קנין הלכה
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חודש כסלו תש"פ
או"ח הלכות עירובין
סימנים שפח  -שצח סעיף ו
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
çôù ïîéñ
úåøöçá åáøéò àì íâå] åá åôúúùð àìù éåáî áø øîà äåáà øá äáø øîà ð"ø øîàã .àì÷ - :ì÷ óã úáù àøîâá ïéãä øå÷î
.[æôù 'éñ ò"åùá øàåáîë óåúéù íåùî äæ ìò ïéëîåñ åáøéò íà ,åæ íò åæ åáù
.åìåëá ìèìèì øúåî íéúáä íò úåøéöç åáøéò àì ,éåáîä ìëá ìèìèì øåñà [ò"ôá øöç ìë 'éô] íéúáä íò úåøéöç åáøéò íà
åáøéòù é"ò àëäå ,åëåúì ïéçåúô úåøéöçå íéúá ùéùë àìà äøå÷å éçìá øúéð éåáî ïéàã íåùî áø ìù åîòèã øîåì àøîâá åøáñå
ë"àã äæ ìò åù÷äå .äøå÷å éçìá øúéð éåáîä ïéà àìéîîå ,éåáîì úåçåúô ïðéà åìéàë ïä éøäå íäéìà åìôèð íéúáä íò úåøéöç
åøñàéù úåøéöçì íøâ éî éùà áø ÷éñîã ãò åøèå åì÷ùå .íéúá ïàë ïéà åìéàëå éîéúñã ïàîë íéúáì éæçéðã ,øñàé åáøéò àìá íâ
.ïðéàå ,íéúá
:éùà áø úð÷ñî øåàéáá íéðåùàøä å÷ìçðå
øùàëã áø ìù åîòè àìà ,[úåøéöçå íéúá ïàë ïéàù] ïåùàøä íòèäî ïðéøãä àð÷ñîìù åùøéô íéðåùàø øàùå 'ñåúå é"ùø [à
åúáùù íéìë ÷ø àìå ,éåáîì øöçî íéìë ìèìèì íéîëç åøñà ïëìå ,úåøéöçå íéúáã éðàî éçéëù íéúáä íò úåøéöç åáøéò
äøéæâ ,ïä úçà úåùø éåáîå øöçù ù"øë ì"éé÷ù ïåéë ,éåáîì íìåèìè øéúäì ïéãä ïî äéäù ,øöçá åúáùù íéìë óà àìà ,íéúáá
êåúá àìà åá ïéìèìèî ïéàù úéìîøëë åðéã åùòå éåáîä ìò éøîâì åøæâ êë êåúîå ,éåáîä ìà íéúáá åúáùù íéìë åìèìèé àîù
.åëåúá åúáùù íéìë åìéôà ,úåîà 'ã
åèà ïðéøæâ àìå ,åáøéòùë óà ,éåáîä ìà øöçá åúáùù íéìë ìèìèì øúåîã ç"åéøë ì"éé÷ äëìäì êà ,áø úòã åæã 'ñåúä åáúëå
.øöçáå åá åúáùù íéìë åá ìèìèì øúåî åîöò éåáîä íâ àìéîîå ,úéá éìë
.áøã àøîéî åèéîùäù ù"àøäå ó"éøä úòã íâ åæã é"áä áúëå
úåøéöç åáøéòù é"òã ,àøîâá ìéòì àáåäù ïåùàøä íòèë øáåñ éùà áøù [åéøáãá î"îä 'éô ïëå] è÷ð [å"èä ä"ô] í"áîøä [á
àîéðã ,øåñàð åáøéò àìá ð"ä ë"àã åù÷äù äîå] .äøå÷å éçìá øúéð åðéàå ,åëåúì úåçåúô úåøéöç ïéàù éåáîë æ"ä íéúáä íò
ïàîë íéúáäù øîåì êééù àìã åðééäã ,ääéîúá ,?ïðéàå ,íéúá åøñàéù úåøéöçì íøâ éî à"ø øîà æ"ò ,íéúá åá ïéàù éåáîë éåäã
1 .[åäðéàã ïàîë íéúáä åðçøë ìòå ,úåøéöçì íéúáäî ìèìèì íéøñåà åðà éøäù ,ïðéà åìéàëå éîéúñã
íðéà äøå÷å éçì ÷ø éøäù ,åá ìèìèì øúåî ïéñô éðùá åà çúôä úøåöá éåáîä çúô úà åð÷éú íàù à"îøä äãåéù à"âîä áúëå
.ïéøéúî ïéñôå ô"äåö ìáà ,úåøéöç åá ïéàù éåáî íéøéúî
÷"ñ] äøåøá äðùîä àéáä ïëå ,íéðåùàøä áåø úòã àéäù åúòéñå é"ùø úòãë ïðéè÷ðã ,ø"àä áúë ïëå ò"åùá òîùî :äëìäì
.åáøéò àìùë ïéáå ,íéúáä íò úåøéöç åáøéòùë ïéá ,åá åôúúùð àìùë íâ äøå÷å éçì ïå÷éú é"ò éåáîá ìèìèì øúåî ïëìå ,[ã

èôù ïîéñ
çúôáã ïðéøîà î"î ,úåðåø÷å íéìîâá éåáîä ìà åì ùéù çúôá íåéä ìë ùîúùî éøëðä åìéôàã ù"ééò ,.æñ óã àøîâá ïéãä øå÷î
.éôè äéì àçéð åì ãçåéîä
øîàîä ÷ééãå ,óôø÷ä ìà åà äò÷áä ìà åì ùéù çúôá àåä àéöåî íéðè÷ä íéìëä úàù íåùî åðééäã ø"àäå äùéøôä åáúëå
' והט"ז כתב בדעת הרמב"ם שטעמו משום שגזר דילמא אתו לאפוקי מאני דבתים למבוי ]וצ"ע דלא משמע כן מלשון הרמב"ם ועי.1
.[בתו"ש ועצי אלמוגים

3

úåîå÷î éàøî
åì ãçåéîä çúôä úà óéãòî åðéàù ïðéæçã ,øñåà àåä éøä éåáîä êøã àåä àéöåî íéðè÷ä íéìëä úà íâ íàù íäéøáãî éëãøî
.ò"öá çéðäå ,øñàð àì äæ ïôåàá íâù àøáñî øîåì äèð åîöò ø"îàîäå ,éåáîì çúôä ìò
óôø÷ì àöåéä çúô
ùîúùäì çøëäá àåä ÷å÷æ ä"ìàã ,õåçì úàöì øùôà åëøãù óñåð çúô ùé óôø÷ä åúåàîù ïôåàá éøééîã äàøðã à"áèéøä áúë
.åäåàéáä àìù íé÷ñåôä ìò äîúå åéøáã úà àéáä [åà ä"ã] ì"äéáäå .äðîî ÷ìåñî åðéàå ø"äø ìà äàéöéå äñéðëì éåáîá
.éåáîä ãöì àåäù çúôá øúåé ìéâø éøëðä íà à÷åã äæù ùãå÷ä úãåáòá áúë ,øñåà éøëðá íééúàñ úéá óôø÷ì çåúô äæ íà
óéñåä êà ,øñåà åðéà ñ"áî úåçô óôø÷ä íà ä"äã àèåæ åäéìàä áúëå .øñåà åðéà íééúàñ úéá óôø÷ì çúô åì ùéù ìàøùé
ïåéëã ,æ"ò ÷ìç [ë ÷"ñ åô 'éñ] à"åæçäå .éåáîä øéåàî äáåøî åøéåà àäéù éãë ,éåáîäî øúåé ìåãâ àäé óôø÷äù ïðéòáã äàøðã
.éåáîä çèùî øúåé ïè÷ óôø÷ä çèù øùàë óà 2 ,éôè äéì àçéð óôø÷ä çúôá ,øåñà éåáîìå ìèìèì åì øúåî óôø÷ìù
àëä ïðéøîà êéàå ,åì êééù óôø÷äùë óà äøéãì ó÷åî åðéàù óôø÷ì ìèìèì øåñàã 'ñåúå é"ùø úèéù àäã äù÷ä à"âîä äðäå
éåáîá íâù óàå ,ìèìèì øúåî åîöò óôø÷á î"î óôø÷ì úéáäî ìèìèì øåñàã éäðã øùôàã à"âîä áúëå .óôø÷á éôè ì"çéðã
.åì ãçåéî àåäù óôø÷á éôè äéì àçéð î"î ,åúáùù íéìë ìèìèì øúåî
óôø÷ åà äò÷áì øçà çúô åì ùéå øöçì çåúôä úéá
åðéà ïëìå ,óôø÷ì åà äò÷áì åì ãòåéîä çúôá ì"çéð éôèã ïðéøîà éåáîá ùåîéù ïéðòì ÷øã äàøðã [èé ÷"ñ åô 'éñ] à"åæçä áúë
,úéáä éùéîùú éø÷éòî àåä øöçä éë ,óôø÷ì åà äò÷áì øçà çúô åì ùéùë íâ åá øñåà øöçì çåúôä úéá ìáà ,éåáîá øñåà
.äæ øúéä øîàð øöçá íâù è÷ð [.æñ óã] úîà úôùä éùåãéçáå .éåáî à÷åã àøîâá åè÷ð ïëìå
äøéãì ó÷åîä óôø÷ì çúô åì ùéù ìàøùé
íéðåùàøäå ,øñåà äæ éøä íééúàñ úéáî øúåé àåä íàù åøîà äæáå ,äøéãì ó÷åî åðéàù óôø÷ì çúô åì ùéù ìàøùéá éøééî 'îâá
:äøéãì ó÷åî óôø÷äù äø÷îá å÷ìçð
.åìåëá ìèìèì øúåîù ïåéë íééúàñ úéáî øúåéá óà éøùå ,éôè ìé÷ äæ ïôåàáù è÷ð é"ùø
.à
áúëå .éåáî íå÷îá åì ìéòåî åðéàå åúéá åîë éåä äøéãì ó÷åî óôø÷ä íàù ,àëôéà åè÷ð [ìàøùéå ä"ã :æñ óã] ñåú .á
.î"îäå í"áîøä úòã íâ ïëù é"ùø úòãë ø÷éòäù ì"äéáä

öù ïîéñ
à óéòñ
,øöçá éåâ íò ãéçé øãä ìàøùé éáâì [èé óéòñ áôù ïîéñ] ìéòì äæ ïéã øàáúð øáëå ,:ãò óã àøîâá àåä äæ óéòñ ìù ïéãä øå÷î
,[ לכאורה הוא כהרמב"ם שהתיר לטלטל מבית לקרפף שלו ]עיין בריש סי' שעב, מש"כ החזו"א שלקרפף מותר לטלטל ולמבוי אסור.2
 ]והחזו"א. גם במבוי עצמו מותר לטלטל כלים ששבתו בתוכו, ואי משום שבקרפף עצמו מותר לטלטל,אבל לרש"י אסור לטלטל לקרפף
 ולכאורה ע"כ העדיפות של הקרפף הוא משום.[עצמו נקט להלכה שגם כלי בית שיצאו למבוי בדרך מלבוש מותר לטלטלן בכל המבוי
.שזה אויר המיועד לו משא"כ מבוי שהוא משותף וכדלקמן
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úåîå÷î éàøî
éáâì ïéãä øàáúð äæ ïîéñáå 3 .éøëðä íå÷îá éãéçé øåãé ìàøùéäù êëì íéîøåâ äæ éãé ìòù íåùî ïåìç êøã åîò áøòì ïéàù
.éåáî

á óéòñ
øãâá åéäéå úçà øöçë úåøéöçä ìë åáùçééù êëì íøåâ åðéà áåøéòã àåä åãåñéå ,[ë óéòñ áôù ïîéñ] ìéòì øàáúð äæ óéòñ íâ
.åúåùø úà éåâäî åøëùéù ãò úåøåñà íä éåáîá ìáà ,áåøéòä é"ò øöçì øöçî ìèìèì íéøúåî íðîàå ,éøëð íå÷îá ãéçé

àöù ïîéñ
à óéòñ
äôúúùð àìå úçà øöç äçëù íà úåùø ìåèéá éðéã ïéðòì ïä ,øöçì çåúôä úéá éðéãì éåáîì äçåúôä øöç éðéã úà äîãî ò"åùä
.éåáîá íäîò øãä éåâ éðéã ïéðòì ïäå ,éåáîá
ãéçéë éáéùç éåáî éáâì øöç éðá
:î"÷ôð äîë éáâì íé÷ñåôá øîàð äæ ïéã .ãéçéë éáéùç éåáî éáâì øöç éðáù ò"åùä áúë
ìèáì éåáîáù úåøéöçä øàù úåìåëé éåáîá äôúúùð àìå øöç äçëù íàù ,úåùø ìåèéá éðéã ïéðòì äæ ïéã àéáä ò"åùä [à
.ãéçéë éáéùç éåáîä éáâìù ïåéë ,íéáø øöçä éðáù ô"òà ,äì ïúåùø
÷"ñ] äøåøá äðùîäå .íä íéøåñà ñ"åñ ,íäì ìåèéáä éðäî éàî åáøéò àì íàã ,ãçé åáøéò åæä øöçä éðáù éøééîã æ"èä øàéáå
àìù íéáøë åáùçé éåáîá åôúúùð àìù êåúîã øîàð àìù] ,ìåèéáä éðéã ïéðòì ãéçéë éáéùç ïëì ãçé åáøéòå ìéàåäù óéñåä [á
4 .[úåùø ïäì ïéìèáî ïéàù åáøéò
:íéðåøçàä äæá å÷ìçðù [úìèáî ä"ã] ì"äéáä àéáä ,úåøéöçä øàùì äúåùø äìèéá áøòì äçëùù øöçä íà [á
çøåà äùòð åøéöçå åúéá úåùø íéáøì ìèéáù ãéçéù [á"ñ ôù 'éñ] øàáúðù ,íéáøì ìèáîä ãéçéë äðéãù è÷ð æ"øâä .à
úåùø úåøéöçä øàùì åìèéáù åæ øöç éðá ð"äå ,øöçì åúéáî àéöåäì àåä íâ éàùø åúåùøá å÷éæçäù éøçàå ,íìöà
àéöåäì íä íâ íéàùø íúåùøá úåøéöç øàù å÷éæçäù éøçàå ,çøåà ïéùòðå íäéáâì ãéçéë éáéùç ,íøéöçå íúéá
.éåáîì íúéáî
åìéôàå ,ãéçéë øöçä éðá ìë éáéùç àì íéáø ìöà çøåà äùòð ãéçéã àðéã êä ïéðòìã áúë [ôù 'éñ] äùî ãîçä .á
íéçøåà ïéùòð ïðéàã íéáø éáâì íéáøë ååäå ,ãéçéë éáéùç àì øöç éðáì íúéá úåùø íéìèáîå ãçà úéáá íéøãä íéáø
óà éåáîì íäéúáî àéöåäì úåøéöçä øàùì íøéöçå íúéá åìèéáù øöçä éðáì øåñà ïëìå 5 ,[ã"ñ] ôù 'éñá øàåáîë
.íúåùøá úåøéöçä éðá øàù å÷éæçäù øçà
íéøúåîå éøëð íå÷îá ãéçéë éáéùçã ù"àøä áúë ,íéìàøùé äîë íéøã äáù úçà øöç åá ùéå ,íééåâ ìù úåøéöç åá ùéù éåáî [â
. וע"י העירוב נכנס הישראל השני ויוצא בחצירו וכבר אינו מפחד לדור עמו, דבלי העירוב עשוי הישראל לפחד לדור יחידי עם הגוי.3
. או דכשיש פתח לא מסתפי לדור עמו אף כשאינו מערב,ונחלקו הראשונים אם גם כשיש פתח ממש בין החצירות קיים איסור זה
." כן פירש הגר"א ]ס"ק ב[ את החידוש של הטור והשו"ע במה שכתבו "אע"פ שהן רבים.4
. וציין הביה"ל לשיטת האבן העוזר ]סי' שפ[ שנקט להלכה שגם רבים נעשין אורחים אצל רבים.5
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úåîå÷î éàøî
,úåøéëù åòáå ãéçéë éáéùç àìã íéøáåñ â"îñäå éëãøîäù àéáä ÷"éøäîäù óàå] 6 .éøëðä úåùø úà øåëùì éìá éåáîì àéöåäì
.[ì÷éîäë ì"éé÷ã ïéáåøéò éðéãá èøôáå ,åéìò êåîñì ù"àøä àåä éàãëã é"áä áúë î"î
ïúé íäî ãçàù äæá éâñ ,éåáîá óúúùäì åàáå äîöòì äáøéòù øöçã áúëù [æôù 'éñ] à"îøä éøáãì ïééö [á ÷"ñ] à"øâä [ã
.øöçáù úéá ìëî úåøâåøâë ö"àå ,óåúéùì
íéìàøùé ìù úåøéöç éúù äá ùéù øéò
øåñà ,øçà éåáîá ïäî úçà ìë ,ìàøùé ìù úåøéöç éúù äá ùéù íéøëð ìù äîåç úô÷åî øéòã [é ÷"ñ] äøåøá äðùîä áúë
íéìàøùé éðù ïàë ùéù àöîðå ,ãçà éåáîë øéòä úåàåáî ìë éáéùç äîåçä ó÷éä çëîã ,øéòä úåàåáî ìëá ìèìèì íéìàøùéì
,[íçúôá ììë íéð÷åúî íðéà íà ù"ëå] äøå÷å éçìá íéð÷åúî íéìàøùéä íéøã íäáù úåàåáîä íà à÷åã åðééäå .íéøëð íò íéøãä
éðôá ïåãéð àåä éøäå øéòä øàùî äæá ÷ìçúð ,çúôä úøåö åà åçúôì ïéñô 'á äúùò ìàøùéä øöç úàöîð åáù éåáîä íà ìáà
äáøéò íà éåáîá ìèìèì íéøúåîå éøëð íå÷îá ãéçéë åëåúáù íéìàøùé ìù øöçä àáéùç æàå 7 ,[å"ñ] áöù 'éñá øàåáîë ,åîöò
.äîöòì øöçä
øéòä øùî úåøéëù
íðîà ,âøåáðèåøî í"øäîä íùá [è÷ú 'éñ] éëãøîá àåä íéøáãä øå÷î .äìéòåî äðéà øéòä øùî úåøéëùù ò"åùäå øåèä åáúë
.íäéúáá åéìë çéðäì úåëæ åì ïéà íâå ,øéòá íéøãä íééåâä úà ÷ìñì úåøùôà åì ïéàù øùá à÷åã åðééäã é"áä áúë
øåëùì øùôà ,äîçìîä éìëå àáöä éùðà úà äîçìî úòùá áéùåäì úåùø äéìò äðåîîä øùì ùé øùà åæë øéòáù é"áä óéñåäå
.[æëú 'éñ] ù"áéøä úáåùúî é"áä àéáä ïëå .åèé÷ìå åøéëùî òåøâ äæ ïéàù ,åéúçúù íéðåîîäî åà øùäî
áúëå .äîçìî ïéà úòë éøäå ,éðäî éàî äîçìî úòùá ÷ø åéìë ñéðëäì úåùø øùì ùé íàã äîú [å 'éñ] éáö íëç ú"åùáå
øùôà íäéìëå íéùðà áéùåäì úåùø åì àäú æàå äöøéù úò ìëá äîçìî úåùòìå íéðãî øøåòì øùä ãéá íà íðîàã ö"ëçä
.íéãøå úðéâ ú"åùá áúë ïëå ,åðîî øåëùì
áéùéìà ù"éøâä úòã äúéä ïëìå ,ãçåéî øåùéà éìá íéúáì íéìë ñéðëäì äøèùîä åà äìùîîä ãéá ïéàå ,íé÷åçä åðúùð åðéðîæáå
íãéáù ,ì"ðä íéãøå úðéâäå ö"ëçä úøáñ íåùî äæá ì÷éä ì"öæ êàáøòéåà æ"ùøâäå .àáöäî åà äøèùîäî øåëùì à"àù ì"öæ
8 .ïåëðì åàøé íà íéáùåúä úåéåùøá åùîúùé ìòåôáå ,íåøéç áöî øåöéìå íéðãî øøåòì
úåøéöçá íäì ùéù íéîä éðåî úîçî äéøéòä éøáæâî øåëùì øùôàù à"èéìù õéìø÷ ð"øâä éøáã åàáåä 'áåøéòä úð÷ú' ñøèðå÷áå
éøáçî ãçàî øåëùì äøåä à"åæçäù äùòî àéáä ãåòå] .ìîùçä éðåî úîçî ìîùçä úøáçî ïëå ,úåâéøãîä éøãçá åà íéúáä
.[äééøéòä

 והכא שיש בחצר, החזו"א ]סי' פא ס"ק יג[ הקשה דהא דשרינן יחיד במקום נכרי הוא משום דלא שכיח שידור ישראל אחד עם נכרי.6
 א"נ גם זה לא שכיח שתהא חצר יחידה של ישראלים, ותירץ דצ"ל דכל שהוא בגדר "יחיד" לא גזרו בו.כמה בתים הא שכיחי דדיירי
.בין הגויים
. ובסימן שסג ]סל"א[ מבואר דאפילו מבוי אחד אפשר לחלק ע"י ב' פסין או צוה"פ.7
 מותרות כל אחת משתי החצירות שדר בהן, ובשלישית גר רק נכרי, בשתים מהן דר ישראל יחיד במקום נכרי,מבוי שיש בו ג' חצירות
. דלגבי המבוי ה"ז כשתי חצירות של ישראל והחצר השלישית של נכרי, אך נראה שאסורים לטלטל במבוי,ישראל יחיד
. מ"מ בחדרי המדריגות תהא להם שליטה בשעת חירום, ויש להוסיף דאף אם לא תהא להם שליטה בתוך הדירות.8
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úåîå÷î éàøî
á óéòñ
ãéçé àåä òåá÷ä úéáä ìòá íà äúòîå 9 ,øéòá åà øöçá øãä òåá÷ä úéáä ìòá ìò øñåà åðéà çøåàù ïéãä àáåî äæ óéòñá
.úåøéëù êéøöäì éøëð íå÷îá íéáø áùçéäì íéîøåâ íéçøåàä ïéà ,øéòá åà øöçá éøëð íå÷îá
:äøö÷á ïàë íäéìò øåæçðå ,òù ïîéñ óåñá åøàáúð çøåà éðéã ø÷éòå
éåáîá åà øöçá íéðåù íéúáá íéìàøùé äîë åçøàúð íà ìáà ,òåá÷ á"äòá àåäù ìàøùé éáâì ÷ø íéìèá íéçøåà .à
íéëéøöå äæ ìò äæ íéçøåàä íéøñåà ,òåá÷ ìàøùé äá ïéàå íééåâ äìåëù øéòá ð"à ,òåá÷ ìàøùé åá ïéàù éåâ ìù
.åéáâì íéìèá íéçøåàä ïéà äøéã àáéùç àì éåâ úøéãù ïåéëã ,éåâä ïî øåëùìå áøòì
úåøéöçá íéðìä íéçøåàä ïéà ,ïéãë ïéáåøéò éðå÷éúá úð÷åúî åà äîåç úô÷åî øéòäå ,òåá÷ ãçà ìàøùé ùé øéòá íà .á
.øéòá øãä òåá÷ä ìàøùéä éáâì íä éìéèáã ,äæ ìò äæ íéøñåà éåâ ìù
äæá ,úáøåòî äðéàù øöçë úáùçð øéòäù ïôåàá ,íééåâä ïî úåùø åøëù àìå íéòåá÷ íéìàøùé 'á øéòá ùé íà ìáà .â
,ãçé áøòì íä íéëéøö íéãøôð íéúáá íéìëåàä íéçøåà ùé úîééåñî øöçá íàå .ò"ðôá úéðåãéð úéáì øöç ìë úøæåç
ïéáì åæä øöçä ïéá úåëééù ïéàù ,ïéãë áåøéò éðå÷éúá úô÷åî äðéà íà ù"ëå .åðîî øåëùì íéëéøö éøëð íù ùé íàå
10 .øéòá íéòåá÷ä íéìàøùéä
ì"ùøäîä úòã ,íé÷ñåôä äæá å÷ìçð ,íåé íéùåìùì àá åðéà íòô ìëáå ,äðùá íéîòô 'ã åà 'â àåáì ìéâøä çøåà .ã
àìå÷ì è÷ð ïëå ,äæá ì÷éä [òù 'éñ óåñ] à"îøäå ,øñåàã [ãôù 'éñá] øàáúðù ,àåáì ìéâøä éåâá åîë äæá øéîçäì
.[ãì ÷"ñ ö 'éñ] à"åæçä ÷ñô ïëå [âì ÷"ñ òù 'éñ] ïåéöä øòùá

áöù ïîéñ
:íéîëç åð÷éúù úåð÷ú éúù åøàáúð ñ-èð óã 'îâáå äðùîá
ä"ã :èð óã] é"ùø áúë íòèäå 12 .ãçé äìåë àìà ïéàöçì äúåà ïéáøòî ïéà ,íéáø ìù ë"çà úéùòð åìéôà 11 ,ãéçé ìù øéò [à
éáéùç øéòä úåàåáî ìëã åðééäå] .øéòä ìëá åìà ìò åìà íéøñåà ïëì ,ãçà úåéäì íìåë åìâøåäå ãéçé ìù øéò äúéäù ïåéëã [éåáî
.[øéòä ìëá éëééù øéòä éðá ìëå éåáî ãçë
.å-ã íéôéòñá íéøàáúî ãéçé ìù øéò éðéã
øéàùäù åðééäå ,áåøéòì õåçî øåéù äùò íà àìà ãçé äìåë úà ïéáøòî ïéà ,ãéçé ìù ë"çà úéùòð åìéôà ,íéáø ìù øéò [á
åðééäå ,íéáøä úåùø úøåú çëúùú àìù éãë àåä äð÷úä íòè .øéòä ìù áåøéòá ìåìë åðéàù [ïìäì åðéã øàáúéù] íééåñî íå÷î
àìì øéòä ìë úà åáøòé íà ë"àùî] .íéøåñà åéä áåøéòä éìåìå ,áåøéòäî òáåð ìèìèì íäìù øúéääù øéòä éðáì øëéä àäéù
.[éøîâì çëùäì äàöåää øåñéà ìåìò øåéù
.æ óéòñáå â-à óéòñá íéøàåáî íéáø ìù øéò éðéã

