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  קלז  ................................................  האם מותר שהעירוב יכלול רק חצי רחוב  .נט דף

  קלט ......  בעשיית עירוב חייבים לקחת מומחה, וגם למומחה יש ספקות קשים  .ס דף

  קמ  .............................  דין המניח עירוב תחומין בפינה המשותפת לשני ערים  

  קמא  .............................  כמה מותר ללכת כשבין הערים פחות מאלפיים אמה  .ס דף

  קמא  ......................................  דיני הארכת התחום ע"י עיר המובלעת בתחום  

  כיצד יתכן שתי ערים שלאחד מותר ללכת בשני,   .סא דף

  קמב  ..................................................................  ולשני אסור ברוב הראשון.  

  קמג  ..............................................מתי אומרים שכל העיר מותרת כד' אמות  .סא דף

  קמד  .....................................  ר השכירותגדר התקנה באיסור שבדירת גוי וגד  

  קמד  ...............................................  כיצד שוכרים מהגוים והמומרים בזמנינו  

  קמה  .............................................................  דין משפחה אחת בבנין חילוני  

  קמה  .......................................................  יהודים בבית מלון שיש בו חילונים  

  קמו  ......................................  האם חילונים נחשבים לחומרא כיהודים לאסור  

  קמז  .....................  שורש התקנה שיהודי לא יגור במקום שגרים גוים ומומרים  .סב דף



  קמז  .........................................  לא בטלה התקנה בזמן הזה שדרים בין הגוים  

  קמח  ............................................  מחלוקת איזה זכות שוכרים מהגוי בדירתו  

  קמט  ......................................................................  נוסח השכירות למעשה  

  קנ  ................................................  יהודי שנסע לחו"ל למקום שאין בו יהודים  :סב דף

  קנא  ........................................  דין גוי שנסע מביתו לשבת, האם נשאר איסור  

  קנא  ............................................  מהי הגדרת עיר אחת לדין גוי שנסע לשבת  

  קנב  ....................  גוי שיהודי גר בה דירה שמשכירים לגוי במכירת חמץ, ודירת  

  קנב  ...............................  שכירות בעל כרחו של הגוי, ובאופן שלקח את הכסף  .סג דף

  קנג  .....................  פתרון הפקדת מפתח או חפץ בבית הגוי מדין שכירו ולקיטו  .סד דף

  קנה  ...........................  האם אפשר להפקיד ספר רזיאל המלאך וקופות צדקה  

  קנה  ..........................................................  דין לשכור מהאדם שהפקיד חפץ  

  קנו  ................................................  בדים זריםפתרון להתיר בדיעבד דירת עו  

  קנז  ................................  דין בנין רב קומתי שבחלק מהקומות יש גוי או מומר  .סה דף

  קנח  ............................................  דין דירת גוי המוקפת בעירוב מכל הצדדים  

  קנח  .....................................................  כיצד לשכור מגוי הדר בדירה שכורה  

  קנט  .............................  משכיר שיכול לפנות את הדייר בהודעה מראש ל' יום  

  קנט  ..  ם והמומריםבענין האם בזמנינו מועיל לשכור מהממשלה את דירות הגוי  

  קס  ..................................................................  ד' גדרי השכירות משר העיר  

  קסא  .................................................................  שכירות מהממשלה בזמנינו  

  קסב  ...............................  האם השכירות קנין גמור, וכיצד להסביר אותה לגוי  .סו דף

  קסג  .................................  האם צריך שאחד מהתושבים בעירוב ישכור מהגוי  

  קסד ................מומר שיש לו עדיפות לצאת מהחניה, האם אוסר בפתח הבנין  .סז דף

  קסד .....  איסור הכנסת המפתח לחלל הפתח ולבית, וכיצד ינהג בחגורת מפתח  .סז דף

  קסה  ...............................................  הוצאה משקע שיש לו ג' מחיצות לרחוב  

  קסו  ...............................  האם מותר לומר לגוי שיטלטל ברחוב, ובאיזה רחוב  

  קסז  .........  האם מותר לומר לגוי לתקן את העירוב השכונתי כשיש עירוב כללי  .סח דף

  קסח  ................................................................  האם להודיע שהעירוב נקרע  

  קסטדל החיוב לעשות עירוב בכל מקום שאפשר, והאם חייב לבטל מלימודובגו  

  קע  ................................  בגודל החיוב שלא לעשות עירוב במקום שאי אפשר  

  קע  .......  האם אפשר בזמנינו לערב בחלות שקנה לשבת, וכמה צריך לתת מהם  

  קעא  .......  דין מחלל שבת בצנעא, ואנשים שאינם נזהרים לטלטל כשאין עירוב  .סט דף

  קעב  .................................................  שבה ודין החילונים בזמנינודין תינוק שנ  

  קעג  ..............................  סיכום הטעמים לחובת השכירות מחילונים שבזמנינו  

  קעד  ..................................................  מתי משתמשים בביטול רשות בזמנינו  .סט דף

  קעה  ..............................................  דין מי שלא יחלל שבת בפני הרב הראשי  



  קעו  ....................................  חילוני שגר בשכונה חרדית ומפחד לנסוע בשבת  

  קעו  ..........................................  הפתרון לזכות את הפת לאחד מבני המשפח  .ע דף

  קעז  .............................  פת המונחת במטבח בית החולים האם נחשבת עירוב  .עא דף

  קעח  ................................................  זיכה פת לכולם ולא אמר שיהא לעירוב  

  קעח  ...........................................  הנחת העירוב בכלי אחד ולא בשתי שקיות  

  קעט  .......................................  דין כמה משפחות באולם אחד ובבתי הארחה  .עב דף

  קפ..................................דין בנים הנמצאים בדירת אביהם או ביחידה נפרדת  :עב דף

  קפ.........................................מי שישן בדירה ואוכל בשבת באולם השמחות  .עג דף

  קפא  ..................................  בית הארחה עם הרבה משפחות וחדר אוכל אחד  

  קפא  .....................  דין פועלים שאוכלים במקום עבודתם וישנים במקום אחר  

  קפב........................................  הפת של העירוב בזמנינו היא עירוב או שיתוף  .עד דף

  קפב.  מדוע צריך עירוב ברחובותהנפק"מ בדין רגל המותרת במקומה בזמנינו, ו  .עה דף

  קפג  .................................  נפק"מ בבנין שיש בו גוי ומומר ואחד שומר תומ"צ  

  קפד  .........  האם מותר להביא מאכלים לשמחה שבבית הכנסת דרך חלון גבוה  .עו דף

  קפה  ....................  דין השתמשות בראש הכותל ולהעביר בין החצרות בזמנינו  .עז דף

  וקפ  ........................................  כיצד ניתן לבטל קיר אבן המפריד בין החצרות  

  קפז ................מקום שאין בו ד' על ד' מותר לבני רה"ר ולבני רה"י לכתף עליו.  .עז דף

  קפז ........................................  דין סולם קל של זמנינו שיש לו ארבע שליבות  .עז דף

  קפח  ...........................................................  האם מועיל לקשור סולם בחבל  

  קפח  .............................................................  אופן הנחת הסולם ע"ג הכותל  .עח דף

  קפט  ............................................  דין גדר שהצמחיה והשיחים מכסים אותה  .עח דף

  קצ  ...........  דין עפר המכסה חלק מגובה הלחי ופוסל אותו, ובגדר עתיד לפנותו  .עט דף

  קצא  .........................  האם אפשר לזכות את העירוב ע"י בנים שאינם נשואים  .עט דף

  קצא  ......................  האם אפשר לזכות ע"י נשים, ובאופן שלא התכוונה לזכות  

  קצב  .........................  אשה מערבת שלא מדעתו בזמנינו כשבעלה נסע מהעיר  .פ דף

  להשתתף בעירוב גם כשיש עירוב עירוני,  החיוב  

  קצג  ........................................................  ואף כשראוי להחמיר שלא לטלטל  

  קצד  ............................  האם בעירוב פרטי בבנין צריך שיעור פת לכל בני העיר  .פ דף

  קצה  .........  דין ילד קטן שנטפל לאמו, ואסור ללכת עם עירוב תחומין של אביו  .פב דף

  קצז  ....................  מועירוב תחומין לילד ששהה בבית החולים עם אביו ללא א  

  קצז  ............................................................  מה לא נחשב עירוב לדבר מצוה  

  קצח  .....................  ג' דברים שצריך האב לעשות בעירוב תחומין שמניח לבניו  .פב דף

  קצט  ...................................................................  שיעור פת העירוב בזמנינו  .פג דף

  ר  ...............................................  מתי הגוי אוסר על הקומות האחרות שבבנין  :פג דף

  רא  ....................  האם ישתנה הדין בזמנינו שהשימוש בכותל גבוה י' נעשה נוח  .פד דף



  רב  .................................  בשטח עזוב שבתוך העירוב דין חורבה שלא לטלטל  .פה דף

  משפחה המתאחרת בדירה לשינה בלבד,   

  רג  ..............................................  האם מותרים לטלטל מדירתם כשיש עירוב  

  רד  ............................................................  הפתרון להתיר דירה בלא בעלים  

  רד  ..........................................  כשיש פת משותפת לכולם היא נעשית עירוב  :פה דף

  רה  ......  דירה לענין עירוב תלוי בנמצאים באותה שבת בלבד וכמה נפק"מ לפ"ז  .פו דף

  רו  ..............................................................  מר או גוי שנסע מביתו לשבתמו  

  רו  .......................................  המתארח בשבת בדירת נופש או באולם שמחות  

  רז  ..........................................................  מי שאוכל אצל ההורים וישן בביתו  

  רז  ..........................................................  מחיצה שיש תחתיה חלל ג' טפחים  :פו דף

  רח  .....................  הבעיות במחיצה מחוטי תיל שוכבים שאין ביניהם ג' טפחים  

  רח  ......................................................  כיצד להתיר נהר העובר בתוך העירוב  .פז דף

  רט  ..............................  גבול עירוב שכונתי שעובר בצורת הפתח באמצע חצר  .פח דף

  רי  .....................  פתרון הנחת העגלה בחדר מדרגות מדין כלים ששבתו בחצר  .פט דף

  ריב  ......................  מחלוקת המשנ"ב והחזו"א האם חדרי הבית כבית או כחצר  

  ריג  .....................................  החשש של רב בכלים ששבתו בבית מצוי בזמנינו  .צא דף

  ריד  ...................................  פרטי בבנין לכלים ששבתו בחצר מה מועיל עירוב  

  ריד  .....................................  ילד שלקח חצי מהדרך, האם גדול יכול להמשיך  

  רטו  ....................כיצד יתכן שאסור לטלטל את הטלית בתוך בנין בית הכנסת  

  ילד שהתישב בדרך ואינו רוצה להמשיך   .צב דף

  רטו  ...................................................  האם יכולים להעבירו פחות מד' אמות  

  רטז  .................................  רובלסייע פחות מד' אמות לילד שמוביל עגלה בעי  

  ריז  ......................................................................................  בענין פי תקרה   .צד דף

  ריז  ...............................................  אין פי תקרה למחוץ לה, ונפק"מ לעירובים  .צה דף

  ריז  ...........................................  דין פי תקרה כשלא נעשתה לשימוש תחתיה  

  ריח  ..................  האם בצורת הפתח שתחת הגשר אתו רבים ומבטלי מחיצתא  

  ריט  ...................  ילד ששילשל חבל מהבית לרחוב, האם מותר למושכו חזרה  .צז דף

  רכ  ......................  כלים על אדן החלון, ובסורגים ועל מזגנים האם מותר להניח  :צח דף

  רכב  ...........................................  משחק שנפל לרחוב האם מותר להזיזו לצד  

  רכב  ..................  האם מותר להשתמש בספר המונח על הגדר הסמוכה לרחוב  

  רכב  ........................................................  האם מותר לשתות מברזיה בשבת  .צט דף

  רכג  ..................................  מה יעשה אדם שכובעו עף על מכונית או מתחתיה  

  רכג  ..............................................  האם מותר לרוק בשבת מהמרפסת לחצר  

  רכד  .............  האם מותר לזרוק מרה"י לפחי האשפה שאינם קבועים במקומם  .צט דף

  רכה  ................................  החובה להסביר מדוע מקילים בעירוב ובאיזה עירוב  .קד דף



à"èéìù ïîðééèù ì"éàøâä é"äø åðéáø ïøîî  
  

íéøä ÷øôî 'ä çåø  
  

בימים אלו (חשון תשע"ג) כאשר חיל ורעדה יאחזון בארצות הברית מפני רוח ה', פנו 

לרבינו מיקירי העיר ליקוואד, מה חובתינו להתחזק לקראת הסערה הגדולה המאיימת על 

  מדינתינו?

  השיב רבינו "להתחזק בשמירת השבת!"

  וכשנשאל באיזה פרט בעיקר, אמר "בענין טלטול"

ופירש דבריו, שהרבה פעמים מטלטלים ברחובות העיר בלי לבדוק אם יש עירוב כדין, ויש 

  דברים.לבדוק היטיב את ה

  .וסיים בברכה "שלא יארע נזק לשום יהודי"
  

  

?áåøéòä úà ÷ãåá éî  

סיפר רבינו כי בעירה "בריסק", היה אביו הרב נח צבי זצ"ל ממונה לבדוק את העירוב, והיה 

נוסע כל ערב שבת עם סוס ועגלה סביב העיר לבדוק אם העירוב תקין. והרבה פעמים היו 

נערים גויים, שהיו מקלקלים את העירוב בכוונה,  –צריכים לתקן את העירוב מפני השקאצים 

היה קורה שהיו הגויים מקלקלים את העירוב, והיו צריכים לקרוא לגוי  ואפילו בשבת עצמה

  עם נעלים מיוחדות] שיתקן את העירוב. –שהיה יודע לטפס על עמודי חשמל [

הצ'ולנט של בני העיר היו מונחים בתנור של האופה, כשהיה העירוב  –והיות שהחמין 

  מקולקל היו מבקשים מגוי שיביא את החמין לבית.

      

  
à"èéìù õéìø÷ ð"øâä ïøîî  

  

íéùðì ìåèìè ïéðòá  
  

שאלו את מרן שליט"א מדוע הנשים מקילות יותר בענין טלטול, כמובן במקומות שיש 

  עירוב שכונתי מהודר, האם יש מקום בהלכה להקל להן יותר.

השיב מרן שליטא, כי מצד ההלכה אין הבדל בין נשים לגברים, ושניהם חייבים באיסורי 

באותה חומרא, אלא שהגברים לומדים את הדינים, ורואים בעצמם שיש צורך להחמיר שבת 

ולא לטלטל, לכן הם נמנעים מלטלטל. משא"כ נשים אינן לומדות את ההלכות וידיעתן 

מסתמכת על מה שהן רואות אצל נשים אחרות, והרי הרבה מטלטלים, לכן גם הן סוברות 

  שמותר לטלטל. אבל באמת אין הבדל כלל.

      



à"èéìù ïééèùìãà â"éøâä ïøîî  

â"òùú çìùá úùøô ,äçéù êåúî  
  

  

שמעתי מעשה שהיה עם מרן החזו"א זצ"ל לפני שנים רבות בעיר פתח תקוה, שכל מייסדי 

העיר היו שומרי תורה ומצוות, ובתקופה הראשונה עדין לא היו שם חילולי שבת בפרהסיא כמו 

ומצוות התבייש לחלל שבת בפרהסיא. ופעם אחת ראו  היום, וגם חילוני שאינו שומר תורה

אדם שמשקה את גינתו בפרהסיא בשבת, ונבהלו מאד לראות חילול שבת כזה, ונסעו לבני ברק 

  למרן החזון איש זצ"ל לשאול מה לעשות.

החזו"א שמע את השאלה, חשב כמה רגעים ואמר, כי אין זה פלא, מפני שאם יש יהודים 

סומכים על העירוב ומטלטלים בשבת, אף על פי שבעירוב יש חששות שומרי תורה ומצוות ש

ואינו לכתחילה, הרי הם גורמים בזה שהחילונים יחללו שבת בפרהסיא, כי חוסר דקדוק ההלכה 

אצל בעלי מדרגה משפיע על הרחוקים. [ואף על פי כן בפעם אחרת כשנקרע העירוב, מיד שלח 

 באיסור ממש].  החזו"א לתקנו, כדי שלא ייכשלו בני אדם
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הקדמה

„ÒÁ‰ ÏÎ ÏÚ È˜ÂÏ‡ '‰ ÍÈ�ÙÏ È�‡ ‰„ÂÓ .ÈÏÚ È‰ÂÏÂÓ‚˙ ÏÎ ,'‰Ï ·È˘‡ ‰Ó

‰‡„Â‰ .'ÂÎÂ È˙È· È�· ÏÎ ÌÚÂ ÈÓÈÚ ˙Â˘ÚÏ „È˙Ú ‰˙‡ ¯˘‡Â ,È„ÓÚ ˙È˘Ú ¯˘‡

˙ÂÈ‚ÂÒ‰ „ÂÓÈÏ· ,ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰· ˜ÂÒÚÏ ˙"È˘‰ È�ÎÈÊ˘ ÏÚ ÈÏ ‡È‰ ˙„ÁÂÈÓ

ÌÈ„ÓÂÏ‰ È�ÙÏ ‡È·‰Ï ˙"È˘‰ È�ÎÈÊ ˙ÚÎÂ ,È˘ÚÓ ÔÙÂ‡· ÌÚÂˆÈ· „Ú ˙ÂÎÏ‰‰Â

‰È‰È˘ ÔÂˆ¯ È‰ÈÂ ,ÌÈ�Â˘‡¯‰ÓÂ ‡¯Ó‚‰Ó ÌÈ„ÓÏ� Ô‰ „ˆÈÎ ,˙ÂÎÏ‰‰ È¯˜ÈÚ ˙‡

.ÏÂ˘ÎÓ ÌÂ˘ ‰È‰È ‡ÏÂ ÌÈ·¯‰ ˙‡ ˙ÂÎÊÏ ‰ÎÊ�Â ,˙ÏÚÂ˙Ï

ËÚÂÓ ‡¯˜Ó" Ô‰˘ ,‰¯Ú˘· ÌÈÈÂÏ˙‰ ÌÈ¯¯‰Î ˘ÓÓ Ì‰ ÔÈ·Â¯ÈÚ È�È„ ‰�‰

˙ÂÎÏ‰ ·Â¯Â ,Ô�·¯„ ÌÈ�È„ Ì‰ ˙ÂˆÈÁÓ‰ È�È„· ÌÈ�È„‰ ·Â¯ ."˙Â·Â¯Ó ˙ÂÎÏ‰Â

È�È„Ó ‰Ó ˙Ú„Ï Â�Ï ‰˘˜ „Â‡Ó ‰·¯„‡Â .Ô�·¯„ ÌÈ�È„ Ì‰ Ì‚ ˙Â�Â˘‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰

.‰˘ÚÓÏ Ó"˜Ù� ÍÎ· ˘È ˙ÂÓÂ˜Ó ‰·¯‰·Â ,‡˙ÈÈ¯Â‡„ ÔÈ„ ˙‡Ê ÏÎ· ‡Â‰ ˙ÂˆÈÁÓ‰

„Â‡Ó ‰˘˜Â ,ÏÂ„‚ ¯ÒÁ ˘È˘ ˘È‚¯Ó ,È˘ÚÓ‰ ÁË˘· ÔÈ·Â¯ÈÚÏ ˘‚È�˘ ÈÓ ÏÎ

˙‡ ‡ÈˆÂ‰Ï ‰˘˜ ·"�˘Ó‰ È„ÓÂÏÏ ÂÏÈÙ‡Â ,˙ÂÈ˘ÚÓ‰ ˙ÂÎÏ‰Ï „ÂÓÈÏ‰Ó ÚÈ‚‰Ï

.˙Â·ÈÒ ‰ÓÎ È�ÙÓ ‰ÊÂ ,‰˘ÚÓÏ ˙ÂÎÏ‰‰.‡,„Â‡Ó ˙Â·Î¯ÂÓ ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰

˙¯‡Â·Ó ‡Ï Â‡ ,˙¯‡Â·Ó ˙Á‡ ÏÎ˘ ,˙ÂÏ‡˘ ‰ÓÎÓ ÌÈ·Î¯ÂÓ ÌÈ�È„ ‰·¯‰ ¯ÓÂÏÎ

.¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ·Â˙Î‰Ó „ÓÏ� ˜¯.·‰¯Âˆ· ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÌÈ‡Ë·˙Ó ˙ÂˆÈÁÓ È�È„

Ú„È‰ „·ÏÓ ,˜¯Ù‰ ÏÚ ˙Â„ÓÂÚ‰ ˙ÂÏ‡˘· ÔÈÁ·‰Ï „ÁÂÈÓ Ú„È ÍÈ¯ˆÂ ,˙¯Á‡

.˙ÂÎÏ‰‰ ˙Ú¯Î‰·.‚ÌÈ‚‰Â� Ì�È‡ Ú"Â˘·Â 'Ó‚· ˙Â¯ÎÊÂÓ‰ ˙ÂÎÏ‰‰Ó ‰·¯‰

ÌÈÈÁ‰ ÍÏ‰Ó ‰�˙˘‰ ÌÂÈÎ˘ È�ÙÓ ,ÌÈ·Â¯ÈÚ ˙Â˘ÚÏ ÌÂÈ‰ ÌÈ˘Ó˙˘Ó Â�‡˘ ·ˆÓ·

ÌÈ¯ÎÊÂÓ‰ ‰¯Â˜Â ÈÁÏ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ‡Ï ÌÂÈÎ˘ ‡"Ó¯‰ ·˙Î ¯·ÎÂ ,ÌÈ¯·„ ‰ÓÎ·

ÌÈÙ„ ‰ÓÎ· ÌÈ¯ÎÊÂÓ ÂÏ‡ ÌÈ�È„˘ Á˙Ù‰ ˙Â¯Âˆ· ‡Ï‡ ,˙ÎÒÓ‰ Í¯Â‡ ÏÎÏ

Á˙Ù‰ ˙¯Âˆ Ï˘ ÌÈÈÁÏ‰ ˙‡ ˙ÂÓ„Ï Ì‡ ÔÂ„Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ˙ÂÎÏ‰‰Ó ‰·¯‰Â ,ÌÈ„„Â·

.‡Ï Ì‡ ,ÈÂ·Ó Ï˘ ÌÈÈÁÏÏ

.„˙‡ ¯È˙‰Ï ÌÈ˘ÙÁÓ ‡Ï‡ ,˙Â‡Â·Ó‰ ˙‡ ˜¯ ÌÈ¯È˙Ó ‡Ï ÌÂÈ‰ ÔÎ ÂÓÎ

ÌÈ˘�‡˘ È„Î „Ú ,ÏËÏËÏ ÏÎÂÈ ‡Ï ‰· ÍÏÂ‰‰˘ ‰�ÈÙ ¯‡˘È˙ ‡Ï˘ ,¯ÈÚ‰ ÏÎ

,ÌÈ˘�‡ Ì˘Ï Â‡ˆÈ˘ ÔÎ˙È˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ ÈÎ ,·Â¯ÈÚ‰ ˙ÂÏÂ·‚ ÏÚ ¯¯·Ï ÂÎ¯ËˆÈ ‡Ï

È�ÙÓ ,˙ÂÏÂ˜ ‰·¯‰ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ˘ Ì¯Â‚ ‰Ê ¯·„Â .·Â¯ÈÚÏ Â˙Â‡ ÌÈÒÈ�ÎÓ

ÌÈ˜È¯ ÌÈÁË˘ ÔÂ‚Î ,Ì˙Â‡ ·¯ÚÏ ¯˘Ù‡ È‡ ˙È˙ÎÏ‰ ‰�ÈÁ·Ó˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˘È˘

ÔÈ„‰ ˙¯Â˘ ÈÙÏ˘ ˙·˘ ÈÏÏÁÓÂ ÌÈÂ‚ Ï˘ ˙Â¯È„Â ,˙ÂÙÈÙ¯˜ Ì‰˘ ‰È˘Ú˙ È¯ÂÊ‡Â

.·Â¯ÈÚ‰ ˙‡ ÌÈÏÒÂÙ Ì‰

ÍÈ¯ˆÂ ,‰Ó ÔÂ·˘Á ÏÚ ‰Ó ÏÏÎ ËÂ˘Ù ‡Ï ‰ÊÂ ,ÏÂ„‚ ‰¯Â˙ ˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÍÈ¯ˆ

·Â¯ÈÚ ‰¯Â˙ È�· Ï˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÌÈÓÈ˜Ó ‰Ê ÌÚËÓÂ .Ï˜‰Ï ‰ÓÎ „Ú ˙Ú„Ï
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¯˘Ù‡ „ÈÓ˙ ‡Ï ÌÈÈ˙�ÂÎ˘‰ ÌÈ·Â¯ÈÚ‰ Ì‚˘ ˙Â¯ÓÏ ,¯˙ÂÈ ¯„‰Ï È„Î ,È˙�ÂÎ˘

.ÏËÏËÏ ‡Ï˘ ÈÂ‡¯ Ì‰Ó ‰·¯‰·Â ,‰ÏÈÁ˙ÎÏ Ì‰· ÏËÏËÏ

.‰,ÂÈÏÚ ÁÈ‚˘‰Ï ‰˘˜ ,ÌÈÏÂ„‚ Î"Î ÌÈÁË˘ ÏÚ ˘¯Ù˙Ó ÌÂÈ‰ ·Â¯ÈÚ‰Â ¯Á‡Ó

ÚÂ„ÈÎ ,˙ÂÈÚ· ÌÈÈÂˆÓ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˘ÈÂ .Í¯Âˆ‰ ÈÙÎ ÌÈ˜„·� ‡Ï˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˘ÈÂ

.¯·„· ÌÈ˜ÒÚ˙ÓÏ

.Â¯ÈÚÓ „Á‡ ˘È‡ ÏÚ ÏËÂÓ ¯·„‰ ÔÂ˜È˙Â ,¯ÈÚ‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈÙÈ˜ÓÂ ¯Á‡Ó

ÍÓÂÒ ‡Â‰ Ì‡ ÔÎ˘ ,ÂÏ‡ ˙ÂÎÏ‰ ˙Ú„Ï Í¯ˆ� ‡Ï ‰¯Â˘‰ ÔÓ Ì„‡ÏÂ ,‰ÓÈÏ˘

ÏËÏËÏ ÂÏ ÔÈ‡Â ,¯ÂÒ‡ ÏÎ‰ ,·Â¯ÈÚ‰ ÏÚ ÍÓÂÒ Â�È‡ Ì‡Â ,¯˙ÂÓ ÏÎ‰ ,·Â¯ÈÚ‰ ÏÚ

˙ÂÎÏ‰Î ¯‡˘� ‰ÊÂ ,ÂÏ‡ ˙ÂÎÏ‰ „ÂÓÏÏ Í¯Âˆ ÌÈ‡Â¯ ‡Ï ÌÈ˘�‡ .Â˙È· ÍÂ˙· ‡Ï‡

,Ì˙Â‡ „ÂÓÏÏ ÔÈ�ÂÚÓ‰ Ì‚ ÔÎÏÂ .Î"Î Ì‰· ÌÈ˜ÒÂÚ ÔÈ‡˘ ‰ÓÂ„ÎÂ '¯ÊÚ‰ Ô·‡'

.ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰ „ÂÓÈÏÓ ˙È˘ÚÓ‰ ˙ÏÚÂ˙‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï „ˆÈÎ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ‡ˆÂÓ ‡Ï

.ÊÌ‰Ï ÔÈ‡ ,¯˙‡Â ¯˙‡ ÏÎ· È„ ÌÈ·Â¯ÈÚ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ Ì‚˘ ‡Ï‡ „·Ï· ÂÊ ‡ÏÂ

·Â¯· ‰˘Ú� ¯·Î˘ ÂÓÎ ,‰˘ÚÓÏ ˙ÂÚ‚�‰ ˙ÂÎÏ‰‰ ˙‡ „ÂÓÏÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡

ÂÓÎ ˙ÂÎÏ‰ È¯ÂˆÈ˜ ÏÚ ÒÒ·˙Ó Ì„‡ ÏÎ˘ ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰· Ë¯Ù·Â ,‰¯Â˙‰ È˜ÏÁ

ËÚÓÎ ÔÈ‡ ÔÈ·Â¯ÈÚ· Î"‡˘Ó ,‰ÓÂ„ÎÂ ˙·˘ ˙ÂÁ¯‡Â ,‰˙ÎÏ‰Î ˙·˘ ˙¯ÈÓ˘

ÌÈ‡¯Á‡ ‰ÓÎ È�Ù· Â�È˙ ÍÎÂ ,‰˘ÚÓÏ ˙ÂÚ‚Â�‰ ˙ÂÎÏ‰‰ ˙‡ ÂÓÎÒÈ˘ ÌÈ¯ÙÒ

ÌÈ˜ÒÂÚ˘ ÂÏ‡Î ˘È ,„ÂÓÏÏ ‰Ï˜ Í¯„ ÔÈ‡Â ¯Á‡ÓÂ .˙Ú„ÏÂ „ÂÓÏÏ ÌÈ�È�ÂÚÓ˘

‰ÓÎ ˜¯ ÌÈÚ„ÂÈ Ì˙Â˜ÒÚ˙‰ ˙Â¯ÓÏ Ì˜ÏÁ ,˙ÂÎÏ‰‰ ˙‡ ÌÈÚ„ÂÈ Ì�È‡Â ·Â¯ÈÚ·

‰Ó ÏÚ ˙ÂÎÓ˙ÒÓ ÏÂÒÙÏÂ ¯È˘Î‰Ï ·Â¯ÈÚ· Ì‰È˙ÂÚÈ„È ÏÎÂ ,ÌÈÈÒÈÒ· ÌÈ¯·„

¯Ó‡Â Â˙Â‡ ˜Â„·Ï ‡·˘ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎÓÂ ,·Â¯ÈÚ‰ ÔÂ�Î˙ È„Î ÍÂ˙ Á"˙‰Ó ÂÚÓ˘˘

,ÌÈÈ˘ÚÓ‰ ÌÈ�È�Ú· ˙Â˜ÒÂÚ‰ "·Â¯ÈÚ‰ Á˙Ù" ˙Â¯·ÂÁ Ì‰Ï Â˘È‚‰˘ÎÂ .Ô˜˙Ï ‰Ó ÂÏ

ÌÈ·¯Â .ÁË˘· ˙ÂÈÂˆÓ‰ ˙ÂÎÏ‰‰Ó „ÂÓÏÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ Ì„È· ˘È˘ Ì‰È�ÈÚ Â¯Â‡

ÌÈ¯·„‰ Ù"Ú ‰ÈÚ·· ÔÈÁ·‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ÂÈ‰˘ ,Ì‰Ï ÂÚ¯È‡˘ ÌÈ¯·„ ‰ÓÎ ÏÚ Â‡Ë·˙‰

.˙Â¯·ÂÁ·˘

ÌÂÓÚ ‡˘Â� ¯˙Â� ,‰˘ÚÓÏ ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰ Ï˘ ‰Ê ˜ÏÁ ,ÌÈ¯·„ Ï˘ ÔÓÂÎÈÒÏÂ

ÌÈ˘�‡‰ Û‡Â ,‡˘Â�· Â˜ÏÁ· ¯ÈÎ‰Ï Ì„‡ ÏÎ ÏÚ ‰˘˜Ó ¯˘‡ ,˙Â¯ÎÈ‰ ¯ÒÂÁÓÂ

.‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ‡ÂˆÓÏ ÌÈ˘˜˙Ó ÌÈ·Â¯ÈÚ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰

˙È� ˙„ÁÂÈÓ ˙Â·È·ÁÂ „ÁÂÈÓ „È˜Ù˙ ÔÎ ÏÚÂ,"·Â¯ÈÚ‰ Á˙Ù" ˙Â¯·ÂÁÏ ˙�

È¯˘Ù‡ ‰È‰È Ô„È ÏÚ˘ ,¯„ÂÒÓ ÔÙÂ‡· Ô˙·È˙ÎÂ ˙ÂÈÂˆÓ‰ ˙ÂÎÏ‰ ¯Â¯È·· ˙Â˜ÒÂÚ‰

ÌÈÎÈÈ˘ ‡¯Ó‚‰ È�È„ ˙‡Ê ÏÎ· „ˆÈÎ ¯ÈÎ‰ÏÂ ,˙ÂÎÏ‰Ï ˙ÂÈ‚ÂÒ‰ ÔÓ ˙˘‚Ï ‰"ÊÚ·

ÚÈ‚È˘Î ‰˙ÚÓÂ ,ÌÈ·Â¯ÈÚ ÌÂÈ‰ ÌÈ˘ÂÚ „ˆÈÎ ÔÈ·‰Ï „ÓÂÏ ÏÎ ÏÎÂÈ ÔÎÂ .Â�È�ÓÊ· Ì‚

ÏÚ „ÂÓÚÏ „ÂÚ ÏÎÂÈ ÔÈÈÚÈÂ ÛÈÒÂÈ Ì‡Â ,·Â¯ÈÚ‰ ˙¯Âˆ· „ÈÓ ÔÈÁ·È Â‰˘ÏÎ ÌÂ˜ÓÏ

Á˙Ù" ˙¯·ÂÁ· ,˙Â�Â˘‰ ˙Â‚¯„‰Â ‰˜È„·‰ ÈÏÏÎ Â�¯‡È·˘ ‰Ó ‰‡¯] Â˙Â¯˘Î ·ˆÓ
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Â˙È· È�·˘ ˙ÂÎÏ‰ ,ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰Ï ¯Â˘˜ ˘È‚¯È Ì„‡ ÏÎ ÍÎÂ .["‡Â·Ó Y ·Â¯ÈÚ‰

.Â˙·˘· ˙·˘ È„ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÎÓ˙ÒÓ

bbb

Â‡ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ˜ÙÒ ‡Â‰ ·Â¯ÈÚ ˜ÙÒ Ì‡‰ ,‰Ï‡˘‰ ÏÚ „ÂÓÚÏ ÌÂ˜Ó‰ Ô‡ÎÂ

ÔÂ˙�‰ ·Â¯ÈÚ ÏÚ ˙ÂÎÓÒ‰‰ Â‡ ,ÔÈ˜˙ Â�È‡ ·Â¯ÈÚ‰˘Î ÏÂËÏË‰ Ì‡‰ ,Ô�·¯„ ˜ÙÒ

Ô·ÂÓÎ˘ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ÔÈ„· ‰Ï‡˘ Â‡ ,Ô�·¯„ ÔÈ„ Ï˘ ‰Ï‡˘ ‡Â‰ ,˙È˙ÎÏ‰ ‰Ï‡˘·

.¯˙ÂÈ Â· ¯ÈÓÁ‰Ï ÍÈ¯ˆ

‰Ó Ú„ÂÈ Â�È‡˘ ÈÓ ÈÙÏÎ ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„‰ ÔÈ‡˘ ,ÌÈ„˜‰Ï Â�ÈÏÚ ˙È˘‡¯ ‰�‰Â

‰Ê˘ È�ÙÓ ,[˙Â�·¯‰ ¯˘Î‰· Â‡] „·Ï· ¯˘Î Â‡ ‡Â‰ ¯„Â‰Ó Ì‡ ,·Â¯ÈÚ‰ ·ˆÓ

‡Ï‡ ,Ï˜‰Ï ¯˘Ù‡ È‡ Ô�·¯„· ÂÏÈÙ‡Â ,˜ÙÒÎ ¯„‚ÂÓ Â�È‡Â ‰ÚÈ„È ÔÂ¯ÒÁ Ï˘ ˜ÙÒ

Â¯Ó‡ Ô�·¯„·˘ ‰ÓÂ] .Ú„ÂÈ˘ ÈÓ ˘È˘ ÔÂÈÎ ,Ú„ÂÈ˘ ÈÓÏ ÚÈ‚È˘ „Ú ¯¯·Ï ÍÈ¯ˆ

¯˘Î Â‡ ¯˙ÂÓ ¯·„‰˘ È‰˘ÏÎ ‰˜ÊÁ ˘È˘Î Â�ÈÈ‰ ,Á¯ÂË ‰Ê ¯˘‡Î ¯¯·Ï ˆ"‡˘

¯Ó‡� ‡Ï ,¯ÂÒ‡ Â‡ ¯˙ÂÓ Ì‡ Ú„ÂÈ ‡Ï˘ Ì„‡ Ì˙Ò Ï·‡ ,(‡ ,„ Û„ ÌÈÁÒÙ 'ÈÚ)

‰ÒÈ� ‡Ï˘ ˙ÓÁÓ ¯¯·Ï Í¯„ Ú„ÂÈ Â�È‡˘ ÈÓ ·Â¯ÈÚ· ÔÎÂ .‡ÏÂ˜Ï Ô�·¯„ ˜ÙÒ ‰Ê·

ÌÈ�ÂÙÏË‰ È¯ÙÒÓ ˙‡ ÂÏ ÔÈ‡Â ,ÌÂ˜Ó‰ È·˘Â˙Ó ‰ÓÎÂ ÌÂ˜Ó‰ ·¯ ˙‡ ÏÂ‡˘Ï

ÌÈ¯˜Ó ‰ÓÎ È„ÈÏ Â‡· ¯·Î ˙Ó‡·Â .[ËÂ˘Ù ‰ÊÂ ,ÏÏÎ ˜ÙÒ ‡¯˜� ‰Ê ÔÈ‡ ,ÌÈ�ÂÎ�‰

¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·Â ,¯¯·Ï ÈÓ Ïˆ‡ ÔÈ‡ Ï·‡ ·Â¯ÈÚ ˘È˘ Â¯Ó‡ ÌÂ˜Ó‰ È˘�‡˘

ÏÎÂ ,·Â¯ÈÚ· ÏÙÈË˘ Ì„‡ Ì˘ ÔÈ‡ ËÂ˘Ù ÈÎ ,¯¯·Ï ÈÓ Ïˆ‡ ÔÈ‡ ˙Ó‡·˘ ¯¯·˙‰

,ÍÈ¯ˆ ‰È‰˘ ˙Â˙·˘Ï ˜¯ ‰˘Ú ‡¯˜ÈÚÓ È�˘‰Â ,·ÊÚ „Á‡ ,ÂÏ˘ ¯ÂÙÈÒ‰Â ÌÂ˜Ó

.Ï"ÓÎ‡Â

ÌÈ˘�‡˘ ‰‡¯Ó ÔÂÈÒ�‰˘ ˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆ ,·Â¯ÈÚ ÏÚ ÌÈ¯¯·Ó ¯˘‡Î ÔÎ ÂÓÎ

˙Ú˘Â ÏÂ„‚‰ È˘Â˜‰ ˙ÓÁÓ ,·Â¯ÈÚ ˘È˘ ‰ÚÂÓ˘ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ÌÓˆÚÏ ÌÈÏÈ˜Ó

˘ÙÂ� ˙ÂÓÂ˜ÓÏ ÌÈÚÒÂ�˘Î Ë¯Ù·Â .ÏËÏËÏ ÂÏÎÂÈ ‡Ï ÂÏÈ‡ Â· ÌÈ‡ˆÓ�˘ ˜Á„‰

˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡Â ,‰· ÌÈÁ¯‡˙Ó˘ ‰¯È„· Â�È‡ ‰ÏÈÎ‡‰ ÌÂ˜Ó˘ ,¯Ê ÌÂ˜Ó· ‰ÁÓ˘ÏÂ

‰ÚÂÓ˘‰ ¯Â˜Ó ÌÈÓÚÙÏÂ .˙·˘ ˙Â„ÂÚÒ Ì‰Ï ‰È‰È ‡Ï˘ È�ÙÓ ˙È·· ¯‡˘È‰Ï

˙È· Ï˘ ¯ÈÎÊÓ‰Ó Â‡ ,ˆ"ÓÂ˙ ¯ÓÂ˘ Â�È‡˘ ¯ÈÎ˘Ó‰Ó ‰‡· ¯„Â‰Ó ·Â¯ÈÚ‰˘

.ÂÈ¯·„ ÏÚ ÌÂÏÎ È‡¯Á‡ ‡ÏÂ Á˜Ó‰ ˙‡ Á·˘Ï ˘ÙÁÓ˘ ÔÂÏÓ‰

ÌÈÏËÏËÓ˘ Â¯Ó‡È˘ ,È˙„ ˜¯ ÂÏÈÙ‡ ÌÂ˜Ó ‰È‰È˘ ÔÎ˙È ‡Ï˘ ËÂ˘Ù ‰Ê˘ Ë¯Ù·Â

˙ÂÓÂ˜Ó ‰·¯‰·˘ ˙·‡ÂÎ‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰ Ï·‡ ,·Â¯ÈÚ ˘È˘ ¯ÓÂÏ ÌÈÁ¯ÎÂÓ ,·Â¯ÈÚ ÈÏ·

Â‰˘ÈÓ ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘Ï˘ Â‡ ˘„ÂÁ· ÌÚÙ ˙ÁÏÂ˘ ‰ˆÚÂÓ‰ .·Â¯ÈÚ· ÏÙËÈ˘ ÈÓ ÔÈ‡

Û‡˘ ÈÏ· ÏÂÒÙ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ·Â¯ÈÚ‰ ÌÈÈ˙�È·˘ ÔÓÊ‰ ÏÎÂ ,ÏÒÙ�˘ ‰Ó ˙‡ Ô˜˙È˘

ÏÚ ‰�ÂÓÓ ˘È È¯‰˘ ,·Â¯ÈÚ ˘È˘ ÌÈÁÂË· ÌÏÂÎ ‰·¯„‡Â .ÍÎ ÏÚ Ú„È „Á‡

·Â¯·Â] ,ÍÎÓ ¯˙ÂÈ ÚÈ˜˘‰Ï Í¯Âˆ ‰‡Â¯ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰˘ ˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡ ‰Ó ,·Â¯ÈÚ‰
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ÔÈ‡Â ,˜ÈÙÒÓ ‡Ï ‰Ê˘ ‰ˆÚÂÓÏ ¯ÓÂ‡ È‡¯Á‡‰˘ ,Ì‰ ÌÈ¯·„‰ È�Ù ˙ÂÓÂ˜Ó‰

·Èˆ˜˙ ÌÈ¯¯Á˘Ó ‡Ï ‰ˆÚÂÓ·Â ,˙ÈÏÓÈ�ÈÓ ˙Â¯˘ÎÏ ÚÈ‚‰Ï ÂÊÎ ‰¯Âˆ· ˙Â¯˘Ù‡

,ÛÒÂ� ·Èˆ˜˙ ‡ÈˆÂ‰Ï ÂÁÈÏˆ‰˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˜ÏÁ·Â ,Ï"�Î ÌÈ¯‡˘� ÌÈ�È�Ú‰Â ,ÛÒÂ�

.[·Â¯ÈÚ‰ ˙‡ Â¯ÙÈ˘ ÔÎ‡

‰˙˘ÚÂ ˙·˘Ï ÌÂ˜Ó‰ ˙‡ ‰¯Î˘˘ ‰·È˘È ˙Á‡ ÌÚÙ ‰˙È‰˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˘È

Ï·‡ ,˙·˘ È‡ˆÂÓ· ·Â¯ÈÚ‰ ˙‡Â ÌÂ˜Ó‰ ˙‡ ‰·ÊÚ ‰·È˘È‰ ,·Â¯ÈÚ ‰ÓˆÚÏ

ÈÓ ÏÎÂ ,·Â¯ÈÚ Â˘Ú˘ ‰Ó ÏÚ ÍÂÓÒÏ ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó· ÌÈÎÈ˘ÓÓ ÌÈ·˘Â˙‰

„Ú .·Â¯ÈÚ‰ ÏÚ ÂÎÓÒÂ Ô‡Î ‰˙È‰ ˙È�ÂÏÙ ‰·È˘È ÂÏÈÙ‡˘ ÂÏ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÚÈ‚Ó˘

ÍÓÒ ÏÚ ÏËÏËÏ ÏÈÁ˙ÓÂ ,·Â¯ÈÚ ‰‡¯� „ˆÈÎ Ú„ÂÈ ˙ˆ˜˘ Â‰˘ÈÓ Ì˘ Á¯‡˙Ó˘

‰‡Â¯Â ÌÈ„ÂÓÚ‰ ÏÚ ÏÎ˙ÒÓÂ ÂÓÂ˙ ÈÙÏ ÍÏÂ‰ ˆ"‰Á‡ ˙·˘·Â ,ÂÊ‰ ‰ÚÈ„È‰

„Á‡ ÏÎ·˘ ÌÈ¯·„ „ÂÚÂ ,ÌÈÓÂ˜Ú ÌÈ„ÂÓÚ‰ ,ÌÈÚÂ¯˜ Ì˜ÏÁÂ ÌÈÙÙÂ¯ ÌÈËÂÁ‰˘

ÌÈ˘�‡˘ ÂÈ‰˘ ÌÈ˘ÚÓÂ .˙ÂÚ„‰ ÏÎÏ ·Â¯ÈÚ‰ ÏÎ ˙‡ ÏÂÒÙÏ È„Î Â· ˘È „·Ï

ÍÓÒ ÏÚ ÂÏËÏËÂ ,˙·˘· È�ÂÏÙ ÌÂ˜Ó· ÂÈ‰˘ ÚÈ„Â‰Ï ˙·˘ È¯Á‡ ÈÏ‡ Â¯˘˜˙‰

˙·˘ È¯‰ˆ·Â ,·Â¯ÈÚ ˘È˘ [·Â˘È‰ ·¯Ó Û‡ ÌÈÓÚÙÏÂ] ÍÓÒÂÓ Ì„‡Ó ÂÚÓ˘˘

ÌÈ˘„ÂÁ ‰ÓÎÏ ˙Á‡ ÌÈ˜„Â· ÂÈ‰ ˙ÂÓÂ˜Ó‰Ó ˜ÏÁ .ÌÂ‚Ú‰ ·ˆÓ‰ Ì‰Ï ¯¯·˙‰

‰˘ÂÚÂ ,˙ÂÎÏ‰· È˜· ‡Ï ‡Â‰˘ ‡Ï‡ ˜„Â·˘ È‡¯Á‡ ‰È‰ ˙ÂÓÂ˜Ó ˜ÏÁ·Â ,Ï"�Î

Ô�ÎÈ˙˘ Á"˙‰ ÌÚ ÍÏ‰˘ È„Î ÍÂ˙ ,·Â¯ÈÚ‰ ˙ÈÈ�·· ÂÏ Â¯Ó‡˘ ‰Ó ÍÓÒ ÏÚ

Î"‡ ,„·Ï· ¯ÂÈÒ È„Î ÍÂ˙· ˙ÂÎÏ‰‰ ÏÎ ˙‡ ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡ È‡Â ¯Á‡ÓÂ .Â˙Â‡

.Â˘Ú� ‡Ï ÂÏ ˙ÂÚÂ„È ÂÈ‰ ‡Ï˘ ˙ÂÎÏ‰ ‰·¯‰

· ÌÈ¯ÂÙÈÒÏÔÈ·Â¯ÈÚ· ˜ÒÂÚ‰ ÔÂÈÒ� ÏÚ· Ì„‡ ÏÎÂ ,ÌÈÙÏ‡Â ˙Â‡Ó ˘È ‰Ê ÔÈ�Ú

,ÌÂ˜Ó ‰ÊÈ‡· Á¯‡˙‰˘ È"Ú ,ÂÓÈÚ ÂÈ‰˘ ÌÈ·¯‰ ÌÈ¯ÂÙÈÒ‰Ó Ú„ÂÈ ,˙ÂÎÏ‰· È˜·Â

Ì�È‡˘ ÌÈ·Â¯ÈÚ ˙Â˘ÚÏ ‡Ï ÛÈ„Ú˘ ¯ÓÂ‡ ‡Ï ‰Ê Ó"ÓÂ .ÌÈ¯Á‡ ÏÈ·˘· ˜„·˘ Â‡

˙ÂÓÂ˜Ó‰Ó ˜ÏÁ˘ Â�Ï È„Â ,ÌÈÏËÏËÓ ÈÎ‰ Â‡Ï· ÌÈ˘�‡ ‰·¯‰ ÈÎ ,ÌÈ¯„Â‰ÓÂ ÌÈ˜ÏÁ

Â�˜˙˘ È¯Á‡ ÚÂ·˘ „Ú ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂÙÂ˜˙·Â ,‰ËÈ˘ ÂÊÈ‡ ÈÙÏ Ù"ÎÚ ÌÈ¯˘Î ÂÈ‰È

,˙ÂÎÏ‰‰Â ˙ÎÒÓ‰ È„ÓÂÏ ,‰¯Â˙ È�·‰ Â�ÈÏÚ ‡Ï‡ .ÔÂÚÓ ÌÈ·¯ ÏÈˆÓ Ì‚ ‰ÊÂ ,Ì˙Â‡

˙Ú„Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Â�‡ ,¯ÂÒÈ‡ ˘˘Á ˘È˘ ÌÈÚ„ÂÈ˘Î ÏËÏËÏÓ Ú�ÓÈ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ˘

È„ÈÓ ·Â¯ÈÚ· ÌÈÚÈ˜˘Ó Ì‰˘ ÚÂ„È˘ ˙ÂÈ„¯Á‰ ˙Â�ÂÎ˘‰Ó ıÂÁ˘ ‡Â‰ ·ˆÓ‰˘

˙ÂÓÂ˜Ó· ÈÂÎÈÒ ÔÈ‡ ËÚÓÎ ,[ÌÈ¯ÓÂÓ‰Â ÌÈÂ‚‰Ó ˙Â¯ÈÎ˘· Ì‚ ÌÈÏÙËÓÂ] ÚÂ·˘

‰¯˜Ó·Â !˙Â¯ÓÂÁ ÈÏ· ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ Ù"ÎÚ ,‰ÏÈÁ˙ÎÏ ÏËÏËÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ ÌÈ¯Á‡

˙‡ ÚÂ·˘ ÏÎ ˜„Â·˘ Ì„‡ Â˙Â‡Ï ÌÈÚÈ‚Ó˘ „Ú ¯¯·Ï ÍÈ¯ˆ ,˜Á„‰ ˙Ú˘ ˘È˘

,ÚÂ·˘ ÏÎ ˜„Â· ‡Â‰˘ ÁÂË· ‡Ï ,È‡¯Á‡ ˘È˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ Ì‡ Û‡ ,‰Ê ÈÏ·Â ,·Â¯ÈÚ‰

„È‚È ‡Â‰ ,Ê"Ú ÍÂÓÒÏ ÏÂÎÈ ‰¯Â˙ Ô· Ì‡‰ Â˙Â‡ ÂÏ‡˘È Ì‡ ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ ÔÎ˙ÈÂ

...˜ÏÁ Î"Î ‡Ï ‰Ê˘

bbb



çúôáåøéòä ההקדמה

,Ô�·¯„ ˜ÙÒ Â‡ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ˜ÙÒ ‡Â‰ ·Â¯ÈÚ· ˜ÙÒ Ì‡‰ ‰Ï‡˘‰ ÛÂ‚ ÔÈ�ÚÏÂ

Â· ÔÈ‡˘ Â‡ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ „ˆ Â· ˘È˘ ¯·„· ‡¯ÓÂÁ ‡¯˜� ·Â¯ÈÚ· ¯ÈÓÁ‰Ï Ì‡‰Â

.'Â‡„ „ˆ

˙Ú„ ,ÌÈ¯Ú‰ ˙Â·ÂÁ¯· ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯ ÌÂÈÎ ÈÂˆÓ Ì‡‰ ÌÈ�Â˘‡¯‰ Â˜ÏÁ� ‰�‰

˘ÈÂ ,ÌÈÙÒÂ� ÌÈ˘È·ÎÏ ÂÈ„„ˆ È�˘Ó ÁÂ˙Ù‰ ·ÂÁ¯ ÏÎ ËÚÓÎ˘ ÌÈ�Â˘‡¯ ‰·¯‰

,ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯ ‡Â‰ ,(‡"ÂÊÁÏ 9.60 ,‰‡� Á"¯‚‰ ¯ÂÚÈ˘Ï ¯ËÓ 8) ‰Ó‡ Ê"Ë Â·Á¯·

ÌÈ�Â˘‡¯ „ÂÚÂ È"˘¯ ˙Ú„Â ,‰�Â˘‡¯‰ ‰Ú„· (Ê"Ò ‰"Ó˘ 'ÈÒ) Ú"Â˘‰ ·˙Î ÍÎÂ

Ì�È‡ ÌÈ¯Ú‰ ˙Â·ÂÁ¯ ·Â¯ Ê"ÙÏÂ ,‡Â·È¯ ÌÈ˘È˘ ‰· ÌÈ¯·ÂÚ Ì‡ ‡Ï‡ ¯"‰¯ ÔÈ‡˘

‰Ú„ ÂÊÂ ,Ô�·¯„Ó ‰¯ÂÒ‡‰ ˙ÈÏÓ¯Î ‡Ï‡ ,‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó ‰¯ÂÒ‡‰ ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯

˘È˘ ‰�Â˘‡¯‰ ‰Ú„Î ˜ÒÂÙ Ú"Â˘‰˘ ·"�˘Ó‰ ˙Ú„Â .‡"È Ì˘· Ú"Â˘· ‰È�˘

·"�˘Ó‰ ·˙ÎÂ ,‡"Ó¯‰ ˘"ÓÎ Ï˜‰Ï ‚‰�Ó ‰È‰ Ê�Î˘‡ È�·Ï Ï·‡ ,ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯

˙‡ËÁ ·ÂÈÁ„ ‡¯¯‚ ‰Ê· ˘È˘ È�ÙÓ ¯ÈÓÁÈ ˘Ù� ÏÚ·˘ (Ï"‰·· „"Ò˘ 'ÈÒ·Â ,Ì˘)

˙Â˘¯ Ì‰ ˙Â·ÂÁ¯‰ Ì‡ ÈÎ ,Â�È�ÓÊ· ÌÈ·Â¯ÈÚ‰ ˙Â¯˘Î ‰ÈÂÏ˙ ÂÊ ˙˜ÂÏÁÓ·Â

ÌÈ¯Ú˘Â ˙Â˙Ï„ ÂÈ‰È˘ ÍÈ¯ˆ ‡Ï‡ ,Â�ÈÓÈ· ÌÈ˘ÂÚ˘ ·Â¯ÈÚ‰ ÏÈÚÂÓ ‡Ï ÌÈ·¯‰

ÔÈ‡ ‰ÊÂ ,(„"Ò˘ 'ÈÒ) Ú"Â˘·Â (· ,Â Û„) 'Ó‚· ˘"ÓÎ ,‰ÏÈÏ· ·ÂÁ¯‰ ˙‡ ÌÈ¯‚ÂÒ˘

ÌÈ¯Ú˘‰ ˙‡ ÌÈ¯‚ÂÒ˘ ,ÌÈÏ˘Â¯È· ˙Á‡ ‰�ÂÎ˘ „·ÏÓ] ÌÂ˜Ó ÌÂ˘· ËÚÓÎ Â�È�ÓÊ·

˙ÂˆÈÁÓ ÌÈ„„ˆ '‚ ˘È˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˘ÈÂ .˙ÂÏÈÏ‰ ·Â¯· ˜¯Â ,˙Á‡ ‰˜„Ï ‰ÏÈÏ·

Ï·‡ .ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯ ÔÈ„ ÔÈ‡ ‚"‰Î·˘ ,ÈÚÈ·¯‰ „ˆ· ‡Ï‡ ÌÈÁÂ˙Ù Ì�È‡ ˙Â·ÂÁ¯‰Â

ÌÈ·Â¯ÈÚ ÌÂÈ‰ ÌÈ˘ÂÚ˘ ‰Ó ÏÎÂ ,[ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯ ·¯ÚÏ Â�È�ÓÊ· ÍÈÈ˘ ‡Ï ÂÏ‡Ó ıÂÁ

ÌÈ¯·ÂÚ ‡Ï˘Î ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯ ÔÈ‡˘ ˙ÂËÈ˘Î Ï˜‰Ï ˙ÂÎÓ˙Ò‰· ‰Ê ,ÌÈ¯Ú‰ ÏÎ·

ÏÎ· Ï·‡ .‡˙ÈÈ¯Â‡„ Ï˘ ‰Ï‡˘ ‡Â‰ ÂÏ‡ ˙Â·ÂÁ¯· ÏÂËÏË‰Â .‡Â·È¯ ÌÈ˘È˘ Â·

˙ÂËÈ˘Î ¯ÈÓÁÓ˘ ÈÓ ÈÙÏÎ ÈÎ ,Ô�·¯„ Ï˘ ‰Ï‡˘ ‰Ê ·Â¯ÈÚ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÈÙÏÎ ˙‡Ê

.·Â¯ÈÚ· ÏËÏËÓ˘ ÈÓ ÈÙÏÎÂ ,·Â¯ÈÚ‰ ÂÏ ÏÈÚÂÓ ‡Ï ÈÎ‰ Â‡Ï· ,ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯ ˘È˘

‡Â‰ ÏÂËÏË‰ ¯ÂÒÈ‡ Î"‡Â ,ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯ ÔÈ‡˘ ˙ÂËÈ˘‰ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ·ÈÈÁ È¯‰

.Ô�·¯„

,‡˙ÈÈ¯Â‡„ ˘˘Á ‡Â‰˘ ¯·„· ÌÈÏÈ˜Ó ÚÂ„Ó „Â‡Ó ‰˘˜˙‰ ·"�˘Ó‰ Ì�Ó‡

Ì"·Ó¯‰ ˙ËÈ˘Ï˘ ÛÂ¯Èˆ „ÂÚ ÏÚ ÌÈÎÓÂÒ˘ Ï"È˘ („"Ò˘ 'ÈÒ· Ï"‰··) ‡È·‰Â

‰Ó ÏÎ„ ,‡˙ÈÈ¯Â‡„ Â�È‡ ¯·Î ·Â¯ÈÚ ÌÈ˘ÂÚ˘Î Ó"Ó ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯ ˘È Ì‡ Û‡

ÈÙÏÎ ÔÎÏÂ ,Ô�·¯„Ó ‡Â‰ ,˙Â˙Ï„ È"Ú ‡Ï‡ ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯ ÔÈ„ ÏË·Ó ‡Ï ·Â¯ÈÚ‰˘

ÌÈ˜ÒÂÙ ‰·¯‰Â Ú"Â˘‰˘ ·˙Î Ó"ÓÂ .ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯ ÔÈ‡˘ ˙ÂËÈ˘Î ÂÏ˜‰ Ô�·¯„‰

Ê"ÙÚ Ù"ÎÚ .'Â‡„ ˘˘Á ‰Ê· ˘È ÈÎ ¯ÈÓÁ‰Ï ÈÂ‡¯ ÔÎÏÂ Ì"·Ó¯Î ‡Ï„ Â˜ÒÙ

Ô˜Â˙Ó Â�È‡ ·Â¯ÈÚ‰ Ì‡˘ ‡ˆÓ� ,Ì"·Ó¯‰ ˙ËÈ˘ ÏÚ ˙ÎÓ˙ÒÓ ·Â¯ÈÚ‰ ˙Â¯˘Î˘

ÈÙÏÎ Ì‚ Î"‡Â ,¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡ ‰ÎÏ‰Î Ô˜Â˙Ó ·Â¯ÈÚ‰ Ì‡Â ,'Â‡„ ¯ÂÒÈ‡ ˘È ‰ÎÏ‰Î

ÂÊ ·Â¯ÈÚ‰ ÔÂ˜È˙˘ ÔÎ˙È ·Â¯ÈÚ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰˘È Ì�Ó‡] .‡˙ÈÈ¯Â‡„ Ï˘ ‰Ï‡˘



çúôáåøéòä הקדמה ו

¯"‰¯‰ ÏË· ¯·Î ÂÏ‡ ÌÈ¯·„·Â ,Ô�·¯„Ó ‡Ï‡ 'Â‡„Ó ÌÈÏÒÂÙ Ì�È‡˘ ÌÈÏÂÒÙ

.[Ô�·¯„ Ï˘ ‰Ï‡˘ ‡Â‰ ˙Â¯˘Î· ÔÂ„È�‰ ·Â˘Â ,'Â‡„

ÌÂÈÎ˘ „Ú ,ÌÈ¯·„ ‰ÓÎ Â�˙˘‰Â ˙Â�ÂÎ˘‰ Â¯·Á˙‰Â ,ÌÈ¯Ú‰ ÂÏ„‚ ÌÂÈÎ Ì�Ó‡

ÌÈÈ˘‡¯‰ ˙Â·Á¯‰ Î"‡Â ,Ô„ ˘Â‚· ÔÎÂ ,‡Â·È¯ ÌÈ˘È˘Ó ¯˙ÂÈ ÌÈÏ˘Â¯È· ÌÈ¯‚

ÌÈ˘Ó˘Ó Ì‰ ÈÎ ,˙ÂËÈ˘‰ ·Â¯Ï ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯ Ì‰ ,¯ÈÚ‰ È�· ÏÎ ˙‡ ÌÈ˘Ó˘Ó‰

ÌÈÓÈ ‰ÓÎ Í˘Ó· ‡Â·È¯ ÌÈ˘È˘ Ì‰· ÌÈ¯·ÂÚ˘ ˙Â·ÂÁ¯ ˘È ÔÎÂ .‡Â·È¯ ÌÈ˘È˘Ï

Ì‚˘ ÔÎ˙ÈÂ ,·È·‡ Ï˙· ÔÂÏÈÈ‡ È·È˙�· ÔÎÂ ,ÌÈÏ˘Â¯È· ¯ÈÚÏ ‰ÒÈ�Î‰ ÂÓÎ)

‡Ï ‰Ê ÏÚÂ ,˙ÂÚ„‰ ÏÎÏ ËÚÓÎ ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯ Ì‰Â ,(·"·· ¯·ÂÚ‰ È˜Ò�ÈËÂ·'Ê·

˙ÂÚ„‰ ÏÎÏ ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯ Ì‰˘ ‡"È ,ÌÈÈ�Â¯ÈÚ ÔÈ· ÌÈ˘È·Î ÔÎÂ .Ï˜‰Ï ‚‰�Ó ‰È‰

˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÎ·Â .(Ê"Ò ‰"Ó˘ 'ÈÒ Ï"‰·) ‡Â·È¯ ÌÈ˘È˘ Ì‰· ÌÈ¯·ÂÚ ‡Ï Ì‡ Û‡

ÏÈˆ‰Ï È„Î ,·Â¯ÈÚ ‰ÊÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ˙Â˘ÚÏÓ ÌÈÚ�Ó� ‡Ï˘ Ù"Ú‡ ,ÂÏ‡Î ˙Â·ÂÁ¯ ˘È˘

ÌÈ¯·ÂÚ˘Î ‡˜Â„˘ Ú"Â˘‰ ÔÂ˘Ï Ù"Ú] ˙Á‡ ‰ËÈ˘ ÈÙÏ ˙ÂÁÙÏ ÌÈÏËÏËÓ‰ ˙‡

ÛÂ¯Èˆ „ÂÚ ˘ÈÂ ,ÂÊÎ ‰ËÈ˘ ‡ˆÓ ‡Ï˘ (‚"Î ˜"Ò ‰"Ó˘ 'ÈÒ) ·"�˘Ó 'ÈÚÂ ,ÌÂÈ ÏÎ·

„ÈÙ˜‰Ï ÍÈ¯ˆ ÏËÏËÏÓ ÂÓˆÚ ÚÂ�ÓÏ Ú„ÂÈ˘ ÈÓ ÏÎ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,[Ï"ÓÎ‡Â ¯Á‡

.‡˙ÈÈ¯Â‡„ È‡„ÂÏ ·Â¯˜ ‰Ê ÔÈ„‰ ˙¯Â˘ ÈÙÏ˘ ÔÎ˙È ÈÎ ,ÍÎ ÏÚ

bbb

,ÌÈÓÂ¯Ó ÔÎÂ˘ È�ÙÏ ,Á˙Ù· È�ÚÎ ‰ÏÈÙ˙ ‡˘‡ ,"·Â¯ÈÚ‰ Á˙Ù" ˙‡ˆÂ‰· È„ÓÚ·Â

˙‡ ˙ÂÎÊÏÂ ,ÌÈÈ˜ÏÂ ˙Â˘ÚÏÂ ¯ÂÓ˘Ï „ÓÏÏÂ „ÂÓÏÏ ˙Â·¯ ÌÈ�˘ „ÂÚ È�ÎÊÈ˘

È˙È· È�·Â È�‡ ‰ÎÊ‡Â ,ÌÈ·¯Ï ˙ÏÚÂ˙ Ì‰· ˘È˘ ÌÈ¯Â·ÈÁ·Â ÌÈ¯ÂÚÈ˘· ,ÌÈ·¯‰

„Ú ,ÌÈÓÈ‰ ÏÎ ‰·Á¯‰Â ˙Á�Â ˙Â‡È¯· ÍÂ˙Ó ,ÌÏ˘ ··Ï· Í¯·˙È Â�Âˆ¯ ˙Â˘ÚÏ

.ÔÓ‡ ,Â�ÈÓÈ· ‰¯‰Ó· ˜„ˆ Ï‡Â‚ ˙‡È·



çúôáåøéòä עירובין להלכות זמבוא

עירובין להלכות מבוא

רשויות דיני

הרבים ברשות אמות ד' העברה ואיסור לרשות, מרשות הוצאה איסור

איסור האחד, איסורים. שני נאמרו בשבת, חפצים טלטול בדיני Â˘¯Ó˙הנה ‰‡ˆÂ‰

,˙Â˘¯Ïוהוא השבת, ביום לעשות תורה שאסרה מלאכות שאר מכלל הוא זה איסור

מהתורה, ראיה גם זה על חכמינו והביאו מסיני. למשה שנמסרו תורה גופי ככל

לתרומת מלאכה עוד יעשו אל ואשה איש במחנה קול ויעבירו משה "ויצו דכתיב

משה של לרשותו היחיד, רשות שהיא אחד כל מרשות שהבאה מבואר הקודש",

מלאכה בכלל היא שם, מצויין רבים שהיו מפני הרבים רשות המשנ"בשהיא (הקדמת

ח) יב, שבת רמב"ם היחיד.ע"פ לרשות הרבים מרשות להכניס הדין והוא .

למדו ‰¯·ÌÈעוד ˙Â˘¯· ıÙÁ ¯È·ÚÓ‰הוא [שהרי התורה מן אסור אמות, ארבע

וחייב לרשות] מרשות שם)כמוציא .(רמב"ם

לשבת רשויות ארבע

לשבת" רשויות "ארבע אומרת ו.)הגמרא דף מקומות,(שבת סוגי ארבע יש כלומר, ,

עירובין, שבמסכת הראשון החלק עוסק זה ובנושא מזה. זה שונים בהם הטלטול ודיני

להיות וכרמלית, הרבים רשות את הופכים כיצד המחיצות, ודיני וקורה לחי בדיני

כדלהלן. הם רשויות סוגי הד' דיני בהם. לטלטל מותר ויהיה היחיד, רשות

Y ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯,אמה ט"ז רחב שהרחוב בתנאי לרבים, המסורים ושווקים רחובות

שצריך אומרים ויש מדבר]. בדגלי הרבים לרשות דומה [שיהיה מקורה ואינו מפולש,

מדבר].שיעב בדגלי [כמו ריבוא שישים בו שמ"הרו סימן בשו"ע מבוארים הדינים (פרטי

י"ג) סעיף עד ז' .מסעיף

וכן חטאת. ובשוגג סקילה במזיד חייב והמוציא לרה"י, ממנו להוציא אסור

כנ"ל. חייב והמעביר אמות, ד' חפץ להעביר אסור

„ÈÁÈ‰ ˙Â˘¯בגובה טפחים ד' על ד' רוחב בו שיש מחיצות המוקף מקום כל –

אם בין ממש, מחיצות מוקף המקום אם בין חשוב]. מקום שיעור [שזה טפחים י'

מחיצה משמשים העמוד שצידי ותל, עמוד הוא אם ובין באדמה, וגומא חריץ הוא

אסיק]. גוד [מדין גביו שעל ו')לשטח סעיף עד ב' מסעיף שמ"ה בסימן מבוארים הדינים .(פרטי

אבל חטאת, ובשוגג סקילה במזיד חייב והמוציא לרה"ר, ממנה להוציא אסור

בכולה. בתוכה לטלטל מותר
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Y ˙ÈÏÓ¯Îרה"י שאינו מקום כל והיא שלישית, רשות עוד שיש אמרו מדרבנן

שדה, או ים כגון לרבים. מסור אינו אך מחיצות, לו שאין מקום דהיינו רה"ר, ואינו

י"ד. סעיף שמ"ה בסימן המבוארים אופנים עדועוד י"ד מסעיף שם מבוארים הדינים (פרטי

י"ח) .סעיף

דומה שהכמלית מפני אסרו וחכמים ממנה, ולהוציא להכניס מותר התורה מן

מחיצות בדיני בקיאים הכל שאין לרה"ר, מרה"י להוציא להתיר ויבואו לרה"ר

ברה"ר. כמו אמות, ד' בתוכה לטלטל גם ואסרו

ומדרבנן היחיד, רשות הוא התורה שמן מקום והיא כרמלית, של סוג עוד יש

פירצות לו שיש מקום או "קרפף", הנקרא לדירה, הוקף שלא מקום והוא עליו. גזרו

שמ"ו בסימן פרטיהם וקורה. בלחי מתוקן שאינו מבוי כגון מדרבנן, תיקון הצריכות

ג'. סעיף

להוציא גם אסור ומדרבנן התורה, מן לרה"ר הזו מהכרמלית להוציא אסור

אמות, ד' חפץ בתוכה לטלטל גם אסור ומדרבנן לתוכה. מהם להכניס וכן לרה"י,

ברה"ר. כמו

¯ÂËÙ ÌÂ˜Óמותר טפחים. ד' על ד' בו שאין חשוב, מקום שיעור בו שאין כל –

מרה"ר להעביר לא אך לרה"י, ובין לרה"ר בין לכתחילה ממנה ולהכניס להוציא

מתחייב. ונמצא יניח לא שמא בתוכה, מניח אם אפילו שמ"ה)לרה"י בסו"ס .(פרטיה

bbb

ÛÙ¯˜לדירה מוקף בין פחות, ובין סאתים מבית יותר בין מוקף, מגרש כל –

בדיניהם: שחלוקים אלא לדירה. שלא ובין

ממנו ולהוציא בכולו לטלטל מותר כורים, כמה גדול אפילו לדירה: הוקף אם

לבית.

הנ"ל, דרבנן הכרמלית הוא סאתים, מבית יותר הוא אם לדירה: הוקף לא אם

ממנו. ולהוציא בו לטלטל שאסור

אך לחצר, ממנו ולהוציא בתוכו לטלטל מותר מצומצם, סאתים בית הוא אם

לבית. ממנו להכניס לא

לבית. ממנו להכניס ואף בתוכו לטלטל מותר סאתים, מבית פחות הוא אם

הוצאה לענין סאתים, מבית פחות לבין מצומצם סאתים בית בין חילק [המשנ"ב

והחזו"א לבית. יח)ממנו אסורים].(פח, ושניהם חילוק שאין כתב

‰·Á¯.קרפף כדיני ודינה לדירה. הוקפה לא שבסתמא הבתים שאחורי חצר –

¯ˆÁוכקרפף] גמור כרה"י ומותרת לדירה. הוקפה שבסתמא הבתים שלפני חצר –

לדירה]. שהוקף



çúôáåøéòä עירובין להלכות טמבוא

החזו"א‚‚ כתב י)– הלכות(פט, בשונה כג)הובא מעל(שנח, בולט הגג שאם

כרמלית אינו ומ"מ לדירה, הוקף שלא כמקום דהיינו כרחבה דינו הבית, מחיצות

מי' למעלה כרמלית שאין בזה)לשיטות מחלוקת ובמשנ"ב סט"ז שמ"ה בסי' אם(עי' אבל .

מוקף למעלה גם כאילו ונחשב אסיק, גוד אומרים המחיצות, על בולט אינו הגג

המשנ"ב כמ"ש כח)לדירה, לדירה.(שסב, אותה שהפך ספינה לענין

ובזמנינו חז"ל, בזמן העירובים עשיית אופן
רבנן הצריכו ומה התורה, מן היחיד רשות מהו

שלפנינו במסכת הראשון ט"ו)הפרק דף חז"ל(עד שתקנו וקורה לחי בדיני עוסק

המבואות. בתוך לטלטל מותר שיהא כדי המבואות, בפתחי להתקין

הרי בשלישית, ולחי מחיצות ב' או מחיצות, בג' המוקף מקום כל התורה, מן

ג' או מחיצות בד' שרק הרמב"ם ודעת הפוסקים, רוב דעת [כן היחיד, רשות זה

גם מקום ומכל ב]. יב, דף לקמן ועי' היחיד, רשות נעשה ברביעית ולחי מחיצות

ברשות רק אלא התורה, מן טלטול איסור אין היחיד רשות שאינו פתוח בשטח

לטלטל. אסור הרבים

שמו אשר הרבים, רשות ואינו היחיד רשות שאינו מקום כל א. אמרו חכמים

אמצעי דבר [כלומר הרבים.‡כרמלית ברשות כמו אמות מד' יותר בו לטלטל אסור ,[

מתוקן שיהא צריך היחיד, כרשות דינו התורה שמן מקום שגם חכמים אמרו עוד ב.

רוב לו יש אם וכן מחיצות, ג' אלא לו אין ואם הרביעי, בצד אף מחיצה ומוקף

פירצה או אמות, מי' יותר [כגון כפתח מוגדרת שאינה פירצה יש אך מחיצות ד'

דרבנן". "כרמלית נקרא וזה אמות. מד' יותר זה במקום לטלטל אסור זוית], בקרן

פתח את לתקן שניתן ואמרו הרביעי, הצד בסגירת דברים בכמה חכמים הקילו אמנם

בפסים החצר פתח ואת וקורה, בלחי אף גמורה.(כדלקמן)המבוי מחיצה שאינם אף ,

ובפסים. וקורה, בלחי – וחצר מבוי הכשר דיני

המבוי ואם קורה. או לחי ע"י פתחו את להכשיר ניתן מחיצות, ג' לו שיש מבוי

צורת צריך שלימות], מחיצות ג' לו אין וא"כ השני, בצידו יציאה [שיש מפולש

מחיצות ג' לו שיש נמצא ושוב מחיצה, דין יש הפתח [שלצורת אחד בצד הפתח

סק"ב)שלימות שס"ד סימן קורה.(משנ"ב או לחי יעשה השני ובצד .[

את להכשיר ניתן "פסים", דין אלא קורה, או בלחי היתר דין לה אין חצר,

או כלשהו, ברוחב אחד שכל הצדדים בשני לחיים] [כעין פסים שני ע"י פתחה

טפחים. ד' שרחבו אחד בצד אחד פס ע"י

.à.מל רך שתרגומו כרמל, מלשון
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אלו באופנים משתמשים לא שהיום הטעם

לכך, והטעם הנ"ל. באופנים ולא הפתח, בצורות רק הרחובות את מתירים כיום

הרמ"א כ"ו)כתב סעיף שס"ג [הניתר(סימן מבוי דין להם אין שלנו הרחובות כל כי

פתוחים וחצרות בתים שיהיו התנאי את אין כי חצר, דין אלא קורה], או בלחי

הפוסקים)למבוי בשם קי"א ס"ק .(משנ"ב

הבניה צורת כי היא שהסיבה למדו האחרוניםהאחרונים בזמן והמציאות השתנתה,

שהיה או פרטית, חצר היה בית לכל אלא חצר, באותה בתים שני היו שלא היתה

אדם החיי כתב ולכן לפניו. חצר ללא לרחוב י"ג)פתוח סעיף ע"א שיש(כלל שבוילנא

קורה. או בלחי אלו רחובות את ולהתיר לחזור יכולים אחת חצר עם בתים שני

נ"ב)והחזו"א י"ז, ס"ק ס"ה צנוע(סי' שימוש בחצר משתמשים לא כי היא שהסיבה כתב

אין אחת בחצר בתים שני בו שיש מקום יהיה אם אף ולכן חז"ל, בזמן שהיה כפי

קורה. או בלחי ניתר ואינו מבוי, של התנאי בזה מתקיים

ויהיה חצר דין יש כן אם שנתבאר, כמו מבוי דין לרחובותינו שאין מכיון והנה

נוהגים לא חצר של בהיתר גם אמנם חצר? כדין בפסים רחובותינו להתיר ניתן

הנוספים: מהטעמים

אחד‡. בצד שצריך מפולש כמבוי ודינו השני, מצידו פתוח הרחוב פעמים הרבה

פסים או וקורה בלחי להכשירו שיטעו חשש ויש הפתח. קי"א)צורת ס"ק שם .(משנ"ב

וקורה·. בלחי להתירו ניתן לא זה ובאופן אמות, מי' יותר רחב שהרחוב מצוי

פסים. או וקורה בלחי להתירו שיטעו חשש ויש הפתח, בצורת רק אלא פסים, או

שם) .(משנ"ב

אמות מי' יותר ברחבו ואין מפולש, אינו כשהרחוב אף Â˘ÚÏ˙ולכן „ÈÓ˙ Â‚È‰�‰"

."Á˙Ù‰ ˙¯Âˆ

שבזמנינו וחוט לחיים

ברמ"א נזכרה כבר בזמנינו, הפתח צורת עשיית "והמנהג(שם)אופן לשונו, וזה

זה חבל ודין מבוי, של לרחבו הקשור חבל ידי על לתקנן אלו במדינות הפשוט

יש כן ועל הפתח. צורת מטעם אלא מהני ולא טפח, רחבו אין שהרי קורה, אינו

מהני ואז החבל, תחת מכוונים עשרה, גבוהים קנים שני החבל תחת להעמיד ליזהר

בחצר". אפילו או מפולש במבוי אפילו

"לחיים", בזמנינו שנקרא מה הם טפחים, י' שגובהן ברמ"א הנזכרים הקנים

לוחא האחד, הקרש כדמתרגמינן "קרש" [שפירושו מבוי של מלחי מושאל לשון

ג')חדא סעיף שס"ג סימן לחיים.(רמ"א בשם הללו הקנים נזכרו בפוסקים וכבר ,[
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שחור, פלסטיק בחוט משתמשים יש ברחובותינו, הקשור החוט הוא הנזכר, החבל

שהוא שקוף דייגים בחוט משתמשים ויש ביד, למתיחה וניתן וניכר עבה שהוא

משקולת. או גלגלת ע"י ונמתח ברוח, מתנדנד ופחות דק

שהיה שמשמע כמו לחלונות] [או הבתים לגגות החוט את שקושרים שכונות יש

העירוב. חוטי לקשירת מיוחדים עמודים עושים המקומות וברוב הרמ"א, בזמן נהוג

ויש הפתח, צורת לצדדי הנצרכים הקנים בתור גם בעמודים שמשתמשים יש

בכך. גדול הידור שיש מפני ועמוד, עמוד כל לפני לחיים שמוסיפים

הלחיים בהעמדת

הפתח, צורת של המשקוף] [מזוזות קנים הם שלנו שלחיים לעיל המבואר כפי

גדול דיוק מצריך זה דבר העליון. הקנה שהוא החוט תחת מכוונים שיהיו צריכים

הלחי ורוחב יותר, או מטר 4-5 של בגובה העומד דק חוט על כשמדובר מאוד,

לבדוק ומשקולת, מראה ע"י מיוחדים אמצעים פותחו כך לשם ס"מ. 30-40 הוא

מקצוע נשאר הדבר זאת ובכל הקרקע. פני על החוט של המדויק המיקום את

הלחי. בקביעת לדייק לדעת אומנותי

שהציבור תועלת בהם [ויש שארעו מעשים כגון שכיחות. שבדבר התקלות כן כמו

סורגים שהתקינו אירע לבתים, קשורים שהחוטים במקומות בכך]. להיזהר ידע

בליחדשים בחזרה החוט את לקשור ודאג העירוב למען טובה עשה הדירה ובעל ,

שבסטיה יודע מי הצידה, מעט אותו קשר הוא אולם העירוב, על לאחראי לספר

כך על עלה שהאחראי עד העירוב כל נפסל ובכך מועיל, אינו כבר ס"מ 15 של

מעצמו.

והמנוע מעט אותו משכו אלא החוט, את להוריד בלי מזגן הוסיפו נוספת פעם

מעליו. ולא הלחי לצד היה שהחוט שנמצא עד לצד, משוך החוט את החזיק

מחמת כגון מעט, מתעקם שהעמוד מאוד מצוי לעמודים, הקשורים בחוטים וכן

ונמצא בעמוד, שפגע פסולת פינוי ממנוף או בניה, חומרי שהביא ממנוף או תאונה

כי מהירה, סדרתית בבדיקה בפרט לכך לב לשים וקשה הלחי, מעל לא שהחוט

מעמודי כמה ובדוק [צא מטר 5 של גובה מתוך ס"מ 15-20 של בסטיה מדובר

רובם!]. – כזה בשיעור נוטים והטלפון החשמל

החוטים בהעמדת

שניתן במקום קשור שיהיה החישוב מלבד רב, ידע צריכה היא גם החוט קשירת

הקושי שזה ללחי, העירוב מחיצות בין חיבור ושיהיה כנגדו, בקרקע לחי להניח

כשרות על לשמור קשה השבועי והתיחזוק בקיום גם אך העירוב. שבתכנון הגדול

ותיקונים רבה, לב ושימת פיקוח שדורשים רבים דינים ישנם הדעות, לכל החוטים
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עירוניים] כלליים בעירובים שמצוי [כפי לחיים ללא עמודים שיש באופן רובם רבים.

לחיים. שיש באופן גם וחלקם

לתקנו צריך מטה, לכיוון באמצעו ונוטה רפוי החוט ס"קאם שס"ג סימן (שעה"צ

הרוחנ"ו) ובשעת שמתנדנד חוט לחיים], ללא בעמודים רק הוא זה שחסרון [נוקטים .

ויוצא מתנדנד חוט לחיים]. שעושים במקומות רק [שייך פסול הלחי מעל אינו

לחיים [כשיש החזו"א לד' פסול הלחיים, או העמודים מכנגד הפתח צורת באמצע

של בנדנוד מדובר ע"ז, להקפיד שייך לא כמעט לבד ובעמודים ע"ז, להקפיד אפשר

ענפי זה מלבד הזמן. עם מתרופף אותו שמתחו חוט גם ס"מ]. 15 ובלחיים ס"מ! 5

החוטים. את מסיטים עצים

שישי בימי לתקנם צריכים בעירוב והעוסקים נקרעים, שחוטים מאוד מצוי

ובגשם. בשרב האויר, מזג תנאי ובכל העמוסים,

המחיצות

שלשה או שנים עוד יש הרחוב, לפתח הפתח צורת בעשיית שנתבאר מה מלבד

כלל בדרך כלליים בעירובים מחיצות. להיות צריכים בהם ולחצרות לרחובות צדדים

מחיצה שעשיית [כיון כמחיצה, שדינם הפתח צורות ע"י נעשים אלו צדדים גם

אבל בחינות]. מכמה התנגדות מעוררת וגם גבוהה, עלות גם היא גדולים, בשטחים

ששיטת מפני מחיצות, רוב ולפחות מחיצות, שיהיו מעדיפים השכונתיים העירובים

י')הרמב"ם סעיף שס"ב סימן בשו"ע מועילה(הובאה אמות מי' יותר הפתח צורת שאין

והמשנ"ב הפתח, בצורת הניתר הפרוץ על מרובה העומד כאשר נ"ט)אלא ס"ק (שם

זו. כשיטה להחמיר כתב

מפני או כשרות! לא הם מקום בשום כמעט הבנינים של החצרות מחיצות אולם

או לחצר, מחצר לעבור פורצים שהילדים מחמת או טפחים, י' גבוהות שאינן

שיחים יש גדר שבמקום או הגדר, את ופרץ שיפץ חי)שמישהו הזמן(גדר כל שגדל

כך לשם מה. זמן בעוד ישאר לא היום שיש ומה חודשים כמה כל אותו וקוצצים

מגיעים שיהיו [וגם ההלכה לגדרי טובים הכי המקומות את בוחרים העירוב בתיכנון

אותם. ומתקנים מוסיפים ואז הפתח] צורת להנחת הטוב המקום עד

גובה שיש מצוי יותר בהם הבנינים, של האחוריות במחיצות בוחרים כלל בדרך

לפני זאת לעומת אפשרית, צורה בכל אותם להגביה בקלות ניתן וגם טפחים, י'

ניתן לא וגם גבוהה, מספיק אינה גם ונמוכה, יפה גדר בונים כלל בדרך הבנינים

וכדומה. שיש בציפוי יפה בצורה אלא אותה להגביה

‰Ê· È˙Î¯‡‰Â ,Â�È�ÓÊ· ÌÈ·Â¯ÈÚ‰ ˙ÈÈ˘Ú ‡˘Â�· ÍÈ¯‡‰Ï ÌÈ·¯ ÌÈ¯·„ „ÂÚ ˘È ‰�‰Â

.Ì˘ ÔÈÈÚ ,"‡Â·Ó Y ·Â¯ÈÚ‰ Á˙Ù" ˙¯·ÂÁ·
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ב. דף

הפתח לצורת קורה בין הבדלים

המונחת קורה א. הפתח. בצורת קיימים שאינם בקורה דינים שני מבארת משנתינו

[במשנה כשרה. גבוהה הפתח צורת זאת לעומת פסולה. אמה מעשרים יותר בגובה

מבוי על המונחת קורה ב. לקמן]. ועי' זה, באופן כשרה הפתח שצורת נזכר לא

כשרה. הפתח צורת זאת לעומת פסולה. אמות מעשר רחב שפתחו

הגדול, לשינוי הגורמים מהדברים אחד הוא אמות, מעשר יותר רחב של הנושא

הרחובות כל שכמעט מפני וקורה, בלחי הרחובות את להתיר משתמשים לא שבימינו

החזו"א ולשיעור מטר, 4.80 נאה הגר"ח לשיעור [שהם אמות, מי' רחבות שלנו

רחבות כשהן אף כשרות שהן הפתח בצורות רק משתמשים בזמנינו לכן מטר]. 5.70

זה. בדין מחלוקת מביאה י"א דף לקמן הגמרא במשנה. כמבואר אמות, מי' יותר

בו. נאריך אי"ה ושם

אמה מעשרים הגבוהה הפתח צורת

.ËÚÓÏ ÍÈ¯ˆ Â�È‡ "˙ÂÓ‡ ¯˘ÚÓ ·Á¯ ÂÏÈÙ‡" Á˙Ù‰ ˙¯Âˆ ÂÏ ˘È Ì‡Â .‰�˘Óהנה

גבוהה הפתח כשצורת ואף מקורה, אחרים דינים לה יש הפתח צורת לעיל כאמור

ובזמנינו העליון", "הקנה בפוסקים [הנקרא העליון שהמשקוף כלומר אמה, מעשרים

9.60 [שהם אמה מעשרים יותר בגובה עומד העירוב] עמודי על המתוח החוט הוא

כשר. חזו"א] לשיעור מטר 11.52 נאה, הגר"ח לשיעור מטר

בברייתא מבואר שכן הרשב"א כותב להכשיר, א)המקור יא, כלשון(דף שאומרת

שנזכר משנתינו כמו ולא למעט. צריך אינו הפתח צורת לו יש ואם ומסיימת משנתינו

למעט א"צ אמות מעשר רחב שאם .·רק

צריך אין הפתח שבצורת הדין את כתבה שלנו המשנה למה הרשב"א מקשה

מעשר שגבוה שברישא הדין את גם לכלול סתמה ולא מעשר, רחב על רק למעט

עיון. בצריך והניח הפתח. בצורת כשר ג"כ

היא הפתח צורת שהרי שכשר, להשמיענו צורך אין הגובה שעל מתרץ הר"ן

מעשרים גבוה של פסול אין ובלחי לחיים, ושני עליון בזה)קנה רע"א קושית ואם(עי' ,

אמנם שבה. הפתח צורת לדין צורך ואין לחי, מדין כשרה גבוהה הפתח צורת כל כן

כשרה הפתח שצורת בכך נפק"מ יש לחיים, על לסמוך שלא נוהגים שאנו בזמנינו

.áגבוהה של הדין על למעט, שא"צ דברייתא הסיפא את שהעמידה שם שהגמ' ממה מבואר וכן

אמה. מעשרים
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מועיל לא לבד שלחי אמות מי' רחב הרחוב פתח כאשר נפק"מ וכן רב. בגובה גם

.‚לו

גובה רב, כה לגובה מגיעים לא כלל בדרך בזמנינו, המצויים העירוב בעמודי

הקרקע פני מעל מטר ל-7 5 בין הוא לעיר,העמודים מחוץ ריקים שבשטחים (והעמודים

נמוכים) העליון]יותר [קנה החוט את שקושרים שמצוי שכונתיים בעירובים אבל ,

מקומה [לפעמים אמה עשרים בגובה נמצא שהחוט מקומות יתכן הבתים, למרפסות

רביעית]. מקומה רק כלל ובדרך שלישית,

הפתח צורת נחשבת אינה קורה מדוע

צורת נחשבת אינה המבוי כתלי על העומדת קורה מדוע מקשים האחרונים

הפתח, מזוזות להיות יכולים והם הצדדים משני קירות שני לה יש הרי הפתח,

כשרה ותהיה הפתח, צורת זו והרי העליון, המשקוף ייחשב גביהם שעל והקורה

יצטרכו שלא להוסיף יש [וכן אמות, מעשר רחב ובמבוי אמה מעשרים בגבוהה אף

צורת של עליון קנה כדין כלשהו רוחב מספיק אלא טפח, רחבה הקורה שתהיה

הפתח].

טפחים ד' או אמות ד' רחב לחי

המשמשת הפתח צורת לדיני יסודות ובהם תירוצים, כמה מתרצים האחרונים

חיים המקור חיים)כיום. מקור ספר בסוף הנדפס עירובין בתיקון דעת, כיון(להחוות הטעם כתב

אמו ד' ארוכים המבוי לקמןשכתלי ומבואר יותר, או א)ת י, ד'(דף שארכו שלחי

אינו הפתח לצורת גם וא"כ לחי, ולא קיר שהוא מפני לחי, משום נדון אינו אמות

מכאן. ולחי מכאן לחי שיהא צריך הפתח דצורת מועיל,

החזו"א כ"ה)אבל ס"ק ע' צורת(סי' של לחיים שלגבי וכתב חיים, המקור על חולק

מזוזת להחשב כשר מאוד רחב לחי ואף אמות, ד' רחבים אם לנו איכפת לא הפתח

מהטעם לחיים להחשב יכולים לא המבוי כתלי לחזו"א גם מקום [ומכל הפתח.

דלקמן].

לדבריו בהערה הוסיף החזו"א י"ח)אמנם ס"ק שבולט(שם רחב שלחי שיתכן ,

טפחים ד' או ג' פנים, כלפי אמות)מהחוט ד' [ולא(לא הפתח לצורת דוקא פסול ,

.â'מכ למעלה הפתח שצורת נפק"מ שכתב ל"ד) סי' ח"מ שבסוף (ליקוטים סופר חתם בשו"ת עי'

דבאופן העליון, הקנה מכח רק וההיכר במבוי, ניכרים ואינם חצר בתוך עומדים שהלחיים כגון פסולה,

שאם י"ל להלכה אמנם ופסול. היכר אין אמה מכ' גבוה הוא ואם היכר, יש אמה כ' תוך הקנה אם זה

וגם קי"ג, ס"ק שס"ג סי' במשנ"ב והובא המקו"ח כמ"ש אופן בכל פסול חצר בתוך נמצאות הלחיים

צריך אם מחלוקת הבא) (בעמוד לקמן ועי' כן. קי"ל דלא אפשר היכר צריכה הפתח שצורת במש"כ

מהמבוי. מקצת יסתמו שהלחיים
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עם פתחים לעשות דרך שאין שימאי, פתחי של חסרון בו יש כי מבוי], של ללחי

א]. יא, דף לקמן מבואר שימאי פסול [דין כפתח נראה ואינו רחבות, כה מזוזות

המסתמכים עירובים ויש אמות, ד' עד לחי ולהכשיר להקל מקום יש למעשה,

ולא החזו"א, הערת על מאוד מקפידים השכונתיים העירובים ברוב אבל כך, על

רוחב כל את כולל אינו טפחים הד' חישוב אמנם טפחים. ד' רחב בלחי משתמשים

לרשות שייך אינו ולחוץ ומהחוט דק, חוט הוא העליון הקנה שכיום מכיון הלחי,

שמהחוט החלק את מחשיבים לא ולכן לעירוב. המוקף המקום בתוך העומדת היחיד

טפחים ד' יהיה שלא להקפיד יש זה על ולפנים, מהחוט רק אלא [יש„ולחוץ, .

הגר"ח של הקטן השיעור לפי טפחים על גם מחמירים ויש טפחים, ג' גם מחמירים

החוט אם שגם באופן ס"מ, 30-40 הם המצויים הלחיים ס"מ. 24 היינו שלפ"ז נאה,

ס"מ]. 24 ולפנים מהחוט אין באמצע, ממש אינו

ברחוב הזרוקה דלת להעמיד ורוצים לחי, שנעקר ששי ביום כשמגלים מצוי הדבר

ובזק חשמל ארון או מיחזור, במתקן להשתמש רוצים כאשר וכן כלחי. שתשמש

כלחי את‰שייחשבו שמכוונים ע"י ב"ב], בעירנו כך שעשו מקומות כמה [ויש ,

שהחוט מקפידים ומ"מ אמות, ד' רוחב אין אלו בדברים והנה מעליו. שיעבור החוט

טפחים ד' או ג' הפנימי בצד יהיה שלא כדי בתחילתו, .Âיעבור

למבוי מחוץ שהלחיים הפתח צורת

אחרונים [ותהיהÊבכמה הפתח צורת נחשבת אינה הקורה מדוע לתרץ מבואר

צורת של לחיים כי וכו'], אמות מעשר רחב וכשהפתח טפח, רחבה כשאינה כשרה

שכשר מבפנים ושוה מבחוץ שנראה באופן ואף מהפתח, חלק שיסתמו צריכים הפתח

מבוי של ב)ללחי ט, דף כתב(כדלקמן כן הפתח. צורת של מזוזה להחשב כשר אינו ,

סק"ה)החזו"א קי"א וסי' וי"ז, ט"ז ס"ק ע' המג"א(סי' דברי כ"ח)בביאור ס"ק שס"ג וכן(סי' ,

.ãיש אם שפסל חיים המקור דין לגבי אבל ולפנים, מהחוט רק מחשיבים החזו"א חומרת לגבי דוקא

את נצרף באם אמות ד' יהיה שלא גם להקפיד ראוי ולפ"ז שבחוץ, החלק את גם מחשיבים אמות, ד'

כאמור. חיים המקור על חולק החזו"א אמנם ולחוץ. שמהחוט החלק

.ä,(א טו, דף לקמן (ע' הפתח לצורת כשר לחי, לשם שלא מאליו העומד לחי אם דנים האחרונים

הבעלים אינו אפילו כלשהו אדם שיחשוב העשיה, לאחר גם שאפשר הכריע סק"ה) קי"א (סי' והחזו"א

כאן]. וה"ה (טלפון), הטעלגרף חוטי על דיבר [החזו"א שבת. מערב ללחי אותו וייחד העושה, או

.å,השני הצד להיקף ולא אחד, צד של העירוב להיקף רק כשר שהלחי מעניין, דבר יוצא זה באופן

זה אין זו, הפתח לצורת מעבר נושק עירוב עוד יש ואם טפחים. מד' יותר בלחי יש השני מהצד כי

חבירו. לעירוב פרוץ והוא זו], חומרא [לפי הפתח לצורת לו נחשב

.æוכ"כ דלקמן, המג"א דברי בביאור החזו"א וכן זה, תי' לדחות שכתב דלקמן בב"ח מבואר כן

ו'. סי' יעקב הקהילות
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יעקב בקהילות ו')האריך לחזו"א(סי' צורתÁששאל של העמודים את העמיד באם

לו ואמר המבוי, תוך שעומד למי נראים שאינם הכתלים, כנגד למבוי מחוץ הפתח

יהונתן ברבינו מבואר שכן והביא כלל. כשרים ואם)שאינם ד"ה הרי"ף מדפי ב ב, (דף

דכיון וכתב טפח, רוחב צריכה קורה מדוע זו, קושיא לבאר שבא מדבריו שנראה

סגי וכו' קצת, במבוי סותמין מכאן ועמוד מכאן עמוד לו שיש הפתח צורת דאיכא

שתהא קפדינן מפולש, המבוי רוחב וכל וכו' הכותל בחורי נכנסת קורה אבל בהכי,

מהירושלמי. כן שמוכיח בקה"י וע"ע טפח. רחבה

הב"ח אבל)אבל ומ"ש ד"ה סכ"ו שס"ג שהמזוזות(סי' צריך שאין וכתב הר"י על תמה

דעת וכן לכתלים. סמוך המבוי לכתלי מחוץ להעמידם ואפשר מהפתח, מקצת יסתמו

ל"ד)החת"ס סי' חו"מ שבסוף ליקוטים חת"ס, הציון(שו"ת השער מדברי מבואר וכן (סי',

שמ"ו) סו"ס ובמשנ"ב ל"ז, ס"ק מהפתח.שס"ג חלק יסתמו שהקנים צריך שאין

העירוב עמודי את לחבר נוח שיותר מפני למעשה, מאוד נוגעת זו מחלוקת

את ועשו דקדקו, שלא נמצא רבות ופעמים והחצרות, הבתים של וגדרות לכתלים

למעשה וההוראה לעירוב. המוקף השטח בתוך לעומדים נראה שאינו באופן העמוד

כך]. על לשאול שיודע למי עירוניים, בעירובים [אף הדבר את לתקן

מקילים שבת)יש שהעמוד(נתיבות דהיינו באלכסון, עומדת הפתח שצורת באופן

שהעומד המוקף השטח בתוך מקום ויש יותר, רחוק אלא הראשון כנגד אינו השני

זה ממילא היכר, חסרון אין שם העומד שכלפי וכיון הראשון, העמוד את רואה בו

אומרים יש אבל העירוב. לכל כיום)כשר מהמורים כאשר(שמעתי אלא להכשיר שאין

ואכמ"ל]. המתלקט תל של זוית [שיעור מאוד גדול האלכסון

הפתח צורת להחשב יכולים אם הכתלים ראשי

והטור הרא"ש פוסק מזוזה חיוב לגבי רפ"ז)והנה סי' ג'(יו"ד לו שיש שבית

נחשבים הכתלים שראשי מפני במזוזה, חייב במלואה, פרוצה רביעית ורוח מחיצות

להלכה קי"ל וכן קצת, סותמים שאינם אע"פ עליון, הקנה הוא התקרה וסוף מזוזות,

סק"א) הט"ז והחזו"א(כמ"ש סק"ב). קע"ב סי' של(יו"ד קורה מדוע קשה כן שאם תמה

לקבוע וכתב בקושיא, הניח [והחזו"א הנ"ל, כקושיא הפתח, צורת נחשבת אינה מבוי

ברכה]. בלי מזוזה

סופר שם)והחתם אילו(שו"ת שבאמת ליישב וכתב הרא"ש, בדעת כן התקשה

אלא מטפח, בפחות כשרה ותהא הפתח, צורת תהא המבוי, בקצה תהיה הקורה

.çבשנת) שבע בבאר רב שהיה זצ"ל טנא שלמה הג"ר לו ששלח מכתב בעקבות זאת שאל הקה"י

בטענה הדברים את הקה"י לו והשיב לחזו"א שאל מיד הקה"י זו. שאלה בעירוב שם והיה תשי"א),

בסוגיא עיין שכבר אחר מכתב לו שלח שוב ולמחרת החזו"א. את לשאול לו יש הרי אותו שואל למה

ביניהם. שהיו מכתבים מכמה תמצית הוא בקה"י שכתב והסימן זו.
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[וזהו כמזוזות. נחשבים הכתלים ראשי אין ולכן המבוי באמצע מונחת קורה שסתם

החזו"א אבל מהפתח]. קצת לסתום צריכים לא שהלחיים הסוברים לדעת נוסף תירוץ

ע"ט) סוס"ט החת"ס(או"ח כוונת ולכאורה המבוי. בראש עומדת קורה שסתם עליו תמה

הכותל שכל הכוונה אין המשקוף, כמזוזות נחשבים הכתלים שראשי הרא"ש שלפי

המשקוף, של המזוזה הוא למבוי, הכניסה ניכרת שבו הכותל של החוד אלא מזוזה,

מעל יהיה שהמשקוף כדי ממש, הכתלים חוד על להיות חייב העליון הקנה כן ואם

דיוק ועל ופסול. הצד מן הפתח צורת הוי פנימה, מעט כנוס המשקוף ואם המזוזות,

הפתח. צורת נעשית אינה כלל בדרך ולכן קורה, בהנחת לדקדק דרך אין זה

ואמנם כשר. הכתלים, ראשי סוף עד ממש מגיע המשקוף אם להלכה ולפ"ז

כלל שבדרך בנין של בתקרה אבל כך. כל לדייק שייך לא חוט, קושרים כאשר

שאר עם בשוה כמומסתיימת טלטול, לענין הפתח צורת שתשמש אפשר הקירות,

במזוזה אותה המשנ"בËשמחייבים דעת נראה וכן שמ"ו). אינו(סו"ס לחזו"א אבל ,

ברכה. בלי לקבוע שיש מזוזה, לחיוב ובין לטלטול, בין כשר

ללחי כשר מתי בכותל, ובליטה כותל,

בתוך עומד ניכר ואינו לכותל סמוך למבוי מחוץ העומד לחי שגם סובר הב"ח

מכל שוקע, ואינו בולט ואינו בקיר שקוע לחי יעמיד אם שאף וכתב כשר, המבוי

בדבריו מבואר לחי. נחשב אינו המבוי כותל זאת ובכל הפתח, לצורת כשר מקום

עשוי הלחי כאשר דוקא זאת בכל בכותל, ושינוי היכר שיהיה צריך שאין שאע"פ

מהותו שפתח כיון בזה, והסברא כותל. משא"כ לחי, להחשב יכול נפרד, מדבר

את לגדור המשמש כותל זאת לעומת המוקף, השטח מתחיל שבו כניסה, מקום

ללא במלואו פרוץ המקום והרי בעצמו, המקום הוא התחלה, שום בו אין הצדדים

וכדומה, בקיר ששוקע מחמת ניכר שאינו אלא לחי יש כאשר משא"כ סיום. שום

וכשר. המבוי, התחלת את המגדיר דבר כאן יש

טפחים, מד' רחב לחי על מקפידים שאינם עירוניים בעירובים זו, בהלכה נפק"מ

החזו"א כדברי מקילים יש הדחק שיטות)ובשעת ג"כ(ועוד אמות מד' רחב שלחי

לחי הנ"ל)נחשב המקו"ח כשיטת כותל(שלא נחשב שכבר שיעור איזה יש מקום מכל ,

כלשהי כניסה שזו היכר שאין כיון כלל, פתח להיקרא יכול .Èואינו

.èאין אך הבנין, בתוך לטלטל עכ"פ ומעונינים מהודר מספיק אינו שהעירוב במקומות מצוי זה דין

שכתלים במקרים ולכן פתוח], צד אותו כל [כי צד באותו מרובה עומד ואין לבנין בכניסה דלת

לסמוך שאפשר יתכן מדויק], באופן בשוה נגמר כלל בדרך [וזה התיקרה, שפת עד מגיעים שבצדדים

לפעמים אך לכו"ע, המועיל תקרה, פי מדין להתיר יש כלל בדרך אמנם הפתח. צורת בתור החוד על

צוה"פ. דין להיות ויכול תקרה פי מתנאי חסר

.é.אמות ד' רחב לחי להכשיר שלא העירוניים בעירובים גם ההוראה כללי שבאופן לציין יש
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פעם אירע וכן כלשהו, ביתן או בית על עוברת הפתח שצורת מאוד מצוי

רכבת של גדול קרון שהניחו שמצאו הישובים, באחד שישי ביום העירוב בבדיקת

בקביעות שם שישאר דעת על החוט, תחת כאשרÈ‡ישנה הפוסלות שיטות ויש ,

החזו"א לפי ובפרט נפרדת, היחיד רשות גבי על עובר י"ח)החוט ס"ק ע' שמחיצה(סי' ,

של צד שכל כדי הקרון, צידי משני לחיים לעשות הוא הפתרון ופוסלת. מחלקת

הביתן את או הקרון את להכשיר אין אלו ובמקרים נפרדת. צוה"פ יהיה הקרון

לחי. נחשב לא גדול שכותל כיון המכשיר], לחזו"א [אפילו לחי, להחשב

ב: דף

החשמל עמודי ודיני מדרבנן. או מדאורייתא הצד, מן הפתח צורת

.¯ˆÁ‰ ¯Ú˘ Á˙ÙÓ ÂÙÏÈÏ ,'Ó‚שגם החצר, שער מפתח שנלמד שואלת הגמרא

מקשים וקורה. לחי בה ויועיל פתח, נקראת אמות מעשר יותר רחבה הכניסה כאשר

ואיבעית)התוס' שהכלונסאות(ד"ה הפתח, צורת שם היה הלא החצר, מפתח ההוכחה מה

העמודים. ווי גבי על היו הקלעים את שהחזיקו

גבי על ולא העמודים, ווי גבי על היו שהכלונסאות כיון התוספות מתרצים

המזוזות בצד עומד העליון [שהקנה הצד מן הפתח צורת זו הרי ממש, העמודים

כשר. ואינו עליהם], ולא

יעקב משכנות בשו"ת קכ"ג)והקשה הוא(סי' הצד מן הפתח צורת של הפסול הרי

דרבנן פתח,È·רק נחשב החצר שער פתח כך שמשום יתכן כשר שמדאורייתא וכיון ,

התוס' דברי והניח פתח. שנחשב לומר הפתח צורת שאין במקום להכשיר ראיה ואין

אסמכתא. רק הוא שהלימוד שמיישב בחזו"א ועיין עיון. בצריך

למעשה נוגעת אינה לא, או התורה מן כשרה הצד מן הפתח צורת אם זה נידון

שאין האחרונים כתבו זה פי ועל פסולה, היא מדרבנן שעכ"פ כיון ישיר, באופן

הפתח כצורת לשמש ברחובותינו, העוברים והטלפון החשמל בחוטי להשתמש

גביהם.ל על ולא העמודים בצידי עוברים שכולם כיון עירוב,

באופן רק זה אך החשמל, בחוטי שמשתמשים מצוי עירוניים בעירובים אמנם

העמודים על שסומכים ולא ממש, החוטים תחת לחיים מקומותÈ‚שמעמידים יש עוד .

.àéאי אחר, למקום העמודים את להזיז אבל לקשור, אפשר החוט שאת אלא נקרע, שהחוט כמובן

שישי. ביום כשבאים אפשר

.áé.שם בגמ' כמבואר כשרה הפתח צורת הוי כלאים לגבי שהרי יא:) (דף אורה בקרן נקט וכן

.âéבדר כי בכך, משתמשים לא שכונתיים בעירובים שמ"מ לציין מתוחיםיש אינם החשמל חוטי כלל ך

שצריך יעקב המשכנות דברי את הביא נ"ו) ס"ק שס"ד (סי' הציון ובשער באמצע, שוקעים והם לגמרי

בעמודים רק לדבריו לחוש שיש לומר מקום יש [אמנם לכתחילה. עליו לסמוך ולא כזה דבר לתקן
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גבי על שיעברו חוטים מוסיפים אלא בחוטים, ולא החשמל בעמודי שמשתמשים

הערה ועי' ממש. .È„העמוד

כשרה הצד מן הפתח צורת שאם כיון הנ"ל, בנידון נפק"מ יש זאת ובכל

העוברת הפתח צורת פוסלים שיש וכיון לה. לחשוש יש לחומרא כן אם מדאורייתא,

ומחלקת מחיצה, נחשבת התחתונה הפתח שהצורת [כיון אחרת הפתח צורת מעל

חוטי יעברו שלא להיזהר יש כן אם אותה], ופוסלת העליונה הפתח הצורת את

החשמל חוטי מעל .ÂËהעירוב

צמודים שאינם בזמנינו החשמל חוטי שדרך מפני לכך, חוששים לא למעשה

מדאורייתא אף ופסול כלל, הפתח צורת אינו זה ודבר מהם, רחוקים אלא .ÊËלעמודים

אמות מעשר פחות אחת שכל הפתח צורות שורת

פתח, נקראת המשכן לחצר שהכניסה לומר שאין התוספות כתבו נוסף תירוץ

רב בשיטת הולכת כאן שהגמרא משום הקלעים, שבעמודי הפתח הצורת מחמת

יותר היה החצר ששער וכיון פסולה, אמות מעשר יותר הרחבה הפתח שצורת

כזה ששיעור ובהכרח פתח, שם לו נתנה הפתח שהצורת יתכן לא אמות מעשר

אף קורה להניח שיועיל הגמרא שואלת [ולכן הפתח, צורת ללא גם פתח נחשב

אמות]. מעשר ביותר

חמש רק היה אחד כל בין והמרחק עמודים, כמה היו החצר שבפתח וקשה

אמות. מעשר יותר הפתח צורת שם היה ולא אמות,

של טעם גם כתב במשכנ"י אבל הצד, מן החוט שנעשה משום רק הפסול אם לחיים, כשעושים ולא

ואכמ"ל]. לחיים, כשעושים גם שייך וזה שימאי פתחי

.ãéארבעה או משנים [הבנויים מרובעים בעמודים משא"כ עגולים, בעמודים רק קיימת זו אפשרות

עומדים שבפינות שהעמודים כיון עליהם, החוט להניח נכון לא ביניהם], אלכסונים וקוים דקים, עמודים

קושרים שכן ואלו גביהם. על לקשור ניתן ולא במיוחד גבוהים אלו עמודים כלל בדרך כמו"כ עקום.

