
  עירובי חצרות במקום נכרי ומומר
  

  "ת הרא"ש כלל כא ס"דשו
בשי חצרים ופתח בייהם, מותר להוציא מחצרו של כותי לחצרו של ישראל. אבל ישראל וכותי הדרים 

ואפי' שי ישראלים דרים בחצר, אין הכותי אוסר עליהם, כיון שאין לו דריסת הרגל עליהם; כי לעולם 
  .אין הכותי אוסר עד שיהיו שי ישראלים אוסרים זה על זה

  שוע"ר סי' שפ
מה תקתם יבטל להם רשות שיש לו בחצר  ,אחד מבי החצר ששכח ולא עירב עמהם אוסר עליהם א

  .שיאמר רשותי מבוטלת לכם או רשותי קויה לכם

לפיכך הם מותרים להוציא מבתיהם  ,אם ביטל להם רשותו סתם לא ביטל אלא רשות שיש לו בחצר ב
 ,אבל אסורים להוציא מביתו לחצר וכן להכיס ,וגם הוא לפי שהוא עשה אצלם כאורח בעלמא ,רלחצ

ואפילו הוא שביתו שלו וגם בחצר  .שהרי ביתו הוא מיוחד לו והחצר להם והרי זה מוציא מרשות לרשות
  .הוא כאורח אצלם אעפ"כ אסור לו להוציא מביתו לחצר (וכן להכיס)

וגם  ,ביתו מותרים גם בביתו להוציא ממו לחצר וכן להכיס כמו בבתיהם אם ביטל להם גם רשות ג
  לפי שעשה אורח גמור אצלם. ,הוא מותר בביתו כמו בבתיהם

  שוע"ר סי' שפב
עד שיהיו ב' ישראלים דרים  ,לפיכך הדר עם הכרי בחצר איו אוסר עליו ,דירת כרי כדירת בהמה א

ואין עירובם מועיל עד  ,אזי גם הכרי אוסר עליהם ,לערב יחד וצריכים בשי בתים ואוסרים זה על זה
אלא מפי שחששו חכמים שמא ילמדו  ,ולא משום שדירתו דירה .שהכרי ישכיר להם רשותו שבחצר

ולכן אמרו  ,ובקשו עילה למוע דירת הישראל עם הכרי ,הישראלים ממעשה הכרי כשידורו בחצר אחת
והכרי לא ירצה להשכיר  ,ואין ביטול רשות מועיל בכרי עד שישכיר ,שאין עירוב מועיל במקום כרי

  .ויקשה בעיי הישראל דירתו עמו מפי איסור טלטול ויצא משם ,מפי שיחוש לכשפים
כי הכרים חשודים  ,ולפי שאיו מצוי שידור ישראל אחד עם כרי בחצר מפי שיחוש לעצמו שמא יהרגו

אבל ב'  .לאסור עליו הטלטול משום דירת הכרי כדי שיצא משם לכן לא הוצרכו ,על שפיכת דמים
  .ישראלים אים יראים ממו ודרים עמו וילמדו ממעשיו

כגון ב' חצירות הפתוחות זו לזו ואין להן  ,אם אין לכרי דריסת הרגל על הישראלים איו אוסר ה
ובאחת מהן דר  ,ושתיהן פתוחות למבוי ,דהייו שאין זו לפים מזו אלא זו בצד זו ,דריסת הרגל זו על זו

 ,דרך פתחים וחלוות שבייהן ,מכיסים ומוציאים מזו לזו ,כרי ובשיה דרים ב' ישראלים או יותר
כיון  ,רוצים להשתתף במבוי שאז הוא אוסר עליהם במבוי ם כןאלא א ,ואים צריכים לשכור מהכרי

  .שיש לו בו דריסת הרגל

ואיו צריך לכתוב שום  ,ואיו צריך לפרש לו שהוא להתיר הטלטול ,ועילהשוכר מן הכרי סתם מ ו
  .השכירות לכתיבה ע

  שוע"ר סי' שפה
הואיל והם  ,ואין צריך לשכור מהם כדי להרחיק דירתו מהם ,הצדוקים הם כישראל ומבטלים רשות א

  .עירובאבל עירוב שלהם איו מועיל כיון שאים מודים ב .שומרי שבת ואים עובדים אלילים

הרי  ,אפילו איו מחללו אלא באיסורי דברי סופרים ,חלל שבתות בפרהסיאלישראל מומר לע"ז או  ג
ואיו דומה לצדוקי שהם מחללים ג"כ באיסורי דברי סופרים  .הוא ככרי לכל דבריו וצריך לשכור ממו

  .לפי שהצדוקים אוסים הם שמעשה אבותיהם בידיהם ,בפרהסיא


