúúùð
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סימן שפב סעיף א
האם דירת עכו"ם אוסרת על ישראל ,באופים דלהלן;
 (1כשיש רק בית אחד של ישראל?
 (2כשיש רק בית אחד של ישראל ויש שם כמה אשים שאוכלים כל אחד בפי עצמו?
 (3כשיש רק בית אחד של ישראל ובו שתי חדרים?
 (4כשיש שי בתים של ישראלים?
 (5כשיש שי בתים שמתגוררים בהם אב וביו הסמוכים על שולחו?
 (6כשיש שי בתים שמתגוררים בהם אב וביו המקבלים פרס ממו?
באופן שהכרי אוסר על הישראל;
 (1האם מותר לטלטל בחצר גופא או במבוי כלים ששבתו שם?
 (2מה הטעם שאיו מועיל שהכרי יבטל רשותו לישראל?
 (3והאם מועיל שהישראלים יבטלו רשותם לכרי?
 (1למה מועיל כששוכר הבית מהעכו"ם?
 (2האם מהי שאלה מהעכו"ם?
 (3האם מהי שיתן העכו"ם מתה לישראל?
 (1האם השכירות מן העכו"ם צריך שיהיה קודם עשיית העירוב והברכה או שמועיל גם
אח"כ ,לכתחילה ובדיעבד?
 (2האם אפשר להוכיח דין זה מהא דס"ז דאם שכר מהעכו"ם לזמן ידוע ,כשיכלה הזמן
צריך לחזור ולערב ,ומוכח דא"א לשכור אחרי עשיית העירוב?
 (3האם אפשר להוכיח דין זה מהא דסי' שפג דמבואר שהעירוב שעושין קודם השכירות
תבטל כשבא העכו"ם?
ישראל שהשאיל או השכיר ביתו לעכו"ם;
 (1כשבעה"ב עצמו דר שם עם העכו"ם  -האם העכו"ם אוסר עליו או על אחרים ,ומה
הטעם?
 (2ומה הדין כשאין הישראל יכול לסלקו?
 (3כשבעה"ב עצמו איו דר שם ,רק השכירו לישראלים אחרים וגם לעכו"ם ,האם העכו"ם
אוסר עליהם ,ומה הטעם?
כשהבית הוא של הכרי ,וישראל שכרו ממו וגר עמו שם ,האם שכירות הבית מועיל גם
לשכירות העירוב;
 (1כשיש לכרי חדר מיוחד?
 (2כשאין לכרי חדר מיוחד?
ישראל שיש לו שי בתים בחצר ,ובחצר יש גם כרי שדר שם בביתו ,והישראל השכיר בית
אחד לישראל אחר ויש לו שם תפיסת יד;
 (1האם הישראלים צריכים לערב בייהם?
 (2האם הם צריכים לשכור הבית מהעכו"ם ,ומה הטעם?

