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  ה"ב

  פתח דבר
, ישביעחלק , ר הזקן"ק אדמו"אשר לכ, שבת הלכות השלחן ערוךת יוצא בזה לאור "בשבח ותודה להשי

  ."דברי שלום"אור בם ע, שסה-מהשהכולל סימנים 

  .ארבע רשויות לשבתעיקרו של חלק זה דן בדיני 

  . נכתב באופן שיקל על המעיין להבין את ההלכות ואת מקורותיהן"דברי שלום"הבאור 

  . וכותרות משנה לסעיפים,חלוקת קטעים,  פיסוקפובפנים נוסח השלחן ערוך נוס

  .ההלכות הכלולות בו פרטי בהערות סיכום תוכן נוסף, בהלכות הסבוכות יותר

אשר מהם בירר , ראשונים ואחרונים, בתלמוד ופוסקים, בא גם ציטוט קצר ממקורות ההלכות, במקורות
  .רבינו הלכות אלו

 בדרך מוסברת ההלכה בהערות, במקומות שלפום ריהטא נראית סתירה בדברי רבינו ממקום למקום
  .ת לדבריהםמצויין בהערו, ואם דנו בנושא זה באיזהו מקומן. אפשר

אלא שחידושים והכרעות אלה שולבו בקיצור בלשונו ;  בשלחן ערוך שלו לחדש ולהכריע מרבהרבינו
כדי . עד אשר לפעמים המעיין אינו מבחין בפרטיהם, בתוך העתקת דברי הפוסקים שקדמוהו, הזהב

  .הורחב ביאור הדברים בהערות שבשולי הגליון, להקל על הבנתם

שאינו מתמצא כל כך בנושא יוכל להבין שגם מי , הבנת ההלכהאלו היא להקל כיון שמטרת הבאורים ה
,  בסגנון קל ומובןמוסברים הדבריםלכן , ושיטת רבינו הזקן בזה, את כללות תוכן ההלכה ומסקנותיה

  .מלבד במקום שהדבר נחוץ להבנת הנושא; להכנס יותר מדאי לפלפוליםמבלי 

 עירוביןהכוונה היא למסכת ,  בסתם–כ "בלי וירושלמי ונו לתלמוד בבכרך הזהכל מקום שמצויין ב
כל מקום שמצויין ב .)ולכן הוצרכנו לפרט יותר, מצויין הרבה למסכת שבת, אלא שבסימנים הראשונים(

 .)נתפרש בפירוש, ובמקום שהוא בהלכות עירובין (שבתהכוונה היא להלכות ,  בסתם–כ "ם ונו"לרמב
הכוונה היא ,  בסתם–ת "או לשאר ספרי ההלכה ושו,  ושלחן ערוךכל מקום שמצויין לסימן בטורבו

  .לחלק אורח חיים

מראי מקומות : נעזרנו בספרים שקדמונו לבאר את הלכות שבת שבשלחן ערוך רבינו, בכל עריכת הבאור
  ). הרב ביסטריצקי(מראי מקומות לקונטרס אחרון ; )הרב אשכנזי(וציונים 

  

  :ח המרוחק מהכותלתצורת הפקנים של נין  כמה תשובות בעותבסוף הספר בא

  .ג' ת רבינו סי"שו  )א
 .ו' ח סי"ת שארית יהודה או"שו  )ב
 ח' ה סי"ת צמח צדק מילואים ח"שו  )ג
 .מ' ח סי"ת צמח צדק או"שו  )ד
  :מפתחות

  .מפתח ענינים
  .מפתח פסוקים

  .ל"מפתח מאמרי רז
  .מפתח ספרים
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  )שסה-מהש' סי (ז" ח– שבתהלכות 

  דין ארבע רשויות לשבתשמה 
  :ז סעיפים"ובו כ

  איזו היא רשות היחיד

  .2לית ומקום פטור כרמ, רשות היחיד ורשות הרבים, רשויות לשבת1 ארבעא

' טפחים על ד' ד) א (4 ויש בחללו,3 מקום המוקף מחיצות גבוהות עשרה טפחים,איזו היא רשות היחיד
  .6 שזהו שיעור מקום חשוב הראוי להשתמש בו,5טפחים

______________ 
1תבארו בסימן זה עיקרי ההלכות ש:  
  ).י- א"ס(איזו היא רשות היחיד ) א(
  ).ח- א"סי(איזו היא רשות הרבים ) ב(
  ).כו- ט"סי(איזו היא כרמלית ) ג(
 ).ז"סכ(איזהו מקום פטור ) ד(
א "ע ס"טור ושו).  וכרמלית ומקום פטורשות היחיד ורשות הרבים ר,רשויות לשבת'  דו רבןת(א , ברייתא שבת ו 2

  ).כרמלית ומקום פטור,  רשות היחיד ורשות הרבים, לשבתארבע רשויות(
 מקום המוקף ,שות היחידאיזהו ר(ב "ע ס"טור ושו ).'ורחב ד'  גדר שהוא גבוה י...שות היחיד איזו היא ר(ברייתא שם  3

  ).טפחים או יותר' טפחים על ד'  ויש בו ד,מחיצות גבוהות עשרה טפחים
  .כט' וראה הערות וביאורים תשדמ ע

' שהי, "טפחים' ויש בו ד"ע "והייו שאף שכאן כתב בשו). 'ט דכתב שצריך שיהיה בין המחיצות ד"סי' יע(ק א " סא"מ 4
 ואין ...המחיצות ... מקום פטור הוא (ט "ע סי"מכל מקום בשו, טפחים' אפשר לפרש שרוחב המחיצות מצטרפים לד

  .טפחים' ייהם דוהייו שרשות היחיד הוא שיש ב). בייהם ארבעה על ארבעה
 והחוליא גבוה עשרה , צירוף חוליאל ידי אלא ע,מבפים' היכא דאין הבור רחב ד(ה אלא מאי "א ד,  עחעירובין' תוס

 משום דאי בעי מח עליה מידי ,שות היחיד על גביו ר, הואשות היחידג דתוכו לאו ר" דאע,שות הרביםמבחוץ לר
  ).ל"כ(ט "ב וסי"ע ס" בשוי"ה כוות ב"וכ). ומשתמש
  .ש"עיי) טפחים'  משמע דעובי המחיצות הם מדדים עם החלל לד,'טפחים כו' ויש בו ד(ק ב " סז"דלא כט

איזהו מקום (ז "וסכ, )50הערה (ושם , ) שאיו רשות היחיד שם,'אם גם החלל שבייהם אין בו ד(ז "וכן הוא לקמן ס
  ).'על ד' ת משלשה ועד לרקיע ואין בייהם ד מחיצות הגבוהו...פטור 

  .רטז' כות מישרים ע. ב, ג לא"חקרי הלכות ח. ד, וראה גם חידושי צמח צדק מח
ותבאר בקוטרס . וכן אין צריך לרבע לריבוע העולם. לכל צד) חומשי' טפחים וג' ה(בו אלכסון ' שאין צריך שיהי 5

  .ק א"אחרון ס
 ). שתהייה בו זויות, מרובעם כןיהיה ג' על ד' רשות היחיד שהוא ד(ב "שמט ס' וכן הוא לקמן סי

 לא , מאי טעמא... מיעטו , ועץ בו יתד כל שהוא, גבוה עשרה ורחב ארבעהשות הרביםעמוד בר(א , עירובין עח 6
  ).משתמש ליה
ואין (ה והא בעין " א ד,שבת ד' תוס). ליכא מקום חשוב(' על ד' דה מקום שאין בו "א ד, י עירובין ט"וראה גם רש

  ).'מקום חשוב בפחות מד
  ."טפחים' טפחים על ד' בחללו ד"אלא צריך שיהא , ומטעם זה אין המחיצות מדדים עם החלל

ושם , )שיהא ראוי להשתמש שם' על ד' שאין שם ריוח ד(ג "וס, )שהוא שיעור מקום(וכן הובא טעם זה לקמן בסמוך 
  ).175והערה (ב " וראה גם לקמן סכ.)28הערה (

*  
שכל (ז "וס, )איה מחיצה'  שכל מחיצה העשויה לפחות מחלל ד,'על ד' והוא שיהא בקב ד(א "שה ס'  לקמן סימםא

  ).ש למעלה" כמ,טפחים איה מחיצה' מחיצה העשויה לחלל פחות מד
 דאין ,לאו מחיצה היא' וקיימא לן בכל דוכתא דמחיצה שאיה ראויה לד(ה ומאן דאמר "א ד, י עירובין ה"ותבאר ברש

מחיצה שאיה ראויה "לכן , "טפחים' דאין רשות היחיד לפחות מד"והייו שכיון ). טפחים' רשות היחיד לפחות מד
  ."לאו מחיצה היא' לד

  :הטעמים' שזקוקים לבמובן הטעם ו
על ידי גוד , )ז"כדלקמן ס(שהרי על גבו הוא רשות היחיד , בחללו' על ד'  אפילו בלי דשהרי כאן הן חשובות מחיצות

  .שאין שם שיעור הראוי להשתמש בו, אבל מכל מקום בחללו איו רשות היחיד). כדלקמן בסמוך(אסיק 



ט  לשבת רשויות ארבע דין שמה  

'  אם רוחב חללו הוא ד,וכן חריץ עמוק עשרה טפחים שנמצא חללו מוקף במחיצות גבוהות עשרה
 אפילו הוא ברשות , הרי הוא רשות היחיד גמורה בתוכו,8הוא שיעור מקום ש,7טפחים' טפחים על ד

  .9הרבים

 שהלכה , הרי הוא כמוקף מחיצות גבוהות עשרה,'על ד'  שהוא גבוה עשרה ורחב ד11 או תל10וכן עמוד
' צדדי העמוד הגבוהים י'  דהיינו שאנו רואים את ד,13 שאנו אומרים גוד אסיק12אילמשה מסיני ה

'  ונמצא ראשו מוקף מד, והועלו למעלה על ראשו ועומדים כמחיצות סביב לו14 נמשכו כאלו,טפחים
  שלוםבריד

 
אבל ). ד- ג" סכדלקמן(שהרי על גבו הוא רשות היחיד מטעם גוד אחית וגוד אסיק , ג הן חשובות מחיצות"וגם לקמן ס

  ."שיהא ראוי להשתמש שם' על ד' לפי שאין שם ריוח ד"מכל מקום למטה איו רשות היחיד 
ואם עשה מחיצה על ', על ד' שיש בה מקום ד, א מיירי באמת המים שעוברת תחת הגזוזטרא"שה ס' כ לקמן סי"משא

  .אין כאן מחיצה' על ד' ת מדואם הוא פחו. אמרין גוד אחית מחיצה', על ד' שהוא ד, הקב שבגזוזטרה
  .ובהערות לקמן שם, ראה משלחן הארי כאןו
וכן חריץ עמוק עשרה ורחב (ע שם "טור ושו). 'ורחב ד'  חריץ שהוא עמוק י,שות היחידואיזו היא ר(א , ברייתא שבת ו 7

  ).ארבעה על ארבעה
 ).6הערה (כדלעיל  8
שות הרבים  אין מטלטלין לא מתוכה לר,' גבוהה עשרה ורחבה דשות הרביםהיתה קופתו מוחת בר(א "סע, ת חשב 9

  ). וכן בגומא. פחות מכן מטלטלין,מרשות הרבים לתוכהולא 
 שהרי יש לה ,אם היא עמוקה עשרה ורחבה ארבעה הרי זו רשות היחיד... גומא ברשות הרבים (ד "וכן הוא לקמן סי

  ).וכהמחיצות בת
 גבוה עשרה שות הרביםעמוד בר(א , עירובין עח). וזרק וח על גביו' ורחב ד'  גבוה ישות הרביםעמוד בר(ב , שבת צט 10

 גבוה עשרה ורחב ארבעה שות הרביםעמוד בר(ט "ד ה"שבת פי' ם הל"רמב). רשות היחיד הוא(י "ופרש, )ורחב ארבעה
  ).שות היחידהרי זה ר

וכן תל גבוה עשרה ורחב ארבעה  (ב"סע "טור ושו). שרה מתוך ארבע וזרק וח על גביו חייבתל המתלקט ע(א , שבת ק 11
  ).על ארבעה

  ).להיכא דצריך למיגד או גוד אחית או אסיק(י "ופרש, )כי אתאי הלכתא לגוד(ב , סוכה ו 12
 ).22והערה (ג " לקמן ס–וגוד אחית , גוד אסיק זכר כאן

'  והרי יש בהן גובה י, הגביהם עשרה סביבות ראשו,של עמוד שמבחוץ סביב(י "ופרש, )מחיצתאגוד אסיק (ב , סוכה ד 13
 ,גוד אסיק פי המחיצה על ראשו(ל גמורה "ה קמ"ב ד, י שבת ו"רש).  ודופי העמוד דופותיה על ידי גוד אסיק...

אמרין מכל ארבע צדדיו גוד אסיק פי המחיצה על ' דבתל גבוה י(ב "לבוש ס). ' וחללו ד,צדדין' ומצא ראשו מוקף מד
  ). וזה הוא דבר שהוא הלכה למשה מסיי', צדדין וחללו ד' ומצא ראשו מוקף מד, ראשו

 .ז"תה ס' סי. ד"שעד ס' סי. ט"ד וס"שסב ס' סי. ז"א וסט"שח סי' סי. ג"סכ. ב"סכ. ד"וכן הוא לקמן ס
עמוד ברשות הרבים דהוי רשות היחיד (י "ופרש, )גוד אסיק מחיצתא(בגמרא שם , א" סעירובין פטי גמרא ע"רש 14

 כלומר משוך המחיצות כלן ,גוד אסיק מחיצתא(ד "רביו ירוחם תיב יב ריש ח).  משוך והעלה,משום גוד אסיק
  ). למעלה

וימשכו ] כח, וישב לז[תרגום ... סיק מחיצה ופירוש גוד א(כמבואר בערוך ערך גד ,  מלשון משיכה"גוד"והייו שמפרש 
משוך או , גוד או אגוד ... פירוש משכו לי טלית, ]א, עירובין צד[בסוף גמרא דפרק כל גגות , גודו לי גלימא... וגידו 
  ).כותל, גודא(י "ופרש, )מאי מחיצה גודא(א , ב ב"כדאמרין בב, ואיה מלשון כותל). המשך

 דהייו משוך את ראש העמוד מכל צדדיו והורד למטה עד ,שאומרים גוד אחית(ג "לקמן סכד, וכן הוא בגוד אחית
בגוד אין צריך שיהא כהגיע גופו (ה ולפי זה "ק ב ד"רמח בקוטרס אחרון ס' ולעיל סי). 23הערה (ושם סמן , )לארץ
  ).' אלא מושכין חודו כו,לארץ

*  
שאו (שתבאר כאן , לבין גוד אסיק, )משוך את ראש העמוד(ג "שתבאר לקמן ס, מכל מקום יש הפרש בין גוד אחיתו

  ).טפחים כאלו משכו והועלו למעלה על ראשו ועומדים כמחיצות סביב לו' צדדי העמוד הגבוהים י' רואים את ד
ום שהדגים בוקעים אין אומרים גוד אחית בלא ואפילו במק. אלא שבמקום שהגדיים בוקעים אין אומרים גוד אחית[

  ].ב- ק א"וקוטרס אחרון שם ס, א"שה ס' כדלקמן סי, מחיצות גבוהות עשרה
 הרי הוא רשות ... מתמעט והולך ר כךבמשך גובה עשרה ואח' על ד' יש בעביו ד(שאם , ד- ג" זה לקמן סהפרשותבאר 

במשך ' על ד' כ אם אין בעביו ד"משא). ים של צדדיו למעלהטפח' היחיד על גבה משום שאומרים גוד אסיק גובה י
 דהייו משוך את ראש ,שאומרים גוד אחית(עד שיאמרו תחלה גוד אחית , אזי אין אומרים גוד אסיק, גובה עשרה

 וכיון שבראשו , והרי זה כאילו מחיצות מקיפות אותו מכל צדדיו עד ראשו,העמוד מכל צדדיו והורד למטה עד לארץ
  ).הרי הוא שם רשות היחיד גמורה' על ד' יש ד

אף בדליכא , כיון דלגוד אחית אמרין מחודו דראש העמוד בלבד, צריך טעם(א , ח סח"ת דברי חמיה חאו"וראה שו
  ).למה לא ימא הכי בגוד אסיק, ד"כלל מחיצות יו



י  שסה- שמה–ז "הלכות שבת ח

  :'על ד' צדדים וחללו ד

 ,15אמות' טפחים מתוך הילוך ד'  אם הוא מגביה י, תל שהוא משופע והולך ומתלקט בגבהו מעט מעטב
 אפילו הוא ,17ותיו אם מגביה כן מכל רוח,16 ורשות היחיד הוא במקום גבהו,הרי הוא כאלו זקוף ביושר

  .18 כיון שאין נוח להלוך בו,עומד ברשות הרבים

 ולפיכך הוא כרשות הרבים , הרי ההילוך בו נוח וקל,אמות' אבל אם מתלקט גובה עשרה מתוך הילוך ה
  : או ככרמלית אם הוא בכרמלית, אם הוא ברשות הרבים19גמורה

טפחים סמוך לארץ יש '  וכשמגיע ג,20ה ומתקצר והולך למט,'על ד'  עמוד גבוה עשרה שיש בראשו דג
 שאומרים 22 לפי שהלכה למשה מסיני היא. הרי הוא רשות היחיד על ראשו,21טפחים' טפחים על ג' בו ג

  שלוםבריד

 
  ).35הערה (אבל ראה לקמן 

*  
תל (ד "שסב ס' כדלקמן סי, אלא אף בגבוה חמשה אמרין גוד אסיק, רה אומרים גוד אסיקולא רק בתל הגבוה עש

'  שהרי יש כאן מחיצה י, הרי זה על גביו רשות היחיד גמורה לכל דבר,טפחים'  ועשה עליו מחיצה ה,טפחים' שגבוה ה
טפחים מן '  וה,ה"שמ' סיש ב" שאומרים בו גוד אסיק מחיצה למעלה כמ,טפחים מן גובה עצמו'  הייו ה,טפחים

  ).המחיצה שהמחיצה וגוד מצטרפין
ואם כן אין לו על גביו , אלא שאז לא משכו למעלה אלא חמשה טפחים; הרי שגם בגבוה חמשה אומרים גוד אסיק

  .ולא הוי רשות היחיד, מחיצה עשרה
ד "שבת פי' ם הל"רמב). חייב , וזרק וח על גביו,תל המתלקט עשרה מתוך ארבע (א"ע, רב שבת קרב יהודה אמר  15

 וח שות הרבים ואם זרק מר,שות היחיד הרי הוא ר,תל המתלקט גובה עשרה טפחים מתוך אורך ארבע אמות(ז "הט
  ).שות היחיד הוי ר,אמות' מתוך הילוך ד' תל שהוא משופע והוא מתלקט גבוה י(ק א "א ס"מ).  חייב,על גביו

 אמות בשטח ישר 4' ולא שיהי ( אמות4טפחים עולה מתוך אורך שיפוע של  10שגובה , "אמות' מתוך הילוך ד"והייו 
' סי. ה"שסה ס' סי. ב"ה וסמ"שסג סל' סי. ט"שח סי' סי. ב"שו ס' סי. ט"ו וסי"ד סט"וכן הוא לקמן סי. )שבקרקע
  .ח- ו"שצט ס

גדולי (ה מי ששבת "א ד,  טומאירי עירובין). טפחים' גובה ועולה י, אמות בשיפוע המדרגה' שמתוך ד(ח שבת שם "ר
מתוך (א שם "מ). שות היחיד הוא ר, וכשיש בשפוען ארבע אמות, שהן בשפוע, כתבו בארבע אמות אלוםהמפרשי
אז כבר הוגבה הקרקע , אמות' רוצה לומר שאם השיפוע ארכה ד(ק פא "שסג ס' תוספת שבת סי). אמות' הילוך ד
  .שהביא מי שדו בזה, ז הערה יח" שבת פטוראה תיבות). הוי כמחיצה, טפחים' למעלה י

  ). במקום גובהושות היחידוהוי ר(ה תל "י שם ד"רש 16
  .כי אם במקום גבהו, אין אומרים שהמחיצה מתחלת במקום שמתחיל השיפוע, והייו שאף שמדרון זה חשב מחיצה

  ).279הערה (ב "שסג סמ' וראה עוד בזה לקמן סי
  ).שות היחידאמות כר'  כיון שגובהו עשרה ושיפועו ד,ואפילו מכל סביביו משופע ועולה(רביו חאל שם  17

שיתבאר דיו לקמן , "מחיצות' מקום המוקף ג"אזי חשב כמו , השיפוע הוא קטן יותר, כ אם באחד מהרוחות"משא
  .ו"ס

  .ושם סמן, ב"שסג סמ' ולקמן סי, ק ב"רון סכמבואר בקוטרס אח,  הוי כרמלית מדרבן,אם רבים בוקעים בוו 18
' ואם מתלקט גבוה י(א שם "מ).  דיחא תשמישתיה להילוך, הרי הוא כשאר רשות הרבים,'דאי מתוך ה(י שם "רש 19

  ). אם עומד שםשות הרבים והוי ר,' יחא תשמישתי,אמות' מתוך הילוך ה
 וזרק וח על גביו ,' ויש בקצר שלו ג,' ואין בעיקרו ד,'ד גבוה עשרה ורחב שות הרביםעמוד בר(א , קא שבת ברייתא 20

  ). מחיצה שאין הגדיים בוקעין בה... אמרין גוד אחית מחיצתא ...חייב 
על ' עמוד או תל שהוא גבוה עשרה ורחב ד(א "כמו בעמוד ותל דלעיל ס, והייו שאף שבזה אין להתיר מטעם גוד אסיק

כיון שכאן אין , )א שאו אומרים גוד אסיקי שהלכה למשה מסיי ה,שרה הרי הוא כמוקף מחיצות גבוהות ע,'ד
 בעין שאין מחיצות הבית יכרים ,גג הבולט על מחיצות הבית(ג "וכדלקמן סכ, המחיצות ראות לעומד על גבי העמוד

  ).ק אין אומרים במחיצות אלו גוד אסי, כגון גגין שלו,וראים לעומדים על הגג כשמסתכלין תחת רגליהם
ק י "ז ס"מכל מקום תבאר בפרי מגדים משב, )כדלקמן הערה הבאה(ואף שהבליטה למעלה איה אלא פחות מטפח 

  ).'ומסתימות הפוסקים משמע דכל שבולט משהו ואין יכר כו(
  ." לפי שהלכה למשה מסיי היא שאומרים גוד אחית.הרי הוא רשות היחיד על ראשו"מכל מקום 

אם יש בקצר שלו רוחב שלושה הרי זה דון (א "עבודת הקודש שער ג ס). 'יו שיש בעובי הקצר גהי(ה ויש " שם ד'תוס 21
  ).משום רשות היחיד

 אלא ,שות היחיד לא הוי תחתיו ר, ליכא בקיעת גדייםלו אפי,' ואין בעיקרו ד,'ורחב ד' עמוד גבוה י(ק א " סא"מ במ"וכ
  ).על גביו



יא  לשבת רשויות ארבע דין שמה  

 והרי זה כאילו מחיצות , את ראש העמוד מכל צדדיו והורד למטה עד לארץ23 דהיינו משוך,גוד אחית
  .25הרי הוא שם רשות היחיד גמורה' על ד'  ד וכיון שבראשו יש,24מקיפות אותו מכל צדדיו עד ראשו

 , אין בכך כלום,טפחים' טפחים על ג' טפחים סמוך לארץ אין בעביו ג' ואפילו אם כשהגיע לפחות מג
  .26טפחים לארץ כלבוד הוא וכאילו הגיע לארץ' שכל שהוא פחות מג

 מועיל לעשות שם  אין זה,פ שאנו רואים כאילו מחיצות מקיפות שם" אע,אבל תחת ראשו ועד הארץ
 שהרי תחתית העמוד מפסיק ,28שיהא ראוי להשתמש שם' על ד'  לפי שאין שם ריוח ד,27רשות היחיד

  שלוםבריד

 
ובמקום . אם כן הגדיים אים יכולים לבקוע בחלל זה', על ג' לארץ יש בו גטפחים סמוך ' והייו שכיון שכשמגיע ג

  .ואם כן הוי רשות היחיד על גביו, דליכא בקיעת גדיים אמרין גוד אחית
*  

שהגדיים (ה משום "י שם ד"תבאר ברש, )אלא תחת הטרסקל(טעם הדבר שאין הגדיים יכולים לבקוע תחת העמוד 
 בעמוד אין דרך להתחכך ... שהם פשוטות להלן מן הקה לכל צד , מחיצות הטרסקלמלמטה בארץ תחת, בוקעין בה

  ). שאיו אלא מעט,בו ולעבור תחת שיפועו
' שהוא רחב ד, כ הטרסקל"משא. שאין דרך הגדי להתחכך ולעבור בו, והייו שתחת העמוד יש רק רוחב טפח אחד מהצד

  .ואם כן הגדיים בוקעין בו, ם לעבור בויש לו שי טפחי, טפחים ועומד על קה דק שבאמצעו
טפחים רוחב ' הרי שצריך ג).  כדי שלא יזדקר הגדי בבת ראש,צריך שלא יהא בין זה לזה שלשה(א , אמם בעירובין טז

  .כדי שיהיו הגדיים בוקעין בו
,  שתחת הטרסקלחציים בריוח(טפחים הפויים ' שתחת הטרסקל יכולים הגדיים לעבור ברוחב ג, ואפשר כוות הדברים

ולכן . שאיו אלא מעט, שאין דרך להתחכך בו ולעבור תחת שיפועו, כ בעמוד"משא). וחציים בריוח שמחוץ לטרסקל
  .אומרים בו גוד אחית

*  
טפחים מהרחוב ' או שהן גבוהות ה(טפחים מהרחוב שלפיהם ' ומטעם זה מותר לטלטל בחצרות שהן גבוהות י

  ).ד"שסב ס' כדלקמן סי, טפחים גובה מהרחוב שלפיהם' שביחד הם י, טפחים' הויש להם מחיצה גבוה , שלפיהם
כדי (שהרי בוים על גביהם אבים שהם בולטים קצת כלפי חוץ , ואף שאין להתיר הטלטול על גביהם מטעם גוד אסיק

ין אומרים א", שאפילו אם הבליטה למעלה היא משהו, וכמובא בהערה הקודמת). שהגשמים לא יקלקלו את הכותל
  ."במחיצות אלו גוד אסיק

שאין ,  כל זמן שהבליטה כלפי חוץ היא פחות מטפח–כמבואר כאן , מכל מקום מותר לטלטל בהן מטעם גוד אחית
  .הגדיים בוקעים שם

  ).להיכא דצריך למיגד או גוד אחית או אסיק(י "ופרש, )כי אתאי הלכתא לגוד(ב , סוכה ו 22
  ). 12והערה (א " לעיל ס–ק וגוד אסי, גוד אחית זכר כאן

  ). משוך אותה והורד,גוד אחית(ה שאין בגגו "א ד, סוכה כבי "רש 23
  ).14הערה (ותבאר לעיל 

, ) כאילו הן יורדות עד הקרקע מבחוץ,ן ולמטהמכגד מדת רחבן העליו, גוד אחית(ה ולימא "א ד, י שבת קא"רש 24
 כאילו הוא כולו , מכגד רחבה ולמטה,סביב מחיצותיה(ה דאמרין "וד, )ומצאו מקיפות את הקה(ה טרסקל "וד

  ). שוה
ולכן מתירים משום גוד , "זה כאילו מחיצות מקיפות אותו מכל צדדיו עד ראשוהרי "ש, לכאורה כוות הדברים 25

 כאלו ,טפחים' צדדי העמוד הגבוהים י'  דהייו שאו רואים את ד,שאו אומרים גוד אסיק(א "ל סכדלעי, אסיק
ולקמן ). 'על ד' צדדים וחללו ד'  ומצא ראשו מוקף מד,משכו והועלו למעלה על ראשו ועומדים כמחיצות סביב לו

 משום , הרי הוא רשות היחיד על גבה ... מתמעט והולךר כך ואח,במשך גובה עשרה' על ד' עמוד שיש בעביו ד(ד "ס
  ).טפחים של צדדיו למעלה' שאומרים גוד אסיק גובה י

  ).דוחק לומר דאמרין גוד אסיק למחיצות אלו דגוד אחית(א , ח סח"ת דברי חמיה חאו"וראה שו
  ).35הערה (ושם סמן , ) וכאלו הגיע לארץ,או אומרים לבוד(ד "כדלקמן ס 26
דדוקא על (ה וזרק "א ד, קא).  משמע דוקא על גביו אבל תחתיו לא,זרק וח על גביו חייב( זרק ה"דב ,  שבת צט'תוס 27

והייו שלדברי הכל ).  דלהכי לא אהי גוד אחית, אבל למטה לא,שות היחידיוסי ברבי יהודה ר' גביו חשיב ליה ר
, ))ט"שבת דף צ' סתו( אלא על גביו ,שות היחידלא הוי תחתיו ר(ק א "א סוף ס"בא במהו. למטה לא הוי רשות היחיד

  ).אבל למטה לא הוי רשות היחיד(ק ב "תוספת שבת ס. ק ז"ובאליה רבה ס
  ).6הערה (ושם סמן , ) שזהו שיעור מקום חשוב הראוי להשתמש בו,טפחים' טפחים על ד' ד(א "כדלעיל ס 28

  ).איה מחיצה' שכל מחיצה העשויה לפחות מחלל ד(א "שה ס' ואף שתבאר לקמן סי
  .'על ד' מכל מקום חשבו מחיצות כדי לעשותו רשות היחיד על גבי העמוד שיש בו ד

, איה מחיצה' דדכל מחיצה שעשויה לפחות מחלל , לכאורה אם כן המחיצות כאילו אים(ב , וראה דברי חמיה שם סח
',  דהא דאמרין כל מחיצה כוריך לומר וצ... ם כן גם על גביו למה רשות היחידוא, ז"א וס"ה ס"ש' סיש לקמן "כמ



יב  שסה- שמה–ז "הלכות שבת ח

  :שם

טפחים ' פ שכשמגיע לג" אע, מתמעט והולךר כך ואח,במשך גובה עשרה' על ד'  עמוד שיש בעביו דד
טפחים ' מעלה הרבה יותר מגטפחים ל'  או אפילו אם כבר אין בעביו ג,טפחים' סמוך לארץ אין בעביו ג

טפחים של צדדיו '  משום שאומרים גוד אסיק גובה י,29 הרי הוא רשות היחיד על גבה,סמוך לארץ
  .31ו שנתבאר כמ30למעלה

 כיון שאי אפשר לומר שם גוד אחית מחמת בקיעת ,32אבל למטה תחת השיפוע אינו רשות היחיד
 לפי שהגדיים ,נו מחיצה לחלוק רשות בפני עצמהטפחים לארץ אי'  כי כל מחיצה שאינו מגעת ג,הגדיים

טפחים '  אפילו אין בה אלא ז,34 שאינן יכולין לעבור שם,טפחים'  אבל פחות מג.33יכולים לבקוע תחתיה
  :35 וכאלו הגיע לארץ, אנו אומרים לבוד,ומשהו

  שלוםבריד

 
' רשימות שיעורים שבת סי). בצירוף מקום העמוד' כ כאן יש מרחק ד"ומשא, כלל בייהם' הייו דוקא כשאין מרחק ד

  .לד אות ג
פ " אע, כיון דעגלה גופה יש אורך בזקיפה עשרה ורוחב ארבעה,עגלה שהיא רשות היחיד(ה הם העלו "ב ד, מט' תוס 29

 וכן , דתו לא חיישין לבקיעת גדיים,שיש מחיצות למעלה מן הגזוזטרא(ה שתי "א ד, צט). שתחתיה רשות הרבים
ים הרבה יותר  לפי שיש מגוף העגלה עד למעלה מן הקרש,שות הרביםפ שתחתיהם ר"אע, שות היחידעגלות היו ר

 כמו ,ג דגדיים בוקעין" אע,שות היחיד דחשיב ר,באותו זקיפה' שיש גובה י(ה דהדר זקיף "א ד, עירובין לג). מעשרה
 כמו עגלות , גמורה תחתיושות הרבים אפילו איכא ר, דהוי רשות היחיד,'שיש במעול עצמו גבוה י(ב "רע, פט). עגלות
שות  גם מה שתחתיו הוי ר,'ורחב ד' הטרסקל עצמו גבוה י(ק א "א ס"מ). רשות היחיד ותחתיהן רשות הרביםדהוו 

' ודע דאם העגלה גבוה י(ק ז "רסו ס' ובסי, ]ומחצית השקל שם, ק ב"כגירסת תוספת שבת סוף ס) [()'תוס (]רבים[ה
  ). גמורשות היחיד הוה ר,בלא הגלגלים' ורחבה ד

 שאז ,טפחים בלא הגלגלים'  וגם היא גבוהה י,'לגלים היא רחבה דאם גוף העגלה עצמה בלא הג(ח "וכן הוא לעיל שם ס
שאף עובי זה שמן הצדדים (ז "תה סוף ס' לקמן סי).  אף על פי שיש חלל הרבה תחתיה,היא רשות היחיד גמורה

 וראה לקמן ).ה"שמ'  כמו שתבאר בסי, משום תורת גוד אסיק,רואים אותו כאלו עומד כמחיצה על גבי קרקעיתה
  ).74ה הער(

כיון שעמוד , מכל מקום יש לומר בזה גוד אסיק, מטעם שהגדיים בוקעים בו, והייו דאף שאין לומר בזה גוד אחית 30
 .זה יש לו גובה עשרה טפחים

  .א לעין עמוד ותל"לעיל ס 31
  .א שם"מ. שם ושם' תוס 32
י "ופרש, )הויא ליה מחיצה שהגדיים בוקעין בה(א , קא). בוקעין בהמשום דהויא לה מחיצה שהגדיים (א , שבת צז 33

  ).ובקיעת גדיים מעכבת מלמימר גוד אחית שהרי עוברין תחתיה(
*  

  .גם למטה הוא רשות היחיד, )טפחים לארץ' כשהוא פחות מג(כ במקום שאומרים גוד אחית "משא
ובחלל , טפחים' כגון שהעמוד הוא הרבה יותר מד, "שיהא ראוי להשתמש שם' על ד' ריוח ד"ומיירי הכא שיש שם 

' עד שישאר רוחב ד, קט טעם שיספיק גם אם למעלה רחב הרבה(שם ' כמבואר בדברי חמי', על ד' שתחתיו יש ד
  .כ. ב הערות יח" תיבות שבת פ.וראה מראי מקומות וציוים). למטה עד מקום העמוד שתקצר

  ).שה ליכא בקיעת גדייםובפחות משל(ה התם משום "י שם ד"רש 34
  ). כל פחות משלשה כלבוד דמי הלכתא גמירי לה...כשרה ' פחות מג... המשלשל דפות מלמעלה למטה (א , גמרא צז 35

 , אין בכך כלום,טפחים' טפחים על ג' טפחים סמוך לארץ אין בעביו ג' ואפילו אם כשהגיע לפחות מג(ג "וכן הוא לעיל ס
  ).ארץ כלבוד הוא וכאילו הגיע לארץטפחים ל' שכל שהוא פחות מג

*  
טפחים '  אבל פחות מג... אי אפשר לומר שם גוד אחית מחמת בקיעת הגדיים(טעם בקיעת גדיים ואף שהתחיל כאן ב

  .ועשה רשות היחיד מטעם גוד אחית, גדייםטפחים אין כאן בקיעת ' דהייו שפחות מג, )שאין יכולין לעבור שם
  ). וכאלו הגיע לארץ, או אומרים לבוד ...טפחים' פחות מג(וד  מסיים בטעם לבמכל מקום

שכיון שאין , "במשך גובה עשרה' על ד' שיש בעביו ד"איו מועיל אלא כ, כי טעם זה שאין בו בקיעת גדיים והוי כמחיצה
 הביא ,חיתבכל מקום דשייך גוד א(ח "שסג ס' כמבואר בדברי חמיה לסי, בו בקיעת גדיים אמרין גוד אחית מחיצה

  ).ובכמה דוכתי' ה סעיף ד" כמו בסימן שמ,ל האי טעמא דגדיים מעכבי"ז רביו ז"מוח
אין להתירו מטעם , שכיון שאין בה גובה עשרה טפחים, "טפחים ומשהו' לא זאפילו אין בה א"כ כאן בא להתירו "משא

  .ומכל מקום מתירים אותה מטעם לבוד. גוד אחית



יג  לשבת רשויות ארבע דין שמה  

א אמה  ואין בהן אל,פ שאינן שלימות אלא פרוצות באמצען" אע,מחיצות' ם ד כל מקום שיש לו שֵ ה
קורות הנעוצים ברשות הרבים לארבע זויות וכל אחת עביה אמה '  כגון ד,36לכאן ואמה לכאן בכל זוית

 אם אין ביניהם ,37רוחב אמה מזוית זוברוחב אמה מזוית זו וב שנמצא שלכל רוח יש מחיצה ,על אמה
  .40 חייב והזורק לתוכה מרשות הרבים,39 הרי זה רשות היחיד מן התורה,38ג אמות ושליש"אלא י

  שלוםבריד

 
'  ומחיצה הגבוה ג, שהלחי הוא כמחיצה,טפחים פסול' הגביהו מהארץ ג(ב "שסג סי'  סיתבאר לקמן, וכן לעין לחי

 אף על פי שאין בו , ואם הגביהו פחות משלשה. מפי שהגדיים יכולים לבקוע תחתיה,טפחים מן הארץ איה מחיצה
  ). לפי שכל לבוד רואין אותו כמלא,ומשהו כשר' אלא ז

 אף ,ואם הגביהו פחות משלשה", אפילו אם הלחי ארכו עשרה טפחים"  פסול,יםטפח' הגביהו מהארץ ג"והייו שאם 
  .מטעם לבוד" ומשהו כשר' על פי שאין בו אלא ז

, הגביהו מן הקרקע פחות משלושה טפחים(ה "א בעבודת הקדש שער א ס"רשב: )70הערה  (שםלקמן ה סמן והמקור לז
ל "א ז"וכתב הרשב(ב "ז הי"מ פי"מ). שכל לבוד רואין אותו כמלא,  כשר,רכו אלא שבעה ומשהואף על פי שאין באו

).  שכל לבוד רואין אותו כמלא, כשר,טפחים ומשהו'  שאין בארכו אלא ז,טפחים' הגביהו למעלה מן הקרקע פחות מג
,  פי שאין בו אלא שבע ומשהואף על, ואם הגביהו פחות משלש. פסול, גביהו מהארץ שלשה (י"שסג ס'  סיע שם"שו

  ).כשר
  .כאמור כאן, ומשם למדו שכן הוא גם לעין מחיצה

*  
אי , לפי מסקת הגמרא, )והערה קעט (ה ולפי זה"ק ב ד"רמח בקוטרס אחרון ס' לעיל סיומכל מקום מסתפק רביו 

  .בודאו שזקוקים לטעם ל,  במקום שאין הגדיים יכולים לבקוע תחתיו–סגי בטעם גוד אחית 
הובאה מחלוקת הפוסקים לעין גזוזטרא שלמעלה מן המים ) 132והערה (ק ב "שה בקוטרס אחרון ס' וכן לקמן סי

כיון שאין גדיים בוקעים תחתיה , )להתיר הטלטול על גבה(אי סגי בטעם גוד אחית , )שאין לה מחיצת עשרה טפחים(
  ).אף שאין בו לבוד(
  ).14הערה (ה לעיל ורא

גובהן  ...  ראין כשמוה)י"רש, עמודין הראין כשים (פסין לביראות ארבעה דיומדין עושין(ב ,  יזב"עירובין פמשה  36
באר שעשה לה (ז "ז הכ"ם פי"רמב). ם ארבע מחיצותהכא איכא שֵ (א , גמרא שם כב). עשרה טפחים ורוחבן ששה

וכמה יהיה גובה כל פס מהן עשרה .  .. הרי אלו כמחיצה, שי פסין דבוקין בכל זוית, פסין מארבע זויותשמוה
  ). ורחבו ששה טפחים,טפחים
גם לא הובאו . שהתירו בהם פסי ביראות, שהרי אין לו עתה ביראות של עולי רגלים, ע לא הובאה הלכה זו"בטור ושו

  .שהרי בכל אופן אסור מדברי סופרים, "ת הרבים חייבהזורק לתוכה מרשו"ע הלכות "בטור ושו
הרי זו סוכה כשרה ,  באר שיש לו פסין...סיכך על גבי (ז "תרל ס' ע סי"בטור ושו, אמם הובאה הלכה זו לעין סוכה

  ).חשוב אותם כמחיצות לעין סוכה, פסין אלו מחיצות לעין שבת... מתוך ש.לאותו שבת שבתוך החג בלבד
 ידון משום , רואין כל שאילו תחלק ויש בה אמה לכאן ואמה לכאן,היתה שם אבן מרובעת(ב , שם יטברייתא  37

רואין כל שאילו יחלק . .. אבן גדולה , או בכל זוית מארבעתן,היה במקום אחד מן הזויות(ח "ם שם הכ"רמב). דיומד
  ).סין דון משום זוית שיש בה שי פ,ויש בו אמה לכאן ואמה לכאן בגובה עשרה

וכרבי , )יהודה אומר של ארבע'  ר.בי מאירובייהן כמלא שתי רבקות של שלש שלש בקר דברי ר (ב,  יזמשה שם 38
יתירות על שלש עשרה (ב , גמרא שם יט). וכמה עוביה של פרה אמה ושי שלישי אמה(א "סע, ברייתא שם יט. יהודה

). ג אמה ושליש הן" די,ד לא באו"מכלל שלש עשרה ולכלל י יצאו ,שמוה בקר(י "ופרש, )ואין מגיעות לארבע עשרה
שיעור רוחב .  אחת כסת ואחת יוצאה,ובין כל פס לפס כמלוא שתי רבקות של ארבעה ארבעה בקר(ז "ם שם הכ"רמב

 ).זה אין יתר על שלש עשרה אמה ושליש
לעשות כן "וגם התירו לעולי רגלים , הוא רשות היחיד מן התורה, "ג אמות ושליש"אם אין בייהם אלא י"הייו ש 39

אף שגם בזה הוא רשות היחיד מן , "ג אמות ושליש"י"כ אם הוא יותר מ"משא. "סביב הביראות שברשות הרבים
מחיצות משי צדדיו בלבד '  שהרי אין לו אלא ב,ז אמה" אם הוא רחב ט,דין רשות הרבים(א "כדלקמן סי, התורה

, ז אמה"והייו שהריוח בין המחיצות ט)). רוחב רשות הרבים מכגד חלל השעראם מחיצות אלו אין רחוקות אמה ב(
מכל מקום בזה לא התירו לעולי ). 80הערה (ושם סמן , שאז איו רשות הרבים מן התורה, ד אמה"וחלל השער י

  ."לעשות כן סביב הביראות שברשות הרבים"רגלים 
 לבין שות הרביםהזורק מר(ג "ם שם הל"רמב).  וזרק לתוכה חייבשות הרביםעבד כעין פסי ביראות בר(א , עירובין כ 40

  ). ואפילו היה בבקעה ואין שם בייהם באר...הפסין חייב 
י וכל עץ יש בו כד, יש לו ארבע עצים בארבע פיותיוו, ז אמה או פחות"ז אמה על ט"שהוא טשכל מקום , יוצא אם כן

  .מה שבייהם הוא רשות היחיד מן התורה, לחקוק אמה על אמה
*  



יד  שסה- שמה–ז "הלכות שבת ח

 הואיל והפרוץ , אפילו הן בכרמלית,41 אינן חשובות מחיצות להתיר הטלטול בתוכוברי סופריםאבל מד
 כדי , אלא לעולי רגלים בלבד התירו לעשות כן סביב הביראות שברשות הרבים,42מרובה על העומד

  :שיהיו מים מצויים להם בשבתות

 או אפילו אין בו אלא ,43תוח לגמרי ברוח רביעית אלא שפרוץ ופ,מחיצות גמורות'  וכן מקום המוקף גו
 הרי הוא רשות היחיד גמורה ,45ג"שס' ד שיתבאר בסי" ע,' שלחי זה נדון כמחיצה ג,44מחיצות ולחי' ב

  שלוםבריד

 
ואפילו היו רבים בוקעין ועוברין בין  (ג"ז הל"שבת פי' הלם "כפסק ברמב, והייו אף אם רבים בוקעים בין הפסין

יהודה אומר אם היה דרך רשות הרבים מפסקתן רבי (א ,  כדעת חכמים במשה כב.)הפסין לא בטלו המחיצות
  ). וחכמים אומרים איו צריך,קה לצדדיןיסל

ש " כמ,ל כוותייהו" לרבן דקיי,דאף שהרבים בוקעים על המחיצה עצמה לא מבטלו לה(ק ב "ובקוטרס אחרון לקמן ס
  ).266הערה (ושם , )ם"הרמב

   ).284הערה (ושם סמן , ) שם המחיצהשמן התורה אין בקיעת רבים מבטלת ממו(ב "שסג סמ' וכן פסק לקמן סי
לא התירו הפסים האלו אלא בארץ (ל "ם שם ה"רמב). לא הותרו פסי ביראות אלא לעולי רגלים בלבד(ב , עירובין כ 41

... ים דלא התירו אלא לעולי רגל(ה סיכך על גבי פסי "ב ד, סוכה ז' תוס). ישראל ולבהמת עולי רגלים בלבד
 ,מדאורייתא מחיצה מעלייתא הוא...  ם דלא התירו אלא לעולי רגלי...בפסין (ק ט "תרל ס' א סי"מ). מדאורייתא שרי
  ).ורבן הוא דגזרו

התרת אצל פסי ... בפרוץ מרובה על העומד (א , יא).  פרוץ מרובה על העומד,פסי ביראות שהתרתה בהן(א , עירובין י 42
, הכי אגמריה רחמא למשה לא תפרוץ רובה:) דף טו(והא דאמר לעיל (ה עושין "ב ד, שם יז' סתו). ביראות לדברי הכל

ז "ם פי"רמב).  דהואיל ואיכא בכל צד אמה מכאן ואמה מכאן חשיב פתח,כי הכא, מחיצות' ם דהייו היכא דליכא שֵ 
ה אמר "א ד, רבו יהותן שם ו). ת הואיל וארבע הזויות עומדו,פ שהפרוץ מרובה על העומד בכל רוח ורוח"ואע(ז "הכ
).  שפרוץ מרובה על העומד, לא שרין לטלטל בתוכה במחיצות אלו...אבל בזמן הזה שאו בגלות (יצחק בר אדא ' ר

 , דכל שיש מחיצות שלימות בזויות שיעור אמה לכל צד כעין פסי ביראות,כך הוא דין תורה(ב , א שם יז"ריטב
 שלא לטלטל בו אלא לצורך עולי ,ובאו חכמים ואסרו, ולא תפסל בשום פרצה בעולם ,א חשובה מחיצה גמורה]תה[ש

  .ו"מ ס' ח סי"ת צמח צדק או"הובא גם בשו). רגלים
שהרי יש כאן פרצה יותר מעשר , לא הייו מתירים בזה אלא לעולי רגלים, עומד מרובה על הפרוץ' ובאמת אפילו הי

 אבל אם הפרוץ כעומד שוה ...חיצות שהפרוץ שבו מרובה על העומד אסור כל היקף מ(ח "שסב סי' לקמן סיוכד, אמות
  .) ובלבד שלא יהיה במקום אחד פרוץ יותר מעשר אמות... שכך היא הלכה למשה מסיי ...בשוה מותר 

  ).80הערה (יתבאר לקמן , "ולא תפסל בשום פרצה בעולם"ומה שכתבו 
דשלש מחיצות (ה גירסת הספרים "ב ד, א עירובין יא"רשב). אדשלש מחיצות דאוריית(ה חייב "ב ד, י עירובין יב"רש 43

  ...מקום מוקף שלוש מחיצות גבוהות עשרה טפחים ורחב ארבעה או יותר(א "ובעבודת הקודש שער ג ס, )דאורייתא
ז "ט).  גמורשות היחידמחיצות הוא ר'  שיש לו גל מקוםכמן התורה (י שסג " רסטור). הרי זה רשות היחיד דבר תורה

ל שמן התורה כל מקום שיש "קבלו חז(א " שם סלבוש).  גמור מן התורהשות היחידשאר עליו שם ר(ק א " סשסג' סי
מחיצות ' מדאורייתא רשות היחיד גמור אף בג(ק א "זה ס'  סיואליה זוטא, )לו שלש מחיצות איו רשות הרבים

 ... דאורייתא שות היחידמשמע בדברי הפוסקים דכשיש שי מחיצות ולחי הוי ר(ק א "זה ס'  סיא"מ במ"כו. )לחוד
  ).דלחי משום מחיצה

' כבר תבאר בסי(א "שסג ס' סי).  הוא רשות היחיד מן התורה...חצר שפרצה במילואה (ד "שסא ס' וכן הוא לקמן סי
  ). הוא רשות היחיד גמורה,רוץ במילואו ברוח רביעיתמחיצות ופ'  שמן התורה כל מקום שיש לו ג,ה"שמ

  לחי משום מחיצה... הזורק לתוכו חייב , הכשירו בלחי,)י"רש, מפולש (מבוי שאיו ראוי לשיתוף(עירובין שם  44
 , שהוא מפולשרוש פי,מבוי שאיו ראוי לשיתוף(ט ' א סי"ש סוכה פ"רא)). י"רש,  מחיצות דאורייתאהוקסבר שלש(

מבוי מפולש לא (ד שלא יועיל "ה בא"ב ד, ה שםא "מהרש).  לחי משום מחיצה ... הזורק לתוכו חייב,בלחיהכשירו 
 ).שות הרביםמדאורייתא לחייב חטאת בזורק מרשות היחיד  ועושה אותו ר, לחי משום מחיצה...שות היחיד הוי ר

ב " כדאיתא בעירובין דף י, דאורייתאשות היחיד הוי ר, דכשיש שי מחיצות ולחי,משמע בדברי הפוסקים(א שם "מ
  ).ק דסוכה"ש פ"כ הרא" וכ.דלחי משום מחיצה

מחיצות משי צדדיו בלבד '  שהרי אין לו אלא ב,ז אמה" אם הוא רחב ט,דין רשות הרבים(א "ואף שתבאר לקמן סי
והייו שגם מן ). 80הערה (ושם סמן , ))אם מחיצות אלו אין רחוקות אמה ברוחב רשות הרבים מכגד חלל השער(

  . אלא באמה מכאן ואמה מכאן, מחיצות ולחי' התורה לא סגי בב
כ כאן לא מיירי במבוי מפולש שהוא רשות "משא. שבזה לא סגי בלחי, הייו דוקא במקום שהיא רשות הרבים גמורה

מבוי המפולש בשי ראשיו (סד שי "כדלקמן רס,  איו רשות הרביםאלא במבוי המפולש שהוא עצמו, הרבים גמורה
שדוקא בזה ). ז אמה" או שאין ברחבו ט, כגון שאין רבים בוקעים בו, והוא עצמו איו רשות הרבים,לרשות הרבים

  .לעשותו רשות יחיד מן התורה, ידון לחי כמחיצה
 והזורק למבוי מפולש שיש לו לחי , לחי משום מחיצהרהן התואף דמ(קז ' מ סי"ת אבי זר חו"ותבארו הדברים בשו

  ).ן התורה מלו אפישות היחיד לא הוי ר,שות הרבים הייו במקום שהוא ר, היכי דרבים בוקעיםכל מקוםמ. חייב



טו  לשבת רשויות ארבע דין שמה  

 ושלא ,אמות'  אבל חכמים אסרו לטלטל בו יותר מד. והזורק מרשות הרבים לתוכו חייב,מן התורה
  .46 כדין הכרמלית שיתבאר,רשות הרביםלהוציא ולהכניס מתוכו לרשות היחיד ולא ל

 הזורק , אבל אם הוא פתוח לרשות הרבים,במה דברים אמורים כשמקום זה הוא פרוץ ופתוח לכרמלית
 מפני שלפעמים נדחקים רבים לתוכו כשיש דוחק רב , שאינו כרשות היחיד מן התורה,לתוכו פטור

  שלוםבריד

 
הייו היכא דבלאו הכי יצא מתורת , הוי כמחיצה... ראה לי דהא דאמרין דלחי (כג ' סי' ת דברי חמי"וכן הוא בשו

אלא שהוא כתב כן ; )אז מהי הלחי', או בקעה כו, ו אמה"מחיצות אים רחבים י' כגון שהחלל שבין ב,  הרביםרשות
  ).ד"שסד ס' ומסתפק בהאמור לקמן סי(אף לעין צורת הפתח 

 הוא גם שות הרביםומשמע בפשיטות דמה שאין מועיל לחי בר(קעט ' א סי"ת אגרות משה ח"ותפרש יותר בשו
 ,טלכה ם לא קט דהכשירו בלחי הזורק לתוכו חייב אלא בה" דהרמב. לחי משום מחיצהאן דאמרף למ א,מדאורייתא

הזורק כל מקום  לא כתב שמ,שות הרבים כשכתב שלחי איו מועיל בהכשר ר,ילכה  ולא בה,במבוי שהוא כרמלית
 יהודה מבוי שאיו ר רבימי שבהא דא" ואף רש.שות הרבים משמע דאף מדאורייתא אין מועיל לחי לר,לתוכו חייב

וא הדין  ולא כתבו שה,ש בסוכה" הרארש וכן פי, שהוא מפולשרש פי,ראוי לשיתוף הכשירו בלחי הזורק לתוכו חייב
  ). לא יועיל לחי אף לחייב להזורק לתוכושות הרביםאלמא דבר, רשות הרבים

מי שהיו לו שי בתים משי צידי רשות , דהיתר על כן אמר רבי יהו(א , ואף שגם לעין רשות הרבים תיא עירובין כב
  ). וושא וותן באמצע, או קורה מכאן וקורה מכאן, עושה לו לחי מכאן ולחי מכאן,הרבים
  ).אמרו לו אין מערבין רשות הרבים בכך(אלא כרבן שם , ל כרבי יהודה"לא קיי

הוה (ה דרבן "שם ד' כמבואר בתוס, אןשגם רבן מודים שמן התורה סגי בלחי מכאן ולחי מכ, מקום לפרש' ואף שהי
  ). אבל מדאורייתא מודו ליה,מצי לשויי דרבן לא פליגי אדרבי יהודה אלא מדרבן

ם  התם ליכא שֵ ,ם ארבע מחיצות הכא איכא שֵ ,לא קשיא] מי[רבן אדרבן ד(אלא , מכל מקום אין זו מסקת הגמרא
, אלא דוקא באמה מכאן ואמה מכאן, יצות ולחי מכאן ולחי מכאןמח' והייו שגם מן התורה לא סגי בב). מחיצות' ד

  ."ם ארבע מחיצותאיכא שֵ "כמו בפסי ביראות ד
,  שאיו כרשות היחיד מן התורה, הזורק לתוכו פטור,אם הוא פתוח לרשות הרבים(ויתירה מזו תבאר כאן בסמוך 

אף מחיצה ממש , ייו שבפתוח לרשות הרביםוה). מפי שלפעמים דחקים רבים לתוכו כשיש דוחק רב ברשות הרבים
  .ברוח השלישי איה מועלת לעשותה רשות היחיד מן התורה

  ).80והערה (א "יתבאר לקמן סי, וברוח שלישי ורביעי יש אמה מכאן ואמה מכאן, ואם יש שתי מחיצות
*  

  :)שסד' ת כאן ולקמן סיהמבואר (יוצא אם כן סיכום הלכה זו
 מהתורה לעשותו רשות יםאין מועיל, )יא, שמה(והן עצמן רשות הרבים גמורה , מבואות המפולשים לרשות הרבים) א(

אבל ). ד, שסד(או צורת הפתח מכאן וצורת הפתח מכאן , )שמה יא. ה, שמה(אלא אמה מכאן ואמה מכאן , היחיד
  ).ד, שסד(לא דלת מכאן ודלת מכאן א, גם זה וזה איו מועיל, מדברי סופרים

אין הלחי מועיל לעשותו רשות היחיד מהתורה , והם עצמם אים רשות הרבים, מבואות המפולשים לרשות הרבים) ב(
  ).א, שסד(אלא עושין לו צורת הפתח מכאן ולחי או קורה מכאן , )ו, שמה(

שהלחי , ל הלחי מן התורה לעשותו רשות היחידמועי, והן עצמן אין רשות הרבים, מבואות המפולשים לכרמלית) ג(
, שסד(אלא צורת הפתח מכאן ולחי או קורה מכאן , הלחי איו מועיל, אבל מדברי סופרים). ו, שמה(ידון כמחיצה 

  ).א
  .אלא צורת הפתח מכאן וצורת הפתח מכאן, )א, שסד(ואם רוחב המבוי הוא יותר מעשר אמות אין הלחי מועיל לו ) ד(

' ש בסי"מחיצות שלימות ולחי זה כמ' שלחי זה ידון משום מחיצה גמורה מן התורה בכל מקום שיש לו ב (סעיף א 45
  ).מחיצות ולחי'  והתירו בג,מחיצות ולחי'  אלא שחכמים אסרו בב,ה"]מ[ש

46
ו ועשאוה... ומקום זה הוא מקום פטור מהתורה (תבאר לקמן סעיף יט , דין הכרמלית שהיא מקום פטור מהתורה 

  ).רשות בפי עצמו וקראוהו כרמלית
 כל היקף מחיצות שלא הוקף לדירת אדם(א "שח ס' תבאר לקמן סי, ואילו דין הכרמלית שהיא רשות היחיד מהתורה

 אלא , שהרי מחיצות גמורות הן, והזורק לתוכן מרשות הרבים חייב,אף על פי שהן רשות היחיד גמורה מן התורה... 
  ). הן ככרמלית מדברי סופרים הרי,שמחוסרין דיורין

*  
שוה אף לעין טלטול , )שהם רשות היחיד מהתורה וכרמלית מדברי סופרים, מחיצות' וג, לא הוקף לדירה(דין שיהם 

 שמן ... קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה(ו "שמו ס' כדלקמן סי, אמות' מהם לכרמלית גמורה תוך ד
ואם פרצה (ד "שסא ס' וסי, )אמות'  תוך ד, מותר לטלטל ממו לכרמלית גמורה...התורה הוא רשות היחיד גמורה 

  ).ו"שמ'  מטעם שתבאר בסי, מותר לטלטל ממו לכרמלית גמורה, אף שהוא רשות היחיד מן התורה...לכרמלית 



טז  שסה- שמה–ז "הלכות שבת ח

  :47ברשות הרבים

  .48'פ שאינן רחבים ד" אע,גביהם רשות היחיד הרי על , כתלים המקיפים את רשות היחידז

 , מכל מקום על גבי הכתלים למעלה.50 שאינו רשות היחיד שם,49'ואפילו אם גם החלל שביניהם אין בו ד
  . הרי הוא רשות היחיד שם,בהצטרפות כולם עם החלל שביניהם' על ד' אם יש שם ד

 מכל מקום הרי ,בכל אחד' רוחב ד שאין בהם ,ואף על פי שאינו ראוי להשתמש שם על גבי כתלים
  :51 ולהשתמש עליו,כמדתם עם החלל שביניהם' על ד' אפשר להניח שם על גביהם דף הרחב ד

______________ 
 כרמלית ביםשות הר כיון שהוא פתוח לר,ואולי אמר דאפילו יש לו שלש מחיצות(ה מקום "א ד, א עירובין ט"רשב 47

ל הוא שדין תורה הוא שכל שיש "שדעת רביו ז(ט "ז ה"שבת פי' מ הל"מ). ל"י ז"כך יש לי לפרש לפי דברי רש... היא 
 גמורה שות היחידמחיצות ר' ל סבורים דכל שיש לו ג"א ז"והרשב'  ובעלי התוס...בו שלש מחיצות הוא ככרמלית 

 משוין חילוק בין פתוח ל כרחךעו(מ שם "כ).  לפתוח לכרמליתביםשות הרויש מחלקים בין פתוח לר ... דבר תורה
 והקשה , גמור מן התורהשות היחידבטור כתוב כאן שהוא ר( ק א"ס שסג' ז סי"ט. ) לפתוח לכרמליתשות היחידלר
 ד" ולע... דהוה כרמלית תמחיצות ואין לחי וקורה ברוח רביעי'  הטור דמבואות שיש לשם גתבה כ"שמ' י דהא בסי"ב

כ כאן דלא מיירי בעין זה שדוחקין שם " משא...שות הרבים ה מיירי שהרוח הרביעית הוא לר"שמ'  לתרץ דבסיראה
  .)ז"מ פי" חילוק זה מצאתי במ... גמור מן התורה שות היחיד ממילא שאר עליו שם ר,רבים לפעמים
 הן ...ה ברוח רביעית הפתוחה לרשות הרבים  ואין להם לחי או קור,מחיצות' מבואות שיש להם ג(כ "וכן הוא לקמן ס

... ואם פרצה לכרמלית ...  לרשות הרבים עשה גם כן כרמלית ...חצר שפרצה במילואה (ד "שסא ס' סי). כרמלית
מחיצות ופרוץ ' ה שמן התורה כל מקום שיש לו ג"שמ' כבר תבאר בסי(א "שסג ס' סי). הוא רשות היחיד מן התורה

שפו ' סי).  ככרמלית... אם פרוץ לרשות הרבים ... הוא רשות היחיד גמורה אם פרוץ לכרמלית ,יעיתבמילואו ברוח רב
  ).)ה"שמ'  כמו שתבאר בסי, איו רשות היחיד מן התורה,מבוי פתוח לרשות הרבים(א "ס

 מי אמרין , מהו,ביו וזרק וח על ג ...ואיו רחב ארבע'  גבוה ישות הרביםבעי רבי יוחן כותל בר(ב , צט שבת עולא 48
 אמר עולא קל וחומר . כמאן דמלי דמיאשות היחיד או דילמא כיון דעשאו ר,מקום פטור הוא' כיון דאיו רחב ד

 ,על גביהם רשות היחיד, כתלים המקיפים רשות היחיד(ג "ע ס"טור ושו). ל שכןלאחרים עושה מחיצה לעצמו לא כ
  ).'אפילו אים רחבים ד

 פחות מכן , הוטל מהן והותן על גבן חייב,חולית הבור והסלע שהן גבוהין עשרה ורחבן ארבעה(א , משה שבת צט 49
 אלא מאי אית לך למימר . הא לא משתמש ליה, ואמאי.בור וחולייתה מצטרף לעשרה(א , יוחן עירובין עח' ר ).פטור

 מיה לגובה שמעין מיה מי וכי היכי דשמעין(י "ופרש).  הכא מי דמח מידי ומשתמש,דמח מידי ומשתמש
  ). דהא קתי ורוחבן ארבעה,דמצטרפין לפותיא

 והחוליא גבוה עשרה מבחוץ , צירוף חוליאל ידימבפים אלא ע' היכא דאין הבור רחב ד(ה אלא מאי " דשם' תוס 50
  ).שות היחיד על גביו ר, הואשות היחידג דתוכו לאו ר" דאע,שות הרביםלר

 ,טפחים' טפחים על ד'  ויש בחללו ד, מקום המוקף מחיצות גבוהות עשרה טפחים, רשות היחידאיזו היא(א "וכדלעיל ס
  ).4הערה (ושם סמן , )שזהו שיעור מקום חשוב הראוי להשתמש בו

 אמר עולא קל וחומר .מלי דמיא כמאן דשות היחידכיון דעשאו ר(ואם כן לא שייך כאן הטעם המובא לעיל מהגמרא 
שכאן הטעם הוא , על זה אומרת הגמרא. שהרי בפים איו רשות היחיד, )ל שכןלאחרים עושה מחיצה לעצמו לא כ

  ).דמח מידי ומשתמש(
כעין (ה חלון "ב ד, סוכה ד' כמבואר בתוס, לא שייך הטעם האמור כאן, "כתלים המקיפים את רשות היחיד"ולעיל אצל 

ה "ב ד, גיטין טו). ' אלא בדבר צר כעין עמוד רוחב ד, שייך להחשיבו רשות היחיד מטעם דאי מח עליה מידי דלא,חצר
שם איירי בחצר רחב (וכן הוא באבן העוזר ).  דלא שייך מח עליה מידי אלא בדבר צר,דמיירי ברחב הרבה(גידוד 
  , ל" זה בגמרא את הטעם הראשון הלכן אמרו על). דלא שייך שם לאוחי למעלה מידי ולאשתמושי, הרבה

  ). ומשתמש עליו...מיח דף ארבעה  (י"רש  ופירש).הכא מי דמח מידי ומשתמש... אמר ליה  (רב אשי שם 51
 משום דאי בעי מח ,שות היחידעל גביו ר(שם ' אבל בתוס. עשה רשות היחיד, שאם מיח דף, מקום לפרש בגמרא' והי

  ).עליה מידי ומשתמש
  .ה הי ביצאתא"א ד,  שבת קאיי שלמהמג' עי

 אין מטלטלין )י"רש, ספיות קטות וקצרות מלמטה עד כחודו של סכין (אמר רב הוא הי ביצאתא דמישן(בגמרא שם 
 ולא . אלא בארבעה)י"רש,  לפיכך אין מחיצותיהן מחיצות, שאין ברחבן ארבע מלמטה, יהושות היחידדלאו ר (בהן

  לית לן בה, ואי מליהו קי ואורבי.ארבעה לית לן בה'  אבל יש בפחות מג,ת משלשה ארבעהאמרן אלא שאין בפחו
  )).י"רש, ' אם יש משפת רוחבן ולמעלה י, הרי הן כשרות לטלטל,עד מקום רחבן(

 ,טפחים'  והקצר שלהן גבוה ג,ספיות קטותא שמתקצרות למטה עד כחודו של סכין(ז "שה ס' והיא ההלכה דלקמן סי
 אפילו יש ,אמות'  אין מטלטלים בתוכו יותר מד,טפחים מקרקעיתו' טפחים למטה בעוד שלא הגביהו ג' שאין רוחב ד

 הרי הן , אם מילא קים בקרקעיתן עד מקום רחבן...ולמעלה ' טפחים ממקום שהרחיבו ד' במחיצותיה גובה י
  ).משם ולמעלה'  אם יש בהן י,)למעלה(מחיצות כשרות 



יז  לשבת רשויות ארבע דין שמה  

  .52 שכלפי רשות היחיד הם רשות היחיד, חורים שבכתלי רשות היחידח

 , ששם הוא אויר רשות הרבים,טפחים'  והם למטה מי,ואפילו הם מפולשים כלפי חוץ לרשות הרבים
כ כיון שאפשר להשתמש בהם מרשות היחיד הרי הם בטלים " אעפ,י רשות הרבים משתמשים בהםובנ

  .53אצלה ונחשבים כמוה

 והרי הם נדונים לפי גבהם ורחבם , אינם בטלים אצלה,אבל אם הם כלפי חוץ ואינם עוברים כלפי פנים
  :54ו שיתבארכמ

 אפילו גבוה מאה , קנה ברשות היחיד ולכן אם נעץ. אויר רשות היחיד הוא רשות היחיד עד לרקיעט
  שלוםבריד

 
שות  כיון דיכול למלאות חשיב ר,ג דלא מלאן" אע,למה לי מליהו קי ואורבי(ה הי ביציתא "שם ד' והקשה התוס

על (שם ' וכן הובא לעיל מהתוס). משום דאי בעי מח עליה מידי ומשתמש.) עירובין דף עח( כדאמר בפרק חלון ,היחיד
ויחשבה רשות (ה פחות "ב ד, סוכה ד' וסוכן הוא בת).  משום דאי בעי מח עליה מידי ומשתמש,שות היחידגביו ר

 שות היחידויחשב ר(ה גידוד "ב ד, גיטין טו). חלון כדאשכחן בריש ,היחיד מטעם דאי בעי מח עליה מידי ומשתמש
דאי בעי מח עליה (בדברי רב אשי ' ואפשר גרסו כן התוס).  כדאמר בפרק חלון,מטעם דאי בעי מח עליה ומשתמש

  ).מידי ומשתמש
אסרו חכמים לטלטל אפילו במקום הרחב , דכיון דכרמלית מתחתה כמו שכתבתי, ראה לחלק(במגיי שלמה שם ותירץ 
מכל מקום השתא מיהא דלא , ג דאי בעי ממלא"ואע. ק"כדאיתא פ, דתופסת עד עשרה, דמחזי כאויר כרמלית, באויר

  ).ולא דמי להתם, מליהו הוי כאויר כרמלית
  .והוי כאילו היח, "הרי אפשר להיח שם על גביהם דף"מכל מקום , ח על גביהם דףאף שעדיין לא הי, וכן כאן

*  
 הרי הוא כמוקף ,'על ד' עמוד או תל שהוא גבוה עשרה ורחב ד(א "תבאר לעיל ס, והטעם שעל גבי הדף הוי רשות היחיד

צדדי העמוד ' רואים את ד דהייו שאו ,א שאו אומרים גוד אסיקי שהלכה למשה מסיי ה,מחיצות גבוהות עשרה
צדדים '  ומצא ראשו מוקף מד, כאלו משכו והועלו למעלה על ראשו ועומדים כמחיצות סביב לו,טפחים' הגבוהים י
  ).'על ד' וחללו ד

שות  ובהם חורים כלפי ר,שות היחידכותלי ר(ה והשלימו "י שם ד"רש). וחורי רשות היחיד כרשות היחיד(ב , שבת ז 52
  ).הם רשות היחיד,  שכלפי רשות היחיד,חורים שבכתלי רשות היחיד(ד "ע ס"טור ושו). שות היחידר שהם כ,היחיד

  .ז"תה ס' סי. ח"א וס"שז ס' סי. א"שה סי' סי. ב"שג ס' סי. ב"שא ס' סי. ג- ב"וכן הוא לקמן סכ
כן , לקא דעתאייו לפי הס ה.שות הרביםשייך לר' דלמטה מי'  התוסה שכתבו ומ.' הם למטה מילוואפי(ק ב " סא"מ 53

 מפי בי רשות הרבים שמשתמשין , משתמשין שםשות היחידאבל שלמטה מעשרה אין בי ר( שם 'תוס'  עי).ראה לי
ותבאר בדברי חמיה . כ לפי המסקא הן כרשות היחיד"משא, א דהייו רק לפי הסלקא דעתא"ועל זה כתב המ). בהן
  .ב, סח

שמקורו בעבודת ). דוים לפי גבהן ורחבן, ואם הם כלפי חוץ ואים עוברים כלפי פים(ד " סא"וכן משמע מלשון רמ 
כ אם "משא).  אין אלו רשות היחיד ...היו בהן חורין פתוחין כלפי חוץ ואין עוברין כלפי פים(א "הקודש שער ג ס
  .הוו חורי רשות היחיד, פתוחין אף לפים

 , למטה מעשרה מן הארץ...יו דף הבולט מן הכותל לרשות הרבים אם הוא  דהי,זיז(ב "שג ס' ואף שיתבאר לקמן סי
 אף על פי שהוא , ואוסרים הם על בעל הבית להשתמש בו דרך חלוו, זכו בו רבים,כיון שהוא באויר רשות הרבים

 ,שות היחידרהוי '  למטה מילו אפים כן א,'ע כיון דחלון הבית פתוח לו תוך י"צ (ק ד"סא שם " והקשה במ).פתוח לו
  ).שות היחידדהוי חורי ר
דתשמיש הרבים אוסר ...  ומוכרח הוא ,לק בין חורין לזיזיועיין אליה זוטא שח(ק ב " בקוטרס אחרון שם סכתב על זה

  ).ואפשר לחלק בין זיזין לחורין(ק א "והוא באליה זוטא שם ס). על בעל הבית
' כ חורין דבסי" משא,הרבים כל דבר שהוא באויר רשות הרביםאסרי בי רשות (ותבאר החילוק בקוטרס אחרון שם 

 ואוסרים , זכו בו רבים,כיון שהוא באויר רשות הרבים(ב "וכן הוא בפים שם ס). ה שאין באויר רשות הרבים"שמ
  ).הם על בעל הבית להשתמש בו דרך חלוו

והוא ברביו ). שפוסק בפשיטות להיפך, דברי רביו ירוחם' איך אשתמיטתי(ב , פסקי דיים צמח צדק שסאראה ו
, כלומר שהם ברשות הרבים כגד פי רשות הרבים, וחורים שבכותל משי צדדיו' וכתבו התוס(ב , ד ז"ב ח"ירוחם י

אם היו למטה מעשרה טפחים לאו כרשות היחיד , שהם מפולשים, והם כמו כן ברשות היחיד כגד פי רשות היחיד
  ).דמו

  .56' הערות וביאורים תשמז ע. ל"רים שבת סיוראה רשימות שיעו
  .ח"לקמן סי 54
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 בין גבוה בין נמוך דינו 56 בין רחב בין קצר, וכן כל מה שיש ברשות היחיד.55 על גביו רשות היחיד,אמה
  :57 שכן דרך לבנות ברשות היחיד עליות זו למעלה מזו קטנות וגדולות,כרשות היחיד

 ,טפחים'  והוא גבוה י,טפחים' ים על דטפח'  אם יש בו כדי לרבע ד, ואפילו כלי העומד ברשות הרביםי
 מפני שכל שהוא .61 ועל גבו עד לרקיע60 בתוכו59 הרי הוא רשות היחיד,58כגון תיבה או כוורת או מגדל

  .62הוא חולק רשות לעצמו' גבוה עשרה ורחב ד

 ואף על פי שחכמים גזרו על .63 אינו חולק רשות לעצמו,' אף על פי שרחב ד,אבל אם אינו גבוה עשרה
 מכל ,64 דהיינו כרמלית כמו שיתבאר,ואינו גבוה עשרה לעשותו רשות בפני עצמו'  דבר שרחב דכל

  .65 הואיל והן כלים,מקום בכלים לא רצו חכמים לגזור לבטלם מתורת כלי לעשותם רשות בפני עצמם

'  וכל שכן אם אינו רחב ד. שדינם כרשות הרבים שהם עומדים עליה67ויש אומרים. 66ודינם כמקום פטור
______________ 

 מפי , גבוה מאה אמה חייבלו אפי,אמר רב חסדא עץ קה ברשות היחיד וזרק וח על גביו(ב , ז רב חסדא שם 55
ואם (ק ג "א ס"מ). אויר רשות היחיד הוא רשות היחיד עד לרקיע(ה "ע ס"טור ושו).  עולה עד לרקיעשות היחידשר
  ).על גביו הוי רשות היחיד, שות היחיד קה ברעץ

  .23' וראה הערות וביאורים תשמב ע. "'על ד' והא בעין עקירה והחה מעל גבי מקום ד") א, שבת ד(אף דאמרין  56
 בין , שכל דבר שבתוך רשות היחיד הוא רשות היחיד,אבל ברשות היחיד אין מקום לרשות אחרת( סוף הסימן י"ב 57

וכל מה שברשות היחיד ידון (ו " סלבוש).  שכן דרך היחיד לבות עליות זו למעלה מזו,וך בין רחב בין קצרגבוה בין מ
שכן דרך לבות ברשות היחיד עליות זו למעלה מזו קטים , בין גבוה בין מוך בין רחב בין קצר, כרשות היחיד

  ).וגדולים
 אלא כל מה שיש ברשות היחיד הוא רשות ,שות היחידולדברי הכל אין מקום פטור בר(ה "וכן הוא לקמן סוף סכ

  .ושם סמן, )היחיד
  ).מ"ו ובכ, כד. א, כמו במשה כלים טו(ארון כלים  58
שות  אין מטלטלין לא מתוכה לר,' גבוהה עשרה ורחבה דשות הרביםהיתה קופתו מוחת בר(א ,  חברייתא שם 59

אם יש לרבע בו ארבעה ,  כגון תיבה או מגדל או כוורת, כלילויאפ(ו "ע ס"טור ושו).  ולא מרשות הרבים לתוכה,הרבים
  ).הוי רשות היחיד, על ארבעה והוא גבוה עשרה

  .אלא על גביו, לא הוי רשות היחיד בתוכו', על ד' שאם אין בחללו ד, ז"א וס"ותבאר לעיל ס 60
  ).עד לרקיעהוי רשות היחיד , והוא גבוה עשרה, אם יש לרבע בו ארבע על ארבע(ה "לבוש ס 61
  ).דהוי רשות לעצמה(ה רחבה "א וד, י שבת ח"רש 62
ה אביי ורבא "א ד, ז).  אין כלי חולק רשות לעצמו להיותו ככרמלית, דהוי רשות הרבים,ולמטה מעשרה(א , א ה"רשב 63

שות  דכל שהוא עומד בתוך אויר הר, ולהיותו ככרמלית,אפילו כלי גבוה משלשה ועד עשרה איו חולק רשות לעצמו(
  ).איו חולק רשות לעצמו

  .ט"לקמן סי 64
 , לא גזור רבן לבטולי מתורת כלים.כרמלית היא' ורחבה ד'  פחות מים תאמרוא(ה פחות מכאן "א ד,  שבת חי"רש 65

  ).הואיל וכלי הוא
  .)ואם הוא כלי תבאר לעיל... והוא שאיו כלי (ג "וכן הוא לקמן סי

והארכתי (זה ' אבן העוזר סי).  דאין כרמלית בכלי,מכאן הוי מקום פטורפחות (טו ' א סי"הגהות אשרי שבת פ 66
ה "שמ' שכתבתי סוף סי(שמט ' וסי, )דמדאורייתא כלי העומד ברשות הרבים הוי מקום פטור', בחידושי לשבת דף ה

ום פטור והוי מק, מבטלין מתורת רשות הרבים(א , ובחידושיו לשבת ה, )דכלי העומד ברשות הרבים הוי מקום פטור
  ).והייו דאוקמה אדאורייתא, דאין כרמלית בכלים... 

 ... פשט בעל הבית את ידו לחוץ ותן לתוך ידו של עי(א , והייו דתן התם ב. 'ה כאן למטה מי"דא "ע' דף ה' תוס 67
 ,אמאי חייב ...שות הרבים רשות היחיד הוא טרסקל שבר(ואקשין , )תי טרסקל שבידו(א , ואמרין בגמרא ה). חייב
דאין כרמלית ( 'ועל זה מפרשים התוס). 'הכא למטה מי(ומתרצת הגמרא ). קא מפיקשות היחיד לרשות היחיד מר

ם וא(ה פחות מכאן "א ד, י ח"והייו מה שפירש רש, )'י לקמן גבי היתה קופתו מוחת כו" כמו שפירש רש,בכלים
שעל זה מפרשים ).  הואיל וכלי הוא,טולי מתורת כלים לא גזור רבן לב.כרמלית היא' ורחבה ד'  פחות מיתאמר
  .ולכן חייב, דים כרשות הרבים, שכיון דאין כרמלית בכלים', התוס

 דאין כרמלית ,שות הרבים אלא הוי כמו ר, אין לו דין כרמלית,שות הרביםעומד בר' וכלי שאין גבוה י(ק ד " סא"מ
  ).א מה שכתבתי"ה ס"ש' עיין סי). י"רש (בכלים

 לים ומן ה ומותר לטלטל מתוכ,הוי כרמלית' ואם אין מחיצות הספיה גבוהים י (י"ק ו בשם רש"שה ס' א סי"מ' יע
  ).ה שכתבתי מ,ב"ו ס"רס'  וסי,ו"ה ס"שמ'  עסי. כיון שעומד בכרמלית,)י"רש(הים לתוכה 

 כיון דלא ,'דף ה' כ התוס" וכ,' חי דף"ש רש" דאין כרמלית בכלים כמ,כרמלית מי לא הוי...  ההעגל(ק ז " סרסו' וסי
  ).שות הרביםקביעי בטל לגבי ר



יט  לשבת רשויות ארבע דין שמה  

  .'והוא למטה מי

'  אם רחבים ד, וגזרו עליהם לעשותם כרמלית,וכלים המחוברים לקרקע אין עליהם תורת כלי לענין זה
  :68'ואינם גבוהים י

  איזו היא רשות הרבים

 שכן היה רוחב ,72ז אמה" על ט71ז אמה"הרחבים ט, 70 ושווקים,69 רחובות,שות הרבים איזו היא ריא
  .73הדרך במחנה לוים שבמדבר

  שלוםבריד

 
 שהוא בטל לרשות , אלא בכלי העומד ברשות הרבים,ולא אמרו שאין כרמלית בכלים(ה "שה ס' וכן הוא לקמן סי

  .)44הערה (ושם סמן , ) כרמלית הוא, אבל כשעומד בכרמלית,הרבים ועשה כמוה
ק " סא" מ). לא שמיה כלי, כיון דמחובר לקרקע, האי גת,ג דאין כרמלית בכלים"ואע(ה אלא לאו "ב ד,  שבת יא'תוס 68

  ).)דף יא' סתו( הוי כרמלית ,אבל בכלי המחובר לקרקע(ד 
).  גמורהשות הרבים זו היא ר, ומבואות המפולשין, ופלטיא גדולה, סרטיא,שות הרביםואיזו היא ר(א , ברייתא ו 69

 ,של עירת  ומבואו. רחבה של עיר ששם מתקבצין לסחורה, פלטיא. מסילה שהולכין בה מעיר לעיר,סרטיא(י "ופירש
 םדרכים שעוברי (רחובות, איזהו רשות הרבים(ז "ע ס"טור ושו).  המפולשין משי ראשיהן לפלטיא,ו אמה"רחבים י

  ).מבואות ...  ושווקים)א"מ, מעיר לעיר
  :ע מו רק שלושה סוגי רשות הרבים" וטור ושו)י"שופר(ואף שבברייתא 

  .שהיא דרך מעיר לעיר, סרטיא) א(
  .שהוא שוק, אפלטי) ב(
  .מבואות המפולשין לרשות הרבים) ג(

 ...מבואות וכן   ...דרכים שעוברים בהן מעיר לעירוכן ... רחובות ושווקים  (מפרש רביו שהם מחולקים לארבעה סוגים
. דרכים מעיר לעיר) ב. (רחובות מרכזיים שבתוך העיר) א: (כיון שיש שי סוגי סרטיא, )חובהמפולשים מרחוב לר

  .)84ראה גם לקמן הערה  (ושיהם רשות הרבים גמורה
דרך , יאבאיסרט(ב , ושם יז, ) פלטיא רחוב לשווקים,סרטיא דרך הילוך בי אדם(א , י עירובין ז"שכן ראה מדברי רש

  .או שהיא דרך הילוך בי אדם בתוך העיר, ולא חילק בין אם היא דרך הילוך בי אדם מעיר לעיר). כבושה
   . הם בתוך העיר או מחוצה לה"רחובות"ולא חילק בין אם ה, )רחובות ושווקים, איזהו רשות הרבים(ע "וכן הוא בשו

מכל מקום תחלקו כאן לשי סוגים ). יר הוי רשות הרביםדרכים שעוברים מעיר לע, רחובות(ק ה "א ס"ואף שפירש במ
  ).דרכים שעוברים בהן מעיר לעירוכן ... רחובות (

 .שצריך לעשות לה רחוב בתוכה,  כוסין אותה לעיר, חוץ לעיר...היה רחובה "): ב, קיא(י סהדרין "ומפורש יותר ברש
  .קרא בשם סרטיא גדולה, ן אם הוא בתוך העירהרי שבין אם הרחוב הוא חוץ לעיר ובי. "רחוב סרטיא גדולה

הולכין שם "ולא חילק בין אם . "והוא דרך המלך, מקום שהולכין שם רבים תדיר"): ערך סרט(וכן ראה שפירש הערוך 
  .שיהם קראים סרטיא,  מאיזור לאיזור שבתוך העיר"הולכין שם רבים תדיר"או ש,  מעיר לעיר"רבים תדיר

והרי לא הלכו בו תדיר מעיר , שממו למדים את כל דין רשות הרבים,  ממחה ישראל שבמדברוההוכחה לכל זה זה
  .אלא היו הולכים בו תדיר מאיזור לאיזור בתוך המחה, לעיר

  ).83הערה (יתבאר לקמן , וההפרש בין דרך שבתוך העיר לבין מבוי המפולש
מכל מקום המדרכה שלפיהן , פ שהחויות עצמן הן בתוך הבתים שהן רשות היחיד"שאע, ן הוא גם בזמיולכאורה כ 70

הקראים (שהרי במדרכות האלו של רחובות החויות . ומשם כסים לחויות, לשם באים, היא רשות הרבים
commercial ( , בוקעים הרבה יותר מאשר ברחובות המגורים) קראיםהresidential.(  
ולפיהם , ולפיהם אצטבאות שיושבים שם הסוחרים, מסביב לשוק היו חויות: ל היו השווקים כעין זה"וגם בזמן חז

, ן העמודים או בתוך החויותשמשם באים לקות בי, ולפיהם רשות הרבים, עמודים שתולין התגרים הסחורה
 .א"שמו ס' וסי, א"כדלקמן סכ

ע שם "טור ושו). ו אמה"רחבים י, של עיר(ת ומבואוה "א ד, י ו"רש).  שש עשרה אמהשות הרביםדרך ר(א , גמרא צט 71
  ).ז אמה"הרחבים ט(

 טור). עשרה אמהכל מקום שהוא רחב שש עשרה אמה על שש , איזו היא רשות הרבים(עבודת הקודש ריש שער ג  72
רחובות , איזהו רשות הרבים(ז "לבוש ס). ז אמה"ז אמה על ט" רחובות ושווקים הרחבים ט, הואשות הרביםור(

  ).ז אמה"ז אמה על ט"ושווקים הרחבים ט
 במחה ,משה היכן הוה יתיב(ב , ודף צו, ) דגמרין לה ממשכן ... שש עשרה אמהשות הרביםל דרך ר"דקי(גמרא שם  73

  ).שות הרבים דידכו לרשות היחיד וקאמר להו לישראל לא תפיקו ותיתו מר, הואישות הרביםומחה לויה ר ,לויה
 אל משה העומד במחה לויה שהיא ,שההבאה שהיו מביאין מביתם שהוא רשות היחיד(א "שא ס' וכן הוא לעיל סי
  ). קראת הבאה זו מלאכה,רשות הרבים

  . ז אמה"למדים מכך שכל רשות הרבים צריך להיות רוחב ט, הז אמ"ט' וכיון שרוחב הדרך שבמדבר הי



כ  שסה- שמה–ז "הלכות שבת ח

 ואפילו יש להם חומה אלא שהם מפולשים משער . ואין להם חומה סביב.74וא שאינם מקוריםוה
 כל דין 77 הרי יש לאותו דרך המכוון משער לשער,76 דהיינו שהשערים מכוונים זה כנגד זה,75לשער

______________ 
ואים (ע שם "טור ושו).  לפי שאיו דומה לדגלי מדבר, מקורה פטורשות הרביםאמות בר' המעביר ד(א , רב צח 74

  ).מקורים
  ). הן כרמלית, שאיה דומה לדגלי מדבר,רשות הרבים שהיא מקורה(כ "וכן הוא לקמן ס
 החלל שתחתיה דיו לגמרי כרשות המהלכת לפיו  ...תקרה שאין לה מחיצות מן הצדדים(ב "סישמו ' אמם לקמן סי

ולכן צריך להזהיר מאד לרבים שכשלים בגגין שלו ... ) אם כרמלית כרמלית ואם רשות הרבים רשות הרבים(
ים המהלכת לפיו והייו כיון דהתם הוא פתוח לרשות הרב). הבולטים לפי הבתים שמטלטלים תחתיהן מהבתים

  .וחלל זה בטל לרשות הרבים, )שאיה מקורה(
והערה (ח "כדלקמן סי, אף שהם מקורים, שדים כרשות הרבים, טפחים' וכן הדין בחורי רשות הרבים שאים גבוהים ג

140.(  
  ).195והערה (ג "כדלקמן סכ, רוחותיו' וכן הדין בבית הפרוץ במילואו לרשות הרבים מב

  ).29הערה (וראה בהסמן לעיל 
 י"רשוכפירוש ). ירושלים אילמלא דלתותיה עלות בלילה חייבין עליה משום רשות הרבים(ב ,  רבי יוחן עירובין ו75

 דומה , שיהא מפולש, שלה מכוון משער לשערות הרביםששהיה ר) או (,ואין בה חומה(ה רשות הרבים "א ד, שם ו
  ). יש להם חומה אם הם מפולשים משער לשערלוואפי, ואין להם חומה(ע שם "שו). לדגלי מדבר

*  
שגם הם אים רשות הרבים אלא אם הם מפולשים משער ,  הזכרים לעיל"שווקים" והן על "רחובות"וקאי הן על 

אמרו בסתם ... שהן פלטיאות , והרי בירושלים היו כמה וכמה שווקים לרוב(ד , לגותבאר בחידושי צמח צדק . לשער
ם "וכן כתב הרמב... משמע דעכשיו אין חייבין עליה כלל משום רשות הרבים ', ירושלים אלמלא דלתותיה עלות כו

  ).משמע ודאי אפילו השווקים שבה, שכולה רשות היחיד היא, עירובין' א מהל"בפשיטות פ
אם יש לה  (י"ב). רשות הרבים שלה מכוון משער לשער ומפולש(ה ירושלים "ב ד"ובע, )מכוון משער לשער(י שם "רש 76

ק ו " סא"מ).  דכל שאיו מפולש משער לשער לאו רשות הרבים הוא, אלא שאים מכווים זה כגד זה,כמה פתחים
  ). שהשערים מכווים זה כגד זהרושפי(

*  
אין צריך , "אין להם חומה סביב"כ אם "משא. "חומה אלא שהם מפולשים משער לשעריש להם "וכל זה הוא אם 

 אם הם , יש להם חומהלו ואפי.ואין להם חומה(ז "ע ס"ובשו, כמבואר כאן בפירוש, "שהשערים מכווים זה כגד זה"
  ). רשות הרביםו הו,מפולשים משער לשער

  ). שלה מכוון משער לשער הרביםשותשהיה ר) או (,ואין בה חומה(י שם "ברשכן הוא ו
 הוי רשות , שראשי רשות הרבים שלהן מפולשין,עיירות שאין להן חומה(שעט ' ה עירובין סי"ויותר תפרש בראבי

  ). הוי רשות הרבים,ו אמות" ורשות הרבים שלהם מכוון ומפולש משער לשער ברוחב י,ואם מוקפין חומה. הרבים
אז יש לומר הרחוב חשוב רשות הרבים אף שאיו , אבל בעיר שאיה מוקפת חומה (א, וכן תבאר בחידושי צמח צדק לד

  ).מפולש
, אים מפולשים משער לשער... וכמו בעירו ליובאוויטש (ולפי זה כתב שם כן אף לעין הרחובות שבעיירה ליובאוויטש 

 והשער של המסלה ההולכת שהשער של המסלה ההולכת לעיר דובראווא, רוצה לומר אין מכווין זה כגד זה
שכולם מפולשים לפלטיא הוא הרחוב שבאמצע העיר ששם ... לוויטעפסק או לרודיא אין מכווות כלל זה גד זה 

  :כזה, )ויש לומר מוקפת חומה שאי ... החויות כולם

  
ים יהיו מכווים זה שדווקא בעיר מוקפת חומה צריך שהשער(כד ' ה סי"ח ח"ת אגרות משה או"וכן האריך להוכיח בשו

  ).כגד זה
והייו שדוקא בתוך החומה , )רושלים אילמלא דלתותיה עלות בלילה חייבין עליה משום רשות הרביםי(וכדאמרין 

מיד היא פוה , כ מיד כשהדרך יוצאת משער החומה"משא. צריכה אותה דרך להיות מכוות משער העיר לשער העיר
ואי אפשר במציאות שדרך היציאה מירושלים תלך ישר , הרי ירושלים היא בהריםש, מדרכה הישרה לימין או לשמאל

. עד שתרד מן ההר, שהרי כל דרך היורדת מההר חייבת ללכת בעקלתון ובעיגול,  מגובה ההר לעמקו–באופן מכוון 
  .מכוות בדרך ישרה' כיון שמחוץ לחומה אין צורך שתהי, ומכל מקום הדרך היא רשות הרבים



כא  לשבת רשויות ארבע דין שמה  

אם מחיצות  (79מחיצות משני צדדיו בלבד'  שהרי אין לו אלא ב,78ז אמה" אם הוא רחב ט,רשות הרבים
 , והוא שאין הדלתות ננעלות בלילה.)80נן רחוקות אמה ברוחב רשות הרבים מכנגד חלל השעראלו אי

  שלוםבריד

 
הרי גם הרחובות ,  מפולשים ומכווים משער לשערהשכמה רחובות שב, מזו שאפילו בעיר המוקפת חומהויתירה 

ז "וכן מבואות רחבים ט"וכדלקמן בהמשך הסעיף , אף שאים מכווים משער לשער, שבייהם רשות הרבים גמורה
ם מפולשים אל הרחובות דסגי מה שה; אף שאין המבואות מפולשים משער לשער, "אמה המפולשים מרחוב לרחוב

  ).כמו בציור דלקמן הערה הבאה(או שהם בעיר שאין לה חומה . "מפולשים משער לשער"שהם 
ואפילו , איו צריך להיות מכוון זה כגד זה, המפולש מרשות הרבים לרשות הרבים, שהרחוב הזה עצמו, ויתירה מזו

 וארכן לאורך רשות ,ראשיהם' שות הרבים מבמבואות המפולשים לר(ב "כדלקמן סי, ז אמה"הם פחות מרוחב ט
שארכו לאורך רשות , הייו דמיירי במבוי עקום).  הרי הם רשות הרבים גמורה,ז אמה"פ שאין ברחבן ט" אע,הרבים
כמו  ("הרי הם רשות הרבים גמורה"ומכל מקום , ושי קצוותיו מתעקמים באלכסון ומפולשים לרשות הרבים, הרבים

  ).94בציור דלקמן בהערה 
אף שאין ישרות ומכווות , הן רשות הרבים גמורה, שאין מוקפות חומה, יוצא אם כן שכל הרחובות שבעיירותיו

  .מקצה זה לקצה זה
  ).שות הרביםויש לאותו דרך המכווין משער לשער כל דין ר(א שם "מ 77

המבואות ) ב. (הרחובות המפולשים משער לשער) א(מלבד ; אים רשות הרבים, רכ שאר הרחובות שבאותה עי"משא
  :כזה, המפולשים שבין שתי רחובות אלו

  
  
 אלא כשאותו דרך שבתוך העיר המכוון משער לשער יש לו כל דיי ,דלא מצרכין דלתותיה עולות בלילה(י שם "ב 78

 ).רשות הרבים שיתבארו בסמוך
 יהודה מי שהיו לו שי בתים משי צידי רשות הרבים עושה לו לחי מר רבייתר על כן א(א , ן כבל כרבן עירובי"דקיי 79

דרבי  ... אמרו לו אין מערבין רשות הרבים בכך ,מכאן ולחי מכאן או קורה מכאן וקורה מכאן וושא וותן באמצע
בשתי ... רבי יוחן (א ,  מלחמות שם ו).מחיצות' ם דליכא שֵ ... דרבן ... דאיכא שתי מחיצות מעלייתא ... יהודה 

אשתיירו ...  לפיכך ירושלים אלמלא דלתותיה עולות בלילה חייבין עליה משום רשות הרבים ,מחיצות כרבן סבר לה
והערה (ד "שסד ס' וראה גם לקמן סי).  יוחן כרבן סבירא ליהביור ... להו שתי מחיצות דאיון רשות הרבים כרבן

34.(  
פ שאין שלימות אלא פרוצות " אע,מחיצות' ם דכל מקום שיש לו שֵ ( ה"כדלעיל ס, שאז הוי רשות היחיד מן התורה 80

 הרי זה רשות ,ג אמות ושליש" אם אין בייהם אלא י ... ואין בהן אלא אמה לכאן ואמה לכאן בכל זוית,באמצען
אמה " ו,מחיצות שלימות משי צדדיו' וכל שכן כאן שיש ב). רק לתוכה מרשות הרבים חייב והזו,היחיד מן התורה

  :כזה, "לכאן ואמה לכאן בכל זוית

  
וגם , ז אמה"כ כאן יש בין המחיצות ט"משא. ג אמות ושליש"ואף דלעיל שם איו מועיל אלא כשאין בייהם אלא י

  .ד אמות"כשיש אמה מכאן ואמה מכאן שארו בייהם י
לעשות כן סביב הביראות שברשות "התירו לעולי רגלים , ג אמות ושליש"הייו לומר שדוקא כשאין בייהם אלא י

ז "כל זמן שהוא פחות מט, "ג אמות ושליש"י"אבל מן התורה הרי זה רשות היחיד אפילו הריוח הוא יותר מ. "הרבים
  .אמה



כב  שסה- שמה–ז "הלכות שבת ח

  .81ד"תבאר בסימן שסיכמו ש

  שלוםבריד

 
מי שהיו לו שי בתים משי צידי רשות הרבים עושה לו לחי  יהודה מר רבייתר על כן א(א , וכדאמרין בעירובין כב

 הכא ... אמרו לו אין מערבין רשות הרבים בכך ,מכאן ולחי מכאן או קורה מכאן וקורה מכאן וושא וותן באמצע
' לה ֵשם ד' אם יהי, ז אמה"הרי שגם ברשות הרבים של ט). מחיצות'  דהתם ליכא שםֵ , ם ארבע מחיצותאיכא שֵ 
  .הרי זה רשות היחיד מן התורה, )אמה מכאן ואמה מכאן (מחיצות

עירובין ' הוא כמבואר בתוס, ג אמה ושליש"אף שהפרצה היא יותר מי, והטעם שגם כאן מועלת אמה מכאן ואמה מכאן
עור מא לן שי... ג אמה ושליש "י(י כג "סוס' ובדברי חמי). ו"ג לי"דמדאורייתא אין חילוק בין י(ה וכי תימא "ב ד, ו

  .ז הערה כח" תיבות שבת פי).זה מדאורייתא
 הם רשות ...ג אמה ושליש " רחבים י ...ראשיהם' מבואות המפולשים לרשות הרבים מב(ב "ואף שיתבאר לקמן סי

ואם כן אפשר . ג אמה ושליש"הרי שגם מן התורה מועיל לפעמים י). הרבים אפילו הם מפולשים לרוחב רשות הרבים
  .ג אמה ושליש" הדיומדין מועילים אלא עד ישגם מן התורה אין

תפרש בגמרא ה מועילות אף ברשות הרבים , ועוד אמה מכאן ואמה מכאן, ששתי מחיצות גמורות, ל"מכל מקום הרי
  .ז אמה"של ט

ג "או דוקא ברחב י, ז אמה"אי סגי מן התורה אמה מכאן ואמה מכאן אף ברחב ט, ואפשר שבזה גופא מסתפק רביו
שמעתי מפי קדשו פעמים (ו ' ח סי"המובא בשארית יהודה אוכהכלל ו, ולכן באה כאן הלכה זו במוסגר, ישאמה ושל

  ).ודעתו היתה לחזור ולשות פרק זה לראות אם צדקו דבריו, רבות דכל ספק העמיד בתוך חצאי עיגול
*  

שיעור אמה לכל צד כעין פסי  דכל שיש מחיצות שלימות בזויות ,כך הוא דין תורה(ב , א שם יז"ואף שכתב הריטב
 שלא לטלטל בו אלא ,ובאו חכמים ואסרו,  ולא תפסל בשום פרצה בעולם,א חשובה מחיצה גמורה]תה[ ש,ביראות

  ).לצורך עולי רגלים
כדלעיל (ז אמה "אם הפרצה הוא פחות מט, שלא תיפסל אף במקום שהפרוץ מרובה על העומד, עיקר הכווה בזה היא

  ).42הערה 
 ש לומר י,ו אמה"פ שיש בכל צד מבוי י" אע,מחיצות' אם יש לה ד הפלטיא(צה ' ת צמח צדק סי"ואף שכתב בשו

 לא גרע מפסי , עומד מרובה כפלי כפלים על הפרוץחד ובכל א,מחיצות'  כיון שיש לו ד,שות הרביםמדאורייתא איו ר
  .רוחות' בכל אחד מד,  כשעומד מרובה על הפרוץפ"והייו עכ). ביראות

כיון שהוא פרוץ (א , ס לד"להדפס בחידושיו על הש, )בהיפוך הגליון(ק "לא כתב כן אלא בתור הוה אמיא ומהדו
מכל מקום כיון שהוא עין רשות הרבים , מחיצות גמורות' פ שזולתן יש לו ד"אע, ל"ו אמה בשי מקומות ה"ברוחב י

יש , ו אמה"כי אם יש בו שי פתחים גדולים ברוחב י, רוחות לגמרי' ואיו סתום מד, עיר מתקבצים שםמצד שבי ה
ואחר כך , )לפעמים בהיפוך הגליון(וכדרכו לכתוב בתחלה ראשי פרקים בשולי הגליון ). לומר דחשוב רשות הרבים

  .ק"ביאר את ההלכה בפרטיות בכתי
הרי ; ז אמה"סגי אפילו בפרצה יתירה מט, "עומד מרובה על הפרוץ" שבמקום שכל המחיצות הם, ד"וגם לפי הקס

 ,שות הרבים מדאורייתא איו רש לומר י,ו אמה"פ שיש בכל צד מבוי י"אע": מחיצות' פירש דהייו במקום המוקף בד
ום שיש כ במק"משא. "לא גרע מפסי ביראות,  עומד מרובה כפלי כפלים על הפרוץחד ובכל א,מחיצות' כיון שיש לו ד

אזי אם יש בייהם פרצות , "פסי ביראות"כמו ב, "אמה לכאן ואמה לכאן בכל זוית"או שאין להם , מחיצות' רק ג
  .ז אמה הן רשות הרבים גמורה לכל הדעות"שהן יותר מט

ות מחיצ' פ שזולתן יש לו ד"אע, ל"ו אמה בשי מקומות ה"כיון שהוא פרוץ ברוחב י": מחיצות גמורות מסיק' וגם בד
  .ז אמה"וגם בייהן יש פרצות ט, מחיצות' ומכל שכן במקום שיש רק ג. "יש לומר דחשוב רשות הרבים... גמורות 

*  
 הרי הוא רשות היחיד גמורה  ...' שלחי זה דון כמחיצה ג,מחיצות ולחי' אפילו אין בו אלא ב(ו "ומה שתבאר לעיל ס

  . שגם לחי מועיל לעשותה רשות היחיד מן התורההרי, ) והזורק מרשות הרבים לתוכו חייב,מן התורה
 לעשותו "שלישיתלחי זה דון כמחיצה "שאז , אלא כרמלית, הייו דוקא במקום שאיה רשות הרבים מצד עצמה

  ).44הערה (ותבאר לעיל שם . "רשות היחיד גמורה מן התורה"
*  

  :כל זהלסיכום יוצא לו מ
, הוי מן התורה רשות היחיד, ג אמה ושליש"ובים פחות מי, אמה מכאן ואמה מכאן, מחיצות' ם דמקום שיש לו שֵ ) א(

  .וחכמים לא גזרו בפסי ביראות
אבל חכמים גזרו בו אף בפסי , אפשר שמועילות מן התורה לעשותו רשות היחיד, ז אמות"אם יש בים פחות מט) ב(

  .ביראות
  .הוי רשות הרבים מן התורה, ז אמות"ים טאם יש ב) ג(

 שאם , רק שיהיו ראויות ליעל, שיהיו עולות בלילהין צריך שאש אומריםוי...  והוא שעלות בלילה( סעיף ד 81
 אף על פי שהעיקר כסברא ,ויש להחמיר כסברא הראשוה. משוקעות בעפר מפה אותן ומתקן שיהיו ראויות ליעל

  ).40הערה  (ושם סמן, )האחרוה



כג  לשבת רשויות ארבע דין שמה  

  .82ז אמה" ורחבים ט,וכן דרכים שעוברים בהן מעיר לעיר

, 85ז אמה" הרחבים ט,84 או מרחובות לדרכים,83ז אמה המפולשים מרחוב לרחוב"וכן מבואות רחבים ט
  .רההן רשות הרבים גמו

  . אלא כרמלית, שכל שאין ששים רבוא עוברים בו בכל יום כדגלי מדבר אינו רשות הרבים86ויש אומרים

______________ 
  ).69הערה (וכסמן לעיל . א, סרטיא שבברייתא שבת ו 82
). משי ראשיהן לפלטיא המפולשין ,ו אמה"של עיר רחבים ית ומבואו(י שם "רש). ומבואות המפולשין(ברייתא שם  83

  ).ראשי מבואות מפולשין לרשות הרבים(ה אבולי דהרדעא "ב ד, ובין וועיר
ואיה דומה . אלא מטעם שהוא מפולש משי ראשיו לרשות הרבים, ומכל מקום איה רשות הרבים גמורה מצד עצמה

  ).69כדלעיל הערה (שהיא רשות הרבים גמורה מצד עצמה ,  שבתוך העיר"רחוב"ל
והייו שהרחובות ). והוא דרך המלך, מקום שהולכין שם רבים תדיר(וחילוק זה יש ללמוד מלשון הערוך המובא לעיל 

ואים עשויים לדור , עשויים כדי ללכת או לסוע דרכם מאיזור לאיזור בתוך העיר, "דרך המלך"שהם , הראשיים
ועשויים בעיקר , יםתכ המבואות שיש בהם חצרות וב"משא. צד עצמםולכן הם רשות הרבים גמורה מ, בהם בי אדם

הן "ולכן , ועוברים בהם בי רשות הרבים, אלא שהם מפולשים משי צדדיהם לרשות הרבים; לבי אדם הדרים בהם
  ."רשות הרבים גמורה

ה רשות הרבים אלא לא עש, שאף אם רבים בוקעים בו, ואפשר דמיירי הכא כשהמבוי הוא באמצע עיר המוקפת חומה
  ).77הערה (וכדלעיל , אם כן הוא מפולש מרשות הרבים לרשות הרבים

או שאפילו בי ; כ אם אין בי העיר רגילים לעבור בהם"משא, וכל זה כשבי רשות הרבים שמכאן ומכאן בוקעים בו
מבוי המפולש (א "שסד ס' כדלקמן סי, אים רשות הרבים, ז אמה"רחבים טאלא שאים , העיר רגילים לעבור בהם
  ).ז אמה"או שאין ברחבו ט,  כגון שאין רבים בוקעים בו, והוא עצמו איו רשות הרבים,בשי ראשיו לרשות הרבים

*  

  :יוצא אם כן שיש לפיו ששה סוגי רחובות
  .מורה רשות הרבים ג–שהיא דרך המלך שבתוך העיר , סרטיא) א(
  . רשות הרבים גמורה–שהוא שוק שבתוך העיר , פלטיא) ב(
  . רשות הרבים גמורה–רחוב שמעיר לעיר , סרטיא) ג(
  . רשות הרבים גמורה–ועוברים בו רבים , מבוי המפולש לרשות הרבים) ד(
  . כרמלית– אין רבים בוקעים בוו, מבוי המפולש לרשות הרבים) ה(
  . כרמלית–ז אמה "ואין ברחבו ט,  בומבוי המפולש שרבים בוקעים) ו(

 ).69כדלעיל הערה (שהוא מפולש בין רחוב שבתוך העיר לבין דרך שמעיר לעיר  84
  ).ו אמה"רחבים י(י שם "רש 85

ת  מפולשים לרוחב רשו... הם רשות הרבים  ...ג אמה ושליש" רחבים י...ויש אומרים (ב "אמם יתבאר לקמן סי
  ).הרבים

  .הן רשות הרבים גמורה לכל הדעות, ז אמה"פ אם הם רחבים ט"שעכ, וכאן כותב
שווקים ... רבוא בי אדם ' לו מקום שיש בו ס' הי, ואיזו הוא רשות הרבים גמורה(א , שבת ו) תשובות(אוצר הגאוים  86

אין ... יירות שאין בהם ששים רבוא מדיות וע(ב , עירובין ו). רבוא' גדולים שממלאין ופתוחין למקום שיש בו ס
שווקים ... רבוא בי אדם ' לו מקום שיש בו ס' הי, ואיזו הוא רשות הרבים גמורה(רו ' עתים סי). עשות רשות הרבים

ועיר שמצויין בה ששים (ה רשות הרבים "א ד,  עירובין וי"רש). רבוא' גדולים שממלאין ופתוחין למקום שיש בו ס
ה "א ד, ט). היו בה ששים ריבוא(ה אבולי דמחוזא "וד) ויש בה דריסת ששים ריבוא(ה ירושלים "ב ד"שם ע). ריבוא

 'תוס).  דלא דמיא לדגלי מדבר,שות הרבים ולא חשיבא ר,רבוא של בי אדם' לא היו כסין בה תמיד ס (עיר של יחיד 
' ג דבעין דריסת ס" וכן יש בה.ם רבוא ומצויין בה ששי... שות הרבים רירש הקוטרספ(ה כיצד "א ד, עירובין ו

 מצויין שם ם כן אלא א,שות הרביםמשמע קצת דאיה ר (זמן שישראל שרויין במדברה כאן ב"ב ד, שבת ו). רבוא
 שלו כרמלית היא שות הרבים דכל ר, גמורשות הרביםאו שאין לו ר(ה רב עי "ב ד, סד).  כמו במדבר,ששים רבוא
 ש" רא). דומיא דדגלי מדבר,אין שולטין בה ששים רבוא(ריד '  סיהתרומה' ס). א בוקעים בוריבו'  ס...שהרי אין 
דלא שכיחי (ב "ג ס"ביצה פ). מצויין בה ששים רבוא... י צריך שיהא " רשרש פישות הרביםור(ח "א ס"עירובין פ
 לדידן דלית ...ברוך '  הרב רואומר(מלאכת הוצאה ,  לאוין סהג"סמ).  דששים ריבוא בוקעין בושות הרביםהאידא ר

עיר של יחיד שלא היו כסין (מלאכת הוצאה , רפא'  סיק" סמ).]בכל יום[שילכו שם ששים רבוא ...  שות הרביםלן ר
בשם ז "סע "טור ושו).  לפי שאיה דומה לדגלי מדבר,ואיה חשובה רשות הרבים, בה תמיד ששים רבוא של בי אדם

  ). שאין ששים רבוא עוברים בו בכל יום איו רשות הרביםויש אומרים שכל(יש אומרים 
*  



כד  שסה- שמה–ז "הלכות שבת ח

  שלוםבריד

 
ה כמעט בכל המקורות התבאר הפירוש בזה "וה כי , זו עצמהרבוא בכל יום ברשות הרבים ' שאין צריך שיעברו ס(ל

מדיות ועיירות שאין בהם " ;"רבוא' פתוחין למקום שיש בו ס" שרשות הרבים הם, רבוא'  העיר סשיהיו בתוך) אם
  ."עיר של יחיד שלא היו כסין בה תמיד ששים רבוא של בי אדם" ;"עיר שמצויין בה ששים ריבוא" ;"ששים רבוא

מצויין בה ששים " ;"דריסת ששים ריבוא"בו ' כותבים רק שתהי, וגם במקומות שמדברים ברשות הרבים עצמה
שולטין בה ששים רבוא דומיא דדגלי " ;"ריבוא בוקעים בו' ס" ;"מצויין שם ששים רבוא כמו במדבר" ;"רבוא
שהם , רבוא'  ס"דריסת"לכן יש ברשות הרבים הזה , רבוא' שכיון שיש בעיר הזאת ס, שפשטות הלשון מורה. "מדבר

  ."שולטין בה"והם , "בוקעים בו"והם , "מצויין בה"
 מפי שאין ששים ריבוא ,ורה שיש אומרים שאין לו רשות הרבים גמ,ואפילו בזמן הזה(ז "שז ס' וכן תפרש לקמן סי

היו , והייו שאף בתקופת כתיבת השלחן ערוך). ריבוא'  מכל מקום מתחלפת היא בעיר גדולה שיש בה ס,בוקעים בה
, מכל מקום היו גם עיירות גדולות שיש בהן ששים ריבוא, דרים רוב ישראל בעיירות הקטות שאין בהם ששים ריבוא

ואף על (לא ' ם מרוטבורג פראג סי"ת מהר"ומקורו בשו. דין רשות הרבים גמורה רשות הרבים שבהםואשר לכן יש ל
' ופירש בדרכי משה סי). שות הרביםגזרו אטו ר...  בעיר ...ריבואות בוקעין בו ' ס... שות הרבים גב שאין לו עתה ר

  ).ריבוא' בעיר גדולה שיש ס (יאק "א שם ס"ובמ). בעיר דשכיחי רשות הרבים(ק ג "שז ס
והייו שאם ששים ריבוא בוקעים ).  ששים ריבוא בוקעים בה בכל יום...עיר של רבים (א "שצב ס' וכן הוא לקמן סי

שלא (ה עיר של יחיד "א ד, י עירובין ט"ומקורו ברש. "רשות הרבים גמורה" היא אזי רשות הרבים שבה, בעיר הזאת
, רפא' ק סי"ובסמ).  דלא דמיא לדגלי מדבר,ות הרביםש ולא חשיבא ר,רבוא של בי אדם' היו כסין בה תמיד ס

 לפי ,ואיה חשובה רשות הרבים,  שלא היו כסין בה תמיד ששים רבוא של בי אדם,עיר של יחיד(מלאכת הוצאה 
  ).שאיה דומה לדגלי מדבר

  ).מחמת שאין ששים ריבוא בעיר(ק ג "שה בקוטרס אחרון ס' וכן הוא לקמן סי
לדידן דלית לן (א שם "י ומ"ושיה מלשון הב). אלא כרמלית, בעיר שאין בה רשות הרבים(ד "רמו ס' וכן הוא לעיל סי
  ).רשות הרבים

 ,ה"שמ' ד שתבאר בסי" ע,ב מיל רשות הרבים גמורה מן התורה"שיהיו כל הי(ב "תד ס' ויתירה מזו תפרש לקמן סי
ב מיל אלו "הייו שבדגלי מדבר היו כל הרחובות שבי ו). שהיו רשות הרבים גמורה,כדי שיהיו דומים לדגלי מדבר

 בכל אחד מהרחובות שבדגלי –פ שלא עברו ששים רבוא בכל יום "אע, )ולא רק הרחוב הראשי(רשות הרבים גמורה 
  . כיון שיש בכל המחה ששים רבוא–ישראל 

*  
ראה לכאורה , "ו רשות הרביםשכל שאין ששים רבוא עוברים בו בכל יום כדגלי מדבר אי"אלא שמלשון האמור כאן 
להאומרים שאין (ב "שסג סמ' וכן ראה לכאורה לקמן סי. רבוא בכל יום ברחוב הזה עצמו' הפירוש שצריך שיעברו ס

ז "ע כאן ס"ומקורו בשו).  אלא אם כן בוקעים בו ששים רבוא בכל יום...בקיעת הרבים חשובה לעשות רשות הרבים 
  ). בוא עוברים בו בכל יום איו רשות הרביםויש אומרים שכל שאין ששים ר(

שהרי אין הדבר במציאות כלל שיעברו ששים ריבוא ביום אחד ברשות הרבים שרחבו , ודברים אלו אי אפשר להולמם
כדמוכח (וכיון שהולכים ברשות הרבים רק ביום ולא בלילה .  אלף שיות84שהרי בכל המעת לעת יש רק , ז אמה"ט

 וכדי שיעברו ששים.  אלף שיות42ב שעות היום יש רק "הרי במשך י, )ועוד, גלא דתרמודאימהלכות עד דכליא רי
והייו על ידי שיצטופפו ,  איש15אי אפשר הדבר אלא אם כן יעברו כל שיה , ז אמות"ריבוא ברשות הרבים שרחבו ט

  .וזה הרי לא מציאותי כלל. איש 15וירוצו כל היום באופן שכל שיה יעברו , ) אמה16בתוך ( שורות 15כולם יחד ב
ז אמה על "הרחבים ט, ושווקים"אלא , ז אמה"שלא מדובר כאן ברחוב ארוך שהוא רחב ט, ויתירה מזו תבאר לעיל

  . אשים כל שיה ושיה במשך כל היום15, ז"ז על ט"שהוא ט, האומם שייך הדבר שיעברו בשוק זה". ז אמה"ט
  ).ולא לרוץ בו(שבאים אליו אשים לקות בו , "שוק"זה ' מכל שכן שאיו שייך שיהי
אם אין  ... קורות העוצים ברשות הרבים לארבע זויות וכל אחת עביה אמה על אמה' ד(ה "ויתירה מזו תבאר לעיל ס

ב , שהוא דין פסי ביראות שבמשה עירובין יז, )סביב הביראות שברשות הרבים ... ג אמות ושליש"בייהם אלא י
אם היה דרך רשות הרבים מפסקתן (א ,  כבשםובמשה ).  ארבעה דיומדין ראין כשמוה,ן לביראותפסי עושין(

,  יעבור שם"דרך רשות הרבים"האומם אפשר הדבר במציאות ש).  וחכמים אומרים איו צריך,יסלקה לצדדין
  ?!וח של חמש אמותאשר לכל היותר יש בים רי,  בין הדיומדין לבין הבאר–רבוא בכל יום ' ויעברו בו ס

וכן פסק לקמן ). אמות חייב' הזורק לתוכו ד, ורשות הרבים מהלכת בו, אם היה רקק מים(ב , ויתירה מזו תן שבת ק
 אף על פי שהוא הילוך שעל ידי , אם רגילים הרבים להלך בו...רקק מים שברשות הרבים שאיו עמוק עשרה (ז "סט

האומם שייך במציאות שיבקעו בתוך ). הרבים בוקעים בו ועוברים עליו כיון ש, הרי הוא רשות הרבים...הדחק 
  ?!הרקק ששים רבוא בכל יום
טפחים '  גבוה י ... ועשה מדרון בפתיחתו לרשות הרבים,מבוי ששוה מתוכו(ב "שסג סמ' ויתירה מזו תבאר לקמן סי

ן בקיעת הרבים חשובה לעשות רשות ולהאומרים שאי ... אם רבים בוקעים עליו אסור...  אמות' מתלקט מתוך ד
 אף כאן אין בקיעת הרבים מבטל ממו שם מחיצה ,ה"שמ' הרבים אלא אם כן הם ששים רבוא כמו שתבאר בסי

שעולים , שאיו מפולש, הרי מדובר כאן במבוי סתום).  אלא אם כן בוקעים בו ששים רבוא בכל יום,)מדברי סופרים(
  ?היתכן מציאות כזאת. אמות' טפחים מתוך ד'  של יבשיפוע, אליו ששים רבוא בכל יום



כה  לשבת רשויות ארבע דין שמה  

 ואין .87פי דבריהם נתפשט המנהג במדינות אלו להקל ולומר שאין לנו עכשיו רשות הרבים גמורהועל 
  ):89וכל ירא שמים יחמיר לעצמו( 88 שיש להם על מי שיסמכו,למחות בידם

  שלוםבריד

 
יא מציאות שלא היתה וה, ע איה שייכת במציאות כלל"ס ובשו" שתבארו בשרשות הרביםדיי ואם כן צטרך לומר ש

אם כן מה הם כל דיי , וכיון שכל זה איו במציאות כלל. והיא הלכתא למשיחא, ולא בראה מבריאת העולם ועד עתה
  ? ס ופוסקים"ים המלאים בשרשות הרב

כל שאין ששים ריבוא עוברים בו בכל יום איו , לדעת הרבה גדולי הראשוים (2466' ה ע"וכן תבאר בתורת מחם תשמ
שאין לו עכשיו "ל "דקיי) ר הזקן"ע אדמו"והובא בשו(ועל פי דבריהם כתבו הפוסקים , )מן התורה(רשות הרבים 

ויטעון מאחר , "ששים ריבוא עוברים בו כל יום"בעיר שבודאי יש בה , ו בזמויבוא מישה. "רשות הרבים גמורה
ששוב לא אפשרית מציאות של עיר שהיא רשות הרבים , הרי זה סימן, "שאין לו עכשיו רשות גמורה"ע "שפסק בשו

 להן דין רשות הרבים יש, יש עיירות שעוברים בהן ששים ריבוא בכל יום... מובן מעצמו הגיחוך בטעה כזו ... גמורה 
  !).גמורה מן התורה בלי שום פקפוק בדבר

ומוכיח כן גם מגמרא וספת . " ריבוא קאי על העירששיםשה"ומסיק , קלט' א סי"וכן האריך להוכיח באגרות משה ח
 ולא ,ה אחר זהי שמהלכין בה בז" ופרש,שות הרביםב איתא ואפילו במעלות בית מרון הוא ר"דהא בעירובין דף כ(

ומכל מקום הוא רשות , ריבוא' ד שעות של המעת לעת לא יעברו ס" אף אם ילכו בלא הפסק כל הכואם כן, שים יחד
  ).הרבים

הכווה היא שיש ששים ריבוא , "ששים רבוא עוברים בו בכל יום"שגם האמור כאן , אלא על כרחך צריכים או לפרש
ויש להם דריסה ,  ברחוב זה"עוברים" ו"בוקעים" ו"טיםשול", שהם ששים ריבוא, ואשי העיר הזאת, בעיר הזאת

  .בכל יום, ברחובות אלו
דרכים שעובר בהן מעיר לעיר "והם , ל" בברייתא ה"סרטיא"שקרא , וכך הוא גם בושא הסוג השי של רשות הרבים

 ואפילו במסעות בי .שאיו שייך במציאות כלל אשר ששים ריבוא יעברו דרכו בכל יום מעיר לעיר, "ז אמה"ורחבים ט
, אלא ודאי כוות פוסקים אלו היא לומר. "בכל יום"ולא עברו בה , לא סעו באותה דרך רק פעם אחת, ישראל במדבר

מהם אשים וכל יום הולכים , ששים ריבוא) ביחד(אשר בעיירות האלו דרים , שסרטיא היא דרך שבין כמה עיירות
  .בסרטיא זו

 אבל או שאין לו ... גמורה שות הרבים כיון דלדידהו הוו להו ר,ואומר רביו ברוך(י ה רבי ע"ב ד, שבת סד' תוס 87
לדידן (רמ ' וסי, ) כי אם כרמלית, גמורשות הרביםאן דלית לן ר(רלט ' התרומה סי' והוא בס).  כללשות הרביםר

 דששים ריבוא בוקעין ת הרביםשודלא שכיחי האידא ר(ב "ג ס"פש ביצה "רא).  כי אם כרמליתשות הרביםדלית לן ר
  ).שכל רשויות שלו הם כרמלית(ג "שמו ס' א סי"רמ). לדידן שאין לו רשות הרבים(שלד ' טור סי ).בו

 , אלא כרמלית,בזמן הזה שפשט המהג כהאומרין שעכשיו אין לו רשות הרבים גמורה(ח "רב סי' וכן הוא לעיל סי
שאין להם (ו "רסו ס' סי).  כהאומרים שאין לו עכשיו רשות הרבים גמורהלמהגו(כ "וס, )ה"שמ' כמו שיתבאר בסי

יש אומרים (ח "שא סל' סי).  אלא כרמלית,ובזמן הזה שאין לו רשות הרבים(ג "וסי, )דין רשות הרבים גמורה
ג "ג סכש' סי). שאין לו עכשיו רשות הרבים(ק ג "סקוטרס אחרון ו)  אלא כרמלית,שעכשיו אין לו רשות הרבים

בזמן הזה שיש אומרים שאין לו (ז "שז סכ' סי).  אלא כרמלית,שיש אומרים שבזמן הזה אין לו רשות הרבים כלל(
עכשיו שיש (א "שלה ס' סי).  אלא כרמלית,ועכשיו שיש אומרים שאין לו רשות הרבים(ד "שכה ס' סי). רשות הרבים

שמח ' לקמן סי). ו שיש אומרים שאין לו רשות הרבים גמורהועכשי(ה "שלח ס' סי). אומרים שאין לו רשות הרבים
ובשגם שעכשיו שאין (ק א "סקוטרס אחרון ש ' סי). ובשגם דעכשיו שאין לו רשות הרבים(ק א "סקוטרס אחרון 
שיש אומרים (ד "שסד ס' סי). בזמן הזה שיש אומרים שאין לו רשות הרבים גמורה(ז "שז ס' סי). לו רשות הרבים

ה שהגו כהאומרים שעכשיו אין לו רשות "שמ' וכבר תבאר בסי(ב "תד ס' סי). שעכשיו אין לו רשות הרבים גמורה
  ).הרבים גמורה

אמם בודאי יש עיירות . רבוא' והייו לומר שבתקופה זו היו רוב בי ישראל דרים בעיירות הקטות שאין דרים בהן ס
  ).ז"שז ס' מהא דלקמן סי, רה הקודמתהע(וכדלעיל , רבוא' גדולות שיש בהן ס

 המחמיר יחמיר ל כן וע... ש אומרים הוא כדעת הישות הרביםובפי העולם מורגל עכשיו שאין לו ר(ק ו " סז"ט 88
  ). ואין בידו למחות למה שוהגין עכשיו כאותן הרבים שמקילין,לעצמו

, מכל מקום אין למחות בידי המקיליםרין שאמ, במקום שהעיקר כדעת האוסריםדוקא ש, וכן מציו בכמה מקומות
 מאחר ,ואין למחות בידם(ג "קח ס' סי). כ אין למחות באותן שוהגין להקל" ואעפ.וכן עיקר(ה "ה ס' כדלעיל סי

 אף שהעיקר כסברא ,ואין למחות בידם(ט "רמח ס' סי).  אבל העיקר כסברא הראשוה,שיש להם על מי שיסמוכו
 הואיל ויש , אבל אין למחות ביד המקילין,ויש להחמיר כדבריהם(ג "וסי, )ם על מי שיסמכו כיון שיש לה,הראשוה

רג ' סי).  הואיל ויש לו על מי לסמוך,שאין בו כח למחות בידו(ק ח "וקוטרס אחרון שם ס, )להם על מי שיסמכו
קום שהגו להקל על פי סברא זו ובמ(א "רז ס' סי).  כיון שיש להם על מי שיסמוכו,כ אין למחות בידם"אעפ(ו "סכ

 לפיכך אין להקל כלל בזה אפילו ,ודבריהם עיקר(ח "רעו ס' סי).  אבל אין להוג כן בשאר מקומות,אין למחות בידם
 אבל , כיון שיש להם על מה שיסמכו,ואין למחות בידם(ב "רצט ס' סי).  אלא שאין למחות בהמקילין,לצורך גדול

אין (ט "שא סמ' סי).  ואף שאין דבריהם עיקר... כי יש אומרים ,אין למחות בידן(ח "וסי, )העיקר כסברא הראשוה
 והמקילין כסברא האחרוה ,ויש להחמיר כסברא הראשוה(כ "שטו ס' סי).  כי יש להם על מה שיסמכו,למחות בידם

 ,בל במקום שאין מהג א,במקום שוהגין כסברא הראשוה אין למחות בידם(ו "תמו ס' לקמן סי). אין למחות בידם



כו  שסה- שמה–ז "הלכות שבת ח

 לפי , הרי הן רשות הרבים,ז אמה" אפילו שמתקצרים בקצתן ואין בהם ט,ז אמה"חבים ט מבואות הריב
  .90שאי אפשר לרשות הרבים להתלקט במלקט ורהיטני

פ שאין ברחבן " אע, וארכן לאורך רשות הרבים,ראשיהם' לפיכך מבואות המפולשים לרשות הרבים מב
 כיון שארכן ,בים ארוכה שנתקצרה בקצתה לפי שהן כרשות הר, הרי הם רשות הרבים גמורה,ז אמה"ט

  .91 אינן רשות הרבים, אבל אם ארכן מפולש לרוחב רשות הרבים.לאורך רשות הרבים

ואז הם רשות הרבים אפילו הם  (93ג אמה ושליש" שאינן רשות הרבים אלא אם כן רחבים י92ויש אומרים
  שלוםבריד

 
ד "תרכג ס' סי).  שיש להם על מה שיסמוכו,ואין בו כח למחות בידם(ח "תו ס' סי). יש להחמיר כסברא האחרוה

 ). מכל מקום עכשיו שוהגין כסברא האחרוה אין למחות בידם,ואף על פי שהעיקר כסברא הראשוה(
 ,שות הרביםאי זו היא ר(א "ד ה"ם פי"משמעות רמב (ויםשכן דעת גדולי הראש). המחמיר יחמיר לעצמו(ז שם "ט 89

ודע שיש מן הגאוים והאחרוים סוברין שאין (מגיד משה שם ). מדברות ועיירות ושווקים ודרכים המפולשין להן
ן "כ הרמב" וכ, ואיו עיקר,ראואין לזה רמז בגמ.  כדגלי המדבר, אלא במקום שבוקעין בו ששים רבואשות הרביםר

 וזה  ...ל עיר של יחיד הייו שאין בה ששים רבוא בי אדם"י ז"פרש(' ה מתי"א ד. ן עירובין ט"רמב). ל"א ז"והרשב
י "ולא ידעו מין לו לרש,  שאין רשות הרבים גמורה אלא בעיר שיש בה ששים רבוא,העין בכמה מקומות פירש אותה

ובספר התרומה אמר שעכשיו במקומות הללו אין בהם (' ה מתי"א ד, ושבת ז).  שלא הוזכר בתלמוד בשום מקום,כן
 ,זה המין שהן תלין בו לא מציו בגמרא...  שאין עוברים בהן ששים רבוא בכל יום ... גמורה מפי שות הרביםר

 ,ל מפרש כן בכמה מקומות"י ז"ואף על פי שרש,  אלא במקומות של ששים רבואשות הרביםשיהא עיקר שלא יהא ר
אין ... דע שיש רשות הרבים אף על פי (תשכב ' א סי"א ח"ת רשב"שו).  לא משתמיט בכל התלמוד,אם היה אמת

 שלא מציו שהזכירו ,והך סברא לא מחוורא(ה אבל קשה "א ד, ן שבת כו"ר). עוברין ששים רבוא כסרטיא ופלטיא
ל מפרש כן בהרבה "י ז" ואף על פי שרש.חכמים ברשות הרבים דבעין שיהו עוברים שם ששים רבוא בכל יום

 ולא תו , ועוד שחכמים סתם אסרו. אי אפשר דלא משתמיט תלמודא לאדכורי הכי בחד דוכתא, אם איתא,מקומות
בחשיבות רשות , מה שמוזכר בשאלה(ה ת' ש סי"ת ריב"שו). דבריהם לשיעורין לחלק בין כפרים לעיירות גדולות

לפי , ל"כבר דחו זה האחרוים ז, ל במקומות"י ז"על פי שהזכירו רשואף . איו עיקר, הרבים ששים רבוא בוקעין בו
 וטעמם ).לא הזכיר זה כלל, ל"ם ז"גם הרמב. ל"א ז"ן והרשב"ולזה הסכימו הרמב.  ..שלא זכר בתלמוד בשום מקום

  .וראה קוטרס השלחן הערה סט. בגמרא] זכר ששים רבוא[וימוקם עמם שלא 
אלא מבאר בפשטות החילוקים בין , ר"וב הלכות עירובין לא מוזכרת שיטה זו כלל בשועשבר, וכד מעייין שפיר חזין

רק בהלכות ). י"תמד ס' וסי, ח"שלא ס' וסי, ז"שכה סט' ראה סי(לבין דין כרמלית שהתירו , דין רשות הרבים שאסור
' וסי, כ"ח וס"רב סי' אה סיר(כותב שהגו להקל על פי שיטה זו ) ב"וכיו, כמו שבות דשבות במקום מצוה(מסויימות 

, וגם בשבות של אמירה לכרי הקיל לפעמים בהפסד מרובה). ב"תד ס' וסי, א"שצב ס' וסי, ד"שכה ס' וסי, ג"רסו סי
ואף מי שירצה להחמיר ברשות הרבים שלו כהאומרים שיש לו דין רשות (ק ב "רב בקוטרס אחרון ס' כדלעיל סי

  ). שהמה הרבים ופשט המהג כמותם,ין לסמוך עליהם בהפסד מרובה מכל מקום כדאי הם המקיל,הרבים
ורוב הפוסקים חלקו על . רבוא איו רשות הרבים' דכל דלא בקעי שם ס, י סבירא ליה"רש(א , ובחידושי צמח צדק רד

א גדולי דה, רבוא בוקעין בו' ודוחק לומר דסומכין על דעת הפוסקים דרשות הרבים בעין דוקא ס(ב - א, ושם סד). זה
גם בדרבן באיסור שבת יש לחוש לגדולי ... ואין סמכין על זה באיסור דאורייתא , הפוסקים חולקים על זה

  ).רבוא בוקעין בו' ס' דלא בעין לתאי דרשות הרבים שיהי, הפוסקים
כיון שכולם ... ש בעירו ליובאוויט(ד , כמבואר בחידושיו לג, וכן הג גם בעצמו ברחובות העיירה הקטה ליובאוויטש

להפוסקים ... אם כן חשיבי כולם רשות הרבים , הוא הרחוב שבאמצע העיר ששם החויות כולם, מפולשים לפלטיא
מכל מקום , והייו שאף שלא דרו בעיירה ליובאוויטש אלא כמה מאות משפחות). דלא בעין בקיעת ששים ריבוא

ושאר כל הרחובות המפולשים , "סרטיא"ות אחרות חשבים והרחובות שהולכים לעייר, "פלטיא"חשב רחוב השוק 
  .שאין העירוב מועיל בהם, "חשיבי כולם רשות הרבים"מצד אחד לפלטיא ומצד השי לסרטיא 

  ).שאי אפשר לה לרשות הרבים שתילקט במלקט וברהיטי(א , שבת צז 90
 שות הרבים ואורך ר,ז אמות"המבוי רוחב טכגון שרשות הרבים אחת משי צידי (ה וכי תימא "ב ד, עירובין ו' תוס 91

 כיון דבשי צידי המבוי , גמורהשות הרביםז אמות הוי ר" במבוי דלא הוי רוחב טלו דהשתא אפי,מהלכין דרך מבוי
לפיכך המבואות המפולשין לרשות הרבים ואורכן לאורך (א " בעבודת הקדש שער ג סא"רשב ).ז אמה"הוי רוחב ט
היה אורכן מפולש לרוחב רשות . שאין ברחבן שש עשרה אמה הרי הן רשות הרבים גמורהאף על פי , רשות הרבים

ז "מבואות הרחבים ט(ח "ע ס"שו. ה וכתב הרב המגיד" די"ב. א"ד ה"מ פי"הובא במ). הרבים אין רשות הרבים
  ) הרבים שאם ארכן לאורך רשות הרבים הרי הם רשותש אומריםי, ז אמה" ומתקצרים בקצתן ואין בהם ט,אמה

 שהוא שות הרבים ושי ראשיהן מפולשין לר,ג אמה ושליש" במבואות הרחבים ירשי פי"ור(ח ' א סי" עירובין פש"רא 92
ג אמות "י כתב מבוי שרחב י"ור (שסד'  טור סי). ממש מן התורהשות הרבים כיון דבקעי בהו רבים חשיב ר,ז"רחב ט
ג "מבואות הרחבים י(ט "ע ס"שו). שות הרבים דיו כר,ו אמות" הרחב ישות הרבים ושי ראשיו מפולשין לר,ושליש

  ).יש אומרים שהוא רשות הרבים, ז" ושי ראשיהם מפולשים לרשות הרבים שהוא רחב ט,אמות ושליש
ג אמה "ש תפרש שרחבים י"וברא, ג ושליש"י' ולא זכר שיהי, תפרש דמיירי לאורך' בתוס (ק"ש ודו"ורא' בתוס' עי

  .לאורך' זכר שיהיולא , ושליש



כז  לשבת רשויות ארבע דין שמה  

  .)94מפולשים לרוחב רשות הרבים

  : לנו רשות הרבים בכל עניןוכבר נתבאר שעכשיו יש אומרים שאין

 שאין רבים 95 אפילו הם קוצים או צואה,טפחים'  אם אינו גבוה ג, כל דבר שהוא ברשות הרביםיג
  .)97ואפילו הם כלים( והרי הם רשות הרבים , חשובים כקרקע,96דורסים עליהם

 , מדברי סופרים חלק רשות לעצמו,'על ד'  אם הוא רחב ד,בכלל'  ולא ט,'ועד ט'  ומג,'ואם הוא גבוה ג
ואם הוא כלי נתבאר  (98 הוא מקום פטור,'על ד'  ואם אינו רחב ד. והוא שאינו כלי,והוא ככרמלית

  .)99לעיל

 , שאינו לא גבוה ולא נמוך ורבים מכתפים עליו,טפחים מצומצמים שראוי לכתף עליו' ואם הוא גבוה ט
 רשות הרבים הוא בין ,וא צריך לרבים שכיון שה,' אפילו אינו רוחב ד,100הרי הוא כרשות הרבים גמורה

  שלוםבריד

 
רשימות שיעורים ). שלא כפי שהבין המגיד, בעין אחר' וצריך לומר שיפרש דברי התוס(א , וראה חידושי צמח צדק רד

  .כב' שבת סי
  ).80וראה לעיל הערה (ה בפסי ביראות "כדלעיל ס 93
, ראשיהם מפולשים לרוחב של רשות הרבים' והכא איירי שמב(ק יז "ת שבת סתוספ. שסד' י וטור סי"כן משמע בב 94

ג " אף שמתקצר באמצע ולית י,שות הרביםולכאורה לאורך ר(ק ז "ג משבות זהב ס"פרמ). ולא לאורך רשות הרבים
  :כזה, )ג אמה ושליש"וכשהוא לרוחב בעין כל הרחוב י, שות הרביםאמה ושליש הוה ר

  
 .) ורב אשי אמר אפילו צואה, אבל צואה לא, וחייא בר רב אמר אפילו היזמי והיגי,לא גביהי שלשהד (א, רב אשי ז 95

 שאין רבים , הם קוצים או צואהלואפי,  טפחים]שלשה[כל דבר שהוא ברשות הרבים אם איו גבוה (י "ע ס"טור ושו
  .) והוי רשות הרבים,חשובים כקרקע, דורסין עליהם

שם ע "טור ושו. ) לא דרסי עלה,ג דלא גבוה"צואה אע ...  שלא יזוקו,א דרסי בה רבים עליהדל (ג"ה אע"י שם ד"רש 96
  ).שאין רבים דורסין עליהם(

וכמו , אלא מדלגים מעליה, פ אין רגילין להקיף אותה"כיון שעכ, אף שאין דורסים עליהם, והטעם שהם רשות הרבים
 כיון , הרי הוא רשות הרבים,ים בתוכו אלא מדלגים עליו שאין מהלכ,'אם איו רחב ד(ז "דלקמן סט, ברקק מים

  ). ואין מקיפים אותו,שהרבים בוקעים בו ועוברים עליו
'  איה גבוהה ג...  היא מקום פטור...שהצואה (ב "שה סי' תבאר באחד האופים דלקמן סי', כ בצואה רחבה מד"משא

והייו שצואה שברשות ). 91הערה (ושם סמן , )פין אותה שאין רבים פוסעים ומדלגים עליה אלא מקי,'אלא שרחבה ד
ואיה כרמלית , )כיון שאין מדלגים עליה אלא מקיפין אותה(איה רשות הרבים ', ואיה גבוהה ג' הרבים שרחבה מד

  .ואם כן דיה כמקום פטור, )'כיון שאיה גבוהה ג(
הואיל ואין , שהמקום פוי שבייהם מקום פטור הוא(א "שד ס' תבאר לקמן סי, יםטפח' וכן במקום פוי פחות מד

הואיל ואין בו , לפי שאיו וח תשמיש הליכתו, הפסק זה שבין הבור לרשות היחיד אין רבים בוקעים בו... ' ברחבו ד
  ).'רוחב ד

, אם הוא כרשות הרבים או כמקום פטור, דעות' י ב"הובאו לעיל ס', על ד' טפחים ורחב ד' והייו שאף שלעין גבוה ג 97
  .בודאי הוי דיו כרשות הרבים, טפחים' מכל מקום אם איו גבוה ג

תחלה  ומותר לכ, ואי לא מקום פטור הוא,רוחב(י "ופרש, )אמר רבי יוחן אין כרמלית פחותה מארבעה (יוחן שם' ר 98
 ,ומשלש עד תשעה ולא תשעה בכלל, ואם הוא גבוה שלש (ע שם"טור ושו. )שות היחידלהוציא משם לרשות הרבים ולר

  .)הוי מקום פטור,  ואם איו רחב ארבע על ארבע,הוי כרמלית, אם הוא רחב ארבע על ארבע
  . סעיף י99

 תשעה ודאי מכתפין ... וזרק וח על גביו חייב , ורבים מכתפין עליושות הרביםאמר עולא עמוד תשעה בר (א, עולא ח 100
מקום שיש  (ח"ד ה"שבת פי'  הלם"רמב. ) דאיו לא גבוה ולא מוך, דחזי לכתופי,דוקא קט תשעה (י"רשופ. )עילויה

ואם  (ע שם"טור ושו. )שות הרבים הרי הוא כר, ברשות הרבים, לא פחות ולא יתר,בגובהו תשעה טפחים מצומצמים
  .)שות הרביםהוי ר,  ורבים מכתפים עליו,טפחים מצומצמים' הוא גבוה ט
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 .102 אינו רשות הרבים,פ שראוי הוא לכתף עליו" אע, אבל אם אין רבים מכתפים עליו.101רחב בין קצר
ועד '  שמט104 ויש אומרים.103 מפני שאינו ראוי לכיתוף,אפילו אם מכתפים עליו אינו כלום' ופחות מט

  .' אפילו אינו רוחב ד, עליו ורשות הרבים הוא אם מכתפים,עשרה ראוי הוא לכיתוף

 שאם הוא , הרי נשתנה לרשות אחרת, ומכתפים עליו105 אף אם ראוי הוא לכיתוף,אבל מעשרה ולמעלה
  .)107אפילו הוא כלי (106הוא מקום פטור'  ואם אינו רחב ד,הוא רשות היחיד' על ד' רחב ד

 , והוא גבוה עשרה,הרבים כגון חור שבכותל כלפי רשות ,'ואפילו יש בו מקום כדי לחוק להשלימו לד
'  ואין אומרים רואים כאלו נחקק מן הכותל במקומו כשיעור ד, הרי הוא מקום פטור,'על ד' ואין בתוכו ד

  :108'על ד

 אם , משלשה ועד עשרה. הרי הוא רשות הרבים,טפחים'  אם אינה עמוקה ג, גומא ברשות הרביםיד
 ,109 אפילו היא עמוקה עשרה טפחים ויותר,פטור ואם לאו הוא מקום ,הרי הוא כרמלית' על ד' רחבה ד

 ואינו , הדחק הואל ידי מכל מקום תשמיש ע,ואפילו אם לפעמים מניחים בה רבים חפציהם עד שישובו
  .110חשוב תשמיש לעשותה רשות הרבים בשביל כך

______________ 
ואין משגיחין על מדת (ם שם "רמב).  הוא בין רחב בין קצררשות הרבים ,וכיון דצריך לרבים(ה מכתפי "י שם ד"רש 101

ומוכרח כן ממה שלא הזכיר שיעור הרוחב (מ שם "ומ, )ארכו ומדת רחבו בין רחב בין קצר מפי שרבים מכתפין עליו
 ודרך המכתפין לכתף אף על פי שאין בו ,רביםדכיון דמשום דמכתפי ביה משוין ליה רשות ה (א שם"רשב). כלל

ה אמר עולא "א ד, ן ג"ר. )הרי הוא מקום חשוב וראוי לתשמישו,  לפי שאין מיחים שם משאן אלא סמכין בו,ארבעה
 , והייו טעמא דלא בעין בכי הא ארבעה על ארבעה.ל"ם במז" וכן דעת הר.ל אף בשאיו רחב ארבעה"י ז"ופירש(

  .)אפילו איו רחב ארבעה (ע שם" טור ושו).כתף בו אף בשאיו רחב כל כךדדרך בי אדם ל
 ואף על גב דראוי , אבל כשאין מכתפין עליו, שמכתפין עליו...ל פירש דוקא "ד ז"והראב (ד"ראבא שם בשם ה"רשב 102

אף על פי שראוי  , אבל אין מכתפין עליו לא, כשמכתפין עליו... דוקא רשל פי"ד ז"הראב(ן שם "ר ). לא,לכתף עליו
  .))ד"י ראב"ב( לא הוי רשות הרבים , אף על פי דראוי לכתף עליו,אבל כשאין מכתפים עליו (ק ח" סא"מ ).לכתף עליו

  ). דאיו לא גבוה ולא מוך, דחזי לכתופי,דוקא קט תשעה(י שם "רש 103
ע "טור ושו. )חים דחזי לכתוף עד עשרה טפשות הרבים והוי ר,תשעה ודאי מכתפי עלויה (טו' ק דשבת סי" פש"רא 104

 איו רחב לואפי, הוי רשות הרבים, ויש מי שאומר דהוא הדין לגבוה מתשעה ועד עשרה ורבים מכתפים עליו(שם 
  .)ארבעה

...  אם הכותל משופע בעין שח עליו ,טפחים התחתוים שהם אויר רשות הרבים' אם הגיע לי(ג "שב ס' וראה לקמן סי
  .)ה"ש בסימן שמ" כמ, שאז דיו כרשות הרבים גמורה,יפוע הכותלכשרבים מכתפים על ש

  ).מי חזי לכתופי עליה' דהא אפילו גבוה י(' ש רביו ומט"ה ומ"י ד"כמבואר בב 105
 .) ואי לא הוי מקום פטור,שות היחיד אם רחב ארבע הוי ר, דשתה לרשות אחרת,אבל יותר מעשרה לא ( שםש"רא 106

והוי רשות , ) הרי הוא כמוקף מחיצות גבוהות עשרה,'על ד'  שהוא גבוה עשרה ורחב דעמוד או תל(א "וכדלעיל ס
טפחים מקום ' אבל למעלה מי,  טפחיםעשרהאויר רשות הרבים איו רשות הרבים אלא עד (ז "וכדלקמן סי. היחיד
  ). הואפטור

כ "משא. שות הרבים או כמקום פטוראם הוא כר, דעות' י ב"הובאו לעיל ס', ורחב ד' והייו שלעין גבוה פחות מי 107
  .הוי רשות היחיד', הכא שגבוה עשרה טפחים ורחב ד

 סבר בי מאיר דר, ורבןרבי מאיר באו למחלוקת ,טפחים והלכה וחה בחור כל שהוא' זרק למעלה מי (ב, גמרא ז 108
בי  אפילו ר,בחור כל שהוא ... י"ואומר ר(ה והלכה "שם ד'  תוס.)חוקקין להשלים ורבן סברי אין חוקקין להשלים

ש "ה ומ"י ד"תבאר בב, שגם בזה חולק רבי מאיר, ואף לדעת המפרשים ). מודה דלא אמרין חוקקין להשליםמאיר
 ,שות הרביםחור בצד ר(י "ש שם ה"והוא מ). ד"ם בפרק י"וכן פסק הרמב. דרבים יהו, וידוע דהלכה כרבן(אפילו 

 הרי זה מקום ,ואם אין בו ארבעה על ארבעה ... שות היחידרה הרי הוא ראם יש בו ארבעה על ארבעה וגבוה עש
  .) אם יש בו מקום כדי לחוק להשלימו לארבעהלואפי (ע שם"טור ושו ).פטור

  .ח" לעיל סתבאר, שות היחידואם החורים מפולשים גם לר
 ואפילו עמוקה ,מקום פטורואם לאו הרי הוא , אם יש ברחבה ארבעה הרי זו כרמלית (א"עבודת הקדש שער ג ס 109

  ....)עבודת הקודש(אמה ' ואפילו עמוקה כ, ואם לאו הוא מקום פטור (ק יט"אליה רבה ס. )מאה אמה
אי  מ, רבא אמר בגומא לא. אמר ליה וכן בגומא, מאי)י"רש, עמוקה ט ( אביי לרב יוסף גומאמר ליהא (א, ח רבא 110

ב , שבת ק. ) אלא כרמלית הוא,הלכך לאו צורך רבים הוא (י"ופרש, ) תשמיש על ידי הדחק לא שמיה תשמישטעמא
ג דחזיא לאצועי ביה כומתא " אע,שות הרביםכגון גומא תשעה בר(י "ופרש, ) הדחק לא שמיה תשמישל ידיתשמיש ע(

ק דהוי " דאמרין בפ,שהרבים מכתפין עליו'  כעמוד ט,שות הרבים לא הוי תשמיש למיהוי ההוא גומא ר,וסודרא
 רחבה ,' משלשה ועד י,שות הרבים פחות משלשה הויא ר,הלכך האי גומא (א סי טו"ש שבת פ"רא). הרביםשות ר



כט  לשבת רשויות ארבע דין שמה  

 והוא שיהא .111 שהרי יש לה מחיצות בתוכה,ואם היא עמוקה עשרה ורחבה ארבעה הרי זו רשות היחיד
  :112אמות' עומק עשרה מתלקט מתוך הילוך דה

 והוא הדין שאר דברים צלולים שאדם . אין המים מבטלים המחיצות, הגומא מליאה מים113 היתהטו
  .114מסתכל בהם ורואה בתוכם ונראים המחיצות

 אפילו דעתו לפנותם ,116 מן התורה115 שהפירות מבטלים המחיצות,אבל מליאה פירות אינה רשות היחיד
  . ועכשיו אין המחיצות ניכרות הואיל,היום

 אינה רשות היחיד אלא אם כן העומק עשרה הוא מתלקט , או אפילו בריקנית,ואפילו במליאה מים(
  .118 למעלהו שנתבאר כמ,117אמות' מתוך הילוך ד

  שלוםבריד

 
 אם איה עמוקה שלש הוי ,גומא ברשות הרבים (א"ע סי"טור ושו. ) ואי לא הויא מקום פטור,ארבעה הויא כרמלית

  .)ום פטורהוי מק,  ואם לאו.אם רחבה ארבעה הוי כרמלית, משלש עד עשרה. שות הרביםר
  ).' ואפילו הוא עמוק ט ... איו רשות הרבים,רקק שאין רבים בוקעים בו(ז "וכן הוא לקמן סט

  ). והוא שתהא רחבה ארבעה,שות היחידהוי ר, ואם היא עמוקה עשרה (ע שם"שו 111
' וא ד אם רוחב חללו ה, שמצא חללו מוקף במחיצות גבוהות עשרה,חריץ עמוק עשרה טפחים (א"לעיל סוכן הוא 

  .) אפילו הוא ברשות הרבים, הרי הוא רשות היחיד גמורה בתוכו, שהוא שיעור מקום,טפחים' טפחים על ד
טפחים מתוך '  אם הוא מגביה י,תל שהוא משופע והולך ומתלקט בגבהו מעט מעט (ב"לעיל סמו בתל שתבאר כ 112

 ,אמות' ל אם מתלקט גובה עשרה מתוך הילוך האב...  ורשות היחיד הוא , הרי הוא כאלו זקוף ביושר,אמות' הילוך ד
  .) ולפיכך הוא כרשות הרבים גמורה,הרי ההילוך בו וח וקל

  .וכן הוא כאן בגומא
  :ט"ולקמן סי, שתבארו בשי הסעיפים שלפיו, סיכום הלכות גומא מלאה 113

  .כרמלית מדברי סופריםו, רשות היחיד היא מהתורה, ועוברים על מחיצותיה, טפחים' מלאה מים ועמוקה י) א(
  .ומדברי סופרים חוששים שלא תבטלו, תבטלו המחיצות מהתורה, מלאה פירות ודעתו לפותם) ב(
  .ה שרבים מהלכים בף א,א רשות הרביםול, כרמלית היא, אמות' טפחים מתוך ה' מלאה מים ועמוקה י) ג(
  .יארשות הרבים ה, ורגילים להלך בה, טפחים' מלאה מים ופחות מי) ד(
 .כרמלית היא, ואין רגילים להלך בה, טפחים' מלאה מים ופחות מי) ה(

 וזרק , מלאה פירות. וזרק לתוכה חייב, עמוקה עשרה ורחבה ארבעה מלאה מיםשות הרביםבור בר (א, ק שבת אביי 114
בור ברשות  (ג"ד הכ"שבת פי' ם הל"רמב. ) פירות מבטלי מחיצתא, מים לא מבטלי מחיצתא,אי טעמא מ.לתוכה פטור

.  שאין המים מבטלין המחיצות, מילא מים וזרק לתוכו חפץ וח על גבי המים חייב,הרבים עמוק עשרה ורחב ארבעה
 בכל דבר שאדם וא הדיןראה שה(מ שם "מ. ) שהרי מיעטו הפירות את שיעורו,היה מלא פירות וזרק לתוכו פטור
והטעם בזה לפי שאין .  והדברים היבשים דין כפירות.ה והם הדברים הלחים הרב,מסתכל ורואה בתוכו דיו כמים

 דברים שאדם מסתכל ורואה והוא הדין.  היא מלאה מיםואפילו, שות היחידהוי ר (ק י"א ס"מ). המחיצות יכרות
  .) דעתו לפותןלו אפי, יכרותת דאין המחיצו,שות היחיד אין ר, אבל מליאה פירות.תבתוכו וראין המחיצו

ולקמן , ) אלא כרמלית,)מדברי סופרים(איו רשות היחיד (תבאר לקמן בסמוך , אבל מדברי סופרים, תורהוכל זה מן ה
 שהיא רשות ,אמות' טפחים מתוך הילוך ד' אף אם יש בהם גומא שעומקה מתלקט י... והימים והחלים (ט "סי

 אלא ,סופרים איה רשות היחיד מכל מקום מדברי . והזורק לתוכה מרשות הרבים חייב,היחיד גמורה מן התורה
  ).)הואיל ועוברים על מחיצותיה מלמעלה כאלו לא היו שם מחיצות כלל(כרמלית 

ויש מן הגאוים שכתבו שאין פירות מבטלין מחיצות אלא דוקא כשבטלן שם ואין (מ שם "מ. ם שם"גמרא ורמב 115
 מצא שכשזרק לא היו ,ם היו שם קודם זריקה כיון שה, אלא בכל גוא מבטלין מחיצות,ואין זה עיקר, דעתו לפותו

 ). דעתו לפותןלואפי(א שם " מ.)ן" וכן העלה הרמב. וזה דעת רביו.שם מחיצות יכרות
 דדבר היטל איו , ומדרבן הוא דגזרו, ואפילו היטל,י דמן התורה ממעט כל דבר"ואומר ר (ה פירות" שם ד'תוס 116

  .)ממעט
ויש חולקין על זה  ... ויהא העפר מוח כך לפחות שבת אחת(ט "שח ס' באר לקמן סית, ואם דעתו ליטלה אחר השבת

 הואיל , אין זה מועיל כלום לבטל הכותל שיהא חשב כפרוץ, שזה שביטל העפר להיות מוח שם שבת אחת,ואומרים
 ואסור ,בטלה מחיצתוואם קרש ההר וגלד בימות החורף  (ה"שסג סל' סי). ודעתו לחזור ולפותו מכאן לאחר זמן

וכל  (ט"שעב סי' סי. )כיון דמדאורייתא אף פירי מבטלי(שם ) 231שבהערה  (ה"בהגו ,)לטלטל במבוי כל ימי קרישתו
  .)דבר היטל בשבת איו ממעט מגובה עשרה

שות  לא הוי ראמות' מתוך ד' משופע כדי שיתלקט גבוה יכל חריץ שאיו ... מיא לא מבטלי מחיצתא  (ק יד"סא "מ 117
  .)היחיד

  .סעיף ב 118
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 כמו , אלא כרמלית,)מדברי סופרים( אינו רשות היחיד )אמות' ואפילו הוא עמוק עשרה מתוך הילוך ד(
 הואיל ,אמות'  שאינן רשות היחיד מדברי סופרים אפילו עמוקים עשרה מתוך הילוך דהימים והנחלים
  .)120 כמו שיתבאר,119ועוברים עליהם

  .121והוא הדין לרקק שבכרמלית

 , שאז אינו רשות היחיד מן התורה,אמות' ואין צריך לומר אם הוא עמוק עשרה מתוך הילוך יותר מד(
 לפי שכל מים שהן עמוקים עשרה אין נוח ,122 מהלכים בוי שהרבים" אעפ,כ אינו רשות הרבים"ואעפ

  ):123להלוך בהן כלל

 אם רגילים הרבים להלך ,שות הרבים בטל הוא לגבי ר, רקק מים שברשות הרבים שאינו עמוק עשרהטז
 שאין מהלכים בתוכו אלא ,' ואפילו אם אינו רחב ד.124 אף על פי שהוא הילוך שעל ידי הדחק,בו

 ואין מקיפים אותו כמו , כיון שהרבים בוקעים בו ועוברים עליו,א רשות הרבים הרי הו,מדלגים עליו
 ,הוא רשות הרבים) או על הבור( וכן דף המונח על גבי הרקק .125שמקיפים את הבור שברשות הרבים

______________ 
 ולא , הואשות הרביםכמה עומקו דימא אכתי ר(י "ופרש). פחות מעשרה טפחים, וכמה הוא רקק מים(ב , שבת ק 119

 הרבים רקק מים שהוא עובר ברשות(ד "ד הכ"ם פי"רמב.  הרי שאם עמקו עשרה טפחים כרמלית הוא,)עשה כרמלית
גבוהה (ה אמרו לו "א ד, הותן עירובין כטרבו י ). כשאר הימים,אם יש בעומקו עשרה או יתר הרי הוא ככרמלית... 
'  יהואם עמוק(ק יא " סא"מ).  הם כרמליתלו ברשות הרבים ואפי, ואז עשין רשות לעצמן, דומיא דים,'ורחבה ד' י

  ). הוי כרמלית דרבן,' דאפילו שעמוקה יה ליורא(ק יד "וס, ) כמו ים,הוי כרמלית'  דהורחב
טפחים מתוך ' אף אם יש בהם גומא שעומקה מתלקט י... וכן הימים והחלים ... איזו היא כרמלית (ט "לקמן סי 120

 מכל מקום מדברי סופרים , והזורק לתוכה מרשות הרבים חייב, שהיא רשות היחיד גמורה מן התורה,אמות' הילוך ד
ושם סמן , )) כאלו לא היו שם מחיצות כלל,הואיל ועוברים על מחיצותיה מלמעלה(ד אלא כרמלית איה רשות היחי

  .)154הערה (
אילו לקמן ו, )הובאה כאן בין חצאי עיגול, וההלכה הזאת של כרמלית מדברי סופרים(אלא שכאן דן בגדרי רשות היחיד 

  ).היא עיקר הלכה זוושם , שם דן בגדרי הכרמלית
  .ב, סז' דברי חמי. ה רקק"א ד,  צמח צדק מטדושיוראה חי

 דהא אפילו אמת המים העוברת ,ולא תימא דוקא רקק שרשות הרבים מהלכת בו(ק ב "תבאר בקוטרס אחרון ס 121
שבבקעה חוץ ומחיצות עצמן  ... י במתיתין"ש בפרש"יי ע, כדתן בעירובין שם,היא כרמלית'  אם עמוקה י,בבקעה

  ). כלום מדברי סופריםן אי... כיון שהן פרוצות לכל עובר שם לעבור עליהן ...לחצר אין מועילות 
 כשיעור(י "ופרש, ) מפי שלא היה בה כשיעור...מעשה באמה של אבל שהיו ממלאין ממה (א , והייו כדתן עירובין פז

אם יש לה גם הרי ש). 'ברוחב ד' שות לעצמן בפחות מעומק י שאין מים עשין ר,'או ברוחב ד'  או בעומק י,כרמלית
  .156'  וראה משולחן הארי ע. היאכרמליתמכל מקום , ואף שאמת המים היא בבקעה ,'מחיצות י

ואף , טפחים' ואף ברקק רחב ד, שגזירת חכמים זו היא אף בפחות מבית סאתים, ועוד תבאר בקוטרס אחרון שם
כ "משא. שהן פרוצות לכל עובר שם לעבור עליהןמטעם , ואף באמת המים שבבקעה, וכשאין רשות הרבים מהלכת ב

  .לא גזרו, והיא פחות מבית סאתים, כשהאוגים גבוהים ואין עוברים עליהם
  :והייו שיש בזה שי אופים 122

  . כרמלית–ומדברי סופרים , שמהתורה רשות היחיד הוא, אמות' עמוק עשרה מתוך הילוך ד) א(
  . שגם מהתורה איו לא רשות היחיד ולא רשות הרבים, אמות' וק עשרה מתוך יותר מדעמ) ב(

... אמות ' אין העומק עשרה מתלקט מתוך הילוך ד... הימים והחלים ... כרמלית (ט "וכן הובאו שי האופים לקמן סי
 מכל ...ד גמורה מן התורה  שהיא רשות היחי,אמות' טפחים מתוך הילוך ד' ואף אם יש בהם גומא שעומקה מתלקט י

 ). מקום מדברי סופרים איה רשות היחיד אלא כרמלית
  ).ם" רא... שאיו וח תשמיש הליכתו מפי המים , מי לא הוישות הרביםור(ק יד "א ס"מ 123

  ). שאיו וח תשמיש הליכתו מפי המים, לא הוישות הרביםור (ב,  קמברעד' והוא ביראים השלם סי
 וכמה הוא רקק מים ,אמות חייב'  הזורק לתוכו ד,אם היה רקק מים ורשות הרבים מהלכת בו ( ב,קשבת  משה 124

 אם אין ,הלכין בו ורבים מ,רקק מים שהוא עובר ברשות הרבים (ד"ד הכ"שבת פי' ם הל"רמב. )פחות מעשרה טפחים
 אם איה ,ורבים מהלכים בו ,שות הרביםרקק מים בר (ק יא"א ס"מ. )שות הרביםבעומקו עשרה טפחים הרי הוא כר

  .)שות הרבים הוי ר...' עמוקה י
, ]שאם רבים בוקעים הוה רשות הרבים[כ ברקק פחות מעשרה "משא(ק ג "שה קוטרס אחרון סוף ס' ראה לקמן סיו

  ).ק היטב"ודו
 אלא ,סעידלאו אורחיה למפ (' היכא דהוה ד)י"רש, דהוי רשות הרבים(י מילי  ה, אמיאלקא דעתךס (גמרא שם 125

אם אין (ם שם "רמב. ) שהרי רבים בוקעין בו ... מיפסעי פסעי ליה, אבל היכא דלא הואי ארבעה,)י"רש, העברי בגוי
 בין שלא היה ברוחבו ארבעה , בין שהיה רחב אפילו ארבע אמות,שות הרביםבעומקו עשרה טפחים הרי הוא כר



לא  לשבת רשויות ארבע דין שמה  

  .126כיון שרבים בוקעים בו

ית הוא אם  אלא כרמל,פ שאינו עמוק עשרה" אע,127 אינו רשות הרבים,אבל רקק שאין רבים בוקעים בו
  :128' ואפילו הוא עמוק ט,'הוא רחב ד

טפחים מקום פטור '  אבל למעלה מי, טפחיםעשרה אינו רשות הרבים אלא עד , אויר רשות הרביםיז
 או קולט ,131 כגון פני כותל שברשות הרבים אם איזה דבר נדבק שם,130 לענין דבר שאינו מסויים,129הוא

  .132 מותר להוציא משם לרשות היחיד,מן האויר

 אפילו למטה מעשרה ,'על ד'  אם אין בו ד,135 או ראש עמוד,134 כגון חור שבכותל133אבל דבר מסויים
 אלא רשות היחיד גמורה , גם למעלה מעשרה אינו מקום פטור,'על ד' ואם יש בו ד .מקום פטור הוא

  :136הוא

  שלוםבריד

 
 א שם"מ). שות הרבים הואיל ואין בעומקו עשרה הרי הוא ר, שהרי רוב העם מדלגין עליו ואין מהלכין בתוכו,טפחים

  .)שות הרבים הוי ר,' שרוב מדלגין עלי,טפחים' אף על פי שאיה רחבה ד(
  .משולחן הארי. מראי מקומות וציוים .ה רקק" דא,  צמח צדק מטדושיוראה חי

, ) דף המוח עליווא הדיןוה(א שם "מ. ) שהרי רבים בוקעין בו,האי מאן דזריק וח אגודא דגמלא מיחייב(גמרא שם  126
 ).גמלא(שישמש כגשר ) גודא(והייו שהיחו דף , )ש שם אגודא דגמלא"לכאורה מפרש כן מ(ג שם "ופירש בפרמ

  .) וכי רגילין להלך בו חייב,למימרא דאי אין רגילין להלך בו פטור (ה הילוך הילוך"י שם ד"רש 127
לא הוי  (י שם"רש).  הדחק לא שמיה תשמישל ידי תשמיש ע,חק שמיה הילוך הדל ידי הילוך ע,ל"הא קמ(גמרא שם  128

רבא  .)שות הרביםק דהוי ר" דאמרין בפ,שהרבים מכתפין עליו'  כעמוד ט,שות הרביםתשמיש למיהוי ההוא גומא ר
 אי טעמאמ , רבא אמר בגומא לא. אמר ליה וכן בגומא, מאי)י"רש, 'עמוקה ט ( אביי לרב יוסף גומאמר ליהא (א, ח

  ).תשמיש על ידי הדחק לא שמיה תשמיש
 , ואפילו אם לפעמים מיחים בה רבים חפציהם עד שישובו,אפילו היא עמוקה עשרה טפחים ויותר(ד "וכן הוא לעיל סי

  ). ואיו חשוב תשמיש לעשותה רשות הרבים בשביל כך, הדחק הואל ידימכל מקום תשמיש ע
 כזורק , למטה מעשרה טפחים. כזורק באויר, בכותל למעלה מעשרה טפחיםהזורק ארבע אמות (א, משה שבת ק 129

 רשות היחידכ' דאיה תופסת באויר למעלה מי (ה מקולי"ב ד, י שם ז"רשופ ,) הזורק בארץ ארבע אמות חייב.בארץ
  .)וראבל למעלה מעשרה הוי מקום פט, רשות הרבים איה תופסת אלא עד עשרה (ב"ע סי"טור ושו. )'אלא למטה מי

 או , דההוא חשיב למיהוי רשות חשוב לעצמו,'ולא דמי לח על דבר המסויים למטה מי( בארץ ה כזורק"י שם ד"רש 130
  .)שות הרבים ולא הויא החה בר,כרמלית או מקום פטור

  .) כגון דבילה שמיה,ודבק בכותל(י "ופרש, )בדבילה שמיה שיו( ושם גמרא שם 131
מותר '  למעלה מי, או קלט מן האויר, כגון פי לביה או פי כותל,בדבר שאיו מסויים ('ה דעד י"א ד, זשבת י "רש 132

  . )שות היחידלהוציא לכתחילה משם לר
מן (א "שמז ס' סי כדלקמן , אפילו בלא עקירה,שם לרשות היחידלהכיס מלכתחלה אסור , כ למטה מעשרה"משא

ו חייב אלא כשעוקר חפץ מרשות היחיד ומאבל אסורים לעשות כן מדברי ...  או להפך ,יחו ברשות הרביםהתורה אי
 כיון שלא היתה החה ברשות ,הזורק מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע פטור(ח "וס, )סופרים
  .) אבל אסור מדברי סופרים,הרבים

 ,וא הדין לוטפים מהגג עצמו וה,מותר לקלוט ולקבל מן האויר המים הוטפים ממה(א "שא ס' ואף שתבאר לקמן סי
 ולמטה מעשרה רשות , מפי שלמעלה מעשרה אויר מקום פטור הוא,בין שקולטן למעלה מעשרה בין למטה מעשרה

  .ואיו מכיסו משם לרשות היחיד, הייו כשרוצה לשתותו שמה). הרבים הוא
אחזתו הרוח (א , ק). מה שהוחהקלוטה כ(א , שבת צזכדאמרין , גם פקא מיה לדעת הסוברים שחשבת כעקירה

  ). דחשיבה אחיזת הרוח כמוח על גבי משהורס בקוטרשכדפי(' ותוס, )הרוח עכבתו במקומו מעט(י "ופרש, )משהו
 ואי דלית ביה ארבע , רשות היחיד הוא...אי אית ביה ארבע ... ובדבר מסויים כגון ראש עמוד וגב לביה  (י שם"רש 133

 ומותר לרשות הרבים ולרשות , כי האי גווא מקום פטור הוא ובטל...מלית פחותה מארבע  אין כר...ולמטה מעשרה 
  .)היחיד

  .ח"לקמן סישיתבאר דיו  134
  .ז"שיתבאר דיו לקמן סכ 135
 .א"כדלעיל ס 136



לב  שסה- שמה–ז "הלכות שבת ח

 ,139יםטפח' ים ג]גבוה[ אם הם ,138 ואינם מפולשים לפנים,137 חורים שבכתלים כלפי רשות הרביםיח
טפחים הם ' והם למטה מי' על ד'  אם יש בהם ד, אלא נדונים לפי מדותיהם,אינם כרשות הרבים

 בין שהם ,הם מקום פטור' על ד'  ואם אין בהם ד,טפחים הם רשות היחיד'  ואם הם למעלה מי,כרמלית
  :140למעלה מעשרה בין שהם למטה מעשרה

  איזו היא כרמלית

 וזהו כארמלית .141 וגם אינו מוקף מחיצות כהלכתן, הילוך לרבים מקום שאינו, איזו היא כרמליתיט
 ואינו הילוך , כך זה אינו מוקף מחיצות כרשות היחיד,כלומר כאלמנה שאינה לא בתולה ולא נשואה

  .142לרבים כרשות הרבים

 , שמותר להוציא ולהכניס מתוכו לרשות היחיד ולרשות הרבים,ומקום זה הוא מקום פטור מן התורה
 אלא שחכמים חלקו .בין שאין בו'  בין שיש בו ד,144 מפני שהוא בטל אצל כל אחד מהן,143תוכוומהם ל

______________ 
טור . וכרבא, ) דמושות הרבים רבא אומר לאו כר,דמושות הרבים  אביי אומר כר,שות הרביםורי רח(ב , שבת ז 137

אלא דוים , אים כרשות הרבים, אם הם גבוהים למעלה משלשה, חורים שבכתלים כלפי רשות הרבים (ג"יע ס"ושו
  .)לפי מדותיהם

  .ד"לקמן סככד, ן הוא בכרמליתוכ
 כיון שאפשר להשתמש  ...ואפילו הם מפולשים כלפי חוץ לרשות הרבים(ח "תבאר לעיל ס, שאם מפולשים לפים 138

 אים ,אבל אם הם כלפי חוץ ואים עוברים כלפי פים . בטלים אצלה וחשבים כמוה הרי הם,בהם מרשות היחיד
  ).רו שיתבא והרי הם דוים לפי גבהם ורחבם כמ,בטלים אצלה

 אם איו גבוה ,כל דבר שהוא ברשות הרבים(ג "כדלעיל סי, דים כרשות הרבים, טפחים' כ אם אים גבוהים ג"משא 139
  ). והרי הם רשות הרבים, חשובים כקרקע ...טפחים' ג

וכן  . מקום פטור הוא,טפחים'  כיון שאין ברוחב מקום זה ד...פתח המבוי כגד הלחי (ו "שסה ס' ואף שתבאר לקמן סי
  ). במבוי הפתוח לרשות הרבים ... מקום פטור הוא... תחת הקורה ...

אם כן דים , "אים מפולשים לפים"כ כאן ש"משא. הוא פתוח לרשות היחיד' על ד' הייו כיון שאותו מקום שאין בו ד
 .כרשות הרבים

. ) ואי לא הוי מקום פטור,הוי כרמלית'  ואם רחבים ד,אלא רשות לעצמן הן(לאו כרשות הרבים ה "י שם ד"רש 140
 אם יש בו ,שות הרבים כיצד חור בצד ר, אלא הרי הן כפי מדתןשות הרביםאים כר (י"ד ה"שבת פי' ם הל"רמב

 ואם אין בו ארבעה על , ואם אין גבוה עשרה הרי זה כרמלית,שות היחידארבעה וגבוה עשרה הרי הוא רארבעה על 
עד , כיצד. לעולם דוין לפי גובהן ורוחבן(א "עבודת הקודש שער ג ס. ) והוא שגבוה שלשה,ארבעה הרי זה מקום פטור

אם רחבין ארבעה ידוין , ושה ועד עשרה שלשה ומשל,שלושה הרי הם כקרקע והרי אלו דוין משום רשות הרבים
 והלכתא ,וכשהן למעלה משלשה מיירי(ה חורי "ב ד, ן שם ב"ר). פחות מארבעה הרי אלו מקום פטור, משום כרמלית

 ואם יש בהן ארבע על ארבע ,רשות היחיד' וגבוהין י' על ד'  אם יש בהם ד,אלא ידוין כפי מדותיהם (טור ).כרבא
 ,) ובלבד שיהו גבוהין מן הארץ שלשה,הוי מקום פטור'  ואם אין בהן ארבע על ד,הוי כרמליתואין בגובהן עשרה 

  .)אלא דוים לפי מדותיהם (ע שם"ושו
  ).74והערה (א "ותבאר לעיל סי. פ שחורים אלו מקורים"אע, טפחים הם רשות הרבים' והייו שאם אים גבוהים ג

משום דדמיא  ,לא כרשות היחיד(י "ופרש, )שות הרבים ולא כרשות היחידוהכרמלית איה לא כר (א, שבת וברייתא  141
טור . ) דלאו להילוכא דרבים עבידי,דאין דומין לדגלי מדבר, ולא כרשות הרבים.  דאין להם מחיצותשות הרביםלר
  .)מקום שאין הלוך לרבים, איזה הוא כרמלית (ד"ע סי"ושו

כארמלית שאיה לא בתולה ולא ... אין להם לא גדר ולא סייג , כאלמה ממש, ולמה קרוי כרמלית ( רו'עתים סיה 142
וקראת כרמלית שהיא  (ם ריש שבת" פירוש המשיות להרמב).כך זו איו לא רשות היחיד ולא רשות הרבים, שואה

, ם ולא שלמו בה תאי רשות היחידכך רשות זו איה רשות הרבי,  שאיה בתולה ולא אשת איש,דומה לאשה אלמה
 שאיה לא בתולה ולא ,ולשון כרמלית מלשון ארמלתא (ה והכרמלית"א ד, בן שבת "ר). ויהיה עיקר השם כארמלית

ויש שפירשו מלשון  (ה"ד ה"שבת פי' מ הל"מ. )שות היחיד ולא כרשות הרבים אף כאן איה לגמרי כר,אשת איש
  .)ו כאשה אלמה שאין לה בעל שזה, אלמותוצה לומר שר,ארמלות

שות היחיד וממו לרשות הרבים  שמותר לטלטל ממו לר,ודיו דבר תורה שהוא מקום פטור (עירובין' מ ריש הל"מ 143
  .) והחמירו בו לעשותו כרי אצל רשויות אלו, וחכמים גזרו על כרמלית...

מקום פטור (' ה דעד י"א ד, ז. ) רשות הרבים ואצלשות היחידבטל אצל ר... מקום פטור  (ה אדם עומד" שם די"רש 144
 .)שות הרביםמקום פטור הוא ובטל אף לגבי ר (אילימאה "וד, ) ומותר לרשות הרבים ולרשות היחידהוא ובטל
 א, ב ו"ב).  והייו מקום פטור, ובטיל להכא ולהכא,לאו רשות באפי פשיה הוא(ה מקום שאין בו "א ד, עירובין ט

  .)טפחים'  דליכא מקום חשוב של ד, אפילו מדרבן,בטל לגמרי להכא ולהכאד(ה אבל פיסלא "ד
  .) ובטל לכאן ולכאן, מקום פטור הוא,טפחים' אם איו רחב ד (ח"שעב ס' לקמן סיוכן הוא 



לג  לשבת רשויות ארבע דין שמה  

 , ואינו בטל אצלן146 וכשיש בו הוא מקום חשוב,145הוא מקום פטור' על ד'  שכשאין בו ד,ביניהם
  . וקראוהו כרמלית,ועשאוהו רשות בפני עצמו

' על ד'  וכן תל או עמוד שיש בו ד,טפחים' יהמוקף מחיצות שאינן גבוהות ' על ד' כגון מקום שיש בו ד
  .147ואינו עמוק עשרה' על ד'  וכן חריץ שיש בו ד,ואינו גבוה עשרה

 מכל מקום אין ,150 שאף שהם עמוקים עשרה והמים אינם מבטלים המחיצות,149 והנחלים148וכן הימים
ים בהם פ שרבים מהלכ" אע, וגם אינן רשות הרבים.אמות' העומק עשרה מתלקט מתוך הילוך ד

  .152 ואינו דומה לדגלי מדבר,151 לפי שאינו נוח תשמיש הליכתן כמו ביבשה,בספינות

 שהיא רשות היחיד גמורה מן ,אמות' טפחים מתוך הילוך ד' ואף אם יש בהם גומא שעומקה מתלקט י
מדברי סופרים אינה רשות היחיד אלא ) ב( מכל מקום .153 והזורק לתוכה מרשות הרבים חייב,התורה

______________ 
  .ז"שיתבאר לקמן סכ 145
  ).שזהו שיעור מקום חשוב הראוי להשתמש בו, טפחים' ד(א "לעיל סשתבאר , כמו לעין רשות היחיד 146
 וגבהו משלשה ועד , או יתר על כן,אי זו היא כרמלית תל שיש בו ארבעה על ארבעה (ד"ד ה"שבת פי' ם הל"רמב 147

 וכן מקום שהוקף בארבע , ועמוק משלשה עד עשרה, או יתר על כן, וכן חריץ שיש בו ארבעה על ארבעה ...עשרה
  ...איזה הוא כרמלית (ד"ע סי"טור ושו. ) על כן או יתר, ובייהן ארבעה על ארבעה,מחיצות גובהן משלשה ועד עשרה

  . )וכן חריץ שהוא ארבעה על ארבעה ואיו עמוק עשרה, ותל שיש בו ארבע על ארבע ואיו גבוה עשרה
 חלק רשות לעצמו מדברי ,'על ד'  אם הוא רחב ד,בכלל'  ולא ט,'ועד ט'  ומג,'ואם הוא גבוה ג(ג "וכן הוא לעיל סי

  ).הרי הוא כרמלית' על ד'  אם רחבה ד, משלשה ועד עשרה ...גומא ברשות הרבים(ד "וסי, )ית והוא ככרמל,סופרים
שות הרבים ולא  והכרמלית איה לא כר...ים  (א, ברייתא שם ו. )הזורק בים ארבע אמות פטור (ב, משה שבת ק 148

  .)ם כגון י,מקום שאין הלוך לרבים, איזה הוא כרמלית (ע שם"טור ושו. )כרשות היחיד
הוי ... וימים וחלים  (ח"ע סי"טור ושו. ) המים שבימים ושבהרות...הכרמלית  (ה"ד ה"שבת פי' ם הל"רמב 149

  .)כרמלית
  ). אין המים מבטלים המחיצות,היתה הגומא מליאה מים(ו "כדלעיל סט 150
 ואין לתרץ מפי ... ומיא לא מבטלי מחיצתא ,יש לשאול הלא ים עמוק עשרה ורוחב ארבע(עדר '  יראים השלם סי151

 ם כן א, דאי בתר תשמיש הספיה שהוא על פי המים אזלין.שהספיות שטות על פי המים מיא מבטלי מחיצתא
כך היא '  דכל חריץ עמוק ואיו מתלקט עשרה מתוך ד,שות היחיד אך הייו טעמא דים שאיה ר.שות הרביםליהוי ר

 שאיו וח תשמיש הליכתו מפי , לא הוישות הרבים ור.'וך ד והים אין עומקה מתלקט עשרה מת...כקרקע שוה 
 שטות ת מפי שהספיוין לומר וא.א"ש סי" כמ, הא מיא לא מבטלי מחיצתאם תאמרוא(ק יד "א ס"מהובא ב). המים

'  דכל חריץ שאיו משופע כדי שיתלקט גבוה יש לומר וי... ם כן ליהוי רשות הרבים דא. המים מבטלי מחיצתאל פיע
 ...  שאיו וח תשמיש הליכתו מפי המים, מי לא הוישות הרבים ור.א"ש ס" כמשות היחיד לא הוי ראמות' מתוך ד

  ).ם"רא
 המועטים על פי המים ב מיל"יהמהלך (שי ' סי) בלאו(ם "תשובות הרמבב, טעם זה תבאר בפוסקים לעין תחומים 152

ודומיא דמחה , ב מילין"שאין תחום מן התורה אלא בי (ב"סח רמ' סילבוש  .)לפי שאיו דומה למחה ישראל, פטור
משום דלא דמי לדגלי , ועיקר הטעם דמים לא הוי רשות הרבים(ק מא "תוספת שבת ס. )ישראל שהיתה על היבשה

  ).המדבר
 כיון שאיו דומה למחה ישראל שהיתה ,כשמהלך על פי המים אין בזה איסור מן התורה(ג "וכן הוא לעיל שם ס

 לפי ,ב מיל" אפילו ביותר מי,אין בימים ובהרות איסור תחומין של תורה לדברי הכל(ג "תד ס' לקמן סי). ביבשה
  ).שאין דומים לדגלי מדבר

משום , ועיקר הטעם דמים לא הוי רשות הרבים (ק מא"תוספת שבת סכמבואר ב, ומטעם זה מי איה רשות הרבים
 דלאו להילוכא ,דאין דומין לדגלי מדבר(ה ולא כרשות הרבים "א ד,  שבת וי"ראה גם רשו. )דלא דמי לדגלי המדבר

  ).דרבים עבידי
אומר אם יש במקום שזרק רבי שמעון , הזורק מן הים לאיסרטיא ומן האיסרטיא לים פטור (א, שבת קברייתא  153

לפי שראיתי רבותי שפירשו  ו.שמעון מפרש ואיו חולק' ר(ם ביראים שם " ופירש הרא.)עמוק עשרה ורחב ארבעה חייב
שהביא , )ב, מט(צמח צדק '  וראה חי). פירשתי אי הראה לי, ולא ראה לי,שות היחידטעם אחר להוציא ים מדין ר

  .א שחכמים חולקים על רבי שמעון"ד והרשב"דעת הראב
*  

אין עשויות בידי שמחיצות ההר מבטלת אותן בקיעת הרבים שבמבוי שהואיל ו(ד "שסג סמ' ואף שתבאר לקמן סי
, ואם כן מדוע תועיל כאן מחיצת הים). אדם אין חשובות מחיצה כל כך שלא תבטל אותן בקיעת הרבים שבמבוי

  .לבטל את בקיעת הספיות שבתוך הים
 , אבל כשחסר אחד מתאיה,והייו דוקא כששלמו שם כל תאי רשות הרבים(ק ב "מבאר על זה בקוטרס אחרון ס

ג דבקעי שם " אע, מהי מחיצה זו לעשות שם רשות היחיד מן התורה, לא הוי שם רשות הרביםכיו הבעין דבלא



לד  שסה- שמה–ז "הלכות שבת ח

  ):155לו לא היו שם מחיצות כללי כא,הואיל ועוברים על מחיצותיה מלמעלה (154כרמלית

  .157טפחים'  דהיינו שדות זרועות או קצורות שאינן מוקפות גדר גבוה י,156 וכן הבקעהכ

מחיצות ואין להם לחי או קורה ברוח '  כגון מבואות שיש להם ג,158וכן קרן זוית הסמוכה לרשות הרבים
  .159יםרביעית הפתוחה לרשות הרב

  :160 הן כרמלית, שאינה דומה לדגלי מדבר,וכן רשות הרבים שהיא מקורה

 ומקום , על אצטבאות162 דהיינו מקום פנוי שלפני החנויות שיושבים שם הסוחרים,161 וכן האסטווניתכא
  .163זה אינו עשוי להילוך רבים וכרמלית הוא

ת סדורות לפניהם לישב שם  וגם אצטבאו,וכן העמודים שברשות הרבים שבהם תולים התגרים פרקמטיא
 ,166וגבוהות משלשה ועד עשרה' על ד'  אם הן רחבות ד,165 הרי אצטבאות אלו הן כרמלית.164התגרים

  שלוםבריד

 
 מיקרי רבים בוקעים , דאי לאו שהים איו וח תשמיש הליכתו,ד"ק י"א כאן ס"ם שבמג" כמבואר מדברי רא.רבים
ושם סמן , )חא תשמישתיה הואיל וחסר י,אמות הוי רשות היחיד'  ואפילו הכי אי הוה מתלקט עשרה מתוך ד,בו

  ).274הערה (
אבל כיון שאין , רשות הרבים' והי, מבטל את המחיצה שבידי שמים' הי, קרא וח תשמיש הליכתו' והייו שאם הים הי

ו רשות ואם כן מועילות המחיצות בידי שמים לעשות, לא הוי רשות הרבים מצד עצמו, וח תשמיש הליכתו בים
  היחיד מן התורה

 , הוי כרמלית,' דהורחב'  יהואם עמוק(ק יא "וס).  הוי כרמלית דרבן,' דאפילו שעמוקה יוראה לי (ק יד"א ס"מ 154
  )).ד"פי (כמו ים

 ,אם יש בעומקו עשרה או יתר הרי הוא ככרמלית... רקק מים שהוא עובר ברשות הרבים (ד "ד הכ"ם פי"והוא ברמב
  ). 119וכמועתק לעיל הערה (ה אמרו לו "א ד, הותן עירובין כטרבו יוב. ב, י שבת ק"ן הוא ברש וכ).כשאר הימים

'  אפילו עמוקים עשרה מתוך הילוך ד,הימים והחלים שאין רשות היחיד מדברי סופרים(ו "וכן הוא לעיל סט 155
  ). הואיל ועוברים עליהם,אמות

' ואף ברקק רחב ד, שגזירת חכמים זו היא אף בפחות מבית סאתים, ה ולא תימא"ק ב ד"ס אחרון סותבאר בקוטר
שהן פרוצות לכל עובר שם לעבור מטעם , ואף באמת המים שבבקעה, ואף כשאין רשות הרבים מהלכת בו, טפחים
 .ולא גזר, והיא פחות מבית סאתים, כ כשהאוגים גבוהים ואין עוברים עליהם"משא. עליהן

מקום , איזה הוא כרמלית (ד"ע סי"טור ושו. )שות הרבים ולא כרשות היחיד איה לא כר...בקעה  (א, ברייתא שבת ו 156
  .)בקעה... כגון , שאין הלוך לרבים

, )שות הרבים שאיה ר... בימות הגשמים ...הבקעה בימות החמה (ב "סע, וגמרא שם ). שדות הרבה(י שם "רש 157
 בקעה קרי ,אי דאית לה מחיצות(א , שם ז). שהיא זרועה, בימות הגשמים. שאין בה זרעים ,בימות החמה(י "ופרש
  .בתמיה, )לה

 כיון דלא ,ג דזימין דדחקי ביה רבים ועיילי לגוה" דאע,שות הרבים קרן זוית הסמוכה לר...והכרמלית  (א, שבת ז 158
  .)כה לרשות הרביםוקרן זוית הסמו (ע שם"טור ושו. ) כי כרמלית דמי,יחא תשמישתיה

 והוא המקום שמוקף שלש ,רשות הרביםקרן זוית הסמוכה ל... איזו היא כרמלית  (ד"ד ה"שבת פי' הלם "רמב 159
  ).וכגון מבואות שיש להן שלש מחיצות (א שם"טור ורמ). שות הרביםמחיצות והרוח הרביעית ר

 הזורק לתוכו , לרשות הרבים... מרי ברוח רביעית אלא שפרוץ ופתוח לג,מחיצות גמורות' מקום המוקף ג (ו" וכדלעיל ס
  .) מפי שלפעמים דחקים רבים לתוכו כשיש דוחק רב ברשות הרבים, שאיו כרשות היחיד מן התורה,פטור
  .כדלעיל שם, דיו כרשות היחיד מהתורה, כ אם הוא פרוץ לכרמלית"משא

ואים (ע שם "טור ושו). שאיו דומה לדגלי מדבר לפי , מקורה פטורשות הרביםאמות בר' המעביר ד(א , שבת צח 160
  .)74הערה (ושם סמן , )והוא שאים מקורים... שות הרבים איזו היא ר(א "וכדלעיל סי). מקורים

ה הוא איז (ד"ע סי"טור ושו. )שות הרבים ולא כרשות היחידואיסטווית והכרמלית איה לא כר (א, ברייתא שבת ו 161
  .)אצטווית... מקום שאין הלוך לרבים כגון , כרמלית

  .)שלפי החויות שיושבים שם סוחרים, איסטווית(י שם "רש 162
שות  דלאו להילוכה הוא כר, ושם כרמלית עליה,מקום איצטבאות שיושבים סוחרים(ה דרך סטיו "ב ד, י שם ה"רש 163

  ).הרבים
 וגם איצטבאות היו לפיהם , ותולין בהם התגרים פרגמטיא,מודים ברחבהשהיו ע (ה בין העמודים"א ד, י שם ז"רש 164

  .)לישב שם התגרים
  .)איצטבא שלפי העמודים ידון ככרמלית(גמרא שם  165



לה  לשבת רשויות ארבע דין שמה  

  . בתל ועמוד שברשות הרבים167 לעילו שנתבארכמ

פ שבין עמוד לעמוד " ואע. כיון שרבים בוקעים שם,168אבל מקום פנוי שבין העמודים הוא רשות הרבים
 ,170ג אמה ושליש" ואפילו אין שם אפילו י,169כשיעור רוחב רשות הרביםז אמה "אין שם רוחב ט

כ כיון שרבים בוקעים בהם הם טפלים לרשות הרבים " אעפ,171כשיעור מבוי המפולש מרשות הרבים
  :172 שהוא מקום חשוב בפני עצמו ואינו טפל ובטל לרשות הרבים,כ במבוי" משא.ז אמה"הרחבה ט

 הרי על גביו ,'על ד'  אם יש בו ד, וקירוייו משלימו לעשרה,בגובהטפחים '  בית נמוך שאין תוכו יכב
 , אבל תוכו הוא כרמלית,174 משום גוד אסיק,' כמו על גבי עמוד הגבוה עשרה ורחב ד,173רשות היחיד

  .175כיון שאין שם מחיצות גבוהות עשרה

 כולו רשות  נעשה,177טפחים או יותר'  רחוק מן הכתלים ג, אפילו באמצע,176'על ד' ואם חוקק בהם ד
  שלוםבריד

 
כ "משא, "הרי אצטבאות אלו הן כרמלית... לפיהם ... אצטבאות ... וכן העמודים : "ותוכן המשך הדברים הוא

  ).אלא מקום פטור(אים כרמלית ', על ד' חבות דשבדרך כלל אין ר, העמודים עצמם
 ע שם"שו. )והוא שיש ברחבן ארבעה, האיצטבאות שאין גבוהות עשרה הרי אלו כרמלית (א"ס' עבודת הקודש שער ג 166
  .)והיא רחבה ארבעה וגבוה משלשה ועד עשרה(
 והוא ,חלק רשות לעצמו מדברי סופרים ,'על ד'  אם הוא רחב ד ...' גבוה ג ...כל דבר שהוא ברשות הרבים(ג סעיף י 167

  .)ככרמלית
 , דזימין דדרסי ליה רבים, אבל בין העמודין...אמר רב יהודה איצטבא שלפי העמודים ידון ככרמלית (א , שבת ז 168

). שות הרבים הואיל ורבים דורסין בייהן הרי הן ר,בין העמודים (ו"ד ה"שבת פי' ם הל"רמב).  דמיאשות הרביםכר
  .)שות הרבים דון כרםבין העמודי (ק יב"א ס"מ

 , בוקעין בהשות הרבים כיון שבי ר,שות הרבים הוי ר,ז אמות"פ שאין בין עמוד לעמוד ט"אע (ה אבל"שם ד' תוס 169
  .)וחוץ לבין עמודים רחב ששה עשר אמה

  .)שות הרבים בהן הם טפלי לרם כיון שרבים בוקעי,ג ושליש" אין רחבים ילואפי (א שם"מ 170
הפסק זה שבין הבור לרשות היחיד אין רבים (א "שד ס' כדלקמן סי, הוי רשות הרבים, טפחים' ואפילו אין בים אלא ד

  ).רשות הרבים הוא' אבל אם יש בו רוחב ד. ' הואיל ואין בו רוחב ד, לפי שאיו וח תשמיש הליכתו,בוקעים בו
*  
  ."ג אמה ושליש"אין שם אפילו י"ש, שוק בין העמודיםואף שאיו במציאות שיעברו ששים רבוא בכל יום בתוך ה

  ).86הערה (א "ראה מה שתבאר בזה לעיל סי
ג אמה " שאין רשות הרבים אלא אם כן רחבים י ...ראשיהם' מבואות המפולשים לרשות הרבים מב(ב "כדלעיל סי 171

 ).ושליש
  .ג אמה ושליש"ב רשות הרבים אלא אם כן יש בו ישאיו חש, )כ במבוי"משא (א שם"מ 172
'  בתוכו אין מטלטלין בו אלא בד, על גגו מותר לטלטל בכולו,' וקרויו משלימו לי,'בית שאין תוכו י (ב, רב שבת ז 173

תוכו כרמלית ועל גבו ,  יש בו ארבע על ארבע, וקרויו משלימו לעשרה,בית שאין תוכו עשרה (ו"ע סט"טור ושו. )אמות
  .)ות היחידרש

עמוד או תל שהוא גבוה (א "וכדלעיל ס, )אמרין גוד אסיק מחיצתא, מבחוץ' דכיון דגבוה י (ק לג"תוספת שבת ס 174
  ).א שאו אומרים גוד אסיקי שהלכה למשה מסיי ה, הרי הוא כמוקף מחיצות גבוהות עשרה,'על ד' עשרה ורחב ד

 ה בית"י ד"ב. )משום שאין בתוכו מחיצות עשרהפירוש , אמות' בתוכו אין מטלטלין בו אלא בד(א , בן סוכה "ר 175
  .)]כרמלית[ הוי , כיון דמוקף מחיצות שאין גבוהות עשרה,תוכה(

" 'על ד' אם יש בו ד"וכאן שתפרש דמיירי . אמות' אסור לטלטל בו יותר מד, אמות' והייו שאם תוכו ארוך יותר מד
  ).שהוא רשות היחיד(אל על גבו ) מליתשהוא כר(פ אסור לטלטל מתוכו "עכ, ]טפחים[

*  
  ".משום שאין בתוכו מחיצות עשרה"ן "הייו כמובא לעיל מהר, "כיון שאין שם מחיצות גבוהות עשרה"ומה שכתב כאן 

 , צד החיצון של הכתליםל ידיאין תוכו עשה רשות היחיד ע(תבאר לקמן בסמוך . פ יש לו גובה עשרה מבחוץ"ואף שעכ
דכיון דלא חזי לדירה הוה ליה (ה אמר רב גידל "ב ד, ן שבת ב" ומקורו בר.)טפחים' וכו חלל גבוה יהואיל ואין בת

  ).28והערה (ג "וס, )6והערה (א "כדלעיל ס', ורחב ד' והייו כיון שאין שם שיעור מקום חשוב של חלל גובה י). כרמלית
  .עד ואילך' ראה קובץ כיוס תורה ב עו

  ...ואם חוקק בו ארבע על ארבע (ע שם"טור ושו. )מותר לטלטל בכולו' והשלימו לי' על ד' ואם חקק בו ד (אביי שם 176
  .)עשה כולו רשות היחיד



לו  שסה- שמה–ז "הלכות שבת ח

 והשאר נעשה , שם הוא רשות היחיד גמורה, ששם הוא גבוה עשרה, לפי שבמקום החקק עצמו,היחיד
  .178 שהם כרשות היחיד,כחורי רשות היחיד

 שהוא רחוק מהם אף על פי , ששפת החקק מצטרף עם הכתלים שבתוכו להשלימם לעשרה179אף על פיו
 נעשה חקק זה ,'ן של הכתלים ששם הם גבוהים יצד החיצול ידי  מכל מקום ע,180טפחים או יותר' ג

טפחים או '  ואף על פי שהכתלים רחוקים מחללו ג.טפחים'  הואיל ויש בו חלל גבוה י,רשות היחיד
 ואפילו , המחיצותל ידי רק שתהא הרשות משתמרת עין צריך לפי שלענין שבת א, אין בכך כלום,יותר

  . שהם כרשות היחיד,והשאר נעשה כחורי רשות היחיד ,181הן רחוקות ממנה הרבה נקראת רשות היחיד

 הואיל ואין בתוכו חלל , צד החיצון של הכתליםל ידי אין תוכו נעשה רשות היחיד ע,אבל כשלא חקק בו
  .182טפחים' גבוה י

 אלא אם כן , אין החקק נעשה רשות היחיד,ואם אין הכתלים גבוהים עשרה אפילו בצד החיצון שלהם
פ " ואע, שאז מצטרף שפתו לגובה הכתלים להשלימם לעשרה,טפחים' חות מגהוא סמוך לכתלים פ
  :183 מכל מקום מצטרפים,אפילו בצד החיצון' שאין הכתלים גבוהים י

  שלוםבריד

 
 בין שפת ואפילו אם יש בו (א"א סי"ש שבת פ"רא. )מהי חקיקה אפילו מופלגת מן הכותל הרבה (ה ואם"שם ד' תוס 177

. )שות היחיד קרוי ר, אפילו רחוקים ממו הרבה, המחיצותל ידישהרשות משתמר ע ... חקק ולכותל שלשה טפחים
  .) רחוק מן הכתלים, באמצעלואפי (ע שם"טור ושו

שות כיון דגד החקק ר(י "ופרש, ) דמושות היחידרשות היחיד כ וחורי ר,שות היחידמאי טעמא הוי חורי ר (גמרא שם 178
  .)שות היחיד איך הוי פיאות של תשמישי ר, גמורחידהי

  :האמורים כאןהדברים והמשך תורף  179
כדעת (טפחים ' אפילו ביותר מגשפת החקק של הכתלים עם צד הפימי לעין שבת מצטרף ש, שיש מקום לומרפ "אע

על ידי צד החיצון של הוא , ומה שעשה כולו רשות היחיד. דלא סגי בזה, העיקר הוא כל מקום מ).דלקמן' התוס
  .)א דלקמן"ש ומג"ישים והרא' כדעת תוס(הכתלים הגבוהים עשרה 

  .משולחן הארי. קכב ואילך' אהלי שם ג ע. וראה כיוס תורה שם
 ויש לומר . אם יש משפת חקק ולכותל שלשה טפחים...אמאי לא מחלק ... ואם תאמר (ה פחות "ב סד, סוכה ד' תוס 180

  ).וע רגל רבים רשות שבת שהוא למ...
לכן החקק עם פימית הדפות , משמע כיון דבשבת לא בעין מחיצות סמוכות(א , ופירש בפסקי דיים צמח צדק שסא

 ).טפחים בין החקק ולכתלים' אף שיש יותר מג... שבתוך הבית מצטרפין 
אלא דאין אויר , צרף הגידודואין צריך ל, דהכא יש מחיצות גבוהות מבחוץ, ועוד יש לומר(תוספות ישים שבת שם  181
והייו שלתירוץ ). וראה דשי תירוצים הם(וביאר ביד אפרים ). במקום הוי רשות היחיד' וכשחקק דאיכא אויר י', י

, ולתירוץ תוספות ישים מועיל רק כשיש מחיצות גבוהות מבחוץ. טפחים' מצטרפין לעין שבת אף ביותר מג' התוס
  .מלבד החקק

 מחיצות ל ידי הלכך ע.שות היחיד קרוי ר, אפילו רחוקים ממו הרבה, המחיצותל ידי משתמר עשהרשות (ש שם"רא
 כיון , שאין שפת החקק מצטרף עמהן, הפימיתל ידי אבל לא ע.שות היחידהחיצוות שגבוהות עשרה קרא ר

  .)טפחים' שרחוקים ממו ג
 מחיצות ל ידי הלכך ע,ו הרבה קרוי רשות היחיד רחוקים ממלו אפי, המחיצותל ידישהרשות משתמר ע(ק יג "א ס"מ

 כיון שרחוקים , שאין שפת החקק מצטרף עמהם, הפימיותל ידי אבל לא ע.קרא רשות היחיד' החיצוות שגבוהות י
' החולק על התוס, ש"שפוסק כהרא, א" כן היא גירסת רוב המפרשים בדברי המ.)ש"ל הרא"עכ, טפחים' ממו ג

  .שבהערה הקודמת
  ).175הערה (ותבאר לעיל ). דכיון דלא חזי לדירה הוה ליה כרמלית(ה אמר רב גידל "ב ד, שבת בן "ר 182
  .)טפחים' החקק סמוך לכותל פחות מג'  בעין שיהי,עם הקירוי' משמע דאם אין גבוהים י (א שם"מ 183

טפחים וחקק ' היתה פחותה מי(א "סע, סוכה דוכדאמרין , שהסכך צריך להיות סמוך לכתלים, וזה יועיל אף בסוכה
' ע סי"טור ושו .)משלשה טפחים כשרה  פחות,טפחים פסולה'  אם יש משפת חקק ולכותל ג,בה כדי להשלימה לעשרה

אם אין בין חקק לכותל ,  ויש בחקק שיעור הכשר סוכה, וחקק בה להשלימה לעשרה,היתה מוכה מעשרה(י "תרלג ס
  ).טפחים פסולה'  יש בייהם ג,ים כשרהשלשה טפח

*  
טפחים בין המדרגה הגבוהה לבין ' כיון שיש ג, טפחים' ומכאן מוכח לכאורה שמדרגות אין מצטרפות למחיצה גבוהה י

  .ח- קכו' ותבאר בדובר שלום ע). 65ושם הערה (ט "שח ס' וראה גם לקמן סי. המדרגה התחתוה



לז  לשבת רשויות ארבע דין שמה  

 בענין שאין מחיצות הבית ניכרים ונראים לעומדים על הגג כשמסתכלין , גג הבולט על מחיצות הביתכג
 ולכן על גבי הגג אינו רשות ,יצות אלו גוד אסיק אין אומרים במח,184 כגון גגין שלנו,תחת רגליהם

  .185 אלא כרמלית הוא, אפילו הוא גבוה ורחב הרבה,היחיד

  .186 ורשות היחיד הוא, נעשה כולו כחורי רשות היחיד,ואם חלון פתוח לו מן הבית

  .187 אלא אם כן חלון הבית פתוח להם. הם כרמלית,'על ד'  ויש בהם ד,וכן זיזין הבולטים מן הכותל

 הואיל והגדיים , אין אומרים בהם גוד אחית מחיצה למטה עד לארץ,פי שאף שהם גבוהים עשרהל
______________ 

 ).37הערה (ושם סמן , )כגגין שלו(ו "שסא ס' ראה גם לקמן סי 184
 , לא אמר גוד אסיק מחיצתא,תאמו'  רב אמר אין מטלטלין בו אלא בד,במחיצות שאין יכרות(א , פטעירובין  185

מחיצות הבתים  ... צות היכרותבמחי(י "ופרש. וכרב, ) דאמר גוד אסיק מחיצתא,ושמואל אמר מותר לטלטל בכולו
וראה דהוא הדין אם הגג בולט חוץ  (ה במחיצות"שם ד' תוסו). ראין לעומדין על הגג כשמסתכלין תחת רגליהם

 שלא יהא גג ,מחיצות יכרות בעין(ה אף גג " דא, צבי "פירשן כו).  דחשיב מי מחיצות שאין יכרות,למחיצות הבית
  .)יכרא לא אמרין גוד אסיק דאי לא מ,בולט חוצה להם

הלכך גגין שלו שבולטין ראשיהן לרשות  (ב"ט ס"ש שם פ"ראכמבואר ב, ולפי זה אסרין לטלטל על הגג הבולט לחוץ
גג הבולט על מחיצות  (ז"ע סט"טור ושו. )אמות'  ואסור לטלטל על גבן ד, הויין כרמלית, ולא מיכרא מחיצתא,הרבים
 גוד שות היחיד מחמת הגג רהשעש(ק י "ז ס" ט.)הוי כרמלית, הבית יכרות לעומד על הגג בעין שאין מחיצות ,הבית
כגון שהגג בולט , אם אים יכרות(ד "שעד ס' ע סי"וטור ושו). היכא שהמחיצות יכרות) אלא( כן ן לא אמרי,אסיק
  ).הוי כרמלית, עליהם

 כגון שהגג בולט , יכרות וראות למי שעומד על שפת הגגאם גם מחיצות הבית סביב אין(ד "שעד ס' וכן הוא לקמן סי
  ).ה"שמ'  כרמלית הוא כמו שתבאר בסי,עליהן

  ).אלא מקום פטור, שאין כרמלית למעלה מעשרה(ה "ואף שיתבאר לקמן סכ
ות שאותה בליטה הבולטת לר(ב "רע, עירובין פט' וכמבואר בתוס. כדלקמן שם, "לעין דבר שאיו מסוים"הייו דוקא 

 ,'דאין כרמלית למעלה מי.) דף ז(ק דשבת "והא דאמר בפ ... ' דלא מציו מקום פטור רוחב ד, עשה כרמלית...הרבים 
  ).'הייו שמכח קרקע הכרמלית אין עשה האויר כרמלית למעלה מי

  ).'על ד' כרמלית הוא אם יש בו ד... למעלה מעשרה ... זיז (ב "שג ס' וכן הוא לקמן סי
*  

ומסתימות הפוסקים (ק י "ז ס"ובפרי מגדים משב. שיבטל את הגוד אסיק, ש כאן מה שיעור הבליטה לחוץלא תפר
  ).'משמע דכל שבולט משהו ואין יכר כו

טפחים ' או שהן גבוהות ה(טפחים מהרחוב שלפיהם ' ומטעם זה אין אומרים גוד אסיק גם בחצרות שהן גבוהות י
שסב ' כדלקמן סי, טפחים גובה מהרחוב שלפיהם' שביחד הם י, טפחים' וה הויש להם מחיצה גב, מהרחוב שלפיהם

  ).כדי שהגשמים לא יקלקלו את הכותל(שהרי בוים על גביהם אבים שהם בולטים קצת כלפי חוץ , )ד"ס
 ומתקצר ,'על ד' עמוד גבוה עשרה שיש בראשו ד(ג "כדלעיל ס, אמם מכל מקום מותר לטלטל בהן מטעם גוד אחית

 דהייו משוך את , לפי שהלכה למשה מסיי היא שאומרים גוד אחית.הרי הוא רשות היחיד על ראשו...  הולך למטהו
  ). והרי זה כאילו מחיצות מקיפות אותו מכל צדדיו עד ראשו,ראש העמוד מכל צדדיו והורד למטה עד לארץ

, )טפחים' טפחים על ג' ם סמוך לארץ יש בו גטפחי' וכשמגיע ג(כדלעיל שם , והייו כל זמן שהבליטה היא פחות מטפח
  ).21הערה (ושם תבאר 

מכל מקום מותר , שאז אין אומרים בו לא גוד אסיק ולא גוד אחית, אמם אף אם האבן בולטת מהכותל יותר מטפח
 ורשות היחיד ,לו כחורי רשות היחיד עשה כו,פתוח לו מן הבית"כיון שהדלת , מהטעם דלקמן בסמוך, לטלטל בחצר

  ".הוא
).  דהוי כי חורי רשות היחיד,' הייו סמוך לחלון תוך י, דהוי רשות היחיד,'זיז היוצא לרשות הרבים רחב ד(שם ' תוס 186

. ) אף על גב דלית ליה מחיצות, הוי כחורי רשות היחיד,ראה דאם יש חלון ארבעה על ארבעה פתוח לגג (ש שם"רא
אלא אם כן פתוח לו מהבית חלון (ד "שעד ס'  ובסי.)שות היחיד הוי כר,ואם חלון פתוח לו מן הבית(ז "סטע "טור ושו

  ).ארבע על ארבע
דרשות ... ' ורחב ד' בולט מן הכותל גבוה י(י " ופרש,) ותין עליו ווטלין ממו בשבת,זיז שלפי חלון(ב , משה צח 187

ש " רא).כלומר זוית החלון והרחבתו הוא(י "ופרש, ) דחורי חלון הוא,שתמשכגד חלון מ( וברייתא שם ). הואהיחיד
טור ).  אף על גב דלית ליה מחיצות,ראה דאם יש חלון ארבעה על ארבעה פתוח לגג הוי כחורי רשות היחיד(שם 
  .) להם אלא אם כן חלון הבית פתוח,הוי כרמלית', על ד' וכן זיזין הבולטים מן הכותל ויש בהם ד (ע שם"ושו

 וחלון הבית פתוח , אם הוא למעלה מעשרה, דהייו דף הבולט מן הכותל לרשות הרבים,זיז(ב "י שג ס'סלקמן ן הוא כו
א "שה ס' סי). ה"שמ' ש בסי" וכמ, מפי שהוא כחורי רשות היחיד, מותר להשתמש עליו מן הבית דרך החלון,לו

ש " כמ, אף על פי שאין לה מחיצות, שאז היא רשות היחיד,ביתגזוזטרא שהיא למעלה מן המים וחלון פתוח לה מן ה(
  .)פתוח לו מהבית' על ד' אלא אם כן חלון ד (ד"שעד ס' סי). ה"שמ' בסי



לח  שסה- שמה–ז "הלכות שבת ח

  .189 כמו שנתבאר למעלה,188יכולים לבקוע תחתיהם

טפחים לתוך רשות הרבים או '  אלא אם כן בולט ד, שגג הבולט אינו ככרמלית190ויש מי שאומר
 ,שאר הגג הוא פרוץ במילואו לבליטה זו ו, שאז בליטה זו היא כרמלית כמו זיזים הבולטים,כרמלית

 הואיל ואינן ניכרות למי ,שמחיצות הבית אין אומרים בהם גוד אסיק להפסיק בין בליטה זו לשאר הגג
פ שאין " אע, ושאר הגג.טפחים אינה ככרמלית אלא מקום פטור'  אבל אם אין בבליטה ד.שעומד על הגג

 מכל מקום כיון שהבית שתחתיו רשות היחיד הרי ,יקלו אלא מחיצות הבית ואין אומרים בהם גוד אס
 אלא בדבר שתחתיו אינו רשות היחיד ,ולא הוצרכו לומר גוד אסיק. 191רשות היחיד עולה עד לרקיע
  .192 כגון עמוד ברשות הרבים וכיוצא בה,גמורה בהיקף מחיצות סביבה

 אם ,שה מקום פטור אף הוא נע,אלא שכיון ששאר הגג פרוץ במילואו לבליטה שהיא מקום פטור(
 ,194רוחות הבית'  כגון שרשות הרבים או כרמלית מהלכת מב,193רוחות הגג' הבליטה היא מקום פטור מב

______________ 
  ). משום בקיעת גדיים...גוד אחית מי לא אמרין ו (שם' תוס 188
 לפי שהגדיים יכולים ,ה איו מחיצה לחלוק רשות בפי עצמ,טפחים לארץ' כי כל מחיצה שאיו מגעת ג(סעיף ד  189

  ).לבקוע תחתיה
שאין לה מחיצות מן , ]הבולטת מגג הבית[תקרה (ב "שמו סי' כדלקמן סי, וגם אין אומרים בהם פי תקרה יורד וסותם

 ה"סוהייו כדלקמן שם ). א"שס' ש בסי"כמ, אין אומרים בה פי תקרה יורד וסותם, אפילו היא רחבה הרבה, הצדדים
 כיון שיש בייהם ,מחיצות שלימות זו כגד זו'  ושאר ב,ות זו כגד זו במילואה או ביותר מעשרהמחיצ' אם פרצו ב(

  .)פילוש וקפדריא מפרצה זו לפרצה שכגדה אין אומרים בהן פי תקרה יורד וסותם
כרא  דלא מי, הוי כרמלית...שות הרבים י דגגין שלו שבולטין ראשיהן לר"ואור (ה במחיצות" דא, פט' תוס 190

 לאותה בליטה , כי כל הגג פרץ במילואו לכרמלית, כל הגג אסור,והואיל וכן ... מחיצתא וליכא למימר גוד אסיק
והטעם משום דלא מציו מקום , ראה דהייו דוקא כשהוא רחב ארבע (ק יג"עולת שבת ס. )שות הרביםהבולטת לר

' סבתו (ק ה"שעד ס' א סי" מ).מקום פטור הוא, עאבל אם איו רחב ארב, שיהא רחב ארבע שיהא קרא מקום פטור
 וכל , אם כן הוי אותה בליטה כרמלית, מהלכת תחתיושות הרבים ור,שות הרביםלר' ט משמע דוקא כשבולט ד"דף פ

 ורשות הרבים מהלכת ,לרשות הרבים' דוקא כשבולט ד (ק ו"אליה רבה שם ס. )ש"יישאר הגג פרצה לו במלואו ע
ורשות , טפחים מבית שתחתיו' דדוקא כשהוא בולט ד' כתבו התוס (ק יא"תוספת שבת שם ס. ))ד"א סק"מג(תחתיו 

אם כן כל הגג הוי פרץ במילואו לאותה ... ' דאז הוי אותה בליטה כרמלית כיון שרחבה ד, הרבים מהלכת תחתיו
ורשות הרבים מהלכת , טפחים לאויר רשות הרבים' כתבו דדוקא כשהגג בולט ד' והתוס (ק לה" וכאן ס,)בליטה
  .)דהייו לאותה בליטה, שאר הגג פרץ במילואו למקום האסור... אז הוי אותה בליטה כרמלית , תחתיו

 ,'ויש לדקדק למה איצטריכא למימר דכל הגג אסור משום דפרץ במלואו לאותה בליטה כו (שם' א בתוס"מהרש 191
 מי כל הגג מי לא הוי אי טעמא מה,שות היחידהוי ר משום דלית ליה מחיצה ולא , דבליטה אסוראי טעמאדהא מה

 שות הרבים ויש ליישב דודאי בליטה הבולטת לר. דאליבא דרב קיימין הכא דבעי מחיצות יכרות,שות היחידר
  .) איו עשה כרמלית, אבל כל שאר הגג שעומד עד כגד המחיצות,וגדיים בוקעין בו עשה כרמלית
' ובתוס(ג "רמז תקכח פהגהות מרדכי עירובין הוא כמבואר ב, אלא רשות היחיד, מליתוהטעם שכל שאר הגג איו כר

', והייו שהוא מקשה כן על התוס).  עולה עד לרקיעשות היחיד וקשה דהא ר.תירץ לפי שפרוץ במילואו למקום האסור
אלא , ) עולה עד לרקיעשרשות היחיד(שהגג איו אסור מחמת עצמו ', ורביו מפרש שזה גופא הוא ביאור דעת התוס

  ).טפחים' היא הבליטה הרחבה ד(מחמת שהוא פרוץ לכרמלית 
שות  דתוכו ר... ומוך בתוך עשרה ,שות הרבים גג הסמוך לר...ת מפרש "ור (ה גג"ב ד, עירובין פד' תוסוכמבואר ב

  ).ת היחידשודהיכן מציו כרמלית שתחתיה ר(קפט ' אור זרוע סי. ) ולא דמי לשאר כרמלית, היאהיחיד
 שכן דרך לבות ברשות היחיד עליות זו למעלה מזו  ...אויר רשות היחיד הוא רשות היחיד עד לרקיע(ט "וכדלעיל ס

  .רעא' רד וע' ע) עירובין, חלקת יעקב(וראה אהלי יעקב ). קטות וגדולות
*  

אויר רשות היחיד הוא רשות (ט "כדלעיל ס, שדוקא אויר רשות היחיד עולה עד לרקיע, ואילו דעה הראשוה סוברת
גג הסמוך לרשות [אם איו גובה עשרה (ג "שסא ס' וכדלקמן סי. כ כשיש בייהם גג המפסיק"משא, )היחיד עד לרקיע

וראה מה ).  אלא כרמלית הוא, איו קראת על הגג רשות היחיד,טפחים' אף על פי שהבית שבתוכו יש בו י] ... הרבים
  .ב הערה לב"תיבות שבת פ. רעא' רד וע' אהלי יעקב ע. ות עב ואילךשמה א' שדן בזה חמרא טבא סי

 שהלכה למשה , הרי הוא כמוקף מחיצות גבוהות עשרה,'על ד' עמוד או תל שהוא גבוה עשרה ורחב ד (א"כדלעיל ס 192
  ).צדדים'  ומצא ראשו מוקף מד... א שאו אומרים גוד אסיקימסיי ה

  .34וד אסיק ציון וראה אציקלופדיה תלמודית ערך ג
  .כאמור לעיל, מטעם הבית שתחתיו שעולה עד לרקיע, ואף שהגג מצד עצמו הוא רשות היחיד 193



לט  לשבת יותרשו ארבע דין שמה  

  .)195 אלא כרשות שנפרץ לו,רוחותיו שאינו רשות היחיד' שגג זה לא עדיף מבית שנפרץ במילואו מב

  :196ויש לסמוך על דבריו להקל בדברי סופרים

 אלא אם כן יש ,198טפחים'  אם הם למעלה מג,197 אינם ככרמלית,כרמלית כלפי )ג(חורים שבכתלים ( כד
  שלוםבריד

 
. ועשה כרשות שפרץ לו, מתבטל ממו דין רשות היחיד, רוחות לרשות אחרת' כל רשות היחיד שפרוץ מב, מכל מקום
ג בתוך שי חצאי "ה סעיף כ"ך שלו סימן שמולדעת הרב מלאדי בשלחן ערו (ק ט"רפט ס' אבי זר סיכמבואר ב

  .) עיין שם היטב, מקלקל המחיצה שמעבר ההוא,ואפילו למקום פטור,  דפרץ למקום האסור לה,לביה
  :ומזה מובן

  .הוא פטור, גם הזורק לגג זה מרשות הרבים) א(
  .גם הוא עשה רשות הרבים, רוחותיו לרשות הרבים' אם הוא פרוץ מב) ב(

*  
 החלל שתחתיה דיו לגמרי כרשות המהלכת לפיו ...תקרה שאין לה מחיצות מן הצדדים (ב "שמו סי'  לקמן סיוכעין זה

  ).)אם כרמלית כרמלית ואם רשות הרבים רשות הרבים(
פ שהרכבת התחתית שתחת הרחוב היא רשות "שאע, ומכל זה יש ללמוד לדין הרחובות שעל גבי הרכבת התחתית

השיטות ' לב, מכל מקום הרחוב הזה הוא רשות הרבים גמורה,  היחיד עולה עד לרקיעואף שאויר רשות, היחיד
  :שתבארו כאן
  .אין אומרים רשות היחיד עולה עד לרקיע כאשר גג רשות היחיד מפסיק בייהם, לדעה הראשוה
עשה גם גג זה , יורוחות' אם הוא פרוץ לרשות הרבים מב, מכל מקום, אף שרשות היחיד עולה גם על הגג, לדעה השית

  ."כרשות שפרץ לו"
, כ אם הגג בולט לתוך חצר הבית"משא. "טפחים לתוך רשות הרבים או כרמלית' בולט ד"וכן הוא לעיל כשהגג  194

שהרי אויר רשות היחיד של החצר עולה , אזי כולם מודים שגם על גבי בליטה זו היא רשות היחיד, שהיא רשות היחיד
 .עד לרקיע

פסין של משהו ' או בב'  שאיה יתרת אלא בפס ד...חצר (ב "שסד ס' תבאר לקמן סי, רוחותיו' פרץ מבדין חצר ש 195
 והרבים כסין מכאן ויוצאים , אלא אפילו הם מפולשים לרשות הרבים בשי ראשיהם, אין פילוש אוסר בהם...