כלל מסתמכים לא שכונתיים בעירובים החוטים. תחת לחיים כשמוסיפים היינו אלו, לעמודים חוטים

והטעם לחיים, גם כשעושים היינו עירוב של חוטים להם שקושרים שמצוי ואע"פ החשמל, עמודי על

תימצי היכי רק משמש העמוד וא"כ פסול. זה החזו"א ולדעת ישרים, אינם חשמל העמודי רוב כי

דין. לשום ולא החוט, את לקשור

.åèשגם מהחזו"א ששמע והוסיף זה, דין הביא שס"ב) לסימן הספר שבסוף (הערות הלכות ובשונה

בזה. הטעם מה ותמה פסולה, התחתונה הפתח צורת

.æèצמוד עומדים הטלפון, מחוטי חלק וכן במקצועיות, שלא העשויים הגנראטורים שחוטי לציין יש

הפתח צורת אינה מאליה, הנעשית הפתח שצורת החזו"א שכתב אחר מטעם להתיר יש ובהם לעמודים.

הטעלגרף חוטי על שדנו האחרונים אמנם הפתח]. לצורת שתשמש כלשהו אדם עליה יחשב [אא"כ

טו.). (דף לקמן בזה מש"כ ועי' הפתח. צורת הוי מאליה בנעשית שגם שחששו נראה
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החזו"א מכאן סק"ו)מוכיח ע"ט יחד,(סי' הפתח צורות כל את מחשבים זה שלענין

לפתח אמות מי' יותר פירצה להחשיב שאין הוא הדין שיסוד בזהÊÈמשום וחולק .

עצמה. בפני הפתח צורת כל ולדון להכשיר שכתב סופר החתם על

אמות מעשר יותר רחבה הפתח שצורת שפוסקים לדידן גם זה בדין נפק"מ

הרמב"ם שיטת מ"מ במשנה], [כמ"ש ס"י)כשרה שס"ב סי' בשו"ע שניה בדעה שלא(הובא

והמשנ"ב מחיצות, ע"י הוא ההיקף רוב כאשר אלא מעשר יותר הפתח צורת מועילה

נ"ט) נעשה(ס"ק ההיקף שרוב בעירובים ולפ"ז הרמב"ם. לשיטת לחוש שנכון כתב

הרמב"ם, לשיטת כשר אינו העירוניים], העירובים ברוב הדבר [וכן ולחיים עמודים ע"י

עמודים יוסיפו ואם אמות. מי' פחות יהיו שהפתחים עמודים הרבה יעשו אם אף

הנ"ל והחזו"א החת"ס במחלוקת תלוי יהיה אמות, עשר לעמוד עמוד בין יהיה ולא

לא או הרמב"ם, לשיטת כשר יהיה העירוב .ÁÈהאם

ג: דף

טפחים י' גבוהה שאינה הפתח צורת

.‰¯˘Ú ‰ÏÏÁ ‰ËÓÏ Û‡ ,'Ó‚רש"י קמ"ל)פירש הא עשרה(ד"ה מגובה דבפחות

בסוכה אבל מבוי. הוי לא תחתונה)טפחים ולא ד"ה ב כב, מחיצה(דף שאין רש"י פירש

חננאל רבינו כתב וכן מעשרה, א)בפחות יד, דף פתח(לקמן ששיעור כתב זרוע ובאור .

פתח. שם לו אין מזה ובפחות טפחים, עשרה הוא

הראשונים, נחלקו י', מעל ומקצתה טפחים י' בתוך שמקצתה קורה לענין והנה

הניח)הרשב"א ד"ה א יד, והרא"ש(דף י"ח)פוסל, ובשו"ע(סי' סכ"ד)מכשיר, שס"ג (סי'

והמשנ"ב שכשר, כרא"ש שפסק פ"ב)משמע ס"ק שיהא(שם דבעינן שפסול, הכריע

בשו"ע מבואר הפתח, צורת לגבי בזה וכיוצא טפחים. עשרה כ"ו)חלל סעיף (שם

ברמב"ם [ומקורו הפתח, בצורת להכשירו אפשר מי' פחות פתחו שגובה (פי"זשמבוי

הי"ד) והרשב"אמשבת ואם), ד"ה א יא, ובמשנ"ב(דף עליו], צ"ג)תמה שהרבה(ס"ק כתב

וכ"כ טפחים. י' בחללה שאין הפתח צורת מועיל שלא לדינא הסכימו אחרונים

סק"ו)החזו"א ע"ו .(סי'

החזו"א י"ט)אמנם ס"ק ע' רוחב(סי' לכל י' חלל שיהיה צריך שאין וחידש הוסיף

ולכן טפחים. י' גובה טפחים, ד' במשך אחד במקום שיש מספיק אלא הפתח, צורת

.æéעל אומרים ולכן גמורה, מחיצה אינו הפתח בצורת הסגור מקום שגם משום טעמו מבאר החזו"א

צדדיו משני שיש [עמוד ליה, ומבטל גיסא דהאי ואוירא גיסא דהאי אוירא אתי באמצע, העומד העמוד

שאינו]. וכמי מתבטל הוא הרי מעוביו, יותר פתוח אויר

.çéובפועל] מטר, מ-5 פחות כל עמוד להעמיד צריך שלפ"ז בעמודים, כך כל להרבות שייך לא למעשה

משתמשים כאשר רק הם הרמב"ם, לדעת הכשרים ועירובים מטר]. ארבעים או שלושים כל עמוד עושים

בגדרות. ההיקף ברוב
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הקש שבאמצע מספיק כקשת, העשויה הפתח צורת שישלמכשירים טפחים ד' יש ת

אם טפחים, י' העמודים בגובה שיהיה ומצריכים לפוסלים וכן טפחים. י' גובה בהם

שיהיה מספיק לכאורה טפחים, י' גובה הרוחב לכל ואין חול ערימת נערמה באמצע

להכשירה. טפחים ד' במשך י' גובה

ולפעמים גדר, שנפרצה העירוב בדיקת בשעת מגלים כאשר מצויה בזה והנפק"מ

הגדר את והורס משפץ הדיירים אחד כאשר מצוי וזה ויותר, מטר 20 במשך מדובר

שישי ביום בא והאחראי וכו', וחפירות פיגומים והעמדת סחורה הבאת לצורך

העומדות האפשרויות מבין קל הכי הפתרון בגדר. ארוכה פירצה לו שיש ומגלה

כלל שבדרך הגדר, של העמודים גבי על חוט למתוח לשבת, הסמוכות בשעות

מטר יותר)גובהן או צריך(פחות הנ"ל הדברים לפי אבל הפתח. צורת מהן ולעשות ,

טפחים י' גובה מינימום בהם שיהיה מאוד לחומרא)להקפיד אורך(מטר לכל וגם ,

יתכן לא בחול, תלוליות יש כלל שבדרך וכיון טפחים. י' של חלל יהיה החוט

י' חלל שיהיה כדי ממטר, יותר הרבה גבוהים העמודים כאשר אלא בזה להשתמש

טפחים ד' במשך אחד במקום זה גובה שיש מספיק החזו"א ולפי הפתח. אורך בכל

זה הרי באמצע, עמודים כמה על כשקושרים כגון עצמה, בפני פתח צורת [לכל

הנ"ל]. בשיעור טפחים י' גובה שיהיה צריך אחת ולכל נפרדות, פתח צורות כמה

הערה ועי' למעשה. .ËÈוצ"ע

מרווחות או מצומצמות האמות מדידת שיעור

ÂÏÏ‰Â ˙Â˜ÁÂ˘ ÂÏÏ‰ ‡Ï‡ ,ÌÈÁÙË ‰˘˘ ˙· ‰Ó‡· ˙ÂÓ‡ ÏÎ ,¯Ó‡ ÔÓÁ� ·¯„ ‰ÈÓ˘Ó ‡·¯Â

.˙Â·ˆÚהמשנ"ב וכ"כ הראשונים וכתבו להלכה. לן קימא פ"ט)כן ס"ק שס"ג (סי'

.[1/48 [ושיעורו אמה לכל אצבע חצי של תוספת הוא לעצבות שוחקות בין שההבדל

תורה של בשיעורין ג')ועי' היא(סי' שהמדידה מחשש היינו מרווחות שיעור שאם

יותר, הרבה זה הרי מזה, זה מעט האצבעות שמרחיק אצבעבאופן חצי ובערך

שלא כדי משהו, רק ולהוסיף להחמיר דרבנן, דין הוא זה ששיעור ובהכרח לטפח,

בשיעורים. לטעות יבואו

.èé,כזה במצב מתעקמים שבצדדים הגדרות שעמודי שמצוי מכיון לכתחילה, אינו זה שפתרון לציין יש

והחזו"א העמוד. של התחתון החלק מעל מכוון אינו שהחוט עקום עמוד בדין למחלוקת נכנסים וא"כ

להכשיר יש כראוי, החוט את ומותחים לעמודים לחיים מוסיפים אם אבל בכה"ג. להכשיר שלא הורה

החזו"א פסק על המקפידים שכונתיים בעירובים לחיים, מוסיף כשאינו דיעבד ולגבי לכתחילה. אף

מקפידים לא הכי בלאו עירוניים, ובעירובים חכם). שאלת יעשה (וכ"א בדיעבד, אף להכשיר אין הנ"ל,

זה. בפתרון להשתמש ויכולים עקומים, בעמודים הנ"ל החזו"א פסק על

מצד חוטים חמשה במתיחת קטנות, פירצות של בעיות לפתרון לפעמים משתמשים שכונתיים בעירובים

ויש לבוד. דין כאן, שנזכר השלישי הדין על מסתמך וזה טפחים, ג' לשני אחד בין שאין באופן לצד,

מצויות. מאוד זה בפתרון והתקלות טפחים, ג' רווח מקום בשום יהיה שלא מאוד לדקדק
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משערים נושא שכל או הצדדים, לשני דין בכל מחמירים האם הראשונים נחלקו

והרמב"ם כאן והרא"ש הרז"ה דעת אחד. שיעור ה"ו)לפי פי"ז שבת פסקו(הל' וכן

סכ"ו)השו"ע שס"ג פרט(סי' יש אחד בדבר ואם לחומרא, משערים ודין דין שבכל ,

הוא והמצומצם לקולא הוא אחר ובפרט לחומרא הוא המרווח שהשיעור מסוים

רוב של החומרא לפי שהולכים הרשב"א ודעת לחומרא, דבר בכל משערים לחומרא,

משערים לחומרא, הוא עצבות הדינים שברוב במבוי ולפ"ז נושא, באותו הדינים

הלכה והביאור לקולא. שהם הדינים את גם מרווחים)בעצבות ד"ה למה(שם תמה

הרשב"א. דעת את כלל הביאו לא האחרונים

הלכה דרבנן(שם)הביאור ספק בזה אומרים לא מדוע שבת תוספות בשם הביא

הפמ"ג בשם וכתב גמור. ספק ואינו ידיעה מחסרון הנובע ספק שזה מפני לקולא,

רע"א אבל להקל. שיש אפשר ספק, עוד לכך יצטרף שם)שאם השו"ע הסתפק(בגליון

לחומרא, לשער שיש הדין מעיקר הוא שכך או ספק, מחמת הוא להחמיר הדין האם

נפק"מ. כמה וע"ש

השולחן סל"ד)ובערוך שס"ג שניהם(סי' דודאי כלל, ספק כאן שאין חידוש, כתב

למלאכי תורה ניתנה לא כי והטעם מקום, בכל כשרים ושניהם בסיני, למשה נאמרו

מצומצמת, והמדה אצבעותיו שדוחק בריא אדם שיש שוה, אדם כל מדידות ואין השרת

אי נאמר בזה כיוצא ועל מרווחת, והמדה כ"כ לדחוק יכול שאינו חלוש אדם ויש

שיהא מקום למדוד שבא אדם ובודאי בשלו. למדוד צריך אדם וכל לצמצם אפשר

מרווחות הם אדם של אמות ד' ולכן לטובתו, ברווח מודד ללכת בסי'ביכלתו (כמ"ש

אמרושצ"ו) האחרים, בשביל לאלו להקל אפשר ואי רבים הילוך שהוא במבוי אבל

בזה. עוד ועי"ש אלו, בשביל לאלו ונחמיר לחומרא שנמדוד חכמים

של שיעורין בספרו יעקב הקהילות כתב למעשה, המרווחת אמה שיעור ובענין

בהערה)תורה המצוות, שיעורי קונטרס הטפח(בתחילת של השיעור אם הסתפק שהחזו"א

השיעור זה שמא או ס"מ, 96.2 הם טפחים י' ולפ"ז המרווח, השיעור הוא ס"מ 9.6

לשער הדין אם הסתפק שהחזו"א וכתב ס"מ. 98 הם טפחים י' ולפ"ז המצומצם

ובדרבנן ס"מ, 98 לפי לשער יש דאורייתא בדינים ולכן דאורייתא, הוא במרווחות

הקה"י כתב לכתחילה ומ"מ להקל. א')יש סעיף לא(שם מחיצה בכל מאוד שראוי

מעצמו]. שמיקל ממי [חוץ העירובים בכל היום מקפידים וכך מטר. מגובה לפחות

ד: דף

אסיק וגוד אחית גוד דיני

.‰ÓÂ˜Ú ÔÙÂ„ÏÂ „Â·ÏÏÂ „Â‚Ï ‡˙ÎÏÈ‰ È‡˙‡ ÈÎ ,'Ó‚לענין נאמר עקומה, דופן דין

לא אחית גוד אסיק. וגוד אחית גוד דינים, שני שכולל רש"י פירש גוד, דין סוכה.

ג' מהקרקע הגבוהה מחיצה כל לן דקיימא משום ובמחיצות, בעירובין כך כל שייך
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כדלקמן תחתיה בוקעים שהגדיים כיון אחית גוד אומרים ולא מחיצה, אינה טפחים

א) יב, דף המים,(עמשנ"ת פני על העוברת במחיצה אחית גוד דין שאומרים ומצינו .

כמבואר אחית גוד בה לומר הקילו ולכן דגים, רק אלא בוקעים, גדיים אין שתחתיה

שם.

וסותם, יורד תקרה פי לגבי רש"יוכן קורה)דעת ד"ה פו. כאילו(דף שרואים שהדין

על בנוי וסותם יורד אחיתהחוד גוד .דין

כל שלפ"ז בימינו, עירובין בהלכות מאוד משמש אסיק, גוד דין זאת לעומת

הגודר דבר שום אין העליונה שלחצר אע"פ טפחים, י' מחברתה הגבוהה חצר

וכאילו התחתונה, החצר את הגודרת שתחתיה למחיצה אסיק גוד אומרים אותה,

השו"ע שכותב כמו אסיק, גוד יש הצדדים ד' שמכל באופן וכן לעליונה. מחיצה יש

וס"י) ס"ב שמ"ה הרי(סי' טפחים, ד' על ד' ורחב טפחים עשרה שגבוה עמוד או תל

היחיד. רשות הוא

בספרו הגר"ח והחזו"א. הגר"ח נחלקו זה דין הי"א)בגדר פ"ד סוכה כתב(הלכות

הרמב"ן דעת שבת, רשויות לגבי אבל עולה, המחיצה כאילו אומר אסיק גוד שבעצם

הדין יסוד אלא העליונה, לחצר למעלה עולות המחיצות כאילו שרואים הכוונה שאין

ממנו, שגבוה ע"י ובין מחיצה ע"י בין טפחים, י' מחבירו המובדל מקום שכל הוא

לא ועמוד שבתל הרמב"ן מש"כ ביאר ולפ"ז היחיד. רשות עצמה, בפני רשות הוי

לחולקים משא"כ ע"ש. מחיצות להם שאין מפני לרקיע, עד עולה היחיד שרשות נאמר

העליונה. את גודרת ועי"ז עולה שהמחיצה הוא הגדר

החזו"א שם)אבל הכוונה(בגליונות אין אבל בכה"ג, אסיק גוד דין שיש ואומר חולק

הזה שהגובה הוא אסיק גוד שדין אלא למעלה, עולה התחתונה המחיצה כאילו

העליונה. כלפי גם המחיצה גופא זה טפחים, י' מהתחתונה מובדלת שהעליונה

אסיק הגוד את מונע המחיצה, שפת מעל המכסה גג דהנה טוענים יש ולפ"ז

צמוד אינו אבל מרפסת, כעין הבולט גג יש העליונה בחצר אם ולפ"ז לעלות.

א"כ טפחים, ה' בגובה נמצא אלא אסיק, הגוד לשפת שגודלקרקע, הגר"ח לפי

על החולקים [לד' אסיק גוד לומר אפשרות אין עולה, שהמחיצה הכוונה אסיק

י' לעלות יכולה לא והמחיצה למעלה, פנויים טפחים י' שאין משום הרמב"ן],

טפחים.

אסיק שגוד החזו"א שלפי משום להכשיר, סוברים ברק בבני הת"ח זאת לעומת

הבדלה. להחשב אסיק הגוד שפת שניכר מספיק ודאי עולה, שהמחיצה משום אינו

ולא כביכול, עולה שהדין והיינו עולה, המחיצה כאילו רק זה לגר"ח גם אלא

מפסיק. דבר ללא פנויים טפחים י' שיהיו צריך לא ולזה ממש, עולה שהמחיצה

בה' עולה הדין כאילו דנים לקרקע, י' בתוך והמרפסת הגג את כשיש גם אלא

הפנויים. טפחים
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הפתח צורת בחלל השתמשות

.‰¯Â˜‰ ˙Á˙ ˘Ó˙˘‰Ï ¯˙ÂÓ ,'Ó‚בפתיחה)כידוע בהיתר(כמבואר משתמשים לא כיום

המשקוף הם אלא קורה אינם העירוב וחוטי ברחובותינו, לטלטל להתיר קורה של

ברמ"א כמבואר הפתח, צורת סכ"ו)של שס"ג .(סי'

להשתמש אפשר האם רחב, העליון והמשקוף רחב פתח יש כאשר לדון ויש

לו. הסמוכים והחצר הרחוב כדין או הבית, כדין דינו האם תחתיו,

יורד תקרה פי אמרינן טפחים, ד' לדלת שמחוץ המשקוף בחלל יש כאשר והנה

הרמ"א כותב מקום ומכל עצמה. בפני היחיד רשות נעשה ותחתיו שמ"ו)וסותם (סו"ס

הבית, תוך אל זה ממקום להכניס אין הרבים לרשות או לכרמלית סמוך זה שאם

בדבר). פרטים עוד (ע"ש זה שיעור במשקוף כשאין גם להתיר יבואו שמא גזירה

החזו"א כ"ד)אבל ס"ק ס"ז נגרר(סי' ואינו סותם החיצון החוד גם הפתח שבצורת כתב

החזו"א והוסיף תחתיו, להשתמש ומותר הכרמלית כ"ב)אחר ס"ק גם(שם דבריו שלפי

הבית. כדין דינו טפחים, ד' המשקוף שתחת בחלל ואין סגורה הדלת אם

במשקופים שמצוי כפי אלא טפחים, ד' רחב המשקוף אין אם לדון יש וא"כ

להוציא או הבית, לתוך מהמשקוף להכניס מותר האם אחד, טפח שרוחבם שלנו

מ עירוב אין לבית מחוץ כאשר המשקוף, תחת אל שאיןמהבית [או מהודר ספיק

טלטול שלגבי במפתח, הדלת את לנעול כדי למעשה מאוד נוגע והדבר כלל].

החגורה את מורידים לפתוח באים כאשר אבל שבת, חגורת עושים ברחוב המפתח

אל המפתח את ומכניס ברחוב כשעומד האם השאלה וכאן המפתח, את ומכניסים

שהוא למשקוף כרמלית שהוא מהרחוב הכנסה זה אין המשקוף, תחת הנמצא החור

בעוד הבית לתוך הדלת את פותחים אם הפתיחה לאחר כן וכמו היחיד. רשות

בעזרת הלשונית את להוריד שחייבים דלתות [ויש המנעול, בחור תקוע המפתח

אם היחיד לרשות מכרמלית הכנסה בכך שיש יתכן הדלת], את ולפתוח המפתח

היחיד. רשות אינו המשקוף שתחת ננקוט

כולו הדלת שלפני שהמקום המדרגות, מחדר היא הכניסה כאשר לדון יש וכן

היחיד הפוסלÎרשות מומר או גוי שם שגר או השכנים, בין עירוב בו אין אבל ,

העירוב ב)את סא, דף לקמן שמשאירים(כמבואר ע"י הבעיה את פותרים רבים וא"כ ,

ופותחים, נועלים משם לוקחים מדרגות, בחדר מוסתר במקום השבת כל המפתח את

נחשב המשקוף תחת שאם לדון יש ומ"מ כלל. לבית המפתח את מכניסים ולא

.ëאו כמחיצה, שהמדרגות משום או היחיד, רשות הוא ודאי כמעט ומעלה ב' בקומה מדובר כאשר

בקומת כשמדובר אבל מרובה], עומד מדין שבמדרגות הפתח את [וסוגר כמחיצה שהמעקה משום

כהלכה. מחיצות סביבו יש שאכן לבדוק יש קרקע,
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משום בו יש המשקוף תחת אל מדרגות מחדר הטלטול שאף נמצא מהבית, כחלק

הערה ועי' פרטי. לבית מעורבת שאינה מחצר .Î‡הכנסה

המקום דין מה מקרה, בכל היבט לעיין יש אלו בדינים למעשה הלכה לגבי

שלא בחגורה, שמשתמשים לאלו ביותר הטוב והפתרון המשקוף. דין ומה שלפניו,

גם יכולים וכך בחגורה, חגורים הם בעוד הדלת את יפתחו אלא מעליהם, יורידוה

כמלבושיו, ונחשב לאדם טפל שהוא מפני בחור, המפתח בעוד הדלת את לפתוח

הזה הפתרון [אבל שם). ובהערות צ"ז סעיף כ"ח (פרק שבת בארחות שכתב וכמו

שלש שהביא קנ"ט) סעיף (שם שבת בארחות וע"ע מהחגורות]. בחלק רק מתאפשר

שהתירו ויש י"ז), סימן הספר (בסוף בהם המפקפקים דברי והביא חגורות, סוגי

באבזם. נכנס שהמפתח הא' הסוג את רק

ה. דף

טפחים מד' פחות פתח אין

.‰Ï ˙ÁÎ˘Ó ÈÎÈ‰ '„· È‡Â ,'Ó‚'ד מרוחב בפחות פתח שאין מבואר בסוגייתינו

רש"י וכ"כ ואי)טפחים, .(ד"ה

מי קטן, כ"כ מקום זה הרי טפחים, מד' פחות בפתח נפק"מ להיות יכול מתי

טפחים. מג' אותו למעט אפשר אי ומדוע בו, עובר

החצר של לקירות הזבל פחי ביתן בין צר מעבר שהיה בשכונתינו שאירע מעשה

והרבה נאה] הגר"ח לשיעור ד' בו [ויש חזו"א לשיעור טפחים מד' פחות הסמוכה,

בו אומרים לא בו עוברים שרבים וכיון דרכם. את בו קיצרו אנשים ואפילו ילדים

בשו"ע כמבואר להתירו מרובה ס"ב)עומד שס"ה שאי(סי' טפחים מג' יותר בו ויש ,

הפירצה. את ולהכשיר לתקן צריכים וא"כ לבוד, לומר אפשר

שמשתמשים מפני אפשר, אי טפחים, מג' אותה למעט או הפירצה את לסתום

שצורת בסוגייתינו המבואר לפי אפשר, אי דקה, הפתח צורת לעשות למעבר. בה

ולהרחיב פתח. שיעור לה שאין מפני פסולה, טפחים ד' רוחב בחללה שאין הפתח

שני שבין במקום שמדובר כיון אפשר, אי ג"כ טפחים ד' לעשותה הפירצה את

פתרון. ללא נשארנו כן ואם אחרת. חצר של קיר לבין מבנה בין קירות,

יש בו, לעבור נוח ולא צר, כ"כ שהמעבר שכיון העירוב רבני הורו ולמעשה

כמו מרובה. העומד את המבטלת רבים כבקיעת נחשבים לא בו שהעוברים לומר

.àëמחלוקת זה דין ותלה שליט"א, לנדו דוב רבי הגאון בשם העירובין, תקנת בקונטרס העלה זה נידון

(בר נגר לטלטל אסור טרפון לרבי א) קכד, דף (שבת שזהתנאים מפני לחצר, מהמשקוף הדלת) של יח

במשנ"ב (הובא שם. פוסקים כיצד מבואר ולא כחצר. שדינו מפני מותר יהושע ולר' לחצר, מבית טלטול

.(17 הערה 400 עמ' דרשו הוצאת
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שם)שמצינו ושו"ע א ו, דף ג'(לקמן בגובה הפירצה במקום הכותל שיירי נשארו שאם

נח שלא כיון לבקיעה תיחשב לא זו בפירצה רבים יעברו אם אף טפחים, ד' או

מרובה. עומד מדין זו פירצה להכשיר ניתן כן ואם בה. לעבור

זוית בקרן מד'] ופחות טפחים מג' [יותר פירצה יש כאשר זה, בדין נפק"מ עוד

וכאמור כנ"ל, רבים עוברים [אא"כ מרובה עומד אומרים רגילה בפירצה חצר. של

זוי בקרן בפירצה אבל רבים], שעוברים בכך מתחשבים לא מד' מבוארבפחות ת

לקמן ו.)בגמרא מרובה(דף עומד אומרים הטעם)שלא שם לקמן מש"כ אם(עי' וא"כ .

קיר או בצדדים, עמודים [ויש מלמעלה, חוט מתיחת ע"י זו פירצה להתיר רוצים

טפחים, ד' רוחב הפירצה בחלל כשיש רק היינו כלחי], להחשב שיכול באופן חלק

טפחים ד' בה ישאר שלא עד ממש לסתום צריך מד' בפחות .Î·אבל

זמנינו של לרחובות וקורה לחי דין

.ÂÎÂ˙Ï ÔÈÁÂ˙Ù ˙Â¯ˆÁÂ ÌÈ˙· Â‰È˘ „Ú ‰¯Â˜Â ÈÁÏ· ¯˙È� ÈÂ·Ó ÔÈ‡ ,'Ó‚זה דין

השו"ע סכ"ו)פסק שס"ג בו(סי' שיהיו הוא מבוי, דין לרחוב שיהיה מהתנאים שאחד

בתים. שני חצר ובכל חצרות שתי

הפתח, בצורת המבואות כל לתקן האידנא "נוהגים שם הרמ"א כתב זה ומפני

פתוחים וחצרות בתים שאין משום והיינו חצרות". דין להם יש שלנו המבואות דכל

קי"א)למבוי ס"ק .(משנ"ב

האחרונים בזמן והמציאות השתנתה, הבניה צורת כי היא שהסיבה למדו האחרונים

שהיה או פרטית, חצר היה בית לכל אלא חצר, באותה בתים שני היו שלא היתה

אדם החיי כתב ולכן לפניו. חצר ללא לרחוב י"ג)פתוח סעיף ע"א שבוילנא(כלל

אחת, חצר עם בתים שני יש היום, שיש כמו משותפים בנינים לבנות שהתחילו

החזו"א אבל קורה. או בלחי אלו רחובות את ולהתיר לחזור ס"קויכולים ס"ה (סי'

נ"ב) שימושי"ז, בחצר משתמשים לא כי חצר, בזמנינו שאין הידוע חידושו את כתב

אחת בחצר בתים שני בו שיש מקום יהיה אם אף ולכן חז"ל, בזמן שהיה כפי צנוע

קורה. או בלחי ניתר ואינו מבוי, של התנאי בזה מתקיים אין

ודברי מבוי, דיני לרחובות שיש בזמנינו המצב חזר אדם החיי דברי שלפי נמצא

מקום ומכל ע"ז. חולקים יש וכידוע חידוש, הם חצר, דין לחצרותינו שאין החזו"א

רחבים הרחובות רוב א. וקורה, בלחי ימינו בת במציאות להשתמש שייך לא כמעט

בצד לפחות וצריך מפולשים, הרחובות רוב ב. מועילה. קורה ואין אמות, מי' יותר

אינם ואנשים וקורה, לחי מועיל שלא מקרים כמה שיש ומכיון הפתח. צורת אחד

.áëפתח צורת להוסיף אין מרובה, עומד בה אומרים שלא לשיטות ללחי, הסמוכה בפירצה י"ל עוד

טפחים. ד' רוחב בחללה יש אא"כ קטנה
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הפתח צורות יעשו שתמיד הנהיגו לפיכך בהם, שם)בקיאים ומשנ"ב אומרים(רמ"א [יש .

חצר]. פסי לעשות אפשר פרטית בחצר אבל כללי, בעירוב רק שהמנהג

פירצה שיעור לענין בזמנינו הרחובות דין

אחד כל על לדון ויש לחצר, מבוי בין חילוק יש בהם דינים כמה יש והנה

או לתוכו, פתוחים וחצרות בתים שיהיו בסוגייתינו הנזכר בכלל תלוי הוא האם

אחרים. כללים לו שיש

,‰ˆ¯ÈÙ ¯ÂÚÈ˘ ÔÈ�ÚÏלקמן א)מבואר ו, בפירצה,(דף רבים בקעי שאם מבוי, לגבי

י' עד אוסרת אינה רבים, בוקעים לא אם [ורק ומעלה, טפחים מד' אוסרת היא

והפוסקים השו"ע דעת חצר, לגבי זאת לעומת י"ז)אמות], ס"ק ומשנ"ב ס"ג שס"ה (סי'

בפירצה רבים כשבוקעים אף אמות י' עד אוסרת העוזר)שאינה כאבן מה(דלא וא"כ .

זה. בדין שלנו והעירובים הרחובות דין

המשנ"ב סק"י)כותב יש(שם שמדינא הכריע מאיר והבית בזה, מסתפק שהמג"א

וטעמו כמבוי. טפחים בד' אוסרת רבים בה שבוקעים שפירצה ברחובותינו, להחמיר

שיש למקום אלא וקורה בלחי היתר ניתן שלא להחמיר, רק נאמר זה שתנאי משום

דיורים ק"ב)הרבה ס"ק שס"ג סי' במשנ"ב בהגדרת(כמבואר תלוי פירצות לענין אבל ,

כמבוי. דינם רחבו, על יותר שארכו מבוי צורת שלנו ברחובות שיש וכיון המקום,

החזו"א נ"ב)ודעת ס"ק ס"ה בתים(סי' כשאין מבוי נחשב אינו פירצות לענין שגם

בתים של התנאי שיתקיים שייך לא שהיום דעתו [וכן לתוכו, פתוחים וחצרות

אמות. י' עד רבים, בה שבוקעים בפירצה להקל מקום יש החזו"א לפי ולכן וחצרות],

החזו"א כתב ססק"א)ומ"מ ע"ט אבל(סי' ולאסור, להחמיר אפשר אי הדחק שבשעת

להחמיר]. צריך ודאי הדחק בשעת שלא [ומשמע ברכה עליו תבוא המחמיר

מה ובשיעור טפחים. בד' אפילו רבים בה שבוקעים פירצה מתירים לא ולמעשה

לקמן עי' רבים. א)נקרא ו, .(דף

,ÌÂ˜Ú ÈÂ·Ó ÔÈ„ ÔÈ�ÚÏלקמן א)המבואר ו, הפתח(דף בצורת תיקון לעשות שצריך

לקמן שכתבנו מה ראה הרחובות, סיבובי בכל לחי להקל(שם)או צידד שהמשנ"ב

סיבוב, בכל תיקון צריך אין חצר, אלא מבוי דין לרחובותינו שאין שכיון כשיטות

בכל שיש כיום הבניה צורת לענין שם שכתבנו מה ועיין החיצוני. בהיקף רק אלא

דיירים. כמה בנין

לעצמו אחד בנין ודין בזמנינו, שיתוף דין

,ÛÂ˙È˘ ÔÈ„ ÔÈ�ÚÏרק לעשות צריך חצר, דין אלא מבוי דין שאין כיון בפשטות

חצרות בימינו גם יש הנ"ל אדם החיי דעת לפי אמנם שיתוף. צריך ולא עירוב

כשמערבים אבל שיתוף, גם לעשות צריך בנינים שני כשמערבים ולכן בתים, שני שבהם
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קומה שכל ואע"פ מבוי. ולא חצר בודאי והוא אחת חצר רק זו הרי אחד בנין רק

שני שבהם חצרות שתי יש אחד בבנין גם לכאו' וא"כ עצמה, בפני חצר נחשבת

רק עובר והפנימי מזה, לפנים זה בתים ששני בגמרא שמבואר היא, התשובה בתים.

יכולה שניה שקומה כיון החצרות, לענין וכן בתים, שני נחשבים לא החיצון, דרך

אחד, בנין כשמערבים ולכן אחת. כחצר הכל הרי ראשונה, קומה דרך רק לעבור

שיתוף. צריך ולא עירוב מספיק

החזו"א דעת ומ"ב)אבל כ"ג ס"ק צ' מבוי,(סי' דין ואין וחצרות בתים כשאין שגם

היום גם ולכן מחצר, יותר כללית רשות שהוא כיון בשיתוף, דינו מדרגות חדר מ"מ

וזה לשיתוף, וגם לעירוב גם שיועיל אומרים עירוב כשעושים ולכן שיתוף. צריך

לשיתוף. וגם לעירוב גם פת אותו על שסומכים לדידן מועיל

ה: דף

הפתח לצורת כשרים האם הקירות, ועובי הבולט לחי

¯Á‡ ÈÁÏ ÍÈ¯ˆÂ ÈÂ·Ó ÌÂ˘Ó ÔÂ„È� ,˙ÂÓ‡ '„ 'ÂÎÂ ÈÂ·Ó Ï˘ Â�Ù„Ó ËÏÂ·‰ ÈÁÏ ,'Ó‚

.Â¯È˙‰Ïלדוגמא כלומר אמות, ד' המבוי את וסותם בולט שהלחי כאן הגמרא כוונת

מזרח. מצד אמות ד' הסוגרת כמחיצה עומד והלחי מזרח, בצד נמצא המבוי פתח

לקמן לסוגיא דומה י.)[ואינו היא(דף שהכוונה מבוי, של דפנו עם המושך לחי

הדרומי]. או הצפוני הכותל לאורך אמות ד' ארוך שהוא אלא מעט, רק בולט שהלחי

אורך ששיעור כיון כלומר מבוי, משום נידון אמות ד' בולט הלחי שאם ומבואר

וכתבו ופסול. המבוי, מכתלי כאחד אלא אינו כבר זה בשיעור אמות, ד' המבוי

כשר, לחי, לשם הועמד אם אבל לחי, לשם הועמד שלא באופן שדוקא ותוס' רש"י

להלכה נפסק וכן כותל. בשיעור שהוא אע"פ לחי שם לו ונשאר קול שיש משום

סי"ב)בשו"ע שס"ג .(סי'

אין זמנינו של הפתח צורת של בלחיים אבל מבוי, של בלחי רק שייך זה דין

לצד מצד חוט למתוח ניתן בקיר, פירצה ויש רב, באורך ממש קיר ואפילו נפק"מ,

שמכוונים עירובים בהרבה מצוי וכן ישרים]. הם [אם הלחיים יהיו הקיר צידי ושני

שיש במקומות בפרט כדלקמן], הקיר עובי [על אבן קירות על שיעבור החוט את

ללחי. נחשב הקיר ועובי ביתם, לפני לחיים להעמדת מתנגדים

הפונה הצד כלומר הקיר, עובי הוא הלחי הפתח, צורת שלענין משום והטעם,

היחיד הרשות לסגירת בולט שהוא מה [ולא המשקוף, הוא הפתח צורת לחלל

הקיר עובי שהוא המשקוף שאורך מפני בעיה, פעם אף אין כך ומשום המוקפת],

שיהיה יארע ואם ס"מ], 20 הוא קיר רוחב כלל [בדרך אמות מד' פחות תמיד הוא

"לחי אבל לעיל, כנזכר מבוי" של דפנו עם המושך כ"לחי דינו יהיה אמות, ד' בו
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שהוא מה מחמת כמחיצה שדינו מבוי, של לחי לגבי משא"כ פוסל. אינו הבולט"

שלו, הבליטה לעובי מתיחסים כן ואם המוקפת, היחיד הרשות את במקצת סותם

לחי. מדין יוצא הוא קיר, כשיעור אמות ד' בולט אם לכן

מהקיר ושונה ניכר שיהיה הלחי דין

.‰È· ¯ˆ·Ó„ Â‡ ‰È· ÈÙËÓ„ ,'Ó‚למידת בשוה לחי עושים שאם בגמרא מבואר

השינוי ומהו כלשהו. שינוי צריך אלא בטל, והוא מהקיר כחלק נחשב הוא הקיר,

פירושים. שני רש"י כותב המכשירו,

התחתונים טפחים בי' אבל ממנו, נמוך או מהקיר גבוה שהלחי ראשון, פירוש

מהקיר מעט בולט הלחי כלומר דק, או יותר עבה שהלחי שני, פירוש ניכר. אינו

התחתון. בחלקו גם ניכר הוא ולפ"ז חוץ, לכיוון משוך או פנים לכיוון

והשו"ע הטור סי"ב)הרי"ף, שס"ג יהיה(סי' שהלחי השני הפירוש את רק העתיקו

הב"ח דעת הראשון. הפירוש על לחלוק כוונתם האם הפוסקים ונחלקו דק, או עבה

הראשון כפירוש גם לעשות שאפשר חיים שבתÎ‚והמקור העולת דעת אבל (סק"י).

שבת כ"ג)והתוספת אינו(ס"ק כך עשה ואם הראשון, הפירוש על לחלוק שכונתם

דעת וכן הלחי. עיקר שהם התחתונים הטפחים בי' בלחי היכר שאין מפני כשר,

י"ג)החזו"א ס"ק ס"ו .Î„(סי'

הקיר, לגובה שוים אינם כלל שבדרך שאע"פ הלחיים, בעשיית להקפיד יש ולכן

שוקע לחי [ולענין התחתונים. הטפחים בי' וניכרים בולטים שיהיו גם צריך מ"מ

הפתח צורת דין בזה שונה אם פוסקים ועוד והחזו"א הב"ח נחלקו בולט, ולא

למבוי) מחוץ שהלחיים צוה"פ בענין ב. דף לעיל ].כמובא

מסולוטייפ ולחי הלחי, עובי

הרמ"א כתב הלחי, של העובי ס"ז)שיעור שס"ג טחוי(סי' סיד אפילו שמועיל

ב שיש ובתנאי כלשהו, שעביו דהיינו אובכותל, צבע רק ולא כלשהי, ממשות ו

בלבד כ"ו)רושם ס"ק שם .(משנ"ב

בכניסה הפתח צורת לעשות שרוצים בנין לדיירי למעשה, כיום מורים יש ולפ"ז

השכונתי, העירוב על סומכים שאינם אלו גם בתוכו לטלטל שיוכלו כדי לבנין,

המבואר לפי הרי טובה. בעין הדבר את רואים שאינם שכנים להרגיז רוצים ואינם

בשני מטר, לגובה הקיר שעל השיש על סלוטייפ דבק להדביק יכולים זה, בדין

.âëלעומדים ניכר החצר גדרות מעל הבולט ראשו ורק חצר, בתוך שעומד לחי הב"ח הכשיר ולפי"ז

ל"ד). סי' חו"מ שבסוף (בליקוטים חת"ס שו"ת וע"ע ברחוב.

.ãëמדבר עושהו שאם פירש במאירי אבל מועיל. לא מהקיר, שונה אינו שאם מבואר כולם מדברי

נחשב. ג"כ שונה מין שהוא הדבר שעצם כשר. אחר
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ויהיה המשקוף, תהיה שהיא בתיקרה בולטת בטון קורת איזו שיש במקום הצדדים,

כמו קיים, שזה פעם כל לבדוק מאוד להקפיד צריך אמנם הפתח. צורת להם

ולהיפסל. בקלות לרדת יכולים כאלו שדברים שם, הרמ"א שהדגיש

ו. דף

מרובה בעומד אמות עשר פירצה היתר

.¯˘Ú· Â„ÈˆÓ ı¯Ù�˘ ÈÂ·Ó ,'Ó‚נידונים בזמנינו, העירוב במחיצות הפירצות כל

רבים שם בוקעים אם [אלא הדין מעיקר לתקן צריך לא אמות י' שעד זה, דין לפי

כדלקמן].

פירצות שיש מפריע ולא כלום, אינה אמות מי' פחות שפירצה הכוונה אין אמנם

בשו"ע כמבואר הפרוץ, על מרובה עומד דין מכח הוא ההיתר אלא כאלו, קטנות

ס"י) שס"ב פירצה(סי' נקרא לא מי' שפחות משום מי', ליותר מי' פחות בין וההבדל .

הפרוץ, על מרובה והעומד במחיצה, סגור שהרוב מספיק פתחים ולגבי פתח, אלא

כי מרובה שהעומד מועיל לא ולפירצה פתח], [ולא פירצה נקרא מי' ביותר אבל

חסרון. כאן יש עכ"פ

לדין ויש מרובה, עומד דין צריך ומעלה] טפחים [מג' קטנה לפירצה שגם וכיון

היודע אדם ע"י אלא קטנות פירצות להתיר למהר אין כן על כדלקמן, הגבלות זה

הרבה מוצאים עליו, וממונים בעירוב העוסקים אנשים אצל ואפילו עירובין. דיני

וצריך ידם, על נפסל העירוב שלפעמים באופן הלכתיים, פרטים שנשכחו פעמים

יתירה. זהירות לכך

והמתחם החצר של ההיקף את בעצמו ובודק ונזהר נופש, לשבת הנוסע אדם וכן

ג' בה שיש פירצה כל על הבקיאים את לשאול בזהירות לנהוג יש נמצא, הוא בו

באופן הפירצות דיני עירובין", "תיקוני בספר באריכות שבארנו מה [ועי' טפחים

מעשי].

זוית בקרן פירצה

.È˘�È‡ È„·Ú ‡Ï ˙ÈÂÊ Ô¯˜· ‡Á˙Ù„ ,˙ÈÂÊ Ô¯˜· ı¯Ù�˘ ÔÂ‚Î ,'Ó‚הוא זה דין ביאור

כפתח, נחשבת שהיא היינו המותרת, מי' פחות פירצה שכל הקודם בקטע האמור ע"פ

או כפתח, נראית אינה אם אבל הפרוץ. על מרובה עומד שמספיק אומרים ולכן

אומרת ולפ"ז אמות. מי' בפחות אף אסורה תהיה הפירצה מרובה, עומד בדין שחסר

א"כ באלכסון], החצר ופינת הבית [בפינת בזוית פתח לעשות דרך שאין כיון הגמ'

ואוסרת פירצה נחשבת העירוב, היקף או החצר בזוית נפרץ .Î‰אם

.äë,צד (רש"י הראשונים רוב דעת זוית, בקרן פירצה מהי ובביאור סק"ט). שס"ב (סי' המשנ"ב כ"כ

ודרום, מזרח כגון רוחות בשתי בפינה אוכלת כשהפירצה דהיינו כאן) ור"ן ריטב"א רשב"א כגון, ד"ה ב
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וי"א)החזו"א סק"א ע"ב אינה(סי' בזוית פירצה א' חסרונות, שתי כאן שיש לומד

אומרים היינו זה דין ולולי מרובה. בעומד להתירה אין וא"כ פירצה, אלא כפתח

כאשר אלא מרובה עומד אומרים שאין החזו"א מייסד ב' באלכסון. מרובה עומד

מגיע כותל ואין דרום, מזרח בקרן שנפרץ כל אבל ישר, בקו שכנגדו בכותל יפגש

נקרא דרום, בכותל יפגע לא לדרום מזרח כותל יאריך שאם דהיינו מזרח, כותל כנגד

זוית שם)קרן החזו"א .(לשון

החזו"א כתב ואם)ולפ"ז ד"ה סק"ד קי"א לא(סי' פירצה, בו ונפרצה עגול שכותל

הכות בכיוון תמשיך שאם כיון כלל, מרובה עומד של היתר בהמשךשייך יפגש לא ל

מתעגל. מרובה העומד את לדון שיחייב מי ואין הכותל,

הלכות השונה סל"ד)והוסיף שס"ד ישר(סי' אינו הכותל אם אחת, ברוח גם שא"כ

טפחים ג' פירצה בו ויש ישר כמעט שהכותל או האמצע, בו ונפרץ ל'] בצורת [כגון

זה כנגד זה מכוונים לא הצדדים שאינוÂÎששני כיון מרובה עומד בה אומרים לא ,

כבר הצדדים בין הפרש מאיזה לדון ויש העירוב. כל את אוסרת והפירצה נפגש,

מרובה עומד אומרים .ÊÎלא

ששומרים עירובים באותם אפילו בעירובים, בעיות הרבה מצויים זה בנושא

והחוטים, הלחיים את אלא המחיצות כל את בודקים אין שבוע, מידי ובודקים עליהם

לא שטחי שבמבט קטנות, פירצות חודשים כמה או חודש מידי שנעשים ומצוי

שאין מוצאים יסודית בבדיקה אולם מרובה, עומד אומרים כי אליהם, לב שמים

העירוב. כל את האוסרת זוית בקרן כפירצה ודינם נפגשים, ואינם מכוונים הצדדים

שיש מבחין אחר ואדם לב, שם לא אחד שאדם הלכתיות שאלות שיש [ובפרט

מוחלט, פתרון אין זה ולדבר המומחים]. לבודקים ידועים והדברים שאלה, בכך

מותר. מזרח, כותל שיירי כנגד המגיע הקצה עד קיים דרום וכותל בסופו, מזרח כותל כשנפרץ אבל

שאפילו והרמב"ם הרי"ף ודעת ב'). סק"א ע"ב (סי' והחזו"א סק"ח) שס"א (סי' המשנ"ב פוסק וכן

ואין ואוסרת. פתח, שם לה שאין זוית בקרן פירצה הוי הקצה, עד מזרח בצד רק אוכלת כשהפירצה

כן. הלכה

.åëנמשיך אם סטיה, בלי גם וממיאל לפירצה, שסמוך במקום עקום קצת הולכת הגדר פעמים והרבה

ההולך בקיר מש"כ כמו וזה שכנגדו, הגדר להמשך יגיע לא הוא הגדר צורת לפי מרובה העומד את

בעיגול.

.æëשיהיה צריך מרובה, עומד אין נפגש כשלא אם דלכאורה ,(7 הערה (פ"ו מבואות בתיקון הסתפק כן

השני, בצד יפגש האחד של מרובה שהעומד כדי זה, כנגד זה הפירצה צידי שני שיהיו מול, ממש

מאוד הטווח דקה, גדר אלא אינו ואם הקיר. בעובי מקום באיזה שיפגש טווח יש עבה הקיר [ואם

עין במראה אם שאף י"ד) ס"ק ע"ב (סי' חצר פסי לגבי החזו"א למש"כ זה דין לדמות ויש קטן].

אחד קו שנראה שכל אומרים יש אבל מדידה. במכשיר מכוונים שיהיו עד מספיק אינו מקבילים נראים

עבדי לא זוית בקרן שפתח זה לולי לחזו"א גם הרי כי והטעם לחזו"א. אף מרובה עומד אומרים ישר,

וצ"ע וכשר. אינשי שעבדי פתח בגדר הוא ישר כשנראה וא"כ עקום, מרובה עומד אומרים היו אינשי

ממש. ישר יהיה מרובה שהעומד מקפידים השכונתיים ובעירובים למעשה.
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האפשר, ככל להחמיר וכשמשתדלים מכשול. יארע שלא דשמיא סיעתא צריך אלא

שבת עליהם שעוברת לפני ממש, פרטית בהשגחה דברים שמתגלים סיע"ד רואים

מכשול. יצא שלא ויה"ר מפוקפק, במצב

,˙ÈÂÊ Ô¯˜· ‰ˆ¯ÈÙ ¯ÂÚÈ˘המשנ"ב סק"י)כתב שס"א הפירצה(סי' שאם הפמ"ג שדעת

תיקון, צריך ומעלה טפחים שמג' מבואר ברשב"א אבל להחמיר, אין מאמה פחות

לכותל] מכותל [באלכסון טפחים ג' על אפילו להקפיד יש .ÁÎולכן

רשות וכשאין ילדים, או אדם בני בה שעוברים פירצה דיני

.ÌÈ·¯ ‰· ÈÚ˜·„ Ì˙‰ ,'„· Â„Èˆ· ÈÂ·Ó ˙ˆ¯ÈÙ ,'Ó‚נוסף תנאי בגמרא מבואר

כשעוברים אבל רבים, בה עוברים לא אם דוקא במבוי, אמות מי' פחות פירצה להתיר

נוסף בתיקון לתקנה וצריך בלבד מרובה עומד דין מועיל לא הלכהËÎרבים ובביאור .

צריך) ד"ה ס"ב שס"ה לעשות(סי' יש ולמעשה הפירצה, את לתקן כיצד שיטות ד' הביא

במחיצה. אותה לסתום או הפתח צורת

וקורה, לחי רק ולא הפתח צורת עשו המבוי בראש כאשר האחרונים נחלקו

העוזר האבן דעת אוסרת, רבים בה שבקעי פירצה האם בזמנינו, ברחובות כנהוג

הלכה הביאור כמ"ש לאסור יש ולמעשה שאוסרת. מאיר הבית ודעת אוסרת, שאינה

שם.

השו"ע פסק חצר לגבי אבל מבוי, לגבי זה דין נאמר בגמ' ס"ג)והנה שס"ה (סי'

בזמנינו, הדין מה המג"א הסתפק ולפ"ז בפירצה, בוקעים כשרבים אף נאסרת שאינה

הרמ"א וכתב סכ"ו)מאחר שס"ג [ומהאי(סי' חצר דין אלא מבוי דין לרחובותינו שאין ,

להחמיר. דיש וסיים תאסור. לא כזו פירצה א"כ וקורה], בלחי היום להתיר אין טעמא

.çëושוב תיקון. צריכה אינה טפחים ד' שעד וצידד המשנ"ב על תמה ס"ז) (פ"ו עירובין בתיקון

יש ולכן בעבוה"ק, ברשב"א מבואר וכן מד'. בפחות אסורה שחצר מחמת כונתו שמא בהערה הסתפק

כמשנ"ב. טפחים מג' לאסור

בו. יפגש מרובה שהעומד השני, כנגד שיהיה עד הכתלים אחד את להאריך זוית, בקרן לפירצה ההיתר

זה אבל בו, יפגשו מרובה העומד שני שאז בפינה מקל להעמיד שניתן כתב סק"ב) ע"ב (סי' והחזו"א

הצדדים שני שאין מפני מקל, מועיל לא מכוונים לא צדדיו ששני בכותל אבל ממש, זוית בקרן רק שייך

הרי"ף כדעת ושלא פתחא) (ד"ה בסוגייתינו תוס' כדעת הפתח צורת לעשות אפשר וכן למקל. מכוונים

ובתיקון שס"ד, סו"ס הלכות בשונה [עי' ההלכות. בפרטי כאן להאריך וא"א אופנים, עוד ויש והרמב"ם.

ו']. פרק עירובין

.èëהלבוש בשם סק"י) שס"ה (סי' המשנ"ב כתב מרובה, עומד מועיל לא רבים שבבקיעת הטעם

שהגדרתו לפתח דומה ואינה פירצה, כעין היא [ודרך הרבים, דרך אלא פתח נקראת שאינה משום

אפרים בית בשו"ת מש"כ הביא (סק"ח) הציון ובשער מחיצה]. יהיה שהרוב צריך רק ולכן כסתום

צריך זה כנגד זה [ובמפולש הפתח צורת שצריך מפולש כמבוי דהוי שהטעם הר"ן שו"ת בשם ובגר"ז

עוד ויש רבים]. בקעי כאשר פילוש נחשב לצד שפילוש התחדש וכאן רבים, בקעי כשלא אף צוה"פ

ואכמ"ל. ביאורים
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סק"י)ובמשנ"ב שס"ה בקיעת(סי' שמדינא שכתב מאיר הבית בדברי וסיים דבריו הביא

שלנו ברחובות גם אוסרת א)רבים ה, דף לעיל טעמו משנ"ת .(עי'

וברש"י בפוסקים. נתבאר לא רבים, בקיעת להחשב רבים שיעור לגבי והנה

מכלל)בסוגייתינו למקום(ד"ה או מטונף למקום כשפרוצה היינו רבים בקעי שלא כתב

המשנ"ב העתיק וכן פירצה. באותה לעבור רבים דרך ואין בטיט, סק"ט)מקולקל .(שם

כל לעבור, נוח יהיה שלא ועושה המעכב דבר דהיינו וטיט רפש אין שאם ומשמע

משום [או העוברים האנשים למספר כ"כ שיעור ואין בקיעה נחשב אדם בקיעת

אין שאם לומר רוצה שהפמ"ג הביא הלכה הביאור אבל למעבר]. שראוי שמספיק

ברבינו מצא וכן רבים, בקעי נחשב לא וטיט רפש אין אפילו שם, לעבור רבים דרך

אם דמ"מ עוברים, כשרבים היינו וטיט רפש רש"י ומש"כ ומשיב. ובשואל ירוחם

בכל להקל היום נוהגים וכך בקיעה. נחשב אינו לעבור נוח ולא וטיט רפש יש

בפועל כאשר ורק מרובה, עומד ע"י מותר בפועל רבים עוברים לא שאם מקום,

נקרא מה שיעור שום בפוסקים נזכר שלא וכיון רבים. בקיעת נחשב אנשים עוברים

וצ"ע. רבים, נקרא מה לקבוע מקום שבכל לחכמים מסור הדבר רבים,

הגדרות על הסומכים השכונתיים, לעירובים ומצויה גדולה בעיה מהוה זה נושא

מרחוב לעבור דרך קיצורי חצרות בהרבה יש וכידוע החרדיות, בשכונות החצרות של

זאת בכל רשות שאין במקומות וגם לעבור, רשות נותנים טובים ושכנים לרחוב,

שאינם במקומות כמצוי הפרטית לחצר המתקרב כל להרחיק נובח כלב מעמידים לא

פירצה מהוים העירוב] גבול על שהם [במקומות הללו והקיצורים תומ"צ. שומרי

לבני שידוע מעבר שכל להחמיר הת"ח הורו [ובמקומנו רבים, בקיעת בה שיש

ולא דרך שנקרא רבים, כבקעי ודינו לרבים מסור נחשב בו, לעבור שאפשר אדם

אפשרות יש במעבר, מעונינים לא שהשכנים במקומות הנ"ל]. המשנ"ב כמ"ש פתח

השכנים שאחד במקומות אבל חדשה, גדר עשיית לשלם העירוב אנשי על לאחראים

או להרחיב כזו פירצה מחמת צריך ולפעמים מאד, גדולה הבעיה מהמעבר, נהנה

העירוב. שטח את מעט לקצר

ובעיקר עוברים, אנשים זאת בכל אם לעבור, מרשים לא שהשכנים במקומות וגם

גם עוברים שהילדים קטנה, לישיבה או לחידר קיצור מהוה כשהמעבר מצוי הדבר

בקיעת עושים לא שעוברים שילדים שטען מי שהיה בשכונתינו [ומעשה רשות. בלי

ללא כשעוברים וגם ילדים, שגם שליט"א קניבסקי הגר"ח מרן לו והורה רבים,

בצורת המעבר את לתקן צריכים כאלו במקרים לכן רבים], בקיעת נחשבים רשות,

הבא. בקטע וע"ע בגדר או הפתח

גידודי בה שיש פירצה

.È„Â„È‚ ‰ÈÏ ˙È‡„ Ì˙‰ ,'Ó‚או ג' גובה מהכותל שארית נשאר שאם מבאר רש"י

לעבור. נוחה שאינה מפני אוסרת, רבים בקיעת אין הפירצה, כל פני על טפחים, ד'
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השו"ע במשמעות להלכה ס"ב)והובא שס"ה במשנ"ב(סי' להדיא ונתבאר סק"ט), ,(שם

כיון רבים, בקיעת נחשב לא זאת בכל רבים, שם יעברו באמת אם שאפילו ומבואר

האוסרת. הרבים דרך נקרא זה ואין הראויה, בצורה זה שאין

מצוי, לא שזה מהכותל, שנשאר באופנים לא אך מקרים, בהרבה מועיל זה דין

עם נשבר דבר כל אנשים שעוברים ובמקום רב, זמן מחזיק אינו נשאר אם וגם

טפחים ד' מחברתה גבוהה אחת חצר מקרים שבהרבה אלא נקראÏהזמן. ג"כ וזה ,

ד' לקפוץ שצריכים לאלו גם אלא טפחים, ד' לעלות שצריכים לאלו רק לא גידודי,

בה. לעבור נוחה דרך זו אין ג"כ טפחים,

יותר קצת גבוה הקיר שגובה [באופן עליו לטפס כסא מניחים שאנשים באופן

לעבור נח הכסא שע"י למרות הגידודי, את מבטל לא שהכסא ודאי טפחים], מד'

לילדי מעבר משמשת בחצר שהפירצה בשכונתינו אחד במקום אבל מדרגות. כעין

שישאר מנת על שנעשה כיון זה ובאופן הקיר, ליד חול ערימת עשו תשב"ר, ת"ת

הוראה ניתנה זה [במקום טפחים. ד' גידודי נשאר ולא מהקרקע, כחלק זה הרי כך

טפ ד' שנשאר שיבדוק השבועי מהחול].לבודק מעט יפנה נשאר, לא ואם חים,

נחשב מתי לדון יש בקביעות, שם שישאר ודעתם ובלוקים, אבנים שמניחים ובאופן

ואכמ"ל הגידודי, את ברמ"א)שמבטל ס"ב שנ"ח סי' .(עי'

נופש ומקומות הפירצות, דיני סיכום

שאינו אדם לכל למעשה נוגע והדבר הפירצות, דיני עיקרי מבוארים בסוגייתינו

מגיע כשאדם וכן הפרטית, בחצרו לטלטל לו מותר שיהיה ורוצה העירוב על סומך

בעירובים לטלטל שלא להחמיר צריך כללי ובאופן שונים, בישובים נופש למקומות

אי פלונית, ישיבה שם היתה שבועות כמה שלפני מספרים אם [גם כאלו במקומות

במוצאי אותו והורידו לעצמם עירוב עשו הם כלל בדרך כי ע"ז, לסמוך אפשר

הם שגם או נפסל, והוא אותו לתחזק שממשיך מי ואין אותו שהשאירו או שבת,

להתיר שאפשר ומה הכללי, העירוב סמך על לטלטל אין ולכן נכון], ביררו לא

לבדוק יש כך ולשם הארחה. בית של ובמתחם החצר בתוך זה כאלו, במקומות

כהלכה. מוקפת החצר אם

לבוד. מדין מותרת טפחים, ג' עד פירצה יש אם מסוגייתינו. העולים והדינים

מרובה, עומד דין שיתקיים צריך בה, עוברים ולא ומעלה טפחים ד' פירצה יש אם

צריך בפירצה, עוברים אם במחיצה. והרוב שכנגדו, השני בצד נפגש אחד שצד

ומעלה אמות י' הפירצה ואם הפתח. צורת או גידודי נאה,שיהיה להגר"ח מטר 4.80)

.ì,'ד או כתבו למה ג' מספיק שאם וקשה המשנ"ב. העתיק וכן טפחים, ד' או ג' כתב הנ"ל ברש"י

גובה. טפחים ד' שיהיה להחמיר יש לכתחילה ולמעשה
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לחזו"א) בהרחבה5.70 מש"כ וע"ע גדר. או הפתח צורת אלא מרובה עומד מועיל לא

מודרך". "סיור בחוברת

בזמנינו עקום מבוי דין

.'ÂÎÂ ˘ÏÂÙÓÎ Â˙¯Â˙ ¯Ó‡ ·¯ ,ÌÂ˜Ú ÈÂ·Ó ,'Ó‚תיקון צריך רב שלפי רש"י דעת

כמו רש"י כשיטת והלכה חולק. ותוס' הרחובות, וסיבובי עקמימות בכל הפתח צורת

השו"ע ס"ב)שכתב שס"ד או(סי' ח' צורת [כמו פעמים כמה שמתעקם במבוי וגם ,

נראה המבוי, מחלקי באחד העומד שאדם כיון והטעם סיבוב. בכל תיקון צריך ל']

בכל תיקון שיעשה אמרו רבנן לכן תיקון, שום לו שאין מפולש כפתח הסיבוב לו

.Ï‡פילוש

במשנ"ב מבואר והטעם כן, לעשות נוהגים לא וסי'בזמנינו קי"א, ס"ק שס"ג (סי'

י"ב) ס"ק איןשס"ד שלנו הרחובות שכל הרמ"א שכתב מכיון אחרונים כמה שדעת

דין אין שלנו ברחובות א"כ זה, דין נאמר לא ובחצר חצר, דין אלא מבוי דין להם

שיש והוסיף להקל, שהמנהג המשנ"ב כותב חולקים, שיש ואע"פ בעקמומיות. תיקון

בכל תיקון לעשות דין שאין וסוברים רש"י על שחולקים הראשונים דעת לצרף

ולפ"ז מפולש, כמבוי כולו המבוי את להחשיב רק בסוגיא התחדש ולא עקמימות,

מפולש]. מבוי [כדין המבוי מפתחי באחד הפתח צורת לעשות מספיק

שיתכן ובפרט לקולא, גם חצר דין יש שלנו שלמבואות ברור דבר זה אין אמנם

אדם החיי ודעת מבוי, דין ויהיה במבוי וחצרות בתים שיהיו סי"ג)מקומות ע"ה (כלל

יציאה היתה אחד שלכל בזמנו שהיתה הבניה צורת על רק נאמרו הרמ"א שדברי

המצב חוזר שוב משותפת, חצר ויש משותפים בנינים שיש היום אבל לרחוב, נפרדת

חצר דין לחצרותינו אין החזו"א [ולפי מבוי, דין ויש בתים שני ובהם חצרות שיש

בעקמימות תיקון לעשות היום דרך אין ומ"מ מבוי]. דין אין כיום הבניה בצורת וגם

נוהגים אנו וכך המנהג, שכן המשנ"ב כותב וכבר .Ï·הרחובות,

.àìממש מפולש כולו היה מאם גרוע יותר זה מה להקשות שאין כתב י"ב) ס"ק שס"ד (סי' במשנ"ב

תיקון, ללא פילוש נראה שבאמצע שהפילוש דכיון בלבד, הקצוות בשני לתקנו מספיק שהיה ביושר,

במבוי. לעומדים ניכר שיהיה ולתקנו לסותמו צריך

.áìאבל רחובות, צומת בכל תיקון ולעשות זה בדין להחמיר רצו ספר בקרית העירוב את כשבנו

שהיה ומעשה שמעתי). (כך הראשונים דורות על לעז להוציא שלא להחמיר, שלא להם הורו הרבנים

זוהי מהודר, והוא מחיצות ג' לו שיש פלוני בעירוב מטלטל שלא שמי לחבירו אמר אחד שאברך

לפי שהרי הדין, מן חומרא שזו להם ואמר שליט"א] קרליץ דהגר"נ [חתן ת"ח שם ועבר טיפשות.

מבוי, דין לרחובתינו אין החזו"א לפי ואמנם בעקמימות, תיקון עשו שלא כיון פסול העירוב השו"ע

להחמיר. מקום יש ובודאי חידוש, הם החזו"א דברי אבל
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הערים ברחובות לעירוב ודלתות שערים

ÌÈÏ˘Â¯È Ô�ÁÂÈ ¯"‡ ,'Ó‚˙Â˘¯ ÌÂ˘Ó ‰ÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁ ,‰ÏÈÏ· ˙ÂÏÚ�� ‰È˙Â˙Ï„ ‡ÏÓÏ‡

.ÌÈ·¯‰,בלבד הפתח בצורת להקיף מועיל לא הרבים שברשות מבואר זו בסוגיא

ממנה מבטל המחיצה בתוך הרבים מעבר כלומר מחיצתא, ומבטלי רבים שאתו מפני

הרבים את ולעצור אותם לסגור שניתן ממש דלתות יעשו לא אם ולכן מחיצה. דין

רשות אותו עושה הפתח צורת ואין רבים, לבקיעת מסור המקום הרי כלשהי, לשעה

מדאורייתא, לרחוב וחצר מבית להוציא ואסור הרבים, כרשות הרחוב דין ונשאר היחיד,

אסור הרבים, רשות שהוא זה לרחוב כרמלית, שהם הסמטאות משאר להוציא [וכן

מדאורייתא. אמות מד' יותר עצמו ברחוב לטלטל אסור וכן מדרבנן],

לסגור שאפשר דלתות לעשות מספיק שלא יוחנן ר' לדעת בגמרא מבואר עוד

וכך בלילה]. לפחות [כלומר, לילה מידי בפועל אותם שינעלו צריך אלא אותם,

השו"ע ס"ב)פוסק שס"ד בדלתות,(סי' אלא ניתרת אינה עצמה הרבים "רשות לשונו, וזה

אומרים שיש השו"ע [והביא בלילה". שננעלות רק(רמב"ם)והוא ננעלות שאינן אע"פ

ולכן כסתם, הלכה י"א, ואח"כ בסתם הוא הכלל אך וכו', לינעל ראויות שיהיו צריך

לילה מידי בפועל ננעלות שיהיו צריך ח')להלכה ס"ק ].(משנ"ב

[וגם דלתות, ללא בלבד, הפתח צורות ע"י עירובים להתקין שלנו המנהג והנה

לילה כל אותם שיסגרו כך על לעמוד אפשר אי שערים, שיש והתקשוÏ‚במקומות ,[

רשות שאין השיטות על שסמכו לומר וצריך דלתות. עושים לא מדוע האחרונים

המשנ"ב כותב אבל ריבוא. שישים בו שעוברים במקום אלא סק"ח)הרבים שס"ד (סי'

אם אף הרבים, רשות הוא אמה ט"ז רחוב שכל סוברים ראשונים הרבה שבאמת

כן ועל הרבים, רשות הם בימינו הרחובות רוב ולפ"ז ריבוא, שישים בו עוברים אין

בעל כל מקום מכל מעולם, נהגו שכן להקל, הנוהגים באחרים למחות שאין אף

[ובביאור דלתות. ולא הפתח, צורות רק שיש במקום לטלטל שלא לעצמו יחמיר נפש

ואחר)הלכה ד"ה שמדאורייתא(שם הרמב"ם שיטת לצרף שיש למקילים סמך עוד הביא

וכתב דלתות. בסוגייתינו הצריכו מדרבנן ורק הרבים, רשות לבטל הפתח צורת מועיל

בסוגייתינו, יוחנן רבי כדברי חטאת חיוב יש דלתות שללא כתבו הפוסקים רוב דמ"מ

חטאת]. דחיוב גררא בזה יש כי לעצמו יחמיר נפש שבעל וסיים

דלתות בהם שאין אע"פ הרבים רשות חשש בהם שאין שכונות היום יש למעשה

הבוקע רחוב ואין מחיצות ג' להם שיש מפני אחר, מטעם וזה לילה, כל שננעלות

.âìהשערים את סוגרים שהיו תקופה היתה אחת שכונה רק שערים, בימינו שעשו השכונות כל מתוך

הגרי"ש מרן בשם ואמרו הלילות, ברוב ורק בלבד, אחת לדקה אלא סוגרים היו לא שם וגם בלילה,

ככולו. דרובו זצ"ל אלישיב
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צד מאותו הן לשכונה והיציאה הכניסה אלא אלו, צדדים רובÏ„בג' מקום ומכל ,

על ומסתמכים הרבים, רשות של זה חשש בהם יש השכונתיים והעירובים השכונות

רש"י שיטת סמך על עירובים לעשות ברמ"א וכמוזכר רבים דורות שהיה המנהג

לעצמו בהם יחמיר נפש בעל ולכן ריבוא, שישים עוברים כשלא הרבים רשות שאין

הנ"ל המשנ"ב כמ"ש למהדרין, כשר שהעירוב כשאומרים אף לטלטל, .Ï‰שלא

מחיצתא", ומבטלי רבים "אתו דין מכח הוא דלתות שצריך הדין הדבר, בעיקר

והנה מחיצה. דין ממנה מבטלים הפתח, צורת או המחיצה בתוך העוברים שהרבים

א)לקמן כב, מבטלים,(דף שהרבים אומרים לא מתי וחכמים יהודה רבי התנאים נחלקו

רשות להתיר אופן עפ"ז חידש והחזו"א להלכה, פוסקים איך הראשונים ונחלקו

שם. יבואר ואי"ה הרבים,

ז. דף

בזמנינו הערים ברחובות הרבים רשות דין

.'ÂÎÂ ‡ÈËÏÙ Â‡ ,Ô‡ÎÓ ‡ÈË¯ÒÂ Ô‡ÎÓ ‡ÈË¯Ò· ˙˜ÂÏÁÓ ,'Ó‚דרך היא סרטיא

רשות הם אלו ושני השוק, מקום זה ופלטיא עירוני], בין [כביש לעיר מעיר המהלכת

כדי ושערים דלתות צריך אם לעיל שנחלקו שמה הגמרא וכוונת מדאורייתא. הרבים

אחר למקום הרבים רשות שהוא ממקום המוביל ברחוב דוקא היינו עירוב, לעשות

רשות הוא ביניהם המוביל הרחוב דין גם אז כי והטעם הרבים, רשות הוא שגם

הרבים, רשות דין לו אין הרבים, רשות שאינו למקום המוביל ברחוב משא"כ הרבים,

להתירו. דלתות צריך ואין

ומכוון ישר יהיה המוביל שהרחוב שצריך ראשונים בכמה מבואר הגבלה עוד

השו"ע אבל מסתובב. לא שגם מדייקים ויש עקום, ס"ז)ולא שמ"ה שהגבלה(סי' פוסק

וכן ישר. שיהיה צריך לא פרוזות בערים אבל חומה, מוקפת בעיר דוקא היא זו

יוסף הבית שס"ד)הביא אמה(רס"י ט"ז רחב הוא אם ר', בצורת רחוב שגם מהריב"ש

.ãì,בירושלים שלמה ורמת נוף והר ד' רמות ושכונות ברק, בבני אהרן ורמת אלחנן רמת שכונות כגון

לאיסור פתרון רק זה כי כאלו, בעירובים לחשוש מה שאין אומר לא זה [אמנם ספר. קרית והעיר

לכתחילה]. לטלטל מותר שיהיה כדי ובשכירות במחיצות דינים הרבה יש ועדיין הרבים, דרשות דאורייתא

.äìזה והנה להקל. להם המורים מרבותינו יש ואף זה, בנושא להקל מותרות שנשים הנהגה מין יש

שקשה דחק שעת יותר זה שאצלם אלא שבת, דיני בחומרת לנשים גברים בין הבדל שאין פשוט

ולא להקל מבקשות הן ולכן עליהם], שומרים לא הגברים זאת [לעומת הילדים, עם בבית להישאר

משא"כ עושות, שחברותיהן מה את אלא יודעים ואינם ההלכות את לומדות לא שהנשים ועוד להחמיר.

המקילות נשים לגבי ועכ"פ להחמיר. שראוי האמת את ומגלים ההלכתי, בנידון בהלכה פוגשים הגברים

נכונות בלתי שמועות הרבה ויש כהלכה. מתוקן העירוב הדינים שאר שמצד וחקירה דרישה צריך עדיין

פעמים. כמה כמ"ש מהודר שיהיה עירוב להחזיק מאוד וקשה בנושא,
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שהעתיק נראה וכן הרבים. כרשות דינו עירונית, בין דרך יש צידיו ובשני בסיבוב, גם

סק"א)המשנ"ב .(שם

הרחובות את לקחת יש ראשית, שלנו, בערים הרחובות דין את לבחון יש ולפ"ז

לעיר, שמחוץ לדרך יציאה יש צידיהם ובשני אמה ט"ז רוחב להם שיש המרכזיים,

הרבים. רשות נעשים והם אחר], לכיוון שתהיה ובלבד בסיבוב, היציאה אם [אף

בהם ויש אחר, ראשי לרחוב אחד ראשי מרחוב המובילים הרחובות כל ואח"כ

לרשות הרבים מרשות מפולשים והם מאחר הרבים, רשות נעשים אמה, ט"ז רוחב

הרחובות ואח"כ כלשהי]. הרבים רשות לבין ופלטיא, סרטיא בין הבדל [ואין הרבים

נעשים הם גם הרבים, רשות שהם עליהם שהחלטנו רחובות מאותם המפולשים

[לפי הרבים, רשות הם אמה, ט"ז בהם שיש העיר רחובות רוב וא"כ הרבים. רשות

ס"ז שמ"ה סי' השו"ע כמ"ש ריבוא, שישים ברחוב שיעבור תנאי שאין הדעה

זצ"ל וואזנר הגר"ש מרן הורה וכך ראשונה]. תשע"ב)בדעה חמישי בימי לגבי(בשיעורים

שמפולש מפני זו, דעה לפי הרבים רשות שהם ברק, בני בעירנו הפנימיים הרחובות

מפולש. נקרא ג"כ למפולש

ז: דף

הזה בזמן בעירוב פירצה דין

.¯ÂÒ‡ ÈÂ·ÓÂ ˙¯˙ÂÓ ¯ˆÁ ,'Ó‚פירצה בה שיש שחצר נוקטים והט"ז אברהם המגן

אין מרובה עומד כנגדה יש ואם אוסרת, הרבים בקיעת אין רבים, בה שבוקעים

שהרבים מחמת כמפולש נעשה שהמבוי מסוגייתינו והוכיחו תיקון. צריכה הפירצה

שיש חצר שגם העוזר האבן ודעת מותרת. החצר ומ"מ החצר של בפירצה עוברים

שתירץ מה [וע"ש מבוי, כמו תיקון צריכה רבים, בה שבוקעים טפחים ד' פירצה

דבריו]. על מש"כ מאיר בבית ועי' מסוגייתינו, הראיה את לדחות

א)ולקמן ח, היחיד(דף רשות בזו, ויוצאים בזו לה נכנסים שהרבים חצר שנינו,

מאיר הבית הקשו וכן החצר, היקף את מבטלת לא הרבים שבקיעת מבואר לשבת.

לקמן רש"י שכתב כמו גידודי בפירצה ביש העמיד העוזר [והאבן אפרים. (דףוהבית

ב) רש"י].כב, דברי ויישבו כך להעמיד שא"א הוכיחו והבי"א מאיר והבית .

המשנ"ב כותב י"ז)להלכה ס"ק שס"ד רבים,(סי' בקיעת של חסרון אין שבחצר

חס אין ג"כ בזמנינו הנעשה בעירוב שמא המג"א הסתפק רבים,ולפ"ז בבקיעת רון

בתים שיהיו התנאי את שחסר כיון מבוי דין לרחובותינו שאין הרמ"א כתב שהרי

המשנ"ב אבל חצר. דין לרחוב שיש בהכרח וא"כ למבוי, פתוחים סק"י)וחצרות (שם

מה כי להחמיר, צריך דמדינא כתב מאיר והבית להחמיר, שיש סיים שהמג"א הביא

סיבה ולא וקורה, לחי של הקולא את שאין סיבה רק זו הנ"ל התנאי את שחסר

רחבו], על יותר [שארכו מבוי צורת עכ"פ יש ולרחובותינו מאחר בפירצות, להקל
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ועי' אוסרת. הפירצה בוקעים, רבים ואם כמבוי הן הזה בזמן הפירצות דיני כל ולכן

לעיל בזה שהתבאר א)מה ה, .(דף

ח. דף

המתלקט ותל להיפסל, שיכול במצב עירוב להתקין

.ÔÂË¯È˘ ÌÈ‰ ‰ÏÚÈ ‡Ó˘ Ô�˘ÈÈÁ ,'Ó‚למחיצה המשמשת שאשפה מבואר בגמרא

חכמים אסרו עושה, שהיא מחיצה הדין את הפוסל שינוי בה שיארע חשש ויש

האשפה. מכח הוא שההיתר ישכחו או לב, ישימו ולא שינוי יארע שמא בה, להשתמש

שבטל יבחינו ולא המקום יעוד את ישנה שבעה"ב שיתכן יחיד, של אשפה וכגון

למחיצה. עליה לסמוך אסור כן על העירוב, תיקון

עוברות העירוב מחיצות יחיד. של אשפה כעין דברים הרבה מצוים בזמנינו

דירתו, ומרחיב בחצרו משפץ כלשהו אדם כאשר רבות ופעמים פרטיות, בחצרות

פעם כל נבדקים שלא חלקים שיש ומכיון לב. לשים בלי העירוב את פוסל הוא

וכבר לב, ישימו ולא הפוסל שינוי שיארע גדול חשש יש וגדרות, מחיצות כגון

יסודית בדיקת פעם מידי העושים עירובים ויש זה. דבר מחמת רבים מקרים אירעו

שינוי. אירע לא הפרטיות בחצרות שגם לוודא כדי

אך עירוב, לעשות מותר דין ע"פ ולכן גזירות, לגזור יכולים אנחנו אין ואמנם

מסתמך הוא שבהכרח כיון בעירוב, לטלטל ולא להחמיר מקום שיש לדעת עלינו

ממש בטוח באופן עליהם לפקח אפשרות ואין להשתנות, שיכולים דברים .ÂÏעל

עולה אמות ד' שבתוך מאוד, תלול ששיפועו עפר [תל המתלקט תל לגבי ומ"מ

מכיון זה, סמך על עירוב להתקין שאין החזו"א כתב כמחיצה], ודינו טפחים י'

שאם לשיטתו החזו"א [ובפרט אותו. לפסול יכולים קטנים הנראים שינויים שהרבה

שלא ושלמטה שלמעלה החלקים שני את מבטל הוא תלול, שאינו קטע באמצע יש

מדובר רוב שע"פ אלא תל, על מקומות בהרבה סומכים כיום ולמעשה יצטרפו].

דבר [וזה וכדומה מטר בתוך מטר כשני שעולה דהיינו כפול, שיעור בו שיש בתל

מקומות הרבה מוצאים באמת אבל גשמים], מי תעלות מחמת הישובים סביב מצוי

הלכתית מבחינה מאוד מפוקפק שהוא באופן התל על .ÊÏשסמכו

.‰ÏÂ„‚Ï ‰ˆ¯Ù�˘ ‰�Ë˜ ¯ˆÁלקמן ב)עיין ט, בזה.(דף שכתבנו מה

.åìאך השתנה, שלא חזקה יש לעצמו אחד שכל כאלו, מקומות כמה על מסתמך עירוב כלל בדרך

העירוב כל אחד, במקום חסר שאם ישתנו, לא המקומות שכל צריך כשר יהיה שהעירוב בשביל בסה"כ

הכל על אלא בנפרד, מקום כל על דנים לא שבעירוב אגרות) (בקובץ החזו"א דברי וידועים כשר. אינו

כשר. יהיה יחד ההיקף שכל צריך כשר שיהיה כדי כי יחד,

.æìבאמצע פנויים שטחים להקיף כדי רק המתלקט תל על וסומכים מאוד, בעירוב מהדרים ספר בקרית

והביאו התל שהתקלקל וראיתי העירוב, להיקף תל על סמכו אחד ובמקום קרפיפות. ספק רק שהם העיר
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ח: דף

העירוב גבולות ובירור הכביש, רוחב באלכסון הפתח צורת

.ÔÂÒÎÏ‡· ‰¯Â˜ ÁÈ�‰Â ¯ˆ˜ „Á‡ Â„ÈˆÂ ÍÂ¯‡ „Á‡ Â„Èˆ˘ ÈÂ·Ó ,'Ó‚בסוגיא מבואר

לפנים שעומד למרות הארוך, הצד כנגד עד להשתמש אסור היכר, משום קורה שאם

הקורה. עד הארוך בצד להשתמש מותר מחיצה משום קורה ואם מהקורה,

השו"ע פוסק ולכן היכר, משום קורה ס"ל)להלכה שס"ג עד(סי' להשתמש שאסור

הלכה ובביאור הארוך, אינו)הצד המונחת(ד"ה קורה אסרו שחכמים כפמ"ג מצדד

המשנ"ב כתב אבל הקצר. הצד עד רק לטלטל יקפיד אם אף קכ"ה)באלכסון (ס"ק

מותר מחיצה, דין היא הפתח וצורת הפתח, בצורות רק שמשתמשים שבזמנינו

עקמימותה אם ואפילו הפתח, הצורת עד הארוך בצד גם ולהשתמש באלכסון להעמידה

אמות. מעשר יותר רחבה ואפילו אמות, מד' יותר לחוץ נמשכת

ובבני טפחים, י' גבוהות הגדרות כל שלא מכיון ברחובותינו, מצוי מאוד זה ודין

מקצה שיגיע החוט את מכוונים כן על טפחים, י' גבוהות אינן הגדרות רוב ברק

בסוף עומדת הפתח צורת ואין כלל. כנגדה שאינה אחרת חצר לקצה פלונית, חצר

מסתיים היכן לדעת עין לפקוח צריך העירוב לגבול קרוב ההולך ולכן דוקא. רחוב

לא זה עירוב, יש הרחוב שבאמצע יודע כאשר וגם ממנו. לצאת ולא העירוב,

המדוייק. הגבול את לברר יש אלא הרחוב, תחילת עד מגיע שהוא מחייב

ומכירים עירוב, צורת מהו ולהבחין לב לשים מתרגלים מעט שמתענינים אחרי

לבד להכיר ויכולים העירוב, של והחוטים העמודים ואת העירוב, של הלחיים את

מאלו דוקא האחראים, מקבלים טובות הערות והרבה העירוב. ומסתיים מתחיל היכן

בהם הבחינו לא הקבועים שהבודקים דברים העירוב, על ועוברים .ÁÏשמתארחים

ט. דף

הפתח צורת של הלחיים שבין במקום השתמשות דין

.¯˙ÂÓ ÈÓ� ÌÈÈÁÏ ÔÈ· ,'Ó‚,הלחיים בין להשתמש שמותר בסוגייתינו רבא דעת

השו"ע פוסק ס"ד)וכך שס"ה כשאין(סי' דוקא שזה בסוגיא מבואר אמנם להלכה.

שא"א מקומות בשאר אבל לעירוב, גדול תקציב שיש בקרי"ס רק שייך וזה לסדרו, מיוחד טרקטור

להכשיר. ספיקות על מסתמכים כך לתקן

.çìלאחראי ואומרים תקיפות בטענות שבאים אלו נשמעים. בנחת חכמים דברי כי ולהדגיש לציין יש

את משיגים ולא להצטדק אותו מעוררים כלל בדרך שבדבר, פנים ההלבנת מלבד פסול, שלך העירוב

טרחתו על אותו מברכים התענינות, בצורת שבאים אלו זאת לעומת מכך. יצאו קלקולים והרבה המטרה,

לתקן האפשרות את לאחראי נותנים וכדומה, בעיה מהוה פלוני דבר האם ושואלים בעירוב, הרבה

הרבים את ומזכים שאיןבכבוד, הרבה, בטרחתו להמשיך עידוד לאחראי נותנים וגם העירוב. בתיקון

חלק. אינו כשהעירוב אף הנצרכת ההשקעה לגודל שמודעים אנשים כמעט
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אומרים כזה שבמקרה הרבים, לרשות פתוח והוא טפחים, ד' הלחיים שבין במקום

את מין מצא לכרמלית, סמוך הוא כאשר אבל היחיד. לרשות נטפל הפתח שמקום

ככרמלית נידון הלחיים שבין והמקום .ËÏמינו

החזו"א כ"ד)כתב ס"ק ס"ז וסי' סק"ז, ס"ו שהמקום(סי' הפתח, בצורת הדין שהוא

לרשות נטפל לכרמלית סמוך ואינו ד' בו אין שאם כנ"ל, דינו הפתח חלל שתוך

לחוש שיש אע"פ פוסקים, הרבה לדעת כרמלית הם שלנו שהרחובות ומכיון היחיד,

הפתח. חלל אל לטלטל ולא להחמיר מסתבר מ"מ הרבים, רשות שהם לחומרא

החזו"א הוסיף שם)אבל ס"ז בדורות(סי' לעשות כנהוג העירוב, של הפתח שצורות

מקום רק הוא הפתח מקום א"כ מאוד, דק והחוט וחוטים, לחיים ע"י האחרונים

נחשב ולפנים, מהחוט הוא אם הלחיים, שבין המקום ודין הלחי. כל ולא החוט

שם להשתמש לכתחילה ומותר מהלחיים] לפנים [כמו מהפתח הואÓלפנים ואם ,

אופן. בכל כנגדו להשתמש הדין מן ואסור ללחיים, כמחוץ נחשב ולחוץ מהחוט

הקיר של הפנימי בצד המחיצה

קורה אם וכן שלהם. הפנימי בצד המבוי, את גודרות שלחיים מבואר בסוגייתינו

לשיטות שגם שאמרו ממה לכך והראיה הפנימי. הצד היא המחיצה מחיצה, משום

מצא אומרים לכרמלית סמוך יהיה אם הקורה, ותחת הלחיים בין להשתמש שמותר

הנ"ל המשנ"ב מש"כ לפי והטעם כרמלית. נעשה זה ומקום וניעור, מינו את מין

נעשה שביניהם והמקום מחיצה, עושה הפנימי שהחוד סוברות שיטות שאותן משום

שבחוץ, לכרמלית משתייך הוא לכרמלית סמוך הוא ואם עצמו, בפני נוסף כמקום

בחוד מסתיימת היחיד הרשות שיטות לאותן שגם כלומר שבפנים. לרה"י ולא

הכרמלית. אחר נמשך הוא לכרמלית סמוך הפתח מקום אם ולכן הלחי, של הפנימי

שהעומד(שם)ובחזו"א בפירצה הקירות עובי שבין המקום לגבי גם הדין שכן כתב

אותה. מתיר מרובה

שבת במסכת לכאורה מבואר צט:)וכן רשות(דף של הכתלים שעובי שאמרו

מפני היחיד], רשות כשיעור טפחים ד' עליה כשאין [אף היחיד כרשות דינו היחיד,

כל היחיד], רשות המוקף המקום את [לעשות מחיצה עושה לאחרים אם מיגו, דין

.èì,מחיצות ג' עם היחיד רשות [שהוא כרמלית הוא זה מקום שבעצם מבאר, כ"ו) (ס"ק שם המשנ"ב

הסמוך למקום בטל הוא ולכן טפחים] [ד' כרמלית שיעור בו שאין אלא רביעית], ברוח במלואו ופרוץ

מין מצא לכרמלית, כשסמוך אבל לרה"י, בטל לרה"ר, שיתבטל שייך ולא לרה"ר כשסמוך ולכן לו.

לכרמלית. ומצטרף מינו את

.îהמבוי בפתח ולהשתמש לשבת שלא כ"ט) ס"ק שס"ה (סי' ובמשנ"ב בגמ' המוזכרת הגזירה ואף

שהוא מהחוט שלפנים במקום נאמרה לא למבוי, להכניסו ויבוא לרה"ר מידו יפול שמא בקביעות,

גזרו. לא עצמה היחיד רשות על כי הפתח, מצורת לפנים
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נמצאת שהגדר אמרו ולא למיגו שהוצרכו ומזה היחיד. רשות יהיה עצמו שהוא שכן

המחיצות של הפנימי הצד הוא שההיקף מוכח המוקף, המקום .Ó‡בתוך

בה ויש חיה, גדר כגון עבות, מחיצות שיש שכונתיים בעירובים מצויה ונפק"מ

הפנימי הצד את שכשנמשיך מקרים יש אבל הפרוץ, על מרובה שהעומד פירצה

ומסוגייתינו מרובה. עומד דין אין כזה ובמצב שכנגדו, בצד יפגש לא ישר, בקו

בצד יפגש הוא המחיצה, של החיצוני מהצד ישר קו כשנמשיך אם שאף נלמד

שבפנים. השטח של המחיצה אינו החיצוני שהצד כיון לאסור, יש זאת בכל שכנגדו,

בזה. לעיין ויש

שכנגד במקום משהו עוד להוסיף כאלו, במקרים שהפתרון לציין יש אגב דרך

בקרן קנה להעמיד שניתן החזו"א שכתב וכמו בו. שיפגש כדי המרובה, העומד

בהערה)זוית א ו, דף לעיל .(עי'

בכרמלית פטור מקום דין

.¯ÂÚÈ�Â Â�ÈÓ ˙‡ ÔÈÓ ‡ˆÓ ,'Ó‚.בכרמלית פטור מקום יש אם הראשונים נחלקו

רש"י דעת טפחים, ד' על ד' ברחבו ואין בכרמלית העומד עמוד ז.)כגון דף (שבת

הר"ן אבל פטור, מקום הוי העמוד גבי שעל דאמרינן הרבים מרשות חמור יהא שלא

הרי"ף)שם מדפי ב: והמקום(דף וניעור, מינו את מין מצא אומרים שבכרמלית חולק

הלחיים שבין שהמקום מסוגייתינו, ראיה ומביא ככרמלית, דינו העמוד גבי שעל

כרמלית. נעשה לכרמלית, סמוך הוא ואם פטור, כמקום לעצמו נידון

שמ"ה)הרמ"א סימן המשנ"ב(סוף וכתב הדעות, שתי את פ"ז)מביא שהאחרונים(ס"ק

הלכה ובביאור ככרמלית, שדינו כדעה ויש)מצדדים יש(ד"ה הדחק שבמקום כתב

להקל.

מלכת עצר לא ועדיין ברחוב, ונמצא בכיסו, דבר בשוגג שהוציא לאדם ונפק"מ

ההוצאה. מלאכת והשלמת הנחה, לו יחשב שיעצור בשעה וא"כ מחצרו. מיציאתו

היחיד, לרשות שיכנס עד ללכת ימשיך אלא יעצור שלא שעדיף הפוסקים הורו לכן

דהיינו פטור, מקום גבי על להניח שאפשר נוסף פתרון יד. כלאחר החפץ את ויניח

דינו כלל שבדרך המדרגות], שבקצה העמודים [כגון ד' בו שאין עמוד על שיניח

דינו דק עמוד שגם להחמיר יש בסוגייתינו, המבואר לפי אבל פטור. כמקום

שאינם וברחובות כרמלית, הם שלנו שהרחובות דעות הרבה שיש מכיון ככרמלית,

מינו. את מין מצא ואמרינן ככרמלית, דינם תמיד כמעט אמה ט"ז רחבים

הלכה הביאור כתב טפחים, י' גבוה העמוד אם ברשויות)אמנם ד"ה שמ"ו (סי'

טפחים י' גובה עד אלא כרמלית דין שאין מפני ככרמלית, דינו אין אחר שמטעם

.àî.וצ"ע מחיצה, להיות יכול ג"כ החיצוני שהצד שם, הגמ' כוונת גופא שזה מפרשים יש אמנם
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א) ז, דף שבת במסכת ברחוב(כמבואר גם שייך וזה פטור. מקום זה הרי מי' ולמעלה ,

ככרמלית. שדינו

להחמיר לבוד

.ÌÈÈÁÏ· ÂÙˆ¯˘ ÈÂ·Ó ,'Ó‚ביניהם ויש לחיים של שורה הניח שאם אומרת הגמרא

כאילו רואים לרבנן], טפחים מג' או לרשב"ג, טפחים מד' [פחות לבוד משיעור פחות

של מחודו הלחיים, שבין השטח בכל להשתמש ואסור ארוך, אחד לחי הם כולם

ללחי, האחרון הלחי את רק שנחשיב לומר אפשר שאי מבואר ולחוץ. הפנימי הלחי

לבוד. דאמרינן משום אחת, כיחידה נעשה הכל אלא

אברהם המגן סק"ט)והקשה תק"ב סוכה(סי' בהלכות והשו"ע הטור כתבו (סוס"יהרי

אפשרתרל"ב) יהיה שלא חומרא יוצא שכאן וכיון להחמיר, לבוד אומרים שלא

לבוד. לומר מוכרחים למה הפנימי, של חודו עד אלא החיצון של חודו עד להשתמש

לקמן שהרשב"א זו, ראיה על הרשב"א עמד כבר אי)ובאמת ד"ה ב טז, לבאר(דף כתב

דאפילו וראיתי חזרתי "אח"כ וכתב בו וחזר להחמיר, לבוד אומרים שלא מסוים דין

במגיה ועיין מפירושו. בו חזר ולכן בלחיים", שרצפו במבוי לבוד, אמרינן להחמיר

לגבי שלפחות לומר מוכרחים ועכ"פ הדברים. בישוב האחרונים דברי שהביא שם

לבוד. דין אומרים לזה זה הסמוכים לחיים

נצרף אם נפק"מ ב' בזה שיש מבוי, של לחיים לגבי נאמר הגמרא דין והנה

כל אם ב' הראשון. הלחי תחילת אחרי להשתמש אסור א' לאחד. הלחיים כל את

לחי. דין מהם בטל אמות מד' יותר על נמשכים יחד הלחיים

הלחיים, בין השתמשות לגבי א' שונה, הדין הפתח צורת של לחיים לגבי אבל

לעיל זה)ביארנו הלחיים(בדף לבין שוה הפתח צורת בחלל השתמשות דין שבעיקרון

מקום אותו ורק דק, מחוט העליון הקנה את עושים שכיום שכיון אלא מבוי, של

ממנו להשתמש ואסור ולפנים, ממנו להשתמש מותר כן על הפתח, צורת חלל נחשב

לעיל הובא אמות, מד' יותר הנמשך לחי לגבי ב' א)ולחוץ. ב, המקור(דף שדעת

טפחים בד' ואף שימאי פתח שנחשב מצד לא אם להתיר, החזו"א ודעת לפסול, חיים

הכותל. אחורי שהלחי חשש זה באופן יש שמ"מ הבא בקטע עוד ועיין פסול.

זה אחר זה לחיים שני

ארוך אחד כלחי נחשבים זה אחר זה לחיים ששני מבואר בסוגייתינו בגמרא

אחד לחי שכולם לומר אפשר אי הפתח, צורת לגבי אבל מבוי, של לחי לגבי

אע"פ פסול יהיה שביניהם, החלל גבי על יעבור החוט שאם פשוט זה שהרי ארוך,

זה אין כי המשקוף, כמזוזות להיות יכול לא בעלמא שדין משום לבוד, דין שיש

לומר אפשר אי החיצוני, השני הלחי על עובר החוט כאשר גם ולפ"ז הפתח. צורת
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שבור כמשקוף שנעשה משום הפתח, צורת של אחד משקוף הם החלל עם ששניהם

לחי. נחשב השני הלחי שרק לומר צריך אלא שמאי. פתחי והוי באמצעו,

החזו"א כ"ג)וכתב ס"ק ס"ז שהלחי(סי' וצריך לחי, אחורי לחי שהניח כזה שבאופן

צריך הפתח שבצורת מפני כן, לעשות אפשר אי הפתח, צורת יחשב החיצוני השני

[אחורי הכותל, אחורי כמו הוא הרי כזה ובאופן המוקף, מהשטח מקצת שיסתום

גודר אינו האמיתי שהלחי מפני ופסול ככותל], אלא כלחי דינו שאין הראשון הלחי

סותם. שלפניו הלחי אלא המוקף, מהשטח מקצת וסותם

שמצמידים מאוד מצוי אלא זה, פסול שייך לחיים שני כשהעמידו רק לא זה ולפי

שיש או לקיר, ומחובר מלמעלה היורד מרזב או צינור יש לפניו וקצת לקיר, לחי

ג' תוך לבליטה או לצינור סמוך הלחי ואם וכדומה, הבנין מעמודי בקיר בליטה

פסול. הוא הרי טפחים, ד' או

אחר במקום עצמו החזו"א י"ט)אמנם ס"ק ע' על(סי' מחצלת הניחו שאם כתב

אם מ"מ מהפתח, חלק סותמת והיא מחיצה שהיא אע"פ הפתח, מצורת חלק גבי

לדבריונ סתירה זו ולכאורה כשר. באמצע, או בצד טפחים ד' חלל הפתח בצורת שאר

מחיצה, אחורי נמצאים זו פתח צורת של והלחיים שהעמודים נמצא שהרי לעיל,

ולמעשה כשר. יהיה לחי אחורי העומד לחי שגם להיות צריך כאן הכשיר החזו"א ואם

והדברים האחרונים, כדבריו מקילים ויש הראשונים, החזו"א כדברי מחמירים יש

והכרעה. עיון צריכים

ט: דף

הפתח צורת לגבי מבפנים, ושוה מבחוץ נראה לחי

.ÈÁÏ ÌÂ˘Ó ÔÂ„È� ıÂÁ·Ó ‰Â˘Â ÌÈ�Ù·Ó ‰‡¯� ¯Ó˙È‡ ,'Ó‚,להלכה בסוגייתינו העולה

כשר. מבחוץ, ושוה מבפנים נראה או מבפנים, ושוה מבחוץ נראה הלחי אם שבין

השו"ע כותב ס"ט)וכן שס"ג מבחוץ(סי' נראה של הציור מה דעות כמה שיש אלא ,

מבפנים. ונראה

שונה. קצת אך דומה הדין הפתח, צורת של לחי לגבי זאת לעומת

[הנקרא‡. ממש הכותל אחורי שעומד באופן מבפנים, ושוה מבחוץ נראה לחי

הפתח לצורת פסול ת], אות כצורת ישÓ·בפוסקים מבוי של לחי שלגבי למרות ,

מחיצה, דין שזה הפתח צורת לגבי אבל היכר, מספיק מבוי שלגבי מפני מכשירים.

.áîוניכר גבוה הוא אם הסמוכה, בחצר נמצא העמוד כאשר אף הפתח צורת המכשירה שיטה יש

דעת הביא ולא שפסול כתב קי"ג) ס"ק שס"ג (סי' המשנ"ב אבל המפסיקה. החצר של הגדר גבי מעל

זה. באופן שפסול בפשיטות כתב החזו"א וכן החולקים.
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בינם המפסיק דבר יהיה ושלא מקיפים, שהם בשטח יהיו העמודים ששני צריך

כפתח. הנחשב למקום

באים העמודים, את שמציבים שאחרי עירוניים, בעירובים מאוד מצוי זה דין

כלל שבדרך גדר עם העיר, שסביבות הפתוחים השטחים את ומקיפים התושבים

בעירובים גדר. אחורי עומד נעשה העמודים שאחד ונמצא טפחים, י' בגובהה יש

הצד על לחי קובעים ואז יותר, נדירות לעיתים כזה דבר לקרות יכול גם שכונתיים

כלל, בדרך בלחיים משתמשים לא עירוניים בעירובים אבל הגדר, של החיצוני

לראות להם ודי קיים, הלחי אם שבוע כל לבדוק להם שקשה מהסיבה [בעיקר

בבעיה. הם ולכן קיימים], שהחוטים

למבוי,·. בולט ואינו הכתלים כנגד העומד מבפנים, ושוה מבחוץ נראה לחי

החזו"א ודעת להכשיר, והחת"ס הב"ח דעת הפתח, לצורת כשר אם הפוסקים נחלקו

מעט סוגרים שהם שע"י הוא הפתח צורת של העמודים ענין שכל מפני לאסור,

כאשר אבל פירצה, ולא פתח הוא שביניהם ומה סגור, זה צד כאילו רואים מהפתח

בקהילות האריך וכן פתח. דין להם אין המבוי את גודרים ולא בולטים לא העמודים

ו')יעקב סימן לעיל(עירובין בזה שכתבנו מה עוד ועיין א). ב, מחמירים(דף ולמעשה .

המוקף. לשטח בולט ואינו הכתלים עובי כנגד שנמצא לחי מכשירים ולא

כותלי‚. את רק שיש נראה שמבחוץ דהיינו מבחוץ, ושוה מבפנים נראה לחי

הבנין בקיר בליטה שיש מאוד מצוי והדבר ללחי, בליטה רואים ומבפנים המבוי,

נעשתה לא אם ואף הפתח. צורת של ללחי כשרה הבליטה שיש. ציפוי או עמוד ע"י

כשרה והיא ללחי שתשמש עליה לחשוב אפשר כך, א)לשם טו, דף לקמן .(ראה

לקמן ראה יותר, או אמות ד' הקיר אורך פני על נמשכת הבליטה א)ואם י, (דף

מבוי. של דפנו עם המושך לחי לגבי

השני לצד ופסולה אחד לצד כשרה מחיצה

.‰¯ÂÒ‡ ‰�Ë˜Â ˙¯˙ÂÓ ‰ÏÂ„‚ ,‰ÏÂ„‚Ï ‰ˆ¯Ù�˘ ‰�Ë˜ ¯ˆÁ ,'Ó‚המבוארים הדינים בין

מ שאינו מחיצות, בהלכות יסודי דבר מתבאר עוסקבסוגיא, שאינו למי כך כל ובן

אותה ומתירה טובה מחיצה היא אחד שבצד חצר שכלפי מחיצות יש אלו. בדינים

השניה והחצר מחיצה, נחשבת אינה למחיצה, שמעבר השניה החצר וכלפי בטלטול,

זה. במקום פרוצה שהיא מפני בטלטול אסורה

השניה החצר מדוע ביניהם, המבדיל דבר כאן יש אם לכאורה, פלא והדבר

להתיר נאמר שלא שיתכן פסים של היתר איזה שיש באופן רק לא וזה אסורה.

והשני מותר אחד שצד יתכן האורך, לכל גמורות במחיצות גם אלא השני, לצד

וכידוע לזה, זה נושקים עירובים שני יש כאשר מאוד, מצויות בזה והנפק"מ אסור.

הסמוך בעירוב תקלה תהיה שמא מחשש לעצמו, כשר להיות משתדל עירוב כל
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עירוני, בין או ראשי רחוב בו שיש [מחמת כלשהי מסיבה מהודר פחות שהוא או

דברים של שדרכן וכיון טובה], בצורה מהם שכרו שלא ומומרים גוים בו שיש או

והוא לו, סמוך עירוב אין שעדיין בזמן העירובים אחד ע"י נעשית העירוב שבניית

הרבה יש לכן עירוב. עוד עליו מוסיפים אח"כ ורק שלו, הצרכים לפי אותו בונה

לשנות צריך הוא נפרד להיות וכדי הנוסף, החדש לעירוב טובים שאינם דברים

שנמצא כלומר הישן, העירוב על להסתמך נשאר הקושי שמחמת מקרים ויש דברים.

כאילו עימו יחד מערב הוא שאז טוב הישן העירוב אם רק טוב החדש שהעירוב

העירוב] של אחר בצד [אפילו הישן בעירוב קולות יש ואם גדול, אחד עירוב הכל

מהם נמלט החדש העירוב .Ó‚אין

רבות השני, לצד כשרות ולא אחד לצד שכשרות למחיצות המצויות הדוגמאות

לחי העמיד הישן העירוב כאשר הפתח, צורת בדין כגון, דוגמאות. כמה וננקוט הן,

העירוב כלפי כלשהי, בליטה או גדר עומדת לו שמחוץ באופן הפתח, צורת של

ופסול. הכותל אחורי זה החדש העירוב וכלפי לכתחילה, כשר זה הישן

יעבור שהחוט הקפיד הישן העירוב אחד, ובצד רחב, לחי העמידו כאשר וכן

העירוב שכלפי השני מהצד אבל טפחים. ד' ולפנים מהחוט יהיה ולא הלחי בתחילת

שכתב כמו שימאי, פתחי מחשש פסול שזה ומחמירים טפחים, מד' יותר יש החדש

בהערה)החזו"א י"ח ס"ק ע' לעיל.(סי' זה דין והובא

כלפי בסוגייתינו, הנאמר וקטנה גדולה לחצר דומה בציור מרובה, עומד בדין וכן

עומד אומרים הקיימת, מהמחיצה מועטת והפירצה מחיצה, רוב היה הגדולה החצר

של המחיצה מועילה לא הקטנה החצר כלפי זאת לעומת וכשר. הפרוץ על מרובה

החצר רוב את גודרת לא היא שהרי הקטנה, את הסוגר לשטח שמעבר הגדולה

פרוצה. והיא מרובה, עומד בה שייך לא פרוצה הקטנה שרוב וכיון הקטנה,

לעשות סבורים שאנשים מאוד, נפוצה טעות שזו נוסף דבר לציין המקום וכאן

רוב שאין מכיון מועיל, לא וזה הפרוצה, החצר כנגד שאינה ממחיצה מרובה עומד

שהחצר למרות פרוצה נקראת קטנה שחצר מסוגייתנו נלמד וזה סגורה, חצר אותה

כניסה שביל לדוגמא, מחיצות, סילוק יש כאשר כן כמו גדורה. נחשבת הגדולה

נמצא טפחים, י' בגובה חיה גדר או גדרות השביל צידי בשני לו שיש לבנין

כיון החצר, שסביב מהגדרות מרובה עומד לומר מצרפים ולא כולו, פרוץ שהשביל

כולו פרוץ והוא לעצמו נידון והשביל ביניהם, מפסיקה השביל בצידי .Ó„שהגדר

.âîשמסתמך כאן שכתבנו כמו רק ולא לגמרי, אסורה היא לגדולה שפרוצה שהקטנה נאמר בסוגייתינו

משא"כ זו, על זו אוסרות והן זו, עם זו החצרות עירבו לא שבסוגייתינו מפני והטעם חבירו. על

הישן. עם גם ומערבים לכולם הפת את מזכים הרי שלנו בעירובים

.ãî.מפסיקה השביל של הגדר אין שאותו המחיצה, של החיצוני מהצד מרובה עומד שנעשה לומר ואין

ש לעיל שהתבאר הדין המחיצות.מפני של הפנימי הצד הן היחיד רשות של המחיצות
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מרובה העומד ע"י להתירם יתכן השביל שבצידי הגדרות שיסתיימו במקום [אמנם

להביא יש אלא פרטיו, לכל בקצרה לבארו קשה זה ודין החצר, שסביב מהגדרות

המקום]. את שיראה מומחה

כגון אחד. לצד רק כשרה שתהיה שיתכן מצוי דבר יש גמורה, במחיצה וכן

שיש ההרים במורד הבנויים בבנינים [מצוי השניה, מהחצר גבוהה אחת שחצר

יש אם אך אסיק, גוד מדין העליונה לחצר גם מחיצה נחשב והמפלס מפלסים],

אסיק גוד אומרים לא המפלס גבי על סט"ז)גג שמ"ה סי' בשו"ע שכלפי(כמ"ש ונמצא ,

מבואר זה דין מחיצה. אין העליון המקום וכלפי גמורה, מחיצה יש התחתון המקום

לקמן א)בתוס' פט, יבואר(דף שם הדינים.ואי"ה פרטי ו

י. דף

הלחי רוחב שיעור

.ÈÂ·Ó Ï˘ Â�Ù„ ÌÚ Í˘ÂÓ‰ ÈÁÏ ,'Ó‚הכותל לאורך נמשך הלחי שאם מבואר

מבוי, שיעור זה אמות שד' מפני והטעם כשר. אינו אמות, ד' במשך הרחוב, שבצידי

לחי. שם ממנו ובטל ככותל נראה הלחי וא"כ

חיים המקור דעת הפתח, צורת חיים)לגבי מקור ספר שבסוף עירובין ד'(בתיקון שלחי

והחזו"א הפתח, לצורת גם פסול כ"ה)אמות ס"ק ע' באורך(סי' פסול שאין ואומר חולק

בהערה כתב מקום ומכל הפתח, בצורת י"ח)הלחי אחר,(לס"ק מטעם לפסול שיש

רגיל, כפתח נראה אינו ולפנים, מהחוט טפחים ד' או ג' ארוך הלחי שאם משום

ופסול. ומקולקל] שומם [פתח שימאי כפתחי אלא

לפנים אמות הד' אם בין פסול, אמות ד' יש אם חיים המקור שלפי נמצא

אבל פוסל, לא לחוט מחוץ אמות ד' החזו"א, ולפי מבחוץ. הם אם ובין מהחוט

לעיל בזה מש"כ [וע"ע פסול. חשש יש טפחים, ד' רק אפילו מהחוט (דףלפנים

א) ].ב,

שלא ומקפידים כחזו"א, להחמיר השכונתיים בעירובים נוקטים כיום ולמעשה

לפי ג' על ואף טפחים, ג' על אף מקפידים ויש טפחים, ד' ולפנים מהחוט יהיה

שגם כדי רחב, יהיה שהלחי מעונינים שני מצד ס"מ. 24 דהיינו הקטן, השיעור

[שזה הלחיים מבין יצא לא מ"מ מצוי], דבר [שזה ברוח מעט יתנדנד החוט אם

שרחבם לחיים היום עושים ולכן לקמן]. יבואר ואי"ה החזו"א לדעת הפוסל דבר

ב עובר והחוט ס"מ ממרכז30-40 ס"מ כמה סוטה החוט אם גם זה ובאופן אמצע,

ולפנים. מהחוט הנ"ל השיעור את אין עדיין הלחי,

רחבות לחיים לפעמים ועושים חיים, המקור כשיטת מקילים העירוניים בעירובים

לא עירוניים בעירובים כלל בדרך אמנם גרוטאות]. שאר או בתים של [מדלתות
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חשמל לעמוד קשור כשהחוט כגון לחי, שצריכים קורה לפעמים אך לחיים, עושים

וכן לעירוב. כשר שאינו אלכסוניים], קוים וביניהם עמודים מארבע [העשוי מרובע

ללחי. אותו מחשיבים הפתח, צורת באמצע החוט, תחת כלשהו ביתן יש כאשר

יותר ולא אמות, מד' פחות כשהוא רק .Ó‰אך

י: דף

פרוץ הרוב כשבסה"כ מרובה עומד דין

.˙ÂÓ‡ ˘Ï˘ ÒÙ ‰˘ÂÚÂ ˙ÂÓ‡ È˙˘ ˜ÈÁ¯Ó ,'Ó‚בעומד ניתרת האמות שתי ופירצת

אלו ודינים הפרוץ, על מרובה עומד בדיני עוסקת סוגייתינו הפרוץ. על מרובה

לעיל שכאמור בזמנינו, העירובים בעשיית הרבה א)משמשים ו, פחות(דף פירצה כל

ודברים מרובה. עומד דין מכח הוא שלה ההיתר רבים, בה עוברים שאין אמות מי'

מידי יותר אף ולפעמים פעמים, כמה עירוב בכל יש .ÂÓאלו

בשיעור מחיצה שלה, מהצדדים באחד לפחות שיהיה צריך פירצה, כל כנגד והנה

מהמחיצה, יותר בשיעור פירצות יש צידיה שמשני מחיצה אבל מהפירצה. יותר משהו

לה ומבטל גיסא ודהאי גיסא דהאי אוירא דאתי משום לגמרי, בטילה היא הרי

את שגודרת מחיצה נחשבת אינה מחיצה שיש הקטע גם כזה במקרה [כלומר,

יותר פרוץ כשבצדדיה ההיקף, מחיצות שאר עם מתקשרת שאינה מפני השטח,

שבאמצע בעמוד פוגש והוא לפירצה מעבר מרובה עומד יש שאם ונפק"מ ממנה].