 אבל אסור להוציא מדירת, דעת המג"א שדין זה הוא רק לענין הטעם שאינו אוסר על בעה"ב הקבוע להוציא מבית בעה"ב אל החצר.9
 אך המשנה ברורה ]ס"ק כג[ כתב בשם האחרונים דנקטו כהשו"ע שגם מבית האורח מותר להוציא, דבעה"ב אוסר על האורח,האורח לחצר
.אל החצר
. עיין שעה"צ ]ס"ק ט[ שהכריע לאיסור אף שהחיי"א נסתפק בזה.10
. להלן בסעיף זה יבואר מהו עיר של יחיד ומהו עיר של רבים.11
. להלן ]סעיף ד[ יבואר מהו עירוב לחצאין.12
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úåîå÷î éàøî
à óéòñ
íéáø ìù øéòå ãéçé ìù øéò úøãâä
:íéáø ìù øéò éäîå ãéçé ìù øéò éäî å÷ìçð íéðåùàøä
13
åðééä íéáø ìù øéòå .íãà éðá àåáø íéùéù ãéîú äá íéñðëð ïéàù øéò àéä ãéçé ìù øéòù áúë [øéò ä"ã .èò óã] é"ùø [à
ïéàù ïåâë ,àúééøåàã íéáøä úåùø øéòá ïéàù ïôåàá óàã [ïéáøòî ä"ã] é"ùøá øàåáîå .àåáø íéùéù ãéîú äá íéñðëðù øéò
.øåéù êéøöäì íéáø ìù øéò úð÷ú äæá äøîàð î"î ,äîà æè íéáçø äéúåàåáî
.àåáø íéùéù åá ùéù íå÷îá àìà àúééøåàã íéáøä úåùø ïéàù [.å óã úáù] 'îâá è÷ðù åúèéùì ìéæà é"ùøù íéðåøçàä åáúëå
øòù óåñ ùãå÷ä úãåáò] à"áùøä øàéáå 14 ,ãéçé ïéð÷ àéä øéòäù åðééä ãéçé ìù øéòã åøàéá ï"áîøäå [è"ä ä"ô] í"áîøä [á
íéëøãä úà åîöòì øééù êà íéøåéã äá áéùåäì äìéçúëìî äàðáù åà ,íéáøì äøéëùä ë"çàå åîöòì äàðáù åðééäã [á
.[íéáøä ìâø úà íùî òåðîì æ"éòå åìà íéëøãá íéúá úåðáì ìåëéù åðééäã à"áèéøä áúëå] .äëåúáù úåàéèìôäå
úåùøã ,äîà æè íéáçø úåàåáîäå àåáø íéùéù äá ïéëìäîù óà íéáøä úåùø äðéà ãéçé ïéð÷ àéäù åæë øéòã ï"áîøä áúëå
çëúùú àîù åùùç àì ïëì íéáøä úåùø äá êééù àìù ïåéëã ,øåéù åëéøöä àì åæë øéòáå ,íéáøì úëééù àéäù äîùë íéáøä
15 .ø"äø úøåú
,øåéù ö"àå ãçé äìåë áøòì øùôàã ,àìå÷ ùé ãéçé ìù øéòáã ,íéáø ìù øéòá ïéáå ãéçé ìù øéòá ïéá àøîåçå àìå÷ ùéù àöîðå
,ò"ôá éåáî éåáî àìå ,ïéàöçì àìå ãçé äìåë úà áøòì íéáééç ïëìå éããäà éøñà úåàåáîä ìëî øéòä éðá ìëù àøîåç äá ùéå
.[ã óéòñ ïìäì øàåáîä ïôåàá äæî äæ å÷ìçúð ë"àà] øéòä ìëá íéøñåà íìåëù íåùî
ïåéë éããäà éøñà àì úåàåáîä éðáå ìéàåä 16 ,ïéàöçì áøòì øùôà àìà ãçéá äìåë áøòì íéáééç ïéàù àìå÷ ùé íéáø ìù øéòáå
 .13ומשמע ברש"י דאף אם בעיר עצמה אין שישים רבוא ,מ"מ אם נכנסין בה ששים ריבוא ה"ז עיר של רבים ,ולכן גם פירש ]ד"ה
ונעשית של רבים[ כגון שניתוספו בה דיורין או נקבעו בה שווקים ,והיינו שע"י השווקים נכנסים אל העיר בני אדם מחוצה לה.
 .14כתבו בעל המשכנות יעקב ]הובא בשו"ת בית אפרים סימן כו[ וכן הביאור הלכה ]סי' שמה ס"ז ד"ה שאין[ שהרמב"ם אזיל לשיטתו
דס"ל דיש דין רה"ר אף כשאין נכנסין בה שישים רבוא ,ולכן לא פירש כרש"י שדין עיר של יחיד ושל רבים תלוי בשישים רבוא ,ומתוך
כך הסיקו שהשו"ע שנקט ]סימן שצב[ כפירוש הרמב"ם ,פסק להלכה כהרמב"ם גם בדין רשות הרבים דאורייתא ,דאף כשאין שישים רבוא
הרי זו רה"ר.
 .15עיר שהיתה קנין יחיד ומכרה לרבים ויש בה עכשיו רה"ר מן התורה ,נחלקו בה הראשונים :דעת הרשב"א דעדיין היא בגדר עיר
של יחיד שנעשית של רבים ואפשר לערב את כולה ללא שיור ,דעדיין זוכרים שהיתה פעם קנין יחיד ולא יטעו ברשות הרבים גמורה,
ודעת הרמב"ן והריטב"א דכל שיצאה העיר מרשותו לגמרי וחייבין עליה משום רה"ר מיקרי עיר של רבים ובעיא שיור .ולגבי עיר של
רבים שנמכרה ליחיד דן השעה"צ ]ס"ק ד[ לומר דאף להריטב"א והרמב"ן בעי שיור כל זמן שלא נשתקע שם הרבים ,דחיישינן שמא
תחזור לבעלות הרבים ויטעו להקל ולכן בעינן שיור] .ויש לעיין לאידך גיסא דכיון שעכשיו היא של יחיד ומורגלים ביחד ,שאין לערבה
לחצאין ויהא כאן ציור של עיר שיש בה שתי החומרות ,שצריכה שיור ושאין מערבין אותה לחצאין[.
כתב החזו"א ]סי' פו ס"ק טו[ דנראה דעיר של יחיד שניתוספו בה דיורין ונבנו בתים וחצרות הרי זו עיר חדשה ודינה כעיר של רבים ,ולא
כעיר של יחיד שנעשית של רבים ,ובעיא שיור .ובריטב"א לכאורה לא משמע כן ,שהקשה על רש"י דהיכי משכחת לה עיר של רבים ,דלא
שכיח שמתחילת בנינה נכנסו בה שישים ריבוא ,ולהחזו"א משכח"ל שנוספו בה בתים וחצרות.
 .16כן נראה מלשון רש"י ותוס' ]דף נט :ד"ה מהו[ והרא"ש שכתבו שהואיל והורגלו לערב יחד לכן אסרי אהדדי ואין מערבין לחצאין,
אך סתם עיר של רבים לא חשיבא כולה כחצר אחת ולא אסרי אהדדי ולכן מערבין אותה לחצאין ,ולכן גם מערבין אותה מבוי מבוי בפ"ע.
]ודעת תוס' הרא"ש ותוס' ר"פ דמ"מ אם רשות הרבים עוברת בתוכה אין מערבין לחצאין אלא כדיני עיר של יחיד ,כיון שכולם זקוקים
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úåîå÷î éàøî
.øåéù íéëéøö àìà ãçé äìåë ïéáøòî ïéàù àøîåç ùé êãéàîå ,ãçé åìâøåä àìù
øåéùä éðéãá
.øöç êéøöä àìå úéá áúë øåèäå .ò"åùä ÷éúòä ïëå ,[.ñ óã 'îâä ïåùìëå] øöçå úéá äéäé øåéùäù êéøöä [ë"ä ä"ô] í"áîøä
.ì"äéáá àáåäå ,úéáå øöç êéøöä à"áèéøáå
'éñ] à"åæçä áúëå ,øåéù íúåùòì íéìåëé [íîò áøòì ö"à àîìòáù] ø÷áä úéáå ïáúä úéá åìéôàã ò"åùä áúë [â óéòñ] ïìäìå
ïáúä úéáù úåèéùôá áúë [â"ñ ïìäì] ò"åùä äùòî ïéðòìå .äøéã úéá åëéøöäù à"áèéøäå í"áîøäë àìã äæù [ãé ÷"ñ äö
øöç êéøöäì øéîçäì áúë [ì"ðä] à"åæçä íðîà ,äæ ìò åøéòä àì äøåøá äðùîä äæ ììëáå íé÷ñåôäå ,øåéù ååä ø÷áä úéáå
.äøéã úéáå
øåéùä ïéáå øéòä ïéá äöéçîä éðéã
17 .äæì äæ íéöåøô åéäé àìù ,øåéùä ïéáå øéòä ïéá äöéçî àäúù ïðéòá øåéùä ìà øéòä ïî ìèìèì øåñàå øéòì øåéù ïéùåòùë

íéöåøô åéäé àìù ïéðòìã äîú [ã ÷"ñ] à"âîäå .ô"äåö åà ,åäùî ïéñô éðù åðééäã øöç éðå÷éú íäéðéá åùòéù êéøöù à"îøä áúëå
áøòì åìâøåä àìã éøééà íéáø ìù øéòá àä ,äæ ìò äæ úåàåáîä åøñàé àìù íåùî íàå ,éåáîä ùàøá äøå÷ åà éçìá éâñ äæì äæ
åà éçì åçúôá äùòé éåáî åúåàù äæá éã íìù éåáî àåä øåéùä íà ð"äàã íéðåøçàä íùá [âé ÷"ñ] äøåøá äðùîä áúëå .ãçé
ïðéòá ïðà äæáå ,éåáî òöîàá øåéùä úà åùòù øåéöì ñçééúî à"îøä êà .úåàåáîä øàù ìà åàåìéîá õåøô äéäé àì äæáå ,äøå÷
18 .äæî äæ ÷ìçéäì éåáîä éðá åìëåéù øöç éðå÷éú
çúô éåáîì ùéùë à÷åã àåä ,ïéñô 'á é"ò éåáî òöîà ÷ìçì øùôàù äîã è÷ðù [ì÷ ÷"ñ âñù 'éñ] äøåøá äðùîá ìéòì ïééòå
÷"ñ äö 'éñ] à"åæçä ìáà .íééðåöéçä êøã íéàöåé íééîéðôäã ,ïéñôá éåáîä úà ÷ìçì à"à ãçà çúô ÷ø éåáîì ùéùë êà ,óñåð
ïéà åú ,éåáî éùéîùú åá ùîúùäì íä íéìåëéå éåáîäî ÷ìç íééîéðôì ùéù ïåéëã ,éåáîä úà ÷ìçì øùôà éðååâ ìëáù è÷ð [é
íðéàå äîå÷îá úøúåîä ìâø ååä íîöòì íééîéðôä åôúúùð íàù] ,úéðåöéçå úéîéðô øöç ïéãë àìà íééðåöéçä ìò íéøñåà íä
.[íééðåöéçä ìò íéøñåà
äìéìá úåìòðð äéúåúìãå äîåç äá ùéù íéáø ìù øéò
úåùø ïéã äá ïéà ïëìå] äìéìá úåìòðð äéúåúìãù íéáø ìù øéò íâù íéðåøçàäî àéáäù [êëéôì ä"ã ã óéòñ ïìäì] ì"äéá ïééò

 אבל הרשב"א ]בסוגיא ובעבודת הקודש[ והרמב"ם ]פ"ה הכ"ד[ נקטו דגם עיר של רבים אין מערבין אותה לחצאין.[לרה"ר ואסרי בה
.[ולא מבוי מבוי בפ"ע ]אם לא עשו מצבה לפתחי המבואות
 ומשמע במשנה ברורה ]ס"ק,ומהשו"ע ]סעיף ד[ משמע שנקט כרש"י וסיעתו שרק עיר של יחיד אמרינן בה דאין מערבין אותה לחצאין
.[ וכן כתב החזו"א ]סי' צה ס"ק ג,כה[ שזה גם כאשר רשות הרבים עוברת בתוכה
 אלא דכיון דאיירי בעיר של רבים שלא הורגלו יחד אין בני, ובנוסף לזה בעינן נמי שלא יאסרו בני השיור את העיר בדריסת רגל.17
. ולכן א"צ לעשות מצבה לסלק דריסת הרגל,מבוי זה אוסרין על שאר העיר
 שבזה מבואר, לא קאי על אמצע מבוי, ומה שכתב המשנה ברורה ]תחילת ס"ק יג[ דכשם ששני פסין מועילים גם מצבה מועילה.18
 ]ודעת המג"א )ס"ק ח( דהא דלא מהניא.[ וכך הוא בביה"ל ]סוד"ה זה,להלן במשנה ברורה ]ס"ק כד[ דלא מהני מצבה באמצע מבוי
 אך כשאין המצבה באה לבטל דריסת הרבים, דאין המצבה מועילה לבטל דריסת הרבים,מצבה הוא רק כשרשות הרבים עוברת בתוכה
.[ אך הביה"ל נקט שגם באמצע מבוי אין מצבה מועילה ואף כשאין שם דריסת הרבים.הרי היא מועילה

9

úåîå÷î éàøî
19 .äìåë úà áøòì ïéàå øåéù àéòá î"î [ãéçéä úåùøë äðéã àìà íéáøä

øåéù áùçéäì íéìåëé íéøëð éúá íàä
:äæá úåòéã 'á áúëù â"äðëä éøáã úà àéáä [â ÷"ñ] à"âîä
.øåéù íéáùçð íéøëð éúáã áúë [ð 'éñ] äáåùúá ï"øä [à
äãòä ïáø÷ øôñáù àéáä [ç ÷"ñ ïåéöä øòù] á"ðùîäå .øåéù íéáùçð íðéà íéøëð éúáù áúë [ãò 'éñ â"ç] áì ïá é"øäî [á
áúë [é ÷"ñ] äøåøá äðùîäå .÷çåãá åáùéé íéâåîìà éöò øôñáùå ,øåéù éáéùç àì íéøëð éúáù ùøåôî éîìùåøéî ï"øä ìò äîú
20 .äæá øéîçäì áåèã
øéò ïéáøòîùë øåéù úåùòì åðéðîæá åâäð àì äîì
ïéà øùàëù é"ùøë ì"ñã øùôàã áúëå .øéòä ìë ïéáøòî àìà ,øåéù ïéùåòù åðéðîæá äàø àìù ò"öã äù÷ä [á ÷"ñ] à"âîä
ø"äø ïéã ùéã ïðéøîçî àìà é"ùøë ì"éé÷ àì éøäã ò"ö íéøáãäù äæ ìò áúë ø"àäå .øåéù ö"àå ãéçé ìù øéò æ"ä àåáéø íéùéù
ùé íéãåäéä éøòá ììë êøãáå ,øåéù ååä íéøëð éúáù ì"ðä ï"øä úáåùú ìò ïéëîåñã ø"àä áúë ïëìå .àåáø íéùéù ïéàùë óà
21 .íéøëð íâ
úèéù ìò ïéëîåñù çëåî ,úåúìãá àìå ô"äåöá úåàåáîä éùàø úà ï÷úì åðéðîæá âäðîäù êåúîã áúë [åè ÷"ñ åô 'éñ] à"åæçäå
.é"ùø ìò ïéëîåñ íéáø ìù øéòá øåéù éðéã ïéðòì íâù à"âîä éøáã ù"àå ,ø"äø éðéãá é"ùø

á óéòñ
ìù ç"ð÷ú íâ ïëìå ,ãçà çúô àìà äì ïéàù øéòá íéáøä úåùø úøåú àëééù àìã àåä åãåñéå :èð óã àøîâá àåä ïéãä øå÷î
.øåéù äá êéøöäì íéáø ìù øéò
çúôë áùçð äæ ïéà ,íìåñä é"ò äðîî úàöìå øéòì ñðëäì øùôàå ,øéòä ìù ãçà ãöá íìåñ ùéùë íâã àøîâá øàåáî ãåò
.àøîåçì àìå àìå÷ì åðééä ,áøòì úåìåëé úåøéöç éúùù ïéðòì åéìò çúô úøåú íìåñ àîìòáù óà] .øåéù äá êéøöäì øéòì óñåð
á"ðùîå ò"åù ,úåîà øùòî øúåé äöøéôë íéáùçð íä ïéà ,úåîà øùòî øúåé øåòéùá äì äæ ïéëåîñ úåîìåñ ùé íà íâ ïëìå
.[(æè ÷"ñ)

â óéòñ
úòã äøåàëìù åðàáäù [à óéòñ] ìéòì ïééò 22 ,øåéù áéùç ïáúä úéáù ò"åùä ÷ñôù äî ïéðòìå .ñ óã 'îâá àåä ïéãä øå÷î
 אלא אם נאמרה בה, ומה שהביא המג"א שמהריב"ל הסתפק בעיר שדלתותיה ננעלות בלילה לא קאי על הנידון אם בעיא שיור.19
 ]ונמצא שלהך צד שאין מערבין אותה לחצאין יהיו בעיר.החומרא של עיר של יחיד שאין מערבין אותה לחצאין כיון שהורגלו לערב יחד
 שהרי, וצריכה שיור כדין עיר של רבים, הואיל והורגלו לערב יחד, אין מערבין אותה לחצאין וכדין עיר של יחיד,כזאת ב' החומרות
.[בעיקרם היא עיר של רבים רק שתיקנו אותה בדלתות
 אלא יש, מיירי באופן שנתבאר לעיל בדיני שיור שהיא אינה פרוצה אל בתי הנכרים, ומסתבר שגם להר"ן שבתי נכרים הוו שיור.20
, כגון אם עשה את השיור באמצע המבוי, ושהדיירים הנכרים לא יאסרו על שאר העיר,לחי או קורה או תיקוני חצר המבדילים ביניהם
. צריך לעשות תיקוני חצר בין חלקי המבוי,ובצד הפנימי של המבוי דרים נכרים
 אלא צריכים הם להיות מובדלים ממנה באופן שתהא העיר פרוצה, ועיין בהערה הקודמת שכתבנו דלא סגי בזה שיש בתי נכרים בעיר.21
. וגם שלא יאסרו בדריסת הרגל,למקום האסור
 ואיך נאמר שעשו שיור בזה שלא עירבו, ולא שייך לערב עמו, דהא אינו אוסר כלל בחצר, לכאורה צ"ע שבית התבן ייחשב שיור.22
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úåîå÷î éàøî
úéáùå [äæ óéòñá] ò"åùä ÷ñô ìò åâéùä àì äøåøá äðùîä íììëáå ò"åùä éøçàù íé÷ñåôäå ,ïë äðéà à"áèéøäå í"áîøä
.äæá øéîçäì è÷ð [ãé ÷"ñ äö 'éñ] à"åæçä êà ,øåéù áéùç ïáúä

ã óéòñ
23 .íéáø ìù úçà øöçë úéðåãéð øéòä ìëù íåùî ïéàöçì äúåà ïéáøòî ïéàù ,ãéçé ìù øéò ìù ïéãä øàåáî äæ óéòñá

:ïéàöçì áøòì íéøéúîä íéðå÷éú ìù íéðåù íéðôåàå ïéàöçì áåøéò ìù íéðåù íéðôåà íé÷ñåôáå àøîâá åøàáúðå
åäæ ,íéáøä úåùø úà íâ ÷ìçîå äöåç áåøéòäù ïôåàá ïéàöçì øéòä úà áøòì àáå øéòä êåúá úøáåò íéáøä úåùø øùàë [à
ïéà íéáøä úåùø êøåà úà ÷ø àî÷ àðùéìì ,éðùéì éøú 'îâá éâéìôå ,ïéàöçì ïéáøòî ïéàù [:èð óã] àøîâá øàåáîä ïéãä ø÷éò
ìáà ,[íéáøä úåùøî íäì êåîñä ÷ìçä úà íäéìà åôøöéå ãçé åôúúùé ø"äø ìù ãçà ãö ìù úåàåáîä ìëù ùåøéô] ïé÷ìçî
åç÷é øéòä éðáî øçàä éöçå ,íäì äëåîñä ø"äø úà íäì åç÷é ø"äø éãéö éðùî úåàåáîäî éöçù] ,ïéàöçì ïéáøòî äáçøì
.ø"äø êùî ìëá íéùîúùî øéòä éðá ìëù ïåéë ïéàöçì ïéáøòî ïéà éðååâ ìëá àøúá àðùéììå ,[ø"äø ìù øçàä ÷ìçä éãéö éðùî
óéòñ] à"îøäå ,ò"åùä ÷ñô ïëå ,äáçøì àìå äëøàì àì ø"äø úà ììë íéöåç ïéàù àøúá àðùéìë åè÷ð íéðåùàøä áåø :äëìäì
.íé÷ìçúî äáçøìù àî÷ àðùéìë ÷ñô [å
é"ò ÷ø ,ììë äæî äæ ø"äøá ÷ìçúäì íéìåëé ïéà ò"åùä éôìã åðééäå] ,äæì äæ åøñàé àìù íé÷ìçúî ãöéë øàáúé [å óéòñ] ïìäìå
,éããäà éøñà àäã äîú à"âîäå .äøå÷å éçìá éâñã áúë íé÷ìçúî äáçøìã à"îøäìå ,(å óéòñ) ò"åùá øàåáîë ,äøùò úöéçî
.[øöç éðå÷éú êéøöäå
úåèùôáå ,ò"ôá éåáî éåáî ïéáøòîã [.èð óã] àúééøáá øàåáîëå ò"ôá éåáî ìë ïéáøòîù àåä ïéàöçì áåøéò ìù øçà ïôåà [á
,ä÷ã åçúôá éåáî ìë äùåòù éøééîã åöøéúå ,éããäà éøñà àì éàîàå 'îâá åù÷äå .åçúôá äøå÷ åà éçì äùåò éåáî ìëù éøééî
.[åçúôì éåáî ìë äùåòù äøå÷ä åà éçìä ãáìî äæå] .äá øñåà åðéà åúå øéòä é÷ìç øàùî åìâø úñéøã úà ÷ìñî àåä äæáù
.ä÷ã éäî øàåáé ïìäìå
,è"ã ñô åà åäùî ïéñôá åðééäã ,éåáîä çúôá øöç éðå÷éú åùòéù é"ò øéòäî úåàåáîä ÷ìçúäì íéìåëéù ä"äù ù"àøä áúëå
.ô"äåö ïéùåò úåîà øùòî øúåé éåáîä áçåø íàå
.ïéñô 'á ìù ïå÷éúä úà àéáä å óéòñáå ,["äáöî" í"áîøä ïåùìáå] ä÷ã ìù ïå÷éúä úà àéáä [ïàë] ò"åùäå
ä÷ã éäî
çúô ìò àáèöà ïéòë åðééäå äáöî àéäã åáúë ã"áàøäå ó"éøäå 24 .êåîð çúô àéä ä÷ãù ùøéô [ãéáòã ä"ã :èð óã] é"ùø
, וכתב העצי אלמוגים דלפי רש"י הסובר דגם בחורבא ובבית התבן אף שאין הם אוסרים בחצר מ"מ אין מטלטלים כלי בית לתוכן.עמו
 ולפי תוס'' דס"ל.[ ]וכעי"ז כתב החזו"א סי' צד ס"ק יד. ועושין שיור ואין משתתפין עמם,א"ש שהשיתוף היה מועיל לטלטל לתוכן
 תיקנו גם איסור לטלטל, כתב העצי אלמוגים דאפשר שמתוך שתיקנו שייחשבו שיור לעיר,שמותר לטלטל לתוך חורבא או לתוך בית התבן
.לתוכם כאשר הם נחשבים השיור
,[ הבאנו שברשב"א מבואר דס"ל שגם עיר של רבים נידונית כולה כחצר אחת ואין מערבין אותה לחצאין16  ולעיל סעיף א ]הערה.23
 אך השו"ע נקט בסעיף זה כמשמעות רש"י ותוס' והרא"ש שרק עיר של יחיד שהורגלו כולם להיות יחד.[וכן משמע ברמב"ם ]פ"ה הכ"ד
.[ וכן נקט בפשיטות המשנה ברורה ]ס"ק כה[ וכן נקט החזו"א ]סי' צה ס"ק ג,חשיבא כחצר אחת ואסרי אהדדי ואין מערבין לחצאין
. וא"צ שיהיו הפסים גבוהים י"ט דהכא די בפתח נמוך, שיהא כאן היכר פתח, ולכאורה כוונתו שיש פס משהו מכאן ופס משהו מכאן.24
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úåîå÷î éàøî
äáåâäù åáúë øåèäå íçåøé åðéáøå .éåáîä çúôá àáèöà ïéòë è"ã ääåáâ äöéçî àéä ä÷ãù [:èð óã] 'ñåúä åáúë ïëå .éåáîä
[áë ÷"ñ] äøåøá äðùîä êà .[å óéòñ] à"îøá àåä ïëå ,íéçôè äøùò ñåøâì êéøö 'ñåúá íâù é"áä áúëå ,íéçôè äøùò àåä
.è"ã äéäé àáèöàä áçåø íâù êéøöä æ"åàäù ïééöå ,è"ã äáåâá éâñã à"âîäå ç"áä úîëñä àéáä
:íé÷ñåôä å÷ìçð úåîà øùòî øúåé áçø éåáîä çúôù äø÷îáù áúëù [åà ä"ã å óéòñ ïìäì] ì"äéááå [ë ÷"ñ] ïåéöä øòùá ïééòå
.ô"äåö åà è"é äáåâ à÷åã ïðéòá äæáù åáúë â"îôäå ù"åúäå ,è"ã ääåáâ àáèöàá éã äæá íâù è÷ð à"øâä
å÷ìçáù úåøéöçäù ,ïéàöçì ãçà éåáî ÷ìçì íéàá øùàë àåäå [ãë ÷"ñ] äøåøá äðùîá àáåä ïéàöçì áåøéò ìù éùéìù ïôåà [â
òöîàá äáöî àéðäî àì äæ ïôåàáù äøåøá äðùîä áúëå ,ïîöòì åôúúùé éîéðôä å÷ìçáù úåøéöçäå ïîöòì åôúúùé éðåöéçä
àéãäì áúëù [äæ ä"ãåñ å óéòñ] ì"äéá ïééòå .ô"äåö åà ïéñô 'á äæá éðäî àì íâã åðééäå ,äøùò äåáâ äöéçî ÷ø 25 éåáîä
.äøùò äöéçî äùòé ë"àà éðååâ ìëá øåñà æ"ä åòöîàá éåáî ÷ìçìù
äøåàëì øúåñ äæå ,ïéñô 'á åòöîàá äùòéù é"ò íé÷ìç éðùì éåáî ÷ìçì øùôàù áúë [àì óéòñ âñù ïîéñ ìéòì] ò"åùä äðäå
íà ÷ø øùôà íéàöç éðùì éåáî ÷åìéçù [ì÷ ÷"ñ âñù 'éñ] áúëù åúèéùì äøåøá äðùîä éìåàå .åìàä äøåøá äðùîä éøáãì
é"ò íéðùì å÷ìçì à"à ãçà çúô àìà åì ïéàù íåúñ éåáî ìáà ,øçà çúôá ùîúùé éåáîä ìù éöç ìëå ,éåáîì óñåð çúô ùé
.ïéñô
ìë ìù úåøéöçä åôúúùéå ,íéðùì å÷ìçì øùôà íåúñ éåáî íâù òîùî íé÷ñåôäå ò"åùä úîéúñã ,æ"ò äù÷ä à"åæçä íðîà
ìò ÷øã à"åæçä áúëå .äîå÷îá úøúåîä ìâø ååäå ìéàåä ìâøä úñéøãá íééðåöéçä ìò íééîéðôä åøñàé àì àìéîîå ïîöòì ÷ìç
.øöç éðå÷éúá åà äáöîá ä÷ìçì à"àù íé÷ñåôä åøîà íéáøä úåùø
,íéðùì ÷ìçì øùôàù à"åæçä è÷ð äæáù éåáî ïéáì ,äáöî é"ò íéðùì ÷ìçì à"à äúåàù íéáøä úåùø ïéá ÷åìéçä úøãâä éáâìå
áçåø äá ïéàùë óà] äæ ïéðòì ø"äø éäåæ úåøçà úåøééòì øéòì õåçî ìà úùìåôîä êøãù äàøðã [àé ÷"ñ äö 'éñ] à"åæçä áúë
.ïéàöçì í÷ìçì øùôà íäéøåéãì íéãçåéîä øéòáù úåàåáî øàù åìéàå ,åæ ø"äøá íéùîúùî øéòä éðá ìë éøäù [úåîà æè
äìéìá úåìòððä úåúìãá úð÷åúîä íéáø ìù øéò
ïéáøòî ïéàù ãéçé ìù øéòë äðéã àäé íà äìéìá úåìòðð äéúåúìãù íéáø ìù øéòá ÷ôúñä áì ïá é"øäîù àéáä [è ÷"ñ] à"âîä
.ïéàöçì äúåà
26 .øåéù äëéøöäì íéáø ìù øéòë äðéã äìéìá úåìòðð äéúåúìãù íéáø ìù øéòù åè÷ð íéðåøçàäù àéáä [êëéôì ä"ã] ì"äéáäå

ä óéòñ
úð÷åúî øéòä ìë øùàë à÷åã àåä ïéàöçì ïéáøòî ïéàù øîàðù äî ìëã ï"áîøä íùá [è"éä ä"ô] î"îá àåä ïéãä øå÷î
øàù éøåéã ïéàå ÷ìç åúåàá ÷ø óúúùäì íéìåëé éàãåá ,ï÷åúî øéòäî ÷ìç ÷ø íà ìáà .íéáø ìù øöçë äðéã æàã ,úåöéçîá
 אך המג"א עצמו כתב זאת רק לגבי עיר שרשות הרבים,[ השער הציון ]ס"ק כא[ ציין כמקור לחומרא זו את דברי המג"א ]ס"ק ח.25
 והמשנ"ב נקט שגם לענין חילוק מבוי לשנים יש לומר דברים,עוברת בתוכה שא"א לחלקה ע"י מצבה כיון שהיא מקום דריסת הרבים
. דכיון שכל החצירות שייכי בכל המבוי אין מחלקין אותן ע"י מצבה ולא ע"י פסין רק ע"י מחיצה י"ט,אלו
, וקצ"ע דנהי דצריך שיור מ"מ אפשר שגם יאמר בזה הדין של עיר של יחיד שאין מערבין אותה לחצאין הואיל ויכולים לערב יחד.26
.ויאמרו בעיר זו שתי החומרות גם בעיא שיור וגם אין מערבין לחצאין
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úåîå÷î éàøî
.íéáø ìù øöç ïàë ïéàå íäéðéá úéìîøë ú÷ñôî éøäù ,íäéìò ïéøñåà øéòä
éçìì õåçîù úåøéöçä ïéàå ,ïîöòì óúúùäì éåáî éöç åúåàáù úåøéöçä éðá íéìåëé ,éåáî éöçì éçì äùò íàù éåáîá ïéãä ïëå
27 .[éåáî ä"ã :èð óã] 'ñåúë àìãå ,(è 'éñ) ù"àøä ë"ëå î"îä è÷ð êë] úåøñåà

å óéòñ
ïéñô 'á] øöç éðå÷éú ìáà ,äæî äæ í÷ìñì íéìéòåî ïéà äøå÷å éçìã åðééä ïéàöçì ïéáøòî ïéàù ìéòì øàáúðù äîã ò"åùä áúë
øéò ïéáøòî ïéàù àî÷ àðùéìë øáåñ åîöò ò"åùä àäã ,ò"åùä ìò ïéäîú íéðåøçà äîëã ì"äéáä àéáäå .íéìéòåî [è"ã ñô åà
.ïéàöçì äúåà ïéáøòî ïéà øöç éðå÷éú é"ò íâù òîùîå ,ø"äø ìù äáçøì óà ,ììë ïéàöçì
áøòîù äø÷î ìò àìà ,íéúùì éåáîä úà ÷ìåçù äø÷î ìò éà÷ àì ò"åùäã àåä íéðåøçàä éöåøéúáù øçáåîäã ì"äéáä áúëå
,ììë ÷ìçì à"àã ò"åùä øáåñ éåáî òöîàá ìáà ,ìéòåî äæå úåàåáîä éñôá øöç ïå÷éú äùåò äæáù ,ò"ôá éåáî éåáî øéòä úà
.øöç éðå÷éú é"ò óà
éðá ìëù ïåéë ,äáçøì óà äúåà ïé÷ìåç ïéàù ò"åùä è÷ð íéáøä úåùø éáâì ÷øù à"åæçä úèéùù [ã óéòñ] ìéòì åðàáä øáëå
éåáî ÷åìéçë åðéã åòöîàá éåáî ÷åìéç à"åæçä úèéùìå ,éåáî òöîàá óà íéðùì ÷ìçì øùôà éåáî ìáà ,ø"äøì íé÷å÷æ øéòä
.øöç éðå÷éú éðäîå åçúôá
ùéùë à÷åã éøééî íúäã õøúé á"ðùîäù øùôàã ìéòì åðáúëå] .ïéñô éðùá éåáî ÷ìçì øùôàù [à"ìñ âñù 'éñ] ò"åùá çëåî ïëå
.[àëä ë"àùî óñåð çúô éåáîì
äáçøá ïéàöçì ø"äø ïéáøòîã à"îøä éøáãá
çúôî íéàöåé åìàù àéä à"îøä ïåùìå .äáçøá ïéàöçì ø"äø áøòì øùôàù 'îâá àî÷ àðùéìë äëìäù à"éù à"îøä áúë [à
.øçàä çúôäî íéàöåé åìàå äæ
,éðùä ãöá íéçøåàë íðéãå øåáòì íäì øúåîù åà ,éðùä ãöä êøã øåáòì øéòä ìù ãçà ãö éðáì øåñà ïëà íà íé÷ñåôä å÷ìçðå
÷"ñ åôù 'éñ] äøåøá äðùîá òîùî ïëå ,[á ÷"ñ ãòù 'éñ] à"âîä áúë ïëå ,íù øåáòì íéøåñà úîàáù ïúðåäé åðéáø úòãù
.íù íéøáåòù ÷ø íù íéøã íäù àø÷ð äæ ïéàã ,øåáòì ïéàùøã åè÷ð [æè ÷"ñ äö 'éñ] à"åæçäå [äæ óéòñ] øéàî úéáä êà ,[èð
,äáçøì óà ïéàöçì ø"äø ïéáøòî ïéàù ÷ñôù ò"åùä úèéùì ùåçì óéãò äìéçúëìù [èé ÷"ñ äö 'éñ] à"åæçä áúë :äëìäì
.íäéðéá øöç éðå÷éú äùòé íà ,äáçøì ïéàöçì ïéáøòîù à"îøä ìò êåîñì ùéã è÷ð ïéãä ø÷éòî ìáà
éøééîã ïåéëã äîú [àé ÷"ñ] à"âîäå ,äøå÷å éçìá éâñã à"îøä áúë ,ø"äø é÷ìç éðù ïéá à"îøä éôì êøöðä ïå÷éúä ïéðòì [á
åà ïéñô çéðéù åðééäã ,íäéðéá øöç éðå÷éú äùòéù ïðéòá åìà ìò åìà åøñàé àìù éãë ë"à ,ïéãë úåöéçî úô÷åî äìåë àéäùë
.'ñåúä íùá ù"àøá àåä ïëã ö"äòùá àéáäå ,[áì ÷"ñ] á"ðùîä äæì íéëñäå .äøå÷å éçìá éâñ àìå è"ã ñô