 ופרצה החצר מצד השי ,לואו לחצרמבוי שפרץ במי(ג "שסה ס' וסי, ) די להם בתיקון החצר מכאן ומכאן,מכאן
 אין , והרבים כסין בזו ויוצאין בזו, אפילו פרצה של רשות הרבים היא כגד הפרצה של מבוי...לרשות הרבים 

החצר איה פרוצה לו במילואה אלא שארו בו  ...  רק שלא יהיו הפרצות יתירות מעשר,בקיעת הרבים אוסרת בחצר
  ). על המבוי שהיא רחבה ממוגיפופין מכאן ומכאן עודפים

ששארו לה גיפופין מכאן , איה פרוצה במילואה) א: (אלא ששם ושם אין החצר עשה רשות הרבים משי טעמים
שלכן (הפירצה לרשות הרבים היא פחותה מעשר אמות ) ב. (פסין של משהו' או בב' או שתוקה בפס ד, ומכאן

  ).מועילות בה פסין או גיפופין
איו רשות "שאז ,  לרשות הרבים או כרמלית"רוחותיו' פרץ במילואו מב"ו, ז אמה"מיירי בבית שרחבו טכ כאן "משא

  ." אלא כרשות שפרץ לו,היחיד
רשות (כ "וס, )והוא שאים מקורים... איזו היא רשות הרבים (א "ותבאר לעיל סי, ואף שהבית הוא בדרך כלל מקורה

  ). הן כרמלית,י מדבר שאיה דומה לדגל,הרבים שהיא מקורה
תקרה שאין לה (ב "שמו סי' וכדלקמן סי, אף אם הוא רשות הרבים, "כרשות שפרץ לו"מכל מקום גם בזה עשה 

אם כרמלית כרמלית ואם רשות הרבים ( החלל שתחתיה דיו לגמרי כרשות המהלכת לפיו  ...מחיצות מן הצדדים
, בטל חלל זה לרשות הרבים, )שאיה מקורה(בים המהלכת לפיו והייו כיון שהוא פתוח לרשות הר)). רשות הרבים

  ).74הערה (כדלעיל 
 או ,מחיצות זו כגד זו במילואה' אם פרצו ב(ה "שסא ס' כדלקמן סי, וגם איו יתר מטעם פי תקרה יורד וסותם

 , שיש בייהם פילוש וקפדריא מפרצה זו לפרצה שכגדה כיון,מחיצות שלימות זו כגד זו'  ושאר ב,ביותר מעשרה
  ).אין אומרים בהן פי תקרה יורד וסותם

 .דין כרשות הרבים גמורה, ופי תקרה, שאף שיש להן תקרה, ומכל זה יש ללמוד למהרות העשויות לתועת מכויות
 אלא ,ו קראת על הגג רשות היחיד אי,טפחים' אף על פי שהבית שבתוכו יש בו י(ג "שסא ס' אבל ראה לקמן סי 196

 ).15הערה (ושם תבאר , )כרמלית הוא
 רב אשי אמר אפילו תימא יש .אביי בר אבין ורב חיא בר אבין דאמרי תרוייהו אין חורין לכרמלית (ב, עירובין פז 197

ראה דהלכה כאביי בר אבין ורב חיא בר (ח "ח ס"ש שם פ"רא. ) הכא במופלגת, בסמוכהי מילי ה,חורין לכרמלית
 איהו לא ,אף על גב דרביא דהוא בתראה קאמר אפילו תימא יש חורין לכרמלית. אבין דאמרי אין חורין לכרמלית

ותבאר בקוטרס אחרון ריש ).  אלא קאמר דאפילו יש חורין לכרמלית אית לן שיויא אחריא,פליג בהדיא עלייהו
ל "שאף בזה קיי, ) אלא בסמוכין מיירי הפוסקים, דהייו שיויא דרביא,לגין לא איצטריך לאשמועיןדבמופ(ק ג "ס

שהם סמוכים , והייו אף בחורים שבכתלים, )חורי כרמלית אים ככרמלית (ז"ע סי"טור ושו .שאין חורין לכרמלית
  .לכרמלית



מ  שסה- שמה–ז "הלכות שבת ח

  :)200 כמו שנתבאר בחורי רשות הרבים, והם למטה מעשרה,199'על ד' בהם ד

 מקולי רשות היחיד שאין כרמלית , כרמלית הקילו בה מקולי רשות היחיד ומקולי רשות הרביםכה
 לענין 201 אלא מקום פטור הוא,לה מעשרה ומקולי רשות הרבים שאין כרמלית למע,'על ד' בפחות מד

 , כגון ראש עמוד העומד בכרמלית, אבל דבר מסויים. ברשות הרבים202 כמו שנתבאר,דבר שאינו מסויים
 אף למטה מעשרה אינו כרמלית אלא מקום ,'על ד'  ואם אין בו ד, רשות היחיד הוא,'על ד' אם יש בו ד

  .203פטור

  שלוםבריד

 
מקום ' על ד' כיון שאין בו ד... שבדלת לפותחה בו חור ל... מכיס המפתח מכרמלית  (א"שמו סי'  לקמן סיוכן הוא

  .)פטור הוא
  .דים ככרמלית', כ למטה מג"משא 198

 אים ,טפחים' ים ג]גבוה[ אם הם ... חורים שבכתלים כלפי רשות הרבים(ח "שהרי אפילו ברשות הרבים תבאר לעיל סי
  ).139הערה (ותבאר לעיל שם , דים כרשות הרבים', אבל למטה מג, )כרשות הרבים

אף אם הם פתוחים (שלדברי הכל דים ככרמלית , טפחים' מכל שכן בחורים שבכתלים כלפי כרמלית שאין גבוהים ג
 ואביי ... ורבא אמר בין לחיים מי מותר , בין לחיין אסור...אמר אביי (א , כדאמרין בעירובין ט, )גם לרשות היחיד

 מצא מין את ... ורבא התם דפתוח לכרמלית ... )י"רש,  אבל בין לחיים דלא מיכרא דוכתא,דמיכרא (' גהתם בגבוה
ובפתוח לכרמלית אמרין מצא מין את , בפתוח לרשות הרבים מותר, טפחים' שלמטה מג, ל כרבא" וקיי).מיו ויעור

  .מיו ועשה כמוה
 ...וכן  . מקום פטור הוא,טפחים'  כיון שאין ברוחב מקום זה ד...חי פתח המבוי כגד הל(ו "שסה ס' וכן פסק לקמן סי

 מצטרף ... אבל בפתוח לכרמלית ,במה דברים אמורים במבוי הפתוח לרשות הרבים . מקום פטור הוא...תחת הקורה 
   ). שמצא מין את מיו ויעור,הוא להכרמלית ועשה כמוה

*  
דעות אם אומרים מצא מי ' יובאו בסעיף הבא ב', כ בעמוד למעלה מג"אמש. טפחים' או למטה מג, וכל זה הוא בקרקע
  .לדברי הכל אין אומרים מצא מין את מיו ויעור', וכאן בחור שבכותל למעלה מג. את מיו ויעור

 דכמו שלפי ,ע מודו דלא בטילי לגבי כרמלית"ואפשר דבחורין כ(ק ג "וטעם החילוק בים תבאר בקוטרס אחרון ס
 צריך לחלק בין קרקע חלקה ]שבראש העמוד אין אומרים מצא מין את מיו ויעור, ה"דלקמן סכ' דעה הא [י"שדעת ר

 כך . שהוא דבר בפי עצמו ואיו בטל לכרמלית,' ובין דבר גבוה ג,' בעירובין דף ט,' דאמרין מצא מין כו,דבין לחיין
 לאפוקי , הייו כשהוא כולו באויר הכרמלית,שבטל' ה ג שדבר הגבו,]ה"דלקמן סכ' דעה הב [ן וסיעתו" להרש לומרי

  ). לא בטילי לגבה, רק שמרוח אחת לבד פתוחים לכרמלית,חורין שמוקפין בכותלין מכל צד
, אלא אם כן הוא רחב ארבעה על ארבעה,  הוי כרמלית, עמוק מאה אמהלו אפי,בור העומד בכרמלית( ה"ח בהג"סי' עי

 ,בור העומד בכרמלית ... ויש אומרים שאין מקום פטור בכרמלית(ה "לקמן סככן הוא ו). דאין מקום פטור בכרמלית
והייו שלכאורה צריך להיות דים שוה . ג"וצע ,)'על ד'  אלא אם כן יש בו ד, הוא כרמלית,אפילו עמוק מאה אמה

ורק מרוח אחת ,  מכל צדשהרי גם הבור שבכרמלית מוקף, אם אומרים בו מצא מין את מיו ויעור, לדין חור שבכותל
  .פתוח לכרמלית

ולכן גם כאן באה הלכה זו . "ע לדיא"וצ"ומסיק , בכמה פרטים, ק ג"וכן דן בסתירה זו בקוטרס אחרון סוף ס
שמעתי מפי קדשו פעמים רבות דכל ספק העמיד בתוך (ו ' ח סי"המובא בשארית יהודה אוכהכלל ו, במוסגר

  ).שות פרק זה לראות אם צדקו דבריוודעתו היתה לחזור ול, חצאי עיגול
אלא  (ע שם"שו. )רשות הרבים כדין חורי ,וחורי הכרמלית הרי הן דוין לפי גבהן ורחבן (י"ד ה"שבת פי' מ הל"מ 199

  ).הם דוים לפי גבהם ורחבם
ם למעלה  בין שה, הם מקום פטור,'על ד' אם אין בהם ד... חורים שבכתלים כלפי רשות הרבים  (לעיל סעיף יח 200

  .מעשרה בין שהם למטה מעשרה
 דאי איכא מקום ארבעה שות היחיד מקולי ר,שות הרבים ומקולי רשות היחידאקילו בה רבן מקולי ר (ב, שבת ז 201

 ,תטפחים הוא דהויא כרמלי'  דעד ישות הרבים מקולי ר, מקום פטור בעלמא הוא, ואי לא,הוא דהויא כרמלית
 עשרה למעלה מ, הוא דהויא כרמליתעשרה דעד ,עשרהותופסת עד  (א,  ז ושם.)תיטפחים לא הויא כרמל' למעלה מי

 ואיה תופסת אלא עד , שלא יהא פחות מארבעה על ארבעה,גדר כרמלית (ח"ע סי"טור ושו. )טפחים לא הוי כרמלית
  .)ולמעלה מעשרה הוי מקום פטור, עשרה

  .) או קולט מן האויר,ל שברשות הרבים אם איזה דבר דבק שם כגון פי כות,לעין דבר שאיו מסויים (לעיל סעיף יז 202
אי אית ביה ארבע פשיטא דלמעלה מעשרה לא הוי ... בדבר מסויים כגון ראש עמוד וגב לביה  ('ה דעד י"י שם ד"רש 203

הא  , מי הוי כרמלית, ואי דלית ביה ארבע ולמטה מעשרה, דהא אפילו עמוד ברשות הרבים רשות היחיד הוא,כרמלית
ויש חולקים ואומרים דאין חילוק בין (ט "א סי"רמב' דעה הב. )מקום פטור הוא... מארבע קאמר אין כרמלית פחותה 

  .)רשות הרבים לכרמלית



מא  לשבת רשויות ארבע דין שמה  

 אבל בכרמלית אנו אומרים מצא מין את , אלא ברשות הרבים, שאין מקום פטור בכרמלית204ויש אומרים
 , מקום פטור מן התורהם כן שהיא ג, דהיינו המקום פטור מצא את הכרמלית שהיא מינו,מינו וניעור

 שאינו חולק ,'על ד'  ולכן כל דבר שאין בו ד.205 מינו להצטרף עמו ולהיות כמוהול ידיוניעור ונתחזק ע
 אבל אם הוא למעלה . הכרמלית ונעשה כמוה אם הוא למטה מעשרה בטל הוא אצל,רשות לעצמו

 אפילו , אבל בור העומד בכרמלית. שאין כרמלית תופסת למעלה מעשרה, מקום פטור הוא,מעשרה
 שהכרמלית תופסת עד התהום ואין מקום ,206'על ד'  אלא אם כן יש בו ד, הוא כרמלית,עמוק מאה אמה
  .208 וכן עיקר.207פטור נוהג שם

  :209 אלא כל מה שיש ברשות היחיד הוא רשות היחיד,י הכל אין מקום פטור ברשות היחידולדבר

 לפי שהמים , ולא מן הקרקע, בימים ונחלים מודדים אלו העשרה טפחים של כרמלית מעל פני המיםכו
 למעלה מעשרה ,טפחים למעלה על פני המים הם כרמלית'  ולכן כל המים וי,210נחשבים כארץ עצמה

  שלוםבריד

 
 ,' דאמרין מצא מין כו, צריך לחלק בין קרקע חלקה דבין לחיין,י"שלפי דעת רש(ק ג "ותבאר בקוטרס אחרון ס

  ). 198הערה (וראה גם לעיל ).  שהוא דבר בפי עצמו ואיו בטל לכרמלית,'ג ובין דבר גבוה ,'בעירובין דף ט
וקאי '  וכגון שאיו רחב ד, דאפילו בדבר המסוים איכא לאוקמא,ואחרים כתבו (ה אמר רב ששת" דב, בן שבת "ר 204

 בכרמלית מצא מין את מיו , מקום פטור הואם דהי דאי קאי כי האי גווא ברשות הרבי, דהוי כרמלית,בכרמלית
ק "דאמר בפ] א[ל כרב"דקי (ו סוף אות ד"שבת פט' הגהות מיימויות הל. ) בפרקא קמא דעירוביןן כדאמרי,ויעור

וכל זה דוקא  (ט"שבסי'  האדעה ו,)דאין מקום פטור בכרמלית (ח"א סי"רמ. )דעירובין מצא מין את מיו ויעור
  .)ודיו ככרמלית, אבל בכרמלית אמרין מצא מין את מיו ויעור, יםבעומד ברשות הרב

הייו רק לדעת אביי ברשות , )198כדלעיל הערה (טפחים ' מה שחילקו בגמרא בין למעלה או למטה מג, ולדעה זו
  .חיםטפ'  אף למעלה מג–אבל בכרמלית אמרין מצא מין את מיו ויעור , הרבים

  .)תחזק על ידי מיו ויעור משתו(י "שופר, )מצא מין את מיו ויעור(א , עירובין ט 205
טור . ) אם אין בו ארבעה, אפילו עמוק מאה אמה,בור שבכרמלית הרי הוא ככרמלית (ו"ד ה"שבת פי' ם הל"רמב 206

  .)ן הוא רחב ארבעה על ארבעהאלא אם כ,  הוי כרמלית, עמוק מאה אמהלו אפי,בור העומד בכרמלית (ח"א סי"ורמ
 א שם"רמ. ה בור העומד"י ד"ב. ) משום דמצא מין את מיו ועור,דבכרמלית ליכא מקום פטור (כסף משה שם 207
  .)דאין מקום פטור בכרמלית(
וכן משמע ,  ומיירי אפילו בדבר מסויים,ע עיקר כסברא הראשוה"וומשמע דסתימת הש (ק יא"אליה זוטא ס 208

ם "ואפשר שדעת הרמב(ה בור העומד "י ד"ש הב" והייו מ.)ו"א ולבוש סוף סימן שמ"וכן מרמ, י"ממסקת ב
 ).ן בפרק קמא דשבת בשם קצת מפרשים" וכמו שכתב הר, משום דמצא מין את מיו,דבכרמלית ליכא מקום פטור

, א מין את מיו ויעור אמרין מצ,מאחר שכל רשויות שלו הם כרמלית, ואפילו אם גבוה שלש(ג "שמו ס' א סי"והרמ
  ).ה"כמו שתבאר סימן שמ

 הוא בטל אצלה ,'על ד' אפילו אין בו ד,  אלא כל דבר שיש בה,ואין מקום פטור בכרמלית(ט "שמו ס' וכן הוא לקמן סי
  ). שכן עיקר,ה"שמ'  כמו שתבאר בסי,ועשה כמוה

*  
ולא (ה "שה ס' לקמן סיכד, א כרמלית לדברי הכלהו, אבל כלי העומד בכרמלית, ב"וכל זה בראש עמוד שבכרמלית וכיו

ושם סמן , ) כרמלית הוא, אבל כשעומד בכרמלית ... אלא בכלי העומד ברשות הרבים,אמרו שאין כרמלית בכלים
  .)44הערה (
 כיון ,שות היחידהוא תוך ר אבל אם , או בכרמליתשות הרביםודע שמקום פטור איו אלא כשהוא בר (ז"מ שם ה"מ 209

וכל זה דוקא בעומד ברשות  (ט"א סי"רמ. ) עולה עד לרקיעשות היחיד שאויר ר, מקיפו הרי הוא כמוהושות היחידשר
  .) לכולי עלמא דיו כרשות היחיד, אבל אם עומד ברשות היחיד ...הרבים
 שכן דרך לבות , בין מוך דיו כרשות היחיד בין רחב בין קצר בין גבוה,כל מה שיש ברשות היחיד(ט " לעיל סוכן הוא

  .)57הערה (ושם סמן , )ברשות היחיד עליות זו למעלה מזו קטות וגדולות
 מיא , קסברי כרמלית משפת מיא משחין...ב חסדא ורבה בר רב הוא ר (ב, רב חסדא ורבה בר רב הוא שבת ק 210

 הלכך הוטל מהם ,וימים וחלים ממיא משחין (ח"ע סי" טור ושו).והלכתא כותייהו(ב , ם לוף ש" רי.)ארעא סמיכתא
דמים עצמן כארעא , מודדין העשרה מפי המים ולמעלה(ח " לבוש סי.)הוי כרמלית, מעל פי המים עד עשרה באויר

  ).סמיכתא דמיין
  ).טפחים מעל פי המים' גבוהים י(ג "שה ס' וכן הוא לקמן סי
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  :211טורהוא מקום פ

  איזהו מקום פטור

 והוא גבוה משלשה ולמעלה ,212'על ד'  כל מקום גבוה שברשות הרבים שאין בו ד, איזהו מקום פטורכז
 אפילו הוא ארוך אלף ,214טפחים רוחב ועמוק משלשה ועד התהום'  או חריץ שאין בו ד,213עד לרקיע

 אם ,216 הרי ביניהם מקום פטור,'על ד'  ואין ביניהם ד, וכן מחיצות הגבוהות משלשה ועד לרקיע.215אמה
 וכל שכן ברשות ,217טפחים'  אלא למעלה מי, אבל בכרמלית אין שם מקום פטור כלל.הם ברשות הרבים

  :218 כמו שנתבאר,היחיד

  קונטרס אחרון

 כמבואר ממה ,222ם" ולא לדעת רשב221ת" נתכוין לדעת ר220א כאן" רמ219 הנה.'טפחים כו' ד) א(
______________ 

 ,באויר הוי דיו ככרמלית'  עד י, הילכך הוטל מעל פי המים בימים ובחלים,ולמעלה מעשרה הוי מקום פטור(טור  211
הלכך הוטל מהן מעל פי (לבוש שם ). הוי מקום פטור, למעלה מעשרה באויר(ע שם "ושו, )הוי מקום פטור' למעלה מי

 ).טורהוי מקום פ' למעלה מי, באויר הוי כרמלית'  עד י,המים
י " ופרש.)אין כרמלית פחותה מארבעה (א, שבת ז). 'על ד'  כגון דלית ביה ד,מקום פטור בעלמא הוא(ב , שבת ח 212
  .)'על ד' מקום פטור הוא מקום שאין בו ד (ט"ע סי" טור ושו). מקום פטור הוא, ואי לא,רוחבארבעה (
 ז"ד ה"שבת פי' ם הל"רמב).  מדרס דרסי ליהפחות משלשה מדרס דרסי ליה רבים משלשה ועד תשעה לא(א , שם ח 213
  .)וגבוה משלשה ולמעלה עד לרקיע (ע שם"טור ושו. )וגובהו שלשה עד לרקיע שכל פחות משלשה הרי הוא כארץ(

ואם ... חשובים כקרקע והרי הם רשות הרבים ... טפחים '  אם איו גבוה ג,כל דבר שהוא ברשות הרבים(ג "וכדלעיל סי
  ). הוא מקום פטור,'על ד'  איו רחב ד...' הוא גבוה ג

' או חריץ שאין בו ד (ע שם"טור ושו).  ועומקו משלשה עד התהום,כן חריץ שאין בו ארבעה על ארבעהו(שם ם "רמב 214
  ).אפילו עד התהום' ועמוק יותר מג(כ " לבוש ס.) ועמוק יותר משלשה,'על ד

 כמה ...ך ו אפילו היה אר,ום פטור מותר לטלטל בכולןמק(א "והי, )אפילו היה ארכו אלף מיל(ז " הם שם"רמב 215
  .) הוא אורך אלף אמהלואפי (ק טו"א ס"טור ומ. )מילין
  .)אפילו הוא ארוך אלף אמה (ה"שמו ס'  לקמן סיוכן הוא

 ורוחבו ארבעה פחות , אפילו היה ארכו אלף מיל,וכן מקום המוקף שאין בו ארבעה על ארבעה(ז "שם הם "רמב 216
 ואין בייהם ,ולמעלה' וכן מחיצות הגבוהות מג(ע שם "טור ושו).  הרי זה מקום פטור,ובהו משלשה ולמעלה וג,שעורה

  ).'על ד' ד
, הוא מקום פטור' עד ד' מכל מקום כיון שאין בייהם ד, טפחים' והייו אף אם בצירוף עובי המחיצות יש לו רוחב ד

' טפחים על ד'  ויש בחללו ד,חיצות גבוהות עשרה טפחים מקום המוקף מ,איזו היא רשות היחיד(א "וכדלעיל ס
  .ק ג"וראה קוטרס אחרון סוף ס). טפחים

*  
הרי בייהם "ומכל מקום , והוא פרוץ לגמרי בשי קצותיו, לפום ריהטא ראה דמיירי הכא שיש לו רק שתי מחיצות

  ".'על ד' אין בייהם ד"כיון ש, "מקום פטור
  .מחיצות' מיירי הכא שיש לו ד, שם' ולפי דעה הב, )26הערה (ד "שסג ס' מן סידעות לק' אמם תבארו בזה ב

 אבל אם הוא למעלה ,אם הוא למטה מעשרה ... ויש אומרים שאין מקום פטור בכרמלית(ה "דלעיל סכ' כדעה הב 217
  ). מקום פטור הוא,מעשרה

  .) אלא כל מה שיש ברשות היחיד הוא רשות היחיד,טור ברשות היחידולדברי הכל אין מקום פ (סוף סעיף כה 218
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 219

  .טפחים' טפחים על ד' א תבאר שרשות היחיד הוא כשיש בחללו ד"בפים ס
  .אמות' לעין העברת ד) ב"שמט ס' סי(כדאמרין , טפחים באלכסון' שהכווה לד, ת"ולא זכרה דעת ר

  .לעין תחומין) ד"צט סיש' סי(כדאמרין , לרבוע העולם' על ד' שהכווה לד ,ם"לא זכרה דעת רשבגם ו
י שמחלק בין "אלא כדעת רש, ל כן"מכל מקום ראה מדברי הפוסקים דלא קיי, ת"א ראה שכוותו לדעת ר"ואף שברמ

 .טפחים דגבי רשות היחיד' אמות דגבי העברה לבין ד' ד
  ).דבעין באלו ארבעה על ארבעה הן ואלכסון יש אומרים (ב" ס220
 ועמוד מי . בזריקה ובהעברה ובתחום שבת,ת מפרש דלכל צד ותין האלכסון"ור(ה כזה "א ד, עירובין דף א' בתוס 221

  ).חומשין' צריך שיהא בו ששה פחות ב
'  גבוה ישות הרביםד מי בר ועמו...אמות ברשות הרבים בריבוע עולם ' שמואל מפרש שמרביעין ד' ור (שם'  בתוס222

 אבל העמיד האלכסון ממזרח . הייו כשמעמיד אלכסון העמוד לאלכסון העולם,מרובעים' על ד'  דבעין מי ד,'ורחב ד
  .)מרובעות' על ד' למערב ומצפון לדרום לא סגי בד



מג  לשבת רשויות ארבע דין שמה  

  .ם"ע דלא כרשב"ובש ושם פסקו ,ט"שמ' ש בסי" כמ223שכתב

ל "ט קיי"שמ' והא דבסי .224ש בטור"יי ע,ט"שצ'  כמבואר גבי תחומין בסוף סי,ל" לא קיי נמית"והנה כר
  .כ בתחומין"משא'  דגבי העברה ליכא למיתב פיאות כו,225י" היינו כדפרש,י"ש בב"יי ע,כוותיה

 229ם" וכן דעת הרמב228ש" ורא227'בתוס' עי.  בהדיא226י"כדפרש' על ד'  למקום דם כן הוא הדיןוא
 וכן דעת הלבוש .234ש האליה זוטא" כמ233ע" וטור וש232 ומגיד משנה231 ורבינו ירוחם230א"ורשב

  :ה זו"שהשמיט הג

 דלדוגמא  אפשר,קרפף ותל כמו 237ד"ק י"א סוף ס" המג236ה שכתב מ.235' אינה כוברי סופריםמד) ב(
______________ 

 ,הן ואלכסון, מרוארבע אמות שא(ב "ע שם ס"והייו כמבואר בשו). ט"שמ' וכמו שיתבאר לקמן סי(א שם "ברמ 223
  .ולא חילקו בין לריבוע העולם או לאו). שמצא שהם חמשה אמות ושלשה חומשים

  ).חומשי אמה' אמות וג'  שהוא ה,'על ד'  דהייו אלכסון של ד,ארבע אמות שאמרו הן ואלכסון(ב "וכן הוא לקמן שם ס
 ר כך ואח, וכן לצפון,מזרח אלפים אמה לחוץ שמודד על פי כל אורך העיר לרוש פי,ועושין אותה כטבלא מרובעת" 224

  .הרי דאזלין בעירובי תחומין לריבוע העולם. "רואין כאילו היתה טבלא מרובעת בקרן למלאותו
 דהייו שמודד על פי כל אורך העיר למזרח ,עושין התחומין סביב העיר כטבלא מרובעת(ד "וכן פסק לקמן שם סי

'  וסי). כך רואים כאלו היתה טבלא מרובעת אלפים על אלפים בקרן למלאותה ואחר, וכן לצפון,אלפים אמה לחוץ
 רואים אותה כאלו היא בתוך ...אם היא עגולה שאין לה זויות ... הבא למדוד אלפים אמה של תחום העיר (א "שצח ס
  ).וכשהוא מרבע מרבעה לריבוע העולם... מרובע 

 אלא כי האי גווא שותין להן שיעור ,גבי העברה ליכא למיתב פיאות ו. פיאות תן להן ...פיאות כתיב ( עירובין שם225
  .ת"י כסברת ר"שרק לעין העברה סובר רש, י" וביאר הב.) דהא ליכא למימר בהו רבוע ועיגול,אלכסון

 ואין צריך, טפחים בריבוע' הרי שבזה סגי ד. ) שתוכל למצוא בו אלכסון,בריבוע' שיהא רחב ד (ה מי בעין" שם ד226
  .שיהא אלכסון לכל צד

  ). שתהייה בו זויות, מרובעם כןיהיה ג' על ד' כגון רשות היחיד שהוא ד(ב "שמט ס' וכן הוא לקמן סי
 והתם אין ותין פיאות אלא לפיאות , דפיאות דשבת ילפין מערי הלוים,ולא ראה(אחר הבאת דברי רביו תם , שם 227

  .היחיד אין צריך שיהא אלכסון לכל צדטפחים דרשות ' והייו שלשיעור ד). העולם
 ובערי לוים אין ותין פיאות אלא לפיאות , דבכל פיאות שבת ילפין מערי לוים,רושוקשה לפי (ג"ד סי" עירובין פ228

  .)עולם
לפיכך אין המעביר או הזורק ברשות הרבים חייב עד שיעביר חוץ לחמש אמות ושלשה חומשי (ח "ב הי"שבת פי'  הל229

טפחים דרשות '  הרי שד).ארבע מחיצות גובהן עשרה ובייהן ארבעה על ארבעה או יתר על כן(א "ד ה" ופי,)אמה
  .אמות של העברה' היחיד אין דים כד

 עד שיהא מרובע ארבעה על ,שלא אמרו עמוד גבוה עשרה ורחב ארבעה עשה רשות היחיד (ד" עבודת הקודש שער ג ס230
 שהן חמש ,וכן הדין לעין המעביר והזורק ארבע אמות, לושה חומשי טפח כדי שיהא באלכסוו חמישה וש,ארבעה

  .ל" הרי חילק בים כ.)אמות ושלושה חומשי אמה
  ).והקשו על פירוש רביו תם: וסיים, ת"ם ור"י ורשב"שביאר דעת רש (ב, ד עא" תיב יב ח231
 שיש באלכסוו חמשה ושלשה וצה לומר ר, אם הוא עגול,'וכל מקום שהזכיר רביו עמוד רחב ד (ז"ד ה"שבת פי'  הל232

  .) ואם הוא מרובע כבר יש באלכסוו כן,'על ד' חומשין כדי לרבע בו ד
  .שמט'  רק לקמן בסי–שלא הזכירו כאן אלכסון  233
 דליכא ,ט במרבע ברשות הרבים" דלא דמי לסימן שמבירא ליה דס,א"י בעירובין דף "ד מוכח מפרש"ולע (ק ב" ס234

 וכן מוכח לי בעבודת הקודש .'על ד'  סגי בריבוע ד,ויש בו אלכסון' על ד' אבל הכא מיירי במרבע ד, למיתב פאות
כל  מ,דאף דבעי לקמן עם אלכסון, ו"ד ה" ובמגיד משה פרק י,ד"ח ח" ורביו ירוחם תיב י,ב"ד ע"א דף יו"לרשב
 דיפה ראה לי הלכך . וסתימת הפוסקים,ר וטו,ב"ם פי"מ ברמב"וכ', על ד' שיעור רשות היחיד סגי בריבוע דב מקום

  .)כיון הלבוש שהשמיטו
ובדפוסים . במהדורא קמא, כתוב כן בפים' וכראה הי". ' איה כוברי סופריםמד' בבור כו":  הכותרתס ראשוןבדפו 235

  .שמט גם מלשון הכותרתעל כן  ו,)רק גומא(" בור"שלו לא זכר בפים 
  :רון זהתוכן המשך הדברים בקוטרס אח 236

, אבל מדברי סופרים היא כרמלית, שגומא עמוקה מלאה מים היא רשות היחיד מן התורה, ט תבאר"ו וסי"בפים סט
  .הואיל ועוברים על מחיצותיה

ולא רק ברשות הרבים , טפחים' ואף ברקק רחב ד, שגזירת חכמים זו היא אף בפחות מבית סאתים, ועל זה בא להוכיח
  .ןיה מחיצותשהן פרוצות לכל עובר שם לעבור עלמטעם , עהאלא אף באמת המים שבבק

 בידי שמים שהדמחיצ, )ק ל"שסג ס' סי(א "ביאר המ, והה בטעם הדבר שאין המחיצה מועלת כשעוברים על מחיצותיה
  . ואתי רבים ומבטלי מחיצתן,יצהלא חשיב מח



מד  שסה- שמה–ז "הלכות שבת ח

 . כי התם ביותר מבית סאתים אבל אין כוונתו דוקא,238 דיש רשות היחיד שהיא כרמלית,בעלמא נקטינהו
  .240י" רשן כתב וכ.'הויא כרמלית אם עמוקה י' ם דאפילו ברחבה ד" כתב בשם הרמב239א"ק י"דהא בס

  שלוםבריד

 
אלא אם כן יש ; ם יש עליהם בקיעת רביםאף א, כי באמת איה מתבטלת מחיצה זו מן התורה, ג"א צע"אמם דברי המ

שרק מדברי סופרים מבטלת בקיעת הרבים את , ומוכח בכמה מקומות. "בקיעת הרבים במקום שלהלאה ממו"
  .מחיצת הגומא לעצמה

*  
ומחיצה הרביעית היא ים או הר או תל , מחיצות' כ במבוי שיש לו ג"משא. והה כל זה דוקא בשתי מחיצות או יותר

' סי. ד"ב וסמ"ה וסמ"שסג סל' סי. ד"ב וס"שו ס' כדלקמן סי(פסק בכמה מקומות שמועלת מחיצה זו , רוןשהוא מד
  .)ה"שסה ס
וכן פסק לקמן . אף במבוי למחיצה רביעית, שמכל מקום אם רבים בוקעים עליו איה מועלת) ק מ"שם ס(א "וביאר המ

  .ובא לבאר טעם החילוק). ב"שסג סמ' סי(
. יצה כשרבים בוקעים בה לא חשיב מחשבידי שמים הדמחיצ, )ק ל"שם ס(ל "א ה"פי שיטת המבתחלה מבארו ל

, לא גזרו במחיצה שבידי שמים, שאיה אלא מדרבן, כ במחיצה רביעית"משא. וכשאין רבים בוקעים בה גזרו מדרבן
  .כ כשלא בקעי בה רבים"משא. שאז מתבטלת המחיצה מן התורה, אלא כשרבים בוקעים בה

אפילו אם אמר ) ק מ"שם ס(א "אבל אפשר לקיים פסק זה של המ, ג"צע) ק ל"שם ס(א אלו "שדברי מ, אחר כך מבאר
שמן התורה מחיצה שבידי שמים מועלת לעצמה אף אם רבים , אלא כהמסקא דלעיל, )ק ל"שם ס(א "שלא כדעת המ

פ במקומה היא "הייו כיון שעכ, שחוצה להומה שמועיל לרוח רביעית שבמבוי . ולא למקום שחוץ ממה, בוקעים בה
  .מחיצה גמורה מן התורה

שמן התורה מועלת אפילו , כמבואר לעיל, ואף שלעין עצמה אין הפרש בין רבים בוקעים על המחיצה הזאת או לאו
  ).ק ל"א שם ס"דלא כמ(רבים בוקעים בה 

איה מועלת אלא אם כן אין , ל ברוח רביעיתשגם מחיצת הים והת, )ק מ"שם ס(ל "א ה"מכל מקום יש לקיים פסק המ
  ).ששים רבוא(בוקעים בה רבים 

כ "משא, הוא דומה לרשות הרבים שעיו הוא שרבים בוקעים בוכיון שהייו , ומה שאיה מועלת כשרבים בוקעים בה
  .כשלא בקעי בה רבים

  ." אף אם לא תכוין לזה,א כהוגן להלכה"ובזה סליקו כל דברי המג", ומסיק
תל זה שבפתחו ... מבוי ששוה מתוכו ועשה מדרון בפתיחתו לרשות הרבים (ב "שסג סמ' ולכן פסק כן גם לקמן סי

  .)ששים רבוא בכל יום... ומכל מקום אם רבים בוקעים עליו אסור ... חשב לו למחיצה 

 .ה הערה מד"ראה תיבות שבת פכ, סיכום דבריו למסקא
שעב ' ע סי"והייו מה שפסק בשו. "ב"שע'  ותל בסיפף כמו קר,הוי כרמלית דרבן'  דאפילו שעמוקה יוראה לי "237
קרפף יותר מבית סאתים שלא (ב "וכן הוא לקמן שם ס). הוי כרמלית, קרפף יתר על סאתים שלא הוקף לדירה(ב "ס

  ).הוקף לדירה כרמלית הוא
... הקרפף ...  כגון ,דם לכיסה ויציאה תמידכל היקף מחיצות שלא הוקף לדירת א(א "שח ס' ותבאר דיו לקמן סי

 הרי ... ואף על פי שהן רשות היחיד גמורה מן התורה ,אמות כמו ברשות הרבים' אסרו חכמים לטלטל בתוכן יותר מד
  ).הן ככרמלית מדברי סופרים

וכן . ית סאתיםהייו דוקא כשהוא יותר מב, שמה שהים הוא כרמלית דרבן, א"ולפום ריהטא היתה ראית כוות המ
 ).כיון שלא הוקף לדירה, והייו כשהיא יותר מבית סאתים(ק מא "פירש בתוספת שבת ס

שכמו קרפף שמן , הייו לומר, "קרפף ותל"ומה שהזכיר , גם בפחות מבית סאתים, שבאמת כן הדין בגומא שבים 238
ומדברי , רשות היחיד היא מן התורהכן גם גומא עמוקה בים , התורה הוא רשות היחיד ומדברי סופרים הוא כרמלית

  ). דיש כרמלית דרבן,א לדוגמא קיט" דהמויש לומר(וכן פירש בפרי מגדים . סופרים היא כרמלית
'  אלא שחכמים אסרו לטלטל בו אלא תוך ד,מקום שהוא רשות היחיד גמורה מן התורה(ו "שמו ס' וראה לקמן סי

 ).40 הערה(ושם , ) כמו שאסרו בכרמלית גמורה,אמות
ואם יש (ד "ד הכ"ם פי"ש ברמב"והייו מ. )"ד"פי( כמו ים ,הוי כרמלית'  דהורחב'  יהואם עמוק(ק יא "א ס"במ 239

 ).והוא שיש ברוחבו ארבעה טפחים או יתר על כן. בעומקו עשרה או יתר הרי הוא ככרמלית כשאר הימים
 , הואשות הרביםכמה עומקו דימא אכתי ר(י "פרש, )פחות מעשרה טפחים,  מיםוכמה הוא רקק(ב , בגמרא שבת ק 240

 ואז עשין , דומיא דים,'ורחבה ד' גבוהה י(ה אמרו לו "א ד, הותן עירובין כטרבו י וכן הוא ב).ולא עשה כרמלית
כרמלית , טפחים' ורחבו דעמקו עשרה טפחים כל רקק שהרי ש).  הם כרמליתלו ברשות הרבים ואפי,רשות לעצמן

  .הוא
*  

 ...טפחים ' י... אם יש בהם גומא שעומקה (ט כשהגומא היא בתוך הים והמים מכסין אותה "ואף דמיירי בפים סי
ואם יש גומא בים עמוקה עשרה ורחבה (ק יד "א ס"וכן מיירי במ). מדברי סופרים איה רשות היחיד אלא כרמלית



מה  לשבת רשויות ארבע דין שמה  

 גבי ימה של טבריה שיש לה ,241ז"י בעירובין דף פ" דהא דמשמע מפירוש רשל כרחך צריך לומרוע
 שהן שפה ,ם שעל האוגנים היינו משו. כרמליתא דמשום שהוא יותר מבית סאתים הוא דהוי,אוגנים

  .243כ ברקק" משא, אין עוברים עליהם כלל,242י שם"גבוה כדפרש

 אם עמוקה , דהא אפילו אמת המים העוברת בבקעה.244ולא תימא דוקא רקק שרשות הרבים מהלכת בו
ואין לומר משום דאין מחיצות  .245י במתניתין"ש בפרש"יי כדתנן בעירובין שם ע,היא כרמלית' י

א "ו ס"שנ' ש בסי" כמ,' דהא מחיצות החצר מועילות לה אם הנקבים אין רחבים ג.אמהמועילות כלל ל
פ שאין רבים עוברים " ואע,247ז"ש בט"יי ע, ומחיצות עצמן שבבקעה חוץ לחצר אין מועילות,246ה"בהג

 היה ,' כהילוכך של חול כו248כדאמרינן( אלא ודאי כיון שהן פרוצות לכל עובר שם לעבור עליהן .עליהם
 דבחול ,249' ד'א סעיף ג"ש' ע סי"וש ובטור ש"יי ע,'אלא ידלג כו'  ופגע באמת המים לא יעבור כוהולך

  שלוםבריד

 
 ובים הואיל והמים מכסים , גמורשות היחידר עמוק עשרה מלא מים הוה רומיהו בו(וכן פירש בפרי מגדים ). ארבעה
  ).סאה'  אף פחות מב, דהוה כרמלית דרבןש לומר י,ושוה

ואפילו הוא עמוק עשרה (ו "וכן הוא בפים סט. 'ורחב ד' שכן הוא גם ברקק עמוק י, י"ם ורש" מכל מקום מוכח מהרמב
  )).מדברי סופרים(איו רשות היחיד ... 

  ."הואיל ועוברים על מחיצותה מלמעלה... הואיל ועוברים עליהם "ומבאר הטעם בפים 
ג דאכתי כרמלית "ואע (ה אוגים"די שם "וברש. לכן הקילו בה, ) הואיל ויש לה אוגים,ימה של טבריא(בגמרא שם  241

רואים מכאן לכאורה . ) פורתא כי הא סגיא מיהו בתקת, דהא קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה הוא,היא
  .לא אמרו דמדברי סופרים היא כרמלית אלא כשהיא יותר מבית סאתים, שגם בימה של טבריא

  ).ש"ה אוגים עיי"ז ד"י בהדיא בדף פ"שכן פירש( שםבתוספת שבת וכן הובאה הוכחה זו 
*  

  . מכסים את המחיצההמים אים, שהרי באוגים, לא יוקשה, והה לפי מה שהובא בהערה הקודמת מפרי מגדים
  ?מה מועילים לזה האוגים, "הואיל ועוברים על מחיצותיה מלמעלה"אמם לפי הטעם שתבאר בפים 

  .לכן איה כרמלית אלא ביתר מבית סאתיים. " דהויא כמחיצות סביב לה,שפה גבוה "242
 .בלבדטפחים ' לכן היא כרמלית אף כשהיא רחבה ד, ועוברים עליהם, כיון שאין לה אוגים 243
הוא לא רק ברקק שרשות , טפחים הוא כרמלית מדברי סופרים' טפחים ורחב ד' זה שתבאר שכל רקק עמוק י 244

שהן פרוצות לכל עובר "אלא סגי במה , ואף אם אין הרבים מהלכים בו. אלא אף ברקק שבבקעה, הרבים מהלכת בו
  ).כדלקמן בסמוך ("שם לעבור עליהן

טפחים '  אלא אם כן עשו לה מחיצה גבוה י, אין ממלאין הימה בשבת,וברת בחצראמת המים שהיא ע(במשה שם  245
שלא היתה (י "ופרש. ) מפי שלא היה בה כשיעור...מעשה באמה של אבל שהיו ממלאין ממה  ... בכיסה וביציאה

שאם הרי ). ' דברוחב'  שאין מים עשין רשות לעצמן בפחות מעומק י,'או ברוחב ד'  או בעומק י,כרמליתכשיעור 
' משולחן הארי עראה (שעוברת בחצר , אף דמיירי באמת המים שבבקעה; הוי כרמלית דרבן' ורחבה ד' עמוקה י

156.(  
ואם (א שם "וברמ). אין ממלאין ממה בשבת, עמוקה עשרה ורחבה ארבעה אמת המים העוברת בחצר(ע שם "בשו 246

  ). מחיצה איו צריךלויאפ', הקבים שהאמה כס ויוצא בהם אים רחבים ג
 ,ין צריך אפילו מחיצה א,טפחים' ואם הקבים שהאמה כסת ויוצאת בהם אים רחבים ג (ג"לקמן שם סוכן הוא 

  .)שהרי הם כסתומים לגמרי משום לבוד
 מה , ואיה בטילה גבי חצרי עצמהחשבת לרשות בפ' ורחבה ד'  דאם אמת המים שגבוה י,ותמיה לי טובא (ק ד"ס 247
 דהא האמה היא כרמלית והמחיצות לא , לעין מילוי המים מן האמה, בצד כיסה ויציאההועיל עשיית מחיצמ

 , אז הוי כרמלית אפילו מה שהוא בחצר, ומשם כס לחצרשות היחיד אלא דאם יש כרמלית מחוץ לר...מועילות 
  ). כרמליתלא הוי ממילא , כדי לבטל החבור שיש לו עם מה שהוא בחוץה מהי המחיצשום הכימ

', אף שהן גבוהות י, " אין מועילותעצמן שבבקעה חוץ לחצרמחיצות "כ ה"משא, הרי שמחיצות החצר מועילות לאמה
  ."פ שאין רבים עוברים עליהם"ואע", "דהא האמה היא כרמלית והמחיצות לא מועילות"ז שם "כמבואר בט

 אם יכול להיח את , היה מהלך בשבת ופגע באמת המים...שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חול  (ב, שבת קיג 248
למקום ( ליקף , מתקיף לה רבא היכי ליעביד).י"רש, לקפוץ ( ואם לאו אסור,רגלו ראשוה קודם שתעקר שיה מותר

 ואתי לידי )שורו במיםי ( זימין דמיתווסן מאי מיא)שישים רגלו במים ( ליעבר,קמפיש בהילוכא, )שהאמה כלה שם
  .) אלא בהא כיון דלא אפשר שפיר דמי.טהסחי

 ,היה הולך והגיע לאמת המים יכול לדלג ולקפוץ עליה... שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חול (בטור שם  249
 ומוטב שידלג ממה שיקיפה מפי שמרבה ,אפילו אם היא רחבה שאיו יכול להיח רגלו ראשוה קודם שיעקור שייה

 יכול לדלגו ולקפוץ ,היה הולך והגיע לאמת המים(ע שם "ובשו, )ר בה שלא יבא לידי סחיטה ואסור לעבו,בהילוך



מו  שסה- שמה–ז "הלכות שבת ח

 משום דדמיא קצת , כלום מדברי סופריםן אינ,) או לעבור במים,נמי לאו אורחה להקיף אלא לדלג
  שאסורה מדברי, במילואהת כמו חצר שנפרצה מרוח אח.לרשות הרבים שהיא גם כן פרוצה לכל עובר

  .250 וגם לא בקעי בה רבים, אף על גב דהויא רשות היחיד מדאורייתא,סופרים מהאי טעמא

 אלא דלא הוו , אף על גב דדרסי ביה,252 גבי מבוי, וכן תל המתלקט,251והא דהים נדון משום מחיצה
 לא הוה המבוי ו הכי נמי דבלא, היינו ברוח רביעית למבוי.253ג"שס' א סוף סי"ש המ" כמ,ששים ריבוא

  שלוםבריד

 
 מפי ,ומוטב שידלג ממה שיקיפה,  אפילו אם היא רחבה שאיו יכול להיח רגלו ראשוה קודם שיעקור שייה,עליה

  ).שלא יבא לידי סחיטה,  ואסור לעבור בה,שמרבה בהלוך
 שהרי ,תוך החצר שפרצה לרשות הרבים עשה גם כן כרמלית... צר שפרצה במילואה ח(ד "שסא ס' כדלקמן סי 250

  .)ה"שמ'  שתבאר בסי,הוא כקרן זוית הסמוכה לרשות הרבים
וכמבואר , )מחיצות' כגון מבואות שיש להם ג, וכן קרן זוית הסמוכה לרשות הרבים(כ "והייו כמבואר כאן בפים ס

 הרי הוא רשות היחיד ...  אלא שפרוץ ופתוח לגמרי ברוח רביעית,מחיצות גמורות' מקום המוקף ג(ו "בפים כאן ס
 במה דברים אמורים כשמקום זה הוא פרוץ  ...אמות'  אבל חכמים אסרו לטלטל בו יותר מד. ..גמורה מן התורה
ם דחקים רבים לפעמימפי ש, איו כרשות היחיד מן התורה ...  אבל אם הוא פתוח לרשות הרבים,ופתוח לכרמלית

  ).לתוכו כשיש דוחק רב ברשות הרבים
כיון שהן פרוצות ", "אסורה מדברי סופרים מהאי טעמא"ומכל מקום , "לא בקעי בה רבים"הרי שבפתוח לכרמלית 

  ."לכל עובר שם
  .הטעם הוא כיון שהוא פרוץ לכל עובר, שאסורה מדברי סופרים', ורחב ד' וכך גם ברקק עמוק י

  ). איסור לא אמר בו דהא קיימין מחיצות...מעשה במבוי אחד שצידו אחד כלה לים (ב , עירובין צט 251
אמות הרי זה ' טפחים סמוך לשפתו מתלקט מתוך ד'  יש מחיצה מהים שעמקו י...מבוי (ה "שסג סל' לקמן סיוכן פסק 
 אם הלשון הוא עמוק ,טל בחצר עצמה מותר לטל...חצר שפרצה ולשון ים עובר על הפרצה  (ד"שו ס' וסי, )מותר

  ). שהוא חשב למחיצה,אמות' עשרה מתוך ד
ויש אומרים שהים איו עולה משום (ה "שסג סל' כדלקמן סי, ואף שיש אוסרים בזה מחשש שמא יעלה הים שרטון

 שכן דרך הים שמתקצר ועשה קרקע ומעלה שם חול ואבים ובטלה , גזרה שמא יעלה הים שרטון,מחיצה למבוי
  ).מחיצתו

מחיצה (ד "ושם סמ, )אבל בשאר הרות אין חוששין שיעלו שירטון(כדלקמן שם , מכל מקום מודים גם הם בהר
טפחים שתהא חשבת ' בשפת ההר גובה י (ה"שסה ס' וסי, )רביעית של מבוי הקילו בה חכמים להיות דיה בהר

  ).מחיצה לו
  ...היא כרמלית'  אם עמוקה י,מת המים העוברת בבקעהאפילו א(ואם כן יוקשה איך יתאים כל זה עם האמור לעיל 

  ). כלום מדברי סופריםן אי... כיון שהן פרוצות לכל עובר שם לעבור עליהן  ...פ שאין רבים עוברים עליהם"ואע
הרי הים היא מחיצה שאיה עשויה בידי , איך מועלת מחיצת הים וההר להתיר הטלטול במבוי, ויתירה מזו יוקשה

  ).כדלקמן הערה הבאהו(אדם 
 אותו מבוי , ועשה מדרון לתוכושות הרביםאו שוה לר, שות הרביםמבוי ששוה לתוכו ועשה מדרון לר (א, שבת ק 252

  .)איו צריך לא לחי ולא קורה
 שום ין צריך הרי מבוי זה א...מבוי ששוה מתוכו ועשה מדרון בפתיחתו לרשות הרבים  (ב" סמשסג' סילקמן ן פסק וכ

  ).אמות' טפחים מתלקט מתוך ד'  והוא שיהיה בשפועו גבוה י, לפי שתל זה שבפתחו חשב לו למחיצה,ון בפתחותיק
  .שמחיצה כזו איה מועלת, וגם כאן יוקשה איך יתאים עם הכלל

ה ועל כרחך "כדלקמן ד, גם בכמה רוחות לא גזרו חכמים אלא כשבקעי בה רבים, אמות' ואף שבתל המתלקט מתוך ד
  ).293הערה (ותבאר שם , )כ כשלא בקעי בה רבים"משא ...בתל ... ן אתו רבים ומבטלי מחיצתא מדרב(

דמחיצה שאיה עשויה (ה דילמא "ב ד, עירובין כב' כמבואר בתוס, מכל מקום יש טעם וסף שלא תועיל מחיצת תל זה
  ). רבן מודו דאתו רבים ומבטלי מחיצהלו ואפי,בידי אדם לא חשיבא מחיצה כולי האי

 , אף אם היו רבים בוקעים עליה ממש... והזורק עליה חייב ,וכוותם שאף שבמקומה היא מחיצה גמורה(ותבאר לקמן 
 שלא יהיה שם רשות , לא חשיבה כולי האי לבטל בקיעת הרבים במקום שלהלאה ממוכל מקום מ,ראכמבואר בגמ

  ). אלא אדרבה בקיעת הרבים שם מבטלתה שם,הרבים מחמת שהים מקיפתו
  .ואם כן יוקשה איך מועיל תל זה להתיר הטלטול במבוי שלהלאה מתל זה

  .)רבוא' ואפשר דלא מקרי רבים פחותים מס (ק מ"ס 253
 אבל כשאין רבים .ומכל מקום לא אסרו חכמים אלא בבקיעת רבים כעין רשות הרבים(ב "שסג סמ' וכן הוא לקמן סי

ולהאומרים שאין בקיעת הרבים חשובה לעשות רשות הרבים אלא אם כן הם ששים  . .. כך בתל זה מותרבוקעים כל
אלא אם כן ) מדברי סופרים( אף כאן אין בקיעת הרבים מבטל ממו שם מחיצה ,ה"שמ'  כמו שתבאר בסי,רבוא

  ).בוקעים בו ששים רבוא בכל יום
  .כדעיל ברקק ואמת המים, כרמלית מדבריהם' יהישאם הן פרוצות לעבור עליהם , ואין גוזרים כאן



מז  לשבת רשויות ארבע דין שמה  

  .254 והוה ניחא תשמישתיה,ריבוא בוקעים'  אף אם כאן בהתל ושפת הים היו ס, הרביםרשות
*  

 ,256 דסגי מדאורייתא לכולי עלמא לאפוקי מרשות הרבים,מחיצות גמורות'  שיש לו למבוי ג255וכיון
 כיון דאי הוה ניחא ,258 אבל הכא.257הלכך כשאין שם ששים ריבוא ולא ניחא תשמישתיה לא גזרו כלל

 לכן ,259 הוו רשות הרבים, והוו בקעי בהו ששים ריבוא,הילוך זה שמהלכין קצת במקום זהתשמישתיה ד
 דאף על גב דלא ניחא תשמישתיה ולא דרסי עליה , דמאי שנא משאר כרמלית.עכשיו נמי הוה כרמלית

 כגון אצטבא , גזרו עליה כרמלית אטו רשות הרבים דניחא תשמישה ובקעי בה רבים,רבים אלא מעטים
  .)260'וח' דף ז' עי(דלא דרסי עלה רבים ' עד טו' מג

  .261א שם" שלא כדעת המגם תמצי לומרואפילו א

______________ 
אין עולין אלא למחיצה רביעית ... וכל זה כשהתל הוא מחיצה רביעית למבוי (ד - ב"שסג סמ' סי לקמן תבארוכן  254

  .)מחיצה רביעית של מבוי הקילו בה חכמים להיות דיה בהר ותל... למבוי שאיו מפולש 
שאיה מחיצה אף אי לא דרסי , ת הים או רקק או אמת המים שמכמה רוחותעתה בא לבאר טעם החילוק בין מחיצ 255

דלא אסרין אלא כשרבים , ומחיצה רביעית היא מהים או התל, מחיצות גמורות' לבין מבוי שיש לו ג. עלה רבים
  .)ה"שסה ס' סי. ד"ב וסמ"ה וסמ"שסג סל' סי. ד"ב וס"שו ס' כדלקמן סי(דורסים עליה 

. יצה כשרבים בוקעים בה לא חשיב מחשבידי שמים הדמחיצ, )ק ל"שסג ס' סי(ל "א ה"שיטת המבתחלה מבארו לפי 
, לא גזרו במחיצה שבידי שמים, שאיה אלא מדרבן, כ במחיצה רביעית"משא. וכשאין רבים בוקעים בה גזרו מדרבן

  .כ כשלא בקעי בה רבים"משא. שאז מתבטלת המחיצה מן התורה, אלא כשרבים בוקעים בה
אפילו אם אמר ) ק מ"שם ס(א "אבל אפשר לקיים פסק זה של המ, ג"צע) ק ל"שם ס(א אלו "שדברי מ, אחר כך מבאר

שמן התורה מחיצה שבידי שמים מועלת לעצמה אף אם רבים , אלא כמסקת רביו, )ק ל"שם ס(א "שלא כדעת המ
פ במקומה היא "הייו כיון שעכ,  שחוצה להומה שמועיל לרוח רביעית שבמבוי. ולא למקום שחוץ ממה, בוקעים בה

  .מחיצה גמורה מן התורה
 הוא רשות היחיד ,מחיצות ופרוץ במילואו ברוח רביעית'  כל מקום שיש לו ג,מן התורה(א "שסג ס' כמבואר לקמן סי 256

  .) ככרמלית... אם פרוץ לרשות הרבים ...גמורה אם פרוץ לכרמלית 
 ,שחכמים אסרו הטלטול בו(א "שסג ס' כדלקמן סי,  מחיצות גמורות גזרו חכמים'שיש לו ג, ואף שבכל מבוי סתום 257

  .) מפי שדומה קצת לרשות הרבים כיון שפרוץ במילואו,בין שפרוץ לרשות הרבים בין שפרוץ לכרמלית
ת  אף על גב דהויא רשו, שאסורה מדברי סופרים מהאי טעמא, במילואהתכמו חצר שפרצה מרוח אח(וכדלעיל בסמוך 

  ). וגם לא בקעי בה רבים,היחיד מדאורייתא
דבלאו הכי מי "כיון , בזה לא גזרו, כ כאן שברוח רביעית יש ים או תל"משא. הייו דוקא כשרוח רביעית פרוצה לגמרי

ד "וסמ, )לפיכך התירו כשעשה איזה תיקון במקום הפרצה(א "שסג ס' וכדלקמן סי, "לא הוה המבוא רשות הרבים
  ).יעית של מבוי הקילו בה חכמים להיות דיה בהר ותלאבל מחיצה רב(

כיון שאף בים ותל העשוים בידי שמים , אסור אף בים או תל שברוח רביעית, )ששים רבוא(אבל אי בקעי בה רבים 
  .אי בקעי בה רבים הוי רשות הרבים מן התורה, שמכל רוחותיה אין כאן מחיצות גמורות

  .רוחותיה אין כאן מחיצות גמורותשמכל , בים או רקק או אמת המים 258
אבל מבוי המפולש משי  (ד"שסג סמ'  כדלקמן סי,אי טעמאגזרין מה, וכן במבוי המפולש משי ראשיו להר או לתל

ואם כן אף אם אין רבים ...  שאם היו ששים רבוא בוקעים במבוי זה היה רשות הרבים גמורה ...ראשיו להר או לתל 
 כמו שאסרו כל כרמלית שאין רבים בוקעים בה , גזרה משום רבים בוקעים בו,רי סופריםבוקעים במבוי אסור מדב

  .)גזרה משום רשות הרבים שרבים בוקעים בה
 .הוי רשות הרבים מהתורה, שאם עוברים ששים רבוא על מחיצה זו של הים ותל, )דלקמן בסמוך(א "הייו לדעת המ 259
  ).משלשה ועד תשעה לא מדרס דרסי ליה(א , ח. )ה רבים דלא דרסי ל,הוא שגבוה שלשהו(א , שבת ז 260
איזו (ט "וסי ,)הוא ככרמלית ... 'ועד ט'  ומג,'אם הוא גבוה ג ... כל דבר שהוא ברשות הרבים (ג" סין הוא לעיל בפיםוכ

וגבוהות ' על ד' הן כרמלית אם הן רחבות ד (א"וסכ, )ואיו גבוה עשרה' על ד' תל או עמוד שיש בו ד... היא כרמלית 
  .)משלשה ועד עשרה

לכן אם יש , שכיון שהים והתל הן מחיצה בידי שמים', שלמד מדברי התוס, א"מה שתבאר עד כאן הוא לפי דעת המ 261
דאי הוה יחא תשמישתיה דהילוך זה (וכדלעיל בסמוך . מתבטלת מחיצה זו מן התורה, עליהם בקיעת הרבים

  ). הוו רשות הרבים,ששים ריבוא והוו בקעי בהו ,שמהלכין קצת במקום זה
ובאמת איה מתבטלת מחיצה זו מן ', ולא זו היא כוות התוס, ג"ששיטה זו צע, כ לפי מה שיתבאר בסמוך"משא

שלפי זה אין הפרש . "בקיעת הרבים במקום שלהלאה ממו"אלא אם כן יש ; אף אם יש עליהם בקיעת רבים, התורה
  .ו או לאומן התורה אם רבים בוקעים על מחיצה ז



מח  שסה- שמה–ז "הלכות שבת ח

 מבואר בהדיא דאף שהרבים בוקעים על 265 דבגמרא שם,264ג" צע263מ" וסק262ל"כי דבריו שם בסק
 ואפילו אינה עשויה בידי ,266ם"ש הרמב" כמ,ל כוותייהו" לרבנן דקיי,המחיצה עצמה לא מבטלו לה

  . אינו עשוי בידי אדם,267 וגובה שבילי בית גלגול,בה מעלת בית מרון שהרי גו,אדם

 דמה ,שהקשו דהוא הדין אפילו לאלף כורים' ש בתוס"ייע .תיבות כולי האי'  דילג בהתוס268א"והמג
  שלוםבריד

 
, שגם מחיצת הים והתל ברוח רביעית, ל"יש לומר כ, "א שם"אפילו אם תמצי לומר שלא כדעת המ", אמם מכל מקום

  ).ששים רבוא(איה מועלת אלא אם כן אין בוקעים בה רבים 
שבפתחו תל זה ... מבוי ששוה מתוכו ועשה מדרון בפתיחתו לרשות הרבים (ב "שסג סמ' ולכן פסק כן גם לקמן סי

  .)ששים רבוא בכל יום... ומכל מקום אם רבים בוקעים עליו אסור ... חשב לו למחיצה 
  .ל"א ה"שלא כדעת המ, )במאמר המוסגר(אלא שבתחלה בא להוכיח . והטעמים לזה יתבארו לקמן בהמשך

משמע כאן (ק ל "א ס"הקשה במ, )ם אין צריך כלו...מבוי שצדו אחד כלה לים (ט "שסג סכ' ע סי"על מה שפסק בשו 262
 וגבעות מקיפין ם שהרי,שות היחידעשה רי תרץ ישראל ותימא דא,ב"ב ע" כף דס התובוע דכת" וצ,הדים חשב למחיצ

 ,יצהבידי אדם לא חשיב מח'  שאיה עשויה דמחיצ]לומר[ש  וי. דמקיף לה הר דיגלתשות היחיד רהעשי ובבל ת,האות
 דשם הוי הים , שם למלות עוברת דהכא מיירי במקום שאין הספיוריך לומרוצ  ...ל"ואתי רבים ומבטלי מחיצתן עכ

  ).המחיצ
או ששוה לרשות , לרשות הרבים)  מקום משופערושפי(מבוי ששוה מתוכו ומדרון (ו "ע שם סל"על מה שפסק בשו 263

ואיו , זקוף כולו הרי הוא כאלו ,אמות' מתוך ד' אם הולך ומתלקט מעט מעט עד שמגביה י, הרבים ומדרון לתוכו
 אתי ם לא כן שא, דלא בקעי בו רביםריך לומר צ,'סט בשם התו"ש סכ"ולפי מ(ק מ "א ס"כתב המ, ) שום תיקוןצריך

ה "שמ' ש סי" וכמ,רבוא'  ואפשר דלא מקרי רבים פחותים מס.בידי אדם'  כיון שאיה עשוי,רבים ומבטלי מחיצתא
 ).ו"ס

  .א בעצמו"מדברי המ) ג. ('מלשון התוס) ב. (מהגמרא) א: (א"קושיות מקשה רביו על המ' ג 264
 וחכמים אומרים איו ,יהודה אומר אם היה דרך רשות הרבים מפסקתן יסלקה לצדדיןרבי (א , במשה שם כב 265

ל "וקיי. ורבן סברי דלא אתו רבים ומבטלי מחיצה,  הייו שרבי יהודה סובר דאתו רבים ומבטלי מחיצה).צריך
  .ו רבים ומבטלי מחיצהדלא את, כרבן

 בבל מי מקיף , ומחתא דגדר מהך גיסא,לה סולמא דצור מהך גיסאמקיף ... ארץ ישראל "דאף ש, ומסיק בגמרא שם
מכל מקום יש דין רשות הרבים בארץ . " דכולא עלמא מי מקיף אוקייוס, ודיגלת מהאי גיסא,לה פרת מהך גיסא

  . ישראל ובבבל ובשאר העולם
 ,סולמא דצור ומחתא דגדרשות היחיד על ידי ותימה דלרבן כל ארץ ישראל תעשה ר(ה דילמא " שם ד'וכתבו התוס

 דמחיצה שאיה עשויה בידי אדם לא חשיבא ש לומר וי... ולא אתו רבים ומבטלי מחיצתן ,ובבל מי דמקיף לה דיגלת
  ). רבן מודו דאתו רבים ומבטלי מחיצהלו ואפי,מחיצה כולי האי

הרי זה מבטל את המחיצה שאיה עשויה בידי ,  שם למלות עוברתהספיושבמקום ש', א את דברי התוס"ומפרש המ
 .הייו רק במקום שאין הספיות עוברות שם, ומה שהים חשב מחיצה. אדם אף מן התורה

  .)ואפילו היו רבים בוקעין ועוברין בין הפסין לא בטלו המחיצות (ג"ז הל"שבת פי' הל 266
סובר רבי יוחן כרבי יהודה ) א, בעירובין כב(ד "שאף שלפי הקס, )34בהגהה שבהערה (ד "שסד ס' ן סיותבאר לקמ

דלא אתו רבים ,  כרבן– "למסקא בדף כב יש לומר דכאן וסבירא ליה"מכל מקום , דאתי רבים ומבטלי מחיצה
  .ומבטלי מחיצה
  ).שמן התורה אין בקיעת רבים מבטלת ממו שם המחיצה(ב "שסג סמ' וכן מסיק לקמן סי

מעלה גבוהה וזקופה היא בארץ  (שבילי בית גילגול) ... י"רש, זקופין מאד (מעלות בית מרון (ב, שבגמרא שם כב 267
  .)אמרי רבן לא אתו רבים ומבטלי לה מחיצתא...  )י"רש, ישראל

  .עשוי בידי אדם אתו רבים ומבטלי לה מחיצתאשאם איו ', א לפרש בדברי התוס"ואם כן איך יכול המ
ש דאתו "במ' ס בכוות התוחילת כבודווכמדומה ששגג במ. ..א "שוב ראיתי במג(ז ' ץ סי"וכן הקשה עליו בשאילת יעב

 לא אתו רבים ומבטלי די שמים מחיצה העשויה בילו דאפי, הא איברא איפכא שמעין להו ...רבים ומבטלי מחיצה
די וכן בתל אף על פי שסתמו בי( אליבא דרבן ... ואין חייבין עליהם , יהודי שמיםומורדות בי דהא מעלות ,לה

  .)ע"ודחשיבא מחיצה דידהו מחיצה לכ ... ) הואשמים
  .ה הערה מד"תיבות שבת פכ. א' ת בית שלמה סי"וראה שו

דמחיצה שאיה עשויה (עצמם ' מוסיף ומבאר שגם בדברי התוס, א"אחר שביאר שבגמרא מוכח שלא כפירוש המ 268
  .א"מבואר שלא כפירושו של המ, )בידי אדם לא חשיבא מחיצה כולי האי

 שכתבו דמחיצה בידי ,ה דילמא מעלות ומורדות"ד' ש התוס"ובזה מדוקדק מאד מ(ץ שם "עליו בשאילת יעבוכן הקשה 
 לא חשיבא מחיצה כולי האי  שמיםדידמחיצה בי ...  דמאי כולי האי,ש"ויע' שמים לא חשיבא מחיצה כולי האי כו

  ...)).די אדם איה חשובה כל כך מחיצה שלמה כמו העשויה ביכל מקום מ,אף על גב דמחיצה גמורה היא דבר תורה(
אף אם רבים בוקעים עליה , שהמחיצות שבידי שמים הן מחיצות גמורות לעצמן', אלא ודאי רואים או בדברי התוס

  ). כדלקמן בסמוך,  את בקיעת הרבים אשר בשטח שבין המחיצות האלואלא שאין מועילות לבטל(ממש 



מט  לשבת רשויות ארבע דין שמה  

 וכוונתם שאף ,' ותירצו דכל שאינה עשויה בידי אדם לא חשיב כולי האי ואתו רבים כו.269שיעור יהיה
 ,)270ש"יידהא תל אתי שם במכל שכן מפסי ביראות ע(מורה והזורק עליה חייב שבמקומה היא מחיצה ג

 לא חשיבה כולי האי לבטל בקיעת כל מקום מ,רא כמבואר בגמ,אף אם היו רבים בוקעים עליה ממש
 אלא אדרבה בקיעת , שלא יהיה שם רשות הרבים מחמת שהים מקיפתו,הרבים במקום שלהלאה ממנו

  .הרבים שם מבטלתה שם

 ו הכי בענין דבלא,273 אבל כשחסר אחד מתנאיה,272 דוקא כשנשלמו שם כל תנאי רשות הרבים271ינווהי
 .ג דבקעי שם רבים" אע, מהני מחיצה זו לעשות שם רשות היחיד מן התורה,לא הוי שם רשות הרבים

 מיקרי רבים , דאי לאו שהים אינו נוח תשמיש הליכתו,274ד"ק י"א כאן ס"ם שבמג"כמבואר מדברי רא
  שלוםבריד

 
 ,ל" כזו שמחיצותיה בידי שמים וקשות היחידדפשוט שכיווו לרגלי רבים הדורסים בר( שם ץ" בשאילת יעבביארוכן 

שות  אף להקל ליתן לה כל תורת ר, לרבן אתי רבים ומבטלי להלואפי ... לא מחמת ספיות השטות במל הים
  .)והייו דווקא היכא דיחא תשמישתא. הרבים

 אין ,מבוי המפולש משי ראשיו להר או לתל שאיו עשוי בידי אדם (ד"שסג סמ' לקמן סיוכן תבארה הלכה זו 
 לפי שאם היו ששים רבוא בוקעים במבוי זה היה רשות הרבים ,מועילות להתירו בלא תיקון בשום אחד מראשיו

 שהואיל ואין , שמחיצות ההר מבטלת אותן בקיעת הרבים שבמבוי,צדדיו' מחיצות מב' אלא ב וכיון שאין לו ,גמורה
שאף שבמקומן הן מחיצה  . אין חשובות מחיצה כל כך שלא תבטל אותן בקיעת הרבים שבמבוי,עשויות בידי אדם

 מקום אין חשובות כל  מכל, ואין עליהם דין רשות הרבים אף אם רבים בוקעים עליהם כמו שתבאר למעלה,גמורה
  ).כך לבטל המבוי שרבים בוקעים בו מדין רשות הרבים

 .ק ט" סשסג' וסי, פתחא זוטא עירובין כלל ג. א' ת בית שלמה סי"וראה שו
 לו כור ואפילוקרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה אפי:) סז' לקמן ד(יוחן דאמר בפרק הדר ' ר(שם ' בתוס 269

אמר (ב , והייו כדאמרין בעירובין סז).  לאלף כורים דמה שיעור יהיהלו והוא הדין אפי,כו חייבכוריים הזורק לתו
אי  מ, הזורק לתוכו חייב, ואפילו כור ואפילו כוריים,עולא אמר רבי יוחן קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה

  ). מחיצה היא אלא שמחוסרת דיוריןטעמא
ויש לה מסביב מחיצות , שהיא אלף כורים, על בקיעת הרבים שבתוך ארץ ישראל ובבלהיא ' הרי שעיקר קושיית התוס

 ).בבקיעה שעל גבי מחיצת הים והתל' ולא מיירי התוס(שבידי שמים 
 חייבין עליו משום , תל המתלקט עשרה מתוך ארבע ורבים בוקעין בו,בעא מייה רחבה מרבא(ב , בגמרא שם כב 270
 השתא ומה התם דיחא תשמישתיה אמרי רבן לא אתו , אליבא דרבן לא תיבעי לך.עליו או אין חייבין שות הרביםר

  ). הכא דלא יחא תשמישתיה לא כל שכן,רבים ומבטלי לה מחיצתא
 ,יהודה אומר אם היה דרך רשות הרבים מפסקתן יסלקה לצדדין' ר(א , והייו כיון שבפסי ביראות תן התם כב

כל שכן אם כן .  והייו שלדעת רבן בפסי ביראות לא אתו רבים ומבטלי לה מחיצתא).וחכמים אומרים איו צריך
אף ",  יוצא אם כן שבמקומה חשב התל מחיצה גמורה.דלא אתו רבים ומבטלי מחיצתא, בתל דלא יחא תשמישתיה

  ."אם היו הרבים בוקעים עליה ממש
, יה מבטלת את המחיצה שבידי שמים שבמקומםא, שבקיעת הרבים על הים והתל', אחרי שביאר את שיטת התוס 271

  .מבטלת את המחיצה בידי שמים שמחוצה להם, אבל בקיעת הרבים שבמקום שלהלאה ממו
כמובא לעיל מהגמרא , " גבי מבוי, וכן תל המתלקט,דון משום מחיצההים ", בא עתה לבאר הטעם שבמחיצה רביעית

  .אף שהיא מחיצה בידי שמים, והפוסקים
אם כן מובן הטעם . שמחיצה שבידי שמים מועלת מן התורה כשאין רבים בוקעים בה, ל"א ה" שיטת המוהה לפי

  . ה וכיון שיש"וכמבואר לעיל ד, כשאין רבים בוקעים בה, שמחיצה זו מועלת למחיצה רביעית
 בקיעת אבל לא חשיבא לבטל, שמחיצה בידי שמים היא מחיצה גמורה במקומה', אמם אחר שתבארה דעת התוס
  ?אם כן מה טעם מועלת מחיצה זו להתיר המבוי שלהלאה ממו. הרבים במקום שלהלאה ממו

 מהי מחיצה זו לעשות שם רשות , לא הוי שם רשות הרביםו הכי בעין דבלא,כשחסר אחד מתאיה" על זה מבאר 
 כיון שבמקומה היא , רביםג דבקעי בה" אע, דמחיצה זו מועלת ברביעית של המבוייש לומר ... היחיד מן התורה

  ".צה גמורהימח
 כיון שבמקומן ,אבל מחיצה רביעית של מבוי הקילו בה חכמים להיות דיה בהר ותל(ד "שסג סמ' וכן תבאר לקמן סי
  ).הן מחיצות גמורות

 .אז אומרים שבקיעת הרבים מבטלת את המחיצה בידי שמים שמחוצה להם 272
 . מחיצות גמורות למבוי זה'כשגם בלי המחיצה שבידי שמים יש ג 273
יש לשאול הלא ים עמוק עשרה ורוחב ... שות היחיד ולא כרשות הרבים  לא כר...ים (עדר ' ם ביראים השלם סי"הרא 274

 שאיו ...שות הרבים  ליהוי רם כן א ... ואין לתרץ מפי שהספיות שטות על פי המים מיא מבטלי מחיצתא ...ארבע
). חייב' מתוך ד' שמתלקט י' אם יש במקום שזורק עמוק עשרה ורוחב ארבע פי ... יםוח תשמיש הליכתו מפי המ

 ל פי שטות עת מפי שהספיוין לומר וא.א"ש סי" כמ, הא מיא לא מבטלי מחיצתאם תאמרוא(ק יד "א ס"מהובא ב



נ  שסה- שמה–ז "הלכות שבת ח

 הואיל וחסר ניחא ,אמות הוי רשות היחיד'  ואפילו הכי אי הוה מתלקט עשרה מתוך ד,עים בובוק
 ועוד שמבוי שיש . נמי דהוא הדין אם חסר אחד משאר תנאי רשות הרבים יש לומרם כן וא.תשמישתיה

יין  ע,276ע"ו וטור ש275ם" דהיינו קרן זוית לפירוש הרמב, לא ניחא תשמישתיהם כןמחיצות מיקרי ג' לו ג
 , דבקיעת רבים היינו כעין קפנדריא, ועוד דכל שאין שם פילוש לא מיקרי בקיעת רבים.277בגמרא
 גבי חצר 280ק דעירובין" והכי משמע בפ.279ו"שמ' ש בסי" עיין במ,278ק דסוכה"י בסוף פ"כדפרש

ם כן יש  א,פ" וכיון שלהלאה מהתל אין שם בקיעת רבים המבטלת מחיצה דאורייתא עכ.'שהרבים כו
 .צה גמורהי כיון שבמקומה היא מח,ג דבקעי בה רבים" אע, דמחיצה זו מועלת ברביעית של המבוירלומ

רבוא לא הוי רשות '  ואף אי הוה בקעי בהו ס,טפחים'  למחיצת הרקק הגבוהות יוא הדיןולפי זה ה
כ ברקק ואמת המים " משא.282מחיצות גמורות'  שלהלאה יש ג,תםאפילו הכי שאני ה .281הרבים
 אילו היו רבים בוקעים שם , והן אינן מועילות מדאורייתא להמקום שביניהן,ים בין מחיצות אלושעובר

  .283והוה ניחא תשמישתיה

  שלוםבריד

 
מיש הליכתו מפי  שאיו וח תש, מי לא הוישות הרבים ור... ם כן ליהוי רשות הרבים דא.המים מבטלי מחיצתא

  ).ם"רא ... המים
אבל כיון שאין , רשות הרבים' והי, מבטל את המחיצה שבידי שמים' הי, קרא וח תשמיש הליכתו' הרי שאם הים הי

ואם כן מועילות המחיצות בידי שמים לעשותו רשות , לא הוי רשות הרבים מצד עצמו, וח תשמיש הליכתו בים
  .היחיד מן התורה

לעשות מקום זה רשות , בידי שמים' מועלת מחיצה ד, שאיו רשות הרבים מן התורה, מחיצות' שיש גוכן הוא גם כ
 .היחיד

 והוא המקום שמוקף שלש מחיצות ,רשות הרביםקרן זוית הסמוכה ל... איזו היא כרמלית  (ד"ד ה"שבת פי' הל 275
  .) וכן הימים...שות הרבים והרוח הרביעית ר

 כגון מבואות שיש ,שות הרבים וקרן זויות הסמוכה לר... כגון ים ,שאין הילוך לרביםכרמלית הוא מקום (בטור  276
וקרן זוית הסמוכה ...  כגון ים ,מקום שאין הלוך לרבים, איזה הוא כרמלית (סעיף ידע "ובשו, )להם שלש מחיצות

  .)וכגון מבואות שיש להן שלש מחיצות(א שם "רמ). לרשות הרבים
 כיון דלא יחא ,ג דזימין דדחקי ביה רבים ועיילי לגוה" דאע,שות הרביםהסמוכה לרקרן זוית  (א, שבת ז 277

  .) כי כרמלית דמיתשמישתיה
  .) לבקיעת רבים, ועשוי לקפדריא, דומיא דמבוי מפולש,דכיון דאויר פתוח לגדו (ה מודיא"ב ד, יח 278
'  כשיש מחיצה גם כן א,בקיעת רביםי דאיסור הפילוש משום קפדריא ו"והתם פירש (ק א"קוטרס אחרון ס 279

  .) מכל מקום כיון שחוסמת היא את העוברים שוב אין כאן פילוש,פ שהיא מחיצת כרמלית" אע,באמצע
מחיצות שלימות זו '  ושאר ב,מחיצות זו כגד זו במילואה או ביותר מעשרה' אם פרצו ב(ה "שסא ס' וכן הוא לקמן סי

  ).וקפדריא מפרצה זו לפרצה שכגדה כיון שיש בייהם פילוש ,כגד זו
 דדרסי רבים מרשות ,דפרצה בכותל השי(י שם "ורש). חצר שהרבים כסין לה בזו ויוצאין לה בזו (א"סע, ח 280

  ). זו דרך חצרשות הרביםהרבים זו לר
רקק מים (ז "כמבואר בפים סט, טפחים מועלת בקיעת ששים רבוא לעשותו רשות הרבים' שהרי רק ברקק פחות מי 281

' כ בעמוק י"משא).  אם רגילים הרבים להלך בו,שות הרבים בטל הוא לגבי ר,שברשות הרבים שאיו עמוק עשרה
 .טפחים

ובמבוי שצדו אחד כלה לים ) ב"ולקמן שם סמ, ק מ"א שם ס"במ (רשות הרביםבמבוי ששוה לתוכו ועשה מדרון ל 282
, מחיצות גמורות' כיון שלהלאה יש ג,  מותר לטלטל בוםברי סופרי שאף מד,)ה"ולקמן שם סל, ק ל"א שם ס"במ(

  .עשויות בידי אדם
ואילו היו רבים . שמחיצות שבידי שמים אין מועילות לבטל בקיעת הרבים במקום שבייהם', כמובא לעיל מהתוס 283

מקום זה ' לכן גזרו עליו חכמים שיהי. מקום זה רשות הרבים מן התורה' הי, בוקעים בו והוה יחא תשמישתיה
  .גזרה משום רבים בוקעים בו, אפילו אין רבים בוקעים שם ולא יחא תשמישתיה, כרמלית

 אין עולין אלא למחיצה רביעית למבוי ,ואפילו תל והר שאין מקיפים כל העיר(ד "שסג סמ' וכן תבאר לקמן סי
 אין מועילות להתירו בלא תיקון ,דם אבל מבוי המפולש משי ראשיו להר או לתל שאיו עשוי בידי א,שאיו מפולש

'  וכיון שאין לו אלא ב, לפי שאם היו ששים רבוא בוקעים במבוי זה היה רשות הרבים גמורה,בשום אחד מראשיו
 שהואיל ואין עשויות בידי אדם אין , שמחיצות ההר מבטלת אותן בקיעת הרבים שבמבוי,צדדיו' מחיצות מב

 ואם כן אף אם אין רבים בוקעים במבוי אסור  ...אותן בקיעת הרבים שבמבויחשובות מחיצה כל כך שלא תבטל 
 כמו שאסרו כל כרמלית שאין רבים בוקעים בה גזרה משום רשות , גזרה משום רבים בוקעים בו,מדברי סופרים

 ).הרבים שרבים בוקעים בה



נא  לשבת רשויות ארבע דין שמה  

 , אלא שסותרים זה את זה,רא שלא די שדבריו הם נגד הגמ,א שם" דהא קשה לכאורה על המג284ועוד
 בים מיקרי בקעי יםבר דמה שהספינות עו, שמבואר להדיא מדבריו במסקנא,ם"שכאן העתיק דברי רא

 הוא הדין לנמל ותל ם כן וא. אלא דלא הוי רשות הרבים משום דלא ניחא תשמישתיה,ביה רבים
 לא , אף אם ששים ריבוא בוקעים בו,)285כמבואר בגמרא דעירובין שם(המתלקט דלא ניחא תשמישתיה 

  .מבטלי מחיצתא

פ " בין בים דעכ,בים ומבטלי מחיצתאפ מדרבנן אתו ר" שכיון שעכ,286א" דעת המגל כרחך צריך לומרוע
 , אבל איסורא מיהא איכא,' אלא שאין חייבים עליו כו287 ובין בתל דלא אמרינן,הוי כרמלית דרבנן

  .289'ה מני כו"ד'  ובתוס288'ה ומחתנא כו"י ד"ש בפרש"ייע

 ,יםפ כרמלית מדברי סופר" היא עכם כן כיון שמקום מחיצה זו ג,290 למבוי ברביעית נמי לא מהנים כןא
פ שאינו דומה לה " אע, מחמת בקיעת הרבים בו כמו ברשות הרבים גמורה,הואיל ודומה לרשות הרבים

  .292כ כשלא בקעי בה רבים"משא .291ג"שס'  בסיה שכתבתי עיין במ.מחמת המחיצות

 294ע"ושו כמשמעות הטור , בתל שהוא עצמו רשות היחיד גמורה אפילו מדברי סופרים293יבעילא מ
______________ 

א "שלא כפירוש המ, יש לו הוכחה וספת, )274הערה (א שהובאו לעיל "ם שבמ"שעל פי דברי הרא, עתה מבאר 284
 .שאם רבים בוקעים על מחיצת המל והתל מבטלים המחיצה מן התורה', בדברי התוס

א "ומזה מובן גם לעין מל שבמ ). דלא יחא תשמישתיה... ורבים בוקעין בו ,תל המתלקט עשרה מתוך ארבע(ב , כב 285
  .ק ל"שם ס

לבין רבים בוקעים במקום שלהלאה ,  שלא לחלק בין רבים בוקעים על גבי המחיצה שבידי שמים,א"ולפי דעת המ
, ואים מבטלים המחיצות, ולא יחא תשמשתיה, מה בין ספיות העוברים בים שרבים בקעי ביה, אם כן יוקשה, ממו

  . שאם רבים בקעי בו מבטלי מחיצות, לבין מל ותל דלא יחא תשמישתיה
שות ם דלא אתו ספיות ומשוו ר"ל עצמו בשם הרא"ה שהביא הרב ז"שמ'  סילעיל' יוע (ץ שם"בשאילת יעבוכן הקשה 
  .)ל כאן"על כן לא תכווו דבריו ז.  .. והוא ברור ומוכרח מטעם שאמרו,הרבים

' ומה שכתבו התוס. אף אם בוקעים בו ששים רבוא, שהתל עצמו לא עשה רשות הרבים, אלא ודאי כאמור לעיל
ששם יחא , הייו בקיעת הרבים שלהלאה מהמחיצה, שמחיצה בידי שמים איה מבטלת את בקיעת הרבים

  .תשמישתיה
אם רבים בוקעים על , א"צריך לומר שגם לדעת המ, א"ל על שיטת המ"שכדי ליישב קצת הקושיות ה, עתה מבאר 286

  .אין המחיצות מתבטלות מן אלא רק מדרבן, התל והמל
 מכל מקום ... ואף על פי שמן התורה אין בקיעת רבים מבטלת ממו שם המחיצה(ב "שסג סמ' מן סיוכן מסיק לק

 ). משום מחיצה למבוי מדברי סופריםם כן ולכן אין ידון ג,מדברי סופרים אסור לטלטל כשרבים בוקעים שם
 או אין חייבין שות הרבים רחייבין עליו משום, תל המתלקט עשרה מתוך ארבע ורבים בוקעין בו(ב , עירובין כב 287

ראה (פ אם רבים בוקעין בו גזרו בו חכמים "הרי שעכ. ) לא אתו רבים ומבטלי לה מחיצתא... אליבא דרבן ,עליו
  ).293לקמן הערה 

ג דלא יחא " אע,שהתל המתלקט הוא כרמלית דרבן אי בקעי ביה רבים(וכן הוכיח לקמן בסוף הקוטרס אחרון 
 ).' כמשמעות פשט לשון הגמרא אין חייבים כו,תשמישתיה

 ." דאורייתא היא לאחיובי עליהשות הרבים מיהו לאו ר,והי דאסור לטלטולי מדרבן "288
 ש לומר וי. דמפסי ביראות לא שמעין דבעולי רגלים הקילו, וקמשמע לן דאפילו לטלטל שרי,לימא לעולם רבן "289

פ אתו רבים ומבטלי "כיון שמדברי סופרים עכ, הרי שלמעשה לא משי דאפילו לטלטל שרי. "דעדיפא קא משי
  .מחיצתא

  .איו מועיל למחיצה רביעית של המבוי, א שאם בוקעים רבים על התל"הטעם שכתב המ, עתה בא לבאר לפי זה 290
 .כ במחיצה רביעית למבוי"שאמ. שאם רבים בוקעים בו אסור לטלטל בו מדברי סופרים, שהרי בגמרא מיירי בתל עצמו

 ם כן ולכן אין ידון ג,מכל מקום מדברי סופרים אסור לטלטל כשרבים בוקעים שם (ב"פסק לקמן שם סמשכן  291
  .)משום מחיצה למבוי מדברי סופרים

ב "שו ס' סיו, שםמותר לטלטל בה כדלקמן , שהיא תל או ים והר, ימבוהרביעית של המחיצה שאין בוקעים על ה 292
  .ה"שסה ס' סי. ד"ב וסמ"ה וסמ"שסג סל' סי. ד"סו
  .כדלעיל בסמוך, אלא כשבוקעים בה רבים, שלא גזרו עליהן חכמים, עתה בא לבאר טעם החילוק בין מחיצות התל 293

  .ה ולא תימא"כדלעיל ד, אפילו אין רבים בוקעים בה, שגזרו חכמים בכל עין, לבין גומא שבים או אמת המים
  ."אין העומק יכר לעין שהוא עמוק עשרה... גומא שבים ... הוא דבר היכר לעין שגובה התל "כיון 
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 ולא גזרו , שגובה התל הוא דבר הניכר לעין,ם דאין לגזור מתלקט אטו אינו מתלקט משו,ושאר פוסקים
 כמו שלא גזרו על שארי שיעורי רשויות שבת שמא יטעו בהם ויכשלו ,על שיעורו שמא יטעו

 משום שאין העומק ניכר לעין ,296 אלא אפילו בגומא שבים שהיא כרמלית מדברי סופרים.295בדאורייתא
מתחלפת היא בגומא שאינה עמוקה עשרה שהיא רשות הרבים גמורה אם רשות  ו,שהוא עמוק עשרה
'  אטו פחות מי, וכן אמת המים שבבקעה, אפילו שבים, ולכן גזרו בכל גומא,297הרבים מהלכת בה

 כמו שגזרו בכל כרמלית דלא ניחא תשמישתיה ולא בקעי בה רבים אטו ,שרשות הרבים מהלכת בה
 , אפילו הכי גבי מבוי.ש לעיל"מחיצות דסגי מדאורייתא כמ' יש לה ג אפילו אם ,רשות הרבים גמורה

  . לא גזרו לא בקעי רבים,מחיצות בלא זו' כיון שיש לו ג

'  וכמבואר מדין פרצת מבוי מצדו בעשר בסי,299 אטו בקעי רבים,298ע גבי מבוי שכלה לרחבה"וצ
  .ש דלא גזרו גזרה זו במבוי כלל"יי ע,300ה"שס

 כמו ,ג דלא ניחא תשמישתיה" אע,כרמלית דרבנן אף במקום המחיצה עצמהאבל כשבקעי רבים הוי 
 כמשמעות פשט ,ג דלא ניחא תשמישתיה" אע,שהתל המתלקט הוא כרמלית דרבנן אי בקעי ביה רבים

  .301'לשון הגמרא אין חייבים כו

  :302 אף אם לא נתכוין לזה,א כהוגן להלכה"ובזה סליקו כל דברי המג

 , דהיינו שינויא דרבינא, דבמופלגין לא איצטריך לאשמועינן,304ש" ברא303יןי ע.'כלפי כרמלית כו) ג(
  שלוםבריד

 
' כדלקמן סי, " לא גזרו לא בקעי רבים,מחיצות בלא זו' כיון שיש לו ג", דין שיהם שוה, אמם לעין מחיצה הרביעית

 ).אבל מחיצה רביעית של מבוי הקילו בה חכמים להיות דיה בהר ותל(ד "שסג סמ
מבוי שהוא שוה מצד אחד ומדרון מצד אחר קרי (י "ופירש בב). שהתל עולה במקום לחי(כתב בטור , ו" שסג סל'סי 294

  .)שום תיקוןין צריך  וא,הרי הוא כאלו זקוף כולו(ע שם "ובשו). שהרי כמין תל הוא עשוי, מי תל
  .ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל כב 295
 ).ה ולא תימא"כדלעיל ד(ים בוקעים בה אפילו אין רב, שגזרו חכמים בכל עין 296
 אם רגילים ,שות הרבים בטל הוא לגבי ר,רקק מים שברשות הרבים שאיו עמוק עשרה(ז "כמבואר לעיל בפים סט 297

 ). אף על פי שהוא הילוך שעל ידי הדחק,הרבים להלך בו
ואם פרץ לרחבה שאחורי ( ה"שסה ס' כדלקמן סי, שאוסרת על המבוי, יותר מבית סאתים שלא הוקפה לדירה 298

יעשו לחי  ...  וצריך שם תיקון בכל עין, דיו כפרץ לכרמלית,יתירה על בית סאתים ולא הוקפה לדירה... הבתים 
הערות (ושם סמן , ) או לכרמלית, וצורת פתח בראש השי הפתוח לרשות הרבים,בראש זה של המבוי שפתח לרחבה

41-43(.  
 איו יתר , אפילו שי ראשיו פתוחים לכרמלית...מבוי המפולש  (א"שסד ס' סידלקמן , והייו שיש לו דין מבוי המפולש

  .) אלא צריך צורת פתח מכאן ולחי או קורה מכאן,בלחי וקורה מכאן ולחי וקורה מכאן
, )שאין הרחבה אוסרת על המבוי בלי עירוב לפי שאין בה דיורין(מן שם כדלק, אין בה דיוריןהרחבה הרי , בתמיה 299

  .)לפי התיקון(ואם למה יש לזה דין מבוי המפולש , ולא בקעי בה רבים
 . ואין המבוי פסל בפתחים הרבה,ם כן אם איה יתירה מעשר אמות שהיא כפתח ג,והפרצה איה אוסרת כלל (א"ס 300

 ואין דרך רבים לעבור באותה , כגון שפרוצה למקום מטוף או מקולקל בטיט,זווהוא שאין רבים בוקעים בפרצה 
  ). שהם מעכבים ההילוך, וכל שכן אם שתיירו גידודים מהכותל שפרץ,פרצה

אבל אם ראשו אחד פתוח לרשות הרבים וראשו השי לחצר שאיה (א "שסד ס' דלקמן סי, וכמו בפרץ המבוי לחצר
 שמחיצות , שהרי ראשו הפתוח לחצר איו מחוסר מחיצה שם,חי או קורה בשי ראשיו אלא לין צריך א,מעורבת

 ולא , תיקון שם אלא מפי שפרוץ שם במילואו למקום האסור מחמת חסרון עירובין צריך וא,החצר מתירות אותו
  ). לפיכך די שם בתיקון כל שהוא,מחמת חסרון מחיצות

  ).287-289הערות (כמצויין לעיל  301
  .ג"וכבר תבאר שהוא צע, שאם בוקעים עליה תבטלו המחיצות מן התורה, אף אם תכוין לומר 302
 .אסור, ואי בקעי בה רבים. שגם מחיצת הים והתל מועלת במחיצה רביעית, פ סליקו דבריו כהוגן להלכה"עכ
  : אחרון זהתוכן המשך הדברים בקוטרס 303

  .הם מקום פטור' על ד' ואם אין בהם ד, שחורים שבכתלים כלפי כרמלית אים ככרמלית, ד תבאר"כבפים ס
והעיקר , או כרמלית, דעות אם הוא מקום פטור' הובאו ב', על ד' ה לעין ראש העמוד שבכרמלית שאין בו ד"ואילו בסכ
  .תלים הוא כדין ראש העמוד שבכרמליתולכאורה גם דין חורים שבכ. שהוא כרמלית' כדעה הב



נג  לשבת רשויות ארבע דין שמה  

 דלמעלה ,' מיירי למטה מיל כרחך וע.307י" שבב306עיין במגיד משנה .305אלא בסמוכין מיירי הפוסקים
  . אלא חורי מקום פטור, הא לאו חורי כרמלית נינהו,פשיטא

 הרי חורי ,ן מקום פטור בכרמלית דאי309ו"שמ'  ובסי308ח"ה סי"א בהג" לפי מה שסתם רמם כןוא
 משום , אלא גובה עשרה, וגם לא לפי גבהם, ואינם נדונים לפי רחבם כלל,כרמלית ככרמלית הם

 ולא דמי כלל לחורי ,אינו מעלה ומוריד כלל' ורוחב ד'  אבל גובה ג,לאו כרמלית היא כלל' דלמעלה מי
  .י" דלא כמגיד משנה וב,310רשות הרבים

 צריך לחלק בין קרקע 311י" דכמו שלפי דעת רש,ע מודו דלא בטילי לגבי כרמלית"ואו אפשר דבחורין כ
 שהוא דבר בפני עצמו ,' ובין דבר גבוה ג,312' בעירובין דף ט,' דאמרינן מצא מין כו,חלקה דבין לחיין

 היינו כשהוא כולו באויר ,שבטל'  שדבר הגבוה ג, וסיעתו313ן" להרש לומר כך י.ואינו בטל לכרמלית
 לא בטילי , רק שמרוח אחת לבד פתוחים לכרמלית, לאפוקי חורין שמוקפין בכותלין מכל צד,יתהכרמל
  .314לגבה

  שלוםבריד

 
ומחיצות גבוהות שאין בייהם ', שגם חריץ שבכרמלית עמוק ג, ז"מכל מקום תבאר בפים סכ, ואף שאפשר לחלק בים

  .ומה בים לבין חורים שבכותל, יש להם דין כרמלית', על ד' ד
  . בדין חורים"ע לדיא"וצ"ומסיק 

  ."ג"וצע"ומסיק , מקשה כן) 199הערה (ד "וגם בציוים שבפים סכ
שמעתי מפי קדשו (ו ' ח סי"המובא בשארית יהודה אוכהכלל ו, ד באה הלכה זו במוסגר"ולכן גם בפים סכ

ודעתו היתה לחזור ולשות פרק זה לראות אם צדקו , פעמים רבות דכל ספק העמיד בתוך חצאי עיגול
 ).דבריו

רביא אומר אפילו תימא . אביי בר אבין ורב חיא בר אבין דאמרי תרוייהו אין חורין לכרמלית (ח" סח"עירובין פ 304
ראה דהלכה כאביי בר אבין ורב חיא בר אבין דאמרי אין חורין .  הכא במופלגת, התם בסמוכה,יש חורין לכרמלית

  .)לכרמלית
אין חורין "ל ש"קיי) ם החורים שבכתלים כלפי כרמליתשה(ש היא לפסוק שגם בסמוכין "ואם כן פשוט שכוות הרא 305

 .ודין כמקום פטור, "לכרמלית
 והייו שאם הם פחות .)שות הרביםוחורי הכרמלית הרי הן דוין לפי גבהן ורחבן כדין חורי ר (י"ד ה"שבת פי' הל 306

  .דים כמקום פטור', על ד' מד
', על ד'  והייו שאם הם פחות מד.)ידוים לגבי גבהם ורחבםאלא הם  (ז"ע סי"בשוכן פסק ו. ה חורי כרמלית"ד 307

  .דים כמקום פטור
 ."דאין מקום פטור בכרמלית... הוי כרמלית  "308
  .) אמרין מצא מין את מיו ויעור,מאחר שכל רשויות שלו הם כרמלית (סעיף ג 309
 בין שהם ,הם מקום פטור' על ד' הם דאם אין ב... חורים שבכתלים כלפי רשות הרבים  (סעיף יחשתבאר בפים  310

  .)למעלה מעשרה בין שהם למטה מעשרה
מארבע  הא קאמר אין כרמלית פחותה , מי הוי כרמלית,ואי דלית ביה ארבע ולמטה מעשרה ('ה דעד י"א ד, שבת ז 311

' אם אין בו ד  ... כגון ראש עמוד העומד בכרמלית,דבר מסויים (ה" סכשבפים' דעה האשהיא . )מקום פטור הוא... 
  .) אלא מקום פטור, אף למטה מעשרה איו כרמלית,'על ד

 מצא מין את ... התם דפתוח לכרמלית , ורבא... ורבא אמר בין לחיים מי מותר , בין לחיין אסור...אמר אביי (א "ע 312
רין מצא מין את ובפתוח לכרמלית אמ, בפתוח לרשות הרבים מותר, טפחים' שלמטה מג, ל כרבא" וקיי).מיו ויעור

 ,טפחים'  כיון שאין ברוחב מקום זה ד...פתח המבוי כגד הלחי (ו "שסה ס' וכן פסק לקמן סי. מיו ועשה כמוה
 אבל ,במה דברים אמורים במבוי הפתוח לרשות הרבים . מקום פטור הוא... תחת הקורה ...וכן  .מקום פטור הוא
  .)טפחים' אין בגובה מקום ג...  שמצא מין את מיו ויעור ,שה כמוה מצטרף הוא להכרמלית וע...בפתוח לכרמלית 

וקאי '  וכגון שאיו רחב ד, דאפילו בדבר המסוים איכא לאוקמא,ואחרים כתבו (ה אמר רב ששת" דב, בשבת  313
ו  בכרמלית מצא מין את מי, מקום פטור הואם דהי דאי קאי כי האי גווא ברשות הרבי, דהוי כרמלית,בכרמלית
 ... ויש אומרים שאין מקום פטור בכרמלית (ה" סכשבפים' דעה הבשהיא . ) בפרקא קמא דעירוביןן כדאמרי,ויעור

  .)להיות כמוהו ... אומרים מצא מין את מיו ויעור
ראש עמוד העומד "אף שלעין ).  אים ככרמלית,חורים שבכתלים כלפי כרמלית(ד "ולפי זה פסק בפים סכ 314

  ."וכן עיקר"כדמסיים בפים , דהוי כרמלית' ל כדעה הב"קיי "בכרמלית
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 אף על גב דמוקפות בין ,'אבל כו' וכל זה כו'  על מחיצות שאין ביניהם ד315זה' א בסוף סי"ש רמ"ומ
 ,ר על גבה מקום פטון יש לומר דמיירי בענין שגם המחיצות עצמן ה.החלל שביניהם לאויר הכרמלית

  .316אפילו בהצטרפותן עם החלל שביניהם

 דהא על גבה הוה רשות היחיד , אי אפשר לומר כן,' על לשון ואין ביניהן כו317א"ש המג"אבל לפי מ
  :319ע לדינא" וצ.318 בפניםו שנתבאר לעיל כמ,בכהאי גוונא

______________ 
, ) ואין בייהם ארבעה על ארבעה,וכן המחיצות הגבוהות משלשה ולמעלה. ..מקום פטור הוא (ט "ע סי"ש בשו"על מ 315

  .)ודיו ככרמלית, אבל בכרמלית אמרין מצא מין את מיו ויעור, וכל זה דוקא בעומד ברשות הרבים(א "הגיה הרמ
, )ראש עמוד העומד בכרמליתכמו (שכיון שמעיקר הדין גם על גבי המחיצות הוא מקום פטור , לכאורה הכווה בזה 316

לפי דעה זו (ועשה על גבי המחיצות כרמלית , אלא שמחמת שהוא בתוך כרמלית אמרין מצא מין את מיו ויעור
  .תשוב גם מה שבין המחיצות יעור ועשה כרמלי). ל כוותה"דקיי
אם כן הריוח שבין המחיצות דומה לחורים , והוי כרמלית מעיקר הדין, על גבי המחיצות' על ד' כ כשיש ד"משא

 .ודים כמקום פטור, שהחלל שבשיהם מוקף בכתלים, שבכתלים
  .'על ד' דמיירי שבצירוף עובי הכתלים יש לו דוהייו , )'משמע דאין עובי המחיצות מצטרף לד (ק טז"ס 317
 אם יש , מכל מקום על גבי הכתלים למעלה. שאיו רשות היחיד שם,'ואפילו אם גם החלל שבייהם אין בו ד(ז סעיף  318

  .)49-51הערות (ושם סמן , ) הרי הוא רשות היחיד שם,בהצטרפות כולם עם החלל שבייהם' על ד' שם ד
בהצטרפות כולם ' על ד' אם יש שם ד", שכן הוא גם באין המחיצות גבוהות עשרה, שאם כן מובן, ווה בזהולכאורה הכ

מהו החילוק בין הריוח שבין שתי , ואם כן. יא כרמלית מעיקר הדיןהעל גבי המחיצות  הרי ,"עם החלל שבייהם
  ?! שאין אומרים בו מצא מין את מיו–לבין חור שבכותל ,  שאומרים בו מצא מין את מיו ויעור–מחיצות אלו 

 אם כן . מקום פטורואיו, אמרין חזר ויעור', על ד' שגם כשאין בריוח שבין המחיצות ד, ז"בפים סכפסק שוכיון  319
  . ע לדיא"וצ. ואיו מקום פטור, דאמרין חזר ויעור, לכאורה כן הוא גם בחורי הכתלים

שמעתי מפי קדשו (ו ' ח סי"המובא בשארית יהודה אוכהכלל ו, וסגרבאה הלכה זו במ, ד"ולכן גם בפים סכ
ודעתו היתה לחזור ולשות פרק זה לראות אם צדקו , פעמים רבות דכל ספק העמיד בתוך חצאי עיגול

  ).דבריו

  1דיני עירובין מן התורהשמו 
  :ג סעיפים"ובו י

  מרשות לרשות דרך מקום פטור

 או מכניסו מרשות הרבים לרשות , מרשות היחיד4 חפץ ברגליו3 התורה אינו חייב אלא כשמוציא2 מןא
  .5 או להפך, או שעומד ברשות היחיד וזורקו או מושיטו לרשות הרבים,היחיד

______________ 
  ).מיןעירובי תחו(שצו ואילך ' וסי, )עירובי חצרות(שצה - שסו' הייו שדיי עירובין מדברי סופרים מבוארים לקמן סי 1

על ידי החה , שהוא היתר טלטול מרשות היחיד לרשות הרבים, ואילו בסימן שלפיו מבוארים דיי עירובין מן התורה
 . במקום פטור

  : עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה2
  ).ד- א"ס (מרשות לרשות דרך מקום פטור) א(
  ).ז- ה"ס (העברה מכרמלית לכרמלית) ב(
  ).יא- ח"ס (יתאסקופה שלפי הגיה והב) ג(
 ).ג- ב"יס (גג הבולט שלפי הבית) ד(
הכסה ...  מלאכה חשובה במשכן ם כןוההוצאה היתה ג(א "שא ס' שורש מלאכות הוצאה והכסה תבאר לעיל סי 3

 ). היא תולדת ההוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים,מרשות הרבים לרשות היחיד
  .)כל דבר שאוחזו בידו והוציאו חייב עליו (ג"שא ס' יל סיוכדלע, הייו שמהלך ברגליו ומוציא החפץ בידו 4
מרשות היחיד  הזורק (א, משה צו. )אחד המוציא ואחד המכיס ואחד הזורק ואחד המושיט (א, ברייתא שבת ו 5

מן התורה אין חייב אלא  (א"ע ס"טור ושו .)המושיט והזורק ...  מרשות הרבים לרשות היחיד חייב,לרשות הרבים
  ).ומושיט מרשות היחיד לרשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד, וזורק, ומכיס, במוציא

  . י- ט"שמז ס' כדלקמן סי, וזורק, מוציא, ומכל מקום יש לפעמים הפרש בין מושיט



נה   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 או מהן ,וחכמים אסרו ההוצאה וההכנסה והזריקה והושטה מכרמלית לרשות הרבים או לרשות היחיד
  .6לכרמלית

 וכן לזרוק ,7 ומהן לתוכו,טור מותר להוציא ולהכניס ממנו לרשות היחיד ולרשות הרביםאבל מקום פ
  .ולהושיט

 , דרך מקום פטור,רשות היחיד או המכניס מרשות הרבים ל,אבל המוציא מרשות היחיד לרשות הרבים
 .9 פטור כיון שלא נח החפץ במקום, חייב, או להיפך,8 דרך אסטווניתרשות הרביםכגון המוציא מחנות ל

 אין זו חשובה הנחה אלא אם כן ,10 והרי הניח רגליו שם בכל פסיעה,פ שהולך ברגליו במקום פטור"ואע
 ואין .11 הרי עמידה זו צורך הילוכו ואינה חשובה הנחה, אבל אם עמד שם לתקן משאו.עמד שם לפוש

  :12 שהוא חייבצריך לומר שהמושיט או זורק מרשות היחיד לרשות הרבים או להפך דרך מקום פטור

 ונותנו ברשות , או מיד מי שעומד ברשות היחיד, וכן העומד במקום פטור ונוטל חפץ מרשות היחידב
 , ולא נחה ידו כלל במקום פטור כשהוליכה דרך שם, או להפך, או ביד העומד ברשות הרבים,הרבים
  .13 אבל אם נחה ידו שם קצת פטור.חייב

  שלוםבריד

 
ב "שז ס' כדלקמן סי, או שפך מים שהלך מכחו לרשות הרבים, וכן חייב אם גלגל חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים

 כמו במגלגל חפץ , שיש בזה איסור של תורה, בעין שיציאתן לרשות הרבים היא כח שפיכתו ממש...פכם שלא יש(
  ).22הערה (ושם סמן , )מרשות היחיד לרשות הרבים

ץ מתחלת ואם משך החפץ וגררו על האר(א "ג הי"ם פי"כפסק ברמב, וכן אם גרר החפץ מרשות היחיד לרשות הרבים
 ).ל"א ז"ן והרשב" וכן כתבו הרמב.שהגרירה עקירה גמורה(מ שם "ובמ).  שהמגלגל עוקר הוא,ארבע לסוף ארבע חייב

, ) לא משכה במילואהלו ואפי,שהמגרר משעה שגירר הוציאה ממקומה הראשון(א , ן שבת ח"וכמבואר ברמב
  .)דכל שהוא מגרר הרי עקר את כולו ממקומו בבת אחת(א שם "וברשב

האי (ב , כדאמרין שבת ח, פטור, הגביה הקצה האחד והשליכו לפיו וחזר והגביה הקצה והשליכו לפיוכ אם "משא
היה  (שםם "רמב).  לא מיחייב עד דעקר ליה,רמא וזקפיה רמא וזקפיה, )י"רש, חבילה של קים ארוכים(זירזא דקי 

 וחזר , והשליכו לפיו, והיה הקצה השי מוח בארץ, והגביה הקצה האחד,קה או רומח וכיוצא בו מוח על הארץ
 לפי שלא עקר , פטור, עד שהעביר החפץ כמה מילין,והגביה הקצה השי שהיה מוח בארץ והשליכו לפיו על דרך זו

  ).החפץ כולו מעל גבי הארץ
שות הרבים ולא תוכה לר ואין מוציאין מ... שות הרבים ולא כרשות היחידוהכרמלית איה לא כר(א , ברייתא שבת ו 6

 טור ). ואם הוציא והכיס פטור,שות היחיד לתוכה ולא מתוכה לרשות היחיד ואין מכיסין מר, לתוכהמרשות הרבים
  ).או מהם לכרמלית, וחכמים אסרו מכרמלית לרשות היחיד או לרשות הרבים(ע שם "ושו

מקום שאין בו  י הא דכי אתא רב דימי אמר רבי יוחן וכ,'על ד'  כגון דלית ביה ד,מקום פטור בעלמא הוא(ב , שבת ח 7
מקום (ג אין כרמלית "ה ה"א ד, י ז" רש). מותר לבי רשות היחיד ולבי רשות הרבים לכתף עליו,טפחים' על ד' ד

מותר , אבל מקום פטור(ע שם "טור ושו). שות היחיד ומותר לכתחלה להוציא משם לרשות הרבים ולר,פטור הוא
ו לרשות היחיד ולרשות הרביםלהוציא ולהכומהם לתוכו, יס ממ.( 

 דהייו מקום פוי שלפי החויות שיושבים שם הסוחרים על ,האסטווית (א"שמה סכ' לעיל סישתבאר דיה  8
איזו (ט "כדלעיל שם סי,  ומן התורה הוא מקום פטור.) וכרמלית הוא, ומקום זה איו עשוי להילוך רבים,אצטבאות

שמותר להוציא ולהכיס מתוכו לרשות היחיד ולרשות הרבים , ומקום זה הוא מקום פטור מן התורה... היא כרמלית 
  ).ומהם לתוכו

 אין כאן החה אלא ,הואיל ולא עמד בסטיו לפוש (המוציא מחות לפלטיא דרך סטיו חייב(ב , ברייתא שבת ה 9
 לרשות הרבים דרך  ...העומד ברשות היחיד ומוציא( ע שם"טור ושו. ק"כתל "קייו, )ובן עזאי פוטר, )י"רש, בפלטיא

  .)חייב ,מקום פטור או איפכא
עקירת כל פסיעה הויא ו(י "ופרש, ) דאמר מהלך כעומד דמי,בן עזאי היא(ב , כתובות לאשמטעם זה פטר בן עזאי ב 10

  ."אין זו חשובה החה"ש, ק"ל כת"אלא דאן קיי. )עקירה והחת הרגל היא החה
לתקן משאו על  ( לכתף,חייב) י"רש,  ועקירה דבתרה הוי עקירה, ההיא הויא עמידה,לוח (עמד לפוש (ב, שבת ה 11

 אבל עמד ,במה דברים אמורים כשעמד לפוש(ג "שמט ס' לקמן סיוכן הוא ).  פטור)י"רש,  לאו עמידה היא,כתיפו
  .) הרי זה כמהלך,לתקן משאו

 דהא לא ח בכרמלית ,מחות לפלטיא דרך סטיו דחייב ( עזאי בזורק ומודה בן,יוחןמר רבי א (א, ברייתא שבת ו 12
 אחד המוציא ואחד המכיס ואחד הזורק ואחד , תיא מי הכי המוציא מחות לפלטיא דרך סטיו חייב,)מידי

  .)או מושיט וזורק (ע שם"טור ושו. ) המושיט והזורק חייב, המוציא והמכיס פטור, בן עזאי אומר.המושיט
 ואם טל ותן שלשתן , מעי וותן לבעל הבית,אמר מר ובלבד שלא יטול מבעל הבית וותן לעי(ב "סע, חשבת  13

 פ שהעבירו דרך" אע,ברשות הרבים' לסוף ד'  דאמר רבא המעביר חפץ מתחילת ד, לימא תיהוי תיובתא דרבא.פטורין
 האדם העומד במקומו ,כך פירושו (ד"היב "שבת פי' ד הל"לפירוש השגות הראב, ) התם לא ח הכא ח,עליו חייב



נו  

 כגון שאחד עומד ברשות היחיד ונוטל ,15 שניםל ידיפילו ע א,14אבל אסור לעשות כן מדברי סופרים
 מפני שמזלזל באיסורי שבת לגרום ,16 והעומד ברשות הרבים נוטלו,משם חפץ ומניחו במקום פטור

 וגזרה שמא יבואו להוציא מרשות היחיד , או להפך,לכתחלה הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים
  :17טור בינתיים בלא הנחה במקום פ, או להפך,לרשות הרבים

 אבל ברשויות של , במה דברים אמורים ברשויות של תורה שהן רשות היחיד ורשות הרבים גמורהג
 מותר לעמוד עליו וליטול מחצר זו ולהניח ,חצרות שלא עירבו'  כגון מקום פטור העומד בין ב,18דבריהם
שכיון שאף  (20ו" שנד שיתבאר בסימן" ע,19 וכן במקום פטור שבין רשות היחיד לכרמלית,בחצר זו

  שלוםבריד

 
פ שכשהגיע לגד עצמו הרי הוא כמי שהיחו באמצע " אע,אמות' ווטל חפץ מצד ימיו ומיחו בצד שמאלו לסוף ד

 אדם עומד על , כמו שאמרו, ואם היחו או עכבו בידו שם מעט פטור. כיון שלא היחו חייב,שהוא מקום פטור
ולי ראה שאם לא  (ד" סא, בשלטי הגבורים שבת . כ"א ס"א ה"ז שבת פ"פסקי ריא. )ל הביתהאסקופה ווטל מבע

  ).אלא כשהפסיק ועמד החפץ על האסקופה מעט, ולא אמרו פטור, הפסיק ביתיים הרי זה חייב
ת ב הביא רק כדע"שמו ס' ע סי"ע בשו"ו "והה אאזמ (ג, צמח צדק לג' חי. )כיון שחה קצת בידו (א"לקמן סיוראה גם 
  .)ז"ד והריא"הראב

*  
' תבאר לקמן סי, כ בידו הפשוטה לרשות אחרת"משא.  גד פיו בעמדו במקום פטור"אם חה ידו שם קצת"וכל זה 
 אין זו חשובה החה , אפילו אם חה ידו תחלה באויר רשות הרבים,אם הוציא חפץ בידו מרשות היחיד(ז "שמז ס

 לפי שהחה על היד איה חשובה החה אלא לחפץ שהוח . הרבים חייב היח החפץ ברשותר כך ואם אח,במקום פטור
  )איה חשובה החה להחפץ שבה ... ' אבל חפץ שהיה עליה בתחלה ברשות זו והושיטה לרשות ב,עליה ממקום אחר

ל ל מבע ובלבד שלא יטו, וטל מעי וותן לו, וותן לול הביתאדם עומד על האיסקופה וטל מבע (א, ברייתא שבת ו 14
לא יעמוד אדם על מקום  (א"ע ס"טור ושו. ) שלשתן פטורים, ואם טל ותן,ל הבית מעי וותן לבע, וותן לעיהבית

  .)או איפכא,  ויתו למי שעומד ברשות היחיד,פטור ויקח חפץ מיד מי שעומד ברשות הרבים
שזה עקר מרשות זו וזה היח (א " שמז ס'כדלקמן סי, שאף בלא החה במקום פטור איו אסור אלא מדברי סופרים 15

 יחיד ועשה , העושה את כולה ולא העושה את מקצתה, שאמר מעם הארץ בעשותה, שיהם פטורים,ברשות השייה
 ). אבל אסורים לעשות כן מדברי סופרים.אותה חייב שים ועשו אותה פטורין

  .) תו שםשות הרביםלא יקחו להם חפץ שבי ר שבי רשות היחיד ,ובלבד שלא יחליפו (י ריד"התרומה סוס' ס 16
 וגזירה ,שות היחיד לרשות הרבים לגרום הוצאה מר,דמזלזל באיסורי שבת לכתחלה (ה ובלבד"א ד, י שבת ו"רש 17

אמרין ובלבד שלא (ה לא "א ד, עירובין כ' תוס .)שות הרבים לרשות היחידדילמא אתי לאקולי ולאפוקי להדיא מר
שות היחידדילמא יביאו החפץ מרשות הרבים לר (התרומה שם' ס). ן דילמא אתי לאפוקי בהדיאיחליפו התם גזרי 

  .) ואם כן יהא חייב, שם באמצעהדרך אותו מקום פטור בלא הח
איסור זה הוא משום גזירה שמא יבא לעשות בעצמו עקירה מרשות הרבים והחה ברשות (ז "שמז ס' וכן הוא לקמן סי

 כמו שתבאר , אפילו דרך מקום פטור, סופרים לגרום הכסה מרשות הרבים לרשות היחיד שאסור מדברי,היחיד
  ).ו"שמ' בסי

 מותר לבי רשות היחיד ולבי רשות ,כי אתא רב דימי אמר רבי יוחן מקום שאין בו ארבעה על ארבעה(א , עירובין פז 18
 שויות דרבן ר הכא, רשויות דאורייתא התם).י"רש, דרך מקום פטור ( ובלבד שלא יחליפו,הרבים לכתף עליו

דאמרין הכא ובלבד (ב , כדף שם "רי. ))י"רש,  ומחליפין דרך מקום פטור, רשויות דרבןשות היחידמכרמלית לר(
 אבל רשויות , כגון רשות היחיד ורשות הרבים, אוקימא בפרק כיצד משתתפין ברשויות דאורייתא,שלא יחליפו

כ "ו ה"שבת פט' מ הל"מ. ) וכן הלכה. מותר לכתף ולהחליף,'ואיו רחב ד'  חצרות שגבוה י כגון כותל שבין שתי,דרבן
שות  אבל מר, שהם רשויות של תורהשות היחיד לרשות הרבים אלא מר...שלא אסרו להחליף דרך מקום פטור (

 א"ע ס"בשו'  בדעה. )ו וזה דעת רבי, וכן הורו מגדולי המורים... מותר לכתחלה קום פטורלכרמלית דרך מהיחיד 
  . )יש אוסרים ויש מתירים, ולהחליף דרך מקום פטור ברשויות דרבן(

ולמעלה ' על ד' כגון שהוא פחות מד, באופן שהמקום פטור לא עשה כרמלית מטעם מצא מין את מיו וחוזר ויעור 19
 בטל הוא אצל הכרמלית ועשה ,ו שאיו חולק רשות לעצמ,'על ד' כל דבר שאין בו ד(ה "שמה סכ' כדלעיל סי, מעשרה

  ). שאין כרמלית תופסת למעלה מעשרה, מקום פטור הוא, אבל אם הוא למעלה מעשרה.כמוה אם הוא למטה מעשרה
מותר לשפוך בו אפילו במתכוין שירדו המים ...  אבל לכרמלית ,וכל זה לרשות הרבים(ח " סוף ס"ז"ש"ל "אוצ 20

  ).ו"שמ'  כמו שתבאר בסי, שיש מתירים בזה בכרמלית, מקום פטור כיון שהם עוברים דרך אויר,לכרמלית
...  אפילו דרך החה במקום פטור ביתיים ,ואפילו האוסרים לטלטל מרשות היחיד לכרמלית(ג " ס"ה"ש"ל "ואוצ

ולפי דברי המתירים (ב "וסי, )פטורולדברי האומרים שמותר לטלטל מרשות היחיד לכרמלית דרך החה במקום 
  ).ל מרשות היחיד לכרמלית דרך אויר מקום פטורלטלט

בי אדם ' אם הם של ב... ספיות סמוכות זו לזו ' ב(ט - ח"לקמן שם ס, חצרות שלא עירבו' ולעין מקום פטור שבין ב
 שהרי ... מותר לטלטל מזו לזו ,טפחים מעל פי המים מבחוץ' ואם דופי הספיה גבוהים י... אין מטלטלין מזו לזו 

 להמתירים לטלטל דרך אויר מקום  ... מטלטל מרשות היחיד לרשות היחיד דרך מעלה מעשרה שהוא מקום פטורהוא



נז   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  .)21 ברשויות של דבריהם היא גזירה לגזירהם כן א,ברשויות של תורה אין איסור בזה אלא משום גזרה

  :24 ויש להחמיר כדבריהם.]23ב["שנ'  מטעם שיתבאר בסי, אפילו ברשויות של דבריהם22ויש אוסרים

ד ברשות היחיד ומניח  וכן אם עומ,וכל זה כשעומד במקום פטור ונעשית שם הנחה כמו שנתבאר (ד
 אבל אם מושיט או זורק דרך .חפץ במקום פטור וחוזר ועוקרו משם לכרמלית או לחצר שאינה מעורבת

 , שהרי כיוצא בזה ברשויות של תורה חייב חטאת,25 לדברי הכל אסור,מקום פטור בלי הנחה בינתיים
  .) ואין כאן גזרה לגזרה,לכן ברשויות של דבריהם אסור מדבריהם

  .27ג"שנ' ש בסי" כמ, ואין לסמוך על דבריו. גם בזה26מי שמתירויש 

 כגון כרמלית , אפילו דרך רשויות של דבריהם,28ולדברי הכל אסור להוציא מרשות היחיד למקום פטור
  שלוםבריד

 
טפחים על פי ' חצרות כותל גבוה י' היה בין ב (ח"שעב ס' סיו, )ו"שמ'  כמו שתבאר בסי,פטור ברשויות של דבריהם

 אסורים אלו ,העלו אלו מבתיהם והיחו בראשופירות ש... טפחים מקום פטור הוא '  אם איו רחב ד...כל ארכו 
 ואף , הוצאה לחצר אחרת שלא עירבה עמו, שיהם עשית כאן לפירות אלו ששבתו בביתל ידי לפי שע,להוריד לחצרם

 שיש להחמיר בזה כדברי ,ו" אין זה מועיל כלום כמו שתבאר בסימן שמ,על פי שהוחו במקום פטור ביתיים
  .משולחן הארי. ומות וציויםמקוראה מראי ). האוסרים

ק "אליה זוטא ס). דאם לא כן הוי לה גזירה לגזירה, ודבריו ראין, ל"ם ז"והיש מתירין הוא הרמב (ק א"עולת שבת ס 21
משום דהוי , ף"והעולת שבת הכריע כהרי(ק ה " הובא בתוספת שבת ס.) גזירה לגזירהם לא כן הוי לה דא,וכן עיקר (ב

  ).ליה גזירה לגזירה
 לאיפלוגי בהא ... ולא מצטרכין , משום דבתרא הוא,אהדין שויא דרביא סמכין(א , כטבעל המאור עירובין  22

ח "ח ס"ש עירובין פ"רא ).ף כוים בזה" ולפי דעתו אין דברי הרי...מילתא בין רשויות דאורייתא לרשויות דרבן 
בין שתי חצירות גבוה עשרה ואיו רחב ארבעה מותר לכתף  כגון כותל ש,אבל ברשויות דרבן. ..ל כתב "רב אלפס ז(

 וראין דברי  ...לחלק בין רשויות דאורייתא לרשויות דרבן...  לא צריכין ...ל כתב "ז הלוי ז"והר. עליו ולהחליף
  ).יש אוסרים, ולהחליף דרך מקום פטור ברשויות דרבן (ע שם"שבשו' טור ודעה הא. )ד" וכן דעת הראב.ל"ז ז"הר

 אבל דבר ... אלא בדבר שאין בו דרך מלאכה ,ולא אמרו שבכרמלית לא גזרו גזרה מפי שהוא גזרה לגזרה (סעיף ב 23
 כמו , ולכן יש אוסרים להוציא מרשות היחיד לכרמלית דרך מקום פטור, גזרו אף בכרמלית,שהוא דומה למלאכה

  .)ו"שמ' שתבאר בסי
 אלא משום ,ו"שמ' ש בסי" כמ, אפילו דרך מקום פטור,לית לרשות היחידולא אסרו להכיס מכרמ(ב "ש ס' ולקמן סי

  ).ש שם" כמ,גזרה שמא יבא להכיס כך בלי החה ביתיים במקום פטור
  .ט' וראה הערות וביאורים קלח ע

 יןב להכריע לכו מלאו יךא ותימה(וספת שבת שם השיב בת, )21כדלעיל הערה (על מה שהכריע העולת שבת להיתר  24
  ).גדולים הרים

 ויש ,והרי עשית כאן על ידי שלשתן הוצאה מרשות היחיד לכרמלית דרך מקום פטור(ז "שמז ס' וכן הוא לקמן סי
  ). ויש להחמיר כדבריהם,אוסרים בזה

א , וראה שבת קא, )ן דאין ח במקום פטור כיו, הכא מודה,ואפילו מאן דשרי לעיל (ה כרמלית"א ד, עירובין צ' תוס 25
 ואפילו רבן לא פליגי אלא בשאיו עושה .לרבי יהודה שרי טלטול דרך מקום פטור ברשויות דרבן(ה רבי יהודה "ד

  ).החה במקום פטור
ית דהא מוציא מרשות היחיד לכרמל, שרי בכל עין,  דאם בית הכסא למעלה מעשרהש אומריםוי(ג "שה ס' א סי"רמ 26

או של ,  והם של אדם אחד,שי בתים בשי צדי רשות הרבים(א "שג ס' ע סי"ועל מה שפסק בשו. )דרך מקום פטור
 שרי , דמותר להחליף דרך מקום פטוראן דאמרולמ (ק א" סא שם"כתב המ, ) מותר לזרוק מזה לזה ...שים ועירבו

  .רשלא ח במקום פטו, הרי שהתיר אף בזריקה, ) לא עירבולואפי
 מותר לזרוק מזה לזה דרך ...ועירבו יחד   או של שים, והם של אדם אחד,שי בתים בשי צדי רשות הרבים (א"ס 27

אף דמיירי , הרי שלא התיר אלא כשעירבו יחד, ) שזהו מרשות היחיד לרשות היחיד דרך מקום פטור,מעלה מעשרה
ק "מאמר מרדכי שם סוכן מבואר ב,  ח במקום פטורכיון דמיירי בזורק ולא,  שהוא מקום פטור"דרך מעלה מעשרה"
  .)אסור כל שלא עירבו... דלא ח במקום פטור , אבל בידון דהכא שזורק מרשות לרשות דרך מקום פטור (ב

  ...ולדברי האומרים שמותר לטלטל מרשות היחיד לכרמלית דרך החה במקום פטור (ג"שה ס' וראה גם לקמן סי
  ). ישלשלו למיםר כך ואח, החה להדלי על הזיז שהוא מקום פטורצריך לעשות כאן בתחלה

כך . ובלבד שלא יוציא מרשות היחיד למקום פטור דרך רשות הרביםומה שכתב (י "טור לפי גירסה שהיתה בידי הב 28
פוש  ואם כן כיון שלא עמד ל,פ שפסק בסמוך דמהלך לאו כעומד דמי" שאע, ולפי זה צריך לומר,כתוב בוסחא שבידי

 גזרין , מכל מקום כיון דאם עמד ברשות הרבים חייב,ברשות הרבים הוי מוציא מרשות היחיד למקום פטור דשרי
  .) ראיה ברורה לאיסור בזהראה לי(ב ק "ז ס"ט. )שמא יעמוד



נח  

 וכמו שאסרו מרשות היחיד לרשות היחיד דרך , אפילו בלי הנחה בינתיים,או חצר שאינה מעורבת
 אבל .30ש שם" הדין מכרמלית לכרמלית דרך רשות היחיד כמ והוא.29ז"שמ' ש בסי"כרמלית כמ

  :31אמות'  תוך ד, מותר,מכרמלית לכרמלית דרך מקום פטור

  העברה מכרמלית לכרמלית

אמות '  וחכמים אסרו להעביר ד.32אמות ברשות הרבים חייב'  הלכה למשה מסיני שהמעביר חפץ דה
  .33בכרמלית

  .34ילו הוא ארוך אלף אמה אפ,אבל מקום פטור מותר להעביר בו בכולו

 וכיוצא בהן משאר , כגון מים לבקעה,אמות' ומותר לטלטל מכרמלית זו לכרמלית אחרת תוך ד
  :35הכרמליות

אמות '  אלא שחכמים אסרו לטלטל בו אלא תוך ד, אפילו מקום שהוא רשות היחיד גמורה מן התורהו
' ד שיתבאר בסי" ע,36הוקף לדירה כגון קרפף יותר מבית סאתים שלא ,כמו שאסרו בכרמלית גמורה

 אלא , כיון שיש לו מחיצות, שמן התורה הוא רשות היחיד גמורה אפילו ארוך ורחב כמה מילין,37ח"שנ
  שלוםבריד

 
בוהה  והיח החפץ ביד חבירו והיא ג, וחבירו ברשות הרבים,שות היחידואם הוא עומד בר (ו"שמז ס'  לקמן סיוכן הוא

 שיהם ל ידי הרי עשה ע,אפילו אם מיחו במקום פטור שהוא למטה מעשרה... למעלה מעשרה שהוא מקום פטור 
 כמו במטלטל ,איסור של דבריהםם כן  ואפשר שיש בזה ג,טלטול מרשות היחיד למקום פטור דרך אויר רשות הרבים

  . )מרשות היחיד לרשות היחיד דרך אויר רשות הרבים
 גזרה שמא יבא לעשות , אסור מדברי סופרים...הזורק מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע  (סעיף ח 29

  .)79הערה (ושם סמן , ) ואפילו דרך כרמלית אסור.החה ברשות הרבים
  . מראי מקומות וציויםוראה. "אפילו דרך רשויות של דבריהם"שכן הוא ,  ומזה למד רביו גם בידון דידן

  .ט"שמז ס' ובסי, ח"ולקמן ס, כדלקמן בסמוך, "מכרמלית לכרמלית דרך רשות היחיד"וכן למדים מזה לעין 
  .)וכן אסור מדברי סופרים להעביר או לזרוק מכרמלית לכרמלית דרך רשות היחיד (סעיף ט 30

מפי שמטלטל מכרמלית ... ות היחיד ובלבד שלא תהא מפסקת בייהן אסקופה שהיא רש (ח" לקמן סוכן הוא
  .)לכרמלית דרך רשות היחיד

  ).אמות'  תוך ד,ומותר לטלטל מכרמלית זו לכרמלית אחרת(ה "כדלקמן ס 31
ם "רמב. ) גמרא גמירי להשות הרביםאמות בר'  אלא כל ד, מלן דמחייבשות הרביםאמות בר' מעביר ד (ב, שבת צו 32

 הרי הוא כמוציא מרשות ,ה שהמעביר ברשות הרבים מתחלת ארבע לסוף ארבעלמדו מפי השמוע (ח"ב ה"שבת פי' הל
  .)אמות ברשות הרבים' מן התורה אין חייב אלא במעביר ד (ב"ע ס"טור ושו .)לרשות וחייב

  .שמט' הלכה זו תבארה לקמן סי
לומר אין כ (ין בתוכה ואין ושאין וות,שות הרבים ולא כרשות היחידוהכרמלית איה לא כר (א, ברייתא שבת ו 33

 ואם שא ותן ,)י"רש, שות הרבים וגזרו בהן רבן אטו ר,שות הרבים משום דדומין לר,'מטלטלין בהן אלא בתוך ד
  .)אמות בכרמלית' וחכמים אסרו להעביר ד (ע שם"טור ושו. )בתוכה פטור

 כמה ...ך ו אפילו היה אר,בכולןמקום פטור מותר לטלטל (א "והי, )אפילו היה ארכו אלף מיל(ז "ד ה"פים "רמב 34
  .) הוא אורך אלף אמהלואפי (ק טו"סשמה ' סיא "טור ומ. )מילין

  .)אפילו הוא ארוך אלף אמה ... איזהו מקום פטור (ז"שמה סכ' לעיל סיוכן הוא 
תר מו(ריט ' מרדכי שבת סי).  ומצטרפות לארבע אמות,שתי כרמליות מותרות זו עם זו(ו " סעבודת הקדש שער ג 35

 ,וים ובקעה תרי גווי כרמלית יהו(ב "ע ס"שו).  דכולה כרמלית חדא היא,להוציא מים לבקעה פחות מארבע אמות
  .)אמות' ומותר לטלטל מזו לזו תוך ד

  .ויתבאר סעיף הבא, ) ומן הים לתוכו,)י"רש, אמות' תוך ד (שרו רבן לטלטולי מתוכו לים (ב, עירובין סזוכדאמרין 
ומותר להוציא מכרמלית (א "שא סס'  לעיל סי.)מותר לטלטל מכרמלית לכרמלית (ה"שה ס'  סי לקמןוכן הוא

  ).אמות' לכרמלית בפחות מד
 ובלבד שיהא בה שבעים אמה ושיריים על שבעים , מטלטלין בתוכה... רבי עקיבא אומר ...הקרפף (א , משה שם כג 36

 יותר מבית ...אמות ' אין מטלטלין בו אלא בד (א,  גמרא שם צ.) עקיבאביהלכה כר(ב , וגמרא שם כג, )אמה ושיריים
 אלא תוך ארבע , אסרו חכמים לטלטל בו,קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה (ג"ע ס"טור ושו. )סאתים
  .)אמות

רה  שכיון שאין עשויין לדי... כמו ברשות הרבים ,אמות'  אסרו חכמים לטלטל בתוכן יותר מד ...קרפף(ג - א"ס 37
  .)אמות'  אסור לטלטל בו אלא בד, אפילו משהו,יותר משיעור זה ... בית סאתים ... מתחלפין הן ברשות הרבים



נט   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 תוך ,כ מותר לטלטל ממנו לכרמלית גמורה" אעפ,38 והזורק מתוכו לרשות הרבים חייב,שמחוסר דיורין
מו שגזרו על טלטול משאר רשות היחיד  ולא גזרו כאן כ.40 כגון לבקעה העוברת לפניו,39אמות' ד

 יטעו לומר שהוא אין לו דין כרמלית , אם יהיה אסור לטלטל ממנו לכרמלית, לפי שחששו כאן,לכרמלית
  :41אמות'  ויבואו להתיר הטלטול בתוכו יותר מד,כלל

 לפי שהטלטול , ולמה חששו יותר לאיסור הטלטול בתוכו מלאיסור הטלטול ממנו לכרמלית גמורהז
  :43 מפני זה שהם אמרו והם אמרו, ולכן בטלו זה,42תוכו מצוי יותר מהטלטול ממנו לכרמלית גמורהב

  אסקופה שלפני הגינה והבית

 ולחזור , או להטמינו בתוכה, ולכן מותר ליקח מפתח מכרמלית שלפני גינה לפתוח ולנעול הגינהח
 אלא שהיא ,ורה מן התורהפ שהגינה היא רשות היחיד גמ" אע,44וליטלו ממנה כשהוא עומד בחוץ

______________ 
 אי טעמא מ, הזורק לתוכו חייב, ואפילו כור ואפילו כוריים,קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה(א , שבת ז 38

 דמה שיעור , לאלף כוריםלווהוא הדין אפי ( דילמאה"ב ד, עירובין כב' תוס). מחיצה היא אלא שמחוסרת דיורין
). אפילו יש בו כמה מילין(א "ד ה"ם פי"רמב. ) גמור לכל דברשות היחידמן התורה הוא ר (ק ג"ז ס"טור וט .)יהיה
  .) גמורשות היחיד הוא רתאמדאוריי (ק א"א ס"מ

 שהרי , והזורק לתוכן מרשות הרבים חייבואף על פי שהן רשות היחיד גמורה מן התורה(א "שח ס'  לקמן סיוכן הוא
אף על פי שהן מחיצות  (א"שסב ס' סיו, ) הרי הן ככרמלית מדברי סופרים, אלא שמחוסרין דיורין,מחיצות גמורות הן
 מכל מקום מדברי סופרים אין , אפילו יש בתוכן כמה מילין, והזורק לתוכן מרשות הרבים חייב,גמורות מן התורה
  .) אם יש בתוכן יותר מבית סאתים,אמות' א בדמטלטלין בתוכן אל

 ומן ,)י"רש, אמות' תוך ד ( שרו רבן לטלטולי מתוכו לים, דאסור לטלטולי בכוליה,יתר מבית סאתים (ב, עירובין סז 39
  ).הים לתוכו

 לטלטל מתוכה ,ת בגיה אחת יתירה מבית סאתים שלא הוקפה לדירה"כאן התיר רמ(ה ומאי טעמא "שם ד' תוס 40
ויש מגדולי המורים שהתירו כן בכל קרפף (ו "עבודת הקודש שער ג ס ). גמורהשות הרבים הואיל ולא היתה ר,לחוץ

תוספות פירשו  (ב"ז ה"שבת פט' מ הל"מ).  ולזה הדעת וטה... ואפילו ביבשה ,יתר מבית סאתיים הסמוך לכרמלית
 כיון שהיא , לטלטל מפתח מכרמלית לתוכה,מלית והתירו מכאן לגה שפתוחה אצל כר, לכרמלית שביבשהוא הדיןשה

כגון , ומותר להוציא ממו לכרמלית אחר (ע שם"טור ושו). ל ולזה הדעת וטה"א ז"וכתב הרשב. סאה' יתירה מב
  .)בקעה העוברת לפיו

, מותא' ומקרפף לקרפף בתוך ד, )כדלעיל סעיף הקודם(אמות ' והייו שכשם שמותר לטלטל מכרמלית לכרמלית בתוך ד
 ואסור לטלטל ממו לקרפף אחר , כרמלית הוא,קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה(ב "שעב ס' כדלקמן סי

'  כמו שתבאר בסי,כרמלית' כמו בשאר ב, אמות בזה' אמות בזה וב'  כי אם ב, להכיס ולהוציא מזה לזה,כמוהו
  .אמות' בתוך ד, כן מותר לטלטל אף בין קרפף לכרמלית). ו"שמ

ואם פרצה לכרמלית הרי הוא כרמלית (ד "שסא ס' כדלקמן סי, וכן מותר לטלטל מחצר שפרצה במילואה לכרמלית
'  מטעם שתבאר בסי, מותר לטלטל ממו לכרמלית גמורה, אף שהוא רשות היחיד מן התורה...מדברי סופרים 

  ).21הערה (ושם סמן , )ו"שמ
 וכן להוציא מחצר ,אמות' אסור לטלטל בו אלא בד(ג "שח ס' כדלקמן סי,  לטלטל מחצר מתוקן לקרפףאבל אסור[

 אסור ,אם הזרוע הוא יותר מבית סאתים(ח "כדלקמן שם סי, אמות' והייו אפילו בתוך ד). לתוכו ומתוכו לחצר
  )].אמות'  אפילו בתוך ד,לטלטל מחצר לתוכו

 אם יש בהם ... הימים והחלים(ט "שמה סי' שתבאר לעיל סי', עמוק עשרה ורחב ד, ולכאורה כן הדין גם בגומא שבים
 והזורק לתוכה מרשות , שהיא רשות היחיד גמורה מן התורה,אמות' טפחים מתוך הילוך ד' גומא שעומקה מתלקט י

ק "ס אחרון ריש סשמה בקוטר' ולעיל סי, ) מכל מקום מדברי סופרים איה רשות היחיד אלא כרמלית.הרבים חייב
  .אמות' תוך ד, מותר לטלטל מהגומא לים' ואם כן יהי). רשות היחיד שהיא כרמלית ... כמו קרפף ותל(ב 

  ).27הערה (ד "שח ס' לקמן סי, סיכום פרטי הלכה זו
שהתירו לטלטל  (ז שם"טור וט. )יה ואתי לטלטולי בכול, גמורה היאשות היחיד דלמא אמרי ר,אי טעמאמ (גמרא שם 41

  .) ויבואו לטלטל בתוכו בכולו, גמורשות היחיד יאמרו שהוא ר, זהר שאם אס,ממו לכרמלית
ל דמוטב "לפיכך אמרו ז(ג " ולבוש סטור. ) מתוכו לים ומן הים לתוכו לא שכיח, תוכו שכיח,ומאי שא (גמרא שם 42

 ממה שאסר להוציא ממו , והוא יותר כון להתיר...שכיח  שהוא מידי דלא ,להתיר להוציא ממו לכרמלית
  .)והוא מידי דשכיח, ואז יבאו לטלטל בכולו,  ויביו שהוא רשות היחיד,לכרמלית

 וביטלו זה מפי , וראו שאין שיהם עומדים כאן,דהם אמרו זאת והם אמרו עוד איסור אחר(ה רב אשי " ד שםי"רש 43
  .)זה

 ...ת בגיה אחת יתירה מבית סאתים שלא הוקפה לדירה "מכאן התיר ר (ה ומאי טעמא"ב ד, עירובין סז' תוס 44
ולכן  (ג"א ס"טור ורמ. ) או ליטול מתוכה לחוץ,פ שעומד בחוץ וותן בתוך הגיה" אע,להטמין המפתח בתוך הגיה

  .) לפתוח ולעול ולהחזיר המפתח אליו,מותר ליקח מפתח מכרמלית שלפי גיה



ס  

  .45 אם היא יתירה על בית סאתיםברי סופריםככרמלית מד

 או ,47' כגון שהיא גבוהה עשרה ורחבה ד,46ובלבד שלא תהא מפסקת ביניהן אסקופה שהיא רשות היחיד
 דהיינו מזוזות הפתח ,טפחים'  מן הצדדים הרחבות ד)א(אפילו אינה גבוהה כלל אלא שיש לה מחיצות 

 שיש תורת תקרה עליו ואומרים ,48' וגם יש עליה משקוף מלמעלה הרחב ד,'אן אם יש בהן דמכאן ומכ
 והרי זה כאלו היתה מחיצה לפני ,51ה" ושס50א"שס'  וכמו שיתבאר בסי,49בו פי תקרה יורד וסותם

 מפני שמטלטל מכרמלית , ואסור לטלטל דרך עליה.52 ועל ידי כן נעשית רשות היחיד,האסקופה
  :53רשות היחידלכרמלית דרך 

 הוא לפני רשות היחיד גמורה ,פי תקרה יורד וסותם על ידי  אסקופה זו שנעשית רשות היחיד54 ואםט
 שהרי , מן הדין היה מותר לטלטל מהאסקופה לפנים או להפך,55 כגון בית וחצר,שמותר לטלטל בתוכה

קדק אם יש ברוחב  אלא שיש לאסור משום שאין הכל בקיאים לד.מטלטל מרשות היחיד לרשות היחיד
______________ 

הגיה והפרדס ... כל היקף מחיצות שלא הוקף לדירת אדם לכיסה ויציאה תמיד כגון  (א" שח ס'כדלקמן סי 45
  .)אמות כמו ברשות הרבים'  אסרו חכמים לטלטל בתוכן יותר מד...טפחים ' המוקפים גדר גבוה י

או שיש לה , הכגון שהיא גבוה עשרה ורחבה ארבע, ובלבד שלא יהא בייהם אסקופה שהיא רשות היחיד (א שם"רמ 46
דאז הוי רשות היחיד אף על פי שאיה גבוה ,  ומשקוף עליה רחבה ארבע,שי מחיצות מן הצדדין שהם רחבים ארבע

  .)עשרה
ורחבה '  או גבוהה י...כגון עומדת תחת התקרה (י "ופרש, )אסקופת רשות היחיד(ב , ח שהיא אסקופה הזכרת בשבת

 ,'ורחבה ד' איסקופה גבוהה י(א , ובברייתא שם ו). 'ורחבה ד' גבוהה י(י "רשופ, )אסקופא רשות היחיד(ב ,  שם צא).ד
 ). רשות לעצמהרי זוה

' ורוחב הכותל ד, או שהוא חלון גבוה עשרה טפחים. ועולין אליו על ידי מדרגות,  שמפתן הפתח גבוה עשרה טפחים47
  .טפחים

 ).' עליה משקוף רחב ד שיש,שהאסקופה היא רשות היחיד(א "שב ס' וכן הוא לקמן סי 48
  .)ובשלישי אמרין פי תקרה יורד וסותם (ק ב"א ס"מ 49

  .יתבאר בקוטרס אחרון, והטעם שאומרים בו פי תקרה יורד וסותם
'  אלא אם כן יש ברוחב הקירוי ד, אפילו לפרצה שמרוח אחד,יש אומרים שאין פי תקרה יורד וסותם (סעיף ו 50

  .)35הערה (ושם סמן , )טפחים
 ואומרים פי תקרה החיצון יורד , הרי שם תקרה עליה, ובריאה לקבל מעזיבה,טפחים' ואם הקורה רחבה ד (סעיף ו 51

  .)וסותם
שהיא רשות היחיד , )שתי המזוזות והמחיצה הפימית של הגיה(מחיצות ' ואף שגם בלי המשקוף יש לאסקופה זו ג 52

 הרי ... אלא שפרוץ ופתוח לגמרי ברוח רביעית ,מחיצות גמורות' מקום המוקף ג(ו " שמה ס'כדלעיל סי, מן התורה
אמות '  אבל חכמים אסרו לטלטל בו יותר מד, והזורק מרשות הרבים לתוכו חייב,הוא רשות היחיד גמורה מן התורה

  ).כשמקום זה הוא פרוץ ופתוח לכרמלית...  כדין הכרמלית ...
ד "שסא ס' כדלקמן סי, כמו מחצר שפרצה לכרמלית, "אמות'  תוך ד,ל ממו לכרמלית גמורהמותר לטלט"מכל מקום 

 מותר לטלטל ממו , אף שהוא רשות היחיד מן התורה... הרי הוא כרמלית מדברי סופרים ,מליתר לכ ...פרצהחצר ש(
  .)21הערה (ושם סמן , )לכרמלית גמורה

  .ואסור להוציא משם לכרמלית, מחיצות' יש לה ד, ידי המשקוף ופי תקרה יורד וסותםכ על "משא
וכן אסור (ט "שמז ס'  ולקמן סי.) מכרמלית לכרמלית דרך רשות היחיד...ולדברי הכל אסור להוציא (ד "כדלעיל ס 53

  .)מדברי סופרים להעביר או לזרוק מכרמלית לכרמלית דרך רשות היחיד
 היתר הטלטול –שהרי זהו כללות ושא הסעיפים האלה , אר דין האסקופה שבין הכרמלית לגיהבסעיף הקודם תב 54

  .מכרמלית לכרמלית ולגיה
גם דין האסקופה שבין הכרמלית לבית או ) יא- ט"ס(יתבאר כאן , אבל כיון שזכר דין האסקופה שבין הכרמלית לגיה

  .חצר
  .שלפי הבתיםיתבאר גם דין הגג הבולט ) ג- ב"סי(ובהמשך לזה 

מפתן (והמשקוף שעל גבי האסקופה , והדלת פתחת לפים, דמיירי שיש דלת לחצר ובית אלו, ויתבאר לקמן בסמוך 55
  .והם עוצרים את הדלת כשהיא עלת, הם מבחוץ לדלת) הבית והחצר

ואסור , )רשות היחידל(ומותר להכיס ממו לפים , שאז דיו כרשות היחיד, טפחים' לפעמים הוא ד, אלא שמשקוף זה
  ).לכרמלית(לטלטל ממו לחוץ 

ואסור להכיס ממו לפים , )לכרמלית(ומותר לטלטל ממו לחוץ , שאז דיו ככרמלית, טפחים' ולפעמים הוא פחות מד
  ).לרשות היחיד(

 .לכן יש לאסור לטלטל ממו לפים וממו לחוץ, וכיון שאין הכל בקיאים



סא   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 והרי יש לאסקופה זו דין כרמלית אם ,אין אומרים בו פי תקרה יורד וסותם'  שכשאין בו ד,56'המשקוף ד
  .57אינה גבוה עשרה

 ואין מקום , הרי כל רשות הרבים שלנו הן כרמלית.' ואין כרמלית בפחות מד,'פ שאינה רחבה ד"ואע
 כמו , הוא בטל אצלה ונעשה כמוה,'על ד' בו ד אפילו אין , אלא כל דבר שיש בה,פטור בכרמלית

 הואיל , ולא אצל רשות היחיד שבפנים, ואף אסקופה זו בטלה אצלה. שכן עיקר58ה"שמ' תבאר בסינש
 הואיל והוא עשוי , ואף בזמן שהפתח פתוח אין האסקופה כלפנים אלא כלחוץ,ויש דלת מפסקת ביניהן

  :59לחזור ולינעל

 רק עד מקום שקיפת , שלא לטלטל מן הבית ולחוץ,ו פתוח לכרמלית ולכן יש ליזהר בבית שפתחי
 ומשקיפת הדלת ואילך הוא ,' כי שמא לא יהיה במשקוף רוחב ד,61 אפילו משהו, ולא יותר,60הדלת

______________ 
 מה שיש חוץ לפתח אסור  ... אסקופות שלו,ה מפסקי רביו שמואל"וכתב ראבי(ת ק דשבת רמז "הגהות מרדכי פ 56

ברי  והמדקדק שמא יכול לעבור על ד, שאין לו קירוי רחב ארבע, דליכא השתא לדקדק בקירוי,להכיס מעליו לפים
מיהו  (ג"א ס"מר).  ואסור מדאורייתא להוציא לחוץ, דשמא התקרה ארבע, ואף אסור להוציא מעליו לחוץ.תורה

ואז אם אין האסקופה , דחיישין שמא לא יהיה התקרה ארבע,  או איפכא,שות היחידאסור להכיס מאסקופה לר
 אמרין מצא מין את ,מאחר שכל רשויות שלו הם כרמלית,  ואפילו אם גבוה שלש. יש לה הדין שלפיה,גבוה שלש
 כיון שיש ,' אף שאין רחב ד,ויהיה כרמלית' רחב ד' מא לא יהיש (ק ה"ז ס"ט. )ה"כמו שתבאר סימן שמ, מיו ויעור

  .)שהעתיק לשון המרדכי(ק ו "וס, )'לפיה כרמלית מצא מין כו
 בזמן ,רשויות' אחרים אומרים איסקופה משמשת ב(א , כדתיא שבת ו, והייו שאפילו פתח פתוח דיו כלחוץ 57

 וכגון שקירה בשתי קורות שאין ,באיסקופת בית עסקין(א ,  ובגמרא שם ט,)שהפתח פתוח כלפים פתח עול כלחוץ
אמרין ' כיון דאין בייהם ג (פתח פתוח כלפים,  ודלת באמצע,בזו ארבעה ואין בזו ארבעה ואין בין זו לזו שלשה

 מצא כיון דבאמצע הוא ( פתח עול כלחוץ,)י"רש',  דהא השתא אית בה ד, ופיה החיצון יורד וסותם, והוי כחדא,לבוד
 וליכא למימר בחיצוה פיה יורד וסותם דהא , שאין ראות יחד לומר בהן לבוד,הוא מפסיק בייהן ומחלקן זו מזו

  ).)י"רש, 'לית בה ד
דקורת (י שם "וכמבואר ברש, לכן אפילו פתח פתוח כלחוץ, וכיון דהכא מיירי שיש לה רק קורה אחת שאין בה ארבעה

  .ולכן איה מתרת כלל, ולא בבית ובחצר, ) למבוימבוי קצרה היא ולא הוכשרה אלא
). כדלעיל בסעיף הקודם(שהרי המשקוף הוא על שתי המזוזות , אפשר להתיר תחת הקורה מטעם צורת הפתח' ואף שהי

אם חיבר קה עליון לשי (כ "שסב ס' כדלקמן סי, אלא מן הצד, יש לומר דמיירי הכא שהמשקוף איו על גבי המזוזות
 שאיו דומה לפתח שהמשקוף יתן על גבי המזוזות , ואיו תון על גבו מלמעלה, מן הצד, לאחד מהם או,הקים

  ). פסולם כן ג,מלמעלה
ויש אומרים שאין מקום פטור .  מקום פטור ...'על ד' אם אין בו ד...  ,ראש עמוד העומד בכרמלית (סעיף כה 58

  .) וכן עיקר ...טל הוא אצל הכרמלית ועשה כמוה ב ... אומרים מצא מין את מיו ויעור ...בכרמלית
מקום (ו "שמה ס' דלעיל סי, מחיצות הפרוץ ופתוח לכרמלית' כדין ג, ואף שמן התורה האסקופה היא רשות היחיד

 הרי הוא רשות היחיד גמורה מן ... ]לכרמלית [ אלא שפרוץ ופתוח לגמרי ברוח רביעית,מחיצות גמורות' המוקף ג
  ). מרשות הרבים לתוכו חייב והזורק,התורה

פתח (ו "שסה ס' דלקמן סי, וכמו כגד הלחי, מכל מקום גם בזה אמרין מצא מין את מיו ועשה ככרמלית הסמוכה לה
 , מצטרף הוא להכרמלית ועשה כמוה... בפתוח לכרמלית  ...טפחים'  שאין ברוחב מקום זה ד...המבוי כגד הלחי 

  ). 61הערה (ותבאר שם , )שמצא מין את מיו ויעור
  ."אצל רשות היחיד שבפים"אזי האסקופה שתחת המשקוף בטלה , כ אם הוא פרוץ לגמרי"משא 59

 היה מותר לטלטל על אסקופת כל הבתים ,שאם היתה כפרצה ממש(הטעמים לזה כתב בקוטרס אחרון בסופו ' ואת ב
, )אלא ודאי משום שהדלת סותמת...   עבה שמגעת עד כאן...שפי תקרה העליוה ועוד . משום חורי רשות היחיד

  .ותבארו בהערות שם
 דשמא אין בחלק , רק עד שיעור שהפתח שוקף שם ותו לא,צריך ליזהר שלא יטלטל מן הבית ולחוץ (ק ו"ז סוף ס"ט 60

  ). לכרמליתשות היחיד ומטלטל מר, והוה כרמלית,'החיצון ד
וכן ראה בקוטרס . ראה שגם עובי הדלת דיו כלפים, )שקיפת הדלת מבחוץ... עד שקיפת הדלת (כאן מתוכן הדברים 
  ).119ולקמן שם הערה (ק א "אחרון סוף ס

ם  דהייו כשסוגר הדלת ממקו, מן האגף ולחוץ,ואפילו העומדים על האסקופה בתוך הפתח (ו"ה סט' לעיל סיואילו 
 ואף על פי שהיא פתוחה הרי מקומה , שהדלת מבדלת בין פים לחוץ,שפה הפימית של עובי הדלת ולחוץ כלחוץ

  . הייו שעובי הפתח כלחוץ.)כלחוץ
עובי  ( הא אגף עצמו, אמרת מן האגף ולפים כלפים,א גופא קשיאה(ב , ושתי הדעות בזה הם כדאמרין פסחים פה

 לא קשיא כאן . הא אגף עצמו כלפים, אימא סיפא מן האגף ולחוץ כלחוץ, כלחוץ)י"רש, השער מן הקישה ולפים
  ).בשערי עזרה כאן בשערי ירושלים



סב  

  .כרמלית

 ואז כל רוחב ,' כי שמא יהיה במשקוף ד,כ אין לטלטל מהכרמלית עד מקום שקיפת הדלת מבחוץ"ואעפ
נמצאת למד שהאסקופה משקיפת דלת ואילך  .62 אף משקיפת הדלת ואילך,חידהאסקופה הוא רשות הי

  . מטילין עליה מספק חומר רשות היחיד וחומר כרמלית,כלפי חוץ

ש "כמ) (ולמעלה הוא מקום פטור אף בכרמלית'  אבל מי,טפחים מן הארץ' וכן בחלל שעליה עד גובה י(
  ):63ה"שמ' סי

 ופתח בית הכנסת הוא לצד , שם מחמת שאין שם עירובסור הטלטולי ולכן באותן מקומות שאיא
 יש להזהיר לשמש שלא יקח המפתח מידו עד , והנכרי מביא המפתח, ואין שם חדר לפני הפתח,הרחוב

 ויטלטל מכרמלית , כי שמא תחת המשקוף הוא רשות היחיד,שיהיה עמו תחת המשקוף שעל הפתח
ולא  . אחר כך יפתח המנעול,ח ממנו תחת המשקוף על כן יקח המפת.שלפני בית הכנסת לרשות היחיד

 , כי שמא תחת המשקוף הוא כרמלית, ואחר כך יפתח הפתח, עד שיסיר המפתח תחלה,יפתח הפתח
 על כן יסירנו תחלה ,ונמצא מכניס המפתח מכרמלית לרשות היחיד בפתיחת הפתח לפנים עם המפתח

  .64 לפני שקיפת הדלת, בין המזוזה לאסקופה או, או יטמינהו בין המזוזה להמשקוף,ויתננו להנכרי

 כי , אין בזה משום מכניס מכרמלית לרשות היחיד,אבל במה שמכניס המפתח לחור שבדלת לפותחה בו
מקום ' על ד'  וכיון שאין בו ד, הואיל ואי אפשר להשתמש בו מבפנים אלא מבחוץ,חור זה אינו כלפנים

  .65פטור הוא

'  כמו שיתבאר בסי,טפחים מן הארץ הוא מקום פטור'  למעלה מיהולהאומרים שיד האדם שהיא גבוה(
  שלוםבריד

 
שאין אדם יכול לעמוד ברשות הרבים ולעול ביתו ולהכיס המפתח לפים ... ר יצחק "כתב ה (ב, לא לד' כל בו סוף סי 61

וכן , ו אסור להכיס ולהוציא מרשות הרבים לרשות היחיד לפי שאפילו משה, או מצדדין, או למעלה,תחת הדלת
  .ק ו"ז ס"ובט, י סוף הסימן"הובא בב). מכרמלית לרשות הרבים או לרשות היחיד

  .ז שם"טהובא ב. ) ואסור מדאורייתא להוציא לחוץ,דשמא התקרה ארבע (הגהות מרדכי שם 62
  .) אלא מקום פטור הוא,שאין כרמלית למעלה מעשרה (סעיף כה 63
 , עד שיסיר המפתח, ולא יפתח הפתח, יפתח המעולר כך ואח,יקח המפתח ממו תחת המשקוףעל כן  (ק ו"ז ס"ט 64

  .) יפתח הפתחר כךואח
בין אם , מותר בכל אופן ליקח ממו את המפתח ולהכיסו למעול הדלת, והייו שכאשר הכרי עומד תחת המשקוף

  .רמליתתחת המשקוף הוא רשות היחיד ובין אם הוא כ
שאז (זה תלוי אם גם תחת המשקוף הוא רשות היחיד , לתוך רשות היחיד, אמם פתיחת הדלת עם המפתח שבתוכו

  ).שאז אסור(או שהוא כרמלית , )מותר
*  
לכאורה מותר אף אם הן הישראל והן הכרי עומדים , ובאופן זה שלוקח את המפתח מידי הכרי תחת המשקוף

שהוא , שהרי בכל אופן לקח את המפתח מיד הכרי. יהם פשוטה אל תחת המשקוףאלא שיד ש, בכרמלית שברחוב
  .והיחו בחור המפתח, או כרשות שתחת המשקוף, מקום פטור
  הן מקום פטור, אפילו הן למטה מעשרה, ופשט ידיו או אחד משאר איבריו לחוץ,העומד בפים(ז "שמז ס' כדלקמן סי

  ).אחרת הרי היא לגמרי כאותה רשותויש אומרים שידו הפשוטה לרשות ... 
עומד אדם ברשות היחיד ומוציא ידו לרשות הרבים ומטלטל שם חפצים שוטלן מכאן ומיחן (ב - א"ש ס' וכדלקמן סי

כגון שעומד ברשות זו ופושט ידו לרשות השיה ווטל  ...  ואין חוששין שמא ישכח ויביאם אליו לרשות היחיד,כאן
  ).שם מפתח ופותח בו שם

  ).197הערה (ושם , ) אים ככרמלית,חורים שבכתלים כלפי כרמלית(ד "שמה סכ' כדלעיל סי 65
לא (ח "שער ג סעבודת הקודש כמבואר ב, ולהכיס לחור הדלת, מותר ליקח המפתח מכרמלית, וכיון שהוא מקום פטור

 ואפילו מרשות , ולפיכך מותר אפילו ליטול מפתח מכרמלית,ואמקום פטור ה ... היה המעול רחב ארבעה על ארבעה
  ). דמקום פטור מותר עם בי רשות היחיד ועם בי רשות הרבים, ופותח וועל ואיו חושש,הרבים

  .שמקום עובי הדלת הוא רשות היחיד, )60והערה (ראה לעיל סעיף הקודם , ואם הדלת פתוחה
 . שכלפי רשות היחיד הם רשות היחיד,חורים שבכתלי רשות היחיד(ח "שמה ס' ראה לעיל סי, ור מפולש לפיםואם הח

 ובי רשות , ששם הוא אויר רשות הרבים,טפחים'  והם למטה מי,ואפילו הם מפולשים כלפי חוץ לרשות הרבים
  ) בטלים אצלה וחשבים כמוה הרי הם,כ כיון שאפשר להשתמש בהם מרשות היחיד" אעפ,הרבים משתמשים בהם



סג   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

א י אם יד הנכרי ה, יכול לעמוד על האסקופה וליקח המפתח מיד הנכרי בעוד שהוא בכרמלית,66ז"שמ
 אם חור זה הוא למעלה , אין צריך להסיר המפתח מחורו שבדלת טרם יפתחנהר כך ואח. מעשרההגבוה

  .67 מפתח הכל הוא דרך למעלה מעשרה כיון שכל העברת,מעשרה מהארץ

 אסור להוציא עמו המפתח דרך מעלה מעשרה לתוך חלל שתחת ,אבל כשיוצא מבית הכנסת וסוגרו
 לפי שלגבי עצמו אינו מועיל ,68 כיון שנחה קצת בידו,' ולהטמינו שם בחור שהוא למעלה מי,המשקוף

  ).69שםו שיתבאר מה שמוציא למעלה מעשרה כמ

  :70לעשות איזה חדר קטן לפני פתח בית הכנסת ושוב לא יהיה חשש כללוראוי לאותו קהל 

  שלפני דלת הביתגג הבולט 

 אפילו , אבל תקרה שאין לה מחיצות מן הצדדים, וכל זה בתחת משקוף שיש לו מחיצות מן הצדדיםיב
 ולכן החלל שתחתיה .73א"שס' ש בסי" כמ72 אין אומרים בה פי תקרה יורד וסותם,71היא רחבה הרבה

______________ 
אף שלגבי חבירו עצמו אין יד שלו ...  והיא גבוהה למעלה מעשרה שהוא מקום פטור ,היח החפץ ביד חבירו (סעיף ו 66

 מכל מקום לגבי אדם אחר , לפי שגררת אחר גופו העומד על קרקע רשות הרבים כמו שתבאר,חשבת לו מקום פטור
 ,ויש אומרים שגם לגבי אחרים אין ידו או שאר גופו חשבים מקום פטור.. .  מעשרהגם גופו הוא מקום פטור למעלה
  .)כמו שאין חשבים לגבי עצמו

' והעבירו דרך עליו למעלה מי, )'ידו של הכרי העומד בכרמלית למעלה מי(והייו שלקח את המפתח ממקום פטור  67
וכס המפתח ממקום פטור לרשות (חר כך פתח הדלת וא, )שהוא מקום פטור(אל חור המעול , )שהוא מקום פטור(

  . שכל זה מותר). היחיד
דהוי כאילו היחו (מכל מקום הייו דוקא כשעשה החה . חשבת מקום פטור' ואף שלגבי עצמו אין ידו שלמעלה מי

שהוא , אלא מיד שלקחו מיד הכרי הכיסו לחור המעול, כ כאן שלא ח המפתח בידו תחת המשקוף"משא, )בארץ
  .מקום פטור

 .) אבל אם חה ידו שם קצת... כשהוליכה דרך שם ...ולא חה ידו כלל  (ב"כדלעיל ס 68
 ואפילו אם הוא עומד ברשות הרבים וידו , שהיד גררת אחר הגוף והגוף הוא עומד בארץ,הרי הוא כמוח בארץ(ב "ס 69

  ).טפחים' שהחפץ בתוכה היא למעלה מי
. אז אמרין שלגבי עצמו הוי כאילו מוח למטה בארץ,  למעלה מעשרה"שחה קצת בידו"א כשדוק, ועל זה תבאר כאן

כדי לאסור להעביר ממקום , אין חוששים לומר שהוא כאילו למטה בארץ, כ באופן הראשון שלא חה בידו"משא
  ).66והערה (ז "ס). 29והערה (ו "ס). 9והערה (ב "שמז ס' ותבאר לקמן סי. פטור לרשות היחיד דרך כרמלית

*  
ולכן לא חשב כאילו היחו , שאיה חשובה החה בידו קצת, אמם לא תפרש כאן טעם החילוק בין האופן הראשון

  .ולכן חשב כאילו היחו למטה בארץ בכרמלית, תשחשובה החה בידו קצ, לבין האופן השי. למטה בארץ בכרמלית
, כיון שלפי שועל את הדלת, שבאופן השי שמוציא את המפתח מהבית, שכן הוא למעשה, ואפשר שהכווה היא

. מכיסו לחור שבמעול וסוגרו, ואחר שועל את הדלת. מחזיק את המפתח בידו ומוציאו מרשות היחיד לאסקופה
וחשב כאילו הוציאו בידו מרשות , )בעת עילת הדלת והכסת המפתח לחור שבמעול(בידו ואם כן ח המפתח קצת 

  .והיחו למטה בארץ שבכרמלית, היחיד
' ואחר כך מוציא את המפתח מחור המעול שלמעלה מי, סוגר את הדלת כשהמפתח בחור המעול' שאם הי, והן אמת

  .מותר' גם זה הי, )פטורמקום (' ומיד מטמיו בחור שלמעלה מי) מקום פטור(
לא , והעבירו דרך עליו אל החור שבמעול, שבאופן הראשון שלקח את המפתח ממקום פטור, או אפשר שהכווה היא

 שהרי עדיין לא עשה איסור בהוצאה ממקום –ויחשב לגבי עצמו כאילו ח בכרמלית , שייך לחוש שמא תוח בידו
יש , והעבירו דרך עליו לחלל שתחת המשקוף, ת המפתח מרשות היחידשלקח א, כ באופן השי"משא. פטור לכרמלית

  . שאם כן הוציא מרשות היחיד לכרמלית–ויחשב לגבי עצמו כאילו ח בכרמלית , מקום לחוש שמא תוח בידו
  .ו הערה סג"תיבות שבת פ. וראה זכרון יוסף אות יח ואות רג

 ושוב אין ,ם המפתח לשם" ויביא העכו,שות היחידחדר שהוא רוראוי לאותו קהל שיעשו לפי הפתח איזה  (ז שם"ט 70
  .)חשש

 אם כן גגין הבולטין לפי הבתים שלו  ... אף על גב דיש תקרה עליה,דבלא מחיצות לאו כלום הוא (ק ב"דרכי משה ס 71
 הרבה ואין אם התקרה רחבה (ג"א סוף ס"רמ. ) אלא תחת הגג יש לו דין הרשות שלפי הבתים,איו מעלה ולא מוריד
  .)דים כרשות שלפיהם, וכן בגגין שלו הבולטין לפי הבתים. דיה כרשות שלפיה, לה מחיצות מן הצדדים

 ...  והוה כאלו בוי עד למטה בארץ,והרבה טועים לומר פי תקרה דלשם בצד הבולט לרחוב יורד וסותם(ק ז "סז "ט 72
  .)שאין מחיצות מהצדדים דים כרשות שלפיה כיון , כאן פי תקרה יורד וסותםןוהטעם דלא אמרי

 כיון שיש ,מחיצות שלימות זו כגד זו'  ושאר ב,מחיצות זו כגד זו במילואה או ביותר מעשרה' אם פרצו ב (ה"ס 73
  .)בייהם פילוש וקפדריא מפרצה זו לפרצה שכגדה אין אומרים בהן פי תקרה יורד וסותם



סד  

 ואין ,)75 ואם רשות הרבים רשות הרבים,אם כרמלית כרמלית (74דינו לגמרי כרשות המהלכת לפניו
  .76להסתפק בחלל שתחתיה כלל ברשות היחיד

 שמטלטלים תחתיהן ,77ולכן צריך להזהיר מאד לרבים שנכשלים בגגין שלנו הבולטים לפני הבתים
 שאף .טה זו אין לה מחיצות כהלכתן שהרי לבלי, איסור גמור לא יעשה כן בישראלו וזה,מהבתים

 כמו שיתבאר ,79 שהיא כמחיצה, והרי זה צורת הפתח,78שעמודים תחובים כנגד הבית והגג נתון עליהם
  .81 מכל מקום מן הצדדים אין שם מחיצה כלל.80ב"שס' בסי

 מכוונים כנגד העמודים , וקנה אחד מקצה מזה,ולכן יעמיד קנה אחד אצל כותל הבית מקצה מזה
 ויהיה צורת , וכן בצד השני, ויהיה הקנה עם העמוד שכנגדו מצד זה נדון משום צורת הפתח,וותשבקצ

  .82א מחיצה רביעיתו וכותל הבית ה,צדדים' הפתח מכל הג

'  כמו שיתבאר בסי,מחיצות וברביעית אומרים פי תקרה יורד וסותם' ואף שמן הדין אין צריך אלא ג
  .84לדברי האומר שגם ברביעית צריך איזה תיקון מכל מקום טוב להחמיר ולחוש .83א"שס

______________ 
  ).דדרך שתחת הגג כרשות שלפיהם(ז שם " ט).דים כרשות שלפיהם(א שם "רמ 74

  ... אף הוא עשה מקום פטור,שכיון ששאר הגג פרוץ במילואו לבליטה שהיא מקום פטור(ג "שמה סכ' וכעין זה לעיל סי
הערה (ושם סמן , ) אלא כרשות שפרץ לו,רוחותיו שאיו רשות היחיד' שגג זה לא עדיף מבית שפרץ במילואו מב

193.(  
  .) לכרמליתהוא הדין, שות היחיד לרשות הרביםמר (ז שם"ט). בין אם הוא כרמלית או רשות הרבים(דרכי משה שם  75

*  
  ).והוא שאים מקורים... איזו היא רשות הרבים (א "שמה סי' ואף שתבאר לעיל סי

וראה לעיל שם . וחלל זה בטל לרשות הרבים, )שאיה מקורה(הכא שאי שהוא פתוח לרשות הרבים המהלכת לפיו 
  ).82לקמן הערה . 74הערה (

ובין , טפחים' בין אם יש בתקרה זו ד, אמות' תוך ד, ואם כן מותר להכיס מהרשות המהלכת לפיו אל תחת התקרה 76
  .אם לאו

והם הקראים , האכסדראות שלפי הבתים(פד ' ובמהדורה החדשה סי, ו' ה סי" מילואים ח,ת צמח צדק"תבאר בשו 77
להגן שם בחורף מפי השלג , שעושין אותן לפי פתחי הבתים כדי שיהיו כמו בית שער לבית, בלשויו גאקעס

  ).ובקיץ יושבים שם, וכיוצא
ושם , )כגגין שלו(ו "שסא ס' כדלקמן סי, צות הבתיםהגגין שלו בולטים ממחי, אך גם בלי האכסדראות שלפי הבתים

 ).37הערה (סמן 
ואם יהיו קורות או עמודין ... ת "י ור"רש] ח"ר[תשובה זו מצאתי בשם (ז שם "י וט"הובא בב, קג' שבלי הלקט סי 78

 ). הרי אלו לא מעלין ולא מורידין,חי הבתים תחת אותו הקירוי שעל פת,עומדין לצד הבתים הפתוחים לרשות הרבים
מצד (מצא שיש כאן שתי מחיצות . חשבים צורת הפתח, עם הגגון שעל עמודים אלה, ששי עמודים בקדמת הגגון 79

 ). צורת הפתח–ומצד השי ,  הבית–אחד 
  .) מפי שאין כאן פרוץ כלל, מותר, אפילו לפרצה יתירה מעשר,אם עשה צורת פתח (סעיף יט 80
 . בין כותל הבית לבין שי עמודי צורת הפתח–שעדיין שאר פרוץ לגמרי לשי צדדיו  81
 ורת הפתחצ'  ויהי, מזהחד מזה וקה אחד יעשה מן הצד סמוך לבית מי קה א, עמודיםהאם יש לבליט (ק ג"א ס"מ 82

  .)צדדין' מכל הג
*  

החלל שתחתיה דיו לגמרי כרשות המהלכת לפיו "אשר ותבאר לעיל , והייו שגם כאשר לפי הבית עובר רשות הרבים
  .מכל מקום מועלת בו צורת הפתח, "אם רשות הרבים רשות הרבים... 

  ). אם שלמו בה כל תאי רשות הרבים,אין צורת פתח מועלת לרשות הרבים גמורה(ד "שסד ס' ואף שתבאר לקמן סי
  ).75ראה לעיל הערה ( הרבים מצד עצמו שאין בו דין רשות, מכל מקום שאי הכא ששטח זו מקורה

ויש אומרים שאפילו היא  . רק שאיה במילואה, אפילו היא יתירה מעשר,אומרים בה פי תקרה יורד וסותם (סעיף ה 83
  .)30-33הערות (ושם סמן , )ואף על פי כן טוב לחוש לסברא הראשוה. וכן עיקר ... במילואה

ואם כן גם לשיטתו , יש לצרף לסיף מה שיש כאן עין פי תקרה יורד וסותם(ת צמח צדק שם "וכעין זה תבאר בשו
וברביעית , והייו שמהצדדים או מתירים על ידי צורת הפתח). יש לומר פי תקרה יורד וסותם, בשי צדדים כמין גם

מחיצות זו אצל זו ' פרצו ב(ה "שסא ס' כדלקמן סי, "כמין גם"שמועיל גם , מתירים על ידי פי תקרה יורד וסותם
  ).מחיצות דבוקות זו'  אם שאר שם ב, אומרים בו פי תקרה יורד וסותם,במילואם ושאר קירוי עליהם

מחיצות '  אם יש לה ג,ואי אבאר, ש להועל הבליטה שלפי ביתך לא ביארת כמה מחיצות י(ח ק' ל סי"ת מהרי"שו 84
 אמרין שפיר פי תקרה יורד ...ת "ור י"לרש... אמות '  והתקרה רחבה ד, וברביעית פי תקרה,כמו שרגילות להיות



סה   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 וקנה אחד , די להעמיד קנה אחד בקצה הבית העומד מקצה מזה,ואם בתים רבים עומדים זה אצל זה
  .85 ויערבו יחד כל הבתים,בקצה הבית העומד מקצה מזה

ץ שבה  הואיל והפרו,ויש מי שאומר שאין צורת הפתח מועלת להתיר הטלטול בבליטה זו שלפני הבתים
  :86ב"שס'  כמו שיתבאר בסי, אבל העיקר כסברא הראשונה.מרובה על העומד

 , אין צריך קנה כלל, עד פחות משלשה סמוך לארץ, כמין עמוד, אם גיפופים בולטים מן קצה הכותליג
  :87ג"שס' כמו שיתבאר בסי

  קונטרס אחרון

מחיצות על אסקופה ' צטרף לג מ, דכותל האמצעי של מבוי,89'דף ט'  בתוס88' עי.'מן הצדדים כו) א(
  שלוםבריד

 
 טוב  ... יש גיפופיםלא אם כן א,במילואה] פרוצה[ח לא אמרין פי תקרה אם הרביעית "אבל לגרסת ר, וסותם
וירא שמים יוצא ,  ולא תכס בפלוגתא, ויהיה צורת הפתח, סיד כמהגיול ידי לחיים ע ובקל תוכל לעשות,להחמיר
  .ק ו"שסה ס' ז סי"טוב ,א שם"מהובא ב. )את כולם

וכותל הבית היא מחיצה , צדדים' צורת הפתח מב' שאז תהי, והייו שלא יסתפק בהוספת קה אחד בלבד אצל הבית
  .וסותםפי תקרה יורד ' והרביעית תהי, שלישית

 וכותל ,צדדים'  ויהיה צורת הפתח מכל הג ... וקה אחד מקצה מזה,יעמיד קה אחד אצל כותל הבית מקצה מזה"אלא 
  .ולא זדקק כלל לפי תקרה יורד וסותם". א מחיצה רביעיתוהבית ה

  .)ד ויערבו יח, שעומדים בקצהם די בתיקון זה בשי בתי,ר זהואם בתים רבים עומדים זה אח (א שם"מ 85
חצר שהרבה בתים (א "שסו ס' כדלקמן סי, אם כן צריך לערב בייהם בפת, והייו שכיון שהתיקון הוא לכמה בתים יחד

 אבל חכמים , שהרי רשות היחיד גמורה היא, מן התורה מותרים לטלטל בכל החצר ומבתיהם לחצר,פתוחים לתוכה
  ). עד שיערבו,אסרו לטלטל מבתיהם לחצר

  .) אלא אם כן עומד מרובה על הפרוץ, אפילו בחצר,מרים שאין צורת פתח מועיל לפרצה יתירה מעשרויש או (סעיף יט 86
וכיון שעושה , ובשאר שלושת הרוחות יש רק צורת הפתח, )כותל הבתים(וכיון שכאן יש מחיצה גמורה רק ברוח אחת 

  .שלדעה זו אין צורת הפתח מועלתהרי , שרוחב כולם יחד הוא ודאי יותר מעשר אמות, צורת הפתח אחת לכמה בתים
כיון , מכל מקום מסיק כאן להקל).  אף על פי שהעיקר כסברא ראשוה,וטוב לחוש לדבריהם(ואף שסיים שם להחמיר 

  . " העיקר כסברא הראשוה"ש
תר ורק ברוח רביעית הוי יו, פ שתי צורות הפתח שמהצדדים הן פחות מעשר אמות"כיון שעכ, ואפשר הכי קיל יותר

, ם מודה להיתר"ובזה אפשר שגם הרמב). ה הבולטין"ראה ביאור הלכה ד(מעשר אמות ופרוץ מרובה על העומד 
  ).112הערה (ושם סמן , )או ברוח שלישית של מבוי(כדלקמן שם 

טפחים סמוך ' פחים עד פחות מגט'  או שיוצאים ממו חיפופים פחות פחות מג,אם יש עמוד בולט בכותל (סעיף לג 87
  .)לשם קים של צורת פתח) מערב שבת( יש לסמוך עליהם ,לארץ

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 88
' יש לה שתי מחיצות מהצדדים רחבות ד, שאם האסקופה שבין הגיה לכרמלית, א"ח הובאה ההלכה שברמ"בפים ס
  .דאמרין בה פי תקרה יורד וסותם, ות היחידאזי היא רש', ויש עליה משקוף רחב ד, טפחים

  .דלא אמרין בה פי תקרה יותר וסותם, שאם כן יש לאסקופה זו רק שתי מחיצות זו כגד זו, א"והקשה המ
  :אופים' ומבאר בב

כ לא תועיל מחיצה "ואעפ. ואמרין בה פי תקרה יותר וסותם, המחיצה הפימית של הגיה חוסמת את הפילוש) א(
כי אף שהמחיצה הפימית חוסמת את , מחיצות דבוקות זו לזו'  האסקופה עם המחיצה הפימית להיות באחת של
  .מכל מקום איה חשובה מחיצה, הפילוש

כ לא תועיל מחיצה "ואעפ. ואמרין בה פי תקרה יורד וסותם, הדלת הפימית של האסקופה חוסמת את הפילוש) ב(
מכל מקום איה , כי אף שהדלת חוסמת את הפילוש, יצות דבוקות זו לזומח' אחת של האסקופה עם הדלת להיות ב

  .חשובה מחיצה
, מותר להכיס מתחת המשקוף לפים' הי, לה דלת' ולא הי, טפחים' למשקוף ד' שאם לא הי, ובסוף מוסיף ומבאר

  .אסור, אף בשעה שהיא פתוחה, כ כשיש דלת"משא. ועוד, מטעם חורי רשות היחיד
'  ב,מחיצות'  שיש לה ג, גמורה היאשות היחיד ר,שאותו עובי ... דקיימא אסקופה כגד עובי החומה (ג"ה אע"א ד"ע 89

 .)מחיצות'  כיון שיש לה ג, גמורה היא מדאורייתאשות היחיד דהא ר ...מחיצות מעובי החומה ושלישית לצד פים
שהם עובי החומה של הכותל , סקופהוהייו שהמחיצה הפימית של המבוי מצטרפת אל שתי המחיצות שמצדדי הא

  ."מחיצות על האסקופה' ג"להיות ביחד , החיצוי



סו  

 ,' גבי קורה הרחבה ד,92א" בשם הרשב91ה"שס' ז סי" וט90י"ש הב"מ ממ"וכ(שבאמצע כותל שכנגדה 
  .)93א"ש דמבואר דלא כמג"ייע

'  דהא באמת אפילו בב, אין בכך כלום. וככרמלית הוא,ואף דהכא בגינה כותל ההוא לא הוקף לדירה
 94ש התוספות" כמ, היינו טעמא דלא אמרינן משום דהוי מפולש ובזה כנגד זה,רוחות אמרינן פי תקרה

ם  א, דאיסור הפילוש משום קפנדריא ובקיעת רבים97י" והתם פירש,96ק דסוכה" מהגמרא סוף פ95ש"ורא
 , מכל מקום כיון שחוסמת היא את העוברים,פ שהיא מחיצת כרמלית" אע,באמצע'  כשיש מחיצה גכן

 שהביא 99ש" ורא98'ש התוס" כמ, אין בכך כלום לענין שבת,יא ואף שרחוקה ה.שוב אין כאן פילוש
  .100ה"שמ' א סי"מג

 מחיצות נן שלענין פי תקרה בעי102 לפי,101מחיצות הדבוקות' אבל מכל מקום אינה מצטרפת לענין ב
______________ 

 אפילו פתוח , ובריאה לקבל מעזיבה,'שאם היתה הקורה רחבה ד(א "ז בשם הרשב" בפרק יה וכתב הרב המגיד"ד 90
  .ק י"ה סשס' א סי" הובאו במ.) לפי שחודה החיצון יורד וסותם, יראה לי שמותר להשתמש תחתיה,לכרמלית

 ואומרים פי תקרה , הרי שם תקרה עליה, ובריאה לקבל מעזיבה,טפחים' ואם הקורה רחבה ד (ו"לקמן שם סוכן הוא 
  ). אף על פי שפתוח המבוי לכרמלית,להשתמש תחתיה] ומותר [,החיצון יורד וסותם

 ואמרין דהתקרה ,מחיצות'  שיש ג, כאן בקורה המוחת על המבוי...א "מ בשם הרשב"י דברי המ"הביא ב (ק ו"ס 91
  .הרי שמצרף גם את הכותל האמצעי של מבוי. )ל פשוט" כטפחים'  כל שיש בו ד,יורד וסותם צד הרביעי

, דהתם טעמא משום מפולש לרשות הרבים משי צדדים, א קשה מידיד ל"ולע(ק ד "אליה רבה סב תירץ עין זהוכ
  ).כגד זה מהי אפילו זה ,כ הכא דמפולש לרשות היחיד"משא

,  יראה לי שמותר להשתמש תחתיה, אפילו פתוח לכרמלית,היתה רחבה ארבעה ובריאה (א"עבודת הקדש שער א סי 92
  .א"ז הי"שבת פי' מ בהל"ובא במה).  וחודה החיצון סותם,לפי שפי התקרה יורד וסותם

מחיצות ' אם פרצו ב(ה "שסא ס'  סיוהייו כדלקמן).  דבוקות זו בזוןא פסק דבעי" שסי"וסע דהא בס"צ (ק ג"סכאן  93
 אין , כיון שיש בייהם פילוש וקפדריא מפרצה זו לפרצה שכגדה,מחיצות שלימות זו כגד זו'  ושאר ב...זו כגד זו 

  ). אומרים בהן פי תקרה יורד וסותם
  .)פולש דהוי מ,בשתי מחיצות זו כגד זו לא אמר פי תקרה יורד וסותם (ה בשתי"א ד, עירובין צד 94
קמא דסוכה בההיא מודיא לך דהוי '  מההיא דקאמר בפ,דבשתי מחיצות מי מהי פי תקרה (ג"ט ס"עירובין פ 95

  .)משמע הא בלא פילוש מהי פי תקרה בשתי מחיצות...  פירוש דלא מהי פי תקרה גבי שבת במפולש ,כמבוי מפולש
  .)מבוי המפולש דהוה ליה כ...לא אמרין פי תקרה יורד וסותם  (ב, יח 96
  .) ועשוי לקפדריא לבקיעת רבים, דומיא דמבוי מפולש,כיון דאויר פתוח לגדו (ה מודיא"ד 97

 עיין .ק דסוכה"י בסוף פ" כדפרש,דבקיעת רבים הייו כעין קפדריא(ק ב "שמה בקוטרס אחרון ס' וכן הוא לעיל סי
  ).ו"שמ' ש בסי" עיין במ.קפדריאהוא פילוש משער לשער ש(ק א "שג ס' לקמן סי). ו"שמ' ש בסי"במ

  .)מהי חקיקה אפילו מופלגת מן הכותל הרבה(' על ד'  חקק בו דה ואם"ב ד, שבת ז 98
 אפילו , המחיצותל ידישהרשות משתמר ע ... ואפילו אם יש בו בין שפת חקק ולכותל שלשה טפחים (א"א סי"שבת פ 99

  .)שות היחיד קרוי ר,רחוקים ממו הרבה
  ).105הערה ( שהיא ההלכה שהובא לקמן .ק יג"ס 100

 ואפילו הן , המחיצותל ידי רק שתהא הרשות משתמרת עין צריךלפי שלעין שבת א(ב "שמה סכ' וכן פסק לעיל סי
  .שבזה גופא ישם שתי דעות שם, )180-181הערות (וראה שם ). רחוקות ממה הרבה קראת רשות היחיד

  ). מן הצד סגיחת במחיצה אם כן א, שהפתח חשב למחיצה שלישיתין לומרוא (ק ג"א בס"כקושית המ 101
ובלבד שלא יהא בייהם אסקופה שהיא "א "אם כן מדוע כתב הרמ, והייו שאם אמר שהפתח חשב למחיצה שלישית

הרי סגי . " ומשקוף עליה רחבה ארבע, שיש לה שי מחיצות מן הצדדין שהם רחבים ארבע... כגון, רשות היחיד
  .' פחות מרוחב ד–והשית ', רחבה ד' אחת תהי) מזוזה(שמחיצה 

אומרים (ה "שסא ס' ולפי מה שתבאר לקמן סי, וכן יקשה לפי מה שתבאר כאן דסגי גם במחיצה הרחוקת מהתקרה
מדוע אם כן לא יספיק מה שיש לאסקופה זאת , )מחיצות דבוקות זו בזו'  אם שאר שם בבו פי תקרה יורד וסותם

  ).הפימית של החצר(והמחיצה השית היא המחיצה הרחוקה מן האסקופה , )עובי החומה(מחיצה אחת מן הצד 
  :תוכן המעה שתבאר לפיו 102

  :ישם שי תאים, כדי שוכל לומר פי תקרה יותר וסותם
  .ועליהן התקרה, )מחיצות דבוקות'  ב–ולרב , מחיצות'  ֵשם ד–לשמואל (יו מספיק מחיצות שיה) א(
  .בו פילוש וקפדריא' שלא יהי) ב(

, וכאן התקרה איה סמוכה למחיצה האמצעית הרחוקה, "המחיצות סמוכות לתקרה"צריך שיהיו , בתאי הראשון
  ."הדלת איה כמחיצה גמורה"ו



סז   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 והיינו רוח ,' דאפילו ברוח אחת לא אמרינן כו,103ב"ד ע"בעירובין דף צ' ש התוס" כמ,סמוכות לתקרה
 אבל לענין פילוש ודאי .104 ושתי דבוקות לרב,לשמואל' ם ד דהיינו שֵ ,יא בהו מחיצהאחת מרוחות דבע

ש " כמ, אפילו באמצע רשות הרבים,מחיצות לעשות שם רשות היחיד'  בכל הדלו כמו דמהני אפי,מהני
  .105ה"שמ' בסי

ות  שהדלת מעכבת בקיעת הרבים גבי רש107א"ש הרשב" לפי מ,106 גבי דלתש לומר גם כןוכהאי גוונא י
 אבל .111ו שכתבתי כמריך לומר צ,110א שם" וסיעתו שבמג109י" אבל לפי דעת רש.108ד"שס' הרבים בסי
 , הואיל ועשויה להפתח,א מודה שהדלת אינה כמחיצה גמורה" אפשר דגם הרשב,דבוקות' לענין ב

בל  א, הואיל וננעלת בלילה וחוסמת היא את העוברים אז,ואינה מועלת אלא לענין פילוש ובקיעת הרבים
  . הואיל והיא פתוחה או נפתחת כל היום,112מכל מקום אינה מחיצה גמורה להתיר

 .114ד"שס'  עיין סי, או שראויה לינעל,ם כן הואיל וננעלת ג, כפרצה ממש להתירם כן אינה ג113כ"ואעפ
  שלוםבריד

 
  ."הואיל ועלת בלילה וחוסמת היא את העוברים אז"וסגי אף בדלת , "אף שרחוקה היא"סגי , ואילו בתאי השי

 דאפילו ברוח אחת בכי וא הדין וה. כיון דמופלג מהן ארבע, ולימא פי תקרה,לא חשיבי הך מחיצות לסייע לקירויו "103
 ." יורד וסותםןהאי גווא לא אמרי

 רק שאיה , אפילו היא יתירה מעשר,רים בה פי תקרה יורד וסותםאומ(ה "שסא ס' כשתי הדעות שהובאו לקמן סי 104
 , ושאר קירוי עליהם,מחיצות זו אצל זו במילואם'  אפילו פרצו ב,ויש אומרים שאפילו היא במילואה .במילואה

  ).מחיצות דבוקות זו בזו'  אם שאר שם ב,אומרים בו פי תקרה יורד וסותם
ה ושמואל אמר אפילו "ושם ד, ) פי תקרהן אמרי...ם מחיצה דאיכא שֵ , חי או פסשיש ברביעית ל(שם ' וכמבואר בתוס
והייו כיון שגם ברוח רביעית אין ). ם ארבע מחיצות כיון דאיכא שֵ ,מהי פי תקרה אפילו ביתר מעשר(ביתר מעשר 

  ).היקף דופן לכל רוחהיכר (י "ופירש, )ם ארבע מחיצותהכא איכא שֵ (א , וכדאמרין בעירובין כב. הפרצה במילואה
 רק ין צריך לפי שלעין שבת א, אין בכך כלום,טפחים או יותר' ואף על פי שהכתלים רחוקים מחללו ג (סעיף כב 105

הערה (וכדלעיל , ) ואפילו הן רחוקות ממה הרבה קראת רשות היחיד, המחיצותל ידישתהא הרשות משתמרת ע
100.(  

ין  וא. דבוקות זו בזוןא פסק דבעי" שסי"וסע דהא בס"צ(ק ג "א ס"לפי פירוש המ, א"בא לבאר הלכה זו שברמעתה  106
  ).ע" וצ, מן הצד סגיחת במחיצה אם כן א, שהפתח חשב למחיצה שלישיתלומר

רץ שהדלת ומת). עובי החומה שמכאן ומכאן(מחיצות זו כגד זו ' כשיש ב, והייו שהקשה איך אומרים כאן פי תקרה
שלפי זה הייו צריכים , ועל זה מקשה שוב. המחיצות של עובי החומה' שהיא דבוקה לב, שבפים היא מחיצה שלישית

שתי מחיצות "א "ומדוע הצריך הרמ, שהיא דבוקה לדלת שבפים', להסתפק במחיצה אחת של עובי החומה שרחבה ד
  .ע"ושאר בצ. "מן הצדדים

אבל לא לעין המחיצה , פילוש וקפדריא' שמועלת רק לעין שלא יהי, יש מקום לומר כןשגם בדלת , ועל זה מתרץ כאן
  .עצמה

. ) אין זו רשות הרבים, וחוסמת העוברים שם בלילות,הואיל ויש לזה דלת עלת בלילה (ד"עבודת הקדש שער ב ס 107
  .ק ב"שסד ס' א סי" ובמ.י"ז ה"שבת פי' מ הל"הובא במ

 ). צריך לעשות לה דלת מכאן ודלת מכאן,כשיר רשות הרבים להתיר בה הטלטולהבא לה(ד "דלקמן שם ס 108
  .) והכא קתי עושה דלת מכאן ולחי וקורה מכאן,אלמא עילת דלתות בעין בכל לילה (ה חייבין"ב ד, עירובין ו 109
רבין אלא בדלתות לא מע(ח "א ס"ש שם פ"א והרא, ף עירובין ב"ש הרי" והייו מ.)ש"ף ורא"ברין משמע וכ (ק ב"ס 110

  ).מכאן ומכאן
  . הכותל האמצעי של המבויי אםכ, )א כאן"כסברת המ(מחיצות של אסקופה ' שהדלת איה מצטרפת לג 111
, דאף דדלת לאו מחיצה גמורה היא שיהא סגי במחיצה אחת אצלה (' בתירוץ הב,דק " תירץ באליה רבא סעין זהוכ 112
  ).כגד זה להתיר בזה , לעין זה הוי מחיצהכל מקוםמ

 ואף  ... רשות הרבים שלו הן כרמלית...'  אין בו ד...אם אסקופה זו (ט "עתה בא לבאר את האמור בפים ס 113
 ואף בזמן שהפתח פתוח אין . הואיל ויש דלת מפסקת בייהן, ולא אצל רשות היחיד שבפים,אסקופה זו בטלה אצלה

  ). וליעל הואיל והוא עשוי לחזור,האסקופה כלפים אלא כלחוץ
, אבל אם אין דלת מפסקת בייהן. אף בשעה שהדלת פתוחה, איה בטלה לרשות היחיד, והייו שאם יש דלת מפסקת

  .בטלה האסקופה אצל רשות היחיד
  :ומבאר שי טעמים לזה

  .משום חורי רשות היחיד) א(
  .אל משקוף ומזוזות הפתח, משום צירוף תקרת וכתלי הבית הפימית) ב(



סח  

ועוד  .115 משום חורי רשות היחיד. היה מותר לטלטל על אסקופת כל הבתים,שאם היתה כפרצה ממש
כ הכל אחד " אעפ,117 אפילו אם אין התקרה מונחת על הכותל,116יונה הוא פי המשקוףשפי תקרה העל
 ,119 שהיא כתקרה עבה שמגעת עד כאן, והוא הדין לענין שבת.118 כל שאין סדק מפסיק,לענין טומאה

 ולא אמרו שדופן .120 ומגיעות עד המזוזות ועד בכלל,ומחיצותיה הן מחיצות הבית שהן עבות במקום זה
 אלא ודאי משום שהדלת .123 אבל לא בכהאי גוונא,122 אלא בגובה,121כה למשה מסיניעקומה היא הל

  :124' ואין שם מחיצות ד,סותמת

  שלוםבריד

 
 והוא . צריך לעשות לה דלת מכאן ודלת מכאן,הבא להכשיר רשות הרבים להתיר בה הטלטול (ד" סלקמן שם 114

  .) רק שיהיו ראויות ליעל, שיהיו עולות בלילהין צריך שאש אומריםוי ... שעלות בלילה
 לפי , הקורה אסור להשתמש בין כגד הלחי בין תחת, לכרמלית...במבוי הפתוח (ו "שסה ס' ואף שתבאר לקמן סי 115

ואין מתירים מטעם חורי ).  ועשה כמוה שמצא מין את מיו ויעור,מצטרף הוא להכרמלית' שמקום זה שאין בו ד
  .רשות היחיד

 ,חודן הפימי של הגיפופין יורד וסותם... שארו בו גיפופין מכאן ומכאן (א "שח סכ' ויתירה מזו תבאר לקמן סי
 שמטעם זה אסור לטלטל מבית לאסקופה אם אין עליה משקוף רוחב , בפי עצמוומחודן הפימית ולחוץ הוא רשות

  .אף דמיירי במבוי ובית בלא דלת). ו"שמ'  כמו שתבאר בסי,'ד
 מזוזות הפתח מכאן ... שיש לה ...אסקופה "כ כאן שהיא "משא. שאי התם שהמבוי והבית פתוחים לגמרי לכרמלית

  .הרי החלל שבים חשב כחורי רשות היחיד, "להוגם יש עליה משקוף מלמע... ומכאן 
 , אם הוא למעלה מעשרה וחלון הבית פתוח לו,דף הבולט מן הכותל לרשות הרבים(ב "שג ס' דלקמן סי, וכמו בחלון

  .) מפי שהוא כחורי רשות היחיד,מותר להשתמש עליו מן הבית דרך החלון
 כמו שתבאר ,'מבית לאסקופה אם אין עליה משקוף רוחב דשמטעם זה אסור לטלטל (א "שח סכ' ש לקמן שם סי"ומ

וכאן ,  מכיון שהם פתוחים לגמרי–שם , פ בשיהם אין להתיר מטעם חורי רשות היחיד"הייו כיון שעכ). ו"שמ' בסי
  .כיון שיש דלת הסותמת
ועדיין . י רשות היחידאין האסקופה חשבת חור, שכיון שיש כאן דלת העשויה לחזור וליעל, ולכאורה ראית הכווה

  ).מ"ובכ, בחלון דלקמן שם(יש לעיין בזה 
אלא שהמשקוף איו עולה עד לגובה התקרה שבבית , כתלים ותקרה גבוהה' דהא מיירי כאן בבית שיש לו ד 116
ואין (אין המשקוף מצטרף לתקרת הבית , ולכן אם יש דלת בים, )והמזוזות אין מגיעות עד רוחב כתלי הבית(

ופי תקרה של , הייו אומרים שהכל תקרה אחת, פתח בלא דלת' אבל אם הי).  מצטרפות לכתלי הביתהמזוזות
 .המשקוף יורד וסותם

 ).כמו המשקוף(איה מוחת על הכותל שאצל הפתח , אף שתקרת הבית העליוה 117
ראין הדברים (ש "ופירש ר).  כלים שבפים טהורין, טומאה בחוץ,הבית שסדק(א "א מ"ראה משה אהלות פי 118

 והכלים , והיתה טומאה בחציו החיצון שהפתח בו, דאיכא השתא שי חלקים, על פי כולו וחלק לשיםגשסדק הג
 והיתה הטומאה בחציו ,בית שסדק גגו וכתליו ועשה שי חלקים(ו "ז ה"טומאת מת פט' ם הל"רמב). בחציו הפימי

הכל ", "כל שאין סדק מפסיק", כ כשוגעים זה בזה" משא).טהורין הכלים שבחציו הפימי כולם ,החיצון שהפתח בו
  .טמאין, הפימי של התקרה' וגם הכלים שתחת חצי, "אחד לעין טומאה

 .שמגעת עד גובה הפתח, עשית תקרת הבית העליוה עבה, שכאן אצל הפתח 119
שמגיעות עד ,  אצל הדלת הן עבותאשר כאן, אל מחיצות הבית הפימיות, וכך גם מצטרפות שתי המזוזות של הפתח 120

  .מזוזות הפתח
 ,כשרה, אמות' פחות מד (א"תרלב ס' ע סי"טור ושו. )דופן עקומה...  )י"רש, הלכה למשה מסיי (הלכתא (ב, סוכה ו 121

ודבר זה ,  ויחשב זה הסכך הפסול מגוף הכותל,הכותל עקם דהייו לומר שאו רואים כאלו, דאמרין דופן עקומה
  .)ה מסייהלכה למש

  ).רק במקום שהלכה למשה מסיי אומרת כן(שבמקום זה המחיצות הן עבות יותר , והייו שלא לומר מסברה
והיא דופן עקופה מהלכה למשה , אצל התקרה, שמחיצת הסוכה עשית עבה בגובה, "אלא בגובה"לא אמרו כן  122

 .מסיי
 .אף בלא הלכה למשה מסיי, ים מסברהאת זה אומר; אצל המזוזות והפתח, שהיא עשית עבה ברוחב 123
  .'שאין בהם רחב ד, לבין המזוזות והמשקוף שבאסקופה, שהדלת מפרדת בין התקרה והמחיצות שבבית 124

'  תקרת ד... ואפילו הוא שוקף באמצעיתו ,לא אתי עילת דלת ומבטל למחיצה(ה באסקופת בית "א ד, י ט"וראה רש
  ).לא בטלה ירידת סתימתה בעילת דלת
כ כאן שעילת הדלת היא בין המשקוף לבין "משא. שהדלת עלת באמצען', ומיירי שם במשקוף ומזוזות רחבות ד

  .הדלת מפסקת בייהן, ובין המזוזות לבין מחיצות הבית שבפים, התקרה העליוה
 והוא עשוי לחזור  הואיל,כלחוץ ... הואיל ויש דלת מפסקת בייהן(ט "מסיק כן בפים סוף ס, ומחמת שי טעמים אלו

  ).וליעל



  על איזה הוצאה חייב מן התורהשמז 
  :סעיפים' ובו י

  זה עוקר וזה מניח
 אבל העומד , או להפך, אלא כשעוקר חפץ מרשות היחיד ומניחו ברשות הרבים, התורה אינו חייב1 מןא

 שזה עקר , ונטלו ממנו חבירו העומד שם,שתי רשויות אלו ופשט ידו לרשות השנייה וחפץ בידובאחת מ
 העושה את כולה , מעם הארץ בעשותה3 שנאמר,2 שניהם פטורים,מרשות זו וזה הניח ברשות השנייה

 אבל אסורים לעשות כן . יחיד ועשה אותה חייב שנים ועשו אותה פטורין,ולא העושה את מקצתה
  :5 גזרה שמא יבאו כל אחד ואחד מהם לעשות מלאכה שלימה בשבת,4 סופריםמדברי

 ונטל החפץ מידו והוציא לרשות שעומד , ופשט ידו לרשות חבירו, היה עומד באחת משתי הרשויותב
 שהיד נגררת אחר הגוף ,7 הואיל והוא מונח בידו הרי הוא כמונח בארץ, אפילו לא הניחו בארץ,6בו

'  וידו שהחפץ בתוכה היא למעלה מי,)א(ואפילו אם הוא עומד ברשות הרבים  (8רץוהגוף הוא עומד בא
 שכן היה משא בני קהת שהיו נושאים הארון על כתפיהם והיה , הרי זה חייב, שהוא מקום פטור,טפחים

  ):9טפחים מהארץ' הארון כולו למעלה מי

______________ 
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 1
  ).ב- א"ס(זה עוקר וזה מיח ) א(
  ).ה- ג"ס(ומסייע לעוברי עבירה , לפי עור) ב(
  ).ו"ס(' המיח על חבירו למעלה מי) ג(
  ).ז"ס(דין ידו הפשוטה לרשות אחרת ) ד(
  ).י- ח"ס (שות הרביםזורק ומעביר ומושיט דרך ר) ה(
 פשט בעל . שיהם פטורין, או שתן לתוכה והוציא, וטל בעל הבית מתוכה,פשט העי את ידו לפים (ריש שבת המש 2

למעוטי זה עוקר וזה (א , גמרא צג).  שיהם פטורין, או שתן לתוכה והכיס, וטל העי מתוכה,הבית את ידו לחוץ
אבל פשט , או איפכא, רשות היחיד והיחו ברשות הרביםמן התורה איו חייב אלא כשעוקר חפץ מ (ע" טור ושו).מיח

שזה עקר ,  וטלו חבירו העומד בחוץ, וחפץ בידו,או שפשט ידו לחוץ, וטלו חבירו העומד בפים, וחפץ בידו, ידו לפים
  .)שיהם פטורים, וזה היח

 , יחיד ועשה אותה חייב,צתה העושה את כולה ולא העושה את מק,מעם הארץ בעשותה (א, ברייתא ג .כז, ויקרא ד 3
מעם הארץ ,  מדכתיב גבי חיוב חטאת,ק דשבת"ל מקראי פ"שכן דרשו רז(א " סלבוש. )שים ועשו אותה פטורין

  ).שים ועשו אותה פטורין, יחיד ועשה אותה חייב, העושה את כולה חייב חטאת ולא העושה מקצתה, בעשותה
תן חבירו חפץ לידו והכים ופשט ידיו או אחד משאר איבריו  (ז"יתבאר לקמן ס, יסוואם פשט ידו לחוץ והעומד בפ

 ...  אף על פי שמכיס ממקום פטור לרשות היחיד ...ומה שאסור לו...  הן מקום פטור , אפילו הן למטה מעשרה,לחוץ
יאורים וראה הערות וב. )שאסור מדברי סופרים לגרום הכסה מרשות הרבים לרשות היחיד אפילו דרך מקום פטור

  .35' תשלט ע
חפץ שהיה (כדלקמן שם , לא היתה החה במקום פטור, )וטלו חבירו העומד שם, שפשט לרשות השיה(כ כאן "משא

  ).48הערה (ושם סמן , )איה חשובה החה להחפץ שבה... ' והושיטה לרשות ב, עליה בתחלה ברשות זו
אבל אסור לעשות כן  (ע"טור ושו. )פטור מחטאת אבל אסור מדבריהם לכתחלה(י "ופרש, )סורפטור אבל א(גמרא שם  4

  .)מדרבן
  . ואילך13' ד ע"חיתבאר בלקוטי שיחות , מטעם חצי שיעורמן התורה הטעם שאיו אסור ו
 שלימה  שמא יבואו כל אחד ואחד לעשות מלאכה,בל אסורין לעשות כן לכתחלהא (ה שיהם" במשה שם די"רש 5

  .)בשבת
היא גם על מי שעושה ) והחששא(ז להדגיש שגזירה זו "ויש לומר שכוות אדה (22 הערה 15' שם ע לקוטי שיחות ראהו

  ).'בוהגזירה היא שלא יבוא הוא עצמו לעשות מלאכה שלימה בפעם , ההחה בלבד
 ...פשט ידו לפים וטל חפץ  (ע" ושוטור. ) העי חייב,טל מתוכה והוציא... פשט העי את ידו לפים  (משה שם 6

  .) חייב ...והוציאו לחוץ
 הואיל והוא בידו הרי הוא כמוח ,אף על פי שלא היח החפץ במקום שהוא עומד בו (ב"ג ה"שבת פי'  הלם"רמב 7

  .ק ג" סא"מהובא ב. )בארץ
  .)שום דבתר גופו גרירמ (ה מאי טעמא"א ד,  גםש' תוס 8
  .) שכן משא בי קהת,המוציא משאוי למעלה מעשרה טפחים חייב( א, צב שבת רבי אליעזר 9



ע  

  ומסייע לעוברי עבירה, לפני עור

 אבל אסור מן .10 שהרי לא עשה כלום, משום איסור שבת, ומותרטל החפץ ממנו פטורי אבל זה שנג
 ועובר על לפני עור לא תתן , משום שמכשיל את חבירו ונותן לו חפץ להוציאו מרשות לרשות,התורה
  .11מכשול

 אינו עובר על לפני עור , לו היה יכול ליטלו בעצמו12ואם החפץ היה מונח בענין שאף אם לא היה נותנו
'  כמו שנתבאר בסי, ואפילו בכרמלית,14 אפילו הוא נכרי, מדברי סופרים אסור ליתנו לו אבל.13מן התורה

  . מטעם שנתבאר שם,15ה"שכ

 ולכן אסור להושיט למומרין .16 מפני שמסייע לעוברי עבירה,ובישראל יש עוד איסור מדברי סופרים
  שלוםבריד

 
שהיד גרר אחר הגוף והגוף , הרי הוא כמוח בארץ"ומכל מקום , ומיירי שאף לאחר שעמד שארה ידו למעלה מעשרה

  ."הוא עומד בארץ
  . לגבי אחר המיח עליו–אם חשיב כמקום פטור , דעות' ו הובאו ב"ואף דלקמן ס

 עצמו אין יד שלו חשבת לו ...שלגבי (כדלקמן שם , שלגבי עצמו חשב כקרקע רשות הרבים, ם שיהםמכל מקום מודי
  ). לפי שגררת אחר גופו העומד על קרקע רשות הרבים,מקום פטור

  .ק א" סוהאריך להוכיח כן בקוטרס אחרון
*  

ה מעשרה חשב כאילו הוא למטה אין חוששים לומר שידו שלמעל, כ כל זמן שלא ח"משא. וכל זה הוא אחרי שעמד
  ).66והערה (ז "וס, )29והערה (ו "ולקמן ס, )69ושם הערה (א "שמו סי' כמבואר לעיל סי, בארץ

זה העומד לא עשה  (ז"ג ה"שבת פי' ם הל"רמב. )שהדלא קא עביד מע ... בבא דרישא פטור ומותר (א, גשבת גמרא  10
,  מכח דיי דשבת,וחבירו העומד בפים מותר לעשותו אפילו לכתחלה (לבוש. ) שהרי תן בידו או טל מידו,כלום

  .)שהרי לא עשה כלום
אלא באיסורי  לא איירין הכא ,ואף על גב דאיכא איסורא דלפי עור לא תתן מכשול (א"א ס" פש"רא. יד, ויקרא יט 11

 דהאי רא בגמןדכי אמרי (ה ומקשו" במשה שם דן"ר. ) כיון דליכא איסורא משום שבת, וקרי ליה פטור ומותר,שבת
שמכשיל את חבירו  (ולבוש טור .) באיסור דלפי עורן ולא דייקי, מצד איסור שבת קאמרין, פטור ומותר הוא,פטור

ז "ט ). דקעבר משום לפי עור לא תתן מכשול,אבל אסור(ק ד "א ס"מ). וגורם לו להוציא החפץ ולבא לידי חילול שבת
  .) אלא שמכשיל את חבירו וגורם לו להוציא חפץ,לא משום איסור שבת (ק א"ס

  .רצ' ד סי"ת צמח צדק חיו" ראה שו,ליקוטים בעין לפי עור
  .גורם: בלוח התיקון שבדפוס ראשון 12
 לא מצי ,דאי לא יהיב ליה(י "ופרש).  דקאי בתרי עברי הרא... תתן מכשול קעבר משום לפי עור לא(ב "רע, ז ו"ע 13

ש "רא. ) דלא עבר משום לפי עור,אפילו מיירי שהיה יכול ליטלו אפילו לא היה בידו (ה בבא" דא, שבת ג' תוס). שקיל
 ן שם"ר ). תתן מכשול דהשתא ליכא משום לפי עור לא,ג דאפילו אם לא היה ותו בידו היה יכול ליטלו"בכה(שם 

ואם הוא מוח באופן  (ק ד"א ס"מ. ) לית ביה משום לפי עור, יכול הוא ליטול ולהיח בקרקעל הביתכיון דבלאו בע(
  .) לא עבר אלפי עור,יכול ליטלו'  לא היה בידו הילושאם אפי

 אם עומד בחוץ ופושט ידו ...איכא  מיהו איסור דרבן מיהא , דלא שייך לפי עור,ואפילו אי מיירי בכרי(שם ' תוס 14
 דלא שייך ביה לפי עור ,וכי תימא דהכא מיירי בכרי(ש שם "רא).  להוציאל מת משמע דאסור ליתן להדיא ע,לפים

  ). דראה כותן לו על מת להוציא, אם היה עומד בחוץ ופשט ידו לפים אסור... איסור דרבן איכא מכל מקום... 
 מפי שראה כותן לו על , אסור ליתן לפיו, שידוע ויכר הוא שיוציא, עומד בחוץ ופשט ידו לפיםאם הכרי(ב סעיף  15

 מכל מקום כיון שדבר זה שהוא מוציא ותו לו הישראל משלו , ואף שמוציא להאתו ולא בשביל ישראל.מת להוציא
טול כלים אלו או חפץ זה ועשה בו מלאכתך אסור לישראל לומר לו (ה "שז סל'  ובסי.)ז"ש'  מטעם שתבאר בסי,אסור

  ). אף שהוא מתכוין במלאכתו להאת עצמו, הרי זה ראה כשלוחו, כיון שאומר לו לעשות מלאכה בשלו...בשבת 
אם הכרי עומד בחוץ (ג "שכה ס' מטעם שתבאר לעיל סי, גם בזה אסור, רק של הכרי, ואפילו אין החפץ של הישראל

 שהרואה שישראל ותן לו סבור שהוא חפץ , מפי מראית העין, אפילו חפצים שלו,ר ליתן לפיו אסו,ופשט ידו לפים
  ).של ישראל

 ואפילו הכרי , שאפילו בעיר המעורבת,ויש חולקין על כל זה ואומרים(ד "רמו ס' טעם שלישי לאיסור תבאר לעיל סי
 לפי ,בת כל שאיו יוצא מפתח ביתו מבעוד יום או אפילו בערב ש, אסור להשאילו בשבת, במקום המעורבם כןדר ג

  ). יאמר שמכר לו חפץ זה בשבת,שהרואה אותו יוצא מבית ישראל בשבת וחפץ ישראל בידו
 אלא שהחכמים ...שמסייע אין בו ממש (ב "שמ ס' תבאר לעיל סי, טעם רביעי לאיסור מסייע לכרי לעשות מלאכה

  ). גזרה שמא יבא לעשות בעצמו,גזרו עליו
  .ובהערות שם ושם תבארה כל אחת מגזרות אלו שגזרו חכמים

  .)שאסור לסייע ידי עוברי עבירה (ב, ז ה"ברייתא בע. )שאין מחזיקין ידי עוברי עבירה (א, גיטין סאמשה  16



עא   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  :18 אפילו יכול המומר ליטלו בעצמו,17דבר איסור

 אפילו הוא כלי המצוי ,אכה בשבת לישראל החשוד לעשות מלאכה בשבת אסור להשאיל כלי מל19 וכןד
 . אם הוא כלי המצוי, מותר להשאילו,ואם יש לתלות שיעשה בו מלאכת היתר .לו לשאול במקום אחר

 אבל אם אין לתלות שיעשה . אלא אם כן יש בו משום דרכי שלום, אסור להשאילו לו,אבל אם אינו מצוי
  .20להשאילו לו אפילו במקום שיש בו משום דרכי שלום אסור ,בו מלאכת היתר

 אף על פי שדרך ארץ לומר כן לכל עוסק , אסור לומר לו תצלח מלאכתך,וכן מי שעוסק במלאכת איסור
 משום שמחזיק ידי עוברי , מכל מקום לישראל אסור,22ם משום דרכי שלום" ואפילו לעכו,21במלאכה
  :23עבירה

 , הוא חייב שעשה עקירה והנחה,ידו והניח ביד חבירו העומד שם כשפשט ידו לרשות שניה וחפץ בה
 משום שמסייע לעוברי , אפילו בכרמלית, ואסור מדברי סופרים. ומותר משום איסור שבת24וחבירו פטור

  שלוםבריד

 
 איסורא דרבן איכא כל מקוםדמ(ש שם "רא. ) שחייב להפרישו מאיסור, איסור דרבן מיהא איכאכל מקוםמ(שם ' תוס
  .א שם" הובא במ). ואיך יסייעו בידים... מדרבן מיהא אסור כל מקוםמ(ן שם "ר).  שלא יסייע לו...