למחיצות. המשך להיות יכול ואינו כלום, אינו העמוד כי מועיל, אינו הפירצה,

.äîכאשר דהיינו חיים, המקור שבדעת החומרא על מקפידים השכונתיים בעירובים אם עיון צריך

שלדעת אמות, ד' יש ולחוץ שמהחוט החלק עם יחד אבל טפחים, מד' פחות יש ולפנים מהחוט

שמקילים עירוניים בעירובים אבל בזה. דעות ויש להחמיר, יש ולכאו' כשר. החזו"א ולד' פסול, המקו"ח

וצ"ע. המקו"ח, לפ"ד לפחות להכשיר צריכים הנ"ל, בהערה החזו"א מדברי

.åî,הבנינים ע"י מיוחדות, צורות מיני בכל מרובה עומד עושים מקומות שהרבה לציין המקום כאן

הפירצה, הוכשרה כיצד יודע אינו בעצמו עירוב אותו של שהאחראי באופן ממרפסות, תקרה פי וע"י

דרך איזו שמצא לו שאמר עירובין בהלכות בקי ת"ח הביא שהוא אלא המחיצות, מתחברים וכיצד

משנים או דירתם, את מרחיבים שאנשים מפני בעיות, הרבה כבר מצאנו אלו במקרים והנה להכשיר.

הדין במה שיודע מי אין כי לב, לשים יכול ולא לב, שם לא אחד ואף משתנה והדין בחצר, משהו

שהגיע עד הכשיר, כיצד מצא ולא רב זמן במקום והסתובב ובדק, חזר ת"ח שאותו מקומות והיו תלוי.

לא נעשה שערוב כיון ידינו, על המשופצים בעירובים הנהגנו כן על השתנה. דבר שכנראה למסקנא

אין לכן מצויות, ותקלות לשינויים נתון זה וענין עליו, יסמכו שנים כמה במשך אלא אחד, לחודש רק

ולא ישרה, בצורה גדר באמצע פירצה כשיש דהיינו לכל, ניכר כשהוא אלא מרובה עומד על להסתמך

וכעין הפתח. בצורת או בגדר לסתום צריך כאלו מקומות וכדומה. בנינים מקירות מרובה עומד לעשות

יחידים שרק כיון מרובה, עומד על יסמכו שלא שאמר זצ"ל, אלישיב הגרי"ש מרן בשם שמענו זה

לנהוג. ראוי וכן זה. בענין הדינים בפרטי בקיאים
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המשנ"ב מ"ה)מחדש ס"ק שס"ב נחשבת(סי' מרובה, עומד מדין שהותרה שפירצה

אמה, 15 בסה"כ הוא צד אותו כל כאשר כגון נוספת. פירצה להתיר ויכולה כעומד

עומד. 1 פרוץ, 1 עומד, 2 פרוץ, 7 עומד, 2 פרוץ, 1 אח"כ עומד, אמה 1 והיה

אמות 4 עומד ונעשה בצידם], 2 [שיש מרובה בעומד ניתרות 1 אמה של הפירצות

שביניהם ה-7 פירצת את מתירים וביחד צד, מכל [2+1+1]ÊÓ.

החזו"א סק"ג)אבל ס"ח באופן(סי' אלא מרובה עומד אומרים שאין ואומר חולק

מרובה. העומד יהיה צד שבאותו העומד כל את נצרף שאם

הציון ל"א)ובשער ואין(ס"ק אמה, עשרים שפתחו שמבוי מסוגייתינו, ראיה הביא

בריחוק אמות ג' מחיצה הצדדים בשני עושה אמות, י' עד אלא מועילים וקורה לחי

עומד כאן יש הכל שבסך אפילו מרובה, בעומד ניתרים אמות ב' והפירצות אמות, ב'

כאן שיש המשנ"ב כדברי אם דאדרבה, הקשה והחזו"א אמות. כ' מתוך אמות ו'

המשנ"ב כתב למה מרובה, עומד קמ"ו)דין ס"ק שס"ג לי'(סי' זה למבוי לחי שצריך

בכל עומד אמות ה' שיש כפרוץ, עומד מדין מותר יהא הרי באמצע, שנשארו אמות

נחשב אינו מרובה בעומד הניתר שהחלק מוכח אלא באמצע. אמות י' רק ונשאר צד,

שבאמצע. הפירצה את מתיר שהלחי משום הטעם וכאן ממש, כעומד

מצוי מצומצם, שהשיעור ומכיון מטר, בגובה גדר שיש בחצרות מצוי זה נידון

סמוך ס"מ כמה בגובה חול שהצטבר ע"י כגון מהשיעור. שמתמעטים חלקים שיש

ארמונות או בורות עושים שילדים שמצוי כפי או הגשמים סחף מחמת למחיצה,

בראשה נכפפת והיא הגדר על לעבור שמטפסים מצוי רשת בגדרות וכן וכדומה. חול

טפחים], ג' מרוחב [החל כפירצה נידון מספיק גובה בו שאין מקום וכל ס"מ, כמה

ע"ז, להשגיח מאוד וצריך להיפך. וכן כשר, לא ומטר כשר, מטר חצי שיש ויוצא

ניתן האם נפק"מ שיש מצוי אלו ובמקרים הגדר]. את להגביה מאוד [ומומלץ

מהשיעור שהתמעט מקום כל שליד לבדוק שמספיק דהיינו המשנ"ב, ע"פ להכשיר

מהפרוץ. יותר עומד יהיה בסה"כ שגם לראות שצריך או מרובה, עומד כנגדו יש

בשיעור שכולה מהפירצה, יותר מחיצה יש פירצה כל שליד בודקים אם אמנם

גם שיהיה ודאי מטר]. מחיצה יש מטר, באורך פירצה ליד [כגון הנצרך, הגובה

ממכשול, רחוק שיהיה באופן לתקן שראוי [אלא לכו"ע. וכשר מרובה, עומד בסה"כ

כנ"ל].

צדדים משני מרובה עומד

.Â˙È‚ÈÏÙ ˙ÂÁÂ¯ È˙˘Ó ıÂ¯Ù‰ ÏÚ ‰·Â¯Ó „ÓÂÚ·Â ,'Ó‚,צדדים משני מרובה עומד

שבשני המחיצות בצירוף רק אלא הפירצה, כשיעור לבד אחד בצד שאין היא הכוונה

.æî.כדלקמן צדדים מב' מרובה עומד שמועיל השיטות לפי
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ב' מחיצה ואח"כ אמות, ג' פירצה אמות, ב' מחיצה שיש כגון יחד, הפירצה צידי

הפירצה. כנגד מחיצה שיעור אין לבד אחד שבצד אמות,

והמשנ"ב בזה, הכרעה כתב לא השו"ע מ"ה)להלכה, ס"ק שס"ב שיש(סי' כתב

בשם שכתב שם הציון בשער וביאר צדדים, משני מרובה עומד שמספיק אומרים

שכשר, והריטב"א והאו"ז התוס' ודעת בזה, הראשונים שנחלקו מפני אומרים, יש

נוטה שדעתו שם דבריו מהמשך משמע וקצת שפסול. והריא"ז הרשב"א ודעת

אח"כ שכתב מהחשבון מוכח וכן החזו"אÁÓלהכשיר. דעת אבל סק"ב). ס"ח שלא(סי'

ציצית לענין החזו"א כתב וכן צדדים, משני מרובה עומד סק"ט)מועיל ב' שצריך(סי'

משיעור להחשב הכתפיים שיוכלו כדי שבאמצע, מהחור יותר אחד כל יהיו שהכתפיים

יחד. הצדדים שני בצירוף בגד רוב שיש מספיק ולא הציצית,

ל סמוכה הפתחפירצה צורת של לחי

,‰˘ÂÚÂ ‰"„ 'ÒÂ˙·פס ועשה אמה עשרים שרחבו הנ"ל שבמבוי התוס' כתבו

מי' יותר יהיה לא שהפתח מנת על מהפתח, חלק לסתום כדי אמות ג' [מחיצה]

שהפס לומר שאין התוס' וכתבו הפתח. את להתיר לחי עוד להוסיף צריך אמות,

ג' הכותל מן מרוחק שהפס מפני לחי. בתור גם יחשב למחיצה לשמש שהעמיד

מרוחק שלחי הטעם מה בתוס' התבאר ולא פסול. מהכותל מרוחק ולחי טפחים,

האחרונים. בזה ונחלקו פסול, מהכותל

ס"ו)השו"ע שס"ג יהונתן(סי' רבינו ע"פ זה, דין מתני')פוסק ד"ה ב יא, ושלטי(לקמן ,

ודהאי גיסא דהאי אוירא דאתי משום שהטעם מבואר ושם הריא"ז. בשם גיבורים

הוא הרי ממנו, יותר פירצה צדדיו משני לו שיש כיון כלומר ליה, ומבטל גיסא

המשנ"ב וכתב מרובה]. עומד דין לגבי לעיל המבואר [כעין מחיצה, מלהיות מתבטל

כב) עומד(ס"ק לומר שאפשר לכותל, שבינו מהפירצה יותר רחב הלחי אם שלפי"ז ,

הבכור שדעת הביא אבל בלחי, פסול יהיה לא כסתומה, הפירצה את להחשיב מרובה

קע"ג)שור עמ' עירובין שערי שור, תבואות הלחי(בסו"ס בין גדיים בקיעת שיש מפני שהטעם

הלחי תיקון את מבטל וזה פירצהËÓלמחיצה, תהיה שלא צריך אופן בכל ולפ"ז ,

לכותל. הלחי בין טפחים ג'

.çîכשהעומד מדבר והרי מרובה, עומד עושה מרובה בעומד הניתרת שפירצה הקודם, בקטע הנזכר

עומד. 4 רק צד שבכל יחד, הצדדים שני מכח הוא שבאמצע, 7 הפירצה את להכשיר מרובה

.èîדלחי שסיים שם הציון בשער עיין אותו, תבטל גדיים שבקיעת אומרים לא מרובה שבעומד אפילו

אלא עצמו, בפני למחיצה נחשב אינו שלחי י"ד) ס"ק ע' (סי' החזו"א כמ"ש לבאר ורגילים שאני.

(שו"ת ורע"א (סק"ה) המחצה"ש כמ"ש או הפסק, יהא שלא צריך ולכן המבוי, לכותלי מצטרף כשהוא

הוי גדיים ובקיעת מבוי, לכותלי כשסמוך רק הוא וההיכר היכר, דין גם יש שבלחי י"ח) סוס"י קמא

כדלקמן. פוסקים הרבה וכדעת הפתח, צורת של בלחי שייך זה פסול אין אלו טעמים לפי אמנם הפסק.

צ"ב. וזה הפתח, בצורת גם שייך הזה שהפסול כתב עצמו שור הבכור אבל
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המשנ"ב כתב הפתח. צורת של ועמוד לחי כ"ג)ולגבי ס"ק הרבה(שם שדעת

אבל גמורה, מחיצה היא הפתח צורת כי לכותל, סמוך שיהיה צריך שאין פוסקים

ומבואר להקל. לסמוך יש הדחק שבשעת המשנ"ב וסיים חילוק, שאין סוברים יש

ד' פירצה [שאין טפחים, בג' אפילו לחוש שנכון שם המשיך וכן להחמיר, שדעתו

הפירצה. את לסתום טפחים],

סמוך טפחים ג' פירצה תהיה שלא להקפיד בעירובים כיום נהוג זה פי ועל

על וסומכים מקפידים שאינם מקומות וראיתי הפתח, צורות של וללחיים לעמודים

רק טובים ההם העירובים וא"כ להקל, לסמוך יש הדחק שבשעת המשנ"ב מש"כ

הדחק. לשעת

הציון בשער ט"ז)אמנם בצד(ס"ק רק שאם חיים המקור שדעת בסוגריים הביא

ובשעה"צ כשר, לכותל, סמוך הפתח צורת של השני והצד לכותל, סמוך אינו אחד

החזו"א אבל כך, סוברים לא אחרונים הרבה כי לדינא, כך נקט שלא ע'משמע (סי'

י"ד) לכתחילהס"ק ובודאי להקל. סומכים יש בזה ולכן חיים, המקור כשיטת צידד

שישי ביום לכך נקלעים שלפעמים אלא אחד, בצד פירצה על אף להקפיד צריך

וכו'. המתירות דעות ויש לתקן, שקשה בזמנים שבת, לפני

יא. דף

כפירצה. או הפתח כצורת דינם אם במחיצה חלונות

.˙Â�ÂÏÁÂ ÌÈÁ˙Ù ‰·Â¯˘ ¯ˆÁ .'Ó‚,הפתח צורת עליו שאין פתח שכל בגמ' מבואר

לעיל בזה מש"כ [עי' הפרוץ על מרובה שיהא עומד כנגדו שיהא ו.)צריך וכמו(דף ,[

לקרקע], טפחים י' [בתוך חלונות יש הכתלים אורך ברוב שאם חלונות, לגבי הדין כן

החזו"א כתב וכן הפרוץ. על מרובה עומד שיהא וצריך מחיצות, ססק"החסר ע"ז (סי'

חלון) טפחים,ד"ה ד' ורחב מהקרקע טפחים הי' בתוך שמתחיל בכותל חלון שכל

הפת צורת אינו והחלון מחיצה, שיעור אין מקום באותו כי פירצה, איןנחשב כי ח,

טפחים י' גובה בחללה כשאין הפתח עירובין�צורת מפתח בספר ועי' ע"ב). (עמ'

סוכה בהלכות הב"י מדברי החזו"א על רי"ו)שהקשה בשם סס"ה, תר"ל בצ"ע.(סי' והניח ,

חלונות, בהם שיש מחיצות על מסתמכים לא כלל בדרך בימינו העירובים והנה

בקומת ויש הכללי, העירוב על מסתמך שלא פרטי לבנין עירוב לגבי מצוי זה אבל

לקרקע. טפחים י' בתוך המתחיל גדול חלון הכניסה

ואינה טפחים ג' חורים בה שיש שמחיצה ודאי חלון, צורת שאין באופן ומ"מ

בני שבדעת אע"פ כפירצה, נחשבים מקומות אותם התחתונים, טפחים בי' מלאה

.ð'י בתוך מתחיל שהוא כיון הפתח כצורת נחשב טפחים, י' בגובה חלל בחלון יש שאם משמע

שטח לפי שמודדים כאן סבר שהחזו"א וי"ל טפחים. ג' מעל באויר עומד זה דעכ"פ וצ"ע לקרקע.

הפתח. שלפני הקרקע לפי ולא הפתח, חלל
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שתי לגובה הגדר ממשיכה החור מעל אם ואפילו מצויינת, גדר שיש נראה אדם

בזה. לטעות ומצוי מועיל. אינו יותר, או מטר

צדקה וקופות עקום, וחוט בליטות, עם בלחיים שמאי, פתחי דין

.È‡ÓÈ˘ ÈÁ˙Ù· ‡È‰‰ ‡È�˙ ÈÎ ,'Ó‚שנראים דהיינו שמאי, שפתחי בגמ' מבואר

אינם הפתח צורת של שהצדדים שהכונה רש"י כשיטת לן קיימא ולהלכה כשוממים,

צורת להחשב פסול זה הרי הרוס, קיר כמו שוקעת ואבן בולטת אבן אלא חלקים,

הפתח.

עירובין, לגבי גם או מזוזה, חיוב דין לגבי רק נאמר זה דין אם האחרונים נחלקו

חיים עירובין)המקור להתחייב(בתיקון פתח נחשב שאינו רק הוא זה שדין חידש

אין מחיצה, להחשב שהכוונה לעירובין הנצרכת הפתח צורת לדין אבל במזוזה,

הציון ובשער עליו. שחולקים אחרונים ויש שימאי, של י"ט)חסרון ס"ק שס"ג כתב(סי'

והוסיף הפתח, לצורת שפסול מצדד שבת שהתוספת יוצאת, ואבן נכנסת אבן לענין

בקושיא]. והניח התו"ש דברי על הקשה [ומ"מ פסול, בליטות לו שיש קרש גם שלפ"ז

במשנ"ב קי"א)ואח"כ בליטות.(בס"ק לו שיש קרש לגבי כמחלוקת, הדברים את הביא

כ"ה)ובחזו"א ס"ק ע' ודלא(סי' הפתח לצורת פסול יוצאת ואבן נכנסת שאבן כתב

לשם אותו שהעמידו שניכר כל פסול אינו בליטות בו שיש קרש אבל חיים, כמקור

ביו"ד החזו"א ומ"מ הפתח. סק"א)צורת קע"ב לשפות(סי' אף להחמיר שראוי כתב

העירוב, של הלחיים את ומשפה הולך שהיה החזו"א על מסופר וכן הבליטות. את

חלקים. שאינם מעצים תקופה באותה שהיו

שפסלו שבזמנינו, העירובים לגבי שנאמרו הלכות כמה עוד מצינו זה דין פי ועל

ששוקע הפתח צורת של חוט פסל יעקב המשכנות שימאי. פתחי דין מחמת אותם

שמאי, פתחי שזה משום הוא מהטעמים ואחד צרכו, כל מתוח שאינו מחמת באמצע

נ"ו) ס"ק שס"ג סי' בשעה"צ הובא דהיינו(והדין הרבה, עקום העליון כשהחוט מסתפק רע"א .

שימאי פתחי משום וטעמו משמעותי, באופן נמוך אחד וצד גבוה אחד (הובאשצד

מ"ו) ס"ק שס"ב סי' .�‡בשעה"צ

.àðהרבנים מורים ברק בבני בזמנינו. העירובים בעשיית בהנהגה קיצונית מחלוקת לציין מעניין זה בדין

פוסל, הרבה שיפוע ורק כשרה, קטנה שעקמימות במשנ"ב המבואר ע"פ השכונתיים, בעירובים העוסקים

מאוד הרבה וזה כשר, מעלות 45 של שיפוע שעד זצ"ל קוטלר אהרן רבי הגאון בשם אומרים [ויש

ובדרך מטר, 2.4 אורך מתוך מטר 1 שעולה המתלקט, תל שיפוע עד להכשיר מורים בב"ב והרבנים

והעירובים קטנה בעקמימות אפילו להחמיר מורים יש ובירושלים זה]. משיעור פחות השיפוע כלל

[ומעניין ניכרת, בעקמימות מחמירים ספר ובקרית בכך. מאוד מחמירים בירושלים הטובים השכונתיים

מדקדקים הזה בנושא ודוקא עירוניים, עירובים וחלקם קולות, הרבה בהם שיש עירובים כמה שיש

מאוד]. ישר יהיה שהחוט



çúôáåøéòä יא. נגדף

י"א)החזו"א ס"ק ע"א של(סי' העליון בקנה אף פוסל שימאי פתחי שפסול מחדש

ולפ" הפתח, שימאי.צורת פתחי שזה מפני העליון, בקנה לבוד אומרים שלא כתב ז

שימאי פתחי מדין פסול בלחיים לבוד דין שכל ללמוד יש שדנו�·ומדבריו [ויש .

או טפחים, י' מעל בלחיים אף יפסול האם העליון, בקנה אף שפוסל דבריו לפי

לומר ואפשר הפתח, צורת לדין נצרך לא הלחי של העליון שהחלק לומר יש שמא

י"א)]. ס"ק שס"ג סי' שעה"צ (עי' שאינו כמי שהוא

לפי שימאי פתחי פסול בהגדרת בזמנינו הרבנים בין ספק יש הדבר, ובעיקר

שזה דהיינו למקום, כניסה ולא הרוס מקום שנראה משום הפסול האם רש"י, דברי

בצורה פתח להניח אדם בני דרך שאין מוזנח פתח שזה משום או פתח, ולא פירצה

פתחי מטעם יפסל מוזנח זה אם אך למקום, כניסה שזה ניכר אם שגם דהיינו כזו,

אבל מוזנחים, שאינם דברים יש כגון דברים, בהרבה היום שייך זה ונידון שימאי.

עירובים יש למשל, כזו. בצורה פתח לעשות דרך שאין ובליטות שקעים עם הם

קופת על סמכו ולכן מסוים, במקום לחי להעמיד בעיה להם שהיתה ברק בבני

ונשאלה לחי, תחשב שהיא רחוב, פינת בכל כיום המוצבות הגדולות מהקופות צדקה

אלא חלקה אינה שהקופה ובפרט כזו, בצורה פתח לעשות דרך אין הרי השאלה

טוב חפץ זה מוזנח, ולא הרוס לא זה שני מצד אבל ושקעים. בליטות בה יש

החלק שבהם החדשים, התאורה לעמודי חוטים שקשרו עירובים יש וכן ויפה.

התחתון החלק ולכן העליון, מהחלק רחב יותר שהוא נפרד מצינור עשוי התחתון

הרחב, התחתון החלק של גביו מעל מכוון יוצא [והחוט לחי, כמו להחשב יכול

הצד מן הפתח צורת של פסול אין דרך�‚לכן שאין לנוי, פרח כעין באמצע ויש ,[

מוזנח. ולא הרוס לא זה ומ"מ תאורה, בעמודי אלא בפתח לעשותו

חי מעץ לבנין שער

משני עץ החצרות בפתחי עושים יש שימאי. פתחי של הענין לסיום מעניין דבר

בצורה חודשים כמה כל אותו וגוזמים פתח, בתוכו נעשה גדל וכשהוא הפתח, צידי

שיש שונים ענפים אלא חלקה, אחת מיחידה אינו זה פתח של המשקוף והנה יפה.

מועיל שלמחיצה למרות וא"כ לבוד, יהיהביניהם לא זה הפתח לצורת אבל לבוד,

להכשירו לדון יש לכאורה אך הרבנים. הורו וכן כנ"ל, שימאי פתחי מטעם כשר

לעירוב כשר יהיה וא"כ הכניסה, של היופי זה אדרבה הרוס, פתח לא שזה משום

.áðיש לפס פס בין והרי לחי. שיחשב סחורות, של עץ במשטח שהשתמשו מקומות שתי ראיתי כגון

זה הרי שוכבים, הפסים אם ובפרט שימאי, פתחי משום מועיל לבוד ואין לבוד, לומר וצריך רווח

יוצאת. ואבן נכנסת אבן ממש

.âðתאורה בעמודי דוקא אלא מהצד, חוט לו לקשור מועיל לא צר, ונהיה שהולך עמוד סתם אמנם

יש חקיקה, כעין בליטה ויש בהרבה, צר והעליון רחב התחתון חלקים, משני מורכב שהעמוד אלו

י"ב). ס"ק ע"א (סי' חזו"א ועי' החילוק, בביאור כאן להאריך וקשה להכשיר.
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חייב גם זה הרי לטלטל, בשביל כשר זה שאם לציין יש אבל בחצר. לטלטל

לעירוב. להכשירו אין וממילא במזוזה, לחייבו שלא והמנהג במזוזה,

יא: דף

העמוד בצידי החוט בקשירת מצוי המכשול

.ÌÂÏÎ ‡ÏÂ ‰˘Ú ‡Ï „ˆ‰ ÔÓ ‰‡˘Ú˘ Á˙Ù‰ ˙¯Âˆ ,'Ó‚בשו"ע להלכה נפסק זה דין

סי"א) שס"ב שבצדדים],(סי' [העמודים הקנים לשני [החוט] העליון הקנה את חיבר שאם

יש גמור, פסול וזה מועיל. אינו מעליו, ולא הצד מן מהם, לאחד רק אפילו או

פסול הוא מדאורייתא שאפילו א)אומרים ב, דף לעיל בזה(עי' ליזהר מאוד וצריך ,

סיבוב ע"י בצידיהם ולא ממש, גביהם על העמודים, בראשי החוטים את לקשור

העמוד. סביב

המשנ"ב ס"ד)וכתב שהקנה(ס"ק שנמצא העמוד, בתוך עובר שהחוט באופן שאף

גובה באותו מסיים אם [ורק פסול, זאת בכל העמוד, של התחתון החלק מעל עומד

נכנס העליון שהקרש ופרגולות סוכות של בקרשים שמצוי מה כגון העמוד, של

מכשירים]. יש בזה בחריץ,

סביב קושרים רק כלל בדרך החשמל, לעמודי חוטים שקושרים שמצוי מה ולכן

שבעמוד בחור החוט את מכניסים אם ואף הצד, מן ממש שזה בעמודיםהעמוד (מצוי

כדלקמן.המרובעים) לחיים ע"י אלא מועיל, אינו ,

שהחוטים בעירוב הבסיסית ההבנה וזה מאוד, פשוט הזה שהדין אע"פ לצערנו

יש עירוניים ובעירובים בישובים זאת בכל העמוד, מעל להיות שחייב משקוף הם

בקיאים שלא אנשים הבדיקה על שממנים מחמת בזה, שטועים מקומות הרבה

הוא שהחוט מבינים ואינם לעיר", מסביב "חוט שיהיה שמספיק וחושבים בהלכות,

הצד מן שקשור העירוב מכל אחד חוט שיש ובמקרה רבים. דינים עם הפתח צורת

רח"ל. גדול מכשול וזה לחלוטין. פסול העירוב כל העמוד, של

החוט תחת לכוונם במכשיר הלחיים מיקום בדיקת

הרמ"א כתב כ"ו)והנה ס"ק שס"ג ה(סי' כבר הפתחשבזמנו צורת את עושים יו

הבתים לגגות חבל שקושרים ע"י קי"ב)לעירוב ס"ק שם המשנ"ב אין(כמ"ש זה ובאופן ,

להם ויש טפחים, י' גבוהים לחיים החוט תחת למטה מניחים אלא כלל, עמודים

לקמן בסוגייתינו [כמבואר החוט, עד עולים הם כאילו אותם שדנים אסיק, גוד דין

להעמיד ליזהר "ויש הרמ"א כותב אבל העליון]. בקנה בפועל לגעת צריכים שאינם

החבל". תחת מכוונים קנים, שני החבל תחת

בזה והטעות גדול, דיוק צריך החבל תחת מכוונים יהיו שהלחיים זה בנושא

מצידו, או מעליו הוא אם להבחין אפשר העמוד על החוט שכאשר משום מצויה,



çúôáåøéòä יא: נהדף

לראות מאוד קשה מטרים, כמה ביניהם ויש החוט עד מגיעות שאינן בלחיים אבל

מטר 4-5 של בגובה ועומד מאוד, דק הוא החוט הרי מהצד, או מעל החוט אם

הפתח הצורת קטנה כזו שבסטיה כלומר ס"מ, 30-40 הוא הלחי ורוחב יותר, או

אפשר ואי מצויות התקלות וגם בזה. מטעה מאוד והעין הדעות. לכל פסולה

.�„לפרטם

הקרקע. פני על החוט של המיקום את לבדוק מיוחדים אמצעים פיתחו כך לשם

מראה, בתחתיתו שמניחים בקבוק ע"י לבד, לעשות שאפשר פרימיטיבי מכשיר יש

השרשרת את במראה רואים וכאשר המשיכה, כח כפי נוטה שהיא שרשרת ובראשו

המשיכה, כח לפי ישרה בזוית מכוונת שהמראה סימן צדדיה, את רואים ולא כנקודה

לקבל רצוי זה, דבר לעשות שרוצה [מי מעליה. נמצא החוט אם לראות וניתן

בעיר העירוב על האחראים ע"י שפותחה שניה אפשרות טוב]. שייצא כדי הנחיות

מראה, לו שמוצמד רגיל פלס שהוא עיקרון, אותו על מיוחד מכשיר ספר, קרית

במקום. החוט אם להבחין וניתן הישרה הזוית את במראה רואים ישר, הפלס וכאשר

מקצוע נשארה החוט בדיקת זאת ובכל לבקבוק, מעלות ויש לפלס, מעלות יש

המכשירים בעזרת ואפילו הלחי, בקביעת לדייק לדעת .�‰אומנותי

יא: דף

הלחי מעל הבולטים ושיחים גג דין בחוט, נוגעים שאינם לחיים דין

.Ú‚ÈÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ¯Ó‡ ÔÓÁ� ·¯ ,'Ó‚השו"ע כותב הלכה, סי"א)וכן שס"ב שאפילו(סי'

גובה בלחיים שיהיה ובלבד כשר, אמות, כמה לחוט הלחיים או העמודים בין יש

האחרונים בדורות נהגו זו הלכה פי ועל החוט. תחת מכוונים ויהיו טפחים, י'

לחיים [ונקראו הפתח. צורת של עמוד אלא מבוי, של לחי שאינם "לחיים", להעמיד

לוח קרש, פירושו ולחי מבוי, של מלחי מושאל עד�Âבלשון מגיעים אינם הלחיים .[

.ãðומעמידים לעמוד החוט את קושרים פעמים הרבה כאן, לציינו חובה מצוי, שמאוד אחד דבר רק

לדעת וצריך ישר. העמוד הרי כי כדלהלן, במכשיר המיקום את לבדוק משגיחים ולא העמוד, לפני לחי

שהעמוד במקרים רבות פעמים נתקלים העירובים בודקי וכל לפנים. והן לצד הן עקומים, העמודים שרוב

אל מהחוט נמשך שהעמוד או הלחי, בצד היו שהחוטים ונמצא החוט], קשירת אחרי [לפעמים התעקם

הדין. מעיקר פוסלים אלו ודברים פנימה. יותר התחיל שהחוט ויצא צוה"פ, חלל

.äðשבדיקה לציין יש ושרשרת, פלס ללא במראה או עין במראה ובודקים בדבר, טועים שראיתי מכיון

ללא לבדוק אפשר ואי לגמרי, אחרת זוית רואים במילימטר, נוטה המראה אם כי כלום, שוה אינה כזו

נכון. לבדוק שיודעים לבדוק רצוי במכשיר ואף מכשיר.

.åð.[לוח בעברית [הנקרא חדא ליחא האחד, הקרש של שהתרגום ס"ג) שס"ג (סי' הרמ"א כתב כן

רק עושים שכאשר שיעור, לו יש חצר של כי פס, נקרא חצר ושל לחי, נקרא מבוי של שלחי והטעם

גם זה ומטעם משהו. רוחב מספיק מבוי של לחי משא"כ טפחים, ד' רוחב בו שיהיה צריך אחד בצד

[ורוחבם רחבות לחיים לעשות מקפידים שאנו ומה לעביו. שיעור אין כי לחי נקרא הפתח צורת של לחי
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לגעת צריכים לא שהלחיים בסוגייתינו כאמור אלא העליון], הקנה [שהוא החוט

בעליון.

אותם דנים אסיק גוד דין שמכח משום נוגעים, כשאינם גם כשרים שהם הטעם

לקנה והלחיים העמודים בין קשר שאין ולא העליון, הקנה עד עולים הם כאילו

כגון בולט דבר יש שאם הפוסקים כתבו אסיק, גוד לדין שזקוקים ומכיון העליון.

אלא פסולים. והם אסיק גוד דין בכך לדון אפשר אי לחוט, הלחי בין המפסיק גג,

המשנ"ב והביאו הט"ז קי"ב)כתב ס"ק שס"ג הלחי(סי' שבין במקום בגג חור שיעשה

יפסיק. לא שהגג כדי של לחוט,

המקומות באחד לחוט. הלחי בין המפסיקים גגות שיש מאוד מצוי זה דין

מקורה, לחצר סמוך הלחי את והעמיד פרטי, ערוב לעצמו עשה אדם בשכונתינו

תחילת עם אבל לחוט. הלחי בין חצץ לא הגג ולכן בפינה, שבור היה שלה שהגג

הגג, את החליפו והאנשים מים, להתמלאות החצר החלה הגשמים, וירידת החורף

באמצע רק התגלה והדבר לחוט, הלחי בין וחוצץ בולט החדש שהגג לב שמו ולא

להרחיק כדי הגג את להאריך חנות בעל הוסיף בשכונתינו, אחר במקום וכן שבת.

שהוצרכנו כדי עד לחוט, הלחי בין והפסיק בלט והגג החנות, מקיר הגשמים את

הגג, שמסתיים במקום הלחי את לשים אפשר שאי מפני העירוב, גבול את להזיז

המדרכה. באמצע יהיה הלחי שא"כ

הלחיים את ומעמידים מאחר השכונתיים, בעירובים מאוד מצוי דבר יש כן כמו

במהירות, הגדלים ועצים שיחים בהם ומצוי פרטיות, לחצרות סמוך המדרכה על

במקומות לחוט. הלחי בין ומפסיקים הלחי על עוברים הם לחוץ נוטים הם וכאשר

השיחים כי קצר, זמן כל השיחים את שיגזוז אדם של מיוחדת השגחה צריכים כאלו

לכך. לב שמים ולא מאוד מהר גדלים

לחוט, הלחי בין חציצה נחשבים אינם ברוח שמתנדנדים דקים שיחים אמנם

בחזו"א ע"א)כמבואר נחשב(סוס"י שיעור מאיזה ידוע לא אך חוצץ. קבוע דבר שרק

שאם ובפרט המפסיק. דבר כל קוצצים הטובים בעירובים ולכן קבועים, שהשיחים

כדי בזהירות לנקוט וצריך עבים. כשהם גם ישארו הם דקים, כשהם אותם נשאיר

ח"ו. מכשול לידי יבוא שלא

הלחיים חוזק שיעור

.ÔÈ˘˜ Ï˘ ˙Ï„ Ï·˜Ï È„Î ‰‡È¯· ‡‰˙˘ ‰ÎÈ¯ˆ Á˙Ù‰ ˙¯Âˆ ,'Ó‚השו"ע כותב

סי"א) שס"ב שהוא,(סי' כל דלת לקבל חזקים [הלחיים] שבצדדים הקנים שיהיו צריך

יכול בלבד חוט שהוא שלנו העליון שהקנה מפני זהו חצר], של כפסים לרחבו ולא המבוי, לאורך

הלחי, דין מצד אינו לו, זקוקים שאנו הרוחב כן אם ולהיפסל. הלחיים מבין ולצאת ברוח להתנדנד

החוט. כשרות בשביל אלא
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גומי ואפילו שהוא, בכל מספיק גבן שעל הקנה אבל קנים של או קש של אפילו

מועיל.

הציון השער כתב הלחיים, חוזק לגבי כ"ב)והנה ס"ק שס"ג לעשות(סי' שאפשר

שהטיח ואע"פ לעיל], כמ"ש בקיר המודבק נייר בדבק [או מהקיר הבולט מטיח לחי

הכותל חוזק מצטרף זה לענין מ"מ קש, של דלת להחזיק יכול אינו עצמו מצד

לבד. לטיח ולא לכותל הדלת את לחבר שאפשר מספיק דהיינו עליו, עומד שהטיח

שמסתבר ואע"פ לקיר המחובר מפוליגל לחי שעשה שכונתינו ליד מקום יש ולפ"ז

שאפשרשהפוליגל מספיק זה לענין מ"מ קש, של אפילו דלת להחזיק יכול לא

אחד, דבר הם וכותל שטיח לחלק, מקום יש לכאורה אמנם וכנ"ל. לכותל לחבר

דברים, שני הם הכותל שעל פוליגל משא"כ הטיח, ע"י נעשה שההכשר למרות

המשנ"ב שהכשיר שמה ואפשר שמאחוריו. לכותל לחבר שאפשר מספיק לא כאן ואולי

למעמיד הדלת את יחבר אם גם דנים המעמידו, הוא והכותל שמאחר מפני בטיח

להכשיר יש בפוליגל ה"ה ולפ"ז .�Êהעיקרי,

רוחב שיעור כפי האם להחזיק, צריך שהלחי הדלת רוחב איזה להסתפק ויש

מטר עשרים רחבה הפתח שצורת שלנו בעירובים וא"כ מקום, שבאותו הפתח צורת

במיוחד חזק לחי צריך כשיעורויותר, טפחים ד' ברוחב דלת מספיק שמא או .

פתח רוחב של א)המינימלי ד, דף לעיל בבדיקה(כמבואר שמגלים מצוי והנה עיון. וצריך ,

בחוט הלחי את קושרים אלא היטב, לחברו זמן ואין לחי, שחסר אחה"צ שישי ביום

יעמוד שהלחי באופן לחברו מספיק שלא ללמוד יש ומסוגייתינו באדמה. תוקעים או

נזהרים שלא וצ"ע דלת. עליו להעמיד אפשר יהא שגם צריך אלא שבת, מוצאי עד

כ"כ. בזה

גם אפשר אלא כלל, חוזק צריך שאין השו"ע כתב העליון, הקנה חוזק לגבי

לקמן יבואר ואי"ה ב)בגומי. יג, .(דף

יב. דף

בזמנינו בהם משתמשים והאם חצר, פסי מהם

.Ô‡ÎÏ Â‰˘ÓÂ Ô‡ÎÏ Â‰˘Ó ˙ÂÁÂ¯ È˙˘Ó ,‰Ú·¯‡· ˙Á‡ ÁÂ¯· ¯ˆÁ ÈÒÙסוגייתינו

במבוי. דוקא המתירים מלחיים שונים והם החצר, את המתירים פסים בדיני עוסקת

תוס' בפסי)שואלים בשמותיהן.(ד"ה שחלוקים כדי עד השינוי מהו

הרמ"א מבאר מבוי, של לחי ס"ג)והנה שס"ג על(סי' התרגום כמ"ש שפירושו

עץ של קרש דוקא הוא שלחי הכוונה [ואין חדא. ליחא האחד", "הקרש הפסוק

.æðמחזיק שהכותל ע"י וכשר טיח, כמו דינו לכותל, היטב מחובר הפוליגל שאם היתה, הרבנים הוראת

עצמו. בפני דלת שיחזיק וצריך מהכותל, כחלק אינו חוטים, עם קשור או מעט, מחובר אם אבל דלת.
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לעומת "לוח"]. בלשוננו ונקרא דבר, כל כולל קרש אלא קרש, לו קוראים שאנו

רק עושה שאם בעביו, שיעור לו שיש אלא לחי כעין הוא גם חצר של פס זאת

שהוא פס, החצר של ללחיים קראו היכר שיהא כדי ולכן טפחים, ד' צריך אחד מצד

ארוך יותר דבר של המשנ"ב)לשון .(כ"כ

הכללי העירוב שלגבי משום והטעם חצר, בפסי משתשמים לא בזמנינו והנה

ולא אמות מי' רחבים הפתחים שרוב משום וכן מבוי דין לו שיש יתכן והשכונתי,

ב'] בדף המבואר לחיים [כדין מי' ביותר פסים קי"א)מועיל ס"ק שס"ג סי' אבל(משנ"ב .

משתמשים יש שלהם, בחצר עירוב לעצמם ועושים העירובים על סומכים שאינם אנשים

לבנין הכניסה את או החצר את להתיר כן,�Áבפס לעשות נכון אם לדון יש אמנם .

שהרמ"א סכ"ו)מכיון שס"ג כתב(סי' ובמשנ"ב בלחיים, להשתמש שלא שנהגו כתב

משא"כ לטעות, ויכולים בדיניהם בקיאים הכל שאין מפני משתמשים, לא בפסים שגם

בחצר גם שייך וטעמו זה מנהג לכאורה וא"כ יותר. מכירים אנשים הפתח צורת דיני

מחלקים ויש .�Ëפרטית.

זה מול זה פסים שני בעשיית הדיוק שיעור

המשנ"ב נחלקו משהו, בעובי אחד שכל צדדים משני פסים ב' עשיית לגבי

הלכה הביאור אותם. מעמידים כיצד ס"ל)והחזו"א שס"ג להעמידם(סי' שצריך כתב

ולא זה, כנגד זה שהם אדם בעין שנראה באופן מספיק אמנם זה, כנגד זה ישר

הבדל שיש שכל כותב י"ד) ס"ק ע"ב (סי' החזו"א אבל במדידה. מדויק שיהיה צריך

צריך ולכן האדם, טעות זה בעינינו, לנו נראה שלא ומה בעין, ניכר זה הרי במדידה

במדידה. זה כנגד זה ממש מכוון שיהיה

שברור עד ממש מכוונים שיהיו באופן פסים שני לעשות שייך לא כמעט זה לפי

פתרון כתב ולכן זו, בעיה על עומד והחזו"א מדויק, באופן זה כנגד זה שהם

כל כזו ובצורה מקצתה] שסגורה דלת [כמו באלכסון הפסים את להעמיד מיוחד

ואז מהפתח], קצת עוד סותם משהו כל [כי כפס להחשב יכול מהפס מילימטר

שייך לא נורמלי באופן אבל זה. כנגד זה יהיו שהפסים מקום באיזה שיהיה ודאי

פסי מדין להתיר בימינו רוצים כאשר ולכן וצ"ע. החזו"א, לפי פסים שני להעמיד

סגירת [לכיוון טפחים ד' ברוחב אחד פס עושים אלא פסים, שני עושים לא חצר,

פס מספיק טפחים ד' וכשיש המצויים], הלחיים כמו הכותל לאורך ולא הפתח,

מכוונים. שיהיו שצריך הנ"ל הבעיה את ואין אחד, בצד אחד

.çðבליטה יש אבל מרובה, עומד ואין תקרה, פי תנאי מתקיימים ואין משקוף אין לבנין בכניסה אם

לטלטל. מותר יהיה מקום אותו ועד כפס, אותה להחשיב ניתן הצדדים, באחד טפחים ד'

.èðבה שעשו לחצר פעם הגיע וירפאהו] דברו ישלח [השי"ת שליט"א פוזן יעקב ר' שהגאון שמעתי

הרמ"א שהביא המנהג שע"פ בהם גער והגר"י טפחים. ד' פס לחצר עשו כך ולשם שבת, באותה שמחה

כן. לעשות אסור
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השכונות בערובי בזמנינו ונפק"מ דאורייתא, מחיצות ג' האם הראשונים מחלוקת

.·ÈÈÁ ÂÎÂ˙Ï ˜¯ÂÊ‰ ,ÈÁÏ· Â¯È˘Î‰ ,ÛÂ˙È˘Ï ÈÂ‡¯ Â�È‡˘ ÈÂ·Ó ,'Ó‚רש"י מבאר

בלחי הכשירו שאם והטעם ,[= [כזה מפולש מבוי היינו לשיתוף ראוי שאינו שמבוי

שלש יש אם שמדאורייתא סוברת זה בתירוץ שהגמ' משום לתוכו, הזורק חייב

רשות שעושה שלישית מחיצה הוא הלחי ולכן היחיד, רשות נעשה כבר מחיצות,

היחיד. רשות דין שיהיה כדי מחיצות ארבע שצריך בתחילה הגמ' כסברת ולא היחיד.

שי דהיינו לשיתוף", ראוי "שהוא מבוי הר"ח גירסת והלחיאבל מחיצות ג' לו ש

אם משא"כ לתוכו, הזורק חייב בלחי תיקנו אם שדוקא אמרו וע"ז ברביעית, הוא

מחיצות ד' צריך ולפ"ז פטור. לתוכה הזורק היכר, אלא מחיצה שאינה בקורה תיקנו

היחיד רשות דין למבוי אין מחיצה, ולא היכר שהיא בקורה תיקן ואם דאורייתא,

הטלטול איסור כי זה, מבוי בתוך לטלטל מותר ומ"מ פטור, לתוכו והזורק דאורייתא

עשה שאם אמרו והם כרמלית, של דרבנן איסור הוא מחיצות, ד' לו שאין במבוי

דאורייתא. רה"י אינו ובאמת מותר. קורה של היכר

הלכה הביאור כותב שס"ג)להלכה, הרמב"ם(רס"י ה"א)דעת משבת בארבע(פי"ד שרק

וכן בסוגייתינו, וריטב"א [רש"י הפוסקים רוב דעת אבל היחיד, רשות נעשה מחיצות

בשלישית ולחי מחיצות שתי או מחיצות, שבשלש ורשב"א] רא"ש וראב"ד תוס'

מדאורייתא היחיד רשות .Òנעשה

מרשות להעביר שלגבי מפני זה, בנידון נפק"מ כ"כ לנו אין כללי באופן והנה

מדרבנן, אסור זה הרי היחיד רשות אינו אם גם מחיצות, בג' המוקף למקום הרבים

מרה"ר להעביר מדרבנן ואסור ככרמלית ודינו הרבים רשות אינו זה מקום כי

כי נפק"מ, אין ג"כ מחיצות בג' המוקף המקום בתוך טלטול לגבי וגם לכרמלית.

שיהיה כדי מחיצות ד' צריך ודאי מדרבנן הרי מחיצות, ג' מספיק מדאו' אם גם

בכל לטלטל אסור פירצה, איזו שיש או מחיצה חסר ואם בתוכו, לטלטל מותר

לענין מדאורייתא, היחיד רשות בדין נפק"מ יש זאת ובכל כרמלית. כדין המקום

כדלהלן. בזמנינו הערים רחובות דין

או הרבים רשות הוא אמה ט"ז שרחבו מפולש רחוב כל האם הראשונים נחלקו

ריבוא שישים בו עוברים כאשר ס"ז)דוקא שמ"ה סי' בימינו(שו"ע הרחובות ורוב ,

זו, במחלוקת תלויה כשרותם בזמנינו, העירובים רוב וממילא זו, במחלוקת תלויים

.ñשתי ובין [כזה=] זו כנגד זו מחיצות שתי בין היינו ולחי, מחיצות ב' שמספיק הפוסקים רוב לדעת

לחי שעשה שבאופן הבה"ל כוונת בפשטות והנה הקצוות. לאחד סמוך ולחי ר] [כמו סמוכות מחיצות

עושה והלחי סוכה], לגבי ז. דף סוכה בגמ' המבואר [כעין היחיד לרשות ה-ר של הריבוע כל נעשה

הלחי שממול המעט רק שבכה"ג חולק סק"ו) ע"ב (סי' והחזו"א שכנגדו. המחיצה כנגד עד מחיצה

רה"י. הוי האלכסון שכל דאפשר כתב ט"ו) (בס"ק ואח"כ רה"י. נחשב
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שנועלים דלתות עם אלא עירוב עליו לעשות אפשר אי הרבים רשות שהוא רחוב כי

בלילה ו:)אותם דף לעיל עיר(כמבואר או שכונה יש שאם יוצא סוגייתינו לפי אבל .

הרביעי, בצד אלא פתוחים אינם הרחובות וכל מחיצות, צדדים בשלשה לה שיש

שאי למרות ולכן מחיצות. בג' מוקף המקום כי הרבים, רשות דין לרחובות אין

ל בזמנינו שכונותאפשר מקום מכל בלילות, אותם ולסגור הכבישים על דלתות הציב

רמת ושכונות ברק, בבני אלחנן רמת שכונת [כמו גמורות מחיצות ג' להם שיש

רשות חשש בהם אין ספר], קרית והעיר בירושלים, שכונות ועוד נוף והר שלמה

הדעות. לכל כשר שיהיה עירוב שם לעשות ואפשר הרבים,

לטלטל מותר שהנה ברחובות, מטלטל שאינו מי לכל שנוגע נוסף דין לציין יש

העירוב, סמך על ברחוב עגלה מטלטל הילד אם כגון אמות, מד' פחות ברחוב

זה אם אבל אמות. מד' בפחות לכוונו מעט לטלטל מותר דבר, באיזה נתקע והוא

בקו עומדים אינם הרחוב בצידי שהבנינים כגון מחיצות, ג' לו שיש במקום גובל

מן היחיד כרשות דינו מקום אותו שבצידיו, הבתים משני שוקע אחד ובית ישר

מרשות הוצאה זה הרי אמות, מד' בפחות אפילו לרחוב, משם והטלטול התורה,

לטלטל, לילד יסייע לא כזה במצב ולכן הרבים, רשות בחשש שהוא לרחוב היחיד

אמות מד' פחות שזה .Ò‡אפילו

מרחבו יותר שארכו ברחוב בזמנינו וקורה לחי

.'ÂÎÂ ‰¯Â˜Â ÈÁÏ· ¯˙È�˘ ÈÂ·Ó Â‰ÊÈ‡ Ô�ÈËÈ˜� ,ÔÓÁ� ·¯ ¯Ó‡ ,'Ó‚הוזכר זה דין

א)לעיל ה, דין(דף לרחובות אין שבימינו הרמ"א כותב זו גמרא שע"פ שם והבאנו

הפוסקים וביארו קי"א)מבוי, ס"ק כל(משנ"ב אלא בתים, שני ובהם חצרות לנו אין כי

אדם החיי ודעת לרחוב. יציאה לו יש פי"ג)בית ע"א צורת(כלל שהשתנתה שבימינו

פרטיות], דירות [שני בתים לשני משמשות והחצרות משותפים, בנינים ויש הבניה

חצר נקראים שלנו החצרות שאין החזו"א דעת אבל לרחובותינו. מבוי דין חזר שוב

מ אין [דהיינוכי "רחבה" שם אלא חצר שם להם ואין צנוע, שימוש בהם שתמשים

אין חצרות לנו שאין וכיון בה], משתמשים היו שלא הבתים שאחורי חצר כמו

וקורה. לחי של היתר היום לנו אין ולכן מבואות.

מבוי, צורת לה ויש מרחבה יותר שאורכה שחצר אומרת בסוגייתינו הגמרא והנה

קשה, וא"כ נוספות. חצרות ולא בתים רק לחצר שיש אע"פ וקורה, בלחי ניתרת

כיון וקורה, לחי היתר שייך למבוי, פתוחים וחצרות בתים היום לנו אין אם גם

.àñלרשות גמורה מכרמלית שמעביר אע"פ איסור, אין כרמלית, הוא שהרחוב השיטות לפי אמנם

אמרו ככרמלית, אותה ועשו מחיצות ד' לה שאין היחיד הרשות את שאסרו רבנן כי דאורייתא, היחיד

ס"ו סי' החזו"א (כ"כ היחיד רשות שהיא יאמרו שלא כדי אחרת, לכרמלית ממנה להוציא איסור שאין

מפני, ד"ה ס"ד שס"ה ומותר, ד"ה ס"ג שמ"ו סי' בבה"ל עי' זה, בדין סתירות יש ובמשנ"ב י"ח, ס"ק

לכרמלית). ד"ה ס"ב שע"ד
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יותר אורכם שלנו והרחובות רחבו, על יותר שארכו התנאי שמתקיים שמספיק

מרחבם.

יש מכך ויותר הרחוב. לתיקון אחד לחי על למעשה לסמוך שרצו היו לפ"ז

כלשהי בליטה ע"י דהינו אחד, בלחי מדרגות החדר את לתקן שיוכלו לומר רוצים

מרחבו. יותר מדרגות החדר שאורך באופן הפתח, צורת בלי שבקיר, השיש מאבני

שבתים תנאי שיש אמר נחמן רב למה הגמ', על קושיא זה נכון זה שאם אלא

יותר המבוי שאורך על וקורה, לחי דין יש זה בלי גם הרי לתוכו, פתוחים וחצרות

כאן התוס' הקשו וכן ובתים)מארכו. בחצר(ד"ה רק הם נחמן רב שדברי ותירצו ,

מבוי, הגדרת מהי לדון יש ולפ"ז למבוי. פתוחה היא אלא לרה"ר, סמוכה שאינה

וזה לרה"ר. או למבוי פתוחים נחשבים לרחובות, שפתוחים שלנו הבנינים והאם

בזה. להאריך ויש ברורים. דברים בזה אין אבל למעשה, גדולה נפק"מ

עירבו כשלא היחיד לרשות היחיד מרשות להוציא האיסור גדר

.˙Â¯ÈˆÁ ‰"„ È"˘¯ענין בכל ונקדים, חצרות. עירובי תקנת יסוד כותב כאן רש"י

שיהיו והחצרות הרחובות את לעשות המחיצות, היקף א. חלקים, שני יש העירוב

היחיד מרשות אפילו להוציא אסרו חכמים ב. רוחות. ד' מכל מוקפת היחיד רשות

להוציא ולהתיר לדמות ויבואו לרשות מרשות הוצאה כעין שזה מפני היחיד, לרשות

פת, עם יערבו שכולם ע"י התירו הזה החלק ואת הרבים. לרשות היחיד מרשות גם

שלישי פרק והלאה)כדלקמן כ"ז .(דף

שחכמים כאן, רש"י דעת שאסרו. האיסור מהו והרמב"ם רש"י נחלקו זו בתקנה

זה ובעקבות שמעון, של הפרטית לרשות ראובן של הפרטית מרשות להוציא אסרו

מוציא ונמצא בה מעורבת שמעון שרשות כיון המשותפת, לחצר להוציא גם אסור

אליו.

משותפת, לרשות פרטית מרשות להוציא שלא היתה שהגזירה סובר הרמב"ם אבל

היחידכגון מרשות להוצאה דומה כזו שהוצאה מפני מדרגות, ולחדרי לחצרות

בהוצאה גם איסור יש הרמב"ם לדעת האם האחרונים שואלים ולפ"ז הרבים. לרשות

החצר דרך לא שמעון של פרטית לרשות ראובן של פרטית מרשות לבית, מבית

בזה איסור יהיה לא וא"כ הרבים, לרשות להוצאה דומה אינו זה שהרי המשותפת,

הלכה הביאור והכריע עירבו. כשלא או)אף ד"ה ס"ג ש"ע שגם(סי' האוסרים, כדעת

חצר. דרך לא אפילו לבית מבית בהוצאה איסור יש לרמב"ם

חדר דרך מעביר אם בין השכן, לבית להעביר אסור עירבו, שלא בבנין לפיכך

בחדר לעצור בלי יעביר אם ואף לביתו. ישר מהמרפסת מעביר אם ובין המדרגות,

זה. עם זה מעורבים שאינם לבית מבית שהעביר שיוצא כיון אסור, מ"מ המדרגות
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יג: דף

בדקדוק שאינם חז"ל שיעורי יש

.ÁÙË ·ÁÂ¯ Â· ˘È ÌÈÁÙË '‚ ÂÙ˜È‰· ˘È˘ ÏÎ ,'Ó‚הרמב"ם המשניותכותב (בפירוש

ידוע,כאן) בלתי אותו, המסבב [השיעור] אל העגול, אלכסון יחוס כי לדעת לך יש

הוא אלא וכו' מאיתנו אינה ההשגה זו וחסרון באמת, לעולם בו לדבר אפשר ואי

ואמרו וכו', לידע חיבורים התשבורת חכמי חברו וכבר שיושג, במציאות ואינו טבעי

לעולם יושג לא שזה ולפי [בערך]. בקירוב ושביעית לשלשה אחד של ביחס שהוא

טפחים ג' בהיקפו שיש כל ואמרו הגדול בחשבון לקחו חכמים לפיכך בקירוב, אלא

מדבריו והעולה עכ"ד. בתורה. מדידה שהוצרכו במה ע"ז וסמכו טפח, רוחב בו יש

הנכון. לשיעור הקרוב זה בשיעור למדוד אמרו שחכמים אלא מדויק, אינו שהחשבון

הציון י"ח)ובשער ס"ק שע"ב שיעור(סי' על לסמוך אפשר איך השאלה על עמד

העודף,ש לצמצם שקשה מפני שבתורה, הענינים על חכמים שסמכו וכתב מדויק. אינו

תורה", בשיעורי אף האלו השיעורים על לסמוך שיש מסיני להם מקובל היה "ואולי

האם הסתפק השעה"צ הנה ע"ז. לסמוך יש ודאי דרבנן בדינים עכ"פ שיהיה ואיך

ניתנו שהם משום וזה דאורייתא, בדינים מדויקים שאינם השיעורים על לסמוך אפשר

לסמוך ואין ולשער, למדוד יוכלו אדם שבני כדי חז"ל שנתנו כללים שהם או מסיני,

להחמיר. יש בדאורייתא אבל בדרבנן, אלא עליהם

איש קל"ח)ובחזון למשה(סי' הלכה ניתנה בדאורייתא שגם נפלאים, דברים כתב

שבזה בהן, ולדקדק הבריות את לצרף אלא המצוות ניתנו לא כי בערך, לחשב מסיני

מפסיד אינו זה ולכל הפנימיות, וסוד התורה חכמת לקיום וגם יתברך, מלכותו יקבל

עכ"ל. הדעת. חלושי אף לקיים שיוכלו כדי בקירוב, יהיו השיעורים אם

קורה אינו שבזמנינו החוט

.ÁÈ¯‡ Ï·˜Ï È„Î ‰·Á¯ Â¯Ó‡˘ ‰¯Â˜‰ ,‰�˘Óצריכה שהקורה מבואר במשנה

הרמ"א כותב זה ומפני טפח, רחבה סכ"ו)שתהא שס"ג וכך(סי' בזמנו, שהיה שהמנהג

הרחובות, לרוחב הקשור חוט או חבל ע"י העירוב את לעשות ימינו, עד נוהגים

הפתח, צורת מטעם אלא מהני ולא טפח, רחבו אין שהרי קורה, אינו זה חבל "דין

הוא אלא קורה, אינו קושרים שאנו שהחוט דהיינו בגמי". אפילו למעלה דמהני

הפתח. צורת של משקוף

שתי גם לו שיהיה צריך שמשקוף כיון לחיים, וגם חוט גם צריכים אנו ולכן

החוט, עד עולים הם כאילו ורואים הפתח, מזוזות הם והלחיים הפתח, בצידי מזוזות

אלא בגמרא, המוזכרים הלחיים אינם שלנו הלחיים גם זה ולפי אסיק. גוד מדין

דומים שהם מפני לחיים, להם שקוראים והטעם הפתח. מזוזות של הקנים הם



çúôáåøéòä יד. סגדף

טפחים י' בגובה שניהם כי בגמרא, המוזכר מבוי של ללחי ובדיניהם במראיהם

כ"כ. דומים שאינם דינים כמה שיש למרות בלבד,

רחב ברחוב גם מועילה הפתח שצורת קורה, לעומת הפתח צורת של המעלות

קורה משא"כ אמות, א)מי' ב, דף במשנה רחבים(כמבואר שבזמנינו הרחובות רוב והרי ,

ברחוב אף מועילה הפתח צורת נוסף, דבר מטר]. 4.80-5.70 [שהם אמות מי' יותר

את שתקנו או מוצא, ללא [רחוב סתום במבוי רק מועילה קורה משא"כ מפולש,

בצוה"פ] הפתחים א)שאר ו, בדף .(כמבואר

יד. דף

בזמנינו העליונה בקורה לבוד

˙‡ˆÂÈ ˙Á‡ ˙Â¯Â˜ '· ÔÎÂ ,‰Ê Ï˙ÂÎ· ˙Ú‚Â� ‰�È‡Â ‰Ê Ï˙ÂÎÓ ˙‡ˆÂÈ‰ ‰¯Â˜ ,'Ó‚

.ÂÊ· ÂÊ ˙ÂÚ‚Â� Ô�È‡Â ,‰Ê Ï˙ÂÎÓ ˙Á‡Â ‰Ê Ï˙ÂÎÓבקורה חסר שאם בגמרא מבואר

לבוד. שאומרים מפני אותה מכשירים טפחים, ג' עד

החזו"א י"א)כותב ס"ק ע"א שהקנה(סי' בזמנינו אבל בקורה, רק הם הגמ' שדברי

מגיע אינו החוט אם להכשיר אין הפתח, צורת של משקוף אלא קורה, אינו העליון

ולזה ממש, העמוד של גביו מעל יהיה שהמשקוף דין שיש משום העמוד, מעל עד

משהו בו שחסר אלא העמודים, שני מעל משקוף שיש באופן וגם לבוד. מועיל לא

לצורת מ"מ כמחובר, אותו ורואים לבוד דין שיש אע"פ טפחים, מג' פחות באמצע

שימאי" "פתחי פסול יש הפתח שבצורת מפני כשר, אינו יא,הפתח דף לעיל (כמבואר

משקוףא) לעשות דרך שאין בזה כגון כזו, בצורה פתח לעשות דרך אין שאם ,

פסולה. והיא הפתח צורת שם לזה אין חתיכות, בהם שחסר עץ משברי

שבגמרא אע"פ העליון, בקנה גם שימאי" "פתחי פסול שיש מבואר החזו"א בדברי

לעיל מש"כ ועי' הפתח, של שבצדדים בקנים רק זה פסול א)נזכר יא, .(דף

מחיצה לפניו שיש או מוסתר, צוה"פ של עליון קנה דין

ÔÈ‡ ‰ˆÈÁÓ ,Ô‡Î ÔÈ‡ ‰¯Â˜ ,'ÂÎÂ ˙ÏˆÁÓ ‰ÈÏÚ Ò¯ÙÂ ÈÂ·Ó È·‚ ÏÚ ‰¯Â˜ ÁÈ�‰ ,'Ó‚

.Ô‡Îשמחמת כיון פסולה, הקורה במחצלת, הקורה את כיסה שאם מבואר בגמרא

במבוי. לעומדים ניכרת הקורה אין זה

שהיא ההיכר מפני הוא המבוי את מתירה שהיא שהטעם בקורה, דוקא זה אמנם

שמשתמשים [כפי הפתח בצורת אבל היחיד. רשות מסתיימת היכן עד שמסמלת עושה,

שאין י"ט) ס"ק ע' (סי' החזו"א כותב מחיצה, שנחשבת שלה שהדין בזמנינו],

כשרה. היא הרי מכוסה, יהיה העליון החלק אם ואף ניכרת, שתהיה צריך

לחנות, שלט להבדיל או הכנסת, לבית שלט שמעמידים במקומות מצוי זה דבר

החלק את מסתיר הוא וא"כ העמודים, של הצד על השלט את לתלות והדרך
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ורק העמודים, מעל עליון קנה כלל אין לפעמים [אבל כשר. זה ומ"מ העליון,

כשר אינו מעליהם, ולא העמודים בין נמצא שהשלט וכיון ביניהם, מחבר השלט

פסול וזה העמודים, של הצד מן הוא כי עליון קנה ב)להיות יא, דף וכל(כדלעיל .

הפתח, צורת נחשב אינו מבחוץ, העמודים צידי על מחובר שהשלט הנ"ל באופן שכן

הצד] מן הפתח צורת שזו .Ò·מחמת

הפתח צורת חצי לפני מחיצה

מוגבהת שהמחצלת היא לפסול הסיבות שאחת בסוגייתינו, מבואר נוסף דבר והנה

מחיצה נחשבת ואינה טפחים ג' א)מהקרקע יב, דף לעיל יהיה(כמשנ"ת מה לדון ויש .

נמשכת לא שהיא אלא הקרקע, עד תהיה שהיא דהיינו מחיצה, דין לה יהיה אם

הנשאר. החלק את להחשיב כיצד הפתח, רוחב חצי על רק אלא לצד, מצד

המחצלת שמסתיימת ובצד מאחר לפסול, יש לכאורה מבוי, של קורה לגבי והנה

שמחזיק שאחוריה והכותל המבוי סוף היא המחצלת כי המבוי, כתלי על הקורה אין

שכיון נראה לכאורה הפתח, צורת לגבי כן כמו מהמבוי. חלק אינו הקורה את

ה המבוי, את גודר ואינו המבוי כותלי מאחורי נמצא המחצלת שאחורי רישהלחי

מחיצה משמש שאינו כיון לפוסלו, טעם [ועוד ופסול. אחרת ברשות כעומד הוא

לעיל רש"י וכמ"ש מחיצה, דין לו אין טפחים א)לד' ה, אחד(דף שלחי וכיון ,[

הפתח. צורת כאן אין פסול,

החזו"א י"ט)אבל ס"ק ע' שתחת(סי' שבמקום כיון כשרה, כזו הפתח שצורת כותב

צורת דין לזה ויש לפניו, מחיצה שיש בזה חסרון אין לצד, מצד חלל יש המשקוף

טפחים ד' ברוחב פתח שנשאר כל .Ò‚הפתח

סביב הפתח בצורת שמקיפים העירוניים, בעירובים מאוד מצויה בזה הנפק"מ

או החצרות, של הגדרות אחורי עומדת הפתח צורת של העמוד ולפעמים העיר,

מי' תכופף הגדר שמא לגיבוי נעשו הפתח שהצורות מהן [יש המושב. גדרות

לכאורה הנ"ל החזו"א דברי ולפי הצוה"פ], לאחר נעשו שהגדרות מהן ויש טפחים,

מ"מ הגדר, מאחורי העמוד שמקום ואפילו הפתח, לצורת כלשהו חלל שיש מספיק

בחזו"א סתירה יש למעשה אבל החוט]. תחת תהיה לא שהגדר [רק כשרה הצוה"פ

כלשהו, בקרש שמוסתר לחי לפסול כתב כ"ג) ס"ק ס"ז (סי' אחר שבמקום זה, בדין

.áñ'סי) המשנ"ב ע"פ וזה ופסול, הצד מן הפתח צורת שזו כתבנו העמודים, שני בין שהשלט באופן

מן נחשב זה גם שביניהם, לקנה מעבר לעלות ממשיכים העמודים שאם שמבואר ס"ד) ס"ק שס"ב

ב]. יא, דף הנ"ל בסוגיא הראשונים בזה [ונחלקו הצד,

.âñשהעומד יחשב במחיצה סגור רוב יהיה אם כי מרובה, פרוץ שישאר שצריך החזו"א כ' בתחילה

נסתרים לכאורה הללו החזו"א דברי כל אמנם ויפסל, מחיצה מאחורי הפתח צורת שכל עושה מרובה

וי"אממש"כ הלומדים, בזה עמדו וכבר פסול, מחיצה אחורי שלחי י"ח) ס"ק ס"ה (בסי' כן לפני

לעיל. מש"כ ועי' ולקיר. ללחי ביחס עראי דבר שהיא במחצלת רק התיר כאן שהחזו"א
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הוא הכותל שלפני המקום אם מחלקים ויש כותל. אחורי העומד כמו שהוא מפני

בחצר מוקף הוא אם לבין המבוי, כנגד הוא הלחי שגם שנחשב מהמבוי, חלק

בזה. ואכמ"ל המבוי, כנגד אינו שאז אחרת

יד: דף

פחות או הסרבל כחוט הלחי עובי

.‡Â‰˘ ÏÎ ÔÈÈ·ÂÚÂ ,ÌÈÁÙË ‰¯˘Ú Ô‰·Â‚ Â¯Ó‡˘ ÌÈÈÁÏ ,‰�˘Óמהו מפרש בגמ'

הדשן בתרומת הסרבל. כחוט שהוא, כל ע"ד)עובי מגמראכתב(סי' דייק שהמרדכי

היינו שהוא" ש"כל בגמ' שמשמע כיון לפחות, אצבע בעובי יהיה שהלחי שצריך זו,

היו ובזה לאצבע. קרוב הוא הסרבל חוט של והעובי הסרבל, כחוט עובי לפחות

שאין לכותל, מדובק [טיח] מסיד לחיים בזמנו עושים שהיו העולם מנהג על שהקשו

ממש. שהוא כל אלא עביו

את לשנות ורצה מקום] [שם לניאושט מרבוותא חד בא אחת שפעם והביא

המנהיגים רצו ולא המרדכי. פי על אצבע, כעובי ולעשותם מקדם, שם שהיו הלחיים

הכל יאמרו כי הראשונים, על לעז להוציא שלא כדי כן, לעשות להניחו בעיר שהיו

וטלטול. והכנסה בהוצאה שבת שחיללו

שהם והמרדכי, הגמרא של לדינו דומים מעשינו שאין הדשן התרומת וכתב

הפתח צורת של בלחי אבל שהוא, לכל שיעור יש ובזה מבוי, של בלחי מדברים

לחיים שעושים מה הוא נכון ולכן ממש, שהוא כל אפילו ואפשר כלל, שיעור אין

הכותל. שעל מסיד

הרמ"א פוסק ס"ז)וכך שס"ג המשנ"ב(סי' וכתב כ"ו)להלכה, שכשר(ס"ק הדין שהוא

כחוט, קצת ממשות בו שיהיה שצריך המשנ"ב הוסיף אבל הפתח. צורת של ללחי

הבא. הקטע בסוף לקמן וע"ע מועיל. אינו צבע, שאר או סיד מראה אבל

שבחוט הקשר ודין מעליו, החוט שאין בעיה לקיר, מוצמד לחי

שאמנם הנסיון, מתוך להבהיר יש ראשית זו? באפשרות בזמנינו משתמשים מתי

כלל ובדרך ממש, מעליו יעבור שהחוט צריך אך דק, יהיה שהלחי מספיק הדין מן

יוצא עליה הקשור והחוט לולאה, לקיר לחבר צריכים לקיר החוט את לקשור כדי

המשך נחשב אינו הטבעת [ומקום מהקיר, ס"מ שלשה אפילו או אחד ס"מ רחוק

צריך בהכרח וא"כ סכ"ו)]. סוף שס"ג (סי' שלמה בחכמת כמבואר החוט, של

מהקיר]. רחוק [או עבה יהיה שהלחי

העליון, מהקנה חלק להחשב יכול אינו החוט של הקשר מקום שגם מחמירים יש

א]. יא, דף לעיל הנזכר שימאי פתחי מטעם [ופסול וישר חלק שאינו מפני
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כשני גובה עד בשיש מצופה עמוד לבנין שיש מצויה, דוגמא ננקוט ולפ"ז

השיש, שמעל לקיר החוט את לקשור שאפשר ס"מ, 2-3 ובולט עבה והשיש מטרים,

נצרף לא אם אבל ללחי. כשר ויהיה השיש, מעל ויהיה לקיר סמוך יתחיל והחוט

וז השיש מעל עובר אינו שהחוט מאוד מצוי א"כ הקשר, מקום וצריךאת פסול. ה

יתירה. זהירות

ללחי שמשמש הקיר כאשר דק. בלחי להשתמש אפשרות יש מתי זאת לאור

שעמד למשהו או מעליו אלא הקיר לצידי קשור אינו והחוט כלשהו, בגובה מסתיים

דק, לחי לקיר נצמיד אם גם זה שבאופן שאחוריו], הבנין למרפסת [כגון מאחוריו

ארוך שהוא מפני ללחי, לשמש יכול לא שהקיר [החסרון החוט. מתחת יהיה הלחי

אמות א)ד' י, דף לעיל שימאי].(עי' פתחי חשש בהם שיש בליטות עם שהוא או ,

ומ"מ דק, שעביו וכדומה פוליגל או דיקט לקיר שמצמידים יש אלו באופנים

לעיל [ועי' בסוגייתינו כמבואר כשר ב)הוא יא, להעמיד(דף שיוכל חזק שיהיה שצריך

היטב]. מחובר הלחי אם הקיר חוזק מועיל ולזה דלת,

וקומת שלו, הפרטי הבנין את לערב רוצה אדם כאשר הוא, מצוי דבר עוד

בטון קורת יש אולם בכניסה, דלת אין כלומר במלואו, פרוץ [הלובי] לבנין הכניסה

וצריך הפתח, צורת של עליון כקנה אותה להחשיב אפשר א"כ בתיקרה, שבולטת

הצדדים, בשני הקירות על מדביקים יש זה באופן לחיים. שני תחתיה להוסיף רק

שעביו לחי זה הנה הלחי. הוא והדבק לשכנים], יפריע שלא [כדי שקוף נייר דבק

בזמנינו. בו שמשתמשים ויש הסרבל, מחוט פחות

ישבר שלחי ולא יתקלף שהטיח דוקא החשש

הרמ"א שלא(שם)אמנם שיזהר הכותל, שעל מטיח לחי עושים כאשר מזהיר

אלא למעלה היותר בחלק יתמחה אם שכן [וכל התחתונים. טפחים ג' ממנו. יתמחה

מלבוד בפחות שאף שימאי, פתחי מדין טפחים מג' בפחות אף פוסלים יש שאז

חלק. אינו הלחי מ"מ

ובמשנ"ב שיתקלקל. לחשוש הרמ"א הזהיר ע"ז דוקא למה ביאור צריך והנה

כ"ז) ביאור(ס"ק צריך עדיין אבל בכתלים. מתחככים והחזירים שהכלבים טעם הביא

שהטיח כדי עד שיתחככו מאשר יותר הרבה גדול ישבר, רגיל שלחי החשש הרי

שאחראי מי כל רבות. לתקלות ומועדים הרחובות בפתחי בולטים הלחיים יתקלף,

חדש. לחי איזה להתקין צריך שבועות כמה או שבוע כל שכמעט יודע, עירוב על

מי כל לב, שמים מיד שנשבר לחי כי גדול, הבדל שיש לבאר נראה מהנסיון

משא"כ להחליפו. צריך נשבר הוא ואם לחי, נראה כיצד יודע לבדוק שתפקידו

אלא ממנו, חצי לא וגם לגמרי, יפול שהוא חשש אין הכותל, גבי שעל טיח

או לב, שמים לא כזה לדבר הקיר. עם וישתווה ישתפשף הוא ארוך זמן שבמשך
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את שרואים מספיק ביסודיות, לבודקו וא"צ וחזק טוב דבר שהטיח שהתרגלו מצד

מאבן], שעשויות המחיצות את לבדוק שא"צ [כמו בודקים לא שבכלל או קצהו,

בכמה רואים ואכן ויפסל. יתמחה שלא לב לשים הרמ"א הזהיר ע"ז דוקא ולכן

הפוסלים. בשינויים מבחינים לא קבועים בדברים שדוקא מקומות וכמה

טו. דף

מאליהם שנעשו הפתח וצורת ומחיצה לחי

.'ÂÎÂ ÂÈÏ‡Ó „ÓÂÚ‰ ÈÁÏ ¯Ó˙È‡ 'Ó‚ורבא שאביי הגמ' סברה הסוגיא בתחילת

עליה סמכו אם אפילו מחיצה אינה דלרבא מאליה, שנעשית במחיצה גם נחלקו

ולכו"ע בלחי, רק ונחלקו מחיצה, הוי מאליה שנעשית מחיצה ולמסקנא שבת, מערב

שלא כיון מועיל לא עליו סמכו אם גם דלרבא אלא שבת, מערב עליו לסמוך צריך

לחי. לשם נעשה

הרא"ש מאליה, שנעשית מחיצה לגבי הראשונים כ')ונחלקו מחיצה(סי' דהוי כתב

יוסף הבית וכ"כ שבת, מערב עליה סמכו כשלא אפילו שס"ב)כשרה בקרבן(סי' אבל ,

ירוחם. רבינו וכ"כ שבת מערב עליה שיסמכו שצריך הרי"ף בדעת ר"ל שם נתנאל

מח שיתכוונואמנם צורך ואין כסמיכה, נחשב המקום, את לסגור מנת על שנעשית יצה

כלשהו. לדין לכוון או היחיד רשות לעשות

החזו"א הוכיח חצר פסי סק"א)לגבי ע"ז מדתנן(סי' שבת, מערב סמיכה שא"צ

שהגיפופים מפני מותרת, הגדולה בשבת כשנפרצה אף לגדולה, שנפרצה קטנה חצר

אף היכר, שיהא צריך שבלחי מפני כלחי, דינם שאין והטעם פסים. כמו נחשבים

מחיצה משום לחי ארבע)למ"ד ד"ה ב ה, דף תוס' מתירים(כמ"ש חצר של פסים אבל ,

היכר. דין בהם ואין מחיצה, תחילת מדין

הפמ"ג, הסתפק שבת, מערב עליהם סמכו כשלא הפתח צורת של לחיים ולגבי

הלכה הביאור אבל)והביאו ד"ה סי"א שס"ג והחזו"א(סי' אח"כ(שם). שבמשנ"ב העיר

קי"ג) עליו(בס"ק סמך אם רק קנה להחשב שיכול מהכותל, הבולט עמוד לגבי נקט

דין היא הפתח שצורת שכיון החזו"א דעת אבל בזה. ספק כתב ולא שבת, מערב

שבת. מערב עליה שיסמכו צריך אין היכר, דין ולא מחיצה

הטעלגרף עמודי לגבי הפתח,(הטלפון)והנה צורת נחשבים האם הפוסקים דנו

ובחזו"א הפתח, צורת לשם נעשה שלא משום הוא הנידונים ד"הואחד סק"ה קי"א (סי'

הפתח,והפוסלין) צורת שיחשב דעתו אין אם תקרה לחיזוק שנעשו שפצימין כתב

הטלפון עמודי לגבי וכן הפתח, צורת שם ע"ז חל לא לטלטל, רוצה שבאקראי אלא

שללא משמע הפתח. לצורת שישמש שרוצה התושבים אחד של ניחותא שיועיל כתב

הפתח. צורת דין עליהם אין מחשבה
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להחשיב ניחותא שתהיה צריך אחר, ענין לצורך שנעשה שדבר לחלק שיש ואפשר

בקיר, שפרץ כגון עצמו, מחמת פתח שהוא מקום ורק הפתח, לצורת הקנים את

דברי גם ליישב יש ולפ"ז פתח. לשם שבת מערב עליו שיחשוב צריך אין אז

לה שיהיה כדי מחשבה צריך שאז בכותל, בבליטה דיבר קי"ג שבס"ק המשנ"ב,

עליו. סמך שלא רק בפתח מדובר הפמ"ג בדברי משא"כ הפתח, צורת של לחי שם

לכניסה, המיועד מקום כגון פתח, צורת שיש שבמקום למעשה, נפק"מ ולפ"ז

מע"ש, לסמוך צריך אם הפמ"ג הסתפק בזה פתח, בצורת בקיר חור שנפרץ או

כלשהו מרזב על לסמוך באים אלא פתחים שאינם מקומות אבל בזה. היקל והחזו"א

שמחזקת בטון וקורת שני, מצד קנה להחשב בולטת שיש ואבן [לחי] מכאן לקנה

עליהם לסמוך צריך אלו בדברים דומים, פתרונות שאר וכל כמשקוף, התיקרה את

למעשה. וצ"ע לחזו"א. ובין למשנ"ב בין שבת מערב

טו: דף

עצמו בפני צד לכל הפרוץ על מרובה עומד

.ÔÈ�·‰ ÏÚ ˙Â¯È˙È ˙Âˆ¯ÈÙ Â‰È ‡ÏÂ ,‰�˘Óמלשון לדייק כתב השולחן בערוך

מהעומד, יותר הפירצות יהו שלא הפרוץ, על מרובה עומד דין המבארת משנתינו

צריך היה שא"כ עצמה, בפני רוח כל ולא יחד, ההיקף לכל שמתייחסים משמע

חומרא שזו הבנין, על יתירות פירצות דופן באותו יהא שלא ובלבד במשנה לכתוב

מרוב, יותר יש אחר ובצד מחיצות, רוב אין אחת ברוח אם אף ולפ"ד גדולה. יותר

הפרוץ. על מרובה עומד מדין להכשיר יתכן

המשנ"ב מ"ה)אבל ס"ק שס"ב עצמה(סי' בפני רוח בכל שיהא שצריך בפשיטות כתב

מלאות, מחיצות יש צדדים בשני אם ואפילו הפרוץ, על מרובה נוסףעומד ובצד

מחיצה אותה נחשבת שבה, העומד על מרובה הפרוץ אחת בדופן ורק הפתח, צורת

ואסור צדדים משלש רק סגור שהמקום ונמצא מתבטל, שבה העומד וגם שאינה, כמו

בשעה"צ וכתב בזה, חולק הביא לא [המשנ"ב כרמלית. כדין בו כ"ט)לטלטל (ס"ק

בגמרא]. מקומות בכמה מוכח שכן

בזמנינו עירוב של היקף כל וכן וכדומה, משושה בצורת בהיקף להסתפק ויש

מרובה שבו העומד שיהא עצמו, בפני צלע כל לדון האם צלעות, הרבה לו שיש

וצ"ע. כללית. הצורה מהי לראות שצריך ומסתבר הפרוץ. על

כעומד פרוץ דין

.„ÓÂÚÎ ıÂ¯Ù ¯Ó˙È‡ ,'Ó‚.מותר כפרוץ שעומד פפא כרב דהלכתא הסוגיא מסקנת

הפרוץ שבאמת ולדעת לצמצם שקשה כיון למעשה, הדבר את לצייר קשה אמנם
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לצמצם אפשר אדם בידי התלוי בדבר אם הראשונים כך על עמדו וכבר לעומד, שוה

לא. או

התוס' א)אבל ו, דף אפשר(לעיל אי אדם בידי אם שאף לבאר ריצב"א בשם כתבו

היא שלדעתו מחיצה שעשה באדם כפרוץ, בעומד שנחלקו מה לבאר יש לצמצם,

משום ספיקא, ספק מדין מותר יהיה מותר כעומד פרוץ אם א"כ הפרוץ, כשיעור

זה וכנגד שווים, הם שמא ב' מרובה, העומד שמא א' להתיר, צדדים ב' כאן שיש

אם משא"כ מותר. כעומד פרוץ כן על מרובה, הפרוץ שמא לאיסור אחד צד רק יש

מועילה זו שסברא בתוס' וע"ש ואסור. לאיסור, צדדים ב' יש הרי אסור, כעומד פרוץ

בדאורייתא. אף

לו מותר הקיימת, למחיצה שוה שהפרוץ ומוצא שמודד באדם נפק"מ ולפ"ז

כנגד יש מרובה, והפרוץ מדויקת מדידתו שאין חשש שיש אע"פ כי להתיר, לסמוך

למעשה. וצ"ע ומותר. מרובה, שהעומד צד ג"כ זה

טז: דף

הפתח מצורות שכולו שכונות לחבר היקף

.'ÂÎÂ ‰ÊÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê ÌÈÏ·Á ‰˘Ï˘ ÔÈÙÈ˜Ó .‰�˘Ó'אילימא)בתוס ד"ה יא. דף (לעיל

מלמעלה אחד חבל למתוח אפשר צורה באותה הרי חבלים, ג' צריכים למה הקשו

יוחנן ר' ודעת הפתח, צורת יהיה זה והרי העמודים שם)על הפתח(לעיל שצורת

בתירוץ והראשונים התוס' מתרצים הצדדים. בכל ואף אמות מי' ביותר אף מועילה

בחצר רק הם יוחנן ר' דברי כי התיר, יוחנן שר' כמו להתיר אין שבשיירא שני

רק בה שנמצאים בבקעה ולא פתחים], הרבה בה לעשות [והדרך לדירה שמוקפת

אחת. שבת

השו"ע פוסק זה ס"י)דין שס"ב נעשה(סי' רובו או ההיקף כל שכאשר להלכה,

בו שאין מקום דהיינו בבקעה ולא דיורין, ובמקום בחצר רק כשר הפתח, מצורות

דיורים.

ולא מאחר דיורים, בו שאין במקום עירוב עושה שאדם מצוי לא לכאורה והנה

מקומות הרבה יש בזמנינו. מאוד מצוי שהדבר אומרים יש אבל בשבת. שם יהיה

מיושב, שאינו גדול שטח יש ביניהם אבל לזה, זה קרובים והשכונות שהישובים

כגון לזה. מזה לטלטל להתיר שביניהם השטח את להקיף הפתח צורת ומוסיפים

ושאר המורחבת סנהדריה לשכונת שלמה רמת שכונת בין בקעה יש בירושלים

לעשות הוסיפו ומ"מ השכונות. של העירוב בהיקף כלולה אינה והיא העיר, שכונות

השכונות שבין הזה ההיקף והנה השכונות. בין המובילה הדרך על עירוב היקף

בפנ"ע שכונה לכל הפתח צורת עושים כי מהשכונות נפרד והוא דירה, שום בו אין
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אותו לעשות יועיל לא וא"כ השביל], של העירוב בכשרות תלויה תהיה [שלא

ברשות רשויות חילוק שאין טוענים אחרים ממש. מחיצות צריך אלא הפתח מצורת

צורת או גדר יהיה באמצע אם גם אחת נחשבת היחיד רשות כל אלא היחיד,

שהיקף וכיון השכונות, מהיקף נפרד בלתי חלק הוא הנוסף ההיקף ולכן הפתח,

לדיורים. משמש זה היקף גם לדיורים, משמש השכונות

בזמנינו, הרבנים מגדולי כמה דעת שכן להחמיר פסקו הנ"ל במקום למעשה

ולא ממש, במחיצות סגורה תהיה הדרך כל שכמעט כדי מאוד הרבה השקיעו ולכן

דעת וכאמור ע"ז, מקפידים לא אחרים מקומות בהרבה אבל בלבד. הפתח בצורות

פסול. השכונות את המחבר שההיקף רבנים כמה

בזמנינו שתי בלא וערב ערב בלא שתי היקף

.‰ÂÂ‰· ‡Ï‡ ‡¯ÈÈ˘· Â¯·„ ‡Ï ‡"ÎÁÂ ,‰„Â‰È '¯ È¯·„ Â¯·„ ‡¯ÈÈ˘· ,‰�˘Óהנה

שתי בלא ערב או שוכבים], רוחב פסי ללא עומדים [שהקנים ערב בלא שתי מחיצת

ההולכת בשיירא רק יהודה ר' לדעת מועילים עומדים], קנים ללא שוכבים [פסים

ישוב, במקום כן לעשות אין אבל מחיצות, לעשיית נאותים אמצעים לה ואין בדרך

להלכה קי"ל וכן ישוב, במקום גם מועילים חכמים לדעת ס"ה,אבל שס"ב סי' (שו"ע

סק"א) ש"ס סי' .משנ"ב

שטח עד רק להקיף יכול אחד איש רק בהיקף נמצא אם חכמים לדעת גם ומ"מ

כל להקיף יכולים שיירא, שנקראים יותר או אנשים ג' וכשיש סאתיים, בית של

וכתב בהם. שמשתמשים ודברים מחפצים פנוי סאתים בית יהא שלא ובלבד צרכן

איכא)הריטב"א להקיף(ד"ה מותר אנשים, מג' יותר ההיקף בתוך שיש בישוב שה"ה

החזו"א דעת אבל פנוי. סאתיים בית יהא לא שעכ"פ צריך רק סאתיים, מבית יותר

סק"ד) ע"ז גרועות(סי' מחיצות מועילים ולא כיחיד, נחשבים רבים אפילו שבישוב

פנוי]. שאינו [אפילו סאתים בית של משטח ביותר

לחזו"א. ובין לריטב"א בין בזמנינו, מאוד מצויה הנפק"מ לפ"ז

שסביב שטחים גם מקיפים כלל בדרך ישוב, במקומות כיום הנעשים בעירובים

בקו מסתיימים ואינם מאחר הבתים לחצרות הקו את להצמיד שקשה מפני לישוב,

א זרעים [שאין קרפיפות איסור חשש שאין באופן אף כן ואם בשטחיםישר, קוצים ו

אין ולכן פנוי, סאתים בית זהו מ"מ ושימוש], להליכה ראוים הם אלא הנוספים,

הרבה דרים שבישוב למרות לבד, ערב או שתי במחיצות העירוב בהיקף להשתמש

אחד לכל סאתים בית מכדי יותר ואין .Ò„אנשים

.ãñשש מבית פחות שהקיפה שיירא שאף הראשונים כל שדעת סק"ח) ש"ס (ס' המשנ"ב שכתב כיון

דהיינו פנוי, סאתים בית יש אם מ"מ מהנמצאים], אחד לכל סאתיים בית מכדי פחות שיש [דהיינו סאין
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בתוכם שאין שכונתיים], [עירובים צפופים ישוב במקומות הנעשים בעירובים

גרועות, במחיצות להקיפם חשש אין המשנ"ב לדעת תשמיש, מכלי פנוי סאתים בית

בכל להשתמש צריך שאפילו כיחיד, רבים דין ישוב שבמקום החזו"א לדעת אבל

גרועות, במחיצות להקיף אפשר אי סאתים, מבית יותר להקיף יכול אינו השטח

סאתים. מבית יותר הוא בנינים שלשה שנים של היקף שכל כיון

בדרך א. גרועות. מחיצות על לסמוך אפשר כלל שבדרך סיבות שתי יש אולם

גדר על נסמך שההיקף [כגון בלבד, אחד ובצד מההיקף מיעוט על מדובר כלל

המשנ"ב וכתב סמוך], ספר בית ש"ס)של סי' כהלכתן(בה"ל מחיצות ג' יש שאם

הרביעית את לעשות אפשר מהשלישית], ומעט כהלכתן בשתים שאף [ואפשר

גרועות. במחיצות

החזו"א כתב מחיצות, ב' באותן סק"ג)אף ע"ז גדור(סי' צד אותו רוב שאם

יותר במשך מדובר אם אף גרועה, במחיצה החסר את להשלים אפשר במחיצה,

אפשר הפתח, צורות או מקירות הוא ההיקף רוב כלל שבדרך וכיון אמות. מי'

ערב. בלא שתי במחיצות מיעוט להכשיר

כך סובר אינו המשנ"ב שלכאו' [משום זה שני בתנאי להחמיר שיש ואפשר

שהגדר אמות מי' יותר מקום העירוב, של צדדים בשני כשיש וא"כ לעיל], כמבואר

צורת לעשות או ערב, עם לשתי לשנותו יש שתי, בלא ערב או ערב בלא שתי רק

הפתח.

שבא ומי טפחים, ג' כל באדמה קנים יתקע שאדם מצוי לא בזמנינו אמנם

שראיתי האופנים אולם הפתח, צורות עושה גדול שטח לגדור וצריך עירוב לעשות

כעין שעשויים וכדומה, מוסדות של בגדרות הם ערב, בלא שתי בזמנינו שמצוי

ולמטה למעלה מאוזנים פסים ושני ס"מ], 10 [כל מאונכים ברזל מפסי סורגים,

החזו"א לשיטת רק גרועה מחיצה היא כזו גדר והנה לחברם. סק"ד)כדי ע"ז ,(סי'

והמשנ"ב הפמ"ג לשיטת ב')אבל ס"ק הציון להחשיב(שער מאוזן אחד קנה מספיק

ערב. עם לשתי הגדר את

היקף שעושים וכדומה, שדות של בהיקף מצוי שתי, בלא ערב של האופנים

בין יהיה שלא מאוד בהם להשגיח [וצריך צפופים. שאינם [מאוזנים] תיל מחוטי

מועט במקום אפילו הדין מעיקר פוסל שזה טפחים, ג' לחבירו מהÒ‰חוט וע"ע .[

גרועות). מחיצות (דיני העירוב פתח בחוברת הדינים, בפרטי שהארכנו

כמה בעיר שיש כיון דבריו שלפי השו"ע, כדעת [ודלא לטלטל אסורים ארבע, והקיפו לשתים שהוצרכו

כשיש אף גרועות במחיצות להקיף מותר אחד, לכל סאתים בית של כזו כמות אין ובהיקף איש, אלפי

פנוי]. שטח

.äñ'י על מתמשך כאשר ההיקף כל את ופוסל כפרוץ, מקום אותו ונעשה לבוד שאין משום היינו

הוא כי מצוי לא זה היתר אבל בערב, מרובה עומד מדין להתיר שייך לפעמים זוית. בקרן או אמות
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יז. דף

אופנים ג' שבת, באמצע העירוב חוט נקרע דין

.'ÂÎÂ .‰¯˙Â‰ ‰¯˙Â‰Â ÏÈ‡Â‰ ˙·˘ ,Ì˙Ò�Â 'ÂÎÂ Á˙Ù‰ Í¯„ ·¯ÈÚמבואר בסוגיא

בשבת ואח"כ שבת, בכניסת כהילכתו עירוב עשו שאם יהודה, ורבי הונא רב בדעת

פתח דרך חצרות שתי שעירבו החסרון אם המקרים. בין חילוק יש המחיצות, השתנו

מעל להעביר שמותר ונפק"מ היה, כאשר העירוב נשאר הוא הדין הפתח, ונסתם

שבת אומרים אין המחיצות, שנפרצו מחיצות שהיו הוא החסרון אם אבל הכותל.

קי"ל דהכי עירב) (ד"ה התוס' וכתבו נאסר. המקום אלא הותרה, והותרה הואיל

דליתנהו היכא ומיהו הותרה, והותרה הואיל שבת שאומרים הונא, כרב להלכה

אסור. למחיצות

מדובר שאם חילוק, יש המחיצות בנפרצו שגם מבואר צד.) (דף לקמן ובגמ'

ביניהם כותל היה שבת ובתחילת זה, עם זה עירבו ולא רה"י ששתיהן חצרות בשתי

הואיל שבת אומרים לזה, זה נפרצו שבת ובאמצע לבדו, אחד כל מותרים והיו

בנפרצה משא"כ המחיצה. שהיתה המקום עד לטלטל לעצמו אחד כל ומותר והותרה,

במקרה כי בסוגייתינו, התוס' ביארו והטעם אסור. לכרמלית או הרבים לרשות

השניה החצר של בגדרות מוקף שנפרץ דהמקום מחיצות, שישנן נחשב הראשון

העירוב. של בשיתוף רק הוא והחסרון מרה"ר, המבדילה

שבת, באמצע העירוב חוט שנקרע אירע כאשר מצויה, נפק"מ יש אלו דינים לפי

בזה הדין וכדומה. שפרצה שריפה בעקבות או החוט, על שקרס עץ מחמת כגון

הרחובות. בכל לטלטל ואסור המחיצות, נפרצו כאשר והותרה הואיל אומרים שלא

יוצא כזה שבמקרה עירובים, שני שבין הפתח] [צורת בחוט מדובר אם אמנם

הואיל שבת דין יהיה עירוב], שאין למקום [ולא אחר לעירוב נפרץ רק שהעירוב

א. אופנים. ג' בזה לבאר ויש שבת, בכניסת שחל ההיתר וימשיך הותרה, והותרה

הר טובים, העירובים שני כיוןאם לזה, מזה לטלטל אפילו להם מותר בלא"ה י

שני וא"כ לו, להועיל שיכול מי לכל העירוב פת את שמזכים בזמנינו שנהוג

שהפירצה ובודאי לעצמו], מערב אחד שכל מה [מלבד יחד גם מערבים העירובים

כמקרה ודינו מהם, אחד עירוב על דוקא שסומך למי [רק מגרעת, אינה ביניהם

הבא].

או גוים יש באחד אבל וטובות, כשרות מחיצות יש העירובים לשני אם ב.

שאינה היחיד] [רשות כחצר הזה העירוב ודין הפת, עירוב את המעכבים חילונים

וזה תלויה] מחיצה הוי [דאל"כ לבוד יש התחתונים טפחים שבג' דהיינו האמצעי, שבחוט ברווח רק

בתוך חוטים שני שיהיה צריך העליונים בג' וגם מג'], פחות סמוך הוא אחד [דחוט חוטים שני ע"י

[בין שבאמצע וברווח חוטים ה' כשיש רק משכח"ל ולכן ליה], ומבטל וכו' אוירא אתי [דאל"כ לבוד

ואכמ"ל. סק"נ, שס"ב סי' משנ"ב עי' טפחים. מג' יותר מעט יש מלמטה] לשלישי השני
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בב' הגמ' של לדין דומה זה מקרה הזה. בענין גם כשר השני והעירוב מעורבת,

ולהלכה צד.), דף (לקמן ושמואל רב בזה ונחלקו זה, עם זה עירבו שלא חצרות

חצר וכל הפת, בעירוב רק החסרון כאשר הותרה, והותרה הואיל שבת אומרים

נאסר ולא לעצמו, מותר הכשר העירוב ולכן ס"ב), שע"ד סי' (שו"ע לעצמה מותרת

מעורבת. שאינה החצר ואנשי הגוים מחמת

היטב, מפוקחות שאינן המחיצות, בהיקף בעיות יש העירובים שלאחד באופן ג.

דבר בהם יש שח"ו או הפוסקים, במחלוקת השנויים דברים על שמסתמכים או

כרמלית, בחשש או כרמלית שהוא למקום נפרץ הכשר שהעירוב יוצא הרי הפוסל.

הכשר. בעירוב לטלטל ונאסר הותרה, והותרה הואיל אומרים לא וע"ז

בשבת שהפשיר ובאופן העירוב, חוטי את וכופף בשבת שירד שלג

המציאות השלג. בזמן העירוב חוטי בענין זו, סוגיא ע"פ שעוררו נוסף נידון

עליהם מכביד והשלג החוטים, על שלג מצטבר שלג, של כמות יורדת שכאשר היא

יכול מתוח, שהיה חוט ואפילו ביותר. משמעותי באופן ישקעו שהחוטים וגורם

הקור]. מהשפעת גם שזה [מסתבר יותר, או מטר ולרדת לשקוע

החוט שאמצע משום בכשרותו, באחרונים נידון יש שוקע, החוט כאשר והנה

סו"ס (שעה"צ ובמשנ"ב לעמוד. הצד מן נחשב והוא העמודים, ראשי מגובה יורד

בזה דן החזו"א וכן לתקנו. ליזהר שיש וכתב יעקב המשכנות לדברי ציין שס"ב)

יורד כאשר וא"כ כזה. במצב להכשירם שלא השכונתיים בעירובים ונוקטים לאסור.

כנפרצו נחשב זה שדין משום שבת, בכניסת שהותר העירוב נאסר בשבת, שלג

לכרמלית, שנפרץ נחשב סמוכים, עירובים בשני כשמדובר שגם [וכמובן המחיצות

העיר]. סוף עד הסמוכים, בעירובים גם קיימת הזו שהבעיה כיון

שבהרבה החוטים, מן ונפל והפשיר השלג הפסיק כאשר קורה מה לדון ויש

לטלטל ההיתר יחזור בכה"ג האם וכשר, תקין למצב מעצמם חוזרים החוטים מקרים

בעירוב.

יז: דף

בזמנינו דיומדין עשיית

.'ÂÎÂ ˙Â‡¯È·Ï ÔÈÒÙ ÔÈ˘ÂÚ ,‰�˘Óולעשות להקל נתנו שרבנן מבואר במשנתינו

מרובה שהפרוץ אע"פ רוח, לכל מכאן ואמה מכאן אמה שהם מדיומדין, היחיד רשות

רגלים. עולי לצורך הקלו כאן מ"מ רה"י, אינו מרובה שבפרוץ וקי"ל העומד על

כ.)ובגמ' פשיטא,(דף הגמ' ושואלת חייב, הביראות פסי לבין הזורק אלעזר ר' אמר

פסי שעשה הגמ' ומתרצת משתריא, היכי בור גבי היא, מחיצה דבעלמא לאו אי
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בכל התורה מן היחיד רשות הוו שהפסים לא דאם מים, בור שאין במקום ביראות

רגלים. עולי של מים בבורות להקל יכולים רבנן היו לא מקום,

שמדרבנן אלא מקום, בכל דאורייתא רה"י הוי ביראות פסי שע"י מבואר לפ"ז

והטעם הפרוץ. על מרובה שהעומד גמורות מחיצות ד' שיהיו עד ע"ז לסמוך אסור

הראשונים ביארו מדאו'. גמורות מחיצות ג' שצריך שקי"ל אע"פ רה"י הוי שמדאו'

ומקצת מימין מקצת יש צד שבכל מחיצות, ד' שם להם שיש ביראות פסי דשאני

עושין)משמאל ד"ה לא(תוס' שמדרבנן כיון בשו"ע, הוזכר לא ביראות פסי דין והנה .

בגמ' כמבואר רגלים לעולי אלא כא.)התירו זה(דף בדין שישתמש מי מצאנו ומ"מ ,

מקום. בכל מועיל זה שמדאורייתא כאן המבואר ע"פ בזמנינו,

ה הבעיה ידועה וביןדהנה ראשיים רחובות שכוללים העירוניים בעירובים חמורה

גם הרבים רשות שהם פוסקים הרבה שדעת ריבוא, לשישים המשמשים עירוניים

ריבוא שישים שיעברו שצריך רש"י דעת ס"ז)לפי שמ"ה סי' הלכה בביאור ובפרט(כמבואר .

להקל מנהג היה לא וע"ז ריבוא, משישים למעלה עצמה בעיר שגרים בירושלים

שערים צריך אלא בלבד הפתח צורת מועילה לא הרבים רשות על כי עירוב, לעשות

בלילה ס"ב)הננעלים שס"ד סי' השו"ע פתרונות(כמ"ש מחפש בירושלים הבד"ץ ולכן ,

דין לעיר] הכניסה בכביש [כגון הראשיים מהרחובות לבטל אפשר איך הלכתיים,

עליו. לסמוך למקילים משהו שיהיה כדי כלשהי, שיטה איזו לפי לפחות רה"ר

צידי משני דיומדין לעיר בכניסה ועשו זה, דין על שסמכו הוא מהפתרונות אחד

בכרמלית, כמו דרבנן מחיצות דין רק וחסר רה"ר, שם בטל מדאורייתא עי"ז הכביש,

שערים. בלי הפתח צורת מועיל ובכרמלית

שאפילו מבואר ובמשנתינו אמה, מי"ג יותר הכביש שרוחב בעיה יש עדיין אמנם

כ-8 בסה"כ [שהם ושליש אמה מי"ג יותר הפסים בין כשיש התיר לא יהודה ר'

מועיל מדאורייתא אבל דרבנן, הוא זה ששיעור כתב האחרונים אחד אולם מטר].

רשות איסור מצד העירוב את מתיר זה הרי זו שיטה לפי ולפ"ז מאוד. כשרחב אף

הרבים.

מאחר דלכאו' מסתובב, ברחוב ביראות פסי עושים כיצד לדון יש עדיין אמנם

שהפסים צריך ומשמאל, מימין מחיצה תחילת מהווים הפסים ששני הוא הדין ויסוד

את נחשיב שאם דהיינו הפס, של הכיוון לפי זה, כנגד זה בדיוק מכוונים יהיו

הלכה הביאור שכתב מה וכעין שכנגדו. לפס יגיע הוא ישר ממשיך פסיהפס לגבי

יותר. עוד שהחמיר בחזו"א וע"ש. זה, כנגד זה ממש מכוונים שיהיו שצריך חצר

אינם אז כי הכביש, בצידי שיהיו דיומדין לעשות שייך לא מסתובב ברחוב ולפ"ז

נעשה לא הענין שכל אלא זה, דבר בכשרות עוד לדון ויש זה. כנגד זה מכוונים

כזה. במקום מטלטלים שבלא"ה למקילים קולא צד איזה שיהיה בשביל אלא
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כא. דף

התחום להרחבת בורגנים עשיית

.ÔÈ�‚¯Â·‡ ,Ô�ÈÎÓÒ È‡Ó‡ ,ÈÒ¯Ù ‡˙Ï˙ ‰Â‰„ Ï‡È�„„ ‡˙˘È�Î È·Ï ˘�¯·Ó Â˙È˙‡ 'Ó‚

מקומות בכמה מבואר שומרים], של [סוכות בורגנין ע"י מתארך העיר שתחום זה דין

שבשבת, האסור דיבור בהלכות והן קודש, בשבת ההליכה לגבי הן דינים, לכמה ונוגע

למחר הולך אני פלוני לכרך בשבת לומר ס"ח)שמותר ש"ז מחוץ(סי' שהוא אע"פ

הדרך, כל לאורך בורגנים יהיו אם ללכת יכול כי בשבת, לשם ללכת ואסור לתחום

בורגנין. שמחוסר אלא מותרת, ההליכה עצם א"כ

זה המופרדים וישובים שכונות שיש מקומות הרבה שיש שואלים, רבים והנה

שאם שסבורים מחמת לתחומם, מחוץ יוצאים שאנשים גדול מכשול ויש מזה,

התחום, שיעור לגודל מודעות מחוסר או בכולה, ללכת מותר קרובה העיר תחילת

גאולה לאזור שאול ומגבעת לעיר, מרמות ובירושלים תקוה, לפתח ברק מבני כגון

ואין קטנים, שמירה ביתני יניחו הערים, את לחבר בורגנין עושים לא מדוע ועוד.

אמות ד' על ד' בהם שיהיה ג:)צריך דף בסוכה הבעיה.(כמבואר את ויפתרו ,

תשובה השערי ס"ו)כותב שצ"ח שמירת(סי' לצורך באמת ייעשו שהבורגנין צריך

את מאריך אינו אמות ד' על ד' בו שאין בין שכל מזה מוכח וכן פירות, או שדות

שרוצה מי ולכן לשומרים, שישמש שצריך בהכרח בורגנין. יהיה לא ולמה התחום,

רק עשויים צריפים ואותם התחום, את להרחיב אמה שבעים בכל צריפים לעשות

עכ"ד. מאוד, בעיני פשוט וזה הוא, כלום לאו לשמור, ולא כן בשביל

הנצרכת הבורגנים כמות

ונושיב אמות ד' בהם שיש ביתנים נעשה אולי לומר, מקום יש עדין אעפ"כ

התחום. את להרחיב ויועיל מנותק, במחסן גם לדור שמוכנים גוים פועלים בהם

צריך מבנים כמה לעצמינו נתאר לכך, הרשויות הסכמת שצריך מה מלבד והנה

לעשות.

ובין פרסאות, שלש במשך חריבות עיירות בדרך שהיה אומרת בסוגייתנו הגמ'

הם זמנינו של במידות אמה שבעים והנה אמה. משבעים פחות למבנה מבנה כל

ממתחם פחות הוא זה שטח חזו"א. לשיעור מטר 40.6 נאה, הגר"ח לשיעור מטר 34

מעשרה יותר צריך מטר 500 של מרחק בשביל ולפ"ז רגילים! בנינים שני של

מבנים.

מהאורך [יותר קילומטר עשרה מאחד יותר שהם פרסאות, שלש ללכת בשביל

במקום שאם קיימים! יישארו שכולם מבנים מאות צריך דן] גוש או ירושלים של

נדיר. דבר ממש זה הרי החיבור. כל בטל רווח, ונעשה מבנים כמה נהרסו אחד

העיר. את המחלקים באמצע ריקים מקומות כמה יש דן ובגוש בירושלים אפילו
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בזמנינו המצויים המתקפלים האהלים דין

מקימים שאנשים במזנינו, המצויים המתקפלים החדשים האוהלים בענין נסתפקתי

ימים, כמה בהם שוהים ולפעמים לילה, לינת בהם וישנים הדרכים בצידי אותם

לא. או התחום את להרחיב מגורים מקום דין להם יש האם

בו שיהא צריך שבית כיון ממש, מגורים כבית להחשיבם שאין ודאי זה והנה

בסוכה בגמ' כמבואר אמות ד' על ג:)ד' כבורגנין,(דף להחשיבם שיש יתכן ומ"מ ,

שלהם שהגודל מטר)שכיון בגובה וחצי מיוצרים(כמטר והם מיועד, שהוא ליעוד ראוי

שם. בגמ' כמבואר אמות ד' בהם שיהא צריך אין כן, מנת על

אותם שסותרים כ"כ, עראיים שהם כיון נחשבים, אינם כבורגנין שגם אפשר אבל

מקומם את שקובעים לומר שייך לא ימים, כמה היותר לכל או אחד יום אחר

כיון העיר את שמרחיבים ובורגנים צריפים ליושבי דומה ואינו מהעיר, כחלק

שבספינה בבית מצינו לדבר ודוגמא במקומם. נה:)שקבועים דף מרחיב(לקמן שאינו

אינה כן על במקומה, קבועה אינה הספינה כי העיר, כהמשךאת המקום את קובעת

התחומין בדרך בזה מש"כ [ועיין וצ"ע העיר. ב')של בענין(חלק נפק"מ בזה שיש

מהישוב]. כחלק הציון יחשב עי"ז האם במירון, הציון מסביב באהלים השוכנים

כא: דף

הטלטול להתיר עירוב שיעשו היא חז"ל תקנת

ÁÓ˘È ,'ÂÎÂ ‰¯Ó‡Â ÏÂ˜ ˙· ‰˙ˆÈ ,ÌÈ„È ˙ÏÈË�Â ÔÈ·Â¯ÈÚ ‰ÓÏ˘ Ô˜È˙˘ ‰Ú˘· 'Ó‚

.'ÂÎÂ È·ÈÏשהדבר עירוב, עשיית לתקנת בנוגע מאוד מיוחד דבר שהיה בגמרא מבואר

להבין צריך ובאמת חז"ל, תקנות בשאר מצאנו שלא דבר בשמים, גדולה שמחה עורר

התוס' הקשו וכבר ידים, ונטילת בעירובין דוקא כך כל גדולה שמחה היתה מדוע

מצינו לא בה ואף שניות, איסורי של תקנה עוד תיקן עצמו המלך שלמה שאף שם

בתקנתו. שמחה שהיתה שנאמר

סופר החתם צ"ט)ביאר סימן או"ח תקנות(שו"ת לשאר אלו תקנות בין חילוק יש כי

שניות איסורי כן כמו לתורה, סייג לעשות ולאסור לגדור הם חז"ל תקנות כל חז"ל,

לתורה סיג לעשות מצוה שהוא אע"פ אלו בדברים מותר, בדבר איסור תוספת הם

שאינם אדם בני בזה יכשלו אולי שני מצד כי ליבי, ישמח שייך לא מקום מכל

שעשה בסייג משא"כ האדם. בני עבירות ח"ו מתרבים התקנה שע"י ונמצא הגונים,

שיערבו דהיינו בו, יכשלו שלא לאיסור תיקון גם שעשה בחצירות טלטול באיסור

טומאה וגזר לקודש סייג כשהוסיף וכן אני. גם ליבי ישמח אז מותרים, ויהיו עירובין

אז האיסור את להתיר ידים נטילת שתיקן מאחר אלא ליבו, שמח לא הידים, על

אני. גם ליבי ישמח
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שנעשה בזה היא ידים, ונטילת עירובין בתקנת שהיתה המיוחדת השמחה כי נמצא

בהם יכשלו שלא למבואותינו תיקון לעשות עלינו מוטל לדורות וכן לאיסור, תיקון

הוצא יתברך.באיסור ה' לפני שמחה יש התיקון ע"י דוקא כי וטלטול, ה

העירוב, שבעשיית התיקון על דוקא נתקנה הברכה שגם סופר החתם והוסיף

העריות", את לנו "ואסר העריות על שמברכים כמו חכמים שתקנו האיסור על ולא

להמנע רק ולא מכשול, לידי יבואו שלא המבוי את לתקן היא המצוה כאן כי

השו"ע שכתב עירובין, בהלכות בשו"ע מיוחד דבר יש ובאמת שס"ומלטלטל. (סי'

ס"א) שצ"ה וסי' במצוותיוסי"ג קדשנו אשר ומברך חצרות, עירובי אחר לחזור מצוה

דבר]. לעשות מצוה כותב שהשו"ע מצוי [ולא עירוב. מצות על וצונו

הפוסקים במחלוקת נתון שהעירוב במקומות לטלטל המתירים בענין

יש הטלטול, את להתיר היתה חז"ל שתקנת זה, ונשגב חשוב ענין מכח והנה

שיש בערים כגון עירוב, להקים חמורות בעיות שיש למקומות מכך שלמדו רבנים

הפוסקים, שיטות לרוב הרבים רשות והם ריבוא, לשישים המשמשים כבישים בהם

אעפ"כ השיטות, לרוב להתיר יועיל לא העירוב חוטי עליהם יעמידו אם שגם הרי

את להתיר חז"ל" "רצון לקיים העיקר דחוקות שיטות על לסמוך שכדאי טענו

בשבת. הטלטול

הטלטול את להתיר דרך למצוא רצו שאמנם חז"ל, דברי היפך לכאו' זה אמנם

היו שחז"ל מזה התחיל הכל אך חכמים, שאסרו באיסור יכשלו שלא מנת על

הפוסקים לרוב מועיל שאינו עירוב שמתיר ומי האסורים, המקומות את לאסור צריכים

ומתוקנים סגורים שאינם במבואות יטלטלו שלא רצו חז"ל דבריהם. היפך עושה

שהוא דבר מתירים רבנים ואותם הרבים, ברשות בטלטול להיכשל יבואו שלא כדי

הפוסקים. לרוב הרבים רשות עצמו

וזה מלטלטל, וימנעו באיסור שיכירו חז"ל רצו האסור, שבמקום ברור זה לכן

תיקון ע"י להתירו שאפשר ובמקום ברה"ר. לטלטל וגדר סייג לעשות מטרתם עיקר

להתירו, אפשר אם מחלוקת שיש ובמקום כהלכה. ולהתירו לתקנו מצוה עירובין,

גם עירוב לתקן הראוי מן ואמנם כמתירים. ההלכה אם צדק במאזני לשקול צריך

ישראל] [בארץ ובמקומותינו מאחר מהשיטות, לחלק רק להועיל שיכול במקום

מתוקן, העירוב כשאין אף מטלטלים ידיעה חוסר שמחמת ויש לטלטל, הורגלו

בעירוב העוסקים מצווים זה כנגד אבל היתר. של כלשהו צד להם יש העירוב וע"י

שרצו מה מלקיים חכמים, שאסרו מה את בזה לקיים שייך שיותר לאנשים, להורות

לאיסור. היתר שימצאו

מלטלטל ולהמנע להחמיר שראוי מורה כך עם ויחד עירוב, ועושה שמשתדל ומי

ב המשנ"בבו [כמ"ש האוסרות שיטות שיש כ"ג)מקום ס"ק שמ"ה נפש(סי' שבעל
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המעלות, שני את מרויח בזה אמה], ט"ז בהם שיש שלנו הרחובות ברוב לעצמו יחמיר

הסייג את לקיים ליודעים נותן ב. האסור. בטלטול יכשלו שלא מעון, רבים מציל א.

