
  ה – עירוב בעיירות הגדולותה
  עומד מרובה על הפרוץ

  

, מחיצות' גם בעיירות שאין מוקפות בג, הטעם הרביעי שכמה מרבי זמיו רוצים להתיר צורת הפתח
שהבתים שברחובות הגדולות בעיירותיו כיון 

, והוא עומד מרובה על הפרוץ, צמודים זה לזה
, ולכן המקום שבים איו רשות הרבים

' סי(ר "וכמבואר בשוע, עלת בו צורת הפתחומו
 אם הפרוץ ...כל היקף מחיצות ): "ח"שסב סי

שכך היא הלכה ... מותר כעומד שוה בשוה 
  ".למשה מסיי שלא יהיה הרוב פרוץ

בשעה שבין , אמם פשוט שכל זה איו מועיל
הצמודים באופן של של הבתים (הרחובות 

עוברים הרחובות , )עומד מרובה על הפרוץ
ואם כן מובן , "עומד מרובה על הפרוץ"שאם כן אין כאן מחיצה שהיא , ז אמה"שהם רחבים יותר מט

  .שיש עליהם כל דין רשות הרבים

 ,מחיצות' ם דכל מקום שיש לו שֵ ): "ה"שמה ס' סי(ר "בשועתבאר , ג אמה ושליש"אפילו ביותר מיו
אם אין  ...  לכאן ואמה לכאן בכל זוית ואין בהן אלא אמה,פ שאין שלימות אלא פרוצות באמצען"אע

  ". והזורק לתוכה מרשות הרבים חייב,הרי זה רשות היחיד מן התורה, ג אמות ושליש"בייהם אלא י

): א"שמה סי' סי(ר "תבאר בשועאלא שמכל מקום 
הרחבים ,  ושווקים, רחובות,שות הרביםאיזו היא ר"
שים ואפילו יש להם חומה אלא שהם מפול ... ז אמה"ט

אם מחיצות אלו אין רחוקות אמה  ... משער לשער
  ."ברוחב רשות הרבים מכגד חלל השער

 יהודה מי שהיו לו מר רביא"): א, עירובין כב( כדאמריןו
שי בתים משי צידי רשות הרבים עושה לו לחי מכאן ולחי מכאן או קורה מכאן וקורה מכאן וושא 

'  דהתם ליכא שםֵ , ם ארבע מחיצות הכא איכא שֵ ...שות הרבים בכך  אמרו לו אין מערבין ר,וותן באמצע
, שתי מחיצות גמורות(מחיצות ' לה ֵשם ד' אם יהי, ז אמה"והייו שגם ברשות הרבים של ט". מחיצות

): ה וכי תימא"ב ד,  ושם(' בתוסכמבואר ו. היא רשות היחיד מן התורה, )אמה מכאן ואמה מכאןועוד 
   ".ו"ג לי"דמדאורייתא אין חילוק בין י"

כיון שהוא פרוץ ברוחב ): "א, לד(כמבואר בחידושי הצמח צדק , ז אמה"ו דוקא אם אין בייהם טהייו
אם יש בו שי ... מכל מקום , מחיצות גמורות' פ שזולתן יש לו ד"אע, ל"ו אמה בשי מקומות ה"י

  ".ב רשות הרביםיש לומר דחשו, ו אמה"פתחים גדולים ברוחב י

 הרי הוא רשות היחיד  ...מחיצות ולחי' אפילו אין בו אלא ב): "ו"שמה ס' סי(ר " שתבאר בשועמהו
  .אם אין אמה לכאן ואמה לכאןף  א". והזורק מרשות הרבים לתוכו חייב,גמורה מן התורה

כגון , דהייו דוקא כשגם בלי הלחי אין מבוי זה רשות הרבים מצד עצמו, כבר תבאר בפוסקים רבים
מבוי המפולש בשי ): "א"שסד ס' סי(ר "כמבואר בשוע, ז אמה"או שאין ברחבו ט,  בושאין רבים בוקעים

ז " או שאין ברחבו ט, כגון שאין רבים בוקעים בו, והוא עצמו איו רשות הרבים,ראשיו לרשות הרבים
  ".אמה

, והיוצאים מהבתים הצמודים שהם עומד מרובה על הפרוץ, מחיצות אלו' הרחובות היוצאים מגכ "משא
רשות , שהם רחובות העשויים להילוך או סיעת כל בי העיר, ורבים בוקעים בהם, ז אמה"שיש ברחבם ט

  .הרבים הם מהתורה

אין צורת פתח מועלת לרשות ): "ד"שסד ס' סי(ר "כמובא לעיל משוע, ואם כן איה יתרת אלא בדלתות
 לעשות לה דלת מכאן ודלת  הבא להכשיר רשות הרבים להתיר בה הטלטול צריך ...הרבים גמורה

  ".מכאן

  



  ד"בס
  :סדרת שיעורים בושאממשיכים או בזה , ת"בעזהי

  

  העירוב בעיירות הגדולות
  

  :ל"שבהם ידוו השיעורים הבע, מתחלק למספר ושאים פרטייםושא כללי זה 
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