 ואין צריך לומר שאסור לסייע , מסייע עוברי עבירה...אסור לכל אדם לסייעו (ג "וכן הוא לקמן הלכות גזילה וגיבה סכ
  ).לגזלן או לגב בשום דבר הצריך להם לרשעתם

שם דאסור ' וכתבו התוס ( שםא"מ. )אסור להושיט למומרים לעבודת כוכבים דבר איסור (ה מין"דב , ז ו"ע' תוס 17
  .)להושיט למומרים דבר איסור

הייו דוקא אם אין להם ,  הא דאסור למכור להם דברים השייכים לעבודתם,ש אומריםי (א"קא ס' ד סי"א יו"רמ 18
. מותר למכור להם כל דבר, אבל אם יכולים לקות במקום אחר,  או שלא יוכלו לקות במקום אחר,אחרים כיוצא בו

 , דלא פליגי ראהד"לפע (ק ו"ך שם ס"ש. )וכל בעל פש יחמיר לעצמו, והגו להקל כסברא הראשוה. ויש מחמירין
  .דגול מרבבה שםוראה . ) בישראל שהוא חייב להפרישו מאיסור...ע מודים "ודכ

מסכם , אבל כיון שזכר האיסור לסייע לידי עוברי עבירה.  קשורות למלאכת ההוצאהההלכות שבסעיף שלפיו אין 19
  .את ההלכות שבאיסור זה

 אם לא שיש לתלות שיעשה בה , אם הוא חשוד לעשות מלאכה בשבת,הואסור להשאיל לאדם כלי מלאכ (ק ד"א ס"מ 20
, א" סףבגיטין ד' י ע.פי דרכי שלום אם לא מ. אבל בדבר שאיו מצוי אסור, ודוקא בדבר המצוי.מלאכת היתר

  ).ובתוספות
 אשת חבר משאלת  ...פה וכברה וריחים ותור, משאלת אשה לחבירתה החשודה על השביעית(והוא דתן בגטין שם 

   ).וכולן לא אמרו אלא מפי דרכי שלום.  ..לאשת עם הארץ פה וכברה
 כדאשכחן ,י משום דאיכא למיתלי בתבואה של היתר ותיפוק ליה דהוה שר,ת"וקשה לר(ה משאלת "שם ד' ובתוס

 מפי שיכול , מתיריןית הלל וב, אומרים לא ימכור לו פרה החורשת בשביעיתית שמאיב) ח"מ(ה "במסכת שביעית בפ
 זה הכלל כל ,' מחרישה וכלי העול כו,אלו כלים שאין האומן רשאי למוכרם בשביעית) ו"מ( עוד תן התם .לשוחטה

 , וליכא למימר דהתם מי לא שרי אלא מפי דרכי שלום. לאיסור ולהיתר מותר,דת לעבירה אסורשמלאכתו מיוח
 הלכך אי לאו משום דרכי , דהכא בידוע שאין לה אלא פירות שביעית,ת" ואומר ר...שלום דבמכר לא שייך דרכי 

 , כברה לכבר בו חול,תר בה מעו דקאמר אי אומר פה לספו)י"ה ה"גטין פ ( וכן משמע בירושלמי...שלום הוה אסור 
 וההיא . משמע דמיירי דאין לו תבואה של היתר למיתלי בה, תור לטמון בו אוין של פשתן,ריחים לטחון בו סמין

  ). בלא דרכי שלום מי הוה שרים כן דא,דירושלמי לא הוה תלייה גמורה כפרה לשחיטה
  :צריך שי תאים, והייו שכדי להתיר להשאיל כלי מלאכה לישראל החשוד

  ."יש לתלות שיעשה בו מלאכת היתר") א(
  ."יש בו משום דרכי שלום"או , "הוא כלי המצוי") ב(

  ).לומר תצלח מלאכתך( י"רשופ. )היה לך לעזריאמר ליה  (א, שבת פט 21
ם "די עכומחזיקין י (א, גמרא שם סב. ) מפי דרכי שלום...ומחזיקין ידי כרים בשביעית  (א, משה גיטין סא 22

 כי הא ,בעלמא) י"רש, כשאומרין לעושי מלאכה העוברים עליהם תחזקה ידיכם( למימרא להו אחזוקו  ...בשביעית
  .))י"רש, אף הוא לשון חיזוק ( רב ששת אמר להו אשרתא,דרב יהודה אמר להו אחזוקו

 לאדם שעוסק במלאכה תצלח רלומדרך ארץ  (א שם"מ ). אבל לא ידי ישראל,מחזיקין ידי כרים בשביעית(משה שם  23
  .))ה"גיטין ספ( לו כך מר אסור לו, אבל מי שעוסק במלאכת איסור.ם"לעכולו  ואפי.)ט" פףשבת ד(מלאכתך 

 פשט בעל . העי חייב ובעל הבית פטור...פשט העי את ידו לפים ותן לתוך ידו של בעל הבית (א ,  שבת במשה שם 24
ואם פשט ידו לפים וחפץ בידו  (ע" טור ושו). בעל הבית חייב והעי פטור...דו של עי הבית את ידו לחוץ ותן לתוך י

והוא הדין להוציא ידו לחוץ והיחו ביד חבירו . .. הוא חייב וחבירו פטור  ...והיחו לתוך יד חבירו העומד בפים
  .)והעומד בחוץ פטור,  שהעומד בפים חייב שהוא עקר והיח ...העומד בחוץ



עב  

  :25עבירה

  'המניח על חבירו למעלה מי

הה למעלה  והיא גבו, והניח החפץ ביד חבירו, וחבירו ברשות הרביםרשות היחיד ואם הוא עומד בו
 שאף שלגבי חבירו עצמו אין יד שלו נחשבת לו מקום .26 שניהם פטורים, שהוא מקום פטור,מעשרה
 מכל מקום לגבי אדם אחר ,27 לפי שנגררת אחר גופו העומד על קרקע רשות הרבים כמו שנתבאר,פטור

  .28גם גופו הוא מקום פטור למעלה מעשרה

 אלא אם כן חבירו מוליך החפץ דרך מעלה מעשרה ,אבל מכל מקום אסורים לעשות כן מדברי סופרים
 אבל אם מניחו בארץ הרי נעשית על ידי שניהם הוצאה .29ומניחו במקום פטור הגבוה למעלה מעשרה
ש " כמ, אפילו בכרמלית, ויש בזה איסור מדברי סופרים,מרשות היחיד לרשות הרבים דרך מקום פטור

  .30ו"שמ' בסי

שניהם טלטול מרשות היחיד  על ידי  הרי נעשה,הוא למטה מעשרהואפילו אם מניחו במקום פטור ש
 כמו במטלטל ,32 איסור של דבריהםם כן ואפשר שיש בזה ג,31למקום פטור דרך אויר רשות הרבים

______________ 
  .ושם סמן, ד- ג"מבואר לעיל לעיל סכ 25

שהוא לא , כ כאן"משא. מטעם לפי עור, שאז אסור לפעמים מן התורה, אלא שלעיל שם מיירי שהשי טל החפץ מידו
אלא שאסור לקבלו בידו מדברי , אם כן אין בזה איסור לפי עור, קיבל החפץ בידו עד שהשי כבר עשה את המלאכה

 ."ברי עבירהמשום שמסייע לעו"סופרים 
א , דף ה שבת 'תוס. ) והוא שתהא ידו של עי בתוך עשרה לקרקע,רב יהודה בשם שמואל (א"א ה"ירושלמי שבת פ 26
ה הא "א שם ד"רשב. )ע"ו ולא מחייב לכ,הוי מקום פטור'  דכל למעלה מי...' דמתיתין מיירי למטה מי (ה כאן"ד

 רב יהודה בשם שמואל והוא שתהיה ידו של עי בתוך עשרה  אמר,ועוד דגרסין בירושלמי העי חייב (דאמרין
 ,שות הרביםלר'  אלא כשידו של עי תוך יל הביתובירושלמי מפרש שאין חיוב בבע (ב"ג ה"שבת פי' מ הל"מ. )לקרקע

  .ק ה"א ס"הובא במ ).ל"א ז"ולזה ראה שהסכים הרשב
  .לעיל סעיף ב 27
 דעקירת , על כרחין דוקא באדם אחד שעמד לפוש,ה מעשרה דחייבדהמוציא למעלה או המעביר למעל(א שם "רשב 28

  ).  ומשום דגמרין לה ממשא בי קהת,גופו והחת גופו כעקירת חפץ והחת חפץ דמי
, וידו למעלה מעשרה) ברשות היחיד(כ בעומד בפים "משא. וידו למעלה מעשרה) ברשות הרבים(וכל זה בעומד בחוץ 

וכאשר כתבתי כן (ד - ג, כמבואר בחידושי צמח צדק לב, ודאי חייב לדברי הכל, ידו בפיםוהעומד בחוץ היח החפץ על 
יש חיוב , דגבי פשט העי את ידו לפים ותן לתוך ידו של בעל הבית, ו"ב וס"ז ס"שמ' ע סי"ע בשו"ר "דעת אאזמו

  ).אף שיד העי היא למעלה מעשרה
  ).יד העומד בחוץ שלמעלה מעשרה( פטור דרך מקום פטור שעל ידי שיהם עשה טלטול מרשות היחיד למקום 29

והרי אסור לטלטל מרשות היחיד למקום , אלא רשות הרבים, ואף שלגבי העומד בחוץ אין ידו חשבת לו מקום פטור
הרי עשה על ידי שיהם טלטול מרשות היחיד למקום פטור דרך אויר רשות (כדלקמן בסמוך , פטור דרך רשות הרבים

  ). איסור של דבריהםם כןואפשר שיש בזה ג ,הרבים
אין חוששים לומר שידו הפשוטה , מכל מקום לעין איסור העברה מרשות היחיד למקום פטור דרך אויר רשות הרבים

ושם (א "שמו סי' ולעיל סי, )66והערה (ז "ולקמן ס, )9והערה (ב "כמבואר לעיל ס, למעלה מעשרה כאילו היא בארץ
 .וראה זכרון יוסף אות רב). 69הערה 

 כגון שאחד עומד ברשות היחיד ווטל משם חפץ , שיםל ידי אפילו ע,אסור לעשות כן מדברי סופרים (ג- סעיף ב 30
לזל באיסורי שבת לגרום לכתחלה הוצאה מרשות  מפי שמז, והעומד ברשות הרבים וטלו,ומיחו במקום פטור
 בלא החה במקום , או להפך, וגזרה שמא יבואו להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, או להפך,היחיד לרשות הרבים

  ).ויש אוסרים אפילו ברשויות של דבריהם ... פטור ביתיים
אלא , ) לא העבירו דרך אויר רשות הרביםשאז(שהוליך ידו למעלה מעשרה והיחו במקום פטור , לא מיירי כאן 31

הרי עקר החפץ מרשות כשעקר גופו ללכת "וכדלקמן בסמוך , "מוליך החפץ"כדלעיל בסמוך (שהוליכו ברגליו 
 ."דרך אויר רשות הרבים"ואם כן העבירו , )"הרבים

 כגון ,שויות של דבריהם אפילו דרך ר,ולדברי הכל אסור להוציא מרשות היחיד למקום פטור (ד"שמו ס' כדלעיל סי 32
  .) וכמו שאסרו מרשות היחיד לרשות היחיד דרך כרמלית, אפילו בלי החה ביתיים,כרמלית או חצר שאיה מעורבת

והשי עקר ממקום פטור והעבירו דרך , שהראשון עקר מרשות היחיד והיח במקום פטור, אלא שכאן הוא על ידי שים
ו "וראה תיבות שבת פ. " איסור של דבריהםם כןאפשר שיש בזה ג"קום מכל מ, אויר רשות הרבים למקום פטור

  .הערה ס



עג   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  .33 כמו שיתבאר,מרשות היחיד לרשות היחיד דרך אויר רשות הרבים

 שהרי לגבי עצמו אין ידו , התורה הרי זה חייב מן, דרך מעלה מעשרה לאיזו רשות היחיד]ם[ואם מוליכ
 הרי עקר החפץ מרשות הרבים ,34 וכשעקר גופו ללכת, שהיא נגררת אחר גופו,נחשבת לו מקום פטור

  .35 ברשות היחידר כךוהניחו אח

 כמו שאין נחשבים לגבי , שגם לגבי אחרים אין ידו או שאר גופו נחשבים מקום פטור36ויש אומרים
 אלא הרי הם כקרקע רשות ,ינם מקום פטור אפילו הם גבוהים מעשרה א37 וכן שאר בעלי חיים,עצמו

 או בכרמלית , וכן אם עומדים על גבי דבר שהוא כרמלית ברשות הרבים.הרבים שהם עומדים עליה
  . אפילו הם גבוהים הרבה, הרי הם כרמלית,ממש

  :38 הם מקום פטור לדברי הכל,אבל אם עומדים על גבי דבר שהוא מקום פטור

  דו הפשוטה לרשות אחרתדין י

 40 הן מקום פטור, אפילו הן למטה מעשרה, לחוץ39 ופשט ידיו או אחד משאר איבריו, העומד בפניםז
______________ 

 , כיון שלא היתה החה ברשות הרבים,הזורק מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע פטור (ח"לקמן ס 33
  .) ואפילו דרך כרמלית אסור. גזרה שמא יבא לעשות החה ברשות הרבים,אבל אסור מדברי סופרים

לא היתה , )ולא עקר החפץ ממקום אחר(כי במה שהוליכו בידו , )"עקר גופו ללכת"ולא (כ אם רק הוליכו בידו "שאמ 34
  .כאן עקירה

  ).50והערה (ז "תבאר לקמן ס, )דלא הוי עקירה והחה(לבין הוליכו בידו ) דהוי עקירה והחה(ההפרש בין עקר רגלו 
 ).55והערה (תבאר לקמן שם , איה חשבת עקירה והחה, ואחר כך הוליכו בידו, אם היחו חבירו עליווההלכה שאף 

, אפשר שגם לגבי עצמו חשב כאן מקום פטור, )א, לג(בעירובין ' שלדעת התוס, ק א תבאר"בקוטרס אחרון סוף ס 35
וכן תבאר בזכרון . פטור' שגם אם יוליכה אחר כך לרשות היחיד יהי, ה יוצאולפי ז. כיון שהוח עליו ממקום אחר

  ).ראה לכאורה דאין איסור בזה... ' לפי מה שביאר בקוטרס אחרון לדעת התוס(יוסף אות רב 
  ."שכשעקר גופו ללכת הרי עקר החפץ מרשות הרבים"ואף 

איו עוקר את , הרי כשעוקר אחר כך גופו ללכת, טורוחשב מקום פ, מכל מקום כיון שהחפץ הוח עליו ממקום אחר
 אין צריך ליזהר ,לפי דעת התוספות(ק א "וכמבואר בקוטרס אחרון סוף ס. אלא ממקום פטור, החפץ מרשות הרבים

  ).128הערה (ותבאר שם , )אם היא גבוה עשרה, ' להיח כיסו על גבי בהמתו כשהיא מהלכת כו,מי שהחשיך
 או ששם על , אף על פי שגבוה ידו עשרה, ותן לתוך ידו של עיל הביתואם פשט בע (ה כיון"א ד, ד שבת קב"רי' תוס 36

איכא מרבוותא דכתבו (א שם "רשבהובא ב. ) קרקע דמיל גבילו ח עי כא... דכל גופו של עי , חייב,כתיפו של עי
כיון דקיימא לן , על גב דלמעלה מעשרה ברשות הרבים מקום פטור הואואף , דמתיתין אפילו למעלה מעשרה היא

 אף על פי שידו ,הכא מי, וכן המעביר ברשות הרבים למעלה מעשרה חייב, המוציא משוי למעלה מעשרה חייב)  א,צז(
מ "ירץ הרת(ה והא "ה סד"א ד, א עירובין לג"ריטב. ) הותן לתוכה כאילו ותן ברשות הרבים,של עי למעלה מעשרה

 כי מה שמוח , שרגליו בארץ, דלא שייך מקום פטור בדבר שהוא מוח בגופו של אדם או בידיו ...ל"ר שיאור ז"ב
 , ולא עשו למעלה מעשרה ברשות הרבים שיהא מקום פטור ...בידו או בגופו למעלה הרי הוא כמוח למטה בין רגליו

  .א שם"הובא במ. )חולקיםויש ( שם מ"מ. )ת בעיי יותר ושיטה זו היא המחוור...אלא במה שאיו ביד אדם 
 , משום דייד, לא רשויות יהולי חיים אבל בע, דהייו הקרקע,שאין חשוב רשות אלא מידי דלא ייד (ד שם"רי' תוס 37

  .)שות הרבים דיו כרשות הרבים אם עומד בר,וכל מקום שעומד האדם הוא בטל אצל אותו הרשות
  .)טפחים' ג דסתם בהמה גבוה י"אע (ק א"סחרון גם קוטרס אוראה 

 ידו שהיא פשוטה לרשות הרבים לא , כיון שגופו שם,ומא שהיתה כרמלית או מקום פטורג (ה בגומא"א ד, דף ה' תוס 38
  .) דבתר גופו גריר,שות הרביםהויא כר

  ).52הערה (יתבאר לקמן  39
פ שגופו " ואע,משיצאו הפירות( אביי אמר ביד חייב ,שות הרביםמר המוציא פירות לראית(א , בגמרא שבת צב 40

ורבא , )י"רש, כל זמן שיש מקצת הכלי בביתו(בכלי פטור  ,)י"רש,  ולא אמרין אגד גופו שמיה אגד,ברשות היחיד
  ).בכלי חייב) י"רש,  דידו בתר גופו גרירא,דאגד גופו שמיה אגד(  ביד פטור,אמר
ין כלי ומקשיאיפוך( ומתרצת הגמרא, )ורמי דאביי אדאביי ורמי דרבא אדרבא(ן שם לע.(    
 דאביי אמר בין ביד , אבל יד כדקאי קאי, איפוך דכלי בלבד הוא דמפרש,יש מי שפירשו(ו "ג ה"שבת פי'  הלמ"מופירש 

שגרר , בכלי אמרין דשמיה אגדשבין בגופו ובין , )ל כרבא" וקי, ורבא אמר בין ביד בין בכלי פטור,בין בכלי חייב
  .וחשב מקום פטור

 , דהא ברשות שהוא שותה בה פיו עומד,שותה עביד עקירה והחה בחדא רשותא (ה רישא רבן"א ד,  עירובין צטי"רש
 ובפיו , פיו עומד,דהא ברשות שהוא שותה בו... י " רשרשופי (ו"י ס" עירובין פש"ראלפירוש ה, )ובפיו הן חין מיד

ה "א ד, שם כ' ותוס, ) הואיל וחו בפיו שהוא מקום פטור, אין חשש,ואף על פי שהן חוזרין ובלעין במעיו.  מידחין



עד  

 לענין שמותר לו להכניס לתוך ידו חפץ המונח ברשות , אפילו לגבי אותו האדם עצמו,41לדברי הכל
 וגם אינו .והן ברשויות מוחלקות הואיל ,43 שאין ידו נגררת אחר גופו להיות רשות היחיד כמוהו.42הרבים

  . לפיכך הוא מקום פטור, הואיל ואגודה בגופו העומד ברשות היחיד,כרשות הרבים שהיא בתוכה

 אף על פי , ליתן חפץ לידו מרשות הרבים שיכניסנו לרשות היחיד,45 ואפילו לאחר,44ומה שאסור לו(
מא יבא לעשות בעצמו עקירה מרשות  איסור זה הוא משום גזירה ש.שמכניס ממקום פטור לרשות היחיד

  שלוםבריד

 
 הואיל וחו , אין לחוש,ג דחוזרין ובלעין" ואע. שהוא מקום פטור,דמשקין חין בתוך פיו... י תירץ לקמן "ורש (לא

  .וידו הפשוטה לרשות אחרת היא מקום פטור, ה אגדל דאגד יד שמי"י קיי" הרי שגם לדעת רש.)במקום פטור
 לבאר –אלא להאמור כאן , שלפום ריהטא לא ראה הקשר להאמור שם, ציוים) 48הערה (בוסף לזה הובאו לקמן [

  :].וידו הפשוטה היא מקום פטור, דאגד יד שמיה אגד, הדעה שלפיו
  ). כיון שהוא במקום אחר ופיו במקום אחר,ון שתן בפיו הוי מקום פטורכי (ק ב" ס]ן["ש' א סי"מ

ועתה יובאו שי אופים וספים בביאור . לפי האמור במגיד משה, וכבר הובאה לעיל גירסת ופירוש הגמרא לדעה זו
  :הגמרא לדעה זו

וידו (שאביי סובר אגד יד שמיה אגד , )51הערה (כפי שיובא לקמן , )א, צב(באמת קטין כגירסה שבגמרא שלו ) א(
ל "אלא דקיי). וידו הפשוטה היא כשרשות שמצאת בה(ורבא סובר אגד יד לאו שמיה אגד , )הפשוטה היא מקום פטור

 גד ולמרות הכלל דהלכתא כרבא).  דידו בתר גופו גרירא,דאגד גופו שמיה אגד(י "ופרש, )ביד פטור (א, כאביי צב
 אבהו 'מר ר אלא א...וליכא ' הא בעין החה על גבי מקום ד( א" עאבהו ה' וכר, ל כאביי"מכל מקום הכא קיי, אביי

  ).וקסבר רבי אבהו דאגד יד שמיה אגד (ה כגון"שם ד' ופירשו התוס). וקבלה' כגון ששלשל ידו למטה מג
' ומכל מקום גם הוא מודה שלמעלה מג, שות הרביםהוי החה בר' שכשידו הפשוטה היא למטה מג ( כרבאי מיא) ב(

 ואית לן למימר דשמיה ,'י מפרש התם למעלה מג"ור (ה התם"א ד,  צבשם' י בתוס" לפי פר,)הוי ידו מקום פטור
  .)דלאו שמיה אגד'  הכא למטה מג,דידו בתר גופו גריר.) דף ג(ק " כדאמר בפ,אגד

*  
ואף על פי שעוקר המים מרשות (ב "ש ס' הובאה גם לקמן סי, ם פטורשידו הפשוטה לרשות אחרת היא מקו, שיטה זו

 כיון , אין בכך כלום. ומצא מוציא מרשות לרשות, ושם עשית החתן,זו ושותה אותם וכסים למעיו שהם ברשות זו
וא ברשות  כיון שהוא עומד ברשות זו ופיו ה, ופיו הוא מקום פטור,שכבר חו המים מעט בפיו קודם שכסו למעיו

  ).ז שיש סוברים כן"ש בסימן שמ" וכמ,האחרת
, ל אגד כלי שמיה אגד"מודים שתי הדעות דקיי, כ לעין כלי"משא, וכל זה הוא לעין ידו הפשוטה לרשות אחרת

קופה (א "ב הי"ם פי"וכפסק ברמב, איו חייב, "זמן שיש מקצת הכלי בביתוכל ", והמוציא כלי פירות לרשות הרבים
 וכן כל , עד שיוציא את כל הקופה, פטור, והוציא רובה מרשות זו לרשות זו, אפילו מלאה חרדל,אה חפציםשהיא מל

 ואמרו שם דרבא . אלמא קסבר אגד כלי שמיה אגד, מלאה חרדל פטורלויוחן אמר אפי' ר(מ שם "ובמ, )הדומה לזה
  .)רבאיוחן ו' ולפיכך פסק רביו כר.  ואביי כחזקיה,יוחן'  כרבירא ליהס

 ועשה עקירה מרשות ,שעבר על דבריהם(א "שמח ס' שיתבאר לקמן סי, כמו גבי יד, אבל מכל מקום אסור מדרבן
  ). 51הערה (וראה גם לקמן ).  או לכרמלית,היחיד לרשות הרבים

אלא , איו כרשות שעומד בוש ים כאןמוד, )לעין ידו הפשוטה למעלה מעשרה ( הדיעות שבסעיף הקודםשתיהייו ש 41
  .מקום פטור

  .כרשות הרביםיש אומרים שידו גם כאן  ש,בסמוך יתבארלקמן אמם 
  .)שות היחיד ברשות הרבים ומטלטל בר,עומד אדם ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים (ב, עירובין צחמשה  42
 שוטלן מכאן ,לרשות הרבים ומטלטל שם חפציםאדם ברשות היחיד ומוציא ידו עומד  (א"ש ס' לקמן סין הוא וכ

  .)ומיחן כאן
פ איו "כיון שעכ, )או כמקום פטור, שידו הפשוטה לרשות הרבים היא כרשות הרבים(שכן הוא לפי שתי הדעות שלפיו 

  ). שאין ידו גררת אחר גופו להיות רשות היחיד כמוהו(כרשות שהוא עומד בו 
זרקת אחר גופו לגמרי להיות  (איה) י"רש, הפשוטה לרשות אחרת(י ידו של אדם אמר אביי פשיטא ל (ב, שבת ג 43

, בין שהוא רשות היחיד בין שהוא רשות הרבים (שות היחיד ולא כרשות הרבים לא כר)י"רש, כרשות שהוא עומד בה
  .))י"רש

מכל מקום יכול , "שהחה על היד איה חשובה החה אלא לחפץ שהוח עליה ממקום אחר"אף שיתבאר בסמוך  44
, עירובין כ' תוסכמבואר ב, החה במקום פטור' תהיאז ש,  מידו זאת לידו אחרתלתת ורשות הרביםיקח חפץ בידו מל

ייח על ידו  (ה והא"א ד, שם לג. ) כגון שיתן מידו זאת לידו אחרת,אכתי אפשר דלא אתי לידי חיוב חטאת (ה לא"א ד
  .א, מ שבת ג"וראה ארץ צבי ע. רשות היחיד יכיסו לר כךואח, חה במקום פטורדאז הוי ה, )'או על כתיפו למעלה מי

 יכיסו ר כךואח, שאז הוי החה במקום פטור, וכן יכול העי להיח החפץ ביד בעל הבית הפשוטה לרשות הרבים 45
  .רשות היחידל

א , ובגמרא ג, )והכיס שיהם פטורין ,תן לתוכה... פשט בעל הבית את ידו לחוץ (ומדוע אם כן תן בריש מכילתין 
  .)פטור אבל אסור(



עה   .גדרהסגנון אינו מו! שגיאה  

 , שאסור מדברי סופרים לגרום הכנסה מרשות הרבים לרשות היחיד,46הרבים והנחה ברשות היחיד
  .)47ו"שמ'  כמו שנתבאר בסי,אפילו דרך מקום פטור

 אין זו חשובה , אפילו אם נחה ידו תחלה באויר רשות הרבים,אבל אם הוציא חפץ בידו מרשות היחיד
 לפי שהנחה על היד אינה חשובה . הניח החפץ ברשות הרבים חייבר כך ואם אח, פטורהנחה במקום

 אבל חפץ שהיה עליה בתחלה ברשות זו והושיטה לרשות ,הנחה אלא לחפץ שהונח עליה ממקום אחר
 הוא הדין שאינה , שהרי היא תלויה כאן באויר, כיון שאין הושטה זו חשובה כאן הנחה ליד עצמה,'ב

  .48 להחפץ שבהחשובה הנחה

 עמידה זו חשובה הנחה גם להחפץ שעל 49 שכשעומד לפוש,שהושטת היד אינה דומה לעמידת גופו
כ בהושטת ידו לבדה שהיא תלויה " משא, לפי שהגוף עצמו עומד ונח על גבי קרקע,גופו או שעל ידו

  .50ונחה באויר

______________ 
 וגזירה ,שות היחיד לרשות הרבים לגרום הוצאה מר,דמזלזל באיסורי שבת לכתחלה (ה ובלבד"א ד, י שבת ו"רש 46

אמרין ובלבד שלא (ה לא "א ד, עירובין כ' תוס .)שות הרבים לרשות היחידדילמא אתי לאקולי ולאפוקי להדיא מר
שות דילמא יביאו החפץ מרשות הרבים לר(י ריד "סוסהתרומה ' ס).  התם גזרין דילמא אתי לאפוקי בהדיא,יחליפו
  .) ואם כן יהא חייב, שם באמצעה דרך אותו מקום פטור בלא החהיחיד

א גזרה שמא יבואו להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים או להפך בל... אבל אסור לעשות כן מדברי סופרים  (סעיף ב 47
  .)החה במקום פטור ביתיים

 שאמר מעם הארץ בעשותה ,שיהם פטורים", שאפילו לא היתה החה ביתיים במקום פטור, א"כבר תבאר לעיל ס
 אבל אסורים לעשות כן ,העושה את כולה ולא העושה את מקצתה יחיד ועשה אותה חייב שים ועשו אותה פטורין

  ."אחד מהם לעשות מלאכה שלימה בשבתמדברי סופרים גזרה שמא יבאו כל אחד ו
והייו שהעומד . היתה החה במקום פטור) ב. (שים שעשאוה) א: (שאף אם היו שי הטעמים להיתר, וכאן מוסיף

מכל מקום ). ג"ושאר בצע, ו"י מ"א במשה עירובין פ"כקושיית רעק(בפים הכיס החפץ ממקום פטור לרשות היחיד 
  .שמא יבוא להוציא בעצמו בלא החה במקום פטור ביתיים, עדיין אסור מאותה גזירה

על ידי החה במקום ) ג(, על ידי שים) ב(, הכסה מכרמלית לרשות היחיד) א: (ואפילו כשיש שלושה טעמים להיתר
והרי עשית כאן על ידי שלשתן הוצאה מרשות היחיד לכרמלית דרך (כדלקמן בסמוך , גם בזה יש להחמיר, פטור

  ). ויש להחמיר כדבריהם, ויש אוסרים בזה,רמקום פטו
 אבל התם שהכלי ח מאליו לא חשיב החה ,דלא חשיב החה במקום פטור אלא בדבר שהוא וטל ממקומו(שם ' תוס 48

 כיון שלא תן החפץ ,דהתם לא חשיב החת הפירות בידו כמוחין במקום פטור (ו"י ס"עירובין פש "רא). במקום פטור
  ).שות הרבים אחרי שהוציאה לרלידו ממקום אחר

 לעין שהוא במקום אחד ,'בדף כ'  והביאוהו בתוס,ש שם"וכהאי גווא מבואר ברא(ק א "הובאו בקוטרס אחרון סוף ס
  ). הוח שם ממקום אחרם כן דלא חשיבה החה במקום פטור אלא א,ופיו או ידו במקום אחר

שות  וכשמיח החפץ בר, לחוץ עשה מקום פטורה אם מושיט,י דגבי ידו מי ימא הכשהוק (ק ב" ס]ן["ש' א סי"מ
  .)ש"עיין ברא... שות הרבים  אחרי שהוציאו לר, דהתם לא היח הכלי לידו ממקום אחרש לומר וי. לפטורהרבים

אכתי (שם ' כמבואר בתוס, לא יהא חייב, ואחר כך ייח ברשות הרבים, אם יתן מידו זאת לידו אחרת, ואין הכי מי
ק ב "ש בקוטרס אחרון ס'  והובא לקמן סי). כגון שיתן מידו זאת לידו אחרת,ר דלא אתי לידי חיוב חטאתאפש

  ).22והערה (
  ].40ראה לעיל הערה , ציון זההמשך [

*  
העומד (ב "שמו ס' תבאר לעיל סי, מעבירו דרך עליוכ בעומד במקום פטור ו"משא. וכל זה בידו הפשוטה לרשות אחרת

 או ביד העומד , וותו ברשות הרבים, או מיד מי שעומד ברשות היחיד, ווטל חפץ מרשות היחיד,במקום פטור
  ). פטור, אם חה ידו שם קצת... או להפך ,ברשות הרבים

 והרי זה ,ד אחת לפוש בעוד התיוק על ידיהתעמו(כדלקמן בסמוך , אף שידיה למעלה מעשרה, וכן כשעומדת בכרמלית
  ).כאלו היחתו בארץ

 אבל אם עמד , איו חייב אלא אם כן העביר בהליכה אחת,אמות ברשות הרבים' המעביר ד(ג "שמט ס' כדלקמן סי 49
  .ושם סמן, ) כשעמד לפוש... פטור , וחזר והלך,אמות' בתוך ד

 עקירת גופו כעקירת , מהו,הטעיו חבירו אוכלין ומשקין והוציאן לחוץ, עי מייה רב מרביב (בגמרא א"דף ג ע' עי 50
 ש"ורא, ) מאי טעמא גופו ייח ידו לא ייח, ואיו דומה לידו, חייבמר ליה א. או דילמא לא,חפץ ממקומו דמי ומיחייב

 ולא אמר עקירת , דאמר במתיתין פשט העי את ידו לפים ותן בעל הבית לתוכה והוציא העי פטור,פירוש (ב"ס
ולא דמי .  הלכך לא חשיב עקירתו כעקירת חפץ, ידו לא ייחא על גבי קרקע,אי טעמא מ,היד כעקירת חפץ דמי

 וחשיב עקירת גופו , דהתם גופו ייח על גבי קרקע, דחייב,להטעיו חבירו על כתיפו או על ידו ועקר רגליו ויצא



עו  

ם רשות היחיד רשות היחיד  א, שידו הפשוטה לרשות אחרת הרי היא לגמרי כאותה רשות51ויש אומרים
פ שאגודים בגוף העומד ברשות " אע,52 והוא הדין לאחד משאר אבריו,אם רשות הרבים רשות הרבים

  .אחרת

 או , אינו חייב עד שיניח הוא החפץ על גבי קרקע, ומה שהפושט ידו מרשות לרשות וחפץ בידו:ה"הגה[
 שהיא , אף על פי שהחפץ מונח בידו,53טור אף הוא פ, אבל אם חבירו נטלו ממנו,ליד חבירו העומד שם

 זהו לפי שלא היתה עדיין הנחה לחפץ זה . והרי הוציא מרשות לרשות,חשובה כאותה רשות לגמרי
  .] כמו שנתבאר55 שהנחת החפץ ביד אינה חשובה הנחה הואיל והיה בה מתחלה,54באותה רשות

  שלוםבריד

 
 , פטור, אבל אם לא עקר גופו ועמד במקומו והושיט ידו לחוץ,ופו כיון שעקר ג, אף החפץ שתון בידו,כעקירת חפץ

  .)דלא חשיב עקירת היד כעקירת חפץ
 או , וטלו אחר ממו,י שהיה עומד באחת משתי רשויות ופשט ידו לרשות שיה וחפץ בידומ (ו- ה"ג ה" פים"רמב 51

במה דברים אמורים כשהיתה ידו למעלה .  שזה עקר וזה היח, שיהם פטורים,שתן אחר לידו חפץ והחזיר ידו אליו
 ביד פטור ,ורבא אמר (א, כרבא צב ,)אבל היתה ידו בתוך שלשה סמוך לארץ הרי זה כמי שהיח בארץ וחייב. משלשה

 שיהן , או שתן לתוכה והכיס,והתן פשט בעל הבית את ידו לחוץ וטל העי מתוכה.  ביד חייב, איפוך.בכלי חייב
 ואביי , דרבא אמר ביד חייב בכלי פטור,ל מפרש איפוך"רביו ז(מ שם " מ.)' הכא למטה מג,'לה מג התם למע.פטורין

 ודעת  ...ל" וכן פירשו מקצת המפרשים ז.ל כרבא" וקי,היא'  ומשתו לרבא למעלה מג,אמר ביד פטור בכלי חייב
והכא .  ולא משום אגד גופה,דלא חוטעמא משום  ',התם למעלה מג( י"ש פרש"עיי ).רביו האי כדעת רביו ועיקר

  .) דכמוח דמי,משום החה' דליכא למיפטרי', למטה מג
 ,שם]ל[ אלא הוא כאותה רשות שהוציאו ,אם תמצי לומר שפיו איו מקום פטור(ב "ש ס' דעה זו הובאה גם לקמן סי

  ).ז שיש סוברים כן"שמ' ש בסי"כמ
כדלעיל (ודיו כמקום פטור , אבל אגד כלי שמיה אגד. ו כרשות הרביםודי, ל שאגד יד לא שמיה אגד"ולפי דעה זו קיי

  ).40הערה 
 ,שות היחיד לרשות הרבים הא מפיק מר,יכיס ראשו ורובו אמאי שריכי  ('ה לא כו"א ד,  יאשבת' משמעות תוס 52

ואין לחוש במה ששוב כסים , בליעתו הייו החתו ויש לומר ד... שות הרבים וחית בבטו ברשות היחידשלוקח בר
 מיד חשיבי ,כשבולעם] העומד ברשות אחת ושותה ברשות אחרת[דהכא  ( בתירוץ בה לא"א ד, ועירובין כ ,)לתוך מעיו

  .)הוי עקירה והחה בחד רשותא... כחין 
  .)קלג' ראה דובר שלום ע(שבת שם לא זכר שראשו הוא כרשות הרבים ' ואף שבתוס

משמע שגם בשבת שם סוברים , )'ולא כתירוץ הא(כתירוץ השי שבעירובין שם , מכל מקום מזה שתירץ בשבת שם
בשבת דף ' שהתוס(ש בקוטרס אחרון ' וכן תבאר לקמן סי. שכששותה בפיו הוי עקירה והחה בחד רשותא' התוס

שכשותה בפיו הוי החה , )40א לעיל הערה שהוב(ש "והייו שלא תירצו כתירוץ הרא, )ש" לא תירצו כהרא... א"י
  .במקום פטור

 פיו הוא מקום  ...לא יעמוד אדם ברשות היחיד ויוציא ראשו לרשות הרבים וישתה שם(ב "ש ס' וכן הוא לקמן סי
 אם תמצי לומר ...ם כן ז שיש סוברי"ש בסימן שמ" כיון שהוא עומד ברשות זו ופיו הוא ברשות האחרת וכמ,פטור

  ).ז שיש סוברים כן"שמ' ש בסי"שם כמ]ל[ אלא הוא כאותה רשות שהוציאו ,שפיו איו מקום פטור
*  

כדלקמן , אפילו דעה הראשוה יכולה להודות שדין כאותה רשות שהן שם, אבל בהוציא ראשו ורובו, וכל זה בפיו
  ).רשות שהן שםאבל ראשו ורובו הן לגמרי כאותה (בקוטרס אחרון שם 

 ולא כרשות , הרגלים הוא שהן מקום פטור...דאפשר (כדלקמן שם , ואפשר שאז אף הרגלים גררים אחר ראשו ורובו
  ). מפי שגררין אחר ראשו ורובו,שהן שם

 העומד באחת(א " ולעיל ס). שיהם פטורין ... וטל העי מתוכה,פשט בעל הבית את ידו לחוץ(כדתן בריש מכילתין  53
  ). שיהם פטורים... וטלו ממו חבירו העומד שם , ופשט ידו לרשות השייה וחפץ בידו,משתי רשויות אלו

 התם .והתן פשט בעל הבית את ידו לחוץ וטל העי מתוכה או שתן לתוכה והכיס שיהן פטורין(א ,  צבגמרא שם 54
 כדפירש , החה ליכא,והי דלאו שמיה אגד(' ותוס, ) ולא משום אגד גופה,וטעמא משום דלא ח(י "רשופ, )'למעלה מג
  .)בקוטרס

  ).שהחה על היד איה חשובה החה אלא לחפץ שהוח עליה ממקום אחר(כלדעיל לדעה הראשוה  55
חשובה החה , שאם העומד בחוץ היח חפץ על יד העומד בפים הפשוטה לחוץ, ומפשטות דברים אלו ראה לכאורה

אם תמצי לומר שפיו איו מקום (ב "ש ס' וכעין האמור לקמן סי, יסה העומד בפים הוא חייבוכשמכ, רשות הרביםב
 , ומצא שחו המים באותה רשות,ז שיש סוברים כן"שמ' ש בסי" כמ,שם]ל[ אלא הוא כאותה רשות שהוציאו ,פטור

  ).וכשבולעם ומכיסם למעיו שברשות אחרת הרי הוא מוציא מרשות לרשות



עז   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 בין שהיא רשות ,ניסה לשםטפחים סמוך לארץ באותה רשות שהכ' לפיכך אם שלשל ידו למטה מג
סמוך לארץ הוא '  שכל פחות מג,פ שלא הניח החפץ בארץ" אע, חייב,היחיד בין שהיא רשות הרבים

  .56 וידו היא כאותה רשות לגמרי, וכאילו נחה ידו בארץ עצמה,כארץ

  .)57 היא מקום פטור,ולדברי הכל אם ידו פשוטה מרשות היחיד לרשות הרבים למעלה מעשרה(

 על ידי שיעמדו שתי נשים , להתיר במילה בשבת להוציא התינוק מרשות היחיד לכרמלית יש58ולכן
 והשניה תטול ,ברי הכל שהן מקום פטור לד, ואחת מהן תושיט ידיה לחוץ למעלה מעשרה,בפנים

  שלוםבריד

 
 והכיס ,תן לתוכה... העי ... פשט בעל הבית את ידו לחוץ (הרי מפורש במשה ריש מכילתין ש, רש כןאמם אין לפ

ואחר כך כשהכיס בעל הבית , שהיא רשות הרבים, ולא אמרין שהעי היח ביד בעל הפשוטה לחוץ. )שיהם פטורין
  .עשה עקירה מרשות הרבים והחה ברשות היחיד, את ידו

אף שהעי עשה החה בידו (משום ש, שביאר הטעם שבעל הבית פטור על הכסה זו) 65' ע(אורים תתיט ראה הערות וביו
ולא עקרה , "הואיל והיה בה מתחלה", בעל הבית לא עשה עקירה מרשות הרבים) מכל מקום, הפשוטה לרשות הרבים

  .ממקום אחר
 והיא גבוהה למעלה , והיח החפץ ביד חבירו,יםואם הוא עומד ברשות היחיד וחבירו ברשות הרב(ו "וכן ראה לעיל ס

 דרך מעלה ]ם[ואם מוליכ ...  לגבי אדם אחר גם גופו הוא מקום פטור למעלה מעשרה ... שהוא מקום פטור,מעשרה
 שהיא גררת , שהרי לגבי עצמו אין ידו חשבת לו מקום פטור, הרי זה חייב מן התורה,מעשרה לאיזו רשות היחיד

  ). ברשות היחידר כך הרי עקר החפץ מרשות הרבים והיחו אח,קר גופו ללכת וכשע,אחר גופו
איה , כ אם רק הוליכו בידו לרשות היחיד"משא. "כשעקר גופו ללכת"והייו שגם בזה איו חייב מן התורה אלא 

  ).34ראה לעיל שם הערה (ולכן שיהם פטורים , חשבת עקירה
אבל היתה ידו (ו "ג ה"ם פי"רמב. ) דכמוח דמי,משום החה' דליכא למיפטרי(י "ופרש, )'הכא למטה מג(שם גמרא  56

 ה הוי כאלו היח,'ואם היתה ידו למטה מג(ק א "א ס"מ .) הרי זה כמי שהיח בארץ וחייב,בתוך שלשה סמוך לארץ
  ).בארץ
  .א אם היח ידו על השלחן, צמח צדק לג' וראה חי

דהוי (' ותוס, )אויר מקום פטור הואד(י "רשופ ,) למעלה מעשרה...היתה ידו מלאה פירות והוציאה לחוץ  (ב, שבת ג 57
  .)מקום פטור

מותר ' שיהי, לכן יש למצוא היתר במילה בשבת, כיון שידו הפשוטה למעלה מעשרה היא מקום פטור לדברי הכל 58
  .'דהייו להושיט ידיה לחוץ למעלה מעשרה כו, לדברי הכל

כשושאין בשבת תיוק למול יש להתיר (שמט ' בסיז "טכתב ה, והייו שבאופן הוצאת התיוק למול בשבת בבית הכסת
'  ואחר כך יטלטלוהו ישראל בפחות פחות מד, לכרמליתשות היחיד דלא להוציא מר,ם התיוק מן הבית"שיוציא עכו

 , כל זה ראה ברור.וה מכיס מכרמלית לרשות היחיד דה,ם" צריך שיכיסו עכות הכסת וכן כשיכיסוהו לבי.אמות
כל  דמ,אמות' שאין תיוק לימול בפחות פחות מדולא יפה עושים אותן ש(ק ד "רסו ס' ובסי, )יכפר בעד השוגגים' וה

 ,ם מרשות לרשות" עכול ידי אלא יוציאו ע. שהוא כרמלית, לרחובשות היחיד יש איסור מה שמוציאין מרמקום
  ).אמות' טלטלו בפחות מד יר כךואח

 או ,יש אוסרין להוציא התיוק מביתו לבית הכסת דרך כרמלית(ח "שלא ס' כדלעיל סי, אלא שגם בזה יש אוסרים
 ,ויש מתירין בזה.  שהרי אפשר למולו בביתו, שאין בהוצאה זו צורך מצוה, כריל ידי אפילו ע,חצר שאיה מעורבת

 שאחד ותו לחבירו ל ידי ע, כן במקומות שוהגים להביא התיוק לבית הכסתגההיויש ל. משום ברב עם הדרת מלך
  ). כריל ידי ויכיסוהו ע, כריל ידי שיוציאוהו מרשות היחיד ע,אמות' וחבירו לחבירו בפחות מד

ו או יעשו כמ(ח "שלא ס' בסי, וכן מסיים לעיל שם. אפשר למצוא אופן המותר לדברי הכל, אמם לפי האמור כאן
  .)ז"שמ' שיתבאר בסי

*  

  :ח"שלא ס' ולעיל סי, שתבארו כאן, סיכום דיי הוצאת תיוק מביתו למולו בבית הכסת
אפילו , ולכן אין להתירו על ידי אמירה לכרי, שהרי אפשר למולו בביתו, יש אומרים שאין בזה צורך מצוה) א(

  ). ח, שלא(בכרמלית או חצר שאיה מעורבת 
, שהוא מקום פטור, בכרמלית' יש להתיר הוצאתו מרשות היחיד לרשות היחיד דרך למעלה מי, עה זואבל גם לפי ד) ב(

  .כמבואר כאן, שהרי זה מותר אף לדבר הרשות
ולהעבירו על , ולכן מותר להוציאו ולהכיסו על ידי לכרי, משום ברב עם הדרת מלך, ויש אומרים שיש בזה מצוה) ג(

  ).ח, שלא(אמות ' חבירו בפחות מדידי שותו לחבירו וחבירו ל
ואפילו בחצר , ואפילו בכרמלית, )ח, שלא(אין להתיר ההוצאה וההכסה על ידי זה עוקר וזה מיח , גם לדעה זו) ד(

ואפילו אם יצטרכו לדחות המילה למחר העמידו , שמשום צורך מצוה אין מתירין שום איסור קל, שאיה מעורבת
  .בואר כאןכמ, חכמים דבריהם במקום כרת

 .הם לפי שתי הדעות דלעיל שם, שהאופן המותר והאופן האסור שתבארו בסעיף שלפיו, יוצא אם כן



עח  

 והרי זו הנחה ,התינוק מבפנים ותושיטנו לחוץ ותניחנו על ידי האשה הפשוטות לחוץ למעלה מעשרה
  .59כיון שהתינוק הונח על ידיה ממקום אחרבמקום פטור 

 למעלה ם כן שהן ג, אשה אחרת העומדת בחוץל ידי תניח אפילו היא עצמה את התינוק ער כךואח
 ויש לסמוך על דבריהם ,60 כמו שנתבאר למעלה, שיש אומרים שהן מקום פטור לגבי אדם אחר,מעשרה

 ועוד כיון שיש , סופרים הלך אחר המיקל שבדברי,להקל בענין זה בכרמלית שאיסורו מדברי סופרים
  .61ו"שמ'  כמו שנתבאר בסי,מתירין לגמרי לטלטל מרשות היחיד לכרמלית דרך מקום פטור

 , שהרי לגבי עצמה אין ידיה חשובות מקום פטור,אבל העומדת בחוץ לא תטול מעל ידי העומדת בפנים(
 על ידי  והרי נעשית כאן,62באר למעלהוכשנוטלת התינוק בידיה הרי זה כאלו הניחתו בארץ כמו שנת

 ויש להחמיר כדבריהם כמו , ויש אוסרים בזה,63שלשתן הוצאה מרשות היחיד לכרמלית דרך מקום פטור
  .)65א"של' ישראל כמו שנתבאר בסי על ידי  ומשום צורך מצוה אין מתירין שום איסור קל.64שנתבאר שם

'  בפחות פחות מד, חבירתהל ידי וחבירתה ע,ה חבירתל ידי תחזור העומדת בחוץ ותניחנו ער כךואח
 והרי זה ,67 ואין לגזור שמא תעמוד אחת לפוש בעוד התינוק על ידיה.66 והכל למעלה מעשרה,אמות

______________ 
יש , כ מה שמיחה על ידי העומדת בחוץ"משא(החה על גבי מקום פטור לדברי הכל ' כדי שתהי, הטעם שהוצרך לזה 59

 ).כדלקמן הערה הבאה, אומרים שחשב כהיחה בכרמלית
מכל מקום לגבי אדם אחר גם גופו הוא מקום  ... שאף שלגבי חבירו עצמו אין יד שלו חשבת לו מקום פטור( סעיף ו 60

 כמו שאין חשבים ,ויש אומרים שגם לגבי אחרים אין ידו או שאר גופו חשבים מקום פטור ... פטור למעלה מעשרה
  .)לגבי עצמו

 במקום פטור שבין רשות ...וליטול מחצר זו ולהיח בחצר זו  מותר לעמוד עליו  ...ברשויות של דבריהם (סעיף ג 61
וכל זה כשעומד (ד "וס, ) ויש להחמיר כדבריהם...ויש אוסרים אפילו ברשויות של דבריהם ... היחיד לכרמלית 

כשהיחה האשה הראשוה את (והרי גם כאן היתה החה במקום פטור לדברי הכל ). במקום פטור ועשית שם החה
  ).על גבי ידי השית הפשוטות לחוץ למעלה מעשרההתיוק 

 אפילו , והוציא לרשות שעומד בו, ופשט ידו לרשות חבירו וטל החפץ מידו,היה עומד באחת משתי הרשויות (סעיף ב 62
 שהוא מקום ,טפחים' ואפילו אם הוא עומד ברשות הרבים וידו שהחפץ בתוכה היא למעלה מי... לא היחו בארץ 

  .)ה חייב הרי ז,פטור
 תו שות הרבים שבי רשות היחיד לא יקחו להם חפץ שבי ר,ובלבד שלא יחליפו(ריד ' סי] התרומה) [ד"הת(' ס' עי 63

  .)שם
 כגון שאחד עומד ברשות היחיד ווטל , שיםל ידיאסור לעשות כן מדברי סופרים אפילו ע (ב"שמו ס' לעיל סיוכן הוא 

 מפי שמזלזל באיסורי שבת לגרום לכתחלה הוצאה .ד ברשות הרבים וטלו והעומ,משם חפץ ומיחו במקום פטור
 בלא החה , או להפך, וגזרה שמא יבואו להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, או להפך,מרשות היחיד לרשות הרבים

  ).במקום פטור ביתיים
  ).47הערה (ותבאר לעיל 

  ). ויש להחמיר כדבריהם ...אוסרים אפילו ברשויות של דבריהםויש (ג "שמו ס' סי 64
 ... אפילו אם תדחה המילה לגמרי בשביל כך ,ואפילו איסור דברי סופרים לא התירו לצורך מצות מילה(ז "ס 65

 שים שזה עוקר וזה ל ידיאבל לא יוציאוהו ויכיסוהו ע(ח "וס, )שהעמידו חכמים את דבריהם אפילו במקום כרת
  .) מכל מקום הרי הוא אסור מדברי סופרים,פ שהוא פטור" אע,מיח

. )א"ש בסימן של" כמ, אפילו הוא שבות דשבות במקום מצוה,העושה מעשה אסור (ב"שמ סוף ס' לעיל סיוכן הוא 
  .)א"של'  כמו שתבאר בסי, ואפילו לדבר מצוה,אסור מדברי סופרים אפילו בכרמלית (ה"שמט ס' לקמן סי

מותר לו לאדם לעקור (ד "שמט ס' כדלקמן סי, טה מעשרה מותר על ידי שותו לחבירו וחבירו לחבירוואף שגם למ 66
 אף על פי שהחפץ הולך כמה , וחבירו יתו לחבירו שאצלו,אמותיו' חפץ מרשות הרבים וליתו לחבירו שאצלו בתוך ד

  ).אמות'  כיון שכל אחד איו מעביר ד,מילין ברשות הרבים
הוצאה מרשות היחיד לכרמלית דרך מקום ' תהי, למטה מעשרה' אם יהי, אן שהוציאוהו מרשות היחידכ, מכל מקום

  ).ראה הערה הבאה(פטור 
ואם כן , ו"ב וס"כדלעיל ס, ואף שלגבי האשה עצמה אמרין שגם אם ידה למעלה מעשרה הוא כאילו מוחת בארץ

  .היתה ההעברה מרשות היחיד לרשות היחיד דרך אויר כרמלית
אבל לא לגבי האיסור שלא להעביר , אלא כשעמדה לפוש, מכל מקום אין חוששים לומר שהיא כאילו למטה בארץ

א "שמו סי' ולעיל סי, )29והערה (ו "וס, )9והערה (ב "כדלעיל ס, מרשות היחיד לרשות היחיד דרך אויר רשות הרבים
  ).69ושם הערה (



עט   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 לפי שאף אם תעשה כן לא נעשית כאן אלא הוצאה מרשות ,68כאלו הניחתו בארץ כמו שנתבאר למעלה
  . כך בהוצאה זו כיון שיש מתירים אותה לגמרי ואין לנו לגזור כל,היחיד לכרמלית דרך מקום פטור

 תחזור אשה אחת ותעמוד בפנים ותושיט ידיה , שהיא רשות היחיד,וכשיגיעו לפני חצר בית הכנסת
  .69 והעומדת בחוץ תניחנו על ידיה שהן מקום פטור לדברי הכל,לחוץ למעלה מעשרה

 שהוא מותר ,ר למעלה מעשרהונמצא שהעבירו התינוק מרשות היחיד לרשות היחיד דרך מקום פטו
 ,אבל אם הן של שנים . אם שתי הרשויות הם של אדם אחד שאין צריך עירוב כלל,אפילו לדבר הרשות
 71 ולכן אף כאן אם אין שום אדם דר בחצר בית הכנסת מותר.70ג"שנ' ש בסי" כמ, אסור,ואי אפשר לערב
  .על דרך שנתבאר

 והעירוב שבבית . דבר מחצר אחר שאינה מעורבת הרי אסור להביא לשם שום,אבל אם אדם דר שם
 לפיכך אין שום היתר .72ו"שס'  כמו שיתבאר בסי,הכנסת אינו מועיל כלום כשאסור לטלטל במבוי

 ועל .73א"של' ש בסי" כמ, ואפילו בזה עוקר וזה מניח,ישראל על ידי בעולם להביא התינוק לבית הכנסת
 ,ידו חכמים דבריהם במקום כרת לדחות המילה למחר שהעמ74איסור זה של חצר שאינה מעורבת אמרו

  שלוםבריד

 
 אפילו למעלה ,המעביר מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים(ט "כדלקמן ס, שבדרך כלל חוששים לזה 67

טפחים '  אף על פי שהמשוי למעלה מי, שמא יעמוד לפוש ברשות הרבים ויתחייב,מעשרה טפחים אסור מדברי סופרים
  ).ואפילו דרך כרמלית אסור .כמו שתבאר למעלה

הוציא חפץ בידו "לבין , שחשבת החה, החילוק בין הוח עליה ממקום אחר, אף שתבאר לעיל בתחלת הסעיף 68
שהיה עליה  ...  אין זו חשובה החה במקום פטור, אפילו אם חה ידו תחלה באויר רשות הרבים,מרשות היחיד

  ."בתחלה
  .שכשעומדת בכרמלית לפוש חשובה החה, )48ה סוף הער(מכל מקום תבאר לעיל שם 

כיון , )כדלעיל בהוצאת התיוק מהבית(וכאן אין האשה הזאת צריכה להיחה על ידי אשה שית העומדת בפים  69
 ). סבו הערה"וראה תיבות שבת פ(שהן מקום פטור לדברי הכל ,  על ידיה הפשוטות לחוץ"החה"שכאן היתה 

 מפי , אסור להשתמש עליו בכלים ששבתו בתוך הבית...אשים '  והם של ב,זיזין זה למטה מזה' אם היו ב (סעיף ג 70
 כדין שתי , ואוסרים זה על זה לעין כלים ששבתו בבית בלבד, והזיז שתחתיו רשות אחרת,שהוא רשות בפי עצמו

  .)גגות או שתי חצרות של שי אשים
  .ות וציויםוראה מראי מקומ

 ). הואיל ובית הכסת איה בית דירה,ואין אשי בית הכסת אוסרים עליה(ו "שסו ס' כדלקמן סי 71
 שאין , או שבית הכסת איו במבוי המתוקן בלחי או קורה,ומקומות שאין להם לחי או קורה למבואותיהם (סעיף ו 72

שלא יעשו עירובי חצרות בפסח בבית (י "שסה ס' י ובס.)ה"שס'  כמו שתבאר בסי,מיחים שם עירוב בבית הכסת
 בעין שיוכלו להביא העירוב , או בחצר הסמוכה לבית הכסת,בתים בחצר בית הכסת'  אלא אם כן יש ב,הכסת

  ).אצלם דרך פתח או חלון בשבת
מקום הרי הוא אסור  מכל ,פ שהוא פטור" אע, שים שזה עוקר וזה מיחל ידיבל לא יוציאוהו ויכיסוהו עא (סעיף ח 73

  .)מדברי סופרים
בל אסורים לעשות כן מדברי  א... שיהם פטורים , וזה היח ברשות השייה,שזה עקר מרשות זו( א"סוכדלעיל 
 לעין טלטול  ...ומכל מקום אין היתר זה שותו לחבירו וחבירו לחבירו מועיל(ה "סשמט ' ולקמן סי). סופרים

 וזה שבפים מושיט החפץ וזה ,אפילו אם אחד עומד בפים ואחד בחוץ( לכרמלית מרשות היחיד לרשות הרבים או
 כמו , ואפילו לדבר מצוה,כ אסור מדברי סופרים אפילו בכרמלית" אעפ, שזה עוקר וזה מיח,שבחוץ וטלו מידו

  ).)א"של' שתבאר בסי
איזמל (יא כשם שאין מביאין אותו  דת... הזאה ואיזמל העמידו דבריהן במקום כרת ,ערל (א, פסחים צברבא  74

  .) כך אין מביאין אותו דרך גגות ודרך חצרות ודרך קרפיפות,דרך רשות הרבים) י"רש, למילה
מכשירי מילה (ו "שלא ס' ע סי"כראה גם מהאמור בשו, למדים אף לעין זה עוקר וזה מיח, ומדין חצר שאיה מעורבת

,  לא יביאו בשבת, לפיכך אם לא הביא איזמל למילה מערב שבת,בתשאפשר לעשותם מערב שבת אים דוחים את הש
 במקום לואפי"הרי שאסר בסתם , )שהעמידו חכמים דבריהם במקום כרת,  במקום שאין בו אלא איסור דרבןלואפי

  ."שאין בו אלא איסור דרבן
 אם תדחה המילה  אפילו,מילהואפילו איסור דברי סופרים לא התירו לצורך מצות  (ז"סשלא ' סיעיל שם ן הוא לוכ

 שהעמידו חכמים את דבריהם , או לישא התיוק דרך שם, כגון להביא איזמל מחצר שאיה מעורבת,לגמרי בשביל כך
  .)אפילו במקום כרת
חצרות שלא עירבו מותר לעמוד עליו וליטול מחצר זו ולהיח ' מקום פטור העומד בין ב(ג "שמו ס' ואף שתבאר לעיל סי

  ).בחצר זו



פ  

 לפי שאין שום תקנה להביאו על ידי ישראל בלי עירוב במקום ,הנכרי על ידי אם אי אפשר להביא הסכין
  : משום צורך מצוה75 ולא כיש מי שמתיר בזה.שצריך לערב

  שות הרביםזורק ומעביר ומושיט דרך ר

 כיון שלא היתה הנחה ברשות , פטור,ת הרבים באמצע הזורק מרשות היחיד לרשות היחיד ורשוח
  .78 גזרה שמא יבא לעשות הנחה ברשות הרבים,77 אבל אסור מדברי סופרים.76הרבים

  .79ואפילו דרך כרמלית אסור

 מותר , אבל דרך מעלה מעשרה שהוא מקום פטור,במה דברים אמורים בזורק דרך מטה מעשרה
  שלוםבריד

 
וכל זה כשעומד (ד "ושם ס).  ויש להחמיר כדבריהם...ויש אוסרים אפילו ברשויות של דבריהם (מכל מקום מסיק שם 

...  אבל אם מושיט או זורק דרך מקום פטור בלי החה ביתיים לדברי הכל אסור ...במקום פטור ועשית שם החה 
  ).ויש מי שמתיר גם בזה ואין לסמוך על דבריו

  .ו הערה ה"ות שבת פכוראה תיב
ואם כן , דברשות הרבים פטור אבל אסור, זה עוקר וזה מיח... ולי ראה דיש תקה גם לזה (שמט ' אבן העוזר סי 75

שרין ... מכל מקום כאן בעסק מצוה , ואפילו לדעת האחרוים האוסרים שם. י שב"ש רס"וכמ, בכרמלית לא גזרו
  ).לכתחלה

, ) רבי עקיבא מחייב וחכמים פוטרין, מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע... הזורק(א , צו שבת משה 76
הזורק מרשות היחיד לרשות  (ז"ג הט"ם פי"רמב. כחכמיםל "קייו, )בקלוטה כמה שהוחה פליגי(א , ובגמרא שם צז

שות היחיד  מר...רק הזו (ק ה"א ס"מ. ) פטורשות הרביםפ שעבר החפץ באויר ר" אע,היחיד ורשות הרבים באמצע
  .)ר באמצע פטולרשות היחיד ורשות הרבים

מותר לזרוק מזה לזה דרך (א "שג ס' וכדלקמן סי. )אם היו רשויות שלו מותר... ' למעלה מי (א, ברייתא שבת צז 77
זרק  (שמח' טור סי. הרי שלמטה מעשרה אסור).  שזהו מרשות היחיד לרשות היחיד דרך מקום פטור,מעלה מעשרה

 ,אסור לזרוק... למטה מעשרה  (י שג"ח רס"ב. ) איסורא איכא...באמצע שות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים רמ
דף ( והכי איתא בפרק הזורק . מכל מקום איסורא דרבן איכא,דאף על גב דקיימא לן דקלוטה לאו כמי שהוחה דמי

 דהוי ,'ודוקא למעלה מי (ק ב"א שם ס"מ. )ח" שמ וכן כתב רביו לעיל בסימן.ם" וכן כתב הרמב.עיין שם) ז א"צ
  .)אסור'  אבל למטה מי,)ראם וגמ"רמב( דרך מקום פטור שות היחיד לרשות היחידמר

ויש לגזור (מושיט גבי ב "שמח ס' וכדלקמן סי, )שמא יעמוד לפוש ברשות הרבים ויתחייב (ט גבי מעביר"כדלקמן ס 78
  .)שמא פעם אחרת ישליכן לרשות הרבים

 לא אמרו אלא לעין חיוב ... באמצע שות היחיד לרשות היחיד ורשות הרביםזרק מר (שמח' שמעות טור סימ 79
,  הרי שאין הפרש בזה בין רשות הרבים לכרמלית). ולכך אין רצוי להאריך בהם, אבל איסורא איכא בכולהו,חטאת

  .ולכן לא האריך בהלכה זו
שות היחיד דקא מטלטל מר ( אין ממלא ממו,שות היחידמר' ם הוא רחוק דא... בור ברשות הרבים (א "ס שד' סי' ועי

דאז הולך הדלי דרך מקום  ( אלא אם כן תהא החוליא גבוה עשרה).א"מ, שות הרבים דרך חלון אויר רלרשות היחיד
  ). א"מ, פטור

 ,ב"ש בסימן ש" כמ,ר אסו,ואף על פי שראש השי של החבל הקשור בדלי הוא בידו(א "ואף שתבאר לקמן שם סוף ס
  ).אבל בכרמלית מותר בעין זה

   ). שרי...קולות '  דאיכא ג,ומיהו באויר כרמלית ואגודו בידו(ק ד "סשב ' א סי"וכמבואר במ, הייו דוקא כשאגודו בידו
ם  דלא מתסר אלא משו... בדבר שאין בו סרך מלאכה י מיליה (ה ואמרין אימר דפטר"דב , לה המציע' ן פ"ובר

   ). שוין הןשות הרביםבכיוצא בזה כרמלית ור...  אבל מידי דדמי למלאכה דאורייתא .חששא דשמא ימשוך הכלי אצלו
 אלא בדבר שאין בו דרך , מפי שהוא גזרה לגזרה,ולא אמרו שבכרמלית לא גזרו גזרה(ב "שב ס'  הוא לקמן סיוכן

  .) אבל דבר שהוא דומה למלאכה גזרו אף בכרמלית... מלאכה
 גזרה שמא יגביהם ויוליכם ויתחייב משום , אסור לדדות שום בהמה חיה ועוףשות הרביםבר (פ" סשח' ש סי"ובמ

  .) וכרמלית דיו כרשות הרבים לעין זה...אמות ברשות הרבים ' מעביר ד
יכם שמא יגביהם ויול"פ "שח ס' וכן לעיל סי, "שמא יבא לעשות החה"יו שאף שטעם האיסור תבאר כאן והי

  .שגזרו בו אף בכרמלית, "דבר שהוא דומה למלאכה"מכל מקום חשב גם זה . "ויתחייב
  ).ואפילו בכרמלית גזרו על זה .אמות בהליכה אחת' גזרה שמא יעבירו ד(ג "שמט ס' וכן הוא לקמן סי
  ).שמז' ש בסי"כמ, שאסרו מרשות היחיד לרשות היחיד דרך כרמלית(ד "שמו ס' וכן הוא לעיל סי

  ). מטלטלין מזו לזו,טפחים כשיעור כרמלית'  שאין בייהם ד,ספיות סמוכות זו לזו' ב(ח "שה ס' ן הוא לקמן סיוכ
  .וראה מראי מקומות וציוים



פא   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  :81ג"שנ'  שיתבאר בסיל דרך ע,80לכתחלה

 אפילו , אבל המעביר מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים,במה דברים אמורים בזורק ט
 אף על פי ,82 שמא יעמוד לפוש ברשות הרבים ויתחייב,למעלה מעשרה טפחים אסור מדברי סופרים

  .83טפחים כמו שנתבאר למעלה' שהמשוי למעלה מי

  .84ואפילו דרך כרמלית אסור

  :85ביר או לזרוק מכרמלית לכרמלית דרך רשות היחידוכן אסור מדברי סופרים להע

 אבל העומד ברשות היחיד ומושיט מרשות היחיד זו לרשות היחיד .)ומעביר ברגליו( וכל זה בזורק י
 כגון זיז הבולט מהכותל לרשות הרבים גבוה עשרה , ואורך רשות הרבים מפסיק ביניהן,אחרת שבצדה

 אף על , ואורך רשות הרבים מפסיק ביניהם, כמוהו בולט בצדו וזיז אחר,86 שהוא רשות היחיד,'ורחב ד
 שכך ,87 ואם הושיט חייב,כ אסור להושיט מזה לזה" אעפ,פי שהוא למעלה מעשרה ומקום פטור הוא

 , שתי עגלות זו אחר זו ברשות הרבים ואורך רשות הרבים מפסיק ביניהם,היתה עבודת הלוים במשכן
 והעגלות היו רשות היחיד שהיו ,בל לא היו זורקין אותן מפני כובדן א,והיו מושיטים הקרשים מזו לזו

 כגון שאינם זה בצד זה בדיוטא , אבל אם רוחב רשות הרבים מפסיק ביניהם.'גבוהות עשרה ורחבות ד
 ,מכותל שבצד זה של רשות הרבים והשני מכותל שבצד שכנגדו  שאחד יוצא, אלא זה כנגד זה,אחת

  .88 שהושטה זו לא היתה במשכן, המושיט מזה לזה פטור,םורוחב רשות הרבים ביניה

______________ 
  .)מותר... ' למעלה מי (א, צז ברייתא 80
ד לרשות  שזהו מרשות היחי, מותר לזרוק מזה לזה דרך מעלה מעשרה ...שי בתים בשי צדי רשות הרבים (א"ס 81

  .)2הערה (ושם סמן , )היחיד דרך מקום פטור
 אילימא ...עקיבא מחייב וחכמים פוטרים '  ר, ועובר ברשות הרבים עצמהשות היחיד לרשות היחידמר (גמרא שם 82

מעלה מעשרה חייב שכן אלעזר המוציא משוי ל'  והאמר ר,לא מחייב'  למעלה מי, למטה מעשרה הוא דמחייב,במעביר
 , אף על פי שאין בו איסור תורה,דבמעביר כזה (ה והא"א ד, א עירובין לג"ריטב ).אלא לאו בזורק. משא בי קהת

ועוד דדלמא ייח ברשות הרבים וחייב משום מכיס ,  הרי הוא דומה למלאכה של תורה,ואיו אלא משום שבות
 הוי מוציא מרשות היחיד למקום פטור ,ן שלא עמד לפוש ברשות הרביםכיו (ש ובלבד"ה ומ"שמו ד' י סי"ב. )ומוציא
כיון שלא עמד לפוש  (ק א"ז שם ס"ט. ) גזרין שמא יעמוד, מכל מקום כיון דאם עמד ברשות הרבים חייב,דשרי
 ן גזרי, חייבשות הרבים כיון דאם עמד ברכל מקום מ, למקום פטור דשרישות היחיד הוי מוציא מר,שות הרביםבר

  .)שמא יעמוד
 הרי זה , שהוא מקום פטור,טפחים'  וידו שהחפץ בתוכה היא למעלה מי,ואפילו אם הוא עומד ברשות הרבים (ב"ס 83

  .)טפחים מהארץ'  שכן היה משא בי קהת שהיו ושאים הארון על כתפיהם והיה הארון כולו למעלה מי,חייב
  ).79והערה (ח "דלעיל ס, כמו בזורק למטה מעשרה 84
מכל מקום אם , )אמות' ומותר לטלטל מכרמלית זו לכרמלית אחרת תוך ד(ה "שמו ס' והייו שאף שתבאר לעיל סי 85

 ... ובלבד שלא תהא מפסקת בייהן אסקופה שהיא רשות היחיד(ח "כדלעיל שם ס, יש בייהם רשות היחיד אסור
  ).מכרמלית לכרמלית דרך רשות היחיד מפי שמטלטל ,ואסור לטלטל דרך עליה

  .שמא יעשה שם החה, שטעם האיסור בשיהם שוה, ולמדים זאת מדין מרשות היחיד לרשות היחיד דרך כרמלית
 והוא הדין מכרמלית ,ז"שמ' ש בסי"שאסרו מרשות היחיד לרשות היחיד דרך כרמלית כמ(ד "שם סלעיל וכן הוא 

  ).ש שם"לכרמלית דרך רשות היחיד כמ
גזוזטרא (א "שה ס' כדלקמן סי, אלא אם כן חלון פתוחה לו, איו רשות היחיד', כ אם איו גבוה עשה ורחב ד"משא 86

 ). שאז היא רשות היחיד אף על פי שאין לה מחיצות, וחלון פתוח לה מן הבית,שהיא למעלה מן המים
ומביא אליו לרשות , ו שואב מים מבוראלא אף אם הוא לבד, ולא רק במושיט לחבירו שעומד ברשות היחיד השי 87

 שהבור , מותר למלאות ממו לרשות היחיד זו...בור ברשות הרבים (א "שד ס' כדלקמן סי, היחיד דרך רשות הרבים
  ). ואורך רשות הרבים מפסיק בייהם,והוא שלא יהא הבור ורשות היחיד זו בדיוטא אחת... גם כן רשות היחיד 

איו עובר מהתורה , מרשות היחיד לרשות היחיד ואורך רשות הרבים מפסיק בייהם, גליוכ בזורק או מעביר בר"משא
  ).לא ילפין זורק ממושיט(א , וכדאמרין צז, )כדלעיל בתחלת הסעיף(

 ,שות הרביםשי צידי ר (זו כגד זו ברשות הרבים) י"רש, זיזין היוצאין מן הכותל(שתי גזוזטראות (א ,  צובמשה שם 88
שלא מציו זריקה והושטה במלאכת ( המושיט והזורק מזו לזו פטור ,)י"רש, 'ורחבות ד'  שגבוהות י,ת היחידשווהן ר

 שלא היתה עבודת הלוים כך להושיט קרשים , מפסיק בייהןשות הרבים לרשות היחיד ורחב רשות היחידהמשכן מר
 ויש , על פי הביתשות הרביםבאורך ר(ת היו שתיהן בדיוטא אח). י"רש,  אלא לעגלה שלפיה,מעגלה לעגלה שבצדה

שות היחיד לרשות היחיד דרך לא מציו זריקה מר(המושיט חייב והזורק פטור ) י"רש,  בייהםשות הרביםהפסק ר
' שמציו הושטה כיוצא בה למעלה מי(שכך היתה עבודת הלוים  ,)י"רש,  לא באורך ולא ברוחב, במשכןרשות הרבים



פב  

  : כיון שמושיט דרך מעלה מעשרה שהוא מקום פטור90ג"שנ' ד שיתבאר בסי" ע89ואפילו לכתחלה מותר

  קונטרס אחרון

ירי אלא כשלא היתה י לא מ93אלעזר'  דר, איתא92א"ג ע"עירובין דף ל'  שבתוס91 אף.'וידו שהחפץ כו) א(
 כמבואר ,י בההיא דהעבירו דרך עליו" דהתם נמשכו אחר פירש.ל הכי" לא קיי.ההנחה למעלה מעשרה

 ואתיא מימרא . ולפי פירושם אין ענין שם לכאן כלל,י" סתרו פרש95שם'  אבל התוס,94מראייתם משם
 , ועמידת גופו כעמידת חפץ, אלא עמד, אפילו לא הניח אחר כך על גבי קרקע,אלעזר כפשטה' דר

  .96ב"ע' כדאיתא בדף ה

  שלוםבריד

 
שתי עגלות זו אחר זו ברשות  ,)י"רש,  וקצת אורך רשות הרבים מפסיק בייהם,ת היחידשות היחיד לרשובמשכן מר

שבת ' ם הל" רמב.))י"רש, שאין אותן קרשים זרקות מפי כובדן ( אבל לא זורקין, מושיטין הקרשים מזו לזו,הרבים
שיט למעלה מאויר רשות  ואפילו הו, חייב,המושיט מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע (ח"ג הי"פי

 וכל , בין שתי העגלותשות הרבים מושיטין את הקרשים מעגלה לעגלה ור, שכן היתה עבודת הלוים במשכן,הרבים
 ,חת אא בדיוטשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים מרטהמושי(ק ה "א ס"מ. ) הואשות היחידעגלה ועגלה ר

  ).דיוטות פטור'  בב,חייב'  למעלה מילואפי
 דמיא להושטה מרשות היחיד לרשות היחיד ,מילוי מים מן הבור העומד ברשות הרבים לבית(א "שד ס'  סילבוש 89

שאז יהיה הכל רשות היחיד מעומק ',  תהא החוליא שסביבות הבור גבוה ים כןאלא א, דרך רשות הרבים ואסורה
ואז כשמוציא המים מן , וא מקום פטור שה,של רשות הרבים'  ושפת החוליא הוא למעלה מי,הבור עד שפת החוליא

' א סי"מ).  שמותר לכתחלה,הבור דרך ראש החוליא לבית הוי מוציא מרשות היחיד לרשות היחיד דרך מקום פטור
  . הרי שכשאין בדיוטא אחת מותר לכתחלה.)ז"שמ' ש ססי" כמ, אסורחתואם הם בדיוטא א (ק ג"ס שד
  .) מכל מקום אסור הוא,ם זה כגד זהואפילו כשה (ק ב" ס שם זוטא]ליהא[דלא כ

כיצד שתי גזוזטראות זו כגד זו ברשות הרבים ( מושיט בהדיא) א, צו ( דהא תן בהזורק,שם דלא קשה מידי' עי
פ אסור מדברי "אין הכווה שעכ, "פטור"דהא דתן  (ואין האיסור אלא משום עירוב. )המושיט והזורק מזו לזו פטור

 הרי ). ואם היו רשויות שלו מותר,איו אלא משום שבות' מעלה מיל (א, צז בברייתא שםכדקתי , )אלא, סופרים
  .שמותר אף לכתחלה, דין מושיט וזורק שוים, שבמקום שאין איסור משום עירוב

 מותר לזרוק מזה לזה דרך ... או של שים ועירבו יחד , והם של אדם אחד,שי בתים בשי צדי רשות הרבים (סעיף א 90
  ).כשאים בדיוטא אחת( וכן הדין במושיט .) שזהו מרשות היחיד לרשות היחיד דרך מקום פטור, מעשרהמעלה

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 91
 ופשט ידו לרשות חבירו וטל החפץ מידו והוציא לרשות ,היה עומד באחת משתי הרשויות"ב תבאר שאם "בפים ס

ואפילו אם הוא עומד ברשות  ...  הרי הוא כמוח בארץ,ואיל והוא מוח בידואפילו לא היחו בארץ ה, שעומד בו
  ." הרי זה חייב, שהוא מקום פטור,טפחים'  וידו שהחפץ בתוכה היא למעלה מי,הרבים

  .ס ופוסקים"מכמה סוגיות בש, ועל זה מביא כאן מקורות רבים
והיחו על ידו או כתפו למעלה מעשרה ,  דרך עליושהמעביר, )א, שבת ט(י "ורש) א, עירובין לג(' ומה שכתבו התוס

  :שהיא החה במקום פטור, פטור, טפחים
  ).בשבת(' וחולקים עליו התוס, )בשבת(י "לפי פירוש רש) בעירובין(' זו איה אלא סברה שכתבו התוס) א(
  .רשאיה חשבת החה במקום פטור אלא כשהוח עליה ממקום אח, גם לפי שיטה זו צריך לומר) ב(

 ).כשהוח עליה ממקום אחר ("ע לדיא"וצ"ומסיים 
  .) הייו דוקא בדלא ח למעלה מעשרה, מעביר למעלה מעשרה,דהא דמחייב בהזורק (ה והא"סוף ד 92
  .) שכן משא בי קהת,המוציא משאוי למעלה מעשרה טפחים חייב(א , שבת צב 93
' כוימא תהוי תיובתא דרבא דאמר המעביר חפץ .  ..ק דשבת"דהכי מוקי לה ההיא דפ(שם ' שהרי הוסיפו התוס 94

י " והייו כדפירש,) התם לא ח הכא ח, ומשי].חייב, עליו פ שהעבירו דרך"ברשות הרבים אע' לסוף ד' מתחילת ד[
כי הדר  חייב , והוי מקום פטור,שות הרבים דלא שליט ביה אויר ר,'שהגביהו למעלה מי, דרך עליו(א "רע, שם ט
  ).אחיה

  .שאיו חייב אם היחו על ידו למעלה מעשרה, בעירובין שם' פירשו התוס, פי פירוש זה בדברי רבאשל
  .) שהעבירו לפיו גד גופו, שהעבירו דרך עליורשח דמפ" ררוש לכך ראה כפי...ולא הירא  (ה לימא"ב ד, שבת ח 95
 ).דעמידת גופו ודאי כעמידת חפץ דמי(י "רשופ. " איו חייב עד שיעמוד...היה טעון אוכלים ומשקין וכס ויוצא " 96

וכיון . שהוא למעלה מעשרה,  פירושו שהיו טעוים על כתפו"היה טעון אוכלים ומשקים"מה ש, והייו אף שבפשטות
  .הרי זה כאילו היתה להם החה למטה בארץ, שעמד כשהאוכלים ומשקין על כתפו



פג   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

דעירובין אין חילוק '  ולהתוס, שחילק בין זורק בכותל למעביר,97א"ב ע"י דף צ" בהדיא בפירשמ"וכ
 ועמידת ,אלעזר מיירי כשעמד ברשות הרבים'  אלא ודאי דגם ר. ושאני זורק בכותל דנח שם,ביניהם כלל

  . ואפילו הכי חייב,גופו כעמידת חפץ

 עקיבא בי דר,סלקא דעתא הא השתא , אלעזרביפריך מר דמאי ,98ז" גם כן בסוגיא דהזורק דף צמ"וכ(
 .99 לאפוקי למעלה מעשרה דאף בהונחה פטור,סבר במעביר אף על גב דלא הונחה כמי שהונחה דמיא

 משום דמרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות בי עקיבא דטעמא דרסלקא דעתא דם תמצי לומרואף א
 ולא למעלה שהוא ,' נמי דהיינו דוקא למטה מילומרש  מכל מקום י,הרבים חשיבא ליה מלאכה חשובה

 , לפלוגי בין מעביר לזורקסלקא דעתא והשתא ד.100 אלעזר מחייב אף בעמדבי אלא ודאי דר.מקום פטור
נמי ליחייב '  ועל זה פריך דאם כן למעלה מי, דמהלך כעומד101ק" היינו כסברת בן עזאי בפל כרחךע

  .)ק" ודובי אלעזרכדר

 ואף .103'ש בתוס"יי ע,]הזורק) [הבונה( דמייתי לה בסוף פרק 102ג דכריתות" פתיןי בהדיא ממתנמ"וכ
 ודלא כדמשמע לכאורה .105 מכל מקום הוא הדין לכתיפו וידיו דלא קביע גם כן,104לפי תירוץ קמא

  .106דעירובין' מתוס

  . דמיחייב כשעקר והניח, גבי היתה חבילתו על כתיפו107ד"ריש פרק כבמ בהדיא "וכ

 ולכתף משמע שהמשוי על כתיפו ,אמות לפוש חייב לכתף פטור'  חוץ לד108ק קמאוכן בריש פר(
______________ 

) לקמן דף ק ( והא דתן ...קאמר] עשרה[ל כתפו וגבוה מן הארץ מעבירו באויר בידו ואיו ע (ה המוציא משאוי"ד 97
 אבל , דווקא זורק, אלמא אין למעלה מעשרה רשות הרבים,אמות בכותל למעלה מעשרה כזורק באויר' הזורק ד

  .) דיליף מבי קהת במשכן,מעביר חייב
ובגמרא ). א מחייב וחכמים פוטרין רבי עקיב,מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע(א , דתן התם צו 98

 אמרין קלוטה כמה שהוחה ומר סבר לא אמרין קלוטה ר סבר ובהא פליגי דמ,בעי רבה למטה מעשרה פליגי(א , צז
 ובהא , או דילמא למעלה מעשרה פליגי, ולא ילפין זורק ממושיט, אבל למעלה מעשרה דברי הכל פטור,כמה שהוחה

 , מאי טעמא,דברי הכל חייב'  אבל למטה מי, ממושיט ומר סבר לא ילפין זורק ממושיטפליגי דמר סבר ילפין זורק
  ).קלוטה כמה שהוחה דמיא

אי ילפין , והמחלוקת למעלה מעשרה היא. אם חשבת החה ברשות הרבים, והייו שהמחלוקת למטה מעשרה היא
  .ממושיט מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים

 אילימא במעביר למטה מעשרה הוא ,ובמאי( אלא במעביר, גמרא לפרש שהמחלוקת איה בזורקאחר כך רוצה ה
 .) אלעזר המוציא משוי למעלה מעשרה חייב שכן משא בי קהתבי והאמר ר,לא מחייב'  למעלה מי,דמחייב

 .שגם רבי אלעזר איו מחייב אם עשה החה למעלה מעשרה, לפי הפירוש שהובא לעיל 99
 הרי זה , שהוא מקום פטור,טפחים'  וידו שהחפץ בתוכה היא למעלה מי,ילו אם הוא עומד ברשות הרביםאפ"הייו  100

 .שאיה חשבת החה במקום פטור, "חייב
  .)בן עזאי קסבר מהלך כעומד דמי (ב, שבת ה 101
  .)חייב] בפיו[אם היה שבת והוציאו  (ב, יג 102
  .)חשיב מוח ברשות הרבים ו,כלמטה' דמעביר למעלה מי (ה והוציאו"דא , קב 103
בטל אגב '  והכא אפילו למעלה מי.שות הרביםהוי ר' דלמטה מי.) דף ה(ק "דמי לטרסקל דאמר בפ (שם' שבתוס 104

אף על ' ק דלמטה מי" דאמר בפ, הוא כמו טרסקלשות הרביםדהך דהכא דבטל אגב ר(א "ופירש מהרש, )רשות הרבים
 אית לן למימר הכא גבי פיו כא מי ה...שות הרבים  ביה דבטל אגב רןאמרי ,הוה דיו ככרמלית' ורחב ד' גב דגבוה ג
  ).שות הרבים בטל הוא אגב ר, אף על גב דדיו כמקום פטור,'דלמעלה מי

  ."בטל הוא אגב רשות הרבים", לעין אוכל שבפיו' ואם כן דיו כמו שכתבו התוס 105
 הייו דוקא בדלא , מעביר למעלה מעשרה,הא דמחייב בהזורקד (ה והא"סוף דא , עירובין לג' מה שהובא לעיל מתוס 106

 . והייו שאם ח חשבת החה במקום פטור.)ח למעלה מעשרה
וכל כמה דלא עמד  ( רץ תחתיה,)י"רש,  וקדש עליו היוםד יוםמבעו (היתה חבילתו מוחת לו על כתיפו (ב, שבת קג 107

  . והייו אף שכתיפו למעלה מעשרה.)תו עד שמגיע לבי)י"רש, לפוש אין כאן עקירה לאיסור
 אם לפוש ,אמות' אמות שלימות ועמד חוץ לד' המעביר ד(י "ופרש, ) לכתף פטור,אמות עמד לפוש חייב' חוץ לד (ב, ה 108

  .) ואם לכתף עמד אין זו עמידה,עמד הוי החת גופו כהחת חפץ



פד  

  .)110 ואפילו הכי חייב בלפוש,109י שם"כדפרש

טפחים ' ג דסתם בהמה גבוה י" אע,111ד"ריש פרק כ' ש בגמ"יי ע,'וכן גבי כיסו על בהמתו מניח עליה כו
  .חייב ומבואר משם דאף בעקירת החפץ שלמעלה מעשרה ,112כדאיתא בפרק הפרה

 דהעומד ברשות ,115א"ש במג"יי ע,114ב"ן ס"ש'  ונתבאר בסי113י דעירובין"מ בהדיא ממתניתין פ"וכ
  .116ש שם"ש הרא" כמ,פ שהרוק נח תחלה בפיו" אע,הרבים ורוקק לרשות היחיד חייב

ל  ובין הנחה שע,118לחלק בין הנחה ממש שהונח כאן ממקום אחר'  שדעת התוס צריך לומר117ל כרחךוע
 והביאוהו ,119ש שם" וכהאי גוונא מבואר ברא.ק" וכן בעקירה ודו, כי גופו עומד בארץ,ופו עמידת גידי

______________ 
  .)עומד לכתף לתקן משאו על כתיפו (ה והוא שעומד"ד 109
 .ו למעלה מעשרהאף שכתיפ 110
ר אדא בר אהבה מיחו עליה כשהיא " א, והלא מחמר ורחמא אמר לא תעשה כל מלאכה,מיחו על החמור(א , קג 111

מיח כיסו על חמורו וכדי שלא יעבור על שביתת בהמתו ייחו עליה לאחר  (ג"רסו ס' עיל סיוכן הוא ל). מהלכת
  .)שעקרה יד ורגל ללכת

  .)ודאי איכא' לאו דוקא דטפי מד (א שם"רשבוב). ורא לארעא כמה הוי ארבעהתמכריסא ד(א , ק א"ב 112
 ב"שסב סי' לקמן סי. )טפחים מן הארץ' וכשירכב על החמור יהיו רגליו תלויות למעלה מי (ז"רסו ס' וראה גם לעיל סי

בכל  (ה"שסג ס' סי. )אפילו מבעלי חיים עושים מחיצה שיעמיד שם בהמה לדופן מבעוד יום ומותר לטלטל שם בשבת(
 בעין , ובלבד שיקשרו שם בחבלים לכתלי המבוי ביתידות שיוצאין מן הכתלים,עושין לחיים אפילו מבעלי חיים

  .)טפחים'  כדי שלא יתמעט גבהן מי,שאיו יכול לרבוץ
  .) ירוק...לא יעמוד אדם ברשות היחיד  (ב, צח 113
 ).או איפכא, ברשות היחיד או בכרמלית ירוק ...לא יעמוד אדם ברשות הרבים (ע שם "בשו 114
  .) רק חייב...ואם (ק ג "ס 115

  ). רק חייב... ואם , או להפך, ירוק לרשות הרבים...לא יעמוד אדם ברשות היחיד (ג "וכן הוא לקמן שם ס
 העומד ]ה רישא רבן"א ד, י שם צט"של רש [ולפי פירוש זה ... דגבי משתין ורק לא חשיב פיו מקום פטור (ו' סיי "פ 116

 לפי שהרוק ח בפיו שהוא מקום פטור קודם שיצא ,שות הרבים וראשו ברשות הרבים מותר לרוק לרשות היחידבר
  .'אף שח בפיו למעלה מי,  חייברשות היחיד ורק לרשות הרביםעומד בומכל מקום ה). שות הרביםלר

ואף שהרוק ח מעט בפיו  (ג" שם ס לקמןוכן הוא.  שם שאיה חשובה החה לרוק בפיובירא ליהאלא שלמסקא ס
  ). מכל מקום אין זו חשובה החה, ויש אומרים שפיו שברשות האחרת הוא מקום פטור,קודם שרקק

, שהמעביר בידו ברשות הרבים למעלה מעשרה, בעירובין' בא לבאר את שיטת התוס, מכאן ועד סוף הקוטרס אחרון 117
  . במקום פטורדהוי החה, אם היחו בידו למעלה מעשרה פטור

שכבר סתרו , )בשבת(י "לא כתבו כאן אלא לפי פירוש רש' ואשר התוס, ואף שכבר הוכיח ממקורות רבים שאיו כן
 דכשהם במקום אחד ש לומרמעתה י": ובסוף מסיק. מכל מקום בא לבאר כאן גם שיטה זו. פירוש זה) בשבת(' התוס

  ."ע לדיא"וצ ...  ולפי זה אתי שפיר הכל.ם אחר לדבר שהוח שם ממקו,'מי הוה מקום פטור למעלה מי
ולא אוכל , אך סוף דבריו שם אמרו בקיצור(כמבואר בזכרון יוסף אות רא , אמם הדברים אמרו כאן בקיצור גדול

ראה ביאר שם, ד"להבין לעתן אחר דבר לידו', אם עומד ברשות הרבים וידו למעלה מי... ' דלדעת התוס, וכפי הו ,
  ).כיון דבא החפץ לידו אחר שהיתה ידו מקום פטור, אין איסור, אמות ברשות הרבים ועמד' מו כך דוהלך ע

  :ותוכן העין
 והיח החפץ ביד חבירו , וחבירו ברשות הרביםשות היחידואם הוא עומד בר(ו "בפים ס' כבר תבארה שיטת התוס

  ). פטור למעלה מעשרה לגבי אדם אחר גם גופו הוא מקום...והיא גבוהה למעלה מעשרה 
 ,'ייח על ידו או על כתיפו למעלה מי(כשהוח עליו ממקום אחר , בעירובין שם סוברים שכן הוא גם לגבי עצמו' והתוס

  .) הייו דוקא בדלא ח למעלה מעשרה,דהא דמחייב בהזורק מעביר למעלה מעשרה
וציאו מרשות היחיד ועמד לפוש כשהחפץ על או שה, אמות ועמד לפוש' והלך ד, כ כשהרים בידו למעלה מעשרה"משא

  .כי גופו עומד בארץ, דהוי כאילו הוא בקרקע רשות הרבים, חייב, ידו למעלה מעשרה
כי גם שם לא מיירי שהוח עליו החפץ , שחשב בהם כח בקרקע רשות הרבים, ולפי זה אתי שפיר כל ההוכחות דלעיל

  . ממקום אחר–למעלה מעשרה 
 הייו דוקא , דהא דמחייב בהזורק מעביר למעלה מעשרה,'ייח על ידו או על כתיפו למעלה מי(שם ' כאמור בתוס 118

 .)בדלא ח למעלה מעשרה
 כיון שלא תן החפץ לידו ממקום אחר ,דהתם לא חשיב החת הפירות בידו כמוחין במקום פטור (ו"י ס"עירובין פ 119

שות ולפי תירוץ זה אסור לרוק מרשות היחיד לר.  לתוך פיו כמו גבי שתיה שתן המים,שות הרביםאחרי שהוציאה לר
  .) כיון דלא בא ממקום אחר לתוך פיו, אין חשיבא החה,פ שהרוק ח בפיו" דאע,שות הרבים אפילו ראשו ברהרבים



פה   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 דלא חשיבה הנחה במקום פטור , לענין שהוא במקום אחד ופיו או ידו במקום אחר,120'בדף כ' בתוס
 כן מטעמא אחרינא גם אם הם במקום בירא להודהכא ס'  והתוס.121 הונח שם ממקום אחרם כןאלא א

ש המגיד " וכמ,123'ה כאן כו"א ד"ע' בשבת דף ה'  לתוסבירא להו גם כן וכן ס.122ה מעשרהאחד למעל
 כיון שהוא במקום אחד ופיו ,שם' ש בפרק י" והרא,'בעירובין דף כ' ש התוס"ומ .125א" ומג124משנה
 דאז מוכח מכמה דוכתי ,היינו מקמי דנחתו לחילוק זה) אי נמי (.127 היינו אפילו למטה מעשרה,126'כו

 , אבל לבתר דנחתו לחילוק זה, כמו שנתבאר,'במקום אחד לא הוה מקום פטור אפילו למעלה מידכשהם 
 . לדבר שהונח שם ממקום אחר,' דכשהם במקום אחד נמי הוה מקום פטור למעלה מיש לומרמעתה י

  .ק"ולפי זה אתי שפיר הכל ודו

, 'בי בהמתו כשהיא מהלכת כו להניח כיסו על ג, אין צריך ליזהר מי שהחשיך,והנה לפי דעת התוספות
  :ע לדינא"וצ .128אם היא גבוה עשרה

______________ 
 אבל התם שהכלי ח ,דלא חשיב החה במקום פטור אלא בדבר שהוא וטל ממקומו (ה לא יעמוד"דעירובין שם  120

  .) ולרוקשות הרבים ולפי זה אסור להוציא ראשו בר.לא חשיב החה במקום פטור ,מאליו
 אין זו , אפילו אם חה ידו תחלה באויר רשות הרבים,אבל אם הוציא חפץ בידו מרשות היחיד(ז "הובא בפים ס 121

ובה החה  לפי שהחה על היד איה חש. היח החפץ ברשות הרבים חייבר כך ואם אח,חשובה החה במקום פטור
 כיון שאין הושטה ,' אבל חפץ שהיה עליה בתחלה ברשות זו והושיטה לרשות ב,אלא לחפץ שהוח עליה ממקום אחר

 ). הוא הדין שאיה חשובה החה להחפץ שבה,זו חשובה כאן החה ליד עצמה שהרי היא תלויה כאן באויר
 .א דוקא כשלא הוח עליו ממקום אחרהו, דגם מה שהחפץ שעל ידו למעלה מעשרה הוא כאילו מוח בארץ 122
'  דכל למעלה מי...'  מיירי למטה מי] את ידו לחוץ ותן לתוך ידו של עיל הביתפשט בע [ ידע דמתיתיןל כרחךדע "123

 ."ע"ו ולא מחייב לכ,הוי מקום פטור
 ולזה ראה . הרביםשותלר'  אלא כשידו של עי תוך י,ל הביתבירושלמי מפרש שאין חיוב בבע (ב"ג ה"שבת פי' הל 124

  .)יש חולקין ו.ל"א ז"שהסכים הרשב
  .))גיד משהמ( ויש חולקין . דמקום פטור הוא,פטור' ואם יד חבירו למעלה מי (ק ה"ס 125

ואם הוא עומד ברשות היחיד וחבירו ברשות הרבים והיח החפץ ביד חבירו והיא גבוהה (ו "שתי הדעות הובאו בפים ס
 לפי , שאף שלגבי חבירו עצמו אין יד שלו חשבת לו מקום פטור,ור שיהם פטוריםלמעלה מעשרה שהוא מקום פט

 מכל מקום לגבי אדם אחר גם גופו הוא מקום פטור ,שגררת אחר גופו העומד על קרקע רשות הרבים כמו שתבאר
ן חשבים לגבי ויש אומרים שגם לגבי אחרים אין ידו או שאר גופו חשבים מקום פטור כמו שאי ... למעלה מעשרה

  ).36. 28הערות (ושם סמן , )עצמו
  .אין חילוק בין הוח עליו ממקום אחר או לאו) למעלה מעשרה, רשות הרבים(משמע שאם הוא וידו ברשות אחת  126
חילוק זה הוא גם כשהם באותו , עלה מעשרהכ למ"משא. חילוק זה הוא כשאים במקום אחד, שלמטה מעשרה 127

  .מקום
ולכן , ל מיירי שלא הוח עליו ממקום אחר"שבכל המקורות ה, "אתי שפיר הכל"', אף שלפי פירוש זה בדברי התוס 128

  .גם למעלה מעשרה איו חשוב מקום פטור
היח כיסו על גבי בהמתו  ל,מי שהחשיך(ע "שהובאה לעיל מהגמרא והשו, מכל מקום עדיין איה מובת הלכה זו

הרי הכיס מוח במקום , וכיון שהבהמה גבוהה עשרה, שהרי הוא מיח כיסו על הבהמה ממקום אחר, )כשהיא מהלכת
ומדוע אם כן צריך להיח עליה את הכיס . אלא ממקום פטור, והבהמה איה עוקרת את הכיס מרשות הרבים, פטור

  ?"כשהיא מהלכת"דוקא 
  . אלא כשהבהמה איה גבוהה עשרה–ן צורך להיח עליה את הכיס כשהיא מהלכת אלא ודאי לפי זה אי

  . אם יש לסמוך על סברה זו"ע לדיא"וצ"
*  

 , וחבירו ברשות הרביםשות היחידואם הוא עומד בר(ו "לעין מה שתבאר בפים ס, פקא מיה מסברה זאת' וכן יהי
מוליכים דרך מעלה מעשרה לאיזו רשות ... שהוא מקום פטור  , והיא גבוהה למעלה מעשרה,והיח החפץ ביד חבירו

 וכשעקר גופו , שהיא גררת אחר גופו, שהרי לגבי עצמו אין ידו חשבת לו מקום פטור, הרי זה חייב מן התורה,היחיד
  ). ברשות היחידר כך הרי עקר החפץ מרשות הרבים והיחו אח,ללכת

כיון שהוח עליה , )למעלה מעשרה(בי עצמו היתה כאן החה במקום פטור שגם לג', ואילו לפי האמור לעיל בדעת התוס
לפי מה שביאר (ותבאר בזכרון יוסף אות רב , פטור' יוצא אם כן שגם אם יוליכה לרשות היחיד יהי. ממקום אחר

 ).ראה לכאורה דאין איסור בזה... ' בקוטרס אחרון לדעת התוס



  דין המושיט כלי מרשות לרשותשמח 
  :סעיפים' ובו ג

או אפילו  (2 בתוך עשרה,1 היה עומד ברשות היחיד והוציא ידו מליאה פירות לרשות הרביםא
 להיות 6סוהו חכמים שקנ)א( ,5 עד למוצאי שבת,4 אפילו דרך מעלה מעשרה, אסור להחזירה,)3לכרמלית

 עקירה מרשות היחיד לרשות הרבים או )ב( על שעבר על דבריהם ועשה ,ידו תלויה כך עד למוצאי שבת
  :לכרמלית

 ומותר להחזירה לאותה חצר , אבל בשוגג לא קנסוהו חכמים. במה דברים אמורים כשעשה כן במזידב
  .7שהוא עומד בה

 ואפילו הוא בענין שאין בו .9 שאין צריך עירוב, שלו אפילו שתיהן.8אבל אסור להושיטה לחצר אחרת
 כגון שחצרות אלו הן זו כנגד זו ורוחב ,משום מושיט מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים

 אלא שאין אורך רשות הרבים מפסיק ביניהן , בדיוטא אחת)ג( או אפילו הן ,רשות הרבים מפסיק ביניהן
 והמושיט מרשות היחיד לרשות היחיד אינו חייב ,11 ולא ביניהן,ן שרשות הרבים מהלכת לפניה,10כלל

 כדי שלא תתקיים , אף על פי כן אסרו חכמים כאן.12אלא כשרשות הרבים באמצע כמו שהיה במשכן
 שאם נתיר לו להושיטן לחצר אחרת הרי נתקיימה , שנתכוין לפנות הפירות מחצר זו,13מחשבתו
 כיון שלא , אבל כשמחזירה לאותה חצר.יכן לרשות הרבים ויש לגזור שמא פעם אחרת ישל,מחשבתו

______________ 
היה עומד ברשות ( ע"טור ושו).  תי חדא אסור להחזירה,ירות והוציאה לחוץהיתה ידו מלאה פ ( ב,ג שבת ברייתא 1

  .) אסור אפילו להחזירה לאותו חצר...היחיד והוציא ידו מלאה פירות לרשות הרבים 
שמותר להוציאו לכתחלה לאויר כרמלית אם ראשו האחד (ד "שב ס' תבאר לקמן סי, ואם שאר אגודו ברשות היחיד

  ). ואיה פשוטה לחוץ,ות היחיד שהיא ברש,בידו
בשהוציאה  (כ"ג ה"שבת פי' מ הל" מ). כאן למטה מעשרה כאן למעלה מעשרה ...אידך מותר להחזירהותי  (גמרא שם 2

  .)בתוך עשרה (ע"שו. ) בכל גוא ודאי מותר להחזירה,' דאי למעלה מי,אמרו הדברים' תוך י
 תא כדאי, ולא מטעם גזירה,אבל במזיד אסור מטעם קס... אשוגג קאי  ...גזירה לגזירה הוה ליה (ק ד " סא"מ 3

  ).בגמרא
  .ג"לקמן ס יתבאר שוגגודין 

כלומר אפילו הוציאה למטה מעשרה ,  שמותר להחזירה למעלה מעשרה...ויש מי שתירץ  ('ה כאן למעלה מי"א ד"רשב 4
. ) ואיו מחוור בעיי...ום פטור הוא משום דלמעלה מעשרה מק, מותר להגביה למעלה מעשרה ולהחזיר משם לפים

, ' מותר להחזירה למעלה מי,'ל דאפילו הוציאה מתחלה דרך מטה מי"דקמ (ה כאן"שם ד' תוסהייו שלא כדעת הו
  .)ולא קסין ליה

  ).מע הכי בדברי הפוסקיםלא מש, בתירוצם' ש התוס"מ(ק ב "וראה קוטרס אחרון ס
אלא תהא כך ידו פשוטה עם הפירות עד שתחשך  (ח"ב. ) תלויה עד שתחשךשתהא ידו (כ"ג ה"שבת פי' ם הל"רמב 5

  .)עד שתחשך (ק א"עולת שבת ס. )במוצאי שבת
  .)דקסוהו רבן (ק ב"א ס"מ. )קסו אותו (ם שם"רמב. )קסוה רבן לאהדורי לגביה (גמרא שם 6
 ).אסור אפילו להחזירה לאותו חצר, אם במזיד(ע "שו).  במזיד קסוה רבן,בשוגג לא קסוה רבן(גמרא שם  7
 ואסור ,מותר להחזירה לאותו חצר, בשוגג (ע"טור ושו. )לחצר אחרת כאן לאותה חצר כאן... בשוגג  (א, גמרא שם ד 8

  .)להושיטה לחצר אחר
ו  א.אפילו הוא שלו (ק א"ז ס"א. ) אי מי של אדם אחר ועירבו. אותה חצר אחרת היא שלולואפי (ה תיא"ן שם ד"ר 9

  .)שתערב
שג בקוטרס אחרון ' יתבאר לקמן סי, החצרות' ומכל מקום מועיל עירוב בין ב, שעובר רשות הרבים בים, האופן השי

  .ששתיהן שלו, וכאן ביאר באופן הפשוט יותר. ק א"ס
 היחיד שות דמושיט מר,איכא איסור חיוב חטאת...  דבדיוטא אחת ,בזו כגד זו איירי (ה ומאי שא" שם ד'תוס 10

  .)שות הרבים וכגון שאין מפסיק שם ר, בדיוטא אחתאי מי. לרשות היחיד דרך רשות הרבים
אלא שאין רשות הרבים מפסיק בין שתי , מיירי שהושיט ידו לרשות הרבים מחצירו(' כפירוש אבן העוזר בדברי התוס 11

  ).אלא רשות הרבים הולכת לפי השתי חצירות, חצירות
  .ק ג"כפי שיתבאר בקוטרס אחרון ס', ק ד בפירוש התוס"א ס"ודלא כפירוש המ

  .)ואורך רשות הרבים מפסיק בייהם (י"שמז ס' כדלעיל סי 12
  ).התם לא איתעבידא מחשבתו הכא איתעבידא מחשבתו (א, ]ד[רב חמן  13



פז   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  :14 אין לגזור כלום בזה,נתקיימה מחשבתו

 מותר להושיטה אפילו , אבל אם הוציאה לכרמלית. במה דברים אמורים כשהוציאה לרשות הרביםג
  :15 משום שהיא גזרה לגזרה, שבכרמלית לא גזרו גזרה זו,לחצר אחרת

  קונטרס אחרון

 ובשגם דעכשיו .17כסברא הראשונה שהביא בסתם כנודעשהעיקר ע "ו הש16 משמעות.'ושקנסוהו כ) א(
 .' כו19 יציבא בארעאיכא למימר ול.לא שייך למיחש שיבא לידי איסור סקילהו ,18שאין לנו רשות הרבים

י "ב כתב כרש"נ סק"ש' א סי" ובשגם שהמג.21' עיין תוס,ג דמשחשכה שרי" אע, מבעוד יום אסור20דהא
 מכל הלין . דלא שרו הכא אלא כשהוציא ידו דרך חור קטן23ש" ושם מבואר ברא,22י דעירובין"ש פ"ורא

______________ 
קיימה  אבל לחצר אחרת ת. הלכך לא גזרו, לא תקיימה,שתכוון לפותה מחצר זה( ה מחשבתו"י שם ד"רש 14

 ה תכוין להוציאלו אפי,י משמע"ברש (ק א" סא"מ. )שות הרבים וגזור דילמא זימא אחריתי שדי להו לר,מחשבתו
  .)ש"יי עשות הרבים שדי להו לרא דחיישין דלמא זימא אחרית, לחצר אחרתה אסור להושיט,שות הרביםלר

 י"ם ולשון רש" כדדייק לשון הרמב,שות הרביםוראה מי דלא אמרו דברים אלו אלא במוציא לר ('י סוף הסי"ב 15
במה (ע "שו. ) דאם כן הוה ליה גזרה לגזרה, אבל במוציא לכרמלית לא גזרו,]שהזכירו שיהם בלשום רשות הרבים[

ם דא (ק ד"א ס"מ).  בכל גווא מותר להחזירה,אבל אם הוציאה לכרמלית,  כשהוציאה לרשות הרבים,דברים אמורים
 שיוציא ן ולא גזרי, לחצר אחרתלו אפיה ומותר להושיט, דקאי אשוגגריך לומר וצ).י"ב(ירה לגזירה  גזלא כן הוי לה
  ).תא דהא ליכא איסורא דאוריי,תידו פעם אחר

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 16
שהיא , צאי שבתקסוהו חכמים להיות ידו תלויה כך עד למו, שאם הוציא ידו מלאה פירות, א פסק בפשיטות"בפים ס

  .ע בסתם"דעה הראשוה שהובאה בשו
אבל אם הוציאה משחשיכה מותר ,  מבעוד יוםהויש אומרים דהי מילי כשהוציא(ע "שבשו' ולא הובאה בפים דעה הב

 ,אדרבה איפכא מסתברא(ב , שהיא הסברה שהובאה בגמרא ג).  שמא ישליכם מידו ויבא לידי חיוב חטאת,להחזירה
 דאי שדי ליה אתי בהו לידי חיוב חטאת ה משחשיכ, רבןהשדי ליה לא אתי לידי חיוב חטאת ליקסומבעוד יום דאי 

שהובאה ', והיא דעת התוס). הדביק פת בתור התירו לו לרדותה קודם שיבא לידי חיוב חטאת ...  רבןהלא ליקסו
 שאי אפשר לו לבא ,ציא ידו מבעוד יום כגון שהו ...בתוספות סוברין דמזיד דהכא כמזיד דהתם(ה התם "ב ד, ן א"בר

 בין בשוגג בין ,מי שתן פת לתור בשבת עצמה(ב "רד סי' פסק לעיל סיש, מו לעין רדיית הפתוכ). לידי חיוב סקילה
 כדי שלא יבא לידי איסור סקילה או לידי איסור ... מותר לו לרדותה , ומלך לרדותה מהתור קודם שתיאפה,במזיד
  ).חטאת
 אי לא שרין ליה לרדותה על כרחין , דאילו בההיא דהדביק פת בתור,דלא דמי(ן שם "אלא כסברת הר, ל כן"יידלא ק

שות  אי בעי קיט להו לפירי בידיה ולא רמי להו לר, אבל הכא. שעל כרחו תגמר אפיית הפת,אתי לידי חיוב סקילה
  ). הילכך לא דמיין.הרבים

  :ב חטאתומה שאין חוששים בזה דאתי לידי חיו
  .ואין לחוש שיזרקהו לרשות הרבים ואתי לידי חיוב חטאת, עכשיו אין לו רשות הרבים) א(
  .שהוציא ידו דרך חור קטן, אין לחוש לזה אלא במקרה מיוחד, גם ברשות הרבים) ב(

  ).הערה רא(ושם סמן , ק ה"רעו בקוטרס אחרון ס' כלל זה הובא גם לעיל סי 17
ויש אומרים שכל שאין ששים רבוא עוברים בו בכל יום כדגלי מדבר איו רשות הרבים אלא (א "שמה סי' כדלעיל סי 18

  ).ועל פי דבריהם תפשט המהג במדיות אלו להקל ולומר שאין לו עכשיו רשות הרבים גמורה .כרמלית
 ."קילהלא שייך למיחש שיבא לידי איסור ס"ובזה הרי , "אפילו לכרמלית"א שגזרו "והרי תבאר בפים ס

 לא קסו רשות הרביםוהכא מי איך אמר דב. ) וגיורא בשמי שמיא,בארעא) י"רש, אזרחי(יציבא  (א, עירובין ט 19
  .ובכרמלית קסו

אלא ודאי אין חוששים . 'הוי יציבא בארעא כו, אם אמר שלא קסו כשהוציא מבעוד יום, אף ברשות הרבים גופה 20
 .כאן לסברה זו

 , דאי משחשיכה לא קסוה,אין ראה סברא לעולם לומר משחשיכה לא קסוה מבעוד יום קסוה(ה ואיבעית "ב ד, ג 21
  ). דהוי כחוכא ואטלולא,שוב אין לומר מבעוד יום קסוה

 דגבי ידו מי ימא שה וק... כיון שהוא במקום אחר ופיו במקום אחר ,כיון שתן בפיו הוי מקום פטור(א שם "במ 22
 דהתם לא היח הכלי לידו ש לומר וי. לפטורשות הרבים וכשמיח החפץ בר, עשה מקום פטור לחוץה אם מושיט,הכי

  ).שות הרביםממקום אחר אחרי שהוציאו לר
 דהא ברשות שהוא שותה ,שותה עביד עקירה והחה בחדא רשותא (ה רישא רבן"א ד,  עירובין צטי"רשוהייו כדעת 
  .) ובפיו הן חין מיד,בה פיו עומד

 גבי היתה ידו מליאה פירות ,מיהו קשה הא דאמר בשמעתא קמייתא דשבת (ו"י ס" עירובין פש"רא על זה הוהקשה
 והלא כשחו ,והיכי אתי לידי חיוב חטאת.  משחשיכה דאי שדי להו אתי לידי חיוב חטאת ליקסוה,והוציאה לחוץ



פח  

  :טעמי סתמתי כאן בפנים

 דהא לפירוש , אפשר לומר דדוקא על שחשב לעשות איסורא דאורייתא קנסוהו24 אי.'עקירה כו) ב(
קנסו בלמעלה  ומשום הכי לא , ועוד שעל המחשבה אין לקנוס. חשב להוציא לחצר אחרת25ם"הרמב
 היה מתחייב אף ם כן וא, דמיירי נמי שחשב להוציא לרשות הרבים26א"ש המג" אף לפי מ,מעשרה

ש " כיון שלא עשה איסור בפועל כמכל מקום מ.27 כיון שלא היתה שם הנחה,'שהוציא דרך מעלה מי
  . לא קנסינן ליה,29' ותוס28י"רש

סלקא לא כתבו כן אלא לה'  ואף התוס.31 לא משמע הכי בדברי הפוסקים30בתירוצם' ש התוס"אבל מ
 ולא 34 וכמו שסיימו כאן,33'ה מי כו"ד' י בתוס"ש ר" וכמ, ולא משום קנס,32 דככרמלית דמיאדעתא

 :ק" אבל למסקנא קנסינן ליה ודו,קנסינן ליה

 עיין טור .37 אסור מדרבנןכל מקום דמ,ג" צע36'א בהתוס" המג35 לפירוש).'לכרמלית כו(' בדיוטא כו) ג(
  שלוםבריד

 
 ותו לא אתי לידי ,הפירות במקום פטור וכבר חו ,הפירות בידו כשהיתה ידו ברשות הרבים עשית ידו מקום פטור

 כיון שלא תן החפץ , דהתם לא חשיב החת הפירות בידו כמוחין במקום פטורש לומרוי. חיוב חטאת אי שדי להו
 ,אם הוציא חפץ בידו מרשות היחיד(לדעה זו , והייו כמבואר לעיל שם). שותלידו ממקום אחר אחרי שהוציאה לר

 היח החפץ ברשות ר כך ואם אח, אין זו חשובה החה במקום פטור,אויר רשות הרביםאפילו אם חה ידו תחלה ב
  .) לפי שהחה על היד איה חשובה החה אלא לחפץ שהוח עליה ממקום אחר,הרבים חייב

 כגון שיתן מידו זאת , אכתי אפשר דלא אתי לידי חיוב חטאתם תאמרוא (ה לא"א ד, כעירובין ' והקשו על זה התוס
  ). דאיירי כשהקב קטן שלא יוכל להכיס בו שתי ידיוש לומר וי. אחרתלידו

כשהוציא ידו דרך חור , הוא רק במקרה שאיו רגיל כלל" אתי לידי חיוב חטאת"שכל החשש של , יוצא אם כן מכל זה
  .שלא יוכל להכיס בו שתי ידיו, קטן

  ).ראה הערה הקודמת ("'בתוס": ל"אוצ 23
  :וטרס אחרון זהתוכן המשך הדברים בק 24

  .שקסוהו על מה שעשה עקירה מרשות היחיד לאויר רשות הרבים או כרמלית, א תבאר"בפים ס
  :שהקס הוא על מה שרצה להוציא הפירות מרשות היחיד לרשות הרבים, ומבאר הטעם שלא רצה לפרש

  .רביםאין לפרש כן לדעת הפוסקים דמיירי שחשב להוציא לחצר אחרת דרך אויר רשות ה) א(
  .שלא קסו עד שעשה עקירה לאויר רשות הרבים, ממה שלא קסו כשהוציא ידו למעלה מעשרה רואים) ב(
  . אפילו דרך מעלה מעשרהםאסור להחזירל ש"לכן קיי, כשהוציאם למטה מעשרה, כיון שהאיסור הוא משום קס) ג(

  .)הוציאה מחצר זו להכיסה לחצר שבצדה (כ"ג ה"שבת פי' הל 25
י " והוא האמור ברש.) לחצר אחרתם אסור להושיט,שות הרבים לרם תכוין להוציאלוי משמע אפי"אבל ברש (ק א"ס 26
  ).שתכוין לפות הפירות מחצר זו(ב "וכן הוא כאן בפים סוף ס). שתכוון לפותה מחצר זה(ה מחשבתו "א ד, ד

 אין זו ,חה ידו תחלה באויר רשות הרבים אפילו אם ,אם הוציא חפץ בידו מרשות היחיד(ז "שמז ס' כדלעיל סי 27
 ). היח החפץ ברשות הרבים חייבר כך ואם אח,חשובה החה במקום פטור

  .) הלכך לא קסוה דלאו איסורא עביד...דאויר מקום פטור הוא  ('ה למעלה מי"ב ד, שם ג 28
  .) דהוי מקום פטור...' למעלה מי (ה כאן"שם ד 29
  .) ולא קסין ליה,' מותר להחזירה למעלה מי,' מטה מידאפילו הוציאה מתחלה דרך (שם 30
  ."ואיו מחוור בעיי"וסיים ', שהביא מדברי התוס, 'ה כאן למעלה מי" דא שם"מהרשב, )4הערה (כמובא לעיל  31

  ).אסור להחזירה אפילו דרך מעלה מעשרה(א "פסק בפים סולכן 
 ). לאו ככרמלית דמיאר סבר דמיא ומתככרמלידמר סבר (בגמרא שם  32
 דלקמן בסמוך כי מוקמא דלאו ,ולא גרס מי קסוה, י דגרס מי אסרוה"ראה לר, קסוה רבן לאהדורה ימ "33

ולכן מותר . איו משום קס, כ לפי הסלקא דעתא"משא. " אמרין דאסור להחזירה משום קס,ככרמלית דמיא
 .להחזירה דרך מעלה מעשרה

אסור להחזירה אפילו דרך מעלה , כ לפי המסקא דקסין ליה" משא." ולא קסין ליה,'ותר להחזירה למעלה מימ "34
  .מעשרה

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 35
  .אבל בכרמלית לא גזרו גזירה לגזירה, שאם הוציא בשוגג אסור להושיטה לחצר אחרת משום גזירה, ב תבאר"בפים ס
  .ג"צע' א בדברי התוס"הה פירושו של המ, שגם בכרמלית אסור' כיח מדברי התוסא הו"ואף שהמ

  ."שות הרבים וכגון שאין מפסיק שם ר,בדיוטא אחת"דמיירי ' ומה שכתבו התוס



פט   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  .י שם" ובב,39ד"שנ' א סוף סי" ומג,38זה' יסוף ס

 אבל כשכבר הוציא . דלא אסרו רבנן אלא להוציא מזה לזה לכתחילהש לומר י,40בשלמא בזה כנגד זה
  . מה לי רשות היחיד זו או רשות היחיד זו,לרשות הרבים

דליכא  שחילק בין היכא 42ן סוף פרק המצניע" עיין בר,א קשה מידי ל.' הלא הרבה פעמים כו41ש"ומ
 והכא ליכא סרך מלאכה טפי בהכנסה מכרמלית לחצר אחרת .סרך מלאכה למידי דדמי למלאכה

 :מבהכנסה מכרמלית לאותה חצר
  שלוםבריד

 
  .ולא בייהן, אלא שרשות הרבים מהלכת לפיהן, אין הכווה שמפסיק שם כרמלית

  .רהא מכמה מקומות שגזרין גזירה לגזי"ומה שהקשה המ
 .ן בין היכא דדמי למלאכה או לאו"כבר חילק הר

ק "סא "וכתב המ. )שות הרבים וכגון שאין מפסיק שם ר,בדיוטא אחת... איירי (ה ומאי שא "א סד, ד' שכתבו התוס 36
שות  אין בין החצירות רלו דאפי,ה ומאי שא" בדוכתב' ס דהא התו,ע" צכל מקום ומ...גזירה לגזירה וה ליה ה (ד

וגם בכרמלית גזרו , דמיירי שכרמלית עוברת בים'  והייו שמפרש בדברי התוס.) אסור להושיטה לחצר אחרתהרבים
  .אף דהוי גזירה לגזירה, שלא יושיט לרשות אחרת

 .עדיין אסור משום מושיט בכרמלית, שאף אי לא גזרין בכרמלית גזירה לגזירה 37
 אבל איסורא איכא , לא אמרו אלא לעין חיוב חטאת... ביםשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרומושיט מר" 38

  .ולכן לא האריך בהלכה זו,  הרי שאין הפרש בזה בין רשות הרבים לכרמלית." ולכך אין רצוי להאריך בהם,בכולהו
  ).ואם הם בדיוטא אחת אסור(ק ד "ס 39
  ). בכרמלית שרי,ו" שמי"וסש ס" כמ,חת אסור בדיוטא אשות הרביםואף על גב דבר(ק יא "שה ס' סי: ל"אוצו

 דרך כרמלית שות היחיד לרשות היחידויש לספק אי גזרו מושיט מר(ק א "שמו ס' ז סי"וסתפק בזה בפרי מגדים משב
  ).מדרבן למעלה מעשרה

 , שבכרמלית לא גזרו גזרה זו, מותר להושיטה אפילו לחצר אחרת,אם הוציאה לכרמלית(ג "תבאר להיתר בפים סש 40
  .) שהיא גזרה לגזרהמשום

הזורק מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים (ח "שמז ס' עליו לאסור מטעם האמור לעיל סי' אף שלכאורה הי
  ).ואפילו דרך כרמלית אסור.  גזרה שמא יבא לעשות החה ברשות הרבים, אסור מדברי סופרים ...באמצע

 כולה ן ואמרי... לגזירה ה גזיררא מציו בגמםא הרבה פעמי הל. דגזירה לגזירה היא]י"הב[ה שכתב ומ(א שם "במ 41
  .) היאהחדא גזיר

  .ועל פי זה רצה לבאר שגם בהושיט ידו לכרמלית גזרו שלא להושיטה לחצר אחרת
 בכרמלית , דכיון דברשות הרבים לא מתסר אלא משום גזרה...מיהא איכא קשיא  (ה ואמרין אימר דפטר"דב , לה 42

 אבל מידי דדמי למלאכה ... בדבר שאין בו סרך מלאכה י מילי יש לומר דכי אמרין הכי ה.לגזרהלא גזרין גזרה 
  .) שוין הןשות הרבים כרמלית ור...דאורייתא 

 אלא בדבר שאין בו דרך ,ולא אמרו שבכרמלית לא גזרו גזרה מפי שהוא גזרה לגזרה (ב"שב ס' לקמן סיוכן הוא 
  .) למלאכה גזרו אף בכרמלית אבל דבר שהוא דומה...מלאכה 

  דין ארבע אמות ברשות הרביםשמט 
  :סעיפים' ובו ו

  הגדול לפי גדלו

  ולמדו מפי, שנאמר שבו איש תחתיו,2אמות ברשות הרבים שיכול לטלטל בהם'  אדם יש לו ד1 כלא
______________ 

  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 1
  ).א"ס (הגדול לפי גדלו) א(
  ).ב"ס (אלכסון) ב(
  ).ג"ס (חה ביתייםה) ג(
  ).ה"ס (ליתו לחבירו וחבירו לחבירו) ד(
  ).ו"ס (מקצת אמותיו של זה בתוך של זה) ה(

*  



צ  

 דהיינו כמדת , שלא יטלטל כל אדם ברשות הרבים אלא כמדת תחתיו, שזה נאמר לענין טלטול,3הקבלה
  .4 ואמה כדי לפשוט בה ידיו ורגליו,אמות' אורך גופו שהוא ג

עד ראש אצבע הארוכה ) א"בלן "שקורין עלינבוגי(ממרפיקו ( דהיינו ,5לפיכך מודדים לו באמה שלו
אמות שלו יש בהן כדי פשיטות '  שהרי בד,דול לפי גדלו והקטן לפי קטנוהג, )6הנקראת אמה על שם זה
  .אורך גופו וידיו ורגליו

'  נותנים לו ד,אמותיו'  ונמצא שלא יספיקו לו ד,7 דהיינו שאמתו קטנה וגופו גדול,ואם הוא ננס באיבריו
  . שכל אחת מהן ששה טפחים,אמות בינוניות של כל אדם

  :8 מודדין אותן מצומצמות להחמיר,נונית ובין שמודדין לו אמות שלוובין שמודדין לו אמות בי

  שלוםבריד

 
אמות ' הלכה למשה מסיי שהמעביר חפץ ד(ה "שמו ס' סיכבר תבאר לעיל , אמות ברשות הרבים' איסור העברת ד

  ).ברשות הרבים חייב
  .אמות אלו' וכאן יתבאר אופן מדידת ד

כל אדם יש לו ארבע אמות ברשות  (א"ע ס"טור ושו).  טפי לא, דברי הכל ארבע אמות אין,לטלטל(א , עירובין מח 2
  ).הרבים שיכול לטלטל בהם

 , כדתיא שבו איש תחתיו,אמות היכא כתיבא' והי ד(שם עירובין ). רא גמירי להגמ(ב , שבת צו .כט,  טזבשלח 3
 שלא יטלטל חוץ ,ומפי הקבלה אמרו שזה שאמר בתורה שבו איש תחתיו (ו"ב הט"שבת פי'  הלם"רמב. )כתחתיו

  .) שהוא כמדת אורך אדם, אלא במרובע זה,למרובע זה
 יש אומרים שזו אזהרה ליוצא חוץ ,ל יצא איש ממקומו ביום השביעישבו איש תחתיו א (א"שצו ס' וראה גם לקמן סי

 שהזהיר משה שלא לצאת עם ,זה שאמר אל יצא איש ממקומו זו היא אזהרה על הוצאה... ויש אומרים ... לתחום 
 ושבו איש תחתיו קבלו חכמים שזו אזהרה שלא לטלטל ברשות ,הכלי מרשות היחיד לרשות הרבים ללקוט המן

  .)ט"שמ'  כמו שתבאר בסי,אמות' אלא כשיעור תחתיו של אדם שהוא דהרבים 
  .אמות ברשות הרבים' שלא יטלטל חוץ לד, כי לכל הדעות למדו מפסוק זה מפי הקבלה, וכאן לא הובאו שתי דעות אלו

הוא כמדת אורך ש (ם שם"רמב .)מאיר'  דברי ר, ואמה כדי לפשוט ידיו ורגליו,גופו שלש אמות (א, ברייתא עירובין מח 4
י "מ מדעת הרב" כ. ואמה כדי לפשוט בו ידיו ורגליו,אמות' גופו ג (ק א"א ס"מ. )אדם כשיפשוט ידיו ורגליו

  .)ם"והרמב
עד ראש אצבע ) שהוא גד סוף הראש(והאמה הרביעית היא ממרפיקו , אמות הן אורך הגוף עם הראש' והייו שג
  .הארוכה

ורוחב , י טפחים מרווחים"צריך להיות אורך התיבה מבפים ערך ח(ועשייתה וכן הוא לקמן בסדר תיקוי המקוה 
וראשה יהיה על ... ד טפחים להתפשטות גוף האשה תחת המים "ושאר י, טפחים' השליבות באורך התיבה ערך ד

ד "הם יואורך הגוף מלבד הצואר והראש , )אמות' ג(י טפחים "והייו שאורך הגוף עם הצואר והראש הם ח). השליבה
סדר תיקוי , תבאר בהערות שם, "אם היא ארוכה"ומה שהוסיף לקמן שם . שיעור זה הוא של אדם ביוי(טפחים 

  ).16מקוואות הערה 
  .סה' ח ע- ראה מוריה קכז). אמות לבד הראש' קומת האדם איו אלא ג(אמות ' ה ברום ג"א ד, חגיגה יא' אבל בתוס

שהוא תחלת (מרפיקו , הרי כשאדם פושט את ידיו? "ה כדי לפשוט בה ידיו ורגליוואמ"ולפי זה איך יתאים האמור כאן 
  .הוא גד סוף הראש) האמה הרביעית

  .אלא כל הזרוע שוכב גד גובה הכתף, ואפשר מיירי שאין ידיו פשוטות לגמרי
דהייו (מודדים לו באמה ו (ע שם"טור ושו. )משום דאיכא ס באבריו ... לעולם באמה דידיה יהבין ליה (רב פפא שם 5

  .) שכל אחת מהן ששה טפחים, ותים לו ארבע אמות ביויות של כל אדם,ואם אמתו קטה, שלו) א"מ, הזרוע
ק יחזקאל "וראה רד. )ן לפי שהיא ארוכה מכול,ממה מודדין כל אמות הבין והכלים(י "ופרש, )זו אמה (א, מחות יא 6

  .) עד פרק המבדיל בין הזרוע והקה,קרא אמההאמות הם מן ראש האצבע ה (ח, מא
 מצא ,והוא גדול (ק ג" סא"מ. ) ולא סגי ליה באמה דידיה,שגופו ביוי ואמתו קצרה (ה משום דאיכא"י שם ד"רש 7

  .)אמות' שלא יספיקו לו ד
לכל אדם באמה  מודדים אותו ,אמות אלו שלכל רוח ורוח שהן שיעור תחתיו של אדם' ד(ג "שצו ס' וכן הוא לקמן סי

'  שכל אחת מהן ו,אמות ביוית של כל אדם'  ותים לו ד, שגופו גדול ואמתו קטה, ואם הוא ס באברים,שלו
  ).ט"שמ' טפחים כמו שתבאר בסי

'  ואמה כדי לפשוט ידיו ורגליו דברי ר,גופו שלש אמות] וכמה תחתיו [, כתחתיו, שבו איש תחתיו,תיא(עירובין שם  8
 , מאי ביייהו, ואמה כדי שיטול חפץ מתחת מרגלותיו ומיח תחת מראשותיו, יהודה אומר גופו שלש אמות' ר,מאיר

  ).איכא ביייהו ארבע אמות מצומצמות



צא   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  אלכסונן

  .9חומשי אמה' אמות וג'  שהוא ה,'על ד'  דהיינו אלכסון של ד, הן ואלכסונן, ארבע אמות שאמרוב

 ופאה היא ,' בהם את פאת נגב וגו10 שהרי נאמר, ויש להם זויות,לפי שבמגרשי הערים שהן מרובעים
  . כזה יהיה כל שובתי שבת12 ודרשו חכמים.'ר בהם זה יהיה להם וגו נאמ,11זויות

  .13 שתהיינה בו זויות, מרובעם כן יהיה ג,'על ד' כגון רשות היחיד שהוא ד

  .14 כדי שישתכר הזויות, ולא עגולות,וכן אלפים של תחום שבת הן מרובעות

  שלוםבריד

 
ומודדים (טור . א"ד סי"ש שם פ"וכן הוא ברא). דרבי מאיר סבר מצומצמות ורבי יהודה סבר מרווחות(א , ף שם יג"רי

  .דרבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה, )אותן לו באמה שלו מרווחת
, אבל היכא דמשערין באמה ביוית...  דקיימא לן כרבי יהודה ,ש כתב רביו מרווחות"ף והרא"ועל פי דברי הרי (י"ב

כדאיתא בריש מסכת , כדאשכחן דכי אמרין אמה בת ששה טפחים הוו עצבות ולא שוחקות, ודאי דמצומצמות הוו
 ואפשר ...לא כתב אם מרווחות הוו או מצומצמות ) ו"הט(ב מהלכות שבת "ם בפרק י"ל הרמבאב. )א, ד(עירובין 

 וסבירא ליה דכי ,ש"ף והרא" וכמו שפירשו הרי,שהוא מפרש שכדי לפשוט ידיו ורגליו הוו ארבע אמות מצומצמות
כרבי  ודלא ,מות ממילא הוה ליה ארבע אמות מצומצ,אסיקא בריש עירובין דבטפחים עצבות משחין לחומרא

  ).יהודה
 .או שמודדין לו אמות שלו,  ולא פירש אם הכווה למי שמודדין לו אמות ביויות).אמות מצומצמות' ד(ק א " סא"מ 

 מודדין אותן מצומצמות ,בין שמודדין לו אמות ביוית ובין שמודדין לו אמות שלו"ד, ם"שמפרש ברמב (י"ב' ועי
  )."להחמיר

עשרים אמה (ח "וסכ, )הכל להחמיר, עשר אמות של רוחב מודדים אותן מצומצמות(ז "סג סכש' וכן הוא לקמן סי
  ).מצומצמות

  ). חצי אצבע לאמה, דשיעור מרווחות יותר משיעור מצומצמות,)ו"הל(ז דשבת "סוף פימ "כתב במ(ק א "מ ס" בדופירש
  ).בע לאמהושיעור העודף של המרווחות על המצומצמות הוא חצי אצ (שםוכן הוא לקמן 

*  
תבאר (ג "שצו ס' תבאר לקמן סי, אבל לעין ארבע אמות של תחומין. וכל זה בארבע אמות של העברה ברשות הרבים

'  ויש לסמוך על דבריהם בד. ויש אומרים שמודדים אותן מרווחות.אמות אלו מודדים אותן מצומצמות' שם שד
  ).פרים שעיקרן אין אלא מדברי סו,יןאמות אלו שלעין תחומ

 י ראה ול.ח כאן"וכן פסק הב, אמות מרווחות' א ולבוש דד"ו כתב רמ"לקמן סימן שצ( ב ק"אליה זוטא סוכמבואר ב
  ). דמודה דברשות הרבים מודדין מצומצמות לחומרא,א הכא"מדלא כתבו רמ

' ד(י "ופרש, )אלכסון איו חייב עד שמעביר הן ו,אמות ברשות הרבים' המעביר ד (א, א בר יעקב עירובין רב אחא 9
 שמצא שהם חמשה אמות ושלשה ,הן ואלכסון, ארבע אמות שאמרו (ב"ע ס"טור ושו. )חומשי אמה' וחאמות 
  .)חומשים

  ).חומשין' טפחים וג' שהאלכסון של מרובע זה שהוא ה(ה "שעב ס' וכן הוא לקמן סי
 בכל אלכסון , שהוא בקירוב ולא בצמצום,התלמודלפי החשבון של חכמי  (ג"שצט סי' לקמן סיכד, וחשבון זה הוא לערך

 בכל , אבל לפי חשבון חכמי המדות שדקדקו וצמצמו החשבון...חומשין מאורך הצלע ' שהוא עודף על צלעות ריבועו ב
  .)אלכסון יהיה עודף

  .ה,  להמסעי 10
  ). ופאת משמע מרובע,)גב(דכתיב פאת (ה פיאות כתיב "י עירובין שם ד"רש 11
  .) רב חיה אומר כזה יהו כל שובתי שבת,תי(שם ברייתא  12

  :אף שיש הפרש בים, דוגמאות' ומביא כאן ג
והוכיח ). טפחים' טפחים על ד'  ד...איזו היא רשות היחיד (א "שמה ס' כדלעיל סי, מרובע' על ד' ד, רשות היחיד) א(

לריבוע ' על ד' ד' ואין צריך שיהי.  באלכסוןטפחים' ל שאין צריך להיות עיגול של ד"דקיי, ק א"בקוטרס אחרון שם ס
  .העולם

הבא למדוד אלפים אמה של תחום העיר (א "שצח ס' כדלקמן סי, אלפים אמה מרובעות לריבוע העולם, תחום שבת) ב(
  ).וכשהוא מרבע מרבעה לריבוע העולם...  רואים אותה כאלו היא בתוך מרובע ...אם היא עגולה שאין לה זויות ... 

  ). צריך שיהא שם האלכסון של ריבוע,שלא שייך ריבוע ועיגול(כדלקמן בסמוך , אמות ברשות הרבים' עברה דה) ג(
 ואמרין ליה לאו , או לא,צריך הן ואלכסון' ורוחב ד' ר פפא בדיק לן רבא עמוד ברשות הרבים גבוה י"א(גמרא שם  13

 שתוכל למצוא בו ,בריבוע' שיהא רחב ד(י "ופרש, )בת דתיא רב חיה אומר כזה יהו כל שובתי ש,הייו דרב חיה
  . ותבאר בהערה הקודמת). דדבר עגול אין לו אלכסון,אלכסון



צב  

 ,15הא שם האלכסון של ריבוע צריך שי, שלא שייך ריבוע ועיגול,אמות ברשות הרבים' וגבי העברה ד
' וג' אמות עד ה'  שמד16ויש מי שאומר .שהאלכסון הוא העודף שיש במשך המרובע מחמת הזויות

 אפילו ,18מותר לכתחילה'  אבל תוך ד.17יש לחוש לדבריו]ו[ . אבל אסור מדברי סופרים,חומשים פטור
  :19' רק שלא יוציא חוץ לד,'ולהניח בסוף ד' ליטול מתחלת ד

  נתייםהנחה בי

'  אבל אם עמד בתוך ד, אינו חייב אלא אם כן העביר בהליכה אחת,אמות ברשות הרבים'  המעביר דג
  שלוםבריד

 
 דהייו שמודד על פי כל אורך העיר למזרח ,עושין התחומין סביב העיר כטבלא מרובעת (ד"שצט סי' כדלקמן סי 14

 ומצא ,לא מרובעת אלפים על אלפים בקרן למלאותה ואחר כך רואים כאלו היתה טב, וכן לצפון,אלפים אמה לחוץ
כמובא (והייו שמרבעה לריבוע העולם . ) וכן יעשה בשאר הקרות,ת" שהם אלפים ות,התחום בקרן אלפים ואלכסון

  ).12לעיל הערה 
  .ב"שצו ס'  כדלקמן סי,דעות' אלא שבזה ישן ב; אמות של תחומין' בדהוא וכן 

 דהא , שותין להן שיעור אלכסון, אלא כי האי גווא,וגבי העברה ליכא למיתב פיאות (ה הן ואלכסון" שם די"רש 15
  ).ליכא למימר בהו רבוע ועיגול

ה "דשם ' שבתוסת "ל כר" והייו דלא קיי.)ל" לא קיי מית"כר (ק א"סקוטרס אחרון  שמה' במה שכתבתי בסי' עי
  ).חומשין'  ועמוד מי צריך שיהא בו ששה פחות ב, ובתחום שבת, בזריקה ובהעברה, האלכסוןדלכל צד ותין(כזה 

  .אמות ותין האלכסון לכל צד' שרק לעין העברה ד, י"אלא כרש
 עד שיעביר חוץ לחמש אמות ושלשה חומשי ,אין המעביר או הזורק ברשות הרבים חייב(ח "ב הי"שבת פי'  הלם"רמב 16

 היה בייהן . הרי זה מותר,אם היה בין שי המקומות עד ארבע אמות(ט "והי, )יר פחות מזה פטורואם העב.  ..אמה
היה בייהן חמש אמות ושלשה חומשי אמה . יתר מארבע אמות ועדיין הן בתוך חמש אמות ושלשה חומשי אמה פטור

ויש מי שאומר  (ע שם" ושושבטור'  הבדעה. ) שהרי העביר החפץ חוץ לאלכסוו של מרובע, הרי זה חייב,בשוה
  .)שמארבע אמות עד חמשה ושלשה חומשים פטור אבל אסור

 גם בשולחן ערוך הביא . והכי קטין,ם הוא העיקר"ולפי עיות דעתי ראה שכדברי הרמב (ם"ש והרמב"ה ומ" דח"ב 17
ח וחלת "יקר כמבואר בבוכן ע (ק ג" סאליה זוטא. )ם כוים הם"ואי אומר שדברי הרמב (ק ב" סחלת צבי. )דעתו
  .)צבי

 ולא אמרו .'וכן דעת התוס(מ שם " מ).מותר לאדם לטלטל ברשות הרבים בתוך ארבע אמות(ו " הטם שם"רמב 18
עבודת והוא ב). ל ועיקר"א ז" ולזה הסכים הרשב... אלא במעביר הרבה בפחות פחות מארבע ,במקום הדחק בדוקא

 אלא מעביר יתר מארבע אמות פחות פחות מארבע ,שלא במקום הדחק שלא אסרו ,ויש מתירין (ב"הקדש שער ג ס
  ). ולזה דעתי וטה. לעולם מותר,אבל פחות מארבע אמות,  שמא לא יוח בתיים,אמות

 ,אמות'  פחות פחות מד,התירו לו לטלטל בשבת כיסו או מציאה שבאה לידו מבעוד יום(א "רסו סי' והייו כדלעיל סי
 ויחזור וילך , ויעמוד מעט לוח,אמות'  אלא ילך עמהם פחות מד, אמות רצופים משקדש היום'דהייו שלא יוליכם ד

  ). וכן יעשה עד שיגיע למקום שביתתו, ויעמוד מעט לוח,אמות' פחות מד
אבל מותר לו לאדם לעקור חפץ מרשות הרבים וליתו לחבירו (ד "כדלקמן ס, אלא שגם בזה לא אסרו אלא באדם אחד

 כיון שכל אחד ,פ שהחפץ הולך כמה מילין ברשות הרבים" אע, וחבירו יתו לחבירו שאצלו,אמותיו'  דשאצלו בתוך
  ).אמות' איו מעביר ד

אלא האיסור ', לסוף ד' אין פירושו שאסור להעביר חפץ מתחלת ד, אמות ברשות הרבים' שאיסור העברה ד, והייו 19
וכשמוציא , אמות של אדם בכל מקום קוות לו וכרשותו דמיין' פי שדל(ב , המאור לובואר בכמ, 'הוא להוציאו חוץ לד

דזריקה תולדה (ב , א צז" ובחדושי הרשב.)כמוציא מרשות היחיד לרשות הרבים דמי, בזורק או במעביר, חוצה להן
  .ה הוצאה"ד ד, הובאו בחדושי צמח צדק מח).  ואפילו זריקת ארבע ברשות הרבים,דהוצאה היא
  .ה ואמאי" דב"בשבת דף צט ע' תוס:  כאן ועל זה מצויין

 ואמר רבי יוחן ,והא לא ח(ב , ובגמרא שם צט).  חייב... למטה מעשרה טפחים ...זורק ארבע אמות בכותל (א , דתן ק
 , ואפילו מצומצמות,אמות קתי'  דתיןהא מתי(י "ופרש).  ואמאי הא קא ממעט מארבע אמות.בדבילה שמיה שיו

דבעין זה (שם ' וכתבו על זה התוס).  וקתי חייב,אמות כדי מקום הדבילה' הכותל תמעט הזריקה מדוכי ח בפי 
 , דאיו חייב עד שיוציאה כולה לחוץשות הרבים כמו מוציא חצי קופה לר, כיון שאיגודו בפים,אין ראה שיתחייב

 והייו שאף אם ).אמות' אחד יצא חוץ לד כיון שראשו , יתחייב, כל שהוא,דאטו אם זרק אדם רומח וכל דבר ארוך
מכל , אמות' והיתה כאן העברה של ד, אמות' הרי זה כאילו מוחת מחוץ לד, שמה שהודבקה הדבילה בכותל, אמר

  .אמות אלו' ולא יצאה לגמרי מתוך ד, ואיגודו בפים, אמות' כיון שהדבילה עצמה בתוך ד, מקום פטור
וכך . ולא ישאר איגודו בפים, אמות' עד שיוציאו לגמרי מד, אמות ברשות הרבים'  דדלא סגי במה שהעבירו, ומזה מובן

  .אמות' עד שיוציאו לגמרי מד, אמות עד סופם' דלא סגי במה שהעבירו מתחלת ד, גם בידון דידן



צג   .הסגנון אינו מוגדר! גיאהש  

  .20 הרי זה כמהלך, אבל עמד לתקן משאו, במה דברים אמורים כשעמד לפוש. פטור,אמות וחזר והלך

 או , אמות' לפוש תוך ד23 או יושב22 אפילו בעומד,21אמות' ומדברי סופרים אסור להוציא חפץ חוץ לד
אמות '  גזרה שמא יעבירנו ד,אמות'  וחוזר ומוליכו חוץ לד,אמות' אפילו מניח החפץ בארץ תוך ד

  .24בהליכה אחת

 אבל בבין השמשות לא ,27ב"שנ'  מטעם שיתבאר בסי, בעצומו של יום,26 בכרמלית גזרו על זה25ואפילו
 30ו על זה אפילו בבין השמשות אבל ברשות הרבים גזר.29 אפילו לדבר הרשות,28גזרו על זה בכרמלית

______________ 
י "רשופ ,) חייב)י"רש, לתקן משאו על כתיפו ( לכתף, פטור)י"רש, לוח ( עמד לפוש,אמות' תוך ד (ב, רבה שבת ה 20

' שלא העביר ד, פטור,  וחזר והשלים והיח או עמד שם,אמות לפוש'  ועמד תוך ד,שות הרביםאמות בר' המעביר ד(
 ועמידה , חייב,אמות היח או עמד שם לפוש'  וכשהשלים ד,אמות' עמד בתוך הד  ואם לכתף,אמות בעקירה אחת

לא  א, הוי כמהלך וחייב, לתקן משאויאמות' עמד תוך דואם  (ק ו"א ס"מ. ) שהיתה לכתף,לאו עמידה היא' דתוך ד
  ). עמד לפושאם כן

 הרי עמידה , אבל אם עמד שם לתקן משאו. אלא אם כן עמד שם לפוש,אין זו חשובה החה (א"שמו ס'  לעיל סיכן הואו
פץ שעל גופו או  עמידה זו חשובה החה גם להח,שכשעומד לפוש (ז"שמז ס' סי. )זו צורך הילוכו ואיה חשובה החה

  .)שעל ידו
ח "יום שעלו לעליית חיה בן חזקיה וגזרו יב(י "ופירש, )א אומר בו ביום גדשו סאה"תיא ר (ב, ברייתא שם קג 21

. )אמות'  בו ביום גזרו שלא יוליכו פחות פחות מד,ותן כיסו לכרי ק" כדאמרין בפ, וזו אחת מהן היתה,דבר
' ולא יטלטלו פחות פחות מד(י "ופירש, ) בו ביום גזרו,לו בדרך ותן כיסו לכרימי שהחשיך (ב , ובגמרא שם יז

  .)אסור להוליך חפץ פחות פחות מארבע אמות (ה"ע ס"שו). אמות
  :אלא, ולא התירו לעשות כן

 לו  התירו,ואם אין עמו שום אחד מכל אלו(א "רסו סי' כדלעיל סי, כשהיה בדרך וקדש עליו היום ואין עמו כרי) א(
אמות רצופים '  דהייו שלא יוליכם ד,אמות'  פחות פחות מד,לטלטל בשבת כיסו או מציאה שבאה לידו מבעוד יום

 , ויעמוד מעט לוח,אמות'  ויחזור וילך פחות מד, ויעמוד מעט לוח,אמות'  אלא ילך עמהם פחות מד,משקדש היום
  ).וכן יעשה עד שיגיע למקום שביתתו

 מפי ליסטים שודדי ,ואם מתיירא לישב כאן עד שתחשך(ב "שא ס' כדלעיל סי, מקום סכהכשמוצא תפילין ב) ב(
  ).ו"רס' כדרך שתבאר בסי, אמות'  ויוליכן פחות פחות מד, יטול כולן בידיו מיד,לילה

'  מותר לטלטלו פחות פחות מד,קוץ המוח ברשות הרבים(ט "שח סמ' כדלעיל סי, כשמוצא קוץ ברשות הרבים) ג(
  ). עד שיסלקו לצדי רשות הרבים,מותא

  .כ בלאו הכי אסרו"משא. ושם סמן, )ויעמוד מעט לוח(לדעה הראשוה דלעיל שם , שבזה התירו בקדש עליו היום 22
' ויש מחמירין בכל מקום שהתירו טלטול פחות פחות מד(לדעה השית דלעיל שם , שבזה התירו בקדש עליו היום 23

  ).ראה משולחן הארי(כ בלאו הכי אסרו "משא. ושם סמן, ) אמות' שישב בכל פחות מד,אמות
דחיישין שלא יבא להוליך ארבע  (ק ד"עולת שבת ס. )שות הרביםאמות בר' דילמא אתי לאתויי ד(ב ,  קג שםגמרא 24

  ).דזמין דלאו אדעתיה ואתי לאייתיהו ארבע אמות ברשות הרבים, אמות
  :תוכן ההלכה שתבארה בקטע שלפיו 25

  :חמור יותר משאר איסורי דברי סופרים, אמות' שלא יוליכו פחות פחות מד, איסור זה מדברי סופרים
  ).'ולא רק גזירה שמא יבוא כו(כיון שאסרו מטעם שהוא דומה למלאכה ) א(
  ).'ולא רק גזירה שמא יבוא כו(שבקל יוכל לבא להעברה בהליכה אחת ) ב(

  :ולכן
  .ן גוזרין גזירה לגזירהאף שאי, אסרו אף בכרמלית) א(
  .אף שהתירו איסורי דברי סופרים בבין השמשות לדבר מצוה, אסרו ברשות הרבים גם בבין השמשות לדבר מצוה) ב(

  :טעמים להקל' כיון שיש כאן ג, אפילו לדבר הרשות, אך מכל מקום התירו בין השמשות בכרמלית
  .אמות' פחות פחות מד) א(
  .בין השמשות) ב(
 .כרמלית) ג(

  ). ואפילו בכרמלית.ואפילו בין השמשות(ה "ע ס"שו 26
 אבל דבר ... אלא בדבר שאין בו דרך מלאכה ,ולא אמרו שבכרמלית לא גזרו גזרה מפי שהוא גזרה לגזרה (סעיף ב 27

  .)אמות בכרמלית'  ולכן אסרו לטלטל פחות פחות מד ... גזרו אף בכרמלית,שהוא דומה למלאכה
 דהוי תרתי ,ל כך לא החמירו כ, דהייו בין השמשות ובכרמלית, דבתרתי לטיבותא,ם ראה ליכל מקוומ (ק א"ז ס"ט 28

  .)דרבן
 אם צריך להוליכן דרך רשות ,ולא יאמר לכרי שישאב לו עוד מים אחרים בבין השמשות (ג"תה סי'  לקמן סיעין זהוכ

  .)הרבים



צד  

וכן  .אמות בהליכה אחת'  לפי שבקל יוכל לבא לידי איסור של תורה שיעבירנו ד31אפילו לדבר מצוה
זה עוקר וזה מניח אפילו בבין השמשות  על ידי מטעם זה גזרו על הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים

  :33ט"ת'  בסיו שיתבאר כמ,32 וכן על הוצאה כלאחר יד,לדבר מצוה

  רוירו לחבירו וחביליתנו לחב

 אבל מותר לו לאדם . אלא שעושה הנחה בינתיים,אמות'  וכל זה כשאדם אחד מוציא החפץ חוץ לדד
פ " אע, וחבירו יתננו לחבירו שאצלו,אמותיו' לעקור חפץ מרשות הרבים וליתנו לחבירו שאצלו בתוך ד

  .34אמות'  מעביר ד כיון שכל אחד אינו,שהחפץ הולך כמה מילין ברשות הרבים

 אלא אם כן הוא חפץ של הפקר .35ובלבד שלא יוציאו החפץ חוץ לתחום העיר שקנה בה החפץ שביתה
  :36שאינו קונה שביתה כלל

  שלוםבריד

 
שבשעת קיית העירוב שהוא (ב "תט ס' ע סי"טור ושוכמבואר ב, כ לדבר מצוה מותר אפילו להוציאו מכרמלית"משא 29

 שכל דבר שהוא מדברי סופרים ,בין השמשות מותר להוציא ולהכיס מכל אחד משתי הרשויות לכרמלית לדבר מצוה
ולדבר מצוה מותר לעשות בה כל (א "רסא ס' וכדלעיל סי). לא גזרו עליו בין השמשות במקום מצוה או בשעת הדחק

 וכן אם הוא טרוד וחפז וצרך לדבר שהוא משום שבות בין ,ת עצמה הוא מדברי סופריםדבר שהאסור בשב
 ). הרי זה מותר,השמשות

 לא היה צריך רק ,למה היה צריך להוליכו עד מקום השביתה(לעין עירוב תחומין , ה ואמאי"א ד, עירובין לד' תוס 30
 שיש להחמיר ...עד מקום השביתה ' ה פחות פחות מד דאי בעי ממטי לי...להוציאו מביתו ולהיחו ברשות הרבים 

ואף על  (ט"עבודת הקדש שער ה סי. )בקל יבא לידי איסור שבת דאורייתא משום ד...בשבות בפחות מארבע אמותיו 
לא כל השבותין ,  ולא גזרו שבות במקום מצות עירוב,פי שאין בהבאה של פחות פחות מארבע אמות אלא משום שבות

ולא רצו להתירו כדי שלא יגע בשל , לפי שיש שבות שקרוב לבוא לידי מלאכה גמורה של תורה, עירובהתירו במקום 
. )שאם אתה מתירו להביאו פחות פחות מארבע אמות יבוא לטלטלו ארבע אמות בבת אחת.  וזה אחד מהם,תורה

 כיון דאפשר ,' פחות פחות מדואין מתירין לו להביאו (ק ז"תט ס' א לקמן סי"מ. ט"ו ה"עירובין פ' מ הל"מהובא ב
  .))'סמ תו"מ(לבא לידי חיוב חטאת 

*  
חמור יותר מאיסור , )אפילו לדבר מצוה, שאסור אף בבית השמשות(אמות ' יוצא מכאן שאיסור פחות פחות מד

  ).שהותר בבין השמשות לצורך מצוה(כרמלית 
  ).ט"שמ'  עיין סוף סי,אמות חמיר מכרמלית' דפחות פחות מד (8ג הערה "בשוה, א"שב ס' וכן הוא לקמן סי
 אבל לא ,אמות ברשות הרבים' אמות מועיל אלא לעין איסור מעביר ד' אין פחות פחות מד (ב"רסו סי' וראה לעיל סי

  .ז"תהלה לדוד שם סט. ) מרשות הרבים או כרמלית לרשות היחיד...לעין הוצאה 
וראה . )לא כל השבותין התירו במקום עירוב, לא גזרו שבות במקום מצות עירוב... ואף על פי (א שם "כמבואר ברשב 31

  .משולחן הארי. מראי מקומות וציוים
 אפילו רבי מודה דגזרו , כיון דבקל יבא לידי איסור דאורייתא,וראה לי דבכל ההו (ה והא"א סד, עירובין לג' תוס 32

ש וי.  או בזה עוקר וזה מיח, כלאחר יד...ג דאכתי יכול להביא אליו "ואע (ד"ג ס"פש עירובין "רא. )עליו בין השמשות
  .) כיון דבקל יכול לבוא לידי חטאת, בין השמשותבי דבשבות כי הי לא שרי רלומר

אמות ' לעין פחות פחות מד, ק ז"א ס"רק במ. ע שם לא זכרה הלכה זו"וגם בשו. ר לא הגיע לידיו"זה בשוע' סי 33
 ).30מועתק לעיל הערה כ(

 אמרו לו לא תהלך ,רבי יהודה אומר ותן אדם חבית לחבירו וחבירו לחבירו אפילו חוץ לתחום (ב, משה עירובין צה 34
רב אשי אמר הכא בחבית דהפקר עסקין ומים (ב , וכדאמרין בגמרא שם צז,  יהודהביכר ,)זו יותר מרגלי בעליה

מותר לאדם לעקור חפץ מרשות הרבים וליתו לחבירו שעמו בתוך  (ז"ב הי"שבת פי' ם הל" רמב).פקר עסקיןדה
 מפי , ואף על פי שהחפץ הולך כמה מילין בשבת מותר, אפילו הן מאה, וכן חבירו לחבירו האחר שבצדו,ארבע אמות

מותר לו לאדם לעקור חפץ מרשות  (ג"ע ס"ושבש'  האדעהטור ו. )שכל אחד מהן לא טלטל אלא בתוך ארבע אמות שלו
אף על פי שהחפץ הולך כמה מילין ברשות ,  וחבירו לחבירו שאצלו,הרבים וליתו לחבירו שאצלו בתוך ארבע אמותיו

אפילו לדבר (ש אם הם רבים "ה ומ" שם די"ש בב" עי,)ותם לחבירו וחבירו לחבירו( ב"שא סמ' ע סי"שו. )הרבים
שא סעיף מב כתב המחבר להתיר לצורך מצוה לעשות בעין ' ולעיל בסי(ק ג " כאן סכעולת שבתודלא ). הרשות שרי

  .שגם שם התיר אף לדבר הרשות, ל מובן"י ה"שהרי מדברי הב, )והכא מיירי לדבר הרשות, זה
רו לו רבי  אמ,מאן(אוקימתא דרב אשי שם לפי , ע"לכואו ). אמרו לו לא תהלך זו יותר מרגלי בעליה (כחכמים שם 35

  .)ובלבד שלא יוציאו חוץ מתחום שלו (ע שם"טור ושו. )יוחן בן ורי היא דאמר חפצי הפקר קוין שביתה
 שאין להם בעלים ,חפצי הפקר(א "תא ס' וכדלקמן סי. )ובחפצי הפקר שרי (ק ד"א ס"טור ומ. אוקימתא דרב אשי שם 36

 שיכול להוליכם , הרי הם כרגלי הזוכה בהם תחלה אלא, לא קו שביתה מאליהם,שיוכלו להקות להם שביתה
  .)למקום שילך הוא



צה   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

אמות '  אלא לענין טלטול חוץ לד, ומכל מקום אין היתר זה שנותנו לחבירו וחבירו לחבירו מועילה
אפילו  (37רשות היחיד לרשות הרבים או לכרמלית אבל לא לענין טלטול מ,בכרמלית או ברשות הרבים

 שזה עוקר וזה , וזה שבחוץ נוטלו מידו, וזה שבפנים מושיט החפץ,אם אחד עומד בפנים ואחד בחוץ
 ,39א"של'  כמו שנתבאר בסי, ואפילו לדבר מצוה, אפילו בכרמלית38כ אסור מדברי סופרים" אעפ,מניח

  :)40א"ש' באר בסי כמו שנת,אלא אם כן משום בזיון כתבי הקודש

  מקצת אמותיו של זה בתוך של זה

 , מביאין ואוכלים באמצע,אמות'  כגון שיש ביניהן ו, היו שנים מקצת אמותיו של זה בתוך של זהו
 כגון שבין , היו שלשה והאמצעי מובלע ביניהם.ובלבד שלא יוציא כל אחד מתוך שלו לתוך של חבירו

אמות שלו מובלע בתוך '  במה שד, עם כל אחד מהחיצונים האמצעי מותר,החיצונים שמונה אמות' ב
  :41 והם אסורים זה עם זה,שלהם

______________ 
אמות '  אלא מאיסור הוצאה של ד,שות הרבים לרשות היחידשאין מועיל לעיין הוצאה מר(א ' ל סי"ת רש"שו 37

או ברשות הרבים , אמות' ופשוט שזה איו מועיל אלא לעין טלטול חוץ לד (ק א" סז"ט).  לחודשות הרביםבר
 , ולי תמוה. לזהה והביא הוכח,א"' ל בתשובה סי"כ רש" וכ. לכרמליתשות היחיד אבל לא להוציא מר,רמליתבכ

 לעין וא הדין וה, דשבתה ראשוה במששות היחיד לרשות הרבים מפורשת לעין מרה דהא מש,שהוא פשוט
 שהאיסור הוא ,או כרמליתות הרבים שדבר פשוט שזה אין מועיל אלא טלטול בר (ק ד"רסו ס' ובסי, )כרמלית מדרבן
 דהאיסור משום הוצאה ,ל שכן לרשות הרבים וכ, לכרמליתשות היחיד אבל מר. מהי זהל כן ע,אמות' משום טלטול ד
  .)א"'  סיבותל בתשו" רשן כתב וכ, לא מועיל זה, בחצי אמהלו דאסור אפי,מרשות לרשות

אלו ופשט ידו לרשות השייה וחפץ בידו וטלו ממו חבירו העומד העומד באחת משתי רשויות (א "שמז ס' כדלעיל סי 38
 גזרה שמא יבאו כל אחד , אבל אסורים לעשות כן מדברי סופרים... שזה עקר מרשות זו וזה היח ברשות השייה ,שם

  .)ואחד מהם לעשות מלאכה שלימה בשבת
 , שזה עוקר וזה מיח, שיםל ידיוהו ויכיסוהו עלא יוציא... להוציא התיוק מביתו לבית הכסת דרך כרמלית  (ח"ס 39

  .ואף לדבר מצוה,  הרי שאסרו אף בכרמלית.) מכל מקום הרי הוא אסור מדברי סופרים,אף על פי שהוא פטור
 שמצא , וחבירו יטלן מידו בשעה שהוא הולך, יושיט אותן לחבירו העומד בחצר,וכשיגיע לפי החצר ההוא (סעיף ב 40

  .)התפילין... רה מרשות הרבים וחבירו עושה החה ברשות היחיד הוא עושה עקי
'  דמיבלען ב,אמות' עומדין זה רחוק מזה ו(יו שים מקצת אמותיו של זה בתוך אמותיו של זה ה(א , ה]מ[משה שם  41

 חברו ובלבד שלא יוציא זה מתוך שלו לתוך של .מביאין ואוכלין באמצע, )י"רש, אמות של כל אחד בתוך של חברו
 הוא מותר , היו שלשה והאמצעי מובלע בייהן).י"רש,  דחפציו כרגליו...שלא יפשוט זה ידו לתוך שתים החיצוות (

מקצת אמותיו של זה בתוך , היו שים (ד"ע ס"טור ושו).  ושים החיצוים אסורין זה עם זה,עמהן והן מותרין עמו
 ובלבד שלא יוציא כל אחד מתוך שלו לתוך של ,ואוכלין באמצעמביאין , אמות' כגון שיש בייהם ו, אמותיו של זה

האמצעי מותר עם כל אחד , כגון שבין שים החיצוים שמה אמות, היו שלשה והאמצעי מובלע בייהם. חבירו
  .)ושים החיצוים אסורים זה עם זה, מהחיצוים במה שארבע אמותיו מובלעים בתוך שלו

רסג ' סיוכדלעיל , אמות ברשות הרבים' וכאן מיירי לעין ד. אמות' ויש לו רק ד, חוםומיירי במשה במי שהוא חוץ לת
ם וטור "והרמב ... מביאים ואוכלים באמצע' ד דעירובין היו שים כו"תן בפ (ה ולדיא"ק ח ד"סבקוטרס אחרון 

  ).הרבים דאורייתא] רשות[ אפילו לעין ,ט"שמ' ע כתבוה בסי"ושו
וכאן . אם כן יכול כל אחד מהשים לקחת מחבירו ולהיח אצלו, ד"כדלעיל ס, לחברו וחברו לחברווכיון שמותר ליתו 

  ).מבלי ליתו לחברו(כל אחד משלו , )באותו שלחן(שרוצים לאכול ביחד , מיירי כראה

  דין המוציא ראשו ורובו מרשות לרשותשנ 
  :סעיפים' ובו ד

 , עומד אדם ברשות היחיד ומוציא ידו לרשות הרבים ומטלטל שם חפצים שנוטלן מכאן ומניחן כאןא
  .1היחידואין חוששין שמא ישכח ויביאם אליו לרשות 

 רק שבידו ,פ שהוא עומד במקום אחד ברשות היחיד" ואע.2אמות ברשות הרבים' ובלבד שלא יעבירם ד
______________ 

 כאן יםשות הרבוטל חפץ בר(י "ופרש. )עומד אדם ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים (ב, שם צח עירובין משה 1
 ומוציא שות היחידעומד אדם בר (א"ע ס"טור ושו).  מתיתין דלא גזרין שמא יכיסו אצלוןאשמועיו ... ומיחו כאן

  .)ולא חיישין שמא יביאם אליו ...  שוטלן מכאן ומיחן כאן ...ידו לרשות הרבים ומטלטל שם חפצים
  ).חפץ המוח ברשות הרביםשמותר לו להכיס לתוך ידו (ז "שמז ס' וכן הוא לעיל סי

   ).ובלבד שלא יוציא חוץ מארבע אמות(משה שם  2



צו  

  .3 חייב,אמות ממקום שהיה מונח' מוליך החפץ ד

  :4 ואין חוששים שמא יביאם אצלו,וכן עומד אדם ברשות הרבים ומטלטל חפצים ברשות היחיד

 , לו ברשות שהוא עומד בהכים צריםהם חפצים שאינ כש, במה דברים אמורים שאין חוששים לכךב
 כגון שעומד ברשות זו ופושט ידו לרשות השניה ונוטל שם מפתח ,5אלא ברשות שמטלטל בה בלבד

 . ברשות שהוא פותח בה, אלא שם בלבד, שאין המפתח צריך לו כאן ברשות שעומד בה,6ופותח בו שם
  . כאן אלא שם לוכים צריםוכן כל כיוצא בו משאר חפצים שאינ

 אלא אם כן )א( , או להפך,אבל לא יעמוד אדם ברשות היחיד ויוציא ראשו לרשות הרבים וישתה שם
 יש לחוש שמא ישכח ויביאם , שכיון שהוא צריך לאלו המים.7הכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה

  . וכן בכל כיוצא בזה.8אליו

  .9 שלא גזרו גזרה לגזרה, או להפך,תות בכרמליתאבל מותר לעמוד ברשות היחיד או ברשות הרבים ולש

 ,ואף על פי שעוקר המים מרשות זו ושותה אותם ונכנסים למעיו שהם ברשות זו ושם נעשית הנחתן(
 ,11 כיון שכבר נחו המים מעט בפיו קודם שנכנסו למעיו, אין בכך כלום.10ונמצא מוציא מרשות לרשות

______________ 
 דאמר רבא המעביר חפץ מתחילת ארבע לסוף ארבע , לימא מסייע ליה לרבא.הא הוציא חייב חטאת(א , גמרא שם צט 3

אמות ' תחלת ד דאמר המעביר חפץ מ,בגמרא מסייע מזה לרבא (א"ו ה"שבת פט' ד הל"ראב). והעבירו דרך עליו חייב
בואר שם בגמרא אליבא דרבא דאמר המעביר חפץ דרך מ (מ שם"מ. )פ שהעבירו דרך עליו חייב" אע,אמות' לסוף ד

  .))ד"מ ראב"מ(ואם העביר חייב  (ק א"א ס"מ. ) ופשוט הוא שם,ל בהשגות"א ז" וכן כתב הר...עליו חייב 
עומד אדם ברשות הרבים ומטלטל ברשות היחיד  (ם שם"רמב. )שות היחידברשות הרבים ומטלטל בר (משה שם 4

 ליטול מפתח ,מותר לעמוד ברשות הרבים(ע שם " טור ושו. והייו שמותר אף להוציאו שם חוץ מארבע אמות.)כולה
  ). ולפתוח שם,ברשות היחיד

. )יכיסם אצלודגזר בהו דמתוך שהוא צריך להם (י "ופרש, )אמר רב יוסף בחפיצין שצריכין לו (שםא , רב יוסף צט 5
 ע שם" טור ושו).במה דברים אמורים בחפצים שאין צריכין לו להמשך למקום שהוא (ח"עבודת הקדש שער ג ס

כיון שאים צריכים לו במקום שהוא , ולא חיישין שמא יביאם אליו... חפצים שאים צריכים לו במקום שהוא עומד (
  .)עומד שם

. )שהיה בירושלים שהיו ועלין ומיחין את המפתח בחלון שעל גבי הפתחמעשה בשוק של פטמים  (א, משה שם קא 6
וכן מרשות היחיד לרשות , הילכך מותר לעמוד ברשות הרבים ליטול מפתח ברשות היחיד ולפתוח שם (ע שם"טור ושו
  .)הרבים

 אלא אם ,היחידשות  וישתה ברשות הרבים בר,שות הרבים וישתה ברשות היחידלא יעמוד אדם בר (א,  צטמשה שם 7
אבל לא יעמוד ברשות היחיד ויוציא ראשו לרשות הרבים  (ע שם"טור ושו. )כן הכיס ראשו ורובו למקום שהוא שותה

  .)אלא אם כן יכיס ראשו ורובו למקום שהוא שותה, או איפכא, וישתה שם
, )אף אם הם תוים בכלים שאים אים( שהוא צריך לאלו המים וכאן תפרש דהייו כיון). 5הערה (כמצויין לעיל  8

] המשקים[הכא ... אבל בתוספות מפרשים  (א, ן שבת ה"ר. )ןהלכך משקין הללו צריכין לו וגזרי(י שם "רשפשכן 
 שמא ימשכם אצלו ,מתוך שהוא צריך למים(עבודת הקודש שם . ) כיון שהוא צריך לשתות,חפצים הצריכין לו יהו

א "כן כתב הרשבו (ב"ו ה"שבת פט' מ הל"מ). בין שהמים תוין בכלים אים בין בכלים שאין אים, וישתה וישכח
בין שהמים תוין בכלים אים בין בכלים ,  אסור שמא ישכח וימשכם אצלו וישתה, היה צריך למים, כיצד...ל "ז

'  האדעהטור ו. )ל"א ז"י והרשב"להחמיר כדעת רשולמעשה ראוי . .. וכדבריהם ראה מן ההלכות ...שאין אים 
  .) חיישין שמא יביאם אליו,דכיון שהוא צריך לאלו המים (ע שם"בשו

 , והיא דעת רוב הפוסקים,ע לפסוק כסברא הראשוה שהביא בסתם"ומשמעות הש( ק א"סותבאר בקוטרס אחרון 
  .)'ף והתוס" ומכללם הרי,י"עיין ב

ע " טור ושו).יקום ויגזר שתיה אטו הכסת כלי(י "ופרש, ) ואן יקום וגזור גזירה לגזירה,ההיא גופא גזיר (רבא שם 9
  .ב"שב ס'  ותבאר לקמן סי.)או איפכא, אבל מותר לעמוד ברשות היחיד או ברשות הרבים ולשתות בכרמלית (שם

שאז התירו אף כשהוציא רק , )רתאו מכרמלית לרשות אח(כל האמור בקטע שלפיו מיירי כשמושיט פיו לכרמלית  10
  .ומוציא בשתייתו מרשות לרשות, וכששותה כסים המים למעיו שהם ברשות שעומד בה, ראשו
שבזה לא התירו אלא כשהוציא ראשו ורובו למקום , )או להפך(כ כשמושיט פיו מרשות היחיד לרשות הרבים "משא

  .באר בקוטרס אחרוןוית, בזה איו זקוקים לטעמים דלקמן בסמוך, שהוא שותה
 דהא , שותה עביד עקירה והחה בחדא רשותא...הא ליכא למימר דשתיית המים תהוי הכסה  (ה רישא" שם די"רש 11

  . ) ובפיו הן חין מיד,ברשות שהוא שותה בה פיו עומד



צז   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 14ז"ש בסימן שמ" וכמ,13שות זו ופיו הוא ברשות האחרת כיון שהוא עומד בר,12ופיו הוא מקום פטור
  .שיש סוברים כן

 אלא משום ,16ו"שמ' ש בסי" לרשות היחיד אפילו דרך מקום פטור כמ15ולא אסרו להכניס מכרמלית
 , אבל כאן לא שייך לגזור כלל,17ש שם"גזרה שמא יבא להכניס כך בלי הנחה בינתיים במקום פטור כמ

  .18 המים מעט בפיו טרם שיבלעםשאי אפשר כלל שלא ינוחו

 19ז"שמ' ש בסי" כמ,שם]ל[יאו  אלא הוא כאותה רשות שהוצ,ואף אם תמצי לומר שפיו אינו מקום פטור
 וכשבולעם ומכניסם למעיו שברשות אחרת הרי הוא , ונמצא שנחו המים באותה רשות,שיש סוברים כן

 ואין לחוש כלל מה , הנחתן לגמרי שבליעת המים זו היאש לומר מכל מקום י.מוציא מרשות לרשות
  ):20 לפי שכיון שנבלעו בגופו הרי הם בטלים לגבי גופו,ששוב נכנסים למעיו

  .22 ואם השתין או רק חייב.21 או להפך, לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתין או ירוק לרשות הרביםג

ים מחלל של גוף  הרי זה ספק אם הולכים אחר עקירת המי רגל,ואם הוציא אמתו לחוץ והשתין שם
 , או אחר יציאתם מן האמה שהוא ברשות הרבים, ונמצא שהוציא מרשות היחיד וחייב,ברשות היחיד

  .25 אסור, ואפילו מרשות היחיד או מרשות הרבים לכרמלית או להפך.24 וספק של תורה להחמיר.23ופטור

או מרשות הרבים  אפילו מרשות היחיד , ואסור26 הרי זה ספק,וכן אם הוציא ראשו לחוץ ורק שם
 ויש אומרים שפיו שברשות האחרת הוא , ואף שהרוק נח מעט בפיו קודם שרקק.27 או להפך,לכרמלית

______________ 
 דמשקין חין , דשותה עביד עקירה והחה בחד רשותא...י תירץ לקמן "ורש (' בתירוץ הא,ה לא"א ד, שם כ' תוס 12

ואף  (ו"סי " שם פש"רא).  הואיל וחו במקום פטור, אין לחוש,ג דחוזרין ובלעין" ואע. שהוא מקום פטור,בתוך פיו
  .) שהוא מקום פטור, הואיל וחו בפיו, אין חשש,על פי שהן חוזרין ובלעין במעיו

 .)ופיו במקום אחר כיון שהוא במקום אחר ,כיון שתן בפיו הוי מקום פטור (ק ב"א ס"מ 13
  .) הן מקום פטור, אפילו הן למטה מעשרה,העומד בפים ופשט ידיו או אחד משאר איבריו לחוץ (סעיף ז 14
  ).10והערה (כדלעיל ' ציא ראשו ורובו כו אסור עד שיוו הכידבלא, רשות הרביםכ "משא 15
ויש אוסרים .  היא גזירה לגזירה...במקום פטור שבין רשות היחיד לכרמלית  ... כגון ,ברשויות של דבריהם (סעיף ג 16

  ). ויש להחמיר כדבריהם...אפילו ברשויות של דבריהם 
  .) בלא החה במקום פטור ביתיים, או להפך,וגזרה שמא יבואו להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים (סעיף ב 17
).  אבל הכא אי אפשר כלל שלא יוחו מעט בפיו קודם שיבלעם,יאהתם גזרין דילמא אתי לאפוקי בהד(שם ' תוס 18

 אבל , להדיא בלא החת מקום פטורשות הרביםהתם הוא דגזור רבן דלמא אתי לאפוקי מרשות היחיד לר (ש שם"רא
ו "שמ' ש סי"והא דלא גזרין שמא יוציא להדיא כמ (א שם"מ. )הכא אי אפשר בלא החה בפיו שהוא מקום פטור

  .) לשתות בלא החת פיוי אפשרדהכא א ,א"ס
  .)ויש אומרים שידו הפשוטה לרשות אחרת הרי היא לגמרי כאותה רשות (סעיף ז 19
 משום ,ג דאים חים עד שיגיעו למעיו" אע,דהכא כשבולעם מיד חשיבי כחין ... ועוד ראה לפרש (שם דף כ' תוס 20

 ואין לחוש ,יש לומר דבליעתו הייו החתו (ה לא"א ד, שבת יאוב, ) והוי עקירה והחה בחד רשותא,דמבטלי אגב גופו
  .)במה ששוב כסים לתוך מעיו

 וכן לא .שות היחיד וישתין ברברשות הרבים, שות הרביםלא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתין בר (ב, משה שם צח 21
  .)או איפכא ... חידלא יעמוד אדם ברשות הרבים וישתין או ירוק ברשות הי (ב"ע ס"טור ושו. )ירוק

י שהיה עומד באחת משתי מ (ג"ג ה"שבת פי' ם הל"רמב. )אמר רב יוסף השתין ורק חייב חטאת (א, רב יוסף צט 22
  .)ואם השתין או רק חייב (ק ג"א ס"מ. ) חייב, והשתין מים או רקק ברשות שיה,רשויות אלו

מן הגוף בתר עקירה  ( בתר עקירה אזלין,מהו ,שות הרבים ופי אמה ברשות היחיד הוא בר,בעי רבא (רבא שם 23
 או בתר יציאה ,)י"רש, שות היחיד לרשות הרבים דמוציא מן הגוף שהוא ר, והן עקרין מן החלל של גוף וחייב,אזלין
   .) תיקו,)י"רש, שות היחיד ואין כאן עקירה מרשות הרבים והרי פי אמה בר,שיוצא מן הגוף ממו (אזלין

 .)אמתו לחוץ... אפילו אם הוציא (ע שם "טור ושו 24
וא ע מודו דה"ו כ, וכן לא ירוק,שות היחידובההיא דלא יעמוד אדם ברשות הרבים וישתין לר (ג"ו סי"ש שבת פ"רא 25

  .)או בכרמלית ( שםע"שו. ) בכרמליתהדין
פי זה אסור להוציא  ול ...דלא חשיב החה במקום פטור אלא בדבר שהוא וטל ממקומו(א לא "א ד, עירובין כ' תוס 26

 אפילו שות הרביםולפי תירוץ זה אסור לרוק מרשות היחיד לר(ו "י ס" עירובין פש"רא).  ולרוקשות הרביםראשו בר
).  כמו בשתיה, כיון דלא בא ממקום אחר לתוך פיו,פ שהרוק ח בפיו אין חשיבא החה" דאע,שות הרביםראשו בר
  .)וץ לח...אפילו אם הוציא פיו (ע שם "טור ושו

  .)או בכרמלית ( שםע"שו 27



צח  

 הואיל ולא הונח שם ממקום אחר אחרי , מכל מקום אין זו חשובה הנחה במקום פטור,מקום פטור
  :29ז"שמ'  כמו שנתבאר בסי,28שהוציאו לרשות האחרת

 ,אמות ברשות הרבים עד שירוק'  שלא יהלך בו ד31 יש מי שאומר,30 רוק שנתלש מפיו ומוכן לזרקוד
 אפילו ברשות 32 כי יש מתירים, ומכל מקום אין למחות ביד המקילין בכרמלית.והוא הדין בכרמלית

  :הרבים

  קונטרס אחרון

 ,י" עיין ב, והיא דעת רוב הפוסקים,34ע לפסוק כסברא הראשונה שהביא בסתם"ו הש33משמעות) א(
 ובשגם .37ה"כ' ע סי" עיין סמ,' שבכל מקום פוסקים כו36ם"ש מהר" וידוע מ.35'ף והתוס"יומכללם הר

  .ה הילכך לא העתקתי.39 מפלוגתא זופקא מינה אין נ38שעכשיו שאין לנו רשות הרבים

______________ 
 גבי והוא הדין, שות הרביםדהתם לא היח הכלי לידו ממקום אחר אחרי שהוציאו לר(ק ב "סא "מ. ש שם"ורא' תוס 28

  .)רוק
  .)שהחה על היד איה חשובה החה אלא לחפץ שהוח עליה ממקום אחר (סעיף ז 29
רוקו שתלש  (ג"ע ס"שו. )יו לא יהלך ארבע אמות עד שירוקרבי יהודה אומר אף משתלש רוקו בפ (ב, משה שם צח 30

  .)אמות ברשות הרבים עד שירוק' יש מי שאומר שלא ילך ד, בפיו ומוכן לזרקו
 א,  שם צטיוסי בגמרא'  כר,) עד שירוקשות הרבים לא יהלך בו ארבע אמות בר,רוקו שתלש מפיו ומוכן לזורקו (טור 31

 ,היה אוכל דבילה בידים מסואבות והכיס ידו לתוך פיו ליטול צרור רבי מאיר מטמא והתן ,אף על גב דלא הפיך בה(
 לא היפך בה ,טמא) י"רש,  דלמשדייה קאי, טמא,ברוק להוציאו לחוץ(רבי יהודה אומר היפך בה , ורבי יוסי מטהר

ח "וספות יום טוב פבת' עי. ק"ודו )אית ספרים דגרסי רבי מאיר מטהר (ה רבי מאיר" שם ד'לגירסת התוס ,)טהור
פ "אע, ל שמשתלש אסור"ואם כן קיי). מאיר'  וכל שכן לגבי ר,יהודה' יוסי לגבי ר' ל הלכה כר"קי( משה י דכלים

  .שלא היפך בה
'  הלמ" מ.)בי יהודהואין הלכה כר.  והוא שתעגל ותהפך בפיו,משתלש רוקו (שםעירובין  בפירוש המשה ב"רע 32

 וראה  ... במשהד כאן ע,דה אומר אף מי שתלש רוקו בפיו לא יהלך ארבע אמות עד שירוק יהוביר (ג"ג ה"שבת פי
יהודה מי שתלש רוקו בפיו ' ומה שאמר ר ( בפירוש המשה שםם"רמב. )יהודה הלכה' מדברי רביו שאין דברי ר

י בסוף "ב. )יהודה' הלכה כרואין .  שעשה כמי ששא חפץ בפיו,בתאי שיהפכו בפיו, אסור לו להלך בו ארבע אמות
  .)ג" וכן כתב הרב המגיד בפי, ולפיכך כתב ואין הלכה כרבי יהודה,ם סובר בפירוש המשה דפליג"הרמב (הסימן

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 33
 ,אף אם הם תוים בכלים שאים אים , שםלשתות לרשות הרבים ושאסור להוציא ראשו, ב תבאר"בפים ס) א(

  . יש לחוש שמא ישכח ויביאם אליו,כיון שהוא צריך לאלו המיםש
וגם אין לו , ל כדעה זו"דלא קיי, לא הובאה דעה זו בפים; שלא אסרו אלא בכלים אים', ע דעה ב"ואף שהובאה בשו

  .פקא מיה מפלוגתא זו
שות זו ושותה אותם וכסים למעיו ואף על פי שעוקר המים מר"ש "והרא' הובאו קושיית ותירוץ התוס, ב"בפים ס) ב(

 כיון שכבר חו המים מעט בפיו , אין בכך כלום. ומצא מוציא מרשות לרשות,שהם ברשות זו ושם עשית החתן
  .לעין היתר הכסת ראשו לכרמלית לשתות, " ופיו הוא מקום פטור,קודם שכסו למעיו

  .ת ראשו ורובו לרשות הרבים לשתותא הובאו קושיא ותירוץ זה אף לעין היתר הכס"ואף שבמ
ואין (לא הוי ראשו ורובו מקום פטור , כיון שכשפושט ראשו ורובו לרשות אחרת) א(, מכל מקום לא הובא זאת בפים

ב). (ל"לתרץ כ ( שארים ברשות שראשו ורובו שם כיון שהמים שבמעיו)ל"ואין להקשות כ.(  
  ).הערה רא(ושם סמן , ק ה"רון סרעו בקוטרס אח' כלל זה הובא גם לעיל סי 34
אבל בתוספות  (א, ן שבת ה"ר. )ןהלכך משקין הללו צריכין לו וגזרי( בחפיצין הצריכין לוה "א ד,  עירובין צטי"רש 35

מתוך  (ח"שער ג סעבודת הקודש . ) כיון שהוא צריך לשתות,חפצים הצריכין לו יהו] המשקים[הכא ... מפרשים 
מ "מ). בין שהמים תוין בכלים אים בין בכלים שאין אים,  ימשכם אצלו וישתה וישכח שמא,שהוא צריך למים

י "ולמעשה ראוי להחמיר כדעת רש. ..וכדבריהם ראה מן ההלכות  ...ל "א ז"כן כתב הרשבו (ב"ו ה"שבת פט' הל
  .ן"א ור"ורשב' ף ותוס"י ורי"הרי שכן דעת רש. )ל"א ז"והרשב

  ).'והגו לפסוק כרב אלפס בדבר שלא חלקו עליו התוס... ם "פסק הר (קע' במרדכי כתובות סי 36
  . )פליגי עליה'  לבר היכא דהתוס,ף"ם כתב דלעולם יש לפסוק כהרי"מהר (ק ב"רד ס' גם לעיל סיכלל זו הובא 

  .וראה כללי הפוסקים וההוראה כלל ריז
אם לא במקום שהתוספות חולקין , ב אלפסשפוסקים בכל מקום כר, כתב המרדכי פרק ערה שתפתתה( ק יט"ס 37

  .)ועלי
  ).תפשט המהג במדיות אלו להקל ולומר שאין לו עכשיו רשות הרבים גמורה(א "שמז סי' כדלעיל סי 38



צט   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 .42ש מבואר דאראשו בלבד קאי" וברא,' הכניס כום כן על אלא א41ש" העתיק דברי הרא40א"והנה המג
  .44ש" אבל לא תירצו כהרא, הקשו כן על ראשו ורובו43א"יבשבת דף ' ואמת שהתוס

 אלא הרגלים הוא , דאפשר דתו לא הוה פיו מקום פטור,ע אם שייך בראשו ורובו"ש צ"אבל תירוץ הרא
 אבל ראשו ,45ב"ע'  עיין דף ג. מפני שנגררין אחר ראשו ורובו, ולא כרשות שהן שם,שהן מקום פטור

 אפילו ידו בלבדה אינה נגררת אחר הגוף 46ב" דהא לרבא דף צ,שםורובו הן לגמרי כאותה רשות שהן 
י " וכן לפירוש ר, ואף אביי לא פליג עליה.47י שם"והרגלים והיא כאותה רשות לגמרי לפי שיטת רש

  . אבל לא בראשו ורובו נגד הרגלים, אלא בידו בלבדה,]א[ אף אליבא דרב48שם' בתוס

 גם המים נחו , דכשרוב גופו באותו רשותש לומר די,50ש" לפי דעת הרא49א קשה מידיואפילו הכי ל
  :51 בחצי העליון של האורך שמכתפו ועד עקיבו, שהאצטומכא שהם נחים בה היא למעלה,באותו רשות

  

  שלוםבריד

 
 שלא גזרו , או להפך,אבל מותר לעמוד ברשות היחיד או ברשות הרבים ולשתות בכרמלית(ב "שהרי פסק בפים ס 39

 .ואם כן אין פקא מיה מפלוגתא זו. זה התירו אפילו בכלים הצריכין לווהייו שב). גזרה לגזרה
 כששותה ם תאמרוא (ק ב"סא "כתב המ, )אלא אם כן יכיס ראשו ורובו למקום שהוא שותה(א "ע ס"ש בשו"על מ 40

  ). כיון שהוא במקום אחר ופיו במקום אחר, כיון שתן בפיו הוי מקום פטורש לומר י...הוי הכסה 
  .) הואיל וחו בפיו שהוא מקום פטור, אין חשש,ואף על פי שהן חוזרין ובלעין במעיו (ו"י ס"ירובין פע 41
  .למה לא אסר גם מטעם שהן חוזרין ובלעין במעיו, שהקשה כן על האיסור בהכיס ראשו בלבד 42
 שלוקח , לרשות הרביםשות היחיד הא מפיק מר, השתא מי כי יכיס ראשו ורובו אמאי שריואם תאמר(ה לא "ד 43

 ).שות הרבים וחית בבטו ברשות היחידבר
תירוץ שהוא ה, ) ואין לחוש במה ששוב כסים לתוך מעיו,ויש לומר דבליעתו הייו החתו(שם ' שתירצו התוס 44

  .האמור בפים בסוף הסעיף
, )יל וחו בפיו שהוא מקום פטור הוא, אין חשש,ואף על פי שהן חוזרין ובלעין במעיו(שם ש "ולא תירצו כתירוץ הרא

  .שהוא התירוץ האמור בפים בתחלת הסעיף
שות  ולא כרשות הרביםלא כר איה) י"רש, של אדם הפשוטה לרשות אחרת(אמר אביי פשיטא לי ידו של אדם  "45

  .")י"רש, זרקת אחר גופו לגמרי להיות כרשות שהוא עומד בהאיה  (היחיד
  .)' הכא למטה מג,'תם למעלה מג ה...ורבא אמר  (א, שבת צב 46
 ,משום החה' דליכא למיפטרי', והכא למטה מג.  ולא משום אגד גופה,וטעמא משום דלא ח('  למעלה מגה התם"ד 47

  .)דכמוח דמי
ויש אומרים (ז "שמז ס' דלעיל סי' שהיא דעה הב, ידו איה גררת אחר הגוף והרגלים, י"לפירוש רש, הרי שלדעת רבא
 אם רשות היחיד רשות היחיד אם רשות הרבים רשות ,ה לרשות אחרת הרי היא לגמרי כאותה רשותשידו הפשוט

  ).51הערה (ושם סמן , )הרבים
 והייו שלתירוץ .) ואית לן למימר דשמיה אגד,'י מפרש התם למעלה מג"ור, דרבה סבר אגד גוף שמיה אגד (ה התם"ד 48

  .י אף רבא סבר כן"ולתירוץ ר, ה סבר אגד גוף שמיה אגדהראשון אף רב
  . בשתייתורשות היחיד לרשות הרבים מוציא מהרי, רשות הרביםדאם פיו חשובה אז , ש"והרא' קושיית התוס 49
  ).כמבואר בפים בסוף הסעיף(שבליעתן הוי כהחתן לגמרי ' שאיו סובר כתירוץ התוס 50
  ".האורך שמכתפו ועד עקיבו"דהייו רוב , "רובו למקום שהוא שותההכיס ראשו ו"יש לעיין אם מפרש  51

  ).ואם הוא מתכסה בה ראשו ורוב אורך גופו(א "טז ס' סי). שיתעטף בהם ראשו ורובו(א "שא סמ' וראה לעיל סי

  דין המושיט ידו לצינור ברשות הרבים לשתותשנא 
  :סעיפים' ובו ב

ן צנור ארוך מונחת לאורך הגג  שהיא כעי, למזחילה, או כלי, לא יעמוד אדם ברשות הרבים ויחבר ידוא
 ,1 לפי שהמחבר ידו או כלי אליה הוא כשואב ממנה. ולקבל המים ממנה,בתוך שלשה טפחים סמוך לגג

______________ 
רב  אמר ,אי טעמא מ, אבל מצרף לא,קולט אין(ובגמרא שם , )קולט אדם מן המזחילה (ב, צט עירובין משה וגמרא 1

 ... ומגביה ידו ...תיא מי הכי . סמוך לגג כגג דמי'  דכל פחות מג,סמוך לגג עסקין' חמן הכא במזחילה פחות מג
והוי כמוציא מן הגג , לגג דמיא לגג' בתוך ג  ...לא יצרף פיו או כלי למזחילה(י "ופרש, ) ובלבד שלא יצרף,וקולט



ק  

 נמצא ,3 והרי היא חשובה כגג עצמו משום תורת לבוד,טפחים לגג' בתוך ג) 2מונחת כולה(והואיל והיא 
 ולפיכך אפילו אם המזחילה אינה . הרבים לרשות,שהוא כשואב ומוציא מהגג עצמו שהוא רשות היחיד

 הואיל , אסור לחבר ידו או כלי אליה, שאינה רשות היחיד מצד עצמה,5' ואינה רחבה ד,4גבוהה עשרה
  .והוא כשואב ומוציא מהגג

לענין זה שיהא  (7 אין אומרים בהם לבוד,למזחילה'  אפילו ידיו תוך ג,6אבל מותר לקלוט מן האויר
 מותר לקלוט ולקבל ,8שהיא רשות היחיד' א גבוה עשרה ורחבה דו ואפילו אם ה.)נחשב כשואב ממנה

 בין שקולטן למעלה מעשרה בין ,9 והוא הדין לנוטפים מהגג עצמו,מן האויר המים הנוטפים ממנה
  :10מעשרה רשות הרבים הוא  ולמטה, מפני שלמעלה מעשרה אויר מקום פטור הוא,למטה מעשרה

  שלוםבריד

 
שהוא צור ארוך ,  יעמוד אדם ברשות הרבים ויחבר ידו למזחילהלא (ע" טור ושו).שות היחיד לרשות הרביםר שהוא

 .)סמוך לגג חשוב כגג ואסור'  שכיון שהוא בתוך ג, ולקבל המים ממה,טפחים סמוך לגג' בתוך ג, מוח לאורך הגג
  ). כאילו שואב מרשות היחיד,והמחבר ידיו אליו(לבוש 

הואיל (ב "וכן הוא לקמן ס). שות היחיד הוי הצור חור ר,היחידשות הכא שאי דכיון שהגג ר(ק ד " סי"א סוס"מ' עי 2
  ). הרי הם דוים כחורי רשות היחיד שהם כרשות היחיד,והם בולטים ויוצאים מן הגג שהוא רשות היחיד
 רק פיה היא בתוך ,אם איה בולטת הרבה(כמבואר בלבוש , טפחים לגג' והייו שאין הכווה שפי המזחילה היא בתוך ג

שאיו מוך ממו שלשה (כמבואר בפרישה , טפחים לגג' אלא שכל המזחילה היא בתוך ג). שה טפחים סמוך לגגשל
 רוששלל בזה פי(ז "ובמשב, )טפחים' פירוש המזחילה מוחת סמוך לגג תוך ג(ז "ובט, )והוי כגג, אמרין לבוד, טפחים
 הפרישה מוח רוש אלא כפי,' יותר מגשות הרביםלר הייו פיו של מזחילה אין בולט ,' דמשמע דמפרש תוך ג,הלבוש

  ).טפחים'  בתוך ג, באורך הגג,למטה מגג סמוך לגג
ראה (ולא כחורי רשות היחיד , איה כרשות היחיד מטעם לבוד, טפחים לגג' והטעם לזה כי אם המזחילה איה בתוך ג

  ).הערה הבאה
  .)אמרין לבוד ושם גג על זה (ק א"ז ס"ט. ) עצמו והרי היא חשובה רשות היחיד כגג,אמרין לבוד (לבוש 3

  .ולא תפרש כאן מה מועיל כאן הלבוד כדי שגם המעזיבה תיחשב כרשות היחיד
  ...ואם עשה דף(א "שה סי' וכדלקמן סי, שעל ידי לבוד חשבת המעזיבה כחורי רשות היחיד, אבל ראה הערה הקודמת

  ).74הערה (ושם סמן , ) שידוים כרשות היחיד,י רשות היחיד והרי הם כחור, שכלבוד הם,לקב' בפחות מג
 ... ]שלשה] [טפחים' גובה י[ תוך ,והוא שהחלון פתוח עליו בסמוך לו(ב "שג ס' סיוכן הוא לאחד מהוסחאות לקמן 

  .)14הערה (ושם סמן , )כחורי רשות היחיד
  ). הכא במופלגת, בסמוכהי מילי ה,אפילו תימא יש חורין לכרמלית(ב , עירובין פזוכדאמרין 

יתבאר לקמן סעיף הבא ', אבל אם היא גבוהה עשרה ורחבה ד', וכל זה כשהמזחילה איה גבוהה עשרה ואיה רחבה ד
  .אמרין שהיא חורי רשות היחיד, פחים מן הגגט' שאפילו אם המזחילה בולטת ג, )18והערה (

*  
שמה ' תבאר לעיל סי, כי אם המעזיבה מסתרת לגמרי על המחיצות, ומיירי שמחיצות הבית יכרים לעומד על הגג

 בעין שאין מחיצות הבית יכרים וראים לעומדים על הגג כשמסתכלין תחת ,גג הבולט על מחיצות הבית(ג "סכ
ויש שם שתי דעות ).  ולכן על גבי הגג איו רשות היחיד, אין אומרים במחיצות אלו גוד אסיק,שלו כגון גגין ,רגליהם

  .ומה דין הבליטות, מה דין הגג הזה
  .)בין אם הוא למעלה מעשרה או למטה מעשרה (ע"טור ושו. )'יואף על פי שהוא למטה מ (י שם"רש 4
 כיון שהוא בתוך ,דלעולם חשוב רשות היחיד, יו רחב ארבעהוגם אין חילוק כאן בין אם רחב ארבעה או א (לבוש 5

  .)שלשה לגג
  .)אבל מותר לקלוט מן האויר (ע"טור ושו. )קולט אדם מן המזחילה (שם במשה 6
אפילו (ז "ט). למזחילה' אפילו אם ידו תוך ג (טור. ע"שו. ) וקולט, לפחות משלשה סמוך לגג...עומד אדם  (ברייתא שם 7

  .) ולא שייך בזה לבוד,למזחילהידו תוך שלש 
. ) דאוירא הוא מקום פטור,מי משתרי'  למעלה מילו קליטה אפי...ה ציור שבפיו ארבע (ה ומן הצור" שם סדי"רש 8

 ומותר לקבלם שם להביאם ,הא הוי האויר מקום פטור' דאם הוא למעלה מי, לקלוט מן האויר לעולם מותר (לבוש
  .)לרשות הרבים

 מן המים המקלחין מן הצור או מן הכותל , וקולט מן האוירשות הרביםעומד אדם בר (ג"ו ה"שבת פט' ם הל"רמב 9
  .)ושותה

,  ומותר לקבלם שם להביאם לרשות הרבים,הא הוי האויר מקום פטור (לבוש. )דאוירא הוא מקום פטור (י שם"רש 10
ומותר ,  עומד ברשות הרביםם כןוהוא ג, בים והוי המים ברשות הר,הרי האויר הוא רשות הרבים' ואם הוא למטה מי

  .)לשאוב משם להביאם אליו



קא   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 אינם ,12טפחים מן הגג'  וכן סתם צנור שהוא ארוך ובולט ג,11טפחים מן הגג'  היתה מזחילה בולטת גב
  . ומותר לחבר ידו או כלי אליהם לקבל המים,חשובים כגג עצמו

פ " עכ,אפילו הם למטה מעשרה'  שאם יש בהם רוחב ד,13 והם למטה מעשרה,'על ד' והוא שאין בהם ד
 ואם הם .14ואב ומוציא מכרמלית לרשות הרבים וכשמחבר ידו או כלי אליהם הרי הוא כש,הם ככרמלית

 שאז הם רשות היחיד ,' משום גזירה שמא יהא בהם ד,15אסור' אף שאין בהם ד, למעלה מעשרה
 מכל מקום הואיל והם בולטים ויוצאים מן הגג שהוא רשות ,פ שהגדיים בוקעים תחתיהם" ואע.16גמורה
  :18ה" כמו שנתבאר בסימן שמ,17היחיד הרי הם נדונים כחורי רשות היחיד שהם כרשות ,היחיד

______________ 
  ...מן הגג' היתה מזחילה בולטת ג (ע"טור ושו). סמוך לגג'  במזחילה פחות מג... אבל מצרף לא ,קולט אין(גמרא שם  11

  .)יכול לחבר ידו אליהם ולקבל המים
 משום דציור לעולם ,לומר בין קולט בין מצרףכ (הצורה ומן "י ד"רש. ) שותהכל מקוםומן הציור מ (משה שם 12

  ).' שבולט ג'וכן סתם צור ג(ע " טור ושו.) וליכא למימר לבוד,שות הרביםארוך ויוצא לר
' שאין בהן ד וכגון (ע" טור ושו). מפי שהוא כמוציא מרשות לרשות,אסור' על ד' תא אם יש בציור ד (ברייתא שם 13

  .)ה והן למטה מעשר,'על ד
 ומפיק מכרמלית , כרמלית מיהא הויילו הכי אפ, ולבוד מי ליכא,הואי' ג דלמטה מי"אע (ה אסור" שם די"רש 14

  .)הוי כרמלית' יש בהן ד (ק ד"א ס"מ .)אסור ... 'על ד' אבל אם יש בהן ד (ע"טור ושו. )לרשות הרבים
  ).אסור, והן למעלה מעשרה', על ד' אפילו אין בהם ד(ע "טור ושו 15
 דקא מפיק ,ה גזירה אטו ציור שבפיו ארבע,לא משתרי צירוף הציור' ואי למעלה מי (ה ומן הצור"י שם ד"רש 16

  .) ואסורשות היחידוהוי ר'  שמא יהא רחב דןגזרי (ק ה"א ס"מ. )שות הרבים לרשות היחידמר
שות  דכיון שהגג ר, שאי הכא.שות היחידא דאם גדיים בוקעים תחתיו לא הוי ר"ה ס"שמ' ש סי"עמ ( שםא"מ 17

  .])שות היחידחור ר[ הוי הצור ,היחיד
  .)חורים שבכתלי רשות היחיד שכלפי רשות היחיד הם רשות היחיד (סעיף ח 18

והערה (א "כדלעיל ס, ולמטה מעשרה' הרי הם חורי רשות היחיד אפילו הם פחות מד, סמוך לגג' אלא שאם הם תוך ג
3.(  

  .פרי מגדים ומחצית השקל, וראה מה שדו בזה בתוספת שבת

  הקורא בספר ונתגלגל מרשות לרשותשנב 
  :סעיפים' ובו ד

 ונתגלגל ראש האחד מהספר , הקורא על האסקופה בספר מספרי הקודש העשוי בגלילה כספר תורהא
'  אפילו נתגלגל חוץ לד,1 גוללו אצלו, וראש השני נשאר בידו,מידו לרשות הרבים שלפני האסקופה

  .2תאמו

 , התירו משום בזיון כתבי הקדש,3' שיש עליה משקוף רחב ד,פ שהאסקופה היא רשות היחיד"ואע
 וכל הזורק ,5 הואיל וראש השני נשאר בידו, שאין בגלילה זו איסור תורה.4שרבים דורסים על האסקופה

______________ 
) י"רש,  כספר תורה שלו]וןבגלי[כל ספרים העשוים בימי הראשוים עשוין (היה קורא בספר  (ב, צז עירובין משה שם 1

 בספר על הקורא (א"ע ס"טור ושו. ))י"רש, הואיל וראשו אחד בידו ( גוללו אצלו, ותגלגל הספר מידו,על האיסקופה
כל הספרים העשויים (ק א "ז ס" ט.)גוללו אצלו, ושאר ראש השי בידו,  ותגלגל ראש האחד מהספר מידו,האסקופה

  ). שלופר תורהבימים הראשוים עשוים בגליון כס
  בין,אמות ברשות הרבים'  סמכין דלא מפליג בין תגלגל לתוך דתיןעל תא דמתי(א , לב בבעל המאור שם ה"רז 2

אפילו תגלגל  (ע שם"טור ושו. י"י ס" פשם ש"רא הובא ב.) לעולם גוללו אצלו,אמות ברשות הרבים' תגלגל חוץ ד
  .)אפילו ברשות הרבים והאסקופה ברשות היחיד, אמות' חוץ לד

  .אמות ברשות הרבים' והייו שיש בזה משום מוציא מרשות לרשות וגם משום העברת ד
 דהייו ,טפחים' שיש לה מחיצות מן הצדדים הרחבות ד...  כגון ,ופה שהיא רשות היחידאסק(ח "שמו ס' כדלעיל סי 3

 ).' וגם יש עליה משקוף מלמעלה הרחב ד,'מזוזות הפתח מכאן ומכאן אם יש בהן ד
דרגל הרבים עוברת דרך (י "ופרש, ) ומשום בזיון כתבי הקדש שרו,הכא באיסקופה הדרסת עסקין (א, רבה שם צח 4

 שם ע"טור ושו. ) ולהכי שריוה לגוללו אצלו,במקום דדריסת רגלי בי אדם עומדין איכא בזיון כתבי הקדש ו,לה
י לעולם אסקופה רשות "פרש(ק ב "ז ס" ט.)דרבים דרסי על האסקופה(א "ורמ, )משום בזיון כתבי הקדש התירו(



קב  

הנחה ברשות  שאין כאן , פטור, אם יכול להביאו אצלו על ידי זה,דבר לרשות הרבים וראש השני בידו
 גזרה שמא , אלא שחכמים אסרו זה בשאר דברים. ולכן מותר לחזור ולהביאו אצלו מן התורה,6הרבים

  . אבל במקום בזיון כתבי הקודש לא גזרו גזרה זו,7יפול כולו מידו לרשות הרבים ויביאנו אצלו

שבות גמור כזה  שלא התירו , אסור להביאו אצלו, אפילו נפל לכרמלית,אבל אם נפל כל הספר מידו
  :8משום בזיון כתבי הקדש

  .9 וראש השני בידו אסור להביאו אצלו, אפילו נפל לכרמלית, ובשאר דבריםב

  שלוםבריד

 
 ,י אדם עומדת איכא בזיון כתבי קודש ובמקום דריסת הרגל ב, דרגל הרבים עוברת דרך לה, אבל דרסת,היחיד הוא

  ).להכי התירו לגוללו אצלו
דמדאורייתא מותר להביאו  (ק ב"א ס"מ. ) לא גזרין,דכיון דאוגדו בידו ושבות בעלמא הוא (ה הדרסת"י שם ד"רש 5

  .) אלא רבן גזרו, כיון שראש השי בידו,אצלו
 לא ... ואוחז החבל בידו ,לכתא הקשור בחבל קטן כדרכוזורק (י "ופרש, )לכתא ומתא אוגדו בידו (א, שבת קב 6

 אם יכול , והיה קשור בחבל ואגדו בידו,הזורק חפץ מרשות לרשות (ד"ג הי"ם פי"רמב. ) דאין כאן זריקה,מיחייב
שות אם זרק דבר לר (א שם"מ. ) ומצא כמי שעקר ולא היח, שהרי אין כאן החה גמורה,למשוך החפץ אצלו פטור

  .) דאין כאן החה, אם יכול להביאו אצלו פטור,אש השי בידו ורהרבים
ה ואמאי "ב ד, צט' תבאר בתוס, אלא שחלקו שאר אגוד ברשות היחיד, ואפילו איו אוחז את הראש השי בידו

  דאיו חייב עד שיוציאה,שות הרבים כמו מוציא חצי קופה לר, כיון שאיגודו בפים,דבעין זה אין ראה שיתחייב(
פ שרוב פירות מבחוץ " אע,קופה שהיא מליאה פירות ותה על אסקופה החיצוה(ב , והייו כדתן צא, )כולה לחוץ

  .ק א"א ס" וראה הגהות רעק). עד שיוציא את כל הקופה,פטור
  ).19והערה (ב "שמט ס' כדלעיל סי, אמות ברשות הרבים' וכן הוא גם בהעברה ד

  .)לא גזרין דילמא פיל ואתי לאתויי (ב"סע, גמרא שם צז 7
שות  או קורא בר, אם קורא בכרמלית ופל כוליה מידו לרשות הרבים,וראה דאף לרביו (ם"ש והרמב"ה ומ"ח ד"ב 8

 ... דמכל מקום איסור שבות איכא , אפילו באסקופה הדרסת, אסור לגוללו אצלו, ופל כוליה מידו לכרמליתהיחיד
ילו  ואפ,משמע דמיירי מי בכרמלית (ק א"א ס"מ. )ולא שרי לגלול אצלו באסקופה הדרסת אלא היכא דאגודו בידו

  .)ח"כ הב" וכ. דלא התירו שבות משום בזיון כתבי הקודש, אם אין אגודו בידו אסורהכי
מוליכם ,  מפי לסטיםאם ירא להחשיך ... במקום שאין משתמרין, המוצא תפילין בשבת בבזיון (ב"מא ס"ש' ומסי

 יטול ,ואם מתיירא לישב כאן עד שתחשך מפי ליסטים שודדי לילה(ב "וכן הוא לעיל שם ס, )אמות' פחות פחות מד
 עיין ,אמות חמיר מכרמלית' ג דפחות פחות מד" אע,לא קשה מידי, )אמות' כולן בידיו מיד ויוליכן פחות פחות מד

אמות אסור אפילו לדבר ' ן השמשות רק לדבר הרשות ופחות פחות מדדכרמלית אסור בבי (ג" סט"שמ' סוף סי
  .)30הערה (ושם  ,)מצוה

 או בכל מקום , או בשדהשות הרביםמי שמצא תפילין בשבת בר (א"שם סכדלעיל ,  דלא מיטרי מכלביתםדשאי ה
 ה ולאו"א ד, עירובין קג' תוסגם וראה  .) ויכולין לבא לידי בזיון כיצד יעשה,שאין משתמרים מכלבים וכיוצא בהם

 התם מוטלים ,ב"א סמ"ש'  בתפילין בסיןוהא דשרי (ק ג"א ס"מ. )שבות כי האי גווא ודאי שמוטלין בבזיון התירו(
  ).)ג" קף דסתו(בבזיון טפי 

*  

  :יוצא אם כן שיש כמה דרגות בספר שתגלל לחוץ
ומכל שכן להכיסם , אמות' התירו אף להוליכם פחות פחות מד, קודש במקום שאין משתמרים מכלביםספרי ה) א(

  ).ב"שא ס' כדלעיל סי(מכרמלית 
אלא כשראשו השי , אפילו מכרמלית, לא התירו להכיסם, אבל רבים דורסים שם, מקום שמשתמרים מכלבים) ב(

  ).כמבואר כאן(שאר בידו 
אלא כשראשו האחד שאר תלוי באויר , לא התירו אפילו ראשו השי שאר בידו, רסים שםמקום שאין רבים דו) ג(

  ).ג"כדלקמן ס(או שח למטה מעשרה בכרמלית , או שהוא ח למעלה מעשרה ברשות הרבים, רשות הרבים
אלא , הרביםאו ששאר תלוי באויר רשות , )ב"כלדקמן ס(לא התירו אפילו ראשו האחד ח בכרמלית , בשאר דברים) ד(

  ).ד"כדלקמן ס(וראשו השי שאר בידו , כששאר תלוי באויר כרמלית
ויש לומר דבשאר , וראה שהם סוברים דספר דוקא, ראיתי למחברים שכתבוה כצורתה אספרים(עירובין שם  א"רשב 9

 מ"מ). ת היחידמשום דאיכא למיגזר דילמא פל כוליה ברשות הרבים ומעייל ליה מרשות הרבים לרשו, דברים אסור
 .אמות'  תוך דלו אפי, מכי חו להו אסור, אבל שאר דברים, דדוקא כתבי הקדש,מתוך הסוגיא (א"ו הכ"שבת פט' הל

 שות הרביםהקורא בספר בכרמלית ותגלגל מקצת הספר לר(ם שם "ש הרמב" וקאי על מ.)ל"א ז"וכן כתב הרשב
ומשמע מדבריהם דאפילו בכרמלית אסרי  (ק א"דרכי משה ס ).אין להקל ראש במה שהם החמירו(י " ב).ומקצתו בידו
  .)אפילו לא פלו אלא לכרמלית, אבל בשאר דברים אסור, ודוקא כתבי הקדש (א"א ס"רמ. )בשאר דברים



קג   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 כגון ,11 אלא בדבר שאין בו דרך מלאכה,10ולא אמרו שבכרמלית לא גזרו גזרה מפני שהוא גזרה לגזרה(
 מרשות היחיד לרשות היחיד  או הזורק,12נ"ש' העומד ברשות היחיד ושותה ברשות הרבים שנתבאר בסי

 או היוצא לרשות הרבים מבעוד יום סמוך לחשכה וחפץ בידו ,13ג"שנ' דרך מקום פטור שיתבאר בסי
 ולכן יש אוסרים להוציא .15 אבל דבר שהוא דומה למלאכה גזרו אף בכרמלית.14ב"רנ' שנתבאר בסי

' אסרו לטלטל פחות פחות מד ולכן ,16ו"שמ' מרשות היחיד לכרמלית דרך מקום פטור כמו שנתבאר בסי
' ש בסי" כמ, ולכן אסרו מלאכה שאינה צריכה לגופה בכרמלית.]17ט"מ[ש בסימן ש"אמות בכרמלית כמ

  ): וכן כל כיוצא באלו,19 והוא הדין להוצאה כלאחר יד,18א"שי

______________ 
 אמר רבא היא גופא גזירה ואן יקום וגזור גזירה ...איבעיא להו כרמלית מאי  (א"סע, עירובין צט. ב"רע, שבת יא 10

  .)א והרב המגיד קשה דהוה ליה גזירה לגזירה וצריך עיון"ולדעת הרשב (ה וכתב הרב המגיד"י ד"ב. )לגזירה
 בכרמלית אית , לא מתסר אלא מדרבןבי שמעון וכיון דברשות הרבים לר,קשיא ואמאי(ב , לה ן סוף פרק המציע"ר 11

 דבכרמלית ,וישתה ברשות היחיד דהכי אמר רבא בפרק קמא גבי לא יעמוד אדם ברשות הרבים ,לן למשרי לגמרי
 , יש לומר דכי אמרין הכי. בכרמלית לא גזרין גזרה לגזרה, דכיון דברשות הרבים לא מתסר אלא משום גזרה,שרי
 , דלא מתסר אלא משום חששא דשמא ימשוך הכלי אצלו, כי ההיא דלא ישתה, בדבר שאין בו סרך מלאכהי מיליה

 שות הרבים בכיוצא בזה כרמלית ור,אלא שפטור עליה מפי שאיה צריכה לגופה ,אבל מידי דדמי למלאכה דאורייתא
 אסרו שות הרביםוהיאך אפשר דכל מה דאסרו חכמים ברם תאמר וא(אמר ליה ה "ב ד, ובחידושיו שם צד, )שוין הן

 דהתם הוא ומרש לוי.  היא גופה גזירה ואן יקום וגזור גזירה לגזירה,ק גבי כרמלית" בפן דהא אמרי,בכרמלית
 שאין בעצמו , כגון עומד ברשות היחיד ושותה ברשות הרבים, ואין בעצמה דמיון למלאכה כלל,במלתא דשרי לגמרי

 בהא שרו בכרמלית לעמוד בו ולשתות , אלא גזרה דילמא אתי לאפוקי האי מהאי,של דבר זה דמיון מלאכה כלל
  .)כה לגמרי השוו דבריהם אבל בכל שהוא משום מלא,ברשות היחיד או ברשות הרבים

ן סוף פרק המציע שחילק בין היכא דליכא סרך מלאכה למידי "עיין בר(ק ג "בקוטרס אחרון ס חשמ' סיוכן הוא לעיל 
  ).דדמי למלאכה

  .) שלא גזרו גזרה לגזרה, או להפך,אבל מותר לעמוד ברשות היחיד או ברשות הרבים ולשתות בכרמלית (סעיף ב 12
שמא לא יוכל  ...  שזהו מרשות היחיד לרשות היחיד דרך מקום פטור,מזה לזה דרך מעלה מעשרהלזרוק  (סעיף א 13

 אבל ,וכל זה כשרשות הרבים עוברת בייהם ...  וישכח ויביאו לרשות היחיד,לאמן ידיו ויפול החפץ לרשות הרבים
וכן הוא ). שום שהיא גזרה לגזרה מ, שלא גזרו גזרה זו בכרמלית, מותר בכל עין,אם היתה כרמלית עוברת בייהם

  .ח"שמז ס' לעיל סי
 עם החפץ מרשות ם כן ויצא ג...לא יצא אדם לרשות הרבים סמוך לחשכה וחפץ בידו גזירה שמא ישכח (ח - סעיף יז 14

 כמו , אלא כרמלית, בזמן הזה שפשט המהג כהאומרין שעכשיו אין לו רשות הרבים גמורה...היחיד לרשות הרבים 
 שהרי איסור ההוצאה בכרמלית איו , אין איסור כלל לצאת סמוך לחשכה אפילו בחפץ שבידו,ה"שמ' בסישיתבאר 

  ). ואין גוזרין גזרה לגזרה,אלא גזרה מדבריהם
  .כיון שאגודו בידו, אף שאיה מלאכה ממש, שהוא מכיס מכרמלית לרשות היחיד, כמו בידון דידן 15
 , אבל ברשויות של דבריהם, שהן רשות היחיד ורשות הרבים גמורה, של תורהבמה דברים אמורים ברשויות (סעיף ג 16

 ,שכיון שאף ברשויות של תורה אין איסור בזה אלא משום גזרה (...שבין רשות היחיד לכרמלית ... כגון מקום פטור 
  ).ויש אוסרים ). ברשויות של דבריהם היא גזירה לגזירהם כןא

 וחוזר ומוליכו ,אמות' אפילו מיח החפץ בארץ תוך ד...  אמות' הוציא חפץ חוץ לדומדברי סופרים אסור ל (סעיף ג 17
  .)ב"ש'  מטעם שיתבאר בסי... ואפילו בכרמלית גזרו על זה. אמות בהליכה אחת'  גזרה שמא יעבירו ד,אמות' חוץ לד

ואפילו להאומרים (ה "וס, )מת יש מתירין משום בזיון ה, הוצאה לכרמליתל ידיואם אי אפשר להצילו כי אם ע(ב "ס 18
 מפי שהיא מלאכה שאיה צריכה לגופה כמו שתבאר ,שהוצאת המת איה אסורה מן התורה אלא מדברי סופרים

  .ן המובא לעיל"שבזה מיירי הר). ח"רע' בסי
איסור  דמלאכה שאיה צריכה לגופה לא דמי לשאר ,א"שי' מ בסי"וכ(ק ב "ערה בקוטרס אחרון ס' וכן הוא לעיל סי

  ).ז שם"כ בט"וכ, )ש"ע(ע שם "ווכן סתם בתחלה בש, )ק"י ודו"ן ספ"ובר(ח "י בשם ר"ש בב"ייע, דרבן
 אלא ,ל" וזל זה אלא שסיים ע.ורת האדםי בשם ת" שמביא הטור והב,ן"הרמבזה דעת (ק ג " סא]י[ש' ז סי"עבט
  ). אוסרביו חאלשר

 כגון , אלא דבר שעיקרו מדברי סופרים...שלא התיר (ו חאל ה ומדברי רבי"והוא בתורת האדם עין מי שמתו ד
 אי לא שרית ליה ,תדע שהרי אמרו גבי טלטול.  .. דמי מפיס במלאכה שלו אם הוא צריך לגופה אם לאו...כרמלית 

שהיא מלאכה , הרי שגזרו שמא יבוא לכבות).  לגופה היאיה צריכה דמלאכה שאבי שמעון כדברי ר ...אתי לכבויי
  .שאיה צריכה לגופה

 לא היה לו להתיר משום שהיא מלאכה שאיה ,אם היה מקום לגזרת כיבוי(וכן מבואר בקוטרס אחרון לעיל שם 
  .ן המובא לעיל"שהוא הר). ש"ייי ע"ן שם ובסוף פ" והטעם מבואר בר.צריכה לגופה

 אבל אסור לצאת בו מדברי ,ה בכך שאין דרך הוצא,היוצא במעות התפורים בבגדו פטור(ח "שא סל' כדלעיל סי 19
 , יש אומרים שעכשיו אין לו רשות הרבים אלא כרמלית... והגין להקל לצאת בהם ...ובמקום הפסד ... סופרים 

אסור לדברי הכל לצאת בהם אפילו (ג "שג סכ' וסי, )ואפילו הוצאה כדרכה איה אסורה בה אלא מדברי סופרים



קד  

 עד שלא הגיע ,מידו ראשו האחד) הספר( ונתגלגל ,21 שהוא רשות היחיד,20 היה קורא בו על הגגג
 , ואפילו נח על גבי זיז,22 שאויר מקום פטור הוא, גוללו אצלו,טפחים התחתונים הקרובים לארץלעשרה 

ד " ע,24או כרמלית (23הוא רשות היחיד'  ואפילו אם רחב ד,הוא גם כן מקום פטור' אם אינו רחב ד
 כיון שראשו האחד , גם כן אין איסור בהבאתו אותו מכרמלית לרשות היחיד,25ג"שיתבאר בסימן שנ

 , אם הכותל משופע, שהם אויר רשות הרבים,טפחים התחתונים'  אבל אם הגיע לי.)כמו שיתבארו 26בידו
  .28 גזרה שמא יפול כולו שמה ויביאנו אצלו ויתחייב,27 אסור לגללו אצלו,בענין שנח עליו

ל  שזהו בזיון גדו, שדרך רבים עוברים עליה,ולא אמרו שלא גזרו גזרה זו בכתבי הקדש אלא באסקופה
פ שהספר מוטל כך ברשות הרבים " אע, אבל כאן שאין דריסת הרגל עוברת שם.שרבים דורסים שם

 שכשהכתב מגולה הוא , כדי למעט הבזיון30 אלא יהפכנו על הכתב,29 אסור לגוללו אצלו,שזהו בזיון לו
  .31בזיון יותר

ש בסימן " כמ,32ורה שאז דינו כרשות הרבים גמ,במה דברים אמורים כשרבים מכתפים על שיפוע הכותל
 ובכרמלית לא גזרו גזרה זו בכתבי הקודש , כרמלית הוא, אבל אם אין רבים מכתפים עליו.33ה"שמ

  .34שמוטלים בבזיון

 , כיון שלא נח הספר עליו, ורבים מכתפים עליו,פ שהוא ברשות הרבים" אע,ואם אין הכותל משופע
  שלוםבריד

 
 מחמת שהיא ,הדברים בעין שאין בהם איסור מן התורה אף לרשות הרביםואפילו אם מוציא אותם (לכרמלית 

  ).אם לא במקום מצוה או בהפסד מרובה ... הוצאה שלא כדרכה
ע "טור ושו. ) עד שלא הגיע לעשרה טפחים גוללו אצלו,היה קורא בראש הגג ותגלגל הספר מידו (ב,  צזמשה שם 20

גוללו , עד שלא הגיע לעשרה טפחים התחתוים הקרובים לארץ, אחד מידוהיה קורא בו על הגג ותגלגל ראשו ה (ב"ס
  .)אצלו

  .)הגג הוא רשות היחיד (ק ג"ז ס"ט. )שות היחידשהוא ר (ה היה קורא"ב ד, י שבת ה"רש 21
  .באיזה אופן הגג הוא רשות היחיד, ג"שמה סכ' וראה לעיל סי

  .) גוללו אצלול כן ע,ום פטורטפחים התחתוים שם הוה מק' וכל שלא הגיע לי (ז שם"ט 22
  .)הוי מקום פטור'  ואם איו רחב ד,שות היחידהוי ר'  דאם רחב ד,זיזל גבי  ח עלואפי (ק ד" סא"מ 23
  .)פ איו לא רשות הרבים אלא כרמלית"ועכ (ק ד"תוספת שבת ס 24
הוא כחורי ...  הבית פתוח לו אם הוא למעלה מעשרה וחלון , דהייו דף הבולט מן הכותל לרשות הרבים,זיז (סעיף ב 25

  .)'על ד'  וכרמלית הוא אם יש בו ד, איו דון כחורי רשות היחיד, אבל אם איו סמוך לו... רשות היחיד
בכרמלית ואגודו בידו שרי גם ... וכיון דאגדו בידו הוי תרי דרבן ומותר גם בכאן , הוי כרמלית (ק ה"תוספת שבת ס 26

  .)הכא
  .)אסור לגוללו אצלו, אם הכותל משופע בעין שח עליו (ע שם"טור ושו. )ל משופעבכות (א, רבא שם צח 27
אסור  ('ה הגיע לי"ב ד, ובשבת ה, )גזירה דילמא פיל כוליה מידיה ואתי לאתויי (ה משום שבות"י במשה שם ד"רש 28

 דאיכא חיובא ,ייתיה דלא ל, אטו היכא דפק מידיה כוליה,לגוללו דגזור רבן משום שבות היכא דאוגדו בידו
  .)דאורייתא

דרגל הרבים עוברת (י "ופרש, )הכא באיסקופה הדרסת עסקין ומשום בזיון כתבי הקדש שרו רבן(א , גמרא שם צח 29
 דלא דמיא , ולהכי שריוה לגוללו אצלו, ובמקום דדריסת רגלי בי אדם עומדין איכא בזיון כתבי הקדש,דרך לה

  .ק ב"ז ס"טהובא ב ). משום הכי היכא דח גזר רבי יהודה, כולי האי דהתם ליכא בזיון,לקורא בגג
  .)הופכה על הכתב (ע שם"טור ושו. )משהגיע לעשרה טפחים הופכו על הכתב (משה שם 30
  ).כדי שלא יעמוד בבזיון(ע שם " טור ושו.) איכא בזיון כתבי הקודש טפי,ואי לא אפיך (א, גמרא שם צח 31
ודוקא  (ק ה" סא"מ. )שות הרביםי דאיירי כגון שרבים מכתפים עליו דהוי ר"אור (תלה בכו"ב ד,  שבת ה'תוס 32

  .) הא לאו הכי הוי כרמלית,כשרבים מכתפין עליו
 הרי , ורבים מכתפים עליו, שאיו לא גבוה ולא מוך,טפחים מצומצמים שראוי לכתף עליו' ואם הוא גבוה ט (סעיף יג 33

  .)הוא כרשות הרבים גמורה
 וכיון ,הוי כרמלית(א שם "מ).  מותר לגוללו אצלו, דהוי כרמלית,אם אין רבים מכתפים עליו(ה היה קורא "ח ד"ב 34

א לא התיר אלא דוקא באיסקופה דרבים "והא דבס (ק ה"תוספת שבת ס). ע"ודאגודו בידו שרי להביאו אצלו לכ
ולכך לא שרי אלא משום דרבים , ו בידודליכא אלא חדא לטיבותא דאוגד, הייו כשהוא ברשות הרבים, דורסין עליו

  .)אבל בכרמלית ואגודו בידו שרי גם הכא, דרסי על האיסקופה



קה   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 לפי שאף אם יפול , שמא יפול כולו ויביאנו שאין לגזור,35 אצלו כל זמן שלא הגיע לארץ]ו[מותר לגלל
 מותר לקולטו מן האויר ולהביאו ,כולו לרשות הרבים ולא ינוח שם אלא יהא תלוי באויר רשות הרבים

 ובנפל מקצתו לא גזרו במקום כתבי , אלא שאסור מדברי סופרים בנפל כולו,36לרשות היחיד מן התורה
  :הקדש המוטלים בבזיון

 . אסור להביאו אצלו,פילו לא נפל אלא מקצתו לאויר רשות הרבים ולא נח שם אבל בשאר דברים אד
  .37 אם ראשו האחד נשאר בידו, מותר להביאו אצלו,אבל אם נפל לאויר כרמלית ולא נח שם

 ואינה , אם ראשו האחד בידו שהיא ברשות היחיד,והוא הדין שמותר להוציאו לכתחלה לאויר כרמלית(
  ):38פשוטה לחוץ

______________ 
וכאוקימתא דגמרא , )רבי יהודה אומר אפילו אין מסולק מן הארץ אלא כמלא מחט גוללו אצלו(עירובין שם משה  35

 אבל בכותל שאיו ,אמורים בכותל משופע במה דברים , והכי קתי, וחסורי מיחסרא,כולה רבי יהודה היא(ב , שם צח
 שרבי יהודה אומר אפילו איו מסולק מן הארץ אלא מלא החוט ,משופע אפילו פחות משלשה טפחים גוללו אצלו

כל זמן שלא הגיע לארץ גוללו , ואם איו משופע (ע שם"טור ושו. ) מאי טעמא דבעין החה על גבי משהו,גוללו אצלו
  .)אצלו

 דאפילו , ומשום הכי השתא דראשו אחד בידו,כלומר דאפילו פל כולו מידו לא מחייב אלא אם כן ח (ןי סוף הסימ"ב 36
כלומר דאפילו פל כולו מידו לא מחייב אלא אם  (ב"לבוש ס. ) כל היכא דלא ח לא גזרין,ח איו אסור אלא מדרבן

  ). כל היכא דלא ח לא גזרין,א מדרבן דאפילו ח איו אסור אל, ומשום הכי השתא דראשו אחד בידו,כן ח
וראה זכרון יוסף אות ח ).  בשאר דברים שרילו אפי,קולות'  דאיכא ג,ומיהו באויר כרמלית ואגודו בידו (ק ד" סא"מ 37

ב "ש' א והתיא בסי"והא דמתירין המ... דרבן ' סובר התיא דאין שום חילוק בין תרי דרבן לג... ו "ז ס"שמ' בסי(
מחומרא בעלמא ... דאף ברשות הרבים שרי זה ... על כרחך צריך לומר דשאי התם , כרמלית ואגודו בידובאויר 

  .)אבל בכרמלית מתירים, מחמירין בזה ברשות הרבים
היה עומד ברשות היחיד והוציא ידו מליאה פירות לרשות (א "שמח ס'  סי תבאר לעיל"פשוטה לחוץ"שאם ידו  38

 על שעבר על דבריהם ועשה עקירה ... שקסוהו חכמים ...אסור להחזירה ) פילו לכרמליתאו א(הרבים בתוך עשרה 
  .אף דלא ח בכרמלית, ) או לכרמלית,מרשות היחיד לרשות הרבים

  .בזה התירו בכרמלית, וגם לא ח, כ כאן ששאר אגודו ברשות היחיד"משא
 כי מייתי לה מרשות היחיד לרשות , דאגדו בידוכיון (ה אמר רב הוא"ב ד,  עירובין צטא"ש הריטב"כן משמע ממ
 כי כשמוציא הדלי מן הבור , וראה לי כי דרך המשלשל דלי מלמעלה על הרוב... אפילו שבות ליכא ,הרבים מי

 שד' י סי"וב ,)וזימין דמיגדר ליה דלי ופיל באמצע וח בקרקע,  שהוא ח באמצע האויר,ומושכו להביאו אצלו
מותר ' הי, "ח בקרקע... שהוא ח באמצע "וראה מדבריו שבלא טעמא ). שהעתיק לשוו (א"הריטבה וכתב עוד "ד

  .אף באויר רשות הרבים
 ואף על גב שאגודו .שות הרבים דרך חלון אויר רשות היחיד לרשות היחידדקא מטלטל מר(ק ב " סא"שם במ' עי אמם

 דאין כאן קושיא ,תמוה מאודי ראה ול (ק ב" סז"וט ,)א"יטב למה שדחק הרין צריך וא,ב"ש' ש סי" כמ,בידו אסור
 דלמא פיל כל הדלי , כאן באגודו בידו מי יש ודאי לגזורם כן וא...לו וב יש חשש דלמא פל כ" דגם בסימן ש,כלל

ולא , ידו והייו שבאגודו ב.) פשוטראה לי זה . ושבות זה ודאי אסור,מידו וילך למטה ויביאו מרשות הרבים לביתו
  .ולא בכרמלית, לא אסרו אלא ברשות הרבים, ח
פ שראש השי של החבל הקשור בדלי " ואע, שהוא אויר רשות הרבים,שהדלי הולך בתוך עשרה(א " סוף ס]ד[ש' סי' עי

  ). כמו שתבאר שם, אבל בכרמלית מותר בעין זה.ב"ש בסימן ש" כמ, אסור,הוא בידו
 מקיפתו חוליא גבוה לא אם כן א, אסור למלאות ממו... כרמלית ...כשהשביל הוא  (ב"שעו סוף ס'  לקמן סיאבל ראה
  . הרי שגם בכרמלית אסר בזה לכאורה, )ד]"[ש'  כמו שתבאר בסי,עשרה

  י זיזין ברשות הרביםדינשנג 
  :סעיפים' ובו ה

  זריקה מגג לגג דרך אויר רשות הרבים
ד שיתבאר "ע (2 ועירבו יחד)א( או של שנים , והם של אדם אחד, בתים בשני צדי רשות הרבים1 שניא

______________ 
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 1
  ).א"ס (זריקה מגג לגג דרך אויר רשות הרבים) א(
  .)ב"ס (זיז הבולט מהחלון לרשות הרבים) ב(



קו  

 שזהו מרשות היחיד לרשות היחיד ,מותר לזרוק מזה לזה דרך מעלה מעשרה)  בגזוזטראות3ג"שע' בסי
  .רדרך מקום פטו

 לפי , בין מהגבוה להנמוך ובין מהנמוך להגבוה, אסור לזרוק מגג זה לגג זה,ואם היה גג זה גבוה מגג זה
 , ושמא לא יוכל לאמן ידיו ויפול החפץ לרשות הרבים,שהזורק מגבוה לנמוך או להיפך צריך לאמן ידיו

  .4וישכח ויביאנו לרשות היחיד

 ,5 מותר לזרקם מזה לזה,ן כלי חרס וזכוכית וכיוצא בהם כגו,ולפיכך אם הם כלים הנשברים כשנופלים
 , ובמה שנפלו והונחו ברשות הרבים.6שאם יפלו וישברו אין לחוש שמא יביא שבריהם לרשות היחיד
  .7 הואיל ולא נתכוין לזרוק לרשות הרבים,אין בזה איסור הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים מן התורה

 שלא , מותר בכל ענין, אבל אם היתה כרמלית עוברת ביניהם,ניהםוכל זה כשרשות הרבים עוברת בי
  :8 משום שהיא גזרה לגזרה,גזרו גזרה זו בכרמלית

  שלוםבריד

 
  ).ד- ג"ס (אשים' זיזין של ב' ב) ג(
  ).ה"ס ( בזיז היוצא לרשות הרביםתית כלים) ד(
ו "ם פט"רמב. )ד שיערבוע (ה משום שבות"י שם ד"רש. )אם היו רשויות שלו מותר... ' למעלה מי (א, ברייתא שבת צז 2

 והם של ,בתים בשי צדי רשות הרביםשי  (א"ס ע"טור ושו. ) או שיהיה בייהם עירוב,הוא שיהיו שיהם שלוו (ח"ה
 שות היחיד לרשות היחיד דהוי מר,'למעלה מי(ק ב "א ס" מ.) מותר לזרוק מזה לזה ...או של שים ועירבו, אדם אחד

  ).)ראם וגמ"רמב(דרך מקום פטור 
 שהוא ,רה דרך מעלה מעש...הזורק מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע (ח "שמז ס' וכן הוא לעיל סי

  ).ג"ש' ד שיתבאר בסי" ע, מותר לכתחלה,מקום פטור
 הרי הוא ,' אם הוא רחב ד ... ותן בייהן סר כמין גשר מזו לזו,עליות זו כגד זו' שתי גזוזטראות הבולטות מב" 3

  ." לפי שהגזוזטראות הן פתח בייהן...כפתח ומערבין יחד 
  .) דסר שבגזוזטראות שבתקרה מועיל גם לחצר,ג"שע'  סיז"ועיין ט (ק א"סכן תבאר בקוטרס אחרון ו
דמתוך כך צריך לאמן ידו מגבוה למוך או (י "ופרש, ) דזימין פל ואתי לאתויי,כגון דמידלי חד ומתתי חד (גמרא שם 4

הם אם שי(ע שם "טור ושו. ) ואתי לאתויי,שות הרבים ודילמא לא זריק על הגג וופל לר, טריד בה,ממוך לגבוה
  ). דלמא פל ואתי לאתוייןחיישי(ק ג "א ס"מ). משום גזירה דלמא מיגדר ופיל ואתי לאתויי(ק א "ז ס"ט). שוים

 ם כןאלא א (ע שם"שו. ) אבל כלי חרס וכיוצא בהן זורק, שמא יפול ויביאו,אסור לזרוק בגד וכיוצא בו ( שםם"רמב 5
  .) שאם יפלו ישברו,הם כלי חרס וכיוצא בהם

  ).26הערה (ושם סמן , ) שאם יפלו לרשות הרבים ישברו,אלא כלי זכוכית וכלי חרס וכיוצא בהן(ה "וא לקמן סוכן ה
  .)וליכא למיחש דילמא אתי לאתויי החרסים (א"לבוש ס 6
 דלא תכוון ,ל הוצאה דמתעסק הוא אצ, ליכא חיוב חטאתשות הרביםדאילו משום פילת ר(ה דמידלי " ד שםי"רש 7

דמתעסק הוא אצל , אבל משום פילת הכלי לרשות הרבים ליכא למיחייביה חטאת (לבוש שם. )שות הרביםלזרוק לר
  .) שלא תכוין לזרוק לרשות הרבים,הוצאה

 דהייו ,שלא אסרה תורה אלא מלאכת מחשבת(ז "רב סי' כדלעיל סי, ופטור בשבת מטעם שאיה מלאכת מחשבת
  ).הערה ק(ושם סמן , )שב ומתכוין לעשיית מלאכהשהוא מח

י "ופרש, )תכוין להגביה את התלוש וחתך את המחובר פטור(ב "רע, כדאמרין בשבת עב, או שפטור אף בשאר איסורים
  ). ודרשין בכריתות פרט למתעסק בדבר אחר ועשה דבר זה,דכתיב אשר חטא בה(

. ואיו פסיק רישיה,  איו מתכוין שעל ידי זריקתו יפלו לרשות הרביםשהרי, ואפשר שכאן אין לחוש לזה אף לכתחלה
  ."מן התורה... אין בזה איסור ", "ליכא חיוב חטאת"משום ד, ויש לעיין בטעם להתיר שזכר כאן

ואפילו ,  מותר, והיתה כרמלית עוברת בייהן,הזורק מרשות היחיד לרשות היחיד (ה" בעבודת הקודש שער ג סא"רשב 8
אלא משום גזירת רשות , שאין הכרמלית אסורה מעצמה, ואפילו גג אחד גבוה וגג אחד מוך, ם שאים שבריםכלי

 כל הצדדין ...ל ואם היתה כרמלית עוברת בייהם "א ז"וכתב הרשב ( שםמ"מ. )ואין גוזרין גזירה לגזירה, הרבים
דהא אפילו ברשות הרבים (א "לבוש ס). וואאבל אם היתה כרמלית עוברת בייהם מותר בכל ג (ע שם"שו. )ןמותרי

ל "ואן יקום וגזור כרמלית אטו רשות הרבים הו', עוברת בייהם איו אסור אלא משום גזירה דילמא מיגדר וכו
  ).גזירה לגזירה ולא גזרין

  ). שלא גזרו גזרה זו בכרמלית,אבל אם הוא יוצא על אויר כרמלית מותר בכל הכלים(ה "וכן הוא לקמן ס
, )ואפילו דרך כרמלית אסור(ח "שמז ס' כדלעיל סי, אסור אף בכרמלית, אבל למטה מעשרה, וכל זה למעלה מעשרה

  .ב"שב ס' סי .ד"שמו ס' לעיל סיגם וראה ). 79הערה (ושם סמן 



קז   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  זיז הבולט מהחלון לרשות הרבים

 מותר , וחלון הבית פתוח לו, אם הוא למעלה מעשרה, זיז דהיינו דף הבולט מן הכותל לרשות הרביםב
  .11ה"שמ' ש בסי" וכמ10י שהוא כחורי רשות היחיד מפנ,9להשתמש עליו מן הבית דרך החלון

 אינו , אבל אם אינו סמוך לו.)14שלשה( )13טפחים' גובה י( תוך ,12והוא שהחלון פתוח עליו בסמוך לו
  .15'על ד'  וכרמלית הוא אם יש בו ד,נדון כחורי רשות היחיד

 ואוסרים הם על ,בו רבים זכו )ב( , כיון שהוא באויר רשות הרבים,ואם הזיז הוא למטה מעשרה מן הארץ
בין שאין ' על ד'  בין שיש בו ד,פ שהוא פתוח לו תוך שלשה" אע,בעל הבית להשתמש בו דרך חלונו

  :17 והוא הדין אם הוא בולט לאויר כרמלית תוך עשרה לארץ.16בו

______________ 
משתמש בכל הכותל עד עשרה ( ברייתא שם .)זיז שלפי חלון ותין עליו ווטלין ממו בשבת (ב, משה עירובין צח 9

,  לרשות הרבים,דהייו דף הבולט מן הכותל, זיז (ב" סע"טור ושו ).דמפיק לרשות הרבים(גמרא שם ). התחתוים
  .)משתמשין עליו,  וחלון הבית פתוח לו...למעלה מעשרה 

 דהוי כי חורי ... הייו סמוך לחלון , היחיד דהוי רשות...זיז היוצא לרשות הרבים  (ה במחיצות"ב ד, עירובין פט' תוס 10
  .)דחלון פתוח לגזוזטראות דהוי ליה חורי רשות היחיד (ב"ט ס"ש שם פ"רא. )רשות היחיד

  .) אלא אם כן חלון הבית פתוח להם, הם כרמלית,'על ד'  ויש בהם ד,זיזין הבולטים מן הכותל (סעיף כג 11
 , שאז היא רשות היחיד אף על פי שאין לה מחיצות,לון פתוח לה מן הבית וח...גזוזטרא  (א"שה ס' לקמן סיוכן הוא 

  ).ה"שמ' ש בסי"כמ
ואז הוא רשות היחיד (פתוח לו מהבית ' על ד' אלא אם כן חלון ד (ד"שעד ס' כדלקמן סי', על ד' והייו כשהחלון הוא ד

  .))כמו שתבאר שם
  ). הכא במופלגת, בסמוכהמיליי  ה,אפילו תימא יש חורין לכרמלית(ב , עירובין פז 12
 ק ד לגירסת הדפוסים שלו"א ס" במגן הואוכ. )דהוי כי חורי רשות היחיד' ייו סמוך לחלון תוך יה (ב שם, פט' תוס 13

  .)'דחלון הבית פתוח לו תוך י(
וא כן הו. כ"כמה מו גירסת ן היאוכ. )שלשהדחלון הבית פתוח לו תוך  ( שם לגירסת דפוסים הראשויםא"מ 14
 טפחים' תוך ג' ג אות ד"ש' א בסי"ש המ"וכמ,  בעיןטפחים' סמוך לחלון הבית תוך ג (ק א"שה ס' משבצות זהב סיב

  ).שות היחידבעין הוה חורי ר
הערה (ושם סמן , ) והרי הם כחורי רשות היחיד, שכלבוד הם,לקב' אם הם בפחות מג (א"שה סי' לקמן סיכן הוא ו