שהעירוב באופן אבל האוסרות, שיטות שיש במקום זה [וכל חז"ל. שתיקנו והגדר

ומ"מ חז"ל, אסרו שלא מה לאסור אין וכו', ממש מחיצות ג' שיש לכו"ע, מתקן

ברכה]. עליו תבוא המחמיר ולכן כידוע, לתקלות חשש יש מקום בכל כמעט למעשה

כב. דף

בזמנינו בלילה הננעלות דלתות דין קיום

‰ÈÏÚ ÌÈ·ÈÈÁ ‰ÏÈÏ· ˙ÂÏÚ�� ‰È˙Â˙Ï„ ‡ÏÓÏ‡ ,ÌÈÏ˘Â¯È ,È"¯‡ Á"··¯ ¯Ó‡‰Â ,'Ó‚

.ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯ ÌÂ˘Óמועיל לא הרבים רשות שהם שברחובות בסוגייתינו מבואר

מחיצתא, ומבטלי העוברים רבים שאתו משום עירוב, של רגילה הפתח צורת לעשות

[כמ"ש הרבים רשות דין המבטלים בלילה, ננעלות דלתות הקמת ע"י רק אלא

להלכה(בעבוה"ק)הרשב"א נפסק זה ודין שעה]. כל לרבים מסור אינו שעי"ז משום

ס"ב)בשו"ע שס"ד .(סי'

הרמב"ם י"א)דעת בשם שם בשו"ע וא"צ(הובא להינעל, ראויות שהדלתות שמספיק

לעיל בגמ' כמבואר בפועל, אותם ו:)לנעול רש"י(דף אבל חייבין), ד"ה כתב(שם

לי בכל הדלתות נעילת שצריך היינו בלילה שמספיקשננעלות שם הגמ' [ודברי לה,

ובמשנ"ב שם]. כמבואר עצמה רה"ר שאינן המפולשים במבואות רק היינו לנעול, ראוי

סק"ח) שס"ד וסי' כ"ב, ס"ק שמ"ה מספיק(סי' ולא ננעלות, שיהיו שצריך שההלכה מבואר

להינעל. שראויות

אפשרות ואין ביממה, שעות 24 משמשים הרחובות הגדולות, בערים בזמנינו

בלילה. הננעלות דלתות לעשות ניתן לא ולכן זמן, בשום כלשהו רחוב לסגור חוקית

שומר ומושיבים בטחונית, מבחינה בלילה השערים את שסוגרים יישובים [מלבד

כשצריך]. שיפתח

בהם מקיימים לא בפשטות אך ושערים, דלתות עשו בירושלים שכונות בכמה

רק אלא החול, בימי בפועל אותם סוגרים שלא כיון בלילה, ננעלות דלתות דין

שהם משום אחרת, מסיבה מועילים אלו שערים רכבים. נוסעים אין שבלא"ה בשבת

היחיד. רשות נעשית מחיצה, שהקיפוה ורה"ר כמחיצה, ודינם טפחים י' גבוהים

המחיצה, נפסלת שעה ובאותה השערים, את פותחים ההצלה שרכבי הוא בזה החסרון

בשבת שנפרצה שמחיצה קי"ל הרי השערים, את וסוגרים חוזרים שמיד ואע"פ

כשר ואינו וניעור, חוזר אינו פוסקים כמה ולדעת בפת השיתוף בטל בשבת, וחזרה

הלכה בביאור כמבואר הדחק בשעת הפתח)אלא ונסתם ד"ה ס"א שע"ד אותם(סי' לכן .

מצד רק והכניסה השכונה, סביב גמורות מחיצות ג' שיהא לעשות הוסיפו שכונות
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אבל כניסות שתי שיש שכונות ויש לכו"ע, הרבים רשות דין מבטל שזה אחד,

תמיד מחיצות ג' ונשאר סגור, מהשערים אחד זמן שבכל כך על .ÂÒסומכים

שאין הצלה לרכבי מיוחד כביש שעשו זו, לבעיה גם פתרון עשו ספר בקרית

השבת כל במחיצה סגורה הראשית הרבים שדרך כך השבוע, בשאר בו עוברים

של חשש בה אין ההצלה רכבי ודרך השבת, כל אותו פותחים שאין שער ע"י

לכביש עשו וכן בלילה, רק לא השבוע כל סגורה שהרי רבים, ובקיעת הרבים רשות

בפנ"ע. מחיצות ג' הזה

ננעלות דלתות עושים שלא סומכים מה על

הלכה ואחר)הביאור ד"ה ס"ב שס"ד בעשיית(סי' שמסתפקים העולם מנהג על תמה

משער ומפולש אמה ט"ז רחב שהוא הרבים רשות על הפתח מוסיףצורת לשער.

שישים בו שעוברים רחוב שאין שלדידן השיטה על סומכים שמא לומר הבה"ל

סוברים הראשונים רוב דבאמת ע"ז, לסמוך מאוד קשה הרי הרבים, רשות אין ריבוא

המשכנות שהאריך כמו ריבוא שישים שא"צ משום הרבים, רשות יש לדידן שגם

סקילה. איסור שהוא זה בדבר המתירים על לסמוך קשה וא"כ יעקב,

אלעזר ר' כדעת שפסק הרמב"ם שיטת על שסומכים הלכה, הביאור כותב והנכון,

מבטלת הצוה"פ מדאורייתא ולפ"ז מחיצתא, ומבטלי רבים אתו שלא בסוגייתינו

דרבנן, דין שהוא הרמב"ם סובר ננעלות, דלתות שצריך ומש"כ הרבים רשות דין

הרבים רשות שאין המתירים על לסמוך שיש אפשר דרבנן הוא האיסור שכל וכיון

ריבוא]. שישים שצריך [משום הזה בזמן

הפוסקים רוב כי היא, כבושה דרך לאו מקום דמכל הלכה הביאור מסיים אבל

הקולא וגם חטאת, וחיוב דאורייתא איסור יש נעולות דלתות שללא יוחנן כר' פסקו

שאין אף כן ועל ראשונים, הרבה עליה חולקים ריבוא, שישים בלי רה"ר שאין

גררא בה יש כי לעצמו, יחמיר נפש בעל אבל להקל, שנהגו העולם ביד למחות

עכ"ל. חטאת, דחיוב

להקל" שנהגו "העולם בבחינת והם זו, בבעיה נמצאים בזמנינו העירובים רוב

המקומות [מלבד אמה, ט"ז רחוב בה שאין שכונה אין ובזמנינו מאחר הבה"ל, כלשון

שמופקדים בעירובים אף מלטלטל הנמנעים רבים לכן כנ"ל]. מחיצות ג' שעשו

הנ"ל. מלשיטות יותר להועיל יכולים אינם עכ"פ כי שמים, יראי אנשים עליהם

.åñובשכונת שערים. ללא מחיצות ג' עשו נוף, והר שלמה רמת בשכונות פולין. רמות בשכונת עשו כן

דקות, כמה למשך הלילות ברוב אותם לסגור שממונה אברך היה בתחילה שערים, רק עשו מטרסדוף

כל אבל לילה, כל לנעול שצריך כתב רש"י שרק וטענו לילה, כל לסגור שא"צ החליטו אח"כ אבל

משמע שלא צע"ג, ודבריהם להינעל. בשביל שנעשו לפרש ואפשר בלילה, ננעלות רק כתבו הפוסקים

שלא הראשונה בדעה כותב שהשו"ע ובפרט בפועל, שנועלים משמע וודאי בלילה דננעלות כן, הלשון

לילה. כל שינעלו שצריך כתב שס"ד) (סי' השולחן בערוך וכן לינעל. ראוי מספיק
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רה"ר להתיר החזו"א של חידושו

וחידש צפופים], [שהבתים שלנו בערים לרחובות היתר למצוא כתב החזו"א

צורת ע"י עירוב עליהן לעשות אפשר ולכן רה"ר, אינן הפנימיים הרחובות שרוב

כמה על בנוי החשבון בלילה. הננעלים ודלתות בשערים צורך ואין בלבד, הפתח

הפונה רחוב ממנו ויוצא הרבים, רשות שהוא ראשי רחוב יש כאשר דהנה יסודות.

צידי משני לו יש היוצא, ברחוב שנמצא מי שכלפי נמצא לשמאל, ולא לימין

מחיצה, יש ג"כ השלישית ברוח הזה הרחוב וכנגד מחיצות, ב' שהם בנינים הרחוב

חסר וא"כ הראשי], הרחוב של שמאל [בצד ברה"ר שנמצאים שממול הבתים ע"ר

בעצם הוא זה ומקום הרחוב, שכנגד השלישית למחיצה המחיצות מב' חיבור רק

הראשי]. הרחוב [אנשי רבים בה שבוקעים פירצה

חזו"א רחוב צידי משני ר"ע, פינת חזו"א רחוב ברק, בני מרחובות דוגמא נקח

את יש חזו"א רחוב של הפתוח הצד וכנגד מחיצות, כשתי המשמשים בנינים יש

של בעיה רק נשאר השלישית, המחיצה שהם לכביש, מעבר ר"ע שברח' הבנינים

למחיצה שבחזו"א המחיצות שתי בין פירצה שהוא עצמו, ר"ע רח' של הכביש רוחב

השלישית.

המחיצות שתי וא"כ כסתום, נחשב הפרוץ, על מרובה העומד שכאשר קי"ל והנה

ר"ע, של הכביש רוחב של מהפירצה מרובה עומד הם חזו"א רח' צידי שמשני

שבפירצה א. חסרונות, שני כאן יש אבל רה"י. דין ויש כסתומה, נחשבת היא ועי"ז

דין להם שיש רבים עוברים כאשר ב. מרובה. עומד דין נאמר לא אמות, מי' יותר

המשנ"ב לדעת לכן מרובה. עומד של גם מחיצתא ומבטלי רבים אתו הרבים, רשות

שלישית מחיצה משמשים ר"ע רח' של שהבתים לומר אפשר אי פוסקים, ועוד

והמחיצה לרה"ר פתוח הוא כי רה"ר, נחשב חזו"א רח' וממילא חזו"א, לרח'

אליו. מצטרפת לא השלישית

חולק החזו"א פירצהאבל לסגור יכול המחיצות ב' של מרובה עומד א. ונוקט

החזו"א ב. רה"י]. יחשב מדאו' [וא"כ מועיל אינו מדרבנן ורק מדאורייתא, מי' יותר

כאשר ג. מחיצתא. ומבטלי רבים אתו לא מחיצות ד' שם יש שכאשר כשיטות פסק

רבים אתו שלא מחיצות ד' שם כמו זה הרי מחיצות, ג' יש מרובה עומד ע"י

מדאורייתא, רה"י נעשה הנ"ל] חזו"א [רחוב הפונה הרחוב ולכן מחיצות, ומבטלי

ר"ע [רחוב הראשי מהרחוב וקטע מאחר ד. הפתח. צורת ע"י להתירו אפשר ושוב

גם ולפ"ז כמחיצה, נחשב כרה"י שדינו שמקום החזו"א מחדש רה"י, נעשה הנ"ל]

הרחוב צידי שבשני מהבתים המחיצות ב' מחיצות, ג' יש ר"ע] [רח' הראשי לרחוב

כרה"י, שדינה חזו"א] [רח' הפונה הרחוב שכנגד הצומת זו שלישית ומחיצה הראשי,

רה"י. נעשה ר"ע] [רח' הראשי הרחוב גם ועי"ז
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חולק המשנ"ב וכן פוסקים, וכמה כמה חולקים הנ"ל מהיסודות אחד בכל והנה

כשיש גם מדאורייתא מחיצתא ומבטלי רבים שאתו כשיטות [שפסק מהם, בשנים

רוב דעת שכן ונקט ואחר) ד"ה ס"ב שס"ד (סי' בבה"ל כמ"ש מחיצות, ד' שם

המשכנות כשיטת מדאורייתא, אסורה מי' יותר שפירצה נקט זה בדין וכן הפוסקים.

וכן הפמ"ג)]. בדברי כשכל ד"ה בה"ל ס"י שס"ב סי' בה"ל עי' (אמנם יעקב,

בסוגייתינו התוס' מדברי החזו"א התקשה כמחיצה, נחשב שרה"י הנוסף בחידוש

שהם ברחובות שמוקפת אע"פ רה"ר הוי ירושלים של הצומת אמצע יהודה דלר'

ועי' כמחיצה. הוי שרה"י אומרים ולא רבים, ובקיעת פילוש יש סוף דסוף רה"י,

לכתחילה לסמוך נוהגים אין ולכן ורבנן. ר"י במחלוקת דבריהם לתלות שדחק בחזו"א

רק אלא פוסקים, להרבה דאורייתא איסור של בשאלה מדובר כי זה, חידוש על

יותר. לתקן אפשר שאי במקומות צירוף בתור

החזו"א דברי בהם נאמרו שלא מקרים

אין החזו"א, דברי על לסמוך שסבורים מקומות שבהרבה לציין יש ומ"מ

הכלליים בעירובים א. סיבות. כמה משום וזה כהלכתן, החזו"א דברי מתקיימים

במקום לעיר, שבכניסה הראשי בצומת העיר, שסביב הפתח הצורות את מעמידים

החזו"א לד' גם רה"ר הוא זה ומקום הכביש, צידי שבשני הבתים ב' את אין .ÊÒשכבר

בתחילתן, הפתח צורת יש הראשי מהרחוב הפונים הרחובות שלכל במקומות ב.

הפתח הצורת א"כ פנימיים, עירובים שכונה לכל שעושים ע"י כיום מצוי והדבר

במקומות ג. הראשי. מהרחוב רה"ר דין שיבטל מה ואין מרובה, העומד את מסלקת

אם וגם החזו"א. דברי נאמרו לא ולשמאל, לימין פניות, שתי יש הצמתים שבכל

הנ"ל, רה"י דין נפסק הראשי שברחוב בצומת מ"מ סגורים, הם רחובות אותן בסוף

שכנגדו, בצד הבנין של במחיצה פוגש אחד צד של מרובה העומד אין כלל בדרך כי

היחיד. לרשות הצומת את שיעשה מרובה עומד דין אין וא"כ

לסמוך שמקילים עירוניים עירובים יש מגוחך, לכאורה שהוא דבר לציין יש עוד

כדי והנה דברים. בהרבה מקילים הם שבלא"ה מאחר החזו"א, של החידוש על

דאורייתא, איסור שהוא בדבר פוסקים, והרבה משנ"ב נגד החזו"א הכרעת על לסמוך

עליו לסמוך אפשר אז ורק דעירובין, מרא הוא שהחזו"א שנוקטים לומר צריך

שגם להיות צריך היה לפ"ז אבל דבריו. על חולקים שרבים במקום גם כ"כ להקל

מקילים עירובים אותם למעשה ואילו כחזו"א, יפסקו הם עירובין בדיני דברים בשאר

.æñשמחוץ החלק מ"מ כנ"ל, כמחיצה והוא רה"י הוא הבתים בין לעיר הנכנס הרחוב שהמשך ואע"פ

הם עירוני, הבין לכביש מהעיר היוצאים והאנשים אחת. מחיצה רק לו יש שהרי רה"ר. הוא למחיצות

דינו העיר בתי מבין היוצא הזה שהחלק לצדד יש עוד הרבים. רשות דין זה למקום שנותנים רבים

שישים בו שיעברו א"צ רש"י לדעת גם ס"ז) שמ"ה (סי' בבה"ל המובאים הרמב"ן שלדברי כסרטיא,

הרבים. רשות והוי ריבוא,
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העמודים [בדין סיבות משבע פסולים הם החזו"א שלפי שיוצא דברים הרבה בעוד

דאורייתא, בדבר בכה"ג להקל וא"כ סיבות. מג' ולפחות המתלקט], ובתל והחוטים

המטלטלים את להציל כדי עושים שהם אומרים ואמנם ואיטלולא. חוכא לכאו' הוא

דבר אינו שבשבילם ידעו שבת שהשומרי צריך אבל עירוב, כשאין גם בלא"ה

יכפר. הטוב וה' עליו. לסמוך שראוי

כב: דף

בעירוב להקיף שאפשר השטח גודל מהו

.ÒÂ�ÈÈ˜Â‡ ÛÈ˜Ó ÈÓ� ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ„ 'Ó‚רשות יהיה העולם שכל שואלת הגמרא

המהוה המתלקט תל היא הים ושפת היבשות, כל את מקיף שהאוקיינוס כיון היחיד,

כך. אומרים לא באמת מדוע מיישבת לא והגמרא היבשה. לכל מחיצה

דילמא)התוס' אינה(ד"ה אדם בידי עשויה שאינה שמחיצה משום שהטעם כתבו

ובזה ומעולה, חשובה אבלמחיצה מחיצתא. ומבטלי רבים דאתו מודים רבנן גם

שהאדם כדי עד מזו זו מאוד רחוקות שהמחיצות משום הטעם מפרש הריטב"א

היחיד. רשות עושות אלו אין לכן מחיצות, בתוך עצמו רואה לא בתוכן שעומד

הרמב"ן נט.)וכ"כ .(דף

הלכה הביאור קרפף)וכתב ד"ה ס"ג שמ"ו שאמרו(סי' במה זו, במחלוקת דנפק"מ

סז.)בגמ' דף כוריים.(לקמן או כור גדול אפילו בו לטלטל מותר לדירה שהוקף שמקום

חסרון אין אדם בידי נעשו דכשהמחיצות כורים, אלף גדול אפילו היינו התוס' לדעת

עצמו שרואה בשיעור דוקא והריטב"א לרמב"ן משא"כ מאוד. גדול בשטח אפילו

עשויות שאינן במחיצות דוקא זה שכל משמע שברמב"ן שכ' [אלא המחיצות. בין

בשעה"צ אבל אדם, צ"ד)בידי ס"ק שס"ג כריטב"א](סי' .ÁÒנקט

מהרש"ם בשו"ת הביא א')לפ"ז סי' זצ"ל(ח"ד אריק מאיר רבי הגאון שהקשה

לא כלל, נראה ואינו מאוד גדול הפתח צורות של שהעירוב גדולות בעיירות שא"כ

שהעירוב ירושלים, עיה"ק של העירוב את לדוגמא נקח אם היחיד. רשות דין יהיה

קילומטר! 120 הוא ההיקף ואורך ציון" "מבשרת עד מגיע ירושלים הרבנות (פישל

לב"ב) מירושלים הכביש של מאורכו העירובשניים וא"כ בתוכן, לעומד ניכר ההיקף אין הרי ,

הנ"ל. הראשונים לפי מועיל אינו

וכתב ניכרות. אינן שמחיצותיו ההיקף גודל שיעור מהו המהרש"ם לו והשיב

בבכורות למש"כ זה דין נד:)לדמות שיכול(דף הכבשים כל את מצרף שהרועה

.çñ,שיעור אין אדם בידי שבעשויות הריטב"א בדעת גם לפרש שרצה הריטב"א על בהגהות עיין

אבל שרי. מילין מאה אפילו לדירה שבהוקף שנ"ח רס"י הטור לשון וגם הרא"ש, בתוס' שכ"כ והביא

בידי העשויות במחיצות גם זה דין נקטו לקמן, שהובא ובמהרש"ם סק"ב) מ"ט (כלל אדם בנשמת

הריטב"א. דברי כפשטות אדם,
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ל"ב שהן צד, לכל מיל ט"ז עד הוא הרועה ראיית ושיעור יחידו, להתעשר לראות,

שיהיה זה שיעור עד ההיקף את להכשיר יש בענינינו גם וא"כ פרסאות. ח' מיל,

אין ולכן בירושלים. אפילו אין וזה קילומטר, 32 של רוחב או אורך ההיקף בתוך

בארץ. הגדולות שבערים בעירובים זה פסול

המשנ"ב מ"ח)והנה ס"ק שמ"ה שהים(סי' הטעם לגבי המאירי בשם זה טעם הביא

רחוקות שהמחיצות משום המתלקט, תל בשיעור משופעת שפתו אם אף כרמלית, הוי

מקום היה ולפ"ז היחיד. רשות שבתוכן מה לעשות מצטרפות ואינן מזו, זו מאוד

הכינרת וא"כ בתוכה, לעומדים נראית הכינרת ששפת הכינרת, ים לגבי להסתפק

נחשב יהיה מדאורייתא אם שאף שם המשנ"ב כתב למעשה אבל היחיד. רשות תהיה

סאתיים מבית יותר מקום הוא עכ"פ כי והטעם כרמלית, יהיה זה מדרבנן רה"י,

קרפף. גזירת משום ואסור לדירה, הוקף שלא

כג. דף

לדירה מוקפים שאינם תעשיה ואזורי השומרים ביתני דין

.ÌÈÈ¯È˘Â ‰Ó‡ 'Ú ‡Â‰˘ ,'Ó‚לקמן בגמ' מבואר חז"ל, שקבעו הזה השיעור ביאור

100(ע"ב) שהיה המשכן, מחצר נלמד שטחXשהוא תקבל אותו וכשתרבע אמות, 50

70.6 לטלטלXשל מותר והיה במשכן שהיה שטח שזהו וכיון משהו, ועוד אמות 70.6

מוקף שאינו במקום אף כזה שיעור אסרו לא כן על דירה, בו היתה שלא אע"פ בו

חכמים. אסרו כזה משטח יותר ורק לדירה.

בסוגייתינו שהוא)תוס' היו(ד"ה המקדש שבבית והעזרות הבית הר הרי מקשים

שכל תוס' מתרצים העזרות. כשיעור אף נאסור ולא מהם נלמד וא"כ יותר, גדולים

שהעזרות מתרצים ועוד אח"כ. שנבנה מהמקדש ולא מהמשכן, נלמדים שבת עניני

כלומר, הלילה. כל שם ששהו שומרים בהם שהיו מפני לדירה, מוקפים נחשבים

לדירה מוקפים נחשבים אינם השומרים בהם שמתגוררים שהביתנים ששנינו אע"פ

דירה) וכל ד"ה וברש"י כב. דף בגמ' הלילה,(כמבואר כל ששהו המקדש שבבית השומרים ,

שומרים. משאר הם עדיפים מדוע החילוק וצ"ב לדירה. מוקף להחשב למקום גורמים

שאינו)הב"ח ומ"ש ד"ה שנ"ח נחשב(רס"י ולילה יום ששוהה ששומר מתוס' דייק

נחשב ובלילה ביום בביהמ"ק שהו שהכהנים כיון ולכן לדירה, מוקף והמקום דירה,

שבת בתוספת אבל לדירה. רש"י(שם)מוקף שכתב מהטעם ד"הדייק טו. דף (לעיל

שםמשום) דר כאשר גם שייך זה הרי בה", דר כרחו "דעל משום הוא דירה דלאו

הפמ"ג כתב וכעי"ז בלילה, סק"א)אף א"א בדירה(שם תלוי שהענין בגמ' שמשמע

בלילה. אף נמצא כשהשומר גם שייך וזה לאויר, שתשמישה

הלכה כדי)הביאור ד"ה שס"ב השומר(רס"י שאם הב"ח, דעת את להלכה הביא

החזו"א אבל לדירה. מוקף והמקום דירה, נחשב ובלילה ביום שם ק"ימתגורר (סי'
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הב"ח) ד"ה כ"ח דירס"ק נחשב שאינו בטובתו.כתב שלא בה דר שהשומר כיון ה,

של בשמחה במקדש שהו שהם משום היינו המקדש, בשומרי כאן תוס' ומש"כ

.ËÒמצוה

גם שומרים בהם שיש ומפעלים תעשיה באזורי בזמנינו נפק"מ הוא זה נושא

דעת על שנעשו מחמת לדירה, כמוקפים זה מחמת להחשיבם ניתן האם בלילות,

בתוכם לטלטל מותר אם מחלוקת יש וא"כ שומר בהם .Úשיהיה

כשיש בזמנינו מאוד מצוי מפעל? של שטח בתוך מטלטל שאדם קורה מתי

לעשות כדי גדול, מפעל של במתחם אהל עושים וכדומה, גדולה לחסידות שמחה

למרות בו לטלטל ואסור לדירה, מוקף שאינו מקום זה והרי השבת. סעודות את שם

לא ההיקף שאם לקמן בסוגיות מבואר אלא בלבד, זו ולא היטיב. מוקף שכולו

נסגר אם גם ולפ"ז ממש. דירה בתוכו יבנו אם אף אסור נשאר הוא לדירה, נעשה

מגורים חדרי בו ועשו כלשהו, מוסד או ישיבה עבור השטח את ורכשו המפעל

ויתקנו אמות עשר בו שיפרצו עד בו לטלטל אסור מ"מ ולילה, יום בהם ודרים

אותם.

הפתח, צורת בו ואין אמות מי' יותר גדול, שער בכניסה יש כלל בדרך והנה

ההיקף ניתקן דירה, לשם ובסגירתו הישן, ההיקף מתקלקל אותו שפותחים שברגע

מתחםÚ‡כולו יש ב"ב, בעירנו לדוגמא [או רחב, פתח שאין מקומות גם מצוי אבל .

אמות, י' נפתח ואינו מקולקל והשער סאתים, בית בו שיש שיתכן המלך שלמה ברח'

לדירה]. לשמש המתחם שהשתנה לאחר קרה זה אם להסתפק שיש אלא

השורה מן אדם שכן בהלכות, בקי להיות חייבים כמה מלמדים אלו דברים

מזה. טוב יותר היקף להיות יכול שלא ובטוח הצדדים, מכל קירות שיש רואה

לדירה, הוקף שלא סאתים מבית יותר קרפף באיסור ממש אסור הוא הרי ובאמת

[כמ"ש סביבו בעיר שמוקף העירוב לו עוזר ולא אמות, מד' יותר בו מטלטלים ואין

הלכה אבל)הביאור ד"ה ס"ט שנ"ח ].(סי'

.èñאינה לשניהם הרי בפרנסתו, פשוט אדם משמחת במצוה, הכהנים שמחת בין החילוק מה וצ"ע

שעמל אדם כי הוא שההבדל לומר וצריך בו. חפצים ושניהם המסוים, הצורך מחמת אלא ראויה דירה

משא"כ תימצי. היכי רק היא השמירה ודירת בסוף, שמקבל בפרנסה אלא בעמלו, שמח אינו לפרנסתו

המקודש. במקום והשהיה השמירה פעולת בעצם שמחים במקדש הכהנים

.òשעות כמה נמצא שומר כל אלא ובלילה, ביום שנמצא קבוע שומר אין שבימינו נראה אמנם

בשעות עובדים שחלקם רק בביתם דירתם עיקר אלא במקום, שדר אחד אף אין וא"כ במשמרתו,

אחד יום רק היה כהן כל שהרי במקדש, שהיו מהכהנים לעיין ויש לכו"ע. דירה נחשב זה ואין הלילה,

וצ"ע. זמן. בכל במקום שנמצאים מחמת לדירה מוקף שנחשב תוס' כתבו ומ"מ שנה, בחצי

.àòסוגרים ואם הפתח. צורת לעשות צריך בשבת, פתוח השער את משאירים אם בשבת, הטלטול לגבי

הפרוץ. על מרובה עומד שיהיה מספיק פתוחים, אמות י' נשאר שלא חלקו, את
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כד. דף

שחיה בריכת ודין בימינו, לשתיה הראויים מים דין

ÔÈÈÊÁ„ ‡Â‰Â ¯ÓÈÓ‡ ¯Ó‡ ,ÂÓ„ ÌÈÚÈË�Î ÌÈÓ ‡·¯„ ‰ÈÓ˘Ó Ô�È¯Ó‡ ÈÎ‰ ,'Ó‚

.‡˙˘ÈÓ˘˙Ïבשו"ע להלכה נפסק זה ס"א)דין שנ"ח ונכנסו(סי' לדירה שהוקף קרפף

ובמשנ"ב הדירה. את מבטלין אין לשתיה, ראוים אם מים, פ"ה)בו דהיינו(ס"ק כתב

לכביסה. בשראויים אף מקילים ויש אדם, לשתיית שראויים

דרך הבאים במים אלא במים משתמשים אדם בני שאין הזה בזמן להסתפק ויש

להשתמש נח שאין משום אלא לשתיה, ראוים אינם שהנחלים במצב רק ולא הברזים,

שאינו כמקום מים כל ייחשבו זה משום האם ברזים, בבית שיש מכיון בנחלים

משום ראויים במים שהטעם משום לאסור, כן מסתבר ולכאו' לדירה. עומד

טעם מאיזה משמשים אינם הזה שבזמן וכיון דירה, שימושי בהם שמשתמשים

דירה משימוש מופקע זה מקום עכ"פ הרי .Ú·שיהיה,

טבילה לקיים שנכנס אדם כגון בזמנינו, שחיה בריכת דין מה דנים הפוסקים

שעליו, המים את לטלטל וכן המתחם, בתוך בגדיו לטלטל מותר האם קודש, בשבת

מוקף אינו הרי דירה, בתוכו ואין סאתים מבית יותר גדול שהמתחם כיון דשמא

טלטול מפני אמות ד' ילך שלא בים, הטובל לגבי [וכמ"ש בו לטלטל ואסור לדירה,

נקיים שהמים מצד והנה המים]. שירדו עד אמות ד' בתוך ימתין אלא שעליו, המים

יש אבל שהתבאר. וכמו לכך עומדים שלא כיון מועיל, אינו מהן, לשתות ואפשר

משימושי חלק עצמו הוא בבריכה, ושחיה רחיצה להנאת השימוש שעצם לדון

לדירה. מוקף נחשב זה ומחמת חייו, וצרכי האדם

חלק שהיא י"ל למלון, או לדירה סמוכה הבריכה שאם לחלק, נראה לפ"ז

המלון, של פרטית בריכה אינה אם ואפילו לדירה. מוקף ונחשב הדיורים, משימוש

הבריכה, למתחם כלשהי מדירה פתח ויש לדירה או למלון סמוך שנמצאת אלא

ומוקפת סמוכה אינה אם אבל דירה. שימוש נחשב תדיר, לשם באים שהאנשים כגון

ביניהם שמפסיק כגון מגורים, בתי בו שיש ישוב במקום שנמצאת אע"פ דירה, עם

ושימוש כלשהי, מדירה חלק שיחשב לומר שייך לא כרמלית, שהוא מגרש או רחוב

לדירה מוקף שאינו מקום הוי זה ובאופן דירה, אינו לבד יותרÚ‚זה בו יש ואם .

.áòלדירה עומד שיחשב שייך לא ודאי למים, שימש שמתחילה מקום שדוקא לומר מקום יש אמנם

ראויים, שהמים לדירה,מחמת ושימש לדירה שהוקף מקום אבל לשימוש, עומדים לא הם שבפועל כיון

וצ"ע. בו. ישתמש לא שבפועל אע"פ דירה, לשימוש ראוי עצמו שמצד דבר אותו יבטל לא

.âòוכ"כ לדירה, בינו מפסיק שרחוב אע"פ לדירה, מוקף נחשב ישוב במקום שנמצא שכל אומרים יש

לביתו סמוכה אפילו זו שלדעה המשנ"ב וביאר חולקים, דיש הביא אבל ס"א), סוף שנ"ח (סי' הרמ"א

לדירה מוקף אינו נחשב למתחם, מהדירה פתח אין אם ולפ"ז הוקף, ולבסוף פתח שיהא צריך ממש

הרי כשר האזורי שהעירוב ובאופן החזו"א. דעת וכן זו. כדיעה להלכה האחרונים שהסכימו וכ' ואסור.
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מבית יותר בו לטלטל שאסור ככרמלית ודינו קרפף הוי המתחם] [בכל סאתיים מבית

.Ú„סאתיים

בזמנינו שהציפו מים דין

ותשע"ג, תשע"ב שנת בחורף המרובים הגשמים בימי ספר בקרית שהיה מעשה

קרית בין גדול שטח וכיסה מההרים, היורדים מהמים ורחב גדול זרם שהתפרץ

אלא רגיל, ברכב אפילו או ברגל לעבור ניתן היה שלא כדי עד לחפציבה, ספר

מקום האם השאלה נשאלה החזק. המים זרם מחמת וכבדים, גדולים ברכבים רק

את ופוסל סאתים, מבית יותר כקרפף, נחשב העירוב] היקף בתוך [שנמצא המים

בסוגייתינו. כמבואר האסור, למקום פרוץ מדין כולו העירוב

במים רק נאמר דירה מבטלים שמים הדין כל א. טעמים. מכמה להתיר בזה ודנו

דירה. מבטלים ואינם לשתיה, ראויים הם הגשמים מי והרי לשתיה, ראויים שאינם

ילך לא אדם שאף כיון לעיל כמבואר בזמנינו, השתנה זה שדין לדחות יש אמנם

מצד חסרון בהם שאין אע"פ לדירה משמשים אינם בפועל א"כ אלו, ממים לשתות

תשמיש לא שזה י"ל יתלכלכו, אם ידיהם בהם שירחצו אנשים יש אם ואף עצמם,

שלפי ואפשר בלבד. לכביסה הראויים מים לגבי הראשונים שנחלקו כמו חשוב,

המשנ"ב שהיקל פ"א)מה ס"ק ושעה"צ פ"ה ס"ק שנ"ח בזה,(סי' ה"ה לכביסה, בראוים

לחלק. ויש

ע [אלאב. טפחים עשרה עמוקים היו לא שהמים מחמת להתיר לומר יש וד

בשו"ע וכתב סאתיים], בית אין לבד שבהם מועטים סי"א)במקומות שנ"ח שדוקא(סי'

הלכה הביאור אמנם הדירה. את מבטלים עשרה והוא)בעמוקים ד"ה שכמה(שם הביא

שכאן נראה ועוד הדחק. במקום שלא להחמיר שראוי וכתב ע"ז, חולקים ראשונים

אדם י' שעד היא המתירים דסברת טפחים, מי' פחות אפילו המים יאסרו לכו"ע

בגמ' [כמ"ש המים תוך ללכת ק:)יכול דף אבל(שבת בתוכו], עוברת שרה"ר ברקק

המקומות גם א"כ נמוך, במקום אפילו לעבור סכנה והיתה מאוד חזק זרם שהיה כאן

מדיורין. מופקעים הנמוכים

ובכה"ג בלבד, ימים לכמה קצר, לזמן רק באו שהמים מחמת להתיר יש עוד ג.

החזו"א שכתב כמו דירה, מבטלים סק"ד)אינם פ"ט הוו(סי' ראויים שאינם מים שגם

מתחם שהיקף באופן רק זהו אבל לדירה. מוקף הכל ונעשה הבריכה עם הרחובות את גם מקיף הוא

המתירות]. לשיטות העירוב, עם שיקיפוהו דעת על עכ"פ [או העירוב היקף אחרי נבנה הבריכה

.ãòכיון ולכאו' סאתיים, בית לשיעור שסביב המקום עם המים מקום את מצרפים אם להסתפק יש

שניכרת מפני המחיצה את מבטלים לא נקיים ומים מחיצה, והוי טפחים י' עמוקה הבריכה ששפת

שחילקו קרפף שהרי עצמו, בפני מקום כל להחשיב יש א"כ מ"א), ס"ק שמ"ה סי' (משנ"ב מתוכם

י' גובה אין הרדודים במים כאשר אמנם ס'). שנ"ח סי' (שו"ע החלקים שני מצרפים אין במחיצה

יחד. מצטרף והכל פירצה הוי מטר) (כ-5 אמות י' במשך טפחים
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סברא אין מיד לפנותן דעתו אם אבל רבים, לימים לפנותן דעתו באין רק כזרעים

הדירה. שמתבטל

שאם בחצר, העוברת המים אמת מדין אחר, מטעם לאסור מקום יש [אמנם

החזו"א כתב הרי זה ובדין כרמלית, והוי לעצמה רשות חולקת ויוצאת (סי'נכנסת

סק"ג) הלכהק"ד ובביאור כן, הדין אחת שעה שנמצאים במים ס"אשאפילו שנ"ו (סי'

העוברת) טפחיםד"ה י' עמוקים המים כאשר רק נאמר ודאי זה דין אבל בזה. הסתפק

שם]. בשו"ע כמבואר

כה. דף

וסותם יורד תקרה פי אומרים רוחות בכמה

.Ì˙ÂÒÂ „¯ÂÈ ‰¯˜˙ ÈÙ Ô�È¯Ó‡ ,‰ÏÂÎ· ÏËÏËÏ ¯˙ÂÓ ¯Ó‡ ·¯ ,‰Ú˜·· ‰¯„ÒÎ‡ ,'Ó‚

וסותם. יורד תקרה פי דין שיש רב אמר [צדדים] רוחות בכמה הראשונים נחלקו

תקרה פי אומרים האם ונחלקו כלל, מחיצות לה שאין באכסדרה מדובר לרש"י

התחלה כבר [שיש ממש מחיצה אחד צד כשיש דוקא או צדדים, מד' אף לסתום

לא לכו"ע לתוס' האחרים. צדדים מהשלשה לסגור תקרה פי מועיל היחיד], לרשות

שאפילו סובר רב צדדים. משני רק אלא צדדים, משלשה יסגור תקרה שפי אומרים

סובר ושמואל לסתום, תקרה פי מועיל מפולש, מבוי כמו מפולשים הצדדים שני אם

רביעית, ותחילת מחיצות שלש שיש באופן רק אלא במפולש, תקרה פי אומרים שלא

אפילו סוגרת שהיא [והחידוש הרביעית, הרוח את ולסגור להמשיך תקרה פי מועיל

נאסר]. היה תקרה פי דין שלולי אמות, מי' יותר שפתוח באופן

סימן בסוף אגב בדרך הוזכר אלא הרבה, נתפרש לא תקרה פי דין להלכה,

ז סמוכות מחיצות שתי יש כאשר רק תקרה פי שאומרים הרמ"א וכתב ושס"א.

כצורת שהמחיצות [דהיינו מפולשות הפירצות שתי כאשר ולא ר], כצורת [דהיינו לזו

לא זה גם אך בתוס', ר"ת שיטת שזו הביא הלכה והביאור .[= ישרים קוים שני

כאשר רביעית, ברוח אלא תקרה פי אומרים שאין והרי"ף הר"ח דעת אלא לכו"ע,

להחמיר שצריך הלכה הביאור מדברי ומשמע ממש, מחיצות צדדים בשלשה יש

לשיטתם. ולחוש

חצרות עירוב ועושים הכללי, העירוב על סומכים לא כאשר מאוד נוגע זה דין

סגורה הכניסה האם בטלטול, מותרת הכניסה קומת האם לבדוק יש בבנין, פרטי

וצריך סגירה, שום לו שאין כפרוזדור היא שהכניסה בעירנו מאוד מצוי כהלכתה.

התקרה אם בסוגייתינו, המבואר ולפי וכדומה. הפתח בצורת בפתחו, תיקון לעשות

לכו"ע וסותם יורד תקרה פי אומרים באמצעו, או הפרוזדור בתחילת מסתיימת

שהוא מדרגות החדר ג' וצד הפרוזדור, מחיצות ב' שהם מחיצות, ג' כאן יש [שהרי

סוף עד לטלטל ומותר לכו"ע], שכשרה רביעית לרוח הוא התקרה ופי סגור, ג"כ
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בין שטח יש לפרוזדור, מעבר וממשיכה מאריכה שהתקרה באופן אבל התקרה.

יורד תקרה פי אומרים לא וא"כ מחיצות, ג' לו שאין התקרה לפי הפרוזדור סוף

התקרה, פי עד הפרוזדור, מקירות מרובה עומד לדון שייך אם לדון [ויש וסותם.

שלימות]. כמחיצות ויהיה

כה: דף

באורזילא תקרה פי דין

.‡ÏÈÊ¯Â‡ ÈÎ ‡„·Ú„ ,Ô�È˜ÒÚ È‡Ó· ‡Î‰ ,'Ó‚לא תקרה פי שדין בגמרא מבואר

משופע, שהגג רש"י מפרש אורזילא, ומהו אורזילא. כמו עשויה שהתקרה באופן נאמר

שפתו אין משופע שהוא שכיון רעפים, גג כעין עשוי שהגג היא וכוונתו פה. דליכא

לשון והנה וסותם. יורד דין בה שיש לומר שאפשר בית של תקרה כפי נחשבת

מה ועוד, אלכסון. שהוא אלא פה, יש במשופע גם הרי וצ"ב פה, דליכא הוא רש"י

רגילה. תקרה כמו מאונכת בצורה מיושר הגג של הסיום כאשר נאמר

התקרה בשפת שאין שכיון בתקרה, אלא בזוית, לא הוא שהחסרון צ"ל ולכאורה

כפי נידונת שפתה אין לכן ומאוזנת, ישרה דהיינו רגילה, תקרה של טפחים ד' רוחב

המשופע, הגג תחת שיש באופן ולכן תקרה. פי כצורת פה דליכא הכוונה וזה תקרה,

המשנ"ב כתב הרעפים, שתחת החלל את לסתום ישרה י"ד)תקרה ס"ק שס"א (סי'

בשיפוע, עומד התקרה של העליון שהצד אע"פ וסותם, יורד תקרה פי בה שאומרים

נפק"מ ולכן משופעת. שהתחתית במה רק הוא החסרון כי מובן, הדבר ולדברינו

המקורה במקום שיש [באופן לבנין מחוץ הבולטים רעפים גגות יש כאשר בזמנינו,

שכיום כיון מהצד], הבולט חדר איזה ועוד הבנין ע"י כגון מחיצות, שלש או שתים

וסותם, יורד תקרה פי בו שנאמר ראוי תחתיו, לישר כדי הגג תחת נוספת תקרה יש

היחיד. רשות יחשב הבליטה ותחת

והצינור צינור, כעין מרזב הגג בסוף יש רוב שע"פ מפני נכון, אינו שזה אלא

ואם וסותם. יורד דין בו אומרים לא כן על תקרה, כפי שפה לו ואין עגול הוא

יש טובה. בצורה מסתיימת עצמה והתקרה מהתקרה, חלק אינו שהצינור תאמר

נחשב לא אם ומ"מ התקרה. סוף של הפה נראה לא שעכ"פ כיון בזה, ולעיין לדון

רוחב הרעפים תחת היוצאת בתקרה יהא לא כלל בדרך מהתקרה, כחלק הצינור את

הרמ"א כתב טפחים מד' פחות ובתקרה הבנין], לקיר מחוץ הבולט [בחלק טפחים ד'

שס"א) שאין(סוס"י לצדד יש למעשה לכן וסותם. יורד תקרה פי בה אומרים שלא

מחמירים ויש רעפים, גגות של בבליטות תקרה פי .Ú‰לדון

.äòבליטה באותה לטלטל ירצה שאדם לקולא, נפק"מ מצוי שלא מפני היינו להחמיר, לשון מש"כ

וסביבתו היחיד, רשות נחשב הבליטה שתחת שהמקום להחמיר לגבי הוא לדון ששייך מה אלא קטנה.
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כו: דף

בזמנינו רשות ביטול

.ÏËÈ· ‡Ï Â˙È· ˙Â˘¯ ,Â¯ÈˆÁ ˙Â˘¯ ÏË·Ó‰ ,'Ó‚שמישהו שמענו לא כיום מדוע

בימינו. נוהג זה האם רשותו, מבטל

שלא דהיינו עירב, ולא מהשכנים אחד שכח כאשר נאמר רשות ביטול דין הנה

את גובים שהיו האחרונים בזמן ואף חז"ל, בזמן מצוי היה זה דבר בפת, השתתף

הרמ"א בפת. חלק לכולם היה השתתף אחד שכל וע"י השכנים מכל העירוב פת

הפת על מתנה ב"ד ולב בשנה, פעם גובים היו מאוחר היותר שבזמן כותב כבר

הפת. בגביית השתתף שלא למי וגם בעתיד, שיבוא למי גם אותה שמזכים

והפת שפע יש ב"ה עושים. לא כבר בשנה, פעם שעשו הזו הגביה את גם כיום

באופן לכולם. אותה ומזכה כולם עבור פת נותן אחד אדם ולכן הרבה, עולה אינה

כולם הפת, את שזיכו ברגע כי עירב, ולא שכח שמישהו מצב שיהיה שייך לא זה

בה. זכו

שיבוא למי גם לזכות צריך הבאות, השבתות עבור גם הפת את כשמזכים והנה

בא הבאה ולשבת זו, בשבת הנמצאים עבור והתכוונו הפת את זיכו ואם בעתיד,

עירב. שלא אחד שיש אופן מצאנו שוב ולכאורה בפת, חלק לו אין הרי נוסף, אדם

לאלו גם הפת זיכוי שיחול מתנה ב"ד שלב ס"ט) שס"ו (סי' השו"ע אומר אבל

מכוון כשהוא לזה מתכוון אדם כל שמסתמא כונתו המשנ"ב וביאר בעתיד, שיבואו

שטוב וכתב נ"ה) ס"ק ש"ע (סי' להלכה המשנ"ב נקט [וכן השנה. לכל להניח

בפירוש]. שיתנה

עירבו שלא באופן והוא בזמנינו, רשות בביטול צורך שיהיה שייך זאת בכל

מהמשפחות והיא בשבת, בביתם שמחה שעשתה במשפחה שהיה ומעשה כלל.

חלק הניחו השמחה לצורך לילדים. אף הכללי העירוב על לסמוך לא שמחמירות

עירוב עשו שלא נזכרו שבת וכשהגיעה השכנים, של בדירה הפלטה על מהסירים

אלא ברירה להם היתה לא זה במצב לדירה. מדירה להעביר ואסור בבנין, פרטי

השכנים לכל פנו ולכן עצמה, בשבת אף לעשותו שמותר רשות, ביטול לעשות

רשותם. את שיבטלו

מביתם יוציאו לא השכנים אם רק מועיל הביטול בסוגייתינו, המבואר לפי אבל

מד ללאלחדר ומטלטלים העירוב על שסומכים אנשים הם ואם דבר, שום רגות

העירובים עושי את שמעסיק נושא עוד אמות. מד' בפחות אפילו ביניהם דבר להזיז ואסור כרמלית הוא

מבחינה וגם לקיר, לחברו קל שיותר [כיון אלה, בליטות תחת הפתח צורת של לחי העמדת לגבי

תקרה, הפי ע"י עצמה בפני רשות דין למקום יש ואם לקיר], הלחי בין רווח יהיה שלא צריך הלכתית

מחיצה. מוקף מקום בתוך עומד הוא שכאילו משום נפסל שהלחי יוצא
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יוציאו לא הביטול שאחרי מיוחד באופן מהם לבקש צריך שבבנין, הפרטי העירוב

הביטול מתבטל שעה באותה מביתם, כלשהו חפץ יוציאו הם אם אבל דבר. שום

ביטול, בדיני רבים פרטים עוד [יש למקומו. טלטול האיסור וחוזר עשו, שהם רשות

כזה במקרה צריך ולכן בדיניו, הבקיאים אנשים כ"כ אין בזמנינו מצוי שאינו וכיון

רשות]. ביטול בהלכות גם שבקי מי אצל היטב לברר

ובתחומין בחצרות דבר, בכל לערב אפשר היום האם

.ÔÈÙ˙˙˘ÓÂ ÔÈ·¯ÚÓ ÏÎ· ,‰�˘Óועירובי חצרות עירובי מערבין בכל מפרש, רש"י

אין חצרות שבעירובי ואומר חולק תוס' אבל מבואות. בשיתופי ומשתתפין תחומין,

לקמן כמבואר בפת, דוקא אלא מזון בכל עא:)מערבים רק(דף הם משנתינו ודברי ,

רק מערבים חצרות שעירובי להלכה, קי"ל וכך מבואות. ושיתופי תחומין בעירובי

גם אפשר תחומין ועירובי מבואות שיתופי זאת לעומת שס"ו, בסימן כמבואר בפת

שפ"ו. בסימן כמבואר מאכל בכל

משיעור קטן יותר ששיעורם שמן, או ביין משתמשים תחומין בעירובי למעשה

העיר חצרות בעירוב אבל ארוך. זמן מעמד מחזיקים והם לעירוב, הנצרכת הפת

כדין הוא הפת דין וא"כ הרחובות את מערבים שאנו למרות בפת, דוקא משתמשים

דבר. בכל לעשותו ניתן ושיתוף שיתוף,

שיתוף וגם לחצרות עירוב גם לעשות תקנו רבנן שבעצם מפני לכך, הסיבה

בשו"ע כמובא מהם אחד לעשות מספיק שלא אומרים ויש שפ"ז)לרחובות, ,(סי'

אנו ולכן לעירוב. גם יועיל והוא שיתוף לעשות שמועיל כשיטות פוסק והרמ"א

שיטות יש אבל העירוב, דין לקיום גם השיתוף פת על סי'סומכים ובה"ל שם, (שו"ע

סס"ג) לעירובישס"ו גם כשר שהוא בפת דוקא השיתוף את לעשות צריכים זה שבאופן

בפת. דוקא העירוב את עושים אנו ולכן חצרות.

מהדרי יש בשנה אחת פסח,פעם המועד חול בשבת והוא ביין, עירוב ועושים ם

ומשולחן מכונה ממצות לאכול שלא וחוששים מאוד שמקפידים אנשים שיש במקום

לשיטות רק מועיל זה אמנם כשרות. חשש בו שאין ביין עירוב עושים לכן אחרים,

כדעת לעירוב, כשר שאינו בדבר שיתוף שעשים באופן גם לעירוב מועיל שהשיתוף

שם. בבה"ל הגר"א

כט. דף

ושיעורו בזמנינו, להשתמש מומלץ מאכל באיזה

.ÔÈÈ ˙ÂÈÚÈ·¯ È˙˘· ÌÈ·¯ÚÓ ·¯ ¯Ó‡ ,'Ó‚בשמן עירוב ששיעור בגמ' מבואר וכן

גדול, שיעורו ולכן בסעודה ממנו שותים שיין הוא, ביניהם וההבדל רביעית. הוא

לטיבול. בו שמשתמשים כפי קטן שיעורו ולכן בו מטבלים רק שמן משא"כ
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הציון כ"ח)בשער ס"ק שפ"ו שהוא(סי' בסוגייתינו שמשמע וכתב השמן דין הביא

בסעודה והרי סעודות, שתי מזון כדי ששיעורו כתבו שבתוס' הקשה אבל ברביעית,

שמא או אחר שיעור זה אם נתבאר שלא וכתב שמן. רביעית מחצי בפחות מטבלים

ברביעית. הוא סעודות לשתי טיבול ששיעור היתה שהדרך דהיינו חדא, תרוייהו

הסוגיא. כפשטות רביעית שצריך שנוקט משמע ולכאו'

לעצמו, עירוב עושה כשאדם אמנם בזמנינו. למעשה משתמשים אלו בדברים

עשרות לכמה שישמש שמדובר ציבורי תחומין בעירוב אבל גדול, כ"כ הבדל אין

אפשר אי מקומות ובהרבה מאוד, גדולה הנפק"מ מאות, כמה ולפעמים אנשים

לכולם. המספקת כמות להניח

שני מניחים מציון, עזר אגודת שע"י לבלינסון מב"ב התחומין בעירוב לדוגמא,

אחד, לכל רביעית שצריך משנ"ת ולפי שמן, ליטר כ-36 המכילים גדולים שמן פחי

לכ-250 מספקת זו שכמות נמצא סמ"ק, 150 הוא חזו"א לשיעור רביעית ושיעור

כשנתיים, לאחר תוקפו פג אלא לעולם, לאכילה ראוי אינו ששמן היא הבעיה איש.

ע"י ראוי שהוא לדון [ויש לעירוב, כשר אינו לאכילה ראוי כשאינו לאחמ"כ וא"כ

השמן את מחליפים הם כן משום מתי]. עד ידוע שלא אלא שנים, להרבה הדחק

בעומר. ל"ג למדורת בו ומשתמשים שנה מידי

מחזיק שתוקפו ביין משתמשים ולכן בעומר, לל"ג אותו שיקח מי אין בירושלים

מ ואם רבות, אלאשנים עמו, לעשות מה אדם לכל יש טוב בעודו אותו חליפין

בקרטון ולדוגמא מקום, יותר תופס וגם כפול, הוא ממנו הנצרך שהשיעור החסרון

בלבד. אנשים לכ-40 כמות יש ליטר], של בקבוקים 12] יין

לבלינסון ובעירוב ההיתר, את מצמצמים לכן ההולכים, לכל מספיק שאין מכיון

ובירושלים תקוה. בפתח הסמוכים לאזורים להולכים ולא לביה"ח להולכים רק הוא

שבת. לפני עליו להימנות למתקשרים רק העירוב

ל: דף

בשבת שחל פסח בערב מערבים במה

.ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ· ÏÂ„‚Ï ÌÈ·¯ÚÓ ,'Ó‚להתענות מחוייבים שאינם לקטנים וחזי הואיל

.(רש"י)

בערב הרי במצה, נערב אם בשבת. שחל פסח בערב לערב כיצד דנו הפוסקים

תורה דעת [עי' מצה לאכול שלא נהגו ניסן י"ד בליל ואף מצה, לאכול אסור פסח

ומשיירן)למהרש"ם ד"ה ס"א תמ"ד היטב(סי' תע"א)ובאר ראויה(סי' שאינה פת זו וא"כ .[

ראויה שאינה פת זו הרי חמץ, של בחלה נערב ואם לעירוב. כשרה ואינה לאכילה

פוסקים ויש השבת, ועוד)לכל ל' ס' מלכו השבת(ישועות לכל ראוי שאינו שמה האומרים

בו. לערב אפשר אי
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דהואיל בלבד, השמשות לבין שראוי בדבר לערב שאפשר המתירות לשיטות וגם

הותרה השבת ל"א)והותרה ס"ק צ"ו סי' והחזו"א המהרש"א עירובי(כ"ד בספר העיר מ"מ

תס"ה)חצרות א"כ(עמ' לו, הנצרך מזונות כדי רק זו בשבת משייר אדם שכל שכיון

לתת דעתו אין ואם לו, לתת יוכל לא בעירוב חלקו את ממנו לבקש אדם יבוא אם

והשו"ע התוס' כמ"ש עירוב, עירובו ואין עירובו על מקפיד ס"ה)הוי שס"ו שמטעם(סי'

והחזו"א המשנ"ב כתבו שבתות בשאר ואמנם לשבת. המיועדות בחלות יערב לא זה

לאדם קשה זו בשבת אבל עירוב, זה הרי יתן ממנו יבקשו שאם בעצמו יפעל שאם

מאכלו. על לוותר

באכילה, אדם לכל שאסור בדבר לערב שאפשר בסוגייתינו המבואר לפי אבל

הרמ"א וכתב הואיל במצה, לערב אפשר יהיה זו בשבת א"כ לקטנים, וראוי הואיל

ס"ב) תע"א מצה(סי' לאכול מותר מצרים ביציאת יודעים שאינם בחלקתשלקטנים (כ"כ

לפי) ד"ה רי"א סי' או"ח .יואב

מכונה במצות עירוב

שליט"א פלמן ציון בן רבי הגאון העיר זה בענין קמ"ג)עוד עמ' הפסח ימי (קונטרס

ליתנם רוצה ואינו עליהם מקפיד שאדם כיון יד, במצות עצמו בפסח לערב שאין

העירוב את עושה שהוא שליט"א קרליץ ניסים רבי הגאון בשם כתב אלא לאחר,

אך בפסח, לאוכלם שלא נוהג שהוא ואע"פ עליהם. מקפיד שאינו מכונה, במצות

ועי' בסוגייתינו. כמבואר לגדולים גם עירוב לגבי מועיל לקטנים, ומאכילם הואיל

חצרות עירובי רצ"ט)בספר צאנז(עמ' מקהילות אנשים בעירוב יש שאם שהעיר

מה אבל מכונה. במצות לערב אפשר אי גמור, לאיסור מכונה במצות שחוששים

במשנ"ב כמבואר בעיה מהווה אינו חבירו משל לאכול לא מחמיר שפ"ושאדם (סי'

מ"ז) פוסל.ס"ק אינו חומרא משום שהוא שדבר

לא: דף

העירוב את שתיקנו חזקה דין

˘Ó.·Â¯ÈÚ ‰Ê È¯‰ ÂÏ·˜Ï ¯Á‡Ï ¯Ó‡ Ì‡ ,'ÂÎÂ Â"˘Á „È· Â·Â¯ÈÚ ÁÏÂ˘‰ שואלת�‰,

שיש הגמ' ומתרצת עירוב. לשם הניחו לא שקיבל אדם אותו שמא שנחשוש הגמ'

זו. חזקה על לסמוך מותר דרבנן ובדינים שליחותו, עושה שליח חזקה

התחומין עירובי רק ולא בזמנינו, העירובים היתר כל מיוסד זו גמרא ע"פ

והשכונה העיר היקף החצרות, עירובי גם אלא כולם, עבור מניח שאחד במקומות

מי לכל כידוע הרי זו. חזקה צריך לכך גם לטלטל, להתיר כדי הפתח בצורות

בתיקון צורך יש שבוע כל כמעט בזמנינו, העירובים בעשיית התעניין או שהתעסק

שבוע, מידי לתקנו השקעה ויותר יותר צריך גדול יותר שההיקף וככל כלשהו,
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החזו"א וכמ"ש העירוב. בהיקף כסדר פוגעים והמנופים המשאיות שהרכבים מחמת

מיום לא ואף קודם, משבוע נשאר העירוב שהיקף חזקה לומר אפשר שאי באגרתו

זו חזקה ע"י אלא זה אין כהלכתו. תוקן שהעירוב לנו מנין א"כ שבת. עד חמישי

הכל. ויתקן שליחותו שיעשה חזקה הציבור, מטעם כך על שהממונה

לתקן, באפשרותו היה שלא דבר אירע שמא נחשוש אולי השאלה נשאלת ועדיין

או נעקר העמודים שאחד ומוצאים שישי ביום כשבאים כלל פשוט לא זה הרי

לאחר התיקון את ידחה ואם חדש, עמוד מיד להביא אפשר תמיד לא התעקם,

שבת. באותה לטלטל אסור הרי השבת

העירוב את לתקן כלשהו פתרון ימצא שתמיד חזקה שיש לומר צריכים כרחנו על

עירוב. ללא העיר את ישאיר ולא אחרת, או זו בדרך

וכפי נתקן, לא שהעירוב הכנסת בבתי שיכריזו ידאג לתקן יצליח לא ח"ו ואם

נראה והיה רציני באופן נפגע שהעירוב בירושלים האחרונות בשנים פעמיים שאירע

שיבררו חמישי, ביום הפרסום באמצעי כך על והודיעו לתקנו, יוכלו שלא שיתכן

שלג, של בשבוע אחרת ובפעם לתקן, הצליחו אחת בפעם [ולבסוף שישי. ביום

לתקן]. הצליחו לא

כדי חמישי, ביום ראשונית בדיקה לבדוק מתחילים כך שמשום מקומות יש

חמישי ביום הבדיקה נעשית ספר בקרית למשל כמו הנצרכים, לתיקונים להיערך

הבדיקה מלבד וזה הנצרכים. בתיקונים מתחילים חמישי ביום וכבר צהרים, לפני

ר שבודקים מקומות יש אבל שבת. לפני לבדוקהנוספת מאחרים ויש שישי, ביום ק

עושים פעמים והרבה כראוי, לתקן ניתן תמיד לא אלו במקומות ואכן בצהרים,

ליפול שיכול באופן חיבור, ללא אותם שמעמידים מגרוטאות מאולתרים תיקונים

גדרות להשלים כדי טפחים, מג' פחות שביניהם חוטים שמותחים או שבת. באמצע

זהירות וצריך בקלות. אותם יפסול בשבת, עליהם שיעבור ילד שכל באופן שחסרו

כהלכה. יתוקן העירוב שבאמת כדי גדולה וזריזות

לשמוע צריך אלא עירוב, שיש לשמוע מספיק לא סיבות] [ומעוד זה מטעם

האחראי מקומות בהרבה כי העירובים, בנושא שמתמצא ממי או עצמו מהאחראי

הסתמכות מתוך או חלשה, בצורה הנעשה העירוב מתיקון כ"כ אוחז אינו עצמו

אינם השורה מן ואנשים להחמיר. שראוי לומר יודע לפחות או כלשהן, קולות על

לטלטל שמותר בטוחים הם עירוב שיש וכיון הדברים, משמעות את כ"כ מבינים

או כהלכה, נתקן באמת האם לשמוע צריכים והמבינים הלומדים אבל לכתחילה,

מלטלטל. להימנע חייבים גם ולפעמים בדבר, להחמיר שראוי
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לב: דף

במקומה שלא או הפת במקום השביתה קביעת

.·Â¯ÈÚ Â·Â¯ÈÚ ÔÈ‡ ÌÈÁÙË ‰¯˘ÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÏÈ‡· Â�˙כיון� עירוב, שאינו הטעם

האילן ע"ג שהניח והאוכל הרבים, רשות שהיא האילן ליד בקרקע לשבות שנתכוין

שהמזון שצריך מבואר השביתה. של אמות לד' להביאו ואסור היחיד, ברשות נמצא

העירוב, חל לא להביאו דאורייתא איסור יש וכאשר השביתה, למקום להגיע יוכל

האיסור כאשר אבל אחר. במקום המאכל] [דהיינו ועירובו אחד, במקום שהוא כיון

לצורך השמשות בין שבות על גזרו דלא העירוב, שחל בסוגיא מבואר דרבנן רק

השביתה. למקום להביאו יכול היה בביה"ש העירוב חלות בזמן וא"כ מצוה,

שהמאכל היכן שהניח, במקום שביתתו שתהיה כלל בדרך האדם דעת בזמנינו

אחר. במקום ועירובו אחד במקום הוא של בעיה שתהיה שייך לא ובכה"ג מונח,

אחת לדוגמא, אחר. במקום השביתה את לקבוע תועלת שיש מצבים יש אולם

שילך מי כל עבור ציבורי, תחומין עירוב המקומות באחד הניחה בזמנינו האגודות

קניית אבל כלשהו, מבנה בתוך הדרך באמצע מונח והעירוב מסוים, חולים לבית

לו יש השובת שכל משום והטעם לו. בסמוך למבנה מחוץ קבעו הם השביתה

של האלכסוני בכיוון הולך שאם דהיינו מרובעות, רוח לכל אמה שביתתואלפיים

נקבעת ובסתמא מרובע]. של האלכסון כשיעור 40% [עוד מאלפיים יותר לו יש

החזו"א כתב אבל ההליכה, לכיוון מרובעת בצורה שהשביתההשביתה לפרש שאפשר

ולהרויח ללכת], רוצה שהאדם לכיוון יהיה השביתה של [שהאלכסון באלכסון תיקבע

השביתה], צידי משני ,40% פעמיים [שנוסף יותר הרבה הנצרך לכיוון מותר שיהיה

מפרשת הנ"ל האגודה לכן בלבד. האלפיים את יהיה ללכת צריך שאינו ולצדדים

נמצא שהאלכסון באופן מסומן והוא סמוך, במקום תחול שהשביתה העירוב בעשיית

רשות בתוך בשובת כי המבנה, בתוך הצורה את לקבוע אפשר [ואי הנצרך, בכיוון

קובעת]. רה"י צורת היחיד

איסור יהיה שלא כדי ברה"ר, יהא לא השביתה שמקום להקפיד יש זה במקרה

לד: דף לקמן וע"ע היחיד. רשות שהוא הסגור מהמבנה האוכל בהבאת דאורייתא

המבנה. את לפתוח גם שיוכל שצריך המפתח, אבד בדין

לקמן במשנה לה.)והנה והטעם(דף עירוב, אינו לתחום חוץ [המאכל] נתגלגל תנן

אמות, 2005 היה הפת עד ממנו כי לפת, להגיע יכול היה לא השמשות בין בזמן כי

במקום שלא גם השביתה את לקבוע שאפשר מבואר בסוגייתינו הרי להקשות ויש

שחשב כפי להיות, צריך כך [וממילא האלפיים בסוף ששביתתו יקבע א"כ הפת,

אחרי גם ללכת מותר ממילא האלפיים, בסוף השביתה שחלה וכיון שהניח], בשעה

ברור זה [והרי הפת, את לקחת ויכול תחומין] העירוב של בתחום [שהם האלפיים

מתיר]. שהעירוב למקומות ללכת מותר השמשות בין בזמן שגם
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היה איך דנים השביתה, לקניית הגורם שהיא הפת הנחת שכלפי לומר וצריך

תחומין. העירוב בלי גם לקחתה ראוי שיהיה צריך ולכן השביתה, קניית לולי

והאחרונים הראשונים נתקשו דהנה לקולא, הפוכה בנפק"מ זו סברא כעין ומצינו

יוצא עי"ז הרי מהעיר, אמות 1999 במרחק תחומין עירוב להניח אפשר איך

תחומין, מהעירוב מ2000 יותר רחוק הוא שבת, בכניסת העיר באמצע שכשנמצא

המג"א ותירץ לפת. להגיע יכול ולא יכול ולא לתחום מחוץ ת"ח)ונמצא וכפי(סי'

הלכה הביאור רחוק)שביארו ד"ה ת"ח דנים(סי' לפת, להגיע שיוכל שצריך הדין שכלפי

לו מותר היה העירוב לולי והרי העירוב, של החדשה השביתה קניית לולי דינו איך

אלפיים. עוד ואח"כ אמות כד' העיר בכל מותר בעיר השובת כי לפת, להגיע

הגדולות בערינו כי תחומין, עירוב לכל כמעט בזמנינו נפק"מ הם המג"א דברי

מאלפיים יותר רחוק יהיה הוא לעיר, מחוץ העירוב את שתניח אופן בכל כמעט

להקל נפסקו לא המג"א דברי אבל העיר. בקצה גרים שאינם העיר תושבי לרוב

לחזור, ולא ללכת להתיר יועיל זה למג"א וגם והחזו"א. הבה"ל כמש"כ למעשה,

לח. דף לקמן הדברים בהרחבת ועי'

לג: דף

כרמלית יהיה וכשיהפכנו היחיד, כרשות שדינו כלי

.‰¯˘Ú ÍÂ˙Ï ‰‡È·‰ÏÂ ‰˙ÂË�Ï ÏÂÎÈÂ ÏÈ‡Â‰ ,'Ó‚שדינו כלי לוקח אדם שאם מבואר

מרשות שהוציא נחשב אינו כרמלית, של במצב שיהיה אותו והופך היחיד, כרשות

כן לפני שהיה במקום נשאר החפץ שעכ"פ כיון בדבר, איסור ואין לכרמלית היחיד

לקמן יותר מבואר וכן תוס']. כמ"ש אגד שמיה כלי אגד לד.)[ע"י שעל(דף שמגדל

הוסיפו ובראשונים כרמלית, להיות שיהפך כדי להשכיבו מותר היחיד, רשות הוא גביו

היחיד. רשות שוב שיהיה ולהרימו ולחזור פת, עליו להניח שמותר

כגון הבנין, של האשפה לפח זבל להכניס שבא אדם למעשה, נפק"מ יש ולפ"ז

פעמיים חד כלים בה [שיש זבל שקית הוריד הכללי, העירוב על הסומך שילד

לתוך להכניסה לו שיעזור אחר מאדם ומבקש לטלטלה], מותר מוקצה איסור ומצד

השקית. את לזרוק ומבקש ממתק אכל שהילד באופן או שזרקוהפח. שגילו או

ויש טפחים י' גבוהים הפחים ובזמנינו להוציאו. ובא האשפה לפח חפץ בטעות

מהפח ולהוציא להכניס איסור יש א"כ היחיד, רשות שהם טפחים, ד' על ד' בהם

סומך שאינו מי [כלפי ככרמלית שדינם פרוצה בחצר או ברחוב עומד הפח כאשר

ולהשכיבו, הפח את להטות יכול מסוגייתינו, המבואר לפי אבל הכללי]. העירוב על

ואז טפחים], י' לחלל מחיצות בו אין שוכב כשהוא [כי היחיד רשות אינו שאז

[אם ולהרימו לחזור אח"כ ומותר שצריך, מה להוציא או הזבל, את להכניס מותר

הוצאה. איסור בזה ואין מוקצה], איסור אין
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לד: דף

לשבת נסע הדירה וכשבעל סגורה, באריזה המונח העירוב מאכל דין

·Â¯ÈÚ ‰Ê È¯‰ ,Á˙ÙÓ‰ „·‡Â Ï„‚Ó· Â�˙� ,‰�˘Óעירוב דהוי שהטעם בגמ' מבואר

את להוציא נפש אוכל לצורך ביו"ט המגדל את לסתור מותר דלר"מ משום הוא

אינו בשבת לפותחו שאסור בדבר סגור שהאוכל במקרה אבל בתוכו. הנמצא האוכל

דרבנן, רק הוא לפתוח האיסור אם אבל היתר. בדרך לפת להגיע אפשר אי כי עירוב,

לא שבות משום שהוא דבר שכל כרבי דקי"ל הקודמות בסוגיות כמבואר עירוב, הוי

השמשות. בין עליו גזרו

והמאכלים המצות של האריזות את לפתוח שצריך זמנינו ספרי העירו לפ"ז

בהם אין ולפחות בשבת, לקלקלם שמותר באריזות שיהיו או לעירוב, המיועדים

העירוב. יחול לא דאורייתא איסור בהם שיהיה באופן אבל דאורייתא. קורע איסור

לשבת נוסע בו מונח שהעירוב הדירה בעל כאשר מאוד מצויה נוספת נפק"מ

המשנה של הדין ממש זה הרי השכנים, אחד ביד מפתח השאיר ולא אחרת, לעיר

בכלי הדלת את לשבור וצריך מאחר העירוב חל לא מפתח, ואין במגדל שנתנו

צריך שאם לה.) (דף לקמן בגמ' [כמבואר דאורייתא סותר איסור בהם שיש מלאכה

בבה"ל ועי' בזה, לעיין ויש העירוב, חל ולא דאורייתא איסור הוי וחצינא מרא

גמורה) מלאכה ד"ה ס"ג שצ"ד ואכמ"ל].(סי' ,

כלום, לשבור בלי הדירה של מהחלון לעלות שאפשר באופן בזה נסתפקנו אמנם

לעשות מרשה אינו הדירה שבעל כיון שמא או לפת, להגיע שאפשר יחשב האם

הוי גזל ואיסור כן, לעשות אסור א"כ אחרים] [ע"י מדירתו דברים ייגנבו שמא כן

הם [שגם שבת איסורי כמו מניעה וכןג"כ עירוב]. מדיני ולא צדדי איסור רק

להלכה. נראה

והשאיר זו, בעיה על חשב הדירה שבעל באופן ולהסתפק להוסיף יש ולפ"ז

העירוב פת את לבקש אדם יבוא שאם לו אמר לא אבל השכנים, אחד אצל מפתח

לשום המפתח את לתת שלא דין ע"פ מחויב שהשכן נמצא המפתח, את לו יתן

בהיתר. לפת להגיע אפשרות אין ושוב הדירה, מבעל חוץ אחר אדם

שמניח מי לגבי מ"ד) סי' (ח"ו הלוי השבט נשאל זה, דין ע"פ נוספת שאלה

שתחזיק כדי סגורה שימורים קופסת ומניח הדרך, באמצע ציבורי תחומין עירוב

שתהיה כדי קופסאות פותחן גם הקופסא ליד להניח צריך האם רב, זמן מעמד

אותה. לפתוח מותר דין שע"פ מספיק או הקופסא, את לפתוח בפועל אפשרות

פותחן, ע"י אלא הקופסא את ולקלקל לשבור יכול לא שאם הלוי השבט והשיב

החזו"א מש"כ לפי יועיל לא זה שגם הוסיף אבל לקופסא, בסמוך להניחו צריך

בונה, של תורה איסור סרך בו יש קלקול בדרך שלא שימושים קופסת שלפתוח
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הפותחן בהנחת חכמים הועילו מה א"כ דאורייתא, סותר לאיסור חשש לדוד ובתהלה

ע"ש. גדולים, כהנך דעתו שאין למי לא אם לידו,

לה. דף

סמוכה עיר בתוך תחומין עירוב הנחת פתרון

.˙ÂÓ‡ '„ ÂÏ ˘È Â·Â¯ÈÚ Ô˙Â�‰ ,'Ó‚,מאוד חשוב דין אגב כבדרך כאן מזכירה הגמ'

עירוב מניח כשאדם כלל בדרך דהנה התחומין. עירובי לרוב למעשה לנו הנוגע

ומעתה אמה, 2000 מותר היה כה שעד נוסף, תחום שיעור בסה"כ לו נוסף תחומין,

תשובה השערי שהעיר כמו יותר. ולא אמה, 4000 סק"א)מותר שצ"ז אנשים(סי' שהיו

טעות שטעו עליהם וכתב הליכה, שעה למרחק עפ"ז והולכים עירוב מניחים שהיו

יותר הולכים בזמנינו ובאמת בלבד. דקות 18 הליכת הוא התחום דשיעור גדולה,

שהוא תחום שיעור הולך ואדם המרוצפות], המדרכות נוחות מחמת שזה [יתכן מהר

בלבד]. דקות ל-10 מגיע מהירה [ובהליכה שעה מרבע בפחות אחד, כקילומטר

מקילומטר, יותר על מתפרס קטן ישוב וכל גדולות, שהערים בזמנינו לפיכך

הסמוך, הישוב לסוף להגיע יכול אינו הישובים, בין בדרך עירוב שהמניח נמצא

גדולה שהיא ממש בעיר ובפרט תחומין, העירוב הנחת ממקום אלפיים עד אלא

העיר. למרכז אפילו מגיע לא כלל ובדרך קילומטרים, משני

דיניא שם לו שיש דהיינו אמות, ד' לו יש עירובו שהנותן כאן המבואר לפי בל

המשנ"ב מוסיף לפ"ז בביתו, ששובת כמי י"ח)שביתה ס"ק ת"ט אותו(סי' הניח שאם

מסוף אלפיים ומתחיל ההיקף כל על שביתה לו יש מחיצות, מוקף מקום בתוך

החזו"א והוסיף סק"ז)ההיקף. ק"י מוקפת(סי' אינה אפילו עיר, בתוך הניחו שאם

כולה התחומין לדיני מ"מ בה, לטלטל שאסור הרבים רשות בה יש ואפילו מחיצות

לעיר. מחוץ אלפיים ומתחיל אמות, כד'

אריאל הקרית בעל כותב יקרא)לפ"ז דרור בספר לעשיית(במאמרו הפתרון שבזמנינו

בתוך העיר של קצה איזה שנמצא [בתנאי הסמוכה העיר בתוך להניחו הוא עירוב

כל ובכה"ג ביתו], של בעיר שבת בליל ילון אם ביתו של לעיר או לביתו, אלפיים

גדולה היא אם אפילו ההיא העיר כל את ללכת ויכול אמות, כד' הסמוכה העיר

מסביבה. אלפיים ועוד מאוד,

לשכונת מרמות ללכת שרוצה אדם כגון שרשרת, גם לעשות אפשר זה חשבון לפי

אינו לכאורה הרי אמה, מ4000 יותר של מרחק יש וביניהם בירושלים, שאול גבעת

נעשה העיר, מרכז בשכונות עירוב יניח אם אבל תחומין, עירוב ע"י אפילו יכול

גבעת וגם העיר, של אלפיים בתוך הוא רמות וקצה אמות, כד' העיר מרכז כל לו

את ללכת יכול וכך העיר, מרכז מגוש שהיא רוממה לשכונת אלפיים בתוך שאול
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כדי ברמות שבת בליל להיות צריך [אך אחד. תחומין עירוב ע"י הזה המרחק כל

עיר שתהא ע"י וזה העיר, של לאלפיים מחוץ כבר שהוא רמות מרכז את להתיר

לח:)] (דף להלן כמבואר בה, .שלן

בתל עירוב להנחת בהוראות החזו"א ממש"כ שמקורו חידוש, להוסיף יש וכאן

קנ"א)אביב עמ' אריאל קרית בספר אחר,(נדפס בפוסק או חזו"א בספר מקור לזה ואין ,

שהוא בבית העירוב של המאכל את להניח צריך היה לכאורה דהנה קי"ל. הכי ומ"מ

רחוק העירוב את להניח אפשר אי שהרי שבת, בכניסת מקומו לרמות, אלפיים בתוך

[כמבואר מביתו מאלפיים החזו"איותר כתב הנ"ל היסוד ע"פ ומ"מ לה]. דף להלן

כשהעירוב החסרון כל כי ברוממה, כגון העיר של אחר בקצה אפילו להניחו שיכול

העירוב שע"י כיון זה באופן אבל לעירוב, להגיע שאסור הוא לאלפיים מחוץ מונח

להגיע לו מותר יהיה העירוב חלות שלאחר נמצא אמותיו כד' העיר כל נעשית

אלפיים. בתוך כמונח זה הרי וא"כ לעירוב,

לו. דף
.ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ‰ÈÂ‡¯‰ ‰„ÂÚÒ Ô�ÈÚ· ,'Ó‚.בזה מש"כ ל"ח. דף לקמן עיין

לו: דף

ברירה ע"י תחומין עירוב הנחת

.'ÂÎÂ ·¯ÚÓÏ È·Â¯ÈÚ Á¯ÊÓ‰ ÔÓ ÌÈ¯Î� Â‡· Ì‡ ¯ÓÂ‡Â Â·Â¯ÈÚ ÏÚ Ì„‡ ‰�˙Ó ,‰�˘Ó

מה שלפי תחומין, העירוב בחלות ברירה של תנאי לעשות שאפשר במשנה מבואר

אם כי בזה, והרווח ברירה. דיש לא, או העירוב יחול האם יתברר מחר שיהיה

ללכת יוכל לא הוא העירוב, יחול זאת ובכל זה לכיוון ללכת יצטרך לא לבסוף

כי תחומין, העירוב הנחת ממקום אמה אלפיים עד רק אלא הנגדי, לכיוון מביתו

יחול לא שבכה"ג תנאי עושה לכן אחת. בשבת שביתות שתי ואין שביתתו שם

אחר. תחומין בעירוב או בביתו, שביתתו ותהיה העירוב,

פסקו הסוגיא ולמסקנת לא, או ברירה יש האם לדון מאריכה בסוגייתינו והגמרא

תחומין בעירוב ולכן ברירה. אין ובדאורייתא ברירה, יש שבדרבנן והשו"ע הרמב"ם

מועיל ר"ע] שיטת מלבד דרבנן, רק הוא אלפיים תחום [דלכו"ע דרבנן שהוא

ברירה.

גם אלא נכרים, או חכם יבא אם כגון אחר דבר על שמתנה באופן רק ולא

[בשעת מעכשיו העירוב לי יחול ללכת למחר ארצה אם ואומר דעתו, על במתנה

בגמ' לקמן כמבואר עירוב. הוי שבת], כניסת של השמשות לז.)בין שאומר(דף

במשנ"ב וביאר אלך. לא רציתי לא אלך, רציתי השנה, כל של לשבתות מערב הריני
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סק"ט) תי"ג שהיה(סי' יתכן ואפילו לבוא, בדעתו גמר לא הנ"ל החכם כאשר שאפילו

הוברר דאמרינן ברירה, משום התנאי מועיל מ"מ ממקומו, כלל לזוז שלא בדעתו

לכך. עומד היה שמאתמול למפרע

בשבת לנסוע תצטרך שמא וחוששת לידתה, זמן שקרב שאשה מצוי בזמנינו והנה

שהשאיר ילדיו אל לשוב בעלה יוכל לא וא"כ לתחום, מחוץ הנמצא החולים לבית

עירוב להניח אפשר כ"כ, גדול לא שהמרחק מסוימים במקרים השבת. כל בביתו

רק יחול שהעירוב תנאי ועושים לביתו. לחזור יוכל ועי"ז הדרך באמצע תחומין

ויצטרך במקומו שביתתו תתקלקל לא יסע שלא שבשבתות כדי לכך, שיצטרך בשבת

בשכונתו. להסתובב בשביל בה שלן עיר על לסמוך

שיש השבתות אותם כל מעירו לצאת אסור כזה עירוב שעשה שמי יתכן [ומ"מ

חלה שבת שמכניסת למפרע יתברר אח"כ שמא כי ליסוע, שיצטרך חשש בהם

לעירו ומחוץ בה, שלן עיר מדין מותר עירו בתוך ולכן העירוב, במקום שביתתו

ואכמ"ל]. התחומין, עירוב לכיוון רק

ובתחומין בחצרות מקומות, בשני לערב אפשר מתי

.'ÂÎÂ Â·Â¯ÈÚ ÏÚ Ì„‡ ‰�˙Ó ,‰�˘Óעירוב לעשות אפשר שאי במשנתינו מבואר

חצרות מעירובי בזה שונה תחומין עירוב שונים, כיוונים לשני אחת בשבת תחומין

בכך ואין בנפרד, שמאל שבצד החצר ועם בנפרד ימין שבצד החצר עם לערב שניתן

מח:)סתירה דף לקמן וצריך(עי' אחד. לצד רק לערב שניתן תחומין עירובי כן לא ,

עירוב של ההיתר שיסוד מפני היא שהסיבה תאמר אם ביניהם, החילוק מהו ביאור

בלבד, אחד במקום לגור יכול ואדם הפת, במקום גר האדם כאילו לדון הוא תחומין

הפת במקום גר האדם כאילו שדנים מפני ההיתר יסוד חצרות בעירובי גם הרי

החזו"א מרן את בצעירותו שליט"א קניבסקי הגר"ח מרן שאל זו קושיא המשותפת.

השדה שיח בספרו שליט"א הגר"ח מש"כ ועיין מח.)זצוק"ל. דף עירובין מסכת ג' (חלק

זו. קושיא לתרץ

לבין תחומין בעירובי הדירה של ההגדרה בין חילוק שיש הדברים, ביאור ונראה

של המקום ממקומו, איש יצא אל נאמר תחומין בעירובי חצרות. שבעירובי הדירה

משא"כ תחומין. עירובי שני לערב אפשר אי ולכן אחד, רק להיות יכול האדם

כיון יחד. כולם את לשתף אלא דירתו, היכן להגדיר באים לא חצרות בעירובי

כולם העירוב וע"י שמעון, לרשות ראובן מרשות להוציא שלא תקנו שחכמים

להוציא מותר ולכן אחת, כבעלות ושמעון ראובן נחשבים אחת, ברשות משותפים

כאילו נחשב לא ובהם העירוב, פת את הניחו לא שבהם הפרטיים מהבתים גם

שצריך וכיון אחת. משותפת בעלות תחת רשות זו מ"מ ובית, בית בכל דרים כולם

עם אף שותפות לעשות שייך ביניהם, שיתוף שיהיה אחת, כבעלות להחשב רק

פת, ע"י נעשה שהשיתוף למרות לשני. אחד סותר זה ואין חצרות ושלוש שתים
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צריך בראשונים, כמבואר שם גר וכאילו הפת אחרי נמשך שאדם הסברא מכח

את עקר כאילו ולא דירה, של שותפות שם לו שיש לומר כדי רק דהיינו לומר

להחשיב צריך מקומו, שזה להחשיב שצריך תחומין בעירובי ורק הפרטית. דירתו

מקומות בשני ולא אחד מקום על רק ששייך דבר שזה זה, למקום דירתו עקר כאילו

אחת. בבת

תחומין עירוב ע"י ללכת מותר וכמה כיצד

עירוב המניח אותו. יודעים אינם שרבים נוסף דין ולבאר להמשיך נוכל לפ"ז

העירוב ע"י ללכת להוסיף יכול מזרח], לכיוון [לדוגמא מסוים לכיוון ללכת תחומין

כעבור אם ואף נוסף], קילומטר [בערך בלבד העירוב ממקום אמה אלפיים עוד

היכן עד אלא העיר, לכל להיכנס היתר לו אין חדשה, עיר מתחילה אמה אלף

הותר לא תחומין בעירוב שגם משום וזאת העירוב. ממקום האלפיים שנשלמים

לכל אלפיים רק לו ויש העירוב, במקום דר כאילו שנחשב אלא מאלפיים, יותר

ללכת יכול משהו], [פחות מביתו אלפיים במרחק העירוב את מניח אם ולכן צד.

4000 ללכת שיכול נמצא הנגדי, לכיוון מהעירוב ואלפיים לביתו, מהעירוב אלפיים

יותר. לא אבל אמה,

לביתו], אמה אלפיים תוך [המתחילה סמוכה עיר בתוך העירוב את יניח אם אבל

מותר העיר ולבני בתוכה, כשובת ונחשב מאחר אמות כד' העיר כל לו תיעשה

עירוב עושים כאשר לכן לעיר. מחוץ מתחילה האלפיים ומדידת העיר כל את ללכת

מתחילתן שיש באופן גדולות הערים רוב וכיום כלשהי, עיר אל ללכת תחומין

לכולה להגיע יוכל לא לעיר מחוץ עירוב יניח אם א"כ אמה, מאלפיים יותר לסופן

ללכת יוכל העיר, בתוך העירוב את יניח אם אבל לאמצעה, לא אפילו ולפעמים

לה. מחוץ נוספות אמות אלפיים ואף בכולה,

לז: דף

שירצה מתי שירצה למי ציבורי, תחומין עירוב הנחת

.ÍÏ‡ ‡Ï È˙Èˆ¯ ‡Ï ,ÍÏ‡ È˙Èˆ¯ ,‰�˘‰ ÏÎ Ï˘ ˙Â˙·˘Ï ·¯ÚÓ È�È¯‰ ,'Ó‚הסיבה

משום זהו העירוב, לו יקנה לא ללכת ירצה שלא שבשבת תנאי עושה אדם שאותו

לכיוון ללכת ואוסר מגביל גם כמו"כ אך יותר, ללכת מתיר אחד מצד הוא שהעירוב

למזרח ללכת יכול מזרח, לכיוון מביתו 1500 במרחק עירוב הניח אם למשל הנגדי.

לעירובו,(1500+2000)3500 2000 תוך שהם 500 רק ללכת יכול מערב לכיוון אבל ,

למזרח, 2000 רק ללכת יכול בביתו שביתתו אם משא"כ בעירובו, ששביתתו כיון

למערב. 2000 ללכת יכול אבל

על אף כזה תנאי לעשות ואפשר ברירה יש אם התנאים שנחלקו הגמ' אומרת

שמעיקרא יתברר שבת באמצע ללכת ארצה אם שבת, באמצע רק שיתברר מנת
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ברירה יש כי להתנות, שאפשר בשו"ע להלכה נפסק וכך העירוב, חל שבת מכניסת

דרבנן. שהם תחומין בעירובי

ולהתנות אחרים, אנשים בשביל עירוב להניח שאפשר בסוגייתינו מבואר עוד

לקמן במשנה כתוב אבל עבורו. העירוב יחול ללכת שירצה פב.)שמי שבאופן(דף

בזה שיש מכיון עירוב, עבורם שיחול יום מבעוד יסכימו אנשים שאותם צריך זה

כנ"ל הנגדי לכיוון ההליכה את שמפסידים חוב, תי"ג)גם סי' השו"ע גם(וכ"פ אם אבל .

שהם שיאמרו דהיינו לעיל, הנזכר הראשון התנאי את בעצמם יעשו אנשים אותם

באופן כיוון, לאותו ללכת שירצו שבת לכל עירוב להם שיעשה פלוני את שולחים

ומותר העירוב על לסמוך יכולים ללכת, סיבה שבת באמצע להם תתחדש אם אף זה

עבורם חל זו שבת מכניסת שמעיקרא שמתברר מפני העירוב, סמך על ללכת להם

תחומין. בעירובי ברירה יש דקי"ל פלוני, אדם שהניח העירוב

לילדים מאוד נצרך בלינסון החולים שבית ב"ב, בעירנו מאוד מצויה דוגמא

גבס לעשות אבל זיהום, חשש שיש [באופן וכדומה שבר לו שאירע ולמי שנפצעו,

אלא יהודי ע"י מלאכה לעשות אסור אבר שבסכנת מפני בשבת, לעשות ניתן לא

שתכננו בלי שבת באמצע לשם מגיעים שאנשים מקרים הרבה יש ולכן גוי], ע"י רק

לתחום מחוץ נמצא החולים שבית לכתחילה] [עכ"פ נוקטים והנה מראש. הדבר את

עירוב מציון עזר אגודת העמידה לכן אמה. 4000 כמעט ברק מבני רחוק והוא

באותה שילכו האנשים לכל שבת, ערב כל אותו מזכה והיא הדרך, באמצע תחומין

התכוון לא ואם יום, מבעוד העירוב על יסמוך שההולך צריך עדיין אבל שבת,

יתקשרו העירוב על שהסומכים מבקשת [האגודה כלל. מועיל אינו עליו לסמוך

לכל מזון מספיק בעירוב שיהיה בטוח שיהיה כדי רק נועד זה אך שבת, מערב

אין אבל למתקשרים, רק מיועד יהיה העירוב כמות מכפי יותר ילכו ואם ההולכים,

בעירוב]. הזכיה לאפשרות נצרך זה

שבשבת חייו, ימי כל עבור עכשיו להתנות אדם כל יכול שבארנו מה לפי אמנם

עירוב עבורו לעשות מציון עזר אגודת את ממנה הוא לבלינסון, ללכת ח"ו שיצטרך

באמצע סיבה לו תתחדש אם אף זה באופן יחול. לא ילך שלא ובשבת תחומין,

שבת שלפני ומתברר ברירה שיש כיון העירוב, סמך על ללכת מותר יהיה שבת,

הדרך. באמצע שביתה לו הקנה והוא בעירוב, זכה זו
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בממון ברירה אין הרי העירוב של הפת זיכוי מהני כיצד

.‰ÈÏ ˙È‡ Ô�·¯„· Ï·‡ ,‡˙ÈÈ¯Â‡„· ‰¯È¯· ˘"¯Ï ‰ÈÏ ˙ÈÏ ÈÎ ,'Ó‚להלכה קי"ל הכי

למחר, שיתברר בתנאי דבר לחבירו והמזכה ברירה, אין קי"ל בממון אך לעיל. כמובא

התנאי. להתקיים עומד היה לא אתמול שמא הראיה, עליו מחבירו דהמוציא קנה לא
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שילך מי לכל אותו שמזכים ציבורי, תחומין עירוב בהנחת להקשות יש לפ"ז

כאן יש הרי בלינסון], לביה"ח ברק מבני [כגון פלוני למקום פלוני ממקום בשבת

לעירוב, המונח המאכל זיכוי ב' ברירה, מועיל שעליו העירוב חלות א' דברים, שני

עליו מחבירו המוציא בממון כי ברירה, מהני לא ע"ז ולכאורה ממוני. ענין שהוא

זה ואין לו, שייך לא כשהמאכל עירוב הנחת לו שיש יוצא וא"כ וכנ"ל, הראיה

בשו"ע כמבואר תי"ג)עירוב, שיהיה(סי' המאכל את לזכות צריך תחומין עירוב שבכל

בשבילו. שהונח לאדם שייך

הלכה בביאור מפורש זה דבר באמת אחד)אבל לכל ד"ה במאכל(שם שאין באופן

והיינו בלבד, שילך מי בשביל שמניחו שיאמר אפשר העיר, בני לכל מספקת כמות

וא"כ לקחת, יוכל לא לו שיש הממונות את יתבע שאם אע"פ בלבד, עבורם שיזכה

לגבי מ"מ התנאי. ע"פ שהלך יתברר לבסוף אם אפילו כלל העירוב יחול לא אולי

עירוב. של הקולות עם עירוב דיני לפי אותו דנים העירוב חלות

להליכה תחומין עירוב צריך אם רק לו שמזכים תנאי עושים כאשר ג"כ נפק"מ

א"כ עירוב, צריך אם ספק שיש במצב לכאורה דהנה מתירות], שיטות [כשיש זו

מחבירו המוציא מדין מהמאכל ליטול יכול שאינו הדין יהיה משפט חושן דיני מצד

שחייב. הצד על אפילו העירוב יחול שלא להיות צריך לכאורה וא"כ הראיה, עליו

הספק. צד על להתיר יועיל בזה גם הנ"ל לפי אבל

מהרמ"א מוכח שכן אחד ת"ח ס"י)והראני שס"ו אפשר(סי' אם מחלוקת שם שיש ,

המיקל דברי על סומכין ובדיעבד אביו, שולחן על הסמוך גדול ע"י בעירוב.לזכות

וא"כ מועיל, זה העירוב לגבי מ"מ מספק, לתבוע יכול אינו משפט שבחושן אע"פ

ממה לקחת רוצה בפועל [ואם בלבד החיוב צד על לזכות מועיל דידן בנידון ה"ה

על היא השאלה וכל לו, נתנו ודאי לקחת רשות עכ"פ שהרי מותר, ודאי לו, שזיכו

הסברא בביאור באחרונים וע"ע העירוב]. לחלות נצרכת שהיא הממונית, הבעלות

בתרא בבבא מש"כ לגבי פא.)בזה קרקע,(דף קנה אם דספק אילנות שני דהקונה

לו אין הראיה עליו מחבירו המוציא שמדין שכיון אמרינן ולא קורא, ואינו מביא

יעקב קהילות עי' לגמרי, פטור ממילא י"א)קרקע סי' והחזו"א,(ב"מ החמד"ש מדברי

ואכמ"ל.

לח. דף

השבת שאחר ליו"ט תחומין עירוב הנחת

Á¯ÊÓÏ ÔÂ˘‡¯· È·Â¯ÈÚ ¯ÓÂ‡Â ÌÈ·Â¯ÈÚ È�˘ Ì„‡ ·¯ÚÓ ,˙·˘Ï ÍÂÓÒ‰ Ë"ÂÈ ,‰�˘Ó

.·¯ÚÓÏ È�˘·Âשל השביתה את לחלק שאפשר להלכה קי"ל וכן במשנה מבואר

למערב. ובשבת למזרח יהיה שביו"ט השבת, של מהשביתה היו"ט
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לקמן בגמ' ב')והנה של(עמוד העירוב את להניח אפשר מרחק באיזה מבואר

תחומין עירוב הניח השבת ולצורך במרכז, נמצא ביתו לדוגמא, נקח השני. היום

אלפיים העירוב עד מביתו ללכת מותר ואז מזרח, לכיוון האלפיים לסוף במרחק

אפילו ללכת אסור מערב לכיוון מביתו אבל אלפיים, עוד והלאה ומהעירוב אמה,

[ביום למחרת שחל היו"ט ולצורך העירוב. במקום שלו השביתה כי אחת, אמה

כזה במצב הרי מערב. לכיוון מביתו אלפיים לסוף תחומין עירוב מניח ראשון],

ליו"ט, השביתה קניית וזמן היו"ט תחילת שהוא השבת סוף של השמשות בין בשעת

ותחומו שבת עדיין שמא ספק כי היו"ט, של הפת הנחת למקום ללכת לו אסור היה

הגמ' ואומרת מערב. לכיוון אחת אמה אפילו מביתו ללכת ואסור השבת כתחום

מבעוד הראויה סעודה דבעינן השני, ליום עירובו להרחיק יכול לא זה באופן דאה"נ,

השני וביום אמה, אלף במרחק הניח הראשון כשביום היינו במשנה [ומש"כ יום

בשו"ע להלכה נפסק וכן בלבד]. אמה אלף ס"ג)במרחק תט"ז .(סי'

לשבת, סמוך שבועות של יו"ט שחל בירושלים, למשל נפק"מ הוא זה דבר

המערבי לכותל שאול וגבעת וגן מבית כגון המנותקות, מהשכונות הולכים ורבים

עירוב ע"י נוף להר כגון אחר לכיוון ללכת צריכים ובשבת תחומין, עירוב ע"י

לצורך המונח המאכל כאשר אלא השני ליום העירוב יועיל לא דלפ"ז תחומין,

היום של השביתה לפי גם המותר מקום בתוך מונח יהא השני, היום של העירוב

הראשון.

של שהמאכל כגון אלא עירובים, שני בלי גם נפק"מ זו שבעצם להוסיף ויש

של לאלפיים מחוץ שהוא מקום תורה, עזרת בשכונת העיר במרכז מונח העירוב

רוצה בשבת וא"כ ראשון], [ביום השבת לאחר חל והיו"ט וגן, ובית שאול גבעת

יחול ליו"ט ורק בה], שלן עיר של להיתר יזקק שלא [כדי בביתו שביתתו שתהיה

העיר למרכז ללכת לו אסור היה בשבת כי להועיל, יכול לא זה הרי העירוב.

לו. ראויה היתה לא השמשות בבין וא"כ הפת, למקום

שבמקרה כ' בס"ד, בירושלים לאחרונה שנעשה הציבורי תחומין בעירוב לכן

שיועיל אפשרות ואין בלבד, לראשון או יחד, הימים לשני רק יועיל ימים שני שיש

בלבד. לשני

לח: דף

תחומין בעירוב בה שלן עיר דין היתר

.Ì„‡ ·¯ÚÓ ‰"„ È"˘¯·עירוב כל כמעט שלמעשה גדול, חידוש מבואר זה ברש"י

השו"ע]. דעת כן ואין הרמ"א, [שהעתיקו זה חידוש על מסתמך בזמנינו תחומין

בקצרה. הענין את ונבאר
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שביתתו מקום ונקבע ומעירו, מביתו שביתתו מקום נעקר תחומין, עירוב המניח

[ואם העירוב, ממקום אלפיים לו יש ולכן העירוב, לואצל יש עיר, בתוך העירוב

ללכת אסור האלפיים, מסתיימים וכאשר אמה], אלפיים לה ומחוץ העיר אותה כל

בית באמצע או עיר באמצע הסתיימו אפילו אחת, אמה ס"א)אפילו ת"ח סי' .(שו"ע

לו מותר מהעיר, אמה 1900 במרחק עירוב ומניח א' בעיר הנמצא שאדם נמצא

של התחום בתוך שהם העיר, שבקצה האחרונים אמה ב100 רק העיר בתוך ללכת

ורגלינו ידינו מצאנו לא ולפ"ז העיר. בשאר וללכת להיכנס ואסור שהניח, העירוב

בקצה גרים שאינם התושבים לרוב כי הגדולות, בערינו תחומין בעירוב להשתמש

מהעיר. העירוב את להרחיק אפשרות אין העיר

נשאר בעירו, שבת בליל לן שאם ואמרו חז"ל שהקילו ועוד רש"י דעת אולם

מעירובו לאלפיים מחוץ ממנה שחלק למרות עירו, בכל הליכה היתר גם .ÂÚלו

מחוץ אלפיים ועוד לעירובו ללכת יכול ובבוקר עירו, בכל ללכת בלילה יכול ולפ"ז

[רק עירו, בכל ללכת ובנוסף אלפים הד' כל את לחזור ואח"כ אלפים], ד' [שהם לו

אחת]. אמה אפילו מעירובו, לאלפיים שחוץ במקום מהעיר, לצאת אסור

והפוסקים הרמ"א אבל הזו, הקולא את שאין ראשונים הרבה כדעת השו"ע דעת

זו, קולא על לסמוך שלא להחמיר שנכון המשנ"ב דעת להקל. הכריעו האחרונים

הערה [וראה להקל. החזו"א בעירובÊÚודעת תועלת אין כמעט זו קולא ולולא .[

הגדולות ערינו תושבי לרוב .ÁÚתחומין

.åòדירתו עיקר עירוב, המניח שגם זה, מחודש דין טעם ביאר מ"ב) ד"ה ט"ז ס"ק ק"ט (סי' החזו"א

להפסידו תיקנו לא הנגדי] [לכיוון ביתו תחום את מפסיד תחומין עירוב שע"י שתיקנו ורבנן בביתו, היא

שביאר ס"ג) ע"ז (כלל אדם בחיי מצינו וכעי"ז עירובו. במקום ששביתתו אע"פ עצמם, ועירו ביתו את

העיר בכל הקילו שלן וכיון לביתו, חוץ ללון יצטרך חכמים תקנת שע"י נועם דרכי זה שאין הטעם,

ומקומו ביתו ששם "דכיון ג') סי' (חמישאה ומשיב מהשואל הביא ס"א) ת"ח (סי' ובמהרש"ם וכו'.

במק"א". שביתה שקנה אף ממקומו נעקר לא ממש,

.æòעל כתב י"ב) (ס"ק ובמשנ"ב במשנ"ב, דבריו שביאר וכמו זו, קולא פסק ס"א) ת"ח (סי' הרמ"א

אבל המחמירים, דעת להזכיר חשש ולא אחרונים", ושארי הב"ח "וכ"כ להקל", "ויש הרמ"א דברי

וציין שאסור, הפוסקים רוב דעת שהיא להחמיר שיש כתב שהא"ר הביא י"ב) (ס"ק שם בשעה"צ

הא"ר כמ"ש ע"ז חולקים הפוסקים דרוב מאוד, רפיא זו שקולא י"א) (ס"ק כן לפני בשעה"צ למש"כ

הלכה בביאור וכן וכו'. להקל דיש הרמ"א שכ' אחרי המקילים ביד למחות לנו דאין ונהי וכו', והב"מ

שיש לעירובו, סמוך בלילה להיות שא"צ לענין רק להקל שכתב להחמיר, שיש משמע רחוק) (ד"ה

וכן המקילים. כדעת סתם במשנ"ב ומ"מ להחמיר. שיש משמע לחזור לגבי אבל המג"א, ד' לצרף

נוטה הלכה הביאור שדעת [והביא להקל הכריע גם) וד"ה מיהו ד"ה ט"ז ס"ק ק"ט (סי' בחזו"א

הרא"ש. שכ"ד והוכיח הטור, מדעת הא"ר השגות שיישב ס"ו) הערה (פ"ב אריאל קרית ועי' להחמיר].

.çòבמרחק גרים העיר תושבי ורוב אחד), (קילומטר אמה מאלפיים יותר הרבה גדולה שהעיר כיון

אמה מאלף יותר במרחק מונח שהעירוב ומכיון תחומין, העירוב שבצד העיר מקצה יותר או אמה אלף
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עזר שאגודת הזכרנו כבר זה. בענין המצויות מהדוגמאות מאלף אחת ננקוט

המרחק והנה ולהיפך. לבלינסון מב"ב להולכים מרכזי תחומין עירוב עשתה מציון

האלפיים בסוף העירוב את הניחו ולכן אמה, ל4000 קרוב הוא לבלינסון ב"ב מקצה

באותה יכול אינו העירוב על הסומך לפ"ז לבלינסון. אלפיים בתוך שהוא מב"ב

לעירוב. אלפיים תוך הנמצאת מעט] [ועוד ה' בשיכון רק אלא בב"ב להסתובב שבת

לבלינסון. ילך ביום ורק ברק, בבני הבוקר עד שבת בכניסת יהיה אא"כ

שהעירוב לשואלים], מורים שהם [וכפי מאוד מוגבל העירוב שהיתר לפ"ז נמצא

רק יועיל בלילה, להולכים אבל ביום. הולך אם ורק בב"ב שהיה למי רק מתיר

בה שלן עיר על סמוך שאינו למי וכן וכדומה. ה' בשיכון רק השבת כל יהיו אם

ה', בשיכון רק מותר יהיה חזרה], לענין מחמיר המשנ"ב וכן השו"ע, לד' [כגון

במקרה ולמעשה ואכמ"ל]. התחומין דרך בחוברת כמש"כ לחזור בלי ביום ללכת [או

אחרים. מטעמים חולה לצורך להקל יש זה

ספרד לבני הרמ"א פסקי

פעם כל מתחבט שהוא לי אמר התחומין, בנושא העוסקים מגדולי הרבנים אחד

ושואלים נופש למקומות וישיבות כיתות נוסעים זה. בענין לשואלים לענות כיצד

משיעור יותר רחוק שהישוב מאוד ומצוי בשבת, סמוך למקום ללכת מותר אם

מורה הוא לכן דקות. 10 של הליכה מרחק בלבד, אחד כקילומטר שהוא התחום,

צריכים כלל בדרך כאמור אך המועיל, במקום תחומין עירוב לעשות הענין] [לפי

הרמ"א. שכתב בה שלן עיר דין על לסמוך

דעת אחר ההולכים ספרד בני גם בקבוצה יש כלל בדרך הרי השאלה נשאלת

שיטתו כפי לענות לו מותר האם הזאת. הקולא את סובר אינו והשו"ע השו"ע,

בשבת. ללכת יכולים האשכנזים שרק להדגיש צריך שמא או האשכנזים, פסקי לפי

למעשה. בהוראה זמנינו רבני ונחלקו בתורה, תחומים להרבה נוגעת זו שאלה

מא: דף

לתחום מחוץ למעצר בשבת הנלקח דין

.'ÂÎÂ ‰Ú¯ ÁÂ¯ Â‡ ÌÈ¯Î� Â‰Â‡ÈˆÂ‰˘ ÈÓ ,‰�˘Óשנמצא שבזמן במשנתינו, הכלל

אלא לו ואין לתחום מחוץ הוא סוף סוף הרי באונס, שיצא אע"פ לתחומו, מחוץ

גם ואם היקף. בכל להסתובב מותר כלשהו, היקף בתוך נתנוהו אם ומ"מ אמות. ד'

שמותר הזאת הקולא לולי לבתיהם לחזור אסורים יהיו בעירוב, כשישתמשו התושבים רוב א"כ מהעיר,

בעיר. ילונו בלילה אם העיר בכל ללכת
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נפסקו אלו דינים שהוציאוהו. לפני לו שהיה התחום דין את לו יש באונס, החזירוהו

בשו"ע ת"ה)להלכה מותר(סי' היחיד, רשות בתוך שנתנוהו גמליאל רבן וכשיטת

בכולה.

הפגנות שיש בזמנים במשנה, הכתובה בצורה ממש לפעמים מתקיים זה דין

למעצר אנשים לוקחים כנכרים המתנהגים הרשעים והציונים השבת, שמירת למען

מחוץ למקום אותו שלקחו שבזמן נכרים, הוציאוהו של הדין זה הרי כרחם, בעל

שהם כיון להסתובב, לו מותר הבנינים בתוך ומ"מ אמות, ד' אלא לו אין לתחום

היחיד. רשות

שביה"ס [באופן לביתו ללכת לו אסור שבת, באמצע אותו שיחררו כאשר אבל

לו]. שהיה לתחום מחוץ נמצא

אם שגם באופן דאף קרוב, ישוב למקום לברוח לו מותר שיהיה לדון יש ומ"מ

דברים עליו יעלילו או בו, שיתעללו חשש יש מ"מ סכנה, לידי יבוא לא ישאר

כבוד מפני צרכיו עשיית לצורך ללכת שהתירו למה זה דין לדמות ויש נוספים,

במשנ"ב ועי' העמוד. בהמשך כאן בגמ' כמבואר סק"ב)הבריות ת"ז בשם(סי' שכתב

בסמוך, גוים בתי יש אם אף להיפנות, היהודים בתי עד ללכת שיכול האחרונים

סכנה. לידי יבוא כשלא אף והיינו מהם, כשיבקש יפחידוהו או יכוהו הגוים שמא

וצ"ע. יפחידוהו, או שיכוהו בחשש נמצא אלא ליפנות, כשא"צ דה"ה י"ל לפ"ז

במשנ"ב סק"ו)אמנם תט"ו חוץ(סי' לצאת מותר סכנה חשש כשיש שרק מבואר

לתחום חוץ שנמצא במי ה"ה ולכאורה יפחידוהו, או שיכוהו בחשש ולא לתחום,

לנקביו לנצרך למה א"כ אך לתחום. חוץ נוספת יציאה הוא אמות לד' חוץ שכל

שבאותו הבריות, כבוד לצורך ללכת לו שהותר מי דשאני ואפשר לחלק, וצריך מותר,

דעכ"פ לומר יש מהמעצר, שהשתחרר אדם אותו ולפ"ז טוב. למקום ללכת יכול זמן

וצ"ע. חרדי. ישוב עד ללכת יכול לנקביו נצרך כשיהא

ללכת מיד מותר האם השבת, יציאת לפני לנקביו שיצטרך שיודע במי לדון יש

לכבוד שנצרך בגדר שיהיה עד שימתין או בו, להיפנות שיכול למקום ממקומו

צורך שמרגיש אלא להתאפק ויכול כ"כ נצרך שאינו באופן לדון יש וכן הבריות.

