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  הלכות עירובין המצויות בזמנינולפתיחה 

שרבים  כאשר ניגשים ללמוד הלכות עירובין, ראוי לציין
מהלומדים סוברים שאין בלימוד עירובין דברים הנוגעים למעשה 
אל כל אדם פרטי, אלא רק לעוסקים בשטח בעשיית העירובים. 
יש אנשים שמטלטלים מפני שסומכים על האחראי, ומחמת זה 
נראה כי ההלכות אינן נוגעות אליהם. ויש אנשים שאינם 

י החששות מטלטלים בכל מקום ואפילו כשיש עירוב, מפנ
, מחמת זה נראה להם שההלכות העירובים המצויות בכשרות
  אינן נוגעות להם.

כאן בהלכות  דאבל לשני סוגי האנשים יש הרבה מה ללמו
  עירובין.

יש לציין שלש  האנשים שסומכים על האחראי ומטלטלים, לגבי
נקודות חשובות, שבלי ידיעת ההלכות אפשר בקלות להיכשל 

  כדין. הלכות עירובין, מלמד כיצד להיזהר בהםוהלימוד של  ח"ו.
שבו מסתיים העירוב, ולפעמים הגבול נמצא  יש גבולבכל עירוב  .1

קרוב לבתים. כגון בעיר מודיעין עילית, מצוי שיש ישיבות בקצה 
כלולים בעירוב, וכן יש רחובות באמצע בניה,  םהעיר שאינ

שהם חלק ואדם מרגיש  לול והבנינים עם ציפוי אבןסיש כבשה
אנשים  .עד האיכלוס הם מחוץ לעירוב בלתי נפרד מהעיר, אבל

ב, יוצאים עם עגלות ורעילבדוק היכן מסתיים ה עירנייםשלא 
  ממש. וחפצים ומטיילים במקומות אלו, בזמן שהטלטול שם אסור

כמו"כ בכל הערים והישובים, יש בקצוות מקומות שאנשים 
  הולכים בהם, והם מחוץ לעירוב.

למרות שגרים  הרבה ישובים שאין בהם עירוב,ן הזה יש בזמ. 2
בהם משפחות שומרי שבת. יש מקומות שעדיין לא נעשה עירוב, 

נפסל ולא תקנו אותו, אך הוא מקומות שהיה עירוב  יש הרבהו
יש ומפני שאין תקציב, או שאין מספיק דרישה מהתושבים, 

  שלא כהלכה. עירוב אבל הוא נעשהשעשו הרבה מקומות 
נסעו שיעות מידי שבוע שאלות מכמה אנשים גבמוקד העירוב מ

ירוב אינו תקין. עלמקומות כאלו, וצריכים לדעת מה עושים כשה
  מה אסור לטלטל, והיכן אסור לטלטל.

אין שמקומות  נוסעים לחו"ל, שיש הרבהשוכל שכן לאנשים 
ורים בטעות ב, סלבהם עירוב כלל, ואנשים שהורגלו לטלט

  מקום, ללא עירוב. בכזהשמותר להם גם 
יש כשרות מהודרת,  יש דרגות בכשרות.בכל נושא של כשרות,  .3

מפוקפקת. קשה לתת כללים בזה, אבל כמו שכל  שיש כשרה, וי

אדם מקפיד על המאכלים שיהיו בכשרות טובה ולא בכשרות 
להקפיד על כשרות טובה, ד מינימלית, כך גם בעירוב צריך ללמו

סומך עליהם משאר דברים, ולא ש על הרבניםלהסתמך רק 
להסתפק במה שאומרים שאם יש רב בישוב מסתמא יש עירוב, 

בדרגת כשרות נמוכה מאוד, עקב הקשיים  זהכי בהרבה מקרים 
  ם וכדומה.יהטכני

יש הרבה דברים  גם אל האנשים שאינם מטלטלים בכל מקום,
  בלימוד ההלכות.

אבל יש בהם טלטול  דברים שאינם נראים כמעשה טלטול,יש  .1
מדרבנן ולפעמים גם מדאורייתא, ודוגמאות אלו יבוארו בהמשך, 

להרים עלון מהרחוב ולהניחו על הגדר, להושיב ילד על  כגון
  ועוד.ליחה שהצטברה בפה, הספסל. 

כגון  .בהם מקומות שנראה לאנשים שאין איסור לטלטליש  .2
מדשאה  נמצאים בישוב בדירת קרקע עם מרפסת פתוחה,ר שאכ

נראה שהמרפסת היא הבית  עם ערסל, ואינה מוקפת בגדרות.
בעצמו, ובדשא עצמו אם לא מוציאים מהבית, רק להזיז כסא או 
להרים ילד קטן, אינו נראה כטלטול. אבל כיון שהחצר אינה 
מוקפת בגדרות כשרות, אסור להעביר בהם יותר מארבע אמות, 

  שהם כשני מטר בלבד!
אולמות וספים, כמו בתי חולים, בתי מלון, כמו כן יש מקומות נ

שאנשים לא שמים לב שגם בתוך הבנין, בפרוזדורים, מחולקים, 
  צריך לעשות עירוב.

ולהתיר את הטלטול ללא מקומות שאפשר לעשות עירוב יש  .3
בבנין עצמו, כדי להביא דבר מהשכנים, או להוציא חשש. כגון 

בבית הארחה עם את המפתח לנעול את הדלת. וכן כשנמצאים 
כמה משפחות, צריכים לקחת את התינוקות לחדר האוכל, אבל 
אם יש משפחה שאוכלת בנפרד, צריכים לדעת איך לעשות 

שיהיה סתם אסור, דבר שלא כדין, ולא  "עירוב חצרות"בעצמינו 
   יעמדו בו.
ממקרים אלו, אדם חייב להיות בקי בהלכות היטב, כדי  בכל אחד

להלן נביא מקרים רבים, שנוגעים למקום לדעת כיצד להתנהג. 
שאין בו עירוב, או שלא רוצים לסמוך על העירוב. אמנם בתוך 
העירוב המהודר הם מותרים, אבל כאמור יש הרבה מקרים שכל 
אדם נמצא מחוץ לעירוב המהודר, ואז צריך לנהוג על פי הלכות 

  אלו.

  סימן שמ"ה
פרטיהם מבוארים בהמשך סימן סעיף א. ארבע רשויות לשבת. 

 –. רשות הרבים 2יף ב' עד ו'. עמס –. רשות היחיד 1זה כדלהלן. 
 –. מקום פטור 4יף י"ד ד י"ח. עמס –. כרמלית 3מסעיף ז' עד י"ג. 
  מסעיף י"ט עד כ'.

  מהי "רשות היחיד" בזמנינו
הדוגמה  .וקף מחיצותמרשות היחיד, מקום הסעיף ב. איזהו 

שיש לו קירות מכל ארבעת הבית, הפשוטה לרשות היחיד, זה 
  .הצדדים

דינו תלוי אם הוא סגור גם בכניסה, חדר המדרגות:  –ר מכן חלא
  רה כלשהי בצד של הכניסה.יי פתוח, ללא סגבאו שהלו

תלוי אם יש לחצר גדרות כהלכה, גבוהות י' החצר:  –השלב הבא 
ס"מ, לפי שיעור  80 –טפחים. ושיעורם, לפי שיעור הגר"ח נאה 

  ס"מ. 98 –חזו"א כ 
 הכולל ,אם הוא מוקף מחיצות ע"י העירובהרחוב:  –השלב הבא 
צורת הפתח בכבישים ובשבילים, ובכל המקומות  גדרות עם

ם הפרטים הבאים שנלמד, אז הוא נעשה עשחסר בגדרות, ו
להפוך את  –לרשות היחיד. וזו מטרת עשיית העירובים בזמנינו 

  ות היחיד, ע"י שמקיפים אותם במחיצות.שהרחובות לר
מעבר לכך יש עוד הרבה אופנים, שכאשר לא מסתמכים על העירוב, 

יש הרבה מקומות ברחוב שהם "רשות  אינו "רשות היחיד", בוהרחו
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א] ", וממילא אסור לטלטל מהם לשאר הרחוב. לדוגמה: היחיד
הוא מקום המוקף מחיצות גבוהות י' פח אשפה, צפרדע, או טמון, 

  טפחים, ואסור להשליך לתוכו דבר, כשהרחוב אינו רשות היחיד.
לים ובמגלשות, יש כעין ובמתקנים הגדב] מתקן משחקים בגינה, 

חדר קטן שגבהו י' טפחים ורחבו ד' על ד' טפחים, והוא מוקף 
וא"כ כאשר מרים  .בכעין קירות של המתקן, ודינו כרשות היחיד

ילד קטן אל תוך המתקן, הרי מעביר מהגינה שהיא כרמלית 
ולפ"ז  [כשאינו סומך על העירוב], אל מתקן שהוא רשות היחיד.

  על כל מתקן, האם דינו כרשות היחיד.יש לדון באריכות 
  ילד על גדר להרים עלון של דברי תורה או
עלון מצוי שאדם רואה סעיף ג. כתלים המקיפים רשות היחיד. 

, ובמחשבה ראשונה מרימו ומניחו על של דברי תורה מוטל ברחוב
הגדר הקרובה, תוך ד' אמות למקום שהרים. [כמ"ש לקמן (סי' 

ם אחת פחות מד' אמות ברה"ר]. אבל שמ"ט) שמותר לטלטל פע
לפי האמור בסעיף זה, אם הגדר משמשת חלק מהיקף של חצר 
שהיא רשות היחיד, הרי גם השטח של הגדר הוא רה"י, ונמצא 

  מטלטל מהרחוב שהוא כרמלית או רה"ר, לגדר שהיא רה"י.
וכאשר יש בעובי הגדר ד' [במשך ד'] טפחים, הרי היא רשות 

לכן  ם כאשר אינה משמשת להיקף של רה"י.היחיד מצד עצמה, ג
  צריך לחשוב איך להרימו בלי לעשות הוצאה וטלטול.

, לשבת עליה או ילד מבקש שירימו אותו על הגדרכמו"כ כאשר 
ללכת עליה, בדרך כלל אם לא מטלטל יותר מד' אמות מותר 
אפילו ברשות הרבים, אבל במקרה כזה שהגדר גבוהה י' טפחים 

להיקף רה"י], יש איסור להעביר מהרחוב שהוא [והיא משמשת 
  כרמלית ורה"ר, לגדר שהיא רה"י.

ונפק"מ גם להיפך, כאשר החצר מוקפת כהלכה ומותר לטלטל 
בתוכה, האם מותר גם להניח על גבי הגדר. הנה לפי האמור כאן 
נחשבת הגדר כחלק מרה"י, ומותר להניח על גבה. [אך יזהר שלא 

  לחוץ, עי' לקמן סימן שנ"ג ס"ג]. יהיה באופן שיכול ליפול
  דין חורים בכתלים בזמנינו

בזמנינו לא מצוי חורים בקירות, סעיף ד. חורים שבכתלי רה"י. 
בפרט לא שמשתמשים בהם, אבל יש לדון בדבר מצוי 

 עף ונתקע בתוך גדר חיה כדורוהבכדור בחצר שמשחקים 
גדר מאילנות ושיחים המקיפים את החצר. מה דין חלל שבתוך ה

בכה"ג, האם יש לדון אותו כחורי רה"י, מפני שהחלל בין הענפים 
ממשיך עד תוך החצר. או שמא דינו כחורים הפתוחים גם לרה"ר 
שהביא המשנ"ב (סק"ו) מחלוקת בפוסקים אם דינם כרה"ר, 

  ויהיה אסור להכניס את הכדור לחצר.
יש להסתפק בעצם דין חורים כאשר אין דרך להשתמש בהם  עוד
. ואין הכוונה לחור הראוי לתשמיש רק שאותו אדם לא נצרך כלל

לו, דבזה ודאי הוי כרה"י. אלא השאלה בדבר שאינו עומד 
לתשמיש לרוב העולם, כמו האוירים שבן ענפי גדר חיה, דאפשר 
שאינם משתייכים לרה"י וק"ו שלא לרה"ר, ויהיה דינם כמקום 

  פטור. וצ"ע כעת.
  ל המנוע של המזגן בחוץהשתמשות על הסורג שבחלון, וע

דין חורי רה"י שייך גם במושגים של דורנו בדברים אחרים, כגון 
חלונות שיש בהם סורגים בולטים לחוט [סורג עם בטן], הרי 
שטח זה אין בו תנאי רשות היחיד, שאין בו ד' על ד' טפחים 
בגובה י', אלא שהוא נידון כחורי רה"י. דבר זה פשוט לכולנו 

  קורו מהדין המוזכר בסעיף זה.שהוא מותר, ומ
כמו"כ כשיש מנוע של מזגן המחובר לקיר הבנין מבחוץ, והדרך 
להתקינו קרוב לחלון כדי שתהיה גישה קלה אליו, ובני הבית 
מנצלים את הדבר להניח עליו חפצים. אם הוא סמוך בתוך ג' 
טפחים לחלון, דינו כחורי רה"י ומותר להניח עליו אע"פ שאין לו 

[אבל עי' לקמן (סימן שנ"ג ס"ג) איזה כלים מותר  מחיצות,
להניח עליו]. ואם רחוק יותר מג' טפחים אינו כחורי רה"י, ולדעת 

  השו"ע הוי כרמלית.

בכל אלו יש לדון כאשר מדובר בקומת קרקע והסורג והמזגן 
האם דינו כחורי רה"י עומדים בתוך י' טפחים לרשות הרבים, 

  הפתוחים לרשות הרבים.
  אשפה לפח המיטלטל השלכת

דין זה נפק"מ למעשה בפחי סעיף ו. כלי גבוה עשרה הוי רה"י. 
האשפחה הציבוריים המצויים בזמנינו בבנינים [עגלות ירוקות], 
שגובהן י' ורוחבן ד' על ד' טפחים, הרי תוכן ועל גבן רשות 
היחיד, אע"פ שהם מיטלטלים ודינם ככלים. והנה כלפי מי 

סביבות הפח הוי רה"י ואין שייך איסור  שסומך על העירוב, גם
הוצאה כלל. אלא החשש הוא למי שאינו סומך על העירוב, או 
במקום שאין עירוב כהלכה, וא"כ סביבות הפח הוי רה"ר או 
כרמלית, וההכנסה לתוך הפח [אפילו בפחות מד' אמות] הוי 
הכנסה לרה"י. ואמנם בדרך כלל בלאו הכי כשאין עירוב כשר 

לטלטל את הדבר עד מקום הפח, ומנין יהיה לו לידו  אינו יכול
חפץ שמעונין לזורקו לפח. אך מצוי שילד [שסומך על העירוב] 
הביא שקית לזרוק לפח, ואינו מסתדר בעצמו. הרי לפי האמור, 
לא ניתן לעזור לו כאשר הפח בכרמלית, או חצר שאינה מוקפת 

רמלית כהלכה שדינה ככרמלית, כיון שנמצא שהוא מטלטל מכ
לרה"י. וכל שכן בפח העומד ברחוב שי"א שהוא רשות הרבים, 
וא"כ הוא מטלטל מרה"ר לרה"י. [וה"ה לפח צפרדע, או פח 

  טמון].
יש לציין לשים לב גם לדיני מוקצה, שיהיה באופן שמותר 
לטלטל את השקית עם האשפה, כי אם אין בה דבר הראוי 

בית היה לה דין לשימוש הרי היא מוקצה מחמת גופו, וגם אם ב
גרף של רעי, אבל למטה בחצר שלא משתמשים בה לכאו' אין 

  היתר לתת לאדם אחר להרים אותה לפח.
  להרים בקבוק או מוצץ שנפל מהעגלה

כתב המשנ"ב (ס"ק ט"ז) שכלי שאינו גבוה עשרה אין לו דין 
כרמלית, דאין כרמלית בכלים, [אינם חולקים רשות לעצמם], 

שעומדים שם, לכן כלי שגבוה ג' טפחים  אלא הם בטלים למקום
ומונח ברשות הרבים, המניח עליו כמניח ברה"ר, ואם מונח 
בכרמלית דינו ככרמלית. נפק"מ בדין זה לתינוק היושב בעגלה 
במקום שיש עירוב שבני המשפחה סומכים עליו לתת לקטנים 
לטלטל, והגדולים מחמירים, והתינוק קפץ מהעגלה וצריכים 

ו שזרק את הבקבוק והמוצץ וצריכים להרים להושיבו, א
מהקרקע אל העגלה. האם יש איסור להעביר מהרחוב שיש 
אומרים שדינו כרשות הרבים, אל העגלה שגבוהה ג' טפחים 
ורחבה ד' על ד'? לפי דברי המשנ"ב כאן, תמיד העגלה שווה 
לרשות שעומדת בה, אם היא ברה"ר, גם היא כרה"ר, ומותר 

  אם לא מעביר יותר מד' אמות. להרים אל העגלה,
עוד יש לדון האם העגלות של הילדים הם רשות היחיד. הנה 
המציאות היא שהמושב ברוב העגלות נמוך מי' טפחים. אך גם 
במקומות שהמושב גבוה י' טפחים מהקרקע, מ"מ אין לעגלה 

על כמה ברזלים בודדים,  מחיצות מהצדדים, אלא המושב באויר
לכן אין דינה כרה"י, אלא כמקום פטור, וי"א שדינה ככרמלית 

  (עי' שו"ע סעיף ט"ז, ומשנ"ב ס"ק ס"ו).

  בידיים שלךהזכויות  –יהודי יקר 
  מחמת חוסר תקציב, אין בידינו להדפיס גליון זה

  ביכלתך לקחת זכות זאת לעצמך
  ללמד הלכות עירובין לאלפי קוראים

  לידי מעשההמביא  –לימוד המעולה ביותר 
  עותקים + חלוקה לבכנ"ס 4000יודפסו  חש" 480תמורת 

  ניתן להנציח שמות יקירך על גבי הגליון
  0548483320תקשר לטל' מעונינים נא להל
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  פתח העירוב
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

בענין  להכניס מאיסקופה לרשות היחיד.. "אמבר 'גסעיף  וסימן שמ"
[באופנים שאסור  לפתוח דירה בזמנינו,סמוך לדלת ול של מפתח טלט

לטלטל מהשטח שבחוץ אל תוך הבית, והנידון הוא להניח את המפתח 
בדירה נראה לחלק לג' אופנים. א. בחוץ בתוך ד' אמות של הפתח]. 

גם יותר בתוך חדר מדרגות סגור, מותר לטלטל בכל חדר המדרגות 
שאסור רק כי הוא רשות היחיד, ורק חסר את פת העירוב מד' אמות, 

להחביא את המפתח מערב שבת  יכוללכן להכניס ולהוציא מהבית. 
לפתוח בו, ולהשאירו כל בארון חשמל, ובשבת להביא אותו עד הדלת 

אחרי שתוקע את המפתח בדלת, אסור לדחוף  וגםהשבת מחוץ לדלת. 
את הדלת פנימה שיכנס המפתח (משנ"ב ס"ק י"ט), אלא יוציא אותו 

  וישאיר אותו בחדר המדרגות. 
 ,אינו מוקף והוא כרמליתב. בדירת קרקע שהשטח שמחוץ לדלת 

כגון יחידת דיור בחצר שאינה מוקפת כהלכה, אם יש מדרגות לפני 
או הדלת באופן שהם נעשים רשות היחיד, ע"י שיש בהם לפחות חמש 

], או שיש להם מעקה עם תקרה ישרה שיש מדרגות [י' טפחיםשבע 
דין פי תקרה, אסור להעביר את המפתח לשטח שמחוץ לאסקופה זו. 

פחות מרוחב [שמא יהיה  סור לפי דברי הרמ"אא ואפילו ממנה לבית
  אותה אסקופה.תוך להחביא את המפתח ב ך, אלא צריד' טפחים]

ג. אם אין כ"כ הרבה מדרגות והגגון משופע, שהמדרגות ג"כ 
לכאורה מותר להעביר את המפתח גם זה המקרה המצוי. וכרמלית, 

יש לדון אם יש את מנם , אמחוץ למדרגות, עד ד' אמות מהדלת
ז "ולפ )"ב ס"ק כ"ותהיה רה"י (כמ"ש במשנ האסקופה הגזירה שמא

יש לומר שהחשש  בלא .ה אסור להעביר לשטח שמחוץ למדרגותייה
רק במקום שיש תקרה ישרה, והטעות בין פחות מד"ט ליותר מד"ט 
היא מצויה, משא"כ כשאין תקרה או שהיא משופעת, אין לחשוש עד 

  מות.לתקרה ישרה, ומותר להעביר עד ד' אכדי כך לדמות 
, כתב החזו"א (סי' ס"ז ס"ק כ"ב) אבל לגבי טלטול מתחת המשקוף

שמקום הפתח לא נגרר אחר הכרמלית, כי גם סוף המשקוף סותם, 
ולכן הוא נחשב לרה"י. ולפ"ז אסור לטלטל מהכרמלית אל המקום 

אבל  שבחלל המשקוף. וא"כ בזמנינו גם בלי אסקופה יהיה אסור.
שהחלל שתחת המשקוף נחשב  במקום אחר(סי' ע' ס"ק כ"ג) נקט

מחוץ למקום, ולפ"ז אין איסור להעביר מחוץ לדלת אל תחת 
ח"ג פרק (ועיין עוד פרטי דינים, בספר ארחות שבת,  המשקוף. וצ"ע.

שידחוק לגבי אדם שבא עם חגורת מפתח, , וכתב שם "ז)כ"ח סעיף צ
  ריד את המפתח אלא תחת המשקוף.עצמו שלא לה

ולגבי להחביא בחלון שמעל הדלת, הנה אם החלון הזה נפתח אל 
ת הרי הוא חורי רה"י, ואסור להעביר אליו למי שעומד לפני תוך הבי

  הדלת. אבל אם זה חלון אטום, הרי הוא מקום פטור, ויהיה מותר.
הנה כאשר בא לפתוח ומוריד את החגורה, אם הוא  חגורת מפתח.

עומד מחוץ לעובי המשקוף, ומחוץ למשקוף זה רה"ר, אסור להכניס 
ת היחיד ובין שהוא כרמלית. ואם בידיו לחלל המשקוף, בין שהוא רשו

עומד בחצר במקום שהוא כרמלית, א"כ אם המקום של הפתח הוא 
כרמלית, הרי זה כמו מכרמלית לכרמלית הנ"ל. ומ"מ תחת המשקוף 
הוי רה"י, וא"כ אסור להכניס את המפתח מחוץ למשקוף אל תוך 

  המשקוף. אלא צריך לעמוד מתחת המשקוף ממש.
יכול לעמוד כולו מתחתיו, כפי שמצוי  ואם המשקוף צר, ואינו

שרוחב המשקוף הוא עשר ס"מ. צ"ע אם מועיל שדוחף את החלק 

הקדמי שלו לתחת המשקוף, כיון שהוא המקום שהחגורה יוצאת 
  ונפרדת מבגדיו. וצ"ע.

. בשמירת שבת כהלכתה (פי"ח 1מהי חגורת מפתח. יש שני אופנים. 
וצד ], ת[מערב שבויקשור צד אחד בחור סמ"ט) כתב שיקח סרט גומי 

ישתמש בשבת לכרוך אותו סביב לשיני המפתח. כמו כן יש בזמנינו  שני
חגורה רגילה שעשו בה מקום להכניס את המפתח שישמש כלשונית 

. יש בחו"ל חגורות 2במצב זה שיני המפתח משמשים ג"כ.  של החגורה.
ה הביא בשש"כ שם שיש צדדים תפוסים רק בחור המפתח, ובזששני ה

  אוסרים, אלא צריך שגם החלק של השיניים ישמש.
במנחת יצחק (ח"ג סי' כ"ז) רצה לומר שהוא מפולש  חור המפתח.

לרה"י ונעשה לרה"י. אבל בארחות שבת ובחכמת הלב (פ"א הערה 
צ"ד) כתבו שהמקום שמכניסים את המפתח מבחוץ אינו משמש את 
מי שמכניס מצד פנים, וא"כ החור הזה אינו משמש את בני רה"י, וא"כ 

  הוא מקום פטור.
כותב לפשוט מכאן הספק שמסתפקים בו המשנ"ב (ס"ק ל"א) 

הבית הפונה לרחוב, כשיש דלת הרבה אנשים, בענין המקום שלפני 
עליו גג בולט. שהרבה טועים לומר פי תקרה יורד וסותם, ומותר 

ברמ"א כאן מבואר שאסור, ודין המקום לטלטל ממנו לבית. אבל 
ההוא ככרמלית. ולכן יש בו כמה דינים, א. אסור לטלטל בו יותר מד' 
אמות. ב. אסור לטלטל ממנו לבית, או להיפך. ג. יש מקרים שאסור 

  להוציא מתחת הגג לרחוב, כאשר הרחוב הוא רשות הרבים.
משום שהגג פתוח מג' צדדים, ופי והטעם שאין דין פי תקרה, 

רק בצד אחד, או בשני צדדים כשיש שני אלא מועיל אינו תקרה 
). עוד כותב הביאור סי' שס"א ס"ב(כמבואר ברמ"א מחיצות כצורת ר', 

הלכה כאן בשם הגר"א, שיש עוד חסרון שהגג משופע, לא אומרים דין 
  פי תקרה (כמ"ש השו"ע שם).

טלטל תחת הגגון שלפני הדלת, התיקון הנדרש כדי להתיר ל
וא קיר שיעשה צורת הפתח משלושת הצדדים הפתוחים [צד רביעי, ה

תיקון פרקטי שאפשר ללמוד ממנו כמה  רהבנין]. המשנ"ב הוסיף לבא
עי"ז נחשב  ,המשנ"ב כותב שאם יש עמודים בפינות דברים למעשה.

יום וכוונתו שסוף התקרה תהיה המשקוף, שניכר בה ס לצורת הפתח.
ן שמצאנו בהלכות מזוזה לגבי ראשי הכתלים (יו"ד סי' יהמקום כע

באמצע התקרה, אינו נחשב לצורת הפתח [כמו  דאבל כשהעמו .רפ"ז)
שגם  )סי' קי"א סק"הודעת החזו"א (שבארנו במקום אחר]. 

כלפי מטה,  לא ניכר שהעמודים בסוף התקרה, יש בעיה שהמשקוףכ
התקרה, אפשר להחשיב שניכרת תחת יורדת  ורק אם יש קורת בטון

  אותם לצורת הפתח. 
ורוצים לטלטל תחת בבנין על עמודים  דין זה הוא נפק"מ למעשה

ולפי מה הבנין, להוריד ילדים, או להעביר לסוכה הצמודה סוף הבנין. 
עמודים שאינם בסוף התקרה, אינם כשרים. שלמדנו כאן, יוצא ש

ועמודים שיש כשרים למשנ"ב, ולא לחזו"א.  ,ועמודים שבסוף התקרה
ולמעשה ברוב הבנינים אי בהם קורה יורדת, כשרים גם לחזו"א. 

בצורה הם לא בחלק מהצדדים  אפשר להכשיר רק מכח העמודים, כי
הכשרה, אמנם יש אפשרות להשתמש בחלקים הכשרים, ולעשות 

גם כאשר [עוד יש לשים לב, ש תוספת תיקון במקומות שאינם כשרים.
העמוד בקצה הבנין, בינו לעמוד הבא יש מרפסת בקומה ראשונה 

  שמרחיבה את התקרה, ושוב אין משקוף בקו רצוף מעמוד לעמוד.

 מענה ע"י הרבנים

054-84-833-20 
 לקבלת הגליון במייל
A83320@GMAIL.COM 

 
 3גליון 

 ב, טשמ"  - ג, סימן שמ"ו



  סימן שמ"ז
בשו"ע ובמשנ"ב בסימן זה מבואר דין יסודי, שהחיוב על הוצאה מן 
התורה, הוא רק כשאדם אחד עשה את כל המלאכה, כולל העקירה 
וההנחה, אבל אם אחד עשה את העקירה וההוצאה בלי הנחה, ומישהו 
אחר השלים את המלאכה שניהם פטורים, ויש להם איסור מדרבנן. 

   מלאכה. ומ"מ יש לשניהם איסור שעשו חצי
מחמת חשש רשות הרבים טלטל ו משאינאדם לפ"ז יש לדון ב

באופן [ונותן לילד קטן שיטלטל עבורו  ,רחוב ט"ז אמהבמקום שיש 
כי ילד יכול לסמוך על עיקר הדין כשיטות , ]שמדובר בעירוב שכונתי

שאין רה"ר ללא שישים ריבוא. והנה כאשר נותן את החפץ לילד לתוך 
ושש ידו, הרי עשה עקירה שהיא תחילת המלאכה, ועד כמה שח

אלא יתן לילד שההוצאה אסורה, אין לעשות גם את העקירה לבדה. 
  לקחת את החפץ בעצמו.

אבל יש לחלק, שדין זה הוא רק אם הילד המוציא היה הולך, ויוצא 
מיד עם החפץ לחוץ, שבזה ההוצאה נעשתה מכח אותה עקירה של 

דף , [כמ"ש הגמ' הטעינו חבירו אוכלין ומשקין, ויצא וכו' (שבת הנותן
משא"כ אם הילד עמד בשעת ההנחה בידו, או שלאחר קבלת  ד:)].

החפץ עצר לרגע (שלא ע"מ לכתף), שבכה"ג נחשב שהילד עושה את 
שאדם שעומד וחפץ בידו או  סק"ב)(במשנ"ב העקירה, כמבואר 

עושה את בעצמו  בכיסו, הרי זה כמונח, וכשמתחיל ללכת הרי הוא
  .וזה מותר ,העקירה, ולא המניח בידו

באדם שנמצא במקום נפק"מ  .במשנ"ב (סק"ח) דיני לפני עור
ש בו, ויש אדם שאסור לסמוך שיש עירוב, כגון שיודע על הבעיות שי

ו דבר. כגון אברך שגר בעיר לטל ומבקש שיביאו למהמקום שמט
מטלטל על סמך ומתחרדת והשכן שאינו מודע לענין העירוב 

שמסתמא יש עירוב, ובא בשבת לבקש מטרנה או טיטול או לחם 
וכן  ., או שמא זה אסור משום לפני עורמשנה, האם מותר לתת לו

במקומות שעושים עירוב של מחיצות ולא שכרו מהגויים, ויש אנשים 
  שלא מודעים לכך ומטלטלים, האם יש לפני עור לתת להם דברים.

עוד נפק"מ במשפחות אברכים שנקלעים למצב שצריכים לשבות 
וי אצל קרוביהם בישוב דתי או חצי דתי, ויודעים שהעירוב שם אינו רא

לסמוך עליו, ואינם יכולים להגיע עם התינוקות מהדירה אל מקום 
האכילה. וכשקרוביהם שומעים על ההתלבטות, מציעים שהם יבואו 
לטלטל את התינוקות. האם יש בזה לפני עור, כי לולי שיתנו רשות לא 

  יטלטלו את התינוקות.
הדוגמא עוד במשנ"ב שם, הזורק ונעקר חבירו ממקומו וקיבלו. 

לכך, כשילדים משחקים בכדור בחצר סגורה והכדור עף להם אל מחוץ 
לחצר, והעומד ברחוב רוצה לתפוס כדי שלא יעוף יותר, אע"פ שאינו 
מטלטל ד' אמות, מ"מ אסור משום שעושה הנחה בתפיסתו. וגם 
באופן שהכדור מתגלגל על הארץ ולא באויר, מי שעוצר אותו עושה 
הנחה, כמבואר ברמב"ם (פי"ג משבת) שדבר המתגלגל אינו כמונח עד 

  שיעצור.
 ם העומד בחוץ אינו יהודי, אסור להושיט לו.ואפילו אבשו"ע כתב 

נפק"מ למעשה כשיש עובד זר שעושה מלאכות לצורך עצמו או לצורך 
זקן או חולה, יש להיזהר שלא למסור לידיו להוציא, ואפילו לא לפשוט 
את היד שיקח ממנה, אלא להניח על דבר כלשהו, ושהגוי יקח לאחר 

ק שאינו הנחה. [ואין צריך לזה הנחה על מקום ד' טפחים, אלא מספי
  בידו של היהודי].

  חסימן שמ"
סעיף א. היה עומד ברשות היחיד והוציא ידו מלאה פירות לרשות 

ה דינו של אדם שהוציא את ידו עם השו"ע מבאר מהרבים וכו'. 
כל זה חפצים, האם מותר להחזירם. וכתב המשנ"ב (סק"א) ש

קע, אבל אם הוציא למעלה מי' אפילו כשהוציא בתוך י' טפחים לקר
ציא במזיד מותר להחזיר, כי רה"ר למעלה מי' הוא מקום פטור. ואם ה

ת מהדין הזה יש ללמוד שאם יש דבר תלוי מחוץ לחלון באויר רשו
ם בחבלי הכביסה, מותר לקחתם משהרבים, כגון בגדים התלויים 

למעלה מי' טפחים מקרקע רשות הרבים. [ועוד יש לדון  כאשר הם

באויר  מחמת שאגודים בחבלים שי"א שדינם כחורי רה"י]. ואם הם
 ריסור כאשר הם מעל אויש שדנו לא. אבל כרמלית, כל שכן שמותר

יצות חה מעורבת, דהיינו כאשר החצר מוקפת במשל חצר שאינ
רים מה ובבנין [כגון שיש גויים ומונכהלכה אבל אין עירוב בשכו

יד" האסורה, הוא של "רשות היח רישפוסלים את העירוב], ואז האו
  ורשות היחיד עולה עד לרקיע. ובזה אין הכרעה ברורה למעשה.

עוד נפק"מ בילדים שמשלשלים בובה או חבל מהחלון עד למטה 
  תוך עשרה, באופן שאין עירוב במקום שתחת החלון.

בביאור הלכה (ד"ה בתוך) מצדד שאפילו שמותר להחזיר כשהוציא 
למעלה מי', אבל לכתחילה אסור להוציא ידו עם חפץ. ונפק"מ לאדם 

חפץ שהוא, ויש לדון שעומד בחון ומוציא ידו עם ספר, או שבשבת וכל 
  אם זה נאסר רק כשתחתיו רה"ר או גם בכרמלית.

  טסימן שמ"
לפ"ז אדם שהולך עם ילד  סעיף א'. כל אדם יש לו ארבע אמות.

רימו באותו מקום עד שיירגע, אך ברחוב והילד נפל ובוכה, מותר לה
שלש ת. שיעור ד' אמות הוא קטן מאוד, כלא להתקדם יותר מד' אמו

  לשיעור חזו"א.בערך  2.32נ, "רחלשיעור מטר  1.92עד ארבע פסיעות. 
הדבר מצוי נמצאים בחצר שאינה מוקפת כהלכה, ווכן כש

כשמתארחים בישוב וכדומה, אסור להעביר כסא יותר מד' אמות, אך 
ויש לכך עוד הרבה דוגמאות,  יתו מעט במקום שהוא מותר.לזוז א

  שלא שמים לב כ"כ.
ואם אמתו קטנה, מבאר המשנ"ב באדם ומודדים לו באמה שלו. 

שיד קטנה ביחס לגוף, אבל אדם שגם גופו קטן משערים לו לפי אורך 
בשו"ע  כתבמהיכן מודדים את היד, האם מהכתף או מהמרפק, ידו. ו
 ."אמה"שמודדים מהמרפק עד קצה האצבע האמצעית שנקראת הרב 
ס"מ, והד'  40מטר, אורך ידו רק כ  1.50בנער בר מצוה שגבהו כ לפ"ז

 ר. וא"כ זו נפק"מ גדולה מאוד למעשה.מט 1.60אמות שלו יהיו רק 
[ומדברי השעה"צ סק"ג משמע שזה השיעור מן התורה, דלא כפמ"ג 

יהיה לנער ד'  החזו"א להוסיף טפח כדלהלן, ש"כלפי מו והחזו"א].
  .1.92 בשיעור אמות

י שאם נקבע לאדם ד' אמות ע" )סי' קי"ב ס"ק י"א( דעת החזו"א
קצה הד' החוצה מקום או טלטל משהו, אסור להעביר מששהה ב

  אלא לכל חפץ ד"א מהיכן שהונח. והמשנ"ב אינו סובר כך אפילו מעט.
הנה במציאות קשה להבין  אדם.שיעור הד' אמות לפי האמה של 

ש מהם הם ימדידה זו, שנותנים לאדם פי ארבע מאורך ידו, ששל
, 1.70- כשיעור גופו, והרביעי לפישוט ידים ורגלים. שיעור אדם רגיל כ

ס"מ, ולפ"ז הג' אמות של ידו הם בלי  50בערך  ידושיעור במציאות ו
יותר מהאמה הרביעית, היא  כשהיא פשוטה ידושהראש, וא"כ קשה 

יש עוד את  כשפושט ידיו למעלהאמה שלימה, ומהמרפק הוא שהרי 
באדם יותר [וכן  וא"כ החשבון אינו מכוון. החלק שמהכתף עד המרפק.

, ועד כתיפו הוא 44- הוא כ היד מהמרפקגודל  1.60נמוך, ובאדם בגובה 
של ידו, וכן באדם יותר נמוך, שיעור היד  יותר מג' אמות שגבהו 1.38

ואולי  לפישוט ידיו]. יקינו מספאוהיה פחות משליש מגובהו עד כתפו, 
יש לומר שלא דיברו על פישוט ידיים בצורה ישרה, אלא כדרך שמניח 

  ידו סביב ראשו.
שאמה יותר  שיטתויישב את ובחזו"א (סי' ל"ט ס"ק ט"ו) כתב ל

זה אמה של  ,אמהאצבע שמודדים מהמרפק עד ה שמה , וביארגדולה
טפח עוד עוד חמישית מזה להשלים יש להוסיף חמשה טפחים, ו

באדם רגיל היא  אמה בת ששה טפחים. ולפ"ז שיעור כל אמהשיהיה 
הם כשיעור שפושט ידיו ורגליו ברווח, ללא טפח  ' אמותהדוס"מ,  60 כ

 כף רגלו כשיעור טפח או שנים]. גם גליו, מאריךמיותר [כי כשפושט ר
  אמה.שיעור והיד היא לא ממש  וא"כ לשיעור חזו"א החשבון מכוון.

  לשמיעת השיעורים היומיים במשנה ברורה
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  פתח העירוב
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

 מותר ליתנו לחבירו וחבירו לחבירו.סימן שמ"ט סעיף ג'. 
, כאשר נקלעים בו רוצים להשתמששאנשים בדין זה יש 

מקום האכילה שאין בו עירוב כהלכה ולמצב בעייתי בישוב 
י בעיות להשתמש בפתרון תיש שאבל רחוק ממקום השינה, 

וחבירו) כתב שהפמ"ג נקט שאפילו אחד זה. א. בבה"ל (ד"ה 
לשני ושני לראשון מותר, והבה"ל תמה וסובר שכל אדם יכול 

ה , וזצריך אנשים שונים לכל אורך הדרךא"כ רק פעם אחת, ו
  .כמעט בלתי אפשרי

מוסרו לחבירו של יתר הב. המשנ"ב מזהיר (בס"ק י"ג) שה
לא מועיל להוצאה, כי בהוצאה אין שיעור ד"א אלא אפילו 

מוסרו לחבירו. ואם אחד במשהו אסור להוציא, ואין היתר 
עוקר והשני מניח, הרי נעשית מלאכה מביניהם ואסור מדרבנן, 
משא"כ בפחות מד"א, לא נעשית מלאכה, כי המלאכה היא רק 

  בד"א, ופחות מד"א אינו חצי מלאכה.
ולגבי רשויות דרבנן, בזה עוקר וזה מניח, הביא בשעה"צ 

ליו, חולק ע והבית מאיר ,התירכאן (ס"ק י"ד) שהאבן העוזר 
ומשמע שהמשנ"ב אוסר. והטעם משום שחצי מלאכה נאסרה 

  גם בכרמלית, ולא רק משום גזירה.
מדין סעיף ה'. אסור להוליך חפץ פחות פחות מארבע אמות, 

זה יש ללמוד למקרים שהולכים עם ילד קטו במקום שאין 
עירוב כהלכה, והילד הולך ברגליו, ונותנים לו שני ידיים 
ומקפיצים אותו למרחק של מטר אחד, ושוב עוד מטר אחד, 

ם שמקפיצים אותו כטלטול פחות ב להורישיש מקרים שנח
  פחות מד' אמות ואסור.

במיוחד נוגע דין זה  ואפילו בין השמשות, ואפילו בכרמלית.
ואסור לטלטל  מוקף,במתחם שאינו שנמצאת לשבת לקבוצה 

 ון, שכל משתדלים לסדר הכל עד הרגע האחר מחדר לחדר,
מצוי ו המיועד לו כדי שלא יצטרכו לטלטל. דבר יהיה בחדר

, כגון מאכל נזכרים אחרי השקיעה שלא העבירו דבר חשובש
לטלטל פחות האם מותר יש לדון  לחדר אוכל. שלא העבירו

פחות, בביה"ש בכרמלית. אבל עדיין יהיה אסור הוצאה 
. אמנם בבה"ל כאן )ס"ק י"גמשנ"ב (במרשות לרשות וכנ"ל 

במקום שמתירים פחות פחות כגון למי האם עשה חשבון 
שהחשיך, יהיה מותר גם הוצאה ברשויות דרבנן, והקשה ע"ז 
מהט"ז שאוסר. ונפק"מ למתירים בביה"ש פחות פחות במקום 

יהיה מותר גם האם מצוה או מקום הדחק כמ"ש המשנ"ב, 
  .רשויות דרבנןהוצאה ב

  ש"נסימן 
  אם מותר לשתות מברזיה בשבתה

ויוציא ראשו לרשות הרבים לא יעמוד אדם ברה"י . א'סעיף 
מקרה זה מצוי בזמנינו בברזיות שאדם עומד  וכו'. שםוישתה 
ושותה מהמים שבברזיה,  [במקום שאין עירוב כהלכה] ברחוב

. וציא מרה"י לרה"ראסור משום שמא יואם הרחוב הוא רה"ר, 
אבל בזמנינו אין מצוי ברזיות ברחובות אלא רק בגינות, וא"כ 
מכיון שהגינה אינה רה"ר אלא רק כרמלית [כשאינה מוקפת 

  שבכרמלית לא גזרו. מותר משום שהשו"ע פוסק כהלכה], 

יש אופנים  אם לוקח את המים אל מחוץ לברזיה, אמנם
גון שעשויה אם הברזיה היא רשות היחיד, כ שיש איסור.

ד' על ד', ויש לה דפנות  ה י' טפחים ורחבובמעמוד אבן, שג
אסור הרי היא רה"י, ושוקת שתחתיה עמוד דק],  רק [ולא

לקחת מים בכוס ולהוריד ממנה לשטח שסביבה, מפני 
שמוציא מרה"י לכרמלית. משא"כ אם הברזיה היא רק 
כרמלית והשטח שסביבה ג"כ כרמלית, מותר אף להוריד כוס 

  א יטלטל ד' אמות.ולשתות, ובלבד של
  אדם שכובעו עף על מכונית או מתחתיה

מבואר  אלא אם כן הכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה.
שאם מכניס ראשו ורובו לאויר רשות היחיד נחשב שעומד 
ברה"י, ואין את הגזירה שמא ימשוך את החפץ למקום שעומד 

  בו.
דם לפ"ז כתב בספר נתיבות שבת (פ"ו הערה ט"ז) שא

שהרוח העיפה את כובעו על גבי מכונית שדינה כרה"י [תלוי 
], אסור לעמוד ל הדפנות מקדימה ומאחורהבגובה ובשיפוע ש

ברחוב ולהביא את הכובע לראשו. כמו"כ לא מספיק אם יטה 
שמא יביא ויחבוש את הכובע על ראשו, ראשו על המכונית, 

], אבל אם מטה בשו"ע כאןאת הכובע אליו [כגזירה המוזכרת 
לחבוש את כובעו בעודו  ראשו ורובו על גבי המכונית, מותר

מוטה, ולא חוששים שיביא אותו למקום עמידתו ברשות 
  הרבים.

ואם עף אל תחת המכונית, יש להסתפק מה דינו של מקום 
זה. לכאורה תחת המכונית נחשב רה"ר מקורה כמ"ש בגמ' 
(שבת דף צד.) לגבי העגלות שהיו במדבר, שתחתיהן כרמלית 

רה"ר ותחת  בווא"כ אם הרח [אפילו שזה קירוי עראי ואכמ"ל],
אסור להוציאו מתחת המכונית. ואם הרחוב  ,המכונית כרמלית

ן איסור להוציאו כרמלית [כשיטות שאין בו שישים ריבוא], אי
אלא שיש לדון שמא גם באופן שהרחוב  .מכרמלית לכרמלית

רה"ר מותר להוציאו, כי המקום שתחת המכונית אין בגבהו ג' 
ל], ויתכן שאין דין כרמלית במקום שאין טפחים [בדרך כל

  גובהו ג' טפחים, והוי מקום פטור. וצ"ע.
אדם ברשות הרבים וישתין או ירוק  דסעיף ב'. לא יעמו

דין זה הוא נפק"מ באדם  .או בכרמלית וכו' דברשות היחי
שעומד במרפסת וכדומה, ותוך כדי כך נזדמן לו רוק, ויורק 

פיו לחוץ הרי זה הוצאה מרשות לחוץ. אם לא הוציא את 
היחיד אל המקום שלמטה. ואם למטה המקום כרמלית, הרי 

  זה הוצאה דרבנן. 
שאינה מעורבת, יתכן אלא חצר מוקפת  ואם למטה יש[

את הרוק  רשאינו עובר באיסור כלל משום שהוא עוק
ה ג"כ כחצר, והרוק לכאו' לא קנה שביתה נממרפסת שדי

ה טפל לאדם שהאדם אינו ולם, והיע[שבערב שבת לא היה ב
) לגבי בגדים לחצרכלי, כמבואר בבה"ל (רס"י שע"ב ד"ה 

 יר מחצר לחצר כלי שלא שבת בבית,בשלובש], וא"כ הוא מע
ואין בזה איסור כמבואר בשו"ע שם. אמנם צ"ע מהדין של 

שנחשב ככלים ששבתו בבית (לפי  "ועצואה [המבואר בסי' ש
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(סי' צ"ד ס"ה).  חזו"אמש"כ בשעה"צ שם). וכבר הקשה ע"ז ה
  .]וצ"ע

באופן שהוציא את פיו לחוץ, כתב המשנ"ב שלדעת השו"ע 
אסור אף כאשר יורק לכרמלית, ולדעת הגר"א יש להקל 
בכרמלית. ואם הוציא רוב גופו לחוץ, כגון שהתכופף מחוץ 
למעקה ממתניו ומעלה, לכו"ע נחשב שיורק מבחוץ, ואין בזה 

ת. ואמנם יש לדון ' אמודיר בהוצאה. ומ"מ צריך שלא יהיה מע
מחוץ למרפסת אל רחוק ד' שיורק מפיו שנמצא בציור כזה 

    עקירה מלמעלה מי' שהוא מקום פטור. , שמא נחשבאמות
בשו"ע כתב שיש בזה איסור סעיף ג. רוקו שנתלש מפיו. 

ובמשנ"ב (ס"ק י"ד) כתב  ים,בלהעביר ד' אמות ברשות הר
הלכה (ד"ה  יר מרשות לרשות, ובביאורבשה"ה שאסור להע

ברה"ר) הסתפק האם יש בזה איסור טלטול מדאורייתא או רק 
מדרבנן, וצידד שהוא איסור דאו', ונפק"מ שגם בכרמלית 

כתב להקל בכרמלית [בצירוף החולקים],  אסור. ומ"מ לדינא
ם הוא רשות הרבים ישלנו שלכמה פוסק אבל ברחובות

  דאורייתא אסור.
כתב המשנ"ב אבל דין זה לא נאמר בסתם רוק שבפה, אלא 

היינו ולכאו' ברוק שנתלש מפיו, ) שמדובר דוקא י"ב(ס"ק 
שכיחכך בגרונו ועקר  ובאופן סמיכה][או  בליחה הירוקה

. אבל כל זמן שהליחה עמוק , ועומד להוציאה מפיואותה
ל הרי הם טפלים א בגרונו, או בשאר רוק שדרכו לבלוע אותו,

ובביאור הלכה (ד"ה רוקו)  אין איסור טלטול. הגוף, ובזה 
  בכה"ג. רקהסתפק אם גם השו"ע התכוון 

בר את הליחה צלכן הנפק"מ היא באדם שכיחכך בגרונו ו
ולא יעבור מרשות  על מנת להריק אותה, שלא ילך ד' אמות

  לרשות עד שירוק אלא ירוק מיד.
ירק, יש לעיין  אם טעה והלך ד' אמות, ועדיין לא עצר ולא

כי אם יעצור במקומו או ירוק, הרי עושה הנחה  מה תקנתו
ומשלים את המלאכה. ואם יבלע את הרוק, כתב היד אפרים 
(בגליון השו"ע כאן) שגם זה נחשב הנחה, כמבואר מתוס' 
(עירובין דף כ. ד"ה לא). אלא הפתרונות למקרה שעדיין לא 

בלע אלא יחזור יעצור ולא יא. עדיפות ראשונה שלא  עצר,
למקום שבו עקר את הרוק מגרונו, שאז יוצא שלא הוציא 
לרשות אחרת ולא הניח לאחר ד' אמות. ב. ירוק על מקום 
פטור לפני שיעצור [כגון על עמודי גדר בטחון שבקצה 
המדרכה שהם גבוהים י' טפחים מהקרקע], ואם קשה לו בלי 

עצמו  לעצור, יעמוד על מקום פטור [נראה שמועיל לתפוס
  בידיו על המעקה וירים רגלים מהקרקע].

אורה דינם כרוק כל ים שבין השיניים,לכשיירי מאלגבי 
שנעקר ונמצא בפה, כי הרי המאכל אינו כחלק טבעי של הגוף. 
ובספר מנחת שבת, הובא במנחת יצחק (ח"ב סי' ל"ח) כתב 

 שישכתב ש, אלא ויש בו טלטולשבעיקרון זה לא טפל לגוף
לצדד להתיר מכמה צירופים, וסיים שמ"מ אם יכול לנקותם, 

ל בשמירת שבת כהלכתה (פי"ח הערה אולי ראוי להחמיר. אב
ח') בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל, וכן בארחות שבת (ח"ג פכ"ח 

מותר, כי הם בטלים לגוף, שאריות קטנות סעיף ר') כתבו ש
ורק באופן שהשאריות מפריעות לו ומקפיד להסירם יש 

  לאסור, שאז דומה לרוק שנתלש.
אבן עוד כתב בארחות שבת (שם הערה שי"ט) שאם יש 

ש בזה טלטול, אבל בוץ שדבוק לנעל אין בו י בתוך הנעל,
דכיון שהוא דבוק "איסור טלטול אפילו שמקפיד להסירו, 

זה בטל לבגד ומצוי שידבק בו איזה לכלוך בדרך הילוכו, הרי 
אף שבהגיעו לבית מקפיד להתיר אותו", וציין שכ"כ בחוט שני 

חוט דק (ח"ד עמ' קל"ט). ולפ"ז כתב שגם כינים שבראשו, או 
, אפילו שמקפיד להורידם הם בטלים קשים שעל הבגדוקש

  לאדם ולבגד, ואין בהם איסור הוצאה וטלטול.

האם במצב מסוים היא דומה  צואת האף,עוד יש לדון לגבי 
ת ויש אוסרים בשעה שכבר הצטבר נזלת בכמ .לרוק שנתלש

דרך להוציאה, או שיצאה כבר מאפו. ועי' וה ,לו השמפריע
ויש לדון האם בכל המצבים  בארחות שבת שם שכתב להקל,

תר נראה דוקא במצב שלפעמים משאירים אותו והנ"ל, או י
  בלי לקנח.

  סימן שנ"ב
בסימן זה מבואר דין מי שעומד ברשות היחיד והתגלגל 

מקרה דינים אלו נפק"מ ל מידו ונשאר ראש אחד בידו.חפץ 
שילד שילשל חפץ למטה עם חבל, והשאלה האם מותר 

 רשבאוי ,למשוך את החבל בחזרה. והדין שיוצא מהשו"ע
כרמלית כשלא נח, מותר. ובתוך י' טפחים לקרקע, מחלוקת. 

  אבל אם החפץ נח, אסור בכל אופן להרימו.
וכן אדם שמוצא כתבי הקודש ברחוב, מבואר כאן שאסור 

ואם הוא מקום שרבים דורסים, משמע  להרימו באיסור,
שהתירו איסור דרבנן, אבל לא כל האיסורים דרבנן. ואין 

  לדמות אלא מה שמבואר דהיינו באיגודו בידו.
  סימן שנ"ג

דין זה נוהג בזמנינו, כשיש  סעיף ג'. דוקא בכלים הנשברים.
אדנית לפני החלון והילדים מניחים בה משחקים, כמו"כ יש 
משפחות שלאחר שטיפת הכלים בשבת מניחים אותם על אדן 

, משחקים בסעיף זההחלון הבולטת לחוץ. ולפי המבואר 
לים שבדרך כלל לא נשברים בנפילתם, אסור להניח, משא"כ כ

כמו צלחות וכוסות זכוכית שנשברים בנפילתם, מותר 
  להניחם.

ויש להסתפק האם איסור זה הוא גם כשמניח בחלון עצמו, 
באדן החלון שבעובי הכותל ואינה בולטת לחוץ. לכאורה 

שייך  ,דילמא נפיל ואתי לאתויי ובשו"ע החשש שהוזכר בגמ'
ומ"מ נראה שמותר, כי לא גזרו  .באותה דרגה גם באופן זה

א בזיז שאדם מניח דבר מחוץ לביתו, אבל כשמניח בתוך אל
  .ויש מקור לסברא זו ואכמ"לביתו לא אסרו. 

ולפ"ז נראה עוד דבר מצוי יותר, שיש סורגים לחלון 
ומניחים על הסורגים את הכלים באויר שמעל הרחוב, ורק 
הברזלים הדקים מחזיקים את הכלי, ויש כלים שיכולים ליפול 
ביניהם אם יחליקו ויעמדו על צידם, לכאו' יש לאסור מחשש 

י"ל שמותר להניח גם לפי הסברא הנ"ל שיפלו לרה"ר. מ"מ 
אינם נשברים בנפילתם, כיון שהסורגים הוי כמו תוך כלים ש

מחיצה, וע"ז לא גזרו, המשך של ההבית, דע"י לבוד הרי הם כ
  וצ"ע לדינא.

עוד יש לדון בדבר המצוי שמניחים בחלון כריות ושמיכות, 
שחצי מהם בפנים וחצי בחוץ תולים באויר אפילו שלא אפילו 

מא אין שלא על גבי זיז. האם כיון שחצים בפנים מותר, או ש
החצי שבחוץ נגרר אחר הפנימי והחלק שבחוץ אסור, [והרי 
שייך בו החשש שיפול אם יניח רוב הכרית נוטה לחוץ]. אבל 
אין לומר שכריות הוי ככלים הנשברים כיון שאם יפלו 
יתלכלכו, ואדם מקפיד ע"ז ולא יניח באופן שיכול ליפול. דאין 

אלא מחמת ההיתר בכלים הנשברים מצד שיזהר שלא יפול, 
שאם יפול לא יבוא להרים אחרי שנשאר רק שברים, משא"כ 

  בכריות.
  שמיעת השיעורים היומיים במשנה ברורהל

  03-6171110-1-19    חייגו

  בשאלות אקטואליותלשמיעת השיעורים היומיים 
  03-6171111-1-3-3-52    חייגו
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  פתח העירוב 
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

בור ברשות הרבים וחוליא סביבו וכו', א'. סעיף  שנ"דסימן 
בשו"ע מבואר שאסור למשוך למלאות ממנו לרשות היחיד. 

מרה"י לרה"י דרך אויר של רה"ר, אלא ההיתר הוא רק כאשר 
שאז מעביר מרה"י החבל והדלי יעברו באויר למעלה מי', 

  לרה"י דרך מקום פטור.
הנה יש דוגמא לכך בזמנינו, כאשר העיריה חפרה בור 

הבור עצמו עמוק י' טפחים. וכן יש מקרים שבור וברחוב, 
וחוליתו או הבור עם המחסומים יחד מצטרפים לעשרה. ולכן 
במצב כזה יש לבור דין רשות היחיד. ומצוי שהילדים משחקים 
ונכנסים לשם או זורקים דברים לבור, וההוצאה משם היא 

[ולפעמים הוצאה מרה"י אל הרחוב שהוא רה"ר או כרמלית. 
כגון ומך על העירוב, וכשהילד נפל, או זרק לתוכו חפץ הילד ס

יש לשים לב ואדם שאינו מטלטל בא לעזור, בקבוק תינוק, 
הבור מ וזורק אם הבור קרוב לחצר,לאיסור הוצאה]. והנה 

או מהבית לתוך הבור, הרי זה תלוי בדברי השו"ע כאן,  ,חצרל
 שאם זורק באופן שעובר באויר שלמעלה מי' מותר, אף אם

ואם ש רה"ר. אבל אם זורק באויר שלמטה מי', אסור. יביניהם 
נחלקו הפוסקים והמשנ"ב ציין  ,הרחוב הוא רק כרמלית

ואם הבור צמוד לחצר, שאין ביניהם רה"ר וכרמלית, לפמ"ג. 
מותר לזרוק מהחצר והבית לבור, [ואין צורך בעירובי חצרות, 

  ].(משנ"ב ס"ק י"ג) כי אין דיורים האוסרים בבור
כתב שהעומד ברה"ר וממלא מים מבור  במשנ"ב (סק"ח)

שהוא רה"י ע"י דלי התלוי בחבל שבידו, חייב על הוצאת 
המים, ואינו חייב על הדלי, כי הדלי לא נח בבור, מכיון 
שאיגודו בידו. [ועוד משום שכלי ע"ג מים אינו כמונח 

  (כדלעיל במשנ"ב שמ"ז ססק"ח)]. 
שבת, אינו נחשב כמונח  הדלי היה תלוי בחבל מלפניואם 

אינו חייב גם  ברשות היחיד. ואם גם המים היו בו מבעוד יום,
  מבואר שחפץ תלוי אינו נחשב מונח. על המים.

ואם לוקח מים התלויים בדלי וגם אינו מניחם אצלו אלא 
רק מביאם לאויר שמחוץ לבור, מסתפק הפמ"ג אם עובר 

ה. אבל אם באיסור דרבנן, שעושה הוצאה בלי עקירה והנח
  ישתה מהמים, הכנסתם לפיו הוי הנחה, כמ"ש לעיל סי' ש"נ.

נפק"מ בדין זה בילד שיושב על נדנדה בגינה שאינה 
הרי הילד הוא כמים קפת כהלכה, ומבקש שינדנדו אותו, מו

הנמצאים בדלי התלוי בחבל, אלא שאין כאן הוצאה מבור אל 
יש כאן מחוץ לבור, כי הכל רשות אחת שהיא כרמלית, אבל 

דין מעביר ד' אמות בכרמלית בלי עיקרה והנחה, שאם הוא 
אסור ברה"ר, הוא אסור גם בכרמלית [דאינו דין גזירה, אלא 
שבות דמלאכה]. והנה למעשה נראה לפי מה שבדקנו, 
שכאשר הנדנדה מגיעה למרחק של ד' אמות [דהיינו ב' אמות 

י'  לכאן וב' אמות לכאן], היא כבר עולה כלפי מעלה מעל
טפחים, ואויר שלמעלה מי' הוא מקום פטור באופן שלא נח 
שם, ולכן בדרך כלל אין איסור לנדנד ילד בנדנדה, אף כאשר 

  המקום הוא כרמלית.
משמע שהאיסור בטלטול הדלי לחוץ הוא משום  במשנ"ב

המים שעליו. ויש לעיין מה הדין של דלי ריק, כאשר הוא 

ור למשוך אותו לחוץ, קשור בחבל באופן קבוע, האם יש איס
כמו אדם שמשלשל חפץ עם חבל, שאסור מדרבנן אע"פ 
שאיגודו בידו. או שמא בדבר קבוע במחובר, לא נחשב 
שמטלטלם לחוץ. ונפק"מ בכל פתיחת דלת שנפתחת לחוץ. 

  ועיין בהערות במשנ"ב מהדורת דרשו, בסוס"י שנ"ב. וצ"ע.
ק לה סעיף ב'. אשפה ברשות הרבים שגבוה י' וכו' לזרו

דין זה מצוי בזמנינו בדירות מרשות היחיד הקרוב לה. 
שנמצאות מעל פחי האשפה, ואלו האם מותר לזרוק מהית 

בפחי האשפה של העגלות שבזמנינו, שהם של לפחים. והנה 
יחיד, ופעם עומדים כאן ופעם במקום אחר, הרי זה עומד 
להיפנות מהמקום בתדירות. ומ"מ נראה שאין את הגזירה של 

כלי, הרי שהזריקה אינה זריקה לתוך כיון שמדובר בדהשו"ע, 
מתיחסת למקום שהכלי עומד, ואין דרך לזרוק אשפה במקום 

שפח הזבל עמד בו יום קודם, ולכן י"ל שלא כלשהו בגלל 
שייך את הגזירה, ומותר לזרוק אל תוך הפח. אמנם אם מדובר 
בפינת זבל שמצוי שזורקים בה שקיות מחוץ לפח, יתכן 

  שתחזור הגזירה הנ"ל.
ובפחים הטמונים המצויים כיום, יש לדון שנחשב כמו 
 אשפה של רבים שאין דרכה להיפנות. כי גם כשמפנים את

  הזבל, דין המקום אינו עשוי להשתנות.
בזמן שיש שביתה בפינוי הזבל, ויש ברחוב ערימות זבל, יש 
לעיין האם מותר לזרוק מהבית ומהחצר המוקפת אל 
הערימה. ונראה שאפילו שהיא של רבים הרי היא עתידה 

, ויש את החשש שיזרוק לאחר שיפנו אותה. בהקדם להיפנות
ה נמצאת בו הוא כרמלית, אמנם באופן שהמקום שהערימ

הסתפק הפמ"ג אם יש את הגזירה. אבל נראה שבמציאות 
בהרבה מקרים הערימה אינה גבוהה י' טפחים, או שאין בה 
צורת תל המתלקט אלא במדרגות, ולכן יהיה אסור לזרוק לה, 

  מדין זורק מרה"י אל כרמלית [ללא גזירה].
לול שיש מקום ח ,יש בנינים חדשים במקומות מסוימים

 פחמשליכים את הזבל אל  בתוך הבנין כעין ארובה, שדרכו
העומד למטה תחת החלל. בציור כזה אין חשש של  גדול

הוצאה מרה"י אל כרמלית, וגם אין גזירה של אשפה דיחיד. כי 
מצד היקף המחיצות הוא רה"י, ולא מצד צורת האשפה, 
ופשוט שלא גזרו על מקום המוקף מחיצות אטו שיהרסו 

ות, אבל יש בזה דין של עירובי חצרות, כיון שכולם המחיצ
משתמשים ע"י זריקה, הוי חצר של כל הדיירים, וכדי להשליך 
לשם מהבית, צריך עירוב בין כל הדיירים, כמבואר לקמן בדין 

וזה שונה ממש"כ המשנ"ב (ס"ק י"ג)  חורבה הסמוכה לבית.
  באשפה ברה"ר שאינה בתוך מחיצות החצר.

  הסימן שנ"
סעיף א'. גזוזטרא שהיא למעלה מן המים, וחלון פתוח לה 

לא היו שגזוזטרא שהיא כעין מרפסת, מדובר במן הבית וכו'. 
מחיצות, ובכל זאת כשהיא סמוכה לחלון הבית, נעשית לה 

רשות היחיד מדין חורי רה"י, וממילא אסור למלאות מהים 
לתוכה. וכן אסור לשפוך ממנה לים, אא"כ יעשו מחיצה. 

 מענה ע"י הרבנים

054-84-833-20 
 לקבלת הגליון במייל
A83320@GMAIL.COM 
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זה שייך גם במרפסות שלנו, שלפעמים דין היסוד של ה
המעקה נמוך מי' טפחים לשיעור חזו"א [בבנינים ישנים 

פתח לה מאוד], ומ"מ המרפסת היא רשות היחיד משום שיש 
והיא נחשבת חורי רה"י. וכן כשיש אדנית מאבל לפני לבית, 

הרי זה כמו גזוזטרא שהיא חורי רה"י.  ,ירה בניןהחלון על 
ך כתב שצרי )ד"ה וחלוןובביאור הלכה (בשעה"צ (סק"ג) 

ובדוגמאות אלו  ., ולא יותרשהחלון יהיה סמוך תוך ג' טפחים
  . לבית תמיד היא סמוכהלמרפסת באופן שיש דלת 

 תוך י' טפחים לקרקעונמצאת אבל אם המרפסת נמוכה 
מעקה שיש , או מצוי שאין לה מעקהאז , ואו החצרשל הרחוב 
שאין לבוד ביניהם, בכה"ג אין  מרווחים שני מוטותשעשוי מ

ים היא גם חורוה"י, כיון שנוח להשתמש מבחוץ, לה דין חורי ר
אסור , לכן במקרים אלו של המקום שבחוץ שהוא כרמלית

, וכן לא יותר מד' אמות במרפסת לטלטל מהבית למרפסת
, ויש לשים בצימריםבדירות קרקע ובפרט דבר זה מצוי  .עצמה

  לב שבאופנים אלו אפילו המרפסת אסורה.
בזמנינו לא מצוי בענין מש"כ השו"ע למלאות מים מהים, 

גם , כי איננו גרים על נהרות, ודרך החלון למלאות מים מבחוץ
הברזים. ומ"מ היו מקרים שהיו אנשים בבתי המים באים דרך 

משחק לדלות דרך מלון עם מרפסת על המים, ורצו להנות ב
וא"כ אולי נאמר מהמים. והנה המרפסת מוקפת מחיצות, 

ל יצות נמצאות מעלא שהמחאשהם יתירו את המים. 
שלדעת השו"ע אומרים דינם תלוי במחלוקת וא"כ המרפסת, 

כתב "ה) הביא שיש חולקים וקגוד אחית, והמשנ"ב (ס
ילה ודאי נכון להיזהר. אבל אם נתבונן נראה שאין לכתחש

גם לשו"ע זה יעזור רק אם ידלה מהמים היתר במקרה זה, כי 
ור בקרקעית של השו"ע שהיה חשתחת המרפסת, כמו בציור 
. משא"כ במקרה הנ"ל שמשליך הגזוזטרא ודרכו היו ממלאים

את הדלי מחוץ למעקה של המרפסת, הרי דולה מהמים 
  שמחוץ למחיצות, וזה אסור לכו"ע.

ה על המים הקלו, צמבואר שבמחיאם עשה לה מחיצה. 
שאע"פ שהיא תלויה אמרינן גוד אחית והיא גודרת את מקום 
המים שמתחתיה. אבל ביבשה לא הקלו בזה, וכמבואר בגמ' 

ג' טפחים  הין דף יב.) שמחיצה תלויבבכמה מקומות (עירו
"ע פסולה, כיון שהגדיים בוקעין תחתיה. [ודין זה לא נזכר בשו

וצ"ע]. לכן נזכיר אותו כאן,  כמה פעמים רק בדרך אגב ,להדיא
  שהוא נוגע למעשה הרבה מאוד].

בשני אופנים מצוי בזמנינו מחיצה גבוהה ג' טפחים באורך 
י' אמות הפוסלת את ההיקף, והם אופנים שלא שמים לב 
אליהם. א. שערים של אתרי בניה, פעמים רבות עושים אותם 

החול אינו ישר גבוהים מהארץ, כדי שיוכלו להפתח גם כש
עשו את השער אלא עם תלוליות. ואפילו באופן שמלכתחילה 

, מצוי שלאחר חפירת שטח הבנין נופל חול סמוך לקרקע
מתחת השער אל הבור החפור, ונוצר חלל ג' טפחים. כמו"כ 
המשאיות הכבדות הנכנסות ויוצאות גורמות שהחול יזוז 

  מהפתח. וצריך לכך עירנות גדולה.
במקומות רבים יש סחף של חול מחמת הגשמים, וזה ב. 

גורם שבמשך הזמן נעשה חור מתחת הגדר. והדבר מצוי גם 
מקומות שבעלי חיים  וכן ישבגדרות הביטחון שבישובים. 

לכן גם בישוב המוקף גדר יש [חיות בר] חופרות תחת הגדר], 
  צורך לבדוק אם היא כשרה לעירוב. והדברים ידועים ומצויים.

מימיו יכול לשפוך על דפני הספינה, והם וסוף סעיף א'. 
יורדים לים, דכיון דלא זרק להו להדיא לים, אלא מכוחו הם 

דין זה הוא יסוד בכל דין באים, כוחו בכרמלית לא גזרו. 
ע"י הוצאה בכרמלית, שלא גזרו אלא על מוציא בידיים ולא 

כוחו. דוגמא מצויה לדין זה, במרפסת שנשפך בה מים, או 
ירדו גשמים, ויש צינור קצר שהמים יוצאים דרכו לחוץ, האם 

מותר לגרוף את המים אל החור, כי הרי מוציא מהמרפסת 
  ן בהם עירוב.ישהיא רשות היחיד, אל הרחוב או החצר שא

אם המקום  .הרבה מקרים שוניםלחלק בין בדין זה יש 
ם אליו בחוץ הוא רשות הרבים, אסור בכל אופן שהמים נופלי

לגרום למים לרדת, כי גם הוצאה מכוחו אסורה. אבל אם 
מדובר במקום שהוא כרמלית, כגון שביל קטן או חצר שאינה 
מוקפת במחיצות, מותר לגרוף את המים שייצאו דרך הצינור, 
כי לא גזרו על כוחו. אמנם אם דוחף אותם חזק לתוך הצינור, 

רים שיוצאים מכח זריקתו באופן שנחשב הוצאה יש מק
ממש, וזה אסור גם לכרמלית. ואם המים נשפכים  בידיים

נשפכים לכרמלית [שיש היתר לחצר שאינה מעורבת, דינם כ
  .של כוחו]

יש אברכים שהשתמשו בדין זה להכניס עגלה לבית במקום 
בשיפוע,  שים (קרש מונחרשאין עירוב, ע"י שעשו רמפה מק

 ,מחוץ לדירה חו את הקרשינהכמו הכבש של המזבח), ש
כן ו והעמידו את העגלה למעלה, כדי שתתגלגל לתוך הדירה.

מידו קרש אחר בתוך הבית כדי שהעגלה כאשר הוציאו הע
תתגלגל לחוץ. [ואי אפשר להשתמש באותו קרש, כי אסור 
להכניסו לבית]. אבל אם העגלה נתקעת בירידה, אסור לדחוף 
אותה פנימה. ויש לעיין מה יעשה כשהיא נעצרה במצב 

 בחוץ. השחציה בפנים וחצי
סעיף ג'. אם בית הכסא בולט חוץ לחומת העיר, וצואה 

בסעיף זה מדובר על איסור נופלת בחפירה שסביב לעיר וכו'. 
הוצאה באופן שהצואה נופלת לרשות אחרת. השו"ע מדבר 
כאשר החדר של בית הכסא בתוך החומה והוא רשות היחיד, 
והצואה נופלת לחפירה גדולה שמחוץ לחומה שהיא כרמלית. 
בשו"ע כתב מקרה שהחפירה היא קרפף יותר מבית סאתיים, 

. [ומש"כ שנעשית כרמלית וה"ה באופן שחסר לה מחיצות
קום הצואה יהא נחשב למקום פטור, כתב המשנ"ב מברמ"א ש

  (ס"ק ל"ב) דהיינו כשאינה רחבה ארבעה ע"ש].
הרמ"א הוסיף מקרה של שני בתים, שלכל בית יש חדר בית 

ל שתיהם, יש , והצואה נופלת לחפירה שבפני עצמו הכסא
בזה איסור שמוציא מרשותו הפרטית לחצר של שניהם, אם 
לא עשו עירוב. ואע"פ שפסק השו"ע (סי' שע"ב ס"א) שכלים 
ששבתו בחצר מותר להעביר מחצר לחצר, מבאר בשער הציון 

שבית הכסא שבבית  ,לקמן (סי' שע"ו ס"ק כ"ה) בשם רע"א
יא כל הוא חלק מהבית, ומהבית לחצר המשותפת אסור להוצ

  דבר, כשלא עירבו. 
והחזו"א (סי' ק"ג ס"ק כ"ח) חולק וסובר שרק החדר 
שאוכלים בו נקרא בית, ולא בית הכסא וגם לא שאר חדרי 

  הבית, ולכן הניח דין זה בצ"ע.
במקומות לטלטול עגלה  נפק"מ למעשהמדין זה לומדים 

שיש מומרים וגוים ואי אפשר לעשות עירוב חצרות בפת, ובכל 
מחצר לחצר [כשיש  חפצים שהיו בחצרותר להעביר זאת מ

ן עגלה שהיתה בחדר מדרגות. וג, כהיקף של מחיצות כשרות]
ולפי דברי רע"א והמשנ"ב אסור להכניס עגלה זו לכל חדרי 
הבית, גם לחדרים שלא אוכלים בהם, כי גם הם נחשבים בית. 
וכן יש להורות למעשה. [פרטים נוספים בדין זה, עיין בסי' 

ובחוברת "פתח העירוב" דיני כלים ששבתו  ,"ב ס"אשע
  בחצר"].
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  פתח העירוב 
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

אמת המים העוברת בחצר, עמוקה י' ורחבה ד', א'. סעיף  שנ"וסימן 
היכן יש לנו  אין ממלאין ממנה בשבת, אא"כ עשו לה מחיצה וכו'.

בזמנינו את הדין של אמת המים שעוברת בחצר מצד לצד. הנה דין 
זה מצוי בזמנינו בכמה מקומות בעירובים של ערים, שהעירוב בא 
לעשות אותם לרשות היחיד כעין חצר, ויש בתוכם נחל שעובר מצד 
לצד. כגון בעיר תל אביב עובר נחל נתיבי איילון, מהצד הצפוני אל 

וחוצה את כל העירוב של העיר. ולפי המבואר בשו"ע  הצד הדרומי,
  כאן הנחל נעשה לכרמלית, ונאסר בטלטול.

ומ"מ כיון שאין דרך של אדם בזמנינו למלאות מים מהנחל אלא 
מהברז, ובפרט בנחל כזה שהמים בו אינם נקיים, א"כ לכאו' אין 
נפק"מ למעשה בזה שהנחל  אסור ככרמלית. אבל באמת יש עי"ז 

חרת, שהעיר כולה נאסרת מפני שהיא פרוצה אל הנחל, בעיה א
מחמת שיש מקומות שהנחל שווה לקרקע ואין לו מחיצות גבוהות 
בצדדיו. לכן יש להם בעיה שהנחל יהיה כרמלית, משום שיאסור את 
כל החצר, דהיינו את כל העירוב. [עוד יש לדון בזמן שיש גשמים 

ים את המחיצות מרובים, והנחל מתמלא במים [עכורים] המכס
שבצדדים, יוצא שאין גובה י' טפחים שניכרים מעל פני המים, ואין 
מחיצה המבדלת בין העיר לנחל. ועיין בשו"ע בסעיף ב' ובמשנ"ב מתי 

  המים המכסים מבטלים את המחיצה].
הפתרון שנעשה בנתיבי איילון בשביל שלא יאסור את העירוב, 

כדין המבואר בשו"ע כאן, שעשו בתוך הנחל מחיצה בכניסה וביציאה 
אלא שאי אפשר לעשות מחיצה גמורה, כי היא תחסום את המים. 
ולכן עשו מחיצה ע"י רשת ברזל (המיועדת ליציקת בטון), שכולה 
מחוררת בחורים גדולים של עשרים ס"מ, ויש לבוד ביניהם, שיש לה 
דין מחיצה והמים יכולים לעבור דרכה כרגיל. דין זה מבואר בשו"ע 

פן אחר, שעשה מחיצה בתוך המים והשאיר פחות מג' טפחים באו
בצדדים קרוב לדופני התעלה. ובמשנ"ב (סק"ח) כתב שלפ"ז גם אם 
עשה הרבה חללים ביניהם, כגון שעשה המחיצה מקנים שבין כל 

  אחד ואחד פחות מג' טפחים כשר.
אבל היתה להם בעיה נוספת שלא היו יכולים לעשות מחיצה 

פח בתוך המים, כי יש הבדל גדול בין גובה המים שרובה למעלה וט
בקיץ לבין גובה המים בחורף ביותר ממטר, וא"כ מחיצה שתעמוד 
בקיץ טפח בתוך המים, תהיה בחורף מכוסה כולה במים. ולכן יש 
לעשות את המחיצה גבוהה שמתחילה סמוך לקרקע [בתוך ג' 

  טפחים], ונמשכת עד מעל גובה המים בחורף.
סעיף ב'. חצר שנפרצה ולשון ים עובר על הפירצה, אם אינו 

צריך במילואו [לכל רוחב החצר] ואין בפירצה יותר מעשרה, מותר. 
א' באמת המים המחיצות של החצר אינן מועילות  ביאור מדוע בסעיף

  וצריך לעשות מחיצה בתוך התעלה. 
והנה בסעיף א' כתב המשנ"ב (סק"ב) שבאמת המים שעמוקה י' 
"נעשו המים רשות לעצמן ושם כרמלית עליהן כשאר ימים ונהרות". 
ונחלקו האחרונים מה גורם שיחשב מקום לעצמו, האם זה מחמת 

בים בפני עצמם, וכ"כ בישועות מלכו (או"ח סי' שמים בעומק י' חשו
כ"ט), וכן משמע במשנ"ב, או משום שהמחיצות של דופני החריץ 
מבדילות בין החצר לאמת המים, וכ"כ החת"ס (שו"ת או"ח סי' 

  פ"ז). 
ונפק"מ אם החריץ עצמו עמוק י' ורחב ד', אך המים אינם עמוקים 

פנ"ע, וניתרים במחיצות י', שלפי הישועות מלכו אינם חשובים נחל ב

החצר, משא"כ לחת"ס הכתלים מבדילים את החריץ למקום בפנ"ע, 
  ונמצא שהוא פרוץ במלואו. 

ובסעיף ב' ביאר המשנ"ב (סק"י) שלשון הים שנכנס לחצר אינו  
ממשיך ויוצא, אלא מצטבר בתוך החצר, הרי זה כבור שבחצר, 

סת ויוצאת, שמחיצות החצר מתירות אותו, משא"כ אמת המים שנכנ
חולקת רשות לעצמה. וסברא זו היא כשיטת הרשב"א והריטב"א 
(עירובין דף יב.) שגם בלשון ים מדובר שהיא עמוקה י'. אבל התוס' 
והראב"ד ביארו חילוק אחר, שבלשון ים מדובר שאינה עמוקה י', ולכן 
לא חולקת רשות לעצמה. אבל אם היתה עמוקה י', היתה אסורה כמו 

ובחזו"א (סי' קי"א, סק"א ג') ביאר את שיטתם שדופני באמת המים. 
גם כשאין מים. החריץ הם יוצרים את ההפרדה ממחיצות החצר, 

  החמיר להלכה כשיטה זו.ו
דין זה הוא נפק"מ בהרבה מקרים שהעיריה חופרת תעלה 

עמוקה י' ורחבה ד', להכנסת צינורות של תשתיות מים או חשמל, 
תחת הגדר, או שפתחו פחות מי'  עוברת בגבול העירובוהתעלה 

אבל אין בה מים, והיא אינה עוברת לכל אורך הישוב, א"כ לפי אמות, 
המשנ"ב הרי זה דומה ללשון ים בחצר פחות מי' אמות, ולפי החזו"א 
התעלה נחשבת פרוצה אל מחוץ לעירוב. ואמנם אם הדפנות של 
 התעלה כשרים למחיצה מכל הצדדים, א"כ גם אם התעלה נאסרת
בטלטול, מ"מ העירוב כשר, כי המחיצות מתחברות אל דפנות 
התעלה, אבל בהרבה מקרים בקצה החפירה היא יורדת בשיפוע 
שאינו מתלקט שבו נכנסים לחפור, וא"כ העירוב פרוץ אל התעלה, 

  והתעלה פרוצה אל מחוץ לעירוב, וכל העיר נאסרת.
זו"א ודאי ולגבי צורת הפתח שעוברת על חריץ שיש בו עומק י', לח

אינה מועילה כלפי החריץ, אלא שגם כלפי השטח שלמעלה היא ג"כ 
נפסלת, משום שיוצא שהמחיצה מחלקת באמצע צורת הפתח, 
ונמצא שאין שני הקנים של צוה"פ באותו מקום. [ויש מהאחרונים 
שהקלו שהצוה"פ כשרה גם כלפי השטח שלמטה, ויש שהכשירו 

זה יכול לפסול גם למשנ"ב, כי אותה רק כלפי השטח שלמעלה], ודין 
בכה"ג הצוה"פ נפסלת, וכל השטח של הצוה"פ מחוץ לתעלה, ג"כ 

  נחשב פרוץ. 
ולמעשה בעירובים השכונתיים ההוראה ברורה שלא להכשיר את 
צוה"פ שעוברת על התעלה, אף כלפי השטח שלמעלה, והפתרון הוא 
א. למלאות את התעלה במקום שהחוט עובר, עד שלא יהיה בה 
עומק י' טפחים, ורוחב הסתימה תהיה ד' טפחים מהחוט ולפנים 
כשיעור קרקע של רשות. ב. אפשר לכסות את התעלה בקרש, שיש בו 
רוחב ד"ט, ואז כלפי הקרקע העליונה אין מחיצה המחלקת, ואין גוד 
אסיק מהתעלה והצוה"פ כשרה. ואח"כ לסתום מתחת עם עוד קרש 

מסביב לתעלה שיש בה גובה י',  או רפסודה וכדומה. ג. אם יש גדר
[מצוי ברשתות ברזל החדשות], אפשר להעמיד לחיים על הגדרות 
שמשני צידי התעלה, אחד על הגדר שמימין לתעלה, והשני על הגדר 
שמשמאל, ולדאוג שהגדרות יקיפו את כל התעלה שנכנסת לשטח 
העירוב, כלומר שתהיה מחיצה מהצוה"פ שמגיעה עד הלחי שבגדר 

  עד הצוה"פ שמתחילה מהגדר שבשמאל. מימין,
שחוטי  בעירובים עירוניים,  לדבר מצוימדינים אלו יש ללמוד 

תעלות ניקוז מי הגשמים שמסביב לישוב. וכן  על העירוב עוברים
ההרים והגבעות, ויש עמוד על גבעה א' ועמוד על  בצורת הפתח על
הצדדים. שיש לו מחיצה משני יש מקום נמוך  החוטגבעה ב', ותחת 
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יש להוסיף עוד, שאפילו אם רק בצד אחד העמוד עומד על מקום ו
גבוה י' טפחים, והשני על הקרקע, הרי הדופן של המקום המוגבה 
[אם הוא בשיעור תל המתלקט], הוא מחיצה באמצע צוה"פ 

, כאשר העמוד עצמו עומד על המקום עוד דיןשמחלקת אותו. ויש 
למחיצה, הרי הוא עומד על מחיצה  המשופע, די"ל שכיון השיפוע נחשב

   ולא על קרקע, וצריך לעשות לפחות ד' טפחים ישרים מסביב לו.
שהתקיים הדין של השו"ע כפשוטו, לפני כמה שנים  מעשה שהיה

בעיר מודיעין עילית,  פרץ נחל של מי הגשמים וחסם את הדרך בין 
 העיר לשכונת חפציבה במשך כמה ימים. והנה הנחל הזה הוא ממש
אמת המים שעוברת בתוך העירוב, והיא נחשבת לעצמה ואסורה, 

רק לימים היתה היא  אבל יש לדון בזה, א.ואוסרת את כל העירוב. 
מועטים, ובבה"ל (ד"ה אמת) הסתפק מה דין אמת המים לימים 
מועטים, דאפשר שחז"ל לא גזרו בזה, [וי"ל שהמשנ"ב לשיטתו 

נ"ע], והחזו"א (סי' שנאסרת רק מחמת החשיבות שלה למקום בפ
ק"ד סק"ג) כתב שאפילו לשעה אחת יש לה את האיסור של אמת 

  המים, כי המים נחשבים בפנ"ע. וא"כ הנחל יאסור את העירוב. 
דוקא כשהמים עמוקים י' טפחים, משא"כ במים כתב בשו"ע  ב.

הנ"ל שהתפרסו על שטח רחב, ובאו בזרם מסוכן, אך לא היה בהם 
  וסלים את המחיצות.ס"מ, אינם פ 80עומק 

  

  זסימן שנ"
חצר שפחותה מארבע על ארבע אמות, שהיא סמוכה  סעיף א'.

דין זה הוא נפק"מ לרשות הרבים, אין שופכין לתוכה מים בשבת וכו'. 
באדם ששופך מים במרפסת, ויש צינור שמוליך את המים לחוץ, הרי 

שאינה המרפסת היא כחצר, וגם אם יש בה ד' על ד' אינו מתיר, מפני 
ראויה לבלוע [עי' משנ"ב סק"כ], ולכן אם המים נשפכים לרשות 
הרבים אסור לשפוך במרפסת. ואם המים נשפכים לחצר, ומשם 
מתגלגלים לרחוב, תלוי אם החצר אינה מרוצפת ויש בה ד' על ד' 

אע"פ  אמות שראוי להיספג בה סאתיים מים, יכול לשפוך לחצר,
מעורבת כהלכתה, יש איסור  החצר תהיהשמתגלגלין לרה"ר. [אם 

ששופך לחצר, ודין זה שייך לסי' שנ"ה, אם נשפך רק ע"י כוחו מותר]. 
ואם החצר קטנה או מרוצפת, יוצא שהמים נשפכים לרה"ר ואסור. 

תב הרמ"א (סעיף ג') כואף ברחובות שלנו שי"א שהם כרמלית, כ
  .כשהמים נשפים לרחוב שבכרמלית שבתוך העיר יש לאסור

המים הנכנסים לבית, של עוד נפק"מ במקרה שאירע פיצוץ בצינור 
ועקב הפיצוץ סגרו את ברז המים, וכשצריכים למלאות מים בבתים, 
פותחים לזמן קצר וסוגרים. [ויש לדון אם מותר לפתוח את ברז 
העיריה בשבת]. והנה כאשר פותחים יוצאים הרבה מים לחצר 

ד' אמות היה אסור משום  ונשפכים לרה"ר, ואם אין בחצר ד' על
  ששופך מים לחצר. אלא שבדרך כלל יש חצר גדולה מד' אמות.

ויש לדון בחצר שהיא חניה מזופפת [עם זפת כמו בכבישים] האם 
כי נחשב לקרקע שראויה לבלוע, או לטיט שאינו ראוי לבלוע. 

המציאות שזפת בולע משהו, אבל אינו ראוי לבלוע בתוך ד' אמות 
ליטר  28.8ליטר לשיעור הגרח"נ,  14.4ים מים [שהם שיעור של סאתי

  לשיעור חזו"א], וצ"ע.
סעיף ב'. ביב המכוסה ארבע אמות וכו', ובלבד שלא יהא סילון של 

דין זה הוא נפק"מ למעשה בצינורות  עץ שאין המים ראויים להיבלע.
לשפיכת מים שבבתים בימינו, כתב החזו"א (קד, ב) שנוהגים היתר 

שהם ממתכת או פלסטיק שאינו בולע ודינם כביב של בדבר, אע"פ 
כיון שהצינורות לא ראויים לשימוש א. בסעיף א' לאיסור),  זכרעץ (הנ

לבית אלא לשפיכת המים, אינם כחורי רה"י אלא מקום פטור, ונמצא 
שנשפך מכוחו לכרמלית דרך מקום פטור, ובזה התיר הרמ"א כאן אף 

עדיין אם יישפך לרה"ר אסור,  לאוסרים בשופך ישר לכרמלית. אמנם
ואפילו ישפך לכרמלית או לחצר ומשם לרה"ר ג"כ אסור, וא"כ איך 

יש עוד טעם להתיר כשנשפך  ב. מותר למחמירים שיש רה"ר בזמנינו.
לחצרו [אף אם אינה מעורבת], משום שיש בה ד' על ד' אמות, וכיון 

יש  שלכרמלית ולחצר שאינה מעורבת מותר ע"י כוחו, ובכרמלית
. שיעור שיבלעו המים, שוב אין איסור במה שיוצאים אח"כ לרה"ר

והנה החזו"א דיבר על הביובים שהיו בזמנו, שהיו נשפכים למקום 
כלשהו ברחוב העיר. אבל בביוב שבזמנינו שהצינורות ממשיכים 

כשהם סגורים עד נחל או ים, אינם יוצאים לרה"ר או לרחוב. והוי כוחו 
  .בכרמלית שמותר

מצוי כשהביוב נסתם ונשפך לרה"ר ממש,  ון במקרהדיש ל אבל
שיש להתיר מטעם אחר, מדין חצר ונראה שעדיין יש לדון לאיסור. 

ן בה שיעור לבלוע ועשתה עוקה שמחזקת סאתיים, מותר לשפוך שאי
לתוכה אפילו מים רבים, ואפילו אם היא מלאה, וכיון שבביוב יש גם 

אפילו אם גולש לרה"ר,  גומא שמחזקת סאתיים, מותר לשפוך
  שבכה"ג לא גזרו.

עוד כתב החזו"א שם, לענין צינורות המביאים מים לבתים, אפילו 
שמביאים מכרמלית, אין הצינורות כרמלית [שיהיה אסור להכניס 
מהם לבתים] כיון שאין חורים לכרמלית (כדלעיל שמה, יז), ועוד 

שעוברים דרך בתים שאינו מביא בידים אלא בפתיחת הברז, וגם מה 
וחצרות שאינן מעורבות, כיון שאינם פתוחים לשם הם רשות בפני 

   עצמם ואין כאן הוצאה.
  חסימן שנ"

סעיף א. כל היקף שלא הוקף לדירה, וכו' אסרו חכמים לטלטל 
בענין מקום מוקף בתוכו יותר מארבע אמות, אם הוא יותר מסאתיים. 

שיש בו דיורים. ב. שיהיה לדירה צריך שני דברים. א. שיהיה מקום 
מוקף לשם דירה, וכדי להתיר טלטול צריך את שני הדברים. ודוגמא 
לדברים אלו, א. קרפף שהוקף שלא לשם דירה ואח"כ בנה בתוכו 
דירה, נשאר באיסורו, וצריך לפרוץ ולבנות לשם דירה. (שו"ע סעיף 
, א'). ב. לעומת זאת חצר שהוקפה לשם דירה ואח"כ נסתלקו הדיורים

כגון שנזרע, נאסר לטלטל בו (שו"ע סעיף ט'). וכן מקום שהיה פתוח 
לדירה ונסתם הפתח, נאסר משום שאין בו דירה אפילו שמוקף לשם 

  דירה. ומוכח שצריך את שני התנאים.
בענין הגדרת הדירה, יש דירה עצמה, ויש מקום שמשמש לדירה 

, שאינה שצריך שהוא יהיה פתוח לדירה. כגון חצר שאחורי הבתים
דירה, אבל היא יכולה להיות מוקף לדירה באופן שפתוחה לדירה. 
בהגדרת דירה, כתב החזו"א שאין לנו דירה אלא מקום שמשמש 

  לשינה בלבד. ועי' לקמן.
מטר רבוע  1150הוא במידות של זמנינו  שיעור בית סאתיים

מטר רבוע לשיעור חזו"א. ובמושגים שלנו מתחם  1600לשיעור רח"נ, 
מ"ר. וא"כ שטח של שני בנינים הוא  600- בנין לא גדול הוא כשל 

  כשיעור רח"נ. ושטח שלשה בנינים, או בנין גדול הוא כשיעור חזו"א. 
מצוי מאוד בישובים שגם כשמקפידים שלא בענין פרדסים. 

להכניס שדות של זריעה בתוך ההיקף, בכל זאת מכניסים שטחים של 
שו"ע לקמן (סעיף ט') שאם היה מטע אילנות, ומסתמכים על דברי ה

שטח שמוקף לדירה ונזרע יותר מבית סאתיים, נאסר כולו, אבל אם 
נטע בו אילנות לא נאסר, משום שדרך אדם לנטוע אילנות להסתופף 
בצילן (משנ"ב ס"ק ס"ה). ולפ"ז טוענים שה"ה כל מטע אילנות 
אפשר להקיפו לדירה. אבל קשה מדברי השו"ע בסעיף א' שמפורש 

רדס הוא אחד מהמקומות שאינם מוקפים לדירה [והיינו אפילו שפ
בפתוח לדירה, דאל"כ הוא שווה לכל חצר שג"כ צריכה להיות פתוחה 
לדירה]. ובהכרח צריך לומר שיש חילוק בין חצר וקרפף שמוקף 
לדירה ונטע בו אילנות, שעדיין נשאר בו שימוש לדירה, לבין מקום 

, שהוא גדול ואין הולכים בו אלא שמיועד למטע מסחרי, שטח חקלאי
לצורך טיפול באילנות, ומקום כזה אינו משמש לדיורים והוא קרפף. 
וחילוק זה מבואר בתו"ד השער הציון (ס"ק פ"א). ולמעשה הדין תלוי 
לפי המצב, יש ישובים שאנשי הישוב מסתובבים להנאתם במטעים, 

נחשב מוקף  גם בשל אחרים, והבעלים אינם מקפידים על כך, ובכה"ג
לדירה, לעומת זאת אם גודרים את המטע שלא יכנסו, אפילו רק 
בתייל שאינו מחיצה או שער בכניסה ובפועל אנשים לא עוברים בו, 
לכאו' דינו כמ"ש בשו"ע כגון פרדסים, שהוא קרפף מקורי. ולפ"ז 

  ההיתר לכלול שטחי מטע בעירוב אינו בכל מצב.
ש שמשתמשים בהם הוא , ברור שהשימוגינות משחקיםבענין 

שימוש של דיורים, כמו לשבת בצל האילנות, אלא שבכל זאת יש את 
ונפק"מ כגון  סעיף ב' שצריך שיהיה פתוח לדירה.התנאי המבואר ב

ך על . ולכאו' נפק"מ גם לכל מי שאינו סומגינה נמצאת מחוץ לעירב
וצ"ע בזה.  .מוקפת בפני עצמה מבית סאתיים ריותהעירוב, ויש גינה 

  .) שהרגיש בזה9ועיין בספר תיקון מבואות (פי"ד הערה 
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  פתח העירוב 
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

. ומה נקרא מוקף לדירה, זה שבנה בו בית דירה, 'בסעיף  שנ"חסימן 
מבאר המשנ"ב (ס"ק י"ט) או שפתח לו פתח מביתו ואחר כך הקיפו. 

שדין זה הוא גם בבנה בית באותו מקום, שאם הקיפו מתחילה ואח"כ 
בנה בו בית, נחשב מוקף שלא לשם דירה. לפ"ז הגדרות שעושים סביב 

אינם נחשבים למוקף לדירה. אמנם  לאתרי בניה לפני שבנו את הבית,
המשנ"ב דן לומר שהיקף שנעשה בפירוש על דעת שיבנה בו בית, 
אפשר שיש להקל ולומר שנחשב מוקף לדירה. מ"מ דין זה יועיל רק 

(ס"ק כ"א) שרק דעת  אחרי שיבנה את הדירה [כמבואר בשער הציון
 ,לא היקלכוונה לשם דירה, בזה המשנ"ב הרמב"ם להקל שמספיק 

ריך שיהיה דירה]. אבל קודם שבנו קומה אחת, עדיין זה היקף אלא צ
ללא דירה. עוד יש לחלק שהגדרות של אתר הבניה לא נעשו בשביל 
הדיורים כלל, כי בזמן שיתחילו להתאכלס, יורידו את הגדרות האלו, 

  וא"כ הם לא נועדו לשמש את הדיורים.
קפת ך העיר או השכונה המוואבל כאשר מדובר על אתר בניה בת

בעירוב, א"כ כבר יש היקף מסביב לכל השכונה שנעשה לשם היקף של 
הוא מופקע הבתים, והשאלה בדין אתר בניה היא אחרת, כלומר האם 

 או שמא ניה [ואז יהיה דינו כמקום שנזרע],משימוש לדירה עד גמר ב
 .והוא בכלל ההיקף לדירה שטח האתר נחשב חלק משימוש הדיורים

ההוראה שבשעה שמקיפים את השטח לחפור ולמעשה הוראת גדולי 
בו, נעשה למקום שאינו משמש לדירה ונאסר, ולכן יש להקפיד 
שהגדרות שמקיפות את האתר יהיו כשרות כדי שהשכונה לא תהיה 
פרוצה למקום האסור. אבל בשעה שכבר בונים קומה אחת, ובשם מרן 

שב הגר"נ קרליץ שליט"א אומרים שאפילו מזמן שיצקו יסודות, נח
עומד להעשות דירה וטפל לעיר. ומרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל הוסיף 
שאם הפסיקו את הבניה לזמן ארוך, שוב חזור האיסור שאינו משמש 

  לדיורים.
ברמ"א. ואם קשה עליו לפרוץ הכותל, יש אומרים דיכול להניח עפר 

הוסיף שאם קשה לו לפרוץ הרמ"א  אצל הכותל משני צדדים וכו'.
באופן שהכותל הוא  ,בטל אותו ע"י עשיית ערימת חוללבכותל, יכול 

טפחים לפני הכותל,  9.9של והערימה עד גובה טפחים,  20פחות מ
הערימה היא יוצא ש ,חב השטח שעליה יהיה לפחות ד' טפחיםוור

מעל הערימה פחות מי' הכותל בגובה שאר נקרקע ללא מחיצה, ו
ואין בזה שיעור מחיצה. ובזה נחשב כאילו פרץ את הכותל. טפחים 

  וכאשר יסיר את החול נחשב לו שעושה מחיצה חדשה לשם דירה.
 א)בדברי הרמ"א מבוארים כמה יסודות הלכתיים בהלכות מחיצה. 