  ).3הערה (ושם סמן , ) משום תורת לבוד, והרי היא חשובה כגג עצמו,טפחים לגג' בתוך ג(א "שא ס'  לעיל סי.)74
  .)הם כרמלית' על ד' זיזין הבולטים מן הכותל ויש בהם ד(ג "שמה סכ' וכדלעיל סי', אפילו הוא למעלה מי 15
ובלבד (י "ופרש, )משתמש בכל הכותל עד עשרה התחתוים... שלפי החלון היוצא לרשות הרבים זיז (ברייתא שם  16

וכל למעלה מעשרה לא שלטא ביה רשות (ה "י ס"ש עירובין פ"רא). שלא יהא בתוך עשרה תחתוים שברשות הרבים
, ג דבהדי רשות היחיד הוא"דאע (ק ג"הר שלום סופירש דבריו ב ). הלכך ותין עליו ווטלין ממו בשבת,הרבים

כיון דשלטו ביה רבים איו ידון כדין , ג דבהדי רשות היחיד הוא"אע, קאי' אי בתוך י... לרשות היחיד ' דהייו בתוך ג
שהם '  כיון שהוא בתוך י...ובעשרה התחתוים אסור להשתמש בהן מן הבית  (ב" סוף סלבוש). חורי רשות היחיד

פ "וכ. ) ואסרו על בעל הבית להשתמש עליו, ועשאוהו רשות הרבים,בים להשתמש עליו כבר זכו בו ר,רשות הרבים
 ,כ הזיזין הבולטין מן הכותל כלפי רשות הרבים אים שלו"ואעפ(ב , עירובין צחא "בשם הריטב,  סוף הסימןי"בב

כל אותן הזיזין , יעוהי דמדיא דאורייתא אין אויר רשות הרבים עולה עד לרק, דבזכות בי רשות הרבים עומדין
ואן , 'דסבירא ליה הכי אף למעלה מי ( לשיטתו,) ויש רשות לכל אחד מבי רשות הרבים להשתמש בהם,שלהם הם

א דתשמיש הרבים אוסר על בעל "י בשם הריטב"ש ב"מ(ק ב "וכמבואר בקוטרס אחרון ס, )'ל הכי רק למטה מי"קיי
  ).ל הכי" ואן לא קי,זיזין' בב'  הכי אפילו בלמעלה מיבירא ליה אלא דס,הבית

 ... גג הסמוך לרשות הרבים(א "שסא ס' והייו כדלקמן סי, )א"א ס"שס' ש בסי"דדמי למ(ותבאר בקוטרס אחרון שם 
 ואסור לבעל הגג להשתמש בו , הרי זה כרשות הרבים ...הואיל והוא בתוך עשרה לרשות הרבים ורבים משתמשים בו

  ).מחצר
חורים (ח "שמה ס' כדלעיל סי, ים אים אוסרים על חורי רשות היחיד המפולשים לרשות הרביםומה שבי רשות הרב

 והם למטה , ואפילו הם מפולשים כלפי חוץ לרשות הרבים,שבכתלי רשות היחיד שכלפי רשות היחיד הם רשות היחיד
שאפשר להשתמש בהם כ כיון " אעפ, ובי רשות הרבים משתמשים בהם,טפחים ששם הוא אויר רשות הרבים' מי

  ).מרשות היחיד הרי הם בטלים אצלה וחשבים כמוה
ותבאר ).  זכו בו רבים,כיון שהוא באויר רשות הרבים(שלא אסרו אלא בזיז הבולט לרשות הרבים , הייו כאמור כאן

 ,ה"שמ' כ חורין דבסי" משא.אסרי בי רשות הרבים כל דבר שהוא באויר רשות הרבים(ק ב "בקוטרס אחרון ס
  .)שאין באויר רשות הרבים

*  



קח  

  אנשים' זיזין של ב' ב

 אם יש בזיז ,שרהפ ששניהם למעלה מע" אע,18אנשים'  והם של ב,זיזין זה למטה מזה'  אם היו בג
 מפני שהוא ,20 בכלים ששבתו בתוך הבית,19 אסור להשתמש עליו,'על ד' העליון שלפני החלון רוחב ד

 כדין , ואוסרים זה על זה לענין כלים ששבתו בבית בלבד,רשות בפני עצמו והזיז שתחתיו רשות אחרת
 כמו ,ר כתשמיש הביתשתי גגות או שתי חצרות של שני אנשים וכל כיוצא בהן שאין תשמישן תדי

  :21ב"שע' שיתבאר בסי

  .22' אוסר הוא על העליון אם יש בו ד,' ואפילו אם זיז התחתון אין בו דד

 משתמש בשניהם ובכל הכותל עד עשרה טפחים ,'וגם בתחתון אין ד' אבל אם אין בעליון ד
  .23התחתונים

  שלוםבריד

 
מכל . מפי שהוא כחורי רשות היחיד, פ שזיז זה רשות היחיד הוא מן התורה"שאע, ויש לעיין אם הכווה בהלכה זו

  .כיון שבי רשות הרבים זכו בו, מקום אסרוהו חכמים על בעל הבית
הובא  ). לעולם מותר,שהוא גבוה עשרהכל , דף שהיה יוצא על אויר כרמלית(ה " בעבודת הקודש שער ג סא"רשב 17
 .) לעולם מותר,' כל שהוא גבוה י,ואם היה זיז אחד לבדו יוצא על אויר כרמלית (ג" סוף סע"שו. ד"ו ה"פט מ"מב

  .כמו ברשות הרבים, אסור, כ למטה מעשרה"משא
אם היו שי  (ב" סע"שו.  שםמ"מ הובא ב.)אפילו היו שם כמה זיזין לאדם אחד משתמש בכל הכותל ( שםא"רשב 18

  .)זיזים זה למטה מזה והם של שי אשים
  .יז- ז"שה סט' יתבארו לקמן סי, שאוסרות זו על זו עד שיערבו, גזוזטראות' עוד פרטים בהלכה של ב

פ " אע,אם היו יוצאים בכותל שי זיזין זה למטה מזה(ו - ה"ו ה"שבת פט'  הלם"לגירסת הרמב, )ב, צח (גמרא שם 19
 מפי שהוא , אסור להשתמש עליו,אם יש בזיז העליון שלפי החלון רוחב ארבעה על ארבעה. ה מעשרהששיהם למעל

היה .  .. שאין שתי רשויות משתמשות ברשות אחת, ואסרו זה על זה,רשות בפי עצמו והזיז שתחתיו רשות אחרת
 אבל בשאר הזיז שבשי צדדי ,ד איו משתמש בעליון אלא כגד חלוו בלב,בתחתון ארבעה ובעליון אין בו ארבעה

  . ) מפי זה שתחתיו שחלק רשות לעצמו,החלון אסור להשתמש
 ,וגרסת רביו.  איו משתמש אלא כגד חלוו בלבד,ם יש שם זיז אחד למטה הימוא... תיא (ד "מ שם ה"ופירש המ

 אפילו בכותל כולו ,ריא כגד חלון מאי אי,' אי דלית בהו ד, אפילו כגד חלון לא ישתמש,'היכי דמי אי דאית ביה ד
 , כגד חלון משתמש דחורי חלון הוא,' וחלוו משלימתו לד,'ועליון דלית ביה ד' אביי אמר תחתון דאית ביה ד. מי

 והעמידו ,שות היחידזיז הוא דף היוצא מכותל ר, ופירוש הסוגיא לדעת רביו. כ"דהאי גיסא ודהאי גיסא אסור ע
רוש  פי, הברייתא ואמרה אם יש שם זיז אחרובאה.  .. ולמעלה מעשרה בדוקא,שות הרביםראביי בשיוצא על אויר 

 לפי שהוא רשות , בעליון אפילו כגד חלוו לא ישתמש,' אי דאית ביה ד, והקשו היכי דמי ... למעלה מעשרהלוואפי
 אין בתחתון לוברי רביו שאפיוראה מד.  ואסר עליו, רשות אחרתם כן והתחתון ג, בלא צרוף חלוןלובפי עצמו אפי

 הרי אין לאחד ,' אי דלית בהו ד. ממה שאמר ואסרו זה על זה,וכן ראה שאסור להשתמש בתחתון. אוסר עליו' ד
וישו ' ותירץ אביי שהתחתון רחב ד.  ישתמשו בשיהם, ולמה יאסרו זה על זה,מהם שום רשות אלא מקום פטור
 מה שהוא כגד החלון מותר שהוא ,א שכיון שאין העליון רשות בפי עצמו אל,רשות בפי עצמו ואוסר על העליון

  ).כחורי חלוו
אם יש בזיז העליון , אף על פי ששיהם למעלה מעשרה,  והם של שי אשים,אם היו שי זיזים זה למטה מזה(ע שם "שו

 ואוסרין ,זיז שתחתיו רשות אחרת וה, מפי שהוא רשות בפי עצמו, אסור להשתמש עליו,'על ד' שלפי החלון רוחב ד
אבל בשאר הזיז , איו משתמש בעליון אלא כגד חלוו בלבד, היה בתחתון ארבעה ובעליון אין בו ארבעה.  ..זה על זה

  ). מפי זה שתחתיו שחלק רשות לעצמו,שבשי צדדי החלון אסור להשתמש
שהוא , מה שהוא כגד החלון לא אסר', יון שאין בו דמלבד זיז העל, אוסרים זה על זה', והייו שאם אחד מהם יש בו ד

  .כחורי רשות היחיד
דוקא בכלים  (ק ה"א ס"מ.  שםמ"מהובא ב. )שאסור להשתמש בו בכלים ששבתו בתוך ביתו עד שיערבו ( שםא"רשב 20

  .)ב"שע'  עסי.)א"מ רשב"מ(ששבתו בתוך הבית 
 ,מקומות שאין תשמישן מיוחד ותדירוכן כל כיוצא בהם מהוכן הקרפיפות , וכן החצרות הסמוכות... הגגות (א "ס 21

 שמותר לטלטל ממקום זה שאין תשמישו תדיר למקום אחר שאין תשמישו ,כולן רשות אחת הן לכלים ששבתו בתוכם
 אם הם של בעלים , ובלבד שלא יטלטל מתוכם לבית בלי עירוב. אפילו הם של בעלים הרבה ולא עירבו יחד,תדיר

  ). וכן מהבית לתוכם, שהבית חלוק מהם ואיו רשות אחת עמהם לפי,מחולקים
  ).)מ"מ('  אין בתחתון דלואפי(ק ו " סא"מ. )אוסר עליו'  אין בתחתון דלוראה מדברי רביו שאפי ( שםמ"מ 22
 וכן בכל הכותל עד עשרה טפחים , משתמש בשיהן,אין בעליון ארבעה ואין בתחתון ארבעה (ו"ם שם ה"רמב 23

 ובכל הכותל עד עשרה טפחים ,משתמש בשיהם', וגם אין בתחתון ד' ואם אין בעליון ד(ע שם "שו. )התחתוים
  ).התחתוים



קט   .רהסגנון אינו מוגד! שגיאה  

 ששם הוא כחורי ,24גד חלונו בלבד אין משתמש בעליון אלא כנ,'והעליון אין בו ד' ואם התחתון יש בו ד
 מפני זה הזיז שתחתיו שחלק רשות , אבל בשאר הזיז שבשני צדדי החלון אסור להשתמש,25חלונו
  :'על ד'  שהרי יש בו ד,לעצמו

   כלים בזיז היוצא לרשות הרביםנתינת

אין  כשהוא משתמש אין נותנים עליו ו, כל זיז היוצא על אויר רשות הרבים שמותר להשתמש עליוה
 אבל שאר כלים , שאם יפלו לרשות הרבים ישברו,נוטלים ממנו אלא כלי זכוכית וכלי חרס וכיוצא בהן

  .26 שמא יפלו לרשות הרבים ויביאם,אסורים

  .27 שלא גזרו גזרה זו בכרמלית,אבל אם הוא יוצא על אויר כרמלית מותר בכל הכלים

 , אבל אם הוא דבר רחב כגג,יוצא לאוירואפילו ברשות הרבים לא גזרו אלא בזיז וכיוצא בו שהוא 
  :28 מותר להשתמש בו בכל הכלים,שהמשתמש עומד שם עם הכלי

  קונטרס אחרון

'  שהרי יש לה ג, אין זו רשות הרבים כללם כן דא,ג" בזה צע30א" המג שכתב29ה מ.'ועירבו כו) א(
______________ 

איו משתמש בעליון אלא כגד חלוו  (ע שם"ם ושו"רמב). ובעליון אין משתמש בו אלא כגד חלוו(ברייתא שם  24
  .)בלבד

  .)שהוא כחורי חלוו, כגד חלוו (ק ז"א ס"מ. ) דחורי חלון הוא,כגד חלון משתמש (גמרא שם 25
 ומאי ותין עליו , אמר אביי לעולם דמפיק לרשות הרבים...ליחוש דילמא פיל ואתי לאיתויי  (ב,  צחאביי שם 26

. ) דליכא למימר דילמא אזיל ומייתי להו, שאם פלו ישברו,כלי חרס וזכוכית(י "ופרש, ) כלים השברים,דקתי
כל זיז היוצא על (ג "ע ס"שו. ) ישברושות הרביםר שאם יפלו ל,כלי חרס וזכוכית וכיוצא בהןאלא  (ז"ם שם ה"רמב

 אין ותין עליו ואין וטלים ממו אלא כלי חרס ,כשהוא משתמש בו, אויר רשות הרבים שמותר להשתמש עליו
  .)ו לרשות הרבים ויביאםשמא יפל, אסורים, אבל שאר כלים,  שאם יפלו לרשות הרבים ישברו,וזכוכית וכיוצא בהם

  ).5הערה (ושם סמן , )אם הם כלים השברים כשופלים כגון כלי חרס וזכוכית(א "וכן הוא לעיל ס
בין רחב בין קצר ואפילו כלים ,  לעולם מותר,כל שהוא גבוה עשרה, דף שהיה יוצא על אויר כרמלית ( שםא"רשב 27

ואם היה דף אחד ] א שם"הרשב[עוד כתב  ( שםמ"מ. )אין גוזרין בכרמלית שגזירה לגזירה היאש, שאין משתברין
 , בין רחב בין קצר ואפילו כלים שאין משתברין, לעולם מותר, כל שהוא גבוה עשרה,לבדו יוצא על אויר כרמלית

 כל שהוא , יוצא על אויר כרמליתואם היה זיז אחד לבדו (ע שם"שו. )ובזה יודה רביו ועיקר. שאין גוזרין בכרמלית
  .)שלא גזרו בכרמלית, ואפילו כלים שאין משתברין,  בין רחב בין קצר, לעולם מותר,'גבוה י

 , מותר בכל עין, אבל אם היתה כרמלית עוברת בייהם,וכל זה כשרשות הרבים עוברת בייהם(א "וכן הוא לעיל ס
  ).זרה משום שהיא גזרה לג,שלא גזרו גזרה זו בכרמלית

 וכל , החתו קיימת טפי, שהמשתמש שם עומד עם כליו במקום אחד,אבל בגג העומד לעצמו( עירובין שם א"ריטב 28
ה ועל מה " די"ב הובא ב.)כן ראה לי, טפחים מותר להשתמש שם אפילו בכלים שאים שברים' שהוא גג רחב ד

מותר להשתמש , כגג שהמשתמש עומד שם עם הכליאבל אם הוא דבר רחב , ודוקא זיז וכיוצא בו (א שם"רמ. שהקשו
  .)בכל הכלים

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 29
  .ואף שאין לערב דרך רשות הרבים, בייהםעירבו ששי בתים בשי צדי רשות הרבים א הובא מהפוסקים דין "בפים ס

שהרי אז איה רשות ; תוחים להםשמערבים דרך המבוי שבהמשך לרשות הרבים זו שהבתים פ, א"ואין לפרש כמ
  .מחיצות' שיש לה ג, הרבים

  .אלא יש לפרש שהעירוב מועיל על ידי סר שבין גזוזטראות של בתים אלו
  )."לזרוק מזה לזה דרך מעלה מעשרה"כאמור בפים (ואף דמיירי כאן שהגזוזטראות הן למעלה עשרה טפחים 

  .או דמיירי שיש סולם לעלות בו לגזוזטראות. עשרה טפחיםאף שהן למעלה מ, יש לומר דמועיל בעליות מקורות
' ש סי" יש פתח בייהם שיכולים לטלטל מזה לזה בלא זריקה כמלא אם כן א,ע הא אין יכולין לערב יחד"צ (ק א"ס 30

  ).ד"ב ס"שע
אפשר דמיירי ששתי החצרות הן לאורך , ייהםם שמועיל מה שעירבו ב"י ורמב"מרש) 2הערה (והייו שמה שהובא לעיל 

  .ואין בזה איסור בזורק, שעירבו בייהם, רשות הרבים
   .ע איך יכולין לערב"בזה צ, ) ועירבו ...שי בתים בשי צדי רשות הרבים (א"סע "ש בטור ושו"אמם על מ
 חד ויש לכל א,מבוי המתוקן בלחי סמוכים לם וצד, דמיירי שהן עומדין בקצה רשות הרביםריך לומרוצ(א "ותירץ המ
  .) דיכולין לטלטל מזה לזה, למבוים כןפתח ג



קי  

  .31פתח מבוי הנכשר בלחי שנידון משום מחיצה' מהבתים והג'  ב,מחיצות

פ " אע, דופן אמצעי של המבוי נידון מחיצה גם לרשות הרביםכל מקום מ,32 אם הכשירו בקורהואפילו
' ש בסי" עיין במ, וגם אין כאן פילוש משער לשער שהוא קפנדריא, כיון שמשתמר על ידו,שרחוק ממנו

  .33ו"שמ

קע פ שגבוה עשרה מקר" אע, דנסר שבגזוזטראות שבתקרה מועיל גם לחצר,34ג"שע' ז סי"ועיין ט
  . ואפילו הכי מועיל לעליה, שפירש שהנסר הוא מתקרת העליה,36י שם"מ מפירש" וכ.35החצר

 ולא , ואורחא דמילתא הכי הוא בגזוזטראות,37ש דמיירי שיש סולם לעלות בו לגזוזטראות]ר[פ יתפ"עכ
  .39ב"ש בסימן שע" וסולם נידון כפתח כמ,38הוצרכו לפרש

 :ע" וצ, שעירוב מועיל בכהאי גוונא משמע41ה"שנ'  ובסי40ומיהו סוף פרק הזורק
  שלוםבריד

 
ושי הבתים עומדים בקצה רשות , )בין המבוי לרשות הרבים(והייו שהמשכו של רשות הרבים הוא מבוי המתוקן בלחי 

  .ועירבו בים דרך המבוי, הרבים ותחלת המבוי
מחיצות שלימות ולחי '  בכל מקום שיש לו ב,מחיצה גמורה מן התורהשלחי זה ידון משום (א "שסג ס' כדלקמן סי 31

ד שיתבאר "ע' מחיצות ולחי שלחי זה דון כמחיצה ג' אפילו אין בו אלא ב(ו "שמה ס' ובסי, )ה]"מ[ש' ש בסי" כמ,זה
 ). הרי הוא רשות היחיד גמורה מן התורה,ג"שס' בסי

  ). כגון להיח קורה רחבה טפח,עיל מן התורהשאיו מו(כדלקמן שם , שאיו ידון משום מחיצה 32
 אף על פי ,באמצע'  כשיש מחיצה גם כן א,דאיסור הפילוש משום קפדריא ובקיעת רבים(ק א "קוטרס אחרון ס 33

 אין בכך , ואף שרחוקה היא, שוב אין כאן פילוש, מכל מקום כיון שחוסמת היא את העוברים,שהיא מחיצת כרמלית
  .שם סמןו, )כלום לעין שבת

הרי  ,ה ותן בייהם סר רחב ארבע, זו כגד זותשתי גזוזטראות הבולטות משי עליו(א "ע שם ס"על מה שפסק בשו 34
 .)י"רש, שות הרבים סרים בולטים משפת תקרת העלייה לר,רושפי(ק א "ז בס"פירש הט. ) ומערבין יחד,הוא כפתח

  .ים על ידי הסר שעל גבי שתי הגזוזטראותואם כן אפשר שגם כאן מיירי שעירבו שי הבתים ב
  ).שיכולין לטלטל מזה לזה, דאיירי שהיה כמין גשר בחד צד מבית זה לבית זה, ולא קשה מידי(וכן תירץ בתיב חיים 
, מיחים דפים קבועים יפה... יותר כון אצלי לומר שהדברים כמשמען שהם זה כגד זה (ק א "ובמאמר מרדכי סוף ס

אבל מכל מקום רשות הרבים גמור מפסיק , ועירבו דרך שם,  מזה לזה על ידי פתחים הפתוחות לשםעד שהולכים
  ).בייהם

'  יהיה בייהם פתח רחב דם כןחצרות יכולים לערב יחד אלא א' אין ב (ה"שעב ס' תבאר לקמן סיוהייו שאף ש 35
והרי כאן מיירי בגזוזטראות שבולטות ). ים לארץטפחים המוכ'  ויהיה קצתו בתוך י,'על ד'  או חלון שיש בו ד,טפחים
  .שהיא גבוהה עשרה טפחים מקרקע החצר, מהעליה

בתים שרוצים ' חלון שבין ב(ו "וכדלקמן שם ס, כיון שהגזוזטרא שבולטת מעליה מקורה, מכל מקום מועיל כאן העירוב
 לפי שהבית כיון ,טפחים' ה למעלה מי יכולים לערב אפילו הוא גבו, כגון שלא עירבו החצרות זו עם זו,לערב יחד

  ).טפחים'  והרי זה כאלו אין החלון גבוה י,שהוא מקורה הרי הוא כמלא
ג אף חלון ופתח למעלה " דבחצר כה...דיורין ' ודע דהגזוזטרא הוא בב (ק א" סשעג' סיבמשבצות זהב תבאר וכן 
 הגזוזטרא היא בעליה כל מקוםמ, רב החצירותלע' ז אות ב"ש הט" ומ.ה- ד"ב ס"שע'  כבסי, לא מהיעשרה טפחיםמ

  .)'מקורה כו
סרין בולטין (י "פירש, ) ואם רצו מערבין אחד, מערבין שים,גזוזטראות זו כגד זו' ב(ב , עירובין עחבהא דאמרין  36

 הוי ,זו לזוכמין גשר מ'  ותן סר רחב ד, זו אצל זו בשתי עליות של שי דיורין...שות הרבים משפת תקרת העלייה לר
  .)מי פתח

פ יתפרש דמיירי שיש שם סולם לעלות בו "עכ. אף בלא טעם זה שבעליה מקורה סגי אפילו גבוה עשרה טפחים 37
 יכולים אפילו כל הבתים שבחצר עליה זו לערב עם כל הבתים שבחצר ,ואם ירצו(שעג ' וכדלקמן סי, לגזוזטראות

  ).ק שיהיו סולמות כדים מהבתים לעליות ר; לפי שהגזוזטראות הן פתח בייהן,עליה זו
) קומה ראשוה(ויש סולמות מהבתים , )קומה שיה(בולטות לחוץ מרצפת העליה ) מרפסות(והייו שהגזוזטראות 

  ).קומה שיה(לעליות 
  .ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל כז 38
 וכן כגדו בחצר ,טפחים' לם רחב ד והעמיד אצל הכותל סו,חצרות גבוה עשרה לשתיהן' כותל שבין ב (סעיף יא 39

  .) ואם רצו מערבין שתי החצרות יחד,חשובים כפתח לכותל... השית 
  ).ספיות קשורות זו בזו מערבין ומטלטלין מזו לזו(ב , שבת קא 40



קיא   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  .א קשה מידי ול.43א" מג42יןי ע.'זכו כו) ב(

 ,47ז" וט46י"ש בב"יי ע, דדוקא עשיית סולם הוה גילוי דעת45ש לומר וי.44א"א ס"שס' ש בסי"דדמי למ
  . דבלאו תשמיש הזיז פותחין חלונות להאיר,אבל לא פתיחת החלון

 ,51א" בשם הריטב50י"ש ב" וממ,א"שס'  מסי49 ומוכרח הוא.לק בין חורין לזיזי שח48ועיין אליה זוטא
ל " ואנן לא קי,זיזין' בב'  הכי אפילו בלמעלה מיבירא ליה אלא דס.דתשמיש הרבים אוסר על בעל הבית

 אן דאמר למ, דאויר רשות הרבים שלמטה אוסר למעלהסלקא דעתא ד,52ב"ה ע"ועיין בגמרא דף פ .הכי
  שלוםבריד

 
ב  וצריכים לער.' הם גבוהים מן המים י...ם כן אלא א,שתי ספיות זו אצל זו אסור לטלטל מזו לזו(א "א שם ס"ברמ 41

  ).ביחד אם הם של שי בי אדם
ואפילו הן של שים מותר בלי  ... טפחים מעל פי המים מבחוץ' ואם דופי הספיה גבוהים י(ט "ותבאר לקמן שם ס

 וכבר תבאר שם ,ו"שמ'  כמו שתבאר בסי, להמתירים לטלטל דרך אויר מקום פטור ברשויות של דבריהם,עירוב
  .א"כמבואר ברמ, ו שלדעת האוסרים צריכים לערבוהיי). שהעיקר כהאוסרים בזה

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 42
זכו בו רבים ואוסרים על בעל הבית להשתמש בו דרך , שזיז הבולט לרשות הרבים למטה מעשרה, ב תבאר"בפים ס
  .אף שהוא חורי רשות היחיד, חלוו

ואף שבי , אף שמפולשים לרשות הרבים למטה מעשרה, ת היחידא מה בין זה לדין חורי רשות היחיד כרשו"והקשה המ
  .ולא ביאר טעם החילוק, ומתרץ האליה זוטא שיש לחלק בים. רשות הרבים משתמשים בהם

  :ועל זה מבאר כאן
, למדו מדין גג הסמוך לרשות הרבים, זה שבי רשות הרבים זכו בזיז שלמטה מעשרה ואוסרים על בעל הבית) א(

  .שסא' דלקמן סי
בהלכה (למדו ממסקת הגמרא , ולא למעלה מעשרה, זה שבי רשות הרבים אים אוסרים אלא באויר רשות הרבים) ב(

  .דרך אוירשבי רשות הרבים אים אוסרים למעלה מעשרה , )א"שבפים ס
ם אים באויר כיון שהחורי, שאין בי רשות הרבים אוסרים על חורי רשות היחיד המפולשים להם, מכל זה מובן) ג(

  ).כ הזיז הוא באויר רשות הרבים"משא(רשות הרבים 
ש " כמשות היחיד דהוי חורי ר,שות היחידהוי ר'  למטה מילו אפים כן א,'ע כיון דחלון הבית פתוח לו תוך י"צ (ק ד"ס 43

  ). היחידהם רשות,  שכלפי רשות היחיד,חורים שבכתלי רשות היחיד(ע שם " והייו כמבואר בשו,)ד"ה ס"שמ' סי
למדו מדין גג הסמוך לרשות , עצם ההלכה שבי רשות הרבים זכו בזיז שלמטה מעשרה ואוסרים על בעל הבית 44

 ובשאר צדדין ,טפחים בצדו שברשות הרבים'  ואיו גבוה י,גג הסמוך לרשות הרבים(י שסא "דלקמן רס, הרבים
 על פי כן הואיל והוא בתוך עשרה לרשות הרבים ואף . רשות היחיד גמורה היא מן התורה,שבחצר הוא גבוה עשרה

 , ואסור לבעל הגג להשתמש בו מחצר, הרי זה כרשות הרבים, שמיחים בו כובעים וכלים קטים,ורבים משתמשים בו
 אלא וח לו להשתמש בעצמו , שאז גילה דעתו שסילק לגג זה מכח רשות הרבים,עד שיעשה לו סולם קבוע מחצירו

  ).עליו
 .לבין פתיחת החלון שאיו מועיל, ם החילוק בין גילוי דעת של עשיית הסולם שמועילשזהו טע 45
והוא ).  ואיהו יחא ליה לאישתמושי ביה,שות הרביםדאי עביד ליה סולם גלי דעתיה דסלקיה לגג מכח ר(ה גג "ד 46

 .ה צריך סולם קבוע"ב ד, י עירובין פד"מרש
  .) ליה לאשתמושי ביהא ואיהו יח,שות הרביםלגג מן ר' קי דגלי דעתיה דסל,מהי סולם קבוע (ק א"ס 47
  ).ואפשר לחלק בין זיזין לחורין(ק א "ס 48

  .כ החורים שבכתלים אים באויר רשות הרבים"משא, שהזיזין הן באויר רשות הרבים, וכוות דבריו תתבאר לקמן
מוכרח מדין גג הסמוך לרשות , ) הרביםשאיו באויר רשות(לבין חור ) באויר רשות הרבים(שבין זיז , חילוק זה 49

  ).44כדלעיל הערה (הרבים שאסר על בעל הגג להשתמש בו 
 .לאסור גם למעלה מעשרה, א"וגם מוכרח כן מדעת הריטב

  .בסוף הסימן 50
, ות בי רשות הרבים עומדין דבזכ,כ הזיזין הבולטין מן הכותל כלפי רשות הרבים אים שלו"ואעפ(ב , עירובין צח 51

 ויש רשות לכל אחד מבי ,כל אותן הזיזין שלהם הם, והי דמדיא דאורייתא אין אויר רשות הרבים עולה עד לרקיע
  .)רשות הרבים להשתמש בהם

והא איתמר שי בתים משי (ב , התם פהעל זה ואקשין ). אין אדם אוסר על חבירו דרך אויר(א , דאמר רב התם פה 52
 שות הרביםג דכי סגי באויר ר"ואע(י "ופרש, )ידי רשות הרבים רבה בר רב הוא אמר רב אסור לזרוק מזה לזהצ

ומתרצין ). פ שאין להם כאן תשמיש" אעשות הרבים וקאמר דאוסר עליו אוירן של בי ר,למעלה מעשרה קא סגי
  ).ויילאו מי אוקימא דמדלי חד ומתתי חד זימין דמגדר ופיל ואתי לאית(



קיב  

 . כגון למעלה מעשרה, דהיינו בזריקה,ל דאינו אוסר דרך אויר"א דקיי אל,אדם אוסר על חבירו דרך אויר
כ " משא. אף למסקנא אסרי בני רשות הרבים כל דבר שהוא באויר רשות הרביםעשרהאבל למטה מ
  :54 שאינן באויר רשות הרבים53ה"שמ' חורין דבסי

  שלוםבריד

 
ל שאין אוסרים "אמם קיי. והייו דסלקא דעתא שטעם האיסור הוא שבי רשות הרבים אוסרים אפילו למעלה מעשרה

 ושמא ,לפי שהזורק מגבוה למוך או להיפך צריך לאמן ידיו(א "והתם טעם האיסור הוא כדלעיל ס, למעלה מעשרה
 ).ו לרשות היחיד וישכח ויביא,לא יוכל לאמן ידיו ויפול החפץ לרשות הרבים

 ואפילו הם מפולשים כלפי חוץ לרשות , שכלפי רשות היחיד הם רשות היחיד,חורים שבכתלי רשות היחיד (סעיף ח 53
כ כיון שאפשר " אעפ, ובי רשות הרבים משתמשים בהם,טפחים ששם הוא אויר רשות הרבים'  והם למטה מי,הרבים

  .)53הערה (ושם , )חשבים כמוהלהשתמש בהם מרשות היחיד הרי הם בטלים אצלה ו
  .ולכן אין השתמשות בי רשות הרבים אוסרת בהם, שעובי הכתלים איו באויר רשות הרבים 54

 ואוסרים הם על בעל הבית להשתמש בו דרך , זכו בו רבים,כיון שהוא באויר רשות הרבים(וכן תבאר כאן בפים 
  ).חלוו

  דין בור ואשפה ברשות הרביםשנד 
  :סעיפים' ובו ג

 , מותר למלאות ממנו לרשות היחיד זו,2טפחים לרשות היחיד' ד בתוך ד העומ1 בור ברשות הרביםא
 ונמצא מוציא מרשות היחיד לרשות היחיד דרך ,' ורחבו ד3 שעמקו עשרה,שהבור גם כן רשות היחיד

  .' הואיל ואין ברחבו ד, שהמקום פנוי שביניהם מקום פטור הוא,מקום פטור

טפחים '  אינו מקום פטור אלא אם כן גבוה ג,רביםשברשות ה' על ד' פ שכל מקום שאין בו ד"ואע
 אבל הפסק זה שבין הבור . לפי שרבים דורסים עליו, אבל פחות משלשה רשות הרבים הוא,4מהארץ

  .5' הואיל ואין בו רוחב ד, לפי שאינו נוח תשמיש הליכתו,לרשות היחיד אין רבים בוקעים בו

______________ 
טור . ) חלון שעל גביו ממלאין הימו בשבת,טפחים' וחוליתו גבוה י, שות הרביםבור בר (ב, צטעירובין  משה שם 1

  ). מותר למלאות ממו מרשות היחיד ...בור ברשות הרבים וחוליא סביבו(א "ע ס"ושו
 אין רשות ריה(' י למה לי חוליא )י"רש, שהבור סמוכה לכותל בתוך ארבעה טפחים (אילימא בסמוכה (שםגמרא  2

 מותר למלאות ממו מרשות ,טפחים לרשות היחיד' אם עומד בתוך ד (ע שם"טור ושו. ))י"רש, םהרבים מפסקת ביתי
  .) אפילו אין החוליא גבוה עשרה,היחיד

אפילו , בור ברשות הרבים וחוליא סביבו (א"לבוש ס. ) ועמוקה עשרהשות היחידבור גופיה ר (ה למה לי"י שם ד"רש 3
 וכדאמרין בגמרא שם .) שהיא רשות היחיד בפי עצמו, והבור היא עמוקה עשרה עם החוליא,ליא גבוה עשרהאין החו

  ). מצטרפין לעשרהובור וחוליתד(
 הרי זה על גביו רשות היחיד גמורה לכל ,טפחים'  ועשה עליו מחיצה ה,טפחים' תל שגבוה ה(ד "שסב ס' וכדלקמן סי

 שהמחיצה וגוד ,טפחים מן המחיצה'  וה ...טפחים מן גובה עצמו'  הייו ה,םטפחי'  שהרי יש כאן מחיצה י,דבר
  ).מצטרפין

בין ' מותר אף כשיש רוחב ד, שאם גבוהה עשרה(כדלקמן בסמוך , דמיירי שהחוליא איה גבוהה עשרה, וכן הוא כאן
  ).בית לבור

והוא גבוה משלשה ' על ד' שאין בו ד כל מקום גבוה שברשות הרבים ,איזהו מקום פטור(ז "שמה סכ' וכדעיל סי 4
 ).ולמעלה

לא הוי מקום פטור אלא ' ואף על גב דמשמע במסכת שבת דתל ברשות הרבים שאין בו ד (ה והא דתן" שם דא"ריטב 5
 ,בין בור וכותל לא דרסי ליה רבים כלל'  שאי הכא דכל הפסק פחות מד.)'א' ז(ק דשבת " וכדאיתא בפ,'כשהוא גבוה ג

. ק א"ז ס"ט. רשות הרביםה בור ב" די"בהובא ב. ) אף על פי שהוא סמוך לרשות הרבים מקום פטור הוא,וכיון שכן
  .)דמקום פטור הוא כיון דלא דרסי ביה רבים (ק א"א ס"מ

אפילו הם קוצים או צואה , טפחים'  אם איו גבוה ג,כל דבר שהוא ברשות הרבים (ג"שמה סי' לעיל סיואף שתבאר 
  .) והרי הם רשות הרבים,סים עליהם חשובים כקרקעשאין רבים דור

, )'איו וח תשמיש הליכתו הואיל ואין בו רוחב דש(כ כאן "משא, פ מדלגים עליהם"הייו כיון שקוצים וצואה עכ
  ).96הערה (ותבאר לעיל שם 
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 אלא אם כן .ממלאים מבור זה לרשות היחיד זו שאצלו ואין ,6רשות הרבים הוא' אבל אם יש בו רוחב ד
'  שאז מותר למלאות ממנו מרשות היחיד דרך חלון הגבוה י,7טפחים סביבו' יש לבור חוליא גבוה י

 שהוא , הוא הולך למעלה מעשרה, לפי שהדלי שהולך ברשות הרבים מן החלון על החוליא,טפחים
  .8מקום פטור

 אלא רוחב רשות ,ד זו בדיוטא אחת ואורך רשות הרבים מפסיק ביניהםוהוא שלא יהא הבור ורשות היחי
  .10ז"שמ' ש בסי" כמ9הרבים

 לפי שהדלי הולך בתוך , אסור למלאות אפילו מחלון גבוה עשרה,אבל אם החוליא אינה גבוה עשרה
  .11עשרה שהוא אויר רשות הרבים

 אבל בכרמלית .13ב"סימן שנש ב" כמ,12 אסור,פ שראש השני של החבל הקשור בדלי הוא בידו"ואע
  :14מותר בענין זה כמו שנתבאר שם

'  הקרוב לה פחות מד,15 מותר לזרוק לה מרשות היחיד,' אשפה ברשות הרבים גבוה עשרה ורחבה דב
 ואין לחוש שמא יתגלגל ממנה לרשות . כמו שנתבאר,17טפחים'  או שזורק דרך חלון הגבוה י,16טפחים

______________ 
איזו היא רשות הרבים רחובות (א "שמה סי' עיל סיכדל, ז אמה"אף שאיה חשבת רשות הרבים אלא אם כן רחבה ט 6

גם פיה זו היא רשות , מכל מקום כשמהצד השי של הבור היא רשות הרבים ממש). ז אמה"ושווקים הרחבים ט
 ואף על פי , כיון שרבים בוקעים שם,מקום פוי שבין העמודים הוא רשות הרבים(א "שמה סכ' כדלעיל סי, הרבים

ג אמה ושליש כשיעור " ואפילו אין שם אפילו י,ז אמה כשיעור רוחב רשות הרבים"ן שם רוחב טשבין עמוד לעמוד אי
  ).ז אמה"כ כיון שרבים בוקעים בהם הם טפלים לרשות הרבים הרחבה ט" אעפ,מבוי המפולש מרשות הרבים

 .רשות הרבים הוא, טפחים' וכאן תבאר דהייו אף אם אין שם אלא ד
 שםרב הוא  לפירוש, ) חלון שעל גביו ממלאין הימו בשבת,טפחים'  וחולייתו גבוה ירביםשות הבור בר (משה שם 7

  אין ממלא ממו,שות היחידמר' ואם הוא רחוק ד (ע שם"טור ושו. )הכא במאי עסקין במופלגת מן הכותל ארבעה(
  .)אלא אם כן תהא החוליא גבוה עשרה

 'כיון שהחוליא גבוה י (ק ד"שב ס' וסי, )' גבוה ים כןדוקא כשהחלון ג ו,דאז הולך הדלי דרך מקום פטור (ק ג"א ס"מ 8
  .) והוי דרך מקום פטור,ש"ייע'  החלון גבוה למעלה מיל כרחך ע...

 דמיא להושטה מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות ,ומילוי מים מן הבור העומד ברשות הרבים לבית(א " סלבוש 9
  .)ז"שמ' ש ססי" כמ, אסורחת בדיוטא אואם הם ( שםא"מ). הרבים ואסורה

 ואורך רשות הרבים מפסיק , ומושיט מרשות היחיד זו לרשות היחיד אחרת שבצדה,העומד ברשות היחיד (סעיף י 10
  .)אם הושיט חייב... בייהן 

ת שות היחיד לרשות היחיד דרך רשו קא מטלטל מר, הא ליכא חוליא עשרה, דאיכא חוליא עשרה,וטעמא (גמרא שם 11
  ).הרבים

כי בין אם החוליא איה גבוהה עשרה ובין אם החלון איו , )כמבואר לעיל בסמוך(וכך גם אם החלון איו גבוה עשרה 
  .שהוא אויר רשות הרבים, הולך הדלי בתוך עשרה, גבוה עשרה

ש " כמ,ו אסור ואף על גב שאגודו ביד.שות היחיד לרשות היחיד דרך אויר רשות הרביםדקא מטלטל מר (ק ב" סא"מ 12
 דלמא פיל כל הדלי מידו וילך למטה ויביאו מרשות ,כאן באגודו בידו מי יש ודאי לגזור (ק ב" סז"ט. )ב"ש' סי

  .) ושבות זה ודאי אסור,הרבים לביתו
  ). אסור להביאו אצלו,אפילו לא פל אלא מקצתו לאויר רשות הרבים ולא ח שם (סעיף ד 13
והוא הדין שמותר (  אם ראשו האחד שאר בידו, מותר להביאו אצלו,ת ולא ח שםאבל אם פל לאויר כרמלי" 14

  .") ואיה פשוטה לחוץ, אם ראשו האחד בידו שהיא ברשות היחיד,להוציאו לכתחלה לאויר כרמלית
וה  מקיפתו חוליא גבלא אם כן א, אסור למלאות ממו... כרמלית ...כשהשביל הוא  (ב"שעו סוף ס'  לקמן סיאבל ראה
  .הרי שגם בכרמלית אסר בזה לכאורה, )ד]"[ש'  כמו שתבאר בסי,עשרה

ע "טור ושו. ) חלון שעל גביו שופכין לתוכה מים בשבת,טפחים'  גבוה ישות הרביםשפה ברא(ב ,  עירובין צטמשה שם 15
  .) מותר לזרוק לה מרשות היחיד הקרוב לה ...ה עשרה ורחבה ארבעהואשפה ברשות הרבים שגב (ב"ס

 כמו שתבאר , והוי לה מקום פטור, דמיירי שרשות היחיד סמוך לה פחות מארבעהיש לומר(ב "ה ס"לבוש בהג 16
 ). מטלטל מרשות היחיד לרשות היחיד דרך מקום פטור ושריה ליהוהו, בסמוך גבי בור

 בדרך אויר מקום פטור דשות היחיד לרשות היחי מר,טפחים' דכיון שהיא גבוהה י (ה וכן אשפה" דא,  לגרביו יהותן 17
 בעין , והייו אם החלון תוך עשרה.'אעיף  כבסטפחים' ה פחות ד"ועיין לבוש בהג(ק ד "א ס"ג א" פרמ.)קא מטלטל
 דרך מקום פטור שות היחיד לרשות היחיד מותר מר,'ואשפה גובה י'  למעלה מיל גביו ואם החלון ע,טפחים' פחות מד
  ).'למעלה מי



קיד  

  :19 שאין זורקים לאשפה אלא דברים שאין צריכים להם כלל לפי,18הרבים מה שזרק לה ויביאנו

 לפי , אסור לזרוק לה כלום מרשות היחיד, אבל בשל יחיד. במה דברים אמורים באשפה של רביםג
 ונמצאו זורקים ,21 ויבואו לזרוק שם כדרכן גם אחר שתינטל האשפה,20שהיחיד עשוי לפנות אשפה שלו

  :)22ואפילו בכרמלית אסור(לרשות הרבים 

______________ 
 בין מהגבוה להמוך ובין , אסור לזרוק מגג זה לגג זה,ואם היה גג זה גבוה מגג זה (א"שג ס' יכדחיישין לעיל ס 18

 ושמא לא יוכל לאמן ידיו ויפול החפץ לרשות , לפי שהזורק מגבוה למוך או להיפך צריך לאמן ידיו,מהמוך להגבוה
  .) וישכח ויביאו לרשות היחיד,הרבים

 ,ולמה אין חוששין שמא יתגלגל מה שמשליך בתוכה וילך ויטלה באשפה (ה"ס בעבודת הקדש שער ג סוף א"רשב 19
. ) אלא מים או שברי כלים,לפי שאין מטילין לאשפה כלי אשר חפץ בו, כדרך שחששו בשי גגין אחד גבוה ואחד מוך

דאין , לאתוייולא חיישין שמא יתגלגל מן האשפה לרשות הרבים ואתי  (ב"א ס"רמ. י"ו ה"שבת פט'  הלמ"מהובא ב
  .)כלומר שאין צריך להם (ק ה"א ס"מ. )דרך לזרוק לאשפה אלא דברים מאוסים

 לא קשיא הא ... דחיישין שמא תטל אשפה ... ובא מעשה לפי רבי  ...ולא חיישין שמא תטל אשפה (גמרא שם 20
  .)רואם היא של יחיד אסו...  מותר אם היא של רבים (ע שם"טור ושו. )דיחיד הא דרבים

 חוששין , אבל באשפה של יחיד,ובלבד שתהא אשפה של רבים שאיה עשויה להתפות (ה"שסג סל' לקמן סיוכן הוא 
  .)שמא יפה אשפתו ויטלטלו במבוי כמתחלה

 אבל בחצר של יחיד חוששין שמא ימלך ויבה ,איו מותר אלא כשהחצר היא של רבים(ד "שסה ס' וכעין זה לקמן סי
  ). העודף על המבויבתים בחצרו ברוחב

משום דיחיד עשוי  (ע שם"שו. )י ביה מי כמעיקרא]ד[ ואתי למש,'ותעמוד על פחות מי (ה ולא חיישין"י שם ד"רש 21
  .) ומצאו שופכים ברשות הרבים, ויבואו לשפוך שם כדרכן,לפות אשפה שלו

 ובצדו האחד יש מחיצה  ...י או קורה ומתוקן שם בלח,מבוי הפתוח לרשות הרבים או לכרמלית (ה" סלשסג' סי' עי 22
 אבל באשפה של , ובלבד שתהא אשפה של רבים שאיה עשויה להתפות, הרי זה מותר...טפחים ' מאשפה הגבוה י

 ואין לחוש .והים הוי כרמלית (ק ו" סשו' א סוף סי"ומ. )יחיד חוששין שמא יפה אשפתו ויטלטלו במבוי כמתחלה
. ) או שהוא רחוק הרבה משפת הים, דמיירי שהגדודין גבוהים ביותר,ט"ג סכ"שס' יש ס"שמא יעלה הים שרטון כמ

הרי שגם . "שמא תיטל האשפה" שוה לחשש "שמא יעלה הים שרטון"שחשש , ע דלקמן שם"ותבאר בגמרא ובשו
  .בכרמלית חוששים לשתיהם

 או דלמא ,א גזרין יחיד מי מותר ול אפשר אשפה של,שות הרביםד לית עתה ר"ע למ"וצ (א סוף הסימן"ג א"וראה פרמ
  .)עשוי להפות מצוי הוא

  

  דיני גזוזטרא ובית הכסאשנה 
  :ז סעיפים"ובו י

  מילוי ושפיכת מים לגזוזטרא

 שאז היא רשות היחיד אף על פי שאין לה , וחלון פתוח לה מן הבית,2 שהיא למעלה מן המים1 גזוזטראא
______________ 

  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 1
  ).א"ס (גזוזטראמים בכת מילוי ושפי) א(
  ).ד- ב"ס (מילוי ושפיכת מים בספיה) ב(
  ).ז- ה"ס (ספיות קטות) ג(
  ).ט- ח"ס (הטלטול מספיה לספיה) ד(
  ).יד- י"ס (ביב העירבית הכסא שבולט על המים או ס) ה(
  ).ו"סט(מחיצה תלויה ) ו(
  ).יז- ז"סט (מתי הגזוזטראות אוסרות זו על זו) ז(
גזוזטרא (א "ע ס"טור ושו. ) אין ממלאין הימה בשבת,גזוזטרא שהיא למעלה מן המים (ב, ]פז[ עירובין משה שם 2

  ).אין ממלאין ממו, וחלון פתוח לה מן הבית, שהיא למעלה מן המים



   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  
  

קטו

  . לפי שהמים הם כרמלית, אסור למלאות ממנה מים,4ה"שמ' ש בסי" כמ3מחיצות

 שאז , והוא ממלא בנקב החקוק באמצעיתה,6 כל סביבה5טפחים' בוהה יאלא אם כן עשה לה מחיצה ג
 ונמצאו ,8 דהיינו שאנו רואים המחיצות שסביבה כאלו נמשכו למטה עד התהום,7מותר משום גוד אחית

  .9המים שתחתיה מוקפים מחיצות ורשות היחיד הם

______________ 
. ) והויא כחור היחיד,שות היחיד סתמא פתוח לר...שות היחיד גזוזטרא גופה הויא ר (ה גזוזטרא"ב ד,  פושם 'סתו 3

כגון דחלון פתוח  (ב" סט"ש רפ"רא. ) דהוי כי חורי רשות היחיד,]היחיד[שות בפתוח לר (ה במחיצות"ב ד, פט
 הוי ם לא כןדא (ק א"א ס"מ. )פתוח לה מן הביתוחלון (ם ע ש"טור ושו. ) דהוי ליה חורי רשות היחיד,לגזוזטראות

  .)כרמלית
 אבל בטרסקל , ואמרין גוד אחית, דבקיעת דגים לא הויא בקיעהש לומרי(ב , שם פו' בתוס) ראשון(ועוד יש תירוץ 

 הייו משום דגוד אחית דבקיעת , אלא רשות היחיד,גזוזטרא דלא הויא כרמליתו(ב , ושם פט, )איכא בקיעת גדיים
 הוי רשות ,יש לומר כיון דליכא אלא בקיעת דגים תחתיה(ש שם "וברא, ) לעילשתי כדפיר,ים לא הויא בקיעהדג

  ).היחיד

 מכל מקום הרי דגים יכולים , אף שאין הגדיים יכולים לבקוע שם,וכאן במים(י "קמן סכדל, ל כדעה זו"אלא דלא קיי
  ).כן חלון פתוח לה ומפי זה אין הגזוזטרא רשות היחיד אלא אם ,לבקוע שם

רמח ' ולעיל סי. )136והערה  (ק ב" וס,)129והערה  (ק א"סתבארו בקוטרס אחרון , ל כדעה זו"ההוכחות דלא קייו
  .)והערה קסו (ק ב"סקוטרס אחרון 

  .ג,  צמח צדק מחדושיוראה חי
  .ב"שג ס' וראה גם לעיל סי. )ח לו מן הבית עשה כולו כחורי רשות היחיד ורשות היחיד הואחלון פתו (סעיף כג 4

ואז הוא רשות היחיד (פתוח לו מהבית ' על ד' אלא אם כן חלון ד (ד"שעד ס' כדלקמן סי', על ד' והייו כשהחלון הוא ד
  .))כמו שתבאר שם

  .)אלא אם כן עשה לה מחיצה כל סביבה (ע שם"טור ושו. )יםאלא אם כן עשו לה מחיצה גבוהה עשרה טפח (משה שם 5
  .)כל סביבה (ע שם"טור ושו. )כל סביבותיו(לא אם כן ה א"י שם ד"רש 6

י אלא "ואף על פי דגבי גזוזטרא שהיא למעלה מן המים פרש(ז "ח ס"ש עירובין פ"כמבואר ברא, והחידוש שבזה הוא
.  אף על פי שאותה המחיצה אין עשויה לשם המים,י סביב הגזוזטרא אלמא מה... עשו לה מחיצה כל סביבה ם כןא

  ). בגזוזטרא אפילו למעלה הוי היכר שעשויה כדי למלאות הימו...איכא למימר 
ואמר מי גוד אחית כאילו יורדות  (ה חוקק" דא"ע, דף פזו, )פ שהיא תלויה"דגוד אחית אמר להכשיר אע ( שםי"רש 7

שות דהשתא הוה כל שכגדה עד למטה ר (ק א"ז ס"ט. )שות היחידן מים שכגד הקב ר והויי,וסותמות עד המים
  .) גוד אחית מחיצתאןדאמרי (ק ג"א ס"מ. ) גוד אחיתן דאמרי,היחיד

 לא רצו כל מקום מ,דאף דמסקין דהקילו במים משום דבקיעת דגים לאו שמה בקיעה(ק ב "ותבאר בקוטרס אחרון ס
  ).בעשיית מחיצה דוקא אלא ,להקל בשביל כך

  .)וחשיב כאילו פיות המחיצה יורדין וסותמין עד תהום (ה שתי גזוזטראות"ב ד"רע, י שם פד"רש 8
  :שתבארו בסימן זה ושלאחריו, סיכום פרטי הלכות גוד אחית על גבי המים 9
אלא אם כן , ) ממה למיםוכדי לשפוך, כדי למלאות ממה מים(אין אומרים בה גוד אחית , גזוזטרא שעל גבי המים) א(

  ).א, שה(עשו לה מחיצה תלויה במיוחד כדי להתיר הטלטול 
אלא אם כן עשו לו מחיצה תלויה במיוחד , )כדי ליפות בו(אין אומרים בו גוד אחית , וכן בית הכסא שעל גבי המים) ב(

  ).י, שה(ולא סגי במחיצות בית הכסא עצמו שעשו לציעות , כדי להתיר הטלטול
על ידי , )כדי לטלטל בהם(אין אומרים בהם גוד אחית , למטה' שאין רחב ד, וכן בספיות קטות המתקצרות למטה) ג(

  ).ז, שה(כיון שלא עשו כדי להתיר הטלטול , מחיצות הספיה
פוך ממו וכדי לש, כדי למלאות ממו מים(ואומרים בו גוד אחית ', על ד' עושה דף ד, אבל ספיות שהן רשות היחיד) ד(

  ).ב, שה(אף בלא מחיצת עשרה , )למים
כדי להתיר את (לא סגי אף במחיצת עשרה התלויה שעשו על גבה ', ורחבה ד' עמוקה י, אמת המים העוברת בחצר) ה(

וטפח ממה יוצא למעלה מן המים , משוקעת טפח במים, אלא צריך לעשות לה מחיצה עשרה, )מילוי המים ממה
  ).4והערה . א, שו(

שכל אחד יוכל למלאות , כדי לחלקה לשים(לא סגי במחיצת עשרה התלויה שעשו על גבה , חצרות' וכן בור שבין ב) ו(
וטפח ממה יוצא למעלה מן המים , משוקעת טפח במים, אלא צריך לעשות לו מחיצת עשרה, )מים מחצי הסמוך לו

  ).א, שעו(
. ד, שו(אם לא פרצה במילואה ואין בפרצה יותר מעשר אמות , סגי במחיצת החצר, כס לחצראבל לשון ים ש) ז(

  ).4והערה 
 ).2והערה . א, שו(סגי במחיצת החצר ', ורחבה ד' שאיה עמוקה י, וכן אמת המים העוברת בחצר) ח(



קטז  

אינה ' שויה לפחות מחלל ד שכל מחיצה הע,10'על ד'  והוא שיהא בנקב ד.או יעשה המחיצה סביב הנקב
 או מחובר תחת , ואין חילוק בין אם יעשה לה מחיצה זו למטה מחובר לה תחת כל סביבה.11מחיצה

  .12 ובין אם יעשנה על גבה מלמעלה בענין זה,סביבות הנקב

 אבל אם עשאה לצורך אחר אין אומרים בה גוד . כדי להתיר מילוי המים,ובלבד שיעשנה בשביל כך
  .14שיתבאר מטעם 13אחית

______________ 
או יעשה  (ע שם"טור ושו. )החקוק באמצעיתה' על ד' או סביב הקב ד(לא אם כן ה א"ב ד,  פזי במשה שם"רש 10

  .)והוא שיהא בו ארבעה על ארבעה. המחיצה סביב הקב שדולים דרך שם
אין (ה חוקק "א ד"רע, פז). דמחיצה העשויה לפחות מחלל ארבעה איה מחיצה(ה קורה "א ד"סע, י עירובין פו"רש 11

 בקוטרס לעיל דאין רש כדפי,'ולהכי בעי מקום ד(ה עושה "ב ד, שם פז' תוס). טפחים חלל שבייהם'  מדמחיצה פחות
  ).איה מחיצה'  לפחות מחלל ד' העשויהדכל מחיצ(ק ב "ז ס"ט). 'מחיצה לפחות מד

  ).ש למעלה" כמ,טפחים איה מחיצה' שכל מחיצה העשויה לחלל פחות מד(ז "וכן הוא לקמן ס
' שאין שם ריוח ד(ג "וס, )שהוא שיעור מקום ... שזהו שיעור מקום חשוב הראוי להשתמש בו(א "שמה ס' יאבל לעיל ס

  ).שיהא ראוי להשתמש שם' על ד
 דאין ,לאו מחיצה היא' וקיימא לן בכל דוכתא דמחיצה שאיה ראויה לד(ה ומאן דאמר "א ד, י עירובין ה"ותבאר ברש

דאין רשות היחיד "והייו שכיון ). דאין מחיצות אלא אם כן יש תוך החלל ארבעה  ...טפחים' רשות היחיד לפחות מד
  ."לאו מחיצה היא' מחיצה שאיה ראויה לד"לכן , "טפחים' לפחות מד

  .משלחן הארי כאן). 28והערה (ג "וס, )6הערה ו(א "שמה ס' לעיל סיראה , הטעמים' ומה שזקוקים לב
 ה בין מלמטה" שם די"רשלפירוש , ) בין מלמעלה בין מלמטה,מחיצה גבוהה עשרה טפחים(ב , משה שם פז 12

מתוך פירוש הקוטרס משמע דלמעלה הייו למעלה מן  (ה בין מלמעלה" שם ד'תוס. )מחוברת לגזוזטרא מתחתיה(
 בין אם יעשה ,ואין חילוק בין אם יעשה למטה מחוברת לה (ע שם"טור ושו. )זטרא ולמטה למטה מן הגזו,הגזוזטרא
  ).על גבה

  ).או מחובר תחת סביבות הקב, כל סביבה(שגם במחיצה שלמטה יש שי האופים , ומפרש על זה כאן

  :אופים' הרי תפרשו כאן ד
  .מחיצה על גבי כל סביב הגזוזטרא) א(
  ).'על ד' ד(סביב הקב , מחיצה על גבי הגזוזטרא) ב(
  .מחיצה תחת כל סביב הגזוזטרא) ג(
  ).'על ד' ד(סביב הקב , מחיצה תחת הגזוזטרא) ד(

' ולעיל סי[ט "ש בגמרא רפ"כמ, ג דלא אמרין גוד אסיק אלא במחיצות היכרות"ואע(ד ,  צדק סד צמחראה חדושיו
אף שהמחיצות הן למעלה ,  מחיצות היכרותצריך לומר דהכא חשוב. וכמו כן לעין גוד אחית, ]ג"שמה סכ

מחיצות ' שהרי הד, טפחים' טפחים על ד' בין שהם כל סביבות הגזוזטרא בין שהם סביב החור שיש בו ד, מהגזוזטרא
  .)יכרים וראים גם לעומד למטה

 אלא ,הימה בשבת אין ממלאין ,אמת המים שהיא עוברת בחצר(א ,  ופז,)אלא אם כן עשו לו מחיצה(א ,  פומשה שם 13
ל "וקיי, )יהודה אומר כותל שעל גבה תידון משום מחיצה'  ר.טפחים בכיסה וביציאה' אם כן עשו לה מחיצה גבוה י

  ). דבעי מחיצות להתיר,יהודהי ק דרב"ל כת"לדיא קיי(ק א "כמובא בקוטרס אחרון ס, ק"כת
 כגון גזוזטרא , דראית מחיצה שעשית בשביל המים היכא הי מילי... שיהא יכר שבשביל המים עשית(שם י "רשופ

סוכה . )מחיצה זו איה עשית אלא להיתר שבת (ה גלויי גליא דעתה"א ד, פח. ) וכגון מחיצה שבתוך הבור,תיןדמתי
ה "ב ד, שם פו' תוס). דאין מחיצה תלויה מתרת במים אלא העשית בשביל להתיר מלוי המים(ה בין מתוך "א ד, טז

 ז"ח ס"ש עירובין פ"רא. )יהו ראה דאיה מועלת המחיצה העשויה לציעות בית הכסא ולא לשם מחיצת מיםומ (אלא
 מ"ד. ) דמחיצה לשם מים בעין, לא מהיא, אלא לשם ציעות בית הכסא,ומיהו מחיצה שאיה עשויה לשם המים(
  .)יל זה כדי להתיר דבעין שהמחיצה עשויה בשב, ובסימן זה,ו"ומבואר לקמן בסימן שע (ק א"ס

 הכא בספיה דאית בירא ליהיש לדקדק דמהך מתיתין תקשי לרב הוא דס(ד גזוזטרא "ה בא"א ד, קאא שבת "מהרש
 דאיכא למימר דשאי ש לומר וי. בה גוד אחיתן מגזוזטרא דאמריאי שא ומ, גוד אחיתן ולא אמרי,'לה מי מחיצה י

  . ) בספיה דלא עשית לשם כך להתיר טלטול בשבתכ" משא,גזוזטרא שהמחיצות עשית לשם כך
 ולא הקילו אלא . הואיל ואין בקיעת הדגים ראית,קל הוא שהקילו חכמים במים לומר גוד אחית (לקמן סעיף י 14

 ואין , שיש לו בזה היכר וזכרון שהמים שתחתיהם כרמלית הם,כשעשה המחיצה לשם המים כדי להתיר בהם הטלטול
  .) אבל מחיצה שלא עשית בשביל כך אין בה היכר כלל, מחיצהל ידיאלא עהטלטול מותר שם 

שלא הקילו במים  (א"שו ס' סי. )ואין אומרים בהן גוד אחית אלא אם כן עשו להתיר טלטול במים (ז"לקמן סכן הוא ו
עשה ... ן הואיל ויש בה היכר וזכרו (א"שעו ס' סי. )אלא במחיצה העשית לשם המים כדי להתיר הטלטול בהם

  .)בשביל כך



   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  
  

קיז

פ שהשופכין הולכים לחוץ " אע, דרך הנקב שבה15וכיון שעשה לה מחיצה מותר גם לשפוך ממנה
  :16 כיון שאינו מתכוין לכך,להלאה מכנגד המחיצה

______________ 
 איכא דאמרי אמר רבה בר רב ... אבל לשפוך אסור ,מר רבה בר רב הוא לא שו אלא למלאותא(א , פח שם גמרא 15

אמר רבי אבא אמר רב הוא לא (ב ,  כטף"רי. ) אלא לשפוך מי שרי, לשפוך אסור,הוא לא תימא למלאות הוא דשרי
הייו שהביא רק את האיכא דאמרי , ) אלא אפילו לשפוך מי שרי,ור אבל לשפוך אס,תימא למלאות הוא דשרי

. ) כך שופכין ממה על הים,וכשם שממלאין מזו שעשו לה מחיצה (ו"ו הט"שבת פט'  הלם"רמב. שמתיר אפילו לשפוך
גם וכיון שעשה מחיצה מותרין  (ע שם"טור ושו. )שהביא רק את האיכא דאמרי שמתיר אפילו לשפוך (ט"ח ס" פש"רא

  .)לשפוך ממה
 חצר שפחותה מארבע אמות אין תיןדתן במתי ( הייו עוקה,אמר רב שיזבי פשיטא, לשפוך מי שרי (גמרא שם 16

המים ( מהו דתימא הי תיימי ,)י"רש,  עשו לה עוקה גומא מחזקת סאתיםלא אם כן א,שופכין לתוכה מים בשבת
 ואי פקי לבר לאו מחשבתו להכי ,דליבלעו בדוכתייהו קא שפיך הלכך כי שפיך אדעתא ,עשויין לכלות ולהבלע בקרקע

 ל" קמ,)י"רש, אבל הכא מידע ידיע דודאי פקי ולא תיימי (והי לא תיימי, )י"רש,  ולא תקיימה מחשבתו ושרי,הוא
 לבר  אבל חצר הפחותה מארבע אמות יחא ליה דליפוק,דאיהו לא איכפת ליה דליפקו לבראי, אפילו לשפוך מי שרי(

אפילו לישא בתרא לא שריא (שם ' תוס .))י"רש,  דבעוקה יחא ליה דליבלעו, הלכך בעי עוקה,שלא ילכלך את חצרו
, לא' סי) פראג(ם מרוטבורג " תשובת מהר). בקוטרסרש כדפי, אלא משום שאיו חושש שיצאו לכרמלית,לשפוך

 ,ילו לאיכא דאמרי התם דאפילו לשפוך שריואפ(ובמרדכי רמז שעה , תת' א סי"א ח"ת הרשב"שהועתקה בשו
כיון  (ק ד"א ס"מ). שאי התם שאיו מתכוין שיצא לחוץ...  דבשל סופרים הלך אחר המיקל ,והלכתא כאיכא דאמרי

  .)דאין כוותו להוציאה לרשות הרבים שרי
  .)כ הכא" משא,חוץ דהתם איו מתכוין שיצאו ל,ואף על גב דבגזוזטרא שרי לשפוך (ק יג"ס א"שז במ' סי' עי

 ל פיומה שהתירו בגזוזטרא שע... ויש אומרים שאין חילוק כאן בין רשות הרבים לכרמלית (ז "סלקמן שם וכן הוא 
 ,ה"ש'  כמו שתבאר בסי, אף על פי שהשופכין הולכין מכחו להלאה מכגד מחיצת הגזוזטרא,המים לשפוך דרך הקב

 מתכוין ,אמות בימות החמה'  אבל כאן כששופך לחצר שאין בה ד, שםרו שתבא כמ,הוא משום שאיו מתכוין לכך
  ).שיצאו לחוץ משום לכלוך חצרו

*  
שגם , )שאין כאן חילוק בין רשות הרבים לכרמלית(שהיא הדעה השית דלקמן שם , וסיעתו' וכל זה הוא לדעת התוס

  ).וכן עיקר(כדלקמן שם , ל"והכי קיי. "כיון שאיו מתכוין לכך"כאן לא התירו אלא 
 אף על פי  ...ומותר לשפוך בה כל מה שירצה(שהיא דעה הראשוה דלקמן שם , ם וסיעתו"כ לדעת הרמב"משא

 , וכחו בכרמלית לא גזרו, אלא מכחו הם באים לכרמלית ... שכיון שאיו שופכן בידיו לכרמלית,שמתכוין שיצאו לחוץ
  ).ה"ש' כמו שתבאר בסי
  ).58. 49הערות (ותבאר לקמן שם 

  :והייו לסיכום
  .משום לכלוך חצרו, כיון שכוותו שיצאו לחוץ, אסור, אמות בימות החמה' לשפוך מים לחצר שאין בה ד) א(
  .שיצאו המים ממה לחוץכיון שאיו מתכוין , מותר, לשפוך לחצר שיש בה עוקה) ב(
מידע ידיע דודאי "כי מצד אחד , דעות בגמרא' יש ב, שהמים יוצאים לאמת המים, וך בגזוזטרא שעל פי המיםלשפ) ג(

 אף אם לכך –לדעה הראשוה דלקמן שם , והמסקא שמותר. "לא איכפת ליה דליפקו לבראי"ומצד שי , "פקי
  . מחיצת הגזוזטרא כיון שאיו מתכוין שיצאו להלאה מכגד–ולדעה השית דלקמן שם , מתכוין

*  
כולם מודים שלא גזרו , כ בספיה שבים והר"משא. וכן בגזוזטרא שעל המים שבתוך העיר, וכל זה הוא בחצר שבעיר

 ולכך , אלא יורדים מיד לים,ואף על פי שאין חים כלל על הדופן(ד "כדלקמן ס, אף אם לכך מתכוין, כחו בכרמלית
פכן וזורקן בידיו לים אלא לדופן ומכחו הם באים לים וכחו בכרמלית לא  מכל מקום כיון שאיו שו,הוא מתכוין

  .  התירו בספיה"לכך הוא מתכוין"הרי שאף אם , )גזרו
 שתפול הצואה עליה קודם שתפול , או אפילו קה דק,ואם עשה דף(א "כדלקמן סי, וכן הוא בבית הכסא שמחוץ לעיר

והוא הדין אם בית הכסא עשוי כך שהצואה .  וכחו בכרמלית לא גזרו, ומכחו היא ופלת למים שהם כרמלית ...למים
וכל זה בכרמלית .  ואחר כך מתגלגלת וופלת למטה בכרמלית, שהוא רשות היחיד,ופלת על צדי הכותל שבבית הכסא

  ).שחוץ לעיר
 או ,רשות הרבים אלא בימים והרות שאים מתחלפים ב,ולא אמרו שכחו בכרמלית לא גזרו(ז "שז ס' וכדלקמן סי

 שאין דרך להיות רבים , איה מתחלפת ברשות הרבים גמורהם כן שג,אפילו כרמלית שביבשה אלא שהיא חוץ לעיר
 אבל כרמלית שבתוך העיר מתחלפת ברשות .מצויים כל כך חוץ לעיר כשיעור בקיעת הרבים ברשות הרבים גמורה

  ).52הערה (ושם סמן , )הרבים גמורה



קיח  

  מילוי ושפיכת מים בספינה

 אינו יכול למלאות מהמים ,18 שהיא רשות היחיד,' שהיא עמוקה עשרה ורחבה ד,17 וכן ההולך בספינהב
 ואינו צריך , ועושה בו נקב וממלא דרך שם.'על ד'  אלא אם כן יעשה דף ד,א כרמליתאו הנהר שהו

 דהיינו שאנו רואים צדדי הדף כאלו נמשכו וירדו , אלא אנו אומרים גוד אחית,19לעשות מחיצה סביבו
 , שהקילו בספינה יותר מבגזוזטרא שבבית.20 ונמצאו המים שתחתיו מוקפים מחיצה,למטה עד התהום

  :21אינו יכול לעשות בספינה מה שיכול לעשות בביתמפני ש

 אלא בתוכה ,22טפחים מעל פני המים מבחוץ'  כשדופני הספינה אינם גבוהים י, במה דברים אמוריםג
 שנמצא כשממלא דרך מעלה ,טפחים מעל המים'  אבל אם הם גבוהים י,בלבד היא עמוקה עשרה

 ,23' אין צריך לעשות דף ד,וא אויר מקום פטור שה,מהדפנות הולך הדלי דרך מעלה מעשרה מעל המים
 שלא יבא לטלטל מרשות היחיד לכרמלית שלא בדרך אויר 25 להיכר בעלמא,24אלא די בזיז כל שהוא

______________ 
עושה מקום ארבעה רב חסדא ורבה בר רב הוא אמרי ... אתמר ספיה  (ב, רב הוא שבת ק] רב חסדא ורבה בר[ 17

  .) יעשה לה דף ארבעה על ארבעהלא אם כן א, איו יכול למלאות,וכן ההולך בספיה (א"ע ס"טור ושו. )וממלא
שות  דקא מטלטלין מכרמלית לר... )י"רש,  דהוה רשות היחיד,לתוכה (עשרה) י"רש, ספיה(עמוקה  (א"רע, שבת קא 18

  .)'מחיצות הספיה גבוהין י (ק ו"א ס"מ. )היחיד
  ). שאז היא רשות היחיד,טפחים' כשדופי הספיה הם גבוהים י(ה "וכדלקמן ס

רבעה על  אלא אם כן עשה מקום א,לא ימלא אדם מים מן הים והוא בתוך הספיה (כ"ו ה"שבת פט'  הלם"רמב 19
תירץ רביו האי  (ה ורב חסדא" דב, לו שבת ן" ר.)שהרי דרך מקום פטור ממלא ... ארבעה יוצא מן הספיה על הים

 הייו שחוקקים אותו סביב החקק כעין , דהאי מקום ארבעה,ל ששמע מן הזקים"ל בשם מר יהודאי גאון ז"גאון ז
 דאמרין גוד אחית בהי ,ין מן הים לספיה דרך אותו קב וממלא, כמין סל שפחתו שוליו או תיבה פתוחה,מחיצה
 כלומר ,ל שדרך הזיז הוא ממלא"פירש רביו האי ז (גאוןבשם רב האי  שם מ"מ. )' אף על גב דלא הויא י,מחיצות

 וכיון שהוא מקום חשוב אמרין כוף הצדדים וגוד אחית ,שזה הזיז חלול באמצעיתו ומשלשל כליו דרך שם וממלא
ואיו צריך לעשות , ועושה בו קב וממלא דרך שם (ע שם"שו. )שות היחיד כאילו הן עד שפת המים והכל ר,אמחיצת

  .) אלא אמרין כוף הצדדים וגוד אחית מחיצתא,לו מחיצות
ומצאו , דהייו שאו רואים המחיצות שסביבה כאלו משכו למטה עד התהום (א"לעיל סדאמרין , מו בגזוזטראכ 20

  .)יה מוקפים מחיצות ורשות היחיד הםהמים שתחת
 בספיה הקילו מפי שאיו ,פ שבכצוצרה שהיא על גבי המים צריך מחיצה עשרה"ואע(ן שם בשם הגאוים "מ ור"מ 21

שהקילו בספיה מפי שאיו יכול לעשות שם מה (ע שם "שו).  דבריהםד כאן ע,יכול לעשות שם מה שיעשה בביתו
 , גוד אחיתן והקולא הוא דאמרי, שבגזוזטרא הזכר ברישא צריך דוקא מחיצותרושיפ(ק ד "ז ס"ט). שיעשה בבית
ן אלא אמרי, מחיצותלו דאין צריך אפי,א יש עוד קולהאבל בספיר כך ואח, כאלו היה שם מחיצותם כוף הצדדי 

  ). גוד אחיתןאמרי
*  
, )אלא כשחלון פתוח לו(לטל ממה לבית אפילו כדי לט, והייו שאף שבגזוזטרא אין אומרים גוד אחית בלא מחיצה

  ).3הערה (ושם סמן , ) שאז היא רשות היחיד אף על פי שאין לה מחיצות,וחלון פתוח לה מן הבית(א "כדלעיל ס
  .אפילו כדי למלאות דרך שם מים מהים, מכל מקום בספיה אמרין גוד אחית בלא מחיצה

  .) מעל המיםפירוש, טפחים' בתוך י (ק ו"א ס"מ). י כרמלית משפת מיא משחין מיא ארעא סמיכתאקסבר(גמרא שם  22
 לפי , ולא מן הקרקע,בימים וחלים מודדים אלו העשרה טפחים של כרמלית מעל פי המים(ו "שמה סכ' וכדלעיל סי

 ).210הערה (ושם סמן , )שהמים חשבים כארץ עצמה
 מוציא זיז כל , אבל אם היה למעלה מעשרה מן הים,במה דברים אמורים כשהיה תוך עשרה (כ"ו ה" שם פטם"רמב 23

אבל אם דופי , טפחים' והי מילי כשהוא בתוך י ( שםע"טור שו. ) שהרי דרך מקום פטור ממלא,שהוא וממלא
 ,עמוקה עשרה(. א, קא שבת כרבי יהודה. )לאדרך אויר מקום פטור הוא ממ .... הספיה גבוהים עשרה מעל המים

מותר לטלטל מן הים ' דאי גבוהה י(י "ופרש, )אבל לא מן הים לתוכה,  מטלטלין מתוכה לים,ואין גבוהה עשרה
  . )' דצריך להגביה את ידו למעלה מי, דרך מקום פטור קא מטלטלשות היחיד דמכרמלית לר,לתוכה

רב הוא אמר מוציאין (ב , כדעת רב הוא שם ק. )וסגי בהיכר זיז (ע שם"שוטור ו. )וסגי בהיכר זיז (ם שם"רמב 24
' כיון שהוא גבוה יותר מי, ) ואוירא מקום פטור הוא,קסבר כרמלית מארעא משחין, הימה זיז כל שהוא וממלא

  .טפחים מקרקע המים
בזה  "טפחים מעל המים' בוהים יאם הם ג"כ "משא. ולא הוי אויר מקום פטור, "משפת מיא משחין"ל "אלא דאן קיי

דאם יש בדופי (ק ה "ז ס"וכמבואר בט, וסגי בזיז כל שהוא,  שהוא אויר מקום פטורב, רב חסדא שם קיודה גם 
 והייו , והטעם דאז מטלטל הדלי על דופי הספיה, דסגי בזיז כל שהואב הואל כר" קי,מעל המים' הספיה גבוה י

  .)והדלי למעלה ממו'  שהרי הדופן הוא י, שהוא מקום פטור,'למעלה מי
 ).לכרמלית גמורה(י "ופרש, ) אלא כי היכי דליהוי ליה היכרא,ובדין הוא דזיז מי לא ליבעי(ב לרב הוא ,  שם קגמרא 25

  ). אלא משום היכר,ואיו צריך לזיז זה(ם שם "רמב



   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  
  

קיט

 על ידי  אלא יכול למלאות בכל הספינה, ולפיכך אין צריך לעשות נקב בזיז למלאות דרך שם.מקום פטור
  .26היכר זיז שעשה במקום אחד מהספינה

' ש בסי" כמ, אפילו דרך הנחה במקום פטור בינתיים, האוסרים לטלטל מרשות היחיד לכרמליתואפילו
 שהרי טעם האיסור אינו אלא משום שמא יבא , מודים שמותר, כאן שיש זיז כל שהוא להיכר,27ו"שמ

  .28 וכאן הרי יש לו היכר בזיז כל שהוא,ש שם" כמ,לטלטל שלא בדרך מקום פטור בינתיים

 אבל לא דרך אויר , שמותר לטלטל מרשות היחיד לכרמלית דרך הנחה במקום פטור29ריםולדברי האומ(
 ולכן צריך לעשות ,טפחים'  כמו שאינו מועיל למטה מי, אין היכר זיז מועיל למעלה מעשרה,מקום פטור

  ):31 וכן בהחזרתו.30 ישלשלנו למיםר כך ואח,כאן בתחלה הנחה להדלי על הזיז שהוא מקום פטור

 ,33ן או לזרוק ממנה עצמות וקליפי,32 אבל לשפוך שופכין מהספינה לים. למלאות מהים לספינה וכל זהד
 אלא ,34טפחים מעל פני המים מבחוץ'  אפילו אם דופני הספינה אינם גבוהים י,אין צריך לא דף ולא זיז

  שלוםבריד

 
  אלא משום היכר בעלמא,הוא דזיז מי לא ליבעיבדין  (י"שופר, )ה מוציא זיז כל שהוא וממלאז (א, עירובין פהז "עדו

 ומוקמין לה , רב הוא אמר מוציא הימה זיז כל שהוא וממלא,ספיה,  ודכוותה אתמר במסכת שבת בפרק הזורק...
 .)שות היחיד דלא לייתי לטלטולי מכרמלית אחרת לר,התם דאיו אלא היכר בעלמא

 ק ה" סז"ט. ) להיכרא כל דהוא, מי בלא קב באמצעיתה,בי ספיהדזיז כל שהוא דג(ש והי מילי "ה ומ"ח ד"ב 26
ין  א, משום היכרא בעלמא, ומותר בזיז כל שהוא, דמפיק ממקום פטור לכרמלית,בגובה דופן הספיה' מבואר דביש י(

סוף  א"מ. ) סגי בזיז כל שהואבירא ליהל כרב הוא דס" דהא בזה קי, שיהיה קב באמצעיתו ולמלאו דרך שםצריך
מוציא זיז (שם בעירובין ן "והוא בראב, ) וכן עיקר, שלא כגד הקבלו דממלא אפיתבן בעירובין כ" ראבפרובס(ק ד "ס

לשיטתו שפסק כרב הוא , ) אפילו שלא כגד הזיז, וממלא מים למחר מן ההר,כל שהוא מן דופי הספיה מערב שבת
גם רב חסדא מודה דסגי בזיז כל ש, מהמים' דידן למעלה מי למדו לומזה. "מוציאין הימה זיז כל שהוא"דאמר 
  .ואפילו שלא כגד הקב, בלא קב באמצעיתה, שהוא

 , אבל ברשויות של דבריהם, שהן רשות היחיד ורשות הרבים גמורה,במה דברים אמורים ברשויות של תורה(ד - ג"ס 27
ויש אוסרים אפילו ברשויות של ... ] ה["ן שד שיתבאר בסימ"שבין רשות היחיד לכרמלית ע ... כגון מקום פטור

 אבל ...וכל זה כשעומד במקום פטור ועשית שם החה ( ויש להחמיר כדבריהם] ב["ש' דבריהם מטעם שיתבאר בסי
 ואין לסמוך על . ויש מי שמתיר גם בזה... לדברי הכל אסור ,אם מושיט או זורק דרך מקום פטור בלי החה ביתיים

  .)דבריו
  :ה מבאר כאןועל ז

  .בודאי כן הוא גם כאן, אפילו בלא החה ביתיים, דעת המתירין מכרמלית לרשות היחיד דרך אויר מקום פטור) א(
  .ויתירו אפילו בלא החה ביתיים, כיון שיש כאן היכר זיז כל שהוא, בהכרח יודו דהכא שאי, דעת האוסרים שם) ב(
  .וגם כאן יצריכו החה ביתיים, אין הכרח לחלק בים, תייםדעת המתירים שם דוקא על ידי החה בי) ג(

. )ואפשר דכיון דלא שרין ליה אלא על ידי היכר דהוצאת זיז כל שהוא ברשויות דרבן מיהו שרי (ה והי מילי" די"ב 28
יל סימן  כמו שתבאר לע, דאסור בלא היכרא, כדי להתיר להחליף ברשויות דרבן,ראה לי טעם היכר זה (ק ב"מ ס"ד

 הכא כיון דאיכא זיז כל ,א"סוף ו ס"שמ'  למאן דאוסר בסילוואפי (ק ז" סא"מ. )ולכך סגי בהיכר כל שהוא, ו"שמ
  .)שהוא הוי היכר ושרי

  .ד"דלעיל שם ס'  האדעה 29
ומתוך דברים אלו  (מ שם"מלפירוש ה, )אם היה למעלה מעשרה מן הים מוציא זיז כל שהוא וממלא(ם שם "רמב 30

 ק ח"פירוש תוספת שבת סוכ, והייו שאיו מחלק בין הכא להתם, )ד שלא אסרו להחליף דרך מקום פטוראתה למ
  .)מ צריך לומר דמיירי שמיח על גבי הזיז"ולפי דעת הה(

ואים דומים לדין שפיכה . דים שוה, והחזרת הדלי מלא מים אל הספיה, והייו ששלשול הדלי הריק למים 31
  .כדלקמן סעיף הבא, השפיכה אלא כחו בכרמליתשאין , מהספיה לים

 ).י"רש,  והן יורדין לים,על דופי הספיה ( דשדי להו אדפא דספיה...שופכין דידיה היכי שדי להו ( ב,  קגמרא שם 32
 ... מטלטלין מתוכה לים ... מא תימרא דתיאו.  כחו בכרמלית לא גזרו,)י"רש, מכחו הן באין לים (והא איכא כחו

. ) כחו בכרמלית לא גזרומע מיה וש,)י"רש,  והן יורדין דרך דפותיה לים,שופך שופכים על חודה (אחודה לאו אלא
דכיון דלא זרק להו להדיא לים אלא מכחו ,  והם יורדים לים,ומימיו יכול לשפוך על דופי הספיה (א"ע ס"טור ושו
  .)כחו בכרמלית לא גזרו, הם באים

  .))ן"ראב( לזרוק עצמות וקליפין וא הדיןוה (ק ח" סא"מ. )ת וקליפין להרוזורק עצמו ( שםן"ראב 33
זה קאי אאין גבוה עשרה  (ק ו"ז ס"ט. ) מטלטלין מתוכה לים,עמוקה עשרה ואין גבוהה עשרה(א "רע,  קאגמרא שם 34

 כיון דאין כאן ,ה אלא שופך בהדיא על דופן הספי, אבל לשפוך אין צריך זיז כלל, דצריך מקום ארבע,בדופי הספיה
  .)טפחים מבחוץ' וזה שרי אפילו אין דופי הספיה גבוהין ע (ק י"תוספת שבת ס. )אלא כחו



קכ  

' י כמו שנתבאר בס, ששם הוא אויר רשות היחיד,שופכן או זורקן על חודי דופני הספינה מלמעלה
 ואף על . ומשם הם יורדים דרך דפנותיה לים, שמחיצות של רשות היחיד על גביהן רשות היחיד35ה"שמ

 מכל מקום כיון שאינו שופכן ,36 ולכך הוא מתכוין, אלא יורדים מיד לים,פי שאין נחים כלל על הדופן
  .37 וכחו בכרמלית לא גזרו, ומכחו הם באים לים, אלא לדופן,וזורקן בידיו לים

 או , היכר זיזם כן צריך ג, אלא מרחוק קצת לתוך הים ממש,רוצה לשפוך על הדופן ממש) אינו( אם אבל
  :38 שנתבאר במילויל דרך ע, וישפוך דרך הנקב,נקוב' על ד' דף ד

  ספינות קטנות

 , אבל אם אינן גבוהים עשרה.39 שאז היא רשות היחיד,טפחים'  וכל זה כשדופני הספינה הם גבוהים יה
 שהרי , ומותר למלאות לשפוך ממנה לים בכל ענין בלא דף ובלא זיז,פ שהיא כלי" אע,40היאכרמלית 

  .41מותר לטלטל מכרמלית לכרמלית

 שהוא בטל לרשות הרבים ונעשה , אלא בכלי העומד ברשות הרבים, שאין כרמלית בכלים42ולא אמרו
  :44 אבל כשעומד בכרמלית כרמלית הוא,43כמוה

______________ 
  .)' אף על פי שאין רחבים ד, הרי על גביהם רשות היחיד,כתלים המקיפים את רשות היחיד (סעיף ז 35
פ " אע, דרך הקב שבה,לשפוך ממהמותר גם (א "כדלעיל ס, אף שלא הותר בגזוזטרא אלא כשאיו מתכוין לזה 36

  ).16הערה (ושם סמן , ) כיון שאיו מתכוין לכך,שהשופכין הולכים לחוץ להלאה מכגד המחיצה
 שאים ,ולא אמרו שכחו בכרמלית לא גזרו אלא בימים והרות(ז "שז ס' לקמן סי, תבאר טעם החילוק בים

 איה מתחלפת ברשות הרבים ם כן שג, או אפילו כרמלית שביבשה אלא שהיא חוץ לעיר,ביםמתחלפים ברשות הר
 אבל כרמלית . שאין דרך להיות רבים מצויים כל כך חוץ לעיר כשיעור בקיעת הרבים ברשות הרבים גמורה,גמורה

  ).58הערה (ושם סמן , )שבתוך העיר מתחלפת ברשות הרבים גמורה
שאיו שופכן בידיו (ז "שז ס' כדלקמן סי, ואף שגם היתר כחו בכרמלית הוא דוקא שאיו שופך סמוך לכרמלית

  ). או סמוך לכרמלית ממש,לכרמלית
איו שופכן סמוך לרשות הרבים (א "וכדלקמן שם ס, אלא כח שפיכתו ממש, שאם שופך סמוך לכרמלית איו חשוב כחו

 אלא כחו הוא גורם ,עין שיציאתן לרשות הרבים היא מאליהן ואיה כח שפיכתו ממש ב, אלא ברחוק מעט,ממש
  ).בלבד

 או ,ואם עשה דף(א "וכן בבית הכסא דלקמן סי". לשפוך על הדופן ממש"כאמור כאן , מכל מקום התירו גם זה בספיה
 וכחו בכרמלית לא ,שהם כרמליתומכחו היא ופלת למים  ...  שתפול הצואה עליה קודם שתפול למים,אפילו קה דק

 ואחר כך , שהוא רשות היחיד,והוא הדין אם בית הכסא עשוי כך שהצואה ופלת על צדי הכותל שבבית הכסא, גזרו
  ).מתגלגלת וופלת למטה בכרמלית

  אלא,דכיון דלא זרק להו להדיא לים(ע שם "שו. ) כחו בכרמלית לא גזרומע מיהוש ,אחודהאלא לאו  (גמרא שם 37
  ).כחו בכרמלית לא גזרו, מכחו הם באים

  ). וכחו בכרמלית לא גזרו,ומכחו היא ופלת למים שהם כרמלית (א"לקמן סיוכן הוא 
'  ואם יש בו גבוה י. לכרמלית ממששות היחיד הוה זורק מר,מה שאין כן אם שופך קצת רחוק מן הדופן (ק ו"ז ס"ט 38

  .)ד"ן ראה לע כ,היכר זיז כל שהוא ם כן צריך ג...ואיו רוצה לשפוך על הדופן 
שות  דקא מטלטלין מכרמלית לר... )י"רש,  דהוה רשות היחיד,לתוכה (עשרה) י"רש, ספיה(עמוקה  (א"רע, שבת קא 39

  ).שהיא רשות היחיד'  שהיא עמוקה עשרה ורחבה ד,בספיה(ב "וכדלעיל ס. )היחיד
 ק ו" סא"מ. ) ומטלטל להדיא אף מן הים לתוכה,ה כרמלית היא גופ,'דאי איה עמוקה י (ה אבל לא" דם שי"רש 40

 כיון שעומד ,)י"רש( לים ומן הים לתוכה ה ומותר לטלטל מתוכ, הוי כרמלית,'ואם אין מחיצות הספיה גבוהים י(
  .)בכרמלית

קה ואפילו אם גם באמצעיתה איה עמו(ז "תה ס' יתבאר לקמן סי, ואם יש בעובי הסרים לחקוק להשלימה לעשרה
 דהייו עובי הסרים שבקרקעיתה שיש בה כדי להשלים גובהה , אלא שיש בה לחקוק להשלימה לעשרה,עשרה
 שעובי , שהרי יש לה מחיצות שהן גבוהות עשרה מבחוץ,אמות'  הרי הם מצטרפים להשלימה ועשית כולה כד,לעשרה

  ).קרקעיתה שמן הצדדים כלפי חוץ מצטרף הוא עם המחיצות אשר עליו
  .)אמות' ומותר לטלטל מכרמלית זו לכרמלית אחרת תוך ד (ה"שמו ס' דלעיל סיכ 41
 . איו חולק רשות לעצמו,' אף על פי שרחב ד,אם איו גבוה עשרה... כלי העומד ברשות הרבים (י "שמה ס' לעיל סי 42

 כמו ,יו כרמלית דהי,ואיו גבוה עשרה לעשותו רשות בפי עצמו' ואף על פי שחכמים גזרו על כל דבר שרחב ד
  .) הואיל והן כלים, לבטלם מתורת כלי לעשותם רשות בפי עצמם, מכל מקום בכלים לא רצו חכמים לגזור,שיתבאר

ושם סמן , ) ויש אומרים שדים כרשות הרבים שהם עומדים עליה,ודים כמקום פטור(כדלעיל שם , או כמקום פטור 43
  ).66-67הערות (
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קכא

 אסור , ואם יש בית בספינה.45 כדין כרמלית,אמות' טל בתוכה יותר מד לפיכך יש ליזהר שלא לטלו
  :46להוציא מהבית לספינה

 שאין רוחב ,טפחים'  והקצר שלהן גבוה ג, שמתקצרות למטה עד כחודו של סכין)א( וכן ספינות קטנות ז
 אפילו ,אמות'  אין מטלטלים בתוכו יותר מד,טפחים מקרקעיתו' טפחים למטה בעוד שלא הגביהו ג' ד

 שכיון שבמקום הקצר אין לה מחיצות ,ולמעלה' טפחים ממקום שהרחיבו ד' יש במחיצותיה גובה י
 ממקום ם כן א,47ש למעלה"טפחים אינה מחיצה כמ'  שכל מחיצה העשויה לחלל פחות מד,כלל

 ואין ,48 שאין להם דין מחיצה,טפחים ולמעלה הן כמחיצות התלויות באויר' ד) המחיצות(שהרחיבו 
  .50 כמו שיתבאר49ומרים בהן גוד אחית אלא אם כן נעשו להתיר טלטול במיםא

 וכן . ומחיצותיהן מחיצות, הרי הן כמו שקרקעיתן עולה עד כאן,'הרחיבו ד' אבל אם עד שלא הגביהו ג
משם ' אם יש בהן י) 51למעלה( הרי הן מחיצות כשרות ,אם מילא קנים בקרקעיתן עד מקום רחבן

  :52ולמעלה

  שלוםבריד

 
הכא שעומד בכרמלית הוי , ואף שאין כרמלית בכלים. הוי כרמלית, טפחים' אם איה תוכו י (ק ה"תוספת שבת ס 44

  ).כרמלית
, מכל מקום כשעומד בכרמלית. או שהוא מקום פטור, והייו שאף שכשעומד ברשות הרבים הוא בטל לרשות הרבים

  .אלא כרמלית, ורבודאי איו מקום פט
 אין מטלטלין בה , דוגית שאיה גבוה מן המים עשרה טפחים,ל"כתב הרב אביגדור כהן צדק זצ(קיא ' שבלי הלקט סי 45

ואם אין (ב "א שם ס"רמ). ק ט"ראה פרישה שם ס(שסו ' י סוף סי"בב, ו"]שס[' לקמן בסוף סי' עיו .)אמות' אלא בד
  ).דהוי כרמלית(ק ה "א שם ס" מ.)בארבע אמותלספיה מחיצות אסור לטלטל בספיה רק 

ות דלקמן סהודיות קטעיף הבא כספי.  
  .) אסור להוציא מהבית לספיה,' והספיה אין לה מחיצות י,ואם יש בית בספיה (א שם"מ 46
  .)11הערה (ושם סמן , )איה מחיצה' שכל מחיצה העשויה לפחות מחלל ד (סעיף א 47
 שקורין ,ספיות קטות וקצרות מלמטה עד כחודו של סכין (אמר רב הוא הי ביצאתא(א , רב הוא שבת קא 48

 שאין ברחבן ארבע מלמטה לפיכך , יהושות היחידדלאו ר ( אין מטלטלין בהן אלא בארבעה, דמישן)י"רש, י"קוייט
' בשקצה שלהן גבוה שלש שאין רחב ד (שלשה ארבעה ולא אמרן אלא שאין בפחות מ).י"רש, אין מחיצותיהן מחיצות

 הוה , דכיון דתחתוות לאו מחיצה יהו,גובה לא משתרי'  יש ברחבו ילומקרקעיתו ואפי' בעוד שלא הגביה גלמטה 
  .)י"רש, ליה תלויה

ה שאין  הכא הויא לה מחיצ...מתקיף לה רב חמן ולימא גוד אחית מחיצתא (ואף שרב חמן פליג שם על רב הוא 
  ). בקיעת דגים לא שמיה בקיעה...הגדיים בוקעין בה 

ערב שבת ' אור זרוע הלכמבואר ב, ואין אומרים בה גוד אחית, שבקיעת דגים שמיה בקיעה, ל כרב הוא"מכל מקום קיי
 והיכא דאין רוחב הספיה ארבע טפחים בתוך גובה שלש אז הוי (קיג' אגודה שבת סי. )וכן הלכה כרב הוא(ד "ס

  .ק ה"שסו ס' א סי"מהובא ב. )הספיה כים ואין מטלטלין תוך הספיה אלא ארבע אמות
קוטרס רמח ' ולעיל סי. )136והערה  (ק ב" וס,)129והערה  (ק א"סתבארו בקוטרס אחרון , ל"ההוכחות דהכי קייו

  .)3הערה ( וראה גם לעיל .)קסווהערה  (ק ב"סאחרון 
 הכא בספיה דאית בירא ליהיש לדקדק דמהך מתיתין תקשי לרב הוא דס (ד גזוזטרא"ה בא"א שבת שם ד"מהרש 49

 דאיכא למימר דשאי ש לומר וי. בה גוד אחיתןש מגזוזטרא דאמרי" ומ, גוד אחיתן ולא אמרי,'לה מי מחיצה י
  . )כ בספיה דלא עשית לשם כך להתיר טלטול בשבת" משא,זוזטרא שהמחיצות עשית לשם כךג

 ,ובלבד שיעשה בשביל כך ... שאז מותר משום גוד אחית...  טפחים' אלא אם כן עשה לה מחיצה גבוהה י(א "וכדלעיל ס
  ).13הערה (ם סמן וש, ) אבל אם עשאה לצורך אחר אין אומרים בה גוד אחית.כדי להתיר מילוי המים

 אבל ,ולפי זה דוקא לעין היתר טלטול במים אמרין גוד(ק ב שכתב טעם וסף "סקוטרס אחרון רמח ' וראה לעיל סי
  ).לעין טלטול בתוך הספיה לא אמרין בה גוד

  .) שיש לו בזה היכר וזכרון,ם הטלטולולא הקילו אלא כשעשה המחיצה לשם המים כדי להתיר בה (לקמן סעיף י 50
  ).48הערה (כדלעיל , ואין אומרים בה גוד אחית, ל שבקיעת דגים שמיה בקיעה"קיי, תחת הספיה, כ למטה"משא 51

  .וציויםראה מראי מקומות ו). ק ב"וקוטרס אחרון ס, ג"רמח ס' כדלעיל סי(ופקא מיה לעין יציאה חוץ לתחום 
הרי הן כמי שקרקעיתן ' הרחיבו ד' שעד שלא הגביהו ג (ארבעה לית לן בה' אבל יש בפחות מג (רב הואגמרא שם ל 52

 לית לן )י"רש, ערבה דקה ( קי ואורבי)י"רש, עד מקום רחבן ( ואי מליהו).י"רש, עולה עד כאן ומחיצותיהן מחיצות
  .))י"רש', י  ולמעלההרי הן כשרות לטלטל אם יש משפת רוחבן (בה



קכב  

  פינה לספינההטלטול מס

  . מטלטלין מזו לזו,55 כשיעור כרמלית54טפחים'  שאין ביניהם ד, סמוכות זו לזו53ספינות'  בח

 ואין העירוב מועיל אלא אם כן הן .בני אדם אין מטלטלין מזו לזו אלא אם כן עירבו יחד' ואם הם של ב
 ותהא כרמלית מפסקת ,מזו שאם אינן קשורות זו בזו הרי הן יכולות לנוד ולהתפרד זו ,קשורות זו בזו

  .56 ואין זה עירוב רשויות,ביניהם

'  עיין סי,58 ואין אומרים בזה שבת כיון שהותרה הותרה.57ואם היו קשורות ונפסקו בשבת בטל העירוב
  :59]ב"שס) [ט"שמ(

 מותר לטלטל מזו לזו אפילו מופלגות זו ,טפחים מעל פני המים מבחוץ'  ואם דופני הספינה גבוהים יט
  .60 שהוא מקום פטור, שהרי הוא מטלטל מרשות היחיד לרשות היחיד דרך מעלה מעשרה,בהמזו הר

______________ 
  :תבארו בסעיף זה ושלאחריו שי ושאים, בדין שתי ספיות שבים 53
טפחים כשיעור ' שמותר רק אם אין בייהם ד, העברה בים היא מרשות היחיד לרשות היחיד דרך אויר כרמלית) א(

  .או אם הטלטול בים הוא למעלה מעשרה שהוא מקום פטור. כרמלית
ודרך למעלה מעשרה יש . אין עירוב מועיל בים אלא כשהם קשורות זו בזו, בי אדם' ן של בהספיות ה' כשב) ב(

  .אומרים שאין צריך עירוב ומותר לטלטל
יזהר לחזור לאותה ספיה שקה בה ... יצא ממה אחר כך ... אם קוה שביתה (ט "רמח ס' ושא שלישי תבאר לעיל סי

 מותר לצאת מספיה ,אבל אם לא יצא ממה(ק ד "טרס אחרון שם סובקו, "ולא יכס לספיה אחרת, שביתה
 ).לספיה

  ).)ירושלמי(טפחים ' וצריך שלא יהא בייהם ד(ק י "א ס"מ .)'בשאין בייהן רוחב ד (ה"א ה"ירושלמי שבת פי 54
, )כדלקמן בסמוך (ובשצריך עירהייו דוקא כ, )ספיות קשורות זו בזו מטלטלין מזו לזו(ב , דהא דתן שבת ק, וסגי בזה
  .טפחים' סגי במה שאין בייהם ד, כ כשאין צריך עירוב"משא

הזורק  (ח"שמז ס' כדלעיל סי, לטלטל מרשות היחיד לרשות היחיד דרך אויר כרמליתשאם יש כרמלית בייהם אסור  55
ת החה ברשות  גזרה שמא יבא לעשו, אסור מדברי סופרים...מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע 

  .)79הערה (ושם סמן , ) ואפילו דרך כרמלית אסור,הרבים
 עירוב ל ידישהספיות של שי בי אדם וע(י "ופרש, )ספיות קשורות זו בזו מטלטלין מזו לזו (ב, משה שבת ק 56

לא צרכה אלא לערב ולטלטל מזו  (ב,  שם קאגמרא. ) הלכך כי מיפרשי ומפסקה כרמלית בטל עירוב,מטלטל מזו לזו
בספיות של שי בי  (ה פשיטא"ב ד, שם קא' תוס. ) וכדתיא ספיות קשורות זו בזו מערבין ומטלטלין מזו לזו,לזו

א "מ. ) דלא מהי התם עירוב,ולהכי כשאין קשורות אין מטלטלין...  עירוב קאמר דמטלטלין מזו לזו ל ידיאדם וע
  .) וכיון שראויים לוד אסור, דמפסיק כרמלית אם הם יידי, לא מהי עירובתין קשורודכשא (ק ט"ס

ק "סוף סקוטרס אחרון שג ' לעיל סיכד, טפחים' עירוב אף שדופי הספיות שבייהן גבוהות יועיל המואם הן קשורות 
  ).41הערה (ושם סמן , )ע" וצ, משמע שעירוב מועיל בכהאי גווא,ה"ש'  ובסי,ומיהו סוף פרק הזורק (א

 ).פסקו אסרו(ב , ברייתא קא 57
.) דף יז(ק דעירובין " דאמר רב הוא ורב יהודה בספ,לא דמי לעירב דרך הפתח וסתם (ה פסקו"ב ד, שם קא' תוס 58

  .)הם ביישות הרבים דהכא כיון דפסקו הוי כאילו הוי ר.דשבת הואיל והותרה הותרה
 שהיה בייהם חלון או ל ידיחצרות שעירבו יחד ע' בתים או ב' ב(א "שעד ס' והייו דלא דמי למה שתבאר לקמן סי

כי התם לא הוי ).  ששבת כיון שהותרה הותרה, מותרים להשתמש מזה לזה דרך גובה כותל וחוריו, וסתם בשבת,פתח
  .כאילו יש רשות הרבים בים

*  
שבכל , והכלל הוא). 34הערה , ו"כסמן לקמן שסב ס(תבארה בכמה סימים , "רה הותרהשבת כיון שהות"ההלכה ד

אבל . אין אומרים בו שבת כיון שהותרה הותרה, בעין שהוא פרוץ לרשות הרבים או כרמלית, מקום שפלו המחיצות
; ופסל במשך השבת, ם עירוב חצרות או שיתוף מבואותג' ובתחלת השבת הי, במקום שאין חסרון במחיצות החצרות
  .אזי אמרין שבת כיון שהותרה הותרה, או שפסל מטעם יותר מבית סאתים

 , אין אומרים בהן שבת כיון שהותרה הותרה,שתי ספיות שבים שהן קשורות זו בזו ועירבו יחד ובשבת פסקו (ח" ס59
  .) והים הוא כרמלית גמורה,ה"ש' ש בסי"ן כמלפי שכשפסקו הרי זה כאלו הים מפסיק בייה

אלא אם (א "א ס"רמ. ) ושרי, לרשות היחיד דרך מקום פטורשות היחיד קא מפיק מר,דאי גבוהות(רמז שעד מרדכי  60
  ). לרשות היחיד דרך מקום פטורשות היחידדקמטלטל מר(ק יא "א ס"מ. )'גבוהים מן המים יכן הם 

  .) שזהו מרשות היחיד לרשות היחיד דרך מקום פטור,רוק מזה לזה דרך מעלה מעשרהמותר לז (א"שג ס' וכדלעיל סי
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קכג

 ,61 להמתירים לטלטל דרך אויר מקום פטור ברשויות של דבריהם,ואפילו הן של שנים מותר בלי עירוב
  : וכבר נתבאר שם שהעיקר כהאוסרים בזה.62ו"שמ' כמו שנתבאר בסי

  רבית הכסא שבולט על המים או סביב העי

 על דרך , מותר ליפנות בו על ידי מחיצה תלויה שיעשנה למטה סביבו, בית הכסא שעל פני המיםי
 שבמחיצה זו אומרים בה גוד אחית הואיל והיא עשויה בשביל כך כדי להתיר ,63שנתבאר בגזוזטרא
 אין , הואיל ואינן עשויות להתיר אלא לצניעות, אבל במחיצות בית הכסא עצמן,ליפנות שם בשבת

  .64אומרים בהם גוד אחית

 שהרי , אפילו במחיצה תלויה למטה,שמן הדין לא היה ראוי להתיר כלל משום גוד אחית) ב(לפי 
 לפי שהגדיים ,טפחים מן הארץ אין אומרים בהם גוד אחית' במחיצות התלויות ביבשה הגבוהות ג

 ,ים יכולים לבקוע שם אף שאין הגדי, וכאן במים.65ה"שמ' יכולים לבקוע תחתיהם כמו שנתבאר בסי
 ומפני זה אין הגזוזטרא רשות היחיד אלא אם כן חלון פתוח .66מכל מקום הרי דגים יכולים לבקוע שם

 ולא .69 הואיל ואין בקיעת הדגים נראית,68 אלא קל הוא שהקילו חכמים במים לומר גוד אחית.67לה
בזה היכר וזכרון שהמים  שיש לו , כדי להתיר בהם הטלטול,הקילו אלא כשעשה המחיצה לשם המים

 אבל מחיצה שלא נעשית בשביל כך .מחיצה על ידי  ואין הטלטול מותר שם אלא,שתחתיהם כרמלית הם
  :70אין בה היכר כלל

 אין צריך למחיצה ,73 שתפול הצואה עליה קודם שתפול למים,72 או אפילו קנה דק,71 ואם עשה דףיא
______________ 

וכבר זכרו למעלה דאיכא למאן . אתי כמאן דפסק דברשויות דרבן מותר להחליף (ב סוף אות ג, שלטי גבורים לו 61
בי אדם ולא ' ל בומשמע שם דאם הם ש (ק יא"א ס"מ). ולדידהו אסור לטלטל מזו לזו אפילו למעלה מעשרה, דאסר

  .)א"סוף ו ס"שמ'  סיתובעירבו תליא בפלוגתא שכ
 אבל אם .לחצר שאיה מעורבת... אם עומד ברשות היחיד ומיח חפץ במקום פטור וחוזר ועוקרו משם (סעיף ד  62

על  ואין לסמוך , ויש מי שמתיר גם בזה... לדברי הכל אסור ,מושיט או זורק דרך מקום פטור בלי החה ביתיים
  .)דבריו

' אלא אם כן עשה לה מחיצה גבוהה י... אסור למלאות ממה מים  ... גזוזטרא שהיא למעלה מן המים(א " לעיל ס63
 ,ובלבד שיעשה בשביל כך ...  או מחובר תחת סביבות הקב,למטה מחובר לה תחת כל סביבה...  טפחים כל סביבה

  ).ותר גם לשפוך ממה דרך הקב שבהוכיון שעשה לה מחיצה מ ... כדי להתיר מילוי המים
פ שאין המחיצות מגיעות עד " אע,על זה סומכין העולם שיש להן בתי כסאות על המים (ה אלא"ב ד, עירובין פו' תוס 64

 ומיהו ראה דאיה מועלת .דבשל סופרים הלך אחר המיקל,  לשפוך מי שרילו דהלכתא כאיכא דאמרי דאפי...המים 
ועל זה סומכין העולם שעושין  (ז"ח ס"ש עירובין פ"רא. ) ולא לשם מחיצת מים,ות בית הכסאהמחיצה העשויה לציע

 דבשל סופרים , אפילו לשפוך מי שרי... הלכה כאיכא דאמרי  ...בתי כסאות על המים ואין המחיצות מגיעות למים
 דמחיצה לשם ,א מהיאומיהו מחיצה שאיה עשויה לשם המים אלא לשם ציעות בית הכסא ל. הלך אחר המיקל

 אבל ,ובלבד שתהא עשויה להתיר,  מותר על ידי מחיצה תלויה,בית הכסא שעל פי המים (ב"ע ס"טור ושו. )מים בעין
 ולציעות מקרי כגון שעשאה ,כגון שיעשה למטה סביב (ק יב"א ס"מ. )העשויה לציעות בית הכסא בלבד לא מהי

  .)למעלה
 לפי שהגדיים יכולים לבקוע ,טפחים לארץ איו מחיצה לחלוק רשות בפי עצמה' געת גכל מחיצה שאיו מ (סעיף ד 65

  .)תחתיה
  ). הא איכא בקיעת דגים...הויא לה מחיצה שאין הגדיים בוקעין בה  (א, שבת קא 66
  .)3הערה (ושם סמן , ) שאז היא רשות היחיד אף על פי שאין לה מחיצות,וחלון פתוח לה מן הבית(א "כדלעיל ס 67
  .)קל הוא שהקילו חכמים במים,  במיםמחיצה תלויה מתרת אלאאין  (ב- א, שבת קא 68

  .)שקל הוא שהקילו במים (א"תב ס'  סי).שבמים בלבד הקילו לומר גוד אחית(א "שעו ס' לקמן סיוכן הוא 
  .)יןלפי שאין רא( דגים לא שמה בקיעה ה בקיעת"א ד, י שם קא"רש 69
  ).64הערה ( לעיל –ולעין בית הכסא ). 13-14הערות (כסמן לעיל  70
 אף על פי , אם הבית הכסא כך שהצואה ופלת על שיי הכותללא מיבעי (צו' סי) פראג(ם מרוטברג "ת מהר"שו 71

 איה ופלת על שיי לואפי] אלא [. דכחו בכרמלית לא גזרו ביה רבן, מותר, מתגלגלת וופלת בכרמליתר כךשאח
 והצואה ,שות היחיד חורי רה ליה דהו,' בסמוך לו מתחתיו בתוך ג, אלא יש דף או מידי אחריא גד פי הקב,הכותל

 .ו אות ד"שבת פט' הגהות מיימויות הל. ת רמז שעומרדכי שבהובא ב. ) כחו הוא,ופלת עליו ומשם מתגלגלת וופלת
 טור ).אין צריך לעשות שום תקון, ומשם תהא ופלת לרשות הרבים למים, ם שאם הצואה ופלת על דף"ואומר מהר(

 דהוה ליה כחו ,אין צריך מחיצות, שתפול הצואה עליו קודם שתפול למים' ואם עשה דף או קה פחות מג (ב"ע ס"ושו



קכד  

 ,75 שנידונים כרשות היחיד74 כחורי רשות היחיד והרי הם, שכלבוד הם,לנקב'  אם הם בפחות מג,כלל
 וכחו , ומכחו היא נופלת למים שהם כרמלית,ונמצא הוא מוציא הצואה מרשות היחיד לרשות היחיד

  .76בכרמלית לא גזרו

 , שהוא רשות היחיד,והוא הדין אם בית הכסא עשוי כך שהצואה נופלת על צדי הכותל שבבית הכסא
  .77ה בכרמליתואחר כך מתגלגלת ונופלת למט

  .78ז"שנ'  כמו שיתבאר בסי,וכל זה בכרמלית שחוץ לעיר

 79 שמשום כבוד הבריות לא גזרו על איסור הכרמלית, מותר ליפנות שם,ואם נשבר הקנה או הדף בשבת
  :80ב"שי' כמו שנתבאר בסי

  שיש בחפירה זו יותר, וצואה נופלת בחפירה שסביב העיר, אם בית הכסא בולט חוץ לחומת העיריב
 ,מחיצה תלויה מלמטה על ידי  אינו מותר,81ח"שנ'  והרי היא כרמלית כמו שיתבאר בסי,מבית סאתים

 שכוחו מותר , דף או קנה מותרל ידי אבל ע . אבל לא ביבשה,82שלא התירוה אלא במים מטעם שנתבאר
  שלוםבריד

 
 מתגלגלת וופלת למטה ר כך ואח, אם בית הכסא עשוי כך שהצואה ופלת על צדי הכותלוא הדיןוה, ושריבכרמלית 
  ).)ה במרדכי"כ (שות היחיד והוי חורי ר, דאז הוה כלבוד, סמוך לקברושפי(ק יג "א ס" מ.)בכרמלית

  .)'או קה פחות מג (ע שם"שו. )או קה פחות משלשה (מרדכי שם 72
, )78כדלקמן הערה (כיון שהוא מחוץ לעיר , מכל מקום התירו גם בזה. ן שתפול הצואה לכרמליתואף שבזה מתכוי 73

  ).36והערה (ד "כדלעיל ס, ודיו כמו ספיה שבים
  .א שם"מ. ם ומרדכי שם"ת מהר"שו 74

 ... ]שלשה] [טפחים' גובה י[ תוך ,והוא שהחלון פתוח עליו בסמוך לו(ב "שג ס' סיוכן הוא לאחד מהוסחאות לעיל 
 והרי היא ,טפחים לגג' בתוך ג) מוחת כולה(והואיל והיא (א "שא ס' וסי). 14הערה (ושם סמן , )כחורי רשות היחיד

  ).3הערה (ושם סמן , )חשובה כגג עצמו משום תורת לבוד
  ). הכא במופלגת, בסמוכהי מילי ה,אפילו תימא יש חורין לכרמלית(ב , עירובין פזוכדאמרין 

  ).חורים שבכתלי רשות היחיד שכלפי רשות היחיד הם רשות היחיד(ח "שמה ס' כדלעיל סי 75
ושם , ) וכחו בכרמלית לא גזרו,הם באים לים ומכחו , אלא לדופן,כיון שאיו שופכן וזורקן בידיו לים(ד "כדלעיל ס 76

  .)37הערה (סמן 
  .ע שם"שו. ם ומרדכי שם"ת מהר"שו 77
 או אפילו כרמלית , אלא בימים והרות שאים מתחלפים ברשות הרבים,ולא אמרו שכחו בכרמלית לא גזרו (סעיף ז 78

  .) מתחלפת ברשות הרבים גמורה איהם כן שג,שביבשה אלא שהיא חוץ לעיר
 י אפשר דהיכא דא, מלמעלה למטה דמותרא אם הצואה ופלת להדילו דאפי,ראה לומר' ועוד הי(שם ם "ת מהר"שו 79

 משום גדול כבוד הבריות שדוחה את לא , כגון שבר הדף בשבת שתיקן כגד פי הקב שהצואה ופלת עליו,בעין אחר
הגהות . )ואף אם אין דף מתירו מטעם גדול כבוד הבריות (והגהות מיימויות שם ).תעשה שבתורה שבלאו לא תסור

ופלת מלמעלה למטה להדיא דשרי היכא דאי אפשר ] הצואה[ועוד ראה לי דאפילו אם היתה  (מרדכי פרק הזורק
ריות שדוחה את  משום דגדול כבוד הב, כגון ששברה הדף בשבת שתיקו גד פי הקב שהצואה ופלת עליו,בעין אחר

  .)משום דגדול כבוד הבריות, מותר, ואם שבר הדף בשבת (ע שם"שו. )לא תעשה שבתורה בלאו דלא תסור
ויש אומרים שמותר לטלטלן (ד "וס, )משום כבוד הבריות התירו לטלטל אבים לקח בהם בבית הכסא(סעיף א  80

 איה אלא מדברי ם כן מפי שאיסור הכרמלית ג, אם צריך לכך, ומכרמלית לרשות היחיד,אמות בכרמלית' אפילו ד
שבמקום כבוד הבריות לא גזרו על שימוש (י "וס, ) משום כבוד הבריותם כן והתירוהו ג, כמו איסור הטלטול,סופרים
  .)במחובר

ת גדול כבוד הבריו(ד "יג ס' סי). לא העמידו חכמים דבריהם במקום כבוד הבריות(א "ב סי"ג מהדו' וכן הוא לעיל סי
 ,שגדול כבוד הבריות שדוחה מצות לא תעשה שבתורה(ב "שיא ס' סי). ודוחה את איסור של תורה בשב ואל תעשה
 ם כן ואיסור הכרמלית ג, שבמצוה זו צטויו לשמוע לכל דברי סופרים,'שהיא לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך וגו

כלומר (שדוחה את כל מצות שבתורה בשב ואל תעשה שגדול כבוד הבריות (ז "תמד סט' סי). איו אלא מדברי סופרים
  .))שאיו עובר על לא תעשה בידים אלא מאליה היא מתבטלת על ידי שהוא מתעסק בקבורת המת

אף ...  כגון רחבה שאחורי הבתים והקרפף ,כל היקף מחיצות שלא הוקף לדירת אדם לכיסה ויציאה תמיד(סעיף א  81
 אלא , שהרי מחיצות גמורות הן, והזורק לתוכן מרשות הרבים חייב,התורהעל פי שהן רשות היחיד גמורה מן 

 ). הרי הן ככרמלית מדברי סופרים,שמחוסרין דיורין
 ). הואיל ואין בקיעת הדגים ראית,קל הוא שהקילו חכמים במים לומר גוד אחית(סעיף י  82



   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  
  

קכה

  .84 שאינה בתוך העיר83בכל כרמלית

 אין צריך מחיצה כלל ולא ,יר מקום פטור לטלטל מרשות היחיד לכרמלית דרך או85ולפי דברי המתירים
 וכבר נתבאר שהעיקר כהחולקים .86 בכל בית הכסא שהיא למעלה מעשרה מקרקע הכרמלית,דף או קנה
  .עליהם

 . מותר בכל ענין, והוא נפנה עכשיו עליה, שאם היתה שם צואה מבעוד יום בכרמלית87ויש אומרים
אם אין  (88י שהצואה שמבעוד יום היא מקום פטור לפ, נופלת מעליה לקרקע הכרמליתר כךפ שאח"ואע
 שאין רבים פוסעים ומדלגים ,'אלא שרחבה ד'  או אפילו אינה גבוהה ג.90'והיא גבוהה ג) (89'על ד' בה ד

  .)91עליה אלא מקיפין אותה

  .93 אין להקל בזה, שהעיקר כהאומרים שאין מקום פטור בכרמלית92ה"שמ' אבל לפי מה שנתבאר בסי

'  בית הכסא העומד בין בם כן א,אר שם שלדברי הכל אין מקום פטור ברשות היחידולפי מה שנתב
 על  אם לא.94 אפילו היתה שם צואה מבעוד יום, אם לא עירבו יחד אסורים ליפנות שם לדברי הכל,בתים

______________ 
 והצואה ופלת בתוך החפירה המקפת את ,על בית הכסא העומדות בקיר חומת העיר(צו ' סי) פראג (ם"ת מהר"וש 83

 ... יש דף או מידי אחריא גד פי הקב בסמוך לו מתחתיו  ...סאתים שלא הוקף לדירה] מבית[ שהיא יתירה ,העיר
 כגון שיש מחיצה עשרה סביב הקב בין , מטעם מחיצה תלויה אין להתיראבל. רבן' כחו בכרמלית לא גזור בי

 לא  במים משום דבקיעת דגיםם קל הוא שהקילו חכמי,מתרת אלא במים' מחיצה תלוי דאין ,בלמעלה בין בלמטה
 וצואה ופלת ,אם בית הכסא בולט חוץ לחומת העיר (ג"ע ס"טור ושו. מרדכי שבת רמז שעוהובא ב). שמיה בקיעה

לא התירו אותה ש, איו מותר על ידי מחיצה תלויה,  שהוא כרמלית,בחפירה שסביב העיר שיש בה יותר מבית סאתים
  .)דכחו שרי בכל כרמלית,  אבל על ידי דף שרי.אלא במים

 ).78. 73הערות (כדלעיל  84
 ויש מי שמתיר גם ... לדברי הכל אסור ,אם מושיט או זורק דרך מקום פטור בלי החה ביתיים(ד "שמו ס' לעיל סי 85

  .) ואין לסמוך על דבריו,בזה
 לכרמלית דרך מקום שות היחיד הרי הצואה ופלת מר,למעלה מעשרה] עומדת[אם הבית הכסא (שם ם "ת מהר"שו 86

 ג"א ס"רמ. מרדכי שםהובא ב).  הכא מי שרים כן וא...הלכתא כרב דימי דשרי להחליף ברשיות דרבן ] ואי [...פטור 
. דהא מוציא מרשות היחיד לכרמלית דרך מקום פטור, שרי בכל עין, עשרה דאם בית הכסא למעלה מש אומריםוי(
  .))ו דיש חולקים"סימן שמלעיל ' יוע(

 ודעת ... משום דצואה מקום פטור היא , דיש למצוא להם היתר,ר יעקב מקיון מתירן"והיה ה(מרדכי שם רמז שעז  87
דהא , אם היה שם צואה מבעוד יום שרי בכל עין דש אומריםוי (א שם"רמ. )א"הרב וטה שכך שמע מפי רבו ריב

  .) דלא דרסי בה רבים,הצואה הוא מקום פטור
  .) לכרמלית שריר כך ואף על פי שופלת אח, ממש על הצואההומיירי שמפ (ק יד"א ס"מ 88

 וכמבואר, מכל מקום יש להתיר בזה מטעם כחו שמותר בכרמלית, ואף שאין להתיר בזה מטעם החה במקום פטור
 , אלא למקום פטור, דלא בא מידו מיד לכרמליתוצה לומר ר,מטעם דכחו ככרמלית(א שם "במחצית השקל על המ
  ). לכרמלית מותרר כךאלא מכחו ופלת אח

  .)'דאיה רחבה ד (א שם"מ 89
 רבים  אפילו הם קוצים או צואה שאין,טפחים'  אם איו גבוה ג,כל דבר שהוא ברשות הרבים(ג "שמה סי' כדלעיל סי 90

 .וכן כאן הוי כרמלית). 96הערה (ושם סמן , ) והרי הם רשות הרבים,דורסים עליהם חשובים כקרקע
 והייו שצואה שברשות .) אבל הכא לא שייך למימר הכי, משום דמיפסע פסע ליה,דפליג עליה] וההיא[ (מרדכי שם 91

ואיה כרמלית , )כיון שאין מדלגים עליה אלא מקיפין אותה(איה רשות הרבים ', ואיה גבוהה ג' הרבים שרחבה מד
  .ואם כן דיה כמקום פטור, )'כיון שאיה גבוהה ג(

  .וראה מראי מקומות וציוים
 אבל בכרמלית או אומרים מצא מין את , אלא ברשות הרבים,ויש אומרים שאין מקום פטור בכרמלית (סעיף כה 92

  .)וכן עיקר ...מיו ויעור 
ק "ל כרב דאמר בפ"דקיי... פ שיש שם צואה אסור "ואע( ו אות ד"פטהגהות מיימויות תשובת רביו שמשון ב 93

ה דיש חולקין וסבירא להו דאין מקום פטור "שמ' ועיין לעיל סי (א שם"רמ. )דעירובין מצא מין את מיו ויעור
  .)בכרמלית

94 יות שםל ב"תשובה הי בתיםובית (הגהות מיימויהם שיכולים לערב,  הכסא שבין שמערבין , אם יש פתח קטן בי
הכא , אם תמצי לומר דצואה ברשות הרבים מקום פטור... רשות שיהם שולטת בו ואסור , ואם לאו, ומותרין בו

ק דשבת דאפילו קה בן מאה אמה "כדאמרין פ, ברשויות דרבן לא אשכחן בשום מקום שיהא בו דין מקום פטור
  .)אם לא עירבו יחד, בית הכסא העומד בין שי בתים אסור לפות שם (א שם"רמ. )חשיב רשות היחיד



קכו  

 ,95 לפי שבחצר שאינה מעורבת לא גזרו על כחו, שאז מותר אף על פי שהיא בתוך העיר,דף וקנהידי 
  :96ז"שנ' ש בסי" כמ,יא בתוך העירפ שה"אע

  :97 מותר משום כבוד הבריות, וכל זה לכתחלה אבל בדיעבד ששכחו ולא עירבויג

 , הואיל והמשיטה אינה גבוהה עשרה מהמים, הולכי ספינות נהגו לעשות צרכיהם מן המשיטה ליםיד
  :98 אינה אלא כרמלית ומוציא מכרמלית לכרמלית,'פ שרחבה ד"אע

  מחיצה תלויה

פ " אע,99 דריסת הרגל עוברת שם בהם מחמת עמקם)ג( אלא כשאין ,לא התירו במים מחיצה תלויה (טו
אפילו אם הם ( אין מחיצה תלויה מתרת בהם ,מים שהרבים בוקעים בהן)  אבל,100שאינם עמוקים עשרה

  .103 לפי שבקיעת הרבים מעכבת מלומר גוד אחית,)102 ואפילו הם בכרמלית,101עמוקים עשרה

 אפילו , שאין מחיצה תלויה מתרת ביבשה,104 המים אין מחיצה תלויה מתרת שם מעכשיווכן אם יבשו
  :105ש"בחריץ עמוק כמ

______________ 
 דלא הוי אלא כמו חצר שאיה , דאז שרי,' כמו שתבאר סעיף ב,וד יום עשו לו תקון מבע...אם לא  (א שם"רמ 95

שתפול הצואה עליו קודם '  מגואם עשה דף או קה פחות(ע שם "והוא האמור בשו). ז"ש'  כדלקמן סי,מעורבת
דלא הוי אלא כחו בחצר שאיה , דאז שרי(ג "לבוש ס).  דהוה ליה כחו בכרמלית ושרי,אין צריך מחיצות, שתפול למים

ז"מעורבת כדלקמן סימן ש.(  
 ,ו ומותר לשפוך בחצר זו במתכוין שיצאו ממה לחצר ז,ולדברי הכל בחצר שאיה מעורבת לא גזרו על כחו (סעיף ז 96

  .)אף על פי שלא עירבו יחד
  .א"וכדלעיל סי. )דגדול כבוד הבריות, מותר, אבל בדיעבד ששכחו ולא עירבו, וכל זה דוקא לכתחלה (א שם"רמ 97
ואם אותו מקום איו גבוה עשרה . הגו הולכי ימים לעשות צרכיהן מן המשוטות לים (ח"עבודת הקדש שער ד ס 98

שכל שאיו גבוה עשרה טפחים אף על פי שהוא רחב ארבעה הרי , רבעה מותר אף על פי שרחב א,טפחים מעל המים
ואין אומרים אלו היתה הספיה ביבשה היה מקום המשוטות , והרי זה מוציא מכרמלית לכרמלית, הוא ככרמלית

אותו  ועכשיו אין , אלא אין לך בזה אלא מקומו ושעתו.למעלה מעשרה טפחים או יותר והרי הוא כחורי רשות היחיד
הגו הולכי  (ל"שבת סת' ארחות חיים הל. ) והרי הוא ככרמלית, אלא תוך אויר הכרמלית,המקום למעלה מעשרה

 והרי זה , מותר,י שרחב" אעפ,טפחים'  ואם אותו מקום איו גבוה מעל הים י.ימים לעשות צרכיהן מן המשוטות לים
 ד כאן ע.מותר' פ שאם היה ביבשה היה למעלה מי"ע א, ואין לך בזה אלא מקומו ושעתו,מוציא מכרמלית לכרמלית

 דהואיל והמשוטה איו גבוה ,הולכי ספיות הגו לעשות צרכיהן מן המשוטה לים (ג"א ס"רמ. )ל"א ז"הרשבשון מל
  .) ומוציא מכרמלית לכרמלית,איה אלא כרמלית, אף על פי שרחבה ארבעה, עשרה

 ומותר למלאות לשפוך ממה לים בכל עין בלא דף ובלא  ...רמלית היא כ,אם אין גבוהים עשרה(ה "והייו כדלעיל ס
  ). שהרי מותר לטלטל מכרמלית לכרמלית,זיז

  .ששם ישבו החותרים שהיעו את הספיה במשוטים, הכווה כראה לסיפון התחתון של הספיה
כל ... לא גרע מבקיעת גדיים ד(ק ג "ותבאר בקוטרס אחרון ס. כ אם אין רבים בוקעים שם מסיבות אחרות"משא 99

ולא הקילו במים ...  אסור , ולא מחמת זה המקום, אלא שהמיעה היא מצד אחר,שהגדיים יכולים לבקוע במקום זה
 ).אלא משום שהמקום גורם שאין גדיים ואדם בוקעים שם

והכא מיירי בשאין המים ( ה אלא"ב ד, עירובין פז. )'דמוקי התם כשאין המים עמוקים י (ה עושה"ב ד, שבת ק' תוס 100
 וכן בתוספות ,בדיבור המתחיל עושה מקום ארבעה) דף ק ב(דהתוספות בפרק הזורק  (י"ה כתב ב"ח ד"ב. )'עמוקים י

 מבואר שכתבו להדיא דמחיצה תלויה אף ,עשו) עושה(בדיבור המתחיל אלא אם כן ) ז ב"דף פ(פרק כיצד משתתפין 
 דשרי במחיצה תלויה אפילו ,ז"ועירובין דף פ' שבת דף ק' סח הביא תו"וב (זק ט"א ס"מ. )במים שאין עמוקים עשרה

  .)'אין עמוקים י
לא , )או ששטים בו בסירות, כגון שהוא מקום שרוחצים ושוחים בו(הייו אף בעמוקים עשרה ורבים בוקעים בה  101

  .התירו בו מחיצה תלויה
 ).162הערה (ושם סמן , )ת אסרו מחיצה תלויהואפילו בחורבה שבכרמלי(ק ג "תבאר בקוטרס אחרון ס 102
כ כשגם גדיים "משא).  הואיל ואין בקיעת הדגים ראית,קל הוא שהקילו חכמים במים לומר גוד אחית(י "כדלעיל ס 103

 .או אשים בוקעים בו
 והמים ,ת על בתי כסאות שלכם על המיםוששאל(ו אות ד "שבת פט' הגהות מיימויות הלב, תשובת רביו שמשון 104

 , בשעה שיש שם מים מותר. אם יש היכר מחיצה בין למעלה בין למטה, ובאותה שעה בקעי בהם,רגילין להתייבש
 דאין מחיצה תלויה מתרת , ובשעה שאין מים אסור,כיצד משתתפין' דמחיצה תלויה מתרת במים כדאמרין פ

  .)אם יבשו המים...  ]ם להתיר לשפוך בהם במחיצה תלויהאין להם דין מי ([ד"א ס"רמ. )בחרבה
  .ב"י וסי"ראה לעיל ס 105



   .ן אינו מוגדרהסגנו! שגיאה  
  

קכז

  מתי הגזוזטראות אוסרות זו על זו

 בין יש ביניהן גובה יותר ,טפחים זו לזו'  בין אם עומדות תוך י,107גזוזטראות זו למעלה מזו'  ב106 היוטז
 ובשבת זורקין בני התחתונה דלי ,ולא עשו לתחתונה ועשו לעליונה המחיצה והנקב ,108מעשר אמות

 כגון שזו משוכה מכנגד זו מעט ואינה , ויורד לנקב ומשלשל ומושך ועולה,שלהם על מחיצות העליונה
  .110 מפני שרשות שתיהן שולטת שם, הרי שתיהם אסורות למלאות עד שיערבו,109תחתיה ממש

 אין התחתונה אוסרת , עשתה המחיצה לבדה אבל אם העליונה.111וכגון שעשו אותה מחיצה בשותפות
  .112 כיון שמשתמשת בה שלא כדין, אפילו היא רגילה להשתמש בה גם בחול,עליה

 אין העליונה אוסרת עליה אלא אם כן עשתה עמה ,וכן אם עשו לתחתונה ולא עשו לעליונה
  .113בשותפות

וצריך עיון ) (משת בשלהומכל מקום כל אחת משת( אפילו עשו בכל אחד בשותפות ,ואם עשו בשתיהן
  :115 ומה שעשאוה בשותפות הוא מאיזה טעם אחר.114אין אחת אוסרת על חברתה) טעמא דגילוי דעת

'  אבל אם משוכה מכנגדה ד,טפחים'  דהיינו פחות מד, וכל זה כשזו אינה משוכה מכנגד זו אלא מעטיז
 מותרות שניהם למלאות ,ה בין שעשו לעליונה ולא לתחתונה בין שעשו לתחתונה ולא לעליונ,טפחים

______________ 
  .שסו ואילך' יתבארו לקמן סי, דיי עירוב לחצר שהרבה בי אדם דרים בו 106

  .ח"שעב ס'  לקמן סייתבאר, ולכן אוסרות זו על זו, ששתיהן שולטות בו, ודין ראש הכותל שבין שתי חצרות
  .א"שעו ס' יתבאר לקמן סי, ששתיהן שולטות בו ואוסרות זו על זו, צרותודין הבור שבין שתי ח

  .ג"שעו ס' יתבאר לקמן סי, אדם אוסר על חבירו דרך אויר ברוחבודין שאין 
  ).אלא דיי רשויות ומחיצות(וכאן עדיין לא התחילו הלכות עירוב כלל 

שרשות שתיהן , גזוזטראות' באר כאן גם דין במ, אמם כיון שתבאר בסימן שלפיו דין הגזוזטרא שעל גבי המים
  .טפחים ברוחב' או עד שיהיו בייהם ד, עד שיערבו בייהם, ולכן הן אוסרות זו על זו, שולטות באחת מהן

  .ד- ג"שג ס' וכן תבארו כמה פרטים בזה לעיל סי
. ) שתיהן אסורות עד שיערבו,ה עשו לעליוה ולא עשו לתחתו,שתי גזוזטראות זו למעלה מזו (ב, משה עירובין פז 107

שתיהן ,  ולא עשו לתחתוה כלל...עשו לעליוה מחיצה  ... היו שתי גזוזטראות זו למעלה מזו (ה"ע ס"טור ושו
  .)אסורות בה עד שיערבו

אי שמעתי (י "ופרש, ) עליוה מותרת, אבל במופלגת,מר רב הוא אמר רב לא שו אלא בסמוכה (א, שם פחגמרא  108
. ) ועוד לרב מה לי גבוהה או מוכה...ס בגובה אלא במשך " ולא מציו לשון הפלגה בהש,גבוהה ממה עשרהשאיה 
  .) בין יש בייהם יותר מגובה עשרה אמות,בין אם עומדת תוך עשרה זו לזו (ע שם"טור ושו

 ועשו לעליוה הקב ,'בתוך ד אלא משוכות זו מכגד זו ,ואין מכווות זו על זו (גזוזטראות' ה ב"ב ד, י שם פד"רש 109
 ומשלשל ומושך , ובשבת זורקין בי תחתוה דלי שלהן על מחיצות העליוה ויורד לקב, ולא עשו לתחתוה,והמחיצה

  . ) ואיה רחוקה מכגדה ארבעה טפחים,משוכה זו מכגד זו מעט (ע שם"טור ושו. )ועולה
, כיון ששתיהם שולטים בה, )שדרכה שואבין בשבת(ליוה שבעלי שתי הגזוזטראות אסורים להשתמש בגזוזטרא הע 110

 .עד שיערבו בייהם בעלי שתי הגזוזטראות
ע "טור ושו. ) בשותפות)י"רש, אותה מחיצה של עליוה (הכא במאי עסקין כגון שעשו מחיצה (א, רב ששת שם פח 111

  .)אסורות בה עד שיערבושתיהן ,  ולא עשו לתחתוה כלל,עשו לעליוה מחיצה בשותפות משל שיהם (שם
 ותחתוה זו שלא כדין משתמשת ,הא רשותא דעליוה היא(י "ופרש, ) אמאי אסורות,יש דין גזל בשבת(גמרא שם  112

  .) האחרת משמשת שלא כדיןם כןא (ק יח"א ס" מ).בה
ילו עשו  אלא אפ... לא מיבעיא עשו לתחתוה ולא עשו לעליוה דאסירי ,ולא מיבעיא קאמר(ב , גמרא שם פד 113

דהוי לזה  ( כיון דלזה בחת ולזה בקשה ליתביה לזה שתשמישו בחתלקא דעתך אמיא ס,לעליוה ולא עשו לתחתוה
 ,הוכל שכן אם עשו שתיהן לתחתו (ע שם"טור ושו ).א משמע לן ק,)י"רש, בשלשול ולזה במקצת זריקה ושלשול

  .)אין האחרת אוסרת עליה, בשלה, אבל כל אחת מהן שעשתה לבדה, ששתיהן אסורות עד שיערבו
אסרי  (מי) י"רש, אם יש להם שותפות בעליוה(לתחתוה ) י"רש, בי תחתוה(כי עשו אי הכי (א ,  פחגמרא שם 114

 דהא מחיצה זו איה ,חתוה לעליוה דסלקה פשה בשבת מיהת ( כיון דעשו לתחתוה גלוי גלי דעתה).י"רש, עלה
וכן אם עשו בשתיהן בשותפות משל  (ע שם"טור ושו. ) דאא בהדך לא יחא לי,)י"רש, עשית אלא להיתר שבת

  ). כל אחד משמש בשלוכל מקוםומ(ק יט "א ס" מ.)אין אחת אוסרת על חברתה, שיהם
 ,' דכיון דעשו לתחתוה וכו,ומשמע ליה דבעשו לשתיהן בשותפות מי שייך האי טעמא (ש וכן אם עשו"ה ומ"י ד"ב 115

 או מטעם , דיותר בזול עושין האומים שים ממה שעושים אחד,תפות אפשר שהוא כדי להקל בהוצאהומה שעשו בשו
  .)אחר



קכח  

טפחים '  לפי שכיון שהיא משוכה מכנגדה ד,116 ואין אותה שאין בה אוסרת על אותה שיש בה,בלי עירוב
 ואין אדם ,117טפחים' זריקת הדלי לאויר ברוחב ד על ידי ברוחב הרי אינה יכולה להשתמש בה אלא

טפחים '  ידי זריקה באויר ד לפי שתשמיש שעל118ו"שע' ש בסי"אוסר על חבירו דרך אויר ברוחב כמ
  :ברוחב אינו חשוב תשמיש כלל

  קונטרס אחרון

 ורב אשי , ואביי דיחויי בעלמא קמדחי,120 דרב הונא גדול מרב נחמן119 משום.'וכן ספינות קטנות כו) א(
טפחים ' ולא מהני גובה י . דבעי מחיצות להתיר122יהודה יק דרב"ל כת" אבל לדינא קיי.121מפרש דיחוייו
  .123 לרב נחמן ואביי,'ה וזרק כו"סוף ד' ש התוס" כמ,אף לטלטל

ל " ואנן לא קיי.125א"ש ובמהרש"יי ע,124 כתירוץ הראשוןריך לומר צ,ק" כתבירא להו אי ס,ולדידהו
______________ 

 ,)י"רש, שאיה רחוקה מתחתוה במשך הכותל ארבעה טפחים (א שו אלא בסמוכהל (א, רב הוא אמר רב שם פח 116
אבל במופלגת (ה אלא בסמוכה "א ד,  פהי"ורש. )אין אדם אוסר על חבירו דרך אויר ... אבל במופלגת עליוה מותרת

משוכה  (ע שם"טור ושו).  ולאו תשמיש הוא, זהו אויר, כיון דאין לתחתוה כאן אלא תשמיש מופלג במשך,'מכגדה ד
  .) ואיה רחוקה מכגדה ארבעה טפחים,זו מכגד זו מעט

ל  שאין לו עליו תשמיש אלא ע,רך אויר איו אוסר על חבירו ד ...פ שמשתמש בה בחול בזריקה"ואע(א "סע, י פה"רש 117
  .) שאין יכולה להשתמש אלא בזריקה,טפחים לא אסרי אהדדי' דה דברחוק (ק יז"א ס"מ).  אוירידי

 וותים , איו יכול לאוסרה עליו,טפחים ויותר'  זריקה באויר ברוחב דל ידיכיון שלחבירו אין לו בה אלא ע (סעיף ג 118
  .)וח בשלשול סמוך לחלוו שיש לו בה תשמיש ,אותה לו

  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 119
כיון , ואין אומרים בהם גוד אחית, אין רשות היחיד, טפחים' ז תבאר שספיות קטות שאין להם קרקעית ד"בפים ס

  ).48כמועתק לעיל הערה (א , כדעת רב הוא קא, שבקיעת דגים שמיה בקיעה
  .ל כרב הוא"מכל מקום קיי, ואביי ורב אשי מפרשים דבריו, ואף שרב חמן חולק עליו שם
ל "וקיי, )שלא התירו במים אלא כשעשו מחיצה כדי להתיר הטלטול בה(ק בעירובין "מה גם שרב הוא סובר כת

  .כוותייהו
ואין , ) בלא מחיצות שעשו להתירשאין להתיר הטלטול מהמים(ק "אמם אף אם תמצי לומר שגם רב חמן סובר כת
  .אומרים גוד אחית אלא להתיר הטלטול על גבה

  .והוי חורי רשות היחיד, שהרי לא התירו הטלטול בגזוזטרא אלא כשהחלון פתוח לה, ל הכי"מכל מקום לא קיי
  ).רבה שהיה גדול ממו ה,הילכתא כרב הוא לגבי רב חמן(ק ב "סקוטרס אחרון רמח ' לעיל סיוכן הוא  120
  .קפז הערה ח' כישתא דבי רב ע ).2-3ובספחים שם ספח  (כללי הפוסקים וההוראה כלל המה שדו בזה בראה ו

ואף שאביי ורב אשי מבארים דברי . ל כרב הוא שאין אומרים בספיה זו גוד אחית להתיר הטלטול בה"והייו שקיי 121
לומר שאין להקשות ', אין זו אלא דחי. ם לא שמיה בקיעהשבקיעת דגי, רב חמן שסובר שאומרים בספיה גוד אחית

  .ל כרב הוא"אבל למעשה מודים גם הם דקיי. על רב חמן מברייתא זו
 אין ממלאין הימה ,אמת המים שהיא עוברת בחצר (א, זעירובין פק דרבי יהודה ב"שהוא כדעת ת, ל כרב הוא"קיי 122

יהודה אומר כותל שעל גבה תידון משום '  ר.ם בכיסה וביציאהטפחי'  אלא אם כן עשו לה מחיצה גבוה י,בשבת
  .)מחיצה
 אין ממלאים הימה ,'טפחים ורחבה ד'  עמוקה י,אמת המים העוברת בחצר(א "שו ס' כדלקמן סי, ק"ל כת"והכי קיי

אלא , במיםוהייו דאין מתירים מטעם גוד אחית , )בכיסתה וביציאתה' אלא אם כן עשה עליה לרחבה מחיצה גבוה י
  .כשמחיצות עשו כדי להתיר הטלטול במים

 הואיל ואין עשויות ,במחיצות בית הכסא עצמן(י "בפים ס, וכבר תבארה הלכה זו לעין בית הכסא שעל פי המים
  ). אין אומרים בהם גוד אחית,להתיר אלא לציעות
וכדלקמן , )אף שיש סברה לחלק בים(ה שאין מחיצה זו מועלת אף כדי לטלטל בתוך הספי, אמם כאן בא להוכיח

  .בהמשך הקוטרס אחרון
ל "שהוא דלא כדקיי).  אית לן למימר גוד אחית אף לטלטל,'בספיה שיש שם מחיצה י(שם ' שלפי דעתם כתבו התוס 123

  .ק באמת המים"כת
ות כדי להתיר שמתיר הטלטול בספיה אף שלא עשו המחיצ(דבאמת גם רב חמן , ואף אם רצה לומר, כלומר 124

אלא שהוא מחלק , )שאין להתיר הטלטול מהמים אלא כשהמחיצות עשו כדי להתיר הטלטול(ק "סובר כת, )הטלטול
שהוא דוקא כשהמחיצות עשו כדי להתיר (לבין היתר הטלטול מהמים , )שמועיל בכל אופן(בין היתר הטלטול על גבה 

  ).הטלטול
 דלהכי לא אהי גוד , אבל למטה לא,שות היחיד ר...ל גביו חשיב ליה דדוקא ע(שם ' שהוא כתירוץ הראשון שבתוס

  ). אחית



   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  
  

קכט

 לאוקמי מתניתין 127ש" ורא126' מדהוצרכו התוס, גבי טלטול,כתירוץ ההוא לחלק בין על גבה למלמטה
 וכיון .128 על פי חילוקי דיעות שבסוגיא זו בבקיעת דגיםהאוקימתות הם' ש שב"יי וע,כשחלון פתוח לה

  :130ק" דהלכה כרב הונא ודומע מינה ש,129'ל כאוקימתא ב"דקי

 למה ,סלקא דעתאטעמים לפי ה'  שכתבו ב,132'ה וזרק כו"א ד"בשבת דף ק'  תוס131' עי.'לפי שמן כו) ב(
  שלוםבריד

 
' אלא כתירוץ השי בתוס, )ש עירובין שם"ורא' שהוא כתירוץ הראשון שבתוס(ל כתירוץ הזה "מכל מקום לא קיי

  ).א"לעיל ריש סוכד(מטעם חורי רשות היחיד , אלא כשהחלון פתוח לו, שגם על גביו לא הוי רשות היחיד, ש שם"וברא
והייו שאם כן יוקשה על רב , )'תקשי להו בגזוזטרא אמאי בעי מחיצה גבוה י... דלפי האמת מי (ה וזרק "שם בד 125

לא אם  גזוזטרא שהיא למעלה מן המים אין ממלאין הימה א,כיצד משתתפין' הא תן בפ(שם ' כקושיית התוס, חמן
  ).תסגי' בלא מחיצה י ,' מה צריך מחיצה י,' עשו לה מחיצה יכן

 הייו משום דגוד אחית דבקיעת דגים ,וגזוזטרא דלא הויא כרמלית אלא רשות היחיד (ה במחיצות"ב ד, עירובין פט 126
  .) דהוי כי חורי רשות היחיד,]היחיד[שות  או בפתוח לר...לא הויא בקיעה 

 דלא מצרכין לה לעשות מחיצה ,היחיד דמשמע שהיא כרשות ,וגזוזטרא שהיא למעלה מן המים (ב"ט ס"עירובין פ 127
יש לומר כיון דליכא אלא .  אבל לטלטל על גבה משמע דהויא רשות היחיד אפילו בלא מחיצה,אלא לדלות מן המים

  .)אי מי כגון דחלון פתוח לגזוזטראות דהוי ליה חורי רשות היחיד. ..בקיעת דגים תחתיה הוי רשות היחיד 
שהחלון (ותירוץ השי שם , הוא כדעת רב חמן) דבקיעת דגים לא הויא בקיעה(ש שם "ורא' שתירוץ הראשון שבתוס 128

 .הוא כדעת רב הוא) פתוח לגזוזטרא
ש "ורא' שבתוס' ולא כבאוקימתא א(חלון פתוח לה השאלא כ רשות היחידהוי לא דגזוזטרא , א"כדלעיל בפים ס 129

  ).מטעם דבקיעת דגים לא הוי בקיעה, שם
  .ק ב"רמח ס' לעיל סיו ,ק ב"סלקמן וכן הוכיח 

 משום דבקיעת דגים ,אף דמסקין דהקילו במים... דלפי המסקא שם (ואף שתבאר בתחלת הקוטרס אחרון הבא  130
דעל גבי הגזוזטרא איה רשות  ...  לא רצו להקל בשביל כך אלא בעשיית מחיצה דוקאכל מקום מ,לאו שמה בקיעה

  ). חלון פתוח להם כן אלא א,היחיד
שהרי אפשר שהתיר רק לטלטל בספיה שיש לה מחיצה , ל כרב חמן"ולפי זה אין לו לכאורה הוכחה ברורה דלא קיי

וכן לא התיר לטלטל על , )ק דרבי יהודה"כת(אלא במחיצה שעשתה כדי להתיר , אבל לא התיר למלאות מים; עשרה
  ).'כמובא לעיל מהתוס(אלא כשחלון פתוח לה , הגזוזטרא
ל כרב הוא שהוא גדול מרבי "וגם בלאו הכי קיי. את כל החילוקים האלו, ראה לרביו לחלק לרב חמןאמם לא 

  .חמן
  :תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה 131

  :גוד אחיתבה  לומר ,שלא הקילו במחיצה התלויה על גבי המים, י תבאר"בפים ס
  . שעל פי המיםגזוזטראולא ב, אלא במחיצה התלויה) א(
  .המיםהיתר הטלטול מלשם  התעשכשאלא  )ב(

  .אף שיש מחלוקת בפרטים אלה במשה ובברייתא ובגמרא; ל"והכי קיי
כיון שהמחיצות , ל בזה כרב הוא האוסר בספיה"דקיי, ההוכחות לפרט השי כבר תבארו בקוטרס אחרון הקודם

  .ולא כרב חמן המתיר, שלה לא עשו כדי להתיר הטלטול
אלא כשחלון הבית (גזוזטרא שעל פי המים איה רשות היחיד , שלמסקא דגמרא, הוכיח את הפרט הראשוןוכאן בא ל
  .וגם רב חמן עצמו מודה בזה, )פתוח לה

מי דלא פליגי רבן עליה לקא דעתא  וס, השתא דאין חילוק בין מחיצה דמים לשאר מחיצותלקא דעתאלמאי דס" 132
גזוזטרא שהיא למעלה מן ) ב, עירובין פז(כיצד משתתפין '  הא תן בפ,אקשויי אמאי לא מצי ל,דרבי יוסי ברבי יהודה

 .תסגי כמו בטרסקל'  בלא מחיצה י,' מה צריך מחיצה י,' עשו לה מחיצה ילא אם כןהמים אין ממלאין הימה א
 אי מי הא . אחית דלהכי לא אהי גוד, אבל למטה לא,שות היחידיוסי ברבי יהודה ר' דדוקא על גביו חשיב ליה ר
 והכא הכי פריך לימא גוד .כמו בטרסקל'  אבל לזרוק לא בעי מחיצה י,הייו לטלטל' דבעין גבי גזוזטרא מחיצה י

 בספיה כי מי ה, להתחייבשות היחידלמיהוי ר' יהודה גוד אחית כשאין שם מחיצה י' ר יוסי בר" דכי היכי דא,אחית
  ". אחית אף לטלטל אית לן למימר גוד,'שיש שם מחיצה י

שגזוזטרא , ואם כן קשה ממשה בעירובין, סובר רב חמן שאומרים גוד אחית גם בטרסקל, והייו שלפי הסלקא דעתא
' ועל זה תירצו התוס). ששיהם אין להם מחיצות עשרה(וכי מה בין טרסקל לגזוזטרא , שעל המים אין ממלאין הימה

  .תירוצים' ב
אם כן אתי שפיר , )שיש לה מחיצות עשרה(רק בספיה , ומרים גוד אחית בטרסקלשאין א, כ לפי המסקא"שאמ

  .ובזה אין אומרים גוד אחית לדברי הכל, שהרי אין לה מחיצות עשרה, המשה דגזוזטרא שעל המים
*  



קל  

 דהיינו דאף דמסקינן , מכלל דלפי המסקנא שם אתי שפיר.לא אמרינן גוד אחית בלי עשיית מחיצה
 לא רצו להקל בשביל כך אלא בעשיית כל מקום מ, משום דבקיעת דגים לאו שמה בקיעה,דהקילו במים
  .מחיצה דוקא

 דכתב דלא שרי רב נחמן אלא משום דליכא אלא בקיעת ,133ח דעירובין"ש בפ"מ מדקדוק לשון הרא"וכ
 כדמסיק , או מחיצה לשם מים,'ן קורה דפ לענין דבעינ" עכ, משמע דבקיעת דגים מיקרי בקיעה,דגים
  .134ש שם"הרא

 ם כן דעל גבי הגזוזטרא אינה רשות היחיד אלא א,136ל" והכי קיי,135ש בפרק כל גגות"מ בהדיא ממ"וכ
 כמבואר שם בהדיא לתירוץ , חלוןין צריך א, ואי בקיעת דגים לא שמה בקיעה לגמרי,חלון פתוח לה

  שלוםבריד

 
ין ומה שאסרו במשה עירוב, ואף שגם לפי המסקא אפשר לומר שרב חמן איו מחלק בין מחיצת עשרה לבין גזוזטרא

, אבל למטה לא, דדוקא על גביו חשיב ליה רשות היחיד"', הייו כתירוץ הראשון של תוס, להעלות מים בגזוזטרא
  ".דלהכי לא אהי גוד אחית

 אבל , ואמרין גוד אחית, דבקיעת דגים לא הויא בקיעהש לומרי(ב , עירובין פו' וכן הוא באמת התירוץ הראשון שבתוס
 הייו משום דגוד אחית , אלא רשות היחיד,גזוזטרא דלא הויא כרמליתו(ב , ושם פט, )בטרסקל איכא בקיעת גדיים
  ). לעילשתי כדפיר,דבקיעת דגים לא הויא בקיעה
והייו כיון שבאמת גם . ל"ואין או זקוקים לחילוק ה, דלפי המסקא אתי שפיר, כאן' מכל מקום ראה מדברי התוס
  .ולא בגזוזטרא,  אלה במחיצה עשרהולא הקילו, בקיעת הדגים מקרי בקיעה
שות  בפתוח לר... הייו ,וגזוזטרא דלא הויא כרמלית אלא רשות היחיד(עירובין שם ' והוא כתירוץ השי שבתוס

  .) דהוי כי חורי רשות היחיד,]היחיד[
יד אף על פי  שאז היא רשות היח, וחלון פתוח לה מן הבית,גזוזטרא שהיא למעלה מן המים(א "וכן פסק גם בפים ס
  ).שאין לה מחיצות

 דליכא אלא בקיעת ,רב חמן לא שרי אלא במים... קורה ארבעה מתרת במים ] ב- א, פו[ואמר רב חמן  (סימן ז 133
  .) משום דפי תקרה יורד וסותם...דמותר ' קל הוא שהקילו חכמים במים בקורה ד ...  אבל בחורבה לא,דגים

או במחיצה תלויה , )משום פי תקרה יורד וסותם(טפחים ' אלא בקורה ד, יםהרי שגם רב חמן לא התיר בבקיעת דג
  .אבל לא בגזוזטרא). משום גוד אחית(

שסא ' לפי כל הדעות דלקמן סי(טפחים מועלת לומר בה פי תקרה יורד וסותם ' והייו שאף שמעיקר הדין אין הקורה ד
שהקילו  ... טפחים'  היחו על פי הבור קורה רחבה דוכן אם(א "שעו ס' כדלקמן סי, מכל מקום הקילו במים, )ה"ס

  ). וכאילו פי התקרה הוא מחיצה יורדת עד קרקעית הבור,במים לומר פי תקרה יורד וסותם משתי רוחותיה
א "שעו ס' כדלקמן סי, מכל מקום הקילו במים, שאף שמעיקר הדין אין אומרים בה גוד אחית, וכמו כן במחיצה תלויה

 שבמחיצה זו אומרים גוד , להיכר הפרשה בין רשות זו לזו,ו לו מחיצה עשרה טפחים למעלה מן המיםאלא אם כן עש(
  ). שבמים בלבד הקילו לומר גוד אחית...אחית למטה 

  .ולא משום גוד אחית, לא משום פי תקרה יורד וסותם, אף לרב חמן, לא רצו להקל בה אף במים, כ בגזוזטרא"משא
  ". דמחיצה לשם מים בעין, לא מהיא, אלא לשם ציעות בית הכסא,עשויה לשם המיםומיהו מחיצה שאיה " 134

 הואיל , לפי שאין בו היכר כלל, איו ידון משום מחיצה,אבל כותל החצר שמהלך על גבי הבור(שכן פסק לקמן שם 
  ).ולא עשה בשביל כך

יהודה דבעי מחיצות י ק דרב"כת(חרון הקודם וכסברה שהובאה לעיל בקוטרס א, וכאן מבאר שגם רב חמן מודה בזה
  ).124הערה (ושם , )ק" כתבירא להואי ס ...  לרב חמן ואביי...להתיר 

 כגון ... דמשמע שהיא כרשות היחיד ,וגזוזטרא שהיא למעלה מן המים (ב ב"ט ס"ש עירובין פ"ראתירוץ השי שב 135
  .)דהוי ליה חורי רשות היחידדחלון פתוח לגזוזטראות 

 שאז היא רשות היחיד אף על פי שאין , וחלון פתוח לה מן הבית,גזוזטרא שהיא למעלה מן המים (א"לעיל בפים ס 136
  .)לה מחיצות

 , גבי טלטול,ל כתירוץ ההוא לחלק בין על גבה למלמטה"ואן לא קיי (ק א"לעיל סבקוטרס אחרון  כן הוכיחו
  .)ש לאוקמי מתיתין כשחלון פתוח לה"ורא' מדהוצרכו התוס

 , חלון פתוח לה ...ה שהקילו בגזוזטרא"ש' ע בסי"כמבואר בטור וש(ק ב "סבקוטרס אחרון רמח '  סיוכן הוא לעיל
  ).ק"ש ריש פרק כל גגות ודו"ורא' א ובתוס"ש במ"ייע

וכאן מוסיף , )שחלון פתוח להשאין להתיר הטלטול בגזוזטרא אלא כ(ל "אלא שלעיל שם הוכיח מזה רק דהכי קיי
  .כיון שאין כאן מחיצה עשרה, ומבאר שגם רב חמן מודה בזה



   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  
  

קלא

 דלא אמרינן בגמרא דלא שמה בקיעה אלא לענין שתתיר  להוביראס'  אלא ודאי דלתירוץ הב.137ראשוןה
  .138 אבל לא להתיר בלא מחיצה כלל,מחיצה תלויה

 ,139 דבלא מחיצות לא אמרינן גוד אחית משום דלא הדרן מחיצתאבירא להוס' דאין לומר דלתירוץ הב
 וגם .141לש לא הוזכרה קושיא זו וסברא זו כל" דהא בדברי הרא.140ו בקושייתם"בדף פ' ש התוס"כמ

 ואין צריך ,סלקא דעתא לא הקשו כלום להם לא כן דא, סברא זובירא להו לא ס142א"דשבת דף ק' התוס
 ובודאי לא נעלמה זאת מלפניהם ,ג דעירובין" תלמוד ערוך הוא בפ, דהא דהדרן מחיצתא.כלל לתירוץ

 בלי שיצטרך 'על ד'  דהדרן מחיצתא היינו שיהא ד,144י שם בעירובין" כפירשבירא להו ס143 אלא.שם
  .ש"יי דתרתי לא אמרינן גוד וחוקקין ע,חקיקה להשלים

 דתירוץ . שםסלקא דעתא לפי ה,145דשבת' התירוצים שבתוס' ומזה מבואר דלדידן אי אפשר לומר כב
 לא ם כן ג147ותירוץ השני . שהוא כרמלית לדידן בלא חלון, אינו מועיל לעל גבי גזוזטרא146הראשון

 שעל גבי הזיזין יהיה רשות היחיד מן התורה אלא מדברי ,ה"שמ'  סיע"ושומשמע הכי מלשון הטור 
 משום דלא אמרינן , דומיא דגג שהוא כרמלית גמורה מדאורייתא, התם148 דהא וכן קתני,סופרים אסור

______________ 
, ) אבל בטרסקל איכא בקיעת גדיים, ואמרין גוד אחית, דבקיעת דגים לא הויא בקיעהש לומרי(ב , שם פו' בתוס 137

 ,דבקיעת דגים לא הויא בקיעה הייו משום דגוד אחית , אלא רשות היחיד,גזוזטרא דלא הויא כרמליתו(ב , ושם פט
  ). הוי רשות היחיד,יש לומר כיון דליכא אלא בקיעת דגים תחתיה(ש שם "וברא, ) לעילשתיכדפיר

 ועושה בו קב וממלא דרך .'על ד' יעשה דף ד(ב "כמבואר בפים ס, ורק בספיה אומרים גוד אחית אף בלא מחיצות 138
 דהייו שאו רואים צדדי הדף כאלו משכו וירדו , אומרים גוד אחית אלא או, ואיו צריך לעשות מחיצה סביבו,שם

 מפי שאיו , שהקילו בספיה יותר מבגזוזטרא שבבית. ומצאו המים שתחתיו מוקפים מחיצה,למטה עד התהום
  ).יכול לעשות בספיה מה שיכול לעשות בבית

ואילו בספיה אמרין גוד אחית . טלטל ממה לביתאפילו כדי ל, והייו שבגזוזטרא אין אומרים גוד אחית בלא מחיצה
 .אפילו כדי למלאות דרך שם מים מהים, בלא מחיצה

שהגזוזטרא איה רשות היחיד אלא כשהחלון (' של התוס' שגם לפי התירוץ הב, מקום לומר' הייו שלכאורה הי 139
הוא משום דלא ,  איה רשות היחידומה שהגזוזטרא, סובר רב חמן שאומרים גוד אחית אף בלא מחיצות, )פתוח לו

 .הדרן מחיצתא
'  אפילו לרשות היחיד והא טרסקל לא הוי ר,שות היחידותימה כיון דאין לה מחיצות אמאי הויא ר(ה גזוזטרא "ד 140

  ). כדאמרין בפרק בכל מערבין, אלא משום דהדרא מחיצתא,יוסי בר יהודה
הטרסקל סובבת את הקה שהרי תחוב ( התם ,וסי ברבי יהודהאפילו תימא רבי י(ב ,  כדאמרין בגמרא שם לגואוה

  ).לא הדרן מחיצתא) י"רש, דכלכלה איה מקפת את עביו של אילן( הכא ,הדרן מחיצתא) י"רש, באמצעיתו
כך גם הגזוזטרא , כיון שהכלכלה איה מקפת את האילן, לא סגי בגוד אחית, וכמו שבכלכלה התלויה וסמוכה לאילן

  . כיון שאיה מקפת את הכותל,  לא סגי בגוד אחית,הסמוכה לכותל
  .הייו אומרים בה גוד אחית, דבמקום שהגזוזטרא שעל פי המים איה בולטת מהכותל, אפשר לומר' ולפי זה הי

  .שהיתר הטלטול על הגזוזטרא הוא כשהחלון פתוח לה, ומכל מקום כתוב בתירוץ השי 141
אין אומרים בה גוד אחית, מן שהגזוזטרא אין לה מחיצותשכל ז, ל"יוצא אם כן שהטעם לזה הוא כ. 

  .'שהקשה אמאי צריך בגזוזטרא מחיצה י, )132שהועתק לעיל הערה  (ה וזרק"א ד"ע 142
ה רשות היחיד משום דלא הדרן מחיצתא, ל לא הקשו כלום"ולפי האמר שהגזוזטרא אי אם.  

  .'על ד' כיון שיש בה ד, "לא הדרן מחיצתא"וזטרא לא מקרי ודאי צריך לומר שהגז 143
ה התם לא הדרן "וד, )מצא קה מוקף מחיצות שחללו ארבעה ...הטרסקל סובבת את הקה  (הדרןתם ה ה"ב ד, לג 144

 ותרתי לא , אכתי אית לן למימר חוקקין להשלים לאיצטרופי כלכלה בהדי אילן,וכי אמרין גוד אחית(מחיצות 
  ).אמרין

גם רב חמן לא , כ לפי המסקא"משא, כי שי תירוצים אלו הם רק לפי הסלקא דעתא, )132הערה (שהועתקו לעיל  145
  .וכמבואר לעיל, ולא בגזוזטרא שאין לה מחיצה, התיר אלא במחיצה

  ". דלהכי לא אהי גוד אחית, לא אבל למטה,שות היחידיוסי ברבי יהודה ר' דדוקא על גביו חשיב ליה ר" 146
  ).אלא כשהחלון פתוח לו(אלא שגם על גביו לא הוי רשות היחיד , ל כן"לפי המסקא לא קיי

הייו שהגזוזטרא ".  כמו בטרסקל,' אבל לזרוק לא בעי מחיצה י,הייו לטלטל' הא דבעין גבי גזוזטרא מחיצה י" 147
  ).שאסור לטלטל בו(וכרמלית רק מדברי סופרים , )ם מרשות הרביםלחייב את הזורק לש(היא רשות היחיד מן התורה 

  .שמה' ע סי"כמשמעות הטור ושו, ל שהגזוזטרא איה רשות היחיד אף מן התורה"שהרי לפי המסקא קיי
  .) הבולטים מן הכותלוכן זיזין. ..הוי כרמלית . . . הבולט על מחיצות הביתגג(ז "סט 148



קלב  

דלא  .150זה' א ריש סי" עיין מג,וגם לא היה מותר לטלטל מתוכו לים ולהפך בלא חלון. 149התם גוד אסיק
 ,אמות'  שהיא גדולה ושייך למיגזר דלמא אתי לטלטולי בכוליה יותר מד,151בנןדמי לשאר כרמלית דר

כ הכא " משא.153ו"שמ'  ונתבאר בסי,152 כדאיתא בפרק הדר,דהא שכיחא טפי מטלטול מתוכו לים
 ועוד שאין .154 שאין מוסיפין בגזרת חכמים מדעתינו כנודע,בגזוזטרא מנא לן לגזור בקטנה אטו גדולה

 שכיחא טפי מכל גזוזטראות דעלמא ,155אמות ואלכסונן' לה כל כך יותר מדטלטול בגזוזטרא גדו
 וגם טלטול מרשות היחיד לתוכה אינו שכיח טפי מטלטול . בין בים בין ביבשה,156לכרמלית שתחתיהם
  :ק" ודו158 אלא חששא דטלטול בתוכה בלבד, ולהכי לא הזכירו בפרק הדר.157מתוכה לכרמלית

______________ 
 בעין שאין מחיצות הבית יכרים וראים לעומדים על הגג ,לט על מחיצות הביתגג הבו(ג "שמה סכ' כדלעיל סי 149

 ולכן על גבי הגג איו רשות היחיד , אין אומרים במחיצות אלו גוד אסיק, כגון גגין שלו,כשמסתכלין תחת רגליהם
 ). אלא כרמלית הוא,אפילו הוא גבוה ורחב הרבה

שבלא חלון הוי כרמלית ומותר והייו ).  ומותר לטלטל מכרמלית,לית הוי כרמאם לא כן ד–וחלון פתוח (ק א "ס 150
  ).אמות' ומותר לטלטל מכרמלית זו לכרמלית אחרת תוך ד(ה "שמו ס' כדלעיל סי,  מכרמלית לכרמליתלמלאות

 רשות היחיד שמן התורהאסור לטלטל מכרמלית ל'  הי,ן התורה מהיא רשות היחידהזיזין ל גבי ואם אמר שע
  ).אגזוזטר(
 ,ה"ש' ע בסי"ו כמבואר בטור וש,ואפילו להחמיר לא אמרין (ק ב"סקוטרס אחרון רמח '  הוכיח לעיל סיעין זהוכ

  .)קעא- הערות קסט(ושם , )א"ש במ"יי ע, אלא אם כן חלון פתוח לה,שהקילו בגזוזטרא
 מקום שהוא רשות היחיד אפילו(ו "שמו ס' שהרי תבאר לעיל סי, שלפום ריהטא אין הוכחה זו מובת, כלומר 151

כ מותר " אעפ...אמות כמו שאסרו בכרמלית גמורה '  אלא שחכמים אסרו לטלטל בו אלא תוך ד,גמורה מן התורה
 ולא גזרו כאן כמו שגזרו על טלטול משאר . כגון לבקעה העוברת לפיו,אמות' לטלטל ממו לכרמלית גמורה תוך ד

  ).רשות היחיד לכרמלית
ומכל מקום מותר , וכרמלית מדברי סופרים, שיש לי דין רשות היחיד מן התורה,  כאן בגזוזטראמקום לומר' וכך הי

  .לטלטל המים מכרמלית לגזוזטרא
לא דמי ) אילו הייו אומר שהיא רשות היחיד מן התורה וכרמלית מדברי סופרים(שדין גזוזטרא , ועל זה בא לבאר
  ).ת מדברי סופריםשהן רשות היחיד מן התורה וכרמלי(לשאר כרמלית 

שחששו כאן אם (ז - ו"מהטעם האמור לעיל שם ס, שדוקא בשאר כרמלית דרבן התירו לטלטל ממה לכרמלית גמורה
'  ויבואו להתיר הטלטול בתוכו יותר מד,יהיה אסור לטלטל ממו לכרמלית יטעו לומר שהוא אין לו דין כרמלית כלל

 לפי שהטלטול בתוכו מצוי ,מלאיסור הטלטול ממו לכרמלית גמורהולמה חששו יותר לאיסור הטלטול בתוכו . אמות
  ). שהם אמרו והם אמרו, ולכן בטלו זה מפי זה,יותר מהטלטול ממו לכרמלית גמורה

שאילו היתה הגזוזטרא , ואם כן מובן. אמות' כ בגזוזטרא שלא שייך לגזור דלמא אתי לטלטולי בכולהי יותר מד"משא
  .אסור לטלטל מהכרמלית גמורה לתוכה' הי, רשות היחיד מן התורה

וכמבואר , כיון שאין לה מחיצות, שגם מן התורה אין אומרים בה גוד אחית, אלא ודאי הגזוזטרא היא כרמלית גמורה
  .לעיל

דהם אמרו זאת והם אמרו עוד ( י"ופרש, ) מתוכו לים ומן הים לתוכו לא שכיח, תוכו שכיח,ומאי שא(ב , עירובין סז 152
  .) וביטלו זה מפי זה, וראו שאין שיהם עומדים כאן, אחראיסור

 לפי שהטלטול בתוכו מצוי ,ולמה חששו יותר לאיסור הטלטול בתוכו מלאיסור הטלטול ממו לכרמלית גמורה(ז "ס 153
 ). מפי זה שהם אמרו והם אמרו, ולכן בטלו זה,יותר מהטלטול ממו לכרמלית גמורה

דמא לן לחדש מדעתו גזירה שלא , ואין לומר דמדרבן אסור(ק א "רס אחרון סתמ בקוט' כעין זה לקמן סי 154
  ).מצאת בתלמוד

 .ז- וראה כללי הפוסקים וההוראה כללים קו
ארבע אמות (ב "שמט ס' כדלעיל סי, אמות ואלכסון' חשש שיעביר ד' עד שיהי, אמות' על ד' גודל הגזוזטרא ד' שיהי 155

  ).חומשי אמה' אמות וג' שהוא ה' על ד' כסון של ד דהייו אל,שאמרו הן ואלכסון
מאשר החשש שיטלטל מהגזוזטרא לכרמלית , אמות על גבי הגזוזטרא' חשש שכיחא טפי שיטלטלו ד' שיהי, כלומר 156

 .שתחתיהם
ואמר שחשש , )שמדרבן הוא כרמלית(לגזוזטרא ) רשות היחיד(וגם אין לומר שעיקר החשש הוא שיטלטלו מהבית  157

 .יח יותר מאשר החשש שיטלטל מהגזוזטרא לכרמליתזה שכ
אמות ' הייו שהזכירו רק את חשש הטלטול ד, )כי שרי ליה לטלטולי בגווה(י "ופרש, "תוכו שכיח"דאמרין התם  158

  ).ולא הזכירו חשש הטלטול מהבית לכרמלית זו(בתוכה 
הייו מהבית (ש מרשות היחיד לתוכה רק החש, אמות ואלכסון בתוכה' שאין לחוש לטלטול ד, כ בגזוזטרא"משא

  .לו להתיר זה מפי זה' ולא הי, שהוא איו שכיח יותר מהטלטול מתוכה לכרמלית, )כשאין חלון פתוח לה, לגזוזטרא
ולכן מותר לטלטל לה , )כשאין חלון פתוח לה(אלא ודאי על כרחך צריכים או לומר שהגזוזטרא היא כרמלית גמורה 

  .מהכרמלית



   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  
  

קלג

 ,160כל שאין המים רשות הרבים גמורה הקילו בהם במחיצה תלויה אפשר ש159 לכאורה.'דריסת כו) ג(
  .161ג"שס' א סי"ש המג"ורבים בוקעים בהם היינו ששים ריבוא כמ

 דלא גרע , אי אפשר לומר גוד אחית, אף שאינם ששים ריבוא, שכל שבוקעים תחת המחיצה,אבל זה אינו
 ואפילו בארץ .162רו מחיצה תלויה ואפילו בחורבה שבכרמלית אס.מבקיעת גדיים שאינם ששים ריבוא

 אלא שהמניעה ,אלא כל שהגדיים יכולים לבקוע במקום זה .163ישראל שאין מגדלין בה בהמה דקה כלל
 ,וכמו שאסרו מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה( אסור , ולא מחמת זה המקום,היא מצד אחר

 .165טפחים' ים אלא להחמיר אפילו בג שלא הזכירו גדי. וכל שכן אדם.)164ל"תר'  עיין סי. בביתלואפי
 פשיטא , אבל כשבוקעים.166ולא הקילו במים אלא משום שהמקום גורם שאין גדיים ואדם בוקעים שם

  .דבקיעה מבטלת גוד אחית

 אלא מחמת שאין , הרי אין המניעה מחמת זה המקום,דאף אי הוה בעינן ששים ריבוא לבטל גוד אחית
 רשות כל מקום אבל מ, צריך ששים ריבוא אלא לרשות הרבים אבל באמת אין.167ששים ריבוא בעיר

  . ואין כאן מחיצות, לפי שאין אומרים גוד אחית,היחיד אין כאן

 ,169 דהתם אפילו ששים ריבוא בוקעים לא מבטלי מחיצה מדאורייתא,168דגוד אחית לא דמי לגוד אסיק
______________ 

  :משך הדברים בקוטרס אחרון זהתוכן ה 159
  .אלא במים שאין דריסת הרגל עוברת שם מחמת עומקם, שלא התירו מחיצה תלויה, ו תבאר"בפים סט

שאין אומרים גוד , וכמו בבקיעת גדיים, שאין הפרש אם ששים רבוא בוקעים שם או פחות, ועל זה בא להוכיח כאן
  ".ם גורם שאין גדיים ואדם בוקעים שםהמקוש"אלא באופן , אחית אף אם אין שם גדיים

  . רבוא' אין המחיצה מתבטלת מדרבן אלא בס, ואף שלעין גוד אסיק במחיצה הדרסת
 ".דאפילו גדיים מעכבי מדאורייתא ... גוד אחית לא דמי לגוד אסיק"מכל מקום 

א "ומ, )יהוי רשות היחיד מחיצה תלויה מתרת בהם דל,חלים והרות שהם כרמלית (י"ה כתב ב"ח ד"כמשמעות ב 160
  .) רבים בוקעים בולא אם כן אשות הרבים דלא מקרי ר,'דשרי במחיצה תלויה אפילו אין עמוקים י (ק טז"ס

 ואפשר דלא מקרי רבים פחותים ... אתי רבים ומבטלי מחיצתא ם לא כן שא, דלא בקעי בו רביםריך לומרצ (ק מ"ס 161
  ).רבוא' מס

 אבל כשאין רבים בוקעים כל כך בתל ,רו חכמים אלא בבקיעת רבים כעין רשות הרביםלא אס(ב "לקמן שם סמוכן הוא 
ולהאומרים שאין בקיעת הרבים חשובה לעשות רשות הרבים אלא אם כן הם ששים רבוא כמו שתבאר ... זה מותר 

ו ששים רבוא אלא אם כן בוקעים ב) מדברי סופרים( אף כאן אין בקיעת הרבים מבטל ממו שם מחיצה ,ה"שמ' בסי
  .)בכל יום

 אין מחיצה תלויה מר ליה וא, מחיצה תלויה מהו שתתיר בחורבה,דבעא מייה רבי טבלא מרבין(א "סע, שבת קא 162
  ). במיםמתרת אלא

אין מגדלים בהמה דקה  (א"תט ס' מ סי"ע חו"טור ושו. )רץ ישראלאין מגדלין בהמה דקה בא (ב, ק עט"בכדתן  163
  .ם אין מחיצה תלויה מתרת שם ומכל מקו.)בארץ ישראל

עד שלא  או שקשר אותם וחיזק אותם, אם היו חזקים; והאילות דפות לה, העושה סוכתו בין האילות (סעיף י 164
 איה , שאין שם רוח, עומדת בביתלואפי (ק טז"א שם ס"ומ, )הרי זו כשרה ... תהא הרוח מצויה מידה אותם תמיד

  .)מחיצה
 לפי שהגדיים , איו מחיצה לחלוק רשות בפי עצמה,טפחים לארץ' כל מחיצה שאיו מגעת ג(ד "שמה ס' כדלעיל סי 165

הערות (ושם סמן , )כאילו הגיע לארץ... טפחים שאין יכולין לעבור שם ' אבל פחות מג, יכולים לבקוע תחתיה
33-34.(  

 קל הוא שהקילו חכמים במים ... דגים יכולים לבקוע שם ... שאין הגדיים יכולים לבקוע שם(י "פים סבכמבואר  166
  ). הואיל ואין בקיעת הדגים ראית,לומר גוד אחית

  .)86א הערה "שמה סי' כדלעיל סי(סגי במה שיש ששים רבוא בעיר , והייו שכדי לעשותו רשות הרבים 167
  .)161הערה (כסמן לעיל , שבזה אין הרבים מבטלים המחיצה אלא בששים רבוא 168
על ' ד] ברחבו[ואף על פי שמן התורה אין בקיעת רבים מבטלת ממו שם המחיצה ואלו היה (ב "שסג סמ' כדלקמן סי 169
היחיד גמורה מן התורה והזורק לשם מרשות הרבים טפחים מן הארץ מכל צדדיהם היתה שם רשות ] 'י[גבוהים ' ד

 .ושם סמן, ) מכל מקום מדברי סופרים אסור לטלטל כשרבים בוקעים שם,חייב



קלד  

נן לא מתסיר בפחות מששים  הילכך גם מדרב,170ב"ואפילו עשויה בידי שמים כדאיתא בעירובין דף כ
 מה שאין כן ,)172ה"ש בסימן שמ" עיין במ.ואין ראיה כלל לכאן (171ג"שס' א בסי"ש המג" לפי מ,ריבוא

  .173א" כדאיתא בדף ק,הכא דאפילו גדיים מעכבי מדאורייתא

 . במחיצה נדרסת,פ מדרבנן" עכ, דאפילו גוד אסיק לא אמרינן,174דעירובין' ועיין גמרא ריש פרק ט
לאפוקי כשאין היינו  , דוקא בדניחא תשמישתיהו דהיינ,175'ה ואיזהו כו"ב סוף ד"ב ע"ין דף כבעירוב
 ודוק 177כ ברקק פחות מעשרה" משא.176 דאפילו ששים ריבוא בוקעים לא הוה רשות הרבים,'העבד כו
  :היטב

______________ 
...  )י"רש, מעלה גבוהה וזקופה היא בארץ ישראל (שבילי בית גילגול) ... י"רש, זקופין מאד (מעלות בית מרון(ב , כב 170

  .)צתאאמרי רבן לא אתו רבים ומבטלי לה מחי
 וגובה , שהרי גובה מעלת בית מרון,ואפילו איה עשויה בידי אדם(ק ב "שמה בקוטרס אחרון ס' ותבאר לעיל סי
  ).  איו עשוי בידי אדם,שבילי בית גלגול

  .)161הערה (כמועתק לעיל  171
פ הוי כרמלית " בין בים דעכ,ם ומבטלי מחיצתאפ מדרבן אתו רבי"שעכ(ה ועל כרחך " דק ב"סקוטרס אחרון ב 172

' ה ומחתא כו"י ד"ש בפרש"יי ע, אבל איסורא מיהא איכא,' ובין בתל דלא אמרין אלא שאין חייבים עליו כו,דרבן
  .רבן אתי רבים ומבטלי מחיצותשרק מד, )287-289הערות (ושם סמן , )'ה מי כו"ד' ובתוס

  ".התם הויא ליה מחיצה שהגדיים בוקעין בה" 173
 .אלא בי אדם רבים הבוקעים בו, אין בקיעת גדיים מבטלת המחיצה, כ לגבי גוד אסיק"משא

ה  דהויא ל,לא שו אלא שיש דיורין על זה ודיורין על זה...  הגדול מותר והקטן אסור ,גג גדול הסמוך לקטן( ב, פט 174
  ).הא דקטן מחיצה דרסת

ואם כן מדוע המחיצה הדרסת מבטלת אפילו גוד , ובודאי לא ששים רבוא, אף דהתם מיירי בגגין דלא בקעי בה רבים
  .אסיק

 ואם לא יחא תשמישתיה .גם מועטים הדורסים שם מבטלים את הגוד אסיק, יחא תשמישתיהשאם , מתרץעל זה  175
  .יק אלא כשיש ששים רבואאין הדורסים מבטלים את הגוד אס

 כל שאין העבד יכול ליטול סאה של חיטין ... רשות היחיד לשבת ,שבילי בית גילגול וכיוצא בהן(ב , דתיא התם כב
  ).וירוץ לפי סרדיוט

 כיון שמתלקט עשרה מתוך , יכול מי הוי רשות היחידלו אפי,ואם תאמר ולמה לי אין העבד יכול לרוץ(שם ' ובתוס
 דאמר , דלא תהוי מחיצתא דרסת, שלא יהא עשוי כעין מדרגה, לומר דבעין שלא יהא יחא תשמישתיה ויש.ארבע

  ).דלא הויא מחיצתא:) פט' לקמן ד(בפרק כל גגות 
הערה (כמובא לעיל , ואילו מדברי סופרים ששים רבוא מבטלים המחיצה אף אם לא יחא תשמישתיה; מן התורה 176

169.( 
רקק מים שברשות הרבים  (ז"שמה סט' כדלעיל סי, רשות הרבים אף דלא יחא תשמישתיהשאם רבים בוקעים הוה  177

  ). אף על פי שהוא הילוך שעל ידי הדחק, אם רגילים הרבים להלך בו,שות הרבים בטל הוא לגבי ר,שאיו עמוק עשרה
  . שם גוד אסיקאיןוה רכיון שהוא פחות מעש, ועל זה מבאר שהטעם הוא

  דין אמת המים העוברת בחצרשנו 
  :סעיפים' ובו ד

 אלא אם כן עשה עליה , אין ממלאים הימנה,2' ורחבה דטפחים'  עמוקה י,1 אמת המים העוברת בחצרא
  .בכניסתה וביציאתה' לרחבה מחיצה גבוה י

 צריך שיהא טפח ממנה , ואם היתה המחיצה כולה יורדת בתוך המים,ויהיה טפח ממנה משוקע במים
______________ 

 אלא אם כן עשו לה מחיצה גבוה ,אמת המים שהיא עוברת בחצר אין ממלאין הימה בשבת (א,  פזשם עירובין משה 1
 אלא אם כן , אין ממלאין ממה בשבת ...אמת המים העוברת בחצר (א"ע ס"טור ושו. )טפחים בכיסה וביציאה' י

  .)עשו לה מחיצה גבוה עשרה בכיסתה וביציאתה
 ברייתא שםו, ) מפי שלא היה בה כשיעור...מעשה באמה של אבל שהיו ממלאין ממה על פי זקים בשבת (משה שם  2

  .)עמוקה עשרה ורחבה ארבעה (ע שם" טור ושו).'טפחים ורוחבה ד' מפי שלא היתה עמוקה י(
  ).5הערה (והטעם לכך יתבאר לקמן 



קלה   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  .3 כדי לחלוק בין המים שבחוץ שהם כרמלית למים שבפנים,יוצא למעלה מן המים

 וחולקת רשות , אינה בטלה לגבי החצר, אלא עוברת מצד לצד,ה אינה מתעכבת בחצר שכיון שהאמ4לפי
 וכיון שאינה בטילה ,5 שזהו שיעור חילוק רשויות זו מזו,' הואיל והיא עמוקה עשרה ורחבה ד,לעצמה

______________ 
 צריך שישקע ...שיראו ראשן של קים למעלה מן המים טפח צריך (א , דתיא עירובין פו, ן שתי חצרותכמו בבור שבי 3

  ).ראשי קים במים טפח
 אלא אם כן עשו לו מחיצה עשרה ... אין ממלאין ממו בשבת ...חצירות ' בור שבין ב(א "שעו ס' וכן הוא לקמן סי

 כדי ,ה בתוך המים צריך שיהא טפח יוצא ממה למעלה מן המיםואם המחיצה היא כול... טפחים למעלה מן המים 
  ). צריך שיהא טפח ממה משוקע במים, ואם היא כולה למעלה מן המים.שתהא ההפרשה בייהן יכרת

אלא אם כן עשו לה מחיצה גבוהה עשרה טפחים (א , ף שם כט"רי. ומזה למדו אף לעין אמת המים העוברת בחצר
 כדי שתחלוק בין המים ,פירוש מחיצה של אמת המים צריכה להיות משוקעת בתוך אמת המים  ...בכיסה וביציאה

 שצריכה להיות משוקעת בתוכו לחלוק בין רשותו לרשות , כמחיצה של בור, למים שברשות היחידשות הרביםשבר
 אם היתה למעלה ,והיאך מעמידין את המחיצה במים (ג"ו הי"שבת פט'  הלם"רמב. ח"ח ס"ש עירובין פ"רא. )חבירו

 צריך שיהיה , ואם היתה המחיצה כולה יורדת בתוך המים, צריך שיהיה טפח מן המחיצה יורד בתוך המים,מן המים
ויהיה טפח ממה משוקע  (ע שם"טור ושו. ) כדי שיהיו המים שבחצר מובדלין,טפח ממה יוצא למעלה מן המים

 ק א"ז ס"ט).  מן המיםהטפח ממה יוצא למעל' יך שיהי צר,ואם היתה המחיצה כולה יורדת בתוך המים, במים
לחלוק בין המים  (ק ג"א ס"מ. )להבדיל בין המים שבתוך המקום הזה למים שחוצה לה בכיסת המים וביציאתן(

  .)שבחוץ שהם כרמלית למים שבפים
אלא אם כן עשה שתבאר כאן שאין ממלאים הימה , עתה בא לבאר טעם החילוק בין אמת המים העוברת בחצר 4

ד דסגי בכותל "שתבאר לקמן ס, לבין לשון ים הכס לחצר, ולא סגי בכותל החצר, מחיצה בכיסתה וביציאתה
  ).אם לא פרצה במילואה ואין בפרצה יותר מעשר אמות(החצר 

 איו ואפילו כותל שעל גבה, הטעם מפי שהאמה כסת ויוצאה וחולקת רשות לעצמה (ב"ו הי"שבת פט' ד הל"ראב
והלשון כס . והכותל שעל גבה איו חשב לה, לפי שהיא בעצמה פרצת במלואה למקום האסור לה, מתירה למלאות
  ).וכיון שאין פרצתו יותר מעשר הכל מותר, ומחיצות החצר מתירות אותו, והוא כבור שבחצר, לחצר ואיו יוצא

  ).ודעת האחרוים כדעת ההשגות(א "מ שם הי"מ
 כי אמת המים שעוברת דרך קב החצר ,דהא אמרין בפרק בכל משתתפין (ה והא דפרקין"ב ד, ין יב עירובא"ריטב

 וכותלי החצר , שתהא יכרת לכל שעשית לכך כדי למלאות ממה,צריך לעשות לה מחיצה עשרה בכיסה ויציאה
האמה מתעכבת בחצר אלא  ויש מתרצין דשאי התם שאין  ...יתירוה אף על פי שהם שלימות] עשו לכך לא[שלא 

 ואיה בטלה לגבי החצר עד שיעשה מחיצות , חלקה רשות לעצמה, וכיון שכן והיא גבוהה עשרה,שעוברת מצד לצד
 וזה כון  ...מים ששפכו שם)ה( תבטלו לחצר כאילו היו ,אבל הכא שהמים מתעכבין ועומדין בחצר, היכרות לשמה

  ).מאד
 לפי שהאמה כסת בחצר מצד זה ויוצאת כגדה מצד ,ים ובין אמת המים דלעיל הואוהחילוק בין לשון (ה חצר " דח"ב

 אבל לשון ים מיירי ... הילכך חולקת רשות לעצמה כשהיא עמוקה עשרה ורחבה ארבעה שעשית כרמלית ,אחר
ה פירש  וכיוצא בז. ושארו המים בתוכה ואין יוצאים ממה בצד אחר,שכס לחצר מצד זה במקום שפרץ החצר

  ). והכי מסתברא, ומביאו בית יוסף,ד בהשגות"הראב
 הוא כבור , דכיון שכס לחצר ואיו יוצא ממו,'ורחבה ד'  אף על פי שהיא עמוקה י,מותר למלאות ממו (ק ד" סא"מ

 והוי כרמלית , ויוצאת וחולקת רשות לעצמהתכ באמת המים שכס" משא.ה ומחיצות החצר מתירות אות,שבחצר
  .))ח"מ וב"א ומ"ד וריטב"ראב(
 ,א"י בשם הריטב" בל זה ערץ תי.' בפירצה עד ילו דמותר אפיר זה ים שבסעיף שאחשוןש מל"וקשה מ(ק ד "ז ס"ט

 ים שכס שוןכ בל" משא,י עצמה רשות בפת לגבי חצר וחשבה איה בטלל כן ע,דאמה שאי שהיא עוברת מצד לצד
 שיש חילוק בזה ,י" מביאה ב,ד"בהשגת הראב'  זו איה ושיט. עשרהאין בפירצ בטל לגביה כל של כן ע,ב בחצר]כ[ומתע

  ).ר זה הים דאחשוןבין אמת המים דכאן ובין ל
  ).א"ד והריטב"שהביא את דברי הראב( סוף הסימן י"ב

*  
ו שכיוןוהיי:  

  .וחולקת רשות לעצמה' ורחבה ד' שהיא עמוקה י) א(
  .המים שבה עוברים מצד לצד) ב(

  :לכן
  ).כמו שמועיל בלשון הים( לא סגי במחיצות החצר שמכאן ומכאן )א(
  ).כמו שמועיל בגזוזטרא ובית הכסא(לא סגי במחיצה תלויה שאיה משוקעת במים ) ב(

  ).9הערה (שה ' לעיל סי, סיכום פרטי הלכות אלו
 וכי הוו מי בחצר הוו ...' ברוחב ד' לעצמן בפחות מעומק ישאין מים עשין רשות  (ה שלא היתה"א ד, י שם פז"רש 5

 שעומדת ת והוי כרשו, איה כרמלית,' או שאיה רחבה ד,אבל איה עמוקה עשרה(ק א "א ס"מ .)שות היחידלהו ר



קלו  

 ולכן צריך ,6 כמו שהיא כרמלית קודם כניסתה לחצר ואחר יציאתה ממנה, הרי היא כרמלית בחצר,לחצר
  . לה מחיצות המפסיקות בין המים שבחצר להמים שבחוץלעשות

 שהקילו חכמים במים להיות , אין בכך כלום,7כ הם מחוברים תחת המחיצה או על גבה"פ שאעפ"ואע
  .9ה" בסימן שנו שנתבאר כמ,8מחיצה תלויה מועלת בהם משום גוד אחית

 לפי שלא ,ה משוקע במים טפח אף אם הי, אינו מועיל כלום,ומכל מקום כותל החצר שעובר שם עליהם
  :11 שםו שנתבאר כמ,10הקילו במים אלא במחיצה הנעשית לשם המים כדי להתיר הטלטול בהם

 , והרי האמה היא כרמלית, אפילו לא עשה מחיצות לאמה שבתוכה, אבל בחצר עצמה מותר לטלטלב
 לפי .ניהן מחיצהפ שהן פרוצות זו לזו במילואן ואין בי" אע,אף על פי כן אינה אוסרת את החצר

 וכל חריץ , שהרי היא עמוקה עשרה,שחפירת האמה עצמה נעשית מחיצה בין המים שבה ובין החצר
 אם , ואפילו אם אינה עמוקה עשרה בשפתה אלא בשיפוע.12שהוא עמוק עשרה נדון משום מחיצה
' ותר מד אבל אם מתלקט כן מתוך י. נידון משום מחיצה,אמות' השיפוע מתלקט עומק עשרה מתוך ד

  שלוםבריד

 
 ין צריך וא,דאם איו כן אין עשה רשות לעצמה(ק א "ז ס"ט). )י"רש( הוי רשות היחיד שות היחיד ברת וכי עומד,שם

  ).שות היחיד רם כן הוה גשות היחידואם היא בר ... תיקון
כמו בדין לשון הים , לכן סגי לה בכתלי החצר לעשותה רשות היחיד, והייו שכיון שאין האמה עשית רשות לעצמה

 שפרצה זו איה אוסרת החצר , ואין בפרצה יותר מעשר אמות,אם לא פרצה במילואה(ד "דלקמן ס, שכס לחצר
  ).הרי הוא כבור שבחצר ומחיצות החצר מתירות אותו...  בה מפי שהיא לה כפתח מלטלטל

 כדתן ,היא כרמלית'  אם עמוקה י,אפילו אמת המים העוברת בבקעה (ק ב"סקוטרס אחרון שמה ' ראה לעיל סי 6
פ שאין " ואע,ז"בטש "יי ע, ומחיצות עצמן שבבקעה חוץ לחצר אין מועילות... י במתיתין"ש בפרש"ייבעירובין שם ע

  .היא שארת כרמלית, 'אם מחוץ לחצר מחיצותיה גבוהות ישאף הייו ו, )רבים עוברים עליהם
 .י הערה קיד"וראה תיבות שבת פ". טפח ממה יוצא למעלה מן המים"בשעה ש, "או על גבה"יש לעיין מהי כוות  7
 ובלבד שתהא בתוך , דאמר ביה גוד אחית למחיצה,םקל הוא שהקילו חכמים במי(ה בין מתוך אוגו "א ד, י פו"רש 8

ש עירובין "רא. )3הערה (כדלעיל ,  ומדין בור למדו גם לדין אמת המים שעוברת בחצר).אוגן הבור שתראה כהפסק
קל הוא שהקילו חכמים ... מצריך שיהו ראשי הקים בולטין למעלה מן המים טפח ... ל פירש "ח ז"ור(ז "ח סוף ס"פ

  ). ואף על גב דעריבי מיא תותי קורה לא חיישין...במים  דאין מחיצה תלויה מתרת אלא ,במים
. ולא איכפת לו במה שהמים מחוברים תחת המחיצה, והייו שעצם המחיצה התלויה מועלת במים לומר גוד אחית

  .כדי שתהא ההפרשה בייהן יכרת, מיםשקועה טפח במים ויוצאת טפח מה' אלא שכאן צריך שהמחיצה תהי
אם המחיצה היא כולה בתוך ... שבמחיצה זו אומרים גוד אחית למטה עד קרקעית הבור  (א"שעו ס' לקמן סיוכן הוא 
 ואם היא כולה למעלה מן , כדי שתהא ההפרשה בייהן יכרת, צריך שיהא טפח יוצא ממה למעלה מן המים,המים

ולא חששו מה שהמים מתערבים והולכים מצד זה של המחיצה או ...  משוקע במים המים צריך שיהא טפח ממה
  ).'הקורה לצד הב

 אלא אם כן עשה לה , לפי שהמים הם כרמלית, אסור למלאות ממה מים...גזוזטרא שהיא למעלה מן המים (סעיף א  9
בית  (וסעיף י, )ר משום גוד אחית שאז מות, והוא ממלא בקב החקוק באמצעיתה,טפחים כל סביבה' מחיצה גבוהה י

 , על דרך שתבאר בגזוזטרא, מותר ליפות בו על ידי מחיצה תלויה שיעשה למטה סביבו,הכסא שעל פי המים
  .)שבמחיצה זו אומרים בה גוד אחית

רת ג דמחיצה תלויה מת" ואע,ומחיצת החצר התלויה ועוברת על גבה איה מועלת לה (ה עשו לה" דא,  פז שםי"רש 10
 תאבל מחיצות החצר שהיא תלויה ועובר (ק א"ז ס" ט). היכא דראית מחיצה שעשית בשביל המיםי מילי ה,במים
 כיון , לא מהי מחיצות החצר למלאותכל מקוםומ (ק ב"א ס"מ. )ז"י במשה דף פ"כ רש" כ, איה מועלת לה,על גבה

משמע אף שמחיצת החצר כסה ווגעת (הם שם ג אשל אבר" פרמ.))י"רש(ו "שע' ש סי" כמ,שלא עשו לשם מים
  ). דלא עשה לשם מים, לא הוה היכרא,במים טפח

, ) אין אומרים בה גוד אחית, אבל אם עשאה לצורך אחר,ובלבד שיעשה בשביל כך כדי להתיר מילוי המים(א "ס 11
 הקילו אלא כשעשה המחיצה ולא(י "וס, )ואין אומרים בהן גוד אחית אלא אם כן עשו להתיר טלטול במים(ז "וס

 ).לשם המים כדי להתיר בהם הטלטול
 מפי שיש , הכל מותר,'ליתר על י' לא דקדקו בה על טלטול החצר עצמו בין פרצת י(ב "ו הי"שבת פט'  הלד"ראב 12

 ואין החצר אסר מפי , שהרי עמוקה עשרה, והיא עצמה עשית מחיצה ביה ובין החצר,כותל על גבה שמתיר החצר
 דהיא עצמה ש לומר י. שהוא פרוץ במילואו לכרמלית,ואם תאמר הרי האמה אוסרת החצר (ק ב" סא"מ. )האמה

  .))ד"ראב( ואין החצר אסר מפי האמה , שהרי עמוקה עשרה,עשית מחיצה ביה ובין החצר



קלז   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  .14ה"ש בסימן שמ" כמ,13 אינה נידון כמחיצה,אמות

וכשהוא נדון משום מחיצה לחצר מותר לטלטל בה אפילו נפרץ כותל החצר ברוחב האמה בכניסתה 
 שנידונה , אם לא חפירת האמה שבה, שהיא אוסרת את החצר,אמות'  ופרצה זו היא יותר מי,וביציאתה
  :15מחיצות מצד האמה מכאן' ד האמה מכאן ודמחיצות מצ'  והרי יש לה ד,לה כמחיצה

 והניח , ולא חיבר אותה באמצע רחבה, אם התחיל לעשות המחיצה אצל השפה מכל צד לרוחב האמהג
 אם אין שם ,מקום פנוי באמצעית המחיצה של כניסה ויציאה כדי שיהיו המים נכנסים ויוצאים דרך שם

  .16טפחים אסור' ם ג ואם יש ביניה,טפחים מותר משום לבוד' ביניהם ג

 שהרי הם ,ין צריך אפילו מחיצה א,טפחים' ואם הנקבים שהאמה נכנסת ויוצאת בהם אינם רחבים ג
  :17כסתומים לגמרי משום לבוד

 , ואין בפרצה יותר מעשר אמות, אם לא נפרצה במילואה, חצר שנפרצה ולשון ים עובר על הפרצהד
 מותר למלאת ,18ב"שס' ש בסי"יא לה כפתח כמשפרצה זו אינה אוסרת החצר מלטלטל בה מפני שה

  .19מהלשון שנכנס בה ולהכניס המים לבית

 הרי הוא , שכיון שנכנס לחצר ואינו יוצא ממנו, אינו חולק רשות לעצמו,'פ שעמקו עשרה ורחבו ד"ואע
  .20 ואינו נאסר מחמת שפרוץ לים שהוא כרמלית,כבור שבחצר ומחיצות החצר מתירות אותו

 כיון שאין מחיצה , אסור למלאת ממנו לחצר, או שיש בפירצה יותר מעשרה,במילואהאבל אם נפרצה 
 וצריך להזהיר .21 שהרי שם נפרצה החצר במילואה או יותר מעשר,על גביו בינו לבין המים שבחוץ

______________ 
מתוך ארבע  אם תתלקט עשרה , רק בשיפוע,ח דאם אין עמוקה עשרה בשפתה"ה סי"שמ' ש סי"ועמ ( שם]א["מ 13

  .) לא הוי כמחיצה, שמתלקט עשרה מתוך חמשה אמות,אבל אם משופע ביותר, אמות הוי מחיצה
 שהוא ,אמות'  אם הלשון הוא עמוק עשרה מתוך ד,בחצר עצמה מותר לטלטל(ד "דלקמן ס, וכמו שהוא בלשון הים

  ).23הערה (ושם סמן , )חשב למחיצה
  .יט; טו; ם בסעיפי 14
 שהרי , שרי לטלטל בחצר, פרץ כותל החצר ביתר מעשרהלו אפי,ד שכשהיא עמוקה עשרה"ומשמע בראב(א שם "מ 15

  ). עיין שם,החצר מוקף מארבע רוחותיו
 והתחיל המחיצה סמוך לאגפיה בתוך ,בכיסה וביציאה(י "רשופ, )כגון דעבד לה יפקי אפומה (ב, רביא עירובין פז 16

 ,אמרין לבוד'  ואמרי רבן דפחות מג, שיהו המים כסין ויוצאין דרך שם, ולא חיברה באמצע,מכאן ומכאןאוגיה 
 ולא , אצל השפה מכל צדהואם התחיל לעשות המחיצ (א"ע ס"טור ושו. ) דפירצה היא,לא אמרין לבוד ואסור' אבל ג

 יש .דאמרין לבוד, שרי, טפחים' ין בייהם גאם א,  כדי שיהיו המים כסים ויוצאים דרך שם,חיבר אותה באמצע
 אלא שלא עשה ,פירוש שבצד הכיסה ובצד היציאה עשה מחיצה לרחב האמה(ק ג "ז ס" ט.)אסור, טפחים' בייהם ג

 וכן במחיצה של צד , דבאמצע המחיצה היח מקום פוי,חתיכות'  אלא בב,חתמחיצה בצד הכיסה כולה בחתיכה א
  ).הוה כלבוד' על ג'  אם אותו מקום הפוי איו ג, שבאותו מקום הפוי ילכו המים ועשה כן כדי,היציאה

 ,כלבוד דמי'  דכל פחות מג,טפחים' אם אין הקבים שכסת ויוצאה בהם רחבים ג (ה אמת"א ד, א עירובין פז"ריטב 17
 לואפי',  אים רחבים גואם הקבים שהאמה כס ויוצא בהם (א"א ס"רמ. )ומותר למלאות ממה בלא עשיית מחיצה

  .)מחיצה איו צריך
  ).56הערה (ושם סמן , )טפחים חשב כסתום לגמרי' וכל אויר שהוא פחות מג(י "שסב ס' וראה גם לקמן סי

, )כפתח מפי שהוא , אבל עד עשר ועד בכלל מותר,ובלבד שלא יהיה במקום אחד פרוץ יותר מעשר אמות (סעיף יח 18
  .)104הערה (ושם סמן 

  ). וחשב מחיצה שלימה,הוי כמו פתח(ב "כמבואר בלבוש ס, וכך גם כאן בלשון ים
אין ממלאין הימו , )י"רש,  וכשלא פרץ במלואו עסקין,דרך פירצת הכותל(לשון ים הכס לחצר  (א, ברייתא שם יב 19

 ,חצר שפרצה (ב"ע ס"טור ושו. ) אבל עשרה אין צריך כלום, שפירצתו ביותר מעשרהוריםבמה דברים אמ. ..בשבת 
  .)מותר למלאות ממו ולהכיס לבית',  ואין בפרצה יותר מי,אם איו במילואו, ולשון ים עובר על הפרצה

  ).4הערה (סמן ותבאר לעיל  20
 והלשון עצמו אוסרה שהרי פרצה , והלא הפרצה אוסרתה, היאך הוא מותר,ר על עשראם יש פרצתו ית (ד שם"ראב 21

 ק ו"א ס"מ).  דמקום המים פרץ במלואו לים,למלאות מן המים לחצר אסור(ז "א סוף סט"ש פ"רא. )לו במילואה
  .)ם הוי כרמלית והי, שהרי פרץ במילואו, ביו לבין המים שבחוץל גבו כיון שאין מחיצה ע,אסור למלאות ממו(



קלח  

  .22לרבים שנכשלים בזה במקומות שנהר מהלך סמוך לחצרות

 .23 שהוא נחשב למחיצה,אמות'  מתוך ד אם הלשון הוא עמוק עשרה,אבל בחצר עצמה מותר לטלטל
 בענין שאין לחוש בו שמא יעלה הים שירטון , או שגידודיו גבוהים ביותר,וכגון שהוא רחוק משפת הים

  .25ג"שס' ש בסי" כמ,24ויתמעט עמקו מעשרה ויטלטלו בחצר כבתחלה

 מותר ,ותם והמים מכסים א,ואם במקום שנפרץ כותל החצר נשארו שם למטה גידודין גבוהים עשרה
 אלא אם כן עשו לו מחיצה גבוהה עשרה על ,26 אבל אסור להכניסם לבית.למלאת ממנו מים לחצר

 לפי שבחצר , אבל לא לגבי הבית, מפני שהגידודים המכוסים במים חשובים מחיצה לגבי החצר.27המים
  .28 אבל בבית אין ניכרים ונראים לעולם,פעמים שהם ניכרים ונראים כשהמים שוקעים

______________ 
 כי הוא ממלא מים , פשוט שאסור לשאוב מים שם,ובאותן מקומות שיש הר סמוך לחצירות (ק ד"ז סוף ס"ט 22

  .) ורבים כשלים בזה, ולזה לא מהי עירוב,שות היחיד לחצר שהוא רתמכרמלי
 ]עצמו[גבוהים עשרה לים ] יםשיש גדוד[ת פירשו דאית ליה גידודי "ם ור"ורשב (ה הכא" דב,  עירובין יב'תוס בת"ר 23

 והים הוי , דמקום המים פרץ במלואו לים, אבל למלאות מן המים אסור. ולכך מטלטלין בחצר,בתוך החצר
 שלשון הים הפיל הקרקע ושארו גידודים ,ל פירש דאית ליה גידודי"ם ז"ורשב(ז "א סט" עירובין פש"רא. )כרמלית

 דמקום המים , אבל למלאות מן המים לחצר אסור.ם מתירין לטלטל בחצר ואותן הגידודי,גבוהים עשרה בשפת המים
 , אבל אסור למלאות ממו, הוא חשב למחיצה ומותר לטלטל בחצר,'ואם הלשון עמוק י ( שםא"מ. )פרץ במלואו לים

   .) ביו לבין המים שבחוץל גביוכיון שאין מחיצה ע
 לפי שחפירת האמה עצמה עשית מחיצה בין המים  ... לטלטלאבל בחצר עצמה מותר(ב "דלעיל ס, וכמו באמת המים
הערות (ושם סמן , ) וכל חריץ שהוא עמוק עשרה דון משום מחיצה, שהרי היא עמוקה עשרה,שבה ובין החצר

13-14.(  
 והוא , אין המים מבטלים המחיצות,היתה הגומא מליאה מים (ו"שמה סט' תבאר לעיל סי. ואף שהאמה מלאה מים

  ).הדין שאר דברים צלולים שאדם מסתכל בהם ורואה בתוכם וראים המחיצות
 ,אמות' הימים והחלים שאין רשות היחיד מדברי סופרים אפילו עמוקים עשרה מתוך הילוך ד(ואף שתבאר לעיל שם 
 מכל  ... שאף שהם עמוקים עשרה והמים אים מבטלים המחיצות, והחליםהימים(ט "וסי, )הואיל ועוברים עליהם

לו לא היו שם י כא,הואיל ועוברים על מחיצותיה מלמעלה(מקום מדברי סופרים איה רשות היחיד אלא כרמלית 
  ).)מחיצות כלל

 לא ו הכי מי דבלא,למבוי הייו ברוח רביעית  ...והא דהים דון משום מחיצה(ק ב "תבאר לעיל שם בקוטרס אחרון ס
  ).הוה המבוי רשות הרבים

מבוי המפולש משי ראשיו להר (ד "שסג סמ' כדלקמן סי, ואף שמחיצה שאיה עשויה בידי אדם איה מועלת להתירה
  ). אין מועילות להתירו בלא תיקון בשום אחד מראשיו,או לתל שאיו עשוי בידי אדם

אבל מחיצה רביעית של מבוי הקילו בה חכמים להיות דיה (כדלקמן שם , תמכל מקום גם זה מועיל במחיצה רביעי
  ).בהר ותל

א "מ. ) או שהם רחוקים משפת הים ביותר הרבה, שגדודים גבוהים יותר,ואין לחוש שמא יעלה הים שרטון (שם' תוס 24
 או שהוא רחוק הרבה ,תר דמיירי שהגדודין גבוהים ביו,ט"ג סכ"שס' ש סי"ואין לחוש שמא יעלה הים שרטון כמ (שם

  .))'סתו(משפת הים 
 שכן דרך הים שמתקצר , גזרה שמא יעלה הים שרטון,ויש אומרים שהים איו עולה משום מחיצה למבוי(סעיף לה  25

 ,אמות' טפחים מתוך ד'  שתמעט שיפועו שם ואיו מתלקט י,ועשה קרקע ומעלה שם חול ואבים ובטלה מחיצתו
 אלא אם כן אותן הרות שדרכן ,אבל בשאר הרות אין חוששין שיעלו שירטון . וכן עיקר,ויטלטלו במבוי כמתחלה

  ).להתייבש בקיץ ולהעלות שם חול ואבים
, כ כאן בלשון ים"משא. שאין חוששים לזה בהר, )ב"לעיל ס(ולכן אין חוששים לשמא תעלה אמת המים שרטון 

  ).ו גידודיו גבוהיםאלא אם כן רחוק משפת הים א(חוששים שיעלה שרטון 
 הכא . והא פרצה חצר במלואה למקום האסור לה, הא טלטולי מטלטלין,ממלא הוא דלא ממלאין(א ,  יבגמרא שם 26

ולפי דעת . )מה ששאר מן הפרצה בגובה עשרה אבל הים כיסהו( שם י"לפירוש רש. )במאי עסקין דאית ליה גידודי
אם שאר ', או שיש בפרצה יותר מי, פרצה במילואה (ע שם" טור ושו.)י שם"שביארו את פרש ( שםש"והרא' התוס

 .) אבל אסור להכיסן לבית, מותר למלאות ממו בחצר,והמים מכסים אותו', במקום שפרץ גידודים גבוהים י
ע שם "טור ושו). טפחים'  גבוה י)י"רש, עשו מחיצה לגדור פירצת כותל החצר (אלא אם כן יש לו מחיצה(ברייתא שם  27

  ).אלא אם כן עשו מחיצה גבוה עשרה על המים(
 ומשום הכי , ולבי בית שהם רחוקים איה יכרת ועריבי מיא,דאית ליה גידודי ויכרת מחיצה לבי חצר( שם 'תוס 28

.  ולכך מותר להשתמש בחצר, דפעמים המים שוקעין והמחיצה ראית,הלכך בחצר המחיצה יכרת ( שםש"רא ).אסור
כיון , דלגבי בית לא חשבו הגידודין מחיצה(ב "לבוש ס. ) הואיל ואין המחיצה יכרת בבית, לבית אסוראבל מהחצר

 אבל בבית אין המחיצות , יכרתתדפעמים שהמים שוקעים והמחיצו (ק ה"א ס"מ ).שאין המחיצה הזאת יכרת בבית
  .)יכרת



קלט   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  :30 אם אין הלשון עמוק עשרה,29ן אסור לטלטל שום דבר מחצר לביתולכ

______________ 
אסור "מכל מקום מובן ש". אסור להכיסן לבית אבל ,למלאות ממו בחצרמותר "ע הוא "כי אף שלשון הטור ושו 29

  ).שהיא פרוצה לים(שהרי לגבי הבית חשבת החצר כרמלית , "לטלטל שום דבר מחצר לבית
ואם כן מותר לטלטל הן בחצר עצמה והן , )בין לשון הים לבין החצר(שבזה כבר תבאר לעיל שחשבת מחיצה רביעית  30

, כיון דמיירי ששארו שם גידודין(ומותר למלאות מלשון הים לחצר , )דכיון שהחצר היא רשות היחי(ממה לבית 
  .י הערה קכא"וראה תיבות שבת פ). ולגבי החצר גם לשון הים הוא רשות היחיד

כיון שלגבי " ( אבל אסור להכיסן לבית,מותר למלאות ממו בחצר"ע במה שכתבו "ואפשר שבאופן זה מיירו הטור ושו
כיון שהחצר הוא בכל אופן רשות (כ שאר דברים מותר להכיס מחצר לבית "משא). כרמליתהבית חשב לשון הים כ

  ).היחיד
 דלגבי בית לא חשבו ,אבל להכיסן לבית אסור, ולכן מותר למלאות ממה בחצר(ואפשר שזו גם כוות הלבוש 

 לרשות היחיד ,הוא לשון ים ש,והוי ליה מטלטל מכרמלית, כיון שאין המחיצה הזאת יכרת בבית, הגידודין מחיצה
 ).גמור

  דיני חצר פחות מארבע אמות וביבשנז 
  :סעיפים' ובו ח

  שפיכת מים לחצר הסמוכה לרשות הרבים
 , אין שופכין לתוכה מים בשבת,3 וסמוכה לרשות הרבים,2אמות' אמות על ד'  שהיא פחותה מד1 חצרא

 ראוים ליבלע 5 אין סאתים מים שאדם רגיל להשתמש בכל יום,אמות'  ד שכיון שאין בה.4בימות החמה
  . והרי זה כאלו שופכן לרשות הרבים,6בה

אינו שופכן סמוך לרשות  8אם (7ואף על פי שאין בשפיכה זו שמחצר לרשות הרבים איסור של תורה
______________ 

  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 1
  ).ו- א"ס (שפיכת מים לחצר הסמוכה לרשות הרבים) א(
  ).ז"ס (שפיכת מים בחצר הסמוכה לכרמלית) ב(
  ).ח"ס (שפיכת מים לביב שבחצר) ג(
' ד (ה דאריך"ב ד" שם עי"רשופ. )ם אין שופכין בתוכה מי,חצר שהיא פחותה מארבע אמות (א, פח עירובין משה שם 2

ש שם "רא. ) דאי לא יהיב שיעורא מי לפותיא אין כאן שיעור מפורש כלום, באורך וברוחב משמעתיןאמות דמתי
אמות ברוחב '  דלא מסתבר דבאורך ד,דעל כרחך צריך ליתן שיעור ברוחב. י ראה לי עיקר"וסברא דרש (ט"ח ס"פ

אין , שהיא סמוכה לרשות הרבים, אמות' אמות על ד' חצר שפחותה מד (א"ע ס"וטור וש. )טפח תיימי סאתים מים
  .)תשופכין לתוכה מים בשב

 כמו ... שאין שופכין לה מים בשבת ,אמות' אמות על ד' הפתוחים לחצר קטה שאין בה ד(שעז ' סי לקמן כן הואו
תבאר בסימן שז"ש.(  

 .ז"יתבאר לקמן ס, ואם היא סמוכה לכרמלית 3
  .ג"יתבאר לקמן ס, ובימות הגשמים 4
  .) אמר רבה מפי שאדם עשוי להסתפק סאתים מים בכל יום,אי טעמאמ (גמרא שם 5
  ).אמות ראוין ליבלע סאתים' בד(י "ופרש. )אמות לא תיימי'  פחות מד,אמות תיימי' ד (ב" ערב זירא שם 6

המים , ) מטר2לערך ריבוע של (אמות ' אמות על ד' בקרקע ד, ) ליטר16- מעט יותר מ(והייו שאם ישפכו סאתיים מים 
  .ראוים ליבלע בקרקע במשך היום

 שהרי ראויים ,מפי שהסאתים שאדם רגיל להשתמש בכל יום אין לגזור בהם בחצר זו(ה "כדלקמן ס, ולכן לא גזרו בזה
 ולא תקיימה ,תו לכך אין כוו, ואף אם אירע שיוצאין, ואם כן כששופכן איו שופכן כדי שיצאו לחוץ,ליבלע בה

  ). ואין לגזור בה שמא ישפכם הוא עצמו ברשות הרבים,מחשבתו ביציאה זו
. הוי כאילו שופכן כדי שיצאו לרשות הרבים, שאין סאתיים ראוין ליבלע בה במשך היום, אמות' אבל אם הוא פחות מד

  .או סמוך לו, ולכן גזרו בזה שמא ישפכו לרשות הרבים ממש
דאפילו מתכוין (ה שופכין "וד, ) דהא ברשות היחיד שפיך,דאפילו איכוון איסור ממש ליכא( התם תיימי ה"י שם ד"רש 7

 ). אלא מאיליהן יוצאין, זריק להו איהו גופיהשות הרבים דהא לאו בר,לאו איסורא דאורייתא איכא הכא
  ):ה- א"בכמה מוסגרים לקמן ס, ובהמשך לזה(תוכן האמור במוסגר שלפיו  8



קמ  

  שלוםבריד

 
הרי יציאתן לרשות הרבים היא בכח שפיכתו , ומשם יוצאים לרשות הרבים,  מים סמוך לרשות הרבים ממשהשופך
 , שיש בזה איסור של תורה,שיציאתן לרשות הרבים היא כח שפיכתו ממש(ב במוסגר "וכדלקמן ס, וחייב עליה, ממש

  ).כמו במגלגל חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים
אלא שכחו הוא , אין יציאתן לרשות הרבים בכח שפיכתו ממש, רשות הרבים ממשכ אם איו שופכן סמוך ל"משא

שגרם על ידי כח ) טבע המים להתגלגל במדרון(שמה שהוא שפך לרשות הרבים הוא בכח שי , הגורם לשפיכה זו
ופדיה ראה אציקל(איו חייב על הוצאה זו מהתורה , וכיון שאיו אלא כח שי). כח שפיכתו של האדם(ראשון 

  ).טור עג, ערך כחו, תלמודית כרך כח
כותב דין ) רבים שוןל(ז בהמוסגרים "ס ש"ח ר"ז חאו"ע אדה"בשו (2רמב הערה 'ט אגרת ז"ותבאר באגרות קודש חי

 .ת"מה אופן האסור – בחצרוהייו שיש בשפיכת מים . ס עירובין על אתר"ע המחבר ולא בש" מובא לא בשושאיו
וגם (' ה- 'ז בסעיפים א" הדיים שהביאם אדהבכל –ע המחבר " שושון מסתימת להיפךא  דין זה הו–ואדרבה 

 ם כןוג, ז להוסיף" מדייק אדהא מחמשת הסעיפים"שבכאו –ועד כדי כך ). ס בכל הסוגיא" הששוןמסתימת ל
ן האסור מ לאופן –לחידושו יציין המקור , שכדרכו, מזה פשוט.  מחידושו בוגע לסעיף זהא מיההפק, במוסגר
  )....)ולא שממקומות שמציין מוכיח דהאיסור מדברי סופרים (התורה

איו אסור , שאם איו שופך סמוך לרשות הרבים, שהציוים דלקמן הם להוכיח, והייו דלא כפי שרצה השואל לפרש(
  .)אלא מדברי סופרים

איו יכול ליתן ידיו , המים להשקות השדה ומשכים ממו , ושופך בו,צור שדולה מים מן היאור (]ז["קט ס' סי' עי
 ואם משים ידיו קרוב למקום .שכבר פסק כח השופך, מפי שאים באים מכח אדם, לתוכו כדי שיקלחו המים עליהם

דכל זמן שהם קרובים למקום השפיכה , עלתה לו טילה, אף על פי שאיו משים אותה תחת השפיכה ממש, השפיכה
 ומשכין ממו המים , ושופכין בו,ציור שדולין מים מן היאור (ד" שם סי הוא לעילוכן, )עדיין מכחו הם באים

 מפי שאין באים על ידו , איו יכול ליתן ידיו לתוכו או תחתיו כדי שיקלחו המים עליהן כשיגיעו להן,להשקות השדה
 , משים תחת השפיכה ממש אף על פי שאיו, ואם משים ידו קרוב למקום השפיכה. שכבר פסק כח השופך,מכח אדם

  .) עדיין מכח אדם הם באים, שכל זמן שהמים קרובים למקום השפיכה,עלתה לו טילה
א שם "כתב המ, )אסור להיח בגד על מכה שיוצא ממו דם(ח "ע שם סמ" על מה שפסק בשו– ק ג"שכח ס' א סי"ובמ

ו "הכ [א"פכן כתב הגהות מיימויות  וכ.ב מלאכה והוי א, חובלוה ליהדה] ה כאן"ב ד, קג[י פירש סוף עירובין "רש(
משמע דכשתכוין ] ה ואם להוציא דם"י ד"רש[ט " בזבחים דף י... דהמיח דבר המושך דם וליחה הוי מפרק ]אות א

 ,ואסור להיח על המכה דבר המושך דם וליחה(ד "וכן פסק לעיל שם ס).  הוי מלאכה, אין מהדקולו אפי,להוציא דם
).  הרי זה כחובל ומפרק בידיו, מכל מקום כיון שהוא מיחו שם כדי למשוך, ואף על פי שמושך מעצמו.משום מפרק

  .חשב כאילו מושכו בידיו ממש, אלא הבגד מושכו, הרי שאף שאיו מושך הדם בידיו
  .ק"ב ודו"ז ע"סובסהדרין 

 דאמרין התם גבי אשקיל ,ב"ז ע"ע ףל ד" וצ,ולפי דעתי הוא טעות הדפוס(השואל באגרות קודש שם כתב על זה 
  ).ש" דיש חילוק בין קרוב לרחוק עיירושי בפי" ופירש, דמחלקין בין כח ראשון לכח שי,בידקא דמיא' אחברי

  ואשקיל עליה בידקא דמיא,)י"רש, שר ידיו ורגליו על שפת היםק (האי מאן דכפתיה לחבריה(והייו הא דאמרין התם 
 כגון שהיחו סמוך לשפת ,שהמים באים בכח ראשון עליו מיד(  ומיחייב גירי דידיה הוא,)והפה את מרוצת המים עלי(

שהיחו  (אבל בכח שי, ) דהוי כחו, מיד פלו עליו,שפיה להם דרך לצד זה( הי מילי בכח ראשון ). והשפה מדרון,הים
 גרמא בעלמא ) על המקום שהוא שם אלא לאחר מכאן הלכו, ולא פלו המים מיד בצאתו מגדרותיהן עליו,רחוק קצת

  ).)ולא מכחו (הוא
ז דכפתו "וחילוק זה מציו בהדיא בסהדרין דף ע (ן"ה והה ברמב"רט סד'  לסירא בתראמהדוהובאה גמרא זו גם ב

  .) עיין שם, גרמא בעלמא הוא, בכח שי, ובבידקא דמיא, דסוף חמה לבא,בחמה חייב
  .שיח השדה שער הכללים ריש כלל ה. ה עוד ראיה לזה"קכה ד' שם סי. ל"ם יה אמ"ה ד' ת ארץ צבי סי"שוגם וראה 

  :3-4והשיב לדבריו באגרות קודש שם הערות 
 לכאורה לא מציו –ל "שבת שרבו גזירות חז' ביחוד בהל) 2 .ק"ודוז "שבציון זה דוקא הוסיף אדה) 1: בהקדים(

  . ל"ז ה"פ חידוש אדה" וכמו שהוא ע,להלכתחימותר '  יהי-  ת"מהדבשיוי קל ביותר מאופן האסור 
. מותר לכתחילה' פטור אבל אסור כו'  שבת יש מהן בסקילה כוכות כשפים כהלכותהל): ב, סז(דרין והה בסה

 באם –דמותר לקרות בספריהם לכתחילה : ז"וכמו בע. ל"כ איסורין שיש בהם כ" הרי כו–ל "ולכאורה מאי קמ
  . דריןואדרבה תאי הוא בסה, להתלמד

 כשפים דמיברו כותומביא מהל. או מותר לכתחילה' ל דהרבותא היא דאותה מעשה ממש יש שהוא בסקילה כו"ועכצ
ז "קט ס' סי: ז לכל המקורות"כן מובן מה שהוזקק אדה. ל"דיוקים ה' ומתורץ ב.  לכתחילה–להו עגלא תלתא ממש 

אף ,  בשבת אב מלאכהשר להיות דאפ–' א כו"מג. משד חשיב כחו מ" עין דשפיכת מים כדו–) ו"ודלא כדפס ס(
  . ל" לתרץ דיוק השי ה– דריןסה. דלכאורה הוא לא עביד מידי בעת המלאכת איסור

י "מציין לרש'  הים כןדא) א: 'כו'  שכוותו לאשקיל אחבריראה לילא , ב,  עזדרין סהם תמצי לומר שצריך להיותא
ב ,  באם הגירסא עז–ד "ולפע. ד"כ בדו"י מדייק שהשפה מדרון משא"י ברשהר) ב. ע שלו"מ השו"וכרגיל במ, שם

  ).ק"ז ודו"כ ע"ומיושב קצת מש.  מקודש– דמוכח מזה דביתז בכח – "הכא במאי עסקין בשותת"הכווה ל
 יחידשות הופך מררי הוא ש ה)בחצר(וכי זריק התם  ( שבבית יוסף)ה אלא שמבחוץ"עירובין שם ד( א"וכן משמע בריטב
  .)שות הרביםלכרמלית או לר



קמא   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 , כח שפיכתו ממש ואיננה, בענין שיציאתן לרשות הרבים היא מאליהן,10 אלא ברחוק מעט,9הרבים ממש
 גזרה שמא ישפכנו לרשות ,)בכל ענין(ומכל מקום מדברי סופרים אסור , )אלא כחו הוא גורם בלבד

  .ממש) או בחצר סמוך לרשות הרבים (11הרבים

 ולא יהיה ,13 שיוכלו מי תשמישו לירד לתוכה,12לכך צריך לעשות גומא שתהא חללה מחזקת סאתים
  שלוםבריד

 
 לכרמלית או מרשות היחיד שופך רי הואה) בחצר(וכי זריק התם : י"א שבב"ל הריטב"ז (5ובאגרות קודש שם הערה 

 הוצאה מרשות היחיד רי זו ה–' ובפחת מג.  משמע דחלוקין באיסורם– דמחלקם לשים –) 'באם פחת מג (ה"לר
  ).ה ממש"לר