להיפנות.

בשוגג מהתחום שיצא וגילה לטייל היוצא

.‡ˆÈ ‡Ï ÂÏÈ‡Î Â‰Â¯ÈÊÁ‰Â Â‰Â‡ÈˆÂ‰בציור לא רק מעשה, לידי מאוד בא זה דין

המדויק [ע"פ המשנ"ב שכתב בשוגג, שיצא באופן אלא גוים שהוציאוהו הגמ' של

מקומו. את הפסיד שלא הקולא את יש בכה"ג שגם השו"ע] מדברי

לביתו וכשבא לביתו, וחזר שעה חצי והלך לעיר סביב לטיול שיצא אדם לפ"ז

גדול, דבר אינו שהתחום יודעים אינם שרבים דבר [וזה מהתחום שיצא לו התברר
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חזר שכבר כיון הנה דקות], 10-18 של הליכה מרחק שהוא אחד, כקילומטר אלא

האלפיים ובכל העיר בכל להסתובב לו ומותר תחומו, את הפסיד לא בשוגג, לביתו

שמסביב.

לחזור לו אסור היה לתחום, מחוץ נמצא שהיה בזמן לו נודע היה אם אבל

נמצא [ואם אמות ד' אלא לו אין באונס נכרים בהוציאוהו אפילו שהרי למקומו,

ההיקף]. אותו בכל מותר היקף, או בית בתוך

אמותיו, ד' אלא לו ואין מזיד זה הרי לתחומו, חזרה נכנס לו, שנודע אחר ואם

ומשום לנקביו נצרך אא"כ אמותיו, לד' מחוץ ללכת אסור בית בתוך נמצא ואפילו

כשוגג, זה אין שמתיר, מי שיש שקיוה מחמת שחזר באופן [ואף הבריות. כבוד

לחזור, ואסור לתחום מחוץ שהוא לו שאמרו כמו לעשות צריך היה דין שע"פ כיון

שי יודע שלא זמן מתיריםוכל שיש ידע אם רק ללכת. לו אסור שמתיר מי ש

למעשה]. וצ"ע להקל, מקום יש עליהם לסמוך שאפשר וחשב

הסמוכה לעיר ללכת שאפשר שחשב באדם שוגג דין בגדר

אינם רבים שאנשים היא המציאות זה. בנושא שוגג דין בגדר לדון המקום וכאן

מאוד שכיח ולכן מצוי, הוא וכמה קטן, הוא כמה התחום, שיעור מהו יודעים

מגוון בזמנינו יש הלכות בהרבה שכמו אלא לתחום. מחוץ בטעות יוצא שאדם

שאנשים וכיון מותר, באמת הוא שמותר שאומרים מה כל לא ודעות, רבנים של רחב

לאנשים נראה ואדרבה המתירים, את להכחיש יודעים אינם אלו, בהלכות בקיאים לא

שאינן שמועות על סומכים יר"ש שאנשים מאוד שכיח לכן לאסור. הוא שהחידוש

הבקיאים. אצל ולברר להיזהר וצריך התחום. משיעור כפול אפילו והולכים מוסמכות

לשבת, סמוך כבר זה התחום, לשאלת לב שם כבר כשאדם כלל בדרך ומ"מ

נשאר אלא אצלו, לברר הדין את שיודע תורה בן אברך או רב מוצא לא ואז

אך מותר, שזה לו נראה ברירה שבלית סמך על הלך אם לדון יש כעת מסופק.

זה שמקום לו ואמר תורה בן אברך פגש דבר של ובסופו כך, על נוקפו ליבו

ולא שאלה כאן שיש שידע כיון שמא או בשוגג, כיוצא דינו האם לתחום, מחוץ

יצא ואם ידיעה], [חסרון מספק לצאת לו אסור היה מוסמכת, תשובה לו היתה

מזיד. זה הרי כדין שלא

שמותר אומרים והם מהישוב, אנשים ושואלים דתי בישוב שנמצאים מצוי עוד

יודע דעת בר כל הנה בעיה. שום אין הקרובות, הערים לכל ללכת ומותר לטלטל

שהוא. מוצר בכל גם אלא בבשר רק לא עליהם, סומך לא הוא המאכלים שבכשרות

הרכיבים את מכשירים במוצר כי כשר, מוצר מלהחזיק כמה פי קשה הוא עירוב והרי

לחץ מתוך ועוד מחדש, אותו ולהכשיר לתקן שבוע כל צריך ובעירוב אחת, פעם

מודעות נכנס שלא משום זה סומכים, אנשים זאת שבכל ומה שבת. ערב של
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שדרושה בכשרות יעמוד המועצה של שהעירוב מקום אין שכמעט הענין, לחומרת

והדבר גרוע. יותר כלל ובדרך הרבנות בהכשר מאכל כמו לפחות זה תורה, לבני

שאי הבעיה על קצת שחשב אדם והנה כאלו. מקומות שבדקו לעוסקים וידוע בדוק

כשר, זה שאולי ג"כ שיתכן מחשבה מתוך הלך זאת ובכל ע"ז, לסמוך אפשר

עדות אותה סמך [על הולכים ג"כ פה שמתארחים שהחרדים מספר הדתי והבעה"ב

כאומר או כמזיד, או כשוגג מוגדר האם מהתחום. שיצא מתברר ואח"כ כמוהו],

למזיד או לשוגג הקרוב ק"ח)מותר סי' או"ח בפוסקים .(עי'

לאדם אומר היה מה לבדוק יש בליבו, חושב באמת מה לדעת שכדי ואפשר

רק יודע לא שהוא אומר היה אם עצמית, נגיעות לו אין שע"ז שואלו, שהיה אחר

למעשה. וצ"ע שמותר, לו היה אחוזים כמה שהולכים, רואה

בתחום הבקיאים מפי שיודע תורה בן אצל לברר צריך מעשה שלפני ברור ועכ"פ

כי הצימרים, של המשכיר דברי על או הולכים, שאנשים סמך על רק ולא זה,

סומכים זו בהלכה מבינים שאינם וכיון יודעים, אינם ההולכים שרוב היא המציאות

שאלה. שיש כלל יודעים שלא או מוסמכות, שאינן שמועות על

אחרת לעיר שנסע אדם של חפצים דין

,ÔÓÂ˜Ó ˙‡ Â„ÈÒÙ‰ ‡Ï „ÈÊÓ· ÂÏÈÙ‡ ,Â¯ÊÁÂ ÌÂÁ˙Ï ıÂÁ Â‡ˆÈ˘ ˙Â¯ÈÙ �"¯‡ ,'Ó‚

.Â‰�È� ÔÈÒÂ�‡ Ë"Óלעיר שבת בערב שנסע אדם גדול, חידוש כתב הלוי שבט בשו"ת

כיון אמות, מד' יותר ממקומם לטלטלם אסור בעירו, וחפצים כלים והשאיר אחרת,

לתחומו. חוץ הנמצא במקום יהיו שכליו במזיד עשה שהוא

אין במזיד, בשבת שהובאו פירות שגם בסוגייתינו מבואר שהרי פלא, ודבריו

כאשר רק הם הגמ' דברי ואמנם הם. אנוסים הפירות דכלפי במזיד, היוצא דין להם

השו"ע כתב לתחומם מחוץ כשהם אבל למקומם ס"ט)חזרו ת"ה אלא(סי' להם שאין

במשנ"ב כתב מ"מ אמות. ד' אלא לו שאין באונס שיצא אדם כמו אמות, (שםד'

נ') היחיד,ס"ק רשות של ההיקף בכל לטלטלם מותרים היחיד רשות בתוך הם שאם

נתנוהו [כדין ההיקף בכל מותר ובאונס הם אנוסים שפירות בסוגייתינו שכתוב כיון

במזיד הוציאן המוציאן אם אפילו וסהר], מ"א)בדיר ס"ק באופן(שעה"צ שכן וכל .

שיצא דכל כאונס, שדינו ודאי איסור, מעשה בזה שאין שבת מערב היתה שההוצאה

בורדיאנסקי להגר"י יצחק שיח בספר דבריו על העיר וכבר כאונס. הוי בהיתר

צ"ע. ודבריו הלוי, שבט בעל שם שהשיב מה וע"ש שליט"א,

שאינו למי או העירוב, בתוך שאינו למקום להוציאם שלא תהיה הנפק"מ אמנם

שבת מערב לו הושאל החפץ אם אך מלבוש. דרך שיוציאם כגון העירוב, על סומך

מקום לכל לטלטלם מותר וא"כ השואל, שביתת את אלא בעליו שביתת את לו אין

ששכנו ידיעה מתוך נטלם שבת באמצע כאשר היא הנפק"מ אלא ללכת. לו המותר

רה"י. שאינו למקום להוציאם אסור ובכה"ג כך, על מקפיד לא
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מב. דף

שפה אבני או פסיעות ע"י התחום מדידת

.˙ÂÈ�Â�È· ˙ÂÚÈÒÙ ÌÈÈÙÏ‡ ÍÏ‰Ó ,˙·˘ ÌÂÁ˙ Ú„ÂÈ Â�È‡Â ÍÏ‰Ó ‰È‰ ,'Ó‚זו בגמרא

אמה, היא פסיעה שבממוצע כיון הילוך. ע"י התחום את למדוד קל פתרון מבואר

משנ"ב [ועי' התחום. גבול את ולדעת פסיעות אלפיים למנות אפשר שצ"זא"כ (סי'

משוםסק"ה) בפסיעות למדוד אסור כן לא דאם מצוה, לדבר ללכת שצריך שמדובר

בשבת]. מדידה איסור

הלכה הביאור ס"ב)כתב שצ"ז הפסיעות,(סי' בגודל תלוי פסיעות האלפיים שמספר

שבת תחום שהרי פסיעות, מאלפיים פחות ללכת יוכל יותר, גדולות שפסיעותיו ואדם

פסיעות. לפי ולא אמה, אלפיים הוא

יותר היא רצופה בהליכה הממוצעת הפסיעה שבזמנינו מעירים זמנינו חכמי

להגיע שרגילים או יותר, ממהרים שאנשים מפני לכך והסיבה יתכן אחת, מאמה

אינה זו מדידה ועכ"פ בנחת, הולכים אינם ולכן רכב כלי באמצעות מהר יותר

כמה שילך ע"י בבית, הליכתו את לבדוק שהולך לפני צריך אלא בזמנינו. נכונה

[ולא הדרך. את ישער זה חשבון ולפי אותם, הלך פסיעות בכמה ויראה מטרים

הפסיעות]. גודל משתנה ברצף כשהולכים כי בלבד, שתים או פסיעה ע"י יבדוק

הן אלא כסרגל ישרות אינן הדרכים שהרי גדול, חסרון בו יש זה חישוב אמנם

טבלה כמו הריבוע, כל עם ישר בקו נמדד המותר התחום זאת ולעומת מסתובבות,

מסלול מאורך יותר הרבה שהוא ישר, בקו האוירי למרחק קרובה שהיא מרובעת

לטעות אפשר בזה כי עיניו, ראות לפי שימדוד לומר אין זאת כל עם ההליכה.

למציאות. קרובה כאלו במרחקים השערתו אם מעולם בדק לא שהאדם בפרט מאוד,

[ויכול מהתחום. הרבה שמפסיד למרות ממש, בפסיעות למדוד אלא הותר ולא

שימצא]. היכן ישרה, דרך לו לפלס

ולא הליכתו את שמודד באופן גם לכתחילה, מותרת אינה זו מדידה ומ"מ

הלכה הביאור כותב וכך בעלמא. שצ"ט)בהשערה דבריו(רס"י וביאר בו, הכל בשם

תחום יודע ואינו בדרך שמהלך למי קולא הוא זה שדין משמע כאן הגמ' דמלשון

זו מדידה על להסתמך אסור התחום, את לברר ויכול בעיר הנמצא אדם אבל שבת,

שאם בבה"ל מבואר ומ"מ בחבלים. מדידה דין יש אלא בה, לטעות שאפשר כיון

זו. מדידה על לסמוך לכתחילה מותר פחות, מעט אלא האלפיים כל את מודד אינו

שבצידי השפה אבני לפי למדוד שניתן שכתבו יש כאן המוזכרת המדידה כעין

קרוב עד ללכת יכול ולפ"ז אחד, מטר הוא עירוניים בין בכבישים שאורכן הכביש,

אבנים יש וכן מתעגל, שהכביש החסרון את יש זו במדידה גם אמנם אבנים. לאלף

לכך. עירנות הרבה וצריך שונים בגדלים חצויות
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ברוב וא"כ הליכה, דקות 10-18 כ של מרחק הוא שתחום לציין יש אופן בכל

יספיקו לא כלל בדרך לעיר, מחוץ למקום דחוף באופן ללכת רוצים שאנשים המקרים

למצוא אפשר וכיצד האם זה לתחום המומחים אצל לברר ויש פסיעות, אלפיים להם

פתרון.

מב: דף
לתחום מחוץ מהעירוב כשחלק חפצים לטלטל שאסור אופן

.'ÂÎÂ „·Ï·Â ,¯ÈÚ‰ ÏÎ· ÏËÏËÏ ¯˙ÂÓ ¯ÈÚ‰ ÈˆÁ· Â˙„Ó ‰˙ÏÎ ,'Ó‚הונא רב לדעת

אף לטלטל לו נאסר המוקף, מהשטח בחצי לטלטל לאדם אסור שכאשר מבואר

היא העיר שכל ואע"פ האסור. לחלק פרוץ המותר שהחלק משום המותר, בחלק

דין מחמת הוא האיסור אלא האסור מקום כאן אין רשויות דיני ולגבי היחיד, רשות

מ"מ אחד, אדם כלפי רק אלא אדם לכל אינו האיסור וגם תחומין, איסור מצד צדדי

בחצי אף לטלטל לו ונאסר האסור, למקום נפרץ של איסור יש אדם אותו כלפי

תחומין. מדיני לו זההמותר אין א"כ אדם לכל אסור שאינו כיון חולק נחמן ורב

האסור. למקום פרוץ של איסור ואין האסור, מקום

לא)התוס' לקמן(ד"ה מצינו זה שכענין פט.)מביאים יש(דף מקום באותו כאשר

יש בחצר, ששבתו כלים כלפי ולא בבית, ששבתו מסוימים כלים כלפי רק איסור

האחרים הכלים וכלפי השטח, בכל אלו כלים כלפי ונאסר האסור, למקום פרוץ דין

מותר. נשאר בחצר פט.].ששבתו דף לקמן עי' מאוד, מצויה נפק"מ בזה [ויש

הרמ"א ס"א)והנה ת"ג אבל(סי' זריקה, ע"י אלא לטלטל שאסור הונא כרב פסק

פרוץ נחשב ואינו רגיל, לטלטל ומתירים חולקים הפוסקים שרוב הביא שם המשנ"ב

מהאלפיים חוץ ללכת יכול אינו שהוא רק שם, לטלטל מותר בעצם כי האסור, למקום

מידת וכלתה טוב, עירוב בה שיש אחרת לעיר מעירו שהולך אדם לפ"ז שלו.

האלפיים. שבתוך בחלק בעירוב לטלטל לו מותר העירוב, באמצע אלפיים

עצמם שמצד אדם, אותו איתו שהביא [בגדים] בכלים הדין מה להסתפק יש אבל

שביתתם מתחום הוצאתם איסור משום ההיקף, בשאר לטלטלם אדם לכל איסור יש

מקום לתחום שמעבר החצי יחשב שלו כלים לגבי וא"כ העיר. באמצע כלה שהוא

למקום פרוץ מדין האלפיים, שבתוך בחצי גם לטלטלם אסור יהיה וממילא האסור,

אסור יהיה ולפ"ז מסוימים]. כלים לענין פרוץ ששייך בתוס' מבואר [והרי האסור,

של בכלים רק היינו שמותר, בגמ' שמבואר ומה בידיו. ולטלטלו כובעו להוריד לו

שייך לא [ובאמת תחומם, בתוך העירוב שכל או העירוב, בהיקף ששבתו אלו

שהביא בגדים כשמוריד נפק"מ אלא בזה, דיברה לא הגמ' ולכן כלים עמו שיביא

מלבוש]. דרך

תחומין עירוב שהניח אדם שיתכן מעשית, מאוד גדולה נפק"מ יצא הדבר נכון ואם

שבשכונתו. בעירוב אפילו חפציו לטלטל אסור לעיר, מחוץ
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עירוב שהניח אדם שיתכן מעשית, מאוד גדולה נפק"מ יצא הדבר נכון ואם

וחלק אלפיים], שבסוף אחרת עיר בתוך כרגיל [או מעירו אלפיים בסוף תחומין

אסור כליו את גם העיר, בכל ללכת אסור שהוא כמו א"כ לתחום, מחוץ מעירו

את לטלטל מותר בעירו, ולן בה שלן עיר על סומך אם אמנם העיר. בכל לטלטל

או בלילה, מעירו יוצא אם אבל בכולה. ללכת מותר שהוא כמו העיר בכל הכלים

שיצא לפני גם א"כ לחזור, בלי ללכת שמותר המג"א ע"ד וסומך ספרד מבני שהוא

ומההיקף מהעיר שחלק כיון ביתו, ליד אפילו חפציו, את בעיר לטלטל אסור מהעיר

הסמוך שטח עוד מקיף והעירוב בה, שלן ער על סומך אם כמו"כ ולכליו. לו נאסר

כביש או חניה שכולל כגון מטר], 40.6 שהוא לעיר קרפף משיעור [יותר לעיר

מחוץ מהעירוב שחלק כיון ביתו, ליד אפילו בעירוב לטלטל נאסר לעיר, מסביב

לדינא. וצ"ע בה, שלן לעיר

מג. דף
במכונית בנוסע מי' למעלה תחומין

.'ÂÎÂ ÔÈ‡ Â‡ ,'ÈÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈÓÂÁ˙ ˘È ‡È��Á ·¯ ÈÚ· ,'Ó‚'הגמ אומרת הסוגיא בסוף

השו"ע פוסק זה פי על תחומין אין או תחומין יש אי ליה מספקא ספוקי תנא האי

ס"א) ת"ד עמודים(סי' גבי על שקפץ כגון טפחים, מעשרה למעלה לתחום חוץ המהלך

יש אם ספק זה הרי טפחים, ד' על ד' מהם אחד בכל ואין טפחים עשרה שגבוהים

הרמ"א וכתב להקל". ספיקו יהיה בדרבנן, שיהיה "ומה לאו, או מי' למעלה תחומין

אמה], [אלפיים מיל שיעור זו בצורה ילך שאם השו"ע, דברי את המשנ"ב ביאר וכן

דאורייתא איסור חשש יהיה אם אבל דרבנן, איסור הוא אמה דאלפיים לקולא, ספיקו

לחומרא. ספיקו יהיה דאורייתא, שהוא הפוסקים שנקטו מיל, י"ב שילך כגון

עמודים על כשהולך רק הוא מי' למעלה בתחומין שהנידון מבואר בשו"ע והנה

לפ"ז הוא. הליכה ודרך כקרקע דהוי אסור, ד' רחבים אם אבל ד', רחבים שאינם

הלכה הביאור ואין)כותב ד"ה החת"ס(שם צ"ז)בשם סי' ח"ב שנכנס(שו"ע אדם הדין מה

בה שנמצא האדם האם גוי], [ע"י הנוסעת רכבת דהיינו קיטור ע"י הנוסעים לעגלות

שבפנים כיון שאסור, החת"ס וכתב תחומין. איסור לו אין מהכביש מי' למעלה והוא

מהרי"א בשו"ת גם שכ"כ הבה"ל וכ' טעם, עוד וע"ש טפחים, ד' על ד' מקום יש

גבוה שיהיה המשענת, גבי על ישב שהאדם שייך עדיין [אמנם שבת. ובכלכלת

טפחים]. י' המכונית מקרקע

ללוות כדי שנוסע כגון נוסעת, מכונית בתוך שנמצא מי בזמנינו נפק"מ לפ"ז

לתחום. מחוץ יציאה בנסיעתו יש גוי, עושה עצמה והנסיעה החולים לבית חולה

מלאכות אפילו גוי ע"י עבורו לעשות דמותר סכנה, בו שאין בחולה כגון והנפק"מ

אפילו עבורו לעשות אסור לישראל אבל אמירהדאורייתא, [מלבד דרבנן איסורים

ואכ"מ], בזה, חולקים [יש גוי ע"י כשנעשית איסור בה אין הנסיעה עצם וא"כ לגוי],
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מחוץ אותו שיקח לאמבולנס שנכנס בכך עושה שהישראל התחום איסור אבל

סכנה חשש בו שאין לחולה דרבנן איסורים שאר הותרו דלא מותר, אינו לתחום,

ומשנ"ב) סי"ז שכ"ח סי' שו"ע שבתוך(עי' למקום רק גוי ע"י ברכב ללוותו מותר ולפ"ז .

לתחום. שמחוץ למקום ולא התחום,

גוי ע"י הנוסע ברכב כשיושב לתחום חוץ יציאה איסור

יציאה האיסור את בעצמו עובר שהישראל נחשב בכה"ג האם לדון יש אמנם

התוס' דהנה הלכה)מהתחום, מעברות(ד"ה בזמנם מצוי שהיה במה האריכו והראשונים

ומה שיסעו, קודם בתוכם לשבת מותר האם גויים, ע"י בשבת הנוסעות וספינות

התיר הרשב"ם שיסע. צוהו לא הוא כי היהודי, של איסור זה אין אותם יסיע שהגוי

נכנס שאם חילק ורק עביד, מידי לאו ואיהו אזלה, ממילא דספינה בספינה, לשבת

בשבת, נכנס ואם הספינה, בכל להסתובב מותר מחיצות, באויר ושבת שבת מערב

התחום]. את ועברה שהפליגה [לאחר הספינה בתוך אמות ד' אלא לו אין

האיסור מצד רק דנו הראשונים רוב אמנם הרשב"ם, על חולקים הראשונים

לא אבל הערמה, דהוי וכתבו שייטין, של חבית יעשה שמא גזירה בספינה להפליג

שבנושא מדבריהם משמע ואדרבה ממש, מהתחום יציאה איסור בזה שיש כתבו

התחום, של זה טעם כתבו שלא לדחות יש אמנם איסור. שאין לרשב"ם הסכימו זה

טרחו ולא שייטין, גזירת משום לתחום, חוץ יוצאת כשאינה גם לאסור שבאו מפני

וצ"ע. לתחום, חוץ שתצא באופן איסור ולהוסיף לחלוק

באויר הנמצא ובמטוס בים, תחומין דין

.˜˜¯· ˙ÎÏ‰Ó· ,'Ó‚השו"ע ס"א)כתב ת"ד איסור(סי' ובנהרות בימים ואין הואיל

בספינה שבא מי לכן מדבר, לדגלי דומים שאינם לפי הכל לדברי דאורייתא תחומין

למעלה הספינה היתה לעולם לנמל, שהגיע עד שבת משנכנס אם לנמל, והגיע בשבת

בו שפגע ממקום אמה אלפיים לו ויש נמנע, ואינו יורד הנהר, או הים מקרקע מי'

עכ"ל. מי', למטה

נשארה הגמ' שסוגית שפסק משום וזה להתיר, כדי טעם עוד הוסיף השו"ע הנה

באופן להחמיר פסק ביבשה בהולך ולכן מי', למעלה תחומין יש האם בספק,

התיר מי', למעלה בספינה ומ"מ דאורייתא], איסור ספק [דהוי מיל י"ב שעובר

שהלכו מדבר לדגלי דומה שאינו מפני דאורייתא, תחומין איסור בים שאין משום

מי'. למעלה מותר מיל מי"ב יותר גם ולכן בים, ולא .(משנ"ב)ביבשה

בסוגייתינו הגמ' מה דאל"כ בים, גם תחומין איסור יש מדרבנן דעכ"פ לומר וצריך

אם ספק שנשאר שלדידן אלא ביבשה. מי' למעלה תחומין לדין ספינה דין מדמית

אין י' עמוק בים ולכן בדרבנן, הוא כשהספק להקל יש מי', למעלה תחומין יש

באופן ים, על שגזרו באיסור נפק"מ יהיה ומ"מ להקל. בדרבנן דספק דרבנן איסור
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לדגלי דומה אינו זה באופן גם [דלכאו' י', עמוקים המים שאין או ברקק שמהלכת

אסור]. יהיה מדרבנן ומ"מ מדרבנן אלא איסורו ואין מדבר,

ימים על עובר הוא כאשר דהנה באויר, הנוסע מטוס דין מה לדון יש לפ"ז

האם להסתפק יש היבשה על עובר כאשר אבל מספינה, גרוע שאינו ודאי ונהרות

היא גם באויר נסיעה שמא או היבשה, על עובר הוא כי מדבר לדגלי דומה זה

לדגלי דומה אינו ג"כ מי' למעלה מהלך שכל נראה ולכאו' מדבר. כדגלי אינה

דאורייתא, איסור שיש להחמיר צריך מיל שבי"ב השו"ע כתב זאת ובכל מדבר,

לתחום. חוץ יציאה איסור יש במטוס ה"ה וא"כ

הטיסה, נחיתת והתאחרה ח"ו שנאנס מי אבל ונהרות ימים דין מצד זה כל אך

משום אחר, מדין שביתה קונה הוא אין השבת, כניסת מלפני במטוס נמצא והוא

שביתה קונה אינו בתנודה הזמן כל הנמצא ודבר מלטוס, רגע מפסיק לא שהמטוס

שם בזה מש"כ ועי' המושכין, נהרות לגבי מה:)כמבואר שאינו(דף הראשונים שכתבו

דבר. בכל

שהמטוס בשעה אלא שביתה קונה אינו ג"כ הקרקע גבי על נוחת כאשר ולפ"ז

שכבר לקמן עי' אמנם רוח. לכל אמה אלפיים לו יש המטוס עצירת וממקום עוצר,

מצד הן החפצים, את לטלטל שלא לב לשים צריך ועדיין שביתה. קונה בנחיתה

שכל [ואע"פ עירוב שאין במקום טלטול מצד והן האסורים, בחפצים מוקצה איסור

ודינו לדירה מוקף שאינו כקרפף שדינו לצדד יש היטב, מגודר הנחיתה מתחום

ואכ"מ. בזה להאריך ויש ככרמלית],

מג: דף

אחר לבית לעבור כדי אדם בני של מחיצה היתר

.Ò�ÎÈÂ Ì„‡ È�· Ï˘ ‰ˆÈÁÓ ÂÏ ‰˘Ú Ï"‡ ,¯Úˆ· ÈÂ¯˘ Í„ÈÓÏ˙ ,'Ó‚זה דין הנה

או באונס כגון בהיתר לתחומו יוחזר אם שאז בשוגג, התחום מן שיצא במי נאמר

אם ולכן שבת, בכניסת לו שהיה בתחום ללכת ההיתר את לו יהיה נקביו, לצורך

יגיע ועי"ז להסתובב, לו מותר המחיצה שבתוך סביבותיו, אדם בני של מחיצה יעשו

היתר לו אין במזיד שיצא מי אבל התחום. של ההיתר לו יחזור בהיתר, תחומו לתוך

גם ב' אמות, מד' יותר ללכת לו אסור אדם מחיצת בתוך גם א' סיבות, משני זה

לגמרי. תחומו הפסיד כי להסתובב אסור התחום לתוך שיגיע אחר

בבית שבת בערב שהתאשפז החזו"א, תלמידי מגדולי אחד עם שהיה מעשה

הכנסת לבית פעמיו שם מיד אותו. שיחררו בבוקר ובשבת השומר, תל החולים

אותו ראה מהר. שהשתחרר לה' להודות המנחה לתפילת והמתין ברק בבני לדרמן

שהיה לו השיב שבת. בליל הגיע לא מדוע ושאלו זצ"ל שפירא יהודה רבי הגאון
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אתה א"כ הגר"י לו אמר בשבת. רק והשתחרר השומר בתל טיפול לעבור צריך

השבת. צאת עד הכנסת מבית לצאת יכול ואינך לתחום, מחוץ הגעת

אפשר בשוגג, והגיע לדין לב שם לא והוא שמאחר הגר"י אמר התפילה לאחר

במעשה שהיה [כמו לתחומו יחזירוהו לא הם ואמנם אדם, בני של מחיצה לעשות

לנוח שיוכל כדי לביתו יקחוהו הם אבל השומר, בתל שלו התחום כי כאן] שבגמ'

למחיצה, משמשים שהם מכך ידעו לא שהאנשים שצריך אלא עליו. שעבר ממה

להם ואמר לילדים פנה לכן זה. בדין מיד יבחין שלא בלדרמן לקחת אפשר ומי

וליוו עשו וכך הבית, עד ללוותו סביבו לרקוד וצריך וניצל, טיפול עבר זה שת"ח

השבת. צאת עד נשאר ושם ביתו, עד במעגל אותו

לתחום להחזירו אדם בני של מחיצה היתר

האדם את להחזיר אדם בני מחיצת עשו בו לסוגייתינו, דומה שיותר נוסף מעשה

שהתארח ברק מבני באדם שהיה מעשה נוסף. דין ממנו ללמוד יש אך לתחומו,

"קוממיות". – הסמוך בישוב שהיתה שמחה לצורך יחזקאל", "חזון בישוב בשבת

לו נגעו לא כמעט פעם אף תחומין הלכות אבל בהלכות, ומדקדק בקי אדם אותו

בא לא כאן גם לכן סמוכות, לערים בשבת מסתובב שלא הישוב מן אדם למעשה,

נראה לא מאוד, סמוכים הנ"ל הישובים שני כידוע תחומין. איסור שיהיה לרעיון

אחד אליו פנה הכנסת, לבית בבוקר בשבת כשהגיע תחומין. איסור בכך ששייך

בחזון נמצא כי האורח לו אמר בשבת, נמצא והיכן בשלומו, והתענין המתפללים

הלך לתחום. מחוץ יצאת הרי כאן, עד הגעת כיצד מתפלל, אותו לו אמר יחזקאל.

הרב לו ענה הוא, כך אכן אם ושאלו זצ"ל מנדלסון הגרמ"מ הקהילה לרב האורח

אתה וא"כ הכנסת, בית לפני שבצומת בככר מסתיים יחזקאל חזון של התחום כן,

לתחום מחוץ נמצא אתה שהרי השבת, צאת עד הכנסת בית בתוך להישאר צריך

אמות. כד' היחיד] רשות שהוא הכנסת בית [וכל שלך,

ילמד לפחות חמורה, טעות כזו לו אירע אם אמר משנ"ב, ופתח האורח התישב

לו, ידאגו המשפחה בני כיצד מחשבות מתרוצצים במוחו תחומין. הלכות קצת

בני של מחיצה לעשות ברעיונו עלה לימוד כדי ובתוך אותו. לחפש יבואו והאם

בגמ' מסופר זה פתרון למחיצה. משמשים שהם ידעו שלא באופן מג:)אדם, (דף

בשו"ע ונפסק חנילאי רב ס"ד)על ת"ה לו(סי' ואמר הקהילה, לרב הרעיון את הציע .

הרמ"א כמ"ש הדחק בשעת אלא זה בפתרון להשתמש שאין ס"ז)הרב שס"ב אולם(סי'

ואמרו התפילה, אחרי עד המתין עשו. וכך הדחק, כשעת מוגדר באמת זה במצב

אך האנשים, בין הפסק יהיה שלא דאג הרב הזה, הת"ח את ללוות שצריך לאנשים

לככר, שהגיעו עד הדין. את ידע שהוא מכיון מהם כאחד שימש לא עצמו הוא

כיון לביתו, ללכת מותר היה ומשם יחזקאל, חזון של התחום בתוך שנמצא מקום

המותר. באופן היתה לתחום וכניסתו בשוגג, היתה מהתחום שיציאתו
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היא שביהכ"נ כמו הרי הכנסת, בבית רק מותר היה מדוע ביאור צריך והנה

מותר יהא לפחות וא"כ העירוב, ע"י היחיד רשות הוא הישוב כל גם היחיד רשות

לככר הישוב לקצה שילך ע"י לתחומו לחזור ג"כ מותר יהא ולפ"ז הישוב, בכל

מהבני שהאורח שידע מחמת כן שאמר י"ל ושמא יחזקאל. חזון של בתחום שנמצא

העירוב. על לסמוך לא שמחמירים תורה

הלכה בביאור המבואר ע"פ והוא אחר, טעם י"ל אלא)אבל ד"ה ת"ג שאם(רס"י

ההיקף שכל אומרים לא תחומו, של האלפיים בתוך עכשיו בו שנמצא מההיקף מקצת

בתוך קוממיות של מההיקף שחלק וכיון באונס. או בשוגג שיצא אע"פ אמות, כד'

ד' רק לו יש ולכן אמות. כד' יהא זה שהיקף אומרים לא יחזקאל, לחזון אלפיים

שיש נפרד כהיקף זה הרי לאלפיים, מחוץ הבנין שכל בנין בתוך הוא ואם אמות.

עירוב יש שכאשר הק' שליט"א שהגרד"ל [שמעתי אמות. כד' הזה ההיקף כל את לו

ואין אחת, היחיד רשות דהכל מפסיד, הבנין, את גם שיפסיד להיות צריך כנ"ל,

שלגבי שאע"פ וצ"ל תחומו. בתוך ומקצתה היחיד, רשות בתוך חלוקה היחיד רשות

ואכמ"ל]. חילוק, יש אלפיים בשיעור שתלוי תחום לענין מ"מ חילוק, אין רשויות

מד: דף

ובירושלים בב"ב לביתו, וחוזר החולים לבית בשבת למתפנה תחומין הבלעת דין

.'ÂÎÂ ˙Â˘¯· ‡ˆÈ˘ ÈÓ .‰�˘Óלו שנתנו תחומין היו שאם הגמ' חכמיםמבארת

מתחומו. יצא לא כאילו הוא הרי שבת, בכניסת לו שהיו שלו התחום בתוך מובלעין

לביתו, סמוך שבת בכניסת לו שהיה הישן התחום לתוך יחזור הוא שאם כלומר

ביתו. שסביב האלפיים בכל ללכת מותר ויהיה בחזרה אותו יקבל

נעשה כבר לו [שאמרו הדרך באמצע אותו עצרו כאשר רק לא הוא זה דין

מביתו, אמה 3500 במרחק נמצא להציל שהלך המקום כאשר גם אלא מעשה],

הישן, מתחומו אמה 500 לתוך לחזור יכול שהציל, מהמקום 2000 לו שנתנים דכיון

שבת. בכניסת לו שהיו 2000 אותם של ההיתר לו חוזר לתחומו, שיכנס וברגע

ביתו. עד ללכת ויכול

לבית בשבת לנסוע שהוצרך באדם שבת, מידי מצויה נפק"מ היא זו אפשרות

האדם מצב שהתיצב לאחר לביתו לחזור וזקוק חולה, ח"ו או יולדת ללוות החולים

שהעיר או מעט, הרחוקה הסמוכה בעיר נמצא החולים בית רבים במקומות שאושפז.

נמצא אחד חצי וכלפי נב:], דף להלן [כמבואר הלכתית מבחינה מחולקת עצמה

פוגש החולים בית של התחום ואם להלן]. שיובא [כפי לתחום מחוץ החולים בית

נפש]. לפיקוח [כשיצא לביתו לחזור יכול שבת, בכניסת ששבת העיר בתחום
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פתח העיר בתוך ושניידר בלינסון החולים בית נמצא ברק לבני בסמוך לדוגמא,

אגודת דואגת ולכן ברק, בני של לתחום מחוץ הוא חשבונות כמה שלפי תקוה,

[כפי מהמקרים לחלק מועיל שהוא להולכים, תחומין עירוב להניח מציון עזר

ולא שבת בערב שהתפנה מי כלפי אבל א']. חלק התחומין דרך בחוברת שבארנו

ובכל לביתו. לחזור יכול שאינו שיטות יש וא"כ מועיל, אינו בע"ש, לעירוב התכוון

תקוה, פתח תחום את שמקבל כיון לחזור, יכול נפש לפיקוח שיצא באופן זאת

שיגיע ברגע אבל לביתו, מגיע לא עדיין זה ואמנם ברק, בני לקצה מגיע זה ותחום

ולחזור ב"ב בכל ללכת שמותר שבת בכניסת שהיה כפי דינו יחזור ברק בני לתחום

לביה"ח]. לחזור [ונאסר לביתו

הרחבים הכבישים מחמת הלכתית מבחינה מחולקת העיר בירושלים, כמו"כ

נמצא צדק שערי החולים שבית החישובים רוב לפי יוצא ולפיכך העיר, את החוצים

[כמבואר וכו'. רוממה תורה עזרת גאולה, שהן העיר, מרכז שכונות של לתחום מחוץ

לנסוע שהוצרך העיר מרכז תושב ולפ"ז ג']. חלק התחומין דרך בחוברת באריכות

2000 של שהתחום מכיון אבל לחזור. יכול ואינו לתחום מחוץ נמצא צדק, לשערי

לביתו. לחזור מותר העיר, מרכז שסביבות ל2000 מגיעים צדק שערי סביבות

באו לביתו, לחזור רמות לתושב אפילו אפשרות יש עירוב[לפ"ז שהניח פן

[כשהתפנה א"כ בה, שלן עיר ונעשית ברמות שבת בליל והיה העיר, במרכז תחומין

וממרכז כאן, המוזכר תחומין הבלעת מדין העיר, למרכז לחזור יכול בבוקר], רק

בה]. שלן עיר מדין לביתו לחזור יכול העיר

המשנ"ב סק"ז)והנה ת"ז התחום(סי' לו מתבטל הראשון, לתחומו חזר שאם פוסק

יכול אינו שוב לביתו, שחזר הנ"ל האדם ולפיכך שהציל, במקום שקיבל החדש

דוקא ללכת חיוב לו שאין הציון בשער כותב ומ"מ החולים. לבית בשבת לחזור

התחום נכנסלגבול שלא זמן כל החדש בתחום להסתובב ומותר הישן, התחום לכיוון

למרות וגן, בית לשכונת ללכת לו מותר בירושלים, הנ"ל בדוגמא ולמשל הישן.

תחום לו שנתנו כיון העיר], לתחום נכנס שלא זמן [כל העיר מרכז מתחום שמתרחק

חדש.

שיש כיון וגן, לבית ללכת שאסור חשש יש זה שבציור לענ"ד נראה [לפ"ז

ולפי לחזו"א, הקשת מילוי [לפי העיר תחום בסוף נמצא ביה"ח שלפיו חישוב

שהיה מהתחום יצא לא עדיין בביה"ח שכשנמצא יתכן וא"כ לקולא], חזו"א שיעור

המותר לתחום מחוץ נמצא וגן בית וא"כ חדש, תחום לו ניתן ולא שבת, בכניסת לו

העיר, למרכז לשוב רק אלא וגן לבית ללכת שלא להחמיר יצטרך לכאו' ומספק לו.

מותר]. נפשך ממה שזה
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מה. דף

בשבת הצלה ואנשי הרופאים חזרת דין

,'ÂÎÂ ÔÓÂ˜ÓÏ ÔÈ¯ÊÂÁ ÏÈˆ‰Ï ÔÈ‡ˆÂÈ‰ ÏÎ ,'Ó‚.זיינן בכלי שחוזרין רב אמר ר"י אמר

התוס' כל)כתבו ד"ה תחילתן,(מד: משום סופן שהתירו משום הוא הקולא שיסוד

ד' בתוך לעמוד יצטרכו אלא רוח לכל אמה אלפיים להלך להם יתירו לא שאם

ולהציל. מלצאת אחרת בפעם שימנעו חשש יש השבת, צאת עד אמותיהם

תחומין, איסור מלבד דרבנן איסורים שאר התירו שלא מבואר הגמ' מסוגית והנה

שאלה יש לפ"ז אמה. אלפיים עד אלא למקומן לחזור התירו לא עצמו בזה וגם

מזמינים ברכב, מהר ולהגיע בטלפון להתקשר האפשרות שע"י בזמנינו, גדולה

העובדים והאחיות הרופאים וכן לתחום, מחוץ ממרחק הצלה איש או רופא בקלות

שאם היא והמציאות נפש, פיקוח משום לתחום מחוץ בשבת באים החולים בבתי

מלבוא יימנעו ההצלה מקום של לאלפיים מחוץ למקומם לחזור להם נתיר לא

יש כאשר והנה ביתם. עד לחזור כזה באופן להם להתיר האם אחרות, בשבתות

ע"י אף למקומם לחזור מותר ודאי נפש, לפיקוח במקומם אותם שיצטרכו חשש

ובפרט המשמרת, את סיימו כאשר אבל אחרת], אפשר [כשאי דאורייתא מלאכה

להם אין לכאו' נפש, לפיקוח במקומם להם שיצטרכו חשש שאין ואחיות רופאים

חדש. דין נחדש אא"כ לחזור, היתר

איסור אלא שאינו גוי, נהג ע"י לחזור להם שמותר הפוסקים הוראת ולמעשה

עושים [וכן תחילתן משום סופן התירו בזמנינו המציאות שלפי י"ל זה ולגבי דרבנן

אפשרות כשאין אבל לביתם]. העובדים את המסיע גוי שיש הישועה מעיני בביה"ח

להתיר מאוד קשה דאורייתא, מלאכה לעשות צריך לחזור כדי וא"כ גוי, ע"י לחזור

שבת ארחות ועי' חכם. שאלת פ"ה)ויעשה הערה כ' החזו"א(פרק בשם אמר שהקה"י

גמור חשש שהיה באופן דהיינו י"ל לכאורה אבל בעצמו, לחזור לרופא לאסור שאין

שלא לסוגייתינו דומה ואינו נפש, לפיקוח חזרתו את החשיב והחזו"א מלבוא, שימנע

משה אגרות וע"ע לפנינו. אינו לעתיד והחשש קבוע ברופא פ')מדובר סי' ח"ד (או"ח

הלוי פ"ז)שבט סי' שלמה(ח"ח ח')מנחת סי' שבת(ח"א בארחות סי'ועי' ג' חלק (סוף

בזה') ה.שהאריכו

אמות מד' בפחות רה"ר באמצע הוצאה איסור

,‰Ê Ï˘ ÂÈ˙ÂÓ‡ ÍÂ˙· ‰Ê Ï˘ ÂÈ˙ÂÓ‡ ˙ˆ˜Ó ,ÌÈ�˘ ÂÈ‰ .‰�˘Óואוכלים מביאין

שאדם במשנה מבואר חבירו. של לתוך שלו מתוך זה יוציא שלא ובלבד באמצע,

מחוץ אל אמות הד' מתוך חפצים להוציא אסור הרבים, ברשות אמות ד' לו שיש

אחת. רה"ר כולו שהמקום אע"פ להן,



çúôáåøéòä מה. דף קיח

שישן באדם [או לתחום מחוץ ביוצא מדברת שהמשנה גדול, חידוש מבאר רש"י

כלפיו נחשבות אמות ד' ואותן אמות, ד' רק לו שיש כן], שדינו שבת בכניסת

אל אמות מהד' להוציא לו אסור ולכן רה"ר, באמצע שהן למרות היחיד רשות

מד"א. פחות יש הנחתו עד החפץ מעקירת אם אף להן, מחוץ

והשו"ע ס"ג)הרמב"ם שמ"ט ביוצא(סי' ולא ברה"ר, טלטול לגבי זה דין פסקו

שעומד המקום עם קשר שום זה לאדם אין הרי השאלה נשאלת וא"כ לתחום. חוץ

כדקי"ל אלא אמותיו, מד' הוצאה דין שייך ולא א')בו, סעיף ד'(שם יטלטל שלא

אמותיו. מד' יוצא שלא מדובר במה וא"כ החפץ, עקירת ממקום אמות

אמות ו' במרחק אמות הד' בקצה היה שהחפץ מדובר דאה"נ המשנ"ב מבאר

שיש יוצא החפץ, ממקום אמות ד' עד רק לטלטלו מותר הוא ולכן השני, מהחפץ

לטלטלו שאסור מה ולפ"ז החפצים. שני את לטלטל שאפשר משותפים אמות ב' רק

ב' הוי בינתיים יניח אם ואף אמות, מד' יותר טלטול של מהאיסור הוא יותר,

מדרבנן. ואסור פחות פחות פעמים

החזו"א י"א)אבל ס"ק קי"ב דין(סי' כאן יש השו"ע שלד' גדול, חידוש כותב

ולחוץ, אמותיו ד' מתוך חפץ להוציא רשאי אינו ברה"ר עומד שהאדם דכל מחודש,

החפץ של אמות הד' כי אמות, ד' הנחתו מקום עד עקירתו ממקום כשאין אפילו

שירצה רוח לכל אמות ד' לברור יכול אמנם האדם. של אמותיו ד' לפי נקבעים שלו

אבל מדרבנן, זה וכל וכו', האלכסון את לו אין בירר לא אם אבל וכו', בהן לטלטל

א' בסעיף [ומש"כ החפץ. עקירת ממקום אמות ד' בעינן דאורייתא העברה לענין

ברה"י עומד אלא ברה"ר עומד כשאינו היינו החפץ, ממקום ד"א לטלטל שאפשר

שם בפמ"ג ועי' מקל]. ע"י ומטלטלו מהחפץ רחוק שהוא או סק"א)ומטלטלו, (משב"ז

כעי"ז. שכתב

מד"א פחות מטלטלים כאשר הדעת את לתת מאוד צריך החזו"א דברי לפי

העגלה, את להניע לילד עוזרים העירוב על סומכים שאינם כשהגדולים כגון ברחוב,

ומטלטלים מהרוח, הכובע נופל כאשר וכן ללכת. רוצה כשאינו מעט אותו מושכים או

מדרבנן. הוצאה איסור יעבור אמות מד' בפחות שאפילו יתכן דלפ"ז מעט. אותו

באמצען והוא סביבו הם האדם של אמות הד' בסתמא במשנתינו)שאם ר"א יש(כדעת ,

הליכתו לכיוון הן אמות הד' בסתמא ואם אמות, מב' יותר צד לכל לטלטל איסור

עד אחוריו, לכיוון משהו אפילו לטלטל אסור א"כ סק"ז] שצ"ו סי' המשנ"ב [כמ"ש

ע"ז, שמקפיד מי שמעתי ולא זה. לכיוון הן אמות הד' שכעת במחשבתו שיברר

וצ"ע.



çúôáåøéòä מה: קיטדף

מה: דף

שביתה קונה ומתי האם השמשות בין כל המהלך

.Ì„‡ ÏÎ ÈÏ‚¯Î Ô‰ È¯‰ Ë"ÂÈ· Â„¯È˘ ÌÈÓ˘‚ ,'Ó‚שביתה יקנו שהמים שואלת הגמ'

אלא להם ואין מתחומם יצאו לארץ ובירידתם מי'] למעלה תחומין יש [אם בעבים

אחד, במקום עומדים ואינם ניידים בעננים שהמים דכיון הגמ' ומתרצת אמות. ד'

אדם, כל כרגלי הן הרי הנובעין ומעיינות המושכין נהרות דתניא שביתה, קונים אינם

שביתה. קונים שבהם המים דאין

הלכה הביאור שואל ממקום)לפ"ז ד"ה ת"ב הנמצא(סי' שאדם השו"ע כתב מדוע

לקרקע טפחים י' בתוך הוא [אם מקום באותו שביתה קונה שבת בכניסת בספינה

דין העמידו וברשב"א ברמב"ן שבאמת והביא הזמן. כל הולכת הספינה הרי המים],

הש"ס ומלשון הפוסקים כל שמסתימת כתב אבל שבת, בכניסת כשעצרה ספינה

למעשה. שצ"ע וסיים שביתה, קנה הילוך דרך שאפילו משמע

הראב"ד שדעת השמשות, בין כל המהלך אדם לגבי נידון עוד מצאנו ובראשונים

והרמב"ן מים, כמו שביתה, קונה נ"ל)שאינו ועוד ד"ה מג. ובעבוה"ק)והרשב"א(דף (מה:

מקומו לפי קונה אם לפלפל [ויש הילוכו. כדי תוך קונה מהלך דאדם עליו חולקים

מבארים האחרונים הסוף]. שלפי ומסתבר ביה"ש, סוף לפי או השמשות בין בתחילת

[וכן כרחם בעל מהלכים שמים כתב יחזקאל בדברי לאדם, מים בין החילוק את

בכח מהלך אדם אבל אחד, במקום קבועים שאינם נחשבים ולכן ברוח] נעה ספינה

שאדם משום הטעם כתב יעקב ובקהילות למים. דומה אינו לכן לעצור, ויכול עצמו

בזה נפק"מ מש"כ ועי' תנודה. של כמצב מוגדר ואינו רגע, כל הילוכו כח מחדש

נג.)לקמן .(דף

השבת כניסת בזמן נוסע לרכב או למטוס הנקלע

שבת, שנכנסה אחרי ונחת הטיסה שהתאחרה למטוס שנקלע שמי נראה לפ"ז

בעל מהלך שהמטוס מפני בתנודה, שהמטוס זמן כל שביתה קונה שאינו נראה

וגם מספינה דעדיף [ומסתבר לספינה דומה והוא הקודמת, הפעלתו ומכח כרחו

וצ"ע. שביתה]. קונה אינו למשנ"ב

הביאור דברי ולפי הנ"ל הסברות ולפי לספינה, דומה אינו הנוסע רכב אבל

הזמן כל היה הרכב כאשר גם שביתה. קונה ברכב הנמצא שאדם נראה הלכה

בנסיעה.

השבת והגיע בדרך, והתעכב אחרת לעיר לשבת שנסע באדם שהיה ומעשה

וסבר חמורה טעות טעה הנהג ישוב. ממקום רחוק עירוני בין כביש באמצע בעודו

צאת לאחר והגיע למקומו, שיגיע עד נפש פיקוח מדין לנסוע להמשיך לו שמותר

הרב לו אמר המעשה, את לו וסיפר עיר באותה שהיה הרב אל פנה הכוכבים,



çúôáåøéòä מו: דף קכ

לא שזה אע"פ הקרוב לישוב להיכנס השקיעה לפני צריך היה כי עשה, כדין שלא

ויש נפש, פיקוח של היתר בזה אין מוכר, שאינו במקום להישאר וקשה נעים

לא ולכן נפש, פיקוח של היתר ואין סכנה אינו הכביש בצד להישאר שגם מקומות

שוגג. שהוא אלא להמשיך, היתר לו היה

כאן המבואר לפי כי מהתחום, שיצא בעיה ג"כ לו יש שלפ"ז ואמר הרב הוסיף

ומשם השמשות, בין בזמן שהיה היכן לעיר מחוץ כלשהו במקום שביתה קנה הרי

אחת מדקה פחות וזה אחד, כקילומטר [שהם אמה מאלפיים יותר יש הישוב ועד

שהיא נמצא הוא שבה היחיד מהרשות לזוז לו אסור וא"כ עירונית], בין בנסיעה

בשעה בו שנמצא העירוב בהיקף או בבנין להישאר צריך הוא ולפ"ז אמותיו. כד'

השבת. צאת עד שם ישאר מעט, מההיקף יצא ואם ההלכה, לו שנודעה

מו: דף

בעירוב כמיקל הלכה אומרים מתי

.·Â¯ÈÚ· Ï˜ÈÓ‰ È¯·„Î ‰ÎÏ‰ Ï"Ó˜ ,'Ó‚יחיד של במחלוקת שאפילו בגמ' מבואר

המיקל ע"פ עירובים שעושים בזמנינו אנשים יש לפ"ז כמיקל. הלכה רבים במקום

כל להתיר אפשר וא"כ שהיקל, שו"ת איזה למצוא אפשר נידון בכל כמעט בעירוב,

אופנים. מכמה בזה הטעות את לבאר ויש דין.

שלא יראה הכלל, מן יוצא ללא הפוסקים ובכל ובמשנ"ב בשו"ע מעיין כל א.

והחמיר הוכרעו שלא מחלוקות מקומות בהרבה הביא המשנ"ב ובפרט כן. עשו

אף והחמיר חשש מקומות ובהרבה המתירים. פוסקים כמה כשהביא ואפילו בהם,

ד' חלק ברורה המשנה על והעובר להתיר. צירופים שני עירובין)כשיש יראה(הלכות

מלבד החלקים, בשאר מהדינים זה בחלק והחומרות הדינים בין הבדל אין שכמעט

כמיקל. הלכה שכתב ביותר מועטים מקומות

הדעת וכאשר הדעת, שיקול של ענין יש כמיקל ההלכה שלפני הוא בזה והביאור

להחמיר צריך כמותה, חשוב צד יש עכ"פ או צודקת, האוסרת שהשיטה נוטה

כלשהו פוסק שיש מכח להקל אפשר ואי לאסור. ברורה הכרעה כשאין אפילו

אמת. דרך בזה יראה בפוסקים לומד וכל ומוכרח, ברור וזה שהיקל.

התקבלו, שפסקיו המשנ"ב כגון האחרונים, בפוסקים הכרעה יש כאשר שכן וכל

ע"פ שמקובל מקומות כמה [מלבד בעירובין, בפרט דבריו שהתקבלו החזו"א וכן

המתיר, כלשהו שו"ת שיש מחמת להתיר שייך לא מחודשים], שדבריו הרבנים

שהמשנ"ב וכיון הדבר. הוכרע דכבר נזר, והאבני החת"ס כמו האחרונים מגדולי אפילו

צריכים עירובין בהלכות ה"ה התורה, בכל פסקיו קיבלנו ואנו לאסור, שיש ראה

לצרף שכתבו זמנינו וספרי ת"ח אותם שעושים מה נכון ואינו כהכרעותיו. לפסוק

גמור. היתר עשו כאלו שלשה ומשנים להקל, שכתב שו"ת איזה שיש קולא צד כל
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קצת שונה שהמציאות כיון אך להדיא, בפוסקים מבואר שהדין דברים יש ב.

בעירובין מאוד מצוי זה דבר שונה. הדין שמא להסתפק יש בפוסקים מהמבואר

פתח החזו"א [רק הדינים בפרטי האריכו לא שהפוסקים מצד הן סיבות, מכמה

במציאות התלויים שבדינים מצד והן שכתב], דינים בהרבה לו קדמו ולא חדש, עולם

בהלכות שעסק מי לכל ידוע והדבר למקום. ממקום המשתנים פרטים הרבה יש

דינים. בהרבה אין ראיות ואפילו הכרעה, מצאו לא הרבנים ספקות ובהרבה אלו.

דרבנן ספק אמרינן לא חכמה] [חסרון ידיעה חסרון שבספק בספיקות, וקי"ל

הוא שהספק בדברים ולכן כמיקל, הלכה אומרים לא בעירובין ה"ה ולפיכך לקולא,

דברים מיני כל להתיר שכתבו כאותם ודלא כמיקל. הלכה לדון אין ראיות מחוסר

שאולי צדדים כמה וצירפו כזה, חילוק ואולי כזה חילוק יש שאולי צדדים ע"פ

שאינם נותנת שהדעת דברים שצירפו ובפרט מרווח, היתר מהם ועשו לחלק, אפשר

ודאי להסתפק שאפשר נוסף חשש שבצירוף וכתבו בכך הבחינו עצמם והם ספק,

כאלו. לדברים מקום ואין מותר.

חלקי בשאר להכרעות עירוב בהתקנת ההכרעות בין מציאותי גדול הבדל יש ג.

ואם לפניך, כעת העומד החפץ על רק מתמקדת השאלה ענין בכל כי התורה,

וכל הדברים, בין קשר אין אחרת, בהכרעה ומחר מסוימת בהכרעה היום מקילים

להיתר]. אחוז [חמישים שקול אחד ספק מכח רק הותר חפץ

בפרט שאם יחד, השאלות בכל תלויה כולו העירוב כשרות בעירוב, זאת לעומת

מקילים כאשר וא"כ נפסל, העירוב כל אחת, במחיצה או אחד בחוט בעיה, יש אחד

כשרות שלבסוף יוצא אחר, בספק הבאה ובשנה הבא ובחודש אחד בספק היום

בעירוב, כמיקל הלכה לומר שייך לא וא"כ יותר, או ספקות בעשרה תלויה העירוב

ספקות בתשעה [למשל כשר. שהעירוב ביותר רחוק צד רק יש שלבסוף יוצא כי

מתוך אחד אחוז הוא דבר של בסופו להתיר שהצד יוצא דינים לקולא בהם שאמרו

בשם שמעתי [כן לכך קרוב או שקול בספק אלא כמיקל הלכה דין ואין מאה],

בדורנו]. הפוסקים מגדולי אחד

יכפר. הטוב וה' בהם, רבה המכשלה כי אלו, בדברים להאריך עוד ויש

מח. דף

בזמנינו בצינורות הבאים במים שביתה

.ÔÈÒ�ÂÎÓ· ‡ÓÏ„Â ,Ì„‡ ÏÎ ÈÏ‚¯Î Ô‰ È¯‰ ÔÈÚ·Â�‰ ˙Â�ÈÈÚÓÂ ÔÈÎ˘ÂÓ‰ ˙Â¯‰� ,'Ó‚

בתנודה הזמן כל שהם כיון כלל, שביתה קונים אינם נובעים שמים בסוגיא מבואר

שנפסקו רגע באותו שביתה יקנו מהם ימלא אדם וכאשר מסוים. במקום נמצאים ולא

שביתה, קונים מכונסים מים אבל המים. בעל שהוא כמוהו תהיה ושביתתם מהמעין,
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סמוכים הם אלא בעלים להם אין ואם המים, של הבעלים מקום לפי היא ושביתתם

ימלא ואם כרגליו, המים יהיו מהם שימלא ומי העיר, כאנשי שביתה קונים לעיר,

קונים שלא קי"ל הפקר, הם [ואם העיר. תחום את להם יהא מהעיר שאינו אדם

בשו"ע להלכה נפסק זה כל סט"ו)שביתה]. שצ"ז הציון(סי' ובשער כ"ב). כתב(ס"ק

שלא הראשונים כשיטת להקל יש במקומם] ומתאספים [ונשארים הנובעים שמים

י"ג]. ס"ק א"א בפמ"ג [וע"ש בתנועה הזמן כל שהם כיון שביתה, קונים

בשבת ועוברים גדולים, ממרחקים בצינורות באים שהמים בימינו לדון יש לפ"ז

דינם האם התחום, משיעור לד'יותר מחוץ לטלטלם ואין מתחומם שיצאו כמים

לתחום. מחוץ מים מביא שעי"ז הברז, בפתיחת איסור אין האם לדון יש ועוד אמות.

בצינורות שבת מכניסת הנמצאים המים המים. באים מהיכן תלוי הדבר ולכאורה

קונים ואינם המושכים נהרות כמו ודינם זזים, הזמן כל הם הרי הארצי, במוביל או

שבכל כיון בצינורות, עצרו שהמים חשש [ואין בבית, מהברז כשיצאו אלא שביתה

מחוץ הנמצאים מים ממאגרי באים המים אם אבל עיר]. בכל מים צריכת יש רגע

הוא אלא לעצמו מאגר אחד לכל שאין קטנים בישובים מצוי דבר וזה לתחום,

במקומם, שביתה קונים במאגר העומדים המים א"כ סמוך, בישוב מהמאגר מקבל

אמותיהם. ד' אלא להם ואין לתחומם מחוץ הם לבתים באים וכאשר

שביתה קונים הם בעלים להם אין דאם שבמאגר, המים מי של לדון שיש אלא

והבעלים בעלים, להם יש תמיד בזמנינו לכאורה אבל להם. הסמוך הישוב כאנשי

השו"ע כתב ובכה"ג הסמוך, הישוב מבני שאינם לאנשים בשבת להעבירם דעתו

ס"ו) שצ"ז כרגלי(סי' הבהמה תחום דין העיר, מבני לשאינם גם בהמותיו המוכר פטם

נמי הכא וא"כ שיקחנו. מי ברשות להעמידו דעתו היתה שבת שמערב כיון הלוקח,

שלקחו האנשים כרגלי המים דין וא"כ לאנשים, למכור המים תאגיד רשות דעת

אותם.

כמו והיא ממונית רשות אינה המים שתאגיד מחמת לפקפק שכתבו יש אמנם

שייך זה נידון אין לכאורה אבל עליהם. בעלות שם שאין הממשלה, משרדי שאר

ליתנם ודעתו החלטתו תחת שהמים מישהו שיש מספיק לענינינו כי תחומין, לדין

כבני שביתה מלקנות מהמים מונע וזה הסמוך, הישוב מיושבי שאינם לאחרים

הסמוך. הישוב

נ: דף

המקום את להכיר בלי שביתה לקנות אפשר האם

.'ÂÎÂ ¯„‚ Â‡ ÔÏÈ‡ ¯ÈÎÓ ‰È‰Â ,ÂÏ ‰Î˘ÁÂ Í¯„· ‡·˘ ÈÓ ,'Ó‚שבדין בגמ' מבואר

מקום את מכיר שיהא צריך בדיבור, שביתה לקנות שיוכל בדרך לבא שהקלו זה
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הלכה הביאור וכתב מכיר)השביתה, ד"ה סי"א ת"ט מקום(סי' שום מכיר אינו שאם

לכו"ע. מהני לא מכאן, אלפים בסוף שביתתי סתם ואמר בדרך

שביתתי אומר והמכיר למכיר", שביתתו "מוסר מכיר אינו שאם בגמ' מבואר עוד

לומר אפשר היה לכאו' דהא מחודש, דין שהוא בזה גם מבואר פלוני. במקום

מקום את לקבוע שכדי אומרת הגמ' ומדוע עליו, יודע שחברי באילן שביתתי

שביתה קונה הוא שבכה"ג זמנינו פוסקי מכאן למדו למכיר. מסירה צריך התחום

לקנות רוצה לא המכיר כאשר הדין מה הסתפקו ולפ"ז למכיר. שנטפל ע"י רק

שיאמר למכיר מסירה בכה"ג מהני האם אחר, במקום או במקומו אלא שם שביתה

בגמ', שהתחדש מה אלא לך דאין מועיל, זה אין שמא או שם, תהיה חברי שביתת

חבירו. קונה זה ואגב לעצמו שביתה קונה הוא שגם

תחומין. עירוב בהנחת גם לפעמים אלא בדרך, בהולך רק לא נפק"מ הוא זה דין

מסוים המקום וא"כ מונח, שהמאכל במקום לקנות כונתו עירוב המניח בסתמא דהנה

יש אבל עומדות. שרגליו במקום שביתה קונה ברגליו המערב וכן המאכל. ע"י

המאכל, במקום ולא למאכל, סמוך במקום השביתה את ולקנות להרויח שרוצים אופן

שביתה. שיקנה המקום את לסיים צריך כך ולשם

ההולכים עבור מציון" "עזר אגודת ע"י הנעשה מהעירוב היא לכך הדוגמא

תהיה שהשביתה לקבוע ענין יש זו בדרך בלינסון, החולים לבית ברק מבני בשבת

שהאלכסון שיכוונו ע"י יותר ללכת מותר שיהיה כדי העולם, לרוחות יחסית באלכסון

שקונים אמות הד' צורת את לקבוע צריך כך ולשם הנצרכת, הדרך לכיוון יהיה

שהוא מפני מונח, שהמאכל מקום באותו שיהיה אפשר [ואי השביתה את בהם

האם הרבנים מתחבטים כאן המקום]. צורת לפי השביתה ואז היחיד, רשות בתוך

שהם בלי האחרים, עבור השביתה את יקבעו העירוב בהנחת שהעוסקים אפשר

שביתה. קונה אינו המכיר זה באופן הרי שם, יערבו עצמם

באלכסון שיחול אפשר שאם כדי תנאים, כמה בדבר העוסקים עשו למעשה

המועיל באופן יחול חברו, עבור יקבע שאחד אפשר אי ההלכה מצד ואם יחול,

אלפיים, רק ומותר המשנ"ב] כמ"ש ההליכה לכיון הישר שהצד [דהיינו בסתמא

אמה אלפיים ששיעור חזו"א שיעור לפי רק יהיה ההיתר יותר.ואז גדול הוא

במפה המסומן לפי שביתה לקנות

תחומין עירוב להניח צריך העיר למרכז מרמות ההולך בירושלים, נוספת דוגמא

דרך בחוברת כתבנו וכך העיר, שכונות בתוך להניח שאפשר שיטות [יש בדרך,

להניח צריך ולפ"ז תחום משיעור יותר שיש שיטות יש אבל ג', חלק התחומין

בגין]. לכביש הפונה הגשר תחת בדרך
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הצורך, לפי אמות הד' את לסובב ענין יש הפת במקום שקונה אפילו זה במקרה

שצריך ומי רוממה, לכיוון יהיה שהאלכסון צריך לרוממה ללכת שרוצה מי כי

אחר. אלכסון צריך תורה לעזרת

לומר מועיל שלא ודאי זה דהנה בדבר, המורים הסתפקו בסוגייתינו המבואר לפי

אבל הנ"ל, הלכה בביאור המבואר כעין ללכת, צריך שאני לכיוון יהיה שהאלכסון

או במפה, הכתוב לפי שיחול ולומר הנצרך הכיוון לפי במפה לסמן אפשר האם

בסיד מראש אותם שיסמנו כגון המרצפות, של המשבצות את להכיר צריך שמא

יבוא ואם המקום, את מכיר לא עדיין הוא שבמפה כיון השביתה, את יקנו כיצד

שביתה. בהם שקנה אמות הד' הן כיצד להגיד ידע לא לשם

היודעים לו אומרים אבל המקום, את מכיר שאינו באדם להסתפק יש עוד

האם המקום, היכן לו ויאמרו לשאול יכול לשם ילך ואם וכך, כך נקרא שהמקום

שמא או מסוים, מקום שיהיה כדי רק הוא מכיר דין האם הוא והספק מועיל. זה

וצ"ע. אחר, מטעם או דעת גמירות שתהיה כדי המקום את שיכיר דין יש

מקומו את גם הפסיד האם לאלפיים מחוץ לשבות המתכוון

.ÂÓÂ˜ÓÓ ÊÂÊÈ ‡Ï ,Ú·˜˘ ˙ÂÓ‡ '„ ÌÈÈÒ ‡Ï ,'Ó‚זה שדין שמואל דעת למסקנא

שקנה יתכן וא"כ לאלפיים, מחוץ מהאילן חלק כאשר רק הוא מקומו לו שאין

מד' לזוז לו אסור לתחומו מחוץ שעומד וכיון לאלפיים, מחוץ שהוא במקום שביתה

אמותיו.

סי"א)השו"ע ת"ט הביא(סי' שניה ובדעה להלכה, ראשונה כדעה זו דעה הביא

לאלפיים, מחוץ השביתה שקביעת הצד ועל מקומו, הפסיד לא שבכה"ג הרמב"ם דעת

ובחזו"א הראב"ד, בדעת הלכה בביאור וע"ע במקומו. שביתה וקונה חלה לא היא

סק"ו) ק"י בזה.(סי' מש"כ

אלא האלפיים, בגבול בדיוק שעומד באילן רק לא נפק"מ הוא זה דין והנה

ואח"כ בו, שעומד התחום בתוך שהוא וחשב רחוק במקום שביתתו שקבע באופן

נמצא במקומו, לקנות חוזר לא שבכה"ג נאמר דאם לתחום, מחוץ שהוא התברר

בו]. שעומד העירוב מהיקף או מהבנין לצאת [או אמותיו מד' לזוז לו שאסור

המשנ"ב כתב ע"ד)אבל ס"ק שעומד(שם המקום שאין בדרך, שהולך במי זה שכל

בזה לתחום, מחוץ שביתה שיקנה ואומר בביתו שנמצא מי אבל כך, כל קבוע בו

לא שאם ליה ניחא ודאי בביתו שעומד דכיון בביתו, שביתה לו שיש מודים כו"ע

תמיד שכמעט בזמנינו ולפ"ז בביתו. שביתה יקנה אחר במקום לקנות אמירתו תועיל

שעשה שהעירוב ובאופן מקומו. שהפסיד לומר אין בביתו, הנמצא אדם על מדובר

ביתו. שסביב באלפיים מותר לפחות לחול, יכול לא

ברכב בדרך נתקעו והנוסעים מרובים גשמים שהיו לרכסים, בדרך שהיה מעשה

לשאול התקשרו מהישוב, רחוקים והם מתקרבת שהשבת שראו כיון ראשי. בכביש
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מיידית, תשובה למצוא קשה היה שעה באותה לביתם. להגיע להם מותר יהיה כיצד

אלפיים בתוך שנמצא שמי חשבון שעשה לומר ידע שם בעירוב העוסק הת"ח אבל

דיבור לו מועיל בדרך נמצא שהוא וכיון שם, שביתתו שתהיה יאמר פלונית לצומת

המבואר [ולפי מאלפיים. פחות הוא זה שמרחק לרכסים, ללכת יוכל ומשם לבד,

כל את לסיים גם מועיל להלכה אבל מסוים, מקום שיסיימו צריך זה, בדף לקמן

האלפיים]. בתוך כולה כאשר הצומת

בצומת, שביתה שיקנה ואמר מאלפיים, יותר מהצומת רחוק שהיה מי כזה במקרה

בדרך שהבא בסוגייתינו הנפסק הדין זה שהרי אמותיו, מד' לזוז לו אסור היה

ידע לא אם ובדיעבד רחוק. במקום שביתה לקנות התכוון כאשר מקומו את מפסיד

מהצומ רחוק שעמדשהיה שהמקום לו התברר ושם לרכסים, והגיע לצומת והלך ת

להסתובב מותר אם להסתפק יש מהצומת, אלפיים רחוק היה שבת בכניסת בו

מחוץ שביתה קונה האם הוא והספק הצומת. של התחום שבתוך במקומות ברכסים

לתחום, מחוץ שהוא מחמת שבת בכניסת שעומד ממקומו לזוז אסור ורק לאלפיים

מותר שבת, בכניסת שהיה המקום של התחום לתוך בשוגג וחזר עבר אם ולפ"ז

שמ"מ רק שם, שביתה לו ואין לאלפיים מחוץ לקנות שייך שלא או התחום, כל לו

רש"י עיין כלל, קנה שלא ונראה דעתו. שעקר מפני מקומו חוץ)הפסיד ד"ה ס: (דף

להסתובב יכול כשר, עירוב שיש [ובמקום אמותיו מד' לצאת אסור ולפ"ז חל. שלא

הנ"ל וסהר בדיר נתנוהו דין לו יש בשוגג שיצא כיון כולו], העירוב מב:)בתוך (דף

וצ"ע.

נא. דף

מדרבנן או מהתורה תחומין איסור

.'ÂÎÂ Ô·È˙Î ÔÎÈ‰ ‰Ó‡ ÌÈÈÙÏ‡ È�‰ ,'Ó‚בסוגייתינו נלמד תחומין הלכות מקור

ממקומו" איש יצא אל תחתיו, איש "שבו בתורה, טז,כט)מהנאמר חז"ל(שמות ולמדו ,

לעיר מחוץ "ומדותם הלויים בערי מדכתיב אמה, אלפיים הוא שהשיעור שוה מגזירה

באמה" אלפיים קדמה פאת ה)את לה, סביב(במדבר מגרשים הלויים לערי שנתנו ,

כל בשבת, אדם של מקומו לענין שגם ומכאן רוח, לכל אמה אלפיים בשיעור לעיר

אסור. לכך ומעבר בהליכה, מותרים שביתתו מקום או לעירו סביב אלפיים תוך

יז:)הראב"ד דף לעיל וריטב"א ברשב"א עקיבא(הובא כרבי מסוגייתינו דףהוכיח (סוטה

שלומדיםכז:) דגמ' סתמא שהרי התורה, מן הוא אמה אלפיים תחומין שאיסור הסובר

היא הגמ' שדרשת ואומרים חולקים אחרים ראשונים אבל מפסוקים. האיסור את

התורה על ורש"י שם הריטב"א כמ"ש מדרבנן, רק הוא והאיסור בלבד, אסמכתא

שם.
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חכמים כדעת הסוברים ראשונים שיטות יש שם)ומ"מ תחומין(בסוטה איסור שעיקר

אמות], 24,000] מיל י"ב כשיוצא רק הוא האיסור שמהתורה אלא מהתורה, הוא

והרמ"א השו"ע פוסקים וכך אמה. 2000 אפילו אסור ס"א)ומדרבנן ת"ד להחמיר(סי'

ונפק"מ דרבנן. הם אמות ואלפיים דאורייתא, אסורה מיל לי"ב מחוץ שיציאה כשיטות

לחומרא. ספיקו דאורייתא, שהוא מיל בי"ב בספק

מהתורה אסור מיל י"ב אם מעשית נפק"מ

הישועה". ל"מעיני ברק לבני מאלעד בשבת הבאה ליולדת בזמנינו, מעשית נפק"מ

באיסור למעט שאפשר מה אבל נפש, פיקוח מדין לביה"ח לנסוע היא מותרת הנה

זאת לעומת מיל, י"ב יש אלעד עד שמב"ב שחישבו ת"ח היו ולפ"ז למעט. צריך

מיל], בשני יותר קרוב [שהוא מיל י"ב אין תקוה שבפתח "בלינסון" ביה"ח עד

ולב"ב דרבנן, רק אלא דאורייתא תחומין איסור לדחות א"צ בלינסון שעד נמצא

ולא בבלינסון לעצור צריכה שהיולדת בעבר הורו ולפ"ז דאו', איסור לדחות צריך

דעתה ליישב כדי הישועה" "מעיני את דוקא צריכה שאינה [באופן לב"ב, להמשיך

שאחרי בימים אותה שיבקרו המשפחה לבני קרוב להיות כדי רק אלא בלידה,

ומצאו מיוחדת, מפה ע"י מדויק יותר חישוב עשו האחרונות בשנים אבל הלידה].

ולא מכבית, כביש דרך שמגיעים עכשיו [לפחות מיל מי"ב פחות מעט שהמרחק

כשנוסעים דוקא [והיינו הישועה". ל"מעיני להמשיך מותר ולכן זבוטינסקי], רח' דרך

הבערה באיסורי ריבוי מצד קצר, הכי במקום לעצור צריך ישראל ע"י אבל גוי, ע"י

שבנסיעה].

אמות הד' לאלכסון ברה"ר לטלטל מותר מתי

.˙·˘ È˙·Â˘ ÏÎ Â‰È ‰ÊÎ ¯ÓÂ‡ ‰È��Á ·¯ È�˙ ,'Ó‚של המקומות דיני שכל מכאן

מזה למד הציון ובשער מרובעים, אמה אלפיים מרובעים, אמות ד' מרובעים, שבת

שהם צד, לכל אמות ד' לו יש לתחום חוץ שהיוצא אומרים שיש הרמ"א למש"כ

הזויות. עם מרובעים ח' ג"כ דהיינו אמות, ח' על ח'

ואלכסונן, הן שיעביר עד חייב אינו ברה"ר אמות ד' שהמעביר הגמ' אומרת לפ"ז

ובשו"ע זה, בדין טובא הראשונים ס"ב)ונחלקו שמ"ט ראשונה(סי' דעה דעות, ב' הביא

שעד שניה ודעה חומשין, וג' אמות ה' שהוא האלכסון, שיעור עד לטלטל שמותר

[דאי אסור, אבל פטור האלכסון שיעור ועד אמות ומד' לכתחילה, מותר אמות ד'

באלכסון היא שטלטל והצורה מסובבות אמות הד' שמא אמות, בד' לחייבו אפשר

המשנ"ב וכתב אמותיו]. ד' ז')של השניה(ס"ק כדעת להלכה האחרונים שהסכימו

אמות. מד' יותר לטלטל שאסור

לטלטל יכול אמות, הד' הן אלו יברר אם זו לדעה שגם המשנ"ב הוסיף אבל

ובחזו"א האלכסון. כיוון לאיזה ברור אז כי חומשין, וג' אמות ה' עד באלכסונם
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מה.) לדף פ' יטלטל(סי' או שילך ע"י אמות הד' כיוון את לברר צריך האם הסתפק

במחשבה, לברר שמספיק או באלכסון, מותר יהא ואח"כ הישרה, בצורה החפץ את

במחשבה. שמספיק דמשמע וסיים

וג' אמות ה' [עד אמות מד' יותר מעט ברחוב לטלטל צורך יש כאשר לפ"ז

מקום ע"ג להניחו או לצד להזיזו ורוצה ספר או אבידה שמצא כגון חומשים],

רה של קיר [ואינו פטור כמקום חשובשדינו חפץ בכיסו שיש כשמצא וכן "י],

שהמקום בצורה יהיו אמות שהד' לחשוב יכול במקומו], ועצר שנעמד [באופן

חומשין. וג' אמות ה' עד לטלטל מותר ויהא לאלכסונם, יהא הנצרך

נא: דף

לביהכנ"ס בהולך בזמנינו המצוי האופן ברגליו, עירוב

.Ï‚¯· ·¯ÚÓ ¯È˘Ú „Á‡Â È�Ú „Á‡ ,'Ó‚השו"ע פוסק ס"ז)כך ת"ט שמותר(סי' להלכה

השמשות בין כל שביתה לקנות הנצרך במקום שיעמוד ע"י ברגליו, לערב אדם לכל

שבת. כניסת של

באופן הסמוך, בישוב כנסת לבית הולך אדם כאשר למעשה מאוד משמש זה דין

במקום הישוב באמצע הוא כי לביהכנ"ס, להגיע יוכל לא בביתו שביתתו יקנה שאם

הליכה], שעה כרבע [בסה"כ ביתו של הישוב מקצה אמה מאלפיים יותר מרוחק

הישוב כי ביתו, עד ללכת יוכל ביהכנ"ס של בישוב שביתה יקנה אם זאת ולעומת

רק ולא ממש לביתו שיגיע צריך זה בכיוון לביתו אלפיים תוך עד מגיע ההוא

ואכמ"ל]. הישוב, לקצה

מנת על מירון, לישוב הסמוך יוחאי בר לישוב לנופש נוסעים רבים לדוגמא,

הישוב של הדרומי בקצה נמצא הציון והנה במירון. הרשב"י בציון בשבת שיתפללו

לציון יוחאי מבר והמרחק מירון, של הצפוני לקצה סמוך יוחאי בר וישוב מירון,

שארכו הישוב נמצא שבאמצע כיון אבל המותר, מהתחום יותר הרבה ק"מ, כ-2 הוא

לישוב וגם לציון גם ללכת מותר יהא מירון בישוב שביתה יקנו אם ק"מ, כ1.5

מירון. של התחום בתוך ששניהם מפני יוחאי, בר

השמשות בין כל לזוז בלי לעמוד צריך ברגליו המערב האם

אלא תחומין, עירוב להניח בלי במירון שביתה לקנות אפשר אלו כגון במקרים

רק צריכים שם, להתפלל הולכים הכי שבלאו וכיון השמשות, בבין שם שיהיו ע"י

עמידתם במקום שביתתם שתחול ויאמרו מהשקיעה שבת בכניסת שם להיות להקפיד

עירוב לצורך מאכל להניח צריכים ואינם משנ"ב], עי' מעכבת, האמירה [בכה"ג

תחומין.
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באמצע יהיו אלא השמשות, בין לתחילת לציון יגיעו לא אם שאף להוסיף ויש

שכבר כל מ"מ הישובהדרך, שכל כיון נמצאים, היכן הבדל אין מירון לישוב נכנסו

לומר יכול האם הישובים, בין בדרך שנמצא באופן הפוסקים [ונחלקו אמות. כד'

סק"ב]. ומשנ"ב ס"א ת"י סי' שו"ע עי' מירון, בישוב שביתתי לי תקנה

שקונה הוא שהדין ישוב, שאינו במקום ברגליו מערב כאשר להסתפק יש אבל

השמשות, בין כל אמותיו מד' לזוז אסור האם רגליו, שעומדות אמות בד' שביתה

ללילה, היום מתחלף מתוכו רגע באיזה ספק הוא השמשות שבין כיון דלכאורה

שתקבע כדי אמותיו, מד' יזוז לא וא"כ השביתה, את קונה רגע באיזה ספק יש א"כ

השביתה. תחול היכן ידוע לא למקום ממקום ילך ואם מסוים, במקום שביתתו

דספק שירצה, היכן תחול והשביתה שביתה לקנות יכול רגע שכל לומר יש [ולכאו'

דמהני ביה"ש באמצע שנאכל עירוב כדין ולקולא, דרבנן הוא בעירוב דביה"ש

עירוב שלגבי בשו"ע מבואר אבל השמשות. מבית אחד רגע רק קיים שהיה אפילו

השמשות בין ספק אמרינן ולא השמשות בין במקצת עירוב להניח אין תחומין

לעיל שכתבנו מה וע"ע וצ"ע. מה:)לקולא ].(דף

נב: דף

לעיר הסמוכות ושכונות בתים ע"י התחום הארכת

.‡ˆÂÈ ÌÂ‚Ù Ò�Î� ÌÂ‚Ù ,ÌÈ¯Ú‰ ˙‡ ÔÈ¯·ÚÓ „ˆÈÎ .‰�˘Óשכאשר המשנה כוונת

חלל זה במקום ויש שוקע [דהיינו נכנס בית אלא ישר, בקו מסתיימת אינה העיר

שבשאר לבתים מעבר שיוצא בית יש להיפך וכן שבצדדיו], העיר בתי בין המובלע

האחרון, הבית מסוף למדוד מתחיל צד אותו וכל המידה, את מוציאים העיר, צידי

העיר. בצידי שיוצא מי אף

להלכה שנפסקו המשנה, דברי ולפי ישר, בקו מסתיימים לא הבתים הערים ברוב

ס"ו)בשו"ע שצ"ח הדבר(סי' האחרון. הבית לפי ישר בקו העיר גבולות את מרחיבים ,

כל את תופסות ואינן לעיר, מסביב הנבנות חדשות שכונות ע"י בעיקר בזמנינו מצוי

שצריך אלא צד, אותו לכל השכונה אורך כפי ומוסיפה מרויחה העיר כל העיר, רוחב

לפי האם הישר, הקו ומהו הצדדים את מחשבים כיצד לדעת מאוד גדולה בקיאות

כל שלא ספקות והרבה שיטות כמה בזה ויש העיר. צורת לפי או העולם רוחות

נה. דף לקמן ועי' בהן, להכריע יכול אדם

הלכתית מבחינה המחולקות וערים לעיר, מחוברות שאינן שכונות

השכונה רבות פעמים אלא העיר, עם מתקשרים ושכונה בית כל לא אמנם

מבחינה ומ"מ ממש, מחוברת שהיא נראה אדם בני שבעיני באופן מעט מרוחקת

השו"ע עצמה. בפני כעיר ונחשבת מנותקת השכונה בית(שם)הלכתית "היה כותב
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אחת כעיר הכל הרי וכו' אמה בע' הראשון קרוב שני ובית אמה, בע' לעיר קרוב

נחשב הבית אין אמה מע' יותר המרחק אם אבל האחרון", לבית מחוץ ומודדים

שיעור ולפי מטר, 34 הוא רח"נ שיעור לפי ביותר, קטן הוא זה מרחק לעיר. המשך

רחב כביש יש אם למשל, בנינים. שני של משטח פחות שזה מטר, 40.6 הוא חזו"א

לעיר. המשך נחשבים לא שאחריו שהבתים מצוי לעיר, סביב העובר

נחשבים הנוספים הבתים כאשר הנ"ל, מהמרחק כפול עד לחבר שניתן אופנים יש

אמה ע' צד לכל נותנים אז חצרות], ג' עם בתים ששה לפחות שם [שיש כעיר

ושליש אמה קמ"א הם וביחד משהו, ז')ועוד סעיף שם לא(שו"ע מרחק זה גם אך .

דשא שטחי בצידיהם נוסף ועוד רחבים, שהכבישים ובזמנינו מטר], 81-64] גדול

מן שלאדם הפסק, שיש מאוד שכיח מהכביש, מעט מרוחקים שהבתים או קטנים,

ערים. כשתי הן הלכתית ומבחינה אחת, עיר ונקרא מחובר שהכל ברור השורה

לסופה, מתחילתה איילון" "נתיבי רחב כביש עובר אביב תל בעיר ולדוגמא,

הורה לפיכך מטר. כ-90 הוא צר הכי במקום הצדדים שמשני הבתים בין והמרחק

זצ"ל אלישיב הגרי"ש יקרא)(המרן דרור בספר וכלובא ערים, כשתי נחשבת אביב שתל

איילון. לנתיבי הסמוכים הבתים שמסתיימים מהמקום אמה אלפיים למדוד צריך צד

אלא אביב תל בתוך אפילו ללכת יכולים לא אביב תל מאנשי שחלק יוצא ולפ"ז

א']. חלק התחומין דרך בחוברת שכתבנו [כפי מהעיר בחצי

שכונת רמות, שכונת כגון ערים, וכמה לכמה מחולקת ירושלים העיר כמו"כ

מרכז משכונות וגן ובית שאול גבעת מחולקות העיר בתוך ואפילו שלמה, רמת

ע"ש]. ג' חלק התחומין דרך בחוברת בזה [והארכנו תורה ועזרת גאולה העיר,

נג. דף

הריבוע צורת לפי התחום זוית בחישוב מירון לישוב נפק"מ

.˙ÂÈÂÊ‰ ˙‡ ¯Î˘� ‡‰È˘ È„Î ,˙Ú·Â¯Ó ‰Ï·Ë ÔÈÓÎ ‰˙Â‡ ÔÈ˘ÂÚÂ .‰�˘Óהוא זה דין

צדדיה את ומיישרים העיר את שמעברים מה שמלבד במשנה. הראשון הדין על נוסף

העיר את שמרבעים זה [ובכלל העיר, מן הבולטים הבתים כל את שיכלול ישר בקו

היוצא], הפגום קו את ליישר כיוון לאיזה לדעת שייך לא דאל"כ נה, דף כדלקמן

לקמן בגמ' מבואר זה ודין בריבוע. הוא שהתחום ע"ז נוסף נו:)עוד שיוצא(דף

הריבוע שמוסיף מה מלבד התחום], משיעור 40%] אמה, 800 עוד נוסף פינה שבכל

העיר. של

העיר. של בזויות הנמצאים מקומות בהרבה למעשה, נפק"מ הרבה יש זה בדין

ריבוע לפי האם העיר, את לרבע כיצד מחלוקת או ספק יש מקרים בהרבה אבל

נו.)העולם דף לקמן העיר.(כמבואר צורת לפי או ,
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העיר כי העיר, צורת לפי מהריבוע יותר מוסיף העולם, ריבוע כלל בדרך והנה

יוצר העולם שריבוע מקרים יש האלכסון חישוב ע"י אבל מצורתה, יותר מתרחבת

העיר. צורת לפי מהריבוע יותר חומרא

משפחות בהם להתארח שרגילים ישובים שני יש מירון לישוב בסמוך לדוגמא,

אם אמנם מירון, של בתחום נמצא כולו שכמעט יוחאי בר ישוב האחד תורה, בני

שהוא הרשב"י לציון להגיע אפשר אי יוחאי, בבר ששובת מי של התחום את נחשב

לישוב וגם לציון גם ללכת יוכל במירון, תחומין עירוב יניח הוא ואם מירון. בקצה

מאלפיים יותר רחוק שהוא הגנוז, אור ישוב והשני מירון. של בתחום שהוא בריוחאי

העירוב גדרות [לפי מירון ישוב צורת לפי התחום את נחשב אם אבל ממירון, אמה

נחשב אם אבל התחום, בתוך ממנו וחלק בזוית, נמצא הגנוז שאור יוצא המקומי]

ממנו מעט שרק יוצא הישר, הצד כנגד נמצא הוא עולם ריבוע לפי התחום את

בחוברת במש"כ ראה החישוב ופרטי הבלעות, בצירוף הוא זה [חישוב בתחום. יהיה

ב']. חלק התחומין דרך

את לחשב כיצד לדעת גדולה בקיאות וצריך אלו, כעין נפק"מ הרבה עוד יש

ולחומרא. לקולא הריבוע, של הזוית

נה. דף

בזה. האריכו לא האחרונים ומדוע העיר, בריבוע והספקות המחלוקות ריבוי

.˙ÂÈÂÊ ‰Ï ÔÈ˘ÂÚ ‰ÏÂ‚Ú 'ÂÎÂ ÌÈ¯Ú‰ ˙‡ ÔÈ¯·ÚÓ „ˆÈÎ ,'Ó‚בדיני עוסקת סוגייתינו

ועדיין רבים, ספרים עליהם נתחברו וכבר ביותר סבוכים אלו דינים העיר, ריבוע

הנתונים מהם ויש במחלוקת, הנתונים מהם יש כלל, ברורים אינם דברים הרבה

מוכרע. שאינו בספק

בלבד, אחד בעמוד בנושא עוסקת הגמרא התורה, חלקי שאר מכל שונה זה נושא

שאינם שלמים ספרים נתחברו האחרונים ובדורות בלבד, סעיפים ארבעה יש ובשו"ע

אין מקום שבאף משום ספקות, הרבה כ"כ שיש הסיבה פרקים. ראשי אלא כוללים

עיגול לא ועגולה ממש, ריבוע לא היא מרובעת עיר בגמ', שכתוב כמו המציאות

דברים הרבה א"כ משתנה, שהדין מקרים כמה שיש מבואר שבראשונים וכיון ממש,

שבגמ'. הדין נשאר ומתי הראשונים שכתבו בדין נכלל כבר ממתי ספק, גורמים

ברוב אלא ממש, עגולה עיר שתהיה מציאות כמעט אין עגולה, עיר למשל

ישר, כמעט או ישר צד איזה יש שכתבוהמקומות ראשונים ויש מאורכת, שהיא או

העשויה ובעיר עולם. לריבוע ולא הצלע כיון לפי מרבעים ישר צלע יש שכאשר

העיר שעיקר גדול ישוב רק או כגאם, נחשב [פגום] בליטה כל האם גאם, כמין

הבליטה, אורך תהא וכמה גאם, כמו מעלות 90 של בזוית רק זה והאם כגאם. נמשך
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פרטים הרבה ועוד העיר. צורת לפי או עולם ריבוע לפי מרבעים אח"כ והאם

ספק. או מחלוקת בו שאין דבר אין כמעט בשטח, המציאות את רואים שכאשר

שהיו הזכירו לא הם מדוע בעיה, על עמדו לא האחרונים מדוע השאלה נשאלת

החזו"א. היה האלו הנידונים את שהאיר הראשון מדוע בנושא, ספקות להם

בדורות הריבוע. את מודדים היו לא ההם בדורות שאכן הנראה כפי לכך התשובה

הון להשקיע צריכים היו והרחובות, הערים צורת של מדויקות מפות היו שלא

אלו, כגון דברים או הכוכבים של הזוית לפי העיר כל את למדוד כדי תועפות

להם היה לא ולכן בנין. הנדסת לצורך שטח מודד להביא היום שעולה מה כעין

שהיו לכיוון הבתים מסוף אלפיים רק מודדים והיו העיר, צורת נראית כיצד מושג

ובמהרי"ל בו בכל מבואר מזה יותר ועוד ללכת. בבה"ל)צריכים היו(הובא שלא

היו כשלא גדולה טירחה היתה זו שגם מדויקת, האלפיים מדידת את אפילו עושים

שאינה מחשש מהמידה ומפחיתים הפסיעות, לפי בערך מחשבים היו אלא מפות,

מדויקת.

דרך בחוברות שהארכנו מה וראה מאוד, קשה אלו בדינים שההכרעה מובן לפ"ז

להראות מקומות, ועוד ספר וקרית וירושלים ברק לבני הריבוע צורת על התחומין

להביאם אפשר אי מאוד רבים שהנידונים ומכיון מעשה, לידי באה סוגייתינו כיצד

בארוכה. שם וראה כאן.

ערים כשתי שדינה אחת עיר

.˘ÈÏ˘Â ˙Á‡Â ÌÈÚ·¯‡Â ‰‡Ó· ‰ˆ¯Ù�˘ ¯ÈÚ‰ ˙ÓÂÁ ,'Ó‚נחשבת זה שיעור עד

מודד חלק וכל לשתים, העיר נחלקת זה, בשיעור נפרצה אם אבל אחת, כעיר כולה

ללכת אסורים יהיו האחר, החצי באמצע יסתיימו האלפיים ואם מקצהו. אמה אלפיים

אחת. עיר נקראים הם אם אף מכך, יותר

יקרא דרור תקכ"א)בספר שליט"א(עמ' בוקוולד אריאל רבי הגאון קריתכתב (מח"ס

התחומין) דיני על שאםאריאל היא המקובלת התפיסה ביותר, נפוצה הטעות זה שבדבר

בסוגייתינו כמפורש כן, אינו הדין אבל אחת. כעיר הכל נחשב רצף, מרגישה העין

בתים מספר ונחרבו אחת, עיר שהיתה אחת עיר שאפילו הפוסקים, ובכל ובשו"ע

נפרדות. ערים לשתי נעשו ושליש, אמה קמ"א של הפסק שנעשה עד באמצע

שיעור לפי מטר 64 זמנינו של במידות והוא כלל, גדול אינו זה מרחק שיעור

רגילים בנינים שלשה של השטח כמו החזו"א, שיעור לפי מטר 81 נאה, הגר"ח

אחר, מצד חיבור למצוא פעמים הרבה אפשר גדולה עיר באמצע והנה פחות, או

שלשה או משנים הבנוים בישובים אבל לזו, זו סמוכות אחר בקצה שהשכונות ע"י

שאין כנסת בית או משחקים מגרש של שמתחם יתכן מרווחים, והבתים רחובות,

ישובים. לשני אותם יפסיק דירה, בית בו
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ועשו הרחיבו שבזמנינו מחמת כזה, דבר שיש ומצאו בדקו הגדולות בערים ואף

כביש לדוגמא הערים. בתוך החוצים עירוניים בין לכבישים הראשיים הכבישים את

מהרשויות שנמסר וכפי זה, משיעור יותר רחבו אביב, בתל העובר איילון נתיבי

שתל זצ"ל אלישיב הגרי"ש מרן הורה לפיכך מטר. כ90 הוא צר הכי שהמקום

עירוב לעשות צורך ויש תחבר], שהקשת אומרים [ולא לשנים מתחלקת אביב

אביב. תל לקצה להגיע כדי תחומין

והמבנים מאוד, רחבים הכבישים מקומות ובכמה לעיר בכניסה בירושלים, כמו"כ

בזה והארכנו השכונות. בין הפסק מהוים והם מגורים, בתי אינם לכביש הסמוכים

שם. עיין התחומין, דרך בחוברת

נו. דף

העיר בני שרוצים בצורה לרבע אפשר האם

.ÌÏÂÚ ÚÂ·È¯· ‰Ú·¯Ó ‰Ú·¯Ï ‡· ,'Ó‚השו"ע ס"ג)כותב שצ"ח מרבע(סי' כשהוא

רוח כנגד משוכה ממנו רוח כל שתהא כדי עולם, בריבוע מרבעה עגולה] [עיר

לצד מקביל הריבוע של מזרח צלע כלומר, עכ"ל. כנגדם ומכוונת העולם מרוחות

ודרום. צפון למערב וכן העולם, של מזרח

ביהודה שם)הנודע בשע"ת הובא נ"א. סי' תנינא לרבע(או"ח שמש"כ גדול, חידוש כותב

העולם לריבוע שלא הריבוע את ציין כבר אם אבל לכתחילה, רק הוא העולם לריבוע

לומר הציבור מן לפרוש יכול היחיד ואין זה. ריבוע נקבע לזה, העיר בני והסכימו

זה. באופן לציין יושביה כל שהסכימו לא אם כרצוני, לי אחשוב

וכותב דבריו על חולק המשנ"ב עולם(בסק"ז)אבל לריבוע לרבעה השו"ע שדברי

דרום העולם, רוחות לפי דוקא אלא שירצה, כמו הריבוע לעשות יכול שאינו היינו

החזו"א כותב וכך צפון. כנגד וצפון דרום כ"ג)כנגד ס"ק ק"י מרבעין(סי' אין לדינא

שנקבעו הדינים לפי להיות חייבים הריבועים, חישובי כל לפ"ז עולם. לריבוע רק אלא

מחלוקת או ספק שיש באופן ולכן אפשרויות, שתי ואין ובפוסקים, ובשו"ע בגמ'

התורה. חלקי בכל להחמיר שקי"ל באופנים להחמיר צריכים הריבוע, בצורת

נז. דף

קרפיפות ע"י ושכונות ערים חיבור

.'ÂÎÂ ¯ÈÚÏ ÛÙ¯˜ ÌÈ�˙Â� .‰�˘Óערים שתי שבין דקי"ל זו, בסוגיא ההלכה מסקנת

זה. שיעור עד לחברם ניתן סמוכות ערים שתי יש כאשר ולכן קרפיפות, ב' נותנים

בהם שיש וכל זו, הלכה לענין עיר נחשבות שכונות גם אלא ממש, ערים דוקא ולאו

בקצוות הנמצאים בבתים מצוי והדבר כעיר. נחשבים חצרות ג' בתוך בתים ששה
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קמ"א עד לחברם ניתן מהעיר, מעט רחוקים רק סמוכים, בתים ששה הם שאם העיר,

נותנים לא אמה, ע' של מרחק ביניהם שיש דהיינו בודדים הבתים אם אבל אמה,

אמה. ע' עד אלא מתחברים ואינם העיר, של הקרפף את רק אלא נוסף קרפף להם

אמה, מע' יותר שרחבו גהה, כביש עובר שמואל לגבעת ברק בני בין לדוגמא,

שמואל. בגבעת הראשון לבית ברק בבני האחרון הבית בין אמה מקמ"א פחות אבל

בתי משאר מעט רחוק לכביש, בסמוך השוכן בב"ב האחרון שהבית היתה הבעיה

מטר, 34-40.6 שהם בלבד אמה ע' של מרחק אבל גדול, לא המרחק ואמנם העיר,

ושוב לעיר, הבית בין הפסק מהוה כבר יותר, מעט או אחד בנין של מתחם כמו

החיבור. בטל

מקצה בנינים ג' של שרשרת ע"י לחבר אפשרות מצאו מדוקדקת בדיקה לאחר

רח"נ לשיעור גם אמה ע' לחבירו סמוך אחד שכל ב"ב, העיר בתי ,(בצמצום)גוש

הבתים משלושת אחד יחריבו שאם אומרת זאת לעיר. מתחבר האחרון הבית וכך

בית כל כי תמיד עליהם להשגיח צריך וא"כ החיבור. ויתבטל הפסק יהיה האלו,

התחומין בדרך מבואר החיבור, את היוצרים המבנים [פרטי ההלכה. את לשנות יכול

א']. חלק

נח. דף

פשתן בחבל ולא במפה למדוד מותר כיצד

‰¯Ó‡ È¯‰˘ ‰˘Ú� ‰Ó Ï·‡ ,ÏÊ¯· Ï˘ ˙Â‡Ï˘Ï˘Ó ¯˙ÂÈ ‰„È„ÓÏ ‰ÙÈ ÍÏ ÔÈ‡ ,'Ó‚

.‰„Ó Ï·Á Â„È·Â ‰¯Â˙ויש כ"כ, מדויקת אינה בחבל שהמדידה מציינת הגמרא הנה

חבל. אמרה שהתורה נעשה מה אבל מדויקת, יותר במדידה לבדוק אפשרות לנו

שפלסטיק היום נמצא אם ואף בחבל, דוקא למדוד דין שיש הגמרא מדברי מבואר

ליזר בקרני מדידה אמצעי לנו שיהיה או נוח, יותר או טוב יותר מדה סרט או

כאן במאירי [אמנם בחבל. דוקא למדוד צריך אלא דבר, שום יועיל לא וכדומה,

אב ע"ש, אחרים באמצעים למדוד שמותר שי"א הלכההביא בביאור שצ"ט)ל (רס"י

אלא מודדים שאין והשו"ע הגמ' כפשטות בחבל, דוקא שצריך נקט שג"כ מבואר

פשתן]. של בחבל

כ"כ אמצעים היום שיש כיון מציאותית, בלתי כמעט בחבל המדידה בזמנינו

להשקיע צריכים ואם בחבלים, למדוד הולך אדם אין במפה, מדידה כגון קלים

במדידות להשקיע יכולים שאיננו ק"ו מפות, ע"י במדידות בחישובים זמן הרבה כ"כ

במפה. למדוד מותר כיצד השאלה נשאלת א"כ בחבלים.

הלכה בביאור המבואר ע"פ היא לכך שאם(שם)התשובה בו הכל בשם שהביא

קצת למעט צריכים מ"ב, דף לעיל בגמ' כמבואר פסיעות ע"י מודדים העיר בני
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דין שיש משום ועוד במדידה, שיטעו החשש משום טעמו המשנ"ב וביאר מהמידה.

האלפיים כל את מודד אינו שאם בו הכל מדברי שנראה וסיים בחבל. מדידה

אחרים. אמצעים שאר וה"ה פסיעות. מדידת על לכתחילה אף לסמוך יכול בשלימות,

צריך אויר, ובתצלומי במפות רק שמודדים שהיום אריאל קרית בספר כתב לפ"ז

אמצעים. בשאר מדידה על לסמוך מותר ואז מהשיעור, מעט לנכות

דין זו שאין לומר אפשר האלפיים כל את מודד שכשאינו משום בזה והביאור

ודו"ק. התחום. בתוך עדיין נמצא זה שבשיעור בירור אלא תחום, מדידת

נח: דף

בזמנינו מקדרים וכיצד אוירי, מרחק או הקרקע פני חישוב

.'ÂÎÂ ÔÈ¯„˜Ó „ˆÈÎ ,'ÂÎÂ ÂÚÈÏ·Ó ¯‰Ï ÚÈ‚‰ 'Ó‚התחום של אמות האלפיים חישוב

הקרקע פני לפי אותו למדוד צריך ולכן הליכה, מרחק אלא אוירי, מרחק לפי אינו

מתקצר התחום יורד, או עולה שיפוע יש שכאשר ונמצא האדם. הילוך מקום שהיא

הקו לפי למדוד אופנים בכמה חז"ל הקילו אבל ישר]. מקו יותר ארוך האלכסון [כי

אומד, קידור, ומביט, צופה – עקיפה הבלעה, והם: מדידה, צורות כמה ע"י האוירי,

מדידה אמצעי שיש כיום אולם שצ"ט, סי' בשו"ע מבוארים אלו חישובים דילוג.

לויין. בתצלומי או במפה מודדים אלא אלו, באמצעים שימדדו שכיח לא אוירית,

בכל כי האוירי, לחישוב ממש שוה החישוב אין הנ"ל הקולות לאחר גם אמנם

שעולה [בשיעור תלול שאינו בשיפוע יורד)זאת אמות,(או ה' מתוך טפחים מי' פחות

את מחשבים מעלות], 17.5 עד ובמעלות מטר, 3 מתוך מטר 1 מגובה פחות כלומר

אלכסונית. היא והמדידה משתנה שהשיפוע אופנים יש בקידור כמו"כ הקרקע. פני אורך

ועי' הזה. ההפרש את לקזז צריכים אוירית, במדידה היום מחשבים אנו כאשר לכן

אריאל קרית ר')בספר ולכן(עמ' ,6% הוא להיות שיכול המקסימלי שההפרש שחישב

התחום. ממידת 6% לנכות יש במפה כשמודדים

מ-45 יותר שהשיפוע באופן זה, משיעור יותר הפרש שיהיה נדיר מצב [יתכן

התחום] שיעור בתוך [כלומר סופו עד השיפוע מתחילת הגיא שעומק או מעלות,

באזור מקילים יש החשבונות]. כל שביאר שם אריאל בקרית עיין אמה. מ522 יותר

כ"כ וגבעות הרים אלו באזורים שאין מפני בצמצום, די התחום את לחשב המרכז

למעשה. וצ"ע תלולים,

בדינים הבקי מומחה ע"י מדידה דין

.‰ÁÓÂÓ‰ ÔÓ ‡Ï‡ ÌÈ„„ÂÓ ÔÈ‡ ,‰�˘Óס"ז)השו"ע שצ"ט המשנה(סי' דין העתיק

והמשנ"ב הקרקע", מידת יודע שהוא מומחה, אדם מדידת על אלא סומכין "אין וכתב
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הציון בשער וביאר המדידה. בדיני גם בקי שיהיה שצריך י"ד)הוסיף צריך(ס"ק מדוע

ידיעה חסרון ע"י לפעמים כי הריםמומחיות, שיש כגון חומרא, לידי לבוא יוכל

תימצי היכי איזה שיש להיפך גם שלפעמים והוסיף אותם. להבליע שיוכל וגבעות

שהחמיר. היא להיות שיכולה הטעות עיקר ומ"מ לקולא. נפק"מ שיהיה

בדיני והצורך השטח, פני על מדידה ע"י רק מתבצעת היתה המדידה חז"ל בזמן

רוב בזמנינו זאת לעומת אוירי. בקו למדוד להקל מתי לדעת בעיקר הם המדידה

בשטח שמודד מי וגם לוויני, או אוירי ובתצלום [במפות אוירי בקו הם המדידות

הכתובה המדידה את לבצע קשה ומאוד וכדומה], ליזר בקרני אוירי בקו מודד

[עליות אוירי בקו נמדדים שאינם בדברים בעיקר היא שלנו הבעיה וא"כ בחז"ל,

אמה], מחמישים יותר השקע או התל ורוחב מעלות, 17.5 תלולות שאינם וירידות

שהבעיה וכיון התחום. מידת את ולקצר הקרקע פני אורך כפי אותם למדוד שצריך

בדינים. הבקי מומחה ע"י רק תהיה שהמדידה חשוב יותר מיקל, שמא רק היא

לעיל, כמבואר חשש מידי יוצאים 6% מנכים שאם לומר אפשר זה בנושא אמנם

והרבה ספקות הרבה בו שיש הריבוע בחישוב מאוד חמורה בעיה עדיין יש אבל

ולפעמים רבות שעות דבר כל על יושבים המומחים שאפילו לדעת, שצריכים פרטים

ידועים. והדברים הלכתית, למסקנא שמגיעים עד חודשים כמה במשך בדבר מעיינים

ישמש אא"כ למדידה, מומחה נחשב אינו הדינים את שלמד מי אף בזמנינו לכן

אח"כ ורק אלו, בדינים הרבה כ"כ לעיין יש מדוע וידע אלו בדינים העוסקים את

בדבר. להכריע יוכל

המפות ודיוק התחום את לחשב יכול פרטי אדם כיצד

הריבוע, את לחשב אין זה, לענין המומחה את להשיג כיצד יודעים שלא במקרים

אלפיים מודדים שהיו והאחרונים הראשונים בזמן שהיה כפי התחום את למנות אלא

הריבוע. תוספת ללא הבתים, מקצה אמה

המועצה ובמוקדי הטלפונים בספרי הנמצאות המפות שרוב לציין יש זה לצורך

הרצוי, בגודל הרחובות כל שיכנסו כדי אותן מעוותים אלא כלל, מדויקות אינן

לסמוך אפשר אי מידה קנה מסומן כאשר ואף הדף, לגודל העיר את ומתאימים

במפות או טופוגרפיות במפות להעשות צריכה המדידה התחום. מדידת לצורך עליו

[כ כמדויקות מעלהידועות מידה בקנה ישראל למיפוי המרכז של המפות גון

בתוכנות במדידה או לק"מ]. מטר עשר בערך להיות יכולה הסטיה שבהם 1:15,000

המקום את ולהגדיל למדוד לדעת צריך בהם וגם לוין, תצלומי ע"פ הממוחשבות

המדידה. בסימון לדייק כדי
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התחום היכן עד לומר השוק מן אדם נאמן בזמנינו האם

.˙·˘ ÌÂÁ˙ Ô‡Î „Ú ¯ÓÂÏ ÌÈ�Ó‡� ‰ÁÙ˘ ÂÏÈÙ‡Â „·Ú ÂÏÈÙ‡Âהדין מעיקר הנה

מתוך אבל תומ"צ, שומר אדם שכן כל נאמן, עבד אם התחום, על נאמן אדם כל

כך. על נאמן אינו לפעמים חרדי אדם שאפילו השתנתה, בזמנינו במציאות הנסיון

הדתית המועצה עברו, כבימים נשמר ההלכה גדר שאין בדורנו שארע השינוי

השטחים כל ואת הראשיים הכבישים כל את במחיצות להקיף עיר מכל דורשת

ההלכה ששורת אע"פ דחוקות, בשיטות להקל נדחקים ולכן הישוב, שבסביבות

גם השלכות לו יש מחיצות, היקף ויש ומאחר אלו. במקומות מועיל עירוב שאין

ללכת ומתירים מתחברות, והערים גדל התחום רבנים אותם שלפי התחום, לענין

אינו ומה הלכה ע"פ נכון מה יודע אינו השורה מן ואדם ביותר. גדולים מרחבים

לשמועה להאמין נוטה הולכים, שאנשים ורואה אלו בהלכות בקי שאינו ומתוך נכון,

שהולכים אנו ולכן הדבר, את להתיר אחת שיטה יש שאולי והאמת מותר. שהדבר

בשביל שניתנו הלכות אותן על לסמוך לנו אסור והחזו"א המשנ"ב פסקי ע"פ

מסוימים. לחוגים מיועדים אשר הדתיות המועצות

התחומין, בנושא העוסקים המומחים אצל לברר מקום בכל צריך בזמנינו לכן

פסקי ע"פ שאינן הקולות בלי הלכה, ע"פ המותר התחום את וביררו ישבו אשר

וכמו"כ תחומין. דיני – העירוב פתח בחוברת הדינים בביאור והארכנו רבותינו.