ממה שנשאר  רק תכסתה בחול, אין לה דין מחיצה, ומודדיםשה המחיצ
מעל פני החול. דין זה מצוי מאוד בגדרות שגובהן מטר מצומצם או 
 אמעט יותר, ובמשך הזמן מצטבר חול לפני המחיצה, ולא שמים לב של

נשאר בו שיעור מחיצה. [וכמובן שניתן לומר עומד מרובה, אך רק עד י' 
  אמות ובקו ישר].

צה, האם יש לדון במקרים שצומחים עשבים לפני המחי על פי זה ב)
הם ממעטים משיעור המחיצה. ויסוד הנידון האם הם נחשבים כקרקע. 
יש מחמירים אם הם צפופים ואפשר להניח עליהם חפצים, שבזה 
מספיק להחשב קרקע. ויש מקילים שמחשבים לפי מה שיהיה אם 

עליהם לא  דאדם יעמוד עליהם. כלומר אם הם קשים שגם אדם שיעמו
ע, ואם אדם ימעך ובמקום גובה חצי הם נחשבים כקרק ,ימעך אותם

ס"מ. ולפעמים  10בים אותם לפי שמטר ישאר מהם רק עשר ס"מ, מח
  גם זה כבר גורם לפסול, כאשר לא נשאר מעל זה שיעור מחיצה.

אם מצד שני של המחיצה אין צמחים, ניתן להכשיר את המחיצה 
ואף באופן שהצמחים יהיו [. י' טפחים מחמת שבצד החיצוני שלה יש

ר, י"ל שבכה"ג לא צריך להגיע לדין גוד אסיק, כאשר כגג מעל הגד
  .]השטח אינו גבוה מהגדר

 וברמ"א מביא שתי דיעות האם צריך לבטל את העפר לעולם, א ג)
מספיק לשבת אחת, והמשנ"ב פוסק כשיטה שמספיק לשבת אחת 
אפילו להקל. [במשנ"ב כאן (ס"ק ל"ו) כתב שצריך לבטלו בפיו. ולקמן 

א, וסי' תרל"ג ס"ק י"ג) כתב שי"א שאפילו מבטלו (סי' שע"ב ס"ק קכ"
. מכאן למדו למקרים מצויים שקבלן שופך ערימת עפר של ]במחשבה

החול הזה אפילו שבניה או חצץ לפני הלחי, וכיסה חלק מגובה הלחי. 
מ"מ כיון שהניחו בפירוש שישאר לשבת  ,עתיד להינטל תוך כמה ימים

כקרקע לשבת זו, ומבטל את זו, הוי כמו ביטל לשבת אחת, ונחשב 
בערימת חול תחת החוט, שאם היא  הלחי. וכן יש עוד נפק"מ בזה

כמחיצה קבועה  נחשבת ,שיפוע של תל המתלקטתלולה בבגובה י' ו
אבנים קשורות, כן באמצע צוה"פ. אבל חול שנמצא בתוך שק, ו

נחשבות מונחות בכלי, ולא נעשה כקרקע. בין לענין מחיצה תחת 
  ביטול מחיצה. צוה"פ. ובין לענין 

צה לחבר ראברך , שבבני ברק ז'בוטינסקי ברחובמעשה שהיה בבנין 
היה כותל מפסיק בגובה י' טפחים. את חצרו לעירוב הפנימי, אבל 

 .חול לו שיניח עפר ויבטל אותו, ואח"כ ראינו שהניח שקי וואמרנ
אלא כי חול בתוך שק אינו מתבטל לקרקע. ובפשטות זה לא מועיל, 

יוציא את העפר מן השק. [אך היתה בעיה שא"כ הגשם יסחוף את 
  ול, או שמישהו יפנה אותו. ולכן הניח אבנים גדולות].הח

ברמ"א מבואר שאם יש שני חצאי מחיצות וד' טפחים ביניהם,  ד)
כפי ומצרף עד ד' אמות  והגר"א חולק ,אינם מצטרפים למחיצה אחת

 ,מתבטלת המחיצהששה המשנ"ב פוסק כאן עשמובא בבה"ל. אבל למ
להקל שעי"ז יעשה אח"כ היקף חדש לדירה. ולא חשש  שמדובר אפילו

שלגר"א הוי מחיצה. וק"ו שאין להשתמש בזה למחיצה. ונפק"מ 
מחיצה. החשב שאינם מצטרפים ללמדרגות שיש בהם ד' טפחים. 

  ר עוד בסי' שס"ב ס"ב.ואי"ה יבוא
יש מדייקים מלשון התרומת הדשן, שהובא במשנ"ב (ס"ק ל"ב) 
שהחסרון ברוחב ארבעה משום שראוי לעמוד עליו ולהתעכב. ולפ"ז 
באופן שמדובר בדבר חלש שאי אפשר לעמוד עליו, לא יפסל צירוף 

  המחיצות. ויש חולקים.
חדשה לפני הכותל כתב עוד תיקון, שיעמיד מחיצה השו"ע  סעיף ו'. 

רך י' אמות, ועי"ז נחשב שהשטח מוקף מכח המחיצה והישן, בא
החדשה, כי אין צורך במחיצה שמאחוריה, וכיון שהחדשה מספיקה 
להתיר את המקום [אילו היה פירצה מאחוריה], הוי כמו היקף חדש 

  לשם דירה.
כשיש מחיצה פנימית,  א)בדברי השו"ע יש כמה דינים חדשים. 

עדיה לא היה אסור כי הישנה עדיין קיימת, מ"מ נחשב אע"פ שבל
ת ש. ומ"מ זה דוקא כשהיא משמהמחיצה הפנימיתשההיקף ע"י 
, אבל אם יקיף בפנים מקום כלשהו, כגון של השטח להיקף החיצוני

' אמות, לא נחשב י' אמות על ישיקיף באמצע הקרפף שטח של 
 הומבדיל תגודרש דשההמחיצה החששהקרפף מוקף לדירה, למרות 

אם לדירה. וכן מוכח מהדין ש יתהשטח שבאמצע נעשפף מאת הקר
בנה בית בתוך הקרפף אינו מתיר. והטעם, משום שההיתר נמדד לפי 

  שטח שבחוץ.מלהיות פרוץ ל את המקום ותשגודר המחיצות

 מענה ע"י הרבנים
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בשו"ע מבואר שמספיק לעשות כותל ישר, מקביל לכותל הישן.  ב)
עדיין הוא חלק מהקרפף, ואינו שבין שתי הכתלים וקשה שהרי השטח 

מובדל, א"כ עדיין הקרפף מוקף במחיצה הישנה, [והכותל הוא לא 
עדיף מדבר שבנה באמצע הקרפף וכנ"ל]. ומבאר הבה"ל בשיטת 

ץ ויפראילו הרא"ש שמדובר שהכותל תוך י' אמות לכותל הישן, ואז 
 פחותשביניהם הכותל הישן יהיה היתר על ידי החדש, כיון שהפירצה 

ולכן המחיצה החדשה היא היקף חדש, הוי כפתח שאינו אוסר.  מי'
  שעושה שלא צריכים את ההיקף הישן [בקטע של י' אמות].

, שהרי פתח פחות מי' צריך המשנ"ב וצריך להוסיף ביאור בדברי
וכאן אין מחיצה , )סי' שס"ב ס"טכמבואר בשו"ע (שיהיה עומד מרובה, 

  של הפירצה. צדאותו ב
ומבואר בזה שיש דין מחודש בעומד מרובה, ובחזו"א כתב לבארו, 

שמקום הנגדר כוחו  א]דבריו. ביאור י נוסחאות בתויש ש
ון שהשטח של כמחיצה לסתום בעומד מרובה. וכי

עומד מרובה  רצפף עד המחיצה החדשה גדור, זה יוהקר
  על הפירצה שבין החדשה לישנה.

המחיצה הרחוקה שגודרת את רוח צפון, יכולה להשלים את  ב]
אותו  הפירצה שבין הכתלים בכיון צפון. ואע"פ שאינה כנגדה, מ"מ זה

   .ואכמ"ל ן. (ראה בשירטוט)ורוח ואותו כיו
ת, שאם הגדרות שיש פירצה בין הגדרוולפ"ז נפק"מ להרבה מקרים 

אינן חופפות, נוקטים דהוי פירצה בקרן זוית האוסרת, אבל אם הגדרות 
  חופפות יש דין עומד מרובה.

לפי צורת המקום הנגדר, או לפי נמדד ומ"מ דין זה יתכן שהוא 
שלא יהיה דין עומד מרובה, המחיצה הגודרת. ולפ"ז יש הרבה מקרים 

  רובה.וע"ז נאמר שצריך להיות בקי בדיני עומד מואכמ"ל. 
הביאור הלכה מסתפק במקום  ביאור הלכה ד"ה הזרעים.עיף ט'. ס

שהוקף לדירה ואח"כ נזרע ונאסר ואח"כ סילקו את הזרעים, האם 
, וכדי השאינו מוקף לדיר ר להתירו, או שמא נעשה כמקוםזהמקום חו

להתירו צריך לפרוץ את המחיצות ולהקיפם מחדש לשם דירה כמבואר 
בעל המאור והר"ח שהזרעים ובסעיף ב'. ומביא מלשון הרשב"א 

עשה מקום שאינו מוקף לדירה. נ, משמע שתמבטלים את המחיצו
והוסיף שלפ"ז גם בחצר יתבטלו המחיצות, כיון שדעת רוב הפוסקים 

נאסרת, וסיים שבמקום פחות מבית סאתיים שסילק הזרעים שגם חצר 
  .וגם הוא חצר, מסתברא דהמיקל אין למחות בידו

מלשון המשנ"ב מבואר שבנזרע שטח יותר מבית סאתיים, יש 
באופן שנזרע רק חלק מהשטח  , ומשמע שגםלמחות ביד המיקל

 ואפילו מיעוט החצר, כיון שיש בו ב"ס נתבטלו כל המחיצות, כדמוכח
מהבה"ל שהביא דברי הראשונים בחצר שנתמלאה מים יותר מב"ס, 
שזה מדובר כאשר הם מיעוט החצר]. והחזו"א (סי' פ"ח ס"ק כ"ו) כתב 
שאם נזרע רוב החצר או כולה אין להקל, אבל בפחות מב"ס [לגבי 
כלים ששבתו בבית] יש להקל בשעת הדחק מטעם אחר, משום שיש 

בדברי החזו"א מבואר  .אין איסורלסמוך על השיטות שבפחות מב"ס 
בטלו וצריך לפרוץ תמב"ס אין להקל, אלא המחיצות נ רג"כ שביות

  ולסגור מחדש.
דין זה הוא נפק"מ בהרבה מקרים שהיתה שדה או שטח קוצים יותר 
מבית סאתיים, בתוך היקף העירוב, וטיפלו בשטח לבטלו מדין קרפף, 

מ"מ עדיין יש איסור מפני כגון שעשו בו שבילים או כיסחו את כולו, ו
והפתרון הפשוט בזמנינו, להסיר חוט אחד מראש  .שנתבטלו המחיצות

 רהעמוד ולהחזירו מיד, והרי ברגע שהסיר את החוט נעשית פירצה יות
אבל יש בעיה בישובים  .לשם דירה רי' אמה וכשהניחו חזר וגד

  בהם את הפתרון הזה. לעשות י אפשרהמוקפים גדר שא
שעלו בה קוצים, לגבי להכניס ממנה לבית, הבנין נפק"מ בחצר עוד 

  ואי"ה יבואר לקמן.
הבה"ל הביא דברי הדבר שמואל שמצדד להקל  בה"ל ד"ה אבל.

מבית סאתיים  בעיר מוקפת חומה, שאפילו אם יש בתוכה שטח יותר
זרוע, אינו אוסר את העיר, והנה על פי דבריו יש הרבה ישובים 
שמקילים להכניס שטחים שמוגדרים כקרפיפות, ויש שעושים כן גם 
בשדות ממש. אבל הבה"ל כבר הביא שהאחרונים פקפקו מאוד 
בדבריו, והביא שהחכם צבי כתב להסכים בשעת הדחק שאי אפשר 

רבים. ולפ"ז ודאי שיש להימנע מלטלטל  בשום אופן לתקן שלא יכשלו
במקום כזה, שהוא רק בבחינת להציל שלא יכשלו. ובחזו"א (סי' ס"ח 
ס"ק כ"ה) כתב שנראין דברי האוסרים, וידוע בשמו שאין להקל בזה 
כלל. ולמעשה ההוראה הכללית לעירובים עירוניים להוציא את השדות 

להשקיע בעירוב, ולהקיפם בפנ"ע, אלא שבמקומות שאינם יכולים 
  ., ויש להימנע מלטלטל בהםעושים לפחות עירוב עם שדות

לא גם הוא יראה ש )סי' רנ"ט(אמנם המעיין בדברי הדבר שמואל 
 גדולים שדות ממש, ובשטחים מציאות כזו שמקיפים להתירכתב 

ואינו  תים שמיועד להרווחת העירמקום שקרוב לבכאלו. אלא על 
זרעו אותו לתקופה קצרה ויחזרו וישתמשו בו  וגםמיועד לזריעה, 

ה מבטלת דירת הקרפף, אין לנו לדון אח"כ, וז"ל, שאם אמרו שהזריע
ממנו שגם מקצת קרקע בבניינה והיקפה, שרוצים לכתחילה להניח 
מבפנים לחומה מקום הרווחה, חלקה אחת רחבת ידים בלי שום בנין, 
לחיזוק שמירת העיר ולגיונותיה לשעת הצורך, כמנהג רוב העיירות 

ף הדירה, הבצורות, באופן שאותו המקום הפנוי לא יקרא מבטל היק
אלא אדרבה מאשר ומקיים שמו ותכלית כוונתו הרצוייה להקיף 
ולשמור דירת יושביה. עכ"ל. ולפ"ז שטחים שנועדו לחקלאות אין בהם 

פעמים רבות אינם  ,בזמנינוהיתר זה. וגם בשטחים הפנויים המצויים 
ועוד שהדבר שמואל דיבר בהיקף של  .העיר מיועדים כלל לשימוש

חומה, ולא בצורות הפתח של העירוב, שאינו מגדיר כלל את שימוש 
  העיר. 

ר בארחות שבת (פכ"ח הערה ע"ח) כתב עוד שדברי הדבועיין עוד 
הזרעים היה בו דירה חשובה של בני העיר,  הם רק כשלולי שמואל

שבזה היקף עיר עדיף מהיקף חצר, אבל אם היקף העיר מרוחק 
מהבתים, ובין הבתים לגדר יש שטח שאין בו שימוש גם בלי הזרעים, 
הרי זה כמקום שהוא קרפף, וגם לפי הדב"ש הוא נאסר ע"י הזרעים, 

  וקה מהבתים.בישובים שיש שדות והגדר רח וכתב שלפ"ז אין להקל
. מי שיש לו גינה בחצרו וכו', אם יש בה רק סאתיים או פחות, 'סעיף י

ש, שאע"פ דבסעיף זה מבואר דין חדש ומחו ממנה לבית. אאסור להוצי
אינו נעשה ככרמלית, ומותר ושקרפף שהוא רק בית סאתיים או פחות, 

ן גונו לרשות היחיד כמלטלטל בתוכו יותר מד' אמות, ומותר להוציא מ
וכן אסור לטלטל מהחצר לקרפף  ,לחצר, מ"מ ממנו לבית אסור להוציא

כלים ששבתו בבית [אף אם הניחם מעט בחצר]. וכתב המשנ"ב (ס"ק 
ואין חסרון  ,ע"ז) שהדין הזה נאמר גם כשכל המקומות של אדם אחד

  ולפ"ז גם עירוב לא יועיל להתיר טלטול כזה. של עירובי חצרות.
לפ"ז אם יש חצר מוזנחת שעלו קוצים ברובה, היא נעשית לקרפף 
פחות מבית סאתיים שאסור להוציא ממנו לבית, ונפק"מ אם ילד זרק 
משחק או נפל לשם חפץ כלשהו, אסור להעבירו לבית [ולכאו' גם אסור 
להוציאו לחצר כיון שהוא כלי מהבית, וצ"ע]. וכן העיר בעל החכמת 

א יועיל לנקות את הקוצים, אלא יצטרכו הלב. והעיר שא"כ גם ל
לכתחילה לפרוץ את המחיצות, לפי מה שהסתפק הבה"ל (בד"ה 
הזרעים) והיקל רק בשעת הדחק. ולפ"ז גם באופן שמדובר במיעוט 
החצר, מ"מ השטח הזרוע עצמו הוי קרפף, ואסור לטלטל ממנו, אם 

  נפל חפץ בין הקוצים. 
ו בהם הראשונים, עיין והנה לגבי ההלכה בדינים אלו, שנחלק

במשנ"ב (ס"ק פ"ג) שכתב שני אופנים, א) אם יש בזרעים שיעור בית 
סאתיים, ולא יותר, מהשטח הזרוע אסור להכניס לבית. ומשאר החצר, 
משמע בשו"ע שמותר, ויש אוסרים, ומדבריו בהמשך מבואר שיש 
להחמיר. ב) אם בזרעים יש פחות מבית סאתיים, בשאר החצר אין 

ר, ובמקום הזרעים לכתחילה יש להחמיר, ובמקום הדחק יש להחמי
(סוד"ה הזרעים) משמע שמיקל  לסמוך על המקילים. אמנם בבה"ל

בשעת הדחק רק לאחר שנעקרו הזרעים, אבל בשעה שיש זרעים יש 
להחמיר גם בשאר החצר. וצ"ע. וע"ע בבה"ל סי' שנ"ט ד"ה רחבה, 

ח ס"ק כ"ד) כתב שאין לחלק ובסי' שע"ב ס"א ד"ה או. ובחזו"א (סי' פ"
בין מקום הזרוע לשאר החצר, משום שאם המקום הזרוע אסור להוציא 
ממנו לבית, ממילא החצר פרוצה למקום האסור לענין זה. ולכן יש 
להחמיר בפחות מב"ס גם מהחצר, ויש להקל בשעת הדחק. ובאופן 
שהזרוע הוא מיעוט מהחצר ופחות מב"ס, כתב (שם סס"ק כ"ה) 

  צ"ע למעשה.ו אף מהמקום הזרוע.שמותר 
  

עומד
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  פתח העירוב 
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

קרפף שהוקף לדירה ונכנסו בו מים, אם ראוים י"א. סעיף  שנ"חסימן 
ובמשנ"ב (ס"ק פ"ה) כתב דהיינו לשתיה, אין מבטלין את הדירה. 

  שראויים לשתיית אדם, ויש מקילים אף בשראויים לכביסה.
ויש להסתפק בזמן הזה שאין בני אדם משתמשים במים אלא במים  

נחלים אינם ראוים לשתיה, כאשר המים שבזים, ולא רק הבאים דרך הבר
אלא משום שאין נח להשתמש בנחלים מכיון שיש בבית ברזים, האם 
משום זה ייחשבו כל מים כמקום שאינו עומד לדירה. ולכאו' מסתבר כן 

משום שמשתמשים הוא במים ראויים להתיר לאסור, משום שהטעם 
טעם שיהיה,  בהם שימושי דירה, וכיון שבזמן הזה אינם משמשים מאיזה

  .הרי עכ"פ מקום זה מופקע משימוש דירה
עיין בשו"ת מנחת ( הפוסקים דנים מה דין בריכת שחיה בזמנינו 

אנשים שנוסעים למקומות שאין מקוה ונפק"מ ל, )ח"ו סי' ל"ביצחק
לקיים טבילה בשבת קודש, האם מותר  לבריכה שנכנסגברים, ויש מי 

כי אם לטלטל בגדיו בתוך המתחם, וכן לטלטל את המים שעליו, 
המתחם גדול יותר מבית סאתים ואין בתוכו דירה, הרי אינו מוקף 

לגבי הטובל  כ"ו ס"ז)סי' ש(בשו"ע לדירה, ואסור לטלטל בו [וכמ"ש 
בים, שלא ילך ד' אמות מפני טלטול המים שעליו, אלא ימתין בתוך ד' 

נקיים ואפשר שבבריכה אמות עד שירדו המים]. והנה מצד שהמים 
כיון שלא  לעשותן למקום המוקף לדירה, לשתות מהן, אינו מועיל,

עומדים לכך וכמו שהתבאר. אבל יש לדון שעצם השימוש להנאת 
הוא עצמו חלק משימושי האדם וצרכי חייו, רחיצה ושחיה בבריכה, 

  מחמת זה נחשב מוקף לדירה.[כעין ישיבה בצל האילנות], ו
לחלק, שאם הבריכה סמוכה לדירה או למלון, י"ל שהיא  ישלפ"ז  

חלק משימוש הדיורים, ונחשב מוקף לדירה. ואפילו אם אינה בריכה 
פרטית של המלון, אלא שנמצאת סמוך למלון או לדירה ויש פתח 

בריכה, כגון שהאנשים באים לשם תדיר, מדירה כלשהי למתחם ה
נחשב שימוש דירה. אבל אם אינה סמוכה ומוקפת עם דירה, אע"פ 
שנמצאת במקום ישוב שיש בו בתי מגורים, כגון שמפסיק ביניהם רחוב 
או מגרש שהוא כרמלית, לא שייך לומר שיחשב חלק מדירה כלשהי, 

. נו מוקף לדירהושימוש זה לבד אינו דירה, ובאופן זה הוי מקום שאי
ואם יש בו יותר מבית סאתיים [בכל המתחם] הוי קרפף ודינו ככרמלית 

  .מבית סאתייםשאסור לטלטל בו יותר 
מעשה שהיה בקרית ספר בימי הגשמים   .דין מים שהציפו בזמנינו

המרובים בחורף שנת תשע"ב ותשע"ג, שהתפרץ זרם גדול ורחב 
דול בין קרית ספר לחפציבה, מהמים היורדים מההרים, וכיסה שטח ג

עד כדי שלא היה ניתן לעבור ברגל או אפילו ברכב רגיל, אלא רק 
ברכבים גדולים וכבדים, מחמת זרם המים החזק. נשאלה השאלה 
האם מקום המים [שנמצא בתוך היקף העירוב] נחשב כקרפף, יותר 
מבית סאתים, ופוסל את העירוב כולו מדין פרוץ למקום האסור, 

  בשו"ע. כמבואר
כל הדין שמים מבטלים דירה  א.ודנו בזה להתיר מכמה טעמים.  

נאמר רק במים שאינם ראויים לשתיה, והרי מי הגשמים הם ראויים 
לשתיה, ואינם מבטלים דירה. אמנם יש לדחות שדין זה השתנה 
בזמנינו, כמבואר לעיל כיון שאף אדם לא ילך לשתות ממים אלו, א"כ 

ואף [שים לדירה אע"פ שאין בהם חסרון מצד עצמם, בפועל אינם משמ
אם יש אנשים שירחצו בהם ידיהם אם יתלכלכו, י"ל שזה לא תשמיש 
חשוב, כמו שנחלקו הראשונים לגבי מים הראויים לכביסה בלבד. 
ואפשר שלפי מה שהיקל המשנ"ב (סי' שנ"ח ס"ק פ"ה ושעה"צ ס"ק 

  .]פ"א) בראוים לכביסה, ה"ה בזה, ויש לחלק

עוד יש לומר להתיר מחמת שהמים לא היו עמוקים עשרה  ב. 
בד אין בית סאתיים], וכתב טפחים [אלא במקומות מועטים שבהם ל

שדוקא בעמוקים עשרה מבטלים את הדירה. אמנם הביאור בשו"ע 
ד"ה והוא) הביא שכמה ראשונים חולקים ע"ז, וכתב שראוי הלכה (

ק. ועוד נראה שכאן לכו"ע יאסרו המים להחמיר שלא במקום הדח
אפילו פחות מי' טפחים, דסברת המתירים היא שעד י' אדם יכול ללכת 
תוך המים [כמ"ש בגמ' (שבת דף ק:) ברקק שרה"ר עוברת בתוכו], אבל 
כאן שהיה זרם חזק מאוד והיתה סכנה לעבור אפילו במקום נמוך, א"כ 

  גם המקומות הנמוכים מופקעים מדיורין.
עוד יש להתיר מחמת שהמים באו רק לזמן קצר, לכמה ימים  .ג 

בלבד, ובכה"ג אינם מבטלים דירה, כמו שכתב החזו"א (סי' פ"ט סק"ד) 
הוו כזרעים רק באין דעתו לפנותן לימים  ,שגם מים שאינם ראויים

  רבים, אבל אם דעתו לפנותן מיד אין סברא שמתבטל הדירה.
מדין אמת המים העוברת [אמנם יש מקום לאסור מטעם אחר,  

בחצר, שאם נכנסת ויוצאת חולקת רשות לעצמה והוי כרמלית, ובדין 
זה הרי כתב החזו"א (סי' ק"ד סק"ג) שאפילו במים שנמצאים שעה 
אחת הדין כן, ובביאור הלכה (סי' שנ"ו ס"א ד"ה העוברת) הסתפק בזה. 
 אבל דין זה ודאי נאמר רק כאשר המים עמוקים י' טפחים כמבואר

  בשו"ע שם].
על פי האמור בסעיפים אלו, יש ללמוד לדבר  קוצים. שטח שיש בו

מצוי בזמנינו שעושים עירובים גדולים, ע"י צורת הפתח, ומרחיקים 
וכוללים שטחים  ,אותם מהעיר כדי להקל על הבדיקה והתחזוקה

אינם  במקרים רביםיר, שטחים אלו גדולים בין השכונות ומסביב לע
ס"מ ומעלה),  50גבוהים ( , כגון שיש בהם קוציםשוראויים לשימ
עבור בהם כלל, וא"כ הם שטח יותר מבית סאתיים ישאדם לא 

  דירה, כמו זרעים. שושמופקע משימ
בטענה שסומכים על הקולא  ,העירובים הכלליים נאלצים להקל בזה

של הדבר שמואל (המובא בבה"ל בסעיף ט'). אבל זה קולא גרועה 
ץ מאמבמקום שאי אפשר לתקן, ובודאי יש לעשות שכתב הבה"ל רק 

ולהשקיע ממון לתקן ולהוציא שטחים אלו, וכן להימנע מלטלטל למי 
שיכול לתקן עצמו בהימנעותו. ויש שטוענים להקל מטעם אחר, שכתב 
בשו"ת אמרי יושר לדייק מלשון רש"י (עירובין דף כד: ד"ה נזרע) שכתב 

דמשמע שזה בגלל שעשה מעשה בידיים, ולכן  ,שבנזרע "ביטל דירתו"
ם ועשבים שעלו מאליהם, אינם מבטלים הדירה. ולפ"ז יש דשאיכתב ש

ש אלישיב זצ"ל הורה כמה רוצים להקל בקוצים. אבל מרן הגרי"ש
פעמים שמדין מים (בסעיף י"א) מבואר שגם מים שהציפו את הקרפף 
מעצמם, שלא מרצונו, הרי הם מבטלים הדירה, ולכן גם שטח קוצים 

העירוב, עד שיבטלו אותו, או שעלו מאליהם נעשה קרפף ואוסר את כל 
בים בשכונות החרדיות. יקיפו אותו בפני עצמו. וכך נוהגים בעירו

 ,לב דמים גריעי שאין משתמשים בהם כלר הרגיש בזה, וכתשו[ובאמרי י
מה שהאמרי יושר התיר היינו באמת בדשאים ועשבים,  ומבואר שגם

המצויים במקומות בקוצים הגבוהים שאדם עובר בהם לפעמים, ולא 
זה מקילים בזה, ובעירובים כלליים  ומ"מממש].  שהם כמו מיםהנ"ל, 

  אחד מהבעיות שנאלצים להידחק בהם.
בסעיף זה  ב. קרפף בית שלשה סאין, וקירה בו בית סאה."סעיף י

מבואר פתרון לשטח שלא הוקף לדירה, למעט אותו מבית סאתיים, ע"י 
שיחלקו אותו במחיצה של "פי תקרה", ואז יוצא שבכל שטח יש פחות 

אינו נאסר ככרמלית. [ובזה  ,פ שאינו מוקף לדירהמבית סאתיים, שאע"
תר אינו מחמת שנעשה מוקף לדירה, ילא צריך לפרוץ מחיצות, כי הה

 מענה ע"י הרבנים
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אלא מחמת שמקטין את השטח]. ויש בזה חידוש, שאע"פ שזו רק 
בר אותו דבר, מ"מ שימוש במקום נשאר מחוהמחיצה הלכתית ו

  חים מחולקים.מתחשבים במחיצה כזו להגדיר את המקום כשני שט
כגון שדה קטנה או שטח  לפ"ז יש פתרון לשטחי קרפף בזמנינו,

לשני שטחים שכל  וקוצים, לעשות צורת הפתח באמצע, ולחלק אות
קי"ב ס"ק אחד הוא פחות מבית סאתיים. ודין זה מבואר בחזו"א (סי' 

הבאר ש ) לגבי מקום היריד, שהיה בו באר מים, ורצה להתיר מחמתט"ז
הוא מקום לשתיית מים ונחשב מוקף לדירה (כדעת רשי בפסי ביראות, 

רס"י שנ"ח). אבל סיים שיש להחמיר [וכמ"ש בשעה"צ בה"ל המובא ב
ס"ק פ"א שהרבה חולקים ע"ז], והורה לעשות צורת הפתח באמצע 

יד, כדי שהשטח יתחלק ויהיה פחות מב"ס. ויש לעיין אם מספיק ירה
על הזרעים והקוצים, אפילו כשאינה יוצרת רק צורת הפתח לעשות 

  היקף מושלם סביב לחצי השדה.
סעיף זה הוא המשך לסעיף  ר לאיסורו.זומחיצה, חד. נפלה ה"י סעיף
דירה, והוסיף בו הוקף שלא לשם דירה, ואח"כ עשה השטח ו', שאם 

כדי שיהיה היקף חדש בפנים לפני המחיצה הישנה, מחיצה חדשה 
לדירה, הרי זה מותר כל זמן שהמחיצה קיימת. אבל אם נהרסה 

ומבואר בזה שהחלקים של התוספת החדשה, חוזר האיסור למקומו, 
ם כשחידשו את מחיצות שלא הוקפו לדירה, נשארים במצב זה, גה

  . עם מחיצה באחת הקצוות ההיקף
מקום שהוקף שלא לשם דירה ורוצים התיר לפ"ז יש אומרים פתרון ל

לתקנו בלי לפרץ את הגדרות, ובלי לבנות גדרות חדשות, אפשר לעשות 
צורת הפתח במרחק ג' טפחים מהקיר, ויחשב כמו מחיצה חדשה לפני 

לחצר שהיו בה צמחים שביטלו את שיכול להועיל הישנה. וזה פתרון 
שהיה מפעל והפכו אותו למוסד וכדומה. אבל לפי המחיצות, או למתחם 

האמור בסעיף זה, יש להשגיח על הצוה"פ כל ערב שבת שתהיה תקינה, 
  וכדומה, יחזור האיסור למקומו.  כי אם יקרע החוט

בפתרון זה להתיר דירות שפתחו חללים להשתמש לאחרונה דנו [
והיתה בעיה שהחדר הוקף בלי פתח לדירה, ועשו אותם לחדר בבית, 

וא"כ המחיצות לא נעשו לדירה. ואע"פ שהוא פחות מבית סאתיים, 
שמהבית אסור להוציא אליו. ויש  )ס"ק ע"זב (דעת השו"ע והמשנ"

ב שחיועי"ז ע"י עשיית צורת הפתח באמצע החדר, שכתבו להתיר 
יש שטענו שצורת הפתח אינה נחשבת היקף לדירה. אמנם  ףהוקש

  חדש, ושונה ממחיצה חדשה, וצריך עיון].

  סימן שנ"ט
סעיף א'. אם פתח לה פתח ואח"כ הקיפה, אפילו אם יש גורן בינה 

"א שכיון שפתח את הפתח מבואר בזה שהיה הו לבית, הוי היקף לדירה.
יל לעבור לחצר, לא בשביל לעבור לגורן, ולא בשב יתרולחצר האח

יחשב כמוקף לדירה, כי לא נפתח בשביל שימושי דירה. והטעם 
שלהלכה זה מועיל כתב המשנ"ב (סק"ד) משום שאין אומרים 

  שבשביל הגורן נפתח, אלא סתמא נפתח בשביל הרחבה.
ומבואר שגורן שפתוח לדירה אינו מוקף לדירה, והטעם משום 

של דיורים. ולפ"ז מקום  שושהוא ענין של מסחר ועבודה, ולא שימ
. [ויש , וכן מבואר מהדינים שהוזכרו לעילעבודה לא נחשב מוקף לדירה

  מתירים כאשר אוכלים שם אכילה קבועה].
עוד מבואר שפתח שלא נעשה בשביל שימוש, אינו מועיל להתיר. 

משתמש בשטח הוא ו ,ולכן אם יש שטח של אדם אחד שאינו גר סמוך
שאינו עומד  שני להניח חפצים, ויש לשטח פתח לדירה של אדם

שיהיה שטח כזה לא יהיה כמקום שמוקף לדירה, מש במקום. להשת
כי מצד השימוש של בעל המקום, הרי אין מותר לטלטל אליו בשבת, 

  לו דירה סמוכה, ומצד דירת השכן הסמוך, אין לו שימושים בשטח.

  סימן ש"ס
סעיף א'. יחיד ששבת בבקעה, והקיף מחיצות גרועות כגון שתי בלא 

מחיצה לכל בסימן זה מבואר שאע"פ שמחיצה ע"י לבוד, נחשבת ערב. 
דבר, ואף לגבי שבת והיתר טלטול. מ"מ חז"ל גזרו על היקף לבוד גרוע, 

לפי התנאים המבוארים כאן. ואם הקיף שטח  ,שלא יקיפו בו שטח גדול
  השטח יותר מד' אמות, כמו בכרמלית. גדול, נאסר לטלטל בכל

בזמנינו מחיצות אלו מצויות, במקומות בצפון הארץ שמסתמכים על 
                          ה הבקר, שהם עשויים מחוטי תייל שוכבים, וזה נקרא גדר של מרע

שתי", ואי אפשר להקיף בהם שטח גדול. ברוב המקומות יש "ערב בלי 

בהם עוד בעיות נוספות שאין לבוד בין החוטים, או שנוצר חלל תחתיהן 
ג' טפחים ונעשה למחיצה תלויה. ולכן ברוב המקומות לא משתמשים 

  קרוב להיות פסול. בזה. ואם משתמשים בזה, העירוב
מחיצות של "שתי בלא ערב", מצויות בגדרות של מוסדות, באופן 
שאינם רשת אלא ברזלים עומדים בלבד כעין סורגים. אבל מכיון שיש 
להם ברזל שוכב מלמעלה ומלמטה כדי לחבר אחד לשני, נחלקו בו 
הפוסקים, דעת הפמ"ג והובא בשער הציון (סק"ב) שמספיק קנה אחד 

מאוזן] כדי שיחשב שתי עם ערב, ונחשב למחיצה מעולה של ערב [
שאפשר להקיף בה שטח גדול. אבל דעת החזו"א (סי' ע"ז סק"ד) 
שאינו נחשב שתי עם ערב אלא כאשר כל אחד בפנ"ע יש בו לבוד, 
דהיינו שיהיו פסים של ערב כל פחות מג' טפחים, והחזו"א תמה מאוד 

תמיד יש בה עמוד אחד של על דברי הפמ"ג, דאם כן גם מחיצות שתי 
לכן גדרות המוסדות ערב. וכתב שאין לעשות מזה אפילו סניף להקל. 

המצויות בזמנינו, לדעת הפמ"ג הן כשרות גם לשטח גדול, ולדעת 
) שדן להתיר ח"ח סי' מ"ו[ועיין בשו"ת שבט הלוי ( החזו"א אינן כשרות.

  צירוף שהמחיצות חזקות ולא רעועות].ב
לשלשה אנשים ואם הם שלשה ישראלים חשובים כשיירא וכו'. 

ת בי ראובלבד שלא יש ,כדי צרכםשטח גדול לים להקיף ומעלה יכו
זה אינו בגדרים של קרפף הנ"ל פנוי לענין סאתיים פנוי משימוש, ודין 

בסי' שנ"ח, דהיינו לא רק במקום שמן הנמנע להשתמש בו כגון קוצים, 
ון שהוא מיותר הוא פוסל באופן שהמחיצות יאלא גם שטח פנוי וריק, כ

שטח גדול גרועות. [ובגמ' כתוב שלא יהא פנוי מכלים, ויש להסתפק ב
ם, אלא שעוברים בו ומטיילים בו דשא שהוא פנוי ואין בו חפצישל 

  ].עם עגלות בשבת
של שיירא נאמר רק  רתשההי) סי' ע"ז סק"ד(דעת החזו"א 

להקיף במחיצות גרועות בדרך, אבל בתוך ישוב לא התירו כשנמצאים 
דף יז. ד"ה (אפילו שאינו פנוי. אבל בריטב"א  ,יותר מבית סאתיים

מבואר שגם בישוב מותרים להקיף כדי צרכם. לפ"ז הנפק"מ ) איכא
למתחם המוקף בגדרות שהן מחיצות גרועות [רק לשיטת החזו"א], 

אם יש בו בית סאתיים פנוי, או לפי החזו"א אפילו בית סאתיים שאינו ש
  הוא נאסר. ריפנוי, ה

דעת השו"ע שניתן להקיף הרבה עירוב של עיר או שכונה,  בענין
מאוד, עד שיהיה סאתיים כנגד כל אחד, כגון מאה אנשים יכולים 

 )סק"חלהקים עד מאתיים סאה אפילו שרובו פנוי. אבל המשנ"ב (
כותב שכל הראשונים חולקים ע"ז. ולכן אם יש בית סאתיים פנוי, אי 

  אפשר להקיף במחיצות גרועות.
גדרות מסוג זה, אפילו לדעת בבדרך כלל ניתן להשתמש ובכל זאת 

בביאור הלכה החזו"א ואפילו כשיש בית סאתיים פנוי, משום שמבואר 
שבת, שאם יש ג' מחיצות טובות, אפשר  (ד"ה כגון) בשם התוספת

שהמחיצה הרביעית תהיה במחיצה גרועה (שתי בלא ערב), ובחזו"א 
(סי' ע"ז סק"ג) הוסיף שמסתבר שגם באותן ג' מחיצות מספיק שרובן 
ממחיצות טובות, והעומד מרובה על הפרוץ ועוד הוסיף שאפילו אם 

 מועיל לחציחצי מגובה המחיצה (ה' טפחים) הם מחיצה טובה, זה 
הנוסף [מדין עומד מרובה בערב, כדלקמן סי' שס"ב ס"ט]. לפ"ז כיון 

משמשות את העירוב רק בקטע מסוים, ויש רוב האלו שהגדרות 
ן הוא וההיקף ממחיצות טובות, וכן בגדרות אלו מצוי שהחלק התחת

קיר גמור, א"כ רוב המחיצה מלאה, ואפשר להסתמך על השלמת 
  ו.ויש לבדוק כל מקום לגופ המחיצה בשתי בלא ערב לכו"ע.

  
  
  
  
  
  
  
  

    

 רצי הגדול לרבנים ובודקי עירוביםהכינוס הא
 אחה"ציתקיים בעז"ה בתחילת חודש אדר ב' (פרשת ויקרא), במרכז ירושלים, 

בכינוס: ישאו דברים רבני עירובים, שיפרטו נידונים הלכתיים שהיו להם במלאכתם.  
יוקרנו מפות של עשרות עירובים שכונתיים מכל הארץ, עם פרטי הכשרות שנעשו  

יר לבדיקת מקום החוט של העירוב, ומכשיר  בהם. כמו"כ יהיה ניתן לרכוש את המכש
 למדידת שיפוע תל המתלקט, וציוד נוסף לעירוב.

מצגת מיוחדת על הדרישה המקצועית להתקנת עמודים ולחיים, בתנאי  –בנוסף 
 .שטח שונים. ועוד תכניות נוספות

    T83320@gmail.com  יש להרשם במייל  - לקבלת כרטיס לכינוס
 055-678-3323או להשאיר הודעה מפורטת בטל' 

 .ומקום העירובטלפון, שם, כתובת,  –לפרט 

 03-6171111-1-3-3-52 לשיעורים היומיים בשאלות אקטואליות,03-6171110-1-19לשמיעת השיעורים היומיים במשנה ברורה



  פתח העירוב 
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

  דיני פירצה בקרן זוית.
ואם נפרץ בקרן זוית, אפילו בפחות מי' אסור. . 'אסעיף  שס"אסימן 

הכוונה בזה שאע"פ שנשאר בכותל עומד מרובה על הפרוץ, מ"מ 
כשהפירצה בקרן זוית לא אומרים דין עומד מרובה על הפרוץ, והיא כמו 

  יותר מי' שאוסרת. פירצה
וחות, דהיינו כשחסר דין זה נאמר כאשר הפירצה אוכלת בשתי ר א.

גם מרוח מזרח דרך דוגמא שנשבר (משנ"ב סק"ח), בפינה משני הצדדים 
ראה שירטוט א'. אבל אם נפרץ רק מרוח מזרח, למרות  ,וגם מרוח צפון

שהפירצה היא עד הפינה (ראה שירטוט ב'), אינה אוסרת, 
מזרח יש כותל בשיעור הפירצה דהיינו שהעומד כשברוח 

  מרובה על הפרוץ (ודלא כשיטת הרי"ף).
שעומד  ,היאבחיסרון של קרן זוית פשוטה ההבנה ה ב.

שמוגדר פתח, ולא לפירצה, ובקרן  מרובה מועיל רק במקרה
זוית שאין דרך אנשים לעשות פתח בקרן זוית [כלשון הגמ' 

זה אינו פתח אלא  פתחא בקרן זוית לא עבדי אינשי], הרי
פירצה. וכ"כ המשנ"ב (סק"ט) דלא נוכל לכנות הפירצה 
ההיא בשם פתח. ולכן לא יעזור שיש עומד מרובה. אבל 
החזו"א (סי' ע"ב סק"א) מבאר באופן אחר, שנאמר בזה 
יסוד, שכוחו של עומד מרובה הוא לגדור בין שני עומדים בקו 

וית שאם נמשיך את הכותל ישר, ולא באלכסון. ולכן בפירצה שהיא קרן ז
בקו ישר אין כנגדו כלום, אי אפשר להמשיך ולומר כאילו גדור. [אלא 
שהגמ' אומרת שאם היו עושים פתח בקרן זוית, היינו אומרים עומד מרובה 
באלכסון, מפני שזו צורת המקום במקרה כזה, וכמ"ש החזו"א (סק"ד) 

כיון שאין דרך  שדנים לפי צורת הכתלים ולא לפי רוחות העולם. אבל
לעשות פתח באלכסון, א"כ צורת המקום בקו ישר כעין ריבוע, ובצורה כזו 
אין מחיצה בקו ישר כנגד העומד [בתוך י' אמות כשיעור פתח], ולכן לא 

  אומרים עומד מרובה בקרן זוית].
לפ"ז כתב החזו"א (סי' קי"א סק"ד ד"ה ואם) שבחצר עגולה  ג.

היא בקרן זוית, כיון שאי אפשר למשוך עומד  (שירטוט ג'), כל פירצה
מרובה אלא בקו ישר, ולא באלכסון או בעיגול, וכלשון החזו"א במכתב 
שאין מי שיחייב לדון את העומדים מתעגלים זה לזה. ואם נמשיך את 

  העומד בקו ישר, הוא לא יפגוש בכותל שכנגדו.
השונה  לפי דברי החזו"א כתב .פירצה בגדר שאינה מכוונת ישר ד.

הלכות (סי' שס"ד סעיף ל"ד) שגם כאשר הפירצה ברוח אחת (לדוגמא רוח 
מזרח), והצדדים אינם מכוונים זה כנגד זה, אלא הקיר שבימין לפירצה, 
יותר פנימי מהקיר שמשמאל לפירצה (ראה שירטוט ד'), שאם נמשיך כל 

רי זה צד בקו ישר, לא יפגע בזה שכנגדו, אין אומרים דין עומד מרובה, וה
כפירצה בקרן זוית. ויש לעיין האם יש שיעור כלשהו שעדיין נחשב ישר, 
וניתן לכוון את העומדים שילכו זה לזה, או שמא גם בהפרש כלשהו אין 
אומרים עומד מרובה. ובספר תיקון מבואות הסתפק בזה, ורבים מחמירים 

  .שאפילו הפרש קטן פוסל בזה
כאשר יש פירצות בגדרות,  ,ק"מדין זה מצוי מאוד ויש בו הרבה נפ ה.

והם בזוית שונה [כעין צורת משושה או מתומן, ואפילו כשרק קיר אחד 
כמו כן יש בעיה גדולה בקטע שהגדר הולכת בעיגול. בשיפוע קל], או 

בפירצות בגדרות רשת, שהעובי שלהן פחות מסנטימטר, וא"כ בכל שינוי 
עקמות גדרות מתועקמימות קטנה, כבר לא יפגשו זה בזה. ובפרט שה

  בסמוך למקום שפרצו את הגדר.
  דיני פי תקרה

מכיון שכל שם. וכן בית שנפרץ וכו' אמרינן בה פי תקרה יורד וסותם. 
  דיני םי תקרה נאמרו כאן, נביא את פרטי הדינים.

גדר דין פי תקרה הוא שקצה התקרה יורד וסותם (עירובין דף פו.)  א.
ברש"י (סוכה דף ו:) מבואר שהוא מדין גוד אחית. ובתוס' (עירובין דף צד: 

יעקב (סי'  ד"ה בשתי רוחות) מבואר שהוא מדין שנעשה פתח. ועי' קהלות
חסרון של בקיעת גדיים כמו במחיצה בפי תקרה א') מש"כ למה אין 

  תלויה.
פי תקרה אמרינן אפילו במקום שפרוץ במלואו דהיינו לכל אורך  ב.

הרוח הפתוחה (משנ"ב ס"ק י"ג), ואפילו ביותר מי' אמות (שו"ע). ואינו 
כדיני פתח של עומד מרובה ולחיים. [ויש לבאר שבעומד מרובה ולחיים 

ריך שיהיה שם פתח מלבד התיקון, ואחרי שהוא פתח מועיל עומ"ר צ
ותיקון לחי, משא"כ בפי תקרה, התקרה נותנת שם פתח, מפני שהיא 

  מגדירה את סוף המקום וכנ"ל].
ויש לעיין מהו הפה, ומה יורד. האם סיום תחתית התקרה, נותן דין יורד 

  ואכמ"ל.וסותם, או עובי התקרה שהוא תחילת מחיצה יורד וסותם. 
, כתבו התוס' (עירובין דף פו: ד"ה גזוזטרא) בשם עובי התקרהלגבי  ג.

התקרה טפח, והובא בחיי  רש"י (ואינו ברש"י לפנינו) שצריך שיהא בעובי
אבל המשנ"ב לא הביא דין זה, ואף בחזו"א (סי' ע"ט סק"א) משמע  אדם.

שאין צריך עובי, כי הפוסקים לא הביאו תנאי זה. [ויש לעיין לשיטות הנ"ל 
  ק"מ לגגונים המצויים.פנו שעובי התקרה יורד וסותם].

לא אומרים פי תקרה יורד וסותם (שו"ע). והכוונה  משופעת,בתקרה  ד.
שיעור השיפוע.  לתקרה כמו רעפים שהיא בשיפוע. ולא נתבאר מהו

ונפק"מ בזמנינו שיש תקרה מאיסכורית שהיא יחידה אחת, ולכן אפשר 
להעמיד אותה בשיפוע מועט מאוד. האם גם זה נחשב שיפוע האוסר. 
ומובא בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאם למראית עין נראה ישר, כשר 

  (אשרי האיש ח"ב עמ' תל"ו).
רש"י משום שאין לה  הטעם שאין אומרים פי תקרה בשיפוע, כתב ה.

פה, וכן כתב השו"ע. והיינו שיש הלכות בצורת הפה, ואחד מהם שיהיה 
ק י"ד) דלא אמרינן פי . [וכן לשון המשנ"ב (ס"ישר, ובמשופע אינו ישרסוף 

  תקרה אלא כשהתקרה חלק]. 
במשנ"ב (ס"ק י"ד) כתב שאם יש תקרה ישרה תחת התקרה  ו.

א מצויה בגגות רעפים שתחתיהם המשופעת, אמרינן פי תקרה. והדוגמ
מוסיפים לסגור בתקרה ישרה, אמרינן פי תקרה. [ואע"פ שהפה עדיין 

ה ישרה, וכפי ההסבר הראשון, באלכסון, מ"מ השטח שלמטה מקורה בצור
  ].הנ"ל אות ב'

כשהתקרה מסתיימת  לא אמרינן, אבל דוקא בקרן זויתפי תקרה  ז.
אומרים פי כ כשמסתיימת בצורה מרובעת כשרה, כי , [משא"באלכסון

  (בה"ל ד"ה עד)].  בפנ"ע זוית שבריבועלכל תקרה 
בדין פי תקרה בזוית, דלא אמרינן באלכסון. יש לעיין לפ"ז במקום  ח.

גדול בצורת מחומש, ואחת הצלעות חסרה כולה, דלכאו' נחשב לפי תקרה 
דין במשושה או מתומן וכדומה. . וצ"ע מה הביחס לצורת המקום באלכסון

ויש להסתפק אם  צריך לחשוב טוב לפני שמכריעים על פי תקרה.ולפ"ז 
מתחשבים בצורת כל השטח, או לפי אותה פינה, דלפעמים כלפי כל 
השטח הוי בזוית באלכסון, וכלפי הקירות הסמוכות אינו באלכסון (תיקון 

  ).18, 2מבואות פ"י הערה 
גלת, מתי נחשב לאלכסון, ומתי נחשב לשתי יש לעיין בפינה מעו ט.

  צלעות. ומתי נחשב לג' רוחות בפנ"ע. 
, כאשר יש בשתי רוחות שלימותברמ"א מבואר שאומרים פי תקרה גם  י.

שתי רוחות דבוקות [כצורת ר] שיש בהם מחיצות שלימות. אבל בשתי רוחות 
אשר יש ג' זו כנגד זו [שהפתחים מפולשים] לא אומרים פי תקרה. וכל שכן כ

מחיצות פתוחות, וצד אחד קיר, לא אמרינן פי תקרה. ובבה"ל (ד"ה ואמרינן) 
הביא שדעת הר"ח והרי"ף והרמב"ם שלהלכה לא אומרים פי תקרה בב' 
רוחות כלל, אלא רק ברוח רביעית, ובבה"ל משמע שחושש שמא הרמ"א לא 

פי פסק לדינא להקל. ובחזו"א (סי' ע"ט סק"א) משמע שנקט שאומרים 
תקרה מב' רוחות. ולמעשה אמרינן פי תקרה מב' רוחות דבוקות, אבל יש 

  מקום להחמיר כדעת הר"ח והרמב"ם (שמעתי מהרבנים).

 מענה ע"י הרבנים

054-84-833-20 
 לקבלת הגליון במייל
A83320@GMAIL.COM 
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דמצינו בדיני י"א שמן התורה אמרינן פי תקרה בתקרה משופעת [כ .אי
משופע מועיל], ורק מדרבנן לא אמרינן,  קרפף (סי' שנ"ח) שפי תקרה

שאם עמוד של צוה"פ נמצא תחת  ,צהונפק"מ דלחומרא יש בזה מחי
התקרה, יהיה פי תקרה כמחיצה באמצע צוה"פ, וכאילו העמוד ברשות 

  אחרת. 
בזמנינו מצוי להשתמש בדין פי תקרה, באופן שהכניסה לבנין היא  .בי

שביל שיש לו גדרות או קירות משני צדדים, ובתנאי שהקירות ממשיכים 
  ., שיהיה ג' מחיצותעד קצה התקרה

אלא קומת עמודים, הרי זה פתוח מג' רוחות  אבל באופן שאין קירות,
  מג' רוחות. ואין אומרים פי תקרה

באופן שהחצר מוקפת מג' רוחות, יש אפשרות לומר בצד הרביעי פי  .יג
תקרה לאורך צד שלם של הבנין, ומדברי החזו"א מבואר שאפשר לומר 

ולכן אפילו שיש שלשה מטרים משני צידי הבנין  עומד מרובה מפי תקרה,
  עד הגדר, אפשר להתירו בעומד מרובה. אמנם צריך מומחה לבדוק דין זה.

יש מרפסת שיוצאת מקו הבנין, ותחת המרפסת  בהרבה מקומותאבל 
י תקרה, וממילא נפסל גם כל פתוח מג' רוחות, וא"כ תחתיה אין דין פ

כי המקום שתחת המרפסת אינו סגור וזה עושה  ,של המקום ההיתר
 ן לדון עומד מרובה מכח פי התקרה שבקו הישר.פירצה. ויש אופנים שנית

  .שבקי בזהוכל דברים אלו צריך לעשות ע"פ מומחה 
באופן שהתקרה מסתיימת ויש בקומה עליונה מרפסת שממשיכה  .יד

את התקרה, י"א שנחשב שאינו סוף המקום המקורה, ויש מתירים 
  ששניהם נחשבים סוף תקרה.

ד' טפחים ולא  ברוחב התקרהברמ"א כתב שי"א שצריך שיהא  .טו
ובבית יוסף הביא הדלת, אין לו דין פי תקרה. לפ"ז המשקוף שלפני פחות. 

שיטת רש"י שגם בטפח אמרינן פי תקרה, ויש אומרים שהב"י פוסק 
שיש ונפק"מ תב שאין לזוז מפסק הרמ"א. ובביאור הלכה ככרש"י, 
שנמצא תחת התקרה, שנחשב בתוך רשות בעמוד של צוה"פ  מחמירים

הסכימו שבאופן שהשטח שבין פי התקרה לקיר הוא רק  ומ"מ. היחיד
  טפח, לא שייך פי תקרה, כי אין מחיצה לשטח פחות מד' טפחים.

, ללא פגימותעוד כתבו התוס' שם שצריך שהתקרה תהיה ישרה  .זט
והובא ברע"א בגליון השו"ע כאן. והמשנ"ב לא הביא דין זה, אבל החזו"א 
(סי' ק"ג ס"ק י"ג) נקט כך להלכה, והדוגמא לכך הוא בגגון גלי כמו של 
סוכות, וכן בגג איסכורית שכל ג' טפחים הוא עולה ויורד. ומ"מ יש לעיין 

שיעור הפגימה שפוסלת, דלפעמים נשבר הטיח בקצה התקרה. וכן מהו 
נפק"מ אם יש אבני שיש שבולטים בקצה התקרה. ועוד יש לעיין אם יש 
צינור קבוע המחובר בסוף התקרה, [ועוד יש לדון אם הבליטה פוסלת 
כשהיא למטה, או גם כשהיא בעובי התקרה, האם זה תלוי בגדר הפה 

ומ"מ תחתית התקרה צריך להיות ישר, אבל מספיק שיורד וסותם וכנ"ל. 
  בד' טפחים האחרונים].

, אם יש קורה יורדתדנו רבני זמנינו מה הדין בתקרה שיש בסופה  .זי
שרה בפנ"ע. ואם התקרה יורדת ברוחב הקורה ד' טפחים, י"ל שזו תקרה כ

רק מעט, עד ג' טפחים, כשרה לכו"ע. והשאלה אם יורדת יותר מג"ט, י"א 
שנחשב שתי תקרות, ובתקרה האחרונה אין ד' טפחים ופסולה. וי"א שבכל 
אופן מצטרפים לתקרה אחת [כדין חבוט רמי]. וי"א שזה אינו סותר ליורד 

  וסותם, אלא מחזק אותו. 
דין פי תקרה נאמר רק להתיר את השטח שמתחת התקרה, ולא  .יח

לתקרה (גמ' סוכה דף יח, לגוואי  לשטח שמחוץיכול לשמש מחיצה 
  אמרינן, לבראי לא אמרינן, וחזו"א סי' ק"ז ס"ק ט"ז).

אין צריך שכל המקום יהיה מקורה, אלא גם אם יש תקרה רק בד'  יט.
קרה (בה"ל סי' שס"ג סכ"ו ד"ה טפחים האחרונים של השטח, אמרינן פי ת

  אינו. חזו"א סי' ע"ט סק"א).
  ב"ססימן ש

ויקשור הענפים כתב השו"ע  דיני מחיצה שאינה עומדת ברוח.סעיף א'. 
שלא ינידם הרוח, שכל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה, אינה 

בשיעור הנדנוד, רגילים ללמוד בדעת המשנ"ב (סק"ז, ובסי' תר"ל מחיצה. 
מ"ח) שאם הרוח מנדנדת את המחיצה, אפילו שאינה מפילה אותה,  ס"ק

אין לה דין מחיצה, ואפילו כשאין רוח. וכן משמע במג"א ובעוד פוסקים. 
וצ"ל שהטעם שיש דין שהמחיצה צריכה להיות קבועה במקומה, ואם היא 
לפעמים זזה, אינה כשרה. ולא נתבאר מהו שיעור הנדנוד, ויש בזה נפק"מ 

וכות העשויות מבד. י"א שעד נדנוד של ג' טפחים כשר [והיינו מצויה בס
טפח וחצי לכל צד], והטעם נראה משום שעד שיעור זה נחשב שהיא 
באותו מקום. אבל אין מקור לשיעור זה, וכמ"ש הגרש"ז אויערבך זצ"ל 
(נדפס בהליכות שלמה, סוכה פי"ד), ורצה לומר שם שאף בכמה ס"מ 

נדנוד שאינו פוסל (וכ"מ במשנ"ב סי' תר"ל ס"ק פוסל. ומ"מ יש שיעור של 
  מ"ז), ויתכן שהגדר הוא, באופן שנקרא מחיצה רועדת ולא מתנדנדת. וצ"ע.

) הפסול הוא רק באופן שבשעת הרוח לדעת החזו"א (סי' ע"ז סק"ו
מגיע למצב שהמחיצה נפסלת, כגון שיורדת מגובה י' טפחים, או מוגבהת 
ג' טפחים. אבל אם בכל מצב נשארת בשיעור מחיצה, היא כשרה אע"פ 

אינה לחזו"א שמתנדנדת. ולפ"ז בסוכות מבד שהבד קשור גם למטה, 
כל רוחב נפסלת ברוח. ומ"מ למעשה מקפידים לעשות מוטות שוכבים ל

  הסוכה, שביניהם פחות מג' טפחים, כדעת המשנ"ב ושאר הפוסקים.
לפ"ז כאשר יש חצר מוקפת מבד ירוק (ברזנט) אי אפשר להחשיבו 
למחיצה לעירוב. ודבר זה מצוי מאוד. עוד נפק"מ מצויה בגדר של רשת 
ברזל, כאשר אינה מחוברת לעמוד באורך של כמה מטרים, הרי היא 

ל בדרך כלל אינה מתנדנדת ממש ברוח, אלא רק רעד מתנדנדת ברוח, אב
  קל של שני ס"מ, ויש להקל שגם למשנ"ב אינו נקרא נדנוד.

עוד נפק"מ כאשר מסתמכים על גדר של אתר בניה ויש בה שער 
שקשור בשרשרת ברזל, ומ"מ מצוי מאוד שהוא נד ברוח קדימה ואחורה 

ח, שפעמים בתוך השרשרת. ובזה יש חשש של מחיצה המתנדנדת ברו
רבות מדובר בנדנוד משמעותי, וכן לפעמים יש מצב שזז ונהיה מחיצה 

  תלויה, כי במקום אחד הקרקע יותר נמוכה.
מבואר שאם עשה בשוגג מותר, ואם מחיצה שנעשית בשבת, כשרה וכו'. 

במזיד אסור. שאלה שהיתה בישוב מוקף בגדר טובה ויש לו שער חשמלי, 
פותח וסוגר בשבת ע"י החשמל שיש בו איסור והשומר שהוא יהודי חילוני 

רח"ל. האם מותר לטלטל בישוב כאשר השער סגור, הרי זה מחיצה 
ולשו"ע יש להתיר כי היתה מחיצה בכניסת שבת, שנעשית בשבת באיסור. 

אבל זה דוקא בשער חשמלי, ובמשנ"ב כתב שרוב הפוסקים אוסרים. 
משא"כ בישובים שהשער בשבת נפתח ללא חשמל, והשער נפתח בשבת 

אע"פ שהשער הוא  וסגרו אותו, אין איסור של מחיצה שנעשית בשבת,
יצה המותרת, נקטינן שמחיצה שעומדת על ציר מותר לפתוח אותה מח

בשבת, אפילו כשיוצרת היתר. ודין זה נלמד מדין גג של סוכה שמותר 
לפותחו בשבת כמבואר בהל' סוכה. ומחיצה שנעשית בשבת בהיתר היא 

  מחיצה כשרה.
במשנ"ב (ס"ק ל"ד) כתב ובלבד שלא יהא בין חבל לחבירו ג' טפחים. 

ול לעשות מחיצה של עשרה טפחים, ע"י ארבעה חבלים וכו'. שלפ"ז יכ
בזמנינו שהוראת הרבנים להקפיד לצאת ידי חובת שני השיעורים (רח"נ 
וחזו"א), צריך חמשה חבלים בשביל לעשות מחיצה עשרה, כי אי אפשר 

ס"מ], וצריך שבסה"כ יהיה  22.5ס"מ, [וי"א עד  24שיהיה בין חבל לחבירו 
ס"מ. אבל מלבד זה יש לציין שלא שייך לדייק ברווח  98ס"מ ועכ"פ  100

שבין החבלים, כי גם כאשר בסמוך לקשירת החבל הוא במרחק מסוים, 
הרי שבאמצע החבל שוקע, והרווח גדל. לכן יש להקפיד שיהיה מתוח, 

למעלה מי' מג' טפחים, ושהחוט העליון יהיה  ובנוסף שיהיה רווח פחות
לא יחסר ומצע, לא ירד משיעור י' טפחים טפחים, כדי שגם כשישקע בא

  לבוד בין החוטים.
מחיצה שנעשית בשבת ע"י גוי, מבואר בשער הציון (סי' ת"ג סק"ג) 

במזיד אסור לטלטל בהם, אבל כשנעשו ע"י ע"י ישראל שאפילו שבנעשו 
גוי הוי כמו שנעשו בשוגג. אבל יש להוסיף ששם מדובר כשהגוי עשה 

טח של יותר מאלפיים אמה], אבל קיף שהשלצורך עצמו [והנידון משום 
אם הגוי עושה את המחיצות לצורך ישראל, צריך למחות בו שלא יעשה, 

אסור להנות מהם, כדין כל מלאכה שגוי עושה בשבת יש לדון שואם עשה 
  .ואכמ"ל לצורך ישראל (כמבואר בשו"ע סי' רע"ו)

ובאופן שנקרע העירוב, התחבטו הפוסקים האם מותר לומר לגוי לתקן 
אף בצורך  בדאורייתאתא, כיון שלא מתירים אמירה ע"י מלאכה דאוריי

כ"ה), שכיון  (סי' רע"ו ס"ק מצוה, והכרעת הבה"ל כאן, וכן המשנ"ב לעיל
שהוא לצורך מצוה דרבים ולמנוע ממכשול, יש לסמוך על האחרונים 
שסמכו על דעת העיטור להתיר אפילו כשהגוי יעשה מלאכה דאורייתא, 

ות בלי מלאכה דאו', כגון לקשור אמנם כאן בבה"ל הוסיף שאם יוכל לעש
ע"י עניבה, מה טוב. וכן מורים למעשה. ואפילו כשמדובר בעירוב שכונתי 
בתוך עירוב עירוני, כיון שיש בעיות חמורות שמקילים בעירוב העירוני, 
מותר לומר לגוי לתקן את העירוב השכונתי. אבל בעירוב שכונתי שנמצא 

לדון כל מקרה לגופו. [מצד הטכני  בתוך עירוב שכונתי למטרת הידור, יש
ולגבי הקשירה של החוט, בדרך כלל מחמת המתיחה צריך לעשות קשר 
גמור, אמנם יש עצה שיסובב את החוט לפני הקשירה כעשרה סיבובים 

  שעולים זה על זה, ואז מספיק קשר עניבה].
וביאר סעיף ד'. ספינה שכפאה לדור תחתיה, הוי רשות היחיד אף עליה, 

ב (ס"ק כ"ח) שהמחיצות עליה הם מדין גוד אסיק, ולכן אפילו המשנ"



כשהיא יותר מבית סאתיים מותר, דכיון דלמטה מוקף לדירה, חשבינן גם 
למעלה מוקף לדירה. לפ"ז כתב בשונה הלכות (סי' שנ"ח סכ"ג) שגג גדול 
של בית, נחשב מוקף לדירה, כיון שהמחיצות שלו הם מכח גוד אסיק של 

שהם נעשו לדירה. דין זה מצוי בגגות שלנו שעושים מעקה מחיצות הבית 
משני ברזלים מאוזנים, ויש יותר מג' טפחים ביניהם, ואין להם דין מחיצה 
אלא רק מכח הגוד אסיק של מחיצות הבית, והרי בזמנינו לא נכנסים 
להשתמש בגגות אלו, ומ"מ לפי דברי השונה הלכות יש להם דין של מוקף 

  לדירה.
עיין בדין גגות שלנו, שמא נחשבים מוקפים לדירה, כי עוד יש ל

משתמשים בהם תדיר בכל יום בשביל להניח בהם מים להתחמם, 
ומכניסים ולוקחים מהם בכל יום. אלא שלא נכנסים בפועל לגג, כי 

כדי שיהיה מוקף לדירה  ויש לדון האםמכניסים ולוקחים רק ע"י צינורות, 
  שנחשב דיורים.  צריך שאדם יכנס בהם, כדי שיהיה שימוש

סעיף ז' ברמ"א, ואם שכח דבר ברה"ר יותר עדיף להוליך שם תינוקות 
דבר שיביאו הדבר בלא מחיצה מלעשות מחיצה של בנ"א ושיביאנו גדול. 

זה נפוץ בזמנינו מאוד, שאנשים צריכים לטלטל את העגלה עם התינוק 
בל במקום שאין לסמוך על העירוב, וכמובן אינם מטלטלים בעצמם, א

נותנים לילדים שיטלטלו. ואם הילדים עוצרים בדרך, ממריצים אותם 
לטלטל. יש שעושים כך מפני שסבורים שלילדים אפשר לסמוך גם על כל 
עירוב. ואמנם נכון שלילדים יש להקל יותר, כגון בעירוב שהמחיצות 
כשרות בפיקוח טוב, רק שיש רחוב ט"ז אמה שאין בו שישים ריבוא, 

ויש למקילים על מה לסמוך, וכן יש  ראשונים והפוסקים,שנחלקו בזה ה
עוד כמה דברים שיש למקילים על מה לסמוך, ובהם מותר לתת לקטנים. 
אבל יש מקומות שיש בעיות חמורות בעירוב שאינו נעשה כהלכה, בין 
מסיבות תקציביות, ובין מחוסר פיקוח או ידע הלכתי, ובמקומות אלו גם 

ערנו זה דבר מצוי. עוד יש להדגיש שאם ההורים לילדים אסור לטלטל, ולצ
אומרים להם לטלטל, זה יותר חמור מילד שמטלטל מעצמו לדרכו 
כדלקמן. אך יש שנותנים לילדים מסיבה אחרת, ע"פ מה שמשמע ברמ"א 
כאן שאפשר לתת לילדים שיביאו את הדבר גם במקום שאין מחיצה. ועל 

הרמ"א נאמר דוקא במקרה  כן יש לבאר מש"כ המשנ"ב כאן, שההיתר של
  מסוים מאוד.

במשנ"ב (ס"ק מ"ג) כתב שדברי הרמ"א הם דוקא כשהילד לא יודע  א.
במעשיו לצורך אביו, אלא להנאת עצמו,  ןשהחפץ של אביו, כדי שלא יתכוו

שסבור שמצא חפץ לעצמו. אבל אם יודע שהחפץ של אביו, צריך "כל 
 ",שלא יוליכנו לשם כדי שיביאנו"אדם" למחות בילד שלא יביאנו, וכל שכן 

עכ"ד. והנה בכל המקרים שנותנים לילד לטלטל, לא רק שהילד יודע 
או נותן לו שיטלטל את הדבר, שעושה לצורך אביו, אלא גם אביו אומר לו 

  וא"כ ודאי שלא שייך להתיר דבר כזה ע"פ מש"כ הרמ"א כאן.
עוד כתב המשנ"ב, שאביו מצווה בכל מקרה לחנכו ולגעור בו  ב.

ולהפרישו כשרואהו מחלל שבת אפילו להנאת עצמו, ואפילו באיסור 
. לפ"ז דרבנן. וכל שכן שלא יוליכנו שמה כדי שיביאנו, אפילו אין החפץ שלו

האב ודאי לא יכול לראות את בנו נושא את העגלה במקום שאסור לטלטל 
מדרבנן. וגם אם יש איזו שיטה או רב שמיקל, מ"מ כל שע"פ שורת הדין 
אין להקל, והילד צריך להתחנך שלא יטלטל בו כשיגדל, א"כ גם כשהאבא 
צריך שהוא יטלטל לו את העגלה כדי להתארח באיזה מקום, אסור לתת 

  ילד או לראותו מטלטל שם.ל
יש שעושים פתרון אחר, ונותנים לילד של מישהו אחר [כשהאב אינו  ג.

רואה], שאז אין בעיה מצד מצות חינוך. והנה יש כמה דברים להעיר ע"ז 
ואכמ"ל, כי האב מצווה לחנך את בנו שידע מעצמו לא ינוכי מהצד הח

לו לטלטל, ולא ראוי שמישהו אחר יקח אותו ויגיד לו שיטלטל כשאבא ש
לא רואה, הרי זה מקלקל את החינוך של הילד שצריך ללמוד שכשאסור 

. אבל גם [וברמ"א מדובר בצורה אחרת כדלקמן] ,לטלטל לא מטלטלים
כתב המשנ"ב כאן (ס"ק מ"ג) וה"ה אם החפץ של אדם אחר,  ,מצד הדין

והתינוק יודעו ומכירו ויביאנו אליו, אסור להניח לו לטלטל, עכ"ד. וזה 
ן מעצמו שרוצים שהוא מדובר כשאינו אומר לו בפירוש, אלא התינוק מבי

יטלטל, כל שכן כשאומר לו בפירוש, שכתב המשנ"ב (בסי' שמ"ג סק"ו) 
  שיש בזה גם איסור ספיה, ואפילו בכרמלית דרבנן.

וא"כ אין ללמוד מדברי הרמ"א כאן היתר לתת לילדים לטלטל, כי 
במקרים שאנו זקוקים שהילד יטלטל, כמעט אף פעם אינו דומה למקרה 

, א. משום שהילד לוקח את העלגה בשביל שההורים רוצים, של הרמ"א
[וגם מה ששמעתי שאומרים לילד שאינו חייב לקחת את העגלה, רק אם 
רוצה שילכו לסבתא חייבים שמישהו יקח את העגלה, וממילא יקח לצורך 
עצמו. יש להסתפק אם הילד מבין שזה לצורך עצמו, או שיודע שכך 

עם שנגמר לו הכח באמצע הדרך, מזכירים לו מכריחים אותו לטלטל, וכל פ
שישארו שם עד מתי, וד"ל. אמנם יתכן כשיש כמה ילדים ויש ביניהם 
תחרות מי יסחוב יותר את העגלה, יתכן שאפשר להגדיר את זה שלוקחים 
לצורך עצמם, וצ"ע]. ב. בדרך כלל אדם רואה אותו מטלטל וצריך לחנכו, 

המשנ"ב (סי' שמ"ג סק"ג) שהאמא וה"ה כשאמו רואה אותו, לפי מש"כ 
גם מצווה בחינוך הבנים. ג. משום שאומרים להם לטלטל ומשדלים אותם 

  לכך, שיש בזה דין ספיה.
והמקרה שהרמ"א מדבר עליו, הוא כאשר אומרים לילד להסתובב, והוא 
ימצא את החפץ בתור מציאה לעצמו, ויטלטל כשאין אביו רואהו. במקרה 

ים הנ"ל, כי אף אחד לא אמר לו או רמז לו לטלטל, זה אין שום דבר מהדינ
  והוא לא חושב שהוא מטלטל עבור מישהו, ואין אביו או אמו הולכים עימו.

המקרים שבכל זאת יש  .אופן הטלטול ע"י קטנים בעירובים כשרים
ויש להתיר לילדים, הם רק במקום שיש עירוב שיודעים עליו שהוא כשר, 

לים נמנעים מפני שעדיין יש שיטות הגדוש אלא ,עליו פיקוח מוסמך
המחמירות יותר, או מחשש שמא בכל זאת לא הצליחו לתקן הכל, אז יש 
להקל שלילדים מותר לטלטל. אבל עדיין יש לדון האם מותר להם לטלטל 
רק לצורך עצמם, או שמא מותר גם לגדולים לומר להם ולשדל אותם 

  לטלטל. 
, חינוך, הלכתיים הנ"לונראה לחלק את השאלה לארבעה נידונים 

[כמ"ש במק"א], ולפ"ז יש לחלק אם מבקשים  מחאה, ספיה, שביתת בנו
  ואכמ"ל. ועוד כמה פרטים. ,מהילד לטלטל או שמטלטל מעצמו

  דיני עומד מרובה
בדיני סעיף ח' ט. פרוץ מרובה על העומד אסור. פרוץ כעומד מותר וכו'. 

עומד מרובה יש כמה נושאים, ובכל נושא פרטים רבים, ובעז"ה נשתדל 
  לתמצת ולבאר אותם.

דין עומד מרובה נלמד מהלכה למשה מסיני, כמ"ש בגמ' (עירובין דף  .א
טו.) כך אמר הקב"ה למשה גדור רובא, או שלא יהא פרוץ רובא. והענין הוא 
שאם הרוב גדור במחיצה, נחשב מקום גדור, ונעשה לרשות היחיד. וכן זה 

  מועיל לשאר דיני התורה, לכלאים ולסוכה ועוד, כל נושא והפרטים שלו.
בגמ' ובשו"ע (סי' שס"ב ס"ט) מבואר שדין עומד מרובה מתיר פירצה  ב.

. משום שרק פירצה שיכולה להחשב כ"פתח", מועיל עד רוחב י' אמותרק 
שהרוב גדור. משא"כ ביותר מי' אמות שהוא יותר מרוחב פתח, הרי זה 
"פירצה" ובזה לא מועיל שהרוב גדור. יש אומרים שהגבלה זו היא 

וי"א שמדאורייתא מועיל ללא הגבלה, ורק מדרבנן אמרו עד י' מדאורייתא, 
  אמות.
שעומד מרובה אינו מועיל בפירצה  בשו"עמחמת הדין הנ"ל מבואר  ג.

, משום שאין דרך לעשות פתח בזוית. ודינים אלו מבוארים בקרן זוית
בפנ"ע (בסי' שס"א ס"ב). שיעור הפירצה האוסרת, מד' טפחים ומעלה. 

  חשבים אותם באלכסון. מקצוות המחיצות.ומ
לכן העומד מרובה יכול להתיר פירצה, רק כשהיא בקו ישר עם  ד.

המחיצות, שאם נמשיך את המחיצה ישר, היא תפגוש במחיצה שבצד 
השני של הפירצה. [והחזו"א למד שזו הלכה בעומד מרובה, שהמחיצה 

  מתירה רק בקו ישר]. 
שיכה כביכול, מחשבים לפי צורת חישוב הזוית שבה המחיצה ממ ה.

המחיצה הסמוכה, ולפי הקטע האחרון שהוא כרוחב הפירצה. ולפעמים 
  מחשבים לפי ד' טפחים האחרונים של המחיצה. ואכמ"ל.

ולא לפי  לפי אותו רוח בלבד,חישוב העומד כנגד הפרוץ, מחשבים  ו.
ע' סה"כ של כל הד' רוחות [כן מבואר במשנ"ב ס"ק מ"ה, ובחזו"א סי' 

  סק"ז, וסי' ע"ה סק"ג. ויש באחרונים וי"א שגם הראשונים נחלקו בזה]. 
אמנם בחזו"א (שם) הסתפק האם לחומרא צריך גם שבסך הכללי יהיה 
רוב עומד, כמבואר ברש"י, ובמשנ"ב (סי' תר"ל בה"ל ד"ה העשויות) מבואר 

  שמצדד כרש"י שצריך גם שיהיה עומד מרובה בסך הכללי. וצ"ע למעשה.
יש לעיין מה ההגדרה של אותה רוח, במקום שיש לו כמה זויות כגון  ז.

חצר בצורת משושה, האם לפי רוחות העולם, או שיש לו שש רוחות 
נפרדות. ומ"מ מחמת דין פירצה בקרן זוית, אין להתיר אלא כאשר העומד 

  נמצא בקו ישר כנגד הפירצה, ובכה"ג ממילא מותר לכו"ע.
ומד מרובה מצד אחד, פירושו שבצד ע. םדין עומד מרובה משני צדדיח. 

אחד של הפירצה יש מחיצה יותר משיעור הפירצה, אפילו בלי לצרף את 
  גודל המחיצה שבצד השני.

עומד מרובה משני צדדים, פירושו שצריך לצרף גם את המחיצה שבצד 
השני של הפירצה [באותה רוח], כדי שיהיה מחיצה יותר משיעור הפירצה. 

(ראה בשרטוט שורה  עומד 6פרוץ,  8עומד,  6ומתוכם  20 כגון בשטח של
בדין זה יש מחלוקת, ובמשנ"ב (ס"ק מ"ה ובשעה"צ) כתב שיש  א').



אומרים שמועיל, ומשמע שנוקט כך לדינא. אבל בחזו"א (סי' ס"ו סק"ט) 
  משמע שנוקט שאינו מועיל.

אם העומד שבצדדים, אינו מחיצה מלאה אלא ע"י לבוד, מכריע  .ט
אומרים עומד מרובה משני צדדים. [אבל המשנ"ב (שעה"צ סק"ל) שלא 

  כשרים מצד אחד מועיל].
דעת המשנ"ב (סי' שס"ב . האם פירצה שהותרה מתירה פרצות אחרותי. 

ס"ק מ"ה) שפירצה שהותרה ע"י עומד מרובה, נחשבת כמחיצה, ויכולה 
,  20לשמש כעומד להיות מרובה על פירצה אחרת. כגון בשטח של 

 8, אע"פ שבסה"כ יש )שורה ב'( עומד 4פרוץ,  3עומד,  4פרוץ,  9שמתוכם 
נחשבת כסתום, הרי היא נחשבת  3פרוץ, מ"מ כיון שפירצת  12עומד, 

. והחזו"א (סי' עומד, ומותר 11פרוץ עם  9כאילו כולה עומד, ויוצא שיש 
  ס"ח סק"ג) חולק וסובר שצריך שבסה"כ יהיה רוב מאותה רוח עומד ממש.

פשר להתיר יותר, כגון בשטח בחזו"א הקשה שלפי המשנ"ב הנ"ל א יא.
 1פרוץ + 1- עומד ,  1פרוץ (שלש אמות פחות משהו) + 3, ומתוכם 12של 

  פרוץ. 10אמות עומד, מתיר  2, הרי ע"י )ג'שורה ( פרוץ 6- עומד, 
עומד שבין שתי פירצות קטנות, יש אומרים שלפי המשנ"ב יכול  יב.

של  להתיר את שתי הפירצות, אע"פ שביחד הן יותר מהעומד. כגון בשטח
יש אומרים (תיקון מבואות  , )'דשורה ( פרוץ, 6עומד,  8פרוץ,  6, ומתוכם 20

) שלפי המשנ"ב הנ"ל העומד מתיר את שתי הפירצות, 10פ"ה הערה 
והחזו"א חולק לשיטתו שצריך שבסה"כ יהיה רוב עומד ממש. אמנם יתכן 

  ).11שהמשנ"ב לא מתיר באופן זה (שם סוף הערה 
להצטרף להתיר בעומד מרובה [גם  עומד המרוחק מן הפירצה, יכול יג.

 6פרוץ,  2עומד,  4פרוץ,  8אמה, ומתוכם  20לפי החזו"א], כגון בשטח של 
עומד, מ"מ מצטרף גם  4יש רק  8, אע"פ שסמוך לפירצת )'השורה (עומד

  להתיר, כי הפרוץ שביניהם נחשב כסתום לגבי שהוא המשך מחיצה. 6ה
מחיצה חלק של  דין אתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ומבטל ליה.יד. 

, שנמצא בין שתי פירצות שכל אחת מהן יותר ממנו, הרי הוא ]עומד- [
מתבטל וכאילו אינו קיים. דאתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ומבטל ליה. 

 , )'ושורה ( פרוץ 4עומד,  3פרוץ,  4עומד,  9 ומתוכם 20כגון בשטח של 
  פרוץ. 11עומד,  9עומד, ונעשה  3מתבטל 

ד, אינו בטל [ובלבד שבסה"כ יהיה אם שתי הפירצות שוות לעומ .טו
. אבל אם בצד )'זשורה ( פרוץ 4עומד,  4פרוץ,  4עומד,  8עומד מרובה]. כגון 

 5עומד,  4פרוץ,  4עומד,  7אחד שווה, ובצד שני יותר, הרי זה בטל. כגון 
  עומד. 7עומד מתבטל, ולא מועיל שיש  4, באופן זה ה)ח'שורה ( פרוץ

לפעמים  א.נוספים. באופן שהעומד בטל, יש השלכות לכמה דינים  טז.
העומד שמצטרף לפרוץ גורם שהרוב פרוץ, כגון בציור האחרון הנ"ל, אע"פ 

  פרוץ וכנ"ל. 13עומד,  7פרוץ, נחשב שיש רק  9עומד,  11שיש בו 
באופן  30לפעמים נהיה עי"ז פירצה יותר מי' אמות, כגון בשטח של  ב.

פרוץ,  11, נחשב )'טשורה ( פרוץ 4עומד,  3פרוץ,  4עומד,  19הנ"ל ויהיה 
  וזה פירצה יותר מי' אמות שאינה ניתרת אפילו שיש מהצד עומד מרובה.

לפעמים זה שהעומד התבטל, יגרום לבטל עומד  ג.
 2עומד,  1פרוץ,  2, ומתוכם 20נוסף. כגון בשטח של 

. אע"פ שבסה"כ )'ישורה (עומד 6פרוץ,  5עומד,  4פרוץ, 
 6, נעשה לבסוף 9, והפרוץ הוא רק 11העומד הוא 

מתבטל מחמת שתי  1פרוץ. משום שהעומד  14עומד, 
 4, ועי"ז גם העומד של 5, ונעשה פרוץ 2הפירצות של 

  .5מתבטל מחמת שיש משני צדדיו פירצות של 
דינים אלו דורשים הרבה מחשבה, כשמדובר בגדר 

ןיש עוד דינים שאין כאן המקום  שיש בה כמה פירצות.
אויר שמחוץ לשטח הרשות אינו מבטל להאריך, כגון "

  ."את העומד
עוד כתב החזו"א שמחיצה [ד' אמות] שנמצאת  יז.

ועומדת לאורך השטח, ולא לרוחב הפירצה, יכולה  באמצע פירצה גדולה,
לחלק את המקום לשני מקומות, ולא אומרים שמתבטלת מהאויר 

  שבצדדים, כיון שהיא לאורך. 
הוסיף החזו"א (סי' ס"ט סק"ז) שמקום הגדור בג' מחיצות, נחשב  יח.

מחיצות ד' טפחים המשוכה לפנים, כעומד לה משיך עומד מרובה, וע"י 
  ניתן ליצור עומד מרובה נוסף. 

אינו מועיל, כגון מבוי שפתוח בכניסה במלואו,  עומד מרובה מבחוץ .יט
אע"פ שיש חצרות בצדדים, לא אומרים שהקירות של החצרות שנראות 
מבחוץ יעשו עומד מרובה, כיון שיש מחיצות המבדילות בין החצרות 

את  למבואות והם יוצרות "סילוק מחיצה". אלא צריך שהעומד יהיה גודר
השטח [דין זה נלמד גם מדין חצר גדולה וחצר קטנה, ומהגמ' (עירובין דף 

 והדבר מצוי צג.) בהשווה את גיפופיה, ובחזו"א סי' ס"ז ס"ק כ"ד].
  בשבילים בכניסה לבנין, כשיש גדרות בצידי השביל.

פירצה שיש בה עומד מרובה על הפרוץ והשווה את  סילוק מחיצות כ.
נגד הפרוץ לבין הגיפופין, דהיינו שעשה מחיצות המחלקות בין המקום שכ

המקום שכנגד העומד, אסור לטלטל במקום הפרוץ, והעומד שמעבר 
למחיצה לא מתיר אותו. וזה נקרא בגמ' (עירובין דף צב.) "סילוק מחיצות". 
וכן הדין אם עשה צורת הפתח המחלקת בין מקום העומד למקום הפרוץ 

והדבר מצוי בשבילים בכניסה לבנין, שאם יש  .(חזו"א סי' ס"ז ס"ק כ"ד)
ולה אין לשביל עומד מרובה גם כאשר בחלק הפנימי כ ,צדדיםמחיצות מה

  חצר אחת.
דינים אלו נוגעים בהרבה מקרים, וצריך בקיאות מיוחדת ונסיון, לדעת 

  ויש עוד הרבה פרטים שאי אפשר להביאם כאן.לחשב נכון את כל הדברים. 
גם לענין גובה המחיצה, נאמר דין עומד מרובה,  . עומד מרובה בערב

 3שמספיק שרוב הגובה [של י' טפחים] קיים. כגון מחיצה שיש למטה 
עומד. מותר מדין עומד מרובה על הפרוץ.  4פרוץ, ומעליו  3מעליו  עומד,

  אבל צריך שיתקיימו בו כמה דינים.
 צריך שג' טפחים התחתונים יהיו סגורים ממש, ואי אפשר לגודרםא. 

  בעומד מרובה, משום שאז הגדיים בוקעים תחתיה ונעשית מחיצה תלויה. 
העומד צריך להיות בתוך הי' טפחים הסמוכים לקרקע, כי רק להם יש  .ב

דין מחיצה, משא"כ מה שמעל י' טפחים אינו מחיצה, ואינו מועיל להחשב 
  עומד מרובה (חזו"א ס' ס"ח ס"ק י"ז, סי' ע"ט ס"ק י"א, סי' קי"ב סק"ו).

בסוף גובה הי' טפחים צריך שיהיה משהו של מחיצה, כדי שהעומד  ג.
מרובה שלמטה יפגוש במחיצה. וגם זה צריך להיות בתוך הי' טפחים, אבל 
אם המשך המחיצה הוא מעל י' מצדד החזו"א (שם) שאינו מועיל. וכן אם 
יש תקרה בסוף הי' טפחים, אינו מועיל לענין זה, אלא צריך שיהיה משהו 

  חיצה בסוף הי' טפחים.על מ
 6צריך שלא יהא אתי אוירא וכו' גם בחלק העליון, כגון אם למטה  ד.

שמתחת  3עומד, אינו מועיל, כיון שהאויר  1פרוץ, ועליו  3עומד, ועליו 
שמעל העומד מבטלים את העומד שבאמצע כי הם  העומד העליון והאויר

(בה"ל שם בלבד, והיא פסולה  6יצה של גובה גדולים ממנו, ונשארת מח
אם יש תקרה מעל המחיצה, מסתפק החזו"א (סי' ס"ח ס"ק  ד"ה פרוץ).

עומד,  4ט"ז) אם היא מועילה לבטל דין אתי אוירא. כגון במקרה הנ"ל שיש 
  עומד ומעליו תקרה. 2פרוץ,  4

לגבי פרוץ כעומד, כתב המשנ"ב באריכות שאין היכי תימצי שלא  ה.
) כתב שיש היכי נ"ל. ובחזו"א (סי' ס"חתהיה בה בעיה של אחד מהדינים ה

 2, רק 6עומד. הרי מתוך ה 6פרוץ,  5עומד  3באופן שעשה כגון תימצי 
. ומ"מ החלק הנוסף 5כנגד  5שלמטה הם  3נחשבים לעומד וביחד עם 

  .למעלה, מונע דין אתי אוירא שמחמתו המשנ"ב דחה דין זה
  בפנ"ע, דין כל שורה  טז. –בסעיפים ח  שירטוט לדינים הנ"ל

  פרוץ. -  , והלבן[מחיצה]עומד  –אמה. הצבוע  =כל משבצת 
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

   

 רצי הגדול לרבנים ובודקי עירוביםהכינוס הא
 אחה"צירושלים,  רח' שמואל הנביא,, באדר ב' יום ב', ד'יתקיים בעז"ה 

דברים רבני עירובים, שיפרטו נידונים הלכתיים שהיו להם במלאכתם.   בכינוס: ישאו
יוקרנו מפות של עשרות עירובים שכונתיים מכל הארץ, עם פרטי הכשרות שנעשו  

בהם. כמו"כ יהיה ניתן לרכוש את המכשיר לבדיקת מקום החוט של העירוב, ומכשיר  
 למדידת שיפוע תל המתלקט, וציוד נוסף לעירוב.

 .ועוד תכניות נוספות התקנת עמודים ולחיים,גת מיוחדת על מצ –בנוסף 
    T83320@gmail.com  יש להרשם במייל  - לקבלת כרטיס לכינוס

 055-678-3323או להשאיר הודעה מפורטת בטל' 
 .העירוב ומקוםטלפון, שם, כתובת,  –לפרט 
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  פתח העירוב 
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

ואפילו לא נעץ אלא אם עשה צורת הפתח וכו', . 'יסעיף  שס"בסימן 
ארבעה קונדסין בארבע רוחות ועשה צורת פתח על גביהן מותר. והני 

מבואר  מילי בחצר ובמבוי שיש בהם דיורין, אבל בבקעה לא מהני וכו'.
"ע שאפשר לעשות ארבעה עמודים בארבעת הפינות, והכוונה ובש

דין זה משמש בזמנינו  מצורות הפתח.יהיה שאפשר שכל ההיקף 
בהרבה עירובים בישובים, כגון בישוב בית חלקיה וקוממיות, שכל 
העירוב בנוי על צורות הפתח (מעל מאה עמודי עירוב), ורק בבקעה 

  אסרו חכמים לעשות כן.
 , דהיינו בית מגוריםוא היקף שאין בו דיוריםהגדרת בקעה, ה

. דירה אחת, שיחשב היקף של דיורים (משנ"ב) ומספיק שיהיה בתוכו
והנה בדרך כלל לא מצוי היקף של צוה"פ שלא לצורך דיורים, שהרי לא 
עושים אותו למטרת שמירה, אלא למטרת היקף לטלטול לצורך 

שני אופנים שיש בהם  אנשים, וא"כ בדרך כלל יש בו דיורים, אבל יש
  נפק"מ מצויה.

דיורים עראיים, כגון שיירא שחנתה בבקעה לשבת אחת, כתב  א.
החזו"א (סי' ע' ס"ק י"א) שדינם כבקעה שאסורים להקיף בצוה"פ לבד, 

  כיון שאין דרים בקביעות כמו חצר ומבוי.
דין זה שייך באופן שבאים קבוצה או משפחה לשבת אחת למקום 

ועושים בתי מגורים, [כגון בציון רבי יונתן בן עוזיאל],  שאין בוכלשהו, 
ותו מצורת אין לעשולפי הנלמד בסעיף זה עבורם היקף לצורך שבת, 

הפתח, אלא ברוב מחיצות. כמו כן כשבאים לישוב ומוסיפים לאותה 
לפי הדין דלקמן שגם [אהלים זמניים מחוץ לגבול העירוב,  שבת

, א"כ ]יהיה דיורים בתוספת עצמהבתוספת על מקום דיורים, צריך ש
א היקף של דיורים עראיים. (או שאין בה דיורים כלל רק והתוספת ה

. אבל ), ואין להקיף שטח זה בצוה"פ לבדשימוש לתפילות, וכדומה
  כשיש בתים קבועים, הוי דיורים אפילו שהאורחים עראיים.

שיש שטח גדול פנוי הסמוך לעיר, והקיפו היקף גדול באופן ב. 
שכולל גם שטח זה, דעת החתם סופר (שו"ת או"ח סי' פ"ח) שהצוה"פ 
שנמצאת סמוך לשטח הפנוי, נחשבת כצורת הפתח בבקעה, ואינה 
יכולה להשלים את היקף העיר אלא אם יהיו רוב מחיצות. אבל החזו"א 
(סי' ע"ט סק"ה) חולק וסובר שכיון שהצוה"פ מתירות את כל המקום 

  יקף לדיורים שמותר לעשותו בצורת הפתח.שכולל גם דיורים, נחשב ה
לפי זה יש דבר דומה ומצוי, כשהכניסו בעירוב גינה שנמצאת בצידי 

ע"י מחיצה  גינהלבין השטח ההשכונה  באופן שהפרידו ביןהשכונה, 
עם פתח, או בצורת הפתח בלבד, דעת רבני זמנינו שהחלק שאין בו 
דיורים נחשב בקעה לכו"ע, ואי אפשר להקיפו בצורת הפתח אלא 
במחיצות, כיון שנעשה רה"י בפני עצמה ואין בתוכה דיורים. ויש לעיין 
בזה, ויש מפקפקים בזה כי זה מתחבר ומצטרף להיקף העיר שיש בה 

  צוה"פ שבאמצע אינה מקלקלת.דיורים, וה
בזמנינו, שמקיפים את השכונה בהיקף נפרד,  יותרודבר זה מצוי 

ונמצא שהדרכים שבין השכונות נמצאים בהיקף נפרד שאין בתוכו 
דיורים, וגם אם הוא כביש שימושי, מ"מ דירה אין בו, ולפי הדין הנ"ל 

ן שמעתי אין היקף זה מועיל כלל, כשהוא עשוי ברובו מצורת הפתח [כ
מהגר"מ לובין שליט"א ובשם כמה ת"ח על החיבור בין בני ברק לפתח 
תקוה. וכן הורה הגר"מ רוזנר שליט"א לגבי החיבור בין רמת שלמה 
לסנהדריה המורחבת (דרך הואדי), ולכן השקיעו שם הרבה מאוד ועשו 

  גדרות לאורך השביל, במקום הצוה"פ שהיו שם].
פף של קוצים בתוך העיר, יש להסתפק כשיש שדה או קר ג.

ומקיפים אותו בצורות הפתח מסביב, האם זה היקף של שדה שהוא 

בקעה, וא"כ אינו מועיל להקיפו בצוה"פ אלא במחיצות. או שנחשב 
היקף לעיר שיש בה דיורים, להבדיל אותה משטח הקרפף, ולפ"ז 

  אפשר להקיפו בצורות הפתח. והמנהג להקל, ויש לעיין בזה.
הפתח אפילו לפירצה יתירה מעשר מותר וכו'.  אם עשה צורת

ולהרמב"ם אין צורת הפתח מועיל פרצה יותר מעשר, אלא אם כן עומד 
הנה דעה ראשונה בשו"ע שאפשר לעשות צורת מרובה על הפרוץ. 

הפתח יותר מי' אמות, ואפילו ברוב ההיקף או בכולו, ללא מחיצות, אבל 
כשרה רק בתנאי שיהיה הביא דעת הרמב"ם שצוה"פ יותר מי' אמות 

עומד מרובה על הפרוץ, דהיינו "רוב מחיצות". ולהלכה כתב המשנ"ב 
(ס"ק נ"ט שנכון לחוש לדברי הרמב"ם, שגם דעת הסמ"ג והסמ"ק הוא 
כן, ומבואר שמעיקר הדין אין הלכה כרמב"ם ואפשר להכשיר את 

  העירוב גם כשאין רוב מחיצות. 
י יש צורת הפתח יותר מי' אמות, בזמנינו בכל עירוב שכונתי או עירונ

ולא שייך לעשות רק צוה"פ פחות מי', שזה בסה"כ כחמש מטר, ובפרט 
שכל רחוב קטן רחבו קרוב לעשר מטר. ולכן יש עירובים שמהדרים 
לעשות רוב מחיצות [ועי' לקמן בגדרי הרוב]. וזה מצוי בעיקר בעירובים 

ת של החצרות, מסתמכים על גדרו, ושכונתיים שנעשים בתוך הערים
משא"כ בעירובים עירוניים שצריכים להיות מחוץ לעיר ולכלול את 
המקומות שהולכים מסביב לעיר, כמעט כולם ללא רוב מחיצות. [רבים 
מבני ספרד מקפידים שיהיה בעירוב רוב מחיצות, וצ"ע מדוע קיבלו את 
הרמב"ם להלכה, שהרי בשו"ע כתב בסתמא כדעה הראשונה דלא 

תר צ"ב שהם מקפידים ע"ז יותר מההקפדה על דין רה"ר כרמב"ם. ויו
  בזמנינו, שבזה יותר ברור שהשו"ע פסק לאסור. וצ"ע].