 וסמוך לרשות ,הילכך אפילו בשותן שם דרך שפיכה(י "שהובאו בב, אמות' ה בד"שם דא "טביש לעיין בדברי הריו
  ). אן סהדי שאין דעתו אלא שיתפשטו בחצר וימעו האבק,הרבים

*  
הפורש מצודה ובשעת פרישתו כסה חיה לתוכה (ו "שטז ס' ראה כעין זה גם לעיל סי, ולעצם החידוש האמור כאן

  ).  לתוכה פטורר כך אח אבל אם כסה,חייב
 בעין שכשיפתחו הדלת יוכל ,)גד פתיחת הדלת ממש(ר דולק שהוא מוח קרוב אל הדלת (א "רעז ס' וכן הוא לעיל סי

 כיון שאם ישב הרוח אי אפשר שלא יכבה ופסיק רישיה  ... אסור לפתוח הדלת כגדו,לכבות אם ישב הרוח מבחוץ
מכל , ואיו בכח האדם, והייו שאף שהרוח מכבה את הר). ב מיד שיתחיל לפתוח שמא יתחיל לש...ולא ימות הוא 

  .הוא עובר על מלאכת כיבוי, "יתחיל לשב מיד שיתחיל לפתוח"אם הרוח , מקום
  .ו הערה ז"וראה תיבות שבת פ

פסיק (ג "וס, ) שיש בזה איסור של תורה,בעין שיציאתן לרשות הרבים היא כח שפיכתו ממש(ב "תפרש לקמן ס 9
  ). מכח שפיכתו ממש,רישיה שיצאו לרשות הרבים מיד

 זריק שות הרבים דהא לאו בר, לאו איסורא דאורייתא איכא הכא,דאפילו מתכוין (ה שופכין"במשה שם ד י"רש 10
י  מקלח,יון דבגופיה קא שפיךכ (על פי הביב ישפוך ה לא"שם עוד בד' ועי .) אלא מאיליהן יוצאין,להו איהו גופיה

  ). והרואה אומר ששופכן סמוך ליציאתו,להדיא ובכח לרשות הרבים
לאו איסורא ", "לא ברשות הרבים זריק להו"שכל זמן ד, ל ראה"י הראשון ה"שברש, לפום ריהטא ראית הכווה

שופכן סמוך "שאם , ל ראה"י השי ה"ואילו ברש. אף אם שופך סמוך לרשות הרבים, "דאורייתא איכא הכא
  . עובר מן התורה"תוליציא

דהא , )א"ח סע"דף פ(ח דעירובין "י ספ"ש רש"על פי מ, ולכאורה יש לומר עוד בעין אחר(ג , ובחידושי צמח צדק לה
דהתם הייו , ז פירש"ש' ע סי"ר "מיהו אדמו... ' אלא מאיליהן יוצאין כו, לאו ברשות הרבים זריק להו איהו גופיה

  ).ש"עיי' ת הרבים ממש כוגם כן אם אין שופכן סמוך לרשו
. ה שופכין"א ד"ח סע"פ(י " לרשר זה מציין לאחל זה דע– ברי סופריםמוכיח דהאיסור מד (2ובאגרות קודש שם הערה 

וכמרומז בסגון . ל" הר הזקן"מו קשה על חידוש אדם כןדמזה ג. ג"כמצויין עה) ג"ע, לה( משיות מח צדקהובא בצ
  )).'ע כו"ו " אדממיהו'  כוי"רשכ " עפמשין אחר עוד בעש לומרי:  שםמח צדקהצ

המובא בשארית יהודה כהכלל , )ה- א"וכן כמה פעמים לקמן ס(ואפשר שמטעם זה הכיס רביו חידוש זה במוסגר 
ודעתו היתה לחזור ולשות , שמעתי מפי קדשו פעמים רבות דכל ספק העמיד בתוך חצאי עיגול(ו ' ח סי"או

  ).בריופרק זה לראות אם צדקו ד
וגזור רבן  ('כוה פחות "ב ד"רע,  פחי"רש. )גזרין שמא ישפכם לרשות הרבים(א , עירובין כט הרב רביו יהותן 11

לא , כ במקום שאין לגזור שמא ישפכם לרשות הרבים" משא.)שות הרבים דילמא אתי למישרי זריקה בהדיא לר,עליה
  .אסרו בכח שי שאיו מתכוין לו

  ).28הערה (תבאר לקמן י, ואם מתכוין לזה
 בין ,)י"רש, שמחזיק סאתים החלל שלה ( עשו לה עוקה מחזקת סאתים מן הקב ולמטהלא אם כןא (משה שם 12

 אלא שמבחוץ ,)י"רש,  סמוך לחצרשות הרבים בין שעשאה בר,בין שעשה לעוקה בתוך החצר (מבחוץ בין מבפים
שתהא   גומאתלכך צריך לעשו (ע שם"טור ושו. ) מבפים אין צריך לקמור,)י"רש,  פיה בסריםלכסות (צריך לקמור

  .)אלא שאם יעשה בחוץ צריך לכסותה בסרים,  בין אם יעשה בפים בחצר או בחוץ,חללה מחזקת סאתים
*  

  :אופי היתר שפיכת המים בחצר' ה שלפיו תבארו ג- בסעיפים א
דכיון שתקו לו חכמים זכר לשבת שלא ישכח (ב "וטעם ההיתר תבאר לקמן ס. סאתייםשיש בה גומא מחזקת ) א(

  ). שוב אין לחוש אם הם יוצאים מאליהם לרשות הרבים,וישפכם ברשות הרבים הוא בעצמו
 אף אם ...  ראויים ליבלע בה...מפי שהסאתים (ה "וטעם ההיתר תבאר לקמן ס. שיש ארבע על ארבע אמות בחצר) ב(

 ואין לגזור בה שמא ישפכם הוא עצמו ברשות , ולא תקיימה מחשבתו ביציאה זו, אין כוותו לכך,ע שיוצאיןאיר
  ).הרבים

 ואיו מתכוין שיצאו המים ,שאין אדם מקפיד על לכלוך חצרו(ג "וטעם ההיתר תבאר לקמן ס. בימות הגשמים) ג(
  ). אין לחוש לכך,ממה לחוץ



קמב  

 אלא . בין אם יעשנה ברשות הרבים סמוך לחצר ממש,עשנה בחצר בין אם י,כאלו שופכן לרשות הרבים
 פעמים שיהיה רפש וטיט בתוכה ולא תהא , שאם תהא מגולה,שאם יעשנה בחוץ צריך לכסות בנסרים

 הרי זה חורי רשות היחיד שהם , אבל כשהיא מכוסה ופיה לרשות היחיד, ותהיה כרמלית,עשרהעמוקה 
  :14כרשות היחיד

 .16 אפילו כור ואפילו כוריים, כל מה שירצה15 מותר לשפוך בה ובחצר,מא סאתים וכיון שיעשה גוב
 שלא ישכח וישפכם ברשות , דכיון שתקנו לו חכמים זכר לשבת,17ואפילו נתמלאה הגומא מערב שבת

רק שיזהר שלא ישפכם  (19 שוב אין לחוש אם הם יוצאים מאליהם לרשות הרבים,18הרבים הוא בעצמו
 בענין שיציאתן לרשות הרבים היא כח שפיכתו ממש ,20 שלא אצל הגומא,משסמוך לרשות הרבים מ

  .)22 כמו במגלגל חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים,21שיש בזה איסור של תורה

 גזרה שמא ישפוך הרבה יותר ממה שהיא , לא ישפוך בה אפילו מעט,אבל אם אינה מחזקת סאתים
  :23מחזקת

  שלוםבריד

 
 והן יורדין על העוקה , אלא שופכין על הדיוטא,דאים שופכין ממש בתוך העוקה שבחצר (ה לא שו" ד]ט[דף פ' תוס 13

 והן , אלא שופכין על הדיוטא,דמיירי בשאין שופכין ממש לתוך העוקה בחצר(ט " סוף סש שם"וברא ,)הסמוכה לה
  ).גומא שיזובו תוך אותה ה,ואז מותר לשפוך מימיו לחצר אפילו בשבת(א " לבוש ס).יורדין לעוקה

  ).15הערה (ושם , )וכיון שיעשה גומא סאתים מותר לשפוך בה ובחצר(ב "וראה גם לקמן ריש ס
 , שאם לא יכסה הרי היא ככרמלית לעצמה,ל דמבחוץ צריך לקמור"ד ז"ופירש הראב(ה אלא שמבחוץ " שם דא"רשב 14

 ואם אין עמוקה שלשה הרי הוא ,י הוא שופך מרשות היחיד לכרמלית ואם ישפוך לפיה הר,'על ד' בזמן שיש בה ד
 בין שיש בה ארבעה על , הרי היא כחורי רשות היחיד,ועכשיו שהיא מכוסה ופתוחה אל החצר, רשות הרבים עצמה
 אם ,כשהוא ברשות הרבים( שם א"ריטב ). בין שהיא עמוקה שלשה בין שאיה עמוקה שלשה,ארבעה בין שאין בה

 , ומצא שהוא כרמלית, ויתמעט גובהו מעשרה, פעמים שיעלה בקרקעית העוקה טיט ורפש וכיוצא בו,גולההוא מ
 הרי הוא שופך מרשות היחיד לכרמלית או לרשות , וכי זריק התם, שהוא רשות הרבים,ואולי יפחת עד פחות משלשה

 דחורי רשות היחיד ,ו כרשות היחיד לעולם די, ויעשה פיו ברשות היחיד, אבל כשהוא מכוסה כולו מבחוץ.הרבים
 . בריש הסימןי"בהובא ב. )ל"ד ז" וזה הטעם בעצמו פירש הראב. וכי שפיך מרשות היחיד לרשות היחיד שפיך,הוא
 אבל כשהיא , ותהיה כרמלית,' פעמים שיהיה טיט ורפש בתוכה ולא תהיה עמוקה י,דאם היא מגולה (ק א" סא"מ

  .))א"י ריטב"ב (שות היחידחורי ר הוי ,שות היחיד ופיה ברהמכוס
  ).שהם כחורי רשות היחיד(ח "וכן הוא לקמן ס

 אלא שופכין על הדיוטא והן יורדין על ,דאים שופכין ממש בתוך העוקה שבחצר (ה לא שו"א ד, דף פט' תוס' עי 15
  .)העוקה הסמוכה לה

  .)13הערה (ושם , )ירד לתוכה שיוכלו מי תשמישו ל,גומא שתהא חללה מחזקת סאתים (א"וראה גם לעיל ס
 אמר אביי הלכך אפילו כור ואפילו ...מאי יחוש לה ...  בימות הגשמים שופך ושוה ואיו מע(ב "סע, פחגמרא  16

  ). כוריים
ש "רא. )ו כוריים אלא אפיל,לאו דוקא סאתים (ה מחזיק"שם ד' תוסכמבואר ב, )בימות הקיץ(וכן לעין גומא סאתים 

 והוא הדין , על כרחך בית סאתים לאו דוקא,דהא דקאמר רב חמן עוקה מחזקת סאתים ותים בה סאתים(שם 
  .)וכיון שיעשה גומא יכול לשפוך בה כל מה שירצה ( שםע"טור ושו ).טובא

ואפילו תמלאה  ( בק"א ס"מ. ) שופכין לתוכן מים בשבת,אף על פי שתמלאו מים מערב שבת (ב" סעברייתא שם 17
  .) שופך לתוכהרב שבתמע

 ).11הערה (ושם , )גזרה שמא ישפכו לרשות הרבים(א "כדלעיל ס 18
שות  שלא ישכח והוא בעצמו ישפכם לר,דכיון שתקו לו חכמים זכר לשבת (ה מקצתן עשו" דהרב רביו יהותן 19

  .) שרי,שות הרבים שלא ישכח וישליכם בר,דכיון דתקו לו חכמים זכר לשבת (שם א"מ. י"ב. ) תו לא גזרין,הרבים
יכול לשפכם לתוך הגומא שסמוך לרשות , )א"כדלעיל ס ("אם יעשה ברשות הרבים סמוך לחצר ממש"כ "משא 20

 .הרבים ממש
 ).8-10והערות , במוסגרים(א "כדלעיל ס 21
או , שות הרביםאמות בר' י דאם מגלגל חבית ד"ואומר ר(ה לא מחייב "ב סד, ק דשבת דף ח"פ ש"ורא' תוס' עי 22

 אם גללו חוץ לארבע ,הלכך המגלגל דבר עגול כגון חבית(י טז "ש שם סוס"ורא).  חייב,מרשות היחיד לרשות הרבים
 או ,אמות'  ואפילו בדחיפה אחת דוחפו והיה הולך ומגלגל עד חוץ לד... חייב ,שות הרבים או מרשות היחיד לר,אמות
  ).5והערה (י שמו " וראה לעיל רס.)שהמגלגל עוקר הוא (א"ג הי"שבת פי' ם הל"רמבכן הוא בו).  חייב,שות הרביםלר

ע "טור ושו. ) גזרה דלמא אתי ליתן ליה סאתים,אה יתיב ליה ס... סאה אין ותין לו כל עיקר ...מחזיק  (גמרא שם 23
גזירה דלמא אתי למשפך סאתים דהוא שיעור  (ק ב"ז ס"ט. )ואם איה מחזקת סאתים לא ישפוך בה כלל (שם

  .)דגזרין דלמא אתי למשפך סאתים (ק ג"א ס"מ. )האדם



קמג   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 וכשהם ,24 וחפץ הוא שיצאו המים ממנה לחוץ,כלוך חצירו שאדם מקפיד על ל, וכל זה בימות החמהג
 שאין 26 אבל בימות הגשמים.25 ויש לגזור שמא ישפכם בעצמו החוצה,יוצאים הרי נתקיימה מחשבתו
 ומותר לשפוך , אין לחוש לכך,28 ואינו מתכוין שיצאו המים ממנה לחוץ,27אדם מקפיד על לכלוך חצרו

 אם הוא בענין ,ואפילו שופכן סמוך לרשות הרבים ממש(ד  אפילו היא קטנה מא,29בה כל מה שירצה
  ):31 שיצאו לרשות הרבים מיד מכח שפיכתו ממש30שאינו פסיק רישיה

 שהרואה שהצנור שבקרקעות חצירו מקלח מים בשבת יאמר שהוא , ולמה אין חוששים למראית העיןד
במתכוין כדי שיצאו  ,33או בחצר סמוך ממש ליציאתן לרשות הרבים (32עצמו שפכן לרשות הרבים

______________ 
 ה בימות החמה" רבו יהותן שם ד.) שלא ילכלך את חצרו,יחא ליה דליפוק לבר (ה אפילו לשפוך"א ד, י פח"רש 24

  .) ומתרצה שיצאו לחוץ,שאין חצרו מטופת(
  .)שות הרבים דילמא אתי למישרי זריקה בהדיא לר,וגזור רבן עליה(. 'ה פחות כו"ב בד"י ע"רש. א"מ 25

  ).11הערה (ושם , )גזרה שמא ישפכו לרשות הרבים(א "וכדלעיל ס
במה ( י"לפרש, ) אבל בימות הגשמים שופך ושוה ואיו מע,תא במה דברים אמורים בימות החמה (א שםבריית 26

  .ואין בה עוקה,  והייו שבימות הגשמים מותר אפילו היא קטה מאד).דצריך עוקה, דברים אמורים
 קלקול חצירו הא למאי יחוש לה אי משום ...  אמר רבא אדם רוצה שיבלעו מים במקומןאי טעמאמ (גמרא 27

ולא יחא  ...  דבלאו הכי חצרו מטופת ועומדת מפי הגשמים,לא איכפת ליה דליפקוו(שם  י"רש ).מיקלקלא וקיימא
  .)שאין אדם מקפיד על לכלוך חצירו (ק ה" סא"מ. )ליה דליפקו מיא

 ולא תקיימה מחשבתו ,הוא לאו מחשבתו להכי ,ואי פקי לבר(לעין גומא סאתיים , ה התם תיימי"א ד"י שם ע"רש 28
אי מי שפיך (ה אדם רוצה "וד, ) שרי,לאו להכי איכוון וכיון דלא תקיימה מחשבתו(לעין ביב , ה שופכין"וד, )ושרי

 לא מקיימא ,אי מי פקי לבר(' על ד' לעין חצר ד, ה תיימי"ב ד"ושם רע, ) לא מתקיימא מחשבתו,להו ופקי
ואיו מתכוין שיצאו (א שם " מ.) וליכא איסור בדבר, יצאו לא מקיימא מחשבתוואף אז אם (א"לבוש ס ).מחשבתו

  ).לחוץ
*  

אלא , לכן לא אסר מדיא, אלא כח שי שגרם על ידי שפיכתו, וגם איו כחו ממש, והייו שכיון שאיו מתכוין לזה
כ אם מתכוין שהמים יצאו לרשות "משא). 11הערה (וכדלעיל , "שמא ישפכו לרשות הרבים"במקום שיש לגזור 

שיציאתן לרשות הרבים היא "אף , אסור מדברי סופרים, אזי אפילו איו שופכן סמוך לרשות הרבים ממש, הרבים
הפורש מצודה ובשעת פרישתו  (ו"שטז ס' סיוכדלעיל , " אלא כחו הוא גורם בלבד, ואיה כח שפיכתו ממש,מאליהן

אבל , ידוע אם יצוד אם לאומפי שבשעת פרישתו איו , אבל אם כסה אחר כך לתוכה פטור,  לתוכה חייבכסה חיה
, אף שהוא רק גרם מלאכהוהייו ש. )ולפיכך אסור להעמיד בשבת המצודה לצוד בה עכברים, אסור מדברי סופרים

  . לזהכיון שכוותו,  מדברי סופריםמכל מקום אסור, ואף שאיו ידוע אם יצוד, ואף שאיו יצוד בשעת פרישתו
יודע ... ת שם אצל התור דאם אין היד סול... לסמוך אצל תור בית החורף  (ז"רג סכ' סיויתירה מזו תבאר לעיל 

 יתחמם גם כן , וכשיתחמם התור מאד...שזהו מותר בשבת ,  את התור לחמם את הביתר כךשהכרי יסיק אח
לפי שזהו כאחד מיח , אלא יטלו משם קודם שיסיק הכרי, אסור להיחו שם,  בוד סולדתהתבשיל שאצלו עד שהי

 ט"שיח ס' סיהוא לעיל וכן  .)ברי סופריםשהראשון פטור אבל אסור מד, ר שתחתיהואת הקדרה ואחד ותן את הא
  ).אסור, ואפילו ליתו על תור בית החורף קודם שמסיקו הכרי כדי שיתחמם כשיסיקו(

שלד ' וכדלעיל סי, כשיש דבר המפסיק בים) ב. (בדליקה והפסד מרובה) א: ( בכיוצא בזה אלא בשי תאיםולא התירו
 אף על פי שהם אים יכולים , ואפילו בכלי חרס חדשים מלאים מים, להפסיק הדליקה...ומותר לעשות מחיצה (ב "סכ

 שבשעה שותן המים יש , גרם כיבוי כזה לא גזרו במקום הפסד על,לקבל את האור ומתבקעים ומכבים את הדליקה
 והאדם , והאור הוא שמבקע את הכלי ומכבה את עצמו, דהייו דופי הכלי שותם בתוכו,דבר המפסיק בים לאור

  ). הותן מים איו אלא גורם בעלמא
לשפוך בה כל מה מותר , בימות הגשמים בחצר כל שהוא (ע שם"טור ושו. )הלכך אפילו כור ואפילו כוריים (אביי שם 29

  ).16הערה ( וכדלעיל .)שירצה
 ). כטהערה(ושם סמן , )והכל מודים בפסיק רישיה ולא ימות שחייב עליו מן התורה(ד "רעח ס'  סיעילכדל 30
  ).8-10(והערות , )במוסגרים(א "כדלעיל ס 31
 ,רשות הרביםאתי למימר שרי לזרוק בהדיא ל (אי משום גזירה שמא יאמרו צורו של פלוי מקלח מים(גמרא שם  32

ואי משום גזירה דלא לימרו הרואים  (א"לבוש ס .)י"רש ,ואמרו מי גשמים יהו(ם  סתם צורות מקלחים ה,)י"רש
דסתם ,  ליכא למיחש להכי ...מה לי ברשות הרבים ממשדמה לי בציור , בחוץ שרי לזרוק בהדיא לרשות הרבים
 אמרין ...ואי משום שיראו צור מקלח  (ק ה"א ס"מ. ) ואמרי מי גשמים יהו,ציורות בימות הגשמים מקלחים הם

  .)מי גשמים הם
ב העולם  לפי שדרך רו,ולא אמרו שבשכירות שדה אין לאסור מפי מראית העין (ח"רמג ס' לעיל סיולהעיר מהאמור 

כיון שכן הוא ... שיש לחוש שמא יודע להרואה אותו (ה "רמו ס' וסי, ) אלא כשהאמת כן הוא,ליתן השדה באריסות
  .)הערה מ(ושם , )ויחשדהו, האמת

 ).8-10(והערות , )במוסגרים(א "כדלעיל ס 33



קמד  

 ויאמר הרואה שמי גשמים , לפי שבימות הגשמים סתם צנורות מקלחים הם מי גשמים.)לרשות הרבים
  :34 ואפילו שלא בשעת הגשם יאמרו מי גשמים הם שמתמצים והולכים מן הגשמים שעברו.הם

אמות ורחבה  כגון שארכה שמנה ,35 אפילו אינה מרובעת אלא ארוכה וקצרה,'על ד'  ואם יש בחצר דה
 מפני שהסאתים שאדם רגיל להשתמש בכל . אפילו בימות החמה,37 מותר לשפוך בה כל מה שירצה,36'ב

 , ואם כן כששופכן אינו שופכן כדי שיצאו לחוץ,38 שהרי ראויים ליבלע בה,יום אין לגזור בהם בחצר זו
אין לגזור בה שמא ישפכם  ו,39 ולא נתקיימה מחשבתו ביציאה זו,ואף אם אירע שיוצאין אין כוונתו לכך

  .הוא עצמו ברשות הרבים

 וכן אף אם היא .40 שדבר שאינו מצוי הוא, אם רוצה להשתמש בה יותר מסאתים לא גזרו אףלפיכך
 כיון שבסאתים , ולא רצו לגזור בשביל זה בלבד, שזהו גם כן דבר שאינו מצוי,41מליאה מים מערב שבת

מקום צריך ליזהר שלא לשפוך סמוך לרשות הרבים ממש ומכל (שרגילים להבלע בה אין לגזור בהם 
  ):42כמו שנתבאר

'  הרי אלו מצטרפות לד, אלא בהצטרפות שתיהן,אמות'  שאין בכל אחת מהן לבדה ד43 וחצר ואכסדרהו
  .44אמות להתיר לשפוך בהן

בכל  ואין ,46 ועליהן מעזיבה רבה שראוים המים ליבלע בה,45עליות' והוא הדין שתי דיוטאות שלפני ב
______________ 

  שםא"מ. י"בהובא ב. )שאפילו שלא בשעת הגשמים מתמצין והולכין אחר הגשמים ( דאמריןה הא" שם דא"ב]יט[ר 34
  .)ואפילו שלא בשעת הגשמים מתמצים הם והולכים אחר הגשמים(

 מאי ביייהו ) ...י"רש, אמות ראוין ליבלע סאתים' בד (אמות תיימי' זירא אמר ד' ר(ב "רע,  פחזירא שם' רכדעת  35
ואם יש בחצר ארבע על  (ע שם" טור ושו.זירא גם זה מותר' הייו שלדעת ר. )ין איכא ביייהואמר אביי אריך וקט

  .) הוא אריך וקטיןלואפי, ארבע
ראה לי דהלכה (ט "ח ס" פ שםש"רא). מרובעות'  דאיכא קרקע כשיעור ד,אמות על שתים' כגון שישה ח(שם  י"רש 36

לישא  ... אמות' אמות על ד'  ובלבד שיחזיק בריבוע ד, אריך וקטיןהלכך אפילו.  ..דייק כוותיה' זירא דמתי' כר
כגון  (ק ד"א ס"מ. ) אלא למר בעין מרובע ולמר אפילו אריך וקטין,דאריך וקטין משמע ששיעור הקרקע שוה לשיהם

  .)'אמות ורחב ב' שהוא ארוך ח
ואם יש  (ע שם"טור ושו).  כמה שירצה שופך לתוכה,יש בה ארבע אמות על ארבע אמות (ו"עבודת הקדש שער ג ס 37

  ).40והערה ( והטעם יתבאר בסמוך .)מותר לשפוך בה כל מה שירצה... אריך וקטין   הואאפילו, בחצר ארבע על ארבע
  .)16הערה (ושם , ) אפילו כור ואפילו כוריים,לשפוך בה ובחצר כל מה שירצה ( גומא סאתייםלעין, ב"וכדלעיל ס

  ). יש כאן שיעור לבלוע סאתיםכל מקוםדמ(ק ג "ז ס" ט.)ויש מקום להבלע סאתים(דאריך ה "י שם ד"רש 38
וכסמן . ) לאו מחשבתו להכי הוא ולא תקיימה מחשבתו ושרי,ואי פקי לבר(' כותיימי ] התם[ה הי "א בד"י ע"רש 39

  .)28הערה (לעיל 
לפי שאיו רגיל להסתפק ,  שופך לתוכה כמה שירצה,יש בה ארבע אמות על ארבע אמות (ו"עבודת הקדש שער ג ס 40

 מילתא ,וכי מסתפק טפי (ט"ה גמרא מ" שם דא"ריטב. )ולמה שאיו מצוי ורגיל לא חששו, יותר מסאתיים מים ביום
  .י"בהובא ב. ) גזרין בה ולא,דלא שכיחא הוא

ותי (ה מה בין זה "א ד,  פחי"רש ). שופכין לתוכן מים בשבת,אף על פי שתמלאו מים מערב שבת(ב "סע, ברייתא פח 41
 ).שות הרבים ואף על פי שהמים יוצאין הימה לר, שופכין לה מים בשבת,פ שתמלאה העוקה מבעוד יום"עלה אע

  ).17הערה (וכדלעיל 
  ).8-10(והערות , )במוסגרים(א "לעיל ס 42
וקוטרס אחרון שם , )והוא הקרא אכסדרה, פ שהוא מקורה"אע, מחיצות' ג(ב "תלג ס' אכסדרה היא כדלקמן סי 43

 אבל סתם אכסדרה הייו שיש לה ...' י ותוס" רשם כןזה חלקו גוב, א להחק יעקב"עיין המחלוקת שבין המג(ק א "ס
  ).שלש מחיצות

' וחצר ואכסדרה שאין באחד מהם לבד ד (א"ע ס" טור ושו)החצר והאכסדרה מצטרפין לארבע אמות (שם במשה 44
  .)אמות להתיר לשפוך בהם' מצטרפין לד, אמות

 כי על עין צירוף , מתפרש הכי,למי שגורס וכן. יוטות זו כגד זווכן שי ד(  לגירסא דיליה במשה,הרב רביו יהותן 45
 ופתח , וקאמר כמו כן דשתי דיוטות שלפי עלייה, דקאמר לעיל מייה החצר והאכסדרה מצטרפין זה עם זה,קאי

 מצא שיש ,אמות'  ובשתיהן ד,אל הדיוטא האחת ופתחה השי פתוחה אל הדיוטא השיה] פתוחה[אחד של עלייה 
 ,ל מתיתין זו דמצטרפין" קמ, אלא בשי מקומות,חד אף על פי שאין במקום א,אמות ריוח מלמטה' לייה ההיא דלע

 א"א ס" רמ).הרי הן כדיוטא אחת ושופכין בהן בשבת,  והן סמוכות זו לזו, ואין זו למעלה מזו,כיון שהן זו כגד זו
  .) מצטרפות,ת זו לזו אם הם סמוכו ...עליות' דיוטאות שלפי ב' הוא הדין ב(



קמה   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 שתשמישן נוח מזו ,טפחים'  אם הן סמוכות זו לזו בתוך ד,אמות מצטרפות זו עם זו' אחת מהן לבדה ד
  :47 והרי הן כדיוטא אחת,לזו

  חצר הסמוכה לכרמליתשפיכת מים ל

 גומא ין צריך א, אפילו היא קטנה מאד, אבל הסמוכה לכרמלית, וכל זה בחצר הסמוכה לרשות הרביםז
 שכיון שאינו .49 אף על פי שמתכוין שיצאו לחוץ,48מה שירצה אפילו בימות החמהומותר לשפוך בה כל 

  שלוםבריד

 
ועליהם (א שם "רמ. )והדיוטאות הללו יש על התקרה מעזיבה רכה שמתבלע בה המים כמו בחצר (רביו יהותן שם 46

  ).מעזיבה רכה(ק ו "א ס"מ). מעזיבה שראוי המים לבלוע בהם
וכן הוא ). ת"ביאפשר ב, א"ומלת רכה במ(ק ד "ז ס"וכן הוא בפרי מגדים משב, "רבה"אמם כאן בוסח הדפוסים 

 אבל ). בא למעט כשהמעזיבה קלושה ודקה ואין המים יכולים לבלוע בה ...ף" ולא רכה בכ,ת"בבי(מחצית השקל ב
  ).שיהא המים וחים לבלוע שם, ף"מעזיבה רכה בכ(ק ו "א ס"בא

 ו יהותן שםרבי). שאיה רחוקה מתחתוה במשך הכותל ארבעה טפחים(י "ופרש). לא שו אלא בסמוכה(גמרא שם  47
 לפי שאין ,אמות'  אף על פי שיש בין שתיהן ריוח ד, אים מצטרפות,טפחים זו מזו'  שתיהן רחוקות ד...אבל אם (

  .)טפחים' בתוך ד, סמוכות (ק ז"א ס"מ. )תשמישתן וחין מזו לזו
 , ואפילו בימות החמה, הרי זה מותר, והמים יוצאין לכרמלית,היה שופך על פי הביב(ט "ו הי"שבת פט'  הלם"רמב 48

 איה צריכה , אפילו היא קטה, שאם היא סמוכה לכרמלית,הוא הדין לחצר(מ שם " מ).שלא גזרו על כחו בכרמלית
אמרין התם סתם כחו  (ה הי תיימי"א ד,  שם פחא"רשב ).ל"א ז" ולזה הסכים הרשב, אפילו בימות החמה,עוקה

 בשהיו ,דברים אלו שאמרו (ו"ובעבודת הקדש שער ג ס, )ל"ד ז" והראבם"וכן דעת הרמב, בכרמלית לא גזרו ביה רבן
 , וכן ביב היוצא לכרמלית, אפילו בחצר פחותה מארבע אמות,אבל אם יוצאין לכרמלית, המים יוצאין לרשות הרבים

בחצר , במה דברים אמורים (א"ע סוף ס"שו. ) שלא גזרו על כחו בכרמלית,ושופך ושוה כמה שירצה, שופך לתוכן
 אפילו בימות , איה צריכה גומא,אפילו היא קטה הרבה, אבל אם היא סמוכה לכרמלית. הסמוכה לרשות הרבים

ק "ז ס"ט). אבל אם היו יוצאים לכרמלית מותר, במה דברים אמורים כשהמים יוצאים לרשות הרבים(ג "וס, )החמה
 כדלעיל גבי ספיה ששופך על דופי ,ית לא גזרו וכחו בכרמל, לפי שאין כאן אלא כחו,והטעם שהקילו בכרמלית(ה 

  ).ה"ש'  בסי,הספיה
 שופכן או זורקן על חודי ... או לזרוק ממה עצמות וקליפין ,שפוך שופכין מהספיה ליםל(ד "שה ס' והייו כדלעיל סי

  ). יורדים דרך דפותיה לים...דופי הספיה 
 ,ואף על פי שאין חים כלל על הדופן(ד "שה ס' שתבאר לעיל סי, יםוכמו בשופך מהספיה לדופן ומכחו הם באים ל 49

 ומכחו הם באים , אלא לדופן, מכל מקום כיון שאיו שופכן וזורקן בידיו לים, ולכך הוא מתכוין,אלא יורדים מיד לים
  ).  וכחו בכרמלית לא גזרו,לים

  ).28לעיל הערה כד(לא התירו אלא כשאיו מתכוין לכך , ורק בסמוכה לרשות הרבים
כיון שמכחו , פ שמתכוין שיצאו לחוץ"אע, שמותר לשפוך ממה למים, הדין כן גם בגזוזטרא שעל המים' ולפי זה יהי

  .וכחו בכרמלית לא גזרו, הם באים לכרמלית
שהשופכין הולכים לחוץ להלאה  אף על פי ,מותר גם לשפוך ממה דרך הקב שבה(א "שה ס' ומה שתבאר לעיל סי

  ). כיון שאיו מתכוין לכך,מכגד המחיצה
 ל פיומה שהתירו בגזוזטרא שע(כדלקמן בסוף הסעיף , שאוסרת אף בכרמלית שבעיר, הייו לפי הדעה השית שלפיו

 ,ה"ש'  בסי כמו שתבאר, אף על פי שהשופכין הולכין מכחו להלאה מכגד מחיצת הגזוזטרא,המים לשפוך דרך הקב
  ).הוא משום שאיו מתכוין לכך

 אבל חצר הפחותה מארבע ,דאיהו לא איכפת ליה דליפקו לבראי( לשפוך מי שרי(א , הפירושים בעירובין פח' ותלוי בב
אמר רב  .)י"רש,  דבעוקה יחא ליה דליבלעו, הלכך בעי עוקה,אמות יחא ליה דליפוק לבר שלא ילכלך את חצרו

 לא אם כן א, חצר שפחותה מארבע אמות אין שופכין לתוכה מים בשבתתיןדתן במתי (ייו עוקה ה,שיזבי פשיטא
 הלכך כי ,המים עשויין לכלות ולהבלע בקרקע( מהו דתימא הי תיימי ,)י"רש, עשו לה עוקה גומא מחזקת סאתים

, א תקיימה מחשבתו ושרי ול, ואי פקי לבר לאו מחשבתו להכי הוא,שפיך אדעתא דליבלעו בדוכתייהו קא שפיך
  ).ל" קמ,)י"רש, אבל הכא מידע ידיע דודאי פקי ולא תיימי (והי לא תיימי, )י"רש

דומה ) שהמים ששופך פקי לכרמלית(כי דין הגזוזטרא , הייו כיון שאיו מתכוין, ל להיתר"י קמ"והייו שלפי פרש
  ).שהמים ששופך פקי לרשות הרבים(לדין עוקה שבחצר 

שהרי על הכרמלית . כשם שממלאין מזו שעשו לה מחיצה כך שופכין ממה על היםו(ו "ו הט"ם פירש בפט"הרמבואילו 
  .כיון שהמים הם כרמלית, אף אם לכך מתכוין ל להיתר"והייו שקמ). הן שופכין

*  
א שמחוץ ובית הכס, כ בספיה שבים והר"משא. וכן בגזוזטרא שעל המים שבתוך העיר, וכל זה הוא בחצר שבעיר

ואף על (ד "שה ס' וכדלעיל סי, כדלקמן בסמוך, אף אם לכך מתכוין, בזה כולם מודים שלא גזרו כחו בכרמלית, לעיר
 מכל מקום כיון שאיו שופכן וזורקן בידיו לים , ולכך הוא מתכוין, אלא יורדים מיד לים,פי שאין חים כלל על הדופן

 ).ית לא גזרואלא לדופן ומכחו הם באים לים וכחו בכרמל



קמו  

 וכחו בכרמלית לא , אלא מכחו הם באים לכרמלית,50 או סמוך לכרמלית ממש,שופכן בידיו לכרמלית
  .51ה"שנ' גזרו כמו שנתבאר בסי

לא גזרו אלא  ולא אמרו שכחו בכרמלית , שאין חילוק כאן בין רשות הרבים לכרמלית52ויש אומרים
 ,54 או אפילו כרמלית שביבשה אלא שהיא חוץ לעיר, שאינם מתחלפים ברשות הרבים53בימים ונהרות

 שאין דרך להיות רבים מצויים כל כך חוץ לעיר כשיעור , אינה מתחלפת ברשות הרבים גמורהם כןשג
ואפילו  .מורה אבל כרמלית שבתוך העיר מתחלפת ברשות הרבים ג.בקיעת הרבים ברשות הרבים גמורה

 מכל מקום ,55 מפני שאין ששים רבוא בוקעים בה,בזמן הזה שיש אומרים שאין לנו רשות הרבים גמורה
  .56רבוא' מתחלפת היא בעיר גדולה שיש בה ס

 אף על פי שהשופכין הולכין מכחו להלאה , המים לשפוך דרך הנקבל פניומה שהתירו בגזוזטרא שע
 . שםו שנתבאר כמ, הוא משום שאינו מתכוין לכך.57ה"שנ'  בסימכנגד מחיצת הגזוזטרא כמו שנתבאר
  .58 מתכוין שיצאו לחוץ משום לכלוך חצרו,אמות בימות החמה' אבל כאן כששופך לחצר שאין בה ד

______________ 
  .)8-10(והערות , )במוסגרים(א "סכדלעיל , שאז יוצא בכח שפיכתו ממש 50

  .כששופך על הדופן או על הדףשבספיה התירו אף , א"ד וסי"שה ס' לעיל סיוראה 
  ).48כמועתק לעיל סוף הערה  (סעיף ד 51
 ,אמרין דשופכין דספיה שדי להו אדופי דספיה) ב, ק(שבת בפרק הזורק ' דבמס (ה הי תיימי"א ד,  שם פח'תוס 52

 ספיה לא שכיחא ... ומהאי טעמא מי לישתרי הכא ,ג דפלו מיד לכרמלית" ואע,משום דכחו בכרמלית לא גזרו
 ,גזרו כחו בכרמלית (ה כחו"ב ד, שבת ק. )]ז"שמה סט' כדלעיל סי, םשהוא רשות הרבי [לגמרי שתהלך סמוך לרקק
לא אסרו  (ט"ח סוף ס" שם פש"רא. ) לא גזרו, דלעולם הוי כחו בכרמלית,בספיה אבל ,משום כחו ברשות הרבים
 ודוקא כרמלית שהיא.  דאין חילוק בין כרמלית לרשות הרביםש אומריםוי (ג"א ס"רמ. )חכמים אלא כחו בכרמלית

  ).דמיחלף ברשות הרבים עצמה, תוך העיר
השופך (אלא בידון דלקמן בסמוך , )השופך מים לחצר הסמוכה לכרמלית(ש לא מיירו בידון דידן "והרא' אלא שהתוס

שלא התירו בהם אלא , ויתבאר לקמן בסמוך שדין שיהם שוה).  המיםל פיבגזוזטרא שעמהחלון דרך הקב ש
. שהיא ככרמלית,  אל אמת המים"מכגד מחיצת הגזוזטרא"או ;  מהחצר אל הכרמליתכשאיו מתכוין שהמים ילכו

  .שהיא כרמלית, התירו אף אם כוותו שישפכו המים מהספיה אל הים, כ בספיה שבים"משא
, לא' סי) פראג( מרוטבורג ם"מהרתפרש יותר בתשובת , )השופך מים לחצר הסמוכה לכרמלית(ובידון דידן 
 ,ן"ר שטיי"על אבן אחת שוקעת שקורין ורשי (י"בוב,  רמז שעהמרדכיוב, תת' א סי"א ח"ת הרשב"ושהועתקה בש

 ,אמות ברשות הרבים'  ד, מכוסהרוש פי,ראם איו קמו.  והשופכין מקלחין לרשות הרבים,ששופכין ברשות היחיד
 התם  ...כחו בכרמלית לא גזור.. .הן  וכל הרחובות שלו כרמלית ,אף על גב דאין לו עתה רשות הרבים.  ..אסור

,  אפילו כרמלית גזור, אבל בעיר, דליכא התם רשות הרבים,בספיה בים או בהר דלא אתי למיחלף ברשות הרבים
  ). אטו רשות הרביםדגזרו

  .)48כמועתק לעיל סוף הערה  (ד"שה ס' כדלעיל סי 53
 דף ל ידי ע...כרמלית ...  וצואה ופלת בחפירה שסביב העיר ,סא בולט חוץ לחומת העיראם בית הכ(ב "כדלעיל שם סי 54

  .) שכוחו מותר בכל כרמלית שאיה בתוך העיר,או קה מותר
 אלא ,ויש אומרים שכל שאין ששים רבוא עוברים בו בכל יום כדגלי מדבר איו רשות הרבים(א "שמה סי' כדלעיל סי 55

  ). תפשט המהג במדיות אלו להקל ולומר שאין לו עכשיו רשות הרבים גמורהפי דבריהםועל  .כרמלית
בות שלו ו וכל רח,שות הרביםואף על גב דאין לו ר ( שםמרדכיבא ו"ת הרשב"בשושהועתקה , שםם "תשובת מהר 56

וטעמא  (ק יא" סא"מ .)אפילו בזמן הזה דלית לן רשות הרבים (א שם"רמ. )שות הרבים אטו רדגזרו ...כרמלית הן 
  .)רבוא'  שייך למיגזר בעיר גדולה שיש סכל מקוםדמ

מכל מקום יש . רבוא' שאין דרים בהן ס, והייו לומר שאף שבתקופה זו היו רוב בי ישראל דרים בעיירות הקטות
שמתחלפות , ולכן גזרו גם בעיירות הקטות, )86-87כדלעיל שם הערות (רבוא ' בודאי גם עיירות גדולות שיש בהן ס

  .בעיירות הגדולות
 כיון שאיו ,פ שהשופכין הולכים לחוץ להלאה מכגד המחיצה" אע,מותר גם לשפוך ממה דרך הקב שבה(א "סוף ס 57

  ).מתכוין לכך
  .)כ הכא" משא, שיצאו לחוץ דהתם איו מתכוין,ואף על גב דבגזוזטרא שרי לשפוך (ק יג"ס א"מ 58

מפי שההר מוליך ( אבל לשפוך אסור ,מר רבה בר רב הוא לא שו אלא למלאותא(א , והייו כדאמרין בעירובין פח
 לשפוך , איכא דאמרי אמר רבה בר רב הוא לא תימא למלאות הוא דשרי...) י"רש, השופכין חוץ למחיצת הגזוזטרא

 חצר שפחותה מארבע אמות אין תיןדתן במתי ( הייו עוקה, רב שיזבי פשיטאאמר . אלא לשפוך מי שרי,אסור
המים ( מהו דתימא הי תיימי ,)י"רש,  עשו לה עוקה גומא מחזקת סאתיםלא אם כן א,שופכין לתוכה מים בשבת

חשבתו להכי  ואי פקי לבר לאו מ, הלכך כי שפיך אדעתא דליבלעו בדוכתייהו קא שפיך,עשויין לכלות ולהבלע בקרקע
 ל" קמ,)י"רש, אבל הכא מידע ידיע דודאי פקי ולא תיימי (והי לא תיימי, )י"רש,  ולא תקיימה מחשבתו ושרי,הוא
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 ומותר לשפוך בחצר זו במתכוין שיצאו ממנה לחצר ,ולדברי הכל בחצר שאינה מעורבת לא גזרו על כחו
 כיון , כחצר שאינה מעורבת היא, ועיר המוקפת חומה ולא עירבו בה.60עירבו יחד אף על פי שלא ,זו

  :61שיש לה מחיצות אלא שמחוסרת עירוב

  שפיכת מים לביב שבחצר

 ומושך והולך במשך רשות הרבים , והוא חריץ העשוי לקלח שופכין שבחצר לרשות הרבים, ביבח
 מותר ,63אמות'  דם כן ויש ברחבו ג,62חצראמות הסמוכים ל'  דשות הרבים אם הוא מכוסה בר,הרבה

  שלוםבריד

 
 אבל חצר הפחותה מארבע אמות יחא ליה דליפוק לבר ,דאיהו לא איכפת ליה דליפקו לבראי, אפילו לשפוך מי שרי(

אפילו לישא בתרא לא שריא (שם ' תוס. ))י"רש,  יחא ליה דליבלעו דבעוקה, הלכך בעי עוקה,שלא ילכלך את חצרו
ואפילו לאיכא (ם מרוטבורג שם " תשובת מהר). בקוטרסרש כדפי, אלא משום שאיו חושש שיצאו לכרמלית,לשפוך

שאי התם שאיו ...  דבשל סופרים הלך אחר המיקל , והלכתא כאיכא דאמרי, דאפילו לשפוך שרי,דאמרי התם
  .)כיון דאין כוותו להוציאה לרשות הרבים שרי (ק ד"א ס"מ). וין שיצא לחוץמתכ

*  
אבל "תבאר לעיל , )ם וסיעתו"הרמב(כ לפי דעה הראשוה "משא). וסיעתו' התוס(וכל זה לפי דעת היש אומרים 

לכך "רא אף אם ומכל שכן שמותר בגזוזט. " אף על פי שמתכוין שיצאו לחוץ..מותר לשפוך בה  ... הסמוכה לכרמלית
 שהרי על הכרמלית ,שופכין ממה על הים(ו "ו הט"ם פט"כמבואר ברמב, שלא גזרו על כחו בכרמלית, "הוא מתכוין
שהרי על הכרמלית הן "מטעם ,  שבזה מותר בכל אופן– האמור בגמרא שם "ל"קמ"וכך מפרש את ). הן שופכין

  ).49הערה (ותבאר לעיל . "שופכין

  :והייו לסיכום
  .משום לכלוך חצרו, כיון שכוותו שיצאו לחוץ, בודאי אסור, אמות בימות החמה' לשפוך מים לחצר שאין בה ד) א(
  .שיצאו המים ממה לחוץכיון שאיו מתכוין , בודאי מותר, לשפוך לחצר שיש בה עוקה) ב(
מידע ידיע דודאי "כי מצד אחד , דעות בגמרא' יש ב, ת המיםשהמים יוצאים לאמ, לשפוך בגזוזטרא שעל פי המים) ג(

,  אף אם לכך מתכוין–לדעה הראשוה כאן , והמסקא שמותר. "לא איכפת ליה דליפקו לבראי"ומצד שי , "פקי
  . כיון שאיו מתכוין שיצאו להלאה מכגד מחיצת הגזוזטרא–ולדעה השית כאן 

  .)וכן עיקר ( שםא"רמ 59
 דמותר לשפוך , וכן פסק רביו שמואל.בל בחצר שאיה מעורבת לא אסרו כללא(ה לא שו "א ד, ן פט עירובי'תוס 60

 אבל כחו בחצר ,לא אסרו חכמים אלא כחו בכרמלית ( שםש"רא. )פ שהולכין לרשות אחרת שאיה מעורבת"מים אע
 שהולכין לרשות אחרת שאיה  דמותר לשפוך מים בחצירו אף על פי,ם" וכן פסק רשב,שאיה מעורבת לא אסרו כלל

  .)שרי, חצר שאיה מעורבת (א שם"רמ. )מעורבת
 אבל כוחו בחצר שאיה מעורבת לא ,דכוחו בכרמלית גזור רבן, ם"פסק אשירי בשם רשב (עג'  סוף סיתרומת הדשן 61

י לשפוך מים שר, דמשוה עיר המוקפת מחיצות לחצר שאיה מעורבת,  לדעת אחד מהגדולים דמתיר לעילם כןא. גזור
 א שם"רמ. )דכוחו בחצר שאיו מעורב לא גזור, אף על פי שמקלח מן החצר לחוץ למקום שאיו מעורב, בצור שבחצר

  .)כחצר שאיה מעורבת דמי, ועיר המוקפת חומה ולא עירבו בה(
  ).36 הערה(ושם סמן , )הדלתות עושה אותה כחצר אחת של רבים ומערבין את כולה(ד "שסד ס' וכדלקמן סי

שות חריץ העשוי לקלח שופכין שבחצר לר ( ביב, בן יעקב אומרבי אליעזרר (כרבי אליעזר בן יעקב, במשה שם 62
ל משת "דקי (ה ביב" שם ד'תוס. ) שופכים לתוכו מים בשבת,שות הרבים שהוא קמור ארבע אמות בר)י"רש, הרבים

אמות במשך ' ביב שמכוסה ד (ב"ע ס"שבטור ושו'  הא והיא דעה.ט"ח ס" שם פש" רא.)י בן יעקב קב וקבי אליעזרר
מותר לשפוך , ויש בו ארבע על ארבע, )ז"ט, שות הרבים חריץ העשוי לקלח שופכין שבחצר לררושפי (ברשות הרבים

אה אחר כך דעת ואף שהוב). אף על פי שהמים יוצאים מיד מידו לחוץ,  בימות החמהלו אפי, על פי הביבלואפי
  .ל כרבי אליעזר בין יעקב"מכל מקום קיי, שפסק כחכמים החולקים על רבי אליעזר בן יעקב, ם"הרמב

זירא אמר ' ר(א "רע, שם פח זירא' כר, ) הוא אריך וקטיןלואפי, ואם יש בחצר ארבע על ארבע (א"ע ס"פ בטור ושו"וכ
אמות על שתים דאיכא קרקע ' כגון שישה ח(י "ופרש). ן אריך וקטי...אמות לא תיימי ' אמות תיימי פחות מד' ד

אמר לך (כדאמרין התם , אליבא דרבי אליעזר בן יעקבוהייו , )י"רש, מרובעות ויש מקום להבלע סאתים' כשיעור ד
'  כדתן ביב שהוא קמור ד,אמר טעמא משום שיעור מקום לבליעהד ( בן יעקב היאבי אליעזר רתיןמתי... זירא ' ר

'  הא ד,אמות אין שופכין לתוכה מים בשבת'  חצר שהיא פחותה מד,וחסורי מיחסרא והכי קתי) ... י"רש, תאמו
  .ק"ודו, ) שופכין לתוכו מים בשבתרשות הרביםאמות ב' א בן יעקב אומר ביב הקמור ד" שר,אמות שופכין

 דשריותא תליא במקום שהוא שיעור ,יל דלעתין במתי...דלפום האי פירושא  (ה וחכמים אומרים" דיום טוב' תוס' עי
תין רבי  דלהאי פירושא כולה מתי,רא והכי מוקים בהדיא בגמ ... דלעיל כרבן דהכאתין לא אתיא מתי,לבלוע המים

 בי אליעזר בן יעקב שר, שופכיןאמות'  הא ד,' חצר שהיא פחותה כוכי קאמר וה, וחסורי מחסרא, היאאליעזר בן יעקב
  ).'ואומר ביב הקמור כ



קמח  

 אף על פי שהמים , אפילו בימות החמה, סמוך ממש לרשות הרבים,לשפוך אפילו על פי הביב שבחצר
אלו של ביב המכוסים ' על ד'  מפני שד.64אמות המכוסים' יוצאים מיד מידו לרשות הרבים לחוץ מד

 שמותר לשפוך בה אפילו ,'על ד' ש בה ד דינם כחצר שי,65 שהם כחורי רשות היחיד,ברשות הרבים
  .66של ביב ראוי גם כן ליבלע סאתים כמו בחצר' על ד'  לפי שבד,בימות החמה

 אבל אם עשוי כעין רצפה של אבנים ראוי .ובלבד שלא יהא סילון של עץ שאין המים ראויים ליבלע בו
  .67ליבלע בו ומותר

 ואף שאין .69 לפי סברא הראשונה,68של עץ מותר אפילו בסילון , אבל לכרמלית,וכל זה לרשות הרבים
 שמותר לשפוך ,בכרמלית'  מכל מקום יש לסמוך על דבריהם להקל בצנור המקלח למעלה מי,זה עיקר

 שיש מתירים בזה ,70 כיון שהם עוברים דרך אויר מקום פטור,בו אפילו במתכוין שירדו המים לכרמלית
  שלוםבריד

 
ם שפוסק " הובאה שם דעת הרמבולא (רבי אליעזר בן יעקבהוא כדעת א "סבע "טור ושוהפסק יוצא מכל זה שמה ש

  .ל"דהכי קיי, )דלא כרבי אליעזר בן יעקב
 בארבע אמות יש שיעור ליבלע בהם ,קים לן(שות הרבים במשך ארבע אמות בר ה שהוא קמור" במשה שם די"רש 63

ולפירושו ראה דאיירי בביב שיש לו ארבע על  (שם' לפירוש התוס, )הסתפק בכל יוםסאתים מים שאדם עשוי ל
' ביב שמכוסה ד (ב"ע ס"טור ושו. )וצריך לומר דאיירי בביב שיש בו ארבע אמות על ארבע אמות (ש שם"רא. )ארבע

  .)אמות במשך ברשות הרבים ויש בו ארבע על ארבע
אף  (ע שם"טור ושו. ) מקלחי להדיא ובכח לרשות הרבים,דבגופיה קא שפיךן כיו( על פי הביב ה לא ישפוך"י שם ד"רש 64

  .)על פי שהמים יוצאים מיד מידו לחוץ
ושם סמן , ) הרי זה חורי רשות היחיד שהם כרשות היחיד,כשהיא מכוסה ופיה לרשות היחיד(א "ססוף כדלעיל  65

  .)14הערה (
 בן יעקב אומר ביב בי אליעזרשר) ... י"רש, אמות ראוין ליבלע סאתים' ד (אמות תיימי' רא אמר דזי' ר( שם גמרא 66

דיו כחצר שיש , תחת רשות הרבים' על ד' והייו שביב ד).  שופכין לתוכו מים בשבתשות הרביםאמות בר' הקמור ד
  .'על ד' בה ד

 מפי שהסאתים שאדם . אפילו בימות החמה, מה שירצה מותר לשפוך בה כל ...'על ד' ואם יש בחצר ד(ה "וכדלעיל ס
  ). שהרי ראויים ליבלע בה,רגיל להשתמש בכל יום אין לגזור בהם בחצר זו

י דאפילו עשוי כעין " ומיהו אומר ר. דבשל עץ לא מיבלעי, דהטעם משום דמיבלעי אסורירוש הקוטרסלפ( שם 'תוס 67
 משום ,אמות אסור' אמות על ד' י אפילו הוא ד"לפרש... ון של עץ סיל ( שםש"רא).  מיבלעי ושרי,רצפה של אבים

, ובלבד שלא יהא סילון של עץ (ע שם"טור ושו. ) דאיבלעו מיא,מיהו אם הוא מרוצף באבים מותר]. בעץ[דלא מיבלעי 
  .)מבליעים ושרי,  אבל אם עשוי כעין רצפה של אבים.שאין המים ראוים לבלוע
כמו שמרוצף הרחובות , ויש לחלק בין רצפת אבים חלקים קטים(ש שם אות ח "הראותבאר בקרבן תאל על 

  ).כמו שמרוצף חדרים ועליות, ובין רצפת אבים רחבים, ויש הרבה עפר בין אבן לאבן לבלוע, וחצרות
שפכים שאין ליטול בה ידים על הרצפה אם המים , בסוכות הבויות על חצר שרצפתה בטון, והוגע למעשה מהלכה זו

  .משם לרחוב
ולפיכך מי (ט "שלו ס' אסור ליטול ידים על הרצפה מהטעם האמור לעיל סי, ואם הסוכה בויה על גבי דשא שבחצר

ותבאר בהערות שם מהי הדרך הכי , ) מפי שמשקה אותם,שאוכל בגיה צריך ליזהר שלא ליטול ידיו על העשבים
  .כוה בזה

 שלא , ואפילו בימות החמה, הרי זה מותר,על פי הביב והמים יוצאין לכרמליתהיה שופך  (ט"ו הי"ם שם פט"רמב 68
במה דברים  ... שאין המים ראוים לבלוע, ובלבד שלא יהא סילון של עץ(ג - ב" סע"שו. )גזרו על כחו בכרמלית

בימות מותר לשפוך על פי הביב אפילו , אבל אם היו יוצאים לכרמלית, כשהמים יוצאים לרשות הרבים, אמורים
  .)החמה

  .) זה דיש חולקיןי"סוס' עי (ק ח" סא"מ' עי).  וכחו בכרמלית לא גזרו,מכחו הם באים לכרמלית (ז"דלעיל ס 69
ג "וס, )אפילו היא קטה הרבה, אבל אם היא סמוכה לכרמלית(א "בס, ע פעמים"ם הובאה בשו"והייו שדעת הרמב

ויש אומרים דאין (א "הגיה הרמ) לעין ביב(ובפעם השית . )מותר לשפוך פי הביב, אבל אם היו יוצאים לכרמלית(
  .ל"שגם זה תלוי במחלוקת ה, א לעין חצר קטה"והעיר המ). חילוק בין כרמלית לרשות הרבים

 והיו שופכין , אז היו האטלין למעלה מעשרה,ג"שמא מה שהתיר הרב הזכר בכה (ב"עירובי חצרות סי' ל הל"מהרי 70
שעוברים , ואם הצור למעלה מעשרה (ג"א ס"רמ). דזה מותר, יד אל כרמלית דרך מקום פטורמימיהן מרשות היח

  .)יש להקל, המים דרך מקום פטור לכרמלית
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  :71ו"שמ' בכרמלית כמו שנתבאר בסי

______________ 
 שהרי כיוצא בזה , לדברי הכל אסור, בלי החה ביתיים,אם מושיט או זורק דרך מקום פטור (שם סעיף ד'  הבדעה 71

 ואין לסמוך על , ויש מי שמתיר גם בזה ...ות של דבריהם אסור מדבריהם לכן ברשוי,ברשויות של תורה חייב חטאת
  ).26הערה (ם סמן וש, )דבריו

  יזה מקומות נקראים מוקפים לדירהדין אשנח 
  :ב סעיפים"ובו כ

  מחיצות שלא הוקפו לדירה

 ,4 כגון רחבה שאחורי הבתים,3 לכניסה ויציאה תמיד, אדם2 היקף מחיצות שלא הוקף לדירת1 כלא
______________ 

  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 1
  ).ד- א"ס(מחיצות שלא הוקפו לדירה ) א(
  ).ו- ה"ס(מחיצות שהוקפו לדירה ) ב(
  ).טז- ז"ס (תיקון מחיצות שלא הוקפו לדירה) ג(
  ).ט- ז"סי(או כסו בו מים , הוקף לדירה שטע או זרע בו) ד(
  ).כ"ס(סאין שקירה חלקו ' בית ג) ה(
  ).א"סכ(בית סאתים שפרץ לחצר ) ו(
  ).ב"סכ(לא הוקף לדירה שהכשיר במחיצה ופלה ) ז(

*  
  :סיכום גדרי הוקף לדירה שתבארו בסימן זה וריש סימן שסב

  ).א, שח(פרדס ) ד. (גיה) ג. (קרפף) ב. (רחבה שאחורי הבתים) א: (לדירהסוגים שלא הוקף ) א(
  ).ה, שח(גג ) ד. (חצר) ג. (סהר) ב. (דיר) א: (סוגים שהוקף לדירה) ב(
  ).ו, שח(פתח מביתו ) ג. (בית דירה) ב. (סוכת שומרים ביום ובלילה) א: (סוגי הוקף לדירה שבה) ג(
 ).א, שסב(לציעות בעלמא ) ב. (להגן מהחמה ביום בלבד) א: (ם היאסוכת שומרים איה מועלת א) ד(
קרפף (א "רע,  גמרא כה.)שאין הקיפן לדירה(י "ופרש, )א אמרו בית סאתים אלא לגה ולקרפףל (א, יח עירובין משה 2

  .)כל היקף שלא הוקף לדירה (א"ע ס" טור ושו).יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה
  .) לכיסה וליציאה תמיד,אם תשמישו לדירת אדם (ה כל אויר"א ד, י דף כב"רש 3

כל מחיצות שלא עשו כדי (א "שסב ס' סי). כל מקום שהוקף לדירה דהייו לכיסה ויציאה תמיד(ה "וכן הוא לקמן ס
  ). דהייו לכיסה ויציאה תמיד,לדור בתוכן
אלא ). אף על פי שאיו דר בה בקביעות(ו "ן סוכדלקמ, אין הכווה שצריך שידור בה בקביעות, "תמיד"ומה שכתבו 

להתלון בצלה אפילו יום ולילה אחד (א "שסב ס' וכדלקמן סי, או לשבת זו בלבד, פ עשוי לכך מזמן לזמן"שעכ
  ).12-13הערות (ושם סמן , ) דירה מעולה היא, מחיצה העשויה ליום ולילה אחד ...בקביעות

ו "כדלקמן ס, אלא דוקא כשמשתמש בו גם בלילה, הייו דלא סגי מה שמשתמש בו ביום, "תמיד"והכווה במה שכתבו 
שאיו דר (א "ולקמן סי שסב ס, )47הערה (ושם סמן , ) שדר בה השומר ביום ובלילה,שעשה בו תחלה סוכת שומרים(

 סוכה שדר בה השומר יומם ולילה דירה מעולה ... אלא מסתופף בצלה בלבד כשהחמה עומדת עליו ,יומם ולילהבה 
  ).7הערה (ושם סמן , )היא

. אלא סגי במה שכסים ויוצאים בו גם בלילה, הייו שאין צריך שדוקא ילון בו בלילה, "לכיסה ויציאה"ומה שכתבו 
שכסים בהם גם , לבין דיר וסהר וחצר וגג, שכסים בהם רק ביום, הו עיקר החילוק בין רחבה וקרפף וגיה ופרדסוז

  .ויתפרש לקמן בכל אחד מהם. בלילה
 לט אות 'ח סי"ת צמח צדק חאו"בשוכמבואר , אף שאין לים בהם, ומטעם זה חשבות מחיצות של הגשר כהוקף לדירה

הייו שגם בצד השי יש הרבה , ויש הרבה בתים משי צדדיו, כי הוא בתוך העיר, יו תמידהגשר עשוי לעבור על(ג 
ל כל "ח וז" ש'ע שלו רסי"ל בשו"ר ז"ש אאזמו"חשוב דירת אדם כמ, ועוברים עליו תמיד מצד זה לצד זה, בתים

אם עשוי לכיסה ויציאה מובן ד. ל"לכיסה ויציאה תמיד עכ) א"ב ע"י דכ"רש(היקף מחיצות שלא הוקף לדירת אדם 
ה יקרתו "ה בד" צ'ח סי"ת חתם סופר חלק או"כ בשו"וכ. חשוב מוקף לדירה, י שאין שם תשמיש אחר"אעפ, תמיד

, דדיר וסהר מועיל להתיר טלטול, ל מסתימת כל הפוסקים וסתם מתיתין דעושין פסין"ואפילו הכי קי, ל"הגיעי וז
) א"ב ע"דכ(י "וכן מבואר מלשון רש. ובי אדם כסין ויוצאין תמיד, בהמהכי אם ל, אפילו אין בהם שום דירה לאדם

אם תשמישו לדירת , פ שאיו מקורה"י אויר אע"ופרש. 'א כל אויר שתשמישו לדירה כגון דיר וסהר כו"דאמר רשב
כן גשר זה ואם . והאריך. ל" עכ'מבואר להדיא שאין תשמיש אדם בדיר אלא כיסה ויציאה כו. אדם לכיסה ויציאה

  .)חשוב עשוי לדירה, שעוברים עליו תמיד מצד עיר שבעבר ההר לצד השי



קנ  

 ,טפחים'  המוקפים גדר גבוה י,7 והפרדס,6 והגינה,5 והוא היקף גדול להכניס בו עצים לאוצר,והקרפף
 כמו ,9אמות'  אסרו חכמים לטלטל בתוכן יותר מד,8ב"שס' בהן מהמקומות שיתבאר בסיוכל כיוצא 

  .10ברשות הרבים

 שהרי מחיצות גמורות ,ואף על פי שהן רשות היחיד גמורה מן התורה והזורק לתוכן מרשות הרבים חייב
 מתחלפין הן ,רה שכיון שאינן עשויין לדי.11 הרי הן ככרמלית מדברי סופרים, אלא שמחוסרין דיורין,הן

 , ומותר לטלטל בתוכו, אינו מתחלף ברשות הרבים,אבל היקף קטן .12 אם הן היקף גדול,ברשות הרבים
  שלוםבריד

 
 הויא ,אין פתח הבית פתוח לה(י "ופרש, )אמות'  אין מטלטלין בו אלא בד,רחבה שאחורי הבתים (א, רב כהא כד 4

רחבה שאחורי (ב ,  כגא" ריטב.) אין מטלטלין בה אלא בארבע אמות, ואי יותר מבית סאתים היה,מוקפת שלא לדירה
 יתירה על ,רחבה שאחורי הבתים(שט ' ע סי"טור ושו). תיםי ושארה רחבה ב, שעשה כל אחד ביתו סביב,הבתים

,  והייו כיון שאיה עשויה לכיסה ויציאה תמיד.)אמות' אין מטלטלין בה אלא בד, בית סאתים ולא הוקפה לדירה
  . משם איזה דבריםלהיח או להוציא, אלא לפעמים במשך היום

הייו שיש חילוקים בין ).  אין לה דין קרפף,אם אין בה אלא בית סאתים... רחבה שאחורי הבתים (א " סשט' סי' עי
  ".היקף מחיצות שלא הוקף לדירת אדם"אלא שכאן זכרת בכללות בין ארבעת סוגי ; קרקף לבין רחבה

  .) להכיס שם עצים לאוצר,לעיר היקף גדול חוץ ,קרפף(י " ופרש,)ולקרפף (משה שם 5
  .להיח או לקחת משם העצים, אלא לפעמים במשך היום, והייו כיון שאיה עשויה לכיסה ויציאה תמיד

  .)כגון גות, כל היקף שלא הוקף לדירה (ע שם"טור ושו. )לגיה (משה שם 6
 ,והיא היתה לו היקף לדירה(גודא דאפדא  דהוה סמיך ל)י"רש, רדס דהוי טוע אילותפ (הוא בוסתאה (ב, כהגמרא  7

,  ויותר מבית סאתים הוה, דהוי מוקף לדירה, סמכו היקף הפרדס,אההוא גודא שהיה בו פתח פתוח לצד פרדס
 אלא ,מקום שלא הוקף לדירה (א"ז ה"שבת פט' ם הל"רמב .הרי שפרדס שאיו פתוח לבית איו מוקף לדירה. ))י"רש

  .)ופרדסיםכגון גות , שלא הוקף לדירה (ע שם"טור ושו. ) גות ופרדסים כגון,שיהיה תשמישו לאויר
  .או לקצור משם הפירות, לעבד הגיה והפרדס, אלא לפעמים במשך היום, והייו כיון שאיו עשוי לכיסה ויציאה תמיד

*  
 ... וטע רובו אילות ,קרפף יותר מבית סאתים שהוקף לדירה(ז "כדלקמן סי, ומכל מקום יש הפרש בין גות לפרדסים

 לפי ... הזרעים מבטלים הדירה , אבל אם זרע רובו. שדרך הוא להסתופף בצל האילות תמיד,אים מבטלים הדירה
  ).שאין דרך לדור בזרעים

). ודיו כקרפף(איו חשוב מוקף לדירה , )ולא בלילה(והייו שאף שמה שמסתופף לפעמים בצל האילות במשך היום 
כמו (לא יבטלו האילות את ההיקף לדירה , שאם הוקף הקרפף לדירה, עיל מה שמסתופף בצל האילותמכל מקום מו

  ).103הערה (ויתבאר לקמן שם ). בקרפף
א שאיו דר בה יומם ולילה אל,  לישב בתוכן לשמור השדות... אלא ...כל מחיצות שלא עשו כדי לדור בתוכן  (סעיף א 8

 כגון הבאים שבוים בחמה ,וכן מחיצות העשויין לציעות בעלמא ... מסתופף בצלה בלבד כשהחמה עומדת עליו
  ).כשהחמה קודרת בלבד ...  וכן האכסדרה שבוים בתוך הפרדס.ועושין מחיצה להגן עליהם מפי החמה

גדרי המחיצות למקומות שלא הוקפו (ן מה שתבאר כאן בסעיף שלפיו ההפרש בי, )1בסיכום שבהערה (ותבאר לעיל 
, )שבתוך הקרפף שלא הוקף לדירה, גדרי הסוכה והאכסדרה לשומרים ולפועלים(לבין מה שתבאר לקמן שם , )לדירה

  .לכן גם הקרפף איו חשוב הוקף לדירה, שכיון שהסוכה והאכסדרה אים חשבים הוקף לדירה
 ובלבד שיהא בה שבעים אמה ושיריים על , מטלטלין בתוכה... רבי עקיבא אומר ...הגיה והקרפף (א , משה שם כג 9

 ...אמות ' אין מטלטלין בו אלא בד (א, גמרא שם צ. ) עקיבאביהלכה כר(ב , וגמרא שם כג, )שבעים אמה ושיריים
' אסרו חכמים לטלטל בתוכה יותר מד (ע שם"טור ושו. )התם לא הוי יותר מבית סאתים הכא הוי יותר מבית סאתים

  .) אם הוא יותר מסאתים,אמות
 , אם יש בתוכן יותר מבית סאתים,אמות' מדברי סופרים אין מטלטלין בתוכן אלא בד(א "שסב ס' וכן הוא לקמן סי

  ).מפי שהן אין חשובות מוקפות לדירה
  .) כמו ברשות הרבים,אמות' ואסרו לטלטל בתוכם יותר מד (א"לבוש ס 10
  הזורק לתוכו חייב, ואפילו כור ואפילו כוריים,קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה (ב, סז שם יוחן' ר 11

 מחיצה היא אלא ,אי טעמא מ,)י"רש, ' שאסרו לטלטל בתוכו אלא בד,דלעין איסור טלטול שויוה רבן כרמלית(
  .)ות היחיד גמור והזורק מרשות הרבים לתוכן חייבאף על פי שמן התורה הוא רש ( טור ולבוש שם).שמחוסרת דיורין

 שמן התורה הוא ,ח"ש' ד שיתבאר בסי" ע,קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה (ו"שמו ס' לעיל סיוכן הוא 
 והזורק מתוכו לרשות , אלא שמחוסר דיורין, כיון שיש לו מחיצות,רשות היחיד גמורה אפילו ארוך ורחב כמה מילין

 והזורק לתוכן מרשות , אף על פי שהן מחיצות גמורות מן התורה,וכל מחיצות אלו(א "שסב ס'  לקמן סי.)בהרבים חיי
 אם יש ,אמות'  מכל מקום מדברי סופרים אין מטלטלין בתוכן אלא בד, אפילו יש בתוכן כמה מילין,הרבים חייב

  ). מפי שהן אין חשובות מוקפות לדירה,בתוכן יותר מבית סאתים
 ,)שות הרבים ומיחלף בר, משום דמחוסר דירה,דשויוה רבן ככרמלית לעין טלטול (ה לעולם ארישא" די שם"רש 12

 אם ,כיון שלא הוקף לדירה( לבוש שם .)שות הרבים משום דמיחלף בר,דשויוה כרמלית לעין טלטול (ה הם אמרו"וד



קנא   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  :13אף על פי שלא הוקף לדירה

'  שהן ב,14רוחב'  שהיה מאה אורך ונ, כחצר המשכן, עד בית סאתים ועד בכלל, וכמה הוא היקף קטןב
'  וסאתים הן ה,ק פעמים אמה על אמה"אלפים ות' שהוא ב ,הוא בית סאה' על נ'  ונ,'על נ' פעמים נ

  .15אלפים אמה על אמה

שלישי ' אמה וב'  כגון שארכו ע,16 בין שהוא עגול בין שהוא מרובע ממש,וכל מקום שיש בו כשיעור זה
 כגון שארכו מאה , בין שהוא ארוך וקצר, וכן רחבו,19 ולא חשו חכמים לדקדק בו,18 ועוד משהו17אמה

  .20 מותר לטלטל בכולו,םורחבו חמשי

 ל פי כמו שחצר המשכן לא היה ארכו יתר ע,ובלבד שלא יהא ארכו יתר על פי שנים ברחבו אמה אחת
  שלוםבריד

 
 ,אמות' ואסרו לטלטל בתוכם יותר מד,  הרי הם דומים לכרמלית או לרשות הרבים,הם גדולות יותר מבית סאתים

  ). גזירה משום רשות הרבים,כמו ברשות הרבים
 ולפיכך איו מותר ליחידים אלא בית סאתים  ... אבל מחיצות לדירה לא הויין,דמחיצות הויין(א , א עירובין כו"רשב 13

ר או לציעות או להיח שם שכל דירה שאיה עשויה אלא לאוי(ג "ובעבודת הקדש שער ג ס, ) דומיא דקרפף,בלבד
יתירה על בית סאתיים אין מטלטלין . ואם איה יתירה על בית סאתיים מטלטלין בכולה,  איה מחיצה גמורה,כלים

 וביותר , מעין מוקפת לדירהצו לומר ר,ודע שכשאמרו איה מחיצה (ו"ז הט"שבת פט' מ הל"מ. )אלא בארבע אמות
אבל אם היא (ע שם "טור ושו. ) דודאי בפחות מבית סאתים מחיצה היא,ל"א ז" וכך פירש הרשב,מבית סאתים

  ).מותר לטלטל בכולו, טפחים' אמה וד' טפחים על ע' אמה וד' שהוא שיעור ע, סאתים
  ). מותר לטלטל בכל המוקף,אבל עד בית סאתים ועד בכלל(א "שסב ס' וכן הוא לקמן סי

... חמשים אמה ... ורוחב החצר ... מאה אורך ...  באמה אורך מאה... ועשית את חצר המשכן (ח י- ט,  כזתרומה 14
שיעור סאתים כחצר  (ב, כג עירובין ברייתא .)חב חמשים בחמשיםורך החצר מאה באמה ורוא... חמשים אמה 

, )כמו חצר המשכן שהיה בו סאתים (טור. )חב חמשים בחמשיםודאמר קרא ארך החצר מאה באמה ור ... המשכן
כחצר (ק ב "ז ס" ט.) אשר תוך היקף הקלעים היה אורך מאה אמה ברוחב חמשים אמה,משכן והחצרשה(א "ולבוש ס

  ).המשכן שהיה אורך מאה אמה ורוחב חמשים
 מקום שיש , מצא בית סאתים, חמשים אמה על חמשים אמה,כמה היא בית סאה (ג"ז ה"שבת פט' ם הל"רמב 15

  .)בתשבורתו חמשת אלפים אמה
 בין ,וכל מקום שיש בו כמדה הזאת (ם שם"רמב).  אמה ושירייםשבעיםשבעים אמה ושיריים על (א , משה שם כג 16

 הרי זה קרא בית , בין שאר הצורות, בין שהיה עגול,שהיה מרובע שהוא שבעים אמה ושירים על שבעים אמה ושירים
  .)בין שהוא מרובע בין שהוא עגול או אריך וקטין (א"ע ס"טור ושו. )סאתים

ה אלא "י שם סוף ד"רש). תי שמואל אמה ושי שלישי אמה שוו. תין שבעים ושיריים(ה "ב ה"שלמי עירובין פירו 17
  .)טפחים' אמה וד' טפחים על ע' אמה וד' שהוא שיעור ע (ע שם"טור ושו. )טפחים' וד (אמרה תורה

. יותר מבית סאתים מותר לטלטל בואלא שכל זמן שאיו , אמם אין הכווה שאם הוא מעט יותר מזה אסור לטלטל בו
  .וכדלקמן בסמוך

 יהיה מדת , כמו שראה מן הירושלמי,אם תעשה השירים שי שלישים(ה "מב " עירובין פם בפירוש המשה"רמב 18
 יהודה בן ביוזה הוא ההבדל שבין דברי ר ... אותו השטח ארבעת אלפים ותשע מאות ותשעים ושלשה ושבע תשיעיות

 שאמר ובלבד שתהא שבעים ושירים על שבעים א עקיבביובין דברי ר,  ושירים על שבעים ושיריםבבא שאמר שבעים
 היה א עקיבביור.  .. יהודה בן בבא מדקדק מאד בחשבון עד שיהא מדת המרובע בית סאתים שלמיםבי שר...ושירים 

א מדת המרובע קרוב לבית  עד שיה,ועושה השירים שי שלישים או משהו קרוב לזה, עושה החשבון בקירוב יותר
 אבל לא באמרו שהן שבעים ושירים על שבעים , באמרו אפילו אין בה אחת מכל אלוא עקיבביוהלכה כר ... סאתים
' טפחים על שבעים אמה וד' וכשתרבע מאה אמות ברוחב חמשים יהיה המרובע שבעים אמה וד(א " סלבוש ).ושירים
צריכין ליה  אבל לעולם, ולא חשו לו חכמים להזכיר מפי שהוא מועט , והוא רוחב אצבע,ועוד דבר מועט, טפחים

בי ה ר"ד' בתוסוכן  ...  דמותר לטלטל באותו מיעוט, בן בבא בזהבי יהודהדהלכה כר(ק א "ס אליה זוטא). בשיעורא
  ). דפירשו דכולי תאי אית להו דבר מועט,שם'  וכועקיבא

עיירות זו סמוכה לזו ' היו ב (א"וסי, ) ועוד משהו,שלישי אמה'  שהם ב,אמה ושירים' ע( ו"שצח ס'  סי וראה גם לקמן
  .))ועוד דבר מועט(א אמה ושליש "קמ

 ,שלא חשו לצמצם ...יהודה אית ליה '  לר, עקיבא לית ליהבי דלר,איכא ביייהו דבר מועט(בי עקיבא ה ר" שם ד'תוס 19
  .)ראה דאית להו דבר מועט בי עקיבאדכולהו תאי שהוזכרו לפי ר, ולעולם אית ליה

ב , ובגמרא שם כג, )רבי יוסי אומר אפילו ארכה פי שים ברחבה מטלטלין בתוכה (וכרבי יוסיא ,  כגבמשה שם 20
' כגון שהוא ארוך ק(ק ב "א ס" מ.)בין שהוא מרובע בין שהוא עגול או אריך וקטין (ע שם"טור ושו. )הלכה כרבי יוסי(

 אמה' אמה ורחב.(  



קנב  

  :22 אבל פחות מאמה אינו כלום ואינו אוסר.21שנים ברחבו אפילו אמה אחת

 לפי שכל מלאכת שבת והלכותיה אנו למדין , וסמכו חכמים שיעורים אלו לשיעורי חצר המשכןג
 לפיכך לא רצו חכמים , והיו מטלטלין בכולו,24 וחצר המשכן גם כן לא היה מוקף לדירה.23שכןממ

  .לאסור עד שיעור זה ועד בכלל

 וכן להוציא מחצר לתוכו ומתוכו ,25אמות'  אסור לטלטל בו אלא בד, אפילו משהו,אבל יותר משיעור זה
  :26לחצר

לחצר או מחצר לתוכו אלא כלים ששבתו  אינו מותר לטלטל מתוכו , בפחות משיעור זה27 ואפילוד
______________ 

חצר (י "ופרש, ) אין מטלטלין בתוכה, אמה אחתלו אפי,אם היתה ארכה יתר על פי שים ברחבה(ב , כגא בריית 21
ם שם "רמב. ) אבל טפי משים ברוחב לא מישתרי, והייו אורך כשים ברוחב,ג דלא מרבעה" ואע,המשכן הוא דשרי

 שלא עשו בית סאתים ,אלא בארבע אמות אין מטלטלין בו , אפילו אמה,אבל אם היה ארכו יתר על שים כרחבו (ד"ה
ובלבד שלא יהא ארכו יותר משים ברחבו (ע שם " טור ושו.) אלא מחצר המשכן,שתשמישו לאויר כשאר החצרות

  ).כחצר המשכן שהיה אורך מאה אמה ורוחב חמשים(ק ב "ז ס"ט). אמה אחת
  .ה אך מה" דלט אות ג' ח סי"מח צדק חאות צ"ראה שו, ואם הוא פחות מבית סאתיים וארכו יותר על פי שים ברחבו

 כי אין חשוב יותר מפי שים אם לא היה לשם אמה ,אבל פחות מאמה מטלטלין (ד, ד עא"רביו ירוחם תיב יב ח 22
  .)אבל פחות מאמה שרי (ק ג"א ס"מ. ש ובלבד"ה ומ"י ד"ב).  כך פשוט בערובין,יותר

).  וכל מילי דשבת ממשכן ילפין להו...אמה ושירים כחצר המשכן ' שבעים אמה ושירים על ע(ב , דף עירובין "רי 23
אמה ' ע (ג"א סכ"ש שם פ"רא. )דכל מילי דשבת ממשכן גמרין להו (אמה ושיריים' ע שהואה "א ד, עירובין כג' תוס

הלכותיו כל מלאכות שבת ו (טור. ) וכל מילי דשבת ממשכן ילפין להו... כחצר המשכן ,אמה ושיריים' ושיריים על ע
 ,כבר ידעת פעמים (א"לבוש סו ,) כמו חצר המשכן... הלכך כל היקף שלא הוקף לדירה ,או למדין ממלאכת המשכן

וגם הוא דבר ידוע שהמשכן והחצר אשר תוך היקף הקלעים , שכל מלאכת שבת והלכותיו או למדין ממלאכת המשכן
  .)היה אורך מאה אמה ברוחב חמשים אמה

 ,ממה שסמכה תורה פרשת שבת למלאכת המשכן(א "שא ס' תבאר לעיל סי,  למדין ממשכןוזה שכל מלאכת שבת
 מכאן או לומדים שכל מלאכה שהיתה חשובה במשכן קראת מלאכה ,ללמוד שאין מלאכת המשכן דוחה את השבת

  ).לעין שבת
שהרי המשכן (א " סלבושו, ) אלא היקף של קלעים, ולא היה בו בית דירה, שהיה בו סאתים,כמו חצר המשכן(טור  24

  .)לא הוקף לדירה
  ).9הערה (כסמן לעיל  25
אין מטלטלין מחצר לקרפף יותר מבית סאתים ... יותר מבית סאתים עשה כרמלית  (ה לקולא"א ד, י שם כד"רש 26

יפות שהוקפו שלא לשם דירה שאין בכל כל החצרות ועם כל הקרפ (ח"ג הי"עירובין פ' ם הל"רמב. )שלא הוקף לדירה
כ אם יש בהם יתר על בית "משא. ) רשות אחת הן ומטלטלין בכולן בלא עירוב...אחד מהן יתר על בית סאתים 

 שמותר ... הם חתכולן רשות א, חצרות וקרפיפות (א"שעב ס' ע סי"טור ושו. אסור לטלטל מחצר לקרפף, סאתים
  .הרי שאסור לטלטל מחצר לקרפף יותר מבית סאתים. )יותר מסאתיםלקרפף שאיו  ... לטלטלם מזה לזה
 אפילו בתוך , אסור לטלטל מחצר לתוכו,אם הזרוע הוא יותר מבית סאתים(ח "כדלקמן סי, אמות' והייו אפילו בתוך ד

  ).אמות' ד
,  לכרמליתואפילו, מותר לטלטל מהחצר לקרפף, כ בחצר הפרץ במילואו לכרמלית"משא, וכל זה בחצר המתוקן

 אף שהוא רשות היחיד ,ואף על פי כן(ואם פרצה לכרמלית הרי הוא כרמלית מדברי סופרים (ד "שסא ס' כדלקמן סי
  ).)ו"שמ'  מטעם שתבאר בסי, מותר לטלטל ממו לכרמלית גמורה,מן התורה

ובכמה , יפים שלפיושתבארו בסע, לחצר ולבית, לכרמלית, בין קרפף לקרפף, סיכום הלכות טלטול בתוך הקרפף 27
  :מקומות

  ).ג- א, שח(ודיו ככרמלית , אמות' אסור לטלטל בו יותר מד, קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה) א(
  ).ה, שמו(אמות ' כמו מכרמלית לכרמלית תוך ד, )ב, שעב(אף ממו לקרפף אחר , אמות מותר לטלטל' אבל תוך ד) ב(
  ).ד, שסא(או מחצר שפרצה במילואה לכרמלית , )ו, שמו(אמות ' ית תוך דוכן מותר לטלטל מקרפף לכרמל) ג(
  ).יח; ג, שח(אמות ' אפילו תוך ד, אבל אסור לטלטל מחצר מתוקן לקרפף) ד(
  ).ג- א, שח(מותר לטלטל בו , שלא הוקף לדירה, קרפף בית סאתים או פחות) ה(
אבל לא כלים ששבתו בבית , ולכן מותר לטלטל ביו לחצר. ו בוודיו כמו חצר שלא עירב, אבל אין העירוב מועיל בו) ו(

  ).א, שעב. ד, שח(
מותר לטלטל , או שאין בו דיורין, או שהם של חד גברא, ועירבו בים לחצר, קרפף יותר מבית סאתים שהוקף לדירה) ז(

  ).ה, שסה. 39והערה . ו- ה, שח(ביו לבין החצר והבית 
מותר , והקרפף עם החצר הם של בעלים מחולקים, ולא עירבו ביו לחצר, קרפף יותר מבית סאתים שהוקף לדירה) ח(

  ).א, שעב(ודיו כמו חצר שלא עירבו בו , לטלטל בין הקרפף לבין החצר אבל לא כלים ששבתו בבית



קנג   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 וכן כלים ששבתו .28 אסור לטלטל לתוכו, אבל כלים ששבתו בבית והוציאם לחצר. או בחצר,בתוכו
 , או לתוכו, והכניסם לבית,ואפילו כלים ששבתו בחצר (29 אסור לטלטלן לבית,בתוכו והכניסן לחצר

 לפי שמקום זה שלא הוקף לדירה הוא .)30 אלא אם כן יניחם בחצר בינתיים,אסור לטלטלם מזה לזה
  .31 מוחלקת מהבית שהוא מקום דירה ממש,רשות בפני עצמה

 ואפילו החצר הוא של אדם .32 אף על פי שהחצר נקראת מוקף לדירה,ם החצר הוא רשות אחתעאבל 
 מותר לטלטל מזה , ולא עירבו יחד, והקרפף וכיוצא בו ממקומות שלא הוקפו לדירה הוא של אחר,אחד
  .33ב"שע'  כמו שיתבאר בסי,זהל

 34 ואפילו הם של אדם אחד, אין עירוב מועיל, או ממנו לבית,אבל לטלטל מהבית לקרפף וכיוצא בו
  . מפני שהוא כמוציא מרשות לרשות,אסור מדברי סופרים

  :36ט"שנ'  כמו שיתבאר בסי,35חוץ מן הרחבה שאחורי הבתים שהוא רשות אחת עם הבתים

______________ 
 ולא לכלים ,הן לכלים ששבתו לתוכןאחד חצירות ואחד קרפיפות רשות אחת  (א, רבי שמעון במשה עירובין פט 28

, )כמבואר כאן(שאין העירוב מועיל בו ,  ומיירי הן בקרפף פחות מבית סאתים שלא הוקף לדירה.)ששבתו בתוך הבית
  ).ראה סוף הערה הקודמת(שלא עירבו , והן בקרפף יותר מבית סאתיים שהוקף לדירה

דאין עירוב  (ה ובלבד"ב ד, ]ו[דף ע שם 'תוס. ) דחד גברא ואפילו,דבית וקרפף שתי רשויות הן (ב"סע,  כגי שם"רש
 אם ,ע אם קרפף פחות מבית סאתים שלא הוקף לדירה"צ(ב "ב ס"ש פ" רא). ואפילו מקרפף שלו אסור,מועיל לקרפף

 כולן רשות אחת לכלים ששבתו בתוכן ולא לכלים ששבתו ... לבית ... ויהא אסור לטלטל ממו ,דיו כבית סאתים
כמבואר בהערה הקודמת (והייו שבשיהם אסור לטלטל בים לבין הבית , )ולכאורה משמע שדים שוה. ביתבתוך ה
 אבל אם הם ,ויש אומרים דוקא שהבית והקרפף הם של שי בי אדם (ה ולא לכלים"ב ד,  שם כגא"ב]יט[ר ).סעיף ו

 דאסרי אפילו ...אבל יש אומרים  ... ל מידי דהוה אבית וחצר דחד גברא שהוא מותר לדברי הכ,של אדם אחד מותר
 ואף על פי , אסור להוציא שם בשבת כלים ששבתו בתוך הבית...הילכך רחבה שיש לחצרות אחורי הבתים  .בחד גברא

וכלים ששבתו בבית אסור לטלטל  (ק א"שעב ס'  סיא"מ. ה קרפף" סוף הסימן די"בהובא ב, )שהם כולם דחד גברא
  . ))ו"סוף דף ע'  ותוס,ג"י סוף דף כ"רש (חד הם של אדם אלו אפי,רהמחצר לקרפף שלא הוקף לדי

שאפילו הוא ,  אין עירוב מועיל, אפילו הוא פחות מבית סאתים,לקרפף שלא הוקף לדירה (א"שעב ס' לקמן סיוכן הוא 
  ). ח"ש'  כמו שתבאר בסי, בביתשלו אסור להוציא לתוכו כלים ששבתו

 ושם מסיק דכשיש עוד צד ,ח"י' י סי" והוא בשב,האריך בזה בשב יעקב(  ג לט אות'ח סי"ת צמח צדק חאו"וראה שו
  ).להקל אפשר להקל

דכמו שאסור  (ה ושמואל"א ד, שם צא' תוס).  למטה לבתים, מאי למטה,ובלבד שלא יורידו למטה(א , עירובין צב 29
ובלבד  (ט"ג הי"פעירובין ' הלם " רמב).ת כן אסור מגג וחצר לבי ...לטלטל כלים ששבתו בבית לחצר ולגג שלא עירבו

  .)שלא יכס בכלי זה לבית מן הבתים
 לפי שהבית חלוק , אם הם של בעלים מחולקים,ובלבד שלא יטלטל מתוכם לבית בלי עירוב (א"לקמן שם סוכן הוא 

  ).מהם ואיו רשות אחת עמהם
כ בקרפף פחות מסאתים שלא הוקף " משא.להתיר הטלטול מחצר לבית, והייו שבחצרות מועיל העירוב עם הבתים

  .ודיו כחצר שלא עירבו, אין העירוב מועיל להתיר הטלטול מקרפף לבית, לדירה
מותר לטלטל ביו , כך גם בקרפף, אבל לא מתוכם לבית, מותר לטלטל מחצר לחצר, ולכן כמו בחצירות שלא עירבו בהן

  .אבל לא מתוכם לבית, לבין החצרות
אחרי , מכל מקום. והן לקרפף) שעירבו בים(מותר לטלטל ממה הן לבית , ר שבין הבית לקרפףוהייו שאף שבחצ 30

  .המותרת לשיהם, אלא אם כן ייחם בחצר שביתיים, אסור לטלטלו מזה לזה, שטלטלו מהחצר לבית או לקרפף
 והוציאם ממה ,ם הביתואפילו שבתו ברשות המעורבת ע(א "שעב ס' סילקמן תבאר , ן לעין חצרות שלא עירבווכ

 אם לא שייחם תחלה ברשות , או להיפך, אסור להכיסם מאותה רשות לבית,לרשות אחרת שאיה מעורבת עם הבית
  .) וכן להיפך, ומשם יכיסם לבית,המעורבת עמו

  .)דבית וקרפף שתי רשויות הן ואפילו דחד גברא (ב"סע, י עירובין כג"רש 31
שמותר לטלטל , מכל מקום חשבים שיהם רשות אחת, והקרפף איו מוקף לדירה, רהוהייו אף שהחצר מוקפת לדי 32

  .וכמו שמותר לטלטל מחצר שעירבו בה לחצר שלא עירבו בה. מזה לזה
  ).28הערה ( וכסמן לעיל .סעיף א 33
 .כסמן לעיל שם 34
 אלא כשהיא יותר מבית ,א אמרו דרחבה חשיבא כקרפף לגבי בית של...יש למצוא היתר לרחבות שלו  (א שם"ריטב 35

אבל  (ק א"שט ס' א סי"מ. י סוף הסימן"הובא בב. ) תשמישי בית יהו ... אבל בית סאתים לא הוי כקרפף,סאתים
  .))ט" רי.ח"ש' י סי"ב( ומותר לטלטל ממה לבית , אין לה דין קרפף,בית סאתים] רחבה[



קנד  

  מחיצות שהוקפו לדירה

 אפילו יש בו כמה ,37 כגון דיר וסהר וחצר, דהיינו לכניסה ויציאה תמיד, כל מקום שהוקף לדירהה
  .39 ומתוכו לבית ומבית לתוכו, מותר לטלטל בכולו,38מילין

 מותר לטלטל בכולו אפילו יש בו יותר ,40ה"שמ' ד שנתבאר בסי" ע,וכן גג הבית שהוא רשות היחיד
  .42ו להפך ומגג לבית שתחתיו א,41מבית סאתים

  שלוםבריד

 
 ומותר לטלטל מתוכה לבית ומבית , אין לה דין קרפף, אם אין בה אלא בית סאתים... י הבתיםרחבה שאחור (סעיף א 36

  .)4הערה (וכסמן לעיל , ) אף על פי שלא הוקפה לדירה, לפי שאיה רשות מחולקת מן הבית כמו קרפף,לתוכה
 משום שבזמן הזה סתמן מוקפת ,טל בחצרות שאחורי הבתיםומה שאין או זהרים מלטל(ב "ועוד תבאר לקמן שם ס

  ).6-8הערות (כדלקמן שם , והייו שמטעם זה מקילין אף ביותר מבית סאתים). ח גבי קרפף"ש בסימן ש" כמ,לדירה
,  בגללי הבהמותןין בשדות היום כאן והיום כאן כדי לזבל שעוש,של בהמות(אבל אם היה דיר  (א, יח שם משה 37

 דכל הי ,שלפי הבתים(או חצר , )י"רש, רחבה שאחורי הבתים(או מוקצה , )י"רש, לבהמות של עיר(או סהר , )י"רש
כלל אמר רבי ... אי אתה מודה בדיר וסהר מוקצה וחצר  (א, ברייתא שם כב. )מותר ... )י"רש, הקיפן לדירה הוא

 לכיסה וליציאה , אם תשמישו לדירת אדם,אף על פי שאיו מקורה (עון בן אלעזר כל אויר שתשמישו לדירהשמ
 חצר ודיר ...אם הוקף לדירה כגון  (א"ד ה"שבת פי' ם הל"רמב. ) מותר ... כגון דיר וסהר מוקצה וחצר,)י"רש, תמיד

  .) גמורה הןשות היחיד כולן ר,וסהר שהוקפו לדירה
לחלק בין דיר וסהר י צריך "לרש(ה איכא "ב סד, כג' ובתוס. י טעם החילוק בין קרפף לדיר וסהר"רש ברשואף שלא תפ

  ).ומוקצה וחצר לקרפף
מכל מקום כיון שבי , כי אם לבהמה, דהייו אף שאין בדיר וסהר שום דירה לאדם, )3והערה (א "כבר תבאר לעיל ס

גם מחיצות הגשר , ומטעם זה. חשב מוקף לדירה, )להאכיל הבהמות(ביום ובלילה , יוצאין תמידאדם כסין ו
  ).כדלעיל שם(כיון שעוברים עליו תמיד מצד עיר שבעבר ההר לצד השי , חשבות מוקפות לדירה

". יםרחבה שאחורי הבת"י "ופירש, "או מוקצה"האמור במשה וברייתא שם ) ם שם"וברמב, כאן(אמם שמט 
  ).ע" וצ, ברחבה שמא מותר... ועדיף יותר מקרפף,י מוקצה הייו רחבה שאחורי הבתים"פירש(ובמרדכי רמז תפה 

והערה (א " סשט' קמן סיכדל, ל כן"הרי לא קיי; )רחבה שאחורי הבתים(י "והייו כיון שאם הפירוש הוא כאמור ברש
  .א תברר לו תוכול,  ואם פירושו אחר.)2

). אפילו יש בו כמה מילין(ם שם "רמב, )אפילו בית חמשת כורין אפילו בית עשרה כורין מותר(משה וברייתא שם  38
 לו והוא הדין אפי... כוריים ילו כור ואפילורפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה אפק(ה דילמא "ב ד, כב' תוס

  ). דמה שיעור יהיה,לאלף כורים
רשות היחיד גמורה אפילו ארוך ורחב כמה ...  קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה(ו "שמו ס' לעיל סי הואן וכ

  ).והוא שיהא מוקף לדירתו .אפילו יש בו כמה מילין(א "שצו ס' לקמן סי).  כיון שיש לו מחיצות,מילין
 או ממו ,לטלטל מהבית לקרפף וכיוצא בו(ד "תבאר לעיל ס, שלא הוקף לדירה, כי דוקא לעין פחות מבית סאתים 39

, 'תוס וש"ראמדברי ) 28הערה (והובא לעיל , ) ואפילו הם של אדם אחד אסור מדברי סופרים, אין עירוב מועיל,לבית
ה מראי רא(ים אפילו פחות מבית סאת, ולא במקום שלא הוקף לדירה, שאין העירוב מועיל אלא בחצר, וכמה פוסקים

  ).מקומות וציוים
כ "ג ה"עירובין פ' ם הל"כמבואר ברמב, מועיל בו העירוב להתיר הטלטול ממו לבית, כ הקרפף שהוקף לדירה"משא

 אלא אם , או לקרפף, או לראש הכותל, או לגג אחר, לא יעבירו לחצר אחרת,וכן אם שבת הכלי בבית והוציאו לחצר(
  ).שמעבירין בהן כלי זה עירוב אחדכן עירבו אשי כל המקומות 

 בין להתיר הטלטול בתוכו , דיו כחצר לכל דבר, אם הקיפו מחיצותיו לדירה,קרפף וכיוצא בו(וכן תבאר בסעיף הבא 
ומגג (כדלקמן בסמוך , וכן הוא בגג).  ובין מתוכו לבית ומבית לתוכו,אמות אפילו הוא יותר מבית סאתים' יותר מד

  ).פךלבית שתחתיו או לה
ומותר לטלטל גם כן (ה "שסה ס' כדלקמן סי, ופתחוהו למבוי שהשתתפו בו, או שאין בו דיורין, והייו כשעירבו בים

  ).לפי שאין בה דיורין, שאין הרחבה אוסרת על המבוי בלי עירוב, מתוכה למבוי וממבוי לתוכה
 אסור לטלטלם לחצר ...ים ששבתו בבית כל(א "שעב ס' כדלקמן סי, כ כשהם בעלים מחולקים ולא עירבו בים"משא

  ). או לקרפף המוקף לדירה של אחר, או לגג של אחר,אחרת
  .) ורשות היחיד הוא, עשה כולו כחורי רשות היחיד, חלון פתוח לו מן הבית ...גג הבולט על מחיצות הבית (סעיף כג 40
 , הכא מיכרא מחיצתא ...'מטלטלין בו אלא בד ושמואל אמר אין , רב אמר מותר לטלטל בכולו...גגין  (א, רב דף צ 41

 רב אמר מותר לטלטל ,ספיה, איתמר ...  הוי יותר מבית סאתים...אמות ' ושמואל אמר אין מטלטלין בו אלא בד
והן גג ספיה שכפאה על פיה לדור , הרי שהן גג הבית).  לדור תחתיה...אם כפאה על פיה ... הילכתא כרב  ... בכולה
, מותר לטלטל בכולה, ספיה(ד "שסב ס' ע סי" טור ושו.ר לטלטל על גגה אף אם היא יותר מבית סאתיםמות, תחתיה

כן הוא ו).  אף עליהשות היחידהוי ר, כפאה לדור תחתיה.  מוקפת לדירהאדחשיב, אפילו היא יותר מבית סאתים
ואין  ... שחשובה למוקפת דירה מפי , אפילו היא יותר מבית סאתים,ספיה מותר לטלטל בכולה(ט "לקמן שם ס



קנה   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  :43 כמו מהחצר וכיוצא בה לקרפף,ומותר לטלטל מהגג לקרפף וכיוצא בו

 בין להתיר הטלטול בתוכו ,44 דינו כחצר לכל דבר, אם הקיפו מחיצותיו לדירה, ואפילו קרפף וכיוצא בוו
  .45 ובין מתוכו לבית ומבית לתוכו,אמות אפילו הוא יותר מבית סאתים' יותר מד

 או שבנה בו .47 שדר בה השומר ביום ובלילה,46עשה בו תחלה סוכת שומרים ש,ומהו הוקף לדירה זו
 או אפילו פתח תחלה .50 ואחר כך הקיפו מחיצות,49 אף על פי שאינו דר בה בקביעות,48תחלה בית דירה

  שלוםבריד

 
 ועשה על ידי כן מוקפת לדירה גם , שכפייתה זו היא עשיית מחיצתה לדירת מטה,צריך לומר אם כפאה לדור תחתיה

  ). מלמעלה משום גוד אסיק,על גבה
 אמות' יתמר רב אמר אין מטלטלין בו אלא בדא(על הא דאמרין בגמרא שם . ה רב"סוף דא , דף פט' ש התוס"ומ(

 רב , כי פליגי במחיצות שאין יכרות, במחיצות היכרות דכולי עלמא לא פליגי.ושמואל אמר מותר לטלטל בכולו
 דאמר גוד , ושמואל אמר מותר לטלטל בכולו, לא אמר גוד אסיק מחיצתא,תאמו' אמר אין מטלטלין בו אלא בד

 ]שבין הגגין [ דאי לא אמר גוד אסיק,סאתיםפקא מיה כשהגגין יחד יתירים מבית (' כתבו התוס, )אסיק מחיצתא
  .הרי שאסור לטלטל בגג שהוא יותר מבית סאתים). אסור

 בעין שאין מחיצות ,גג הבולט על מחיצות הבית(ג "שמה סכ' וכדלעיל סי. הייו כשאין מחיצות החיצוות יכרות
 אין אומרים במחיצות אלו גוד ,שלו כגון גגין ,הבית יכרים וראים לעומדים על הגג כשמסתכלין תחת רגליהם

  ). אלא כרמלית הוא, אפילו הוא גבוה ורחב הרבה, ולכן על גבי הגג איו רשות היחיד,אסיק
  הירושלמיי דעתלפיש לומר שכתב כן . אסור לטלטל בו אפילו כשהגג הוא פחות מבית סאתים' ואף שאם כן הי

 ]התם[ והכי איתא ,יהו בירושלמי משמע דלא חשיב כרמליתמ (ה במחיצות"שם סוף ד'  שבתוס]ב"ז ה"עירובין פ[
 משמע דחשיב להו מקום , ובלבד שלא יחליף,מותרין כאן וכאן' ורחבין ד' יוחן זיזין וכתלים שהיו גבוהים י' אמר ר
  .)ק" ודו.ולכן כל האיסור הוא דוקא כשהוא יותר מבית סאתים). פטור

גג יתר מבית סאתיים שאין מחיצותיו (י א " בעבודת הקודש שער ג סוסשכעין זה הוא, וראה מראי מקומות וציוים
 או יתר מבית סאתיים , אף על פי שאין מחיצותיו יכרות,היה פחות מבית סאתיים. ידון משום קרפף, יכרות

  ). והרי הוא כרשות היחיד גמורה, איו ידון משום קרפף,ומחיצותיו יכרות
וכן ). 39הערה (ושם סמן , ) ומתוכו לבית ומבית לתוכו,מותר לטלטל בכולו (לדירהכדלעיל בשאר מקומות שהוקפו  42

  .)45הערה (ושם סמן , )ובין מתוכו לבית ומבית לתוכו(הוא לקמן ריש סעיף הבא 
 אלא כלים ששבתו ,מותר לטלטל מתוכו לחצר או מחצר לתוכו איו ,ואפילו בפחות משיעור זה(כדלעיל סעיף הקודם  43

  ). או בחצר,בתוכו
, ולכן לא הותר לטלטל מחצר לתוכו. שאין העירוב מועיל בו, אלא ששם מיירי בקרפף פחות מסאתים שלא הוקף לדירה

  .אלא כלים ששבתו בחצר
אפילו ,  ולכן הותר לטלטל מחצר לתוכו.שהעירוב מועיל בו, שהוקף לדירה, כ כאן מיירי בקרפף יותר מסאתים"משא

  .כלים ששבתו בבית
 אסור לטלטלם לחצר ...כלים ששבתו בבית (א " סשעב' סי' עי, ולא עירבו ביחד, ואם הגג או הקרפף שייך לאחר

  ). או לקרפף המוקף לדירה של אחר, או לגג של אחר,אחרת
  ).27הערה (ראה סיכום הדברים לעיל 

  .) ומותר, הרי הוא כחצר...קרפף שהוא יותר מבית סאתים שהוקף לדירה  (ב, גמרא כג 44
  ).103והערה (ז "כדלקמן סי, גם אם הוקפה לדירה איו מועיל, כ בגיה"משא, )או פרדס(והייו דוקא בקרפף 

 ...  ומתוכו לבית ומבית לתוכו,מותר לטלטל בכולו (קפו לדירה בשאר מקומות שהו,ה"לעיל ס וכד.שהרי הוא כחצר 45
  . )ומגג לבית שתחתיו או להפך

.  אלא שהוא סובר שמועיל רק בפחות מבית סאתים).בלבד שיהא בה שומירהו(א , רבי יהודה בן בבא במשה כג 46
ה וקרפף שהקיפום בגדר גבוה גי(ב "ב ס" עירובין פ]אשרי[הגהות כמבואר ב, ולדידן מועיל אף ביותר מבית סאתים

). ור זרועמא.  גדולים הרבה שרילו אפי,כהוקף לדירה דמי...  דהייו סוכת שומרים ,עשרה טפחים ויש שם שומירה
  .)אם יש סוכת שומרים (ק ד" סא"מ

ן רביו יהות). העזרות חשיבי מוקפין לדירה שהיו שומרים בה כל הלילה(ה שהוא "א ד, שם כג' משמעות התוס 47
 בקביעות יומם ,כעין סוכה של שומרי הצאן או השדות או הכרמים(ה ובלבד שיש שם שומירה " דב,  ובמשה שם

 גם כן איו הוקף , ואוכל שם את פתו, שהשומר יושב בתוכו ביום,אפילו בורגין שבשדות(ח בריש הסימן "ב). ולילה
שדר (א שם "מ. ) שהיו שומרים בה כל הלילה,דירהשהעזרה חשיבא מוקפת ל ...  שהרי בלילה הוא לן בביתו,לדירה

 .)א"ג ע"דף כ' פ התוס"והוא ע, אם הוא שומר ביום ובלילה מקרי דירה (ק א"תוספת שבת ס). שם ביום ובלילה
  ).3והערה (ותבאר לעיל 

או בית  (ק ד" סא"מ). או בית דירה(ב "ב ס" פשם ]אשרי[הגהות  ).או בית דירה(א , רבי יהודה בן בבא במשה כג 48
 .)דירה

אף על פי  (א שם"מ).  אלא לפרקים, אף על פי שאיה תדירה,לבעל הבית(ה או בית דירה "רביו יהותן במשה שם ד 49
  .אבל צריך להיות עשוי גם בשביל הלילה,  והייו שאין צריך להיות בקביעות.)שאין דר שם בקביעות



קנו  

מחיצות סמוך לכותל הבית '  ואחר כך הקיף עוד ג,)או שהיה הפתח פתוח מכבר (51פתח בלבד מביתו
 רק , כמו חצר הבית, חשוב כבית דירה, שכיון שהוא פתוח לבית דירה,וקף לדירה הרי זה מ,52שבו הפתח

  :53שצריך שבשעת עשיית מחיצותיו תהא עשייתן לדירה

  תיקון מחיצות שלא הוקפו לדירה

 לא הועיל ,55 או שפתח לו אחר כך פתח מביתו,54 לפיכך אם הקיפו מחיצות ואחר כך בנה בו דירהז
 , לבנות בו ולפתוח לו אחר כך,ת המחיצות היה בדעתו שעושה לשם כך ואפילו אם בשעת עשיי.כלום

  .56אין זה מועיל כלום

 רק ,מחיצות שלימות'  אלא אפילו הקיפו ג, שכל מחיצותיו תהא עשייתן לדירהין צריךומכל מקום א
 וקודם ,57ב"שס'  שפרצה זו מבטלת המחיצות כמו שיתבאר בסי,שברביעית היה פרוץ יותר מעשר אמות

 ואם בנה דירה . מוקף לדירהרי זה ה,דר היתר מעשר עשה בו סוכה או בית דירה או פתח מבית דירהשג
  .58 מוקף לדירהןהרי זה גם כ,  שהן פתח מדירה זו, ומניח העשר,אצל פרצה זו וגודר היתר על עשר

  שלוםבריד

 
אבל סוכה (שאיו דר בה יומם ולילה אלא מסתופף בצלה בלבד כשהחמה עומדת עליו  (א" שסב ס'לקמן סיוכן הוא 

  .)7הערה (ושם סמן , ))ח"ש'  כמו שתבאר בסי, דירה מעולה היא,שדר בה השומר יומם ולילה
  .ן סעיף הבאיתבאר דיו לקמ, "אם הקיפו מחיצות ואחר כך בה בו דירה"כ "משא 50
או שפתח  (ב"ע ס"טור ושו).  פתח מתירו, מותר לטלטל בכולו,)י"רש, מן הבית ( פתחאם פתח לו(א , ם כדרב חמן ש 51

  .)לו פתח מביתו
 ומותר לטלטל ,הרי הוא מוקפת לדירה... ואם פתח בה פתח מביתו ואחר כך הקיפה (ב "שט ס' וכן הוא לקמן סי

  ).אתיםבכולה אפילו היא יותר מבית ס
' הייו ד(ומסביב לה בה קרפף , "שבה בו תחלה בית דירה"שאופן הראשון הוא , והחילוק בין שי אופים אלו הוא

ואחר ", לצד הקרפף" פתח תחלה פתח בלבד בביתו"ואופן השי הוא ש). מחיצות של הקרפף הוקפו לדירה שבאמצעה
  ".מחיצות סמוך לכותל הבית שבו הפתח' כך הקיף עוד ג

 אין אומרים שבשביל הגורן הוא ,אפילו אם יש שם גורן ביה לבית(ב "שט ס' כדלקמן סי, והחידוש באופן השי הוא
  ).4הערה (ושם סמן , ) והרי הוא מוקפת לדירה, אלא סתמא פתח לרחבה,שפתח פתח זה ואין כאן פתח לרחבה

 דהוי , סמכו היקף הפרדס,אההוא גודא שהיה בו פתח פתוח לצד פרדס (ה דהוי סמוך"ב ד,  שם כהגבי בוסתא י"רש 52
'  ועל שם ההוא גודא כו,והיא היתה לו אחת ממחיצותיו (ל"ש ברש" עיי,) ויותר מבית סאתים הוה,מוקף לדירה

  ).ל" כצ,' הוקף הפרדס כו,פרדס
).  אם עשו על דעת דירה, שהכל תלוי בכות הגדריםראה מדבריו (מ שם"מ). וגדר בה לשם דירה(ה "ז ה"ם פט"רמב 53

  .)משמע עוד שם דבעין שיגדור לשם דירה (ק ב"דרכי משה ריש ס
  . ואילך' ג עמ' וראה קובץ דברי תורה חוב

 דהא כתב הוא עצמו , מיירי שהיה הבית בוי בו מקודם]ויש שם שומירה: ב"ב ס"פ[הות אשרי דהג (ק ד" סא"מ 54
 .ר כך משמע דלא מהי שבאו אח,' יעשה שביל וכו, ובה בו בית,דס שלא הוקף לדירה סמוך לביתפר]] ו"ס[ב "ספ

  .])ק ד"ס [א"ש ס" כמ, קודם שהוקף,שבה בו בית (ק ה" וס,)'ולכן כתב יש שם שומירה וכו
ח לו פתח שפת (ב"ע ס"טור ושו. ) לא, אבל הוקף ולבסוף פתח,ולא אמרן אלא שפתח ולבסוף הוקף (א, גמרא כד 55

  ).ודוקא שפתח ולבסוף הוקף(ק ה "א ס" מ.) הקיפור כך ואח,מביתו
 אבל אם היה , היה בדעתו לעשות ממו בית ראוי לדורלא אם כן א, שתועיל כוותוי אפשרוראה שא(ה "ז ה"פטמ "מ 56

 הובא ).י אפשרבר שא והוא מכוין לד, היאך יאמר רביו שגדרתו לשם דירה יועיל,דעתו לקרפף ואיו סמוך לבית דירה
לא , ם וגדר בה לשם דירה"ש הרמב"מ (ד,  צמח צדק שמהקי דייםפס ותבאר ב.ש ואם היה מוקף"ה ומ" די"בב

והייו שמה שביאר . )או שפתח לו פתח מביתו ואחר כך גדר בה לשם דירה, מהי אלא אם כן בה בו תחלה בית דירה
, )כדלעיל סוף סעיף הקודם(הייו לומר , "אם עשו על דעת דירה, שהכל תלוי בכוות הגדרים"ם "מ בדעת הרמב"המ

לא , כ אם עדיין לא פתח הפתח מביתו"משא. צריך שתהא עשייתו לשם דירה, שאף כשפתח תחלה ואחר כך הקיף
  ).ודוקא שפתח ולבסוף הוקף( שם א"מ. הועילה דעתו שמקיף על מת לפתוח בו אחר כך

  .)קום אחד פרוץ יותר מעשר אמותובלבד שלא יהיה במ (סעיף יח 57
פ " מחיצה עכילו הכי אפ, לא לקרפף,פ שמחיצת הבתים עשים לתוכן" אע,עיקר הרבותא(ק ה "א ס"פרי מגדים א 58

פרוץ '  כיון דהיה יותר מי, מי שרי, והיח שם פתח,בה לבית'  ומחיצה ד,מחיצות פרדס'  אם הוקף ג,וראה... הוה 
  ).וה פתח ולסוף הוקף ודאי ה,קודם בין הפתח

וכתלי (ג "שסג סמ' ותבאר לקמן סי, ולא לצורך הקרפף, ואף שגדר את הפירצה על ידי בית שמחיצותיו עשויות לפים
 אבל , דהייו החצרות עצמן, אלא לעשות מה שבתוכם מוקף לדירה, אים מועילים,החצרות שעשו אחר בין הבתים



קנז   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

על עשר  או יגדור היתר , פורץ בו יותר מעשר וגודרו לדירה,וכן אם היה מוקף כבר כולו שלא לדירה
  :59בלבד והעשר אמות הן פתח

 ,61 ליתר מעשר60 וחזר ועשה כן עד שהשלימו, וחזר ופרץ אמה וגדרה, ואם פורץ אמה וגדרה לדירהח
  . כמו בפורץ בבת אחת וגודר אחר כך, מפני שפנים חדשות באו לכאן,לו פרץ בבת אחתי כא,מותר

  :62גודר לדירה מועיל כמו ה,ואם פרץ יותר מעשר ועשה שם צורת הפתח לדירה

 , שיש תקנה על ידי שיניח עפר אצל הכותל משני צדדיו63 יש אומרים, ואם קשה עליו לפרוץ הכותלט
 ואם . באורך יותר מעשר אמות באורך הכותל, או יותר64טפחים'  ורוחב העפר ד,טפחים' בגובה פחות מי

 הרי הוא נחשב ,ר ולמעלהטפחים בגובה הכותל שמגובה העפ'  שנמצא אין י,טפחים' אין הכותל גבוה כ
  שלוםבריד

 
 כתלי החצרות לא עשו  ... שהם כתלי המבוי,ירה על ידי כתלי החצרותהמבואות שבהן אים קראים מוקפים לד

  )). ויתבטל מהם היקף הראשון של התל שלא היה לדירה,בשביל שיהיו המבואות מוקפים לדירה
".  מוקף לדירההרי זה גם כן ... בה דירה אצל פרצה זו וגודר היתר על עשר"שהרי , על זה תבאר כאן דהכא שאי

  .ן בביית הדירה היתה כוותו לגדור את פרצת הקרפף ולהקיפו לדירהוהייו שכא
  .' ע' וראה קובץ דברי תורה ג

דהוי כמי  ( פורץ בו פירצה יותר מעשר, כיצד הוא עושה,קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה (שמואל שם 59
רביו . ) ומותר)י"רש, והוי כפתח (עשר ומעמידו על ,)י"רש, וסותם אותה פירצה ( וגודרו,)י"רש, שאין בו מחיצות

 , או אם ירצה אמה אחת היתרה על עשר, אם ירצה כולה,וסותם אותה פרצה לשם דירה (ה קרפף" דא,  זיהותן שם
ואם היה מוקף שלא לשם דירה ורוצה  (ע שם"טור ושו. )אמות השארות פתח הן'  ואותן י,והוי כפתוח ולבסוף הוקף

ויחזור ,  ומצא בית פתוח בו בלא היקף,יפרוץ בו פרצה ביותר מעשרה אלא,  לפרוץ כולוךין צרי א,להקיפו לדירה
  .)והרי הוא פתוח ולבסוף הוקף, והעשר אמות פתח הן,  או אמה היתירה על עשר אמות,ויגדור הפרצה כולה

 פים חדשות באו ...עד שהשלימו ליותר מעשר מהו ] ופרץ אמה וגדרה[איבעיא להו פרץ אמה וגדר אמה ( שם גמרא 60
, וחזר ועשה כן עד שהשלימו לעשרה, וחזר ופרץ אמה אצל מה שגדר, וגדרה, ואם פרץ אמה (ע שם" טור ושו).לכאן
  ).דפים חדשות באו לכאן(ק ו "א ס" מ.)מותר

עד  (ג"ב ס" שם פש"רא ).עד שהשלימה ליתר מעשר(ה "ז ה"ם פט" רמב.)רעד שהשלימו ליותר מעש ( שםגמרא 61
דהא עשרה לא , והוא מגומגם, כן הוא בטור, עד שהשלימו לעשרה (ק י"תוספת שבת ס. )ידה על יותר מעשרשהעמ

  .)ם"ס וברמב"וכן הוא בש, אלא דוקא ביותר מעשרה, מקרה פירצה
 , דאי בעשר, ולכך על ידי המחיצה חשב מוקף לדירה,ראה דהיה שם רוחב יותר מעשר (ה לעביד"ב ד, שם כד' תוס 62

ורת  דצ,ד"דף כ' סומשמע בתו (ק ה"א סוף ס"מ. ) צורת הפתחלו לא היה מהי אפי...הכי הוי סתום ועומד בלאו 
  ). מהי כמו מחיצההפתח

צריך לבטלו על ידי  (ג"שסג סמ'  סי).מועיל בהם כשהיקף דירתם הוא על ידי צורת פתח (ט"שסב סי' לקמן סיוכן הוא 
). א"ת'  וכמו שיתבאר בסי,ש שם" כמו על ידי מחיצה גמורה כמ,קף לדירה שהיא מועלת לעשות על ידה מו,צורת פתח

 ר כך שהרי בוים בתים תחלה ואח, קראים מוקפים לדירה,מבואות שלו המתוקים בצורת פתח (ב"תא ס' סי
  .)עושים צורת פתח
 לחי זה עשית הרחבה ל ידיע ו...יעשו לחי (ה "שסה ס' כלדקמן סי, ואפילו איו פרוץ יותר מעשר, ולפעמים סגי בלחי
ואף על פי שלחי איו  ...  וכאלו עשה מחיצה להרחבה להקיפה לדירה, שהלחי ידון משום מחיצה,מוקפת לדירה

 להרחבה להקיפה ם כן מועיל ג, מתוך שהלחי הזה מועיל להמבוי להכשירו, מכל מקום כאן ...מועיל להקיף לדירה
  .)לדירה ולהתיר לטלטל בה

 יש כאן תקה ,טפחים'  אם החומה איה גבוה רק י ...יראה דיש למצא תקה קלה לדבר (עה'  סישןתרומת הד 63
'  ברוחב ד,אמות לאורך החומה' יותר מי,  ישפוך עפר לצד החומה מבחוץ ומבפיםר כך ואח,שיעשה בית דירה בפרדס

 ואז החומה ,טפחים'  פחות מים כן ומצא החומה שלמעלה מן העפר ג,טפחים מעט' ובגובה פחות מי, טפחים לפחות
 שהוא פחות מגובה , שהרי יש דריסת הרגל מקרקע העולם על עפר השפך.חשבת כפרצה כגד כל אותה העפר לאורך

וכפתוח וכפרוץ , וכל פחות מגובה עשרה לא מחיצה איקרי',  שגם הוא פחות מי,ומהחומה מי יש דריסת הרגל. עשרה
 יפה כל ר כך ואח, וייח כך העפר בצד החומה שבת אחת לפחות.עירובין' דוכתין במסוהכי איתא ומוכח בכמה , דמי

וחשיב שפיר מוקף , והרי מחיצה זו עשית לאחר שעשה בו בית דירה. ומצאת המחיצה חזרה למקומה, העפר שם
מעט הכותל מגובה  עד שית, דיכול להיח עפר אצל הכותל משי צדדיהש אומריםי (ב"א ס"רמ. )אי גוואלדירה בכה

 הוי כאילו פרץ ם כן א, ואם אין בגובה העפר עשר. באורך עשר אמות באורך הכותל, ורוחב העפר רחב מארבע,עשר
 ר כך ואף אם חוזר ולוקח משם אח. שלא שאר שם גבוה עשר למעלה מן העפר דהוי כקרקעית הקרפף,שם הכותל

  .)הואיל ובטלו שם שבת אחת, העפר
 ...בה אצטבא למטה אצל הכותל למעטו מגובה עשרה  (ג"שעב סי' לקמן סיתבאר , טפחים רוחב' הטעם שצריך ד 64

לפי ... איה מועלת ' על ד' ואם אין בה ד ... שהרי וח לעלות דרך עליה על ראש הכותל ...מועלת ' על ד' אם יש בה ד
   ).'על ד' שאין וח לעמוד עליה ולהשתמש כשאין בה ד



קנח  

'  הואיל ואין בגבהו י, שהרי יש שם דריסת הרגל מקרקע עולם על גבי העפר,כפרוץ שם במקום העפר
 ששם , ומן העפר יש דריסת הרגל על גבי הכותל,טפחים הוא כפרוץ ופתוח לגמרי'  וכל פחות מי,טפחים

 וקודם שיחזור .66כך לפחות שבת אחת ויהא העפר מונח .65אינו גבוה עשרה והרי הוא כפרוץ שם לגמרי
 ואחר כך כשמפנהו משם ונעשה , או יפתח לו פתח מבית דירה,ויפנהו משם יעשה בתוכו בית דירה

 ואף על פי שזו היא מחיצה הנעשית מאליה על ידי . הרי זה כבונהו מחדש לדירה,הכותל גבוה עשרה
  .68ב"סש'  כמו שיתבאר בסי,67 אין בכך כלום,פינוי העפר שחוצה לה

 אין זה מועיל כלום לבטל , שזה שביטל העפר להיות מונח שם שבת אחת, ואומרים69ויש חולקין על זה
 ואין העפר יכול לבטל הכותל . הואיל ודעתו לחזור ולפנותו מכאן לאחר זמן,הכותל שיהא נחשב כפרוץ

ין העפר מועיל אלא  לפיכך א. ואם כן במה יגדרנו לדירה,אלא אם כן ביטלו שם להיות מונח שם לעולם
 ומבטל , שאז הוא נעשה מחיצה חדשה,70טפחים'  והרחיקו מן הכותל ג,טפחים' אם כן יש בגבהו י

 .טפחים'  ואז אין צריך להיות ברחבו ד.71אמות כמו שיתבאר' מחיצה הראשונה שאצלו באורך יותר מי
  .החוץ אין מועיל כלום אבל בצד , אלא מצדו שבפנים בלבד,צדדי הכותל' וגם אין צריך להניחו מב

  :72 בדברי סופרים הלך אחר המיקל,ולענין הלכה

______________ 
  .)טפחים כפרוץ הוא' וכל מקום מהכותל שאיו גבוה י (י" סשעב' לקמן סיכד 65

וראה גם לעיל ". והרי הוא כפרוץ שם לגמרי", טפחים' שמדרגות אין מצטרפות למחיצה גבוהה י, ומכאן מוכח לכאורה
  .ח- קכו' ותבאר בדובר שלום ע). 183ושם הערה (ב "שמה סכ' סי

ומסיק . ימי החג'  דלא בעין אלא שיבטל בפיו לכל ז]ה תבן ובטלו"א ד, סוכה ד [ שםרשי פי"ורש (שםתרומת הדשן  66
ח "ור. הימים' י לז"כל ביטול דשמעתין פרש (ב"א ס" סוכה פש"לפי דעת הרא ,) ביטול לאותו שבת ...י"אשירי כרש

 ב, א ק דסוכה"ן פ"ור ,)ול אלא באותה שבת לא בעי ביט...י " וראה כפירוש רש.ורביו אבי העזרי פירשו עד עולם
  ). ולדידי מסתברא דבבטול לשבעת סגי,איכא מאן דאמר דבטול לעולם בעין (ה תבן ובטלו"ד

*  
שהפירות מבטלים (ו "שמה סט' כדלעיל סי, אבל מן התורה סגי אפילו דעתו לפותם בשבת, והייו מדברי סופרים
 וכן ).116הערה (ושם סמן , ) הואיל ועכשיו אין המחיצות יכרות,היום אפילו דעתו לפותם ,המחיצות מן התורה

 ואסור לטלטל במבוי כל ימי ,ואם קרש ההר וגלד בימות החורף בטלה מחיצתו(ה "שסג סל' הוא לקמן סי
  . )כיון דמדאורייתא אף פירי מבטלי(שם ) 231שבהערה  (ה"בהגו ,)קרישתו

ערובין [ב " הא מסקין התם בפ,מה בכך,  שפרץ משםל ידיואף על גב דמחיצה זו עשית מאליה ע (תרומת הדשן שם 67
בת  לגבי ש, אף על גב דלגבי כסי הגר לא מהי, דמחיצה העשית מאליה,ו מחיצות התחתוות]בלע[גבי , ]א, כה
  .) שרי,האף על גב דעשית מחיצה מאילי (ק ח"א ס"מ. ) מהיאי גוואבכה

  ). דהייו שלא עשית לשם מחיצה כשרה לכל דבר,מחיצה העומדת מאליה (סעיף ד 68
יותר מבית סאתים אין ... טפחים ' תל גבוה י(א "כדלקמן סי, ואף שמחיצה העומדת מאליה איה מקפת לדירה

  ).79הערה (ושם סמן , ) שהרי לא הוקף לדירה,מותא' מטלטלין בו אלא בד
ובכעין זה תבאר ,  בכווה להקיפה לדירה–" על ידי פיוי העפר שחוצה לה, עשית מאליה"מכל מקום כאן מיירי ש

 שמחיצות הראשוות  כיון, איו מועיל כלום, מחיצות הראשוות מלמעלהל גביבה מחיצות לדירה ע(ז "לקמן סט
 אף על פי שמחיצה העשויה , יתר על ידן, ואם בלעו התחתוות ושארו העליוות.מלמטה קיימות אלא שמגביהן

  ).97הערה (ושם סמן , )מאליה היא
 כגון ,עפר וביטלו (ם סוכה שח"לפי דעת ר, )בעין שיבטל בפיו לעולם, ח סברי"ה ור"דראבי (תרומת הדשן שם 69

. וכל הי ביטולים ראה לי שמבטל בפיו עד עולם (תקצט' סוכה סי'  הלה" וראבי,)שהסכים שלא ליטלו משם לעולם
ויש חולקים דעפר לא  (א שם" רמ).ח ורביו אבי העזרי פירשו עד עולם"ור (שםש "הובאו ברא, )וכן פירש רביו חאל

  .)ותו לעולם אין עתיד לפלא אם כן א,הוי בטול
  .)טפחים'  אם הרחיקה ג,ו"ש ס" כמ,ו הכישרי בלא' דאם יש בגובהו י (ק ז" סא"מ 70
 ויהיה מוקף לדירה , שתהיה כמו שאיה,בה מחיצה באורך יותר מעשר לפי מחיצה הראשוה לבטלה (ד"לקמן סי 71

טפחים '  שכל פחות מג,ולא כלום ואם לאו לא עשה ,טפחים מותר'  אם הרחיקה מהראשוה ג...על ידי מחיצה זו 
  .)כלבוד דמי

  . )ולדיא ראה מתרומת הדשן להקל כסברא ראשוה (ק יג"אליה רבה ס 72
והן במקום שהקולא היא ,  כשהקולא היא כדעת האומרים דסגי בביטול לשבת אחת–הן כאן , והייו שיש להקל בזה

 אף על פי ,אם עתיד לפותם ממו לאחר זמן(ט "ישעב ס' כדלקמן סי, כדעת האומרים שצריך דוקא ביטול לעולם
ואף שיש אומרים שאפילו ( ויכולים לערב כל אחת בפי עצמה , אים מבטלים מחיצות החריץ,שביטלם לאיזה זמן

 ויש , מכל מקום בדברי סופרים הלך אחר המיקל,ח"ש'  כמו שתבאר בסי,ביטול לשבת אחת מועיל לבטל מחיצה
  ).) כמו שתבאר שם,ים שאין מחיצה מתבטלת אלא בדבר שמבטלו שם לעולםלסמוך על דברי האומר



קנט   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  . כי רגילין לפתוח פתח תחלה ואחר כך להקיף, שסתם קרפיפיות שלנו מוקפין לדירה הם73 יש אומריםי

 ואין זה .74 כי דעתו עליו בשבת, שכל קרפף שהוא בתוך התחום נקרא מוקף לדירה,ויש אומרים עוד
 , שכשהיא יתירה מבית סאתים כרמלית היא, ברחבה שאחורי הבתים76למעלה כמו שנתבאר ,75עיקר

  :77ט"שנ' וכמו שיתבאר בסי

 ו משום שאומרים גוד אסיק מחיצת, דינו כקרפף שעד סאתים מותר לטלטל בכולו,טפחים'  תל גבוה ייא
רי לא  שה,אמות'  ויותר מבית סאתים אין מטלטלין בו אלא בד.78 והרי הוא מוקף,טפחים' למעלה י

  שלוםבריד

 
 ובדברי ,ה"ב בהג"ח ס"ש' ח סי"וע א" בשורומת הדשןועיין מדין זה דת (ז"קח ס' ד סי"ת צמח צדק חיו"שווראה 

חר  הלך אברי סופריםשפסק שבד, ט"ו שם סעיף י" ובדברי אאזמ...ב "שע' ע סי"ו ובש,'ר שם סעיף ט"אאזמו
  .)המיקל

 ... ם כן וא, ורגילות הוא לעשות פתח קודם להיקף,ועכשיו כל הקרפיפות שלו הוויין מוקפין לדירה ( רמז תפהמרדכי 73
דרגילים לפתוח ,  דסתם קרפיפות שלו מקרי מוקפות לדירהש אומריםוי (א"א ס"רמ. )מותר לטלטל גם ממו לבית

  .) להקיףר כךפתח תחלה ואח
 משום שבזמן הזה סתמן ,שאין או זהרים מלטלטל בחצרות שאחורי הבתים(ב "שט ס' ו לקמן סיוכן הובאה דעה ז
  ).8הערה (ושם סמן , )ח גבי קרפף"ש בסימן ש" כמ,מוקפת לדירה

אמה '  ושיריים על ע הגיה והקרפף שהן שבעים אמה, יהודה בן בבאביעוד אמר ר(א , בי יהודה בן בבא במשה כגר 74
דהואיל וקרובה (י "ופרש, )שתהא סמוכה לעיר...  ובלבד , מטלטלין בתוכה,ושיריים המוקפות גדר גבוה עשרה טפחים

 כגון דיכול בעל הבית ,בתוך אלפים אמה(ב , ורביו יהותן ו, )י וכהוקף לדירה דמ,לביתו דעתו להשתמש בה תמיד
 סמוכה ...אבל גיה וקרפף שהקיפום בגדר גבוה עשרה טפחים (ב "ב ס"ין פ עירובהגהות אשרי). ללכת ולטייל בה

ור מא.  גדולים הרבה שרילו אפי, וכהוקף לדירה דמי, דהואיל וקרובה לביתו דעתו עליה להשתמש בה תדיר,לעיר
ר מבית אף ביות, למד מכך האור זרוע לדידן,  והייו שאף שרבי יהודה בן בבא התיר בזה רק בבית סאתים).זרוע

ק ד "א ס" מ.)כי דעתיה עלויה,  דכל קרפף שהוא סמוך לביתו מקרי הוקף לדירה, עודויש אומרים (א שם" רמ.סאתים
  ).)ר יותן"הר( שיוכל לטייל בה ,הייו בתוך אלפים אמה(

 ).ויש חולקין בזה(א שם "רמ). אבל אין כן דעת התוספות(י "ה כתוב בהגהות אשיר"י ד"ב 75
 אסרו ...  כגון רחבה שאחורי הבתים, לכיסה ויציאה תמיד,יקף מחיצות שלא הוקף לדירת אדםכל ה (סעיף א 76

   .)אמות' חכמים לטלטל בתוכן יותר מד
'  אין מטלטלין בה אלא בד,רחבה שאחורי הבתים יתירה על בית סאתים ולא הוקפה לדירה(י שט "וכן הוא לקמן רס

  ). כדין קרפף שלא הוקף לדירה,אמות
ומזה מוכח . אמות' מכל מקום אין מטלטלין בה אלא בד, ו אף שרחבה שאחורי הבתים היא בודאי תוך התחוםוהיי

  .ל כדעה זו"דלא קיי
  . ) ומותר לטלטל ממה לבית, אין לה דין קרפף,בית סאתים] רחבה[אבל (שט '  סיא"מ' עי 77

 ומותר לטלטל מתוכה לבית ומבית ,קרפף אין לה דין ,אבל אם אין בה אלא בית סאתים(א "וכן הוא לקמן שם ס
  ). אף על פי שלא הוקפה לדירה, לפי שאיה רשות מחולקת מן הבית כמו קרפף,לתוכה

  .כ ביותר מבית סאתים אסור"משא
*  

 משום שבזמן הזה ,ומה שאין או זהרים מלטלטל בחצרות שאחורי הבתים(ב "אלא שמכל מקום תבאר לקמן שם ס
  ).ח גבי קרפף"ש בסימן ש" כמ,סתמן מוקפת לדירה

יש אומרים (הראשון " יש אומרים"כי אם כ, )ויש אומרים עוד(השי שבסעיף שלפיו " יש אומרים"ל כ"והייו דלא קיי
  ).73הערה (וראה לקמן שם ).  כי רגילין לפתוח פתח תחלה ואחר כך להקיף,שסתם קרפיפיות שלו מוקפין לדירה הם

וכן תל גבוה עשרה ורחב ארבעה  (ב"סע "טור ושו). תל המתלקט עשרה מתוך ארבע וזרק וח על גביו חייב(א , שבת ק 78
 והרי יש , הגביהם עשרה סביבות ראשו,של עמוד שמבחוץ סביב(י "ופרש, )מחיצתאגוד אסיק (ב , סוכה ד ).על ארבעה
גוד אסיק פי המחיצה על (ל גמורה "ה קמ"ב ד, י שבת ו"רש). וד אסיק ודופי העמוד דופותיה על ידי ג...' בהן גובה י

אמרין מכל ארבע צדדיו גוד אסיק פי ' דבתל גבוה י(ב "לבוש ס). ' וחללו ד,צדדין'  ומצא ראשו מוקף מד,ראשו
  ). וזה הוא דבר שהוא הלכה למשה מסיי', צדדין וחללו ד' ומצא ראשו מוקף מד, המחיצה על ראשו

*  
 הרי הוא ,'על ד' תל שהוא גבוה עשרה ורחב ד(א "שמה ס' לעיל סיתבאר ', על ד' ין גוד אסיק בתל גבוה עשרה ורחב דד

צדדי '  דהייו שאו רואים את ד,א שאו אומרים גוד אסיקי שהלכה למשה מסיי ה,כמוקף מחיצות גבוהות עשרה
'  ומצא ראשו מוקף מד,אשו ועומדים כמחיצות סביב לו כאלו משכו והועלו למעלה על ר,טפחים' העמוד הגבוהים י
  .)11-14הערות (ושם סמן , )'על ד' צדדים וחללו ד

'  ועשה עליו מחיצה ה,טפחים' תל שגבוה ה(ד "שסב ס' יתבאר לקמן סי, ודין גוד אסיק בתל גבוה חמשה וגידוד חמשה
 ,טפחים מן גובה עצמו'  הייו ה,טפחים'  שהרי יש כאן מחיצה י, הרי זה על גביו רשות היחיד גמורה לכל דבר,טפחים



קס  

  :79הוקף לדירה

 שכן דרך הקרפיפות להיות ,80 אין זה מיעוט, קרפף יותר מבית סאתים שנטע בו אילנות למעט אוירויב
 אין ,שחולקין רשות לעצמן'  לפיכך אפילו היו האילנות גבוהים עשרה ורחבים ד.81בהם אילנות

 ואין ,גינה הם להשקותה תשמיש ה,' אפילו עמוקים עשרה ורחבים ד, וכן הבורות שבגינות.82ממעטין
  .83ממעטין

  :ממעטת) 85ואין דרכו להיות בתוכה (84אבל דבר אחר שאינו צורך הגינה

  :86 פחות מכן בטל במיעוטו,טפחים הרי זה מיעוט'  אם הוא רחב ג, בנה עמוד בקרפף ונתמעט בכךיג

  שלוםבריד

 
ושם , ) שהמחיצה וגוד מצטרפין,טפחים מן המחיצה'  וה,ה"שמ' ש בסי" כמ,שאומרים בו גוד אסיק מחיצה למעלה

  ).26-27הערות (סמן 
  .כיון שעשה בידי שמים, וכאן תבאר שמכל מקום חשב לא הוקף לדירה

הואיל והוא דר באויר מחיצות אלו שלמעלה שעשאן ... עשה עליו מחיצות לדירה הועיל "שאם , ז יתבאר"ולקמן סט
  ).עתה לדירה

.  שהתל עצמו אסור לטלטל בו כיון שלא הוקף לדירהוהייו). ועשה מחיצה הועיל' הרחיק מן התל ד(א , עירובין כה 79
אבל אי הוה טפי מבית סאתים (י "ופרש, ) והוא מארבע אמות ועד בית סאתים,שבת בתל שהוא גבוה עשרה(א , שם טו

תל גבוה עשרה  (ג"ע ס"טור ושו).  שהיקף שאיו עשוי לדירה איו מועיל אלא לבית סאתים,אין מחיצותיו מועילות לו
  ).קרפףדיו כ

 ד"שצו ס' סי. ) לפי שהיקף התל לא הוקף לדירה,אין תל זה עולה למחיצה למבואות העיר (ג"שסג סמ' סיוכן הוא לקמן 
כ אם יש בו יותר "משא). אמות' אם אין בו אלא בית סאתים הרי כולו חשב לו כד, טפחים' שבת בתל גבוה י(

  .)אמות' איו חשב כד, מסאתים
*  

מחיצה (ה דילמא "ב ד, עירובין כב' כמבואר בתוס, והוא מה שלא עשו בידי אדם,  במחיצות תלבאמת יש עוד חסרון
 ותפרש לעיל ). רבן מודו דאתו רבים ומבטלי מחיצהלו ואפי, לא חשיבא מחיצה כולי האי,שאיה עשויה בידי אדם

 אף אם היו ...ק עליה חייב  והזור,וכוותם שאף שבמקומה היא מחיצה גמורה(ק ב "שמה בקוטרס אחרון ס' סי
 לא חשיבה כולי האי לבטל בקיעת הרבים במקום שלהלאה כל מקום מ,רא כמבואר בגמ,רבים בוקעים עליה ממש

וכן הוא ).  אלא אדרבה בקיעת הרבים שם מבטלתה שם, שלא יהיה שם רשות הרבים מחמת שהים מקיפתו,ממו
דם אין חשובות מחיצה כל כך שלא תבטל אותן בקיעת הרבים שהואיל ואין עשויות בידי א(ד "שסג סמ' לקמן סי
 מכל מקום אין חשובות כל כך לבטל  ... ואין עליהם דין רשות הרבים,שאף שבמקומן הן מחיצה גמורה. שבמבוי

והייו שמחיצות התל אין חשובות מחיצה לרשות הסמוכה לו שרבים ). המבוי שרבים בוקעים בו מדין רשות הרבים
  . בובוקעים

  .שהרי היא מחיצה שלא הוקפה לדירה, אסור לטלטל גם בעצמו של תל, וכאן תבאר שאם התל הוא יותר מבית סאתים
ע "טור ושו. ) לא הוי מיעוט,קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה ובא למעטו מיעטו באילות (א, גמרא כה 80

  .)הוי מיעוטלא , קרפף יותר מסאתים שטע בו אילות למעט אוירו (ד"ס
שכן דרך הקרפף להיות  (ק ג"ז ס"ט. )דדרך קרפף להיות בו אילות ולא בטיל ליה היקף קמא (ה באילות"י שם ד"רש 81

  .)לפי שדרך ליטע בו אילות (ק ט"א ס"מ. )בו אילות
*  

  .כדלקמן בסמוך, ממעט' הי, דרך הקרפף להיות בו אילות' כ אם לא הי"משא
 , לכיסה ויציאה תמיד,כל היקף מחיצות שלא הוקף לדירת אדם(א "כדלעיל ס, וקפות לדירהואף שגם האילות אין מ

  ).7הערה (ושם סמן , ) והפרדס...כגון 
ה "כעין האמור לקמן ס, שאין בכל אחד מהם בית סאתים, מכל מקום הייו מחשיבים אותם לשי מקומות פרדים

שאו רואין את פי התקרה כאילו היא ( מותר לטלטל בכולו , וקירה בית סאה,אין שלא הוקף לדירהס' קרפף בית ג(
  )).בית סאין לשלישית' מחיצה יורדת וסותמת ומפסקת בין הב

 , וחולקין רשות לעצמן, ואפילו רחבין ארבעה,ואפילו היו באילות גבוהין עשרה (ג" בעבודת הקדש שער ג סא"רשב 82
אפילו יש בהן גבוה עשרה  (ד"א ס"רמ. ח"ז ה"שבת פט' מ הל"מהובא ב. ) אין ממעטין את הקרפף,חידועשו רשות הי
  .)ורחב ארבעה

 ואין ,תשמישי הגיה הן,  אפילו עמוקין עשרה ורחבין ארבעה,ולפיכך יראה לי שהבורות שבגיה(  שםעבודת הקדש 83
  ). דתשמיש הגיה הוא להשקותו, בורוא הדיןה(א שם " מ.)והוא הדין לחופר בו בור (ע שם"שו. מ שם"מ). ממעטין

  .)משמע דבר אחר שאיו צורך הגיה ממעטו ( שםא"מ 84
מיעטו בדברים שאין דרך ,  אין זה מיעוט,אם מיעטו בדברים שדרכן לעשות כן בקרפיפות(עבודת הקודש שם  85

  .שתלוי אם דרכו להיות שם, )81והערה (וכדלעיל  ,) הרי זה מיעוט,הקרפיפות בכך



קסא   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

היה מוקף  וי, שתהיה כמו שאינה, לפני מחיצה הראשונה לבטלה88 באורך יותר מעשר87 בנה מחיצהיד
 .89 כגון שעשה בו בית דירה או פתח בו פתח מבית דירה קודם שעשה מחיצה זו,לדירה על ידי מחיצה זו

טפחים כלבוד '  שכל פחות מג, לא עשה ולא כלום, ואם לאו, מותר,טפחים' אם הרחיקה מהראשונה ג
 כמו 91ירו מבית סאתים ואין זה מועיל אלא אם כן נתמעט או, ואינו אלא מוסיף על עובי הראשונה,90דמי

  :92שיתבאר לקמן

 אם הטיט עב שאם תינטל . ונתמעט מבית סאתים, טח טיט על מחיצות הראשונות למעט אוירוטו
  :93 אינו ממעט, ואם לאו, ממעט,והמחיצה ראוי הוא לעמוד בפני עצמ

  כיון שמחיצות,94 אינו מועיל כלום, מחיצות הראשונות מלמעלהל גבי בנה מחיצות לדירה עטז
  .95 אלא שמגביהן,הראשונות מלמטה קיימות

  .97 אף על פי שמחיצה העשויה מאליה היא,96 ניתר על ידן, ונשארו העליונות,ואם נבלעו התחתונות

 ,99טפחים משפתו'  אפילו לא הרחיקן ג,98 הועיל,אבל תל יותר מבית סאתים שעשה עליו מחיצות לדירה
  שלוםבריד

 
 , הוי מיעוט,'גבוה עשרה ורחב ד ,)י"רש,  ובכך תמעט מבית סאתים,אפילו באמצעו(בה בו עמוד (א ,  כהרבה שם 86

 דהא ... רבה אמר הוי מיעוט ...' מג. לא הוי מיעוט) י"רש,  כמאן דליתיה דמי, תמעט מבית סאתיםלואפי(' פחות מג
 טור ). חשיבי ולא בטילכא מי הלכך ה,בעלמא למיפק מתורת לבוד'  דהא חשיב ליה ג,כלומר (רת לבודפיק ליה מתו

  .)טפחים הוי מיעוט' אם הוא רחב ג, בה בו עמוד ותמעט בכך (ה"ע ס"ושו
 ו"ע ס"וטור וש. ) הועיל)י"רש,  ולבסוף הוקף מיירי,למיהוי פתח ( ועשה מחיצה...הרחיק מן הכותל  (א, עירובין כה 87

  .) מותר ... ויהיה מוקף לדירה על ידי השייה, שתהיה כמו שאיה, לפי מחיצה הראשוה לבטלה...בה מחיצה (
ועשה ( ד"ע סי"שוטור ו בן הואוכ. ) דאין צריך לעשות מחיצה אלא ביותר מעשרראה לי (ד"ב ס" עירובין פש"רא 88

יותר "כוותם , "באורך עשר"ו "ע כאן ס"תבו בטור ושושגם מה שכ,  ואם כן מובן.)מחיצה לפיו יותר מעשרה
  ".מעשר

 ואחר כך בה מחיצה חדשה לבטל ,ראה דדוקא כשפתח תחלה פתח מביתו לשם דירה (ה בה מחיצה"ח ד"ב 89
  .)ה שפתח לו בית קודם שעשה השימרכלו (ק י"א ס"מ. ) ויהא מוקף לדירה על ידי השייה,הראשוה

אם (שם ע "טור ושו. ) דהא פיק ליה מתורת לבוד, רבה אמר הועיל...' ועד ד'  מג, הועיללא' פחות מג( רבה שם 90
  .)הרחיקה מהראשוה שלשה טפחים מותר

 שאפילו הוסיף על עובי , דאי תמעט ודאי הוי מיעוט...לא בתמעט מבית סאתים מיירי  ('ה פחות מג" די שם"רש 91
  .) שפיר דמי כדלקמן,הכתלים עד שתמעט

  ). ממעט ... ותמעט מבית סאתים,טח טיט על מחיצות הראשוות למעט אוירו(ו "טס 92
והלכתא (ה " סממ מרוטבורג בפסקי עירובין"הר מ.) הוי מיעוט, ויכול לעמוד בפי עצמו,טח בו טיט (רבא שם 93

מחיצות הראשוות טיט על טח  (ז"ע ס" טור ושו).ל פסקו כרבא"ז הלוי ז"ד והר"מ והראב"ר(ד "ב ס"ש פ" רא).כרבא
,  ואם לאו,הוי מיעוט, אם הטיט עבה שאם תטל מחיצה הראשוה ראויה לעמוד בפי עצמה,  ותמעט,למעט אוירו
  .)לא הוי מיעוט

 ורב ששת אמר אף בשבת ... אמר רב חסדא בשבת הועיל ,אתמר העושה מחיצה על גבי מחיצה (א,  כהשם] ששת[רב  94
 רב ששת אמר בשבת מי ... דאתמר עשה מחיצה על גבי מחיצה ,והלכתא כרב ששת(ד "ב ס"ש פ"רא). מי לא הועיל

  .)איו מועיל, בה מחיצות על הראשוה להקיפו על ידם לדירה (ח"ע ס"טור ושו ).אין מועיל
  .) הגבהת אותה מחיצה עצמה הויא, כל מה שמוסיפין עליה,כיון דגודא גבוהה עשרה (ה אין עושין"ב ד, י שם כד"רש 95
. ) לעין שבת הוי מחיצה...עי רבה בר בר חה בלעו מחיצות התחתוות והעליוות קיימות מהו ב (א,  כהגמרא שם 96

  .)יתר על ידם, ואם בלעו התחתוות ושארו העליוות מאליהם (ע שם"טור ושו
  ).ר דהייו שלא עשית לשם מחיצה כשרה לכל דב,מחיצה העומדת מאליה (ד"שסב ס' כדלקמן סי 97

 אין ,יותר מבית סאתים... טפחים ' תל גבוה י(א "כדלעיל סי, ואף שמחיצה העומדת מאליה איה מקפת לדירה
  ).79הערה (ושם סמן , ) שהרי לא הוקף לדירה,אמות' מטלטלין בו אלא בד

ובכעין זה ,  בכווה להקיפה לדירה–" מלמעלה מחיצות הראשוות ל גביבה מחיצות לדירה ע"מכל מקום כאן מיירי ש
ושם , ) אין בכך כלום,ואף על פי שזו היא מחיצה העשית מאליה על ידי פיוי העפר שחוצה לה(ט "תבאר לעיל ס

  ). 67-68הערות (סמן 
אבל תל יותר מסאתים ועשה  (ע שם"טור ושו. )לה מחיצה על התל שהועיומודה לי רב ששת שאם עש (רב חסדא שם 98

  .)מועיל , לדירה ...מחיצות
 דהכי מי למטה , אין שם חידוש,מן השפה'  שאם הרחיקו ד,ריך לפרש דמיירי על שפת התלצ (ה שאם" שם ד'תוס 99

  .) על שפתולואפי (ע שם"טור ושו. )אם הרחיק הועיל



קסב  

 מכל . והרי מחיצות על גבי מחיצות,100פתו סביבושם אנו אומרים גוד אסיק ממחיצותיו למעלה על ש
 ואפילו .101 הרי זה מוקף לדירה, שעשאן עתה לדירה,מקום הואיל והוא דר באויר מחיצות אלו שלמעלה

  :102 ביותר מעשרה,לא עשה אלא מחיצה אחת

  או נכנסו בו מים, הוקף לדירה שנטע או זרע בו

 ,104 אפילו אינם עשויות שורות שורות,103אילנות ונטע רובו , קרפף יותר מבית סאתים שהוקף לדירהיז
 הזרעים מבטלים , אבל אם נזרע רובו.105 שדרך הוא להסתופף בצל האילנות תמיד,אינם מבטלים הדירה

 והמיעוט שלא נזרע בטל לגבי ,107 לפי שאין דרך לדור בזרעים,106 אפילו אין בהם בית סאתים,הדירה
______________ 

 שהלכה למשה , הרי הוא כמוקף מחיצות גבוהות עשרה,'על ד' תל שהוא גבוה עשרה ורחב ד (א"שמה ס' כדלעיל סי 100
  .וראה מראי מקומות וציוים. )אסיקמסיי היא שאו אומרים גוד 

שהרי דר באויר מחיצות (ע שם "טור ושו).  הואיל ובאויר מחיצות העליוות הוא דר,מאי טעמא(רב חסדא שם  101
  ).שעשה עתה
 מסביב איו מועיל לה ...ההר מקיף כל העיר (ה "שסג סוף סל' כדלקמן סי, טעם זה בהר המקיף את העירוכן מועיל מ

  ).238הערה (ושם , ) אלא אם כן ישבה ולבסוף הוקפה ממו,כלום
  .) דאין צריך לעשות מחיצה אלא ביותר מעשרראה לי (ד"ב ס" שם פש"רא 102
 זרע רובו הרי הוא כגיה ,קרפף שהוא יותר מבית סאתים שהוקף לדירה (ב,  ברייתא עירובין כג)רבמימרא ד( 103

  ...קרפף יותר מסאתים שהוקף לדירה וטע רובו אילות (ט"ע ס"טור ושו. ) טע רובו הרי הוא כחצר ומותר,ואסור
  .) הזרעים מבטלים הדירה, אבל אם זרע רובו.אים מבטלים הדירה

... כגון ... שלא הוקף לדירת אדם (א "כדלעיל ס, אף שהוא עצמו איו חשוב הוקף לדירה,  שכשם שהקרפף עצמווהייו
אם הקיפו מחיצותיו לדירה , קרפף וכיוצא בו(ו "כדלעיל ס, מכל מקום מועיל מה שמקיפים אותו לדירה, )והקרפף

  ).דיו כחצר
 ,היקף מחיצות שלא הוקף לדירת אדם(א "כדלעיל ס, ירהשאף שהפרדס עצמו איו חשוב הוקף לד, כך גם אילות

לכן מועיל היקף , "שדרך הוא להסתופף בצל האילות תמיד"מכל מקום כיון ).  והפרדס... כגון ,לכיסה ויציאה תמיד
ולכן גם מועיל מה שדר תחת . של הקרפף שהוקף לדירה" אים מבטלים הדירה"ולכן גם ). פרדס(לדירה באילות 

 אם הוא עשוי לדור בו ...יותר מבית סאתים ... אילן שעפיו יורדין למטה כל סביבו (ג - ב"שסב ס'  כדלקמן סי,האילן
   ). ומטלטלין שם אפילו ביותר מסאתים, עשוי לדירה...

אלא אף אם כסים ויוצאים בין האילות ביום ובלילה , ולכאורה ראה דהייו לא רק כשלים תחת העץ בלילה
, ) יותר מבית סאתייםם טפחים וה' מחיצות גבוהות יהמוקפים( יםעירויים גכמו , הם וליהות מהםלהסתופף ב

, לעין דיר וסהר, )3הערה (וכמו שתבאר לעיל (כסים בהם תמיד לבילוי ומשחק ביום ובלילה ש, ומגרשי משחקים
אים חשבים הוקף ,  בלילותים עירויים ומגרשי משחקים שהם סגוריםכ בג"משא). ולעין מחיצות גשרים שבעיר

  .לדירה
כדלקמן , איו מועיל בו מה שמקיפים אותו לדירה, "שאין דרך לדור בזרעים"כ בזרעים "משא, )פרדס(וכל זה באילות 

של הקרפף " דירההזרעים מבטלים ה"ולכן גם ).  שהזרעים מבטלים הדירה,והיקף לדירה איו מועיל בגיה(ח "סי
  .שהוקף לדירה

וכדלקמן . כן הוא גם בכל גיה, שכל ההלכות שיתבארו כאן בזרעים, ראה) זרע רובו הרי הוא כגיה(ומלשון הברייתא 
  ).והיקף לדירה איו מועיל בגיה(ח "וסי, )מי שיש לו גיה זרוע(בהמשך הסעיף 
, ומסיק שיש להחמיר,  שיש להסתפק אם דיו כמו קרפף)בהמשך הסעיף(כ בחצר יתבאר לקמן "משא, וכל זה בקרפף

  .יהיו אצלו כל ההלכות שתבארו בזרוע בקרפף, "לפיכך כל מי שיש לו גיה זרוע בחצירו"ואשר 
, טועין שורות שורות ואה לשבת שם (אמר רב יהודה אמר אבימי והוא שעשויין אצטבלאות (א, כד שם רב חמן 104

אפילו  (ע שם"טור ושו. ) אמר ליה אא כרב חמן סבירא לי... שאין עשויין אצטבלאות פ" ורב חמן אמר אע).י"רש
  .)אים טועים שורות שורות

  .) דאורחא להסתופף בצל אילות תמיד,בוטע אילות לא ביטל דירתו (ה זרע רובו"ב ד, י שם כג"רש 105
 והוה ליה קרפף יותר מבית ,ליה לגבי רובה יל הוי ההוא מעוטא בט,יון דזרע רובוכ... בית סאתים (בגמרא שם  106

  ).אפילו אין בהם אלא סאתים,  הזרעים מבטלים הדירה,אם זרע רובו(ע שם "ועל פי זה פסק בשו). סאתים ואסור
).  והוה כזרע כולו, דבטיל לגבי רובו, לא הוי בית סאתים אסורלו אפי,ובזרע רובו(ה לא אמרן "שם ד' אמם בתוס

 ק יא"א ס"מ).  הוא טעות סופר, אבל אין בהם סאתיים אין מבטלין דירתן, דוקא בדיש בהם סאתייםמשמעד(ח "ב
ומבואר בדברי הטור (ק ד "ז ס"ט. ) זרע כולו ואסורוה ליה וה, דהמיעוט בטל לגבי הרוב, פחותהוא הדיןו, סאתים(

 פחות וא הדין ה, הכווה, סאתים אין בהם אלאלוע אפי"וש כאן בש" מל כן ע,דסאתים ופחות מסאתים שוין הן
וכן . )ק יא"א ס" מג, ואחרוים,ד"ח ס"ב(דמיעוט בטל גבי רוב , והוא הדין פחות (ק כא"אליה רבה ס ).מסאתים

  .)ד"דף כ' מצאתי בתוס
 ואסור לטלטל אף , והוה ליה גיה, דבזרעוים לא דיירי אישי,זרעוים ביטל דירתו(ה זרע רובו " די שם"רש 107

זרעבשאי דהא הוי כולו , חשוב כלא הוקף לדירה,ג דהוקף לדירה"אע(ה והוה לי קרפף "וד, ) דבטיל ליה לגבי רובא,ו 
  ). ובגיה לא מהי הוקף לדירה,גיה



קסג   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  .108ירה כאילו לא הוקף כלל לד,רוב הנזרע ונאסר כולו

 שאף שבמקום הזרוע נתבטלה ,110 בכולו109 מותר לטלטל, אם אין בזרוע אלא בית סאתים,נזרע מיעוטו
 והשאר שלא נזרע אינו מתבטל אצל הזרוע להצטרף עמו להשלים , הרי אין בו יותר מבית סאתים,הדירה

 שהרי ,לתוכו אבל אסור לטלטל מקרפף זה לבית ומבית . כיון שהזרוע הוא המועט,ליותר מבית סאתים
 שאין מטלטלין ממנו לבית כמו , ודינו כקרפף שלא הוקף לדירה,במקום הזרוע שבו נתבטלה הדירה

 והם פרוצים , שהרי אין מחיצה מפסקת ביניהם, ואם כן גם בהמותר שלא נזרע אסור.111שנתבאר למעלה
ת אלא  שלא אמרו פרצה במילואה אוסר, בהמותר שלא נזרע113 ויש מתירין.112זה לזה במילואם

 אבל כאן שמקום הזרוע האסור אין איסורו , כגון כרמלית גמורה,כשנפרצה למקום האסור מצד עצמו
 ויש להחמיר . אף על פי שהוא פרוץ לו במילואו, אינו אוסר על השאר שלא נזרע,אלא מחמת הבית
  .114כסברא הראשונה

______________ 
).  והוה ליה קרפף יותר מבית סאתים ואסור,ליה לגבי רובה  הוי ההוא מעוטא בטיל,יון דזרע רובוכ(גמרא שם  108

  .)זרע כולוהוי כאילו ו(י "ופרש
 אמר רב , הא מיעוטא שרי,ב ירמיה מדיפתי מתי לקולאר(בתרא לישא  כ–א ,  כדשם בריה דרב יהושע רב הוא 109

דאפילו המיעוט בית (י "ופרש, ) אבל יותר מבית סאתים אסור,הוא בריה דרב יהושע לא אמרן אלא בית סאתים
  .) ולא אסרי אהדדי, שרי השתא מי, כיון דבאפי פשיה שרי,סאתים דמיקרי קרפף

 ג"עבודת הקדש שער ג ס. ) מותר לטלטל בכולו, אם זרע ממו בית סאתים,זרע מיעוטו (ו"ז ה"שבת פט' ם הל"רמב 110
כ "שכ ... ודבריו תמוהין. פ מקום הזרוע אסור"ז כתב דעכ"אבל הט (ק כב"אליה רבה ס. ) הכל מותר,זרע מיעוטו(

פ מקום "ומשמע דבזרע מיעוטו עכ(ק ד "ז ס"ש בט" והייו מ.) דכולו מותר,ד" י ובעבודת הקודש דף,ז"ם פט"הרמב
  ). דאין שם דירה עליו,הזרוע אסור

 או , אלא כלים ששבתו בתוכו, איו מותר לטלטל מתוכו לחצר או מחצר לתוכו,ואפילו בפחות משיעור זה (סעיף ד 111
 אסור , וכן כלים ששבתו בתוכו והכיסן לחצר.לתוכו אסור לטלטל , אבל כלים ששבתו בבית והוציאם לחצר.בחצר

  .)לטלטלן לבית
 דמותר לטלטל בכולן  ... דהשתא אותו מקום שזרע הוי קרפף,אם יש באותו מיעוט בית סאתים(רמז תפה מרדכי  112

  משום דלגבי הבית הוי אותו מקום שלא זרע, גם מאותו מקום שלא זרע אסור לטלטל ממו לביתמכל מקום... 
 דאמרין דאסור לטלטלן מן הבית , דאותו מקום שזרע הוי אסור לו לגבי כלי הבית,פרץ במילואו למקום האסור לו

 לעין כלי כל מקום מ,ב"שע' ש רסי" כמ, לטלטל מחצר לקרפףרג דמות"כ המרדכי דאע"וכ(ק יד "ס א"מ ).לקרפף
  .)כיס מחצר לבית להר ואסו, החצר פרץ במילואו למקום האסור לווה ליה ה,הבית

ומדברי הטור תבאר  (ק ד"דרכי משה ס).  אסור להוציא ממו לבית, או פחות,ואם יש בה סאתים(י "ע ס"טור ושו 113
 ק ו" סז"ט ). וזה שלא כדברי המרדכי, משמע אבל מן החצר שרי, שאיו אסור לטלטל אלא ממו לבית...שחולק עליו 

)ו האף על גב דהגיו אוסר את החצר לאוסרו על הביתכל מקום מ,לבית אסור בו בעצמו ממפרץ , אין דולא אמרי 
  .) אלא באסור מצד עצמו,במילואו למקום האסור
הקטה אסורה להוציא כלים ... חצר קטה שפרצה מבעוד יום במילואה לגדולה (ג "שעד ס' ואף שתבאר לקמן סי
  ).א אם כן עירבה עם הגדולה אל, הואיל ופרצה במילואה להגדולה,ששבתו בבית לחצרה
והוי כחצר , דמאחר שפרצה אי אפשר לחלק דיורין, התם הטעם משום עירוב דיורין בלבד(ד , ט' תבאר בדברי חמי
  ).'אחד של רבים כו

חשיב שפיר פרץ  (ה רב"א ד, ודף פט) דלעין זה פרצה במלואה למקום האסור לה (ה לא"ב ד, דף מב' תוס' עי 114
שבת בבקעה והקיפוה : ע שם"ש בשו"על מ (תג' א סי"ורמ).  לכלים ששבתו בתוך הבית,קום האסורבמילואו למ

 אסור ,לטלטל ממש חוץ לארבע אמות(א "כתב ברמ, )איו הולך בה אלא אלפים אמה, כרים בשבת מחיצות לדירה
 דפרצה במילואה ,מי אסור בתוך אלפים , לו לטלטל חוץ לאלפיםי אפשרדכיון דא(א שם " ובמ.)אפילו תוך אלפים
  ).למקום האסור

ואין , א"ולכן גם בידון דידן יש להחמיר כדעת המרדכי והמ. הרי שגם כשלא פרצה למקום האסור מצד עצמו אסרין
  ).ולעין הלכה בדברי סופרים הלך אחר המיקל(כדלקמן בסמוך , אומרים

*  
ק ב "חולק גם לקמן שם ס, ) אלא באסור מצד עצמו,האסורולא אמרין דפרץ במילואו למקום (ז שחלק כאן "והה הט

ז שאין זה "ודעת הט(הובא לקמן שם ).  אלא אם אסור שם מצד עצמו של זה הדבר,דלא מקרי למקום האסור לה(
 אבל , כיון שאין איסור בטלטול חוץ לאלפים אלא מחמת שאיו יכול לילך לשם ולטלטל,דומה לפרצה למקום האסור

 , ולכן איו אוסר את מקום הפרוץ לו שיכול לילך בו, שהרי רשות היחיד גמורה היא,ו אין בו איסורהטלטול בעצמ
ויש ( ומסיק לקמן שם, ) מותר לטלטל משםם כן כיון שאם היה יכול לילך חוץ לאלפים היה ג,ולכן מותר גם לטלטל

  ).לסמוך על דבריהם להקל בדברי סופרים



קסד  

 ואף על פי .ת ומבית לתוכו מותר לטלטל אף מתוכו לבי,אבל אם מיעוט הנזרע הוא פחות מבית סאתים
 . שאם לא הוקפו לדירה אין מטלטלים מהם לבית,שכל קרפף בית סאתים ופחות מבית סאתים שוים הם
 אלא אם כן יש בו סאתים , הרי המיעוט בטל אצלו,מכל מקום כאן שהרוב אינו זרוע ומוקף לדירה הוא

 ,טל לבית ממקום הזרוע לטל117 ויש אוסרים.116 שאז הוא מקום חשוב ולא בטל,115כחצר המשכן
  .118 ולענין הלכה בדברי סופרים הלך אחר המיקל.ומתירים ממקום שאינו זרוע

 שהרי הזרוע ,אמות'  כי אם בד, אסור לטלטל בכל הקרפף,ואם המיעוט הזרוע הוא יותר מבית סאתים
 והשאר שלא נזרע הוא פרוץ לו , כדין קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה,הוא כרמלית

  .119במילואו

 יש , אפילו כולו, אבל אם אין בו אלא בית סאתים ונזרע, בקרפף יותר מבית סאתים שנזרע120וכל זה
 שנזרע 122 וכן יש להסתפק בחצר או רחבה שאחורי הבתים.121להסתפק אם הזרעים מבטלים הדירה

  שלוםבריד

 
דבאמת לא דמו  (ד, חמיה טוטעם החילוק תבאר בדברי ). מיר כסברא הראשוהויש להח(אך מכל מקום מחמיר כאן 

 וראה עוד מה שביאר בדברי .)כ כאן"משא', כי אם מצד הילוך האדם כו, דהתם אין האיסור מצד הטלטול כלל, כל כך
  .חמיה שם

  .) כחצר המשכן, עד בית סאתים ועד בכלל,וכמה הוא היקף קטן(ב "כדלעיל ס 115
 , דאיו חשוב, אז הוא מותר לטלטל מבית לתוכו וממו לבית,אם אותו מיעוט לא הוי בית סאתים ( שםימרדכ 116

 דבטיל לגבי ,ה לביתי שרי לטלטל מג,ומיהו אם הגיה פחות מבית סאתים ( שםא"מ. )ומתבטל לגבי השאר והוי חצר
  .)ש"יי עראמ בגן משמע וכ,' ותוס,מרדכי. י עצמה דאיו חשוב להיות לה שם בפ,חצר

 אמר רב הוא בריה דרב יהושע לא אמרן אלא דלא הוי ,הא מיעוטא שרי(לדעת רבן , והייו הא דאמרין בגמרא שם
מכל מקום , והייו שאף שרבן שאוסרים לטלטל מחצר לקרפף).  כמאן כרבן, אבל בית סאתים אסור,בית סאתים

 ,הכא לא אסר מיעוט הזרע(ה לא אמרן "שם ד'  הטעם בתוסותבאר. התירו בזרע מיעוטו שהוא פחות מבית סאתים
 אבל . ובטל לגבי רוב שאיו זרע, דכיון שהוא פחות מבית סאתים לא חשיב, במה שפרוץ לו במלואו,לרוב שאיו זרע

  ).בית סאתים חשיב טפי ולא בטיל
הייו , ל מתוכו לבית ומבית לתוכואבל אסור לטלט, דזה שמותר לטלטל מחצר לקרפף, ומזה למדים שכן הוא גם לדידן

הזרוע איו חשוב , כ פחות מבית סאתים"משא. והוא חשוב להיות שם בפי עצמו, דוקא כשהזרוע הוא בית סאתים
  .ומותר לטלטל מתוכו לבית ומבית לתוכו, ובטל אצלו

ומדברי הטור תבאר  (דק "דרכי משה ס .) אסור להוציא ממו לבית, או פחות,ואם יש בה סאתים (י" סע"טור ושו 117
 ואם הוא , ולא אמרין דבטל לגבי חצר, שהרי אף בפחות מסאתיים אוסר להוציא ממו לבית,שחולק עליו בתרתי

   ). וזה שלא כדברי המרדכי, משמע אבל מן החצר שרי,בית סאתיים כתב גם כן שאיו אסור לטלטל אלא ממו לבית
כ לדידן אין "משא, אלא לרבן,  זרוע בית סאתים לפחות מבית סאתיםלא אמרו בגמרא חילוק זה בין, ולפי דעה זו
  .ומותר לטלטל מהקרפף לבית, שבכל אופן אסור לטלטל מהזרוע לבית, חילוק בים

ובפחות מבית , "ויש להחמיר כסברא הראשוה" בבית סאתים –א בשיהם "והייו שיש להוג כדעת המרדכי והמ 118
 ".הלך אחר המיקל"סאתים 

 אמר רב הוא , הא מיעוטא שרי,רב ירמיה מדיפתי מתי לקולא( כלישא בתרא – שם בריה דרב יהושע  הוארב 119
יותר מבית סאתים עשה (י "ופרש, ) אבל יותר מבית סאתים אסור,בריה דרב יהושע לא אמרן אלא בית סאתים

 יותר ...אם , זרע מיעוטו (ט"ע ס"ושוטור . ) הרי כל אחד פרץ למקום האסור לו, והכא דפרצו זה לזה ...כרמלית
 ואסור ,ומה שלא זרע הוי קרפף...  כרמלית וה ליה דה,יותר מסאתים אסור(ק יא "א סוף ס" מ.)אסור, מסאתים
  ) דפרץ במלואה למקום האיסור,לטלטלן

  :בקטע זה תבארו שי ספקות 120
  . להכיס מהקרפף לביתאוסר) ברובו או בכולו(אם הזרוע , בקרפף בית סאתים או פחות) א(
  .אמות' אם הזרוע אוסר לטלטל בהם יותר מד, שהוקפו לדירה, יותר מבית סאתים, בחצר ורחבה שאחורי הבתים) ב(

  .שאין בה סאתים) ב. (בחצר) א: ( אפילו אם הזרוע הוא–והייו שיש להחמיר בשיהם , "ויש להחמיר בכל זה"ומסיק 
 אפילו , אם הזרוע הוא רוב החצר, ואין בייהן מחיצה כהלכתה,ה זרוע בחצירולפיכך מי שיש לו גי: "ועל זה ממשיך

שכן הוא גם , והולך ומבאר את כל ההלכות שתבארו לעיל בזרוע בקרפף, " בכל החצר עם הזרועאין בית סאתים
  .בגיה שבחצר

י "דרש. תר מבית סאתיםי יש להביא ראיה דלא מבטלי זרעים לדירה אלא לקרפף יו"מתוך פירש(ב "ב ס" פש"רא 121
וסתם .  משמע דאיירי בפתח ולבסוף הוקף כדין הוקף לדירה, דשומירה ובית דירה חשיב היקף לדירהתין במתירשפי

אלא שמעת מיה דלא מבטלי דירת בית סאתים .  ומאי אהי היקף לדירה הא אתו זרעים ומבטלי לה.גיה זרועה היא
י "לפי דעת רש ,) כל שכן דמאן דמיקל דסבר דלא מבטלי זרעים בית סאתים.יהודה בן בבא דמחמיר טפי' ואפילו לר

 והייו דמיירי בביאור .) טפי לא, בית סאתים הוא דשרי,ג דהוקף לדירה" ואע,סוכת שומרין (ה שומירה"שם במשה ד
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אינו  כי שמא אינם מבטלים אלא דירת קרפף יותר מבית סאתים ש, אם הזרעים מבטלים דירתן,רובה
  .124 ויש להחמיר בכל זה.123 אף על פי שהקיפו לדירה,ל כךחשוב דירה כ

 , אם הזרוע הוא רוב החצר,126 ואין ביניהן מחיצה כהלכתה,125לפיכך מי שיש לו גינה זרוע בחצירו
 כי שמא , לא יטלטל מהזרוע ומהחצר לבית ומבית להם,אפילו אין בית סאתים בכל החצר עם הזרוע

 , והרי כל החצר כקרפף שלא הוקף לדירה, והמיעוט בטל לגבי הרוב,חצרהזרעים מבטלים דירת ה
  .127שאפילו הוא פחות מבית סאתים אין מטלטלין ממנו לבית

  שלוםבריד

 
ות גדר גבוה  המוקפ,אמה ושיריים' הגיה והקרפף שהן שבעים אמה ושיריים על ע(דברי רבי יהודה בן בבא במשה 

 הרי שגם בגיה זרועה סגי בשומירה בבית ). ובלבד שיהא בה שומירה או בית דירה, מטלטלין בתוכה,עשרה טפחים
  .שבבית סאתים סגי בשומירה אפילו בגיה, וכל שכן לדידן. סאתיים

 אפילו , סאתים אבל בבית,ח דדוקא קרקע יותר מבית סאתים"ראה לר (ה זרע"ב ד,  שם כגישים'  בתוסן הואוכ
 ודאי מותר , אם זרע רובו או כולו...אם היקפו איו אלא בית סאתים ( רמז תפה ומרדכי ,)זרע כולו לא בטלי דירתו

 ואסור לטלטל מקרפף , דהוי כולו קרפף, אבל אסור לטלטל ממו לבית, כיון דאיו אלא בית סאתים,לטלטל בכולו
  .להקל ,)לבית

 דלא יחא ,מיהא שם קרפף עליו,  והוא רובו הזרוע,אם איו אלא סאתים או פחות... סקים סתפק לפו(י "ולבוש סטור 
   .)וטוב להחמיר ...  שאסור להוציא ממו לבית...תשמישתיה כמו חצר

 לכיסה ויציאה ,כל היקף מחיצות שלא הוקף לדירת אדם(א "כדלעיל ס, פ שאין לה דין חצר מצד עצמה"אשר אע 122
  ). שאחורי הבתים כגון רחבה,תמיד

אם פתח בה פתח מביתו ואחר ] רחבה שאחורה הבתים([ב "שט ס' כדלקמן סי, מכל מקום מיירי כאן כשהוקפה לדירה
 ) ומותר לטלטל בכולה אפילו היא יותר מבית סאתים,הרי הוא מוקפת לדירה...  כך הקיפה

מכל מקום ברחבה , ולא מבטלי לה זרעיםואפילו תימצי לומר דדירת חצר חשיבא (ב "ם סמ"פסקי עירובין למהר 123
וגם . ופקא מיה שיהא אסור לבית, ובחצר מי הזרוע מיהא יפסיד דירה שלו. ראה דזרעים מבטלי היקף דירה שלה

מכל מקום מסברא אין ללמוד ביטול . אם הוא יתר מבית סאתים יאסר גם החצר דפרץ במלואו למקום האסור לו
  ).ע"וצ, כיון דלא אשכחן ליה אלא בקרפף, פףמקר, היקף דירה ברחבה וחצר

 דשמא לפי שתשמישו רב , אם ביטל דירתו אף בדיר וסהר ומוקצה,מיבעיא ליה ביתר מבית סאתים( שם תוספות ישים
ע "וצ(ט "סל'  ופסקי התוס,)י צריך לחלק בין דיר וסהר ומוקצה וחצר לקרפף" כי גם לרש.איו מתבטל משום זריעה

  ). יתר מבית סאתים אם בטל דירתובדיר וסהר וחצר
 אפילו אין בכל הרחבה סאתים אסור להכיס ולהוציא ממה לבית ,רחבה שאחורי הבתים שלו שזרע רובה ( שםש"רא

ואף אם תמצא . כמו בקרפף. ואפילו בחצר שלפי הבית ראה לומר דזריעת רוב מבטל ממה הדירה. לרבי שמעון
ובחצר מי .  ברחבה ראה דזרעים מבטלי היקף דירהכל מקום מ,י לה זרעיםלומר דדירת חצר חשיבא ולא מבטל

וגם אם הזרוע יותר מבית סאתים יאסר כל . ופקא מיה שאסור להכיס ממו לבית. הזרוע מיהת יפסיד דירה שלו
  .)ע" וצ,מסתבר כיון דלא אשכחן ליה אלא בקרפף דאין ללמוד ביטול היקף דירה דרחבה וחצר מקרפף ... החצר

 או שמא אין זרעים מבטלין  ... אם זרעים מבטלין דירתן לעין זה,מ"בחצר ורחבה שאחרי הבתים מספקא ליה לר( טור
  .) וטוב להחמיר. ולא דירת חצר ורחבה,אלא דירת קרפף

סתפק לפוסקים אם הזרעים ,  שדירתן חשוב יותר דירה מדירת קרפף,אבל חצר ורחבה שאחורי הבתים (י" סלבוש
 או שמא אין הזרעים מבטלין אלא דירת  ...לים דירתן לעיין זה שאם רובן זרועים שיבטלו כל הדירה אם לאמבט
  .)וטוב להחמיר,  שדירתן חשובה יותר, ולא דירת חצר ורחבה,קרפף

  .טור ולבוש שם 124
ההלכות האלו י כל "ע ס"מכל מקום תבארו בשו. ואשר יש להחמיר בהם, ל"הספקות ה' ע לא הובאו ב"ואף שבשו

 .אשר דים כמו בזרוע שבקרפף, בגיה שבחצרו
אפילו אין בה אלא  ,אם הוא רוב החצר, מי שיש לו גיה בחצירו (י" סע"ושו ,...)הלכך מי שיש לו גיה בחצרו (טור 125

 פף כולו קרוה ליה וה,דשמא זרעים מבטלין דירת חצר (ק יב"א ס"מ. ) לא יטלטל ממו ומן החצר לבית,בית סאתים
  .) אסור לטלטל לבית...

  .אין בה אלא בית סאתים) ב. (גיה בחצר) א: (והייו שיש להחמיר בשי הספיקות
  .) ואין גדר בין החצר ובין הגיהרושפי (ק ה"ז ס"ט 126

  .יתבאר לקמן סעיף הבא, ואם יש בייהם מחיצה
 אלא כלים ששבתו בתוכו ,ו מחצר לתוכו איו מותר לטלטל מתוכו לחצר א,ואפילו בפחות משיעור זה(ד "כדלעיל ס 127

 , וכן כלים ששבתו בתוכו והכיסן לחצר, אסור לטלטל לתוכו, והוציאם לחצר, אבל כלים ששבתו בבית,או בחצר
  ).אסור לטלטלן לבית



קסו  

 כדין ,אמות'  אין מטלטלין בכל החצר כי אם בד, הוא יותר מבית סאתים128ואם כל החצר עם הזרוע
א עם הזרוע י הפת מצטר,לדירה פתא מוקי ואף שהחצר ה.קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה

  . הואיל והיא בטלה אצלו במיעוטה,129 להשלימו ליותר מבית סאתיםהשב

 אוסר כל החצר שלא לטלטל בה אלא , אם יש בו לבדו יותר מבית סאתים,ואם הזרוע הוא מיעוט החצר
  .130 הואיל והיא נפרצה לו במילואה,אמות' בד

  .טלטל מכל החצר לבית יש להחמיר שלא ל,ואם יש בו בית סאתים בלבד

  :131 יש להקל אפילו לטלטל מהזרוע לבית או להפך,ואם אין בו בית סאתים

 אלא אם הזרוע הוא יותר מבית , אין הזרוע אוסר על החצר כלל, אבל אם יש ביניהם מחיצה כהלכתהיח
כלים  ואם הוא בית סאתים או פחות מותר ב,132אמות'  אפילו בתוך ד, אסור לטלטל מחצר לתוכו,סאתים

 כי , על כן ראוי שלא לאכול או לשתות בגינה בשבת. אבל לא בכלים ששבתו בבית,ששבתו בו או בחצר
______________ 

ואם הוא יותר (י "ובלבוש ס). אמות' לא יטלטל בה ובחצר אלא בד, ואם הוא יותר מסאתים(ע שם "טור ושו 128
  ).דהזריעה מיהא אין שם דירה עליו ואוסר כל החצר, אמות'  יטלטל בה ובחצר אלא בדלא, מסאתים

על כרחיו הוא טעות סופר דהא כל , וכתב מלבושי יום טוב זה לשוו. ע"כן כתבו טור ושו (ק יג" סאליה זוטא' עי 
,  דלא כמלבושי יום טוב).ל"כע' אלא לא גרסין ואם הוא יותר מסאתיים וגרס לא יטלטל וכו, שזרע רובו אוסר כולו

  .ק"ודו
לא , הוא יותר מסאתים] הזרוע[אם "שהכווה היא , ע ולבוש"והייו שמלבושי יום טוב ואליה זוטא פירשו בטור ושו

  ".אמות' יטלטל בה ובחצר אלא בד
ועל .  אמות'אסור לטלטל בחצר אלא בד, והוא רובו של החצר, שאפילו אם הזרוע בית סאתים או פחות, ועל זה הקשו

  ".ואם הוא יותר מסאתים"כן אין גורסים כאן 
והייו אף שהזרוע עצמו הוא פחות מבית , "הוא יותר מסאתים] כל החצר עם הזרוע[אם "אמם באמת הפירוש הוא 

  .מכל מקום אסר כולו, סאתים
ואין מטלטלין , וקף לדירהסאתים שלא ה' דמקרי קרפף יותר מב, הייו מי בין הכל(ק לא "וכן פירשו בתוספת שבת ס

, ע מיירי דתרווייהו"דהשו, ע"אלא בדקדוק כתב בשו, ואין למחוק הספרים(ג "ק י"בגדי ישע ס). אמות' בה אלא ב
והוי , מאחר שהזרעים מבטלים הדירה, אין לטלטל בה, יותר מבית סאתים... המקום הזרוע והמקום ששאר הכל 

  ).אמות'  אפילו בתוכה אלא בדאין מטלטלין... כולה יותר מבית סאתים 
 מכל מקום , אפילו אם אותו רוב לא הוי בית סאתיים, אם זרע רובו,כשהיקפו הוי יותר מבית סאתיים ( שםמרדכי 129

 והוה ליה קרפף יותר , אם כן מיעוטא בטל לגבי רובא, משום דכיון דזרע רובו,אסור לטלטל גם בו אלא בארבע אמות
  .)והגה והחצר מצטרפין(ק יב " ס שםא"מ. )מבית סאתיים

 אפילו אין בהם בית , הזרעים מבטלים הדירה,אבל אם זרע רובו(שתבאר לעיל בתחלת הסעיף , וכמו בזרוע בקרפף
  ). כאילו לא הוקף כלל לדירה,והמיעוט שלא זרע בטל לגבי רוב הזרע ואסר כולו ... סאתים

 וה ליהדה(ק יג "א ס" מ.)ה יותר מסאתים אוסר כל החצרמה שיש ב, ואם היא מיעוט החצר (ע שם"טור ושו 130
  ). וחצר פרץ במילואה,כרמלית

'  כי אם בד, אסור לטלטל בכל הקרפף,ואם המיעוט הזרוע הוא יותר מבית סאתים(שתבאר לעיל , וכמו בזרוע בקרפף
שלא זרע הוא פרוץ לו  והשאר , כדין קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה, שהרי הזרוע הוא כרמלית,אמות

  ).במילואו
 אסור לטלטל מקרפף זה לבית  ... אם אין בזרוע אלא בית סאתים,זרע מיעוטו(בקרפף בזרוע ההכרעה דלעיל כפי  131

 שאין מטלטלין ממו לבית , ודיו כקרפף שלא הוקף לדירה, שהרי במקום הזרוע שבו תבטלה הדירה,ומבית לתוכו
 והם פרוצים זה לזה , שהרי אין מחיצה מפסקת בייהם,גם בהמותר שלא זרע אסור ואם כן .כמו שתבאר למעלה

אבל אם מיעוט הזרע הוא פחות מבית  . ויש להחמיר כסברא הראשוה ... ויש מתירין בהמותר שלא זרע.במילואם
תירים ממקום  ומ, ויש אוסרים לטלטל לבית ממקום הזרוע ... מותר לטלטל אף מתוכו לבית ומבית לתוכו,סאתים

  .) ולעין הלכה בדברי סופרים הלך אחר המיקל.שאיו זרוע
ושם , ) להוציא מחצר לתוכו ומתוכו לחצר... אסור , אפילו משהו,]בית סאתים [אבל יותר משיעור זה(ג "כדלעיל ס 132

  ).26הערה (סמן 
קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף (ב "שעב ס'  כדלקמן סי,אמות' כי אף שמותר לטלטל מקרפף לקרפף בתוך ד

' אמות בזה וב'  כי אם ב, ואסור לטלטל ממו לקרפף אחר כמוהו להכיס ולהוציא מזה לזה, כרמלית הוא,לדירה
 קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה(ו "שמו ס' כדלעיל סי, וכן מותר לטלטל ממו לכרמלית ממש). אמות בזה

  ).אמות'  תוך ד,ר לטלטל ממו לכרמלית גמורה מות...
 ".אמות' אפילו בתוך ד"מכל מקום אסור לטלטל מחצר לקרפף יותר מבית סאתים 



קסז   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  :134 כמו שנתבאר,133 שהזרעים מבטלים הדירה, והיקף לדירה אינו מועיל בגינה,אי אפשר ליזהר בזה

 , הדירה אין מבטלים136 אם ראוים לשתיה,135 קרפף יותר מבית סאתים שהוקף לדירה ונכנסו בו מיםיט
 אפילו הם , ואפילו אם המקום שנתפשטו שם הוא יותר מבית סאתים.137שאין לך דירה מעולה מזו

  .138עמוקים הרבה

 אבל אם אין בעמקם עשרה .טפחים' והוא שיש בעמקם י . דינם כזרעים,ואם אינם ראויים לשתיה
  .139 הרי הם כטיט ורקק שאין חולקין רשות לעצמם,טפחים

 הם עצמם נחשב למחיצה בינם ,אמות' טפחים בתוך הילוך ד'  אם מתלקט י,טפחים' וכשיש בעמקם י
 ואין שאר הקרפף נאסר מחמת שפרוץ לו ,141ו"שנ'  וסי140]ה["שמ'  כמו שנתבאר בסי,לשאר הקרפף

  :142במילואו

  סאין שקירה חלקו' בית ג

אין את פי שאנו רו( 143 מותר לטלטל בכולו, וקירה בית סאה,סאין שלא הוקף לדירה'  קרפף בית גכ
  .)144בית סאין לשלישית'  ומפסקת בין הב,התקרה כאילו היא מחיצה יורדת וסותמת

______________ 
 אסור לטלטל מחצר , דאם הגיה יותר מסאתים, החילוק הוא בזה בגיה עצמה,םואם יש גדר בייה (ק ה" סז"ט 133

 בכלים ששבתו , ומן החצר לתוכה, כולהלולטל בתוכה אפי מותר לט, או פחותם ואם הוא סאתי,לתוכו בכל גווי
 וכבר זכר . ליזהר בזהי אפשר דא, ראוי שלא לאכול או לשתות בגיה בשבתל כן ע. אבל לא לכלים ששבתו בבית,בחצר
 דהוה כלים ששבתו , לטלטל סכיים או מפתח בחגורו מחצר לגיה אסורלוואפי. ו מטעם אחר"א זה בסימן של"רמ

  .) והרבה כשלים בזה. דזרעים מבטלים הדירה,כאן לא שייך הוקף לדירה ו.בבית
 מפי שבקושי יוכל ליזהר , אם ישתמש שם עם מים,וטוב שלא לאכול כלל בגיה(ט "שלו ס' והייו מה שהובא לקמן סי
  ).שלא יפול שם מעט מים
שהרי רגילים להוציא את ,  עם מיםאפילו איו משתמש, ראוי שלא לאכול כלל בגיה בשבת, אבל מטעם האמור כאן
  .ואם כן אסור להכיסם לגיה, הסכיים מהבית לחצר

  ). לפי שאין דרך לדור בזרעים, אפילו אין בהם בית סאתים,הזרעים מבטלים הדירה(בתחלת הסעיף הקודם  134
 ,ים דמו ואסיר סבור רבן למימר כזרע,קרפף יותר מבית סאתים שהוקף לדירה ותמלא מים (א"סע,  כדרבא שם 135

ע "טור ושו. ) מים כטעים דמו ושרי,דרב בריה דרב משרשיא הכי אמרין משמיה דרבא) אבוה(אמר להו רב אבא 
  .)אם ראוים לשתייה אין מבטלין הדירה, קרפף יותר מבית סאתים שהוקף לדירה וכסו בו מים (א"סי

  . )לתשמישתא לא אבל לא חזיין ,והוא דחזיין לתשמישתא (ב"רע,  כדאמימר שם 136
  .)אם ראוים לשתייה (ע שם"טור ושו .) דאין לך דירה מעולה מזו,לשתיה( לתשמישתא ה דחזו" שם די"רש 137
 אבל אם יש , אלא שאין בעומקו יותר מבית סאתים, מי לא אמרן,אמר רב אשי ודחזיין לתשמישתא (גמרא שם 138

אפילו אם המקום שתפשטו שם יותר  (ע שם"וטור וש. ) ולאו מילתא היא.בעומקו יותר מבית סאתים אסור
  .)ואפילו הם עמוקים הרבה, מסאתים

 ג"עבודת הקדש שער ג ס. )טפחים' י. ועומקו של סתם מים לבטל מקומו מדין קרקע (ה שאין בעמקו"י שם ד"רש 139
ק איו ורק,  רקק הוא זה,פחות מכאן איו אלא כטיט שבחצר, במה דברים אמורים בשיש בעמקן עשרה טפחים(

, ואם אים ראוים לשתיה דים כזרעים (ע שם"שו. ו"ז ה"שבת פט' מ הל"מהובא ב. )חולק רשות לעצמו בשום מקום
 כטיט ורפש שאין חולקין רשות לעצמן טפחים הוה ליה' דפחות מי (ק טו"א ס"מ .)והוא שיהא בעמקם עשרה טפחים

  .))מ"מ(
  ).שות הרבים בטל הוא לגבי ר,שאיו עמוק עשרה ,רקק מים שברשות הרבים (ז"שמה סט' סיוכדלעיל 

  .)אמות הרי ההילוך בו וח וקל' אם מתלקט גובה עשרה מתוך הילוך ה(סעיף ב  140
  .)ה"ש בסימן שמ"אמות איה ידון כמחיצה כמ' אם מתלקט כן מתוך יותר מד (סעיף ב 141
. )ו"ש' ש רסי"עשו מחיצה בים לחצר כמ דהם עצמן ,לא אסר החצר משום פרץ במלואו' ודע דבעמקן י ( שםא"מ 142

 הייו דווקא ... רבי יהודה לא אסר ביתר מבית סאתים במחיצות גמורות לוגבי בור אפי (ה לא אמרן" שם ד'ובתוס
  .ע" וצ, מיירי שאיו מתלקט,) אבל שוחה לא,בבור המתוקן כהלכתו

 אמרין פי תקרה ... ]מתירו) [מייתרו( קירויו  רבא אמר אויר,קרפף בית שלש וקירה בו בית סאה (א,  כה שםארב 143
מקום שהוקף שלא לשם דירה שיש בו בית שלש סאין וקירו בו (ז "ז ה"שבת פט'  הלם"לגירסת הרמב ,)יורד וסותם

וצריך לומר שהוא גורס אויר  ('ה קרפף בית ג"י ד"בכמבואר ב, ) שפי תקרה יורד וסותם,בית סאה קירויו מתירו
קרפף בית  (ב"ע סי"טור ושו). ו מהלכות שבת"ם בפי" וכן גורס הרמב,לומר שהוא יתר על ידי הקירוי כ,קירויו מתירו
  .)מותר,  וקירה ממו בית סאה,שלשה סאין

קירויו  ( שםם"רמב).  ולא שאר אלא קרפף בית סאתים,דחשבין כאילו הוי מחיצה בסוף הקירוי(ב " ולבוש סיטור 144
  .)מתירו שפי תקרה יורד וסותם



קסח  

 כאן ,146א"]ס[ש בסימן ש"שאין אומרים בו פי תקרה יורד וסותם כמ (145ואפילו אם הקירוי הוא משופע
  :מכל מקום רואין כאילו היתה מחיצה גמורה בסוף הקירוי) 147הקילו

  בית סאתים שנפרץ לחצר

 מפני ,149 הקרפף אסור, שנפרץ במילואו לחצר,148בית סאתים מצומצמים שלא הוקף לדירה קרפף כא
  .150 ונעשה יותר על בית סאתים,שמקום המחיצה שנפרצה מייתרו

וכגון שהקרפף הוא קצר  (153אמות'  ואינה יותר מי,152 אם פרצה זו אינה לה במילואה151והחצר מותרת
 ואין מטלטלין בו ,יהא ארכו יתר על פי שנים ברחבו הרי , שאם לא כן,כאן ולהלאה הוא מתרחב והולך

  .)154 אפילו לא נפרצה כלל,אמות' אלא בד

 לפי ,156 אין מקום הפרצה מייתרו, אלא נשארו בו גיפופין מכאן ומכאן,155אבל אם לא נפרץ במילואו
 שמטעם זה . ומחודן הפנימית ולחוץ הוא רשות בפני עצמו,שחודן הפנימי של הגיפופין יורד וסותם

  .157ו"שמ' כמו שנתבאר בסי' אסור לטלטל מבית לאסקופה אם אין עליה משקוף רוחב ד

______________ 
אפילו  (ע שם"טור ושו. )יציע גג משופע דליכא פה(י "ופרש, ) דעבדה כי אורזילאכא במאי עסקיןה (ב"גמרא שם רע 145

  .)אם הקירוי משופע
 ולא אמרין אלא פי , שאז אין בהם פה, כגגין שלו,ויש אומרים שצריך גם כן שלא יהא פי התקרה משופע (סעיף ו 146

  .)תקרה יורד וסותם
, ורבן דהחמירו לטלטל בה משום גזירת רשות הרבים, כיון שהקרפף הוא רשות היחיד מן התורה( ה ק"פרישה ס 147

 ).לכך בכהאי גווא הקילו
 ). ועד בכלל, עד בית סאתים,וכמה הוא היקף קטן(ב "כדלעיל ס, שמותר לטלטל בו 148
קרפף בית סאתים מצומצם  (ג"יע ס"טור ושו. ) שאסור,מודיא בקרפף שפרץ במלואו לחצרו(ב "רע, רב זירא שם כה 149

   ).הקרפף אסור,  שפרצו במילואם זה לזה,וחצר
 ,מיתסר קרפף משום מקום מחיצות שיטלו(י "ופרש, ) אויר מחיצות מייתרו...איכא אויר מקום מחיצות  (אביי שם 150

מפי שמקום  (ע שם"וטור וש. ) שבתחילה היתה בית סאתים מצומצם, ועושהו יותר מבית סאתים,ויתוסף על האויר
  .) ועשה יותר על סאתים,המחיצה מייתרו

  .) וקרפף אסור, חצר מותרת,קרפף שפרץ במלואו לחצר (רב חסדא שם 151
 .אבל היא במילואו של קרפף, והייו שאיה במילואה של חצר 152
ולחצר  (ד"ב ס"פהגהות אשרי שם . ) דביתר מעשר חצר מי אסורה,ושלא פרץ ביתר מעשר (ה קרפף"שם ד' תוס 153

 אף ם לא כן דא,' ופרץ פחות מי,ומיירי כשיש להחצר גיפופים (ק טז"א ס"מ. ) ואין הפרצה יותר מעשרה,איכא גיפופי
  .) דפרץ במלואו,החצר אסור

כיון שהוא עתה יותר מבית , אמות' שהרי הקרפף אסור לטלטל בו יותר מד, והייו שפרץ במילואו למקום האסור
  .סאתים

 ם כן א, הואיל ואויר מחיצה מייתרון מדקאמרי, דעל כרחך בקרפף בית סאתים איירי,י"וקשה למהר (שם' תוס 154
 דבמקום שפרצה לא הוי ש לומר וי. וזה לא מציו שום תא דמתיר,הוה ליה ארכה יותר הרבה על פי שים ברחבה

  :כזה. ) אבל מכאן ואילך מתרחבת והולכת,יותר מעשר

  
 כמו שחצר המשכן לא היה ארכו יתר על פי ,לבד שלא יהא ארכו יתר על פי שים ברחבו אמה אחתוב(ב "וכדלעיל ס

  ).שים ברחבו אפילו אמה אחת
  .כיון ששארו גיפופין מכאן ומכאן, הייו שאיו במילואו של קרפף 155

 אין שייך לומר כ אם פרץ יותר מעשר"משא, דהייו דוקא שפרץ פחות מעשר, ב הערה סד"וראה תיבות שבת פי
 . שחודן הפימי יורד וסותם

 זמין ... חצר מאי טעמא דאית ליה גיפופי , וקרפף אסור,קרפף שפרץ במלואו לחצר חצר מותרת (רב חסדא שם 156
ה קרפף "ח ד"ב. )כגון שקרפף גדול מן החצר דהוי לחצר מילואה ובקרפף איכא גיפופי(י "ופרש, )דמשכחת לה איפכא
 קרפף מותר , שיהם מותרים, דחצר פרץ במילואו וקרפף אית ליה גיפופי,ואי הוה איפכא (צםבית סאתיים מצומ

  .) וחצר מי מותר דלא פרץ למקום האסור לו, ואין אויר המחיצה מייתרו,דכיון דאיו פרץ במילואו הוה ליה פתח
 ולא , רק עד מקום שקיפת הדלת,וץ שלא לטלטל מן הבית ולח,ולכן יש ליזהר בבית שפתחו פתוח לכרמלית(סעיף י  157

  . ) ומשקיפת הדלת ואילך הוא כרמלית,' כי שמא לא יהיה במשקוף רוחב ד, אפילו משהו,יותר



קסט   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 והם ,159 אינו אסור אלא אם כן כתלי ארכו בולטים ונכנסים לתוך חלל החצר,158ואפילו נפרץ במילואו(
'  כמו שיתבאר בסי, שאם לא כן ניתר הוא בגיפופי החצר,טפחים מכתלי אורך החצר' מופלגים שם ג

  ):160ס"ש

   הוקף לדירה שהכשיר במחיצה ונפלהלא

 שפתח זה אינו מועיל , ואחר כך פתח בו פתח מבית דירה, קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירהכב
 , והותר על ידי מחיצה זו שנעשית אחר פתיחת הפתח, ואחר כך עשה מחיצה שניה יותר מעשר,161כלום

 , ואחר כך נפלה מחיצה זו השניה,162רה שלא היתה עשייתה לדי,שעל ידיה בטלה המחיצה הראשונה
  : ותועיל לו עכשיו מחיצה הראשונה,164 ואין אומרים בו הואיל והותר הותר.163חזר לאיסורו

  שלוםבריד

 
כ אם אין "משא. וגם האסקופה היא רשות היחיד, אמרין פי תקרה יורד וסותם', והייו שאם יש עליה משקוף רוחב ד

, סותם) שקיפת הדלת(ואזי אמרין שחודן הפימי ,  יורד וסותםאין אומרים בו פי תקרה', עליה משקוף רוחב ד
  .ומחודן הפימי ואילך הוא כרמלית

  ).55הערה (ושם סמן , )שחודו הפימי הוא שסותם כמחיצה(ו "שסה ס' וכן הוא לקמן סי
*  

ואף אסקופה זו בטלה (ט "וכמבואר שם ס, וץולכן האסקופה היא כלח, אלא דלעיל שם מיירי שפתח זה יש לו דלת
  ).  הואיל ויש דלת מפסקת בייהן, ולא אצל רשות היחיד שבפים,]אצל הכרמלית שבחוץ [אצלה
 היה מותר לטלטל על אסקופת כל ,שאם היתה כפרצה ממש(תבאר בקוטרס אחרון שם , כ אם אין לה דלת"משא

 ...  שהיא כתקרה עבה שמגעת עד כאן...  העליוה הוא פי המשקוףועוד שפי תקרה. הבתים משום חורי רשות היחיד
  ).אלא ודאי משום שהדלת סותמת

, ואין להתיר משום חורי רשות היחיד. שהרי מיירי בקרפף שאיו מקורה, אין להתיר משום תקרת הבית, כ כאן"משא
  .ואם כן הוא מכל מקום כלחוץ). 115כדלעיל שם הערה (דהא מיירי שהוא פתוח לגמרי 

  .כגון שהחצר גדולה מהקרפף, ולא במילואה של חצר, הייו שפרץ במילואו של קרפף 158
 ... וכותליו כסין בתוך חלל החצר ,במה דברים אמורים בשפרץ הקרפף במלואו (ג" בעבודת הקדש שער ג סא"רשב 159

ז " שם פטמ"מהובא ב. ) אף על פי ששוה מבפים דון משום לחי דכל שראה מבחוץ,ואם לאו אין זה פרץ במלואו
  .ה קרפף בית סאתים וחצר"דסי "בוב, ז"ה

שהרי אף אם הכתלים אים , א אים מובים" והייו שלכאורה דברי הרשב.)' חודו החיצון כואי גוואואפשר דבכה(
שלצד , של הכותל" חודו החיצון" הרי כל זה ב;ודון משום לחי, ואיו חשב פרץ במילואו, כסים בתוך חלל החצר

ואולי מטעם זה לא הובא תאי  ". ועשה יותר על בית סאתים,מקום המחיצה שפרצה מייתרו"ם כן עדיין וא. החצר
  .כ"ע וו"זה בשו

ר את ויש לעיין איך לבא?  בפיםזוהלכה שארה ומדוע ? "ואפשר"מדוע כתב זאת רק בתור , ומה שצריך לעיין בזה הוא
  .א"דברי הרשב

 שאם לא כן ,וכל זה כששי כותלי אורך הקרפף הקצר הפרוץ במילואו הם בולטים וכסים לתוך חלל הרחב (סעיף ז 160
 ואף שגיפופים אלו אין ראין למי שעומד , הואיל ושתיירו גיפופים קטים מהכותל הפרץ...אין זו פירצה במילואה 

והוא שראשי כתלים  ...  כיון שהם ראים למי שעומד בחוץ,ית הפרץ במילואובפים בתוך הקרפף או החצר או הב
האויר שבייהם ... טפחים '  אבל אם אים מופלגים מהם ג...טפחים ברוחב ' אלו הבולטים שמה הם מופלגים שם ג

  ).40הערה (ושם סמן , )הוא כסתום
  .) לא הועיל כלום, או שפתח לו אחר כך פתח מביתו,צות ואחר כך בה בו דירהאם הקיפו מחי (ז"כדלעיל ס 161
 ויהיה מוקף לדירה , לבטלה שתהיה כמו שאיה,בה מחיצה באורך יותר מעשר לפי מחיצה הראשוה (ד"כדלעיל סי 162

 הרחיקה  אם, כגון שעשה בו בית דירה או פתח בו פתח מבית דירה קודם שעשה מחיצה זו,על ידי מחיצה זו
  .)טפחים מותר' מהראשוה ג

 סבר רב ביבי למימר , פל אשיתא ברייתא דאפדא,ההוא בוסתא דהוה סמיך לגודא דאפדא(ב ,  כהשם] י[רב פפ 163
ש שם " שברא,ח"לפירוש ר, ) לבראי לא עבידן, הך מחיצות לגואי עבידן... אמר ליה רב פפי ,ליסמוך אגודא גוויאתא

 ועשו גודא להקיפה , שהוקף ולבסוף פתח האפדא,ל הבוסתא היתה יתירה מבית סאתים"ח ז"פירש ר (ה"ב ס"פ
וסבר .  ופל ההיא גודא, וגם היה באותה גודא פתח ללכת מאפדא לבוסתא,טפחים מגודא דאפדא' לדירה ברחוק ד

 ואף על גב דפלה , הואיל והותרה על ידי מחיצה שעשו להקיפה לדירה,רב ביבי למיסמך אגודא גווייתא דאפדא
 אף על גב שעשית ,ותועיל ההיא גודא דאפדא,  דהואיל והותרה הותרה, רצה לסמוך אגודא גווייתא,ההיא מחיצה

 דבשעה שעשית לא , ולא לדירת בראי,ומסיק דכיון דלדירה גוואי עשית המחיצה. קודם שפתח האפדא לבוסתא
. ) לא תועיל כאילו עכשיו הקיפה לדירה, לדירה באותה אשיתא ולא הוקף בוסתא,היה פתח בין אפדא לבוסתא

 פל , והיה בה מי פתח לבוסתא,ועשו אשיתא'  והרחיקו ד,והוקף ולבסוף פתח (ה ההוא בוסתא"שם ד' תוס
ג " ואע, הואיל ופתוחה מי לאפדא, שרי,פ שפלה" אע, וסבר רב ביבי דכיון דפעם אחת היתה מוקפת לדירה,אשיתא
קרפף יותר  (ד"ע סי"טור ושו. ) ומסיק דגודא דאפדא איו מועיל. דלא יצא מהיתרו,דאפדא הוי לאחר שהוקףדפתח 



קע  

  שלוםבריד

 
 מחיצה זו שעל ידה ל ידיוהותר ע,  ועשה מחיצה לפיו יותר מעשרה,ופתח בו פתח, מבית סאתים שלא הוקף לדירה

  .)חוזר לאיסורו, ה פלה מחיצה אחרוואחר כך, בטלה מחיצה ראשוה שלא היתה לשם דירה
  .אין אומרים בו הואיל והותר הותר, שאף אם פלה המחיצה השיה באמצע השבת, יש לעיין אם הכווה 164

 מותרים כל השבת , ומת אחד מהן בשבת,היו שלשה והקיפו כל צרכם יותר מבית סאתים (ד"שס ס' וראה לקמן סי
 .) והואיל והותרה הותרה, כיון שכסה שבת בהיתר,כולה

  דין רחבה שאחורי הבתיםשנט 
  :סעיפים' ובו ב

 ,1אמות'  אין מטלטלין בה אלא בד, רחבה שאחורי הבתים יתירה על בית סאתים ולא הוקפה לדירהא
  .וקף לדירהכדין קרפף שלא ה

 לפי , ומותר לטלטל מתוכה לבית ומבית לתוכה, אין לה דין קרפף,אבל אם אין בה אלא בית סאתים
  :2 אף על פי שלא הוקפה לדירה,שאינה רשות מחולקת מן הבית כמו קרפף

 אין אומרים שבשביל , אפילו אם יש שם גורן בינה לבית,3 ואם פתח בה פתח מביתו ואחר כך הקיפהב
 ,א מוקפת לדירהי והרי ה,5 אלא סתמא נפתח לרחבה, ואין כאן פתח לרחבה,4א שנפתח פתח זההגורן הו

  .ומותר לטלטל בכולה אפילו היא יותר מבית סאתים

 ,7 משום שבזמן הזה סתמן מוקפת לדירה,6ומה שאין אנו נזהרים מלטלטל בחצרות שאחורי הבתים
______________ 

 ,אין פתח הבית פתוח להו(י "ופרש, )אמות'  אין מטלטלין בו אלא בד,רחבה שאחורי הבתים (א, כד עירובין רב כהא 1
רחבה (ב , א כג"ריטב. ) אין מטלטלין בה אלא בארבע אמות, ואי יותר מבית סאתים היה,הויא מוקפת שלא לדירה

 יתירה על בית ,רחבה שאחורי הבתים (ע"טור ושו). ים ושארה רחבה בת, שעשה כל אחד ביתו סביב,שאחורי הבתים
  .)אמות' אין מטלטלין בה אלא בד, סאתים ולא הוקפה לדירה

 כגון רחבה שאחורי , לכיסה ויציאה תמיד,כל היקף מחיצות שלא הוקף לדירת אדם(א "שח ס' וכן הוא לעיל סי
  ). הרבים כמו ברשות,אמות'  אסרו חכמים לטלטל בתוכן יותר מד... הבתים

  ).רחבה שאחורי הבתים שאין כסין ויוצאין בה תדיר(ח "שיג ס' וכן זכרת הרחבה לעיל סי
*  

' ל כדעת המתירים בזה לעיל סי"לא קיי. ואף דמיירי הכא ברחבה שאחורי הבתים שהיא בתוך תחום שבת של הבתים
 , ואין זה עיקר. כי דעתו עליו בשבת, שכל קרפף שהוא בתוך התחום קרא מוקף לדירה,ויש אומרים עוד(י "שח ס

). ט"ש'  וכמו שיתבאר בסי, שכשהיא יתירה מבית סאתים כרמלית היא,כמו שתבאר למעלה ברחבה שאחורי הבתים
  .ל כדעה ההיא"והייו שמכאן מוכח דלא קיי

, )ת עשרה כורין אפילו בי, אפילו בית חמשת כורין,אבל אם היה דיר או סהר או מוקצה או חצר(א , ואף דתן יח
 ועדיף ,י מוקצה הייו רחבה שאחורי הבתים"פירש( ובמרדכי רמז תפה ).רחבה שאחורי הבתים, מוקצה(י "ופירש

  ).ע" וצ, ברחבה שמא מותר...יותר מקרפף
 כגון דיר , דהייו לכיסה ויציאה תמיד,כל מקום שהוקף לדירה(ה "שח ס'  אלא כדלעיל סי,ל כן"מכל מקום לא קיי

  ).37הערה (וראה לעיל שם . והשמיט את המוקצה, ) אפילו יש בו כמה מילין מותר לטלטל בכולו, וחצרוסהר
 , שלא אמרו דרחבה חשיבא כקרפף לגבי בית...יש למצוא היתר לרחבות שלו  (ה ולא לכלים"ב ד,  שם כגא"ריטב 2

שח '  סוף סיי"ב הובא ב). תשמישי בית יהו ...תים לא הוי כקרפף אבל בית סא,אלא כשהיא יותר מבית סאתים
 .ח"ש' י סי"ב( ומותר לטלטל ממה לבית , אין לה דין קרפף,בית סאתים] רחבה[אבל  (ק א" סא"מ. ה קרפף"ד
  .))ט"רי

א אמרן אלא  ול. פתח מתירו, מותר לטלטל בכולו,)י"רש, מן הבית (ואמר רב חמן אם פתח לו פתח (רב חמן שם 3
  .) אבל הוקף ולבסוף פתח לא,שפתח ולבסוף הוקף

 ,)י"רש, ולאו אדעתא להקיף שם רחבה ( מהו דתימא אדעתא דבי דרי עבדיה,לא צריכא דאית ביה בי דרי (שם גמרא 4
  ).הוי היקף לדירה, אפילו אם יש גורן ביה לבית, ואם פתח לה פתח מביתו ואחר כך הקיפה(ע "טור ושו. )ל"קמ

  .) שהוא דרבן,דלקולא אזלין בעירובין, אלא חשבין הך פתח לרחבה (לבוש 5
 .שתבאר לעיל לאיסור, אף שהיא רחבה שאחורי הבתים יותר מבית סאתים 6
 כמו ,משום דבזמן הזה סתמן מוקפין לדירה, ומה שאין או זהרין לטלטל בחצירות שאחורי הבתים (א"מ]ר[ 7

  ).שתבאר לעיל גבי קרפף



קעא   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  : גבי קרפף8ח"ש בסימן שנ"כמ

  שלוםבריד

 
דרגילים לפתוח ,  דסתם קרפיפות שלו מקרי מוקפות לדירהש אומריםוי (א"סשח ' א סי"ו כמו שתבאר ברמוהיי

  .) להקיףר כךפתח תחלה ואח
 דכתב דבזמן הזה סתם קרפף מוקף לדירה וכל שכן סתם ,)תפה' סי(ולי ראה דסמכין אדברי המרדכי דלעיל (מ "ובד

  ).חצר ולכן אפילו יותר מבית סאתיים שרי
ם  וא, ורגילות הוא לעשות פתח קודם להיקף,ועכשיו כל הקרפיפות שלו הוויין מוקפין לדירה (רמז תפהוהוא במרדכי 

  .) מותר לטלטל גם ממו לבית... כן
  .) כי רגילין לפתוח פתח תחלה ואחר כך להקיף,יש אומרים שסתם קרפיפיות שלו מוקפין לדירה הם (סעיף י 8

*  
 כי דעתו עליו , שכל קרפף שהוא בתוך התחום קרא מוקף לדירה,ויש אומרים עוד( שיטה וספת עוד הובאה לעיל שם

 וכמו , כמו שתבאר למעלה ברחבה שאחורי הבתים שכשהיא יתירה מבית סאתים כרמלית היא, ואין זה עיקר.בשבת
  ).ט"ש' שיתבאר בסי

פ "אבל עכ). 1והערה (א "כדלעיל ס, שם בתוך התחוםלהתיר כל קרפף או רחבה , כדעה השית" אין זה עיקר"והייו ש
  .שבזמן הזה סתמן מוקפות לדירה, להתיר בקרפיפות ובחצירות שאחורי הבתים, מקילים כדעה הראשוה דלעיל שם

  לשבתדין היקף מחיצות שס 
  :סעיפים' ובו ח

  מחיצות שתי או ערב ביחיד ובשיירה

 על דרך שיתבאר , כגון שתי בלא ערב או ערב בלא שתי, והקיף מחיצות גרועות, ששבת בבקעה1 יחידא
 והזורק , אפילו יש בו כמה מילין, רשות היחיד גמורה מן התורהה שהן מועילות לעשות,2ב"שס' בסי

ל פי כן מדברי סופרים אין מועילות להתיר הטלטול בתוכן ומתוכן  אף ע,לתוכו מרשות הרבים חייב
 אף על פי , ואז מותר אפילו עשה כן בישוב.3 אלא כשאין בתוכן רק בית סאתים,לרשות היחיד גמורה

 אין מטלטלין בתוכן אלא ,אבל אם יש בתוכן יותר מבית סאתים. 4שאפשר לו לעשות מחיצות גמורות
______________ 

  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 1
  ).ד- א"ס (מחיצות שתי או ערב ביחיד ובשיירה) א(
 ).ח- ה"ס(שה שהקיפו כל אחד לעצמו של) ב(
'  חבל על גבי חבל בגובה י, כגון של חבלים המתוחים על גבי יתידות סביב,ואפילו מחיצות של ערב בלא שתי (סעיף י 2

  .) הרי זה מועלת, כגון קים הגבוהים עשרה העוצים בארץ זה אצל זה, או של שתי בלא ערב,טפחים
 שהן דשתי או ,הך מחיצות רעועותב (חיצות שבת לא התירו ליחיד יותר מבית סאתיםכל מ (ב, ]טז[ עירובין ברייתא 3

 א"ע ס"טור ושו. ) יחיד ותין לו בית סאתים, ומה בין יחיד לשיירא,חד יחיד ואחד שיירא לחבליםא ... )י"רש, דערב
, אתים מותר לטלטל בכולו עד ס,י או ערב בלא שת,שתי בלא ערב כגון, יחיד ששבת בבקעה והקיף מחיצות גרועות(

  .)אין מטלטלין בו אלא בארבע, מסאתים ואילך
ל היקף מחיצות שלא כ(א "שח ס' כדלעיל סי, שלא התירו בהם אלא עד בית סאתים, מחיצות שלא הוקפו לדירהוכמו ב

 היחיד  ואף על פי שהן רשות,אמות כמו ברשות הרבים'  אסרו חכמים לטלטל בתוכן יותר מד...הוקף לדירת אדם 
 הרי הן , שהרי מחיצות גמורות הן אלא שמחוסרין דיורין, והזורק לתוכן מרשות הרבים חייב,גמורה מן התורה

עד בית סאתים  ...  שכיון שאין עשויין לדירה מתחלפין הן ברשות הרבים אם הן היקף גדול,ככרמלית מדברי סופרים
 אף על פי שהן מחיצות ...ת שלא עשו כדי לדור בתוכן כל מחיצו(א "שסב ס' ולקמן סי, )ועד בכלל כחצר המשכן

 מכל מקום מדברי סופרים אין ,אפילו יש בתוכן כמה מילין  והזורק לתוכן מרשות הרבים חייב,גמורות מן התורה
  ). אם יש בתוכן יותר מבית סאתים,אמות' מטלטלין בתוכן אלא בד

  .ומדברי סופרים הם ככרמלית, שמן התורה הם רשות היחיד, כן הוא גם כאן במחיצת שתי או ערב יותר מבית סאתים
דתא קמא (י "ופרש, ) איכא ביייהו יחיד ביישוב.א קמא הייו ת.חכמים אומרים אחד משי דברים (א, גמרא שם יז 4

ים או  אחד משי דבר... ורבן בתראי . הואיל ויכול לעשות מחיצה הוגת, דבדרך ולא ביישוב, יחיד דומיא דשיירא...
דרבן בתראי סברי יחיד בישוב (א ,  הף"רי ). בין בדרך בין ביישוב, אחד יחיד ואחד רבים,שתי או ערב מחיצה היא

טור . )ל"כ (ג"א סוף סכ" פש"רא. ) והלכתא כוותיהו. כדין המדבר,שרי לטלטולי בתוך מחיצה של שתי או של ערב
  .)ד בישוב ליחילו אפי,ומותרים עד סאתים (ה"שסב ס' ע סי"ושו

  .)ס"ש'  כמו שתבאר בסי, אפילו ליחיד בישוב,הרי זה מועלת עד בית סאתים (י" לקמן שם סוכן הוא



קעב  

  . כמו בכרמלית,אמות' בד

 ואינן כקרפף , אפילו יש בתוכן יותר מבית סאתים,אבל המקיף במחיצות גמורות מותר לטלטל בתוכן
  :5שלא הוקף לדירה שהרי הקיפן לדור בהן בשבת

 ,6 אפילו הוא היקף גדול מאד מטלטלים בכולו, אבל שיירא שחנתה בבקעה והקיפוה מחיצות גרועותב
  .8 ואין רבים פחותים משלש. לטלטל כל צרכם7שמתוך שהם רבים התירו להם

 להם לתשמיש ין צריך שא9 שלא ישאר בית סאתים פנוי,ובלבד שלא יקיפו יותר מדאי מכדי צרכם
 שהרי ,אמות'  אלא בד12 אין מטלטלין בכל המוקף, אבל אם נשאר בית סאתים פנוי.11 ובהמתם10כליהם

  .13 דהיינו לבית סאתים הפנוי,הוא פרוץ במילואו למקום האסור

 אף על פי שנשאר בית , אבל אם לא הקיפו יתר על שש.רים אמורים כשהקיפו יותר על שש סאיןבמה דב
 ויש .14 כיון שהם שלשה ולכל אחד יש לו סאתים, מותר,סאין' אלא דלהם  ין צריך שא,סאתים להם פנוי

  :16 ולענין הלכה בדברי סופרים הלך אחר המיקל.15חולקין

 אף על פי שהן ,18 ואין לשניהם יחד אלא בית סאתים בלבד,17 דינם כיחיד, אבל שנים שחנו בבקעהג
  .צריכים ליותר

______________ 
 שהרי לדור בהן ,שהוקף לדירה (ה לא התירום"דו, )אבל במחיצה מעלייתא כמה דבעי (ה ותים"ב ד,  שם טזי"רש 5

 ,דהוקפו לדירה,  יותר מסאתיםלו מותר אפיאבל מחיצות גמורות(ק א "א ס" מ.)בלילי שבת הקיפום מערב שבת
  ).)י"רש(שהרי הקיפום לדור בהם בשבת 

  ).ס"ש'  כמו שתבאר בסי, דירה מעולה היא,מחיצה העשויה ליום ולילה אחד(א "שסב ס' לקמן סיותבאר 
 טור ).ל צרכן שלשה עשו שיירא וותין להן כ...דרש רב חמן משום רביו שמואל (לאחר שחזר בו , רב חמן שם 6

  .) אפילו הוא גדול הרבה, ומותר לטלטל בכולו,חשובים כשיירא, ואם הם שלשה ישראלים (ע שם"ושו
  .) הדחקל ידישהתירום לרבים ע (ה כל מחיצות"י שם ד"רש 7
  .)' רב חמן אמר ג,וכמה רבים (א, גיטין מו 8
 ע שם"טור ושו. )ו יותר מכדי צרכן בית סאתיםשלא יקיפ(י "רשופ ,)ובלבד שלא יהא בית סאתים פוי (שם ברייתא 9

  .)שלא ישאר בית סאתים פוי שאין צריכים לו לתשמיש, ובלבד שלא יקיפו יותר מכדי צרכם(
  .) לא פוי מכלים,מאי לאו פוי מאדם (א, יז שם גמרא 10
  .)ורשאי להקיף לפי רוב בהמותיהם ולפי רוב כליהם (ז"ב בשם ריא, שלטי הגבורים שם ד 11
 ע שם"טור ושו. ) בחמש אסוריןלו אפי, לא הוצרכו אלא לחמש והקיפו בשבע... שלשה ,אמר רב גידל אמר רב (רב שם 12

  .)אמות' אין מטלטלין בכל המוקף אלא בד, אבל אם שאר בית סאתים פוי(
  ). מכדי צרכן הואיל והוקפו לבית סאתים יותר,דהשתא לא מהי מחיצות(י פירש הטעם שאפילו בחמש אסורין "ברש 13

  ".שהרי הוא פרוץ במילואו למקום האסור", עדיין אסור לטלטל בהן, שאף אם המחיצות יועילו לחמש, ומבאר כאן
. ) שאפילו אם יש בית סאתים פוי מכלים,י דליחיד בית סאתים ולשיירא בית שש"פסק ר ( עירובין רמז תפגמרדכי 14

אף על פי שיש , אבל אם לא הקיפו יותר על שש סאין, שש סאיןכשהקיפו יותר על , במה דברים אמורים ( שםע"שו
  .)מותר, כיון שהם שלשה, סאתים פוי

 אם אין ,ג דאיהו שלשה" ואע.כלומר שיש בין המחיצות בית סאתים פוי שלא היו צריכין לו (ה לא פוי" שם די"רש 15
ואיכא לתמוה שפסק להקל דלא  ('ה ואם הם ג"ח ד"ב. ) מי בטלי מחיצות,סאין' צריכין אלא לבית סאתים והקיפו ד

 ולא כתבו חילוק בין שש , פוי מכליםית סאתים וכך הוא משמעות כל הפוסקים שכתבו בסתם שלא יהא ב...י "כפרש
 ולכל הפחות היה לו ,י"ולא מציו חולק על רש (ק ב"ז ס"ט. )ע"ו ודלא כש,ד דאין להקל"ראה לפי ע ולכן ...לשבע 

  .) ולגלות שיש פלוגתא בזה,י"שלהביא דברי ר
מכל ... י שם בגמרא בהדיא לא פירש כן "פ דרש"אע. כן כתב המרדכי (ש במה דברים אמורים"ה ומ"עולת שבת ד 16

  ).כיון דמלתא דרבן הוא, מקום קטין כדברי המיקל
עשו '  ג,תין להו בית סאתיםו'  ב, יחיד ותין לו בית סאתים,דרש רב חמן משום רביו שמואל(ב , רב חמן שם טז 17

  .)וכן הדין אם הם שים (ע שם"טור ושו. )שיירא
מדאמרין  (ק א" סז"ט. ) אין ותין להם אלא בית סאתיים אחד,דאף על פי דאית ביה תרי (ה יחיד ששבת" דח"ב 18

 ואי .וותין להם ששעשו שיירא '  ג,ית סאתיםותין להם ב'  ב,ית סאתים יחיד ותים לו ב,ב חמןק דרש ר"בפ
 אם ותין , ולמה לו מעלה דעשים שיירא,דותים להם שש'  מאי רבותא דג,סאים' ותין להם ד'  דלבלקא דעתךס

  .)אין ותין לשיהם אלא סאתים (ק ג" סא"מ. )אין ותין להם לפי ערך'  דעד גל כרחך אלא ע.לפי ערך



קעג   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  : שהוא הדין לקטן20 ויש אומרים.19ואם יש עמהם נכרי אינו מצטרף עמהם להיות שיירא

 כיון , מותרים כל השבת כולה, ומת אחד מהן בשבת, היו שלשה והקיפו כל צרכם יותר מבית סאתיםד
  .21תרה הותרה והואיל והו,שנכנסה שבת בהיתר

 , כיון שנכנסה שבת באיסור, אסורים, וניתוספו עליהם בשבת,היו שנים והקיפוה יותר מבית סאתים
  :22שהשבת גורמת

  שלשה שהקיפו כל אחד לעצמו
 אם החיצונים רחבים . ועירבו יחד, והקיפו כל אחד לעצמו זה בצד זה לדור בהם בשבת, היו שלשהה

 , והחיצונים אינם פרוצים במילואם לאמצעי,במילואו להחיצונים שנמצא האמצעי פרוץ ,והאמצעי קצר
 דהיינו שאנו , הרי דיורי החיצונים מושלים באמצעי,23אלא יש להם גיפופים עודפים עליו מכאן ומכאן

 שהרי אין מחיצה לחצוץ בינו לבינם כיון , והרי יש שלשה ביחד,24לו הם גם כן דרים בתוכוירואים כא
 ולפיכך מותרים לטלטל .והרי הוא כקרן זויות להם שאינו חולק רשות לעצמו ,שנפרץ להם במילואו

 לפי שהם ,ואף בחיצונים מותרים לטלטל.  כיון שנעשו בו שיירא,באמצעי אפילו הוא גדול הרבה
  .25 שנעשו בו שיירא, שהוא בית דירה להם,נחשבים כחצר להאמצעי

______________ 
א "רמ. )ואין הגוי משלים לשיירה (ג"עבודת הקדש שער ג ס. )שלים בשיירהם מ"אין העכו (י"א ה" עירובין פירושלמי 19