מפורטים ודיניהם הקודש בארץ גדולות ערים לכמה התחום גבולות את ביררנו

התחומין. דרך בחוברות

נט. דף

כלל לשייר בלי העיר כל את מערבים בזמנינו כיצד

.‰ÏÂÎ ˙‡ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ 'ÂÎÂ ÌÈ·¯ Ï˘ ¯ÈÚשאסור מחודש, דין מבארת המשנה

בעירוב. נכללת שאינה שכונה להשאיר צריך אלא כולה, את לערב רבים של בעיר

זה? לדין הטעם מה

שכלל במקומות גם בשבת לטלטל עלול בערוב, עוסק שאינו שמי אנו, רואים

מצוי והדבר הגבלות, בלי שמטלטל למציאות והתרגל מאחר שיסמוך, מה על אין

בעיר, מקום להשאיר ותיקנו זו תקלה למנוע רצו חז"ל בזה. לעוסקים כידוע מאד

לא ובכך העיר, לשאר וממנו אליו העיר משאר לטלטל שאין לציבור ידוע שיהא

יבואו ולא הטלטול, את המתירים הם והשיתוף המחיצות שהיקף מהאנשים ישתכח

ברה"ר, טלטול איסור שישתכח שהחשש והרשב"א רש"י [דעת בהעדרם לתקלה

הרמב"ם ודעת המשנ"ב, כ"א)וכ"כ הל' פ"ה ברא"ש(עירובין ס"י)וכ"מ שישתכח(פ"ה

טלטול]. להתיר עירוב שצריך
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על סומכים שהיו במקומות [בפרט האחרונים בדורות מדוע הפוסקים דנו לפ"ז

מהעיר. מקצת לשייר מקפידים לא העיר], כל את המקיפה החומה היקף

שצ"ב)המג"א דוקא(סי' היינו רבים של שעיר רש"י שיטת על שסומכים כתב

דחו האחרונים אך גדולה. כזו עיר היתה לא ובזמנם ריבוא, שישים בעיר כשנכנסים

ערים יש שבזמנינו להעיר יש עוד רש"י. כשיטת שלא פסק השו"ע שהרי דבריו,

שהעירוב שמהדרים ערים כמו"כ דן. וגוש ירושלים כגון ריבוא שישים בהם שגרים

יש שיטתו. על כאן לסמוך יכולים לא רה"ר, בדין רש"י על לחולקים גם יהיה

המשנ"ב אך העיר, בקצה גויים בתי שמשיירים להחמיר(סק"י)שכתבו שטוב כתב

בזה.

מקיפים אם כן על כשיור, להחשיבם ולא להחמיר טוב הטעמים שני שלפי כיון

להיזהר צריך ישראל, בארץ וישובים ערים בהרבה שמצוי כמו שלם, ישוב או עיר

שיור. לעשות

יהודים של מקום משיירים שאם כיון הדעות, לכל זה דין לקיים קשה למעשה

העיר שבני חשש יש להם, יודיעו אם וגם לטלטל, להם אסור העירוב, בכלל שאינו

לו נכנסים שלא מקום משיירים ואם המשויר. בשטח ויטלטלו יבואו יודעים שאינם

החזו"א. לדעת מועיל אינו הרי בשבת,

בימו לאכילה לדירה שמשמש ילדים, גן שמשיירים שכתבו ואיןיש החול, ת

בשבת. שם משתמשים אין הכי בלאו כי בשבת, לשם לטלטל שאסור במה חשש

בימות בגן הדיורים להם אשר ילדים מאותם חוץ אומרים הפת, את מזכים וכאשר

במק"א. בזה מש"כ ועי' הדיעות. לכל מועיל אינו זה אך החול.

לשייר אפשר ואי חרדית העיר שכל ספר, בקרית בעיקר בעיה היה זה נושא

שאם בגמרא המבואר ע"פ להתיר נוסף צד בה יש אולם עירוב. בלי ממנה מקצת

רק יש ספר לקרית והרי רבים, של עיר דין לה אין אחד, פתח אלא לעיר אין

הפועלים בה שיוצאים אחורית יציאה עוד לה יש שבאמת אלא ראשית. אחת כניסה

פיקוח תחת ביום פעמיים רק הנפתח נעול שער בה יש אבל יום, מידי הערביים

(עי' פתחים שני לה שיש כעיר נחשב בכה"ג האם זמנינו רבני ונחלקו משטרתי,

ח'). פרק הלב חכמת

נט: דף

רחוב חצי רק יכלול שהעירוב מותר האם

.ÔÈ‡ˆÁÏ ‰˙Â‡ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â ¯Ó ¯Ó‡,לחצאין אותה מערבין שאין יחיד של עיר דין

בגמרא ונחלקו עירוב, בה היה לא מעולם אם אף יחד, לערב שהורגלו משום הוא

השו"ע להלכה, בזה ונחלקו לחלוק. מותר לרוחב ס"ד)אם שצ"ב והרמ"א(סי' אוסר,

מתיר.
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בצורת או חומה, המוקפת בעיר רק נאמר לחצאין, חולקין שאין זה דין והנה

מוקף לעירוב, מחוץ המשוייר המקום זה שבאופן העירוב], היקף [הנקרא הפתח

מחיצות, היקף אין לעירוב שמחוץ שלמקום באופן אבל בעירוב, להשתתף ויכול ג"כ

להוציא אסורים הם שממילא כיון הרחוב, לאורך חלוקה ע"י אף להפרידו אפשר

ה')מביתם סעיף שם .(שו"ע

הרחוב לאורך לחלוק איסור אין החיצוני, ההיקף שהוא עירוני בהיקף לפ"ז

השכונתיים, הפנימיים בעירובים נוהג זה דין אבל לעיר]. חומה היקף שאין [בזמנינו

נוספת, שכונה ע"י או העירוני, העירוב ע"י מוקפים מקומות להם בסמוך שיש

עירובי בעמח"ס עורר זה [דין הרחוב. לאורך לחלוק אפשר שאי לדון יש ובהם

כ"ט)חצרות סימן בספרו מקומות].(נדפס כמה בעוד בכך דנו ואחריו

ביהודה הנודע ל"ט)דעת סי' או"ח לעירוב(תנינא מחוץ המשוייר המקום כאשר שגם

שכרו ולא בתחומו שדרים ומומרים גויים מחמת לערב יכול אינו אך מחיצות, מוקף

על השו"ע שכתב כמו הרחוב, לאורך חלוקה ע"י להפרידו איסור אין כדין, מהם

דבריו, על חולקים אחרונים ועוד החזו"א אבל מחיצות. היקף להם שאין בתים

לאורך חלוקה ע"י והפרידו חלקו אם דבריהם בצדולפי שגרים אלו הרי הרחוב,

העירוב. על אוסרים החיצוני

את שמזכים בזמנינו המנהג שלפי לדון יש האחרונים, בסעיפים הנזכר הדין לפי

שיהיה שייך לא א"כ ההלכה, ע"פ עמו להשתתף שאפשר מי לכל העירוב פת

היקף לעירוב מחוץ המשוייר החיצוני לחלק יש אם שהרי לארכו, לחלוק איסור

או היקף, החיצוני לחלק אין ואם איתו, ומערבים הפת את לו מזכים הרי טוב,

נשאר שעדיין אלא לאורך. לחלוק מותר א"כ טוב, אינו והוא כלשהו היקף לו שיש

שכרו שלא ומומרים גויים בו יש אך טוב, החיצוני בחלק ההיקף שמא החשש

החזו"א דעת לפי לאורך, לחלוק אפשר אי זאת ובכל עמם לערב אפשר שאי מהם,

בתוך שנמצאים השכונתיים העירובים ולפ"ז הקודם. בסעיף הנזכרים אחרונים ועוד

ומומרים, לגויים חשש בו שיש אחר שכונתי להיקף סמוכים שהם או עירוני, היקף

הרחוב. לאורך לחלוק שאסור זו, בבעיה נמצאים

לרוחב לא גם אך הרחוב, לאורך עומדת שאינה דהיינו באלכסון, הפתח צורת

לדעת שמותר לרוחב כחולק נחשב האם להסתפק יש באלכסון, אלא ישר, בקו

כנגד בנין של פתח יש שאם שהורו ויש ואסור. לאורך כחולק שנחשב או הרמ"א,

לאורך, כחולק זה לגביו כי אוסר, הוא בעירוב אינו ההוא שהבנין כיון האלכסון,

כחולק זה הרי לעירוב, שמחוץ החיצוני בצד הפתח צורת כנגד בנינים אין אם אבל

לרוחב.
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ס. דף

קשים ספקות יש למומחה וגם מומחה, לקחת חייבים עירוב בעשיית

.‡˘¯„Ó È·· ‰ÏÚ ÂÁÂÂˆÓ ‡Ï„ ÈÊÁÂ ,Â‰Ï ·¯Ú ÏÈÊ ÈÈ·‡Ï Ï"‡את רואים זו בגמרא

אדם לכל מסורים אינם עירובין הלכות בזמנינו. אף עירובין בדיני השורר המצב

להלכות ומוסמך המומחה לרב קוראים עירוב לעשות וכשצריך הבקיאים, לת"ח אלא

אלו.

שיהיה בשביל לעשות צריך ומה עירוב עושים כיצד יודעים אינם האדם בני רוב

שעושים שחושבים אנשים ויש בחוטים, שמקיפים שחושבים אנשים יש עירוב.

אך המבוי, בפתח הפתח" "צורות הם והלחיים שהחוטים יודעים שכבר ויש לחיים,

סביב סביב מחיצות חיבור שיהיה צריך לכך, מעבר הרבה עוד שיש יודעים אינם

טבעת שתהיה עד המקביל, שברחוב הפתח לצורת זה, שברחוב הפתח מצורת

ממקום המשתנות והלכות פרטים הרבה כ"כ יש מחיצה וכל צוה"פ ובכל סגורה.

במציאות להשתמש מוגבלים אנו אלא רצוננו, לפי הגדרות את בונים איננו למקום,

נמוכים חלקם פירצות, יש ובחלקם נמוכה, הגדר בחלקם בחצרות, כבר הקיימת

הפתח. צורות ע"י להשלים צריך וחלקם אסיק], [גוד אחד מצד

אל ללכת שאפשר התורה חלקי כשאר זה נושא שאין מורכבות, כ"כ השאלות

שיראה למקום הרב את להביא כלל בדרך צריך אלא השאלה, את לשאול הרב

מקום. לאותו השייכים הפתרונות ואת השאלה, צדדי פרטי את בעצמו

בהם, להכריע שקשה ספקות יש המומחים לת"ח גם שבעירובין מבואר בגמרתינו

להתיר הוכיח שוב לאסור, והוכיח חזר ושוב להתיר לאביי נראה היה אחד רגע

היתה שלב שבכל בגמרא נראה אלא הרהור, כדי של בספק מדובר לא אסר. ושוב

שכך ידע מעצמו יוסף רב בו. חזר אח"כ ומ"מ לעשות, כיצד להם שאמר הכרעה

ומסודרים, ברורים אינם מפורשים, אינם הדינים עירובין שבהלכות ידע להיות, יכול

עליו. ויצווחו פסקיו את אח"כ יסתרו שלא היטב שיבחון מראש והזהירו

לכאן צדדים להם שיש הלכות עירובין, בהלכות הספיקות רבו ג"כ בזמנינו

השכונתיים בעירובים לפסוק. כיצד מתחבטים והרבנים ולכאן לכאן ראיות ולכאן,

ההכרעה שאין ודברים הללו, הספקות מכל לצאת ומשתדלים מקפידים המהודרים

שנעשה עירוב שגם ידוע והדבר חשש. מידי שיצא באופן לתקן מחמירים ברורה

צריך מה ויאמר שוב שיעבור מיוחד מומחה תקופה או שנה מידי מביאים כהלכה,

שלא בעיה בהם שיש לב שמו ואח"כ התירו שבהתחלה דברים ומוצאים לתקן,

להקל נוטים הכלליים, בעירובים שכן וכל פשוטים בעירובים אבל עליה. חשבו

שיש באופן שכן וכל להתיר, צד שיש להם מספיק מקרים ובהרבה ספקות, בהרבה

עליהם, רבים צווחו וכבר עליה. חולקים שאחרים למרות המתירה שיטה איזו

בהם. מלטלטל ירחק נפשו והשומר
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הלכות ללמוד מספיק שלא לדעת יש לביתו, בסמוך עירוב שעושה אדם וכן

זה, בתחום העוסקים אצל "שימוש" לעשות או מומחה, להביא צריך אלא עירובין,

עצמו. על יסמוך ולא כתובות, שאינן ובהלכות בשאלות להבחין לדעת כדי

תחומין עירוב המניח עריםדין לשני המשותפת בפינה

.ÌÂÏÎ ‡ÏÂ ‰˘Ú ‡Ï ¯ÈÚ Ï˘ ‰¯Â·ÈÚ ÍÂ˙· Â·Â¯ÈÚ Ô˙Â�‰בלא שהרי רש"י מבאר

בין שלו, אמות כד' העיר כל כי העיר, כל סביב אמה אלפיים לו יש נמי עירוב

עיר. של עיבורה בקצה נמצא אם ובין העיר באמצע נמצא אם

בעיבורה או בעיר שבת אם לאדם נפק"מ איזה יהיה כאשר הדין מה להסתפק יש

בו אין כלל שבדרך רק חל שהעירוב היינו כלום, עשה שלא מה האם עיר, של

שעירוב כיון והטעם כלום, עשה לא המשנה כלשון כלל חל אינו שמא או נפק"מ,

כשובת בביתו העיר באמצע השובת כי השביתה, מקום את משנה אינו כזה תחומין

שביתה קובע כשאינו עירוב תקנו דלא עירוב, אינו ולכן עיר, של בעיבורה גם

קודם. שהיה ממה אחרת

שריבוע ערים יש בירושלים. וגם ברק בבני גם מעשית נפק"מ היא זו שאלה

נידון שהחלל קשת כעין שקע בהם שיש או אחרת, מעיר בפינה פוגש שלהם העיר

מחוברת בירושלים וגן בית שכונת כגון אחרת. מעיר פינה בו ונכנס מהעיר כחלק

יובל. קרית שכונת מקצה מהבנינים בו שנכנס שקע כעין ונוצר ומנחת, שרת לרמת

מעש מכפר אחד בנין בו שנכנס שקע יש מכבית, כביש באזור תקוה בפתח כמו"כ

כמחוברות יחשבו שהערים גורם כזה שדבר אומרים יש והנה אונו. לקרית המחובר

מהחזו"א היא זו לסברא והמקור אחת, כ"ג)וכעיר ס"ק ק"י שאינו(סי' לסוברים אבל ,

עצמו החזו"א שכתב כמו נה)מחבר לדף פ' זצ"ל(בסי' אלישיב הגרי"ש הורה וכן ,

עיר של בריבוע וגם א' מעיר חלק גם שהוא המשותף במקום השובת מ"מ להחמיר,

הערים בב' כשובת נחשב שם)ב', בחזו"א .(כמבואר

העיר שכל ירויחו וכך המשותף במקום תחומין עירוב שיניחו רעיון העלו לפ"ז

תחומין עירוב מניח [ככל לה סביב אלפיים עוד ומותר אמות כד' תהיה הסמוכה

כמקום נחשבת היא שגם ביתם, של העיר את יפסידו לא ובנוסף הסמוכה], בעיר

וגן בית אנשי הנ"ל, בדוגמא כגון סביב. אלפיים ועוד בכולה ומותרים שביתתם

כרם, ועין יובל קרית בכל מותרים יהיו יובל, קרית בקצה תחומין עירוב שיניחו

מותרים יהיו ובנוסף כרם, עין הדסה החולים בית עד המגיעים שמסביב ובאלפיים

וכן נוף. מהר ומעט מרדכי גבעת את הכוללים שמסביב ובאלפיים וגן בית בכל

שב"ב הסוברים [לפי ברק ובני אונו וקרית מעש בכפר מותרים יהיו ברק בבני

תקוה. פתח בכל מותרים וגם אונו], לקרית מחוברת

יובל בקרית תחומין עירוב שמניח וגן בית תושב האם השאלה באה כאן אך

הרי שני ומצד וגן], [בית שלו העיר של העיבור בתוך זה מקום הרי העירוב, חל



çúôáåøéòä ס: קמאדף

ויותר שביתתו. תהיה כמה זה בעירוב נפק"מ זה בקנין יש וא"כ אחרת עיר ג"כ זו

עיר אותה קצה שהיא מעש, בכפר תחומין עירוב שמניח ב"ב תושב האם מכך

תוספת יגרום שהוא כיון העירוב יחול מ"מ האם העיר], בעיבור רק [ולא בה שגר

שביתתו. בהגדרת

לא אמנם העירוב, שיחול לומר ומצדדים בנושא, הרבה דנו הרבנים למעשה

הנ"ל, במקום בירושלים ציבורי תחומין עירוב עשינו ועפ"ז ברורה. ראיה לכך מצאו

בחוברת באריכות כמבואר ביניהם, חיבור יש העירוב שבלי שי"א להקל וצירפנו

התחומין יובל)דרך קרית תחום ירושלים, .(דיני

ס: דף

אמה מאלפיים פחות הערים כשבין ללכת מותר כמה

.¯ÈÚ‰ ÛÂÒ· Â˙„Ó ‰˙ÏÎ˘ Ô‡Î ,¯ÈÚ‰ ÈˆÁ· Â˙„Ó ‰˙ÏÎ˘ Ô‡Îשני יש זו בגמרא

התחום. את שמחשבים מקום בכל למעשה גדולה נפק"מ שהם חשובים דינים

ללכת מותר אמה, מאלפיים פחות יש הערים בין שאם לחשוב רגילים אנשים

בחשבון עולה העיר גם אלא טעות, שזו מבואר כאן בגמרא הסמוכה. העיר לכל

האלפיים. כלות עד רק מותרים הקרובה העיר בתוך וגם

א שזהלדוגמא אמה, 500 רק בעיר להיכנס מותר אמה, 1500 ביניהם המרחק ם

גדולות]. לא שכונות שני [בממוצע בלבד, אחד מקילומטר פחות

בתחום המובלעת עיר ע"י התחום הארכת דיני

כלומר העיר, בסוף התחום מידת כלתה שכאשר כאן, מבואר וחשוב נוסף דין

אמות כד' ב' עיר לו נעשית ב', עיר כל נכנסת א', עיר של האלפיים שבתוך

השו"ע אומר לדוגמא השאר. את לו ס"א)ומשלימים ת"ח לתחילת(סי' המרחק שאם

משנ"ב עי' מדויק, אלף אפילו [וי"א אמה 999 עצמה ב' והעיר אמה, 1000 ב' עיר

עוד לו ויש העיר, אחרי האלפיים את ומשלים אמות כד' נמדדת העיר כל סק"ט],

אמה. 995

החזו"א )הוסיף בתוך( נכנסת שכולה ג' עיר עוד יש הזו התוספת בתוך שאם

היא ג' שעיר כגון נוספת, פעם התחום את ולהאריך להבליע אפשר הנוסף, השיעור

עוד ומשלימים אמות כד' כולה נחשבת אמה, 500 שלה והגודל אמה 200 אחרי

שכונה איזה לה יש אבל נכנסת העיר כל כשאין שגם החזו"א הוסיף עוד אמות. 496

הזה. החלק את להבליע אפשר האלפיים, בתוך העיר מסתיימת זו ובפינה הבולטת

ביהודה הנודע שם)דעת בשע"ת הובא נ', סי' תנינא אינה(או"ח המולבעת ב' עיר שאם

רק אלא בשוה, העיר רוחב לכל התחום את מאריכים אין א', עיר כל רוחב כנגד
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החזו"א אבל ב'. עיר שכנגד י"ד)במקום ס"ק ק"י את(ס' שמיישרים וכתב עליו תמה

מכולם. הארוך המקום לפי התחום

קטנה עיר איזו העיר רוחב לכל מחפשים התחום, את היום מחשבים כאשר לפ"ז

הכי הקטע את בתוכה ובוחרים האלפיים, בתוך שכולה עיר, של צד או קטן וישוב

ומקילים אמות. ד' פחות העיר שטח כל את התחום על ומוסיפים מודדים ושם ארוך,

באחד לפחות עיר בכל כמעט שקיים דבר וזה הרוחב. לכל מועילה שההוספה

התחומין. דרך בחוברות מעשיים ציורים הרבה וראה הצדדים.

ההבלעות, את לחשב כדי רב ונסיון גדולה בקיאות שצריך להדגיש יש אמנם

כלל אפשר שאי אופנים ויש ההבלעה, גודל את שמשנים דברים כמה שיש משום

תלוי הדבר וא"כ העיר, ריבוע כיוון לפי להיות חייבת ההבלעה לדוגמא, להבליע,

העיר צורת לפי או העולם, רוחות לפי הריבוע צורת נו.)אם דף לעיל שיתכן(עי' ,

ומודדים העיר צורת לפי ואם ב', עיר בסוף התחום מידת כלה העולם רוחות שבכיון

לאיזה נפק"מ עוד להיפך. וכן העיר. באמצע התחום מידת כלה באלכסון, ב' עיר את

בדרך בזה מש"כ [וע"ע הריבוע. בדיני תלוי זה שגם התחום, את מאריכים כיוון

בירושלים]. התחומין לדיני בהקדמה התחומין,

סא. דף

הראשון. ברוב אסור ולשני בשני, ללכת מותר שלאחד ערים שתי יתכן כיצד

.'ÂÎÂ ‰Ï ‰ˆÂÁÂ ‰ÏÂÎ ˙‡ ÍÏ‰Ó ,‰ÏÂ„‚ ¯ÈÚ· Â·Â¯ÈÚ ÁÈ�‰Â ‰�Ë˜ ¯ÈÚ· ‰È‰

מאוד. בו מצויה הטעות ולכן אדם, בני בהבנת נתפס שאינו דבר מבואר בסוגייתינו

הקטנה בעיר והנמצא עצומים, מרחקים ללכת יכול הגדולה בעיר שהנמצא מקומות יש

החילוק את מבינים לא ואנשים הגדולה, מהעיר אחת שכונה ללכת בקושי מותר

יתכן כיצד לשניהם, מותר יהיה מהתחום פחות זה אם הרי לשני, אחד ומדמים

אסור. והשני מותר שאחד

עירוב [והניח הקטנה בעיר הנמצא שכלפי להיפך, יתכן עירוב ע"י זאת ולעומת

הנמצא וכלפי עצומים, מרחקים ללכת תחומין עירוב ע"י מותר יהיה הגדולה] בעיר

בעיר אפילו לערים], מחוץ או הקטנה בעיר תחומין עירוב יניח [אם הגדולה בעיר

יתכן. הכיצד ממנה, בחלק רק מותר יהיה הגדולה

ומחוברות צפופות רבות שכונות יש ירושלים במרכז לבאר. ונשתדל דוגמא נקח

להן ובסמוך הצרפתית. הגבעת ועד מרוממה גדולה, אחת עיר שכונתהנחשבות

ע' בתוך סמוכים הבתים שאין [כיון עצמה בפני קטנה כעיר הנחשבת שלמה רמת

שכונת רוב התחומין]. דרך בחוברת שהתבאר וכמו לעיל, כמבואר ושיריים אמה

הבלעה], ע"י להתיר אפשר הנוסף [והחלק העיר, למרכז אלפיים בתוך שלמה רמת



çúôáåøéòä סא: קמגדף

שלמה, רמת לכל ללכת יכול הגדולה, העיר במרכז שבת בכניסת שהיה מי וא"כ

זאת לעומת לעירו. אלפיים בתוך שלמה ורמת אמותיו, כד' העיר מרכז כל כי

בתחילת מסתיימים שסביבה והאלפיים אמותיו, כד' זו שכונה שלמה, ברמת הנמצא

א"כ אמותיו. כד' הגדולה שהעיר הקולא את לו ואין סנהדריה, בשכונת העיר מרכז

אלא ללכת יכול אינו העיר בתוך גם אך מאלפיים, פחות ביניהם שהמרחק למרות

מותרים אינם והקטנה בקטנה, מותרים הגדולה אנשי ולכן האלפיים, סיום עד

בגדולה.

עירוב שיניחו שלמה] [רמת הקטנה אנשי להיפך, יהיה תחומין עירוב יניחו ואם

מותרים ויהיה הגדולה אנשי של הקולא את יקבלו הגדולה, העיר במרכז תחומין

יקבלו בקטנה, עירוב שהניחו הגדולה ואנשי שלמה. ברמת וגם העיר במרכז גם

העיר. ממרכז גדול בחלק אסורים ויהיו הקטנה של הדין את

מותרים יהיו הגדולה, בעיר שבת ליל כל יהיו אם היתר הביא הרמ"א אמנם

לעיל בזה ועי' הלינה, מקום של אמות כד' שתיעשה והיינו בה, שלן עיר מדין בה

לח:) .(דף

סא: דף

אמות כד' מותרת העיר שכל אומרים מתי

.‰Ó‡ ÌÈÈÙÏ‡ ‰Ï ‰ˆÂÁÂ ‰ÏÂÎ ˙‡ ÍÏ‰Ó ,ÁÈ�‰ „Á‡Â ˙·˘ „Á‡בגמרא מבואר

מחוץ אלפיים ועוד בכולה ללכת מותר כאנטוכיא גדולה היא אפילו בעיר, שהשובת

השו"ע כתב זה וכעין אמות. כד' היא בה ששובת העיר שכל מפני ס"ב)לה, ת"ח (סי'

בכולה. ללכת מותר ימים], שלושת מהלך שהיתה בה [שנאמר כנינוה גדולה אפילו

מצוי לא קטנה יותר הרבה עיר אפילו כלל שבדרך לעיל כתבנו כבר אמנם

ומרחבים רחבים כבישים יש כלל בדרך כי אורכה, לכל בבתים רצופה שתהיה

שאזורי החזו"א דעת לפי ובפרט ושכונותיה, העיר חלקי בין המפסיקים ירוקים

חלקים בהם יש בזמנינו הגדולות הערים שבכל שידוע וכפי מחברים. אינם תעשיה

הלכתית. מבחינה מהעיר נפרדים

השו"ע פוסק וכן ר"א לדעת בסוגיא מבואר השובת(שם)עוד כלפי רק שלא ,

נעשית בעיר תחומין עירוב המניח כלפי גם אלא אמות, כד' העיר כל נעשית בעיר

לעיל הבאנו ולפ"ז אמות. כד' לה.)כולה שהפתרון(דף אריאל, קרית בעמח"ס מש"כ

שהעיר מקום שימצא הזה באופן שיהיה חייב בזמנינו, תחומין עירוב הנחת של

כן, יעשה לא אם כי בתוכה. העירוב את יניח ואז אלפיים, בתוך נמצאת הסמוכה

כלל ובדרך גדולות, שהערים בזמנינו, הקיימת המציאות לפי כלום כמעט ירויח לא

מהתחום. מכפול יותר זה ללכת כשצריך
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שהמרחק רק תחומין, עירוב בה הניח ולא בעיר שבת שלא שמי להזכיר חשוב אך

רק ומותר אמות, כד' העיר כל לו אין מאלפיים, פחות העיר לתחילת מקומו בין

הקודם. בדף לעיל כמבואר ממנה, במקצת

השכירות וגדר גוי שבדירת באיסור התקנה גדר

.ÂÈÏÚ ¯ÒÂ‡ ‰Ê È¯‰ ¯ˆÁ· Ì"ÂÎÚ‰ ÌÚ ¯„‰ .‰�˘Óחכמים תקנת מבואר זה בפרק

חלקים, ב' יש עירוב בכל דהנה בימינו. בעירוב המרכזיים מהנושאים שהיא חדשה,

גם ב. היחיד. רשות שיהיה כדי הפתח בצורת או במחיצות האזור את להקיף א.

כולם שיערבו עד ולהיפך, לחצר מהבית להוציא חכמים אסרו היחיד רשות בתוך

שדינו מומר [או גוי שבעירוב בשטח דר שכאשר חכמים הוסיפו במשנתינו בפת. יחד

חלק את לעשות ניתן יהיה שלא גורם שהגוי דהיינו העירוב, את אוסר הוא כגוי]

אפשר אי רק כיהודי, אוסר שהגוי שתקנו הוא הגדר האם האחרונים חקרו הנ"ל. ב'

וממילא בעכו"ם], ד"ה סב. דף תוס' כמ"ש עירוב בתורת אינו [כי בפת עימו לערב

ביניהם לערב יכולים היהודים שאין שתקנו או ממנו לשכור גוי.צריך כשיש

כשיש לעשות אפשר זאת בכל מה זו, לבעיה פתרון מבואר לא במשניות והנה

ידעה שהגמ' מבואר דפים כמה במשך לקמן בגמ' אבל בשכונה. מומר או גוי

מבואר זה היתר וגדר יאסור. לא הוא רשותו את מהגוי ישכרו שאם אמרו שחכמים

ה"י)ברמב"ם מעירובין במשנ"ב(פ"ב ממנו)והובא ד"ה בה"ל ס"א שפ"ב השכירות(סי' שע"י

ראשונים. הרבה עוד משמעות וכן אוסר, ואינו כאורח והגוי ישראל של שהדירה נחשב

החזו"א סק"א)אולם פ"ב האדם(סי' שכאשר אלא להיתר, סיבה זו בשכירות שאין נוקט

נפק"מ הרבה יש זו וממחלוקת שגזרו. האיסור את חכמים ביטלו שכירות מעשה עשה

השכירות. בדיני

בזמנינו והמומרים מהגוים שוכרים כיצד

מקומות בהרבה דרים שאנו כיון בזמנינו, הקשות מהבעיות אחד הוא זה נושא

ולשכור לעבור אפשרי בלתי כמעט וזה כגוים, שדינם מומרים או גוים עם מעורבים

זכויות לו שהיו מהמושל לשכור פתרון היה הקודמים בדורות והנה ואחד. אחד מכל

הפרטיים, בבתים זכויות לשלטונות ואין שולטת שהדמוקרטיה בדורנו אבל בבתים,

לקמן כמבואר זו שכירות מועילה סה:)לא וזו(דף אחד, מכל לשכור צריך ולכן ,

מי שיש בתקוה מהמועצה או מהמשטרה שוכרים העירוניים בעירובים קשה. בעיה

לשכור מנסים ולא לקמן], אי"ה יבוארו אלו הדינים [ופרטי כזו שכירות שמתיר

אחד מכל לשכור רב מאמץ משקיעים השכונתיים בעירובים אבל פרטי, באופן

שכמעט באזורים רק אלא שכונתי, עירוב לעשות אפשר מקום בכל לא ואכן ואחד.

תומ"צ. שומרי כולם
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התגברו ולא מחיצות היקף רק שעשו שכונות של עירובים שיש לציין יש אמנם

מה מלהוציא אלו במקומות להימנע וצריך זו, בעיה העירובעל [והיקף לרחוב בית

שהיו דברים ורק לבית, להכניס בלי וברחובות בחצרות לטלטל רק מתיר הזה

ס"א]. שע"ב סי' בשו"ע כמבואר בה, שאוכלים לדירה מחוץ שבת מכניסת

חילוני בבנין אחת משפחה דין

.‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÈ¯ÒÂ‡ ÌÈÏ‡¯˘È È�˘ Â‰È˘ „Ú .‰�˘Óוכן יעקב בן אליעזר ר' דעת

להלכה ס"א)קי"ל שפ"ב סי' של(שו"ע דירות שני שם שיהיו עד אוסר הגוי שאין

זה. על זה שאוסרים במצב שיהיו צריך וגם יהודים,

מתחרד, או חרדי, שאינו באזור שגר אדם ומצויה, פשוטה מאוד נפק"מ יש לפ"ז

זה], לענין כגוים דינם [והמומרים מצוות ששומר היחיד היהודי הוא שלו ובבנין

מהבית שלו בבנין לטלטל מותר ולכן אוסר, שהגוי שגזרו האיסור את זה בבנין אין

העירוב היקף לגבי אבל כהלכה]. מוקפת היא אם לחצר [וכן ולהיפך מדרגות לחדר

בהכרח הוא הרחוב כי אחד, יהודי רק יהיה בנין שבכל מה מועיל לא לרחובות

הם אם ואפילו הבנינים, שבשני יהודים לשני משמש שהוא ונמצא לכולם, משמש

כשני הם הרי אחד הוא שההיקף כיון שניהם, את מקיף והעירוב רחובות בשני

שבעירוב. ומומר גוי מכל לשכור וצריכים יחד, יהודים

מצוות, שומרי יהודים עוד בבנין יש כאשר שגם זמנינו, פוסקי מורים מכך יותר

לטלטל לו מותר מצוות, שומרת משפחה עוד אין ושם העליונה בקומה גר הוא אבל

שהמדרגות [באופן עצמה בפני פנימית כחצר נחשבת שהיא מפני שלו, בקומה

ואכמ"ל]. המעקה, ע"י הפרוץ על מרובה עומד שיש או כמחיצה, נחשבות

שבכל אפילו דירות, שתי כלומר משפחות, שתי היינו זה לענין יהודים שני והנה

שאוסרים בשנים שדוקא במשנה שמבואר משום אנשים. משני יותר יש משפחה

אוסרים אינם אחת ובמשפחה אוסר, הגוי אז ביניהם לערב דין להם שיש זה על זה

אחד. בבית אוכלים שכולם זה על כיון זה

חילונים בו שיש מלון בבית יהודים

המושכרים חדרים גם יש כלל ובדרך מלון, לבית שנוסע באדם נוסף דין יש לפ"ז

ששומר היחידי היהודי הוא אם א. הנ"ל, בחילוקים תלוי דינו למומרים, או לגוים

איס לו אין המלון, בכל וא"צשבת יחיד, יהודי הוא כי המלון, בתוך לטלטל ור

בחדר אוכלים שכולם בבירור יודע אך יהודים עוד יש אם ב. שבו. מהגוים לשכור

אם ג. כאחד. נחשבים כי במלון, לטלטל מותר הפרטיים, בחדרים ולא אחד אוכל

מותר ג"כ במלון, קבוע בלבד אחד יהודי ויש יום, מל' פחות נמצאים היהודים כל

למי נטפל אורח כי זה, אוסרים אינם יהודים שני שהם דאפילו במלון, לטלטל

יום], מל' יותר [שנמצאים קבועים יהודים שני שיש במקרה אבל ד. קבוע. שהוא
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אוסרים שהם הוא הדין בשבת, שם גר לא המלון ובעל קבוע אחד אף שאין או

לערב וצריכים ש"ע)זע"ז סו"ס בשו"ע עליהם.(כמבואר אוסרים והמומרים הגוים גם וא"כ ,

לערב, שצריך הוא המצב תמיד כמעט שבזמנינו אחר במקום הארכנו וכבר

מלונות באותם אלא במלון לטלטל אין ולכן אוסרים, והמומרים הגוים וממילא

הלב חכמת בספר שכתב וכמו כדין, שכירות ט')שנעשתה חצרות(פרק עירובי ובספר

מקומות) .(בכמה

לאסור כיהודים לחומרא נחשבים חילונים האם

כיהודי נחשב חילוני בבנין שגר שחרדי בפשיטות לעיל שנקטנו במה לדון יש

קי"ל דהנה זה. לענין כגוי החילונים ודין שפ"ה)יחידי, סי' ושו"ע סט. דף שמומר(לקמן

להסתפק ויש רשות. ממנו לשכור שצריך לגבי כגוי דינו בפרהסיא, שבת שמחלל

גוי עוד יהיה שאם נוסף כיהודי להחשב מצטרף שאינו לקולא, גם נאמר זה האם

הפקיעו לא אבל ממנו, לשכור שצריך לחומרא, רק נאמר זה שדין או עליהם, יאסור

כגוי דירה דירתו שאין אמרו ולא יהודי, שהוא ממה סב:)אותו דף .(לקמן

השו"ע על רע"א בהגהות ס"ג)והנה שפ"ה העוזר(סי' מהאבן סח:)הביא דף (לקמן

ישראל עוד רק שיש במקום ואוסר כישראל, דירה נחשבת מומר דירת שלחומרא

נקטו וכך אוסר, שאינו מבואר ירוחם שברבינו הביאו שאחריהם הספרים אבל אחד.

אדם ובנשמת ספרים. סק"ח)בכמה ע"ה החזו"א(כלל וכ"כ בצ"ע. סיים אבל להקל צידד

י"א) ס"ק פ"ז לקולא(סי' גם כגוי להחשיבו מקילים למעשה ולכן לקולא. גם כגוי שדינו

בישראל]. ולא בגוי שמועיל חפץ, בהנחת ולקיטו משכירו לשכור שמועיל [ונפק"מ

נחשב אחד מצד הנה וגוי, וחילוני חרדי בבנין גרים שכאשר יוצא כן נאמר אם

היהודים צריכים מהגוי ששוכרים ולאחר אוסר, הגוי וא"כ וגוי, יהודים שני כאן שיש

לו ואין אוסר הוא וא"כ עירוב בתורת אינו עצמו החילוני שני מצד ביניהם. לערב

המשנ"ב [לשיטת איתו לערב במקום לשכור צריך ממנו גם וא"כ ש"פהיתר, (סי'

י"ג) צריךס"ק ואינו משניהם לשכור צריך שהחרדי נמצא מישראל]. לשכור שאפשר

יועיל לחומרא כישראל שהוא זה צד שלפי כתב הלב חכמת בספר אבל פת. להניח

ויש ממנו, לשכור בלי פת לו שמזכה ע"י היתר לו יש ולפ"ז עירוב, פת לו לזכות

וצ"ע. נפשך, ממה לו

תינוקות הם השבת ממחללי שהרבה שבזמנינו הלב, חכמת בספר העיר אבל

דינם שהמומרים לחשוש יש שוב א"כ הפוסקים, לרוב כישראל שדינם שנשבו

בממה להתיר יש א"כ בפת, לערב יכול שנשבה שתינוק החזו"א ולפי כישראל.

ואם יחידי, ביהודי אוסר אינו מומר הוא שאם עירוב, של פת לו שיזכה ע"י נפשך

המשנ"ב שהביא פוסקים הרבה לפי אבל פת, לו לזכות מועיל שנשבה תינוק הוא

סק"ב) שפ"ה בפת.(בסי' לערב וגם לשכור גם שצריך נמצא לערב, יכול שאינו
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סב. דף

הת ומומריםשורש גוים שגרים במקום יגור לא שיהודי קנה

.ÂÈ˘ÚÓÓ „ÓÏÈ ‡Ó˘ ‰¯ÈÊ‚· ‡Î‰Âדירה שמה לאו גוי דירת שבעצם רש"י מבאר

ילמד שמא גוים שיש במקום יגור לא שיהודי רצו שחז"ל משום אלא אוסרת, ואינה

לערב, יוכל שלא גוי עם הדר לישראל חכמים והפסידוהו הטריחוהו לכן ממעשיהם,

הטור לשון זה וכעין משם. ויצא שם לגור בעיניו קשה שיהא שפ"ב)כדי שביקשו(רס"י

כדי עליו, שאוסר אמרו הילכך הגוי, עם ישראל דירת למנוע כדי עילה חכמים

סתם לאסור רצו לא שחכמים יעקב הגאון והוסיף משם. ויצא דירתו בעיניו שיקשה

את שאסרו ע"י קושי עשו רק ולכן ברירה, שאין כמעט לפעמים כי גוי, עם לגור

ברירה. תהא לא באמת אא"כ עמו יגורו לא שממילא הטלטול

שמעשיו אדם עם בשכנות לגור שלא אחרת, תקנה בעצם מונח השכירות בתקנת

ואנחנו מצווה, ואינו גוי הוא אחרת, בדרך הולכים שאנו שברור למרות רעים,

אברהם בני יהודים שהם במומרים שכן כל משפיע. זה זאת בכל ה', עבדי יהודים

ק"ו של בנו בן וק"ו גדול. יותר הרבה ממעשיהם שילמדו החשש ויעקב, יצחק

וכו' מסורתיים ולרביע, לשליש למחצה מצוות מקיימי שיש שבימינו, הנורא במצב

כמה מהמצוות, חלק בשמירת מסתפקים או בלב" "דתיים שהם מרה, טעות שבידם

טוב לצדיק טוב לשכנו, אוי לרשע אוי וכאמור ומסביבתם, מהם להתרחק צריך

לשכנו.

על סומכים ואינם שמדקדקים שהאברכים בימינו, זה דבר רואים אנו ואכן

מלגור נמנעים סה:], דף לקמן הפוסקים גדולי [כהוראת המשטרה של השכירות

לטלטל יוכלו שלא מחמת מתחרדים] [אזורים מומרים או גוים הרבה שיש במקומות

אברכים וכן חרדי. באזור לגור כדי הדירה במחיר כשאפשר ומוסיפים בשבת,

חז"ל מטרת ממש זה הרי שכירויות. כולל העירוב היכן לברר פנו דירות ששוכרים

בזמנינו. גם קיימת והיא

התקנה בטלה לא הגוים בין שדרים הזה בזמן

ורדים גינת בשו"ת כ"ב)והנה סי' ג' כל או"ח שיק(הספרדי, מהר"ם קפ"ז)ובשו"ת (סי'

גרים שבלא"ה בזמנינו א"כ הגוים, עם ידורו שלא כדי והטעם שמאחר לומר דנו

בריבית לגוי להלוות שאסרו ריבית לגבי שמצינו כמו חז"ל, גזירת בטלה הגוים עם

תוס' וכתבו ממעשיו, ילמדו תשיך)שמא ד"ה ע: דף בין(ב"מ שרויים שאנו שעכשיו

בטלה הנכרים, עם וניתן נישא לא אם דבר בשום להשתכר לנו אפשר ואי האומות

הטור פסק וכן בריבית, לגוי להלוות ומותר חז"ל קנ"ט)גזירת סי' ה"ה(יו"ד א"כ ,

עירוב. לענין

עירוב שתקנת מצינו שהרי לריבית, עירוב דין לדמות שאין שיק המהר"ם וכתב

התירו, לא ובעירוב ממעשיו שילמוד חשש שאין לת"ח התירו דבריבית חמורה, יותר
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חת"ס ובשו"ת ומתן. ממשא חמור יותר זה גוי עם שלגור כרחך צ"ב)על סי' (או"ח

מאיר ובבית בטל. ולא שבמנין דבר דהוי ודחה ורדים הגינת סברת על מעצמו עמד

ס"כ) שפ"ב בזה(סי' להקל שחלילה עליו וכתב בזה, שהיקל ורדים הגינת דברי הביא

הוסיף ומ"מ מקום, בכל מהגויים לשכור צריך ובודאי לאיסור, סתמו הפוסקים שכל

סברא שמא כדין, מחיצות לעשות צריך עדיין מהגוים לשכור אפשר שאי שבמקום

ללא בטלטול גם להיכשל עלולים מחיצות יתקנו לא אם כי טעם ועוד נכונה, זו

מהגוים השכירות את רק שחסר במקום מהוצאה חמור יותר שאיסורו כלל, מחיצות

אחר במקום מש"כ ועי' עכ"ד. הפת. עירוב ס"בשאין פ"א השכירות דיני העירוב, (פתח

העון.בהערה) מחומרת מציל המחיצות שהיקף סיבות ארבע

הלויועיי שבט בשו"ת י"ד)ן אות צ"ז סי' לשכור(ח"ח צריך הזה בזמן שבאמת שכתב

הנצרכת סמכות מספיק להם אין שהיום כיון מהשלטונות, ששוכרים במקום [אף

דיש עירוב, מלעשות להימנע אין פרטי באופן לשכור אפשר כשאי ומ"מ זה], לענין

דאה"נ מהשלטונות, לשכירות לסניף ורדים הגינת סברת ולצרף האפשר ככל לעשות

כדאי מ"מ כוותייהו, והלכה ע"ז, חולקים הפוסקים רוב וגם ידים בב' דחאה החת"ס

שאפשר. מה לעשות בעלמא לסניף הוא

לומר בשביל אינו שאפשר" מה "לעשות בבחינת שהוא שעירוב ברור והנה

מותר. אם שואלים שלא אלו בשביל אלא בו, לטלטל שמותר

או שקונים לפני מבררים שאברכים חדשה תופעה התגלתה לאחרונה אמנם

ממומרים, שכירות של בעיות ואין מהודר עירוב מקום באותו יש האם דירה, שוכרים

כוונת קיום ממש זה הנה מתחרד. באזור ולא חרדי באזור לגור בוחרים ולפ"ז

לחשוש יש לגמרי, חרדים באזורים לגור אפשרות יש שבזמנינו וכיון בגזירתם, חז"ל

זה. סניף גם שבטל

בדירתו מהגוי שוכרים זכות איזה מחלוקת

.Ô�ÈÚ· ‰ÚÂÚ¯ ˙Â¯ÈÎ˘ ¯Ó‡ ˙˘˘ שכירות¯· מהגוי לשכור שמספיק להלכה קי"ל

או והחצר, הבית בכל להשתמש יוכל ששכר שהיהודי צריך שלא והיינו רעועה.

הגוי. את לסלק

שגם או מהחצר, בחלק להשתמש זכות זאת בכל צריך האם להסתפק יש ומ"מ

ברמב"ם צריך. לא הי"ב)זה מעירובין בשבת(פ"ב אפילו מהגוי לשכור שההיתר כתב

בלבד", היכר אלא ודאית שכירות שאינה היא, רשות כביטול "שהשכירות משום הוא

רשות סילוק כעין אלא זה ואין ממונית, זכות שום מהגוי לקנות שא"צ משמע ולפ"ז

הרמב"ם מש"כ וזה ממונית], נפק"מ אין בזה [שגם רשות ביטול ע"י ישראל שעושה

י') הל' רשות(שם ביטול לגבי כמ"ש והיינו כאורח, עי"ז נעשה ה"א)שהגוי [ודלא(פ"ב

מתוס' וכ"מ להיפך]. מזה שהוכיח יפה)כמי ד"ה סו. וממכר(דף למקח דמי דלא שכתבו
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מפורש ויותר טלטול. להתיר אלא עושין שאין בעלמא כמתנה אלא שאינה בשבת,

הטלטול". להתיר כדי שוכר אלא דבר שום קונה "שאינו שהוסיף שם הרא"ש בתוס'

ברשב"א ג')וכעי"ז סי' ש"ד אחרונים(עבוה"ק בכמה מבואר וכן צבי,. חכם מאיר, (בית

יעקבהגר"ז) משכנות ובשו"ת קכ"ה), דבר(סי' עושה "שהישראל הנכרי שרואה כתב

בעלמא". הערמה ודרך גמורה לשכירות כראוי שלא הימנו ששוכרה טעמו, מבין שאינו

וכן כאורח, נעשה שעי"ז כמ"ש שלו, הדירה כל על שכירות של מעשה צריך ומ"מ

ובר"ן ברשב"א סה:)מוכח גם(דף הרמב"ם דברי שהעתיק המשנ"ב דעת נראה וכן .

שבת כ"ב)לגבי ס"ק שפ"ב כאורח(בסי' שנעשה השכירות בהסבר שפ"בוגם רס"י (בבה"ל

ממנו) .ד"ה

החזו"א סק"א)אבל פ"ב דברים,(סי' בשני אחר באופן השכירות ענין לבאר כתב

היא השכירות ב. בחצר, חלק באיזה סגי אלא כולה, החצר כל לשכור שא"צ א.

חצרות עירובי בספר חפץ. להניח ש"פ)להשתמשות ששוכר(עמ' אפילו שכוונתו האריך

הלב בחכמת אבל מהבית, אחת בפינה להשתמש וכ"ה)רק ד"ה ד' הערה נקט(פ"ו

מבואר החזו"א וכשיטת אחד. חפץ להניח להשתמשות הבית כל את ששוכר שכוונתו

כבר)במאירי ד"ה סב. דף שכרה(בביהב"ח לא "שאפילו היינו רעועה שכירות למ"ד שכתב

בעוד מוזכר זה דבר אין אבל סגי". בלבד, אחד כלי שם ולתת מועט, לדבר אלא

בזה, להאריך עוד ויש ארוכים והדברים כנ"ל. להיפך מהם מוכח ואדרבה ראשונים,

במק"א שכתבתי מה פ"ב)ועי' השכירות דיני העירוב, (פתח

למעשה השכירות נוסח

החזו"א כדעת חפץ להניח לשכור בזמנינו המורים יש ס"ב)למעשה פ"ו הלב ,(חכמת

רשותך", לי "השכר סתמית, בלשון הדירה את ישכור שאם מודים שכולם מכיון אולם

הגמ' לשון שכן לכו"ע, פ.)מועיל סג:, השו"ע(דף כתב וכן רשותך", לן (סי'"אוגר

ס"ד) הטלטול,שפ"ב להתיר שהוא לפרש וא"צ מועיל, סתם יהודי האינו מן השוכר

לכן חפץ]. להניח מפרש לא וגם ממנה, מקצת ולא הרשות, כל את ששוכר [ומשמע

לעיל המובאים והאחרונים הראשונים ברוב מבואר שכן בפרט זו, בלשון לנקוט עדיף

בביתו, כלל להשתמש זכות שוכר שאינו יפרש לא ומ"מ ביטול. כעין שהשכירות

אחד. במקום בבה"ל וכ"מ והמאירי, החזו"א לדעת יועיל לא זה שא"כ

תל הסכימו זו שהסכיםלהכרעה חצרות בעירובי וכ"כ ב"ב, עיר פה החזו"א מידי

שליט"א ברלין להגר"מ זצ"ל בלוי הגר"י הורה ושכן שליט"א, קרליץ הגר"נ לה

שבת בארחות [ועי' כחזו"א. שנוקט הלב החכמת בעל מלבד הערהבבד"ץ. (פכ"ח

לעניןקמ"ב) רק בשכירות רשותו כל את ישכור השכירויות, שתי את שיעשה שכתבו

בביתו]. מקום בכל שהוא כל חפץ להניח ממש שכירות וגם טלטול, להתיר הדין

למעשה: להלכה המתוקן הקצר השכירות לשון ¯˘Í˙Âוזה ˙‡ ÍÓÓ ¯ÎÂ˘ È�‡"

."Ï"�‰ ‰ÙÂ˜˙· ·Â¯ÈÚ· Û˙˙˘È˘ ÈÓ ÏÎ ¯Â·Ú ,ÌÂÈ‰Ó ‰�˘ ÌÈ¯˘Ú Í˘ÓÏ
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רשותו, את משכיר שהוא פה בעל לומר אפילו חושש אדם כלל שבדרך כיון

רשותו, את שמשכיר לו להזכיר חייבים זאת בכל לו, טומנים פח איזה יודע מי

כדלהלן. פשרני קצת נוסח חיברנו ולכן

Í˘ÓÏ ÌÂÈ‰Ó ,˙Á‡ ‰ÁÙ˘Ó ‰È‰�˘ Â�ÏÂÎ ÌÈÙ˙˙˘Ó Â�‡ ,˘„Â˜ ˙·˘· ÏËÏËÏ ÏÎÂ�˘ È„Î"

,ÍÓˆÚÏ Â· ‰ÎÊ˙˘ ,ÛÒÎ Ú·ËÓ ÌÈ�˙Â� Â�‡ ,‰ÎÏ‰‰ ÈÙ ÏÚ ÒÂÙ˙È ‰Ê˘ È„ÎÂ .‰�˘ ÌÈ¯˘Ú

."‰Ê ÔÓÊ Í˘Ó· ·Â¯ÈÚ· Û˙˙˘È˘ ÈÓ ÏÎÏ ¯Î˘ÂÓ ‰È‰� ÌÂ˜Ó‰ ÍÎÂ

השכירות. לקנין כסף יתן והסכמתו, הנוסח אמירת אחר

אבות ובית מלון בית או מוסד ממנהל וכן ומומר, לגוי דירה ממשכיר בשכירות

זה: נוסח יאמר מומרים, בו שיש ˘·Í˙ÏÎÈוכדו' ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÎ ˙‡ ÍÓÓ ¯ÎÂ˘ È�‡"

Í˘ÓÏ ,ÏÂÁÏ ÏÎÂ˙˘ Ú‚¯· ÏÂÁ˙ ˙Â¯ÈÎ˘ ÏÎ ,ÔÈ·Â¯ÈÚ È�È„ ÈÙ ÏÚ ¯ÈÎ˘‰Ï [„È˙Ú· Â‡ ÂÈ˘ÎÚ]

."Ï"�‰ ‰ÙÂ˜˙·Â ˙ÂÓÂ˜Ó· ÌÈÈ¯ÂÊÈ‡‰ ÌÈ·Â¯ÈÚ· Û˙˙˘È˘ ÈÓ ÏÎ ¯Â·Ú ,‰�˘ ÌÈ¯˘Ú

לאחר שיחולו לדברים ואחת מיד, שחלים לדברים אחת לקנין, פרוטות שתי ויתן

זמן.

"פתח בחוברת שהארכנו במה הדינים, ובפרטי השונות הנוסחאות בדקדוקי וע"ע

ז'. פרק השכירות דיני – העירוב"

סב: דף

יהודים בו שאין למקום לחו"ל שנסע יהודי

,È·¯Â ‰"„ 'ÒÂ˙חומה המוקפים בכרכים יחידים הדרים ישראלים דאותן ר"י ואומר

בשבת, בכולה לטלטל שרי בלילה, נעולות ודלתותיהן גמורות מחיצות להם שיש

עכ"ל. עליה. דאסר אחד ישראל דליכא כיון

הישובים והם דלתות, עם חומה המוקפים כרכים מאוד מעט יש בזמנינו הנה

כמו"כ בלילה. השער את סוגרים ישובים ובמעט בטחונית, גדר שמוקפים הקטנים

עם גדר המוקפים לעובדים, או לזקנים מוגן דיור של גדולים קמפוסים בחו"ל יש

אותם נועלים ואם השערים, את נועלים אין בזמנינו המקומות ברוב אבל נעול. שער

לא תוס' [ובמש"כ כהלכה. מוקף ואינו אמות מי' יותר בשבת אותם פותחים הרי

בזמנינו משא"כ הפתח, צורת השער מעל היה חומה, שהיתה דכיון זה, חשש היה

גוים]. שכולה בעיר השער על צוה"פ אין נמוכה שהגדר

המתחם, או הבנין בתוך הטלטול לגבי הוא זה למקרה יותר המצוי האופן אבל

במקום בשבת ושוהים רח"ל, רפואה או עסקים לצורכי לחו"ל שנוסעים באנשים

עליהם. אוסרים הגוים ואין הבנין בתוך לטלטל שמותרים לומר יש יהודים, בו שאין

אלא יהודים, בו שאין בעולם מקום אין כי שונה, בזמנינו המציאות באמת אולם

בכל יש אבל אותם, לזהות גם קשה ולכן מצוות שומרי אינם הם שלדאבונינו
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שנשבו תינוקות שהם לומר ניתן הנידחים במקומות שנמצאים שחילונים וכיון מקום.

האמיתיים הגוים ושוב יהודים, כשני להיות מצטרפים הם א"כ אנוסים, כיהודים ודינם

שאסור לחשוש יש יהודים, עוד אין אם לברר אפשר שאי וכיון עליהם, אוסרים

באופנים כולם, של הדירות את מהמנהל, שישכרו [עד לחדרים, מהפרוזדורים לטלטל

הלכה]. ע"פ המועילים

איסור נשאר האם לשבת, מביתו שנסע גוי דין

,‰ÈÓÂÈ· È˙‡„ Ì˙‰ ,'ÂÎÂ ˙¯Á‡ ¯ÈÚ· ˙Â·˘Ï ÍÏ‰Â Â˙È· ˙‡ ÁÈ�Ó‰ .'Ó‚בדין הנה

יוסי כר' אלא כאן, המוזכר מאיר כר' קי"ל לא לשבת ביתו שעזב דףישראל (לקמן

שניהםפו.) גוי לגבי אבל ע"ש. שבת באמצע לחזור עתיד כשאינו בביתו אוסר שאינו

הלך כאשר דוקא דהיינו כאן הגמ' ומסקנת נמצא, כשאינו גם אוסר שהגוי סוברים

ביום. בו שיחזור קרוב למקום

ס"א)בשו"ע שע"א בשבת,(סי' לחזור דעתו ואין אחרת לעיר הגוי הלך שאפילו כתב

שבת באמצע לביתו לחזור שיכול כיון אוסר, הוא הרי יום מהלך בתוך נמצא אם

אינו לחזור שלא דעתו שאם חולק והרמ"א אוסר. ביומיה דאתי בגמ' כמ"ש והוי

שבת מתחילת [כבר אוסר ביומיה, דאתי בשבת לחזור כשדעתו רק אלא (משנ"באוסר,

הלכותסק"ח) ובשונה החזו"א(ס"ב), בדעת כ"ד)כ' ס"ק פ"ב משעה(סי' רק שאוסר

אין אם שאז אחרת, בעיר עכ"פ כשנמצא אלא להקל שאין המשנ"ב והסיק שמגיע].

הרמ"א. כדעת יום תוך להגיע שיכול אפילו אוסר אינו לחזור דעתו

מומרים ה"ה או גוים, שכנים להם שיש באנשים מצויה מאוד נפק"מ הוא זה דין

אחרת. לעיר לשבת נסעו והם בשבת, מלבוא נמנעים אינם וגם כגוים שדינם כיון

ולטוס לנסוע שאפשר שבזמנינו כיון הבנין, את לערב לאסור יש השו"ע דלדעת

הרמ"א ולדעת יום. מהלך תוך לחזור שיכול בגדר הוא מקום כל כמעט במטוס,

בבנין. ולטלטל לערב אפשר אחרת, לעיר ונסע לחזור דעתו אין כאשר

ונוסעים בשבת, חופש יום להם שיש זרים בעוברים מצויה יותר נפק"מ כמו"כ

לעיר כשנסעו הרמ"א שלדעת סמוכה, בשכונה או אחרת בעיר הנמצאת לדירתם

לדון מקום [ויש מהם שישכרו עד אוסרים עיר באותה וכשהם אוסרים, לא אחרת

אין עובדים שאינם ובשבת העבודה, לצורך רק היא כאן דירתם שכל כזה שבמצב

אחת]. בעיר אפילו דעת היסח הוי שמא שיחזרו, סיכוי שום

לש שנסע גוי לדין אחת עיר הגדרת בתמהי

המוזכרת ההלכתית ההגדרה לפי הוא האם זה, לענין עיר גדר מה לדון ויש

תחומין ס.)לענין דף לעיל ושיריים.(ראה אמה שבעים ביניהם שאין בתים של רצף שיש

והגוי אחת, עיר כולם ישובים ועוד שמואל וגבעת גבעתיים גן, ורמת ברק בני לפ"ז
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שכונות שיש ירושלים כמו ערים שיש לקולא, נפק"מ יש וכן אוסר. לשם שנסע

אחת. עיר נקראים אדם בני שבלשון אע"פ רמות, כגון העיר, ממרכז נפרדות

והסברא אדם, בני בלשון העיר שם לפי תלוי זה דין שלגבי י"ל שמא שני מצד

אחרת לעיר שכשהולך משום אוסר, אינו אחרת לעיר הלך שאם הענין כי בזה

בני לזה קוראים אדם שבני כיון אחת כעיר שדינם אפילו וא"כ יותר, דעתו מסיח

הדעת. היסח בזה יש ערים שתי גן ורמת ברק

שישתחרר סבירות ואין עיר, באותה חולים בבית מאושפז כשהגוי לדון יש עוד

רכב וצריך בתנועה מוגבל הוא ישתחרר אם שגם או הבריאותי. מצבו לפי בשבת

בשבת. להגיע יוכל לא סגורים והכבישים שבת שומרים שבשכונה וכיון להביאו,

היו אלו שאלות ושתי עיר. באותה גם דעת היסח ויהיה הדין ישתנה בכה"ג האם

וצ"ע. השכונות. באחת במקומנו

בה גר שיהודי גוי ודירת חמץ, במכירת לגוי שמשכירים דירה

בשבת, שם נמצא שאינו אף בביתו אוסר בעיר, שנמצא שגוי הנ"ל הדין ע"פ

מנהגינו הרי העירוב, על אוסר אינו בפסח, החמץ את שקונה הגוי מדוע שואלים יש

לפסח הנוסעים ואלו חמץ, בהם שיש המקומות את לגוי שמשכירים במכירה להוסיף

יאסור הוא וא"כ לגוי, דירתם שמשכירים נמצא דירתם, כל את ומוכרים מדירתם

גוי. דירת כדין

כמבואר שלו, פיתא במקום דוקא היינו אוסר שגוי מה גם פשוטה. לכך התשובה

ובשו"ע לקמן ס"ה)בגמרא ש"ע בו.(סי' שאוכלים מקום רק היא האוסרת שדירה

כמבואר גוי דירת לגבי הדין הוא אבל ישראל, לגבי זה דין מבואר בשו"ע ואמנם

וברדב"ז ס"ז, כ"א כלל הרא"ש שו"ת ע"ר, סי' ח"ג הרשב"א [שו"ת ראשונים בכמה

בחזו"א מבואר וכן ל"ח)ובמבי"ט], סס"ק פ"ז להם(סי' שעדיף יתכן החיל בני שרק

ולכה"פ אכילתו, במקום אוסר גוי שאר אבל לינתם, במקום אוסרים ולכן לינה מקום

אוסר. אינו ישן ואינו אוכל שאינו במקום משא"כ לינתו, מקום

ביתו שהוא במקום היינו נמצא, כשאינו אף אוסר שגוי בסוגייתינו שמבואר ומה

שנמצא. זמן אטו נמצא שאינו בזמן וגזרו שנמצא, בזמנים בו שאוכל

העיקר כי מהבעלים, לשכור צריך אין ליהודי, המושכרת גוי של דירה זה ומטעם

סה]. דף לקמן בסוגיות להדיא מבואר זה [ודין בפועל. בדירה שגר מי הוא

סג: דף

הכסף את שלקח ובאופן הגוי, של כרחו בעל שכירות

.Â‰Ï ¯‚Â‡ ‡Ï ,Í˙Â˘¯ ÔÏ ¯‚Â‡ ‰ÈÏ Â¯Ó‡הראשונים לומדים א',מכאן סי' (הרא"ש

ס"י) שפ"ב סי' כרחו,והטור בעל מהגוי לשכור אפשר אי להשכיר רוצה לא הגוי שאם
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להניח מועיל שלא וה"ה כרחו, בעל הכסף את שיקח אותו לכפות מועיל שלא דהיינו

וללכת. השכירות עבור שזה לו לומר הכסף את לפניו

המשנ"ב כתב ל"א)והטעם כתב(ס"ק נוסף טעם מצוה. לדבר הגוי את כופין שאין

הציון ל"ד)בשער ס"ק עמו(שם ידור לא שהיהודי כדי היא השכירות תקנת שעיקר

הועילו מה כרחו, בעל לשכרו מועיל ואם בקלות, להשכיר ירצה לא שהגוי מחמת

בתקנתן. חכמים

הציון השער כתב ל"ב)אבל שהיה(ס"ק בלי הכסף את הגוי לקח לבסוף שאם

ומועיל. לשכירות שהתרצה נחשב לכך, מוכרח

יבואו שאח"כ מחמת דירתו את להשכיר חושש המומר או שהגוי מצוי זה דבר

יארע שלא ומסביר טורח העירוב מטעם והאחראי ממונו. את ויגזלו בתביעה עליו

אפשר מעשה. לעשות כדי עד משתכנע לא הוא אבל מעט, מתרכך והגוי נזק, לו

והכל הכסף את תקח רק לו ולומר השכירות כסף את לפניו להוציא כך כדי תוך

התחייבות בלי בלבד בהסכמה כסף לו שנותנים רואה שהוא וכיון בסדר, יהיה

לחזור צריך לא זה באופן הכסף. את לקחת עכ"פ מתרצה הוא וכדומה, בכתב

שיחה אותה שבתוך כיון אלא מושכר, יהיה שביתו מסכים שהוא שיאמר לו ולומר

המדובר ע"ד כקנין נחשב הכסף, עבור ההתחייבות את ביארו ענין] באותו [בעסוקים

ביניהם.

סד. דף

ולקיטו שכירו מדין הגוי בבית חפץ או מפתח הפקדת פתרון

.ÂÈ„Â Â·Â¯ÈÚ Ô˙Â� ÂËÈ˜Ï ÂÏÈÙ‡Â Â¯ÈÎ˘ ÂÏÈÙ‡ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡חידוש מבואר זו בסוגיא

לפי שאינה בתקנתם קולא עשו חז"ל הגוים. של רשותם לשכור נפלא ופתרון גדול

רשות להם ויש הגוי, בעה"ב של פועלים שהם ולקיטו ששכירו ואמרו המשפט, כללי

דירת את להשכיר כח להם ויש בדירה, שייכות להם יש בביתו, חפציהם להניח

מדעתו. שלא בעה"ב

שאל אלא בעה"ב, על פועל שאינו מי שאפילו חידוש מוסיפה כאן הגמרא והנה

להשכיר בכוחו יש ג"כ כלשהו, חפץ בה להניח שיוכל מדירתו קטן מקום ממנו

המשנ"ב ומבאר ולקיטו שכירו כמו הגוי דירת ל"ז)את ס"ק שפ"ב צורך(סי' שאין

קנין לעשות כדי היינו מידי, ביה ולינח בגמ' ומש"כ בפועל, חפץ שם מונח שיהיה

המשנ"ב כותב ולפ"ז בהם. שמשתמש ע"י נקנים ושכירות דשאלה שקיבל, ברשות

בטלה. לא במקום הזכות כי מהמניח, לשכור מועיל החפץ את סילק הגוי אם שאף

שישמור ומבקש חפץ לגוי נותן כאשר שה"ה נוסף, שלב כך על הוסיפו בזמנינו

ולקיטו. כשכירו נעשה בביתו, הניחו והגוי עליו,
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וכמ"ש במקום, זכות קונה כאשר היינו בגמרא דמש"כ לחלק יש לכאורה אבל

אחר, חפץ להניח במקום זכות לשואל נשאר החפץ את יסלק שאפילו המשנ"ב

למפקיד אין חפץ כשמפקיד אבל הגוי, בבית השתמשות זכות לו שיש מובן א"כ

מקום לבית, מחוץ בכיסו החפץ את לשמור לגוי ומותר הגוי, בבית זכות שום

המקום הגוי, בבית מונח שהחפץ שבשעה אע"פ וא"כ עירוב, לענין מועיל שאינו

המפקיד, רצון לפי שימוש זכות בזה אין מ"מ להשתמשות, לישראל קנוי כביכול

הגמ'. של המחודש ולקיטו לשכירו דומה שאינו לומר גדול מקום ויש

זמנינו מחברי נוקטים שכ"ד)ומ"מ עמ' חצרות עירובי סי"ב, פ"ו הלב גם(חכמת שמועיל

הרבנים. דעת על מוסכם וכן כזו, בצורה

[שאינו 'מפתח' והמומר הגוי השכן אצל להפקיד אנשים להרבה מייעצים לפ"ז

ותוך מפתח, בלי יבוא שמישהו לכשנצטרך אותו שישמור לדירה], באמת משמש

את לוקחים שאח"כ ואע"פ ליהודי. רשותו את משכירים בביתו שהמפתח כדי

לא שנה], לעשרים [כגון מסוים לזמן שוכרים שאם המשנ"ב כתב חזרה, המפתח

לכל מועיל זה ובאופן ולקיטו, שכירו מלהיות מתבטל כאשר השכירות מתבטלת

זה ובאופן מסוים, לזמן ששוכרים לפרש ששכחו מקומות היו אבל שקצבו. הזמן

אפשר הגוי, בבית שהמפתח זמן כל [אמנם המפתח. את כשלוקחים מתבטל ההיתר

אותו]. שהפקיד ממי ולשכור לחזור

שהחפץ בזמן אלא להשכיר יכול ולקיטו השכירו אין זה שבאופן נראה אבל

אפילו שמועיל הנ"ל המשנ"ב דמש"כ אותו. שסילק לאחר ולא הגוי, בבית מונח

זכות מהגוי ששואל ובשו"ע בגמ' המוזכר באופן רק היינו החפץ, את שסילק לאחר

זה הוא שהחפץ עושים שאנו באופן משא"כ לקנין, רק משמש החפץ ולכן בביתו

אין בביתו, מונח לא כשהחפץ א"כ הגוי, בבית למפקיד שיש הזכות את שמברר

להשכיר. עוד יכול ואינו זכות, שום למפקיד

על נאמנים שאינם אנשים אותם אצל חפץ כשמפקידים מקפידים אנו לפ"ז

בפרט החפץ, יששמירת שימוש, בהם שיש דברים אלא מפתח מפקידים כשלא

שימוש לצורך נלקח או לפח, נזרק החפץ שמא ההפקדה, לזמן השכירת את להסמיך

כלשהו, במקום החפץ את שיניח צריך כי ממש, מיד לשכור לא שני ומצד עצמי.

בידיו. מחזיקו שעדיין בשעה ולא

עוד ויש הלכתיות, השלכות בהם שיש פרקטיים חשבונות כמה כאן כתבנו הנה

את לעשות מאוד להקפיד צריך ולכן להאריך. המקום כאן שאין פרטים הרבה

נסיון להם שיש זה, בנושא המתעסקים המומחים עם ובהתיעצות בתיאום הדברים

הרבים. והפתרונות הבעיות על לחשוב
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צדקה וקופות המלאך רזיאל ספר להפקיד אפשר האם

כלל התחנכו שלא שכנים שיש מכיון הנ"ל, הדרך ע"פ נוסף פתרון שהוסיפו יש

מחויבים יהיו שמא מפתח לשמור אפילו מסכימים ואינם אחר, לאדם טובה לעשות

לשמירה, המסוגל המלאך רזיאל ספר לקחו לכן אותו, כשיצטרכו הדלת את לפתוח

לומר צריך וכמובן ביתו. על לו ישמור הוא כי זה חפץ שישמור הגוי את ושכנעו

לשמירה. רק ניתן והוא שלנו נשאר שהספר

שמשכנעים שמה מכיון כן, לעשות שאין והורו הרבנים לפני הובא זה פתרון

החפץ את לו שמשאילים כמו זה והרי עצמו, לצורך שישמור היינו שיסכים אותו

השואל כמו הוי להחזירו, שצריך ולמרות עצמו, לצורך היא שלו והשמירה לצרכו,

השואל, ברשות אלא הבעלים ברשות החפץ אין אך בשמירתו גם שמחויב חפץ

הגוי כונת אין מ"מ שאלה, קניני לגוי נותן שאינו בליבו יתכוין הנותן אם ואף

בצורה וא"כ בביתו. כלשהי זכות למפקיד נותן אינו וממילא המפקיד, לצורך לשמור

ולקיטו. לשכירו נעשה ואינו דבר, להניח מקום למפקיד שנתן נחשב לא זו

שייך. הוא להיכן בו להסתפק שאפשר אמצעי, פתרון שמצאו יש זו דרך על

קופות עשרות הזמינו ומומרים, גוים מאוד הרבה בה שיש בב"ב השכונות באחת

הגוים על גם ובהסכמה בהבנה יתקבל זה שחפץ בתקוה ידוע, חסד מארגון צדקה

סי"ב)והמומרים פ"ו הלב חכמת בספר שהם(וכ"כ מה הרי השאלה באה ג"כ כאן אולם .

לבית, שמירה או סגולה שזה להם שיאמרו ע"י זה צדקה, קופות לקבל יותר יסכימו

שיש אלא עצמם. לצורך אלא כן עושים אינם הגוים שוב וא"כ וכו', פרנסה או

הכסף את יקבל אולי שלבסוף הארגון לצורך גם אותה שומרים הם שמ"מ לומר

מי לדון יש [ועדיין הקופה את למפקיד כלשהו שימוש נתינת יש וא"כ שבקופה,

את לבצע ממי ונפק"מ הארגון, או הקופה את שהפקיד האדם ולקיטו, שכירו הוא

השכירות].

חפץ שהפקיד מהאדם לשכור דין

.ÂÈ„Â Â·Â¯ÈÚ Ô˙Â� ÂËÈ˜Ï ÂÏÈÙ‡Â Â¯ÈÎ˘ ÂÏÈÙ‡נותן הוא, ישראל "אם רש"י פירש

הוא אם לבין יהודי, ולקיטו השכירו אם בין הבדל שיש רש"י שיטת ודיו". עירובו

צריך יהודי הוא ואם הגוי, הבעלים דירת את ממנו לשכור צריך גוי הוא שאם גוי.

ראשונים ועוד הראב"ד אבל הגוי. דירת את יתיר והעירוב ולקיטו שכירו עם לערב

בשכירות. אלא ניתרת הגוי דירת אין שלעולם חולקים,

לדעת ולקיטו, לשכירו שנתנו הכח בגדר מחלוקתם את לתלות רוצים האחרונים

לערב אפשר יהודי הוא אם ולפיכך הגוי, דירת על מהבעלים כחלק עשאוהו רש"י

שכירו את שעשו סוברים שחולקים הראשונים אבל הדירה. את יתיר וזה איתו

ניתרת רשותו אין גוי שהבעלים וכיון מדעתו, שלא הבעלים של כשליח ולקיטו
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שכירות ע"י ספרים)אלא ועוד ב', אות ט' סימן הלב באופן(חכמת רש"י שיטת ביאר ובב"י .

אחר.

השו"ע סי"ב)להלכה שפ"ב דוקא,(סי' לשכור שצריך בסתם ראשונה דעה הביא

המשנ"ב וכתב כרש"י. לערב מועיל יהודי ולקיטו שכירו שאם שי"א (ס"קוהוסיף

הדעהמ"א) על לסמוך אפשר שבדיעבד כלומר הראשונה. לדעה לחוש נכון דלכתחילה

השניה.

בבית חפץ מפקידים שכאשר אליו, לב שמים לא שאנשים דבר להעיר יש לפ"ז

המלאכה את שגמרו סוברים ובמשנ"ב,הגוי בשו"ע המבואר לפי אבל כשר. והעירוב

היתר יחול אז ורק החפץ, את שהפקיד מהאדם ישכור אחר שאדם צריך לכתחילה

שביארנו מפני מהמפקיד, לשכור חובה כמעט שבאמת להוסיף ויש הגוי. דירת על

יוציא או לעצמו יקחנו או החפץ את יזרוק הגוי אם ממנו, לשכור שבלי לעיל

כאשר משא"כ ההיתר. ויתבטל ולקיטו שכירו דין מהמפקיד בטל מביתו, אותו

המשנ"ב כמ"ש ההיתר יתבטל לא שוב זמן, וקובעים מהמפקיד מ"ח)שוכרים .(ס"ק

דעת גם לצאת לכתחילה דין יש האם להסתפק עוד כתב הלב חכמת ובספר

שצריך לרש"י אם בזה לדון ויש בפת. לערב גם השכירות שמלבד דהיינו רש"י,

כן, לעשות בקלות שאפשר כיון למעשה ועכ"פ ואכמ"ל. שכירות יועיל לא לערב

הגוים של ולקיטו שכירו שהוא מי לכל גם זכות בה שיהיה הפת בזיכוי מוסיפים

כדלקמן]. תועלת עוד בזה [ויש העירוב. שבשטח והמומרים

זרים עובדים דירת בדיעבד להתיר פתרון

הקשה לבעיה פתרון קצת יש ולקיטו, שכירו עם לערב שמתירות השיטות לפי

מוגבלים או זקנים של בתים בעשרות כיום נמצאים אשר הזרים, העובדים של

שם שיהיו פרטי חדר להם שנותנות משפחות הרבה ויש רח"ל, פגועים וילדים

אם פרטית, דירה להם יש וא"כ רצונם, כפי בהם לבשל כיריים עם עצמאי, באופן

ממונה שהעמידו בודדות שכונות ומלבד במחסן. למטה או הדירה בתוך חדר זה

מכולם. לשכור מאוד וקשה ישנם, היכן לדעת אפשר אי בנין, לכל

שבדרך המשפחה, לבני העירוב פת את לזכות אפשר כאן המבואר לפי אבל

זכאים אינם אם ואף האישי, לצורכם חפץ בחדר להניח זכות לפחות להם יש כלל

כלל בדרך וגם חפץ, להניח ממנו לדרוש יכולים מ"מ רשותו, ללא לשם להיכנס

וא"כ הזר], העובד לשימוש מושאלים שאינם [בתנאי שלהם חפצים איזה שם יש

בעצמו שכר שהגוי במצב עדיין אך דירתו. את לערב ויכולים ולקיטו כשכירו הם

את ופוסל אוסר והוא ולקיטו, שכירו שיהיה מי אין דיור, יחידת או במחסן חדר

לב. שימת הרבה לזה וצריך העירוב.

שוהים והם ובנקיון, במטבח מומרים או גוים עובדים המחזיקים מוסדות כמו"כ

אכילתם, מקום תהיה שהישיבה להם שנוח לומר שניתן עד בישיבה היום שעות רוב
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זה פתרון וע"י רשותם. את לשכור וצריך בישיבה דירתם עירוב שלענין לצדד יש

אכילת במקום חפץ להניח זכות להם שיש שבישיבה ליהודים העירוב את מזכים

"לכל גם אותו שמזכים העירוב, לצורך הפת זיכוי בנוסח הוספנו כך לשם העובדים.

בכל בעתיד או בהוה הנמצאים והמומרים, הגויים של ולקיטו כשכירו שדינו מי

העירוב". שטח

שיאסור, במצב שהם מפורשת ידיעה שאין לאותם בדיעבד, פתרון זה כאמור אולם

המשנ"ב כתב לכתחילה אבל מהם, לשכור ניתן שלא דוקא(הנ"ל)או לשכור שצריך

ע"י זרים עובדים של דירות להתיר שאפשר מקרים שיש לציין [יש לערב. רק ולא

העירוב, בשטח בשבת נמצא כשהבעלים רק זה אך לסלוקי, מצי או יד תפיסת

ואכמ"ל].

סה: דף

מומר או גוי יש מהקומות שבחלק קומתי רב בנין דין

.‰�ÂˆÈÁ· Ï‡¯˘ÈÂ ˙ÈÓÈ�Ù· È¯Î�Â Ï‡¯˘Èוחצר פנימית חצר בדיני עוסקת זו סוגיא

לדריסת בחיצונה זכות לה יש ולכן החיצונה, דרך לעבור חייבת כשהפנימית חיצונה,

אבל החיצונה. על אוסרת הפנימית ולכן שלה, דיורים ממקום כחלק הנחשב רגל

ובתנאי בפנימית, זכות לחיצונה שאין כיון הפנימית, על אוסרת אינה החיצונה

אליו לטלטל האסור למקום פירצה יהיה שלא כהלכה, במחיצה מובדלות שהחצרות

בעצמו]. אסור שאינו [אפילו

השו"ע פוסק סי"ז)להלכה, שפ"ב בפני(סי' עליה לדון יש הפנימית החצר שכלפי

אחד, יהודי רק שיש או יהודים כולם או אלא וגוי יהודים שני בה אין שאם עצמה,

ואם הפנימית, עם מחשבים אופן בכל החיצונה החצר כלפי אבל בה. לטלטל מותר

ממנו. לשכור וצריך אוסר הגוי וגוי, יהודים שני יחד החצרות בשתי בסה"כ יש

עקיבא.ואע"פ כר' ולא במקומה, שלא אוסרת אינה במקומה המותרת רגל שקי"ל

המשנ"ב כתב ולפ"ז כר"ע. החמירו גוי דירת דלגבי והריטב"א הרשב"א (שעה"צכתבו

נ"ט) ס"ק צריכיםשם ולא מהגוי לשכור מספיק אחד, יהודי רק יש חצר בכל שכאשר

שמ"מ להדגיש יש אך אוסרת. לא במקומה המותרת רגל עירוב לגבי כי בפת, לערב

אוסרים. אינם חצר אותה בתוך לטלטל ורק עירוב, צריך לחצר מחצר להעביר כדי

אחד משכן לטלטל שלו, לבנין פרטי עירוב שעושה באדם מאוד מצוי זה דין

כחצר אחת כל נחשבות הקומות כלל בדרך הנה מדרגות. לחדר סתם או לחבירו,

מדין סוגר שהמעקה או מסוימים, במקרים מחיצה נחשבות שהמדרגות [ע"י נפרדת

האמצעית והקומה הפנימית. החצר היא העליונה הקומה וא"כ ואכמ"ל], מרובה עומד

חיצונה היא התחתונה והקומה התחתונה. כלפי ופנימית העליונה, כלפי חיצונה היא

לשתיהן.
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הבנין בכל בסה"כ שיש כיון הבנין, דיירי לכל המשמשות התחתונות בקומות לכן

בקומות אבל ויערבו. רשותם את שישכרו עד לטלטל אסור וגוי, יהודים שני

בקומות הדרים עם יחד קומה באותה שהדרים האמצעיות בקומות וכן העליונות,

שיש או תומ"צ שומרי יהודים כולם או אלא וגוי, יהודים שני בהם אין שמעליהם,

העליונות בקומות לטלטל עירוב לעשות מותר גוים, כולם השאר וכל אחד יהודי רק

ומותר לערב, גם צריך אינו אחד, יהודי רק שיש ובאופן מהגוים, לשכור בלי

מדרגות. לחדר מביתו לטלטל

בשו"ע המבואר לפי הוא זה דין ס"א)והנה שע"ה אבל(סי' המשנ"ב. נוקט וכן ,

החזו"א י"ח)דעת ס"ק צ' מדרגות(סי' ביניהם ויש מחברתה גבוהה שאחת שבקומות

ואין ביניהם, מפתח עדיף והוא להקל, עליו מחיצה תורת סולם קי"ל סולם, כעין

שגרים הדיירים לפי לעצמה נידונת קומה כל אלא חבירתה, על אוסרת אחת קומה

הנ"ל]. הכללים לפי לאסור יש לאסור, פסקו והמשנ"ב שהשו"ע כיון [ולמעשה בה.

הצדדים מכל בעירוב המוקפת גוי דירת דין

גוים בהם שיש בנינים בעירוב לשתף שלא כשרוצים בזמנינו מצוי זה דין כמו"כ

אפילו כולם על יאסרו הם צד, מכל בעירוב אותם יקיפו אם הנה מומרים, או

כשהעירוב ואף החיצונה. על שאוסרת פנימית כחצר שהם כיון מחיצות, סביבם שיהיו

מחוץ אל לצאת ירצו אם העירוב בשטח לעבור מוכרחים הם אך אחד, מצד רק

אוסרים. הם הרי העירוב, לתוך פונה מהבנין שהיציאה כגון לעיר, מחוץ או למחיצות

לצאת רגיל אך אחרת יציאה לו שיש ובאופן לצאת. דרך להם להשאיר צריך אלא

במק"א. יבואר ואי"ה בזה הפוסקים האריכו שבעירוב, היציאה דרך

בסה"כ אך אחד, מצד רק הוא עירוב וכל עירובים כמה יש כאשר לדון ויש

לגוי שיש מפני כשר שעירובו לומר אחד, כל יכול האם עירוב, יש הצדדים בכל

בשו"ע מבואר זה דין הנה אחרת. שפ"ו)דרך בדרך(סי' לעבור רגיל הוא שאם

רגיל אם אבל בה. שרגיל בדרך רק ואוסר רגיל. שאינו בדרך אוסר אינו מסוימת,

פעמים ג' בו שעובר שכל הפמ"ג ע"פ למשנ"ב הדין [כן בשניהם אוסר בשניהם

הוי תמיד ולפ"ז יותר, בה שעובר הדרך הוא שרגיל החזו"א דעת אבל רגיל. נחשב

באחת]. רק רגיל

שכורה בדירה הדר מגוי לשכור כיצד

.‰È�ÈÓ ¯‚ÈÓÏ Â‰Ó Â¯Ó‡ ,¯ÈÎ˘Ó ‰Â‰Â ,¯ÎÂ˘ ‰Â‰ ‡Ïבגמרא נראה בפשטות

אפשר שאי [או נמצא לא כשהשוכר ורק דוקא, מהשוכר לשכור צריך שלכתחילה

האיסור. את הגורם הדייר השוכר את ולעקוף מהמשכיר לשכור מותר ממנו] לשכור

המשנ"ב ס"ב)אבל ס"ק שפ"ב בביתו(סי' נמצא השוכר אם דאפילו הב"י בשם כותב

מהמשכיר. לשכור מותר ממנו לשכור ואפשר
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שרצו מדובר בגמ' כי הוא, והטעם מהמשכיר, לשכור שחייבים נראה בזמנינו

ר כעתלהתיר שהרי מהמשכיר, השוכר של כוחו יפה ודאי וע"ז שבת, לאותה ק

השוכר והרי זמן, לאורך להתיר כלל בדרך שבאים בזמנינו אבל ברשותו. הדירה

בסוף נמצא הוא שכעת ויתכן שנים, שלש או שנה מוגבל, לזמן הדירה את שכר

תועיל לא ממנו שנשכור השכירות א"כ בדירה, קנינו יתבטל ותיכף החוזה תקופת

בעצמו. קנה לא שעדיין מה לנו להקנות יכול אינו שהרי החוזה, סיום עד אלא

ממנו, ששכרנו בזמן היה שלא חדש קנין זה הרי החוזה, את יאריך אח"כ אם ואף

כי הקנין, בשעת נפרש אם אפילו ההמשך על להועיל יכול שעשינו הקנין ואין

מהמשכיר לשכור חייבים כזה במצב לכן ברשותו]. [אינו לעולם בא שלא דבר זה הרי

שיועיל בטוחים נהיה ועי"ז הקיימת, השכירות לאחר שיהיה הזמן גם שבבעלותו

השכירות. בשעת הנקצב זמן לאורך

מתקיימים לא המקרים ברוב כי מהמשכיר, לשכור מספיק לא זאת לעומת אבל

כח שיהיה צריך לו הושכר שכבר הזמן שלגבי בסוגייתנו, המבוארים התנאים

החוזה. תקופת בתוך הדייר את לסלק זכות בזמנינו אין כלל ובדרך לסלקו, למשכיר

ולהתיר מהשוכר, שכירות צריך ההווה את להתיר שניהם, את צריך למעשה ולכן

מהמשכיר. שכירות צריך העתיד את

יום ל' מראש בהודעה הדייר את לפנות שיכול משכיר

.'ÂÎÂ ‰ÈÏ ˜ÈÏÒÓ ÈˆÓ„ ‡ÎÈ‰השו"ע סי"ח)פוסק שפ"ב לסלק(סי' יכול המשכיר שאם

במקומו. להשכיר יכול הוא השוכר, את

את לפנות שאפשר תנאי בחוזה שמוסיפים בזמנינו המצוי בדבר להסתפק ויש

שיכול נחשב זה דבר האם הזמן, לפני יום שלושים מוקדמת הודעה ע"י הדייר

הזכות את לו אין לו, מודיע אינו ולמעשה שיודיע שצריך כיון שמא או לסלקו,

ההשכרה ואחרי שיתפנה, לדייר יודיע [אא"כ לעירוב, להשכיר יכול ואינו לסלקו

לעשות]. יסכים שלא דבר וזה להמשיך, שיכול לו יגיד לעירוב

שיכול כיון יום, שלושים בעוד לפנותו שיכול שנחשב הרבנים הורו ולמעשה

לעירוב להשכיר יכול ולכן השכירות. ביצוע של זה בזמן הודעה ע"י כן לעשות

כלום, לדייר מודיע שאינו אף מועיל וזה יום. ל' בעוד תחול שהשכירות באופן

לומר אין [אבל קנין. ע"ז לחול ויכול ברשותו זה הרי להודיע עכשיו דבידו דכיון

שאומרים ודאי זה דלענין קודם, יום שלושים להודיע יכול שהיה כיון מיד שיחול

להקנות]. ברשותו ואינו לסלקו האפשרות את היום לו אין בפועל הודיע לא שאם

והמומרים הגוים דירות את מהממשלה לשכור מועיל בזמנינו האם בענין

עצה והאחרונים הראשונים כתבו והמומרים, מהגויים השכירות בנושא הנה

בעלים שהוא מדין מהמשכיר לשכור שאפשר זו סוגיא על בנויה והיא נפלאה,
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להניח זכות לו שיש ע"י ולקיטו שכירו שהוא מדין או הדייר, את לסלק שיכול

וא"כ כאלו, זכויות לו יש העיר"] "שר בפוסקים [הנקרא המושל כמו"כ חפצים.

מאחר העיר. בני מדעת שלא אפילו הגויים, בתי כל את מהמושל לשכור אפשר

הובא זה דין כשירצה. בהם להשתמש זכות לו יש עכ"פ או לו, שייכים הבתים וכל

ושו"ע שצ"א)בטור דרגות.(סי' לארבע מתחלק והדבר ,

במק"א ממש"כ הדברים עיקרי את רק ואעתיק זה, בנושא פרטים הרבה יש והנה

ה') פרק השכירות דיני העירוב, ושאר(פתח והסברות המקורות את שם יראה לעיין והרוצה ,

הדינים.

העיר משר השכירות גדרי ד'

בתקופת שהיה [כפי לתושבים משכירם והוא הבתים על בעלים שהוא מושל א.

[למרות התושבים את לסלק יכול הוא אם הבתים], את מהם חוכרים שהיו הפריצים

בלבד, מושל אלא בעלים אינו אם אבל לכו"ע. הבתים את להשכיר יכול החכירה],

צריך לסלק, כדי אם להשכיר. יכול אינו לסלקם, יכול אינו רק בעלים שהוא או

להשכיר. יכול אינו כסף, לתושבים לשלם

אנשיו להושיב המדינה, חוק פי על זכות לו יש אך לסלק, יכול שאינו מושל ב.

יכול אך מלחמה בזמן רק להניח יכול אפילו התושבים, בבתי חפץ להניח או

ממשרתיםלעש לשכור אפשר וכן לכו"ע, ממנו לשכור מועיל כשירצה, מלחמה ות

זו. השתמשות זכות לממש בידם שיש

זכות לו שיהיה צריך להשתמש, אפשרות לו יש מלחמה בזמן שרק זה באופן

להחלטת להזדקק ובלי מהתושבים, רשות לשאול בלי רצונו, לפי מלחמה לפתוח

לשכור אפשר אי המדינה, יועצי החלטת שתהיה צריך אם אבל אחרים, שלטון אנשי

יחד. היועצים מכל אפילו

מחוק ואינו שלטונו, בכח שנכנס אלא בבתים, להשתמש זכות למושל אין אם

מועיל. אינו המלכים,

לסלק ויכול ברחובות, זכות לו יש אלא בבתים, זכות שום לו שאין מושל ג.

לרמ"א מהרחובות. התושבים שצ"א)את ברחובות(סי' הגויים זכות את לשכור אפשר

הגויים, לבתי ולהוציא להכניס ולא היהודים, ובתי הרחובות להתיר ויועיל בבתים, ולא

כלל. מועיל אינו השו"ע ולדעת

אלא רכושו אינם אם אבל המושל, רכוש הם הרחובות כאשר רק זה שדין י"א

שוכרים אין לסלקם, השליט יכול השלטון חוקי פי שעל אע"פ הציבור, כלל רכוש

ממנו.

לא זה דין בבתים, ולא בחצרות ורק חפצים להניח זכות רק לו שיש מושל ד.

כזה. ממושל לשכור היה שהמנהג החזו"א כתב אבל הקדמונים, בפוסקים הובא
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חולקים ויש בחצר, רק להשתמש שיכול ולקיטו משכירו לשכור היתר נלמד זה מדין

זה. דין עיקר על

יועצי כמה החלטת לכך צריך אך בבתים, להשתמש אפשרות לממשלה יש כאשר

כולו. ההרכב במעמד אפילו לשכור אפשר אי משפט, בית הרכב או המדינה,

בזמנינו מהממשלה שכירות

להנחת לפחות להשתמש זכות לו שיש ממושל רק לשכור ניתן האמור לאור

ובתנאי מלחמה, בשעת רק להשתמש זכותו כאשר אף ואפשר עצמם. בבתים חפץ,

אחרים. גורמים בהחלטת צורך ללא עצמו, דעת על מלחמה לפתוח שיכול

המצב וכיום ויותר, יותר דמוקרטיות נעשות שהמדינות האחרונות השנים בעשרות

זכות אין לשוטרים ואף לבתים להיכנס ומושל שר לאף זכות שאין ישראל בארץ

להחלטת שנזקק בזה שהחסרון תביעה, וע"י משפט בית צו ע"י [אלא לבתים להיכנס

הזכויות ואף כלשהי], סיבה שאירעה ללא תביעה להגיש יכול אינו וגם אחרים,

מלחמה לפתוח בשלטון למישהו זכות ואין מאחר מועילות אינן מלחמה, בזמן שיש

מהזכויות אחת על שעונה אחד אף שאין נמצא בשלטון, נוספים גורמים החלטת ללא

על לסמוך שאין זמנינו פוסקי רוב דעת ולכן ובאחרונים. בראשונים שמוזכרות

הלב בחכמת הובאה זצ"ל אלישיב הגרי"ש מרן דעת כן מהממשלה, (פ"והשכירות

קי"ד) כלהערה של הסמכויות את שביררו לאחר ואילך, תשנ"ב משנת הורה שכן ,

העיריה, המשטרה, הצבא, התחבורה, הפנים, שר הבטחון, שר ראה"מ, השלטון, גורמי

אפרתי להגר"י יוסף בישא הובא וכן ועוד. הפנים משרד מטעם המחוז על הממונה

יקרא ובדרור תס"ט)שליט"א, הלוי(עמ' שבט בשו"ת וכן י"ד). אות צ"ז סי' שמה(ח"ח

וכן המטלטלים. את להציל שאפשר מה שעושים בבחינת זה היום ע"ז שסומכים

שבת צ"ד)בנתיבות הערה פל"ז העה"ח, מבד"ץ זצ"ל בלוי שניסה(להגר"י וכתב בצ"ע נשאר

בכל כתבו וכן בידו. עלה ולא הקדומות בתקופות בירושלים השכירות מנהגי לברר

הנחלים אשד שבת, ארחות אריאל, קרית זמנינו, חדשהספרי אפשרות להמציא (והוסיף

צ"ע) ודבריו מהשב"כ, ספרים.לשכור בשאר וכ"כ .

רשויות בידי שיש והסמכויות המצב שלפי בדורנו, הפוסקים גדולי דעת לפ"ז

השכירות סמך על עירוב להתיר אין בימינו, והעירוניים הממשלתיים השלטון

עצמו. בפני ומומר גוי מכל לשכור צריך ולכן מהרשויות,

במשהו להציל תועלת בהם שיש מפני העירובים, מעשיית להימנע אין ואמנם

להקל וכן מלטלטל, להימנע ישמעו ולא ידיעה, מחוסר שמטלטלים רבים אותם

במק בזה תועלת מש"כ עוד ועיין בשוגג, שטלטלו מיבמקרה מקום ומכל "א.

על מסתמכים שבהכרח הכלליים בעירובים מלטלטל להימנע צריך הדין, את שיודע

זו. שכירות
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מהמשטרה, [מהעיריה, גורמים מכמה לשכור אפשרויות כמה עוד שיש לציין יש

חלקית, להתיר המדרגות] בחדרי צריכה מוני להם שיש החשמל חברת המים, תאגיד

לבדוק בלי ע"ז לסמוך אפשר אי אבל יאסרו, לא הגויים מהתושבים שחלק דהיינו

החצר אם או המתאים, במקום מונה נמצא ומומר גוי לכל אם התושבים, מצב את

בחוברת שכתבנו מה ועיין ואכמ"ל, פרטים הרבה בזה ויש כהלכה, מגודרת שלו

השכירות בדיני העירוב" ה')"פתח פרק .(ח"ג

סו. דף

לגוי אותה להסביר וכיצד גמור, קנין השכירות האם

.Ì˙¯Î˘˘ Ì˙È˘Ú ‰ÙÈ'תוס וכתבו בשבת. לשכור השני)שמותר יפה, שהטעם(ד"ה

להתיר אלא עושים שאין בעלמא, כמתנה אלא הוי דלא וממכר, למקח דמי דלא

אסורה מתנה גם דהא גמורה, מתנה לא [וגם גמור, קנין בזה שאין וכונתם טלטול.

טלטול. להתיר מעשה היא השכירות אלא בשבת],

ד')והחזו"א סק"א פ"ב שקונים(סי' הזכות מצד מתרת השכירות שאין עוד הוכיח

קניה שום בה חל אין בסוגייתינו המבוארת ולקיטו משכירו בשכירות שהרי בה,

לא [ובפרט בדירה, בשימוש זכותו לאחרים להשכיר יכול הפועל דאין חו"מ, בדיני

שחכמים הוא הגדר אלא השכירות], בגדר הראשונים לשיטת הגוי, דירת כל את

אסורים. יהיו לא שכירות מעשה יעשו שאם בגוי, שתקנו האיסור את הגבילו

צריך ולקיטו, משכירו בשכירות קנין חל שאין שאע"פ החזו"א הוסיף ומ"מ

שכירות. מעשה כאן אין דאל"כ וטעמו כהלכה, ובקנין בכסף אותה לעשות

ענין את ולמומר לגוי שמסבירים בשעה מאוד לדקדק לב לשים צריך לפ"ז

לה ממנו שמבקשים אדם כלל בדרך יודעהשכירות. מי מסכים, אינו ביתו את שכיר

לא שזה נאמר אם והנה יפחד. שלא להרגיעו צריכים ואנחנו בדירתו, לו יעשו מה

נמצא אותך, מחייב ולא דתי ענין רק שזה או בדירה, בזכויותיך דבר שום יקלקל

ואינו השכירות מעשה בעצם וחסר בפועל, קונה אינו שהוא המעשה את שפירשנו

שלא שאמרנו מה כי המקובל, השכירות לשון את שנאמר יועיל לא ושוב מועיל.

הצדדים שני ע"י מפורשת היא זו כוונה אלא שבלב, דברים זה אין אותו יחייב

פה. בעל

להתיר כדי הקנין לעצם רק זקוקים שאנו לומר היא, להסביר האפשרות אלא

הן והשכירות הקנין אבל הזכות, את לממש מתכוונים לא אנו ובפועל לטלטל, לנו

[ולענ"ד בע"פ. מספיק אלא במסמך, לחתום צריך שאינו להוסיף וניתן גמורה. זכות

מפקפקים]. ויש אותו, לתבוע אפשר אי חותם שאינו שעי"ז לו להוסיף אפשר
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מהגוי ישכור בעירוב מהתושבים שאחד צריך האם

.ÌÏÂÎ È"Ú ¯ÎÂ˘ „Á‡ ,¯ˆÁ· ÔÈÈÂ¯˘˘ ‰˘ÓÁבני שכל צורך שאין הגמ' כוונת

שהטעם משמע הגמ' מלשון לכולם. ומועיל שוכר אחד אלא מהגוי, ישכרו החצר

ובביאור לכולם. מערב שאחד הדין כעין שלהם, שליח שהוא מפני לכולם שמועיל

ס"ט)הלכה שפ"ב שיערבו(סי' צריך שלפ"ז וכתב השו"ע], [שכ"כ זה לשון על עמד

משמע וכן לכולם, מערב בדין כמו כשלוחם יחשב דעי"ז השכירות, לפני ביניהם

צריך שקודם מבואר ועבוה"ק וסמ"ג דברמב"ם אינו, דזה כתב אבל כאן, מרש"י

רשות שנשכר שכיון משום לכולם, שמועיל הטעם כרחך ועל לערב. ואח"כ לשכור

היתר. הגוי דירת על חל לישראל, הגוי

ורדים גינת בשו"ת כ"ב)אמנם סי' ג' והגר"ז(כלל בראשונים. מחלוקת זו שאכן כתב

כרשות הגוי רשות נעשית השכירות שע"י העירוב], לפני [כששוכר ההיתר שגדר כתב

שרשות אחד דיור כולם נעשו כולם, עם אח"כ עירב שהשוכר וכיון ממנו, השוכר של

החזו"א וכתב להם. מושכרת ל"ד)הגוי ל"ב ס"ק פ"ב שצ(סי' אחדשלפ"ז שישכור ריך

לא אחת לשבת יסע אדם אותו שאם עוד וכתב עמהם. יערב שאח"כ החצר מבני

שנשאר נהגו בעירוב אחת שבת היה כבר שאם כתב ומ"מ שבת. באותה עירוב יהא

שם מבואר החצר, מבני אינו מהגוי שהשוכר באופן ועכ"פ בסברתו. ע"ש ההיתר,

מועיל. שאינו

מבואר החצר, בני עבור ישכור אם אבל לעצמו, מהגוי כששוכר זה כל והנה

סק"ז)בחזו"א פ"ד של(סי' שליח שהוא כיון השוק, מן אדם כשהשוכר אפילו שמועיל

הלב בחכמת ועי' בפניו. שלא לאדם זכין מדין כ')כולם הערה דהא(פ"ו שהקשה

והביא לעכו"ם, שליחות ואין הגוי, הדירה בעל דהיינו הממון בעל של שלוחו בעינן

שיק במהר"ם הקשה קע"ט)שכן רע"א(סי' על שסומכים והעלה קכ"ט. סי' ח"א (שו"ת

ומ"מ) ע"ש.ד"ה הממון. בעל של שלוחו שא"צ שחולקים ראשונים שיש

הלכות פרטי את שיודע בעירובים העוסק אדם שמביאים מאוד מצוי בזמנינו

ישכור אם כאן המבואר ולפי והמומרים. הגוים מהתושבים וישכור שילך השכירות,

בעירוב. הנמצאים עבור לשכור צריך אלא העירוב, את להתיר יועיל לא לעצמו, סתם

ראוי בבנין, פרטי עירוב לעשות שיוכל כדי הגוי משכנו ששוכר אדם כמו"כ

שאם כדי אנשים], כמה עוד עבור לפחות [או בעירוב שנמצא מי כל עבור שישכור

לשאלות. להיכנס נצטרך לא לשבת יסע הוא

שבוע, כל הנמצאים מתחלפים ששם נופש ואתרי מלון בבתי ששוכר מי ובפרט

שכולם [דבאופן הבאות, בשבתות אחריו לבאים יועיל לא לעצמו ישכור אם וא"כ

מועיל]. אינו החזו"א למש"כ שגם י"א התחלפו
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בעירוב שישתתף מי כל "לכל תהיה שהשכירות השכירות, בנוסחאות התקינו לכן

עוד להרויח כדי בנוסח, דיוקים כמה עוד [יש הבאות". שנים העשרים במשך

העירוב בפתח בזה והארכנו ז')הלכות, פרק שכירות ].(דיני

סז. דף

הבנין בפתח אוסר האם מהחניה, לצאת עדיפות לו שיש מומר

.ÈÂ·Ó È�· ÏÚ ¯ÒÂ‡ ÔÈ‡ ,'ÂÎÂ ‰Ú˜·Ï ÁÂ˙Ù '„ ÏÚ '„ Á˙Ù ÂÏ ˘È˘ È¯Îהסברא�

לעבור ולא לבקעה, לבדו לו שיש בפתח להשתמש לגוי שנוח מפני בגמ', מבוארת

ולא המבוי דרך קרונות מוציא שהוא רואות שעינינו וקשה לכולם. המשמש במבוי

רבה ובאליה בפרישה ועי' הבקעה, שפ"ט)דרך שהוא(סי' היא הסברא לכאו' אבל ,

לכן ברירה, מחוסר היא במבוי והשתמשותו הבקעה, דרך להוציאם שיוכל רוצה היה

המבוי. דרך השתמשותו שרוב למרות רגיל, שאינו כמי אותו דנים

והשני א' לרחוב שאחד אלא לרחובות, הם שלו הפתחים ששני באופן אבל

הגוי העיר, באמצע בקעה ואין צפופים שהבנינים בזמנינו שמצוי כפי ב', לרחוב

פעמים ג' בה שעובר כל והמשנ"ב הפמ"ג לדעת בה. לעבור רגיל שהוא בדרך אוסר

לעבור שרגיל בדרך רק אוסר החזו"א ולדעת בשניהם. אוסר ולפ"ז רגיל, נחשב

בה.

הבנינים ובאחד חילונית, בעיר חרדית בשכונה שכונתי עירוב שעשו שהיה מעשה

לתוך הפונה לבנין אחד פתח והיה ממנו, לשכור שהתקשו שבת מחלל חילוני היה

הכנסת לבית הולך אינו אדם אותו והנה לעירוב. פונה לא החניה ויציאת העירוב,

יציאותיו כל וכמעט ולצרכיו, העבודה למקום נוסע רק אלא ברחוב, מסתובב ואינו

אוסר שלא נאמר האם החניה, דרך יציאותיו רוב א"כ ברכב, בנסיעה הן מבנין

זו. כניסה דרך רק נכנסים ברגל באים שכאשר למרות הבנין, של הכניסה דרך

אוסר אינו מסוים, בפתח לו שנוח סברא יש שאם כאן המבואר לפי ולכאו'

קרונות בה מביא עצמו הוא וגם המבוי של הכניסה שהיא אפילו האחר, בפתח

של הפתח וא"כ ברכב, היציאה יותר נוח כזה שלחילוני י"ל א"כ היום, כל וגמלים

הוא וצ"ע.החניה שלו. הפתח

סז: דף

מפתח בחגורת ינהג וכיצד ולבית, הפתח לחלל המפתח הכנסת איסור

.‡È‰ ‰¯ÂÓ‚ È"‰¯ È¯Ó‡ ‡ÓÏÈ„ 'ÂÎÂ ÌÈÏ ÂÎÂ˙Ó ÈÏÂËÏËÏ Ô�·¯ Â¯˘התירו רבנן

גמורה, כרמלית שהוא ים, כגון מחיצות לו שאין ממקום אמות] מד' [פחות לטלטל

אסור שיהיה עליו גזרו מדרבנן רק רה"י, הוא התורה ומן מחיצות לו שיש למקום



çúôáåøéòä סז: קסהדף

שמטלטל למרות לדירה, הוקף שלא סאתיים מבית יותר שהוא מחמת ככרמלית,

לומר יבואו שלא כדי כרמלית, שניהם כאילו התירו חז"ל לכרמלית, דאו' מרה"י

בתוכו. ויטלטלו היחיד רשות שהוא

את ולהכניס לפתוח הגינה, של מפתח לטלטל ר"ת התיר שמכאן התוס' וכתבו

הנ"ל], [מהגזירה דרבנן כרמלית שהיא לגינה גמורה, כרמלית שהוא מהרחוב המפתח

שהוחבא מהמקום אמות ד' שאין באופן והיינו כרמלית. שניהם שמדרבנן כיון

הגינה. בתוך אותו שמניח למקום המפתח,

וברמ"א בשו"ע הובא זה ס"ג)דין שמ"ו איסקופה(סי' יש שאם הרמ"א כתב אבל ,

תהיה שהאיסקופה למצבים לחשוש יש כי ממנה, לטלטל אסור הפתח, לפני [מדרגה]

החיצון חוד כי היחיד, כרשות דינו הפתח של המשקוף שבתוך החזו"א וכתב רה"י.

מחיצה. עושה ג"כ הפתח צורת של

ביתו, לפתח סמוך ברחוב חלון או אבן על המפתח את שמחביא אדם לפ"ז

דומה ואינו רה"י, שהוא לבית להכניס אסור א. הפתח, את בו לפתוח יכול אינו

יש הפתח חלל לתוך להכניס גם ב. הרחוב. כמו כרמלית שהיא בגינה כאן למש"כ

שיש אדם וכן רה"י. שהוא הפתח לתוך כרמלית שהוא מהרחוב שמכניס איסור,

הפתח, לחלל אותה ולהכניס הפתח לפני החגורה את להוריד אסור מפתח, חגורת לו

שוב יחגור אלא לבית, המפתח יכניס ולא הפתח. חלל בתוך להוריד צריך אלא

שצ ובאופן שנכנס. שבתלפני בארחות עי' המפתח, ע"י הידית את גם לפתוח ריך

קנ"ג) הערה כ"ח יעשה.(פרק כיצד

לרחוב מחיצות ג' לו שיש משקע הוצאה

הלכה הביאור כתב בגמ' המבואר הדין ומותר)כעין ד"ה לו(שם שיש מקום לגבי

ככרמלית, אותו אסרו ומדרבנן רה"י הוא שמדאורייתא רביעי, בצד ופרוץ מחיצות ג'

גמורה. כרמלית שהם לשדה או לרחוב ממנו לטלטל להתיר יש כאן המבואר ולפי

בשבת מתוס' כן ט.)והוכיח בסוגייתינו.(דף התוס' מקושיית יעקב הגאון הוכיח וכן ,

שס"א בסי' וכן שם שמ"ו שבסי' דעתו, המשנ"ב שינה ההלכות המשך במהלך אמנם

סק"ו) שס"ה(במשנ"ב ובסי' שמותר, מפני)סתם ד"ה ס"ד שע"ד(בה"ל ובסי' בזה, הסתפק

לכרמלית) ד"ה ס"ב שאין(בה"ל וסיים מרש"י, התו"ש דייק וכן אוסר, שהרשב"א הביא

להקל.