æ óéòñ
äø÷îá óà àåä äæ ïéãù ò"åùäî øàåáîå .áåøéòá ì÷éîäë äëìäå äæá éàøåîà éâéìôã ù"ééò ,.ñ óã 'îâá àåä ïéãä øå÷î
 ומשמע, מיירי כשאין חצירות בחלק החיצוני של המבוי, עיי"ש בתוס' שתירצו דמה שאמרו עשה לחי לחצי מבוי יש לו חצי מבוי.27
.שתוס' סוברים שאם היו שם חצירות היו בני החצירות אוסרים על אלו שלפנים מן הלחי
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úåîå÷î éàøî
28 .øåéù íéëéøö íðéà íéùéîç àìà íðéàå åèòîúðù ìë ,ïéøåéã äáøä øéòá åéä äìéçúîù

ç óéòñ
íúòã åìéâ íà ÷øå ,ãçé íéôúåùî úåéäì øéòä éðá ìëì àçéðù ïðéøîà àîúñáã àåä åãåñéå ,â"ëä ä"ô í"áîøá àåä ïéãä øå÷î
.íäì úåëæ åðéà æà ÷ìúñäì íéöåøù

âöù ïîéñ
à óéòñ
äàøðù àåä íòèäù [àì ä"ã] é"ùø áúëå ,:æè óã äöéá àøîâá àåä úáùì è"åéî úåøéöç éáåøéò ïéáøòî ïéàù ïéãä øå÷î
.ï÷úîë
[íù] 'ñåú åøàéáå .äðëä íåùî úáùì è"åéî ïéîåçú áåøéò ïéáøòî ïéàã øáåñ øæòéìà 'øã àúéà [.çì óã ïéáåøéò] àøîâáå
'ñåúá íù] øàáúðå .è"åé çëî àìå ìåç íåé çëî íéðëåî úáù éëøö åéäéù ,àúééøåàã øåñéà äø÷éòù äáøã äðëäì äðååëäù
.úáùì è"åéî úåøéöç éáåøéò øåñàì íâ íòè àåä äðëä ìù äæ øåñéàù [éáøå ä"ã
.[à ÷"ñ] á"ðùîä åàéáäå ,áåøéòä ìç íà [à ÷"ñ æ"î] â"îôä ÷ôúñð úáùì è"åéî úåøéöç éáåøéò çéðä íà ãáòéãáå
úáùì è"åéî úåøéöç éáåøéò úåùòì øúåî ïéìéùáú éáåøéò çéðäùë íàä
:úáùì è"åéî úåøéöç áåøéò úåùòì øéúî ïéìéùáú áåøéò íà å÷ìçð íéðåùàøä
.úáùì è"åéî úåøéöç éáåøéò çéðäì øéúî ïéìéùáú áåøéòù æ"åàä éøáã úà àáåä [æ 'éñ äöéá á"ô] à"âäá .à
29 .äãåòñ éëøö ÷ø øéúî ïéìéùáú éáåøéòù åîòèå ,øñà [ø"ú ä"ã .è óã äöéá] ï"øä [á
.çë÷ú 'éñá ïééòì à"îøä ïàë ïééö äæìå ,ï"øäë ÷ñô [á"ñ çë÷ú 'éñ] à"îøäå
éàðú ìò áåøéò
áåøéò ïéðòì ïë åøîàù ù"ééò ,[.æé óã íù] àøîâá àåä éàðú ìò áåøéò çéðäì ìåëé úåéåìâ ìù íéáåè íéîé éðùáù ïéãä øå÷î
.úåøéöç áåøéò ïéðòì ä"äã åáúë íéðåùàøáå ,ïéìéùáú
úåøéöç áåøéò ïåùàø è"åéá äùòéù åðééäå ,úåðúäì ìåëé éðù è"åéá äàöåä êøåöì íâã [â ÷"ñ ö"äòùá àáåä] â"îôä áúëå
.úåøéöç áåøéò çéðî éðéøä ùãå÷ øçîå ìåç íåéä íàå ,áåøéò ììë ö"àå ìåç øçîì ë"à ,ùãå÷ íåéä íà øîàéå ,éðù è"åé êøåöì
30 .ììë íåéä êøåöì àìù óà øöçì øöçî äàöåä úåùòì áåøéòä ìéòåéå
 על, ]ולרש"י וסיעתו הסבורים דעיר של רבים היינו שנכנסים בה שישים ריבוא. וכן מבואר במקור הדין בב"י בשם רבינו ירוחם.28
 אין הכרח דמיירי גם באופן, אך להרמב"ם וסיעתו דכל שאינה קנין יחיד הו"ל עיר של רבים,כרחנו מיירי שהיו מתחילה רבים ונתמעטו
.[שהיו מתחילה רבים ונתמעטו
 דעיין בסי' תרסז שמהרי"ל התיר לגלול ביו"ט את ספר התורה לקריאת התורה של, והנה סברת הר"ן אינה מוסכמת על כל הפוסקים.29
 דלרש"י דנראה כמתקן י"ל, ולכאורה יש לומר טעם נוסף שלא יועיל עירוב תבשילין להתיר עירוב חצירות.שבת אם עשה עירוב תבשילין
 ]והא דעירוב תבשילין מתיר לבשל מיו"ט לשבת כתבו. וכן לטעם של הכנה י"ל דאסור,דמהאי טעמא אסור גם על ידי עירוב תבשילין
.[[ דהוא משום הואיל ואי מיקלעו אורחין.תוס' ]עירובין דף לח
 ועיי"ש במשנ"ב ]ס"ק, הפמ"ג אזיל בשיטת הרמ"א בסימן תקיח ]ס"א[ שגם ביו"ט גזרו חכמים שלא להוציא מחצר לחצר בלי עירוב.30
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á óéòñ
äëéùç äðéà ÷ôñ äëéùç ÷ôñ .ãì óã ïé÷éìãî äîá ÷øô äðùîá àåä úåùîùä ïéá ïîæá úåøéöç éáåøéò ïéáøòîù ïéãä øå÷î
.ïéîåçú éáåøéò é÷åôàì [úåàåáî éôåúéù ä"äå] úåøéöç éáåøéò ìò éà÷ã 'îâá åøàéáå ,ïéáøòîå 'åëå
úåèùôë ,êøáì êéøö äéä àøáñîù áúëù íéøòùá òãåð úåáåùú íééçä óëä àéáä ,ù"äéá åçéðîùë áåøéòä ìò êøáî íà ïéðòìå
.ù"äá ÷ôñá ä"äå ,÷ôñá êøáì àìù éáö íëç úáåùúî ãîì êà ,ïéáøòîã àîúñá äáúëù äðùîä
íåùî íòèä ì"äéáä áúëå ,íäøáà ïâîä éøáãî òîùî ïëã áúë ì"äéáäå ,êøáì áúë [àé ÷"ñ àñø 'éñ] äøåøá äðùîä êà
.íåé éàãåë åäåàùò ïðáøã ç"ò ïéðòìã
åáúëù íåùî ,áøòé àìù øéîçäì äàøð íâå êøáé àì úåùîùä ïéá ïîæ øáò øáë àîù ÷ôåñî àåä íàã ì"äéáá ãåò ïééòå
.àìå÷ì ïðáøã à÷éôñã äæá ïðéøîà àìå äòéãé ïåøñç ÷ôñ éåä äæ ÷ôñã íéðåøçàä
úáù íäéìò åìáé÷ù éøçà ïéáøòî íàä
ìàåé åðéáø 31 .úáùä úà åéìò ìáé÷ù éîá íâ øîàð ù"äáá ç"ò ïéáøòîã àðéã êä íà ú÷åìçî àéáä [öø 'éñ úáù] éëãøîá
.øôåùä úòé÷úá úáùä íäéìò ìá÷ì íéìéâø åéäù óà ,ïéáøòî ù"äááã àîúñ ïðú äðùîá éøäù ,úéáøò úìéôú éøçà óà øéúä
.åðîåè åðéà åãéá íçéî åìéôà äðåøçàä äòé÷úä øçàìù øàáîù [æ"ä äëåñ ã"ô] àúôñåúî åúééàøå ,øñà äéøîù åðéáøå
ïàë åìéàå ,ïéðîåè ïéàå ïéáøòî ïéà åëøá úééðò éøçàù áúë [ã"ñ] àñø ïîéñáã ,íéøúåñ ò"åùä éøáãù íéðåøçàä åù÷ä :äëìäì
áåøù [ïéà ä"ã ã"ñ àñø 'éñ] ì"äéáä àéáäå .ïéøñåà ùéã àéáä à"é øåúá ÷øå ,øúåî ë"â úáù åéìò ìáé÷ åìéôàù àîúñá áúë
òîùî [ïàë] à"øâäîù ïééö íðîà ,ãéçé úìá÷ ïéáå ,éôè àøéîçã [åëøá úøéîà] øåáéö úìá÷ ïéá ÷ìéç ò"åùäù åè÷ð íéðåøçàä
32 .ì÷äì ùé óñåð ÷ôñ óøèöäáù íééñå ,äæá øéîçäì àðéãì ããöîù

â óéòñ
åáåøéò çðåäù äæì ïéá úåùîùä ïéáã ÷ôñá ïðéìé÷î ïðáøã úåøéöç áåøéòù ïåéëã íòèäå ,.ãì óã úáù àøîâá àåä ïéãä øå÷î
.äëéùçùî ìëàðå ù"äéá ïîæá åáåøéò çðåäù äæì ïéáå ,ù"äéáá ìëàðå íåé ãåòáî
ïîæá áåøéòä çðåä íà óàã ïåãì íå÷î äéä æ"éôìå ,äìéìä ïî åúö÷îå íåéä ïî åúö÷î àîù ÷ôñ íâ ùé ù"äéáã à÷éôñá äðäå
ù"àøá àáåä] äðåé åðéáø áúë êà ,äìéì àåäù ïîæá ìëàðå ,íåé àåäù ïîæá çðåä àîù ,ì÷äì íå÷î ùé ù"äéá ïîæá ìëàðå ù"äéá
33 .äìéìë áåùçì ìëàð äáù äòùä úàå ,íåéë áåøéòä úðéúð úòù úà áåùçì ïðéìé÷î àì éàä éìåëã [áë 'éñ úáù á"ô
úà íéçìùîäî ãçàù ð"à ,úçàë úåìàùä éúù úà ìàùå áåøéòä úà çéðäù çéìùä àá åìéôàù íé÷ñåôä úîéúñî òîùîå

.י[ שהביא שהשו"ע היקל בזה ]סוס"י תתטז ובסי' תקכח[ וס"ל דכל שיש תיקוני מחיצות כדין לא גזרו כלל ביו"ט איסורי חצירות
 גם אם לא קיבל, ומשמע לכאורה שתוספת שבת חלה על האדם ממילא," וז"ל הפמ"ג ]מ"ז ס"ק ד[ "שקיבל עליו את השבת בפירוש.31
. אך כשקיבל בפירוש חמיר טפי, וגם בבין השמשות, אלא שאם לא קיבל בפירוש הקילו שיכול לערב גם בזמן תוספת,עליו שבת
 אם מקבל עליו את עיצומו של יום וכגון בעניית, והדגמ"ר ]סי' רסא שם[ וכן הגר"ז ]קו"א[ כתבו דתרי גווני קבלת שבת איתנהו.32
. אך אם מקבל עליו רק תוספת שבת לא נאסר, נאסר גם לערב,ברכו
 ואת"ל שהיה יום אולי, דיש ספק שמא בשעה שהונח העירוב היה כבר לילה, ולכאורה הטעם משום דהוי כעין ספק ספיקא לחומרא.33
. וכדי שיוכשר העירוב בעינן שיונח ביום ויאכל בלילה,גם נאכל ביום
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åéìò ìàùäì àá íàù íéìéáù éðùã àðéã äæá øîàð àìå ,íéáåøéòä éðù úà íéøéùëî ä"ôà ,åøéáç ìòå åéìò ìàùäì àá áåøéòä
.áåøéòá àéä àìå÷ã ì"öå ,÷ôñî íäéðù úà ïéàîèî åøéáç ìòå
éøúñã éúøúá ïéìé÷î ïéà
ç÷éì åáåøéò åì äð÷ù åìàî ãçàì øúéä ïéà ,çåø äúåàì åéä íäéðùå ,ì"ðä ïôåàá ïéîåçú éáåøéò éðù åçðåä íàù à"òø áúë
íâå åøéáç ìù åáåøéò ìç àì ,åì äð÷ áåøéòä íà éøäù ,øåñéà ïàë ùé ð"îîã ,ùãçä íåçúä éôì åîò êìéìå åøéáç ìù õôç
ìáà ,÷ôñî àìå÷ àìà äæ ïéà î"î ,äæä õôçä íò êìéìå áåøéòä ìò êåîñì éàùø åøéáçù óàå ,àéöåäì åì øåñà åøéáç éöôç
34 .øåñéà ùé ð"îîù ïôåàá úåùòì øúéä ïéà
ïéîåçúä áåøéò úà çéðäå ,úåøéöç áåøéò íâå ïéîåçú áåøéò íâ áøéò ãçà íãà íàù [çé úåà íééçä óëá àáåä] äùî ãîçä áúë
íåù åì øéúäì ïéà ,ù"äéá ïîæ äæ äéä ïééãòå úåøéöç áåøéòä úà çéðä ïéîåçú áåøéòä ìëàðù éøçàå ,ù"äéáá ìëàðå íåé ãåòáî
äòùä úà ïðéáùçî íàã ,éøúñã éúøú éåä äæå ,íéáåøéòä éðù úà øéùëäì êøèöð ì÷äì áåøéò ÷ôñã ïàë øîàð íàã ,áåøéò
35 .ïë éøçà çðåäù úåøéöçä áåøéò úà øéùëäì ïéà ë"à ,äìéìì ïéîåçú áåøéòä çðåä åáù
éñåé 'øã ù"äéáá ìëàðå äãåäé 'øã ù"äéáá çðåäù áåøéò
áåøéò çéðä íà ïëì ,äãåäé 'øã ù"äéá íééúñðù øçàì ìéçúî éñåé 'øã ù"äéáù àøîâá øàåáîù ïåéëù [ìáà ä"ã] ì"äéáä áúë
.íåéá çðåä éñåé 'øìå äìéìá ìëàð äãåäé 'øìã ,ð"îî áåøéò äð÷ éñåé 'øã ù"äéáá ìëàðå äãåäé 'øã ù"äéá ïîæá
÷ôúñäì ùéã [ìëàðå ä"ã] ì"äéáä áúëå ,ïéîåçú áåøéò ïéðòì ïéáåøéò éðù çéðäù çéìù ìù äæ ïéã àáåä [â"ñ åèú 'éñ] ïìäì äðäå
,àåä íåé éàãå ïééãò éñåé 'ø éôìù óà ,äãåäé 'øã ù"äéáá íâ åðééä úåùîùä ïéáá ìëàðå é"åòáî áåøéò çéðäùë ïðéìé÷îã àä íà
åéøáã úîéúñî úö÷ òîùî äáøãàå ,ì"äéáä äæá ïã àì úåøéöç éáåøéò ïéðòì ïàëå ,éñåé 'øã ù"äéáá ìëàðá àìà ì÷äì ïéàã åà
,ù"äéáá ìëàðå ù"äéáá áåøéòä úà çéðäá åðãù íéðåùàøä úåðåùìî òîùî ïëå ,ì÷äì ùé äãåäé 'øã ù"äéáá ìëàð íà íâù
äøòäá äàø íðîà 36 .àöåé äæå ñðëð äæ ïéò óøäë ù"äéá éñåé 'øì àäã ,åðîæ êùîð ù"äéá åúèéùìù äãåäé 'ø éôì ÷ø êééù äæå
 אף שרשאי הוא, וה"ה שאדם שלישי שעירב לאיזה רוח לא יכול ליקח חפץ של ראובן ושל שמעון ביחד ולילך עמו מחוץ לתחום.34
.לילך עם חפץ של ראובן בפ"ע ושל שמעון בפ"ע
 ואח"כ נאכל, ולכאורה משמע מדברי החמד משה שאם הניח את עירוב החצירות בזמן ביה"ש כאשר עירוב התחומין היה עדיין קיים.35
 דכיון שאפשר שמקצת, בכה"ג מכשרינן את שני העירובים שהרי אין כאן תרתי דסתרי,העירוב התחומין ועדיין היה זה בבין השמשות
 א"כ אפשר שעירוב החצירות הונח בשעה שהיה עדיין יום והעירוב התחומין נאכל בשעה שכבר היה,ביה"ש מן היום ומקצתו מן הלילה
 דהתם אותו עירוב, ]ואין זה דומה למה שכתב השו"ע בשם הרא"ש ורבינו יונה דלא מקילין כשהניח עירוב בביה"ש ונאכל בביה"ש.לילה
 אבל באופן הנ"ל כל, ולא מקילינן כולי האי להכשיר עירוב אחד על סמך שנתלה שהונח ביום ונאכל בלילה,עצמו הונח ונאכל בביה"ש
 ואנו באים להחמיר משום דהוי תרתי דסתרי ולזה יש לומר דדי באפשרות זו שעירוב,עירוב בפ"ע יש להכשיר כמבואר בגמרא ובשו"ע
 אם עירובו של השני, ומ"מ בציור של רע"א שהובא לעיל.החצירות הונח ביום ועירוב התחומין נאכל בלילה כדי שלא ייחשב תרתי דסתרי
 אפשר שאין להקל, ואח"כ נאכל עירובו של הראשון ועדיין היה בין השמשות,הונח בזמן ביה"ש בשעה שהיה עירובו של הראשון קיים
 ולומר שהשני הונח בשעה, כיון שבמעשה זה של ההליכה עם החפץ הוא צריך לסמוך על שני העירובים,וליקח חפץ של חבירו עמו
.[ ויש לומר דכולי האי לא מקילינן, והראשון נאכל בשעה שכבר היה לילה,שהיה עדיין יום
 כתב הביה"ל ]סי' רסא ס"ב ד"ה ושיעור[ דמדברי, אמנם לענין הא דנקטינן דלא גזרו על שבות ביה"ש כשעושה לצורך מצוה או דחק.36
 כגון לענין תענית,הרא"ש ]פ"ב שבת סי' כד[ וכן מדברי הרשב"א בחידושיו בשם רבינו יונה משמע שבדברים שמקילים בהם בביה"ש
 וכתב הביה"ל דא"כ ה"ה לענין דיני שבות ביה"ש להסוברים שגם בביה"ש דיציאת שבת יש. יש להקל גם בזמן ביה"ש דר' יהודה,יחיד
[ אך עיי"ש שכתב דלפי מש"כ הגר"א בביאורו ]סי' רסא ס"א. אף שלר' יוסי הוא ודאי יום, ה"נ יהא מותר גם בביה"ש דר' יהודה,להקל
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úåîå÷î éàøî
ð"÷äå à"øâä êà ,äãåäé 'øã ù"äéáá íâ ì÷äì ùé ïðáøã éìéîáù òîùî íéðåùàøäî ïëàù [àñø 'éñ] ì"äéáä éøáã åðàáäù
.ò"öå ,íäéøáãì ùùç ì"äéáäù òîùîå ,äæ ìò åäîú

ãöù ïîéñ
à óéòñ
.äì óã ïéáåøéò äðùîá àåä øùë áåøéò ÷ôñù ïéãä øå÷î
,øùë áåøéò ÷ôñ éñåé 'ø øîà ãöéë àéðú [.åì óã íù] àúééøáá àåä äæ ïéã øîàð àì íäáù íéø÷î ùéù ò"åùä áúëù äîå
÷ôñ äæ ïéà äàîè ÷ôñ äøåäè ÷ôñ äîåøúá áøéò ìáà ,'åëå úàîèð äëéùçùî ÷ôñ úàîèð íåé ãåòáî ÷ôñ äîåøúá áøéò
íìåòî áåøéò øùëä ú÷æç íù äéä àìå ÷ôñ äì ãìåð íù äçéðäù íãå÷ã ì"æå [äàîè ÷ôñ ä"ã íù] é"ùø áúëå .øùë áåøéò
ïàë ïéàù íåùî àåä äàîè ÷ôñ äøåäè ÷ôñ äîåøúá àôéñá ìåñô áåøéòäù íòèäã øàåáî [ìáà ä"ã íù] 'ñåúá íâå ,ì"ëò
,àùéøá ïåâë ,åøéùëäì ä÷æç ùé øùàë ÷ø øùë áåøéò ÷ôñù åáúëù ò"åùäå øåèä ìù øå÷îä åäæå .áåøéòä úà øéùëäì ä÷æç
.åú÷æç ìò áåøéòì ïðéî÷åî íâå äøäè ú÷æçà äì ïðéî÷åîã ,äëéùçùî åà é"åòáî äîåøúä äàîèð íà ÷ôñá
ú÷æç êéøöä ïëà à"áùøäã ,í"áîøäå à"áùøä äæá å÷ìçðù áúëù [â"éä å"ô] î"îä éøáã úà àéáäù [à ÷"ñ] à"âî ïééòå
óà øùë áåøéò ÷ôñù øáñ úåùîùä ïéá áåøéò øéùëäù í"áîøäå ,úåùîùä ïéá çðåäù áåøéò íâ ìñô ïëìå ,áåøéòì úåøùë
37 .úåøùë ú÷æç åì ïéàùë
,ïéîåçú éáåøéòá éøééî àøîâä àäã ,úåøéöç éáåøéò ïéðòì [úåøùë ú÷æç ïðéòáã] åáúëù ò"åùäå øåèä ìò à"âîä äîú íðîà
ë"àå ,à"áùøä íâ äãåî äæìå ,[àñø 'éñ] äëìäì ÷ñôðå [.ãì óã úáù] àøîâá øàåáîëå úåùîùä ïéá øùë úåøéöç áåøéò ìáà
íà ÷ôñã [äæ óéòñ] ò"åùä ÷ñô äîì ò"ö ë"àå ,úåøùë ú÷æç áåøéòì ïéàùë óà úåøéöç áåøéò ÷ôñ ïðéøùëîã äæî øàåáî
äøåøá äðùîä íâ àéáä ïëå [à ÷"ñ] à"øâä áúë ïëå 38 ,éôè òøâ çðåä ÷ôñã øùôàã à"âîä áúëå .øùë åðéà áåøéòä çðåä
].[á ÷"ñ

וכן הקרבן נתנאל לתמוה על הרא"ש שהיקל בביה"ש דר' יהודה ,דהא קיי"ל דלחומרא הלכה כר' יוסי ,א"כ אין להקל משום ספיקא דרבנן
בביה"ש דר' יהודה ,דתרי קולי לא מקילינן ,להקל בספק ,וגם לנקוט כר' יהודה בזמן שלר' יוסי הוי ודאי יום .לפי"ז לכאורה גם לענין
עירובי חצירות אין להקל ,וצ"ע] .ועי' שעה"צ )סי' רלג ס"ק כא( שכתב דממשמעות הגמ' בברכות משמע כר' יוסי דעד צאת הכוכבים
יממא הוא ,ונהי דלחומרא מחמירין כר' יהודה מ"מ נקט שאין להקל כר' יהודה כנגד ר' יוסי[.
 .37ומה שפסל ר' יוסי במי שעירב בתרומה ספק טמאה ספק טהורה ,כתב הרמב"ם להלן ]פ"ג הט"ו[ שהוא מטעם אחר" ,שאינה סעודה
הראויה" והוא טעם נוסף המובא בגמ' ]דף לו [.בנידון זה של ספק תרומה טמאה ,דכיון שבפועל אין העירוב ראוי לאכילה מחמת שהוא
ספק איסור ,כל כה"ג אינו עירוב מדין ודאי ,ואין זה נוגע לדיני ספיקות בעירוב.
 .38וכעין זה כתב המל"מ ]סוף פ"ד בכורות[ דכאשר יש ספק על עיקר הדבר אם נעשה ,גם בדרבנן אזלינן לחומרא .והנה מדברי הגר"א
והמשנ"ב מבואר שהמניח עירוב של ספק תרומה טמאה ]א"נ שעשה שיתוף מבשר שהוא ספק טריפה[ ,ה"ז בגדר ספק אם הונח עירוב
ולכן פסלוהו ]וזה מלבד החסרון הנוסף שנתבאר ברמב"ם שאין זו סעודה הראויה לאכילה[ ,ואילו כשהניח עירוב בין השמשות ה"ז כשר,
והיינו דזה לא חשיב ספק הונח .ולכאורה החילוק הוא דכאשר החסרון הוא בגופו של העירוב כגון שיתכן שהוא אסור באכילה ה"ז ספק
בעיקר ההנחה ,משא"כ כשגופו של העירוב בודאי כשר ונעשה מעשה להניח את העירוב רק דמספקינן אם נעשה באופן הנכון ,כגון שהונח
בין השמשות ,זה לא הוי ספק הינוח ולכן מקילינן בספק זה ]ועיין שער המלך פרק י מקואות כלל א[.
ובעיקר דברי הטור שהכשיר בספק אם היה העירוב קיים בכניסת היום או שנאכל מבעוד יום ,עיין ב"י שציין למשנה ]דף לה [.שהכשירו
ר' יוסי ור"ש בספק עירוב ,וכתב הב"י דאע"ג דלענין תחומין מיתנא ,מ"מ גם עירוב חצירות ושיתוף מבואות כשר בין השמשות .והדברים
צ"ע דלענין עירוב חצירות שהונחו בין השמשות כבר נתפרט ההיתר לעיל ]סי' שצג ס"ג וסי' רסא[ ,וכבר תמה בזה המאמר מרדכי.
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úåîå÷î éàøî
íéðåùàø äîë éâéìô ,ò"åùä ìñôù ,øåñéà ÷ôñ àåäù ìëàîá úåøéöç áåøéò ìù äæ ïéã ø÷éò ìòã áúëù [ìáà ä"ã] ì"äéá ïééòå
äîá ô"ñ] ï"øä ,[íäéðù ä"ã .ãì óã úáù] 'ñåúá ú"øå ç"øä íäå ,øåñéà ÷ôñ àåäù ìëàîá óà øùë úåøéöç áåøéòã éøáñå
.[ïé÷éìãî äîá ÷øô] éëãøîäå [.åò óã ïéáåøéò] à"áèéøä [ïé÷éìãî

á óéòñ
à"à áåøéòä úåìç ïîæáù ïôåàá íåé ãåòáî áåøéòä ìò ìâ ìôð íàù ù"ééò ,.äì óã ïéáåøéò àøîâáå äðùîá àåä ïéãä øå÷î
òéâäìå ìâä úà ç÷ôì éãë íéðáàä úà ìèìèì øåñàù íåùî àåä ìâ åéìò ìôðá ïåøñçäù 'îâá åøáñå .áåøéò äæ ïéà åéìà òéâäì
àìà ïéîåçú éáåøò ïéáøòî ïéàù ïåéë ð"äå ,äåöî øáãì àåäùë ù"äéá úåáù åøæâ àìã ì"ñã éáøë àìã äæã åù÷äå .áåøéòä ìà
ìâä éåðéôù åðééäå ,àðéöçå àøî éòáã ïôåàá éøééîã 'îâá åöøéúå .áåøéòä ìà òéâäì éãë äö÷åî ìèìèì øúåî ë"à ,äåöî øáãì
.áåøéò äæ ïéà àðéöçå àøî êéøö íàù ò"åùä úðååë åæå ,äøåîâ äëàìî åæå ,øãòîá äøéôç ÷÷åæ
ë"àå ,úåùø éìåèìè óà øöçì úéáî ìèìèì éãë ïéáøòî éøäù ,äåöî êøåöì àìù óà ïéáøòî úåøéöç éáåøò àäã äù÷ äøåàëìå
êéøö åðéàùë óà ë"àå ,÷åçãå ìåäáá åà äåöî êøåöì àìà ù"äéá úåáù éáø øéúä àìã ,ù"äéá úåáù ìò äæá åøæâ éáøì íâ
.øåñà àäé àðéöçå àøî
éáåøéò éøçà øæçì äåöîã [âé óéòñ] åñù 'éñá àáåîë ,äåöî àåä úåøéöç áåøéò íâù øáåñ ò"åùäù [á ÷"ñ] à"øâä áúëå
ïðéøîà úåøéöç éáåøéò ïéðòì íâù [á"ëä à"ô] í"áîøäî [äæ é"ñåñ] é"áä ïë ÷ééã øáëå ,áåøéò úåöî ìò åéìò ïéëøáî íâå ,úåøéöç
øåñéàî ùøåô áøòîùëå øåñéàá ìèìèì àåáì àåä ìåëé áøéò àì íàù ïåéëã øùôàå ì"æå íòèä áúëå ,ù"äéá úåáù ìò åøæâ àìã
.äåöî øáãì äùòð áéùç úåøéöç áåøéò íâù [é ÷"ñ] ö"äòùä ÷éñä ïëå .ì"ëò ÷çãä úòù áéùçã ð"à ,àáéùç äåöî ,äæ
úãåòñá åìëåàì áúë àìù äîå ,äùî éëøãá àáåäù àðøéè à"øäî éâäðîá åøå÷î ,úéøçùá áåøéòä ìò òöáéù à"îøä áúëù äî
.áåøéòä ìåçé àì äìéìä úñéðë íãå÷ áåøéòä úà ìëàé íà ïëìå ,íåé ãåòáî ìåëàì íéìéâø åéäù éðôî àåä äìéìä
äðùä ìëì áøòì óéãòù à"îøä éøáãá
á"ðùîäå .áøòì åçëùé àîù ùùçù íåùî àåäã [ä"ñ çñù 'éñ] ìéòì åîòè øàáúð ,äðùä ìëì áøòì óéãòù à"îøä áúëù äî
íéîòôìå áåøéòä ìù úôä ùôòúé àîù ïðéùééç äðùä ìëì áøòé íàù ,úáù ìë áøòì óéãòã íéðåøçàä íùá áúë [àë ÷"ñ íù]
.íéòìåú åá íéìôåð
ìåëéå ä"ã ì"äéá
àäéù ãò åçéðäì ùé äìéçúëì î"î ,[â"ñ âöù 'éñ] ìéòìãëå áåøéòä ìç ù"äéá ïîæá áåøéòä úà ìëà íàù óàã ì"äéáä áúë
ãáòéãá åðééä úåùîùä ïéáá äìéçúëì åçéðäì åì÷äù äî íâã óéñåäå .ïðáøã ÷ôñì åîöò úà ñéðëäì éàãë ïéàã ,äìéì éàãå
.ù"äéá íãå÷ åçéðäì äåöî éàãåá äìéçúëì ìáà ,íãå÷î åçéðä àìå øçàúðù