סעיף ב
ח .האם מועיל שיבטלו הישראלים רשותם לאחד מהם כדי שיחשב יחידי אצל הכרי ,והוא
יהיה עכ"פ מותר לטלטל ,ומה הטעם?
סעיף ג
ט .שתי חצירות הפתוחות זו לזו ע"י חלון או פתח ,ואין להם דריסת רגל זה על זה ,ובחצר
אחד דר כרי ובחצר אחר דרים שי ישראלים או יותר ,והישראלים ערבו בייהם;
 (1האם מותרים להכיס ולהוציא מחצר זו לזו דרך חלון שהוא למעלה מעשרה או למעלה
מהכותל ,ומה הטעם?
 (2האם מותרים להכיס ולהוציא מחצר זו לזו דרך חלון שהוא למטה מעשרה או דרך
הפתח ,ומה הטעם?
 (3האם מותרים להכיס ולהוציא מחצר זו לזו דרך המבוי ,כשפתחיהם יוצאות למבוי
אחד וכשפתחיהם יוצאות למבוי אחר ,ומה הטעם?
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 (4מה הטעם שבאופן המותר אין צריכים לשכור מהעכו"ם?
סעיף ד
י .השוכר מן הכרי;
 (1האם צריך לפרש שהוא להתיר הטלטול?
 (2והאם צריך לחתום חוזה על השכירות ,ומה הטעם?
סעיף ה
יא .השוכר מן הכרי;
 (1האם צריך לשכור דוקא בשוה פרוטה?
 (2האם מותר לשכור ממו בשבת ,ומה הטעם?
 (3באיזה אופן משלם לו כששוכר ממו בשבת?
סעיף ו
יב .השוכר בית מן הכרי לזמן קצוב;
 (1האם יכול הכרי לחזור בו?
 (2לדעת רש"י ,אם הכרי מחזיר הדמים האם יכול לחזור בו?
יג .השוכר בית מן הכרי ללא זמן קצוב;
 (1האם יכול הכרי לחזור קודם שבת ראשוה?
 (2האם יכול לחזור אחר שבת ראשוה כשמחזיר הדמים?
 (3והאם יכול לחזור אחר שבת ראשוה כשאיו מחזיר הדמים?
סעיף ז
יד .אם שכר הבית מהכרי לזמן ידוע ,וכלה זמן השכירות;
 (1אם אין הכרי חוזר בו ,או שאומר לו שהוא מסכים גם על להבא ,האם צריך לחזור
ולשכור?
 (2כשחוזר ושוכר ,האם צריך לחזור ולערב ,ומה הטעם?
 (3ומאי שא מסתם הפתח בחול ופתח בשבת דהעירוב חוזר ויעור?
טו .שכר הבית מהכרי ומת הכרי והיח יורש שאיו מסכין לשכירות או שמסכים לשכירות,
האם השכירות משכת;
 (1כששכרו לזמן ידוע ובתוך הזמן?
 (2כששכרו סתמא ללא זמן ידוע?
סעיף ח
טז .שכר הבית מהכרי ואח"כ השכירו הכרי לאחר ,האם השכירות שלו משכת;
 (1כששכרו לזמן ידוע?
 (2כששכרו בסתם והחזיר הדמים וכשלא החזיר הדמים?
 (3ומה הדין כשהכרי מכרו לאחר?
סעיף ט
יז .חמשה ישראלים הדרים בחצר;
 (1האם צריך כל אחד לשכור מהכרי או כשאחד שוכר ממו הותרו כולן ,ומה הטעם?
 (2והאם צריכים לערב יחד קודם השכירות או עדיף אחר השכירות?
סעיף י
יח .האם מועיל להיח לפי כרי דמי שכירותו בעל כרחו ,ומה הטעם?
סעיף יא
יט .כשהכרי מוחה;
 (1האם אפשר לשכור ביתו מאשתו או מאחד מבי ביתו?
 (2והאם אפשר לשכור משכירו ולקיטו או מאחד המשרתים ,ומה הטעם?
סעיף יב
כ .באופן שהכרי איו רוצה להשכיר לו ביתו ואחד מתקרב אליו שישאיל לו רשותו להיח
שם איזה חפץ;
 (1מה הטעם שמועיל?
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 (2האם צריך להיח שם החפץ או שיכול לסלקו?
 (3והאם צריך שישכיר הבית לישראל ,ומה הטעם?
 (4כשזה שהתקרב איו מבי החצר ,האם צריך שכירות ועירוב לדעה ראשוה ,והאם צריך
עירוב לדעה שיה?
סעיף יג
כא .אם יחד לו מקום בבית שמשאיל לו ,האם הוי כשלוחו;
 (1כשיש לו רשות להשתמש במקום שיחד לו או שיש לו רשות לסלק את הישראל?
 (2כשאין לו רשות להשתמש במקום שיחד לו ואין לו רשות לסלק את הישראל?
 (3והאם יש פק"מ אם מעו בהדיא מלהשתמש בכל הבית?
 (4ומה הדין אם הרשהו בכל הבית?
סעיף יד
כב .שכרו משכירו ולקיטו;
 (1כששכרו לזמן וסילקם מהיות שכירו ולקיטו או שמתו תוך זמן השכירות ,עד מתי
מותרים?
 (2ומה הדין אם שכרו ממו סתם וסילקם מהיות שכירו ולקיטו ,ומה הטעם?
כג .אם שכר הבית מגזבר המלך;
 (1מה הדין כשסתלק לגמרי מן המלך?
 (2ומה הדין כשסתלק רק מן הגזברות ועדיין מקבל משכורת מהמלך?
כד (1 .האם יש ליזהר לכתחילה שלא לשכור משר העיר או ממשרתיו ללא זמן קצוב ,ומה
הטעם?
 (2וכמה שיעור הזמן שאפשר לשכור ממו?
סעיף טו
כה .אם יש חוץ מביתו עוד בית שדרים בו ישראל וכרי ,מה צריך לעשות אתם כדי שלא
יאסרו עליו;
 (1כאשר יש לכל אחד מהם חדר בפי עצמו ואין רשאי להשתמש בחדר המיוחד לשי?
 (2כאשר יש להם רשות להשתמש בחדר המיוחד לשי?
 (3ומה הידון בזה?
כו .ומה הדין כששי כרים דרים באותו בית;
 (1כשהם בחדרים פרדים?
 (2כשדרים בשותפות בכל הבית ,או שיש להם חדר אחד שיש רשות לשיהם להשתמש בו?
סעיף טז
כז .אם יש בבית הכרי חמשה שכירים או לקיטים ישראלים;
