
 בין שתי עיירותעירוב תחומין
  

  שפו' ר סי"שוע
 שהן כששה ביצים כמו ,סעודות'  כל דבר שרגילים ללפת בו את הפת שיעורו כדי ללפת בו פת האכל לבו

 ... סעודות'  וכל דבר שאין מלפתין בו את הפת שיעורו כדי לאכול ממו בעצמו ב,ח"שתבאר בסימן שס
  .סעודות אם היה אוכל הירק לבדו בלא פת' ון בוחומץ שיעורו כדי לטבל בו ירק מז

  תח' ר סי"שוע
 מפי שתחומין מדברי סופרים א

 והתירו למי שצריך לילך ,הקילו בהם
אלפים אמה לרוח אחת מרוחות ' ד

סעודות בסוף ' העיר שייח מזון ב
 וזהו הקרא עירובי ,אלפים מן העיר

 . שמערב התחומין זה עם זה,תחומין
 , שביתתו במקום עירובוויתכוין לקות

או סמוך לו במקום שיוכל להביא לשם 
 אם היה ,עירובו בבין השמשות ולאכלו

רוצה להיות שם עד בין השמשות 
 שמתוך כך מועיל לו עירובו ,ולאכלו

 ,לקות שם שביתה בבין השמשות
פ " אע,שחשוב אותו כאלו שבת שם

 לפי שדעתו ,שאיו שם בין השמשות
 ,ום מזוותיו הואשל אדם ודירתו במק

וכיון שמזוותיו מוחים שם בין 
השמשות הרי זה כאלו הוא עצמו שבת 

 ויכול להלך למחר ממקום עירובו ,שם
פ ששבת ולן "אלפים אמה לכל רוח אע

  .בבית
 ,אלפים לרוח אחת'  שעכשיו יכול להלך מן העיר ד,ומכל מקום אף שמשתכר בעירובו אלפים אמה

 כגון . הרי הוא מפסיד בו אלפים שמן העיר לרוחות אחרות,אלפים עד עירובו ואלפים להלאה מעירובו
 ,קרים'  אין לו ממקום עירובו אלא אלפים לכל רוח עם ד,אם היח עירובו לסוף אלפים למזרח העיר

 .עיר מצא שהאלפים שלמערב הם בצד מזרח ה,ט"שצ' כ אלפים כמו שתבאר בסי"שכל קרן הוא ג
 ואין צריך לומר לצד מערב ,ואיו יכול להלך חוץ לשער העיר לצד צפון ולצד דרום אפילו פסיעה אחת

 שזהו ,אמות' אלפים וד'  אם היא רחבה יותר מד, ואפילו לצד מזרחה איו יכול להלך על פי כולה.העיר
 קרן מערבית דרומית  אלפים של רוחב קרן צפוית מערבית ואלפים של רוחב,שיעור של מערב עירובו

'  שכל המיח עירוב יש לו שם ד, כשיעור רוחב מקום קיית שביתתו שקוה לו עירובו,אמות בייהן' וד
 ,אמות אלו'  כשמודדים לו אלפים לכל רוח מעירובו מודדים מחוץ לד,ט"ת' אמות כמו שיתבאר בסי

  .כ ממלאים הקרות"ואח

  תח' ע סי"שו
 עיר חריבה או מערה הראויה לו ואפי,אפילו היתה מדיה גדולה כיוה, המיח עירובו ברשות היחיד ג

  .מהלך את כולה וחוצה לה אלפים אמה לכל רוח, לדיורין

  תפו' ר סי"שוע
 לפי ,ט שהעיקר כהאומרים שאין צריך יותר מכששה ביצים לעירוב"ח ות"כבר תבאר בסימן שס א

  .שהעירוב הוא מדברי סופרים והולכין בו להקל