â óéòñ
íéðáìî éåùòä ìãâîá à÷åã éøééàã àúéà [.äì-:ãì óã] àøîâá ïéãä øå÷îá äðäå ,á"ëä å"ô í"áîøá àåä ò"åùä éøáã øå÷î
óà øúéä ïéà úáùáå ,åëåúáù ìëåàä úà àéöåäì î"ò è"åéá äæë ìãâî øåúñì øéúäù î"ø éôì ìéæàå ,èéèá úåøáåçî ïðéàù
.è"åéá ÷øå î"øã àáéìà ÷ø øùë äæä áåøéòä ë"àå ,î"ø éôì
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úåîå÷î éàøî
:íé÷ñåôä äæá å÷ìçð :äëìäì
éìæà 'îâä úéâåñã åáúë [ùãå÷ä úãåáòáå åéùåãéçá] à"áùøäå [øîàäå ä"ã :ãì óã] 'ñåúå [á"ëä à"ô] í"áîøä .à
ùé ,äåöî êøåöì àåäùë ù"äéá úåáù ìò åøæâ àìã éáøë ì"éé÷ã éàîì ìáà ,ù"äéá úåáù ìò åøæâã ì"ñã ïðáøë
.ïðáøãî àìà åðéà åúøéúñ øåñéàù ïåéë ,úáùá óà úøáåçî ïðéàù íéðáìî éåùòä ìãâîá àöîð áåøéòä íà øéùëäì
.áåøéòä ìç àì áåøéòä úà àéöåäì éãë äøåîâ äëàìî úåùòì êéøöù ïôåàá ÷øù í"áîøä áúë ïëìå
ìãâîá øåèä øéùëä ïëìå ,ù"äéá úåáù ìò åøæâ àìù ì"ñã éáø éôì íâ éìæà àøîâäù åè÷ð à"áèéøäå øåèäå ù"àøä .á
.úáùá àìå è"åéá ÷ø úåøáåçî ïðéàù íéðáì ìù
àåäù ,éôè àøéîç íéðáìä ìù äæä ìãâîä úøéúñ ìù úåáù î"î ,ù"äéá úåáù ìò åøæâ àìù óàã à"áèéøä áúëå
ù"àøä úòã íâ åæù [ä 'éñ ïéáåøéò â"ô] ù"àøä ìò ìàðúð ïáø÷ä áúëå .úáùá åøñà ïëìå äøåîâ äëàìîì äîåã
39 .[äëàìî ä"ã] ì"äéáá ð"÷äå à"áèéøä éøáã åàáåäå .øåèäå
úà øåúñì øåèä øñà çé÷ú ïîéñ óåñá àäã äù÷ä ë"çàå ,úáùá àìå è"åéá ÷ø ì÷éäù øåèä úòã úà àéáä [á ÷"ñ] à"âîäå
ìëåà êøåöì øúåä äö÷åîù øáåñå ,äö÷åî íòèî ÷ø ìäà úøéúñ íòèî åðéà øåèä øñàã àäã ÷åçãì áúëå ,è"åéá íâ ìãâîä
øñàù äîå ,ìç áåøéòä ïëìå ,íéðáìä úà ìèìèì øúåî úåøéôä úà ìåëàì êéøöùë ïëìå ,[øîà ä"ã .ç óã äöéá 'ñåúë] ùôð
40 úåøéôì íåéä êéøö åðéàùë àåä [ä 'éñ äöéá ã"ô ù"àøá åøå÷îå çé÷ú 'éñ] øåèä
äëàìî ä"ã ì"äéáä éøáãá
àîéð ë"àå ,ì÷ì÷î àìà åðéàå úåðáì î"ò øúåñ åðéà éøäù ,åúøéúñá àúééøåàã øåñéà ïéà ïéðá ìù ìãâîá óàã äù÷ä ì"äéáä
:õøéúå .ù"äéá úåáù ìò åøæâ àìã äæá íâ
äôèòî òøå÷á ì"äéáä êéøàä íù] îù 'éñì ïééöå ,áåøéòä úàöåä íùì ïéðáä úà øúåñù ïåéë ï÷úî áéùçã øùôà .à
41 .[äëåúáù úøâàä úà àéöåäì
åîëå ,úåùîùä ïéáá äøúåä àìù øåîç úåáù éåä øåîâ ïéðá àåä øúåñù ïåéë î"î ,ì÷ì÷î éåäã óàã õøéú ãåò .á
.úåùîùä ïéáá ø"äøá à"ãî úåçô úåçô úëìåä åøéúä àìù
[ ולכאורה עדיין צ"ע שהטור עצמו ]סוף סי' תקיח, וכתב הק"נ דביו"ט התיר ר"מ את השבות הזו לצורך הפירות משום שמחת יו"ט.39
 ועיין ק"נ ]פ"ד ביצה על הרא"ש סי' ה[ שמתבאר ממנו דאף שלהלכה.[ וזו קושית המג"א ]ס"ק ב,אסר לסתור את מגדל הלבנים גם ביו"ט
 מ"מ לענין עירוב ביו"ט הקלו להתייחס לזה כשבות שהותרה ביה"ש ולא כשבות,קיי"ל כת"ק דר"מ שלא התיר לסתור מגדל זה אף ביו"ט
. משא"כ בשבת,חמור
 ועיין. ושוב כתב שאסור רק משום טלטול מוקצה, שכתב בתחילה שהטור אסר משום דמיחזי כסותר אהל, בדברי המג"א יש קושי.40
 דאם אכן למסקנת המג"א, ואכתי צ"ע,במחצית השקל שהגיה בדברי המג"א דמה שכתב שהוא מטעם מוקצה הוא בתירוצו של המג"א
 ובכלל זה שבות של, א"כ גם בשבת יוכשר העירוב שהרי לא גזרו על שבות ביה"ש,שהאיסור במגדל של לבנים הוא רק משום מוקצה
 ]ואולי סובר המג"א שבשבת.טלטול מוקצה כמבואר בסעיף ב שטלטול אבנים גרידא שאינו צריך מרא וחצינא אינו פוסל את העירוב
 ונפק"מ שלצורך אוכל נפש, וביו"ט לא אסרו אלא משום מוקצה, וזה לא הותר בביה"ש, דמיחזי כסותר אהל,האיסור משום שבות חמור
.[ ולכן ביו"ט העירוב כשר,שרי
[ סוברים דהעושה מעשה קלקול לצורך. דרוב הראשונים ]שבת דף קו, תירוץ זה של הביה"ל תלוי במחלוקת הראשונים בדין מקלקל.41
 ה"נ בנידון של תיקון וקלקול, כיון שלמאי דקיי"ל דמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור, חשיב מקלקל,תיקון שאינו בגוף הדבר המתקלקל
 ורק בתוס' ]שם ד"ה חוץ[ משמע שבכל ענין שתיקונו גדול מקלקולו חשיב ליה מתקן אף כשהתיקון.בעינן שיתקן בגוף הדבר המתקלקל
 ונמצא שתירוץ זה.[ ]וכן לפי הראב"ד הסובר דמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב ה"נ לא בעינן תיקון בגוף המלאכה.אינו בגוף המלאכה
. תלוי במחלוקת הראשונים,של הביה"ל דחשיב תיקון משום שרוצה להוציא את העירוב
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æ ÷"ñ äøåøá äðùî
ìãâîá åà ïéðá ìù ìãâîá àìà åðéà ,áåøéò åðéà çúôîä ãáàå ìãâîá åðúðã ò"åùä áúëù äîã [æ ÷"ñ] äøåøá äðùîä áúë
.øùë áåøéòä äàñ íéòáøà åá ïéàù éìë àåä íàù òîùîå .äàñ íéòáøàî øúåé åá ùéù ìèìèéîä
àìù [ãéù ïîéñ ùéø] ìéòì øàåáîë ,éìëá íâ øåñéà ùéù úåèéùäë ïðéøîçî äëìäì î"î ,ïéðá äæ ïéàù éäðã ò"ö äøåàëìå
úøéáù øéúä àìù øåèá ïàë íâ øàåáîë] ,íé÷áåãî ñøç éøáùî äéåùòä úéáçá àìà úåøâåøâ àéöåäì úéáç úøéáù åøéúä
42 .áåøéòä øùëåé äîìå úàæ øéúäì ïéà úåùîùä ïéá ïîæá íâ ë"àå ,[úôæá íé÷áåãî íéìë éøáùî éåùò àåä íà àìà ìåòðî
óà ë"àã ,ïðáøã äëàìîá åéìà òéâäì øùôà øùàë øùë áåøéòã éáø úèéù íöò ìò äù÷äù [à úåà áò ììë] íãà úîùð ïééò
àéøù éøëðì äøéîàå ,äëàìîä úà úåùòì éøëðì øîåì ìåëé éøäù áåøéòä úà øéùëäì ùé äøåîâ äëàìî úåùòì êéøöù éëéä
ïîåæî éøëðäù íå÷îá óà áåøéòä úà åøéùëä àìå ïðáø âåìô àì ïëì ,ãéîú ïîåæî åðéà éøëðäù ïåéëã õøéúå .úåùîùä ïéá ïîæá
.åðéðôì
,úåùøä ìù ó÷éää úåìåáâì õåçî áåøéòä ìù úôä úà çéðäì ïéà î"î ,ù"äéá úåáù ìò åøæâ àìù óàã [â ÷"ñ] æ"èä áúë
é"òù íåùî àåä ó÷éää êåúá áåøéòä ìù úôä àäúù ïðéòáã àäã íåùî íòèäå ,äøå÷å éçìá ï÷åúî åðéàù éåáî ÷éñôîù ïåâë
úåùøä ìù úåöéçîäù íùë] ,ù"äéá ïîæá éâñ àìå úáùä ìë úåéäì êéøö äæå ,úéá åúåàì íéëééù íìåë åìéàë ïðéáùç áåøéòä
.úåáù íåù åøéúä àì äîöò úáùáå ,[úåùîùä ïéá éâñã ïðéøîà àìå úáùä ìë úåîéé÷ úåéäì úåëéøö
ìåòð úéáá çðåîä áåøéò
ïéàã ,ìåñô áåøéòä ,åúéáì ñðëäì çúôî âéùäì úåøùôà ïéàå úáùì òñð äìäå ,íéðëùäî ãçà ìù åúéáá áåøéòä úà åçéðä íà
.÷éæî øåñéà ìòå øúåñ øåñéà ìò øåáòì éìá åéìà òéâäì úåøùôà
úåùîùä ïéá óåñ éøçà àöîðå çúôîä ãáà
íåùî íòèä øåèä áúëå ,øùë áåøéòä î"î úåùîùä ïéá øîâ éøçà çúôîä àöîð íà óàã [øéòá ä"ã .äì óã] 'ñåúä åáúë
äðùîáå [á ÷"ñåñ] à"âîá íéøáãä åàáåäå ,åãéá äéä úåùîùä ïéá ïîæá øáë åìéàë äéì ïðéáùç ,åðàöîéù àåä éåöîù ïåéëã
.[àé ÷"ñ] äøåøá
íå÷îá àöîð åðéàùë à÷åã åðééä ,çúôîä ãáàùë áåøéòä ìåñôù äîã à"áèéøäå à"áùøä íùá [ç ÷"ñ] äøåøá äðùîä áúë
.øëãîã ãéáò â"äëáã ïåéë áåøéòä úà ìñåô äæ ïéà åçéðä ïëéä çëù íà êà ,çðåä åá

äöù ïîéñ
àåä íòèäã áúëå [.çñ óã] àøîâá çëåî ïëã [åè÷ú 'éñ] éëãøîä áúëå ,úåøéöç áåøéò øçà øæçì äåöîã ò"åùäå øåèä åáúë
43 .äøåñà äàöåäî éåáîäå øöçä éðá úà ìéöäì éãë
.[ שהקלה במגדל של עץ אזלא למאן דס"ל דאין בנין וסתירה בכלים. והגמ' ]עירובין דף לה.42
 אף שמערבין ע"ח, ונתבאר ברמב"ם ]פ"ח הכ"ב[ דעירוב חצירות חשיב מצוה לענין הדינים שלא גזרו על שבות ביה"ש לצורך מצוה.43
 ודברי רוב האחרונים נקטו להלכה, ]והובאו לעיל סי' שצג ושצד דברי הב"י )סוס"י שצד( שהקשה על הרמב"ם.אף שלא לצורך מצוה
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,äåöî øáãì àìà ïéáøòî ïéàù óà ,ïéîåçú éáåøéò øçà øæçì äåöî åðéöî àìã ,àëôéà àåä ïéîåçú éáåøéò ïéðòìù ç"áä óéñåäå
.íåçúì õåç úàöìå ìùëéäì éôè ìåìò åáåøéò çëî äîà íééôìàî øúåé êìäî øùàë ,äáøãàã íåùî íòèäå
åìà óà úåöî øàùáå .ùàø ìù ïéìéôúáå áåøéòá ,"úåöî ìò" äëøáä çñåð åð÷éúù åðéöî úååöî éúùá ÷øù íäøãåáàä áúë
,"áìåì úìéèð úåöî ìò"å "íéãé úìéèð úåöî ìò" êøáì åð÷éú àì áìåì úìéèð ìò åà íéãé úìéèð ìò ïåâë ,ìò ïäéìò ïéëøáîù
44 .áåøéò úåöî ìò äëøáä çñåðá åð÷éú ïëì ,äåöî øáãì àìà ïéîåçú áåøéò ïéáøòî ïéàù ïåéëã íòèäå
áåøéòä ìù ïå÷éúä ìò àìà ,êìîä äîìù ï÷éúù äàöåä øåñéà ìò äðéà áåøéòä ìò äëøáä ø÷éòù [èö 'éñ ç"åà] ñ"úçä áúë
çéðäì åéìò äåöî úáùá ìèìèì åðåöøå úáù áøòá ãîåò íãà øùàëã åðééäå ,äàöåää úà åðì øñàå êøáî åðéà éøäù ,ï÷éúù
.áåøéò
éðáî åðéàù íãà ìåëé íà ïëå ,äúåà êøáî éúîéàå áåøéòä úëøá ïéãá íéðéã éèøô äîëå äîë åøàáúðù åñù ïîéñ óåñá ïééò
.áåøéòä úåöî ìò êøáì äæä éåáîä
á ÷"ñ æ"èä éøáãá
éðá ìëì äúåà åëæéù úòã ìò åúô åà åçî÷ úà íäî ãçà ìë ïúåð ,éåáîä éðáî úô åà çî÷ ïéáåâ øùàëã ïä æ"èä éøáã ø÷éò
åôàù òøéà íà óà ïëìå ,éåáîä éðá ìëì çî÷ä úà åúìá÷ úòùá ãéî åá äëåæ çî÷ä úà õá÷îù äæã åúðååë äøåàëìå] .éåáîä
éåáîä éðáî äîë ìù í÷ìç äéä øúåðù çî÷ä àîù ïéùùåç ïéà [ùîùì åðúéì åâäðù] çî÷ øééúùðå áåøéòä ìù äöîä úà
æ"éòëå .çî÷ä óåñéà ïîæá éåáîä éðá ìëì éåëéæä é"ò äð÷ð õá÷úðù çî÷ä ìëã àìà ,áåøéòä ìù äöîá ÷ìç íäì ïéàù àöîðå
.[âé ÷"ñ íù] à"âîáå [å óéòñ óåñ åñù 'éñ] à"îøá øàáúð
áøä äéä áåøéòä úçðä ïîæáù âåäð äéäù äîì ùåáìä úðååë ,áåøéò éåä àì êøáì åçëù íàã ùåáìä íùá æ"èä áúëù äîå
.äëøáäå äæä éåëéæä ÷ñò ìë úà úåùòì åçëùù åðééä ,êøáì åçëù øùàëå ,áåøéò úåöî ìò êøáîå éåáîä éðá ìëì äëæî
ïéãä ïî êøöð åðéà óñåð éåëéæ äùåò áøäù äîå .óåñéàä úòá éåëéæ äùòð øáë î"î äëéæ àì áøäù óàã ùåáìä ìò ÷ìç æ"èäå
.øáãä úà íñøôì ÷ø àåä àìà
íéúáá åúáùù úéá éìë ìèìèì øúåîù äðååëä ,éåáîì øöçî ìèìèì øúåî óåúéùä é"òù áåøéòä çñåðá ò"åùä áúëù äî
.óåúéù éìá íâ éåáîì øöçî ìèìèì øúåî øöçá åúáùù íéìë åìéàã ,øöçì íåëéìåäå
45 .[àë ÷"ñ åñù 'éñ] à"âîá åøå÷îå ,áëòî äæ ïéà àáåøéò ïéãäá ìù çñåðä úà åøîà àì íà íâù [ä ÷"ñ] á"ðùîä áúë

éøééîã áúëå ,úéáì øöçäî ñéðëäì øúåî óåúéùä çëîù åúðååëã à"âîä ùøéôå ,"íéúáì íäîå" óåúéùä çñåðá à"îøä áúë
.[( וכך משמע בשו"ע )סי' שצד ס"ב( וכן כתב הגר"א )שם ס"ק ב( ושעה"צ )ס"ק י,כהרמב"ם הזה
 לפי, הוצרכו לשנות בתפילין של ראש ולומר על מצות, ובתפילין של ראש כתב האבודרהם כיון שכבר בירך להניח על תפילין של יד.44
.שקרוב היה להפטר לגמרי בברכה ראשונה
. והמשנה ברורה לא הביא את דבריו. ואם לאו ה"ז פסול," והחיי אדם ]כלל עז ס"י[ כתב שצריך לומר לכל הפחות "הרי זה עירוב.45
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46 .áåøéò íå÷îá óåúéù ìò ïéëîåñå ìéàåä úåøéöçá áåøéò åùò àìù

ïéîåçú úåëìä
åöù ïîéñ
à ïîéñ
äãåäé 'ø ,î"ø éøáã ,åéìâøå åéãé èåùôì éãë äîàå ,úåîà ùìù åôåâ åéúçú äîëå ,åéúçúë-åéúçú ùéà åáù àéðú .çî óã àøîâá
úåîà òáøà åäééðéá àëéà ,åäééðéá éàî ,åéúåùàøî úçú çéðîå åéúåìâøî úçúî õôç ìåèéù éãë äîàå ,úåîà ùìù åôåâ øîåà
.[úåîöîåöî é"ø éôìå ,úåçååøî ïä úåîà 'ãä î"ø éôìã é"ùøéôå] .úåîöîåöî
àúééøåàãî àåä úåîà 'ã ïéã íàä
ïéîåçúù [.ä óã] ó"éøä úòã ,ïðáøã åà àúééøåàã ïéîåçú éà ,ïéîåçú ïéã ø÷éòá å÷ìçð íéðåùàøäù àáåé [æöù ïîéñ ùéø] ïìäì
.ïðáøã ïéîåçúù [.æé óã] à"áùøäå ï"áîøäå ù"àøä úòãå ,äøåúä ïî ïéøåñà ìéî áé ìù
'ã ìë ìò äøåúä ïî åéùëò øäæåî ìéî áé íåçúî õåç àöéù íãà íàä ,[úáù 'ìä æ"ëô] í"áîøäå ó"éøä úòãá íé÷ñåôä åðãå
,øåñéàá ìéî áé êìä íàã è÷ð [.âî óã] ï"áîøä éùåãéçáå .ïðáøã øåñéà àìà äæ ïéàù åà ,åéúçú ùéà åáùã ÷åñôä úîçî úåîà
47 .êìéù à"ã ìë ìò äøåú øåñéàá øáåò äúòî
ïéà äúòîå] ìéî áé íåçúì õåçî àöéù éîã øàåáî [.çñ óã íù à"áèéøáå ù"àøä 'ñåúá íâ àáåä .æñ óã àîåé] íéðùé 'ñåúáå
.äøåú øåñéà äæá ïéà åîåçú ïååéëì øæç íà ,[úåîà 'ã àìà åì
àöåéä î"î ,àúééøåàã àåä ìéî á"éã ïéîåçú ì"ñã ïàîì óàã ,àøáñî äìéçúá è÷ðù [áú 'éñ á"î ä"ã ô é"ñåñ] à"åæç ïééòå
éìåà ÷ôúñð áåùå ,ì"ðä àîåéá é"ùø éøáãî òééúñðå ,ïðáøã àìà äøåú øåñéà äæ ïéà ,úåîà 'ã àìà åì ïéàã äæ íåçúì õåçî
.ò"öá çéðäå ,úåîà 'ã ìë ìò äøåúäî øáåòã øùôà úàöì óéñåîä êà ,åîåçú ïååéëì øæåçá ÷ø åøîàð 'ñåú éøáã
.åéúåîà 'ãî àöåé íà äøåú øåñéà ùé åîåçú ãöì øæåçùë óàã áúë øôñ úéø÷äå
:úåîà 'ã êðäá [.çî óã] àøîâá å÷ìçðå
.ïòöîàá àåäå úåîà 'ç ìò 'ç ìù òåáéø åì ùéù åðééäå ,çåø ìëì úåîà 'ã åì ùéã è÷ð ÷"ú .à
.ïòöîàá àåäå úåîà 'ã àìà åì ïéàù è÷ð øæòéìà 'ø .á
.úåîà 'ã êðä åéäé åúãéîò íå÷î ìù ãö äæéàì åîöòì øåøáì ìåëé êà ,úåîà 'ã àìà åì ïéàù è÷ð äãåäé 'ø .â
:íéðåùàøä äæá å÷ìçð äëìäìå
.äãåäé 'øë å÷ñô úåâùäá ã"áàøäå [à"éä æ"ëô] í"áîøä [à
48 .úåîà äðåîù åì ùéù ÷"úë å÷ñô [ùãå÷ä úãåáò] à"áùøäå ä"æøä [á
, ולענין כלי מבוי רק השיתוף מתיר להכניסו מהחצר לבתים, והיה מקום לפרש דהרמ"א קאי על הכנסת כלי מבוי לחצירות ולבתים.46
.ואף אם עירבו בחצר לא סגי בזה
. סובר הרמב"ן דאפילו הלך יב מיל אינו עובר עד שילך באיסור יב מיל, משא"כ אם הלך בהיתר כגון ביוצאין להציל.47
, וציוה עליהם משה שלא יצאו מד' אמותיהם,ועיין א"ר שכתב בשם המלבושי יו"ט דשבו איש תחתיו קאי לאלו שיצאו מהתחום ללקוט מן
. דנצטוו שלא לצאת מהתחום,ואל יצא איש ממקומו קאי לאלו שלא יצאו
 והאחרונים הקשו דברי"ף לא, וכן הביא הרמ"א בדיעה ראשונה, והטור כתב שהרי"ף פסק כר"א שיש לו ד' אמות והוא באמצען.48
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[á ÷"ñ] à"øâä áúë íðîà ,åîöòì øøáîù é"øë åà ïòöîàá àåäù øæòéìà 'øë íà ùøéô àìå úåîà 'ã åì ïéàã áúë ò"åùä
.[ñ"è àåäù åáúë à"øâäå æ"èä êà ,ïòöîàá àåäù áúë à"îøäå] .äãåäé 'øë ÷ñô ò"åùäù øàåáî [à"ñ] äú ïîéñáù
.ãö ìëì úåîà 'ã åì ùéù ,à"áùøäå ä"æøä úèéù úà íéøîåà ùéë àéáä à"îøäå
éáâì [:ð óã] àøîâä úåòîùîîù àéáä [.çî óãì ô 'éñ] à"åæçáå ,åæ äèéù ìò äëìäì êåîñì øùôàù [è ÷"ñ] á"ðùîä áúëå
.úåîà 'ç àìå úåîà 'ã àìà åì ïéàã àîúñá åè÷ðù òîùî ,úåîà 'ç åéúçúù ïìéà
úåîà 'ãä úà åì øøåá ãöéë äãåäé 'ø úòãì
.äùòîá åà äøéîàá úåîà 'ãä úà åì øøåá äãåäé 'ø éôìù áúë [.äî óã] éøéàîä [à
'ã ïúåàî úçà äîà úëìì ÷éæçäå íéåñî ãöì úåîà 'ãä úà øøéá íàù [éáø ä"ã ó"éøä éôãá :áé óã] ïúðåäé åðéáø úòã [á
.èòåî äùòî íò [øåáéãá åà äùòîá] äøéøá ïðéòáù òîùîå .ãö åúåàì úåîà 'ãä úà äæá äð÷ ,úåîà
úåâùäá ã"áàøä ïåùì íâ àåä ïëå] äáùçîá óà éâñã òîùî "åì øøéáù" àøîâä ïåùìîã áúë [.äî óãì ô 'éñ] à"åæçä [â
.[ùãå÷ä úãåáòá à"áùøäå
äòùîã áúëù [á"ñ] æ"øâá òîùî ïëå äúéáùä úà äðå÷ êåìéä ìù äòùî ÷øã áúë [å"èä á"éô] äðùîä úáëøî øôñáå [ã
.øçà ãöì êìäì ìåëé åðéà áåù ,ãçà ãöì úåîà 'ã êìäù
úà åì øøéá åìéàë æ"ä õåç ãöì àöéù ïåéë ,úçà äîà åìéôà åîåçúì õåç àöéù éîã øáåñ í"áîøäù [à"éä æ"ëô] î"îä áúëå
."øøéá øáë úîàá úàöì ìéçúäù ïåéëã" í"áîøä úòãá à"øâä íâ áúë ïëå ,äæ ãöì åìù úåîà 'ãä
åéìâø úãéîò íå÷îì õåçî úåîà 'ã íéããåî íàä
:åúãéîò íå÷îì õåçî ïúåà íéããåîù åà .åéìâø úãéîò íå÷î úà úåììåë úåîà 'ãä íà å÷ìçð íéðåùàøäù áúëù äùî éëøã ïééò
íéðåàâä áåø úòãù éøéàîä áúëå] åéìâø úãéîò íå÷îì õåçî úàæ íéããåîù òîùî é"ùøîù áúë [áð÷ 'éñ á"ç] æ"åàä .à
.[é"ùøë
.úåîà 'ãä êåúá ììëð åéìâø úãéîò íå÷îù øáåñù æ"åàä ÷ééã [à"éä æ"ëô] í"áîøäî .á
49 .[á-à óéòñ èîù 'éñ] ìéòì ïééò åéúåîà 'ã êåúá íéáøä úåùøá åéöôç ìåèìè ïéðòì

á óéòñ
øàáúð ãåò .:ð óãá ïëå .åè óãá úàáåîä àúééøáá àåä úåîà 'ãë ó÷éää ìë åì áùçð úåöéçî ó÷åî íå÷îá úáåùäù ïéãä øå÷î
øúåéá ìáà ,íééúàñ úéá ãò àìà úåîà 'ãë áùçð äæ ó÷éä ïéà ,äøéãì åô÷åä àìù úåöéçî ó÷éäá úáù íàù [.åè óã] àúééøáá
 וכתב. ואת"ל דסבר כר"א הרי יש כאן הבלעת תחומין, ועוד הקשו שהרי"ף פסק שאפילו יצא אמה אחת לא יכנס,נתפרש שהוא באמצען
 וכעין זה הגיהו הט"ז. שיש לו ח' אמות והוא באמצען,הט"ז דט"ס הוא בטור ומקומן של תיבות 'הוא באמצען' הוא אחרי שיטת הרז"ה
.והגר"א גם ברמ"א
, עיי"ש ]סי' שמט[ במג"א ]ס"ק א[ ובמשנ"ב ]ס"ק ב[ שכתבו שלענין טלטול החפץ ברה"ר משערין באמות מצומצמות ולא מרווחות.49
, וצ"ע דבשעה"צ ]ס"ק[ הקשה למה יהבינן לו מרווחות.ואילו כאן לענין תחומין כתבו הטור והרמ"א דנותנין לו ד' אמות מרווחות
. דשבו איש תחתיו היינו ד' אמות מרווחות, ותירץ דהכא שאני.והרי בגמ' מבואר שאף לענין אמות מבוי שהן דרבנן מחמרינן במצומצמות
. דגם שם נלמד הדין מהאי קרא דשבו איש תחתיו,וצ"ע דא"כ גם בסי' שמט נימא הכי
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úåîå÷î éàøî
50 .ïäì äöåç íééôìàå úåîà 'ã àìà åì ïéàå ,úåöéçî ïéà åìéàë æ"ä íééúàñ úéáî

øúåé åðéà åøåòéùù åà äøéãì ó÷åî àåä íà úåîà 'ãë ó÷éää ìëù ,íù úáåùë åðéã úåöéçî ó÷åî íå÷îá åáåøéò ïúåðä íâ
.[á"ñ çú 'éñ] ïìäì äæ ïéã øàåáîå ,íééúàñ úéáî
óã] 'ñåú åáúë êë ,ïäì äöåç íééôìà åì ùéå úåîà 'ãë åéáâì áåøéòä ïéã ,úåöéçî úô÷åî äðéàù øéòá åáåøéò ïúåð åà úáåùä
51 .[äìåëã ä"ã :æî
â"îôäå ù"åúä úòã åðàáäù [à"ñ áñù 'éñ] ìéòì ïééò ,äöéçî äðéà äúãéðî çåøäù äöéçîù [æè ÷"ñ] á"ðùîä áúëù äî
.õøàäî íéçôè 'âî úäáâåîù ïåâë ,úìñôð àéä äöéçîä úà äãéðî çåøäù äòùá íà à÷åã äæù à"åæçäå