 גם לרמב"ם, צורת הפתח פחות מי' אמות, כשרהכתב המשנ"ב 
אפילו באופן שפרוץ מרובה על העומד. ולפיכך כתב בשו"ת חתם סופר 

עמודים באמצע (או"ח סי' פ"ח) שאם יש צוה"פ ארוכה, אפשר להוסיף 
באופן שכל פתח יהיה פחות מי' אמות, ויהיה כשר אפילו שאין עומד 

זה נקרא צוה"פ מרובה. אבל החזו"א (סי' ע"ט סק"ו) חולק ואומר ש
היסוד לפי שיטת הרמב"ם, שאי אפשר לסגור מקום ליותר מעשר, כי 

של יותר מי' בצוה"פ, אלא כשהעומד מרובה, ולא דנים לפי גודל צוה"פ 
לפי גודל הפירצה, ולכן גם אם יעשה כמה צוה"פ שכל אחת פחות  אלא

  מי', הוי צוה"פ ליותר מי', ואינו מועיל לדעת הרמב"ם.
להתיר צורת הפתח יותר מי' שמעיל בגדר עומד מרובה על הפרוץ, 

אמות לדעת הרמב"ם. כתב המשנ"ב שברוח שלישית מועיל צוה"פ 
שתי דפנות שלימות, וכונתו אפילו שאין בה עומד מרובה, כיון שיש 
וח שלישית ג"כ צוה"פ, הרי זה שעושה ברוח רביעית לחי או צוה"פ, ובר

והוכיח דין זה ממבוי מפולש שאפשר לתקנו בצוה"פ גם כשהוא  כשר.
. לפ"ז בשכונות שמקפידים שהעירוב יהיה גם לרמב"ם, ניתן רחב מי'

  מים. לסגור בסוף הרחובות בצורת הפתח אפילו משני צדדים של
אבל יש לחקור אם העומד מרובה צריך להיות עם גדרי עומד 

כשיש קטע מרובה, שהזוית תהיה ממחיצה ולא בצוה"פ. ומה הדין 
שבולט וכל שלושת הצדדים שלו הם בצורת הפתח, אלא שהוא יחסית 

ויש בזה עוד פרטים, ולכן יש לברר אצל  מעט מההיקף של העירוב.
  העוסקים בענינים אלו.

בסעיף זה מבוארים דיני המשקוף, א. מהו צורת הפתח. סעיף י
וצוה"פ מן הצד. אבל שאר דיני העמודים והלחיים מבוארים בסימן 

  שס"ג.
בזמנינו השימוש בצוה"פ לעירובין גדול מאוד, כי בזמן חז"ל היו 
מערבים מבואות קטנים שיש להם קירות משלשה צדדים או משני 

 מענה ע"י הרבנים
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ציאה. אבל בזמנינו מערבים עיר בכניסה ובירק צדדים, ועשו צוה"פ 
שלימה, ושכונה שלימה, ובהרבה מקומות אין גדרות באורך של כמה 
מאות מטרים, וקשה להעמיד גדר לאורך כה רב [בין מבחינה תקציבית, 
ובין משום שהתושבים יפרצו אותה כדי לעבור], ולכן משתמשים בדין 

ות זו לזו, צורת הפתח, ועושים שורה של כמה עשרות צוה"פ המתחבר
ועי"ז יוצרים דין מחיצה מסביב לעיר ולשכונה. ואלו הם העמודים 

שיש בזמנינו, דהיינו קנה מכאן וקנה מכאן [הם של העירוב והחוטים 
העמודים], וקנה על גביהן [הוא החוט, וכמ"ש השו"ע בסוף הסעיף 
שאפשר לעשותו מחוט], וביחד הם נעשים ל"צורת הפתח", שנחשבת 

  ר את היקף העירוב.כמחיצה לסגו
אמנם יש הרבה חסרונות בהסתמכות על צוה"פ, הן מצד שלשיטות 
שיש רשות הרבים בזמן הזה גם כשאין שישים ריבוא, הרי בצוה"פ אינו 

' אמות צריך שיהא מועיל. ועוד משום שיטת הרמב"ם שצוה"פ יותר מי
שבצוה"פ יש הרבה בעיות הלכתיות  עומד מרובה. ועוד מחמת

שברוב המקומות לא יכולים להעמידן באופן שיהיה כשר בכשרותם, 
לכל השיטות, ונאלצים להקל בהרבה דברים, גם דברים שהם מעיקר 

  הדין.
וקנה על גביהן וכו', ואם חיבר הקנה העליון לשני הקנים או לאחד 

הדין הזה שהקנה העליון יהיה "על גביו", שלא מהן מן הצד, לא מהני. 
הבסיסי ביותר בדין צוה"פ של עירוב,  יהא "מן הצד", הוא הדין

בחוט, שהמשקוף חייב להיות מעל העמוד ולא מן הצד. בין אם מדובר 
וכדומה, ובין אם מדובר במשקוף  שלא יקשור אותו מסביב לעמוד

  מברזל או מעץ, חייב להיות מחובר מלמעלה מעל העמוד.
ם והנה אע"פ שזה דין פשוט ויסודי, מוצאים אנו לא אחת ולא שתי

עירובים שיש בהם חוטים הקשורים מן הצד, שזה דבר הפוסל את כל 
העירוב כולו ללא ספק. ואפילו רק חוט אחד באחד מהצדדים קשור מן 
הצד, כל העירוב אינו מועיל. היו מקומות שהדבר אירע מחוסר שימת 
לב, ויש מקומות שהעמידו בודק שלא למד את ההלכות ובקשו ממנו 

ולא ידע שצריך לדעת איך קושרים את  להשגיח שיהיה חוטים,
  החוטים. ועכ"פ הדבר מחייב שיהיה כשרות מוסמכת.

בדברים אלו מבואר כל ענין הלחיים שעושים אפילו אינו נוגע בהן. 
בזמנינו, שאינם לחי של מבוי המוזכר במשנה ובגמ', אלא הם עמודים 

שאחרי שיש בהם  ,של צורת הפתח, וכמבואר בשו"ע ובמשנ"ב כאן
ובה י' טפחים, אמרינן גוד אסיק מחיצתא, וכאילו הם עולים עד מקום ג

  החוט, ונמצא שהחוט מעל גבי העמודים.
מחמת זה כותב המשנ"ב (כאן ס"ק ס"ג, ולקמן סי' שס"ג ס"ק קי"ד) 
שהחוט חייב להיות מכוון ממש כנגד החוט, ולא מרוחק ממנו אפילו 

וצא שהחוט הוא כלשהו. והביאור הוא משום אם ע"י גוד אסיק י
במשהו מן הצד, זה פסול. כמו שאילו היה עמוד עד למעלה והחוט היה 

מדידה זו קשה מאוד לראות במראה עין, לכן גם המומחים  מצידו.
  בודקים זאת באמצעות מכשיר מיוחד שהמציאו לצורך זה.

  דין חוט שעומד בשיפוע על גביהם
כתב בענין חוט העומד בשיפוע גבהים, שאפילו אם  משנ"ב (ס"ק ס')

עמוד אחד גבוה מחבירו הרבה, והקנה העליון מונח בשיפוע, כשר. 
ובשער הציון (ס"ק מ"ו) ציין שכ"כ הפמ"ג, והוסיף שבחידושי רע"א 
מסתפק אם מונח הרבה בשיפוע, ע"ש מה שכתב בשם הרא"ם. 

  [והטעם לפסול הוא מדין פתחי שימאי].
ו הם נפק"מ בהרבה מקרים, בין באופן שקושרים את דינים אל

החוט לבתים וקירות, שכל צד שונה מחבירו כפי מה שנוח לקשור גבוה 
כאשר הרחוב  בגובה זהה, או נמוך, ובין כשקושרים לשני עמודים

ולא התבאר  בעליה וגובה העמודים שווה, יוצא שהחוט עומד בשיפוע.
מתלקט, שמבואר  ם עד תל היש אומרי מהו שיעור השיפוע שאוסר. 

 שמשיעור זה נחשב קצת זקוף. 
  

כתב המשנ"ב (סי' משנ"ב ס"ק ס"ד. הגדרת צורת הפתח מן הצד, 
שס"ב ס"ק ס"ד) שלא נתן הקנה העליון על שני הקנים העומדים, אלא 
חיברו להם מן הצד. ברש"י (עירובין דף יא.) כתב שמתח הזמורה מזה 

ובריטב"א (דף יא:) ביאר דבריו  לזה באמצעיתו, ולא על ראשיהן.
"שאינו על גב הקנים, אלא מן הצד על פניהם, או סמוך לראשן או 
באמצעיתן". והכוונה שכרך את הזמורה (החוט) מסביב, ואז הוא מהצד 

החיצוני של העמוד. ובהגהות אשר"י (עירובין פ"א סי"ד) מבואר עוד 
בחלל שבין שני אופן, "שלא יהא תחוב בין הקנים". והכוונה באמצע 

העמודים, ולא מבחוץ. והובאו דבריו בפמ"ג (סי' שס"ג משב"ז ס"ק 
י"ט), ובחזו"א (סי' ע"א סק"ח). ובפשטות אין מחלוקת ביניהם, כיון 
שכתוב בגמ' שצריך על גביהן, ושניהם אינו על גביהן. ולכן להלכה קי"ל 
ין כדברי שניהם לאסור, בין כשהמשקוף או החוט מהצד החיצוני, וב

  כשהוא ביניהם.
הרי"ף (עירובין דף ב:) והרמב"ם (שבת פט"ז ה"כ) פירשו שמן הצד 
היינו בצד של השטח בקרן זוית, כגון בקצה צד מזרח [ואפילו שאינו 
אוכל משתי רוחות], וכתבו שהטעם משום שאין דרך לעשות פתח בקרן 
י זוית. וכתב הבית יוסף (סי"א ד"ה ואע"פ) שהרא"ש והרשב"א דחו דבר

הרמב"ם, ומ"מ גם הרי"ף והרמב"ם מודים לפירוש רש"י, וכדמשמע 
  לשון הגמ' קנה על גביהן, שכל שאינו מעל העמודים פסול.

לפ"ז אם קשרו חוט מסביב לעמוד, בדרך כלל החוט מן הצד שמחוץ 
לעמוד, כמ"ש הריטב"א, ואם מחברים משקוף מברזל שאינו מעל 

והוא דין מן הצד כמ"ש הג'  העמודים, בדרך כלל הוא בין העמודים,
  אשר"י. ושניהם פסולים לכל הדעות.

ז אפילו עשאו מן הצד, אם עשאו במשנ"ב שם. ודע דמה שמיקל הט"
שאין הקנה העומד [העמוד] בולט בגובה הקנה בשווה עם הקנה ממש, 

למעלה מן החבל, כל האחרונים חולקים עליו וסבירא להו דבעינן 
ממש. דין זה אינו מצוי בחוט שקשור שיהא החבל על גבי הקנים 

לעמודים מן הצד, כי תמיד הוא יהיה למטה מראש העמוד באופן 
הניתר לעין. אבל זה נפק"מ בצורות הפתח מברזל, שלפעמים הפועל 
מחבר את המשקוף בין העמודים, ולכן אם העמודים ממשיכים למעלה 

תיים מכנגד המשקוף, ודאי פסול גם לפי הט"ז. אבל אם העמוד מס
בשווה עם המשקוף, לפי הט"ז כשר, אבל המשנ"ב פוסק כדעת שאר 

  האחרונים שאינו כשר.
בחזו"א (סי' ע"א סק"ח) מבואר שפתח העשוי מאבנים נחשב על 
גביו, למרות שהם יחידות של אבנים והאבנים שנמצאים מעל חלל 
הפתח אינם מגיעים עד מעל העמודים, מ"מ הם נעשים ליחידה אחת 

ון שכך צורת הבנין. ולפ"ז כתב שגם באופן שהפתח עשוי עם שלימה כי
יציקות בטון, והיציקה השוכבת שהיא המשקוף נעשתה לאחר 
העמודים וביניהם, מ"מ זה כשר, משום שבכה"ג מוגדר כיחידה אחת, 
וזה נקרא על גביו. אבל הוסיף שם שאם ניכר שהצורה היא שהמשקוף 

הצד, נאמר שהוא כאיברים מהצד אינו כשר, [דאל"כ כל צוה"פ מן 
איברים, והאבר שכנגד המשקוף יהיה המשך המשקוף ויהיה נחשב על 
גביו. בהכרח שבניכר צורת החיבור, אי אפשר להחשיב את המזוזה 

  להמשך המשקוף].
ולפ"ז יש נפק"מ מצויה בשערים העשויים מברזל, באופן שהלחימו 

זמנינו שנחשב את המשקוף בין העמודים ולא מעליהם, הוראת פוסקי 
מן הצד ופסול, ואע"פ שמתחברים ע"י הלחמה ליחידה אחת, מ"מ כיון 
שניכרת צורת החיבור שהיא מן הצד, הרי זה פסול. אלא צריך שהברזל 

  העליון יהיה מחובר מעל גבי ראש העמודים.
יש עוד אופן מצוי שדרך המסגרים לעשות חיבור אלכסוני, 

וגם את המשקוף, ומניחים זה אצל שחותכים את העמוד בזוית אלכסון 
זה. באופן זה יש להכשיר את הצוה"פ. שהרי בקצה הפנימי של העמוד 

באופן כמ"ל. [הקרוב אל חלל הפתח], הרי המשקוף מעל העמוד. וא
שהיתה צוה"פ מברזל שהיא מן הצד, יש להסתפק האם מועיל להניח 

  עוד משקוף או חוט מעל ראש העמודים. 
עמודי החשמל יש מקרים רבים, הכוללים צורות ב דיני עמודי חשמל

  שונות בקשירת החוט, וסוגים שונים של עמודים.
  א. סתם עמוד חשמל, החוטים הם מן הצד.

ב. יש סוג אחד של קו מתח בין עירוני, העשוי מעמוד בטון עגול 
שיש בראשו ג' חוטים, והאמצעי מכוון מעל העמוד, והוא יכול להיות 

ואינו מצוי כיום אלא  לל העמוד עקום וכדומה].כשר, [אלא שבדרך כ
ביניהם מחוץ לעיר, וגם החליפו את רוב העמודים האלו, לעמודי ברזל ש

  קוים אלכסוניים ואינם כשרים כמ"ש בסעיף הבא.
אלכסוניים, ג. בעמודי חשמל עם ארבעה עמודי ברזל שביניהם קוים 

מתח בין  עובר מעל השפיץ של העמוד (בקוגם אם יסמוך על כבל ש
עירוני), אינו כשר כלל, משום שתחת החוט אין עמוד כלל. [ואפילו 



לסומכים על עמוד עקום, לא ניתן להחשיב את החוט כיושב מעל אחד 
מקום החלל שבאמצע העמוד, מהעמודים שבפינות, כי החוט יושב על 

כמעט שוכבים, ואינם מוגדרים המשך שמחובר אליהם הם שהברזלים 
גם לא ניתן להחשיבו כעמוד אחד גדול, כי אין לבוד בין של העמודים. ו

. ולצערנו יש מעט אוסרים דבר זה גם המקילים ולכןאחד לשני כלל. 
  מקומות שסומכים ע"ז, ואינם כשרים.

ד. בעמודי חשמל עם קוים אלכסונים, וקשר את החוט מעל גבי 
 אחד מהעמודים של הפינות, הרי זה נחשב מעל גבי ראש העמוד, אלא

  שיש בו חסרון שמסתמך על עמוד עקום ודיניו שאכמ"ל.
ה. באופן שמכניס את החוט בתוך חור שבעמוד, הורו הפוסקים 
שהדבר תלוי במחלוקת. לדעת המשנ"ב (ס"ק ס"ד) שהביא את הפמ"ג 
שמסתפק במי שהניח את החוט בתוך חקק שבעמוד, ומסיים שיש 

העמוד ממשיך להחמיר, ה"ה בתוך חור יש לאסור, והטעם משום ש
מעליו, ויוצא שהחוט אינו מעל גבי העמוד. ולדעת החזו"א (סי' ע"א 
סק"ט) שאומרים דל מהכא את החלק שאינו נצרך לשמש כעמוד, 
וממילא החוט מעל גבי העמדו, ה"ה כשהחוט בחור ניתן לומר דל 
מהכא את החלק העליון והחוט נחשב על גבי העמוד. ולמעשה יש 

והמשנ"ב, ואין להכשיר חוט בתוך חור שאינו לנהוג כהוראת הפמ"ג 
מעל העמוד. ובשעת הדחק יש לעשות שיהיה לפחות בצורה זו 
ולהימנע מלטלטל. [הוראה זו ניתנת גם לעירובים עירוניים, ויש 
מקומות בודדים שמסתמכים על חוט בחור, וזה דבר שאינו נכון 

ים שמקילים כדעת החזו"א נגד המשנ"ב, למרות שבכל שאר הדבר
  אינם מקפידים כלל על דברי החזו"א].

ו. הפתרון להכשיר חוטי חשמל שישמשו לצורת הפתח עבור 
העירוב, הוא ע"י שמעמידים לחיים מכוונים מתחת החוטים, שהם 
כעמודים וחוט החשמל הוא המשקוף שעליהם. והענין שמרויחים בזה 

ריך משום שחוטי החשמל אינם נקרעים כמו חוטי העירוב, וגם שלא צ
להעמיד עמודים בשביל שהחוט יהיה גבוה אלא מספיק להעמיד 
לחיים נמוכות, שזה יותר קל. ועוד רווח בחוטי החשמל שהם ארוכים 
יותר מחוטי צוה"פ של העירוב. ולעומת זאת יש בהם גם חסרונות לענין 
עירוב, כגון מחמת שחוטי החשמל שוקעים כלפי מטה בצורה ניכרת 

  תנדנדים ברוח.וגם יש מהם שמ לעין.
ז. עמוד חשמל עגול, שלמטה הוא רחב, ולמעלה הוא צר, ע"י 
שהולך ומתקצר כצורת חרוט, יש שלומדים מדברי האבני נזר שאם 
קשר בחלק הצר והוא מכוון מעל החלק הרחב, נחשב על גביו וכשר, 

  אבל החזו"א כותב שדינו כמן הצד ופסול, וכך נוקטים למעשה.
י דברי האבני נזר, בהרבה מקרים הם עוד יש להוסיף שגם לפ

פסולים באופן שלא שמים לב לכך, כיון שאם העמוד נוטה מעט מאוד 
לכיוון שבו יוצא החוט, הרי הוא נעשה ישר, והחלק התחתון אינו 
מתרחב מתחת החוט. וכיון שלכל עמוד יוצא שני חוטים, רוב הסיכויים 

, וקשה מאוד שבתוך כמה עמודים חלקם פסולים, וזה פסול לכו"ע
  למדוד את זה. לכן אין להכשיר עמודים כאלו בשום אופן.

ח. עמוד שחלקו העליון צר יותר באופן שיש חקק בצידו, או עמוד 
שמורכב משני צינורות, החלק התחתון רחב, ומעליו מחובר צינור צר, 
כפי שמצוי בעמודי התאורה הירוקים החדשים. או שבראש העמוד יש 

וי בעמודי הרמזור שיש צואר צר [שממנו יוצאת הזרוע צוואר צר, וכן מצ
המאוזנת], באופן שקושר את החוט במקום הצר, הרי זה כשר, כיון 
שהעמוד הרחב נחשב עמוד בפנ"ע, ויש גוד אסיק ממקום החקק, 
והחוט שקשור שם מסביב לחלק הצר יושב מעל גבי העמוד הרחב. 

בעמוד מעץ שחקוק ואין חסרון בכך שבתוכו נכנס עמוד צר. וה"ה 
בצידו, והניח החוט על מקום החקק (כ"כ החזו"א סי' ע"א ס"ק י"ב), 
ויש להסתפק בזה לדעת המשנ"ב (ס"ק ס"ד) שפוסל כשהחוט יושב 
בחקק שבאמצע העמוד, האם ה"ה כשהחקק בצידי העמוד, ויש לחלק, 

  והוראת הרבנים להתיר.
, ויש בזה אמנם במקרה זה צריך להקפיד מאוד שהעמוד יהיה ישר

שני אופנים. א. באופן שהמקום המתקצר הוא בגובה, כגון ברמזור או 
בצואר של עמוד תאורה, אז קושים את החוט צמוד לראש החלק 
הרחב, והוא על גביו, ואז אם העמוד אינו ישר, הוא כדרגת הכשרות 
בעמודי העירוב רגילים שאינם כשרים. אבל באופן שהמקום הרחב הוא 

והחוט קשור בגובה הרבה מעליו, אם העמוד אינו ישר,  במטר התחתון,

אפילו נוטה רק מעט באופן שהחוט אינו מכוון כנגד החלק התחתון, 
פסול לכל הדעות, והמכשול בזה מצוי, בפרט שהמדידה הזו חייב 

  להעשות בעזרת מכשיר מיוחד.
הנה המצב לצערנו שיש הרבה . עוד בדיני צורת הפתח מן הצד

יש חוטים מן הצד, לפעמים יש לדון בהם, ולפעמים מקרים שנמצא ש
הם דברים פשוטים, אלא שהאחראים לא תמיד יודעים אותם. באחד 
המקומות שבאו לבדוק את העירוב של הישוב יחד עם האחראי, הסביר 
הבודק לאחראי מהי מטרת החוט, דהיינו שיהיה כמשקוף מעל שני 

מן הצד, ומיד אמר העמודים, ולכן הוא חייב להיות מעליהם ולא 
האחראי שא"כ יש לו שלש מקומות שקשר את החוט מהצד, כלומר 

בעיה זו קיימת  הוא שם לב למציאות אלא שלא ידע שזה פסול.
לצערינו בעוד מקומות שיש אחראי לקשור חוטים, ואין עירוב כלל, לכן 
חשוב לדעת שלא מועיל שיש בודק לעירוב, אלא אם הוסמך לכך ע"י 

  כת.כשרות מוסמ
שהדופן של הלחי  הענין הואבענין החביות המשמשות לעירוב, 

יכולה לשמש כלחי, שהיא כעין עמוד רחב, והדופן עולה ע"י גוד אסיק 
עד החוט, ובכה"ג גם אם החוט קשור מן הצד של העמוד, הרי זה כשר 

  ע"י החבית.
ס"מ שהם י' טפחים רק  90- אך יש לציין שגובה החביות הוא רק כ

רח"נ, ולא לשיעור חזו"א, ולכן יש להוסיף על גובה הלחי. וצריך לשיעור 
להיזהר שלא יהיה חסרון של פתחי שימאי. אם מוסיף רק אבן או דבר 
שאינו שווה לדופן החבית, הרי זה פתחי שימאי. ואם משלימים עם 
בטון בצורה שווה לדופן החבית, הרי זה כשר. עוד פתרון שאפשר 

פחות מג' טפחים מהקרקע, וזה מועיל  לעשות, להגביה את החבית
  להשלים, אלא שפתרון זה אינו שייך כשהחבית מחזיקה את העמוד.

כתב שנחלקו האחרונים בדין חוט מתנדנד האם  במשנ"ב (ס"ק ס"ו)
הוא פסול משום מחיצה שאינה עומדת ברוח. ולא הכריע, והחזו"א (סי' 

נות יעקב ע' סק"ח נקט שפסול. ועוד כתב בשעה"צ שמבואר במשכ
 בנושא זה יש אחד ההבדלים בין שיש כמה בעיות גם בחוט שוקע.

עירובים שכונתיים שמקפידים על כך, לבין עירובים עירוניים שברוב 
  המקומות אינם יכולים להקפיד על כך.

בביאור סימן שס"ב סעיף י"ב. כיפה פירוש שער העשוי ככיפה וכו'. 
צורת הכיפה, כתב הריטב"א (עירובין דף יא:) שצוה"פ צריכה משקוף 

המשקוף המעוגל ויש ישר, ולכן מדובר דוקא באופן שהקיר מלא מעל 
בו סף ישר, אבל אם כולו רק קשת שעגולה גם מלמעלה, אינו כשר. וכן 
משמע ברש"י שם. וכן נקטו התו"ש (סי' שס"ג ס"ק ס"ד), והפמ"ג (שם 
משב"ז ס"ק י"ט) והחת"ס (שו"ת או"ח סי' צ"ו) ושו"ת משכנות יעקב 
ם (או"ח סי' קכ"ג). אבל החזו"א (סי' ע"א סק"ג) כתב להכשיר ג

כשהמשקוף מעוגל אף מלמעלה ואין בו קו ישר, משום שכן משמע 
ברמב"ם (פ"ח ממזוזה ה"ד) ובטוש"ע (יו"ד סי' רפ"ז). וצ"ע שהמשנ"ב 

  לא הזכיר כלום בנוגע לכך והאחרונים לא האריכו במחלוקת זו.
דין זה הוא נפק"מ במקומות מעוגלים כקשת שמתעגלים 

  מתחילתם, אינם כשרים לצוה"פ לפ"ד השו"ע.
ולגבי האהלים החדשים שיש להם ברזלים מתעגלים ועליהם בד, 
והבד לפעמים אינו כשר למחיצה [כגון כאשר פותחים את הרוכסן והוא 

ר להחשיב את הברזלים לצוה"פ פתוח או מתנדנד ברוח], אי אפש
מכמה סיבות, ואחד מהם משום שהברזלים מתעגלים מלמטה. [ועוד 
מפני שהם נכפפים גם כלפי הצד של הפתח דהיינו אל תקרת האהל, 

  וא"כ המשקוף אינו מעל החלק התחתון של העמודים.

  ג"ססימן ש
סעיף א'. מקום שיש לו ג' מחיצות, אסרו חכמים לטלטל בו, עד 

בדין זה מבואר שאף לשיטות שמן התורה שיעשה שום תיקון ברביעית. 
הוי רשות היחיד בג' מחיצות, מ"מ מדרבנן צריך לסגור גם רוח רביעית, 
אלא שעד רוחב י' אמות שהוא מוגדר כפתח, מספיק תיקון של היכר, 
כגון במבוי מספיק לחי או קורה (כבסעיף ג'), ובחצר בפס ד' טפחים או 

רוח רביעית צריך מחיצה, או  שני פסין של משהו (כבסעיף ב'). ושאר
צורת הפתח שדינה כמחיצה. ולכן אפילו אם קיימת מחיצה ברוב רוח 
רביעית ויש פירצה בקרן זוית או ביותר מי' אמות, הרי כל ההיקף נאסר, 

  וזהו מהדין המבואר כאן שמדרבנן צריך מחיצה גם ברוח רביעית.



מחיצות  (ד"ה אסרו) מבאר שנחלקו הראשונים, איזהביאור הלכה 
מן התורה. א) דעת הרמב"ם רק בארבע  עושות את המקום לרה"י

מחיצות, או בג' מחיצות ולחי בכותל רביעית דחשיב כמחיצה, [ויש 
לעיין אם מן התורה גם ביותר מי' אמות]. ב) דעת רוב הראשונים (רש"י, 
תוס', ראב"ד, רא"ש, רשב"א, ריטב"א) שנעשה רה"י גם בשלשה 

מחיצות ולחי בשלישית, בין אם השתיים הם כצורת מחיצות, או בשתי 
גאם [כצורת ר], ובין אם השתים זו כנגדו זו [כצורת וו]. ג) הט"ז הביא 
שיש ראשונים שעושים הכרעה ואומרים שבסתמא מספיק ג' מחיצות, 
אבל כשהמקום סמוך לרשות הרבים, ולפעמים הרבים דוחקים 

  אלא בד' מחיצות או ג' ולחי. ונכנסים, אינו רה"י אינו רה"י מן התורה,
והנה בדין זה אין נפק"מ להתיר טלטול בג' מחיצות, כיון שמדרבנן 
אסור בכל אופן שחסר ברביעית לבד, אבל יש בזה נפק"מ גדולה 
בזמנינו לגבי ביטול דין רשות הרבים, כיון שהרחובות רחבים ט"ז אמה, 

עיר לעיר, ובפרט במקומות שיש חשש לעיר של שישים ריבוא, ודרך מ
לכן עוסקים בעשיית ג' מחיצות שאז הרחובות שבתוכם אין להם דין 
רה"ר, ואפשר לערב אותם בצוה"פ ברביעית, [וכן בפירצות קטנות בתוך 
הג', ונחלקו רבני זמנינו אם צריך לכל פירצה שבתוך הג' צריך דיני עומד 

  ה.מרובה]. ולפ"ז יש נפק"מ לדעת באיזה מחיצות נעשה רה"י מן התור
בסעיף זה מבואר ההיתר של חצר סעיף ב. חצר שנפרץ במילואו. 

י' אמות, עושה בצד אחד פס רחב ד' טפחים [היינו  בפסין, כשהפתח עד
שסותם מהפתח ד' טפחים, ולא לאורך כותל החצר], ואם עושה מב' 
צדדים מספיק משהו מכאן ומשהו מכאן. [והלשון "פס" שונה מלחי, 
אע"פ שהם דומים, כי רצו להבדיל שבפסי חצר צריך שיעור רוחב ד' 

ה קראו גם למי שעושה ב' טפחים, משא"כ בלחי סגי בכלשהו. ואגב ז
  פסים של משהו בשם פסין ולא לחיים (ע"פ בה"ל ד"ה בשני)].

שמשים למעשה בעירובים שכונתיים, כי כבר כתב דינים אלו אינם מ
הרמ"א (לקמן סעיף כ"ו) שהמנהג להשתמש רק בצוה"פ [וכמ"ש 
המשנ"ב שם (ס"ק קי"א) לאפוקי גם מפסין], אבל נפק"מ בבנינים 
שעושים עירוב פרטי לבנין, וי"א שבחצרות ממש אין את המנהג של 

ינים בפסין הרמ"א הנ"ל, ויכולים להתיר בפסין, אלא שיש כמה ד
שגורמים שלא בכל מצב הם כשרים, דהנה בב' פסין פחות מד' טפחים, 
צריך שיהיו מכוונים מאוד זה כנגד זה, וכמ"ש לקמן (סעיף ל' בבה"ל 
וחזו"א שם), וקשה לעשות שתחילת הפסין היו מכוונים ממש, ובפרט 
שהדבר תלוי גם בצורת הרשות הכללית (עי' משנ"ת שם). ולכן יש 

  שלא לעשות ב' פסין.להורות 
ולגבי ההיתר של פס ד' טפחים, יש נמנעים מלהסתמך עליו, מפני 
שבמשנ"ב שם משמע שהמנהג כולל ג"כ שלא להסתמך על פס ד', וכן 
משמע בביאור הלכה (סו"ס שס"ד) שגם ברחוב שדינו כחצר המנהג 

  שלא לעשות פסין, ומ"מ יש שמשתמשים בזה בחצרות. 
תמכים לסגור פירצה בפס ד', אבל צ"ע אם בעירובים כלליים יש מס

  הם זוכרים שלא לעשות פסין מב' רוחות, שזה לא מועיל.
בדין  סעיף ה. משנ"ב ס"ק כ"א.. דין עמודים עקומים ולחיים נוטים

עמוד עקום, כתב החכמת שלמה (בגליון השו"ע סי' שס"ב סי"א) שהוא 
(סי' ע"א  פסול. ולא ביאר מהו טעם ומהו שיעור העקמימות. בחזו"א

סק"ו) סבר להכשירם עד שיעור תל המתלקט [שזה עקום הרבה 
מאוד], ואח"כ (ס"ק י"א) כותב על מש"כ בסק"ו אין מקור נאמן 
להכשירו. ובקריינא דאיגרתא כתב שהחזו"א פסל כל עמוד עקום. וכן 
מקפידים גם הבד"ץ שיהיו עמודים ישרים אבל למעשה בכל העירובים 

כי הרבה עמודים מתעקמים ואין אפשרות לתקן הכלליים אין ברירה, 
הכל, וחייבים להסתמך גם על עמודים עקומים. לכן זה מפוקפק מאוד. 
בעירובים שכונתיים זה אחד מהדברים המעכבים בכשרות, שאינו ראוי 

  להיקרא עירוב שכונתי אם אינו מקפיד על עקמימות בעמוד.
הוא הי' טפחים ובטעם הפסול, ביאר החזו"א דכיון שעיקר העמוד 

התחתונים, והחוט צריך שיהיה על גביו של העמוד, צריך שהוא יהיה 
אמנם בחזו"א מבואר שיש  מכוון מעל החלק התחתון של העמוד.

  לחלק בין כמה אופנים. דהנה עמוד יכול להתעקם לארבעה כיוונים.
א. אם מתעקם אל כיוון החוט בלבד, [וזה יכול להיות מחמת מתיחת 

וד דק, או כשהקרקע חלשה], הרי זה כשר כדין צורת החוט כשהעמ
  הפתח העשויה ככיפה.

ב. אם העמוד התעקם הפוך מחלל הפתח, כלומר לאחוריו בלבד, 
כתב החזו"א שהוא כשר, משום דעכ"פ המשקוף עובר מעל החלק 

  התחתון של העמוד.
ג. אם העמוד התעקם אל תוך העירוב או למחוץ, בזה יש את הבעיה 

  אינו מעל החלק התחתון של העמוד.שהחוט 
בספר ארחות שבת כתב להוכיח מדברי השער הציון כאן (ס"ק י"א) 
שעמוד עקום כשר, אבל אין ראיה מהשעה"צ, כי מדובר במקרה 

  שהעמוד התעקם לכיוון החוט, ובזה גם בחזו"א מכשיר כנ"ל אות א'.
ין בדין לחיים שהתעקמו, באופן א' כותב החזו"א שאין להכשיר מד

כיפה, דכיון שהביאור בכיפה הוא שכל משהו מהעמוד ממשיך גם את 
המשקוף, א"כ תחילת המשקוף בלחי וההמשך בחוט, ויש הפסק 

  באמצע המשקוף ואינו כשר.
אבל אם הלחיים התעקמו באופן ב', כשרות, משום שהחוט נמצא 
מעל כל הלחי, ומ"מ צריך שהחוט ימשיך עד כנגד ראש הלחי, גם 

ך יותר מי' טפחים, משום שהגוד אסיק עולה מראשו. ואם כשהוא ארו
התעקמו באופן ב', הגוד אסיק עולה מראש הלחי, ומ"מ צריך שיהיה 

  לחי בכל הי' טפחים מתחת החוט.
סעיף ה. כתב השו"ע, לחי דאי נשיב ביה זיקא לא מצי קאי, לא חשיב 

שגם  כוונת הדברים שאם הלחי אינו עומד ברוח, אינו כשר, משוםלחי. 
הלחי הוא מדיני מחיצה. ומחיצה שאינה עומדת ברוח לא שמה מחיצה 
והנה דברי השו"ע הם בלחי של מבוי, אבל כתב המשנ"ב (ס"ק כ') 
דהוא הדין בלחי של צורת הפתח, דלא עדיף ממחיצה, שאם אינה 
יכולה לעמוד ברוח מצויה, אינה מחיצה [ולגבי החוט של צוה"פ, עיין 

ק ס"ו]. לפיכך בעשיית הלחיים בזמנינו, שהם לעיל סוס"י שס"ב ס"
  לחיים של צוה"פ, צריך להעמידם באופן שיעמדו ברוח מצויה.

אבל בלחי של צורת הפתח יש דין נוסף, שכתב השו"ע (בסי' שס"ב 
סי"א) שהעמודים של צורת הפתח צריכים להיות חזקים בכדי לקבל 

כאו' זה יותר ולהחזיק דלת כל שהוא, אפילו של קש או של קנים. ול
מאשר שיעור שעומד ברוח, כגון אם  מעמיד קרש שנשען על הקיר 
ללא חיבור וקשירה, הרי לפעמים זה עומד ברוח מצויה, ומ"מ אינו יכול 
להחזיק דלת כלשהו, וא"כ השיעור של החוזק הוא יותר משיעור 

  שעומד ברוח.
אבל לפי מש"כ המשנ"ב (כאן סק"כ)  שאפילו אם הרוח אינה 

ה את הלחי, אלא רק מנידו ג"כ פסול. לפ"ז משכחת לה לחי מפיל
שראוי להעמיד דלת, ומ"מ הוא מתנדנד ברוח. כגון שהוא קשור בחוט, 
והקשר אינו מהודר, שיכול לנוד בעודו קשור, ובזה אפילו שראוי 

  להעמיד דלת  של קש, אינו כשר משום שאינו עומד ברוח.
עיין טובא באיזה דלת יש לובגדר החוזק של ראוי להעמיד דלת 

א. האם אורך הדלת כרוחב הפתח, [ומתחלק בין שני הלחיים],  מדובר.
או מספיק דלת של הפתח הכי קטן שהוא ד' טפחים. ב. האם אפשר 

פה, אלעשות דלת מדבר יותר קל מקש וקנים, כגון קרטון פוליגל וק
שלא היו בזמן חז"ל, או שקבעו שיעור בדלת שהיתה בזמנם. ג. האם 

פשר דלת מלבוד. ד. האם צריך חוזק שיוכל להעמיד דלת שתעמוד א
ברוח כמו כל מחיצה, או מספיק שתעמוד בזמן שאין רוח. ה. האם 

  ד דלת תלויה על הציר או אפילו נשענת ונגררת על הקרקע.ילהעמ
עוד יש לדון האם צריך חוזק בלחי עצמו, או מספיק שאפשר לחבר 

לקמן (סעיף ז') כתב שאפשר לדבר המחובר אליו. דהנה ברמ"א 
לעשות לחי מסיד טחוי בכותל, ובשער הציון (ס"ק כ"ב) הקשה 
שבצורת הפתח צריך שהלחי יהיה חזק שיוכל להעמיד דלת של קש, 
והטיח לבד אינו חזק בשיעור כזה. וכתב בשם התרומת הדשן דיש 
לומר שעל ידי הכותל שהסיד טחוי ומחוי בו, נחשב שהלחי בריא 

ת. ומבואר שמשתמשים בחוזק של הקיר שהלחי מחובר בו, להעמיד דל
  למרות שהקיר עצמו אינו כשר ללחי, ואינו חלק מהלחי.

לפ"ז אם הלחי עשוי מדבר חלש, ואפילו מקרטון, אבל הוא מוצמד 
היטב לקיר, יש לומר שנחשב ראוי להעמיד דלת של קש ע"י חיבור 

קרש שנשען על לקיר.  אבל זה דוקא אם הוא מחובר לקיר, משא"כ 
הקיר, הורו הרבנים שלא ניתן להחשיב אותו ראוי להעמיד דלת ע"י 
שיחברו את הדלת לקיר, משום שאין לו שייכות עם הקיר. ודוקא 
במחובר לקיר, ניתן לומר שהקיר ישמש כחלק מהלחי לענין חיבור 

  הדלת.
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  פתח העירוב 
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

צריך שהלחי לא יהא רחוק מהכותל ג'  סעיף ו'. כתב השו"ע, גשס"סימן 
במשנ"ב הביא ב' שיטות בדין זה, שיטה א' שהטעם משום שע"י טפחים. 

האויר יהיה אתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ומבטל את הלחי מתורת 
מחיצה. ולפ"ז כתב שאם הלחי רחב יותר מרוחב הפירצה, שאין אתי אוירא, 

. ושיטה ב' שבת המג"א בשם אלא העומד מרובה על הפרוץ, יהיה כשר
  התוס' משום דהוי מחיצה שהגדיים בוקעין בין הלחי לכותל.

ולגבי דין הלחיים שבזמנינו, שהם עמודים של צורת הפתח, כתב המשנ"ב 
ן להקפיד ע"ז, כי צוה"פ דינה יאכאן (ס"ק כ"ג)  שדעת הרבה פוסקים ש

ד להלכה. כמחיצה. ויש פוסקים שאוסרים גם בצוה"פ, וכן המשנ"ב מצד
והוסיף שאפילו בפחות מד' טפחים, אם יש ב'טפחים רווח, יש להחמיר לסגור 
את הפירצה. והחזו"א סובר שאם בצד אחד צוה"פ צמודה למחיצה, אפשר 

דין זה לדון בצד השני עומד מרובה. אבל בשעה"צ משמע שאסר גם בזה. 
  הוא נפק"מ בהרבה מקרים למעשה.
גם דין זה נאמר בלחי של ים כשרים בו. סעיף ז'. לחי אפילו שברי שבר

מבוי. אבל בלחי ועמוד של צורת הפתח כתב המשנ"ב (בשער הציון ס"ק 
י"ט) שהתוס' שבת מצדד שאינם כשרים לצוה"פ. ובפמ"ג כתב לפ"ז שאין 
לעשות לחי מכותל מעץ שיש בו חיפופין, דהיינו בליטות, ויש בזה שני דינים 

יטות. ב' שלא להשתמש בדבר מחורר א' שלא להשתמש בדבר שיש בו בל
  שצריך לדון בו דין לבוד.

וגע להרבה דברים, לחיים ממשטח של סחורות ענין "פתחי שימאי", נ
שהוא עשוי מקרשים שיש רווח ביניהם, וכן יש עירובים עירוניים שעשו לחי 
מרשת של ברזל. וכן יש עוד עשרות דוגמאות שנתקלים בהם העוסקים 

  ולמעשה בעירובים שכונתיים מקפידים שיהיה לחי חלק.בעשיית עירובים. 
סעיף ז'. רמ"א, ובלבד שיזהר שלא יתמחה יותר משלש טפחים לארץ. 
נשאלת השאלה מה ראה הרמ"א להביא דוקא אזהרה בענין זה, שיזהרו 

מהכותל  לשים לב שלא ישתפשפו בעלי חיים דלחיים עד כדי שירד הטיח
בג' טפחים שלמטה, הלא יש כל כך הרבה דברים בלחיים וחוטים 
שמתקלקלים וצריך לשים אליהם לב, והם מצויים פי כמה מזה שבעל חי 

  ישתפשף דוקא בלחי עד כדי שירד הטיח מהקיר. 
שיש דברים שכל אחד יודע שהם ונראה לבאר את הענין מתוך הנסיון, 

יכולים לקרות, וזה כל מי שאחראי כראוי בודק כל שבוע, כגון שלא יהיה חוט 
קרוע, או שלא יפול הלחי לארץ. אבל יש דברים שלא חושבים שהם יכולים 
לקרות, באמת הם קורים לעיתים רחוקות יותר [באופן יחסי], אבל כשהם 

קשה שלא מועילה לה בדיקה. קורים לא שמים לב אליהם, וזה בעיה 
האחראי בודק שהלחי קיים, אבל לא מבחין אם לא נחסר תחתיו חול והוא 
גבוה ג' טפחים מהארץ. הוא בודק שיש חוט אבל לא מבחין שהחוט מתנדנד, 
או שהוא לא עובר מעל הלחי, שהעמוד קצת התעקם, ושיש דבר המפסיק 

מות שהחוט גבוה או בין הלחי לחוט. כמו"כ יש אנשים שסבורים שבמקו
שהשביל קטן אין חשש שיתקלקל ולא צריך לבדוק, אבל לאחר תקופה 
ארוכה הם מתקלקלים פעם אחת, ולא יודעים על כך רק לאחר שבת, 
והמציאות מעידה שכל מקום שהזניחו את הבדיקה, התגלה לאחר תקופה 

  קצרה שהיו דברים שהתקלקלו ועבר עליהם שבת שלא כהלכה.
ן התרומת הדשן הדבר הזה שבע"ח קלקלו את הסיד לא יתכן שגם בזמ

קרה כל שבוע וגם לא פעם בחודש, וגם לא בהרבה לחיים זה קרה, אבל 
כשזה קרה לא גילו את זה בזמן, אלא רק לאחר זמן, שהיו כמה שבועות 

הבעיה הזו הרבה יותר חמורה, כי  כיצריך להזהיר ולכן ע"ז שהלחי היה פסול. 
לגבי שאר הדברים דואגים שיהיה מי שיבדוק ויתקן לפני שבת, אבל כלפי 

  וא כשר.תקלות כאלו, גם אם בדקו את העירוב, לא בטוח שה
מי שבא  לכן כשבאים לעסוק בעשיית עירוב, ובבדיקת עירוב, וכן לכל

אזהרה מיוחדת על דברים שחושבים יש כאן לטלטל ולסמוך על העירוב, 
אנשים סומכים על סברות שמסתמא  .צריך לבדוק ולבררש שלא יתקלקלו

אין פירצות בגדרות, ומסתמא העמודים ישרים והחוטים מעל הלחיים וכו', 
גם אם יודעים שהעירוב נבדק, צריך לדעת שיש מי שיודע ומקפיד גם אבל 

  על דברים הבלתי ידועים.

סעיף ט. בין שנראית בליטת הלחי לעומדים בתוך המבוי, ואינה נראית 
דין זה נאמר בשו"ע לגבי לחי של מבוי, אבל נוהג גם לעומדים בחוץ, כשר. 

רוב] רואים בליטה מהקיר, בשטח העיבלחי של צורת הפתח, שאם מבפנים [
אפילו אם מבחוץ אינה נראית אלא [עמוד של צורת הפתח] היא כשרה ללחי 

ככותל רגיל. והדבר מצוי מאוד שיש בקיר בליטה ע"י עמוד או ציפוי שיש, 
ומבחוץ הכותל רחב ומסתיר את הבליטה, מ"מ היא כשרה, ואין צורך שיהיה 

  ניכר מבחוץ כלל.
מחוץ לעירוב, וירצה להשתמש בצורת הפתח  אבל אם יבוא מישהו שגר

, הרי כלפיו זה אינו נראה מבפנים, ודינו בצד השני הזו למחיצה לעירוב שלו
ז יוצא דבר מיוחד "כנראה מבחוץ דלקמן שאינו כשר לצורת הפתח. ולפ

מאוד, שיש צורת הפתח בין שני עירובים, לאחד היא כשרה ולאחד היא אינה 
בלי הבנינים שמחוץ לצוה"פ, אשון יכול לערב לבד כשרה. ובכה"ג העירוב הר

יש פתח], אבל העירוב השני חייב לערב יחד ש איתם, כיון[ויכול גם לערב יחד 
כי שון, כיון שבינו לבין העירוב הראשון יש פירצה בלי צורת הפתח, אעם הר

וכשרות העירוב השני תלויה בכשרות כלפי השני נחשב שאין צוה"פ כשרה. 
הראשון, שרק אם כל מחיצותיו טובות ושכרו מהמומרים, אז העירוב העירוב 

  השני יכול להיות כשר. ודבר זה מצוי ביותר.
ובין שנראית בליטת הלחי לעומדים בחוץ ואינה נראית לעומדים בפנים, 

דין זה נאמר לגבי לחי של מבוי, אבל לגבי לחי של צורת הפתח נחלקו כשר. 
בין סי' ו') כתב ששאל שאלה זו את החזו"א הפוסקים בקהילות יעקב (עירו

(בעקבות שנשאל על כך מהג"ר שלמה טנא זצ"ל שהיה רב בבאר שבע 
בשנת תשי"א, והיה שם בעירוב שאלה זו), באופן שהעמיד את העמודים של 
צורת הפתח מחוץ למבוי כנגד הכתלים, שאינם נראים למי שעומד תוך 

והביא הקה"י שכן מבואר ברבינו המבוי. ואמר החזו"א שאינם כשרים כלל. 
וכ"כ החזו"א  יהונתן (דף ב: מדפי הרי"ף ד"ה ואם), וכן הוכיח מהירושלמי.

בספרו (סי' ע' ס"ק ט"ז וי"ז, וסי' קי"א סק"ה) בביאור דברי המג"א שהקנים 
  של צורת הפתח צריכים לסתום מקצת מהפתח, ורק עי"ז נחשבים כפתח.

הב"ח (סי' שס"ג סכ"ו ד"ה ומ"ש אבל) הביא שא"צ שהקנים  מנםא
יסתמו מקצת מהפתח, ואפשר להעמידם מחוץ לכתלי המבוי סמוך לכתלים, 

מדברי השער  וציאו כןויש שהוכן דעת החת"ס (שו"ת חת"ס ח"ו סי' ל"ד), 
הציון (סי' שס"ג ס"ק ל"ז, ומהמשנ"ב סו"ס שמ"ו) שנקט שאין צריך שהקנים 

  ויש לדחות ואכמ"ל. מהפתח. יסתמו מקצת
מחלוקת זו נוגעת למעשה מאוד, מפני שנוח לחבר את עמודי העירוב 
לכתלים וגדרות של חצרות ושבילים, ופעמים רבות נמצא שלא דקדקו ועשו 
את העמוד באופן שאינו נראה לעומדים מבפנים, בתוך השטח המוקף 

ים כזה דבר, לעירוב, וההוראה למעשה שבעירובים שכונתיים לא מכשיר
ובעירובים עירוניים גם כן נוקטים שצריך לתקן את הדבר [למי שיודע לשאול 

  על כך]. לדין זה יש הרבה מאוד מקרים ודוגמאות שונות.
 ,באופן שצורת הפתח עומדת באלכסון כתב להתיר נתיבות שבתבספר 

דהיינו שהעמוד השני אינו כנגד העמוד הראשון אלא רחוק יותר, ואז יש 
ם סמוך לצוה"פ בתוך שטח העירוב, שהעומד בו רואה גם את העמוד מקו

והיא כשרה גם כלפי  אז נחשב שהצוה"פ סותמת את שטח העירוב,הראשון, ו
. אבל יש אומרים שאין להכשיר אלא כשהאלכסון גדול מאוד, שאר העירוב

שיעור זוית של תל המתלקט, שנחשב כמשמש גם לכותל רוח אחרת, י"א [
, ואי אפשר לפרטם כאן מחמת דין זה יש הרבה נידונים מצוייםב ואכמ"ל].

ויש להתיעץ ברבנים העוסקים  האריכות והצורך בהמחשה ושירטוטים.
  בהלכות אלו.

סעיף יא. אפילו לא עשאו לשם לחי אלא שנזדמן שם מאליו כשר, ובלבד 
שלהלכה לחי העומד מאליו כשר, ויש בזה מבואר שיסמכו עליו מערב שבת. 

ד' מצבים. א. בסתמא, כשר בתנאי שיסמכו עליו מערב שבת. וכן באופן 
שנעשה למטרה אחרת ולא לשם צורת הפתח, נחשב נעשה מאליו. ב. ברמ"א 
כתב שאם לא היה לחי אחר, נחשב שסמכו עליו למרות שלא ידעו ממנו. ג. 

ונפל באמצע שבת, נחשב שלא  אם סמכו על לחי אחר או מחיצה אחרת

 מענה ע"י הרבנים
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סמכו על העומד מאליו ואינו כשר. ד. אם נעשה לשם לחי, אפילו סמכו על 
  דבר אחר, אפשר באמצע שבת לחזור ולסמוך עליו.

אמנם דינים אלו הם דוקא בלחי שהוא מקצת מחיצה ומקצת היכר, 
משא"כ במחיצה ממש, כתב הבה"ל (ד"ה אבל) שאפילו לא סמכו עליה 

כשרה. וכן להיפך לגבי קורה של מבוי, כתב השו"ע (לקמן סעיף  מערב שבת
ט"ו) שאם נעשית מאליה [למטרה אחרת] אפלו סמכו עליה מערב שבת 

  אינה כשרה, כיון שהעיקר שלה הוא להיכר. 
ולגבי פסים של חצר, בפשטות הם רק דין מחיצה, וברע"א (בגלון השו"ע כאן, 

, אבל הבית מאיר כאן והתו"ש (ס"ק ובתשובה ח"א סי' ל"ה) הסתפק בזה ע"ש
  כ"ב) ווהחזו"א (סי' ע' סק"א) פסקו שפסי חצר כשרים אף בלי שסמכו עליהם.

  ולגבי פי תקרה, עיין בבה"ל לקמן סעיף ט"ו, וי"א שנשאר בזה בצ"ע.
מקרים אלו מצויים מאוד בין בעירובים שכונתיים, ועוד יותר בעירובים 

דים שבולטים מהקירות, או שהקיר עצמו פרטיים בחצרות הבנינים, שיש עמו
מתרחב, והבליטות האלו יכולות לשמש ללחיים. אלא שכיום אנו לא סומכים 
על לחיים במבוי, כמ"ש הרמ"א לקמן סעיף כ"ו לעשות רק צורת הפתח, וגם 
לגבי חצר הובא לעיל שמשמע מהבה"ל סו"ס שס"ד שנכון לעשות צורת 

  ה הדין בצורת הפתח שנעשית מאליה.הפתח ולא רק פסים. וא"כ יש לדון מ
בביאור הלכה כאן (ד"ה אבל) הביא שהפרי מגדים מסתפק אם צריך 
שיסמכו עליו מערב שבת, ונפק"מ כששבת אחת הורו לא לטלטל ולא סמכו 
עליה, או שצוה"פ היא כמחיצה גמורה ואפילו לא סמכו עליה כשרה. אמנם 

בולט מהכותל, נידון משום במשנ"ב לקמן (ס"ק קי"ג)  כתב שאם יש עמוד ש
קנה של צורת הפתח אם סמכו עליו מערב שבת, דלא גרע מלחי. אבל 
החזו"א (סי' ע"ז סק"א) הביא את דברי המשנ"ב בשני המקומות, וכתב 
שנראה שצורת הפתח היא מחיצה ממש ואין צריך שיסמכו עליה מערב שבת 

  (וכ"כ בסי' ע' ס"ק כ"ה. ובסי' קי"א סק"ה).
) שאם יסמכו שםמודי הטלגרף, כתב החזו"א (סי' קי"א לגבי ע אבל

עליהם לצורת הפתח יהיו כשרים [כשהם על גבי העמוד], ואע"ג שלא נעשו 
לשם כך וגם עכשיו אין עיקר תשמישן לכך, מ"מ כיון שיש אנשים שרוצים 
שהם ישמשו לצוה"פ, מהני מחשבת אחרים אפילו שאינם בעלים. עכ"ד. 

צריך מחשבה לסמוך עליהם, וקשה מאי שנא  מבואר שבעמודי הטלגרף
וצ"ע. [ובמק"א  ממש"כ בג' מקומות הנ"ל שאין צריך לסמוך על צוה"פ.

כתבנו לחלק בין דבר שנעשה בפתח אלא שלא כיוונו לעשות צוה"פ, לבין 
חוטים של טלפון וחשמל לאורך הרחוב שאינם במקום שמשמש לכניסה, 

  ואין להם מהות של פתח כלל].
ב. לחי העומד מאליו וכו' אם הלחי בולט לתוכו ארבע אמות, אינו  סעיף י"

בסעיף  זה מדובר בלי שבולט לכיוון נידון משום לחי, וצריך לחי אחר להתירו. 
סתימת צד הפתח, ולא שמתארך לאורך המבוי. מבואר כאן שבשיעור ארבע 

ובסעיף י"ג   וצא מתורת  לחי, ושם "כותל" עליו.אמות שהוא שיעור מבוי, י
היינו שארכו לאורך הקיר של צידי המבוי, לחי המושך עם דפנו של מבוי וכו'. 

[ולא לסתום את הפתח כבסעיף הקודם]. אם ארכו ארבע אמות יוצא מתורת 
לחי ונחשב לכותל מבוי, ואסור להשתמש בכל המבוי, שהרי אין כאן לחי. 

ק מ"ח) שבאופן הזה אפילו אם העמידו לשם לחי אינו וכתב המשנ"ב (ס"
מועיל, משום שדוקא כשבולט לרוחב המבוי וסותם, יש סברה שאם ריבה 
בסתימתו לא גרע, משא"כ כשמתארך לאורך המבוי, נראה כמוסיף על 

  הכותל, דהיינו נראה ככותל של המקום, ואינו כשר ללחי כלל.
ורת הפתח. באופן הראשון (של  לפ"ז יש לדון בשני אלו לגבי לחי של צ

סעיף י"ב) שהלחי בולט וסותם מהפתח, שהחיסרון רק כשלא העמידו לשם 
לחי, זה חיסרון של היכר,  והוא שייך רק בלחי של מבוי שיש בו מקצת ענין 
של היכר, משא"כ בלחי של צורת הפתח, אפשר להשתמש  בו. והנפק"מ 

ומניחים חוט  על עובי  בזה כשיש קיר ארוך ובאמצע הקיר פתחו פתח,
ס"מ) יהיה העמוד של צורת   20-30הקירות, אפשר שעובי הקיר (שהוא 

הפתח, ואין חסרון בכך שהוא  קצה של קיר ארוך. ואף כשלא נעשה לשם 
פתח, כגון שעושים צוה"פ ברחוב ומשתמשים בקצה של קיר של אחת 

  החצרות שבולט לכיוון הרחוב.
) שהלחי מתארך לאורך המבוי, שהחיסרון אבל באופן השני (של סעיף י"ג

הוא גם כשהעמידו לשם לחי, בזה הפסול אינו רק משום היכר, אלא כי הוא 
באמת כותל, ובזה כותב המקור חיים  (בעל הנתה"מ) במאמר תיקון עירובין 
שאינו כשר גם ללחי של צורת הפתח. ובחזו"א (סי' ע' ס"ק כ"ה) דן לחלוק 

לשם לחי שכשר אף ביותר מד' אמות. ומ"מ על המקו"ח הלחי שהעמידו 
כתב (בסי' ע' ס"ק י"ח בהערה) שאם הלחי בולט מהחוט כלפי פנים ג' או ד' 

מקפידים כיום למעשה, שלא יבלוט  ןטפחים, אפשר דהוי פתחי שימאי. וכ
  כלפי פנים יותר מג' טפחים.

ה סעיף י"ד. עוד יש הכשר אחר למבוי הפרוץ ברוח רביעית, בקורה שיניחנ
בזמנינו לא משתמשים בהיתר של קורה, מחמת כמה על ראש המבוי וכו'. 

סיבות הלכתיות, שכתב הרמ"א (לקמן סעיף כ"ו) שהרחובות שלנו אינם 
כמבואות, אלא כחצרות, ואין להם היתר של לחי וקורה. ושם יבואר אי"ה מה 

הטעם. עוד כתב שם המשנ"ב (ס"ק קי"א) שהרחובות שלנו רחבים יותר מי' 
קורה. וע"ש עוד. ומה שנהוג היום לעשות חוט בכניסה אמות, ואין מועיל בזה 

לשכונה אינו קורה, אלא משקוף שיושב מעל שני עמודים, לכן יש הרבה 
הבדלים בין החוט שלנו, לבין דיני הקורה. ואע"פ שלגבי לחי כתב המשנ"ב 

, מ"מ לבאר האם הדין ההוא נוהג גם בלחי של צורת הפתח בהרבה סעיפים
ום שהמשקוף של צוה"פ אינו דומה כלל לקורה. , וי"ל משלגבי קורה לא ביאר

  בין קורה למשקוף של צורת הפתח. יםהבדל כמהונראה בס"ד להזכיר 
הביאור הלכה מבאר שאמנם יש דין . צריך שיניחנה על כתלי המבוי

בקורה שתהיה על כתלי המבוי, מ"מ קורה אינה דומה למשקוף של צורת 
ה להיות גם בין הכתלים ולא ממש הפתח. וההבדל הוא שהקורה יכול

מעליהם, רק שלא תהיה מחוץ למבוי שזה פסול אפילו בתוך ג' טפחים 
ואפילו סמוכה ממש. משא"כ משקוף של צוה"פ כאשר הוא בין העמודים, 
אינו כשר, ונחשב מן הצד [כמ"ש בהג' אשר"י  עירובין פ"א  סי"ד],  אלא צריך 

  .שיהיה על גבי העמודים, מעל ראשם ממש
אם נעץ שתי יתדות אצל הכותל בחוץ, אפילו בסמוך לו, והניחם עליהם, 

הטעם משום שיסוד ההיתר של קורה הוא ע"י שנראה כאילו סוף פסול. 
המבוי בנוי במקרה, ובזה ניכר סוף הרשות היחיד, ואין דרך שום תקרה 
שתהיה מחוץ לכתלים אלא על גביהם. וכתב המשנ"ב (ס"ק נ"ב) שהשו"ע 

תדות היוצאות מהכותל, אבל אם נעץ את היתדות בקרקע משני דיבר בי
הצדדים מבחוץ, יהיה כשר מטעם לחי דהיינו לחי של מבוי, ללא התחשבות 
בקורה. ובשער הציון (ס"ק ל"ז) תמה למה לא כתבו הפוסקים שיש לזה גם 

) (סי' ע' ס"ק ט"ז אובחזו" .דין צורת הפתח, שהרי הם שני עמודים ומשקוף
שר היתדות שמחזיקות את הקורה [דהיינו העמודים] עומדים ביאר שכא

תל, אינם כשרים לצורת הפתח [אפילו שאינם באותו עובי של וכנגד עובי הכ
ים דורת הפתח צריך שהעמוהכותל והם נראים מבחוץ], משום שלגבי צ

יש שרצו לדייק שהמשנ"ב חולק על היסוד של  יסתמו מקצת מהפתח. ולפ"ז
החזו"א. אמנם מכאן אין הכרח לזה, כי בפשטות המשנ"ב דיבר בצורה 

  שהעמודים עומדים מחוץ למבוי כנגד המבוי, ולא כנגד עובי הכתלים.
כתב המשנ"ב (ס"ק ס"ו) שהחסרון דוקא כשיוצאת היתה עקומה. סעיף כ. 

או חוץ למבוי, אבל אם כולה בתוך המבוי מהכשר מבוי, כגון למעלה מכ' אמה, 
לא איכפת לנו שהיא עקומה, כי רואים אותה כאילו היא פשוטה. וציין שהגאו"י 

  ואהע"ז מפקפקים בזה, ומשמע שפסק להקל, וכן החזו"א הכריע להקל.
אבל זה דוקא בקורה שיש בה דין רואים כאילו היא פשוטה, אבל 

ת, דהיינו שהמשקוף אינו ישר במשקוף של צורת הפתח, אם יש עקמימו
  מעמוד לעמוד, הרי זה פוסל, ואין בזה דין של רואים.

באופנים  סעיף כ"א. היתה יוצאה מכותל זה ואינה נוגעת בכותל זה וכו'.
אלו לגבי משקוף של צורת הפתח, אם המשקוף אינו מגיע עד מעל העמוד 

  ממש, הרי זה צורת הפתח מן הצד, והיא פסולה לכו"ע.
אם המשקוף יוצא משני העמודים מעל גביהן ובאמצע חסר פחות  כמו"כ

מג' טפחים. דלגבי קורה של מבוי מבואר כאן שאומרים לבוד, מ"מ לגבי 
משקוף מבואר בחזו"א (סי' ע"א ס"ק י"א) שלא אומרים לבוד, משום פתחי 
שימאי [ואין הכוונה לדין פתחי שימאי של פתח הרוס, אלא בפתחי שימאי 

ים שונים, ובזה הכונה שחסר משקוף, כי דין משקוף הוא רק יש כמה דינ
  כשהוא אחד שמחבר בין שני הקנים].

אם היה בגובה חללו יותר מעשרים אמה מצומצמות, אינו ניתר סעיף כו. 
וכל שכן שניתר בצורת הפתח (בה"ל ד"ה בקורה, אבל ניתר בלחי (שו"ע). 

שמל בקו מתח בין אבל). דין זה נוהג למעשה כאשר משתמשים בכבלי ח
לשיעור הגרח"נ,  9.60עירוני, יש מהם שגבוהים יותר מעשרים אמה, [שהם 

 6-9עיר, גובהם תוך הלשיעור חזו"א], אבל עמודי החשמל המצויים ב 11.52
מטר, ואין בהם עשרים אמה. כמו"כ הדבר מצוי בעירובים שכונתיים 
שקושרים את החוט לבתים, ומעמידים לחיים למטה, ואם קושרים בקומה 
שלישית מעל קומת קרקע, יוצא שהמשקוף גבוה יותר מעשרים אמה, אבל 

  הוא כשר.בכל זאת לצורת הפתח 
בביאור הלכה האריך לפסוק  בנה בנין תחת הקורה למעטו מעשרים.

שמועיל מיעוט בעפר. ולא גזרינן שמא יפחת מחמת דריסת הרגל של 
האנשים. והנה הנידון בזה אם יש תקנה לפסול דבר שיכול להתמעט, אע"פ 
שלא נזכר בגמ' גזירה בזה. אבל ברור שגם להלכה שאין בזה גזירה, מ"מ 

יכול לקלקלם, כגון  צריך לפקוח עין ולבדוק את כל הדברים שעפר שנחסר
שיש מחיצה תלויה שני טפחים, ותחתיה אינו מרוצף אלא עפר, ומצוי 
שבמשך תקופות השנה נחסר מהעפר מחמת סחף הגשמים וכדומה, צריך 

  לבדוק היטב שלא יחסר ג' טפחים. 
ובעיה זו מצויה עוד יותר בשער של אתרי בניה, שמחמת כניסת משאיות 

השער, ואז גם כאשר השער סגור אינו וטרקטורים נחסר מהחול שתחת 
מחיצה. ובדבר המצוי, חל חובת בדיקה, כשיעור הנצרך לפי החשש, כגון 
בדברים שהחשש רק מחמת הגשמים, החיוב לבדוק בעונת הגשמים. וצריך 

  בקיאות לדעת את החששות המצויות בכל מחיצה.

  
  
  
  
  
  

    
בעירובין שבועיים שיעורים  גרתסלקראת הקיץ עומדים להתחיל מ

 055-678-3323 לפרטים והרשמהשקופיות,  בליוויהלכה למעשה 
 ,03-6171110-1-19 לשמיעת השיעורים היומיים במשנה ברורה

 03-6171111-1-3-3-52לשיעורים היומיים בשאלות אקטואליות



  פתח העירוב 
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

ויש אומרים דנוהגין האידנא לתקן כל ברמ"א.  . כ"וסעיף  שס"גסימן 
 וכו'.המבואות בצורת הפתח, דכל המבואות שלנו יש להם דין חצרות 

רחובות שלנו אין דין מבואות אלא חצרות. בנושא זה מדוע ל בביאור דין זה
 יש הבדל ניכר שאירע במהלך הדורות. בתרומת הדשן שהוא מקור הדין

י, ומה ", כתב טעם משום שכל העיר מוקפת חומה, וכולה רהשל הרמ"א
שחסר לעירוב הוא להבדיל בין הרחובות של גוים לרחובות של היהודים, 

מוקפים לא מספיק לחי, אלא צריך צורת  והרי להבדיל בין שני מקומות
 . ולכן המנהג לעשות צורות הפתח[או פסים, כדלקמן סעיף ל"א] הפתח

. לאחר כמה דורות התחילו [ועי' במשנ"ב מדוע לא משתמשים בפסים]
לגור בערים ללא חומה, ובטל הטעם שכתב התרומת הדשן, ומ"מ נשאר 

ק כ"ז) מדוע "(סי' שס"ג סא "פ. ולפיכך שואל המג"המנהג לתקן רק בצוה
פ, וכתב טעם חדש, משום שמבוי צריך שיהיו "בזמנו מקפידים לעשות צוה

בו שתי חצרות ובכל חצר שני בתים, והרי הבתים פתוחים ישר לרחוב, ואין 
. לפ"ז , א"כ אין חצר אחת שיש בה שני בתים, לכן אין דין מבויחצר לפניהם

א, "ם טוב למצב שהיה בזמן המגא סי"ג) שזה טע"כותב החיי אדם (כלל ע
שכל הבתים היו פרטיים ופתוחים ישר לרחוב, כמו שמצוי היום בערים 
העתיקות בירושלים ובצפת, אבל בעיר וילנא שבזמנו התחילו לבנות בנינים 

, חוזר הדין שיש לרחובות דין מבוי. לפ"ז כמו שמצוי בזמנינו משותפים
  נשארת השאלה שבזמנינו יהיה לרחובות דין מבוי.

ס"ק כמ"ש המשנ"ב (רחובות שלנו, רוב הה לא יועיל ב"לאואמנם לחי ב
כי בכל אופן לחי מועיל רק עד י' אמות, והרחובות שלנו רחבים יותר  )קי"א

מי' אמות, וגם רובם מפולשים, [מלבד מקרים מסוימים], אך נפק"מ בעיקר 
לדין מבוי עקום, שבעצם השו"ע (סי' שס"ד ס"ג) פוסק שמבוי שמסתובב 

וב צריך להוסיף עוד לחי [כדי צריך תיקון בעקמימות, כלומר בכל סיב
שהעוברים ושבים יכירו מיד שהמבוי מתוקן], ומה שכיום לא עושים תיקון 
בכל עקמימות, היינו משום שכתב המשנ"ב (שם ס"ק י"ב) שהדין נאמר 
במבוי ולא בחצר, וכיון שלמבואות שלנו יש דין חצר, א"צ תיקון. ולפ"ז אם 

  וב לעשות תיקון בכל סיבוב. לרחובות שלנו חזר דין מבוי, יצטרכו ש
בשעה שבנו את העירוב בקרית ספר, רצו להקפיד גם על הלכה זו של 
מבוי עקום, שהוא דין מפורש בשו"ע, ושאלו את מרן הגר"נ קרליץ שליט"א, 

הרי רואים כי אמר להם שאין לשנות ממה שנהגו כבר כמה מאות שנים, ו
כ גם "ש להשאירו, אשבכל דור חיפשו לקיים את המנהג, ומצאו טעם חד

  בזמנינו אין לשנות. וא"כ למעשה צריך למצוא טעם חדש.
שכיון שהמשנ"ב היקל בזה עורר בענין זה, אחד מהרבנים הספרדים, 

ע"פ צירוף של אחרונים שחלקו על השו"ע (ע"ש בבה"ל), א"כ לבני ספרד 
אין את הקולא הזו, וביקש שבשביל שהעירוב יהיה טוב גם לבני ספרד, 

  שיעשו עוד לחיים רבים בכל סיבוב של רחוב. צריך
ה "א (סי' ס"החזווהנה . הגדרת החצרות שלנו, אינם כחצרות של חז"ל

ק י"ז) עמד על שאלה זו, וכתב איברא עיקר דברי רבותינו דמבואות "ס
ים וחצרות פתוחין לתוכן, לא ידענו עיקר הריעותא בזה, וכו' תשלנו אין ב

ובבנין כרכים שלנו ודאי יש לרחוב דין מבוי, ואולי בימיהם היה בנוי על 
ב, וסי' צ' ס"ק "ק נ"אופן אחר, והניח בקושיה. אולם אח"כ (בסימן ס"ה ס

חצרות שלנו כי מדוע לרחובות שלנו אין דין מבוי, כ"ג) כתב לחדש ולתרץ 
כול ה ולאסל שהיו משמשות בתשמישי דירה לכבי"אינם כחצרות של חז

בה בקיץ וכדומה, ולענין מבוי צריך חצר דוקא. לכן בזמנינו אין לרחובות דין 
עכ"ד. וכידוע דבריהחזו"א בענין זה הם חידוש גדול שצריך דוקא סוג  מבוי.

חצר שמשתמשים בה כל כך. [וכן למדו מזה להדלקת נר חנוכה, שלדעת 
  ך להדליק בחלון או בפתח הדירה].החזו"א אין לנו פתח החצר, וצרי

ים כמעשה שהיה בשכונת רמת אלחנן בבני ברק, שעמדו שני אבר
של רמת אלחנן, שכידוע השקיעו  והתוכחו האם לטלטל בעירוב המהודר

הרבה להדר בו, ואין בו חשש רשות הרבים ואכמ"ל, אמר אחד לחבירו, 
עירוב הזה הוא אפיקורס, כיון שהוא לא מאמין בהיתר בשמי שלא מטלטל 

ל תקנו. עמד שם ת"ח גדול מחתניו של מרן הגר"נ קרליץ שליט"א, "שחז
ע כתוב שהוא פסול. תמהו "שהעירוב מהודר, עדין בשו אפילולהם ש ואמר

בדין בשו"ע האברכים הכיצד יתכן, פסול ממש, ושו"ע מפורש. פתח להם 
 ב"כתב המשנלחי בעקמימות הרי הטעם שלא עושים  ,מבוי עקום ואמר

 ,נינים משותפים לכמה דירותמשום הרחובות כחצרות. אבל כיום שיש ב
ם לעשות תיקון בעקמימות, וכיון צריכי בתים בחצרות, א"כשני הרי יש 

שלא עושים הרי שו"ע מפורש שזה פסול. ואמנם החזו"א יישב שאין כיום 
פ אי אפשר לומר שמי שלא מטלטל הוא "חצר, אבל דבריו הם חידוש, ועכ

וכמובן שהלכה למעשה אין  אפיקורס, אלא יש לו סיבה טובה לעשות כך.
  , וכנהוג בכל מקומות ישראל.י ההוראהכהוראת גדוללנו לשנות מהמנהג, 

 אם יש גג שמפסיק בין החבל לקנים שלמטהס"ק קי"ב) ( כתב המשנ"ב
[בין החוט ללחיים], לא הוי צורת הפתח, כיון שהגג מפסיק בין החבל 

והיינו מכיון שכשרות הלחיים היא ע"י שרואים כאילו הלחי עולה  .לקנים
[לדעת  עד החוט, א"כ כשיש גג מפסיק ביניהם אין הלחי מתחבר לחוט

) ההסבר הוא שהלחי עולה מדין גוד אסיק, סי' שס"ב ס"ק ס"במשנ"ב (ה
למשקוף, וגם זה רק כאשר אין וי"א שההסבר הוא שהלחי מתייחס 

מאוד, כגון במקומות שיש חנויות  ותנפק"מ מצויהרבה יש דין זה ב הפסק].
י חעל הרחוב, ופותחים גגונים, אי אפשר לקשור חוט לבנין ולהעמיד ל

י הגג מפסיק בין הלחי לחוט. עוד מצוי שעשו לחי במצב טוב, למטה, כ
ואח"כ השכן התקין מזגן על קיר הבנין, והמנוע יושב בדיוק בין הלחי לחוט, 
וזה פוסל מהדין המוזכר כאן, שגג מפסיק. וצריך עירנות גדולה כדי גלות 

  את הבעיות האלו שמשתנים ללא סימן ניכר.
שלט גדול של זהירות בדרכים שיש שחיברו  יםאירע באחד העירובעוד  

בדק  והאחראילו מסגרת עץ רחבה, על העמוד שמשמש לצורת הפתח, 
אותו עם המכשיר המיוחד [הבקבוק והשרשרת], וגילה שהשלט עומד 

כיון שהשלט מפסיק בין הלחי לכאורה  בדיוק בחלל שבין הלחי לחוט.
הוא פוסל את צורת הפתח. אך יש לעיין אולי דוקא גג שהוא דבר לחוט, 

ס"מ, אמנם  4גדול וחשוב, מפסיק בין הלחי לחוט, משא"כ שלט שעביו 
  הוא עומד בין הלחי לחוט אך יתכן שאינו מבטל את החיבור שביניהם.

בנושא זה מתחבטים עושי העירובין ורבני העירובין מהו הגדר והשיעור 
ו מקפידים שלא יהיה שום דבר המפסיק, אך לעומתם יש שבדבר. רבים הי

קבוע מפסיק,  שרק דבר(סי' ע"א ס"ק י"ג) שצידדו להוכיח מדברי החזו"א 
אינו  דבר שאינו קבועכתב שהחזו"א [גדול וחשוב מפסיק.  וכן דוקא דבר

לומדים הרבנים שגג שאינו קבוע אלא עראי, אינו פוסל ואינו , ומזה מפסיק
מפסיק את החיבור מהלחי לחוט. כגון במקרה שמצוי שמניחים סוודר 
 ותיק מעל הלחי (להשבת אבידה), אינם עושים הפסק כלל. אבל החזו"א

ויש ב. שצריך גם שיעור חשו מחיצה באמצע המבויבסוף דבריו הוכיח מ
שגם בגג צריך שיעור חשוב, א"כ השלט הנ"ל לא  להסתפק אם ללמוד מכך

יפסול, אך זה ודאי שא"צ גג רחב ד' אמות, דשיעור זה הוא בדין מחיצת 
  .]השיעור ומהלא התבאר מבוי, ואינו שייך לדין גג, ו

חבר ספר "חכמת הלב" שמענו מהגר"מ רוזנר שליט"א בעל מבענין זה 
על עירובין, שנחלקו בזה גדולי ההוראה בזמנינו. השאלה נסובה על מקרה 
שאירע לו שהיה כבל חשמל שעבר באויר שבין הלחי לחוט, מעל רוחב 
הלחי [דהיינו באותו כיוון של הלחי, שנמצא שהכבל מכסה אותו לכל 

  ופוסל.והסתפקו האם כבל נחשב כגג המפסיק בין הלחי לחוט רחבו], 
הגרמ"ר הביא את השאלה לפני מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל והורה שדבר 
כזה נחשב הפסק, חזר ושאל הרי הכבל הוא דבר מועט ואין לו חשיבות, 
ואיזה שיעור יש בו, ענה מרן שאפילו משהו מפסיק. לעומת זאת שאל את 
מרן הגר"נ קרליץ שליט"א, ה' ישלח דברו וירפאהו, והשיב שהכבל אינו 

פסיק כיון שהט"ז שהוא מקור הדין דיבר רק על גג, וזה אינו דומה לגג. מ
כמו  ,טפחכנראה לפחות שאל הגרמ"ר ומהו שיעור גג, ענה מרן שהשיעור 
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ק וביאר הגרמ"ר שנראה שנחלקו בהגדרת הפסול, דהתו"ש והחש
למדו בדברי הט"ז שהפסול משום שהגג עוצר את הגוד אסיק,  שלמה

ם משהו יפסיק את הגוד אסיק, [אמנם גם זה חידוש, ויתכן ולפ"ז יתכן שג
שגם גוד אסיק לא נעצר מחמת דבר קטן. אלא שלפ"ז אפשר להבין את 
דעת מרן הגריש"א]. משא"כ החזו"א הנ"ל לומד שהפסול הוא משום שהגג 
מסלק את המשקוף שאינו מתייחס ללחיים, ולכן כתב החזו"א שדוקא דבר 

לגג, וכפי  חשוב שיעורגם , ולפ"ז י"ל שיש חשוב וקבוע מהווה הפסק
  שסובר מרן הגרנ"ק שהשיעור הוא טפח.

לפ"ז בנידון הראשון שהיה שלט של זהירות בדרכים בין הלחי לחוט, 
ל, ולדעת מרן הגרנ"ק שיבדלח"ט כשר. סולפ"ד מרן הגריש"א זצ"ל זה פ

כיון  ,שמחובר בקיר הבנין בין הלחי לחוט שהיה צינור ביוב אחרובנידון 
  צול) יש בו טפח, ופסול לדעת שניהם. 3ס"מ ( 10- שרחבו כ

(ס"ק קי"ג) אם מעמיד הקנים [העמודים] בתוך הבית או בתוך משנ"ב 
בדין זה גדר המוקף מארבע רוחותיו, לאו כלום הוא, ואפילו קנה אחד וכו'. 

שונה. א. המשנ"ב מדבר כשהעמוד בתוך מקום יש כמה מקרים, וחומרתם 
בפנ"ע, ופסק כמקור חיים לאסור לגמרי,  מקוף מארבע רוחותיו, שהוא רה"י

  ד ניכר בחלקו העליון.ודלא כהחת"ס שסבר שמספיק שהעמ
ב. החזו"א (סי' ע' ס"ק י"ח) נוקט פשוט שמחיצה תחת צוה"פ, מחלקת 

ן אולי ינו כשר. אלא שדי צוה"פ שאף צד אאת הצוה"פ, ונעשה לשני חצא
המחיצה נחשבת ללחי לשני הכיוונים, ותכשיר את צוה"פ. אלא שיש 
אופנים שאינה כשרה, כגון שהיא ארוכה, וכתב החזו"א שם בהערה, שאם 
בולט ממקום החוט ולפנים ג' או ד' טפחים אפשר דהוי פתחי שימאי. וכן 

  ימאי.באופן שהיא מסורגת שיש בה חורים, שפסולה מדין פתחי ש
שיש תחת החוט מבנה שהוא רשות היחיד, יש יותר צד לפסול,  ןג. באופ

אמצע הפתח עובר העמודים ברחוב באותה רשות, אבל  למרות ששני
ון או מבנה קטן תחת ולרשות אחרת. וזה מצוי מאוד שמוסיפים קרא

  סוכה הבנויה תחת צוה"פ.יש לדון בצוה"פ. וכן 
תחת החוט באופן שיש  כגוןרבות מצויות,  דוגמאותבדינים אלו יש ד. 

 ., ועודאו גדר של אי תנועה, וכן ארון חשמלתל המתלקט לגובה י' טפחים, 
ונתיים מקפידים אבל בעירובים השכ עירוניים מקילים,עירובים ב אמנםו

  .מחיצהשום דבר שדינו כ תחת צורות הפתחהיה על כך מאוד, שלא י
ה. יש להוסיף שהוראת הפוסקים שדבר זמני אינו פוסל, כגון כשיש 
מכונית חונה תחת צוה"פ, או פח אשפה המיטלטל, ואפילו צפרדע [למעט 

ולה לפסולת בניה, ועוד דוגמאות רבות. פח טמון הקבוע בקרקע]. וכן מכ
אבל ערימת חול אפילו לשבת אחת, הורו להקפיד בזה ולפנות ממנה שלא 

  יהיה גובה י' טפחים. ואכמ"ל.
 בלחי וקורה. תכמבוי וניתר החצר שארכו יותר על רחבו, דינ. זסעיף כ

שה בחצרות שלנו, שאם ארכה יותר על רחבה, יהיה דין עלמ דין זה נפק"מ
לחי וקורה משום המנהג שכתב הרמ"א בסכ"ו,  אין לעשותמבוי, ואמנם 

דים, שבסתם חצר דאבל יהיה דין מפולש כמבוי, שאם יש פירצות משני צ
כל פירצה  ל. וכןימועובמבוי אינו מועיל עומד מרובה משני צדדים, 

שהרבים בוקעים בה תהיה אסורה גם בעומד מרובה [כדלקמן סימן שס"ה 
וקא כשאינה דס"ב]. וזה חומרה גדולה. אמנם לפי מה שהוסיף הרמ"א ש

יש לדון שהחצרות שלנו סמוכות  ,סמוכה לרה"ר אלא רק יוצאת מהמבוי
 כאשר ין זה, האם תלוי בדיני רה"ר, דהיינו שאםנלרה"ר. וצ"ע מהו רה"ר לע

אין שישים ריבוא אין דין רה"ר, ממילא החצרות יהיו כפתוחות למבוי 
וחזרה הבעיה שהרבה חצרות הן כמבוי. או שלענין זה אין צריך דיני רה"ר, 

שאינו מפולש  באלא כל רחוב מעבר לרבים נחשב רה"ר, לאפוקי רחו
חות לרה"ר ולפ"ז רוב החצרות פתור את אנשי החצרות. קשמשמש בעי

  .דרה זוגוצ"ע המקור להואין להם דין מבוי גם כשארכם יותר מרחבם. 
בדיני ים מבואר במשנ"ב כמה סעיף כט. מבוי שצידו אחד כלה לים. 

דינים. א. שפת הים נחשבת למחיצה רק כאשר החול בשיפוע תלול של תל 
אבל בשיפוע שאינו תלול אין הים  ,י' טפחים מתוך ד' אמות המתלקט

), וכן מבואר בהרבה פוסקים, דלא כמו קי"חס"ק ס משנ"בנחשב למחיצה (
דבר זה נוגע  העירוב בטבריה.וכמו שהיה שמוציאים מדברי המהרי"ט, 

, ומ"מ אין לכמה ערים שעל חוף הים, שקשה לעשות עמודים וחוטים בחוף
  כשר. אינו בשיפוע להסתמך על הים כי בכל מקומות הרחצה

אינו בשפת הים, אלא מעט בפנים, אם הוא  המקום המשופעב. אם 
משום שיש ביניהם פירצה רחוק י' אמות משאר המחיצות, ודאי שנפסל 

אמות ג"כ אסור,  'יותר מי' אמות. אבל בשעה"צ כתב שאפילו פחות מי
וא"כ  ,לו הם "ים", וחז"ל אמרו שיש לים דין כרמליתאמשום שהי' אמות ה

מחיצות, ונאסר כל המקום מדין פרוץ למקום יש כאן כרמלית בתוך ה
החסרון משום חולק שלסי' שס"ג)  "ו בהשמטותנוהחזו"א (סי' ק ,האסור

נפק"מ בזה אם עושים עירוב עם צורת הפתח או ושאינו מוקף לדירה. 
בתוך המים מעט, שלדעת החזו"א אם מדובר בשפת ים שנמצאות מחיצות 

לפעמים, וגם ההיקף כולו לדירה, רדודה, הרי האנשים מסתובבים בה 
סר מדרבנן, ולא משא"כ לפי המשנ"ב יתכן שיש לקטע הזה דין ים שנא

  יועילו לו מחיצות.
ופן שיש גשר על שפת הים והנהר, כתב המשנ"ב (ס"ק קי"ח) אג. ב

שמשמע מכמה אחרונים שע"י הגשר מתבטל המחיצה של השיפוע 
[דלא ) ' ס"ה סק"ססיהחזו"א ( וכ"כ פ בגשר. "צוה המתלקט, וצריך לעשות

א"כ הגוד דהיינו שכיון שהגשר מכסה על הגידוד המתלקט, ] שערי ציוןכ
המחיצה שלמטה מכח השיפוע המתלקט, אסיק אינו עולה מעל הגשר, ו

אינה גודרת למעלה על הגשר, וא"כ הגשר עצמו פרוץ ללא מחיצה, עד 
יצות מקומות, שהמח שיעשה עליו צורת הפתח. ודין זה יסודי בכמה

שלמטה אינן גודרות מעל הגג אלא אם הן ניכרות, כמבואר בגג הבולט בסי' 
בזה נפק"מ בזמנינו גם במקומות שאין נהרות, מ"מ יש ויש  .שמ"ה סט"ו

גשרים רבים שיוצאים מהעיר, וצריך להקפיד שיהיה בכולם צורת הפתח, 
ועוד יש להקפיד שהצוה"פ תתחבר למחיצות כשרות, כי לפעמים המעקה 
בצידי הגשר המיעד לבטיחות לרכבים, אינו גבוה מספיק, או שיש בו 

"מ היכן מעמידים את הצוה"פ ולפ"ז יש נפק ותר מג' טפחים.רווחים י
  ואכמ"ל. עים בזה.ושבגשר, ומצוי שט

מבואר שאי אפשר סעיף ל. מבוי שצידו אחד ארוך וצידו אחד קצר וכו'. 
עושה היכר בחלק היוצא מן  משום שאינהקורה באלכסון, והטעם  דלהעמי

אפילו שיעשה שני פסים כתב המשנ"ב שפסי חצר, המבוי. אבל גם לגבי 
ואם אינם  בשני הקצוות, אינם מועילים לסגור באלכסון אלא רק ישר.

המקום של אפילו רק עד  , ואסור לטלטל בחצרמכוונים, אינם כשרים
צריך לדעת מבואר כאן שועוד  , כי כשאינם מכוונים אינם כשרים.הקצר

שיש קו ישר לראות  רקולא הארוך והקצר, לכוון לפי צורת המבוי והחצר, 
(סי'  ישר, והחזו"אין עבבבה"ל כתב שמספיק ישר שנראה והנה ביניהם. 

חולק שצריך ישר במדידה ג"כ. לפ"ז יוצא שכמעט אי אפשר  ע"ב ס"ק י"ב) 
עמיד את לה צריךשפסים מכוונים זה כנגד זה. וכתב החזו"א להעמיד שני 

נחשב כל משהו ומשהו כפס נוסף, כיון שהוא מוסיף שאז הפסין באלכסון, 
בסתימת המבוי, ואז יהיה זה כנגד זה וכשר. ואח"כ (סי' ע"ג סק"ט) כתב 

למעשה יש בעיה להשתמש  לפ"ז שיהיה בשיפוע של תל המתלקט.
מלבד [בהיתר של שני פסין, אלא רק בהיתר של פס ד' טפחים מצד אחד, 

  שי"א שהמנהג לעשות צוה"פ דוקא].
בסעיף וכו', אוסרים אלו על אלו.  סעיף לא. העמיד לחי באמצע המבוי

לערב רק חלק מבני המבוי, כשרוצים זה מבואר דין חלוקת מבוי וחצר, 
א רק שני פסים או ומבואר שלחי לא מועיל להפריד בין שני מקומות, אל

ולפ"ז בזמנינו כשעושים עירוב לחצי פס ד' טפחים, וה"ה צורת הפתח. 
  פשר לחלק.כיון שעושים צוה"פ ארחוב, 

שאין חולקים  ,והנה לקמן (סי' שצ"ב ס"ה) מבואר לגבי עיר של יחיד
אותה לחצאין כיון שהורגלו לערב יחד [כעין הדין המוזכר כאן לגבי מבוי 

גם כאשר עושים צוה"פ אי אפשר לחלוק לאורך י"א שאחד], ושם מבואר ש
שכל  רחובאפשר לעשות צורת הפתח לאורך האלא רק לרוחב, דהיינו אי 

שימוש הוא אחד בשני הצדדים, ואוסרים היהיה עירוב בפנ"ע, כיון ש צד
כשמערבים רחוב או בזמנינו אלו על אלו. ויש לעיין אם הדין הזה שייך גם 

לארכו  בשכונה בתוך העיר, ולא את כולה, האם צריך שלא לחלק את הרחו
אפילו בצורת הפתח. אמנם אם מחוץ לשכונה ולרחוב אין עירוב כשר, ודאי 

, אבל כאשר ונים לא עירבוציכשהחר לחלוק, כמבואר בשו"ע כאן שאפש
יש לעיין אם אפשר  מדובר בחלוקה בין שני עירובים, שהאחד יותר מהודר,

  לחלק לאורך הרחוב. ואי"ה יבואר עוד בסי' שצ"ב.
כתב שאם כל העיר מוקפת בתל ו) "(ס"ק קנבמשנ"ב  .סעיף לו

כ בנו בה בתים, אסור לטלטל בה אפילו שיש לה מחיצות, "המתלקט, ואח
כיון שלא נעשה לשם הדיורים. והנה במציאות אין דבר כזה, כיון שלכל עיר 

לקט, שהרי בני תיש דרך שבה נכנסים לעיר והיא אינה משופעת כתל המ
רך הזו ברוחב י' אמות. ובהכרח יש אדם עוברים בה בצורה נוחה. וגם הד

פירצה האוסרת שצריך לעשות בה צורת הפתח, וא"כ תמיד השלמת 
, ומספיק שעשו י' אמות ההיקף המתיר טלטול נעשה ע"י אדם לשם עירוב

  .)כמ"ש בסי' שנ"ח ס"בלשם דירה (
אמנם לפעמים יש נפק"מ בעירוב עירוני שמסתמך על צורת הפתח או 
מחיצות כלשהן, ואח"כ עשו בסמוך לגבול העירוב תל עפר בשיעור 

והאחראי עזב את הגבול הישן ועבר לסמוך על התל יוצא המתלקט, 
שהמחיצה האחרונה שמשלימה את היקף העירוב נעשתה למטרה אחרת 
ולא לדיורים. אמנם אם האחראי היה צריך לעשות איזה צוה"פ להתחבר 

  אל התל, א"כ שוב השלמת ההיקף היא ע"י אדם לשם דיורים, וכשר.

ק
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  פתח העירוב 
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

רשות הרבים אינה ניתרת אלא בדלתות, והוא  . 'בסעיף  שס"דסימן 
, אפילו ואם לא ננעלות בלילה, הטלטול אסור מן התורה .שננעלות בלילה

ר' כמ"ש בגמ' (עירובין דף ו:) אמר  עירוב עם צורת הפתח,אם עשו בה
יוחנן, ירושלים, אלמלא דלתותיה ננעלות בלילה, חייבין עליה משום רשות 
הרבים (ביה"ל ד"ה והוא). והטעם שלא מועיל בה צורת הפתח, משום 

צורת  שיש בו, הרבים שעוברים ברחוב "אתו רבים ומבטלי מחיצתא"ד
מבטלים את המחיצה של צורת הפתח, וממילא המחיצות פרוצות, הפתח, 

לרשות הרבים.  ונשאר דין רשות הרבים, וכל העירוב נאסר משום שפרוץ
כדי לעשות עירוב ברחובות כאלו, יש כמה פתרונות לבטל דין רשות 

בשאר הרבים, ועי"ז יהיה אפשר לעשות עירוב. [ועדיין צריך לעשות צוה"פ 
  היקף מושלם, כדי שלא יהיה כרמלית].הצדדים שיהיה 

כתב את ההיתר הראשון של הגמ' השו"ע א. דלתות ננעלות בלילה. 
בלילה, ועי"ז בטל מהרחוב דין רה"ר גם ביום  שיהיו שערים שננעלים

. והטעם צורת הפתח "יעיהיה ירוב , ושוב אפשר שהעכשהשערים פתוחים
ת הרבים אלא במסור לרבים בכל עת, מבואר ברשב"א משום שאין רשו

. וכעי"ז ס"ק ח')משנ"ב (שאינו דומה לדגלי מדבר שהיה פתוח כל שעה
הרמב"ם שסובר שמספיק דלתות הראויות לינעל, מפני  כתב המאירי בדעת
אחרונים הוכיחו הם נעולות, ואין בוקעים בה. אבל יש שהרבים סבורים ש

מתוס' (דף ו: ד"ה והאמר) ובריטב"א (דף כב. ד"ה כאן) שהדלתות מועילים 
מפני שנחשבים למחיצה מעליא, שבקיעת הרבים לא מבטלת אותם. והיינו 

  מחיצות ונעשית רה"י.שעי"ז הרה"ר סגורה ב
שערים כאלו קיימים בזמנינו בהרבה ישובים, שיש בהם שער שנסגר 
בלילות [ופותחים ע"י חיוג בטלפון]. בישובים אלו אין דין רשות הרבים מן 

  התורה, ועדיין צריך לעשות עירוב כהלכה בצוה"פ מדרבנן.
בכל  ברש"י (עירובין דף ו:) מבואר שצריך שיהיו ננעלותזמן הנעילה. 

לילה, וכ"כ האור זרוע (ח"ב סי' קכ"ט) והב"ח והערוך השולחן (סעיף א'). ויש 
שכתבו שמועיל רוב הלילות, ורק י"א בשם מרן הגריש"א זצ"ל שאמר 

סוגרים  והיולשכונת מטרסדוף. אבל לא התבאר כמה זמן צריך שיהיה סגור, 
  וצע"ג. לדקה אחת, ומסתמכים שזה נקרא שאינו מסור לרבים בכל שעה,

בשו"ע כתב לגבי הדלתות, והוא שננעלות ב. דלתות ראויות לינעל. 
בלילה (הרי"ף והרא"ש), וי"א אע"פ שאינן ננעלות רק שיהיו ראויות לינעל 
(רמב"ם). וכתב המשנ"ב שמשמע שדעתו לפסוק כדעה הראשונה שצריך 

  "ט) בשם הפמ"ג.בשעה"צ (כאן סק ןי, ועיננעלות דוקא
יש מקומות שעושים שערים הראויים לינעל, במטרה לשמש  בזמנינו

א פוסקים כך. אחד כצירוף להיתר, למרות שגם השו"ע וגם הרמ"א ל
המקומות הוא בעירוב השכונתי של פרדס כץ ברחוב אבוחצירא, בשנים 
האחרונות פתחו אותו בצורה ישרה מכביש ז'בוטינסקי לכביש אם 
המושבות, כדי שישמש לקיצור דרך ביניהם, וכיון שהם שני כבישים בין 

צירא עירוניים ומשמשים לשישים ריבוא, נוצר רושם כזה גם על רחוב אבוח
שמיועד לחבר ולשמש כמותם. העסקנים פעלו לעשות בו שבעה רמזורים, 
כדי שהנהגים לא ירצו לעבור דרכו, והוא לא ישמש בפועל למטרה זו, ויהיה 
דינו ככביש עירוני רגיל. ובנוסף עשו בתחילת הכביש ובסופו שערים 

  הראויים להינעל, שיהיה צירוף להיתר לפי שיטת הרמב"ם.
לדון שהשערים אינם ראויים להינעל, כיון שע"פ חוק  אבל עדין יש

אסור לסגור כביש בכל שעות היממה, ובפועל לא שייך לסגור אותם. בדין 
זה נחלקו האחרונים, דעת האבני נזר שמספיק שיש בנין של שער שראוי 
להינעל, ומה שיש סיבה חיצונית שאוסרת לסגור אותו, אינו מעכב. אבל 

עליו וכן הורה מרן הגריש"א זצ"ל, שצריך שיהיה כמה אחרונים חולקים 
אפשר לסגור בפועל, ולפ"ז שערים אלו אפי' לרמב"ם אינם מועילים. 
בשכונת פרדס כץ עשו פתרון לכך, שמידי כמה חודשים מביאים את 
השיטור העירוני, וסוגרים את השערים לרגע אחד. שיתכן שעי"ז נחשב 

  ראוי לינעל.

ני נזר ועוד) מבואר שצריך שיהיה לשער שיעור בפוסקים (אבצורת השער. 
מחיצה, דהיינו גובה י' טפחים, וסתום עכ"פ ממקלות שאין ביניהם ג' טפחים 
(שיהיה לבוד), ולא יהיה תחת השער חלל ג' טפחים. אבל מחסומים עולים 

  ויורדים שאינם אלא מקל אחד, אינם יכולים להחשב שער.
ת השער, כדי שיחשב דלת. וכן כמו"כ צריך שיהיה צירים המחברים א

עשו בשכונת פרדס כץ שהעמידו מחסומים, על גלגלים, שאינם תלויים על 
ציר, אבל חיברו אותם עם צירים זה לזה, והם כשרשרת מחוברת, ועי"ז 
נחשבים כמו שערים. אבל אם מעמידים סתם מחסומים קשורים בצד, 

כביש, והרי זה אינם נחשבים שער, למרות שאפשר לחסום איתם את כל ה
דומה למי שיעמיד ערימת בלוקים בצידי הכביש, בכמות שאפשר לבנות 

  מהם קיר לרוחב הכביש, שודאי אין לזה דין דלתות הראויות לינעל.
 בובאמסטרדם עשו פתרון שהתפרסם לאחרונה, שהעמידו בצידי הרח

ארוך קטן, ובו מגולגלים ששה סלילי חוטים, מחוברים למקל, שכאשר 
אותם יש פחות מג' טפחים בין חוט לחוט, ונוצרת מחיצה ע"י לבוד פתחים 

לרוחב כל הכביש. וכוונתם שייחשב שערים הראויים לינעל. פתרון כעין זה 
הובא לפני הרבה שנים למרן הגר"נ קרליץ שליט"א, ע"י גליל של מחיצה 
ממש, והורה שאין לזה צורת שער, ואינו מחזק את כח המחיצה לבטל דין 

[ולגבי החוטים י"ל עוד שאין הם תורת מחיצה כלל כשאינם פרוסים,  רה"ר.
  והרי זה דומה לערימת הבלוקים שאפשר לעשות ממנה מחיצה. וצ"ע].