[לשיטות כרמלית הן הרחובות וא"כ העירוב, על סומך שאינו למי נפק"מ ולפ"ז

לו לעזור מותר העגלה, את ומטלטל העירוב על סומך הקטן והילד רה"ר], שאין

פנימה יותר שעומדים בתים הרחוב בצידי יש כאשר אבל אמות. מד' פחות לטלטל

שלהן שהגדר וחצרות בנינים יש צידיהם ומשני חנויות], לפניהם שיש בנינים [כגון

והטלטול מחיצות, ג' יש זה שבשקע לשטח א"כ המדרכה, לכיוון יותר ממשיכה
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רה"י מדאורייתא שהוא ממקום הוצאה הוא לשקע, שמחוץ למדרכה זה ממקום

גמורה. כרמלית שהוא למקום

שהחשש אומרת זאת עליו, לסמוך יכול שילד בדרגה עירוב שיש באופן אמנם

מ"מ כשר אינו אם שגם י"ל א"כ קיים, רובו ובודאי גדול, לא מקולקל שהעירוב

להעביר איסור ואין דרבנן, כרמלית רק הוא הרחוב גם וא"כ מחיצות, ג' לו יש

לרחוב. מהשקע

לפי המשנ"באבל שכתב כ"ג)מה ס"ק שמ"ה שלנו(סי' שהרחובות כשיטות להחמיר

רק ולא הנ"ל, החשש חוזר שוב עירוב, להם עוזר ולא התורה מן הרבים רשות הן

והשקע דאורייתא, רה"ר הוא שהרחוב כיון דאורייתא, חשש אלא דרבנן איסור מצד

שרבנן מועיל לא ולזה לרה"ר, מרה"י מוציא לזה מזה והמעביר דאורייתא, רה"י הוא

הלכה בביאור לרה"י,כמבואר ונטפל רחב שהשקע מקרים יש [אמנם כרמלית. עשאוהו

אם) ד"ה ס"ז שמ"ה ].(סי'

רחוב ובאיזה ברחוב, שיטלטל לגוי לומר מותר האם

.‰ÈÏ È˙ÈÏ È¯Î�Ï ‰ÈÏ Â¯ÓÈמדובר� כאשר לטלטל לגוי לומר שמותר מבואר בגמרא

קי"ל ולהלכה מצוה. סק"ה)בצורך משנ"ב ס"ו של"א הוא(סי' שהטלטול באופן שדוקא

שהטלטול באופן אבל מצוה, לצורך דשבות שבות היא האמירה שאז דרבנן, בכרמלית

לנכרי. אמירה אפילו הותר לא דאורייתא, איסור בו שיש הרבים ברשות הוא

לומר להתיר עירוב, שאין במקום הדורות במשך נוהגים היו זו הלכה פי על

אבל הכנסת. בית את לפתוח מפתח לטלטל וכן מילה, לצורך תינוק לטלטל לגוי

תפילה לקיום שבת צורך שהוא במקום אלא לגוי, לומר מתיר מצוה דבר כל לא

לאכול שיכול כיון אחרים, אצל להתארח סתם שרוצה אדם אבל שבת. סעודת או

אם לדון יש להורים כשהולך וגם דרבנן. בטלטול אפילו לגוי לומר אסור בביתו

בדרבנן. לעכו"ם אמירה זה עבור להתיר יש ואם הורים, כיבוד למצות כן עושה

שמשקיעים מקומות ויש העירובים, בכשרות דרגות מיני כל יש בזמנינו והנה

הדעות, לכל כמעט רה"ר שהוא רחוב על אותו עושים אבל טוב היקף לעשות

במקום מועיל העירוב אין כי דאורייתא, איסור של נידון הוא כזה ברחוב ולטלטל

שורת את היודעים מ"מ בו, לטלטל שמותר סבורים שיש אע"פ א"כ רה"ר. שהוא

גוי. ע"י אפילו בו לטלטל אסורים ההלכה, ע"פ הדין

אשר ז'בוטינסקי רחוב בה שעובר בעירנו, מאוד מצויה הואדוגמא סיבות מכמה

א. ריבוא. שישים ברחוב שיעברו שצריך לשיטות גם הדעות, לכל כמעט רה"ר

תקוה, פתח עד אביב מתל לעיר, מעיר המוביל כביש שהוא כסרטיא, דינו זה רחוב

הלכה הביאור ס"ז)וכתב שמ"ה שהוא(סי' וסיעתו רש"י מודים שבסרטיא הרמב"ן בשם

וכתב ריבוא, לשישים משמש זה רחוב ב. ריבוא. שישים בו עוברים כשאין אף רה"ר
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אין ואמנם בו, מצויים ריבוא שישים נחשב שבכה"ג הריטב"א בשם שם הבה"ל

המשנ"ב כתב אבל אחד, ביום כולם בו כ"ד)עוברים ס"ק שיטה(שם בראשונים שאין

דרים שביחד ערים של אחד רצף כולו דן גוש ג. אחד. ביום שיעברו שצריך כזו

ומבואר העיר. של המרכזיים הרחובות אחד הוא זה ורחוב ריבוא, משישים יותר בהם

שישים של שבעיר שם] הציון בשער וכן זו, שיטה מקור שהוא [ברש"י בראשונים

עוד ויש העיר, כל לשימוש עומדים שהם מחמת רה"ר נחשבים הרחובות ריבוא

עירוב, של בחוטים המקומות כל את הקיפו זאת למרות והנה ואכמ"ל. בזה להאריך

יש ולכן לטלטל, שמותר כלשהו צד להם יהיה בלא"ה שמטלטלים שהאנשים כדי

מותר. נעשה שהדבר לחשוב שטועים אנשים

יכולים אם כץ ופרדס הרצוג קרית תושבי הצעירים הזוגות תלוים זה בנושא

דחוקות עצות אפילו לחפש אותם שמביא דבר וזה לא. או בשבת, להוריהם לבוא

מאוד, רחוק הוא אך רה"ר, חשש אין הגשר על [ואמנם הדבר. את להתיר כדי

השכונה]. בתי לרוב הגשר בין מחלק והוא לרה"ר אבוחצירא רח' גם נעשה כעת וגם

ומעתה ראשון, בבן ב"ה שזכתה אלו בשכונות הגרות המשפחות באחת מעשה

חיפשו מלטלטל להימנע הורגלו שלא ומכיון בשבת. להורים לבוא בעיה להם נהיתה

האם ניסו האפשרויות ובין ז'בוטינסקי, ברח' לטלטל להתיר לסמוך אפשר כיצד

והורה זה, במקום השכונות רבני מגדולי לאחד זו בשאלה פנו גוי. ע"י מותר יהיה

לכך להתיחס צריך הפוסקים, לרוב רה"ר זה רחוב הדין שורת שלפי שכיון להם

גוי. ע"י לטלטל אסור מצוה לצורך ואפילו דאורייתא, במלאכה לנכרי כאמירה

סח. דף

כללי עירוב כשיש השכונתי העירוב את לתקן לגוי לומר מותר האם

.‰˘ÚÓ ‰È· ˙ÈÏ„ ˙Â·˘Ï ‰˘ÚÓ ‰È· ˙È‡„ ˙Â·˘ ÔÈ· ÔÏ È�‡˘הראשונים נחלקו

בו שיש הזאה של שבות בין חילוק שיש שהכוונה הבה"ג שיטת הגמ', בביאור

אלא מעשה עושה לא שהישראל לגוי דאמירה שבות לבין ואסור, ישראל ע"י מעשה

כשיטת וזה דאורייתא, מלאכה לעשות לגוי כשאומר אף מותר ולפ"ז ומותר. דיבור

הראשונים רוב אבל דאורייתא. מלאכה לעשות מצוה לצורך לגוי לומר שמותר העיטור

אמירה ואוסרים כאן, ובראשונים מקומות. בכמה תוס' כמ"ש זה דין על חולקים

השו"ע וכ"פ מצוה, במקום אפילו דאורייתא במלאכה ס"ה)לגוי ש"ז הגמ'(סי' וכונת ,

לבין דאורייתא, מלאכה מעשה בו שיש בדבר לגוי אמירה בין הבדל שיש לפ"ז

ברשב"א [וע"ע דרבנן. דין רק שהוא עירובו שלא החצרות בין בטלטול לגוי אמירה

החפץ]. את שמשנה מלאכה בין אחר חילוק וריטב"א

ס"ב)ברמ"א רע"ו רבים(סי' שנהגו מקומות שהיו וכתב העיטור בעל דעת את הביא

או חתונה בסעודת ובעיקר שבת סעודת לצורך נרות להדליק לגוי ולומר בזה להקל
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במקום להחמיר ויש ע"ז הרמ"א כתב אבל בחושך. לשבת יצטרכו כשאחרת מילה,

ובמשנ"ב זו. שיטה על חולקים הפוסקים רוב דהא גדול, צורך כ"ד)שאין הביא(ס"ק

דאורייתא. מלאכה לעשות לגוי לומר שלא מצוה במקום אף אסרו שהאחרונים

המשנ"ב כתב כ"ה)ומ"מ והוא(ס"ק העיטור, דעת על לסמוך שנכון אופן שיש

לומר מותר לטלטל, שאסור יודעים אינם ורבים בשבת, העירוב שהתקלקל באופן

לסמוך העיטור בעל הוא דכדאי דאורייתא, במלאכה אפילו העירוב את לתקן לגוי

דרבים. מצוה במקום עליו

כל את להקיף שדואגים הרבים מזכי יש שכידוע בזמנינו נשאלת השאלה אולם

עירוניים בין כבישים וכוללים עירוב, של וחוטים בעמודים הערים שסביב האזורים

עצמם בעמודים וגם האוסרים, ומומרים גוים ודירות העירוב, את הפוסלים וקרפיפות

עושים שהם למרות כי בהם, לטלטל עליהם לסמוך ואסור חמורות, בעיות מצויים

לרוב מועיל לא זה בחוטים אותם מקיפים אם שגם שטחים יש מ"מ יכולתם, ככל

המהודר, השכונתי הפנימי העירוב שהתקלקל השאלה באה כאשר אבל הפוסקים.

השכונתי העירוב את לתקן לגוי לומר להקל כדי עד גם כך לנקוט האם לדון יש

דאורייתא. במלאכה

רק יש שאחריו העיר, שבקצה השכונתיים העירובים באחד בעירנו שהיה מעשה

והיתה השכונתי, העירוב של החוטים אחד שנקרע בשבת וגילו הכללי, ההיקף את

כי גמור, בקשר יקשור שהוא [וברור החוט את לקשור לגוי לומר האם זו שאלה

הרב והורה עניבה]. בקשר מטרים עשרות כמה של חוט לקשור לו אפשר אי

וכך הכללי. מההיקף בזה לחשוש ואין שיקשור, לגוי לומר וצריך שמותר שליט"א

לעבור יכול שאמבולנס באופן אדם, מגובה יותר מעט החוט את קשר הגוי עשו,

מיד הראשון האוטובוס כשעבר השבת ולאחר בשבת, שוב יקרע שלא כדי תחתיו

החוט. נקרע

נקרע שהעירוב להודיע האם

אפשרות ואין קרוע העירוב כאשר כך על להודיע נכון האם הפוסקים דנו אולם

מחוסר לטלטל שימשיכו רבים אנשים יש שיודיעו לאחר שגם כיון שמא או לתקנו,

בירושלים המושלגת בשבת היה שלצערינו כמו ההלכות, תשע"ד)הבנת שהבד"ץ(חורף

ואינם נפסלו המרכזיים העירובים ששני הודיעו ירושלים הרבנות וגם החרדית העדה

לבית, מחוץ דבר שום יטלטלו שלא הקטנים על גדולים ולהזהיר אותם, לתקן יכולים

ובכל בנין. באותו חצרות עירוב יעשו לשכן משכן הבנין בתוך לטלטל רוצים ואם

איסור. היא חפץ הצאת שכל הדברים חומרת את יודעים שאינם רבים אנשים היו זאת

רק שהאיסור או טלטול, איסור בו אין הבית של שמפתח סבורים היו לדוגמא

א"כ ידיעה. חוסר מחמת רק אלו וכל מותר, הבנין שבתוך או גדולים, בכבישים

מ יהיו ואל שוגגים שיהיו דמוטב להודיע, שלא עדיף זידים.אולי
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שבת לפני כשאירע בין להודיע, היא הדורות בכל הרבנים הוראת ולמעשה

ההלכה שומרי את להכשיל דאין עצמה, בשבת כשאירע ובין להתכונן, עדיין שאפשר

שכתבתי מה ועי' ההלכה. ממורי הנמסרים להוראות נשמעים שאינם אלו מחמת

מתעסק בדין זצ"ל לחזו"א ברמן הגר"ש בשאלת חוברות)בזה קובץ בסוף העירוב, .(פתח

מלימודו לבטל חייב והאם שאפשר, מקום בכל עירוב לעשות החיוב בגודל

.ÛÂ˙È˘ ‡ÏÂ ·Â¯ÈÚ ‡Ï ‰È· ÈÂ‰ÈÏ ‡Ï ,Ô�·¯Î È·¯·¯ È¯·‚ È¯˙ ‰È· ˙È‡„ ‰‡Â·Ó

שלהם, במבוי ושיתוף עירוב לעשות דאגו שלא ורבא אביי על תמה חנן רב בר רבה

זאת בכל לטלטל, שאסור לאחרים הורו אף ובודאי בו, מלטלטל נזהרו שהם ואע"פ

במקומות מצויה שאינה בלשון השו"ע פוסק וכך עירוב. לעשות שצריכים בגמ' מבואר

עירוב" עשיית אחר לחזר "מצוה ס"א)אחרים, שצ"ה וסי' סי"ג, שס"ו כתב(סי' והטעם .

באיסור. לטלטל ויבואו המבוי בני ישכחו פן המשנ"ב

סופר חתם בשו"ת האריך צ"ט)וכן סימן קהל(או"ח לכל ראוי אם נשאל אשר על

באשר וכתב, וכו', הפתח צורת בתיקוני מבואותיהם כל לתקן מושבותיהם בכל ישראל

ומי הראשיות, מהמצוות אצלינו הוא חפץ כל מעשות קודש שבת יום ששמירת ידוע

שהאריך, ע"ש וכו' כולה התורה לכל ומומר ככופר הוא הרי כהילכתו משמר שאינו

את לשמור ישראל לקהל אופן בשום אפשר שאי בשכלו, ישפוט דעת בר כל וא"כ

מבלי השבת בכל לשומרם דעת, וחלושי נשותיהם לא וגם הקטנים ביתם בני כל

יסבלו ודוחק צער וכמה ומטפחות, קטנים דברים אפילו החוצה, ביתו מפתח להוציא

החצרות את לתקן ומחוייבים שראויים גוזר הפשוט השכל ע"כ הנזהרים, הגדולים

בקיצור. עכ"ל טלטול, המתיר בעירוב והמבואות

שהיה רבה על רק ולא שבמקום, הת"ח על מוטלת זו שחובה בגמ' ומבואר

דאתרא ומרא הישיבה ע"ש)ראש יהונתן רבינו ממונה(כמ"ש היה שלא אביי על גם אלא ,

הציבור. על

בעירוב, לעסוק צריך אינו בלימודו טרוד שהוא שכיון ואמר התנצל אביי והנה

העירוב למען עצמם להקריב שמוכנים אלו כלל בדרך שהרי לשאול יש ומכאן

ובדיקת לתיקון והטורח פנוי, זמן כל שלומדים אלו דוקא הם העמוסים, שישי בימי

דברים לתקן כשצריך השבוע באמצע והן שישי בימי הן היקר מזמנם גוזל העירוב

מבואר דלכאו' זו, מצוה לצורך מלימודם לבטל צריכים האם מלאכה. בעלי ע"י

בעירוב. לעסוק כדי מלימודו לבטל צריך שאין בגמ'

החזו"א כתב כבר סק"ב)אולם פ"ז לאנשים(סי' היתה מבוי באותו כרחך שעל

יצא שלא באופן לרשות, מרשות להוציא שלא רגילים והיו הטלטול לאיסור מודעות

במקום אבל החשש. מפני לערב נכון לערב אפשר אם זאת שבכל רק מכשול, מזה

לטלטל שסבורים ובפרט קודש, בשבת הוצאה באיסור שנכשלים אדם בני שמצויים
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בני אלפי מטלטלים אחת ובשכונה הפוסקים, לרוב מועיל שאינו עירוב סמך על

מנת על מלימודו לבטל גם מחוייב לכאורה שבת, כל פעמים עשרות אחד כל אדם,

וכ"כ אחרים. ע"י לעשותה אפשר שאי מצוה ככל מאיסורא, רבים לאפרושי לתקן

הלב. חכמת בספר

אפשר שאי במקום עירוב לעשות שלא החיוב בגודל

אשר עירוב", לעשות סיבות מאות "שלוש הכותב ספר לאור יצא לאחרונה

לקולות שזקוקים במקום שאפילו כותב ולפ"ז מזו, גדולה מצוה שאין נראה לכאורה

הזו. הגדולה המצוה מפני נדחה הכל מ"מ להתירם, ראוי שאין כאלו

שלוש בעצם הן סיבות, מאות השלוש שכל רואה הספר בפנים המתבונן אולם

ב. מפתח א. לטלטל יכול בשבת, לטלטל יכול שאדם דברים ג.מאות ממחטה.

לטלטל להתיר לא סיבות מאות "שלוש באמת הם אלו דברים כל וא"כ וכו'. ממתק

שאדם יוצא בעירוב קטן פקפוק יש שאם חמור כך כל הדבר אם כי בעירוב",

להחמיר שצריך דעת בר לכל פשוט הרי אחת, בשבת איסורים הרבה כ"כ עובר

העירוב. על מלסמוך ולהימנע

אחת על אבל המטלטלים, את להציל עירוב שיעשו מאוד גדול ענין יש אמנם

מלטלטל, להימנע שיכול מי עבור לפרסם וחיוב ענין יש מונים, עשרת וכמה כמה

אותו. הפוסלות שיטות שיש עירוב על יסמוך שלא

עצמם של שבת לחילול דואגים שאינם לאלו לדאוג הזה כדבר יתכן ואיך

מהפוסקים, אחת שיטה לפי שיועיל באופן מעון להצילם במזיד, או בשוגג ומטלטלים

לעבור בהלכה, ומדקדקים שבת מחילול שנמנעים אלו את להביא זאת עם ויחד

עירוב לעשות אפשר שאי הסוברות שיטות וכמה כמה לפי טלטול איסור על בשוגג

ומומרים. גוים בהם שדרים מקומות ובאותם רה"ר, חשש שהם רחובות באותם

[בצורות עירוב לעשות מועיל לא הדין שורת שע"פ שבמקומות שמעתי ומרבותינו

לסמוך אחרים יבואו שלא כדי כלל, עירוב לעשות לא עדיף שערים], ללא הפתח

לגופו. מקרה בכל חכם שאלת לעשות ויש ע"ז.

מהם לתת צריך וכמה לשבת, שקנה בחלות לערב בזמנינו אפשר האם

.ÛÂ˙È˘ ÏÈË· ,Â‰ÈÈÏ‰È� ‡·˙ÈÓÏ ¯˘Ù‡ ‡ÏÂ È‡�ÈÓ ‰Ï ÂÚ· È‡„ ÔÂÈÎשאם מבואר

השיתוף בטל שיבקש, למי אותו לתת מוכן ואינו לעירוב שמזכה המאכל על מקפיד

בדבר יערב שלא עירוב, עושה כשאדם להיזהר צריך שלפ"ז התוס' וכתבו והעירוב.

לא ממנו יבקשו שאם כיון שבת, לסעודת שהכין במאכל כגון עליו מקפיד שהוא

השו"ע פסק וכן לתת. מוכן ס"ה)יהיה שס"ו לשבת.(סי' שהכין במאכלים לערב שלא

באופן הבנין את ולערב להוסיף בזמנינו רבים שנוהגים מה על לשאול יש לפ"ז

שבת. של החלות את כך לשם ומזכים פרטי,
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ז בכל אם אבל בסתמא, הם השו"ע דברי שכל המשנ"ב כתב כונתואולם את

כתב וכן בהם. לערב יכול מהם, יתן השבת מאכלי את ממנו יבקשו אם שגם

סק"ב)החזו"א פ"ז ממנו,(סי' יבקשו שלא שסבור מחמת כן עושה אם שאפילו והוסיף,

נוהגים, אנו שכן וכתב עירוב. זה הרי יתן, ממנו שכשיבקשו בדעתו גמר אם מ"מ

נפסיד אם אף הפת את נותנים היינו המכשולים, ומצוי ההוצאה לנו שנחוץ כיון כי

אותו.

הנצרכת מצומצמת כמות קונים שהם לשאול צעיר זוג שבאו מקרים היו אמנם

גרים והם שבת, סעודות כראוי לאכול להם ישאר לא אחת חלה יתנו שאם לשבת,

ביחסים אינם שעדיין או יחסר, אם מהם לקחת שכנים להם שאין מתחרד באזור

לטלטל שאסור התחנכו שלא [ובנוסף כשיחסר, מהם יבקשו ולא שכניהם עם

את לתת בליבם השלימו לא א"כ חומרא], להם נראה וזה מפוקפק, כשהעירוב

מיועדת שאינה מצות בחבילת לערב להקפיד צריכים זה באופן שיבקש. למי החלה

לאכילתם.

את לו לתת צריך האם שמבקש, למי לתת צריך מהפת כמה לדון יש והנה

כהלכתה שבת שמירת בספר ועי' במהדו"י)כולה. פ"ד, הערה שהגרש"ז(פי"ז שכתב

לשותפות ביחס חלקו כפי קטן, משהו לתת מספיק שמא הסתפק זצ"ל אויערבך

העירוב שיעור שזה מצינו שכן כגרוגרת, לתת שצריך הכריע ושוב העיר. בני כל עם

פרוסה לתת יכולים צעיר זוג גם ולפ"ז אדם. בני מי"ח פחות כשיש אדם כל של

משנה]. לחם להם יחסר [אא"כ מהחלה אחת

השמשות, בין בשעת כשמבקש מיד הפרוסה את לתת צריך האם להסתפק יש עוד

ויבצע יקדש אני שגם עד מלאכול תמתין אבל מיד מקבל אתה לו לומר שיכול או

וצ"ע. החלה. על

סט. דף

עירוב כשאין לטלטל נזהרים שאינם ואנשים בצנעא, שבת מחלל דין

.‡ÈÒ‰¯Ù· ˙Â˙·˘ ÏÏÁÏ ¯ÓÂÓ· Ô‡Îשנא מאי השאלה על עמדו כאן התוס' הנה

שבת מחלל הוא הרי רשות, לבטל ויכול כמומר דינו אין שצדוקי במשנה ממש"כ

יוסף בבית ועי' תירוצים, ב' ותירצו דרבנן. ס"ג)בדברים שפ"ה שיש(סי' ובמשנ"ב,

העירוב" "פתח בחוברת בזה והארכתי ביניהם. גדולה מומר)נפק"מ .(בדיני

לחלל מומר שאינו באדם בזמנינו הדין מה א. מרכזיים, נושאים שתי בזה ויש

במקום מלטלטל נמנע שאינו וביניהם הלכות, בכמה מזלזל אבל בפרהסיא, שבת

שדינם ודאי זה דהנה בצנעא. שבת לחלל מומר הדין מה כמו"כ עירוב, שאין

ולפ"ז במשנה, המבואר בעירוב" מודה "אינו דין להם יש אם השאלה כישראל,
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רשות ביטול דיני לקיים היום אפשר שאי וכיון רשות, לבטל אלא לערב יכול אינו

לעירוב. בעיה מהוה הוא הרי לקמן, כמ"ש

לד)החזו"א ס"ק פ"ז מי(סי' כי בעירוב, מודה אינו של מצב בזמנינו שאין מחדש

כופר אינו ואם בפרהסיא, מחלל כשאינו אף כמומר ודינו אפיקורס הוא היום שכופר

[וביארנו לערב, אף שם)יכול העירוב היינו(בפתח בעירוב מודה שאינו סובר שהחזו"א

כמו לש"ש מחלוקת מתוך אלא כפירה מתוך ולא חז"ל לדברי מודה כשאינו רק

לקיים]. חושש שאינו במי או בכופר ולא הצדוקים, שהיו

ס"ג שפ"ה בסי' הפוסקים בדברי ועוד)אבל ומשנ"ב ומג"א ט"ז שתינוק(ב"י מבואר

חולק לא שהוא למרות מערב, ולא רשות מבטל הוא כישראל, דינו למ"ד שנשבה

שסברו ומבואר מערב, ולא רשות מבטל רק הוא מ"מ כאנוס, והוא החכמים על

מודה אינו נחשב עירוב, שאין במקום טלטול איסור בפועל מקיים שאינו מי שכל

בעירוב.

ומחללים שהתדרדרו אנשים שמצוי מפני בעירובים. מאוד חמורה בעיה יש ולפ"ז

שאינם ודאי אך בפרהסיא שבת מחללים שאינם מסורתיים אנשים וכן בצנעא, שבת

להוסיף יקבלו לא להם, יאמרו אם שגם [באופן עירוב שאין במקום מלטלטל נזהרים

בעירוב. מודה שאינו כיהודי דינם הפוסקים רוב דעת ולפי שומרים], שהם מה על

שזה רשות ביטול [אלא בפת עירוב להם מועיל לא אחד מצד כפולה, בזה והבעיה

במשך מביתו יוציא לא שהוא כגון הדינים, כל עם ביטול שיעשה שייך לא כמעט

זה שדין ולקיטו, שכירו ע"י שכירות של הקולא את לו אין שני ומצד השבת].

כיהודי. שדינו במי ולא ומומר, בגוי נאמר

ע"י ולא ולקיטו, שכירו ע"י שלא שכירות מהם לשכור הוא היחיד והפתרון

המשנ"ב לדעת מועיל וזה בעצמם. ישכירו שהם אלא חפץ, ס"קהפקדת ש"פ (סי'

שאיי"ג) החזו"א [ולדעת ממש. לשכור קשה מאוד שזה אלא מישראל, שכירות שיש

קצת י"ל וא"כ כנ"ל, בצנעא במחלל מיקל הוא לשיטתו מישראל, לשכור אפשר

טובא. בזה לדון ויש ברירה, מחוסר זה בנושא מקילים כללי ובאופן נפשך]. ממה

בזמנינו החילונים ודין שנשבה תינוק דין

החזו"א הנה שנשבה. תינוק של והדין הגדר מה השני, הנושא ס"קב. פ"ט (סי'

לשמורי"ד) שלא בקטנותו התחנך יהודי שאם שנשבו, תינוקות בגדר גדול חידוש כתב

שנשבה כתינוק דינו גדול, בהיותו כעת אותו המונעת הסיבה וזו ומצוות, תורה

טעותו בתוך חי עדיין שהוא מפני ומצוות, תורה ויש יהודי שהוא יודע שהוא למרות

יחזור הנכונה, בהשתדלות לו יסבירו כאשר אם הוא, לכך והמודד ח"ו. לשמור שא"צ

חידושים שני ולפי איתו. לערב אפשר שנשבה שתינוק החזו"א כתב עוד הרעה. מדרכו

שהם משום העירוב, את פוסלים לא בזמננו חילונים שהרבה החזו"א כתב אלו

העירוב. פת את להם לזכות שמועיל כיהודים



çúôáåøéòä סט. קעגדף

הרבה ועוד והט"ז הב"ח דעת לערב, יכול שנשבה שתינוק שכתב במה והנה

ס"ג)פוסקים שפ"ה שהוא(סי' שאע"פ בעירוב, מודה שאינו כמי מוגדר כזה שאדם

במשנה כמ"ש בעירוב, להשתתף יכול לא הוא סא:יהודי דף צדוקי)(עירובין לגבי

המשנ"ב ודעת חז"ל. בדברי מאמין ואינו בתורה הכתוב את שםשמקיים הציון (בשער

השכירותסק"ב) את תיקנו שחז"ל דכיון ממנו, לשכור שצריך כגוי דינו עירוב שלגבי ,

בדרכי והולך מאחר במומר גם שייך זה חשש הגויים, ממעשי ילמדו שמא מחשש

שתינוק החזו"א מש"כ וא"כ רשותו. לשכור שצריך התקנה בכלל הוא א"כ הגויים,

גם לשכור להצריך סיבה לבד וזו פוסקים, הרבה עליו חולקים לערב, יכול שנשבה

שנשבה. כתינוק שמוגדר ממי

דברים שני להעיר יש שנשבה, תינוק בגדר החזו"א של חידושו בעיקר גם אבל

שתינוק והורו וכתבו זמנינו, פוסקי עליו נחלקו שנשבה תינוק נחשב מה בהגדרת א.

שהם היום אבל מיהדותו, יודע שאינו הגויים בין שנשבה מי רק הוא שנשבה

מורגלים שהם אע"פ שנשבו, תינוקות אינם ומצוות תורה ויש יהודים שהם יודעים

מקומות בכמה הלוי שבט בשו"ת כ"כ מעצמם זה חיוב ולדחות סי'למאוס (ח"ב

קצ"ח) סי' ח"ט כיבודקע"ב, חיוב שאין לקולא גם זצ"ל אלישיב הגרי"ש מרן הורה וכן ,

פי"ד)אב יו"ט הל' יצחק וע"ע(שבות החזו"א. כהוראת שליט"א קרליץ הגר"נ דעת אמנם .

מומר. בדיני העירוב" "פתח בחוברת זמנינו פוסקי דברי והבאנו בזה שהארכנו

שהעבירו בקיבוצים החזו"א בזמן שהיה ממה המצב השתנה שהיום נוסף דבר ב.

בפרט היום אבל רח"ל, הארץ עמי בדרך אדוקים היו הילדים שאז דתם, על יהודים

שבדרך והאצילות הנעימות את רואים הם הרי חרדיים, במקומות המתגוררים אלו

כדתיים עצמם את מחזיקים הם ואדרבה האמת, דרך שזו בעצמם ומבינים התורה,

וכשמגיעים המצוות, כל שמירת להם שקשה אלא קטן, דבר איזה ששומרים ע"י

שאני במה או בלב, שומר אני גם אומרים הם אלא כופרים אינם ליבם אל לדבר

ובגמ' בתורה המזוכר [כעין רח"ל נוספים דברים להם יסבירו שלא ומשתדלים יודע,

האמת את יודעים שהם וכיון הספר], מבית הבורח כתינוק ה' מהר ויסעו עה"פ

שהם אלו וגם רשותם. את מהם שישכרו עד אוסרים והם לתיאבון, מומרים הם הרי

מחשש או החרדים, בהצלחת קנאתם מחמת שונאים מהם הרבה דתיים, אנטי

שבקיום האמת את שמבינים שבתוכם המצפון ממצוקת או עליהם, ישתלטו שהחרדים

הם שהיום לומר קשה ולכן בכפירה. אותם לימדו שכך מצד ולא והמצוות, התורה

שנשבו. תינוקות

שבזמנינו מחילונים השכירות לחובת הטעמים סיכום

פוסקים הרבה א. מהם. לשכור שצריך סיבות כמה יש ימינו של שבחילונים נמצא

שנשבה. תינוק עם לערב אפשר שאי ואומרים החזו"א על חולקים המשנ"ב] [וביניהם

צריך כי בימינו, מציאותי לא זה אך רשותו, שיבטל אפשר הפוסקים לדעת [ואמנם
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לבטל וצריך הביטול, מזמן כלשהו חפץ יוציא לא תומ"צ שומר שאינו שהמבטל

ברירה אין ולכן אחד כל עם שיתקיימו שייך שלא פרטים כמה ועוד אחד, לכל

מהם לשכור לעיל)אלא כמובא מישראל לשכור שמועיל לשיטות רק מועיל ].(וזה

להם אין ומצוות, תורה ויש יהודים שהם שיודעים שאלו זמנינו פוסקי דעת ב.

שנשבה. תינוק דין

היום אבל נכונה, שהיא וחושב בטעותו שחי במי רק היינו החזו"א לפ"ד גם ג.

שמתגוררים אלו ובפרט מצוות, ויש אלוקים שיש שהאמת יודעים מאוד שהרבה

להישאר שמעונינים אלא דתיים שהם שאומרים אלו ובפרט חרדיים, במקומות

רשותם. מהם לשכור וצריך לתיאבון, כמומרים הם הרי שלהם, המעטות בידיעות

לציין [יש מגורם. מקום את המקיף העירוב כל את אוסרים הם כן, עושים לא ואם

בחודשים רק זה אבל מהיהדות, יודעים לא שעדיין חדשים מרוסיה עולים אמנם שיש

נידחים]. במקומות וגרים הארץ מחיי שמנותקים באלו או לעלייתם, הראשונים

סט: דף

בזמנינו רשות בביטול משתמשים מתי

.·¯ÈÚ ‡ÏÂ Ô‰Ó „Á‡ ÁÎ˘˘ ¯ˆÁ È˘�‡,ביטול דיני באריכות מבוארים זו בסוגיא

ולפרש ואחד אחד לכל לבטל שצריך כגון חשובים, פרטים וכמה כמה בהם יש אשר

רגילים לא שאנו ובפרט השבת. כל מרשותם להוציא שביטלו לאלו ואסור כולם, את

העירוב סמך על העיר בכל שמטלטלים או אלא עירובין, הלכות בפרטי להתעסק

למעשה. הביטול את לקיים קשה וא"כ כלל. מטלטלים שלא או הכללי

שכל בזמנם שדוקא משום בזמנינו, כמעט נצרך אינו רשות ביטול שני מצד אבל

ולא שכח אחד שאם המשנה אומרת העירוב, בפת חלק לתת צריכה היתה משפחה

אחדיבטל, שאותו צריך הפת, את לאסוף שהסתובבו בזמן בביתו היה שלא כגון נתן,

עצמו של פת מזכה עירוב שהעושה בזמנינו משא"כ ממנו חוץ מותרים יהיו וכולם

אסורים וכולם עירוב עשה שלא או לכולם, וזיכה עירוב שעשה או א"כ יחד, לכולם

מותר. יהיה הוא ורק לאחד, יבטלו שכולם עד

מי יש אם שגם מפני בזמנינו זה דין לקיים שייך לא כמעט ג"כ זה מטעם

עשה, ולא ושכח בבנין פרטי לעירוב ונצרך הכללי, בעירוב מטלטל ולא שמחמיר

על שסומך שכן איזה יש כלל שבדרך מפני לו, שיבטלו משכניו לבקש יוכל לא

למחמירים ישמעו ולא בשבת, מטלטלים בניו או שאשתו וכדומה, הכללי עירוב

מראש יודעים כלל שבדרך ובפרט רשות. ביטול דין לקיים השבת כל להוציא שלא

שבשביל כך כדי עד לטלטל גדול כזה צורך שאין באופן ומתארגנים לטלטל, שאסור
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שהיה המעשה כמו כזה, דבר שיארע שייך ומ"מ לבטל. השכנים כל את יטריד זה

בגנרטור כח מספיק היה שלא [מפני השכן אצל מהסירים חלק והניחו שמחה שעשו

ושכחו. פרטי עירוב לעשות והתכוונו מקרר], עוד צריכים היו וכן הסירים, לכל

הצורך ומפני לאחד. לבטל צריכים כולם אלא יבטל, שאחד מספיק לא זה במקרה

רשותם. שיבטלו ובקשו לשכן משכן עברו הגדול

לקיימו. אפשר שאי אלא דוקא, רשות לביטול זקוקים שאנו אחד מקרה עוד יש

שדינם פוסקים הרבה שדעת שנשבה, תינוק או בצנעא שבת מחלל שיש באופן וזה

לעיל גמ' המבואר בעירוב מודה שאינו סט.)כמי ובגמ' סא: דף מערב(במשנה שאינו ,

שג"כ דהיינו רשות, שיבטל ממנו לבקש יכולים שאיננו וכיון רשות. מבטל רק אלא

החזו"א דברי על או סומכים אנו בהכרח חפץ, שום מביתו יוציא ס"קלא פ"ז (סי'

מהםל"ד) שעושים או בעירוב, מודה שאינו מי בזמנינו ואין לערב יכולים שהם

המשנ"ב לדעת ומועיל ולקיטו] שכירו ע"י שלא [גמורה י"ג)שכירות ס"ק ש"פ (סי'

בישראל. שכירות שמועילה

הראשי הרב בפני שבת יחלל שלא מי דין

.‡˘Â„Ó„ ‡¯ÓÂÁÎ ˜Ù�„ ‡Â‰‰בפני בפרהסיא שבתות לחלל שמומר בגמ' מבואר

לחלל כמומר נחשב ישראל, גדול ת"ח בפני לחלל מעיז שאינו מישראל, עשרה

לגמרי. שמים עול פרק שלא מוכח כי בזה, והטעם בצנעא.

כמחללי אלא כמומרים אינם בזמנינו חילונים שהרבה הספרים כתבו לפ"ז והנה

יחללו ולא הראשי לרב או לציון לראשון כבוד נותנים מהם הרבה כי בצנעא, שבת

כבוד מפני נובעת אינה זה למעשה שהסיבה יתכן שכיום נראה אבל בפניהם. שבת

שהוא דבר מכובד אדם בפני לעשות שלא נימוסית, התנהגות מפני אלא שמים,

שבו. המסורתי היהדות זיק מפני היא הסיבה אם לבדוק צריך ולכן אותו. פוסל

מחלל אלא מומר שאינו שבת מחלל על לומר הדבר שעצם לציין יש אמנם

הפמ"ג בצנעא, מחלל בדין הפוסקים שנחלקו מפני וחסרון, מעלה בזה יש בצנעא,

סק"א) משב"ז שפ"ה אדם(סי' ח')והנשמת אות ע"ה שאינו(כלל כמי דינו האם הסתפקו

השולחן בערוך וכ"כ בעירוב, ס"א)מודה שהוא(שם כתב שם הגר"ז בשו"ע אבל ,

להם שיש קולא זו העירוניים לעירובים ולפ"ז החזו"א. וכ"כ בעירוב לזכות יכול

עמ לערב שמתירה עליה לסמוך שיטה שמהדריםאיזו השכונתיים לעירובים אבל ו.

תינוק בדין והמשנ"ב הפוסקים שמשמעות [ובפרט הפוסקים, שיטות רוב ידי לצאת

אינו נחשב טלטול איסור על מקפיד אינו שכל מבואר, הרמב"ם בלשון וכן שנשבה,

אפשר שאי חומרא עושה מומר, לא שהוא זה א"כ מערב], ואינו בעירוב, מודה

חפץ. הפקדת ע"י ולקיטו משכירו לשכור
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בשבת לנסוע ומפחד חרדית בשכונה שגר חילוני

כאן התוס' כתבו זה דרך כאן)על הרי(ד"ה מומרים, אינם הצדוקים מדוע לבאר

דינם בהכרח וא"כ עליהם, עוברים היו מסתמא וא"כ חז"ל תקנות עם הסכימו לא

נזהרים היו למעשה חז"ל, דברי קיבלו לא שהם שאע"פ ותירצו שבת. לחלל כמומרים

מהחכמים. יראים שהיו לפי עליהם מלעבר

של במקומות מלחלל שנמנעים בפרהסיא, שבת מחללי חילונים מצויים בזמנינו

הלב בחכמת מהומות, לעורר שלא או הציבור כבוד מפני ס"ד)חרדים כתב(פ"ז

שברור כ"כ לקויה שאמונתו אע"פ אדם, בני מתגובת פחד מחמת מלחלל נמנע שאם

כמומר ולא בצנעא שבת כמחלל דינו בפרהסיא, שבת מחלל היה הפחד שאלמלי

ונמנעו מאמינים היו לא שהצדוקים שאפילו מהתוס' כן והוכיח בפרהסיא. המחלל

ממש. כמומרים אינם החכמים, מפחד רק

בפרהסיא, חיללו לא לעולם הפחד שמחמת צדוקים שדוקא לומר נראה לכאו' אבל

מחללים הם חילוניים שבמקומות שבזמנינו החלונים משא"כ מומרים, אינם לכן

ואין בפרהסיא. כמחללים דינם נשאר נמנעים, חרדי במקום כשנמצאים ורק שבת

שאינו מהקב"ה, מתבייש הוא דשם גדול, אדם בפני מחלל שאינו למי דומה זה

אם בושה לו יש שכאשר מזה, יותר [או קונו, דעת על עובר אותו שיראו רוצה

אותה ושומר שבת, לשמור הקושי לו יורד וממילא תאותיו, מסתלקים שבת, יחלל

א אנושי, טקט מחמת שנמנעים באותם משא"כ יהודי]. שהוא שייךמחמת זה ין

פרץ רבינו שבתוס' שו"ר שמעתי. וכן שבת. סב.)לשמירת דף מש"כ(עירובין שביאר

שלא ומבואר במעשיהם. כ"כ מקולקלים היו שלא החכמים, מפחד נמנעו שהצדוקים

והיינו מומר, מלהיות מציל לא כזה פחד כי וכדו', ממהומות גשמי בפחד מדובר

כמשנ"ת.

שצריך וכגוי כמומר דינם בפרהסיא, לחלל ממשיכים אחר שבמקום חילונים ולכן

בצינעא. מחלל שנחשב גדול אדם בפני מחלל שאינו כמי ולא רשותם, את לשכור

ע: דף

המשפחה מבני לאחד הפת את לזכות פתרון

'ÒÂ˙(יורש ÂÈ·‡Ï.(בד"ה ‰ÎÈÊ ‡Ï˘ Ù"Ú Û‡ ,·Â¯ÈÚ ÈÂ‰ ÂÏ˘Ó ˙Ù Ô˙Â� Ô·‰ Ì‡„בשו"ע

ס"א) שס"ז בעירוב,(סי' להשתתף מחויב הבעל כאשר רק פת לתת יכולה שהאשה כתב

ואם אחת. פעם השתתף שכבר ובאופן אחרים, על יאסור כן לא שאם באופן דהיינו

לכפותו יכולים החצר בני אם האריכו והפוסקים בב"ד. אותו כופין כלל, רוצה אינו

החזו"א ומדברי ב"ד. ע"י שלא סק"ה)בעצמם צ"ט כשנותנת(סי' דוקא זה שכל מבואר

היום ולפ"ז כרחו. בעל אף יועיל שלה, מהפת תתן אם אבל בעלה, של מהפת

לתת. רוצים שאינם לאותם אף יועיל בעירוב, העוסק של מהפת שמזכים
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שותפים שיהיו חפצים לא כלשהן שמסיבות אנשים יש כאשר נפק"מ הוא זה דין

תחול שלא שמודיעים להרע המה וחכמים לטלטל, שלא המחמירים כגון בעירוב.

חסים ואינם עליו, יסמכו שלא שנעשה העירוב את לקלקל כדי בעירוב, שותפותם

בשו"ת בזה עמד וכבר בשוגג. ומטלטלים אלו הלכות יודעים שאינם רבים אותם על

ויש כרחם, בעל פת להם לזכות שאפשר וצידד זצ"ל, קלוגר להגר"ש שלמה חכמת

ואכמ"ל. בזה להאריך

בחלקם, למחות יודעים שאינם לבניהם לזכות אפשר בתוס' המבואר לפי אבל

בהצנע. לשמור יש זה ודין ביתם. על העירוב חל וממילא

עא. דף

עירוב נחשבת האם החולים בית במטבח המונחת פת

.ÂÈ�Î˘Ï Û˙Â˘ ‰È‰˘ ˙È·‰ ÏÚ·במאכל שותפים שהם שבאופן במשנה מבואר

העירוב נחשב עצמו שזה משום נוסף, בדבר לערב צריכים אינם יחד, מונח והוא

שבת. מערב לכך התכוונו שלא אפילו

שאוכלים מקומות כמה בהם שיש חולים ובתי מלון שבתי שכתבו יש זה מדין

שבארנו הכללים [לפי לערב וצריכים נפרדים בתים כב' הם והרי בשבת, בהם

שותפות לכולם יש אחד, בחדר מונחים כולם של שהלחמניות באופן מ"מ במק"א],

כל עירב ממילא ונעשה עירוב, שיעור הכלים באחד ויש כלי, שבכל בלחמניות

רמי"ם שיש או אוכל, חדרי שני בהם שיש בישיבות וכן אותו. שיניחו בלי גם שבת

בלחמניות העירוב מעצמו יחול הישיבה, משל ואוכלים בישיבה בשבת שנמצאים

שמחות כמה שעושים באולמות וכן אמות]. ד' על ד' בחדר [כשיש במטבח המונחות

עמהם קבוע בעה"ב אין המקומות שברוב כיון אך אורחים, שכולם אע"פ נפרדות,

ברמ"א כמבואר לערב ס"ח)צריכים ש"ע ממילא,(סי' עירוב להם יש כלל בדרך מ"מ ,

ונעשית בה, חלק יש לכולם שהרי כשותפות, נחשבת לכולם המיועדת שהפת כיון

לכך. התכוונו שלא אף מעצמה עירוב

השמשות בין בזמן כבר מהפת לקחת מותרים הנמצאים שכל בתנאי זה כל אך

לעירוב כשר אינו רשות, ללא השמשות בבין לקחת אסור אם אבל שבת, כניסת של

בשו"ע) כיון(כמבואר מ"מ לו, לתת ויסכימו רשות לבקש יכול אם שאפילו [ואפשר .

רשות אין מלון ובבתי חולים שבבתי וכיון לקחת]. רשות לו אין ביקש, לא שעדין

יחסר שלא כדי סתם נותנים לא באולמות וכן הארוחה, זמן לפני מהמטבח לקחת

זמן לפני לקחת אוסרת ההנהלה בישיבות וכן השבת, במשך השולחנות בעריכת להם

שיודעים במקומות מלבד כך, על לסמוך אפשר אי כללי באופן כן על הסעודה,

הלב חכמת [ועי' לקחת. ט')שאפשר פרק כי(סוף אחרת, הדין שבישיבות שכתב

עכ"פ שהרי וצ"ע לבחורים. שייכת והיא פרטית, אינה הישיבה כספי על הבעלות
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מגזבר גרע לא דהא ברשות, שלא לקחת ההנהלה ע"ד לעבור שאסור ופשוט ברור

הפקר יהיו הישיבה שכספי מסכימים לא התורמים וגם לתת, למי לפסוק שבידו

ואכמ"ל]. הבחורים. להחלטת

לעירוב שיהא אמר ולא לכולם פת זיכה

סק"ט)החזו"א צ' הניחה(סי' ולא לכולם, פת משלו זיכה אחד אדם כאשר הסתפק

עירוב מספיק אין זה באופן שמא או עירוב, ממילא חל ג"כ האם עירוב, לשם

וכתב ממש. שותפות שעשו באופן כמו דעת כ"ד)וקירוב ס"ק הביאור(שם שמדברי

לזה)הלכה ד"ה ס"ג שפ"ו לעירוב.(סי' ומועיל בזה חילק שלא משמע

רק בודאי היינו לכולם, בפת שיזכה מהשכן שמבקש אדם שבזמנינו נראה אבל

לא ואפילו עירובא", "בהדין של הנוסח את אמר לא אם אף ולכן העירוב, לצורך

עירוב. לצורך מעשה ונעשה שהונח כיון העירוב, חל ג"כ לעירוב", זה "יהא אמר

שקיות בשתי ולא אחד בכלי העירוב הנחת

.„Á‡ ÈÏÎ·Â ·¯ ¯Ó‡השו"ע ס"ד)כתב שכ"ח אחד,(סי' בכלי העירוב כל ליתן צריך

בכלי נתן מקום מחוסר ורק האחד נתמלא אא"כ עירוב, אינו כלים בשני חלקו ואם

נוסף.

המשנ"ב כתב ל"א)והטעם מניחו(ס"ק ואם יחד, מעורבים שיהיו שמו, עירוב שהרי

מזה. זה ומחולקים מופלגים שהם נראה לשמעון] ואחד לראובן [אחד כלים בשני

דשייך משלו, פת חתיכת נותן אחד כשכל דוקא היינו דלכאורה המשנ"ב כותב ולפ"ז

לא לכולם מזכה אחד אם אבל שלך, עם שלי יתערב שלא ליחלק שרצונם לומר

דלא משמע הפוסקים שמסתימת סיים ומ"מ כלים. בשני ליתנו ויוכל זו סברא שייך

וצ"ע. פלוג,

ממילא העירוב, לצורך מיוחדות מצות שמניחים הכללי בעירוב בזמנינו הנה

שעושים המדקדקים האנשים אותם אצל אבל אחד. ובמקום אחד בכלי מניחים

שבמקפיא, אלו את ופעם שבת של החלות את מזכים ופעם בבנין, פרטי עירוב

שקיות, בשתי מונח שהעירוב לפעמים קורה לב שימת שבחוסר מקרים הרבה יש

השולחן על שבת בכניסת מניחים ממנו שחלק כגון חדרים, בשני אף ולפעמים

במטבח. במגירה נשאר וחלק בסלון,

המספיק שיעור אחת בחלה כלל בדרך יש גדולה, רגילה שבחלה לציין יש אמנם

יפרידם אח"כ אם אף שמועיל נראה לעירוב, חלות שתי מזכים אם אף ולכן לעירוב,

כשמזכים רק קיימת הבעיה ולכן עצמה. בפני עירוב תחשב האחת כי מקומות, לשתי

עירוב. לשיעור מהם ארבעה עד שנים שצריך קטנות, חלות או לחמניות

הבית בני ואח"כ בשקית, המונחים שבמקפיא מהלחמניות כשמזכים לדון ויש

משקית פת ומזכים מוסיפים הבאה שבת ובערב מהם, חלק ואוכלים משתמשים
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מתחשבים האם נפרדות, שקיות בשתי מונחת שהפת ונמצא השיעור, להשלים נוספת

לתלות ויש אותם. מצרף המקפיא שמא או כלים, בב' מונח העירוב וא"כ בשקיות

המונחות במצות לדון יש כמו"כ זמנינו. פוסקי בזה האריכו שכבר חלה בדיני זה דין

וזה אחת, בשקית מצות גרם 400 יש האריזות ברוב אך שקיות. בב' אחת בקופסא

עצמו. בפני עירוב לשיעור מספיק

עב. דף

הארחה ובבתי אחד באולם משפחות כמה דין

.'ÂÎÂ „Á‡ ÔÈÏ˜¯Ë· Â˙·˘˘ ˙Â¯Â·Á ‰˘ÓÁהמחיצות מתי דרגות כמה מבואר בסוגיא

השו"ע וכן הדיירים, בין ס"ג)מחלקות ש"ע מצוי(סי' זה דין בזה. חילוקים כמה כתב

נפרדות, משפחות לכמה סעודה בהם עושים שבשבתות גדולים, באולמות בזמנינו

[והן במחיצות. האולם את מחלקים קטן, מקום רק צריכה משפחה שכל ומכיון

כדלקמן הדירה הוא האכילה מקום שהרי באולם, מקומם לפי עירוב לענין אוסרות

בין להעמיד שהדרך הניידות במחיצות המשפחות בין מחלקים אם והנה עג.] דף

אותם מחלקות שאינן ובודאי עראיות, והן לתקרה מגיעות לא הן הרי לנשים, גברים

השו"ע כתב התקרה, עד שמגיעות וילונות שפורסים באופן גם אלא נפרדים. לדיורים

בסוגיתינו, ומש"כ לתקרה, שמגיעות אפילו מחלקות אינן לצניעות שפורסים שוילונות

ממש. במחיצות היינו

לשנים אולם שמחלקים קיר, כעין העשויות החדשות במחיצות להסתפק יש אך

גמורות מחיצות נחשבות אלו האם להיפתח, יכול שהקיר להבחין אפשר שאי עד

שפותחים כיון שמא או במשנה, שכתובים ועליות חדרים כעין לגמרי שמחלקות

השו"ע שכתב לתקרה, שמגיעות עראיות כמחיצות הן הרי יומיים, או יום כל אותם

כאחד. כולם נחשבים עמהם דיורים עוד אין שאם

ואוכלים נפרדים, אולמות שתי כשיש אבל בלבד. אחד אולם כשיש רק זה וכל

לערב וצריכים בתים, כשני נחשבים ודאי זה באופן נפרדות, משפחות שתי בהם

שכולם לדון שאפשר מקרים יש [אמנם האולמות. שבין בפרוזדורים לטלטל כדי

ואכמ"ל]. שם אוכל הוא שגם במקרה לבעה"ב, טפלים

משפחות, משפחות שאוכלים מלון ובבתי הארחה בבתי גם קיימים אלו דינים

עוד מצוי שבהם אלא שמבקש. למי פנימית חלוקה מוסיפים הטובים ובמקומות

הפוסקים, בזה ונחלקו מטר, בגובה נמוכים אבן בקירות מחולק הגדול שהחדר ציור,

המשנ"ב כ"ז)הכרעת ס"ק ש"ע אינן(סי' לתקרה מגיעות שאינן ודעתשכיון מחלקות.

סק"א)החזו"א צ"ג תוס'(סי' כמ"ש עראיות במחיצות מדברת הסוגיא במחיצות)שכל ,(ד"ה

י' בגובה שהן כל לתקרה, מגיעות שאינן אפילו מחלקות קבועות, מחיצות אבל

מחיצה. כשיעור טפחים
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עב: דף

נפרדת ביחידה או אביהם בדירת הנמצאים בנים דין

.Ì‰È·‡ ÔÁÏÂ˘ ÏÚ ÌÈÏÎÂ‡ ÂÈ‰˘ ÔÈÁ‡‰שהבנים פרס, במקבלי מעמידה הגמ'

בביתם. האוכל את אוכלים הם אם אף אליו טפלים הם ולכן מאביהם, מזונם מקבלים

נחשבים ואביו הוא אלא זה, בהיתר צורך אין אביו, שולחן על אוכל כשהבן והנה

של הדיורים גם ממנו, בחלק זכה או בעירוב חלק נתן שהאב וכיון אחד, כדייר

עירוב. נותן הבית מבני שאחד מספיק כי בכך, ניתרת הבן

כשהאב נאמר לא זה וגם אביו. שולחן על אוכל לא כשהבן רק היא הנקפ"מ

לאביו טפל יהיה שהבן שייך לא ודאי כי בבית, בנו את והשאיר לשבת נסע

נחשב שהבן ודאי זה באופן אלא כדייר, יחשב שלא כדי עד אחרת בעיר כשנמצא

רח"ל התורה מדרך שסטו בבנים היא זה, בדין לדון שמגיעים האפשרות כדייר.

יפגמו שלא כדי סעודותיהם את אוכלים גם הם ששם למטה, נפרד חדר להם ונתנו

[כשאביו לאביו טפל הוא מאביו, מזונו מקבל הוא אם ואז רח"ל, המשפחה בשאר

ועי' אביהם, של בעירוב ניתרים אינם שבת, מחללי הם שאם וי"א בשבת]. נמצא

במכתבים. חצרות עירובי בספר

עג. דף

השמחות באולם בשבת ואוכל בדירה שישן מי

.‡˙ÈÙ ÌÂ˜Ó ·¯ ¯Ó‡ ,‰¯È„ ÌÂ˜Ó È‡Óלהלכה קי"ל ס"ה)הכי ש"ע סי' שמקום(שו"ע

הפוסקים ונקטו עירוב. לענין דירתו מקום הוא סעודותיו, בו אוכל שאדם פיתא

להוכיח והאריכו השבוע, ימי שאר לפי ולא בשבת אכילתו מקום לפי נמדד שהדבר

הראשונים מדברי שט"ז)כן עמ' חצרות עירובי ב', הערה פ"ב הלב חכמת ו', סעיף הגר"ז .(שו"ע

שבע בסעודת או ההורים בבית סעודותיו ואוכל לשבת, דירה שקיבל מי לפ"ז

אינו בלבד לשינה בו שנמצא והבית אכילתו, במקום היא דירתו הרי באולם, ברכות

כאן בגמ' כמ"ש אוסר ואינו עב:)דירה לטלטל(דף [ודין דירה. מקום אלא אוסר אינו

פה.]. דף לקמן עי' זו, מדירה

דירה דין לזה יש שוב בדירה, לחמניה לאכול הקטנים לילדים נותן אם אבל

שכתב קטן של דירה זה והרי הילדים, של פיתא מקום שהיא מפני עירוב הצריכה

ס"ו)השו"ע שע"א אכילת(סי' בכדי דגן כזית לאכול יכול לא אם אף אוסר שקטן

נעשית בדירה, אותו מאכילים כלל ובדרך שיונק, תינוק כשיש ה"ה [ולפ"ז פרס.

גמורה]. דירה זה מכח
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אחד אוכל וחדר משפחות הרבה עם הארחה בית

ובבתי מלון בבתי וכגון מספור, רבות קובע, אכילה שמקום זה לדין הדוגמאות

אוכל בחדר אוכלים כולם אבל משפחות, עשרות ובהם חדרים עשרות שיש הארחה

הרי הישוב, בני שאר אצל מתארחים אלא כלל שם אוכלים שאינם או גדול, אחד

דירה נחשב אכילתם מקום רק כי אחת, דירה נחשבות שבמלון המשפחות כל

בשבת. עירוב לענין האוסרת

כשרות על סומכות אינן מהמשפחות חלק מקומות שבהרבה לדעת חשוב אבל

כך שבת, של פלטה על ומחממים מוכן אוכל עמם ומביאות שבמקום, המאכלים

מי באו כולם אא"כ בחדרם, שאוכלים אנשים אין אם לדעת אפשר אחתשאי שיבה

יחד. אוכלים שכולם שיודעים וכדומה, משפחתית מסיבה או

אוכל ואביו הפרטי, בחדר אוכל כדלעיל] יונק תינוק [או ילד כאשר לדון ויש

אכילה מקומות שני כאן שיהיה גורם שהילד נאמר האם כולם, עם אוכל בחדר

כולם. עם מצטרף ואביו לאביו, טפל שהבן י"ל שמא או ביניהם. לערב ויצטרכו

ועיין. בזה. להאריך ויש

אחר במקום וישנים עבודתם במקום שאוכלים פועלים דין

.'ÂÎÂ ¯ÈÚ· ÔÂÏÏ ÔÎ¯„˘ ÔÓÊ· ,˙Â¯ÈÙ È¯ÓÂ˘של הלינה שמקום אופן שיש מבואר

למקום שאוכל הפת את שיביאו לו עדיף שהיה סהדי שאנן כגון דירתו, היא האדם

הלינה. מקום היא דירתו עיקר לכן הפת, במקום אוכל הוא ההכרח מחמת ורק לינתו,

בעיר, ואוכל עבודתו במקום בשדה שישן במקרה זה דין מבואר בסוגיא והנה

הזרים העובדים הפוכה, היא השאלה בזמנינו עבודתו. במקום לאכול לו שעדיף

האם העבודה, במקום לבתיהם מחוץ ואוכלים בבתיהם ישנים היום, כל שעובדים

בבית דירתם ועיקר העבודה הכרח מחמת רק היא העבודה במקום שאכילתם לומר

בשביל לביתם לחזור רוצים ולא לעבוד חפצים שהם כיון שמא או בו, שישנים

לאכול רוצים סוף סוף כי בביתם, לאכול שרוצים סהדי אנן לומר שייך לא לאכול,

בדרכן בגמ' דמש"כ בגמ', מוזכר לא כזה [ומקרה לעבוד. שיוכלו כדי זה במקום

ומש"כ עבודתם. במקום בשדה ולא בעיר, אוכלים שגם רש"י פירש בעיר, ללון

אכילה, לצורך רק לבעה"ב הולכים היו שם בעה"ב, אצל שאוכלים בתלמידים לקמן

אחר]. דבר מחמת שם שוהים היו ולא

עיקר, הלינה שמקום סהדי אנן שיש כמו זה למקרה מתיחסים זמנינו פוסקי מ"מ

ללינה. חדר להם שיש בבנין אוסרים שהם א. הכיוונים, משני גדולה הנפק"מ ולפ"ז

בו. עובדים שהם ובמוסד בישיבה אוסרים שאינם ב.

מתגוררים אלא נפרד, בית להם שאין זרים עובדים הרבה שיש כיון למעשה אבל

יותר והנעים השקט העבודה מקום את מעדיפים והם קטן, בחדר חברים כמה עם
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א"כ בחוץ, ואוכלים מסתובבים הם עבודה להם כשאין גם ולפעמים זה, מחדר

מבעלי לשכור צריכים מקרים בהרבה למעשה ולכן דירתם, עיקר העבודה מקום

העובדים. של האכילה מקום את המוסד

עד. דף

שיתוף או עירוב היא בזמנינו העירוב של הפת

.ÂÎÂ˙Ï ÔÈÁÂ˙Ù ˙Â¯ˆÁÂ ÌÈ˙· Â‰È˘ „Úבשו"ע נפסק זה סכ"ו)דין שס"ג ולכן(סי' ,

תקנה להם שאין לגבי כמבוי ולא כחצר הן שלנו המבואות שכל שם הרמ"א כתב

שאם בזה, תלוי שיתוף לענין שה"ה לכאו' משמע כאן בסוגיא והנה וקורה. בלחי

החזו"א אבל עירוב. מספיק אלא שיתוף צריך אין מבוי כ"ג)אינו ס"ק צ' הביא(סי'

בסוגיא עד)שבתוס' אלא(ד"ה זה, תנאי צריך לא ששיתוף מבואר לעיל וברשב"א

אחת לרשות ופתוחות מיוחד, חלקו אחד שכל אדם בני ב' של רשויות ב' שיש כל

שיתוף. דין להם יש משותפת

החזו"א כתב כ"ד)לפ"ז ס"ק לומר(שם צריכים העיר את כשמערבים שבזמנינו

עירוב אמר ואם לעירוב], גם שיחול שיתוף על [וסומכים שיתוף, שהוא בפירוש

שלפי כדי חצרות, לעירוב גם שיהא רוצה המערב שאם והוסיף בדיעבד. אפילו פסול

ולא עירוב הוי א"כ שלו, לבנין רק נעשה והעירוב הזה בזמן רה"ר שיש השיטות

לשיתוף. מועיל אינו אם לעירוב שיהא להתנות צריך אחת, חצר רק כאן יש כי שיתוף

שפ"ז) סו"ס במשנ"ב .(וע"ע

עירוב צריך ואם שיתופא, "בהדין לורמ כתבו בזמנינו, שנערכו בנוסחאות לפ"ז

וכו'". לנו שרא יהא לעירוב, גם יהא

.'ÂÎÂ ÔÎÂ˙· Â˙·˘˘ ÌÈÏÎÏ Ô‰ ˙Á‡ ˙Â˘¯ ˙Â¯ˆÁ „Á‡Âמצויים מאוד אלו דינים

שם. יבוארו ואי"ה צא. דף לקמן מקומם אולם בזמנינו,

.‰·¯ÂÁÏ ÌÈ˙·„ È�‡Ó È˜ÂÙ‡Ï È˙‡ ‡ÓÏÈ„איסור שיש מחדושת, כאן רש"י דעת

אותו של שהיא ואפילו שאוסרים, אחרים דיורים בה שאין אפילו לחורבה להוציא

ואי"ה מצויות, נפק"מ כמה בזה ויש בשבת. בו אוכלים שאין בית לכל וה"ה בעלים,

פה. דף לקמן יבואר

עה. דף

ברחובות עירוב צריך ומדוע בזמנינו, במקומה המותרת רגל בדין הנפק"מ

.˙¯ÒÂ‡ ‰�È‡ ‰ÓÂ˜Ó· ˙¯˙ÂÓ‰ Ï‚¯נפסק שע"ח)להלכה סי' המותרת(שו"ע שרגל

אוסרת במקומה האסורה ורגל האחרים, עם עירבה לא אם אוסרת אינה במקומה,
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דף לעיל המבואר לגבי לאיסור מצטרפת המותרת רגל דגם גוי, שיש במקום [מלבד

ויש לעצמו, חצר יש בנין וכל מזה, לפנים זה בנינים שני יש אם לדוגמא סה:].

עירב הפנימי הבנין אם לרחוב. לצאת החיצוני הבנין דרך לעבור הפנימי לבנין זכות

על אוסר הפנימי אין אחד, דייר רק יש בנין שבכל או לעצמו, והחיצוני לעצמו

הם כי בבית], ששבתו [כלים זו לחצר זו מחצר לטלטל אסור עדיין אבל החיצון.

לשל זה בעלים של מרשות להעביר ואסור נפרדים, בעלים חצר שלכל רשויות שתי

זה.

משמשת החיצונה והחצר הפרטית, חצירו את אחד לכל יש כאשר זה כל אך

שלשני באופן אבל ברגליו. עובר רק אלא בה משתמש הפנימי ואין לחיצון רק

רגל הוא אחד שכל לומר אין כולם, בין משותפת והחצר אחת, חצר יש הבנינים

בחצר בתים ששני חצרות, עירוב דין זה אדרבה כי החצר. את אוסר ולא המותרת

שיערבו. עד לשניהם המשותפת לחצר מביתם להוציא זה על זה אוסרים אחת

חז"ל כבזמן מהשכנים פת אוספים איננו כי זה, בדין נפק"מ כ"כ אין בזמנינו

פת מזכים בבנין עירוב עושים כאשר אלא הפנימית, מבני גם לקחת צריך שאז

העירוב את לפסול שלא כדי העיר בני לכל לזכות כתבו הפוסקים והרי לכולם,

סי"ד)הכללי שס"ו סי' הפנימית.(בה"ל החצר בני גם בעירוב נכלל וממילא ,

תומ"צ שומר ואחד ומומר גוי בו שיש בבנין נפק"מ

בנין באותו יש אם הנה הבנינים, באחד מומר או גוי יש כאשר היא הנפק"מ

על אוסר הגוי אין כי במקומה, המותרת רגל הוא מצוות, שומר אחד יהודי רק

במקומם, אסורים הם יהודים, שני זה בבנין יש אם אבל סא:], דף [כנ"ל אחד יהודי

במקומה. שלא אוסרת במקומה האסורה ורגל

הפנימית החצר זה עצמו, הבנין לגבי הרי הנפק"מ, מתי להוסיף צריך עדיין אבל

שגם בארנו הרי הרחוב ולגבי במקומה, שלא אוסרת לדין שייך ואינו מקומה, וזה

חיצונה כחצר ואינו בשווה, כולם של חצר הוא הרחוב כי אוסרת, המותרת רגל

כאן. המוזכר הדין מצד לדון יש מתי א"כ בגמ', המוזכרת

אחר במקום נתבאר שהנה ה')אלא פרק שכירות דיני העירוב, לשכור(פתח אפשרות שיש

מהמשטרה, גם ואולי והמועצה מהעיריה שכירות ע"י בלבד, ברחובות הגוי רשות את

שלא גם קבועים, דברים להנחת ברחובות להשתמש חוק ע"פ זכות להם שיש כיון

הרחובות את מתירה זו שכירות ואם וכדומה. פרסומת לצורך אלא התושבים לצורך

שצ"א) סי' הרמ"א בחצרות(לדעת כי החצרות, את ולא הרחובות את רק מתירה היא הרי ,

לא. וברחוב אוסרת בחצר הגוי שרשות יוצא ולפ"ז כלל. זכות להם אין

שהחצר אלו והמומרים, מהגוים חלק של הרשות הותר זה, שלב שנעשה לאחר

את יאסרו שלא רק וההיתר ואכמ"ל], פרטים עוד [ויש כהלכה, סגורה שלהם
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יהודים, שני הבנין בתוך יש אם ולפ"ז הותר. לא שלהם הבנין בתוך אבל הרחובות,

צרי וברחוב לטלטל אסור הבנין בתוך בסוגיאהרי המבואר לפי אבל מותר. להיות ך

את אוסר לא שהגוי אע"פ א"כ במקומה, שלא אוסרת במקומה האסורה שרגל

אסורים. הם שבמקומם כיון הרחוב, את אוסרים זה שבבנין היהודים מ"מ הרחוב,

אפשרות ואין האסור מדרגות בחדר מוקף ביתם כי עמהם, לערב אפשרות [ואין

לביתם]. העירוב מפת לטלטל

הגוי אין כי הבנין בתוך מותר הרי והוא אחד, יהודי אלא בבנין אין אם אבל

לערב אפשר [וגם אוסרת אינה במקומה המותרת רגל א"כ אחד, יהודי על אוסר

השכירות ולפ"ז העירוב]. לפת ביתו בין בטלטול האסור קטע שאין כיון איתו,

אחד מיהודי יותר אין והמומרים הגוים של בבנינים כאשר רק מתירה מהעיריה

תומ"צ. שומר

עו. דף

גבוה חלון דרך הכנסת שבבית לשמחה מאכלים להביא מותר האם

.˙Â¯ˆÁ È˙˘ ÔÈ·˘ ÔÂÏÁ ,‰�˘Óחצר לערב שאפשר באופנים מדבר שלפנינו הפרק

שכיחים לא אלו דינים ביניהם. המחלקת מחיצה שיש למרות חברתה, עם אחת

ומטלטל השכונתי או הכללי העירוב על סומך הרי שמטלטל שמי משום כלל, בזמנינו

מטלטל, שאינו ומי מהרחוב, הכניסה דרך לחצרות חיבור יש ממילא ברחובות, גם

לידו. חצר עוד עם לערב לחפש מה ואין שלו, בחצר או שלו, בבית נשאר

שמחה שעשתה במשפחה מעשה כזה. דבר לפעמים קורה בזמנינו גם מקום ומכל

חשמלית] פלטה ע"ג או במקרר שימוש [הצריכים מהמאכלים וחלק הכנסת, בבית

יכולים האם לשאול באו כעת הכנסת, לבית הסמוך פרטי בבית להניח הוצרכו

הכנסת. לבית שלהם מהחצר להעביר כדי הבית, בחצר פרטי עירוב לעשות

ותחילתן גבוהים שהחלונות אלא לחצר, הפונים חלונות יש הכנסת בבית והנה

אומרת הגמ' והרי טפחים, מי' למעלה החלונות] של תחתון עו:)[הצד שחלונות(לקמן

חלון אבל דמליא, כמאן ביתא כי טפחים, י' גבוהים להיות יכולים בתים שתי שבין

ומצד בית יש אחד שמצד כזה במקרה י'. בתוך להיות צריכים חצרות שתי שבין

של ובצד מי' למעלה גבוה להיות יכול הבית של שמהצד החזו"א כתב חצר, שני

לחבר יכול אינו י' גבוה החצר מצד שגם זה חלון וא"כ י'. בתוך שיהיה צריך החצר

החצרות. בין

אדם שאין כיון הכנסת, בית עם עירוב ללא כאן להתיר יש מעשה לענין אולם

עירוב. צריך ולא האוסרים, דיורים ואין הכנסת בבית שגר

ותוס' רש"י בזה שנחלקו מה ע"פ לאסור לדון יש עדיין לכאו' עד.אמנם (דף

דעתופה.) ההוא, במקום גר ואינו מסוים לבעלים השייך מקום שהוא חורבה, בדין



çúôáåøéòä עז. קפהדף

אל לטלטל שמותר פטור, מקום כעין הוי עירוב, צריך ואינו גר שאינו שכיון התוס'

על אוסר אינו שהמקום רש"י דעת אבל עירוב. ללא חצר או בית מכל זה מקום

להוציא מותר ויהיה יערבו שנמצאים שאלו ומספיק בחצר, הגרים אחרים אנשים

אי חורבה] מוגדר [שהוא כאן גר שאינו אדם אותו של מהבית אבל לחצר, מבתיהם

עדיין לכאו' וא"כ מעורב, אינו מ"מ אוסר שאינו דאע"פ ולהכניס, להוציא אפשר

שיניח או הכללי, השיתוף על סומך שאינו למי הכנסת לבית לטלטל אסור יהיה

בפרט לעיין ויש בסוגייתינו. כמבואר כפתח שישמש הכנסת, בית לחלון סמוך סולם

זה.

עז. דף

בזמנינו החצרות בין ולהעביר הכותל בראש השתמשות דין

.ÔÈÏÎÂ‡Â Ô‡ÎÓ ÔÈÏÚÓ ÂÏ‡Â ÔÈÏÎÂ‡Â Ô‡ÎÓ ÔÈÏÚÓ ÂÏ‡ ¯Ó‡ Ô�ÁÂÈ שע"בהשו"ע¯' (סי'

מקוםס"ו) הוא הכותל ראש טפחים, ד' הכותל בעובי אין שאם יוחנן ר' כדעת פוסק

אבל בבית. שבת בכניסת ששבתו דברים גם עליו להניח החצרות לשתי ומותר פטור,

יקח והשני לכותל, מביתו יביא שהאחד כלומר להחליף, אסור שמ"מ הרמ"א הוסיף

בלי ב' לחצר א' מחצר ישר לטלטל יבואו שמא השניה, שבחצר לבית מהכותל

המשנ"ב וביאר הכותל. על מ"ט)להניח שאסור(ס"ק לשיטות כאן חשש שהרמ"א

מחלוקת בזה הביא לעיל והשו"ע דרבנן, ברשויות גם שמ"ו)להחליף .(בסו"ס

מדובר אם רק לא טפחים, ד' רחבים אינם הבנינים שבין הגדרות רוב בזמנינו

הנוהג הדין לכן בלבד. ס"מ 20-30 הוא אבן קיר אפילו אלא ברזל, רשת בגדר

עירוב עושה בנין וכל שברחובות, הכללי העירוב על סומכים אין כאשר בזמנינו

גבי על להניח חצר לכל מותר כהלכה, וסגורה מוקפת תהיה שחצרו ודואג לעצמו

לב לשים צריך אמנם ב'. לחצר א' חצר של החפץ את שיורידו אסור אבל הכותל,

שאם בסוגייתינו, מאריכה שהגמרא כמו השימוש קושי בדרגת לשניהם שווה שיהיה

בנויים כשהבנינים מצוי והדבר שני, לצד מי' ונמוך אחד, לצד י' גבוה הכותל

כחלק נחשב הכותל ראש כזה במקרה מחברתה, גבוהה אחת וחצר ההר למרגלות

עליו. להניח התחתונה החצר לבני ואסור העליונה, מהחצר

העירוב על לסמוך שאפשר צד ואין חילונית, שרובה בעיר שגר באדם מעשה

אולם לרחוב. מטלטל ואינו בנפרד שלו החצר את מערב הוא לכן כזו, בעיר הכללי

איתם מיודדת בזה, להקפיד יודעת שאינה בודדה אלמנה הסמוכה בחצר השכנה

כדי והנה שביניהם. הכותל דרך מאכלים בשבת להם שמעבירה כדי עד מאוד,

טפחים י' בגובה כותל יש אבל ביניהם, שיערבו צריך היה ממנה לקבל מותר שיהיה

לערב יכולים לא וממילא טפחים, ד' על ד' ממנו לשבור שייך שלא האורך, לכל
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ולהביאם בשבת הדברים את ממנה לקבל לו מותר האם ושאל, אדם אותו בא יחד.

לביתו.

אסור אז אבל הגדר, על להניח לשכנה מותר זו, בסוגיא המבואר לפי והנה

בתוך אלא הגדר על תניח לא היא אם אבל שלו. לחצר מהגדר אותם לקחת לשכן

יהיה לטלטל] שמותר [שסבורה כלשהו, חפץ או מדף איזה גבי על שלו החצר

והטעם לביתו. יכניסם שלא ובלבד החצר, בכל אותם ולטלטל לקחת לו מותר

החצר לתוך העבירה כשכבר אבל לרשות, מרשות להעביר הוא שהאיסור משום

הלכה ביאור [ועי' הרשות, אותה בתוך לטלטל שמא)מותר ד"ה ס"א שע"ב שהביא(סי'

שהחצר זה במקרה אבל במחיצות, סגורה רק מעורבת אינה החצר כאשר מחלוקת

בתוך טלטול בדין שם הבה"ל הכרעת לפי החצר בתוך לטלטל מותר בפנ"ע מעורבת

לא וע"ז אחרת, שבחצר בבית שבתו שהם כיון אסור, לביתו להכניסם ומ"מ הבית].

כלים דיני העירוב, פתח בחוברת שביארנו [כמו פוסקים, כמה לדעת העירוב מועיל

סעודת לשולחן להגישם ולא בחצר, רק מהם לאכול יכול ולכן בחצר]. ששבתו

השבת.

התוס' שכתבו לציין ורבי)יש מפסיק,(ד"ה כשכותל לחצר מחצר להעביר שהאיסור

שהיו דברים אבל בבית, השמשות] [בבין שבת בכניסת שהיו וחפצים בכלים רק הוא

לא רק הסמוכה, לחצר ישר הכותל גבי על להעבירם מותר השמשות בין כל בחצר

לבית פט.)להכניסם דף לקמן במשנה המשנ"ב(כמבואר פסק וכן מ"ז), הנידון(ס"ק ולכן ,

בכדור המשחקים ילדים אבל השבת, בכניסת בבית היו שבודאי במאכלים היה הנ"ל

לחצר. מחצר אותו לזרוק מותרים ויהיו שבת, לפני מהבית להוציאו יכולים וכדומה,

החצרות בין המפריד אבן קיר לבטל ניתן כיצד

יחד לערב מותר שיהיה כדי בולט], ולא קבוע [דבר לעשות ניתן זאת בכל מה

מעט למעט מספיק בדיוק, טפחים י' בגובה הכותל אם הנה לחצר. מחצר ולהעביר

חז"ל, בשיעורי שיטות שתי שיש כיון אבל י'. גובה יהיה שלא טפחים ד' שבמשך

נצטרך לכו"ע, טפחים י' בה יהיה שלא מטר בגובה גדר למעט נרצה אם א"כ

רק למעט להקל שיש ואפשר נאה. הגר"ח משיעור פחות שיהיה ס"מ 28 להוריד

בקיר. לשבור רוצה לא אדם הזה המעט את גם למעשה אבל חזו"א. שיעור לפי

מקום ובאותו לכך, חוששת אינה והיא השניה לחצר גם משמש שהקיר בפרט

טפחים. ד' על ד' חלון לעשות צריך ודאי שאז וחצי, כמטר יותר גבוה היה הכותל

יחיאל רב אמר הסוגיא, בהמשך לקמן המבואר ע"פ אחרת עצה לומר נראה לכן

טפחים, ד' שרחבו ובאופן בטיט, אותו ויחבר כלי יניח אם דהיינו ממעט, ספל כפה

מגובה שממעטת איצטבא כמו הוא הרי טפחים, י' הכותל ראש עד ממנו ואין

זההכותל פתרון האם הפוסקים נחלקו אמנם מי'. פחות הכותל כאילו ונעשה ,

פסק שם והשו"ע לערב, גם מועיל או הכותל, בראש להשתמש להתיר רק מועיל
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הלכה [ובביאור לערב, מועיל אבל)שאינו שבשעת(ד"ה וכתב המתירים את הביא

לזה. מזה להעביר להתיר יועיל לא עדיין זה פתרון וא"כ להקל], לסמוך יש הדחק

השכנה ואם הכותל, בראש להשתמש עי"ז יתיר שמ"מ לדון מקום היה ועדיין

בקשה ולזה בנחת לזה נחשב כי ממנו, להוריד לו מותר יהיה הכותל ראש על תניח

שבזמנינו בכותל אבל טפחים, ד' שרחבו בכותל אלא אינו זה אולם בסוגיא. כמבואר

כנגדה. רק אלא הכותל לכל מועילה האיצטבא אין טפחים ד' בראשו שאין

משני שימעט באופן רק הוא כזה, במקרה לעשות שאפשר שנראה הפתרון

יש מ"מ טפחים, ד' על ד' מהכותל לשבור לבקש אפשרות אין ואמנם הצדדים.

עד שמהקרקע באופן טפחים, ד' במשך לכותל סמוך חול ערימות להניח פתרון

אותו ויבטל טפחים, י' גובה אין הכותל ראש עד הערימה ומראש הערימה, ראש

[ולא החצר של מהקרקע כחלק נחשב שהחול וכיון שם, שישאר שכונתו ויאמר

הדעות. לכל כפתח והוי טפחים י' כותל מקום באותו שאין נחשב כאיצטבא], רק

זו מכוונות הערימות ושיהיו שלה, בחצר גם כן לעשות תסכים שהשכנה צריך רק

שיהיה כדי עד החול יתמעט שלא שבת כל ולהשגיח טפחים, ד' באותן זו כנגד

טפחים י' ס"ב)גובה שנ"ח סי' הרמ"א מש"כ ע"פ ההיתר .(יסוד

עז. דף

עליו. לכתף רה"י ולבני רה"ר לבני מותר ד' על ד' בו שאין מקום

עז: דף

שליבות ארבע לו שיש זמנינו של קל סולם דין

.ÌÈ˜ÂÂÁ ‰Ú·¯‡ ÂÏ ÔÈ‡˘ ÏÎ ,È¯ˆÓ‰ ÌÏÂÒ ÈÓ„ ÈÎÈ‰ ,'Ó‚שהסולם צריך דהיינו

סולם נחשב שלבים, ארבעה בסולם יש אם ולכן בשבת, ליטלו דרך שאין דבר יהיה

כבד. שהוא מחמת רש"י ופירש ליטלו, דרך שאין גדול

מאוד, קל מאלומיניום שעשויים בימינו המצויים הביתיים בסולמות להסתפק ויש

עץ מסולם יותר הרבה קל הוא אבל שלבים, ששה או חמשה הוא רגיל סולם וכל

קבוע. נחשב שלבים ארבעה בו שיש שכיון נאמר האם שלבים, שלשה בעל ישן

שלבים, בארבעה דין שאין ברש"י כמבואר קבוע, נחשב שאינו לומר נראה ויותר

לטלטלם הדרך ואף ביותר, קלים שלנו שסולמות וכיון הסולם, בכובד שיעור אלא

וצ"ע חצרות. בין לחבר להועיל יכולים ואינם קבועים, אינם הבית, בתוך תדיר

לדינא.
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בחבל סולם לקשור מועיל האם

להחשב יכול גדול, לא כלי שהוא דלי שאפילו בסוגייתינו בגמ' מבואר אמנם

גם ולפ"ז בשבת, ליטלו שאסור באופן אותו יקבעו אם החצרות, בין ולחבר מיעוט

לפרקו האסור בדבר אותם יקבעו אם מיעוט להחשב יכולים זמנינו של סולמות

בברגים. כגון בשבת,

האסור באופן קושר אם דלכאו' בחבל. אותם לקשור מועיל האם להסתפק ויש

קלקול דרך החבל את לחתוך מותר דמ"מ העירו אבל כקבוע. נעשה בשבת לפותחו

בשבת אותו יצטרך אכילה)אם קלקול.(לצורך דרך אפילו לחתוך אוסרים יש אמנם .

גם כלל ובדרך לחתוך, דרך שאין כיון החבל, את לחתוך מותר אם שאפילו ונראה

מסולם גרע לא ממילא מלהשתמש. וימנע יחתוך, לא הסולם את יצטרך קצת אם

ולכן לטלטלו. איסור שאין אע"פ קבוע, נעשה בו להשתמש דרך שאין שמחמת כבד

הסולם את שיקשור ובתנאי החצרות, בין גשר לעשות שלנו בסולמות להשתמש אפשר

בשבת. לפתחו שאסור בקשר

עח. דף

הכותל ע"ג הסולם הנחת אופן

.‰ÈÁÂÂ¯‡ ÈÁÂÂ¯‡ ‰È„‰· ‰È·˙Â‡ Ï·‡ .'Ó‚הסולםמ את להניח שצריך בגמ' בואר

רוחב כל שיהא כדי הכותל], על שישען צריך בכותל [וה"ה הזיז, על שישען באופן

על נשען לא הסולם אם משא"כ טפחים, ד' רחב כפתח ויהיה לכותל פונה השליבה

והמעבר לזיז, כמדרגה נעשה לא הסולם כי מועיל, אינו שבצידו, הכותל על אלא הזיז

ד'. רחב אינו לזיז הסולם ראש בין

ועומד נפתח שהוא בימינו, המצוי סולם מעמידים שאם פשוט נראה זה לפי

שלידו, לכותל או לזיז כמדרגה נחשב אינו הכותל, על להישען בלי עצמו בפני

הכותל. על סגור] [כשהוא הסולם את להשעין צריך אלא

והשתיה והאוכל א', בחצר היה והאולם שמחה שעשו בירושלים שהיה מעשה

אורך לכל טפחים, י' בגובה קיר היה ביניהם הסמוכה, ב' בחצר בבנין בדירות היו

נתעוררו השמחה בעלי הכותל. גבי מעל הדברים את להעביר אמורים והיו החצר,

לזו מזו להעביר להתיר כדי יחד החצרות שתי את לערב שצריך לשאלה מעצמם

אפשר אי טפחים י' מחיצה יש שכאשר בסוגייתינו ומבואר בבית], ששבתו [דברים

כדי אותם ולקשור הכותל, צדדי משני סולמות להניח הוא הפתרון אלא יחד, לערב

לעיל]. שכתבנו [כמו בשבת ניטלים יהיו שלא

קטן, היה שהניחו שהסולם להם והעיר לשבת, סמוך הגיע מהאורחים אחד

שליבות ברוחב אין אבל טפחים, י' בגובה כותל על לעלות מתאים הוא ואמנם
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שיש גדולים סולמות והביאו שכנים אצל וחיפשו הלכו טפחים. ד' רוחב הסולם

הועיל, לא זה שגם התברר השבת לאחר כעת אולם טפחים. ד' שליבותיהם ברוחב

רחב כפתח שיחשב כדי הכותל על ישכב שהסולם שצריך בסוגייתינו המבואר ע"פ

המעבר אין לכותל, בסמוך הסולם את שפותחים הרגילה בצורה משא"כ טפחים, ד'

מועיל. ואינו השליבה], כעובי אחד טפח [אלא טפחים ד' רחב לכותל מהסולם

מורגלים אנו שאין בפרט עירובין, הלכות מורכבות כמה רואים אנו זה ממעשה

שנים, במשך בעירובים העוסקים ואף מאוד. מצויה בהם הטעות ולכן אלו, בהלכות

יש תמיד כמעט העירוב, את שיבדוק מבחוץ מישהו שמביאים פעם שבכל מספרים

מסוימות. בבעיות הבחינו שלא הערות

עח: דף

אותה מכסים והשיחים שהצמחיה גדר דין

‡Ï ‰ÈÏË· ‡Ï È‡ 'ÂÎÂ ‰ˆÈˆÁ ÔÈ�ÚÏ Ï·‡ ,‰ˆÈÁÓ ÈÂ‰ Ú"ÂÎÏ ‰ˆÈÁÓ ÔÈ�ÚÏ ,'Ó‚

.ıÈÈÁלמחיצה כביטול להחשב גם מועיל מחיצה, שנחשב דבר כל שלא בגמרא מבואר

לא שהמחיצה וכל כשרים, מחיצה מהן שעשה וכסתות כרים לדוגמא, שאחוריו.

אבל המותר]. [באופן שבת באמצע לסלקה כונתו אם אף כשרה, היא ברוח מתנדנדת

דין בטל ולא כסתום, נחשב לא החריץ, את ממלאים הם כאשר מחיצה ביטול לגבי

בתוס' [ועי' מהחריץ. אפילו)מחיצה ניכר,(ד"ה שאינו כיון בטל, שמדאורייתא שכתבו

משנ"ב ועי' בטל. לא מדרבנן קכ"ה)ורק קכ"ד ס"ק שע"ב המחיצה(סי' כשאין שאף דקי"ל

מחיצה]. דין בטל לא שבתוכה, הפירות מחמת ניכרת

בעירובין. העוסקים הת"ח בה שנחלקו בזמנינו, מאוד גדולה נפק"מ מהוה זה דין

ברוח, מתנדנדים שאינם עבים שיחים גדלים לעירוב המשמשת הגדר סביב כאשר

על פרוסים הם מקרים בהרבה אולם מחיצה. דין להם יש י' גבוהים הם וכאשר

מכסים שהם עד מעט מעט עולים אלא י', גובה בצידם ואין בהדרגה רחב שטח

בטלה, בתוכם הקבורה שהמחיצה אומרים יש מתלקט. שאינו תל כעין המחיצה, את

לגדר אין וא"כ כמחיצה, להיות שראויים חזקים שיחים המחיצה לפני ויש מאחר

הם כי כשרים לא ג"כ לעצמם השיחים שני ומצד מחיצה, דין שבתוכם המקורית

יש זאת לעומת טפחים. י' בגובה זקיפות אחד במקום ואין מעט, מעט עולים

אהל אתי לא שאמרו מה כעין קבועה, גדר מבטלים לא עראיים ששיחים אומרים

אהל. דין יש העראי לאהל שגם למרות קבע, אהל ומבטל עראי

שהשיחים מקרים יש עדיין עראיים, שהם מחמת מבטלים לא שהשיחים נאמר אם

המחיצה, את יבטלו ודאי הם ולכאו' כ"כ, עראיים ואינם וכדומה, נוי לשם ניטעו

השכונתיים בעירובים זה בנושא מחמירים רבים ברק בבני נחלקו. בהם גם אולם
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בעירובים. העוסקים הת"ח ע"פ בכך מקילים בירושלים זאת לעומת בכולם], [לא

למעשה. וצ"ע

עט. דף

לפנותו עתיד ובגדר אותו, ופוסל הלחי מגובה חלק המכסה עפר דין

.ÏÈË· ‡Ï 'ÂÎÂ Â˙Â�ÙÏ „È˙ÚÂ ¯ÙÚ ,ÏË· ¯ÙÚ Ì˙Òע"ג המונח שעפר זה דין

פני מעל טפחים י' נשאר לא אם שסביבו, המחיצות ואת הבית את מבטל הקרקע

ברמ"א מוזכר ס"ב)החול, שנ"ח שם(סי' והביא לדירה. נעשה שלא היקף ביטול לגבי

שאפילו או לעולם, בפיו שיבטל צריך האם העפר, את יפנה שאח"כ באופן דעות ב'

מבואר לפנותו עתיד שאין באופן אבל מחיצה. דין מהכותל בטל אחת לשבת ביטלו

דין בחול הקבורה מהגדר ומבטל כקרקע, נחשב העפר בסתמא שאפילו בסוגייתינו

מחיצה.

למחיצות, בסמוך העיר סביבות חול שופכים שקבלנים מצוי מאוד זה דבר

הרי הזה, מהמקום לו שאיכפת אדם שאין שכיון ללחיים, בסמוך הבעיה ובעיקר

י' גובה ובמחיצה בלחי נשאר לא ואם לפנותו, אדם עתיד שאין סתם עפר זה

העירוב. נפסל טפחים,

בבדיקה שישי ביום לעירובין המומחים מגדולי אחד שנסע שהיה ומעשה

לפנותו, לצאת ורצה עצר הנהג מהלחי. חלק וכיסה שנערם בחול והבחין השבועית,

למעלה לבדוק להספיק שישי ביום וצריכים במהירות נעשית הבדיקה כידוע אמנם

ויכולים העפר את שישאירו המומחה להם אמר הפתח, צורות של ק"מ מעשר

כאן. ישאר שהעפר כוונה אין שהרי להמשיך,

לפנותו, ידאג לא אחר אדם אף העפר, את נפנה לא אנחנו שאם לו העירו אבל

העפר את מפנים הבא שבשבוע נקבע אם בשלמא וא"כ מפריע. לא זה אדם לאף

על הבעלים שאיננו ואע"פ לחי, מגובה מבטל ואינו לפנותו שעתיד עפר הוי הזה,

אפשר מ"מ לפנותו, בלי מונח שיהיה חשב והמניח אותו, הנחנו אנו ולא העפר

נכריע אם אבל ארעי. דבר זה סוף דסוף לפנותו, חושב אחר שאדם מה שמועיל

לקרקע בטל זה והרי לעולם, ישאר זה שוב א"כ כזה, במצב עפר לפנות צריך שלא

תועלת אין לפנות, שצריך [דכיון העפר, את ופינו יצאו מיד ולכן לחי. שיעור ובטל

הבא]. לשבוע להשאיר

המונחים העיר שבתוך בלחיים גם אלא זו, בעיה קיימת העיר בקצוות רק לא אך

משחק, כדי תוך חול ערימות לעשות הילדים דרך עפר, במקום ובגינות בחצרות

זה, חול והנה הלחיים. את ופוסלים הלחיים לפני ערימות נערמים פעמים והרבה

מחשבה אין אבל מה, זמן כעבור אותו שיקחו ג"כ להיות יכול כאן שהונח כמו
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לשחק שירצה יקרה שאם אלא אחר, חול מספיק לו יש כי לפנותו, לילד או לאדם

הלחי משיעור ומבטל סתם עפר שנחשב נראה כזה במצב יקחנו. חול באותו שוב

מבטל, סתם ועפר מבטל, לא לפנותו שעתיד עפר דדוקא שאמרו הגמ' בלשון [ועי'

לפנותו]. שלא שדעתו שצריך אמרו ולא

מסביבן מצטבר ואם בדיוק, מטר שגובהן הישנות בלחיים בעיקר מצויה זו בעיה

החול. גובה בשינוי זו בבעיה להבחין מאוד וקשה בשיעור, חסר כבר עפר מעט

כדי ס"מ, עשרים או ועשרה מטר בגובה הלחיים את לעשות בעירנו הנהיגו לכן

מהשיעור. יחסר לא חול, עליו יוסיפו שילדים או בחול, מהלחי מעט ישקע אם שגם

עט: דף

נשואים שאינם בנים ע"י העירוב את לזכות אפשר האם

.ÌÈÏÂ„‚‰ Â˙·Â Â�· È"Ú ‰ÎÊÓÂ ,'ÂÎÂ ÈÂ·Ó· ÔÈÙ˙˙˘Ó „ˆÈÎמי הראשונים נחלקו

האם ידם, על זוכים שאין הקטנים בניו הם ומי לזכות, שיכולים הגדולים בניו הם

גדול הוא ואם לאחרים, לזכות יכול לא שנים ל"ג גיל עד שקטן בגיל, תלוי זה

לו יש אם אלא בגיל תלוי שאינו או אביו, שולחן על שסמוך אפילו לזכות יכול

שולחן על סמוכים כשהבנים ולפ"ז לאחרים, אביו משל לזכות שיכול לעצמו בעלות

וכשאינם לאביהם, שמציאתם כיון בעירוב לזכות יכולים אינם גדולים אפילו אביהם

לזכות יכולים קטנים שאפילו התחדש ולפ"ז לזכות, ויכולים גדולים נקראים סמוכים

השו"ע וכתב ומזכה]. ד"ה בתוס' ר"ת דעת [וכן סמוכים. ס"י)כשאינם שס"ו דראוי(סי'

בעירוב. המיקל דברי על סומכים שבדיעבד הרמ"א והוסיף שניהם, לדברי לחוש

סמוכים הם תמיד בזמנינו כי נשואים, שאינם בניו ע"י לזכות אין לכתחילה לפ"ז

ידם על לזכות יכול נשואים בנים אצלו מתארחים אם אבל שולחנו. .על

השולחן הערוך כ"א)כתב סעיף של(שם הסמוכים אנשים שאר או בניו שבני

במציאתם. שזוכה שולחנו על סמוך דין בהם שאין משום ידם, על לזכות יכול שולחנו,

לזכות התכוונה שלא ובאופן נשים, ע"י לזכות אפשר האם

ידם על העירוב את לזכות כשרות בסוגיא)נשים המעשה(כמבואר מה מבינות הן אם ,

הדלקת לפני דפק שהשכן לשאול אשה שבאה שהיה ומעשה לאחרים. שזוכים הזה

הפת את הגביהה ודברים אומר בלא תזכה. שהיא וביקש היה, לא כבר והבעל נרות

שמרוב עצמה את תפשה אח"כ הדלת, את וסגרה החזירה עושה, שבעלה שרגילה כמו

שלא שכן וכל כלל, לזכות התכוונה ולא עושה שהיא מה על חשבה לא בהלה

זכיה. מעשה זו בפעולה יש האם אחרים. על חשבה

הבעיה את תפשה שהרי לזכות, שצריך בעצם יודעת שהיא שכיון לה והורו

הרי לעירוב, הנצרך המעשה את לעשות התכוונה הגביהה שכאשר ובודאי בעצמה,
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ולא בחנות שקונה למי קצת דומה זה והרי העירוב. וחל לזכות שהתכוונה כמו זה

בזה. לעיין ויש שלו. שהחפץ דודאי בקנין, לזכות התכוון

במחלוקת תלוי הדבר אשתו, ע"י לאחרים משלו לזכות שרוצה שלו, באשתו אבל

לדברי לחוש דלכתחילה השו"ע שכתב וכיון לבעלה, שמציאתה כיון הנ"ל הראשונים

אחר. מישהו מוצא אינו אא"כ שלו האשה ע"י לזכות אין שניהם,

הספרים כתבו מ"ב)אמנם הערה פ"ג הלב שיש(חכמת זצ"ל אויערבך הגרש"ז בשם

ואח"כ לאשתו, גמורה במתנה הפת כל את יתן שהבעל ע"י אשתו, ע"י לזכות עצה

שנתן בעל שהרי בעירוב. המשתתפים העיר בני לכל בפת שיזכה לבעל תתן האשה

בתרא בבבא כדאמרינן קנתה לאשתו נא:)מתנה ס"ז)ובשו"ע(דף פ"ה סי' ואח"כ(אהע"ז ,

כידו, שידה משום ממנו זוכה האשה שאין דמה מאשתו, לזכות שוב יכול הבעל

שהבעל שם רע"א כמ"ש לא דזה שהעיר, שם בחכמת [ועי' בבעל. שייך לא וזה

אחר]. ע"י במזכה היינו לאשתו שנתן

פ. דף

מהעיר נסע כשבעלה בזמנינו מדעתו שלא מערבת אשה

.Â˙Ú„Ó ‡Ï˘ ˙·¯ÚÓ Ì„‡ Ï˘ Â˙˘‡ ,'Ó‚'התוס רגיל)כתבו באופנים(ד"ה שגם

חלק עבור לתת יכולה אינה מ"מ בעירוב, חלקו עבור בעלה משל לתת שיכולה

השו"ע פסק וכך השתתפו. שלא שס"ז)האחרים המשנ"ב(סי' וביאר שאפילו(סק"ו),

עירוב יהיה לא עבורו יזכו לא ואם עליהם האוסר החצר מבני אחד שחסר באופן

קמ"ל לטלטל, להתיר בשביל פת מעט עוד לתת ליה דניחא סברא יש א"כ כלל,

חבירו חלק עבור ולא בזה, מחויב שהוא חלקו נתינת עבור רק מועילה זו שסברא

שלא לזכות אפשר אי ג"כ לערב, רגיל דאפילו המשנ"ב והוסיף בזה. מחוייב שאינו

בעיר. בעלה כשאין לשכניה האשה תזכה שלא ליזהר דצריך תוס' וכתבו מדעתו.

כל עירוב לעשות שרגילים בבתים בזמנינו, גם נאמר זה דין האם להסתפק ויש

אחד ושבוע השכנים, לכל קודש שבת של החלות את ומזכים קודש, שבת ערב

כהרגל הפת את לזכות יכולים הבית בני או האשה האם בעיר, היה לא הבעל

השכנים, של החלק את לתת יכולים שאינם ובמשנ"ב בתוס' מבואר דלכאורה אביהם.

שמישהו חשש שהיה בזמנם היה זה כל שמא או לשכנים. לזכות יכולים אינם וא"כ

מקבל אצלו שמניחים שמי היתה שהרגילות מקומות והיו שנותן, הפת את יאכל

א לעצמו, כולם של הפת בזמנינואת אבל שמחויב. למה מעבר ויתור בזה יש "כ

שעושים שנה עשרים וכבר ממנה, אוכלים והם משפחה, אותה אצל נשארת שהפת

גמור זכות הוי ממילא בפת, חלקו את לו שיתנו לבקש אחד שכן אף בא ולא כן

מ"מ ושמא הטלטול. את להתיר מנת על לאחרים, לזכות המשפחה לבני ואפשר
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י"א זכות של במצב שאף הפוסקים בזה שנחלקו מדעתו, שלא "מאדם" זכין הוי

מועיל. שאינו

כיום ויש בעלה, בממון האשה כח הגדרת בכל שינוי חל שהיום לכאורה ונראה

של זה וזיכוי מבעלה, רשות שאלת ללא אף לאחרים מועט דבר לתת לאשה רשות

את לתת צריך היה אם ואף מבעלה, לקחת לה המותר מועט כדבר נחשב העירוב

ובפרט לטלטל. שיוכלו מנת על זו הוצאה שיוציאו מסכים האב לאחרים, הפת

מבעלותו, הפת את מוציאים דינית מבחינה רק אלא בפועל מכך מפסידים שאין

לו שיש מאפוטרופוס, עדיפות לו שיש זמנינו של משק מנהל ממונה כעין והוי

את לזכות הבית ולבני לאשה מותר ושפיר עצמו, לצורך מעט ולתת לשאת רשות

בירור. צריך עדיין מעשה ולענין לאחרים. הפת

לטלטל שלא להחמיר כשראוי ואף עירוני, עירוב כשיש גם בעירוב להשתתף החיוב

.ÈÂ·ÓÂ ‰¯Â˜Â ÈÁÏ ˙Â˘ÚÏ Â˙Â‡ ÔÈÙÂÎבהלכות משפט בחושן בשו"ע נפסק זה דין

ס"א)שכנים קס"ב העיר.(סי' צרכי כדין בזה להשתתף חייב אדם שכל

אף העירוב, לצרכי ולתרום בממונו להשתתף אדם כל על שהחיוב פשוט לפ"ז

לכך, צריכה משפחה כל שכמעט בזמנינו שכן וכל לכך. נצרך לא בעצמו הוא אם

ע"ז. סומכים הדחק בשעת או לילדים עכ"פ שבת בכל לא אם גם

השולחן א')בערוך סעיף שם את(חו"מ שמערבים הזה בזמן להסתפק שיש כתב

שישים בהם שאין כל אמה, ט"ז רחבים שהרחובות אע"פ הפתח בצורת הערים

לרחובות יש [כי זה על חולקים פוסקים הרבה והרי הרמ"א, הכרעת ע"פ ריבוא,

אחד יכול האם דלתות], ע"י אלא אותם לערב אפשר ואי הרבים רשות דין אלו

האוסרים? לפוסקים חושש אני כי בזה, חלק אתן לא לומר

בסימן שכתוב כמו חלקו, ליתן צריך מקום דמכל לי יראה השולחן הערוך וכתב

צרכי מתיקון זה כי ולהשתתף ליתן מחויב צריך שאינו מי שאף מקוה לענין קס"ג

מקום מכל עצמך, על מחמיר שאתה אף לו לומר יכולים בעירוב כן כמו העיר, בני

האוסרים, כפוסקים לי קים לומר יכול ואינו ליתן. מוכרח אתה העיר תקנת מחמת

לומר יכול אדם שום אין הרמ"א, רבינו הכרעת ע"פ ההיתר נתפשט שכבר כיון

בש"ס כדמוכח מצוה היא העירוב ועשיית לי, סח:)קים דף עכ"ד.(עירובין ,

עירוב עשיית מתקצבת הדתית שהמועצה בזמנינו מדבריו, הפוך במקרה לדון ויש

במק"א שבארנו כמו חמורות ובעיות קולות הרבה בו שיש העירוב,כללי, פתח (חוברת

להצילמבוא) רק נעשה והוא בו, לטלטל נכון אין ההלכה שורת שלפי ברור והדבר ,

תורה בני בשכונות ולכן שיטות, איזה על עכ"פ שיסמכו בלא"ה, המטלטלים את

מלתרום להימנע יכול אברך האם האברכים. מכספי מהודרים שכונתיים עירובים עושים

הכללי. העירב את יש שכבר עצמו ולתרץ
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ולא שכונתי, אחר עירוב לעשות שצריך הרבנים הכרעת דין שע"פ דכיון ונראה

הדבר והרי בו. חייבים שהשכנים העיר מצרכי ג"כ זה א"כ הכללי, בעירוב להקל

כשר שיהיה מצב עד רק המקוה בעשיית שמשתתף לומר יכול לא שאדם ברור

מממנת, שהמועצה בעירוב שמסתפק לומר יכול לא כאן גם א"כ הדחק, בשעת

וההידורים ההלכה שורת לפי כשר שיהיה עירוב בעשיית להשתתף חייב אלא

הנהוגים.

שתלוי אמה ט"ז רחוב שיש אלא מהודר, עירוב שיש באופן שגם נראה עוד

אבל להקל שהמנהג הדין, שמצד הנ"ל], הערוה"ש [כמ"ש הראשונים במחלוקת

יחמיר נפש שלאבעל שערים ולעשות להוסיף רוצים השכונה ובני המשנ"ב, כמ"ש

באופן בזה להשתתף חיוב שיש אפשר הראשונים, שאר לשיטת אף רה"ר יהיה

לכתחילה. בזה להחמיר עליהם מוטל דרגתם שלפי כיון תורה, בני המקום שבני

פ: דף

העיר בני לכל פת שיעור צריך בבנין פרטי בעירוב האם

.'ÂÎÂ ÌÏÂÎÏ ˙Â„ÂÚÒ È˙˘ ÔÂÊÓ Ô¯ÂÚÈ˘ ‡Â‰ ‰ÓÎושיתופי חצרות לעירוב הפת שיעור

חצרות בעירוב שנקבע שהשיעור אע"פ תחומין, להלכות מהשיעור שונה מבואות,

שיהיה צריך אחד כל תחומין בעירוב תחומין. עירוב לדין דומה שיהיה כדי הוא

חצרות בעירובי זאת לעומת כביצים], ח' או ו' [שהם סעודות שתי מזון שיעור כנגדו

מחוברות הן אם ערים לכמה ואפילו העיר, לכל דהיינו לכולם, זה שיעור מספיק

ומספיק זה, משיעור פחות אפשר אנשים מי"ח פחות יש אם ואדרבה אחד. בעירוב

אחד. לכל כגרוגרת

[נפח מספיק שיעור בערך יש כבר רגילה אחת ובחלה כלל, גדול אינו זה שיעור

לכל מצות גרם 400 שמספיק קטן יותר השיעור ובמצות סמ"ק]. 800-900 של

פרטי עירוב שעושים אנשים הרבה יש לכן סמ"ק]. 008 נפח בהם יש [כי הדעות

העירוב שמא בזה ענין שיש המשנ"ב וכמ"ש כ"כ, צריכים כשאינם גם בבנין

מצד חשש יותר יש ובזמנינו הפת, לקלקול חשש [המשנ"ב התקלקל. הציבורי

כיון עירוב, חסר בבנין שאף גורם קלקול שכל הפתח, וצורות המחיצות קלקול

הבנינים]. לשאר הפת בין ניתוק מהוה והוא נאסר שהרחוב

אין סעודות, שתי ממזון פחות מספיק אנשים י"ח שעד בגמרא מש"כ והנה

דהיינו הדיורים מספר לפי אלא וילדים, נשים כולל שבדירה הנפשות למספר הכוונה

דירה מכל אחד שזה בעירוב, חלק לתת הצריכים כמות לפי מחשבים כי המשפחות,

אכילה]. [מקום



çúôáåøéòä פב. קצהדף

מפוקפקת שכשרותן כללים עירובים מקום בכל שיש בזמנינו לעיין יש לפ"ז

לערב יוכלו הפחות שלכל בבנין פרטי עירוב עושים אנשים הרבה ולכן מאוד,

לרחוב. להוציא בלי שלהם, בבנין

שמתכוין כיון עירובו, את כחולק נחשב גוונא שבכהאי האחרונים עוררו והנה

שהוא השיטות מעט לפי גם הכללי העירוב את ומקלקל הכללי, מהשיתוף להיפרד

אין כשר הכללי העירוב שאם תנאי, לעשות צבי החכם כתב ולכן כשר. עדיין

המשנ"ב והביאו כלום, ל"ג)במעשי ס"ק שס"ו שא"צ(סי' והחזו"א מאיר הבית ודעת .

שוב העיר, בני כל עבור בעצמו שהניח מה את יזכה רק אם גם אלא תנאי, דוקא

בביאור מבואר וכן המקומות, בכל משותפים שכולם כיון עירובו, את כחולק הוי לא

סי"ד)הלכה שס"ו עירוב(סי' שהעושה עפ"ז נוהגים אנו כן ועל זו. בדרך גם שמועיל

לו. להועיל יכול שהעירוב מי ולכל העיר בני לכל מזכה בבנין פרטי

משפחות, י"ח בו שאין בבנין להניח שצריך הפת שיעור כמה להסתפק יש והנה

שמא או גרוגרות], [תשע כמות חצי להניח מספיק האם משפחות, תשע רק אלא

עירובו, את כחולק יהא שלא כדי העיר כל של העירוב להיות ראוי שיהא צריך

כחולק הוי א"כ העיר, לעירוב לשמש יכול אינו והכמות השיעור חסרון מצד ואם

לפי רק שעירובו כיון מועיל היה הנ"ל, התנאי את עושה היה אם ובשלמא עירובו.

לסמוך כשר שיהיה צריך תנאי עושה כשאינו אבל מועיל. אינו הכללי שהעירוב הצד

מועט. בשיעור מתקיים לא הרי וזה כשר, הכללי העירוב היקף אם אף ע"ז

כולם שהרי עירובו, את חולק אינו כבר לכולם שזיכה שכיון לומר ואפשר

פסול, שלו העירוב שיעור, של בפת חסר אם נפשך, ממה וא"כ זו, בפת שותפים

ואין לאחרים. מקלקל ואינו עירובו, כחולק זה מחמת נעשה שאינו כשר, והכללי

הפת אין טוב, מהגוים] השכירויות וגם המחיצות [היקף הכללי העירוב אם נמי הכי

אינו זה צד לפי אבל העיר, בני לכל כשיעור בה שאין כיון להועיל יכולה הזו

על אבל הכללי. שבעירוב הפת על לסמוך הוא גם ויכול עצמו, בפני לערב צריך

בבנינים הדרים עם לערב אפשר אי ממילא הרי כשר, אינו הכללי שההיקף הצד

וצ"ע. הבנין]. דיירי כפי גרוגרות [ט' שהניח השיעור מספיק וא"כ הסמוכים,

פב. דף

אביו של תחומין עירוב עם ללכת ואסור לאמו, שנטפל קטן ילד דין

.ÂÓ‡ ·Â¯ÈÚ· ‡ˆÂÈ ˘˘ Ô· ÔË˜מחוץ ללכת אסור קטן ילד שגם בגמ' מבואר

לדין נטפל שהוא לא אם להוציאו אסור לאמו וגם חינוך. דין בזה ויש לתחום,

המובאות כשיטות הבן, בחינוך מצווה האם שגם מכאן שהוכיחו [יש שלה, השביתה
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סק"ב)במשנ"ב שמ"ג ארבע(סי' גיל עד רק פוסקים [ויש שש גיל עד ומ"מ (משנ"ב].