æöù ïîéñ
à óéòñ
:ïðáøãî åà äøåúä ïî íøåñéà íà ïéîåçú ïéãá å÷ìçð íéðåùàøä
'ìä æ"ëô] í"áîøä ÷ñô ïëå ,äøåúä ïî ïéøåñà ìéî áé ìù ïéîåçúù [ã"ä â"ô] éîìùåøéä úà àéáä [.ä óã] ó"éøä .à
52 .íéðåàâä úòã ïëù î"îä áúëå ,[à"ä úáù
éìááäù åëéøàä [ïéáåøéòã ÷"ôåñ] à"áùøäå ï"áîøäå [á"ëñ ïéáåøéò ÷"ô] ù"àøäå [áéúëã ä"ã :æé óã äâéâç] é"ùø .á
.ììë àúééøåàã ïéîåçú ïéàù äëìäì å÷ñôå ,éîìùåøéä ìò ÷ìåç
 .50ומדברי הרמב"ם ]פרק כד הל' שבת ה"ד[ דייק המ"מ ]פ"ז עירובין ה"ד[ דיש לחלק בין מי ששובת במקום לכל השבת ,לבין מי
שרק קונה שם שביתה ,כגון מערב ברגליו ]או שאומר שביתתי במקום פלוני[ או מניח עירוב אך עיקר דירתו במקום אחר ,שבשובת ממש
כל ההיקף כד' אמות אף ביותר מבית סאתיים ולא הוקף לדירה ,משא"כ בקונה שביתה או נותן עירוב ,בזה בעינן שיהא מוקף לדירה או
שההיקף לא יהא יותר מבית סאתיים .וכשיטת הרמב"ם מבואר בירושלמי ]פ"ה ה"ח[ ,אבל הרשב"א והטור נקטו כהשיטות בברייתא ]בבלי
דף טו [.שגם בשובת בתוך ההיקף בעינן היקף לדירה או שלא יהא יותר מבית סאתיים ,וכן פסק השו"ע.
 .51ולגבי מי שהוציאוהו באונס מתחומו ונתנוהו בעיר אחר שאין בה היקף מחיצות ,השו"ע ]להלן סי' תה ס"ו[ נקט שבזה אין דין העיר
להיות כארבע אמות ,ורק אם נתנוהו במקום מוקף דינו כד' אמות ,ועיי"ש בביה"ל שהביא דעת הרמב"ן והריא"ז דפליגי וסברי שאף בזה
נאמר הדין שהעיר כד' אמות אף שאינה מוקפת.
 .52והנה פשטות הדין של תחומין דאורייתא הוא דשיש לאדם תחום של יב מיל שאסור לצאת ממנו ,ואם קנה שביתה בביתו ועמד
בכניסת השבת בסמוך לסוף תחומו והלך בשבת אל מחוץ לתחום ,עבר איסור תורה אף שלא הלך אלא אמה אחת .אמנם בחידושי הרמב"ן
]תחילת פרק מי שהוציאוהו[ האריך לומר שלהסוברים דתחומין ד"ת ,אינו עובר באיסור תורה אלא אם הלך יב מיל באיסור ,אבל אם הלך
בהיתר כגון ביוצאין להציל או לעדות החודש או שהוציאוהו באונס ,אינו עובר עד שילך יב מיל באיסור] .כן הוא דעת הרמב"ן לפום
ריהטא ,וכן פירש בדבריו הגרא"ז בהגהותיו ,אמנם החזו"א )סי' קיב ס"ק יב( נקט בפשיטות שגם לפי הרמב"ן יש איסור תורה ביציאה
מן התחום ,גם כשלא הלך כל יב מיל באיסור[.
ולענין יב מיל אלו ,ברמב"ן ]דף יז [:מבואר דיש לו יב מיל לכל רוח ,ועיי"ש שכתב שיכול להניח עירוב בסוף יב מיל ולהלך יב מיל
נוספים ,וכ"כ האו"ש ]פכ"ז ה"א[ ,אך הקרית ספר ]שם[ נקט שיש לו יב מיל רק לצד אחד ,ויכול לברור לו לאיזה צד יהלך.
ובמהרי"ק ]שורש מה[ מבואר דאף את"ל דלא כהרמב"ן הנ"ל ,אלא ננקוט דאיסור תחומין ד"ת נאמר אף כשהלך חלק מהדרך בהיתר
לצורך פיקו"נ וכיו"ב ,מ"מ לא נאמר איסור תורה אלא כשעושה פעולה בעצמו ולא אם נכרי מוליכו בעגלה או בספינה.
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úåîå÷î éàøî
ùé íà ÷ôñä ïéðòì ïåâëå ,àúééøåàã ïéîåçúù úåèéùäë åøéîçäù òîùî [à"ñ ãú 'éñ ïî÷ì] à"îøäå ò"åùä éøáãî :äëìäì
íé÷ñåôäì åúòã äèð åøåàéáá à"øâäù àéáäå ,ò"åùäî òîùî ïë ïëàã áúëù [æ ÷"ñ íù] á"ðùî ïééòå .äøùòî äìòîì ïéîåçú
.ïðáøã éåäã
è"åéá àúééøåàã ïéîåçú ùé íàä
,è"åéá ú"ã ïéîåçú ïéàù úåèéùôá áúë [àëù ú"ì (ì÷ðøô) í"áîøì ö"îäñá úàáåî áé 'éñ] í"áîøä ïá íäøáà 'ø úáåùúá
ë"ùî éôìã áúë [ãë ÷"ñ à"âîä ìò] åô÷ú 'éñá à"òø úäâäá íðîà ,éòéáùä íåéá åîå÷îî ùéà àöé ìà øîàð ÷åñôá éøäù
äî ìëù òîùî ,úçà äùåã÷ ååä [äéàø ô"ò åùãé÷ù ïîæá ïåâë] äæì äæ íéëåîñä úáùå ë"äåéã [é"ä ïéáåøéò ç"ô] í"áîøä
ë"à ,éòéáùä íåéá øîàðù è"åéá àìå úáùá ÷ø âäåð àúééøåàã ïéîåçú øåñéàã ì"úàå ,[íù] î"îá ë"ëå ,äæá øåñà äæá øåñàù
øàåáî ïëå ,[âéø 'éñ á"ç] õ"áùúäî íâ [íù] à"òø àéáä ïëå .íéåù ë"äåéå úáù éðéã ïéàù àöîðå ,äøåú øåñéà ïéà ë"äåéá íâ
.[øåñà æ"ä è"åéá ,àúééøåàã ïéîåçú ã"îìã (:æé äâéâç) 'ñåúá íâ òîùî ïëå] .ùåáìä íùá [íù] à"âîäî
ïëì ,ïî ãøé àì è"åéá íâå ,ïîä úãéøé ïéðòì øîàð åîå÷îî ùéà àöé ìà ÷åñôäù ïåéëã è÷ð [èî÷ 'éñ ç"åà] ñ"úç ú"åùáå
.úáù ìò ÷ø àìå è"åé ìò íâ éà÷ øåñéàäù øáúñî
àéáäì éøëðì øîåìå ì÷äì ùé ÷çãä úòùáù ,íéøôà äèîäå ø"àä éøáã úà [áë÷ ÷"ñ åô÷ú 'éñ] ö"äòùä àéáä äùòî ïéðòìå
.è"åéá èøôáå ,ïðáøã ïéîåçúù úåèéùä ìò êåîñìå ,äåöî íå÷îá úåáùã úåáù íòèî ,ìéî áéî øúåéá óà íåçúì õåçî øôåù
íéìëá àúééøåàã ïéîåçú øåñéà ùé íàä
ïëéìåäì äøåúä ïî øåñàå àúééøåàãî øåñà íéìë íåçú íâ ,àúééøåàã ïéîåçúã íéøáåñäìù ùøåôî [.âî óã] ï"áîøä éùåãéçá
äøåú øåñéà ïéàù è÷ð [:æö óã] à"áùøä éùåãéçáå .[åäî ä"ã :èò óã] é"ùøî [áé ÷"ñ áé÷ 'éñ] à"åæçä çéëåä ïëå .ìéî áé
í"øäîîå ,ïðáøãî ÷ø øåñéàäù è÷ð [çë 'éñ] ç"áìøä ,íéðåøçàä éìåãâ äæá å÷ìçðù àéáä [à ÷"ñ ãú 'éñ] à"âîäå .íéìëá
.àúééøåàã øåñéàäù òîùî ø÷ùìà
ïäìù ïåñëìàå äîà íééôìà ïéã
êìéì ìåëéå ,úåòáåøî åìéàë ïéîåçúä úà ïéùåò ë"çàå ,äîà íééôìà ïéããåî øéòä ìù ãö ìëìù øàáúé øéòä íåçú ïéãá ïìäì
øåøáì ìåëé øéòì õåçî úáùù éî éáâì ä"äù [ãë ÷"ñ é÷ 'éñ] à"åæçä áúëå .äîà úåàî äðåîùå íééôìàë åæ àìáè ìù ïåñëìàá
úøåö úà åîöòì òá÷ àìù ïîæ ìë àîúñá êà] ,äæä íåçúä ìù ïåñëìàä úà íâ êìéì ìëåé æàå ,äöøéù ãö ìëì åîåçú úà åì
53 .[äîà íééôìàî øúåé êìéì øúéä åì ïéà åîåçú

á óéòñ
íãà ìù åìòðîã å"éøäî íùá à"âîä áúëå ,äîà äøåòéù íãà ìù úéðåðéá äòéñôã åðééäå ,.áî óã àøîâá àåä ïéãä øå÷î
.óñåð ìòðî øåòéù ùé ìâøì ìâø ïéáå ,äîà éöç åøåòéù
úà äæá åøîà àìå ,éðåðéáá øòùé øúåé úåìåãâ åéúåòéñôù äåáâ íãà ìáà ,éðåðéá íãàá åðééäã ì"äéáä åàéáäå ù"åú øôñá áúëå
. אבל רוב הראשונים חלוקים עליו ואין נוקטים להלכה כשיטתו,[ היא דלכל צד נותנין לו שיעור באלכסון. ושיטת ר"ת ]תוס' דף נא.53
 ובאחיעזר )ח"ג סי' נט( לא היקל לסמוך על שיטת ר"ת אלא.]והחיי אדם )כלל עו ס"ג( דן להקל בשעת הדחק לסמוך על שיטת ר"ת
.[ ועיי"ש דמיירי באופן שלא היה ברור אם הכפר היה מחוץ לתחום,לצורך מילה ביו"ט
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úåîå÷î éàøî
.íãà àåäù äî éôì ìëäù àìå÷ä
ïåàâä áúë ïëå ,úåáöòá àøîåçì åøòéù ïðáøã íéøåòéù íâù øàåáî [:â óã] àøîâá ,úåáöò åà úåçååøî ïä åìà úåîà íà ïéðòìå
54 .[úåçååøîá ïéøòùîã áúëù (â úåà ãë äåöî) êåðéç úçðîä éøáã ò"öå] .çî óã á÷òé

â óéòñ
íéìëä úà ìèìèì øåñà úáùá éøäù ,úáùá êééù àì êìéàå ïàëî ïîéñä ìëù øéòä é"áäå ,.æì óã äöéá äðùîá àåä ïéãä øå÷î
]à"âîä ïééö ãåòå 55 .ùåáìîá ð"à ,è"åéá éøééîã [á ÷"ñ] à"âîä áúëå ,[úåîà 'ãë åìåëã ,ïéîåçú øåñéà åá ïéà ó÷åî íå÷îä íàå
.âú 'éñì
àìù ù"ëå ,ùôð ìëåà êøåöì óà íåçúì õåçî ïéìëåàå íéìë àéöåäì åà úàöì øúåä àìå ,úáùá åîë è"åéá øîàð ïéîåçú øåñéà
56 .äåöî êøåöì íéìë àéöåäì øúåä

ã óéòñ
:íéðåùàøä åá å÷ìçðù áúëù ø"àá ïééòå ,.æì óã äðùîá àåä åðáì åúîäá øñåîä ìù ïéãä øå÷î
ãéá ãé÷ôäì à"ðá êøãù ,áàä éìâøë àéä éøä íåé ãåòáî äîäáä úà åì øñî åìéôàù è÷ð [à"éä ä"ô] í"áîøä .à
.íúåùøá éøîâì íãéîòäì íéðååëúî íðéà øùàë óà íäéðá
äîäáä úà åì øñî íàù ,äòåø øàùë åðéã åðàö úåòøì ìåãâ àåäù åðáã åè÷ð [ã 'éñ äöéá ä"ô] ù"àøäå à"áùøä .á
,øçà äòåø åì ïéàå è"åéá åì åøñåîì ãéîú ìéâø àåäå è"åéòî åì åøñî àì íà ïëå ,ïáä éìâøë àéä éøä è"åé áøòî
56 .ïáä éìâøë àéä éøä

ä óéòñ
:íéðéã éèøô äîëå íéðåùàøá úå÷åìçî äîë äæá ùéå ,:æì óã äöéá 'îâá àåä íéòåø éðù ïéáì ãçà äòåø ïéá ÷ìçì ïéãä øå÷î
 .54הנה הפמ"ג ]סי' שסג מ"ז ס"ק יד[ כתב דענין מרווחות או עצבות הוא מחמת ספק ,ולכן כתב שבהצטרף עוד ספק יש להקל במרווחות,
]הפמ"ג איירי לענין שיעורי מבוי[ ,והובאו דבריו בביה"ל ]סי' שסג סכ"ו ד"ה מרווחים[ .אמנם בשו"ת אג"מ ]יו"ד ח"א סי' קז[ וכן
בשיעורין של תורה נקטו שמעיקר הדין השיעור הוא בעצבות ,וחכמים תיקנו להחמיר במרווחות כדי שלא יבואו לידי טעות.
מה דפשיטא להמג"א שיש איסור תחומין על המלבוש ,ולא אמרינן שהוא נטפל לאדם הלובשו ,מפורש הוא בברייתא ]ביצה דף לז :ומובא
להלן סעיף ט[ לגבי שנים ששאלו חלוק .והנה בגמ' ]עירובין דף צז [:אמר ר' יהודה דאם יש מים שלא קנו שביתה בחבית שקנתה שביתה,
טפילה החבית לגבי המים ומותר להוציאה מתחומה .ומבואר בדבריו שטפילת החבית למים מבטלת איסור תחומין .אמנם כתב החזו"א
]סי' קיב ס"ק יג[ דרבנן פליגי על ר"י ואוסרין להוציא החבית מתחומו ,וקיי"ל כמותם ולכן דין טפילות לא נאמר לגבי תחומין רק לענין
מלאכת הוצאה ,וכתב החזו"א דזו גם הסיבה שיש איסור תחומין בבגד שאדם לובש.
ולגבי היוצא לצורך פיקוח נפש ,דן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בספר מנחת שלמה ]ח"א סי' טו[ למה לא מצינו בפוסקים שיחוייב לפשוט
בגדים שאינם נצרכים ,וכתב לחדש שההיתר שחל על האדם לצורך פקו"נ נאמר גם על בגדיו וכליו .וכן כתב בשו"ת מנחת יצחק ]ח"ט
סי' לז וח"י סי' לא[.
 .55עיין בהגהת רע"א ]סי' תקפו על מג"א ס"ק כד[ שהקשה שיהא מותר להביא שופר מחוץ לתחום מדין מתוך ,כשם שמותר להוציא
שופר ביו"ט מרה"י לרה"ר ,וצע"ג דהא אף לצורך אוכל נפש לא הותרו תחומין ,כ"ש שאין בזה דין מתוך.
 .56וכתב בשעה"צ שנראה שאם הבן הוא הרועה הקבוע של העיר וכולם מוסרים בהמותיהם לו ,מודה גם הרמב"ם שדינו כרועה אחד
המבואר להלן ]סעיף ה[ שאפילו לא מסרו לו מערב יו"ט הרי הן כרגלי הרועה.
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úåîå÷î éàøî
.íéòåø äîë øéòá ùéùë óà äòåøä éìâøë àéä éøä ,ãçà äòåøì äîäáä úà è"åé áøòî øñî [à
é"ùø íùá è ÷"ñ ö"äòù] ,äòåøä éìâøë àéäù ,íéòåøä øàùì àìå ãéîú åì äøñåîì ìéâø êà è"åéá äòåøì äøñî íà ä"äå [á
.[úåîçìîá ï"áîøä íùá íù ö"äòù] è"åéá åì äðøñîéù è"åéòî äòåøì øîà íà ù"ëå ,[éøéàîäå
,è"åéá åì íøñîéù è"åéòî íäî ãçàì øîà àì íâå ,íäî ãçàá à÷åãá ìéâø åðéà íéìòáäå ,íéòåø äîë øéòá ùé íà ìáà [â
äøñîù ïåéëã ,ò"åùä ÷éúòä ïëå ,ó"éøäå í"áîøä úòã :íéðåùàøä äæá å÷ìçðù [áé ÷"ñ] á"ðùîä áúë ,ãçà äòåøì øñî è"åéáå
áøòî ììë øøáåä àìù ïåéë ,íéìòáä éìâøë äîäáä ù"àøäå à"áùøäå é"ùø éôì êà .äòåøä éìâøë àéä éøä ãçà äòåøì è"åéá
.øçîì øåñîé éîì è"åé
øøáåä äòåøì øçîì øñî øùàëù äàøð ,øçîì øçáàù äòåøä úåùøá éúîäá úà åéùëò ãéîòî éðéøä è"åéòî øîà íàå [ã
57 .äòåøä éìâøë àéä éøäå òøôîì øáãä
,åúòéñå é"ùø úèéù íåùî (ãé ÷"ñ) ö"äòùá è÷ð êë] íéìòáä éìâøë àéä éøä áåè íåéá íäéðùì äøñîå íéòåø éðù øéòá åéä [ä
.[íéòåøä éìâøë àéä éøä äæá íâ ã"áàøäå ï"áîøä éôìù øùôàù óà
äæ ïôåàá íâù ò"åùä úòã :íé÷ñåôä äæá å÷ìçðù [âé ÷"ñ] á"ðùîä áúë ,íéòåø éðùì àîúñá è"åé áøòî äîäáä úà øñî [å
ïéëéìåî ïéàå ,íéòåøä éìâøë äîäáä â"äëáù íéøáåñ [ï"øäå ï"áîøä ,ã"áàøä ,î"äòá] íéðåùàø äáøä êà 58 ,íéìòáä éìâøë àéä
.êåìäì íéìåëé íéòåøä éðùù íå÷îì àìà äúåà
éîì úáùá øøáì åúòãá äéä àìà ,íäéðù úåùøá íøéàùäì åúòã äúéä àì êà ,íéòåøä éðùì è"åé áøòî äøñî íà íðîà [æ
ùøéô íäéðùì äøñîù äòùá íàå 59 .íéìòáä éìâøë äîäáä äøàùð â"äëá ,è"åé áøòî åéôá ïë ùøéô àì êà äøñåî àåä íäî
åúåà ìù åúåùøá àéä éøäå äøéøá ùéã äæá ïðéøîà ,øçîì øøáàù äòåøä úåùøá äúòî äãéîòî éðéøä øîàå ,è"åé áøòî åéôá
60 .äòåø

å óéòñ
àåä éøä íèô ìù øåùã ,[æ óéòñ ïìäì] äòåø ìù øåùì ãåâéðá íù àáåî àåäå .çì óã äöéá àøîâá åøå÷î íèô ìù øåù ïéã
òåãéù ïåéë íèô éáâã àåä ÷åìéçä íòè .øéòä äúåà éìâøë ÷ø äòåø ìù øåùå ,øéòä äúåàî íðéàù åìà óà ,íãà ìë éìâøë
àåáéù éî ìë úåùøá úáù áøòî íéãéîòî íéìòáä ïëìå ,åúåð÷ì úåøçà úåøééòî íâ íéàáù àåä êøã äøéëîì ãîåò àåäù
.äòåø ìù øåù ë"àùî 61 ,úåð÷ì

 והובאו חלק מדברי הר"ן במג"א ]ס"ק,[ שכתב שאם בירר דבריו מערב יו"ט אמרינן בזה שבדרבנן יש ברירה: עיין ר"ן ]ביצה דף כ.57
 נראה דה"ה בציור, ואף שהר"ן איירי כשמסרן מע"ש לשני רועים ואח"כ בירר. ועיין בהגהת חת"ס על המג"א שביאר את דברי הר"ן,[ה
.שכתבנו שלא מסר כלל מערב שבת
 ובאופן זה יתמעט תחום הבהמה אם יעמידנה, וכתב בשעה"צ ]ס"ק י[ דנראה שטעמו משום שלפעמים כל רועה נותן עירובו לצד אחר.58
. ולכן אין דעתו שתימשך הבהמה אחר הרועים,הבעלים ברשות הרועים
.' כך נראה כוונת המשנה ברורה ]שם ס"ק יג[ במה שכתב אכן וכו.59
. עיין מג"א ]ס"ק ה[ והגהת חת"ס, כן מפורש בר"ן.60
 ד"ה הרי[ מבואר. ואילו ברש"י ]דף לח, ברמב"ם ]פ"ה הט"ו[ מבואר דמתוך שהשור מפוטם שומעין את שמעו גם מעיירות אחרות.61
 משא"כ רועה שאינו סוחר בהמות אלא מוכרן לפעמים,שזה משום שלמוכר יש שם של סוחר בהמות ולכן באים גם מעיירות אחרות
 שלרש"י גם בזה הוא כרגלי שאר, וכתב הפמ"ג ]א"א ס"ק ו[ דנפק"מ בשור שאינו מפוטם הנמצא אצל סוחר הבהמות.לשכניו ומכיריו
. וכתב שמהמג"א משמע כהרמב"ם, משא"כ להרמב"ם,עיירות
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úåîå÷î éàøî
62 .àìîîä éìâøë àåäù ø÷ôä ìù øåáë éåäã íåùî àåä íãà ìë éìâøë àåäù êëì íòèäù í"áîøä áúëå

êéìåäìå åèçåùì åúðååëå ,áøéò øåùä ìù íéìòáäù ïôåàá àåä íàù [íéùãçä ò"åùä úäâäá íâ ñôãðå :æì äöéá] à"òø áúëå
àåäù àöîð ë"àã ,íéç÷åìä ïéãë øùáä ìù åðéãù ïðéøîà àì â"äëá ,åáøéò àì àéää øéòä éùðàå ,úøçà øéòá åøëåîì øùáä
.íéìòáä éìâøë àåä éøäå íéç÷åìä úåùøá øåùä úà ãéîòî åðéà íéìòáä â"äëá àìà ,åîå÷îî åæéæäì øåñàå åîåçúì õåçî

æ óéòñ
.íãå÷ä óéòñä úìéçúá øàáúð äòåøã äæ ïéã ø÷éò
áøéò íéç÷åìäî ãçà íà àìà ,øéòä íåçúë à÷åãá àåäù äðååëä ïéàù éøéàîäå ï"øä íùá àéáäù [éùðà ä"ã] ì"äéá ïééòå
.åîò øùáä êéìåäì àåä ìåëé
.åéìâøë àåä éøä øùáä úà øëî àì äòåøä íàù ì"äéáä áúë ãåò

ç óéòñ
úåìòáä úðéçáîù óàù àåä ùåãéçäå ,.æì óã äöéá äðùîá àåä åéìâøë àåä éøä ïéçàäî ãçàì íéãçåéîä íéìëù ïéãä øå÷î
.åéìâøë éåäå åì ÷ø ãòåéîä éìëë àåä éøä åá ùîúùäì ìéâø íéçàäî ãçà ÷øù êåúî î"î ,åìàä íéìëá íéôúåù íìåë úéðåîîä

è óéòñ
êøãá åúà àöåé íãàù ãâá íâù ïðéòîù ,÷åìç åìàùù íéðùã äæ ïéãîù øàáúðù [â óéòñ] ìéòì ïééòå ,.æì óãá åøå÷î äæ ïéã íâ
.íãàì àåä ìôèðù ïðéøîà àìå ,ãâáä ìù åîåçúì õåçî åîò êìéì øåñà äùéáì

é óéòñ
åéìâøë êéìåî ãçà ìëå ,úøúåî ïéôúåùá åç÷ìù úéáçä ïëìå ,äøéøá ùé ïðáøãáù øáñ áøã :æì óã äöéá àøîâá àåä ïéãä øå÷î
ìò éñà áøå àðäë áø åù÷äå 63 .éããäî ïéîåçú é÷ðéù íåùî àåäã àøîâá åøàéáå ,äøåñà äîäáä êà ,å÷ìçì ç÷ìù ïééä úà
 .62והיינו שאין זה מדין ברירה ,שכל אחד שקנה בשר הוברר שזה חלקו המיועד לו מאתמול ,דא"כ הוי כשור של שותפין שמבואר
להלן ]סעיף י[ שהוא כרגלי שניהם הואיל וחלקי הבהמה ינקי מהדדי ,כך כתב בשעה"צ ]ס"ק טו[ ,ועוד דהרי מימרא זו שמואל אמרה,
ושמואל אית ליה ברירה ]כמבואר בדף לז ,[:אלא הגדר הוא שהבעלים רק מסלק את רשותו מהשור הזה וכאילו מפקירו לכל מי שיקנה
ממנו שיהא כרגליו ,והוסיף עוד בשעה"צ די"א שהקלו משום תקנת הטבח והלוקחים.
 .63כתב הפמ"ג שנראה שסברא זו של יניקת התחומים אינה מחמת תערובת האיסור ,שנתערב תחום חבירו בחלקו ,דמסתבר שיש בזה
ביטול ברוב ,ואף דהוי דבר שיש לו מתירין מ"מ האיסור לא ניכר מעולם בפ"ע ,ודימה זאת לדברי ספר התרומה ]המובאים ברמ"א יו"ד
סי' קב ס"ד[ דענבים שהיו בשבת בגיגית שבה יין ,וזב בשבת יין מהענבים ונתערב מיד ביין ,דבטל ברוב ואין בזה דין דשיל"מ הואיל
ולא היה היין האסור ]מדין משקין שזבו[ ניכר בפ"ע מעולם .וה"נ השמנונית שיצאה מחלקו של חבירו לא היתה ניכרת מעולם בפ"ע,
אלא הטעם משום דלא שייך לומר שהוברר שזה היה חלקו הואיל וינקי תחומין ,ואחרי כניסת היו"ט מתערבים חלקים של חבירו בחלקו.
]ולכאורה דברי הפמ"ג צ"ע דאמאי לא ניכר חלקו של חבירו מעולם ,והרי אחרי שחלקו הוברר כל הבשר הזה להיות של חבירו ובתוכו
גם אותה שמנונית שעברה אח"כ לחלקו של חבירו ,וא"כ שמנונית זו עמדה בזמן ביה"ש בפ"ע ונאסרה ורק אח"כ נתערבה .עוד צ"ע
בגמרא גופא ,מה בכך שינקי תחומין מהדדי מ"מ נימא דכל זה בכלל הברירה ,דכאשר נטל ביו"ט בשר לחלקו אמרינן שזה היה חלקו
מערב יו"ט ,וגם השמנונית שנכנסה אליו ביו"ט היתה שייכת לחלקו מעיו"ט גם כשהיתה בלועה בתוך הבשר האחר .וצ"ל שאין מתייחסים
לחלק שעובר מבשר זה לבשר האחר כחלק ממשי מן הבשר הנמצא בו כבר מבעו"י ,אלא כתולדה היוצאת מן הבשר ,וכעין יין היוצא מן
הענבים ,ולכן לא שייך לומר שהוא בכלל הברירה ,ולכן נקט הפמ"ג שאיסור זה לא היה ניכר מעולם[.
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úåîå÷î éàøî
.áø ÷éúùå 64 ,ïéîåçú øåñéàì åùùçé äîìå ,åùùç àì äö÷åî øåñéàìù ïðéæç àäã áø
:äëìää ÷ñôá íéðåùàøäå å÷ìçðå
.à"øå ë"ø ìù íúééùå÷ì åùùç àìå ,áøë å÷ñô í"áîøäå ó"éøä .à
.øåèä ÷ñô ïëå ,ï"øä úòã äèåð äæìå ,à"øå ë"øë å÷ñô øåàîä ìòáå øåèéòä ìòáù áúë [æ 'éñ äöéá ä"ô] ù"àøä .á
.í"áîøìå ó"éøì ùåçì äøåä äùòî ïéðòì ÷ø ,øéúäì äèð à"áùøäå
,ìåãâ êøåö íå÷îá ì÷äì äàøðã áúëù [éøä ä"ã] ì"äéá ïééòå ,äîäáá øåñàì í"áîøäå ó"éøä úèéù úà ÷ø ÷éúòä ò"åùäå
.ì÷äì å÷ñô íéðåùàø äáøäù íåùî

àé óéòñ
ïåéë î"î ,è"åéá àìà ìòåôá éìëä úà ìàù àìù óàù äá ùãçúîå ,.çì óã íù àøîâáå :æì óã äöéá äðùîá àåä ïéãä øå÷î
65 .åúåùøá éìëä úà ãéîòî àåä éøä åìéàùäì çéèáäù

áé óéòñ
íòèä úà àéáäù [è ÷"ñ] à"âîá ïééòå .èì-:çì óã àøîâáå .æì óã äöéá äðùîá àåä éìèá àì ïéìáúå çìîå íéîù ïéãä øå÷î
éðù õåøéúá åöøéúå ,åðéî åðéàùá ïéî àåäùë ìèá î"ìéùã àäã 'ñåú åù÷äå ,ïéøéúî åì ùéù øáã éåäã àøîâá éùà áø øîàù
66 .åðéîá ïéîë éåä ïëì äøéã÷ä úàå äñéòä úà ï÷úì íéàá ïéìáúäå íéîäù ïåéëã