השער חייב להיות גם על המדרכות, דאל"כ נשאר דין שער למדרכות. 
רשות הרבים המתקצרת, שלדעת הרבה פוסקים היא רשות הרבים. ואע"פ 
שהמכוניות לא יכולות לעבור דרך המדרכה, מ"מ דין רשות הרבים אינו 

  מספיק דרך להולכי רגל. ו אנשיםאלא מה מכוניות,מה
יש שכונות שעשו שערים שאינם . שערים שסגורים למשך כל השבת. ג

נסגרים במשך השבוע בלילות, אלא רק בשבת סוגרים אותם למשך כל 
השבת (כגון ברמות פולין). במצב כזה אין לשערים דין דלתות הננעלות 
בלילה, וההיתר שלהם הוא מדין שמשמשים למחיצה בשעה שהם סגורים, 

  אתו רבים ומבטלי מחיצתא. ובמחיצה ממש אין
לפ"ז כאשר מגיע רכב חירום ופותחים את השער, בטלה כשרות 

ומותר לסגור את השער כשיסגרו יש לדון אם יחזור העירוב. העירוב, ו
מפני שהוא עומד על ציר. אבל בדרך כלל פותרים את החשש הזה בשבת, 

הצד השני סגור, ונשאר ע"י שיש שתי כניסות, וכשפותחים צד אחד, נשאר 
  ג' צדדים במחיצות, שיוצרים דין רה"י.

במודיעין עילית עשו ג"כ פתרון כעין זה, שיש בכניסה לעיר שער שנסגר 
למשך כל השבת, והוסיפו לפתור את הבעיה של רכבי חירום, ע"י שעשו 
דרך חילופית מן הצד. שהיא אינה רה"ר מכמה סיבות, [א. היא סגורה כל 

ות ובימים. ב. המעבר מוקף בג' מחיצות. ג. אין בו ט"ז אמות], השבוע בליל
  ולכן המעבר של רכבי החירום אינו פוגם בכשרות העירוב.

יש מקומות שעשו היתר לרשות הרבים ללא ד. ג' מחיצות גמורות. 
שערים בכניסה, אלא ע"י שיש ג' רוחות סגורות במחיצות גמורות, שאין 

ואין הרבים בוקעים במחיצות, מות, בהם מעבר לרחוב שיש בו ט"ז א
הם מחיצות בעומד מרובה, ולא רק צורת הפתח]. וכיון [ובפרט כאשר 

שדעת רוב הראשונים שבג' מחיצות הוי רשות היחיד מן התורה (כמ"ש 
בה"ל רס"י שס"ג), א"כ הרחובות שבתוך הג' מחיצות הן רשות היחיד מן 

ספיק ג' מחיצות, התורה, אפילו שיש בהם ט"ז אמה. ואע"פ שמדרבנן לא מ
מ"מ כבר לא יהיה להם דין רשות הרבים, ועכשיו אפשר לעשות עירוב 

  בצורת הפתח בלבד.
פתרון כזה נעשה בכמה ערים ושכונות, כגון בעיר ביתר, יש ג' צדדים 
סגורים, ושני הפתחים הם ברוח רביעית, ממילא כל הרחובות אינם רשות 

בטלסטון (קרית יערים). וכן  ם גם אם השערים אינם סגורים וכן עשויבהר
עשו בשכונת רמת שלמה, ששטח העירוב הפנימי נמצא בתוך ג' מחיצות, 
וחלק מסוים שבולט מהמחיצות, הוא מחוץ לעירוב הפנימי. [נכון לזמן זה, 

 מענה ע"י הרבנים
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ויתכן שינוי בעתיד]. וכן עשו בעוד כמה שכונות בירושלים (סנהדריה 
  ).רוממהר המורחבת בעירוב הפנימי, שכונות הצפון באזו

יש מקומות שיש ג' מחיצות, אבל ה. ג' מחיצות עם תוספת שרוול, 
השכונה נמשכת מחוץ לג' מחיצות, באופן שאי אפשר להאריך אותן יותר. 

רשות הרבים, אבל אי אפשר לערב את החלק היוצא, משום שהוא  וא"כ
באופן  ,ליט"א כתב פתרון להמשיך את הג' מחיצותהגר"מ רוזנר ש

נכנסות לתוך ג' המחיצות של השכונה  מחיצות של הרחוב הפנימישה
(כעין שרוול), ואז יוצא שהצד הפנימי שלהן סגור בשכונה שגדורה בג' 

, ועי"ז הרחוב מוקף בג' צדדיםמחיצות מהבתים שבשני עוד מחיצות, ו
יאה ליער ירושלים, האריכו מחיצות, וכן עשו בשכונת הר נוף, שיש בה יצ

את המחיצות בצידי היציאה, עד שהשכונה נכנסה בתוך ג' המחיצות. 
  ואח"כ רחוב פנימי יותר ממשיך את המחיצה.

  מקום להאריך.שיטות מסוימות, ואין כאן פי על ישנם עוד פתרונות 
לתרץ את החזו"א חידש היתר מחודש . עומד מרובה של החזו"א. ו

התמיהה הגדולה, מדוע לא חששו לשיטות שרחוב ט"ז אמה הוא רשות 
ז סק"ד "הרבים גם כשאין שישים ריבוא עוברים בו. וכתב החזו"א (סי' ק

ר. "ת מתבטל דין רהה') כי בזמנינו שהבנינים צפופים, א"כ ברוב הרחובו
שכאשר יש רשות הרבים ויוצא ממנה רחוב לצד אחד בלבד (רחוב א' 
בשרטוט), הרי לרחוב זה יש דין רשות היחיד, כי יש לו שתי מחיצות 
מהבנינים שבצדדים, ומחיצה שלישית מהבנינים שכנגדו מעבר לרחוב 

ות (רחוב ב בשרטוט), ובג' מחיצות נעשה רשות היחיד מן התורה ולא רש
הרבים. [וא"כ אפשר לעשות בו עירוב ע"י 

פ שיש "צורות הפתח בלי דלתות]. ואע
י דין "י הרחוב העובר שם, מ"מ ע"פירצה ע

עומד מרובה על הפרוץ נעשה השטח 
כ הוי "שכנגדו סגור (שטח ב' בשרטוט), וא

רשות היחיד מן התורה, והוסיף החזו"א 
ב (שטח ג' בשרטוט) שאחרי ששטח ב' נעשה רשות היחיד, גם שאר הרחו

י, הוי כעין מחיצה שלישית לשטח ג'. "י, כי שטח ב' שהוא רה"נעשה רה
  י מן התורה."ובזה נעשו כל הרחובות בערים הצפופות לרה

ברי החזו"א בנויים על כמה יש לציין שד. דברי החזו"אג' חידושים ב
החזו"א חידש שדברי הגמ' והשו"ע  א.חידושים שנחלקו בהם הפוסקים. 

רק מדרבנן, אבל מדאורייתא  שעומד מרובה אינו מועיל יותר מי' אמות, היינו
בזה הבית אפרים יש דין עומד מרובה גם יותר מי' וגם בט"ז אמה. ונחלקו 

לא אתו יש "שם ד' מחיצות" אם ש פסק כחכמים ב.. ועוד והמשכנות יעקב
כתב ד"ה ואחר) ב "ד ס"הביאור הלכה (סי' שסומבטלי מחיצתא. ורבים 

ג אתו רבים ומבטלי "שגם בכהשהשו"ע ורוב הפוסקים פוסקים כר' יהודה 
א שעומד "ולפ"ז הוסיף החזו. , וחייבים חטאת בטלטול במקום כזהמחיצתא
כ נקרא שם ד' מחיצות, ולא רק כשיש ד' רוחות, אלא גם מג' רוחות "מרובה ג

כדי לבטל דין רשות  ג. ונחלקו בזה הרבה אחרונים.. נחשב שם ד' מחיצות
י, נחשב "הרבים גם משאר הרחובות, חידש החזו"א שמקום שדינו כרה

ג'  מחיצה, ויכול להיות מחיצה שלישית לקטע הרחוב שלפניו ואחריו (שטח
בשרטוט), ועי"ז שטח ג' נעשה רה"י, וממילא נעשים גם שאר הרחובות 
שפונים אליו רשות היחיד. וכידוע הקשה הגר"א פלצ'ינסקי זצ"ל מדברי 
התוס' (עירובין שם ד"ה חייבין) שכתבו שאמצע הפילוש של רחובות 
ירושלים (כעין שטח ב' בשרטוט), הוא רשות הרבים, גם כאשר כל המשך 

שמסביביו הם רשות היחיד (כגון לר' יהודה שבשתי מחיצות הוי  הרחובות
י). והחזו"א דחק וחידש לחלק שדברי התוס' הם רק לר' יהודה ולא "רה

  לרבנן. והאריכו בזה במכתבים זה לזה, ואכמ"ל.
 ב"המשנבנויים על ג' חידושים גדולים. ו הרי מבואר שדברי החזו"א

א, "ר רצה לומר את הפתרון של החזוכב ד ס"ב) "סי' שסביאור הלכה (
שקשה מאוד על מה יצטרכו רק חידוש אחד בלבד, שכתב בצורה אחרת ש

סמכו העולם ברחובות שאין בהם שישים ריבוא, הרי הרבה ראשונים 
סוברים שכל רחוב ט"ז אמה הוא רשות הרבים, ולכן כתב שסמכו על 

, "שאין הרבים מבטלים כשיש "שם ד' מחיצותהרמב"ם שפוסקים כחכמים 
ונקט שגם לצורת הפתח יש "שם ד' מחיצות", וכשיש צוה"פ אין רה"ר מן 

כ בגמ' שאין מערבים רשות הרבים אלא "התורה, ולפי שיטה זו צ"ל שמש
פ, היינו מדרבנן, ולפ"ז י"ל שבדין דרבנן הקלו שבלי "בדלתות ולא בצוה

דלתות. הנה זה דומה להיתר של החזו"א, רק ר וא"צ "שישים ריבוא אינו רה
ל "במקום להשתמש בעומד מרובה שצריך לזה עוד ב' חידושים, כתב הבה

י דין אחד המוזכר באות ב' שיש פוסקים כרבנן. [והחזו"א "פ ע"כעי"ז בצוה
ל ואומר שלצורת הפתח אין דין של "לא כתב כן, משום שחולק על הבה

  ומבטלי צורת הפתח]. כ אתו רבים", וא""שם ד' מחיצות

אבל הביאור הלכה דחה את הצד הזה, וכתב שאפילו ברחובות שאין 
שישים ריבוא זה לא מספיק אפילו בשביל צירוף להקל, כיון שרוב הפוסקים 

י שהרבים מבטלים שם ד' מחיצות, ואם אין דלתות ננעלות יש "פסקו כר
ג"כ הרבה  איסור מן התורה וחיוב חטאת, והקולא שאין שישים ריבוא,

ראשונים חולקים, ולכן גם בצירוף שניהם כתב הבה"ל רק בלשון שאין למחות 
ביד העולם שנהגו להקל, אבל בעל נפש יחמיר לעצמו כי יש בזה גררא דחיוב 
חטאת. וכן כתב בספר בית מאיר, עכ"ל. הנה דעת הביאור הלכה שהצד הזה 

ו שלגבי רחובות שיש "לא מספיק גם בתור צירוף לגבי רחובות בתוך העיר, וק
שיטות של שישים ריבוא, כגון רחובות בין עירוניים בזמנינו, או צד שנאסר גם ל

יש אומרים שזה נחשב שישים ריבוא, והוי רשות ששישים ריבוא בעיר של 
  הרבים דאורייתא לרוב הפוסקים, ודאי שדעתו שאין להקל בזה.

ואפילו  ולמעשה הוראת גדולי ההוראה שלא להתיר על סמך החזו"א,
שההיתר לטלטל ברחובות בני  דימרן הגר"נ קרליץ שליט"א היה מורה תמ

ברק בעירובים השכונתיים הוא על סמך שאין שישים ריבוא, ושייך בזה 
בעל נפש יחמיר, ולא אמר לסמוך על החזו"א אפילו במקומות שיאן חשש 

  לשישים ריבוא.
עיין מה שהתבאר לעיל סי' שס"ג , דין מבוי עקום בזמנינועיף ג'. בס

  ).12גליון סכ"ו (
  סימן שס"ה

(ד"ה בביאור הלכה  .סעיף א'. מבוי שנפרץ בו פירצה מצידו כלפי ראשו
 נו. שייך גם בצורת הפתח שעושים בזמניהאם דין זה  מחלוקת,הביא אסור) 

ורת הפתח. אע"פ את הפסול הזה גם בצ שיוכתב שלדעת הבית מאיר 
דילמא שבקי את מקום הצוה"פ, כי צורת שבצורת הפתח לא שייך הטעם 

למעבר כלל, אלא שהבית מאיר נקט  שהפתח כשרה גם במקום שלא משמ
ולהלכה הביאור הלכה הניח בצ"ע למעשה, האם יש פסול זה טעם אחר. 

ז בעירוב שבכל צדדיו יש פתחים עם צוה"פ א"כ "גם בצוה"פ, ויש לעיין לפ
בכל פינה יהיה צריך להקפיד שלא יהיה פירצה סמוך לראשו, כי מה יגדיר 

הרי בכל צד כמעט יש פתח  ו במזרח, אולי ראשו בצפון או במערב.שראש
וצ"ע. אבל בחזו"א (סי' פ"ו סק"ד) כתב שבצורת הפתח אין  שנכנסים בו.

  פ כשרה כאשר הפירצה מותרת ע"י עומד מרובה."בזה בעיה, והצוה
בסעיף זה נאמר עוד תנאי בפירצות  עיף ב'. והוא דלא בקעי בה רבים.ס

היא אוסרת את המבוי, ואינה אם בקעי בה רבים בפירצה, של מבוי, ש
ניתרת בעומד מרובה. והטעם כתב המשנ"ב (סק"י) בשם הלבוש שההיתר 
של עומד מרובה הוא רק במקום שמוגדר פתח, ואם הרבים בוקעים 

  .בשער הציון (סק"ח)עי' בפירצה, אינה נקראת פתח אלא דרך הרבים, ו
שבסעיף  , משוםון שמא בזמנינו אין את הדין הזההמשנ"ב (סק"י) כתב לד

ג' מוכח שבחצר לא נאמר דין זה, וגם אם הרבים עוברים בתוכה אינה 
נאסרת. ולפ"ז מסתפק המג"א לפי מש"כ הרמ"א (סי' שס"ג סכ"ו) 

אבל סיים המשנ"ב בדברי הבית מאיר שמדינא ות, רחצכשהמבואות שלנו 
לכן מקפידים למעשה, הג כל דינים אלו במבואות שלנו, וכך נקט לדינא. נו

  שאפילו מעבר קטן צריך צורת הפתח. 
בענין שיעור הרבים, אין שיעור ברור, ובודאי שלא מדובר ברבים 
שעושים רה"ר, אלא רק בכדי שיחשב דרך, ולא פתח, כדברי הלבוש הנ"ל. 

ם שאפשר לקצר בדרך זו, ומשתמשים והוראת הרבנים שאם ידוע לאנשי
זה מקבל שם של דרך. ולא תלוי כ"כ  ,כמה פעמים ביום] [י"א תדיר בה

  במספר האנשים שעוברים בה.
סעיף ה' ו'. אע"פ שמותר להשתמש תחת הקורה, לא ישב אדם בראש המבוי 

לגבי מקום שסגור וחפץ בידו, שמא יתגלגל החפץ לרה"ר ויביאנו אליו וכו'. 
היכר טוב, כעין פסים, פ יתכן שנחשבת "בצורת הפתח, כתב המשנ"ב שצוה

ומ"מ בצוה"פ הנהוג בזמנינו, כתב המשנ"ב (ס"ק כ"ט) שהוא גבוה מאוד, 
והנה בצוה"פ שלנו שהמשקוף הוא מחוט דק, הרי  .ובודאי אסור כי אין היכר

פ היא רק מתחת החוט, "לפני החוט אינו דומה למתחת הקורה, כי דין הצוה
א"כ הקורה,  הוא רק מתחתסור בראש המבוי יאהשהב"ח והתו"ש לפי מש"כ ו

לא שייך איסור זה בזמנינו שהמשקוף רק חוט ואי אפשר לשבת מתחתיו. אבל 
  ולמעשה החשש קיים ומצוי, ויש ליזהר בזה. עיקר דבריהם צ"ב כמו שכתבנו.

והנה בדרך כלל לא מצוי שאדם יושב עם חפץ סמוך לגבול העירוב, אבל זה 
בצימרים בישוב, ועושים עירוב בחצר, ויש מקומות  מצוי במשפחות שנמצאות

את  דהיכן שהיה אפשרות להעמישעושים אותה פ באמצע החצר, "עם צוה
ופעמים רבות המשפחות יושבות סמוך לגבול עם עגלות  ,החוט והלחיים

ומשחקים שיכולים להתגלגל חוץ מהעירוב, וכן תינוקות שבורחים וצריך 
  .להרימם. ויש להיזהר בדין זה

יחזור הדין שכתב המשנ"ב דאפשר יתכן שר, צאמנם כשעושים צוה"פ בח
מ זה דוקא אם הנמצאים יודעים מהו עירוב "ומ ,שנחשב היכר כמו פסים

 ,ור לטלטלסועירניים לכך, אבל מי שלא הורגל בכלל לחשוב על מקום שא
  י"ל שיחזור לו האיסור הנ"ל. ,ואינו מבחין בחוט העירוב
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  פתח העירוב 
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

דע שלפעמים שייך איסור טלטול אפילו כתב המשנ"ב, סוף סימן שס"ה. 
בתוך בית אחד, מחדר לחדר. אם בכל חדר דר אדם בפני עצמו וכו', וצריך 

ף בבית אחד לא שאלהזהיר ע"ז במקומות שאין להם תיקון מבואות בעיר 
יטלטלו שני שכנים הדרים בשני חדרים, אם לא שעשו עירוב חצרות ביניהם, 

דין זה מצוי בזמנינו בכמה אופנים. א. בבתי מלון ובתי עכ"ד המשנ"ב. 
הארחה, שיש כמה חדרים וכל משפחה נמצאת בחדר נפרד, צריך לעשות 

או מחדר עירוב ביניהם, ואם לא עשו עירוב אסור להעביר מחדר לחדר 
לפרוזדור המשותף. אבל זה דוקא כשאוכלים סעודות שבת בחדרים, משא"כ 
כשכולם אוכלים בחדר האוכל המרכזי, אין החדרים נחשבים כבתים נפרדים, 
משום שמקום הפת קובע (כדלקמן סי' ש"ע). ומ"מ בהרבה מקרים יש מעט 

אוכלים מהאורחים שאוכלים בחדר הפרטי, ואז זקוקים לערב ביניהם לבין ה
  בחדר האוכל, כמו שביארנו במק"א.

ב. כעין זה מצוי בצימרים שמשכירים בית אחד לכמה משפחות שונות, 
ואז כל משפחה אוכלת בדירתה, וחייבים לערב ביניהם [כאשר אין לסמוך על 
העירוב של הישוב]. ואם לא עירבו אסורים להוציא דבר מהחדר שמושכר 

  ל בית אחד.כלמרות שה להם אל הפרוזדור המשותף לאחרים,
ג. בדירות מחולקות, שעושים בתוך הדלת הראשית חלוקה פנימית 
ליחידה נוספת (באותה קומה, או במדרגות אל הגג), והשטח שבתוך הדלת 

לאנשים הראשית שייך רק לאותן שתי דירות, ובמבט ראשון הוא נראה 
טלטול, אבל כיון שהוא משמש לשתי משפחות איסור כבתוך הבית שאין בו 

בשני מקומות, צריך לערב כדי לטלטל אל המקום הזה, [אם לא  כלותושא
ואפילו שהשטח הזה פחות מד' על ד'  .מסתכמים על העירוב שברחובות]

  .ומעלה אמות, הוא נאסר משיעור של ד' על ד' טפחים
  

  סימן שס"ו
לטלטל מבתיהם  םסעיף. א. חצר שהרבה בתים פתוחים לתוכו, אסרו חכמי

דים שעד כאן עסקנו בדיני מחיצות ורשויות, יש להק לחצר עד שיערבו.
בסימנים אלו עובר השו"ע לבאר נושא אחר בדיני עירובין, שגם לאחר תיקון 
המחיצות באופן שכל המקום הוא "רשות היחיד", תקנו חז"ל שאם יש בתוכו 

וכן שני בתים או יותר, אסור לטלטל מבית של ראובן אל הבית של שמעון, 
. והטעם מבאר המשנ"ב (ס"ק ב) כדי שלא ןלשמעולחצר המשותפת גם לא 

  יבוא לטלטל מרה"י לרה"ר, ע"י שיראה שמעביר מרשות של אחד לשני.
וכדי להתיר דין זה תיקנו עירוב בפת, שנותנים אותו באחד מבתי החצרות, 
וכתב השו"ע ע"פ הרמב"ם, שעי"ז אנו רואים כאילו כולם דרים באותו הבית 

אותו בית. והכוונה שעי"ז כבר לא יטעה לדמות וכאילו כל החצר מיוחד ל
לטלטל מרה"י לרה"ר, כי מה שמטלטל ברה"י הוא רק מפני שכאילו כולם 

  כאחד.
מבית "כתב השו"ע שלא לטלטל  ,והנה באיסור שתיקנו כשאין עירוב

שלא דרך החצר ג"כ אסור.  "מבית לבית", ובמשנ"ב הוסיף דה"ה "לחצר
ה מחלוקת זובשעה"צ ציין לביאור הלכה לקמן (סי' ש"ע ס"ג ד"ה או), שיש ב

יש בזה נפק"מ מצויה, כשיש שתי ווהעיקר להלכה שאסור.  ,באחרונים
סמוכות, אסור להעביר  משפחות שגרות באותה קומה ויש להם מרפסות

[במקום שלא מסתמכים על העירוב  ממרפסת למרפסת ללא עירוב חצרות
בשכונות  והדבר מצוי מאוד כשגרים , אע"פ ששניהם רשות היחיד.המקומי]

  להעביר מזה לזה כאשר חסר דבר. צורך יותר יששיש בהם הרבה חילונים, 
מותר לטלטל בכולה, ואפילו  ומש"כ במשנ"ב (סק"ב) שבחצר עצמה

מחצר לחצר מותר דלא גזרו רבנן. כוונתו דוקא בכלים ששבתו בחצר. אבל 
 לקמןבכלים ששבתו בבית ודאי שאסור לטלטל מחצר לחצר, כמבואר 

בשו"ע (סי' שע"ב), ואף לגבי טלטול בתוך אותה חצר שאינה מעורבת, הביא 
  ם.הבה"ל שם שנחלקו הראשונים והאחרוני

שהקיפו  בשו"ע מבואר שיושבי אהלים או סוכות או מחנה,סעיף ב'. 
מחיצה סביבם, צריכים לערב כדי שיהיה מותר להוציא מהאהלים למקום 
המשותף ולאהל חבירו, אבל שיירא שחנתה בדרך אינם צריכים לערב, כיון 
שהאהלים אינם קבועים להם אלא עראיים, וכאילו כולם מעורבים, דהיינו 

גרים במקום אחד. וצריך ביאור מה ההבדל בין אהלים במחנה כולם 
ובביאור הלכה  שצריכים לערב, לבין אהלים בשיירא שאינם צריכים לערב.

  כאן כתב כמה שיטות בזה.
דין זה נפק"מ בזמנינו במקרים שארעו שקבוצה נסעה לציון רבי ינתן בן 
עוזיאל בעמוקה, ושהו שם כל השבת בקראוילות [חדר הבנוי על נגרר של 
רכב], וכיון שהבתים נמצאים רק לשבת אחת, יש לדון אם צריכים לעשוות 

כן באנשים ששוהים באהלים עירוב עם פת ביניהם [אם אוכלים בנפרד]. ו
ונמצאים מחוץ לעירוב, חייבים לעשות היקף , ל"ג בעומרבשבת  בישוב מירון

  לעירוב ע"י מחיצות וצורות הפתח, ויש לדון אם צריכים גם עירוב בפת.
(ס"ק י"ד) שאם שרויים בספינה עצמה, אין צריכים לעירוב  כתב המשנ"ב

כלל. והטעם משום שאינו דר בבית אלא בחצר. ונפק"מ לאנשים שאוכלים 
בחצר פתוחה, ויש אחד שאוכל בחדר, שאם האוכלים בחצר  בשבת בצימרים

אינם נחשבים דירה המצריכה עירוב, א"כ נשאר רק אחד שאוכל בבית, ואחד 
לבד אינו צריך עירוב. [ואע"פ שהאוכלים בחצר, ישנים בבית, בכל זאת הדירה 

  נקבעת לפי מקום האכילה כמבואר בסימן ש"ע ס"ה].
המשנ"ב מבאר סעיף ג'. הבית שמניחים בו עירוב, אין צריך ליתן פת. 

שהטעם משום שמטרת הפת לעשות כאילו כולם דרים שם, והרי הוא דר 
בפועל שם. והנה בעיקרון לפי המציאות בזמנינו שאחד נותן פת ומזכה 
לכולם, לכאורה אין נפק"מ בהלכה זו, וכן בהלכות שמדברות מי חייב לתת 

, וכל מי שצריך זכה אם הניחו עירוב הרי כבר זיכו לכולםבזמנינו כי בעירוב, 
 ,"מ, כי לפעמים מדובר בעירוב קטןאבל באמת ברוב ההלכות יש נפק .פתב
  אם אותו אדם פטור, אין צורך בעירוב כלל.ש

לדוגמא, אם יש שני שכנים וצריכים לערב ביניהם, כדי שיהיה עירוב 
מהודר [בלי הבעיות של העירוב המקומי], יכול האחד להניח בבית השכן 

  ראשון, כי הוא הבית שמניחים בו עירוב.השני פת, ולא צריך להגביה ולזכות ל
ואין מניחים אותו בחצר אלא בבית שראוי לדירה לאפוקי בית שער 

את המצות בארון להניח שער, שלא נפק"מ בדין בית אכסדרה ומרפסת. 
חשמל בחדר מדרגות, כי הוא בית שער, ולא ראוי לדירה. ובביאור הלכה (ד"ה 
לאפוקי) דייק מדברי השו"ע שגם בבית שער דיחיד אי אפשר להניח עירוב. 
ולפ"ז לכאורה אי אפשר להניח בחדר הכניסה לבית שבתוך הדירה (הנקרא 

שבת בו. אבל הבה"ל כתב שכמה פוסקים הול), כי הוא מיועד למעבר ולא ל
תוס' ורא"ש ורשב"א) חולקים ע"ז, ודעת הגר"א שגם השו"ע סובר (רש"י 

שאפשר להניח בבית שער דיחיד, ורק לא בבית שער דרבים, דהיינו מקום 
ועוד נראה לומר שחדר  מעבר שמחוץ לדירה, שמשמש לשתי דירות או יותר.

הכניסה שבתוך דירה פרטית, אינו בית שער לבית, אלא חלק מהבית עצמו, 
כעין שמצינו לגבי הדין של כלים ששבתו בבית, שלמשנ"ב והפוסקים כל 
חדרי הבית נחשבים כבית, ולא כחצר, כי כולם תשמיש הדירה, ה"ה שאינם 

  ין כן.נעשים בית שער. ויש לעיין, ואפשר שלפי החזו"א א
והיינו מרפסת פתוחה,  א ג"כ מקום שאין מניחים בו עירוב.מרפסת, הי

שאין לה תקרה, או שאין לה דפנות. אבל מרפסת שסגרו אותה ועשו אתה 
  לחדר, מותר להניח בה עירוב.

הענין בשיעור זה, משום וצריך שיהא בו ארבע אמות על ארבע אמות. 
שיעור ד' ' במסכת סוכה (דף ד.), שזה הגודל המינימילי של בית, כמבואר בגמ

  בערך לשיעור חזו"א. 2.32מטר לשיעור הגר"ח נאה,  1.92אמות הם, 
שכאשר מניח בחדר קטן, שנמצא בתוך  ,כתב בביאור הלכה בשם התו"ש

אפשר לומר דל מהכא את הקירות של הקטן, והרי הוא בתוך חדר חדר גדול, 
לכן אין מקום מרווח לגור בתוכו. אין ול. והמשנ"ב חולק. כיון שבפועל דג

את השיעור הנ"ל, אלא יניח בחדר קטן שאין בו בבית להניח את העירוב 
  בחדר גדול.

וצר, שאין בו ד' אמות יותר מד' אמות וכתב המשנ"ב שאם המקום ארוך 
על ד"א בריבוע, אבל יש בו שטח כדי לרבע ד"א על ד"א, יש דיעות בין 

 .יותר גדול יח בבית אחרון להנכהפוסקים אם נקרא דירה, לפיכך מן הנ
ובחזו"א (סי' ק"י ס"ק כח) נקט כך מעיקר הדין, שצריך ד"א בריבוע. ולפ"ז יש 
בתים שהמטבח צר וארוך, ואי אפשר להניח בו עירוב, אלא צריך שבזמן בין 

 מענה ע"י הרבנים
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ובשונה הלכות (סעיף ט"ז) כתב השמשות יהיה העירוב מונח בחדר אחר. 
ות ממקום החדר, כי לא טהן קבועות בקרקע ממעשיתכן שארונות מטבח ש

  נשאר בחדר מקום הראוי לדירה.
[יש לציין שהמשנ"ב לא אמר הלכה כדברי המיקל בעירוב, אפילו שהביא 

יש בתים שהרי בודאי  )ס"ק י"גוביאר טעמו בשער הציון ( .מחלוקת בדין זה
ואין להקל כשאפשר לצאת ידי כולם. מבואר מזה שגם כאשר נאמר אחרים 

   ].שבעירוב הלכה כמיקל, יש להחמיר כשאפשר
אם רגילים ליתנו תמיד בבית ידוע, אין להם לשנותו וליתנו בבית אחר, 

דין זה מבואר בגמ' שהוא משום חשדא, ונחלקו הראשונים מפני דרכי שלום. 
 מהו החשד [והובא במשנ"ב ס"ק כ"ז]. 

והנה נראה שבזמנינו אין נוהג דין זה, כיון שבזמנינו כל אדם שעושה 
בביתו, א"כ אם מישהו אחר עירוב נותן את הפת משלו, ולא שאחרים נותנים 

בא ועושה עוד עירוב משל עצמו, אין מה לומר לו שלא יעשה. ואין טענה עליו 
והוא לא מונע מהראשון עשה, כי יכולים שניהם לעשות, ישצריך שהראשון 

, דלא חייבו מה אתה מפסיק וכן אם הראשון מפסיק, אין עליו טענהלעשות. 
להמשיך לעשות עירוב, אלא שלא להעביר לאחר באופן שהוא ממשיך 

אם הם מסכמים ביניהם, שהראשון מפסיק על  אףלפ"ז בעשיית העירוב. ו
דעת שהשני ממשיך, אין שום טענה על השני שלא יעשה מעצמו. ולכן נראה 

  שבזמנינו אין את החשש הזה.
ל לאסוף, היינו דוקא שקטן יכודין זה  קטן יכול לגבות העירוב ולקבצו.

אחד נותן ולא מזכים, משא"כ בזמנינו שמכל השכנים פים סבזמנם שהיו או
ין לזכות נמזכים לכולם, קטן אינו יכול לזכות את שלו לאחרים. אמנם לעו

  בשל אחרים עבור כולם, ראה לקמן סעיף י'.
הטעם לדין זה מבאר המשנ"ב (ס"ק סעיף ד'. צריך להניחו בכלי אחד. 

ל"א) שהענין בעירוב שיהיו מעורבים יחד, ובשני כלים נראה שרוצים 
ק. וכתב המשנ"ב שלפ"ז לכאורה דוקא כשכל אחד נותן חלק בעירוב להתחל

שייך לומר שרצונם ליחלק, אבל אם אחד מזכה עבור כולם, יכול ליתנו בשני 
כלים, כי אין חלק מיוחד לאדם מסוים, ומ"מ מסתימת הפוסקים משמע דלא 
פלוג, וצ"ע. עכ"ד המשנ"ב. לפ"ז גם כשאדם עושה עירוב חצרות פרטי בבנין 

  ומזכה משלו לכל השכנים, צריך להקפיד שהפת תהיה מונחת בכלי אחד.
מצוי שעושים את העירוב מכמה לחמניות או פיתות שנמצאות במקפיא, 

אינו  העירובווהן עטופות בשקיות נילון נפרדות, ולכאורה הרי זה שני כלים 
. אבל בהלכות תרומות וחלה כתב בדרך אמונה (פ"ו מביכורים סוף הט"ז כשר

ביאור ההלכה) לגבי דין צירוף לחלה, שאם הלחם עטוף בנילון לשמירות ב
הטריות, יש לצדד שהנילון טפל למאכל ואינו נחשב לכלי אחר. ויש לדון 

הנילון של עטיפת החלה והפיתות אינו עושה כמונח בשני שה"ה לדין עירוב, 
של קניות אם הניח בשקית  אמנם. [אך צריך לצרפם בתוך כלי נוסף] כלים

עשה כמונח בשני , יש לומר שנכדי לשמור עליו או להפרידו משאר מאכלים
  . וצ"ע.כלים

חלות, ומצד שיעור העירוב יש לעיין במי שעושה עירוב חצרות עם שתי 
מספיק חלה אחת, האם העירוב חל על שתיהן, או רק על אחת מהם שאין 
ידוע איזו היא. ונפק"מ אם יניח אותם בשני כלים, האם נקרא שהכל הוא 
עירוב והעירוב מחולק, או שמא העירוב הוא רק כשיעור הנצרך ולא יותר, 

וחצי בכלי השני. ויותר  וא"כ יש חשש שהשיעור הזה מחולק חצי לכלי אחד
נראה לומר אופן שלישי, שהכל ראוי לעירוב, וכשיש בעיה בצירופם יחול 
העירוב על הכמות הנצרכת היכן שהוא יכול לחול, וכמו שאם יאכל חלה 
אחת לפני שבת, יתקיים העירוב בשאר, כך גם אם הניח בשני כלים ואי 

יו בזה שני עירובים אפשר לחול בשניהם יחד, יחול באחד מהם. ואולי יה
חלוקים שלכל אחד מהם יש סיבה לחול, ואין אחד מפריע לשני, כמו 

  שאפשר להניח שני עירובים שלמים בשני בתים, כשכל אחד מונח לכולם.
האם  בביאור הלכה (ד"ה בכל) מביא שהפמ"ג הסתפק אם יש דין כלי,

 אפשר להניח את העירוב על השולחן ללא כלי, ונשאר בצ"ע. ומשמע
מהמשך דברי הבה"ל שחשש להחמיר בזה. ולפ"ז אם בכניסת שבת מניח 
את החלה של העירוב על השולחן בסלון, והיא ללא כלי, הרי זה בכלל הספק 
של הפמ"ג אם מועיל עירוב ללא כלי. ושמא יש לומר שלענין זה מספיק אם 
החלה בתוך שקית [אע"פ שלחלק לשני כלים אינה מחלקת], וכן יתכן 

י של החלות נחשב כלי לענין זה, למרות שהוא כיסוי מלמעלה ולא שהכיסו
  בית קיבול מלמטה.

במשנ"ב כתב שאין להניח בשני בתי כנסת, וכוונתו  שלא יניח בשני בתים.
כשכל קהילה מניחה בבכנ"ס שלה, וא"כ העירוב שמאחד את כולם מחולק 

חיסרון. אלא לשנים. אבל אם כל ביכנ"ס מזכה משלו לכל העיר, לכאורה אין 
יש כאן שני עירובים שכל אחד מועיל בפני עצמו. אמנם בדברי החכ"צ משמע 
שגם זה אינו מועיל וצ"ע. אבל בבית מאיר, חזו"א ומשנ"ב (סי' שס"ו סי"ד 

  .לקמןבבה"ל ד"ה מברך) כתבו שאם מזכה לכולם כשר. ואי"ה יבואר עוד 
יאכלנו חבירו,  שום אחד מהם על עירובו אםיקפיד סעיף ה. צריך שלא 

ואם מקפיד אינו עירוב ולכך צריך ליזהר שלא לערב בדבר שתיקן לצורך 

דעירוב שמו, שיהיו מעורבין ומרוצין והטעם ביאר המשנ"ב (ס"ק ל"ד)  .השבת
בו, שלא ימחה אחד בחבירו. אבל הוסיף המשנ"ב (ס"ק ל"ו) שאם בכל זאת 

נו את מאכלי השבת, יתן מהם, יכול פועל על עצמו בפירוש, שאם יבקשו ממ
לערב בהם. וכן כתב החזו"א (סי' פ"ז סק"ב) והוסיף שאפילו אם עושה כן 
מתוך שסבור שלא יבקשו ממנו, מ"מ אם גמר בדעתו שכיבקשו יתן, הרי זה 
מועיל,וכן אנו נוהגים, כי כיון שנחוץ לנו ההוצאה ומצוי המכשולים, היינו 

  נותנים למבקש.
בפרט בזוגות צעירים שקונים רק מעט חלה או לחמניות  דין זה נפק"מ

כפי הצורך, ואם יבקשו לא יהיה להם כדי סעודת שבת, ובפרט במקומות 
 לעזור לבני משפחתושעושים את העירוב בבנין רק לצורך טלטול בתוך הבנין 

יוותר להצטמצם בלחמניה בשביל  דיבהורדת העגלה במדרגות, לא תמ
  א יועיל, כי אם יבקשו לא יתן.העירוב, וא"כ העירוב שיעשה תמיד ל

וכן הדבר תלוי אם יש עוד שכנים חרדים שיכולים בשעת הצורך לבקש 
מניות נפרדות חמהם לחמניה. ולכן נכון במקרים אלו להניח מצות או ל

  .תלעירוב שאינם מיועדים למאכלי השב
יש לדון כמה צריך לתת לשכן שמבקש מהפת, האם הכל, דהיינו כמה 

ירוב הוא מזון שתי סעודות לאדם אחד, וכולם שותפים בו. שירצה, כי כל הע
או שמא יכול לקחת רק כפי חלקו ביחס לכל העיר שזוכה בו, וזה פירור קטן. 
ובשמירת שבת כהלכתה כתב שהגרש"ז אוירערבך זצ"ל הסתפק ורצה לומר 
שצריך לתת כגרוגרת, כשיעור של מעטים שמערבים, שכתב השו"ע לקמן 

עור הוא כגרוגרת לכל אחד ואחד. ונשאר בצ"ע שמא צריך (סי' שס"ח) שהשי
  לתת הכל. אבל ודאי לא רק כפי חלקו.

כתב הביאור הלכה (ד"ה ואם), אם בא חבירו וביקש, ולא נתן לו, בטל 
אך דוקא אם בא בערב שבת או בבין השמשות שהוא הזמן שחל  העירוב.

בטל, כיון שכבר חל,  העירוב, אבל אם בא אחרי בין השמשות ולא נתן לו, אינו
[והיינו באופן שבבין השמשות היה נותן לו, לפ"ז נפק"מ באולמות ובתי 

בתור עירוב באופן של המלון חולים ובתי מלון, שרוצים להסתמך על הפת 
המצב כך כמו שיבואר אי"ה לקמן], צריך  דישלכולם יש זכות בה [ולא תמ

ותנים שיוכלו לקחת ממנה בכניסת השבת בבין השמשות, אבל אם לא נ
  מהלחמניות לפני הסעודה, אי אפשר להחשיבם כעירוב.

אפילו  יכול לעכב אחרי שעבר בין השמשותשוכתבו מחברי זמנינו 
, ואפילו שהיה דעתו לכך בשעת הקנאת העירוב, כיון שמספיק לכתחילה

 שבזמן שהעירוב חל היה לו פת בבית עם כולם. [ויש לעיין בזה, שאם
ה"ש, הרי מראש לא נמשך אחרי פת כזו, פת תהיה רק בבימלכתחילה ה

אמנם כן מבואר מהרמ"א (שצד, ב) שניתן לאכול את הפת בליל שבת 
  מעיקר הדין].

אותו אדם שזיכה את הפת לשכניו, יכול לאכול אותה בלי לבקש מהם 
רשות, ואינו צריך לחשוש שמא אחד מהם מקפיד, משום שסתם אנשים 

מדבריו שזכיית השכנים ב), ומוכח  ס"ק ז"פסי' אינם מקפידים. כ"כ החזו"א (
  היא זכיה ממונית.

דנו פוסקי זמנינו האם אפשר  בענין עשיית עירוב חצרות במצות מכונה,
לערב בהם בפסח, באופן שיש בשטח העירוב אנשים שנזהרים מלהשתמש 

הדין מתחלק לג' נושאים. אלו שנזהרים רק מלאכול והנה במצות מכונה. 
ים לילדים מצות מכונה, אפשר לערב להם במצות אלו, בעצמם, אבל נותנ

הואיל וחזי לקטנים (עי' גמ' עירובין דף ל:). כמו כן אלו שנזהרים רק משום 
חומרא בלבד, או מחמת שאבותיהם לא השתמשו במצות מכונה, אפשר 

ק מ"ז) לגבי מצה של "ו ס"ב (סי' שפ"לערב להם במצות מכונה, כמ"ש במשנ
  חדש בחו"ל ע"ש.

ל כאשר יש אנשים שהוראת רבותיהם שלא להחזיק כלל מצות אב
מכונה, עד כדי שמגדירים אותם בחשש חמץ, יש לדון שאי אפשר לערב להם 
במצות אלו. א. מחמת שחוב להם לזכות במצות מכונה בפסח. ב. מחמת 
שמדין ועשית ככל אשר יורוך אסור להם לאכול מהמצות. ואמנם יש לדון 

ן בהם חשש חמץ, אלא שאמרו כן למיגדר מילתא, שבאמת הלב יודע שאי
ב שם שכשאדם אוחז את הדבר לאיסור, אין "מ יש לדייק מלשון המשנ"מ

  מערבין לו בו.
לכן נכון להקפיד שמישהו יזכה ממצות יד, זכות לכל המשתתפים 
בעירוב. אבל צריך שהמזכה לא יקפיד עליהם, ויהיה מוכן לתת מהם למי 

"ע (סי' שס"ו ס"ה) שלא יערב במאכלים שהכין שיבקש, [ולכן כתב השו
כ מי יש לו רק מעט מצות יד לליל הסדר בלבד, קשה "לאכול בשבת] וא

לומר שהוא מוכן לתת מהם למי שיבקש. אלא שיפנה למי שמשתמש 
במצות יד לכל החג, ויבקש ממנו שיזכה שיעור עירוב לכולם באופן שלא 

אם סומך על כך שמסתמא לא  יקפיד עליהם. ואם גומר בדעתו שיתן, אף
  ו. חזו"א סי' פ' סק"ב)."ק ל"ב ס"יבקשו ממנו, יכול לערב (משנ

  בימי בין הזמנים ייערכו סיורים בעירוב, 
  ללימוד בדיקת עירובין  "בזמן קיץ מתחילים "חבורת אברכים
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  פתח העירוב 
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

סעיף ו' ז'. אין מערבין בפרוסה אפילו היא גדולה, אבל  ימן שס"וס
כדי שלא יבואו לידי  ,הטעם בדין זה .בשלימה אפילו קטנה מאוד, מערבין

מחלוקת, שיאמרו אני נתתי שלימה והוא נותן פרוסה. אבל בין שלם גדול 
דוקא כשגובים ענין זה שייך לשלם קטן לא יקפידו. וכתב השו"ע בסעיף ז', ש

לכולם, יכול לערב משלו מכל אחד השתתפות בפת, משא"כ אם אחד מזכה 
אחד מזכה בפרוסה, כיון שלא שייך הטעם הנ"ל, ולפ"ז בזמנינו שתמיד 

ם פרוס, או בשאריות של משלו עבור כולם, יכול לערב גם בפרוסה, כגון בלח
  במקפיא. ותחלה שמונח

כתב השו"ע שאם נוטל מהשלימה שיעור כדי חלת נחתום שהיא אחד 
דהיינו שזה נקרא בעיני אדם  מארבעים ושמונה מהחלה, אפשר לערב בה,

גם לדיני לחם משנה  הגר"נ קרליץ שליט"אמרן כשלימה. מדין זה למד 
בשבת, שצריך שתי חלות שלימות, ומ"מ אם נחסר מעט מחמת הידבקות או 

חלה, נשאר לה דין שלם. שנתלש, אם זה עד שיעור אחד ממ"ח מהאפילו 
ולפ"ז חלה שצריך לעשר אותה, ובזמנינו מפרישים רק יותר מאחד ממאה, 

ער במדויק מהו לנו לש אין בהפרשה זו חיסרון בדין שלם. אבל כיון שקשה
, ופעמים רבות מפרישים לאחד ממאה, יותר מאחד ממ"ח, בפרט אחד ממאה

בחלה שאינה בצורה מסודרת וקשה לשער נכון, לכן משתמשים בפתרונות 
שלא לחתוך את המעשר מהחלה שמברכים עליה, כדי [כגון אחרים 

  .]שתישאר שלימה
חלה רק כתב בחזו"א (סי' ק"א סק"ב) שאף למנהגינו שמפרישים ל

אם חסר בה עד אחד ממ"ח, דלא פלוג רבנן. אבל בפת אף מ"מ כשרה  ,משהו
אחד ממ"ח בה אורז וכדומה (כדלקמן סעיף ח'), כתב החזו"א שם שאם חסר 

  דינה כפרוסה, כיון שאינה חייבת בחלה. ויש לעיין לפ"ז בדברי הגרנ"ק הנ"ל.
נו שיהיה שיש שפירשו שתקנת חז"ל לערב בפת שלימה, היי כתב הרמ"א

ביחד פת אחת שלימה, ולכן נהגו לאסוף קמח מכל התושבים ועושים ממנו 
חלה אחת שלימה ומערבים בה, וכתב שאף אם לא עשו מכל הקמח הוי 

להגביה עירוב, דלא גרע מאחד שמזכה לכולם ועל דעת כן נתנו. ולפ"ז צריך 
ר לזכות לכולם. ועיין במשנ"ב (ס"ק מ"ה) שנחלקו הפוסקים האם כאשו

יה עצמה מתפרשת יגובים מכולם, צריך גם להגביה עבור כולם, או שהגב
כזכיה עבור כולם. וכתב שיש לחוש לאוסרים ולזכות בקנין. אבל בזמנינו 

לם, בודאי צריך לזכות בקנין, כמבואר בגמ' ובשו"ע ושאחד נותן משלו עבור כ
  סעיף ט'.

מבאר המשנ"ב סעיף ח. מערבין בפת אורז ועדשים, אבל לא בפת דוחן. 
שבפת אורז דרך העולם לאפותו ולאכלו, משא"כ בדוחן. והענין מבואר יותר 
בתוספת שבת (ס"ק כ"ד) דכיון שענין העירוב שאדם קובע דירתו במקום 
פיתו, זה לא שייך אלא בפת שהדרך לאוכלה. והנה יש שטענו שאפשר 
 להשתמש בפת אורז לעשות בה עירוב בפסח, שאין בה חשש חמץ. אבל

, ולא פריכיות אורז. ובזמנינו לא שעשויה מקמח של אורז צריך שיהיה פת
מצוי בארצינו פת מאורז. וצ"ע אם מחמת זה גם ישתנה הדין שאין מערבים 

  בה, או שנשאר כדברי הגמ'.
כתב הדרכי משה (ססק"א) בשם רבינו  בענין עירוב ע"י עוגות ועוגיות.

ולפ"ז כתב הערוך השולחן  ירוחם שמערבים בלחמניות שברכתן מזונות.
(סעיף ט"ו) שמערבים בכל פת הבאה בכיסנין, כיון שאפשר לקבוע עליהם 

, וצ"ע. ודין זה מצוי למעשה סעודה. ושאר הפוסקים לא הזכירו דבר בענין זה
לצימרים ואוכלים משל המארח [ויש אחרים שאוכלים  במשפחות שנוסעות

מתארחת רוצה לעשות עירוב המשפחה ששמצריכים עירוב], ובאופן בחדרם, 
פת משלה, אלא רק עוגה ועוגיות וביגלה וכדומה, האם אפשר  ןאין לה

לעשות בהם עירוב חצרות. ולפי דברי ערוך השולחן אפשר. אבל צ"ע מה 
יהיה השיעור בפת הבאה בכיסנין, האם השיעור יהיה יותר גדול, כפי השיעור 

לשיעור שתי סעודות, או שצריך לקבוע ממנו סעודה, ופעמיים שיעור זה 
נשאר בשיעור פת שהוא ו' או ח' ביצים, לשתי סעודות, דהיינו שלושה או 

  ארבעה ביצים בלבד לכל סעודה.
שמניח עירוב לבד, הנה עוררו האחרונים שבכהאי גוונא  משנ"ב ס"ק ל"ג.

ד מהשיתוף הכללי, ומקלקל פרילק את עירובו, כיון שמתכוין להנחשב כחו

לי גם לפי מעט השיטות שהוא עדיין כשר. ולכן כתב החכם את העירוב הכל
צבי לעשות תנאי, שאם העירוב הכללי כשר אין במעשי כלום, והביאו 
המשנ"ב (סי' שס"ו ס"ק ל"ג). ודעת הבית מאיר והחזו"א שא"צ דוקא תנאי, 
אלא גם אם רק יזכה את מה שהניח בעצמו עבור כל בני העיר, שוב לא הוי 

ו, כיון שכולם משותפים בכל המקומות, וכן מבואר בביאור כחולק את עירוב
הלכה (סי' שס"ו סי"ד) שמועיל גם בדרך זו. ועל כן אנו נוהגים עפ"ז 
שהעושה עירוב פרטי בבנין מזכה לכל בני העיר ולכל מי שהעירוב יכול 

  להועיל לו.
והנה יש להסתפק כמה שיעור הפת שצריך להניח בבנין שאין בו י"ח 

אלא רק תשע משפחות, האם מספיק להניח חצי כמות [תשע משפחות, 
גרוגרות], או שמא צריך שיהא ראוי להיות העירוב של כל העיר כדי שלא יהא 
כחולק את עירובו, ואם מצד חסרון השיעור והכמות אינו יכול לשמש לעירוב 
העיר, א"כ הוי כחולק עירובו. ובשלמא אם היה עושה את התנאי הנ"ל, היה 

לפי הצד שהעירוב הכללי אינו מועיל. אבל כשאינו עושה תנאי צריך מועיל 
שיהיה כשר לסמוך ע"ז אף אם היקף העירוב הכללי כשר, וזה הרי לא 

  מתקיים בשיעור מועט.
ואפשר לומר שכיון שזיכה לכולם כבר אינו חולק את עירובו, שהרי כולם 

נעשה מחמת זה שותפים בפת זו, ואם חסר בפת שיעור הוי פסול אחר ואינו 
כחולק עירובו, ואינו מקלקל לאחרים. ואין הכי נמי אם העירוב הכללי [היקף 
המחיצות וגם השכירויות מהגוים] טוב, אין הפת הזו יכולה להועיל כיון שאין 
בה כשיעור לכל בני העיר, אבל לפי צד זה אינו צריך לערב בפני עצמו, ויכול 

הצד שההיקף הכללי אינו כשר, הרי גם הוא לסמוך על הפת הכללי. אבל על 
ממילא אי אפשר לערב עם הדרים בבנינים הסמוכים, וא"כ מספיק השיעור 

  שהניח [ט' גרוגרות כפי דיירי הבנין].
סעיף ט. אם אחד מבני החצר רוצה ליתן פת בשביל כולם, שפיר דמי. 

בדין זה משתמשים בזמנינו לעשיית העירובים ובלבד שיזכהו להם ע"י אחר. 
בכל מקום. וכתב המשנ"ב (ס"ק נ') שאע"פ שהם לא עשו אותו שליח לזכות 
ולערב עבורם, זכין לאדם שלא מדעתו. רבים שואלים האם כשעושים את 
העירוב צריך להודיע לשכנים שעושים עירוב. והתשובה היא שבשביל להיות 

וכן  שליח שלהם, לא צריך להודיע להם, אלא אפילו שלא מדעתו ג"כ מועיל.
מבואר לקמן (סימן שס"ח) ואי"ה יבואר שם עוד. וכן נוהגים למעשה בכל 
עיר, שעושי העירובים והרבנים מזכים פת לכל העיר, למרות שיש הרבה 

  אנשים שומרי שבת, שאינם יודעים על כך.
להם  וברמ"א לקמן (סוף סעיף י') כתב שאין צריך להודיע לאותם שזיכה

צ"ב דמשמע קודם השבת, אלא אם מודיעים בשבת מותר לטלטל, עכ"ל. ו
ביאור שעכ"פ בשבת צריך להודיע להם, ובלי שיודיע לא יחול העירוב. אלא 

ם לטלטל, צריך עכ"פ להודיעלאותם יהודים דבריו שבשביל שיהיה מותר 
לא יטלטלו [כך היה שעשו עירוב הם כי בלי לדעת בשבת שיש עירוב, 

שיודעים שיש עירוב, מותר להם לטלטל גם כשיש  כלפי אחריםאבל בזמנם], 
  אפילו בשבת וכמשנ"ת.כלל מהעירוב שאינם יודעים  בשכונה אנשים

שהאדם נמשך אחר פיתו, ענין העירוב הוא הרי ואמנם יש להעיר, ש
וזה לא שייך כאשר הוא לא יודע שיש עבורו וכאילו כולם דרים במקום הפת, 

פת, והיכן היא מונחת. ומ"מ זה מועיל. והביאור בזה, שהטעם הוא ביאור 
ליסוד התקנה של חז"ל שפת מתירה, אבל אח"כ ה"ה בכל אופן שעונה על 
הגדרים שחז"ל קבעו, קיים תקנת חז"ל ומועיל להחשב, אף שהטעם אינו 

באופן זה. ויסוד זה מבואר בכמה מקומות, כגון שמערבין לנזיר ביין מתקיים 
ולישראל בתרומה, אע"פ שאינו יכול לאכול ממנו, מ"מ כיון שיש לזה שם 

  אוכל הראוי לאחרים, הרי זה בכלל תקנת חז"ל.
כתב המשנ"ב דאע"פ שבחושן משפט צריך להגביהו מן הקרקע טפח. 
פיק להגביה טפח או שצריך ג' טפחים, לגבי דיני ממונות יש מחלוקת אם מס

מ"מ לגבי עירובין הקילו רבנן כמ"ש הראשונים. [וצריך ביאור למה היה צורך 
לחז"ל להקל בהגבהה טפח, וכי קשה להגביה ג' טפחים]. והוסיף המשנ"ב 
בשם הט"ז, שאפילו אם הניחו לו ביד המוגבהת מהקרקע, צריך להוסיף 

ב לכך באנשים שעושים עירוב בבנין כל ערב ולהגביה טפח. ויש לציין לשים ל
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שבת, ודופקים אצל שכנים שיגביהו את החלות, ולפעמים מתוך החיפזון 
עושים רק זכר להגבהה, ומושכים אליהם בלי להגביה טפח. וזה אינו מועיל. 

  ומ"מ לא צריך להגביה הרבה, אלא טפח אחד שהוא בסה"כ עשר ס"מ.
נחלקו הראשונים מי הם בניו  ולים.ומזכה ע"י בנו ובתו הגדסעיף י. 

הגדולים שיכולים לזכות, ומי הם בניו הקטנים שאין זוכים על ידם, האם זה 
תלוי בגיל שקטן שעדין לא יכול לזכות לאחרים ואם הוא גדול יכול לזכות 
אפילו שסמוך על שולחן אביו, או שאינו תלוי בגיל אלא אם יש לו בעלות 

ו לאחרים, ולפ"ז כשהבנים סמוכים על שולחן לעצמו שיכול לזכות משל אבי
אביהם אפילו גדולים אינם יכולים לזכות בעירוב כיון שמציאתם לאביהם, 
וכשאינם סמוכים נקראים גדולים ויכולים לזכות, ולפ"ז התחדש שאפילו 
קטנים יכולים לזכות כשאינם סמוכים. [וכן דעת ר"ת בתוס' ד"ה ומזכה]. 

י) דראוי לחוש לדברי שניהם, והוסיף הרמ"א וכתב השו"ע (סי' שס"ו ס"
  שבדיעבד סומכים על דברי המיקל בעירוב.

לפ"ז לכתחילה אין לזכות ע"י בניו שאינם נשואים, כי בזמנינו תמיד הם 
  סמוכים על שולחנו. אבל אם מתארחים אצלו בנים נשואים יכול לזכות על ידם.

אר אנשים הסמוכים כתב הערוך השולחן (שם סעיף כ"א) שבני בניו או ש
של שולחנו, יכול לזכות על ידם, משום שאין בהם דין סמוך על שולחנו 

  שזוכה במציאתם.
נשים כשרות . האם אפשר לזכות ע"י נשים, ובאופן שלא התכוונה לזכות

), אם בשו"ע שמזכה ע"י שפחתו העבריהלזכות את העירוב על ידם (כמבואר 
 הן מבינות מה המעשה הזה שזוכים לאחרים. ומעשה שהיה שבאה אשה
לשאול שהשכן דפק לפני הדלקת נרות והבעל כבר לא היה, וביקש שהיא 
תזכה. בלא אומר ודברים הגביהה את הפת כמו שרגילה שבעלה עושה, 
החזירה וסגרה את הדלת, אח"כ תפשה את עצמה שמרוב בהלה לא חשבה 
על מה שהיא עושה ולא התכוונה לזכות כלל, וכל שכן שלא חשבה על 

  ולה זו מעשה זכיה.אחרים. האם יש בפע
והורו לה שכיון שהיא יודעת בעצם שצריך לזכות, שהרי תפשה את הבעיה 
בעצמה, ובודאי שכאשר הגביהה התכוונה לעשות את המעשה הנצרך לעירוב, 
הרי זה כמו שהתכוונה לזכות וחל העירוב. והרי זה דומה קצת למי שקונה 

  ויש לעיין בזה. בחנות ולא התכוון לזכות בקנין, דודאי שהחפץ שלו.
, שרוצה לזכות משלו לאחרים ע"י אשתו, בעל הפתאבל באשתו של 

הדבר תלוי במחלוקת הראשונים הנ"ל כיון שמציאתה לבעלה, וכיון שכתב 
השו"ע דלכתחילה לחוש לדברי שניהם, אין לזכות ע"י האשה שלו אא"כ אינו 

  מוצא מישהו אחר.
בשם הגרש"ז אויערבך אמנם כתבו הספרים (חכמת הלב פ"ג הערה מ"ב) 

זצ"ל שיש עצה לזכות ע"י אשתו, ע"י שהבעל יתן את כל הפת במתנה גמורה 
לאשתו, ואח"כ האשה תתן לבעל שיזכה בפת לכל בני העיר המשתתפים 
בעירוב. שהרי בעל שנתן מתנה לאשתו קנתה כדאמרינן בבבא בתרא (דף 

לזכות מאשתו,  נא:) ובשו"ע (אהע"ז סי' פ"ה ס"ז), ואח"כ הבעל יכול שוב
דמה שאין האשה זוכה ממנו משום שידה כידו, וזה לא שייך בבעל. [ועי' 
בחכמת שם שהעיר, דזה לא כמ"ש רע"א שם שהבעל שנתן לאשתו היינו 

  במזכה ע"י אחר].
דין סעיף יד. המערב מברך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו "על מצות עירוב". 

זה הוא ברור שיש לברך על עירוב, אע"פ שהוא מצוה דרבנן שלא חייבים 
לעשות אותה, ואפשר לא לערב ולהימנע מלטלטל, מ"מ אם עושה עירוב 

נשים עושים עירובים, ומ"מ בזמנינו הרבה א .מקיים מצוה ומברך עליה
  וההוראה היא ברוב המקרים שלא יברכו על הנחת העירוב. ויש בזה ג' טעמים.

מקילים בדברים שדעת הרבה פוסקים לאסור, בעירובים העירוניים א. 
כגון בעמודים עקומים וחוטים מתנדנדים, קרפיפות שלא ראויים לשימוש, 
ותושבים שאינם מודים בעירוב, ובכל אלו אמרינן ספק ברכות להקל שלא 

וב אינו מועיל. ואפילו בעירובים שכונתיים שנעשים כראוי, לברך, שמא העיר
מ"מ כשיש רחוב ט"ז אמות וסומכים על השיטות שצריך שישים ריבוא, יש 

בהרבה מקומות יש כמה אנשים שעושים . ב. לעיין אם לגבי ברכה נכון לברך
המניח את עירובים, כגון כשיש שכונה שעושה עירוב בתוך העירוב העירוני, 

צריך לחשוש לענין ברכה שמא העירוב העירוני כשר לפני העירוב בשכונה 
מוך עליה להתיר טלטול, אבל זה סיבה שנאמר איזה שיטה, שאע"פ שאין לס

וכן בתוך העירוב של השכונה מצוי להקל, דהיינו שלא לברך.  ספק ברכות
שיש אנשים פרטיים שעושים עירוב פרטי בתוך הבנין, ומזכים אותו לכל 

], א"כ העירוב שלהם כבר פוטר לקמןהעיר [כדי שלא לחלוק את עירובים כד
שעושה את העירוב הפרטי אינו יכול לברך, כי כבר את כל השכונה. לכן מי 

יש את העירוב השכונתי, [ואע"פ שהוא חושש לחומרא ועושה עירוב פרטי, 
ין ברכה יש חשש הפוך]. וכן האחראי על העירוב של השכונה לא נמ"מ לע

  כי כבר יש את העירוב הפרטי. ,לברך ליכו
רוצה לעשות  ודין זה כתב הביאור הלכה (כאן ד"ה מברך) שאם אחד

עירוב לעצמו בכל ערב שבת, כמ"ש כמה אחרונים דלכתחילה טוב לנהוג כן, 
  אין כדאי לברך עליו.

אבל לפ"ז נשאלת השאלה שגם רב העיר שמניח עירוב לכל העיר, לא 
יוכל לברך, מפני שכבר יש את העירובים הפרטים שהפת שלהם קיימת, 

 רקן שבאמת כך הדין, שליף. ויתכחואינם מחליפים בדיוק כשרב העיר מ
בישובים שהרב מכיר שאנשים לא עושים עירובים פרטיים יכול להניח עירוב 
בברכה, משא"כ אחרי שיש עירובים פרטיים, או כשיש תושבים אברכים 

ובישובים יהיה את הנושא  שמצוי שעושים עירוב פרטיים, לא יוכל לברך.
  הראשון הנ"ל שהעירוב מפוקפק. וא"כ ברוב המקרים לא ניתן לברך.

ובספר חכמת הלב (פ"ב הערה ל"ו) העיר בזה, וכתב לדייק מלשון הביאור 
כתב "אין כדאי לברך עליו", ולא כתב דהוי ברכה לבטלה, משמע ש הלכה

שמעיקר הדין יש מקום לברך, וחידש שם סברה, שכיון שכל העירובים חלים 
רק מכניסת השבת, א"כ בערב שבת בצהרים עדיין אין עירוב אחר, רק דבר 
שיכול להיות עירוב, א"כ גם מה שהרב עושה יש לו מקום לחול, ובכניסת 

לשניהם יש דין עירוב, אלא  אחלו שני העירובים בבת אחת, ממילשבת י
יברך על אותה מצוה שבעצם היא אחת לכולם, לכן  דשנראה זלזול שכל אח

רק אין כדאי לברך עליו. וכלפי הרב של העיר, שמסתמא שאר המניחים לא 
  בירכו, א"כ אין זלזול במה שהרב מברך, ולכן לרב מותר לברך. וזה חידוש.

ר הלכה (ד"ה מברך) כתב שנכון שיתן עירובו לאחר לזכות לכל בביאו
מבואר שאם מזכה לכולם אינו כחולק העיר, כדי שלא יחלוק עצמו מן העיר. 

ח). ושלא כדעת "כס"ק  'צי' סאת עירובו, כדעת הבית מאיר (כאן) והחזו"א (
ח) שאף כשמזכה "ב) והמו"ק והערוה"ש (סוס"י שס"החכם צבי (סי' קי

  ועי' משנ"ת לעיל. ת העירוב נמצאת בשני בתים.לכולם אסור מחמת שפ
כתב המשנ"ב (ס"ק פ"ג) שבאופן ואומר בהדין עירובא וכו'. סעיף טו. 

שמערב גם את המבוי, המנהג שעושים באותה פת גם דין שיתוף מבואות, 
ולכן יאמר נוסח שכולל את שניהם. וכתב את הנוסח בהדין עירובא וכו' 
שמוסיף בו "מבתים וחצרות למבוי, וממבוי לכל הבתים והחצרות". [בספר 

תב לומר בהדין שיתופא, באופן שעושה שיתוף, אבל בספר עירובי חצרות כ
חכמת הלב כתב שגם שיתוף מבואות נקרא עירוב, ולכן לשניהם יאמר בהדין 
עירובא, וכן הנוסח במשנ"ב]. ואע"פ שהרמ"א כתב לעיל (סי' שס"ג סכ"ו) 
שהמבואות שלנו כחצרות, מ"מ יש מקומות שצריך שיתוף מבואות, והחזו"א 

תנאי שיהיו כי לגבי זה אין ינים שלנו צריך שיתוף מבואות סובר שגם בבנ
בתים וחצרות פתוחין לתוכו, וכל חצר ציבורית יותר מהחצר הפרטית, צריכה 

וכיון שיש בזה ספק, צריך להוסיף בנוסח בלשון ספק, "אם  תוף מבואות.יש
  צריך גם שיתוף מבואות, שיחול גם לשיתוף מבואות".

  סימן שס"ז
הנה בזמנינו שאחד  סעיף א'. אשתו של אדם מערבת לו שלא מדעתו,

מזכה את הפת משלו עבור כולם, לכאורה חסכנו את כל הנושא הזה, האם 
אלא מזכים ישר אליו. אשתו מערבת שלא מדעתו, כיון שלא צריך את אשתו, 

כגון באדם שאמר  ומ"מ נראה שיש בזה תועלת בזמנינו במקרים מסוימים.
אשתו. ויש שאינו רוצה להיות שותף בעירוב, ניתן לזכות את העירוב ל

להאריך מה הדין באדם שירד מדרך התורה ומחלל שבת, ואשתו שומרת 
  שבת, האם מועיל לזכות לה את העירוב, או שמא צריך גם לשכור מבעלה.

(סק"ו) שאפילו  וביאר המשנ"באבל אינה יכולה לזכות משלו לאחרים 
עבורו לא יהיה  באופן שחסר אחד מבני החצר האוסר עליהם ואם לא יזכו

עירוב כלל, א"כ יש סברא דניחא ליה לתת עוד מעט פת בשביל להתיר 
לטלטל, קמ"ל שסברא זו מועילה רק עבור נתינת חלקו שהוא מחויב בזה, 
ולא עבור חלק חבירו שאינו מחוייב בזה. והוסיף המשנ"ב דאפילו רגיל לערב, 

  שלא מדעתו. שהאשה תתןג"כ אי אפשר 
יש להסתפק האם דין זה נאמר גם בזמנינו, בבתים שרגילים לעשות 
עירוב כל ערב שבת קודש, ומזכים את החלות של שבת קודש לכל השכנים, 
ושבוע אחד הבעל לא היה בעיר, האם האשה או בני הבית יכולים לזכות את 

אר בתוס' ובמשנ"ב שאינם יכולים לתת הפת כהרגל אביהם. דלכאורה מבו
את החלק של השכנים, וא"כ אינם יכולים לזכות לשכנים. או שמא כל זה 
היה בזמנם שהיה חשש שמישהו יאכל את הפת שנותן, והיו מקומות 
שהרגילות היתה שמי שמניחים אצלו מקבל את הפת של כולם לעצמו, א"כ 

ו שהפת נשארת אצל אותה יש בזה ויתור מעבר למה שמחויב. אבל בזמנינ
משפחה, והם אוכלים ממנה, וכבר עשרים שנה שעושים כן ולא בא אף שכן 
אחד לבקש שיתנו לו את חלקו בפת, ממילא הוי זכות גמור ואפשר לבני 
המשפחה לזכות לאחרים, על מנת להתיר את הטלטול. ושמא מ"מ הוי זכין 

של זכות י"א "מאדם" שלא מדעתו, שנחלקו בזה הפוסקים שאף במצב 
  שאינו מועיל.

ונראה לכאורה שהיום חל שינוי בכל הגדרת כח האשה בממון בעלה, ויש 
כיום רשות לאשה לתת דבר מועט לאחרים אף ללא שאלת רשות מבעלה, 
וזיכוי זה של העירוב נחשב כדבר מועט המותר לה לקחת מבעלה, ואף אם 

וצאה זו על מנת היה צריך לתת את הפת לאחרים, האב מסכים שיוציאו ה
שיוכלו לטלטל. ובפרט שאין מפסידים מכך בפועל אלא רק מבחינה דינית 
מוציאים את הפת מבעלותו, והוי כעין ממונה מנהל משק של זמנינו שיש לו 
עדיפות מאפוטרופוס, שיש לו רשות לשאת ולתת מעט לצורך עצמו, ושפיר 

  מותר לאשה ולבני הבית לזכות את הפת לאחרים. 



  פתח העירוב 
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

בסעיף זה אחד מן החצר שמת בשבת וכו'. '. ד סעיף א"עסימן ש
בדין מי שמת ודירתו התבטלה באמצע שבת,  מבוארים כמה יסודות

דירה שהתחילה להיות דירה  מה הדין שלבדין יורש, והנידון ולעומת זאת 
  באמצע שבת, ויש נפק"מ אם עירבו אותה לפני שבת או לא.

היה שותף בעירוב דהיינו שהוא אם עירב הנפטר שהוא המוריש,   א.
, הרי דירתו מעורבת, וגם אחרי פטירתו שבא אדם אחר לגור בכניסת שבת

  שם, אמרינן שבת הואיל והותרה הותרה.
אם לא עירב ובא לגור אדם מן השוק שאינו שייך לעירוב, הרי הוא ב. 
  אוסר.

ג. אם לא עירב והיורש גר בחצר, למרות שהיורש עירב את הדירה של 
ע שבת. וזה חידוש גדול עצמו, אינו מועיל לגבי דירה שירש באמצ

שמבואר כאן שהעירוב אינו רק באנשים הגרים, אלא מתיחס לחפצים, 
  שיתכן שהאדם שותף בעירוב ובכל זאת כלפי החפץ הזה אינו מועיל.

לדעת  לגור שם,לא בא ירשו אחד מן השוק שד. אם לא עירב ומת, ו
ועיל באמצע יכול להבלעדיו והעירוב שהניחו  ,השו"ע מותר לטלטל

הביא שדעת כמה ראשונים לאסור,  ) ד"ה כלאבל בביאור הלכה ( השבת.
ל ונאסרה בכניסתה נאסרה לכל השבת, וסיים משום דאמרינן שבת הואי

  .בצריך עיון
גדולה מצוי שנפטרים והנה לפי דינים אלו יש לשאול, הרי בעיר 

בשבת אנשים בעלי דירה, ואחד מבניהם גר באותו אזור או אפילו אותה 
לא חל עליה העירוב מצידו חצר, א"כ כאשר הוא יורש את הדירה ו

  הרי זה יאסור את העירוב של כל העיר.בכניסת שבת, 
והתשובה לכך, שבדרך כלל חל העירוב בכניסת שבת על זכות אביו 

והותרה הותרה, ואינה נאסרת אפילו כשבא יורש. וגם אם בדירה, והואיל 
אביו לא היה לו דיורים בדירה, כגון שהיה מאושפז מלפני שבת וא"כ עקר 

ו מביתו, ולא היה חייב בעירוב, מ"מ לא היה צריך עירוב, והחצר דירת
אלא שיש לעיין כשהיה גוסס או קרוב לכך, הרי זה כמו  הותרה באופן זה.

  מצב שעתיד להתווסף דיורים, וצע אם יש בזה הואיל והותרה.
יורש לא יבוא ועוד יש לחדש, שאם כפי המציאות בזמנינו ברור שה

ה"ג שאוסר, והוי כמו שירש אחד מן לגור בבית אביו בשבת, לא אמרו בכ
  השוק ולא בא לדור. וצ"ע.

  שע"ב סימן
 אסרו, בתים כמה בתוכה שיש חצר :לחצר מבית סעיף א. הוצאה

. שיערבו עד, לבית מבית וכן, לבית מחצר וכן, לחצר מבית לטלטל חכמים
 שהאיסור נאמר במעביר כתב והנה השו"ע. חצרות עירובי תקנת היא וזו

ואר בסי' שפ"א ס"א ובהרבה מבית לחצר, ופשוט שה"ה מחצר לבית כמב
 .השמשות בבין שביתה קנו שלא בכלים אפילו הוא זה . ואיסורמקומות

כמבואר בתוס' (עירובין דף צט: ד"ה לא), לגבי מי גשמים שירדו לגג של 
גו], ראובן, דאסור לשמעון להכניסם לביתו [אע"פ שמותר להכניסם לג

ולכן גם להכניס ילד על הידיים, למרות שמבואר לקמן שאינו ככלי ואינו 
קונה שביתה, מ"מ אסור מדרבנן לטלטלו מבית לחצר המשותפת 

 איסור על מעשה הוצאה מרשות לרשותיש לאחרים, כי התקנה היא ש
 של דיורים חלוקים.

אע"פ שאסרו חכמים להוציא מבית לחצר ומבית  טלטול מחצר לחצר:
וה, ולבית, לא אסרו להוציא מחצר לחצר, משום שתשמיש כל החצרות ש

וכולם נחשבים רשות אחת. אבל דוקא לגבי כלים ששבתו בחצר, אבל 
 כלים ששבתו בבית אסור להוציאם מחצר לחצר.

ין קושי להניח פת של עירוב ין זה שימושי מאוד בזמנינו, למרות שאד
אבל יש בעיה גדולה בעשיית השכירות מגוי או מומר בכל מקום, חצרות 

שגר בתוך שטח העירוב, ובמקומות אלו לא מועיל הנחת פת העירוב לפי 
הרבה פוסקים, וא"כ העירוב נחשב כמו חצר שהיא רה"י אבל אינה 
 מעורבת, ואסור להוציא מבית לחצר, ולהכניס מחצר לבית, אבל מותר

חצר לחצר, בלי להכניס לבית. ומזה יצא לטלטל כלים ששבתו בחצר מ
הפתרון הידוע להשאיר את העגלה בחדר מדרגות שהוא כחצר, ואז מותר 

כמו כן אפשר ללכת עימה אל . ה לגינה בשבת אחה"צלטלטל את העגל
אך לא להכניס ההורים והדודים שגרים בתוך גבולות שטח העירוב הטוב, 

  העגלה אל ביתם. את
אמנם החלק שנשאר הוא התינוק בעצמו, שאסור לטלטלו מהדירה 
לחדר מדרגות, ולכן ההיתר יכול להועיל רק במצב שהילד כבר הולך 

מהדירה אל חדר המדרגות, ורק  והוא יעביר את עצמו ברגליו או זוחל,
אחרי שהוא נמצא בחדר המדרגות, ניתן להרימו אל העגלה. ותינוק כזה 

, אינו מוגדר ככלי ששבת, אלא כאדם שאינו קונה ][שכבר הולך או זוחל
  .שביתה לענין זה

כמו כן יש להדגיש מאוד, שפתרון זה אינו מועיל לחפצים כלל, כגון 
שאינם יכולים לצאת בעצמם משום א. בקבוק ומוצץ ובגדים להחלפה. 

מהדירה, ולא להיכנס, ואסור לאדם לעשות זאת בכל אופן שאין עירוב 
אסור ר ובין בהיתר], גם אם מישהו הוציא אותם [בין באיסוחצרות. ב. 

  להעבירם מחצר לחצר, כי הם כלים ששבתו בבית.
יש שעושים פתרון מורכב יותר, ע"י עשיית עירוב פרטי בתוך הבנין, 

ויש עוד  די לא להיכשל.כויש צורך לדעת היטב את פרטי הדינים בזה, 
דיני כלים בהרבה להרחיב בזה, ועיין בחיבורנו "פתח העירוב" ח"א 

  ששבתו בחצר.
חצר הוא כל מקום שלא משמש לדירה, והם חצרות  מה מוגדר חצר:

הבתים, גינה, פרדס וכדומה, מבוי [כל הרחובות], גג [שאינו מקורה], 
סת פתוחה, חדר מדרגות או לובי של בית משותף, וכן כל שטח מרפ

שאינו מיועד לדירה כמו מחסן מקלט וכדומה. וכן בית הכנסת כיון שאין 
  ראוי לדור בו מחמת קדושתו. ובית שלא אוכלים בו.

והנה המשנ"ב (סי' שס"ו ס"ק כ"ט) ביאר שבית הכנסת אינו כבית 
שאסור לאכול בו, ובמג"א שם כ' מפני שאינו ראוי לדירה מפני קדושתו 

שאינו דירה כיון שאין דרים בו. וצ"ל שהמשנ"ב רבותא נקט, ובאמת גם 
ויש לעיין בשטיבלאך שאוכלים בית רגיל שלא אוכלים בו אין לו דין בית, 

בהם, דלכאו' ייחשבו דירה לכו"ע, כיון שסוברים שמותר לאכול בהם. 
ם שבע ברכות בעזרת נשים, [דבית תלוי באכילה וצ"ע בבית כנסת שעושי

 ולא בשינה] וא"כ ייחשב בית באותה שבת.
. ת הוא החדר שאוכלים בו סעודות שבתעיקר הבי  מה מוגדר בית:

שדירה לענין שבת היא רק מקום שאוכלים בו, כדקי"ל מקום פיתא גורם, 
י' צ' ס(ולא כל דירה אפילו שישנים או מבשלים בה. כן מבואר בחזו"א 

רובי חצרות, יוסי' צ"א סק"א). וכן נקטו אחריו (חכמת הלב, ע ס"ק מ"א
  ועוד ספרים ומורי הוראה).

(סי' שנ"ה ס"ק ב שאר החדרים שבבית שלא אוכלים בהם, למשנ"
הם טפלים לעיקר הבית וכולם ל"ד דבית הכסא שבבית דינו כבית) 

, וכן פשטות כל [ודבריו הם גם דברי רע"א והבית מאירנחשבים בית אחד, 
  דינם כחצר.(סי' צ' ס"ק מ"א, וסי' צ"א סק"א) ולחזו"א הפוסקים כולם]. 

 מענה ע"י הרבנים
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וכ"כ בשאר  מבואר בענין זה דלא כחזו"א.הנ"ל ולמעשה בפוסקים 
פ"א הע' ס"ט), ועי' (, חכמת הלב )ספרים (נתיבות שבת פכ"ו הערה ז'

עירובי חצירות שכתב שאף תלמידי החזו"א אינם מקילים כדבריו, ואחד 
  מגדולי הפוסקים הורה שבמקום זה אין צריך להחמיר כדבריו.

 שלא שחדר א"החזו דעת פיל, קולא הביא) ט"ס א"פ( הלב בחכמת
יהיה  ז"פשל], פוסקים והרבה ב"כמשנ דלא[ כחצר נידון בו אוכלים
 שהובאו מחצר אחרת, מחדר החפצים או התינוק את להכניסאפשר 

 זו בקולא והמכשול הטעות. בהם אוכלים שאין לחדרים לבית המדרגות
הדגיש שם החכמת הלב . א. בזה להיזהר שייך לא וכמעט, מאוד מצוי
דוקא כשחדר הכניסה מובדל מהחדר שאוכלים בו בשבת, ולא כפי זה ש

שמצוי שהכניסה מחוברת לסלון. ב. באופן זה מותר להכניס לבית, אך 
עלולים להיכשל פי כמה, ע"י הכנסתו מחדר שלא אוכלים בו לסלון, 
שהרי לא משאירים אותו כל הסעודה בחדר סמוך. ולא רק את התינוק 

להעביר, אלא הרבה חפצים שהובאו בשבת, ואפילו כובע שהונח  אסור
בביהכנ"ס בדרשת ליל שבת, או עלון לפרשת שבוע שהובא ע"י ילד 
שמטלטל, לפי החזו"א אסור להעבירו מהסלון לשאר חדרים. ולא שייך 
פעם לנהוג כחזו"א ופעם לא, כי אם הלכה כחזו"א זה מחייב. והבעיה 

יסים מחדר מדרגות לבית מבינים שזו היא בפרט משום שכאשר מכנ
הוצאה וחושבים פעמיים אם מותר, אבל להעביר מחדר לחדר לא 
חושבים בכלל שזו הוצאה [מאחר ואין המנהג כחזו"א] ולכן כמעט ודאי 
שייכשלו באיזה דבר. ואף אם מישהו אחר יעביר מחדר לחדר, אינו נכון 

יהם לקולא. ג. לבנות על כך שאחד יעשה כחזו"א ואחד כמשנ"ב ושנ
מלבד כ"ז דעת החזו"א יחידאה, ודלא כרמ"א בית מאיר רע"א ומשנ"ב 

, ואף לענין להחמיר יש מתלמידי החזו"א שאינם מקפידים ע"ז הנ"ל
וכאן מדובר להקל כמותו. וגם בחכמת הלב (בסוף הערה כ"ו) סיים וכנ"ל, 

  שאין להקל בזה.
  גבוה להביא מאכלים לשמחה שבבית הכנסת דרך חלון

באופנים שאפשר לערב חצר  יםשלפנינו מדבר הסעיפים סעיף ד' ה'. 
אחת עם חברתה, למרות שיש מחיצה המחלקת ביניהם. דינים אלו לא 
שכיחים בזמנינו כלל, משום שמי שמטלטל הרי סומך על העירוב הכללי 
או השכונתי ומטלטל גם ברחובות, ממילא יש חיבור לחצרות דרך 

ו, ואין הכניסה מהרחוב, ומי שאינו מטלטל, נשאר בבית שלו, או בחצר של
  מה לחפש לערב עם עוד חצר לידו.

ומכל מקום גם בזמנינו קורה לפעמים דבר כזה. מעשה במשפחה  
שעשתה שמחה בבית הכנסת, וחלק מהמאכלים [הצריכים שימוש 
במקרר או ע"ג פלטה חשמלית] הוצרכו להניח בבית פרטי הסמוך לבית 

צר הבית, הכנסת, כעת באו לשאול האם יכולים לעשות עירוב פרטי בח
  כדי להעביר מהחצר שלהם לבית הכנסת.

והנה בבית הכנסת יש חלונות הפונים לחצר, אלא שהחלונות גבוהים  
מבואר ותחילתן [הצד תחתון של החלונות] למעלה מי' טפחים, והרי 

שחלונות שבין שתי בתים יכולים להיות גבוהים י' טפחים, כי  בשו"ע
ון שבין שתי חצרות צריכים להיות בתוך י'. ביתא כמאן דמליא, אבל חל

במקרה כזה שמצד אחד יש בית ומצד שני חצר, כתב החזו"א שמהצד 
של הבית יכול להיות גבוה למעלה מי' ובצד של החצר צריך שיהיה בתוך 

  י'. וא"כ חלון זה שגם מצד החצר גבוה י' אינו יכול לחבר בין החצרות.
לא עירוב עם בית הכנסת, להתיר כאן ללדון אולם לענין מעשה יש  

  כיון שאין אדם שגר בבית הכנסת ואין דיורים האוסרים, ולא צריך עירוב.
אמנם לכאו' עדיין יש לדון לאסור ע"פ מה שנחלקו בזה רש"י ותוס'  

(דף עד. ופה.) בדין חורבה, שהוא מקום השייך לבעלים מסוים ואינו גר 
ויש לעיין בפרט ועיין בביאור הלכה סי' שע"ו מש"כ בזה. במקום ההוא, 

  זה.
  בראש הכותל ולהעביר בין החצרות בזמנינו דין השתמשות

השו"ע פוסק שאם אין בעובי הכותל ד' טפחים, ראש הכותל  סעיף ו'.
הוא מקום פטור, ומותר לשתי החצרות להניח עליו גם דברים ששבתו 

מ אסור להחליף, כלומר בכניסת שבת בבית. אבל הוסיף הרמ"א שמ"
לבית שבחצר השניה, שהאחד יביא מביתו לכותל, והשני יקח מהכותל 

שמא יבואו לטלטל ישר מחצר א' לחצר ב' בלי להניח על הכותל. וביאר 

המשנ"ב (ס"ק מ"ט) שהרמ"א חשש כאן לשיטות שאסור להחליף גם 
  ברשויות דרבנן, והשו"ע לעיל הביא בזה מחלוקת (בסו"ס שמ"ו).

בזמנינו רוב הגדרות שבין הבנינים אינם רחבים ד' טפחים, לא רק אם  
ס"מ בלבד. לכן  20-30דובר בגדר רשת ברזל, אלא אפילו קיר אבן הוא מ

הדין הנוהג בזמנינו כאשר אין סומכים על העירוב הכללי שברחובות, וכל 
בנין עושה עירוב לעצמו ודואג שחצרו תהיה מוקפת וסגורה כהלכה, 
מותר לכל חצר להניח על גבי הכותל, אבל אסור שיורידו את החפץ של 

ה שווה לשניהם בדרגת קושי צר ב'. אמנם צריך לשים לב שיהיחצר א' לח
, שאם הכותל גבוה י' לצד אחד, ונמוך מי' לצד שני, והדבר מצוי השימוש

כשהבנינים בנויים למרגלות ההר וחצר אחת גבוהה מחברתה, במקרה 
כזה ראש הכותל נחשב כחלק מהחצר העליונה, ואסור לבני החצר 

  התחתונה להניח עליו.
ה באדם שגר בעיר שרובה חילונית, ואין צד שאפשר לסמוך על מעש 

העירוב הכללי בעיר כזו, לכן הוא מערב את החצר שלו בנפרד ואינו 
מטלטל לרחוב. אולם השכנה בחצר הסמוכה אלמנה בודדה שאינה 
יודעת להקפיד בזה, מיודדת איתם מאוד, עד כדי שמעבירה להם בשבת 

נה כדי שיהיה מותר לקבל ממנה היה מאכלים דרך הכותל שביניהם. וה
צריך שיערבו ביניהם, אבל יש כותל בגובה י' טפחים לכל האורך, שלא 
שייך לשבור ממנו ד' על ד' טפחים, וממילא לא יכולים לערב יחד. בא 
אותו אדם ושאל, האם מותר לו לקבל ממנה את הדברים בשבת 

  ולהביאם לביתו.
להניח על הגדר, אבל אז אסור , מותר לשכנה כאן והנה לפי המבואר 

לשכן לקחת אותם מהגדר לחצר שלו. אבל אם היא לא תניח על הגדר 
אלא בתוך החצר שלו על גבי איזה מדף או חפץ כלשהו, [שסבורה 
שמותר לטלטל] יהיה מותר לו לקחת ולטלטל אותם בכל החצר, ובלבד 
שלא יכניסם לביתו. והטעם משום שהאיסור הוא להעביר מרשות 

שות, אבל כשכבר העבירה לתוך החצר מותר לטלטל בתוך אותה לר
הרשות, [ועי' ביאור הלכה (סי' שע"ב ס"א ד"ה שמא) שהביא מחלוקת 
כאשר החצר אינה מעורבת רק סגורה במחיצות, אבל במקרה זה שהחצר 
מעורבת בפנ"ע מותר לטלטל בתוך החצר לפי הכרעת הבה"ל שם בדין 

ניסם לביתו אסור, כיון שהם שבתו בבית טלטול בתוך הבית]. ומ"מ להכ
שבחצר אחרת, וע"ז לא מועיל העירוב לדעת כמה פוסקים, [כמו 
שביארנו בחוברת פתח העירוב, דיני כלים ששבתו בחצר]. ולכן יכול 

  לאכול מהם רק בחצר, ולא להגישם לשולחן סעודת השבת.
יש לציין שהאיסור להעביר מחצר לחצר כשכותל מפסיק, הוא רק  

בכלים וחפצים שהיו בכניסת שבת [בבין השמשות] בבית, אבל דברים 
שהיו בחצר כל בין השמשות מותר להעבירם על גבי הכותל ישר לחצר 

המשנ"ב (ס"ק מ"ז), ולכן הנידון  כמ"שהסמוכה, רק לא להכניסם לבית 
דאי היו בבית בכניסת השבת, אבל ילדים הנ"ל היה במאכלים שבו

המשחקים בכדור וכדומה, יכולים להוציאו מהבית לפני שבת, ויהיו 
  מותרים לזרוק אותו מחצר לחצר.

  

  הלכות עירובין למעשהפתיחת מסלולי לימוד 
  , ההלכות המצויות בזמנינו

  עם פרקטיקה והתמצאות בהוראות פוסקי זמנינו
  כולל שיעור מידי שבוע, מסודר לפי נושאים
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  וסיורים בשטח בעירובי השכונות והישובים
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  פתח העירוב 
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

כותל שבין שתי חצרות גבוה עשרה לשניהם, והעמיד  '.ח סעיף ב"עסימן ש
דיני הסולם אינם ר השניה. אצל הכותל סולם רחב ארבעה, וכן כנגדו בחצ

מצויים כל כך בזמנינו, כפי שכתבנו בליון הקודם, משום שאלו שמסתמכים 
על העירוב שברחוב, הרי כל החצרות פתוחות זו לזו דרך הפתחים לרחוב, 
ויכולים לערב דרך פתח זה, ואחרי שעירבו יחד, מותר להעביר מחצר לחצר 

ו לרשות אחת. וכלפי מי שאינו אפילו מעל הכתלים ללא סולם, כי כבר נעש
מסתמך על העירוב, בדרך כלל אין לו צורך להעביר לחצר הסמוכה באופן 

  לעשות חיבור בין שתי החצרות.  מיוחד, ואינו צריך
מצוי לפעמים כאשר הנושא של סולם וחלון בין שתי חצרות,  ובכל זאת

על  עושים שמחה ומניחים חלק מהאוכל בבנין הסמוך, שאם לא מסתמכים
העירוב שברחובות, והחצרות מוקפות כל אחת לעצמה, צריך לערב ביניהם 

  ואי אפשר לערב אם אין חלון או פתח. לכן יש את הפתרון לעשות סולם.
כמו כן יש מקרים מצויים כאשר יש עירוב מהודר לחצי שכונה, ואברך גר 

לו מהחצר שאת העגלה והתינוק בבנין שאחרי גבול העירוב, ורוצה להעביר 
לחצר הסמוכה שנמצאת בעירוב הטוב, וממנה ייצא אל הרחוב. והנה אם לא 
 יתחבר לעירוב המהודר על ידי פתח או חלון, יהיה אסור לו להעביר מעל
הגדר. לכן היו אברכים שביקשו לדעת איך לעשות סולם המועיל לחבר בין 
. החצרות, על מנת שהבנין שלהם יהיה מחובר עם הפת של העירוב המהודר

את העגלה ויש להוסיף שאחרי שיהיה סולם המועיל, יהיו מותרים להעביר 
גם דרך מקום אחר בכותל, ולא רק דרך הסולם. כי המטרה בסולם היא  רק 

להתחבר לעירוב בפת, ולכך צריך איזה פתח, אבל אחרי שהתחבר בשביל 
   לעירוב, מותר להעביר בכל דרך, כי נעשו לרשות אחת.

אינם ידועים, וכאשר צריכים אותם, לא  לעשיית סולם התנאיםיש לציין ש
שמים לב לקיימם כראוי, לכן נביא כאן את התנאים, ומה שיש להסתפק 

  .בהם במציאות בזמנינו
י סולמות משני צידי הכותל, סמוכים זה כנגד זה בתוך ג' נש צריך להעמיד א.

ל אפילו טפחים, ואם הכותל רחב [עבה] ד' טפחים שאפשר ללכת עליו, מועי
הסולמות אינם סמוכים, [כיון שברוחב ד' נוח ללכת עליו עד הסולם השני 

  נחשב פתח. ,שאפשר לעבור דרכם מחצר לחצר כיוןה)], ו"סס"ק (משנ"ב 
הסולמות צריכים להיות גדולים שיש בהם לפחות ד' שליבות, או  ב. 

 שזרועותיו ושליבותיו כבדים, או שקבוע במסמרים, שמחמת זה לא עתיד
ו), אע"פ שבדעתו ליטלו אחרי שבת "ז ס"סס"ק ליטלו בשבת (משנ"ב 

  (שעה"צ מב).
ויש להסתפק בסולמות הביתיים המצויים בימינו שעשויים מאלומיניום 
קל מאוד, וכל סולם רגיל הוא חמשה או ששה שלבים, אבל הוא קל הרבה 
 יותר מסולם עץ ישן בעל שלשה שלבים, האם נאמר שכיון שיש בו ארבעה
שלבים נחשב קבוע. ויותר נראה לומר שאינו נחשב קבוע, כמבואר ברש"י 
שאין דין בארבעה שלבים, אלא שיעור בכובד הסולם, וכיון שסולמות שלנו 
קלים ביותר, ואף הדרך לטלטלם תדיר בתוך הבית, אינם קבועים, ואינם 

  יכולים להועיל לחבר בין חצרות. וצ"ע לדינא.
שאפילו דלי שהוא כלי לא  בשו"עמבואר הנה  סעיף י'. כפה ספל וכו'.

גדול, יכול להחשב מיעוט ולחבר בין החצרות, אם יקבעו אותו באופן שאסור 
שאינם כבדים וקל גם סולמות של זמנינו נראה שליטלו בשבת, ולפ"ז 

אם יקבעו אותם בדבר האסור  כדבר קבועיכולים להחשב לטלטלם בשבת, 
  לפרקו בשבת, כגון בברגים.

ש להסתפק האם מועיל לקשור אותם בחבל. דלכאו' אם קושר באופן וי 
האסור לפותחו בשבת נעשה כקבוע. אבל העירו דמ"מ מותר לחתוך את 
החבל דרך קלקול אם יצטרך אותו בשבת (לצורך אכילה). אמנם יש אוסרים 
לחתוך אפילו דרך קלקול. ונראה שאפילו אם מותר לחתוך את החבל, כיון 

וך, ובדרך כלל גם אם קצת יצטרך את הסולם לא יחתוך, שאין דרך לחת
וימנע מלהשתמש. ממילא לא גרע מסולם כבד שמחמת שאין דרך 

להשתמש בו נעשה קבוע, אע"פ שאין איסור לטלטלו. ולכן אפשר להשתמש 
בסולמות שלנו לעשות גשר בין החצרות, ובתנאי שיקשור את הסולם בקשר 

  שאסור לפתחו בשבת.
לגבי סולם, שמיועד להחשב פתח, משא"כ לגבי מיעוט ע"י  אבל זה דוקא

ספל, וכגון כשרוצה להניח כסא קטן, לא מועיל לתקוע אותו בחול, כי מותר 
להוציאו בשבת, וצריך לחבר אותו בברגים וכדומה. ויש לעיין אם מניח 

  בלוקים ללא חיבור כלל.
ל י' מספיק מספיק שהסולם יגיע לג' טפחים סמוך לראשו, כגון לכות ג. 

קצת יותר צריך באלכסון כשהסולם סולם ז' ומשהו [אם עומד זקוף, ו
(שו"ע). אורך ונעשה פתח ג)] שעי"ז נחשב כהגיע לראשו "עס"ק (משנ"ב 

עות העומדים הסולם נמדד רק עד השליבה העליונה, ולא עד המקום שהזרו
  .ה)"מס"ק נמשכים (שעה"צ 

רועות מצטרפים. ולעובי השליבות רוחב הסולם ד' טפחים (שו"ע), והז ד. 
עוד דינים מבואר ד "ג י"ב). ולקמן סעיפים י"עס"ק אין צריך שיעור (משנ"ב 

  ברוחב הסולם.
ג) שיהיה "כס"ק  ו"צסי' לענין המרחק בין השליבות, כתב החזו"א (ה. 

פחות מג' טפחים, שכן דרך לעשות מדרגות, ואילו היה כשר ביותר מג' היה 
בכל הסולם. ועי' שו"ע סעיף י"ב שכתב תנאי זה, אבל עושה שליבה אחת 

בערוך השולחן (סכ"ב) כתב שכאן באמת מועיל אף ברחוק יותר מג' כיון 
שמדובר בסולם קבוע, שהוא יציב והרגל עומדת יפה ונוח לעלות אף ביותר 

  מג', משא"כ לקמן מדובר בסולם עראי.
ש בכותל אף אם העמיד סולם רק מצד אחד, הותר לאותו צד להשתמ 

  ד)."עס"ק בכלי בית, ולשני אסור, ואינם יכולים לערב (משנ"ב 
איך לעשות סולם בזמנינו שיענה על לאור הכללים הנ"ל יש בעיה 

רוחב ד' טפחים, והסולמות בזמנינו שיהיה צריך א. התנאים ההלכתיים, 
, והסולמות צריך שיהיה כבדעליון אינם רחבים ד' טפחים. ב. בחלק ה
כמו כן יש אומרים ג. . בזמנינו שעשויים מאלומניום הם קלים הביתיים

מהן הרבה שצריך שלא יהיה בין השליבות ג' טפחים, ובסולמות שלנו יש 
בין השליבות [ויש להקל ולומר שמודדים אותם לפי המרחק  שיש ג' טפחים

במצב פתוח, כשהסולם נוטה, ולא לפי המרחק במצב זקוף לגמרי, שהוא 
  .ל עדיין יש רווח ג' טפחים]מעט יותר. אב

הפתרון הוא בכותל שגבהו רק י' טפחים, אפשר להשעין עליו משטח 
סחורות (רפסודה), שיש בו רווח בין הקרשים, והוא יחשב סולם רחב ד' 
טפחים, ומגיע תוך ג' טפחים לראש הכותל, והוא גם כבד וגם עם ד' שליבות, 

  כותל גבוה יותר.א"כ יש לו את כל התנאים. רק שאינו מועיל ל
ולכותל גבוה יותר יש לעשות ג"כ פתרון דומה, ע"י סולם מעץ עם שליבות 

  צפופות תוך ג' טפחים, ולהשעין על הגדר משני הצדדים.
, [וה"ה כותלמבואר שצריך להניח את הסולם באופן שישען על הוהנה 

בכותל צריך שישען על הכותל], כדי שיהא כל רוחב השליבה פונה לכותל 
ויהיה כפתח רחב ד' טפחים, משא"כ אם הסולם לא נשען על הכותל שבצידו, 

  אינו רחב ד'. כותלאינו מועיל, והמעבר בין ראש הסולם ל
לפי זה נראה פשוט שאם מעמידים סולם המצוי בימינו, שהוא נפתח  

י עצמו בלי להישען על הכותל, אינו נחשב כמדרגה לזיז או לכותל ועומד בפנ
  שלידו, אלא צריך להשעין את הסולם [כשהוא סגור] על הכותל.