  .) איו מצטרף לשייראגוי (א"ס
עבודת . )ואין הקטן משלים לשיירא (ב"ז הי"שבת פט'  הלם"רמב. )קטן מהו שישלים בשיירא (בעיא בירושלמי שם 20

ויש אומרים  (א שם"רמ. )אוי לחוש לדבריו ור,ויש מי שהורה שאיו משלים, קטן יראה לי שהוא משלים (הקדש שם
  .) קטן איו מצטרףדהוא הדין

הואיל וגורמת  ( אמר שבת גורמת... רב הוא  ...)י"רש, ביום השבת ( שלשה ומת אחד מהן,איתמר (א,  יזרב הוא שם 21
, הקיפו כל צרכםהיו שלשה ו (ב"ע ס"טור ושו. ) שבת הואיל והותרה הותרה ...)י"רש,  מותרין השים,שבת להתיר

  .) כיון שכס השבת בהיתר,מותרים בכל השבת,  בשבתחדומת א
*  

, והכלל הוא). 34הערה , ו"שסב ס' כסמן לקמן סי(תבארה בכמה סימים , "שבת כיון שהותרה הותרה"הלכה זו של 
שבת כיון שהותרה "אין אומרים בו , כרמליתשכל מקום שפלו המחיצות בעין שהוא פרוץ לרשות הרבים או 

ופסל , גם עירוב חצרות או שיתוף מבואות' ובתחלת השבת הי, אבל במקום שאין חסרון במחיצות החצרות". הותרה
  ".שבת כיון שהותרה הותרה"אמרין , או שפסל מטעם יותר מבית סאתים; במשך השבת

 ... אסורין ,פ שיתוספו עליהן דיורין"אע(י "ופרש, )שבת גורמת..  .)י"רש, בשבת (שים ותוספו עליהן (גמרא שם 22
,  ותוספו עליהם בשבת,היו שים והקיפו יותר מסאתים (ע שם"טור ושו. )הואיל וכשכסה שבת גרמה לאיסור

  .) כיון שכס שבת באיסור,אסורים
שהחיצוים רחבים  ( והאמצעי איו מגופף,פפים ושים החיצוים מגו,קרפיפות זה בצד זה' ג (א, רב יהודה עירובין צג 23

דאמרין  ( עשה כשיירא, ויחיד בזה ויחיד בזה,)י"רש,  וגיפופיהן עודפין עליו, והוא פרוץ לשיהם במלואו,מן האמצעי
 היקף במחיצה של שתי או של ,כל שהוא גדול... ומותר   האמצעי מצרפן, ומצאו שלשתן באמצעי,דיורי גדולים בקטן

 , והקיפו כל אחד לעצמו זה בצד זה,'היו ג (ג"ע ס"טור ושו. ))י"רש, וכגון שעירבו ( וותין להן כל צורכן,)י" רש,ערב
 והחיצוים שיש להם , שמצא האמצעי פרוץ במילואו לחיצוים,אם החיצוים רחבים והאמצעי קצר, ועירבו יחד

שאו רואים כאילו כולם דרים ,  אפילו הוא גדול הרבה,ותים להם כל צרכם באמצעי, גיפופים עודפים עליו מכל צד
  .) והרי יש שלשה ביחד,בתוכו

 אבל שיירא ,במה דברים אמורים במחה הקבוע ועומד שם ימים(ב "שסו ס' ראה לקמן סי, "ועירבו יחד"ומה שכתבו 
). ם וכמעורבים הם מפי שאין אותם אהלים קבועים להם ש, פטורים מלערב,ההולכת לדרכה וחו שם מפי השבת

  ).ג"וצע. ג]"ס[שס ' סי' עי(ובהערות שם 
והוא  (ה ואחד באמצעי" וד,) שדי תרוייהו להכא,הואיל ושיהם שולטין לכאן ולכאן (ה אי להכא"י שם ד"ראה רש 24

  .)ומושכין אותה אצלן (מושלין בקטה ה דיורי גדולה"א ד, שם צב. )שליט על החיצוים
א "הובא בריטב. ) בין באמצעי בין בחיצוי, ותין להם באיזה מקום שירצו,וכשותין להם (ג"עבודת הקדש שער ג ס 25

 אף בחיצוים ותין להם כל ,ואחרים פירשו דכיון דקאמר סתמא ותין להם כל צרכם (ה אמר רב יהודה" דא, צג
א "וכן דעת מורי הרשב,  צרכם וותין להם כל, הוה להו אידך כחצר לאמצעי,דכיון דעשו שיירא באמצעי, צרכם

דכיון שעשו שיירא , ואף בחיצוים ותים להם כל צרכם (ע שם"שוב' דעה הא. ד"ז הי"שבת פט' מ הל"מוב, )ו"ר
  .) הוה ליה איך כחצר לאמצעי,באמצע



קעד  

 מפני ,שהרי הם אינם רשות אחת זה עם זה , שהחיצונים אינם מותרים אלא עד סאתים26ויש אומרים
 שהרי הוא פרוץ , גם האמצעי אסור, ואם היקף אחד מהם יותר מסאתים.גיפופיהם המפסיקין ביניהם

  .27 אבל החיצון השני שאין בו אלא סאתים מותר.במילואו למקום האסור

  :28ולענין הלכה בדברי סופרים הלך אחר המיקל

 והאמצעי יש לו גיפופים ,מצאו החיצונים פרוצים במילואם לאמצעי שנ, ואם האמצעי רחב מהחיצוניםו
 , אין נותנין לכל אחד אלא בית סאתים, אם יחיד בזה ויחיד בזה ויחיד בזה,עודפים עליהם מכאן ומכאן

 אלא האמצעי הוא בכל אחד מהם ,שהרי דיורי החיצונים אינם באמצעי כיון שהוא אינו פרוץ במילואו
 שהחיצונים אינם , הוא והאמצעי, ונמצא שאין בכל אחד מהם אלא שנים,לואםשהם פרוצים לו במי

  .29מצטרפין זה עם זה מפני גיפופים האמצעי המפסיקין ביניהם

 כיון שיש לו גיפופין , והאמצעי אינו נאסר, הוא לבדו אסור,ואם אחד מהחיצונים יותר מבית סאתים
 שלא תהא הפרצה שבין אמצעי לחיצונים יתירה ובלבד .31 ואין צריך לומר החיצון השני.30המפסיקין

 גם ,אבל אם האמצעי יותר מבית סאתים .33ב"שס' ש בסי" כמ,32 שהיא פרצה אוסרת,מעשר אמות
  .34 כיון שהם פרוצים לו במילואם,החיצונים אסורים

 , או שנים בכל אחד מהחיצונים ויחיד באמצעי,אבל אם יחיד בכל אחד מהחיצונים ושנים באמצעי
 והרי הם שלשה , שאנו רואים כאלו דיורי האמצעי הם בכל אחד מהם,ם לשנים החיצונים כל צרכןנותני

  .35ביחד בכל אחד מהם

  :37 לפי סברא הראשונה שנתבאר36 לפי שהוא נחשב כחצר לחיצונים,וגם באמצעי מותרים כל צרכן

______________ 
רין מות (טור. ) היקף במחיצה של שתי או של ערב, כל שהוא גדול,ומותר אמצעי זה (ה ויחיד בזה"י שם ד"רש 26

 והחיצוים אין מותרין אלא ,ביחד'  והרי יש ג, שאו רואין כאילו כולן דרין בתוכו,באמצעי אפילו הוא הגדול הרבה
ויש  (ע שם" בשו'דעה הב).  שהרי הוא פרוץ במילואו, גם האמצעי אסור, מהם יותר מסאתיםחד ואם א,עד סאתים

 שהרי הוא , גם האמצעי אסור,ד מהם יותר מסאתיםואם אח, אומרים שהחיצוים אים מותרים אלא עד סאתים
  .)פרוץ במילואו

  .)אבל החיצון השי שרי (ק ד"א ס"מ 27
כסברא שהעיקר  ,ע"ומשמעות הש(ק א "שמח בקוטרס אחרון ס' וכדלעיל סי, ע בסתם"כדעה הראשוה שכתב בשו 28

  .וראה כללי הפוסקים וההוראה כלל עג). 17הערה (ושם סמן , )הראשוה שהביא בסתם כודע
 ולדידיה לא הוי , והן פתוחין לו במלואו,שהוא רחב מהן ( ושים החיצוים אין מגופפין,אמצעי מגופף (רב יהודה שם 29

 שהרי אין ,בית סאתים לכל קרפף ( אין ותין להם אלא בית שש,]ויחיד בזה[ ויחיד בזה ויחיד זה ,)י"רש, מילואו
ע "טור ושו .))י"רש,  ובאמצעי ליכא אלא חד, וזיל להכי תרי הוא דאיכא, דדיורי אמצעי בחיצוים,לשה דיורין באחדש

,  ויחיד בכל אחד,)א"מ, כגון שהוא רחב מהחיצוים (והאמצעי מגופף, ואם החיצוים פרוצים במילואם לאמצעי (שם
  ).אין ותין לכל אחד אלא בית סאתים

,  מהחיצוים יותר מבית סאתיםחדואם א ( שםע"טור ושו. )חד מהן יותר מבית סאתים הוא אסורואם א (י שם"רש 30
  .)הוא לבדו אסור

  .שהגיפופין של האמצעי מתירין אף אותו 31
במה דברים  (ע שם"שו. )פתח עד עשר (ה אמצעי" וד,)ואין הפרצה אלא בעשר (ה אמר רב יהודה" שם דא"ריטב 32

  .) וגם המגופפים אסורים,דאם כן הוה ליה פרצה, ה לזה יותר מעשרהכשאים פתוחים ז, אמורים
, ) מפי שהוא כפתח, אבל עד עשר ועד בכלל מותר.ובלבד שלא יהיה במקום אחד פרוץ יותר מעשר אמות (סעיף יח 33

  .)104הערה (ושם סמן 
ואם (ע שם "טור ושו).  שהרי הן פרוצין לרשות האסורה,ורין כולן אס,ואם אמצעי יותר מבית סאתים(י שם "רש 34

 ). שהרי הם פרוצים למקום האסור להם,גם החיצוים אסורים, האמצעי יותר מבית סאתים
 אי להכא פקי תלתא הוו ואי להכא פקי תלתא , אחד בזה ואחד בזה ושים באמצעי מהו,איבעיא להו( גמרא שם 35

 שים בזה ושים , ואם תימצי לומר חד להכא פיק וחד להכא פיק. וחד להכא פיק או דילמא חד להכא פיק,הוו
 או דילמא אימר להכא פיק , הכא ודאי אי להכא פיק תלתא הוו ואי להכא פיק תלתא הוו,בזה ואחד באמצעי מהו

או שים ,  באמצעי מהחיצוים ושיםחד בכל אחדאם א (ע שם"טור ושו. ) והלכתא בעיין לקולא.ואימר להכא פיק
 דחשיבי כל מה שבאמצעי כאילו הוא ,ותין לשי החיצוים כל צרכם,  באמצעיחד מהחיצוים ואחדבכל א

  .)בחיצוים
  .) דחשב כחצר לחיצוות, דלדעה הראשוה דלעיל גם האמצעי מותרראה לי (ק ו" סא"מ 36



קעה   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 שאם .לתוך חלל הרחב הם בולטים ונכנסים , הפרוץ במילואו, וכל זה כששני כותלי אורך הקרפף הקצרז
 שאינו נקראת פרצה במילואה אלא אם כן נפרץ כל כותל רחבו של קרפף ,לא כן אין זו פירצה במילואה

 ונפרץ , ובולט טפח לכאן וטפח לכאן, אבל אם היה כותל הרוחב ארוך מחלל הרוחב,או חצר או בית
 ,הפסין בולטין לצד הפנים אף שאין ,38 ונשתייר ממנו הפס טפח שמכאן ופס טפח שמכאן,כמדת החלל

 הואיל ונשתיירו גיפופים קטנים , אין זו פרצה במילואה, אלא לצד חוץ,לתוך החלל שבין כתלי אורך
 ואף שגיפופים אלו אינן נראין למי שעומד בפנים בתוך הקרפף או החצר או הבית .מהכותל הנפרץ
 כמו שהלחי הנראה ,פסין לפרצה נדונין משום , כיון שהם נראים למי שעומד בחוץ,הנפרץ במילואו

 ואם כן גם כן כאן הרי העומד ,39ג"שס'  כמו שיתבאר בסי,מבחוץ ולא מבפנים נידון משום לחי למבוי
 נראין לו אלו גיפופים הרחבים העודפים מכאן ומכאן , דהיינו בתוך קרפף הרחב,חוץ לקרפף הקצר

 מה שאין כן .לא נפרץ אלא באמצעו בלבד ו, כאלו הם שיורין וגיפופין מכותל הרוחב של הקצר,לפרצה
 אזי ניכר ונראה שהגיפופים הללו אינם ,כשכתלי ארכו של הקצר בולטים ונכנסים לתוך החלל הרחב

  .40מכותל רחבו של הקצר

טפחים ברוחב מן כתלי אורך קרפף הרחב ' והוא שראשי כתלים אלו הבולטים שמה הם מופלגים שם ג
 ,טפחים'  אבל אם אינם מופלגים מהם ג,טפחים' באורך כל אחד מהם ג כגון שגיפופים אלו יש ,שבצדם

 ונמצא שיש שם , והאויר שביניהם הוא כסתום,הרי הם כלבדים וסניפים שם לצד כתלי אורך הרחב
טפחים מכאן '  שהם פחות מג, דהיינו מראשי כתלי ארכו עד כתלי אורך הרחב,גיפופים לקרפף הקצר

  :41ן כאן פרצה במילואה ואי,טפחים מכאן' ופחות מג

  שלוםבריד

 
 שעשו בו , שהוא בית דירה להם,כחצר להאמצעי לפי שהם חשבים ,ואף בחיצוים מותרים לטלטל (לעיל סעיף ה 37

  .)שיירא
 די בשי ...חצר שהיא פרוצה במילואה ברוח רביעית (ב "שסג ס' כדלקמן סיו, ולא סגי במשהו מכאן ומשהו מכאן 38

 אבל . משי הצדדים טפח מכאן וטפח מכאן...והוא הדין אם שתייר מכותל רביעית עצמו בוי ... פסין שרחבן משהו 
שחשבים גידודים , וכך גם כאן).  כמו בפס גמור שמעמידו לשם כך,חות מטפח אין כל כך היכר בהמשוייר מהכותלבפ

  .וצריך שיהיו טפח מכאן וטפח מכאן, ששתיירו
  .) כשר... ולא לעומדים בפים ,בין שראית בליטתו לעומדים בחוץ (סעיף יא 39
ל ראה מבחוץ ושוה מבפים " קיי,דאי לא,  קטה כסין לגדולהוכולה שמעתין בשכותלי(ה והלכתא " ד שםא"ריטב 40

וכל זה כשכותלי קטה  ( שםע"שו. ) וכאילו אין אחד מהם פרץ לחבירו,ופפין]ג[ וכולם חשובין מ,דון משום לחי
 ,ם לחי וידון משו,דאם לא כן הוה ליה ראה מבחוץ ושוה מבפים,  דאז אוסרת הגדולה על הקטה ...כסין לגדולה

  .) מהם פרץ לחבירוחדוכאילו אין א, וכולם חשובין מגופפין
 מפי שהיא כפתחה , גדולה מותרת וקטה אסורה,חצר קטה שפרצה לגדולה (ב, רבה טולמדים הלכה זו מהא דאמר 

 ,כאן וכותל זה מכאן ומ,מבחוץ בתוך הגדולה ראין לה שיורין ( תשתרי בראה מבחוץ ושוה מבפים...של גדולה 
ובולטין לתוך הגדולה  (זירא בכסין כותלי קטה לגדולה'  אמר ר.)י"רש, אותו עודף שהגדולה עודפת על הקטה

,  ראין שלא מאותו כותל היה, שעומדין מאחרי פירצת הקטה, דהך גיפופי דפשו להו מגדולה,אמות' בשתים וג
  .))י"רש

 גדולה , ואין בפרצה יותר מעשר אמות,עוד יום במילואה לגדולהחצר קטה שפרצה מב(ג "שעד ס' וכן פסק לקמן סי
 הואיל ופרצה במילואה ... והקטה אסורה , שתיירו בה גיפופים עודפים על פרצת הקטה מכאן ומכאן...מותרת 

טפחים מכתלי אורך ' במה דברים אמורים כשכסין כתלי אורך הקטה לתוך הגדולה ומופלגין שם ג... להגדולה 
  ). משום ראה מבחוץ ושוה מבפים, גיפופי הגדולהל ידי אף הקטה יתרת עם לא כן שא,גדולהה

בין שראה בליטת הלחי לעומדים בתוך המבוי ואיה ראית לעומדים חוץ (א "שסג סי' והייו שכשם שתבאר לקמן סי
  .) כשר...ובין שראית בליטתו לעומדים בחוץ ולא לעומדים בפים ... למבוי 

לכן מועילים , שכיון שלהעומד בתוך הקרפף הרחב ראים הגיפופים העודפים על הקרפף הקצר מכאן ומכאן, כך גם כאן
  .שלא יחשב אצלו כפרוץ במילואו, גיפופים אלו גם להעומד בקרפף הקצר

  .ג"שסה ס'  לקמן סי.א"שח סכ' סי. ז"עט ס' סי. כ"ה ס' גם לעיל סיהלכה זו הובאה 
 דהדר , לצד כותלי אורך הגדולהםליהוי כאלו ראשי כיסה של כותלי קטה סופי(ימא לבוד ותשתרי ול (גמרא שם 41

' לכאן ופחות מג' ד אין הגדולה רחבה מן הקטה אלא מעט פחות מג" דקס. ראין מבחוץ,הוה להו הכיסה ליה גיפופי
טפי  ( דמפלגי טובא) ...י"רש,  וכלבוד דמי,םטפחי'  דהשתא אין ריוח שבין הכיסות לכותלי אורכה של גדולה ג,לכאן

  .)טפחים מכותלי אורך הגדולה' וכשכותלי קטה מופלגים ג (ע שם"שו. ))י"רש, משלשה
 כמו , שאם לא כן יתר הוא בגיפופי החצר,טפחים מכתלי אורך החצר' והם מופלגים שם ג(א "שח סכ' וכן הוא לעיל סי
  ).טפחים' ומופלגין שם מכתלי אורך החצר ג (ג"שסה ס' ולקמן סי, )ס"ש' שיתבאר בסי



קעו  

 ואין נותנים להם בכל אחד מהם אלא , הרי כל אחד ואחד רשות לעצמו, וכל שאין שם פרצה במילואהח
 כיון שאינם , הוא לבדו אסור והשאר מותרים, ואם יש באחד מהם יותר מבית סאתים.42בית סאתים

  :43פרוצים זה לזה במילואם ואין בפרצה יותר מעשר

______________ 
ואין ותין להם באחד מהם אלא בית  (ע שם"שו). ואין ותין להם באחד מהם אלא בית סאתיים(שם א "ריטב 42

  .)סאתים
 כיון שיש לו גיפופין , והאמצעי איו אסר, הוא לבדו אסור,ואם אחד מהחיצוים יותר מבית סאתים (ו"וכדלעיל ס 43

  .)יןהמפסיק

  לרשות הרביםדין גג הסמוך שסא 
  :סעיפים' ובו ו

  גג הסמוך לרשות הרבים

 ובשאר צדדין שבחצר הוא , בצדו שברשות הרבים3טפחים'  ואינו גבוה י,2 הסמוך לרשות הרבים1 גגא
  .5 רשות היחיד גמורה היא מן התורה,4גבוה עשרה

כובעים וכלים  שמניחים בו , הואיל והוא בתוך עשרה לרשות הרבים ורבים משתמשים בו,ואף על פי כן
 עד שיעשה לו סולם קבוע ,7 ואסור לבעל הגג להשתמש בו מחצר, הרי זה כרשות הרבים,6קטנים

______________ 
  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 1
  ).ג- א"ס (גג הסמוך לרשות הרבים) א(
  ).ד"ס (חצר שפרצה במילואה לרשות הרבים) ב(
 ).ו- ה"ס(פי תקרה יותר וסותם ) ג(
שות  אלא צידו אחד ר,שאיו מוקף חצר לכל צידיו(הרבים  שותגג הסמוך לר (ב, פד עירובין שמואלרב חמן אמר  2

 ואסור ,הרי זה כרשות הרבים ... גג הסמוך לרשות הרבים (א"ע ס"טור ושו. )צריך סולם קבוע להתירו, )י"רש, הרבים
  .) עד שיעשה לו סולם קבוע מחצרו,לבעל הגג להשתמש בו מחצרו

  .)טפחים' בתוך י (ע שם"טור ושו. )דבתוך עשרה דהדדי קיימי ( שםגמרא 3
'  הלמ"מהובא ב. ) ולמעלה מעשרה לחצר, בתוך עשרה לרשות הרביםוהוא (א" בעבודת הקדש שער ג ריש סא"רשב 4

  .)ולמעלה מעשרה לחצר (ע שם"שו. ט"ד ה"שבת פי
 אלא שפרוץ ,מחיצות גמורות' מקום המוקף ג(ו "שמה ס' וכבר תבאר לעיל סי, מחיצות' כיון שהגג מקום המוקף ג 5

  ).מן התורההרי הוא רשות היחיד גמורה ... ופתוח לגמרי ברוח רביעית 
 אבל אם הוא פתוח לרשות ,במה דברים אמורים כשמקום זה הוא פרוץ ופתוח לכרמלית(ואף שתבאר לעיל שם 

 מפי שלפעמים דחקים רבים לתוכו כשיש דוחק רב , שאיו כרשות היחיד מן התורה, הזורק לתוכו פטור,הרבים
  .וכאן הרי מיירי שהוא סמוך לרשות הרבים). ברשות הרבים

ולכן , אין הרבים דחקים לתוכו כשיש דוחק ברשות הרבים, טפחים' כיון שהוא גג הגבוה יותר מג, ר הטעם לזהאפש
  ".מן התורה"הוא רשות היחיד גמורה 
, )לולי השתמשות בי רשות הרבים ועשיית סולם קבוע דלקמן(אף מדברי סופרים ) ובחצר(ולעין היתר הטלטול בו 

  ).14הערה (יתבאר לקמן 
ורבים משתמשין בו ומורגלין להיח שם ( שם  עבודת הקדש).כשרבים מכתפין עליו בכומתא וסודרא (רב פפא שם 6

שמיחין  (ק ב"א ס"מ. )הואיל ורבים משתמשים בו (ע שם"שו.  שםמ"מו, ) כובעין וסודרין וכיוצא בזה,כלים קטים
  .)כובעים וכלים קטים עליהם

  .ע שם"שוטור ומ ו"ומ, )ואסור לבעל הגג להשתמש בו מחצרו(שם בודת הקדש ע 7
, זכו בו רבים, אלא שכיון שבי רשות הרבים משתמשים בו; )ל"שהוא רשות היחיד כ(ואין זה מחסרון מחיצות לגג זה 

הבולט מן הכותל זיז דהייו דף (ב "שג ס' וכעין המבואר לעיל סי, ואוסרים הם על בי החצר להשתמש בו מהחצר
 ואוסרים הם , זכו בו רבים, כיון שהוא באויר רשות הרבים, הזיז הוא למטה מעשרה מן הארץ... אם ,לרשות הרבים

  ).א"א ס"שס' ש בסי"דדמי למ(ק ב "ובקוטרס אחרון שם ס). על בעל הבית להשתמש בו
 ק א"דרכי משה סכמבואר ב, אמות'  מותר לטלטל בו דכ בגג עצמו"משא, ולכן לא אסרו אלא להעלות מחצר לגג[

 אבל המגיד .אמות'  דכשאין סולם קבוע אסור לטלטל על הגג רק תוך ד,)ט"ד ה"שבת פי(ם שם "ומשמע מדברי הרמב(
  .]) דדוקא מן הבית אסור לטלטל עליו,כדברי הטור) א' ג סי" שודת הקודשעב(א "משה כתב בשם הרשב



קעז   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 אבל .9 אלא נוח לו להשתמש בעצמו עליו, שאז גילה דעתו שסילק לגג זה מכח רשות הרבים,8מחצירו
  :10 כמו שאינו הוא, שכיון שסופו ליטול הסולם,סולם עראי אין כאן סילוק

 או ,11 אבל אם קבעו לשבת ולא לחול, שם בין לשבת בין לחול]ו[ כל שקבע, סולם קבוע ואיזהוב
  : אין זה קבוע,12להפך

  .13 אפילו סולם אין צריך, אבל אם מצדו שברשות הרבים הוא גבוהג

'  אף על פי שהבית שבתוכו יש בו י,14אבל אם אינו גבוה עשרה בין מצד רשות הרבים בין מצד החצר
  שלוםבריד

 
. שהתירו על ידי סולם קבוע לסלק ממו את בי רשות הרבים, ת הרבים דהכאומכל מקום יש חילוק בין גג הסמוך לרשו

דדוקא עשיית (כדלעיל שם בקוטרס אחרון , שאין פתיחת החלון מועיל, לבין זיז הבולט מן החלון לרשות הרבים
  ). דבלאו תשמיש הזיז פותחין חלוות להאיר, אבל לא פתיחת החלון ...סולם הוה גילוי דעת

חורים (ח "שמה ס' כדלעיל סי, רשות הרבים אים אוסרים על חורי רשות היחיד המפולשים לרשות הרביםומה שבי 
 והם למטה , ואפילו הם מפולשים כלפי חוץ לרשות הרבים,שבכתלי רשות היחיד שכלפי רשות היחיד הם רשות היחיד

כ כיון שאפשר להשתמש בהם " אעפ, ובי רשות הרבים משתמשים בהם,טפחים ששם הוא אויר רשות הרבים' מי
אסרי בי רשות (ק ב "שג ס' תבאר בקוטרס אחרון לעיל סי, )מרשות היחיד הרי הם בטלים אצלה וחשבים כמוה

  .) שאין באויר רשות הרבים,ה"שמ' כ חורין דבסי" משא.הרבים כל דבר שהוא באויר רשות הרבים
  .)עד שיעשה לו סולם קבוע מחצרו (ע שם" טור ושו.)צריך סולם קבוע להתירו (רב חמן אמר שמואל שם 8
 ואיהו יחא ליה ,שות הרביםדאי עביד ליה סולם גלי דעתיה דסלקיה לגג מכח ר (ה סולם קבוע"י שם ד"רש 9

ק "א ס"מ. ) ליה לאשתמושי ביהא ואיהו יח,שות הרבים לגג מן רהדגלי דעתיה דסלקי (ק א"ז ס"ט. )לאשתמושי ביה
  .)שות הרביםגג מן רדבזה סלקיה ל (ג

  ).דדוקא עשיית סולם הוה גילוי דעת(ק ב "שג בקוטרס אחרון ס' הובא גם לעיל סי
 כיון ,בסולם עראי אין כאן סילוק (ז שם"ט. )א כמאן דליתיה הו,כיון דמסליק ליה (ה סולם ארעי"י שם ד"רש 10

  ).דמסלק ליה לסולם
, )קבעו שם לשבתות ולא לחול אין זה קבוע, ם בין לחול בין לשבתכל שקבעו ש, איזהו סולם קבוע(שם עבודת הקודש  11

  .ע שם"מ ושו"ומ
'  בסולם שיש בו ד,באיזה סולם אמרו(א "שעב סי' לקמן סיכד, לפעמים סגי במה שאיו יטל בשבת מחמת כובדוו

קטן הוא ווח  הואיל ו, אבל פחות מכאן,פ שעתיד ליטלו אחר השבת" אע,שליבות שאיו יטל בשבת מחמת כובדו
  ).ליטלו כטול הוא

  .) וכל שכן איפכא אין זה קבוע,קבעו לשבת ולא לחול (א"לבוש ס 12
לבוש . ה גג הסמוך"י ד"הובא בב. ) אפילו סולם לא היה צריך,אם היה גבוה עשרה (ו"ח ס" עירובין פהגהות אשרי 13

ומותר לטלטל עליו מן החצר ,  גמור הרי הוא רשות היחיד, גם סמוך לרשות הרבים,שאם הוא גבוה עשרה (א"ס
פ שלצד החצר לא הוה גבוה "אז אע, גם לצד רשות הרבים' ואילו היה גבוה י(ק א " תוספת שבת ס.)וסולם איו צריך

 . סולםין צריך א,טפחים'  לחוד גבוה ישות הרביםואם מצד ר(ק א "א ס"פרי מגדים א). לא היה צריך סולם כלל', י
  ).וזה פשוט

יש  ,)מ"י הגהות אשרי מ"ב (סולםין צריך  א,עשרה אף על פי שמצד החצר אין בו ,עשרהואם תוכו  (ק א" סא"ובמ(
וצריך להיות כעין , שהוא טעות סופר, מקור חיים ועוד, מחצית השקל, וכעין זה כתבו תוספת שבת. )טעות סופר

ין צריך  א,עשרה החצר אין בו  אף על פי שמצד,עשרה מצד רשות הרבים גבוהואם (המובא לעיל מהגהות אשרי 
  ).סולם

 דקא מטלטל , וסולם לא מהי לה,כיון דלא גביהה עשרה כרמלית היא (ה לאו משום" שם די"רש בשם,  שם'תוס 14
ין שדוקא אם גבוה עשרה לשאר הצדד, )4הערה (מ דלעיל "א והמ"שהביא דברי הרשב, י" ב.)שות היחידמכרמלית לר

  .)לא מהי סולם' דאלו כולו איו גבוה י (ק א"א ס"מ. כ בלאו הכי אין סולם מועיל"משא, שבחצר מועיל סולם
והגג הוא פחות , בהכרח לומר דמיירי הכא שהחצר רחבה יותר מהגג שהרי ;מה איו יתר במחיצות החצר סביבע ל"וצ(

שהרי אין לו , עדיין אסור לטלטל על הגג, "בוה עשרהבשאר צדדין שבחצר הוא ג"גם אם , דאי לאו הכי, מעשר אמות
ויש שם , אלא ודאי מיירי שהחצר רחבה יותר מהגג). 4כדלעיל הערה (והוא פרוץ לרשות הרבים , מחיצות' אלא ג

ו גבוה עשרה בין מצד איאם "מדוע לא יועילו מחיצות אלו גם , ואם כן יוקשה, מחיצות גבוהות עשרה לרשות הרבים
  ". רשות הרבים בין מצד החצר

 ויש לו , או כל הגג למטה מעשרה, וכגון שצידי הגג גבוה עשרה,איו פרץ במלואו ... י דמיירי"ואור( שם 'תוס' עי
או בעשר , פרץ במלואו לרשות הרבים' שאם הי, יוצא מדבריו. ) בעשרה או בפחותשות הרבים ופתוח לר,מעקה
על כרחך לומר דמיירי הכא שאיו פרץ , מ"א והמ"ולפי מה שהובא לעיל מהרשב. מועיל הסולם'  הילא, אמות

  ).ג"ד עף ד סי"ת שערי ציון ס"שוראה (והגג הוא פחות מעשר אמות , כיון שהחצר רחבה יותר מהגג, במילואו
 ,אין בפרצה יותר מעשר אמות ו, אם לא פרצה במילואה,חצר שפרצה ולשון ים עובר על הפרצה (]ו"[י ש"וסוס

 מותר למלאת מהלשון שכס בה ולהכיס המים ...שפרצה זו איה אוסרת החצר מלטלטל בה מפי שהיא לה כפתח 



קעח  

  :15 ואין סולם מועיל לו כלל, אלא כרמלית הוא,ראת על הגג רשות היחיד אינו נק,טפחים

  חצר שנפרצה במילואה לרשות הרבים

 , מקום מחיצה נידון כצדי רשות הרבים, לרשות הרבים, או ביתר מעשר אמות, חצר שנפרצה במילואהד
 ,לרשות היחיד ולא , אבל לא לרשות הרבים, ומותר לטלטל מתוך החצר למקום המחיצה.16שהן כרמלית
 שהרי הוא כקרן ,17 מפני שתוך החצר שנפרצה לרשות הרבים נעשה גם כן כרמלית,אמות' ולא לחוץ לד

  .19ה"שמ'  שנתבאר בסי18זוית הסמוכה לרשות הרבים

 אף שהוא רשות היחיד מן ,ואף על פי כן (20 הרי הוא כרמלית מדברי סופרים,מליתרואם נפרצה לכ
  .)22ו"שמ'  מטעם שנתבאר בסי,21לית גמורה מותר לטלטל ממנו לכרמ,התורה

  שלוםבריד

 
יתר גם לשון הים , הרי שבמחיצות החצר סביב, ) איו חולק רשות לעצמו,'פ שעמקו עשרה ורחבו ד"ואע, לבית

  ?"למה איו יתר במחיצות החצר סביב" ואם כן גם כאן .'שעמקו עשרה ורחבו ד
 וסולם קבוע שבחצר ממעט כח כרמלית , ולא דמי לשאר כרמלית, היאשות היחידדכיון דתוכו ר(ת "שם בשם ר' בתוס 15

 , הא דתקשי לן היאך מהי סולם בכרמליתוצה לומרר(א שם " ופירש במהרש). דלא הוי כרמלית מעליא,שבחצר
 דבלאו הכי לא , ומהי בה סולם קבוע למעט כח כרמלית זה, לא דמי לשאר כרמלית,דוקאמרי כיון דתוכו רשות היחי

 אלא ,מצד החצר איו גבוה עשרה וראה דהוא הדין אם גם(א "עולת שבת סוכן פסק  ).ל"וק' הוי כרמלית מעליא כו
 אף על פי שמכל ,טפחים' ואם תוכו הבית י(ק א "א ס"אפרי מגדים  .) גם כן מהי סולם,טפחים' שתוך הבית עמוק י

 הות אשריל והג"א ז" ומאן ימא לן דהרשב,ת"ה גג בשם ר"ד' ד ב"פ' תוס' י ע, מהי סולם קבוע,טפחים' צד פחות מי
  ).ש"ול שם דכרמלית גרוע יע"א ז" ועיין מהרש.מ חולקין על זה"ומ

כבר תבאר לעיל ). סולם צריך ין א,עשרה אף על פי שמצד החצר אין בו ,עשרהואם תוכו (ק א "א ס"ומה שכתב המ
  .שהוא טעות סופר) הערה הקודמת(

 שות הרביםדהוי רש לומר והה במכתפים י(הוא כמבואר בפרי מגדים שם , ומה שפסק כאן שאין הסולם מועיל בו כלל
  ...בו והמחבר העתיק משתמשים , דהוה כרמלית גרוע,מיירי באין מכתפים'  והתוס,טפחים'  אף על פי שתוכו י,גמור
כיון דהכא , ולפי זה).  מכתפיםם אף שרבי, על גגו הוה רק כרמלית,טפחים'  דאפשר תוכו י, קצתכל מקום יש לחלקומ

 את ק ה"חיים סוכן פירש בכף ה. ואין הסולם מועיל לו כלל, הוי כרמלית גמורה, מיירי שרבים משתמשים על גביו
  .דברי רביו

 בעין שאין מחיצות הבית יכרים וראים לעומדים על הגג ,לט על מחיצות הביתגג הבו(ג "שמה סכ' לעיל סיגם תבאר 
 ולכן על גבי הגג איו רשות היחיד , אין אומרים במחיצות אלו גוד אסיק, כגון גגין שלו,כשמסתכלין תחת רגליהם

 כיון שהבית שתחתיו ...ויש מי שאומר שגג הבולט איו ככרמלית ...  אלא כרמלית הוא ,אפילו הוא גבוה ורחב הרבה
 ואפשר חושש כאן .) ויש לסמוך על דבריו להקל בדברי סופרים... הרי רשות היחיד עולה עד לרקיע ,רשות היחיד

  . ואין הסולם מועיל לו כלל, שעל הגג הוא כרמלית גמורה, לדעה הראשוה שם
 חכמים אומרים מתוכה לרשות ... )י"רש, במלואה או יותר מעשר (חצר שפרצה לרשות הרבים(א , משה עירובין צד 16

  שםגמרא. ) מפי שהיא ככרמלית,)י"רש, שות היחידוהוא הדין מי מתוכה לר (הרבים או מרשות הרבים לתוכה פטור
מקום המחיצה , לרשות הרבים', או ביותר מי, חצר שפרצה במילואה (ב"ע ס"טור ושו .)על מקום מחיצה מחלוקת(

  .) שהוא החצר)כמו( , שהוא כרמלית,ידון כצדי רשות הרבים
 , לרשות הרבים... אלא שפרוץ ופתוח לגמרי ברוח רביעית ,מחיצות גמורות' מקום המוקף ג(ו "שמה ס' כדלעיל סי 17

  .) שאיו כרשות היחיד מן התורה,הזורק לתוכו פטור
כה לרשות הרבים ומרשות הכי קאמרי ליה רבן לרבי אליעזר מי לא קא מודית לן היכא דטילטל מתו(גמרא שם  18

 ). צידי מי לא שא, מפי שהיא כרמלית,הרבים לתוכה דפטור
  ).הן כרמלית... מחיצות ' כגון מבואות שיש להם ג, וכן קרן זוית הסמוכה לרשות הרבים(סעיף כ  19
  ). לה וכל שכן חוצה,וכיון שחצר זו היא כרמלית אסור לטלטל יותר מארבע אמות אפילו בתוכה (שעד' י סי"ב
 הרי הוא רשות ... אלא שפרוץ ופתוח לגמרי ברוח רביעית ,מחיצות גמורות' מקום המוקף ג (ו"שמה ס' כדלעיל סי 20

אמות ושלא '  אבל חכמים אסרו לטלטל בו יותר מד, והזורק מרשות הרבים לתוכו חייב,היחיד גמורה מן התורה
  .) כשמקום זה הוא פרוץ ופתוח לכרמלית...להוציא ולהכיס מתוכו לרשות היחיד ולא לרשות הרבים 

'  כיון שיש לה ג, גמורה היא מדאורייתאשות היחיד ר...כפרץ במלואו למקום האסור  (ג"ה אע"א ד, שבת דף ט' תוס 21
 תוך , מותר לטלטל מהחצר לכרמלית,בפרצה לכרמלית( שעד' י סי"ב. ) כגון שפתוח לכרמלית, כלחוץ...מחיצות 

  .) ואסור לטלטל ממו לכרמלית,פ שפרץ שם חצר עליו"ואפשר דאע (ק ג" סא שם"מדלא כ ).ארבע אמות
 כגון קרפף יותר ...אמות ' שחכמים אסרו לטלטל בו אלא תוך ד(ו "שמו ס' שמה שתבאר לעיל סי, א סובר"הייו שהמו

כ "משא, דוקא מקרפףהייו , )אמות'  מותר לטלטל ממו לכרמלית גמורה תוך ד...מבית סאתים שלא הוקף לדירה 
  ).לא מחצר לכרמלית, מקרפף לכרמלית מותר(א שם "וכמבואר בפרי מגדים א, מחצר שפרץ לכרמלית



קעט   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  :23 מפני שהיא כפתח, אינה אוסרת,אבל אם הפרצה היא פחות מעשר ואינה במילואה

  פי תקרה יותר וסותם

 אפילו בפחות מעשר , דהיינו שהפרצה תופסת משתי רוחותיה אצל הזויות, אם נפרצה בקרן זוית ממשה
  .24 לפי שאין דרך לעשות פתח בקרן זוית,אסור

 אם גם , אסור, אפילו בפחות מעשר,26 לרשות הרבים או לכרמלית,25וכן בית שנפרץ בקרן זוית ממש
 שאז אין אומרים בו פי , עד שהנשאר הוא באלכסון מכותל זה לכותל שאצלו,הקירוי נפרץ מעל הזוית

וית  ובקרן ז, לפי שהטעם שאומרים פי תקרה יורד וסותם הוא משום שדומה לפתח,27תקרה יורד וסותם
  .28אין דרך לעשות שם פתח כלל

  שלוםבריד

 
וכן . שהתיר גם מהחצר שפרץ לכרמלית' מדברי התוס, י שהתיר גם מחצר לכרמלית"ועל זה מוכיח כאן כדברי הב

כגון ' במה שכתבו אי מי וכו', א' שבת דף ט, פותד מבואר כן להדיא בתוס"לע(א שם "א על המ"הוכיח בהגהות רעק
  ).שפתוח לכרמלית

ו "סוכן הוא לקמן שם ). מצטרף לכרמלית שאצלו שמצא מין את מיו ויעור ... בפתוח לכרמלית (ד"שסה ס' מ בסי"וכ
  ). שמצא מין את מיו ויעור,מצטרף הוא להכרמלית ועשה כמוה' לפי שמקום זה שאין בו ד(

. מכל מקום מצטרף הוא לכרמלית להיות כמוה, דאף שמן התורה מקום זה הוא רשות היחיד, )61הערה  (ותבאר שם
  .ק" ודו,אמות' אם כן מובן שמותר לטלטל ממקום זה לכרמלית תוך ד, וכיון שעשה כמו הכרמלית

 לפי שחששו כאן אם יהיה אסור לטלטל ,יחיד לכרמליתולא גזרו כאן כמו שגזרו על טלטול משאר רשות ה (סעיף ו 22
  .)אמות'  ויבואו להתיר הטלטול בתוכו יותר מד, יטעו לומר שהוא אין לו דין כרמלית כלל,ממו לכרמלית

  ).27הערה (ד "שח ס'  לעיל סי–סיכום פרטי הלכה זו 
  .) מפי שהוא כפתח, מותר,לל ועד בכ,עד עשר(ח "שסב סי' כדלקמן סי 23

חודן ... אם לא פרץ במילואו אלא שארו בו גיפופין מכאן ומכאן (א "שח סכ'  לעיל סי תבארולעין מקום מחיצה
 לפי ,מותר להשתמש בפתח המבוי כגד הלחי(ו "שסה ס' ואם כן דיו כדלקמן סי). הפימי של הגיפופין יורד וסותם

במה  ...  מקום פטור הוא,טפחים'  מכל מקום כיון שאין ברוחב מקום זה ד,תם כמחיצהשאף שחודו הפימי הוא שסו
'  לפי שמקום זה שאין בו ד... אבל בפתוח לכרמלית אסור להשתמש ,דברים אמורים במבוי הפתוח לרשות הרבים

  .) שמצא מין את מיו ויעור,מצטרף הוא להכרמלית ועשה כמוה
כגון שפרצה בקרן זוית  (ב" כפירוש רב שם רע,) משתי רוחותיהשות הרביםפרצה לרחצר ש (א, משה עירובין צד 24

דלאו אורחיה  (דפיתחא בקרן זוית לא עבדי אישי, )י"רש,  דהייו בקרן זוית,פרצה אחת שתופסת בשתי רוחותיה(
דפתחא בקרן זוית לא עבדי  (ק ד"א ס"מ. )אסור' אפילו בפחות מי,  בקרן זוית...חצר שפרצה  (ב"ע ס"טור ושו. ))הוא

  ).אישי
  ).שאין דרך לעשות פתח בקרן זוית(שעג ' כן הוא לקמן סיו

 דליכא למימר , וקירויו באלכסון,כגון שפרץ בקרן זוית (ב"כפירוש רב שם ע, )בית שפרץ משתי רוחותיו( משה שם 25
 עד ששאר ,ופרץ גם הקירוי', בפחות מי לואפי, וכן בית שפרץ בקרן זוית (ע שם"טור ושו. )פי תקרה יורד וסותם

  .)אסור, באלכסון
ל מיירי "והייו שמשה ה, ) כאן שפרצה לכרמלית,אמר רב ען לדידי מיפרשא לי מייה דשמואל(א , גמרא שם צה 26

  .שפרצה לכרמלית
י דמיירי שפרץ "רמר אוו (ה וקירויו"וד, )דכשפרץ שם רגיל להיות ופל מן הקירוי עמו(ה בשתי "דב , צד שם 'תוס 27

דמיירי כגון  (ג"ט ס" שם פש"רא. ) וכי האי גווא לא אמרין פי תקרה,הקירוי באלכסון עם המחיצות בקרן זוית
ופרץ גם  (ע שם"טור ושו. ) ובכהאי גוא לא אמרין פי תקרה...שפרץ הקירוי באלכסון עם המחיצות בקרן זוית 

  .) עד ששאר באלכסון,הקירוי
 משום דפתחא בקרן זוית לא ,ובקרן זוית לא דמי לפתח ... דטעמא דפי תקרה משום דדמי לפתח (ה בשתי" שם ד'תוס 28

ה ואם "י ד"ב. ) ופתחא בקרן זוית לא עבדי אישי ...דטעמא דפי תקרה משום דדמי לפתח (ש שם"רא. )עבדי אישי
וכיון דפתחא בקרן זויות ,  משום דדמי לפתחדטעמא כל היכא דאמרין פי תקרה יורד וסותם הוא (ב"לבוש ס. פרץ

  .) הוא הדין פי תקרה יורד וסותם מי לא אמרין,לא עבדי אישי
*  

ושם סמן , )אבל אם ירצה יעשה שם צורת הפתח באלכסון(ו "שסג סל' ולעין צורת הפתח באלכסון תבאר לקמן סי
  .זויתשמועיל אף בקרן , )241הערה (

, ) מפי שאין כאן פרוץ כלל,אם עשה צורת פתח אפילו לפרצה יתירה מעשר מותר(ט "שסב סי' והטעם הוא כדלקמן סי
, "כסתום"והוא , דכיון שבצורת הפתח אין כאן פרוץ כלל, ומלשון זה ראה דהא בהא תליא). 106הערה (ושם סמן 

  ".אפילו לפרצה יתירה מעשר" מועיל לכן, "כמחיצה גמורה"ו



קפ  

 רק שאינה , אפילו היא יתירה מעשר,29 אומרים בה פי תקרה יורד וסותם,אבל פתח שאינה בקרן זוית
  .30במילואה

 ,מחיצות זו אצל זו במילואם ונשאר קירוי עליהם'  אפילו נפרצו ב, שאפילו היא במילואה31ויש אומרים
מחיצות זו '  אבל אם נפרצו ב.מחיצות דבוקות זו בזו'  שם ב אם נשאר,אומרים בו פי תקרה יורד וסותם

 כיון שיש ביניהם פילוש ,מחיצות שלימות זו כנגד זו'  ונשאר ב, או ביותר מעשרה,כנגד זו במילואה
  .32 אין אומרים בהן פי תקרה יורד וסותם,וקפנדריא מפרצה זו לפרצה שכנגדה

  שלוםבריד

 
 ובקרן זוית ,שדומה לפתח(ולא בקרן זוית , שמועיל ביתירה מעשר, מחלק בים, אבל כאן לעין פי תקרה יורד וסותם

אפילו היא יתירה , אומרים בה פי תקרה יורד וסותם ,אבל פתח שאיה בקרן זוית. אין דרך לעשות שם פתח כלל
  ).מעשר

  .ואם כן דיו לגמרי כצורת הפתח, כ לפי דעה השית מועיל גם כאן בקרן זוית"משא, וה שלפיווכל זה לדעה הראש
 , משתי רוחות מי לימא פי תקרה יורד וסותם,מאי שא מרוח אחת דאמרין פי תקרה יורד וסותם (גמרא שם לרב 29

  ).מר פי תקרה יורד וסותם דליכא למי,אמרי דבי רב משמיה דרב כגון שפרץ בקרן זוית וקירויו באלכסון
 ,)אמות'  ושמואל אמר אין מטלטלין בה אלא בד,רב אמר מותר לטלטל בכולה,  אכסדרה בבקעה,אתמר(שם גמרא  30

 ...מחיצות ' דסתם אכסדרה יש לה גי "ראה לר (ת" ורח"ר ,י"בשם ר, ה בשתי" שם ד'תוסכפירוש וגירסת , לשמואל
 והכי , וכן גרסי רביו חאל ורביו תם ...ם ארבע מחיצות אלא אם כן יש שֵ ,ולית ליה לשמואל פי תקרה יורד וסותם

ם  דאיכא שֵ , שיש ברביעית לחי או פס, אבל בארבע, שיש שלש מחיצות והרביעית פרוצה במלואה, בשלש,רושופי
דרה יש לה דסתם אכס (ג"ט ס" שם פש"רא).  פי תקרהן אמרי, או שפרוצה יתר מעשר,פ שפרוצה מרובה" אע,מחיצה

ם  פירוש שיש שֵ ,אבל בארבע ... ל דדוקא ברוח רביעית אמרין פי תקרה יורד וסותם"ח ז"וכן פירש ר... שלש מחיצות 
 אמרין פי תקרה , אף על פי שפרוצה יותר מעשר,ם מחיצה דאיכא שֵ , כגון שיש ברביעית שי לחיין,ארבע מחיצות
  .)יורד וסותם

בעשר כולי עלמא לא (מכל מקום אמרין בגמרא שם .  לו להתיר אף כשפרוץ במילואו'והי, דהלכתא כרב באיסוריואף 
 וכלישא בתרא פסק בעל ). ואיכא דאמרי ביתר כולי עלמא לא פליגי כי פליגי בעשר,פליגי כי פליגי ביתר מעשר

 אבל , בלחודתיןי בפירושא דמת, במאי דפליגי רב ושמואל,ואליבא דהדין לישא איכא למימר(ב - א, המאור שם לא
 פי תקרה ן לא אמרי... במלואו , דביתר מעשר,קטין כהדין לישא הלכה למעשה... לעין איסור והיתר לא פליגי 

ל פסק "ז הלוי ז"הר(ש שם "הובא ברא).  פי תקרה יורד וסותםן אפילו פרץ במלואו אמרי, אבל בעשר...יורד וסותם 
אם אין הפרצה יתירה על עשר איו צריך , בית שפרץ כותלו כולו במלואו(ר א עבודת הקודש סוף שע). כלישא בתרא

שאין , צריכה פס ארבעה או שי לחיים, היתה הפרצה יתירה על עשר. רואין פי תקרה כאילו יורד וסותם, כלום
 דכל שפרץ ,יש מי שפוסק כלשון אחרון(ה "ז הל"מ פי"מ). אומרים פי תקרה סותם כל שפרץ במלואו ביותר על עשר

ת " שו).ל בספרו"א ז" וכן פסק הרשב, אין אומרים בו פי תקרה יורד וסותם, והוא יתר מעשר,מלואו ברוח אחת
הובא ). יש גיפופיםאלא אם כן , במילואה] פרוצה[ח לא אמרין פי תקרה אם הרביעית "לגרסת ר(קח ' ל סי"מהרי
  .ק ו"שסה ס' ז סי"ובט, ק ג" סמוש' א סי"במ

 שאו רואין כאילו ,פ שהיא בת שלש מחיצות ותקרה" ואע,אכסדרה בבקעה מותר לטלטל בכולה(ה "ז הל" פים"רמב 31
 וכרב דהלכתא כותיה ,ומן ההלכות ראה שפוסקין כלשון הראשון(מ שם "ומ, )פי תקרה יורד וסותם רוח רביעית

ולכאורה ראה דבשל  (ש שם"רא. )ו וזה דעת רבי, יתר מעשרלו משמע דאפי, והביאו הא דרב בלבד בסתם,באיסורי
אמרין בה פי תקרה יורד וסותם אפילו , אבל פרצה שאיה בקרן זוית (ע שם"טור ושו. )סופרים הלך אחר המיקל

  .)'ביותר מי
דאפילו אין  ...  ובלבד שלא יהא מפולש,אית ליה פי תקרה  פרוץ משתי רוחותלו אפי,רבומיהו ל(ה בשתי "שם ד'  תוס32

 דהוי , שפרץ זה כגד זה,שתי רוחות דמתיתין ...  אית ליה לרב פי תקרה,י מחיצות ופרוצה משי צדדיןלה אלא שת
 מההיא דקאמר , דבשתי מחיצות מי מהי פי תקרה,ראה כדברי רביו תם(ש שם " רא).מפולש ולא אמרין פי תקרה

משמע . .. דלא מהי פי תקרה גבי שבת במפולש  פירוש,בההיא מודיא לך דהוי כמבוי מפולש)  ב,יח(קמא דסוכה ' בפ
, מחיצות'  בבלו פי תקרה יורד וסותם אפיןואמרי(ב "א ס"טור ורמ). הא בלא פילוש מהי פי תקרה בשתי מחיצות

  ). אבל זו כגד זו לא,מחיצות שלימות דבוקות זו בזו' אם יש כאן ב
שים מכאן ומכאן ( אפילו הפחית דופן אמצעי ,ורד וסותם לדידך דאמרת פי תקרה י,אמר ליה רבא לאביי(ב , סוכה יח
 דומיא דמבוי מפולש ,דכיון דאויר פתוח לגדו ( דהוה ליה כמבוי המפולש,אמר ליה מודיא לך בההיא). י"רש, קיימין

  )).י"רש, ועשוי לקפדריא לבקיעת רבים
*  

  .א"מ' עי
 שיש לה שי מחיצות מן הצדדין שהם ...כגון ,  היחידאסקופה שהיא רשות(ג "שמו ס' א סי"ש ברמ"כראה הכווה למ

  ).דאז הוי רשות היחיד,  ומשקוף עליה רחבה ארבע,רחבים ארבע
ובלבד שלא תהא מפסקת ... מותר ליקח מפתח מכרמלית שלפי גיה לפתוח ולעול הגיה (ח "וכן פסק לעיל שם ס

 דהייו מזוזות הפתח ,טפחים' תא מן הצדדים הרחבות ד שיש לה מחיצו... כגון ,בייהן אסקופה שהיא רשות היחיד



קפא   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  :34ו"שמ'  כמו שנתבאר בסי,33נה ואף על פי כן טוב לחוש לסברא הראשו,וכן עיקר

'  אלא אם כן יש ברוחב הקירוי ד, אפילו לפרצה שמרוח אחד, שאין פי תקרה יורד וסותם35 יש אומריםו
  .טפחים

 ולא אמרינן , שאז אין בהם פה,37 שצריך גם כן שלא יהא פי התקרה משופע כגגין שלנו36ויש אומרים
  שלוםבריד

 
 ואומרים בו פי תקרה , שיש תורת תקרה עליו,' וגם יש עליה משקוף מלמעלה הרחב ד,' אם יש בהן ד,מכאן ומכאן
  ).יורד וסותם

סקופה  והייו דכיון דמיירי בא.) דבוקות זו בזוןא פסק דבעי"שס' ע דהא בססי"צ(ק ג "א שם ס"והקשה על זה במ
  .ואין אומרים בו פי תקרה יורד וסותם, הרי יש בייהם פילוש, שבין כרמלית לגיה

 הייו , ובזה כגד זה,רוחות אמרין פי תקרה' דהא באמת אפילו בב (ק א"סשם בקוטרס אחרון לעיל תירץ רביו ו
י דאיסור " והתם פירש,ק דסוכה"ש מהגמרא סוף פ"ש התוספות ורא" כמ, משום דהוי מפולש,טעמא דלא אמרין

 מכל מקום , אף על פי שהיא מחיצת כרמלית,באמצע'  כשיש מחיצה גם כן א.הפילוש משום קפדריא ובקיעת רבים
והייו שכיון ).  אין בכך כלום לעין שבת, ואף שרחוקה היא. שוב אין כאן פילוש,כיון שחוסמת היא את העוברים

ואומרים בה פי תקרה יורד , שוב אין כאן פילוש, ברים באסקופה זושהמחיצה האמצעית של הגיה חוסמת את העו
  .אף ששי המחיצות של האסקופה אין דבוקות זו בזו, וסותם

רוחות אמרין פי תקרה יורד ' ת תעצם בראיותיו דאפילו בב" וגם ר,ואף על גב דמילתא דרבן היא ( שםל"מהרי 33
  .) טוב להחמירכל מקוםמ, וסותם

'  כמו שיתבאר בסי, וברביעית אומרים פי תקרה יורד וסותם,מחיצות' אף שמן הדין אין צריך אלא גו (סעיף יב 34
  .)84הערה (ושם ).  מכל מקום טוב להחמיר.א"שס

מר פי  לא א,דבקורה שאיה רחבה כי אם טפח הייו משום ,משום היכר ולא משום מחיצה (ה קורה"א ד,  שם פו'תוס 35
בקורה טפח  ...  משום פי תקרה...' דקורה רחבה ד (ז" סח"פ שם ש"רא. ) עד שיהא רחבה ארבעה,תקרה יורד וסותם

היתה רחבה ארבעה ובריאה אפילו פתוח  (א" הקדש שער א סיא בעבודת"רשב). לא יאמר פי תקרה יורד וסותם
ז "מ פי"הובא במ. ) וחודה החיצון סותם,סותםלפי שפי התקרה יורד ו,  יראה לי שמותר להשתמש תחתיה,לכרמלית

 ברוחב הקירוי ארבעה ם כן דבעין גש אומריםוי (ב"א ס"רמ, )טפחים' וכגון שפי התקרה חלק ורחבה ד(טור . א"הי
  .)טפחים

 ואומרים בו פי תקרה יורד , שיש תורת תקרה עליו,'יש עליה משקוף מלמעלה הרחב ד(ח "שמו ס' וכן הוא לעיל סי
שבקורה זו אין (א "שסג ס' סילקמן ). ' שיש עליה משקוף רחב ד,שהאסקופה היא רשות היחיד(א "שב ס' סי. )וסותם

). ו"שמ' ש בסי" כמ,טפחים אין שם תקרה עליה'  הואיל ואין ברחבה ד,אומרים בה מן התורה פי תקרה יורד וסותם
 ואומרים פי תקרה החיצון ,י שם תקרה עליה הר, ובריאה לקבל מעזיבה,טפחים' ואם הקורה רחבה ד(ו "שסה ס' סי

  .)יורד וסותם
 , כגון גגין שלו דליכא פה, כגון שקירויו באלכסון בשפוע,משום פי תקרה מי לא (ה אמרי בי רב"ב ד,  שם צדי"רש 36

ליכא  ד,כגון שפרץ בקרן זוית וקירויו באלכסון ( שםלפירושו בגמרא, )דהייו כעין ארזילא דאמרין בעושין פסין
 אמרין פי תקרה ... רב אמר מותר לטלטל בכולה ,אכסדרה בבקעה(א "סע, ובדף כה, )למימר פי תקרה יורד וסותם

דעביד קירוי כי (י "ופרש, ) דעבדה כי אורזילאכא במאי אסקין ה,י דעבידא כי אכסדרה הכי מיא ... יורד וסותם
ע "ושו ,) לא אמרין יורד וסותם,טפחים'  ואין בו ד, משופעאבל אם הוא( טור ). דליכא פה, יציע גג משופע,אורזילא

  ). דליכא פה,והוא שלא יהא פי תקרה משופע (ב"ס
'  שהפה הוא חלק ורחב דרוש פי,טפחים'  וכגון שפי התקרה חלק ורחבה ד, דבריו הוארושפי (ק ב" סז"ש הט"ומ(

 לא אמרין ביה ,טפחים' צד הפה של התקרה ד ואין באותו שיפוע שהוא ל, אבל אם הוא משופע,טפחים באותו רוחב
   .טפחים ביושר' אלא שצריך שישארו בו ד, ל שגם בגג משופע אמרין פי תקרה יורד וסותם"והייו דקיי). פי תקרה

  ).ובפשטות התכוין לזה גם הטור, ש שם"ורא' שהובאה גם בתוס, שהוא מקור סברא זו (י"רשי דעת איו עולה כלל לפ
ומה שהקשה על זה . שגג משופע אין אומרים בו פי תקרה יורד וסותם, י"רא ליה להטור כפירוש רש ודאי סביאלא
ח "ש'  הטור בסיתב למה כ,ע"ו פי תקרה לכן שבמשופע לא הוה אמרים תאמר דא,ומאוד מאוד תמוהין דבריו(ז "הט

חשבין כאלו מחיצה בסוף הקירוי  ד, אם הקרוי משופעלו מותר אפי, וקורה ממו בית סאה,סאין'  קרפף בג,בסופו
  ). פי תקרהן משמע בהדיא דאמרי,ל"עכ' כו

 וקירה ,סאין שלא הוקף לדירה' קרפף בית ג(כ "אלא כדלעיל שם ס, ז"דלא כט שח' סבירא ליה בהא דסייש לומר ד
בית ' ין הבשאו רואין את פי התקרה כאילו היא מחיצה יורדת וסותמת ומפסקת ב( מותר לטלטל בכולו ,בית סאה

 כאן ,א]"ס[ש בסימן ש"שאין אומרים בו פי תקרה יורד וסותם כמ( ואפילו אם הקירוי הוא משופע .)סאין לשלישית
  ).  מכל מקום רואין כאילו היתה מחיצה גמורה בסוף הקירוי,)הקילו
  ).משופעבל בקרפף להתיר גם "מהא דקיי, י" על רשמדלא הקשו זה,  הכים כן סבירא להו ג שםש"ורא 'ותוס

*  
י "במהדורה החדשה סוס(י קטו "ת צמח צדק סוס"ראה שו, אמה' ולעין אם אומרים פי תקרה יורד וסותם למעלה מכ

  .דעות' שהביא ב, )צז



קפב  

  :אלא פי תקרה יורד וסותם

  שלוםבריד

 
בגגין שלו הבולטים לפי (ב "שמו סי' סי).  כגון גגין שלו...גג הבולט על מחיצות הבית (ג "שמה סכ' ראה גם לעיל סי 37

  ). גגין שלו...שאין רגילות כלל להשתמש על גגיהם (א "מירת גוף ופש ההלכות ש). הבתים
ושי . שבולטים ממחיצות הבית) ב. (שהם בשיפוע) א: (ס בשי פרטים"והייו שגגין שלו שוים מהגגים שבזמן הש

  .כדי שלא יזל מהגשם לתוך הבית, פרטים אלו

   מחיצה לטלטלהאיזה מחיצה קרוישסב 
  :ב סעיפים"ובו כ

  מחיצות שלא הוקפו לדירה 
 ,) גבי קרפף4ח"שנ' עיין סי (3 דהיינו לכניסה ויציאה תמיד,2 מחיצות שלא נעשו כדי לדור בתוכן1 כלא

 שאינו דר בה יומם ולילה אלא ,6 או לישב בתוכן לשמור השדות,5אלא לשמור מה שיניחו בתוכן
 , דירה מעולה היא,אבל סוכה שדר בה השומר יומם ולילה (7מדת עליומסתופף בצלה בלבד כשהחמה עו

 כגון הבנאים שבונים בחמה ועושין , וכן מחיצות העשויין לצניעות בעלמא.)8ח"שנ' כמו שנתבאר בסי
 אינו ם כןשתשמיש מחיצה זו ג( 10 וכן האכסדרה שבונים בתוך הפרדס.9מחיצה להגן עליהם מפני החמה

אבל מחיצה .  אלא כשהחמה קודרת בלבד, אפילו יום ולילה אחד בקביעות להתלונן בצלה11קבוע
______________ 

  :עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה 1
  ).ד- א"ס(הוקפו לדירה מחיצות שלא ) א(
  ).ז- ה"ס(מחיצה שעשתה או פלה בשבת ) ב(
  ).ט- ח"ס(ספיות ) ג(
  ).יא- י"ס(מחיצת שתי או ערב ) ד(
  ).יז- ב"סי(מחיצת בעל חיים ואשים ) ה(
  ).ח"סי(פרוץ כעומד ) ו(
 ).כב- ט"סי(צורת הפתח ) ז(
אלא להשתמר מה שייחו , שלא לדור שם(י "רשופ, )מחיצה העשויה לחת לא שמה מחיצה (א, ]ו[כ עירובין רב הוא 2

איה מחיצה לעשות ...  לשמור מה שיתו בתוכה ...אלא , כל מחיצה שלא עשית לדור בתוכה (א"ע ס"טור ושו. )שם
  .)מה שבתוכה מוקף לדירה

  .) לכיסה וליציאה תמיד,אם תשמישו לדירת אדם (ה כל אויר"א ד, כב שם י"רש 3
 ... אם הקיפו מחיצותיו לדירה ,קרפף וכיוצא בו(ו "וס, )והוא היקף גדול להכיס בו עצים לאוצר ,והקרפף(א סעיף  4

  .) הרי זה מוקף לדירה...שעשה בו תחלה סוכת שומרים שדר בה השומר ביום ובלילה 
  .)לשמור מה שיתו בתוכה (ע שם"טור ושו. )להשתמר מה שייחו שם (א שם, י כו"גמרא ורש 5
. )עשויה לשמירת אויר שחוצה לה(י שם "רשופ, ) כגון בורגין שבשדות,וכל דירה שתשמישה לאויר (א, כבברייתא שם  6

א "ומ, )ובורגים שאים עשוים אלא לשמור בתוכן (א"שח ס' וסי, )או לישב בה כדי לשמור השדות(ע שם "טור ושו
  .) לשמור אין עשוי לדור אלאכל מקום מ,אף על פי שהשומר דר בתוכו(ק א "שם ס

). ואין עשוי לדור בה יום ולילה (ק א" סא"מ).  ולין בלילה בביתם,בורגין שאין שומרים לשם אלא ביום(ח "ב 7
  ).ואיה עשויה לדור בו יום ולילה, לשמור השדות(ק א "תוספות שבת ס

  ).47הערה (ושם סמן , ) שדר בה השומר ביום ובלילה,שעשה בו תחלה סוכת שומרים... קרפף (סעיף ו  8
כיון ) ... י"רש, אים שעושים מחיצה לצל סביבותיהם כשבוים בחמהב(מחיצת אדריכלין  (א, כו שם י]ס[רב א 9

אלא , שלא עשית לדור בתוכה(א "ע ס"טור ושו. )לא הויא מחיצה, )י"רש, ולמחר סתרי לה(דלציעותא עבידא לה 
  .)לציעות

 ואבוורקא כמין אכסדרה או ...ובתשובת הגאוים מצאתיה בלשון אחר וישר בעיי מאד (ה להרע "א ד, ם כוי ש"רש 10
ה ההוא "ב ד, שם כה'  תוס.) מחיצה דאבוורקא מי לציעות עבידא...קובה שבוין המלכים בתוך פרדס שלהן 

וורקא כמין אכסדרה או קובה שעושין  דאב,י לשון שי שמצא בהלכות גדולות וראה לו עיקר"פירש רש(בוסתא 
  .)הויא מחיצה העשויה לחת ולציעות ד...למלכים בתוך הפרדס 

  .)איה לדור בה תמיד אלא להסתופף בה שומרי השדה (ה משום"א ד, י שם ק"ראה רש 11



קפג   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  .)13ס"ש'  כמו שנתבאר בסי,12 דירה מעולה היא,העשויה ליום ולילה אחד

 אפילו , והזורק לתוכן מרשות הרבים חייב, אף על פי שהן מחיצות גמורות מן התורה,וכל מחיצות אלו
 אם יש בתוכן יותר ,אמות' ם אין מטלטלין בתוכן אלא בד מכל מקום מדברי סופרי,יש בתוכן כמה מילין

  .14 מפני שהן אינן חשובות מוקפות לדירה,מבית סאתים

  :15 מותר לטלטל בכל המוקף,אבל עד בית סאתים ועד בכלל

 ועיקרן במקום ,16טפחים מן הארץ'  אם אינם גבוהים ג, לפיכך אילן שענפיו יורדין למטה כל סביבוב
 אף על פי שלא , ומותר לטלטל בתוכן, הרי הם חשובים מחיצה,17טפחים'  גבוה ישמחוברים לאילן הוא

  .נעשו לדירה

 שכל מחיצה . כדי שלא ינידם הרוח,18 ויקשרם שם,והוא שימלא האויר שבין הענפים בעצים או בקש
  .19שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה אינה מחיצה

______________ 
  .) שהרי לדור בהן בלילי שבת הקיפום מערב שבת,שהוקף לדירה (ה לא התירום"ב ד, י עירובין טז"רש 12
 , מותר לטלטל בתוכן אפילו יש בתוכן יותר מבית סאתים, במחיצות גמורות...יחיד ששבת בבקעה והקיף  (סעיף א 13

  .) שהרי הקיפן לדור בהן בשבת,ואין כקרפף שלא הוקף לדירה
וכן בגיה עירוית ,  ביום ובלילהשאפשר כן הוא גם בגשר שהולכים בו, )7סוף הערה (א "שח ס' וראה גם לעיל סי

  .ומגרש משחקים שכסים בהם ביום ובלילה
  הזורק לתוכו חייב, ואפילו כור ואפילו כוריים,קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה (ב, סז שם יוחן' ר 14

יצה היא אלא  מח,אי טעמא מ,)י"רש, ' שאסרו לטלטל בתוכו אלא בד,דלעין איסור טלטול שויוה רבן כרמלית(
  .) דמה שיעור יהיה, לאלף כוריםלווהוא הדין אפי (ה דילמא"ב ד,  כבשם' תוס. )שמחוסרת דיורין

 שהרי ,ואף על פי שהן רשות היחיד גמורה מן התורה והזורק לתוכן מרשות הרבים חייב(א "שח ס' לעיל סיוכן הוא 
קרפף יותר מבית  (ו"שמו ס' סי .)דברי סופרים הרי הן ככרמלית מ, אלא שמחוסרין דיורין,מחיצות גמורות הן

 שמן התורה הוא רשות היחיד גמורה אפילו ארוך ורחב כמה ,ח"ש' ד שיתבאר בסי" ע,סאתים שלא הוקף לדירה
  .) והזורק מתוכו לרשות הרבים חייב, אלא שמחוסר דיורין, כיון שיש לו מחיצות,מילין

 לאו מחיצה , כלומר להיח שם כלים לפי שעה ושלא לדור שם ממש,דמחיצה העשויה לחת(א ,  עירובין כוא"רשב 15
 אבל מחיצות לדירה לא ,דמחיצות הויין...  להיות כמוקף לדירה ולעשות היקף הקרפף כמוקף לדירה מחמתן ,היא
יה שכל דירה שא(ג "ובעבודת הקדש שער ג ס, ) דומיא דקרפף, אלא בית סאתים בלבד ... ולפיכך איו מותר ...הויין

ואם איה יתירה על בית סאתיים מטלטלין ,  איה מחיצה גמורה,עשויה אלא לאויר או לציעות או להיח שם כלים
ודע שכשאמרו איה  (ו"ז הט"שבת פט' מ הל"מ. )יתירה על בית סאתיים אין מטלטלין אלא בארבע אמות. בכולה
 דודאי בפחות מבית סאתים ,ל"א ז"ך פירש הרשב וכ, וביותר מבית סאתים, מעין מוקפת לדירהרצו לומר, מחיצה

 אם ,אבל איה מחיצה לעשות מה שבתוכה מוקף לדירה, מחיצה לטלטל מה שבתוכה(א " סע"טור ושו. )מחיצה היא
  ).מותר לטלטל בכולו ... אבל אם היא סאתים(א "שח ס' וסי, )סאתים' הוא יותר מב

 אף על פי שלא הוקף , ומותר לטלטל בתוכו,ו מתחלף ברשות הרבים אי,אבל היקף קטן(א "שח ס' וכן הוא לעיל סי
  ).לדירה

 אם אין ופו גבוה מן ,)י"רש, שופו וטה למטה מכל צדדיו סביב (אילן שהיה מיסך על הארץ (ב, צט עירובין משה 16
 גבוהים שלשה אם אים, הילכך אילן שעפיו יורדים למטה (א"ע ס"טור ושו. )הארץ שלשה טפחים מטלטלים תחתיו

  .) ומותר לטלטל בכולו, חשוב מחיצה ...מן הארץ
ומחיצה זו (ה מטלטלין "ב ד, וסוכה כד, )ועיקרו במקום שמחובר לאילן גבוה עשרה (ה המסיך"א ד, י שם טו"רש 17

 ועיקרן במקום שמחוברין לאילן הוא ( שםע"טור ושו. ) ובגובה האילן הוא,שהוף ארוך הוא, גבוהה עשרה מבפים
  .)גבוה עשרה

 שלא .אורג הוף כמין מחיצה (י"ופרש).  התם מי דעביד ליה בהוצא ודפא. הא קא אזיל ואתי,אמאי (ב, סוכה כד 18
  .)ויקשור העפים שלא יידם הרוח, והוא שימלא האויר שבין העפים בעצים או בקש (ע שם"טור ושו. )ייעו הרוח

או שקשר אותם וחיזק ,  אם היו חזקים,והאילות דפות לה, בין האילותהעושה סוכתו  (י"סע שם "בשו תרל' סי' עי
, ומילא בין האוירים בתבן ובקש כדי שלא תיד אותם הרוח, אותם עד שלא תהא הרוח מצויה מידה אותם תמיד

לא בין  ממ]ם"כתב הרמב[לכות שבת ז מה"ובפרק ט (ח"י מ" עירובין פם טובובתוספות יו ,)הרי זו כשרה, וקשר אותם
 כי מלת בארץ ראה לי ...  ולא הביותי היאך קושרן בארץ. וכתב וקושרן בארץ עד שיעמוד ברוח מצויה,בדיו ועליו

  .) כאחתוצריך להיות, עות סופרשכתב הוא ט
. )השהרוח מוליכה ומביא(י "ופרש, )ל מחיצה שאיה יכולה לעמוד ברוח מצויה איה מחיצהכ (רב אחא בר יעקב שם 19

  .)איה מחיצה, שכל מחיצה שאיה יכולה לעמוד ברוח מצויה (ע שם"שוטור ו
 , איו חשוב משום לחי, אף על פי שאיה יכולה להפילו,לחי שרוח מצוייה יכול להידו(ז "שסג ס' לקמן סיגם וראה 

  .)ב"שס'  כמו שתבאר בסי, וכל מחיצה שרוח מצויה מידתה איה מחיצה,שהלחי הוא כמחיצה



קפד  

 , אלא שבאמצע הם גבוהים עשרה, לאילןטפחים במקום שמחוברים' והוא הדין אם אין גבוהים י
אלא מלמטה '  שאם אין ביניהם ד,בכל גובה עשרה' על ד'  וצריך שיהא ביניהם ד.שעשויים כקשת
  :20 הרי הן ככרמלית,מעשרה ואילך

 כדי ,22 ואפילו נטע האילן מתחלה לשם כך.21 אבל יותר מבית סאתים אסור. וכל זה עד בית סאתיםג
 כיון שאינו עשוי לדור בו אלא , אין זה מועיל כלום,יבו להתיר שם הטלטולשיהיו ענפיו מחיצות סב

  .להסתופף בצלו לשמור השדות

 אלא שמילא קש בין הענפים כדי , ואפילו לא נטעו מתחלה כדי לדור בו,אבל אם הוא עשוי לדור בו
 ומטלטלין שם ,ה הרי זה כאלו כל הדופן עשוי לדיר, אם רוב הדופן מן הקש הממלא שם לדירה,לדור בו

 אף , ואם יש ברחבו יותר מעשר. מותר,ואפילו שאין ברוחב הקש יותר מעשר (23אפילו ביותר מסאתים
  ):25ח"שנ' ש בסי" כמ,24על פי שאינו רוב הדופן גם כן מותר

 ,26 הרי זה על גביו רשות היחיד גמורה לכל דבר,טפחים'  ועשה עליו מחיצה ה,טפחים'  תל שגבוה הד
 שאומרים בו גוד אסיק מחיצה ,טפחים מן גובה עצמו'  היינו ה,טפחים' מחיצה ישהרי יש כאן 

  . שהמחיצה וגוד מצטרפין,טפחים מן המחיצה'  וה,28ה"שמ' ש בסי" כמ,27למעלה

______________ 
ראה  ו. כקשתים שעשוי,' אלא שבאמצע גבוהין י,במקום שמחוברין לאילן'  אם אין גבוהין יוא הדיןוה ( בק"א ס"מ 20

  .) כרמליתם לא כן הוה ליה דא,' דם רחביריך להיותצ'  דבמקום שגבוהין ילי
י דירה משום דהו ,אי טעמא מ.אין מטלטלין בו יתר מבית סאתים (ב"סע, רב הוא בריה דרב יהושע עירובין צט 21

וכל דירה שתשמישה לאויר אין , )י"רש,  אלא להסתופף בה שומרי השדה,איה לדור בה תמיד(שתשמישה לאויר 
 כיון שאיו  ...אבל יותר מבית סאתים לא, ודוקא עד בית סאתים (ע שם"טור ושו. )מטלטלין בה יתר מבית סאתים

  .) אלא להסתופף בצלו לשמור השדות,עשוי לדור בתוכו
 וכל דירה , משום דהוי דירה שתשמישה לאויר, אין מטלטלין בו אלא בית סאתים...שטעו מתחילה לכך  (א, ושם ט 22

  .) טעו לכךלואפי (ע שם"טור ושו. )שתשמישה לאויר אין מטלטלין בה אלא בית סאתים
 הוי מוקף ,מן הקש אם רוב הדופן ,ע האילן לכךט לא לו אפי ... שאם מילא הקש לשם דירהראה לי (ק ג"א ס"מ 23

  .)לדירה
  .עד שימלא הקש כדי לדור בו, אין זו מחיצה עדיין, הוו העפים פרוץ מרובה על העומד, והייו שכיון שבלעדי הקש

ק ג "תבאר בתוספות שבת ס. איה יכולה לעמוד ברוח מצויהשהרי , ואף שגם כשעפים הם רוב לא הוו העפים מחיצה
ולכן ). ואחר כך מילא את האויר בקש,  העפים מתחלה באופן שלא יודו ברוח מצוייהוצריך לומר דמיירי שקשר את(

  .דוקא אם רוב דופן הוא מן הקש הוי כאילו כל הדופן עשוי לדירה
  ).דהאילן עצמו רוצה לתקו להיות בית דירה, ז שם משמע"מדברי הר (ק יח"ראה כף החיים סו

ח "ש'  כבסי, הרוב מהםין צריך וא, הוה מוקף לדירה, וגדר שם,שר אמותכל שיש בו רוחב ע (ק ג"א ס"פרי מגדים א 24
  .)ב"ס

  .) וגודרו לדירה, פורץ בו יותר מעשר,אם היה מוקף כבר כולו שלא לדירה (סעיף ז 25
 ,חצר שקרקעיתה גבוה חמשה טפחים(י "ופרש, )ןהלכתא גידוד חמשה ומחיצה חמשה מצטרפי (ב, עירובין צג 26

שעשה עליו מחיצה גבוה , תל שגבוה חמשה והשלימו לעשרה (ב"ע ס"טור ושו. )' גובה מחיצה הוהוסיפו על אותו
  .)חשובה מחיצה לטלטל ולכל דבר, חמשה

 שםלקמן והייו כד. )ו"ב ס"שע' ש סי"כמ, חצירות' הייו להפסיק בין ב, ש ולכל דבר"ומ (ק ו"תוספת שבת סוראה 
 אין ...טפחים להשלימו לעשרה '  ועשה עליו מחיצה ה,טפחים' בירו ההיה קרקעה של אחת מהחצרות גבוה מח (ח"ס

טפחים מפסיק '  וכותל גבוה ה,טפחים' חצר שקרקעיתה גבוה מחצר אחרת ה (ז"תה סוף ס' סי. )יכולים לערב יחד
מורה כ היא מחיצה ג" ואעפ,' אבל להגבוהה איו גבוה י,טפחים אלא לחצר המוכה'  ואין כותל זה גבוה י,בייהם
  .)ב"שע'  כמו שתבאר בסי,לשתיהן

  ).3והערה (א "שד ס' וראה גם לעיל סי
  .)והרי הוא כמו שיש לו מחיצות עד לרקיע, דאמרין גוד אסיק מחיצתא (תוספת שבת שם 27

כ בתל שאיו "משא. ד אסיקאמרין ביה גו, שכיון שבצד החיצון הוא גבוה עשרה, מקום לפרש בדבריו' ולכאורה הי
  .גבוה עשרה אין אומרים בו גוד אסיק

ואומרים גוד אסיק גם בתל גבוה . אלא בחלק התל שבו, אמם כאן תבאר שאין אומרים גוד אסיק בחלק המחיצה שבו
  .ומצטרפין חמשה אלו של גוד אסיק עם חמשה של המחיצה. כאילו משכו למעלה על ראשו, חמשה

 ומחיצה היא , דהגידוד הוא משום גוד אסיק,תרי מילי יהו... ' ומחיצה ה' גידוד ה(ה ' כם צבי סית ח"וכן ראה בשו
  ).כפשוטה

  .לה' רשימות שיעורים שבת סי. מראי מקומות וציויםוראה 



קפה   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  :29 כשרה לכל דבר, דהיינו שלא נעשית לשם מחיצה,מחיצה העומדת מאליה

   בשבת  או נפלהמחיצה שנעשתה
 להחמיר לחייב הזורק מתוכה 30 מחיצה היא, במזיד.כשרה לכל דבר , מחיצה שנעשית בשבת בשוגגה

  .31 משום קנס, אבל לא להקל להתיר הטלטול בתוכה,לרשות הרבים

 אבל אם היתה שם והסירה וחזר ,במה דברים אמורים כשלא היתה שם מחיצה כלל בתחלת השבת
  :32 אפילו במזיד חזרה להתירה הראשון,ועשאה

 אבל אם גם . ועל ידה נעשה שם רשות היחיד, או בכרמלית,שות הרבים וכל זה כשהמחיצה היא ברו
 אלא שהיה אסור ,בלא מחיצה זו יש שם עוד מחיצות שעל ידן נעשה שם רשות היחיד גמורה מן התורה

 ואפילו לא היתה בתחלת השבת , מועלת מחיצה זו להתיר לטלטל שם,לטלטל שם מדברי סופרים
  .33ונעשית בשבת במזיד

  שלוםבריד

 
 שהלכה למשה מסיי , הרי הוא כמוקף מחיצות גבוהות עשרה,'על ד' עמוד או תל שהוא גבוה עשרה ורחב ד (סעיף א 28

טפחים כאלו משכו והועלו למעלה ' צדדי העמוד הגבוהים י'  דהייו שאו רואים את ד,יא שאו אומרים גוד אסיקה
  .)'על ד'  וחללו ד,צדדים'  ומצא ראשו מוקף מד,על ראשו ועומדים כמחיצות סביב לו

 דין גוד אסיק בתל גבוה ואילו כאן תבאר, תבאר דין גוד אסיק בתל גבוה עשרה) א"שח סי' ולעיל סי(אלא ששם 
  .חמשה וגידוד חמשה

 דהייו שלא ,מחיצה העומדת מאליה (ג"ע ס"טור ושו. )מחיצה העשויה מאליה הויא מחיצה (א, טו עירובין גמרא 29
  .)כשרה, עשית לשם מחיצה

 ,)ב"שס'  בסי כמו שיתבאר, אין בכך כלום...ואף על פי שזו היא מחיצה העשית מאליה  (ט"שח ס'  לעיל סיוכן הוא
 ,אפילו לא העמידו שם לשם לחי (ג"שסג סי' לקמן סי. ) אף על פי שמחיצה העשויה מאליה היא,יתר על ידן (ז"וסט

  .) ומחיצה העומדת מאליה כשרה, שהלחי הוא משום מחיצה, כשר,אלא שזדמן לו שם מאליו
מחיצה שעשית  (ג"ע ס"טור ושו. )ה מחיצהשכל מחיצה שעשה בשבת בין בשוגג בין במזיד שמ (ב, ברייתא שבת קא 30

  .)כשרה, בשבת
. )ומשום קסא(י "ופרש, ) כי איתמר דרב חמן אמזיד איתמר. אבל לטלטל אסור,לא שו אלא לזרוק (רב חמן שם 31

 הויא מחיצה להחמיר לחייב הזורק מרשות הרבים ,אבל במזיד, והי מילי שעשית בשבת בשוגג (ע שם"טור ושו
  .)בל לא להתיר לטלטל בתוכה א,לתוכה

 בין שוגגין בין , חזרו ופרשו, גללו אסרו,מערבין ומטלטלין מזו לזו) שות הרביםלר(מחצלות הפרוסות (ברייתא שם  32
ת "עיקר של דברים כדברי ר (ת"בשם ר ב"סע, לו ן"ר לפירוש, ) חזרו להיתרן הראשון,מזידין בין אוסין ובין מוטעין

 ,דעלמא  אלא אמזיד, לאו אמזיד דברייתא קאמרין,מרין כי איתמר דרב חמן אמזיד איתמר דהא דא,רשל שפי"ז
 אבל היתה שם והוסרה וחזרה , שלא היה שם מחיצה תחלהוהי מילי (טור. הדהייו אמחיצה העשית בשבת לכתחל

 והבדילו ,שות הרביםהן ברשהקיפו במחצלאות סביבותי' או ג'  כגון ב. חזרה להיתירה הראשון,ועשית אפילו במזיד
 חזרו ופרשו אפילו , וגללו המחצלאות בשבת אסרו, ועירבו יחד ומתירין לטלטל מזה לזה,גם בייהם במחצלאות

 , וחזרו ופרסו במזיד,וראה מדבריו שאפילו גללו מחיצות החיצוות(י "כפירוש ב, )במזיד חזרו להיתירן הראשון
אבל היתה שם והסירה , והי מילי שלא היה שם מחיצה תחלה ( שםע"ושו, ) מתחלה כיון שהיו עשויין,חזרו להיתרן
כגון שים או שלשה שהקיפו במחצלאות סביבותיהם ברשות . חזרה להתירה הראשון,  במזידלואפי, וחזרה ועשית

חזרו . רואס, גללו המחצלאות. מותרים לטלטל מזה לזה,  ועירבו יחד,והבדילו גם בייהם במחצלאות, הרבים
  .)חזרו להיתרן הראשון,  במזידלואפי, ותפרסו

33 ומחצלות ...ת מפרש דחזרו להיתרן הראשון אפילו אמזידין "ר (ת"בשם רה כי " שם ד'תוס לפירוש, ל"ברייתא ה 
 והם , שהרי הן כחצר אחת, תגלגלו אסרו, איירי שיש מחצלות מפסיקות בין שתי חצרות,שות היחידהפרוסות בר

והכי (ב "א ס"ש בשמו בפי" ורא).ן ומטלטלי אלו לכאן ואלו לכא, חזרו ופרשו חזרו להיתירן הראשון, שיםעירבו
 כמו כותל , מערבין ומטלטלין מזו לזו, כעין בתים זו אצל זו,פירושא דברייתא מחצלאות הפרוסות לרשות הרבים

 פירוש אם , גללו אסרו,ואם רצו מערבין אחד שאם רצו מערבין שים ,שבין שתי חצירות ויש בייהן חלון או כותל
 חזרו , כמו שתי חצירות שפרצו במלואן זו לתוך זו,עירבו שים וסמכו על פריסת מחצלאות שבייהם כשגללו אסרו

 הכא בלא הך מחיצה  ... דהוו כשתי חצירות ומטלטלין אלו בכאן ואלו בכאן,חזרו להיתירן הראשון' ופרסו וכו
 א"מ  לפירוש,) חזרו להיתירן הראשון ואפילו במזיד ... והמחיצה איה באה אלא לחלק הדיורין,יחידעשית רשות ה

ובזה יהיו ... ק דעירובין "ש פ"ורא' וכן כתבו התוס,  עשית במזידלו אפי, שריילו הכי ואפ,מיירי שפלה בחול (ק ד"ס
 בחול וחזרה ה פל,שות היחיד המחיצה רעל ידיית  כל היכא דעש,ע שוין"ות והש"ן בשם ר"ש ור" והרארדברי הטו

ו הכי  ואם היתה בלא.) ומיירי במזיד,'כוא שו דאמר לב חמן והייו הא דר( בשוגג שרי , במזיד אסור, בשבתתועשי
  .) וחזר העירוב למקומו, ועשית בשבת שריה בחול וחזרה פללו אפי,חצירות'  כגון כותל בין ב,רשות היחיד



קפו  

 שכיון שגם מבלעדיה , מותר אפילו לא חזרה ונעשית כלל, שם בתחלת השבת ונפלה אחר כךואם היתה
  :34 הרי אנו אומרים שבת כיון שהותרה הותרה,יש שם עוד מחיצות

 והבדילו גם ,35 כגון שנים או שלשה שהקיפו במחצלאות סביבותיהם ברשות הרבים או בכרמלית, כיצדז
 אנו , ובשבת נגללו המחצלאות שביניהם,ד מותר לטלטל בשלו והיה כל אח, ולא עירבו יחד,ביניהם

 כיון שגם מבלעדי המחצלאות שביניהם היתה רשות היחיד גמורה ,36אומרים שבת כיון שהותרה הותרה
  .על ידי מחצלאות הראשונות

  .37 אפילו במזיד מותר, ונפרסו בשבת,ואם קודם השבת לא היו מחצלאות פרוסות ביניהם

 אלא אם כן היו כבר פרוסות בתחלת , אינן מועילות,ונות שנפרסו בשבת במזידאבל מחצלאות החיצ
 הואיל , אין אומרים בהם שבת כיון שהותרה הותרה, ואם לא חזרו ונפרסו.38השבת ונגללו וחזרו ונפרסו

  .39 או כרמלית גמורהרביםואין כאן מחיצות המפסיקות בין רשות ה

  שלוםבריד

 
 דחזר העירוב , פתח בשבת שריר כך ואח,ואפילו סתם באמצע השבוע(ה עירב "א ד, עירובין יז' ר בתוסוהייו כמבוא

  ). דחזר העירוב למקומו,אפילו סתם באמצע השבוע ופתח בשבת(ג "א סכ"ש שם פ"ורא, )למקומו
 , דרך החלון וסתם החלון,עירב דרך הפתח וסתם הפתח ,אמר רבה בעאי מרב הוא ובעאי מרב יהודה (א, עירובין יז 34

י דהלכה כרב הוא דשבת הואיל והותרה "ראה לר(ה עירב "שם ד' תוס. ) שבת הואיל והותרה הותרה ואמר לי,מהו
  ).הותרה

*  
שכל מקום שפלו , והכלל הוא). כסמן לקמן(תבארה בכמה סימים , "שבת כיון שהותרה הותרה"הלכה זו של 

אבל במקום ". שבת כיון שהותרה הותרה"אין אומרים בו , ות הרבים או כרמליתהמחיצות בעין שהוא פרוץ לרש
או ; ופסל במשך השבת, גם עירוב חצרות או שיתוף מבואות' ובתחלת השבת הי, שאין חסרון במחיצות החצרות
  ".שבת כיון שהותרה הותרה"אמרין , שפסל מטעם יותר מבית סאתים

 ואין אומרים .ואם היו קשורות ופסקו בשבת בטל העירוב(ח "שה ס' לעיל סיראה גם , ח- ו"בוסף להמבואר כאן ס
  ).הותרהבזה שבת כיון שהותרה 

  ).164הערה (ושם , )ואין אומרים בו הואיל והותר הותר(ב "שח סכ' סי
 כיון , מותרים כל השבת כולה,שבת ומת אחד מהן ב,היו שלשה והקיפו כל צרכם יותר מבית סאתים (ד"שס ס' סי

  .) והואיל והותרה הותרה,שכסה שבת בהיתר
 ואין , אסור משם ואילך, אף על פי שהותר כבר למקצת שבת,מבוי שפלו לחיו או קורתו בשבת (ט"שסה ס' ילקמן ס

י "וס, )ב"שס'  כיון שהוא פתוח לרשות הרבים או לכרמלית כמו שתבאר בסי,אומרים בו שבת כיון שהותרה הותרה
  ... חצרות שאין פתוחות לחצר שהשיתוף מוח בה... ושברה הקורה ואסר המבוי ...מבוי שעירבו בו כל חצרותיו (

  ) אומרים שבת כיון שהותרה הותרה,אם שברה בשבת
ש "כמ, סר שבת זו כיון שהותרה הותרה ושוב לא תא...אם אחר כך מלך וחזר לביתו בשבת איו אוסר (א "שעא ס 'סי

  ).או אומרים שבת כיון שהותרה הותרה(ד "וס, )ב"שס' בסי
  ).ד"שע'  וכמו שיתבאר בסי, ששבת כיון שהותרה הותרה,ואם תמעט בשבת אין אוסרות(ב "שעב סכ' סי
 מותרים להשתמש , וסתם בשבת, שהיה בייהם חלון או פתחל ידיחצרות שעירבו יחד ע' בתים או ב' ב(א "שעד ס' סי

חצרות ועירבה כל אחת ] שתי[היה כותל בין (ב "וס, ) ששבת כיון שהותרה הותרה,ה לזה דרך גובה כותל וחוריומז
 ששבת כיון , אפילו כלים ששבתו בבית, מותרים לטלטל כל אחד בחצירו עד מקום הכותל,לעצמה ופרץ הכותל בשבת

 אין אומרים שבת כיון ,צה האוסרתהאבל חצר שפרצה בשבת לרשות הרבים או לכרמלית פר .שהותרה הותרה
  .)ב"שס'  כמו שתבאר בסי,שהותרה הותרה

  ).ואין אומרים כאן שבת כיון שהותרה הותרה(א "שפא ס' סי
  ).ואין אומרים שבת כיון שהותרה הותרה(א "שפג ס' סי

  .אין אומרים כיון שהותרה הותרה כדלקמן בסמוךכרמלית שגם ב 35
  .וכדלעיל סעיף הקודם, )ב"ד ס"שע' ש סי" כמ,לימא שבת כיון דהותרה הותרה ( שםא"מלפירוש ה, ש שם"ורא' תוס 36
, ) עשית במזידלו אפי, שריילו הכי ואפ, מיירי שפלה בחולל כרחךאלא ע (א שם"מלפירוש ה, ש שם"ורא' תוס 37

  .וכדלעיל סעיף הקודם
  .ה"לעיל סוכד, א שם"מו, ע שם"טור ושוו ,ן שם"רשבזה מיירי הברייתא לפירוש ה 38
 אין אומרים שבת כיון ,אבל חצר שפרצה בשבת לרשות הרבים או לכרמלית פרצה האוסרתה(ב "שעד סכדלקמן  39

  .)ב"שס'  כמו שתבאר בסי,שהותרה הותרה
 , אסור משם ואילך, אף על פי שהותר כבר למקצת שבת,מבוי שפלו לחיו או קורתו בשבת (ט"שסה ס' סיוכן הוא לקמן 
, )ב"שס'  כיון שהוא פתוח לרשות הרבים או לכרמלית כמו שתבאר בסי, בו שבת כיון שהותרה הותרהואין אומרים



קפז   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 כיון שמן , אף על פי שהוא ככרמלית מדברי סופרים,רהאבל קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדי(
  :)40ס"ש' ש בסי" אומרים בו שבת כיון שהותרה הותרה כמ,התורה הוא רשות היחיד גמורה

  נותספי

 אין אומרים בהן שבת כיון , ובשבת נפסקו,41 וכן שתי ספינות שבים שהן קשורות זו בזו ועירבו יחדח
 והים הוא ,43ה"שנ' ש בסי" כמ42 כאלו הים מפסיק ביניהן לפי שכשנפסקו הרי זה,שהותרה הותרה
 כיון שמבלעדי זה היו , חזרו להתירן הראשון, אפילו במזיד, אבל אם חזרו ונקשרו.44כרמלית גמורה

  :45שתיהן רשות היחיד

 ואין , מפני שחשובה למוקפת דירה, אפילו היא יותר מבית סאתים, ספינה מותר לטלטל בכולהט
  .46להבריח מים נעשו שלא לדירהאומרים מחיצותיה 

כן  על ידי  ונעשה, שכפייתה זו היא עשיית מחיצתה לדירת מטה,ואין צריך לומר אם כפאה לדור תחתיה
  .47מוקפת לדירה גם על גבה מלמעלה משום גוד אסיק

 , אם היא יותר מסאתים,אמות'  אלא בד, בין תחתיה בין עליה, אין מטלטלין בה,אבל אם כפאה לזופתה
  שלוםבריד

 
 חצרות שאין פתוחות לחצר שהשיתוף מוח ... ושברה הקורה ואסר המבוי ...מבוי שעירבו בו כל חצרותיו (י "וס
  ).71ה הער(ושם סמן , ) אומרים שבת כיון שהותרה הותרה, אם שברה בשבת ...בה

 כיון שכסה , מותרים כל השבת כולה, ומת אחד מהן בשבת,היו שלשה והקיפו כל צרכם יותר מבית סאתים (סעיף ד 40
  .) והואיל והותרה הותרה,שבת בהיתר

 בין שוגגין ובין , וקשרו חזרו. אסרו, פסקו. מערבין ומטלטלין מזו לזו,ספיות קשורות זו בזו (ב, ברייתא שבת קא 41
  .)מזידין בין אוסין בין מוטעין חזרו להיתרן הראשון

ופל ) בייהם(בתים '  ואם עירבו ג, בייהםשות הרבים הוי כאילו הוי ר,דהכא כיון דפסקו (ה פסקו"שם ד' תוס 42
  .) פשיטא דלא אמרין הואיל והותרה הותרה,שות הרביםהאמצעי ועשה ר

  .) ואין אומרים בזה שבת כיון שהותרה הותרה, בטל העירוב,היו קשורות ופסקו בשבתואם  (סעיף ח 43
  .)וכן הימים והחלים... איזו היא כרמלית  (ט"שמה סי' כדלעיל סי 44
ה כי "שם ד' ותוס, ) חזרו להיתרן הראשון, בין שוגגין ובין מזידין בין אוסין בין מוטעין,חזרו וקשרו (ברייתא שם 45

 דאמר דבמזיד לא הוי מחיצה אלא לזרוק ולא ב חמן ור,ת מפרש דחזרו להיתרן הראשון אפילו אמזידין"ור(אתמר 
 כי קשרו אפילו מזיד ,שות היחיד אבל ספיות דבלאו הכי הוו ר,שות היחיד המחיצה עשה רל ידי הייו שע,לטלטל

  ).שרי לטלטל
 עשית לו אפי, שריילו הכי ואפ,מיירי שפלה בחול"' שלפי דעת התוס) 33הערה (ואף שלעין המחצלאות תבאר לעיל 

  ".במזיד
שהרי היתה בים , שהרי אם כן לא עירבו בייהם כלל, בודאי לא יועיל אם פסקו בחול, מכל מקום כאן לעין ספיות

). 42כדלעיל הערה ( כיון שהותרה הותרה ואסרו כיון שאין אומרים בזה, אלא מיירי בודאי שפסקו בשבת, כרמלית
  .וכשחזרו וקשרו חזרו להתירן הראשון

 הואיל ...העירוב איו חוזר ויעור (ב - א"שפג ס' סיכדלקמן , מכל מקום חוזר העירוב ויעור, ואף שהעירוב כבר תבטל
 וחזרו , ופסקו בשבת ותבטל עירובן,ו בזו מבעוד יום ועירבו יחדואיו דומה לספיות שהיו קשורות ז... וכבר תבטל 

 לפי שבשעה שעירבו הספיות הקשורות לא היו ...ב " כמו שתבאר בסימן שס, שחזרו להיתרן הראשון,וקשרו
  ).עירובועומדות ליפסק בשבת ולהתבטל 

,  דהוקף לדירה הוא,ישה יותר מבית סאתיםואפילו ( רב אמר מותר לטלטל בכולה , ספיה,איתמר (א"סע, עירובין צ 46
ביתירה מבית  ( רב אמר מותר לטלטל בכולה דהא איכא מחיצתא.'ושמואל אמר אין מטלטלין בה אלא בד, )י"רש

 ושמואל אמר אין ,)'תוס,   ופליגי אי חשיבי מחיצה דספיה כמוקפת לדירה אי לא, בקוטרסרש כדפי,סאתים איירי
 אמר ליה רב חייא בר יוסף ).י"רש, ולא לדירה ( מחיצות להבריח מים עשויות,אמותמטלטלין בה אלא בארבע 

, מותר לטלטל בכולה, ספיה (ד"ע ס"טור ושו. ) אמר ליה הילכתא כרב, הילכתא כוותך או הילכתא כרב,לשמואל
  .) מוקפת לדירהאדחשיב, אפילו היא יותר מבית סאתים

 , ומודה רב שאם כפאה על פיה שאין מטלטלין בה אלא בארבע אמות, יוסףאמר רב גידל אמר רב חייא בר (גמרא שם 47
 ואפילו ,דאמר רב אפילו לרבן מותר לטלטל בכולו(י "ופרש, ) מאי שא מגג יחידי, אילימא לדור תחתיה,כפאה למאי

סיק הוי  כי אמרין בהו גוד א,פ שלא לדירת מעלה עשאום" אע, דכיון דמחיצות לדירה עשו,יותר מבית סאתים
 כי אמרת בהו גוד אסיק הוי , כיון דכפאה לדור כפייתה זו היא עשיית מחיצתה לדירת מטןכא מי ה,כהיקף לדירה
 גוד אסיק ןדאמרי(ק ו "א ס" מ.) אף עליהשות היחידהוי ר, כפאה לדור תחתיה (ע שם"טור ושו. )היקף לדירה

  ).מחיצתא
  ). אפילו יש בו יותר מבית סאתים, מותר לטלטל בכולו... היחיד וכן גג הבית שהוא רשות(ה "שח ס' וכדלעיל סי



קפח  

 לא לדירת מטה ולא , שאינן עומדות כל זמן כפייתן,י שבטל מחיצותה מתורת דירה בכפייתן זומפנ
  :48לדירת מעלה

  מחיצת שתי או ערב 
 אף על פי שסופן להנטל ,50טפחים'  אפילו בכלים ואוכפות הגבוהים י, מבעוד יום49 בכל עושין מחיצהי

  .51אחר השבת

 חבל על גבי חבל ,ים המתוחים על גבי יתידות סביב כגון של חבל,ואפילו מחיצות של ערב בלא שתי
 הרי זה .53 כגון קנים הגבוהים עשרה הנעוצים בארץ זה אצל זה, או של שתי בלא ערב.52טפחים' בגובה י

  .54ס"ש'  כמו שנתבאר בסי, אפילו ליחיד בישוב,מועלת עד בית סאתים

טפחים '  וכל אויר שהוא פחות מג.55טפחים'  ג, או בין קנה לחבירו,ובלבד שלא יהיה בין חבל לחבירו
  .56נחשב כסתום לגמרי

______________ 
טור . )לא לדירת מעלן ולא לדירת מטן ... שבטל מחיצותיה מתורת דירה(י "ופרש) אלא שכפאה לזופתה (גמרא שם 48

ומשמע דאף (ק ז "א ס" מ.) אם הוא יותר מסאתים,אמות' אין מטלטלין בה אלא בד, כפאה לזופתה (ע שם"ושו
  ). מתורת דירהה שבטל מחיצותי, אין מטלטליןהיתחת

  ):ג- סימים שסא(תבארו לפיו , ומועילות בשבת, כמה סוגי מחיצות שאין מלאות 49
  ).שסב י(לבוד בשתי או בערב ) א(
  ).יח, שסב(עומד כפרוץ ) ב(
  ).כב- יט, שסב(צורת הפתח ) ג(
  ).א, שסג(קורה ) ד(
  ).א, שסג(לחי ) ה(
  .)ב, שסג(פס ) ו(
  ).ו- ה, שסא(פי תקרה יורד וסותם ) ז(

 , מטלטלין בתוכה,שיירא שחתה בבקעה והקיפוה כלי בהמה(ב , שם טו. )בכל עושין לחיין (א, משה עירובין טו 50
מטלטלין  ... שיירא שחתה בבקעה והקיפוה בגמלין באוכפות(ברייתא שם ) ובלבד שיהא גדר גבוה עשרה טפחים

  .)בכלים ובאוכפות, בכל עושים מחיצה( ה"ע ס"טור ושו). בתוכה
  .)בכל עושין לחיים (ה"שסג ס'  לקמן סיוכן לעין לחי תבאר

 מידי דהוה , דהא מפסיק, כל כמה דהוי התם מחיצה היא,ג דעתיד ליטלו"אע (ה לעין מחיצה"ב ד, י שם עח"רש 51
  . )דמקיפין בהן אעביטין ואוכפות וכלי בהמה דתן בפרק קמא

  .) דירה מעולה היא,מחיצה העשויה ליום ולילה אחד(א "עיל סוראה ל
הויא מחיצה של ( זה למעלה מזה וזה למעלה מזה )י"רש, על גבי יתדות סביב( מקיפין שלשה חבלים (ב, משה שם טז 52

  .) כגון של חבלים,בין של ערב לבד (ע שם"טור ושו ). שיהא הכל עשרה טפחים...) י"רש, ערב
 כגון ,או של שתי לבד (ע שם"טור ושו ). זו היא מחיצה של שתי,עוצים ועומדים(י " ופרש.)יםמקיפין בק(משה שם  53

  .)קים עוצים בארץ
  .קסו אות א' ד סי"ת צמח צדק יו"ותבאר בשו

'  על דרך שיתבאר בסי, כגון שתי בלא ערב או ערב בלא שתי,יחיד ששבת בבקעה והקיף מחיצות גרועות (סעיף א 54
 והזורק לתוכו מרשות הרבים ,ועילות לעשותה רשות היחיד גמורה מן התורה אפילו יש בו כמה מילין שהן מ,ב"שס
 אלא כשאין , אף על פי כן מדברי סופרים אין מועילות להתיר הטלטול בתוכן ומתוכן לרשות היחיד גמורה,חייב

  .)בתוכן רק בית סאתים
 טור ).ובלבד שלא יהא בין קה לחבירו שלשה טפחים ... םובלבד שלא יהו בין חבל לחבירו שלשה טפחי(משה שם  55

  . )טפחים' ובלבד שלא יהא בין חבל לחבירו ובין קה לחבירו ג (ע שם"ושו
  ).טפחים' של קים סמוכים זה לזה פחות מג(א "תב ס' סי). טפחים' קה קה פחות מג(א "שסג סמ' וכן הוא לקמן סי

 דכלבוד ,דהתם כולו עומד הוא (ה בערב מאי" וד,)והוי כולו עומד דכלבוד דמי ,'פחות מג (ה זה למעלה"י שם ד"רש 56
חשב ' וכל אויר שהוא פחות מג (ק טז"א ס"מ. )דחשבין לבוד כאלו הוא סתום (ה ואם איתא"א שם ד"ריטב. )דמי

  .)כסתום
ושם , )כסתום מתורת לבודשהוא (ד "סלשסג ' לקמן סי ).הם כסתומים לגמרי משום לבוד(ג "שו ס' וכן הוא לעיל סי

  ).טפחים שכסתום ושלם הוא מתורת לבוד' פחות מג (א"סמו ,)215הערה (



קפט   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

טפחים ' אלא אם כן האויר של ג( אינו מחיצה כלל ,טפחים'  אם יש אפילו בין חבל אחד לחבירו ג57אבל
' טפחים הללו עד חבל העליון שבראש גובה המחיצה יותר מג' ויש מחבל העליון של ג) הוא באמצע

טפחים אויר הללו סתום גם כן בחבלים עד פחות ' ון של ג ומחבל התחת.58טפחים סתום בחבלים
טפחים הללו עד חבל העליון שבראש גובה '  שאם אין מחבל העליון של ג.משלשה סמוך לארץ

 ,טפחים הללו הסתומים'  הרי האויר שמצד זה ומצד זה לג,59טפחים סתומים בחבלים' המחיצה אלא ג
 באים ומבטלים ,טפחים הללו'  עם האויר של ג,המחיצהדהיינו האויר העליון שעד חבל שבראשי גובה 

 , אזי אין אויר זה מבטל הסתום שעליו,טפחים'  אבל אם הסתום יותר מג.טפחים סתומים שביניהם' הג
  .60הואיל והוא מרובה ממנו

 אפילו משם ואילך סתום ,טפחים מהארץ עד חבל התחתון'  אבל אם יש אויר ג.וכל זה בין חבל לחבל
  :62ה"שנ' ש בסי" כמ61 הואיל והגדיים יכולים לבקוע תחתיה, אין זו מחיצה,תר ממאה אמהלגמרי יו

 אין , עד עשר אמות,טפחים או יותר'  אם יש בין קנה אחד לחבירו ג, אבל בקנים. וכל זה בחבליםיא
______________ 

אפשר לפעמים להתירם משום שהעומד מרובה על , שאפילו במקום שאין להתיר בחבלים מטעם לבוד, עתה בא לבאר 57
  .הפרוץ

 .וכאן יתבאר שמועיל גם בחבלים של ערב. ח"יתבארו לקמן סי) וץאו עומד כפר(דיי עומד מרובה על הפרוץ 
  .ולבוד חשוב כסתום, טפחים העליוים' או שיש שם חבל וסף באמצע ג, הייו שהחבלים העליוים הם רחבים יותר 58

  :יוצא אם כן שגובה עשרה טפחים של החבלים הם כך
  .ום לבודשהם כסתום מש, טפחים התחתוים' חבל הראשון הוא בג) א(
  .והוא פרוץ, שאין אומרים בהם לבוד, טפחים' בין חבל ראשון לשי ג) ב(
  ).ואומרים בהם לבוד, טפחים' שבייהם פחות מג(טפחים ' החבלים העליוים הם ד) ג(

ח "וכדלקמן סי, פ עומד כפרוץ"או עכ, ויתר בעומד מרובה על הפרוץ, טפחים' כך שהעומד הוא שבע טפחים והפרוץ ג
 ).)בין במחיצות של שתי בין במחיצות של ערב( הפרוץ כעומד שוה בשוה מותר אם(

  :גובה עשרה טפחים באופן זה' והייו שאם יהי 59
  .שהם כסתום משום לבוד, טפחים התחתוים' חבל הראשון הוא בג) א(
  .והוא פרוץ, שאין אומרים בהם לבוד, טפחים' בין חבל ראשון לשי ד) ב(
  .והוא כסתום, שאומרים בהם לבוד, טפחים' ים הם בתוך גהחבלים העליו) ג(

טפחים ' אלא שאז יבוא האויר העליון שלמעלה מג). ארבעה טפחים(מרובה על הפרוץ ) ששה טפחים(העומד ' גם אז יהי
  .הטפחים העליוים שבייהם' ויבטלו את מחיצת ג, טפחים האמצעיים' עם האויר של ד, העליוים

הערה (ושם סמן , ) את הפס שבאמצעםים שמצד זה ומצד זה מבטל...שהאויר (מ "שסג ס' סיוכהכלל האמור לקמן 
269.(  

 . בעי רב המוא בערב מאי,אמר רב המוא אמר רב הרי אמרו עומד מרובה על הפרוץ בשתי הוי עומד(גמרא שם  60
 , למה לי יתר על טפח, ואי איתא, שיהו הכל עשרה טפחים, טפחאמר אביי תא שמע שיעור חבלים ועוביין יתר על

 האי פחות , ותיסברא. פחות מארבעה וחבל משהו, פחות משלשה וחבל משהו,ליעביד פחות משלשה וחבל משהו
 אתי , אי מוקים ליה עילאי, הוה ליה כמחיצה שהגדיים בוקעין בה, אי מוקים ליה תתאי,מארבעה היכא מוקים ליה

 משום דאתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ומבטל ,ולא הוה ליה עומד (אי גיסא ודהאי גיסא ומבטל ליהאוירא דה
 שמעת מיה עומד מרובה , הוה ליה עומד מרובה על הפרוץ משתי רוחות, אי מוקים ליה במיצעי,)'תוס, ליה לעילאי

 וחקק ,ומשהו' גון דאייתי מחצלת דהוי ז כ,אלא רב המוא הכי קא מיבעיא ליה. על הפרוץ משתי רוחות הוי עומד
 ,סמוך לקרקע(' בפחות מג) להך גיסא דמשהו( ואוקמיה )למטה( ומשהו )י"רש, שלימין למעלה (' ושבק בה ד,'בה ג

 הואיל ועומד , ואוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא מי ליכא למימר,דהשתא הוה ליה עומד מרובה על הפרוץ מרוח אחת
  .א שם"הובא כל זה במ). רב אשי אמר מחיצה תלויה איבעיא ליה. )יה מייהמרובה על האויר דתות

 אלמא פשיטא דערב כשתי ,ין אחר כיון דרב אשי אוקי בעיא דרב המוא בע,ל כתב"ד ז"והראב(ב "א סכ"ש שם פ"רא
  ). וכן מסתבר. ולא איצטריך ליה למיבעי,לעין עומד מרובה על הפרוץ
 בין במחיצות ,בין במחיצות של שתי(אם הפרוץ כעומד שוה בשוה מותר  (ח"כדלקמן סי, וכן הוא גם אם הפרוץ כעומד

  .ראה מראי מקומות וציוים ו.))של ערב
 אף על ,'ואם מיח למטה יותר מג(א שם "מ. ) הוה ליה כמחיצה שהגדיים בוקעין בה,אי מוקים ליה תתאי (גמרא שם 61

  ).יה מחיצה תלווה ליה דה, אסור,הפי שעומד מרוב
  ).הויא ליה מחיצה שהגדיים בוקעין בה(א , קא). משום דהויא לה מחיצה שהגדיים בוקעין בה(א , שבת צזוכדאמרין 

 לפי שהגדיים יכולים , אין אומרים בהם גוד אחית,טפחים מן הארץ' במחיצות התלויות ביבשה הגבוהות ג (סעיף י 62
טפחים לארץ איו מחיצה ' כל מחיצה שאיו מגעת ג (ד"ס שמה'  ובסי.)ה"שמ'  כמו שתבאר בסי,לבקוע תחתיהם

  .) לפי שהגדיים יכולים לבקוע תחתיה,לחלוק רשות בפי עצמה



קצ  

  .64 אלא אם כן הפרוץ מרובה על העומד כמו שיתבאר.63המחיצה נפסלת בשביל זה

 אין אומרים שיבא , ולא נשאר שם עומד יותר מעשר עד הקצה,ך לקצה המחיצהואפילו אם יש אויר סמו
 לפי שאין אומרים .אויר זה עם אויר העולם שחוץ לקצה ויבטלו עומד הנשאר מאויר זה עד הקצה

 , כגון האויר שבתוך המחיצה,שהאויר מבטל העומד אלא באויר שהוא נחשב כסתום על ידי העומד
 אבל אויר . כסתום כשיש תחתיו עומד גבוה עשרהם כן שהוא נחשב ג,והאויר שלמעלה עד לרקיע
  :65 ולכן אינו מבטלו כלל, אין נחשב כסתום כלל על ידי העומד,העולם שחוץ לקצה המחיצה

  מחיצת בעל חיים ואנשים 
 ומותר לטלטל שם ,67 שיעמיד שם בהמה לדופן מבעוד יום,66 אפילו מבעלי חיים עושים מחיצהיב

 ,טפחים'  ואם החלל שבין הרגלים גבוה ג.69ג"שס' ד שיתבאר בסי" ע68שתהא קשורה שם ובלבד ,בשבת
  :70צריך לגדור שם בקנים

 לפי שאין ,72טפחים'  העומדים זה אצל זה בפחות מג71 ואפילו בשבת מותר לעשות מחיצה מהאנשיםיג
 כעץ בעלמא  מה שאין כן בהמה שהיא,74שהרי האדם הוא בן דעת ועומד לדעת עצמו (73דרך בנין בכך

______________ 
ובלבד שלא  (ט"ע ס"טור ושו. ) יתר מכאן אסור, מפי שהיא כפתח,כל פירצה שהיא כעשר אמות מותרת (ב, משה טו 63

  .)מפי שהיא כפתח, תראבל עד עשר אמות מו.  פרוץ יותר מעשרחדיהא במקום א
  .)כל היקף מחיצות שהפרוץ שבו מרובה על העומד אסור (ח"לקמן סי 64
 אלא באויר שאי חושבו ,א מפרש דאוירא דעלמא לא אמר דאתי ומבטל ליה"וריצב (ה ואצבעיים"ב ד, שם י' תוס 65

 דאוירא דעלמא ,'סוף דף י' סש התו"כמ (ק טז"א ס"מ הובא ב).האויר שאיו מן המחיצה איו מבטל אבל ...כסתום 
  .) אלא באויר שאי חשבו כסתום,לא אמרין אתי ומבטל למחיצתא

)  אמות10(שהעומד ,  אמות9ובייהם פרוץ ,  אמות2ובקצה השי מחיצה ,  אמות8ומיירי כגון שבקצה אחד יש מחיצה 
באים ) שמחוץ למחיצה(ן ושמכא)  אמות פרוץ9(ואי אפשר לומר שהאויר שמכאן ).  אמות9(מרובה על הפרוץ 

  ). אמות8(ומבטלים את המחיצה שבייהם 
איך לעשות המחיצות באופן , מ"שסג ס' יתבאר לקמן סי, ואין העומד מרובה על הפרוץ,  אמה20ואם רוחב המבוי הוא 

  .שלא יבוא האויר שמכאן ומכאן ויבטלו את הפס שבייהם
  .) בבעלי חייםלוואפי (ה"ע ס"טור ושו. )בר שיש בו רוח חייםבכל עושין לחיין אפילו בד(א , משה עירובין טו 66
  ).העמדתה למחיצה דומה לבין(ג "מטעם שיתבאר לקמן סי 67

*  
, ב"שמועיל לעין סוכה וכיו, כ בחול מותר לעשות מחיצה גם מבעלי חיים ומבי אדם"משא, והייו דוקא בשבת
יכול לעשות מחבירו . שיקשור שם בהמה לדופן, לי חייםעושים מחיצה מבע(ב - א"תרל סי' ע סי"כמבואר בטור ושו

,  אבל בחול,ובלבד שלא ידע אותו שהועמד שם שבשביל מחיצה הועמד שם, ום טוב ואפילו בי,דופן לסוכה להכשירה
  ).שפיר דמי,  אם הוא יודעלואפי

, קים למחיצה בימות החולאו בשאר דברים שזקו, וכן הגו במחיצות בי אדם לעין כהן שצריך לעבור בבית הקברות
ולכן כשעומד במקום מטוף וצריך (ג "כמבואר בחיי אדם כלל מח ס, שמועיל אף שיודעים האשים שהועמדו שם

, ק לח"ב ס"הובא במש). פ שיודעין שהועמדו לשם מחיצה"אע, אם הוא בחול מותר לעשות מחיצות בי אדם, לברך
  .א סימן פו"ח ח"או, צבית הר "ושו

  .)ובלבד שיהו כפותים (ע שם"טור ושו. )והוא שיהיו כפותים כדי שלא יודו (א"ז הכ"שבת פט' הלם "רמב 68
 כדי שלא ,בעין שאיו יכול לרבוץ ... ובלבד שיקשרו שם בחבלים. בכל עושין לחיים אפלו מבעלי חיים(סעיף ה  69

  ).33הערה  (ושם סמן, )טפחים ויטלטלו במבוי באיסור על סמך לחי זה' יתמעט גבהן מי
ג דצריך "והכי איתא בסוכה דף כ (ק ט"א ס"מ. ) דעביד ליה בהוצא ודפא,והאיכא רווחא דביי ביי (א, סוכה כג 70

  .)' לפי שיש בייהם יותר מג,לעשות מחיצה בין הרגלים של בהמה
 לוואפי (ה"ע ס"טור ושו. )במחיצה של בי אדם (ב, שם מד. )עשה לו מחיצה של בי אדם ויכס (ב, עירובין מג 71

  .)באשים שעומדים זה אצל זה
. )טפחים בין זה לזה' שלא יהא ג (קד' שבלי הלקט סי. )שלא יהיה שלשה טפחים בין איש לאיש (רטו' התרומה סי' ס 72

  .)'בפחות מג (ע שם"טור ושו
  .) דאין דרך בין בכך,מימרדמשום עשיית אהל ליכא ל (ה שלא לדעת"ב ד, י שם מד"רש 73
 העושה כל מקום מ, איו יודע דבר זההמה מועיל כאן שאותו אדם שהוא עומד במקום מחיצ (ק ג"ז ס"הטשהקשה  74

  .) ובמזיד הוא עושה,את המחיצה ההיא הוא יודע



קצא   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  .)75והעמדתה למחיצה דומה לבנין

' אם הוא בענין שיש מהם כד (77 וביניהם רשות היחיד גמורה,76ואפילו כשהם מהלכים חשובים מחיצה
  ):78מחיצות מקיפות לחלל שביניהם

 אלא כשהם אינם יודעים שלשם מחיצה הוא מעמידם , במה דברים אמורים שמותר להעמידם בשבתיד
 אין בזה משום עשיית ,80 והם בני דעת ועומדים לדעת עצמן,נם מתכוונים למחיצהשכיון שהם אי (79שם

 דינם , ואם עבר והעמידם במזיד.81 אסור להעמידם, אבל אם אפילו אחד מהם יודע.)מחיצה בשבת
  .83 שנתבאר למעלה82כמחיצה הנעשית במזיד בשבת

 כגון שעשה מהם מחיצה פעם , אם קרוב הדבר שידעו,ואפילו אם לא הודיעם עתה שעושה מהם מחיצות
 שמא ירגישו בדבר טרם שיספיקו לגמור עשיית ,84 לא יעשה הוא מהם מחיצה עוד,אחת ונודע להם כבר

  שלוםבריד

 
 רביו יהותןבכמבואר , שהרי הם בי דעת ועומדים מעצמם, שאותו אדם איו מעמיד את בי האדם, ועל זה מבאר כאן

 וכן .) שתקבצו לו שם, אלא מאליהן עשין,שהרי רב חסדא לא היה מסדר האשים בידיו (ה רב חסדא" דא, יב שם
  ).והם בי דעת ועומדים לדעת עצמן(ד במוסגר "הוא לקמן סי

ע "ת בשוולא הובאה כאן הדעה האוסר; ולכן מותר להעמיד אותם אפילו אם העמידם כדי שיוכל לטלטל במחיצה זו
  ).אלא יעמיד אותם אחר שלא לדעתו, יש מי שאומר שלא יעמיד אותם אדם שהוא רוצה להשתמש במחיצה זו(ז "ס

א בעבודת הקודש שער "ש הרשב"והייו מ). ז"סא שחולק על "הרשבדעת (ק ג "רעו בקוטרס אחרון ס' ותבאר לעיל סי
, ולא יראה לי כן. אלא יעמיד אותם אחר,  במחיצה זוויש מי שהורה שלא יעמיד אותם אדם שרוצה להשתמש(ה "ג ס

 אפילו תכוין ,ל כתב שכל שעשית בשגגה"א ז"אבל הרשב(ב "ז הכ"מ פט"הובא במ). ואיי יודע עיקר לדברים אלו
 עושה אדם את חבירו דופן כדי רא בגמןדהא אמרי(ק יד "א שם ס"ובמ).  הרי זה מותר לטלטל בה,העושה לטלטל בה

 כתב שום הכי ואפשר דמ.ע" וצ, שרוילו הכי ואפ, לטלטלל דעת משמע שעושה ע,'שתה וישן שם כושיאכל וי
  ).א חולק"שהרשב

 לא יעמיד , אם היא דופן שלישית שמתיר בה הסוכה,אם פל דופן הסוכה (א"תיב ח סוף חשאף שכתב רביו ירוחם  75
ולא חילק , ) בשבתל שכן וכ,אהל עראי ביום טוב מאחר שהיא מחיצה המתרת ואין עושין ,בה אדם ובהמה או כלים

 ,' לדופן גום טוב ואסור להעמידה בי,בהמה הוי כעץ בעלמאאבל ( חילק בים א שם"מ מכל מקום ה.בין אדם לבהמה
  ).ביו ירוחםכ ר"וכ

) ב, עירובין מד( מדאמר ,יש לדקדק דמועלת. אם מועלת דרך הלוכם, מחיצת בי אדם (ט"ש כלל ב סי"ת הרא"שו 76
כי ,  וסתמא דמלתא הם היו מהלכין,בהדי דאתא רבא מפרקיה עייליהו, ההו זיקי דהוו שדיין בריסתקא דמחוזא

משמע דרך הילוכן הוליכם בתוך ,  בהדי דאתא רבא מפרקיה, והלשון מוכיח כך.שות הרביםמה להם לעמוד בר
  .)שות היחידהם ר כשהם מהלכים חשובים מחיצה וביילוואפי(ה "סע "טור ושו. )הבאים

 , מהיא האי מחיצהשות הרבים דאפילו בר,א בתשובה"וכתב הרשב (א"ת הרשב"בשם שו, ה ואפילו באשים"י ד"ב 77
  .)דמחיצת בי אדם מחיצה גמורה היא

מקום (ו "שמה ס' כדלעיל סי, מחיצות לא הוי רשות היחיד גמורה בין המחיצות אפילו במחיצות גמורות' כ בג"משא 78
 שאיו , הזורק לתוכו פטור, לרשות הרבים... אלא שפרוץ ופתוח לגמרי ברוח רביעית ,מחיצות גמורות' המוקף ג

וכל שכן במחיצת , ) מפי שלפעמים דחקים רבים לתוכו כשיש דוחק רב ברשות הרבים,כרשות היחיד מן התורה
   .שאסור לטלטל בים, אשים

).  אסור,שהעומד שם יודע שלשם מחיצה העמידוהו שם(י "ופרש, )עת יאמרו לד,אם אמרו שלא מדעת(ב , עירובין מד 79
  .)והוא שלא ידעו שהועמדו לשם מחיצה(ה "סע "טור ושו
  .)ב"שס'  כמו שתבאר בסי, שלשם כך קראו,והוא שלא ידעו אותם שעשית מהם המחיצה (ד"תה ס'  לקמן סיוכן הוא

  ).67כדלעיל הערה (כ בחול "משא, והייו דוקא בשבת
  ).74והערה (כדלעיל סעיף הקודם  80
 שאם ידע אחד מהם ,וצריך לדקדק ולהביא שם אשים שלא יבין אחד מהן שאספו לשם מחיצה (קד' שבלי הלקט סי 81

 לו וביאר שאפי,ל"א ז" דעת הרשבוכן (א"רסו בשם הרשב' שבת סי' ארחות חיים הל. ) אסור,שאספו לשם מחיצה
  .) אסור, מהם יודעדואפילו אח (ע שם"שו. ) אסור,יודע מהן

 ולא הוי מחיצה אלא , הויא עשית במזיד,שאם ירגישו בדבר (ןה וההו דעבדי" דא, רביו יהותן עירובין יב 82
 ,דאסור לעשות מחיצה בשבת (ק יא"א ס"מ. ) ולא לדבר אחר כלל, לתוכו חייבשות הרבים שמי שזורק מר,להחמיר

  .)ג"ס' עי, ואם עשו במזיד
  .ח- סעיפים ה 83
 ה אילימא"ב ד, שם מג' תוס).  ואסור, דהוה ליה כלדעת, ואסר להו,לשבתא אחריתי בעי עייליהו(ב , גמרא שם מד 84

 ע שם"ושוטור . ) כדמסיק בסמוך בשמעתין, ואסור מכאן ואילך, ידעו שלדעת כן עשו,כיון שכבר עשו פעם אחת(



קצב  

 אבל יש להסתפק אם אדם אחר רשאי לעשות מהם .85 ונמצא נעשית באיסור, יגמרוהר כך ואח,המחיצה
  ):וספק דברי סופרים להקל (86מחיצה עוד

 מוליכם כך כדי ר כך ואח, אם מעמידם תחלה כמחיצות,יצה פעם ראשונה ואפילו כשעושה מהם מחטו
 כיון , קרוב הדבר שירגישו בדבר קודם שיגמור הולכתם אותם כמחיצות,לטלטל ביניהם כשהם מהלכים

 ולא התירו לטלטל ביניהם דרך הילוכם אלא . והוא הולך ביניהם, מוליכםר כךשהעמידם תחלה ואח
  :87כשהם מהלכים מעצמם

 קודם , לאחר שנעשה מהם המחיצות, הרגישו בדברר כך אף על פי שאח, אם באו תחלה שלא לדעתטז
  :88 כיון שבשעת עשיית המחיצה היתה שלא לדעת, אין בכך כלום,שהספיק לטלטל ביניהם

  .89 אין לעשות מחיצה של בני אדם אלא בשעת הצורך ובשעת הדחקיז

 והם יגביהו החפץ מאליהם ויביאוהו ,שם תינוקות יותר טוב להוליך ,ואם שכח חפץ ברשות הרבים
  .90 משיעשה מחיצות של בני אדם ויביאנו גדול,לבית

 שסבור , ולהנאת עצמו הוא מתכוין בהבאתו אותו,והוא שאין התינוק יודע שחפץ זה הוא של אביו
בשביל  הרי הוא מתכוין מן הסתם בהבאתו , אבל אם יודע שחפץ זה של אביו.שמצא חפץ ברשות הרבים

 וכל שכן שלא .93ד"של'  בסיו שנתבאר כמ92 וצריך כל אדם למחות בתינוק זה שלא יביאנו,91אביו
  שלוםבריד

 
 לא יעשה ,כגון שעשה מהם מחיצה פעם אחת, אם קרוב הדבר שידעו,  אם לא הודיעם שעושה מחיצה עתהלוואפי(

  .)מהם מחיצה עוד
מכאן  (הובא במרדכי רמז תצח. )שמא ירגישו קודם שיפסיקו לגמור הדבר (פט' ם מרוטבורג סי"פסקי עירובין למהר 85

  .י"בהובא ב. )דבר קודם שיספיקו לגמור הדברשמא ירגישו ב ... מדקדק רביו מאיר
וכן פסק ).  אין לחוש לכך, ואחר כך הביו,ומיהו אם באו בתחלה שלא לדעת(ה אמר ליה רבא "א שם ד"ש הריטב"ומ

ק ה "וכתב על זה במאמר מרדכי ס). אין לחוש, אף על פי שאחר כך הרגישו, אם באו מתחלה שלא לדעת(ו "ע ס"בשו
  ).ם"ש לפי זה בשם המרדכי בשם הר"ולק על מד שהוא ח"ולפק(

והתם מיירי כשהרגישו אחר שגמרה , דהכא חיישין שמא ירגישו טרם שיספיקו לגמור עשיית המחיצה,  מבאר רביו
  ].כלומר קודם שיסיימו, "קודם שיפסיקו"ם "ואולי זוהי כוות מהר[עשיית המחיצה 

 , לאחר שעשה מהם המחיצות, הרגישו בדברר כך אף על פי שאח,אם באו תחלה שלא לדעת(ז "וכן תבאר לקמן סט
  ). אין בכך כלום,קודם שהספיק לטלטל בייהם

 יכולים להיות מחיצה לאדם אחר שלא ,אבל אם עשו מחיצה בלא מתכוין לאדם אחד(שם  מרדכי . שםפסקי עירובין 86
  .) הוי ספק,הם מחיצהואם אדם אחר רשאי לעשות מ (ק יב"א ס"מ. ) ורפיא ביד מורי,לדעת

87
  .) מביים שעושה לשם מחיצה, והוא מהלך בייהם,חת הולכים בפעם אלואפי(ק יג "א ס"מ 
88

אם (ו "ע ס"שו).  אין לחוש לכך, ואחר כך הביו,ומיהו אם באו בתחלה שלא לדעת(ה אמר ליה רבא "א שם ד"ריטב 
   .)אין לחוש, אף על פי שאחר כך הרגישו, באו מתחלה שלא לדעת

והערה (ד "וכדלעיל סי, "קודם שהספיק לטלטל בייהם, הרגישו בדבר לאחר שעשה מהם המחיצות"ומבאר דהייו ש
85.(  

89
ואין לעשות מחיצה של בי  (ז"א ס"רמ. )צריך אדם ליזהר בזה שאין להתיר אלא בשעת הדחק (קד' שבלי הלקט סי 

  .)ת הדחקאדם רק בשעת הצורך ובשע
  ).67כדלעיל הערה (כ כשעושה בימות החול "משא. מחשש שירגישו בדבר, וכראה גם זה רק בשבת

90
דאי , )י"רש, שחקו שםי( וליטיילו התם )י"רש, ההג תיוקות זכרים וקבות (טלי וטליא זיל דבר (א"רע, יבמות קיד 

 יוליך שם תוקות ושמא יקחו ... שות הרביםאם אדם שכח חפץ בר (רטו' מה סיהתרו' ס. )משכחי להו מייתי להו
. ) יעשה מחיצה של בי אדם, איו יכול להביאן בעיין זהואם...  לידבר טליא וטלייתא  ...ויביאו כדאמרין פרק חרש

 ... חרש ביבמות  כדאמרין בפרק, אם יקחוהו מאליהם ויביאוהו טוב הדבר,יוליך תיוקת שם(שם שבלי הלקט 
ואם שכח דבר אחד  (א שם"רמ ). יעשה מחיצה של בי אדם, ואם לא יבחו להביא.לידבר טליא וטליתא וליעלו התם

 מלעשות מחיצה של בי אדם ושיביאו ,יותר עדיף להוליך שם תיוקות שיביאו הדבר בלא מחיצה, ברשות הרבים
   .)גדול

91
 דהוה כאילו , ואביו עומד עליו,שהתיוק צופה באביו ורואה שוח לו בכך(י "רשופ, )בעושה על דעת אביו (יבמות שם 

טו ק "א ס"מ. ) ולא הכירו בדעתו שוח לו, אבל הך מפתחות דרב יצחק לא הודיען שאבדו שם.הוא מצוהו לעשות
  ). שאבד לאביום שאין יודעי, עצמןת להאם דמתכווי,והם מגביהין מאליהן הדבר(



קצג   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  .)94 והתינוק יודעו ומכירו ויביאנו אליו,והוא הדין אם החפץ הוא של אחר(יוליכנו שמה כדי שיביאנו 

פילו להנאת  א,וה לחנכו ולגעור בו ולהפרישו כשרואהו מחלל שבתו מצ95 אבל אביו.וכל זה באחרים
 וכל שכן שלא יוליכנו שמה כדי שיביאנו ,96ג"ש בסימן שמ" ואפילו באיסורי דברי סופרים כמ,עצמו

  :אפילו אין החפץ שלו

  פרוץ כעומד 
 אלא אם כן כל פרצה . וכאלו כולו פרוץ,97 אסור, כל היקף מחיצות שהפרוץ שבו מרובה על העומדיח

 בין 100בין במחיצות של שתי (99ד שוה בשוה מותראבל אם הפרוץ כעומ .98טפחים' מהם פחותה מג
  שלוםבריד

 
 ל דעת עה שעושא מילתאאם מוכח (א"רביו ירוחם תיב א ח).  אין שומעין לו,קטן שבא לכבות(א , כאמשה שבת ק 92

קטן שבא (ה "שלד סכ' ע סי" טור ושו.) ומצווין עליו להפרישו, אסור, שמבין הקטן שגדול חת רוח לו בכך,גדול
 ). צריך למחות בידו,לכבות

93
 לפי שהקטן אין לו שקול , ואפילו אין אביו שם, אפילו לא הגיע לחיוך,קטן שבא לכבות צריך למחות בידו (סעיף כו 

 הרי הוא מכבה מן ,)או לישראל אחר( אלא כיון שיודע שדליקה זו היא הפסד לאביו ,הדעת שיתכוין להאת עצמו
  .) כדי לעשות לו חת רוח,הסתם בשבילו

  .)ד"של' ש בסי" כמ,חות בידו מדברי סופרים צריך למ,אבל אם עושה בשביל גדול (א"שמג ס'  לעיל סיכן הואו
*  

והטעמים ). והערה כז(ג "רמג ס' כדלעיל סי, שצריך למחות בו, והייו שדיו כמו כרי העושה מלאכה בשביל ישראל
  .ק ז"רב בקוטרס אחרון ס' וההוכחות לזה תבארו לעיל סי

 אבל קטן , מפי שאין שביתתו עליהן, ואל תכבהכרי שבא לכבות אין אומרים לו כבה(א , אלא שמכל מקום תן קכא
 דכוותה גבי כרי דקא ,בקטן העושה לדעת אביו(וטעם החילוק בים מבואר בגמרא שם ). שבא לכבות אין שומעין לו

ואפילו יודע שוח לו  ,כרי אדעתיה דפשיה עביד(י "ופרש, ) כרי לדעתיה דפשיה עביד,עביד לדעתיה דישראל מי שרי
  .כ הקטן שעושה על דעת אביו" משא). שיודע שלא יפסיד, הוא להאת עצמו מתכוין,לישראל

*  
שמג ' כדלעיל סי,  לתת לתיוק שיעשהו לויש המתירין, אבל בדבר האסור מדברי סופרים, וכל זה הוא באיסור של תורה

הגדול צריך לכך שיעשה לו אלא ש, ואף אם אין התיוק צריך לכך... ויש אומרים שכל שהוא לצרכו של תיוק (ו "ס
  ).אין איסור לפי סברא זו ליתו לו שיעשהו לו, תיוק איזה דבר האסור מדברי סופרים

י "ב. ) אסור, שמבין הקטן שגדול חת רוח לו בכך, גדולל דעת עה שעושא מילתאאם מוכח (א"רביו ירוחם תיב א ח 94
  .) אסור, שאיו אביו אף על פי,ומשמע מדבריו דבעושה על דעת גדול(שלד ' סי

  .)או לישראל אחר(ו במוסגר "שלד סכ' וכן הוא לעיל סי
95

  .) דאם אביו שם דצריך למחות בידו,ג"שמ'  וסי,ה"ד סכ"של' סייין וע (א שם"מ 
96

 , כיון שהוא מצווה מדברי סופרים לחך את בו או בתו אפילו במצוות עשה, אבל אביו,וכל זה באחרים (סעיף ב 
ואפילו על איסור של , כל שכן שמחוייב מדברי סופרים לגעור בהם ולהפרישם מלעבור על לא תעשה,וךמשהגיעו לחי 
  .)דברי סופרים
  ).ג"שמ' ש בסי" כמ, אם הגיע לחיוך,אלא אביו בלבד, אין צריך למחות בו(ו "שלד סכ' וכן הוא לעיל סי

  .וגם כאן מיירי בקטן שהגיע לחיוך
  .)אסור, פרוץ מרובה על העומד (ח"ע ס"טור ושו. )יהו פירצות יתרות על הביןלא ו (ב, משה עירובין טו 97

*  
הייו דוקא במקום שאין בו צורת הפתח או פסין או , אלא שכל ההלכה למשה מסיי של פרוץ שאיו מרובה על העומד

גם במחיצה הרביעית או , שחשבות למחיצות כשהפרוץ איו מרובה על העומד, המחיצות הראשוות' דהייו בג, לחי
 ,ועומד כפרוץ מתיר ברוח רביעית של מבוי(ד "שסג סי' וכדלקמן סי, אם אין בה צורת הפתח או פסין או לחי, של מבוי

  ).ב"שס' ש בסי" כמ,רוחות של חצר' כמו שמתיר בד
כל (ה "מה סש' כדלעיל סי, אף שהפרוץ בהם מרובה על העומד, המחיצות הראשוות סגי לפעמים בפסין' ואפילו בג

 ואין בהן אלא אמה לכאן ואמה לכאן , אף על פי שאין שלימות אלא פרוצות באמצען,מחיצות' מקום שיש לו שם ד
 אבל מדברי סופרים אין חשובות , הרי זה רשות היחיד מן התורה והזורק לתוכה מרשות הרבים חייב...בכל זוית 

 אלא לעולי רגלים בלבד התירו ,איל והפרוץ מרובה על העומד הו,מחיצות להתיר הטלטול בתוכו אפילו הן בכרמלית
  ).הביראותלעשות כן סביב 

. ) ובלבד שלא יהא בין קה לחבירו שלשה טפחים...ובלבד שלא יהו בין חבל לחבירו שלשה טפחים  (ב, משה שם טז 98
אבל אם היו הפרצות כל  (ז"יז ה"שבת פט' ם הל"רמב. ) דכלבוד דמי,דהתם כולו עומד הוא (ה בערב מאי"י שם ד"רש

. ) שכל פחות משלשה הרי הוא כלבוד, ואף על פי שהפרוץ מרובה על העומד, הרי זו מותרת,פרצה מהן פחותה משלשה
  .)טפחים' אלא אם כן כל פרצה מהם פחותה מג (ע שם"שו



קצד  

 ולא שיהא צריך הרוב , שלא יהיה הרוב פרוץ102 שכך היא הלכה למשה מסיני,)101במחיצות של ערב
 אבל עד עשר ועד בכלל מותר מפני , ובלבד שלא יהיה במקום אחד פרוץ יותר מעשר אמות.103עומד

  :104שהוא כפתח

  צורת הפתח 
  .106 מפני שאין כאן פרוץ כלל,105לפרצה יתירה מעשר מותר אפילו , אם עשה צורת פתחיט

 ולא בשביל היתר טלטול ,במה דברים אמורים בחצר ומבוי שיש בהם דיורים ומקיפים אותם לדירה
  .107רוחות'  לכן מועיל בהם כשהיקף דירתם הוא על ידי צורת פתח מד,בלבד

  שלוםבריד

 
והילכתא  (ב,  שם טזראגמ). כל ההיקף כולו עשוי כן(י "ופרש, ) רב פפא אמר מותר,פרוץ כעומד (ב,  שם טוגמרא 99

  .)מותר, פרוץ כעומד (ט"ע ס"טור ושו. )כוותיה דרב פפא
  ).רוחות של חצר'  בד...ועומד כפרוץ מתיר (ד "שסג סי' כדלקמן סי, רוחותיו' ומועיל אף אם החצר פרוץ לד

פירצות יתרות על  ולא יהו , ובלבד שיהא גדר גבוה עשרה טפחים, מטלטלין בתוכה,והקיפוה כלי בהמה(ב , משה טו 100
כדתן לעיל ולא (י "רשופ, )הרי אמרו עומד מרובה על הפרוץ בשתי הוי עומד (ב, רב המוא אמר רב שם טז). הבין

  .)בין בשתי (ע שם"טור ושו).  שעומד על גבי קרקע, וסתם כלי בהמה של שתי הוא,יהו פרצות יתירות על הבין
 ן כיון דלא איפשיטא עבדייש אומרים(ב "א סכ"ש שם פ"רא. ) בערב מאיבעי רב המוא(ב , בעי רב המוא שם טז 101

ין  כיון דרב אשי אוקי בעיא דרב המוא בע,ל כתב"ד ז"והראב.  ועומד מרובה על הפרוץ בערב לא הוי עומד,לחומרא
 ע שם" טור ושו.) וכן מסתבר. ולא איצטריך ליה למיבעי, אלמא פשיטא דערב כשתי לעין עומד מרובה על הפרוץ,אחר

  .)בין בשתי בין בערב(
באופן שתבאר לעיל , מכל מקום יתר בעומד מרובה על הפרוץ, טפחים בין החבלים האמצעיים' והייו שאף אם יש ג

 ,)טפחים הוא באמצע' אלא אם כן האויר של ג(טפחים איו מחיצה כלל ' אם יש אפילו בין חבל אחד לחבירו ג(י "ס
ושם , )טפחים סתום בחבלים' טפחים הללו עד חבל העליון שבראש גובה המחיצה יותר מג' גויש מחבל העליון של 

  ).57-60הערות (
  .) הכי אגמריה רחמא למשה לא תפרוץ רובה... רב פפא אמר מותר ,רוץ כעומדפ (ב, רב פפא שם טו 102
 ולעין סכך , אלא לעין מחיצות של שבת ושל סוכה,ואין מחצה הכשר חשב כרוב (כ"תרמח ס'  לקמן סיתבאר 103

  .) אבל בכל התורה כולה צריך להיות הרוב בהכשר, שבהן אמרה הלכה למשה מסיי שהמחצה הוא כרוב,הסוכה
 הסוכה ם כן ג,על מחצה אלא אפילו אם הם מחצה ,אין צריך שיהיה בכשר רוב כגד הפסול(ח "תרכו ס' וכדלקמן סי
איו צריך שיהיה (י "תרלא ס' ובסי). ש"ייא ע" כמו שיתבאר בסימן תרל, שכך היא הלכה למשה מסיי,היא כשרה

 , שכך הוא הלכה למשה מסיי, הסוכה כשרהם כן ג, אלא אפילו אם הן מחצה על מחצה,בסכך הכשר רוב כגד הפסול
  ). אלא חצי הסכך בלבד, מן הכשר לסיכוךשהסכך הצריך להסוכה איו צריך להיות רוב

 יתר מכאן ,)י"רש, ושיהא בעומד רב עליהן ( מפי שהיא כפתח,ל פירצה שהיא כעשר אמות מותרתכ(ב ,  טומשה שם 104
 פרוץ חדובלבד שלא יהא במקום א (ע שם"טור ושו. ))י"רש, פרצה אחת אוסרת כל ההיקף אפילו כולו עומד (אסור

  .)מפי שהיא כפתח, שר אמות מותראבל עד ע. יותר מעשר
 שפרצה זו איה ,ואין בפרצה יותר מעשר אמות(ד "שו ס' סי. ) אין המחיצה פסלת,עד עשר אמות (א" לעיל סיוכן הוא

ובלבד שלא תהא הפרצה שבין (ו "שס ס' סי). ב"שס' ש בסי" כמ, מפי שהיא לה כפתח,אוסרת החצר מלטלטל בה
פרץ הכותל  (י"שעב ס' לקמן סי ).ב"שס' ש בסי" שהיא פרצה אוסרת כמ, אמותאמצעי לחיצוים יתירה מעשר

  .) הרי הוא כפתח, ועד בכלל,שבייהן עד עשר אמות
אם  (י"ע ס"טור ושו. ) אין צריך למעט,פ שהוא רחב מעשר אמות" אע,ואם יש לו צורת הפתח (א, משה עירובין ב 105

  .)תרמו,  לפרצה יתירה מעשרלואפי, עשה צורת פתח
 כי היכי דליהוי כסתום , מכאןורת הפתחצריך צ (ק א"ז שם ס"ט. )דמשוי לה בה כסתומה (א"שסד ס' לבוש סי 106

  .)במחיצה
  .)שצורת פתח היא כמחיצה גמורה (ד" וס,)לפי שצורת פתח היא כמחיצה גמורה (א"שסד ס'  לקמן סיוכן הוא
  .א, חידושי צמח צדק סג). חיצה גמורה מצד עצמוצורת הפתח שחשוב מ(מ אות ז '  סית צמח צדק" שווראה גם

  .לכן מועיל אפילו לפרצה יתירה מעשר אמות, וכיון שאין כאן פרוץ כלל
, אומרים בה פי תקרה יורד וסותם ... משום שדומה לפתח(ה "שסא ס' ראה לעיל סי, ולעין פי תקרה יורד וסותם

  ).28הערה (ושם , "אפילו היא יתירה מעשר
פילו א ( אתייה צריך למעטמר ליה א,מתי ליה רב יהודה לחייא בר רב קמיה דרב איו צריך למעט (א, גמרא שם יא 107

 , מה יותר מעשר האוסר במבוי איו יתר בצורת הפתח...למד  אמר רב יוסף מדברי רביו .)י"רש, יש לו צורת פתח
 אלא כסתם ,וכיון דלא קיימא לן כרב(י " וביאר הב.) איו יתר בצורת הפתח,צראף פרוץ מרובה על העומד האוסר בח

 וכיון דמהי צורת פתח בפרוץ ...ממילא משמע דהוא הדין דלפרוץ מרובה על העומד מהי צורת פתח ... מתיתין 
 ...רוחות ' תח מכל דהואיל ומהי צורת הפ(ה אילימא "שם ד' תוס ).'ליותר מי'  לא שא לן בין י,מרובה על העומד



קצה   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 כשכל ,109 מדברי סופרים108עיל אינו מו,אבל בבקעה שבא לעשות בה היקף כדי להתיר לטלטל בתוכו
 אלא שיש בו פרצות יתירות , אבל אם ההיקף הוא כתיקונו.רוחות מוקפות על ידי צורת פתח בלבד' הד

  .110 אפילו אם הפרוץ מרובה על העומד, מועיל בהן צורת פתח,על עשר

על  אלא אם כן עומד מרובה , שאין צורת פתח מועיל לפרצה יתירה מעשר אפילו בחצר111ויש אומרים
 אבל לפרצת עשר מועיל צורת פתח אפילו .113]ד["שס' ש בסי" כמ,112 או ברוח שלישית של מבוי,הפרוץ

 , ואין בהן אלא עשר על עשר מותר,רוחות הן על ידי צורת פתח'  ואפילו כל הד,פרוץ מרובה על העומד
  .114אפילו בבקעה

  :115 אף על פי שהעיקר כסברא ראשונה,וטוב לחוש לדבריהם

 אפילו אינו , וקנה על גביהם,117 אפילו אחד רחוק מחבירו,116 קנה מכאן וקנה מכאן,תח מהו צורת פכ
  שלוםבריד

 
 ורת פתחל סבורים דכל שיש שם צ"א ז" והרשבותהתוספ(ז "ז הט"שבת פט' מ הל"מ). רוחות' יעשו צורת הפתח מד

 ע שם"שווטור . ) הרי הן כעומדים,ורת פתח ובכולן צ, פרוץ מרובה על העומד בארבע מחיצותלו אפי,וועשוי כתק
  .)מותר,  ועשה צורת פתח על גביהן,רוחות לא עץ אלא ארבע קודיסין בארבע לוואפי(
 יעשו ...גבי שיירא מי ... ם כן  א,רוחות'  הואיל ומהי צורת הפתח מכל דם תאמרוא(ה אילימא "שם ד' י בתוס"ר 108

אי (ג "א סי"ש שם פ"רא ).דבשיירא אין להתיר כמו בחצר שמוקף לדירהועוד  ...י " ואומר ר.רוחות' צורת הפתח מד
אבל בבקעה לא , והי מילי בחצר ומבוי שיש בהם דיורין (ע שם"טור ושו. )עה דלית בה דיורין לא שריא בבק...מי 

  .)מהי כשכל הרוחות על ידי צורת פתח
 רשות ,קודסין' אם עשה צורת פתח על גבי ד(ד "שסד ס' כדלקמן סי, אבל מן התורה מועיל אפילו ברשות הרבים 109

 ).ב"שס'  כמו שתבאר בסי,לו עשה כן באמצע רשות הרבים גמורה אפי,היחיד גמורה היא מן התורה
אבל אם היה ההיקף ,  בהא אמרין דלא מהי בבקעה, צורת הפתחל ידירוחות ע' ודוקא בשכל הד (י"לבוש ס וטור 110

  .) אפילו אם הפרוץ מרובה על העומד, אפילו בבקעה,מהי ביה צורת הפתח,  אלא שיש בה פרצות יותר מעשר,כתקוו
 והוא שלא , אף על פי שיש בה יותר מעשר איה מפסדת המחיצה,אם היה לפרצה זו צורת פתח (ז"ז הט"ם פט"רמב 111

אלא אם , ם אין צורת הפתח מועיל לפרצה יותר מעשר"ולהרמב (ע שם"הובא בטור ושו. )יהא הפרוץ מרובה על העומד
  .)כן עומד מרובה על הפרוץ

אם היה לו (ד "והי, )עושה לו צורת פתח מכאן ולחי או קורה מכאן.  מבוי מפולשוהיאך מתירין(ג "ז ה"ם פי"רמב 112
 מועילה ורת פתחשאף לדעת רביו יש צ(ז שם "פטמ "מ ). רחב מאה אמה הרי זה מותר... אפילו היה ,צורת פתח

אבל  (ק יז" סא"מ. ) בדין הכשר המבוי המפולש,ז" כמבואר פי, כגון ברוח שלישית, בפרוץ מרובה על העומדלואפי
  ).של מבוי מהי' ברוח ג

 צורת הפתח יותר –וברוח הרביעית ,  צורת הפתח פחות מעשר אמות–ומשי צדיה , ואם יש מחיצה אחת של בתים
  ).86והערה (ב "שמו סי' ראה לעיל סי, מעשר אמות

  .) ולחי או קורה מכאן,ריך צורת פתח מכאן צ...מבוי המפולש בשי ראשיו לרשות הרבים (סעיף א  113
 פרוץ מרובה על העומד לול יודה שאפי" אפשר שהוא ז,ורת פתח ויש לה צ,ובפרצה עשר (ם שם"מ בדעת הרמב"מ 114

צורת  (רפב' ק סי"סמ ). מתיר אפילו מארבע רוחות,צורת הפתח שאיו רחב יותר מעשר(עירובין ' ג הל"סמ. )כשר הוא
ם אין צורת הפתח "ולהרמב (ע שם"שו. )אפילו פרוץ מרובה, עשר מתיר אפילו בארבע רוחותהפתח שאיו יותר מ

  .)אלא אם כן עומד מרובה על הפרוץ, מועיל לפרצה יותר מעשר
 ,ויש מי שאומר שאין צורת הפתח מועלת להתיר הטלטול בבליטה זו שלפי הבתים(ב "שמו סוף סי' וכן הוא לעיל סי 115

  ).ב"שס'  כמו שיתבאר בסי, אבל העיקר כסברא הראשוה.ובה על העומדהואיל והפרוץ שבה מר
וראה לעיל ". טוב לחוש לדבריהם"וכאן מבואר ש, אלא שלעיל שם ראה שאפשר לסמוך על סברא ראשוה אף לכתחלה

 ).86הערה (שם 
מהו צורת  (א"ע סי"טור ושו. )ה מכאן וקה על גביהן קה מכאן וק,צורת הפתח שאמרו( ב, ברייתא עירובין יא 116

  .)קה מכאן וקה מכאן וקה על גביהן, פתח
  .ג"וסל) בסופו(ב "שסג סל' ועוד כמה פרטים תבארו לקמן סי. עיקר הלכות צורת הפתח תבארו כאן

  . מחבירוגבוה: ל"אוצ 117
 וקה הצד , ומגעת עד הקורה, גדולה עד מאדשהקה הצד האחד היתה(ו - כה' א מזרחי במים עמוקים סי"ת מהר"שו

שבצד הפתח '  מאתר שהקורה הא, כתיקוהאדפתחא זו הוי... טפחים ' י שהיא בת י" אעפ,השי היתה קטה עד מאד
וגע בקורה העליו ה הקצר שמהצד הב,ההואו משערי,של הפתח'  והקוגע בקורם אה אותו עולה וסת . )ה העליוכ

א "מ. )דאפילו דהאחת גבוהה מחברתה הרבה מהי, ה כתב"כ' ב סי"ל בתשובה ח"ם ז"הרא (ורהגדולה הגהות הט
ם "רא(אפילו אחת גבוה מחברתה הרבה  (ק טו"אליה רבה ס .))ה"ב כ"ם ח"רא(ה מחבירו ]בו[ גחד אלואפי (ק יח"ס

  ).)ק יח"א ס"מג, ה"כ' במים עמוקים סי



קצו  

 ויהיו ,119טפחים' ובלבד שיהא גובה הקנים שמכאן ומכאן י .118נוגע בהם אלא יש ביניהם כמה אמות
 אבל אם הם מרוחקים ,121 שאז דומה לפתח שהמשקוף ניתן על המזוזות,120מכוונים כנגד קנה העליון

 או לאחד ,123וכן אם חיבר קנה עליון לשני הקנים . שאינו דומה לפתח,122 כל שהוא פסולמכנגדו אפילו
 שאינו דומה לפתח שהמשקוף ניתן על גבי המזוזות , ואינו נתון על גבו מלמעלה, מן הצד,124מהם

  . פסולם כן ג,מלמעלה

  .125 העין מפני מראית, מכל מקום יש לשלוף קנה הפסול,ואם עשה גם קנה אחר מכוון תחת העליון

 שאינו בולט כלום מהקנים , שאם הוא כרוך בראשי הקנים ממש126 יש אומרים,ואם עשה חבל על הקנים
 . אלא כרוך שם על צדיהם, אף על פי שאין החבל נתון על גבי ראשי הקנים ממש, כשר,למעלה מהחבל

  :127וטוב להחמיר לכרכו על גבי ראשי הקנה ממש

 אבל .128 אפילו של קש או של קנים, חזקים לקבל דלת כל שהוא צריכים שיהיו, הקנים שמכאן ומכאןכא
______________ 

ז "ם פט"רמב. )והלכה כרב חמן דתיא כוותיה (ד"א סי"ש שם פ"רא. )רב חמן אמר אין צריכין ליגע(גמרא שם  118
 איו וגע בהן אלא שיש לואפי (ע שם"טור ושו. ) אלא יש בייהן כמה אמות,אף על פי שאיו וגע בשי הלחיים(ט "הי

  .)בייהם כמה אמות
ד שיהא גובה הקים שמכאן ובלב (ע שם"טור ושו. ) הרי זו צורת פתח,הואיל וגובה הלחיים עשרה (ם שם"רמב 119

  .)טפחים' ומכאן י
  .)130(ושם סמן , )טפחים ברגליו' אם יש גובה י (ב"דלקמן סכלמדים זאת מההלכה ו

  .)ויהיו מכווים כגד קה העליון (ע שם"טור ושו. )שמכווין כגדו (ש שם"רא). וקה על גביהן(ברייתא שם  120
 וזה מועיל ,טפחים מכווים ממש תחת החבל' קים גבוהים י' צריך ליזהר להעמיד ב(ב "שסג סוף סל' מן סיוכן הוא לק

  ).בכל מקום שצורת פתח מועלת
שכן הוא דומה לשתי מזוזות ומשקוף על  (א"לבוש סי).  שהמשקוף תון על שתי המזוזות,דומה לפתח(ש שם "רא 121

  .)זה דומה לפתח שיש לה שתי מזוזות ומשקוף עליהםשאין ,  מן הצד לא מהי...אבל , גביהן
 ,אבל מרוחקים ממו (ק יט"א ס"מ. )עד שיהו מכווין ממש, והוא הדין לפחות מטפח (ש ויהיו מכווין"ה ומ"י ד"ב 122

  .) פסול, כל שהואלואפי
. ) עשה ולא כלום לא)י"רש, מזה לזה באמצעיתו ולא על ראשיהן (צורת הפתח שעשאה מן הצד(א , רב חסדא שם יא 123

טור . ) אלא חברו להם מן הצד, שלא תן העליון על שי הקים העומדים,י שפירש מן הצד" רשרושכפי (ש שם"רא
י שלא תן "פירש(ק ד "ז ס" ט.)לא מהי,  מן הצד, מהןחדאו לא, ואם חיבר הקה העליון לשי הקים (ע שם"ושו

 כלומר ,ל מן הצד"א לעיל מייה וז"י' ק ד"י פ"ברש ... מן הצד אלא חברו להם ,העליון על שי הקים העומדים
  ). ולא על ראשיהן,שמתח זמורה מזה לזה באמצעיתן

דצורת הפתח היא במקום , צריך מזה ומזה שהלחיים יהיו תחת הקורה (שלו' ם מרוטבורג לבוב סי"ת מהר"שו 124
  .) מהןחדאו לא (ע שם"שו.  רמז תעחהובא במרדכי עירובין). לא עבדי אישיבכהאי גווא  ופתח ,פתח

 ה בקם מביטים וכל העם העוברים ושבים אי,אחר שהקה הפסול הוא סמוך לזה (תשובת רבי אליהו מזרחי שם 125
שלא יטעו  ...  הערוב איו כשר,ראה שכל זמן שהקה הפסול שם. .. הפסול לגודלו ה בקם ומביטי,הקטן לקוטו

ואם עשה  (ק כ"א ס"מ. ) ויוציאו לעז על הערוב ההוא,ההוא הוא כצורת פתח מן הצדהרואים ויחשבו שהכשר המבוי 
  .)ה"ב כ"ם ח"רא( יש לשלוף קה הפסול מפי הרואים כל מקום מ,גם קה אחר תחתיו כשר

 לפתח ה לפי שאיו דומ,י שלא תן העליון על שי הקים העומדים אלא חברו להם מן הצד"פירש(ק ד "ז ס"ט 126
י אין האיסור אלא אם החבל שלמעלה קשור " פשוט דהך מן הצד לפירשהורא. ל"המזוזות עכ'  יתן על בשהמשקוף

 אבל אם הוא כרוך בקצה עליון מצדו ואין , מן החבלה אלא בולט קצת מן הקה למעל,שלא בקצה העליון של הקה
 כלומר שמתח זמורה מזה , מן הצד,ל"א לעיל מייה וז"י' ק ד"י פ"ברשן הוא  וכ.בולט מהקה למעלה מהחבל כשר

אבל יותר מפורש כן , ש שם"י שברא" והייו שכן ראה לפרש גם בלשון רש).ל" ולא על ראשיהן עכ,לזה באמצעיתן
 ק טז" אליה רבה ס.ולא בקצה העליון, "מזה לזה באמצעיתן"שלא אסרו מן הצד אלא כשמתח , י שבגמרא שלו"ברש

 ,ה העליון מצדו ואין בולט מהקה למעלה מהחבלצאבל אם כרוך בק, עלה מן החבלדוקא כשבולט קצת מן הקה למ(
  .))ד"ז סק"ט(כשר 

 סוף דבר ...י אין סובל פירושו כלל "ולשון באמצעיתו דרש (ראה אבן העוזר, ז"שיש פוסקים החולקים בזה על הט 127
ק כט " תוספת שבת ס).לא מהי, יםדאפילו אם הוא בגובה יותר מעל שי הק, ל"י ומרדכי ה"תברר מדברי רש

כמו משקוף שמוח על , דהא כולם פה אחד עו ואמרו דבעין שיהיה מוח על גביו, ומשמעות הפוסקים איו כן(
  ).מזוזות

, באופן רגיל יותר, ופקא מיה מפלוגתא זו. ולא על גביו, ובאמת קשה הדבר לקשור חבל בקצה העליון ממש של הקה
  .בראשם ממש, אל צדי הקים, )על ידי מסמרים( העליוה כשמחבר את הקורה

טור . ) ואפילו דלת של קשין, צריכה שתהא בריאה כדי להעמיד בה דלת,צורת הפתח שאמרו (ב, רב חסדא שם יא 128
  .)אפילו של קש או של קים, שיהיו הקים שבצדדים חזקים לקבל דלת כל שהואוצריך  (א"ע סי"ושו
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  :129 ואפילו הוא של גמי,קנה העליון די בכל שהוא

 מתיר , דהיינו קודם שיתחיל להתעגל,טפחים ברגליו'  אם יש גובה י, שער העשוי בעיגול ככיפהכב
  :130משום צורת פתח

______________ 
אמם  (תה' ש סי"ת ריב"שו. ) וגמייא על גביהן, קה מיכן וקה מיכן,צורת פתח שאמרו (א"א ה"ירושלמי עירובין פ 129

 ע שם"שו. )וגמי על גביהן, וקה מכאן, אפילו קה מכאן  כמו שאמרו בירושלמי,סגי בכל שהוא, הקורה של מעלה
  .)ואפילו גמי מהי, אבל קה שעל גבן סגי בכל שהוא(

 שדיה , משום צורת פתח...והמהג הפשוט במדיות אלו לתקן כל המבואות על ידי חבל (ב "שסג סל' וכן הוא לקמן סי
  ).ב"שס' ש בסי" כמ,אפילו בגמי

 ושוין שאם יש ברגליה . וחכמים פוטרין, מחייב במזוזהבי מאיר ר,)י"רש, שער העשוי ככיפה (כיפה(ב , עירובין יא 130
דהייו , אם יש ברגליה, כיפה (ב"ע סי"טור ושו. כחכמיםו, )חייבת שהיא ,)י"רש,  קודם שיתחיל לעגל,גובה (עשרה

  .)מותרת משום צורת פתח, טפחים' י, קודם שהתחיל להתעגל
תה ' כדלקמן סי, ורק לעין תחומין מקילין בזה. טפחים' ל כחכמים שאין אומרים חוקקים להשלים גובה י"והייו דקיי
 כי יש מי שאומר שבכל , או רואים כאלו הוא חקוק,השלימה לעשרהשכיון שבקרקעיתה יש כדי לחקוק ל(ז "סוף ס

  ). שהלכה כדברי המיקל בהם, ויש לסמוך על דבריהם לעין תחומין,מקום אומרים חוקקים להשלים

  יני מבוי ולחישסג ד
  :ד סעיפים"ובו מ

  יבמבוקורה ולחי הכשר 

מחיצות ופרוץ במילואו ברוח רביעית הוא '  שמן התורה כל מקום שיש לו ג2ה"שמ'  נתבאר בסי1 כברא
 ואף אם פרוץ לרשות הרבים שדינו , אם פרוץ לכרמלית שאין רבים בוקעים שם,רשות היחיד גמורה

 בו  אלא שחכמים אסרו הטלטול. הרי מותר לטלטל בכרמלית מן התורה כמו ברשות היחיד,ככרמלית
______________ 

  : עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה1
  ).א"ס (הכשר לחי וקורה במבוי) א(
  ).ד- ב"ס(הכשר פסין בחצר ) ב(
  ).וט- ה"ס (דיי לחי) ג(
  ).כו- ז"טס (דיי קורה) ד(
  ).ט- ז"סכ (קורהלחי ו בו יםמבוי שמועיל) ה(
  ).לד- ל"ס(והחצר  גדרי המבוי) ו(
  ).ה"סל(מחיצת אשפה וים ) ז(
  ).ז- ו"סל(קורה ולחי וצורת הפתח שבאלכסון ) ח(
  ).ח"סל (לחי ופסין וצורת הפתח שבאמצע המבוי) ט(
  ).מא- ט"סל(אמות ' הכשר מבוי רחב כ) י(
 ).ד- ב"סמ( והר תלמחיצת ) יא(
2

 הרי הוא רשות היחיד גמורה מן ... אלא שפרוץ ופתוח לגמרי ברוח רביעית ,מחיצות גמורות' מקום המוקף ג (סעיף ו 
אבל אם , כשמקום זה הוא פרוץ ופתוח לכרמלית, במה דברים אמורים  ... והזורק מרשות הרבים לתוכו חייב,התורה

 מפי שלפעמים דחקים רבים לתוכו , שאיו כרשות היחיד מן התורה,זורק לתוכו פטור ה,הוא פתוח לרשות הרבים
  ).כשיש דוחק רב ברשות הרבים

ל הוא שדין תורה הוא שכל שיש בו שלש מחיצות הוא "שדעת רביו ז(ט "ז ה"שבת פי' מ הל"מומקור חילוק זה הוא ב
ויש  ...  גמורה דבר תורהשות היחידמחיצות ר' ו גל סבורים דכל שיש ל"א ז"והרשב'  ובעלי התוס...ככרמלית 

 לפתוח שות היחיד משוין חילוק בין פתוח לרל כרחךעו(מ שם "כ. ) לפתוח לכרמליתשות הרביםמחלקים בין פתוח לר
 הטור תבה כ"שמ' י דהא בסי" והקשה ב, גמור מן התורהשות היחידבטור כתוב כאן שהוא ר (ק א"ז ס"ט. )לכרמלית

ה מיירי "שמ'  לתרץ דבסי ראהד" ולע... דהוה כרמלית תמחיצות ואין לחי וקורה ברוח רביעי' ש לשם גדמבואות שי
 ממילא שאר ,כ כאן דלא מיירי בעין זה שדוחקין שם רבים לפעמים" משא...שות הרבים שהרוח הרביעית הוא לר

  .)ז"מ פי" חילוק זה מצאתי במ... גמור מן התורה שות היחידעליו שם ר



קצח  

 כיון שפרוץ , מפני שדומה קצת לרשות הרבים,3בין שפרוץ לרשות הרבים בין שפרוץ לכרמלית
  .4לפיכך התירו כשעשה איזה תיקון במקום הפרצה .במילואו

 על פתח המבוי הפתוח לרשות 6 רחבה טפח5כגון להניח קורה, אפילו תיקון שאינו מועיל מן התורה
'  הואיל ואין ברחבה ד,7ומרים בה מן התורה פי תקרה יורד וסותם שבקורה זו אין א,הרבים או לכרמלית

 הואיל וגם , ואף על פי כן מועלת במבוי מדברי סופרים,9ו"שמ' ש בסי" כמ8טפחים אין שם תקרה עליה
 וכיון שיש קורה על פתחו ,שות הרבים מפני שדומה קצת לר,איסור הטלטול בו אינו אלא מדברי סופרים

 ולא יתחלף להם ,א קורה זו במבוי זהי שיכירו וידעו שתקנת חכמים ה,ון לרואים וזכר10יש בזה היכר
  .11ברשות הרבים

 14 שיעמידנו בפתח המבוי,13טפחים'  שעביו ורחבו כל שהוא וגבהו י12וכן הקילו במבוי להתירו בלחי
______________ 

3
 ושלא להוציא ולהכיס מתוכו לרשות היחיד ולא ,אמות' חכמים אסרו לטלטל בו יותר מד(ו "סשמה ' כדלעיל סי 

עשאוהו ...  אלא שחכמים ...מקום זה הוא מקום פטור מן התורה ... כרמלית  (ט"סיו, ) כדין הכרמלית,לרשות הרבים
  .)רשות בפי עצמו וקראוהו כרמלית

4
 ורבן גזור עליה משום , שרי לטלטולי ביה מן התורה בלי שום תיקון, הואשות הרביםון דלאו רוכי (י ריש עירובין"רש 

 שות הרבים דליהוי היכירא דלא ליתי למישרי ר, ושריוה בתקתא דלחי או קורה,שות הרביםדאתי לאיחלופי בר
 דילמא אתי ,ים או לכרמלית כיון שראשו אחד פתוח לרשות הרב,חכמים חששו (רביו יהותן ריש עירובין. )גמורה

 דכיון שפרץ במילואו , אי מי כי היכי דלא ליתו לטלטולי מרשות הרבים לתוכו, גמורהשות הרביםלמיטעי ולמשרי ר
שות  לפיכך הצריכו לעשות היכרא לבי ר, יש לושות הרבים אמרי דין ר,שות הרביםלרשות הרבים ושוה הוא לר

 וכיון ,שחכמים אסרו אותו עד שיעשה לו שום תיקון ברביעית( טור .)ו מזה לזה ולבי רשות היחיד שלא יטלטלהרבים
אסרו חכמים לטלטל , מחיצות' שיש לו ג מקום (א"ע ס"ושו, ) התירוהו בתיקון כל דהו, אלא תיקון דרבןין צריךשא
ירה משום רשות גז, שחכמים אסרו לטלטל בו יותר מארבע אמות (א"לבוש ס .) עד שיעשה שום תיקון ברביעית,בו

  ). עד שיעשה שום תיקון ברוח רביעית,הרבים דדמיא לה
5

בקורה , עוד יש הכשר אחר למבוי הפרוץ ברוח רביעית(ד "ע סי" טור ושו.) או קורה...הכשר מבוי (ב , משה שם יא 
  ).שייחה על ראש המבוי

6
  .)א רחבה טפחדייה לקורה שתה ... קורה שאמרו רחבה כדי לקבל אריחה (ב, משה שם יג 

  .) דיה לקורה שתהא רחבה טפח... שיעור הקורה כדי לקבל קירוי של אריחים (ט"לקמן סיויתבאר 
7

 ט"ז ה"שבת פי' ם הל"רמב. ) הכשירו בקורה הזורק לתוכו פטור,הכשירו בלחי הזורק לתוכו חייב (ב, יב שם רב יהודה 
 שות הרבים או מרשות הרבים הזורק מתוכו לר,ת היחידשו אף על פי שמותר לטלטל בכולו כר,מבוי שהכשירו בקורה(

 שות הרבים הזורק מתוכו לרשות הרבים או מר,אבל אם הכשירו בלחי.  שהקורה משום היכר היא עשויה,לתוכו פטור
  .) שהלחי הרי הוא כמחיצה ברוח רביעית,לתוכו חייב

8
ו משום דבקורה שאיה רחבה כי אם טפח לא  היי,דקורה משום היכר ולא משום מחיצה (ה קורה"א ד, שם פו' תוס 

 ...  משום פי תקרה...' דקורה רחבה ד (ז"ח ס"ש שם פ"רא. ) עד שיהא רחבה ארבעה,אמר פי תקרה יורד וסותם
 ,היתה רחבה ארבעה ובריאה (א" בעבודת הקדש שער א סיא"רשב. )בקורה טפח לא יאמר פי תקרה יורד וסותם

הובא . ) וחודה החיצון סותם,לפי שפי התקרה יורד וסותם, שמותר להשתמש תחתיה יראה לי ,אפילו פתוח לכרמלית
  .ה מותר להשתמש" דה]ס[ש' י סי"בבו, א"ז הי"מ פי"במ

9
  ). ואומרים בו פי תקרה יורד וסותם, שיש תורת תקרה עליו,'יש עליה משקוף מלמעלה הרחב ד (סעיף ח 

 אלא אם כן יש ברוחב ,תקרה יורד וסותם אפילו לפרצה שמרוח אחדיש אומרים שאין פי  (ו"שסא ס' לעיל סיוכן הוא 
  .)35הערה (ושם סמן , )טפחים' הקירוי ד

10
ב , יב. ) משום היכר, טעמא מאיקורה(ב , ח. )קורה משום היכר(א , ה). משום היכרא ,קורה טעמא מאי(א , געירובין  
  .)שהקורה משום היכר היא עשויה (ט"ז ה"ים פ"רמב. )קורה משום היכר(

המתוקן (א "שפו ס' סי). שהקורה היא משום היכר(ו "שסה ס' סי). שהקורה היא משום היכר(ח "וכן הוא לקמן סכ
  ). שאיה כמחיצה אלא משום היכר בעלמא,בקורה

  .ו- ה"שסה ס' סי. א" סשסד' סי. ו"וסל, ט- ח"וסכ, יז- ז"לקמן סטראה , הפקא מיה מזה שאיה אלא משום היכרו
11

  .)שות הרבים ולא ליתי לאיחלופי בר,דליחזו אישי ולידעו דתקתא עבוד (ה משום היכר"א ד, י דף ג"רש 
12

  .)התירו בלחי, מחיצות ופרוץ בצד רביעי' מבוי שיש לו ג (ג"ע ס"טור ושו. )לחי או ...הכשר מבוי (ב , יא שם משה 
). איה יתרת אלא בפס... אבל חצר , אלא במבוי... לא התירו (יף הבא הוא כדלקמן סע, "הקילו במבוי"ש "ומ

  ).במבוי שהקילו חכמים בלחי(ה איו דין "ב ד, ה' וכמבואר בתוס
13

שעביו ורחבו כל  (ע שם"טור ושו. ) ורחבן ועוביין כל שהוא, גובהן עשרה טפחים,לחיין שאמרו (ב, יד שם משה 
  .)טפחים' ה גבהו י ויהי,שיעמידו בפתח המבוי, שהוא

 .ח"שיתבאר דיו לקמן סל, "העמיד לחי באמצע מבוי"כ אם "משא 14
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ת מחיצו'  בכל מקום שיש לו ב16 שלחי זה נידון משום מחיצה גמורה מן התורה,15אצל אחד מהכתלים
מחיצות '  והתירו בג,מחיצות ולחי'  אלא שחכמים אסרו בב.17ה"]מ[ש' ש בסי" כמ,שלימות ולחי זה

  :ולחי

  הכשר פסין בחצר

 אבל חצר שהיא פרוצה במילואה , אלא במבוי, או קורה רחבה טפח,מחיצות ולחי אחד'  לא התירו בגב
  .18אחד במקום הפרוץ שיעמידנו בצד ,טפחים'  אינה ניתרת אלא בפס רחב ד,ברוח רביעית

  .20טפחים'  רק שיהיה גבהם י,19ואם ירצה לתקנה בשני צדדי הפרצה די בשני פסין שרחבן משהו

 או אם נשתייר משני ,טפחים מצד אחד' והוא הדין אם נשתייר מכותל רביעית עצמו בנוי כשיעור ד
 כמו בפס ,ותל אבל בפחות מטפח אין כל כך היכר בהמשוייר מהכ.21הצדדים טפח מכאן וטפח מכאן

  :22גמור שמעמידו לשם כך

 מפני שכל שהוא עשוי יותר לדירה ולתשמישי הצנע צריך מחיצות , ולמה החמירו בחצר יותר מבמבויג
 , ולפיכך החצירות שדרכן של בעלי בתים להשתמש בהן יותר בתשמישי הצנע ולאכול בהן,יותר גמורות

 מהמבואות שאין משתמשין בהם ,שות היחיד עליהןצריכות מחיצותיהן להיות יותר גמורות שיהיה שם ר
  :23בתשמישי הצנע

______________ 
15

 לא עשה ולא ... טפחים' אם הרחיק הלחי מן הכותל ג(ח "לקמן סשיתבאר דיו , כ אם הרחיק הלחי מהכותל"משא 
  .)כלום

16
 דזו היא אחת ,הלכתא כאביי בהאו(ה ואפליגו "י שם ד"ורש, )אביי לטעמיה דאמר לחי משום מחיצה (א, אביי שם טו 

 .)דלחי משום מחיצה (ק ח"א ס"מ. )שהלחי הרי הוא כמחיצה ברוח רביעית (ם שם"רמב. )ם שהלכה כאביי"ל קג"מיע
  ).7הערה (וכסמן לעיל 

מבוי המתוקן  (א"שפו ס' יס). שהלחי הוא משום מחיצה(ג "וסי, )שהרי לחי ידון משום מחיצה(ה "ס לקמן כן הואו
  .) רשות היחיד גמורה היא מן התורה...בלחי 

  . )10הערה (סמן לעיל , הפקא מיה מזה שהוא משום מחיצהו
מחיצות '  או אפילו אין בו אלא ב, אלא שפרוץ ופתוח לגמרי ברוח רביעית,מחיצות גמורות' מקום המוקף ג (סעיף ו 17

 והזורק מרשות , הרי הוא רשות היחיד גמורה מן התורה,ג"שס' ד שיתבאר בסי" ע,' שלחי זה דון כמחיצה ג,יולח
  .)44הערה (ושם סמן , )הרבים לתוכו חייב

18
יתר בפס , ותחצר שפרץ במילואו עד עשר אמ (ב"ע ס"טור ושו. )'פסי חצר צריכין שיהא בהן ד (א, יב שם יוחן' ר 

  .) במקום הפרוץחד שיעמידו מצד א,טפחים' רחב ד
19

ואם ירצה לתקו בשי צדי  (ע שם"טור ושו. ) משתי רוחות משהו לכאן ומשהו לכאן,ברוח אחת בארבעה (זירא שם' ר 
  .)די בשי פסין של שי משהויין, הפרצה

וכל זה בגובה עשרה (ע שם "שו. )וביין כל שהוא גובהן עשרה טפחים ורוחבן וע...אותן לחיין (ב , גמרא שם יד 20
  ).טפחים

 יתרת ,שתייר מכותל רביעית בוי כשיעור ארבעה טפחים במקום אחד (ה חצר צריכה"דא , ג שם רביו יהותןהרב  21
 בגובהו של , אם מכל צד אותו כותל שאר טפח מכאן וטפח מכאן, או אפילו בפחות שיעור זה, אבל לא בפחות,בכך
והוא הדין לשתייר מהם כותל רביעי בוי כשיעור ארבעה טפחים במקום  (ע שם"שו. ) או עד עשרה טפחים,לכות
  .)או אם שתייר מהשי צדדים טפח מכאן וטפח מכאן, אחד

 דאין היכר , אבל כותל עצמו לא חשיב פס אם לא ברוחב טפח,בפס גמור סגי בשי משהויין (ה ושי"א ד, י שם 'תוס 22
, צריך טפח, אבל לחי שהוא מן הכותל עצמו (ז אות מ"שבת פי' הגהות מיימויות הל. )כותל כמו בפס גמורכל כך ב

 אף על גב דבעלמא סגי ,דאם שאר מן הכותל בעין טפח (ק א"דרכי משה ס. )'וכן דקדקו התוס, ולא סגי במשהו
  .) אבל בשתייר צריך טפח,מו דזכר ברישא כ,משהויין'  דאז סגי בב,דיש חילוק בין עושה פס (ק ג"ז ס"ט. )במשהו

 , ובלבד שיהא בו רוחב טפח, עולה משום לחי,אם יש קצת כותל ברוח רביעית(ו "ן סכדלקמ, וכן הדין בלחי שבמבוי
  .)משום היכר
 והוא שאיו פרוץ ,ואם רצו מערבין כל אחת לעצמה(י "שעב ס' תבאר לקמן סי, חצרות' מחיצה שבין באמם לעין 

  .ושם סמן, ))טפחים מצד אחד'  או פס ד,אלא שתיירו פס משהו מכאן ומשהו מכאן(ואו במיל
צריך יותר מחיצות , ולאכול בהם, ולתשמישי הצע, מסתברא כל שהוא עשוי יותר לדירה (רג' ה סי" חא"רשבת "שו 23

 יותר ות וצריך מחיצ,ו בהצע דיורין בו משתמשין ביבויר (ק כה"א ס"מ. ה ואיו יתר בלחי" די"בהובא ב. )גמורות
  .))א"י רשב"ב(



ר  

 שכל ,24טפחים'  אלא אם כן אין בה ג,טפחים צריכה תיקון זה'  ואפילו חצר שאין בפרצת מלואה דד
  .25 תיקון כללין צריך וא,טפחים הוא כסתום' פחות מג

  .27 כמו שיתבאר26טפחים יש מתירין' אבל מבוי שאין ברוחב פתחו ד

  שלוםבריד

 
אין מבוי יתר בלחי וקורה עד שיהיו (ל "לקמן סכד, ומטעם זה הצריכו במבוי שיהיו שתי חצרות פתוחים לתוכו

פסין ' או בב'  אבל פחות מכן דיו כחצר שאיה יתרת אלא בפס ד, ולכל חצר שי בתים,פתוחים לתוכו שתי חצירות
 שאין בושים כל כך לאכול בו או ,לפי שכל שדיורין מועטים הם משתמשים בו יותר בתשמישי הצע. משהויין' של ב

  ). למעלהו שתבאר כמ, וכל שמשתמשין בו יותר צריכין מחיצותיו להיותן יותר גמורות,שאר תשמישי הצע
*  

 דיה , אפילו משהו,על רחבהוחצר שארכה יתר (ב "כדלקמן סל, מקילים בחצר יותר ממבוי, מטעם זה עצמו, ולפעמים
 שלא הצריכו כן אלא במבוי שהוא פתוח .פ שאין חצירות ובתים פתוחין לתוכה" ואע,כמבוי ויתרת בלחי או קורה

 שהיא פתוחה למבוי , אבל לא בחצר שהיא רחוקה מרשות הרבים או הכרמלית,וקרוב לרשות הרבים או לכרמלית
  ).194הערה (ותבאר שם , )והמבוי פתוח להן

 ,בדופן שבעה ...  אלא או ברוב דופן, את לא תעביד עובדא,אמר ליה שמואל לרב חיה בר שילא(א , עירובין יב 24
  דהא אמר רב אחלי ואיתימא רב יחיאל עד ארבעה, בשלשה ומשהו סגי, למה לי ארבעה.דבארבעה הוה ליה רוב דופן

 ). אבל בפחות מארבעה איו צריך כלום,אלא אמה או חמשה או ארבעה טפחים צריך לחי אפילו איו רחב ,טפחים(
 ואיבעית אימא דרב אחלי גופיה . כאן במבוי)י"רש, ג דאימעיט מארבעה לא סגי בהכי"אע (איבעית אימא כאן בחצר

  )).י"רש, הילכך בעין רוב הדופן עומד (תאי היא
ואילו במבוי תלוי בין לישא קמא לאיבעית . טפחים' אלא אם כן אין בה ג, לא סגי בפחות מארבעהע "שבחצר לכוהרי 

  .)' עד שיהא בה פחות מג,כיון שהוא במילואו צריך תיקון, טפחים' ואפילו אין בפרצה ד (ב"ע ס"טור ושו. אימא
 שהרי כלבוד ,תיקון המבוי את המבוי מתיר', אם הפירצה פחותה מג(י "ופרש, )פחות משלשה מתיר(א , עירובין ה 25

 איו צריך לא לחי ולא קורה ומותר לטלטל ,שאין ברחבו שלשה טפחים(ט "ז ה"ם פי" רמב). ואין כאן פירצה,דמי
  .דלא כיש מתירין דלקמן, אלא שהוא פסק כן גם לעין מבוי; )שכל פחות משלשה הרי הוא כלבוד. בכולו

 ). אסור,טפחים שאיה כלבוד' היא יתירה מג ו ...מבוי שפרץ אחד מצדדיו(א "שסה ס' וכן הוא לקמן סי
אפילו פרץ במלואו ' דמבוי שאיו רחב ד, מיהו ראה לי דהלכה כרב אחלי (ב"ם מרוטבורג סכ"פסקי עירובין למהר 26

איבעית אימא כאן בחצר כאן (ו "א סט" שם פש"רא. )צריך תיקון' אבל חצר שמלואו פחות מד, איו צריך כלום
ל במבוי פחות מארבעה אין "מ ז" ופסק ר, ושמואל לית ליה דרב אחלי,ימא דרב אחלי תאי היא ואיבעית א,במבוי

 דבשל סופרים , הלכה כההוא לישא, ומפליג בין מבוי לחצר,כיון דללישא קמא סבר שמואל כרב אחלי, צריך תיקון
ש מי שהורה שכל שיש ברחבו י (ב"עבודת הקודש שער א סי .ש ואפילו אין"ה ומ" די"ב הובא ב,)הלך אחר המיקל

 או שאין בפתחו , דכל שאין ברחבו ארבעה, ויש מגדולי המורים שהורו.שלושה טפחים צריך להתירו בלחי וקורה
ואפילו (ב "שלעין חצר פסק בס,  שםע"טור ושו. ט"ז ה"מ פי"הובא במ, ) ולזה דעתי וטה. איו צריך כלום,ארבעה

דעות ' הובאו ב, ואילו לעין מבוי, )' עד שיהא בה פחות מג,מילואו צריך תיקוןכיון שהוא ב, טפחים' אין בפרצה ד
 אין טפחים'  דכל שאין בו דש אומריםוי. שהוא כסתום,  איו צריך שום תיקוןטפחים' מבוי שאין ברחבו ג(ח "בסכ

  ).צריך שום תיקון
*  

ראה שהמחלוקת לעין מבוי היא , )עה או שאין בפתחו ארב,דכל שאין ברחבו ארבעה(ל "א ה"והה מדברי הרשב
ולכן ". שאין בפתחו ארבעה"אלא , והן אם הוא רחב יותר מארבעה, "אין ברחבו ארבעה"הן כשהמבוי , בשיהם
אין "דהייו אף אם כל המבוי , "טפחים' שאין בו ד... טפחים ' מבוי שאין ברחבו ג"ח ב"ע סכ"הדעות בשו' הובאו ב

  ".ברחבו ארבעה
 אבל אם ,טפחים'  שאין במילואו רוחב ד, ובקצה הוא קצר,אפשר דמיירי שהחצר רחב באמצעי (ק א" סא"ש המ"ומ(

שאין ברחבו (ק כט "ס, א בסעיף כח"ש המ"והוא מ, )ח"כעיף ש ס" כמ, אין צריך תיקוןטפחים' כל החצר פחות מד
' מבוי שאין ברחבו ג"ח "ע סכ"בשוש "ו שגם מוהיי).  אף על פי שתוכו רחב הרבה,' שאין פתחו רחב גר כלומ,'כו

כ אם כל "משא. ודוקא בזה ישה המחלוקת, "'שאין פתחו רחב ג"אלא , פירושו שהמבוי רחב, "טפחים' ד... טפחים 
. ק ג"אליה רבה ס. וראה אבן העוזר .)ג"צעכל זה . מודים כולם שאין צריך תיקון, אין בו ארבעה) או החצר(המבוי 

  .א"גדים ומחצית השקל על המ פרי מ.ק ה"תוספת שבת ס
הן לעין חצר , ד"שהרי הן כאן והן לקמן סל, א בזה"שפוסק כמ, אלא שמכל מקום ראה לכאורה מדברי רביו בפים

טפחים ' שאין בפרצת מלואה ד", טפחים' רחבים יותר מד) או מבוי(תפרשה כל ההלכה הזאת בחצר , והן לעין מבוי
כ אם כל "משא". טפחים' שאין בפתחו ד... טפחים ' ומתקצר והולך עד שאין בפתחו ג... טפחים ' ברוחב פתחו ד... 

  ).214הערה (א "וכן צויין לקמן שם למ. אפשר שכולם יודו שאין צריך תיקון, אין בו ארבעה) או החצר(המבוי 
 ועמוק משלשה ועד ,טפחים רוחב' חריץ שאין בו ד ...איזהו מקום פטור (ז "שמה סכ' וכן ראה לכאורה לעיל סי

 הרי בייהם ,'על ד'  ואין בייהם ד, וכן מחיצות הגבוהות משלשה ועד לרקיע, אפילו הוא ארוך אלף אמה,התהום
כ הכא מיירי שהוא פרוץ לגמרי לרשות "משא, מחיצות' אלא אם כן אמר דלעיל שם מיירי כשיש לו ד; )מקום פטור

  ].הרבים



רא   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 אלא נשתיירו או העמיד לו גיפופין מכאן , אפילו אינו במילואה,28ש בפרצה יותר מעשר אמותואם י
 בין בחצר ,30ב"שס' ש בסי" צריך לתקנה בצורת פתח כמ,29 ואפילו הגיפופים יתירים על הפרצה,ומכאן

  :31בין במבוי כמו שיתבאר

  דיני לחי

 ביתידות שיוצאין ,בחבלים לכתלי המבוי ובלבד שיקשרנו שם .32 בכל עושין לחיים אפילו מבעלי חייםה
 ויטלטלו במבוי באיסור על ,33טפחים'  כדי שלא יתמעט גבהן מי, בענין שאינו יכול לרבוץ,מן הכתלים
  .34סמך לחי זה

  שלוםבריד

 
' כ כשרחבם ד"משא, טפחים' שייך דוקא כשיש ברחבם יותר מד, שכל ההפרש בין חצר ומבוי, לאו הכי ראהוגם ב

והרי בשיהם אין עוברים בי , שלזה או קוראים מבוי ולזה או קוראים חצר, מהו ההפרש בים, טפחים או פחות
  . רק בחצר ומבוי רחבים יותראלא ודאי החילוק בים הוא). טפחים' שבי אדם הם רחבים יותר מד(אדם 

ל שלא חלקו "ד ז"וכתב הראב(א , א שם יג"שכן תפרש בריטב, )ג, סח(ד "זה ס' ח לסי"סוף או' דברי חמיוראה גם 
ע איו " דכו,כשיעור משך מבוי'  איו רחב דם כן אבל אם המבוי ג, אלא שפתחו קצר,'אלא כשהמבוי בעצמו רחב ד

  ).ל"ין דבריו זורא, מבוי ואיו צריך כלום
 דהא אמר רב אחלי , בשלשה ומשהו סגי, למה לי ארבעה. ..בדופן שבעה(דמיירי באופן זה , וכן ראה לכאורה בגמרא

, ויש להם פס של שלשה ומשהו, הם שבעה טפחים) או המבוי(והייו שרוחב החצר , )ואיתימא רב יחיאל עד ארבעה
  .ושאר רוחב הפתח פחות מארבעה

אף שפסק בו , ע"א לפרש כן גם בדברי השו"אפשר שכתב כן על מה שרצה המ, ג"א צע" שדברי המומה שכתב כאן
  ).ל"א ה"ד והריטב"ולא כדברי הראב(ל "א ה"כדברי הרשב

 מפי שהוא כסתום , תיקון כללין צריךטפחים א' מבוי שתוכו רחב הרבה ומתקצר והולך עד שאין בפתחו ג (סעיף לד 27
  .) שום תיקון כללין צריך א, שהוא שיעור מקום,טפחים' מרים שכל שאין בפתחו ד ויש או.מתורת לבוד

 ב, טו. )פ שהוא רחב מעשר אמות אין צריך למעט" אע, ואם יש לו צורת הפתח,והרחב מעשר אמות ימעט (א, משה ב 28
יש בפרצה יותר ואם  (ע שם"טור ושו. ) יתר מכאן אסור, מפי שהיא כפתח,כל פירצה שהיא כעשר אמות מותרת(

  .) צריך לתקה בצורת פתח,אפילו איה במילואו, מעשר אמות
). ואפילו כולו עומד(י "ופרש, ) פרצה ביותר מעשר אסור, מותר ...היה עומד מרובה על הפרוץ(א , ברייתא שם טז 29

ביותר ] ואפילו [,שרעכ אף על פי ששאר מן הכותל בוי ,אבל ביותר מעשר (ה חצר צריכה"א ד, ג רביו יהותןהרב 
 עד שיעשה לאותה פרצה צורת , ואסרה החצר לטלטל בתוכה, וכאילו פל כל הכותל דמי, איו מועיל כלום,מעשר
 עד , אין הלחיים והקורה ולא עומד מרובה מתירין אותה,שכל פרצה יתירה על עשר (ט"עבודת הקדש שער א ס. )פתח

 ,בשי פסין כשאין בייהם יותר מעשר (י ט"ה סוס" פש"רא. )רת פתח או שיעשה לה צו,שימעטה ויעמידה על עשר
אפילו איה  (ע שם"טור ושו. ) מהי בכל דוכתא, אפילו ביותר מעשרורת הפתח או בצ,או בפס ארבעה והפירצה בעשר

 .)במילואה
 עשה צורת פתח אם... ובלבד שלא יהיה במקום אחד פרוץ יותר מעשר אמות ... אבל אם הפרוץ כעומד  (ט- ח"סי 30

  .)אפילו לפרצה יתירה מעשר מותר
בעיר המוקפת (ב "וסל, ) אלא בצורת פתח,מבוי הרחב בפתחו יותר מעשר אמות איו יתר בלחי וקורה(ז "לקמן סכ 31

 אלא צריך ,ש למעלה גבי חצר" אין פסין מועילין בהם כמ,מבואות הרחבות יותר מעשר...   שיש להעיר דין חצר,חומה
  .)ורת פתחלתקם בצ

 ג"ע ס"טור ושו. ק"כתו ,) ורבי מאיר אוסר,בכל עושין לחיין אפילו בדבר שיש בו רוח חיים (א, טו עירובין משה 32
  .)אפילו מבעלי חיים, ומכל דבר שיעשו כשר(

 שיעמיד שם בהמה לדופן מבעוד ,אפילו מבעלי חיים עושים מחיצה(ב "שסב סי' שתבאר לעיל סי, וכמו במחיצה עצמה
  ).ג"שס' ד שיתבאר בסי" ובלבד שתהא קשורה שם ע, ומותר לטלטל שם בשבת,יום

  .ובודאי גם כאן מיירי שהעמידו וקשרו מבעוד יום
 דמיירי ,ולשמא תרבץ תחתיה וליכא מחיצה עשרה מי ליכא למיחש (ה בכל עושין" דא,  ד שםהרב רביו יהותן 33

 ואיה , או מן התקרה, ביתדות שיוצאות מן הכתלים,תלי המבוי לכום כלומר שקשורה בחבלי,דמתוחה באשלי מלעיל
'  פוסל ורבי מאיר ר,עשאה לבהמה דופן לסוכה (א, מגמרא סוכה כג, ) והכי מפרשין בסוכה.יכולה לרבוץ תחתיה

 .הוכרבי יהוד, ) מלעיל)י"רש, חבלים ( דמתיחה באשלי,)י"רש, רובצת (ודלמא רבעה ...  לחי למבוי...יהודה מכשיר 
כדי ,  בעין שאיו יכול לרבוץ, ביתדות שיוצאים מן הכתלים,ובלבד שיקשרו שם בחבלים לכותלי המבוי (ע שם"שו

  .)טפחים' שלא יתמעט גבהו מי
  ).שיקשור שם בהמה לדופן, עושים מחיצה מבעלי חיים(א "תרל סי' ע סי"כמבואר בשו, וכן הדין בסוכה

 .חי זהאין לסמוך על ל, ולכן גם לפי שרבץ 34



רב  

 שהרי , אם לא הודיעו שהעמידו לשם לחי,35 והוא שקשרו שם.ואפילו אדם העומד שם נידון משום לחי
 , אבל אם הודיעו שמעמידו לשם לחי. ויטלטלו במבוי באיסור,36היום שלא יעמוד שם כל ,בודאי ילך לו

 ואסור ,37 שהרי לחי נדון משום מחיצה,אלא שאז צריך להעמידו מערב שבת(אין חוששין שילך לו 
  :[)]38ב"ש בסימן שס" אלא אם כן שלא לדעתו כמ,לעשות מחיצה מאדם בשבת

 כמו ,39בד שיהא בו רוחב טפח משום היכר ובל. עולה משום לחי, אם יש קצת כותל ברוח רביעיתו
  .40שנתבאר למעלה

  : אם רחבן טפח,41טפחים עולין משום לחי' ואפילו אבנים היוצאים מן הכותל זו למעלה מזו פחות מג

 שהלחי , אינו חשוב משום לחי,43 אף על פי שאינה יכולה להפילו,42 לחי שרוח מצוייה יכול להנידוז
  :45ב"שס'  כמו שנתבאר בסי,צויה מנידתה אינה מחיצה וכל מחיצה שרוח מ,44הוא כמחיצה

 לא עשה ,47 בין להלאה לצד חוץ, בין לתוך חלל רוחב המבוי,46טפחים'  אם הרחיק הלחי מן הכותל גח
______________ 

 ראה בעיי דאילו ,ולמאי דפרישית דהלכתא דעושין בהמה קשורה לחי למבוי (י קכב" הלכות עירובין סוסאור זרוע 35
  .)ואפילו קשר שם אדם מי הוי לחי (ג" סא"רמ. )קשר את האדם לדופן במקום לחי דכשר

 דמיירי שלא הודיעו שהעמידו ך לומררי וצ. שיהיה קשורין צריך דבאדם אתאה אי"ב ס"שס' ע דבסי"וצ (ק ג" סא"מ 36
  .) קשורן לכן בעי, שלא יעמוד שם כל היום, בודאי ילך לום כן א,לשם לחי

 ין צריך א,לפי שעהי אם  לאדם ההוא כין צריך דא,ב"שס' דוקא לעיל בסי(א שם "ותבאר במחצית השקל על המ
כ כאן שצריך שיעמוד שם " משא.ו אלא לצורך דאין אדם הולך בשעה מועטת ממקומ,ל" לא הודיעו כלו אפי,קישור

  ). לכן בעין קישור,כל השבת
  ).שלחי זה ידון משום מחיצה גמורה מן התורה(א "כדלעיל ס 37
  .) אלא כשהם אים יודעים שלשם מחיצה הוא מעמידם שם,במה דברים אמורים שמותר להעמידם בשבת (סעיף יד 38

אף שהטעם להיתר זה הוא כדלעיל ; יכול להעמידו שם בשבת, דיעו וקשרושבאופן זה שלא הו, מלשון זה ראה לכאורה
כ כאן "משא, )שהרי האדם הוא בן דעת ועומד לדעת עצמו... ואפילו בשבת מותר לעשות מחיצה מהאשים (ג "שם סי

  ). שריום הכי ומש, מיירירב שבתוכאן בקשרו מע(ק ג "א ס"וכן תבאר בפרי מגדים א. כשקושרו
 דאין , אבל כותל עצמו לא חשיב פס אם לא ברוחב טפח,בפס גמור סגי בשי משהויין (ה ושי"א ד, יובין  עיר'תוס 39

אבל לחי שהוא מן הכותל עצמו צריך  (ז אות מ"שבת פי' הגהות מיימויות הל. )היכר כל כך בכותל כמו בפס גמור
ובלבד שיהא בו , ברוח רביעי עולה משום לחיאם יש קצת כותל  (ד"ע ס"שו. )'וכן דקדקו התוס, טפח ולא סגי במשהו

  .)רוחב טפח
 אבל בפחות מטפח אין כל כך היכר . טפח מכאן וטפח מכאן...אם שתייר מכותל רביעית עצמו בוי  (סעיף ב 40

  .) כמו בפס גמור שמעמידו לשם כך,בהמשוייר מהכותל
 אין צריך לחי , מובדלות זו מזו פחות משלשה,)י"רש, זו למעלה מזו (אבי גדר היוצאות מן הגדר (א,  שם טוברייתא 41

  .))ו"ט' ד' גמ(הוי לחי ' אבים היוצאים מן הגדר זו למעלה מזו פחות מג (ק ו" ס]א"מ[. )אחר
 יש לסמוך ,טפחים סמוך לארץ' טפחים עד פחות מג' יוצאים ממו חיפופים פחות פחות מג... אם (ג "וכן הוא לקמן סל

  ).עליהם
הגהות אשרי . ) לא כלום הוא, אבל האי כיון דשיב ביה זיקא ושדי ליה,הי מילי לחי מעליא (א, חובין  עיררב חסדא 42

לחי  (ה"ע ס"שו. ) והוא הדין מחיצה, לא חשיב לחי,לחי או מחיצה דאי שיב ביה זיקא לא מצי קאי (ט' א סי"שם פ
  .)לא חשיב לחי, דאי שיב ביה זיקא לא מצי קאי

  ).כדי שלא יידם הרוח(ב " והייו כדלעיל שם ס.)י שסב"ש רס"כמ,  אין הרוח מפילו אלא מידולויואפ (ק ד" סא"מ 43
  ).שלחי זה ידון משום מחיצה גמורה מן התורה(א "כדלעיל ס 44
  .)שכל מחיצה שאיה יכולה לעמוד ברוח מצויה איה מחיצה (סעיף ב 45
צריך שלא יהא הלחי רחוק מן (ו "סע "טור ושו. ) ולא כלום לא עשה,הפליגו מן הכותל שלשה (ב, יד עירובין רבא 46

  .)פסול... הרחיקו מהכותל שלש  (י"סו, )טפחים' הכותל ג
 הלכך ...משום דלחי איו ידון משום מחיצה אלא בצירוף מחיצות גמורות (ג ' ת רביו סי"וטעם פסול זה תבאר בשו

  ).13הערה (ושם סמן , ) שאיו מצטרף עמה, ולא במופלג ממה,לא מהי אלא בסמוך למחיצה גמורה
 אתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ,שאם היו מרוחקים מן הכותל שלשה(א , טעם וסף תבאר ברביו יהותן ג

  ).דאתי אוירא דהאי גיסא ואוירא דהאי גיסא ומבטל ליה(ב , טז. ב, וכדאמרין שם י). ומבטלי להו
 שאז אין האויר ...  ויעמיד שם פס רחב שלשה אמות,ירחיק שי אמות מכותל זה(מ "כדלקמן ס, ל כן"מם לא קייא

 הואיל וכל פס מרובה על האויר שביו ,שבין הפסים עם האויר שבין פסים לכתלים באים ומבטלים הפסים שבייהם
 שהפסים אים חשבים ללחי הואיל והם רחוקים ,ולבד מפסים אלו צריך לעשות גם כן לחי למבוי...  לכותל שאצלו
מכל מקום אין הלחי , "אתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ומבטלי להו"הרי שגם במקום דלא ). טפחים' מהכתלים ג

  .דהייו דלא כדעת רביו יהותן שם, ק ה"א ס"ותבאר במ. טפחים' מועיל כשהוא רחוק מהכתלים ג



רג   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  :48 כלבוד הוא,טפחים'  אבל פחות מג.ולא כלום

 ולכן .50 כל שיכולים לעמוד ברוח מצויה, מדובקים כשרים בו49 אפילו שברים ושברי שברים, לחיט
ובלבד שיזהר שלא יתמחה  .52 שעל ידי הכותל הוא ראוי לעמוד,51טחוי בכותל) תחוח(עושים לחי מסיד 

 ואף שלאחר שנתמחה .54טפחים מן הארץ פסול כמו שיתבאר'  שלחי הגבוה ג,53טפחים סמוך לארץ' ג
 ממש ועב קצת  כי צריך שיהא הלחי קצת דבר, אין זה מועיל כלום,נשאר שם מראיהו ניכר על פני הכותל

  :55בולט מן הכותל

טפחים '  דהיינו גובה י, ואף על פי שהלחי צריך שיהא בו שיעור.56 לחי שעשאו מעצי אשרה כשרי
 מפני שעומדים לשריפה , וכל דבר הצריך שיעור אין עושין אותו מעצי אשרה,כל שהוא ורוחב ועובי

 דהיינו שהיה מגבל ,דבק כתיתותם מכל מקום אילו היה מ.וכאלו נשרפו ונעשו אפר ונכתת שיעורם
  שלוםבריד

 
 דהא ,מובן מדבריו שהבין(לקמן הוספה א , ג' ת סי"וחלק עליו רביו בשו. ב, ירובין יאטעם שלישי תבאר בבכור שור ע

 אלא בלמטה דוקא  ... ושגגה היא.טפחים'  קאי גם אהפליגו מן הכותל ג,'מחיצה שגדיים כו' דאמרין בגמרא דהוי לי
  ).8הערה ( ושם יתבאר ,) לא איכפת לן בגדיים בוקעים,אבל בהפליגו מן הכותל', מודה משום שהגדיים כו
 לא ,פ שבגמרא קאי מי אהפליגו"דאע(מסיק בהערות שבדברי חמיה לסעיף שלפיו , וגם לפי דעת הבכור שור

 לא ,' אבל לדידן דגם למעלה שיעור לבוד בג,]טפחים' שסובר דאמרין לבוד עד ד [ג"הוצרכו לכך אלא לרשב
 לכן גם למטה אין צריך ,'ל כרבן גם למעלה בקורה שיעורו בג" לדידן דקיי...בהפליגו צרך להאי טעמא 

 והייו שלכן לא הובא טעם זה .)ג מודה בכהאי גווא" דרשב, ובגמרא לא הוצרכו לכך אלא לומר,להאי טעמא
  .ר כאן"ולא בשוע, לא בגמרא שם, לעין לחי שהרחיק מהכותל

תוספת שבת  .)יראה לי שהוא מתיר,  סמוך למבוי תוך שלושה,תו חוץ מאויר המבוי (ז"עבודת הקדש שער א סוף ס 47
פשיטא ליה להמחבר ... טפחים אי מהי ' ח שיש לספק אם העמיד לחי חוץ למבוי פחות מג"מה שכתב הב (ק טז"ס

  ).ו של מבוי דכשרהרי הוא כמו לחי המושך עם דפ... דהלחי עצמה מחוברת לכותל על ידי לבוד ... דמהי גבי לחי 
 אפילו ,טפחים לכותל המבוי'  ולכן מועיל כשהוא בתוך ג...  עיקרו משום מחיצה...שהלחי (ז "וכן הוא לקמן סט

  ).מבחוץ
  .מראי מקומות וציוים. ו"ובכלל א ס, ק יב"פתחא זוטא ס. וראה דברי חמיה שם

אבל פחות (י ז "עבודת הקדש שער א סוס). יחבר דמי וכמאן דמ,אבל בפחות משלשה אמרין לבוד(א , גרביו יהותן  48
  .)שכל פחות משלושה כלבוד לכותל וכמוח על הקרקע, משלושה מותר

הובא . )ראה לי דכשר... עשה לחי משברים ושברי שברים וחיברן בכותל  (ד" מרוטבורג בפסקי עירובין סל]מ["ר 49
אפילו שברים , לחי (ז"ע ס" שו).לו משברים ושברי שבריםאפי, פירש רביו(אות ה ב "ז הי" פיהגהות מיימויותב

  .)ושברי שברים כשרים בו
  .)ובלבד שיוכל לעמוד ברוח מצויה (ז"לבוש ס 50
 וממי יצאו בכולם בתחילה , יפה עושין...וכתב רביו מאיר דמה שעושין לחיים מסיד מחוי ( עירובין רמז תפב מרדכי 51

 וסיד מחוי ,בכל עושין לחיים] אמרין[ דהא , אמרתי לעשות כן,באים לעקור אותם לפי שהכרים היו ,ג"בעיר וירצבור
  עד'תרומת הדשן סי .)או גיפסים שמדבקין אותן אצל החומה כעובי אצבע הוא הרבה חזק יותר מחוט הסרבל או קה

שמע דבעי כעובי ם מ"ובמרדכי משום מהר, מה שוהגין בכל המקומות לעשות הלחיים מסיד מחוי בעובי ולא כלום(
עם שפ, וכן שמעתי מאחד מהגדולים.  שכבר תפשט בכל המקומות, יראה דאין למחות ולבטל מהג זה,תשובה. אצבע
ולא .  על פי המרדכי,ולעשות כעובי אצבע, ורצה לשות הלחיים שהיו שם מקדם, ט" בא חד מרבוותא ליאושאחת

  .)ולכן עושין לחי מסיד טחוי בכותל (ז" סא"רמ ).רצו המהיגים שהיו בעיר להיחו לעשות
  .)שעל ידי הכותל הוא ראוי לעמוד ( שםלבוש 52
שם  תרומת הדשן .הובא בהגהות מיימויות שם). 'ובלבד שלא יגביה התחתוה מן הקרקע ג(ם מרוטבורג שם "מהר 53

יותר משלשה ,  לארץומוחקין מן הכתלים כל מחוי הסיד למטה סמוך, הכלבים ודבר אחר רגילים להתחכך בכתלים(
  .)ובלבד שיזהר שלא יתמחה יותר משלש לארץ (א שם"רמ. )ותו לא חזי, טפחים מן הקרקע ולמעלה

  .ב"לקמן סי 54
 ולא סגי במראה הסיד שיכר על הכותל ,פ בעי דליהוי בהאי מיחוי קצת דבר ממש ועב קצת"משמע דעכ (ק ד" סז"ט 55

  .)לחוד
לחי  (ח"ע ס"טור ושו). דאין לו שיעור לרחבו ועוביו(י "ופרש, )שין לחי אשירהעו (ב, פ בר אשי עירובין רב חייא 56

  ).רכש, שעשאו מעצי אשירה
' ולעין ד. ו"תקפו ס'  ולעין שופר ראה לקמן סי.ח"שעב סי' ולעין סולם ראה לקמן סי. ח"ולעין קורה ראה לקמן סי

  .א"תרמט סי' מיים ראה לקמן סי



רד  

  :57 לפיכך הוא כשר,טפחים ועובי משהו'  היה יכול לעשות ממנו גובה י,האפר

 כגון שהעמיד ,58 בין שנראה בליטת הלחי לעומדים בתוך המבוי ואינה נראית לעומדים חוץ למבוייא
ודו החיצון לעובי  אלא השוה ח, ולא משך קצה רחבו קימעא כלפי חוץ,הלחי רחבו לצד ארכו של מבוי

 אבל חודו הפנימי נראה , ודומה כמי שמוסיף על עובי הכותל ואינו נראה מבחוץ כלחי,כותל המבוי
  .60 כזה59לעומדים שם בפנים

 וחודו הפנימית , כגון שמשך כל הלחי לחוץ,61ובין שנראית בליטתו לעומדים בחוץ ולא לעומדים בפנים
 אבל מבחוץ ניכר , אלא דומה כמוסיפו על אורך הכותל,חי ואינו נראה מבפנים כל,נכנס בעובי הכותל
  .כשר  63 כזה62 שהרי נמשך להלאה מעובי הכותל,שאינו מכותל המבוי

 אלא אם כן נראה לעומדים בחוץ נגד חלל , שהלחי הנראה מבחוץ ולא מבפנים אינו כשר64ויש אומרים
בי הכותל לא העמידו לשפת עובי  כגון שהלחי שמשכו לחוץ וחודו הפנימי נכנס בעו,המבוי בסמוך לו

 שאז גם להעומדים בחוץ נגד ,של צד המבוי בענין שלהעומדים בפנים נראה כמוסיף על אורך הכותל
______________ 

 לחי אם היה ,ר אברהם פירש" וה ... וגם רוחב משהו מיהא בעי, דלחי מי בעי שיעור גובהג"אע (ה אבל" שם ד'תוס 57
  .)ברוח ובלבד שלא יהו יטלות ,מדבק הכתיתים בכותל הוי לחי

כל (ב , כדתיא פסחים כז, ואף אחר ששרפו ודיבקם אסורים בהאה, פ הה מעצי אשרה האסורים בהאה"ואף שעכ
  ).וץ מעצי אשירהח, השרפין אפרן מותר

 שמצות ,מותר לכסות דם חיה ועוף באפר שריפת החמץ(ח "תמה ס' שבזה תבאר לקמן סי, אפשר שהלחי חשב כמצוה
' וסי, ) אלא לעול על צוארם יתו, כלומר שלא תו המצות לישראל להיות קיומם האה להם,לאו ליהות יתו

ו "תקפ'  דמצות לאו ליהות תו כמו שתבאר בסי,י חובתואין זו חשובה האה מה שיוצא בה יד(ב "תרמט סי
  ).ש"ייע

ע לא חשוב האה מה שהה על "לכו, ובה גופא לא משתמש במידי, הכא דאיו אלא לצורך מחיצה(וראה בית מאיר 
  .ק כט"ב ס"הובא במש). ידה היתר טלטול

. ) ידון משום לחי, מבפים ושוה מבחוץ...שראה  בין ,תי רבי חייא כותל שצידו אחד כוס מחבירו (ב, ברייתא ט 58
  .) כשר ...בין שראית בליטת הלחי לעומדים בתוך המבוי ואיה ראית לעומדים בחוץ (ט"ע ס"טור ושו

 אלא , ולא משך קצת רחבו קימעא כלפי חוץ,שהעמיד הלחי רחבו לצד אורכו של מבוי (ה ראה מבפים" שם די"רש 59
 אבל חודו , ודומה כמי שמוסיף על רוחב הכתלים ואיו ראה מבחוץ כלחי,ובי כותלי המבויהשוה חודו החיצון לע
  .) שעביו בולט לתוך רוחב המבוי,הפימי ראה מבפים

  כזה: ל"וצ). ושאר מקום חלק(כזה : בדפוס ראשון 60
בין שראית  (ע שם"טור ושו. ) ראה מבחוץ ושוה מבפים ידון משום לחי,הלכתאו (א, שם ימסקת הגמרא  61

  ).כשר,  ואיה ראית לעומדים בפים ...לעומדים בחוץ
 בתוך הקרפף או החצר או הבית הפרץ ,ואף שגיפופים אלו אין ראין למי שעומד בפים(ז "שס ס' וראה גם לעיל סי

 ולא מבפים ידון  כמו שהלחי הראה מבחוץ, דוין משום פסין לפרצה, כיון שהם ראים למי שעומד בחוץ,במילואו
  ).ג"שס'  כמו שיתבאר בסי,משום לחי למבוי

 אלא , ואיו ראה מבפים,שמשך כל הלחי לחוץ וחודו הפימי כס בכותלי המבוי (ה ראה מבחוץ" דב,  טי שם"רש 62
  .) שהרי משך להלאה מרוחב הכותל, אבל מבחוץ יכר שאיו מכותל המבוי,דומה כמוסיף על אורך הכותל

   כזה: ל"וצ). ושאר מקום חלק(כזה : פוס ראשוןבד 63
 אלא לבי , שאין הכיסה ראית לעומדים בפים,כגון ששקוע הכותל מלפיו(ה בין שראה "י שם ד"רשאופן השי בפ 64

 ש"רא. )ומה שפירש כאן יחא טפי ...  ששקע הכותל מלפיוירש הקוטרסכאן פ (ה כותל" שם ד'תוס). רשות הרבים
 , בין שראה מבחוץ ושוה מבפים, כותל שצדו אחד כוס מחבירו,חייא' י בברייתא דר" רשרשכמו שפי (א"סיא "שם פ

 ואותה שקיעה חשיב ,שות הרבים אלא לעומדים בר, שאין הכיסה ראה לעומדים במבוי,כגון ששקוע הכותל מלפיו
 בחוץ הוה כשיש ה ורא... השי רוש לפי...ה  ראה דהחילוק הוא בין הפירושים בזל כןוע (ק ו" סז"הט'  לפי.)לחי

 ל כך דאז אין היכר כ, כיון שהלחי איו לצד חלל המבוי, זהו מהי דוקא, שהוא ראש העליון כזה,פגם בפי הכותל
אבל (ג "על הלבוש סי  ומלבושי יום טוב.)ד כתבתי"ראיתי עוד דרכים אחרים והלע ... אלא ראה ככותל ארוך

 .)אלא לעומדים לאחורי המבוי, דלא קרא ראה מבחוץ, הכריחו דבכהאי גווא לא הוי לחי... ש "התוספות והרא
דלא קרא ראה מבחוץ אלא , ג לא הוי לחי"ב משמע דבכה"ע' ש בעירובין דף ט"והרא' בתוס (ק ב" סואליה זוטא

  .)לעומדים לאחורי מבוי
 שהעמיד חודו כגד עובי הכותל ,אורך דפו של מבוילחי המושך ברחבו עם (ו "שתי דעות אלו הובאו גם לקמן סט

 לפי סברא הראשוה שתבאר , אלא מקצת עביו של צד החלל המבוי, שאין חודו מכסה את כל עובי הכותל,מבחוץ
  ). לפי סברא האחרוה שתבאר שם, או מקצת עביו של צד אחורי המבוי.)סעיף יא(למעלה 



רה   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  ):66וכן עיקר (65 אלא העמידו לשפת עובי של צד אחורי המבוי כזה,חלל המבוי בסמוך לו נראה להם כן

טפחים מן הארץ אינה ' מחיצה הגבוה ג ו,68 שהלחי הוא כמחיצה,67טפחים פסול'  הגביהו מהארץ גיב
'  אף על פי שאין בו אלא ז, ואם הגביהו פחות משלשה69 מפני שהגדיים יכולים לבקוע תחתיה,מחיצה
  :70 לפי שכל לבוד רואין אותו כמלא, כשר,ומשהו

 , שהלחי הוא משום מחיצה,71 כשר, אלא שנזדמן לו שם מאליו, אפילו לא העמידו שם לשם לחייג
  .72ומדת מאליה כשרהומחיצה הע

 , כגון שהיה שם לחי אחר ונפל בשבת, אבל לא סמכו עליו מערב שבת.ובלבד שיסמכו עליו מערב שבת
  .73 אינו מועיל,ובאים עכשיו לסמוך על זה

 הרי זה כאלו סמכו עליו מן , אף על פי שלא סמכו על זה בפירוש,אבל לא היה שם לחי אחר מערב שבת
  .74הסתם

______________ 
   כזה: ל"וצ. )ושאר מקום חלק(כזה : בדפוס ראשון 65
, י"ז שם הביא בתחילה פירוש הב" בט.) דלא קשה מידי,ע"וצ ,ז"ט' עי( שם אליה זוטא.  שםמלבושי יום טוב 66

  .באופן המובא כאן בפים' י ותוס"ולכן פירש בדברי רש, והקשה עליו
גביהו מהארץ ה (י"ע ס"ושוטור . ) לא עשה ולא כלום...עשה לחי למבוי והגביהו מן הקרקע שלשה  (ב, רבא עירובין יד 67

  .)פסול, שלש
  .וראה מראי מקומות וציוים. )שלחי זה ידון משום מחיצה גמורה מן התורה (כדלעיל סעיף א 68
 לפי שהגדיים ,טפחים לארץ איו מחיצה לחלוק רשות בפי עצמה' כל מחיצה שאיו מגעת ג (ד"שמה ס' כדלעיל סי 69

  .)יכולים לבקוע תחתיה
אף על פי שאין באורכו אלא שבעה , הגביהו מן הקרקע פחות משלושה טפחים (ה"ת הקדש שער א ס בעבודא"רשב 70

'  הגביהו למעלה מן הקרקע פחות מג,ל"א ז"וכתב הרשב (ב"ז הי" פימ"מ. )שכל לבוד רואין אותו כמלא,  כשר,ומשהו
, ואם הגביהו פחות משלש (ע שם"וש. ) שכל לבוד רואין אותו כמלא, כשר,טפחים ומשהו'  שאין בארכו אלא ז,טפחים

  .)כשר, אף על פי שאין בו אלא שבע ומשהו
 מפי שהגדיים יכולים ,טפחים מן הארץ איה מחיצה' ומחיצה הגבוה ג(טעם בקיעת גדיים אף שהתחיל כאן בהייו שו

  .והוי לחי כמחיצה, םגדייטפחים אין כאן בקיעת ' פחות מגכ "משא, )לבקוע תחתיה
  ).לפי שכל לבוד רואין אותו כמלא ... הגביהו פחות משלשה(ם בטעם לבוד  מסיימכל מקום

כ "משא, איו מועיל אלא כשהלחי עצמו יש בו שיעור עשרה טפחים, כי טעם זה שאין בו בקיעת גדיים והוי כמחיצה
  ).לפי שכל לבוד רואין אותו כמלא(מטעם לבוד , "ומשהו' אף על פי שאין בו אלא ז"כאן בא להתיר 

 לפי שהגדיים ...טפחים לארץ איו מחיצה ' כל מחיצה שאיו מגעת ג(ד "שמה ס' תבאר לעיל סי, ן לעין מחיצהוכ
 או ,טפחים ומשהו'  אפילו אין בה אלא ז, שאין יכולין לעבור שם,טפחים'  אבל פחות מג.יכולים לבקוע תחתיה

  ).35הערה (ושם סמן , ) וכאלו הגיע לארץ,אומרים לבוד
אביי אמר הוי ) י"רש,  דלא הזמיוהו לכך,שלא הוקבע שם לשם תיקון מבוי(לחי העומד מאליו  (א, טו עירובין אביי 71

סימי הלכות (י "ופרש, )ם"ל קג"והלכתא כוותיה דאביי ביע(א , וכדאמרין בקידושין ב, ) רבא אמר לא הוי לחי,לחי
ע " טור ושו).ק דעירובין"לחי העומד מאיליו בפ ... ובכל מקום הלכה כרבא חוץ מאלו ,הן שחלקו בהם אביי ורבא

  .)כשר, אלא שזדמן לו שם מאליו, אפילו לא עשאו לשם לחי (א"סי
דלחי משום  (ק ח"א ס"מ. ) ומחיצה העשויה מאליה הויא מחיצה,אביי לטעמיה דאמר לחי משום מחיצה (גמרא שם 72

  .)הכשר' מאלי ומחיצה העומדת ,מחיצה
 דהייו שלא ,מחיצה העומדת מאליה(ד "שסב ס' וסי, )שלחי זה ידון משום מחיצה גמורה מן התורה (וכדלעיל סעיף א

  .) כשרה לכל דבר,עשית לשם מחיצה
  .ז"כדלקמן סי, כ קורה"משא

 לא פליגי דלא הוי  כולי עלמא,)י"רש, שהיה שם לחי אחר ופל בשבת (היכא דלא סמכין עליה מאתמול (גמרא שם 73
ובלבד  (ע שם"טור ושו. ) אביי אמר הוי לחי דהא סמכין עליה מאתמול, כי פליגי היכא דסמכין עליה מאתמול,לחי

ובאים עכשיו לסמוך ,  כגון שהיה שם לחי אחר ופל בשבת,אבל לא סמכו עליו מערב שבת, שיסמכו עליו מערב שבת
  .)לא, על זה

שאין צריך  ... שהיה שם לחי אחר ופל בשבת, י היכא דלא סמכין עליה מאתמול"רש רשופי (ש ובלבד"ה ומ"י ד"ב 74
 וכן . מיקרי סמך עליו מערב שבת, אלא כל שלא היה שם לחי אחר בערב שבת זה,שיתכוין לסמוך עליו מערב שבת

) ח" סקודש שער אעבודת ה(א "בשם הרשב) ב"הכ(ז "וכך הם דברי הרב המגיד בפי) כ"א ס"פ(י "כתב בהגהות אשיר
 איו , ואפילו טעו בידים, אפילו היה שם אילן וכיוצא בו, העמידו לחי במבוי ויטל בשבת, כיצד,שכתב וזה לשוו

 אילן זה מתיר משום , או שהיה שם ופל מערב שבת, לא העמיד שם לחי אחר. כיון שלא סמך עליו מערב שבת,מועיל



רו  

 , ולא טלטלו בשבת שעברה על ידי לחי זה, כגון שלא היה שם לחי אחר,סמכו עליואבל אם בפירוש לא 
  : עד שיסמכו עליו מערב שבת בפירוש,75אינו מועיל לשבת הבאה

 אינו נידון 77פ שסמכו עליו מערב שבת" אע,76אמות לתוך המבוי ברוחב'  ובולט ד, לחי העומד מאליויד
פ שהלחי כמחיצה " ואע.78 ואין כאן היכר שהוא לחי,אמות הוא שיעור מבוי'  מפני שד,משום לחי

  . וצריך לחי אחר להתיר מבוי זה,79 היכר קצתם כן מכל מקום צריך שיהא בו ג,גמורה

 כדי שיהא ניכר , יעשנו מעט עב או דק ממנו, ואם ירצה להעמידו אצלו.80ויעמידנו ברוח שכנגד לחי זה
  .81 ולא יהיה כמוסיף על הראשון,שהוא משום לחי

 אין צריך לחי ,אמות'  אבל מבוי שאינו רחב אלא ח.אמות' ה דברים אמורים במבוי הרחב יותר מחבמ
 דהיינו לחי העומד מאליו , אלא ניתר בעומד כפרוץ,פ שלא סמכו עליו מערב שבת" אע,אחר להתירו
 ,82וי ועומד כפרוץ מתיר ברוח רביעית של מב,אמות כמו שיש בהפרוץ שממנו לכותל שכנגדו' שיש בו ד

  שלוםבריד

 
אף  (ק ט"א ס"מ. )כאלו סמכו עליו דמי, בל לא היה שם לחי אחר מערב שבתא (א"א סי"רמ. ) וכן כל כיוצא בזה,לחי