âé óéòñ
.èì óã äðùîá àåä úáäìùå úìçâ ìù ïéãä øå÷î

ãé óéòñ
úåðéòî ïéáì ,øåáä ìòá éìâøë äúéáù íéðå÷ä íéñðåëî íéî ïéá å÷ìéç àøîâá íùå ,.èì óã äðùîá úåøåá éî ìù ïéãä øå÷î
,êùîð åðéàå åìù àîåâá øàùð àåäù ïôåàá óà äúéáù íéðå÷ ïðéàù éãééðã íéî ììëá àåä òáåðä ïéòîã à"áùøä ùøéôå ,íéòáåðä
.[áì ÷"ñ] á"ðùîä ÷ñô ïëå ,íéîùâ éî ïåâë íéòáåð íðéàù íéî íä äúéáù íéðå÷ä íéñðåëî íéîå
øéòä éùðà ìù øåá
:íéðéã é÷åìéç äîë ïàë ùé
øéòä éùðàî ãçà íà íâ ïëìå .úéáçá [é"ñ] ìéòìãëå äøéøá ùé äæá ïðéøîàã ïéôúåù ìù øåáë æ"ä øéòä éùðà éáâì .à
. עיין ברש"י ותוס' ושאר ראשונים שנחלקו בביאור מה שאמרו בגמרא דלאיסור מוקצה לא חששו.64
. וכדלעיל ]ס"ט[ בשנים ששאלו חלוק, ולכאורה אם הבעלים משתמש בכלי ביו"ט קודם שמשאילו הרי זה כרגלי שניהם.65
 וכתב הפמ"ג ]א"א ס"ק. דתבלין עבידי לטעמא וטעם לא בטיל,[ אמר רבא טעם אחר להא דאין כאן ביטול ברוב: ובגמרא ]דף לח.66
 לא שייכא בזה הסברא של נתינת טעם דחיך אוכל, דכיון שאיסור תחומין אינו דוקא באוכלין,ט[ דלהלכה נקט המג"א דלא קיי"ל כרבא
. והוי כעין יבש ביבש דראוי להבטל ברוב אי לאו דהוי דשיל"מ,יטעם
 ושם כתב המג"א,והנה המג"א ציין לסי' תקיג ]ס"ג[ ולמה שכתב שם ]ס"ק ז[ לגבי אם עירבו בעיסה או בקדירה מים ותבלין של מוקצה
 וצ"ע דהא לגבי תחומין נקטינן, ומבואר דלא חשבינן להו כדבר שיש לו מתירין,דאם אינם ניכרים אלא בטעם ולא בחזותא הרי הם בטלים
[ שרק בתחומין. וכתב הדגמ"ר שהמג"א נקט ]סי' תקיג[ לקולא כתירוץ הראשון של תוס' ]ביצה דף לט.דהוי מין במינו והוי דשיל"מ
 ]הדגמ"ר ביאר דבריהם דכיון שאיסור תחומין אינו דין באוכל אלא נובע מהבעלות של האדם,דחמירי חשבינן ליה כאילו הוי מין במינו
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.á
.â

.åéìâøë íéîä úà êéìåîå àìîî àåä éøä áøéò
,áøòîì ãçàå çøæîì øéòä éùðàî ãçà áøéò íàå .ïéôúåù éðù ìù ÷åìçë íðéã ,íéî àìéî øéòäî åðéàù íãà íà
.åáøéò àì øéòä éùðà áåø íà óà øéòäî ììë ïàéöåäì ìåëé åðéà
.àìîîä éìâøë íéîä ïéã ,øéòäî åðéàù ãçàì íðúðå íéî àìéî øéòä éùðàî ãçà íà

ø÷ôä ìù øåá
äæã åøîà [:äî óã] ïéáåøéò 'îâáå ,ø÷ôä øãâá àåäã é"ùø áúëå ,àìîîä éìâøë àåä ìáá éìåò ìù øåáã àúéà .èì óã äðùîá
.[ïîå÷îá äúéáù íéðå÷ ø÷ôä éöôç ì"ñã éøåð ïá é"øë àìãå] ,äúéáù íéðå÷ íðéà ø÷ôä éöôçã ì"ñã ïàîë
éìâøë åøîà äîìå ,äöøéù íå÷îì ïëéìåî íãà ìëå ,ììë äúéáù íäì ïéàù ø÷ôä éöôçë äìà íéî åéäé ë"àã é"ùøì äù÷åäå
,øéîçäì äøéøá ùéã àðúä øáñ÷ã é"ùø õøéúå .øçàì ë"çà íðúé íà óà åéìâøë äúéáù åð÷ ãçà ïàìéî íàù òîùîã ,àìîîä
67 .éîéé÷ äéúåùøáå éæç àøáâ éàäì éîð ìåîúàîã øáãä øøáåäã ïðéøîàå
68 .é"ùø ìù äæä íòèä úà ÷éúòä [äì ÷"ñ] äøåøá äðùîäå

åè óéòñ
.ãçà íãàì íéëééù íä øùàë óà ììë äúéáù íéðå÷ íä ïéà éãééðã ïåéëã ,èì óã äöéá 'îâá åøàáúð íéëùåîä úåøäð ïéã
69 .íúòéáð íå÷îì õåçî íéàöåé íðéàùë óà íéòáåðä úåðéòîá ïéìé÷îã øàáúð øáëå

לכן כל דבר הוי כמין במינו[ ,ואילו לענין תחומין היקל המג"א כתירוץ השני ,שרק מה שבא לתקן העיסה הוי כמין במינו ,ונפק"מ במה
שאינו בא לתקן ,דבטל .אמנם כל זה בדעת המג"א ,אבל הש"ך ]יו"ד סי' קב[ והגר"א ]או"ח סי' תקיג[ נקטו שגם מה שבא ליתן טעם
חשיב כמין במינו ואינו בטל מדין דשיל"מ ,גם בדיני מוקצה ,וכן פסק שם המשנ"ב.
 .67ומסתבר שסברא זו שייכא רק בבור שעומד לכך שימלאו ממנו מים ,ולכן שייכא בזה ברירה אף שלא התנו מראש שכל מים שיקח
אחד מהם יהיו למפרע שלו.
 .68ולכאורה צ"ע דמרש"י משמע שחפצי הפקר שלא קנו שביתה מערב שבת אינם קונים שביתה גם בשבת ,ואף אם זכה בהם בשבת
אינם כרגלי הממלא ,ולכן הוצרך רש"י לטעם דברירה שהוברר שמערב שבת עמדו המים לכך ,אבל אנן קיי"ל ]סימן תא ס"א[ שכל חפצי
הפקר קונים שביתה בשבת כרגלי הזוכה בהם ,וכמש"כ תוס' ]דף מה :ד"ה ביום[ ,וכן דעת הרא"ש והר"ן ]בביצה[ דגם כשאמרו הרי הם
כרגלי כל אדם ,הכוונה שהם כרגלי הזוכה תחילה ,ולפי"ז א"צ בבור של הפקר לטעם דברירה.
וכן לגבי נהרות המושכים ]להלן סט"ז[ מפורש ברש"י ]ביצה דף לט .ד"ה הרי[ שאינם כרגלי הממלא אלא כרגלי כל אדם .וכן שיטת
הריא"ז ]שלטי גיבורים ביצה שם[ ,וכן דעת הראב"ד ]המובא ברשב"א עירובין דף מה ,[:אלא שהרשב"א כתב דטעמו של הראב"ד משום
שנהרות המושכים לא היו ראויים ביה"ש כלל לקנות שביתה כיון דניידי ,ולכן אינם קונים שביתה כלל בשבת ,משא"כ חפצי הפקר שראויים
לקנות שביתה בזמן ביה"ש אלא שאין להם בעלים ,הרי הם קונים שביתה כשזכה בהם אדם.
ונמצא שיש בזה ג' שיטות :א .דעת רוב הראשונים כתוס' ]עירובין מה [:שכל דבר שלא קנה שביתה בכניסת שבת כגון הפקר או נהרות
מושכים או גשמים שירדו ביו"ט ,קונים שביתה כרגלי הממלא .ב .דעת רש"י והריא"ז שאין קונים שביתה כלל באמצע יו"ט ,ורק בור מים
שעומד לכך שימלאו ממנו ,אמרינן בו שהוברר למפרע שבערב שבת עמד לרשותו של הממלא .ג .והראב"ד ]הובא ברשב"א[ חילק בין
חפצי הפקר שהן כרגלי הזוכה ראשון ,לבין נהרות המושכים וגשמים שירדו ביו"ט שלא היו ראויים כלל לקנות שביתה ,שאין קונים כלל.
ולהלכה השו"ע פסק ]סי' תא[ כתוס'] .והגאון יעקב נקט שגם הרמב"ם אזיל בשיטת רש"י והראב"ד ופסק כמותן להלכה[.
 .69ועיין בהערה ]סעיף הקודם[ שהבאנו את מחלוקת הראשונים בדין נהרות המושכים ,דתוס' ורוב הראשונים ובכלל זה הראב'ד ]השגות
פ"ה ה"י[ נוקטים שהם כרגלי הממלא ,ורש"י והריא"ז והראב"ד ]בחידושי הרשב"א דף מה [:והרמב"ם ]פ"ה ה"י[ לדעת הגאון יעקב
והמרכבת המשנה והקרן אורה סוברים ,שאף אם זכה בהם אדם לא חלה עליהם שביתה כלל והם כרגלי כל אדם.
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øéòì êåîñá íéãøåéä íéîùâ
éùðà éìâøë íä éøä øéòì êåîñá è"åé áøòî åãøéù íéîùâã [:äî óã ïéáåøéò] àúééøáä éøáã úà àéáäù [âé ÷"ñ] à"âîá ïééò
éìâøë àìà øéòä éùðàë íðéã ïéà è"åéá íéîùâä åãøé íàå 70 .íäéìò øéòä éùðà úòãù íåùî íòèä àøîâá åøîàå ,øéòä äúåà
71 .àìîîä
è"åéá áìçðù áìç
úåùîùä ïéá äéä àìù ïåéë ,è"åéá áìçðù áìçã áúëù [ò"åùä ïåéìâá ùãçä ò"åùá ñôãð :æì óã äöéá] à"òø éùåãéçá ïééò
íðîà .éøëðä éìâøë áùçééù éåàø éøëð ìù äîäáä íà ,äæ áìç ð"äå ,àìîîä éìâøë íðéãù è"åéá åãøéù íéîùâë åðéãù øáúñî
.äðå÷ä úåùøá àåä éøä ,áìçä ìò ïåéëæä úà øùäî äð÷ ìàøùéä íàù óéñåä

æè óéòñ
äàéöî äéáâîä íà éâéìôã àøîâä úð÷ñîå ,ù"øå ð"ø äæá å÷ìçðå ,:èì óã äöéá 'îâá àåä åøéáçì íéî àìîîä ìù ïéãä øå÷î
.äð÷ àì åà äð÷ åøéáçì
:íéðåùàøä äæá å÷ìçð äëìä ïéðòì
éøä åøéáç äð÷ åøéáçì äàéöî äéáâîä ì"éé÷ã óàã ,àìîîä éìâøë àåäù äëìäì åè÷ð ï"øäå [áé ïîéñ] ù"àøäå [íù] 'ñåú [à
úòã íâ åæù ï"øä áúëå .àìîîä éìâøë íðéã ïëì àìîîä çëî ÷ø äëåæ äìäù ïåéëå ,äéøáçì éîð éëæ äéùôðì éëæã åâéî ïéãî äæ
å÷ñô í"áîøäå ó"éøäù áúë î"îäå .àìîîä éìâøë ø÷ôä ìù øåá åøîàù äî ììëá åäåììëã ,äæ ïéã åèéîùäù í"áîøäå ó"éøä
72 .äæ ïéã åèéîùä ïëìå åì åàìîúðù éî éìâøë
áúëå ,ïë í"áîøäå ó"éøä úòã íâ î"îä éôìå] ,ì"äéáá íéàáåîä íéðåùàø äáøä ãåòå à"áùøäå í"áùøäå é"ùø úòãì [á
.åì åàìîúðù éî éìâøë íä éøä ,[î"îäë éôè øáúñîã ì"äéáä
äæá ÷åñôì àøáúñîã íééñ ì"äéáäå] .æ"ò íé÷ìåç äáøäù ì"äéáá ë"ùîì ïééö á"ðùîäå ,àìîîä éìâøë ÷ñô ò"åùä :äëìäì
73 .[øáçîäë àìù

æé óéòñ
éøä äøéîù úåéøçà åéìò ìáé÷ ã÷ôðä íàã àåä íéøáãä ãåñéå ,.î óã 'îâä úéâåñáå :èì óã äöéá äðùîá àåä ïéãä øå÷î
,íéìòáä éìâøë úåøéôä åøàùð äøéîù åéìò ìáé÷ àìå úéá åì ãçéé íà ë"àùî ,íøîåùì êéøöå íäéìò éàøçà àåäå ,åéìâøë úåøéôä
.úåøéôä úà ìèìèì øåñà ,úåøéôä íåçúì õåçî íäù ïåéëå
íä åá íå÷îá ïîöòì íåçú íéðå÷ íäù åà íîå÷îî íæéæäì øåñà íà ,íåçúì õåçî íéàöîðä íãà ìù åéìëå úåøéô ìù äæ ïéã
. שאם אחד מבני העיר עירב יכול הוא למלא ביו"ט ולהוליכו עמו, ולכאורה דינם כבור של אנשי העיר.70
 והרי הן כרגלי, אלא בעינן זכיה בפועל, ומבואר שכאשר ירדו ביו"ט לא אמרינן דתועיל דעת אנשי העיר לעשותם ביו"ט כאנשי העיר.71
. ולדעת רש"י והריא"ז והראב"ד ]בחידושי הרשב"א[ והרמב"ם ]לדעת כמה אחרונים[ הרי הם כרגלי כל אדם.הממלא
. ואין הכוונה לר"ן על הרי"ף, וכמו שכתב הפמ"ג, ומה שכתב המג"א ]ס"ק יד[ דזו דעת ר"ן הכוונה לרב נחמן.72
. והוא ט"ס וצ"ל רב ששת, בדברי הביה"ל בקצת דפוסים כתבו בשם הר"ן שהרי"ף והרמב"ם פסקו כרבי שמעון.73
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íéìëë íðéãù øáåñ à"áùøäå ,íééôìà íåçú íéìëì ùéù íéøáåñ à"áèéøäå [:æî óã ïéáåøéò] 'ñåú :íéðåùàøä åá å÷ìçð ,íéàöîð
.[à"ñ àú 'éñ] ïìäì ä"òá åæ ú÷åìçî øàåáúå ,íîå÷îî íæéæäì øåñàå íåçúì õåçî åàöéù
øàéáå .ïôåà ìëá íéìòáä éìâøë íä â"äëáù [âî ÷"ñ] äøåøá äðùîä áúë ,è"åéá úåøéôäî ìåèéì ãé÷ôîä ìù åúòãù ïôåàáå
,íéìòáä éìâøë íä î"î ,è"åéá úåøéôä úà ìåèéì íéìòáä úáùçîù òãé àì ã÷ôðäù ïôåàá åìéôàã [æì ÷"ñ] ïåéöä øòùä
åì åäåøñîù íùë ,åúåùøá õôçä úà íéãéîòî íéìòáäù íåùî àåä ã÷ôðä éìâøë íä úåøéôäã àä ø÷éò ìëù øàåáî 'îâáã
.äøéîùì åì åäåøñîùë óà íåçúä ïéðòì åúåùøá õôçä úà íéãéîòî íä ïéà ,úåøéôá ùîúùäì úéðëú íäì ùéùë ìáà ,äøéîùì

çé óéòñ
àìù ïåéëã ,è"åé áøòî íúåùøá úåáùçð úáùá íäì øñåî àåäù úåðîä ïéà íðîéæù óàã ì"î÷å ,.î óã äðùîá àåä ïéãä øå÷î
äîåã åðéà íâå ,ìàåùä éìâøë íä éøä åðìéàùéù êë ìò åøáéã íàù ,ìàåù éáâ [àé óéòñ] ìéòìãì éîã àì ùøåôîá êë ìò åøáéã
.íéìòáä éìâøë ïä éøä ïëì åì øåñîì ìéâøù äòåøì

çöù ïîéñ
à óéòñ
íà ïéá ,äîåçú úà íéããåîù íãå÷ äúåà ïéòáøî ïéà ,úåøùé äéúåéåæ òáøà øùà øéòù åðééðòå ,.äð óã àøîâá àåä ïéãä øå÷î
äéúåòìöù øîåìë íìåòä òåáéø éôì úãîåò àéä íà ïéá ,äáçåøî øúåé äëøåàù ,ïáìî úøåöá àéä íà ïéá ,øåîâ òåáéø úøåöá àéä
øéò úøåöá àéä éøä ,úåøùé äéúåéåæù ìëã íìåòä òåáéø éôì úãîåò äðéà àéä íà ïéáå ,ïåôöå íåøãìå áøòîìå çøæîì úåëùîð
.ììë äòáøì ö"àå úð÷åúî
øéò åðéàù úåöéçî ó÷éäáå ,úåöéçî úô÷åî äðéàù øéòá òåáéø ïéã
î"î ,úéìîøëë äðéã ìåèìè ïéðòìù óà ,úåöéçî úô÷åî äðéàùë óà øéòá øîàð òåáéø ïéãù [àë ÷"ñ ùéø é÷ 'éñ] à"åæçä áúë
.äîåçú úà íéããåîù íãå÷ äúåà ïéòáøî
äæä ó÷éä ïéã ,úåîà 'ãë åðéãù úåöéçî ó÷éä êåúá úáùù éî ìë àìà ,øéòá ÷ø àì øîàð òåáéø ïéãù [íù] à"åæçä áúë ãåò
,äîåúñ íîë åúåà ïéòáøîù í"âë äéåùò øéòë åðéã í"â ïéîë éåùò íàå ,åúåà ïéòáøî òáåøî àìå ìåâò àåä íàù ,øéò ïéãë
.íåçúä úà ïéããåî ë"çàå äèéìáä ãâðë å÷ íéçúåî ,êùîä àöåé ó÷éää éããö úçàî íàå

á óéòñ
àåä úåáø úåòìö äì ùéù åà úùìåùî øéò ìù ïéãä øå÷îå ,.äð óã àúééøáá àåä äúåà ïéòáøîù äìåâò øéò ìù ïéãä øå÷î
.[æ"ä úáù úåëìä çé ÷øô] í"áîøá

â óéòñ
.åð óã àúééøáá àåä íìåò òåáéø éôì òáøîù ïéãä øå÷î
íìåòä òåáéø éôì òáøì íéáééåçî íàä
åì ïéðúåð åðà äòáøì êøöåäù àöåé úéáå ñðëð úéá äéäù åà äìåâò øéò ì"æå [íà ä"ã ó"éøä éôãá .æè óã] ïúðåäé åðéáø áúë
é"øøä éøáãî äøåàëì òîùîå .ì"ëò íìåòä òåáéøì äðòáøéù áåè äòáøì äöåøù ïåéë ìáà ,'åëå íìåòä òåáéøá äðòáøéù äöò
ïðéòá äìéçúëìã íòèä áúëå ,[à ÷"ñ] äùéøôá íéøáãä åàáåäå ,äáåè äöò àìà à÷åãá åðéà íìåòä òåáéø éôì òáøì äæ ïéãù
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íìåòä òåáéø éôì àìù äúåà åòáéø øéòä éããåî íàù [àð 'éñ ç"åà àðééðú] äãåäéá òãåðä áúë æ"éôìå .íìåòä òåáéø éôì òáøì
ïééöì äéáùåé ìë åîéëñäù àì íà ,åðåöøë íåçú åì øåøáì ìåëé ãéçéä ïéàå åæ äãéîá øàùäì íéáééåçî ,øéòä éðá äæì åîéëñäå
ìò íâ éà÷ã øàåáîù åéøáã óåñá ù"îäëøîá ù"ééò] [á"ä æ"ëô] äðùîä úáëøîá ïë àöî áåùã é"áåðä áúëå .øçà ïôåàá
.äæ ïîéñá ú"òùá é"áåðä éøáã åàáåäå ,[øéòä éîåçú
[âë ÷"ñ é÷ 'éñ] à"åæçä íâ .íìåòä úåçåø éôì à÷åã àìà äöøéù éôë òåáéøä úåùòì ìåëé åðéàã áúë [æ ÷"ñ] á"ðùîä íðîà
ïúåà øøåáã ùøåôîá äãåäé 'ø øîà íãà ìù åúúéáù ìù úåîà ã ïéðòìù äæî çëåî ïëã áúëå ,ì"ðä é"áåðä ìò ÷åìçì êéøàä
í"áùøä éøáãì à"åæçä ïééö íâå .à÷åãá íìåòä òåáéøù äæî çëåîå ,ïë åáúë àì øéòä éîåçú ïéðòì åìéàå ,äöøéù çåø äæéàì
øîåì ììë ïéåëúð àì ïúðåäé åðéáø íâù áúëù à"åæçá ù"ééòå] .à÷åãá àåä íìåòä òåáéøù òîùîã [äæë ä"ã àð óã] 'ñåúá
.[ù"ééò ,øéòä éùðà ïåöøá éåìú øáãäù
íìåòä òåáéø éôì ïéòáøî ïéàù íéðôåà
åðééäã ,àðéè÷å àëéøà àéäùë óà íìåòä òåáéøì äúåà ïéòáøî ïéà ,úåøùé äéúåéåæ ìëå úòáåøî äîöò øéòä íàù ìéòì øàáúð
.ïáìî úøåöá
.äáçø äìåë åìéàë äúåà ïéàåø ,øçà ãöî äøö÷å ãçà ãöî äáçø äúéä àúéà [ã óéòñ ùéø] ò"åùá ïìäìå
äøåàëì òîùîå .ì"ðä øåéöá [ã å ä à úåéúåà] ïáìî úøåöì øéòä úà ïéàìîîå ,[ã â á à úåéúåà] 74 äæë àåä øåéöä äøåàëì
é÷ 'éñ] à"åæçá òîùî ïëå ,úòáåøî øéòë äðéã àìà íìåòä òåáéøì äúåà ïéòáøî ïéà åú ïáìî úøåöë øéòä äàìîúðù øçàù
.íìåò òåáéøë åà äãâðë ïéòáøî íà ÷ôúñäì ùé øéòä ìë ãâðë äðéà äøùéä òìöä íàù à"åæçä áúë íðîà .[åäéî ä"ã âë ÷"ñ
äîöò òåáéø íâå ,äîöò òåáéøì åà íìåò òåáéøì äúåà ïéòáøî íà òéøëäì äù÷ù úåðåîú åðëúéù [íù] à"åæçä óéñåä ãåò
ïëå úåçô åçèùù ïôåàá ïéòáøîù øùôàå" óéñåäå ,íéîåçúä éðùá òìáåîù íå÷î àìà øéúäì à"à æàå ,íéðåù íéðôåàá ïëúé
."øáúñî
'á éìå÷ äì ïéðúåðù åà ,íéúáä ïéðá éôì åà äéúåöéçî éôì äúåà ïéòáøî íà ò"ö úåöéçî úô÷åîù øéòáã à"åæçä áúë ãåò
.äúîåç úà ïéòáøîù øáúñîã íééñå ,ãçà íåçú ïéøøåáù åà ,ïéîåçúä
ùìåùîë äúøåöù øéò
ïéòáøîù [åë ÷"ñ é÷ 'éñ] à"åæçä áúë ,øçà ïååéëì äëåùî ïäî úçà ìëå úåøùé úåòìö ùìù äì ùéù ,ùìåùîë äúøåöù øéò
.íìåòä òåáéø éôì äúåà
úåòìö éúù ÷ø äì ùéù øéò
ïäìù úåéåæä íàå .[ã óéòñ] ïìäì äðéã øàáúîù ,í"â ïéîë øéò åæ éøä åæì åæ úåáöéð ïä íà ,úåòìö éúù ÷ø äì ùéù øéò
úù÷ ïéãë åðéãù à"åæçä áúë 74 äæë äãç úéåæä íàå .íìåòä òåáéø éôì ïéòáøîù [åë ÷"ñ é÷ 'éñ] à"åæçä áúë 74 äæë äáçø
.74

זוית רחבה

זוית חדה
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.úù÷ë äðéã ïàë ä"äå ,øúé äì ïéùåòù

ã óéòñ
.â óéòñ ìéòì øàáúð øçàä ãöî äøö÷å äæ ãöî äáçø øéò òåáéø éðéã
úù÷ë äéåùòä øéò
úòáøàî úåçô àåä úù÷ä éùàø ïéá ÷çøîä íàù àøîâá øàáúðå ,.äð óã àøîâá àåä úù÷ë äéåùòä øéò ìù ïéãä øå÷î
ïéòáøîù åðééäå .ìåâéò éöç àéäù øéòë äðéã éøäå ,úåøéöçå íéúá àìî àåä åìéàë úù÷ä ììç ìë úà ïéàåø éæà ,äîà íéôìà
.úòáåøî øéòë úéùòð àéäù ãò úù÷ä ââì øáòîù ììçä ìë úà ïéàìîîå úù÷ä ìù øúéä ãâðë äúåà
éùàøî ãçà ìë ìù äîà íééôìà íåçúù àöîð äîà íéôìà 'ã ïéà íàù ,é"ùøá øàáúð äîà íéôìà 'ã ìù äæ øåòéùì íòèä
úà íéðã åðà éøä äæá äæ íéòìáåî ïéîåçúäù êåúîã àøáñî ì"æç åè÷ðå ,äæá äæ íéòìáåî íéîåçúáå åøéáç íåçúá òâåô úù÷ä
òáøàë àåä äæä ìåâéòä éöç ìù çèùä ìë àìéîîå ,úåøéöçå íéúá àìî ììçä ìë åìéàëå ,äæì äæ íéôøåöîë úù÷ä éùàø éðù
äúàéöé íå÷îî àìà äîà íééôìà åì íéããåî ïéà ,øéòì õåçî àöåéå êéùîîå éðùä ùàøä ìà úù÷ä ìù äæ ùàøî êìåääå ,úåîà
äîà íééôìà åì ïéããåî ïéà ,íùî àöåéå êéùîîå úù÷ä ìù øúéä ïååéëì úù÷ä ââî êìåää ïëå .øéòì õåçî ìà éðùä ùàøäî
.ïéðîä ïî äìåò åðéà úù÷ä ììç ìëå ,äàìäå øúéä å÷î àìà
úù÷ä éùàø éîåçú ïéàå ,äîà íéôìà 'ã úù÷ä éùàø ïéá ùé íà ìáà ,äîà íéôìà 'ã úù÷ä ùàø ïéá ïéàù øéòá àåä ì"ðä ìë
ïååéëì êìåäå úù÷ä ììç ìà úù÷ä ìù ãçà ùàøî àöåéäå ,úåøéöçå íéúá àìîë úù÷ä ììç úà ïéàåø ïéà ,äæá äæ íéòìáåî
.äîà íééôìàî øúåé êìéì øåñà ,éðùä úù÷ä ùàø
äîàä íééôìà à"îøä éôìã ïìäì äàøå] úù÷ä ììç êåúá íâ äîà íééôìà åì ïéããåî ,øúéä ïååéëì úù÷ä ââî àöåéä ïëå
.[äæá à"åæçäå ì"äéáä ë"ùîå øåèä éøáãá ò"òå ,úù÷ä ââî ÷ìçë úåáùçð úåðåùàøä
øéòä êåúá êìåää
,íéôìà 'ã ïéà åà úù÷ä éùàø ïéá íéôìà 'ã ùé íà ì"ðä íéðéãä é÷åìéçù [á ÷"ñ à"âîá àáåä] éøéàîä áúë ïëå à"áèéøä áúë
,úåîà 'ãëå úçà øéòë úáùçð øéòä ìë ,äîöò øéòá êìåä íà ìáà ,úù÷ä éùàø ïéáù ììçä ìà úù÷äî àöåéùë à÷åã íä
75 .äîà íééôìà õåç éôìë øçàä úù÷ä ùàøî úàöì ìëåé æàå
äîà íééôìà ìò äìåò åðéà øúéä ìà úù÷ä ââ ïéá ÷çøîä øùàë
ììç ìë úà ïéðã åðà éøä ,äîà íééôìà ìò äìåò åðéà øúéä ìà úù÷ä ââ ïéá ÷çøîä íàã [úåçô ä"ã .äð óã] 'ñåúä åáúë
ïéá íéôìà 'ã ïéàùë åøéúäù íùëã ,íéôìà 'ãî øúåé äæî äæ íé÷çåøî úù÷ä éùàø øùàë óà úåøéöçå íéúá àìîë úù÷ä
úù÷ä ââ ïéá íééôìàî øúåé ïéàùë øéúäì ùé ð"ä ,íéîåçúä úòìáä é"ò äæ ùàøì äæ ùàøî êìäì ìåëéù íåùî úù÷ä éùàø
.úù÷ä ââî øúéä ìà êìäì ìåëé éøäù ,øúéì
æà äæá äæ íéòìáåî úù÷ä éìâø éîåçúùë ÷øã ì"ñå 'ñåúä ìò å÷ìçð à"áèéøäå à"áùøä íðîà ,ù"àøä íâ áúë 'ñåúä éøáãë
 וגם הוא נחשב כד' אמות וכחלק, מ"מ מרבעין את המקום שמאחורי גג הקשת, ומסתבר דאף כשיש ד' אלפים אמה בין ראשי הקשת.75
.מהעיר
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á÷òé ïåàâäå éëãøî øîàîäå íåìù øäðä åáúëå ,åäåáúë àìå äæ ïéãá åîúñ í"áîøäå ó"éøäå .íéúá àìîë ììçä ìë úà íéðã
.ù'àøäå 'ñåúä ìù äæ ùåãéçë ì"ñ àìã äàøðã
.åàéáä à"îøäå øåèä êà ,ù"àøäå 'ñåúä ìù åæä àìå÷ä úà ÷éúòä àì ò"åùä äëìä ïéðòìå
úù÷ä úøö÷úî êë øçàå úù÷ä éùàø ïéá íéôìà 'ã ùé
àìà ,÷ã÷åãî åðéà úù÷äî íéããåî úù÷ä éùàø ïéá íéôìà 'ã ùé íàù àøîâá åøîàù äîù [íàå ä"ã :äð óã] 'ñåúä åáúë
íéúáä ïéàå ,íéúá àìîë æ"ä íéîåçúä íéòìáåî íå÷î åúåàáù ïåéëã ,íéôìà 'ãî úåçôì úù÷ä äøö÷úðù íå÷îäî íéããåî
.øåèäå à"áèéøäå ù"àøä íâ åáúë ïëå ,íéòøåâ úù÷ä éùàø úà íéëéùîîä íéôñåðä
.åàéáä à"îøä êà ò"åùá àáåä àì äæ ïéã
úù÷ä ââî äîà íééôìà ãåò ïéàìîî íàä ,øúéì úù÷ä ââî äîà íééôìàî øúåé ùé
éáâì ïéãä ïë ,íéôìà 'ãî øö÷úðù íå÷îî ïéàìîî î"î úù÷ä éùàø ïéá íéôìà 'ã ùéùë óàã 'ñåú åáúëù íùëã øåèä áúë
ââî äîà éôìà 'á ãò íéúá ïéàìîî î"î ,úù÷ä ââî íéôìà 'áî øúåé ÷åçø øúéä øùàë óàã ,úù÷ä ââî ïéããåîù íéôìà 'á
.úù÷ä
.å÷éúòä à"âîä êà à"îøá åàáåä àì øåèä éøáã
íé÷åçø úù÷ä éùàøùë óàã ,úù÷ä ââî åããîé àì íìåòìù àöîð ë"àã ,åæ àìå÷ ìò êåîñì äù÷ã áúë [ùéå ä"ã] ì"äéáäå
òîùî àìå ,åããîé ë"çà ÷øå úù÷ä ââî äîà íééôìà åàìîé î"î ,íééôìàî øúåé úù÷ä ââî ÷çåøî øúéä
Æ íâå íéôìà 'ã äæî äæ
.ììë ïë
,[í"áîøäå ó"éøä ìò íâù øùôàå] à"áèéøäå à"áùøä ìò úîëñåî äðéà úù÷ä ââî äîà íééôìà ìù àìå÷ä ø÷éò ìëù ïåéëå
.íééôìàî øúåé úù÷ä ââî ÷åçø øúéä øùàë úàæ úåùòì ïéà î"î ,íééôìà ìù úù÷á àìîì áåøéòá ì÷éîäë ïéìé÷îã éäð ïëì
íéôìà 'ã ïéðòì 'ñåú åùãéçù ïåéëã ,àøáñá çøëåîå èåùô øåèä ìù åðéãã áúëå ì"äéáä ìò ÷ìçð [é ÷"ñ é÷ 'éñ] à"åæçäå
íééôìà ãò íéúá éåìéî ïéðòì òøâú àì ð"ä ,úòøåâ äðéà íéúáä úôñåúù ïðéæç àîìà ,íéôìà 'ãî åøö÷úðù íå÷îäî ïéàìîîã
.úù÷ä ââî òáåðä íåçúäî äðååëä úù÷ä ââî ïéããåîù åøîàùëå ,úù÷ä ââî ïéããåî ïéà íìåòìù ð"äàå ,äîà
í"â ïéîë äéåùòä øéò
åìéàë äúåà ïéàåøå ,úù÷ë äéåùòä øéòë äðéãù [äð óã] àúééøáá äðéã ùøôúð í"â ïéîë åæì åæ úåáöéð úåòìö éúù äì ùéù øéò
òåáéøë øéòä úà íéòáøî ,äîà íéôìà 'ã úù÷ä éùàø ïéá ïéà øùàëù à"áèéøäå à"áùøä åáúëå .úåøéöçå íéúá äàìî àéä
76 .[øúéä
Æ ãò ÷ø äúåà ïéàìîîù úù÷ë äéåùòä øéòë äæ ïéàå] úåøéöçå íéúá àìîë òåáéøä ìë úà ïéàåøå ,íìù