מעשה שהיה בירושלים שעשו שמחה והאולם היה בחצר א', והאוכל  
והשתיה היו בדירות בבנין בחצר ב' הסמוכה, ביניהם היה קיר בגובה י' טפחים, 

והיו אמורים להעביר את הדברים מעל גבי הכותל. בעלי  לכל אורך החצר,
השמחה נתעוררו מעצמם לשאלה שצריך לערב את שתי החצרות יחד כדי 
להתיר להעביר מזו לזו [דברים ששבתו בבית], ומבואר בסוגייתינו שכאשר יש 
מחיצה י' טפחים אי אפשר לערב יחד, אלא הפתרון הוא להניח סולמות משני 

  לקשור אותם כדי שלא יהיו ניטלים בשבת [כמו שכתבנו לעיל].צדדי הכותל, ו

 ע"י הרבניםמענה 
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אחד מהאורחים הגיע סמוך לשבת, והעיר להם שהסולם שהניחו היה  
קטן, ואמנם הוא מתאים לעלות על כותל בגובה י' טפחים, אבל אין ברוחב 
שליבות הסולם רוחב ד' טפחים. הלכו וחיפשו אצל שכנים והביאו סולמות 

חב שליבותיהם ד' טפחים. אולם כעת לאחר השבת התברר גדולים שיש ברו
שגם זה לא הועיל, ע"פ המבואר בסוגייתינו שצריך שהסולם ישכב על הכותל 
כדי שיחשב כפתח רחב ד' טפחים, משא"כ בצורה הרגילה שפותחים את 
הסולם בסמוך לכותל, אין המעבר מהסולם לכותל רחב ד' טפחים [אלא 

  ואינו מועיל.טפח אחד כעובי השליבה], 
ממעשה זה אנו רואים כמה מורכבות הלכות עירובין, בפרט שאין אנו  

מורגלים בהלכות אלו, ולכן הטעות בהם מצויה מאוד. ואף העוסקים 
בעירובים במשך שנים, מספרים שבכל פעם שמביאים מישהו מבחוץ 

  שיבדוק את העירוב, כמעט תמיד יש הערות שלא הבחינו בבעיות מסוימות.
בדף הקודם הבאנו מקרה . ד ניתן לבטל קיר אבן המפריד בין החצרותכיצ

מה בכל זאת ניתן שהשכנה היתה מביאה בשבת מאכלים דרך ראש הכותל, 
לעשות [דבר קבוע ולא בולט], כדי שיהיה מותר לערב יחד ולהעביר מחצר 
לחצר. הנה אם הכותל בגובה י' טפחים בדיוק, מספיק למעט מעט שבמשך 

שלא יהיה גובה י'. אבל כיון שיש שתי שיטות בשיעורי חז"ל, א"כ ד' טפחים 
אם נרצה למעט גדר בגובה מטר שלא יהיה בה י' טפחים לכו"ע, נצטרך 

ס"מ שיהיה פחות משיעור הגר"ח נאה. ואפשר שיש להקל למעט  28להוריד 
רק לפי שיעור חזו"א. אבל למעשה גם את המעט הזה אדם לא רוצה לשבור 

שהקיר משמש גם לחצר השניה והיא אינה חוששת לכך, ובאותו  בקיר. בפרט
מקום הכותל היה גבוה יותר כמטר וחצי, שאז ודאי צריך לעשות חלון ד' על 

  ד' טפחים.
כפה ספל ממעט,  בשו"ע,לכן נראה לומר עצה אחרת ע"פ המבואר לקמן  

ממנו עד דהיינו אם יניח כלי ויחבר אותו בטיט, ובאופן שרחבו ד' טפחים, ואין 
ראש הכותל י' טפחים, הרי הוא כמו איצטבא שממעטת מגובה הכותל, 
ונעשה כאילו הכותל פחות מי'. אמנם נחלקו הפוסקים האם פתרון זה מועיל 
רק להתיר להשתמש בראש הכותל, או מועיל גם לערב, והשו"ע שם פסק 
שאינו מועיל לערב, [ובביאור הלכה (ד"ה אבל) הביא את המתירים וכתב 
שבשעת הדחק יש לסמוך להקל], וא"כ פתרון זה עדיין לא יועיל להתיר 

  להעביר מזה לזה.
ועדיין היה מקום לדון שמ"מ יתיר עי"ז להשתמש בראש הכותל, ואם  

השכנה תניח על ראש הכותל יהיה מותר לו להוריד ממנו, כי נחשב לזה 
בו ד' בנחת ולזה בקשה כמבואר בסוגיא. אולם זה אינו אלא בכותל שרח

טפחים, אבל בכותל שבזמנינו שאין בראשו ד' טפחים אין האיצטבא מועילה 
  לכל הכותל אלא רק כנגדה.

הפתרון שנראה שאפשר לעשות במקרה כזה, הוא רק באופן שימעט  
משני הצדדים. ואמנם אין אפשרות לבקש לשבור מהכותל ד' על ד' טפחים, 

במשך ד' טפחים, באופן מ"מ יש פתרון להניח ערימות חול סמוך לכותל 
שמהקרקע עד ראש הערימה, ומראש הערימה עד ראש הכותל אין גובה י' 
טפחים, ויבטל אותו ויאמר שכונתו שישאר שם, וכיון שהחול נחשב כחלק 
מהקרקע של החצר [ולא רק כאיצטבא], נחשב שאין באותו מקום כותל י' 

עשות כן גם טפחים והוי כפתח לכל הדעות. רק צריך שהשכנה תסכים ל
בחצר שלה, ושיהיו הערימות מכוונות זו כנגד זו באותן ד' טפחים, ולהשגיח 
כל שבת שלא יתמעט החול עד כדי שיהיה גובה י' טפחים (יסוד ההיתר ע"פ 

  מש"כ הרמ"א סי' שנ"ח ס"ב).
סעיף הנידון בסעיף ט"ו. היה אילן בצד הכותל ועשהו סולם לכותל וכו'. 

 לם מדבר שאסור לעבור בו. לדעה ראשונה בשו"עזה, האם אפשר לעשות סו
רק איסור דאורייתא מונע מהסולם להתיר, ולדעה השניה אין הבדל בין 
איסור דאורייתא לדרבנן, אלא אם הוא איסור של אחד מדיני שבת, הוא מונע 

ואם הוא איסור צדדי אינו מונע. לפ"ז יש לדון מה הדין אם מהסולם להתיר, 
הדלת נעולה ונאבד המפתח. ומה הדין אם מדובר בשער שלא משתמשים בו 
וצמחו סביבו צמחים שאי אפשר לפתוח בלי לעקור אותם. ומה הדין אם יש 

  בלוקים לבניה.חול ום, או לפני השער מוקצה מחמת גופו כגון אבני
דין זה סעיף י"ז. נתן עליו נסר כמין גשר משפת החריץ אל שפתו וכו'. 

יחד, כאשר יש נחל נאמר בשו"ע כדי לחבר בין שתי חצרות שרוצות לערב 
שמפסיק ביניהם, וע"י הנסר יש אפשרות לחבר ביניהם. דין זה נוגע יותר 

ת ווע"י הגשר שעובר מעל הנהר אפשר לעש ,בחו"ל כאשר יש נהר המפסיק
  .עירוב עם שני צידי הנהר, אלא שבחו"ל קשה לעשות עירוב מסיבות אחרות

, והיכן שיש לעומת זאת בארץ ישראל כמעט שאין נהרות באמצע העיר
גם את תוך הנחל לעירוב,  ונחל כגון נתיבי איילון שעובר בעיר תל אביב, חיבר

) ויש מקומות שנ"ו"י שהעמידו רשת בתוך המים (כמבואר לעיל סי' ע
  שדפנות הנחל אינו בשיעור תל המתלקט, והם מחברים בין שני הצדדים.

כביש בין עירוני באמצע העיר יש שומ"מ דין זה נוגע למעשה גם באופן 
שאסור לטלטל בו, והוא מפסיק את העירוב שאי אפשר לטלטל ביניהם וגם 
לא לערב יחד. ומ"מ כשיש גשר שמחובר לעירוב בשני הצדדים, שייך לערב 
שניהם יחד. כגון בכביש ז'בוטינסקי שעובר בעיר בני ברק, וחוצץ בין מרכז 

י רגל, ניתן לחבר את ב"ב לפרדס כץ וקרית הרצוג, ומ"מ דרך הגשר להולכ
  בעיה מצד תושבים גוים או מומרים]. לא תהיהשני הצדדים [אם 

שעוברת דבר נוסף שמשתמשים בפתרון זה, כאשר יש חריץ (תעלה) 
תחת צורת הפתח, ויש אופנים שהיא פוסלת את צורת הפתח, כי יש מחיצה 

ואחד הפתרונות הם להניח נסר [משטח ישר] תחת המקום  תחת הצוה"פ.
, והמחיצה שבתעלה החוט עובר, ועי"ז יוצרים קרקע ישרה תחת החוטש

אל מחוץ לעירוב . אלא שנשאר פירצה אינה מחלקת את השטח שמעל הנסר
תחת הנסר דרך התעלה, ואת הפירצה הזו יש לסתום בכל דרך שהיא. ומ"מ 

  הצוה"פ נעשית כשרה עי"ז.
שר העובר על נהר למד מדין זה שג ב) "(תנינא או"ח סי' מ הנודע ביהודה

דינו כנסר הנתון על החריץ, ואף באופן שהנהר נחשב מחיצה הגשר נחשב 
ס"ק ח), וכתב בשעה"צ ("קיס"ק ג "שססי' פתוח, והביאו המשנ"ב לעיל (

ה) שדעת התו"ש והפמ"ג שדוקא כשהגשר רחב י' אמות נחשב פירצה, "צ
אפילו אם אבל בפחות מזה אין צריך שום תיקון, ובנודע ביהודה משמע ש

הגשר רחב רק ד' טפחים צריך תיקון [במבוי שפרצתו בד' כשרבים עוברים] 
ח) אוסר וכתב שאין לעשות מד' השערי "וכ"כ החיי אדם. וכן החזו"א (סי' ק

  ציון שמיקל אפילו סניף להקל.
בדין זה מבואר שגם ערימה של סעיף יט. גדיש של תבן שבין שתי חצרות. 

ין שתי חצרות, והיא מחיצה גם לחומרא, תבן יכולה לשמש למחיצה ב
שאפילו אם רוצים לערב יחד אינם יכולים לערב. וצריך ביאור שהרי מותר 
לקחת מהתבן אפילו בשבת, [לולי החשש שתפסל המחיצה ויטלטלו באיסור 
כדלקמן], כיון שהוא מאכל בהמה, והבהמה מצויה שם, וא"כ היה לנו לומר 

חלק את החצר שלא יוכלו לערב מע הוא שזה כמו חפץ המונח בחצר, ומדו
ולפ"ז יש לדון אם מניח מחיצות זמניות כמו של עזרת נשים מתחילת  יחד.

ן פתח ביניהם, יהחצר ועד סופה, האם לא יוכלו לערב שני הצדדים יחד אם א
  עיין בזה.י"ל, וו או שמא נאמר שהרי זה כחפץ המונח בתך החצר.

וביאר המשנ"ב שהחשש ולהרא"ש אפילו בחול אסור ליתן ממנו לקופתו. 
הוא שמא יפחת מהשיעור בערב שבת סמוך לבין השמשות, ולא ישימו לב 

ש"כ השו"ע בביאור הלכה (ד"ה ולהרא"ש) כתב דמויטלטלו בשבת באיסור. 
שלרא"ש אפילו בחול אסור ליטול מהגדיש, היינו דוקא בחול, דלרא"ש 
בשבת אין איסור כיון שאפילו יתמעט מי' אמרינן הואיל והותרה לשבת 
הותרה. ובשעה"צ כתב דנלענ"ד שגם לרא"ש אסור רק בע"ש ולא כל 

כל הגדיש, אין חשש את שאם לוקח במשנ"ב (ס"ק ק"מ) השבוע. עוד כתב 
  ו ומותר [לשיטה זו שאינו משום מוקצה].שיטע

ג) שלפי דברי הרא"ש אסור ליטול עץ או אבן סק"ח "צסי' כתב החזו"א (
ממחיצות העירוב שסביב לעיר גם בימות החול, שמא לא ישימו לב לתקן 
לפני שבת, אם לא שדעתו לסתור כל המחיצה. וכתב שלמעשה אין נזהרים 

החול מותר, ביאר שם שודאי יבדוק בזה. וטעם החולקים שאומרים שבימי 
  לפני שבת.

  גסימן שע"
דין זה נוגע מאוד במרפסות של הדירות  ת וכו'.שתי גזוזטראוסעיף א. 

ירים והשכנים מעבירים מזה לזה. והנה אם אין עירוב בבנין [כגון מחמת די
ה דוגמא וז על המעקה, מחמת שלא עירבו.מ גוים ומומרים], אסור להעביר

לעשות סולם כדי שיוכלו לערב. ובאופו שיש עירוב בבנין אלא נוספת שצריך 
שקל יותר להעביר מהמרפסות, יש להקפיד על מש"כ בסימן זה שלא יהא 

  מושיט מעל רה"ר.
  פתיחת מסלולי לימוד הלכות עירובין למעשה

  הלכות המצויות בזמנינו, ה
  עם פרקטיקה והתמצאות בהוראות פוסקי זמנינו

  כולל שיעור מידי שבוע, מסודר לפי נושאים
  עם שקופיות מדברים שהתגלו במאות עירובים בארץ

  וסיורים בשטח בעירובי השכונות והישובים
  עם דפי סיכומים ומבחנים

  ערים:מתחילים בס"ד בימים אלו בכמה 
  ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, בית שמש, אופקים

  054-850-8003 ניתן להצטרף כעת בטל'
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  פתח העירוב 
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

עירבו דרך חלון או פתח, ונסתם בשבת, מותרים  '.א סעיף ד"עסימן ש
שהתקלקל, א.  בסעיפים דלהלן יש מקרים דומים של עירוב להשתמש וכו'. 

עירב עם חצר אחרת ונסתם החיבור, [סעיף א']. ב. עירב בחצר לבד ללא חצר 
ויש בזה שני נידונים, א. האם מותר  אחרת ונפרץ הכותל המבדיל, [סעיף ב'].

העירוב להשתמש ולטלטל בזמן שהוא פרוץ, ב. האם כאשר תיקנו אותו, חוזר 
לוק בין קלקול שאירע בהיקף כל הדינים.  בשני נידונים אלו, יש גם חיעם 

  ן קלקול שאירע בשיתוף בפת העירוב, כמבואר בסעיף ב'.המחיצות, לבי
 החיבור סתםונבתחילת הסעיף מדובר כשעירבו בכניסת שבת, סעיף א'. 

שתי חצרות שעירבו דרך חלון או כגון , והבעיה היא בעירוב שבפת, בשבת
יא מחצר אחת לחברתה פתח שביניהם, ונסתם בשבת, מותרים לטלטל ולהוצ

מעל גבי הכותל וכדומה, וכן מותרים לטלטל בתוך החצרות אף בזו שאין פת 
העירוב בתוכה, הואיל והותרו בתחילת השבת. ולשבת אחרת אסורים עד 

א). ודעת הרמב"ם שמותר רק סק"ב שעה"צ סק"שיפתחו (שו"ע ומשנ"ב 
יר מחצר לטלטל בתוך החצרות אף לזו שאין הפת בתוכה, אך לא להעב

  ו).סק"ת (שו"ע), והלכה כדעה הראשונה (משנ"ב ולחצר
ושוב  ,לפני שבת ונסתם בהמשך הסעיף מדובר באופן שעירבו והתקלקל

  :תלוי האם חוזר העירוב להתיר. תיקנו את העירוב באמצע שבת,
. אם העירוב נעשה רק לאותה שבת, אינו מתיר אף לאחר שנפתח, כי א

  ).אפילו(בה"ל ד"ה ובכניסת שבת לא חל העירוב 
. אם העירוב נעשה לשנה וכבר היה שבת אחת שחל העירוב לפני ב

שנסתם, א"כ אפילו אם נסתם בחול במזיד, ובתחילת שבת זו לא חל היתר, 
מ"מ כאשר נפתח בשבת חוזר העירוב להיתרו, כיון שכבר חל העירוב בשבת 

שמשות, הקודמת (שו"ע). ויש חולקים שכיון שהפתח היה סתום בבין ה
[בימי החול] במזיד שביטל את העירוב בידים, לא אותו ובפרט באופן שסתם 

חוזר העירוב כשנפתח בשבת, [ולא מועיל מה שחל בשבת אחרת], וכן ראוי 
לנהוג ולאסור. אך אם סתם על דעת לפתוח, אזי כשנפתח בשבת חוזר 

  ).ה ובה"ל ד"ה ואפילוסק"העירוב. וכל שכן כשנפתח לפני שבת (משנ"ב 
יש לעיין בשתי חצרות שעשו פתח ביניהם כדי לערב,  בגדר נסתם הפתח,

וסגרו אותו במנעול ואבד המפתח, האם נחשב לנסתם הפתח, או שמא זה עומד 
להימצא באיזה זמן כשיסדרו את הבית. וצ"ע. דין זה נפק"מ כאשר יש בנין עם 

, אך אי אפשר לצרף שתי כניסות, ויש מרפסות סמוכות זו לזו, ורוצים לערב ביניהם
אינה מוקפת כהלכה. ומ"מ יש גג שלמטה את שתי חדרי המדרגות כי החצר 

משותף ולכל חדר מדרגות יש ארובה וחלון בגג, שהוא נעול במנעול, ובהרבה 
מקרים המפתח נעלם במשך הזמן. וכן באופן שיש מקלט משותף שיש כניסה 

  רי זה מועיל.משתי חדרי המדרגות, אם יש מפתח לאחד מהדיירים ה
עוד יש לעיין באופן שצמחו סביבו צמחים שמונעים מלפתוח אותו, וביום 
חול יכול לעקור את הצמחים ולפתוח, אבל בשבת אסור משום מלאכת 
קוצר, האם זה נחשב לנסתם הפתח. ויש לדון בזה גם מהדין של סולם 
ין הנעשה מאילן חי המבואר בשו"ע לעיל (סי' שע"ב סט"ו) שאם רצו מערב

אחד, כי האיסור הוא רק דרבנן שאין משתמשים באילן, ולא גזרו על שבות 
בבין השמשות (משנ"ב שם ס"ק קי"ג), משא"כ בנידון הנ"ל שעקירת 
הצמחים היא איסור דאורייתא, לכן יש לומר שזה מונע את פתיחת הדלת 

  ונחשב לנסתם הפתח.
עד שלא נשאר וה"ה כשיש חלון סמוך לקרקע, וגדלו צמחים סמוך אליו, 

ד' על ד' טפחים פנויים, דהוי כמו נסתם החלון. ובזה יש לחלק שבאופן 
שניתן להזיז את הצמחים בלי לתלוש אותם, יהיה נחשב לחלון, כי האיסור 

  להזיזם הוא רק מדרבנן וכדלעיל בדין אילן, וצ"ע.
אם יש פתח דרך מקום שאין להם רשות לעבור בו, יש לעיין אם מועיל 

ח לעירוב. ומ"מ אם יכולים לבקש רשות ולעבור, מסתבר שנחשב להחשב פת
  פתח לערב יחד.

חוזר העירוב לכו"ע אפילו  ,(סק"ה) כתב שאם נפתח לפני שבת במשנ"ב
ד) "כס"ק  'צסי סתם במזיד, שהרי עכ"פ הם שותפין בפת. אבל החזו"א (

שהם שותפים, ולא באופן שרק באופן שכל אחד הביא פת כתב לחלק 
יכה לכולם, אלא צריך להניחו לשם עירוב. ונחלקו בזה לשיטתם בדין שאחר ז

  .שכנים שהיו שותפים בפת
(ד"ה ונסתם הפתח) כתב שמדין זה יש ללמוד גם למקרה  הביאור הלכה

בר שקורה וחזר באמצע שבת, כגון ד באופן שנהרס, אחר שנתבטל העירוב
ובאמצע שבת נקרע חוט של צורת הפתח, שלפעמים שהתקלקל העירוב ע"י 

ע"י גוי. וכתב שאפילו אם התקלקל לפני שבת ובבין השמשות תקנו אותו 
היה פסול, חוזר העירוב באמצע שבת כשעירבו לכל השנה, ואף שיש לחלק 
בין מקרה זה שהתקלקלו המחיצות למקרה של השו"ע שרק נסתם הפתח, 
מ"מ בשעת הדחק יש להקל גם בזה. אבל כשלא עירבו לכל השנה אלא 

ותה שבת [או באופן שכל שבת מניחים פת חדשה], לא אומרים שיחול לא
  באמצע שבת, אפילו באופן שהיה דעתם לתקן כשימצאו תקלה.

, העירוב היה שלםבאופן שבכניסת שבת  שלכאו' כמו כןויש להוסיף 
, כגון שנקרע החוט באמצע שבת ע"י נערים מתנכלים או ץובאמצע שבת נפר

דאע"פ שחל . בשבת ע"י גוי "כ חזרו ותקנומחמת שלג ועץ שנפל, ואח
ל ילא אמרינן הוא, כי בפסול במחיצות רי התבטל העירובבכניסת שבת, ה

והותרה הותרה (כמבואר בסעיף הבא), וא"כ כיון שהעירוב התבטל יהיה דינו 
ולשיטות שאינו חוזר, יהיה  .האם חוזר וניעור תלוי במחלוקת שהביא הבה"ל

ויש לעיין שמא זה דומה  ר אפילו לאחר התיקון.אסור לטלטל מהבתים לחצ
לספינות שנפסקו והרשות שביניהם היא כרמלית, וכתב המשנ"ב שבנפסקו 

  בשבת חוזר וניעור. וצ"ע.
נפק"מ בישובים שהעירוב מסתמך על סגירת השער, ואין עוד בדין זה יש 

צוה"פ, ומצוי שהשער נפתח באמצע שבת לרכב חירום, ובאותו זמן נפסל 
סוגרים, וסומכים שרוב הזמן השער סגור [וצ"ע], ולפי  ירוב, ושוב אח"כהע

 משום שי"א שהשיתוף בפת אינו חוזר להיתרו. ,העירוב יהיה פחות טוב הנ"ל
  כתב הבה"ל להקל.בשעת הדחק  ורק

שתי כגון , ולא תקנו אותו בשבת נפרץסעיף זה מדבר בעירוב שסעיף ב'. 
, מותרת בפני עצמה][וכל חצר  חצרות שלא עירבו וכותל מפריד ביניהם

ובאמצע השבת נפרץ הכותל [יותר מי' אמות, או שנפרץ במלואו, שהיא פרצה 
מותרים לטלטל באותה שבת כל אחד אעפ"כ האוסרת (בה"ל ד"ה ונפרץ)], 

  בחצירו ולהוציא לחצר אף כלים ששבתו בבית, הואיל והותרה בתחילת השבת.
אסור (שו"ע), כי  אבל חצר שנפרצה בשבת לרשות הרבים או לכרמלית, 

לא אומרים הואיל והותרה  ,באופן שהפרצה היא לרשות שאינה רשות היחיד
  .יותר מד' אמות כדין רה"ר וכרמלית(משנ"ב ט). בחצר כזו אסור לטלטל 

שבת, שבזמנינו הכוונה במדין זה יש ללמוד שכאשר התקלקל העירוב 
ולא אמרינן שנקרע חוט וכדומה, דהיינו שנפרצו המחיצות, נאסר לטלטל 

הואיל והותרה הותרה. אבל באופן שהפירצה היא לתוך עירוב אחר שההיקף 
רים בו, [והדבר מצוי שלו כדין והבעיה היא רק מחמת גויים ומומרים שג

בתוך השכונה בין מקום שכולו חרדי למקום עם  בעירוב הכשעושים הפרד
ילו כשלא מומרים], אמרינן הואיל והותרה שמותר לטלטל במקום החרדי אפ

  תקנו את הפירצה [כשנפרצה לאחר כניסת שבת בין השמשות].
מבוי שנפרץ כגון שנקרע חוט צוה"פ ועדיין יש לחיים בצדדים, אם זה 
פחות מי' אמות יש להקל במקום הדחק להתיר מדין לחיים, כאשר זה רק 
במקום אחד. כי מעיקר הדין באופן זה מועיל לחיים ורק המנהג לעשות 

אמנם רוב הצוה"פ שבעירוב  ש הרמ"א (משנ"ב שסג, קיא).צוה"פ כמ"
אופנים אלו לא מועיל כלל לחי וקורה ופסים בזמנינו הם יותר מי' אמות, וב

  ., ונאסר לטלטלמעיקר הדין
חצר קטנה שנפרצה קודם שבת  .ג. דין חצר קטנה שנפרצה לגדולהסעיף 

רוחב הגדולה,  לחצר גדולה, והפירצה היא לכל רוחב החצר הקטנה ואינה כל
והיא פחות מי' אמות. החצר הגדולה מותרת לטלטל ולהוציא לתוכה כלים 

[מדין  ששבתו בבית, כי הגיפופי [הכתלים שבצידי הפירצה] מתירים אותה
  .שום שמהצד שלה אין כתלים בצדדים. אבל החצר הקטנה אסורה מפסים]
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ולה (שו"ע), . כותלי אורך הקטנה נכנסים בחצר הגדא :םתנאייש עוד שני ו
וכמ"ש . שלוש אמות או שתיםואורך הכניסה, כתב המשנ"ב כאן (ס"ק י"ז) 
ג בה"ל ד"ה וכגון) ס" ה"שססי' רש"י (עירובין דף ט: ד"ה נכנסין), אבל לעיל (

סתם כדעת הפמ"ג שכתב שדי בשלשה טפחים לאסור [וכ"מ בר"ח 
לו נכנסים ובריטב"א שם וברשב"א בעבוה"ק). והחזו"א (סז, יב) פסק שאפי

. הכתלים הנכנסים לגדולה ב משהו כבר אינם יכולים להחשב פס לקטנה.
ללא אחד מתנאים אלו,  רחוקים מכותלי אורך הגדולה לפחות ג' טפחים.

היתה השארית מכותלי רוחב הגדולה מתירה גם את הקטנה מדין פס הנראה 
  מבחוץ ושוה מבפנים.

וחים זה לזה, והאחד בדין זה מבואר, שיש אופנים ששני מקומות פת
מותר לטלטל ויכול לערב בעצמו, והשני [החצר הקטנה] אסור לטלטל בלי 

יצות שכשרות לצד אחד לערב עם האחר. וזה נוגע בהרבה עירובים, שיש מח
  ולא לצד שני, ויש לשים לב לכך.

  סימן שע"ה
ת כניסה לגרים וחצר שיש בה מדרגות למרפסת המשמש .'אסעיף 

ה], יכולים בני המרפסת לערב עם בני החצר, ויכולים אף בעליות [קומה שני
לערב אלו לעצמם ואלו לעצמם, ואין בני העליות אוסרים על בני החצר אפילו 
שעוברים דרך החצר, כיון שסולם [המדרגות למפרסת] נחשב פתח [ולא 

  ב).ס"ח "פירצה] ונמצא שהם שתי חצרות ופתח ביניהם (כבסי' שע
גבוהה י' טפחים, שאם תהיה . המרפסת א ,םיתנאאמנם יש בזה שני  

. בני העליה ב א).סק"חצר אחת ואוסרים זה על זה (משנ"ב כאינה גבוהה הוי 
רגל המותרת במקומה אינה אוסרת שלא במקומה אז ערבו לעצמם, וי

[במקום שרק עוברת בו]. אבל אם לא עירבו, הוי רגל האסורה במקומה 
ף שלא במקומה [בחצר שלמטה [במרפסת שהיא החצר שלה] ואוסרת א

  שעוברת בה].
כ) מצדד שגם כאשר בני העליות לא סק"ב "ק ,ח"י ס"ק ו"צסי' החזו"א ( 

עירבו אינם אוסרים על בני החצר שעירבו, כי סולם נחשב גם כמחיצה 
ב) מבואר שסולם סק" ב"שצסי' וכ"כ הבית מאיר כאן. וכן בשו"ע ( .לקולא

. והחזו"א תמה על השו"ע כאן שבגמ' נחשב גם כפתח וגם כמחיצה לקולא
(עירובין דף ס.) מבואר שלשיטות שסולם רק תורת פתח עליו ולא מחיצה, 
בני המרפסת אוסרים על החצר אף כשעירבו ולא אומרים רגל המותרת 

  במקומה וכו', כי החצר עומדת לבני המרפסת אף לתשמיש.
אחרי) שאם הם ובשיעור רוחב מדרגות הסולם, כתב החזו"א (סה, ע ד"ה  

רחבים ג' או ד' טפחים אין להם תורת מחיצה, ובשונה הלכות (שנח, כ) כתב 
שמסקנת החזו"א בד' טפחים, [שאז בכל מדרגה יש שיעור קרקע רשות בפני 

  עצמה, ולא שייך לצרף את שלפניה ואחריה למחיצה אחת של גובה י'].
עמק  ,הלב והנפק"מ בזה מצויה בימינו בבניני מגורים [כמ"ש בחכמת 

החכמה סי' כ"ד אות ח'], שאם בקומה ראשונה גרות שתי משפחות יהודיות 
שומרות שבת ואחד גוי או מומר, ובקומה שניה רק משפחות שומרות שבת, 
יכולים בני הקומה השניה לערב לעצמם [להוציא מדירותיהם לקומה שלהם] 

ות הם ואין היהודים והגוי שבקומה ראשונה אוסרים עליהם, כי המדרג
  מחיצה ביניהם.

ובמקרה הפוך, שהגוי או המומר גרים בקומה שניה והיהודים שומרי שבת  
קומה ראשונה, וכן כשמערבים שכונה ויש גוי או מומר שגר בקומה שניה, ב

לדעת השו"ע הגוי אוסר וצריך לשכור ממנו כיון שהמעבר לבית הגוי הוא דרך 
הקומה הראשונה [ויש דין רגל האסורה וכו'], אבל לדעת החזו"א אין הגוי אוסר. 

  דיין ואכמ"ל. אך צריך שהמדרגות לא יהיו רחבות כנ"ל, וגם יהיו גבוהות
והנה יש לשאול, א"כ גוי הדר בקומות שאינן על הקרקע לא יאסור את 

 ם בזמנינו אלא מאלו שבקומת קרקע.העירוב, ולא יצטרכו לשכור רשות הגוי
  .ויש להאריך ואכמ"ל

בסעיפים הבאים סעיף ב'. אם לא עירבו יחד, ויש בחצר תל או עמוד. 
ויש בחצר דבר משותף, מדובר כשיש חצר לעצמה ומרפסת לעצמה, 

שמשמש לשניהם, ויש אופנים שנחשב כעומד לשימוש המרפסת, ואז יהיה 
  מותר לבני המרפסת להניח עליהם, ואסור לבני החצר [בכלים ששבתו בבית].

במקרה הנזכר בסעיף הקודם שבני המרפסת עירבו לעצמן ובני ומדובר 
ם (בה"ל ד"ה החצר עירבו לעצמן, ויש בחצר תל או עמוד [רחב ד' על ד' טפחי

ויש)] והוא שייך לשניהם [לבני המרפסת ובני החצר], מתי משתייך למרפסת 
  או לחצר ומתי לשניהם.

הכלל בזה, שאם שניהם יכולים להשתמש בו בקלות או שניהם בקושי,  
שייך לשניהם ואוסרים זה על זה, אבל אם לאחד קל להשתמש בו ולשני 

להשתמש. וג' דברים עושים את קשה, נחשב שעומד רק לשימוש מי שקל לו 
  גבוה י' טפחים. ב. נמוך י' טפחים. ג. רחוק ד' טפחים. .התשמיש קשה, א

אם העמוד או התל בבעלות של אחד מהם, הבעלות קובעת,  אמנם 
  אפילו אם תשמישו קשה ולשני קל (משנ"ב ושעה"צ ב).

בזמנינו התהפכו הדברים, עד שקשה להבין את המציאות שהיתה והנה 
מטר, והשימוש הרגיל  2.40מן חז"ל. כיום בכל בית יש ארונות עד לגובה בז

הוא במדפים שגובהם י' טפחים מהריצפה, ומה שיותר למטה משתדלים 
שיהיה בו מגירות, כיון שלא נוח להשתמש למטה מי'. כמו"כ השולחנות 
והסטנדרים בזמנינו גובהן יותר מי' טפחים לשיעור הגר"ח נאה, וחלקם גם 

 80ור חזו"א. ואדם שירצה להניח חפץ בחצר, ודאי יניח על מקום גבוה לשיע
ס"מ, וכל שכן אדם שיניח חפץ על ידי שלשול למקום נמוך ארבעים ס"מ 

  מהקרקע, הרי הוא יראה מוזר ביותר אע"פ שזה פחות מי' טפחים.
ויש להסתפק האם בזמנינו ישתנה הדין הזה, ושימוש שבגובה קומת  

הרגיל שלנו, יחשב כשימוש נוח. ואם כן יהיה מכך  אדם שהוא השימוש
הרבה נפק"מ, שאם ראש הכותל שבין החצרות גבוה יותר מי' טפחים מצד 

  אחד, עדיין יחשב כתשמיש נוח לזה ולזה.
יש מתרצים שהטעם של הגמ' שנוח להשתמש במקום נמוך, היינו משום  

דיף להניח שמדובר בחצפים כבדים שקשה להגביהם, חפצים כאלו אדם מע
  למטה מי'. וצ"ע מדוע שהדין יקבע לפי חפצים כבדים, ולא לפי השימוש הרגיל.

אבל נראה שאף אם נאמר שבזמנינו נחשב הדבר כשימוש קל, מ"מ לערב  
יחד זה לא יועיל, דהיינו חצרות שיש ביניהם כותל י' טפחים לא יהיו יכולים 

ענין פתח אינו תלוי באופן לערב יחד, ולא נאמר שיחשב שיש פתח ביניהם, כי ל
  השימוש אלא הסיבה היא משום שיש דין מחיצה המחלקת ביניהם.

  סימן שע"ו
בדין חורבה נחלקו רש"י ותוס', שיטת רש"י (דף  סעיף ג' בביאור הלכה.

עד.) שאם יש לה בעלים רק שאינו דר בה, החורבה עצמה אסורה מלהוציא 
בעירוב, ומש"כ לא שמה דירה, ולהכניס אליה דברים כיון שבעליה לא שותף 

היינו רק שמי שאינו דר אינו אוסר על אחרים, ומ"מ ביתו נשאר אסור. לעומת 
  זאת תוס' סוברים שכמו שאינו אוסר גם אין הבית שלו נאסר מלטלטל אליו.

עוד נחלקו האחרונים בביאור שיטתם, האם לרש"י הדירה בלא בעלים  
ונפק"מ שגם כלים ששבתו בחצר האסורה יש לה גם חומרא שנחשב כבית, 

אסור להכניס אליה (וכ"נ מד' האבן העוזר ובשעה"צ סי' ש"ע ס"ק כ"ו), או 
שהיא אסורה רק כחצר, כלומר שכלים ששבתו בבית אסור לטלטל אליה, 
אבל כלים ששבתו בחצר וכן כלים ששבתו באותה דירה מותר לטלטל 

א סי' צ"ו סק"ה, ולא מהדירה לחצרות, רק לא להכניסם לבית (וכ"ד החזו"
  כמ"ש בסי' פ"ט סק"ח).

להלכה אין הכרעה ברורה במחלוקת זו, ויש סתירות בדברי המשנ"ב  
ובדברי החזו"א מהי ההלכה בזה. הביאור הלכה (סי' שע"ו ס"ג ד"ה וביניהם) 
האריך בשיטות הראשונים ותמה על השו"ע שלא כתב דעתו בזה, וסיים 

ס' שאין איסור. משמע שדעת המשנ"ב שמסתימת השו"ע משמע שדעתו כתו
להלכה כתוס'. אבל בשער הציון הנ"ל כתב שהדין תלוי במחלוקת ולא הכריע, 
ובמשנ"ב שם (ס"ק נ"א) כתב עכ"פ לגבי כלים ששבתו בבית, שאסור להכניסם 
לדירה בלא בעלים, וכ"נ בהלכות סוכה (סי' תרל"ד סק"ח) שאסר לטלטל 

דעתו להלכה. מה לא ברור רת. וא"כ מסוכה לסוכה אע"פ שסוכה לא אוס
כמו"כ בחזו"א יש מבוכה רבה, שבהרבה מקומות (סי' פ"ט סק"ח, צ' ס"ק י"ח 
וכ"ז, צ"ב סק"א) פסק כדעת רש"י, אבל בסימנים היותר מאוחרים (סי' צ"ד 
סק"א, צ"ו סק"ה) נקט כתוס'. ובשונה הלכות (סי' שע"ו ס"ה) נקט שיש לסמוך 

סימנים האחרונים שהם בתראי. ובספרי זמנינו ג"כ נחלקו, בחכמת הלב על ה
  (סוף פרק ב') נקט להחמיר כרש"י, ובספר עירובי חצרות נקט להקל כתוס'.

הנפק"מ היותר מצויה בדין זה משפחה המתאחרת בדירה לשינה בלבד,  
היא בדירה שאנשים נמצאים בה אבל אינם אוכלים בה את סעודות השבת, 

משפחה שמתארחת בעיר אחרת, ומקבלת דירה לשינה בלבד, ואוכלת כגון 
בבית אחר או באולם השמחות, [ואין שני המקומות מוקפים בעירוב אחד, או 

, וב הכללי אלא עושים עירוב בבנין]כלפי המחמירים שלא סומכים על העיר
א"כ זו דירה שאינה אוסרת ואינה חייבת בעירוב, אבל אינה ניתרת בעירוב, 
ויהיה אסור לאורחים לטלטל דברים מהדירה לחוץ, אפילו אם  הם סומכים 

  על העירוב בשכונה.
הנה כיון שדירה בלא בעלים לא שמה דירה, ואפילו שעשו עירוב מ"מ  

ל הדירה לא שותף בעירוב דינה כחורבה, א"כ אסור לטלטל כיון שבע
ולהכניס חפצים לדירה זו. וכאמור יש אומרים שהאיסור רק בכלים שהיו 
בבית בכניסת שבת (דעת החזו"א בד' רש"י, וד' אהע"ז בד' תוס'), ויש 
אוסרים גם בכלים ששבתו בכניסת שבת בחצר, כיון שהדירה דינה כבית (ד' 

י, וכ"נ במשנ"ב ובשעה"צ הנ"ל). ויש מתירים להוציא האהע"ז בד' רש"
ו מדירה זו לחצרות המוקפות כהלכה אף אם לא זיכו פת (כד' תוס', כמ

  . שנקט החזו"א בסוף וכבה"ל הנ"ל)
הפתרון להתיר דירה בלא בעלים, כתב באבן העוזר (סי' שס"ו ס"ג) 
שיניחו פת של עירוב באותה דירה עצמה, וע"י העירוב נחשב שדרים בה כל 

  ואכמ"ל.אם יש כבר עירוב אחר,  משתתפי העירוב. פתרון זה אפשרי אף



  פתח העירוב 
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

בית הכסא שבין שתי בתים, ולא עירבו יחד, רשות  '.ד סעיף ו"עסימן ש
ה מצוי בזמנים  ף זה מדובר במקרה שהיבסעי  שניהם שולטת בו ואסורים.

ההם, שהיה בבית פינה של בית הכסא עם חור, שלמטה ממנו היה בור של 
קיבול הצואה של בית הכסא, וכאשר הבור הזה משותף לשני שכנים, א"כ 
הבור הוא חצר של שנים, ואם לא עירבו ביניהם אסור להוציא מהבית אל 

ין זה למדנו מד הבור, וא"כ בשעה שעושה צרכיו עושה איסור הוצאה דרבנן.
  .לוקת ידועה בענין אחר, כדלהלןמח

באחרונים הקשו מדוע יש בזה איסור, הרי בית הכסא אינו מקום דיורים, 
ל להעביר מחצר לחצר [דברים שלא קנו "א אסרו חזלוא"כ הוא כעין חצר, ו

 כתב) סק"ט(. ובמגן אברהם שביתה בבית] כמבואר בסימן שע"ב (סעיף א')
יא כלי ששבת בבית, ולכן אסור להעביר אותה שהטעם משום שהצואה ה

אפילו מחצר לחצר. ובחזו"א (סי' צ"ו סק"ה) תמה על כך, איך יתכן שמקבלת 
דין כלי ששבת בבין השמשות, הרי בעוד הצואה בתוך הגוף אין עליה שם 

  חפץ, ואין בה טלטול, א"כ אינה נחשבת כלי ששבת בבית. 
ב ביאור אחר, וכונתו שכאן מדובר ובגליון רע"א (לעיל סי' שנ"ה ס"ג) כת

שבית הכסא נמצא בבית, ומהבית אל חצר משותפת אסור להעביר כל דבר 
שהוא, גם דבר שאינו כלי ששבת בבית, ולכן אסור להטיל הצואה מהבית אל 

 וכן העתיק המשנ"ב לעיל (סי' שנ"ה ס"ק ל"ד).הבור. וכן הסכים הבית מאיר, 
ת הכסא אינו יכול להחשב בית, כי לא אבל החזו"א (שם) חולק וכותב שבי

גרים בו בשימושי אכילה. ובביאור דעת החולקים, כתבו בספרי זמנינו 
שלדעת רע"א בית מאיר והמשנ"ב כל חדרי הבית נחשבים בית, גם אלו 
שהשימוש בהם הוא לצורך מסוים, כי הכל טפל למקום האכילה, והכל חלק 

  מהדיורים.
מאוד, במקומות שיש עירוב עם פיקוח  על פי דין זה יש נפק"מ גדולה

טוב, אבל בתוך השכונה יש גוים ומומרים שפוסלים את השיתוף בפת, ולכן 
השכונה מוגדרת כחצר שאינה מעורבת. והכלל הוא שמותר לטלטל כלים 
ששבתו בחצר מחצר לחצר, ולא להכניסם לבית (כמבואר בסי' שע"ב ס"א). 

(חדר הכניסה שבבית) שאינו נשאלת השאלה האם אפשר להכניסם להול 
חדר שאוכלים בו, או שמא גם זה חלק מהבית. ובפשטות לדעת החזו"א הוא 
נחשב כחצר, ויהיה מותר להכניס אליו עגלה ששבתה בחדר מדרגות מכניסת 
השבת (חכמת הלב פ"א ס"ט). משא"כ לדברי רע"א והמשנ"ב אסור, משום 

ות שלא כדברי החזו"א שנחשב שמכניסם לבית. ודעת גדולי ההוראה להור
  בזה, וכל חדרי הבית נחשבים כבית גם לקולא וגם לחומרא.

[יש להוסיף שלדעת החזו"א יוצא גם חומרא גדולה, שיש מקרים שגם 
בתוך הדירה אסור להעביר מהחדרים לסלון, חפצים שבאו מחוץ לבית, 
כאשר אין עירוב מהמקום שבו היה החפץ בכניסת שבת. וזה דבר שלא 

  ב כלל].שמים ל
  סימן שע"ח 

רגל האסורה במקומה אוסרת  זה הכלל לד' הסעיפים הנ"ל, ב' ג' ד'.סעיף 
שלא במקומה, ורגל המותרת במקומה אינה אוסרת שלא במקומה [ורק כדי 

  .להעביר מזו לזו, צריכים לערב יחד]
ע"פ דינים אלו נשאלו האחרונים כיצד כאשר התקלקל העירוב לא נאסר 
הטלטול מחצר בית הכנסת לבית הכנסת, הרי בני העיר אסורים במקומם 

  ויש להם זכות דריסת רגל בבית הכנסת, וא"כ יאסרו זע"ז.[בחצרותיהם], 
ד) השיב שדין זה נאמר רק כאשר עיקר המעבר "רע"א (שו"ת קמא סי' ל 

של הרגל האסורה היא דרך החיצונה, משא"כ כשדר במק"א ורק עובר דרך 
חצר זו כדי לעבור ממנו למקום אחר, אינו אוסר וכן בית הכנסת אינו משמש 

לא שהם באים אליו, אינם אוסרים. שאם לא כן כל איש מעבר לבתיהם א
שדר מחוץ לעיר וקנה מקום בביהכנ"ס ובא בשבת יאסור. וסברא זו כתב גם 

  השערי תשובה (כאן סק"א) בשם שו"ת חינוך בית יהודה.

ט) השיב שרגל האסורה אוסרת רק "הנודע ביהודה (תנינא או"ח סי' ל 
ש בחיצונה, שבית הפנימי מוקף כאשר לולי האיסור היתה יכולה להשתמ

במחיצות עד החצר החיצונה, אבל אם אין מחיצות ואינה יכולה להשתמש 
בחיצונה אינה אוסרת, וכ"כ החזו"א (פו, יא) שכיון שבין בתי המתפללים 
לביהכנ"ס יש רחוב שהוא כרמלית [כיון שהתקלקל העירוב], אין דין רגל 

שר המתפללים מוקפים במחיצות האסורה וכו'. והנוב"י הוסיף עוד שאף כא
עד ביהכנ"ס רק אינם יכולים לערב מחמת שיש גוים שלא שכרו מהם, ג"כ 
אינם אוסרים, שעכ"פ שאינם יכולים להשתמש מביתם לביהכנ"ס. והחזו"א 
(צה, יח) חולק על פרט זה, כיון שמצינו (עירובין דף עה:) שאפילו גוי נחשב 

  שבחצר הגוי אוסר.רגל האסורה ואוסר, הוא הדין ישראל 
  סימן שע"ט

בסעיפים אלו מבואר דין של "בית שער" שחל מחמת העברת  סעיף א.
שתי חצרות [ובכל אחת דיורים] וביניהם שלשה בתים, הפת של העירוב, כגון 

יתכן שאף אחד מהבתים לא יצטרך לתת פת, והוא באופן שהחצרות העבירו 
עי פטור מדין את פת העירוב דרך הבתים החיצונים לאמצעי, נמצא שהאמצ
כתב בשעה"צ בית שמניחים בו עירוב, והחיצונים מדין בית שער לבני החצר. ו

אפילו אם בשאר השבוע לא עוברים דרכם, מספיק שעוברים בהם (סק"א) ש
  אם ירצו לאכול מפת העירוב. 

ויש בזה חידוש, שאפילו בית שער כזה שאין עוברים בו בפועל, אלא אם 
"כ דינו כבית שער ממש שהעירוב שמניחים בו לא ירצו לקחת מפת העירוב, ג

ויש לעיין האם בעל הבית האמצעי חייב לתת להם לעבור דרך ביתו, או  חל.
שמא יכול לומר לחכות ואני יעביר לך. דלכאורה אדם שהניח עירובי חצרות 
בביתו אינו צריך לתת לאחרים להיכנס לביתו, רק שלא יקפיד על הפת 

  ועיין בזה. עצמה.
  סימן ש"פ

הנה דין ביטול רשות נאמר כאשר שכח אחד מהשכנים  .יטול רשותדין ב
ולא עירב, דהיינו שלא השתתף בפת, דבר זה היה מצוי בזמן חז"ל, ואף בזמן 
האחרונים שהיו גובים את פת העירוב מכל השכנים וע"י שכל אחד השתתף 
היה לכולם חלק בפת. הרמ"א כבר כותב שבזמן היותר מאוחר היו גובים 

ה, ולב ב"ד מתנה על הפת שמזכים אותה גם למי שיבוא בעתיד, פעם בשנ
  וגם למי שלא השתתף בגביית הפת.

כיום גם את הגביה הזו שעשו פעם בשנה, כבר לא עושים. ב"ה יש שפע  
והפת אינה עולה הרבה, ולכן אדם אחד נותן פת עבור כולם ומזכה אותה 

לא עירב, כי ברגע לכולם. באופן זה לא שייך שיהיה מצב שמישהו שכח ו
  שזיכו את הפת, כולם זכו בה.

והנה כשמזכים את הפת גם עבור השבתות הבאות, צריך לזכות גם למי  
שיבוא בעתיד, ואם זיכו את הפת והתכוונו עבור הנמצאים בשבת זו, ולשבת 
הבאה בא אדם נוסף, הרי אין לו חלק בפת, ולכאורה שוב מצאנו אופן שיש 

מר השו"ע (סי' שס"ו ס"ט) שלב ב"ד מתנה שיחול אחד שלא עירב. אבל או
זיכוי הפת גם לאלו שיבואו בעתיד, וביאר המשנ"ב כונתו שמסתמא כל אדם 
מתכוון לזה כשהוא מכוון להניח לכל השנה. [וכן נקט המשנ"ב להלכה (סי' 

  ש"ע ס"ק נ"ה) וכתב שטוב שיתנה בפירוש].
, והוא באופן שלא בכל זאת שייך שיהיה צורך בביטול רשות בזמנינו 

עירבו כלל. ומעשה שהיה במשפחה שעשתה שמחה בביתם בשבת, והיא 
מהמשפחות שמחמירות לא לסמוך על העירוב הכללי אף לילדים. לצורך 
השמחה הניחו חלק מהסירים על הפלטה בדירה של השכנים, וכשהגיעה 

מצב שבת נזכרו שלא עשו עירוב פרטי בבנין, ואסור להעביר מדירה לדירה. ב
זה לא היתה להם ברירה אלא לעשות ביטול רשות, שמותר לעשותו אף 

  בשבת עצמה, ולכן פנו לכל השכנים שיבטלו את רשותם. 
יש כמה סיבות שקשה לקיים דיני , שו"ע ובפוסקיםאבל לפי המבואר ב 

הביטול מועיל רק אם ביטול במציאות המצויה בזמנינו. אחד הדברים הוא, ש

 מענה ע"י הרבנים
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מביתם לחדר מדרגות שום דבר, ואם הם אנשים השכנים לא יוציאו 
שסומכים על העירוב ומטלטלים ללא העירוב הפרטי שבבנין, צריך לבקש 
מהם באופן מיוחד שאחרי הביטול לא יוציאו שום דבר. אבל אם הם יוציאו 
חפץ כלשהו מביתם, באותה שעה מתבטל הביטול רשות שהם עשו, וחוזר 

פרטים רבים בדיני ביטול, וכיון שאינו מצוי האיסור טלטול למקומו. [יש עוד 
בזמנינו אין כ"כ אנשים הבקיאים בדיניו, ולכן צריך במקרה כזה לברר היטב 

  אצל מי שבקי גם בהלכות ביטול רשות].
יש עוד מקרה אחד שאנו זקוקים לביטול רשות דוקא, אלא שאי אפשר 

שדעת הרבה לקיימו. וזה באופן שיש מחלל שבת בצנעא או תינוק שנשבה, 
פוסקים שדינם כמי שאינו מודה בעירוב המבואר גמ' לעיל (במשנה דף סא: 
ובגמ' סט.), שאינו מערב אלא רק מבטל רשות. וכיון שאיננו יכולים לבקש ממנו 
שיבטל רשות, דהיינו שג"כ לא יוציא מביתו שום חפץ, בהכרח אנו סומכים או 

ם לערב ואין בזמנינו מי שאינו על דברי החזו"א (סי' פ"ז ס"ק ל"ד) שהם יכולי
מודה בעירוב, או שעושים מהם שכירות [גמורה שלא ע"י שכירו ולקיטו] ומועיל 

  לדעת המשנ"ב (סי' ש"פ ס"ק י"ג) שמועילה שכירות בישראל.
  דין שכירות מישראל

סעיף ג'. אם אינו רוצה לבטל להם רשותו, אלא להשכירו, יש אומרים 
בסעיף זה מבואר דין מאוד יסודי, שיש  ינו מועיל.שמועיל כמו ביטול, וי"א שא

בו הרבה נפק"מ למעשה, האם אפשר לעשות שכירות גם מיהודי, ולא רק 
מגוי. והנה השו"ע דיבר במקרה שהיהודי לא רוצה לערב, כי לא רוצה לשלם 
את פת העירוב, ובזמנינו לא שייך המקרה הזה, כי בלא"ה אחד מזכה את 

פק"מ במי שאינו מודה בעירוב, שמבואר בסי' שפ"ה הפת עבור כולם. אבל נ
שאינו יכול לערב, האם אפשר שהשכירות תועיל להתיר רשותו. ויש בזה שני 

  מקרים, שהם נושאים שונים.
א. באופן שיש אדם שאינו מודה בעירוב ובכל זאת אינו מומר, שבכה"ג 

) בדין דינו כישראל ובכל זאת אינו מערב, כמבואר בשו"ע (סי' שפ"ה ס"א
צדוקי. א"כ אפשר לעשות עימו רק ביטול רשות, וכיון שזה בלתי אפשרי 
בזמנינו לקיים דיני ביטול עם כזה אדם, לכן הפתרון הוא רק ע"י שכירות, וזה 

  יהיה תלוי במחלוקת בשו"ע כאן האם מועיל לשכור מישראל.
אמנם השאלה היא מי בזמנינו נחשב כצדוקי, כי אם הוא מחלל שבת 

יא, דינו כגוי כמבואר בשו"ע שם. ואם הוא תינוק שנשבה, לדעת בפרהס
המשנ"ב בשער הציון דינו שצריך שכירות ומועיל בו שכירות. ולדעת החזו"א 
(סי' פ"ט ס"ק ט"ו) דינו כישראל ויכול גם להיות בעירוב. אלא יש לדון 
במחלל שבת בצנעא, וכן מסורתי שמחלל בפרהסיא ולא יחלל בפני אדם 

דינם כישראל, ומ"מ הרי מטלטלים בשבת וא"כ הם בגדר אינם גדול, ש
  מודים בעירוב.

אמנם בספר פתח העירוב ח"ב בדיני מומר (סעיף ה' וח') ביארנו שיש 
לחלק בזה בין שני אופנים. א. יש מחלל שבת בצנעא מתוך כפירה, שאינו 
מאמין בדברי חז"ל אלא שמפחד לכפור בגוי, והוא דומה לצדוקי. ב. ויש 
מחלל בצנעא שמאמין בדברי חז"ל, אלא כופר לתיאבון בתירוצים שונים, 

  הוא יכול גם לערב, ולא רק לבטל. וע"ז נחלקו הפוסקים האם
ב. בבית מלון, בית הארחה, בית חולים, ובית אבות וכדומה, שיש בהם 

חד גוים או מומרים גמורים, וצריך לשכור את רשותם, וקשה לשכור מכל א
ואחד, ובפרט שהם מתחלפים ובאים חדשים, יש אפשרות לשכור מהמנהל, 
מכיון שהוא הבעלים [ומצי לסלוקי או להניח חפץ, או להשכיר את המקום 
לפני שיושכר לבאים, כמבואר בסי' שפ"ב סי"ח], וכתב בספר חכמת הלב 
(סוף פרק ו') שהשכירות מהמנהל תועיל רק אם הוא עצמו גוי או מומר, 

"כ אם הוא יהודי שומר שבת, הרי זה כשכירות מישראל, שי"א שאינו משא
מועיל. ובשלמא כלפי מי שכבר נמצא עכשיו, הוא יכול להחשב שכירו 
ולקיטו שלהם, אבל כלפי הבאים בעתיד שהשכירות מדין שהוא בעלים על 
המקום, א"כ זה שכירות ממנו, והוא ישראל. וכן כתב שם שאי אפשר לשכור 

  ר הבאים בעתיד [לפי שצריך גדרי ביטול כדלקמן].ממנהל עבו
ואומרים שפתרון זה יכול להועיל גם לדעת החזו"א, אבל יש חולקים ע"ז 

שהשכירות מהמנהל שבאה להתיר דירת גוי שבעתיד, אינה כשכירות משום 
מישראל המוזכרת כאן, אלא כשכירות רשות של גוי. וכן מוכח מהחזו"א 
שמצדד כשיטות שלא מועיל לשכור מישראל ובכל זאת כתב ששוכרים משר 

 גויים. כעת גרים בהם יהודים ואח"כ יגורו בהםדירות הגוי ש העיר להתיר את
ובאמת החזו"א העיר ע"ז והניח בקושיה, ומ"מ דעת הת"ח בב"ב שעל כרחך 
יש לזה תשובה ליישב דעת החזו"א, והביאור הוא שאפשר לשכור מעכשיו 
שיחול בה היתר כלפי דירת גוי שתהיה בה. וזה נחשב שכירות מגוי, כי אינה 

  שכירות להתיר דיבת ישראל.
ירות מישראל, כתב השו"ע י"א שמועיל כמו ביטול, וי"א בעיקר דין שכ

שאינו מועיל. וכתב המשנ"ב שטעם האוסרים משום שלא תקנו שכירות אלא 

בגוי ולא בישראל, וכתב שהאחרונים חתרו למצוא טעם למה שלא יתקנו 
שכירות בישראל. מדברי המשנ"ב משמע שהפשטות היא שאותה שכירות 

יל בישראל, ומש"כ השו"ע שלמתירים שמועילה בגוי, צריכה להוע
שהשכירות מועילה כמו ביטול, צריך לומר שאין הכוונה לשכירות מיוחדת 
שיש בה ביטול, [דא"כ גם למתירים השכירות של עכו"ם לא תקנו בישראל], 
אלא שהמתירים הביאו ראיה מזה שמועיל ביטול, שיועיל גם שכירות, דהיינו 

  ל להקנות רשותו לאחרים. שלא צריך דוקא לערב, אלא מועי
אבל בחזו"א (סי' פ"ב ס"ק ט"ו) כתב שאם השכירות מועילה כמו ביטול, 
צריך שיהיה בה דיני ביטול רשות, עם כל ההגבלות של ביטול, כגון א. צריך 
לשכור את כל רשותו של הישראל, ולא רק זכות להניח חפץ. ב. צריך לשכור 

ולקיטו, כשם שאינם מועילים  מישראל עצמו, ולא מועיל לשכור משכירו
ויש  בביטול. ג. אם המשכיר הוציא כליו, בטל השכירות, כמו בביטול רשות.

להאריך בזה, וכתבנו בזה בספר "פתח העירוב" דיני שכירות מישראל, 
  ואכמ"ל.

ו"ע מועילה שכירות להלכה, כתב המשנ"ב שהאחרונים נוקטים שלכ
מישראל, וכל המחלוקת היא רק אם אפשר לשכור בשבת, כיון שבישראל 
השכירות היא עם היתר אמיתי, ולא רק היכר כמו בגוי, ולכן אם שוכר ביום 
חול, מועילה השכירות לכו"ע. ולפי החזו"א מחלוקת הרא"ש והמהר"ם 

מועילה, ומ"מ המובאת בשו"ע היא מחלוקת בעיקר דין השכירות, האם היא 
לא נתבאר בחזו"א אם הוא פסק כרא"ש שמתיר או כמהר"ם שאוסר. ודעת 
החכמת הלב (שם) שכל דברי החזו"א שהשכירות מועילה עם ההגבלות של 
ביטול, הם בדעת הרא"ש המתיר, אבל לדעת המהר"ם שאוסר, גם זה אינו 

לכן  מועיל. אבל אחרים סוברים שכוונת החזו"א היא בדעת המהר"ם שאוסר
היא מועילה רק עם ההגבלות של ביטול, משא"כ לרא"ש מועילה גם בדרכי 

  .13השכירות, וכ"כ בשונה הלכות, ובהערות שבמהדרות דרשו סוף הערה 
לפ"ז הוראת החכמת הלב שאין אפשרות לשכור מישראל, משום שנוקט 
כד' החזו"א ובתנאים של ביטול. אבל הרבנים בב"ב מורים שאפשר לשכור 

ל [דהיינו ממנהל כנ"ל], משום שלפי הכרעת המשנ"ב מועיל ביום מישרא
חול לכו"ע, וגם לפי החזו"א י"ל שלדעת הרא"ש מועיל. וגם שי"ל שכלפי 

  דירת גוי שיהיה בעתיד, מועילה שכירות רגילה וכנ"ל.
ענין הביטול  .ד. דין רבים שמבטלים רשותם או יחיד המבטל ליחידסעיף 

לבני החצר, וזה שייך רק ביחיד המבטל לרבים, אבל הוא שהמבטל נעשה אורח 
אין רבים נעשים אורחים ליחיד, ולא יחיד ליחיד, ולא רבים לרבים. כגון בני חצר 
רבים שעירבו וביטלו רשותם ליחיד שלא עירב (זה רבים ליחיד), או היו שנים 

לכל  וביטל אחד לחבירו (יחיד ליחיד), או שנים ויותר שלא עירבו וביטלו רשותם
בני החצר שעירבו [ואמרו לך ולך כנ"ל בסעיף א'] (רבים לרבים). בכל אופנים 

  .יר למבטל מכיון שאינו נעשה כאורחאלו הביטול מועיל, אך אינו מת
ולכן: המבטל עצמו אסור להוציא בין מביתו ובין מבתי אחרים, [ואפילו  

ר אם הוציא קדמו והחזיקו ברשות המבטל, אינו מועיל אלא לענין שלא יאסו
(בה"ל ד"ה שאין)], ואלו שביטלו להם מותרים להוציא ולהכניס לביתם 
ולחצר. ואסורים להוציא מביתו של זה שביטל רשותו [משום שלא ביטל 

  רשות ביתו], אלא אם כן ביטל בפירוש גם רשות ביתו (שו"ע).
דעת המג"א שהמבטל אסור רק להוציא מביתו, אבל להכניס מחצר  

שאינו שימוש בחצר ולא נראה כמחזיק ברשותו שבחצר], אבל לבית מותר [
  הרבה פוסקים סוברים שגם להכניס אסור (משנ"ב טז) וכ"ד החזו"א (פח, ו).

בית שיש בו בני בית רבים, נחלקו הפוסקים אם נחשבים כיחיד לענין  
  ביטול רשות, או כרבים, וצריך עיון (בה"ל ד"ה וה"ה).

נקלעה לצימרים במושב שאין בו עירוב  לפי דינים אלו, כאשר משפחה
המשפחות [כאשר מדובר במקרה שיש שני  טוב, ושכחו לעשות עירוב בין 

דירות שאוכלים בהם], הרי אסור להם להעביר כל דבר מהדירה אל החצר 
ואל הפרוזדורים שלא עירבו. והפתרון שיכולים לעשות במקרה כזה הוא רק 

שותה [וכדאי גם את רשות הבית ביטול רשות, שקבוצה אחת תבטל את ר
שלה, כדי שיוכלו להעביר גם מהבית שלהם לחצר, ולא רק מבית מי שביטלו 

  לו]. 
ובציור כזה יש לדון האם בני המשפחה המורחבת שאוכלים בבית אחד, 
נחשבים כרבים שאינם נעשים אורחים, או שמא דירה אחת נחשבת יחיד גם 

לים נעשים אורחים ויוכלו ונפק"מ אם המבטכשיש בה הרבה נפשות. 
  לטלטל.

בדיני הביטול יש עוד הרבה פרטי דינים שלא התפרשו בפוסקים, כגון מי 
מתוך המשפחה צריך לבטל, האם אבי המשפחה שכולם טפלים אליו, או 
שמא הבעל ואשתו. וכאשר מבטלים לרבים, האם כשמבטלים למשפחה 

המשפחה, או שמא  אחת נחשב ליחיד או לרבים. האם צריך לפרט לכל בני
  מספיק לבטל לאחד מבני המשפחה, או רק לבעה"ב. וצ"ע למעשה.
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  פתח העירוב 
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

המבטל רשותו והוציא אחר כך מביתו לחצר, בשוגג  .א' סעיף א"פסימן ש
סעיפים אלו מבואר באינו אוסר, במזיד אוסר, שהרי חוזר מביטולו שביטל. 

שאם אדם ביטל רשותו ואח"כ מוציא, בטל הביטול, וכביכול חזר בו ממה 
שביטל, למרות שהוא מסכים שהביטול ימשיך, כי המעשה הזה סותר 

והמשנ"ב (ס"ק ג') מבאר מדוע נחשב שחוזר מביטולו, משום לביטול. 
צורך ו בזמניניש שנראה כחוזר ומחזיק במה שביטל. לפ"ז יש לדון באופן ש

משפחה שאינה סומכת על העירוב של המקום, והשכנים ביטול, כגון  לעשות
שלה סומכים על העירוב ומטלטלים, לכן המשפחה עושה כל שבת עירוב 
בבנין, ובשבת אחת שכחה לעשות עירוב בבנין, וצריכה להעביר דבר 
מהשכנים. יש אפשרות שהשכנים יבטלו אליה את רשותם, ויהיה מותר לה 

ל. אלא שלשכנים יהיה אסור [ורבים שמבטלים ליחיד אסור אף לאחר לטלט
שהחזיקו], א"כ צריך שהשכנים לא יוציאו, שום דבר, כי אם הם יוציאו יתבטל 
הביטול.  אלא שזה בקשה שאי אפשר לבקש מהשכנים שמסתמכים על 

  העירוב הכללי ובכל זאת לא יטלטלו.
בת על סמך העירוב ויש לעיין בזה האם מה שהשכנים מוציאים בש

הכללי, נחשב כמו שוגג שאינו מבטל את הביטול, או נחשב כמזיד. והנידון 
הוא האם ההבדל בין שוגג למזיד הוא בידיעה של האיסור, שעי"ז אם הוציא 
נחשב שחזר בו, או שהמזיד הוא במעשה, שידע שהוא מוציא, אפילו שאינו 

תיר לו לטלטל, ג"כ נחשב זוכר שהיה ביטול, או שאינו יודע שהביטול לא מ
חזרה, כי לא צריך כוונה לחזור מהביטול, אלא כוונה להשתמש, שהרי לא 

ש שלא יהיה בזה חזרה מביטולי. על כרחך יאמר אני משתמש ומפר םיועיל א
  שזה מציאות של חזרה, ומזיד יהיה הכוונה שיודע שמוציא. וצ"ע.

ק כשהמבטל עצמו עוד יש לדון האם החזרה מהביטול ע"י הוצאה, היא ר
  מוציא, או גם אם ילד שלו.

סעיף ז'. מבטלין וחוזרין ומבטלין, כלומר שמבטלים רשותם בני חצר זו 
וכו' עד שיוציאו מה שירצו, וחוזרים ומבטלים לאותם  לבני חצר האחרת

על פי דין זה ניתן לטלטל שביטלו להם, עד שיוציאו גם הם מה שירצו. 
וכלות בשני מקומות וצריכות לערב ולא בצימרים כשיש שתי משפחות שא

עשו עירוב, כעת נמנעים מלטלטל מה שאינו מוכרח, אבל לגבי מה 
אחד מכל  עמידושמוכרחים, איך יעשו שיהיה מותר לשתיהן. לפ"ז אפשר שי

משפחה שהוא יהיה אחראי לבטל, וכך יעבירו את הביטול מזה לזה לפי 
  הצורך.

רון שנראה יותר טוב, שפחות יטעו בו, עוד יש להציע לפי הדינים הנ"ל, פת
הב' שהאחת תבטל לשניה את רשות החצר וגם הבית שלה, וילדי המשפחה 

 משפחהמישהו מהשביטלו לה, הם יהיו ממונים על כל הטלטולים, שכאשר 
הא' המבטלת רוצה להעביר דבר, לא יטלטל בעצמו, אלא יקרא לילד 

  מהמשפחה השניה שיטלטל עבורו.
  ב"פסימן ש

יף א'. הדר עם העכו"ם בחצר וכו' עד שיהיו שני ישראלים וכו' אז סע
בהלכות אלו מבואר דין העכו"ם אוסר עליהם וכו' אלא צריך שישכרו ממנו. 

חדש, שחז"ל אמרו למרות שדירת גוי כדירת בהמה ואינה חשובה דירה 
לאסור, בכל זאת גזרו שהיא תאסור את העירוב. וגם זה לא משום הלכות 

 שנראה כרשות של רבים], אלא למטרה אחרת, כדימחשש כגון עירוב [
שיודע שלא יוכל תקנה זו ימנע, כיון ע"י שיהודי לא יגור בשכנות עם הגוי, ו

  עירוב ולטלטל בשבת.שם לעשות 
ובכל זאת כיון שלפעמים אדם מוכרח לגור במקומות כאלו, נתנו אפשרות 

הגויים חוששים בזה לשכור את רשותו, והצריכו דוקא מעשה שכירות, ש
לכשפים, ולא יסכימו בקלות. ואדם לא יהיה במצב כזה אלא אם אין לו 

  ברירה.
ים (כלל ג' סי' הבית מאיר (סי' שפ"ב ס"כ) הביא שו"ת גינת ורדבזמן הזה. 

בזמנינו שבלא"ה דרים בין הגויים בטלה גזירת חז"ל, כמו כ"ב) שכתב שיתכן 

מ דף ע: ד"ה תשיך) שעכשיו שאנו שמצינו לענין ריבית שכתבו תוס' (ב"
שרויים בין האומות ואי אפשר לנו להשתכר בשום דבר אם לא נישא וניתן 

ית מחשש שילמדו עם הנכרים, בטלה גזירת חז"ל שלא להלוות לגוי בריב
ממעשיו, כי בלא"ה מתעסקים עמהם בשאר משא ומתן, וכן פסק הטור (יו"ד 

הבית מאיר שחלילה להקל בזה  סי' קנ"ט), א"כ ה"ה לענין עירוב. וכתב
במקום שכל הפוסקים סותמים להחמיר, ובודאי יש לשכור מהגויים בכל 
מקום, רק כשאי אפשר לשכור עדיף לערב בלי שכירות מאשר לא לערב כלל, 
כי קרוב לודאי שהמון העם יעברו ויטלטלו. ובשו"ת חת"ס (או"ח סי' צ"ב) 

י שייך טעם הגזירה, ודחה דהוכתב מעצמו כסברת הגינת ורדים שעכשיו לא 
ח"ח סי' צ"ז , ו"ת שבט הלוי (ח"ו סי' מ"ז סק"דשבדבר שבמנין ולא בטל. ו

, כיון אינה מספיקה מהשלטונות למרות שבזמנינו השכירותאות י"ד) כתב ש
מ"מ כשאי אפשר  ,לענין זה ךהנצרכפי שהיום אין להם מספיק סמכות 

רוב, דיש לעשות כל האפשר לשכור באופן פרטי אין להימנע מלעשות עי
ולצרף סברת הגינת ורדים לסניף, דאע"פ שהחת"ס דחאה בב' ידים ורוב 

  .הפוסקים לא ס"ל, והלכה כוותייהו, מ"מ כדאי הוא לסניף בעלמא
 ראוי זאת בכל, והמומרים הגויים רשויות את לשכור ניתן לא לכן כאשר

 אך, המטלטלים של האיסור את להקטין כדי, העירוב מחיצות בתיקון לטרוח
וכ"כ זה.  עירוב סמך על לטלטל שאין בולטים במקומות ולציין להודיע חובה

 ע"פ הוראת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל. בספר חכמת הלב (פ"ו הערה קי"ד)
בעירוב כזה, א. תיקון המחיצות מועיל להתיר לטלטל כלי החצר,  התועלתו

והוצאתם מהבית יש מחצר לחצר ולרחובות שבתוך ההיקף, ורק בהכנסתם 
איסור. משא"כ ללא היקף אסור לטלטלם יותר מד' אמות. [ב. גם לגבי כלי 
הבית מועיל שאין איסור בטלטול ד' אמות ברחובות, אלא בהעברתם לחצר 

אבל עי' מש"כ בחוברת פתח העירוב חלק א' שלפי המציאות בימינו ולבית, 
ור לטלטל כלי בית שיש חצרות שאינן גדורות כהלכה, אין היתר זה, ואס

ברחובות מדין פרוץ למקום האסור]. ג. איסור טלטול בכרמלית, שזה כולל כל 
מקום שאין מחיצות העירוב מתוקנים, יותר חמור מטלטול בחצר שאינה 
מעורבת, דהיינו מקום שנעשו מחיצות העירוב כהלכה, רק שלא מועיל 

(שם). ד. כדי העירוב בפת מחמת הגוים והמומרים כמו שכתב הבית מאיר 
להקל על האיסור של המטלטלים לפי סברת הגינת ורדים, ואע"פ שאף אחד 

  מהאחרונים לא סמך ע"ז לדינא, רק לצרף סברא זו כסניף.
להוציא  ביאור הלכה (ד"ה אז) פשוט הוא דאינו אוסר עליהם אלא

למבוי  מבתיהם ומביתו של העכו"ם לחצר או למבוי, אבל בחצר גופא, או
עלפ י בכלים ששבתו בתוכם בודאי מותר לטלטל, וכמו בישראל שלא עירב. 

ב, אלא שיש הרבה טו שעשו היקףמתחרדת זה נוהגים רבים, בשכונה 
שר לשכור מכולם, מ"מ מותר לטלטל "כלים ששבתו חילונים שאי אפ

בחצר", והיינו כגון עגלה שמשאירים אותה מכניסת שבת בחצר או בחדר 
מדרגות, מור לטלטל אותה בתוך גבולות העירוב של השכונה, לגינה ולחדר 
מדרגות של מש פחות אחרות, רק לא להכניס לבית, דהיינו לדירה שבה 

ה הרבה פרטי דינים, כאשר בארנו לעיל (סימן אוכלים סעודות שבת. ויש בז
	כלים ששבתו בחצר".דיני  –"פתח העירוב שע"ב סעיף א'), ובחוברת  	

 שהשאיל או השכיר רשותו לגוי, אין הגוי אוסר עליו,  ישראלכתב הרמ"א, 
רבים חושבים שסברא זו מועילה להתיר את כל המקומות שבעה"ב יהודי. 

לא שהטעם כי המשנ"ב הוסיף ע"פ הרשב"א אבל זה אינו נכון, משום ש
ואם בעה"ב  .השכיר לו על דעת שיאסור עליו, וגם אינו שכיח שישכיר לגוי

מבואר בבה"ל כ לא שייך הסברא שלא יאסור עליו, ב,אינו גר בתוך העירו
לכן בדירות להכרה שהמשכיר גר במקום אחר, אי אפשר להתיר  .(ד"ה אינו)

עת הגר"א שההיתר רק כאשר הבעלים הישראל יכול ועוד שדבסברא זו. 
 ד"ה אינו) סוף  ד"סי' שפ(הבה"ל וכתב ז), סק"לסלקו בכל שעה (משנ"ב 

ובדרך כלל משכירים דירה  .לקופן שלא יכול לסצ"ע אם אפשר להקל באוש
  באופן שלאחר חתימת החוזה אי אפשר לסלק את השוכר הגוי. 

 מענה ע"י הרבנים
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לא שייך היתר זה, גם בבתי מלון וצימרים שיש בהם שוכרים גוים, לפ"ז 
ג. א. כשבעה"ב מומר שאין דעתו על כך. ב. כשבעה"ב אינו נמצא בשבת. 

ים שלא רוצה שיאסרו על האורחים ואין אומרכשבעה"ב אינו יכול לסלקם. 
  שלו.

מועילה  אינה לדור בה, שכירות זו שכר ממנוישראל וגוי אם הבית של 
זה נפק"מ בהרבה מקרים דין  (רמ"א). להתיר את הדירה הפרטית של הגוי

 אינםששוכרים צימרים מבעה"ב מומר שגר באותה חצר, שמלבד שהאורחים 
לשכור את רשותו של הבעה"ב עצמו. טפלים לו וצריכים לערב, עוד צריכים 

שכירות בחצר ר להחשיב את מה ששכרו לעבור בחצר, כוצ"ע אם אפש
  בעה"ב.

 גוי שדירת חכמים גזירת עד שיהיו שני ישראלים אוסרים זה על זה.
 שדרים ישראלים שני לפחות שיש דהיינו, שכיח באופן רק נאמרה, תאסור
 מחשש[ הגוי עם שידור יחשכ לא אחד אדם אבל, הגוי בחצר בתים בשני

  רבנן. בה גזרו לא שכיחא דלא ומילתא], שיהרגנו
 תנאים שני צריך אלא. שנים נחשבים לא, אחד בבית הדרים אנשים שני
 רק. נפרדות. ב דירות או, נפרדים בתים בשני דרים אם רק. א .כשנים להחשב

צויה . לפ"ז נפק"מ מביניהם לערב שצריכים דהיינו, זה על זה אוסרים אם
למשפחות שנמצאות לשבת במתחם שיש בו גוים ומומרים, אם כל היהודים 
אוכלים רק בחדר אוכל אחד, והרי מקום האכילה קובע ואינם נחשבים שנים 

  למרות שישנים כל אחד בחדר נפרד, א"כ הגוי אינו אוסר עליהם.
לאדם שגר בקומה אחרונה, ויש רק שני דיירים, הוא ומשפחה  עוד נפק"מ

נית, ולפי הדין הזה יוכל לטלטל בקומה הזו ללא שכירות, כי ביחס לחצר חילו
העליונה הם רק יהודי אחד ומומר. ובזה יש לדון האם מומר נחשב כגוי גם 
לקולא. ויש אריכות באחרונים בזה. ויש שכתבו שיעשה עירוב חצרות בפת, 

רוב עליו. ואז יש לומר ממה נפשך, שאם מומר נידון לחומרא כיהודי, יחול העי
ועדיין צ"ע שיש מצבים שאינו כגוי וגם עירוב אינו מועיל מפני שאינו מודה 

  בעירוב. ויש ליישב.
אדם שנסע לחו"ל לצורך, ונקלע למקום שכולם גוים, מותר לטלטל בכל 
שטח המוקף מחיצות כהלכה, [כגון בתוך בנין בית הארחה, ובחצרות 

גוי אוסר עליו. וגם עירוב אינו צריך, כיון שהוא יהודי יחיד, אין ההמוקפים]. ד
אבל חשוב  דעירוב הוא כאשר יש שני יהודים נפרדים שאוסרים זה על זה.

 מהם שחלק לחשוש ישנראים כגויים וש מומרים במלון שיש מצוילציין ש
 לשכור וא"כ צריך, נוסף יהודי להחשב מצטרפים והם, שנשבו תינוקות
 .הם לא כתינוקות שנשבו]מומרים [שמא  מאותם אך גם ,מהגויים

השוכר מן האינו יהודי סתם, מועיל, ואינו צריך לפרש שהוא סעיף ד'. 
הנה בגמ' (עירובין דף סב.) נחלקו אם  מהות השכירות, בעניןלהתיר טלטול. 

צריך שכירות בריאה או שכירות רעועה, וקי"ל שמספיק שכירות רעועה, 
צריך  ו לסלק את הגוי. ומ"מוהיינו שלא צריך שיוכל להשתמש בכל החצר, א

לשכור זכות מסוימת, ולא לעשות רק טקס שאין בו קנין, שהרי מבואר 
בשו"ע ובכל הפוסקים שצריך קנין, ויש הרבה דינים מתי יכול לחזור בו 
מהקנין. בהרבה ראשונים ואחרונים מבואר שהענין שע"י ששוכרים את ביתו 

לתושבים  יהיה מושכרהוא נעשה כאורח, ולפ"ז השכירות היא שביתו 
ב סק"א) כתב אבל החזו"א (סי' פ"היהודים שומרי שבת. אמנם בחזו"א 

"שא"צ לשכור כל החצר כולה, אלא סגי  ,לבאר ענין השכירות באופן אחר
והנה יש  באיזה חלק בחצר", ושהשכירות היא להשתמשות להניח חפץ.

עי' בחוברת להאריך הרבה בביאור מחלוקת זו, והארכנו בזה במקום אחר (
	השכירות").דיני  –"פתח העירוב  	

 הדירה על שכירות דוקא לבצע ולהלכה למעשה, הוראת הרבנים בב"ב
 הדירה את שאם שוכר מכיון"אני שוכר ממך את רשותך",  כללית, בלשון
שכן לשון הגמ' (דף סג:, פ.) "אוגר לן רשותך", , ע"לכו מועיל, סתמית בלשון

ועיל, וא"צ לפרש הוא להתיר וכן כתב השו"ע השוכר מן האינו יהודי סתם מ
הטלטול, [ומשמע ששוכר את כל הרשות, ולא מקצת ממנה, וגם לא מפרש 
להניח חפץ, ואדרבה קצת משמע ששוכר להתיר טלטול כעין ביטול רשות]. 
ולכן עדיף לנקוט בלשון זו, בפרט שכן מבואר ברוב הראשונים והאחרונים 

ומ"מ לא יפרש שאינו שוכר זכות להשתמש  שהשכירות כעין ביטול.שכתבו 
כלל בביתו, שא"כ זה לא יועיל לדעת החזו"א והמאירי, וכ"מ בבה"ל במקום 
אחד. להכרעה זו הסכימו תלמידי החזו"א פה עיר ב"ב, וכ"כ בעירובי חצרות 
שהסכים לה הגר"נ קרליץ שליט"א, וכן הורה הגר"י בלוי זצ"ל להגר"מ ברלין 

, וכתב כן בנוסח בעל החכמת הלב שנוקט כחזו"א שליט"א בבד"ץ. מלבד
. [ועי' בארחות שבת (פכ"ח הערה קמ"ב) שכתבו שכירות המודפס בספרוה

כעין זה באופן אחר, שיעשה את שתי השכירויות, ישכור את כל רשותו 
בשכירות רק לענין הדין להתיר טלטול, וגם שכירות ממש להניח חפץ כל 

 שהוא בכל מקום בביתו].

 השכירותוה פרוטה. ן מן האינו יהודי אפילו בפחות מששוכרי סעיף ה.
 אמירה מועילה שלא שכן וכל, אחר קנין י"ע ולא, כסף קנין י"ע נעשית

  . קנין ללא בפה והסכמה
והטעם כי לגבי גוי נחשב ממון , פרוטה משוה בפחות גם מגוי לשכור ניתן

שהרי גוי נהרג על גזל פחות משוה פרוטה, וכתב המשנ"ב (ס"ק כ"ו) שלפ"ז 
בשכירות מישראל [לשיטות שמועיל כמבואר בסי' ש"פ ס"ג], צריך לשכור 

וה פרוטה דוקא. ובשכירות ממומר, דעת הגאון יעקב (עירובין דף סט.) בש
שצריך פרוטה כדין ישראל, ודעת התו"ש (שם סק"ד) שמסתימת הפוסקים 
נראה שמועיל בפחות משוה פרוטה, כי עשאוהו כגוי לכל ענין, ועי' חזו"א (סי' 

רוטה שיעור פ[ פ"ב ס"ק ט"ו) שהסתפק כעי"ז לגבי צדוקי למ"ד דינו כגוי.
אגורות, אך בלא"ה נותנים מטבע יותר חשוב כדי שהגוי לא  20 פחות מהוא 

 .]ירגיש בזיון וימאן להשכיר
 ניתן לא שטר שללא למרות, השכירות על] חוזה[ שטר לכתוב צריך אין
 אינה שהשכירות לגוי לומר אפשר אם להסתפק ויש. בדין אותה לתבוע
ומר שהשכירות חלה לכאורה נראה שאפשר לשלהם.  משפט בבית תופסת

רק ע"פ דיני התורה, ולא לפי חוקי בית המשפט, כיון שעכ"פ יש לו דעת 
  וצ"ע.להקנות לפי חוקי התורה. 
אבות שהיה מנהל אנטי דתי, צריך לשכור מבית  מעשה שהיה שהייתי

יסביר לו הוא יבקש מהמנהל ועזרה מרב המקום, ואמר ש תיוביקש
. ונשאלה שלא יחשוש שיפסיד משהו ",כמו מכירת חמץ"שהשכירות היא 

שתלוי מה הת"ח  והורו זה השכירות לא תועיל כלל.השאלה אולי במצב כ
, למרות שרק מתכוין להקנות ואם הואהסבירו לו בערב פסח על מכירת חמץ, 

, יש סור חמץאם סומכים ע"ז באי[ו. זה מועילמחמת שבטוח שלא יזיק לו, 
  לסמוך ע"ז גם בשכירות לשבת].

ומ"מ אין לומר לו שלא מפסיד כלום מהשכירות, או שהוא נשאר בעלים 
 ין צריךוכדומה, כי אף לשיטת הראשונים שאאותו דבר, או שזה רק ענין דתי 

שכירות עם בעלות בדיני חו"מ, מ"מ צריך עכ"פ שבדיני או"ח שהשוכר יחשב 
ם, ולצורך זה יש לעשות מעשה שכירות כבעלים והגוי כאורח כמ"ש הרמב"

  .גמור עם קנין, רק א"צ שיוכל לתבוע זכות או להשתמש בה
, מ"בעחברה  שאינם בבעלות פרטית אלא בניהול שבמקומות אומרים יש

 בנכסים וקביעתו וזכותו], ריבית' בהל ש"כמ[ גמור בעלים אינו המנהל אףש
א"כ לצורך שכירות  ,חתימה מיופי מהמנהלים שנים חתימת י"ע רק היא

(כ"כ בספר חכמת הלב פ"ו ס"ה). , שנים י"ע חתום בשטר ורךצ יש לעירוב
היינו אפילו שאינה  ,מספיק שכירות רעועהשדלענין עירוב  אומריםאבל יש 

רק מהבעלים האמיתי, אלא גם ממי שיכול להשכיר ולתת רשות להשתמש 
כדמצינו ששכירו ולקיטו יכול  מעבר להתחייבויות בכתוב, זה גם מספיק.

להשכיר [ועוד ראיות שהביא החזו"א], ולא מיבעיא כשהוא באמת בעלים 
לאלו שיש להם שיעבוד על הנכסים שלא יזכה נגדם יצר התחייבות יאלא ש

בלי חתימת עו"ד, מ"מ כלפיו הוא חייב לעמוד בדיבורו, אלא אפילו בחברה 
, וכ"כ בחכמת הלב שם בשם הגר"נ בע"מ ג"כ א"צ חוזה. כ"כ בעירובי חצרות

  קרליץ שליט"א.
ות את אע"פ שאין צורך בשטר, רצוי להשתמש בנוסח כתוב, כלומר להרא

הנוסח או לומר מתוכו, משתי סיבות, א' כדי שלא יטעו, בהסבר שבע"פ 
הרבה פעמים נשכחים פרטים עקב הלחץ בהסכמת הבעל דבר. ב' ניתן עי"ז 
להרגיע את הבעל דבר, שאינו חותם על המסמך רק מסכים בע"פ ומקבל 
כסף. ומלבד זאת חשוב למלאות אח"כ את השטר, כדי שיהיה רישום מדויק 

י עשו את השכירות, כי ברבות הימים נשכחים הפרטים, ומצוי שלאחר מת
עשר שנים או יותר, לא זוכרים אם עשו שכירות, או איך עשו כשמתעוררים 

 להסתפק בשאלות הלכתיות.
 בלשון אומר אם מועיל ולא, דוקא שכירות בלשון מהגוי לשכור צריך
יהונתן (דף סא:)  "כ הביאור הלכה (ס"א ד"ה ממנו) ע"פ רבינומשכ, מתנה

שפירש למה העכו"ם יחשוש שהיהודי עושה לו כשפים כמ"ש בגמ', מפני 
שיאמר אני רוצה לתת לך חלקי בחצר במתנה, ואינו רוצה עד שאשכיר לו 
א בפחות משוה פרוטה, בודאי לכשפים הוא מתכוין, עכ"ל. מבואר שמתנה ל

אבל  ,במתנה רעועה כשכירות ל זה דוקאמועיל. אבל כתב הביאור הלכה שכ
שאם יקנה לו במתנה גמורה ויכתוב שטר בערכאות, ודאי מועיל, אלא 

 בלשון גם מועיל שלא א"וישחכמים לא הצריכו כ"כ, כי הגוי לא יסכים לזה. 
אבל בספר חכמת הלב (פ"ו ), (כ"כ בנתיבות שבת פל"ז הערה ב' ומכירה קנין

שעדיין  "עכתב להתיר בזה כי שכירות ממכר ליומיה, וצסל"ח והערה קל"ט) 
  .שש לכשפיםחסר בזה את הענין של הגמ' שהעכו"ם חויתכן ש
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  פתח העירוב 
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

עד שיחזיר ואינו יכול לחזור משכירתו כתב הרמ"א,  .'ו סעיף ב"פסימן ש
שאחר שבת וברים וסובמשנ"ב כתב שהרבה אחרונים חולקים ע"ז, הדמים. 

ראשונה יכול לחזור בו גם כשאינו מחזיר את הכסף. ומ"מ אם שכרו ממנו 
כמבואר אינו יכול לחזור בו עד אותו הזמן, כגון עד סוף השנה, לזמן מסוים, 

במשנ"ב (סס"ק כ"ג). לכן חשוב מאוד כששוכרים מגוי או מומר, לפרש זמן 
וזה פתרון שמא יחזור בו.  עד מתי תחול השכירות, כי במצב כזה יורד החשש

ם למשך ושמשתמשים היום, שמפרשים בעשיית השכירות שתחול מהי
(עי' משנ"ב ס"ק מ"ח), או בגוי שהוא עצמו שוכר לתקופה עשרים שנה 

ועי"ז  בלבד, אומרים ששוכרים עד סוף הזמן שאתה יכול להשכיר לנו.
  השכירות אינה מתבטלת עד תאריך זה.

שהלכו לבית של מומר ובקשו ממנו שישכיר  בשני אברכיםמעשה שהיה 
 הואשתי דקות המומר הסכים ולקח את הכסף, ולאחר להם, ולהפתעתם 

שהוא חוזר בו להם היו שם, ואמר את הדלת והאברכים עדיין פתח שוב 
בחזרה, מחמת שלא היה  לקחשיקחו את הכסף, ואחד מהם ומהשכירות 

בכוחו לבטל  שאלה האםנעים לו לסרב למומר שעשה להם טובה. והיתה 
זה  ,באופן שמחזיר את הכסף הוי חזרהשמש"כ הרמ"א  השכירות. ולכאורה

מתבטל לכו"ע. אמנם אם קבעו זמן, יול השוכר לומר איני רוצה לקבל חזרה 
את הכסף, כמו כל קנין שנעשה שאי אפשר לבטלו. אבל אם יסכים לקבל 

את המקח. וא"כ את הכסף, תתבטל השכירות לכו"ע, כי מסכים להחזיר 
אבל לפי במקרה הנ"ל שהוא הסכים לקבל את הכסף, בטלה השכירות. 

הנוסח המקובל היום ששוכרים עבור כולם, יתכן שהשכירות חלה לכולם, 
והם אינם מסכימים לחזור מהשכירות, וזה חוב להם, א"כ הוא שליח של 

סף כולם לשכור, ואינו שליח לחזור מהשכירות, וא"כ גם אם יקבל את הכ
ישאר השכירות כלפי אחרים, בהסכמה, לא יתבטל ההיתר, כי  בחזרה

  ומספיק שאחד שוכר עבור כולם.
יכלה הזמן צריך לחזור שסעיף ז'. אם שכרו מהאינו יהודי לזמן ידוע, לכ

הנה מעיקר הדין השוכר אינו צריך לפרש זמן, עד מתי תחול  ולשכור שנית.
שיחזור בו, אבל יש מעלה גדולה השכירות, ובסתמא הוי שכירות לעולם עד 

לבטל את  מקרים שיכוליםלפרש שהשכירות תחול לזמן מסוים, כי יש כמה 
ולכן בזמנינו בדרך כלל  .אינה מתבטלת השכירות, ואם קובעים זמן השכירות

כשיכלה הזמן שוכרים לזמן מוגבל, ועל כן יש לשים לב לדין המבואר כאן ש
לנהל רישום מסודר בשביל זה, לדעת  צריך לפעמיםצריך לחזור ולשכור. ו

מתי שכרו מכל משפחה, כדי לזכור לשכור שוב במלאות זמן השכירות. [ומי 
ששוכר לחמישים שנה, אינו נתקל כ"כ במצב שנגמר זמן השכירות ואותו 
תושב עדיין בדירתו. ומ"מ נפק"מ בשכירות שהזמן שלה מוגבל מסיבות 

האריך, שבזמן הקנין לעירוב לא היה אחרות, כגון כשהדייר שכר לשנה ואח"כ 
  יכול להקנות ליותר משנה, וצריך לזכור לחדש את השכירות ככלות הזמן].

בתוך הזמן השכיר האינו סעיף ח'. אם שכרו מהאינו יהודי לזמן ידוע ו
דין זה הוא סיבה נוספת להקפיד בעשיית השכירות  כו'.יהודי דירתו לאחר ו

שכור בלשון סתם, משום שאם המשכיר שתהיה לזמן קצוב וידוע, ולא ל
  .ישכיר את הדירה למישהו אחר תתבטל השכירות

מקרים אלו מצויים ביותר, כגון כאשר שוכרים ממנהל של בית מלון, או 
ממנהל בית החולים, או ממנהל מתחם אירוח. השכירות מועילה גם על 

ה], שפ"ב בדין בעל הספינעתידיים [כמבואר ברמ"א בסוף סי' השוכרים ה
ומ"מ אם שוכר סתם, הרי שמיד כשמשכיר את החדר לשוכר חדש, מתבטלת 
השכירות מהמנהל. משא"כ אם שוכר לזמן ידוע כגון לעשרים שנה, לא 

כי משכיר תתבטל השכירות למרות שמשכיר את החדרים מחדש. והטעם 
להם רק זכות ששייר לעצמו, והיינו כמו כל גוי שהשכיר לעירוב שיכול 
להשתמש לעצמו, כך יכול גם להשכיר זכות שימוש שנשאר לו ומוסר אותה 

כות לאורחים, והם אינם צריכים לדעת שנתן גם ליהודים שבעירוב ז
  תמש בחדר.להש

 בני שכל צריך איןבסעיף זה מבואר ש אחד שוכר ע"י כולם. סעיף ט'.
 מתיר זה הרי, מהגוי שכר צרהח מבני אחד אם אלא, מהגוי ישכרו החצר
 מבני אדם כל עבור שוכרים לכתחילהבזמנינו  מ"ומ. יחד כשעירבו לכולם
משמע השו"ע וכתב הביאור הלכה (ד"ה בשביל) שמלשון  כדלהלן. החצר

שצריך שקודם יערבו כדי שיהיה שליח של כולם, אבל ברמב"ם סמ"ג 
ו שליח ובהכרח שאינ ,ורשב"א מבואר דאדרבה קודם שוכרים ואח"כ מערבים

כיון שאחד שכר, כבר ד והטעם הואשל כולם, ומ"מ שכירותו מועילה לכולם, 
נשכרה רשות הגוי לישראל, וממילא הותרו כולם (משנ"ב שם סק"ל 

שע"י השכירות נעשית הוא ושעה"צ). ובשו"ע הרב (סי"ב) מבואר שהגדר 
רשות הגוי כרשות של השוכר ממנו, וכיון שהשוכר עירב, נעשו כולם אחד. 

שהשוכר יהיה תמיד בתוך תחום העירוב. אבל החזו"א (סי' פ"ד ולפ"ז חייבים 
סק"ז) ביאר הטעם כי בעצם דירת הגוי אינה דירה לאסור [כדיר של בהמה], 
אלא שחכמים גזרו כדי שלא ילמדו ממעשיו, וכשקיימו תקנת חז"ל ושכרו 

   מהגוי, חוזרת דירתו להיות כדיר ואינה אוסרת.
ומ"מ גם לפי החזו"א מבואר כאן ג' טעמים מדוע מספיק שאחד שוכר, 

 מבני אחד להיות צריך, הגוי רשות את ששוכר האדםשוגם למשנ"ב צריך 
כי התקנה היתה בעירוב.  שמשתתף] העירוב היקף בתוך הדרים או[ החצר

חמשה ששרויים בחצר כמבואר בלשון הגמ' והשו"ע  שהמערבים ישכרו.
אחת אחד שוכר ע"י כולם, ופירש רש"י שאחד מהם שוכר. וכן אמרו (דף סו.) 
שוכר כמערב, ומערב היינו רק מישהו מבני החצר. וכ"כ בחכמת הלב (פ"ו 

, החצר מבני שאינו מי גם להיות יכול, השכירות את עשמבצ מי אולם ס"ז).
 זכין מדין בידיעתם שלא אף ומועיל, החצר בני עבור ששוכר לגוי יאמר רק

שלפעמים מביאים מישהו מומחה  וכך עושים בזמנינו בפניו. שלא לאדם
[מדין  עבור המשתתפים בעירובר וכשצריך ללענין זה שישכור מהגויים, והוא 

  זכין לאדם שלא מדעתו].
 עזב כ"ואח], לכולם שמועיל דמבואר[ לעצמו החצר מבני אחד שכר אם

ומ"מ א"כ כעת אין אף אחד מבני החצר  שרשות הגוי מושכרת לו, , החצר את
ל"ד) כתב בחזו"א (סי' פ"ב ס"ק , כולם עם ועירב ראשונה שבת היה אם

שנהגו שמועיל, ונראה שם שהטעם כיון שבשעה ששכר הועילה שכירותו 
לכולם. ולפ"ז אם אותו אדם ששכר לא היה בעירוב אפילו שבת אחת, לא 
שייך טעם זה, והוי כמו ששכר אחד מן השוק שאינו מועיל כנ"ל, ובחזו"א 
(שם ס"ק ל"ב) הסתפק בזה. ועי' בחכמת הלב (פ"ו ס"ח והערה כ"א) שנקט 

מת הלב לא היה שבת אחת נקט החכ אםוהיה שבת אחת דמותר, שאם 
שאינו מועיל. ועי' בעירובי חצרות שכ' לכתחילה להחמיר גם בהיה שבת 

 אחת, מפני דעת הגר"ז שמועיל רק כשמערב באותה שבת.
 וכיון, העירוב בתוך שבת כל יהיה שהשוכר ירלהחמ יש לכתחילה ז"לפ
 יאסור הגוי שבת באותה כ"וא, אחרת לעיר לשבת נוסעים שאנשים שמצוי
 בעירוב שגרים אלו כל עבור ישכרו מהגוי שוכרים שכאשר חשוב לכן, עליהם

 הגוי שרשות מישהו ישאר שבת שבכל ודאי וכך ],בעירוב שישתתפו או[
שוכרים מתחלפים, ורוצים שהשכירות תועיל לו. ובבתי מלון שכל ה שכורה

גם לבאים בשאר השנה, צריך לשכור "עבור כל מי שיהיה בשבתות הבאות 
 במשך תקופת השכירות".