 (1האם אוסרים זה על זה ,ומה הטעם?
 (2והאם אוסרים על בי החצר ,ומה הטעם?
 (3ומה הדין אם כל אחד אופה בחדרו ,ומה הטעם?
 (4וכששכרו שי ישראלים דירה מעכו"ם ,האם אוסרים זה על זה ,ומה הטעם?
סעיף יז
כח .שתי חצירות זו לפים מזו ,ודריסת רגלם של הפימים דרך חצר החיצוה ,מתי צריך
לשכור מן העכו"ם והאם צריכים לערב החיצוה עם הפימית ,ומה הטעם;
 (1כשישראל וכרי בפימית וישראל בחיצוה?
 (2כשישראל וכרי בחיצוה וישראל בפימית?
 (3כשכרי בפימית ושי ישראלים בחיצוה  -בבית אחד או בשי בתים?
 (4כשכרי בפימית וישראל אחד בחיצוה?
סעיף יח
כט .כרי שהשכיר ביתו לכרי אחר ,האם יכולים לשכור מבעל הבית;
 (1כששאר לו שום תפיסה בבית?
 (2כשלא שאר לו שום תפיסה בבית ויכול המשכיר לסלקו תוך זמו?
 (3כשלא שאר לו שום תפיסה בבית ואין המשכיר יכול לסלקו תוך זמו?
ל .כששאר לבעל הבית שום תפיסה בבית;
 (1האם צריך שייח שם כליו או סגי שיש לו רשות?
 (2והאם יכול לשכור אז גם מהשוכר?
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לא .איש אחר שיש לו תפיסה בבית;
 (1האם יכולים לשכור ממו?
 (2והאם צריך שייח שם כליו או סגי ביש לו רשות?
סעיף יט
לב .חצר שיש בו שי בתים ,בית אחד פתוח לחצר זו ודרים בו ישראל אחד וכרי ,ובית שי
איו פתוח לחצר זו אלא לאחרת ודר בו ישראל שי ,וחלוות בין שי הבתים;
 (1האם מותר לישראל השי לטלטל מביתו דרך החלון לבית האחר ומשם לחצר ע"י
עירוב ,ומה הטעם?
 (2ומה הדין לטלטל רק מביתו לבית חבירו ע"י עירוב?
 (3והאם מועיל אם ישכרו שיהם הרשות מהעכו"ם ויערבו בייהם?
לג .באופן ה"ל ,כשיש פתח פתוח בין שי הבתים;
 (1באר דעות הראשוים האם מותר לישראל שי לטלטל דרך הפתח לבית השי ומשם
לחצר ,ומה הטעם?
 (2איך קטין להלכה?
סעיף כ
לד .חצר שישראלים וכרי דרים שם ,ובין בתי הישראלים יש חלוות או פתחים שעירבו בים
דרך החלוות או הפתחים;
 (1האם מותרים להוציא מבית לבית דרך החלוות או הפתחים שבייהם?
 (2והאם מותרים להוציא מבית לבית דרך פתחי הבית ואויר החצר ,ומה הטעם?
לה .ספיה שיש בה ישראלים רבים וכרים ,באיזה אופן יהיו מותרים לטלטל שם;
 (1באופן שכל הישראלים אוכלים בחדר אחד?
 (2באופן שיש להם חדרים מיוחדים?
 (3כשהמחיצות אין קבועות רק לציעות?
 (4ומה הדין כשהם בספיה פחות משלשים יום?
 (5והאם סגי לשכור מהכרי בעל הספיה או שצריך לשכור מכל הכרים שבספיה?
סימן שפג
לו .כרי הדר עם שי ישראלים בחצר אחד ,והלך הכרי מביתו לפי שבת ,וחזר בשבת;
 (1האם אמרין הואיל והותר למקצת השבת הותר לכל השבת?
 (2ומאי שא משתי חצירות שעירבו פעם אחת לשה ע"י פתח שבייהם וסתם הפתח
בחול ופתח בשבת?
לז .באופן ה"ל כשבא הכרי בשבת;
 (1האם מועיל לשכור ממו בשבת?
 (2ומאי טעמא איו דומה למקח וממכר?
 (3ואחרי ששכרו ממו ,האם מותר לשי הישראלים או רק לאחד?
לח .באופן ה"ל כשמת הכרי באותו היום;
 (1האם צריך לשכור מן היורשים?
 (2והאם מועיל לבטל אחד לחבירו?
 (3והאם יש פק"מ אם עירבו מבעוד יום או לא עירבו?
 (4ומאי שא מישראל שלא עירב עמהם שמת בשבת ,שעירובן קיים?
לט (1 .מה הדין אם כבר שכרו מהכרי מבעוד יום?
 (2ומה הדין כשהיה הכרי כאן מבעוד יום ולא רצה להשכיר מבעוד יום עד שחשיכה
והשכיר אח"כ או שמת?
סימן שפד סעיף א
מ .כרי שבא להתאכסן בבית שבחצר ,האם אוסר ,ומה הטעם;
 (1כשכס שלא ברשות?
 (2כשכס סתמא?
 (3כששאל או שכר ממו חדר להתאכסן?
 (4כשתארח אצלו ברשות מבלי שאלה או שכירות?
מא .כרי שיש לו חוב על הבית וכס לבית ,האם מיקרי ברשות;
 (1כשכס לדור בקביעות בעד חובו?
 (2כשכס להתאכסן בעד חובו?
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מב .באר דברי השו"ע כאן גבי כס ברשות  -בשאלה או בשכירות  -כשאיו רגיל לבא ,מהא
דפסק הרמ"א בסי' שפב דישראל שהשאיל או השכיר ביתו לכרי איו אוסר עליו?
סעיף ב
מג .אשי חיל המלך שכסו בבתי היהודים ,האם אוסרים;
 (1אם יש שם לבעלי הבתים כלים שאסור לטלטלם?
 (2אם אין שם לבעלי הבתים כלים שאסור לטלטלם?
מד (1 .ומה הדין כשכסו שלא ברשות הפקידים?
 (2ומה הדין כשהפקידים משים מחוק המלוכה?
סימן שפה סעיף א-ג
מה .צדוקי שאיו מחלל שבת בפרהסיא או כל מי שאיו מודה בעירוב;
 (1האם מועיל אם ותן חלקו בעירוב?
 (2והאם מועיל שיבטל רשותו?