  .)רושעל פי שלא סמכו עליו בפי
  .) לא הוי לחי, לחי זוה על ידי כגון שלא טלטלו בשבת שעבר, לא סמכו עליורושמשמע דאם בפי ( שםא"מ 75
 פחות מארבע אמות ,)י"רש, וך רוחב המבוילת (לחי הבולט מדופו של מבוי (א, רמי בר חמא אמר רב הוא עירובין ה 76

 ידון ,)י"רש, אמות' אם היה בולט לתוך רוחב המבוי ד (אמות'  ד. ואיו צריך לחי אחר להתירו,ידון משום לחי
 הכא מי פיק מתורת לחי דלא סמכין ,כלומר כיון דאורך הכשר מבוי יתר בכך בעלמא ומיקרי מבוי (משום מבוי

 איו ,אמות'  אם הלחי בולט לתוכו ד ...לחי העומד מאליו (ב"ע סי"טור ושו. )יך לחי אחר להתירו וצר,)י"רש, עליה
  .) וצריך לחי אחר להתירו,ידון משום לחי

ג דאי עבדיה משום לחי הוי "אע (אמות' ה ד"ב ד"י שם ע"רש משמעות .) סמכו עליו מערב שבתלואפי (ע שם"טור ושו 77
ה פחות "שם ד' ותוס, ) אן במחשבה לא מצין לאפוקיה מתורת כותל ולשווייה לחי,קבעכיון דלאו להכי אי ... כשר

, ) הקוטרס מועילרושדהיכא דהעמידהו לשם לחי לפי(ה ארבע "וד, )דאילו עבדיה לשם לחי הוי כשר בכל עין(
 סבירא ליה דלא ,ו עליו וסמכ,אם לא תקו לשם כך... מהי '  אפילו רחב ד,דלחי המתוקן לכך(ותבאר בדרכי משה ד 

  ).אבל סמכו עליו לא מהי, העמידו(ק יא "א ס"מ). י" וכן ראה מדברי רש.מהי

  ):האמורים בסעיפים אלה(יוצא אם כן סיכום הדברים 
  ). ג"סי(אמות ' איו מועיל אפילו בפחות מד, העומד מאליו ולא סמכו עליו מערב שבת) א(
  ).ד"סי(אמות ' ואיו מועיל כשהוא ד, )ג"סי(אמות ' מועיל בפחות מד, תהעומד מאליו וסמכו עליו מערב שב) ב(
  ). ד"סוף סי(אמות ' מועיל אפילו כשהוא ד, העמידו לשם לחי) ג(
  ).ו"סט(איו מועיל אף אם העמידו לשם לחי , אמות' לחי המושך מחוץ למבוי באורך ד) ד(

אמות אין שם מבוי ' מבוי שאין בארכו ד (ז"לקמן סכדוכ .)א וליכא הכיר, הוי שיעור מבויאמות' דד (ק י"א ס"מ 78
  .)148הערה (ושם סמן , )עליו

, אמות' ועד רוחב ד, )טפחים' בפס רחב ד(ב "כדלעיל ס, טפחים' ששיעורו ד, וממילא מובן שאיו מועיל אף מטעם פס
  ).ויעמיד שם פס רחב שלשה אמות(מ "כדלקמן ס

היכר כל מקום  מ, דהיה לו להועיל יותר אם סותמו, לחי משום מחיצהאן דאמראפילו למ (ה ארבע אמות" שם ד'סתו 79
  ).ן הכירא קצת בעיכל מקום מ,האף על גב דלחי משום מחיצ ( שםא"מ. )קצת בעין

הוא דקא מוסיף  אוספי ,)י"רש, אצלו ברוחב המבוי(ה  אי דמוקי ליה בהדי,אותו לחי היכן מעמידו ( שםרב פפא 80
  .)ויעמידו ברוח שכגדו (ע שם"טור ושו. ))י"רש, אצל כותל האחר כגדו ( אמר רב פפא דמוקי ליה לאידך גיסא.עליה

, או עב ממו או דק ממו( דמטפי ביה או דמבצר ביה ,האפילו תימא דמוקי לה בהדי( שם בריה דרב יהושע רב הוא 81
כדי שיהא יכר שהוא לשם ,  יעשו מעט עב או דק יותר מהבליטה,מידו אצלוואם ירצה להע (ע שם"טור ושו. ))י"רש
  .)לחי

  ואי פרוץ פיש. יתר בעומד מרובה על הפרוץ, אי עומד פיש, מה פשך,במבוי שמוה מי לא צריך לחי (רב אשי שם 82
ה וספק "שם ד' תוס). די מאי אמרת דשוו תרוייהו כי הד. ידון משום לחי,)י"רש, שלימות בלחי' מצא שאין ד(

 לפי ,היה רחב שמוה מותר (ח"עבודת הקדש שער א ס). דפרוץ כעומד מותר:) טז' ד(דקיימא לן בפירקין (דבריהם 
אם המבוי רחב (ע שם "טור ושו. ב"ז הכ"מ פי"מהובא ב. ) וכל שהעומד כפרוץ הרי הוא כעומד,שיש כאן עומד כפרוץ
  .) יתר בעומד כפרוץ,אמות'  אם המבוי רחב חאבל (ק י"א ס"מ). יותר משמוה אמות

*  
והמדרגות אין , יורדות מהמרפסת לרחובכאשר המדרגות גם ,  שלפי הביתמבית למרפסתומטעם זה מותר לטלטל 

  :כזה, )65והערה , ט"שח ס' ראה לעיל סי(חשבות למחיצה 



רז   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  .84ב"שס' ש בסי" כמ,83רוחות של חצר' כמו שמתיר בד

 ,85אמות נידון משום לחי'  אפילו יש בו יותר מד, אבל אם העמידו לשם לחי.וכל זה בלחי העומד מאליו
  :86 ויש בו היכר אף שרחב הרבה,מפני שיש לו קול שתקנוהו לחי למבוי זה

 שאין חודו ,ודו כנגד עובי הכותל מבחוץ שהעמיד ח, לחי המושך ברחבו עם אורך דפנו של מבויטו
 לפי סברא הראשונה שנתבאר , של צד החלל המבוי,87 אלא מקצת עביו,מכסה את כל עובי הכותל

 דהיינו שאין , או מקצת עביו של צד אחורי המבוי לפי סברא האחרונה שנתבאר שם,)אעיף יס(למעלה 
נים נראה הוא כאלו הוא מכותל המבוי לפי  אבל להעומדים בפ,הלחי נראה וניכר אלא להעומדים בחוץ

'  אם יש ברוחב לחי זה ד.88 או שנראה כן לעומדים אחורי המבוי לפי סברא האחרונה,סברא הראשונה
  שלוםבריד

 

  
מכל מקום כשרת המרפסת מדין עומד מרובה על , אמות' שהיא רחבה יותר מד, חיכי אף שאין למחיצה זו דין פס או ל

  .הפרוץ
ולכן אסור , שהרי הבליטה שלצד המדרגות מסתרת על המחיצה, ואף שמחיצה זו איה ראית לעומד על המדרגות

  .לטלטל על גבי המדרגות
והמבוי  ... חצר מותרת ... ץ במילואו לחצרמבוי שפר(ג "שסה ס' כעין המבואר לקמן סי, גם זה מועיל, מכל מקום

 , מה שאין כן החצר איה פרוצה לו במילואה. אסר כולו, כיון שפרץ במילואו למקום האסור לו בלי עירוב ...אסור
וכגון שכתלי אורך המבוי כסין בתוך .  שהיא רחבה ממו,אלא שארו בו גיפופין מכאן ומכאן עודפים על המבוי

מכל מקום מתירים על ידי , ומסתירים על הגיפופים, גם במקום שכתלי אורך המבוי כסים לחצרהרי ש). החצר
  .הגיפופים שאחורי בליטת אורך הכתלים

כ במבוי המפולש איו מועיל אלא "משא, במבוי שאיו מפולש, והייו שבמבוי מועיל עומד כפרוץ רק ברוח רביעית 83
לפי שצורת פתח ...  צריך צורת פתח מכאן ולחי או קורה מכאן ...  המפולשמבוי(א "שסד ס' כדלקמן סי, צורת הפתח

  ). ואיו קרא מפולש, ומצא שאיו פתוח אלא מצד אחד,היא כמחיצה גמורה
אין פילוש  ...  אבל חצר.וכל זה במבוי(ב "כדלקמן שם ס, רוחות' ואף בד, אבל בחצר סגי בעומד כפרוץ אף במפולש

  ).בתיקון החצר מכאן ומכאן די להם  ...אוסר בהם
שסה ' כדלקמן סי, רוחות' סגי אף במבוי פרוץ מד, ולא עשה בהם מבוי מפולש,  ואם אין רבים בוקעים בפרצות אלו

 ).10הערה (ושם סמן , )והוא שאין רבים בוקעים בפרצה זו, ואין המבוי פסל בפתחים הרבה(א "ס
  .) הפרוץ כעומד שוה בשוה מותראם (סעיף יח 84
דאילו עבדיה לשם לחי הוי כשר בכל (ה פחות "שם ד' תוס). דאי עבדיה משום לחי הוי כשר (אמות' ה ד"י שם ד"רש 85

  .) הקוטרס מועילרושדהיכא דהעמידהו לשם לחי לפי(ה ארבע "וד, )עין
, ואם העמידו לשם לחי (ב"א סי"רמ. )ירא ואיכא היכ, כשהועמד לשם לחי יש קוליש לומר (ה ארבע" שם ד'תוס 86

  .) רחב ארבע אמות הוי לחילואפי, דאית ליה קלא שתקו לחי למבוי זה
 שראה כמאריך את דופן ,לחוץ( י"ופרש, )לחי המושך עם דפו של מבוי (א, י עירובין רב הוארמי בן אבא אמר  87

 שאין חודו של לחי , דשוה מבפים וראה מבחוץ, של דופן דמיכסי חודו בעוביו, שמעמיד חודו כגד עובי הדופן,המבוי
לחי (ג "ע סי"שו. )מושך חוץ למבוי לארכו של מבוי (ה לחי"א ד, שם ה' תוסו, )מכסה כל עובי הדופן שרחב ממו

 , דשוה מבפים וראה מבחוץ, שהעמיד חודו כגד עובי הכותל,)ז"ט,  לאורך המבוירושפי (המושך עם דפו של מבוי
  ). כל עובי הדופןהין חודו של לחי מכסשא

 דלא אמרין בכזה ראה מבחוץ ושוה מבפים דהוה ,ט"שזכרו בס' סל כדברי התו"כאן משמע דלא קי ( שםז"ט' עי 88
  . ע"וצ). לחי

אפשר , " כל עובי הדופןה שאין חודו של לחי מכס,דשוה מבפים וראה מבחוץ"שמה שאמרו כאן , והייו שכאן תבאר
שהלחי (או כסברא האחרוה דלעיל שם , )שהלחי מכסה את צד חלל המבוי(א " או כסברא הראשוה דלעיל סילפרש

  .ע"צ, ז שמכאן ראה כסברא האחרוה דלעיל שם"ומה שכתב הט). מכסה את צד האחורי של המבוי
ת אין כאן שום ובאמ. ש"ז שכתב דמשמע מכאן כפירוש הרא"ותימה על הט(ק כז "תוספת שבת סוכן הקשה עליו ב

 בין אי גרס מדופו ,ולחי המושך מדופו של מבוי(א "א סי"ש פ"ש הרא"והוא מ). ש"ועלם ממו דברי הרא. משמעות
, ) או מאחריו,לצד מבוי] הכותל עודף[ ורוחב , יש לפרש שמשך עם עובי רוחב הכותל של מבוי,בין אי גרס עם דופו

יין  ע.'ל כתוס"ש דכאן משמע דלא קי"ומ(ז זה "ז על ט"ופרי מגדים משב, ותהדע' דהייו שאפשר לפרש גמרא זו לפי ב
  ).ע"ש שהיח בצ"ו יע,ש" הביא דברי הרא,ז" אות כספת שבתתו



רח  

 , נידון משום לחי,אמות'  פחות מד.90פ שהועמד לשם לחי" אע,89 נעשה כמבוי ויצא מתורת לחי,אמות
  :92אילך אין כנגדו כותל בצד השני שהרי משם ו,91ואין משתמשין אלא עד חודו הפנימי

  דיני קורה

 ,94 אלא קצת היכרין צריך וא, מכל מקום עיקרו משום מחיצה,93י שהלחי צריך שיהא בו היכר"אעפ (טז
אין (קורה המתרת במבוי )  אבל.95טפחים לכותל המבוי אפילו מבחוץ' ולכן מועיל כשהוא בתוך ג

יתידות בכותלי המבוי '  אבל אם נעץ ב,ל כתלי המבויצריך שיניחנה ע)  לפיכך,96התירה אלא משום היכר
  :97 פסולה, והניח הקורה עליהן, אפילו בסמוך לו ממש,בחוץ

 , אפילו סמכו עליה מערב שבת, אבל אם לא הונחה שם בשביל כך. וצריך שיניחנה כדי להתיר המבוייז
 ואם לא , היכר בלבד אבל הקורה הוא משום,99 שהלחי הוא משום מחיצה, ואינו דומה ללחי.98פסולה

______________ 
 ואסור להשתמש ,אמות ידון משום מבוי'  ד, ומשתמש עם חודו הפימי,אמות ידון משום לחי' פחות מד(גמרא שם  89

 ומשתמש עם חודו ,אמות ידון משום לחי' פחות מד(שם ע "שו. ) אין כאן לחי שהרי,בכל המבוי (י"ופרש, )בכולו
  .)שהרי אין כאן לחי,  ואסור להשתמש בכל המבוי,ידון משום מבוי, אמות' ד. הפימי

 .)148הערה (ושם סמן , )אמות אין שם מבוי עליו' מבוי שאין בארכו ד (ז"סכוכדלקמן 
 דידון משום , ואיו סותמו, הואיל והוי לאורך המבוי,דלחי המושך.) דף י(ההיא דלקמן  (ה פחות"ב ד, ה שם 'וסת 90

ואסור  (ק יד" סא"מ. )ג דהוקבע לשם לחי ידון משום מבוי" אעוצה לומרמשמע דר...  אפילו הוקבע לשם לחי ,מבוי
  .))'סתו( הועמד לשם לחי לו אפי,להשתמש

  .) דהא הצד השי קצר מזה,ם חודוע (ק יג"א ס"מ 91
 לפי שאף שחודו הפימי הוא ,מותר להשתמש בפתח המבוי כגד הלחי(ו "שסה ס' דאף שתבאר לקמן סיוהייו  92

  ). מקום פטור הוא,טפחים'  מכל מקום כיון שאין ברוחב מקום זה ד,שסותם כמחיצה
ב "רע, ט' וכמבואר בתוס, אין כגדו כותל בצד השישהרי משם ואילך , מכל מקום כאן אסור להשתמש כגד הלחי הזה

  .כגד הלחי שמשך לחוץ, ואם כן אין בצד השי כותל, )דסתם מבוי אורך כותליו שוין(
  ).הואיל ואין שם מחיצה כגדו, איו מועיל להתיר להשתמש אצלו... לחי (ו "וכן הוא לקמן סוף סל

כדלקמן , בכל אופן אסור להשתמש אלא עד חודו הפימי, כרמליתכ בפתוח ל"משא, והייו אף בפתוח לרשות הרבים
מצטרף '  לפי שמקום זה שאין בו ד, בין תחת הקורה, בין כגד הלחי,בפתוח לכרמלית אסור להשתמש(ו "שסה ס' סי

  ).הוא להכרמלית ועשה כמוה שמצא מין את מיו ויעור
  . ראה מראי מקומות וציוים.ע בגמרא"צ 93
  .) היכר קצתם כן מכל מקום צריך שיהא בו ג,פ שהלחי כמחיצה גמורה"ואע(ד "כדלעיל סי 94
לא '  תדע דהא משוכה מבחוץ אפילו בפחות מג, היכר...דהכא בעין קורה  ('ה שאין כו"א סד"דף ט ע' תוס' עי 95

  .)אמרין לבוד
 ...אם הרחיק הלחי מן הכותל (ח "כדלעיל ס, ולכן סגי בלבוד, שהוא משום מחיצה, הרי שזהו טעם החילוק בין לחי

  .ולכן אין מועיל בה לבוד, כ קורה הוא משום היכר"אמש ). כלבוד הוא,טפחים'  פחות מג... הלאה לצד חוץל
  ).אבל קורה איו אלא משום היכר(ו "לבוש סט 96
א קורה זו במבוי י שיכירו וידעו שתקת חכמים ה,וכיון שיש קורה על פתחו יש בזה היכר וזכרון לרואים(א "כדלעיל סו

  .)זה
 )י"רש, עוצות בכותל בעוביו שלצד רשות הרבים (עץ שתי יתידות בשי כותלי מבוי מבחוץ (ב"סע, ח עירובין רבא 97

 וחודה הפימי דבוק וסמוך ,ומצאת קורה שעליהן בולטת ומשכת לחוץ יותר מן הכתלים (והיח קורה על גביהן
אבל אם עץ שתי , וצריך שייחה על כותלי המבוי (ד"ע סי"טור ושו. ) מבוי וליכאיל גבבעין קורה ע... ) י"רש, לכותל

  .)פסול, והיחם עליהם, אפילו בסמוך לו, יתדות אצל המבוי בחוץ
 וטעמא דאביי , דקיימא לן דקורה משום היכר, יראה דלא הוי קורה,קורה העומדת מאליה (כ"א ס" עירובין פש"רא 98

 ... רבא אמר לא הוי לחי , אביי אמר הוי לחי,לחי העומד מאליו(א , ייו כדאמרין שם טווה. )בלחי משום מחיצה
 , ורבא לטעמיה דאמר לחי משום היכר, ומחיצה העשויה מאליה הויא מחיצה,אביי לטעמיה דאמר לחי משום מחיצה

 מודו שאם עמד מאליו לא ע"כו,  הרי שבקורה שהוא משום היכר).אי עבידא בידים הויא היכר ואי לא לא הוי היכר
  .הוי היכר

 כאותן שותין קורה מכותל לכותל לחזק את ,ויראה לי שהקורה העומדת מאליה (ח" בעבודת הקדש שער א סא"רשב
' מ הל"מהובא ב. ) וכל שהוא משום היכר אם עמד מאליו אין כאן היכר,שהקורה משום היכר,  איה קורה,הכתלים
אפילו סמכו עליה , אבל אם לא עשית לשם כך, וצריך שייחה כדי להתיר המבוי (ו"ע סט"טור ושו. ב"ז הכ"שבת פי

  .)פסולה, מערב שבת
 ואין כאן ,דקורה משום היכר(ק ט "ז ס" ט.) לשם כך לא הוי היכרה וכשלא עשא,דקורה משום היכר (ק טו" סא"מ 

  ). מהי לעיל בעומד מאליוום הכי מש, אבל לחי הוא משום מחיצה,היכר



רט   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  :הונחה בשביל כך אין בה היכר כל כך

 , שכיון שלשריפה עומדת, ולפיכך אם עשאה מעצי אשרה פסולה.100 קורה זו שאמרו צריכה שיעוריח
  :101הרי היא כאלו כבר נשרפה ונכתת שיעורה

 נמצא ,חיםטפ' טפחים על ג'  ואריח הוא חצי לבנה של ג, כדי לקבל קירוי של אריחים, שיעור הקורהיט
 שאז היא ראויה לקבל אריח , דיה לקורה שתהא רחבה טפח,טפחים ורחבו טפח ומחצה' אורך אריח ג
  .103 וחצי טפח הנשאר יוכל לחבר כאצבע ממנו בטיט מכאן וכאצבע ממנו בטיט מכאן.102לרחבו טפח

ר רוחב  כשיעו, שוכבים עליה בכל ארכה105 אריחים104 רק שתהא חזקה לקבל,ועובי הקורה די בכל שהוא
 כי סבורים בני , שאם לא כן לא יהיה בה היכר. מודבקים שם בטיט כפי מה שצריך להם,פתח המבוי

 ניכר ומפורסם לכל , אבל כשהיא בריאה ועבה לקבל בנין כזה.רשות הרבים שלפי שעה ניתנה שם
  .106שלקביעות הונחה שם

 אלא כפחות מאמה משיעור , שתהא ראויה לקבל אריחים שוכבים בכל ארכה ממשין צריךמכל מקום א
 שהן ,משהויין' אמות וב'  כגון אם רחבו עשר אמות דיה אם תקבל אריחים באורך ט,רוחב פתח המבוי

 דהיינו ,דין לבוד]מ[משהויין מתרת במבוי עשר אמות ' אמות וב'  לפי שקורת ט.107ח אריחים לארכן"י
  .109 זה כמו שיתבארטפחים לכותל'  לכותל זה ופחות מג108טפחים' שלא תגיע פחות מג

  שלוםבריד

 
 אלא שזדמן לו שם ,אפילו לא העמידו שם לשם לחי(ג "כדלעיל סי, וסמכו עליו מערב שבת, דכשר אף בעומד מאליו 99

  ).ובלבד שיסמכו עליו מערב שבת.  ומחיצה העומדת מאליה כשרה, שהלחי הוא משום מחיצה, כשר,מאליו
  .ושם סמן, כדלקמן סעיף הבא 100
 כיון דבעי שריפה ,האי אשירה(י "ופרש, ) כתותי מכתת שיעוריה,בל קורה לא א...עושין לחי אשירה  (ב, פ שם גמרא 101

קורה זו (ז "ע סט"טור ושו).  דכשרופה דמיא, שיעורה לאו שיעורא היא,ואשריהם תשרפון באש) דברים יב (דכתיב
  .)ורה דכיון דלשריפה קיימא כתותי מכתת שיע,פסולה, ולפיכך אם עשאה מעצי אשירה. צריכה שיעור, שאמרו

  .י"ולעין לחי ראה לעיל ס
מצא אריח טפח  ( ואריח חצי לבה של שלשה טפחים, רחבה כדי לקבל אריח,הקורה שאמרו (ב, יג עירובין משה 102

כדי (ג "א ריש ה" עירובין פירושלמי .) דייה לקורה שתהא רחבה טפח כדי לקבל אריח לרחבו,)י"רש, ומחצה רוחב
 כשיעור רוחב פתח ,כלומר אריחין הרבה(ה ובריאה " דב,  גרביו יהותן במשה שם). לקבל עליו דימוס של ארחין
וצריכה שתהא בריאה לקבל דימוס של  (ה"עבודת הקדש שער א ס).  כפי מה שצריך להם,המבוי מדובקים שם בטיט

ל אריחין שוכבין ובירושלמי ראה שצריך שתהא בריאה כדי לקבל דימוס ש (ג"ז הי" פי]מ["מ. )אריחין כשיעור ארכה
שיעור (ז "ע סי"ושו טור .) ולזה לא כתב רביו רק לשון המשה,ואין בגמרא שלו מכל זה כלל ... ארכו לאורך הקורה

  ).טפחים'  כדי לקבל אריח שהיא חצי לבה של ג...רחבה טפח  ,הקורה
  ).פ אין להחמיר כל כך כהירושלמי"אם כן עכ(א , דושי צמח צדק סבוראה חי

 אידך חצי טפח מלבין ליה בטיא משהו מהאי גיסא , כיון דרחב לקבל טפח. טפח ומחצה בעי,טפח (א, יד שם גמרא 103
 , ממרח בטיט בשיפוע מלא אצבע מכאן וכגדו מכאן,לקורה בטיאמלבין לה (י "ופרש, )ומשהו מהאי גיסא וקיימא

  .)מלבין לשון לבים. ומשוה אותה לקורה
, ) רבי יהודה אומר רחבה אף על פי שאין בריאה.י לקבל אריח ובריאה כדי לקבל אריחרחבה כד(ב , יג שםבמשה  104
  .)רק שתהא חזקה כדי לקבל אריח (ע שם"טור ושו. כחכמיםו
  ).כדי לקבל עליו דימוס של ארחין(  שםירושלמי 105
ה ומעמידי "ובגמרא שם ד, )שתהא דומה לקביעות לבות עליה בין( רחבה לקבל אריח ה"שם דבמשה י "רש 106
,  לא תהא בה היכראם לא כןשא ( שםהרב רביו יהותן).  כי היכי דתיהוי היכר מעליא,בקורה הוא דבעין קביעות(

 יכר ומפורסם לכל , אבל כשהיא בריאה ועבה וראויה לקבל בין כזה.שעה תה שםשות הרבים דלפי דסבורים בי ר
  .ה ושיעור הקורה" די"בהובא ב. ) ואית בה היכרא,שלקביעות הושמה שמה

 , ואפילו משתי רוחות, לבוד בקורהן והלא אמרי,שאי מסתפק מעט (ד"יהודה אומר בשם הראב' ה ר" שם דא"רשב 107
עבודת . ) ומי גרע מאויר גמור, אם היא חלושה באמצעה ואיה יכולה לקבל אריח בכל חלקיה למה תפסל בכךם כןוא

 שקורת תשע אמות ושי משהויין מתרת מבוי רחב ,ל שמוה עשר אריחיןויראה לי דדי אם יכולה לקב( שם הקדש
 ,אמות'  דהוא ט,ח אריחים"אמות צריך לקבל י' ואם המבוי רחבה י (ק טז" סא"מ.  שםמ"מ הובא ב).עשר אמות

  .) לבודןקצותיו אמרי'  ומב,המשהויין סגי אורך הקור' אמות וב' דבט
  .אמרין לבוד, טפחים' מכל מקום כיון שאין בהפסק זה אלא פחות מג, לכותל" לא תגיע"כלומר שאף שהקורה  108

 .טפחים לכותל' שתגיע פחות מג: ל"ואוצ
  .) לבוד מראשי הקורה ולכתליםש לומר שי,טפחים' אם אין בטיית עקמימותן ג (לקמן סעיף כו 109



רי  

  :110 להיות חזקה לקבל אריחיםין צריך א,טפחים' ואם הקורה רחבה ד

 ואין ,111 דהיינו אם היא נסמכת על היתידות היוצאים מן הכותל לתוך רוחב המבוי, מעמידי הקורהכ
 שאם לא כן אין הקורה ,טפחים'  ואין בארכן ג, שאם לא כן הרי הן עצמן תורת קורה עליהן,ברחבן טפח

 שמעמידים אלו צריכין שיהיו חזקים כדי לקבל 114 יש אומרים,113 כמו שיתבאר112ליהן מתרת המבוישע
 שהרי , שאינן צריכים להיות חזקים אלא כדי לקבל הקורה בלבדה115 ויש אומרים.הקורה עם האריחים

 אבל , ובקורה בלבדה הוא שצריך קביעות כדי שתהא היכר מעולה,אין נותנים עליה כלל אריחים
  ):117ולענין הלכה בדברי סופרים הלך אחר המיקל (116יה אין היכר תלוי בהם כללמעמיד

  :118 שאז יש בה רוחב טפח,טפחים'  צריך שיהיה בהקיפה ג, היתה הקורה עגולהכא

 או ,119 ששם אין מקום הנחת קורה כמו שנתבאר למעלה, היתה עקומה ועקמימותה נוטה לחוץ למבויכב
 ,120 אין מקום הנחת קורה כמו שיתבארם כן ששם ג,אמה' מכ או למעלה ,טפחים' שנוטה למטה מי

  : ואם לאו פסולה,122 משום לבוד121טפחים כשרה' רואין כל שאלו ינטל העקמומית ואין בין זה לזה ג

______________ 
ואם היא  (ע שם"טור ושו. )י רחבה ארבעה שא.פ שאיה בריאה"חבה ארבעה אער (א,  ידרב שםאילעי אמר ' ר 110

  .) להיות חזקה לקבל אריחטפחים איה צריכה' רחבה ד
שבקורה זו אין אומרים בה (א "כדלעיל ס, אלא אף מטעם פי תקרה יורד וסותם, לא רק מטעם קורה, ואז היא מתרת

  ). אין שם תקרה עליה,טפחים'  הואיל ואין ברחבה ד,מן התורה פי תקרה יורד וסותם
אם  (מעמידי קורה אין צריכין שיהיו בריאין כדי לקבל קורה ואריח...  אמר רבה בר רב הוא (א, ידגמרא שם  111

 , דהא לא יהבי אריח עלה, אלא לקבל קורה לבד, אין צריכין שיהו בריאין לקבל קורה ואריח,היחה על גבי יתידות
ורב חסדא , )י"רש,  לא תלי היכירא בדידהו אבל מעמידיה,ובקורה הוא דבעין קביעות כי היכי דתיהוי היכר מעליא

דהייו אם היא , מעמידים (ח"ע סי"טור ושו. )אמר אחד זה ואחד זה צריכין שיהיו בריאין כדי לקבל קורה ואריח
 שאין ש אומריםוי.  יש אומרים שצריך שיהיו חזקים לקבלה ולקבל חצי לבה...סמכת על יתדות היוצאים מן הכותל 

  .)ם אלא כדי לקבלה בלבדצריך שיהיו חזקי
 והקורה קצרה , יתדות היוצאות מן הכותל שאין ברחבן טפח ולא בארכן שלשה,יש מי שפירש (ג"ז הי"מ פי"מ 112

 ם לא כן דא,שאין ברחבן טפח (ק י"ז ס"ט .)לששאין ברחבן טפח ולא בארכן ש (ע שם"שו. ) וזה עיקר.ושעת עליהם
  .) כדי שתהיה הקורה לבוד להכותל,'ולא בארכן ג ,היו המעמידים עצמם תורת קורה עליהם

  .לקמן סעיף כו 113
ופסק כרב חסדא (מ שם "ומ, )ומעמידי קורה צריכין שיהיו בריאין כדי לקבל קורה וחצי לביה(ג "ז הי" פים"רמב 114

 חזקים יש אומרים שצריך שיהיו (ע שם"בשו'  האדעה. )דאמר מעמידי קורה צריכין שיהיו בריאין לקבל קורה ואריח
  .)לקבלה ולקבל חצי לבה

דהלכתא , ומעמידי קורה אים צריכין שיהו בריאים לקבל קורה ואריח (ו"ם מרוטבורג סכ"פסקי עירובין למהר 115
 דבשל ,ל פסק כרבה בר רב הוא"מ ז"ור (ח"א סי" פש"רא. )דבשל סופרים הלך אחר המיקל, כרבה בר רב הוא

  .ע שם"בשו'  הבדעהטור ו. שם בר רב הוא כרבה ,) וכן מסתבר,סופרים הלך אחר המיקל
 אבל מעמידיה לא תלי היכירא , כי היכי דתיהוי היכר מעליא,ובקורה הוא דבעין קביעות (ה ומעמידי" שם די"רש 116

  .)בדידהו
  .ש שם"פסקי עירובין ורא 117
. ק לח"וראה פתחא זוטא ס. ק"ודו )ובעירוב קטין כדברי המיקל (גבי שים ועבדים ,ה מי שיש לו" דשע' י סי"ב' עי

  .מראי מקומות וציוים
, ) כל שיש בהיקיפו שלשה טפחים יש בו רוחב טפח, רואין אותה כאילו היא מרובעת,עגולה(ב ,  יגבמשה שם 118

 א" פסקי עירובין סל.) בידוע שיש בה רוחב טפח אם תחלק,טפחים להקיפה סביב' שצריכה חוט ארוך ג(י "ופרש
בהא דעגולה ועקומה מודו רבן (ש שם " רא.)והלכתא הכי, א אפילו רבן מודו בעקומה ובעגולהראה לי דבה(

 ,טפחים' צריך שיהיה בהקיפה ג, אם היתה הקורה עגולה (ט"ע סי" טור ושו). אלמא דהכי הלכתא...דאמרין רואין 
  .)שאז יש ברחבה טפח

 שהוא בקירוב ולא ,לפי החשבון של חכמי התלמוד(ג "שצט סי' כעין האמור לקמן סי, אמם חשבון זה הוא בקירוב
מרובע הרדיוס כפול פאי : שטח העיגול הוא, "ןחשבון חכמי המדות שדקדקו וצמצמו החשבו"ואילו לפי ). בצמצום

  ).3.14לערך (
  .) פסולה, והיח הקורה עליהן, אפילו בסמוך לו ממש,יתידות בכותלי המבוי בחוץ' אם עץ ב (סעיף טז 119
מבוי שיש בגובה חללו יותר מעשרים אמה מצומצמות  ( וסעיף כח,)ורה שמקצתה בתוך עשרה פסולהק (יף כהסע 120

  .)איו יתר בקורה
 היא , היא בתוך עשרים ועקמומיתה למעלה מעשרים,היא בתוך המבוי ועקמומיתה חוץ למבוי (א,  ידזירא שם' ר 121

 אין צריך ,ו יטל עקמומיתה ואין בין זה לזה שלשה רואין כל שאיל,למעלה מעשרה ועקמומיתה למטה מעשרה



ריא   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 כגון ,124 או אפילו אינה מגעת לשניהם,123 היתה יוצאת מכותל זה ואינה מגעת לכותל שכנגדהכג
קורות אחת יוצאה מכותל זה ואחת '  וכן ב,טפחים'  פחות מג125שהניחם על עמודים סמוך לכתלים

טפחים '  יש ביניהן ג. כשרה,טפחים'  ואין ביניהם ג,יוצאה מכותל זה ופגעו זו בזו באמצע המבוי
  :פסולה

 ואין , אם יש בשתיהן רוחב טפח,126 לא בזו רוחב טפח ולא בזו רוחב טפח,קורות זו אצל זו'  הניח בכד
  . להביא קורה אחרתין צריךא ,127בין זו לזו שלשה טפחים

 רואין את העליונה כאלו היא למטה ואת התחתונה כאלו היא ,ואפילו היתה אחת למעלה ואחת למטה
 ולא התחתונה למטה מעשרה טפחים מן , ובלבד שלא תהא העליונה למעלה מעשרים אמה.למעלה
ותן שירדה זו ועלתה זו עד  דהיינו כשרואין א,טפחים לא בגובה ולא במשך'  ולא יהיה ביניהן ג,הארץ

 אין רואין אותן כאלו ,טפחים בגובה'  אבל יש ביניהם ג,טפחים' שנעשו זו בצד זו לא יהיה מזו לזו ג
 ,130א"תרל'  סיו שיתבאר כמ129 לפי שאין רואין כן אלא בדבר שיש בו רוחב טפח,128ירדה זו ועלתה זו

  שלוםבריד

 
ועקמימותה וטה חוץ , היתה עקומה (כ"ע ס"טור ושו. ) ואם לאו צריך להביא קורה אחרת,להביא קורה אחרת

 ואם .כשרה, רואין כל שאלו יטל העקמימות ואין בין זה לזה שלשה,  או למעלה מעשרים או למטה מעשרה,למבוי
  .)פסולה, לאו

  .)דאמרין לבוד, ואין בין זה לזה שלשה (ק מא"ספת שבת סתו 122
 אחת יוצאה מכותל זה ואחת , וכן שתי קורות,קורה היוצאה מכותל זה ואיה וגעת בכותל זה(א ,  ידברייתא שם 123

. ) שלשה צריך להביא קורה אחרת, פחות משלשה אין צריך להביא קורה אחרת,יוצאה מכותל זה ואין וגעות זו בזו
 חת א,וכן שתי קורות, כגון שסמכה על עמודים, היתה יוצאה מכותל זה ואיה וגעת בכותל זה (א"ע סכ"ור ושוט

 יש בייהם .כשרה, אם אין בייהם שלשה,  ופגעו זו בזו באמצע המבוי, יוצאה מכותל זהחתיוצאה מכותל זה וא
  .)פסולה, שלשה

 ,ם משי הכותלית מרוחקלוואפי (ק יז" סא"מ. ) וזה פשוטשיש דין לבוד אפילו משי צדדים (ד"ז הכ"מ פי"מ 124
 משוכה מרוח אחת ...אין צריך להביא קורה אחרת ' משוכה או תלויה פחות מג (א,  טגמרא שם. ) לבודןאמרי

  . )ל" קמ, משתי רוחות לא אמרין לבוד, מהו דתימא מרוח אחת אמרין לבוד,ותלויה משתי רוחות
  .)סמכה על עמודיםכגון ש (ע שם"טור ושו 125

שסב ' כדלעיל סי, יש להתיר משום צורת הפתח, כ אם היחה על גביהם"משא; ומיירי שחיבר הקורה בצדי העמודים
).  פסול ... ואיו תון על גבו מלמעלה, מן הצד, או לאחד מהם, אם חיבר קה עליון לשי הקים ...צורת פתח(כ "ס

  .ק מו"וראה שער הציון ס
לא בזו כדי לקבל אריח ולא בזו , )י"רש, שהשכיבן זו אצל זו כמו תאומים(קורות המתאימות ' ב(א , ד יברייתא שם 126

. ) ואם לאו צריך להביא קורה אחרת, אין צריך להביא קורה אחרת, אם מקבלות אריח לרחבו טפח,כדי לקבל אריח
אם יש בשתיהן כדי לקבל ,  לקבל אריחולא בזו לקבל אריח ולא בזו, היח שתי קורות זו בצד זו (ב"ע סכ"טור ושו

  .)צריך להביא קורה אחרת,  ואם לאו. איו צריך להביא קורה אחרת ...דהייו טפח, אריח לרחבו
 ובשאין בין , אם יש בין שתיהן רחב טפח, רביורשפי (מ שם"מ. )ולא יהיה בייהן שלשה טפחים (ה"ז הכ" פים"רמב 127

ואין בין זו לזו שלשה , דהייו טפח, אם יש בשתיהן כדי לקבל אריח לרחבו (שםע "בשו'  האדעה. )טפחים' זו לזו ג
  .ועל ידי לבוד מצטרפים יחד להיות קורה רוחב טפח,  והייו שלפי פירוש זה מיירי שיש בכל קורה כחצי טפח.)טפחים

לו היא למטה ואת  יהודה אומר רואין את העליוה כאיבייוסי בר' היו אחת למעלה ואחת למטה ר(ברייתא שם  128
מן הקרקע  (אמה'  ובלבד שלא תהא עליוה למעלה מכ,)י"רש, עד שיהא זו אצל זו בשוה (התחתוה כאילו היא למעלה

היתה אחת למטה ואחת  (ם שם"רמב). )י"רש, סמוך לקרקע  ותחתוה למטה מעשרה,)י"רש, דאין שם הכשר קורה
ה כאילו היא למטה והתחתוה למעלה מעשרים . ה כאילו היא למעלהלמעלה רואין את העליוובלבד שלא תהיה עליו

כשרואין אותה שירדה זו ועלתה זו בכוה עד שיעשו זו . ולא יהיה בייהן שלשה טפחים. ולא תחתוה למטה מעשרה
 הוא שגם במרחק הגובה לא ,ואפשר לדחוק שבכלל מה שכתב ולא יהיה בייהם שלשה טפחים(י " לפירוש ב.)בצד זו

, היתה אחת למעלה ואחת למטה(ג " סכע שם" שו). ואם זאת היתה כוותו יפה עשה שפסקה,יותר משלשהיהא 
ובלבד שלא תהא העליוה למעלה מעשרים , רואים את העליוה כאלו היא למטה ואת התחתוה כאלו היא למעלה

אותה שירדה זו ועלתה זו טפחים לא בגובה ולא במשך כשרואין ' בייהם ג' ולא יהי. ולא תחתוה למטה מעשרה
  .)בכווה עד שיעשו זו בצד זו

אין אומרים בהם , טפחים ברוחב' ואם יש יותר מג. אין אומרים בו חבוט רמי, טפחים בגובה' והייו שאם יש יותר מג
  .ל"כ, לצרף את שתי הקורות יחד, לבוד

  .) לא אמרין חבוט רמי,כיון דלית ביה טפח (ב, סוכה כב 129
 והוא מכוון כגד האויר שבין ,אם יש ברוחב הסיכוך העולה כשיעור גג דהייו טפח על טפח או יותרו (סעיף ז 130

 לפי שאו רואים את העולה כאלו ירד למטה ומוח באויר ,טפחים כשרה'  אף על פי שיש בייהם יותר מג,התחתון
  .)שכגדו



ריב  

  .טפחים כלבוד הוא' מה שאין כן פחות מג

 אלא אם כן הן קרובות זו לזו , אינן מצטרפין לרוחב טפח,ו הן זו בצד זו ובשוה שאפיל131יש אומרים
 מכל מקום הרי אינן ראויות לקבל אריח לרחבו ,טפחים כלבוד הוא'  שאף שכל פחות מג,בתוך טפח

 כאצבע ממנו על זו ,132שאז יכול להניח רוחב האריח על שתיהן, אלא אם כן הן בתוך טפח זו לזו
 כיון שאינן ראויות לקבל , ואם הן זו למעלה מזו פסולות בכל ענין,133 זו וטפח באמצעוכאצבע ממנו על

  :135 ויש להחמיר כדבריהם. ואין כאן היכר כלל שלקביעות הונחו שם,134אריח

 שהרי כיסה את , פסולה,טפחים'  אלא היא גבוה ג, פירש על הקורה מחצלת ואינה מגעת עד הקרקעכה
 , והמחצלת אינה כמחיצה.137 כיון שאין בה היכר לרואים,136יות קורה ובטלה מה,הקורה ואינה נראית

  .טפחים מן הארץ'  כיון שגבוה ג,138אף אם חיברה שם בענין שאין הרוח מנידה

 אף , לא בטלה מתורת קורה,טפחים מלמעלה למטה'  שיש בעוביה י,אבל אם הניח הקורה עבה ביותר
 ואין אומרים שהיא כמחיצה גבוה מן .טפחים' יעל פי שגובה עצמה הוא כשיעור גובה מחיצה שהוא 

 , אבל קורה שמקצתה בתוך עשרה פסולה.טפחים מן הארץ'  רק שתהא כולה למעלה מי.139הארץ שלשה
  :140 והקורה צריכה להיות על גבי מבוי, אין שם מבוי עליו,עשרהשכיון שהחלל שתחתיו אין בו 

______________ 
פסקי עירובין ). שיהיו סמוכות בתוך טפח ומחצה דבעין ,פירוש. אם מקבלות אריח לרחבורא לשון הגמ(ד שם "ראב 131

טור . )אין מצטרפות', אבל אם אין וגעות ויש בייהן פחות מג, ראה לי דוקא כשוגעות (ח"ם מרוטבורג סכ"למהר
... טפחים ' בייהם ג' ולא יהי (ג" וסכ,)ויש אומרים שצריך שיהיו קרובות זו לזו בתוך טפח (ב"ע סכ"בשו'  הבדעהו

  .)ב" בסכבירא להו כהיש אומריםדס(ק יט "א ס"מ. )פוסליםויש 
  .) משום דבעי קורה ראויה לקבל אריח ...בן דלית להו רואיןר (ה ובלבד" שם ד'תוס 132
שאם יתן האריח שרחבו טפח ומחצה בין תוך שי הקורות ולא  (ה שתי קורות" דב,  ג במשה שםהרב רביו יהותן 133

. ) ואם לאו אין מצטרפין, מצא שאין בייהם אלא טפח מצטרפין,מכאן ובאצבע מכאן שיסמוך באצבע ,יפול לארץ
שיסמוך באצבע מכאן , שאם יתן עליהם האריח שרחבו טפח ומחצה בין שתי הקורות לא יפול לארץ (ב"לבוש סכ

  .)ובאצבע מכאן לפיכך מצטרפין ואם לאו אין מצטרפין
 ואם לאו צריך להביא קורה , טפח אין צריך להביא קורה אחרתאם מקבלות אריח לרחבו(ק בברייתא שם "כת 134

 רואין את , יהודה אומרבי יוסי ברבי ר,יו אחת למעלה ואחת למטהה(ל כרבי יוסי ברבי יהודה שם "קייולא , )אחרת
ן  יוסי ברבי יהודה רואימר רביהא דא(ב , ף שם ג" רי.)העליוה כאילו היא למטה ואת התחתוה כאילו היא למעלה

  ). יהודהרביל דלית הלכתא כרבי יוסי ב"מ ז"כתב ר(ח "א סי"ש פ"רא).  ליתא,את העליוה כאלו היא למטה
ולעין הלכה  (ה היתה אחת" וסד,)והכי קטין במתאימות שיהיו וגעות זו בזו (ש רביו שהוא טפח"ה ומ"ח סד"ב 135

 ק כה"אליה רבה ס. )ח"וכן הסכים הב (ק ה" סה זוטאאלי. )כתב ויש פוסלין) ג"סכ( גם בשולחן ערוך .קטין לחומרא
  .)וקטין לחומרא(
 קורה אין כאן מחיצה , והגביה מן הקרקע שלשה, ופרס עליה מחצלת,היח קורה על גבי מבוי (א,  ידרב ששת שם 136

 ד"ע סכ"טור ושו. ) מחיצה אין כאן דהויא לה מחיצה שהגדיים בוקעין בה, קורה אין כאן דהא מיכסיא,אין כאן
 שהרי כיסה הקורה ואיה , פסולה,טפחים' אם גבוהה מהארץ ג, פירס על הקורה מחצלת ואיה וגעת עד הקרקע(

  .)כיון שגבוה מהארץ שלשה,  ומחיצה גם כן איה,ובטלה מהיות קורה, ראית
 ומחצלת ,יכרוקורה משום ה,  שאיה ראית ואיה יכרת,שהמחצלת בטלה כח הקורה (ה"עבודת הקדש שער א ס 137

  .)וקורה אין כאן, איה ראויה לקורת מבוי
  ). ואי עיץ ביה סיכתא וחבריה חבריה, לא כלום הוא,כיון דשיב ביה זיקא ושדי ליה(א , גמרא ח 138

 שהלחי הוא , איו חשוב משום לחי, אף על פי שאיה יכולה להפילו,לחי שרוח מצוייה יכול להידו(ז "וכדעיל ס
 ,ויקשרם שם כדי שלא יידם הרוח(ב "שסב ס' וכדלעיל סי). צה שרוח מצויה מידתה איה מחיצה וכל מחי,כמחיצה

  ).שכל מחיצה שאיה יכולה לעמוד ברוח מצויה איה מחיצה
אבל אם היח קורה  (ע שם"טור ושו. ) בשביל גודלה לא פקא מתורת קורה,אבל כשהקורה ראית (ח"א סי" פש"רא 139

ממקום '  קצת יותר מיהכלומר שהיא משכת למט (ק כ"א ס"לפירוש המ. )כשרה', טה מי ומשכת קצת למ,רחבה
 , היאה תלויה ומשום מחיצה מי לא דהא מחיצ, משום קורהה דהיא מחיצה ופסולם כן הוה אמיא וא,שמתחלת

 אבל ,פחים טה גובה הקורה עשרם כןוא( ופירש במחצית השקל .)הל דכשיר" קמ, מהקרקעטפחים' דהא הוא גבוה י
על כרחך רוצה לומר , ע ומשכת קצת למטה מעשרה"הא דכתב בשו(וכן פירש אבן העוזר ). איו מגיע עד סמוך לקרקע

  ).משפתה שלמעלה עד שפתה שלמטה איכא יתר מעשרה
דשיעור שתו (י "ופרש, ) אף למטה חללה עשרה, מה למעלה חללה עשרים,ל דלמטה כלמעלה"הא קמ (ב"ע, גמרא ג 140

'  מיח את הקורה משפת כ,תין והכי קאמר מתי,למעלה'  כשיעור שאמרו בכ,טפחים אחלל קאי' מים למטה מיחכ
עבודת . ) דבפחות מעשרה לא הוי מבוי, מיחה משפת עשרה טפחים ולמעלה, אם בא לעשותו מוך,ולמעלה וכן למטה
ה צריך שלא יהא חלל שתחתיה יתר שהקור, היח את הקורה למטה מעשרה טפחים איה מתרת (ג"הקדש שער א ס



ריג   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 להיותן סניף להאריך הקורה , נוטה לתוך המבוי ועקמימותם,יתידות עקומות על כתלי המבוי'  נעץ בכו
 אם אין בנטיית . והן עצמן אינן ראויות להכשר קורה שאין בהן רוחב טפח,צדיה כשתנתן עליהן' מב

 ואין בגובהן של יתידות ממעל לכתלים , לבוד מראשי הקורה ולכתליםש לומר שי,טפחים' עקמימותן ג
 או שיש ,' אבל אם יש בנטייתן ג.ונחת על כתלי המבוי שאנו רואים כאלו היא מ, כשרה,טפחים' ג

  .141 אין רואין אותה כאלו היא על הכתלים,'בגובהן ג

' אף על פי שכל דבר שיש בו רוחב טפח אומרים בו שאנו רואים כאלו ירד למטה אפילו ביותר מג
 אין ,מש מכל מקום כאן בקורה שצריך להיות על גבי המבוי מ.142א"תרל'  בסיו שיתבאר כמ,טפחים

  :143טפחים שהוא כלבוד' אומרים כן אלא בפחות מג

  קורהלחי ו בו יםמבוי שמועיל

  .144 אלא בצורת פתח, אינו ניתר בלחי וקורה, מבוי הרחב בפתחו יותר מעשר אמותכז

אף על פי שהוא רשות היחיד על ידי כתלי הבתים  (145טפחים' וכן מבוי שאין כתליו גבוהים י
  שלוםבריד

 
 דאי ,וראה דבשהקורה מוחת למעלה מעשרה איירי (ש אבל אם עשה"ה ומ" די"ב. ) ולא פחות מעשרה,מעשרים

  .) אפילו איה רחבה יותר מהראוי פסולה,במוחת למטה מעשרה
וך לקרקע עד שפתה מכל זה מבואר דמיירי כשגובה הקורה משפתה התחתון סמ (ש אבל עם עשה"ה ומ" דח"ב' עי

 ז"ש הט"ומ ,) ואין חילוק בין כולה למעלה מעשרה ובין מקצתה תוך עשרה,העליון הוא עשרה טפחים שיעור מחיצה
 ליטול שום דבר כמו ין צריך דכאן א,ה פשיטא דכשר,'ורוחב שלה הולך עד למטה מי'  מיהוכשהיא למעל (ק יג"ס

ח דאם קורה "סבר הב( וכן הקשה על דבריהם באבן העוזר .ג"צע ,) כאלו איוו אלא רואין מה שיש תחתי,בעקמומית
ס ערוך "דש, אבל באמת שגגה היא בידם. ז"וכן מפורש יותר בדברי הט, מקצתה מגיע למטה מעשרה באמת כשירה

  ).דחלל עשרה תחת הקורה בעין, בעירובין למטה כלמעלה' הוא דף ג
רואין כל שאלו יטל העקמומית ואין  ... טפחים'  למטה מי... וטה היתה עקומה ועקמימותה(ב "ש לעיל סכ"והייו שמ

כ כאן שכל הקורה יורדת קצת למטה "משא. טפחים' הייו שהעקמימות וטה למטה מי). טפחים כשרה' בין זה לזה ג
  .פסולה, טפחים' מי

צריך להביא קורה '  ג,תאין צריך להביא קורה אחר'  פחות מג,היתה קורתו משוכה או תלויה(ב "סע, חברייתא  141
 והיכי דמי כגון שעץ שתי יתידות עקומות על שי כותלי ,משוכה והיא תלויה (א, ט עירובין רב אשילפירוש , )אחרת
 והם עצמם אים ,ועקמימותיהן וטות זו כלפי זו להיותן סיף להאריך הקורה משי צידיה כשתתן עליהם( מבוי

' ואין בעקמומיתן ג'  שאין בגובהן ג)י"רש, ב טפח כשיעור הכשר קורה דמתיתין שאין בהן רוח,ראויות להכשר קורה
 דאי הוה בגובהן , ואין בגובהן של יתידות ממעל לכתלים שלשה טפחים,ואיכא למימר לבוד מראשי הקורה ולכתלים(

 כאילו ,השפל – אבל השתא בפחות משלשה אמרין חבוט , דקורה על גבי כתלים בעין,שלשה טפחים הוה מיפסלא
ע "טור ושו. )ל" קמ, לבוד וחבוט לא אמרין, או חבוט אמרין,מהו דתימא או לבוד אמרין .)י"רש, מוחת על הכותל

 ואין ,ותן הקורה עליהם, ועקמימותה וטה לתוך המבוי, עץ שתי יתדות עקומות על שי כותלי המבוי(ה "סכ
, אם אים גבוהים מכותלי המבוי שלשה ואין בטייתן שלשה, רהביתדות טפח שהוא שיעור קורה להיות חשבים כקו

  .)פסולה,  ואם יש בגובהן או בטייתן שלשה. שאו רואים כאלו הם על כתלי המבוי וכאלו הקורה וגעת במבוי,כשרה
  .)130הערה (ושם סמן , ד"וכדלעיל סכ, סעיף ז 142
דכי יש ברחבו טפח אמר חבוט ורמי אפילו ) א, סוכה כב( תאמר והא אמר בסוף פרק הישן אםו (ה שאין" שם ד'תוס 143

 וביתר , דהכא בעין קורה על גבי מבויש לומר וי...'  וקורה דרחבה טפח ימא מי חבוט ורמי אפילו גבוה מג,'ביתר מג
 קורה ן שאי הכא דבעי, חבוטןאמרי'  גבוה יותר מגלו טפח אפיהאף על גב דבקור (ק כא" סא"מ. )לא הוי היכר' מג
  .))'סתו( מבוי ל גביע

  ).טפחים מכותלי המבוי פסולה' והקורה שהיא מופלגת ג(ט "וכן הוא לקמן סל
, טו. )פ שהוא רחב מעשר אמות אין צריך למעט" אע, ואם יש לו צורת הפתח,והרחב מעשר אמות ימעט (א, משה ב 144
הא דמבוי יתר בלחי  (ו"ע סכ"טור ושו. ) יתר מכאן אסור, מפי שהיא כפתח,כל פירצה שהיא כעשר אמות מותרת (ב

  .) אין לו תקה אלא בצורת פתח, מכל אלוחד אבל אם חסר א...לא יהא רחבו יותר מעשר אמות ... או קורה 
ש בפרצה ואם י(ד "כדלעיל ס, ואף לא בעומד מרובה על הפרוץ, אלא אף לא בפסין, ולא רק שאיו יתר בלחי וקורה

 ואפילו הגיפופים יתירים , אלא שתיירו או העמיד לו גיפופין מכאן ומכאן, אפילו איו במילואה,יותר מעשר אמות
... אם הפרוץ כעומד (ח "שסב סי' ובסי, ) בין בחצר בין במבוי,ב"שס' ש בסי" צריך לתקה בצורת פתח כמ,על הפרצה

  ).ותובלבד שלא יהיה במקום אחד פרוץ יותר מעשר אמ
טפחים ' הרי שפחות מגובה י, ) בארבע אמות...היה פחות מעשרה טפחים וחקק בו להשלימו לעשרה  (א,  הגמרא שם 145

גבהו אין פחות . כמה יהיה פתח המבוי ויהיה די להכשירו בלחי או קורה(ד "ז הי"ם פי"רמב. איו יתן בלחי וקורה
 פחות ... אפילו היה , אבל אם היה לו צורת פתח,ת פתח שלא היה לו צורמה דברים אמוריםב. ..מעשרה טפחים 



ריד  

  .)אלא בצורת פתח (147 ואינו ניתר בלחי וקורה,עליו אין שם מבוי ,)146והחצירות

 אלא דינו כחצר שאינה ניתרת בלחי וקורה אלא ,148 אין שם מבוי עליו,אמות' וכן מבוי שאין בארכו ד
  .149משהויין' פסין של ב'  או בב,'בפס ד

של  והעשר אמות ,אמות של אורך צריכין להיות מרווחות ולא מצומצמות' טפחים של גובה וד' ואלו י
 ושיעור העודף של המרווחות על המצומצמות הוא חצי .150 הכל להחמיר,רוחב מודדים אותן מצומצמות

  :151אצבע לאמה

  שלוםבריד

 
אין ... טפחים '  דוקא כשאיו מוך פחות מי,הא דמבוי יתר בלחי או קורה (ע שם"טור ושו).  הרי זה מותר...מעשרה 
  .) אלא בצורת פתח,לו תקה

פרצה במלואו לרשות הרבים שהוא , וקשה דאם כן כיון שאין מחיצה עשרה ביו לרשות הרבים ליתסר (אבן העוזר 146
המחיצות של המבוי , ס ופוסקים מיירי שחוץ למבוי סביב למבוי"אלא על כרחך צריך לומר דהש... או לכרמלית 
באופן שתוך המבוי אין מחיצות המבוי , אך תוך המבוי קרקעו של המבוי גבוה יותר מרשות הרבים, גבוהין עשרה
וראה מה שהאריך בדבריו בפתחא ). ואפילו לחי גם כן איו מתיר... מהי  על כן לא מבעיא קורה דלא .גובהן עשרה

  .ק ס"זוטא ס
, והטעם דלא סגי בכתלי הבתים והחצירות". שהוא רשות היחיד על ידי כתלי הבתים והחצירות"וכאן מיישב דמיירי 
 ,שבתוכם מוקף לדירה שעשו אחר בין הבתים אים מועילים אלא לעשות מה ,וכתלי החצרות(ג "יתבאר לקמן סמ

 ...  שהם כתלי המבוי, אבל המבואות שבהן אים קראים מוקפים לדירה על ידי כתלי החצרות,דהייו החצרות עצמן
וראה אבי ).  מוקף לדירה כמו על ידי מחיצה גמורהה שהיא מועלת לעשות על יד,ולכן צריך לבטלו על ידי צורת פתח

  .כא' א ע"עירובין ח) יעקובוביץ(דרך 
 לחי זה עשית הרחבה ל ידי וע...יעשו לחי (ה "שסה ס' כלדקמן סי, ואף שלפעמים סגי בלחי לעשותה מוקף לדירה

  .) וכאלו עשה מחיצה להרחבה להקיפה לדירה, שהלחי ידון משום מחיצה,מוקפת לדירה
 , מכל מקום כאן ...ף לדירהואף על פי שלחי איו מועיל להקי(כדלקמן שם , הייו דוקא באופן שיש להתירו מטעם מגו
  .) להרחבה להקיפה לדירה ולהתיר לטלטל בהם כן מועיל ג,מתוך שהלחי הזה מועיל להמבוי להכשירו

  .)דבפחות מעשרה לא הוי מבוי (ל"ה הא קמ"ב ד, י שם ג"רש 147
לא מהי אלא ( ג 'ת סי"וכדלקמן בשו, כיון שאיו סמוך לכותל, מועיל הלחי' לא הי, לו דין מבוי' ובאמת אפילו הי

 לצירוף מחיצות ין צריךכ בצורת הפתח שא" משא. שאיו מצטרף עמה, ולא במופלג ממה,בסמוך למחיצה גמורה
  ).כלל

  ).236הערה (ושם , )אלא אם כן יתקן שם בצורת הפתח(ה "וראה גם לקמן סל
י "ב). אמות' ביי סבירא ליה שיעור משך מבוי בדא(י "ופרש, )אמות אביי אמר בארבע ...כמה חוקק (א ,  האביי שם 148
  ).  דלאביי הוי ארבע אמות,פליגי] מי[ומשמע שם בגמרא דבתחלת מבוי  (ש ושיהא ארכו"ה ומ"ד

ט "ולקמן סכ, ) עשה כמבוי,אמות' אם יש ברוחב לחי זה ד(ו "וסט, )אמות הוא שיעור מבוי' שד(ד "לעיל סיוכן הוא 
  ).אמות כשיעור מבוי' שארכו ד(ט "וסל, )אמות'  אורך מבוי שהוא דכשיעור(

 אבל מבוי שהיה ,אמות אלא הבא לעשות הכשר מבוי בתחלה' שלא אמרו שיעור מבוי ד(א "שסה ס' ותבאר לקמן סי
  ).טפחים'  איו פסל ומתבטל מתורת מבוי עד שלא שתייר בו ד,כשר מתחלתו

ע "טור ושו). ו איו יתר אלא בשי לחיים או בפס ארבעה ומשה,ארכו ארבע אמותמבוי שאין ב (ח"ז ה" פים"רמב 149
 מכל אלו אין חדאבל אם חסר א, אמות מרווחות או יותר' שיהא ארכו ד...  דוקא ,הא דמבוי יתר בלחי או קורה (שם

ורת  קט צאו דוקאל ואפשר ד. דיה כחצראמות'  דפחות מדתבם כ"והרמב (ק כג" סא"מ. )לו תקה אלא בצורת פתח
  .)הפתח
ואם ירצה לתקה  ... טפחים'  איה יתרת אלא בפס רחב ד,חצר שהיא פרוצה במילואה ברוח רביעית (ב"עיל סוכדל

  .) די בשי פסין שרחבן משהו,בשי צדדי הפרצה
ם "וש הרמבלפיר, ) אלא הללו שוחקות והללו עצבות,כל אמות באמה בת ששה (ב"סע,  גשם משמיה דרב חמן רבא 150
 , ופעמים משערין באמה בת ששה שוחקות ורווחות,עמים משערין באמה בת ששה טפחים דחוקות זו לזופ (ו"ז הל"פי

 רוחב הפרצה עשר אמות , וגובהו עשרים אמה עציבות, משך מבוי בארבע אמות שוחקות,כיצד. וזה וזה להחמיר
 , ולא יהא רחבו יותר מעשר אמות מצומצמות,ווחים מרטפחים' כשאיו מוך פחות מי ( שםע"טור ושו. )עציבות

  .) ובתרוייהו אזלין לחומרא,ובסיפא מצומצמות (ק יד"ז ס"ט. )אמות מרווחות' ושיהא ארכו ד
. )יראה לי חצי אצבע, הדחוקה, וכמה שיעור אמה שוחקת יתרה על העצבה (ג" בעבודת הקדש שער א סוף סא"רשב 151
 והביא סמך ,ל ושיעור יתרון השוחק על העצב יראה לי שהוא חצי אצבע לאמה"א ז"וכתב הרשב (ו"ז סל"מ פי"מ

שיעור המרווח יותר על מצומצמות הוא חצי  (ק כב" סא"מ. ) והאריך בזה בספר,כיצד צולין בפסח שי' לדבריו מפ
  .)אצבע לאמה



רטו   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 שהקורה היא , אינו ניתר בקורה,154 יותר מעשרים אמה מצומצמות153 חללו152 מבוי שיש בגובהכח
  .157הוא בלחי אבל ניתר ,156 מפני שאין העין שולטת שם,אמה אין בה היכר'  וביותר מכ,155משום היכר

  .160 שעל ידי כן הכל מסתכלים בה,159 ציור וכיור158 צריך שיעשה בה,ואם רוצה להכשירו בקורה

  :161 כשירה, אף על פי שהקורה היא למעלה מעשרים,מצומצמות' אבל אם גובה חללה אינו אלא כ

 , טפח די בבנין רחב, ובנה בנין תחת הקורה בקרקעית המבוי למעט חללו שם,' מבוי הגבוה יותר מככט
 רק שצריך ליזהר כשנדרס ברגלים שלא . אם יתן שם עפר ברוחב טפחוא הדין וה.162כרוחב הקורה

  .163יתמעט שיעור הצריך למעט גובה חלל המבוי

 על פני כל ,אמות לתוך אורך המבוי'  צריך לחוק ד,טפחים וחוקק בו להשלימו' אבל מבוי שאינו גבוה י
 צריך לעשותן , ובא לעשות לו מחיצות, שם מבוי עליו כלל שכיון שאין לו מחיצות עשרה ואין,רחבו

______________ 
גובה חללו יותר מעשרים ואם היה ב (ו"ע סכ"טור ושו. )שהוא גבוה למעלה מעשרים אמה ימעט מבוי (א, משה ב 152

  .)איו יתר בקורה, אמה מצומצמות
סוכה   חלל, רבא אמר זה וזה כשר... מקצת קורה בתוך עשרים ומקצת קורה למעלה מעשרים (א"סע, ג שם רבא 153

בגובה (ע שם "טור ושו. )עשרים אמות שהוזכרו בין במבוי בין בסוכה אחללה קיימי(י "ופרש, ) חלל מבוי תן,תן
  .)חללו

  :בהלכה זו שי פרטים
  .אם מקצת קורה בתוך עשרים ומקצת קורה למעלה מעשרים כשר) א(
  .כדלקמן בסמוך, אמה מצומצמות כשר' אם גובה חללו כ) ב(

  ).מודדים אותן מצומצמות(עיף הקודם כדלעיל ס 154
שות לא ליתי לאיחלופי ברדליחזו אישי ולידעו דתקתא עבוד ו(י "ופרש, )קורה טעמא מאי משום היכרא (א, גמרא ג 155

  .)הרבים
א קורה י שיכירו וידעו שתקת חכמים ה, יש בזה היכר וזכרון לרואים,וכיון שיש קורה על פתחו (לעיל סעיף אוכן הוא 

  .)10הערה (ושם סמן , ) ולא יתחלף להם ברשות הרבים,זו במבוי זה
אין '  מכהולמעל (ק טו"ז ס"ט. )וכל שהוא גבוה מעשרים לא שלטא ביה עיא (הגבוהיה ש אבל אם "ה ומ"י ד"ב 156

  .) דלא שלטא ביה עיא,היכר
 ואין ,שהרי הלחי סמוך לקרקע הוא, אמה פוסלו' דע שהמבוי שהכשרו בלחי אין גובה יתר על כ (ד"ז הי" פימ"מ 157

 כיון ,אבל אם בא להכשירו בלחי (בל אם היה גבוהה א" די"ב. )וזה פשוט.  ומה לו אם המבוי גבוה כמה,'גבהו אלא י
  .)אבל יתר הוא בלחי (ע שם"שו. ) אף על פי שהמבוי גבוה לית לן בה,לחי משום מחיצה.) ה(דקיימא לן 

  .) גבוהה יותר מעשרים אמה איו צריך למעטלו אפי, ואם יש לה אמלתרא...אמר רבי אילעא אמר רב  (א, רב ג 158
 א, לפירוש רביו יהותן שם ג, ) כי אתא רב דימי אמר אמרי במערבא פסקי דארזא...מלתרא אי אמ( רב דימי שם 159
  ).  ומצויירת בציורין, קורה של ארז ארוכה ורחבה תחובה בכותל,ופירוש אמלתרא(
אמה איכא '  למעלה מכלו דכיון דמיסתכלי בה אישי אפי,ומשום הכי מהיא אמלתרא (ה משום היכר"י שם ד"רש 160

 מביטין בה כל בי , ומתוך שהיא מצויירת,ומתוך חשיבות הקורה עצמה שהיא מעץ חשוב(רביו יהותן שם . )ראהיכ
או שיש ציור או כיור בקורה עד  (א"א ס"הגהות אשרי פ).  בגבוה מעשרים אמהלו ואיכא היכרא אפי,אדם בעברם שם

 שעל ידי כך מסתכלים ,ך שיעשה בה ציור וכיורואם רוצה להכשירו בקורה צרי (ע שם"שו). שיהיו הכל מסתכלין בה
  .)בה

הערה (ותבאר לעיל , ) כשר... רבא ...מקצת קורה בתוך עשרים ומקצת קורה למעלה מעשרים  (א"סע,  גרבא שם 161
153(.  

 . כשר המבוי,הקרקע עד הקורה כלומר החלל שיש מן ,שאם המבוי גבוה עשרים אמה לבד(א , רביו יהותן עירובין א
 אפילו ,סגי בלחי וקורה' ומיהו עד כ (טור).  צריך להמעיט גבהו ולהעמידו על עשרים,אמה ומשהו' ואם יש לחלל כ
איו , ואם היה בגובה חללו יותר מעשרים אמה מצומצמות (ע שם"ושו, ) וכל הקורה למעלה מעשרים,'חלל המבוי כ
  .)יתר בקורה

 אלא רחבו , כמה ממעט כמה דצריך ליה, כמה ממעט,היה גבוה מעשרים אמה ובא למעטו (ב, ]ד[ין  עירוברב יוסף 162
 ,ואם היה גבוה יותר מעשרים (ו"ע סכ"טור ושו. )כגד רחבה של קורה ותחתיה(י "ופירש, ) רב יוסף אמר טפח,בכמה

  .) כרוחב הקורה,די בבין רחב טפח, ובה בין תחת הקורה למעטו מעשרים
לפי (ה ממעטו " דא, ארביו יהותן . )או עפר תחת הקורה בארץ למעט גובה החלל (ה ובא למעטו"י שם ד"שר 163

 אלא , כגון שישים למטה קורה שרחבה טפח ועוביה טפח או פחות למעט חללה,ההלכה משמע דלא צריך למעט בקורה
 דריסת ל ידי שמא יפחת אותו עפר ע ולא חיישין גזירה,די לו בעפר שיגביה בקרקע מה שתחת הקורה שהיא טפח

 וצריך ליזהר כשדרס ברגלים שלא יתמעט . עפרוא הדיןוה(ק כד "א ס"מ). הרגלים ולא יהיב דעתיה לתקוי
  ).מכשיעור



רטז  

 אלא שצריך , ששם מבוי עליו,' מה שאין כן בגבוה למעלה מכ.164אמות' כשיעור אורך מבוי שהוא ד
 שבמיעוט זה יהיה בה היכר כשנכנסים , די שיתמעט תחת הקורה בלבד,למעטו משום היכר בלבד

  :165תחתיה למבוי

   והחצר המבוייגדר

 אבל ,167 ולכל חצר שני בתים,166בוי ניתר בלחי וקורה עד שיהיו פתוחים לתוכו שתי חצירות אין מל
  .168משהויין' פסין של ב' או בב'  שאינה ניתרת אלא בפס ד,פחות מכן דינו כחצר

 שאינן בושים כל כך לאכול בו או , משתמשים בו יותר בתשמישי הצנע,לפי שכל שדיורין מועטים הם
 ו שנתבאר כמ,169ל שמשתמשין בו יותר צריכין מחיצותיו להיותן יותר גמורות וכ,שאר תשמישי הצנע

  .170למעלה

 אין כל זה , וגם הרבה חצירות שבית אחד בכל חצר,ואפילו אם הרבה בתים בלא חצירות פתוחים לתוכו
 שלא רצו חכמים לתת דבריהם .171בתים פתוחים לתוכו' חצירות שיש בהן ב'  עד שיהיו ב,מועיל כלום

 ובין יותר ,בתים בכל אחת מהן' חצירות בלבד שאינן מועילות אלא אם כן ב'  בין ב,רים לחלקלשיעו
 ולכן כל מבואות . ואפילו אם הבתים עצמן פתוחים למבוי,חצירות שיועילו בבית אחד בכל חצר' מב

______________ 
 הכא ...אביי אמר בארבע אמות ...  כמה חוקק ,היה פחות מעשרה טפחים וחקק בו להשלימו לעשרה (א, ה שם אביי 164

 שם ע"טור ושו. ) אי לא לא, אי איכא ארבע אמות אין,)י"רש,  חקק דהשתא קאתי לשוייה מבויכגון גבי (תחלת מבוי
  .) על פי כל רחבו,אמות לתוך המבוי' צריך לחוק ד',  וחוקק בו להשלימו לי,'אבל אם איו גבוה י(

  .)148הערה (ושם סמן , )אמות אין שם מבוי עליו' מבוי שאין בארכו ד (ז"סכוכדלעיל 
 אלא הבא לעשות הכשר ,אמות' שלא אמרו שיעור מבוי ד(א "שסה ס' כדלקמן סי, טפחים' כ בסוף מבוי סגי בד"משא

  ).טפחים'  איו פסל ומתבטל מתורת מבוי עד שלא שתייר בו ד, אבל מבוי שהיה כשר מתחלתו,מבוי בתחלה
 הכא דהשתא הוא דמשוי ליה , בהיכר בעלמא סגי, ולמעוטי קאתי,פןדהתם דאיתיה לדו (ה רב יוסף" שם די"רש 165

הא דלא סגי בטפח כמו בפסול למעלה  (ק טז"ז ס"ט. ) בעין דליתחזי האי דופן לשיעור הכשר אורך מבוי שלם...דופן 
השתא  אבל הכא ד. בהיכר מועט סגי, אלא שצריך למעט קצת, שכבר קרא דופן,י דהתם איתא לדופן" רשרץ תי,'מכ

  .) דליתחזי האי דופן לשיעור הכשר אורך מבוין בעי,לא מקרי דופן'  דפחות מי,הוא דמשוי ליה לדופן
ע "טור ושו. ) בתים וחצרות פתוחים לתוכו...קטין איזהו מבוי שיתר בלחי וקורה  (ב,  עירובין יב]חמן) [דימי(רב  166

  ).ולכל חצר שי בתים,  לתוכו שי חצרות עד שיהיו פתוחים,אין מבוי יתר בלחי או קורה (ו"סכ
 חצר איה פחותה משי , מבוי אין פחות משי חצירות,רב חמן בר יעקב בשם רבי יוחן(א "א ה"ירושלמי שם פ 167

 ה בתים וחצירות"א ד, ושם עד, )בתים פתוחין לחצירות וחצירות למבוי( וחצרות ה בתים"א ד, י שם ה"רש). בתים
שתי חצירות למבוי ושתי בתים לכל חצר (ה ובתים וחצרות "ב ד, יב' תוס ).ושתי חצירות למבוישי בתים לכל חצר (

  ). ולכל חצר שי בתים,עד שיהיו פתוחים לתוכו שי חצרות (ו"ע סכ"טור ושו .)וחצר
פתוח ליה והיכא דלא  (מרדכי שם רמז תפא. )פסין משהו מכאן ומשהו מכאן'  או בב,'פס ד (ה מבוי"ב ד, שם עד' תוס 168

איו יתר אלא ,  מאלוחדואם חסר א (ע שם"שו. )פסין של שי משהויין' או ב'  ובעי פס ד,בתים וחצרות דיו כחצר
  .)בפס ארבע או שי פסין שי משהויין

צריך יותר מחיצות , ולאכול בהם, ולתשמישי הצע, מסתברא כל שהוא עשוי יותר לדירה (רג' ה סי"א ח"ת רשב"שו 169
צריכות המחיצות , ולאכול בהם, החצרות של בעלי בתים שדרכן להשתמש בהן יותר בתשמיש הצע, ולפיכך. גמורות

, והם משתמשין בהם יותר, דיוריהן מועטין, וכן הדין במבואות שאין בתים וחצרות פתוחות לתוכו. יותר גמורות
ועיקר הטעם  (ו"לבוש סכ. ה ואיו יתר"די "הובא בב. )לפיכך הרי הן כחצר. דאין בושין כל כך לאכול ולהשתמש בהן

ולפיכך החצרות שדרכן של בעלי בתים , הוא שכל שהוא עשוי יותר לדירה ולתשמיש הצע צריך יותר מחיצות גמורות
וכן הדין במבואות שאין בתים , צריכות מחיצות יותר גמורות, להשתמש בהן יותר בתשמישי הצע ולאכול בהם

,  שאים בושים כל כך לאכול ולהשתמש בהם,והן משתמשין בהם יותר, וריהן מועטין די,וחצרות פתוחות לתוכן
דכל שאין  (ק כה"א ס"מ. )כי לפי ריבוי הדיורין מתמעט תשמיש המבוי ובמחיצה כל דהו סגי, ולפיכך הרי הם כחצר

  .))א"י רשב"ב( יותר ה וצריך מחיצ, משתמשין בו בהצע, דיורין בויבויר
 מפי שכל שהוא עשוי יותר לדירה ולתשמישי הצע צריך מחיצות יותר ,חמירו בחצר יותר מבמבויולמה ה (סעיף ג 170

 צריכות מחיצותיהן , ולפיכך החצירות שדרכן של בעלי בתים להשתמש בהן יותר בתשמישי הצע ולאכול בהן,גמורות
ושם סמן , )בתשמישי הצע מהמבואות שאין משתמשין בהם ,להיות יותר גמורות שיהיה שם רשות היחיד עליהן

  .)23הערה (
 ובשי בעלי בתים בחצר אחת ,לא סגי בבעל הבית אחד בחצר אחת בצד אחד (ה ובתים וחצרות"רביו יהותן שם ד 171

  .) ואם היו בחצר אחד ארבעה בעלי בתים לא סגי בהכי להתיר המבוי...מצד השי 



ריז   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  .173 כמו שיתבאר172שלנו יש להם דין חצר

צריך שלא יהיה בכל פתח מאלו פחות  ,בתים' חצירות שפתוחים להם ב' ומבוי שפתוחים לתוכו ב
  .174 שאז אין עליו שם פתח כלל,טפחים' מרוחב ד

  .175 שמקום הפת גורם ולא מקום לינה,וגם צריך שיהיו דיורים אוכלים בכל בית

 , אף על פי שהבן מקבל פרס משולחן אביו ואוכל בבית שלו,ואפילו היה הבית האחד לאב והשני לבן
 ואינם ,פ שלענין עירובי חצירות הם כאחד" ואע.176ר המבוי בלחי או קורה ונית,הרי הם נידונים כשנים

  .178 הולכין בהן כאן וכאן להקל, מכל מקום כיון שעירובן הוא מדברי סופרים.177אוסרים זה על זה

 ואף על פי שדירת הנכרי .179 ניתר בלחי וקורה,וכן מבוי שצדו אחד חצר של נכרי וצדו אחד של ישראל
 מכל מקום להקל שמה ,180ב"שפ'  כמו שיתבאר בסי,ר ולאסור על הישראללא שמה דירה להחמי

  :181דירה

 צריך שלא תהיינה פתוחות זו , ששתי חצירות אלו שעל ידן ניתר המבוי בלחי וקורה182 יש אומריםלא
______________ 

  .) ואפשר דלא פלוג במבוי. כיון דיש בהן ריבוי דיורין, שלות אפשר להקל במבואו הוהם כןוא (א שם"מ 172
  .)בתים פתוחים לתוכם'  הואיל ואין חצירות של ב, כל מבואות שלו שיש להן דין חצירות,ולפיכך (לקמן סעיף לב 173
 ואיך יפתח פתח רוחבו ,'ואין פתח פחות מד(ה ואי אמרת "י שם ד"רש. )היכי משכחת ליה' ואי בד (א, גמרא ה 174

חסר '  הרי רחבו ד,כשר' כיון דאמרת ארכו ד (ה ארכו"וד, ) איה מקום הפצימין,'ארבעה במשך המבוי שאיו אלא ד
וכל פתח  (ד"עבודת הקדש שער א ס. )' דאין פתח פחות מדן דבכולי הך מסכתא אמרי, ואין שם שיעור פתח,משהו

 כל פתח ,עוד כתב. ל"א ז"ולזה הסכים הרשב (ח"ז ה"מ פי"מ. )או יותרופתח צריך שיהא בו ברוחבו ארבע טפחים 
  ).טפחים' ושלא יהא בכל פתח מאלו פחות מד (ע שם"שו. )טפחים או יותר' ופתח מאלו צריך שיהא ברחבו ד

ם  שמ"ומ, ) שמקום הפת גורם ולא מקום ליה,ושיהיו דיורין אוכלין בכל בית ובית מהן(  שם בעבודת הקדשא"רשב 175
 ע שם"שו.  שםי"ב ו,) שמקום הפת גורם ולא מקום ליה, צריך שיהיו דיורין אוכלין בכל בית ובית מהם,עוד כתב(
  .)ושיהיו דיורים אוכלים בכל בית שמקום הפת גורם(

איו אוסר (ב "סע, עבכדאמרין ו, ל כרב שרק מקום אכילה אוסר ולא מקום ליה"והייו כמו שלעין עירובי חצרות קיי
).  ושמואל אמר מקום ליה,)י"רש, שהוא אוכל שם ( רב אמר מקום פיתא,מאי מקום דירה... אלא מקום דירה בלבד 

 לפיכך אשי ,עיקר דירת האדם היא מקום אכילת פת ולא מקום השיה וליה(ו "שע ס' כדלקמן סי, ל כרב"וקיי
 אים ,י עצמו בחצר שדר שם כל היום וכל הלילה ויש לכל אחד חדר בפ...החצר שהיו כולם אוכלים בבית אחד בשבת 

  ).צריכים עירוב מפי שהם כאשי בית אחד ואין אוסרים זה על זה
בתים שאוכלים ' בו שתי חצרות שפתוחים להם ב' ל כרב שאיו מועיל עד שיהי"כך גם לעין היתר לחי וקורה במבוי קיי

 עבד ליה ,הוא מבואה דהוה דייר ביה איבות בר איהידה(א "סע, עדשם אמרין  שמואללדעת שהרי דוקא , בהם
 ואתי ביית בבי ,)י"רש, שהיה לו במקום אחר (חזא הוא דהוה אכיל המא בביתיה ...  ושרא ליה שמואל,לחייא

, והוו להו שתי חצירות ( ושמואל לטעמיה דאמר מקום ליה גרים... )י"רש, דהוה פתוח לההוא מבואה (כישתא
בתים ' ל כרב שאין הלחי וקורה מועילים עד שיהיו במבוי שתי חצרות שפתוחים להם ב"לדידן קייכ " משא).)י"רש

  .שאוכלים בהם
 ומבוי שלהן יתר , ואין צריכין לערב, בזמן שאין עמהן דיורין הרי הן כיחידים, הרב ותלמידו,אב ובו (א, שם עג 176

' לאב והב'  היה הבית האלוואפי (ע שם"טור ושו. )וחות לו פתכל מקום מ,ג דאין צריכין"אעו(י "ופירש, )בלחי וקורה
  .)הרי הם ידוים כשים, אף על פי שהבן מקבל פרס משלחן אביו ואוכל בביתו, לבן

 אם אין ... ומקבלים פרס מאביהם ואוכלים בבתיהם ,האחים שיש להם בתים בחצר אביהם (ז"שע ס' כדלקמן סי 177
  .) הואיל ואוכלים פרס אביהם עשו כבי ביתו, שאין אוסרים זה על זה, כללעמהם דיורין בחצר אין צריך עירוב

 משום ,ע" כמבואר בסימן ש,ואף על גב דלעין לאסור זה על זה חשבין להו כאחד (ה ואפילו אין דרין"י ד"ב 178
  .)דעירובין דרבן אזלין בהו הכא והכא לקולא

א "ו סכ" פש שם"אר ).לעין ליחשב בתים וחצירות פתוחים לתוכו ,דדירת כרי שמה דירה(ה מבוי "ב ד, עד' תוס 179
ב "עירובין פ' הגהות מיימויות הל).  למישרייה למבוי בלחי על ידי חצירו של כרי,דחשיבא דירת כרי דירה לקולא(

 בתים כגון מבוי שצדו אחד חצר של ישראל ושי, וחשובה דירה, אבל לקולא כתבו התוספות דיש דירה לגוי (אות ז
הרי הוא חשוב כשאר מבוי שבתים וחצירות , וצדו השי חצר של גוי ושי בתים פתוחים לתוכו, פתוחים לתוכו
  .)מהי, ישראל' ם וא"עכו' ואפילו צדו א (ע שם"טור ושו. )ויתר בלחי וקורה, פתוחים לתוכן

 ). לפיכך הדר עם הכרי בחצר איו אוסר עליו,דירת כרי כדירת בהמה(א "ס 180
  ). חצירו של גויל ידי למשרייה למבוי בלחי ע,דחשיבא דירת הגוי דירה לקולא(לבוש שם  181
, ) שתתפו במבוי מותרין כאן וכאן ... עירבו בחצירות,חמש חצירות פתוחות זו לזו ופתוחות למבוי(א , תן עג 182

יתר בלחי וקורה עד שיהו בתים טעמא דרב דקא סבר אין מבוי  ... רב לא תי פתוחות זו לזו(ב , ובגמרא שם עג
 דסבר רב אין המבוי , מאי טעמא, רב לא תי פתוחות זו לזו,אמר רב יהודה (א,  כגשם ף"רי .)וחצירות פתוחים לתוכו



ריח  

 כיון שהן יכולות לערב יחד ולטלטל מזו , אבל אם הן פתוחות זו לזו,183 שאז אינן יכולות לערב יחד,לזו
 שיכולים , אם הם פתוחים זה לזה, והוא הדין הבתים שבחצר. הרי הן כחצר אחת,בדרך המבוילזו שלא 

 ואין המבוי ניתר על ידן בלחי ,184 הרי הם כבית אחד,לערב יחד ולטלטל מזה לזה שלא בדרך החצר
  :186 וכן עיקר.185 ויש מתירין.וקורה

 אבל אם ארכו .188פילו משהו א,187 אין המבוי ניתר בלחי וקורה אלא אם כן ארכו יתר על רחבולב
 או ,191' ודינו כחצר שאינה ניתרת אלא בפס ד, אין שם מבוי עליו,190 או רחבו יותר על ארכו,189כרחבו
  .192משהויין' פסין של ב' בב

פ שאין חצירות " ואע,193 דינה כמבוי וניתרת בלחי או קורה, אפילו משהו,וחצר שארכה יתר על רחבה
 אבל ,ן אלא במבוי שהוא פתוח וקרוב לרשות הרבים או לכרמלית שלא הצריכו כ.ובתים פתוחין לתוכה

  .194 שהיא פתוחה למבוי והמבוי פתוח להן,לא בחצר שהיא רחוקה מרשות הרבים או הכרמלית

  שלוםבריד

 
'  הלם"רמב).  וכיון שפתוחות זו לזו עשו כחצר אחת,יתר בלחי וקורה אלא עד שיהיו בתים וחצרות פתוחות לתוכו

 שכח אחד , ואחר כך שתתפו כולן במבוי,י שעירבו כל חצירות שבו כל חצר וחצר בפי עצמהמבו (ג"ה הי"עירובין פ
 הרי שאין השיתוף .) שהרי כולם שתתפו ועל השתוף סומכין,מבי החצר ולא עירב עם בי חצירו לא הפסיד כלום

רב  (קעד' עירובין סי'  זרוע הל אור.ולא כשפתוחות זו לזו, "כל חצירות שבו כל חצר וחצר בפי עצמה"מועיל אלא אם 
 וחצירות פתוחין לתוכו שי בתים לכל חצר ושי ם בלחי וקורה עד שיהו בתיראין מבוי ית... לא תי פתוחות זו לזו 

ו "הובא בהגהות אשרי פ. ) חדא חשיב להו, והך כולן כיון דפתוחות זו לזו ומערבות יחד דרך פתחיהם,חצירות למבוי
 .) ויש חולקים בזה. כל החצרות פתוחות זו לזולוואפי (ו"א סכ"ברמ'  הבדעה. ב, כרב עג. )פסק כרב ור זרועובא (כ"ס
 ומבוי צריך ,חד כאלו כולם חצר אוה ליה דכיון שהם פתוחות זו לזו הבירא להום דס"ף ורמב"והם הרי(ק יז "ז ס"ט

  ).חת חשבו כחצר א,רך הפתחיםדכיון דיכולין לערב יחד ד(ק כו "א ס"מ). חצירות' שיהיו פתוחים לו ב
  .)טפחים'  יהיה בייהם פתח רחב דם כן אלא א,חצרות יכולים לערב יחד' אין ב (ה"שעב ס' כדלקמן סי 183
 ם בבתיוא הדיןוה (ק כו" סא"מ. )ומשמע עוד במרדכי דהוא הדין אם הבתים פתוחים זה לזה (ק יא"דרכי משה ס 184

  .)הפתוחות זו לזו
בהא דאין מבוי יתר בלחי וקורה עד שיהיו כרב ל "ג דקי"דאעולי ראה  (קעג' ם מרוטבורג סי"פסקי עירובין למהר 185

ל " לא קי,היכא דפתיחי להדדי חשיבי כחד חצרבירא ליה לרב  במאי דסכל מקום מ...וחצרות פתוחים לתוכו בתים 
. כ"ו ס" שם פש"ראהובא ב. )ין אבל אן ת, ועוד מדקאמר רב לא תי. תדע מדתין פתוחות דלא כוותיה.כוותיה
  .) כל החצרות פתוחות זו לזולוואפי (א שם"ברמ'  האדעה ו,טור.  רמז תקיחמרדכי

 כל שכן באיסור דרבן הקל ,דכדאי הם אלו המתירין לסמוך עליהם אפילו באיסור דאורייתא(ק ט "ס דרכי משה 186
ויש "ואחר כך הביא , שסתם בתחלה להתיר( ה"מ בהג"וכ. ) כמו שכתבתי לעיל,ולא ראה לי(ק יא "וס, )כמו עירוב

אליה זוטא . )במידי דרבן קטין לקולא כדברי רביו (ש ואפילו כל החצרות"ה ומ" דח"פ הב"וכ. ")חולקים בזה
  .)ח"וכן פסק הב, לדיא ראה עיקר כסברא ראשוהו (ק ז"ס

עוד צריך  (ו"ע סכ"טור ושו. ) כל שארכו יתר על רחבו,רה איזהו מבוי שיתר בלחי וקו,קטין (ב,  עירובין יברב חמן 187
  ).שיהא ארכו יותר על רחבו

אפילו ) י"רש, רב חייא( הכי אמר חביבי , אמר ליה רב,סבר שמואל למימר עד דאיכא פי שים ברחבה(גמרא שם  188
  .)משהו

  .) איו יתר בקורה טפח...מבוי שארכו כרחבו איו יתר בלחי משהו  (שםגמרא  189
 ,ומה שאיו דרך כיסתו קרוי רחבו,  דרך כיסתו,איזהו אורכו של מבוי(ד " בעבודת הקדש שער א סוף סא"רשב 190

א "וצריך לומר דסבירא ליה להרשב (עולת שבת שם. ז"ז ה"שבת פי'  הלמ"מהובא ב). ואף על פי שרחב יותר מאורכו
  ).'בעין פס דאלא , דכל שרחבה יתר על ארכה איו יתרת בלחי או קורה... 

  . ) אלא בפס ארבעה, וחצר איה יתרת בלחי וקורה,הוה ליה חצר (זירא שם' ר 191
 או פס משהו מכאן ופס משהו ,' לקמן חצר צריכה פס דן ואמרי,אבל מרובע דין חצר עליו (ה ארכו"א ד, י שם ה"רש 192

יתר אלא בשי לחיים משי רוחותיו כל לחי  ואיו , הרי הוא כחצר,אבל מבוי שארכו כרחבו(ז "ז ה" פים"רמב. )מכאן
 או שי ,איו יתר אלא בפס ארבע,  מאלוחדואם חסר א (ע שם" טור ושו.) או בפס רחב ארבעה מרוח אחת,במשהו

  .)פסין שי משהויין
יה  אי ארכה יתר על רחבה הוה ל ...ואיזו היא חצר שאיה יתרת בלחי וקורה אלא בפס ארבעה(ב ,  יברב חמן שם 193

חצר שארכו יותר על רחבו דיו כמבוי ויתר בלחי  (ז"ע סכ"טור ושו. )ואפילו משהו ...  ומבוי בלחי וקורה סגיא,מבוי
  .)או קורה

 הא אין בתים וחצירות פתוחים , חצר שאיה מרובעת היכי משתרי בלחי וקורה,ואם תאמר (ה ובתים" שם סד'תוס 194
חצר  (רפב' ק סי"סמ. ) בעי בתים וחצירות, יותר מחצרשות הרביםלר וראה לפרש משום דמבוי קרוב ...לתוכה 

אף על גב דאין חצרות פתוחות  ( ובהגהות שם אות יא,)הרי היא כמבוי ויתרת בלחי וקורה, שארכה יותר על רחבה



ריט   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 ,בתים פתוחים לתוכם'  הואיל ואין חצירות של ב, שיש להן דין חצירות195ולפיכך כל מבואות שלנו
 הואיל והן פתוחים לרשות הרבים או ,בלחי או קורה אינם ניתרים ,פ שארכם יתר על רחבם"אע

  .197 אם אינם רחבים מעשר אמות,196פסין משהויין' או ב'  אלא צריכים פס ד,לכרמלית

 כדין , וצריך לתקן המבואות שבין ישראל לנכרים,198 שיש להעיר דין חצר,וכל שכן בעיר המוקפת חומה
 אף אם , שלא די בלחי וקורה,ל זו בלא עירוברשויות שלא תאסור רשות זו ע' הבא לחלוק חצר אחת לב

 שהרי אפילו לחי וקורה שבמבוי גמור אין מועילין לענין שלא יאסרו דיורין .199ארכה יותר על רחבה
 ,200 לחי אחר בפתחום כן ויש ג, אם הלחי הוא באמצע המבוי,'שמצד זה של הלחי על דיורין שמצד הב

 אלא , גבי חצר202ש למעלה"ין פסין מועילין בהם כמ א,ומבואות הרחבות יותר מעשר .201כמו שיתבאר
  שלוםבריד

 
גבי  כל מקוםמ,  ואף על גב דלגבי מבוי לא סגי בארכו יותר על רחבו עד דאיכא מי חצרות פתוחות לתוכו,לתוכה

 לכך הצריכו בו שות הרביםויש לומר דמבוי שהוא קרוב לר,  מאי שאי תימא וכ.חצירות סגי בארכו יתר על רחבו לבד
אף על פי שאין  (ז"א סכ"רמ. ) סגי בחדא, שהרי מבוי מפסיק בתייםשות הרביםאבל חצר רחוקה היא מר, תרתי

  .)ם אלא פתוח למבוי והמבוי פתוח לרשות הרביםהואיל ואיו קרוב לרשות הרבי, חצרות ובתים פתוחין לתוכו
 מפי שכל שהוא עשוי יותר לדירה ולתשמישי הצע צריך ,החמירו בחצר יותר מבמבוי(ג "והייו שאף שתבאר לעיל ס

  .)23הערה (וראה לעיל שם ). מחיצות יותר גמורות
לא הצריכו שיהיו חצירות , )כשארכה יתר על רחבה(סגי בלחי או קורה במקום שהקילו בחצר ד, הה מטעם זה עצמו

  .שהוא קרוב לרשות הרבים או לכרמלית, שלא הצריכו כן אלא במבוי. ובתים פתוחין לתוכה
195

דכל המבואות שלו יש להם דין (ו "א סכ"רמ. 'תו. ) שלו יש להן דין חצרת דמבואויש אומרים ( שםק"סמהגהות  
והייו ).  כיון שאין בתים וחצירות פתוחות לתוכו יש בהם דין חצר, אין מוקף חומהלוואפי(ק כז "א ס"מ). חצרות

  .ובכל חצר בית אחד, יש חצרות) הרחוב(שלצד המבוי 
  ). כדלעיל בחצר,לכל צדחד משהויין א'  או ב,חדמצד א'  היה לו לתקן פס די זהלפ(ק יח "ז ס" ט.שם 196

*  
החצרות יתרות בלחי או , שאין בכל אחת מהן שתי בתים, פתוחות לו חצרות ארוכותש, שמבוי הארוך, יוצא אם כן

  .ואילו המבוי צריך פס או פסין, קורה
אין הלחי וקורה מועילים בהן , שרוב החצרות פתוחות לרחוב, כ בזמיו"משא. וכל זה בחצרות שאין פתוחות לרחוב

  . מכל צדלחיאלא צריכים , אף אם ארכה יתר על רחבה
  .אלא צריך צורת הפתח להתירו, גם הלחיים איםו מועילים, ואם הפתח רחב יותר מעשר אמות

 איו יתר בלחי ,מבוי הרחב בפתחו יותר מעשר אמות(ז "כדלעיל סכ, שאם רחבים עשר אמות צריכים צורת הפתח 197
 ). אלא בצורת פתח,וקורה

כיון  (עד'  סימתרומת הדשן ,) יש להעיר דין חצר,וקף בישב ולבסוף ה,כיון דרוב עיירות מוקפות חומה ( שםא"מ 198
  ). כל העיר הרי היא כחצר של רבים שאיה מעורבתם כןוא,  בישב ולבסוף הוקף,דרוב עיירות עתה מוקפין חומה

  ).36הערה (ושם סמן , )הדלתות עושה אותה כחצר אחת של רבים ומערבין את כולה(ד "שסד ס' וכדלקמן סי
צריך לתקה כדרך שמתקין ומכשירין כשבאין לחלוק ,  הבא לתקן המבואות שבתוכה,ם כןוא ( שםתרומת הדשן 199

'  או ב,צריך לתקן צורת הפתח'  שהי, אם היו בחצר שבילים קטים בין בית לבית,חצר אחת לשלשה וארבע רשויות
 ,רשויות' וד'  לגחתכדין הבא לחלוק חצר א) ם" לעכוםהודישבין י (ותוצריך לתקן המבוא(א שם "מ). פסין משהוין

  ).רומת הדשןל ת" עכ...ין משהוי' פסין ב'  או ב,ורת הפתח שצריך לתקן צ,אם היו בחצר שבילים קטים בין בית לבית
לבד וב, ולערבו לחצאין, וראה לי דמותר לחלק אפילו מבוי אחד (ה אות ד"עירובין פ'  הלהגהות מיימויות' עי 200

שהרי אפילו חצר אחד . דבהכי חשוב כסתום ומובדל מן הדיורין שחוצה להם, שיתקן לו שי לחיים או צורת הפתח
, יכולים לחלקו, או בפס ארבעה, אם רוצים לחלקו באמצעיתו בשי פסין של שי משהויין משהו לכאן ומשהו לכאן

צריך לתקה כדרך ,  הבא לתקן המבואות שבתוכה,כןם וא ( שםשהביא תרומת הדשן, )ויערבו אלו לעצמן ואלו לעצמן
 ,אם היו בחצר שבילים קטים בין בית לבית. שמתקין ומכשירין כשבאין לחלוק חצר אחת לשלשה וארבע רשויות

 ט'  סיה"ש פ"וברא, )ם"ה במיימון בשם מהר"כדאיתא בהגה, פסין משהוין' צריך לתקן צורת הפתח או ב' שהי
 , או משהו מכאן ומשהו מכאן,ורת הפתח אבל בצ,י וקורה הוא דאין מועיל לחלקם זה מזהוראה לי דדוקא בלח(

או ,  אם איו רחב יותר מעשרה,או פס ארבעה, אבל אם עשו באמצע שי פסים (א"ע סל"טור ושו. )חלקין זה מזה
, ים תיקון לראש המבוי אם יש חצר מהתיקון ולחוץ ועשו גם החיצולואפי', שעשו צורת פתח אם הוא רחב יותר מי
  .)כל אחד יכול לערב ויהיה מותר בחלקו

 אלא לעין להשלים החסרון מין המחיצות הצריכות לרשות היחיד ,ולא אמרו שלחי ידון משום מחיצה (סעיף לח 201
  . ) שלזה צריך מחיצה גמורה, אבל מכל מקום איה מחיצה גמורה שיוכל לחלק רשות אחת לשתים,גמורה

 והוא , ואם רצו מערבין כל אחת לעצמה, הרי הוא כפתח,פרץ הכותל שבייהן עד עשר אמות ועד בכלל(י "שעב ס' סי
  ).)טפחים מצד אחד'  או פס ד,אלא שתיירו פס משהו מכאן ומשהו מכאן(שאיו פרוץ במילואו 



רכ  

  .203צריך לתקנם בצורת פתח

 וחבל זה .חבל הקשור לרחבו של מבוי מגג לגג על ידי והמנהג הפשוט במדינות אלו לתקן כל המבואות
' ש בסי" אלא הוא משום צורת פתח שדיה אפילו בגמי כמ, שהרי אין בו רוחב טפח,אינו משום קורה

 כדי להתיר גם במבואות ,כ נהגו בצורת פתח" אעפ. צורת פתח בפחות מעשרין צריך ואף שא.204ב"שס
' קנים גבוהים י' ועל כן צריך ליזהר להעמיד ב .205ד"שס' ש בסי"המפולשים שצריכים צורת פתח כמ
פ שיש אויר הרבה "ואע .206 וזה מועיל בכל מקום שצורת פתח מועלת,טפחים מכוונים ממש תחת החבל

  .207 כל שהם מכוונים תחתיו כמו שנתבאר שם, אין בכך כלום,בין קנים לחבל

 , אבל אם הקנים עומדים תחת הגג, שצריך שלא יהיה ביניהם אלא הפסק אויר בלבד208ויש מי שאומר
 שכל צורת פתח דרכו להיות המשקוף על המזוזות בלי , אין זו צורת פתח,והחבל קשור על גבי הגג

 בענין שיהיו מכוונים תחת , שיפתח נקב גדול בגג למעלה מהקנים לפיכך צריך. בינתייםבר אחרהפסק ד
  שלוםבריד

 
 יכולים לחלוק  ...ה ויש לה דלתות להתיר רשות הרבים שבתוכ,טפחים' אם היא מוקפת חומה גבוה י(ה "שצב ס' סי

הצדדים שאצל פתח השי ' הצדדים של רשות הרבים שאצל פתח זה מערבין לעצמן וב'  דהייו שב,העיר לרוחב
 כדי , או באמצע המבוי במקום שמתחלקים בעירובן,ובלבד שיעשו צורת פתח באמצע רשות הרבים .מערבין לעצמן

ואם אמצע המבוי או אמצע רשות ... למקום האסור לה לחלוק רשות זו מזו שלא תהא כל אחת פרוצה במילואה 
 שהם ,משהויין' פסין של ב'  או ב,טפחים'  די בפס רחב ד,הרבים במקום שמתחלקים שם איו רחב יותר מעשר אמות

  ).ג"שס' מועילים לחלק רשויות כמו שתבאר בסי
 ,יירו או העמיד לו גיפופין מכאן ומכאן אלא שת, אפילו איו במילואה,ואם יש בפרצה יותר מעשר אמות (סעיף ד 202

  .)בין בחצר בין במבוי ...  צריך לתקה בצורת פתח,ואפילו הגיפופים יתירים על הפרצה
203

לחלק מבוי לחצאין היה קצת אבל  , אם הוא סוף מבוי...ל התיר בלחי אחד "ר זלמן ז"מה (רב' ל סי"ת מהרי"שו 
 הובא ,)אין לו תקה אלא בצורת הפתח'  אבל יותר מי, מעשרה רוחבוכל זה אי לא הוה יותר . ..' להצריך בהרא
  .י"בב

  .)קה העליון די בכל שהוא ואפילו הוא של גמי (סעיף כא 204
  .) אלא צריך צורת פתח, איו יתר בלחי וקורה מכאן ולחי וקורה מכאן...מבוי המפולש בשי ראשיו (סעיף א  205
 בעין קה מכאן וקה ...בין על ידי חבל הקשור בשי צידי המבוי או החצר שהגו האידא שמער (ק יג"דרכי משה ס 206

 תיפוק ליה משום דהקים שבצדדים הוי שי , ואין להקשות...ואז ידון משום צורת הפתח ... מכאן וקה על גביהן 
 ם כן ולכן ההיגו ג... ולא במפולש , דהרי לחיים וקורה אים מועילים רק במבוי סתום, החבל למה לים כן וא,לחיים

והמהג הפשוט במדיות אלו לתקן  ( שםא"רמ. ) ולא מהי לחי וקורה,בחבל אפילו במבוי סתום משום צורת הפתח
 ,ולא מהי אלא מטעם צורת הפתח,  שהרי אין רחבו טפח,ודין חבל זו איו קורה, על ידי חבל הקשור לרחבו של מבוי

מכווים '  שי קים גבוהים י, ועל כן יש ליזהר להעמיד תחת החבל.ב"שס'  סי בגמי כדלעיל סוףלודמהי למעלה אפי
ז "ט). מהי בחצר ובכל מקום שצורת הפתח לואו אפי,  במבוי מפולש בתורת צורת פתחלוואז מהי אפי, תחת החבל

  דלא היגיראהד אלא . כדלעיל בחצר, לכל צדחדמשהויין א'  או ב,חדמצד א'  היה לו לתקן פס די זהלפ (חק י"ס
  .)ורת הפתח שצריך דוקא צ,לעשות כן משום מבוי מפולש

 אבל .וכל זה במבוי(ב "שסד ס' כדלקמן סי, ובחצר המפולש סגי בפס או פסין, ואף שעיר המוקפת חומה דיה כחצר
ן ויוצאים  והרבים כסין מכא, אלא אפילו הם מפולשים לרשות הרבים בשי ראשיהם, אין פילוש אוסר בהם ...חצר
  ). די להם בתיקון החצר מכאן ומכאן,מכאן

 אף על פי שדים ,ומבואות שלו(ג "מכל מקום מבואות מפולשים שלו דים כמבוי המפולש מטעם האמור לקמן שם ס
 הואיל ,ולא די להם בתיקון החצר מכאן ומכאן ...  אלא כמבוי המפולש, מכל מקום לעין פילוש אים כחצר...כחצר 
 לפיכך החמירו בתיקום יותר מתיקון החצר לעין  ...ם הם קרובים לרשות הרבים או לכרמלית יותר מהחצרולעול
  ).פילוש

  .כאמור כאן, ולכן תיקו צורת הפתח גם במבוי שאיו מפולש
גע  אפילו איו ו, וקה על גביהם, קה מכאן וקה מכאן אפילו אחד רחוק מחבירו,מהו צורת פתח(כ "סימן שסב ס 207

  ). אלא יש בייהם כמה אמות,בהם
 יש , שמעמידין למטה יש גג שמפסיק בין גובה החבל להקיםם דאם למעלה מן הקי, עודראה ליו(ק יט "ס ז"ט 208

 אלא , בעין זהורת הפתח ואין עושין צ, כיון שהגג מפסיק בין החבל להקים, בזהורת הפתח דלא הוה צ,איסור בזה
  .)ג למעלה מהקים בעין שיהיו מכווים תחת החבל בלי הפסקצריך שיפתח קב גדול בג

והיו מעמידים את הקים בסיום , קשה להעמיד את הקים של צורת הפתח תחת הגג הבולט מהבית' ומטעם זה הי
  ).ד- א' סי(ודו בזה לקמן בהוספות . רחוק מכותל הבית, בליטת הגג



רכא   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  :209 בינתייםבר אחרהחבל בלי הפסק ד

 שאם לא כן , אין כתלי המבוי נחשבים במקום קנים להיות צורת פתח, אבל כשאין קנים תחת החבללג
  .210 הלא בקנה כל שהוא שעל גבי כתלי המבוי יש צורת פתח,למה הצריכו קורה רחבה טפח

טפחים עד פחות '  או שיוצאים ממנו חיפופים פחות פחות מג,211 אם יש עמוד בולט בכותלל מקוםכומ
 ובלבד שיהיו . לשם קנים של צורת פתח)213מערב שבת( יש לסמוך עליהם ,212טפחים סמוך לארץ' מג

  :מגולים למעלה תחת החבל לדברי המצריכין כן

 מפני , תיקון כללין צריך א,טפחים' ו ג עד שאין בפתח214 מבוי שתוכו רחב הרבה ומתקצר והולךלד
 ךיין צר א,טפחים שהוא שיעור מקום'  שכל שאין בפתחו ד216 ויש אומרים.215שהוא כסתום מתורת לבוד

______________ 
טפחים '  אם יש גובה י,שער העשוי בעיגול ככיפה (ב"שסב סכ' סילעיל היא ההלכה שהובאה , ב, א"ע מכיפה דף י"צ 209

שמועיל אף שהכיפה מפסקת בין הקים הרי , ) מתיר משום צורת פתח, דהייו קודם שיתחיל להתעגל,ברגליו
הוא למד מהא , דהא הך מלתא דאין צריך ליגע, ולא ידעא מא ליה הא (ק סד"וכן הקשה בתוספת שבת ס. למשקוף
  ).שמע מיה שאין צריך ליגע... שאם יש ברגליה עשרה קודם שמתחיל להתעגל שחייב ... כיפה דאיתא 

210
ואין לומר גם כן מאחר שקשר בשי בתים הבתים עולים משום קה מכאן וקה מכאן והחבל  (ק יג" סדרכי משה 

 ,לך קורה שאין בו צורת הפתח אין ם כן א, דאי כהאי גווא מיחשב צורת הפתח ...שעל גביהן הוא הקה שעל גביהן
 ,י לא תימא הכי דא,אבל כותלי המבוי אין חשבין במקום הקים (ק כח" סא"מ. ) אמאי הצריכו בו רוחב טפחם כןוא

  .) צריך להעמיד קיםל כרחך אלא ע,ורת הפתח הלא בכל שהוא איכא צ,למה הצריכו קורה רחבה טפח
211

  .) דלא גרע מלחי, ידון משום קה,לט דאי איכא עמוד בכותל בוראה ליו ( שםא"מ 
212

 שפיר יש לסמוך , סמוך לקרקעטפחים'  באם יש תחת החבל בכותל יוצאים חיפופים עד יראה ליו (ק יט" סז"ט 
  .) במקום קים של לחירב שבתעליהם מע
  .)שום לחי עולין מ,טפחים' ואפילו אבים היוצאים מן הכותל זו למעלה מזו פחות מג (ו לגבי לחי"וכדלעיל ס

  .צריך עיון, "טפחים סמוך לקרקע' עד י"ז "ש הט"ומ
  ). סמוך לארץטפחים'  לכאורה ראוי להגיה ג, סמוך לקרקעטפחים' ז חיפופים יוצאים עד י"ש הט"ומ(ז "ובמשב

  ).אפשר שרוצה לומר שחפופין מתחיל סמוך לקרקע והולכים בגובה עד עשרה טפחים(וביד אפרים 
 כגון שהיה שם , אבל לא סמכו עליו מערב שבת,ובלבד שיסמכו עליו מערב שבת (ג לגבי לחי"יוכדלעיל ס, ז שם"ט 213

  .) איו מועיל,לחי אחר ופל בשבת ובאים עכשיו לסמוך על זה
  :יש לעיין בדברי הפוסקים, טפחים' או ד' כ אם כל המבוי רחבו פחות מג"משא 214
 ,וזה לשוו) יב'  סיודת הקודש שער אעב(א " בשם הרשב,ז"ק יוכן כתב הרב המגיד בפר (ז"ם בפי"ה כתב הרמב" די"ב

 .ל" ולזה הדעת וטה עכ, אין צריך כלום, או שאין בפתחו ארבעה, שכל שאיו רחב ארבעה,ויש מגדולי המורים שהורו
 , וטעמא דמסתבר הוא, איו צריך כלום, אף על פי שבתוכו רחב ארבעה,ומשמע מדבריו שאם אין בפתחו ארבעה

 ומזה למוד . אפילו רחב כמה בפים לית לן בה,יון שאין בפתח שיעור מקום שהם ארבעה טפחים חשיב כסתוםדכ
והייו שמפרש ).  דחשיב כסתום, אם אין בפתחו שלשה אין צריך כלום,ם מי אף על פי שבתוכו רחב כמה"דלהרמב

, והן אם הוא רוחב יותר מארבעה, "רבעהאין ברחבו א"הן אם המבוי , לכאורה שהמחלוקת לעין מבוי היא בשיהם
' שאין בו ד... טפחים ' מבוי שאין ברחבו ג"ח ב"ע סכ"הדעות בשו' ולכן הובאו ב". שאין בפתוח ארבעה"אלא 
  ".אין ברחבו ארבעה"דהייו אף אם כל המבוי , "טפחים

ש "ו שגם מוהיי). כו רחב הרבה אף על פי שתו,' שאין פתחו רחב גר כלומ,'שאין ברחבו כו (ק כט" סא"מ אמם פירש
שדוקא בזה , "'שאין פתחו רחב ג"אלא , פירושו שהמבוי רחב, "טפחים' ד... טפחים ' מבוי שאין ברחבו ג"ע "בשו

  .כולם מודים שאין צריך תיקון, אין בו ארבעה) או החצר(כ אם כל המבוי "משא. ישה המחלוקת
  .)ל"בהערה ה(וראה מה שצויין ותבאר לעיל שם ". ג"א צע"ש המ"ומ"כתב רביו , )26הערה (ד "אבל לעיל ס

  ".מבוי שתוכו רחב הרבה ומתקצר והולך"הדעות דוקא באופן ש'  ולכן תבארו כאן ב
.  איו צריך לא לחי ולא קורה ומותר לטלטל בכולו,מבוי שאין ברחבו שלשה טפחים (ט"ז ה"שבת פי'  הלם"רמב 215
שהוא ,  איו צריך שום תיקוןטפחים' מבוי שאין ברחבו ג(ח "ע סכ"בשו' דעה הא. )כל פחות משלשה הרי הוא כלבודש

  ).כסתום
שהוא כסתום מתורת "אלא כאמור כאן , הה כאן לא מיירי במחיצה, ואף שלבוד בדרך כלל הוא להשלים המחיצה

  ).56הערה (ושם סמן , )טפחים חשב כסתום לגמרי' מגוכל אויר שהוא פחות (י "שסב ס' וראה גם לעיל סי". לבוד
אפילו פרץ במלואו ' דמבוי שאיו רחב ד, מיהו ראה לי דהלכה כרב אחלי (ב"ם מרוטבורג סכ"פסקי עירובין למהר 216

עית אימא כאן בחצר כאן איב(ו "א סט" שם פש"רא. )צריך תיקון' אבל חצר שמלואו פחות מד, איו צריך כלום
ל במבוי פחות מארבעה אין " זמ"ר ופסק , ושמואל לית ליה דרב אחלי, ואיבעית אימא דרב אחלי תאי היא,במבוי

 הלכה כההוא לישא דבשל סופרים , ומפליג בין מבוי לחצר,כיון דללישא קמא סבר שמואל כרב אחלי, צריך תיקון
יש מי שהורה שכל שיש ברחבו  (ב"עבודת הקודש שער א סי .ואפילו איןש "ה ומ"י ד"הובא בב ,)הלך אחר המיקל

 או שאין בפתחו , דכל שאין ברחבו ארבעה, ויש מגדולי המורים שהורו.שלושה טפחים צריך להתירו בלחי וקורה



רכב  

  :217 ולענין הלכה בדברי סופרים הלך אחר המיקל.שום תיקון כלל

  מחיצת אשפה וים

ובראשו דהיינו ברוח שכנגד  , ומתוקן שם בלחי או קורה, מבוי הפתוח לרשות הרבים או לכרמליתלה
 ,טפחים'  ובצדו האחד יש מחיצה מאשפה הגבוה י,הפתח יש שם מחיצה מהחצרות הפתוחות לתוכו

 הרי זה ,220אמות'  מתלקט מתוך ד,219טפחים סמוך לשפתו'  שעמקו י218יש מחיצה מהים' ובצדו הב
  .221מותר

ד חוששין שמא יפנה  אבל באשפה של יחי,ובלבד שתהא אשפה של רבים שאינה עשויה להתפנות
  .223 ויטלטלו במבוי כמתחלה,222אשפתו

  שלוםבריד

 
ואיתימא מר רב אחלי (א , ב"י עירובין כרב יחיאל. ט"ז ה"מ פי"הובא במ, ) ולזה דעתי וטה. איו צריך כלום,ארבעה

  .)רב יחיאל עד ארבעה
  ). אין צריך שום תיקוןטפחים'  דכל שאין בו דש אומריםוי(ח "ע סכ"בשו' דעה הב

  ).טפחים יש מתירין כמו שיתבאר' אבל מבוי שאין ברוחב פתחו ד(ד "הדעות לעיל ס' וכן הובאו ב
מתירין לסמוך עליהם אפילו דכדאי הם אלו ה (ק ט" סדרכי משה. )דבשל סופרים הלך אחר המיקל (ש שם"רא 217

  .) כמו עירוב, כל שכן באיסור דרבן הקל,באיסור דאורייתא
' חצר שאין בפרצת מלואה ד(ד "וכדלעיל ס, )ודוקא במבוי אבל בחצר לעולם צריך תיקון (ק ט" סאליה זוטאוראה 

  ).טפחים'  אלא אם כן אין בה ג,טפחים צריכה תיקון זה
218

 ,וראשו אחד סתום כשאר מבוי ( וצידו אחד כלה לאשפה,חד שצידו אחד כלה ליםמעשה במבוי א (א, עירובין ח 
 איסור ,מעשה לפי רבי ולא אמר בה לא היתר ולא איסור ובא ,)י"רש, וקורהוראשו אחר לרשות הרבים מתוקן בלחי 

  .) ויעלה הים שרטון, חיישין שמא תיטל אשפה, היתר לא אמר בה, דהא קיימי מחיצות,לא אמר בה
, "הפתוח לרשות הרבים או לכרמלית"אבל בתחלת המבוי . ובודאי מיירי הכא שהים והאשפה הם באמצע אורך המבוי

  ".מתוקן שם בלחי או קורה"כי דוקא אז מועיל מה שהוא . יש המשך מחיצות המבוי
איו מועיל אלא שהרי הלחי , מועיל שם לחי' לא הי, הים משך עד הפתח לרשות הרבים או הכרמלית' כ אם הי"משא

  .ולא כשהוא אצל הים, )לא עשה ולא כלום...  טפחים' אם הרחיק הלחי מן הכותל ג(ח "כדלעיל ס, כשהוא ליד הכותל
  .ומכל שכן שהקורה איה מועלת כשהיא אצל הים

*  
, )ורףשמא יקרש ההר בח(ובמחיצת ההר , )שמא יעלה הים שרטון(והה בוסף לריעותות שתבארו כאן במחיצת הים 

  ).301והערה (ד "שיתבארו לקמן סמ, יש בהם עוד ריעותות
 אפילו עמוקים עשרה ,הימים והחלים שאין רשות היחיד מדברי סופרים(ו "שמה סט' ועוד ריעותא תבארה לעיל סי

הם עמוקים עשרה והמים אים  שאף ש,הימים והחלים(ט "וסי, ) הואיל ועוברים עליהם,אמות' מתוך הילוך ד
הואיל ועוברים על מחיצותיה ( מכל מקום מדברי סופרים איה רשות היחיד אלא כרמלית  ...מבטלים המחיצות

  ).)לו לא היו שם מחיצות כללי כא,מלמעלה
שמצד אחד ישה שם מחיצת הים , מלבד באמצען, אמם כאן מיירי במבוי שיש לו מחיצות גמורות בתחלה ובסוף

שמה בקוטרס אחרון ' וכלעיל סי, כדלקמן שם, ל"ובזה לא חששו לריעותות ה. שאיה אלא למחיצה רביעית, הרוה
  ). לא הוה המבוי רשות הרביםו הכי מי דבלא, הייו ברוח רביעית למבוי ...והא דהים דון משום מחיצה(ק ב "ס

219
  . )שפתו גבוה עשרה] ם[וי, גבוהה עשרה (אשפהה " ד שםי"רש 
220

 עדיין אמות'  אם כשהולך השפוע ד,אבל אם שפת ההר משופע והולך ... 'דוקא כששפת ההר עמוק י (ק ל" סא"מ 
  .) איו מחיצה,'איו גובה י

221
, ף"הרי ו,)ולא חייש שמא יעלה הים שרטון, זליימרימר פסיק לה לסורא בא ( רביו חאל שםלגירסת, מרימר 

 דמהי תיתי לן , משום דממילא משמע היתרא,ף מדהשמיט כל זה"רסת הריוכן ראה שהיתה גי(י שם "כפירוש ב
מבוי שצדו אחד כלה לים וצדו אחד כלה לאשפה של  (ה"ז ה"שבת פי'  הלם" ורמב,)למיחש שמא יעלה הים שרטון

מ שם "ומ, ) ואין חוששין שמא יעלה הים שרטון, שאשפה של רבים איה עשויה להתפות, איו צריך כלום,רבים
 וגרסת ,ל"כך היא גירסת רביו חאל ז.  אמר לא חיישין שמא יעלה הים שרטון,מרימר פסק לה לסורא באיזלי(

  ).אין צריך כלום,  וצדו אחר כלה לאשפה של רבים,מבוי שצדו אחד כלה לים (ט"ע סכ"שו. )רביו
222

 חלון שעל גבה זורקין לה ,חיםטפ'  והתן אשפה ברשות הרבים גבוה י,ומי חיישין שמא תיטל אשפה( גמרא שם 
 ע שם"ם ושו"רמב).  הכא מי שי בין רחבה דרבים לרחבה דיחיד, אלמא שי בין אשפה דרבים לאשפה דיחיד,בשבת

  .)שאשפה של רבים איה עשויה להתפות(
 ,ות היחיד אבל בשל יחיד אסור לזרוק לה כלום מרש,במה דברים אמורים באשפה של רבים (ג"שד ס' לעיל סיוכן הוא 

 ומצאו זורקים לרשות , ויבואו לזרוק שם כדרכן גם אחר שתיטל האשפה,לפי שהיחיד עשוי לפות אשפה שלו
  .)הרבים



רכג   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 שכן דרך הים , גזרה שמא יעלה הים שרטון, שהים אינו עולה משום מחיצה למבוי224ויש אומרים
'  שנתמעט שיפועו שם ואינו מתלקט י,שמתקצר ונעשה קרקע ומעלה שם חול ואבנים ובטלה מחיצתו

  .226 וכן עיקר.225 ויטלטלו במבוי כמתחלה,אמות' טפחים מתוך ד

 ,228 אלא אם כן אותן נהרות שדרכן להתייבש בקיץ.227אבל בשאר נהרות אין חוששין שיעלו שירטון
  .229ולהעלות שם חול ואבנים

  .231 כל ימי קרישתו230 ואסור לטלטל במבוי,ואם נקרש הנהר ונגלד בימות החורף בטלה מחיצתו

  שלוםבריד

 
 חוששין שמא ימלך , אבל בחצר של יחיד,איו מותר אלא כשהחצר היא של רבים (ד"שסה סוף ס'  לקמן סיוכעין זה

  .) ויטלטלו בו כבתחלה,פרצת המבוי מצד החצר ותהא ,ויבה בתים בחצרו ברוחב העודף על המבוי
223

  .)ומטלטלי מי במבואות כדמעיקרא (ה אמר שמא"י שם ד"ראה רש 
224

 וראשי המבואות ,הים היה סמוך לסורא מאחריה( לסורא באוזלי ה פסיק ליה" שם די"לגירסת רש, מרימר 
 אמר ,)י"רש, לסמוך על מחיצת הים ולא רצה , והיה מרימר עושה רשתות ומכמורות לכל המבואות,מפולשין לים

ג "ה ה" שם דא"רשב. )ובים חיישין שמא יעלה הים שרטון (ט"א ס" שם פש"רא. )חיישין שמא יעלה הים שרטון
 ןחיישי,  פסק לה לסורא באוזלי,ל"ד ז" והראב,ל"י ז" רשרוש וכן בפי, בכל הספרים שלוכי גרסיןה (בכל הספרים

ויש חולקים (א שם "רמ). חוששין שמא יעלה הים שרטון (א"ודת הקדש שער ב סובעב, )שמא יעלה הים סרטון
  ).226כסמן לקמן הערה  (ואחרוים ,)ואין כאן מחיצה, וסוברים דחיישין שמא לא יעלה שירטון

225
 רוחב הים ועשה קרקע כרוחב  ומתקצר, כי כן דרכו,של חול ואבים אצל שפתו( הים שרטון ה ויעלה" שם די"רש 

  .ק לא"א ס"מהובא ב ).ומטלטלי מי במבואות כדמעיקרא (אמר שמא יעלה הים שירטוןה " וד)פרסה או יותר
226

ף אין הכרח " ואף בדעת הרי,ם"ף ורמב"איו ראה לי לדחות כל האחרוים מפי דברי הרי (ק יד" סדרכי משה 
וכיון דדין זה תלוי בוסחאות קטין  (ה מבוא סתום" דח"ב. )רי דהרי השמיט דין זה לגמ,דסבר לא חיישין

. ) ודאי ראוי לכם להחמיר בחששא זום כן וא,א הביא דעת המחמירים" ורמ,י להקל"ופסק ב (ק כ"ז ס"ט. )לחומרא
 ק יא" ס אליה זוטא).י" רשת כדעבירא ליה והטור ס,ת שפסק לסורא ברשתורכמו שעשה אמימ(ק לא "ס א"מ
  .) עיקר כיש אומרים שצריכה תיקוןולדיא(
' ס בתון משמע וכ. שמא יעלה שרטוןן דבשאר הרות לא חיישי,ש והטור"י והרא" רששוןומשמע מל (ק לא" סא"מ 227
 אפילו אם לא חלק בין ים ,לא חיישין שמא יעלה ההר שרטון (ה אין עושין"ב ד, כדה " והוא בתוד.)ש"ייד ע" כףד

  ).לשאר הרות
228

  ).ר יש לאסו,ה שלו שדרכן להתייבש בקיץ הרבתבהרו(ם א ש"מ 
  .טפחים' הרי שארה שם מחיצה גבוהה ע, כ בלאו הכי"משא 229
230

  .) ואסור לטלטל, המחיצהה בטלםדע דאם קרשין בימות הגשמי (א שם"מ 
דעתו אף ש, כיון דמדאורייתא אף פירי מבטלי, תעבור בסוף החורףאלא , לא תישאר שם תמידאף שהקרישה  231

' וכדלעיל סי. ) ואפילו היטל,י דמן התורה ממעט כל דבר"ואומר ר (ה פירות"א ד, שבת ק' תוסכמבואר ב, לפותם
 אפילו דעתו לפותם , שהפירות מבטלים המחיצות מן התורה,אבל מליאה פירות איה רשות היחיד (ו"שמה סט

   .)116הערה (ושם סמן , ) הואיל ועכשיו אין המחיצות יכרות,היום
שאיה אלא מדברי ,  איה מועלת אף במחיצה רביעית שבמבוילכן, כיון שהמחיצה איה מועלת אף מדאורייתאו

 אלא ... מותר לטלטל ...מחיצות ופרוץ במילואו ברוח רביעית ' שמן התורה כל מקום שיש לו ג(א "כדלעיל ס, סופרים
 שמכל מקום, )לפיכך התירו כשעשה איזה תיקון במקום הפרצה.  כיון שפרוץ במילואו... אסרו הטלטול בו שחכמים

, כאן שהמים קרשים ובי אדם הולכים שם כמו בשאר העיר (שם ז"ט' י ע. דאורייתאשות הרביםגזרין משום ר
שות גזרו רבן טפי משום איחלופי ברפשוט הוא דבזה , ולפעמים מכסה השלג עד שאין יכר כלל שיש שם מים תחתיו

  ). דאין כאן היכר לגמריהרבים
 ויש ,מכל מקום בדברי סופרים הלך אחר המיקל( במה שכתבתי שם' י ע,ט" סוף סיב"שע' כ חצרות שבסי"משא

שות  אטו רל כךכדלא מחלפא  ,)לסמוך על דברי האומרים שאין מחיצה מתבטלת אלא בדבר שמבטלו שם לעולם
כלים ששבתו בתוכו (א " סח"שפ' ש בסי" כמאמות'  שהרי מותר לטלטל ביותר מד,מבוי שאיו מתוקן כמו הרבים

שות  ולא גזרין אטו ר,) ובלבד שלא יכיסם לבית,אמות וממו לחצירות' או בחצירות מותר לטלטלם בו ביותר מד
חכמים אסרו לטלטל מבתיהם ( א"שסו ס'  כדלקמן סי,שות הרביםפ שעיקר העירוב הוא משום לתא דר" אע,הרבים

 ודומה קצת , והחצר היא רשות משותפת לכולם, מפי שהבתים הם רשויות מיוחדות לכל אחד שלו,לחצר עד שיערבו
  .)לרשות הרבים

הייו  ...  גבי מבוי, וכן תל המתלקט,והא דהים דון משום מחיצה (ק ב"סקוטרס אחרון  בה"שמ' ש בסי"במיין וע
 ,ריבוא בוקעים'  אף אם כאן בהתל ושפת הים היו ס, לא הוה המבוי רשות הרביםו הכי מי דבלא,ברוח רביעית למבוי

 דסגי מדאורייתא לכולי עלמא לאפוקי מרשות ,מחיצות גמורות'  וכיון שיש לו למבוי ג,והוה יחא תשמישתיה
הויא מחיצה דאורייתא לא  אי לואפיד, ) הלכך כשאין שם ששים ריבוא ולא יחא תשמישתיה לא גזרו כלל,הרבים

גבי וכמו , )כ אתי רבים ומבטלי מחיצתא" שאל, דלא בקעי בו רביםריך לומרצ (ק מ" סא"מהיא במבוי מדרבן להמ
 מכל ... ואף על פי שמן התורה אין בקיעת רבים מבטלת ממו שם המחיצה( דלקמן סעיף מב, תל שרבים בוקעים בו



רכד  

 שאסרו בים כל השנה מחשש  כמו, כל השנה משום שמא יבואו לטלטל גם בחורף232ויש מי שאוסר
  . וטוב לחוש לדבריו.233 וכן בנהרות שדרכן בכך בקיץ,שמא יטלטלו כשיעלה הים שירטון

 אבל אם יש על שפתו ביבשה מדרון המתלקט .וכל זה כשאין מדרון בנהר אלא במקום המים בלבד
  .234 הרי זה נחשב למחיצה בכל ענין,אמות' עשרה מתוך ד

 , אבל אם רחוק ממנו ביותר מעשר אמות,ל שפתו הוא סמוך ממש למבויוכל זה כשנהר או המדרון שע
 . שהרי אותו מקום הוא כפרצה למבוי זה,)236אלא אם כן יתקן שם בצורת הפתח (235אינו מועיל כלום

 237ה" כמו שיתבאר בסימן שס, אם רבים בוקעים שם אסור,טפחים' ואפילו אינו רחוק ממנו אלא ד
  .בפרצת מבוי מצדו

 אלא אם , אבל אם הוא מקיף כל העיר מסביב אינו מועיל לה כלום.אין הנהר מקיף כל העירוכל זה כש(
  ):238 כמו שיתבאר,כן ישבה ולבסוף הוקפה ממנו

  שלוםבריד

 
 .) משום מחיצה למבוי מדברי סופריםם כן ולכן אין ידון ג,ם בוקעים שםמקום מדברי סופרים אסור לטלטל כשרבי

  .ק" ודו)ורק מדרבן אים מבטלים, כשפירות או הר הקרש מבטלים המחיצה מדאורייתא(  להיפוךל שכןכ
  .ט"סי) קלוג(וראה הלכה למשה 

232
ים כאן להתקרש ולהגליד בעת  כיון שדרך המ... ר לאיסובירא להוע ס"ו דכאן כהרא ( שם בסוף תשובתוז"ט 

 דדוקא באותן שבתות שהמים קרשים ין לומר וא ... לגמרית פעמים אין כאן מחיצון הרי באות,ההקרירות הקש
 דהא אמרין בההיא דחיישין שמא יעלה הים שרטון , זה איו. אבל בשאר שבתות לא,יהיה אסור לטלטל בכל העיר

 ל שכן כ, מטעם דשמא לפעמים לא יהיה שם מחיצה, אף על גב דיש מחיצות, לא רצה לומר היתרבי דר,שהבאתי לעיל
  .) ודאי יש לגזור אף בכל השה משום שבתות אלו,בזה שהוא ודאי ברוב השים

233
  .בחורף: ל"אוצ 
 והייו אם יש , חשב אותו מדרון במקום מחיצה,אכן אם יש על ההר ביבשה מקום מדרון (ז שם בסוף דבריו"ט 234

  .)אמות' במשך ד' וא גובה יבמקום הה
 או שהם רחוקים , שגדודים גבוהים יותר,ואין לחוש שמא יעלה הים שרטון(ב , ה הכא עירובין יב"והוא כמבואר בתוד

  .)משפת הים ביותר הרבה
  בעין שאין לחוש בו שמא יעלה, או שגידודיו גבוהים ביותר,וכגון שהוא רחוק משפת הים(ד "שו ס' וכן הוא לעיל סי

  ).24הערה (ושם סמן , )ג"שס' ש בסי" כמ,הים שירטון ויתמעט עמקו מעשרה ויטלטלו בחצר כבתחלה
 צריך ,אמות'  אבל אם הוא רחוק מהבתים י, שיהא ההר סמוך ממש לראש המבויןפ בעי"ודע דעכ (ק לא" סא"מ 235

  .)תיקון דאותו מקום הוי פרוץ
במה דברים אמורים כשאין יותר מעשר אמות רוחב משפת המבוי עד מקום המתלקט  (ה" שסה סוף ס'ה לקמן סי"וכ

 שאים מועילים כלום למבוי כמו שתבאר , אין להסתפק כלל, אבל אם יש שם יותר מעשר אמות,או עד הגידודים
  .)ג"שס' בסי

אבל בתחלת ובסוף המבוי יש המשך . והאשפה הם באמצע אורך המבוידמיירי הכא שהים ) 218הערה (וכדלעיל 
  .אמות' שלא יהא ההר רחוק מהמחיצות והבתים י, ועל זה תבאר כאן. מחיצות המבוי והבתים

  .י לט"ח סוס"ת צמח צדק חאו"וראה שו
 שאין צורך ,)וספה אלקמן ה (ג' ת רביו סי"וראה שו.  וקה שי על שפת ההר,אצל המבוי' כאשר קה אחד יהי 236

 ר"אחמו רביו וגם: לקמן הוספה ב (ו' ח סי"ת שארית יהודה או"שווב. ה של צורת הפתח סמוך למחיצההק' שיהי
 חצאי בתוך העמיד זה דדין אלא .דוקא לבתים סמוך פתח הצורת שיעשה פירש ולא ,פתח צורת דמהי כתב ע" ל"ז

 היתה ודעתו ,עיגול חצאי בתוך העמיד ספק דכל רבות פעמים דשוק מפי ששמעתי כמו ,ליה דמספקא משום ,עיגול
  .)אחרון קוטרס איזה זה על שהיה ואפשר .דבריו צדקו אם לראות זה פרק ולשות לחזור

  ).147הערה (ושם , )אלא בצורת פתח(ז "וכן הוא לעיל סכ
בצורת פתח כדין מבוי ( צריך לתקה ,טפחים' ן שם בפרצה אלא ד אפילו אי,אבל אם רבים בוקעים שם (סעיף א 237

  .)) שהרי מבוי זה מפולש הוא מפתח זה לפתח הגדול שבו הלחי או הקורה,מפולש
 לפי , אין תל זה עולה למחיצה למבואות העיר, והיקף זה היה קודם בין העיר,אם כל העיר מוקפת תל(ג "סמלקמן  238

 , ואם כן כל העיר היא יושבת בתוך היקף שאיה לדירה,יון שהיה קודם בין הבתים כ,שהיקף התל לא הוקף לדירה
וראה שם . )וכן הדין בהר שמקיף כל העיר קודם שבית(ד "וריש סמ, )שאסור לטלטל בו כשהוא יותר מבית סאתים

  .משי צדדיםאת העיר רק מקיף יך הדין כשא
היא מחיצה שהוקפה ולבסוף , "ההר מקיף כל העיר"גם מה שו, ואף שמחיצה שהוקפה ולבסוף ישבה איה מועלת

  .ישבה



רכה   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  שבאלכסוןולחי וצורת הפתח קורה 

 ,אמות כשיעור מבוי'  אפילו אין צד הארוך עודף על הקצר ד, מבוי שצדו אחד ארוך וצדו אחד קצרלו
 אבל לא יניחנה באלכסון ולהשתמש בצד הארוך ,רה על צד הארוך אלא כנגד הקצראינו מניח את הקו

 לפי שהרואה בני המבוי נמשכים ,239א משום היכר ובאלכסון אין כאן היכרי לפי שהקורה ה,עד הקורה
 אומר מותר להשתמש ברשות הרבים ,ומשתמשים ברשות הרבים או בכרמלית חוץ מכנגד כותל הקצר

  .240אין אותו העודף דומה שיהא מן המבוי לפי ש,או בכרמלית

 ויהא מותר להשתמש גם כן באלכסון בארוך כנגד הארוך ,אבל אם ירצה יעשה שם צורת הפתח באלכסון
  .241ובקצר כנגד הקצר

 שאף , אינן מועילים להשתמש באלכסון,אבל אם יעמיד לחי אחד אצל הארוך ולחי אחד אצל הקצר
 מכל מקום לחי שבצד הארוך אינו מועיל להתיר ,242שום מחיצה אלא מ,שהלחי אינו משום היכר בלבד

  :243 הואיל ואין שם מחיצה כנגדו,להשתמש אצלו

 אלא כשהיא בקצה המבוי שצדו אחד ארוך וצדו , לא אמרו שהקורה המונחת באלכסון אין בה היכרלז
כנגד הארוך  ולהשתמש בארוך , אבל תוך המבוי יכול להניח הקורה באלכסון,אחד קצר ומטעם שנתבאר

  :244ובקצר כנגד הקצר

  שלוםבריד

 
תל (ז "שח סט' כדלעיל סי, ויועיל כמו בבוה כותל על התל, מכל מקום אפשר לבות כותל ליד ההר באורך יותר מעשר

ן עתה  שעשא, הואיל והוא דר באויר מחיצות אלו שלמעלה...  הועיל,יותר מבית סאתים שעשה עליו מחיצות לדירה
  ). ביותר מעשרה, ואפילו לא עשה אלא מחיצה אחת. הרי זה מוקף לדירה,לדירה

 ארבע ... )י"רש, עודף זה על חבירו (חות מארבע אמותפ, מבוי שצידו אחד ארוך וצידו אחד קצר (ב, ח עירובין רבא 239
 ובאלכסון לא הוי ,משום היכר קורה טעמא מאי ...איו מיח את הקורה אלא כגד הקצר ,  אחד זה ואחד זה...אמות 
איו מיח , אמות'  אין צד הארוך עודף על הקצר דלואפי,  קצרחד ארוך ואחדמבוי שצדו א (ל"ע ס"טור ושו. )היכר

  .)הקורה אלא כגד הקצר
 אומר מותר , חוץ מכגד כותל הקצרשות הרביםשהרואה בי מבוי משכין ומשתמשין בר (ה ובאלכסון" שם די"רש 240

י שהרואה בי מבוי "ירשפ (ק כא"ז ס"ט. ) לפי שאין אותו העודף דומה שיהא מן המבוי, ברשות הרביםלהשתמש
 לפי שאין אותו ,שות הרבים מותר להשתמש ברמר או, חוץ מכגד כותל הקצרשות הרביםמשכין ומשתמשין בר

  .)העודף דומה שיהא מן המבוי
מחיצות ופרוץ במילואו ' שמן התורה כל מקום שיש לו ג(א " סכדלעיל, שמן התורה גם זה מותר, ומדברים אלו ראה

  ). כמו ברשות היחיד... מותר לטלטל ...ברוח רביעית 
  ".בארוך כגד הארוך ובקצר כגד הקצר"מותר מהתורה " מבוי שצדו אחד ארוך וצדו אחד קצר"ואף 

  ".באלכסון אין כאן היכרו" ,"משום היכר ... קורה על פתחו"עד שיתן " חכמים אסרו הטלטול בו"אלא ש
, וא עירובין "רשב. ) מודה רבא דעביד באלכסוןורת הפתחל דבצ"ד ז"כתב הראב (י"א ס" שם פש"רא הובא בד"ראב 241

 אבל בשעשה לו צורת ... אלא בשאין לו צורת פתח ,ל דלא אמרו דפתחא דבקרן זוית לא הויא פתח"ד ז"כתב הראב(א 
 ז"שבת פי' מ הל"מהובא ב. )עשה לו צורת פתח אפילו באלכסון מותר (ז" שער א סעבודת הקדש ). ודאי פתח הוי,פתח
  .)אבל אם ירצה יעשה שם צורת פתח באלכסון (ע שם"טור ושו. כ"ה

הוא שהטעם שאומרים פי תקרה יורד וסותם (ה "שסא ס' דעות לעיל סי' הובאו ב, ואילו לעין פי תקרה יורד וסותם
מחיצות זו אצל ' פרצו ב... ויש אומרים שאפילו  ... ית אין דרך לעשות שם פתח כלל ובקרן זו,משום שדומה לפתח

  ).28הערה (וראה שם , )זו
  ).שלחי זה ידון משום מחיצה(א "כדלעיל ס 242
 י ראהול ( שםז"ט. ) לא מהי כמו צורת פתח,ג דלחיים משום מחיצה הם"דאע (ש אבל אם ירצה"ה ומ" די"ב 243

 ואותו לחי שעומד אצל הארוך לא מעלה ... אלא פשוט דלא מהי כלל ,י" כמו שעלה על דעת ב, ספיקא אין כאןלודאפי
 לא מהי גד ם לחיילואפי (ק לב"א ס"מ. )שות הרבים דהא אין כגדו רק ר, דהוא איו מתיר כגדו,ולא מוריד

  .)י" בבן משמע כ,הארוך
  ).שהרי משם ואילך אין כגדו כותל בצד השי... לחי  (ו"וכן הוא לעיל סוף סט

ואיו משתמש אלא עד , אבל בתוך המבוי יכול להיח בקורה באלכסון (ו" מרוטבורג סטם"רפסקי עירובין למה 244
ל דבתוך המבוי יכול להיח את הקורה "מ ז"וכתב ר ( שםש"רא. )קצר כגד הקצר ובצד הארוך כגד הארוך, הקורה

, ותוך המבוי יכול להיח הקורה באלכסון (ע שם"טור ושו. ) ומשתמש בקצר כגד הקצר ובארוך כגד הארוך,באלכסון
  .)ומשתמש בקצר כגד הקצר ובארוך כגד הארוך



רכו  

  שבאמצע המבויופסין וצורת הפתח לחי 

 ,245 אם מן הלחי ולחוץ כלפי פתח המבוי יש שם חצירות פתוחות למבוי. העמיד לחי באמצע מבוילח
 אין לחי הפנימי מועיל לחלק המבוי שלא יצטרכו חצירות החיצונות ,246ועשו גם לחי לפתח המבוי

בשאר מבואות שאין להם אלא לחי אחד לפתחם שצריכים כל בני המבוי  כמו ,והפנימיות לערב יחד
 אלא לענין להשלים החסרון מנין 247ולא אמרו שלחי נידון משום מחיצה .לערב יחד כמו שיתבאר

 אבל מכל מקום אינה מחיצה גמורה שיוכל לחלק רשות אחת ,המחיצות הצריכות לרשות היחיד גמורה
  .248 שלזה צריך מחיצה גמורה,לשתים

 כיון שהם אינם יכולים לטלטל מחצירותיהם למבוי ,249אבל אם לא עשו החיצונים לחי לפתח המבוי
 ואינם אוסרים על הפנימי אף על פי ,כמו שאין להם חלק כלל במבוי בשבת] זה[ הרי ,אפילו אם יערבו
  . אם עירבו ביניהם251 מן הלחי ולפנים250 ומותרים הפנימים להשתמש,שלא עירבו עמהם

 ויהיו בתים ,אמות'  שלא יהא ארכו פחות מד,הא באותו החצי המבוי הפנימי תורת מבויוהוא שי
  .253ד שנתבאר" ע252וחצירות פתוחים לתוכו

  .254וכן הדין אם הניחו קורה על אמצע המבוי

'  או פס רחב ד, אחד מצד זה ואחד מצד זה,משהויין' אבל אם העמידו באמצע המבוי שני פסין של ב
______________ 

 אלמא , יש לו חצי מבוי,עושה לחי לחצי מבוי) ב, יד(ק " דאמר בפ,י"וקשה לר (ה מבוי"ב ד, דף ט עירובין 'תוס 245
  .)איכא לאוקמא לההיא בדליכא חצירות פתוחות למבוי מן הלחי ... פי עצמומשתרי חצי מבוי ב

אסי הדא אמרה בי מבוי שתו קורתם באמצע המבוי '  אמר ר,דגרסין בירושלמי דפירקין (ט"ה ס" פש שם"רא 246
 מבוי מיירי  דהא דאמר יש לו חצי,והשתא יחא הכל.  אלו ואלו אסורים,תו אלו ואלו. אלו אסורים ואלו מותרין
אבל כשתו גם .  וכיון שאין החיצוים יכולין לטלטל במבוי לא אסרי על הפימים,שלא תו החיצוים קורה

תי (ה "ה ה" שם פמהירושלמי, ) אם עירבו אלו לעצמן ואלו לעצמן ולא עירבו יחד, אסורין גם הפימים,החיצוים
הדא אמרה בי המבוי שתו קורתן על פתח המבוי אלו מותרין יוסה '  אמר ר,יודה אין מערבין אותה חצין' בשם ר

אם יש חצר מהלחי , העמיד לחי באמצע המבוי (א"ע סל"טור ושו).  אלו ואלו אסורין, תו אלו ואלו,ואלו אסורין
 או שיש חצר, ואם אין שם חצר.  עד שיערבו יחד,אוסרים אלו על אלו,  ועשו גם החיצוים לחי לראש המבוי,ולחוץ

  .)אסורים,  ממו ולחוץ,מותרים, שמן הלחי ולפים, ולא עשו החיצוים לחי לראש המבוי
  ).שלחי זה ידון משום מחיצה (א"כדלעיל ס 247
 אלא דבאו כאן לחלוק , כמו בראש המבוי, סגיחד בלחי אם כן דא,זה איו לעין היתר טלטול לפים (ק כג" סז"ט 248

 משהו מכאן רוש פי,פסים'  או ב,ורת הפתח בזה צריך צ, ולא יאסרו עליהםהרשויות שיסתלקו החיצוים מהפימים
  .) ויהיה כאלו מחיצה ממש בייהם,ומשהו מכאן

 אין מועילין לעין שלא יאסרו דיורין שמצד זה של הלחי על דיורין שמצד ,לחי וקורה שבמבוי גמור(ב "לעיל סלכן הוא ו
  ).201הערה (ושם סמן , )לחי אחר בפתחו כמו שיתבאר ם כן ויש ג, אם הלחי הוא באמצע המבוי,'הב

  ). יש לו חצי מבוי... עשה לחי לחצי מבוי ,תא (ב, ברייתא עירובין יד 249
ואם לא עשו החיצוים  (ק כב"ז ס"ט. ) לא אסרי על הפימים,וכיון שאין החיצוים יכולין לטלטל במבוי (ש שם"רא 250

 אים יכולים , כיון שלא הוכשר המבוי מצדה, לא היו ראוים לערב כלל עם הפימי,שות הרביםקורה לצד רלחי או 
דכיון  (ק לג"א ס"מ. ) כולם רשות אחד ויכולים לערב ביחדה על זה אלא אם כן דאין אוסרים ז,לאסור על האחרים

  ). לא אסרי על הפימית,שלא עשו ואין יכול לטלטל במבוי
  .114' וביאורים תש עוראה הערות 

 ).55הערה , ו"שסה ס' ראה לקמן סי(לכאורה הייו רק מחודו הפימי של הלחי  251
בזמן שיש לפים מהם ארבע , אימתי מתירין הקורה והלחי את המבוי לחצאין (י" בעבודת הקדש שער א סא"רשב 252

שבת '  הלמ"מ. ) שאין כאן מבוי, אין מתירין,ארבע אמות וכל תאי המבוילא היה לפים מהם . אמות וכל תאי מבוי
 ושיהא ארכו , שלא יהא ארכו פחות מארבע אמות,ומיהו דוקא בשיש באותו חצי מבוי המוכשר תורת מבוי (כ"ז ה"פי

. ) פס ארבע כחצרי מי א, צריך לחי מכאן ולחי מכאן,ו הכי הא לא, ושיהיו בתים וחצרות פתוחין לתוכן,יתר על רחבו
ושיהא ארכו יתר על , אמות' שלא יהא ארכו פחות מד, וכל זה ביש באותו חצר מבוי המוכשר תורת מבוי (ב"ע סל"שו

  .)ושיהיו בתים וחצרות פתוחים לתוכו, רחבו
  .לב- לעיל סעיפים ל 253
היה המבוי ארוך , כיצד. מתירין את המבוי לחצאין בין בלחי בין בקורה( שם עבודת הקדש. שם ש"רא, ירושלמי שם 254

וכתב  (שםמ " מ). ומהם ולחוץ אסור,מה שלפים מן הקורה ומן הלחי מותר, ותן הקורה או הלחי באמצע המבוי
 אין לו אלא עד מקום לחי , ובהדיא תו בתוספתא העמיד לחי או קורה באמצע מבוי, לקורהוא הדיןל וה"א ז"הרשב
  .)הוא הדין להעמיד קורה באמצע המבוי, חי באמצע המבויזה שהכשרו להעמיד ל (ע שם"שו. )וקורה



רכז   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 ,255 או שעשו צורת פתח אף על פי שרחב יותר מעשר,אין המבוי רחב יותר מעשר אם ,טפחים מצד אחד
פ שגם " אע, ומועלת לחלק המבוי שלא יצטרכו החיצונים והפנימים לערב יחד,256הרי זו מחיצה גמורה

  . ומותרים לטלטל בו אם עירבו ביניהם,החיצונים עשו תיקון לפתח המבוי

 אלא אלו , שלא יצטרכו כולם לערב יחד,ם לחלקה בענין זהואפילו החצר שיש בה דיורין הרבה יכולי
  .257לעצמן ואלו לעצמן

  :258ב"שצ'  יתבאר בסי, או להכשיר חציה ולהניח חציה,וכן עיר המוקפת חומה שרוצים לחלקה

  אמות' הכשר מבוי רחב כ

 וגבוה אמות'  עושה פס רחב ד, כיצד יעשה, ורוצה להכשירו בלחי או קורה,אמה'  מבוי שהוא רחב כלט
 ונחשב כל צד מצדי הפס כמבוי בפני , רחבו לארכו של מבוי, ומעמידו באמצע הפתח,טפחים' י

 שהרי פס זה ,טפחים'  ויתן הקורה על ראש הפס או תוך ג.260אמות כשיעור מבוי'  כיון שארכו ד,259עצמו
  .261טפחים מכותלי המבוי פסולה'  והקורה שהיא מופלגת ג,הוא כותל המבואות

 וכל ,אלו שהפס מפסיק ביניהם בתים וחצירות פתוחים לתוכו) מבואות(ה בכל מבוי משני וצריך שיהי
______________ 

 או משהו מכאן ,ורת הפתח אבל בצ,וראה לי דדוקא בלחי וקורה הוא דאין מועיל לחלקם זה מזה ( שםש"רא 255
 ובלבד שיתקן לו ,דמותר לחלק אפילו מבוי אחד ולערבו לחצאים ( רמז תקהמרדכי ). חלקין זה מזה,ומשהו מכאן
 שהרי אפילו חצר אחד אם רוצה , דהוי חשוב כסתום ומובדל מן הדיורים שחוצה להם,ו צורת פתחשי לחיים א

 ויערבו אלו לעצמן , יכולין לחלקו,' או בפס ד,לחלקו באמצעיתו בשי פסים של שי משהויין משהו לכאן ומשהו לכאן
 כי מי וה.'ו בצורת פתח דמהי ביותר מי יכולין לחלק,' ואם יותר מי.' כיון דאין בין פס לפס יותר מי,ואלו לעצמן

וראה לי דמותר לחלק אפילו מבוי אחד ולערבו  (ה אות ד"עירובין פ' והגהות מיימויות הל, )יכולין לעשות במבוי
טור . )דבהכי חשוב כסתום ומבדל מן הדיורין שחוצה להם, או צורת הפתח, ובלבד שיתקן לו שי לחיים, לחצאין

או שעשו צורת פתח אם הוא , או פס ארבעה אם איו רחב יותר מעשרה, ם עשו באמצע שי פסיםאבל א (א"ע סל"ושו
כל אחד יכול לערב ויהיה ,  ועשו גם החיצוים תיקון לראש המבוי, אם יש חצר מהתיקון ולחוץלואפי', רחב יותר מי
  .)מותר בחלקו

ומבואות הרחבות ... ורה שבמבוי גמור אין מועילין  שהרי אפילו לחי וק ...שלא די בלחי וקורה (ב"וראה גם לעיל סל
  .) אלא צריך לתקם בצורת פתח,ש למעלה גבי חצר" אין פסין מועילין בהם כמ,יותר מעשר

  .)שצורת פתח היא כמחיצה גמורה(א "שסד ס' וכדלקמן סי. )ויהיה כאלו מחיצה ממש בייהם (ק כג"ז ס"ט 256
  ).)ש"הרא (אי גווא יכולין לחלק בכהחת חצר אלודאפי (ק לד"א ס"מ. שםש ומרדכי והגהות מיימויות "רא 257

  .) שיש להעיר דין חצר,בעיר המוקפת חומה (ב"לעיל סלוכן הוא 
הצדדים של רשות הרבים שאצל פתח '  דהייו שב,יכולים לחלוק העיר לרוחב... מוקפת חומה ... עיר  (ז- סעיפים ה 258

ובלבד שיעשו צורת פתח באמצע רשות הרבים או  . השי מערבין לעצמןהצדדים שאצל פתח'  וב,זה מערבין לעצמן
 ואם אמצע המבוי או אמצע רשות הרבים ... כדי לחלוק רשות זו מזו , במקום שמתחלקים בעירובן,באמצע המבוי

 שהם ,משהויין' פסין של ב'  או ב,טפחים'  די בפס רחב ד,במקום שמתחלקים שם איו רחב יותר מעשר אמות
  .)ג"שס' לים לחלק רשויות כמו שתבאר בסימועי
 כדין הבא , וצריך לתקן המבואות שבין ישראל לכרים, שיש להעיר דין חצר,בעיר המוקפת חומה(ב " לעיל סלוכן הוא

ומבואות הרחבות יותר  ...  שלא די בלחי וקורה,רשויות שלא תאסור רשות זו על זו בלא עירוב' לחלוק חצר אחת לב
  ) אלא צריך לתקם בצורת פתח,ש למעלה גבי חצר"ין מועילין בהם כמ אין פס,מעשר

, משמיה דלוי  אמר שמואל, היכי עביד...מבוי שהוא רחב עשרים אמה  (ב"רע, דף י עירובין לוישמואל משמיה ד 259
מבוי  דכיון דאיכא הכשר ,באמצע הפתח(י "ופרש, ) ומעמידו לארכו של מבוי,עושה פס גבוה עשרה במשך ארבע אמות

 ג"ע סל"טור ושו. ) ועשה הפתח האחד למבוי זה והפתח השי למבוי השי, הוו להו כשתי מבואות,באורכו של פס
 וחשוב כל צד ,)ז"ט, פירוש באמצע הפתח ( ומעמידו באמצע,אמות' עושה לה פס רחב ד, אמות' מבוי שהוא רחב כ(

  .)אמות' כיון שאורך הפס ד, מצדי הפס כמבוי בפי עצמו
  ).148הערה (ושם סמן , )אמות אין שם מבוי עליו' מבוי שאין בארכו ד (ז"סככדלעיל  260
 דבעי קורה על גבי ,' או בתוך ג, וצריך שתהא הקורה וגעת באותו פס,ל"ד ז"וכתב הראב (ב"א סי" שם פש"רא 261

הוא שהגיע הקורה מכותל חיצון של המבוי האחד ועד ו. וותן את הקורה עליו (ב"עבודת הקדש שער ב ס. )מבוי
 שכבר ביארו שצריכה הקורה להיות על גב ,ולא תהא הקורה גבוהה מעל הפס שלושה, הכותל החיצון של המבוי השי

 וצריך ליזהר שתהא הקורה מוחת על .ויתן קורה בראשו (ע שם"טור ושו. א"ז הכ"שבת פי' מ הל"מהובא ב. )המבוי
  .)טפחים' ך גאו תו, הפס

  .) שהוא כלבוד,טפחים'  בפחות מג ...בקורה שצריך להיות על גבי המבוי ממש (וכדלעיל סעיף כו



רכח  

  . שנתבאר למעלה262תנאי מבוי

 ,264עשרה אפילו אין שם יותר מ,263 צריך לעשות שם צורת הפתח,ומן הפס עד הכותל אמצעי של המבוי
 כמו ,רשות הרבים ופילוש זה דינו כפילוש ל,מבואות אלו כל אחד לחבירו' לפי ששם מפולשים ב

 שאין צריך לעשות שם צורת הפתח אלא אם כן יש 266 ויש אומרים. במבוי עקום265ד"שיתבאר בסימן שס
  :267 ויש להחמיר כסברא הראשונה.שם יותר מעשרה

 אף על פי שנשאר רוחב המבוי פחות מעשרה ,268 אבל אם ירצה להעמיד רוחב הפס לרוחב המבוימ
______________ 

אלא אם כן יש בכל מבוי , אין הפס הזה מתיר להיות כל חלק מהן מוכשר בלחי וקורה( שם  בעבודת הקדשא"רשב 262
וצריך שיהא  (ע שם"שו.  שםמ"מהובא ב, )עצמושכל אחד ואחד מבוי בפי , ומבוי מהם בתים וחצרות פתוחים לתוכו

  .])מבוי[ וכל תאי ,בכל מבוי משים אלו שהפס מפסיק בייהם בתים וחצרות פתוחים לתוכו
 צריך למבוי זה צורת ,אי איכא מראש הפס של צד פים עד הכותל אמצעי של מבוי יותר מעשר (ה עושה" שם ד'תוס 263

 יש לו דין מבוי ,ואם יש מן הפס עד הכותל של רחב המבוי יותר מעשר אמות ( שםש"רא. ) דהוי כמבוי עקום,הפתח
  .)ת"עקום כמין חי

 אילימא , במאי עסקין. ושמואל אמר תורתו כסתום, רב אמר תורתו כמפולש,מבוי עקום(א , כדאמרין עירובין ו 264
ש ואם יש "ה ומ"י ד"ב. )פולש וקאמר רב תורתו כמ, אלא לאו בעשר, בהא לימא שמואל תורתו כסתום,ביותר מעשר

 דהא אפילו אין ,לא ידעתי למה כתב כן ... 'ש ואם יש מן הפס עד הכותל האמצעי יותר מעשר אמות וכו"ומ (מן הפס
 כתבו וזה , ומצאתי שהתוספות... לרב דקיימא לן כוותיה ,בייהם יותר מעשר יש לו דין מבוי עקום שדיו כמפולש

 דהוי , צריך למבוי זה צורת פתח,ל צד פים עד הכותל אמצעי של מבוי יותר מעשר אי איכא מראש הפס ש,לשום
 אי ביותר מעשר בהא לימא ,לעיל גבי מבוי עקום] שית[ ואף על גב דאליבא דשמואל קיימין כדפרי,כמבוי עקום

ר דכל שאיו  וסוב, שהוא בעל מימרא זו, הרי בהדיא שלא אמרו כן אלא לדעת שמואל.ל"שמואל תורתו כסתום עכ
 אפילו אין בין הפס לכותל עשר דיו , אבל לדידן דקיימא לן כרב דאמר תורתו כמפולש,יותר מעשר תורתו כסתום

אין חוששים למבוי עקום אלא כשיש שם יותר , שהוא בעל מימרא זו, והייו שאף שלדעת שמואל). כמבוי עקום
  .דין מבוי עקוםשאף בפחות מזה יש לו , ל כרב"מכל מקום אן קיי. מעשר

שהרי אלו שי המבואות מתעקמים ובאמצע , ומה שמן הפס עד כותל האמצעי של מבוי יש לו דין מבוי עקום(ע שם "שו
  .ולא זכר דהייו כשיש שם יותר מעשר). פתוחים בשי ראשיהם לרשות הרבים

ו כאלו היה מפולש בעקמומיתו  די,ראשיו לרשות הרבים או לכרמלית'  ומפולש בב,'מבוי עקום כמין ד (סעיף ה 265
 כדי שיהא , וצריך שיעשה צורת פתח בעקמומיתו... וצריך לעשות לו תיקון בעקמומיתו ,לרשות הרבים או לכרמלית

   .)הצורת פתח שהוא תיקון של מבוי מפולש ראית להדרים כאן ולהדרים כאן
רביו ירוחם תיב . )ת יש לו דין מבוי עקוםחב המבוי יותר מעשר אמווואם יש מן הפס עד הכותל של ר ( שםש"רא 266

 ועשה לו ,אמות'  ואם אחר כל זה התיקון הראשון שאמרו שאר הפתח ביותר מי,'וכתבו בתוס (ב, ז צג"יב חי
ואם יש מן הפס עד הכותל האמצעי של המבוי ( טור).  הה דיו כמבוי עקום,אמות כמו שכתבו' המחיצה באורך ד

כדברי ]ו [, דודאי אין לו דין מבוי עקום לגמרי,ולי ראה דבריהם(ק טז " סמ"ד ).ו דין מבוי עקום יש ל,אמות' יותר מי
).  כן ראה לי, אף על פי שאין צריך כך בשאר מבוי עקום, ולזה הצריכו כאן בעקמומית יותר מעשר אמות,א"הריצב

שות  דכיון דשי הפתחים לר,י מפולש דהכא אפילו ביתר מעשר לא מיקר,רשא פי"וריצב(שם ' והייו כמובא בתוס
שות  בכל צד רו אבל במבוי עקום יש בשי ראשי.לפתח אחר] הפס[ והעומד בפתח זה לא יסבב לבא סביב , אחדהרבים
ויש אומרים דאין  (ג"א סל"רמ ). משום הכי הוי מפולש ומבוי עקום, ורגילות לילך דרך מבוי מצד זה לצד אחר,הרבים

  .) יש מן הפס עד כותל האמצעי יותר מעשר אמותלא אם כן א,לו דין מבוי עקום
 ]ד[שס' סי' עי, ל הכי"ולא קיי, )א"בשם הריצב ( שם'תוס' עי, א הדין בעקום כמין חהו, הולפי מה שכתב הדרכי מש

שגם כשאיו ,  יוצא אם כן.) צריך צורת פתח בשי עקמומיותיו ולחי או קורה בשי ראשיו,'ואם עשוי כמין ח(ה "ס
  .יש לו דין מבוי עקום, יותר מעשרה

 ,ודאי למאי דקיימא לן כרב (ה מבוי שרחב" דח"ב. )דבר זה שאמר עשר אמות אין לו טעם (ק ה"מלבושי יום טוב ס 267
העיקר  (ק לו" סא"מ. ) דלדידיה אין חילוק בין יתר מעשר לעשר,הוא הדין בעשר צריך צורת הפתח בעקמומיתו

דאף , ח הסכימו לסברא הראשוה"אבל מלבושי יום טוב וב( יג אליה זוטא. )ח"ב בוכן משמע, ה הראשוהכסבר
  ).י"משום תמיהת הב, בפחות מעשר יש לו דין מבוי עקום

*  
. ומכשירים אותו בלחי או קורה, שיש לכל מבוי משי מבואות אלו כל תאי מבוי, וכל זה הוא באופן האמור כאן

  .ין מבוי עקוםשדוקא בזה הצריכו לעשות צורת הפתח כד
אזי אין לו דין . כמו בחצר, או בשי פסין משהו, אלא פס, ולא סגי בלחי או קורה, כ אם אין לו כל תאי מבוי"משא

 אבל מבואות ,וכל דיי מבוי עקום הם במבוי שבתים וחצירות פתוחים לתוכו כראוי(ט "כלדקמן שם ס, מבוי עקום
 ין צריך אים צריכים שום תיקון בעקמומיתם כמו שא,י ודים כחצרשלו שאין בתים וחצרות פתוחים לתוכו כראו

  ).בחצר עקומה
אמות ' וישאר רוחב הפוי של המבוי ח, אמה רוחב' שהוא כ, לרוחב המבוי, אמות' דהייו שיעמיד את הפס הזה של ד 268

אמות ' ם את הפס דאמות פוי מצד זה ומצד זה מבטלי' לפי שח, איו מועיל כלום. אמות מצד זה' מצד זה וח
 .שבאמצעם



רכט   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 לפי שהאויר של רוחב המבוי שמצד זה , אינו מועיל כלום, זההרבה מצד זה ופחות מעשרה הרבה מצד
  .269 את הפס שבאמצעםיםומצד זה מבטל

 ,270 ירחיק שני אמות מכותל זה ויעמיד שם פס רחב שלשה אמות וגבוה עשרה טפחים,ואלא כיצד יעשה
ים עם  שאז אין האויר שבין הפס,אמות בין פסים הללו'  וישאר פתח רחב י,וכן יעשה אצל כותל השני

 הואיל וכל פס מרובה על האויר שבינו ,האויר שבין פסים לכתלים באים ומבטלים הפסים שביניהם
 וכן , וירחיק אמה ויעשה פס אמה ומחצה, או ירחיק אמה ויעשה פס אמה ומחצה.271לכותל שאצלו
 וכן כל , וכן בצד השני,טפחים' אמות וד' טפחים ויעשה פס ב' אמות וב'  או ירחיק ב.272יעשה בצד השני

  . מטעם שנתבאר273 ובלבד שהפס יהא יתר על האויר שבינו לכותל שאצלו,כיוצא בזה

 שהפסים אינם נחשבים ללחי הואיל והם רחוקים ,ולבד מפסים אלו צריך לעשות גם כן לחי למבוי
______________ 

ובלבד שהפס יהא יתר (ד "ע סל" טור ושו.)דאתי אוירא דהאי גיסא ואוירא דהאי גיסא ומבטל ליה(ב ,  יגמרא שם 269
 דבעי ,הכלל בזה (ק כז"ז ס"ט).  אתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ומבטל ליה,דאם לא כן, על האויר שביו לכותל

אתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ומבטל ליה לפס,ם לא כן דא,ו לכותלשהפס יהא יתר על האויר שבי (.  
שהאויר  (א"וסי, )טפחים סתומים שבייהם'  באים ומבטלים הג...האויר שמצד זה ומצד זה  (י"סשסב ' סילעיל וכד

  .)מבטל העומד
  ,ז"הטומה שכתב ( 270

אמה וסתמו עשר אמות ' שהיה מבוי רחב כ( בראשו  בעשר)י"רש, בכותל ארכו(מבוי שפרץ מצידו (א "רע, דאמרין ו
' וכן פסק לעיל סי). כגון שפרץ בקרן זוית... '  בד)י"רש, כדתן והרחב מעשר ימעט ופרצה פירצה באותה סתימה

 אפילו בפחות מעשר ,אם פרצה בקרן זוית ממש דהייו שהפרצה תופסת משתי רוחותיה אצל הזויות(ה "שסא ס
  .איו אוסר אלא בעשר, י"באופן דלעיל מרש, אבל אם פרץ בראשו ממש). רך לעשות פתח בקרן זויתאסור לפי שאין ד

ולא חילק בין פרץ בקרן זוית לבין פרץ , ) מראשו פירצתו בארבעה...מבוי שפרץ (י שסה "אמם סתם הטור וכתב רס
  .בראשו ממש

 ולא חילק בין אם פרץ בקרן זוית לשלא בקרן ,' בדיש לתמוה שסתם וכתב שאם פרץ מראשו פרצתו(י שם "והקשה הב
 , ועוד יש לתמוה דמשמע דעל כרחך צריך לומר דפרץ בראשו שלא בקרן זוית איו בארבעה... כדמפליג בגמרא ,זוית
אמות ' ו מרחיק ב" דאמר מבוי שהוא רחב ט, דאם לא כן פליגא אדרב יהודה,)ה אחד" דא, ו(ש שם התוספות "וכמ

ירחיק שי אמות מכותל זה ויעמיד (שהיא ההלכה שתבארה כאן ). אמות'  והשתא הוי פרצה ב,אמות' גועושה פס 
  ).שם פס רחב שלשה אמות וגבוה עשרה טפחים

 כיון שעכשיו , מצד שתבטל הפתח שעשה מתחלה באותו צד,הדכאן או באים לפסול הפירצ(ק א "ז שם ס"ותירץ הט
 , ואין שייך שם ביטול פתח,אמות'  מתחלה בהיתר הרחקה בהכ לעיל שעש"א מש. פירצה במקום שהיה סתוםהעש

  ).כי כן הוה מתחלה
מבוי מצידו אלמא פירצת , תורתו כמפולש... מבוי עקום ( ' כוא אלמא פירצת"ע' ]ו[גמרא ' ע, ג"צעאמם חילוק זה 

קרא ] המבוי עקום[ כן מתחלה הרי גם זה שעשה (מא אות ב' ח סי"ת צמח צדק חאו"שוהוכחה זו תפרשה ב). 'בד
ת צמח "ומסיק בשו. איו אוסר אלא בעשר, שאם פרץ בראשו ממש,  אלא על כרחך צריך לומר.ק"ודו). פירצת המבוי

וסמך לו על , ה דין מבוי שפרץ בראשו"שס' שהשמיט לגמרי בסי, ל"ר ז"וכן ראה מדברי הגאון אאזמו(צדק שם 
  ).מ הא דרב יהודה"ג ס"שס' ש בסי"מ

א "ש המ" וכמ,ה אחד זה"דף ו ד' ש התוס" כמ,פרצת מבוי בעשר מראשו(לקמן הוספה א ', ג' ת סי"וכן מסיק רביו בשו
 כגון שהמבוי סתום ,כשפרץ בראשו ממש(ק ג "שסה ס' א סי"וכמבואר במ', והייו כמובא לעיל מהתוס). ריש שסה

 . ותירץ דברי הטור באופן אחר.)שרי , ופרץ ברוח רביעית ...רוחות וקצת מרוח רביעית' מג
 )י"רש, מן הכותל ומתחיל לעשות שם פס ( מרחיק שתי אמות,מבוי שהוא רחב חמש עשרה אמה(ב ,  ירב יהודה שם 271

טור  ).)י"רש,  יעשה כן אף לצד השי,'והיכא דהוי רוחב כ ... ומצאו חמש אמות אלו סתומות (ועושה פס שלש אמות
 ויעשה פס רחב ,אמות מהכותל' שירחיק ב, אמות' לעשות תיקון אחר למבוי שהוא רחב כעוד אפשר  (ד"ע סל"ושו

  .) וישאר פתח רחב עשר אמות,ויעשה כן גם בצד השי, שלש אמות
 וכולי האי לא , אין הכי מי. וירחיק אמה ויעשה פס אמה ומחצה,וירחיק אמה ויעשה פס אמה ומחצה (גמרא שם 272

 וכן , וירחיק אמה ויעשה פס אמה ומחצה,או ירחיק אמה ויעשה פס אמה ומחצה (שםע "טור ושו. )אטרחוה רבן
  .)יעשה בצד השי

וכן הדין אף במרחיק שתי אמות ושתי טפחים ועושה פס שתי אמות וארבעה  (ב" בעבודת הקדש שער ב סא"רשב 273
ומכאן אתה למד לכל כיוצא , שכל שהפס רבה על האויר שביו ובין הכותל ידון כעומד,  מצד זה ומצד זה,טפחים
'  ויעשה פס שתי אמות וד,או ירחיק שתי אמות ושי טפחים (ע שם"שו. א"ז הכ"שבת פי'  הלמ"מהובא ב. )בזה

  .) ובלבד שהפס יהא יתר על האויר שביו לכותל. וכן כל כיוצא בזה, וכן יעשה בצד השי,טפחים



רל  

  .274טפחים' מהכתלים ג

ילכו להם דרך פתח  ו,וצריך ליזהר שלא יניחו בני המבוי את פתח הגדול שבין הפסים שהלחי מתוקן בו
 ונמצא מבוי זה , ובטלה הלחי המתוקן בו, נתבטל תורת הפתח מן הגדולם כן שא,קטן שבין פס לכותל

 אבל מן הסתם אין חוששין שמא יניחו הגדול .276 יעשה צורת הפתח להקטןם כן אלא א.275בלא תיקון
  :277 שחזקה אין אדם מניח פתח גדול ונכנס בקטן,וילכו בקטן

'  קנה קנה פחות מג, אלא שיהא כל אחד עשוי מקנים,נם צריכין להיות פסים שלמים פסים אלו אימא
  :278 שכסתום ושלם הוא מתורת לבוד,טפחים

   ונהרתלמחיצת 

 דהיינו שקרקע המבוי גבוה מרשות , ונעשה מדרון בפתיחתו לרשות הרבים, מבוי ששוה מתוכומב
 , ונעשה מדרון לתוכו, לרשות הרבים או ששוה,הרבים והוצרך לשפע אצל פתחו לצד רשות הרבים
 גבוה ם כן ותחלת כניסת המבוי מן הפתח ולפנים ג,דהיינו שקרקע רשות הרבים גבוה מקרקע המבוי

שום תיקון ין צריך  הרי מבוי זה א, משפע ויורד לצד דופן האמצעי ונעשה מדרוןר כך ואח,כרשות הרבים
טפחים מתלקט ' וא שיהיה בשפועו גבוה י וה.280 לפי שתל זה שבפתחו נחשב לו למחיצה,279בפתחו

______________ 
. ) דאמר לקמן דלא הוי לחי, הואיל ומופלג מן הכותל שלש,הי דהאי פס לא מ,וצריך לחי אחר (ה ועושה" שם ד'תוס 274
  .)מן הכותל'  כיון שמופלג ג, דפס לא מהי, לחי למבוים כןוצריך ג (ק לז" סא"מ
  .צב' ע) עירובין, חלקת יעקב(ראה אהלי יעקב . כיון שהוא סמוך לפס, כ לחי זה מהי"משא

  ). ולא יהיה כמוסיף על הראשון, כדי שיהא יכר שהוא משום לחי,ויעשו מעט עב או דק ממ(ד "ויעשו כאמור לעיל סי
 ובטיל לחי ,ובטיל תורת פתח מייה(י "ופרש, )ליחוש דלמא שביק פיתחא רבה ועייל בפיתחא זוטא (גמרא שם 275

ן  ואי, ובטלה קורה דידיה,ובטיל ליה פתחא קמא (ה מתיר"א ד, הובדף , ) ומצא מבוי זה בלא תיקון,המתוקן בו
  .)שאם עשה כן בטל תיקון המבוי, וצריך ליזהר דלא לשבוק פתחא רבא ועייל בזוטא (ע שם"שו. )קורה למבוי זה
 הלחי ם כן ויתבטלו ג, כיון שאין בי המבוי הולכים שם,ויתבטל ממו שם פתח מבוי(א "שסה ס' וכן הוא לקמן סי

  ).ם פתח מבוי עליו והוא אין ש, לפי שהם צריכים להיות בפתח המבוי,והקורה שבו
  .)אלא אם כן עשה צורת פתח לזוטא (ע שם"שו. ) לא בטל, לזוטאורת הפתחואי עבדי צ(ב "א סי"פ הגהות אשרי 276

 ואיו קרא  ...לפי שצורת פתח היא כמחיצה גמורה(א "שסד ס' כדלקמן סי, והטעם דמועיל צורת הפתח לזוטא
  .שמועיל בו לחי, הגדולמצא שאיו פתוח אלא פתח , וכך גם כאן). מפולש

  .ק ק"ב ס"מש. א"הגהות רעק. ד"וראה לבוש סל
 אמר רב אדא בר מתה חזקה אין אדם .ליחוש דלמא שביק פיתחא רבה ועייל בפיתחא זוטאו (שם בר מתה רב אדא 277

מעט  הכא לא קא מ, התם קא ממעט בהילוכא. ומאי שא מדרבי אמי ודרבי אסי.מיח פתח גדול וכס בפתח קטן
  .)בהילוכא

 שמא ייחו בי המבוי פתח המבוי המתוקן בלחי ... מבוי שפרץ אחד מצדדיו(א "שסה ס' והייו דאמרין לקמן סי
שהפירצה היא בראש , כ כאן"משא).  ויתבטל ממו שם פתח מבוי, כדי לקצר דרכם ...וקורה וילכו להם דרך פרצה זו

  .)אבל מסתמא לא חיישין שילכו בפתח קטן (ק לח"א ס"מ. ) בקטןחזקה אין אדם מיח פתח גדול וכס(, המבוי
, אמות' עד ג' אלא קה קה פחות מג, אין צריך לפס אחד שלם, אמות' ופס דקעביד ג(ט "ם סי"פסקי עירובין למהר 278

פס  (ה"ע סל"שו.  ריש עירובין רמז תעחמרדכי. א אות ב"ז הכ" פיהגהות מיימויותהובא ב). כלבוד דמי' דפחות מג
' דפחות מג, סגי' אלא בקה קה פחות מג,  שלםחד שיהא פס אין צריךזה שאמרו שעושה כן למעט רוחב המבוי א

  .)כשלם דמי
'  וכל אויר שהוא פחות מג,טפחים'  ג, או בין קה לחבירו,ובלבד שלא יהיה בין חבל לחבירו (י"שסב ס' וכדלעיל סי

  .)55-56ערות ה(ושם סמן , )טפחים חשב כסתום לגמרי
שות שהיה קרקע המבוי גבוה מקרקע ר( שות הרביםמבוי ששוה לתוכו ועשה מדרון לר (א, ברייתא שבת דף ק 279

רשות היה ש( ועשה מדרון לתוכו רשות הרבים שוה לאו, )י"רש, הרביםרשות  והוצרך לשפע אצל פתחו לצד ,הרבים
 , ברחב אמה או חצי אמהרשות הרבים וכיסת המבוי מי מן הפתח ולפים גבוה כקרקע , גבוה מקרקע המבויהרבים
דאותו גובה שבצד  (אותו מבוי איו צריך לא לחי ולא קורה, )י"רש,  הוא עשה מדרון לצד דופן האמצעיר כךואח

 רושפי(מבוי ששוה מתוכו ומדרון  (ו"ע סל"טור ושו. ))י"רש,  אף על פי שהוא משפע והולך,הפתח הוה ליה מחיצה
שום ין צריך  וא, הרי הוא כאלו זקוף כולו ...או ששוה לרשות הרבים ומדרון לתוכו, לרשות הרבים) מקום משופע

   .)תיקון
 מי מן ,וכיסת המבוי(י "על פי רש, ) גבוה כרשות הרביםם כן ג,ותחלת כיסת המבוי מן הפתח ולפים(ומה שהוסיף 

  ).רשות הרביםהפתח ולפים גבוה כקרקע 



רלא   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  .282ה"ש בסימן שמ" כמ,281אמות' מתוך ד

  .283ומכל מקום אם רבים בוקעים עליו אסור

' על ד'  ד]ברחבו[לו היה י וא,284ואף על פי שמן התורה אין בקיעת רבים מבטלת ממנו שם המחיצה(
 והזורק לשם ,מן התורה 285 היתה שם רשות היחיד גמורה, טפחים מן הארץ מכל צדדיהם]'י[גבוהים 

 ולכן אין נידון ,287 מכל מקום מדברי סופרים אסור לטלטל כשרבים בוקעים שם.286מרשות הרבים חייב
  שלוםבריד

 
אזי תיחשב מחיצת התל , ומשם יתחיל לעלות התל עד לגובה רשות הרבים, פתח המבוי מוך כקרקע המבוי' כי אם יהי

ואם כן לא תועיל מחיצה זו להתיר ). ורשות היחיד הוא במקום גבהו(ב "שמה ס' וכדלעיל סי, טפחים' במקום גבהו י
  .אמות מפתח המבוי' מחמת ריחוקה ד, את המבוי

, אזי אין חילוק אם גובה הפתח הוא כגובה המבוי או כגובה רשות הרבים, כ כשקרקע המבוי גבוה מרשות הרבים"משא
  .אמות בפים המבוי' בין אם הוא בפתח המבוי ובין אם הוא ד, טפחים' כי בכל אופן תועיל מחיצה זו במקום גבהו י

 .)ובזה התל הוי כמחיצה(א שם "רמ). מקום לחישהתל עולה ב(טור  280
מבוי שמתלקט  (ב"עבודת הקדש שער א סי. )אמות' אם יש גובה עשרה טפחים בתוך ד (ד"א ה"תוספתא שבת פי 281

מתוך ' אם הולך ומתלקט מעט מעט עד שמגביה י (ע שם"טור ושו. )רואין המתלקט כמחיצה, עשרה מתוך ארבע אמות
  .)אמות' ד
 הרי הוא ,אמות' טפחים מתוך הילוך ד'  אם הוא מגביה י,הוא משופע והולך ומתלקט בגבהו מעט מעטתל ש (ב"ס 282

  .)כאלו זקוף ביושר
). בידי אדם'  כיון שאיה עשוי, אתי רבים ומבטלי מחיצתא,ם לא כן שא, דלא בקעי בו רביםצריך לומר (ק מ" סא"מ 283

  ).288הערה (ויתבאר לקמן 
*  

  :ריעותות שיש במחיצת תל זה' בשלושת הסעיפים שלפיו תבארו ג
  ).תבאר בסעיף שלפיו(גזרו חכמים שמחיצה זו איה מועלת , אם רבים בוקעים עליו) א(
  .שלכן איה מועלת לעיר המוקפת בתל זה, )ג"יתבאר לקמן סמ(מחיצת התל לא הוקפה לדירה ) ב(
שלכן איה מועלת , )ד"יתבאר לקמן סמ(איה מועלת לבטל בקיעת הרבים שבתוך העיר , מחיצת התל שבידי שמים) ג(

  .למבוי המפולש
  ).301והערה (ד "ויתבארו לקמן סמ, ישם גם במחיצת ההר) ועוד(שלושה ריעותות אלו 

 , יסלקה לצדדין]את פסי הביראות [פסקתןיהודה אומר אם היה דרך רשות הרבים מרבי  (א, עירובין כבמשה  284
 וחכמים סוברים דלא אתו רבים ,הייו שרבי יהודה סובר דאתי רבים ומבטלי מחיצה). וחכמים אומרים איו צריך

  .ומבטלי מחיצה
 כאן וסבירא"ודים בגמרא שם אם ). אלעזר דאמרי תרווייהו כאן הודיעך כוחן של מחיצות' רבי יוחן ור ( א,כב וגמרא
כאן "ולפי מסקת הגמרא ראה ד. "כאן ולא סבירא ליה"או , )כדעת חכמים דלא אתו רבים ומבטלי מחיצה ("ליה

, "למסקא בדף כב יש לומר דכאן וסבירא ליה") 34בהגהה שבהערה (ד "שסד ס' וכדלקמן סי, כדעת חכמים, "וסבירא
  .מבטלי מחיצהדלא אתו רבים ו
ן "והרמב .)ואפילו היו רבים בוקעין ועוברין בין הפסין לא בטלו המחיצות (ג"ז הל"שבת פי' הלם "וכן פסק הרמב

  ). יוחן כרבן סבירא ליהביור(א , במלחמות שם ו
 לרבן ,דאף שהרבים בוקעים על המחיצה עצמה לא מבטלו לה(ק ב "שמה בקוטרס אחרון ס' וכן תבאר לעיל סי

  ).ם"ש הרמב" כמ,ל כוותייהו"דקיי
' טפחים מתוך הילוך ד'  אם הוא מגביה י,תל שהוא משופע והולך ומתלקט בגבהו מעט מעט(ב "שמה ס' כדלעיל סי 285

  .) אם מגביה כן מכל רוחותיו, ורשות היחיד הוא במקום גבהו,אמות הרי הוא כאלו זקוף ביושר
 תל המתלקט עשרה מתוך ,בעא מייה רחבה מרבא(ב , ]ב["ם בדף כ שיןעי, כן משמע בגמרא דעדיף מפסי ביראות 286

 השתא ומה , אליבא דרבן לא תיבעי לך. או אין חייבין עליו,שות הרבים חייבין עליו משום ר,ארבע ורבים בוקעין בו
  ). הכא דלא יחא תשמישתיה לא כל שכן,התם דיחא תשמישתיה אמרי רבן לא אתו רבים ומבטלי לה מחיצתא

דלא אתו , כל שכן בתל דלא יחא תשמישתיה. שלדעת רבן בפסי ביראות לא אתו רבים ומבטלי לה מחיצתאכיון הייו ו
  .רבים ומבטלי מחיצתא

  ).ש"יידהא תל אתי שם במכל שכן מפסי ביראות ע(ק ב "שמה בקוטרס אחרון ס' וכן תבאר לעיל סי
 דאורייתא היא שות הרבים מיהו לאו ר, לטלטולי מדרבןוהי דאסור (ה ומחתא"שם די "כן משמע בפירוש רש 287

 דמפסי ביראות לא שמעין , וקמשמע לן דאפילו לטלטל שרי,לימא לעולם רבן (ה מי" דשם' ותוס ,)לאחיובי עליה
כיון שמדברי סופרים , הרי שלמעשה לא משי דאפילו לטלטל שרי).  דעדיפא קא משיש לומר וי.דבעולי רגלים הקילו

  .פ אתו רבים ומבטלי מחיצתא"עכ



רלב  

  . משום מחיצה למבוי מדברי סופריםם כןג

 אבל כשאין רבים בוקעים כל כך ,ומכל מקום לא אסרו חכמים אלא בבקיעת רבים כעין רשות הרבים
 כמו שגזרו בכל כרמלית שאין רבים בוקעים בה ,ום תל שרבים בוקעים בו ולא גזרו בו מש.בתל זה מותר

נין מחיצותיה ודומה מ לפי שכל כרמלית היא שלא נגמרו ,משום רשות הרבים גמורה שרבים בוקעים בה
 אלא כשרבים בוקעים עליו , אבל כאן אין שום דמיון כלל לרשות הרבים,במקצת לרשות הרבים

  .288בלבד

קיעת הרבים חשובה לעשות רשות הרבים אלא אם כן הם ששים רבוא כמו שנתבאר ולהאומרים שאין ב
 אלא אם כן בוקעים ,)מדברי סופרים( אף כאן אין בקיעת הרבים מבטל ממנו שם מחיצה ,289ה"שמ' בסי

  ):290בו ששים רבוא בכל יום

היה קודם  והיקף זה ,אם כל העיר מוקפת תל)  אבל,291וכל זה כשהתל הוא מחיצה רביעית למבוי (מג
 כיון שהיה ,292 לפי שהיקף התל לא הוקף לדירה, אין תל זה עולה למחיצה למבואות העיר,בנין העיר

 שאסור לטלטל בו כשהוא , ואם כן כל העיר היא יושבת בתוך היקף שאינה לדירה,קודם בנין הבתים
  .293יותר מבית סאתים

  שלוםבריד

 
' ובתוס' ה ומחתא כו"י ד"ש בפרש"יי ע,אבל איסורא מיהא איכא(וכן הובאו הוכחות אלו בקוטרס אחרון לעיל שם 

 ואפילו ,אפילו ששים ריבוא בוקעים לא מבטלי מחיצה מדאורייתא(ק ג "שה בקוטרס אחרון ס' ובסי, )'ה מי כו"ד
  ).ב"רובין דף כ כדאיתא בעי,עשויה בידי שמים

א "לפי דעת המ, שם האריך מאד לבאר ההלכה שתבארה כאן, ק ב" בקוטרס אחרון סשמה' במה שכתבתי בסי' עי 288
ו שם, ל"הא"שהוא דלא כמ, ולפי הוכחות רבי.  

  :סיכום תוכן הדברים
 לא שבידי שמים הצדמחי, )ק ל"שם ס(היא על פי שיטתו , לאסור כשרבים בוקעים על התל) ק מ"ס(ל "א ה"דעת המ

כ במחיצה "משא. וכשאין רבים בוקעים בה גזרו מדרבן, אפילו מן התורה, יצה כשרבים בוקעים בהחשיב מח
שאז מתבטלת המחיצה מן , אלא כשרבים בוקעים בה, לא גזרו במחיצה שבידי שמים, שאיה אלא מדרבן, רביעית
  .כ כשלא בקעי בה רבים"משא, התורה

אלא אם כן יש (כי באמת מוכח שבקיעת רבים איה מבטלת מחיצה זו מן התורה , ג"צע) ק ל"ס(א אלו "אמם דברי מ
  ).לעצמם(ורק מדברי סופרים מבטלת בקיעת הרבים את מחיצת התל , )"בקיעת הרבים במקום שלהלאה ממו"

ה מועלת אם אי, שגם מחיצת הים והתל ברוח רביעית, )ק מ"ס(א "אלא שמכל מקום אפשר לקיים פסק זה של המ
  .שעיו הוא שרבים בוקעים בו, הוא כעין רשות הרביםכיון ש, בוקעים בה רבים

  ." אף אם לא תכוין לזה,א כהוגן להלכה"ובזה סליקו כל דברי המג", ומסיק
, ) אלא כרמלית,ויש אומרים שכל שאין ששים רבוא עוברים בו בכל יום כדגלי מדבר איו רשות הרבים(סעיף יא  289

 86הערה (סמן ושם(.  
 דעת הפוסקים שסתמו ן משמע וכ,ו"ה ס"שמ' ש סי"וכמ, רבוא' ואפשר דלא מקרי רבים פחותים מס (ק מ" סא"מ 290

  .)בזה
*  
  ."אמות' טפחים מתלקט מתוך ד' גבוה י"ואף שאיו במציאות שיעלו ששים רבוא בכל יום על גבי תל 

  ).86הערה (א "שמה סי' עיל סיראה מה שתבאר בזה ל
  .אין לאסור מטעם שלא הוקפה לדירהו, יש להתיר במחיצת התלשאז  291

  .כ סוף אות ב' א סי"ת קול מבשר ח"וראה שו
 אין  ויותר מבית סאתים... שעד סאתים מותר לטלטל בכולו ,טפחים דיו כקרפף' תל גבוה י (א"שח סי' כדלעיל סי 292

  .) שהרי לא הוקף לדירה,אמות' מטלטלין בו אלא בד
שהוא גבוה מקרקע העיר , "כל העיר מוקפת תל"ואילו כאן מיירי ש. אלא דשם מיירי שהעיר היא על גבי התל הגבוה

  ).ב"ראה שי האופים דלעיל ריש סמ(
 לאפוקי ממחיצת ,היקף לדירה תיוקות של בית רבן יודעים דבעין לו דאפי...העיר (ו ק שרש מ"ת מהרי" שו293

ה "ב ד,  עירובין מז'ה בתוס"וכ. ) אסור, בו בה בתיםר כךואם כל העיר מוקפת תל ואח (ק לט" סא"מ. )ההרים
וכתב רביו מאיר  (י" ס]ד["ש פ"ורא ,) בעיר שאין לה מחיצות שמוקפת לדירהאמות' שלא יטלטלו חוץ לד(דכולה 

אבל מבצרים סתמייהו .  דאין דרך להקיף מחיצה עד שיבו הבתים תחלה,ל דסתם עיירות מוקפות לדירה הם"ז
 מקיפים ר כךשבוים בתים תחלה ואח, וסתם עיירות מוקפות לדירה (תא' ע סי" וטור ושו.)הוקפו ולבסוף ישבו

ם וסתם עיירות מוקפות לדירה שבוים בתי (א"לקמן שם סוכן הוא . ) אבל סתם מבצרים אים מוקפים לדירה,אותם



רלג   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 דהיינו ,ת מה שבתוכם מוקף לדירה שנעשו אחר בנין הבתים אינם מועילים אלא לעשו,וכתלי החצרות
 שהם כתלי , אבל המבואות שבהן אינם נקראים מוקפים לדירה על ידי כתלי החצרות,החצרות עצמן

  .294המבוי

 ר כך ואח, ואחר כך בנה או פתח לו בית דירה,שאינו דומה לתל יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה(
' ש בסי"י מחיצה זו נעשה כולו מוקף לדירה כמ שעל יד,עשה על גבה מחיצה יותר מעשר אמות לדירה

 כן יעשה ל ידי וע, לפי שמחיצה זו עשאה כדי שיתבטל ממנו היקף הראשון שלא היה לדירה.295ח"שנ
 ויתבטל , אבל כתלי החצרות לא נעשו בשביל שיהיו המבואות מוקפים לדירה.ש שם"מוקף לדירה כמ

  .מהם היקף הראשון של התל שלא היה לדירה

 מוקף לדירה כמו על ידי מחיצה ה שהיא מועלת לעשות על יד,ריך לבטלו על ידי צורת פתחולכן צ
  .297א"ת'  וכמו שיתבאר בסי,296ש שם" כמ,גמורה

 מוקף ל ידם שאף שהם אינם מועילים לעשות ע.משהויין' פסין של ב'  או ב,'או אפילו על ידי פס ד
 ואם כן ,299 כמו שנתבאר למעלה, גמורה מכל מקום הם מועילים לחלק רשויות כמו מחיצה,298לדירה

 כמו שהם נחלקים ממנו אלו היו מוקפים מכל צדדיהם ,נחלקים המבואות מהיקף התל על ידי פסים אלו
פ שגם כתלי החצירות אינן מועילות לעשות המבואות מוקפים לדירה מטעם " אע,בכתלי חצרות

  ):300שנתבאר

  שלוםבריד

 
שאם העיר איה  (ק יט" סשכה' א סי"מ' עי. ) אבל סתם מבצרים אין מוקפים לדירה,כ מקיפים אותם"תחלה ואח

  .) אסור לטלטל...מוקפת לדירה 
 ושארה רחבה , שעשה כל אחד ביתו סביב,רחבה שאחורי הבתים(ב , א כג"מהריטב) 300הערה (כמובא לקמן  294

 ). לבראי לא עבידן,לגואי עבידן] מחיצות[ דהוה ליה ,בתים
 שעשאן , הואיל והוא דר באויר מחיצות אלו שלמעלה... תל יותר מבית סאתים שעשה עליו מחיצות לדירה (סעיף טז 295

  ). ביותר מעשרה, ואפילו לא עשה אלא מחיצה אחת. הרי זה מוקף לדירה,עתה לדירה
, לא יועיל מה שיעשה מחיצה על גבי התל לדירה,  שהוא גבוה מקרקע העירכ כאן דמיירי שהעיר מוקפת תל"משא

  ). איו מועיל כלום, מחיצות הראשוות מלמעלהל גביבה מחיצות לדירה ע(כדלעיל שם 
ה "ב ד, עירובין כד' וראה תוס. ) מועיל כמו הגודר לדירה,ואם פרץ יותר מעשר ועשה שם צורת הפתח לדירה(סעיף ח  296

  .אף לעין הרחיק מהמחיצה הראשוה ועשה צורת הפתח –ולעביד 
 עושים ר כך שהרי בוים בתים תחלה ואח, קראים מוקפים לדירה,מבואות שלו המתוקים בצורת פתח(סעיף ב  297

  ).צורת פתח
  .ומועלת אף להקיפו לדירה, וצורת הפתח מתירתו, והייו שהמבוי רחב מעשר אמות

ואם יש בפרצה יותר מעשר (ד "כדלעיל ס, אין הפסין מועילים בהם, מעשר אמותאם המבוי רחב , כי ממה פשך 298
  ).בין בחצר בין במבוי... צריך לתקה בצורת פתח ...אמות 

פורץ בו יותר מעשר (ז "שח ס' כדלעיל סי, אין התיקון מועיל להקיפו לדירה, ואם המבוי פחות מרוחב עשר אמות
 ).וגודרו לדירה

טפחים מצד '  או פס רחב ד, אחד מצד זה ואחד מצד זה,משהויין' באמצע המבוי שי פסין של באם העמידו (ח "סל 299
 ומועלת , הרי זו מחיצה גמורה, או שעשו צורת פתח אף על פי שרחב יותר מעשר, אם אין המבוי רחב יותר מעשר,אחד

 ).לחלק המבוי שלא יצטרכו החיצוים והפימים לערב יחד
 ...רחבה שיש לחצרות אחורי הבתים (  גבי רחבה,ה ולא לכלים"ב ד,  כגא"ח בשם הריטב"ש' סי סוף י"עיין ב 300

 שעשה כל אחד , רחבה שאחורי הבתים ... עשית הרחבה באחרוה דהויא ליה פתח ולבסוף הוקףם כן אלא א...אסור 
כך . ' ואפילו הכי מהי פתח כו,) לבראי לא עבידן,לגואי עבידן] מחיצות[ דהוה ליה , ושארה רחבה בתים,ביתו סביב

  .פסין משהו' מכל מקום יועיל בהם הפס או ב, שאף שכתלי החצרות אין מועילות לעשות המבוי מוקף לדירה, גם כאן
מתוך שפסין אלו , מכל מקום, שאף שהפסין מצד עצמם אים מועילים לעשות על ידם מוקף לדירה, ואולי הכווה בזה

  .מועילות אף להקיף את המבוי לדירה, מהיקף התלמועילות לחלק את המבואות 
 להרחבה להקיפה לדירה ם כן מועיל ג,מתוך שהלחי הזה מועיל להמבוי להכשירו(ה "שסה ס' וכעין המבואר לקמן סי

  ).ולהתיר לטלטל בה



רלד  

  .)301וכן הדין בנהר שמקיף כל העיר קודם שנבנית (מד

 אבל ,302 אינן עולין אלא למחיצה רביעית למבוי שאינו מפולש,ואפילו תל ונהר שאינן מקיפים כל העיר
 אינן מועילות להתירו בלא תיקון בשום ,מבוי המפולש משני ראשיו לנהר או לתל שאינו עשוי בידי אדם

וכיון שאין לו אלא  , לפי שאם היו ששים רבוא בוקעים במבוי זה היה רשות הרבים גמורה,אחד מראשיו
 שהואיל ואינן עשויות בידי , אותן בקיעת הרבים שבמבוית שמחיצות הנהר מבטל,צדדיו' מחיצות מב' ב

שאף שבמקומן הן מחיצה  .אדם אינן חשובות מחיצה כל כך שלא תבטל אותן בקיעת הרבים שבמבוי
 מכל מקום ,תבאר למעלה כמו שנ, אף אם רבים בוקעים עליהם, ואין עליהם דין רשות הרבים,גמורה

 ואם כן אף אם אין רבים ,303אינן חשובות כל כך לבטל המבוי שרבים בוקעים בו מדין רשות הרבים
 כמו שאסרו כל כרמלית שאין רבים , גזרה משום רבים בוקעים בו,בוקעים במבוי אסור מדברי סופרים

  . גזרה משום רשות הרבים שרבים בוקעים בה,בוקעים בה

 כיון שבמקומן הן מחיצות ,עית של מבוי הקילו בה חכמים להיות דיה בנהר ותלאבל מחיצה רבי
 שהרי הלחי , שמועיל ברוח רביעית של מבוי משום מחיצה, ואינם גרועים מלחי כל שהוא,304גמורות

 וכיון שהוא מועיל לחלוק רשות המבוי , והתל מועיל,305אינו מועיל לחלוק רשויות כמו שנתבאר למעלה
 שהרי הקורה אינה מועלת למבוי אלא מפני שעל ידה ניכר ונראה , דיו בכך,שלפניומרשות הרבים 

______________ 
ר קודם  כשיקיף הם כן א,' כוית סאתים והעיר יותר מב,ט תל מעצמו"א באות ל"ש המ"למ (ק ל"א ס"פרי מגדים א 301

 קרפף יותר מבית סאתים ...ובבל מי דמקיף לה דיגלת (ה דילמא "ב ד, עירובין כב' תוסגם וראה . )בין הבתים אסור
  .)שלא הוקף לדירה

*  

  :וישן גם במחיצת ההר. שלושת הריעותות שיש במחיצת התל) 283הערה (כבר תבארו לעיל 
גזרו עליהם חכמים שלא יועילו , הואיל ועוברים עליהם,  ואמת המים שיש להם מחיצות בתוך המיםהר וים ורקק) א(

ודים שוה לתל שבראש המבוי שאיו , )ה"לעיל סל(אלא למחיצה רביעית במבוי שאיו מפולש , )ט"שמה סי' לעיל סי(
  .מפולש

  ).כמבואר כאן(הר ולכן איה מועלת לעיר המוקפת ב, שמחיצת ההר לא הוקפה לדירה) ב(
  ).יתבאר לקמן בסמוך(שאיה מועלת לבטל בקיעת הרבים במבוי שבתוך העיר , שהיא מחיצה שבידי שמים) ג(

  :ושתי ריעותות וספות יש בים ובהר
  ).ה"תבאר לעיל סל(יש חוששים בים שיעלה שרטון ותתבטל המחיצה ) ד(
  ).ה"באר לעיל סלת(יש חוששים בהר שיקרש בחורף ותתבטל המחיצה ) ה(

  . שאיה מוקפת לדירה, שעד כאן תבארה הריעותא בתל והר שמקיפים את כל העיר 302
אבל יש כאן חסרון אחר של , אין כאן חסרון של איה מוקפת לדירה, כ כשמקיפים את המבוי משי ראשיו"משא

  .שיתבאר לפיו, מחיצה שאיה עשויה בידי אדם
  .במבוי שאיו מפולש,  למחיצה רביעיתאלא, ולכן אין מחיצה זו מועלת

  .ב"דין מחיצת תל למבוי שאיו מפולש תבאר לעיל סמ
אמות ' טפחים סמוך לשפתו מתלקט מתוך ד'  יש מחיצה מהים שעמקו י...מבוי (ה "ודין מחיצת הר תבאר לעיל סל

 אם הלשון הוא ,מה מותר לטלטל בחצר עצ...חצר שפרצה ולשון ים עובר על הפרצה  (ד"שו ס' וסי, )הרי זה מותר
טפחים שתהא חשבת מחיצה ' בשפת ההר גובה י (ה"שסה ס' וסי, ) שהוא חשב למחיצה,אמות' עמוק עשרה מתוך ד

  ).לו
 הייו  ... וכן תל המתלקט גבי מבוי,והא דהים דון משום מחיצה(ק ב "שמה בקוטרס אחרון ס' וכן תבאר לעיל סי

  ). לא הוה המבוי רשות הרביםאו הכי מידבל, ברוח רביעית למבוי
 רבן מודו לו ואפי,דמחיצה שאיה עשויה בידי אדם לא חשיבא מחיצה כולי האי(ה דילמא "ב ד, דף כב 'תוס' עי 303

וכוותם שאף שבמקומה היא (ק ב "קוטרס אחרון סב שמה' ובמה שכתבתי בסי ).דאתו רבים ומבטלי מחיצה
 , לא חשיבה כולי האי לבטל בקיעת הרבים במקום שלהלאה ממוכל מקום מ...ב מחיצה גמורה והזורק עליה חיי

והוכיח שם שכן ).  אלא אדרבה בקיעת הרבים שם מבטלתה שם,שלא יהיה שם רשות הרבים מחמת שהים מקיפתו
  .ק מ"ק ל וס"א ס"דלא כפי שפירש המ', הוא פירוש דברי התוס

  .ק ט"שסג ס' סיו, ובין כלל גפתחא זוטא עיר. א' ת בית שלמה סי"וראה שו
 , אף על גב דבקעי בה רבים,דמחיצה זו מועלת ברביעית של המבוי(ק ב "שמה בקוטרס אחרון ס' וכן תבאר לעיל סי 304

  ).כיון שבמקומה היא מחיצה גמורה
ות  שלא יצטרכו חצירות החיצו,אין לחי הפימי מועיל לחלק המבוי... העמיד לחי באמצע מבוי  (סעיף לח 305

  .)והפימיות לערב יחד



רלה   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  :307 וכל שכן התל שבאמת הוא חולק ביניהם,306שהמבוי חלוק מרשות הרבים שלפניו

______________ 
 כגון להיח , אפילו תיקון שאיו מועיל מן התורה,לפיכך התירו כשעשה איזה תיקון במקום הפרצה (כדלעיל סעיף א 306

  .) מועלת במבוי מדברי סופרים... קורה
... ם לחי שהתל עולה במקו... מבוי ששוה מתוכו ומדרון לרשות הרבים (לה ' א סי"ת מים רבים ח"וכן מסיק בשו 307

דמחיצה , מבואר הטעם מפי מה די במחיצה גרועה כזו, וכיון שכן, הרי קמן דמבוי סתום עסקין דדי להם בלחי
 ).רביעית מדרבן

  דין מבוי המפולש ועשוי כנדלשסד 
  :סעיפים' ובו ט

  יםהמפולשוחצר מבוי 

 כגון שאין רבים בוקעים ,3ו אינו רשות הרבים והוא עצמ,2 בשני ראשיו לרשות הרבים1 מבוי המפולשא
 לרשות הרבים חד וכן המפולש בראשו א,6ה"ד שנתבאר בסימן שמ" וע,5ז אמה" או שאין ברחבו ט,4בו

______________ 
  : עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה1
  ).ג- א"ס(מבוי וחצר המפולשים ) א(
  ).ד"ס(תיקון רשות הרבים בדלתות ) ב(
  ).ו- ה"ס(מבוי עקום ) ג(
  ).ח- ז"ס(העשוי כדל מבוי ) ד(
 ).ט"ס(רות ובתים פתוחים לו ימבוי שאין חצ) ה(
).  עושה צורת הפתח מכאן ולחי וקורה מכאן,כיצד מערבין מבואות המפולשין לרשות הרבים(ב , ו עירובין רב יהודה 2

 , קורה מכאן הוא דסגי להו בצורת פתח מכאן ולחי או,שות הרביםוהי מילי מבואות המפולשין לר(א , ף שם ב"רי
 עושה לו צורת פתח מכאן ולחי או קורה ,והיאך מתירין מבוי מפולש(ג "ז ה"ם פי"רמב).  גופה לאשות הרביםאבל בר
 הכשרו , מכאן ומכאןשות הרבים ראה שהוא סבור שאפילו מפולש לר,ממה שסתם רביו את לשוו(מ שם "מ). מכאן

ש "ף והרא"ומדברי הרי(ה מבוי המפולש "י ד"ב). לכות שםוזה דעת הה. בצורת פתח מכאן ולחי או קורה מכאן
כיון  ... ז"ם בפרק י" וכן ראה מדברי הרמב, דאפילו במפולשים בשי ראשיהן לרשות הרבים בהכי סגי,משמע
מבוי המפולש בשי ראשיו לרשות (א "ע ס"טור ושו)  הכי קיטין,ש מסכימים לדעת אחת"ם והרא"ף והרמב"דהרי

  ).יך צורת הפתח מכאן ולחי או קורה מכאן צר ...הרבים
 מי שות הרבים ור... עושה צורת הפתח מכאן ולחי וקורה מכאן שות הרביםכיצד מערבין דרך ר(א , גמרא שם ו 3

).  עושה צורת הפתח מכאן ולחי וקורה מכאן,הכי קאמר כיצד מערבין מבואות המפולשין לרשות הרבים... מיערבא 
  ).32והערה (ד "ויתבאר דיו לקמן ס).  גופה לאביםשות הראבל בר(ף שם "רי

  .שאין צורת הפתח מועלת בו, )הן רשות הרבים גמורה... המפולשים ... מבואות (א "שמה סי' ואף שתבאר לעיל סי
  :אופים שמבוי המפולש איו רשות הרבים' מבאר כאן ג

  . "וקעים בואין רבים ב") א(
  ."ז אמה"אין ברחבו ט") ב(
  ."לכרמלית... מפולש ") ג(
 אבל אם בקעי כל בי העיר מכאן ומכאן דרך ,ודוקא דליכא בקיעה אלא מבי מבוי(ח "א ס"הגהות אשרי עירובין פ 4

, הגההק ב ב"הובא בתוספת שבת ס).  דאתו רבים ומבטלי מחיצתא,ורת הפתח אז לא סגי בצ...אותו מבוי המפולש 
  ).ולא ידעתי למה, מ לא הביאו זה"י והד"והב(ומסיים 

הוי רשות , ו אמה ורבים בוקעין בו ומצויין שם"והוא רחב י, או דרך, כל מבוי מפולש(ד "ב ח"וכן הוא ברבו ירוחם י
יש להם  ו,כשאין הדרך סלולה שם לרבים] לא[הילכך אי אפשר לערב רשות הרבים א(א , א עירובין כב"ריטב). הרבים

 דבכי הא מיערבא בצורת פתח , כעין מבואות המפולשין לרשות הרבים, אלא שפעמים בוקעים בה רבים,מעבר אחר
  ). אין מערבין אותה... הא כל שהדרך סלולה לרבים  ...מכאן ולחי וקורה מכאן

א " בחידושי הריטבכתב, ופירוש ועין שהמבואות עצמו אין רשות הרבים(א , הובא ותבאר בחידושי צמח צדק רד
בעין שהדרך סלולה שם ... רוצה לומר דלא בקעי בה רבים כל כך , שאין בקיעתם תדירה וסלולה להדיא, ב"דכ

  ).ו אמה"פ שרחב י"ואם לא כן איו חשב רשות הרבים אע, לרבים
. אלא דלתות, ועלת בואין צורת הפתח מ, )כמו כמעט כל הרחובות שבעיירותיו( והייו שכל רחוב הסלול לכל בי העיר
  .מועלת בהם צורת הפתח, )alleywayכמו הסימטאות הקראות בלשון המדיה (ורק רחוב הסלול לבי המבוי בלבד 

  .א הערה צ"וראה גם תיבות שבת פכ



רלו  

 אינו ניתר בלחי וקורה מכאן ולחי , או אפילו שני ראשיו פתוחים לכרמלית,7ובראשו השני לכרמלית
 לפי שצורת ,9 אם אינו רחב מעשר אמות,8 או קורה מכאן אלא צריך צורת פתח מכאן ולחי,וקורה מכאן

  .10 ונמצא שאינו פתוח אלא מצד אחד ואינו נקרא מפולש,פתח היא כמחיצה גמורה

 אלא לחי או קורה ין צריך א,אבל אם ראשו אחד פתוח לרשות הרבים וראשו השני לחצר שאינה מעורבת
ין  וא, שמחיצות החצר מתירות אותו,צה שם שהרי ראשו הפתוח לחצר אינו מחוסר מחי,11בשני ראשיו

 ולא מחמת חסרון , תיקון שם אלא מפני שפרוץ שם במילואו למקום האסור מחמת חסרון עירובצריך
  שלוםבריד

 
 שות הרבים זהו ר, אבל רחב,ז אמות" בשאיו רחב ט, מכאן ומכאןשות הרבים מפולש לררושופי(ג "ז ה" פימ"מ 5

 , ופירוש מפולש לרשות הרבים מכאן ומכאן בשאיו רחב שש עשרה אמות,וכתב עוד הרב המגיד שם( שם י"ב). גמורה
  ). זו היא רשות הרבים גמורה,אבל רחב

ג "רחבים י... יש אומרים   ...ראשיהם' מבואות המפולשים לרשות הרבים מב(ב "שמה סי' ויתירה מזו תבאר לעיל סי
  ).ם אפילו הם מפולשים לרוחב רשות הרבים הם רשות הרבי...אמה ושליש 

  ).אם ארכן מפולש לרוחב רשות הרבים אין רשות הרבים... ז "אין בהם ט(וכאן מיירי לדעה הראשוה דלעיל שם 
 וו שכמעט כל הרחובות שבעיראין צורת הפתח מועלת בהם, )ג אמה ושליש"או י(ז אמה "שרחבם יותר מט, .י.והיי .

  .מועלת בהם צורת הפתח) alleywayקראות בלשון המדיה ה(ורק הסימטאות 
  ).כדלעיל הערה הקודמת, דעות בזה' שם הובאו ב(סעיף יב  6
 עושה צורת הפתח מכאן ולחי , או בקעה מכאן ובקעה מכאן,סרטיא מכאן ובקעה מכאן(א , ]ז[ שם רברב יהודה אמר  7

 בקעה מכאן ובקעה ,ת הפתח מכאן ולחי וקורה מכאן השתא סרטיא מכאן ובקעה מכאן עושה לו צור.וקורה מכאן
 חדאו צד א(ע שם "טור ושו).  הכי קאמר סרטיא מכאן ובקעה מכאן עשה כבקעה מכאן ובקעה מכאן.מכאן מיבעיא

  ).לרשות הרבים וצדו השי לכרמלית
 בעי ילו הכין דאפולא משמע ליה דאתא לאשמועי(ה בקעה " ד'שם בתוס' עי). בקעה מכאן ובקעה מכאן( שם גמרא 8

איו יתר בלחי וקורה "שגם זה , והייו אף שכן הוא האמת).  אלא אתי לאשמועין דסגי בצורת הפתח,צורת הפתח
  ." אלא צריך צורת פתח מכאן ולחי או קורה מכאן,מכאן ולחי וקורה מכאן

.  פתח מכאן ולחי או קורה מכאן וצריכין צורת,הרי הם כמפולשין לכרמלית, כל המבואות המפולשין(תה '  סיש"ריב 
 , או בקעה מכאן ובקעה מכאן, אבל סרטיא מכאן ובקעה מכאן,כדאמר רב מחלוקת בסרטיא מכאן וסרטיא מכאן

או (א "א ס"רמ). דהא ליכא מאן דפליג עליה בהא, ובודאי דהלכתא היא. עושה צורת פתח מכאן ולחי וקורה מכאן
  ).שי ראשיו פתוחין לכרמלית

  ). יעשה לחי רחב עד שיתמעט האויר מעשרה,אף על גב דלחי לא מהי ביותר מעשרה(ה ולחי וקורה "א ד,  ו שם'תוס 9
  ).  אלא בצורת פתח, איו יתר בלחי וקורה,מבוי הרחב בפתחו יותר מעשר אמות(ז "שסג סכ' וכדלעיל סי

 והרי יש כאן , הפתח מחיצה גמורה שהרי צורת ...צורת הפתח מכאן ולחי אחד מכאן(תרא ' א סי"א ח"ת הרשב"שו 10
 דמשוי לה בה ,צריך צורת הפתח מצד אחד(א "לבוש ס. ה ואיו יתר בלחי וקורה"שסג ד' י סי"הובא בב). מחיצות' ג

ק "ז ס"ט).  מתקה בלחי או בקורה בצד הרביעיר כךואח, והוי לה מבוי סתומה משלש רוחותיה, כסתומה באותו צד
 וסגי בצד השי ,צדדין'  והוי כמבוי סתום מג,כי היכי דליהוי כסתום במחיצה מההוא צד , מכאןורת הפתחצריך צ(א 

  ).בלחי או קורה
שאין כאן פרוץ ... אם עשה צורת הפתח (ט "שסב סי' לעיל סי). שצורת פתח היא כמחיצה גמורה(ד "וכן הוא לקמן ס

  ). 106הערה (ושם סמן , )כלל
איו קרא "לומר , "כמחיצה גמור"מכל מקום איו , )כדלקמן בסמוך" (שהלחי ידון משום מחיצה"אף , כ הלחי"משא

  ".מפולש
מבוי שפרץ אחד (א "שסה ס' וכדלקמן סי, ולא סגי אפילו בעומד מרובה על הפרוץ, ולכן לא סגי בפסין מכאן ומכאן

 צריך לתקה ,טפחים'  אפילו אין שם בפרצה אלא ד,אם רבים בוקעים שם.  ..מצדדיו לרשות הרבים או לכרמלית
הערה (ושם , )) שהרי מבוי זה מפולש הוא מפתח זה לפתח הגדול שבו הלחי או הקורה, כדין מבוי מפולש,בצורת פתח(

15.(  
אף על גב דמפולש למקום ,  שלא עירב עמושות היחידש מצד אחד לרואם הוא מפול(רפב אות י '  סיק"סמהגהת  11

שות ומצד אחר דלר,  על ידי לחישות היחיד אלא סגי מאותו צד של ר,מכל מקום לא בעי צורת הפתח כלל, האסור לו
 פתוח לרשות הרבים וצדו השי לחצר שאיה חדאבל אם צדו א( שם ע"טור ושו).  סגי או בלחי או בקורההרבים

 בלחי שהוא ל שכן וכ,סגי גם בקורה מכאן ומכאן(ק א " סז"ט). אין צריך אלא לחי או קורה בשי ראשיו, ורבתמע
  ).אין צריך אלא לחי או קורה בשי ראשיו(א " סלבוש). משום מחיצה

שיש לו כל מקום (א "שסג ס' כדלעיל סי, שסגי בלחי וקורה, והייו שהמבוי הזה עם החצר הם ביחד מבוי שאיו מפולש
וכן ...  כגון להיח קורה ... התירו כשעשה איזה תיקון במקום הפרצה ...מחיצות ופרוץ במילואו ברוח רביעית ' ג

  ).הקילו במבוי להתירו בלחי
ובזה מובאת כאן המחלוקת אי סגי , אלא שבוסף לזה צריך תיקון בין המבוי שפרוץ במילואו לחצר שאיה מעורבת

  . לחיאו דוקא, בלחי או קורה



רלז   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

  .12 לפיכך די שם בתיקון כל שהוא,מחיצות

 , כדי שיהא נראה שם כסתום, ולא קורה, שבראש הפתוח לחצר צריך שיהא שם לחי13ויש אומרים
  .)ולענין הלכה בדברי סופרים הלך אחר המיקל( מה שאין כן בקורה ,ם מחיצהשהלחי נידון משו

 אפילו , אבל אם היא רגילה בו.14 כגון שיש לה פתח למבוי אחר,וכל זה כשהחצר אינה רגילה במבוי זה
 אם לא נשתתפה במבוי זה עם שאר החצירות הפתוחות ,צורת פתח ודלתות אינן מועילות להתיר שם

  .15לו

  :16ז"ה בו אין צריך לערב כלל כמו שיתבאר בסימן שפואם נשתתפ

פסין של ' או בב'  שאינה ניתרת אלא בפס ד,18 שאין ארכה יתר על רחבה, אבל חצר.17וכל זה במבוי ב
 אין ,20 אלא בתיקון החצר, בענין שאינו ניתר בלחי וקורה, וכן מבוי שחסר אחד מתנאי מבוי,19משהו

______________ 
 והתיקון איו אלא משום היכר , הוה אותו צד כסתום בלא תיקון,אם צד אחד פתוח לחצר שאיה מעורבת(ז שם "ט 12

  ).מדרבן
 כי , מכל מקום לחי דהוי משום מחיצה מיהא בעין,אף על גב דלא בעין צורת הפתח(ש אבל אם צד "ה ומ" דח"ב 13

 אבל על ידי , ובצד רשות הרבים סגי בלחי או בקורה,א חשוב כמחיצההיכי דליהוי כאילו היה סתום על ידי לחי שהו
 דמדקדק בלשוו דבצד החצר ,ק"ש הגהות סמ" וכדמשמע להדיא ממ.קורה דאיו אלא משום היכר לא הוי כסתום

 ,ח כתב דקורה לא מהי לצד החצר"וב(ק א " סא"מ).  ובצד רשות הרבים סגי בלחי או קורה,צריך דליהוי כמו סתום
  ).א"ג סל"שס' סי' ועי.  שיהא ראה כסתום,אלא בעין לחי לצד החצר

אפילו תיקון שאיו מועיל מן (א "שסג ס' כדלעיל סי, מטעם היכר, והייו שלא תקו קורה אלא בהיתר מבוי
  ). וכיון שיש קורה על פתחו יש בזה היכר ... מועלת במבוי מדברי סופרים... כגון להיח קורה, התורה

*  
פ שאיה "אע...   ולא עירבו בי החצר עם המבוי...מבוי שפרץ במילואו לחצר (ג "שסה ס'  זו זכרת גם לקמן סיהלכה

, ולא תפרש שם אי סגי בקורה).  אסר כולו, מכל מקום כיון שפרץ במילואו למקום האסור לו בלי עירוב...רגילה בו 
  ).25הערה (קמן שם כדל, שסמך על מה שכבר תבאר כאן. או צריך דוקא לחי

 אם יתירה על בית ...ואם פרץ לרחבה שאחורי הבתים (ה "יתבאר לקמן שם ס, ודין מבוי שפרץ במילואו לרחבה
  ).41הערה (ושם , ) בכל עין וצריך שם תיקון,סאתים ולא הוקפה לדירה דיו כפרץ לכרמלית

 זו הואיל ואיה ,ג דשאר חצירות הפתוחות למבוי בפתח הגון ודאי אוסרות עליו"ואע(ה בראה מבחוץ "א ד,  חי"רש 14
 הואיל ולבי חצר יש להם ,ג דרגילה בו הוה שרי"דאע(רב דה דאי " סדב"ע, ז' תוס).  איה אוסרת עליו...רגילה בו 
  ). בלא מבויםשות הרבידרך לר

 , זה שרגילה בו אוסרת,אם רגילה באחת ובשי איה רגילה... מבואות ' חצר הפתוחה לב(ט "שפו ס' וכן הוא לקמן סי
 .) אף על פי שעוברת עליו בשבת,וזה שאיה רגילה בו איה אוסרת

 ,יח על סילוקה ועשתה מעשה המוכ,חצר שסילקה עצמה מלהשתמש במבוי(כדלקמן שם , אלא אם כן בו אצטבא 15
 , אף על פי שעוברת דרך עליהם בשבת, שוב איה אוסרת על בי המבוי,טפחים על פתחה' שבתה איצטבא גבוה ד

  ).ואפילו אין לה פתח למבוי אחר לעבור דרך עליו לרשות הרבים
  .כדלקמן שם, ויש בזה כמה חילוקי הלכה).  ועל השיתוף סומכין,כולם שתתפו במבוישהרי (סעיף ב  16
  :תוכן והמשך דברי הסעיף 17
  .אין פילוש אוסר בו) ב. (ואיו יתר בלחי וקורה, צריך פסין) א: (דיו כחצר בשי הפרטים, מבוי הקצר) א(
פילוש אוסר ומצריך צורת הפתח מכאן ולחי או קורה ) ב. (סגי בלחי) א: (דיו כמבוי בשי הפרטים, חצר הארוך) ב(

 .מכאן
והך  ...  כאן לעין החצר לא משגחין בבקעי רבים,אף על גב דלעיל במבוי פוסל בקעי רבים(ק ג " סשסה' ז סי"ט 18

  ). דאלו ארכו יותר על רחבו הוי כמבוי,חצר הייו מרובע
 איה יתרת ... אבל חצר , אלא במבוי,מחיצות ולחי אחד או קורה רחבה טפח' לא התירו בג(ב "שסג ס' כדלעיל סי 19

 ). ויתרת בלחי או קורה, דיה כמבוי, אפילו משהו,צר שארכה יתר על רחבהוח(ב "וסל, )אלא בפס
צריך תקון , חצר)כ(אבל אם איו רק , ו בדין מבוי"ג סכ"שס' וכל זה שיש לו תאים המבוארים לעיל סי(א " סא"רמ 20

  ).חצר משי צדדיו
 חדואם חסר א. ארכו יותר על רחבו...  אין מבוי יתר בלחי או קורה עד שיהיו(ו "שסג סכ' ע סי"והוא כמבואר בשו

  ). או צורת פתח, או שי פסין שי משהויין,איו יתר אלא בפס ארבע, מאלו
 אבל אם ארכו , אפילו משהו,אין המבוי יתר בלחי וקורה אלא אם כן ארכו יתר על רחבו(ב "שסג סל' וכן הוא לעיל סי

' פסין של ב' או בב'  ודיו כחצר שאיה יתרת אלא בפס ד, אין שם מבוי עליו, או רחבו יותר על ארכו,כרחבו
  ).משהויין



רלח  

 והרבים נכנסין מכאן ויוצאים ,שים לרשות הרבים בשני ראשיהם אלא אפילו הם מפול,פילוש אוסר בהם
  :22 די להם בתיקון החצר מכאן ומכאן,21מכאן

 הואיל ואין בתים וחצרות פתוחים , אף על פי שדינם כחצר שאינן ניתרים בלחי וקורה,23ומבואות שלנו ג
ורת פתח מכאן ולחי  שצריך צ,25 אלא כמבוי המפולש, מכל מקום לענין פילוש אינם כחצר,24לה כראוי

  שלוםבריד

 
*  

  :ע שם תבארו שלושה אופי מבוי"בשו
  .שאיו יתר אלא בצורת הפתח) א(
  .אלא בלחי, שאיו יתר בקורה) ב(
  .אלא בפסין, שאיו יתר בלחי או קורה) ג(

  :יםשיש לו שי תא, שתבאר לעיל שם, כאן מיירי באופן השלישי
  .שאין הפילוש אוסר בו,  תבאר דיו כאן–שאין ארכו יתר על רחבו ) א(
  .שהפילוש אוסר בו,  יתבאר דיו בסעיף הבא–שאין בתים וחצרות פתוחים לו ) ב(

ע "טור ושו. א, גמרא חהובא ב).  רשות היחיד לשבת,חצר שהרבים כסים בזו ויוצאים בזו(י " מו דטהרות"פ משה 21
ש "לעין חצר אין איסור מחמת בקעי רבים כמ(ק ב "ז שם ס"ט).  בקעי בה רבים... לוחצר מותר אפי(ג "שסה ס' סי
  ). כאן לעין החצר לא משגחין בבקעי רבים,אף על גב דלעיל במבוי פוסל בקעי רבים(ק ג "וס, )ר זהאח

הרבים כסין בזו ... פילו  א, חצר מותרת... פרצה החצר מצד השי לרשות הרבים(ג "שסה ס' וכן הוא לקמן סי
  ). אין בקיעת הרבים אוסרת בחצר,ויוצאין בזו

  .ל"ה ק"ב ד, וראה חידושי צמח צדק רד
 יתר על ווכן במבוי שאין ארכ, ובחצר המפולש, "צורת פתח מכאן ולחי או קורה מכאן" המפולש צריך יוהייו שבמבו 22

  .סגי בפסין מכאן ומכאן, ורחב
*  

' כדלעיל סי,  בפסיםשהרי דוקא אז יתר;  פחות מעשר אמותםשרחב, צר או מבוי קטים ביותרלכאורה מיירי הכא בח
שהרי ,  פחות מעשר אמותםוגם ארכ).  אם אים רחבים מעשר אמות,פסין משהויין' או ב' צריכים פס ד(ב "שסג סל

  ."אין ארכה יתר על רחבה"
 ורוצה להכשירו ,אמה' שהוא רחב כמבוי (ט "שסג סל'  סיוכדלעיל, אמה' על כ' אמם אפשר גם במבוי או חצר שהם כ

  ). כיצד יעשה,בלחי או קורה
  :ט"ולקמן ס, תוכן והמשך דברי הסעיף שלפיו 23

  :שאין בתים וחצרות פתוחים לו, דין מבוי הארוך
  .שצריך צורת הפתח, דיו כמבוי, לעין פילוש) א(
  .ון בעקמימותושאין צריך תיק, דיו כחצר, לעין מבוי עקום) ב(
 .כמו חצר קצר, ומבוי זה צריך פסין, שחצר ארוך סגי בלחי, דיו חמור מחצר, לעין פסין) ג(

 אבל , עד שיהיו פתוחים לתוכו שתי חצירות ולכל חצר שי בתים,אין מבוי יתר בלחי וקורה(ל "שסג ס' כדלעיל סי 24
  ).משהויין' סין של בפ'  או בב,' שאיה יתרת אלא בפס ד, דיו כחצר,פחות מכן

'  או ב,חדמצד א'  היה לו לתקן פס די זהלפ. יש להם דין חצירותדכל המבואות שלו (ק יח " סשסג' ז סי"ט 25
ורת  שצריך דוקא צ, משום מבוי מפולש, דלא היגי לעשות כןאה אלא דר. כדלעיל בחצר, לכל צדחדמשהויין א

  ).הפתח
... בתים פתוחים לתוכם ' הואיל ואין חצירות של ב, שלו שיש להן דין חצרותמבואות (ב "שסג סל' וכן הוא לעיל סי

 כדי להתיר גם במבואות ... צורת פתח ...ל ידי והמהג הפשוט במדיות אלו לתקן כל המבואות ע... צריכים פס 
כדי להתיר , חוהייו שגם במבוי שאיו מפולש הגו בצורת הפת). ד"שס' ש בסי"המפולשים שצריכים צורת פתח כמ
  .אף שאין בהם חצירות ובתים, וצריכים צורת פתח, אף במפולשים שהפילוש אוסר בהם

א "ומ). צורת הפתח... והמהג הפשוט במדיות אלו לתקן על ידי חבל הקשור לרחבו של מבוי (ו " שם סכא"מ ברמ"וכ 
ע "וצ(ק ד "שסה ס' ובסי, )ים לרשות הרביםכיון דקרוב, בעין צורת הפתח... לעין זה שם מבוי עליהם (ק כז " סשם

  ). ויש להחמיר...ל דיש לה דין חצר " לדידן דקי,בקעי בה רבים... במבואות שלו אם יש להם דין חצר לעין זה 
 ובחצר אין פרצה אוסרת אף , אף על פי שדים כחצר שאיה יתרת בלחי וקורה,ומבואות שלו(ב "וכן הוא לקמן שם ס

  ). רבים בוקעים בה...כ יש להחמיר בזה במבואות שלו " אעפ...בוקעים בה על פי שרבים 
*  

יש להחמיר בזה (כדלקמן שם , אאלא שמכל מקום יש חילוק בין מבוי מפולש שבתים וחצרות פתוחים לה או ל
ן לפרצת  מן הדין צריך לעשות תיקו, אבל אם יש בעיר מבוי שבתים וחצרות פתוחים לתוכו כראוי...במבואות שלו 

  ).חומתה או למבוי ההוא



רלט   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 הואיל ולעולם הם קרובים לרשות הרבים או . ולא די להם בתיקון החצר מכאן ומכאן.26או קורה מכאן
 לפיכך , והמבוי לרשות הרבים או כרמלית, שרוב החצרות הם פתוחות למבוי,לכרמלית יותר מהחצר

 בתיקונם יותר מבתיקון  כמו שמטעם זה החמירו,27החמירו בתיקונם יותר מתיקון החצר לענין פילוש
  :28ג" כמו שנתבאר בסימן שס,החצר לענין ארכם יתר על רחבם

  תיקון רשות הרבים בדלתות 
קונדסין רשות היחיד '  ואם עשה צורת פתח על גבי ד,29פ שצורת פתח היא כמחיצה גמורה"אע (ד

כ " אעפ.31ב" שס' כמו שנתבאר בסי,30 אפילו עשה כן באמצע רשות הרבים גמורה,גמורה היא מן התורה
______________ 

  ).ד דמצד השי סגי בלחי"שס' סי' יוע(א שם "מ 26
  .כדלעיל, אלא צריך פסין, לא סגי בלחי או קורה, והייו אף שבמבוי שאיו מפולש
  .סגי בלחי או קורה מצד השי, שעושין צורת הפתח מכאן, מכל מקום כאן במבוי המפולש
  .וראה מראי מקומות וציוים

 זהו לפי ,שלעין פילוש לרשות הרבים או לכרמלית או מחמירים בהם כמו במבוי גמור(ט " סזה' ש בסוף סי"במ' עי 27
ורת  צן בעי... לעין זה שם מבוי עליהם כל מקוםומ( שם א"בשם המ, )שהם קרובים שם לרשות הרבים או לכרמלית

  ).שות הרביםכיון דקרובים לר, הפתח
פ שאין חצירות ובתים " ואע, דיה כמבוי ויתרת בלחי או קורה,תר על רחבה אפילו משהווחצר שארכה י(סעיף לב  28

 אבל לא בחצר שהיא , שלא הצריכו כן אלא במבוי שהוא פתוח וקרוב לרשות הרבים או לכרמלית.פתוחין לתוכה
  ). שהיא פתוחה למבוי והמבוי פתוח להן,רחוקה מרשות הרבים או הכרמלית

אף שחצר ; וצריך פסין,  קורהאיו יתר בלחי או, שאין חצרות ובתים פתוחים לו, ך ואיו מפולשוהייו שמבוי הארו
  .סגי בלחי או קורה, שאין חצרות ובתים פתוחים לה, ת מפולשה ואיארוכה

שמבוי , כך גם לעין פילוש, החמירו בו יותר מחצר הארוכה, וכמו שמבוי הארוך שאין חצרות ובתים פתוחין לתוכו
  .והצריכו בו צורת הפתח, החמירו בו יותר מחצר, וך שאין חצרות ובתים פתוחין לתוכואר

  ).10הערה (ושם סמן , )שצורת פתח היא כמחיצה גמורה(א "כדלעיל ס 29
 ובא ,ות השדה ומתח זמורה עליהםקודיסין בארבע פי' מעשה באדם אחד מבקעת בית חורתן שעץ ד(א , עירובין יא 30

 . כדרך שהתירו לו לעין כלאים כך התירו לו לעין שבתיש לקיש ואמר ר.מעשה לפי חכמים והתירו לו לעין כלאים
 הואיל ומהי צורת הפתח ם תאמרא(ה אילימא "שם ד' תוס). יוחן אמר לכלאים התירו לו לעין שבת לא התירו לו' ר

קודסין וזמורה על גביהן '  היה להם לעשות ד ... גבי פסי ביראות למה הוצרכו לארבעה דיומדיןם כן א,רוחות' מכל ד
  .ג"א סי"ש שם פ"וכן הוא ברא). י לפי שלא היה מתקיים כל כך" ואומר ר...