 או, כרחו בעל לשכור מועיל ולא, הגוי של מדעתו לשכור סעיף י'. צריך
. בחצרך לטלטל רשות לנו שיהא רשותך עבור זה ולומר לפניו הכסף להניח
כתב המשנ,ב , הכסף את לקח לבסוף אם אך. להשכיר רגיל היה אם ואפילו

דתליוהו וזבין וקיבל  )ס"ק ל"ב(שעה"צ ב. וביאר ומועיל שהתרצה נחשבש
ונפק"מ שלפעמים משכנעים את המומר להשכיר ולא דמים זביניה זבינא. 

בסוף הוא התרצה, ושואלים האם צריך לברר יותר שהסכים. בטוחים ש
  התשובה היא שאם לקח את הכסף זה התרצות מספיקה.

 .אע"פ שהוא מוחה מאשתו או משכירו ולקיטו שוכרים סעיף י"א.
, אליו טפלים שכולם המשפחה ראש, הדייר מהגוי היא המקורית השכירות

 מענה ע"י הרבנים
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 22גליון 
 ב כ'שפ" – סימן שפ"ב ו'

 ויתן כסף ."אני שוכר ממך, את רשותך [מקומך], למשך עשרים שנה, עבור כל המשתתפים בעירוב בתקופה הנ"ל" –נוסח השכירות הקצר 



, אליו מהנלוים ולשכור אותו לעקוף חכמים שנתנו אפשרויות כמה יש רק
 שיכול או, לסלקו שיכול שכירמאו מה, ולקיטו שכירו, ביתו ובני אשתו כגון

  חפצים.אצלו  להניח
פתרונות אלו משמשים כיום חלק גדול מאוד בפתרונות לעשיית 
השכירות מכל מיני אנשים שבודאי לא היו מסכימים להשכיר אפילו משהו 

חפץ בביתם לנו קטן, ועל פי דין זה באים אליהם בבקשה תמימה, שישמרו 
כדי שאם ניתקע בלי מפתח של דירה  בסיבה מושאלת, כגון שישמרו כלשהו

ועי"ז המפקיד נעשה "שכירו ולקיוטו", והולך מפתח נוכל לבקש מהם. 
  ומשכיר את דירת הגוי לשכנים אחרים [בזמן שהחפץ מונח בביתו].

שאם הגוי מוחה הדבר תלוי  דעת הגר"אשכתב משנ"ב (ס"ק ל"ב) [ב
שם הסתפק הביאור הלכה (ד"ה וי"א) ומחלוקת לענין עירוב (בסי שס"ז), ב

 ומ"מ אם אינו יודע מועיל לכו"עאם יש להחמיר כשיטה זו לענין עירוב, 
כתבו להיזהר שאם משערים שהגוי יכול להימנע . ולכן יש ששעה"צ ס"ק ל"ח)(

 כדילא יערבו אותו בענין ומלהשכיר ולמחות באשתו, יפנו מלכתחילה לאשתו 
   בדרך כלל מה שעושים היום מועיל גם לדעת הגר"א]. לכןשלא ימחה. 

 דיןריך להשכיר אלא נותן עירובו ודיו. סעיף י"ב. ויש אומרים שאינו צ
  אם ובין, גוי הוא גםכאשר הפועל הנקרא שכירו]  בין נאמר ולקיטו שכירו
אבל השו"ע הביא . , בכל אופן הוא יכול להשכיר את דירת הגויישראל הוא
 הגוי רשות את לערב דינו ,ישראל ו ולקיטו הואהשכיר שכאשר אומרים שיש
   .אותה להשכיר ולא, בפת

הרבה מהבעיות, כגון עובד זר שנתנו לו חדר פרטי  יכול לפתורפתרון זה 
או יחידת דיור, באופן האוסר, ולבעליו יש זכות הנחת חפץ בחדרו. וכן 

ררים בבית אבות ובית מלון, חדרי אירוח וכדומה, שיש בעלים או למתגו
. וכן משפחה בכל חדרי הגויים אפילו פקיד יהודי שיש לו זכות להניח חפץ

שנסעה לשבת והשאירה בן נושר או עובד זר לבד בדירה, והרי יש למשפחה 
זכות להניח חפץ. וכן ישיבות שיש עובדים גוים שאוכלים שם סעודותיהם 

זכות להניח חפץ יהודים מנהל המטבח ועוד אנשים ביום השבת, והרי יש ל
בחדר שאוכלים בו. וכן מי שהשכיר דירה לגוי, והשאיר שם ברשותו חפצים 
קטנים שאינם משמשים את השוכר. בכל אלו אע"פ שהאדם שנחשב שכירו 
ולקיטו נמצא במקום רחוק, לדעת המשנ"ב אפשר לזכות לו עירוב. ומ"מ זה 

ת רש"י וסיעתו), ולכתחילה כתב המשנ"ב מועיל רק לדעה השניה בשו"ע (דע
, לכן למעשה צריך לשכור לחוש לדעה הראשונה שצריך לשכור מכל אלו

מכל אלו, ולא מספיק להניח חפץ בבית הגוי, אבל בדיעבד זה מציל שלא 
  .יפסל העירוב באופנים אלו

 בעל של פועל של פועל כלומר, ולקיטו שכירו של ולקיטו שכירו ,ברמ"א
 זכות יש זה לפועל גם אםת מהם מועילה רק השכירולהלכה,  .הבית

 שלא למרות[והחידוש הוא  גוי שאוסר.ה בבית ] חפץ להנחת[להשתמש
 להכניס זכות לו שיש[ ראשי אחר מפועל אלא מהדייר הרשות את קיבל

 אין ולפועל שתחתיו, חפץ להניח זכות לפועל הראשי יש רק אם אבל. ]פועלים
) ע"פ חיי אדם ל"ה(ס"ק  כן הכריע המשנ"ב. להשכיר יכול אינו, עצמאית זכות

ע"פ הב"י סי' שצ"א, [דלא כמבואר מהב"י והרמ"א שמועיל אף כשרק השול"ק 
, י"ח) ס"ק(], והביאו המשנ"ב גם בסי' שצ"א הראשון יכול להשתמש

שמשרתים של שר העיר יכולים להשכיר רק כאשר הם עצמם יכולים להכנס 
ונפק"מ . וכ"כ החזו"א (סי' פ"ב ס"ק ל"ד). בשליחות אדוניהם להשתמש בבית

לשכור מהפקידים בבתי מלון וכדומה, שאין מועיל לשכור אלא ממי שיש לו 
סמכות להשתמש בעצמו, ולא מספיק שלמנהל שלו יש סמכות. [ולפעמים 

  חרי שהשכיר, ובזה ודאי שאינו מועיל].גם למנהל אין סמכות להשתמש א
 השכנים שאחד י"ע, הוא ולקיטו שכירו להחשב הנפוצים האופניםמ אחד
 פעם יבוא אם לו שיהיה כדי, בביתם מפתח לו שישמרו מרוהמו מהגוי מבקש
דבגמ' ובשו"ע , בפוסקים מבואר שאינו חידוש זה באופן ויש. מפתח ללא

, דהיינו "שאיל מיניה דוכתא למינח ביה מידיבאופן של "מצאנו קולא 
שמבקש מהגוי את עצם המקום בדירתו, שאז המקום שייך לו ויכול להכניס 

משנ"ב סי' שפ"ב ס"ק ל"ז), באופן זה שם איזה חפץ שירצה (כמבואר ב
נחשב שיש לו זכות השתמשות בבית הגוי והוי שכירו ולקיטו, משא"כ 
במפקיד מפתח שאין לו שום זכות להניח חפץ אחר, אין זה זכות בבית הגוי, 

רק הבית של הגוי משמש לו ת שלו היא שהגוי שומר לו חפץ, הזכואלא 
[ומצד קבלת השמירה שקיבל הגוי, יכול להניח את החפץ  .חפץהלשמירת 

בכיס או במכונית, מקום שאינו מועיל לענין עירוב, וא"כ אע"פ שבשעה 
שהחפץ מונח בבית, המקום בבית כביכול קנוי לישראל להשתמשות, מ"מ 

]. ומ"מ נוקטים מחברי זמנינו לפי רצון המפקיד בבית אין בזה זכות שימוש
 אם ודוקא דעת הרבנים.חכמת הלב פ"ו סי"ב) שמועיל, וכן מוסכם על (

 אינו, וכדומה בכיסו שומרו אם אבל, בביתו מקום באיזה המפתח את שומר
  לכן צריך לבצע את השכירות בזמן שהחפץ מונח בבית הגוי. .מועיל

דין זה נפק"מ מאוד  . אם שכרו מגזבר המלך ונסתלק לגמרי.י"ד סעיף
בפתרון הנ"ל שמפקידים חפץ בבית הגוי ועי"ז נעשים לשכירו ולקיטו, הרי 

המציאות היא שהחפץ נעלם תוך זמן קצר, ע"י שזורק אותו לפח או שאשתו 
מעיפה אותו, או כל סיבה אחרת. וא"כ הוי כמו נסתלק מלהיות שכירו 

ק את לשי"א שמועיל אפילו סי ) כתבס"ק ל"זוהמשנ"ב לעיל (ולקיטו. 
, להניח מה שירצה החפץ, אבל זה דוקא כשביקש מהגוי מקום בדירתו

שהחפץ רק עושה את הקנין במקום, וגם אחרי שסילק את החפץ נשאר לו 
. משא"כ בזמנינו לא מבקשים מקום להניח, להניח דבר אחר זכות במקום

פקיד עוד אלא מבקשים שישמור חפץ זה, וברגע שסילק חפץ זה אין למ
ומ"מ אם בזמן שהחפץ מונח עשה שכירות לזמן קצוב,  זכות במקום כלל.

שלכן יש  )ס"ק מ"חהשכירות תמשיך עד אותו הזמן, וכמבואר במשנ"ב כאן (
  ליזהר לכתחילה שלא לשכור סתם, אלא לפרש על איזה זמן תחול השכירות.

בב"י (סי' שפ"ב סי"ב) עמד על דברי רש"י (עירובין  שכירו ולקיטו בחצר.
דף סד.) שישאל מהגוי מקום בחצירו, והקשה איך מהני מקום בחצר בלבד, 

הוי שכירות גם על ש שבבית לא, ותירץ שכל שהשאיל מקום בחצר ולא פיר
וכ"כ בד' כיון שאם למחר יצטרך מקום חצירו, יפנה כליו לתוך ביתו, הבית, 

רבינו ירוחם, ולפ"ז אם יפרש שנותן רשות להשתמש רק בחצר אינו מועיל. 
ובדברי הביאור הלכה יש להסתפק שכתב (בסי"א ד"ה או משכירו) בשם 
העצי אלמוגים דבעינן דוקא שיהיה לשלו"ק רשות להשתמש "בביתו או 

דיין) כתב שיהיה לו זכות להשתמש בבית בחצירו", ואח"כ (בסי"ד ד"ה וע
ובחצר, ויש שדייקו שצריך גם בבית דוקא. אמנם בחזו"א (סי' פ"ב סק"ט ד"ה 
משומרי) משמע שמועיל זכות בחצר, שכתב שאפשר לשכור משומר החצר 
דחשיב כשכירו של כל הדיירים, והיינו שומר שיש לו רשות להשתמש בחצר 

. וכן כתב (סי' פ"ב ס"ק ל"ד) שאפשר אע"פ שאין לו רשות להשתמש בבית
  לשכור משוטר שיש לו רשות להשתמש בחצרות ולא בבתים. 

 שמל, על סמך הזכות שיש להםזה עשו שכירות מחברת החעל פי דין 
המונח בחצרות הבתים, ונחשבים לשכירו ולקיטו של כל מונה חשמל 

הדירות, ומתירים עי"ז את דירות הגויים והחילונים בלי ידיעתם. אלא שהדבר 
  תלוי במחלוקת זו, כיון שהמונה מונח בחצרות ולא בבתים.

מלבד זה יש הגבלות שמבטלות שכירות זו, א. יש דירות שאין להם מונה 
בנינים וכן מצוי בחצר], שבחצר, אלא על הרחוב [מחוץ לחלק השימושי 

ב. יש ת החשמל הורו שאינו מועיל. ובזה גם המקילים בשכירות חבר ,חדשים
יחידות שמקבלות חשמל מהמשכיר, ואין לחברת החשמל השתמשות מכח 

ואם יש דייר . לא הותרו בשכירות זו תהדירוהרבה מוא"כ  הדייר שדר בתוכם.
אחד שלא שכרו ממנו, הרי זה פוסל את כל העירוב. לכן השכירות מחברת 
החשמל מועילה רק לצמצם את המקרים הבעייתיים, ואי אפשר להסתמך 

המועיל ואם אין יחידות  על כך בלי לבדוק בכל בנין אם המונה במקום
  האוסרות. ויש עוד פרטים בזה, ועי' מש"כ בספר "פתח העירוב" דיני שכירות.

בסעיף זה מבואר שתי אפשרויות שאפשר לשכור מהמשכיר  סעיף י"ח.
ולעקוף את השוכר, א. כשהמשכיר יכול לסלק כעת את השוכר. ב. כשיש 

  למשכיר זכות להשתמש בבית השוכר.
. ולהתיר להועיל יכולה מהמשכיר שכירותשה מקרים הרבה ישלפ"ז 
 שוכר שיבוא לתקופה. א .השוכרים עם החוזה בהסכם גם תלויים והדינים

 לצורך כעת ולהשכיר להקדים יכול, ההוא לזמן השכיר לא שעדיין כיון, [חדש
 שנשאר מה אלא לגוי משכיר אינו כ"ואח], ל"דשלב של חסרון ואין[ העירוב

 שנמצא דייר שאותו לתקופה. ב]. אוסרת ואינה רתמושכ רשות זו והרי, בידו
 לשוכר להודיע כשאפשר. ג. אותו יאריך כ"אח ורק, חוזה חתם לא עדיין

 יכול, מראש יום שלושים בהודעה רק אפילו או, מיד מהדירה להתפנות
. ד. העירוב עם השכירות מעשיית יום שלושים מאחרי להתיר להשכיר
 צ"וא[ מיד להשכיר יכול, מיד שוכרה את לסלק יכול שהמשכיר במקרים
 בדירה להשאיר רשות קיבל שהמשכיר במקום. ה. מהשוכר שכירות

 מדין[ להשכיר יכול], השוכר את משמשים שאינם[ שלו חפצים המושכרת
 לו יש אך, בבתים זכות שום למשכיר שאין במקרים גם. ו]. ולקיטו שכירו
 א"הרמ לדעת יכול, אחר ממקום מעבר לדייר לתת ויכול בפרוזדורים זכות

 ודירות אסורים והמומרים הגויים דירות רק ואז הפרוזדורים את להשכיר
  .בטלטול מותרים והחצרות היהודים

 או לגויים המושכרות שכורות דירות יש כאשר ז"לפ השכירות למעשה.
 המועילה, מהדייר שכירות. א, כפולה שכירות לעשות יש כלל בדרך, מומרים

 תום שלאחר הזמן על, מהמשכיר שכירות. ב. חוזה תםח שכבר הזמן עם
וכן לכל מקרה שיש לו אחת  ].אחר גוי שיבוא או, דייר אותו יאריך אם[ החוזה

  מהזכויות הנ"ל.
 מצוי, אבות בתי, הארחה בתי, מלון בית כמו, ציבוריים במקומות ז"לפ
 לשכור וצריך שאוסרים באופן שמתארחים גויים או מומרים הרבה שיש

 ובפרט, ממנו לשכור ואחד אחד כל בין לעבור שקשה ומכיון. רשותם
], כשנכנס מיד ומומר גוי מכל לשכור שקשה[ בתדירות מתחלפים שהדיירים

מהמשכיר, ולומר בנוסח השכירות ששוכרים ממנו  או מהמנהל לשכור יש
  "כל מה שיכול להשכיר לפי דיני הלכות עירובין".
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  פתח העירוב 
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

אינו יהודי הדר עם שני ישראלים, ואין האינו יהודי  .'א סעיף ג"פסימן ש
רק  שאוסרת לערב,  גויענין דירת בדין זה מבואר, שגם בבביתו, אינו אוסר. 

אוסר כאשר הדירה  ואינוגר בדירה,  הוארק אם הדיורים אוסרים, דהיינו 
הדבר  ,בעלותו ואינו גר בה. ולפ"ז כתבו בספרי זמנינו שגם בהגדרת דירתוב

, כלומר רק אם זה מקום ולא במקום לינה כמו בישראל תלוי במקום פיתא
אכלתו הוא אוסר, אבל מקום שנמצא בו לצרכי לינה או לשאר צרכים כגון 

בד . ולכן אם הגוי אוכל בבית אחד וישן בבית אחר, כגון עולעבודה, אינו אוסר
בבית בעליו, אינו אוסר היא בלבד, ואכילתו  רק לשינהזר שיש לו יחידת דיור 

  ביחידת דיור, אלא נחשב כמי שגר עם בעליו.
ים לא אוכלים סעודה בחדרם, אלא אוכלים רוכן בבתי מלון באופן שהמומ

אוכל, מתחשבים רק במקום אכילתם, ונפק"מ שאפשר לשכור ממי בחדר ה
שיש לו דין שכירו ולקיטו בחדר אוכל, למרות שאינו יכול להכניס חפץ לחדר 

  הפרטי שרק ישנים בו.
שהגוי גר בדירה אלא שהוא נסע לשבת, או לשבוע וכדומה, מתי אופן וב

ו גר במצב שכבר אינו אוסר. ציין הרמ"א למש"כ לעיל סימן נחשב שהגוי אינ
ועיין שם שלדעת השו"ע כל שיכול לבוא בשבת אוסר אף  שע"א ס"א),
ש להקל כשנסע לעיר אחרת בתנאי שדעתו . ולדעת המשנ"ב יכשאינו נמצא

  שלא יחזור בשבת.
ויש לדון בעובדים זרים, שיש להם יחידת דיור שבשבת אינם נמצאים בה, 
כגון שהוא יום חופש שלהם והולכים למקום אחר בעיר, שאמנם הסיחו 
דעתם מלחזור, אבל ם באותה עיר, ולדברי המשנ"ב אין להקל כשנמצא בעיר 

  ויכול לחזור. וצ"ע.
ניתן לשכור ממנו  אבל .את העירוב אוסרהרי הוא , אם הגוי בא בשבת 

שאין זה שכירות ממש אלא מפני בשבת [ואין בזה משום מקח וממכר, 
ו)], אך עדיין אסור לטלטל משום שהעירוב לא חוזר, ולכן סק"להיכר (משנ"ב 

, ולא ואז מותר למי שביטלו לו לטלטל ,זה לזה םצריכים גם לבטל רשות
  ז)].סק"ד במבטל ליחיד (משנ"ב ס" פ"למבטל [כמבואר בסי' ש

והטעם שלא אומרים הואיל והותרה בכניסת שבת, וכן הטעם מה  
בת, גוי היה עומד לבוא מתחילת השהשהעירוב לא חוזר, מפני שהתברר ש

  .ה)סק"א (שעה"צ ס" ד"סי' שעהנ"ל בואינו דומה לנפתח הפתח וכו' 
  שפ"ד מןסי

אכסנאות אם נכנס שלא ברשות אינו אוסר  . אינו יהודי הנכנס לשם'אעיף ס
במשנ"ב כתב דלאו דוקא שלא ברשות אלא שלא נכנס ברשות. דין זה  לעולם.

נפק"מ באתרי בניה שיש ערבים שנשארים שם לשבת, אם זה שלא מדעת 
הדבר נעשה  כנס שלא ברשות ולא אוסר. אבל בדרך כללהקבלן הרי זה כנ

  חשב נכנס ברשות ואוסר.ק ולכן נובהסכמת הקבלן אע"פ שזה שלא כח
של המדינה או של  ויש לדון במקומות שאנשים השתלטו על שטחים

במשך תקופות ארוכות ואפילו  וגרים בהם בקצה של העיר וכדומה, העיריה,
ם אוסרים [כיון שאם ירצו ניוא , האם זה נחשב כנכנס שלא ברשותכמה שנים

אין אדם שימחה בידם לא שייך בזה כעת או שמא כיון ש יכולים לפנותם],
  נכנס שלא ברשות.

בדין זה מבואר שאע"פ ואם נכנס ברשות אם הוא רגיל לבוא אוסר מיד. 
ינו אוסר מפני שנחשב כאורח, מ"מ בגוי ר זמני פחות משלושים יום אושדי

אם הוא רגיל לבוא אוסר אפילו בפחות משלושים יום. ומהו שיעור רגיל לבוא 
  כתב המשנ"ב שרגיל תמיד לבוא להתאכסן שם, ועי"ז חשוב כקבוע.

ולא נתבאר מהו השיעור של תמיד ועי' בפרמ"ג. ויש אומרים שאם מגיע 
מעשית מאוד, כשיש נפק"מ  יוצא  "זשלוש פעמים בשנה נחשב רגיל. לפ

גיעים מעט שבתות בשנה, ומתחשבים בהם כאורחים שאינם מומרים שמ
אוסרים. אבל לפי המבואר בשו"ע, כאשר הם מגיעים כמה פעמים במשך 

  השנה, הם נעשים כקבועים, והם אוסרים.
מטעם המשכיר, ואינם נמצאים כל השבוע למלצרים שבאים וכן נפק"מ 

כדי  והם באים כמה שבתות במשך השנה ות שיש שמחות,רק לשבתאלא 

אע"פ שאינם  כל השבת במתחם בית הארחה,או אוכלים ונמצאים  ,להגיש
  יום, אם הם מומרים, דינם כגוי ואוסרים אפילו כשבאים ליום אחד. נמצאים ל'

סעיף ב. אנשי חיל המלך שנכנסו לבתי היהודים בין בחזקה בין ברצון וכו'. 
ין זה מבואר שאם יש לבעה"ב היהודי תפיסת יד בבית הגוי אינו אוסר בד

משום דינא , עליו. ועי' במשנ"ב מדוע לא נחשב כנכנס שלא ברשות.
ן דין זה, ייחשבו איבארץ, בזמנינו לממשלה דמלכותא דינא. ולסוברים ש

  כנכנס שלא ברשות.
  סימן שפ"ה

דוקי הרי הוא כישראל ומבטל רשות, אבל עירוב אינו מועיל סעיף א'. צ
אבל הוא בהגדרת "אינו  לפ"ז ישראל שאינו מומר, כיון שאינו מודה בעירוב.

אינו  ,בתקנת חז"ל מחלל שבת בצינעא מתוך כפירהש מודה בעירוב", כגון
כמומר כיון שמפחד לכפור בגלוי, [ופירוש הדברים שבתוכו עדיין מקננת 

וא"כ לא פרק עול לגמרי ואינו כגוי], ולכן יכול לבטל רשותו  האמונה,
כישראל. ומכל מקום לכאורה אינו יכול לערב [כלומר, לא מועיל שישתתף 
בפת], מכיון שאינו שומר שבת, ונקרא "אינו מודה בעירוב", ומועיל לו רק 

ות ביטול רשות ש, כי בזמנינו לא ניתן לעביטול רשות. וא"כ זו בעיה גדולה
, ושיאמר ביטול לכל אחד שיחזיקו ברשותוכגון שהמבטל לא יוציא עד [

, והפתרון היחיד הוא לשכור רשותו, לשיטות שמועיל שכירות גם במי ]ואחד
  שאינו כגוי. 

והנה החזו"א (סי' פ"ז ס"ק י"ג) לשיטתו שאין שכירות בישראל (כמ"ש 
בסי' פ"ב סק"ח וט"ו) עמד על כך שא"כ לא יהיה תקנה לעשות עירוב כשיש 

סעיפים הקודמים. והכריע החזו"א שאין מחלל שבת מסוג הנזכר בשני ה
מצב זה אלא בצדוקים שהיו מאמינים בתורה שבכתב רק טעו בשמירת 
תקנות חז"ל, לכן מצד אחד דינם כישראל ומצד שני לא מועיל להם תקנת 
עירוב בפת, אבל בזמנינו אם אינו שומר תקנות חז"ל מסתמא כופר לגמרי 

פרהסיא דינו כמומר וכגוי שאפשר והוי אפיקורס, ואף אם אינו מחלל שבת ב
  לשכור רשותו. וכ"כ בשו"ת דברי מלכיאל (ח"ג סי' י"ח).

יש בדבריהם חידוש, שאע"פ שאינו מחלל שבת בפרהסיא, אלא רק  אבל
בצנעא ובדברים דרבנן, ובשאר דברים שומר שבת, [שהרי מדובר במקרה 

בדברי חז"ל, כיון דומה לצדוקים], מ"מ כיון שאין לו תירוץ אלא שאינו מאמין 
שזה אפיקורסות, הוי מומר ודינו כגוי. ודין זה לא נזכר כאן בשאר פוסקים. 
ועוד צ"ע שהרי אינו כופר גמור, שהרי אינו מחלל בפרהסיא, ובהכרח שיש לו 
איזה אמונה ואם בכל זאת דינו כאפיקורס, צ"ע מה השיעור, וכי כל מי שחסר 

ים אבל הוא מאמין בעיקרי הדת, לו באמונה השלימה עד כדי שמתעצל לקי
האם יהיה דינו כגוי, [ועוד מאי שנא מצדוקי. אך פרט זה ביאר החזו"א בס"ק 
לפני זה (ס"ק י"ב) שצדוקי כופר רק בדברי חז"ל ובדיני התורה מאמין 
בכולם, משא"כ סתם מחלל שבת בצנעא אינו מבדיל בין דאו' לדרבנן וכופר 

לל שבת בצנעא [שכתב החזו"א שיכול גם במקצת דיני התורה]. ולפ"ז מח
לערב], היינו רק כשמאמין שיש תורה אלא שקשה לו לשמור ועובר לתיאבון, 
אבל אם אומר שלא צריך לשמור הוי אפיקורס ודינו כגוי. ומ"מ נראה 
שבזמנינו מי שהוא אפיקורס אין לו מניעה לחלל בפרהסיא רח"ל, ואם מחלל 

ו מתגבר על תאוותיו כשאין עליו רק בצנעא, כנראה שמאמין אלא שאינ
בושה ומורא בשר ודם, וא"כ אינו אפיקורס אלא מחלל לתיאבון, ודינו 

 כבסעיף הבא. ועדיין יש לעיין.
אמנם גם לפי דברי החזו"א, לכאו' בזמנינו שיש רוח רעה של הרבה דעות 
פשרניות, לכאו' יתכן מאוד מצב דומה לצדוקי, שיש אנשים מסורתיים או 

ים, ששומרים מעט דינים לפי הבנתם וסבורים לומר שלא צריך קצת דתי
וא"כ דינם להחמיר כ"כ, ולא לטלטל זה רק חומרא, ושאר דעותיהם הכוזבות, 

  כצדוקי. וצ"ע.
ישראל מומר, כגון המחלל שבת בפרהסיא, דינו כגוי, מומר.  ג'. דיןעיף ס

אלא שאין רשותו ניתרת בעירוב חצירות [השתתפות בפת] או ביטול רשות, 
  צריך לשכור רשותו כמו ששוכרים מגוי.

 מענה ע"י הרבנים
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נחלקו הפוסקים אם דינו כגוי גם לקולא, ונפק"מ לשני דברים עיקריים. 
א. לענין שאינו אוסר כישראל, כגון חצר שגרים בה ישראל אחד שומר שבת 
ומומר, שאילו היה כגוי אינו אוסר אלא כשיש שני ישראלים, אבל אם דינו 

אוסר וצריך להתיר רשותו [וכיון שאינו יכול לערב כישראל לחומרא הרי הוא 
אפשר רק ע"י שכירות]. ב. נפק"מ האם יש בו את מה שהקילו בגוי שניתן 

  לשכור משכירו ולקיטו.
מחלל בפרהסיא, היינו שחילל שבת בפני עשרה מישראל, או כשידע 
שידעו מכך עשרה מישראל. ואם בפני אדם גדול מתבייש לחלל שבת, דינו 

  רק בצנעא ואינו מומר, אפילו שמחלל בפני שאר בני אדם.  כמחלל
בזמנינו מצויים חילונים מחללי שבת בפרהסיא, שנמנעים מלחלל 
במקומות של חרדים מפני כבוד הציבור או שלא לעורר מהומות, יש אומרים 

א כמי שאם במקום אחר ממשיכים לחלל בפרהסיא, דינם כמומר וכגוי, ול
שאינו מחלל בפני אדם גדול שנחשב מחלל בצינעא. בחכמת הלב (פ"ז ס"ד) 
כתב שאם נמנע מלחלל מחמת פחד מתגובת בני אדם, אע"פ שאמונתו 
לקויה כ"כ שברור שאלמלי הפחד היה מחלל שבת בפרהסיא, דינו כמחלל 
שבת בצנעא ולא כמומר המחלל בפרהסיא. והוכיח כן מתוס' (עירובין דף סט. 

"ה כאן) שהצדוקים לא היו מאמינים ונמנעו רק מפחד החכמים, ואמרו ד
שאינם כגויים ממש. אבל לכאו' נראה לומר שדוקא בצדוקים שמחמת 
הפחד לעולם לא חיללו בפרהסיא, משא"כ במקרה שכ' כאן שבמקומות 
חילוניים הם מחללים שבת ורק כשנמצאים במקום חרדי נמנעים, נשאר 

א. ואין זה דומה למי שאינו מחלל בפני אדם גדול, דינם כמחללים בפרהסי
דשם הוא מתבייש מהקב"ה, שאינו רוצה שיראו אותו עובר על דעת קונו, [או 
יותר מזה, שכאשר תהיה לו בושה אם יחלל, מסתלקים תאותיו, וממילא יורד 
לו הקושי לשמור שבת, ושומר אותה כי הוא יהודי]. משא"כ באותם 

שו"ר שבתוס' ושי, אין זה שייך לשמירת שבת. שנמנעים מחמת טקט אנ
רבינו פרץ (עירובין דף סב.) ביאר מש"כ שהצדוקים נמנעו מפחד החכמים, 
שלא היו מקולקלים כ"כ במעשיהם, ומבואר שלא מדובר בפחד גשמי 

  ממהומות וכדו', כי פחד כזה לא מציל מלהיות מומר, והיינו כמשנ"ת.
יכול לערב. שבגמ'  מחלל שבת לתיאבון בצנעא,נחלקו הפוסקים אם 

בעירובין (דף סט:) כתוב שהמשמר שבתו בשוק [ומחלל בצנעא] "מבטל 
רשות" מפני שאמרו ישראל נוטל רשות ונותן רשות, משמע ממה שכתוב 

שבגירסא בחולין (דף ו.) כתוב ברישא רק מבטל ולא נותן, שאינו מערב, אבל 
שהמשמר שבתו בשוק [ומחלל בצנעא] מבטל רשות "ונותן רשות", ודעת 
הרמב"ם בפיה"מ שנותן רשות היינו עירוב. וברש"י שם כתב "אם לא עירב" 
נותן רשות. משמע שיכול לערב. וכ"מ בריטב"א ובר"ן (עירובין דף סא:) 

כתב שמערב. ובפוסקים מצינו שצדוקי נקרא מודה בעירוב. ובפסקי הריא"ז 
שהפמ"ג (סי' שפ"ה משב"ז א') וכן בנשמת אדם (כלל ע"ה אות ח') הסתפקו 
ונשארו בצ"ע. בשו"ע הרב (סי' שפ"ה) כתב שמערב, ובערוך השולחן (שם 
ס"א) כתב שאינו מערב משום שנחשב אינו מודה בעירוב. ובחזו"א (סי' פ"ז 

 סס"ק י"ג) כתב שיכול לערב. 
האם צריך  במשנ"ב סק"א הביא מחלוקת הפוסקים בענין תינוק שנשבה,

ובשעה"צ כתב . ערבלל ויכול , או שדינו  כישראכמו ממומר ותושלשכור את ר
לחדש שאף אם לכל דיני התורה דינו כישראל מ"מ בעירוב דינו בשכירות 

שייך הטעם שמא ילמוד ממעשיו. בזה שנוהג כגוי, , כי כמו מומר דוקא
, כי הגזירה לא נאמרה על כל מי שיש וסובר שיכול לערבוהחזו"א חולק 

  . חשש שילמדו ממעשיו, אלא רק על מי שדינו כגוי
כישראל, ובזה גם דינו והנה החזו"א אומר ג' דברים, א' תינוק שנשבה 

דעת הב"י והפוסקים כן דלא כמשנ"ב. ב' שיכול לערב, וזה דלא ככל 
הפוסקים הנ"ל שכתבו שמועיל לו לכל היותר ביטול, והוא אינו מודה בעירוב. 

וכו' כחזו"א  [וצ"ע מש"כ בחכמת הלב (פ"ז הערה ט"ו) שדעת הב"י והט"ז
שיכול לערב, ומחמת זה נקט כחזו"א לדינא]. ג' מה נקרא תינוק שנשבה, כל 
שאילו יודיעוהו כראוי [ובזה עי' לקמן]. ודברי החזו"א שיכול לערב קשים גם 
מסברא, מה שייך עירוב במי שמכריז שהעירוב לא שוה, ואל תעשו, ומטלטל 

ם ישכנעו אותו לשוב. כן מחוץ לעירוב, א"כ במה הוא קשור לפת, בכך שא
שמעתי לתמוה מהגר"מ לובין שליט"א. ועי' שבט הלוי (ח"ו סי' מ"ז סק"ד) 
שחיפש למצוא היתר למקום שהיו מחללי שבת, וכתב שגם אם נחשיב אותם 
לתינוקות שנשבו וכדו' זה לא יעזור, כיון שעכ"פ אינם מודים בעירוב אינם 

  יכולים לערב.
חידש וכתב שתינוק שנשבה וכן כל מי שגדל  החזו"א (סי' פ"ז ס"ק י"ד)

ללא תורה דינו כישראל, כי הוא בחזקת שאם יודיעוהו וישתדלו עמו "כשיעור 
ההשתדלות שהוא ראוי לשוב", יחזור בו ולא יזיד לבלתי שוב, "ושיעור 
ההשתדלות תלוי לפי התבוננות הדיינים כאשר יופיעו ברוח קדשם בהכרעת 

השתדלות לא יחזור דינו כמומר. וכתב שבאמת צריך דינו". ורק אם גם אחר ה
בי"ד לדון על כל איש ואיש בפרט, [ולפי"ז יש להחמיר כל זמן שלא הושיבו 

ב"ד לדון]. אבל בשו"ת שבט הלוי (ח"ט סי' קצ"ח) כתב ע"פ הרמב"ם (פ"ג 
משגגות) ורמ"א (יו"ד סי' קנ"ט ס"ג) שכיון שיודע שהוא ישראל ויש תורה 

כתינוק שנשבה, ואע"פ שלפעמים אפשר להחשיבו כשוגג או לישראל, אינו 
כאנוס, מ"מ לא עדיף ממומר לתיאבון, ולכן חילונים בזמנינו גם אם נגדיר 
אותם כאנוסים מחמת החינוך הרע שלהם, גם אם ניתן להם דרגא של מומר 
לתיאבון או פחות מזה, עכ"פ אינם תינוקות שנשבו. עכ"ד. וכ"כ בשבט הלוי 

קע"ב) שאין בזה"ז תינוקות שנשבו, כי מי לא יודע משבת. [וע"ע (ח"ב סי' 
מש"כ בשבט הלוי ח"ו סוס"י מ"ז אות ד'). וכן כתבו בשם מרן הגרי"ש 
אלישיב זצ"ל (שבות יצחק הל' יו"ט פי"ד ט"ו, ועוד ספרים) שאין לחילונים  
שבזמנינו דין תינוקות שנשבו. ולפ"ז כל מחלל בפרהסיא אינו מערב, [וגם 

חזו"א הרי כתב שצריך להושיב ב"ד להכריע אם ישוב כשיודיעוהו, וכל זמן ל
שלא הוכרע הדבר צריך להחמיר ולענין עירוב צריך להחשיבו כגוי]. וצריך 

  לדון אם יש להקל בו את הקולות שבשכירות מגוי.
סימן שפ"ו סעיף א'. אסרו חכמים לטלטל מן החצרות למבוי, והתירוהו 

טות אין כאן איסור חדש, אלא זה בכלל האיסור של הנה בפשע"י שיתוף. 
עירובי חצרות, שלא להעביר מרשות ראובן לרשות שמעון ה"ה שלא להעביר 
מראובן ושמעון למבוי המשותף ללוי ויהודה, ועי' משנ"ב סק"א. וא"כ רק 
התיקון הוא שונה, שלהתיר את המבוי עושים שיתוף ולא עירוב. והנה כשכל 

ריך לערב חצרות, נתנו חכמים שיתוף ולא עירוב, אבל חצר היא פרטית וצ
כשהחצרות מערבים, ויכולים לערב כמה חצרות יחד אם יש פתח מחצר 
לחצר, א"כ יתכן שכל החצרות עירבו יחד דרך הפתחים, ועדיין יהיו אסורים 

  במבוי אם לא עשו שיתוף. וצ"ב מי אוסר בכה"ג, הרי כולם מעורבים.
רק שיהיה במקום המשתמר, הלכך אין נותנים  ואין צריך ליתנו בבית,

אלא נותנים אותו באויר החצר, שהיא נקראת מקום אותו באויר המבוי. 
המשתמר (משנ"ב סק"ה), וצ"ע מה הדין בחצר שאינה משתמרת, האם אין 
מניחים בה את שיתוף, או שמא השיתוף אינו צריך מקום המשתמר וזה רק 

בוי, משום שסתם חצר משתמרת, וצ"ע. טעם למה תקנו להניח בחצר ולא במ
ונפק"מ באדם שעושה עירוב פרטי בבנין ונוסע לשבת, ואם ישאירנו בדירה 
נעולה, לא יוכל להועיל לשאר השכנים, ולכן רצה להניחו בחצר [לפי דעת 
הרמ"א שסומכין על שיתוף לעירוב כדלקמן סי' שפ"ז]. ויש להסתפק אם 

אינה משתמרת, או דוקא בחדר עגלות יכול להניח את הפת בחצר הפתוחה ו
וכדומה. ועוד יש לדון ומה נקרא משתמר לענין זה. ומה נקרא מבוי לענין זה, 
דאפשר לומר שחדר מדרגות הוי כמבוי, דגרע מחצר שעומדת להשתמש בה, 

  וצ"ע.
סעיף ב'. ישראלים שדרים בשלשה מקומות חלוקים, ודלתות כל אחד 

מבואר שיש מצב שאינם יכולים לערב  בשו"עמהמקומות נעולים בלילה. 
יחד, ובמשנ"ב כתב לבאר שמדובר שיש ביניהם מקום שאינו מעורב, כגון 
שיש בו גויים, וכיון שמפסיק מקום האסור בין הבתים לפת של העירוב 
שבמקום השני, אינם ניתרים בעירוב זה, וצריכים לערב בפנ"ע. ולפ"ז יש כאן 

תוך השטח המעורב, ומי שאינו יכול להביא כלל יסודי, שהפת צריכה להיות ב
הפת אל הביתו, אינו יכול להצטרף בעירוב (משנ"ב סק"ט). ונפק"מ שאם לא 
סומכים על העירוב השכונתי, מכל סיבה שהיא, בין מצד המחיצות ובין 
מחשש לגוי ומומר, אי אפשר שהפת שהניח האחראי תועיל לבנינים אחרים 

אלא צריך לעשות עירוב חצרות בכל בנין  אפילו כדי לטלטל בתוך הבנין,
בפנ"ע. [אם להוסיף שאם העירוב הכללי טוב, אינו עושה את שלו, כדי לא 

  לחלוק עצמו מכולם, או שיזכה את שלו לכולם, כנ"ל בסי' שס"ו].
מבואר שאפשר לצרף כמה מינים סעיף ד'. משתתפין מכל מיני מאכל. 

בשאר מאכלים ירוב בפת דוקא, ולא שיתוף והנה בזמנינו בדרך כלל עושים ע
ומ"מ  .כדלקמן סי' שפ"ז. ולכן למעשה אין לצרף מיני מאכל אחרים לעירוב

לומדים מכאן שאפשר לצרף מיני פת שונים. והדבר מצוי במשפחה 
שמתארחת ואין לה פת, ומניחים בסקויטים עם עוגות ועוגיות, להשלים 

  ארחים.לשיעור לעשות עירוב לחומרא בבנין שמת
מדין סעיף ה'. בכל מיני מאכל וכו' חוץ מתבלין, וי"א שמערבים בתבלין. 

זה יש ללמוד לעירוב תחומין, שדינו שווה לשיתוף, ואפשר לערב בכל המינים 
אבל בתבלין יש מחלוקת, ובמשנ"ב (סק"ל) כתב שיש להחמיר, ורק בשעת 

פלפל  להניחהדחק אפשר שיש לסמוך על היש אומרים. לכן יש למנוע מ
  שחור וקינמון לעירוב תחומין.

ועוד יש להוסיף שגם בשעת הדחק שיעורו גדול ממה שבני אדם 
חושבים, ולא כמו שבני אדם חשובים שכיון שמשתמשים בסעודה בכמה 

מ"ש המשנ"ב שצריך חצי גרגרים, יספיק שקית תבלין למאה איש. אלא כ
  רביעית [ובתחומין צריך שיעור כזה לכל אדם ואדם בנפרד].

ובשו"ע כתוב שאפשר להניח מים ומלח כשהם מעורבים. וצ"ע כמה מלח 
צריך לשים במים. ובזמנינו לא משתמשים בזה לטיבול חוץ מליל הסדר, ולכן 

יון שהמלח איננו יודעים מהו השיעור. ועוד יל"ע לכמה זמן זה מחזיק, כ
  שוקע ונשאר מים שאינם מלוחים, והמלח בתחתית. וצ"ע.
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  פתח העירוב 
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

כל דבר שרגילין ללפת בו את הפת, שיעורו ללפת בו  .'ו סעיף ו"פשסימן 
, שיעורו כדי לאכול פת הנאכל לשתי סעודות. וכל שאין מלפתין בו את הפת

כאן שבפת וכל דבר שנאכל בעצמו השיעור הוא  מבואר. ממנו שתי סעודות
שתי סעודות, ודבר שמשמש לאכילה יחד עם הפת, מספיק שמניח את 
השיעור שלוקחים ממנו ללפת, ואפילו שאינו מניח את הפת עצמה. וזה פלא, 

ב כמקום אם ההגדרה של העירוב היא שע"י המאכל בשיעור סעודה נחש
הראוי עכ"פ לו לאכול, הרי כשמניח מעט שמו לתיבול הפת בלי להניח פת, 
מה יאכל מזה. ומ"מ זה מועיל לעירוב. ומוכח מזה שחז"ל קבעו גדר של 
הנחת מזון, והתקנה אמנם היתה מחמת הטעם שעי"ז יתן דעתו כאילו יש 

את  אבל אחרי התקנה, מספיק שמקייםלכל אחד מקום הראוי לאכילה שם. 
גדר התקנה להניח מאכל, ולא צריך שיהיה במצב שראוי לו לאכול אותו. וכן 
מוכח מהדין דלקמן סעיף ח' שמערבין לישראל בתרומה, וכן מוכח בעוד 

   מקומות.
הנה בזמנינו לא מניחים שיתוף מבואות,  חומץ הוי לפתן, וכן יין מבושל.

 נים אלומדיז], ומ"מ [אלא עושים שהעירוב יהיה גם שיתוף, כדלקמן סי' שפ"
וכן יש ללמוד לעירוב תחומין, שדינו שווה לשיתוף, ואפשר לערב בכל המינים 

אבל בתבלין יש מחלוקת, ולמעשה נוהגים בעירוב תחומין להניח ביין ושמן, 
שמן ולא מספיק שמן מועט כפי שמניחים בזמנינו בסלטים של מזון שתי 

(ס"ק מ"ד), ועי' בשער הציון סעודות, אלא שיעורו רביעית כמ"ש המשנ"ב 
(ס"ק כ"ח) שהסתפק אם זהו השיעור של טיבול ב' סעודות. וכן בחומץ 
התחילו להשתמש בזמנינו, משום שהוא קצת יותר זול משמן, וגם בזה 

  שיעורו ברביעית כמ"ש המשנ"ב (ס"ק ל"ה). 
ויש שמניחים קופסת ממרח ריבה או דבש או שוקולד, בשביל כל העיר, 

  עות היא בידם, דאינו אלא רביעית לכל אדם, או לפחות חצי רביעית, ולכאו' ט
ויש להוסיף, שיש הבדל משמעותי בין שיתוף מבואות לבין עירובי תחומין. 
שבשיתוף מבואות מספיק להניח שיעור מזון שתי סעודות לכל העיר לכל מי 

ולכן ם. צריך מזון שתי סעודות לכל אדשגר בעירוב, אבל לגבי עירובי תחומין, 
ה נפק"מ גדולה בענין השיעורים, כגון אם מניח לשלושים איש או זיש ב

למאה איש [כגון ישיבה שכולם הולכים להתפלל בישוב הסמוך], וצריך 
  להניח מאה שיעורי עירוב.

מצוי לפעמים שאנשים מסתמכים על סעיף ז'. משתתפין בשני ביצים. 
רק הוא כאן שנאמר הדין  נים אלו לעשות עירוב חצרות. וזה טעות, כייד

פעם הגיע אברך אחרי פסח, וסיפר שעשה  .במבוי, ולא בעירוב בחצר בשיתוף
עירוב חצרות בבנין עם המצה והביצה. כלומר הם המאכלים שהניח לעירוב 

אך הם לא מועילים לעירוב תצרות. אמנם יש לדון שבדיעבד יועיל  ן,תבשילי
ועיל גם לעירוב ע"י מיגו, עיין לפי מש"כ הרמ"א לקמן שמשתתפין ביין ומ

כמות זו אינה  בל. א, א"כ גם זה יועיל מדין שיתוף מבואותמשנ"ת שם
  מועילה גם לשיתוף, שהרי משתתפין בשני ביצים, ולא בביצה אחת. 

ח לשאול, מכיון שהוא נמצא מעשה באדם שהתקשר בערב שביעי של פס
כארבעת אלפים ו והסעודות הם בבנין אחר הנמצא רחוק ממנרחוק במקום 

אמה, והיה חייב להניח עירוב תחומין באמצע הדרך. לאחר שהסבירו לו את 
הנה שוב את המצה והביצה. שם להניח  ךמקום ההנחה, הוא סיפר שהול

במקרה זה היתה טעות לערב בין עירובי תחומין לעירובי תבשילין, שיש בזה 
עור מזון שתי עירוב פרשיות. ומ"מ בפסח יש באמת בעיה להניח פת בשי

סעודות, כי המצות עולים ביוקר. ולכן לגבי עירוב תחומין כותב המשנ"ב כאן 
(ס"ק מ"ו) שהשיעורים הם כמו בשיתוף מבואות, ואפשר להניח יין או שמן 
או חומץ (רביעית), אבל לעירוב חצרות אין ברירה אחרת, וצריך לעשות עם 

אם מישהו יבקש מהמצות מצות, ושיהיה באופן שאינו מקפיד על עירובו, ש
  יהיה מוכן לתת לו, (כדלעיל סי שס"ו ס"ה).

משנ"ב בראוי לו, אם ראוי לשום אדם.  ומשתתפין באוכל שאינסעיף ח. 
שאפשר לערב לישראל בתרומה, אפילו שאינו שהטעם מבואר  (ס"ק מ"ז)

יכול לאכול ממנה, כיון דחזי לכהנים. ולפ"ז כתב המשנ"ב לדון בפת שיש בה 
האם אפשר לערב בה לאדם שנוקט כשיטות הפוסקים שיש חדש,  איסור

אינו דומה לישראל בתרומה, כי התרומה איסור חדש גם בחו"ל, או שמא 
זה נחשב מאכל האסור לכולם, כי לפי ראויה לכהנים, משא"כ בפת של חדש, 
לכל מיני מאכלים ספק זה נוגע מאוד  שיטות אלו לכולם אסור לאכול ממנה.

האם אפשר לעשות בהם  ות טובה ואדם חושש שהם אסוריםשאינם בכשר
עירוב. וגם אם המזכה והמערב אינו חושש, אבל אם צריך לשתף בו אנשים 

  . שאוחזים שהמאכל הזה אסור, הרי זה לא פת הראויה לאכילה לפי שיטתם
וכתב המשנ"ב שתלוי אם נוהג כך רק משום חומרא, מותר לערב, ואם 

שסוברים שאסור מן הדין, אסור לו לערב בו.  נזהר מחמת דעת הפוסקים
ומבואר במשנ"ב שאפילו שאותו אדם אינו בעל הוראה לפסוק שאסור, אלא 
שנזהר מחמת האוסרים מן הדין, ג"כ אינו יכול לערב. ונפק"מ לעירוב בפסח 
במצות מכונה לשתף אדם שחושש שאסור מן הדין. וכן נפק"מ לעשות עירוב 

  הדין. בשבת מעיקרשאסור לפתוח אותה בקופסה סגורה לסוברים 
לא שיתפו  סעיף ט'. אם המבוי שרגיל בו שיתפו ביניהם, ואותו שאינו רגיל

במשנ"ב (סק" נ"ח) וכו', דוחים אותו אצל שאינו רגיל, ויסתלק מאותו שרגיל. 
ביאר שהכוונה של יסתלק מאותו מבוי, היינו שלא יעבור שם. וזה חידוש 

דיע לו שלא יעבור. ובזמנינו  לא מצוי כ"כ מקרה כזה גדול, שאם כן צריך להו
של בית שפתוח למבוי ולא עירב, כי דוקא בזמנם שכל אדם נתן חלק בפת, 
א"כ מי שלא נתן אינו מעורב. משא"כ בזמנינו שאחד נותן ומזכה לכולם, הרי 
הוא מזכה לכל מי שהעירוב יועיל לו, וכל מי שיגיע בעתיד ויצטרף, א"כ כל מי 

  ח למבוי בהיתר זוכה ומערב שלא מדעתו.שפתו
ומ"מ נפק"מ לגבי מומר וגוי שגרים בקצה העירוב ורגלים לעבור דרך 
העירוב, ולא שכרו מהם מחמת שדוחים אותם לפתח אחר שיש להם, 

למומר שלא יעבור דרך  בסימן שפ"ה (ס"ה), הרי לא שייך לומר כמבואר
. ובאמת שם לא נזכר חרכשיש לו פתח א הרחוב, וא"כ איך מועיל לסלקו

  התנאי הזה, וצ"ע.
  סימן שפ"ז 

סעיף א'. המשתתפין במבוי צריכין לערב בחצרות כדי שלא ישכחו 
חכמים תקנו שכל חצר מערבת בפת הנה יש שתי תקנות, א.  התינוקות.

להתיר להוציא מהבתים לחצר, וכן אם עירבו שתי חצירות העירוב מתיר 
לחצר, ומניחים את הפת באחד הבתים. לטלטל כלים ששבתו בבתים מחצר 

ביין או שאר מינים אוכלים, להתיר להוציא  מבואות" שיתוף"בנוסף תקנו ב. 
  מהחצרות למבוי, ומניחים אותו בחצר. 
כולם להתיר להוציא למבוי, צריכים ג"כ אמנם גם באופן שעשו שיתוף בין 

ותפים לחצר, ואע"פ שכבר כולם ש שכל חצר תערב להתיר להוציא מבתיה
כיון שהתינוקות מבחינים רק אם יש פת בחצר במה שהניחו לשיתוף, מ"מ 

, לכן הצריכו גם ולא מבחינים בנעשה במבוי, וח"ו יאמרו אבותינו לא עירבו
  ד).סק"(שו"ע ומשנ"ב  לערב בחצר

ולכן אם משתתפים במבוי בפת, ומניחים אותו בבית שבאחת החצרות 
לעירוב, ואין צריך שכל חצר תערב. ויש  מועיל גםזה שיתוף שכדיני עירוב, 

שלעולם שיתוף לא מתיר להוציא מבית לחצר, ולכן (שיטה שניה) חולקים 
תמיד צריך לערב, ורק לענין טלטול מחצר לחצר אפשר שיועיל, כגון חצרות 

חצרות זו עם זו, מועיל  עירבוולא ועירבו כל אחת לעצמה שהשתתפו במבוי 
ל מחצר לחצר גם דרך פתחים שביניהם. וכן השיתוף לצרפם ולהתיר לטלט

להיפך אם השתתפו חצרות זו עם זו מועיל גם למבוי, ואין צריך שיתוף 
(שיטה  והרמ"א כתב(שו"ע). והאחרונים דחו דעה זו (בה"ל ד"ה וי"א). 

, יכול לקיים בזה שלישית) שאפילו אם משתתפים במבוי ביין ושאר מאכלים
  .לשיתוף גם תקנת עירוב, במיגו שמועיל

אנו נוהגים לכתחילה לעשות שיתוף בפת ומועיל לעירוב, כתב הרמ"א שו
והטעם כיון שכולם נותנים לשיתוף הרי זה גם עירוב, ואם מוסיף ועושה 

 מענה ע"י הרבנים
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שבני  עירוב אחרי שעשה שיתוף ברכתו ברכה לבטלה. ודוקא בזמן הגמרא
תוף מבני החצר היה נותן לשי החצר לא נתנו לשיתוף אלא לעירוב, ואחד

[והיה מועיל לכולם מאחר שעירבו בחצר ונעשו כאחד], לכן היו צריכים גם 
עירוב (רמ"א). והלבוש הקשה על חילוק זה, וכתב שהטעם כי סומכים על 
השיטה הראשונה בשו"ע [שכשמשתתפים בפת מועיל לעירוב], ויותר טוב 

"ב לומר כשמניח הפת שמניחו גם לשם שיתוף, ובזה יוצא לכולי עלמא (משנ
  יב)

לפ"ד הלבוש וסוף דברי המשנ"ב יהיה צריך לקיים בשיתוף כל תנאי 
עירוב, וכמ"ש המשנ"ב בסק"ו שיניחו בבית ויהיה פת שלמה וכו'. אבל 
למעשה כתב הרמ"א לעיל (שסו, ג) שהמנהג להניח הפת בביהכנ"ס, וביאר 
המשנ"ב דאע"פ שאינו ראוי לדירה מפני קדושתו, מועיל משום דהוי שיתוף 
וסומכים עליו לעירוב. וכ"כ בביאור הלכה שם שהב"ח הק' שאם מדין 
סומכים אשיתוף לעירוב צריכים להניח את פת העירוב בבית [כדעת השו"ע 
כאן וכנ"ל], והגר"א תירץ שלדעת הרמ"א אומרים מיגו דמהני לשיתוף מהני 

 יח) שלמעשה- לעירוב, וכ"כ הפמ"ג (כאן משב"ז סק"ב), וכ"כ החזו"א (ז, טז
אנו סומכים אפילו כשנשתתפו ביין שמועיל לעירוב ע"ש. [ויש טוענים שלפ"ז 
בני ספרד ההולכים אחרי דעת השו"ע, אינם יכולים לסמוך על עירוב המונח 

   בבית הכנסת כדעת הרמ"א].
פעם אחת בשנה יש מהדרים ועושים עירוב ביין, בשבת חול המועד פסח, 

שים שלא לאכול ממצות מכונה במקום שיש אנשים שמקפידים מאוד וחוש
ביין שאין בו חשש כשרות.  שיתוף גם עושיםמוסיפים וומשולחן אחרים, לכן 

אמנם זה מועיל רק לשיטות שהשיתוף מועיל לעירוב גם באופן שעשים 
  שיתוף בדבר שאינו כשר לעירוב, כדעת הגר"א בבה"ל שם.

, ברחובות שלנו תוףלענין דין שי  .דין שיתוף בזמנינו, ודין בנין אחד לעצמו
לרחובותינו שאין שכתב הרמ"א והאחרונים (סי' שס"ג סכ"ו) בפשטות כיון 

דין מבוי אלא דין חצר, צריך לעשות רק עירוב ולא צריך שיתוף. אמנם לפי 
חצרות שבהם שני בתים, בבנינים המשותפים דעת החיי אדם יש גם בימינו 

וף, אבל כשמערבים רק כשמערבים שני בנינים צריך לעשות גם שית א"כו
בנין אחד הרי זו רק חצר אחת והוא בודאי חצר ולא מבוי. ואע"פ שכל קומה 
נחשבת חצר בפני עצמה, וא"כ לכאו' גם בבנין אחד יש שתי חצרות שבהם 
שני בתים. התשובה היא, שמבואר בגמרא ששני בתים זה לפנים מזה, 

וכן לענין החצרות, כיון  והפנימי עובר רק דרך החיצון, לא נחשבים שני בתים,
שקומה שניה יכולה לעבור רק דרך קומה ראשונה, הרי הכל כחצר אחת. ולכן 

  כשמערבים בנין אחד, מספיק עירוב ולא צריך שיתוף.
אבל דעת החזו"א (סי' צ' ס"ק כ"ג ומ"ב) שגם כשאין בתים וחצרות ואין  

ד"ה עד) עד. דף דין מבוי, מ"מ חדר מדרגות דינו בשיתוף, כיון שבתוס' (
וברשב"א מבואר ששיתוף לא צריך תנאי זה, אלא כל שיש ב' רשויות של ב' 
בני אדם שכל אחד חלקו מיוחד, ופתוחות לרשות אחת משותפת יש להם דין 

, ואפילו בעירוב שנעשה לבנין אחד בפני שיתוף. ולכן גם היום צריך שיתוף
ירוב אומרים . ולכן כשעושים עעצמו סובר החזו"א שיש לעשות שיתוף

שיועיל גם לעירוב וגם לשיתוף, וזה מועיל לדידן שסומכים על אותו פת גם 
וראוי לומר בלשון ספק, וכך כתוב בנוסחאות החדשים,  לעירוב וגם לשיתוף.

  , יהא שרא לנו וכו'".שיתוףיהא גם ל גם שיתוףא, ואם צריך עירוב"בהדין 
  סימן שפ"ח

גם לא נשתתפו במבוי, מותר לטלטל סעיף א'. אם לא עירבו החצרות יחד ו
דין זה מצוי מאוד בזמנינו, כאשר יש בשכונה בכל המבוי כלים ששבתו בתוכו. 

גויים או מומרים המעכבים את עשיית העירוב בפת, ומ"מ דואגים שמחיצות 
העירוב יהיו במתכונת טובה ומהודרת, הרי במצב זה הרחובות נחשבים 

ל בו כלים ששבתו בחצר. וזה הפתרון כמבוי שלא עירבו בו, ומותר לטלט
ואח"כ מותר להעביר אותה בכל הידוע, להניח את העגלה בחדר מדרגות, 

הרחובות שבתוך גבולות מחיצות העירוב, ולהכניס לחדרי מדרגות שבאותם 
  שע"ב סעיף א'). סי'א זה, כאשר התבאר לעיל (שרחובות. ויש עוד פרטים בנו

  סימן שפ"ט
גוי הדר במבוי, וביתו  י ויש לו חלון אחורי ביתו וכו'.אינו יהודי הדר במבו

פתוח רק למבוי, הרי זה אוסר [עד שישכרו ממנו]. אבל אם יש לו פתח נוסף 
למקום אחר והפתח ההוא עדיף לו, כגון שפתוח אחוריו לבקעה או לקרפף 
שהם יותר מסאתים [שיש שם יותר אויר], אינו אוסר על בני המבוי, אפילו אם 

קטן ויש בו רק ד' על ד' טפחים, ואפילו שמכניס ומוציא קרונות דרך הפתח 
המבוי כל היום. שכיון שרוצה בפתח לבקעה ולקרפף שהוא לו לבדו, ע"כ מה 

  .שמשתמש במבוי נידון כמי שאינו רגיל להשתמש במבוי שאינו אוסר
והנה זה פלא, שהרי ודאי שהגוי לא עובר דרך פתח של ד' על ד' טפחים, 

ריך לשכב כדי לעבור שם, וגם כך רק בקושי רב, א"כ איך שייך לומר הוא צ

שהפתח הקטן הזה הוא עיקר הפתח שלו, ודרך הדלת הראישת אינו עיקר, 
  צא וראה היכן הוא עובר. וצריך ביאור.

בשו"ע לעיל התבארו כמה דינים במקרים שאדם גר במקום שבין שתי 
וץ לעירוב, ויש הבדלים מבואות, או שיש לו שני פתחים שאחד מהם מח

א. שמחולקים בג' מקומות בשו"ע.  ,כאן דינים אלונראה לסכם ביניהם, 
רגיל . כשבמבוי אחד 1שיש לו חצר בין שני מבואות, ולא עירב איתם,  ישראל

אחד  . אם מבוי2אינו רגיל, הוא אוסר רק על אותו מבוי שרגיל, ובמבוי השני 
אפילו כשרגיל במבוי בוי שלא עירב, , דוחים אותו למעירב והשני לא עירב

כדי שלא יאסור על זה שעירב, וזה מדין כופין על מדת סדום. (דין זה שעירב, 
ח) צריך שלא יעבור במבוי "). למשנ"ב (ס"ק נ'ט סעיף ו"שפבסימן נזכר 

  כ) יכול לעבור.סק"ה, "צסי' ההוא, ולחזו"א (
סי' שרגיל בו (חזו"א  . אוסר רק על מבוי1במס'  ,באופנים הנ"ל ב. בגוי, 
. בשו"ע (שפט, א) כתב שאם יש לו פתח לבקעה 2 במס' ט)."יס"ק ו "פ

שיותר נוח לו, אינו אוסר במבוי, אבל אם נוח לו במבוי אוסר. ומשמע שלא 
וצ"ל שבגוי לא שייך כפיה על מדת סדום  ,שייך לדחות אותו למבוי אחר

  א]."לס"ק ב "שפסי' [דומיא דמש"כ המשנ"ב 
. מבואר בשו"ע (שפ"ה, ד) שאפשר 2. נראה שלא גרע מגוי. 1 מומרג. ב 

לדחות אותו לרחוב הגויים, ובמשנ"ב (שם, יא) ביאר ע"פ הרשב"א (תשו' 
תרסא) שיש כופין על מידת סדום. ולכאו' למשנ"ב צריך שישמע לנו ולא 

משא"כ לחזו"א יכול לעבור וצ"ע. יעבור במבוי שעירב, ואם יעבור יאסור, 
  אוסר. ואינו
ולפ"ז בזמנינו שעושים עירוב ומוציאים רחובות של מומרים, צ"ע איך  

אפשר לדחות את הגויים, והאריך בספר עירובי חצירות (עמ' שח), והסיק 
  שבצורת הפתח החולקת לרוחב הרחוב ניתן לסלק אותם שלא יאסרו.

 כל הנ"ל הוא לענין אם אוסר במבוי, דהיינו ברחוב, אבל לגבי בית שבין 
שתי חצירות, דעת החזו"א (פו, יט) שבכל אופן אוסר, בין ישראל בין גוי, 
ואפילו אינו רגיל באחת מהחצרות. ובשו"ע (שסז, א) משמע שישראל אינו 

  אוסר בחצר שאינו רגיל בה.
  סימן ש"צ

מבוי שצידו אחד אינו יהודי, וצידו אחד ישראל, ובית של ישראל סעיף א'. 
באופן זה צריך להיות שהגוי אינו  ים ולא למבוי.אחר אצלו פתוח לרשות הרב

, וא"כ הוא אוסר על היהודי לטלטל במבוי, כיון שהוא גר רק עם יהודי אחד
יוכל גם לערב עם היהודי שגר ברחוב הסמוך דרך חלון או חצר פרטית,. אלא 
שחז"ל גזרו על כך, כדי שהיהודי לא יסמוך על זה לגור בשכנות עם הגוי, שזו 

  נת השכירות.עיקר תק
דין זה נוגע בזמנינו, כשיש שכונה עם עירוב טוב ללא מומרים, ואדם אחד 
גר בבנין שמחוץ לעירוב שבו כולם גוים או מומרים, ורוצה להתחבר דרך 

סמוכה לשכונה המעורבת. מוקפת בפני עצמה והיא החצר של הבנין שהיא 
רוב כי הוא יחיד שאינו צריך עין יתכן ולפי האמור כאן, למרות שבתוך הבני

במקום גוי, אבל לערב עם היהודים ולהעביר אליהם,  אינו יכול מחמת תקנה 
זו. ומ"מ אם ישכור מכל הגויים שבבנין שלו, יוכל לערב עם היהודים שברחוב 

הכריע משמע שנה זו מועילה השכירות מהגוי, כמו שקהסמוך, כי גם לגבי ת
  כדי).לעיל (סי' שפ"ב סי"ט בבה"ל סוד"ה המשנ"ב 

  לרגל התחלת לימוד הלכות תחומין
  יוקדמו בעז"ה השיעורים היומיים הנמסרים בטל'
  על מנת שמגידי השיעורים יוכלו להיעזר בהם 

  לפני מסירת השיעור
  , ניתן להאזין בטל' של קול הלשון

  משה אנגלרד שליט"א בזיהוי קולי על שם הרב

  03-6171110-1-19  - או לפי המספרים 

  ן להשיג את החוברות "דרך התחומין"כמו כן נית
  הכוללים את החישוב של התחום בהמחשה מעשית
  עם מפות ושירטוטים על הרבה ערים ובתי חולים

בני ברק  וגוש דן, מודיעין עילית, אזור בית חלקיה, אזור  –חלק א' וב' 
  מירון, עפולה, אופקים, ובתי חולים תל השומר, ואיכילוב. 

  ירושלים, כולל פירוט צורת הנחת  שכונות העיר –חלק ב' 
  עירוב תחומין ציבורי. 

  , משפחת אנגלרד23ניתן להשיג בבני ברק, רח' אור החיים 
  משפחת אנגלרד 14במודיעין עילית, רח' אור החיים 

  או במייל בכתובת המופיעה בראש הגליון
   



  פתח העירוב 
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

שאין אסור לטלטל במבוי או בעיר המוקפת חומה,  .'א סעיף א"צשסימן 
ות מצויים בארץ דינים אלו פח. עד שיהיו שתי חצרות של בתי ישראל בעיר

ישראל כיום, שבכל רחוב יש כמה חצרות של יהודים. אולם הדבר מצוי 
במלון שכולו גויים, והשאלה עם חולה וכדומה, בחו"ל באדם שנזקק לשהות 

. כמו כן יש שאלה בתוך המלון המוקף גדרות כהלכה האם מותר לו לטלטל
הודים מצויה שמגיעה מהשוחטים בחו"ל, שנוסעים קבוצה של עשרה י

למקום ללא יהודים אחרים, ומתארחים במלון, ואוכלים יחד סעודות שבת 
מאוכל שהביאו איתם, והשאלה אם צריכים  לערב ביניהם, וממילא צריכים 

  גם לשכור את רשות כל הגויים שבמלון, שכמובן זה לא דבר קל.
ולפי המבואר בסעיף זה, התשובה היא, שכיון שכל השוחטים אוכלים יחד 

אחד, הרי הם נחשבים כאחד [כמבואר בסי' ש"ע ס"ה], ואפילו שהם  בחדר
  עליהם. יםאוסר םייהרבה אנשים, מ"מ אין הגו

אלא שבשני המקרים, צריך להיות בטוח שאין עוד יהודי בכל המלון, 
[ולדעת החזו"א גם תינוק שנשבה נחשב כיהודי לענין זה, למרות שאינו 

ב"ם המובא במשנ"ב סי' שפ"ה שומר שבת ויהדות. וכן י"ל לדעת הרמ
ובהרבה מקומות אנשים בטוחים שרק הם נקלעו למקום כזה נידח, סק"א]. 

ואח"כ מגלים שיש עוד אנשים כמותם. לכן אין למהר להחליט שאין עוד 
יהודים, אבל אם באמת נמצא רק יהודי אחד, או קבוצה שאוכלת יחד 

  עליו. ונחשבת כאחד, אינו צריך לערב, והגויים אינם אוסר
המשנ"ב מבאר כי קודם בונים את   וסתם מבצרים אינם מוקפים לדירה.

ההיקף ואח"כ בונים בתים בתוכו. ומשמע שאפילו שהיה בדעתם מתחילה 
וצ"ע.  )י"טלבנות בתים, מ"מ אינו מוקף לדירה. ועיין לעיל (סי' שנ"ח ס"ק 

הגדר ובזמנינו בארץ ישראל במתחמים של הצבא עושים עירוב, שנסמך על 
שהוקפה להגן, ומסתמא נבנתה לפני הבתים שבתוכה. אלא שתמיד 
מוסיפים צורת הפתח על השער כיון שהוא נפתח בשבת, ובזה הוי כמי 
שהוסיף לגדור י' אמות לאחר שנבנית הדירה. [ויל"ע לשיטות ששער הוי 

  כמחיצה, דא"כ לא הוסיף היתר].
' כשיש לו רשות ואין מספיק במה שישכור משר העיר וכו', אבל וכו

 להושיב אנשיו וכלי מלחמתו בבתי בני העיר בשעת מלחמה שלא מדעתם.
בסעיף זה מבואר אחד מהנושאים המרכזיים בכשרות העירובים בזמנינו. 

להתיר את כל דירות  מפני שבכל הדורות האחרונים סמכו על הפתרון הזה
רות שאפ הגויים והמומרים שבעיר, ע"י ששכרו מהמושל, ע"י שהיתה בידו

להכניס חייליו לבתי התושבים ללא בקשת הסכמתם. אבל בדור האחרון 
החיילים ווביטלו את סמכות המשטרה יותר ויותר שפשטה הדמוקרטיה 

וכיום אין זכות לאף שר ומושל להיכנס, וכל שכן להשתמש בבתים פרטיים. 
כנס לבתים ואף לשוטרים אין זכות להכנס לבתים [אלא ע"י צו בית ילה
פט וע"י תביעה, שהחסרון בזה שנזקק להחלטת אחרים, וגם אינו יכול מש

], , שהוא לבד לא יכול ליצור אותהלהגיש תביעה ללא שאירעה סיבה כלשהי
אין זכות למישהו ש כיוןיש בזמן מלחמה, אינן מועילות מואף הזכויות ש

בשלטון לפתוח מלחמה ללא החלטת גורמים נוספים בשלטון, נמצא שאין 
  ד שעונה על אחת מהזכויות שמוזכרות בראשונים ובאחרונים. אף אח

ולכן דעת רוב פוסקי זמנינו שאין לסמוך על השכירות מהממשלה, כן 
דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל הובאה בחכמת הלב (פ"ו הערה קי"ד), שכן 
הורה משנת תשנ"ב ואילך, לאחר שביררו את הסמכויות של כל גורמי 

בטחון, שר הפנים, התחבורה, הצבא, המשטרה, השלטון, ראה"מ, שר ה
העיריה, הממונה על המחוז מטעם משרד הפנים ועוד). וכן הובא בישא יוסף 
להגר"י אפרתי שליט"א ובדרור יקרא (עמ' תס"ט). וכן בשו"ת שבט הלוי 

שמה שסומכים ע"ז היום זה בבחינת שעושים כתב (ח"ח סי' צ"ז אות י"ד) 
לים. וכן בנתיבות שבת (להגר"י בלוי זצ"ל מה שאפשר להציל את המטלט

מבד"ץ העה"ח, פל"ז הערה צ"ד) נשאר בצ"ע וכתב שניסה לברר מנהגי 
השכירות בירושלים בתקופות הקדומות ולא עלה בידו. וכן כתבו בכל ספרי 

זמנינו, קרית אריאל, ארחות שבת, אשד הנחלים (והוסיף להמציא אפשרות 
ע). ושאר ספרים. ואמנם אין להימנע חדשה לשכור מהשב"כ, ודבריו צ"

מעשיית העירובים, מפני שיש בהם תועלת להציל במשהו אותם רבים 
שמטלטלים מחוסר ידיעה, ולא ישמעו להימנע מלטלטל, וכן להקל במקרה 
שטלטלו בשוגג, ומכל מקום מי שיודע צריך להימנע מלטלטל בעירובים 

  הכלליים שבהכרח מסתמכים על שכירות זו.
נא דאיגרתא (למרן בעל הקה"י, ח"ב סי' צ"ו) כתב שאין אפשרות בקריי

לשכור מהמדינה בארץ מטעם אחר, משום שאין להם זכות קנין או שליטה 
בעצם הדירה, וגם אם בעת מלחמה היה להם זכות להשתמש, היינו מכח 
שכופים את הגברא לסייע ולהעמיד את דירתו לצבא, משא"כ בדברי 

 ין דינא דמלכותא דינא והוי זכות בעצם הדירה.הפוסקים שהיה למושל ד
יש טוענים שבזמנינו אע"פ שהשלטונות מצהירים בחוקיהם שאין רשות 
לשוטרים להיכנס לבתים, אמנם כאשר יארע איזה צורך דחוף, השוטר יכנס, 
ואע"פ שיתבעו אותו בבית משפט, מ"מ אם השופט בעל שכל בהכרח 

שייך לקיים שלטון, וא"כ זה כאילו מחוקי יפטרהו באיזה טענה, כי בלי זה לא 
המלכות ויועיל לשכור מהמשטרה. והדבר צריך עיון אם זה נקרא שהדבר 
נעשה ע"פ דין המלכות, שהרי תובעים אותו ע"ז וצריך למצוא טענה להיפטר, 
ומ"מ נראה שתי סיבות שזה לא מועיל, א' לפי התנהלות זו אין ביד השוטר 

אלא רק במקרה שיארע צורך באופן חד פעמי  ליצור מצב שיוכל להיכנס,
בבית מסויים, וא"כ זה יותר גרוע ממושל שאין בידו לפתוח במלחמה. ב' אין 
ביד השוטר להשתמש בבית ההוא, אלא לבדוק ולקחת את הענין החשוד, 

  וא"כ אף אם נחשיב ענין זה לחוק כלשהו, אין זכות זו נחשבת שכירו ולקיטו.
שהתפתחה  שכירות חדשה שהמציאו, לאחר יש שכירות חברת חשמל.
בזמנינו שיש לכל אדם מוני מים וחשמל, והמונים הבעיה עם הממשלה, ש

, א"כ הם כעין שכירו ולקיטו שמניח חפץ שייכים לחברות ולא לבעל הבית
בבית בעה"ב, ואפשר לשכור ממנו מדין שכירו ולקיטו, ואינו שייך לדין זכות 

נ"ת בזה לעיל סי' שפ"ב סי"א ובעוד מקומות, המושל המבואר כאן. ועיין מש
לבדוק  ךשלא כולם יש מונים באופן המועיל, ואם רוצים לסמוך על כך, צרי

לסמוך  רדירה של גוי ומומר, שיש להם מונה במקום המועיל. ואי אפשבכל 
  .סתם על שכירות זו

יש שטענו ששוכרים ממכבי אש, אבל זה ודדאי אינו מועיל, כי בזמן 
השכירות אין להם שום אפשרות להיכנס לבית מסוים, אלא רק עשיית 

כשפורצת שריפה בבית יכולים להיכנס בו ובדירות הסמוכות. והם אים 
יכולים ליצור מצב של שריפה בדירה. א"כ אין בידם זכות שימוש כעת, ואין 

  להם שום אפשרות להשכיר.
נים מתי בשכירות משר העיר המבוארת בשו"ע, יש להאריך בהרבה נידו
  כירות.היא מועילה ומתי לא, ואכמ"ל, וביארנו בחוברת "פתח העירוב" דיני ש

  סימן שצ"ב
אבל אם היתה של רבים, אין מערבין את כולה, אלא מניחין סעיף א'. 

מבואר שבעיר של רבים אסור לעשות עירוב לכל העיר  ממנה מקום אחד וכו'.
ו שיש מקומות שאסור יחד, אלא להשאיר חלק מחוץ לעירוב, כדי שיזכר

לפ"ז דנו הפוסקים מדוע בדורות האחרונים [בפרט במקומות שהיו לטלטל. 
סומכים על היקף החומה המקיפה את כל העיר], לא מקפידים לשייר מקצת 

  מהעיר.
שסומכים על שיטת רש"י שעיר של רבים המשנ"ב כתב בשם המג"א 

היתה עיר כזו גדולה. היינו דוקא כשנכנסים בעיר שישים ריבוא, ובזמנם לא 
, שהרי השו"ע פסק שלא כשיטת בשעה"צ הביא שהאליה רבה הקשהאך 

רש"י. עוד יש להעיר שבזמנינו יש ערים שגרים בהם שישים ריבוא כגון 
. כמו"כ ערים שמהדרים , ובהם לכו"ע יהיה צריך שיורירושלים וגוש דן

כולים לסמוך כאן לא ילכאו' שהעירוב יהיה גם לחולקים על רש"י בדין רה"ר, 
 עוד הביא המשנ"ב. [אא"כ מקילים לגבי הדין הזה שהוא דרבנן] על שיטתו
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יש שכתבו שמשיירים בתי גויים בקצה העיר, אך המשנ"ב כתב ש סק"י)(
  שטוב להחמיר בזה.

שני הטעמים טוב להחמיר ולא להחשיבם כשיור, על כן אם בון שכי א"כ
רבה ערים וישובים בארץ ישראל, מקיפים עיר או ישוב שלם, כמו שמצוי בה

אמנם בעירוב של ישובים, בדרך כלל בלא"ה  צריך להיזהר לעשות שיור.
מקילים כשיטת רש"י לגבי שאין רשות הרבים ללא שישים ריבוא, ולפ"ז 
לכאו' ודאי שאין דין עיר של רבים ללא שישים ריבוא, כי לא יתכן שיהא בה 

. ובירושלים שיש שישים ריבוא, ט"ו) , וכן מבואר בחזו"א (סי' פ"ו ס"קרה"ר
יש בלא"ה שיור מבתי הערבים במזרח  ירושלים, שחלקם מחוץ לעירוב גם 
של הרבנות. ובעירובים השכונתיים הרי בלא"ה משיירים את כל שאר העיר 
שמחוץ לשכונה. א"כ מה שנשאר הוא רק ישובים שעושים עירוב עם גדר 

ים ריבוא, ואם הישוב נחשב כעיר של שיהיה טוב גם לראשונים שאין דין שיש
  רבים, יצטרכו שיור.

נושא זה היה בעיה בעיקר בקרית ספר, שכל העיר חרדית ואי אפשר 
  וכן יש לדון בעיר ביתר עילית, וטלזסטון. לשייר מקצת ממנה בלי עירוב.

למעשה קשה לקיים דין זה לכל הדעות, כיון שאם משיירים מקום של  
ירוב, אסור להם לטלטל, וגם אם יודיעו להם, יש יהודים שאינו בכלל הע

חשש שבני העיר שאינם יודעים יבואו ויטלטלו בשטח המשויר. ואם משיירים 
  מקום שלא נכנסים לו בשבת, הרי אינו מועיל לדעת החזו"א.

יש שכתבו שמשיירים גן ילדים, שמשמש לדירה לאכילה בימות החול, 
כי בלאו הכי אין משתמשים  ואין חשש במה שאסור לטלטל לשם בשבת,

שם בשבת. וכאשר מזכים את הפת, אומרים חוץ מאותם ילדים אשר להם 
זה יש לעיין בזה הרבה מה נאסר בשיור כזה, והדיורים בגן בימות החול. אך 

  אינו מועיל לכל הדיעות.
שאם אין  בשו"עאולם בקרית ספר, יש צד נוסף להתיר ע"פ המבואר  

רק כעת לה דין עיר של רבים, והרי לקרית ספר יש  לעיר אלא פתח אחד, אין
כניסה אחת ראשית. אלא שבאמת יש לה עוד יציאה אחורית שיוצאים בה 
הפועלים הערביים מידי יום, אבל יש בה שער נעול הנפתח רק פעמיים ביום 
תחת פיקוח משטרתי, ונחלקו רבני זמנינו האם בכה"ג נחשב כעיר שיש לה 

  הלב פרק ח'). שני פתחים (עי' חכמת
כדי שידעו שהעירוב התיר להם לטלטל בעיר זה שרבים בוקעים בה, שהרי 

רואים אנו, שמי שאינו עוסק בערוב, עלול  במקום שנשאר וכו' אין מטלטלים.
לטלטל בשבת גם במקומות שכלל אין על מה שיסמוך, מאחר והתרגל 

טובות, גם במשפחות למציאות שמטלטל בלי הגבלות, והדבר מצוי מאד 
כידוע לעוסקים בזה. חז"ל רצו למנוע תקלה זו ותיקנו להשאיר מקום בעיר, 
שיהא ידוע לציבור שאין לטלטל משאר העיר אליו וממנו לשאר העיר, ובכך 
לא ישתכח מהאנשים שהיקף המחיצות והשיתוף הם המתירים את הטלטול, 

סור ולא יבואו לתקלה בהעדרם [דעת רש"י והרשב"א שהחשש שישתכח אי
טלטול ברה"ר, וכ"כ המשנ"ב, ודעת הרמב"ם (עירובין פ"ה הל' כ"א) וכ"מ 

  ברא"ש (פ"ה ס"י) שישתכח שצריך עירוב להתיר טלטול].
בזמנינו יש בעיה שבמקומות שהשאירו מקום מחוץ לעירוב, אנשים 
הולכים ומטלטלים ללא שימת לב, ואינם מעלים על דעתם לברר אם העירוב 

שהנושא כל כך רחוק ממחשבתם, אפילו אם יראו שלט מגיע עד שם. מתוך 
שלא לטלטל, יאמרו כנראה זה היה פעם, או שלא ישימו לב כלל. ועד כדי 
שאירע כמה פעמים שראו אנשים חרדים הולכים עם שקיות וחפצים בכביש 
מחוץ לעיר, ואמרו להם שיעצרו כי כאן אין עירוב כלל ואפילו לא עירוב 

  בטענה שהם לא מהמחמירים, והם נוהגים לטלטל. רבנות, אך הם המשיכו 
לכן חשוב מאוד לקחת מהלכה זו לפחות את הרעיון, ללמד את בני הבית 
שרק כשיש עירוב אפשר לטלטל, וצריך לברר ולבדוק היכן גבול העירוב בכל 
מקום. שגם אם אין עושים שיור לעיר, יש הרבה מקומות שהם מחוץ לעירוב 

רגילים ללכת בהם. ובפרט שלא בכל מקום  בסביבות העיר, שאנשים
שהתקינו חוטי עירוב מותר לטלטל, כי יש דברים שנעשו ברמה ירודה מאוד, 

  או שאין מי שמפקח עליהם כל שבוע. ויש לברר כל מקום לגופו.
, אין מערבין אותה לחצאין, אלא כולה, עיר שהיתה קנין יחיד וכו'סעיף ד'. 

לעשות עירוב רק לכמה רחובות בלבד ולא כלומר אי אפשר או מבוי מבוי. 
מבאר  הטעםהעיר, אלא צריך שהעירוב יכלול את כל העיר. ולכלול את כל 

שום שהורגלו לערב יחד, ולכן אם יחלוק את העירוב, המשנ"ב (ס"ק כ"ה) מ
  ., מחמת שמשתמשים גם בחלק זהיאסרו אלו שבחצי השני על החצי האחד

שהיא קנין של יחיד, שכל העיר שייכת והנה השו"ע כתב דין זה רק בעיר 
לאדם אחד, שלשיטתו רק באופן זה נחשב לעיר של יחיד, כמבואר בסעיף א'. 
אבל לפי המבואר לעיל שאנו לא עושים שיור לעיר מפני שסומכים על שיטת 
רש"י שכל שאין בעיר שישים ריבוא נחשבת לעיר של יחיד, א"כ יהיה לנו 

לערב חצי מהעיר. והשאלה תהיה בעיקר  לפחות את הדין הזה, שאי אפשר

על העירובים השכונתיים שמערבים חלקים קטנים מהעיר, הרי אלו שבשאר 
   העיר אוסרים עלהעירוב השכונתי.

שכולה הנה דין זה שאין חולקין לחצאין, נאמר רק בעיר ונראה לבאר ד
מוקפת חומה, או בצורת הפתח [הנקרא היקף מוקפת במחיצות, כגון ש

גם הוא מחובר בדין ], שבאופן זה המקום המשוייר מחוץ לעירוב, העירוב
ויכול להשתתף  "רשות היחיד", וחסר לו רק את השיתוף בפת עם שאר העיר,

, אבל באופן שלמקום שמחוץ לעירוב אין היקף עם שאר העיר בעירוב
אפשר להפרידו אף ע"י חלוקה לאורך ש עיף ה')ס(מבואר בשו"ע מחיצות, 

  .מילא הם אסורים להוציא מביתםשמ הרחוב, כיון
אין ואין עוד עירוב אחריו, לפ"ז בהיקף עירוני שהוא ההיקף החיצוני,  

, כי כל מה שנשאר מחוץ לו אינו רשות היחיד, איסור לחלוק לאורך הרחוב
דין זה נוהג בעירובים הפנימיים השכונתיים, שיש עדיין . אבל ומותר לשיירו

"י העירוב העירוני, או ע"י שכונה נוספת, בסמוך להם מקומות מוקפים ע
ובהם יש לדון שאי אפשר לחלוק לאורך הרחוב. [דין זה עורר בעמח"ס עירובי 

  חצרות (נדפס בספרו סימן כ"ט) ואחריו דנו בכך בעוד כמה מקומות].
אבל עדיין יש בעיה כאשר יש היקף כשר אלא שיש בו מומרים, והדבר 

שכונתי מחלקים עוד עירוב פנימי לרחוב נוגע יותר כאשר בתוך העירוב ה
דעת הנודע וא"כ איך מפרידים אותו מהעירוב החיצוני.  שאין בו מומרים,

ביהודה (תנינא או"ח סי' ל"ט) שגם כאשר המקום המשוייר מחוץ לעירוב 
מוקף מחיצות, אך אינו יכול לערב מחמת גויים ומומרים שדרים בתחומו ולא 

להפרידו ע"י חלוקה לאורך הרחוב, כמו שכתב שכרו מהם כדין, אין איסור 
(סי' צ"ה ס"ק י"ח) השו"ע על בתים שאין להם היקף מחיצות. אבל החזו"א 

ועוד אחרונים חולקים על דבריו, ולפי דבריהם אם חלקו והפרידו ע"י חלוקה 
  לאורך הרחוב, הרי אלו שגרים בצד החיצוני אוסרים על העירוב.

ף ו') שהבעיה לחלק את הרחוב בעיר של ויש ליישב לדעת הרמ"א (סעי 
יחיד, היא רק לאורך הרחוב, אבל אם מחלקים לרוחב הרחוב שאפשר שאלו 
יוצאים בצד זה ואלו יוצאים מצד זה ואין להם דריסת רגל מוכרחת לעבור זה 
בזה, מועיל תיקון ביניהם. [ואמנם מש"כ הרמ"א בלחי וקורה, צ"ע ממש"כ 

י' שס"ג סעיף ל"ד. מ"מ בזמנינו שעושים צורת לגבי מערב חצי מבוי לעיל ס
הפתח, ודאי מועיל לחלק. ורק לדעת השו"ע לפי מש"כ הבה"ל, יתכן שגם 
בצוה"פ אי אפשר לחלק לרוחב. ובזה י"ל שיסמכו על צירוף דעת הנוב"י 
הנ"ל]. ולפ"ז מה שנשאר לדון הוא רק לגבי חלוקת הרחוב לאורכו, שגם זה 

תיים, ונחלקו האחרונים אם נאסר גם בצוה"פ. דבר מצוי בעירובים שכונ
 שכתב(ס"ק כ"ד) ) אוסר. ובמשנ"ב סי' צ"הלדעת הגר"א מותר, והחזו"א (

  שצריך מחיצה גבוהה י' טפחים, משמע קצת כחזו"א. ויש להאריך עוד בזה.
צורת הפתח באלכסון, דהיינו שאינה עומדת יש לדון באופן שעושים 

בקו ישר, אלא באלכסון, יש להסתפק האם  לאורך הרחוב, אך גם לא לרוחב
נחשב כחולק לרוחב שמותר לדעת הרמ"א, או שנחשב כחולק לאורך ואסור. 
ויש שהורו שאם יש פתח של בנין כנגד האלכסון, כיון שהבנין ההוא אינו 
בעירוב הוא אוסר, כי לגביו זה כחולק לאורך, אבל אם אין בנינים כנגד צורת 

  .ץ לעירוב, הרי זה כחולק לרוחבחוהפתח בצד החיצוני שמ
  סימן שצ"ג

סעיף ב'. אחד עירובי חצירות, ואחד שיתופי מבואות, מערבין אותם בין 
ואפילו אם כבר קיבל תוספת שבת וכו'. השו"ע מביא מחלוקת השמשות. 

האם אפשר להניח בבין השמשות לאחר שקיבל שבת, והשו"ע כאן סתם 
לאסור. והמשנ"ב ציין לקושיה זו, ושם  כמתירים, ולעיל (סי' רס"א ס"ד) כתב

הביא שהאחרונים תירצו בב' אופנים. א. הרבה אחרונים תירצו שכאן מדובר 
בקבלה ביחידות, ובזה השו"ע מתרי לערב אח"כ ושם מדובר כשקיבל שבת 
בעניית ברכו של מעריב, שהיא קבלה של ציבור, ולכן אין מערבין. והדגול 

לאכה, באמריה בעלמא, וזו קבלת איסור ממרבבה (שם) תירץ שכאן קיבל 
ב, והוי קבלת קדושת ייל קיבל בתפילת מערועדיין יכול לערב, משא"כ לע

  שבת, שאחרי זה אי אפשר לערב.
דין זה מצוי שאדם שעושה עירוב פרטי כל שבת, נזכר אחרי שקיבל 

וכתב המשנ"ב (ס"ק י"ב) תוספת שבת, שעדיין לא נתן לשכנו לזכות בעירוב. 
יאור הגר"א מצדד כדעת האוסרים לערב אחר קבלת שבת. ולפ"ז הוא שבב

הדין למי שקיבל שבת לפני בין השמשות, שלא יוכל להניח עירוב חצירות. 
אמנם לפי החילוק של האחרונים הנ"ל, הרי קיבל שבת לבד, יוכל לערב. 
וצ"ע אם יכול גם להגביה לקנות את הפת עבור כולם, שלכאו' זה קנין סתם, 

שלא קיבל שבת ומ"מ נראה שאפשר שאדם אחר חלות עירוב בלבד.  ולא
ודאי יניח עבורו, כי האיסור הוא מצד המעשה של ההנחה, אבל מצד החלות 

  אמצע בין השמשות.שגם כשקיבל שבת העירוב חל אפילו ב
עוד כתב בבה"ל (לקמן סי' שצ"ד ס"ב ד"ה ויוכל) שלכתחילה צריך לערב 

במי  שספק דבנן לקולא, היינו השו"ע כאן מדוברלפני בין השמשות, ומש"כ 
  שהתאחר בדיעבד.
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  פתח העירוב 
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

ספק עירוב, כגון אם היה קיים בין השמשות אם  .'א סעיף ד"צשסימן 
נפק"מ לאדם שהניח עירוב חצרות, לאו, מותר, והוא שהיה לו חזקת כשרות. 

ובליל שבת מצא שבנו הקטן אכל לחמניה או חלק מהחלה שלא נשאר 
שאשתו לא ידעה שזיכה את הפת הזו וחילקה אותה שיעור בלעדי זאת או 

לילדים הרעבים בליל שבת בקיץ, והם אכלו אותה אחרי הדלקת נרות שבת, 
  אבל קודם צאת הכוכבים. ויש ספק אם נאכל מבעוד יום, או בבין השמשות.

עוד נפק"מ בעירובי תחומין שמניחים בדרך או באיזה מקום, ואין יודעים 
ד מתי יש לו חזקת כשרות שנשאר במקומו, ובודאי אם הוא קיים, וצ"ע ע

תלוי לפי הענין, ויש דרגה של חשש המחייב לחשוש גם בעירובין שמא כבר 
  לקחו את המאכל של העירוב. וצ"ע.

צריך שהעירוב יהא בבין השמשות במקום שאפשר ליטלו, בלי  סעיף ב.
לחפור  לכן אם נפל על פת העירוב גל אבנים שצריך כלים לעבור איסור.

להוציאו [שזה אסור מן התורה], אינו עירוב (שו"ע), אבל אם אפשר להוציאו 
בידיים רק צריך לטלטל מוקצה שעליו, חל העירוב, כיון שלא גזרו על שבות 

  ג).סק"בבין השמשות (משנ"ב 
הניח את הפת במגדל [ארון] ונעל בפניו , כתב השו"ע שאם וכן בסעיף ג'

ות, אם אי אפשר להוציא את הפת אלא ע"י ואבד המפתח לפני בין השמש
מלאכה דאורייתא [כגון שהמגדל קבוע בקרקע או שמכיל ארבעים סאה, 

י)], הרי זה כמו שאבד ואינו סק"שיש בסתירתו איסור סתירת אהל (משנ"ב 
  עירוב, שהרי אי אפשר לאכלו (שו"ע).

ול ואם אפשר להוציא ע"י מלאכה דרבנן, כגון שהמנעול קשור בחבל ויכ 
לקרוע את החבל, עירובו עירוב, כיון שלא גזרו על שבות בין השמשות ואז 
היה יכול ליטלו. ולכן אם מצאו את המפתח בשבת, במקום שאין הפסק של 
רשות הרבים ואיסור הטלטול רק מדרבנן, חל העירוב [ואע"פ שלא ידע בבין 

שנ"ב הואיל ומצוי שימצאנו] (מ מ"מ חל העירוב, השמשות שיכול להביאו
  א ובה"ל ד"ה מלאכה)."יס"ק 
אם לא אבד המפתח ממקום שהניחו, אלא הוא מונח במקומו, רק שכח  

  ח).סק"היכן הניחו, חל העירוב, כיון שיכול להיזכר ועומד להיזכר (משנ"ב 
בדינים אלו יש כמה נפק"מ למעשה, כשאדם מניח עירוב בביתו ונוסע 

ו מועיל, שהרי זה דומה לנתנו לשבת ומשאיר את הדירה נעולה, העירוב אינ
במגדל ואבד המפתח, כיון שאי אפשר להגיע אליו. אלא צריך להשאיר 
מפתח אצל אחד השכנים. ועוד נראה שאם אינו אומר לשכן שיש לו עירוב 
בבית, והוא בודאי לא יתן להם להיכנס, וא"כ שוב אינו מועיל. ואע"פ שלא 

סור גזל להיכנס ללא רשות צריך לפרוץ באיסור דאורייתא, מ"מ מצד אי
  לדירה, שהוא דבר שמקפידים עליו, הוי כמו שאר איסורים דאורייתא.

שאלה נוספת ע"פ דין זה, נשאל השבט הלוי (ח"ו סי' מ"ד) לגבי מי 
שמניח עירוב תחומין ציבורי באמצע הדרך, ומניח קופסת שימורים סגורה 

סא גם פותחן כדי שתחזיק מעמד זמן רב, האם צריך להניח ליד הקופ
קופסאות כדי שתהיה אפשרות בפועל לפתוח את הקופסא, או מספיק 
שע"פ דין מותר לפתוח אותה. והשיב השבט הלוי שאם לא יכול לשבור 
ולקלקל את הקופסא אלא ע"י פותחן, צריך להניחו בסמוך לקופסא, אבל 
הוסיף שגם זה לא יועיל לפי מש"כ החזו"א שלפתוח קופסת שימושים שלא 

רך קלקול יש בו סרך איסור תורה של בונה, ובתהלה לדוד חשש לאיסור בד
סותר דאורייתא, א"כ מה הועילו חכמים בהנחת הפותחן לידו, אם לא למי 

  שאין דעתו כהנך גדולים, ע"ש.
לפ"ז העירו ספרי זמנינו שצריך לפתוח את האריזות של המצות 

ר לקלקלם בשבת, והמאכלים המיועדים לעירוב, או שיהיו באריזות שמות
ולפחות אין בהם איסור קורע דאורייתא. אבל באופן שיהיה בהם איסור 

  דאורייתא לא יחול העירוב.
העירוב צריך להיות קיים רק בבין השמשות, (סעיף ב') ש כתב הרמ"א

ויכול לאוכלו מיד כשודאי חשכה [שהגיע צאת הכוכבים], וטוב לבצוע עליו 

ואיל והתקיים בו מצות עירוב, יקיים בו גם ה. ויש בזה ענין בסעודת שחרית
מצות לחם משנה. ואע"פ שיכול לאכלו גם בסעודה שבליל שבת, עדיף 
שישאירו לשחרית, משום שלפעמים מקדים לאכול בליל שבת מבעוד יום 

ויש לעיין האם נאמר בזה  ה).סק"ונמצא שנאכל קודם בין השמשות (משנ"ב 
יום לכן גם מי שאוכל משחשיכה לא דין, שכיון שלפעמים אוכלים מבעוד 

יאכל את העירוב בליל שבת. ונפק"מ כשלא מסתדר בקלות להשאיר את 
הפת הזו לבוקר. ובפרט יש לדון בזמנינו שהרבה משפחות בארץ ישראל 
אינם אוכלות מבעוד יום כלל, האם אפשר לכתחילה לאכול בליל שבת. 