מו .אלו דלהלן ,האם דים כעכו"ם לעין אם מועיל ביטול רשותם או שצריכים להשכיר
מהם;
 (1צדוקי המחלל שבת בפרהסיא?
 (2קראים בזמו?
 (3כותי?
 (4ישראל מומר לע"ז  -בפרהסיא או בצעא?
 (5ישראל מומר לחלל שבתות בפרהסיא ורגיל בעוון זה?
 (6ישראל מומר לחלל שבת בפרהסיא פעם אחת?
 (7ישראל מומר לחלל שבתות באיסור דרבן ובאיסור מוקצה?
 (8ישראל מומר לחלל שבתות בצעא או שלא בפי אדם גדול?
 (9ישראל מומר לשאר עבירות  -להכעיס או לתיאבון?
סעיף ד
מז .ישראלים בי חצר אחת שערבו לכל השה ואח"כ המיר אחד מהם;
 (1האם אמרין דכיון שהותר לכמה שבתות לפי שהמיר ,הותר לכל השה ,ומה הטעם?
 (2כשהמיר באמצע שבת ,האם אמרין כיון שהותר למקצת שבת הותר לכל השבת?
 (3אם יש למומר פתח אחר פתוח לשכות הכרי ,האם אוסר ,ומה הטעם?
 (4כמה בעין שיהא שיעור הפתח?
סימן שפו סעיף א
מח .שיתופי מבואות;
 (1האם צריכים דוקא פת או דאפשר גם במיי מאכל אחרים?
 (2האם יכולים ליתן השיתוף בחצר או בבית שאין בו ד' על ד'?
 (3האם יכולים ליתן השיתוף במבוי?
 (4האם יכולים ליתן השיתוף בבית ג"כ?
 (5החצר שמיחין בו השיתוף ,האם צריך גם הוא לתת חלקו?
סעיף ב
מט .שלשה מבואות הרחוקות זו מזו ובייהם מפסיק מקום האסור בטלטול;
 (1האם יכולים להשתתף יחד ,ומה הטעם?
 (2האם יש פק"מ אם דלתותיהן עולות או פתוחות?
 .כששכרו מהכרים את הרשויות שבין המבואות ותיקוהו כדין ,האם יכולים להשתתף
בייהן;
 (1כשדלתותיהן פתוחות?
 (2כשדלתותיהן עולות?
 (3כשדלתותיהן עולות ויש להם רשות לפתוח בכל עת שירצו?
א (1 .באופן ה"ל ,כששתתפו יחד ותיקו המבואות בלחי וקורה ,האם אלו שלא שתתפו
אוסרים עליהם ,ומה הטעם?
 (2עיר המוקפת חומה ,האם חשבת כחצר של רבים?
סעיף ג
ב .היה משותף עם שכיו בסחורה ,לזה ביין ולזה בשמן או בשי ככרות לחם;
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 (1האם דבר זה מהי לשיתוף כשהסחורה בשי כלים?
 (2ומה הדין כשהם בכלי אחד?
 (3ובאיזה אופן מהי אפי' בשי כלים?
סעיף ד
ג .האם צריך דוקא מאכל אחד מכולם כדי להשתתף או גם כמה מיי מאכל מצטרפין?
סעיף ה
ד .האם מערבין בדברים דלהלן ,ומה הטעם;
 (1תבלין?
 (2פולין יבשים?
 (3בצלים?
 (4כמהין ופטריות?
 (5חיטין ושעורין חיים?
 (6ירקות  -חיים ,מבושלים ,מבושלים קצת?
 (7מים או מלח לבד?
 (8מים ומלח ושמן מעורבין?
סעיף ו-ז
ה (1 .כמה השיעור שצריכים לתת לשיתוף בדברים שרגילין ללפת בו את הפת?
 (2וכמה השיעור שצריכים לתת לשיתוף בדברים שאין מלפתין בו את הפת?
ו .כמה השיעור שצריכים לתת לשיתוף;
 (1בבשר חי?
 (2בבשר צלי?
 (3בחומץ?
 (4ביין חי או מבושל?
ז .האם שיעורים אלו במאכל ובמשקה הם אפי' לאלף אשים או שצריכים לכל אחד ואחד
שיעור כזה?
סעיף ח
ח .האם משתתפין באוכל שאיו ראוי לו וראוי לאחרים ,כדלהלן;
 (1זיר ביין?
 (2ישראל בתרומה?
 (3ישראל בחלה?
 (4בחדש?
 (5דר או שבע שלא יאכל מאכל זה?
 (6דר או שבע שלא יהה ממאכל זה?
 (7אמר קום האתו או אכילתו עלי?
סעיף ט
ט .האם יכול להשתתף בככר ,באופים דלהלן ,ומה הטעם;
 (1כשאמר היום חול ולמחר קודש או קום?
 (2כשאמר היום קום ולמחר חול?
ס .חצר הפתוח לשי מבואות ,האם מותר לטלטל מחצר למבוי וממבוי לחצר ,והאם אוסר
עליהם;
 (1כששתתף עם כל אחד מהם?
 (2כשלא השתתף עם אף אחד מהם?
 (3כשרגיל עם אחד ושתתף רק עמו?
 (4כשרגיל עם אחד ושתתף עם השי?
 (5כשרגיל עם שיהם ושתתף עם אחד מהם?
 (6כשהמבוי שרגיל בו שתפו בייהם ואותו שאיו רגיל לא שתפו ,והוא לא שתף עם אף
אחד מהם?
סימן שפז סעיף א
סא (1 .אם השתתפו במבוי במאכל שאיו פת ,האם צריכין לערב בחצירות ,ומה הטעם?
 (2ומה הדין אם השתתפו בפת?
 (3אם לא ערבה כל חצר לעצמה האם סומכים על השיתוף ,ומה הטעם?
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סב .כשכל חצר ערבה לעצמה ואח"כ שתתפו במבוי ,האם מותרים להשתמש בחצירות
שבמבוי דרך פתחים שבייהם;
 (1כשלא ערבו דרך פתחים שבייהם?
 (2כשעירבו דרך פתחים שבייהם?
 (3והאם צריך גם שיערב כל חצר עם הבתים שלו ,ומה הטעם?
סג .מה טעם המהג שהביא הרמ"א שעושים רק שיתוף אחד בקמח ולא מצריכין שיתוף
ועירוב?
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נידונים למעשה בחומר הנלמד בחודש חשון תש"פ
או"ח הלכות עירובין סי' שפב  -שפז
--------------------------------------א.
.1
.2
.3