סק"ז) תי"ד עצמהסי' עבור תחומין עירוב עשתה האם שאם כלומר לאמו, נטפל הוא [

עבורו. נוסף שיעור צריך ואין עבורו, שיניחו בלי אחריה נמשך הבן גם בלבד,

המשנ"ב סק"ח)וכתב מותר(שם אינו עשה, אביו ורק עירוב עשתה לא אמו שאם

מועיל, לא ג"כ נפרד, עירוב עבורו והניח לו זיכה אביו אם ואפילו אביו, עם לצאת

הציון בשער כתב אמא לו אין אם ומ"מ אמו. עם להיות לו ניחא זה גיל עד כי

י"א) ובחזו"א(ס"ק בפנ"ע], הילד עבור שיניח [בלי אביו של בעירובו שיוצא שאפשר

י"א) ס"ק ק"א אחר(סי' אדם ואפילו בנו, עבור עירוב לזכות בכה"ג יכול דעכ"פ כתב

בעירוב]. רוצה שהילד [באופן לו לזכות יכול

תחומין, עירוב עבורו להניח אופן בכל צריך י"ג, גיל עד ומעלה שש מגיל

עירב הבן אם ואפילו זה, לענין לקבוע שיכול זה הוא והאב לקמן. בגמ' כמבואר

ומעלה י"ג ומגיל אביו. לו שעשה העירוב לפי אלא מותר אינו אחר, לכיוון בעצמו

שיתרצה שבת לפני לבנו להודיע צריך עבורו עושה אביו ואם לעצמו, עירוב עושה

בכך.

הקרובים בישובים כגון לתחום, מחוץ שהוא למקום בנו את שלוקח אבא לפ"ז

מצוי דבר כגון שבת, תחום עובר פחות או שעה רבע של ובמהלך לזה, זה מעט

למירון, הסמוכים יוחאי בר או הגנוז אור בישוב בשבת ששוהות משפחות מאוד

שבארנו הכללים [לפי במירון הרשב"י לציון ללכת כדי תחומין עירוב עושה והאב

מגיל פחות הילד אם הנה בבית. נשארת והאם מירון], דיני התחומין, דרך בחוברת

שש בגיל הילד ואם עימו. לקחתו יכול ואינו עירוב, לו יניח שהאב יועיל לא שש,

שהבן צריך י"ג, גיל מעל הבן ואם עצמו. בפני עירוב לו להניח צריך האב ומעלה,

שבת. לפני ויודיענו שלוחו יהיה שהאב או העירוב, את יניח

משכונה וההולך בתים, ברצף לזו זו מחוברות אינן ששכונותיה בעיר כמו"כ

מרוממה שההולך בירושלים כגון תחומין, עירוב צריך אמה מאלפים יותר לשכונה

אינו שאול, גבעת בשכונת תחומין עירוב להניח צריך צדק לשערי או וגן לבית

הנ"ל. הפרטים כפי הקטן בנו את לקחת יכול

עבור תעשה ולא תחומין, עירוב עבורו תעשה הקטן הבן של אמו אם לדון ויש

יש לאמו אבל לאמו, כפוף שהבן מצד הוא יכול לא שהאב החסרון האם עצמה,

שאין הוא שהחסרון או אביו], עם אחר [למקום לבדו שילך עירוב לו לעשות כח

אא"כ עירוב, עבורו לעשות יכולה לא אמו גם וא"כ מאמו, להיפרד לילד זכות זה

לפקפק יש אך איתו. ללכת דעתה אין אם אף שיועיל נראה [ואז לעצמה גם תעשה

האמא, אצל מצוה לדבר עירוב נחשב לא הילד עבור רק שנעשה כזה עירוב שמא

וצ"ע].
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אמו ללא אביו עם החולים בבית ששהה לילד תחומין עירוב

והדבר החולים, בבית לטיפול הוצרך הקטן הילד כאשר זה, לדין נוספת דוגמא

בשבת, והשתחררו שישי ביום ונסעו וכדומה גבס או תפירות שצריך מאוד מצוי

החניה מפני רק [אפילו בתים ברצף לעיר מחוברים אינם חולים בתי הרבה וכידוע

תחומין עירוב לעשות צריכים החולים מבתי בחלק השוהים ולכן שלפניהם], הגדולה

ביה"ח בדין התחומין בדרך [עי' העיר, שבמרכז לשכונות מהם לחזור שיוכלו כדי

העיר, ממרכז ומנותק וגן לבית הסמוך צדק שערי ובדין לב"ב, הסמוך בילינסון

והאמא בביה"ח, הילד עם נמצא האב המקרים ברוב והנה הדסה]. ביה"ח ובדין

האב יוכל כיצד שש מגיל פחות הילד אם וא"כ הילדים. שאר עם בבית נמצאת

בשבילו. לערב יכול אינו הרי להחזירו,

הציון בשער המבואר לפי לעיל)אבל נטפל(הו' שהוא אפשר אמא לו אין שכאשר

אמא, לו שאין כמו שנחשב נראה לתחומו מחוץ שאמו כזה במקרה א"כ לאביו,

עכ"פ בזה, נחמיר אם וגם לילד. גם מותר לעצמו עשה שאביו עירוב באותו ולכן

לילד שניחא ובפרט החזו"א, כמ"ש הילד עבור עירוב להניח יכול האב כזה במקרה

לביתו. לקחתו מותר ויהיה הילד עבור נוסף שיעור יזכה וא"כ לאמו, יגיע שעי"ז

העירוב]. עם ללכת מותר היכן ועד תחומין, העירוב את להניח צריך היכן לברר [ויש

מצוה לדבר עירוב נחשב לא מה

.‰ÂˆÓ ¯·„Ï ‡Ï‡ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ ÛÒÂÈ ·¯ ¯Ó‡לצאת חכמים התירו שלא רש"י פירש

עירוב, בעשיית דין לא שזה מבואר עכ"ל. מצוה, לדבר אלא עירוב, ע"י לתחום חוץ

האחרונים כתבו ולפ"ז מצוה, לדבר אלא היתר תיקנו שלא העירוב, של בהיתר אלא

יעקב) הרמב"ם(גאון אבל מהני. לא הרשות לדבר עירב אם בדיעבד מעירוביןשאף (פ"ו

השו"עה"ו) פסק וכן העירוב, חל עירב שאם ס"א)כתב תט"ו משנה(סי' במגיד ועיין .

הרשות. לדבר גם ללכת מותר מצוה, לדבר עירב שאם הרמ"א הוסיף עוד שם.

לבית או האבל לבית הולך כגון השו"ע כתב מצוה, דבר נקרא מה בגדר אמנם

מפני או באלו, וכיוצא הדרך, מן שבא חבירו או רבו פני להקביל או המשתה

כתוס' [דלא מהעכו"ם או מהליסטים לברוח אין)היראה מה(ד"ה בזה שהמצוה

בו שיש בפרדס בשבת לטייל הרוצה שגם הוסיף והרמ"א הרבים]. צרכי שעושה

תחומין. עירוב לעשות ומותר מצוה דבר נקרא שמחה,

אינו מתי עיון צריך א"כ מצוה, נחשב שבת עונג שכל הרמ"א דברי לפי והנה

לשם ללכת רוצה שהוא היינו עירוב, עושה שאדם מקום כל הרי מצוה, דבר נקרא

[ואמנם לאפוקי. באו מה וא"כ שבת. עונג היא בשבת ושמחה מכך, שמחה לו ויש

פרץ רבינו ובתוס' עירוב, המתיר מצוה דבר אינה בבהכנ"ס שתפילה דן המהרי"ל

להקל, והמשנ"ב הרמ"א פסקו אלו דברים בשני אך מצוה, דבר אינו שטיול כ'

זה]. בכלל שאינו נשאר מה קשה א"כ
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שבשבת ומבואר מצוה, דבר נחשב מתי אירוסין סעודת בדין האריך המשנ"ב והנה

בה יש ובודאי לסעודה ללכת שרוצה ואע"פ מצוה, דבר אינו בא שהחתן השניה

בזה. לחלק וצריך אסור. מ"מ שבת, עונג

כלשהו], למקום להגיע שרוצה [בלי בטיול דוקא הוא הרמ"א שמש"כ ואפשר

אלא עונג בהליכה אין כלשהי למטרה כשהולך משא"כ עונג, יש עצמה שבהליכה

דכל מההליכה, להנות שיכוין עצמו ירמה [ואל המטרה, לפי דנים ולכן במטרה,

כשמצד ובפרט מצוה. שההליכה נחשב אינו הליכה, להנאת בלא"ה הולך היה שלא

ללכת כשצריך דוקא דיבר והרמ"א התחום, בתוך ללכת יכול ההליכה של ההנאה

מצוה יחשב שהטיול שכדי אפשר עוד לתחום]. מחוץ בהכרח שהוא בפרדס לטייל

להנאתו. רק ולא למצוה, כוונה צריך

לראות הסקרנות בשביל סמוכים לישובים והולכים בנופש שנמצאים מצוי עוד

שבת. עונג שיחשב כטיול הגוף הנאת אינה שסקרנות וי"ל וכדומה, ביהכנ"ס איזה

זה. בכל עוד לעיין ויש

פב: דף

לבניו שמניח תחומין בעירוב לעשות האב שצריך דברים ג'

.ÌÈ�Ë˜‰ Â˙·Â Â�· È"Ú Ì„‡ ·¯ÚÓ עירוב˙"¯ לעשות צורך שיש מבארת הגמרא

להיכן י"ג גיל עד לבניו להחליט האב שבכח אלא ילדיו, עבור האב גם תחומין

האב שאם שחושבים אדם, בני של הפשוטה ההבנה נגד הוא זה דבר עירוב. יעשו

ע"ז צווח וכבר עי"ז. ללכת המשפחה בני לכל מותר ממילא לעצמו, עירוב עשה

הלכה מערב)הביאור אינו ד"ה ס"א תי"ד בזה(סי' טועין אנשים הרבה ובעוה"ר וז"ל,

בני כל מותרין העירוב, הניח שבעה"ב שכיון עכ"ל.וסוברין זה, סמך על לילך ביתו

שיעור להניח צריך א. דברים. לשלשה לב לשים צריך לבניו עירוב בעשיית

מגיל פחות מקטנים [חוץ ללכת, שרוצה הבית מבני אחד כל עבור עירוב מזון

מזון את לזכות צריך ב. לאמם]. דוקא שנטפלים לעיל מבואר שדינם שש או ארבע

לאביהם שייך שהוא מספיק ולא לילדים, שייך שיהיה אחר, ע"י שם)העירוב .(בה"ל

עירוב להם שמניחים ידעו שהילדים צריך י"ב], מגיל [ובת י"ג גיל מעל ילדים ג.

לכך ויסכימו שם)תחומין, שבשאר(שו"ע אע"פ בשבת, להם שיודיע מספיק ומ"מ ,

שמניח בעירוב רוצים הבנים כלל שבדרך משום שבת, לפני מהעירוב שידע צריך אדם

סק"ב)אביהם שם .(שעה"צ

המשפחה כל והולכים נופש, למקומות שנוסעות במשפחות מאוד מצוי זה דין

למירון], הסמוך יוחאי בר בישוב [כגון תחומין, עירוב עבורו שצריך הסמוך לישוב

אבל שמן, או יין בקבוק חצי להניח אפשר אחד עירוב להניח מספיק היה אילו

יין. בקבוקי שלשה צריך נפשות לעשרה א"כ אחד, לכל שיעור שצריך כיון
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פג. דף

בזמנינו העירוב פת שיעור

.È„„‰Ï Â‰ÈÈ¯ÂÚÈ˘ ÂÂ˘ ‡Ï„ ÌÂ˘Óמידות שיעורי בין בהקבלה עוסקת זו סוגיא

במידות שינויים הרבה שהיו בגמרא ומבואר ודור. דור שבכל המידות לשיעורי חז"ל,

השיעורים ניתנו שבה במדבר שהיתה סאה מידת הדורות, בין להשוות אפשר שאי עד

שבציפורי, הסאה כמו אינה והירושלמית הירושלמית, הסאה כמו אינה בסיני, למשה

קשר שום זו במידה אין "ליטר", מידת רק אלא סאה כלל לנו שאין היום וק"ו

שיעור מהו שבדורינו החכמים את לשאול אנו צריכים וא"כ חז"ל, שנתנו למידות

מודיא ששמו כלי לרבי שיגר שבוניוס בגמרתינו וכמסופר אלו, מידות לפי חז"ל

בזמנם. שהיה זה כלי לפי המידה כמה להכריע כדי נאוסא, ששמה העיר של קונדסא

ביהודה הנודע כידוע קט.)והנה דף פסחים שתי(בצל"ח בין סתירה כיום שיש מצא

אצבעות, לפי המדידה לבין ביצים לפי המדידה בין למדוד, חז"ל שנתנו האפשרויות

חז"ל של ביצה כל שלפ"ז באצבעות, לשער וצריך התקטנו שהביצים מכך והכריע

שבזמנינו. ביצים שתי היא

שני בשם ידועות השיטות שתי היום ועד זה, בדבר האחרונים גדולי ונחלקו

לשיטה הקטן השיעור שהוא זצ"ל נאה הגר"ח שיעור האחרונים, מהדורות גדולים

שסובר הגדול השיעור שהוא זצ"ל החזו"א מרן ושיעור שלנו, בביצים שמודדים

זמנינו. של ביצים שתי היא חז"ל של ביצה וכל התקטנו, שהביצים

שיעורו כמה בגרוגרות נאמר עירוב ששיעור מכיון הראשונים נחלקו זה מלבד

השו"ע וכתב ס"ג)בביצים, שס"ח ובמשנ"ב(סי' כביצים. ח' וי"א כביצים, ו' (ס"קי"א

הציוןי"ב) ובשער ביצים. ו' מספיק ובדיעבד ביצים, ח' להניח נכון שלכתחילה כתב

להקל, יש זו שבתוספת השעה"צ מדברי ונראה ביצים, ט' שצריך שיטה עוד הביא

החזו"א במ"ב)אבל ד"ה וסק"ז והנה, ד"ה סק"ו ק' ט'(סי' שצריך לשיטה לחשוש צידד

כביצים.

ולא ביצים, ח' לכתחילה לקחת המשנ"ב כתב מ"מ דרבנן הוא שעירוב ואע"פ

לצאת להוסיף בקלות אפשר שכאשר משום נראה והטעם כמיקל. הלכה סתם אמר

דרבנן בעירוב אף חיוב יש בהלכה], מקום להם [שיש נוספות שיטות חובת ידי

על המסתמך בעירוב להסתפק שאין מקומות להרבה כלל וזה לכתחילה, להחמיר

ואכמ"ל. האפשר, ככל להחמיר צריך אלא מו:)קולות, דף לעיל מש"כ .(וע"ע

לקחת שיש החזו"א וכתב לכתחילה. להחמיר יש השיעור מהו בענין גם לפ"ז

נפח דהיינו זמנינו, של ביצים י"ח או ט"ז שהם ביצים, ט' או ח' שיעור לכתחילה

ובדיעבד רגילה], אחת חלה בערך וזה חלב, משקית פחות [קצת סמ"ק, 800-900 של

לציין ויש זמנינו, בספרי [וכ"כ בדיעבד. אסור מזה שבפחות וכתב סמ"ק. 600
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וזה סמ"ק, 300 שיעור מועיל ובדיעבד סמ"ק 400 לכתחילה נאה הגר"ח שלשיעור

אחת]. מלחמניה יותר קצת

ברוך מנחת ע"ה)בספר במן(סי' שהיה העומר כמידת שהאוכל כאן ממש"כ הקשה

גדולה כמות יוצא ביהודה הנודע שכתב הגדול השיעור דלפי ומבורך, בריא זה הרי

ביהודה בנודע ובאמת אחד. ביום כזו כמות אוכל לא אדם שאף שלנו] ככרות [כג'

ל"ח) סי' שצריך(או"ח במי היינו ביצים ד' הוא סעודה ששיעור בכ"מ דמש"כ כתב

בכח ויהיה מרובה באכילה להתרגל בריא לאדם אפשר אבל נפשו, להשביע רק

ובחזו"א ליום. כביצים מ"ג עד בריא באופן לעכל סק"י)הקיבה ל"ט סי' הביא(או"ח

על אלא הפת, על רק נאמר לא שאמרו ביצים מ"ג דשיעור לתרץ, והוסיף דבריהם

חשבון עולה ולכן מתיקה, ומיני ופירות תבשיל כולל ביום, אוכל שאדם האוכלים כל

כביצים. מ"ג כולם

והפירות הירקות כולל בימינו, אדם לאכילת ומתאימים מאוד, מתיישבים ודבריו

נשער אם כאן, המוזכרת הפת שיעור לגבי וכן היום. במשך שאוכל המתיקה ומיני

חזו"א כשיעור שהוא ועוד, לחמניה מאכילת לשבוע אדם דרך באמת לחמניות, לפי

סמ"ק]. 150-220] מלחמניה פחות הוא נאה הגר"ח לשיעור ואילו סמ"ק], 300-400]

פג: דף

שבבנין האחרות הקומות על אוסר הגוי מתי

.Â·¯ÈÚ ‡ÏÂ ÂÁÎ˘˘ ˙ÒÙ¯Ó È˘�‡Â ¯ˆÁ È˘�‡,אלו עם אלו עירבו שלא רש"י כתב

לסולם יש זה עם זה עירבו שלא אע"פ וקמ"ל לעצמן, ואלו לעצמן אלו עירבו אבל

לעיל כדאמרינן מחיצה, תורת נט:)[המדרגות] מחיצה(דף ותורת עליו פתח תורת סולם

חייבים שהם למרות החצר, על אוסרים מרפסת בני אין ולכן להקל, והכל עליו

החצר. דרך לעבור

אם הרי עליו, מחיצה שתורת לטעם נצרך רש"י מדוע הקשה המאור והבעל

אינה במקומה המותרת שרגל משום פתח, דרך אפילו אוסרים אינם לעצמם עירבו

במרפסת שא"כ הריטב"א והקשה עירבו, בלא העמיד [ולכן במקומה. שלא אוסרת

המאירי כתב ולכן זע"ז]. שאוסרים העליה בני מצד אסורים להיות צריכים עצמה

מחיצה תורת סולם ב. במקומה, המותרת רגל א. להתיר, טעמים שני כאן שיש

אינה דמ"מ במקומה, האסורה רגל שתהיה באופן ונפק"מ אמת. ושניהם עליו.

עליו. מחיצה תורת שסולם כיון החצר, בני על אוסרת

השו"ע ס"א)והנה שע"ה לעצמן,(סי' מרפסת בני כשעירבו רק המשנה דין את פסק

[מדברי מסוגייתינו מאיר הבית והקשה החצר, בני על אוסרים עירבו לא אם אבל

החזו"א וכן בצ"ע. והניח י"ח)הריטב"א] ס"ק צ"ו וכתב(סי' השו"ע דברי על תמה

השו"ע. כדברי סתם אלא כן, כתב לא המשנ"ב אבל כשו"ע. דלא בזה להקל שיש

סק"ה]. כ"ד סי' החכמה בעמק מש"כ [ועיין
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כל [העליונה] שניה בקומה שאם מגורים, בבניני בזמנינו מצויה בזה הנפק"מ

מומר, או גוי גר [התחתונה] ראשונה ובקומה מצוות, שומרי יהודים המשפחות

אוסר החיצונה בחצר שגר הגוי ואין עצמם, בפני העליונה בקומה לערב יכולים

שהמעקה או צפופות, שהמדרגות [באופן ביניהם, כמחיצה המדרגות כי הפנימיים, על

יהודים, כולם ראשונה שבקומה הפוך במקרה אבל ואכמ"ל]. מרובה עומד עושה

על אוסר הגוי הנה מומר, או גוי ואחד יהודים משפחות שתי גרים שניה ובקומה

לאסור וראוים במקומה, האסורה רגל הם וא"כ קומה, באותה לטלטל היהודים שני

בקומה אפילו לערב אפשר ואי אוסרים הם השו"ע לדעת הראשונה. הקומה את גם

ה לדעת אבל עצמה. בפני ישראשונה למדרגות כי עליהם, אוסר הגוי אין חזו"א

לערב [ורק עצמם, בפני ראשונה בקומה לערב ויכולים פתח, רק ולא מחיצה דין

לא שהמדרגות צריך אך עליהם]. שאוסר הגוי מחמת אפשר אי יחד הקומות שתי

במק"א. כמ"ש טפחים ד' או ג' רחבות יהיו

העירוב, את יאסור לא הקרקע על שאינן בקומות הדר גוי א"כ לשאול, יש והנה

קרקע. שבקומת מאלו אלא בזמנינו הגוים רשות לשכור יצטרכו ולא

יש החצר לבני כי אוסרים, המרפסת בני אין בחצר שדוקא לכך התשובה אך

לכן רגל, דריסת רק יש אלא דיורים שימוש אין המרפסת ולבני דיורים, שימוש בה

ברגל צוה"פ [או מחיצה מועיל רגל דריסת ולגבי המרפסת מבני עדיפים החצר בני

רגל, דריסת דהיינו שימוש, אותו יש שלכולם הרחוב לגבי אבל במקומה], המותרת

ועיין. זה. על זה אוסרים כולם

פד. דף

נוח נעשה י' גבוה בכותל שהשימוש בזמנינו הדין ישתנה האם

.˙ÒÙ¯Ó· ÌÈ¯„‰ Ô˙Â‡Ï 'ÂÎÂ ÏÂ˘Ï˘·˘ ‰ÊÏ Â˙Â‡ ÌÈ�˙Â� ,‰˜È¯Ê· ‰ÊÏÂ ÏÂ˘Ï˘· ‰ÊÏ

מהקרקע, טפחים י' גבוה מקום גבי על חפצים להניח שהשימוש מבואר בסוגיא

טפחים, מי' פחות בשלשול חפצים להניח השימוש זאת לעומת קשה. שימוש הוא

של מהריצפה למטה מגיע שגבהו עמוד למרפסת סמוך בחצר שיש מרפסת בני כגון

קל. שימוש נחשב למרפסת טפחים י' בתוך הוא אם המרפסת,

חז"ל. בזמן שהיתה המציאות את להבין שקשה עד הדברים, התהפכו בזמנינו

במדפים הוא הרגיל והשימוש מטר, 2.40 לגובה עד ארונות יש בית בכל כיום

כיון מגירות, בו שיהיה משתדלים למטה שיותר ומה מהריצפה, טפחים י' שגובהם

יותר גובהן בזמנינו והסטנדרים השולחנות כמו"כ מי'. למטה להשתמש נוח שלא

להניח שירצה ואדם חזו"א. לשיעור גם וחלקם נאה, הגר"ח לשיעור טפחים מי'

ידי על חפץ שיניח אדם שכן וכל ס"מ, 80 גבוה מקום על יניח ודאי בחצר, חפץ
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שזה אע"פ ביותר מוזר יראה הוא הרי מהקרקע, ס"מ ארבעים נמוך למקום שלשול

טפחים. מי' פחות

שהוא אדם קומת שבגובה ושימוש הזה, הדין ישתנה בזמנינו האם להסתפק ויש

שאם נפק"מ, הרבה מכך יהיה כן ואם נוח. כשימוש יחשב שלנו, הרגיל השימוש

כתשמיש יחשב עדיין אחד, מצד טפחים מי' יותר גבוה החצרות שבין הכותל ראש

ולזה. לזה נוח

שמדובר משום היינו נמוך, במקום להשתמש שנוח הגמ' של שהטעם מתרצים יש

וצ"ע מי'. למטה להניח מעדיף אדם כאלו חפצים להגביהם, שקשה כבדים בחצפים

הרגיל. השימוש לפי ולא כבדים, חפצים לפי יקבע שהדין מדוע

יחד לערב מ"מ קל, כשימוש הדבר נחשב שבזמנינו נאמר אם שאף נראה אבל

לערב יכולים יהיו לא טפחים י' כותל ביניהם שיש חצרות דהיינו יועיל, לא זה

השימוש באופן תלוי אינו פתח לענין כי ביניהם, פתח שיש שיחשב נאמר ולא יחד,

להוכיח שיש שו"ר אמנם ביניהם. המחלקת מחיצה דין שיש משום היא הסיבה אלא

בבית כי והטעם טפחים, י' גבוה כשהוא אף שמועיל בית של חלון מדין להיפך

למעלה בקלות משתמשים בחצר שאף בזמנינו הדרך אם וא"כ בגובה, אף משתמשים

וצ"ע. לחלק. ויש החצרות. בין לחיבור גם מועיל זה שימוש יהיה טפחים, מי'

פה. דף

העירוב שבתוך עזוב בשטח לטלטל שלא חורבה דין

.Ì‰È�È· ˙Â·¯ÂÁ ˘Ï˘Â ÌÈ˙· È�˘שלא מקום לכל כינוי היא עירובין, בדיני חורבה

לקמן המבואר ולפי בו. פו.)דרים בשבת(דף ורק השנה כל בה שדרים דירה אפילו

דקי"ל חורבה, היא שבת באותה בה, נמצאים לא סב:)זו דף ולעיל בלא(שם דירה

דירה. שמה לא בעלים

רש"י שיטת ותוס', רש"י נחלקו חורבה עד.)בדין דף ולעיל בעלים(כאן לה יש שאם

שבעליה כיון דברים אליה ולהכניס מלהוציא אסורה עצמה החורבה בה, דר שאינו רק

על אוסר אינו דר שאינו שמי רק היינו דירה, שמה לא ומש"כ בעירוב, שותף לא

נ ביתו ומ"מ גםאחרים, אוסר שאינו שכמו סוברים תוס' זאת לעומת אסור. שאר

אליו. מלטלטל נאסר שלו הבית אין

האסורה בעלים בלא הדירה לרש"י האם שיטתם, בביאור האחרונים נחלקו עוד

להכניס אסור בחצר ששבתו כלים שגם ונפק"מ כבית, שנחשב חומרא גם לה יש

כ"ו)אליה ס"ק ש"ע סי' ובשעה"צ העוזר האבן מד' כלומר(וכ"נ כחצר, רק אסורה שהיא או ,

ששבתו כלים וכן בחצר ששבתו כלים אבל אליה, לטלטל אסור בבית ששבתו שכלים

לבית להכניסם לא רק לחצרות, מהדירה לטלטל מותר דירה סי'באותה החזו"א (וכ"ד

סק"ח) פ"ט בסי' כמ"ש ולא סק"ה, .צ"ו
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ובדברי המשנ"ב בדברי סתירות ויש זו, במחלוקת ברורה הכרעה אין להלכה

הלכה הביאור בזה. ההלכה מהי וביניהם)החזו"א ד"ה ס"ג שע"ו בשיטות(סי' האריך

משמע השו"ע שמסתימת וסיים בזה, דעתו כתב שלא השו"ע על ותמה הראשונים

הציון בשער אבל כתוס'. להלכה המשנ"ב שדעת משמע איסור. שאין כתוס' שדעתו

שם ובמשנ"ב הכריע, ולא במחלוקת תלוי שהדין כתב נ"א)הנ"ל עכ"פ(ס"ק כתב

סוכה בהלכות וכ"נ בעלים, בלא לדירה להכניסם שאסור בבית, ששבתו כלים לגבי

סק"ח) תרל"ד נראה(סי' וא"כ אוסרת. לא שסוכה אע"פ לסוכה מסוכה לטלטל שאסר

שבהרבה רבה, מבוכה יש בחזו"א כמו"כ להלכה. דעתו ברור לא אך לאסור, שדעתו

סק"א)מקומות צ"ב וכ"ז, י"ח ס"ק צ' סק"ח, פ"ט היותר(סי' בסימנים אבל רש"י, כדעת פסק

סק"ה)מאוחרים צ"ו סק"א, צ"ד הלכות(סי' ובשונה כתוס'. ס"ה)נקט שע"ו שיש(סי' נקט

הלב בחכמת נחלקו, ג"כ זמנינו ובספרי בתראי. שהם האחרונים הסימנים על לסמוך

ב') פרק כתוס'.(סוף להקל נקט חצרות עירובי ובספר כרש"י, להחמיר נקט

שבעליו עזוב שטח העירוב גבולות בתוך יש כאשר זה בדין המעשית הנפק"מ

קיצור דרך ויש מהשכונה, אינם המגרש שבעלי בניה אתר או בעירוב, גרים אינם

שהוא למרות זה, בשטח דברים לטלטל אסור רש"י שיטת לפי זה. במקום העוברת

לשיטת אף אסור שבת בכניסת בבית שהיו שבחפצים ויתכן העירוב. היקף בתוך

מקפיד ואינו שם לעבור רגילים שהתושבים יודע בעה"ב כאשר לדון [ויש תוס'.

שלהם]. בעירוב נכלל וממילא לדיירים המעבר את שהשאיל נחשב האם כך, על

לראות מעט שנכנסים סקרנים ויש לגמרי, סגור שאינו בניה אתר כשיש כמו"כ

חפצים לא ובפרט חפצים, עמם יכניסו שלא לפ"ז להקפיד יש הבניה, התקדמות את

צריך אם להסתפק [ויש העירוב. בשטח שנכלל אע"פ זה וכל מביתם. שהביאו

זה, לענין האסור למקום פרוץ העירוב יהיה שלא בפנ"ע, אותם להקיף גם להחמיר

תוס' מש"כ רב)כעין ד"ה פט. כלים(דף לגבי רק שאסור למקום גם פרוץ דין שיש

בבית]. ששבתו

עירוב כשיש מדירתם לטלטל מותרים האם בלבד, לשינה בדירה המתאחרת משפחה

אינם אבל בה נמצאים שאנשים בדירה היא זה בדין מצויה היותר הנפק"מ

דירה ומקבלת אחרת, בעיר שמתארחת משפחה כגון השבת, סעודות את בה אוכלים

מוקפים המקומות שני [ואין השמחות, באולם או אחר בבית ואוכלת בלבד, לשינה

עושים אלא הכללי העירוב על סומכים שלא המחמירים כלפי או אחד, בעירוב

בבנין]. עירוב

כיון מ"מ עירוב שעשו ואפילו דירה, שמה לא בעלים בלא שדירה כיון הנה

לא הדירה חפציםשבעל ולהכניס לטלטל אסור א"כ כחורבה, דינה בעירוב שותף

שבת בכניסת בבית שהיו בכלים רק שהאיסור אומרים יש וכאמור זו. (דעתלדירה

תוס') בד' אהע"ז וד' רש"י, בד' בחצר,החזו"א שבת בכניסת ששבתו בכלים גם אוסרים ויש ,
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כבית דינה שהדירה הנ"ל)כיון ובשעה"צ במשנ"ב וכ"נ רש"י, בד' האהע"ז מתירים(ד' ויש .

פת זיכו לא אם אף כהלכה המוקפות לחצרות זו מדירה שנקטלהוציא כמו תוס', (כד'

הנ"ל) וכבה"ל בסוף חצרותהחזו"א והעירוב לאסור, צידד הלב החכמת כאמור ולמעשה

להתיר. צידד

לתת כדי להורים שהלכו כגון בעירוב, גרים ג"כ הדירה שבעלי באופן לעיין יש

אותה שלגבי כיון הנ"ל האיסור את יש בכה"ג גם יש האם לאורחים. הדירה את

שמא או דיורים. לענין שלהם והיא המתארחת, למשפחה הדירה את מסרו שבת

ולכאו' בעירוב. משותפת הדירה את להחשיב תועיל הדירה משאיל של הבעלות

וצ"ע. בה. אוכל ואינו הדירה את שהשאיל באופן בעלות מועילה שלא נראה

בעלים בלא דירה להתיר הפתרון

העוזר באבן כתב בעלים, בלא דירה להתיר ס"ג)הפתרון שס"ו של(סי' פת שיניחו

העירוב. משתתפי כל בה שדרים נחשב העירוב וע"י עצמה, דירה באותה עירוב

המשתתפים לכל הפת את שיזכה בתנאי אחר, עירוב כבר יש אם אף אפשרי זה פתרון

סי"ד)בעירוב שס"ו סי' הבה"ל סעודות(כמ"ש שתי בשיעור פת יקח ולכן סמ"ק), 800-900)

עי לשם דירה באותה ויניח לכולם רוב.ויזכה

הלכות ס"ה)בשונה שע"ו עושים(סי' [וכן עירוב רק ולא שיתוף עושים שאם כתב

דירה ודאי שהם וקרפיפות גגות אף מתיר ששיתוף כיון זו, דירה גם ניתרת בזמנינו],

הלב בחכמת אבל בעלים. ס"ה)בלא הערה שלא(פ"ב פוסקים כמה ממשמעות הוכיח

מבוי באותו גרים שבעליהם באופן היינו לקרפיפות שמועיל ומש"כ שיתוף, מועיל

וצ"ע. שלהם. הקרפף גם ניתר ואגב דירתם, את להתיר בעירוב להשתתף יכולים שהם

פה: דף

עירוב נעשית היא לכולם משותפת פת כשיש

.·Â¯ÈÚ ÌÂ˘Ó ÔÈÎÓÂÒ ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚ˘ ˙Ù 'ÂÎÂ ÔÈ·ÂÒÓ ÂÈ‰˘ ‰¯Â·Á È�·סי'השו"ע)

י"א) סעיף המשנ"בשס"ו וביאר זה, דין ע"ב)הביא א.(ס"ק חידושים, שני בזה שיש

נעשו משותפת פת להם שיש כיון מ"מ עירוב, לשם מלכתחילה הניחו כשלא אף

הקנה ולא לבד, בעה"ב של אלא כולם של היתה לא שהפת אפילו ב. מעורבים.

הוא הרי לדעתם, לאכול ויכולין עמו לאכול שזימנן כיון הכי אפילו בפירוש, להם

בפת. זכות להם ויש עימו נשתתפו כאילו

אצלו, לאכול שיבואו אורחים שבת לפני מזמין בעה"ב כאשר לדון יש לפ"ז

כאילו הוי ריקם, פניהם ישיב לא ובודאי עימו לאכול שהזמינן דכיון נאמר האם

אדם החיי וכתב עימו. סט"ז)נשתתפו ע"ג לאכול(כלל השולחן על מסובין דכשאינן

אורח כלל בדרך אמנם מועיל. ואינו בו כזכו הוי לא השמשות] [בין שבת בכניסת
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הנפק"מ אבל לבעה"ב. טפל שהוא משום אוסר, אינו בעה"ב של שולחנו על האוכל

הארחה בבתי היום שמצוי כפי אורחים, כולם אלא עמהם בעה"ב אין כאשר היא

אילו וא"כ בשבת, עימם נמצא בעה"ב שאין מלון בפתובתי שותפים נחשבים היו

מסובין היו ולא אורחים שזימן מי כמו שהם כיון אבל לעירוב, להם נחשב היה

כשותפים. נחשבים אינם השמשות, בבין לאכול

עבור ומשלם מזמין אדם שכל מכיון ממש, כשותפים דהוי לדון שיש אלא

אמות ד' על ד' בו שיש בחדר מונחים הם אם וא"כ בהם. חלק לו ויש הלחמניות,

עירוב. זה יהא ממילא הרי העירוב, את בו להניח וכשר

פו. דף

לפ"ז נפק"מ וכמה בלבד שבת באותה בנמצאים תלוי עירוב לענין דירה

.˙¯Á‡ ¯ÈÚ· ˙Â·˘Ï ÍÏ‰Â Â˙È· ˙‡ ÁÈ�Ó‰עירוב לענין שדירה מבואר זו במשנה

החול, בימי שמשמשת השימוש לפי לא ואף כבית, העשוי הקירות צורת לפי אינה

שדר אדם לכן שבת. אותה לפי רק וגם בשבת, בה הנעשה השימוש לפי רק אלא

דירתו אין שבת באותה אחרת, בעיר להתארח נסע אחת ושבת השנה, כל בדירתו

העירוב. בפת להשתתף צריכה ואינה אוסרת

בזמנינו, מצויה לא כמעט ישראל] [לגבי במשנה המוזכרת הפשוטה הנפק"מ

כנגד המספקת כמות נותן אחד אדם אלא השכנים מכל פת גובים לא שהיום כיון

וכמה אוסרים אנשים כמה משנה לא א"כ למאה, עשרים בין הבדל ואין כולם,

מזכים כבר עירוב, עושים אם כי לא, וכמה פת לתת צריכים כמה אוסרים, אינם

עושים לא ואם הבאות. בשבתות שיצטרך או זו בשבת שצריך מי לכל הפת את

שאוסרות. אחרות משפחות יש בלעדיהם הרי עירוב,

בלבד, דיירים שני של בנין יש כאשר בזה, נפק"מ שיש אופנים יש עדיין אולם

בלי אף הזו הקומה את לערב ענין להם ויש אחרונה בקומה שגרים שנים או

שהדייר כיון זה באופן לשבת. נסע מהם ואחד שבבנין, הקומות לשאר לטלטל

באותה מדרגות בחדר לטלטל מותר וא"כ אחד, דייר רק נשאר אוסר אינו שנסע

מצויות הלכתיות ונפק"מ השלכות כמה יש ומ"מ כלל. עירוב לכך צריך ואינו קומה

הקודם בדף בתוס' מבואר חורבה דין לגבי א. זה, פה.)מדין שם(דף שהארכנו כפי

צריכה שאינה דכמו בעלים, בלא דירה נחשב שבת באותה בדירה אוכלים אין שאם

לדירה ולהכניס להוציא ואסור רש"י, לדעת בעירוב ניתרת אינה גם בעירוב, להשתתף

בנין. באותו מהודר עירוב שעשו אפילו זו

חצר, לדרגת יורדת בשבת בה אוכלים כשלא האם דעות יש הנ"ל במחלוקת ב.

מחצר לטלטלם שמותר בחצר ששבתו כלים דין שבתוכה לחפצים יהיה שלפ"ז
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בית שם הדירה על נשאר שמא או פת], הניחו ולא כשר היקף [כשיש (מחלוקתלחצר

וחזו"א) לעיל.אהע"ז כמבואר ,

לשבת מביתו שנסע גוי או מומר

שהוא זמן שכל לשבת, שנסע מומר או גוי לגבי היא גדולה הכי הנפק"מ ג.

אבל מהבתים, לטלטל ואסור בפת, עירוב לעשות אפשר אי ממנו שכרו ולא נמצא

העירובים אחד לדוגמא ולטלטל. בפת עירוב לעשות אפשר אחרת לעיר שנסע בשבת

לא כמומר שנחשב התושבים שאחד קשה, בבעיה היה ב"ב בעירנו השכונתיים

עשו לא שנים וכמה הגון, כסף סכום תמורת אף דירתו להשכיר אופן בשום הסכים

ממושך רפואי טיפול לעבור שיצטרך הקב"ה שזימן עד מחמתו. עירוב רחוב באותו

כהלכה. שכונתי עירוב עשו בביתו היה שלא זה זמן וכל בחו"ל,

יש השבוע מימי ואחד לזקנים, המסייעים גוים זרים עובדים שיש מצוי כמו"כ

לטפל פנויים המשפחה בני שאז השבת יום את בוחרים המשפחה ובני חופש, להם

נמצא ואינו השבוע במשך נמצא שהגוי קבוע מצב זה אלו במקרים בהוריהם.

אלו בדינים שהארכנו מה וע"ע העירוב. על אוסר אינו משנתינו דין ולפי בשבת,

סב:)לעיל .(דף

שמחות באולם או נופש בדירת בשבת המתארח

והלך שעזב הדירה לגבי במשנה שמבואר כמו דהנה לפ"ז, שיוצא נוסף דין ד.

ב שבת באותה במצב תלוי עירוב לענין דירה שדין דירה,ממנה, אינה ולכן לבד,

יהיה ולכן שבת, באותה רק תלוי הדין בה ונמצא אליה שהלך הדירה לגבי כמו"כ

באותה הרי נופש, בדירת או במלון אחת שבת שמתארח אדם ולפ"ז דירה. דין לה

ואז מקום באותו נמצא בעה"ב [אא"כ עירוב, וצריך שם דר שהוא נחשב שבת

זה. דין יודעים אינם אנשים והרבה לבעה"ב]. טפל אורח

עבור גם נעשה העירוב עליו, לסמוך שמותר מהודר שכונתי עירוב כשיש והנה

הפת את להם מזכים ומעיקרא ס"ט)האורחים שס"ו סי' בשו"ע במקומות(כמ"ש אבל .

בנין באותו רק היינו לטלטל ששייך מה וא"כ מאוד, גרוע העירוב כלל בדרך נופש

כלפי כי לערב, צריכים במתחם משפחות שני יש אם ולכן מוקפת, היא אם ובחצר

דירה. נחשבים הם שבת אותה

דקי"ל מה לפי ס"ה)ה. ש"ע סי' ושו"ע עב: דף עיקר,(לעיל בו שאוכל פיתא שמקום

אכילתו במקום תלוי הדירה שמקום המשנה דין על להוסיף יש לינה, מקום ולא

סעודות שתי שם אוכלים השמחה שאנשי שמחות אולם ולפ"ז דוקא. שבת באותה

אנשים באים שבת וכל לשבת רק שבאים אע"פ שבת, באותה אכילתם עיקר וזה שבת

אנשים. לאותם דירה מקום הוא האולם שבת באותה מ"מ אחרים,
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בביתו וישן ההורים אצל שאוכל מי

.Â˙· Ïˆ‡ ˙Â·˘Ï ÍÏ‰Â Â˙È· ÁÈ�‰ ÂÏÈÙ‡ס"א)השו"ע שע"א מבני(סי' אחד כותב,

הסיח אם לביתו, סמוכה היתה אפילו אחרת, בחצר ושבת והלך ביתו שהניח חצר

עכ"ל. עליהם, אוסר אינו זה הרי בשבת, לביתו לחזור דעתו ואין מלבו

הלכה אם)והביאור לא(ד"ה והרמב"ם שהשו"ע המבוארהעיר החילוק את הזכירו

שאין סובר שהרמב"ם כתב שהתו"ש והביא בנו, אצל או בתו אצל שובת בין בגמ'

בלי בגמ' מפורש והוא זה דין העתיקו הראשונים דכל דבריו דחה והבה"ל חילוק,

הסיח לא שאם בסתמא, רק הוא שבמשנה החילוק כל כי הוא הטעם אלא חולק.

בהדיא, דעתו הסיח אם אבל לבנו, הלך כאשר לביתו שיחזור יתכן בפירוש דעתו

השו"ע ולכן אוסר. אינו זו, לשבת לדירתו לחזור דעתו שאין ואמר ששאלוהו כגון

שלא באופן שבגמ' לחילוק נכנס ולא אוסר, אינו דעתו שבהסיח דפסיקא מילתא נקט

בפירוש. הסיח

או ההורים, אצל השבת סעודות כל את שאוכלים צעירים בזוגות נפק"מ זה דין

בביתם, אוסרים שהם יתכן עיר, באותה בדירתם ללון וחוזרים משפחתית, בשמחה

בבית, יאכלו דבר יארע שאם כיון אבל בביתם, אוכלים לא נורמלי שבאופן אע"פ

הענין. לפי ותלוי בנו. אצל לשבות להולך דומה זה הרי

פו: דף

טפחים ג' חלל תחתיה שיש מחיצה

.‰·¯ÂÁ· ¯È˙˙˘ Â‰Ó ‰ÈÂÏ˙ ‰ˆÈÁÓרש"י כדבעא)פירש ד"ה יב. דף הגמ'(לעיל שכונת

שהקירות הרגילות ששם משום היינו חורבה שנקט ומה ביבשה, מחיצה דין לכל

ולא תלויה במחיצה הקילו במים שרק הגמ' ומסקנת תלויות. והמחיצות שבורים

שיש אע"פ פסולה, היא טפחים ג' מהקרקע גבוהה המחיצה ביבשה ואם ביבשה,

משום האם המפרשים, נחלקו הפסול [ובהגדרת שלמים. טפחים מי' יותר למעלה בה

גדיים בהם שאין במים משא"כ תחתיה, בוקעים שדין(ריטב"א)שגדיים משום או ,

התחתונים טפחים הי' רק הוא ].(חזו"א)מחיצה

הפוסלת אמות י' באורך טפחים ג' גבוהה מחיצה בזמנינו מצוי אופנים בשני

פעמים בניה, אתרי של שערים א. אליהם. לב שמים שלא אופנים והם ההיקף, את

אלא ישר אינו כשהחול גם להפתח שיוכלו כדי מהארץ, גבוהים אותם עושים רבות

חפירת שלאחר מצוי לקרקע, סמוך נעשה שמלכתחילה באופן ואפילו תלוליות. עם

כמו"כ טפחים. ג' חלל ונוצר החפור, הבור אל השער מתחת חול נופל הבנין שטח

עירנות לכך וצריך מהפתח. יזוז שהחול גורמות ויוצאות הנכנסות הכבדות המשאיות

גדולה.
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טפ ג' ביניהם שאין שוכבים תיל מחוטי במחיצה חיםהבעיות

שוכבים, תיל] [חוטי ברזל מחוטי העשויה במחיצה שמשתמשים מקומות יש ב.

כדי חקלאיים ושטחים שדות לצורך נעשים הם כלל בדרך לעמוד. מעמוד מתוחים

ויש ברזל. חוטי מספיק זה ולצורך ויזיקו, יכנסו שלא [ומאנשים] מבהמות למנוע

חוטים. ע"י מחיצות נעשו העירוב שמטעם מקומות

אחד חוט ליפול יכול שבקלות כיון כזו, מחיצה על להסתמך מאוד קשה והנה

ובפרט נפסלת, והמחיצה טפחים מג' יותר רווח נוצר ועי"ז ממקומו, מעט ולהחליק

באמצע שמתרופפים החוטים שטבע ברזל, חוטי ולא רגילים חוטים מותחים אם

על לטפס הילדים שדרך ישוב, במקום כשנעשה גדול החשש וביותר הזמן. במשך

ואכמ"ל. החוטים. אחד את מנמיכים והם עליהם, להשען או הגדרות

מחיצה שתהיה בשביל חוטים ד' מספיק הדין שמעיקר שאע"פ לציין יש עוד

או חוט, עוד צריך הנוסף הטפח ובשביל טפחים, ט' הם חוטים [דג' טפחים, לי'

במשנה כמבואר טפח יהיה החוט טז:)שעובי דף גדולי(לעיל שנחלקו בזמנינו מ"מ ,[

שצריך הרבנים כל הורו כללי עירוב לעשות ובשביל הטפחים, בשיעור הדורות

100] מטר לגובה יגיעו שהחוטים צריך לכן לחומרא. השיעורים שני על להקפיד

שהם ס"מ 24 ביניהם יהיה שלא זאת עם ויחד חזו"א, לשיעור טפחים י' שהם ס"מ]

כל ובין חוטים מ-5 כזו מחיצה לעשות צריך לכן נאה. הגר"ח לשיעור טפחים ג'

הבד"ץ של בעירוב עשו וכך ס"מ]. 20 מהקרקע גבוה [והתחתון ס"מ, כ-20 אחד

במירון. העה"ח

הגשמים, מי סחף ע"י כגון המחיצה, שתחת בחול שינויים שמצויים כיון אבל

אבנים של קטנות מפולות הרבה שיש ההר במורד עשויה זו כשמחיצה ובפרט

תחתיה יווצר שלא כזו מחיצה על השגחה הרבה צריך לכן החול, את המגלגלים

שעושים המבואר ולפי החוטים. שבין הרווח על ההשגחה מלבד טפחים. ג' חלל

4 של קטן שינוי א"כ ס"מ, ל24 הרווח יגיע שלא ומקפידים ס"מ, 20 של רווח

עוד המחיצה אחורי הוסיפו במירון ואכן מהשיטות. לחלק המחיצה את פוסל ס"מ

החול. בנפילת להיות שיכולים הבעיות בשביל הפתח, מצורות היקף

פז. דף

העירוב בתוך העובר נהר להתיר כיצד

.‰‡ÈˆÈ·Â ‰ÒÈ�Î· ‰ˆÈÁÓ ‰Ï Â˘Ú Î"‡‡ ,'ÂÎÂ ¯ˆÁ· ˙¯·ÂÚ ‡È‰˘ ÌÈÓ‰ ˙Ó‡דין

דאמרינן פירצה כסתם ואי"ז אמות, מי' פחות המים אמת רוחב כאשר גם הוא המשנה

המים, אמת מעל באויר עוברים החצר גדרות כאשר ואף הפרוץ, על מרובה עומד

השו"ע פסק וכן ככרמלית, אסורה המים ס"א)אמת שנ"ו הטעם(סי' המשנ"ב וביאר .
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בכניסה מחיצות לה שיעשו עד ניתרת ואינה לעצמה, רשות חולקת המים אמת כי

כמבואר המים מעל ומקצת המים בתוך תהיה מהמחיצה שמקצת באופן וביציאה

בסוגיא.

ומצוי שלימה עיר שכוללים בזמנינו, העירוניים העירובים בכל מאוד מצוי זה דין

כלל בדרך ישוב מקיפים כאשר או אביב, בתל איילון נתיבי כגון נהר בה שיש

הגשמים. למי ניקוז תעלות יש לישוב וסביב שסביבו, מהשטחים חלק גם כוללים

בתוך כהלכה מחיצה לעשות ניתן כיצד זו, קשה בבעיה מתחבטים העירובים עושי

שוטף. נהר

בחורים שאין רשת לצד, מצד הנהר לרוחב להציב הוא, מהודר הכי הפתרון

ולכן המים, זרם את מעכבת אינה וגם כמחיצה, הוי לבוד ומדין טפחים, ג' שבה

גובה באיזה בעיה יש בזה גם אמנם המים. זרם בתוך לעמוד יכולה הזו המחיצה

המים, מעל טפחים וט' במים טפח נמצא הקיץ שבימות מה כי הרשת, את לעשות

פסולה. והיא המים בתוך הרשת כל נמצאת עולה שהנהר הגשמים בימות

גבול וזה לנהר, הישוב בין לחלק כמחיצה הנהר בשפת שמשתמשים מקומות יש

על הוא החלקים שני בין החיבור לנהר, מעבר ממשיך הישוב וכאשר העירוב.

שלא אותו המפרידות מחיצות ויש לעירוב, מחוץ הנהר כל וא"כ בנהר, ולא הגשר

שיעור הנהר שבשפת בשיפוע שאין רבים במקומות בעיות יש בזה גם אבל יאסור.

והקרקע גדותיו על כשעולה אך שיפוע, יש בעומק אם ואף המתלקט. תל של

שפה אין ולפניו זמן, באותו נאסר זה חלק הרי מהנהר, חלק נעשית לו הסמוכה

המתלקט. תל של

פח. דף

חצר באמצע הפתח בצורת שעובר שכונתי עירוב גבול

.ÌÈÏÚ·Ï ¯ÈÊÁÓ ‰·¯ÂÁ„ „ˆÈÎ ˙·˘· ÏÊ‚ ÔÈ„ ˘Èשבמשך שכיון היתה ההו"א הנה

יותר, בה משתמש אליו הקרוב ושכנו כ"כ, בה משתמש לא החורבה בעל השבוע

נחשב יהיה בפועל, במשתמש תלוי הדין שבת שלגבי מבואר אלו בסוגיות והרי

ישתמשו שאם שבמצב קמ"ל יאסור. לא והבעלים השכן, לשימוש עומדת שהחורבה

מותר יהיה מהם אחד של רשות היא אם רק אלא זה, על זה אוסרים יהיו שניהם

בה. להשתמש שרגיל למי ולא החורבה לבעלי הוא שהשימוש אומרים להשתמש, לו

לחורבה. לטלטל לשכן אסור וא"כ

זרוע אור מהר"ח בשו"ת כתב פ"ו)לפ"ז ל')דקי"ל(סי' סעיף שס"ג סי' שאפשר(שו"ע

בכל שותפים כולם שבעצם ואע"פ לבדו, יערב חלק וכל פסים, שני ע"י חצר לחלק

השימוש את מסלקים שהפסים כיון חבירו, חלק על אוסר האחד החלק אין החצר
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את המסלקים לאלו יש שאז החצר בני בששניהם דוקא זה אבל בחבירו. אחד של

מהחצר הם אלא בחצר שותפים אינם שהמסלקים באופן אבל בחצר, בעלות שכניהם

נשאר הזה והחלק בשבת, גזל דין יש בה, להשתמש רגילים שהם רק הסמוכה,

בה. להשתמש לשכנים ואסור החצר אותה בני לשימוש

העירוב שגבולות השכונתיים בעירובים בזמנינו מצוי והוא כ"כ, ידוע אינו זה דין

מהשיעור נמוכה הגדר פעמים והרבה הבנינים, שבין הגדרות על ומסתמכות עוברות

לפני מעט בחצר, הפתח צורת עושים לכן אותה, ופוסלים עליה עולים שילדים או

המחיצה. היא הפתח צורת כי כשרה תהיה שהגדר א"צ ואז הגדר, אחרי או

לפני הפתח צורת יעשו אם או"ז, המהר"ח ובדברי זו בסוגיא המבואר ולפי

הגדר, לאחר אותה יעשו אם אבל מותר, יהא העירוב] שטח לתוך [שיכניסוה הגדר

עוד העירוב לשטח שמכניסים בעירוב,יוצא משותפת שאינה אחרת מחצר חלק

וא"כ אליו, לטלטל העירוב לבני ואסור לבעליו שייך והוא גזל דין יש זה ובחלק

השכונה. כל של העירוב כל ונאסר בטלטול, לו האסור למקום פרוץ שהעירוב יוצא

נזהרים שהיו ראינו לא אבל לעירובים, המומחים מהת"ח אחד העיר זה דין

בזה. להקל טעם למצוא וצריך בזה,

העירוב, לשטח שנכנס פתח הסמוכה שבחצר מהשכנים לאחד שיש באופן והנה

עוד החצר. את לחלק אפשר ושוב זו, בחצר שותפות לו שיש אחד עמנו יש א"כ

כתבו כלשהו, שכונתי עירוב בתוך ואינה מחיצות הסמוכה לחצר שאין באופן נראה

דכיון דיורים, לסלק הפתח צורת לעשות שאפשר יחיד] של עיר [לגבי הראשונים

בחוץ הנמצא לבנין יש ואם זה. במקום שימוש להם אין לטלטל אסורים שבלא"ה

יוצא וא"כ לכולם. הפת את מזכים ובלא"ה איתו לערב אפשר א"כ כשרות, מחיצות

לחצר שיש באופן רק נשארת השאלה כל אלא בעיה, מהוה אינו המקרים שברוב

הגורמים מומרים או גוים שם ויש שכונתי, בעירוב שהיא או מחיצות הסמוכה

לדון מקום יש [ולענ"ד חצר. לחלק אפשר אי כזה שבמקרה העירוב, את לאסור

אולי בעירנו, שמצוי כפי האחורית, בחצר כלל משתמש לא החצר שבעל במקומות

וצ"ע]. שימוש, קצת לו שיש מחורבה דגרע כלל, גזל דין אין

גגות כל פרק

פט. דף

בחצר ששבתו כלים מדין מדרגות בחדר העגלה הנחת פתרון

ÌÈÏÎÏ Ô‰ ˙Á‡ ˙Â˘¯ ˙ÂÙÈÙ¯˜ „Á‡Â ˙Â¯ˆÁ „Á‡Â ˙Â‚‚ „Á‡ ¯ÓÂ‡ ÔÂÚÓ˘ '¯

.'ÂÎÂ ÔÎÂ˙· Â˙·˘˘אין מגורים, דירת שאינה היחיד רשות שכל שמעון ר' שיטת
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בלי אפילו ולקרפף ולגג לחצר מחצר חפצים להעביר ומותר רשויות, חילוק בה

המשנ"ב שמבאר וכמו בפת, סק"ג)שיערבו שע"ב עירובי(סי' חכמים הצריכו שלא

וכן רשויות. חילוק אין לחצר חצר בין אבל לחצר, מבית להוציא כדי אלא חצרות

החצרות עם אחת רשות הם כהלכה], העירוב בהיקף שמוקפות [בתנאי הרחובות

י"א) ס"ק שם ומשנ"ב להכניס(שו"ע שלא רק והאיסור לרחוב, מהחצר להעביר ומותר ,

לבית.

אין בבית ששבתו כלים לגבי אבל בחצר, ששבתו כלים לגבי רק זה אמנם

חצרות עירוב שיעשו עד לחצר מחצר להעבירם איסור ויש אחת, רשות החצרות

שכלפיהם בית כלי שנא מאי אחת, רשות החצרות כל אם ביאור, צריך והענין בפת.

מיוחדים אינם חצר שכלי משום יעקב הגאון מבאר אחת. רשות שהן אומרים לא

חצר בין חילוק אין לכן לשמעון, גם לשמש ויכולים כ"כ, ופרטי אישי לתשמיש

אדם שהרי ופרטי, אישי לשימוש שמיוחדים בית כלי לגבי אבל לשמעון, ראובן

בין רשות שינוי יש לגביהם לכן הצלחת, את משאיל ולא לשכנו עגלה משאיל

השינוי האם האסור, השינוי בהגדרת האחרונים [ונחלקו שמעון. לחצר ראובן חצר

מרשות העברה כאן שיש עושה החצרות שחילוק האיסור, סיבת הוא החצרות בין

שהכלים מהבית התנתקות תוספת זה אחרת לחצר כשמעביר שכאשר או לרשות,

ואכמ"ל]. בו, שבתו

לערב ניתן לא מומר או גוי שגר שבשכונות משום בזמנינו, מאוד מצוי זה דין

רשותו ממנו שישכרו עד ס"ב)בפת, דף כזו(כדלעיל לשכונה עירוב כשעושים וא"כ ,

המבואר לפי זאת ובכל לחצר. מהבית להוציא מתיר העירוב אין מהגוים, שכרו ולא

השמשות בבין שהיו בכלים לרחוב, ומחצר לחצר מחצר לטלטל מתיר הוא במשנתינו

בחצר.

מתחרדים באזורים וגרים להורים, בשבת ללכת שרוצים צעירים זוגות הרבה לפ"ז

לגבי רק העירוב היקף על סומכים מכולם, לשכור וקשה מומרים הרבה בהם שיש

ועי"ז לדירה, מחוץ מדרגות בחדר שבת לפני העגלה את מניחים ולכן חצר, כלי

הדרך כל [אם ההורים של ולבנין לרחוב לטלטלה ומותר בחצר, ששבת ככלי דינה

מלהכניס להימנע ורק מדרגות, בחדר להעלות ג"כ ומותר כהלכה], במחיצות מוקפת

לבית.

לזחול, יודע הילד כאשר רק שייך זה פתרון לכן לבית, להכניס אפשר שאי מכיון

זוחל שאינו ילד אבל עצמו, בכוחות לבית מדרגות מחדר ולעבור להיכנס שיכול

אחר למישהו ניתן לומר [ואין הבית, לתוך ולהכניסו להעבירו אפשרות תהיה לא

לתת גם ואסור בעלמא, חומרא זה אין מהמומרים שכרו שלא באופן כי להכניס,

המועילה שכירות שיש באופן אך הדבר. חומרת את יודעים אינם הם אם אף לאחרים

קל, חשש רק וזה העירוב בהיקף מומרים שיש ידוע שלא או מהשיטות, חלק לפי

המקילים]. על שסומך למי לתת שמותר יתכן
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שלהם בבנין פרטי עירוב שעושים ע"י זו בעיה לפתור שסבורים אברכים יש

ב' ובשלב מדרגות, לחדר מבית להוציא א' בשלב מותר ועי"ז ההורים, של ובבנין

טעות, זו אבל ההורים. לבית מדרגות מחדר להכניס ג' ובשלב לחצר, מחצר לטלטל

תועלת בזה יש אמנם בחצר. ששבתו בכלים רק שההיתר במשנה מפורש שהרי

לקמן יבואר ואי"ה מסוים צא.)באופן .(דף

כחצר או כבית הבית חדרי האם והחזו"א המשנ"ב מחלוקת

והרחוב מדרגות והחדר שהחצר ברור זה חצר. בהגדרת נכלל מה הפוסקים נחלקו

להעביר אפשר שאי אלא בית, ולא חצר היא פתוחה מרפסת כמו"כ הם. חצר כולם

לענינינו. פתרון לא זה ולכן הבית, דרך אלא מדרגות לחדר מהמרפסת העגלה את

לחדר ולהעלותם לטלטלם מותר לחצר, זרקו והילדים במרפסת שהיו משחקים אבל

של למרפסת אחת ממרפסת להעביר לילדים מותר וכן הבית, דלת ליד מדרגות

צריך בחצר, לטלטל כדי [אך חצרות עירוב בלי גם לבית], להכניס [בלי השכנים

כהלכה]. במחיצות מוקפת שהחצר

דקי"ל בשבת, בו שאוכלים המקום הוא העיקרי פו.)הבית דף עירוב(לעיל דלגבי

בו שאוכלים המקום ורק שבת, באותה השימוש לפי נקבעת ס"קהדירה צ' סי' (חזו"א

זמנינו) פוסקי ואחריו החזו"אמ"א, כותב לפ"ז בשבת(שם). בו שאוכלים הסלון חדר שרק

פוסקים הרבה אבל כחצר. הם הבית חדרי שאר משא"כ בית, מאירנקרא בית (רע"א

ס"ג) שנ"ה סי' והמג"א הרמ"א טפליםבביאור שהם משום כבית, דינם הבית חדרי שכל נקטו

י המשנ"בומשמשים נקט וכן הדירה. תשמישי שאר את בו שאוכלים החדר עם חד

ל"ד) ס"ק שיש(שם הרבנים הורו לכן בזה, כחזו"א שכתב מי מצאנו ולא להלכה.

כמשנ"ב. לנקוט

שכתב מי ס"ט)יש פ"א הלב יהיה(חכמת שלפ"ז כחזו"א, שינהג למי קולא שיש

לתוך בחצר ששבתו הכלים את להכניס שיוכלו התינוקות את למטלטלים פתרון

בספר דבריו על העיר אבל מהסלון. מובדל שהוא בתנאי [הול], הכניסה לחדר הדירה

פוסקים, כמה נגד יחידאה דעת והוא מאוד, מחודשים החזו"א שדברי חצרות עירובי

בזה. כמשנ"ב מורים החזו"א מתלמידי ואף

העירוב בפתח כ' זה הפתיחה)ומלבד בסוף בחצר, ששבתו כלים בזה(דיני מקילים שאם

מחדרי לטלטל שאסור גדולה חומרא יוצא החזו"א לפי כי כמה, פי נכשלים כחזו"א

שיצטרכו להקפיד יש שלפ"ז דהיינו לבית, מחוץ בשבת שהובא חפץ כל לסלון הבית

בקבוק כל וכן אחר, בחדר להשאירו אלא שבת לשולחן התינוק את להביא לא

ליל בדרשת בבהכנ"ס שהונח כובע אפילו אלא זה רק ולא עימו, שהביאו ומוצץ

מהסלון להעבירו אסור לבית, הביא שמטלטל שילד שבוע פרשת עלון או שבת,

האיסור כי להיכשל, שלא להיזהר אפשר כמשנ"ב ננקוט אם ובשלמא חדרים. לשאר

הבית בתוך להיזהר אבל להיזהר, יודע אדם כל וזה לבית, מדרגות מחדר להכניס רק
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שאין ופשוט ברור לכן להיזהר. יודע אדם אין החדרים, בין חפצים להעביר שלא

ובין לחומרא בין והפוסקים כמשנ"ב לנהוג ויש חומרו, קולו דנמצא בזה להקל

אחרת מחצר שהובאו חפצים לדירה להכניס ואין כבית, הבית חדרי שכל לקולא,

בחצר. ששבתו דכלים היתר ע"י

צא. דף

בזמנינו מצוי בבית ששבתו בכלים רב של החשש

‰ÊÂ ¯˙ÂÓ ‰Ê ˙Á‡ ¯ˆÁ· ÌÈÏÎ È�˘ Â¯Ó‡È ,'ÂÎÂ ¯˙ÂÓ Â·¯ÈÚ ‡Ï ÔÈ·Â Â·¯ÈÚ ÔÈ·

.¯ÂÒ‡מזה לטלטל ומותר אחת רשות החצרות שכל לר"ש שגם בסוגייתינו רב שיטת

שמותר בתיה, עם אחת כל עירבו החצרות כאשר מ"מ בחצר, ששבתו כלים לזה

לטלטל ההיתר את יהיה שלא חז"ל גזרו בבית, ששבתו כלים לחצר מהבית להוציא

להלכה בבית. ששבת כלי גם לטלטל יטעו שמא אחרת, לחצר בחצר ששבת כלי

ולהבדיל להבחין שידע האדם על סמכו אלא כך, על גזרו לא שחכמים כשמואל קי"ל

ביניהם.

כיון לעיל, כאמור בחצר ששבתו כלים של בהיתר להשתמש נחוץ מאוד בזמנינו

ולכן בשכונה, שגרים מהמומרים שכרו לא אבל עירוב היקף שעשו שכונות שיש

מוסיפים המקומות ברוב בחצר. ששבתו כלים לטלטל רק אלא בפת, לערב אפשר אי

המבואר כדין לביתם, הדברים את להכניס שיוכלו כדי בבנין, פרטי עירוב לעשות

בסוגיא, שהוזכר בחשש טועים רבים ואכן לבדם. החצרות עירבו כאשר בסוגייתינו

על מתישב שלא משום וזה בבית, ששבתו כלים גם החצר כלי עם יחד ומטלטלים

המציאות אסור". וזה מותר זה אחת, בחצר כלים "שני כיצד יוחנן ר' תמיהת ליבם

כהלכה. אותו לקיים יודעים אינם זה היתר על הסומכים שרוב

בדרך מסור שהדבר ובפרט מצוי, המכשול שלמעשה מאחר המומלץ האופן לכן

כעין שיעשו ראוי לכן אלו, מסובכות בהלכות בפרט בקיאות שאינן לנשים כלל

מדרגות, לחדר מהבית ומטלטלים בבנין פרטי עירוב שעושים אע"פ כלומר רב. שיטת

היו שלא בדברים רק יהיה לחצר מחצר שהטלטול וכמו"כÏÎיקפידו בבית, השבת

זוחל הוא אם בעצמו יכנס התינוק רק אלא לבית, דבר שום יכניסו לא ההורים בבית

ויכנס הדירה של הדלת לפני אותו ויניחו מדרגות בחדר אותו יעלו בעצמו, הולך או

שמואל, לשיטת ואפילו בלא"ה היתר. אין זוחל אינו התינוק אם [אבל עצמו. בכוחות

ובסתימת ברע"א כמבואר עירוב, ע"י אפילו ההורים לבית להכניסו היתר שייך לא כי

עם מעורב שאינו לבית להכניסו אסור וממילא שביתה, קונה שתינוק מאיר הבית

העירוב בפתח באריכות וכמבואר שבת, בכניסת התינוק שהיה ששבתוהמקום כלים (דיני

וצ"ע].בחצר) אנשים שני ע"י בזה היקל הלב חכמת ובספר
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בחצר ששבתו לכלים בבנין פרטי עירוב מועיל מה

הדינים לימוד לאחר בבנין, פרטי עירוב ע"י הקולא על לסמוך שרוצה מי ומ"מ

העגלה כאשר והוא בלבד. אחד לדבר רק מועיל שבבנין שהעירוב לציין יש היטב,

בין אחרי אפשר מדרגות], בחדר [או בחצר השמשות בבין שובתים והחפצים

החדר עד לחצר מחצר ולטלטלם מהבית להוציאם ואח"כ לבית, להכניסם השמשות

אך לחצר, מחצר לטלטלו אסור בבית שהיה שכלי [ואע"פ ההורים, של מדרגות

שלו בחצר לרגע שיניח בתנאי זה וכל בחצר]. שביתה חל זה בשו"עבכלי מבואר (כן

שע"ב) סי' שאינוהרב תינוק שגם ב. לבית. העגלה להכניס שאפשר א. היא התועלת .

השמשות בין כל מדרגות בחדר איתו לעמוד אפשר שביתה, שקונה ככלי והוא זוחל

ולגינה. לרחוב מהבית לטלטלו מותר ואז לבית, להכניסו ואח"כ

לדירת העגלה את להכניס להתיר דהיינו מועיל, לא זה גם המושלם לפתרון אבל

עירוב יעשו אם ואפילו פתרון, שום יועיל לא בו, שמתארחים המקום או ההורים

הציון בשער כ"כ אחרת. מחצר שבאו כיון לבית, להכניס אסור ההוא (סי'בבנין

סק"ח) מתוס'שע"ה וכדמוכח לא), ד"ה צט: הלב(דף בחכמת וכ"כ ס"ח), וממילא(פ"א .

להכניסו פתרון שייך לא שביתה, שקונה מש"כ לפי זוחל שאינו קטן בתינוק גם

בכוחות לבית מדרגות מהחדר שיכנס בילד רק שייך ההיתר וכל בו. שמתארחים לבית

עצמו.

להמשיך יכול גדול האם מהדרך, חצי שלקח ילד

הנפוצה הטעות וזו שכירויות, נעשו שלא במקומות לעשות שרגילים נוסף דבר

שכולה בשכונה העיר במרכז גרים ההורים הענין, על להקל דוגמא ניתן ביותר.

מהודר שם והעירוב מתחרדת, בשכונה גר הצעיר הזוג מהודר, והעירוב חרדית

לילד נותנים המומרים. ריבוי מחמת בפת מעורב מלהיות רחוק אבל במחיצותיו

במשנה מפורש זה הנה לחצר. מחצר בטלטול אח"כ ממשיך והגדול מהבית, להוציא

לחצר. מחצר לטלטלו אסור בבית ששבת שכלי ובשו"ע

שבאזור המהודר העירוב שמתחיל עד מהבית לטלטל לילד ונותים מוסיפים יש

שכתבו יש זה באופן מטלטל. הגדול ושם שכירויות, בו שנעשו הלבהחרדי (חכמת

סי"ז) בביתפ"א כמבואר אחת, ברשות ששניהם המעורבת, לחצר מחצר לטלטל שמותר

חולקים. ויש פוסקים. מכמה להוכיח כתב וכן מאיר

שלא במקום להקל נכון שאינו זמנינו פוסקי דעת לילדים, גם א. להעיר יש אבל

מחברת [ושכירות בזמנינו, מועילה אינה מהממשלה שהשכירות כיון שכירויות, נעשו

שכירות מועילה שאינה דירות של מצבים חמשה יש עדיין המתירים, לדעת החשמל

בנין]. כל לבדוק בלי להתיר אפשר אי ולכן זו,

שהם כיון לחצר, הביאו כשהילד גם אסור נשאר ההורים לבית אח"כ להכניס ב.

זה. בית עם מעורב שאינו במקום ששבתו כלים
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מהבית הסעודה] [לאחר להוציא לגדול אסור לבית, יכניס הילד אם כמו"כ ג.

כנ"ל. מדרגות לחדר

הכנסת בית בנין בתוך הטלית את לטלטל שאסור יתכן כיצד

.‡¯„ÂÒÂ ‡˙ÓÂÎ·נשאר מלבוש, דרך כגון בהיתר שהגיעו דברים שגם בגמ' מבואר

לחצר. מחצר לטלטלם ואסור שבת, בכניסת עליהם שהיה בבית השביתה דין להם

צרכיו, לעשות ונכנס הכנסת בבית טליתו שפשט שאדם ידועה, חומרא יש לפ"ז

מקום. באותו בה ויתעטף יניחנה אלא ממנו, שהורידה מהמקום טליתו יטלטל לא

היתה כלל בדרך הטלית ששבתודהנה כלים דין לה ויש שבת, בכניסת בבית

שברחובות העירוב על סומכים לא שאם חצר, הוא הכנסת בית זאת לעומת בחצר.

לחצר. מחצר הטלית את לטלטל אסור וא"כ מעורבת. שאינה חצר הוי

ואף אחת, כחצר כולו הכנסת בית משא"כ לחצר, מחצר דוקא זה לכאו' אבל

יחד, בכל ומשתמשים לכולם שייך שהכל כיון קומות, וכמה חדרים כמה יש אם

שאין כיון חצרות, לב' מחלק החדרים קירות של החלוקה ואין אחת, כחצר נחשב

ולכל קהילות כמה בבנין יש כאשר רק תהיה הנפק"מ ולפ"ז הרשויות. בדין חילוק

דמצינו י"ל [ועדיין ברשויות. חילוק שיש יתכן זה באופן נפרדת, קומה יש אחד

מגילה )במס' יכולים( העיר טובי ואין לכולם משמש נחשב כרכים של שביהכנ"ס

וצ"ע]. לכולם, שייך ככרכים שדינו שבזמנינו בהכנ"ס וא"כ מפני לשנותו,

הלכה בביאור שמא)אבל ד"ה ס"א שע"ב בתוך(סי' לטלטל מותר האם לדון האריך

ראשונים מחלוקת והביא בבית, אלא בחצר שבתו שלא חפצים מעורבת, שאינה חצר

והרשב"א) בית(רש"י כלי להוציא שאסרו שחז"ל דאפשר האוסרים, סברת וביאר בזה,

כל [דהא זה, לענין כרמלית כעין אותה שעשו הוא הגדר מעורבת, שאינה לחצר

אמות]. ד' טלטול איסור גם שכוללים ולרה"ר לכרמלית הם הוצאה איסורי שאר

ובחזו"א בזה. הכריע ולא בצ"ע, סיים הבה"ל להלכה כ"ב)והנה ס"ק ק"ד צידד(סי'

חצר. אותה בתוך לטלטל כמתירים

האוסרות ראשונים שיטות יש בבית, ששבתו כלים היא שהטלית כיון לפ"ז

זה דין הניח שהמשנ"ב וכיון מעורב, שאינו הכנסת בבית אמות מד' יותר לטלטל

הטלית את שהורידו אמות ד' באותן להתעטף מדקדקים יש לכן הכריע, ולא בצ"ע

מעליהם.

צב: דף

אמות מד' פחות להעבירו יכולים האם להמשיך רוצה ואינו בדרך שהתישב ילד

.'ÂÎÂ Â¯È·ÁÏ Â¯È·ÁÂ Â¯È·ÁÏ ˙È·Á Ì„‡ Ô˙Â� ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È ס"ג)השו"ע¯' שמ"ט (סי'

שאצלו לחבירו וליתנו מרה"ר חפץ לעקור לאדם לו מותר וכתב יהודה, כר' פסק
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ברה"ר, מילין כמה הולך שהחפץ אע"פ שאצלו, לחבירו וחבירו אמותיו, ארבע בתוך

המשנ"ב וכתב שאוסר. מי ויש שלו, מהתחום חוץ יוציאנו שלא י"ג)ובלבד (ס"ק

האוסרים. לדעת לחוש טוב הרשות לדבר שבטלטול

התישב הדרך ובאמצע ברגליו, המדדה קטן ילד עם לטייל הלכו כאשר לפ"ז

פחות רק מוליכו אדם שכל אדם בני כמה ע"י לקחתו ניתן להמשיך, רוצה ואינו

אמות. מד'

הלכה הביאור כתב וחבירו)אבל לחבירו",(ד"ה "וחבירו והשו"ע המשנה שמלשון

מד' פחות אחת פעם מוליך אחד שכל אדם בני הרבה ע"י דוקא שההיתר משמע

ושוב לזה מזה למסור יכולים אדם בני שני שאפילו כתב שבפמ"ג והביא אמות.

דכיון לו, מנין יודע שאינו עליו תמה אבל חלילה, וחוזר השני מיד יקבלו הראשון

להוליך שלא חז"ל גזירת בכלל הוא אמות, מד' פחות פעמים כמה מוליך אחד שאדם

במבצע שיעזרו רבים אנשים למצוא צריך הנ"ל באופן וא"כ אמות. מד' פחות פחות

פעמים. כמה לזה מזה למסור יכולים אינם לבד ההורים שני אבל לבית, לקחתו

בעירוב עגלה שמוביל לילד אמות מד' פחות לסייע

לבית להביאו התינוק עגלת את להוליך לילד לתת שנהוג במה להעיר יש לפ"ז

שהגדולים אלא כשר עירוב שיש במקום רק [והיינו השבת, לסעודת שמתארחים

הוא קטן שהילד וכיון ואכמ"ל]. בו שמתקשהמחמירים או בסיבוב פעם מידי נתקע

לדון יש לכאו' אמות. מד' בפחות פעם מידי לו עוזר והגדול המדרכה, ע"ג לעלות

דומה וזה אמות, מד' פחות פעמים כמה טלטול באותו מעביר שהוא דנמצא בזה

לאסור. הלכה הביאור שכתב מידו ונוטלו וחוזר לקטן למוסרו

זה שמוסרים האנשים ששני במקרה שרק בזה, לחלק שיש מת"ח שמעתי אבל

טלטול שנחשב אמרינן אמות, מד' בפחות לחבירו מוסרו דין על מסתמכים לזה

חז"ל. שאסרו אמות מד' פחות פחות כטלטול להחשיבו הפעמים ב' ומצטרפים אחד

העירוב, היתר ע"י אמות מד' יותר גמור טלטול מטלטל שהילד הנ"ל במקרה אבל

בפני חדש כסיוע נחשב שהגדול פעם וכל הגדול, של למעשה המשך למעשיו אין

ואינם שונים מעשים ב' הם אחד בחפץ ה"ה שונים, חפצים ב' היו וכאילו עצמו,

וצ"ע. לאיסור. מצטרפים

צד: דף
.˙ÈÂÊ Ô¯˜· ‰ˆ¯Ù�˘ ÔÂ‚Îהחזו"א של בחידושו ו. דף לעיל זה בענין מש"כ עיין

זו. בהלכה

.ÔÂÒÎÏ‡· ÂÈÂ¯È˜Âראה שלנו, כגגים משופעת שהתקרה שמדובר רש"י בשיטת

בזה. ונפק"מ דרבנן או דאורייתא פסול זה והאם כה:, דף לעיל מש"כ



çúôáåøéòä צה. ריזדף

צה. דף

לעירובים ונפק"מ לה, למחוץ תקרה פי אין

.‡Ï È„È·Ú ‰ÎÂÒÏ Â‡Ï ˙ÂˆÈÁÓ È�‰„ ‡Î‰ Ï·‡בסוכה אמרינן דלא הגמ' כוונת

לסוכה, מחיצה יהיה האכסדרה של התקרה דפי האכסדרה, תקרת יש שסביבותיה

השימוש בשביל ולא האכסדרה, בתוך שתחתיה השימוש בשביל נעשית שהתקרה כיון

רש"י וכתב לה. מחוץ שנמצאת לאו)בסוכה לשמן,(ד"ה מחיצות בעי דלא דאע"ג

בסוכה ברש"י אבל דרבנן. דין שזה קצת משמע מקילינן. לא האי ד"הכולי יט. (דף

לגודדמחיצות) למשה רחמנא אגמריה דכי וז"ל, שהוסיף דאורייתא, דין שזה מבואר

לה. לחוצה ולא איירי, שלה לחלל העשויה במחיצה אחית,

החזו"א כותב צה,א)לפ"ז ד"ה ט"ז ס"ק ק"ז צריך(סי' תקרה, בתחילתו שיש שמבוי

אין עגול החיצוני פיה אם אבל תקרה, פי לדיני וכשר מרובע יהיה החיצוני שפיה

אל ולא התקרה לתחת לשמש רק יכול תקרה פי כי הפנימי, בפיה תקרה פי לומר

לה. מחוץ

ולכלול לחלק שמטרתם השכונתיים, בעירובים רבות פעמים נתקלים זה בדין

העירוב כאשר לדוגמא כמחיצה. להם משמשים והבנינים בודדים, רחובות מספר

הוא העירוב שגבול כלומר שברחוב, הבנינים חצרות כל את ולא הרחוב את כולל

לכן טפחים, י' גובה בגדרות אין חצרות בהרבה וכידוע הבנינים. שלפני הגדרות

או קטנה הפתח צורת ע"י לבנין מבנין לחבר מחיצה לעשות דרך למצוא נזקקים

לסמוך רוצים שאנשים מצוי לעירוב. גבול ישמשו הבנינים וכך מרובה, עומד ע"י

מרובה עומד יהיה למחיצה שנחשב [ואחרי למחיצה הבנין שבחזית התקרה פי על

הסמוך]. הבנין תקרת עד

התקרה, שתחת לשטח אלא תקרה פי דין אין וברש"י, בסוגיא המבואר לפי אבל

לתקרה. שמחוץ לשטח ולא

לגבול המחיצה יהיה הבנין של האחורי תקרה שהפי אפשר היה עדיין והנה

הבנינים שברוב אלא בעירוב. הנכלל הבנין שתחת לשטח משמש אז כי העירוב,

פי לומר אפשר אי המרפסת ותחת ראשונה, בקומה האחורי בחלק מרפסות יש

למחיצה שם משמשת תקרה שהפי יוצא הבנין מקו בולטת שהמרפסת דכיון תקרה,

תקרה פי שייך לא זה שבחלק וכיון צדדים. מג' תקרה פי אומרים ולא צדדים, מג'

שייך לא ולכן גדר, או צוה"פ ע"י זה בחלק תיקון לעשות צריך פרוץ, נשאר והוא

מחיצה. להוסיף יצטרכו מרפסת כל תחת כי העירוב, למחיצות ישמש שזה

תחתיה לשימוש נעשתה כשלא תקרה פי דין

משה קל"ח)האגרות סי' ח"א אבל(או"ח החזו"א, כדברי רש"י מדברי למד ג"כ

לא תחתיה, לשמש כדי נעשית לא התקרה שכאשר נוסף דין בגמ' שמבואר הוסיף
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מדין התקשה ולפ"ז התקרה. שתחת השטח כלפי אף וסותם יורד תקרה פי אומרים

את וסותם יורד תקרה פי אומרים יהודה לר' המפולשים שגשרים דלקמן המשנה

ותירץ לתחתיו. ולא שעליו השטח בשביל נעשה שהגשר אע"פ שתחתיהן, השטח

אף תקרה פי אומרים לרש"י [והרי מחיצות שתי להם שיש לקמן רש"י כתב דמה"ט

שתחתיהן. לשטח גם כוונה שהיתה מדובר שבמשנה משום אלא מחיצות], כשאין

לה יהיה לא אדם, בידי נעשית שלא תקרה יהיה שאם משה האגרות כתב לפ"ז

אין שתחתיו, לשימוש שאינו אחר שימוש לשם שנעשית באופן וכן תקרה. פי דין

שם, העוברת רה"ר ויש שתחתיו, בשטח שימוש כשיש אף [והיינו תקרה. פי דין

דין בכל לדון יש ולפ"ז העליונים]. לצורך אלא לקירוי מיועדת לא שהתקרה אלא

לא וא"כ תחתיה להשתמש כוונה זו בתקרה שאין די"ל הבנינים, שתחת תקרה פי

שימוש לכל כוונה יש מגורים שבבנין לדחות יש אמנם כלל. תקרה פי דין ייה

וצ"ע. ממנו. להיות שיוכל

הלכה שבביאור העירו פסולה)אבל ד"ה סט"ו שס"ג טפחים(סי' ד' רחבה שקורה כתב

אף שכשרה דהיינו קורה של הכשר תנאי [וא"צ וסותם יורד תקרה פי דין בה יש

ומוכח מותר. ג"כ אחרת] למטרה [דהיינו מאליה נעשית ואפילו אמה], מכ' למעלה

וצ"ע. זה, חידוש סובר שאינו

מחיצתא ומבטלי רבים אתו הגשר שתחת הפתח בצורת האם

.Ô‰È˙Á˙ ÌÈÏËÏËÓ ÌÈ˘ÏÂÙÓ‰ ÌÈ¯˘‚ ÔÎÂקשה הלכתי לנידון הוכיחו זו מגמרא

הפוסקים לרוב שדינו ז'בוטינסקי רח' עובר העיר באמצע כידוע ברק. בבני שהיה

מ"מ ריבוא שישים שיעברו שצריך לשיטות דגם במק"א, כמש"כ הרבים כרשות

זה שכביש ופרט ימים, בכמה בו שעוברים או ריבוא, לשישים שמשמש מספיק

ריבוא שישים שיעברו וא"צ סרטיא והוי לעיר מעיר מעבר שמ"המשמש סי' (בה"ל

בלא"הס"ז) המטלטלים את להציל כדי רק היינו העירוני בעירוב אותו שכוללים ומה ,

רה"ר שהוא הרבנים הורו הדין מצד אבל המתירות, יחידות שיטות איזה שיש ע"י

עירוב. לו מועיל ולא דאו'

לכביש, שמעבר בשכונות צעירים אברכים התישבות שגדלה האחרונות בשנים

הרבים רשות להתיר דרך חיפשו העיר, במרכז הגרים להוריהם לבוא בשבת וצריכים

זו.

הפתח, צורת מועיל שלא מה דהנה השכונה, מרבני אחד העלה הרעיונות אחד

במקום הכביש על תקרה יעשו א"כ מחיצא, ומבטלי רבים אתו דברה"ר משום

בגמ' כמבואר הרבים, רשות ולא כרמלית הוי התקרה תחת והרי צח.)אחד, דף (שבת

וי"ד)ובשו"ע ס"ז שמ"ה מדבר,(סי' לדגלי דומה שאינה ככרמלית דינה מקורה שרה"ר

העוברים יבטלו ולא הפתח, צורת את שם יעמידו רה"ר אינו התקרה שתחת וכיון
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כמ"ש מחיצתא ומבטלי רבים אתו ברה"ר שרק כשיטות [דקי"ל המחיצה דין את שם

י"ג)החזו"א י"ב ס"ק ק"ח ].(סי'

שעוברים רה"ר של רבים האם היא השאלה ויסוד עליו, חלקו אחרים אולם

בו יש האם רה"ר, דין קטע באותו אין צדדית מסיבה רק רה"ר, לאורך ובוקעים

זו. מסוגיא היתה לכך והראיה מחיצתא. ומבטלי רבים אתו דין

בגמ' ולהו"א גמורה, היחיד רשות הוי הגשר שתחת יהודה רבי שיטת דהנה

נוספים צדדים ובשני הגשר, צידי משני וסותם יורד תקרה פי שאומרים משום הטעם

תקרה, פי כזה במקרה יועיל שלא אומרים שחולקים חכמים ולפ"ז מחיצות. יש

התוס' תקרה. פי יהיה שלא הטעם מה בגמ' נתבאר אכסדרה)ולא ד"ה יח: דף (סוכה

של כשיטתם מזה כמפולש].הוכיחו [דהוי זה כנגד זה צדדים משני תקרה פי אומרים א

ריבב"ן בפירוש כאן וכתב אחר. טעם צריך בכה"ג תקרה פי דין שיש לרש"י אבל

שאני וסותם, יורד תקרה פי אמרינן דבעלמא אע"ג ברישא אוסרים וחכמים וז"ל,

בדבריו מפורש עכ"ל. בתוכו, שעוברים הואיל מחיצתא ומבטלי רבים דאתו הכא

ה"ה וא"כ הגשר. שתחת המקורה במקום גם מחיצתא ומבטלי רבים אתו דין שיש

רבים אתו דהא יועיל, לא המקורה, המקום תחת הפתח צורת יעשו אם דידן בנידון

הפתח. צורת דין אף מבטל וכו'

מג' תקרה פי אמרינן בכרמלית שדוקא לרש"י שתי' שם התוס' בד' לעיין ויש

מבואר התוס' בדברי גם וא"כ רבים, אתו לדין כונתם האם ברה"ר, ולא רוחות,

מדבריהם נראה יותר שמא או רה"ר. בתוך כרמלית שהוא בקטע רבים אתו דין שיש

רבים דאתו חסרון כאן שאין שנקטו משמע ולפ"ז תקרה, פי בהלכות דין שהוא

כאן למאירי ברוידא הגרש"ז בהג' 249)[עי' פרץ(הערה רבינו בתוס' וע"ע כה.]. (דף

אכסדרה) אםסוד"ה מ"מ רוחות, בב' תקרה פי שאומרים שאע"פ פרץ רבינו שקיבל

תקרה פי אמרינן לא ועגלות, בהמות הליכת כגון רבים והליכת רבים בקיעת שם יש

תקרה. פי את שמבטלת זו היא הרבים בקיעת שדין ומשמע עכ"ד. וסותם, יורד

הם והרי טפחים, ג' ביניהם שאין חוטים ע"י תקרה לעשות שרצו מה [אבל

מקורה]. רה"ר דין כזה למקום שאין ברור לכאו' לבוד. מדין כתקרה

צז: דף

חזרה למושכו מותר האם לרחוב, מהבית חבל ששילשל ילד

.Â„ÈÓ ¯ÙÒ‰ Ï‚Ï‚˙�Â ‰ÙÂ˜ÒÈ‡‰ ÏÚ ¯ÙÒ· ‡¯Â˜ ‰È‰הספרים שכל רש"י פירש

נפל אחד שצד המשנה כוונת ולפ"ז שלנו, תורה כספר בגלילה עשויים היו שלהם

ובשו"ע בידו. אוחז הוא שני וצד באויר], תולה שהוא או רה"ר של לקרקע [והגיע

שנ"ב) אלו.(סי' דינים הביא
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חול בספרי אבל הקודש, בכתבי דוקא הוא המשנה שדין כתבו והמשנ"ב הרמ"א

לי' הגיע ולא לרה"ר נתגלגל אם כך. למעשה הדין יוצא ולפ"ז חמור, יותר הדין

את להחזיר מותר רה"ר], שהוא לאויר הגיע [שלא רה"ר לקרקע הסמוכים טפחים

שלא באופן לכתחילה להוציא מותר אם הראשונים נחלקו אבל רה"י, לתוך החפץ

למטה שמ"ח)ירד סי' אוסרים(בה"ל יש נח, לא רק מי' למטה רה"ר לאויר הגיע ואם .

מקילים ויש ט"ו)להחזיר, ס"ק על(משנ"ב או משופע בכותל נח או לארץ הגיע ואם .

להחזירו אסור זיז, .(שם)גבי

בכרמלית, החפץ של אחד צד ונח לארץ הגיע אם לכרמלית, שהתגלגל ובאופן

להחזיר א')אסור בסעיף להחמיר(רמ"א יש שלנו ברחובות אבל חולקים, ויש (משנ"ב,

להחזירסק"י) מותר בידו, תלוי אלא לארץ הגיע לא ואם ט"ו). ס"ק כאן(משנ"ב [דיש

וכרמלית]. בידו, איגודו נח, לא להקל, דברים ג'

לשיטות נחשוש אם למטה, בובה עם חבל משלשל ילד כאשר מצוי זה דין

מותר מהקרקע טפחים לי' למטה הגיע לא עדיין הבובה אם א"כ רה"ר, שהרחוב

של טפחים לי' הגיע אם אבל לכתחילה], להוציא מותר אם [ומחלוקת להחזיר

שהרחוב השיטות פי על להקל נסמוך ואם בדיעבד. להחזיר מותר אם מחלוקת רה"ר,

עירוב בו [ואין קצהכרמלית נח שלא זמן כל א"כ רה"י], הרחוב את שיעשה כשר

החבל של אחד צד שאוחז למרות בארץ, נח ואם להחזיר. מותר הרחוב על החבל

כהלכה. מוקפת שאינה לחצר החבל את כששילשל הדין וכן להחזיר. אסור בידו

ככרמלית דינה ג"כ לכאו' מעורבת, שאינה אלא כהלכה המוקפת לחצר שילשל ואם

בחזרה. להעלות מותר נח לא שאם

יבשים שהיו [באופן בשבת להוריד מותר כביסה, מחבלי בגדים להוריד כמו"כ

לצורך לאיסור שמלאכתו כלי כדין אלא האטבים את מטלטל ואינו שבת, בכניסת

שהם באופן מלבד רה"ר, באורי הם אם ובין כרמלית באויר הם אם בין מקומו],

קטן קצה רק אם גם [ולכאו' מצוי. לא זה אך לקרקע טפחים י' בתוך רה"ר באויר

חצר באויר נמצא כאשר לדון ויש להעלותו]. אסור טפחים, י' לאויר מגיע מהבגד

ואכמ"ל. מעורבת שאינה

צח: דף

מזגנים ועל ובסורגים החלון, אדן על כלים להניח מותר האם

.˙·˘· Â�ÓÓ ÌÈÏËÂ�Â ÂÈÏÚ ÌÈ�˙Â� ,ÔÂÏÁ‰ È�ÙÏ˘ ÊÈÊלא מדוע שואלת הגמרא

לרה"י. מרה"ר מטלטל ונמצא להרימם, ויבוא הרבים לרשות יפלו שהחפצים חוששים

אסור. כלים שאר אבל ישברו יפלו שאם כלים רק להניח שמותר הגמ' מעמידה ולכן

ס"א)השו"ע שנ"ג שאין(סי' כגון כרמלית, יהיה לא הזיז שצריך תנאי עוד מוסיף

דהוי לחלון טפחים ג' תוך סמוך שהוא או פטור, מקום דהוי טפחים ד' רוחב בו
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טפחים, ד' על ד' מקום גביו על ויש לחלון סמוך אינו אם אבל כרה"י. רה"י חורי

הנשברים. כלים אפילו לזיז מהבית להוציא ואסור ככרמלית דינו

משחקים, בה מניחים והילדים החלון לפני אדנית כשיש בזמנינו, נוהג זה דין

החלון אדן על אותם מניחים בשבת הכלים שטיפת שלאחר משפחות יש כמו"כ

בנפילתם, נשברים לא כלל שבדרך משחקים בסוגייתינו, המבואר ולפי לחוץ. הבולטת

מותר בנפילתם, שנשברים זכוכית וכוסות צלחות כמו כלים משא"כ להניח, אסור

להניחם.

שבעובי החלון באדן עצמו, בחלון כשמניח גם הוא זה איסור האם להסתפק ויש

לאתויי ואתי נפיל דילמא בגמ' שהוזכר החשש לכאורה לחוץ. בולטת ואינה הכותל

שאדם בזיז אלא גזרו לא כי שמותר, נראה ומ"מ זה, באופן גם דרגה באותה שייך

מצינו זו לסברא ודוגמא אסרו. לא ביתו בתוך כשמניח אבל לביתו, מחוץ דבר מניח

ל.)בגמ' דף ויבוא(ביצה למבוי חוץ יפול שמא הלחיים, בין במבוי להשתמש שאסרו

החזו"א וכתב שוגגין], שיהו מוטב כן העושות בנשים [ואמרו ס"קלהרימו ס"ז (סי'

גזירהכ"ד) נוהגת לא הלחי, באמצע העובר חוט ע"י הפתח צורת שעושים שבזמנינו

החוט מקום רק כי המחיצה, בתוך הוי הלחיים] בין [אפילו ולפנים שמהחוט כיון זו,

רה"י תוך על גזרו לא דרגה, באותה בזמנינו שייך שהחשש אע"פ הנה המחיצה. הוא

כלפנים]. הכתלים עובי אם בשאלה תלוי [אמנם עצמו. בחלון גזרו לא נמי והכא

את הסורגים על ומניחים לחלון סורגים שיש יותר, מצוי דבר עוד נראה ולפ"ז

כלים ויש הכלי, את מחזיקים הדקים הברזלים ורק הרחוב, שמעל באויר הכלים

שיפלו מחשש לאסור יש לכאו' צידם, על ויעמדו יחליקו אם ביניהם ליפול שיכולים

שהסורגים כיון בנפילתם, נשברים שאינם כלים גם להניח שמותר י"ל מ"מ לרה"ר.

לדינא. וצ"ע גזרו, לא וע"ז כמחיצה, הם הרי לבוד דע"י הבית, תוך כמו הוי

בפנים מהם שחצי ושמיכות, כריות בחלון שמניחים המצוי בדבר לדון יש עוד

שחצים כיון האם זיז. גבי על שלא אפילו שלא אפילו באויר תולים בחוץ וחצי

אסור, שבחוץ והחלק הפנימי אחר נגרר שבחוץ החצי אין שמא או מותר, בפנים

לומר אין אבל לחוץ]. נוטה הכרית רוב יניח אם שיפול החשש בו שייך [והרי

יניח ולא ע"ז מקפיד ואדם יתלכלכו, יפלו שאם כיון הנשברים ככלים הוי שכריות

אלא יפול, שלא שיזהר מצד הנשברים בכלים ההיתר דאין ליפול. שיכול באופן

בכריות. משא"כ שברים, רק שנשאר אחרי להרים יבוא לא יפול שאם מחמת

המו מזגן של מנוע שיש מצוי סמוךעוד ואינו לחלון, קרוב לקיר מחוץ תקן

רה"י חורי הוי לחלון, טפחים ג' תוך הוא העליון החלק אם הנה לחלון. ממש

לדעת לצד, או מטה לכיוון טפחים ג' רחוק אם אבל הנשברים, כלים להניח ומותר

גם עליו להניח ואסור טפחים, ד' על ד' גביו על יש כאשר ככרמלית דינו השו"ע

פטור מקום הוי הגר"א ולדעת לכרמלית. מרה"י שמוציא משום הנשברים כלים
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ולא נאה, הגר"ח לשיעור רק טפחים ד' המנוע רוחב כלל בדרך [בזמנינו ומותר.

חזו"א]. לשיעור

לצד להזיזו מותר האם לרחוב שנפל משחק

.¯"‰¯· ÏËÏËÓÂ È"‰¯· Ì„‡ „ÓÂÚמשחק מהחלון זרק כשילד בזמנינו מצוי זה דין

רק ניתן לכן לפנים, לטלטלו להתיר שברחוב העירוב על סומכים ואין לרחוב, ונפל

רק מותר זה מעשה שבת. מוצאי עד אותו יסלקו שלא כדי הרחוב לצידי להזיזו

של הצמחיה תחת [או הגדר מתחת יכניסו לא וגם אמות, ד' מטלטל אינו כאשר

רה"י]. חורי [מדין היחיד כרשות שהוא הגדר]

במשנתינו, כמבואר איסור בזה אין לצד, החפץ את ומושך בחצר עומד כאשר והנה

את צריך שכאשר מבואר הבאה במשנה אבל ברה"ר. ומטלטל ברה"י אדם עומד

שבת איסור שמחמת אע"פ ברה"י, בו שעומד במקום יהיה שהוא ורוצה החפץ

אסור דנן במקרה ולפ"ז להכניסו. יבוא שמא מדרבנן אסור מ"מ להכניסו שלא נזהר

כדוגמת היינו במשנתינו שהותר [ומה להכניסו. שמעונין כיון החפץ את לטלטל

והשו"ע]. התוס' כמ"ש בחוץ בחור ומחביאו הדלת את לפתוח שצריך מפתח

לרחוב הסמוכה הגדר על המונח בספר להשתמש מותר האם

ברה"י. ומטלטל ברה"ר שעומד הפוך באופן והוא זה, בדין שתלוי נוסף מקרה

י' בגובהן שיש הבנינים שלפני הגדרות ולכן רה"י, גבן על רה"י של כתלים דהנה

על ספר יש כאשר אבל גבן. על להניח מהרחוב להרים ואסור כרה"י, דינם טפחים

ולפי משנתינו. כדין הגדר גבי על להזיזו מותר ואף בו, לעיין מותר הגדר גבי

רק אלא בו לעיין אסור א"כ אסור, לו הצריכים שבחפצים הנ"ל השו"ע מש"כ

למוצאי להצניעו רוצה אם החצר לתוך לדוחפו זה באופן מותר [ואף לטלטלו,

מותר, ברה"י ומעיין בכרמלית כשעומד אמנם היחיד]. רשות היא שהגדר כיון שבת,

רה"ר. הם שלנו הרחובות האם הפוסקים במחלוקת תלוי הדבר ולפ"ז

גבי על להזיזו מותר אבל לרחוב, להורידו אסור הגדר, על שיושב ילד כמו"כ

הגדר.

צט. דף

בשבת מברזיה לשתות מותר האם

.'ÂÎÂ ¯"‰¯· ‰˙˘ÈÂ È"‰¯· Ì„‡ „ÂÓÚÈ ‡Ïשאדם בברזיות בזמנינו מצוי זה מקרה

מרה"י מוציא הרי רה"ר, הוא הרחוב ואם שבברזיה, מהמים ושותה ברחוב עומד

מכיון וא"כ בגינות, רק אלא ברחובות ברזיות מצוי אין בזמנינו אבל ואסור. לרה"ר
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במחלוקת תלוי זה דין כהלכה], מוקפת [כשאינה כרמלית רק אלא רה"ר אינה שהגינה

איסור. שיש אופנים יש אמנם גזרו. לא שבכרמלית כרבא וקי"ל ורבא, אביי

טפחים י' שגובהה אבן, מעמוד שעשויה כגון היחיד, רשות היא הברזיה אם

מים לקחת אסור דק], עמוד שתחתיה שוקת [ולא דפנות לה ויש ד', על ד' ורחבה

אם משא"כ לכרמלית. מרה"י שמוציא מפני שסביבה, לשטח ממנה ולהוריד בכוס

כוס להוריד אף מותר כרמלית, ג"כ שסביבה והשטח כרמלית רק היא הברזיה

אמות. ד' יטלטל שלא ובלבד ולשתות,

מתחתיה או מכונית על עף שכובעו אדם יעשה מה

.‰˙Â˘ ‡Â‰˘ ÌÂ˜ÓÏ Â·Â¯Â Â˘‡¯ ÒÈ�Î‰ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ראשו מכניס שאם מבואר

את ימשוך שמא הגזירה את ואין ברה"י, שעומד נחשב היחיד רשות לאויר ורובו

בו. שעומד למקום החפץ

שבת נתיבות בספר כתב ט"ז)לפ"ז הערה על(פ"ו כובעו את העיפה שהרוח שאדם

ברחוב לעמוד אסור שלה], שבצדדים ובשיפוע בגובה [תלוי כרה"י שדינה מכונית גבי

מספ לא כמו"כ לראשו. הכובע את שמאולהביא המכונית, על ראשו יטה אם יק

ורובו ראשו מטה אם אבל הקודם], בדף המוזכרת [כגזירה אליו הכובע את יביא

אותו שיביא חוששים ולא מוטה, בעודו כובעו את לחבוש מותר המכונית, גבי על

הרבים. ברשות עמידתו למקום

תחת לכאורה זה. מקום של דינו מה להסתפק יש המכונית, תחת אל עף ואם

בגמ' כמ"ש מקורה רה"ר נחשב צד.)המכונית דף במדבר,(שבת שהיו העגלות לגבי

ותחת רה"ר הרחבו אם וא"כ ואכמ"ל], עראי קירוי שזה [אפילו כרמלית שתחתיהן

שאין [כשיטות כרמלית הרחוב ואם המכונית. מתחת להוציאו אסור כרמלית המכונית

גם שמא לדון שיש אלא לכרמלית, מכרמלית להוציאו איסור אין ריבוא], שישים בו

או ג' בגבהו אין המכונית שתחת המקום כי להוציאו, מותר רה"ר שהרחוב באופן

והוי טפחים, ג' גובהו שאין במקום כרמלית דין שאין ויתכן כלל], [בדרך טפחים ד'

וצ"ע. פטור. מקום

לחצר מהמרפסת בשבת לרוק מותר האם

.Â˜È˙ ,Ô�ÈÏÊ‡ ‰‡ÈˆÈ ¯˙· Â‡ Ô�ÈÏÊ‡ ‰¯È˜Ú ¯˙· Â‰Óס"ב)השו"ע ש"נ פוסק(סי'

או היחיד ברשות ירוק או וישתין הרבים, ברשות אדם יעמוד לא וכתב לחומרא,

המשנ"ב וכתב לחוץ. ואמתו פיו הוציא אם אפילו איפכא, או י"א)בכרמלית, (ס"ק

אבל לחוץ, ואמתו פיו כשהוציא אף אסור בכרמלית שגם משמע השו"ע דמלשון

בתיקו, נשארה שהגמ' משום מספק רק אסור זה שדין דכיון כתב הגר"א בביאור

ע"ש. דרבנן, ספק דהוי בכרמלית בזה להקל יש
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שאינה לחצר להשליכה ובא בגרונו, ליחה ועלתה במרפסת שיושב אדם לפ"ז

זה הרי המרפסת בתוך בהיותו הרוק את ישליך אם הנה כהלכה, מחיצות מוקפת

אסור לשו"ע לחוץ, ראשו ויוציא יתכופף ואם לכרמלית, מרה"י שמוציא איסור

מותר. ולהגר"א

שכנים שיש מחמת מעורבת שאינה אלא כהלכה, מחיצות מוקפת החצר ואם

שאינה רה"י שהיא אלא כרמלית, ולא רה"י דהוי מהם, שכרו שלא מומרים או גוים

מוציא כשאינו אף מותר במרפסת יושב שאם ולומר לחלק יש לכאו' מעורבת.

מחצר לטלטל ומותר כבית, ולא כחצר דינה מקורה שאינה שמרפסת כיון ראשו,

שביתה קונים אינם ובגדיו האדם והרי בבית, שביתה קנה שלא דבר (כמ"שלחצר

לחצר) ד"ה שע"ב רס"י מהמרפסתהבה"ל ולפ"ז שביתה. קונה לא בו הבלוע הרוק וה"ה ,

אסור יהא הבית ומחדרי מותר, כבית)יהא החדרים דכל המשנ"ב מדין(לד' צ"ע אמנם .

המג"א דכ' שם)צואה בשעה"צ לפמש"כ שע"ו, וכבר(ס"ס בבית, ששבתו ככלים דהוי

החזו"א ע"ז ס"ה)הקשה צ"ד וצ"ע.(סי' שם,

צט: דף

במקומם קבועים שאינם האשפה לפחי מרה"י לזרוק מותר האם

.˙·˘· ‰ÎÂ˙Ï ÔÈÎÙÂ˘ ÂÈ·‚ ÏÚ˘ ÔÂÏÁ ,ÌÈÁÙË 'È ‰Â·‚ ¯"‰¯· ‰Ù˘‡בגמרא מבואר

באויר רה"ר דרך לרה"י מרה"י זורק דנמצא י', גבוה והחלון י' גבוהה האשפה שאם

ואינה שקבועה רבים של באשפה דוקא אבל מותר. פטור, מקום שהוא מי' שלמעלה

ומגובהה. ממקומה להיפנות עומדת

ערימת חז"ל בזמן שהיה הזה המצב את ואין להיפנות, עומדת אשפה כל בזמנינו

בזמנינו [המצויים אשפה פחי בתוך מניחים שאנו כיון ומ"מ במקומה. שנשארת זבל

שעומדת אשפה של האיסור את שאין נראה כרה"י], ודינם טפחים י' שגובהם

שלא ועוד גמורה. כרשות ודינו מחיצות לו שיש כלי על גזרו שלא כיון להיפנות,

שיתמעט שעמדשייך למקום שיזרוק חשש אין למק"א יזיזוהו אם וגם י', מגובה

בזמן משא"כ המקום, מחמת ולא הפח מחמת שההיתר יודע ואדם כן, לפני הפח

חז"ל.

מהבית לזרוק אסור ודאי הפח, ליד וזורקים הפח את ממלא שהזבל במקרים אבל

אינו כלל ובדרך כרמלית, הוא אם ובין רה"ר הוא אם בין הפח, שסביבות למקום

רה"י. שיהיה באופן י' גבוה

סאתים, מבית פחות שהוא קרפף איסור מחשש האשפה בפחי שדנו יש אמנם

במק"א. יבואר ואי"ה
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עירוב ובאיזה בעירוב מקילים מדוע להסביר החובה

.ÍÏ Â�˙� ÍÏ˘Ó ,ÌÈÓÎÁ ÍÏ Â¯È˙‰˘ ÌÂ˜Ó ,¯ÓÂ‡ ÔÂÚÓ˘ È·¯הגמרא (דףמבארת

עשרהקה.) מחמש פחות לתחום חוץ ליוצא מתיר מדוע לפרש בא שמעון שרבי

התחום את ממצים לא התחום את המודדים שהמשוחות מפני לתחומו, לחזור אמות,

רש"י וכתב אמה. עשרה חמש עוד יש ובאמת הסוף, יכנס)עד אתא(ד"ה והכא וז"ל,

משלו אלא שבת, באיסור אני מיקל תימא דלא למילתיה, טעמא למיתב שמעון רבי

עכ"ל. לו, נתתי

לומר מקום והיה קולא, שמצינו במקום גם חשוב, במסר מסיימת עירובין מסכת

נשאר הדין כן, הדבר אין דרבנן, תחומין או בעירובין ולהקל הנחה לעשות שמותר

באיסור אני מיקל תימא "לא וברורה, ישרה הלכתית הכרעה בלי קולא אין במקומו,

שבת".

ולחיים דקים חוטים עם גדולים שטחים שמקיפים בזמנינו, העירובים בעשיית

הרבים רשות בנושא ואפילו קולות, על מסתמכים שלא מקום כמעט אין מפוזרים,

בשבת בישול בהלכות זו מחלוקת היתה אילו הראשונים, גדולי בו שנחלקו לבד,

בזה. מקילים היינו לא נצרך, כ"כ היה לא ברחוב הטלטול אילו או דרבנן, בדין

והשאלה המקילים, על לסמוך שרוצה למי להקל שמוכרחים גורמת הדחק שעת אלא

כמה. עד היא

על לסמוך בעירוב, להקל שמותר מחשבה לאדם מקוננת מקום שהוא באיזה

על או חרדי, שאינו במושב דתי רב על דברים, בשאר סומכים שאיננו כשרויות

כראוי מהדר אכן הוא ואם הוא מי לדעת בלי לעירוב שדואג מישהו שיש שמועה

באיסור "מיקל בבחינת זה והרי כך, על לסמוך הלכה ע"פ נכון זה אין תורה. לבני

שבת".

לטלטל לנשותיהם ונותנים השכונתי בעירוב אפילו מלטלטל שנמנעים אברכים גם

אני מיקל תימא "דלא להם, שמתירים הסיבה את להם להבהיר עלינו מוטל בו,

לא אם טלטול. באיסור להקפיד צריכות שאינן תחשובנה שלא שבת", באיסור

מקום שכונתי, עירוב שאין במקומות גם לטלטל מכך לומדות הן להן, מסבירים

והסביר בא שהיקל שמעון שר' כמו אלא הפוסקים. לרוב פסול בחזקת שהעירוב

להקל. מותר כמה ועד במה ולהסביר, לדעת ונלמד נעיין אנו גם כך דבריו,