עודת הבוקר ובהרבה מקרים צריכים את הפת לליל שבת, כגון שבס
מתארחים במקום אחר והחלות מיועדות רק ללילה, האם צריך לייעד פת 

  שלא יאכלו אותה בלילה. וצ"ע.
והטעם ביאר עדיף לערב פעם אחת לכל השנה, עוד כתב הרמ"א ש

)שמא ישכחו שבת אחת לערב. ובאופן זה צריך שיהיה 'ה וסק"משנ"ב (ה
באמצע שבת מותר רק קיים בבין השמשות של כל השבתות, ואם נאכל 

  .תבאותה שב
  סימן שצ"ו

הלכות תחומין נראה לאנשים דבר רחוק, מתי קורה שאדם יוצא מחוץ 
כמה שעות מחוץ  ךמה, או אם ילוע עם יולדת או דבר דסם, רק כשנולתחו

  לעיר. אולם באמת הדבר מצוי מאוד, אלא שלא כולם מודעים לכך.
מטר  960- איסור תחומין מדרבנן הוא אלפיים אמה. מרחק זה הוא כ

 15 בערךבהליכה בנחת זה  .מטר לשיעור חזו"א 1152- לשיעור הגר"ח נאה, וכ
  ה מהירה זה יכול להיות פחות מעשר דקות!דקות, ובהליכ

לדוגמא, אדם נוסע לשבת לישוב כלשהו, והולך בשבת אחה"צ לטייל 
דקות בלבד כבר יצא מחוץ לתחום. ובפרט  20סביב למושב, יתכן שבטיול של 

אם הולך לישוב הסמוך, שאז הליכה למרחק של רבע שעה זה כמעט כלום, 
  קלות אדם יוצא מחוץ לתחום.בו

 10כן בזמנינו גם בערים הגדולות יש ישובים קרובים יחסית, במרחק כמו 
דקות הליכה, שאסור ללכת אליהן בשבת, כי בעשר דקות כבר אדם עובר 
אלפיים אמה. וראה לקמן שיבואר בס"ד שגם כשהישוב סמוך יותר והוא 

  מתחיל בתוך אלפיים אמה, בכל זאת אסור להיכנס בתוכו יותר מהאלפיים.
השכונות רחוקות קצת מהעיר, והם נחשבות כעיר בפני עצמה יש ערים ש

דקות הליכה, יוצא מחוץ לתחום.  10לענין תחומין, וההולך אליהם למרחק 
ואפילו באמצע עיר יתכן נחל או כביש רחב שמחלק את העיר לשנים, ויש 

   איסור ללכת מצד אחד לצד השני יותר מאלפיים אמה,
כו' חשוב סעיף ב. בכל מקום שקידש עליו היום, אם הוא מוקף לדירה ו

חישוב האלפיים [והי"ב מיל] מתחילים מחוץ למקומו הנה מות. אכולו כד' 
של האדם, ומקום השביתה אינו בחשבון. כגון אדם ששבת בעיר, כל העיר 

מחוץ לעיר מתחיל למנות אלפיים לכל  נחשבת לו כמקומו [כד' אמותיו], ורק
  צד, ויש ג' אפשרויות במקום השביתה.

השובת בשטח פתוח, מקום שביתתו ד' על ד' אמות [וי"א ח' על ח'  א.
השובת במקום המוקף מחיצות ודינו כרשות  ב. כמבואר בסעיף א'. אמות].

השובת בתוך עיר,  ג. כמבואר בסעיף ב'. היחיד, כל המקום המוקף כד' אמות.
 כמבואר בסימן שצ"ח. עיר כד' אמות.אף אם אינה מוקפת מחיצות, כל ה

  מסוף ג' מקומות אלו, מתחיל למנות אלפיים אמה.
לפ"ז אדם השובת בעיר יכול ללכת בכל העיר, אפילו אם העיר גדולה 

כולה  אבל חשוב לדעת שלא בכל עיר מאוד, פי כמה וכמה מתחום שבת.
  וכאשר יתבאר בעז"ה לקמן סימן שצ"ח.נחשבת כאחת. 

  סימן שצ"ז
מקור הלכות מביא ש )סק"א. המשנ"ב (תחומין דאורייתא או דרבנן

שבו איש תחתיו, אל יצא "תחומין, נלמד בגמרא (עירובין דף נא.) מדכתיב 
מגזירה שוה חז"ל איש ממקומו ביום השביעי" (שמות טז, כט), למדו 

 מענה ע"י הרבנים
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ומדותם מחוץ לעיר את "י הלויים שהשיעור הוא אלפיים אמה, מדכתיב בער
פאת קדמה אלפיים באמה" (במדבר לה, ה), שנתנו לערי הלויים מגרשים 
סביב לעיר בשיעור אלפיים אמה לכל רוח, כמו"כ לענין מקומו של אדם 
בשבת, כל תוך אלפיים סביב לעירו או למקום שביתתו, מותרים בהליכה, 

  ומעבר לכך אסור.
עת, שבכיוון ישר הוא אלפיים אמות, באופן זה תחום זה ניתן בטבלה מרוב

, 40%[תוספת האלכסון הוא עוד  .יש בפינה באלכסון יותר מאלפיים
אמות]. דין זה נלמד ג"כ מערי הלויים, ועי"ז  800נוסף עוד  2000ובאלכסון של 

כמו"כ מותר ללכת בתוך  אמה. 2800יר אפשר ללכת עמרויחים שבפינות ה
  לו כמה קילומטרים, ואין זה יציאה מהתחום.טבלה זו סביב העיר אפי

הוכיח מגמרא זו להלכה (הובא ברשב"א וריטב"א עירובין דף יז:) הראב"ד 
שדין תחומין הוא איסור דאורייתא, שהרי סתמא דגמ' למדו את האיסור 

חולקים ואומרים שדרשת הגמ' היא אחרים מפסוקים. אבל ראשונים 
על התורה שם. ומ"מ יש שיטות  אסמכתא, כמ"ש הריטב"א שם וברש"י

ראשונים שעיקר איסור תחומין הוא דאורייתא, אלא שהשיעור מדאורייתא 
אמה. וכך  2000אמות], ומדרבנן אסור אפילו  24,000הוא רק כשיוצא י"ב מיל [

פוסקים השו"ע והרמ"א (סי' ת"ד ס"א) להחמיר כשיטות שיציאה מחוץ לי"ב 
ות הם דרבנן. ונפק"מ בספק בי"ב מיל מיל אסורה דאורייתא, ואלפיים אמ

  שהוא דאורייתא, ספיקו לחומרא.
נפק"מ נוספת מעשית בזמנינו, ליולדת הבאה בשבת מאלעד לבני ברק 

. הנה מותרת היא לנסוע לביה"ח מדין פיקוח נפש, אבל מה "העושמעיני הי"ל
שמב"ב עד שאפשר למעט באיסור צריך למעט. ולפ"ז היו ת"ח שחישבו 

שבפתח תקוה אין י"ב  "בלינסון"אלעד יש י"ב מיל, לעומת זאת עד ביה"ח 
מיל [שהוא קרוב יותר בשני מיל], נמצא שעד בלינסון א"צ לדחות איסור 
תחומין דאורייתא אלא רק דרבנן, ולב"ב צריך לדחות איסור דאו', ולפ"ז הורו 

ב, [באופן שאינה בעבר שהיולדת צריכה לעצור בבלינסון ולא להמשיך לב"
צריכה דוקא את "מעיני הישועה" כדי ליישב דעתה בלידה, אלא רק כדי 
להיות קרוב לבני המשפחה שיבקרו אותה בימים שאחרי הלידה]. אבל 
בשנים האחרונות עשו חישוב יותר מדויק ע"י מפה מיוחדת, ומצאו שהמרחק 

ולא דרך מעט פחות מי"ב מיל [לפחות עכשיו שמגיעים דרך כביש מכבית 
רח' זבוטינסקי], ולכן מותר להמשיך ל"מעיני הישועה". [והיינו דוקא 
כשנוסעים ע"י גוי, אבל ע"י ישראל צריך לעצור במקום הכי קצר, מצד ריבוי 

  באיסורי הבערה שבנסיעה].
כתב סעיף ב. אינו יודע תחום שבת, מהלך אלפיים פסיעות בינוניות. 

שמספר האלפיים פסיעות תלוי בגודל הפסיעות, ואדם הביאור הלכה 
שפסיעותיו גדולות יותר, יוכל ללכת פחות מאלפיים פסיעות, שהרי תחום 

  שבת הוא אלפיים אמה, ולא לפי פסיעות.
חכמי זמנינו מעירים שבזמנינו הפסיעה הממוצעת בהליכה רצופה היא  

ם ממהרים יותר, או יותר מאמה אחת, יתכן והסיבה לכך מפני שאנשי
שרגילים להגיע יותר מהר באמצעות כלי רכב ולכן אינם הולכים בנחת, 
ועכ"פ מדידה זו אינה נכונה בזמנינו. אלא צריך לפני שהולך לבדוק את 
הליכתו בבית, ע"י שילך כמה מטרים ויראה בכמה פסיעות הלך אותם, ולפי 

שתים בלבד, כי חשבון זה ישער את הדרך. [ולא יבדוק ע"י פסיעה או 
  כשהולכים ברצף משתנה גודל הפסיעות].

אמנם חישוב זה יש בו חסרון גדול, שהרי הדרכים אינן ישרות כסרגל אלא  
הן מסתובבות, ולעומת זאת התחום המותר נמדד בקו ישר עם כל הריבוע, כמו 
טבלה מרובעת שהיא קרובה למרחק האוירי בקו ישר, שהוא הרבה יותר מאורך 

ליכה. עם כל זאת אין לומר שימדוד לפי ראות עיניו, כי בזה אפשר מסלול הה
לטעות מאוד, בפרט שהאדם לא בדק מעולם אם השערתו במרחקים כאלו 
קרובה למציאות. ולא הותר אלא למדוד בפסיעות ממש, למרות שמפסיד 

  הרבה מהתחום. [ויכול לפלס לו דרך ישרה, היכן שימצא].
לכתחילה, גם באופן שמודד את הליכתו ומ"מ מדידה זו אינה מותרת  

ולא בהשערה בעלמא. וכך כותב הביאור הלכה (רס"י שצ"ט) בשם הכל בו, 
וביאר דבריו דמלשון הגמ' כאן משמע שדין זה הוא קולא למי שמהלך בדרך 
ואינו יודע תחום שבת, אבל אדם הנמצא בעיר ויכול לברר את התחום, אסור 

ר לטעות בה, אלא יש דין מדידה בחבלים. להסתמך על מדידה זו כיון שאפש
ומ"מ מבואר בבה"ל שאם אינו מודד את כל האלפיים אלא מעט פחות, מותר 

  לכתחילה לסמוך על מדידה זו.
כעין המדידה המוזכרת כאן יש שכתבו שניתן למדוד לפי אבני השפה  

שבצידי הכביש, שאורכן בכבישים בין עירוניים הוא מטר אחד, ולפ"ז יכול 
כת עד קרוב לאלף אבנים. אמנם גם במדידה זו יש את החסרון שהכביש לל

  מתעגל, וכן יש אבנים חצויות בגדלים שונים וצריך הרבה עירנות לכך.

דקות הליכה, וא"כ  10-18בכל אופן יש לציין שתחום הוא מרחק של כ  
ברוב המקרים שאנשים רוצים ללכת באופן דחוף למקום מחוץ לעיר, בדרך 

יספיקו להם אלפיים פסיעות, ויש לברר אצל המומחים לתחום זה כלל לא 
  האם וכיצד אפשר למצוא פתרון.

  כולם הולכים"
בוצה בספר דרור יקרא (עמ' תקכ"א) כתב מעשה שהיה בזמן החזו"א, ק

של ת"ח הלכו בשבת מבני ברק לתל אביב כדי לשמוע שיחה מוסרית מאת 
המגיד ממינסק זצ"ל, בחזרתם לבני ברק במוצאי שבת, נכנס אחד מהם 
מהתלמידים החביבים של החזו"א זצוק"ל לבקש מרבו הגדול יין להבדלה. 
כששאלו החזו"א היכן היה, סיפר על הליכתו לתל אביב. שאלו החזון איש: 

י התיר ללכת מבני ברק לתל אביב"? השיב התלמיד "כולם הלכו". הוכיחו "מ
כאן בתים, אי אפשר להניח שקיימים בתים  יוכיון שפעם לא ה"החזון איש, 

. שוב הרגיעו "המחברים את הערים, בלי לברר היטב, חוששני ממגעך ביין
אותה , שאכן בצילומי אויר משםהוסיף והחזו"א, ומזג לו כוס יין להבדלה. 

תקופה רואים שלא היה מקום אפילו להוה אמינא של היתר הליכה מבני 
  ברק לאמצע תל אביב, ובכל זאת זה לא מנע את מה ש"כולם הלכו".

למעשה אנו רואים בזמנינו, גם כאשר אדם מברר אם יש עירוב לגבי 
ללכת מצד הלכות תחומין, מספיק שמישהו  רטלטול חפצים, או אם מות

ירוב, בלי לברר אם זה בהשגחת הבד"ץ או בהשגחת הרבנות יאמר לו שיש ע
בודאי דואג שיהיה כשר. נניח חראי. הרב רב הישוב ת, מי אאו המועצה הדתי

שבאמת הרב דואג לכך, אבל מאכלים בכשרות שלו אף אדם לא יאכל. מלבד 
א, שאותו בנו יםזה כמעט בשום מקום אין הרב אחראי לעירוב, ולא שואל

חראי מטעם המועצה הדתית מקבל משכורת על מנת שישתדל אלא הא
, כדי שהמועצה הדתית תצא ידי שעה שעתייםמשהו, בכל שבוע יבדוק 

חובה. בהרבה מקומות האחראי בעצמו אומר שהיה רוצה לתקן דברים 
נוספים, אלא שאינו מחויב לעשות מעבר למה שמשלמים לו. ודאי שאינו 

ה הלכות נוספות מסתפק במה שיש ר חוטים קרועים, אבל בהרבימשא
שמותר  רמישהו שאמר לו פעם שמותר. ועל עבודה זו הוא מוכרח לומ

לטלטל, שאל"כ עבור מה מקבל משכורת. כך הם פני הדברים, כידוע לכל 
  ים בעירובים.קהמתעס

אנשים הולכים דרכים ארוכות, שכל מי שקצת מבין גם בענין התחומין, 
ל חצי שעה מחוץ למושב, אפילו אם יעשה יודע שלא יתכן ללכת מרחק ש

ללכת, או שכולם  רמסתפקים בשמועה שמות. ובכל זאת עירוב תחומין
  מסתפקים בכך. חשוביםהולכים, ואפילו אנשים 

הסיבות שהנושא כ"כ מוזנח, נראה כי הוא משתי סיבות. א. אנשים 
צא מחוץ לתחום. איסור זה אולי למי שהולך סבורים שלא מצוי שאדם י
כשהולכים בכביש יש סבורים שהאיסור שייך רק שעתיים, לא ברבע שעה. או 

הבין עירוני, לא כשהולכים לישוב סמוך שרואים את קצהו מהבית. אולם 
ור את התחום אפילו בעשר דקות! והאיסור הוא גם בישוב בכאמור, אפשר לע

מאחר והישוב מנותק מחבירו, ממילא כאשר  .מטר בלבד 82במרחק  אהנמצ
  .נכנס בתוכו קילומטר אחד, עובר באיסור תחומין

ב. איסור הטלטול ואיסור יציאה מחוץ לתחום, באמת מגבילים את האדם, 
כדי שאדם ינוח בשבת במקומו בלי להתעסק יותר מידי, ואפילו  ,וזו המטרה

משלותו. אדם שיודע טיול ממושך בלי לטלטל שום חפץ, מוציא את האדם 
שאין לו מה להסתובב אלא בסביבה הקרובה ממש, מטייל חצי שעה עד 

דקות מסוף הבתים],  10רחק למרחק שעה סביב ביתו ושכונתו [בלי להת
   נח, לומד, ומעיין בדברי תורה והשקפה. הוא בשאר הזמןממילא 

אולם כיון שאנו לא מורגלים לחיות במצב כזה, ומחפשים לטייל ולקחת 
את הילדים לפה ולשם, קשה להישאר בבית, וקשה לא ללכת למרחק, 

נראה כי שבת זה הזמן הכי טוב לכך  לראות את הישובים הסמוכיםלהנות 
] בפרט בקיץ, ובמיוחד שעות רבות פנויות [מעסקי המלאכות האסורות שיש

מכיון שזו ההרגשה שאין את כל העיסוקים והמשחקים שיש בבית.  ,בנופש
להקל איכשהו על המצב, והולך וסומך על שמועות שבכל חלקי  אדם מחפש

גם רצון התורה בכך שאסרה להתעסק [ התורה לא היה סומך עליהן.
מלאכות האסורות, הוא מטעם זה, כנאמר למען ינוח וגו'. אכן אנו מרגישים ב

את הפנאי והמנוחה, אלא שאנו מחפשים להפיגם בתעסוקות שונות, כי איננו 
  .]יודעים מה עושים עם השלוה והמנוחה

י לימוד מסכת עירובין "בסיעתא דשמיא דורנו מתחזק גם בנושא זה, וע
ולימוד ההלכות אנשים נודעים יותר ויותר לשכיחות הדינים, ושכיחות 

, עד כדי שגם כאשר תחומיןהשאלות ההלכתיות, בעירובי העיר ובין בדיני ה
יש עירוב שנבדק כל שבוע, אינו בטוח שאפשר לטלטל על סמך זה. יתכן 

מכך, ועוד לעשות יותר  שהבודק עושה כפי המוטל עליו, אבל הצורך הוא
סיבות שאי אפשר לפורטן. כמו כן יתכן ש"כולם הולכים", ועם כל זאת אינם 
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  פתח העירוב
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

שור של פטם, כרגלי מי שלקחו לשחטו ביום טוב.  .'ו סעיף ז"צשסימן 
שמקום התחום שלהם הוא כמקום של  בסעיפים אלו מדובר על תחום כלים,

בעליהם, ואסור לכל אדם להוציאם מהתחום של הבעלים, אע"פ שלמוציא 
מותר ללכת רחוק יותר. ואם הבעלים השאיל את החפץ לאדם אחר, מקום 
התחום של הכלי הוא כרגלי השואל, ולא כרגלי הבעלים האמיתי, כיון שכעת 

. אבל אם בזמן כניסת השבת או זה עומד לשימוש של השואל הרי זה כרגליו
החג, היו הכלים אצל הבעלים ובאמצע שבת השאיל אותם לאדם אחר, 

ואינו משתנה  נשאר מקום התחום כרגלי הבעלים שהיו בכנסת היום, 
  באמצע שבת.

בסעיף זה מבואר שאם מראש מלפני שבת היה דעת הבעלים למסור את 
כשאינו יודע בכניסת  היום  החפץ לאדם אחר, הרי הוא כרגלי המקבל, ואפילו

  מי יהיה המקבל, אמרינן ברירה שמכניסת היום היה לחפץ שביתת המקבל.
בדין זה יש נפק"מ לאדם שיש לו גמ"ח ומשאיל ביו"ט תרופות או 
בקבוקים, והאדם ששואל ביו"ט צריך לקחת את התרופה מחוץ לתחום של 

מ"מ היינו המשאיל, אע"פ שבכניסת היום היה כלי זה אצל בעליו, דהמשאיל. 
כיון שבעל גמ"ח דעתו לתת למי שיבקש, א"כ הוא דומה לפטם, שהחפץ 

לפי דיני תחום  לקחתולשואל מראש עומד לכך שיחלקו אותו ביו"ט, ומותר 
וכן ממתק המחולק לילדים בבית הכנסת, לא יהיה תלוי בתחום  .השואל

  המחלק, אלא בתחום המקבל.
אמנם לא בכל חפץ אומרים כך, וראה בסעיפים הבאים כמה מקרים עם 

שנים שלקחו בהמה בשותפות דינים שונים. כגון בסעיף י', כותב השו"ע 
ושחטוה ביום טוב, אע"פ שלקח כל אחד מנתו, הרי כל הבשר כרגלי שניהם. 
 אבל לקחו חבית של יין וחילקוה ביו"ט, חלקו של כל אחד מהם כרגליו.

שבחביות אמרינן דין ברירה בדרבנן, שהוברר (ס"ק כ"ד) המשנ"ב ומבאר 
ביו"ט שהיין שהוא קיבל, זה היה חלקו מערב יו"ט והתחום של יין זה כרגליו, 

. משא"כ בבהמה למרות שבכניסת שבת היה מעורב ממש עם יין של חבירו
ששחטו ביו"ט אי אפשר לומר כן, כי בכניסת היום בעל כרחך יונק כל חלק 

  ק של חבירו, ולכן הרי הם כרגלי שניהם. מחל
דהיינו  מי שזימן אצלו אורחים ביו"ט, לא יוליכו בידם מנות. סעיף י"ח.

עודה, סשהתחום של המנות שהאורחים מקבלים, הוא לפי תחום בעל ה
, לא למרות שהזמין אותם מערב שבת וידע שימסור להם מנות בשבת

לפ"ז יש  .רשותם ולתחומםאומרים שמתברר למפרע שהעמיד את המנות ל
לעיין במקרה מצוי, שקבוצה נוסעת לישוב כלשהו כגון לישוב אור הגנוז, ויש 
אנשים מתוך הקבוצה שהולכים למירון ונמנים על עירוב תחומין המונח ע"י 
הארגון, ורוצים לקחת לדרך [ביו"ט] בקבוק שתיה או מאכל. הרי לפי 

תחומין. ועוד  המבואר כאן, אינם יכולים לקחת אם המארח לא הניח עירוב
יתכן שאם המארח הניח עירוב תחומין ואז חלק מישוב אור הגנוז מחוץ 
לתחומו, יהיה אסור לשאר בני הקבוצה לקחת מאכלים מעבר לגבול התחום 
של המארח. אמנם מה שהעמיד לרשותם לפני כניסת יו"ט, כגון עוגה שחילק 

  לחדרים, ודאי נחשב כשלהם וכתחום כל אורח לעצמו.
  צ"חימן שס

סעיף א' ב'. הבא למדוד אלפיים אמה של תחום העיר, אם היתה העיר וכו' 
היתה עגולה, עושין לה זויות,  .מרובעת ולא לריבוע עולם, הואיל ויש לה זויות

בסימן זה מבואר דבר ראשון, שמי  ורואים אותה כאילו היא בתוך המרובע.
כל העיר  ששובת בעיר, לא מחשבים לו אלפיים אמה בתוך העיר, אלא

נכללת בהגדרת "מקומו", כד' אמותיו, ורק מקצה העיר מודדים לו אלפיים 
  אמה.

דבר שני, עושים ריבוע לעיר, שאם היא עגולה מוסיפים לה פינות, ואז 
ומותר לאדם ללכת בתוך הריבוע הזה אפילו כל העיר יותר גדולה בפינות, 

, כדי שיהיה נשכר בזויות. האלפיים אמה בריבועמחשבים גם את ושוב היום. 
שובה אלא שהשאלה הגדולה לאיזה צורה ולאיזה כיוון מרבעים. בשערי ת

(רס"י שצ"ח) כתב בשם הנודע ביהודה שאם בני העיר קבעו לחשב את 
הריבוע בכיוון מסוים, אפילו שאינו לריבוע עולם, נקבע להם החישוב הזה 

נ"ב (ס"ק ז') חולק שאי שגם היחיד צריך ללכת לפי ריבוע שקבעו. אבל המש
אפשר לעשות הריבוע כמו שירצה, אלא דוקא לפי ריבוע עולם, ולפי שאר 

  .הכללים בעיר מרובעת. וכן כתב החזו"א
לפ"ז כשעושים חישוב של ריבוע העיר, צריך להתעמק ולחשב היטיב מהו 

  הריבוע הנכון, כי אי אפשר לבחור צורת ריבוע כלשהי.
כאשר העיר לא מסתיימת בקו ישר, מיישרים קו לפי עיבור העיר, '. גסעיף 

הבתים האחרונים שבעיר, וכל השקעים נוספים על העיר, הם חלק מהעיר 
[כאשה מעוברת, שהעיבור חלק ממנה (עירובין דף נב:)]. כמו"כ אם יש בית 

  בולט, מאריכים את העיר כנגד הבית הבולט בקו ישר.
כלומר מחשיבים אותה  ב. לאחר מילוי השקעים מרבעים את העיר,

כמרובעת לקולא, שמוסיפים עליה עד שתהיה מרובעת. לדוגמא עיר עגולה, 
מחשיבים אותה כמרובעת, ורק מסוף הריבוע מתחילים למנות אלפיים אמה, 

  יח עוד הרבה מעבר לאלפיים אמה.מרושלפ"ז מי שהולך בצידי העיר 
שהאדם בוחר [כהכרעת המשנ"ב סי' שצ"ח כיוון הריבוע אינו לפי מה 

סק"ז והחזו"א סי' ק"י ס"ק כ"ג], אלא יש בזה כמה כללים. הכלל הראשון 
הוא לרבע לפי ריבוע העולם, דהיינו קו ישר מקביל למזרח העולם וכן 
למערב, צפון ודרום. את הקוים עושים סמוך לעיר, עד שנוצר ריבוע סביב 

לדוגמא עיר בצורת משושה, ואין הצלעות לעיר שכולו נידון כעיר עצמה. ו
מכוונות לרוחות העולם, נמצא שמרויחים הרבה יותר מהצורה העגולה, 

  והריבוע מתרחב לפי השפיצים של העיר.
עיר מרובעת או אפילו בצורת מלבן, לא מוסיפים לרבע אותה  הכלל השני

  לריבוע העולם, אלא משאירים אותה כמות שהיא.
הראשונים ואחריהם הפוסקים האחרונים. כאשר יש  על פי כלל זה נחלקו

לעיר צלע אחת ישרה לאורך כל העיר, האם מרבעים את העיר לפי כיוון אותו 
צלע [כן דעת החזו"א(סי' ק"י ס"ק כ"ג), וי"א כן בדעת המשנ"ב, ודלא כחיי 

מעלות, מרבעים  90אדם והגר"ז]. וכל שכן כשיש שתי צלעות בזוית של 
  כאן תחילת ריבוע. לפיהן, שהרי יש 

ע"פ שני כללים אלו נולדו הרבה ספיקות בריבוע העיר, כאשר יש שתי 
צלעות ארוכות, בזוית לא שוה [שהצלעות אינן מקבילות], מתי מרבעים לפי 
ריבוע העולם, ומתי לפי הצלע, ולפי איזו צלע. ורבה המבוכה בהכרעות אלו. 

  ועליהם נוסף הדין הבא.
ינו שהערים גדולות מאוד, ומוסיפים בזמנ .עיר העשויה כקשתסעיף ד'. 

סביב לעיר שכונות היוצרות זרועות ארוכות לעיר, כמו"כ הערים מתרחבות 
  ונסמכות לערים הסמוכות, על כן נוצר בהרבה מקומות עיר בצורת קשת.

עיר העשויה כקשת, דנים את החלל כאילו מלא, עד כותב השו"ע ש
יש  4000גדר בשיעור זה, משום שעד אמה בין רגל לרגל. וה 4000מרחק של 

אמה. שכן אדם הנמצא  2000אפשרות להגיע לכל נקודה בחלל בלי לעבור 
בצד אחד [בקצה רגל הקשת] יכול לצאת עד אלפיים, ואח"כ לחזור לעיר 
וללכת בכולה עד קצה הרגל השני [שהרי כל העיר כד' אמות] ולצאת אלפיים 

הגיע מקודם. אבל אם המרחק אמה להגיע לכל המקום שלא היה יכול ל
, לא ממלאים את החלל, והיוצא מהעיר מודד אלפיים ממקום 4000 –יותר מ 

יציאתו [ואין שום דין ריבוע בצד הפנימי, אבל יש ריבוע לצד החיצוני]. וכתבו 
, ממלאים את 4000הראשונים שמ"מ בעומק החלל במקום שכבר אין מרחק 

  החלל וזה נקרא "יתר פנימי".
הוסיפו הראשונים שאם המרחק בין רגלי הקשת יותר כתב הרמ"א שעוד 

אמה, שבאופן זה ניתן להגיע  2000אבל אינו רחוק מגג חלל הקשת  4000 - מ
לכל מקום ע"י יציאה מגג הקשת, ממלאים את כל החלל ונעשה כחלק 

נחלקו הפוסקים האם עושים  2000- מהעיר. אבל באופן שהמרחק יותר מ
(ראה  4000- כאשר הרוחב באותו מקום יותר מ 2000- "יתר פנימי" בסוף ה

ציור). לדעת המשנ"ב (בה"ל סי' שצ"ח ס"ד) לא ממלאים, ולדעת החזו"א 
(סי' פ' לדף נה:) ממלאים. וזה נפק"מ מאוד גדולה בזמנינו שהערים גדולות 
ויש קשתות שטוחות וארוכות. לדוגמא, אם בני ברק מחוברת לקרית אונו 

] והיא מגיעה עד כפר מעש [אחרי קרית אונו [ראה במפה שבסוף החוברת
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וגני תקוה], נוצרה קשת גדולה מאד, ולפי החזו"א ניתן למלאות את רובה ע"י 
  יתר פנימי שאינו רחוק אלפיים מקצה הערים.

היו שתי עיירות זו סמוכה  . היה  בית קרוב לעיר בע' אמה וכו'.ז' סעיף ו'
מה מוגדר כעיר אחת? בנושא זה יש טעות  לזו, קמ"א אמות ושליש וכו'.

מאוד מצויה. אם נשאל בני אדם מה נחשב עיר לענין תחום, שמותר ללכת 
בכולה כד' אמות. יש שיאמרו כל הרשות המקומית, לדוגמא בני ברק כוללת 
כל מקום שנקרא בני ברק, וירושלים כוללת את כל שכונותיה כגון בית וגן 

ים שיאמרו תלוי אם רואים את הבתים, או שאין והר נוף, רמות וכו'. יש אנש
ביניהם אלפיים אמה וכדומה. אבל בגמרא ובכל הפוסקים מבואר שצריך 

מטר  41-32אמה [ועוד משהו], שהם בסה"כ  70רצף בתים שאין ביניהם 
לשיטות השונות. ואם מדובר בשני גושי בתים או שתי שכונות סמוכות, הן 

 141.3לכל אחד, וביחד הם אמה  70וח של מצטרפות להחשב עיר אחת עד רו
מטר בלבד! פחות מדקה הליכה בין שכונה לשכונה.  81-68אמה, שהם 

אמנם מותר להמשיך ללכת לאחר הפסק כזה, כיון שעדיין לא הלך אלפיים 
קילומטר], מ"מ כבר מתחילים לחשב אלפיים אמה,  1אמה [שזה בסביבות 

ד קילומטר צריך לעצור אף אם ואין את הדין שכל העיר כד' אמות ובעו
  יסתיימו האלפיים באמצע העיר.

נושא זה יש בו קולא וחומרא. מצד אחד מצוי בימינו ערים הסמוכות זו 
לזו, לדוגמא בני ברק סמוכה ברצף בתי מגורים לרמת גן, ורמת גן לגבעתיים 
ולחלק מתל אביב [כמסומן במפה], ולפי הדין הנ"ל יוצא שכל אלו הם עיר 

השובת בבני ברק יכול ללכת עד תחילת תל אביב [עד נתיבי איילון] אחת. 
  בלי לחשב אלפיים, ורק משם להתחיל למנות אלפיים אמה.

לעומת זאת תל אביב עצמה מחולקת לשנים ושלשה חלקים, מפני 
שבשעה שהרחיבו את כביש נתיבי איילון הרסו בתים, וכעת המצב שבמקום 

ת שבצד אחד לבית שבצד השני, ולכן הורו מטר בין בי 90הכי צר יש לפחות 
הפוסקים [עי' ספר דרור יקרא בשם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל] שההפסק 
סביב כביש זה מחלק את העיר לשנים, וההולך מצד אחד לצד השני אינו 

  מותר ללכת אלא אלפיים אמה. 
כביש ראשי כגון כביש גהה בין ב"ב לגבעת שמואל, אע"פ שהוא רשות 

וא מקלקל את העירוב חצרות שעושים על גביו, מ"מ לענין רצף הרבים וה
העיר לגבי תחום ההליכה [בלי לטלטל שום חפץ], אינו נחשב הפסק, כיון 
שבין הבתים שבשני הצדדים אין הפסק של קמ"א אמה [במקום אחד], והרי 
זה כעיר אחת גדולה שרשות הרבים עוברת בתוכה. משא"כ בנתיבי איילון יש 

  קמ"א אמה, לכן נחשב הפסק גם לענין תחומין, לגבי סיום העיר.הפסק של 
מטר,  81- כמו"כ בירושלים יש הרבה שכונות המרוחקות מהעיר יותר מ

כגון שכונת גבעת שאול והר נוף, בית וגן, קרית יובל, רמות, רמת שלמה, והן 
נחשבות [כל גוש] כעיר בפני עצמה לענין תחומין, וההולך ממרכז העיר 

אסור להתרחק מקצה הגוש המרכזי יותר מאלפיים אמה. וכן ההולך אליהן 
מאותן שכונות למרכז העיר אינו יכול להגיע למרכז, אלא רק למקום שבתוך 

  אלפיים לקצה השכונה שבו היה בכניסת שבת.
וכן יתכן ישוב שכולו לא נעשה עיר כלל. יש ישובים שהבתים מפוזרים 

מטר, ועכ"פ אין  40בין בית לבית יש ויש סביב כל בית שטח ריק, באופן ש
ששה בתים רצופים בצפיפות בשיעור זה. במקרה כזה כל הישוב אינו עיר 
אלא כבתים נפרדים, וכל אחד מונה אלפיים אמות מפתח ביתו. וכמדומה כך 
המציאות ב"כפר אזר" הסמוך לבני ברק [ליד רמת אפעל]. אמנם אם המקום 

כה, נעשה הכל כד' אמות, אך לא מדין מוקף במחיצות או בעירוב כשר כהל
  עיר אלא מדין רשות היחיד.

בנושא זה יש להבהיר דבר נוסף שהאריכו . אזורי תעשיה וביתני השמירה
בספרי זמנינו לגבי בתי חרושת ומפעלים ואזורי תעשיה, והעלו להלכה 
שאינם מצטרפים עם העיר, כמבואר בחזו"א (סי' ק"י ס"ק כ"ח ד"ה נראה), 

ק דירות מגורים מצטרפות עם העיר. ואע"פ שהפועלים אוכלים שם כיון שר
  בקביעות, אין זה קביעות דירה, אלא מחמת הכרח העבודה.

כמו"כ לגבי דירת השומר האריכו בספרים, ובמשנה (דף נג.) מבואר לגבי 
בזמנינו גשרים ונפשות שיש בהם בית דירה לשומר, מצטרפים עם העיר, מ"מ 

אם בתי השומרים נחשבים דירה, אך כיון שהמפעלים כיום  זה לא מועיל כי אף
מטר] בין חדר  41אמה [ 70פרוסים על שטחים נרחבים, כמעט תמיד יש מרחק 

 40השומר במפעל אחד לחדר שבמפעל השני. [כדי לקרב את המציאות מרחק 
מטר הוא פחות משטח של שני בניני מגורים]. כמו"כ יש אומרים שבשומרים 

שנה היו שומרים יום ולילה, לכן זו היא דירתן, אבל היום שכל המדוברים במ
שומר יש לו משמרת של מספר שעות בלבד, א"כ כל אחד מהשומרים עיקר 

לכך הסכימו רוב  דירתו בביתו, ואין המקום משמש דירה למישהו מסוים.
נידון זה נוגע  שיה מצטרפים להרחיב את שטח העיר.הפוסקים שאין אזורי תע

  מוכות לאזורי תעשיה.סלחיבור בין שכונות המאוד 
שנותנים קרפף לעיר, תוספת של  שדין זה דעת השו"ע סעיף ה'. ברמ"א.

אמה,  141.3נאמר רק כשיש שתי ערים סמוכות, שאם אין ביניהם  שבעים אמה,

נחשבות מחוברות, ויש אומרים שגם בסתם עיר אמרו ששטח זה הוא חלק 
אמה מקצה העיר.  70.6ת האלפיים של התחום רק מעבר למהעיר, ומודדים א

הביאור הלכה כתב שאין למחות ביד המקילים בזה, ולדעת החזו"א אפשר 
. למעשה יש לציין שחישוב התחום היום אינו להקל בזה להוסיף את השבעים

מדויק לגמרי, מחמת הדינים המבוארים לקמן סימן שצ"ט שצריך לקדר 
נו מודדים קרוב לשיעור הנכון של אלפיים, ומצרפים ולמדוד שיפועים, לכן א

  שאם יש טעות קטנה ניתן להסתמך על שיטת הרמ"א שיש עוד שבעים אמה.
הנה לענין עירוב חצרות רק בית שדרים בו באותה שבת נחשב  סעיף ו'.

בית שצריך לערב, אבל לענין תחומין אינו דוקא כשדרים בו בשבת, ומכל 
בע קירות נחשב בית. א"כ מהו הגדר האמצעי של מקום לא כל מבנה עם אר

  בית לענין תחומין.
בהם, ואין צורך לענין קביעות שם עיר, צריך דיורים בפועל שאוכלים וישנים 

ונפק"מ  אם דרים בהם בימי החול בלבד. דוקא, אלא ה"ה שידורו בהם בשבת 
לגבי מעונות לילדים, באופן שנמצאים בהם גם לארוחת צהרים ויש מקומות 

  שיש גם ששינת צהרים, יש להם דין דירה, להצטרף ולהרחיב את העיר.
כן ו. עצם המפעל אינו שימוש דירה, ואינו מתעברבתי חרושת.  - מפעלים 

  .רחדר המנהל אע"פ שיושב שם כמה שעות בכל יום, אינו דירה ואינו מתעב
כאשר הפועלים אוכלים  )סי' ק"י ס"ק כ"ח ד"ה נראה(הסתפק החזו"א 

וביאר . במפעל סעודה אחת ביום בקביעות, וצידד שאינו דירה ואינו מתעבר
כיון שעיקר הבנין לא נעשה לדירה אלא למלאכה, וגם אין השולחן טעמו 

ערוך כדרך המסובין ואכילתם מחמת הכרח עבודתן, אינו נחשב דירה. והוסיף 
אריאל (הערה לו, לז) שלפי מש"כ הגרח"ק במסכת מזוזה (ס"ק י"ח)  בקרית

שאפילו אם הפועלים ישנים במפעל פטור ממזוזה, וציין שכ"כ הביאור 
  הגר"א, ה"ה לענין עיבור אינו מתעבר.

בזמנינו יש מפעלים שנותנים הפסקה לאכילה, ויש חדר אוכל מיוחד לכך, 
ם ומצטרף עם העיר. ויש חולקים יש שכתבו שבאופן זה השולחן ערוך לפניה

דמ"מ המפעל לא נעשה לדירה ולאכילה, אלא רק מחמת אילוץ שלא לבזבז 
זמן ללכת לביתם לאכול. ומ"מ גם לסוברים שחדר אוכל כזה נחשב דירה, 

יין יש לדון אם כל המפעל מצטרף או רק חדר זה, ולכאו' תלוי במחלוקת דע
ולמעשה בדרך כלל עדיין יש . לגבי ביהכנ"ס כדלקמן המשנ"ב והחזו"א

 מרחק בין מפעל למפעל יותר משבעים אמה, ואין מפעלים מצטרפים לעיר.
ברוב המקומות ומר שנמצאים בו יום ולילה, כאשר יש חדר של הש

בזמנינו אין שומר שדר יום ולילה, אלא כל שומר מגיע למשמרת שמונה 
שעות וכדומה, והוא רק כמי שמגיע לעבודה וחוזר לביתו, ואין זה מקום 

 להחשיביועיל לא זה  לכאורהגם אם נחשיב את חדרו לדירה,  ומ"מ דירתו.
חדר  כיון שבדרך כלל, ושטח המפעל וכל שכן לא את כל ,הבנין את כל

אמה, אינו  70.6 ומבית השומר שבמפעל הסמוך השומר רחוק מבתי העיר
בית הכנסת ואמנם לגבי  .ובר לעיריכול להצטרף, למרות ששטח המפעל מח

רק חדר צטרף עם העיר, ולא שכל הבהכנ"ס מ )בבה"לדעת המשנ"ב (
הדירה, והחזו"א חולק שרק באופן שדירתו בבהכנ"ס, אבל כשדר בחדר 

שבית חרושת מסוים, רק החדר שדר בו הוי דירה. מ"מ כתבו בספרי זמנינו 
אי  בבית חרושת, משא"כ ביהכנ"ס תמשמשהשומר , משום שגרע מבהכנ"ס

  אפשר לומר שכל הבנין משמש לדירת השומר. 
ל מקום שחייב במזוזה, או בחתם סופר (שו"ת או"ח סי' צ"ד) כתב שכ

מוקף לשמש לדירה, נחשב בית לענין תחומין, ולפ"ז חידש שאפילו אורוות 
סוסים מצטרפות להחריב את שטח העיר. אבל בחזו"א (סי' ק"י סק"ה ד"ה 
ובח"ס) כתב שדוקא בית שדרים בו בפועל או שדרו בו בעבר, באכילה ושינה 

ור בו למרות שאפשר לדור בו, [ולא דוקא בשבת], ולמעט בית שלא נעשה לד
ס"ק במשנ"ב ( .ןוכל שכן למעט חצר, אפילו שמשמשת לבית והכי נקטינ

י"ט) נראה שדוקא בית הראוי לדירה, אבל אע"פ שאין דרים בו. וצ"ע אם 
כוונתו אע"פ שלא דרו בו כלל. ועי' בשערי תשובה שם (סק"ה) שמי שעושה 

ום ולא ע"מ שידורו בהם צריפים [בורגנין] רק בשביל להאריך את התח
  שומרים, לאו כלום הוא, וזה פשוט מאוד בעיני, עכ"ד.

חומת העיר מרחיבה את שטח העיר חומת העיר והיקף העירוב. סעיף ז'. 
[בין לענין מדידת קרפף לעיר בתור תוספת לתחום, ובין לענין חיבור שתי 

סי' ק"י ס"ק כ' ד"ה [ . אולם הכרעת החזו"א]ע"פ ב"י סוס"י שצ"חערים, 
ואמנם אם] שאין דין זה אלא בחומה המגינה על העיר, אבל מחיצה במסיפס 
לא. כלומר מחיצה שאינה חומה המגינה, אינה מרחיבה את שטח העיר. 
ולפ"ז גם היקף העירוב הנעשה ע"י צורות הפתח, אינו מרחיב את שטח העיר, 

   .ויש למדוד את חיבור הערים והקרפף רק מבתי העיר
אלפיים של השובת בעיר, ניתן למדוד מסוף היקף לענין מדידת תחום 

העירוב [אם הוא מתוקן ומפוקח כראוי], כיון שלענין זה א"צ שיהא להיקף 
דין עיר, שהרי אפילו השובת ברשות היחיד שאינה עיר, כולה כד' אמותיו 
ומתחיל למדוד מחוץ לה. אבל צריך שיהא ההיקף כשר כהלכה. ואין מצוי 

שיהא ראוי לסמוך עליו, אלא רק היקף שכונתי באופן  בזמנינו היקף עירוני
  שיודעים מי אחראי עליו.
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  פתח העירוב 
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

אין מודדים תחום העיר, אלא בחבל של פשתן של  .'א סעיף ט"צשסימן 
וב למדוד ר טוכתב המשנ"ב שאע"פ שיותחמישים אמה, לא פחות וכו'. 

 בשלשלאות של ברזל, בכל זאת צריך למדוד בחבל מפשתן דוקא, משום ש
, ומשמע שאין למדוד באופנים דין זה נלמד מפסוק וחבל פשתים בידו

מודדים בחבלים, אלא ע"י מפות מיוחדות, או  שבזמנינו לאאחרים. לפ"ז צ"ע 
בלי  כיצד מותר למדוד במפה, ע"י בדיקה ממוחשבת בתצלום אוירי, וקשה

  למדוד בחבלים.
עוד בעיה יש במדידה במפה, שיש ראשונים שכתבו שהקולות למדוד 
שיפוע תלול בקו אוירי נאמרו רק ע"י הבלעה וקידור וכו' כתקנת חז"ל, 
ומשמע שללא מדידה בפועל השיעור הוא לפי מרחק הליכת האדם, ולפ"ז 

לחשבם גם שיפועים תלולים שהקלו בהם חז"ל, בזמנינו נצטרך להחמיר 
  לתחום, אם לא נמדוד בפועל. 

אולם הכרעת הפוסקים לגבי שתי השאלות הנזכרות, שאם אינו מודד 
והמקור הוא מדברי  בצמצום אלא מעט פחות, יכול למדוד בכל צורה שהיא.

) שהביא את דברי הכל בו שאם מודד סי' שצ"ט ס"א ד"ה אין( ביאור הלכהה
אלפיים בצמצום. והבה"ל ביאר וד למד אלפיים אמה בפסיעות, לא יסמוך ע"ז

דוקא, ורק למי שנתקע בדרך ואינו יודע  , משום שדין מדידה הוא בחבלדבריו
משמע מלשון את התחום, התירו למדוד בפסיעות. וכתב הבה"ל שבכל זאת 

הכל בו שאם לא מודד אלפיים בצמצום מותר. והביאור בזה לכאו', משום 
אלא מברר שעד מקום פלוני אין  שאינו בא לקיים דין מדידה של חז"ל,

שאלה וספק של תחום שבת. משא"כ אם מודד את השיעור המדויק, הרי 
ספר מחנה ישראל (סי' ט' אות א') ב[ו מודד את התחום, וצריך למדוד כהלכה.

הקשה דמצינו בגמ' (דף מג.) שרבן גמליאל מדד בשפופרת, וברש"י משמע 
צ"ל שעשה כן במקום הצורך שגם ביבשה היה דרכו למדוד עי"ז. וכתב ד

  דוד בחבל].שלא היה ניתן למ
שכאשר מודדים  במפה, יש לנכות מהמידה, א' י זמנינו בספר וולכן כתב

שיעור המדרון שיכול להיות שצריך למודדו במרחק הליכה ולא במרחק 
[לאחר  ששיעור ההפרש שיכול להיות ביניהםיוצא  בוחישלפי האוירי. ו

מהמידה האוירית. ב'  6%עד שמרחק הליכה מתקצר  ,הקולות של קידור וכו']
יש לנכות מעט שלא ייחשב מדידה בצמצום שלא ע"פ מדידות חז"ל, ולכן 

  .7%בסה"כ יש לנכות 
מפות ערים רגילות, אינן מתאימות לצורך מדידת התחום, אף יש לציין ש

אם מסומן בהם קנה מידה, מאחר ואינן מדוייקות, אין סימוני הבתים 
  ים לפי קנה מידה אחיד, ורוחב הרחובות ברוחב אחיד. והכביש

וכן לא מספיק צילום אוירי רגיל, מפני שהמצלמה מעוותת את קנה 
המידה, ע"י שמצלמת חלק מהשטח מזוית, מפני שאל"כ המקומות הגבוהים 
ייראו גדולים מהנמוכים, וצל הבתים יראה כבתים. אולם צילום אוירי מועיל 

המגורים המצטרפים לעיר ולחישוב התחום, ומי הם להבחין מי הם בניני 
  אזורי תעשיה וכדומה שאינם מתחשבים עם העיר.

צילומי לווין נעשים מעל השטח וקנה המידה בהם אחיד, והם זמינים ביותר 
בעידן של זמנינו, אולם קשה לדעת בהם את קנה המידה. ניתן להשתמש 

לקבל תוצאה מדויקת של בתוכנות מיוחדות המאפשרות להצביע על נקודות ו
  המרחק האמיתי. כמו כן ניתן להשתמש במפות טופוגרפיות או אדריכליות.

חישוב האלפיים אמות של התחום אינו לפי מרחק אוירי, אלא סעיף ה'. 
מרחק הליכה, ולכן צריך למדוד אותו לפי פני הקרקע שהיא מקום הילוך 

מתקצר [כי האלכסון  האדם. ונמצא שכאשר יש שיפוע עולה או יורד, התחום
ארוך יותר מקו ישר]. אבל הקילו חז"ל בכמה אופנים למדוד לפי הקו האוירי, 

צופה ומביט, קידור, אומד,  –ע"י כמה צורות מדידה, והם: הבלעה, עקיפה 
דילוג. חישובים אלו מבוארים בשו"ע סי' שצ"ט, אולם כיום שיש אמצעי 

ו, אלא מודדים במפה או מדידה אוירית, לא שכיח שימדדו באמצעים אל
   בתצלומי לויין.

אמנם גם לאחר הקולות הנ"ל אין החישוב שוה ממש לחישוב האוירי, כי 
בכל זאת בשיפוע שאינו תלול [בשיעור שעולה (או יורד) פחות מי' טפחים 

 17.5מטר, ובמעלות עד  3מטר מתוך  1מתוך ה' אמות, כלומר פחות מגובה 
הקרקע. כמו"כ בקידור יש אופנים שהשיפוע  מעלות], מחשבים את אורך פני

משתנה והמדידה היא אלכסונית. לכן כאשר אנו מחשבים היום במדידה 
אוירית, צריכים לקזז את ההפרש הזה. ועי' בספר קרית אריאל (עמ' ר') 

, ולכן כשמודדים במפה 6%שחישב שההפרש המקסימלי שיכול להיות הוא 
  ממידת התחום. 6%יש לנכות 

- מצב נדיר שיהיה הפרש יותר משיעור זה, באופן שהשיפוע יותר מ[יתכן  
מעלות, או שעומק הגיא מתחילת השיפוע עד סופו [כלומר בתוך שיעור  45

אמה. עיין בקרית אריאל שם שביאר כל החשבונות]. יש  522התחום] יותר מ
מקילים באזור המרכז לחשב את התחום די בצמצום, מפני שאין באזורים 

  וגבעות כ"כ תלולים, וצ"ע למעשה. אלו הרים
  לתועלת הלומדים, נבאר את הכללים בקצרה לפי סדר.

אופן המדידה הרגילה היא, ע"י שאדם אחד עומד ומחזיק . א. מדידה יפה
בחבל בגובה ליבו, ואדם שני עומד במרחק חמישים אמה ומותח את החבל 

ת מקום סוף בגובה ליבו. חוזרים על פעולה זו ארבעים פעמים ומקבלים א
  האלפיים אמה.

מתמעט אורך נמדדת גם היא משופעת קצת, [למרות שבשיפוע הקרקע 
עד שיפוע תלול באופן שבהליכת חמש אמות עולה עשרה טפחים.  התחום],

  מתלילות זו ואילך מקילים למדוד את המרחק האוירי בקידור ואומד כדלקמן.
ליות [גבעה, הר] או כאשר פני הקרקע אינם חלקים, וישנם תלו. ב. הבלעה

שקעים [עמק, גיא], שההולך בתוכם מהלך יותר מהקו האוירי של החבל. 
מותר להבליע אפילו שקע עמוק [עד אלפיים אמה], אם רוחבו משפתו 
העליונה לשפתו האחרת פחות מחמישים אמה, שאפשר למודדו בחבל 

מיד במדידה אחת. בתלולית גבוהה יותר מגובה ליבו של המודד, ניתן להע
  עמודים בשני הצדדים ולקשור את החבל בראשם.
בגובה שוה, כתב בקרית  םכאשר שתי רגלי ההר או שתי שפות העמק אינ

אריאל (פ"ח הערה ל"ב) שמבליעים משפה לשפה, ויוצא קו אלכסוני שהוא 
קצת פחות מהמרחק האוירי. אמנם הקרית אריאל כתב שרק באופן שהקו 

מעלות ויותר],  17.5דרגה המצריכה קידור. [האלכסוני שנוצר אינו משופע ב
  ) כתב שתמיד מודדים באופן זה.277ובקונטרס אל יוציא (הערה 

אם רוחב התלוליות או השקעים יותר מחמישים אמה, יש להשתמש 
  באחד מהאופנים דלהלן.

 ד, כגוןומדלז לצד והמודד יכול לזויש אופנים שצופה ומביט.  - ג. עקיפה 
ד יש תל או עמק רחב שאי אפשר להבליעו בחבל אחד אם מול המקום שמוד

כנ"ל, יכול לעקוף אותו ע"י שיזוז לצד בקו ישר [מאוזן] למקום שמתקצר 
התל והשקע, [וצופה ומביט שיעמוד כנגד המקום שהפסיק למדוד], ושם 
הוא פחות מחמישים אמה, וניתן להבליעו במדידה יפה. ולכאורה הוא הדין 

רי והקרקע שם ישרה, וניתן להמשיך למדוד את כשבצד מסתיים התל לגמ
  התחום כרגיל במדידה יפה, ויש אוסרים.

מותר לזוז למדוד בצד, רק במקום שהוא כנגד העיר או כנגד תחום 
האלפיים שבצידי העיר, ולא מעבר לכך, שמא הרואים אותו מודד יאמרו 

אחרת של  . וכן אין לזוז להבליעו ברוח(שו"ע סעיף ו') שהתחום מגיע עד שם
העיר [כלומר לחזור אחורה יותר מפני העיר לצד המדידה, דהיינו לצידי 
העיר], וכן יש אומרים שאם השקע מסתובב לא מועיל לעקוף ע"י שיעבור 

  עליו בקו ישר מאוזן.
כאשר שיפוע הקרקע תלול באופן שבהליכת חמש אמות . ד. קידור

מעלות] או  17.5, 3מתוך  1המדרון יורד או עולה עשרה טפחים, [יחס שעולה 
  תלול יותר, כבר אינו נחשב כקרקע ישרה, והקילו למדוד אותו בקו אוירי. 

אם יכול להבליעו בחבל של חמישים אמה, יבליעו כנ"ל. ואם אינו יכול 
להבליעו ואינו מעונין לעוקפו, מודד ע"י "קידור", דהיינו שמותח חבל של ד' 

הנמוך אוחז את החבל סמוך לליבו, אמות במורד ההר, האדם שעומד במקום 
והאדם שעומד במקום הגבוה אוחז אותו סמוך לרגליו, מתוך השתדלות 

  שהחבל יוחזק ישר [במאוזן], וכך נמצא שמודדים את השטח בקו אוירי.
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כאשר שיפוע הקרקע תלול הרבה יותר, עד כדי שבהליכת ארבע . ה. אומד
מעלות], או  24.6, 2.4מתוך  1 אמות עולה עשרה טפחים או יותר [יחס שעולה

אם רוחב שיותר תלול, המדרון נחשב שאינו נח להילוך, והקילו בו יותר. 
הגבעה כולה [בקו אוירי] עד חמישים אמה, אינו צריך למדוד ע"י קידור 

את המורד כמה הוא [בהשערה של מומחה] הנזכר לעיל, אלא מותר לאמוד 
  בקו אוירי, ולחשבו לפי אומדן דעת. 

לקו הראשונים והפוסקים האם קולא זו נאמרה גם בתל או שקע נח
  שהוא רחב יותר מחמישים אמה.

בשיפוע של עמק [גיא] לא נאמרה משא"כ דין זה דוקא בשיפוע של הר, 
  קולא זו, וצריך למדוד את המדרון ע"י קידור.

כאשר המדרון זקוף ביותר, עד כדי שתחתית המורד אינה . ו. דילוג
מורד ארבע אמות, [וצורת המדידה הנזכרת במשנה, היא מתרחקת מראש ה

פירוש, שאם לוקחים מקל באורך ארבע אמות . שחוט המשקולת יורד כנגדו
ותולים בראשו חוט עם משקולת [שיורדת ישר לפי כח המשיכה], ומחזיקים 
בו בראש המורד, המשקולת שיורדת ממנו מגיעה אחרי המורד כולו, ונמצא 

וירי הוא ארבע אמות בלבד. לעומת זאת כאשר אין חוט שאורך המורד בקו א
המשקולת יורד כנגדו, הפירוש שהמשקולת שהולכת עד סוף המורד לא 

מפני שהמורד ארוך יותר יורדת כנגד קצה המקל, אלא נמשכת למרחק, וזה 
]. הקילו חז"ל יותר שאין מחשבים את המורד כלל, אלא מודד רק מד' אמות

  או בתחתית העמק.את המישור שבראש ההר 
אלו עיקרי הדברים, ויש להאריך עוד הרבה בדיני המדידה, אולם בזמנינו 

לו אלא ע"י מפה, ולא נכנסים לדון בכל אלו, אלא לא מודדים באופנים א
  ממעטים אחוז מסוים, כמבואר לעיל.

אין סומכים אלא על מדידת אדם מומחה שיודע מידת הקרקע, סעיף ו'. 
וביאר בשער הציון (ס"ק שיהיה בקי בדיני המדידה. וכתב המשנ"ב שצריך 

י"ד) מדוע צריך מומחיות, כי לפעמים ע"י חסרון ידיעה יוכל לבוא לידי 
חומרא, כגון שיש הרים וגבעות שיוכל להבליע אותם. והוסיף שלפעמים גם 
להיפך שיש איזה היכי תימצי שיהיה נפק"מ לקולא. ומ"מ עיקר הטעות 

  חמיר.שיכולה להיות היא שה
בזמן חז"ל המדידה היתה מתבצעת רק ע"י מדידה על פני השטח,  

והצורך בדיני המדידה הם בעיקר לדעת מתי להקל למדוד בקו אוירי. לעומת 
זאת בזמנינו רוב המדידות הם בקו אוירי [במפות ובתצלום אוירי או לוויני, 

קשה וגם מי שמודד בשטח מודד בקו אוירי בקרני ליזר וכדומה], ומאוד 
לבצע את המדידה הכתובה בחז"ל, וא"כ הבעיה שלנו היא בעיקר בדברים 

מעלות, ורוחב  17.5שאינם נמדדים בקו אוירי [עליות וירידות שאינם תלולות 
התל או השקע יותר מחמישים אמה], שצריך למדוד אותם כפי אורך פני 
ר הקרקע ולקצר את מידת התחום. וכיון שהבעיה היא רק שמא מיקל, יות

  חשוב שהמדידה תהיה רק ע"י מומחה הבקי בדינים.
יוצאים מידי חשש  6%אמנם בנושא זה אפשר לומר שאם מנכים  

כמבואר לעיל, אבל יש עדיין בעיה חמורה מאוד בחישוב הריבוע שיש בו 
הרבה ספקות והרבה פרטים שצריכים לדעת, שאפילו המומחים יושבים על 

ם בדבר במשך כמה חודשים עד כל דבר שעות רבות ולפעמים מעייני
שמגיעים למסקנא הלכתית, והדברים ידועים. לכן בזמנינו אף מי שלמד את 
הדינים אינו נחשב מומחה למדידה, אא"כ ישמש את העוסקים בדינים אלו 

  וידע מדוע יש לעיין כ"כ הרבה בדינים אלו, ורק אח"כ יוכל להכריע בדבר.
ואפילו עבד ואפילו שפחה נאמנים לומר עד כאן תחום שבת. הנה סעיף /. 

כן אדם שומר מעיקר הדין כל אדם נאמן על התחום, אם עבד נאמן, כל ש
תומ"צ, אבל מתוך הנסיון במציאות בזמנינו השתנתה, שאפילו אדם חרדי 

  לפעמים אינו נאמן על כך.
השינוי שארע בדורנו שאין גדר ההלכה נשמר כבימים עברו, המועצה  

הדתית דורשת מכל עיר להקיף במחיצות את כל הכבישים הראשיים ואת כל 
להקל בשיטות דחוקות, אע"פ  השטחים שבסביבות הישוב, ולכן נדחקים

ששורת ההלכה שאין עירוב מועיל במקומות אלו. ומאחר ויש היקף מחיצות, 
יש לו השלכות גם לענין התחום, שלפי אותם רבנים התחום גדל והערים 
מתחברות, ומתירים ללכת מרחבים גדולים ביותר. ואדם מן השורה אינו יודע 

ך שאינו בקי בהלכות אלו ורואה מה נכון ע"פ הלכה ומה אינו נכון, ומתו
שאנשים הולכים, נוטה להאמין לשמועה שהדבר מותר. והאמת שאולי יש 
שיטה אחת להתיר את הדבר, ולכן אנו שהולכים ע"פ פסקי המשנ"ב 
והחזו"א אסור לנו לסמוך על אותן הלכות שניתנו בשביל המועצות הדתיות 

  אשר מיועדים לחוגים מסוימים.
ך בכל מקום לברר אצל המומחים העוסקים בנושא לכן בזמנינו צרי 

התחומין, אשר ישבו וביררו את התחום המותר ע"פ הלכה, בלי הקולות 
 –שאינן ע"פ פסקי רבותינו. והארכנו בביאור הדינים בחוברת פתח העירוב 

דיני תחומין. וכמו"כ ביררנו את גבולות התחום לכמה ערים גדולות בארץ 
  .בחוברות דרך התחומיןהקודש ודיניהם מפורטים 

  ת"בימן ס
במשנ"ב מבואר נהרות המושכין ומעיינות הנובעין הרי הן כרגלי כל אדם, 

שמים נובעים אינם קונים שביתה כלל, כיון שהם כל הזמן בתנודה ולא נמצאים 
במקום מסוים. וכאשר אדם ימלא מהם יקנו שביתה באותו רגע שנפסקו 
מהמעין, ושביתתם תהיה כמוהו שהוא בעל המים. אבל מים מכונסים קונים 

המים, ואם אין להם בעלים אלא  שביתה, ושביתתם היא לפי מקום הבעלים של
הם סמוכים לעיר, קונים שביתה כאנשי העיר, ומי שימלא מהם יהיו המים כרגליו, 
ואם ימלא אדם שאינו מהעיר יהא להם את תחום העיר. [ואם הם הפקר, קי"ל 
שלא קונים שביתה]. כל זה נפסק להלכה בשו"ע (סי' שצ"ז סט"ו). ובשער הציון 

הנובעים [ונשארים ומתאספים במקומם] יש להקל (ס"ק כ"ב) כתב שמים 
כשיטת הראשונים שלא קונים שביתה, כיון שהם כל הזמן בתנועה [וע"ש בפמ"ג 

  א"א ס"ק י"ג].
לפ"ז יש לדון בימינו שהמים באים בצינורות ממרחקים גדולים, ועוברים  

בשבת יותר משיעור התחום, האם דינם כמים שיצאו מתחומם ואין לטלטלם 
לד' אמות. ועוד יש לדון האם אין איסור בפתיחת הברז, שעי"ז מביא מים  מחוץ

  מחוץ לתחום.
ולכאורה הדבר תלוי מהיכן באים המים. המים הנמצאים מכניסת שבת  

בצינורות או במוביל הארצי, הרי הם כל הזמן זזים, ודינם כמו נהרות המושכים 
חשש שהמים עצרו בצינורות, ואינם קונים שביתה אלא כשיצאו מהברז בבית, [ואין 

כיון שבכל רגע יש צריכת מים בכל עיר]. אבל אם המים באים ממאגרי מים 
הנמצאים מחוץ לתחום, וזה דבר מצוי בישובים קטנים שאין לכל אחד מאגר לעצמו 
אלא הוא מקבל מהמאגר בישוב סמוך, א"כ המים העומדים במאגר קונים שביתה 

  מחוץ לתחומם ואין להם אלא ד' אמותיהם.במקומם, וכאשר באים לבתים הם 
אלא שיש לדון של מי המים שבמאגר, דאם אין להם בעלים הם קונים  

שביתה כאנשי הישוב הסמוך להם. אבל לכאורה בזמנינו תמיד יש להם בעלים, 
והבעלים דעתו להעבירם בשבת לאנשים שאינם מבני הישוב הסמוך, ובכה"ג 

המוכר בהמותיו גם לשאינם מבני העיר, דין  כתב השו"ע (סי' שצ"ז ס"ו) פטם
תחום הבהמה כרגלי הלוקח, כיון שמערב שבת היתה דעתו להעמידו ברשות מי 
שיקחנו. וא"כ הכא נמי דעת רשות תאגיד המים למכור לאנשים, וא"כ דין המים 

  כרגלי האנשים שלקחו אותם.
היא אמנם יש שכתבו לפקפק מחמת שתאגיד המים אינה רשות ממונית ו 

כמו שאר משרדי הממשלה, שאין שם בעלות עליהם. אבל לכאורה אין נידון זה 
שייך לדין תחומין, כי לענינינו מספיק שיש מישהו שהמים תחת החלטתו ודעתו 
ליתנם לאחרים שאינם מיושבי הישוב הסמוך, וזה מונע מהמים מלקנות שביתה 

  כבני הישוב הסמוך.
מדוע כתב השו"ע שאדם הנמצא בספינה שואל ם) ד"ה ממקוהלכה ( הביאור

בכניסת שבת קונה שביתה באותו מקום [אם הוא בתוך י' טפחים לקרקע המים], 
הרי הספינה הולכת כל הזמן. והביא שבאמת ברמב"ן וברשב"א העמידו דין 
ספינה כשעצרה בכניסת שבת, אבל כתב שמסתימת כל הפוסקים ומלשון הש"ס 

  ה שביתה, וסיים שצ"ע למעשה.משמע שאפילו דרך הילוך קנ
ובראשונים מצאנו עוד נידון לגבי אדם המהלך כל בין השמשות, שדעת  

הראב"ד שאינו קונה שביתה, כמו מים, והרמב"ן (דף מג. ד"ה ועוד נ"ל) והרשב"א 
(מה: ובעבוה"ק) חולקים עליו דאדם מהלך קונה תוך כדי הילוכו. [ויש לפלפל 

ין השמשות או לפי סוף ביה"ש, ומסתבר שלפי אם קונה לפי מקומו בתחילת ב
הסוף]. האחרונים מבארים את החילוק בין מים לאדם, בדברי יחזקאל כתב 
שמים מהלכים בעל כרחם [וכן ספינה נעה ברוח] ולכן נחשבים שאינם קבועים 
במקום אחד, אבל אדם מהלך בכח עצמו ויכול לעצור, לכן אינו דומה למים. 

טעם משום שאדם מחדש כח הילוכו כל רגע, ואינו מוגדר ובקהילות יעקב כתב ה
  כמצב של תנודה. 

לפ"ז נראה שמי שנקלע למטוס שהתאחרה הטיסה ונחת אחרי שנכנסה 
וס מהלך שבת, נראה שאינו קונה שביתה כל זמן שהמטוס בתנודה, מפני שהמט

בעל כרחו ומכח הפעלתו הקודמת, והוא דומה לספינה [ומסתבר דעדיף מספינה 
אבל רכב הנוסע אינו דומה לספינה, ולפי  וגם למשנ"ב אינו קונה שביתה]. וצ"ע.

הסברות הנ"ל ולפי דברי הביאור הלכה נראה שאדם הנמצא ברכב קונה שביתה. 
  גם כאשר הרכב היה כל הזמן בנסיעה.

היה באדם שנסע לשבת לעיר אחרת והתעכב בדרך, והגיע השבת ומעשה ש 
בעודו באמצע כביש בין עירוני רחוק ממקום ישוב. הנהג טעה טעות חמורה וסבר 
שמותר לו להמשיך לנסוע מדין פיקוח נפש עד שיגיע למקומו, והגיע לאחר צאת 
 הכוכבים, פנה אל הרב שהיה באותה עיר וסיפר לו את המעשה, אמר לו הרב
שלא כדין עשה, כי היה צריך לפני השקיעה להיכנס לישוב הקרוב אע"פ שזה לא 
נעים וקשה להישאר במקום שאינו מוכר, אין בזה היתר של פיקוח נפש, ויש 
מקומות שגם להישאר בצד הכביש אינו סכנה ואין היתר של פיקוח נפש, ולכן לא 

  היה לו היתר להמשיך, אלא שהוא שוגג.
שלפ"ז יש לו ג"כ בעיה שיצא מהתחום, כי לפי המבואר כאן  הוסיף הרב ואמר 

הרי קנה שביתה במקום כלשהו מחוץ לעיר היכן שהיה בזמן בין השמשות, ומשם 
ועד הישוב יש יותר מאלפיים אמה [שהם כקילומטר אחד, וזה פחות מדקה אחת 
א בנסיעה בין עירונית], וא"כ אסור לו לזוז מהרשות היחיד שבה הוא נמצא שהי

כד' אמותיו. ולפ"ז הוא צריך להישאר בבנין או בהיקף העירוב שנמצא בו בשעה 
  שנודעה לו ההלכה, ואם יצא מההיקף מעט, ישאר שם עד צאת השבת.
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  פתח העירוב 
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

המהלך חוץ לתחום למעלה מי' טפחים וכו', הרי זה  .'א סעיף ת"דסימן 
נן ספיקו להקל. ספק אם יש תחומין למעלה מי' או לאו, ומה שיהיה בדרב

שו"ע מבואר שהנידון בתחומין למעלה מי' הוא רק כשהולך על עמודים ב
הוא.  שאינם רחבים ד', אבל אם רחבים ד' אסור, דהוי כקרקע ודרך הליכה

ד"ה ואין) בשם החת"ס (שו"ע ח"ב סי' צ"ז) מה לפ"ז כותב הביאור הלכה (
בת הנוסעת [ע"י גוי], הדין אדם שנכנס לעגלות הנוסעים ע"י קיטור דהיינו רכ

האם האדם שנמצא בה והוא למעלה מי' מהכביש אין לו איסור תחומין. 
וכתב החת"ס שאסור, כיון שבפנים יש מקום ד' על ד' טפחים, וע"ש עוד 
טעם, וכ' הבה"ל שכ"כ גם בשו"ת מהרי"א ובכלכלת שבת. [אמנם עדיין שייך 

  ונית י' טפחים].שהאדם ישב על גבי המשענת, שיהיה גבוה מקרקע המכ
לפ"ז נפק"מ בזמנינו מי שנמצא בתוך מכונית נוסעת, כגון שנוסע כדי  

ללוות חולה לבית החולים והנסיעה עצמה עושה גוי, יש בנסיעתו יציאה 
מחוץ לתחום. והנפק"מ כגון בחולה שאין בו סכנה, דמותר לעשות עבורו ע"י 

ת עבורו אפילו גוי אפילו מלאכות דאורייתא, אבל לישראל אסור לעשו
איסורים דרבנן [מלבד אמירה לגוי], וא"כ עצם הנסיעה אין בה איסור 
כשנעשית ע"י גוי [יש חולקים בזה, ואכ"מ], אבל איסור התחום שהישראל 
עושה בכך שנכנס לאמבולנס שיקח אותו מחוץ לתחום, אינו מותר, דלא 

ע סי' שכ"ח הותרו שאר איסורים דרבנן לחולה שאין בו חשש סכנה (עי' שו"
סי"ז ומשנ"ב). ולפ"ז מותר ללוותו ברכב ע"י גוי רק למקום שבתוך התחום, 

  ולא למקום שמחוץ לתחום.
לפ"ז יש לדון מה הואיל ואין בימים ונהרות איסור תחומין דאורייתא וכו'. 

דין מטוס הנוסע באויר, דהנה כאשר הוא עובר על ימים ונהרות ודאי שאינו 
ר עובר על היבשה יש להסתפק האם זה דומה גרוע מספינה, אבל כאש

לדגלי מדבר כי הוא עובר על היבשה, או שמא נסיעה באויר גם היא אינה 
כדגלי מדבר. ולכאו' נראה שכל מהלך למעלה מי' ג"כ אינו דומה לדגלי 
מדבר, ובכל זאת כתב השו"ע שבי"ב מיל צריך להחמיר שיש איסור 

  יציאה חוץ לתחום.דאורייתא, וא"כ ה"ה במטוס יש איסור 
אך כל זה מצד דין ימים ונהרות אבל מי שנאנס ח"ו והתאחרה נחיתת  

הטיסה, והוא נמצא במטוס מלפני כניסת השבת, אין הוא קונה שביתה מדין 
אחר, משום שהמטוס לא מפסיק רגע מלטוס, ודבר הנמצא כל הזמן בתנודה 

יאור הלכה (בסימן בבאינו קונה שביתה כמבואר לגבי נהרות המושכין, ועי' 
זה ד"ה ממקום) שלא בכל דבר אומרים כן, וכגון בספינה הסתפק שמא יש 

  איסור תחומין.
נוחת על גבי הקרקע ג"כ אינו קונה שביתה אלא המטוס ולפ"ז כאשר  

בשעה שהמטוס עוצר, וממקום עצירת המטוס יש לו אלפיים אמה לכל רוח. 
עדיין צריך לשים לב שלא אמנם עי' לקמן שכבר בנחיתה קונה שביתה. ו

לטלטל את החפצים, הן מצד איסור מוקצה בחפצים האסורים, והן מצד 
טלטול במקום שאין עירוב [ואע"פ שכל מתחום הנחיתה מגודר היטב, יש 
לצדד שדינו כקרפף שאינו מוקף לדירה ודינו ככרמלית], ויש להאריך בזה 

  ואכ"מ.
  הימן ת"ס

לדעת, מותר לעשות לו מחיצה של  סעיף ד'. מי שיצא חוץ לתחום שלא
מעשה שהיה באדם מבני ברק שהתארח בני אדם שעירבו לאותו רוח וכו'. 

ישוב  "קוממיות". אותו אדם שנמצא בסמוך לבשבת בישוב "חזון יחזקאל", 
בקי ומדקדק בהלכות, אבל הלכות תחומין אף פעם כמעט לא נגעו לו 

ם סמוכות, לכן גם כאן למעשה, אדם מן הישוב שלא מסתובב בשבת לערי
לא בא לרעיון שיהיה איסור תחומין. כידוע שני הישובים הנ"ל סמוכים מאוד, 
לא נראה ששייך בכך איסור תחומין. כשהגיע בשבת בבוקר לבית הכנסת, 
פנה אליו אחד המתפללים והתענין בשלומו, והיכן נמצא בשבת, אמר לו 

פלל, כיצד הגעת עד כאן, האורח כי נמצא בחזון יחזקאל. אמר לו אותו מת
הרי יצאת מחוץ לתחום. הלך האורח לרב הקהילה הגרמ"מ מנדלסון זצ"ל 
ושאלו אם אכן כך הוא, ענה לו הרב כן, התחום של חזון יחזקאל מסתיים 
בככר שבצומת לפני בית הכנסת, וא"כ אתה צריך להישאר בתוך בית הכנסת 

[וכל בית הכנסת עד צאת השבת, שהרי אתה נמצא מחוץ לתחום שלך, 
  שהוא רשות היחיד] כד' אמות.

התישב האורח ופתח משנ"ב, אמר אם אירע לו כזו טעות חמורה, לפחות  
ילמד קצת הלכות תחומין. במוחו מתרוצצים מחשבות כיצד בני המשפחה 
ידאגו לו, והאם יבואו לחפש אותו. ובתוך כדי לימוד עלה ברעיונו לעשות 

לא ידעו שהם משמשים למחיצה. פתרון זה מחיצה של בני אדם, באופן ש
מסופר בגמ' (דף מג:) על רב חנילאי ונפסק בשו"ע (סי' ת"ה ס"ד). הציע את 
הרעיון לרב הקהילה, ואמר לו הרב שאין להשתמש בפתרון זה אלא בשעת 
הדחק כמ"ש הרמ"א (סי' שס"ב ס"ז) אולם במצב זה באמת מוגדר כשעת 

תפילה, ואמרו לאנשים שצריך ללוות את הדחק, וכך עשו. המתין עד אחרי ה
הת"ח הזה, הרב דאג שלא יהיה הפסק בין האנשים, אך הוא עצמו לא שימש 
כאחד מהם מכיון שהוא ידע את הדין. עד שהגיעו לככר, מקום שנמצא בתוך 
התחום של חזון יחזקאל, ומשם היה מותר ללכת לביתו, כיון שיציאתו 

  ם היתה באופן המותר.מהתחום היתה בשוגג, וכניסתו לתחו
והנה צריך ביאור מדוע היה מותר רק בבית הכנסת, הרי כמו שביהכ"נ  

היא רשות היחיד גם כל הישוב הוא רשות היחיד ע"י העירוב, וא"כ לפחות 
יהא מותר בכל הישוב, ולפ"ז יהא מותר ג"כ לחזור לתחומו ע"י שילך לקצה 

י"ל שאמר כן מחמת  הישוב לככר שנמצא בתחום של חזון יחזקאל. ושמא
  שידע שהאורח מהבני תורה שמחמירים לא לסמוך על העירוב.

אבל י"ל טעם אחר, והוא ע"פ המבואר בביאור הלכה (רס"י ת"ג ד"ה  
אלא) שאם מקצת מההיקף שנמצא בו עכשיו בתוך האלפיים של תחומו, לא 
אומרים שכל ההיקף כד' אמות, אע"פ שיצא בשוגג או באונס. וכיון שחלק 
מההיקף של קוממיות בתוך אלפיים לחזון יחזקאל, לא אומרים שהיקף זה 
יהא כד' אמות. ולכן יש לו רק ד' אמות. ואם הוא בתוך בנין שכל הבנין מחוץ 
לאלפיים, הרי זה כהיקף נפרד שיש לו את כל ההיקף הזה כד' אמות. 
ד [שמעתי שהגרד"ל שליט"א הק' שכאשר יש עירוב כנ"ל, צריך להיות שיפסי

גם את הבנין, מפסיד, דהכל רשות היחיד אחת, ואין רשות היחיד חלוקה 
בתוך רשות היחיד, ומקצתה בתוך תחומו. וצ"ל שאע"פ שלגבי רשויות אין 

  חילוק, מ"מ לענין תחום שתלוי בשיעור אלפיים יש חילוק, ואכמ"ל].
או כל  ,עובדי כוכבים או רוח רעה ,סעיף ה'. מי שהוציאוהו חוץ לתחום

 שו"עאוד לידי מעשה, רק לא בציור של הדין זה בא מ ששגג וכו'. נס אואו
שהוציאוהו גוים אלא באופן שיצא בשוגג, שכתב המשנ"ב [ע"פ המדויק 

  מדברי השו"ע] שגם בכה"ג יש את הקולא שלא הפסיד את מקומו.
לפ"ז אדם שיצא לטיול סביב לעיר והלך חצי שעה וחזר לביתו, וכשבא  

שיצא מהתחום [וזה דבר שרבים אינם יודעים שהתחום  לביתו התברר לו
דקות],  10-18אינו דבר גדול, אלא כקילומטר אחד, שהוא מרחק הליכה של 

הנה כיון שכבר חזר לביתו בשוגג, לא הפסיד את תחומו, ומותר לו להסתובב 
  בכל העיר ובכל האלפיים שמסביב.

היה אסור לו לחזור אבל אם היה נודע לו בזמן שהיה נמצא מחוץ לתחום,  
למקומו, שהרי אפילו בהוציאוהו נכרים באונס אין לו אלא ד' אמות [ואם 

  נמצא בתוך בית או היקף, מותר בכל אותו ההיקף].

  בשורה טובה לעולם התורה
בימים אלו הקימה כשרות בד"ץ "שארית ישראל" מחלקת עירובין, ובה 

העירובים  גבולותיעמדו צוות "מוקד העירוב". שתתן מענה למידע על 
  המהודרים ברחבי הארץ. 

תן מענה לנופשים שמבקשים מומחה שיבדוק את כשרות כן תכמו 
לשבת העירוב הפרטי במתחם הנופש ובצימרים, ולהקים עירובים זמניים 

  במקום שהעירוב הכללי אינו בכשרות טובה.
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ואם אחר שנודע לו, נכנס חזרה לתחומו, הרי זה מזיד ואין לו אלא ד'  
ותיו, ואפילו נמצא בתוך בית אסור ללכת מחוץ לד' אמותיו, אא"כ נצרך אמ

לנקביו ומשום כבוד הבריות. [ואף באופן שחזר מחמת שקיוה שיש מי 
אין זה כשוגג, כיון שע"פ דין היה צריך לעשות כמו שאמרו לו לכאו' שמתיר, 

לו  שהוא מחוץ לתחום ואסור לחזור, וכל זמן שלא יודע שיש מי שמתיר אסור
ללכת. רק אם ידע שיש מתירים וחשב שאפשר לסמוך עליהם יש מקום 

  להקל, וצ"ע למעשה].
אמנם אם חזר לתוך העיר, ולא רק לתוך התחום, מבואר בשו"ע לקמן 
(סעיף ח') שמותר לו ללכת בכל העיר, אך לא לצאת ממנה כלל, והפסיד את 

  האלפיים אמה שמסביב לעיר.
אחרת לבית החולים, בעבור דבר שאם מעשה שהיה באדם שהגיע מעיר 

היה מברר היה יודע שאין צורך להגיע לבי"ח, וא"כ נמצא שיצא שלא כדין 
מחוץ לתחום, אבל היה שוגג. [יש לציין שזה דבר מצוי, במקרה של פציעה 
אנשים מאבדים את שלות הנפש, וסבורים שכל דבר שביום חול הולכים 

ין ספק פיקוח נפש. אולם במקרה למוקד חירום, מותר לחלל עליו שבת מד
שהדבר כרוך באיסור יציאה מחוץ לתחום [או חילול שבת בנסיעה באמבולנס 
או בטיפול], צריך לברר האם זה מוגדר כספק פיקוח נפש. לדוגמא, פציעה 
המצריכה תפירות, אף אם ישאר סימן אינו מתיר לחלל שבת. ויש רופאים 

ח"ו זיהום  הקוח נפש אולי יהישכדי להמריץ ללכת אומרים שזה ספק פי
  וכדומה. וצריך לברר בכל מקרה אם החשש נכון]. 

והנה כיון שהוא הגיע לבית החולים בשוגג, מותר לו ללכת בתוך בית 
החולים כולו. אבל במתחם בית החולים, ברוב המקומות אין היקף המחיצות 

גם  מסודר [מחמת הפתחים שרוחבם יותר מי' אמות, וכן יש מקומות שיש
קרפיפות (שטחים גדולים שאינם ראויים לשימוש) כמו במתחם ביה"ח תל 
השומר], ולכן במקומות אלו אותו אדם שהגיע מחוץ לתחום אינו יכול 
להסתובב בחצירות ובחניות שסביב הבנינים. אבל בבית החולים מעיני 
הישועה שיש סביב בית החולים עירוב טוב [של שכונת רמת אהרן], יכול 

בב בכל שטח העירוב. ולמהדרים שלא לטלטל גם בעירובים להסתו
שכונתיים [וכן ראוי לנהוג], ראוי להחמיר גם לענין זה, אבל בשעת הצורך יש 
להקל [ע"פ צירוף דעת הרמב"ן שעיר נחשבת כד' אמות [גם בלי מחיצות] גם 

  לגבי היוצא בשוגג].
ד, לא הפסידו סעיף ט'. פירות שיצאו חוץ לתחום והחזירום, אפילו במזי

אדם שנסע בערב שבת לעיר שבשו"ת שבט הלוי כתב חידוש גדול,  מקומם.
אחרת, והשאיר כלים וחפצים בעירו, אסור לטלטלם ממקומם יותר מד' 

שהכלים כרגלי הבעלים וא"כ כעת הם מחוץ לתחום של בעליהם אמות, כיון 
ץ הוא עשה במזיד שכליו יהיו במקום הנמצא חוששובת בעיר אחרת, ו

  לתחומו.
שגם פירות שהובאו בשבת במזיד, אין  בגמ' ודבריו פלא, שהרי מבואר 

להם דין היוצא במזיד, דכלפי הפירות אנוסים הם. ואמנם דברי הגמ' הם רק 
אבל כשהם מחוץ לתחומם כתב השו"ע (סי' ת"ה ס"ט)  ,כאשר חזרו למקומם

' אמות. מ"מ שאין להם אלא ד' אמות, כמו אדם שיצא באונס שאין לו אלא ד
כתב במשנ"ב (שם ס"ק נ') שאם הם בתוך רשות היחיד מותרים לטלטלם 

שפירות  גמ' (עירובין דף מא:)בכל ההיקף של רשות היחיד, כיון שכתוב ב
אנוסים הם ובאונס מותר בכל ההיקף [כדין נתנוהו בדיר וסהר], אפילו אם 

ההוצאה היתה המוציאן הוציאן במזיד (שעה"צ ס"ק מ"א). וכל שכן באופן ש
מערב שבת שאין בזה מעשה איסור, ודאי שדינו כאונס, דכל שיצא בהיתר הוי 
כאונס. וכבר העיר על דבריו בספר שיח יצחק להגר"י בורדיאנסקי שליט"א, 

  וע"ש מה שהשיב שם בעל שבט הלוי, ודבריו צ"ע.
אמנם הנפק"מ תהיה שלא להוציאם למקום שאינו בתוך העירוב, או למי  

סומך על העירוב, כגון שיוציאם דרך מלבוש. אך אם החפץ הושאל לו שאינו 
מערב שבת אין לו את שביתת בעליו אלא את שביתת השואל, וא"כ מותר 
לטלטלם לכל מקום המותר לו ללכת. אלא הנפק"מ היא כאשר באמצע 
שבת נטלם מתוך ידיעה ששכנו לא מקפיד על כך, ובכה"ג אסור להוציאם 

  .למקום שאינו רה"י
בעת שאנו  .בגדר דין שוגג באדם שחשב שאפשר ללכת לעיר הסמוכה

עוסקים בדיני אנשים שיצאו מחוץ לתחום, לצערינו הנושא פרוץ מחוסר 
וכאן המקום לדון בגדר דין שוגג בנושא זה. המציאות היא שאנשים ידיעה, 

רבים אינם יודעים מהו שיעור התחום, כמה הוא קטן, וכמה הוא מצוי, ולכן 
יח מאוד שאדם יוצא בטעות מחוץ לתחום. אלא שכמו בהרבה הלכות יש שכ

בזמנינו מגוון רחב של רבנים ודעות, לא כל מה שאומרים שמותר הוא באמת 
מותר, וכיון שאנשים לא בקיאים בהלכות אלו, אינם יודעים להכחיש את 
המתירים, ואדרבה נראה לאנשים שהחידוש הוא לאסור. לכן שכיח מאוד 

יר"ש סומכים על שמועות שאינן מוסמכות והולכים אפילו כפול  שאנשים
  משיעור התחום. וצריך להיזהר ולברר אצל הבקיאים.

ומ"מ בדרך כלל כשאדם כבר שם לב לשאלת התחום, זה כבר סמוך  
לשבת, ואז לא מוצא רב או אברך בן תורה שיודע את הדין לברר אצלו, אלא 

ל סמך שבלית ברירה נראה לו שזה נשאר מסופק. כעת יש לדון אם הלך ע
מותר, אך ליבו נוקפו על כך, ובסופו של דבר פגש אברך בן תורה ואמר לו 
שמקום זה מחוץ לתחום, האם דינו כיוצא בשוגג, או שמא כיון שידע שיש 
כאן שאלה ולא היתה לו תשובה מוסמכת, היה אסור לו לצאת מספק [חסרון 

  מזיד.ידיעה], ואם יצא שלא כדין הרי זה 
עוד מצוי שנמצאים בישוב דתי ושואלים אנשים מהישוב, והם אומרים  

שמותר לטלטל ומותר ללכת לכל הערים הקרובות, אין שום בעיה. הנה כל 
בר דעת יודע שבכשרות המאכלים הוא לא סומך עליהם, לא רק בבשר אלא 
 גם בכל מוצר שהוא. והרי עירוב הוא קשה פי כמה מלהחזיק מוצר כשר, כי
במוצר מכשירים את הרכיבים פעם אחת, ובעירוב צריך כל שבוע לתקן 
ולהכשיר אותו מחדש, ועוד מתוך לחץ של ערב שבת. ומה שבכל זאת אנשים 
סומכים, זה משום שלא נכנס מודעות לחומרת הענין, שכמעט אין מקום 
שהעירוב של המועצה יעמוד בכשרות שדרושה לבני תורה, זה לפחות כמו 

שר הרבנות ובדרך כלל יותר גרוע. והדבר בדוק וידוע לעוסקים מאכל בהכ
שבדקו מקומות כאלו. והנה אדם שחשב קצת על הבעיה שאי אפשר לסמוך 
ע"ז, ובכל זאת הלך מתוך מחשבה שיתכן ג"כ שאולי זה כשר, והבעה"ב 
הדתי מספר שהחרדים שמתארחים פה ג"כ הולכים [על סמך אותה עדות 

שיצא מהתחום. האם מוגדר כשוגג או כמזיד, או  כמוהו], ואח"כ מתברר
  כאומר מותר הקרוב לשוגג או למזיד (עי' בפוסקים או"ח סי' ק"ח).

ואפשר שכדי לדעת מה באמת חושב בליבו, יש לבדוק מה היה אומר  
לאדם אחר שהיה שואלו, שע"ז אין לו נגיעות עצמית, אם היה אומר שהוא 

  וזים היה לו שמותר, וצ"ע למעשה.לא יודע רק רואה שהולכים, כמה אח
ועכ"פ ברור שלפני מעשה צריך לברר אצל בן תורה שיודע מפי הבקיאים  

בתחום זה, ולא רק על סמך שאנשים הולכים, או על דברי המשכיר של הצימרים, 
כי המציאות היא שרוב ההולכים אינם יודעים, וכיון שאינם מבינים בהלכה זו 

  וסמכות, או שלא יודעים כלל שיש שאלה.סומכים על שמועות שאינן מ
  הודעה חשובה

  מכיון שבימי בין הזמנים לא יודפסו הגליונות בחוברת "קובץ גליונות"
  יהיה ניתן להשיג את הגליונות מודפסים

  וכן לקבל מימון להדפסה, למטה. 23בבני ברק, רחוב אור החיים 
    A83320@GMAIL.COM או במייל

  ישיר חדש! שיעורי עירובין בקו
  בעניני ההלכות המעשיות בעירובין ניתן להאזין לשיעורים

   073-295-1621בטל' 
  פרויקט עירובין לילדים - כובע במתנה –מבצע כתיבת סיפור

כמעט לכל משפחה יש סיפור על עירוב שהם עשו בעצמם, כשהיו בשבת 
בחצר מחוץ לאזור מגורם, איך הם בדקו את הגדרות, העמידו פחי אשפה 

צות, קשרו חוטים וגרוטאות, ושאלו ודנו בשאלות הלכתיות. או לעומת למחי
נמנעו מלטלטל, זאת ישנם סיפורים למשפחות רבות כאשר לא עשו עירוב, ו

ואז גילו שהענין מורכב, הם לא לקחו את הילידם, אבל שמו לב גם להוריד 
את השעונים, ובדיוק בשבת זו היה בבית הכנסת אופרוף לשני חתנים, 

לדים מלאו כיסם בממתקים, והחביאו אותם במדף בבית הכנסת, כדי לא והי
  לטלטלם בשבת. ועוד מגוון רחב של אירועים.

סיפורים אלו יכולים להקנות לנו הרבה ידיעות טובות, כל משפחה 
שתעלה כאלו זכרונות, ותתבונן בהם יחד עם הילדים, הרי זה הדבר המחכים 

ונעימה. בניצול נכון של הדברים, נוכל  ביותר, ומקנה חויה הלכתית מוחשית
  להקנות לילדינו קנין לכל החיים.

נקח דף ועט, נשב הגדולים עם הקטנים, נערוך יפה את הדברים, בסגנון 
כתיבה עשיר, עם תיאור של ההרגשות החויות, וגם עם המצוקות, עם 
השאלות הספקות ועם הפתרונות. נסיים במסקנה עם הפקת לקחים. ונשלח 

  במהירות אל מוקד העירוב. אותו
  תזכה ללא הגרלה, בכובע מצחיה. –כל משפחה שתשלח סיפור 

יש לכתוב רק סיפורים נכונים שארעו לאחד מבני אותה תנאי השתתפות: 
  משפחה. המבצע לבנים וגם לבנות.

  יש לציין שם וטלפון, מקום לימודים וכיתה. 
	A83320@GMAIL.COM –ניתן לשלוח: במייל 

  וכן אצל הנציגים כדלהלן, 0733215719.  - או בפקס 
  משפחת אנגלרד 23רח' אור החיים  –בבני ברק 

  08-9798930 14רח' אור החיים  –מודיעין עילית 
  05832-48468 24גבעת שאול, רח' רבי חיים ויטל  –ירושלים 

  , מיד לאחר מסירת הדפים.קבלת הכובעים בכתובות הנ"ל



  פתח העירוב 
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

מי שיצא חוץ לתחום שלא לדעת, שאין לו אלא ד'  .'א סעיףת"ו סימן 
מה אם מביא מחלוקת ההשו"ע  . אמות, והוצרך לנקביו, יכול לצאת וכו'

ליוצא מחוץ לתחום שנצרך לנקביו, לצאת מארע אמותיו משום כבוד הותר ש
רק לצורך עשיית צרכים גדולים או גם לצורך הטלת מים, וכתב הבריות, היינו 

נראה שזה דוקא לכאורה המשנ"ב (סק"ט) שיש להחמיר כסברא זו. ו
שאז אין כ"כ חסרון כבוד הבריות בענין  או בדרך מחוץ לעיר כשנמצא בשדה

בערים שלנו שהרחובות  בפרט כשנמצא ,במקום ישובבזמנינו זה, אבל 
לאדם ללכת למקום צנוע, כי  מותריש חסרון גדול בכבוד הבריות, ו ,ותפמרוצ

  . נו יש בזה כבוד הבריות גדוללפי כללי ההתנהגות בזמני
בין בתי גוים, מותר ללכת כשנצרך  אצשאם נמכתב (סק"ב)  במשנ"ב

בדברי יש לדון  .לנקביו עד בתי היהודים, שמא הגויים יכוהו על מעשיו
האם סיבת החשש מההכאה ג"כ מתירה ללכת חוץ לד' אמותיו, המשנ"ב 

ולפ"ז אדם שנתקע בדרך בין עירונית בפקק תנועה, ועצר בצידי הדרך, או 
חילונית, ושוהה ברחוב, ואינו מרגיש בטוח להישאר שם, באופן שעצר בעיר 

בני נוער שיבזוהו  ו אותושבודאי אין חשש לסכנת נפשות, אלא חשש שימצא
מותר לו ללכת למקום רחוק משום  האםואולי אף יריבו איתו, או ילעגו לו, 

ובכל דין דרבנן מחויב  ,כבוד הבריות, או שמא זה לבד לא נחשב כבוד הבריות
לא שכשנצרך ליפנות והתירו לו ללכת למקום אגם עד כדי שיהיה לו צער, 

צנוע, אינו צריך להיכנס למקום שיש בו צער, שמקום של גוים הוא לא פתרון 
להיפנות בו, וממילא ממשיך לו ההיתר של הנצרך לנקביו, משא"כ כשאינו 

  נצרך, לא התירו מצד שמא יצערוהו.
, והיא מצויה לצערנו, חודש האחרון  שבאה לפנינו ויש בזה נפק"מ

שומרי תומ"צ נקלעים לטיסה שהתאחרה ונחתה בשבת, והתחום שאנשים 
טוס נושק לקרקע [כמבואר לעיל סו"ס ת"ד ע"פ הבה"ל שהמ נמדד מהמקום

הוא במרחק יותר מאלפיים אמה משם, וא"כ הוא  שם], וסוף מסלול הנחיתה
כמי שיצא מחוץ לתחום באונס, ויש לו רק ד' אמות או כל רשות היחיד, וא"כ 

ו אל מחוץ לרשות מנלצאת מ אינו יכולמותר לו להסתובב בכל המטוס, אבל 
מתחם הנחיתה מוקף, אינו מוקף לדירה, כיון שלא ניתן היחיד. [ואע"פ ש

להסתובב שם לשוהים במסעדות ובמלונות, אלא רק לעוברים למטוס, שאינו 
שאם לא ייצא מהמטוס יוציאו אותו בכח,  ןמכיו שימוש הדיורים]. והשאלה

  האם זה בזיון שמתיר לו לצאת ברגליו מעצמו. וצ"ע לדינא.
  סימן ת"ז

סעיף א'. מי שיצא חוץ לתחום ברשות, כגון חכמה הבאה לילד וכיוצא בזה, 
יש לה אלפיים אמה לכל רוח באותו מקום שהגיע לו, ואם הגיע לעיר, הרי 

דין זה נוגע למעשה בכל שבת, כשאנשים באים עם הוא כאנשי העיר וכו'. 
מעיני הישועה ביה"ח אחרת, כגון הבאים מקרית ספר ל יולדת לביה"ח בעיר

בני ברק, הרי הם מחוץ לתחומם, והיה צריך להיות שאין להם אלא ד' אמות 
[בפרט אם לא מסתמכים על העירוב, שאין רה"י אחת]. אבל בסעיף זה 
מבואר שכיון שיצאו לצורך פיקוח נפש, כמו חכמה הבאה לילד, נתנו להם 

יותר מזה, עשו אותם כמי ששבת במקום, שכל אלפיים סביב המקום, ועוד 
העיר בני ברק כד' אמותיהם, ויכולים ללכת לכל העיר ועוד כל תחומה, 

  אלפיים אמה מסביב.
סעיף ב'. אם היה מקצת התחום שיצא ברשות, מובלע בתוך אלפים שיש 

בסעיף זה נאמר עוד קולא,  לו ממקומו, הרי זה חוזר למקומו וכאילו לא יצא.
שאם היוצא לפיקוח נפש הגיע למקום שהתחום שנקראת "הבלעת תחומין". 

שלו חופף עם התחום שהיה לו בתחילת השבת, יכול לעבור מהתחום החדש 
  אל התחום הקודם, ויחזור לו כל דיני התחום הקודם.

לדוגמא, אדם  שיצא בשבת משכונת רמות בירושלים, אל בית החולים 
ביקור חולים שנמצא במרכז ירושלים, ולנוהגים שלא לסמוך על העירוב אין 

שוב התחום של רמות יוצא שביה"ח נמצא חיבור בין רמות לעיר, ולפי חי
מחוץ לתחום. ולפ"ז היוצא בשבת באופן הנ"ל מקבל תחום חדש של בית 

אלפיים כל מרכז העיר עם החולים, דהיינו כאילו שבת בביה"ח ותחומו הוא 
לאדם זה מותר כעת ללכת אל קרוב משפחה שגר  אמה מסביב למרכז העיר.