 והביה"ל ]להלן סעיף ח, ובשו"ת חת"ס ]או"ח סי' צד[ כתב שגם עיר העשויה כמין ג"ם ממלאין אותה רק עד היתר של הג"ם.76
 ובחיי אדם ]כלל עו סי"ד[ משמע שסובר שמרבעין עיר זו לפי ריבוע.סוד"ה רפג[ כתב שהחת"ס לא ראה את דברי הרשב"א והריטב"א
 והיינו שבכה"ג משלימים, ]ועיין גר"ז שכתב דמסתבר שאם האלכסון של הגא"ם הוא לפי אלכסון העולם אז מוסיפין על העיר ריבוע.העולם
 ומשמע שבכה"ג מרבעין כדין, ומשמע שכאשר האלכסון אינו לאלכסונו של עולם אין עושין כן, עד שצורתה כריבוע,לעיר עוד ג"ם
.[ דהיינו שהאלכסון הוא הצלע הישרה שממנה מוסיפין ומרבעין,קשת
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í"â ïéîë äéåùòá ÷ééåãî øåòéù àåä íéôìà 'ã øåòéù íàä
ïéàìîî æàã ,äæá äæ íéòìáåî ïéîåçúä åéäéù åðééðò úù÷ä éùàø ïéáù íéôìà 'ã øåòéùù ïåéëã [ò"åù ä"ã ô 'éñ] à"åæçä áúë
àöîð ,úéåæä úååö÷î ãçà ìëì íéôìà 'á íåçú ïéðúåð øùàëã ,øúåé ìåãâ øåòéùä í"â ïéîë äéåùòä ë"à ,íéúáá ììçä ìë úà
åðåñëìàá ùé íéôìà 'á ìù òåáéø ìëå ,úéåæä éùàø ìù ïéîåçúä éðù ìù ïåñëìàá êìåä äæ ùàøì äæ ùàøî ïåñëìàá êìåääù
éøáãì à"åæçä ïééöå .ììçä úà àìîì ùé úåéåæä éùàø ïéá äîà úåàî ùùå íéôìà 'äî øúåé ïéàù ìë ïëìå ,úåàî 'çå íéôìà 'á
åéøáã ìò à"åæçä øæç [äéåùòä øéò ä"ã åè ÷"ñ é÷ 'éñ] ïìäìå .íéôìà 'ã øåòéù àìà áúë àìù [èé ÷"ñ ïìäì] ïåéöä øòùä
.øåøéáá íù úàæ èéìçä àì íðîà ,åìà
íéòåáéø óåøéö é"ò øéòì øéò óåøéö
ïëå .[çåø ìëì äîà íééôìà ïéããåî ë"çàå] ,ïãâðë äãîä úà ïéàéöåî øéòì äîà 'ò êåúá øéòä ïî íéàöåéä íéúáã àøîâá åðéöî
ïéàéöåî [øéòä ïî àöåéä íåâô íùá àøîâá íéðåëî åìà íéøåéö] äîà 'ò êåúá äæì äæ êåîñ ãçà ìëù íéúá ìù äøåù àäú íà
.íäáù ïåøçàä ãâðë äãîä úà
.úçà úåéäì ïäéúù úà ïéôøöî äîà àî÷ ìò äìåò åðéà ïäéðéáù ÷çøîä øùà úåøééò éúù ùé íàù [.æð óã] äðùîá åðéöî ãåò
åàéöåäù éãé ìò ,øéòä ìò óñåðä òåáéøä êåúì úñðëð úçà øéòù äø÷îá øéòì øéò óøöð ð"ä íà ïã [æè ÷"ñ é÷ 'éñ] à"åæçäå
ìë ïéùåòã] ïúåà ïéøáòîùë ïäéìò ïéôéñåîù úåôñåúä øùà í"â ïéîë úåøééò éúù åéä íà ð"à ,àöåéä íåâéô ãâðë äãéîä èåç
.íéòåáéøä óåøéö çëî úçà úåáùçð åìà úåøééò 'á íàä ,åæá åæ úåòâåô [äîåúñ í"îë úçà
úåðåùìî äéàøä úà úåçãì øâñåîá óéñåä íðîà ,äæ ïôåàá åæì åæ úåøééòä ïéôøöîù øåèäå é"ùø éøáãî çéëåäì à"åæçä øáñå
77 .òøëä êéøö øáãäù íééñå ,øåèäå é"ùø
íéëåîñ íéúá ìù äøåù åðééäã ,íåâô àöåé äìù úåòìöä úçà ìù ãçà ãöîù øéòá à"åæçä ïã [íù ä"ã .äð óãì ô 'éñ] ìéòìå
øéòä éúáî íé÷åçø íäù àìà äæì äæ íéëåîñ íéúá ìù äøåù ë"â ùé çåø äúåà ìù éðùä ãöäîå ,äîà 'ò êåúá äæì äæ
,äæë, ïåùàøä íåâéôä çëî øéòä ìò óñåðä çèùä êåúá íéàöîðå

.íãâðë äãéîä úà ïéàéöåî ïéà ïëìå ,øéòä ïî àöåéä óñåð íåâéôë íéúáä ìù úôñåðä äøåùä úà íéáéùçî ïéàù äàøðã áúëå
åøáçúð àìù óàã ,øéòä ìë úà êìäì íâå íìåë úà êìäì ìåëé íéúá ìù äøåù äúåàá úáåùä î"îã [íù] à"åæçä áúë êà
ïéëìåä íéôìà 'ãî øúåé äéùàø ïéá ùéùë óàù ,úù÷ë äéåùòä øéòá à"áèéøä ë"ùî ïéòë éåä î"î ,ùîî úçà øéòë úåéäì
.àöéù íå÷îî íééôìà ããåîå íéúáä êøã øçàä ùàøì äæ ùàøî
úà àéöåäìå úçà øéòë ìëä áéùçäì óà ïãù åðééäå ,ô ïîéñáî éôè ì÷äì à"åæçä ÷ôúñä [ì"ðä æè ÷"ñ] é÷ 'éñáù àöîðå
, ולפי"ז סיום דברי החזו"א שהדבר צריך הכרע קאי על כל ס"ק טז, ונראה שהתוספת במוסגר נוספח במהדורא בתרא של החזו"א.77
. וכך אמר הגר"ד לנדו שליט"א,אף שהמוסגר נכתב באמצע הס"ק
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78 .òøëä êéøö øáãäù íééñù àìà ,øçàä íåâéôä ãâðë äãéîä

.[ç ÷"ñ å 'éñ] íéøåàéáå íéùåãéç øôñá è÷ð ïëå 79 ,ïéòåáéø éôåøéö é"ò íéøò 'á ïéôøöîã è÷ð [âì 'éñ ç"ç] ÷çöé úçðî ú"åùáå

ä óéòñ
øéòì íéëåîñä íéáøç íéúá åìéôàù ,.àë óã 'îâá àåä äîò óøèöî íéùéìù éðùå äîà 'ò êåúá øéòì êåîñä úéáù ïéãä øå÷î
.:æð óã àøîâá íâ äæ ïéòëå ,äîò íéôøèöî íééøéùå äîà 'ò êåúá
øéò ìëìù åðééäå ,úçà øéòì óôø÷ íéðúåðã øáåñ î"øã ,[.æð óã] äðùîá íéîëçå øéàî 'ø ú÷åìçîá àåä óéòñä ìù åø÷éòå
ïéá àìà óôø÷ ïéðúåð ïéàã íéøáåñ íéîëçå ,ììë úéá íäá ïéàùë óà øéòäî ÷ìçë íéáùçðä íééøéùå äîà 'ò äì êåîñá íéðúåð
.úåøééò éúù
éúù ïéðòìå] ,úåøééò éúù ïéá àìà óôø÷ ïéðúåð ïéàù íéîëçë à"áèéøäå ú"øå [à"ä úáù 'ìä ç"ëô] í"áîøä å÷ñô äëìäìå
éúù úà ïéôøöî ,ùéìùå äîà àî÷ ìò äìåò åðéà íéøòä ïéá ÷çøîä íàù åðééäå ,åæìå åæì óôø÷ ïéðúåðã àðåä áøë å÷ñô úåøééò
.[úçà úåéäì íéøòä
ì"ñã] óôø÷ ïéðúåð úçà øéòì íâù ,øéàî 'øë å÷ñô [ùãå÷ä úãåáò] à"áùøäå [â"ñ ä"ô ù"àøá àáåî] âøåáðèåøî í"øäîäå
.[íéáø ãâðë ãéçéá íâ áåøéòá ì÷éîäë äëìäã
.à"øâä ããéö ïëå ,úåøééò éúù ïéá úåôéôø÷ 'á ïéðúåðå ,úçà øéòì óôø÷ ïéðúåð ïéàã ïðáøë ÷ñô [æ óéòñ ïìäìå äæ óéòñ] ò"åùäå
úåçîì ïéà éàãåá äæá ì÷äì âäåðäù [ïëå ä"ã] ì"äéáä áúëå .úçà øéòì íâ óôø÷ ïéðúåðã âøåáðèåøî í"øäîäë ÷ñô à"îøäå
.øáãá ì÷éä à"îøäù èøôáå ,åãéá
åéøçà óôø÷ ïéðúåð íàä øéòä íò øáòúîä úéá
óôø÷ êìéàå ïàëî åì ïéðúåð ,åãâðë äãéîä úà ïéàéöåîã ,íééøéùå äîà 'ò êåúá øéòì êåîñ úéá ùé íàã à"îøäå øåèä åáúë
.íééôìà íåçú ïéããåî ë"çà ÷øå
,äîò øáòúîä úéáî àìå äîöò øéòäî ÷ø óôø÷ ïéðúåðã ã"áàø àéáä à"áùøäù ïåéëã ,ò"ö äæ ïéãù áúë [ïëå ä"ã] ì"äéáäå
éøáãì ùåçì ùé ïëì ,úçà øéòì óôø÷ ïéðúåðã ììë ì"ñ àìã íéðåùàø íðùé ä"àìáå ,[íéîëçå ä"ãåñ .æð óã] à"áèéøä áúë ïëå
.øéòä íò øáòúîä úéá éøåçà óôø÷ ïúéì àìù à"áèéøäå à"áùøä
:íéðôåà éðù ïéá äæ ïåãéðá ïéçáäì ùéù áúë [èé ÷"ñ é÷ 'éñ] à"åæçäå
,øéòì øåáéò øãâá àìå ,øéòä êùîä ùîî äæ éøä ,øåîâ äøéã úéá àåä íééøéùå äîà 'ò êåúá øéòì êåîñä úéáä íà .à

 אבל לענין, ולהוציא את המידה כנגד הפיגום השני, ויש שדנו לומר שלא סיים החזו"א בספק אלא לענין עשיית הכל כעיר אחת.78
, בזה נשאר החזו"א בקולא שכתב ]סי' פ[ שיכול להלך את שתי הערים מצורפות,להלך בכל השטח המתחבר על ידי צירופי הריבועים
.כעין מש"כ הריטב"א בעיר העשויה כקשת
 שאם אין בין ראשיה ד' אלפים אמה, שלמד זאת מעיקר דין עיר העשויה כקשת, אמנם לכאורה ראייתו של המנח"י להיתר זה צ"ע.79
 וה"נ הריבועים, וחזינן שהתחומים המובלעים מצרפין לעיר אחת אף שאם רחוקים ד' אלפים הוו כב' ערים,נחשבים ב' הראשים כעיר אחת
 וע"כ דדין מיוחד הוא בעיר העשויה, ולכאורה צ"ע דהא פשיטא דאין מצרפין ב' ערים שתחומי אלפיים שלהם מובלעין זב"ז.מצרפים
. ואיך נלמד מזה להבלעת ריבועים,כקשת
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úåîå÷î éàøî
80 .óôø÷ åì ïéðúåð ò"åëì ïëìå

íðéà åìà ,úåãù úøéîùì åùòðù ïéðâøåá ïëå ,äø÷ú éìá úåöéçî 'â ïåâë áøçðù úéá àåä äæä úéáäù ïôåàá ÷øå
.øéòä øåáéò éøçà óôø÷ ïéðúåð ïéàù åãåé à"îøäå øåèä íâ äæáå ,äîò ïéøáòúî ÷ø øéòä êùîä
éúáî ÷çåøîå ,äîåçì íééøéùå äîà 'ò êåúá äîåçì õåçî àöîð úéáäå ,äîåç úô÷åî øéòä íàù à"åæçä óéñåä ãåò
øùôàã øîåì à"åæçä ïãå] .äîöò øéòä êùîä åðéàå øéòì øåáéòë äæ úéá áéùç æà ,íééøéùå äîà 'òî øúåé øéòä
ïéà àìéîîå ú÷ñôî äîåçäù øùôà î"î ,øéòä éúáì íééøéùå äîà 'ò êåúá àåä äîåçì õåçîù úéáä íà óàù
81 .[óôø÷ åì ïéðúåð ïéàå ,øéòì øåáéò ÷ø äîöò øéòä êùîä áùçð äæ úéá

.á
.â

óôø÷ä úà ïéããåî ïëéäî äúåà ïéòáøîù øéò
áçåø ìëì åãâðë äãîä úà ïéàéöåîã øéòä ïî àöåéä úéááù òîùî [à"îøä ìù åøå÷î àåäù øåèä ïåùìî ïëå] à"îøä ïåùìî
.òåáéøä ìëî óôø÷ ïéããåî ë"çàå øéòä úà ïéòáøî äìéçúîù òîùîå ,äæä äãéîä å÷ éøçà óôø÷ä úà ïéðúåð ,øéòä
ïéòáøîù äìåâò øéòá äøåàëì æ"éôìå ,äòåáéøî àìå äîöò øéòäî óôø÷ä úà ïéããåîù ã"áàøä íùá áúë [:æð óã] éøéàîä êà
úå÷åçø úåðø÷ä íà íåìë óôø÷ä ìéòåé àì òåáéøä úåðø÷á íéîòôìå ,íééøéùå äîà 'ò áçåøá äìåâò äòåöø àäé óôø÷ä ,äúåà
.íééøéùå äîà 'òî øúåé
øöçäî åà åîöò úéáäî äîà 'ò ïéããåî íàä
,øôë ïéðòì éøééîã ù"ééòå .úåøéöçä ïî ïéããåîã øàåáîù [áð 'éñ àðééðú] äãåäéá òãåðä úáåùú àéáä [æ ÷"ñ] äáåùú éøòùá
.øéò æ"ä ,íéúá 'á ìù úåøéöç 'â åáùçé úåøéöçä ïî äãéãîä é"ò íàù
ïåùì áúëù] í"áîøäå éìááä úîéúñîã áúëå ,øöçäî åà úéáäî ïéããåî íà ÷ôúñä éîìùåøéäù àéáä [ë ÷"ñ é÷ 'éñ] à"åæçä
.øöçäî àìå åîöò úéáäî ïéããåîù òîùî ,ù"àøäå [äøéã úéá
úñðë úéáã ïðéæçãë ,äðéìå àúéôá äøéã úéá ïðéòá àìà äøéãì ó÷éäá éâñ àì ïéîåçú ïéðòì î"î ,äøéãì úô÷åî øöçäù óàå
äøéã úéá ïðéòá íéñåñ úååøåàå øäñå øéãá ä"äå .ïæçì äøéã åá ùé íà àìà øéòä íò øáòúî åðéà ä"ôàå äøéãì ó÷åî áéùç
.ïéîåçú ïéðòì
.øéòä íò ïéøáòúî øåéãì ïéô÷åîä úåôéôø÷ íâù úåðåùì åè÷ð [àø 'éñ] ù"áéøáå [ùãå÷ä úãåáò] à"áùøáù à"åæçä ïééö íðîà
,åîöò úéáä ïî àìå øöçäî øéòì êåîñä úéáä úà ïéããåîù åè÷ð ù"áéøäå à"áùøäù àîéð íà íà óàã áúëù ãåò ù"ééòå
äæå] .úåøéöçä úåëéîñá éâñ àìå ,íééøéùå äîà 'ò êåúá äæì äæ íéëåîñ åéäé íîöò íéúáäù ïðéòá øéò íù éååùìã èåùô î"î
.[äæá ì÷äì è÷ð (åì 'éñ) äéç ùôð ú"åùáå ,ì"ðä é"áåðäë àìã
.úåøéöçäî àìå íéúáäî à÷åã ïéããåî øéòä íò øáòúäì ïéðòì íâù à"åæçä è÷ð àðéãìå

å óéòñ
óàå øéòäì íìåë íéôøèöî íééøéùå äîà 'ò êåúá äæì äæ íéëåîñ íìåëù øéòäî úåàöåéä íéúá úøåù ùé íàù ïéãä øå÷î
 אלא גם בכה"ג הוי המשך, אין אומרים מחמת זה שהבית אינו חלק מהעיר רק עיבור לה, ואף אם העיר רחבה והבית בולט ממנה.80
.העיר עצמה
 או דחשיב עיבור לעיר ואין, אם חשיב כבית דירה גמור והוי המשך לעיר, הסתפק החזו"א ]שם[ בבית כנסת שיש בו דירה לחזן.81
. ולהלן ]סי' קי ס"ק כח ד"ה שם וד"ה הלכך[ נקט החזו"א דחשיבי עיבור לעיר ואין נותנין להם קרפף.נותנין לו קרפף
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úåîå÷î éàøî
åäðä äéì éåçàå ÷ôð ,'åëå éñøô àúìú éåäã ìàéðãã àúùéðë éáì ùðøáî åúéúà åøîàù [.àë óã] àøîâá àåä ,ìåãâ ÷çøîá
.[úáù úåëìä ç"ëô] í"áîøä áúë ïëå ,íééøéùå äîà íéòáùá ïòìáîã àúååúî
úåîà òáøà ìò òáøà åéäéù ïðéòá íàä
,à"âîä ìò äîú [æ ÷"ñ à"à] â"îôäå 82 ,äáøä êåøàù óà øéòä íò øáòúî åðéà à"ã áçåø äá ïéà íàù [å ÷"ñ] à"âîä áúë
÷ñôù [é÷ 'éñ] ç"áìøä éøáã úà àéáä ,à"ã åá ùéù úéáá úåøéöçä áåøéò úà ïúéì ïðéòáã àä ïéðòì [å ÷"ñ] åñù ïîéñáù
í"áîøä ïåùìë àîúñá áúëù [âé óéòñ åôø 'éñ] ã"åé ò"åùì [íù] à"âîä ïééöå .ìéòåî äæ éøä úåîà 'ã òáøì éãë åá ùé íàù
.òáøì éãë øåòéùá éãù
àìå ,øéòä íò øáòúî àåä éøä òáøì éãë øåòéù úéáá ùé íàù ì÷äì ùéù ì"äéáä áúë ïëìå ,à"âîä ìò äîú ù"åúä íâ
.à"âîä éøáã úà ììë ÷éúòä
í"áîøä íâùå ,à"ã ìò à"ã ïðéòáã çéëåäù [ãìøú 'éñ ç"åà] æ"èä éøáãì ïééö [à"âîä 'ë ä"ã çë ÷"ñ é÷ 'éñ] à"åæçä íðîà
éãëá éãù ì"ñã í"áîøá åùøéô øåèäå ù"àøä ÷øå ,[â"éñ åôø 'éñ ã"åé ò"åùá æ"èä úäâäá ö"ëçä åîöòî áúë ïëå] ,ïë øáåñ
.à"âîä éøáãî æåæì ïéàù à"åæçä áúë ïëìå .åéìò å÷ìçå ,òáøì
øéòä íò øáòúî óôø÷ ïéðòì [çðù 'éñá] äøéãì ó÷åî àø÷ðä ó÷éä ìë íàä
åðéã íéúàñ úéáî øúåé àåäå äøéãì ó÷åî åðéà íàù î"÷ôðå ,äøéãì ó÷åî éø÷éî éúîéà ,óôø÷ éðéãá íé÷ñåò [çðù 'éñ] ò"åùá
,åúòéñå é"ùø éôì ,ãçà íãà ìù íäéðù åìéôà åéìà úéáäî íéìèìèî ïéà íéúàñ úéá ìò äìåò åçèù ïéà íàå] ,úéìîøëë
.[íù åøàáúðù
äøéãì íéô÷åî éáéùç øäñå øéã ïëå ,ïæçì äøéã úéá åá åéäéù ïðéòá ïéîåçú éáâì åìéàå ,äøéãì ó÷åî áéùç úñðë úéá äðäå
è÷ðù åîëå ,äøéã úéá íäá ïéà íà øéòä íò íéøáòúî íðéà íéñåñ úååøåàù íéðåùàøä áåø åè÷ð ë"ôòàå ,éðù ÷øôá äðùîá
äøéã ïðéòá àìà äøéãì ó÷åîá éâñ àì ïéîåçú ïéðòìù [ë ÷"ñ é÷ 'éñ] à"åæçä ãîì äæ ìëîå .[úåøöåàäå ä"ã äæ óéòñ] ì"äéáä
øòâå øéòì íéëåîñä íäéøãâå íéîøë ìò åëîñù à"ðá åéäù æ"åà øôñì à"åæçä ïééöå .úåòéá÷á äðéìå àúéô íå÷î àäéù ,äøåîâ
.äøéã úéá à÷åã ïðéòáã ,ïåáî ð"á ù"ø íäá
íéô÷åîä úåôéôø÷ åà íéúá øéòì õåçî ùé íàù åáúë [àø 'éñ] ù"áéøáå [å ÷øô ä øòù ùãå÷ä úãåáò] à"áùøáã ò"ö íðîà
'â íäì åéä íàù ù"áéøä áéùäå ,øéòì õåçî íéñãøôå úåðéâá ú÷ñåò ù"áéøä úáåùúå .øéòä íò íéøáòúî íä éøä äøéãì
.[íäì çåúô úéá äéäù ì"öå ,äøéãì íéô÷åî íðéà íéñãøôå úåðéâ íúñ àäã ò"öå] .øéòä íò íéøáòúî åéä úåöéçî
úøéîùì ïééåùòä] ïéðâøåáù äæî ,äøéãì ó÷åî ïéãî éôè ìé÷ ïéîåçúì øåáéò ïéãã çéëåäì áúë [äö 'éñ ç"åà] øôåñ ñúç ú"åùá
ñ"úçä è÷ð ïëìå ,ïéîåçú ïéðòì øéòä íò ïéðâøåáä ïéøáòúî ä"ôàå ,[à"ñ] çðù 'éñá øàåáîë ,äøéãì ïéô÷åî éáéùç àì [úåãùä
àìã ì"ñã ,íéñåñ úååøåà ïéã [ò"åùäå] í"áîøä åèéîùä äæ íòèîã áúëå ,ïéîåçú ïéðòì øéòì øåáéò åáùçéé øäñå øéãù ä"äù
êøåöì øîåìë ,øéåàì äéåùòä äøéã éåäã] äùåì÷ åúøéãù éäðã ,ïéðâøåáî ãåîìì ïéàã úåçãì áúë à"åæçä íðîà .äøéã úéá åòá
 ולא סגי בכדי, והפמ"ג ]א"א ס"ק ז[ פירש שכוונתו לציין לדין רה"י דבעי ד"ט על ד"ט,[ בסוף דבריו ציין המג"א לשו"ע ]סי' שמה.82
 אך לענין שיעור בית דירה י"ל שהעיקר בסך כל,' דלענין רה"י אכן בעינן ד' על ד, ותמה הפמ"ג דיש מקום לחלק בין הנושאים,לרבע
. דבעינן חלל ד"א ואין מצרפין מקום הקירות, עיין מחצית השקל שפירש את דברי המג"א לענין אחר.השטח ולא בעינן ד"א על ד"א
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.øéòä íò íéøáòúî íä ïëìå äðéìå àúéôì íéùîùî íä î"î [íäì äöåçù úåãùä
íéòåá÷ íðéàù úåîå÷îù [øùòî ã"ô] í"áîøá åðéöî ,[øùòîì úòáå÷ úéáì úåøéô úñðëäã] úåøùòî éðéãì úéá ïéã ïéðòì äðäå
úåéåðçã ,äæåæî ïéðòì [è"ä äæåæî å"ô] í"áîøä áúë ïëå .äæ ïéðòì úéá øãâá íðéà ïéðâøåá ïëìå ,øùòîì íéòáå÷ íðéà äøéãì
.äøéãì úåòåá÷ ïðéàå ìéàåä äæåæîî úåøåèô íé÷ååùáù
úåéåðçáå .íé÷ååùáù úåéåðç ä"ä äøåàëìå ,ïéøáòúî ïéðâøåáã ,äæåæîå øùòî ïéðòì øùàî øéòä íò øåáéò ïéðòì éôè åìé÷äù àöîðå
.äæåæîá úåáééçù äùéøãä íùá [àé óéòñ åôø 'éñ ã"åé] à"òø àéáä úåòåá÷
83 .øéòä íò ïéøáòúî úùåøç éúáå äëàìî éúá ä"äå úåòåá÷ úåéåðçù äæî øàåáî äøåàëìå
äãåòñ úåòéá÷á íù íéìëåà íà óàå ,óøèöî úùåøç úéá ïéàã äàøð øéòä íò øåáéò ïéðòìã áúë [çë ÷"ñ é÷ 'éñ] à"åæçäå
êøãë êåøò ïçìåùä ïéàù íçøë ìòá àéä äìéëàä íâå ,äëàìîì àìà äøéãì äùòð àì íå÷îä ø÷éòù ïåéëã øáúñî ,íåéá úçà
.äøéã éø÷éî àì ïëì ,íéáåñîä
.øéòä íò íéøáòúî ïäá ïéìëåàù [úùåøç éúá ä"äå] úåéåðçã ì"öæ áéùéìà ù"éøâä úàøåä àéáä [çñ 'îò] ìàøùé äðçî øôñáå
ïéðâøåá
é÷ãéá éçéëùã íåùî ì"åçáå ìááá ïéðâøåá ïéàã [.àë óã] àøîâä ô"ò åîòèå ,øéòä íò íéøáòúî ïéðâøåáù àéáä àì ò"åùä
íò ïéðâøåá åøáòúé éáðâå é÷ãéá éçéëù àìã íå÷îáã [ç ÷"ñ] à"âîä áúëå .éáðâ éçéëùã íåùî ð"à ,[íéîùâ úîçî úåðåôèù]
.øéòä
äøéãì àìå íåçúä úáçøä úøèîì ÷ø åùòðù óéøö åà úéá
,[úåöéçî 'â åì ùé íà ,äø÷úä äáøç íà óà åðééäå] ,[.ë÷ óãå .àë óã] 'îâá øàåáîë øéòä íò øáòúî ,áøçå åá åøãù úéá
éååùì óà ,úéá áùçð äæ íâù øùôàã [íéúá ä"ã ë ÷"ñ é÷ 'éñ] à"åæçä áúë ,øåãì åñðëð àì ïééãòå åá øåãì î"ò äðáðù úéáå
.øéò ïéã
èåùôã [ç ÷"ñ à"âîä ìò] äááøî ìåâãä áúë ,øéòä íåçú áéçøäì î"ò ÷ø íäá øåãì î"ò ììë åðáð àìù ïéðâøåáå ïéôéøö íðîà
.øéòä íò øáòúî åðéàù
äøéã úéá åá ùéù úñðë úéá
ìë øáòúî äøéãä úéá úîçîù àìà ,åì äãåîöä äøéãá àìà åîöò úñðëä úéáá øã åðéà ïæçäù øàåáî [ùéù ä"ãåñ] ì"äéáá
.äøéã úéá ïäá ùéù úåøöåàá ïëå ,úñðëä úéá
øáòúî ð"ëäá ïéà åì êåîñä úéáá øã íà êà ,åîöò úñðëä úéáá øã ïæçäù éøééîã áúë [çöù 'éñì úåèîùäá åð÷ 'éñ] à"åæçäå
åá ùéù úñðëä úéá ìù åæä àúééøáäî úñðëä úéáá ìåëàì øúåîù äéàø àéáä [àö÷ú 'éñ äìéâî] ä"éáàøä ïëàå .øéòä íò
 שהרי במזוזה פסק, והגר"ח קנייבסקי שליט"א כתב ]פירושו למסכת מזוזה פרשה סדורה ס"ק טז[ שאין ללמוד ממזוזה לדיני תחומין.83
 ובספר מחנה ישראל. ולענין תחומין אין אוצרות שבשדות מתעברין עם העיר,השו"ע כהרא"ש שבית התבן ואוצרות חייבים במזוזה
 שאדם נכנס ויוצא בהם תדיר ולכן חייבים,]להרה"ג ר' ישראל דז'מיטרובסקי שליט"א[ כתב דאפשר שיש לחלק בין אוצרות הסמוכים לבית
 לבין אוצרות שבשדות, ואפשר שהם גם מתעברים עם העיר לענין תחומין,[ וכמש"כ הש"ך בשם הפרישה ]יו"ד סי' רפו ס"ק ב,במזוזה
. ואפשר שהם פטורים גם ממזוזה וכדמשמע בש"ך הנ"ל, שאין אדם נכנס בהם תדיר,שעליהם נאמר בברייתא שאינם מתעברים עם העיר
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úåîå÷î éàøî
.úñðëä úéá øöçá úàöîð ïæçä úøéãù áúë [.âð óã] éøéàîá íðîà 84 .ïæçì äøéã úéá
äøéã úéá äá ùéù äøòî
ïéà äáâ ìòù äøéãä úéá éìåìù [âì ÷"ñ] äøåøá äðùîä áúëå .äáâ ìò äøéã úéá ùé íà úøáòúî äøòîã àúéà àúééøáá
ñ"åñã ,éðäî àì äøòîá íéøã íà óàã [çë ÷"ñ é÷ 'éñ] à"åæçäå [:äð óã] á÷òé ïåàâä áúëå .äøéã úéáë úáùçð äîöò äøòîä
.ïéøåéã ïéà äáâ ìòù çèùá
øéòä úåö÷ éðùá íéàöåéä íéúáá à"îøä éøáãá
:íéôìà 'ãî øúåé íäéðéáå äîà íééôìàî øúåé ãò äæì äæ íéëåîñ íéúá äéùàø éðùî íéàöåéù øéòá å÷ìçð íéðåùàøä
íà ïëìå ,úù÷ë äéåùòä øéò ïéã ùé åìà íéúáì íâù [øéò ä"ã .äð óã 'ñåú] 'ñåúä ìòá é"øå ìàððç åðéáø úèéù .à
äîà íééôìà ãò êà] .úåøéöçå íéúá àìîë ììçä ìë úà ïéàåø ïéà íéôìà 'ãî øúåé íéúáä úåøåù éúù ïéá ùé
.[úù÷ë äéåùòä øéò ïéãëå ,íéúá àìîë ïéàåø øéòäî
ìëá àìà ,úù÷ë äéåùòä øéò ìù úåìáâää åøîàð àì øéòä ïî íéàöåéä äìà íéúááã à"áèéøäå à"áùøä úèéù .á
ïéàéöåî øéòä ìù ãçà äö÷á íéúá ìù úçà äøåù ÷ø úàöåé íà óàå ,ïåøçàä úéáä ãâðë äãéîá èåç ïéàéöåî éðååâ
äéåùòä øéòáã à"áùøä áúë ÷åìéçä íòèá .äîà íéôìà 'ãî ìåãâ øúéä øùàë óà ïåøçàä úéáä ãâðë äãéîá èåç
àìîúäì äéåùò åæ øéò íéàöåé íéúáá ë"àùî ,àìîúäì úù÷áù ììçä óåñ ïéàå øéòä úøåö åæù ïðéøîà úù÷ë
85 .äúéòöîàá
òéøëä àì ù"àøä íâå íé÷ìåç à"áèéøäå à"áùøäù ïåéëã áúëù [íàå ä"ã] ì"äéá ïééòå ,'ñåúäå ç"øä úòã úà àéáä à"îøäå
86 .÷çãä úòùá ì÷äì êåîñì ùéù øùôà ïëì ,äæá
èé ÷"ñ ö"äòùå è ÷"ñ à"âîä éøáãá
øéòä ïéà íà äúåà ïéàìîîå í"â ïéîë äéåùòä øéòë äæ éøä ,ãçà ãöî ÷ø úàöåé íéúáä úøåù íàù [è ÷"ñ] à"âîä áúë
.íéôìà 'ã äëøåà øéòä ïéà íà ì"öå ,àåä ñ"èã ù"äçîäå ù"åúä åáúëå .íééôìà äëåøà
éùàø ïéá ïåñëìàá ë"à íéôìà 'ã äëøåà øéòä íà éøäù ,÷åã÷ãá åðéà ù"äçîå ù"åúä åè÷ðù äæ øåòéù íâù ö"äòùá áúëå
.øúåé åà íéôìà 'ã àåä ïåñëìàä íà ïéòáøîå í"âä ïéàìîî ïéà éøäå ,íéôìà 'ãî øúåé äáøä ùé í"âä
ìù ÷çøîä øåòéù í"â ïéîë äéåùòä øéòáã ,íé÷ã÷åãî ù"äöçîäå 'ñåúä éøáãù áúë [ö"äòùá íù ä"ã 'ô 'éñ] à"åæçäå
[áøòîì çøæîî àåäù] í"âä ìù úçà ìâø ìù íåçúä å÷ úà ïéçúåî øùàë éøäù ,úåàî ùùå íéôìà úùîç àåä ïåñëìàä
êøåà øùàë ÷ø äæ ïôåàáå ,íéîåçúä ïåñëìà éôì àåä í"âä éìâø ïéáù ïåñëìàäù àöîð ,[íåøãì ïåôöî àåäù] éðùä ìâøä ìùå
.äæá äæ íéòìáåî ïåñëìàá ïéîåçúä ïéà æà äîà íéôìà 'ã øéòä
. ועיי"ש עוד ]בראבי"ה סי' תקכח[ שהביא ראייה מברייתא זו שלצורך שמירת בית הכנסת מותר לישן ולאכול בו.84
 ותירצו התם ליכא,[ גבי ג' כפרים משולשים שהקשו מ"ש מעיר העשויה כקשת: הרשב"א הביא סייעתא לדבריו מלשון הגמ' ]דף נז.85
.[ ]וכנראה שהרשב"א פירש דגבי קשת ליכא למימר מלי כיון שאינה עומדת להתמלאות, הכא איכא למימר מלי,למימר מלי
 אבל אם, שדין שורת בתים היוצאת מקצוות העיר כדין קשת, עוד הביא הביה"ל שהרשב"א כתב בשם הראב"ד דסבר כר"ח ור"י.86
 וכתב הביה"ל. מודה הראב"ד שאין בזה חומרת קשת אלא בכל גווני מוציאין חוט המידה כנגד הבית האחרון,הבתים יוצאים מאמצע העיר
.דאפשר שגם הר"ח והר"י סוברים כן