עיר שגרים בה גוים ומחללי שבת.
באופן שא"א להשכיר מכולם ,האם עדיף לא לעשות עירוב כלל.
קלע בחו"ל לבית מלון כולו כרים ,האם יכול לטלטל בכל הבין.
ואם יש שם גם יהודי אחד מומר ,או כמה ישראלים מומרים.

בית מאיר ס"כ שגם בזה"ז חלילה להקל ומ"מ עדיף לערב וכעי"ז בחת"ס סימן צ"ב ,ועיין
שבט הלוי ח"ח צ"ז י"ד - .גויים אים מצריכים עירוב ולכן אים אוסרים ,אבל מומרים מחד
יתכן שבדרגה של תיוק ששבו שמצריכים עירוב ,ומאידך יתכן שחלקם תיוק ששבו
שמצריכים עירוב וחלק לא ואוסרים ומצריכים שכירות ,אבל אם יש רק אחד ממ" מותר ע"י
עירוב.
ב.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

בית מלון שבעליו יהודי חלק מהחדרים מושכרים גם לגוים.
האם יכולים לערב.
והאם יש חילוק בין אם הבעה"ב שומר מצוות או לא.
והאם יש חילוק בין אם הבעה"ב מצא בשבת או לא.
והאם שוה כאשר הכיסו עד שיצטרך את החדר.
וכן מי שיש לו בבין שגר בה דירה ומשכיר אותה לכרים ,או מחזיק את העובד זר שלו
ביחידה בבין שלו האם יכול לערב את הבין.
והאם יש חילוק אם מצא בשבת או לא מצא.