ערבי, [מקומות שלא היה יכול להגיע בשכונת רחביה או ללכת אל הכותל המ
להם בכניסת שבת], כי כעת לפי התחום החדש זה בתוך התחום. ואם רוצה 

ולאדם רגיל אם מודד את התחום של מרכז , ד' שכונת רמותביתו בלחזור ל
רמות ד'. ת רמות א' ולא לל, היה יכול להגיע רק לתחי[ללא העירוב] העיר

ת וזה היה שביתתו, א"כ כשיתקרב אבל כיון שהוא היה שם בתחילת שב
לרמות יהיה לו דין הבלעת תחומין, שחוזר לו התחום הקודם, וא"כ יכול 

  ללכת לכל רמות כפי שהיה דינו בכניסת השבת.
שאם חוזר לתחום של רמות, חוזר לו  )סק"זאלא שכותב המשנ"ב (

התחום הקודם ומפסיד ראת התחום החדש. כלומר שאח"כ אינו יכול ללכת 
שוב לבית החולים [אם אינו לצורך], כי התבטל לו התחום קיבל כשיצא 

  לפיקוח נפש.
דוגמאות אלו מצויות גם בהרבה מקומות אחרים, כאשר בית החולים 

מרחק של יותר מאלפיים אמה, ופחות מארבעת אלפים, או שהעיר נמצא ב
  לביה"ח מגיעה אל האלפיים של המקום שהיה בו בכניסת השבת.

כל היוצאים להציל נפשות ישראל, יש להם אלפים אמה לכל רוח. סעיף ג'. 
 לגביהנה ם, ובכלי זינם. כו"ם תקיפה, חוזרים בשבת למקומאם היתה יד העו

עירובין דף מד: הראשונה שיש להם אלפיים לכל רוח, מבואר בתוס' ( הקולא
הוא משום שהתירו סופן משום תחילתן, שאם לא יתירו  שהטעם )ד"ה כל

להם להלך אלפיים אמה לכל רוח אלא יצטרכו לעמוד בתוך ד' אמותיהם עד 
כל זאת לא בו צאת השבת, יש חשש שימנעו בפעם אחרת מלצאת ולהציל.

  חזור למקומם אפילו בתוך י"ב מיל.להם להתירו 
ן, וגם מבואר שלא התירו שאר איסורים דרבנן מלבד איסור תחומיוהנה  

אמנם באנשי בזה עצמו לא התירו לחזור למקומן אלא עד אלפיים אמה. 
רייתא, המלחמה התירו לחזור בכלי זין אף במקום שיש איסור טלטול דאו

גוים ילחמו בהם מחמת זה, וכמ"ש בגמ' שהאבל זה רק במקום שיש חשש 
  מ"ש המשנ"ב סק"י.כמעשה שנהרגו עי"ז. ו

לפ"ז יש שאלה גדולה בזמנינו, שע"י האפשרות להתקשר בטלפון ולהגיע 
מהר ברכב, מזמינים בקלות רופא או איש הצלה ממרחק מחוץ לתחום, וכן 
הרופאים והאחיות העובדים בבתי החולים באים בשבת מחוץ לתחום משום 

המציאות היא שאם לא נתיר להם לחזור למקומם מחוץ פיקוח נפש, ו
לאלפיים של מקום ההצלה יימנעו מלבוא בשבתות אחרות, האם להתיר 
להם באופן כזה לחזור עד ביתם. והנה כאשר יש חשש שיצטרכו אותם 
במקומם לפיקוח נפש, ודאי מותר לחזור למקומם אף ע"י מלאכה דאורייתא 

יימו את המשמרת, ובפרט רופאים [כשאי אפשר אחרת], אבל כאשר ס
ואחיות שאין חשש שיצטרכו להם במקומם לפיקוח נפש, לכאו' אין להם 

  היתר לחזור, אא"כ נחדש דין חדש.
ולמעשה הוראת הפוסקים שמותר להם לחזור ע"י נהג גוי, שאינו אלא  

איסור דרבנן ולגבי זה י"ל שלפי המציאות בזמנינו התירו סופן משום תחילתן 
עושים בביה"ח מעיני הישועה שיש גוי המסיע את העובדים לביתם]. [וכן 

אבל כשאין אפשרות לחזור ע"י גוי, וא"כ כדי לחזור צריך לעשות מלאכה 
דאורייתא, קשה מאוד להתיר ויעשה שאלת חכם. ועי' ארחות שבת (פרק כ' 
הערה פ"ה) שהקה"י אמר בשם החזו"א שאין לאסור לרופא לחזור בעצמו, 

ורה י"ל דהיינו באופן שהיה חשש גמור שימנע מלבוא, והחזו"א אבל לכא
החשיב את חזרתו לפיקוח נפש, ואינו דומה לסוגייתינו שלא מדובר ברופא 
קבוע והחשש לעתיד אינו לפנינו. וע"ע אגרות משה (או"ח ח"ד סי' פ') שבט 
הלוי (ח"ח סי' פ"ז) מנחת שלמה (ח"א סי' ח') ועי' בארחות שבת (סוף חלק 

  ' סי' ה') שהאריכו בזה.ג
  חסימן ת"

מי שיצא מהעיר בערב שבת, והניח מזון שתי סעודות רחוק סעיף א. 
מהעיר בתוך התחום וקבע שביתתו שם, אע"פ שחזר לעיר ולן בביתו, נחשוב 

יש סבורים שעירוב אותו כאילו שבת במקום שהניח בו השתי סעודות וכו'. 
תחומין יכול להתיר ללכת למרחק רב, וטעות בידם. אלא העירוב רק  מעביר 

של האדם לאמצע הדרך, ואז יש לו אלפיים לכל צד מאותו את המקום 

 מענה ע"י הרבנים

054-84-833-20 
 לקבלת הגליון במייל
A83320@GMAIL.COM 
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ושיעור זה אינו גדול כלל, והוא בסה"כ כ ארבעת אלפים אמה. מקום, ובסה"
. מטר לשיעור חזו"א] 2304מטר לשיעור הגר"ח נאה,  1920, [קילומטר 2- כ

וכך מעורר השערי תשובה (הנדפס עם המשנ"ב רסי' שצ"ז) שאותם 
לפי חשבון כל מיל הוא  המניחים עירוב והולכים שיעור שעה, תיפח רוחם, כי

  דקות, וא"כ העירוב אינו מתיר אלא כחצי שעה.רק י"ח 
ישוב קטן מתפרס על יותר מקילומטר, בזמנינו שהערים גדולות, וכל 

לסוף הישוב אפילו נמצא שהמניח עירוב בדרך בין הישובים, אינו יכול להגיע 
אלא עד אלפיים ממקום הנחת העירוב תחומין. ובפרט בעיר ממש  ,הסמוך

קילומטר, א"כ אי אפשר להגיע אפילו  2- שבדרך כלל גודל העיר יותר מ
אלפיים שלו באמצע עיר אינו למרכז העיר. וכאמור לעיל מי שכלה מידת 

יכול ללכת אלא עד אמצע העיר, ואפילו כלו באמצע בית, אינו יכול ללכת 
  אלא עד חצי הבית.

כדי למצוא פתרון ללכת לעיר הסמוכה, אע"פ שהיא גדולה, ניתן להניח 
בתוך העיר דהיינו במקום את העירוב בתוך העיר, ובאופן זה נידון כאילו שבת 

  כמבואר בסעיף ב'.  .העירוב תחומין, וא"כ כל העיר לגביו כד' אמות
, הפסיד את כל העיר, ם הניח עירובו בריחוק אלפים אמה מביתו שבעירא

מהלך בעיר לרוח מערב אפילו ונמצא מביתו עד עירובו אלפיים אמה, ואינו 
שמי שמניח עירוב תחומין מחוץ לעיר, אינו יכול , זההמבואר בדין  .אמה אחת

אדם  ,לדוגמא .לחזור לעיר שלו אלא עד אלפיים ממקום הנחת העירוב
שהניח עירוב מחוץ לבני ברק בדרך לפתח תקוה, [או בפתח תקוה עצמה], 

ם העירוב [או מקצה כנס בתוך בני ברק אלא עד אלפיים ממקויאינו יכול לה
פתח תקוה]. כי כל מה שאדם יכול ללכת את כל העיר שלו [בני ברק] זהו 
משום ששבת בתוכה, לכן כל העיר נחשבת כד' אמות, אבל ברגע שהניח 
עירוב מחוץ לעיר האומר שנחשב ששבת במקום העירוב [כמבואר לעיל], 

מד בתוכה נמצא שאינו שובת בעירו [בני ברק] אפילו שבמציאות הוא עו
יכול  בכניסת שבת, וא"כ אין כל העיר [בני ברק] נחשבת לו כד' אמות, ואינו

ללכת אלא עד המקום שבתוך אלפיים למקום הנחת העירוב. וזה חסרון גדול 
  מאוד בעשיית עירוב תחומין.

והנה בבעיה זו יש שני חלקים, א. כיצד יחזור לביתו שבמרכז העיר שיוצא 
וגמא הנ"ל]. ב. כיצד יניח את העירוב במרחק ממנה [בעיר בני ברק בד

והוא במרכז העיר, בחוץ אלפיים אמה מקצה העיר, הרי ברגע שיקנה שביתה 
היה דינו כמי שנמצא ימאלפיים, ו רממקום שביתתו יות קנמצא שהוא רחו

שאינו בתוך אלפיים כיון מחוץ לתחומו שאין לו לזוז מד' אמותיו. או לחילופין 
עירוב כלל, כיון שאין לו אפשרות להגיע למאכל של העירוב לעירוב, לא חל ה

  ].ת"ח ס"דבדרך היתר [וכן פוסק השו"ע סי' 
והרי מבואר בגמ' ובשו"ע (סי' ת"ח ס"א) שאפשר להניח עירוב תחומין 
במרחק אלפיים אמות מקצה העיר, ובהכרח לא מדובר רק במי שגר בבית 

  ע?האחרון שבעיר, א"כ בהכרח שהדבר מותר. ומדו
המגן אברהם (הובא  .בתשובה לשאלות אלו נחלקו הראשונים והפוסקים

שאע"פ  ,סק"ג) ביאר דעת השו"ע לתרץ את השאלה הב' כאןבמשנ"ב 
מאלפיים,  רשבכניסת שבת היה במרכז העיר רחוק ממקום הנחת העירוב יות

מ"מ מועיל העירוב, ונחשב שיכול להגיע למקום העירוב, כיון שאילו לא היה 
קונה שביתה היתה לו כל העיר כד' אמות, נמצא שכאשר באים לקנות 
שביתה יש לו היתר ללכת למקום העירוב, וממילא גם בשבת מותר לו ללכת 

  לכיון העירוב.
. וכן אך לפ"ז עדיין אסור לחזור לעיר ולביתו, אחר שהלך לכיוון העירוב

רח' בב"ב ב שגרלנוהגים כדעת השו"ע. ולדוגמא מעשית, מי למעשה הדין 
לבלינסון על סמך העירוב של עזר מציון, ושביתתו חזון איש והולך בשבת 

ברחוב בעירוב התחומין שהניחו אגודת עזר מציון היא באמצע הדרך [
אינו יכול ללכת לישיבת פונוביז' שהיא בכיוון  ]בסמוך לפתח תקוה הסיבים

יכול  הנגדי ממקום שביתתו. וכמו כן אחרי שהלך לבלינסון וחוזר לבני ברק
בערך], לשכונות שיכון ה', אור החיים ורמת אהרן לחזור רק עד רחוב השומר [

  לשאר העיר. לביתו ברח' חזון איש או [וספק על רמת אלחנן], אבל לא 
איך ילך בליל עירוב, כיוון הלשההיתר רק ללכת ועוד יש לשאול לפ"ז 

שבת לבית הכנסת או יחזור מבית הכנסת לביתו, הרי בהכרח הולך באחד 
נחלקו מהדרכים [הלוך או חזור מביהכנ"ס], לכיוון המתרחק מהעירוב. 

המחברים, האם כאשר עדיין לא התקרב תוך אלפיים לעירוב, מותר 
להסתובב במרכז העיר הלוך ושוב, או שמא גם באופן זה מותר לו ללכת רק 
לכיון העירוב ולא לכיוון הנגדי. ואם בית הכנסת נמצא בכיוון הנגדי, אינו יכול 

  . ללכת וצ"ע
) הביא י"א ק", משנ"ב סס"אבתו"ד בהרמ"א (אבל . דין עיר שלן בה

"פ חידוש שחידשו הראשונים (רש"י ועוד) שאם ישן בלילה בביתו בעירו, אע
ששביתתו היא במקום הנחת העירוב, יש לו ג"כ קצת שביתה בביתו, ונעשית 

טעמו של דבר,  )לו כל אותה העיר כד' אמות. וביאר החיי אדם (כלל ע"ז ס"ג
כי אין זה דרכי נועם שעל ידי תקנת חכמים יצטרך ללון חוץ לביתו, וכיון שלן 

  .בעיר הקילו עוד יותר שיהיה נחשב לו כל העיר כד' אמות

לפ"ז לדוגמא, אדם שגר בבני ברק והניח עירוב תחומין בפתח תקוה, וישן 
בלילה בבני ברק, יכול בבוקר ללכת לפתח תקוה [מצד שזו העיר ששבת 
בתוכה ע"י העירוב], וכל פתח תקוה [שהיא פי ארבע מתחום שבת] כד' אמות 
 של מקום שביתתו, ויכול ללכת לשכונות שמסביבה עד מרחק אלפיים אמות

לבני ברק ג"כ של העיר. ומלבד זה יכול לחזור המרכזי מקצה גוש הבתים 
למרות שהוא מתרחק אלפיים ממקום הנחת העירוב  ,ולהסתובב בתוכה

העיר נחשבת כד' אמות], ויכול ללכת בכל רמת  כל מפני שישן בהשתחומין, [
  גן וגבעתיים עד כביש נתיבי איילון, שכל זה עיר אחת לענין תחומין.

לתל אביב שמעבר נתיבי איילון אינו יכול ללכת, למרות שהשובת  אבל
משום שההיתר לצאת מעבר לנתיבי איילון הוא מחמת  .בבני ברק יכול ללכת

שמותר עד אלפיים אמות מסביב לעיר ששובת בה, אבל מי שהעיר ב"ב 
מותרת לו רק מחמת דין עיר שלן בה, זו קולא כלפי העיר עצמה, אבל אין לו 

  פיים מסביבה.עוד אל
ד"ה רחוק) שהרבה ראשונים חולקים על להלכה כתב הביאור הלכה (

קולא זו, ולכן אפשר לסמוך עליה לענין השהייה בכניסת שבת בכל העיר 
ובביתו [והנושא המוזכר בקטע הקודם] שלגבי זה ניתן לצרף דעת המג"א 

. אמנם שלא רצה כ"כ להקלהנ"ל, אבל לענין לחזור אחרי שהלך משמע 
אפשר להקל ו"א נקט לעיקר כדעת הרמ"א, ולכן מורים מורי ההוראה שהחז

ראוי להחמיר יש אומרים שוכשאין צורך  ,בשעת הצורך לסמוך על דין זה
  [שלא לחזור לעיר מעבר לאלפיים מהעירוב].

בזמנינו אין כמעט תועלת בעירוב . זקוקים מאוד לדין עיר שלן בהבזמנינו 
ר והיום הערים גדולות מאוד, תחומין בלי הקולא של עיר שלן בה, מאח

ואפילו בני ברק שבתיה צפופים והיא על שטח קטן, אורכה פי שנים משיעור 
ס נכיהתחום, ולכן מי שהניח עירוב תחומין מחוץ לעיר לא יכול לחזור ולה
, תותלביתו לרוב תושבי העיר, מאחר ורוב העיר מחוץ לאלפיים של שבי

  מקום שהניח עירוב תחומין.שהוא ה
לנוהגים כדעת השו"ע שלא סובר דין עיר שלן בה, כמעט אי אפשר  ולכן

לעשות עירוב תחומין ולחזור לביתו בעיר, הדבר אפשרי רק למי שגר בקצה 
ב תושבי העיר. רק אם הולך ואינו חוזר, י"ל שיש להקל כדעת והעיר ולא לר

ון המג"א הנ"ל בדעת השו"ע, שיכול ללכת לכיוון העירוב, [אבל לא ללכת לכיו
ומ"מ יש מבני ספרד שסומכים בשעת הצורך על דין הרמ"א,  ].כדלעיל הנגדי

  ע"פ דברי הכף החיים שבשעת הדחק יש להקל.
בעשית עירוב תחומין, בתנאי הרבה ולנוהגים כדעת הרמ"א ניתן להרויח 

שיוכל אח"כ לחזור  שישן בלילה בביתו. ולפ"ז גם לרמ"א האופן המועיל
של ביתו, מחוץ לעיר  אהוא דוקא כשהולך ביום, אבל אם בלילה נמצ לביתו

  .ביתואין לו דין עיר שלן בה ולא יכול לחזור ל
לדוגמא מי שהולך לבלינסון על סמך העירוב של עזר מציון המונח 
באמצע הדרך, לשו"ע יכול לחזור רק לשכונות הסמוכות לקצה העיר [שיכון 
ה', אור החיים רמת אהרן], ולרמ"א באופן שישן בב"ב בליל שבת ואח"כ הלך 

כל  לבלינסון, יכול לחזור לכל העיר בני ברק. אבל אם הלך בלילה והיה
הלילה בבלינסון, אינו יכול לחזור לב"ב אלא לשכונות הנ"ל, אפילו לפי דעת 
הרמ"א. [והסתפק החזו"א אם יכול ללכת בלילה ולחזור בלילה, על סמך 

  שאח"כ ישן בב"ב].

  מדור שואל ומשיב
החל משבוע זה נפתח במה מיוחדת לציבור היקר, שעוסק בעירובין 
למעשה, או בלימוד ההלכה למעשה, וכדרכה של תורה מתעוררות שאלות 

ם להביא אותם אל הציבור ההלכה, ורוצי טובות, שאין להם מקור בספרי
  שידון בו.

לקבל את השאלות, ולהגיש אותן "מוקד העירוב" נטל את הזכות הזו, 
שראל, ויהי רצון ללימוד העירובין בכלל ילהיות אבן יסוד  ,לציבור

שהדברים יתקבלו בתי המדרשות, ויביאו להרבות תורה והלכה, באופן 
  המעולה של ללמוד על מנת לקיים.

  . בנידונים הנוגעים למעשה שאלות קצרות, למערכתניתן לשלוח שאלות 
        

שאלה. תחת צורת הפתח של העירוב בשכונה, החלו עבודות במדרכה, 
ב סביב מקום מחסומים קשורים היטלשבוע או שבועיים עיריה העמידה וה

[לפי מה שנוקטים  וא"כ. , שיוצרים רשות היחיד נפרדת תחת צוה"פהעבודות
  הפתח. המחיצות האלו פוסלות את צורת י' ע' ס"ק י"ח] ע"פ החזו"א ס

שדבר  )סי' ע' ס"ק י"גהאם אפשר להתיר ע"פ מה שלמדו מדברי החזו"א (
עראי אינו פוסל, וכמו שמתירים מכונית שחונה תחת צוה"פ, [ועי' בעלון 

נדו שליט"א]. או שמא יש לחלק , בשם מרן הגר"ד ל219מס'  ""תיקוני עירובין
, ואפילו שעומדות מחיצות העומדות על הקרקע, הם כעין בנין על הקרקעש

   חשיבות לחלק את הפתח.       (הרב ו. ירושלים)ש בהם רק לשבועיים, י
  
 "אקו ישיר לשיעורי העירובין של הרב משה אנגלרד שליט  
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  פתח העירוב 
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

נתן עירובו חוץ לתחום, אינו כלום. והוסיף הרמ"א  .'ד סעיף חת"סימן 
י' תי"א סק"ג) שיש ובמשנ"ב ציין למש"כ לקמן (סשעכ"פ יש לו תחום ביתו 

מין מחוץ תחום המותר, דהיינו בצורה שאינה אופנים שאם הניח עירוב תחו
מפסיד את התחום לגמרי, כי היה דעתו לעקור ממקום כשרה, הרי הוא 

שעמד בו. ועיין לקמן בפרטי  הדינים, ומ"מ כאן כתב הרמ"א שאם הניח את 
 ינו מפסיד את ביתו.המאכל של העירוב מחוץ לתחום, מפסיד את העירוב, וא

דין זה הוא נפק"מ בהרבה מקרים שאדם הניח עירוב תחומין לבד לפי 
ידיעותיו, ולאחר שנכנסה שבת התברר לו שלא הניח כראוי, וחסר לו דבר 

, ובפרט אם אומר רחוק מידי המעכב, כגון שלא הניח כשיעור, או  שהניח
וב תחומין ממאכל שגר בעיר השניה שהולך אליה, שיזכה עבורו עירלמישהו 

שנמצא בביתו, ויש אופנים שצריך להניח בדרך או במקום אחר. הנה אם נודע 
לו הדבר באמצע השבת, ואכן נמנע מללכת אל העיר השניה, אבל היה יכול 
להפסיד את מקומו בביתו בעיר הראשונה. קמ"ל שבכל טעות שתהיה, 

  לפחות את ביתו יהיה לו.
הונח במקום שיכול להועיל, אך לא לכיוון אמנם יש לעיין באופן שהעירוב 

שהאדם ביקש. כגון שהתקשר לבקש שיניחו לו עירוב תחומין מבני ברק 
לבית החולים. והמשיב הבין שכונתו לביה"ח בלינסון או שנידר, והמבקש 

תכוון לביה"ח וולפסון בעיר חולון. והנה הציורים שכתב השו"ע הנ"ל הם ה
ינו יכול לחול, משא"כ כשהניח לו לכיוון באופן שהעירוב הונח במקום שא

פתח תקוה, עשה דבר המועיל, אלא שהשואל שעשה אותו שליח לא פירש 
מספיק את כוונתו. ויתכן שהמשיב היה צריך לשאול יותר, אך עכ"פ העירוב 
נעשה בשליחות השואל, והדבר אינו לפי צרכו. האם גם בזה אמרינן שנשאר 

יך ולא לעוותי, גם בדבר שאינו עיוות לכל לו תחום ביתו, [דלתקוני שדרת
  אדם, אלא רק לו ורק באותה שעה]. וצ"ע.

  סימן ת"ט
לפי שבית הקברות  סעיף א'. הנותן עירובו בבית הקברות, אינו עירוב,

וביאר  אסור בהנאה, וכיון שרוצה בקיום העירוב שם אחר קנייה, הרי נהנה בו.
שביתה, לא איכפת לן, כיון המשנ"ב שמה שמונח שם בין השמשות לקניית 

לדבר מצוה, ומצוות לאו ליהנות ניתנו, [והוסיף שגם מה שאין מערבין אלא 
שיכול לילך עי"ז, לא נחשב הנאה. ודו"ק בזה]. והבעיה היא מה שרוצה 

  שיוכל לאכלו אח"כ אם ירצה. שהמאכל ישאר שם כדי 
עוד שהיא . וקנה עירוב, בגלל שעובר עבירהוהנה צריך ביאור מדוע לא י

  ת העירוב. וצ"ל שרבנן גזרו על כך, וצ"ע.אינה קשורה לעירוב, והיא לא בזמן חלו
, ואינם בזמנינו יש שמניחים עירוב תחומין ע"י דבר זול כגון בקבוק חומץו

יך צרשאין ) סי' צ"ו סק"לוכתב החזו"א (חוזרים אחרי שבת לקחת אותו, 
כ לכאורה עירוב כזה אפשר וא"גיע אליו, לאכול את העירוב ואפילו לא לה

  להניח גם בבית הקברות.
אי אפשר לערב בבית הקברות, כי אינו יכול כתב המשנ"ב ש אם היה כהן,

בבית  ליכנס אפילו בשידה תיבה ומגדל, כי אהל זרוק לאו שמיה אהל, ורק
שאם היה קבר  )ד"ה מפניתירו. ובביאור הלכה (הפרס שאיסורו מדרבנן ה

זהו רק מדרבנן ומועיל סביביו ד' אמות,  י, הוי עירוב, דאע"פ שקבר תופסיחיד
משם ע"י איזה כלי.  לזה אהל זרוק, ועי"ז יכול להגיע עד סמוך לקבר, ויטול

  עכ"ד.
וקשה למה צריך לבוא לתוך ד' אמות בשידה, ולקחת עם איזה כלי, ולא 

. ואם תאמר מפני אמר שיעמוד בריחוק ד' אמות ויקח בעזרת מקל ארוך
שאין לו מקל ארוך כ"כ, הרי אין לו גם שידה גדולה. וא"כ צ"ע מה אומרים 

שנחשב אומרים לא שהוא יכול לעשות למרות שאין לו את האמצעים, ומה 
  לתו לעשות.כביכ

ונפק"מ בעירוב תחומין שעושים עבור ציבור, שיש להקפיד בבו על 
  טומאת כהנים, שהעירוב יהיה בבנין שאין בו טומאה.

, איך יתכן הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ"לחידה בשם אומרים ע"פ דין זה 
ללכת למקום שתכנן ללכת. והתשובה, שנפטר אדם לפני שבת, ונאסר על אדם 

כגון כהן שהניח עירוב תחומין בבין, ומת בו מת, ונאסר עליו להיכנס לבנין, וא"כ 
  העירוב לא חל כלפי כהן, ואסור לו ללכת למקום שתכנן ע"י העירוב.

נתכוין סעיף ב. צריך שיהא הוא ועירובו במקום אחד וכו', לפיכך אם 
בזמנינו דעת רובו  ברשות היחיד אינו עירוב. הניח עילשבות ברשות הרבים ו

האדם בדרך כלל שתהיה שביתתו במקום שהניח, היכן שהמאכל מונח, 
  ום אחד ועירובו במקום אחר.ובכה"ג לא שייך שתהיה בעיה של הוא במק

אולם יש מצבים שיש תועלת לקבוע את השביתה במקום אחר. לדוגמא,  
בדרך לביה"ח בילינסון  עירוב תחומין ציבורי,אחת האגודות בזמנינו הניחה 

, והעירוב מונח חוליםהלבית מבני ברק עבור כל מי שילך  בפתח תקוה
באמצע הדרך בתוך מבנה כלשהו, אבל קניית השביתה הם קבעו מחוץ 

בסמוך לו. והטעם משום שכל השובת יש לו אלפיים אמה לכל רוח  למבנה
מרובעות, דהיינו שאם הולך בכיוון האלכסוני של שביתתו יש לו יותר 

כשיעור האלכסון של מרובע]. ובסתמא נקבעת השביתה  40%מאלפיים [עוד 
בצורה מרובעת לכיוון ההליכה, אבל כתב החזו"א שאפשר לפרש שהשביתה 

ן [שהאלכסון של השביתה יהיה לכיוון שהאדם רוצה ללכת], תיקבע באלכסו
, משני 40%ולהרויח שיהיה מותר לכיוון הנצרך הרבה יותר [שנוסף פעמיים 

צידי השביתה], ולצדדים שאינו צריך ללכת יהיה את האלפיים בלבד. לכן 
האגודה הנ"ל מפרשת בעשיית העירוב שהשביתה תחול במקום סמוך, והוא 

שהאלכסון נמצא בכיוון הנצרך, [ואי אפשר לקבוע את הצורה מסומן באופן 
  בתוך המבנה, כי בשובת בתוך רשות היחיד צורת רה"י קובעת].

במקרה זה יש להקפיד שמקום השביתה לא יהא ברה"ר, כדי שלא יהיה  
איסור דאורייתא בהבאת האוכל מהמבנה הסגור שהוא רשות היחיד. וע"ע 

  , שצריך שיוכל גם לפתוח את המבנה.בדין אבד המפתח סעיף ד'לקמן 
יכול  , או שנפל עליו גל, אםאבד המפתחנעל בפניו ונתנו במגדל וסעיף ד'. 

מבואר בגמ' שהטעם דהוי  ., הרי זה עירובלהוציאו בלא מלאכה דאורייתא
כל נפש עירוב הוא משום דלר"מ מותר לסתור את המגדל ביו"ט לצורך או

להוציא את האוכל הנמצא בתוכו. אבל במקרה שהאוכל סגור בדבר שאסור 
לפותחו בשבת אינו עירוב, כי אי אפשר להגיע לפת בדרך היתר. אבל אם 

דקי"ל כרבי שכל דבר שהוא משום האיסור לפתוח הוא רק דרבנן, הוי עירוב, 
  שבות לא גזרו עליו בין השמשות.

ז העירו ספרי זמנינו שצריך לפתוח את האריזות של המצות לפ" 
והמאכלים המיועדים לעירוב, או שיהיו באריזות שמותר לקלקלם בשבת, 
ולפחות אין בהם איסור קורע דאורייתא. אבל באופן שיהיה בהם איסור 

  דאורייתא לא יחול העירוב.
נוסע נפק"מ נוספת מצויה מאוד כאשר בעל הדירה שהעירוב מונח בו  

לשבת לעיר אחרת, ולא השאיר מפתח ביד אחד השכנים, הרי זה ממש הדין 
של המשנה שנתנו במגדל ואין מפתח, לא חל העירוב מאחר וצריך לשבור 

לעיל (סי' את הדלת בכלי מלאכה שיש בהם איסור סותר דאורייתא [כמבואר 
 , ויששאם צריך מרא וחצינא הוי איסור דאורייתא ולא חל העירוב שצ"ד)

  ס"ג ד"ה מלאכה גמורה), ואכמ"ל]. שםלעיין בזה, ועי' בבה"ל (
אמנם נסתפקנו בזה באופן שאפשר לעלות מהחלון של הדירה בלי  

לשבור כלום, האם יחשב שאפשר להגיע לפת, או שמא כיון שבעל הדירה 
אינו מרשה לעשות כן שמא ייגנבו דברים מדירתו [ע"י אחרים] א"כ אסור 

כן, ואיסור גזל הוי ג"כ מניעה כמו איסורי שבת [שגם הם רק איסור לעשות 
  צדדי ולא מדיני עירוב]. וכן נראה להלכה.

ולפ"ז יש להוסיף ולהסתפק באופן שבעל הדירה חשב על בעיה זו,  
והשאיר מפתח אצל אחד השכנים, אבל לא אמר לו שאם יבוא אדם לבקש 

כן מחויב ע"פ דין שלא לתת את פת העירוב יתן לו את המפתח, נמצא שהש
את המפתח לשום אדם אחר חוץ מבעל הדירה, ושוב אין אפשרות להגיע 

  לפת בהיתר.
שאלה נוספת ע"פ דין זה, נשאל השבט הלוי (ח"ו סי' מ"ד) לגבי מי  

שמניח עירוב תחומין ציבורי באמצע הדרך, ומניח קופסת שימורים סגורה 
ניח ליד הקופסא גם פותחן כדי שתחזיק מעמד זמן רב, האם צריך לה

קופסאות כדי שתהיה אפשרות בפועל לפתוח את הקופסא, או מספיק 
שע"פ דין מותר לפתוח אותה. והשיב השבט הלוי שאם לא יכול לשבור 
ולקלקל את הקופסא אלא ע"י פותחן, צריך להניחו בסמוך לקופסא, אבל 

 מענה ע"י הרבנים
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מושים שלא הוסיף שגם זה לא יועיל לפי מש"כ החזו"א שלפתוח קופסת שי
בדרך קלקול יש בו סרך איסור תורה של בונה, ובתהלה לדוד חשש לאיסור 
סותר דאורייתא, א"כ מה הועילו חכמים בהנחת הפותחן לידו, אם לא למי 

  שאין דעתו כהנך גדולים, ע"ש.
מבואר  לו במקום עירובו ד' אמות.עירובו במקום, יש  סעיף ה'. כל המניח

כאן שהנותן עירובו יש לו ד' אמות, דהיינו שיש לו שם דיני שביתה כמי 
ס"ק י"ח) שאם הניח אותו בתוך מקום , לפ"ז מוסיף המשנ"ב (יתוששובת בב

מוקף מחיצות, יש לו שביתה על כל ההיקף ומתחיל אלפיים מסוף ההיקף. 
הניחו בתוך עיר, אפילו אינה מוקפת והוסיף החזו"א (סי' ק"י סק"ז) שאם 

מחיצות ואפילו יש בה רשות הרבים שאסור לטלטל בה, מ"מ לדיני התחומין 
  כולה כד' אמות, ומתחיל אלפיים מחוץ לעיר.

חשוב מאוד, הנוגע לנו למעשה לרוב עירובי התחומין. דהנה בדרך זה דין 
כלל כשאדם מניח עירוב תחומין, נוסף לו בסה"כ שיעור תחום נוסף, שעד כה 

אמה, ולא יותר. כמו שהעיר השערי  4000אמה, ומעתה מותר  2000היה מותר 
עירוב והולכים עפ"ז תשובה (סי' שצ"ז סק"א) שהיו אנשים שהיו מניחים 

למרחק שעה הליכה, וכתב עליהם שטעו טעות גדולה, דשיעור התחום הוא 
דקות בלבד. ובאמת בזמנינו הולכים יותר מהר [יתכן שזה מחמת  18הליכת 

נוחות המדרכות המרוצפות], ואדם הולך שיעור תחום שהוא כקילומטר אחד, 
  ].!בלבדדקות  10- בפחות מרבע שעה [ובהליכה מהירה מגיע ל

לפיכך בזמנינו שהערים גדולות, וכל ישוב קטן מתפרס על יותר מקילומטר,  
נמצא שהמניח עירוב בדרך בין הישובים, אינו יכול להגיע לסוף הישוב הסמוך, 
אלא עד אלפיים ממקום הנחת העירוב תחומין, ובפרט בעיר ממש שהיא גדולה 

  העיר.משני קילומטרים, ובדרך כלל לא מגיע אפילו למרכז 
את  להניחדוקא בצורה כזו, בזמנינו הפתרון לעשיית עירוב הוא לפ"ז  

צא איזה קצה של העיר בתוך בתוך העיר הסמוכה [בתנאי שנמ העירוב
אלפיים לביתו, או לעיר של ביתו אם ילון בליל שבת בעיר של ביתו], ובכה"ג 
כל העיר הסמוכה כד' אמות, ויכול ללכת את כל העיר ההיא אפילו אם היא 

  גדולה מאוד, ועוד אלפיים מסביבה.
לפי חשבון זה אפשר לעשות גם שרשרת, כגון אדם שרוצה ללכת  

, [בלי להסתמך על חוטי העירוב] נת גבעת שאול בירושליםמרמות לשכו
אמה, הרי לכאורה אינו יכול אפילו ע"י  4000 וביניהם יש מרחק של יותר מ

עירוב תחומין, אבל אם יניח עירוב בשכונות מרכז העיר, נעשה לו כל מרכז 
העיר כד' אמות, וקצה רמות הוא בתוך אלפיים של העיר, וגם גבעת שאול 

רכז העיר, וכך יכול ללכת את כל בתוך אלפיים לשכונת רוממה שהיא מגוש מ
המרחק הזה ע"י עירוב תחומין אחד. [אך צריך להיות בליל שבת ברמות כדי 
להתיר את מרכז רמות שהוא כבר מחוץ לאלפיים של העיר, וזה ע"י שתהא 

  ].)סי' ת"ח ס"אעיל (עיר שלן בה, כמבואר ל
 וכאן יש להוסיף חידוש, שמקורו ממש"כ החזו"א בהוראות להנחת עירוב 

בתל אביב (נדפס בספר קרית אריאל עמ' קנ"א), ואין לזה מקור בספר חזו"א 
או בפוסק אחר, ומ"מ הכי קי"ל. דהנה לכאורה היה צריך להניח את המאכל 

כגון בדוגמא [מקומו בכניסת שבת, תוך אלפיים לוב בבית שהוא בשל העיר
שהרי אי הנ"ל יניח דוקא באזור תמיר שהוא תוך אלפיים אמה לרמות], 

בשו"ע לעיל חוק יותר מאלפיים מביתו [כמבואר אפשר להניח את העירוב ר
]. ומ"מ ע"פ היסוד הנ"ל כתב החזו"א שיכול להניחו אפילו סי' ת"ח ס"ד

, כי כל החסרון כשהעירוב מונח מחוץ ]כגון ברוממה[בקצה אחר של העיר 
לאלפיים הוא שאסור להגיע לעירוב, אבל באופן זה כיון שע"י העירוב נעשית 
כל העיר כד' אמותיו נמצא שלאחר חלות העירוב יהיה מותר לו להגיע 

  וא"כ הרי זה כמונח בתוך אלפיים. לעירוב,
יש ג' אופנים ש בסעיפים דלהלן מבואר .'סעיף ז'. כיצד עשיית עירוב וכו

ד במקום המסוים בכניסת השבת [כל ע"י שיעמו )אלעשיית עירוב תחומין, 
  ו".יבין השמשות], וזה נקרא "עירוב ברגל

חכמים הקילו ונתנו אפשרות להניח מזון שתי סעודות במקום  )ב
. וזה נקרא "עירוב בפת" [למרות המסויים, ולחסוך ללכת ולעמוד שם

  .שאפשר גם בשאר מיני מאכל]
 מר בפיו "שביתתיו ביותר, שיכול לואדם שנמצא בדרך, הקילו עלי )ג

במקום פלוני", וקונה שביתה במקום המסויים למרות שאינו עומד שם ואין 
  .ראה סעיף י"א)( לו מזון המונח שם. אך זה רק למי שנמצא בדרך

ויניח שם מזון שתי סעודות לכל אחד ואחד. בענין זה יש טעות נפוצה, 
העיר, ואפילו לאלף שלגבי עירובי חצרות מספיק מזון שתי סעודות לכל 

ולמאה אלף איש. משא"כ לעירובי תחומין צריך שיעור שתי סעודות לכל איש 
  ואיש, ואם הולכים קבוצה של חמישים בחורים, צריך שיעור מאה סעודות.

לכן בעירובי תחומין לא משתמשים בדרך כלל בפת, ששיעורה גדול ויקר, 
שמן. וגם בזה צריך אלא בדברים אחרים המלפתים את הפת, כגון יין או 

  לשים לב שלא מספיק כפית שמן לכל אחד. 
 בגמ'בשער הציון (סי' שפ"ו ס"ק כ"ח) הביא דין השמן וכתב שמשמע 

בל הקשה שבתוס' כתבו ששיעורו כדי מזון שתי סעודות, שהוא ברביעית, א

והרי בסעודה מטבלים בפחות מחצי רביעית שמן. וכתב שלא נתבאר אם זה 
שיעור אחר או שמא תרוייהו חדא, דהיינו שהדרך היתה ששיעור טיבול לשתי 

שצריך רביעית להלכה שנוקט במשנ"ב סעודות הוא ברביעית. ולכאו' משמע 
  .לכל אחד

משתמשים למעשה בזמנינו. אמנם כשאדם עושה עירוב בדברים אלו  
לעצמו, אין הבדל כ"כ גדול, אבל בעירוב תחומין ציבורי שמדובר שישמש 
לכמה עשרות אנשים ולפעמים כמה מאות, הנפק"מ גדולה מאוד, ובהרבה 

  מקומות אי אפשר להניח כמות המספקת לכולם.
דת עזר מציון, מניחים לדוגמא, בעירוב התחומין מב"ב לבלינסון שע"י אגו 

ליטר שמן, ולפי משנ"ת שצריך  36- כיחד שני פחי שמן גדולים המכילים 
סמ"ק, נמצא  150רביעית לכל אחד, ושיעור רביעית לשיעור חזו"א הוא 

איש. הבעיה היא ששמן אינו ראוי לאכילה  250- שכמות זו מספקת לכ
וי לאכילה לעולם, אלא פג תוקפו לאחר כשנתיים, וא"כ לאחמ"כ כשאינו רא

אינו כשר לעירוב, [ויש לדון שהוא ראוי ע"י הדחק להרבה שנים, אלא שלא 
ידוע עד מתי]. משום כן הם מחליפים את השמן מידי שנה ומשתמשים בו 

  למדורת ל"ג בעומר.
אלו שעושים את בירושלים אין מי שיקח אותו לל"ג בעומר, ולכן  

משתמשים ביין שתוקפו מחזיק שנים רבות, ואם מחליפין אותו העירובים 
ודו טוב יש לכל אדם מה לעשות עמו, אלא החסרון שהשיעור הנצרך ממנו בע

בקבוקים של  12הוא כפול, וגם תופס יותר מקום, ולדוגמא בקרטון יין [
ובשנה האחרונה התחילו להשתמש  אנשים בלבד. 40- ליטר], יש כמות לכ

  בחומץ, שהוא מחזיק זמן רב יותר והוא זול.
מכיון שאין מספיק לכל ההולכים, לכן מצמצמים את ההיתר, ובעירוב  

להולכים לאזורים הסמוכים בפתח לבלינסון הוא רק להולכים לביה"ח ולא 
להימנות  תקשרי שמרק למחל העירוב ובשאר הערים תקוה. ובירושלים 

  עליו לפני שבת.
"ע מבואר בשו ואומר בזה העירוב אהיה מותר לילך למחר אלפיים אמה.

הנוסח לומר על הנחת העירוב. וצ"ב שתמיד מותר לאדם ללכת  ושזה
, וא"כ היה צריך ממקום זה""אלפיים אמה, והעירוב נועד להתיר אלפיים 

שיאמר  )סי' תי"גהשו"ע (. ולקמן לגבי עירוב לרבים כתב לומר ממקום זה
עירי, ומשמע שבאמת א"צ לומר נוסח מפורט, והעיקר הרי זה עירוב לכל בני 

כמ"ש המשנ"ב כאן שאם שתק ולא אמר כלום, אינו מועיל, אבל אם לא אמר 
  כל הנוסח רק אמר זה יהיה לעירוב, סגי.

ושה סעיף ח'. אם ירצה ישלח העירוב ביד אחר וכו', דחזקה שליח ע
כתב שהחזקה מועילה רק באיסור דרבנן, ויש  )סק"נשליחותו. ובמשנ"ב (

אומרים שאם יודע שסומכים עליו ואם לא יעשה יבואו לידי מכשול,סומכין 
  על החזקה.

מיוסד כל היתר העירובים בזמנינו, ולא רק עירובי התחומין  דין זהע"פ 
י החצרות, היקף העיר במקומות שאחד מניח עבור כולם, אלא גם עירוב

והשכונה בצורות הפתח כדי להתיר לטלטל, גם לכך צריך חזקה זו. הרי כידוע 
לכל מי שהתעסק או התעניין בעשיית העירובים בזמנינו, כמעט כל שבוע יש 
צורך בתיקון כלשהו, וככל שההיקף יותר גדול צריך יותר ויותר השקעה 

המנופים פוגעים כסדר לתקנו מידי שבוע, מחמת שהרכבים המשאיות ו
בהיקף העירוב. וכמ"ש החזו"א באגרתו שאי אפשר לומר חזקה שהיקף 
העירוב נשאר משבוע קודם, ואף לא מיום חמישי עד שבת. א"כ מנין לנו 
שהעירוב תוקן כהלכתו. אין זה אלא ע"י חזקה זו שהממונה על כך מטעם 

  הציבור, חזקה שיעשה שליחותו ויתקן הכל.
השאלה אולי נחשוש שמא אירע דבר שלא היה  ועדיין נשאלת 

באפשרותו לתקן, הרי זה לא פשוט כלל כשבאים ביום שישי ומוצאים שאחד 
העמודים נעקר או התעקם, לא תמיד אפשר להביא מיד עמוד חדש, ואם 

  ידחה את התיקון לאחר השבת הרי אסור לטלטל באותה שבת.
פתרון כלשהו לתקן על כרחנו צריכים לומר שיש חזקה שתמיד ימצא  

ואם ח"ו לא   את העירוב בדרך זו או אחרת, ולא ישאיר את העיר ללא עירוב.
יצליח לתקן ידאג שיכריזו בבתי הכנסת שהעירוב לא נתקן, וכפי שאירע 
פעמיים בשנים האחרונות בירושלים שהעירוב נפגע באופן רציני והיה נראה 

י הפרסום ביום חמישי, שיתכן שלא יוכלו לתקנו, והודיעו על כך באמצע
שיבררו ביום שישי. [ולבסוף בפעם אחת הצליחו לתקן, ובפעם אחרת בשבוע 

  של שלג, לא הצליחו לתקן].
מטעם זה [ומעוד סיבות] לא מספיק לשמוע שיש עירוב, אלא צריך  

, מה הדרגה של האחראי עצמו או ממי שמתמצא בנושא העירובלשמוע מ
, כי בהרבה מקומות האחראי עצמו אינו אוחז כ"כ מתיקון העירוב הכשרות

הנעשה בצורה חלשה, או מתוך הסתמכות על קולות כלשהן, או לפחות יודע 
לומר שראוי להחמיר. ואנשים מן השורה אינם מבינים כ"כ את משמעות 

שמותר לטלטל לכתחילה,  יש עירוב הם בטוחיםאומרים שפהדברים, וכיון ש
אבל הלומדים והמבינים צריכים לשמוע האם באמת נתקן כהלכה, או שראוי 

  להחמיר בדבר, ולפעמים גם חייבים להימנע מלטלטל.
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  פתח העירוב 
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

מי שבא בדרך ומכיר אילן או גדר בסוף אלפיים אמה  י"א. סעיף טת"סימן 
בסעיף זה מבואר וכו', ואמר שביתת תחתיו בעיקרו, קנה שביתה בעיקרו וכו'. 

קולא זו בלבד.  אופן שלישי לקניית שביתה מחוץ למקומו, והוא ע"י אמירה
ניתנה במיוחד עבור מי שבא בדרך ואין לו אפשרות להניח עירוב תחומין. 

מבואר בשו"ע כ אבל לשאר אדם לא יועיל אמירה בלבד לקנות שביתה.
  סעיף י"ג), וראה לקמן בענין זה.(לקמן 

בקניית השביתה בצורה זו יש שני תנאים. א. שהוא מכיר את המקום 
שיכול להגיע שבו רוצה לקנות שביתה. ב. של האילן או הגדר המדויק 

  למקום ההוא בבין השמשות.
 כתב הביאור הלכה (סי'צריך שיהא מכיר את מקום השביתה, שבדין זה 

ת"ט סי"א ד"ה מכיר) שאם אינו מכיר שום מקום בדרך ואמר סתם שביתתי 
היו  שאם )סעיף י"בבשו"ע (עוד מבואר   בסוף אלפים מכאן, לא מהני לכו"ע.

ביתתו "מוסר ש ,אינו מכיר שנים ומתוכם אחד מכיר את המקום והשני
במקום פלוני. מבואר גם בזה שהוא דין  נולמכיר", והמכיר אומר שביתת

עליו, לכאו' היה אפשר לומר שביתתי באילן שחברי יודע  שהרימחודש, 
שכדי לקבוע את מקום התחום צריך מסירה למכיר.  אומר השו"עומדוע 

רק ע"י שנטפל למכיר. למדו מכאן פוסקי זמנינו שבכה"ג הוא קונה שביתה 
מה הדין כאשר המכיר לא רוצה לקנות שביתה הגאון יעקב  ולפ"ז הסתפק

שם אלא במקומו או במקום אחר, האם מהני בכה"ג מסירה למכיר שיאמר 
עיל, דאין לך אלא מה שהתחדש היה שם, או שמא אין זה מושביתת חברי ת

שביתה לעצמו ואגב זה קונה  שגם הוא קונהדהיינו באופן  ובשו"ע בגמ'
  ע"י שיאמר בשביל חבירו.ולא  ,חבירו

ך, וגם זה דין זה לא בא לידינו כמעט, אלא במקרים שאנשים נתקעו בדר 
בדרך כלל לא יוצא בדיוק במקום שיודעים מהו התחום שלו, ובפרט 

מעשה ובכל זאת נביא  שנמצאים ברכב שמסתמא מתקדם עד הרגע האחרון.
שהיה בדרך לרכסים, שהיו גשמים מרובים והנוסעים נתקעו בדרך ברכב 
בכביש ראשי. כיון שראו שהשבת מתקרבת והם רחוקים מהישוב, התקשרו 

כיצד יהיה מותר להם להגיע לביתם. באותה שעה היה קשה למצוא לשאול 
תשובה מיידית, אבל הת"ח העוסק בעירוב שם ידע לומר שעשה חשבון שמי 

יאמר שתהיה  ,בתוך אלפיים לצומת פלוניתבמקום פלוני הוא שנמצא 
שביתתו שם, וכיון שהוא נמצא בדרך מועיל לו דיבור לבד, ומשם יוכל ללכת 

  לפיים. לרכסים, שמרחק זה הוא פחות מא
ולא מקום מסוים, ד' אמות בזה, צריך שיסיימו  סעיףבלפי המבואר הנה ו

נחלקו הדעות בשו"ע מה הדין כשלא אבל  מספיק לומר סתם תחת הגשר.
שצריך לקחת לחומרא את סיים ד' מסויימות. לדעה ראשונה קנה שביתה אלא 

יד כפי רוחב האילן והגשר]. יות שתחת האילן או הגשר, [ומפסכל האפשרו
כותב להלכה ולדעת הרמב"ם אם לא ציין ד' מסויימות, לא קונה שביתה כלל. 

חילה לכתדעת האליה רבה להקל, ואין דבריו מוכרחים, וש )"אס"ק עהמשנ"ב (
יש לסיים ד' אמות מסוימים. וא"כ לכתחילה יאמרו ליד העוד הימני וכדומה, 

  .מועיל גם לסיים את כל הצומת כאשר כולה בתוך האלפייםובדיעבד 
נפק"מ לא רק בהולך בדרך, אלא לפעמים גם בהנחת עירוב  ישדין זה כעין 

תחומין. דהנה בסתמא המניח עירוב כונתו לקנות במקום שהמאכל מונח, וא"כ 
ן המערב ברגליו קונה שביתה במקום שרגליו המקום מסוים ע"י המאכל. וכ

עומדות. אבל יש אופן שרוצים להרויח ולקנות את השביתה במקום סמוך 
  למאכל, ולא במקום המאכל, ולשם כך צריך לסיים את המקום שיקנה שביתה.

הדוגמא לכך היא מהעירוב הנעשה ע"י אגודת "עזר מציון" עבור ההולכים  
בלינסון, בדרך זו יש ענין לקבוע שהשביתה  בשבת מבני ברק לבית החולים

תהיה באלכסון יחסית לרוחות העולם, כדי שיהיה מותר ללכת יותר ע"י שיכוונו 
שהאלכסון יהיה לכיוון הדרך הנצרכת, ולשם כך צריך לקבוע את צורת הד' 
אמות שקונים בהם את השביתה [ואי אפשר שיהיה באותו מקום שהמאכל 

רשות היחיד, ואז השביתה לפי צורת המקום]. כאן מונח, מפני שהוא בתוך 
מתחבטים הרבנים האם אפשר שהעוסקים בהנחת העירוב יקבעו את 
השביתה עבור האחרים, בלי שהם עצמם יערבו שם, הרי באופן זה המכיר אינו 

  קונה שביתה.

למעשה עשו העוסקים בדבר כמה תנאים, כדי שאם אפשר שיחול  
לכה אי אפשר שאחד יקבע עבור חברו, יחול באלכסון יחול, ואם מצד הה

באופן המועיל בסתמא [דהיינו שהצד הישר לכיון ההליכה כמ"ש המשנ"ב] 
ומותר רק אלפיים, ואז ההיתר יהיה רק לפי שיעור חזו"א ששיעור אלפיים 

  אמה הוא גדול יותר.
יר צריך להניח עירוב דוגמא נוספת בירושלים, ההולך מרמות למרכז הע

תחומין בדרך, [יש שיטות שאפשר להניח בתוך שכונות העיר, וכך כתבנו 
בחוברת דרך התחומין חלק ג', אבל יש שיטות שיש יותר משיעור תחום 

  ולפ"ז צריך להניח בדרך תחת הגשר הפונה לכביש בגין].
במקרה זה אפילו שקונה במקום הפת יש ענין לסובב את הד' אמות לפי  

הצורך, כי מי שרוצה ללכת לרוממה צריך שהאלכסון יהיה לכיוון רוממה, ומי 
  שצריך לעזרת תורה צריך אלכסון אחר.

הסתפקו המורים בדבר, דהנה זה ודאי שלא  בדינים אלולפי המבואר  
מועיל לומר שהאלכסון יהיה לכיוון שאני צריך ללכת, כעין המבואר בביאור 

ן במפה לפי הכיוון הנצרך ולומר שיחול הלכה הנ"ל, אבל האם אפשר לסמ
לפי הכתוב במפה, או שמא צריך להכיר את המשבצות של המרצפות, כגון 
שיסמנו אותם מראש בסיד כיצד יקנו את השביתה, כיון שבמפה הוא עדיין 
לא מכיר את המקום, ואם יבוא לשם לא ידע להגיד כיצד הן הד' אמות שקנה 

  בהם שביתה.
דם שאינו מכיר את המקום, אבל אומרים לו היודעים עוד יש להסתפק בא 

שהמקום נקרא כך וכך, ואם ילך לשם יכול לשאול ויאמרו לו היכן המקום, 
האם זה מועיל. והספק הוא האם דין מכיר הוא רק כדי שיהיה מקום מסוים, או 

  שמא יש דין שיכיר את המקום כדי שתהיה גמירות דעת או מטעם אחר, וצ"ע.
 הביא דעה  אם לא יייחד מקום שביתתו תחת האילן וכו'.שו"ע ה כתב

קנה שביתה באיזה מקום תחת האילן, רק מפסיד כשיעור  ראשונה להלכה
ובדעה שניה הביא דעת הרמב"ם שבכה"ג  וג לחומרא.האילן, כיון שצריך לנה

הפסיד מקומו, ועל הצד שקביעת השביתה מחוץ לאלפיים, היא לא חלה 
וקונה שביתה במקומו. וע"ע בביאור הלכה בדעת הראב"ד, ובחזו"א (סי' ק"י 

  סק"ו) מש"כ בזה.
רק באילן שעומד בדיוק בגבול האלפיים,  והנה דין זה הוא נפק"מ לא 

אלא באופן שקבע שביתתו במקום רחוק וחשב שהוא בתוך התחום שעומד 
בו, ואח"כ התברר שהוא מחוץ לתחום, דאם נאמר שבכה"ג לא חוזר לקנות 
במקומו, נמצא שאסור לו לזוז מד' אמותיו [או לצאת מהבנין או מהיקף 

(שם ס"ק ע"ד) שכל זה במי שהולך  אבל כתב המשנ"ב  העירוב שעומד בו].
בדרך, שאין המקום שעומד בו קבוע כל כך, אבל מי שנמצא בביתו ואומר 
שיקנה שביתה מחוץ לתחום, בזה כו"ע מודים שיש לו שביתה בביתו, דכיון 
שעומד בביתו ודאי ניחא ליה שאם לא תועיל אמירתו לקנות במקום אחר 

עט תמיד מדובר על אדם הנמצא יקנה שביתה בביתו. ולפ"ז בזמנינו שכמ
בביתו, אין לומר שהפסיד מקומו. ובאופן שהעירוב שעשה לא יכול לחול, 

  לפחות מותר באלפיים שסביב ביתו.
  סימן תי"ג

המערב לרבים משלו, אומר הרי עירוב זה בשביל כל בני העיר, סעיף א. 
דין זה נעשה בדורנו בהרבה ובלבד שיהא בו מזון שתי סעודות לכל אחד. 

כיצד  מקומות, שמניחים עירוב עבור הציבור, ולכן נעמוד כאן על כמה פרטים,
הנחת עירוב מרכזי, הוא בעצם שליחות עבור כל אחד . מניחים עירוב ציבורי

 ואחד שהולך, א. לזכות לו מאכל כלשהו בשיעור הנצרך לעירוב. ב. להניח
אותו לשם עירוב ולומר את נוסח העירוב. ואין הכוונה שעירוב אחד מועיל 

  לכולם, אלא מניחים עבור כל אחד ואחד באופן אישי.
לצורך העירוב תחומין מניחים מזון כלשהו [חוץ ממים,  מה מניחים ושיעורו.

מלח ותבלינים]. ושיעורו, כדי מזון שאדם אוכל מאותו מין בשתי סעודות, 
ת שאוכלים ממנו הרבה בסעודה, שיעורה ח' או ט' כביצים שהם לדוגמא פ

 1000סמ"ק לשיעור חזו"א (כנפח הדומה לשקית חלב שנפחה  800-900
 300סמ"ק), ולעומת זאת יין ששותים ממנו כוס בסעודה, שיעורו שתי רביעיות (

  סמ"ק). 150סמ"ק), ושמן שרק מטבלים בו את הפת שיעורו רביעית אחת (
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הבעיה בהנחת עירוב מרכזי היא, שצריך שיהא כמות אחד.  שיעור לכל
) שבשבילם מניחים על 6-4המזון הנ"ל לכל אדם ואדם, ולכל ילד (מגיל 

העירוב, וזה שונה מעירוב חצרות שמספיק מזון שתי סעודות הנ"ל עבור 
כולם. ולכן צריך להניח כמות גדולה שתספיק לכל מי שילך. ומכיון שגם אם 

ולה כפי שידינו משגת, לא יהיה בה עבור כל ההולכים, אי נשים כמות גד
אפשר להניח סתם עירוב תחומין לכל ההולכים, אלא צריך למצוא דרך 

  לצמצם את הנמנים על העירוב.
בבני ברק הניחה אגודת "עזר מציון" עירוב תחומין מרכזי עבור ההולכים 

ת בפתח תקוה, מב"ב לבלינסון, ולהיפך, ומיעטו את ההולכים לשאר המקומו
בכך יודעים הם שההולכים בשבת אחת בדרך כלל הם רק כמה עשרות 
אנשים בלבד, והניחו כמות המספקת לכמאה ושמונים איש. עוד הוסיפו שמי 

  שרוצה לבטח את זכותו בעירוב, יתקשר מערב שבת וימנה עליו.
 שמטרת העירוב להתיר את ההליכה בין השכונות במקומות אחריםאולם 

יותר מכמה עשרות, ואולי יותר מכמה מאות  זהלפעמים , הרי ובין הישובים
, לכן הברירה היחידה בפנינו היא שהעירוב תחומין יהיה רק עבור מי אנשים
]. ומי שלא יתקשר לא יועיל לו שר ביום שישי [או בשאר ימי השבועשיתק

   אותו אלא למי שיתקשר. לכוין שיחול לו העירוב, כי איננו מזכים
זמנינו נח להניח שב[, תחומין הנה מזון העירוב. כיצד זוכים במזון העירוב

, צריך שהיין יהא שייך לאותו אדם שהעירוב נעשה ]או שמן או חומץ יין
עבורו, לכן כשמניחים עירוב ציבורי, צריך שמישהו יזכה בו עבור כולם, דקי"ל 

י"ג) המערב לרבים משלו (עירובין דף פ.) צריך לזכות, וכן פסק השו"ע (סי' ת
  וכו' צריך לזכות להם ע"י אחר.

הדרך הפשוטה להקנות היא ע"י קנין הגבהה, שאחד יגביה ויזכה לכולם, 
אבל מאחר ואנו זקוקים להקנות כל שבוע מחדש [כדלקמן], וקשה לעשות 
שכל שבוע ילך אדם להגביה את הכמות הגדולה של העירוב הציבורי, לכן אנו 

ים שאפשר לעשות גם ממרחק, ללא צורך הגבהת היין. הקנין משתמשים בקנינ
הראשי הוא קנין אגב, ע"י שמזכים מעט קרקע [לזמן מסוים] לכל ההולכים, 

  ואגב הקרקע קונה כל אחד שיעור בעירוב. כעין הנעשה במכירת חמץ.
לפ"ז נשאלת השאלה, . כיצד זוכים באותו מזון להולכים בשבתות הבאות

ה פרשת בראשית זכו ביין של העירוב חמישים אחרי שבשבת הראשונ
אנשים כל אחד בחלקו, הרי היין נשאר שלהם, וכיצד אפשר בשבת השניה 
פרשת נח לזכות את היין לחמישים אנשים אחרים האמורים ללכת בשבת 
השניה, וכן כל שבת ושבת. בשלמא בעירוב חצרות שמספיק כמות אחת 

בני העיר ועבור כל מי שיתוסף על  עבור כל העיר, מזכים פעם אחת עבור כל
בני העיר בעתיד, כי אין חסרון שיהיה שייך לכולם, אבל בעירובי תחומין 
שצריך לכל אחד שיעור בפני עצמו, ובשבת השניה אנו זקוקים להשתמש 

שזכה ראובן בשבת הראשונה, אי אפשר לזכות את החלק שזכה  קבאותו חל
וא"כ גם לאחר השבת הראשונה ראובן באותה שבת ראשונה עבור אחרים, 

  אי אפשר לזכות את היין שלו, לאנשים אחרים שלא בידיעתו.
חזיר, וזה יועיל שבשבת והיה אפשר לומר שנעשה קנין במתנה על מנת לה

יהא של ההולכים ואחר שבת יחזור ממילא לנותן, כמו שמתנה כזו מועילה 
אפילו בדאורייתא לגבי אתרוג שצריך שיהא שלו. אבל יש בזה שתי בעיות. דבר 
ראשון עירוב אינו דומה לאתרוג, אלא צריך שיוכל לאכול ממנו, והרי אם יאכל 

לם. לדבר זה יש פתרון, שנעשה מתנה ע"מ לא יחזיר, ויתברר שלא זכה בו מעו
את מה שישאר, ואם יאכל אינו צריך להחזיר. אבל הבעיה היותר רק להחזיר 

חמורה, שנחלקו הפוסקים האם בחזרה לבעלים צריך לעשות קנין, ודעת 
הקצוה"ח (סי' רמ"א) שא"צ קנין, אבל דעת הרא"ש (סוכה דף מא:) שצריך 

הקנות את הלולב לינוקא, וכן פסק הביאור קנין, וראייתו ממה שאי אפשר ל
) וכיון שצריך קנין צריך שיהיה אינו ד"ה תרנ"ח ס"והלכה בהלכות סוכה (סי' 

  דעתו להקנות וצריך שיאמר לך חזק וקני, וזה אין כאן כנ"ל.
והנה על בעיה זו כבר עמדו האחרונים, ועי' בשו"ת שבט הלוי (ח"ו סי' 

ענין הנחת עירוב תחומין ציבורי. והביא  ז נפל בבירא כל"מ"ד) שנשאל שלפ
שם מחלוקת האחרונים, שדעת העצי אלמוגים שצריך שמזון העירוב יהא 
שלו ממש, והעמק שאלה (שאילתא קל"ב ס"ק י"ז) הוכיח שא"צ שיהא שלו 
ממש [מדמערבין לישראל בתרומה, וכתבו תוס' (עירובין דף ל:) שמדובר 

רומה כזו אינה שייכת לישראל אלא בתרומה שלא הגיעה ליד כהן, והרי ת
) רצה להוכיח שצריך אלטובת הנאה], והדעת תורה (למהרש"ם סי' שס"ו ס"

שיהא שלו ממש"כ הרא"ש שצריך קנין גמור לא הוי עירוב שאם קנה בכסף 
כיון שמעות אינן קונות. והשבט הלוי כתב שבאמת צריך קנין גמור, אבל אין 

שיהא לו גוף ופירות, או מספיק שיהיה שלו ראיה כמה איכות הקנין, אם צריך 
ז כתב שיועיל להקנות במתנה ע"מ "בגדר שאלה לאכול ממנו כשיצטרך. ולפ

  להחזיר, כי בקנין שאלה א"צ קנין בחזרה ע"ש.
) כתב עמק החכמה סי' כ"בובספר חכמת הלב להגר"מ רוזנר שליט"א (

ע"ש ה, מספיק לקנות זכות אכילשאין צריך בעלות גמורה אלא לצדד 
בראיותיו וגדריו, [ועיקר דבריו לגבי עירובי חצרות, אבל הגמ' מדמה זל"ז]. 

א"צ להקנות ע"מ להחזיר, אלא אפשר מראש להקנות בבת אחת לכל  דולפ"

מי שימנה במשך השנים הבאות, כי אם סגי בזכות אכילה אין חסרון במה 
ד לאכול שיש לאנשים נוספים זכות בו, כיון שעכ"פ מותר לכל אחד ואח

ע והמשנ"ב (סי' תי"ג) שלא יועיל לזכות לכל בני העיר "ממנו. ומש"כ השו
אא"כ יהיה שיעור לכל אחד ואחד, צריך לומר דהיינו שבכל שבת יהא מספיק 
כדי שיעור לכל אחד מההולכים, אבל באופן שרק מעט הולכים, אפשר שיהא 

  לכל בני העיר זכות בו לזמן שירצו ללכת.
, ולכן למעשה אנו עושים שתי אפשרויות, הגדרה זום בוהנה יש מפקפקי

(ע"פ הנוסח הנעשה בעירוב לביה"ח בלינסון, שנתקן ע"פ ת"ח מופלגים), א. 
מזכים זכות אכילה בלבד לכל מי שילך. ב. אם לא מספיק זכות אכילה, לא 
תחול זכות אכילה [כדי לא לגרע מהזוכים באמת], אלא יחול זכות גמורה 

ק לאלו שהולכים באותה שבת. ובשביל לקיים אפשרות זו צריך בקנין גמור ר
  לזכות כל ערב שבת מחדש.

ולפי מה שנתבאר שצריך לזכות כל ערב שבת מחדש, צריכים אנו למצוא 
עצה כיצד להוציא מהם את העירוב אחרי שבת. וגם בזה עושים שני דברים. 

ם לאו לא א. אם מספיק מתנה ע"מ להחזיר, תחול מתנה ע"מ להחזיר, וא
יחול. ב. אם לא מועיל הנ"ל יחול קנין ב"אחריך לפלוני", כלומר מה שישאר 

. באופן זה לא צריך את דעת הזוכה הראשון במוצאי שבת יהא שייך לפלוני
שיקנה לשני, אלא הבעלים הנותן הוא זה שמקנה לשני, וכך יצאנו ידי חובה 

הקנות לנו בחזרה את היין ג. בנוסף אנו מבקשים מהזוכים, שיכוונו ל .לכו"ע
שזיכינו להם, בכל קנין שנעשה, כדי שיועיל לשיטות שאפשר לומר לך חזק 
וקני לפני שנהיה בעלים. כמו"כ מי שיזכור לכוין כך גם בשבת אחרי שכבר 

  זכה, יועיל לכו"ע.
אחד הבעיות בעירוב תחומין ציבורי, שכתב השו"ע . להודיע מערב שבת

שיעשו לפני השבת סמך העירוב צריך לדעת ולהתכוין לכך  שמי שהולך על
עבורו עירוב. [מפני שבעירוב יש גם חובה, שמפסיד אלפיים לכיוון הנגדי, ואין 

כאשר יש עירוב ציבורי סומכים עליו גם בדרך כלל חבין לאדם אלא מדעתו]. ו
עלה על דעתם  אאע"פ של ,אנשים שהתפנו לבתי החולים באמצע שבת

  לסמוך על העירוב, ואינם יודעים שהעירוב לא יכול להועיל להם. מערב שבת
בעיה זו אנו מקוים שלא תהיה בעירובי התחומין שעשינו, מכיון שאנו 
עושים אותו באופן שצריך להתקשר כל ערב שבת, ולא מזכים אותו למי 

  שלא התקשר.
, ורוצה להתיר םמי שחושש שמא יארע לו בשבת צורך לנסוע לבית החולי

], יכול להימנות מראש ת הליכתו וחזרתו [באופן שיהיה בביתו בליל שבתא
על ארבע שבתות הקרובות, ואנו נזכה לו מהעירוב על תנאי שיחול רק 

  לאותה שבת שיצטרך לנסוע.
  בימי ראש השנהשאלות בדיני יציאה מחוץ לתחום 

ומין שאנו ויום כיפור יש לעורר על נושא התחראש השנה לקראת 
הולכים לבתי כנסת רחוקים, ונכנסים הרבה אנשים עוסקים בתקופה זו. 

של יציאה מחוץ לתחום. ישנם בעלי תפילה ובעלי תקיעה,  תשאלול
לישובים סמוכים ולשכונות מרוחקות, כדי  ,שהולכים דרך של שעה ויותר

יאה מחוץ לתחום. שכידוע לשמש בתפקידם הנעלה, ונתקלים בשאלה של יצ
שהם רק כקילומטר אחד, דרך של  ,חום המותר הוא אלפים אמהשיעור הת

  כעשר דקות, עד רבע שעה בלבד.
אמנם כל זמן שיש עיר עם רצף של בתים שאין ביניהם יותר משבעים 

, דנים את [ועד קמ"א אמה כשמדובר בין שני גושים של ששה בתים] ,אמה
כל העיר כמקום אחד לגבי מי ששבת בעיר, ולכן בערים הגדולות או בגוש דן 

במשך , יתכן שאדם ילך [בני ברק, רמת גן וגבעתיים ועוד] וברותבערים המח
ויהיה בתוך התחום. אבל ברגע שיוצא מגוש הבתים של העיר, או יותר  שעה

  אסור ללכת יותר מהשיעור הנזכר.
וחושבים  ויש בזה עוד נקודה חשובה שרבים אינם יודעים אותה,

שמספיק שבין העיר שלו לישוב יש פחות מאלפיים אמה, וממילא מותר 
בישוב  ללכת בכל העיר, כידוע שכל העיר כד' אמות, אבל זה אינו נכון כי

אין את  ,]מחוץ לעיר שהוא שבת בה בכניסת החגהולך אליו, [שנמצא ש
צריך לחשב  , אלאשהיא כד' אמות הקולא של עיר שיש בה רצף בתים

 ,ואם כלו האלפיים באמצע הישוב .יים אמה, גם את מקום הבתיםפללא
  ום המותר מאוד מצומצם.חולפ"ז הת אסור ללכת יותר.

  אמירת "תשליך" בנחל הירקון
התקשר אדם שמהדר בראש בצהרים בערב ראש השנה מעשה שהיה ש
" על נחל הירקון, לשם כך הוא יוצא מבני ברק ךשלית"השנה לעשות את ה

  הנחל, אומר את התפילה וחוזר. עם המחזור עד לשפת 
אף במקום שמחוץ לעירוב,  ט"והנה מצד טלטול המחזור, הרי זה מותר ביו

שני,  ט"כיון שמטלטל לצורך, [ובחזרתו ישתמש בו מבעוד יום, לפני כניסת יו
משום שאין לטלטל מיום א' עבור יום ב', או שישתמש בו כל הדרך]. אבל 

הוא שואל האם  כ"וא ,)תקכ"ח סי' ע"(שו ט"איסור התחומין אסור גם ביו
מפה לו ע"י  מדדקד העירוב ובמהמשיב הרב הנחל נמצא בתוך התחום. 

  והורה לו את הגבול.מיוחדת 

 

 

   

 ת. נ. צ. ב. ה.. נלב"ע כ"ו אלול תשע"ו מכבדםמוקיר רבנן ו. צ"לאריה ז"ר במאיר הר"ר  יקרה סבילעילוי נשמת 

 

 

   

 ת. נ. צ. ב. ה.. נלב"ע כ"ו אלול תשע"ו מכבדםמוקיר רבנן ו. זצ"לאריה "ר במאיר הר"ר  יקרה סבילעילוי נשמת 



  פתח העירוב 
  גליון שבועי להלכות עירובין האקטואליות בזמנינו, הנוגעות לכל אדם.

  מסודר על סדר המשנה ברורה. מותאם להספק של לומדי הדף היומי בהלכה
  

אין מערבין עירובי תחומין לאדם אלא לדעתו, שמא  .'א סעיף י"דתסימן 
כלומר מכיון שהמניח עירובי תחומין לצד אינו רוצה באותו רוח שרצה זה. 

עירוב אינו זכות גמור להניח כ מסוים, מפסיד מהאלפיים לצד האחר, א"
  תחומין, ולכן דבר שהוא חוב אי אפשר להניח עבור אדם אחר שלא מדעתו.

ונפק"מ שהארגונים שעושים דברים לזכות את עם ישראל, אינם יכולים 
שיודע ושכח  לעשות עירוב תחומין עבור אלו שאינם יודעים על כך, ולא למי

לכוין על כך לפני שבת שהוא נותן רשות או עושה שליח להניח עבורו עירוב 
  תחומין. ואע"פ שהארגון מניח ומזכה, אינו מועיל למי שלא ידע מערב שבת.

שאפשר להניח מראש לכל אמנם יש פתרון ע"פ המבואר לעיל (סי' תי"ג) 
שלא גמר בליבו שבתות השנה ולומר שיחול לאיזה שבת שאלך, ואז אע"פ 

בערב שבת ללכת, ואפילו לא זכר את הענין אלא באמצע שבת החליט ללכת, 
העירוב, כיון שאמר מראש שיחול לשבתות שיילך. ולפ"ז גם באופן זה חל 

הפתרון הוא לומר מראש "אני ממנה את השליח שיניח לי עירוב לכל השתות 
ציבוריים צריך שאלך למקום פלוני". אמנם יש לציין שברוב העירובים ה

להודיע לנציג של הארגון לפני שבת, מפני שמניחים כמות מוגבלת, ויש 
חשש שהיא לא תספיק לכולם, לכן הנהיגו לזכות את העירוב למי שיתקשר 

  או יודיע הוא או שלוחו, להניח עבורו.
שגם ילד קטן סעיף זה מבואר ב קטן בן שש יוצא בעירוב אמו.סעיף ב'. 

אסור ללכת מחוץ לתחום, ויש בזה דין חינוך. וגם לאמו אסור להוציאו אם לא 
שהוא נטפל לדין השביתה שלה, [יש שהוכיחו מכאן שגם האם מצווה 

  בחינוך הבן, כשיטות המובאות במשנ"ב (סי' שמ"ג סק"ב)]. 
 ,עד גיל שש הנה צריך להניח עבור הילד עירוב תחומין בפני עצמו, אבלו

שכאשר גם אביו גר יש פוסקים כותב ש סק"ז)(המשנ"ב והוא נטפל לאמו, 
רק עד גיל ארבע הוא נטפל לאמו, כלומר שאם האם עשתה עירוב בבית, 

תחומין עבור עצמה בלבד, גם הבן נמשך אחריה בלי שיניחו עבורו, ואין צריך 
  שיעור נוסף עבורו.

ורק אביו עשה,  וכתב המשנ"ב (שם סק"ח) שאם אמו לא עשתה עירוב 
אינו מותר לצאת עם אביו, ואפילו אם אביו זיכה לו והניח עבורו עירוב נפרד, ג"כ 
לא מועיל, כי עד גיל זה ניחא לו להיות עם אמו. ומ"מ אם אין לו אמא כתב 
בשער הציון (ס"ק י"א) שאפשר שיוצא בעירובו של אביו [בלי שיניח עבור הילד 

י"א) כתב דעכ"פ יכול בכה"ג לזכות עירוב עבור  בפנ"ע], ובחזו"א (סי' ק"א ס"ק
  בנו, ואפילו אדם אחר יכול לזכות לו [באופן שהילד רוצה בעירוב].

מגיל שש ומעלה עד גיל י"ג, צריך בכל אופן להניח עבורו עירוב תחומין,  
. והאב הוא זה שיכול לקבוע לענין זה, ואפילו אם הבן עירב בשו"ע כמבואר

אינו מותר אלא לפי העירוב שעשה לו אביו. ומגיל י"ג  בעצמו לכיוון אחר,
ומעלה עושה עירוב לעצמו, ואם אביו עושה עבורו צריך להודיע לבנו לפני 

  שבת שיתרצה בכך.
לפ"ז אבא שלוקח את בנו למקום שהוא מחוץ לתחום, כגון בישובים  

הקרובים מעט זה לזה, ובמהלך של רבע שעה או פחות עובר תחום שבת, 
דבר מצוי מאוד משפחות ששוהות בשבת בישוב אור הגנוז או בר יוחאי  כגון

הסמוכים למירון, והאב עושה עירוב תחומין כדי ללכת לציון הרשב"י במירון 
[לפי הכללים שבארנו בחוברת דרך התחומין, דיני מירון], והאם נשארת 

רוב, לא יועיל שהאב יניח לו עילכאורה בבית. הנה אם הילד פחות מגיל שש, 
ואינו יכול לקחתו עימו. ואם הילד בגיל שש ומעלה, האב צריך להניח לו 
עירוב בפני עצמו. ואם הבן מעל גיל י"ג, צריך שהבן יניח את העירוב, או 

  שהאב יהיה שלוחו ויודיענו לפני שבת.
כמו"כ בעיר ששכונותיה אינן מחוברות זו לזו ברצף בתים, וההולך  

ם אמה צריך עירוב תחומין, כגון בירושלים משכונה לשכונה יותר מאלפי
שההולך מרוממה לבית וגן או לשערי צדק צריך להניח עירוב תחומין 

  בשכונת גבעת שאול, אינו יכול לקחת את בנו הקטן כפי הפרטים הנ"ל.
ויש לדון אם אמו של הבן הקטן תעשה עבורו עירוב תחומין, ולא תעשה  

ול הוא מצד שהבן כפוף לאמו, אבל עבור עצמה, האם החסרון שהאב לא יכ
עם אביו, או  , או שילךלמקום אחריש כח לעשות לו עירוב שילך לבדו לאמו 

שהחסרון הוא שאין זה זכות לילד להיפרד מאמו, וא"כ גם אמו לא יכולה 
לעשות עבורו עירוב, אא"כ תעשה גם לעצמה [ואז נראה שיועיל אף אם אין 

מא עירוב כזה שנעשה רק עבור הילד דעתה ללכת איתו. אך יש לפקפק ש
  לא נחשב עירוב לדבר מצוה אצל האמא, וצ"ע].

עירוב תחומין לילד  , האם אפשרדוגמא נוספת לדין זהלפ"ז יש לדון ב
כאשר הילד הקטן הוצרך כגון . ששהה בבית החולים עם אביו ללא אמו
צריך תפירות או גבס ילד נפצע ולטיפול בבית החולים, והדבר מצוי מאוד ש

והשתחררו בשבת, וכידוע הרבה בתי חולים אינם  וכדומה ונסעו ביום שישי
מחוברים לעיר ברצף בתים [אפילו רק מפני החניה הגדולה שלפניהם], ולכן 
השוהים בחלק מבתי החולים צריכים לעשות עירוב תחומין כדי שיוכלו 
לחזור מהם לשכונות שבמרכז העיר, [עי' בדרך התחומין בדין ביה"ח בילינסון 

שערי צדק הסמוך לבית וגן ומנותק ממרכז העיר, ובדין  הסמוך לב"ב, ובדין
ביה"ח הדסה]. והנה ברוב המקרים האב נמצא עם הילד בביה"ח, והאמא 
נמצאת בבית עם שאר הילדים. וא"כ אם הילד פחות מגיל שש כיצד יוכל 

  האב להחזירו, הרי אינו יכול לערב בשבילו.
אין לו אמא אפשר  אבל לפי המבואר בשער הציון (הו' לעיל) שכאשר 

שהוא נטפל לאביו, א"כ במקרה כזה שאמו מחוץ לתחומו נראה שנחשב כמו 
שאין לו אמא, ולכן באותו עירוב שאביו עשה לעצמו מותר גם לילד. וגם אם 
נחמיר בזה, עכ"פ במקרה כזה האב יכול להניח עירוב עבור הילד כמ"ש 

יזכה שיעור נוסף עבור החזו"א, ובפרט שניחא לילד שעי"ז יגיע לאמו, וא"כ 
הילד ויהיה מותר לקחתו לביתו. [ויש לברר היכן צריך להניח את העירוב 

  תחומין, ועד היכן מותר ללכת עם העירוב].
  סימן תט"ו

שלא מבאר  (עירובין דף פב:)רש"י  אין מערבין אלא לדבר מצוה.סעיף א'. 
התירו חכמים לצאת חוץ לתחום ע"י עירוב, אלא לדבר מצוה, עכ"ל. מבואר 

דין בעשיית עירוב, אלא בהיתר של העירוב, שלא תיקנו היתר אלא  שזה לא
לדבר מצוה, ולפ"ז כתבו האחרונים (גאון יעקב) שאף בדיעבד אם עירב לדבר 
הרשות לא מהני. אבל הרמב"ם (פ"ו מעירובין ה"ו) כתב שאם עירב חל 

הרמ"א שאם עירב לדבר מצוה, עוד הוסיף ). כאןהעירוב, וכן פסק השו"ע (
  מותר ללכת גם לדבר הרשות.

אמנם בגדר מה נקרא דבר מצוה, כתב השו"ע כגון הולך לבית האבל או  
לבית המשתה או להקביל פני רבו או חבירו שבא מן הדרך, וכיוצא באלו, או 
מפני היראה לברוח מהליסטים או מהעכו"ם [דלא כתוס' (ד"ה אין) שהמצוה 
בזה מה שעושה צרכי הרבים]. והרמ"א הוסיף שגם הרוצה לטייל בשבת 

  רדס שיש בו שמחה, נקרא דבר מצוה ומותר לעשות עירוב תחומין.בפ
והנה לפי דברי הרמ"א שכל עונג שבת נחשב מצוה, א"כ צריך עיון מתי  

אינו נקרא דבר מצוה, הרי כל מקום שאדם עושה עירוב, היינו שהוא רוצה 
ללכת לשם ויש לו שמחה מכך, ושמחה בשבת היא עונג שבת. וא"כ מה באו 
לאפוקי. [ואמנם המהרי"ל דן שתפילה בבהכנ"ס אינה דבר מצוה המתיר 

ב, ובתוס' רבינו פרץ כ' שטיול אינו דבר מצוה, אך בשני דברים אלו פסקו עירו
  הרמ"א והמשנ"ב להקל, א"כ קשה מה נשאר שאינו בכלל זה].

והנה המשנ"ב האריך בדין סעודת אירוסין מתי נחשב דבר מצוה, ומבואר  
שבשבת השניה שהחתן בא אינו דבר מצוה, ואע"פ שרוצה ללכת לסעודה 

  עונג שבת, מ"מ אסור. וצריך לחלק בזה.ובודאי יש בה 
ואפשר שמש"כ הרמ"א הוא דוקא בטיול [בלי שרוצה להגיע למקום  

כלשהו], שבהליכה עצמה יש עונג, משא"כ כשהולך למטרה כלשהי אין 
בהליכה עונג אלא במטרה, ולכן דנים לפי המטרה, [ואל ירמה עצמו שיכוין 

להנאת הליכה, אינו נחשב להנות מההליכה, דכל שלא היה הולך בלא"ה 
שההליכה מצוה. ובפרט כשמצד ההנאה של ההליכה יכול ללכת בתוך 
התחום, והרמ"א דיבר דוקא כשצריך ללכת לטייל בפרדס שהוא בהכרח 
מחוץ לתחום]. עוד אפשר שכדי שהטיול יחשב מצוה צריך כוונה למצוה, ולא 

  רק להנאתו.
סמוכים בשביל הסקרנות עוד מצוי שנמצאים בנופש והולכים לישובים  

לראות איזה ביהכנ"ס וכדומה, וי"ל שסקרנות אינה הנאת הגוף כטיול 
  שיחשב עונג שבת. ויש לעיין עוד בכל זה.

מבואר בשו"ע  אין מערבין עירובי תחומין בבין השמשות. סעיף ב'.
[ושונה מעירובי חצרות שבעירוב תחומין לא הקלו להניח בבין השמשות, 

 מענה ע"י הרבנים
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ומ"מ לדעת השו"ע בדיעבד אם הניח בבין השמשות שצ"ד], ולעיל סי' שצ"ג 
שיש הרבה שיטות בראשונים שלא חל  אחל העירוב. אבל הביאור הלכה מבי

הנה לכאו' לא מצוי נפק"מ בהנחת העירוב בביה"ש, כי אם הולך ו בדיעבד.
ו, הרי מזמן בין השמשות אסור לטלטלו, וא"כ לא יתכן עם המאכל בידי

שיניח באמצע ביה"ש. אמנם זה יתכן במי שהניח מראש ולא אמר  שיחול לו 
  לעירוב, ונזכר בביה"ש לומר את הנוסח.

נפק"מ באדם שיוצא לפני שבת לעשות עירוב ברגליו [ע"י אבל יש עוד 
עמידתו במקום הרצוי בדרך, כדלעיל סי' ת"ט ס"ז], ורגילים לצאת ברגע 
האחרון, ובינתיים הגיעה שעת השקיעה ועדיין לא הגיע למקום. הרי באופן 

יל עירוב בבין זה נמצא במצב של בדיעבד, ותלוי במחלוקת האם מוע
וי"ל כגון לטיול בעלמא,  השמשות. אמנם לפעמים ההליכה אינה מוכרחת, 

, שיכול לקיימו בדרכים אחרות, אין להיכנס למחלוקת זו שבשביל עונג שבת
  ולא יעשה את העירוב אלא יחזור לביתו.

  סימן תט"ז
סעיף ד. יום הכיפורים הרי הוא כשבת, בין לענין עירובי חצרות, בין לענין 

ע"י הארגון לחולי צליאק, איך עושים עירוב  שאלנושאלה שני תחומין. עירוב
חצרות לכל השכונה ולכל העיר, עם פת או חלה רגילה, הרי מצוי שיש אנשים 

ליאק שאסור להם לאכול מפת זו, וזה סכנה עבורם, א"כ נחשב שהפת חולי צ
במקום של ר שכאילו הם דרים אינה ראויה להם לסעודה, וממילא לא ניתן לומ

הפת. וכיון שיש אנשים שהעירוב לא מערב אותם, ממילא העירוב אינו מועיל 
  אף לכל העיר, כי היא אינה מערבת את כולם, עכ"ד השאלה.

והתשובה היא שאין בזה בעיה כלל, וגם כשעושים עירוב בבנין שכולו 
גילה. ולבאר הענין אק, יכולים לעשות עירוב חצרות עם פת רילאנשים חולי צ
רים הרי הוא כשבת, בין לענין ויום הכיפ" בסעיף זה,כותב השו"ע על פי מה ש

. מבואר שביום כיפור צריך לעשות "עירובי חצרות, ובין לענין עירובי תחומין
עירוב חצרות עם פת, וצריך ביאור הרי אסור לכולם לאכול ממנה [מלבד 

(עירובין דף ל:)  צמים], וא"כ זה פת שאינה ראויה. הגמרא חולים שאינם
עומדת על שאלה זו, ואומרת שבית הלל הוכיחו מזה שאין צורך באוכל 

אוכל ראוי לילדים קטנים שאינם צריכים ההראוי לכל אדם, אלא מספיק ש
לצום. ולכן אומרים בית הלל שמותר לערב לנזיר ביין [בשיתופי מבואות 

], וכן לישראל בתרומה. אע"פ שהישראל שלא צריך פת דוקא ובערובי תחומין
לעולם לא יוכל לאכול מהתרומה, בכל זאת היא כשרה לעירוב, מחמת 

  שראויה למאכל לכהנים.
"א ס"א ד"ה כל) י(סי' תרבהלכות יום הכיפורים וכן כתב הביאור הלכה 

באכילה,  ודע דמערבין עירובי חצרות ועירובי תחומין בפת, אע"ג דאסורוז"ל, 
מ"מ הרי חזי לקטנים שאינם מתענים, וכמ"ש רש"י בעירובין דף ל:, ודברי 

  מטה אפרים בזה תמוהים, דלפי הנראה אשתמיט מיניה סוגיא זו. עכ"ל.
וביאור הסברא בזה, שחז"ל שתקנו עירוב בפת, מחמת שאדם נגרר אחר 

י אם פיתו, לא הניחו את התקנה שתשתנה כל פעם לפי מה שאדם מעונין. כ
יש לו בביתו פת ושולחן ערוך, ובמקום אחר רק כמה פרוסות, הרי ודאי שאינו 

ח פת באחד הבתים, הרי ינגרר אחר פת כזו. אלא חז"ל גדרו גדר, שאם מנ
לאדם קיים את התקנה, וזה מאחד את האנשים בכל פת שראויה  הוא

לקטנים או לכהנים, נחשבת פת הראויה למאכל, כלשהו, אפילו רק 
  ימים בה את התקנה. ואם הניח אותה כדין, מותר לטלטל.ומקי

וכן  ,ולפ"ז ה"ה בענין חולי צליאק שאינם יכולים לאכול מפת העירוב
אנשים שמסיבות רפואיות אחרות אינם יכולים לאכול מאותה פת שהונחה 

  לעירוב, אעפ"כ העירוב כשר גם עבורם, כיון שהפת ראויה לאחרים.
, ויש באיסור זה לה, ויש מחלוקות בדיןיר אכאמנם באופן שיש בפת איסו

ה והוא שונ ,בעירוב מהאנשים הנוהגים בה איסור מן הדין, בזה העירוב אינו מועיל
פן שיש מחלוקת, הרי האוסרים סוברים שהיא ואמהדין הקודם, והביאור בזה כי ב

אסורה לכולם, ואינה ראויה לאחרים. ועיין במשנ"ב (סי' שפ"ו ס"ק מ"ז) שדוקא 
מן הדין, ולא באופן שנוהגים חומרא. [ובאופן  הם סוברים שהפת אסורהבאופן ש

שאי אפשר להגיע אל הפת, או שמקפיד על עירובו שלא יתן ממנה לאחר, ראה 
  ].בפנ"ע כל נושאהנוגע לבשו"ע ובפוסקים את הדין 

פיתא  םיפורים, הרי קי"ל מקווהנה יש לשאול בענין החיוב לערב ביום הכ
וא"כ כיון שביום "ה), אוסר, ולא מקום לינה, כמבואר בשו"ע (סי' ש"ע ס

, אא"כ יש הכיפורים צמים ולא אוכלים, אין מי שיאסור ויתחייב בעירוב
  קטנים וחולים. ולא משמע כן מהשו"ע שכתב שצריכים לערב ביוה"כ.

אזי מקום לינתו אוסר. שכאשר אין לאדם "מקום פיתא",  ,והביאור הוא
] לגבי סי' ש"ע שם [והובא להלכה בביאור הלכהבעירובין וכמבואר בגמ' 

בית רבם, דאנן סהדי שהיו בתלמידי הישיבה שאוכלים בבתי בעה"ב וישנים 
מקום האכילה שלהם  לכןלא לאכול בבית בעה"ב אלא בבית רבם, ושרוצים 

והביאור הוא, שאין קובע. אינו קובע, ומבואר בגמ' שאז מקום הלינה שלהם 
הלכה שהאכילה אוסרת, אלא "המקום העיקרי" של האדם מחייב לערב עם 
האדם, ובסתמא מקום הפיתא עדיף ממקום הלינה, אבל כשאין פיתא, 
ממילא מקום האדם הוא במקום הלינה. לכן ביום הכיפורים שאין לאדם 

  מקום אכילה, הרי הוא אוסר במקום הלינה.

שאנשים באים ליו"כ להתפלל אצל רבם, ואין להם שם  ונפק"מ למקומות
בית, אלא לוקחים בית ספר או פנימיה, וישנים שם בכמה חדרים. והנה בשאר 
שבתות השנה אינם צריכים לערב באופן זה בתוך הבנין [גם כשלא סומכים על 

אר והעירוב הכללי], כי אין שם מקום פיתא, [וכל הבנין נחשב כחצר, כמב
אז מקום ורים, לפי משנ"ת שאין לאדם פיתא וזמנינו], אבל ביום הכיפבספרי 

למי שלא סומך על העירוב  ,לינתו עיקר ואוסר, א"כ צריכים לעשות עירוב בבנין
שרק מי שישן בבית יש לציין שיש חולקים וסוברים . [הכללי של השכונה

  , ולא בלינה לבד].ביום הכיפורים שאוכל בו בשאר הימים אוסר
כתב  וכן סעיף ה'. יו"ט נוהג בו עירובי תחומין, אבל לא עירובי חצרות.

השו"ע (סי' תקכ"ח ס"א) יום טוב אין צריך עירובי חצרות ושיתופי מבואות, 
שמסתימת לשונו משמע שלא שם אבל עירוב תחומין צריך. וכתב המשנ"ב 

תקנו עירוב כלל ליו"ט, אך מדברי הרמ"א (סי' תקי"ח ס"א) [שכתב ואם הניח 
שאין בהם צורך כלל אסור להוציא מבית לחצר עירוב וכו'] מבואר שדברים 

בלא עירוב. ועל כן כתבו האחרונים דכשמערב ומניח פת של עירוב חצרות 
  בשביל שבתות השנה, יכלול גם את יו"ט.

והנה העוסקים בעירובים רגילים ללמוד מדין זה שבערב יו"ט לא צריכים 
ו"ט. אך זה אינו לבדוק את העירוב, כיון שלא צריך לעשות עירוב במיוחד לי

נכון, ובאמת יש לדייק שיש בעירוב שני דברים. מה שחז"ל קוראים עירוב, 
היינו הנחת הפת לצורך שיתוף התושבים כפי שתיקן שלמה המלך ע"ה, וזה 
כדי להתיר טלטול מרשות היחיד אחת לרשות היחיד אחרת. ומה שאנחנו 

ת שזה נועד לעשות קוראים היום עירוב, הוא בדיקת החוטים ותיקון המחיצו
את המקום לרשות היחיד, ולולי זה הרחובות וגם חלק מהחצרות היו 

  כרמלית, [ולא מועיל עירוב פת לכרמלית].
בזמן חז"ל עיקר העסק בעירוב היה לאסוף את הפת, משהו קטן מכל 
דייר, משא"כ בענין המחיצות לא היו צריכים להשקיע כ"כ, כיון שהיו גרים 

, או שהיו מערבים רק מבוי אחד קטן, והיה די בעשיית בערים מוקפות חומה
לחי אחד בפתח המבוי. לעומת זאת בזמנינו, עיקר ההשקעה והקושי הוא 
בעשיית המחיצות, שמקיפים עיר שלמה או שכונה בחוטים ועמודים ולחיים, 
הנתונים כל הזמן לפגיעות ממשאיות וכלי רכב רבים, ועוד שאר קלקולים אין 

בואר בגליונות אלו. ולכן אנו קוראים לזה "עשיית עירוב", ספור, כפי שמ
  [שע"י שהכל מוקף ניתן לעשות את העירוב בפת].

מה שדיברו הפוסקים האם עושים עירוב ליו"ט. היינו לגבי דין הפת, 
שהמחבר סובר שכיון שרוב הטלטול הוא לצורך והוא מותר ביו"ט, לא תקנו 

, דהיינו מרה"י לרה"י, ולכן לא צריך את האיסור להוציא מבית לחצר המוקפת
ינו יפת לערב ביניהם. והרמ"א חולק ע"ז וסובר שיש דין עירוב גם ביו"ט, דה

שלגבי דברים שאינם לצורך יש איסור לטלטלם אף מרה"י לרה"י של בעלים 
אחר, או מבית לחצר המשותפת. ובמשנ"ב (סי' תקי"ח סק"י) הביא 

שות עירוב בפת, אבל המשנ"ב שהמהרש"ל כתב שהמנהג כמחבר שלא לע
כתב שלכתחילה כשמניח את הפת יאמר שעושה גם בשביל יו"ט (וע"ע 
בבה"ל ד"ה ואם, ובשעה"צ ס"ק י"ז), ובסי' תקכ"ח לא הביא דברי מהרש"ל, 
וכתב בשם האחרונים שיכלול את יו"ט בשל שבת, מחמת שאין כדאי לברך 

  על יו"ט לבד ושעה"צ סק"א).
העירוב, לא נאמר שאין עירוב ליו"ט. אמנם רוב אבל לגבי דין היקף 

ההוצאות והטלטולים לצורך מותרים ביו"ט, אך יש הרבה דברים שמטלטלים 
שלא לצורך, ואסור לטלטלם כשאין היקף עירוב. ודין זה מבואר בשו"ע (סי' 
תקי"ח ס"א) שכתב וז"ל, מתוך שהותרה הוצאה לצורך אכילה, הותרה שלא 

ב וס"ת וכלים, וביאר הרמ"א הצריכים לו קצת, אבל לצורך כגון קטן ולול
מסיים השו"ע שאבנים וכיוצא בהן אסור, וביאר המשנ"ב (סק"ח) שכיון שאין 
בהם צורך היום כלל אסור לטלטלם או להוציאם, ולכמה פוסקים חייב 
מלקות על הוצאתו לרשות הרבים, ואף לכרמלית יש עכ"פ איסור דרבנן, 

העירוב כגון שיש איזה חוט אחד קרוע, הרי כל  ולפ"ז כיון שלולי היקף
הרחובות הם כרמלית, והטלטול מהבית לרחוב הוי הוצאה מרה"י לכרמלית. 

  א"כ חובה לשמור על היקף העירוב גם ביו"ט להתיר הוצאה שלא לצורך.
כמה מצוי הוצאה  )223, 9מס'  (גליון נות "תיקוני עירובין"גליוועיין מש"כ ב

ם האירוח לבית, ואין שלא לצורך, שבכלל זה רוב הדברים שמחזירים ממקו
צריכים אותם בבית מחמת שיש אחרים כמותם [כגון טיטולים, בגדים 
מלוכלכים, טישו שאינו נצרך לדרך] כמ"ש המשנ"ב (שם סק"י). ואפילו לגבי 

  מפתח כתב המשנ"ב (שם סק"ו) שנכון להחמיר.
  

  בזהבסייעתא דשמיא אנו מסיימים 
  .את עריכת ההלכות על המשנ"ב הלכות עירובין

עד הנה עזרונו רחמיך, , תפילה לרבון העולמיםהודאה וובצאתנו נישא 
שנזכה להמשיך ללמד  ואל תטשנו ה' אלוקינו לנצח., ולא עזבונו חסדיך

בספרים ובשיעורים, ויתקבלו הדברים תורה והלכה לרבים, בגליונות ההלכה 
נת זו בנושאים הלכתיים בשמחה בבתי המדרשות. ואי"ה נמשיך במתכו
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