שאלות לחזרה על החומר הנלמד בחודש כסליו תש"פ
או"ח הלכות עירובין סי' שפח  -שצח ס"ז
מיוסדות על טור וב"י ,שו"ע ט"ז ומג"א ,משנ"ב שעה"צ וביאוה"ל

---------------------------------------סימן שפח
א .כשלא ערבו החצירות יחד ולא שתתפו במבוי ולא עירבו החצירות עם הבתים;
 (1האם מותר לטלטל במבוי כלים ששבתו בתוכו?
 (2האם מותר להוציא למבוי כלים ששבתו בחצר או להיפך?
ב .באופן ה"ל כשעירבו החצירות עם הבתים;
 (1מה הטעם לאסור לטלטל במבוי כשלא שתתפו יחד?
 (2והאם מותר לטלטל ומה הטעם ,כשהמבוי מתוקן עם לחי וקורה או עם צורת הפתח?
סימן שפט
ג .כרי הדר במבוי ,האם אוסר על בי המבוי באופים דלהלן;
 (1כשיש לו חלון ד' על ד' או פתח גמור אחורי ביתו הפתוח לבקעה או לקרפף יותר
מסאתים?
 (2כשיש לו חלון או פתח גדול אחורי ביתו הפתוח לבקעה שהוא פחות מסאתים?
 (3כשיש לו חלון או פתח גדול אחורי ביתו הפתוח לקרפף שהוא פחות מסאתים?
 (4ומה הדין כשהקרפף שאחורי ביתו אין לו פתח פתוח למקום אחר רק כלפי ביתו?
ד .ישראל שיש לו פתח למבוי ופתח מאחורי ביתו לקרפף ושכח ולא עירב ,האם אוסר על בי
המבוי ,ומה הטעם;
 (1כשהקרפף יותר מסאתים?
 (2כשהקרפף בית סאתים או פחות?
 (3כשהוקף לדירה?
סימן שצ סעיף א
ה .מבוי שבית אחת של כרי ובית אחת של ראובן פתוחים אליו ,ויש עוד חצר של שמעון הפתוח
לחצרו של ראובן ולרשות הרבים ולא למבוי;
 (1כשיש חלון בייהם  -האם יכולים ראובן ושמעון לערב בייהם ועל ידי כן יוכל שמעון
להוציא כליו למבוי דרך ביתו של ראובן ,ומה הטעם?
 (2ומה הדין כשיש פתח גמור פתוח בייהם?
סעיף ב
ו .כשצדו האחד של המבוי של כרי ובצידו השי ישראלים שחצריהן פתוחות למבוי ,ועירבו
בייהם דרך חלוות או דרך פתחים שבייהם;
 (1האם מותרים לטלטל ולהוציא דרך החלוות או הפתחים שבייהם?
 (2והאם מותרים להשתמש במבוי דרך הפתחים ,ומה הטעם?
סימן שצא סעיף א
ז .שכחה חצר אחת ולא שתתפה;
 (1האם מועיל שתבטל רשותה לשאר בי המבוי שעי"ז יוכלו כולן לטלטל במבוי?
 (2והם מועיל שהם יבטלו לה רשותם או גם ביתם וחצרם ,שעי"ז יוכלו כולן לטלטל במבוי?
 (3ומה הדין אם עשו עירובי חצירות?
ח .מבוי שיש בה חצר אחת של כרי וחצר אחת של ישראל והרבה בתים פתוחים לתוכה;
 (1האם הכרי אוסר עליהן לטלטל במבוי כשהעיר מוקפת חומה לדירה?
 (2ומה הדין כשאין העיר מוקפת חומה לדירה?
ט (1 .סתם עיירות האם הם מוקפות חומה לדירה?
 (2סתם מבצרים האם הן מוקפות חומה לדירה?
י .כשיש שתי חצירות של בתי ישראל בעיר ,האם צריכים לשכור מכל חצר וחצר של כרי או
דסגי שישכור משר העיר  -כשאין הבתים שלו או שהשכירן או מסרן למס ואיו יכול לסלקן
 -ומה הטעם;

 (1לעין להוציא ולהכיס לרשות הכרי?
 (2לעין לטלטל במבוי?
 (3ומה הדין כשכל חצר היא במבוי אחר?
יא (1 .כשכל צרכי העיר עשים על ידי השר ,האם סגי בשכירות ממו או משכירו ולקיטו ,ומה
הטעם?
 (2ומה הדין כשוהג כן על ידי הכרח ואיו מחוק המלכים?
 (3ומה הדין בשר שיש לו רשות להושיב אשיו וכלי מלחמתו בשעת מלחמה?
 (4והאם מותר לשכור מהממוה של המלך או מהמשרתים שלהם או מאשי חיילותיו?
סעיף ב
יב .עיר של כרים שיש שם חצר אחת שמתגוררים שם ישראלים ,ועברו יהודים אחרים דרך
שם בשבת ותאכסו בחצר אחרת;
 (1מה הטעם לומר שהאורחים יאסרו על המתגוררים שם?
 (2להלכה ,האם אוסרים ,ומה הטעם?
 (3והאם המתגוררים הקבועים אוסרים על האורחים ,ומה הטעם?
 (4אורח שבא בקביעות האם אוסר ומה הטעם?

סימן שצב סעיף א
יג (1 .עיר שבאה יחיד לעצמו והשכירה לרבים או שבאה להושיב דיורין ומשייר לעצמו דרכים
וכו' ,באיזה אופן יכולים לטלטל כולם בכל המדיה?
 (2כשבאה לעצמה ומכר אותה לרבים ,האם מיקרי עיר של יחיד או של רבים?
 (3ואם היתה של רבים ויש לה פתח אחד ,מה דיה ומה הטעם?
יד .אם היתה של רבים ויש לה שי פתחים שכסים בזה ויוצאים בזה;
 (1מה טעם אין מערבין את כולה וצריכים לשייר מקום אחד?
 (2האם צריך להשאיר חצר ובית או בבית סגי?
 (3ואיזה היכר יעשו בייהם?
 (4היכן מותרים המשתתפים לטלטל והיכן מותרים השארים לטלטל?
 (5האם מועיל אם רוצים להשתתף כל מבוי בפי עצמו?
 (6ואיזה היכר יעשו?
סעיף ב
טו .עיר של רבים שיש לה פתח אחד וסולמות בצד שכגד שעולים ויורדים בו חוץ לחומה ,האם
מערבין את כולה או צריכה שיור ,ומה הטעם?
טז .עיר של רבים שיש לה שי פתחים ויש אשפה לפי פתח אחד ,האם מערבין את כולה או
צריכה שיור ,ומה הטעם;
 (1באשפה של רבים?
 (2באשפה של יחיד?
 (3והאם צריך גובה מיוחד לאשפה?
 (4ומה הדין אם פיו את האשפה?
סעיף ג
יז .הבתים שמשיירין אותם האם צריך שיהיו פיהם לעיר או פיהם לחוץ ג"כ מהי ,ומה
הטעם?
סעיף ד
יח .עיר שהיתה של יחיד ששתתפו כל יושביה חוץ ממבוי אחד;
 (1האם אוסר על כולם ומה הטעם?
 (2ומה הדין אם בו מצבה על פתח המבוי ,ומה הטעם?
 (3כמה צריך שיהיה גובה ורוחב המצבה?
יט .עיר שהיתה קין יחיד ועשית של רבים ,האם מערבין אותה לחצאין ,ומה הטעם?
כ (1 .האם מותר לחלק שיתוף המבוי לחצאין?
 (2ומה הדין לערב לרחבו?
 (3והאם מועיל להעמיד מצבה באמצע המבוי כדי לחלק אחד מחבירו ,ומה הטעם?

כא .עיר שהיא של רבים ודלתותיהם עולות בלילה ,האם יש לה עי"ז דין של עיר יחיד?
סעיף ה
כב .עיר שאיה מוכשרת כולה במחיצות ,האם אפשר להכשיר חציה על ידי תיקוי המחיצות
ולערב אותה ע"י שיתוף והשאר ישאר ללא תיקון?
סעיף ו
כג .האם מערבין לחצאין באופים דלהלן;
 (1ע"י לחי וקורה?
 (2ע"י פס ארבעה?
 (3ע"י שי פסין שי משהויין?
 (4ע"י צורת הפתח אם הוא רחב יותר מעשר אמות?
 (5ע"י מחיצה גבוהה עשרה בפתח מבואו?
כד (1 .מה הדין לחלק העיר לרחבה שאלו יוצאים משער זה ואלו משער זה ואין להם דריסת
רגל זה על זה?
 (2והאם בעי תיקון ואיזה תיקון?
סעיף ז
כה .עיר של רבים שתמעטה ושארו שם רק חמשה דיורין ,האם צריכה שיור ,ומה הטעם?
סעיף ח
כו .המזכה בשיתוף לכל בי העיר ,האם צריך להודיעם ,ומה הטעם;
 (1אם עירבו כולם עירוב אחד?
 (2אם עירבו לחצאין?
סימן שצג סעיף א
כז .יום טוב שחל להיות בערב שבת;
 (1האם מערבין בה עירובי חצירות ושיתופי מבואות ,ומה הטעם?
 (2שכח ועירב ,האם מהי?
כח .שי ימים טובים שחלו ביום חמישי וביום ששי ושכח ולא עירב ,מה יעשה ומה הטעם;
 (1בשי יו"ט של גלויות?
 (2בשי ימים של ראש השה?
כט (1 .אם היח עירוב תבשילין מערב יו"ט האם מועיל להיח ביו"ט עירובי חצירות?
 (2כשמיח ביום חמישי על תאי ,האם מועיל גם ליום ששי שיוכל לטלטל כלים מחצר לחצר
שלא לצורך היום?
סעיף ב
ל .האם יכולים לערב עירובי חצירות ושיתופי מבואות;
 (1בין השמשות?
 (2אם קיבל עליו תוספת שבת לפי בין השמשות?
סעיף ג
לא (1 .ערב לשים ,לאחד מבעוד יום ואכל עירובו בבין השמשות ולשי בבין השמשות ,למי
מועיל העירוב ,ומה הטעם?
 (2ומה הדין אם עירב עליו בבין השמשות ואכל עירובו בבין השמשות ,והטעם?
 (3ומה הדין אם היח העירוב בזמן בין השמשות דרבי יהודה ואכל בזמן בין השמשות
דרבי יוסי?
סימן שצד סעיף א
לב .דיי ספק בעירוב;
 (1היח עירובו ואכל או שרף ואיו יודע אם היה קים בזמן בין השמשות ,האם מותר?
 (2ספק אם הוח עירובו או לא ,האם מותר?
 (3היח לשיתופי מבואות בשר של ספק טרפה ,האם הוי עירוב ,ומה הטעם?
סעיף ב
לג (1 .פל גל על העירוב ואיו יכול ליטלו בלא מרא וחציא ,האם הוי עירוב?

 (2ואם אין צריך למרא וחציא אלא לטלטל מוקצה ,מה הדין?
לד (1 .לכתחילה מתי הזמן הכון להיח עירובי חצירות?
 (2האם יכול לאכול העירוב בבין השמשות ,בסעודת הלילה ,בסעודת שחרית ,ומתי הוא
הזמן הכון ,ומה הטעם?
סעיף ג
לה (1 .באופן שהכיס העירוב למגדל של בין או המחזקת מ' סאה ,ואבד המפתח ממו ואיו
יודע היכן מצא ואי אפשר להוציא העירוב אלא ע"י מלאכה גמורה דאורייתא ,האם הוי
עירוב?
 (2ומה הדין אם הוא מצא במגדל של לבים סדורות ללא טיח טיט?
 (3ומה הדין כשהמפתח מוח במקומו רק שהוא שכח היכן מקומו?
 (4ומה הדין אם מצא המפתח בשבת באופן שאפשר להביאו בלא מלאכה דאורייתא?
סימן שצה
לו (1 .מה טעם מצוה לחזר אחר שיתופי מבואות?
 (2מהי וסח הברכה על שיתופי מבואות?
 (3ואיך הוא וסח 'בזה השיתוף' וכו'?
 (4ואימתי מברך עליו?
 (5ומה הדין אם גבו לשם עירוב ושכחו ולא בירכו וגם לא אמרו הוסח של 'בזה השיתוף'
וכו'?

סימן שצו סעיף א
לז .כל אדם יש לו ארבע אמות בכל מקום.
 (1איך מודדין 'אמות' אלו?
 (2האם מודדין אותן מרווחות או מצומצמות?
 (3ארבע אמות שיש לו ,האם רק מצדו האחד או לכל צד ,לעין הילוך ולעין טלטול?
 (4ומה הדין באלכסון ,לעין טלטול ולעין הילוך?
סעיף ב
לח .קדש עליו היום ,כמה חשב לו לארבע אמות;
 (1כשמצא בעיר או שאר מקום שהוקף לדירה?
 (2במקום שאיו מוקף לדירה וההיקף עד סאתים?
 (3במקום שאיו מוקף לדירה וההיקף יותר מסאתים?
 (4כששבת בתל גבוה עשרה טפחים ויש לה מחיצת שבלים שקשרן יחד?
סימן שצז סעיף א
לט (1 .כמה מותר ללכת מן התורה בשבת?
 (2יותר מכן היא איסור תורה או לא?
 (3וכמה מותר לאדם ללכת מתקת חכמים לכל צד?
סעיף ב
מ .קדש עליו היום בבקעה ואיו יודע תחום שבת ,וצריך ללכת לצורך שבת;
 (1כמה יכול להלך?
 (2איך משערין פסיעות ביויות?
סעיף ג
מא .כליו ובהמתו של אדם ,גררים אחר בעליהם.
 (1היכי תימצי להוציא כלים ובגדים לתחום שבת ואים אסורים משום איסור הוצאה?
 (2עירב אדם לרוח אחת האם יכול אדם אחר להוליך בהמתו לרוח אחרת בתוך תחומו של
המוליך?
 (3והאם מותר למסור בהמה לגוי במקום שיש לחוש שיוציאה מחוץ לתחום?
סעיף ד
מב (1 .המוסר בהמתו לבו האם היא כרגלי האב או כרגלי הבן?
 (2ומה הדין אם מסרו לו מערב שבת?

 (3ומה הדין אם היה בו רועה קבוע ורגילין הכל למסור לו בהמותיהם?
סעיף ה
מג (1 .מסר בהמתו בערב שבת או בערב יו"ט לרועה ישראל או עכו"ם ,כרגלי מי היא גררת?
 (2ומה הדין אם מסר להם ביום טוב?
 (3וכשיש כמה רועים בעיר ומסרה לאחד ביו"ט או בשבת ,כרגלי מי היא ,ומה הטעם?
 (4ומה הדין כשרגיל תמיד למסור לאחד מהם?
 (5ומה הדין כשאמר לאחד בערב יו"ט שלמחר ימסור לו?
מד (1 .מסר בהמתו בערב שבת או בערב יו"ט לשי רועים ,כרגלי מי היא גררת ,ומה הטעם?
 (2ומה הדין אם בשעה שמסר להם לא בירר לאיזה מהם מסר שמירתו?
 (3ומה הדין אם מסרה להם בשבת?
סעיף ו
מה (1 .שור של פטם ,שלקחו אחד ביום טוב ,אחרי מי היא גררת ,ומה הטעם?
 (2שור ה"ל ששחטו בעליו ביום טוב ומכר בשרו ,להיכן מותר להוליך הבשר?
סעיף ז
מו (1 .אדם המגדל בהמות ודרכו לפעמים למכור אותם לשכיו ומכיריו ,כשמכרה ביו"ט אחרי
מי היא גררת ,ומה הטעם?
 (2ומה הדין כשאין דרכו לפעמים למכור בהמותיו ,והטעם?
 (3ומה הדין אם הלוקח עירב?
 (4ומה הדין כשבא בן עיר אחרת לקותה?
 (5ומה הדין אצל הבעלים לפי שמוכרה?
סעיף ח
מז .כלים שבבית ,עד היכן מותר לטלטלם ,ומה הטעם;
 (1כשיש לכל אחד חלק בזה ורק אחד מהאחים משתמש בו?
 (2כשכולם משתמשים בו?
סעיף ט
מח .שים ששאלו חפץ מבעוד יום ,להיכן מותר להוליכו;
 (1כששאלוהו זה להשתמש בו ערבית וזה שחרית?
 (2כשזה עירב לסוף אלפים למזרח וזה לסוף אלפים למערב?
 (3כשאחד שאלו על יו"ט ראשון והשי על יו"ט שי?
סעיף י
מט (1 .שים שקו בהמה בשותפות ושחטוה ביום טוב ,ולקחו כל אחד מתו ,האם מת כל אחד
כרגליו או הכל כרגלי שיהם ,ומה הטעם?
 (2כשקו חבית של יין וחילקוהו ביום טוב ,חלקו של כל אחד מהם כרגליו או כרגלי שיהם,
ומה הטעם?
סעיף יא
 (1 .השואל כלי מחבירו מערב יום טוב ,האם הוא כרגלי השואל או המשאיל?
 (2ומה הדין כשלא לקחו עד ליל יום טוב?
 (3ומה הדין כששאל ממו ביום טוב עצמו?
סעיף יב-יג
א (1 .אשה ששאלה משכתה מים ומלח ותבלין וכדו' ,ועשתה עיסה או תבשיל וכדו' ,העסה
והתבשיל כרגלי מי הן?
 (2לקח מחבירו ביו"ט גחלת ,כרגלי מי היא ,ומה הטעם?
 (3הדליק ר או עץ משלהבת חבירו ,כרגלי מי היא ,ומה הטעם?

סעיף יד-טז
ב (1 .בור של באר מים ובעין ,שהוא של יחיד או של רבים ,המים כרגלי מי הם?
 (2בור של מים מכוסין ממי גשמים או שלגים ,שהוא של יחיד ,המים כרגלי מי הם?

 (3ואם היא של אותה העיר?
 (4ואם היא של הפקר?
ג (1 .הרות המושכים ומעיות הובעים ,של יחיד או של אשי העיר ,המים כרגלי מי הם ,ומה
הטעם?
 (2אם המים באים מחוץ לתחום לתוך התחום ,האם ממלאים מהם ביו"ט או בשבת ,ומה
הטעם?
 (3גשמים היורדים מערב יום טוב סמוכים לעיר או בעיר עצמה ,כרגלי מי הן?
 (4ומה הדין כשירדו ביום טוב?
 (5מילא מים מבור הפקר לצורך חבירו ,כרגלי מי הם ,ומה הטעם?
סעיף יז
ד .מי שפירותיו מופקדים בעיר אחרת רחוקה ממו בסתם ועירבו בי אותה העיר לבוא אליו,
האם מותרים להביא לו מפירותיו;
 (1כשיחד להם קרן זוית?
 (2כשלא יחד להם קרן זוית?
 (3והאם יש פק"מ אם קיבל עליו שמירה או לא?
ה .באופן שהוא עירב והם לא עירבו האם מותר לו להביא פירותיו אצלו;
 (1כשיחד להם קרן זוית?
 (2כשלא יחד להם קרן זוית?
 (3ומה הדין כשהיו הפירותיו מיועדים ליטול מהן ביום טוב?
 (4ומה הדין כשהפקד לא ידע שבעה"ב רוצה לקחתו למחר?
סעיף יח
ו (1 .אורחים שבאו לסעוד אצל בעל הבית ,האם יכולים ליקח מות מבעל הבית ולהוליכם
למקומם?
 (2ומה הדין אם זיכה להם מערב יום טוב?

סימן שצח סעיף א-ד
ז .איך מודדין אלפיים אמה של תחום העיר באופים דלהלן;
 (1כשיש לעיר ארבע זויות שוות ,אבל היא בצורת מלבן או מרובעת באלכסון העולם?
 (2כשהיא עגולה?
 (3כשהיא משולשת או בעלת צלעות רבות?
 (4היתה רחבה מצד אחד וקצרה מצד אחד?
 (5כשהיא מרבע אותה האם יכול לרבע אותה כמו שרוצה או דוקא לריבוע העולם?
ח .היתה העיר עשויה כמין ך או חצי עיגול כקשת ,איך מודדין אותה;
 (1אם יש בין שי ראשיה פחות מארבע אלפים אמה?
 (2אם יש בין שי ראשיה ארבע אלפים אמה?
 (3אם אין בין הקשת והיתר אלפיים אמה?
 (4והאם יש פק"מ בין היושבים בראשי הקשת או בגג הקשת?
סעיף ה
ט (1 .כשיש בית דירה יוצא מהעיר ובייהם עד שבעים אמה ושי שלישים ,האם מודדין מאחרי
בית דירה זו ,ואיך מודדין?
 (2והאם מוסיפין על בית דירה זו עוד שבעים אמה ושירים?
 (3והאם מוסיפים לכל עיר שבעים אמה ושירים?
סעיף ו
ס (1 .היה בית קרוב לעיר בשבעים אמה ,וממו בשבעים אמה עוד בית ,וממו בשבעים אמה
עוד בית וכו' ,מהיכן מודדין?

 (2הבתים האלו צריכים להיות ארבע אמות על ארבע אמות מרובעות או אפשר גם כשיש
בו כדי לרבע?
 (3היה בית דירה והרס ,ושאר שלשה מחיצות בלי תקרה או שים עם תקרה האם קרא
בית לעין זה?
סא .מערה שיש בין על פיה ויש בה בית דירה;
 (1האם הבין והמערה מצטרפים לארבע אמות?
 (2ומה הדין אם הבין עומד חוץ לשבעים אמה ושירים והמערה בתוך שיעור זה?
 (3האם בכל הי דבשו"ע גם כן מצטרפין הבית דירה עם הבית כסת והאוצרות וכדו'?
סב (1 .כשיש שי בתים כאלו גד שי ראשי העיר ,האם מודדין מהן או מהעיר?
 (2והאם יש פק"מ אם הולך דרך החלל שיש בין שי שורות הבתים או הולך דרך שורות
הבתים?
 (3ומה הדין כשיש בתים כאלו רק בצד אחד?
 (4ומה הדין אם הבתים היוצאים זה אחר זה הם כגד אמצע העיר?
סעיף ז
סג (1 .שתי עיירות הסמוכות זו לזו קמ"א אמות ושליש ,כמה יכולים בי העיירות ללכת ומהיכן
מודדין אלפיים אמה?
 (2חומת העיר שפרצה משי רוחותיה זו כגד זו וחרבו הבתים שבייהם עד קמ"א אמות
ושליש ,האם חשב כסתום ,ומה הטעם?
 (3בית אחד ,שעומד בפי עצמו או סמוך לעיר יותר משבעים אמה ושירים האם יש לו דין
עיר לעבור ,ומה הטעם?
 (4שלשה חצירות ובכל חצר שי בתים האם ישל הם דין עיר לעבור?