סעיף א' רמ"א ,מ"ב סק"ז ,ביה"ל ד"ה איו.
ג.
.1
.2
.3
.4
.5

דירה המחולקת לכמה יחידות.
בכל אחת מתארחת משפחה אחת ,האם יכולים לערב ביחד.
כמה משפחות מצאים במתחם וגם בעל במקום מצא והוא גוי או מחלל שבת האם
רשאים לטלטל בכל המתחם ,כאשר המשפחות אוכלים ביחד או בפרד.
וכן קומה בבית מלון שלכל אחת חדר ,וחדר אחד לעובד זר ,או בעל הבית מחלל שבת.
ואם כל אחד אוכל בדירה שלו אבל ראש המשפחה הביא את האוכל לכולם.
וכן בית הארחה שכולם אוכלים בחדר אוכל ובעל המקום מחלל שבת גם מצא במתחם.

רמ"א ס"א ,מ"ב סק"ב -ג ,שעה"צ סק"ג ,אמםכל זה כאשר ישם שם סתם גוים ,אבל אם רק
הבעה"ב מצא שם וכולם מצאים רק לכמה ימים בחלק מהאופים מוגדרים כאורחים ואים
אוסרים וא"צ עירוב לפי פרטי סימן ש"ע ס"ח.
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ד .שתי חצרות ,ביים ,באחר גר מחלל שבת ,יש מעבר המחבר בין הביים.
 .1כאשר לכל אחד יש יציאה לרחוב שלו ,האם יכולים לערב ולהוציא מעל הגדר של החצר
שאין בה מחלל שבת.
 .2והאם יכולים להוציא דרך פתח או שער שיש בין החצירות.
סעיף ג' ,מ"ב ,וביה"ל ד"ה ואין צריכים.
ה .כאשר הגוי או המחלל שבת מקשה או מפחד להשכיר.
 .1האם יתן לשכור מאשתו ,או בן שלו שגר אצלו.
 .2יש לו גם פועל זר בבית האם יתן לשכור ממו.
 .3ואם גר אצלו פועל שלו יהודי.
 .4לשכור מבלי לכתוב על זה שום מסמך.
 .5להתות עמו מפורש שלא צריך לתת כל רשות שימוש בפועל בדירה.
 .6לשכור רק מקום מוגדר בדירה פיה וכדו' ולא כל הדירה.
 .7לבקש בהשאלה ,או מתה.
ס"ד ,סי"ב ,מ"ב סק"ו ,ביאור הלכה ס"א ד"ה ממו ,סי"א ,ס"ט .מ"ב סקל"ב וסקל"ד,
ו .שכר בשבת שלא שכר.
 .1האם יכול לשכור בשבת.
 .2ואם הגוי חזר בו באותה שבת ,או אחרי שבת.
ס"ח ,ס"ו.
ז.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מפחד להשכיר.
האם יועיל שישכיר רק לאחד מדיירי הבין שמכירו.
והאם יש הבדל מתי שכר ממו.
והאם מספיק שייח מפתח שלו אצלו כפקדון או צריך שכירות.
ואם השכיר רק לו ואח"כ הלה עבר דירה.
ואם לא עבר דירה אבל שבת אחת אותו שכן ששכר סע מהעיר האם העירוב באותה שבת
לא מועיל.
האם יתן לשלוח לו מכר חבר חיצוי שלא מדיירי החצר שישכור ממו.

ס"ט ,ביה"ל ד"ה בשביל ,חזו"א פ"ב סקל"א.
ח .אחד מדיירי הבין שיש לו גם יחידת דיור.
 (1 .1השכירו לעובד זר.
 (2וכן השכיר דירה לגוי והשאיר שם חלק מחפציו.
 (3וכן חדרי אירוח שבחלקם מצאים מחללי שבת ,ויש לבעה"ב רשות להיח חפץ ביחידה
או השאיר חפצים בדירה ולא מצא בעיר בשבת.
 (4משפחה שיש להם עובד זר ושאר לבד בשבת.
 (5או רח"ל יש להם בן שירד מהדרך ומחלל שבת בפרהסיא ורק הוא שאר בשבת.
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סי"ב ,ותלוי בב' טעמים האם צריך שכירות וממילא כשלא מצא בשבת לא מועיל או שלא צריך
אלא עירוב וממילא אין חיסרון שלא מצא.
ט.

משכיר יחידה לעובדים זרים או מחללי שבת ,רוצה ששכירות שלהם לא יפריע לשכים
לערב.
האם יועיל שלפי כן ישכיר גם לשכים.
וכן אם כבר השכיר להם ובחוזה כתוב שיכול לסלק בהודעה של שלושים יום מראש האם
יכול להשכיר לשכים מעוד שלושים יום ואילך.
ולהיפך עשו שכירות מהגוי ובפועל החוזה שכירות שלו עצמו גמר אחרי תקופה קצרה רק
עשה הארכת חוזה האם צריך לשכור ממו שוב.
סי"ח.

י.
.1

בין כמה קומות רוצים לערב ביחד.
בקומה ראשוה גר מחלל שבת עם שתי יהודים בקומות העליוות גרים רק שומרי שבת,
האם העליוות יכולות לערב ולטלטל מזו לזו.
ואם בקומה ראשוה גרים רק שתים אחד מחלל שבת ואחד שומר שבת האם יתן לטלטל
בכל הבין.
ואם בקומה ראשוה ושלישית גרים רק שומרי שבת ובקומה אמצעית גר מחלל שבת
להיכן מועיל ויתן לערב.

.1
.2
.3

.2
.4

סי"ז ,שעה"צ סק"ט ,חזו"א סימן צ' סקי"ח.
יא.
.1
.2
.3

עובד זר שגר ביחידה בבין.
בפועל משכיר אותו לחברים שלו ,האם אוסר את העירוב.
והאם יש חילוק אם עובד בעיר או מחוצה לה.
אם עובד במוסד וכדו' שחוזר רק בשבת אחה"צ.
סימן שפ"ג ,ומ"ב סק"ב ,חזו"א סימן פ"ב סקכ"ד.

יב.
.1
.2
.3
.4

שכן חילוי מחלל שבת.
שמקפיד לא לסוע לעיי השכים ,האם פוסל את העירוב.
האם יש חילוק בין אם עושה זאת משום כבודם ,או דרכי שלום או אי עימות.
אם ברור שמחלל אבל לא ראו מעולם בפועל שעושה זאת.
ואם ברור שלעיי רב חשוב ומפורסם ,משום כבודו לא יחלל.
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