עבד כעין פסי ביראות (א , כדאמרין שם כ, קודסין וזמורה על גביהן מועיל אפילו באמצע רשות הרבים' הרי שד
קורות העוצים '  כגון ד ...מחיצות' ם דכל מקום שיש לו שֵ (ה "שמה ס' וכדלעיל סי).  וזרק לתוכה חייבשות הרביםרב

  .קודסין יועילו כמו פסי ביראות' שגם צורת הפתח על גבי ד, וסייעתם' ועל זה הקשו התוס). ברשות הרבים
 ולחייב הזורק ,ין תורה אי הוה מחיצה דת הפתחורודע שאי מסופק בצ(ק א "שסג ס' ז סי"וראה פרי מגדים משב

אם צורת הפתח מועיל ', שדן בדעת התוס(ד , חידושי צמח צדק סב). ורת הפתחקודיסים ועליהם צ'  בעץ ד,בתוכו
גמורה דגם בצורת הפתח אמרין כן ' דאין ראי(ב , סד. א, סג). מהתורה ברשות הרבים שיש לה שתי מחיצות

  ).ע"צ, ש שם בפים בהגהה דזה מדברי סופרים"ומ(כג ' סי' ת דברי חמי"שו. א, רד). מדאורייתא
שמעתי מפי (ו ' ח סי"המובא בשארית יהודה אווכהכלל , ולכן הכיסו בין חצאי עיגול, ואפשר שגם רביו מסתפק בזה

  ).ם צדקו דבריוודעתו היתה לחזור ולשות פרק זה לראות א, קדשו פעמים רבות דכל ספק העמיד בתוך חצאי עיגול
ש אודות "מ ... [הערות לקוטרס הצעה לתיקון עירובין(תרד 'ט אגרת ב"ואפשר גם שבזה מסתפק באגרות קודש ח

בגשרים , ף סוףסו,  דכמדומה הרחובות כולם מסתיימות,ע ובירור"צ, שות הרבים מן התורהע ר"לכו] מהטן שהיא
והייו שאפשר סגי בצורת ). ב"כדי לגבות מס וכיו" שראקען" ו או גם מחיצה,ל ידי צורת הפתחומהרות הסתומות ע
,  כדי לגבות מס"שראקען"פ ה"אזי אפשר שעכ, ואם לאו. רשות הרבים מן התורה' שלא יהי, הפתח שבסוף הגשרים
  .יש להחשיבם כדלתות

*  

מכל ; ד מן התורהשעל ידי צורת הפתח עשה כל המקום שביתים רשות היחי, שגם אם קבל למסקא, אמם מובן
שבמקום שהוא רשות הרבים , שהרי כן תקו חכמים. מקום אין זה מועיל לעירוב שעושים אחר כך בצורת הפתח וסף

  .כי אם דלתות, ולא שי צורות הפתח, לא יועיל צורת הפתח, בלי צורת הפתח
 עוצרות אלא "שראקען"שאין הבמקום , ויש לעיין בזה.  לגביית המס חשבות דלתות"שראקען"אלא אם כן אמר שה

  .ולא את הולכי הרגל, את המכויות
רוחות '  כשכל הד, איו מועיל מדברי סופרים,בבקעה שבא לעשות בה היקף כדי להתיר לטלטל בתוכו(סעיף יט  31

אלא שלא תפרש שם דהייו אפילו באמצע רשות הרבים (אבל מן התורה מועיל , )מוקפות על ידי צורת פתח בלבד
  ).ורהגמ



רמ  

 אם נשלמו בה כל תנאי רשות הרבים ,32מדברי סופרים אין צורת פתח מועלת לרשות הרבים גמורה
הבא להכשיר רשות הרבים להתיר בה הטלטול צריך לעשות לה דלת מכאן )  אלא,33ה"שמ' שנתבאר בסי
  .34ודלת מכאן

______________ 
ורשות הרבים ... עושה צורת הפתח מכאן ולחי וקורה מכאן , תו רבן כיצד מערבין דרך רשות הרבים(ב - א, עירובין ו 32

עושה צורת הפתח מכאן , אמר רב יהודה הכי קאמר כיצד מערבין מבואות המפולשין לרשות הרבים... מי מיערבא 
 הוא דסגי להו בצורת פתח מכאן ולחי ,שות הרביםות המפולשין לרוהי מילי מבוא(א , ף שם ב"רי). ולחי וקורה מכאן
  ).רשות הרבים עצמה איה יתרת אלא בדלתות(ב "ע ס"טור ושו).  גופה לאשות הרבים אבל בר,או קורה מכאן

  .ב- סעיפים יא 33
ה חייבים "שם די "רש). ירושלים אילמלא דלתותיה עלות בלילה חייבין עליה משום רשות הרבים(ב , יוחן ו' ר 34

יש (ה והאמר "שם ד' תוס).  והכא קתי עושה דלת מכאן ולחי וקורה מכאן,אלמא עילת דלתות בעין בכל לילה(עליה 
 ודלת לא ,דלתות'  בןי בעי"לפרש(ק ב "א ס"מ).  רביעית מי צריך דלת, דלתל ידי הכא דשלישית ע...לומר לפירושו 
  ).עית מי דלת ברבין ולכן בעי,ה גמורהחשוב כמחיצ

 ולקמן אמר דלכל ,מחיצות'  הוי ג, ושלישית בעלת,מחיצות' כיון דיש לו ב(שם ' דלא כדעת התוס; י"ל כדעת רש"וקיי
מחיצות גמורות אלא שפרוץ ' מקום המוקף ג(ו "שמה ס' וכדלעיל סי).  שלש מחיצות דאורייתאית הללהיותר לב

  ). היחיד גמורה מן התורה הרי הוא רשות...ופתוח לגמרי ברוח רביעית 
 דהוי אליבא דרבי יהודה דאמר אתו רבים ומבטלי ,' דאמר בפרק ב,יוחן' והיכי פריך מר(' ואף שהקשו שם התוס

שם לפי שיטתם ' ותירצו התוס(ל בזה כרבי יוחן "י לא קיי"ואם כן אפשר דלפירש, ) ופליגי עליה התם רבן,מחיצתא
ל"ה .(  

יש לומר דכאן וסבירא א , משום דלמסקא בדף כב( "לא קשה מידי מה שהקשו התוספות"י "מכל מקום לפירוש רש
  .'דירושלים לא היו לה ֵשם ד, ליה

יהודה אומר אם רבי (אי אתו רבים ומבטלי מחיצה , )ה"שמה ס' דלעיל סי(והייו שבמשה שם חלקו לעין פסי ביראות 
אלעזר ' רבי יוחן ור(ובגמרא שם ). ם אומרים איו צריך וחכמי,היה דרך רשות הרבים מפסקתן יסלקה לצדדין

דלא , והייו שרבי יוחן ורבי אלעזר פסקו כחכמים).  כאן וסבירא ליה.דאמרי תרווייהו כאן הודיעך כוחן של מחיצות
  .אתו רבים ומבטלי מחיצה

יה עלות בלילה חייבין עליה  יוחן ירושלים אילמלא דלתותמר רביוהאמר רבה בר בר חה א(ועל זה הקשו בגמרא שם 
  .רואים מכאן שרבי יוחן פסק כרבי יהודה דאתו רבים ומבטלי מחיצה). משום רשות הרבים

ל "ואם כן אפשר דאן קיי. והייו שרבי יוחן פסק כרבי יהודה). בירא ליהאלא כאן ולא ס(ולכן מסיק בגמרא שם 
  .דלא אתו רבים ומבטלי מחיצה, כחכמים

... אליבא דרבי יהודה "והרי רבי יוחן לא אמר כן אלא , מרבי יוחן' מה מקשים בדף ו, ל"ה' ית התוסוזאת היא קושי
  ."ופליגי עליה התם רבן

' יהודה אדר' רמי דר(אמם אחר כך הקשו בגמרא שם . שכל זה הוא רק לפי ההוה אמיא של הגמרא, על זה מבאר כאן
 עושה , מי שהיו לו שי בתים משי צידי רשות הרבים, יהודהמר רבי כן א יתר על, דתיא,יהודה ורמי דרבן אדרבן

).  אמרו לו אין מערבין רשות הרבים בכך.לו לחי מכאן ולחי מכאן או קורה מכאן וקורה מכאן וושא וותן באמצע
  .חיצהורבי יהודה סובר דלא אתי רבים ומבטלי מ, רבן סברי דאתי רבים ומבטלי מחיצה, הרי רואים שאדרבא

 הכא ליכא שתי מחיצות , התם דאיכא שתי מחיצות מעלייתא,יהודה אדרבי יהודה לא קשיא' דר(ומתרצת הגמרא 
והייו שרבי ). מחיצות' ם ד התם ליכא שֵ ,ם ארבע מחיצות הכא איכא שֵ ,לא קשיא] מי[ דרבן אדרבן .מעלייתא

, "מחיצות' ֵשם ד"שיש בהם ,  ביראות סברי דסגי בפסיורבן. סי ביראותולא סגי בפ, יהודה סובר דסגי בשתי מחיצות
  .ולא סגי בשתי מחיצות

ולפי זה לא קשה .  כחכמים"דכאן וסבירא ליה"אלא , אין צריך לומר שרבי יוחן פסק כרבי יהודה, ולפי מסקא זו
  .ב, דף ו' מה שהקשו התוס) י"לשיטת רש (מידי

 לפיכך ירושלים אלמלא דלתותיה ,בשתי מחיצות כרבן סבר לה.. .רבי יוחן (א , ן במלחמות שם ו"וכן כתב הרמב
 יוחן ביור ... אשתיירו להו שתי מחיצות דאיון רשות הרבים כרבן... עולות בלילה חייבין עליה משום רשות הרבים 

  ).כרבן סבירא ליה
ז " פים"כן דעת הרמבשהרי . ביםשכל זמן שלא עשו דלת מכאן ודלת מכאן היא עדיין רשות הר, י"ל כדעת רש"והכי קיי

 ואחר , עושה דלתות מכאן ודלתות מכאן, כיצד מכשיר בייהם,שי כותלים ברשות הרבים והעם עוברים בייהם(י "ה
ואחר שעשה לה  ... רשות הרבים עצמה איה יתרת אלא בדלתות(ב " סע" וטור ושו,)שות היחידכך יעשה בייהם ר

  .) ודוק) ואין מבואותיה צריכין תיקון,ר אחד חשובה כולה כחצ,תיקון דלתות
  .עדיין איה רשות היחיד, אבל אם עשו רק דלת מצד אחד, והייו שאם עשה דלת מכאן ודלת מכאן היא רשות היחיד

 וגם אין שם , רק שבפתח אחד אין לה דלת,ועיר המוקפת חומה ויש לה דלתות עלים(ו "שצב ס' אמם יתבאר לקמן סי
 הרי מזוזות אלו אין גרועים מלחי שמועיל למבואות , אלא מזוזות בלבד,דון משום צורת פתחמשקוף שיהא 

  ). הרי היא יתרת בלחי שמכאן ודלתות שמכאן ...המפולשים לרשות הרבים
  

*  



רמא   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 על דרך ,36ומערבין את כולה שנעילת הדלתות עושה אותה כחצר אחת של רבים ,35והוא שננעלות בלילה
  .38 ושוב אין מבואותיה צריכין שום תיקון,37ב"שצ' שיתבאר בסי

 שאם משוקעות בעפר מפנה , רק שיהיו ראויות לינעל, שיהיו נעולות בלילהין צריך שא39ש אומריםוי
  .אותן ומתקנן שיהיו ראויות לינעל

  .41 אף על פי שהעיקר כסברא האחרונה,40ויש להחמיר כסברא הראשונה

  :43 שיש אומרים שעכשיו אין לנו רשות הרבים גמורה42ה"שמ' וכבר נתבאר בסי

  שלוםבריד

 
והייו . "'דירושלים לא היו לה שם ד, כאן וסבירא ליה'יש לומר ד, משום דלמסקא בדף כב"בדפוסים הראשוים דפס 

אשר לפי . "ֵשם דלת"וכן פיעחו גם בסוף . "דלת כאן"ז שיו ופיעחו "ובדפוס תרט. "כאן'ד" דפס "דכאן"שבמקום 
  .ולכן תוקן כאן כבדפוסים הראשוים. זה אין להערה זו שום מובן כלל

א יש לומר דלמסק, ד כתב"י שס"ל במראי מקומות רס"ר הגאון ז"ואאזמו(ד סוף אות א , וראה חידושי צמח צדק סב
ד "ד ס"שס' ל במראי מקומות שבסי"ז רז"ש מוח"וכמ(כג ' ח סי"ובדברי חמיה או). ע"וזה צ', ל כו"דלת כאן וס

  .מראי מקומות וציוים). ליה] סבירא[דלמסקא דרב יש לומר דכאן ו, בהגהה
ה חייבים "י שם ד"רש). רביםירושלים אילמלא דלתותיה עלות בלילה חייבין עליה משום רשות ה (ב,  ויוחן שם' ר 35

לא מערבין אלא בדלתות מכאן ... ברשות הרבים (א , ף עירובין ב"רי). אלמא עילת דלתות בעין בכל לילה(עליה 
ר יוחן ירושלים אלמלא דלתותיה עלות בלילה חייבין עליה " דאמר רבה בר בר חה א, והוא דעלות בלילה,ומכאן

ח ' א סי"ש פ"רא). שות הרביםשאין דלתותיה עלות בלילה חייבין עליה משום ר דאלמא כל ,שות הרביםמשום ר
והוא (ב "ע ס"שבטור ושו' דעה הא).  והוא דעלות בלילה,לא מיערבא אלא בדלתות מכאן ומכאן... ברשות הרבים (

  ).שעלות בלילה
ן ירושלים אלמלא דלתותיה עלות  דאמר רבה בר בר חה אמר רבי יוח,מהדרו איהו כרמלית(א , עירובין קא 36

 שהיא כולה כחצר של רבים ,דהא ירושלים כולה כרמלית היא( שם י"רש ).בלילה חייבין עליה משום רשות הרבים
עילת דלתות משויא לה (ה ירושלים "ב ד, ודף ו).  דהואיל ודלתותיה עלות בלילה מערבין את כולה,שלא עירבו

 שיש ,מדיה שהיא מוקפת חומה גבוהה עשרה טפחים(עירובין ' ם ריש הל"רמב). כחצר של רבים ומערבין את כולה
  ). שכולה רשות היחיד היא,לה דלתות ועלות בלילה

 שיש ,שכן בעיר המוקפת חומה(ב "שסג סל' סי).  כחצר,ועיר המוקפת חומה ולא עירבו בה(ז "שז ס' וכן הוא לעיל סי
  .קב' עירובין ע) בוביץיעקו(וראה אבי דרך ). להעיר דין חצר

א "שמה סי' כדלעיל סי(א "רע, ותבאר בחידושי צמח צדק לד. שבה היא רשות היחיד) פלטיא(והייו שגם השווקים 
  ).75הערה 

רי הם יכולים להשתתף  ה,ד" או בדלתות כמו שתבאר בסימן שס...אם הכשירו מבואותיה כהלכתם ... עיר (א "ס 37
  ).כולם שיתוף אחד ויטלטלו בכל העיר

 ואין מבואותיה , שמערבין את כולה, הוה ליה כחצר של רבים,השתא דעולות דלתותיה בלילה(ח "א ס"ש פ"רא 38
 ואין מבואותיה צריכין , חשובה כולה כחצר אחד,ואחר שעשה לה תיקון דלתות(ע שם "טור ושו). צריכין תיקון

  ).תיקון
 איכא , מתה אמר שמואל איו צריך לעול'מר ר וכן א,אמר רב יהודה אמר שמואל איו צריך לעול(ב ,  ושמואל שם 39

). פ שאין עלות"כיון דראויות לעול אע ... דאמרי אמר רב מתה בדידי הוה עובדא ואמר לי שמואל אין צריך לעול
סבירא להי פוסקים שכן הוא גם ). מכאן ולחי וקורה מכאןדלת (ואף דאמרין בגמרא שם דמיירי במבוי המפולש 

 עושה , כיצד מכשיר בייהם,שי כותלים ברשות הרבים והעם עוברים בייהם(י "ז ה" פים"רמב. ברשות הרבים
 אבל צריך שיהיו , ואיו צריך לעול הדלתות בלילה,שות היחידדלתות מכאן ודלתות מכאן ואחר כך יעשה בייהם ר

 היו משוקעות בעפר , אבל צריך שיהו ראוין לעול,ל כתב ואין צריכין לעול בלילה"ם ז"והרמב ( טור).להעלראויות 
 ית הללוסובר שזו הסוגיא שאמרו לחיא אליבא דב( שם מ"מ).  וכן ראה מסוגיית ההלכה,מפה אותן ומתקן לעול

 דהרדעא שהיו סתומים עפר ואמר להם רב חמן פו  ושערי,שות הרבים משום דפקא מיה לדידן בהכשר ר,היא' וכו
 ולא ,בי יוחן דבעין עלות בלילה וכר,אבל בהלכות.  גמורה היושות הרבים שערי ר,העפר כדי שיהו ראויין ליעל

' דעה הב).  מכח ההיא דעושין פסין,בי יוחןודברי רביו עיקר לפסוק דלא כר. הביאו מסוגיא דצריך לעול כלל
  ). אבל צריך שיהיו ראויות ליעל,ויש אומרים אף על פי שאין עלות( שם ע"שבשו

  ).ולא כרבי יוחן(ל בפרט הזה כשמואל "קיי, מכל מקום). 34כדלעיל הערה (ל כרבי יוחן "והייו שאף דקיי
ראה כללי (שהיא דעת המתירים , "ויש אומרים"יא ואחר כך הב, שסתם כדעת האוסרים( שם ע"משמעות שו 40

  ).הוו רשות הרבים, אין דלתותיו עולות בלילה(ז " סשמה' א סי"ורמ). עג' הפוסקים וההוראה סי
 והוא שאין ... דין רשות הרבים ...ואפילו יש להם חומה אלא שהם מפולשים משער לשער (א "וכן הוא לעיל שם סי

  .ולא סגי במה שהן ראויות ליעל). ד"יתבאר בסימן שסהדלתות עלות בלילה כמו ש
  ). אין לזוז מדבריהם,ם עיקר"כיון דהמגיד משה ורביו הטור כתבו דדברי הרמב(ק א " סדרכי משה 41



רמב  

  מבוי עקום

 דינו כאלו היה מפולש ,46 או לכרמלית45ראשיו לרשות הרבים'  ומפולש בב,44'מבוי עקום כמין ד ה
 לפי שהתיקון של מבוי ,48 וצריך לעשות לו תיקון בעקמומיתו, או לכרמלית47בעקמומיתו לרשות הרבים

  . התיקון שבראש זה אינו מועיל להדרים בראש זהם כן וא,49לש צריך שיהא נראה לכל בני המבוימפו

 כדי שיהא הצורת פתח שהוא תיקון של מבוי מפולש נראית ,וצריך שיעשה צורת פתח בעקמומיתו
 וכל שכן אם יעשה צורת פתח .50 לחי או קורהחד ובשני ראשיו יעשה לכל א,להדרים כאן ולהדרים כאן

  .51ראשיו ולחי או קורה בעקמומיתו' ל אחד מבבכ

  .52 ולחי או קורה בשני ראשיו, צריך צורת פתח בשני עקמומיותיו,'ואם עשוי כמין ח

  שלוםבריד

 
ועל .  אלא כרמלית,ויש אומרים שכל שאין ששים רבוא עוברים בו בכל יום כדגלי מדבר איו רשות הרבים(סעיף יא  42

 שיש , ואין למחות בידם,ט המהג במדיות אלו להקל ולומר שאין לו עכשיו רשות הרבים גמורהפי דבריהם תפש
  ).86-89הערות (ושם סמן , ))וכל ירא שמים יחמיר לעצמו(להם על מי שיסמכו 

ם "כמבואר בפסקי עירובין למהר, ואף סגי בצורת הפתח מכאן ולחי או קורה מכאן, זו לא בעו עילהולפי דעה  43
 דאפילו בסרטיא , לא בעו עילה,שות הרביםלדידן דלית לן ר(הובא במרדכי עירובין רמז תקט . קלב' מרוטברג סי

הגהות ).  ולא בעי עילת דלת,רה מכאן אמרין לעיל דברי הכל עושה צורת פתח מכאן ולחי או קו,מכאן ובקעה מכאן
  .דרכי משה שם. ב אות ו"עירובין פ' מיימויות הל

רבוא בוקעין ' ודוחק לומר דסומכין על דעת הפוסקים דרשות הרבים בעין דוקא ס(ב - א, וראה חידושי צמח צדק סד
 אמר רבי יוחן כשאין דלתותיה דהא, ואין סמכין על זה באיסור דאורייתא, דהא גדולי הפוסקים חולקים על זה, בו

ועוד דגם . גמורה דגם בצורת הפתח אמרין כן מדאורייתא' דאין ראי... עלות חייבין עליה משום רשות הרבים 
  ).רבוא בוקעין בו' ס' דלא בעין לתאי דרשות הרבים שיהי, בדרבן באיסור שבת יש לחוש לגדולי הפוסקים

דיו כאלו היה מפולש , ת"מבוי עקום כמין דלי(ג "ע ס"טור ושו). תורתו כמפולשמבוי עקום רב אמר (א ,  ורב שם 44
  ).בעקמימות

  ).שי פתחיו מפולשין לרשות הרבים אחת(ב "ושם ע, )ושי פתחיו לרשות הרבים(ה מבוי עקום "י שם ד"רש 45
 גם לדידן במבוי עקום  כןם וא, זהי"ש רס" כמ, בין לכרמליתשות הרביםמפולש אין בו חילוק בין לר(ק ב " סז"ט 46

 שות הרבים דאין חילוק בין ר,דאף בעקמומיתו צריך תיקון(ק כז "שסג ס' א סי"מ). צריך תיקון כמו במפולש
  ).לכרמלית

מבוי שפרץ אחד מצדדיו לרשות הרבים או (א "שסה ס' סי). לרשות הרבים או לכרמלית(ז "ו וס"וכן הוא לקמן ס
  ).ק ב"שסד ס' ז סי"ט' עי (3ושם הערה ). לכרמלית

דפילוש שהוא (ג "לבוש ס). שות הרביםדפילוש שהוא מפולש לחבירו הוי כמפולש לר(ה תורתו כמפולש " שם די"רש 47
  ).מפולש לחבירו הוי כמפולש לרשות הרבים

 אפילו אין שם ,אבל אם רבים בוקעים שם(א "שסה ס' כדלקמן סי, טפחים' והייו אפילו אם הפתח איו רחב אלא ד 48
  ).14-15הערות (ושם סמן , ) צריך לתקה,טפחים' בפרצה אלא ד

 .ט"יתבאר לקמן ס, ומה שאין והגים כן במבואות שלו
 ולחי ורת הפתחואין לתמוה למה יהיה מבוי עקום חמור ממפולש גמור דסגי בצ(ה תורתו כמפולש " שם סד'תוס 49

וצריך ליתן טעם אמאי בעי טפי ממבוי מפולש (ו "א ס" פש"רא).  כל בי המבויורת הפתח דבעין שיראה צ,אחד
  ). בי מבוי זה ובי מבוי זהורת הפתח כדי שיראו צש לומרוי. שפילושו ביותר

  ). ובעקמומיתו צריך צורת פתח,צריך לשי פתחיו לצד רשות הרבים לחי לכל רוח(י שם "רש 50
וצריך צורת פתח (ע שם "טור ושו).  ולחי בעקמומיתו, מכאןורת הפתח מכאן וצורת הפתחאו צ(ש שם "רא 51

  ).רה בעקמימות ולחי או קו, משי ראשיוחדאו צורת פתח בכל א,  לחי או קורהחד ובשי ראשיו לכל א,בעקמימותו
שי פתחיו (י "ופרש, ) דאמר תורתו כמפולש... רמי עליה חומריה דרב ,ההוא מבוי עקום דהוה בהרדעא(ב , גמרא ו 52

 ולחי או ,צריך צורת פתח בשי עקמימותיו, ת"ואם עשוי כמין חי(ע שם "טור ושו). מפולשין לרשות הרבים אחת
  ).קורה בשי ראשיו

, וחילקוהו בפס, אמה' שהוא רחב כ, וכן הדין במבוי שאיו מפולש. הם לרשות הרבים אחתוהייו אף ששי הפתחים 
 אפילו אין שם יותר ,ומן הפס עד הכותל אמצעי של המבוי צריך לעשות שם צורת הפתח(ט "שסג סל' כדלעיל סי
 כמו שיתבאר ,רבים ופילוש זה דיו כפילוש לרשות ה,מבואות אלו כל אחד לחבירו'  לפי ששם מפולשים ב,מעשרה

 ויש , אלא אם כן יש שם יותר מעשרה, ויש אומרים שאין צריך לעשות שם צורת הפתח.ד במבוי עקום"בסימן שס
  ).להחמיר כסברא הראשוה

 266הערה , ג שם"תבאר בשוה, "אפילו אין שם יותר מעשרה"דהוי כמבוי עקום , והטעם שהעיקר כסברא הראשוה
הוא , )כיון דשי הפתחים לרשות הרבים אחד, ק טז הטעם שצריך לדעתם עשר אמות"ס(ולפי מה שכתב הדרכי משה (

  ]).ד[שס' סי' עי, ל הכי"ולא קיי... הדין בעקום כמין ח 



רמג   .הסגנון אינו מוגדר! שגיאה  

 שהדרים מצד זה של צורת פתח יערבו , יכולין לחלק עירובם,ולאחר שעשה צורת פתח בעקמומית
 אין ,ניהם ובני צד זה לא עירבו או אם שבני צד זה עירבו בי.לעצמן והדרים מצד זה יערבו לעצמן

 שצורת פתח חולקת רשויות ,53 אלא אלו אסורים בחלקם ואלו מותרים בחלקם,אוסרים אלו על אלו
  :54ג"שס' ש בסי"כמ

 וצריכים שם תיקון , הרי כולם במקום פתיחתן זה לזה דינם כמבוי עקום,מבואות הפתוחים אלו לאלו ו
 הרי אותו מבוי שפתוח אליו חשוב ,56 או לכרמלית55ים שכיון שהחיצון פתוח לרשות הרב,שנתבאר

 ,וכן מבוי הפתוח לאותו מבוי,  מטעם שנתבאר במבוי אחד שמתעקם,כפתוח לרשות הרבים או לכרמלית
  :וכן כולם

  מבוי העשוי כנדל

 כעין שרץ הנקרא , דהיינו מבוי גדול שהרבה מבואות קטנים פתוחים לו משני צדדיו,מבוי העשוי כנדל ז
 וראשי השניים של מבואות הקטנים פתוחים לרשות ,שיש לו שורה של רגלים מצד זה ומצד זהנדל 

  .57 לפי ששם הוא כמבוי עקום, עושה לכל אחד במקום פתיחתו לגדול צורת פתח,הרבים או לכרמלית

 שנמצא כל אחד מהם ,ואפילו אם המבואות הקטנים שבצד זה הם מכוונים ממש כנגד אותם שבצד זה
 מכל מקום הרי כל אחד . המכוון נגדו בצד השני הם כמבוי אחד מפולש ואין כאן עיקום כללעם אותו

 הואיל ואי ,58 שהרי מה שפתוח לגדול הוא כפתוח לרשות הרבים,מהם הוא כמבוי עקום עם הגדול
 אם המבואות ין צריך לומר וא. כמו שנתבאר במבוי אחד שמתעקם,אפשר לראות בו התיקון של הגדול

 אם אין שם מבואות אלא מצד אחד ין צריך לומר וא.ה אינם מכוונים כנגד אותם שבצד זהשבצד ז
  שלוםבריד

 
כן הוא גם , ין מבוי עקוםל שיש לו ד"קיי, ושי הפתחים לרשות הרבים אחד', שעשוי כמין ח, והייו שכמו בידון דידן

  .אמה שחילקוהו בפס' במבוי רחב כ
ואף על פי שיש רשות לכל אחד ואחד מאלו המבואות העקומות (ה איתמר מבוי עקום "א ד, ף ב"רביו יהותן על הרי 53

ש להם  לפי שהרי י, אם עירבו אלו לעצמן ואלו לעצמן לא אסרי אהדדיילו הכי אפ,לדרוס על חבירו ואין לעכב בידיהם
  .ק ג" סא"מהובא ב).  לכל אחד ואחדשות הרביםפתח פתוח לר

 ,' אין מועילין לעין שלא יאסרו דיורין שמצד זה של הלחי על דיורין שמצד הב,לחי וקורה שבמבוי גמור(סעיף לב  54
א יצטרכו  אין לחי הפימי מועיל לחלק המבוי של...העמיד לחי באמצע מבוי (ח "וסל, )אם הלחי הוא באמצע המבוי

 שלזה צריך מחיצה , איה מחיצה גמורה שיוכל לחלק רשות אחת לשתים...חצירות החיצוות והפימיות לערב יחד 
 ומועלת לחלק , הרי זו מחיצה גמורה... או שעשו צורת פתח ...אבל אם העמידו באמצע המבוי שי פסין  ... גמורה

  ).המבוי שלא יצטרכו החיצוים והפימים לערב
הרי אותו מבוי שפתוח אליו בעקמימותו , כיון שפתיחת המבוי החיצון לרשות הרבים(ט " כלל כא סש בתשובה"רא 55

 אלו םמבואות הפתוחי(ד "ע ס"שו).  אין חילוק, וכן כלן,וכן מבוי הפתוח לאותו מבוי, חשוב כפתוח לרשות הרבים
 הרי אותו מבוי ,בוי החיצון לרשות הרבים כיון שפתיחת המ. מהם וטה לרשות הרביםחד ואין העקום של א,לאלו

  ).וכן כולם, וכן מבוי הפתוח לאותו מבוי, שפתוח אליו בעקמימותו חשיב כפתוח לרשות הרבים
  ).46הערה (ושם , )לרשות הרבים או לכרמלית(ה "כדלעיל ס 56
 , שפתוחין לו מבואות הרבה, מבוי העשוי כדל, זה דל... שיש לו רגלים הרבה שרץ (מבוי העשוי כדל(ב , עירובין ח 57

 אמר רבא עושה צורת הפתח לכולהו ... )י"רש,  וראשו פתוח לרשות הרבים אחר,וראשיהן פתוחין לרשות הרבים
ע "טור ושו).  מישתרו בלחי וקורה)לרשות הרבים ( ואידך גיסא,)בעקמומיתן לצד מבוי גדול (להאי גיסא) הקטים(
, וראשי השיים פתוחים לרשות הרבים, דהייו מבוי גדול שהרבה מבואות קטים פתוחים לו, כדל מבוי העשוי(ה "ס
ז "ט). או קורה, ובראשו השי הפתוח לרשות הרבים לחי,  במקום פתיחתו למבוי גדול צורת פתחחד עושה לכל א...
  ).מבוי זה שפתוחין לו מבואות הרבה בשורה אחת כן הוא ,הוא שרץ שיש לו רגלים הרבה(ק ג "ס

אפילו אין פתחי הקטים שמכאן ומכאן (ע שם "טור ושו).  זה כגד זהןן מכוויאף על פי שאי(ט "ז הי"ם פי"רמב 58
משמע מדבריו דכשהם מכווים זה כגד זה מי צריכין תיקון לכל (ש אפילו אין "ה ומ" די"ב ).מכווים זה כגד זה

הבית יוסף הבין מדברי התוספות שאם היו מכווים זה (ה והעשוי כדל " דח"ב). ד במקום פתיחתו למבויאחד ואח
 ,ל" דהוי להו שי מבואות הקטים כמבוי אחד ארוך עכ,כגד זה לא היו צריכין שום תיקון במקום פתיחתן למבוי

 כמבוי עקום עם כל מקום כל אחד מ דהא,משמע דגם במכווים בעי תיקון זה(ק ד " סא"מ). וראה לי דלא דק
  ).הגדול



רמד  

  :59בלבד

  .60 יעשה לחי או קורה, ובראשי השניים של מבואות הקטנים הפתוחים לרשות הרבים או לכרמליתח

 ואם אינו .לחי או קורה'  עושה צורת פתח בראשו האחד ובראשו הב, אם הוא מפולש,ובמבוי הגדול
  :61 עושה לחי או קורה בראשו,פולשמ

  רות ובתים פתוחים לוישאין חצמבוי 

 אבל מבואות שלנו שאין בתים ,וכל דיני מבוי עקום הם במבוי שבתים וחצירות פתוחים לתוכו כראוי ט
 בחצר ין צריך כמו שא, אינם צריכים שום תיקון בעקמומיתם, ודינם כחצר,וחצרות פתוחים לתוכו כראוי

  .62עקומה

 זהו לפי שהם .63 שלענין פילוש לרשות הרבים או לכרמלית אנו מחמירים בהם כמו במבוי גמורואף
 אין , שאינו קרוב לרשות הרביםם מה שאין כן עקמומית.קרובים שם לרשות הרבים או לכרמלית

  :64מחמירים בו יותר מבחצר

______________ 
 להיכא דליכא ,וצריך לעיין אם יש לחלק בין היכא דאיכא שבילים מכאן ומכאן(עד ' ג סי" חי בן לב"מהרת "שו 59

 כתב דאפילו ליכא שבילין אלא מצד  בן לבי"ור( שם א"מ).  ומסתברא לי דאין לחלק בייהם...שבילין אלא מצד אחד 
  ). זה צריך תיקוןחדא

  ). לחי או קורה,ובראשו השי הפתוח לרשות הרבים(ע שם "טור ושו). ואידך גיסא מישתרו בלחי וקורה(רבא שם  60
ואם הוא .  ומצדו השי לחי או קורהחדאם הוא מפולש עושה צורת פתח מצד א, ובמבוי הגדול(ע שם "טור ושו 61

  ).עושה לחי או קורה בראשו, סתום
 דכיון דסתם ,ראה לי ולכן .ע שלא ראיתי והגין כן" וצ...דאף בעקמומיתו צריך תיקון (ק כז " סשסג' א סי"מ 62

 , כיון שאין בתים וחצירות פתוחות לתוכו יש בהם דין חצר... כל מבואות שלו יש להם דין חצירות תבא וכ"רמ
  ). בראשוחד אין צריך אלא תיקון א,ובחצר אין חילוק בין עקום לשוה

רוב הבתים , כ בזמיו"משא; )רק בית אחד' שבכל חצר הי(א היו בתים וחצרות פתוחים לתוכו כראוי והייו שבזמם ל
שיש (ואם כן יש לכל בין דין חצר , )עד שצריכים לערב עירוב חצרות בייהם(שבעיירות יש בכל אחד מהם כמה דירות 

 בתים וחצרות ,דמבואות דידן(סוף אות ח  מא 'ת צמח צדק סי"וכמבואר בשו. ולכל מבוי דין מבוי) בו כמה דירות
מכל מקום כיון שיש , דאף אם החצר אין בה רק בית אחד, ואין להם שום קולא משאר מבוי, פתוחים לתוכן ממש
  ).יש לומר שהם כשי בתים הפתוחים לחצר, בהבית כמה חדרים

כ שכן הוא בביי "ועאכו). בפי עצמו אם בכל חדר דר אדם אחד ,אפילו בבית אחד מחדר לחדר(י " שסה ס'וכדלקמן סי
  .שבכל דירה גרה משפחה פרדת, מגורים שבהם כמה דירות

עם מקום חיה , )Drivewayהקרא בלשון המדיה (שבין כל שי בתים יש כביש צר ,  ברחובות רביםמציוויתירה מזו 
שצריך ,  יש לרחוב זה דין מבויואם כן. והרי זה ממש חצר ששי בתים פתוחים לתוכו, פרטי לשי הבתים האלה

  .ובכל פית רחוב, להוסיף צורת הפתח בעקמימותו
ע שלא ראיתי " וצ...דאף בעקמומיתו צריך תיקון (ל "א ה"ושארת שאלת המ, ואם כן בטל טעם ההיתר שתבאר כאן

  ).והגין כן
  .ג"כדלעיל ס 63
 ,ק"ש הסמ" כמ,שות הרבים כיון דקרובים לר, הפתחן צורת בעי ... לעין זה שם מבוי עליהםכל מקוםומ(א שם "מ 64

  ). אין צריך תיקוןשות הרביםאבל עקמומיתו דאין קרוב לר
 ואף על גב דלגבי מבוי לא סגי ,אף על גב דאין חצרות פתוחות לתוכה(ק יא "רפב ס' ק סי"והייו כמבואר בהגהת סמ

י  וכ. גבי חצירות סגי בארכו יתר על רחבו לבדמקוםכל מ, בארכו יותר על רחבו עד דאיכא מי חצרות פתוחות לתוכו
שות אבל חצר רחוקה היא מר,  לכך הצריכו בו תרתישות הרביםויש לומר דמבוי שהוא קרוב לר,  מאי שאתימא
 ...והשתא מבואות שלו שסמוכות לרשות הרבים צריכים שי לחיים ,  סגי בחדא, שהרי מבוי מפסיק בתיים,הרבים

  ).ה או בפס ארבע,םלחיי'  אין יתר אלא בב,אמות'  או שאין בארכו ד,ם וחצרות פתוחים לתוכוומבוי שאין בתי
 ואף על פי , ויתרת בלחי או קורה,וחצר שארכה יתר על רחבה אפילו משהו דיה כמבוי(ב "שסג סל' וכן הוא לעיל סי

 אבל ,קרוב לרשות הרבים או לכרמלית שלא הצריכו כן אלא במבוי שהוא פתוח ו.שאין חצירות ובתים פתוחין לתוכה
  ). והמבוי פתוח להן, שהיא פתוחה למבוי,לא בחצר שהיא רחוקה מרשות הרבים או הכרמלית



  דין מבוי שנפרץשסה 
  :סעיפים' ובו י

  מבוי שנפרץ מצדדיו

 וגם אין בפרצה ,פ שלא נפרץ במילואו" אע,3 לרשות הרבים או לכרמלית2חד מצדדיו שנפרץ א1 מבויא
'  דהיינו שלא נשאר עומד ד,טפחים לראשו המתוקן בלחי או קורה'  אם היא בפחות מד,יותר מעשר

 שמא יניחו בני . אסור, שאינה כלבוד,טפחים'  והיא יתירה מג,טפחים בכותל המבוי שבסיום הפרצה
 לרשות הרבים או לכרמלית שהמבוי ,מבוי המתוקן בלחי וקורה וילכו להם דרך פרצה זוהמבוי פתח ה

ם  ויתבטלו ג, כיון שאין בני המבוי הולכים שם, ויתבטל ממנו שם פתח מבוי,4 כדי לקצר דרכם,נפרץ להן
אבל  .5 והוא אין שם פתח מבוי עליו, לפי שהם צריכים להיות בפתח המבוי, הלחי והקורה שבוכן
'  לפי שהוא עדיין פתוח לד, לא נתבטל שם פתח מבוי ממנו,טפחים עומד מהכותל' נשאר פס דכש

  .טפחים הללו שיש שם מבוי עליהם

 אבל מבוי שהיה כשר , אלא הבא לעשות הכשר מבוי בתחלה,אמות'  שיעור מבוי ד6שלא אמרו
יכך אם לא נשתייר עומד לפ .7טפחים'  אינו נפסל ומתבטל מתורת מבוי עד שלא נשתייר בו ד,מתחלתו

______________ 
  : עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה1
  ).ב- א"ס(מבוי שפרץ מצדדיו ) א(
  ).ד- ג"ס(וחצר לרשות הרבים , מבוי שפרץ לחצר) ב(
  ).ה"ס( והר ורחבה לשביל, מבוי שפרץ לרחבה) ג(
  ).ח- ו"ס(טלטול כגד הלחי ותחת הקורה ) ד(
 ).י- ט"ס(שבת שהותרה מקצתה ) ה(
אם ( אם יש שם  ...כלפי ראשו) י"רש, מן הכתלים שבצד ארכו(מבוי שפרץ מצידו (א , ]ה[אסי עירובין '  וראמי' ר 2

יון דיש הכשר אורך מבוי מן הקורה עד דכ ( מתיר בפירצה עד עשר,'פס ד) י"רש,  במקום הפרצה ...שתייר מן הכותל
 ,)י"רש, 'דאין שם פס ד ( ואם לאו,)י"רש, מתירתו וקורתו , ובמלתיה קאי, לא בטל ליה תורת פתח מקמאי,הפירצה

,  ואין כאן פירצה, שהרי כלבוד דמי,תיקון המבוי את המבוי ( מתיר)י"רש, 'אם הפירצה פחותה מג (פחות משלשה
 חיישין דילמא ,דכיון דממעטין בי מבוי בהילוכן ומקצרין את דרכן דרך אותה פירצה (ר איו מתי, שלשה,)י"רש

אם , מצדו כלפי ראשו מבוי שפרץ בו פרצה(א "ע ס"טור ושו)). י"רש, שבקי פתחא רבה ועיילי ופקי בההיא פירצה
 ,אסור', ם לא שאר פס ד וא.'והוא שלא תהא הפרצה יותר על י, מותר, שאר עומד בראשו פס רחב ארבעה טפחים

  ).טפחים' אלא אם כן היתה הפרצה פחות מג
 גם לדידן ם כן וא, זהי"ש רס" כמ, בין לכרמליתשות הרביםמפולש אין בו חילוק בין לר (ק ב"שסד ס' ז סי"ט' עי 3

  ). במבוי עקום צריך תיקון כמו במפולש
  . ראה מראי מקומות וציוים.ק"ובגמרא שם ודו
  ).46הערה (ושם , )ראשיו לרשות הרבים או לכרמלית' בב(ה "ם סוכן הוא לעיל ש

 אמר רב אדא בר מתה חזקה אין אדם מיח .ליחוש דלמא שביק פיתחא רבה ועייל בפיתחא זוטאו(ב , גמרא שם י 4
 הכא לא קא ממעט ,התם קא ממעט בהילוכא . ומאי שא מדרבי אמי ודרבי אסי.פתח גדול וכס בפתח קטן

  ).בהילוכא
 שחזקה אין אדם מיח ,מן הסתם אין חוששין שמא ייחו הגדול וילכו בקטן(מ "שסג ס' והייו דהא דאמרין לעיל סי

הרי , כ כאן שהפירצה היא לאחד מצדדיו"משא. הייו דוקא כשהפירצה היא בראש המבוי, )פתח גדול וכס בקטן
  .ו פתח הגדול ויכסו בפתח הקטן כדי למעט בהילוכואפשר שייח

ה דילמא "ב ד, ובדף י, ) ואין קורה למבוי זה, ובטלה קורה דידיה,ובטיל ליה פתחא קמא(ה מתיר "א ד,  הי שם"רש 5
 בי י דלמא שבקןחיישי(ק ב "א ס"מ).  ומצא מבוי זה בלא תיקון, ובטיל לחי המתוקן בו,בטיל תורת פתח מייה(

  ).מבוי וליכאל גבי  קורה ען דבעי,תיקון'  ובטל לי,י פתח המבוי וילכו בפתח זו לקצר דרכםמבו
  ). ומצא מבוי זה בלא תיקון, ובטלה הלחי המתוקן בו, תבטל תורת הפתח מן הגדולם כןשא(וכן הוא לעיל שם 

  ).148הערה (ושם סמן , )אמות אין שם מבוי עליו' מבוי שאין בארכו ד(ז "שסג סכ' לעיל סי 6
 דלמיהדר לשוייה מבוי כי מי ה,אסי שכבר היה מבוי ואירע בו פסול' אמי ור' כגון הא דר(התם סוף מבוי (גמרא שם  7

ע אמות  אי איכא ארב,)י"רש,  דהשתא קאתי לשוייה מבוי,כגון גבי חקק (הכא תחלת מבוי, )י"רש, טפחים' סגי בד
 אבל כאן כבר , הייו אם תחלה עשה מבוי,אמות' ואף על גב דשיעור אורך המבוי הוא ד(ק א "ז ס"ט). אין אי לא לא

  ).טפחים במה ששאר ממו'  די בד, אלא שסתר,היה מבוי
 אורך כל אף על פי שכבר ביארו שבשעת הטלת הציצית בבגד יהיה(א "יב ס' כדלעיל סי, וכעין זה מציו בכמה הלכות

 ולא שתייר מכל חוט וחוט ,חוטין'  מכל מקום אם לאחר שהטיל הציצית פסקו כל הח,ב גודלין"חוטין י' חוט מהח
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 כיון שכבר ,אמות'  אינו מועיל כלום עד שיהא בפס ד,טפחים'  ורוצה להעמיד שם פס ד,טפחים' ד
  .8נפסל המבוי ובא להכשירו

 הרי הלחי או הקורה מתוקנים ,אמות שהעמיד'  או על ד,טפחים שנשתיירו' וכיון שיש שם מבוי על ד
 ואין ,ם כן שהיא כפתח ג,9 אמותעשרכלל אם אינה יתירה מ והפרצה אינה אוסרת ,לפתח מבוי כראוי

  .10המבוי נפסל בפתחים הרבה

 ואין דרך רבים , כגון שפרוצה למקום מטונף או מקולקל בטיט,11והוא שאין רבים בוקעים בפרצה זו
 אבל אם .13 וכל שכן אם נשתיירו גידודים מהכותל שנפרץ שהם מעכבים ההילוך,12לעבור באותה פרצה

 כדין מבוי ,בצורת פתח (14 צריך לתקנה,טפחים'  אפילו אין שם בפרצה אלא ד,וקעים שםרבים ב
  ):15 שבו הלחי או הקורה, שהרי מבוי זה מפולש הוא מפתח זה לפתח הגדול,מפולש

  שלוםבריד

 
  ...כמה הוא שיעור העירוב בתחלתו(ג "שסח ס' לקמן סי). כשר... חוטין הארוכין אלא כדי לעשות בו עיבה ' מד

  ). ושתייר בו אפילו כל שהוא כשר...שהיה בו כשיעור ותמעט  דהייו עירוב , אבל שיורי עירוב...כגרוגרת פת 
 וכן .אמות'  צריך ד, שצריך לעשות לו הכשר,' דהייו שלא שתייר שם פס ד,תחלת מבוי(ה סוף מבוי " שם ד'תוס 8

 ,אבל אם לא שאר עומד(ק א " סא"מ). מיירי'  מכלל דבשתייר שם פס ד,'משמע לישא דקאמר אם יש שם פס ד
  ).אמות'  דתחלת מבוי ד,אמות' ריך שיעמוד פס דצ

פרץ (ב "וס) 'והוא שלא תהא הפרצה יותר על י(א "ע ס"טור ושו). עשר מבוי שפרץ מצידו(א , ו בר רבא שם רב חן 9
  ).שיעורו בעשרה, מצדו שלא כלפי ראשו

 ומבוי איו פסל ,תח עליה תורת פ, כיון דלאו יותר מעשר,פירצתה מתרת(ה מתיר בפירצה "א ד, י שם ה"רש 10
  ).בפתחים הרבה
  ).83הערה (ושם סמן , )רוחות'  שמתיר בד...יתר בעומד כפרוץ (ד "שסג סי' וכן הוא לעיל סי

*  

 כגון ,בראשו ממשכשפרץ (ק ג "א ס"כמבואר במ, שאין הפרצה אוסרת עד עשר אמות, וכן הדין אם פרץ בראשו ממש
  .) שרי, ופרץ ברוח רביעית ...רוחות וקצת מרוח רביעית' שהמבוי סתום מג

כי , דגם מראשו אין פוסל פרצה(מא סוף אות ב ' ת צמח צדק סי"כתב על זה בשו; ואף שלא זכרה הלכה זו כאן בפים
, ה דין מבוי שפרץ בראשו"שס' ישהשמיט לגמרי בס, ל"ר ז"וכן ראה מדברי הגאון אאזמו, אם ביותר מעשר אמות

  ). מ הא דרב יהודה"ג ס"שס' ש בסי"וסמך לו על מ
 ירחיק שי אמות מכותל זה ויעמיד שם פס ... אם ירצה להעמיד רוחב הפס לרוחב המבוי(והייו מה שפסק לעיל שם 

  . ק א"ז כאן ס"דלא כמה שחילק הט; )270בהערה (והוכיח כן שם , )רחב שלשה אמות וגבוה עשרה טפחים
 ,ה אחד זה"דף ו ד' ש התוס" כמ,שהרי פרצת מבוי בעשר מראשו(דלקמן הוספה א ', ג' ת שלו סי"וכן מסיק רביו בשו

  ).א ריש שסה"ש המ"וכמ
 ורב חן בר רבא שאי התם .' אלמא פירצת מבוי מצידו בד... רב אמר תורתו כמפולש ,מבוי עקום(א ,  וגמרא שם 11

והוא (ב "ע ס"טור ושו).  התם דאיכא גידודי הכא דליכא גידודי, אסיי אמי ורבבי מדרמאי שא ... דקא בקעי בה רבים
  ).דלא בקעי בה רבים

 ואין , כגון שפרוצה למקום מטוף או למקום מקולקל בפתחים וטיט,בפירצה דלא בקעי רבים(ה מכלל " שם די"רש 12
 מיירי שפרץ ,והא דקאמר רב חן בר אבא בעשר(ז "א ס"הגהות אשרי פ). ים מצויים לעבור באותה פירצהדרך רב

 מקום מטוף או ,רושפי(ק ד "א ס"מ).  לעבור באותה פרצהשות הרבים ואין דרך ר,למקום מטוף או מקולקל בטיט
  ).)א"י הג"רש( ואין דרך רבים לעבור באותה מחיצה ,מקולקל בטיט

 שאיה ,טפחים גובה על כל פי הפירצה' או ד' ששתייר מן הכותל ביסוד ג(י "ופירש, )התם דאיכא גידודי( שם גמרא 13
 ק ד"א ס"מ).  לכולי עלמא לא אסור עד שיהא יותר מעשר,והיכא דאיכא גדודי(הגהות אשרי שם ). וחה לעבור בה

  ). אם שתיירו גדודים המעכבים ההילוךל שכןוכ(
  ). צריך לתקו שםטפחים' אפילו לא פרץ רק ד, אבל אי בקעי בה רבים(ב "א ס"טור ורמ 14
 ורב חן בר רבא שאי .' אלמא פירצת מבוי מצידו בד... רב אמר תורתו כמפולש ,מבוי עקום(א ,  ומרא]ג[כן משמע ב 15

עב '  סין"ובת הרבשם תשה מבוי המפולש "שסד סוף ד'  סיי"ב' ועי. דדמי למבוי עקום, )התם דקא בקעי בה רבים
  ). ולפיכך צריכה פרצה זו צורת פתח בראשו, הרי עשת פרצה זו כמבוי עקום,ואם אין שום גדודי כלל(

מכל מקום כאן דיו כמבוי . ל"כ" אין המבוי פסל בפתחים הרבה"ואף ש, והייו שאף שעד עשר אמות הוא פתח
 אלא , איו יתר בלחי וקורה מכאן ולחי וקורה מכאן...מבוי המפולש בשי ראשיו (א "שסד ס' המפולש דלעיל סי

מבוי עקום (ה "וכדין מבוי עקום דלעיל שם ס, )צריך צורת פתח מכאן ולחי או קורה מכאן אם איו רחב מעשר אמות
 שהוא תיקון של מבוי , כדי שיהא הצורת פתח,צריך שיעשה צורת פתח בעקמומיתו... ראשיו ' ומפולש בב' כמין ד
  ).ראית להדרים כאן ולהדרים כאן ,מפולש

צורת "' עד שתהי, מכל מקום לא סגי בזה. מתוקת על ידי עומד מרובה על הפרוץ) טפחים' של ד(ואף שפירצה קטה זו 
  ".הפתח מכאן ולחי או קורה מכאן
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פ " ובחצר אין פרצה אוסרת אע,פ שדינם כחצר שאינה ניתרת בלחי וקורה" אע, ומבואות שלנוב
כ יש להחמיר בזה במבואות שלנו שיש בהם פרצה " אעפ, יתירה מעשר אלא אם כן,שרבים בוקעים בה

  .16 לעשות שם תיקון,טפחים ורבים בוקעים בה' ד

 יש להחמיר לעשות שם ,טפחים בחומתה ורבים בוקעים שם' וכן עיר המוקפת חומה שנפרצה פרצה ד
 בעיר מבוי שבתים  אבל אם יש,פ שאין בעיר מבוי שבתים וחצרות פתוחים לתוכו כראוי"אע (17תיקון

  ):18 מן הדין צריך לעשות תיקון לפרצת חומתה או למבוי ההוא,וחצרות פתוחים לתוכו כראוי

  וחצר לרשות הרבים, מבוי שנפרץ לחצר
 ולא עירבו בני החצר עם ,20 ונפרצה החצר מצד השני לרשות הרבים, שנפרץ במילואו לחצר19 מבויג

  .21המבוי

 ,רבים היא כנגד הפרצה של מבוי והרבים נכנסין בזו ויוצאין בזו אפילו פרצה של רשות ה,חצר מותרת
ומפני שלא עירבה עם המבוי  .23 רק שלא יהיו הפרצות יתירות מעשר.22אין בקיעת הרבים אוסרת בחצר

 , אלא החצרות הן שאוסרים עליו כשרגילות בו, שאין המבוי אוסר על חצרות הפתוחות לו,אינה נאסרת
  .24שדריסת רגליהן עליו

  שלוםבריד

 
ריך ה צ"משה ברורה באור הלכה ד. ט"מא ס' ח סי"ת צמח צדק חאו"ראה שו. פתח הגדול תקן בצורת הפתח ואם

  .ג' א ע"עירובין ח) יעקובוביץ(אבי דרך . ז"ו ס' סי) יצחקי(חסד לאברהם . א הערה סז" תיבות שבת פכ.לתקו
  . ) ויש להחמיר...ע במבואות שלו אם יש להם דין חצר לעין זה "וצ (ק ד" סא"מ 16

 הואיל ואין בתים ,לחי וקורה אף על פי שדים כחצר שאין יתרים ב,ומבואות שלו (ג"שסד ס' לעיל סיוכן הוא 
 ולא די להם בתיקון החצר  ... מכל מקום לעין פילוש אים כחצר אלא כמבוי המפולש,וחצרות פתוחים לה כראוי

  .)25הערה (ושם סמן , )מכאן ומכאן
 עקום הם במבוי שבתים וחצירות פתוחים וכל דיי מבוי(ט "כדלעיל שם ס, ואף שמבואות שלו אין להם דין מבוי עקום

 אים צריכים שום תיקון , ודים כחצר, אבל מבואות שלו שאין בתים וחצרות פתוחים לתוכו כראוי,לתוכו כראוי
  ). בחצר עקומהין צריך כמו שא,בעקמומיתם

הרבים או לכרמלית שלעין פילוש לרשות (כלדעיל שם , להצריכם צורת הפתח, מכל מקום יש להם דין מבוי המפולש
  ).או מחמירים בהם כמו במבוי גמור

 ,ל דיש לה דין חצר" לדידן דקי, ובקעי בה רביםטפחים' ה בד בעיר המוקפת חומה ופרץ בה פרצוהוא הדין (א שם"מ 17
  .) ויש להחמיר,ע אם יהא מותר"צ

 שמפי הפרצות שיש , ראה ...הקף חומתילה בהותרת כיאם היתה , בעירכם זו (תה'  סיש"כן משמע בתשובת הריב 18
 רב חן בר אבא אמר לודהא אפי, ואף על פי שאין בה פרצה יתרה על עשר. בטל הכשרה אם הרבים בוקעין בהם, בה

 ,)ולחי או קורה מכאן,  וצריכין צורת פתח מכאן ...'פרצתו בד,  מודה דאי בקעי בה רבים,דמבוי שפרץ מצדו בעשר
אם יש בתחתיה , לעין אותה פרצה שאמרת...  דין רשות היחיד עליה כיון שיש לה חומה פ שעירכם"שאע (עב'  סין"ור

 ולפיכך צריכה פרצה זו , ואם אין שם גדודי כלל הרי עשית פרצה זו כמבוי עקום ... איה צריכה שום תקון...גדודי 
' וראה מחשבות בעצה סי. רכיןה ופ"ב ד, א שם י"א מריטב"וכן הוכיח בית מאיר ס.  שםי"שבב ,)בראשוצורת פתח 

  .שסד' ח סי"ב או"ברכת אברהם ח). א, יא(יא 
  :בשי הסעיפים שלפיו תבארו שי טעמים לאסור מבוי שפרץ לחצר הפרוצה לרשות הרבים 19
  .שהיא החצר שלא עירבה עמו, ג אסר המבוי מטעם פרץ במילואו למקום האסור לו"בס) א(
  . לתקו שם בצורת פתחשצריך,  לרשות הרביםשהוא מפולש על ידי החצרד אסר המבוי מטעם "ובס) ב(

מבוי  (ג"ע ס"טור ושו. ) חצר מותרת ומבוי אסור,מבוי שפרץ במלואו לחצר ופרצה חצר כגדו (ב, ז עירובין רב 20
  .) ומבוי אסור... חצר מותר  ...ופרץ החצר מצד השי לרשות הרבים, שפרץ במילואו לחצר

אם לא עירבו בי חצר עם בי  (ע שם"טור ושו. ) כאן שלא עירבו,כאן שעירבו בי חצר עם בי מבוי (שםרב ששת  21
  .)המבוי

  .)כאן לעין החצר לא משגחין בבקעי רבים, אף על גב דלעיל במבוי פוסל בקעי רבים (ק ג"ז ס"ט 22
 אלא אפילו הם מפולשים לרשות הרבים בשי , אין פילוש אוסר בהם ... אבל חצר.וכל זה במבוי(ב "שסד ס' וכדלעיל סי
 ).21הערה (ושם סמן , ) די להם בתיקון החצר מכאן ומכאן, והרבים כסין מכאן ויוצאים מכאן,ראשיהם

. )ח חצרהואיל ופרצה בפחות מעשר דחשיב כפת ( כאן שעירבוה"וד, )בפחות מעשר (ופרצה חצר כגדו ה"י שם ד"רש 23
  .)ובלבד שלא יהא יותר מעשר (ע שם"טור ושו

 אבל חצירות אוסרין , שאין מבוי אוסר על חצירות הפתוחין לו,לא אסרי עלה בי מבוי (ה חצר מותרת" שם די"רש 24
  .) שהרי דריסת רגליהם עליו,במבוי
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 שהרי עכשיו ,פ שאינה רגילה בו" ואע.25 כיון שלא עירבה עמו, שהחצר אוסרת עליו,והמבוי אסור
 מה שאין .27 נאסר כולו, מכל מקום כיון שנפרץ במילואו למקום האסור לו בלי עירוב.26הוא שנפרץ לה

יא רחבה  שה, אלא נשארו בו גיפופין מכאן ומכאן עודפים על המבוי,כן החצר אינה פרוצה לו במילואה
  .28ממנו

 שאם לא ,30טפחים'  ומופלגין שם מכתלי אורך החצר ג,29וכגון שכתלי אורך המבוי נכנסין בתוך החצר
 ,31ס"ש'  בסיו שנתבאר כמ,כן הרי גיפופי החצר מועילים גם למבוי משום נראה מבחוץ ושוה מבפנים

  . ואין החצר אוסרת עליו אף אם היא רגילה בו,ואינו קרוי פרוץ במילואו

 אלא היא ,פ שלא נפרץ לה המבוי כלל"ואף שכל חצר הרגילה במבוי אוסרת עליו כשלא עירבה עמו אע
לא דרך ש מכל מקום חצר זו כיון שיש לה דרך אחרת לילך בה לרשות הרבים .פתוחה לו בפתח גמור

ך  כופין אותה על מדת סדום שלא תעבור בשבת דר, דהיינו דרך פרצתה שנפרצה לרשות הרבים,המבוי
  :32המבוי ותאסר עליו

______________ 
 ודיורי חצר , פירצה הוא,י מלואו דכיון דלדידיה הו,דבי חצר אסרי עליה כי לא עירבו(ה כאן שעירבו "י שם ד"רש 25

  ).אוסרין עליו
אם ראשו אחד פתוח (א "שסד ס' הדעות דלעיל סי' וכב, או צריך לחי דוקא, אי סגי בקורה, ולא תפרש כאן מה תקתה

ויש אומרים שבראש ...   אלא לחי או קורה בשי ראשיוין צריך א,לרשות הרבים וראשו השי לחצר שאיה מעורבת
  ). ולא קורה,ר צריך שיהא שם לחיהפתוח לחצ

 זו הואיל ,ג דשאר חצירות הפתוחות למבוי בפתח הגון ודאי אוסרות עליו"ואע (ה בראה מבחוץ"א ד, י שם ח"רש 26
 אבל אי ,ודווקא פרץ במלואו (ה דאי"ב ד, שם ז' תוס. ) שהרי סתום היה מתחלה איה אוסרת עליו,ואיה רגילה בו

  .) כדאמר ופרץ משמע דאיה רגילה בו, כיון דאיה רגילה בו,ג דלא עירבו"י אעלא הוה פרץ במלואו שר
 אוסרת על ,אם היא רגילה בשיהם לצאת ולבא בחול דרך עליהם... מבואות ' חצר הפתוחה לב(ט "שפו ס' וכדלקמן סי

  ).ה אוסרת זה שרגילה בו אוסרת וזה שאיה רגילה בו אי, ואם רגילה באחת ובשי איה רגילה,שיהם
 ,מבוי אסור אפילו לא פרצה חצר כגדו (שם' תוס. ) פירצה הוא,דלדידיה הוי מלואו (ה כאן שעירבו"ב ד, י שם ז"רש 27

  .) ולא עירבו,משום דפרץ במלואו לחצר
ומבוי לא  (ק ה"א ס"מ. ) ושתיירו בה גיפופין מכאן ומכאן,דלדידה לא הוי במלואה (חצר מותרתה " די שם"רש 28

  .) ושארו גיפופין מכאן ומכאן, שהוא רחב מהמבוי, עליוהאסר
ל דידון " דקי, דאם לא כן הוי כראה מבפים ושוה מבחוץ,ומיירי כשכסין כותלי מבוי לחצר (ח"א ס" שם פש"רא 29

ומד בעין שאין הגיפופין ששארו בחצר ראין למי שע, וכגון שכסו כתלי המבוי בחצר (ע שם"טור ושו. )משום לחי
  .) ומותר,עולים לו משום לחי, אבל אם ראים, במבוי

  ).40הערה (ושם סמן , ז"שס ס' הלכה זו הובאה ותבארה לעיל סי
*  

וראה גם . אף שהם מוסתרים בכתלי אורך המבוי הכסים בתוך החצר, ומכל מקום מועילות הגיפופים להתיר החצר
  ).82הערה (ד "שסג סי' לעיל סי

 דליכא ,דוקא בדאיכא ריוח בין כיסת כותלי המבוי לכותלי החצר שלשה טפחים (ש וכגון שכסו"ה ומ"ח ד"ב 30
שזהו , דאם לא כן אמרין לבוד, טפחים' שצריכין שיהיה רוחב הגיפופים של החצר ג(ק ד "פרישה ס. )למימר לבוד
טפחים ' אבל בפחות מג, טפחים' ומיירי שמופלגים כותלי המבוי מכתלי החצר ג (ק יא"פת שבת סתוס). גמרא ערוכה
  .)והוי ראו בחוץ, והרי הוא כאלו לא כסו, אמרין לבוד

 םליהוי כאלו ראשי כיסה של כותלי קטה סופי(ולימא לבוד ותשתרי (ב , ולמדים זאת מהא דאמרין בגמרא שם ט
ד אין הגדולה רחבה מן הקטה " דקס. ראין מבחוץ, דהדר הוה להו הכיסה ליה גיפופי,ולהלצד כותלי אורך הגד
 ,םטפחי'  דהשתא אין ריוח שבין הכיסות לכותלי אורכה של גדולה ג,לכאן' לכאן ופחות מג' אלא מעט פחות מג

  .))י"רש, טפי משלשה ( דמפלגי טובא) ...י"רש, וכלבוד דמי
טפחים ברוחב מן כתלי אורך קרפף הרחב ' לים אלו הבולטים שמה הם מופלגים שם גוהוא שראשי כת (סעיף ז 31

 הרי הם ,טפחים'  אבל אם אים מופלגים מהם ג,טפחים'  כגון שגיפופים אלו יש באורך כל אחד מהם ג,שבצדם
 ,פף הקצר ומצא שיש שם גיפופים לקר, והאויר שבייהם הוא כסתום,כלבדים וסיפים שם לצד כתלי אורך הרחב

 ואין כאן ,טפחים מכאן' טפחים מכאן ופחות מג'  שהם פחות מג,דהייו מראשי כתלי ארכו עד כתלי אורך הרחב
  .)פרצה במילואה

 ק ז" סא"מ. ) דכגון זו כופין אותו על מדת סדום, בלא מבוישות הרביםואיל ולבי חצר יש להם דרך לרה ( שם'תוס 32
 כופין על מדת ,שות הרבים כיון דיש להם לבי החצר דרך אחר לר,ור דרך שםואף על גב דרגילים בי החצר לעב(

  .))'תוס(סדום שלא תעבור דרך המבוי 
 אף על פי שאיה רגילה ,כופין אותה על מדת סדום שתעבור בשבת דרך מבוי שלא שתתף (ט"שפו ס' לקמן סיוכן הוא 

אם מבוי  (ז"שצב ס' סי. )ת על השי ששתתף ולאסור עליו שאין לה לעבור בשב, ואין צריך לומר אם רגילה גם בו,בו
 כדי שלא יאסר , כופין אותו על מדת סדום שלא יעבור בשבת על זה שעירב,אחד עירב לעצמו והשי לא עירב כלל
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 ופרצת החצר שלרשות הרבים או לכרמלית אינה מכוונת ,33 ואם ערבו בני החצר עם בני המבויד
 הרי זה נראה כאלו ,אבל אם הפרצות הם מכוונות זו כנגד זו . גם המבוי מותר,34כנגד פרצת המבוי לחצר

  .35 בצורת פתח אצל פרצתו וצריך לתקנו שם,המבוי הוא מפולש לרשות הרבים או לכרמלית שכנגדו

 ולא מצד , אינו מותר אלא כשפרצתו לחצר היא באמצע רוחב החצר,ואפילו כשאין הפרצות מכוונות
 נראה שהמבוי לחצר הוא , שכיון שרחבה של חצר עודף על המבוי מכל צד. סמוך לכותל ארכה,רחבה

ל אם פרצתו לחצר היא מצד  אב. ואינו כמפולש,כלה ואינו מושך עד רשות הרבים או כרמלית שכנגדו
 , הרי זה נראה כמבוי ארוך עד כותל שכנגדו, שכותל אורך המבוי שוה לאחד מכתלי אורך החצר,החצר

  .36 והרי הוא נראה כמבוי מפולש בעקמומית,ומשוך שם בעקמומית עד רשות הרבים או כרמלית

ל בחצר של יחיד חוששין  אב, אינו מותר אלא כשהחצר היא של רבים,ואפילו אם פרצתו לאמצע החצר
 ויטלטלו בו ,37 ותהא פרצת המבוי מצד החצר,שמא ימלך ויבנה בתים בחצרו ברוחב העודף על המבוי

  :38כבתחלה

  ורחבה לשביל ונהר, מבוי שנפרץ לרחבה
 , או יתירה מבית סאתיים והוקפה לדירה, ואם נפרץ לרחבה שאחורי הבתים שאינה יתירה מבית סאתיםה

  .39 לחצרדינו כאילו נפרץ

  שלוםבריד

 
 כמו שכופין את החצר שלא עירבה במבוי שלא תעבור בו בשבת אם , כיון שיש לו פתח אחר לצאת לרשות הרבים,עליו

  .)פתח למבוי אחר לעבור דרך עליו לרשות הרביםיש לה 
. ) בי מבוי מותרין,עירבו בי החצר עם בי מבוי(י "ופירש, ) כאן שעירבו כאן שלא עירבו,אסברא לך (שםרב ששת  33

  .) גם המבוי מותר ...ואם עירבו בי החצר עם בי המבוי (ג"ע ס"טור ושו
 ב"ורע ).פרצת חצר כגד המבוי אסור(י " ופרש,) אבל זה כגד זה אסור,לא אמרן אלא זה שלא כגד זה(א , ח שם רבה 34
  .)ופרצות החצר מצד השי אין מכווות כגד פרצת המבוי (ע שם"טור ושו. ) לה בזה שלא כגד זהםמוקי(ה ולרבה "ד

 בלחי וקורה מכאן איו יתר... מבוי המפולש  (א"שסד ס' דלעיל סי,  או לכרמליתרשות הרביםכדין מבוי המפולש ל 35
  ). אלא צריך צורת פתח,ולחי וקורה מכאן

 ראה שהמבוי ,דכיון דרוחבה של רחבה עודף על המבוי לכל צד( לא שו אלא שכלה לאמצע רחבה (רב יוסף שם 36
  אבל כלה לצידי רחבה אסור,)י"רש,  ולא אתי למישרי מפולש,לרחבה כלה ואיו מושך עד רשות הרבים שכגדו

 מיחזי , שכגדושות הרבים וראה כמבוי ארוך ומושך עד ר,רך המבוי שוה לאחד מכותלי אורך הרחבהשכותל או(
  ...פרצת החצר למבוי מצדו... אבל אם .  ..והפרצה שבמבוי לחצר איו מצד החצר (ע שם"טור ושו. )כמפולש ואסור

 שות הרביםאה כמבוי ארוך ומושך עד ר ר, שכותל המבוי שוה לאורך כותל החצר,דאלו היה כן(ק ד "ז ס" ט.)אסור
  ).דמיחזי כמבוי מפולש(ק ח "א ס"מ). ר ואסוששכגדו ומפול

 זימין דמימלך , אבל רחבה דיחיד, לא אמרן אלא רחבה דרבים,הא דאמרת זה שלא כגד זה מותר (רב משרשיא שם 37
 כמבוי וה ליהוה, )י"רש,  אורך המבויברחבה ברוחב העודף על המבוי ומשוי כותלי אורכה לכותל(עלה ובי לה בתים 

 ק ה"ז ס"ט .)אסור, והחצר הוא של יחיד,  איה כגדהלואו אפי (ע שם"טור ושו. )שכלה לה לצידי רחבה ואסור
 ממילא הוה גם , ומשוה כותלי אורכה לכותל אורך המבוי, ברוחב העודף על המבויםדזמין דמימלך היחיד ובה בתי(

 מבוי פרץ מצדו של וה ליה וה,דשמא ימלך ויבה בתים ברוחב העודף על המבוי (ק ט" סא"מ. )בצד החצר כדלעיל
  .)חצר ואסור

 אסור לזרוק לה כלום מרשות , אבל בשל יחיד.במה דברים אמורים באשפה של רבים(ג "שד ס' וכעין זה לעיל סי
ה "שסג סל' סי). שתיטל האשפה ויבואו לזרוק שם כדרכן גם אחר , לפי שהיחיד עשוי לפות אשפה שלו,היחיד

 ויטלטלו , אבל באשפה של יחיד חוששין שמא יפה אשפתו, שאיה עשויה להתפות,ובלבד שתהא אשפה של רבים(
  ).במבוי כמתחלה

  . )ומטלטלי מי במבואות כדמעיקרא (ה אמר שמא"י שם ד"רש 38
  חצר מותרת ומבוי אסור... שפרץ במלואו לחצר מבוי ...  כלוםין צריךאם היה מבוי כלה לרחבה א(ב - א, עירובין ז 39

י מפרש דרחבה דהכא "ור(ה בעירבו "שם ד' י בתוס"לפירוש ר, )אן שעירבו בי חצר עם בי מבוי כאן שלא עירבוכ... 
מיירי כשעירבו בי רחבה עם בי (ח "א ס"ש פ"רא).  מדמפליג בין עירבו ובין לא עירבו, מיירי בדאית בה דיורין...
  ).דיו כאילו פרץ לחצר, או יותר על סאתים והוקף לדירה, ואם פרץ לרחבה פחותה מסאתים(ג "ע ס"טור ושו). ימבו

  ).  גם המבוי מותר ...ואם ערבו בי החצר עם בי המבוי(והייו שדיו כדלעיל ריש סעיף הקודם 
 אין עירוב , או ממו לבית,וכיוצא בו לטלטל מהבית לקרפף  ...בפחות משיעור זה(ד "שח ס' ואף שתבאר לעיל סי

  .אפילו לא הוקפה לדירה, "שאיה יתירה מבית סאתים"ואם כן איך התיר כאן ). מועיל
 ומותר , אין לה דין קרפף, אם אין בה אלא בית סאתים...רחבה שאחורי הבתים (א "שט ס' כבר תבאר לעיל סי

  ).לטלטל מתוכה לבית ומבית לתוכה
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 בכל 40 וצריך שם תיקון, אבל אם יתירה על בית סאתים ולא הוקפה לדירה דינו כנפרץ לכרמלית
  .41ענין

 ודרך הרחבה , ועולה עד שפת הנהר,ואם צד השני של הרחבה פתוח לשביל שיש לו מחיצה מכאן ומכאן
וי שנפתח  יעשו לחי בראש זה של המב.והשביל מוליכין בני המבוי את בהמתם לנהר להשקותם

 לחי זה נעשית הרחבה ל ידי וע,43 או לכרמלית, וצורת פתח בראש השני הפתוח לרשות הרבים,42לרחבה
 דהיינו , וכאלו עשה מחיצה להרחבה להקיפה לדירה,45 שהלחי נידון משום מחיצה,44מוקפת לדירה

  .46ח"נש'  שפתח נחשב כדירה כמו שנתבאר בסי,להשתמש בה מהמבוי דרך פתח זה שנפתח לה המבוי

 ואפילו מחיצה גמורה אינן מועילין אם אינן , ואפילו צורת פתח,פ שלחי אינו מועיל להקיף לדירה"ואע
______________ 

 דחד גיסא הוה ,)י"רש, יותר מבית סאתים הוה ולא הוקפה לדירה (ההיא רחבה דהואי בפום הרא (ב, ]ד[גמרא כ 40
שהיו רוצין מעכשיו להשתמש בהם בי העיר (היכי עביד  ... )י"רש, למבוי שבעיר שכלה לרחבה זו (פתיח למתא

 מיירי ביתירה מבית ... שי רק דפרחבה(ב שם , ז' י בתוס" ר.))י"רש,  ושוב לא תיהוי כרמלית,ולהיותה מוקפת לדירה
דאי יתירה מבית סאתים ולא (ש שם "רא). ' ואין מטלטלין בה אלא בד, והויא כרמלית, ולא הוקף לדירה,סאתים

גבי רחבה דהוה )  ב,כד ( עושין פסיןרק כדמשמע לקמן בפ, והוה כמבוי שכלה לבקעה,הוקפה לדירה הויא כרמלית
 .)כאילו פרץ לכרמלית וצריך תיקון,  אם יתירה על סאתים ולא הוקפה לדירהאבל (ע שם"טור ושו). בפום הרא

  .ובין אם לא פרצה לצד השי, )שיתבאר לקמן בסמוך(בין אם הרחבה פרצה לצד השי , כלומר 41
כפרץ "מכל מקום אוסרת הרחבה על המבוי , ואין בפרצה יותר מעשר, ואפילו לא פרץ המבוי במילואו לרחבה

 וגם אין בפרצה ,פ שלא פרץ במילואו" אע, לכרמלית... מבוי שפרץ אחד מצדדיו(א "שתבאר לעיל ס, "לכרמלית
 כדין מבוי ,בצורת הפתח( צריך לתקה ,טפחים'  אפילו אין שם בפרצה אלא ד, אם רבים בוקעים שם ...יותר מעשר

  )).ורה שבו הלחי או הק, שהרי מבוי זה מפולש הוא מפתח זה לפתח הגדול,מפולש
 או , וצורת פתח בראש השי הפתוח לרשות הרבים,יעשו לחי בראש זה של המבוי שפתח לרחבה(וכדלקמן בסמוך 

  ).43הערה (ושם סמן , )לכרמלית
, י רבים אטו בקע,ע גבי מבוי שכלה לרחבה"וצ (קרוב לסופו, ק ב"שמה קוטרס אחרון ס' לעיל סיאלא שעל זה מקשה 

  ).ש דלא גזרו גזרה זו במבוי כלל"יי ע,ה"שס' וכמבואר מדין פרצת מבוי מצדו בעשר בסי
שאין הרחבה אוסרת על המבוי בלי עירוב לפי שאין בה (כדלקמן בסמוך , והייו שכיון שאין בקיעת רבים ברחבה

דלעיל , למקום שאין רבים בוקעים בואלא כדין מבוי שפרץ , צריך להיות דיו כמבוי מפולש' אם כן לא הי, )דיורין
 . ואין המבוי פסל בפתחים הרבה,ם כן אם איה יתירה מעשר אמות שהיא כפתח ג,והפרצה איה אוסרת כלל (א"ס

  ).והוא שאין רבים בוקעים בפרצה זו
ו השי אבל אם ראשו אחד פתוח לרשות הרבים וראש(א "שסד ס' דלעיל סי, וכדין מבוי שפרץ לחצר שאיה מעורבת

 , שהרי ראשו הפתוח לחצר איו מחוסר מחיצה שם, אלא לחי או קורה בשי ראשיוין צריך א,לחצר שאיה מעורבת
 תיקון שם אלא מפי שפרוץ שם במילואו למקום האסור מחמת חסרון ין צריך וא,שמחיצות החצר מתירות אותו

  .) לפיכך די שם בתיקון כל שהוא, ולא מחמת חסרון מחיצות,עירוב
 שכלה ,למבוי שבעיר ( דחד גיסא הוה פתיח למתא,)י"רש, שם מקום (ההיא רחבה דהואי בפום הרא (רבא שם 42

 ... היכי עביד  ... ושביל של כרמים הוה סליק לגודא דהרא, וחד גיסא הוה פתיח לשביל של כרמים,)י"רש, לרחבה זו
ז "שבת פט' ם הל"רמב. )י למתא מהי מי לרחבה דמגו דמהי ליה לח,אמר רבא עבדין ליה לחי לפיתחא דמתא

 ויהיה , עושה לה לחי מצד המדיה, ומצד אחר פתוחה לשביל המגיע להר,רחבה הפתוחה למדיה מצד אחד (א"הי
ההוא רחבה יותר מבית (קל ' עירובין סי' אור זרוע הל. )מותר לטלטל בכולה ומתוכה למדיה ומן המדיה לתוכה

 וחד גיסא פתוח , למבוי שבעיר שכלה לרחבה זו, חד גיסא פתוח למתא, דהוה בפום הרא,דירהסאתים ולא הוקפה ל
 מהך גיסא דהוי ,אמר רבא ליעבד ליה לחי בסוף רחבה...  ושביל של כרמים סליק לגודא דהרא  ...לשביל של כרמים

לרחבה יתירה על בית סאתים מבוי שכלה  (ד"ב ס"הגהות אשרי שם פ ). דמיגו דמהי למתא מהי מי לרחבה,מתא
 ליעבד לחי  ... דסליק לגודא דהרא,דרחבה פתוח לשביל של כרמים]  וחד,פתוח למתא[ וחד גיסא ,ולא הוקפה לדירה

 גבוה א ושפת הגוד,אואי חד גיסא דרחבה פתוח לשביל דסליק לגודא דהר (ק ט"א ס"מ. )אפומא דרחבה בסוף המבוי
  .)א לרחבא ויטלטל ממת,א דרחבה בסוף המבוי ליעבד לחי אפומ,דהוי מחיצה' י

סרטיא מכאן ובקעה מכאן עושה  )א, ז ( כדאמרין בפרק קמא,לטלטל במבוי (ה דמיגו דמהי למתא"י שם ד"רש 43
 והאי לחי , והכא מי ליעבדו בראש המבוי הפתוח לרשות הרבים צורת פתח,צורת הפתח מכאן ולחי או קורה מכאן

 מיכן ולחי או קורה רת הפתח עושה צו, סרטיא מיכן ובקעה מיכןןכדאמרי(אור זרוע שם  .)דלצד הרחבה שרי ליה
  ). והאי לחי דלצד הרחבה שרי לה,שות הרבים צורת הפתחהפתוח לר] המבוי[ והכא מי ליעבדו בראש ,מיכן

קורה מכאן ולחי וקורה  איו יתר בלחי ו, אפילו שי ראשיו פתוחים לכרמלית...מבוי המפולש  (א"שסד ס' וכדלעיל סי
  ).41הערה ( ותבאר לעיל .) אלא צריך צורת פתח מכאן ולחי או קורה מכאן,מכאן

שתהא , בהולחי זו מהי לרח(ק ט "סא "מ. ) ויתירה לטלטל בה,להיות לה היקף לדירה (ה מהי מי"י שם ד"רש 44
  .)מוקפת לדירה

  .)שלחי זה ידון משום מחיצה גמורה מן התורה (א"שסג ס' כדלעיל סי 45
  .) שכיון שהוא פתוח לבית דירה חשוב כבית דירה...או אפילו פתח תחלה פתח בלבד מביתו  (סעיף ו 46
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 , מתוך שהלחי הזה מועיל להמבוי להכשירו, מכל מקום כאן.47 כמו שנתבאר שם,יתירים מעשר
  .48 להרחבה להקיפה לדירה ולהתיר לטלטל בהם כןמועיל ג

 שאין הרחבה אוסרת על המבוי בלי עירוב לפי שאין , וממבוי לתוכה,י מתוכה למבום כןומותר לטלטל ג
  .49בה דיורין

טפחים שתהא נחשבת מחיצה '  אם אין בשפת הנהר גובה י,אמות' אבל בשביל אסור לטלטל בו אלא בד
 אפילו אם מעבר הנהר יש שם .50אמות'  וכן עומק הנהר שלצד השביל אינו מתלקט עשרה מתוך ד,לו

כ אינן עולין " אעפ, ואין עשר אמות ברוחב הנהר המפסיק בין השביל להגידודים,הים עשרהגידודים גבו
 מפני שלא יעלה על דעתם כלל , גזרה שמא יבאו להתיר שביל אחר שאין שם גידודים כלל,לו למחיצה

  .51ששביל זה ניתר בגידודים שמעבר הנהר

גם עמקו שלצד המבוי אינו מתלקט עשרה  ו,טפחים'  ואין בשפתו גובה י,אבל נהר המהלך סמוך למבוי
 או שעומק הנהר עצמו שבצד השני ,' אלא שמעבר הנהר יש שם גידודים גבוהים י,אמות' מתוך ד

 כי שמא לא גזרו גזרה זו , יש להסתפק אם עולים למבוי למחיצה רביעית,אמות' מתלקט עשרה מתוך ד
  .52אלא בשביל שאין בני אדם מצויים בו כל כך

 . או עד הגידודים, אמורים כשאין יותר מעשר אמות רוחב משפת המבוי עד מקום המתלקטבמה דברים
'  כמו שנתבאר בסי,53 אין להסתפק כלל שאינם מועילים כלום למבוי,אבל אם יש שם יותר מעשר אמות

  :54ג"שס

  טלטול כנגד הלחי ותחת הקורה
 מכל מקום .וא שסותם כמחיצה לפי שאף שחודו הפנימי ה, מותר להשתמש בפתח המבוי כנגד הלחיו

______________ 
  .) פורץ בו יותר מעשר וגודרו לדירה,אם היה מוקף כבר כולו שלא לדירה(ז "ס 47
הכא . ח"ש' ש סי" כמ,'אף על גב דבעי מחיצה י(א שם "מ).  מהי מי לרחבה,דמגו דמהי ליה לחי למתא(גמרא שם  48

  ). מהי מי לרחבה,מגו דמהי הלחי למבוי
 מאן דשרי , חד אסר וחד שרי, פליגי בה רב אחא ורביא,ממתא לרחבה ומרחבה למתא( שם ורביא רב אחאפלוגתא ד 49

דקיימא לן בכל התורה רב אחא  (ריך כלוםה אין צ"א ד, י שם ז"רשכמבואר ב, והלכתא לקולא, )דהא ליכא דיורין
ויהיה מותר לטלטל בכולה ומתוכה למדיה ומן  (ם שם"רמב. ) והלכתא כרביא לקולא,לחומרא ורביא לקולא

  )ה לרחבאויטלטל ממת (א שם"מ).  וממתא לרחבה, וברחבה,ויטלטל במתא(שם הגהות אשרי . )המדיה לתוכה
  .מותר לטלטל בשביל, "חים שתהא חשבת מחיצה לוטפ' בשפת ההר גובה י"אבל אם יש  50

 אפילו עמוקים עשרה מתוך ,הימים והחלים שאין רשות היחיד מדברי סופרים(ו "שמה סט' ואף שתבאר לעיל סי
 שאף שהם עמוקים עשרה והמים אים מבטלים ,הימים והחלים(ט "וסי, ) הואיל ועוברים עליהם,אמות' הילוך ד
 ,הואיל ועוברים על מחיצותיה מלמעלה(קום מדברי סופרים איה רשות היחיד אלא כרמלית  מכל מ ...המחיצות

  ).)לו לא היו שם מחיצות כלליכא
 לא ו הכי מי דבלא, הייו ברוח רביעית למבוי ...והא דהים דון משום מחיצה(ק ב "תבאר לעיל שם בקוטרס אחרון ס

 ).הוה המבוי רשות הרבים
 אמר . דמגו דמהיא לשביל של כרמים מהי מי לרחבה, ליעביד לחי אפיתחא דשביל של כרמיםאמר אביי (רבא שם 51

ההר לא היה רחב יותר ( צורת ה ליעבד"שם ד' לפירוש התוס, )ליה רבא יאמרו לחי מועיל לשביל של כרמים דעלמא
יאמרו  (ה יאמרו"שם ד' שבתוס' ב ופירוש ה,)]ומצד השביל היה מוך [, ומעבר ההר היו גידודין גבוהים עשרה,מעשר

אור זרוע שם . ) דלא יסיקו אדעתייהו דגדודין שמעבר ההר מהי, שהוא מפולש,דלחי מהי בשביל של כרמים דעלמא
 ין צריך ויאמרו שא, והוה ליה מבוי מפולש, דלא סליק לגודא דהרא,יאמרו לחי מועיל לשביל של כרמים דעלמא(

 אלא מיירי ,מצד השביל שרי השביל בלחי' כתבו דאם ההר עמוק י' והתוס (שםא "מ ).תיקון אלא בראשו אחד
 שלא יסיקו אדעתן , לתקן השבילראסושום הכי  ומ,אמות'  וההר איו רוחב יותר מי,כשהגדודין מעבר ההר

  .)דגידודין שמעבר ההר מהי
 ואפשר לא גזרו אלא בשביל דלא .'סהתוש "יש לאסור משום שלא יטעו כמ ...  בהר המקיף העירם כןוא ( שםא"מ 52

  .)שכיחי ביה אישי
  .)אמות פשיטא דאסור'  אם הוא רחב י... בהר המקיף העיר ם כןוא (א שם"מ 53
 איו , אבל אם רחוק ממו ביותר מעשר אמות,וכל זה כשהר או המדרון שעל שפתו הוא סמוך ממש למבוי (סעיף לה 54

  .)מועיל כלום
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  .55 מקום פטור הוא,טפחים' כיון שאין ברוחב מקום זה ד

 ובחודו הפנימי , לבני המבוי57 לפי שאף שהקורה היא משום היכר,56וכן מותר להשתמש תחת הקורה
  . מקום פטור הוא,טפחים'  מכל מקום כיון שאין ברוחב מקום זה שתחתיה ד.58הוא שיש להם היכר

 בין כנגד , אבל בפתוח לכרמלית אסור להשתמש,ורים במבוי הפתוח לרשות הרביםבמה דברים אמ
מצטרף הוא להכרמלית ונעשה כמוה שמצא מין '  לפי שמקום זה שאין בו ד,60 בין תחת הקורה,59הלחי

 הואיל ואין בגובה מקום , ואף החולקים שם מודים כאן.62ה" כמו שנתבאר בסימן שמ,61את מינו וניעור
______________ 

שות מותר לבי ר, 'על ד'  יוחן מקום שאין בו דמר רבידכי אתא רב דימי א ... בין לחיים מי מותר (א, ט עירובין רבא 55
 הואיל ,עומד בין רשות הרבים לרשות היחיד 'על ד' מקום שאין בו ד(י "ופרש).  לכתף עליושות היחידולבי רהרבים 

 אפילו ,ובין לחיים מי ...  והייו מקום פטור, ובטיל להכא ולהכא, לאו רשות באפי פשיה הוא,וליכא מקום חשוב
כיון דאין בו ארבע על ארבע הוי מקום  (ה ורבא"שם ד' תוס. ) בטל להכא ולהכא ושרי,חשבת ליה מקום בפי עצמו

ילו  אפ, לחי משום מחיצה וחוד הפימי סותםאן דאמרדלרבא אפילו למ(הלכה פסק ה ולעין "א שם ד"רשב. )פטור
  .)כגד הלחי... מותר להשתמש  (ד"ע ס"טור ושו .) דהוי מקום באפי פשיה משום, שריהכי

*  
שאם אין בכל , ולכאורה כן הוא גם במקום שבין חודו הפימי של הלחי לבין פתח המבוא בכיסה מרשות הרבים

  .מקום פטור הוא, טפחים' המקום הזה ד
  . בכיסה מרשות הרבים, יהייו כשהלחי הוא בסוף המבו, "כגד הלחי"ומה שכתוב כאן רק 
אם לא עשו החיצוים לחי לפתח  ... העמיד לחי באמצע מבוי(ח "שסג סל' שמה שתבאר לעיל סי, וכן מובן לכאורה

שהרי שמחודו , הייו רק מחודו הפימי של הלחי ולפים, ) מותרים הפימים להשתמש מן הלחי ולפים... המבוי
  .טפחים' הפימי ועד סוף המבוי יש יותר מד

י "ופרש, ) אמר ליה פוק תי לברא, בין לחיים ותחת הקורה ידון ככרמלית,יוחן' זכאי קמיה דר' תי ר (גמרא שם 56
  .)מותר להשתמש תחת הקורה (ע שם"טור ושו. )אלא מותר הוא(

 חכמים היא  שיכירו וידעו שתקת,וכיון שיש קורה על פתחו יש בזה היכר וזכרון לרואים (א"שסג ס' כדלעיל סי 57
  .) ולא יתחלף להם ברשות הרבים,קורה זו במבוי זה

 וצד הפימי הוי ,להך מגוואי בעין היכירא(י "ופרש, )דמר סבר היכירא מלגיו (ב, אחד מהאוקימתות בגמרא שם חכ 58
  ). ואסור להשתמש מן ההיכר ולחוץ,להו היכר

 התם , ורבא. צריך לחי אחר להתירו,'על ד' אין בו דפ ש"והאמר רב חין בר רבא אמר רב תוך הפתח אע(גמרא שם  59
אבל בפתוח , והי מילי בפתוח לרשות הרבים(שם ע "טור ושו. ) שרי, מאישות הרבים אבל לר,דפתוח לכרמלית

  .)אסור, לכרמלית
שות במה דברים אמורים בשהיה סמוך לר, מותר לטלטל במבוי תחת הקורה או בין הלחיים(א "ז הי"ם פי"רמב 60

ם "והרמב (י"א ס" שם פש"רא' עי). אבל אם היה סמוך לכרמלית אסור לטלטל תחת הקורה או בין הלחיים, ביםהר
ד השיג עליו ואמר דתחת הקורה אפילו " והראב. דכל שפתוח לכרמלית אסור,ל השוה יחד תחת הקורה ובין לחיים"ז

  ...חת הקורה פשיטא דמותר להשתמש הלכך ת, ולחי משום מחיצה, דקורה משום היכר...פתוח לכרמלית מותר 
  .)ולפי זה אין ראיה שיהא חילוק בין קורה ללחי בפתוח לכרמלית. ..ומיהו יש ספרים דגרסי 

בי רשות הרבים דהייו צד ל(י "ופרש, "היכירא מלבר"ב קורה משום , ד פוסק כדעת האומרים שם ח"והייו שהראב
שהקורה משום היכר לבי , ש מסיק"ואילו הרא. וך לכרמליתולכן מותר לטלטל תחת הקורה אף בסמ). החיצון
 הוא מטעם ש, כשהוא פתוח לרשות הרביםולא התירו לטלטל תחת הקורה אלא. וצד הפימי הוי להו היכר, יהמבו

 ,אסור, אבל בפתוח לכרמלית, והי מילי בפתוח לרשות הרבים(ד "ע ס" טור ושו.ומקום פטור הוא, טפחים' פחות מד
  ). הקורה ובין כגד הלחיבין תחת

מפי שמצטרף לכרמלית  (ע שם"טור ושו. ) אין מצא מין את מיו ויעור.יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא (גמרא שם 61
 לעין זה אמרין מכל מקום, שות הרביםאף על גב דכרמלית קיל מר (ק ו"ז ס"ט. )שאצלו שמצא מין את מיו ויעור

  .) מצא את מיו שחוצה לו, שלא היה בו שיעור כרמליתםרוש דכרמלית שבין לחיי פי,מצא מין את מיו ויעור
*  

מחיצות שברוח ' כדין מקום המוקף ג, והייו אף שכגד הלחי ותחת הקורה יש להם דין רשות היחיד מן התורה
וץ ופתוח לגמרי  אלא שפר,מחיצות גמורות' מקום המוקף ג(ו "שמה ס' דלעיל סי, הרביעית הוא פרוץ ופתוח לכרמלית

 אבל חכמים , והזורק מרשות הרבים לתוכו חייב, הרי הוא רשות היחיד גמורה מן התורה... ]לכרמלית [ברוח רביעית
  ). כדין הכרמלית, ושלא להוציא ולהכיס מתוכו לרשות היחיד ולא לרשות הרבים,אמות' אסרו לטלטל בו יותר מד

לכן הוא מצטרף לכרמלית ', ואין בו ד, ם זה בהיתר הלחי והקורהכיון שמדברי סופרים לא כלל מקו, מכל מקום
  . שלפיו ועשה כמוה

אל הכרמלית , שהוא רשות היחיד מהתורה וכרמלית מדברי סופרים, ומכאן מוכיח רביו שמותר לטלטל ממקום זה
 ,ואף על פי כן(ופרים  הרי הוא כרמלית מדברי ס,מליתרואם פרצה לכ(ד "שסא ס' כדלעיל סי, אמות' תוך ד, שלפיו

' וכן משמע בסי (21בהערה , וכתב רביו שם).  מותר לטלטל ממו לכרמלית גמורה,אף שהוא רשות היחיד מן התורה
  ).ק"ודו, ד"שסה ס
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  .63טפחים' ג

 הרי שם תקרה עליה ואומרים פי תקרה החיצון יורד , ובריאה לקבל מעזיבה,טפחים' ואם הקורה רחבה ד
  :64 אף על פי שפתוח המבוי לכרמלית,להשתמש תחתיה] ומותר [,וסותם

 שמא , לא ישב אדם בפתח המבוי וחפץ בידו, אף על פי שמותר להשתמש כנגד הלחי או תחת הקורהז
  .65 כיון שאין היכר בינו לרשות הרבים,ים וישכח ויביאנויתגלגל החפץ לרשות הרב

 והוא הדין .66 לפי שיש היכר, מותר, בין שפתוח לרשות הרבים בין שפתוח לכרמלית,אבל בפתח החצר
 אפילו 67 ומכל מקום בצורת פתח שלנו שהוא גבוה מאד יש להחמיר.בפתח מבוי המתוקן בצורת פתח

  שלוםבריד

 
יחיד גמורה  הוא לפי רשות ה...אסקופה ואם (ט "שמו ס' כדלעיל סי, וכן הוא גם באסקופה שלפי הבית או החצר

 והרי יש לאסקופה זו דין ,אין אומרים בו פי תקרה יורד וסותם' כשאין בו ד ...  כגון בית וחצר,שמותר לטלטל בתוכה
 הרי כל רשות הרבים שלו הן ,' ואין כרמלית בפחות מד,'פ שאיה רחבה ד"ואע. כרמלית אם איה גבוה עשרה

, ) הוא בטל אצלה ועשה כמוה,'על ד'  אפילו אין בו ד,שיש בה אלא כל דבר , ואין מקום פטור בכרמלית,כרמלית
  ).58הערה (ותבאר שם 

 אף למטה מעשרה איו כרמלית אלא ,'על ד' אם אין בו ד ...  כגון ראש עמוד העומד בכרמלית,דבר מסויים (סעיף כה 62
 אבל בכרמלית או אומרים מצא מין את , אלא ברשות הרבים,ויש אומרים שאין מקום פטור בכרמלית. מקום פטור
 ויעור ותחזק , מקום פטור מן התורהם כן שהיא ג, דהייו המקום פטור מצא את הכרמלית שהיא מיו,מיו ויעור

 בטל הוא אצל ,שאיו חולק רשות לעצמו' על ד'  ולכן כל דבר שאין בו ד, מיו להצטרף עמו ולהיות כמוהול ידיע
  .) אם הוא למטה מעשרה,הכרמלית ועשה כמוה

 ,דמיכרא (' התם בגבוה ג, ואביי... ורבא אמר בין לחיים מי מותר , בין לחיין אסור...אמר אביי ( שם בגמרא' עי 63
  ). מצא מין את מיו ויעור... התם דפתוח לכרמלית , ורבא... )י"רש, אבל בין לחיים דלא מיכרא דוכתא

, וכן דעת החולקים שם אף לדעת רבא. דמיכרא'  אביי יש הפרש בין קרקע שבין הלחיין לבין גבוה גפ לדעת"הרי שעכ
  .דמיכרא' כ בגבוה ג"משא, שאין אומרים מצא מין את מיו אלא בקרקע שבין לחיין

לק בין צריך לח(ק ג "תבאר בקוטרס אחרון לעיל שם ס, )'בין קרקע חלקה לבין ראש העמוד שגבוה ג(וחילוק זה 
 שהוא דבר בפי עצמו ואיו בטל ,' ובין דבר גבוה ג,' בעירובין דף ט,' דאמרין מצא מין כו,קרקע חלקה דבין לחיין

  ).לכרמלית
 יראה לי שמותר להשתמש , אפילו פתוח לכרמלית,היתה רחבה ארבעה ובריאה  (א"א בעבודת הקדש שער א סי"רשב 64

ז "מ פי" המתבכ (ק י"א ס"מ. א"ז הי"פי מ"מהובא ב. )ודה החיצון סותם וח,לפי שפי התקרה יורד וסותם, תחתיה
 ן דאמרי,ה מותר להשתמש תחתית פתוח לכרמלילו אפי, לקבל מעזיבההובריא' דה  רחבה שאם הקור,א"בשם רשב

  .)ל"פי תקרה יורד וסותם עכ
 אלא אם כן יש ברוחב ,וח אחד אפילו לפרצה שמר,יש אומרים שאין פי תקרה יורד וסותם (ו"שסא ס' כדלעיל סיו

  .)35הערה (ושם סמן , )טפחים' הקירוי ד
אבל לעיל ).  בה פי תקרה יורד וסותםןוכל שאין ראויה לקבל מעזיבה לא אמרי(א , א לשיטתו עירובין ג"וקאי הרשב

א לא הקפידו שיהא ראוי "שס' ושם בסי (ק כ"וראה תוספת שבת ס. בריאה לקבל מעזיבה' זכר שצריך שתהילא שם 
 .א"שס' סייין  ע,ש ראוי לקבל מעזיבה"ומ (ק י"א ס"פרי מגדים א. )וצריך לומר דכאן מחמיר טפי. לקבל מעזיבה
  .)'ג כתבו רק רחבה ד" והסמ. יורד וסותם בראוי לקבל מעזיבהי תקרהל סובר דפ"א ז"ואפשר הרשב

*  
אם (ו "שסא ס' כדלעיל סי, דלא אמרין בה פי תקרה יותר וסותם, חיצות זו כגד זוואף שאין לאסקופה זו אלא שתי מ

 כיון שיש בייהם פילוש וקפדריא מפרצה זו ,מחיצות שלימות זו כגד זו'  ושאר ב...מחיצות זו כגד זו ' פרצו ב
  ). אין אומרים בהן פי תקרה יורד וסותם,לפרצה שכגדה

מחיצות על אסקופה שבאמצע כותל '  מצטרף לג,דכותל האמצעי של מבוי(וטרס אחרון שמו בק' כבר תבאר לעיל סי
ושם סמן , )אין בכך כלום, ואף שרחוקה היא, שוב אין כאן פילוש, כיון שחוסמת היא את העוברים ... שכגדה

  ).89-91הערות (
. ) דילמא מיגדרא ליה חפץ ואתי לאתויי,)י"רש, דליכא הכירא (לא ליתיב אייש אפומיה דליחייא (א, מארבא שבת ק 65

שמא יתגלגל החפץ , לא ישב אדם בראש המבוי וחפץ בידו, אף על פי שמותר להשתמש תחת הקורה(ה "סע "טור ושו
 שלא ישב אצל הלחי והוא הדין(ק יא "א ס"מ .) כיון שאין היכר ביו לרשות הרבים,מידו לרשות הרבים ויביאו אליו

  .ושיהם אסורים". תחת הקורה"ע אמר "ובטור ושו, "אפומא דליחייא"והייו שבגמרא אמרו ). ראגמ(
 דמיכר מילתא ולא אתי , ראה דמותר, או לכרמליתשות הרביםאבל על פתח חצר הפתוח לר (ג"כ סי" שם פש"רא 66

 והייו .)שיש בו היכרא, בין פתוח לרשות הרבים בין פתוח לכרמלית, מותר, החצראבל על פתח  (ע שם"שו. )לאיתויי
  .ואין חוששים שישכח, בזה יש הכירא, "פתח החצר"ובדרך כלל יש גם , שכיון שבחצר לא סגי בלחי וקורה

 ,וד אסור שלו שהוא גבוה מאורת הפתח ומיהו בצ. דמקרי הכירא, שריורת הפתחואפשר דכשיש בו צ (ק יא" סא"מ 67
  .) הכיראית ליהדל
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  :68בפתוח לכרמלית

 ומוטב , לפי שבודאי לא ישמעו לנו, אין ממחין בידן, פתח המבוי וכדיהן בידן נשים היושבות עלח
  :69שיהיו שוגגות ואל יהיו מזידות

  שבת שהותרה מקצתה

 ואין , אסור משם ואילך, אף על פי שהותר כבר למקצת שבת, מבוי שנפלו לחיו או קורתו בשבתט
 כמו שנתבאר ,71ת הרבים או לכרמלית כיון שהוא פתוח לרשו,70אומרים בו שבת כיון שהותרה הותרה

  .72ב"שס' בסי

 שהרי החומה מפסקת בינו , הותר לכל שבת זו, ונפל התיקון שבמבוי בשבת,אבל עיר המוקפת חומה
 אלא שחסרה , וכל העיר היא רשות היחיד גמורה מן התורה,לרשות הרבים או כרמלית שחוץ לעיר

 ובזה אומרים שבת כיון ,פל תיקון המפסיק ביניהם שדירת הנכרים מבטלת עירוב הישראלים כשנ,עירוב
  . כמו שנתבאר שם,73שהותרה הותרה

______________ 
והייו שממה שכתב ). ש גבי חצר" בראן משמע כ. אסורמכל מקום, שות הרביםואף על פי שאין לו ר(א שם "מ 68

אסור גם , מובן שבמקום האסור, "בין פתוח לרשות הרבים בין פתוח לכרמלית, מותר, על פתח החצר"ש "הרא
  .בכרמלית

אפילו , אסור לטלטל שם מדיא, שבין לחיים ותחת הקורה הסמוכה לכרמלית, ואף שכבר תבאר לעיל בסעיף הקודם
  .בלא חשש שמא ישכח ויביאו

 .יתגלגל החפץ לרשות הרבים וישכח ויביאוכל שיש חשש ש, מכל מקום ראה שכאן אסור אפילו לפים מחודו
 אלא הח . אמרין להו ולא מידי ולא,הא קא חזין מי דמותבי חצבי ויתבן אפומא דמבואה (ב, אביי שם קמח 69

, שים היושבות על פתח המבוי וכדיהן בידן אין ממחין בידן (ו"ע ס"שו. ) מוטב שיהו שוגגין ואל יהו מזידין,לישראל
  .)דכיון דמידי דרבן הוא מוטב שיהיו שוגגות ולא מזידות

 והן אין יודעות שמצוה להוסיף מחול ,ששים שאוכלות ושותות עד בין השמשות ממ(ד "תרח ס' וכעין זה הוא לקמן סי
 . דמוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין, אם הוא ידוע שבודאי לא ישמעו לו ויעשו בזדון, אין ממחין בידן,על הקודש

 או שהוא קבלה בידם הלכה , אלא שחכמים למדוהו ממדרש הפסוקים,וכן הדין בכל דבר איסור שאיו מפורש בתורה
 ואף אם יודיע לו , ואדם אחד עובר על דבריהם בשגגה שאיו יודע האיסור, שהן בעצמן אסרו דבר או,למשה מסיי

חייב (ז "קו ס' לעיל סי).  דמוטב שיהיה שוגג ולא יהיה מזיד, איו צריך למחות בידו,האיסור לא יקבל ממו
איסור שאיו מפורש  ... היה מזיד שאז או אומרים מוטב שיהיה שוגג ואל י, אלא אם כן הוא חוטא בשוגג.להוכיחו
  .)מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידים ...  ופרצו בו רבים מפי חסרון אמותם באיסור,בתורה

 כי מוטב ,אבל אם יודע שלא ישמעו לו לא יוכיחם ולא יודיעם כלל וכלל(ולעין בין השמשות תבאר בסדר הכסת שבת 
והייו דווקא תיכף אחר השקיעה עד . א בגמרא גבי תוספת יום הכיפורים כדאית,שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים

 ויש אומרים שספק של ...'  שבודאי איסור של תורה אין אומרים מוטב שיהיו שוגגים וכו...סמוך לחצי שעה אחר כך 
א אמרו בגמרא  ול... תיכף אחר שקיעה האמיתית ... ולכן צריך למחות ,תורה דיו כודאי איסור של תורה לעין זה

 וכן עיקר להחמיר . אפילו לספיקו, ולא לעין עצומו של יום,מוטב שיהיו שוגגים אלא לעין תוספת מחול על הקדש
  ).בשל תורה

 רבי , מותרים באותו שבת ואסורים לעתיד לבא דברי רבי יהודה,מבוי שטלו קורותיו או לחייו(א , משה עירובין צד 70
וכרבי יוסי , )ו שבת מותרין לעתיד לבא ואם אסורין לעתיד לבא אסורין לאותו שבתיוסי אומר אם מותרין לאות

 איתמר .תיא מי הכי אמר רבי יוסי כשם שאסורין לעתיד לבא כך אסורין לאותו שבת (א, צהכדאמרין שם , שאוסר
 וכן .ר רב הלכה כרבי יוסיאיתמר רבי חייא בר אשי אמ(א , ף שם לא" רי). הלכה כרבי יוסי]רב [רב חייא בר יוסף אמר

 .) אסור משם ואילך,אף על פי שהותר למקצת שבת, מבוי שטלו קורותיו או לחייו בשבת (ז"ע ס"טור ושו ).הלכתא
  .) כיון דליתהו למחיצות,ה הותרה כאן שבת הואיל והותרןולא אמרי (ק ז"ז ס"ט

 אמר רב ען לדידי מיפרשא לי מייה דשמואל ...שמואל אמר הלכה כרבי יהודה ו. הלכה כרבי יוסי (א, צהשם רב  71
 דאי מי אתי , יהודהבירי כרש, פרצה לכרמלית(י "ופרש, )כאן שפרצה לכרמלית כאן שפרצה לרשות הרבים

 וראה .בסמוך מוקי לה בפרצה לכרמלית (ה ושמואל"שם ד' תוס .)לאפוקי לבר לאו איסורא דאורייתא איכא
בין פתוח לרשות הרבים בין  (ע שם"שו. ) בפרצה לכרמלית הלכה כרבי יוסי דמחמירלוי ואפ,דהלכתא כרב באיסורי

  .)פתוח לכרמלית
  .ח- סעיפים ו 72

, והכלל הוא). 34הערה , ו"שסב ס' כסמן לעיל סי(תבארה בכמה סימים , "שבת כיון שהותרה הותרה"הלכה זו של 
שבת כיון שהותרה "אין אומרים בו , ות בעין שהוא פרוץ לרשות הרבים או כרמליתשכל מקום שפלו המחיצ

ופסל , גם עירוב חצרות או שיתוף מבואות' ובתחלת השבת הי, אבל במקום שאין חסרון במחיצות החצרות". הותרה
  ".שבת כיון שהותרה הותרה"אמרין , או שפסל מטעם יותר מבית סאתים; במשך השבת

 ל ידי גמור עשות היחיד דכולה חשיבא ר...ואותה העיר מוקף חומה , הכשר מבוי שפלה בשבת (עג'  סישןתרומת הד 73
 וכיון  ... גמורה הואשות היחיד ר, כיון דעדיין אף לאחר שטל הכשר המבואות, חשיב שפיר איתיהו,קף חומהיה
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  .74 שספק דברי סופרים הוא, הולכים להקל, אם בשבת אם מבעוד יום,ואם ספק אימתי נפל

 כגון , אבל אם מערב שבת היה עומד ליסתר בשבת.וכל זה כשהיה התיקון ראוי לעמוד כל השבת
 אסור לאחר , וקרוב לודאי הוא שיקלקלוהו,שמקלקלים אותם בליל שבתבמקומות שמצויים נכרים 

  :75שנסתר

 ונשברה הקורה ונאסר , והוא הנקרא שיתופי מבואות, שעירבו בו כל חצרותיו עירוב אחד ביחד76 מבויי
 וכן חצרות , הרי אותו החצר שהשיתוף מונח בה,המבוי בטלטול מתוכו לחצרות ומחצרות לתוכו

 ולא עירבו ,פ שיש דיורין הרבה בכל אחת מהן" אע, ומזו לזו,רות בטלטול מתוכן מות,הפתוחים לה
  .78ז"שפ'  כמו שיתבאר בסי,77 הרי סומכין על השיתוף במקום עירוב, מלבד השיתוףרביניהן עירוב אח

  שלוםבריד

 
 לעין ם כן רשות היחידאי לא שוה אותן גאמ,  גמורה היאשות היחידדלעין הך מלתא משוין לעיר כחצר גדולה דר

ויש מי שאומר דהי מילי בעיר שאיה מוקפת  (ע שם"שו. ) כיון דאיתיהו למחיצות,הואיל והותרה הותרה, שבת
 וכשפל ,חתדהוי כחצר א (ק יג"א ס"מ .)ויש לסמוך על זה ולהתיר(א שם "רמ. )מותר, אבל בעיר מוקפת חומה, חומה

 דהרי מחיצות , הותרהה שבת הואיל והותרן דאמרי, והוי כחצר שלא עירבו,ם"ים לעכוהתיקון אין הפסק ב
  .)החיצוות קיימות

או ,  מבעוד יוםרב שבת וספק הוא אם שבר מבע,אם כשמצא שהכשר המבוי שבר, ועוד ראה (תרומת הדשן שם 74
ואם ספק אם סתר  (ז"א ס"רמ. )שברוהשתא הוא ד,  דמוקמין ליה אחזקתן, שריילו הכי אפ,לאחר שקדש היום

  .)אזלין לקולא,  או לארב שבתמע
ואז רגילין , כגון לחופה ולברית מילה, אמם ראה שאם העין כך שעושין הכשר מבוי לצורך שעה (שם תרומת הדשן 75

 ,ך הואאם העין כ. מחמת שלא הורגלו בו, הוא כמה פעמים שקרוב לודאי שהכרים שוברים ההכשר באותה הלילה
, רב שבתאבל אם היה עומד לסתור מע(שם א "רמ).  הואיל ועומד הוא לסתור,]כיון שהותרה הותרה [לא אמרין שבת

 ק יד" סא"מ .)ם שמקלקלים העירוב באותו לילה" כגון במקום ששכיחי עכורושפי (ק ט"ז ס"ט). אסור לאחר שסתר
  .)ם ישברוהו" שקרוב לודאי שהעכורושפי(

 לפי שאין אומרים כן אלא כשבשעה ,אין אומרים בזה שבת כיון שהותרה הותרה(ב "שעא ס'  סיוכעין זה לקמן
 אבל כאן אין הדבר ידוע בודאי בכיסת השבת שלא יבא בעל הבית ...שהותרה היה הדבר ברור שלא תחזור ותיאסר 

 ולא היה אז ,לויה ועומדתוהיתה ת... אין אומרים בה שבת כיון שהותרה הותרה הואיל (ד "וס, )זה לביתו בשבת
 הואיל ובשעה .ואין אומרים שבת כיון שהותרה הותרה(א "שפג ס' סי). התירה ברור שתהא מותרת כל השבת

 אם לא שידוע בבירור מדעת הכרי . כי שמא יבוא הכרי בשבת,שהותרה לא היה הדבר ברור שלא תחזור ותאסר
  ). ומלך אחר כך,בכיסת שבת שלא היה אז בדעתו לחזור לביתו בשבת

והייו במקום שאין . מתי אומרים שבת כיון שהותרה הותרה, גם בסעיף שלפיו תבארה ההלכה שבסעיף הקודם 76
  .שהועיל לכל החצרות, גם שיתוף מבואות' ובתחלת השבת הי, חסרון במחיצות החצרות

  .את השיתוף אל כל החצרותעד שאי אפשר להביא , ואסר המבוי בטלטול, ואף אם שברה קורת המבוי בשבת
כי השיתוף שבתחלת השבת , ומחצר לחצר דרך גובה הכותל, להתיר הטלטול בכל החצרות, מכל מקום מועיל השיתוף

  ).אף שבמבוי עצמו אסור לטלטל(הועיל לכל השבת 
  :אם שברה קורת המבוי לפי השבת, וכן תבארו בו כמה הלכות בשיתוף זה

  .או החצרות הפתוחות לה, בחצר שהשיתוף מוח בהאין השיתוף מועיל אלא ) א(
  .ואפילו מחדר לחדר שבכל אחד דר אדם בפי עצמו, בשאר החצרות אסור לטלטל מבית לבית) ב(
  .בתים המצריכים עירוב' אלא כשיש בחצר זה ב, אין לעשות עירוב בפסח בבית הכסת) ג(
  . להביא אליהם את העירוב מבית הכסתכשאי אפשר, אסר הטלטול, גם בשאר המבואות המתוקים) ד(

 בי ם אם יכולי, ואחר זמן שברה הקורה,וששאלת על מבוי ששתתפו בו (תכב'  פראג סי,ם מרוטבורג"ת מהר"שו 77
ראה שאותו החצר שהעירוב .  שבטל העירוב אי לאן אי אמרי,החצירות לטלטל בחצרותיהן מן הבתים ומחצר לחצר

 דליתא , אסורות, לאותו חצרם אבל אותן חצירות שאין פתוחי...ות לה מותרות מוח בו והחצירות הפתוח
 הלכך אותו חצר שהעירוב מוח בו , ולא מצו לאתויי העירוב דרך מבוי כיון ששברה הקורה,לעירוביהו גביהו

 ,]אחרת[ בשורה ם כגון עומדי, ושאין פתוחות זו לזו, כולן מותרות,והחצרות העומדות באותה שורה והפתוחות זו לזו
 עירובין מרדכיהובא ב).  אסורות, אלא פתוחות למבוי, באותה שורה ואין להן פתח או חלון לחצר שבצידהלואו אפי

אותו חצר , מבוי ששתתפו בו ושברה הקורה (ח"ע ס"שו. ג אות ו"עירובין פ'  הלהגהות מיימויותוב, רמז תקיח
ל "דקי (ק י"ז ס"ט .)אסורות,  אבל חצרות שאין פתוחות לאותו חצר.רותמות, הפתוחות לו  וחצרות,שהעירוב מוח בו

 ולא אתו לאתוי אותו .לעירוב גבייהו'  ליתי, אבל חצירות שאין פתוחות לאותה חצר.סומכין על שיתוף במקום עירוב
תו שהעירוב  רק שאין להם פתח או חלון לאו, עומדות בצדהלואפי(ק טו "א ס" מ.) כיון ששברה הקורה,דרך המבוי
  ). הקורהה כיון ששבר, ולא מצי לאתויי העירוב דרך המבוי, דליתא עירוב גבייהו,ות אסור,מוח בו

 סומכים ,ואם שתתפו במבוי בפת... בתים ' המשתתפים במבוי צריכים לערב בחצירות בכל חצר שיש בה ב(א "ס 78
גין עכשיו לעשות עירובי חצרות בשום חצר שיש בה ולכן אין וה...  ואין צריך לערב כל חצר לעצמה ,עליו בחצרות
 אם מותר לטלטל מהן לבית , שמועיל גם לחצרות, לפי שסומכין על השיתוף שבבית הכסת העשה מפת,בתים הרבה
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 אפילו הן עומדות בצדה רק שאין לה מהן ,אבל חצרות שאינן פתוחות לחצר שהשיתוף מונח בה
 שהרי אין השיתוף אצלן ואינן יכולות להביא אותו אצלן , אסורות,79טפחים' א בתוך יפתח או חלון שהו

  .80 כיון שנשברה הקורה,דרך המבוי

  .81 אומרים שבת כיון שהותרה הותרה, אבל אם נשברה בשבת.והוא שנשברה מבעוד יום

 דר אדם  אם בכל חדר, אסור לטלטל בהן אפילו בבית אחד מחדר לחדר,וכשהוא בענין שהן אסורות
  . וצריך להזהיר על זה במקומות שאין להם לחי או קורה.83ע"ש'  כמו שיתבאר בסי,82אחד בפני עצמו

בתים בחצר בית '  אלא אם כן יש ב,85 בבית הכנסת84וגם צריך להזהירם שלא יעשו עירובי חצרות בפסח(
  .)86או חלון בשבת בענין שיוכלו להביא העירוב אצלם דרך פתח ,הכנסת או בחצר הסמוכה לבית הכנסת

  שלוםבריד

 
אין השיתוף מועיל אלא לחצר שהשיתוף מוח , ואסר הטלטול מהמבוי לחצרות, ואילו כאן ששברה הקורה). הכסת

 .וחות להוהחצרות הפת, בה
 או חלון שיש ,טפחים'  יהיה בייהם פתח רחב דם כן אלא א,חצרות יכולים לערב יחד' אין ב(ה "שעב ס' כדלקמן סי 79

  ).טפחים המוכים לארץ'  ויהיה קצתו בתוך י,'על ד' בו ד
בבית שבחצר  ה" די"שם בפרש'  עי). שיתופי מבואות בחצר שבמבוי,עירובי חצירות בבית שבחצר( ב"ע, פה עירובין 80

הרי שלא רק העירוב צריך להיות , )ולאפוקי חצר שאיה פתוחה ל (בחצר שבמבויה "וד, )שבחצר אחרתלאפוקי בית (
  .אלא גם השיתוף צריך להיות דוקא בחצר הפתוחה לו, בבית שבאותה חצר
אם אין , רוב בבית הכסתדאם מיח העי, ]שהובא לעיל, ק י"ז ס"ט[וכתב מגן דוד (ק ג " סשסו' דלא כהלכה ברורה סי

או באיזה מקום שאסור לטלטל , או צורת הפתח בחצר, רוצה לומר אם תקלקל הקורה המתיר להמבוי, ראוי לטלטל
וכאן דאסור לטלטל , וכל החצירות שייכין לשם, כיון דהטעם של עירוב הוא משום כאלו דרים שם, איו מועיל, לשם

אם כן אף ... לכך אין צריך בית דירה , דעירובין שלו דין שיתוף יש לו, ומכל מקום אין דבריו מוכרחין... לשם 
מכל מקום , ואסורים לטלטל לבית הכסת, תקלקל הלחי או צורת הפתח באותו חצר או מבוי שהבית הכסת בתוכה

  ).דאין אוסרין זה על זה, מועיל זה השיתוף... אותן בעלי בתים ששורים בחצר או בבית אחד 

 ולאפוקי בית שבחצר ,באחד הבתים שבה (עירובי חצירות בבית שבחצר ה אלא הכי קאמר" דב"ע, י בסוכה ג"ברש' עי
 ולאפוקי חצר שבמבוי , באחת החצרות שבמבוי, קאמרכי מי ושיתופי מבואות דקתי במבוי ה.אחרת שאין מצרפן

  ).86הערה (וראה גם לקמן . )אחרת
 על אומרם עירובי חצרות ,ב"ה ע"]פ[כיצד משתתפין רק י בפירוש בפ"כ רש"וכ (קיא' ת חכם צבי סי"יח בשווכן הוכ

  .) לאפוקי חצר שאיה פתוחה לו, שיתופי מבואות בחצר שבמבוי, לאפוקי בית שבחצר אחרת,בבית שבחצר
 ,שבמבוי אחר שלא שתתף עם זה אבל לא ,השיתוף צריך להיות מוח בחצר שבמבוי זה(ב "שפו ס' לקמן סיוכן הוא 

 מפי , שמפסיק בייהם מקום האסור בטלטול,מקומות חלוקים ורחוקים זה מזה' וג' לפיכך ישראלים שדרים בב
 והשמש גובה קמח , או מפי שדרים שם כרים ולא שכרו מהם רשותם,שאיו מתוקן בלחי או קורה או צורת פתח
 אלא צריכים לערב בכל מקום ומקום בפי , איו מועיל להם,קום אחד מהםמכולם ועושה ממו עירוב אחד וותו במ

 אי אפשר לשתף מקום זה ם כן וא, כיון שאסורים לטלטל מזה לזה, שהרי אי אפשר להם להשתתף יחד...עצמו 
  ).ושיהא השיתוף מוח במקום אחר שאיו משותף עמו

 דשרי לטלטל מחצר לחצר הסמוך לו דרך ,ד"שע' ש רסי" כמ, אבל שבר בשבת שרי,ודוקא כששבר בחול (א שם"מ 81
  ).גובה הכותל

 , וסתם בשבת, שהיה בייהם חלון או פתחל ידי ע,חצרות שעירבו יחד' בתים או ב' ב(א "שעד ס' והייו כדלקמן סי
  ). ששבת כיון שהותרה הותרה,מותרים להשתמש מזה לזה דרך גובה כותל וחוריו

 .ש"ייג ע"ע ס"ש' ש סי" כמ, אסור מחדר לחדרחד בבית אלו אפי,ות האסורות לטלטלודע דאותן חציר (א שם"מ 82
  .)וצריך להזהיר על זה במקומות שאין להם לחי או קורה

  ). וכן לטלטל מזה לזה, ואוסרים בחצר זה על זה, חשובים דירות...חדרים ממש (סעיף ה  83
מכל מקום כיון שיש בהבית כמה , אין בה רק בית אחדדאף אם החצר (מא סוף אות ח ' ת צמח צדק סי"וכן הוא בשו

  ).יש לומר שהם כשי בתים הפתוחים לחצר, חדרים
הגו במדיות אלו לעשות העירוב בערב פסח מחלת מצה שאיה ממהרת  (ד"שסח ס' לקמן סיכד, הייו בערב פסח 84

  .) ויכולין לשמור העירוב כל השה. ועוד שיכולין לשומרה בימי הפסח.להתעפש
שסומכין על השיתוף שבבית  (א"שפז ס' סי. )והמהג בזמן הזה להיח העירוב בבית הכסת (ו"שסו ס' כדלקמן סי 85

  .) כדי שיהא מפורסם לתיוקות,והגין לתלותו בבית הכסת ... הכסת העשה מפת
ירובי אין לעשות שם ע ש, ואסור לטלטל מבית לבית,במקום שאין שם עירוב בעיר כלל (ק ג" סוף סשסו' ז סי"ט 86

  .)ל פשוט" אם לא לאותן שמותרים לטלטל מחצירם לחצר שמוח העירוב כ, כללחצרות
 מותר לטלטל גם ת הכסתובחצר בי,  שאין פתוחות לחצר בית הכסתשהעירוב איו מועיל לשאר החצרותוהייו כיון 

 או שבית הכסת איו במבוי , למבואותיהםומקומות שאין להם לחי או קורה (ו"שסו ס'  כדלקמן סי,בלא העירוב
כ מותרים לטלטל בבית " אעפ,ה"שס'  שאין מיחים שם עירוב בבית הכסת כמו שתבאר בסי,המתוקן בלחי או קורה
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 אם , ונשבר התיקון באותו מבוי של בית הכנסת,וגם במקומות שיש שם לחי או קורה או צורת פתח
 אלא אם כן הוא בענין שיכולין ,87ו אפילו יש להם תיקון בפני עצמ, כל המבואות אסורים,נשבר בחול

  :להביא אצלם העירוב מבית הכנסת

  שלוםבריד

 
 , אלא אם כן יש בה שתי דירות, ואפילו אם יש שם דירה אחת בחצר בית הכסת,וממו לחצר בית הכסת(הכסת 

 אבל אם אין בה , ואם לא ערבו אסור לכל אדם לטלטל בחצר בית הכסת, עד שיערבו בייהןשאז הן אוסרות זו על זו
  ).דירה הואיל ובית הכסת איה בית , ואין אשי בית הכסת אוסרים עליה,) יתית כולה לדירה זו,אלא דירה אחת

 לא , שי בתי החורף בבית אחד ואין בעיר, שאסורים לטלטל במבוי,ולכן במקום שאין לחי או קורה( שם א"ולשון מ
בעיר שי בתי החורף "שמועיל העירוב כל זמן שיש , משמע מסגון זה, ) דהוי ברכה לבטלה,יעשו עירובי חצירות בפסח

  .ע" צ,)אף אם אסור לטלטל משם לבית הכסת" (בבית אחד
  .מראי מקומות וציוים). 80הערה (וראה גם לעיל 

 ,בתים בחצר בית הכסת'  אלא אם כן יש ב,ולא יעשו עירוב חצרות בערב פסח ( עירובי חצרות,סדורפסקי ה בן הואוכ
  ).שיותרו על ידי עירוב זה לטלטל ולהביא העירוב מזה לזה

ל אין יכולים לסמוך ע, אבל אין בהם עירוב בפי עצמו, הייו שיש במבואות האחרים לחי או קורה או צורת הפתח 87
  .אלא אם כן יכולים להביא אצלם העירוב מבית הכסת, העירוב שבבית הכסת

  .כך איו מועיל לחצרות שבמבואות אחרים, )80כדלעיל הערה (וכמו שאיו מועיל לחצרות אחרות שבמבוי זה 

  ותהוספ

  א

 1צורת הפתח המרוחק מהכותל קנים של –ג ' סית רבינו "שו

'  שיהיו סמוכים לכותל בפחות מג,המנהג הפשוט שלא לדקדק כלל בהעמדת הקנים של צורת הפתח
  .)2ריש ערובין(ש הבכור שור " ולית דחש לה למ,טפחים

______________ 
על פי ) בין חצאי רבוע(והושלמה . א" ע119 דף 189י "והוגהה על פי כת. ז"דפסה לראשוה בהוצאת זיטאמיר תר 1

  .כד' ח סי"ת דברי חמיה או"שוהמועתק ב

  :תוכן התשובה
  .טפחים' המהג הוא שהקים של צורת הפתח אים צריכים להיות סמוכים לכותל בפחות מג

ם שאם אין זה מטע, )ח"שסג ס' ר סי"כמבואר בשוע(ומה שהלחי איו מועיל אלא כשהוא סמוך למחיצות גמורות 
אלא מטעם דלחי איו ידון משום מחיצה אלא בצירוף מחיצות , יפליגו את הלחי מהכותל יבקעו הגדיים בים

  . גמורות

  .כד' ת הרב סי"לתוכן התשובה ראה שו
*  

  .בושא זה, ר הצמח צדק"ל ואדמו"ק מהרי"תשובות הרה) ד- הוספות ב(עוד יבואו לקמן 
  ).שעדיין לא דפסה אז(ואיו מזכיר את התשובה שלפיו . ומסיק להקל, כה זודן בהל) הוספה ב(ת שארית יהודה "שוב

או טפחים '  שהפליגו גל ידילכן איו פסל ע(ומסיק להקל , דן בהלכה זו בארוכה, )ד- הוספות ג( מח צדקת צ"בשוגם 
ולא הגיעה לידיו , ז"שדפסה לראשוה בשת תר(ואף שעדיין לא ראה את התשובה שלפיו ). יותר מכותלי המבוי

ל"בעת כתיבת התשובה ה .( וימכל מקום מזכיר אותה בתחלת התשובה שלפ)ון מוו המופלג ושה "שמעתי מידידי
ועם . שהשיב בידון זה ממש, ל"ר הגאון ז"שיש אצלו כתוב הדור תשובה מכאאזמו, י" מדובראווי חתן דודי 'חמי

וכל (ובסופה , )'ומי יבא אחרי המלך כו, קרוב לודאי שחלק על הבכור שוראך כמדומה לו , היות שאיו זוכר בבירור
ולא הייתי כותב את מה שכתבתי טרם ראותי דבריו , ע"ל "אבל למעשה אין לו אלא פסק רביו הגאון ז, זה להלכה

י כיהודה ועוד על כן באת, ע דחה דברי הבכור שור"שקרוב לודאי שהוא  ' ,חמי'רק שהבתי מדברי ידידיו ר, 'הק
  ).'כו
וכן העיר . והעיר עליה על הגליון, )עם ההשלמה(העתיק את כל התשובה שלפיו , כד' ח סי"ת דברי חמיה או"שוב

 )..הסימיה איה מוגדרת! שגיאהכדלקמן הערה (ח "שסג ס' עליה בהערותיו לסי
כי ... טפחים ' ראה דאותן קים צריכים שלא יהיו רחוקים מהכותל ג ... 'צורת הפתח שאמרו קה מכאן כו(ב , יא 2

  ).והכי מי אי הרחיק צורת הפתח מהכותל', דהוה ליה מחיצה שהגדיים כו, היכא דבלחי פסול אם הרחיק
חים טפ' כשהרחיק את הצורת הפתח מן הכותל ג... ואי תמה (וכתב עליו , ק י"שסג ס' הובאו דבריו בתוספת שבת סי

אבל צורת , שלא אמרו לחי משום מחיצה אלא כשהוא סמוך לכותל, דבשלמא לחי הוא דלא מהי, למה לא יתיר
  ).קודיסין' דאטו מי גרע מעץ ד, למה לא יועיל, הפתח דמקרי מחיצה ממש
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 וראייתו .3ד דידים" כדתנן בפ, שכל המחמיר בדברי סופרים עליו להביא ראיה,וטעמם ונימוקם אתם
 קאי ,'מחיצה שגדיים כו'  דהוי לי7 דהא דאמרינן בגמרא, שהבין6כי מובן מדבריו, 5 ממנינפלאה [4מלחי

 באנו 8' כדאיתא בדף ט,ג"ג לא מודה בכה" דהא רשב, ושגגה היא.טפחים' גם אהפליגו מן הכותל ג
אבל בהפליגו מן הכותל לא איכפת לן ',  אלא בלמטה דוקא מודה משום שהגדיים כו.'למחלוקת כו

א ריש "ש המ" וכמ,10ה אחד זה"דף ו ד' ש התוס" כמ,9 שהרי פרצת מבוי בעשר מראשו.ם בוקעיםבגדיי
  שלוםבריד

 
הרי זה  ,אמות'  מתלקט מתוך ד,טפחים סמוך לשפתו' מחיצה מהים שעמקו י( ה"שסג סוף סל' ר סי"שועכן פסק בו

הרי שגם ). )אלא אם כן יתקן שם בצורת הפתח( איו מועיל כלום ,אם רחוק ממו ביותר מעשר אמותאבל ... מותר 
  .מועלת צורת הפתח, אם מעמיד את הקה ליד ההר

  .)שכל המחמיר עליו ראיה ללמד ( משה ג3
ד " כדתן בפ,להביא ראיה וטעם לדבריו עליו ,שכל המחמיר בדברי סופרים(ק ב "רמח ס' וכן הוא בקוטרס אחרון סי

  ).דידים
  ).'ומשה שלימה שיו כל המחמיר בדברי סופרים עליו להביא ראי(ה מעתה "קד ד' ד סי"ת צמח צדק יו"ובשו

 .המקור שכן הוא דוקא בדברי סופרים, וראה כללי הפוסקים וההוראה כלל צז
 ). לא עשה ולא כלום...טפחים ' ל גאם הרחיק הלחי מן הכות (ח"שסג ס' ר סי"שועשהובא ב 4
ואילו במהדורות הראשוות ). 8כדלקמן הערה (ותמה עליה בהגהתו שם . כד' ת דברי חמיה סי"השלמה זו דפסה בשו 5

  .קטע זה איו מופיע, ת רביו"של שו
והכי מי אי הרחיק צורת ',  מחיצה שהגדיים כוכי היכא דבלחי פסול אם הרחיק דהוה ליה(שכתב בבכור שור שם  6

  ).הפתח מהכותל
אפילו  , לא עשה ולא כלום, או שהפליגו מן הכותל שלשה,עשה לחי למבוי והגביהו מן הקרקע שלשה (ב,  עירובין יד7

ילו  והייו שאפ). למטה כיון דהויא מחיצה שהגדיין בוקעין בה הי מילי למעלה אבל,ג דאמר אמרין לבוד"לרשב
כיון שהיא מחיצה שהגדיין , יודה כאן שפסל בהגביהו מן הקרקע שלשה, טפחים' דאמרין לבוד עד ד, ג"לדעת רשב
  .בוקעין בה

הפליגו "אף על ) אלא, "הגביהו מן הקרקע שלשה"לא רק על (שטעם זה של הגדיין בוקעין בה קאי , ומפרש הבכור שור
  .כיון שהגדיים בוקעין בה, ג שפסל בשלשה"מודה רשב" הכותל שלשההפליגו מן "והייו שגם ב". מן הכותל שלשה

 .טפחים' ומטעם זה רוצה לפסול אף אם הפליג את הקים של צורת הפתח מהכותל ג
שאין בין לחי  ('פחות פחות מד) י"רש, במשך המבוי מראשו לצד סופו בשתים ושלש אמות(מבוי שרצפו בלחיין (א "ע 8

, טפחים בין לחי ללחי' ג איו פסל בג" הרי שלרשב).ג ורבן" באו למחלוקת רשב,)י"רש, 'גאבל יש בייהן ' ללחי ד
  .אף שהגדיים בוקעין בה

). י"דהתם קאי אמחיצת קים כפירש, ש"עיי] א"[ז ע"ג מדף ט"לכאורה צע(ת דברי חמיה שם "שווהקשה על זה ב
 הרי זו ,ה לחבירו שלשה טפחים כדי שיכס הגדי אם אין בין ק,מחיצת הקים(ד "ד מ"והייו כדתן כלאים פ

דדקירת (י "ופרש, ) כדי שלא יזדקר הגדי בבת ראש,צריך שלא יהא בין זה לזה שלשה(ובגמרא עירובין שם , )כמחיצה
  ).גדי מבטל לה מתורת לבוד

דסברתו שמחלק בין , ומאי פקא מיה, ל לכל זה"ז רביו ז"ובאמת איי יודע מה צריך מוח(ומסיים בדברי חמיה שם 
רק על מה שוסף בהשלמה , והייו שלא תמה על המסקא שבתשובה זו). וראויה אליו, לחי לצורת הפתח כוה

  .שגם בלחי אין בקיעת הגדי אוסר, שלפיו
 ,קצת קשה למה לא הזכיר כאן גם טעם דגדיים בוקעים שבגמרא(ח "שסג ס' ר סי"וכן העיר בהגהותיו לשוע

בה ל אזיל גם כאן לשיטתיה בתשו" לכאורה מזה משמע שרביו ז.ב גבי הגביהו"ר זה בסעיף יוכדרך שהזכי
   ).ע גדול"ל שם צ"דבריו ז ... ' שכתב דהאי טעמא שבגמרא לא קאי כי אם אהגביהו כו,כתב יד

חיצת אלא במ, )כדי שלא יזדקר הגדי בבת אחת(ובגמרא שם , )כדי שיכס הגדי(אמם באמת לא אמרו במשה שם 
  .הרי הם מבטלים את כל המחיצה, שכיון שכסים בייהם הגדיים, שיש בין כל קה לחבירו שלשה טפחים, הקים

כמו דלא איכפת לן , בין הלחי לכותל" לא איכפת לן בגדיים בוקעים"כ בלחי שהעמידו ברוח רביעית של המבוי "משא
כיון , הגדיים בצורת הפתח ובפי תקרה יורד וסותםוכמו דלא איכפת לן בבקיעת , בגדיים הבוקעים ברוחב הפתח

  .שתוכו הוא שבוקעים בו אשים וגדיים, שחשבים כפתח
ולא  ,"הגביהו מן הקרקע שלשה"אלא לעין , "וכיון דהויא מחיצה שהגדיין בוקעין ב"ולכן לא אמר בגמרא טעם זה 

  ".הפליגו מן הכותל שלשה"לעין 
אמה וסתמו עשר ' שהיה מבוי רחב כ(מראשו ,  בעשר)י"רש, בכותל ארכו(ץ מצידו מבוי שפר(א "רע, כדאמרין ו 9

וכן פסק לעיל ). כגון שפרץ בקרן זוית... '  בד)י"רש, אמות כדתן והרחב מעשר ימעט ופרצה פירצה באותה סתימה
 אפילו בפחות מעשר , דהייו שהפרצה תופסת משתי רוחותיה אצל הזויות,אם פרצה בקרן זוית ממש(ה "שסא ס' סי

  .אבל אם פרץ בראשו ממש איו אוסר אלא בעשר). אסור לפי שאין דרך לעשות פתח בקרן זוית
באופן שהובא לעיל , שאף פרצת מבוי בראשו ממש, )י שסה"רס(פירש בדברי הטור ) ק א"שסה ס' סי(ז "ואף שהט
אוסרת , )ימעט ופרצה פירצה באותה סתימהאמה וסתמו עשר אמות כדתן והרחב מעשר ' שהיה מבוי רחב כ(י "מרש

  .בארבעה טפחים
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 אלא בצירוף 12היינו טעמא משום דלחי אינו נידון משום מחיצה יש לדחות דהתם]  אלא.11שסה
כעין פסי ]ב[ אלא , אבל בלא צירוף מחיצות גמורות לא מהני כלל,14 שתים לפחות,13מחיצות גמורות

כ " משא. שאינו מצטרף עמה, ולא במופלג ממנה, הלכך לא מהני אלא בסמוך למחיצה גמורה,15ביראות
  . 17ל"תר' סי'  ועי.16'קונדסין כו'  שהרי נעץ ד, לצירוף מחיצות כללין צריךבצורת הפתח שא

  ב

  18ל" בענין הנ–ו ' ח סי"ת שארית יהודה או"שו

 להקריבם לכותל מפני י אפשר שא,טפחים'  רחוקים מהכותל גם שמן הצדדיםצורת הפתח שהקני
ג "שס'  שבת סיפותובספר תוס( כתב שהוא פסול 21 בריש עירוביןור שור ובבכ,20 והפריזבעש19הגנקעש

  שלוםבריד

 
  .ז"דלא כהט, )270והערה (מ "שסג ס' כבר הוכיח רביו בסי

  . שבין הקה של צורת הפתח לבין הכותל–ואם כן מוכח מכאן דלא איכפת לן בפירצה זו שבראשו 
ו "מבוי שהוא רחב ט )ב, י ( דלא פליג אדרב יהודה דאמר לקמן,'הוי בד לא ,אבל אם פרץ מראשו בלא קרן זוית" 10

  ".אמות'  והשתא הוי פירצה ב,אמות' אמות ועושה פס ג' אמות מרחיק ב
 וכן , ויעמיד שם פס רחב שלשה אמות וגבוה עשרה טפחים,ירחיק שי אמות מכותל זה(מ "שסג ס' ר סי"וכן פסק בשוע

  ).אמות בין פסים הללו' פתח רחב י וישאר ,יעשה אצל כותל השי
 .הרי שלא איכפת לן במה שהגדיים יכולים לעבור בפירצה זו של שתי האמות

  .) שרי, ופרץ ברוח רביעית ...רוחות וקצת מרוח רביעית'  כגון שהמבוי סתום מג,כשפרץ בראשו ממש (ק ג" ס11
 .הרי שלא איכפת לן בבקיעת הגדיים בפירצה זו

 .)שלחי זה ידון משום מחיצה גמורה מן התורה (א"שסג ס' יר ס"שועכמובא ב 12
  ).שלא אמרו לחי משום מחיצה אלא כשהוא סמוך לכותל(כמבואר בתוספת שבת שם  13

 שאיו חשוב מחיצה אלא בהיותו סמוך ממש לאחד משי כותלי ש לומרי(ת צמח צדק שם אות ו "ותבאר יותר בשו
 והייו שמצד סמיכותו והצטרפותו לאותו הכותל שהוא מחיצה ,ל"וכסמוך כ לבוד דחשוב כסתום ל ידי או ע,המבוי

 יש פרוץ מרובה עליו חד כיון שמצד א,כ בהיותו מופלג מהם לאו כלום הוא" משא,גמורה עולה גם הוא לשם מחיצה
  אף אם כשאיה סמוכה איה,ג מציו בכמה מקומות שמחיצה הסמוכה לחברתה חשבת בשם מחיצה"דכה. הרבה

  ).הוא דבא להן יתרון עצום'  הרי דוקא מצד הצטרפות המחיצות דרומית מערבית כו ...חשבת למחיצה
' ד שיתבאר בסי" ע,' שלחי זה דון כמחיצה ג,מחיצות ולחי' אפילו אין בו אלא ב (ו"שמה ס' ר סי"שועכמובא ב 14

 ).ג"שס
 ואין ,אף על פי שאין שלימות אלא פרוצות באמצען ,מחיצות' ם דכל מקום שיש לו שֵ  (ה"שמה ס' ר סי"שועכמובא ב 15

 סביב , לעולי רגלים בלבד התירו לעשות כן... הרי זה רשות היחיד ...בהן אלא אמה לכאן ואמה לכאן בכל זוית 
 ). כדי שיהיו מים מצויים להם בשבתות,הביראות שברשות הרבים

  ).קודיסין' דאטו מי גרע מעץ ד,  לא יועיללמה, צורת הפתח דמקרי מחיצה ממש(כמבואר בתוספת שבת שם  16
אפילו (ט "ב סישס' סיו, )קודסין רשות היחיד גמורה היא' אם עשה צורת פתח על גבי ד(ד "שסד ס' סיר "שועוכמובא ב
 .)רוחות הן על ידי צורת פתח' כל הד

  .ר לא הגיע לידיו"זה בשוע'  סי17
  ).ם"כי המחיצות צריכין להיות מחוברים כמין ג, ים בקרותרק שלא יהיו הפתח(ה "א שם ס"ואפשר הכווה לרמ

דבעריבן מחיצתא מתחשב מחיצה , דאשכחן כהאי גווא לעין סוכה(דלקמן הוספה ג , ת הצמח צדק"וכן תבאר בשו
 ). שאז איו חשוב סמך למחיצות המבוי'לכן יש לומר דפסל לחי שהפליגו ג, בקל יותר מבהיותן פרדים

אלא שלא זכרה כאן תשובת רביו ; ומסיק להקל, פיו דן במה שכבר דן בו רביו בתשובתו דלעילבתשובה של 18
  ).1ראה לעיל הערה (ולא הגיעה לידיו בעת כתיבת התשובה שלפיו , ז"שדפסה לראשוה בשת תר, דלעיל

  .ד- וספות גר הצמח צדק דלקמן ה"בשאלה זו דות גם תשובות אדמו
וילכו על ) שתחת צורת הפתח(פ צריך ליזהר שלא ייחו בי המבוי את הפתח הגדול "אלא שעכ; ומסקת שיהם להיתר

  ).שמחוץ לצורת הפתח, שליד הבית(המדרכה 
שפה אליהם , חתן רביו הזקן, ששלשתם כתבו אל הגאון החסיד רבי אברהם שייעש משקלאב, וראה מתוכן הדברים

  ).78. 43. 35אה לקמן הערות ר(בזה 
  ).שלו הבולטים לפי הבתיםבגגין (ב "שמו סי' ר סי"שתבארו בשוע, הגגות הבולטים לפי הבתים 19

והמהג הפשוט במדיות אלו לתקן (ב "שסג סוף סל' יר ס"והקושי להעמיד שם את הקים של צורת הפתח תבאר בשוע
טפחים ' קים גבוהים י'  ועל כן צריך ליזהר להעמיד ב ...כל המבואות על ידי חבל הקשור לרחבו של מבוי מגג לגג

ויש ...  כל שהם מכווים תחתיו , אין בכך כלום,בין קים לחבלפ שיש אויר הרבה "ואע ... מכווים ממש תחת החבל
 , לפיכך צריך שיפתח קב גדול בגג למעלה מהקים ...שאומר שצריך שלא יהיה בייהם אלא הפסק אויר בלבדמי 

 ). ביתייםבר אחרבעין שיהיו מכווים תחת החבל בלי הפסק ד
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 .) מיקל בזה22'ק י"ס

  תשובה
  .חרי דרישת שלומוא

 ועכשיו נזדמן ,ית הכנסת אחר יציאת ב,ק פרשה משפטים" הוא יום ש,מכתבו הגיעני לנכון ביום אתמול
 כי חדאי נפשאי להשתעשע באמרותיו , אמרתי שלא לעבור על בל תאחר,23ז"כאחד המולי נוסע 
ור שור  להכניס ראשי בין הרים גדולים הבכ, עם היות כי הרגיזני לעלות בסלע המחלוקת.הטהורות

  .להשיב פניו ריקםת לא אוכל " לאהבת מעככל מקום ומ.והתוספות שבת

 כי מה שסתר . אנא לא ידענא, בטוב טעםור שור דברי הבכ שסתר,ספות שבתמר להתו הוהנה מאי דקלסי
 דלא ניחא ,ת דשפיר קא מותיב" רתש לחזק קושיי"מי  כל דבריו אינם עולים אלא לפ,24'ראייתו מהתוס

 לא הויא סיפא דומיא ל כרחךע' ץ התוסו אבל לפי תיר,ליה לפרש בענין דלא הוה סיפא דומיא דרישא
 מן טפחים'  כגון שהרחיק גאי גוונא דלוקמי בכה, לדוכתאור שור הדרא הוכחת הבכם כן וא,דרישא
  .הכותל

ור  שהרי הבכ, הוא כמערכה על הדרוש,25 הרי עומד מרובהה הויא מחיצורת פתח כיון דצה שכתבגם מ
 דאפילו עומד מרובה צריך שלא יהיה מופלג מן ,26)ה ועושה"ב ד"ע' דף י('  כדעת התוסשור סבירא ליה

  .' כו27ן הטעם משום דאתיא אוירא משום שאי,הכותל

הוי הטעם משום דאתי אוירא ] י[א, 29גם הבכור שור כתב כן',  כו28קונדסין'  דלא גרע מנעץ דה שכתבומ
  שלוםבריד

 
ומועים את קביעת הקים סמוך , כמדרכה הגבוהה מקרקע המבוי, הבולטים מסביב לכתלי הבית, יסודות הבין 20

 .יתלכתלי הב
 ).2כדלעיל הערה (ב , יא 21
שלא , דבשלמא לחי הוא דלא מהי, טפחים למה לא יתיר' כשהרחיק את הצורת הפתח מן הכותל ג... ואי תמה " 22

דאטו מי , למה לא יועיל, אבל צורת הפתח דמקרי מחיצה ממש, אמרו לחי משום מחיצה אלא כשהוא סמוך לכותל
 ".קודיסין' עץ דגרע מ

  .המוביל כתב זה 23
ת דהא " וקשיא לר].כשבגבוהה יותר מעשרים אמה [כלומר מי מהיא צורת הפתח בגובהה(ה איפכא "א ד, עירובין יא 24

 דהוי כלחי , ליתכשר בקה דמכאן ומכאן, דל קה דעל גביהן,צורת הפתח הוי קה מכאן וקה מכאן וקה על גביהן
  ). דבעי צורת הפתח, או ביתר מעשר, כמו במפולש, ליה היכא דלא מהי לחיל דמיבעיא" וי.משהו

דהא לחי בעין , ת מידי"לא הקשה ר, טפחים מהכותל' ואי איתא דהקים יכולים להיות ג(וכתב על זה הבכור שור שם 
  ).פחות משלשה טפחים לכותל

, ג"על כרחך לא מיירי בכה, ה מעשרים אמהכיון דהרישא דמבוי שהיח הקורה למעל(וכתב על זה התוספות שבת שם 
, אם כן ודאי גם הסיפא דצורת הפתח מסתמא מי לא איירי בהכי, דהא קורה לא מהי ביתר מעשר או במבוי מפולש

דחה ראית הרב ה כיון דרישא , טפחים' דמי לא אפשר לאוקמא דמיירי כגון שהרחיקו מן המבוי ג, ל"ומעתה ממילא
  ).יירי בהכידקורה על כרחך לא א

מבוי שהוא גבוה מעשרים אמה ימעט ואם יש לו צורת הפתח איו צריך (והייו מה שהגמרא מביאה על זה הברייתא 
אם כן גם , בקורה מיירי בעשר אמה או פחותכיון שו. שבקורה צריך למעט ובצורת הפתח אין צריך למעט, )למעט

 . לכותלוהקים סמוכים, בצורת הפתח מיירי בעשר אמה או פחות
שמטעם זה אף , )דלקמן הוספה ד, ת צמח צדק"והובא בשו, שסמן לקמן(כה ' א סי"ת פים מאירות ח"כן כתב בשו 25

 .טפחים מן הכותל כשר' אם הרחיקו יותר מד
' מטעם שמחוץ לפתח י, אמות' אמות ועושה פס ג' על ידי שמרחיק ב, ו אמה"שבגמרא שם מתירים מבוי הרחב ט 26

דהאי פס , וצריך לחי אחר(מ "שסג ס' ר סי"וכן פסק בשוע, שם' ועל זה כתבו התוס. רובה על הפרוץאמות העומד מ
  ).לא מהי הואיל ומופלג מן הכותל שלש

שלחי הרחוק מהכותל פסול מטעם אתי ) ה הכשר"א ד, ג(שאף שדעת רבו יהותן , ק ה"שסג ס' א סי"וכמבואר במ 27
אמות מצרכין לחי אחר הסמוך ' שאף בפס ג' מכל מקום דעת התוס,  ליהאוירא מהאי גיסא ומהאי גיסא ומבטל

 ).הוספה ד(דלקמן , ת צמח צדק"וראה מה שהאריך בזה בשו. לכותל
  .ת רביו דלעיל"ראיה זו כתב גם בשו. א, עירובין יא 28
 ).'קודסין כו' עץ דדאפילו ' דהתם לא שייך אתי אוירא כו, ולדידהו ראה לומר דבצורת הפתח בכל עין כשר(שם  29
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 שות הרבים באויר רקונדסין' דנהי דמדאורייתא אפילו נעץ ד' אלא דסבירא ליה בדעת התוס. 'כו
 וא הדין נמי ה,מבוי מפולש]כ[י מחיצות  שתל כל פנים וע,30 מדרבנן בעיא מחיצותכל מקום מ,מהני
 דלא ,ור שור וסתם בפשיטות כדעת הבכ31רי מגדים סמך הפל זהוע( שיהיה הקנה סמוך למחיצה אדבעי
  .)ספות שבתכתו

 לא השאירו קושיית 32' דהא התוס, בנה בנין קבוע על יסוד רעועור שורואולם מצד אחר נראה שהבכ
יא אחרינא אין לבנות ו ומדלא משני שינ,תירוץ פשוט ומרווח אלא שתירצו ב,'ת בתימה או בקושי"ר

 ועוד דלא ניחא להו לאוקמי באוקימתא אחריתא . דחדא מתרי ותלת טעמי נקטש לומר די,יסוד ובנין
 ועוד דהא ,33דאי לא קתני) ב"א וע"ב ע"דף נ(ד דמנחות " בספנן אמריאי גוונא דבכה,'כגון שהרחיק כו

 ואי איתא לתקן הלחי לקרב ,ורת פתח היינו לכתחלה לתקן המבוי בצ,34מאי דמיבעיא ליה איפכא ראבגמ
  .אצל הכותל

 ומה .ד היא נכונה מאד" שלפע,העולה על כולנ) 35ב"ד ע"עירובין כ(' ת מהתוס"גם ראייתו של מעכ
 דאי איתא דהיינו טעמא דמילתא , אין זה דיחוי,נמי מתרת במים'  דמחיצה תלויאני התםשדחה מר דש

 תב כן כ36א" דהמ,ת בעצמו"ש מעכ" ובפרט כמ.לפרושי ולא לסתום'  להתוסה להוי גוונא הואכל כה
 הוא ,ורת פתחא מיירי לענין מחיצה ולא לענין צ" דהמש לומר ומה שדחה די.לענין ריחוק הבתים

 דמה שמביא ראיה ,א לסתום אלא לפרש"להמוה ליה  לא האי גוונא דכל כה, ופשיטא דפשיטא,פשיטא
ל "ר ז"וגם רבינו אחמו (ורת פתח לא מהני צכל מקום בכהאי גוונא דמ,דכתב גבי צורת פתח' מהתוס

 אלא דדין זה העמיד . סמוך לבתים דוקאורת פתח שיעשה הצרש ולא פי,ורת פתח דמהני צתב כ37ע"נ
 כמו ששמעתי מפי קדשו פעמים רבות דכל ספק העמיד בתוך , משום דמספקא ליה,בתוך חצאי עיגול

 איזה ל זה ואפשר שהיה ע. ודעתו היתה לחזור ולשנות פרק זה לראות אם צדקו דבריו,38גולחצאי עי
  .)ונטרס אחרוןק

 ,שההיתר מהפסק הנהר הוא משום דקל הוא שהקילו במים'  בדעת התוסם תימצי לומרועוד דאפילו א
 ם כן וא,כללדאגודא דהנהר שבעבר השני לא היו שם בתים ודיורין '  הא משמע מדברי התוסכל מקוםמ

 וצריך , והתם אין מחיצות כלל, הקנים סמוך למחיצהנן אי בעיורת פתח דליעבד התם צלקא דעתאאיך ס
אי גוונא הוה  דכל כה,טפחים'  ודוחק לומר דיעשה עוד פסין מצדדים אורך ד. באוירורת פתחלעשות הצ

 וסתם ,ור שורע דעת הבכ"ה נ"ר זצללה"אחמו'  השמיט רבינו הגום הכי נמיומש( לפרושי רא לגמליה
  .)ספות שבתכדעת התו

דלא ) 39ב"ע' דף י(ש " וכמ, בודאי יש להחמיר, הרבהטפחים'  שהרחיקו יותר מדכל מקום בנידון דידןומ
______________ 

 .ד"שסד ס' ר סי"ראה שוע 30
 .ק ה"א ס"שסג א' סי 31
  ).24הערה (דלעיל  32
  ).לא קתי) כלומר דבר שאיו רגיל אלא באקראי בעלמא(דאי (שם ' ופירשו התוס 33
  .אמה' יותר מכ) כלומר מי מהיא צורת הפתח בגובהה(' ופירשו התוס. א"רע, יא 34
אגודה ... וליעבד (ה ליעביד צורת הפתח "שם ד' ופירשו התוס). וליעביד ליה צורת הפתח(דאמרין בגמרא שם  35

 ורת פתח וצריך לעשות הצ,אין מחיצות כלל, מעבר ההר, והייו אף ששם). צורת הפתח... הייו מעבר ההר , דהרא
  .באויר

ת הרב "וראה ששיהם כתבו במעה לשו). 78ראה הערה (אה גם לקמן הוספה הב, הוכחה זו הובאה בשם השואל
עס השהביא הוכחה זו, ל"אברהם שיי. 

דאותו , אמות צריך תיקון' אבל אם הוא רחוק מהבתים י, שיהא ההר סמוך ממש לראש המבוי(ק לא "שסג ס' סי 36
 ).בד צורת הפתחה ליע"ד בד"דף כ' ה בתוס"וכ, מקום הוי פרוץ

 )).אלא אם כן יתקן שם בצורת הפתח... (רחוק ממו ביותר מעשר אמות ... כשההר (ה "שסג סל' סי 37
 . כג' מבוא ע, ר הזקן"ראה ספרי ההלכה של אדמו 38
 .מ"שסג ס' ר סי"ע ובשוע"וכן פסק בשו 39
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 כל מקום מ,'ג דבגמרא שם אמרו חזקה אין אדם מניח פתח גדול כו" ואע.'לישבוק פתחא רבה כו
 בצדי הדרכים ועל י אם לעבור ברגל כי אפשר ואהדבר ידוע שבימות הגשמים דרך הרבים מקולקלת

  .40ה"כ' סי' ע מזה בתשובת פנים מאירות חלק א" וצ.הפריזבעש דוקא

 .41 שבודאי יקלקלו הקנים שמעכבים הליכתם,ה לא יועיל בימות הגשמים" גם תיקון מעכתי זהאלא דלפ
 לא הוה כהגביה מן ,ריזבע ואף שיעמיד הקנה על הפ. קטן בצד הגדולורת פתחואין תקנה אלא לעשות צ

 הגדול בענין זה שיעמיד הקנים ורת הפתח ולכן אם אפשר לעשות צ.הארץ מאחר שאין אויר תחת הקנה
ובלבד שיחזקהו במסמרים אצל הכותל שלא יפול הקנה (על הפריזבעש וכשיגיע לגג יתעקם הקנה מעט 

ורת וכבר בא לידי צ .חד אפתחורת ה ויהיה די בצ,ורת הפתחצ'  ולא יצטרך ב,טוב הדבר) בהתעקמו
 והיה פעמים רבות שהיו עוברים בין הבית ובין הקנה מחמת קלקול , שהיה רחוק מעט מן הכותלהפתח

ם  אפשר גכל מקום ומ.ל הבית ברצון הבע42 רק אני עשיתי נקב בגג. וצויתי לקרב אל הכותל,דרך הרבים
  .יו שכתבת שיתעקם מעט ולא יפול וכמ,ל" הנל דרך שיעשו עכן

  והלא,רים לא ידעתי איך שייך לחלוק על המחמי,ת שירא מפני המחלוקת" מעכה שכתבואודות מ
 .ר תבוא עליו ברכה דרבנן שהמחמיאמרגלא בפומ

  ג

  43ל" בענין הנ–ח ' ה סי"ת צמח צדק מילואים ח"שו

כי אי ,  מצד שני הכותליםטפחים'  וד' כותלי המבוי רחוק יותר מג'בדבר צורת הפתח שהועמד בין ב
ש בבכור שור ריש "אם יש לחוש למ, 45 והגאנקעס44אפשר להקריבו לכותלים מחמת הזוואלינעש

, 48והביאו הפרי מגדים. 47כמו בלחי,  טפחים מן הכותל פסול'דצורת הפתח שהפליגו ג, 46עירובין
.  טפחים מן הכותל על כל פנים' החמיר ברחוק ד50ובעל חיי אדם. 49והחוות דעת בספר מקור חיים

  . חלק על הבכור שור51וספת שבתוהת

______________ 
' ח סי"ת צמח צדק או"בא ותבאר בשוהו. ולא בראשו, שאפשר אף ברבים בוקעים בו איו פסל אלא בפירצה מהצד 40

 .מא
ת "ובשו. בין הכותל ובין הקה של צורת הפתח, טפחים' פחות פחות מג, אולי רצה לתקן לעשות מחיצה של קים 41

 .וסגי בזה, שהזוואליעס והגאקעש הן כמו גידודי, י מא מסיק"צמח צדק סוס
 .לדעה המצריכה קב, ב"שסג סל' ר סי"כמבואר בשוע 42
  .ץ בליובאוויטש"מ, ר ישכר בער הורביץ"כתב יד מוה, )א, קכב (1027י "כתמ 43

, תבארו יותר לקמן שם, פרטים רבים שכתבו כאן בקיצור). הוספה הבאה(והיא מהדורה קצרה מהדפס לקמן 
  .ושתיהן משלימים זה את זה

  ).1הערה (בפרטיות יותר ראה לעיל 
, ) להרב הגאון המפורסם רבי אברהם שייעש משקלאב'כל זה השיב רביו שי(ר ישכר בער "ר המעתיק מוהבסופה העי
  ).ד"ראה אודותיו בית רבי פכ(חתן רביו הזקן ' שהוא הי

ת "ושלושת התשובות שלפיו כתבו במעה לשו, ל"ק מהרי"ת זו גם אל הרה"ומתוכן הדברים ראה שהוא פה בשו
  ).78לקמן הערה . 35ערה ראה לעיל ה(שלו 

, דפסה תשובה זו בתוספת ציוים והערות, )מא' הוספה לסי(ח "ת צמח צדק חלק או"במהדורה החדשה של שו
 .מייזליש' ד שי"מהרמ

ומועים את קביעת הקים סמוך , המבויכמדרכה הגבוהה מקרקע , הבולטים מסביב לכתלי הבית, יסודות הבין 44
 ).20ראה לעיל הערה (לכתלי הבית 

  ).19ראה לעיל הערה (שמועים את קביעת הקים סמוך לכתלי הבית , הגגות הבולטים לפי הבתים 45
  ).2כדלעיל הערה (א , יא 46
  .ח" שסג ס'ר סי"שמבואר בשוע 47
 .ק ה"אשל אברהם ס,  שסג'סי 48
 ).תיקון עירובין(בסופו  49
 .א"כלל מח סי 50
 ).22כדלעיל הערה (ק י " שסג ס'סי 51
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שיש אצלו כתוב הדור , י" נ52תן דודי מדובראווני ח'ה נחמי"הנה שמעתי מידידינו המופלג ושנון מו
אך כמדומה לו , ועם היות שאינו זוכר בבירור. ל שהשיב בנידון זה ממש"ר הגאון ז" מכאאזמובהתשו

  .'ומי יבא אחרי המלך כו, קרוב לודאי שחלק על הבכור שור

ה שפסק גם כן "י כ"א סוס"ל אודיעו אשר מצאתי בתשובות פנים מאירות ח"ועד שיגיעני תשובתו ז
ובכהאי גוונא יש לומר שגם הבכור שור ,  בשער'ועם היות  דבנדון שנשאל עליו הי. להקל בפשיטות

י בצורת שם סוף התשובה דהוא הדין נמ] מבואר[מכל מקום , 53ב" ע' דף ה'ומוכרח הוא לפי הסוגי, יודה
ודברי תוספות  (55 משמע כדעת השלטי גבורים54חדא דבירושלמי. ד נראה כן גם כן לדינא"ולענ. הפתח

 אין לדמות כלל צורת הפתח דחשוב 57'ועוד והוא העיקר שאפילו להתוס). ג" צע56קרבן העדה שם
 'ום שיהיללחי שלא מצינו בשום מק,  דמבוי' ברוח ג58ם"וכן להרמב, מחיצה מצד עצמו לרוב הפוסקים

פ שאינו "שמצד החיבור נחשב מחיצה אע, זולת בהיותו נסמך למחיצה אחת, חשוב מחיצה מצד עצמו
 דבעריבן מחיצתא מתחשב מחיצה בקל יותר 60דאשכחן כהאי גוונא לענין סוכה. 59חשוב מצד עצמו
ולכן גבי ,  שאז אינו חשוב נסמך למחיצות המבוי'לכן יש לומר דנפסל לחי שהפליגו ג, מבהיותן נפרדים

כ צורת "משא. 'ג שעומד מרובה על חלל ג" אע, מצומצמים' ולא סגי בד, ומשהו' בעינן פס ד61סוכה נמי
ולשאר פוסקים חשוב , ם גם כן" דמבוי על כל פנים להרמב'ברוח ג(הפתח חשיב מחיצה מצד עצמו 

לכן ההפלגה אינו , )'ט שאין כאן פרוץ כו"ב סי" שס'ל סי"ש רבינו ז"כמ,  מחיצות'כעומד גמור גם בד
  .פוסלו ממחיצה

 'ש התוס" כמ63ד אפילו לרב הונא"דפרצתו ביו, 62רק שבאנו לדין מבוי שנפרץ מראשו שלא בקרן זוית
אי נמי ) 67 א'ה(י "ע בדעת רש"וצ,  חולק66ם"והרמב (65 רק אי בקעי שם רבים אפשר להחמיר.)64.ו(

דפשיטא שרוב ההולכים ברחובות , בצדדים אלואבל בנידון דידן ודאי לא חשיב בקעי רבים ). 'שבקי כו
ח "וכאותה ששנינו רפ, רק מיעוטא דמיעוטא אפשר שהם מסתלקים, אלו אינם מסתלקים לצדדים

______________ 
  .ר הזקן"חתו של רבי חיים אברהם בן אדמו 52
 .)סימן הבא(ותבאר לקמן . שדלת עדיף מצורת הפתח 53
  .טפחים כשר' שאז גם אם הלחי מרוחק מהכותל ג, )והוא שיהא העומד רבה על החלל(ו "א ה"עירובין פ 54
ג שהפליגו מן "אע, 'שאם היה הלחי רחב יותר מג(א אות יד "א ה"ז פ"בשם פסקי ריא, אות א) א, ד(א "עירובין פ 55

 ).הואיל והיה עומד מרובה על הפרוץ מותר,  טפחים'הכותל ג
 ).ב"סימן הבא ס(ותבאר לקמן . קרבן שםשירי  56
 ).שממו הוכיח הבכור שור שצורת הפתח דיו כלחי(ה איפכא "א ד, עירובין יא 57
, שאין צורת הפתח מועלת לפרצה יתירה מעשר(ט " שסב סי'ר סי"הובא בשוע. ד"ג והי"ז ה"ופי, ז"ז הט" שבת פט'הל 58

 ).אלא ברוח שלישית
 אבל , שתים לפחות,דלחי איו ידון משום מחיצה אלא בצירוף מחיצות גמורות(לעיל וכן תבאר בתשובת רביו ד 59

  ).בלא צירוף מחיצות גמורות לא מהי כלל
 .ה" תרל ס'א סי"רמ. ה ואמר רבא"ד) ב, ב(א "ן סוכה פ"ר 60
 .כמבואר שם ושם, בשתי דפות זו כגד זו ומפולש בייהם 61
 .מ" שסג סוף ס'ר סי"שמבואר דיו בשוע 62
) ב, שבדף י(מכל מקום מודה בפרצתו מראשו שלא בקרן זוית ,  טפחים'שפרצתו בד) א, ו(שבפרץ מצדו סובר  63

  . אמות'שפרצתו בי
  .ה אחד זה"ד 64

ה "דף ו ד' ש התוס" כמ,שהרי פרצת מבוי בעשר מראשו(הוספה א , ר הזקן"הוכחה זו הובאה גם לעיל בתשובת אדמו
 .ב"מא ס' ת צמח צדק סי"ותבארה בארוכה בשו). 9-11הערות (ושם סמן , )א ריש שסה"ש המ" וכמ,אחד זה

 . מא'ח סי"ת צמח צדק חאו"ותבאר בארוכה בשו. ה ומכל מקום"כדלעיל הוספה הקודמת ד 65
מא ' ת צמח צדק סי"ובשו).  שלא תהיה הפרצה יתר על עשר מותר והוא...פרץ בו פרצה מצדו (ז "ז הי" שבת פי'הל 66

ז לא הזכיר אפילו בפרץ מן הצד האי "ן ימז סי"ם פרק י"דהרמבה הביא "כ' הפים מאירות בתשובות סוף סי(אות ו 
והוא שאין רבים בוקעים (א "שסה ס' ר סי"והייו שלא הזכיר החילוק שהובא בשוע). חילוקא דרבים בוקעין בו

 ).זובפרצה 
ה "אי מי שבקי בי מבוי פתחא קמא ופקו ועיילי בההיא פירצה משום דדרך קצרה היא להם אפ(ה מתיר פירצה "ד 67

 .ת צמח צדק שם אות ג"ותבאר בשו. )לא בטלה תורת פתח וקורה מן הראשון
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ים וכמבואר גם כן בתשובות מ, ג לא חשיב בקיעת רבים"וכל כה, ' כו68מיעוטים ם מפני שהםדשקלי
, 70בים בפרצת המבוי נובע מדין מבוי עקוםוהרי מקור החומרא בבקיעת ר. 69]בור[ בדין פרשת העירבים

וגם יש . אבל הכא מיעוטא דהעוברים שם הם אפשר בקעי שם, ל בקעי שם"ושם כל העוברים במבוי הנ
י לא פסק "ג דהב"ואע. 71א בחידושיו"ד הריטב"וכ, ת אינו נחשב בקעי רבים"אומרים דבמבוי עקום כחי

יעיין מר , ' וצריך ליזהר וכו73ג"י שס"ע סוס"ש בשו"מ 'ועי. ע מודים"מכל מקום בנידון דידן כו, 72כן
וכל שכן דמן הסתם לא , 74' לרבה וכו'ק דעירובין אות ט"א פ"במה שהגיה התפארת שמואל בהג

ד דאין כאן "לכן מכן הלין טעמי נלענ. 75גם הזוואלינעש והגאנקעש יש לומר דחשיב גידודי. חיישינן לזה
  . יםחשש מצד ההפלגה שהפליגוהו מן הכותל

ולא הייתי כותב את מה שכתבתי , ע"ל נ"אבל למעשה אין לנו אלא פסק רבינו הגאון ז, וכל זה להלכה
ע דחה דברי הבכור "שקרוב לודאי שהוא נ, ' נחמי'רק שהבנתי מדברי ידידינו ר, 'טרם ראותי דבריו הק

  .'על כן באתי כיהודה ועוד כו, שור

ואמת . 76ד" ע'י בתרומת הדשן סי"ר להעמיד לדעת מהראאי אפש.) יא ('גם ראיית הבכור שור מהתוס
  . דקדוק זה דהבכור שור'י לא סבירא לי"וממנו לקחתי דעל כל פנים מהרא,  השיגו77שהקרבן נתנאל

ר משום דקל הוא "והדיחוי שדחה כת. להקל נכונה היא בעינינו) 78:כד ('ר מהתוס" שהביא כת'והראי
 שלא הקילו אלא 79ד"ה סעיף יו" שנ'ל סי"ש רבינו ז" לפי מ,הוא חוזר ונראה,  המיםל פנישהקילו ע

 לא 'ובהנידון שבהתוס, י"והוא מבואר בב, 'כשעשה המחיצה לשם המים להתיר בהם הטלטול וכו
דמהנהר יש לומר שאסור לטלטל , 'נעשית המחיצה להתיר הטלטול בהמים רק בהרחבה והשביל וכו

 שנו 'ומבואר בסי, חד נמוך מצד א' כתבו שהנהר הי'ג דהתוס"ואע. ו" שנ' סי'עי, ' אמת המים כו80כדתנן
______________ 

  .מפי שהן מיעוטים מסתלקין לצדדין 68
  . הגשמים אי אפשר לעבור ברגל כי אם בצדי הדרכיםמפי שבימות, )בהוספה הקודמת(ל חושש לזה "אמם מהרי

דלאו רבים , בידון דידן(לו מחלק בין דרכם לעבור שם לבין אין דרכם ' ובסי. ח- לד' בושא פרשת העיבור דן שם סי 69
היאך אמרין בהו , ודוקא בדרך מקרה יעבור בם לפעמים אי זה יחיד, ולא מסתגי להדיא לבי העיבור, עוברים במקיף

  ).'תו רבים וכוא
שאי התם דקא בקעי ... '  אלמא פירצת מבוי מצידו בד...מבוי עקום רב אמר תורתו כמפולש (א , כמבואר בעירובין ו 70

 ).בה רבים
 ).ע תורתו כסתום" דלכו,ל"א ז" ראין דברי ריב,ת"ולעין פתח עקום כצורת חי(ה רב אמר "א ד, עירובין ו 71
 ). ולחי או קורה בשי ראשיו, צריך צורת פתח בשי עקמומיותיו,'ואם עשוי כמין ח(ה " שסד ס'ר סי"ה בשוע"וכ 72
 וילכו ,וצריך ליזהר שלא ייחו בי המבוי את פתח הגדול שבין הפסים שהלחי מתוקן בו(מ "ר שם ס"ובשוע. סעיף לד 73

  ). יעשה צורת הפתח להקטןם כןאלא א ...  תבטל תורת הפתח מן הגדולם כן שא,להם דרך פתח קטן שבין פס לכותל
 ורת הפתחואי עבדי צ(ובתפארת שמואל שם הגיה ).  לא בטל, לזוטאורת הפתחואי עבדי צ(ב "א סי"בהגהות אשרי פ 74
  .מא אות ד' ת צמח צדק סי"ותבאר בשו). לא בטל, רבהל

 ,בה על כל פי הפירצהטפחים גו' או ד' ששתייר מן הכותל ביסוד ג(י "ופירש, )התם דאיכא גידודי (גמרא שםשב 75
). אם שתיירו גידודים מהכותל שפרץ שהם מעכבים ההילוך(א "שסה ס' ר סי"הובא בשוע. )שאיה וחה לעבור בה

  .ותבאר שם אות ט
י  לעבור ברגל כי אפשרשבימות הגשמים דרך הרבים מקולקלת וא(בהוספה הקודמת , ל"ומכל מקום חושש לזה מהרי

 ).יזבעש דוקא בצדי הדרכים ועל הפראם
 , אם הכשר המבוי בצורת הפתח ...מוכח דלא קאי אלא אמבוי שתקוהו רק בלחי, דהא דכתב דבעין כעובי אצבע" 76

 ". איכא למימר דבמשהו סגי, אלא קה מכאן וקה מכאן וקה על גבה,דלא מפרש תלמודא שיעורא
 . בתרומת הדשןי"זה גופא מוכח דלא כמהרא' שמתוס, ק ו" יג ס'א סי"עירובין פ 77
אגודה ... וליעבד (ה ליעביד צורת הפתח "שם ד' ופירשו התוס). וליעביד ליה צורת הפתח(דאמרין בגמרא שם  78

 ורת פתח וצריך לעשות הצ,אין מחיצות כלל, והייו אף שמעבר ההר). צורת הפתח... הייו מעבר ההר , דהרא
  .באויר

ת הרב "וראה ששיהם כתבו במעה לשו). 35ראה הערה (פה הקודמת גם לעיל הוס, הוכחה זו הובאה בשם השואל
עס השהביא הוכחה זו, ל"אברהם שיי. 

  .א" שעו ס'א וסי" שו ס'ר סי"ה בשוע"וכ 79
  ).אמת המים שהיא עוברת בחצר אין ממלאין הימה בשבת(א , עירובין פז 80
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ואם כן הצורת הפתח מועיל ,  טפחים אינו חולק רשות לעצמו' דכשאינו עמוק י81ד"ז סק"בט
אבל הנהר ,  כוונתו שאין לו גידודי כמו בעבר הנהר, נמוך'ש התוס"דמ, אך זה אינו. לטלטל ממנו גם כן

 ,דאכתי לא דמי להיכא שעשה המחיצה רק להתיר הטלטול בהמיםועוד . ד"עצמו יש לומר שעמוק יו
 .'אבל הכא נעשה העיקר על כל פנים לשם הרחבה והשביל כו, 'דשם הוא שהקילו וכו

  ד

  82ל" בענין הנ–מ ' ח סי"ת צמח צדק או"שו

צורת הפתח העשוי בפתח המבוי והוא רחוק יותר משלשה טפחים מהכותל המבוי וכן מהכותל  רבדב
כי אי אפשר להקריבו סמוך ממש לכותלי המבוי מחמת הזוואלינעש של הבתים הבולטים כמה . השני

יותר משלשה ואף מארבעה '  הוא רחוק מכותליל כןוע. ומחמת הגאנקעש. וכמה טפחים מן הכותל
 צורת הפתחק דעירובין דהקנים של " פבכור שורש ה"פ מ"שאחד מן המורים פסל אותו ע. טפחים

בינו להכותל פחות משלשה ' ו רחוקים מהכותל שלשה טפחים כי היכי דלחי בעינן שיהיצריכים שלא יהי
ה "א שם סק"ג במ"והפמ. י חלק עליו"ו סק"ג ס"שס' והתוספות שבת סי. ב"ד ע"ש דף י"טפחים כמ
' ובעל חיי אדם החמיר בד. כ החוות דעת בספרו מקור חיים"וכ. בכור שורכ לפסול בזה כדברי ה"הביא ג
 :מן הכותל טפחים

 אף הרחיקו יותר מארבעה טפחים מהכותל רת הפתחה פסק דבצו"כ' א סי"פנים מאירות ח' בתשו הנה
יש ושער . צורת הפתח הוא שהעמידו כמו שער כדינו עם נים מאירותאף שהנדון שנשאל עליו הפ. כשר
ריש ' ש התוס" כמצורת הפתח יודה דעדיף טובא מבכור שור שגם היש לומרובדלת .  דהיינו דלתלומר

ה והאמר רבה " ד)ב"ע' ו(דהוי כמחיצה מעלייתא אף שבדף . ה אלא מעתה" ד)ב"סע' דף ב(עירובין 
. י דלת רביעית נמי צריך דלת"אבל הכא דשלישית ע.  דוקא היכא דאיכא שלשה מחיצות גמורותוכתב

א שם " הפמ בדברימכל מקוםאך . צורת הפתחפ גם שם מוכרח בגמרא דדלת עדיף מ" עכמכל מקום
ין  תיקון אלוש אבל בנדון דידן אפי" כמצורת הפתחא מצד "ל מבואר דלאו מצד שער התיר כ"הנ' ססי
.  שום תיקון אחראין צריך חשוב כמחיצה וניתר בעומד מרובה על הפרוץ וצורת הפתח דהא האי צריך
'  הוי כעומד כוהפתחצורת ' כ פשוט וברור היכא דאית לי"וא'  חשיב כעומד כוצורת הפתחלזה ד' וראי

ואפשר .  לבד בלי דלתצורת הפתחהרי מתיר ב. ל"עכ' ברוח שלישית כו' ם כו"לדעת הרמב' אלא אפי
ל "שלהתיר העובדא שנשאל הוכרח לכל הנ' דהכי משמע בסוף התשו. דלת כלל' שגם בנדון שלו לא הי

 : הוי עומד גמורצורת הפתחלהוכיח ד

 אף אם הרחיקו יותר מארבעה טפחים מן הכותל צורת הפתח פסק דה"כ'  סינים מאירותפ' בתשו .קיצור
 : חשוב כמחיצה וניתר בעומד מרובה על הפרוץצורת הפתחש דהא האי "כשר כמש

 שהפליגו מן הכותל שלשה טפחים כיון צורת הפתחג ודאי מהני " דלהשכתב עצמו ור שורהבכ והנה ב
דף (ג אסוגיא "ל הש"וז. על האויר שבינו לכותלג מהני אף לחי שהפליגו אם הלחי רחבו מרובה "דלהש

______________ 
דאם איו כן אין (ק א "ושם ס".  ואיה בטילה גבי חצר,י עצמהחשבת לרשות בפ'  דורחבה' אמת המים שגבוה י" 81

א "ר שם ס"וכן הוא בשוע). שות היחיד רם כן הוה גשות היחידואם היא בר ...  תיקוןין צריך וא,עשה רשות לעצמה
 ,'א עמוקה עשרה ורחבה דהואיל והי ...  אין ממלאים הימה,'טפחים ורחבה ד'  עמוקה י,המים העוברת בחצראמת (

 ). הרי היא כרמלית בחצר, וכיון שאיה בטילה לחצר,שזהו שיעור חילוק רשויות זו מזו
זכרו בקיצור יותר לעיל , פרטים רבים שכתבו כאן באריכות). סימן הקודם(והיא מהדורה הארוכה מהדפס לעיל  82

  ).43. 1הערות (בפרטיות ראה לעיל . ושתיהן משלימים זה את זה, שם
' ד שי"דפסה תשובה זו בתוספת ציוים והערות מהרמ, )מ' סי(ח "ת צמח צדק חלק או"במהדורה החדשה של שו

  .מייזליש
ן הצורת הפתח ועתה עיין בשיעור האויר שבי: "המתחלת, )מא' שם סי(כתב תשובה וספת , בהמשך לתשובה שלפיו

סימן (והיא מהדורא ארוכה מהחלק השי של הדפס לעיל ". בכמה איו פוסל משום דין מבוי שפרץ, לכותלי המבוי
  ).הוספה א דלעיל(ת רביו הזקן "כיון שאיה קשורה לשו, ולא עתקה כאן). הקודם
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 אמר רבא עשה לחי למבוי והגביהו מן הקרקע שלשה או שהפליגו מן הכותל שלשה לא )'ד ב"י
כגון היוצא ( הני מילי למעלה )'ב' ז א"בגמרא דף ט(ג דאמר אמרינן לבוד "לרשב' עשה כלום אפי

 אבל למטה כיון דהוי )' ורבנן לעיל עמוד אג"מכותל זה ואינה נוגעת לכותל אחר דאפליגו בה רשב
הלחי ' ל ונראה בעיני שאם הי"ג וז"ז בש"ז כתב ריא"וע. ל"מחיצה שהגדיים בוקעין בו לא קאמר עכ

עומד מרובה על הפרוץ ' פ שהפליגו מן הכותל שלשה טפחים הואיל והי"רחב יותר משלשה טפחים אע
ו "ג ס"שס' א סי"ש המג"ר יונתן שם לפמ"דברי הרוכן משמע מ. ל"מותר כמבואר בקונטרס הראיות עכ

 הטעם דאתא אוירא דהאי כתבי "טפחים שהרר' ה בהא דצריך שלא יהא הלחי רחוק מן הכותל ג"סק
. הואיל ועומד מרובה על הפרוץ. א עוד לכן אם הלחי רחב משלשה שרי" המכתבו. גיסא ומבטל ליה

יוסי אומר רחבן שלשה ' ר' משנה לחיין שאמרו כוי אלו הם על ה"ודברי הרר. א"ל המ"ז עכ"ג ריא"ש
ל כדינו של "י ס"ז מבואר דהרר"י לדעת ריא"א דעת הרר"הנה השוה המג. ו"ט מ"טפחים והובאו בתוי

ק "ד ס"ל' א סעי" דברי המגמכל מקוםו. (ל"ז כנ"ג ריא"ש. 'לכן אם כו'  כוכתבי "ש שהרר"ז כמ"ריא
ל אמנם המעיין בדברי "י בדרך אחרת וז"כוונת הרר'  פיורבכור ש אלא שה)ז"ע לפ"י צ"ז בשם הרר"ל

ל "א אליבא דרבי יוסי ודייק מדס" האי טעמא ככתבא ולא "י נראה דאין כוונתו כמו שהבין בו המג"הרר
. ומכשיר ברחב' ל טעמא דלא ליתי אוירא כו"יוסי דבעינן שהלחי יהא רחב שלשה טפחים אלמא דס' לר

רחב טובא פסול ולא פליג ' ואפי' ל מחיצה שהגדיים כו"מא משום דהש בגמרא טע"ל כמ"אבל אנן ס
א דאפילו הלחי רחב הרבה כל שהרחיקו שלשה "תדע דהא בהדיא כתב כן והביאו המג. אתוספות

ו "ג ס"גם הפמ. ז"ק ל"ד ס"ל' א הן בסעי"ודברי המג. בכור שורל ה"טפחים צריך קורה או לחי אחר עכ
ה ועושה " ד)ד"דף יו(ק "ג שהתוספות פ" ובאמת אין משם ראיה שאע.ע"א בצ"ה הניח דברי המג"סק

פס שלש אמות כתבו וצריך לחי אחר דהאי פס לא מהני הואיל ומופלג מן הכותל שלש דקאמר לקמן 
ל דצריך לחי אחר אלא כמו " דלאו מהאי טעמא סיש לומרר יונתן " הרמכל מקום. ל"דלא הוי לחי עכ

ל ולחי או קורה מתירין אותה "א וז"ק להרשב"ד בשם עה"ק ל"ב ס"ג סמ"שס' רבא סי' שכתב האלי
ז "וע. ק"ל ספר עה" כלום שהרי ניתר בעומד מרובה על הפרוץ עכאין צריךואויר שמן הפסין ולכותלין 

א כתב בשם התוספות "אבל המ. ר ומשמע דהא דפס לא נחשב ללחי משום שהוא חוץ לעשרה"כתב הא
ל וצריך "ז וז"ק ע"ב ס"כ התוספות שם סמ"ל וכ"עכ' ו' לשה ועיין סעיטעם כיון שמופלג מן הכותל ש

א בשם "ר על דברי המ" האכתבו "ובס. ל"א עכ"ו מג"לחי אחר כיון שמופלג שלשה מן הכותל עס
ו "א ס"א ועיין במ"ל עמ" וזכתבד באשל אברהם "ל' ג סעי"והפמ. ה אחר זמן רב"הג. (ע"התוספות דצ

ש "ש בחידושין לעירובין הובא בתו"אדידיה ועיין תב' י קשה מדידי"י הררכ לכאורה דבר"וא. 'אות ה
ולזה . בכור שורש ה"י מדידיה אדידיה ומ"ש לעיל מה שיש קושיא על הרר"ועמ. ג"ל הפמ"ד עכ"אות יו

דהוה כמבוי . ה עושה פס"שם ד' ש התוס"א שם חלק עמ"גם הריטב. )ה אחר זמן רב"עכ. ג"נתכוון הפמ
נין לחי כתב נותן שם לחי להכשירו ולא פריש לה דפשיטא דלחי או קורה בעינן ככל מבוי ולע. 'עקום כו
ר כיון שנשאר עשרה אמות והפס הוא חוץ "ש הא"ל הטעם כמ"כ דס"ומזה יש לדקדק ג. כ"דעלמא ע

ל דלחי הרחב יותר "ז ס"אין זה פשיטא שהרי אדרבה ריא' ש התוס"דאילו הטעם כמ. לעשר אמות
א "כ אף אם להריטב"וא. מ בירושלמי כדלקמן"וכ. פסל במה שהפליגו מן הכותל שלשהמשלשה אינו נ

 יש לומררבא ' ש האלי"אבל אם הטעם כמ. ז דפשיטא דלחי או קורה בעינן"אינו כן אין שייך לומר ע
 משום שהוא חוץ לעשרה יש לומר הא דאפילו הפס רחב הרבה צריך לחי אחר יש לומר. דפשיטא הוא
ט "ד(ק דערובין "י פ"אך קשה מדין לחי שהוא נראה מבחוץ ושוה מבפנים לפרש. ב המבויאמות של רוח

ל " ונראה שהוא סוף הדופן שאינו בולט כלום לתוך חלל הפתח עכ)א"ט ע"די(ק דסוכה " וספ)ב"ע
כ שאינו נראה "ז ג"כ אם פתח המבוי רחב עשר אמות הרי הלחי הוא חוץ לעשר ונוסף ע"א. ק דסוכה"ספ

ל כן "והיינו אף אם מה שנראה מבחוץ זהו כמו פס הנ. ה"הג. (ז נידון משום לחי" כלל ועכמבפנים
ואפשר . )ה"עכ. ן שם"כ הר"ה דאמר מר שכתב או מן הצד וכ" ד)א"ט ע"די(ק דסוכה "י פ"משמע ברש
ל לרבא דאינו עולה ללחי וכאן אף שאינו " דס)א"ו ע"דט(' ל כמו לחי העומד מאליו שבגמ"משום דהו

ל כעומד " ולא הועמד לשם לחי והו)מעשרים אמה( הרי הועמד בשביל למעט המבוי מכל מקוםאליו מ
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 אינו עולה )מעשרים(למעט '  הכא גרע טפי כיון שעושה פעולה איש לומרואף לאביי שם . מאליו
ו לא "ש ורי"והרא. ע" צמכל מקוםו. ר שהוא חוץ לעשרה אמות"וגם בצירוף הטעם דהא. לשם לחי
אמתניתין לחיין ' ל הלכה ו"ג וז"ז בש"ומצאתי בירושלמי כדעת ריא. ו בפירוש שצריך לחי אחרהזכיר

י "שהלחיים משוכים מן הכותל הוא דפליג ר(מתניתין במשוכין מן הכותל . 'יוסי אומר כו' ר' שאמרו כו
 ותני כן )ש"דסגי ברוחב כ(י מודה " אבל אם היו סמוכין לכותל אף ר)רחבן שלשה טפחים' ומצריך שיהי
. למבוי אם גבוהים מן הארץ פחות משלשה או שהיו סמוכין לכותל פחות משלשה מותר' עשה לחיי

הלחי רחב שיהא ' אם הלחי הוא רחוק שלשה צריך שיהי(שלשה והוא שיהא העומד רבה על החלל 
הא ' ע בתוספותיו מאי קאמר ותני כן כו" והקשה שם בקה)העומד רבה על החלל שבין הלחי לכותל

ד "וקושיא היא על מ' ג ולא כן תני כו"ל דה"אדרבה מברייתא משמע דאף בסמוכין פליגי ומסיק לכן נ
פ מודו "כ עכ"א. ל"י דבברייתא איפכא תניא דבמשוכין מודו רבנן וניחא הכל עכ"דבסמוכין מודה ר

עומד כ אם הלחי רחב יותר משלשה טפחים עד שה"רבנן דבמשוכין מן הכותל שלשה טפחים מהני ג
ואם ניישב הגירסא שלפנינו בירושלמי נאמר דבמשוכין מן הכותל פחות משלשה . מרובה על החלל

יוסי סבר דצריך שלשה טפחים ברוחב הלחי ' כ בהא פליגי ר"ע.  אינן סמוכין ממשמכל מקוםטפחים ו
ע "לכל כסמוכין ובמשוכין שלשה "וחכמים סברי דכיון דאין משוכין שלשה ה. כיון שאינו סמך ממש

ל "ואין להקשות על פירוש זה דאם מיירי במשוכין תוך שלשה ה. העומד מרובה מהחלל' צריך שיהי
ד לסמוך ממש וכמו שלא התירו מחיצה של "י לבוד ל" כיון שאינו סמוך רק עיש לומרד. כסמוכין ממש
ע ליגע ממש ולכאורה משמ.  דצריך ליגע)'א ב"די(ל לרב ששת " סצורת הפתחוכן גבי . שתי רק בשיירא

שייך '  במשוכין תוך גיש לומר מכל מקוםו. ב מבואר דתוך שלשה חשוב כמו ליגע"שס' י ססי"אך בב
א "ט ע"ד' תוס' ועי(ר יונתן אף בסמוכין ולהירושלמי מודה בסמוכין דלא גזרינן "ש הר"י כמ"גזירה לר

א לומר דברייתא "אבל א. )דהא משוכה מבחוץ אפילו פחות משלשה לא אמרינן לבוד. ה שאין"סד
הלחי רחוק מהכותל ' ל אפי"ש עכצ"כ רבנן דמקילי בלחי כ"דא. יוסי לבד' דמייתי ירושלמי אתיא לר

כ "א. ג דאם רחוק מהכותל שלשה צריך למעט"דבהדיא תני בתוספתא פ. א לומרו"שלשה וזה א
מור נגד התוספות  אין מזה הכרח גמכל מקוםאלא ד. ז"כ זהו כדעת ריא"וא. כ"הברייתא אתיא לרבנן ג

ס דילן הוא אפילו בסמוכין "יוסי ורבנן לש' היינו דפלוגתא דר. ס דילן פליג בהא אירושלמי"דכיון דש
 לא מהני אפילו יש לומרדאם הפליגו מהכותל שלשה . ל כירושלמי"כ אפשר דגם בהא לא ס"א. ממש

 :ע לא פליגי כלל"מיהו לבעל קה. הלחי רחב משלשה

 שהפליגו מהכותל כיון צורת הפתחג ודאי מהני "ז בש"מו כתב דלדברי ריא עצבכור שורה .קיצור
ר יונתן במשנה "ז משמע מדברי הר"גם לחי שהפליגו כשר כשהלחי רחב מהחלל וכדברי ריא' דלדידי
 בכור שורוראיית ה. יוסי ולא לרבנן אינו מוכרח' דזהו רק לר'  פיבכור שורג דה"אע. יוסי אומר' גבי ר
ב משום שנשאר עשרה "ק מ"ר ס"ש הא" הטעם כמיש לומראמות דצריך לחי ' נתן גבי גר יו"ש הר"ממ

 קשה על טעמו של מכל מקוםו. א"מ מהריטב"ז וכ"ר יונתן סותרים זא"כ יהיו דברי הר"דאל. אמות
י ובירושלמי אמתניתין לחיין שאמרו מבואר בהדיא כדברי "ר מדין נראה מבחוץ ושוה מבפנים לרש"הא
ס דילן "ה ש" דבלאיש לומר יש לדחות הראיה מהירושלמי משום שמכל מקוםו.  בענין לחיג"ז בש"ריא

 :פלוגתא דרבנן עם רבי יוסי' אינו סובר כהירושלמי בפי

ה ועושה פס דהטעם שצריך לחי אחר הואיל והפס מופלג מן הכותל " ד)י"ד(' ש התוס"גם במ והנה ג
רחב בתוך חמש עשרה אמה רבי בא ורב ' ן קמייתא היל אמתניתי"דז. כ בירושלמי לא כן"שלש מבואר ג

ומתחיל לעשות שם (מרחיקו מן הכותל שתי אמות . הונא בשם רב עושה פס של שלשה אמות וכל שהוא
פס ועושהו משלשה אמות וכל שהוא לסתום הפתח ונמצאו חמש אלו סתומות שפרצות שתי אמות 

ש נידון " אותו כ)אמות ללחי לרוחב המבויניתרות בעומד מרובה עליהן וכל שהוא היותר משלשה 
 )באמצעי וסגי בהכי(ויעשה פס ארבעה טפחים . משום לחי והשאר והוא שיהא העומד מרובה מהחלל

ר בר פפי כדי להתיר "א.  עושה פס של ארבעה טפחים)'במבוי שנפרץ במלואה דסגי בפס ד(ולא כן תני 
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ש בלחי וקורה "קורה דפס זה של שלשה וכשני החללים שבשני צדי הפס בלא (שניהן בלא קורה 
י שמופלג מן הכותל שני "ל דהפס עצמו עולה משום לחי אעפ" הרי דהירושלמי ס)חשוב וכדפרישית

ס דילן צריך לחי אחר היינו "ש הפוסקים דלש"ס דילן פליג אירושלמי דמ"אמות ואין הכרח לומר דש
דדוקא הכל שהוא . ינו עולה משום לחיכ דא"ל לירושלמי ג"ג ס"משום שהפס רק שלשה אמות ובכה
ל שזהו "ואף את. רבא דלעיל' לטעמו דהאלי' ולכאורה זהו ראי. היותר משלשה אמות עולה משום לחי

ס דילן דלא "ל לש"כ לומר עושה פס שלשה ומשהו ונצטרך לומר דבפס ס"ס ג"ל להש"כ ה"דא. דוחק
ה " ד)ב"ע' דף ה(' ש התוס" לשם לחי כמכ היכר קצת שהוא" הטעם משום דבלחי צריך גיש לומרמהני 

כ אינו משמש שני "וא. ו אמה"ובפס אין היכר כלל מאחר שנעשה למעט רוחב המבוי מט. ארבע אמות
' דברים וגרע מלחי הבולט לדופנו של מבוי ארבעה אמות דאינו עולה משום לחי מטעם דאין בו היכר כו

 דמודה יש לומרקון אחר אבל בשאר לחי רחב ה הכא אף שרחבו רק שלשה כיון שנעשה בשביל תי"וה
ע בתוספותיו "והנה הקה. ס דילן לירושלמי דכשר אף שהפליגו מהכותל כיון שעומד מרובה מהחלל"ש

' ה ועושה פס ב" בד)ב"ד ע"דף יו(בפרקין ' ל כתבו תוס"כתב וז. 'ש כו"ה עושה פס שלשה וכ"שם ד
כ "פלג מן הכותל שלש דקאמר לקמן דלא הוי לחי עוצריך לחי אחר דהא פס לא מהני הואיל ומו. אמות

ו "ג ס"שס' א סי"ועיין במ. פס שלשה וכל שהוא יותר ללחי' ודבריהם ברורים דלכך קאמר כאן דבעי
' ואינו מובן כיון דלהתוס. עולים בקנה אחד'  דהירושלמי והתוסיש לומרהנה הבין ש. ל"ג עכ"ודלא כש

כ מה יושיענו אם "א. טפחים' גהני אף אם רוחב הלחי יותר מ לא מטפחים' גלחי שהפליגו מן הכותל 
ואין לתרץ דאף . ש העולה מן הלחי מופלג מן הכותל" הרי הכמכל מקום. הפס הוא שלשה וכל שהוא

כ אמאי "דא. ל כסמוך לכותל"וה. ז הרי הוא סמוך לשלשה אמות של רוחב הפס"שמופלג מהכותל עכ
דאותו משהו . ם אם הלחי רחב שלשה טפחים ושני משהוייןיפסל לחי שהפליגו מהכותל שלשה טפחי

ודוחק לומר דמפני שאין צריך למעט רוחב המבוי עולה הכל .  ומשהוטפחים' גהעולה ללחי הוא סמוך ל
ל להירושלמי דלחי שמשוך "ועוד דבהדיא ס. 'ז יציבא בארעא כו"לשם לחי יפסול משום שהפליגו דע

' והכרח התוס. 'ג ולא כהתוס"ז בש"כ זהו כריא"א. טפחים' גב מ כשר כשהלחי רחטפחים' גמן הכותל 
ש " שאינו מטעם שהפליגו אלא כמיש לומר. ל שצריך לחי אחר"שס. ' ועושה פס כו)ד"דף יו(מסוגיא 

 :ל"או משום שאין בו היכר כנ' הירושלמי כאן כיון שהפס רק שלשה כו

דפס שלשה אינו עולה משום לחי אינו כ דהא "שמהירושלמי גבי ועושה פס שלשה מבואר ג .קיצור
ואם הפס שלשה ומשהו עולה משום . ד אמות חוץ מהפס"משום שמופלג מהכותל אלא כיון שנשאר יו

. ר"ש הא"כ כהירושלמי דכשהפס שלשה ומשהו עולה משום לחי וכמ"ל ג"ס דילן ס"ואפשר ש. לחי
ג "ז בש"ל כריא"פ הירושלמי ס"עכו. ס דילן לא מהני זהו מפני שאין בו היכר שהוא לחי"ל דלש"ואת

 :ה ועושה פס"ע בתוספותיו ד"ודלא כהקה

 שהפליגו מן הכותל צורת הפתחז פשיטא דשרי ב"י והריא"ל כדעת הרר"מזה דלהירושלמי דס העולה ד
ם "ב והמגיד שם כתב דהרמב"שבת ה' ח מה"ם פי"בהרמב' וע. ה" ואפילו יותר וכדלקמן איטפחים' ג

לכן אף להחולקים שם שאני דהלכתא כרבא לגבי .  דרבא פליג הירושלמי מכריעג"פסק שם כאביי ואע
אך באמת . ע שהירושלמי מכריע"ל לכ"י אפ"ז והרר"עם הריא' אבל הכא במחלוקת שבין התוס. אביי

דגם .  בנדון שאילתינו אין צורך לזהמכל מקום. ז"ל כהתוספות ולא כהריא"א דס"אף אם העיקר כהמג
ש " אין נפסל במה שהפליגו מן הכותל שלשה או אפילו יותר וכמצורת הפתחר דנראה ברו' להתוס
ה "א ד"א ע"די'  וראיה ברורה לזה מדברי התוסבכור שורש ה"וקודם כל נאמר דמ. א בפשיטות"הפמ

 הוי קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן דל קנה דעל גביהן צורת הפתחת דהא "איפכא מאי שהקשה ר
' ג יכולין להיות צורת הפתחואי איתא דהקנים של . ל"אן ומכאן דהוי כלחי משהו עכליתכשר בקנה דמכ

יש לדחות כיון . ל" מהכותל עכטפחים' גפחות מ' ת מידי דהא לחי בעי" מהכותל לא הקשה רטפחים
ג כמו "מהני בגובה יותר מעשרים זהו משום דליכא הכירא בקנה שע'  לא יהיצורת הפתחשסברא זו ד

כ גם הכירא איכא מצד "וא.  חשוב כמחיצהצורת הפתח דיש לומראבל מדינא . כ בלחי"משא. בקורה
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 שלא יפסל צורת הפתחז מהני ה" עמכל מקום ולא מהני מצד עצמו טפחים' גהלחי אף שמופלג 
 ללחי צורת הפתחד שחילק שם בין קנים ד"ע' ד סי"ל כן לדעת התה"ועכצ. טפחים' גהלחי אף שמופלג 

מיהו לא יתכן זה (שיעור לעובי הלחי ' כעובי אצבע זהו בלחי דהתם בעי' דכי דבעים במר"ש מהר"שמ
קשה ' כ יהי"וא.  סגי בקנה כל שהואצורת הפתחאבל ב. )ם דמכשיר בלחי שעשאו מעצי אשירה"להרמב

 הם פחות מעובי צורת הפתחס הוא כשהקנים של " דספיקו דהשיש לומרהא . ת"לדבריו מאי מקשה ר
ד "פ התה"זו דעכ' וממנו לקחתי ראי. ד מהאי טעמא"ח השיג על התה"ק מ"ק ס"נ פ"הקואמת ש. אצבע
ז מהני " עמכל מקום. ד שכתבתי דאף אם בלחי לבד צריך כעובי אצבע"ל הטעם ע"וצ. זו' ל ראי"לא ס
כ תו שפיר "וא.  אף שגבוה מעשרים שלא יפסל הלחי מחמת שהוא פחות מעובי אצבעצורת הפתחה

 נעשים מקנים בריאים צורת הפתחת הוא מפני שרוב "ד דקושיית ר" להתהיש לומראו . ת"מקשה ר
כ דמיירי בשהקנה אינו "יש לתרץ ג'  כויש לומרו'  שבכלל תירוץ דהתוסיש לומראו . וחזקים כמו לחי

' א סי"ד ורמ"ד התה"פ כיון שלפ"ועכ. בכור שורכ על ענין קושיית ה"כ יש לתרץ ג"וכמ. עולה ללחי
ש שאין לחדש "כ כ" אבכור שורנ וה" שהביאו מוכרחים לומר דאין לבנות יסוד על קושיות הקו"ג ס"שס

.  שהפליגו מהכותל שלשה שאין לזה שורש בגמרא ופוסקיםצורת הפתחמחמת זה דין מחודש לפסול ב
 :בכור שורכ דחה ראיית ה"י ג"ו סק"ג ס"שס' ש סי"אחר זמן ראיתי בתו

ם "ש הרמב"ש ממ"במכ' י נגד התוס"ז והרר"למי יכריע דהלכה כהריא שהירושיש לומרלכאורה  .קיצור
 באמת גם מכל מקוםא " לזה כי גם אם נאמר דהעיקר כדעת התוספות והמגאין צריךאך . ב"ח ה"פי

כ מוכרח "ע. ה איפכא מאי" ד)א"די('  מהתוסבכור שורוראיית ה.  ללחיצורת הפתחאין דומה ' להתוס
 :וכן התוספות שבת דחה ראייתו. 'ו' ג סעי"שס' א סי"ד ורמ"ע'  סיד"שאינה ראיה כלל לדעת התה

 דמבואר בגמרא טפחים' גמתחלה יש לעמוד על יסוד הטעם בפיסול לחי שהפליגו מן הכותל  והנה ה
דהאי שמעתא ' ובשלמא רבא מארי. ל מה בכך"וצ. הטעם משום דבשלשה טפחים לא אמרינן לבוד

ו "דט(כ דלחי העומד מאליו אינו לחי בגמרא "ל ג"ם היכר ולכן סל לחי משו"אזיל דס' ל דלטעמי"אפ
כן לענין קורה ' ש התוס"כ דליכא הכירא וכמ" גיש לומר טפחים' גכ בשהפליג מן הכותל "וכמ. )א"ע
ב "די(' ש בגמ"ל כאביי דלחי משום מחיצה והיינו מדאורייתא כמ"אבל לדידן דקי. ה שאין" ד)א"ט ע"ד(
 הא ודאי במחיצה טפחים' גכ מאי איכפת לן שהמחיצה רחוקה מהכותל "א. ייב דהזורק לתוכו ח)ב"ע

 מרחיק שתי אמות ועושה )ב"ט ע"ד(ש בגמרא "וכמ. ה" מכל צד שרי לדטפחים' גפ שרחוקה "ממש אע
ש אפילו בקעי "ומ. ה אחד" ד)א"ו ע"ד(' ש התוס"ז כמ"ואפילו רב הונא לא פליג ע(פס שלשה אמות 

ש "לא בקעי ביה רבים היינו שהוא מקום מטונף או מקולקל כמ' כ דהא פי"טא גביה רבים בפתחא זו
כ אף דבקעי "וא. 'ה ובפתח המבוי מסתמא אינו מקום מטונף כו"שס' א רסי" והביאו המ)א"ו ע"ד(י "רש

ל דדוקא בלחי "כ לכאורה צ" וא)ג"שס' ע ססי"ש בש"ביה רבים שרי רק לא יניחו לגמרי פתחא רבה כמ
משום דאתי אוירא דהאי גיסא ודהאי גיסא ומבטל .  כן דכיון דליכא לבוד אינו חשוב מחיצהמשהו הדין

' גז חשובים הנך "ג דליכא לבוד עכ" שאזי אעטפחים' גאבל כשהלחי רחב יותר מ. )ב"י ע"ד(כנזכר . 'לי
 כאילו הם סתומים משום דאיכא עומד מרובה כדמוכח מההיא דמרחיק שתי אמות ועושה פס טפחים

ג "וזהו טעמו דהש.  דהלחי חשוב מחיצה ולא גרע מלחי משהו הסמוך לכותליש לומרכ שפיר "א. ל"נכ
' הוא רק משום דלא ליתי אוירא כו' ל טעם שאין להרחיקו ג" עליו במה דסבכור שורונסתלקה תמיהת ה

. ל" עכל מחיצה שהגדיים בוקעין בו"לא משמע כן רק דהטעם משום דה' ולא נתברר לנו טעמו דסתם גמ
ל דזה אינו מספיק רק כשהלחי הוא פחות מהחלל או כמותו "ג מודה דזהו הטעם אלא דס"דודאי גם הש

ל עומד מרובה על הפרוץ ומהני אף שהגדיים בוקעין בהפרוץ "אבל ברחב יותר מהחלל שבינו לכותל ה
ל " דהא קיל דעולה משום לחי"י עומד מרובה ס"וכיון דחשוב מחיצה מהכותל עד סוף רוחב הלחי ע

ומה איכפת לן . ש הכא דאיכא מחיצה יותר מששה טפחים"דלחי משום מחיצה אף שהלחי רק משהו כ
מה שהגדיים בוקעין בין הלחי לכותל הא כיון שהעומד מרובה חזינן דחשוב העומד והפרוץ מחיצה 

. םל הטע"ג צ"ל כהש"דפסלי בהא ולא ס' ולהתוס. 'מההיא דמרחיק שתי אמות כו. ל"גמורה כנ
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'  הכירא קצת בעימכל מקוםג דלחי הוא משום מחיצה "דאע' ו פי"ג סק"שס' ובמחצית השקל סי
ובשהלחי רחוק שלשה טפחים מכותל המבוי ליכא . ה ארבע" ד)'דף ה(' בשם התוס' ל אות ג"וכמש

 שכיון צורת הפתחולדבריו ודאי יש לחלק בין לחי ובין . הכירא אף שהלחי רחב יותר משלשה טפחים
.  מהכותלטפחים' גפ שהפליגו " ודאי דהוה הכירא אעיש לומרפ כל רוחב המבוי " הוא עורת הפתחצש
ד לענין עיר שרחובה פתוח לים שכתב הרב המגיד שחשוב "צ' א ססי"ט ח"מהרי' ג כתב בתשו"וכה

 כסתום דאפילו ביותר מעשר דבריו אמורים דכיון דאין הים בת טלטול עם המבוי הוי הכירא טובא טפי
צורת ועוד ד. דים'  דעדיף מסתימצורת הפתח כן ביש לומרכ "וכמ. ל"מקורה כיון דמגניא על ידה עכ

א שלא הועמד לשם לחי דלא חשוב " הכירא כמו בלחי הרחב מדאין צריך שחשוב מחיצה גמורה הפתח
ד ועו. צורת הפתחש ב" מתיר במבוי שמונה משום עומד מרובה על הפרוץ וכמכל מקוםו. הכירא כלל
 מכל מקום' ג דהיכא דהעמידוהו לשם לחי כו"ואע. ה ארבע" ד)ב"ה ע"ד(' ש התוס"פ ממ"דלא גרע עכ
' גואדרבה אפילו אלחי שהפליגו . צורת הפתח כן ביש לומרכ ש"וכש. יש קול ואיכא הכירא'  כויש לומר
הוא רחב יותר  כן כיון דהעמידוהו לשם לחי וגם יש לומר טפחים' ג מהכותל אם הוא רחב טפי מטפחים

 : יש קול ואיכא הכיראטפחים' גמ

 ליכא לבוד טפחים' גדאף שב. טפחים' גמתחלה יש לעמוד על פיסול הלחי שהפליגו מהכותל  .קיצור
ל משום שהלחי הוא אינו רחב "כ צ"ש מהא דמרחיק שתי אמות ועושה פס דהאויר שבינתים בטל ע"מ

ז "ג ליכא הכירא וג"כ קצת היכר ובכה"ג'  דבעיל משום"צ' ולתוס. ג"וזהו דעת הש. משלשה טפחים
 צורת הפתחמיהו ב. ל הכירא" היש לומראינו מוכרח דכיון דהלחי רחב מהאויר וגם העמידוהו לשם לחי 

 :כ או דאין צריך הכירא"ע חשוב הכירא ג"לכ

וכה  ס)א"ז ע"ד(ק דסוכה "ס פ"והוא בהקדים דברי הש. באופן אחר' לבאר טעם דהתוס' נ ד"ולפענ ו
 טפחים' דדופן גמור של ( עושה לו פס ארבעה ומשהו )המפולש משתי דפנות זו כנגד זו(כמבוי ' העשוי

לבוד איכא שבעה טפחים ארוך כדי ' דכי אמרי' ומעמידו בפחות משלשה סמוך לדופן אצל מקצוע פס ד
נות כהלכתן התם דאיכא שתי דפ' ש התם כו"ומ'  ומעמידו בפחות משלשה סמוך לדופן כו)סוכה קטנה

' אבל פס ד. שייך לבוד ואזי איכא דופן שבעה' ומשהו בכדי שיהי' ומשמע דבעינן דוקא פס ד. ש"ע' כו
' גכ עומד של הפס מרובה על האויר שהוא רק " מהדופן דהוי גטפחים' גמצומצמות ושיעמידו רחוק 

ם "והרמב' ו'  שם ססיש"ף והרא"ומשהו הרי' כ כל הפוסקים פס ד"וכ. ה לא מהני"אפ'  והפס דטפחים
י עומד מרובה על הפרוץ "י לבוד חשוב מחיצה טפי מע"כ מוכח מכאן דע"א. ב"ל ס"תר' ע סי"והטוש

ל כאילו יש "כ כסתום וה"י לבוד חשוב האויר ג"ואפשר ע. א לבוד ולא עומד מרובה"דלא מהני כאן כ
שוב מחיצה של שבעה  אין חטפחים' גי עומד מרובה כיון שהאויר "כ ע"משא. ט ממש"מחיצה ז
הא פס . ש"ע'  פס ארבעה ומשהו מתיר בסוכה משום דופן כו)ב"ז סע"דט(וכן איתא עוד בסוכה . טפחים

ה אמר רב "א שם ד"ל הריטב"וז. ט ואיכא עומד מרובה"ארבעה דליכא לבוד אינו מתיר אף שהדופן רק ז
סמוך ' לבוד אינו כאילו הי' ימשמעתין מוכח דכל היכא דאמר. חסדא אמר אבימי מחצלת ארבעה ומשהו

כ בצרה לה מחיצה אלא לבוד דינו כאילו הוא סתום וזהו לבוד שאמרו בסוכה קטנה "ממש ואינו דא
 דליכא לבוד אין חשוב טפחים' גכ כשיש אויר "משא. ל"שיעורא עכ' בפחות משלשה דאי לא בצר לי
ז "והריא. )משלשה אין ישנים תחתיוובסכך חמור טפי דאף אויר פחות . (כסתום לכן ליכא שיעור מחיצה

בין כשהוא סמוך . ז אפשר לחלק כן בענין לחי"ועפ. ע"העומד עליו ודבריו צ'  ונראה בעיני כוכתבג "בש
ל לחי משום "ג דקי"והוא דאע.  אף דאיכא עומד מרובה לא מהניטפחים' גלכותל ובין כשהפליגו 

שהרי הפרוץ מרובה על עומד הלחי לאין . ולהנה מה שהלחי עולה לשם מחיצה הוא חידוש גד. מחיצה
י "או ע.  שאינו חשוב מחיצה אלא בהיותו סמוך ממש לאחד משני כותלי המבוייש לומרלכך . שיעור

והיינו שמצד סמיכותו והצטרפותו לאותו הכותל שהוא מחיצה . ל"לבוד דחשוב כסתום וכסמוך כנ
יש פרוץ ' הם לאו כלום הוא כיון שמצד אכ בהיותו מופלג מ"גמורה עולה גם הוא לשם מחיצה משא

ג מצינו בכמה מקומות שמחיצה הסמוכה לחברתה נחשבת בשם מחיצה אף "דכה. מרובה עליו הרבה
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פ עושין פסין "עיין ר. כגון דיומדין דפסי ביראות. אם כשאינה סמוכה אינה נחשבת למחיצה
ובחידושי ' א תפרוץ רובה כול' שם והא דאמר לעיל כו' י ותוס"לביראות ארבעה דיומדין וברש

ויש מי שתירץ בזה . 'הכא בפסי ביראות פרוץ מרובה כו' ל היכי מכשרי"פ הנ"א שם ר"הריטב
כי ' והנכון יותר כשטת התוס' ואין זה מחוור כו' דמדאורייתא אפילו פרוץ מרובה על העומד כשר כו

יש מחיצות שלימות בזויות שיעור נ כך הוא דינה של תורה דכל ש"ה' מ אין כולם שוות כו"מחיצות הלל
הרי דוקא מצד הצטרפות המחיצות דרומית . ל"עכ' ולא תפסל בשום פרצה בעולם כו' אמה לכל צד כו

שם ' ואיתא בגמ. הוא דבא להן יתרון עצום שאף פרוץ מרובה על העומד נחשב מחיצה' מערבית כו
ח דנידון "ש הכ"ז מה"ם פי"ק הרמבופס. ' קנה קנה פחות משלשה נידון משום דיומד כו)ב"ט סע"די(

וכן לענין סוכה בסוכה . א"ש בחידושי הריטב"משום דיומד הרי דלבוד חשוב ככולו עומד ממש וע
כ "ם דעריבן מחיצות כל השלשה יחד עדיף טובא מסוכה העשויה כמבוי אף ששם ג"העשויה כמין ג

אלמא דכל שהמחיצות . ל"נומשהו כ' א בפס ד"הפס סמוכה לדופן אחד לא סגי בפס טפח כ' יהי
כ "וא. מחוברות זו לזו מתחשבים ועולים בנקל יותר למחיצות אף בענין דלא מהני כשהן נפרדים זו מזו

ל להתוספות בלחי דהא דעולה לשם מחיצה ממש אף שהפרוץ ברוח זה עדיף לאין שיעור על "ז ס"עד
ז דוקא חשוב מחיצה אף "וי דעיהעומד שהוא הלחי זהו רק מצד סמיכותו וחיבורו לאחד מכותלי המב
וכשהוא סמוך תוך שלשה טפחים . שהפרוץ מרובה על העומד מעין ודוגמא מה שמצינו כן בפסי ביראות

 ורבה טפחים' גכ כשהפליגו מן הכותל שלשה טפחים אף שהלחי רחב מ"משא. חשוב סמוך ממש
פרוץ מרובה הרבה מאד ואין שהרי בצד השני .  לא מהנימכל מקוםהעומד על האויר שבין הלחי לכותל 

א "ז שאינו סמוך כ"כ בנד"משא. י סמיכות הלחי לאחד מכותלי המבוי"ג כלל רק ע"חשיב מחיצה כה
י לבוד כלל כדמוכרח "י שהעומד מרובה על האויר שבין הלחי לכותל לא חשוב כסמוך ע"מופלג וע

ש לדון עליו מצד עצמו והוא כ י"וכיון דחשוב מופלג א. מההיא דעושה פס ארבעה ומשהו הנזכר לעיל
מצד עצמו מבלעדי צירופו לאחד מכותלי המבוי אינו חשוב מחיצה כלל כיון שהפרוץ מרובה על העומד 

 והעומד רב על טפחים' גל דלחי שרחב מ" דסיש לומרג "ז בש"י וריא"ולהירושלמי והרר. הרבה מאד
ל ואין ללמוד חומרא מפסי ביראות האויר שבינו לכותל לא גרע מלחי משהו אף שהוא סמוך ממש לכות

אבל הכא שהפרוץ . י לבוד"כ בעינן דיומדין דוקא או ע"דשם הפרוץ מרובה בכל הארבעה רוחות ע
י לבוד "מרובה רק ברוח אחת היינו מדאורייתא ברוח שלישי ומדרבנן רק ברביעי אין להחמיר שיהיו ע

כ אין ללמוד מדופן סוכה "וכמ.  מהנידוקא כי אם כשהעומד מרובה על הפרוץ שבין לחי לכותל נמי
כ " דלא מהני עומד מרובה דשם בעינן שיעור דופן שבעה טפחים ממש בעומד ע)א"ז ע"ב וד"ז ע"דט(

ג דאיכא עומד מרובה אין הפרוץ שלשה נחשב כעומד ממש "ט דאע"כשהפס רק ארבעה ליכא עומד ז
במשהו לכך לא איכפת '  שיעור וסגי אפיאין צריךכ גבי מבוי דהלחי "משא. ונמצא אין כאן דופן שבעה

 מהני הלחי כיון שעומד מכל מקוםלן במה שהשלשה טפחים שבינו להכותל לא חשוב עומד ממש ד
ללחי ומה שמצד השני פרוץ מרובה ' ג מחיצה לענין שבת סגי לאחשבי"מרובה על האויר וחשוב כה

 :טובא לא איכפת לן

כ "משא. ד חשוב האויר כאילו הוא סתום כעומד ממשלא דמי ללבוד שבלבו דעומד מרובה .קיצור
דבעינן ' ל להתוס"ולכן ס. )א"ז ע"ד(א שם וכן " ומהריטב)'ז ב"ט(ק דסוכה "מפ' וראי. בעומד מרובה

כ נחשב הלחי עם היותו משהו למחיצה אף שבצד "י לבוד דאז דעריבן מחיצות ע"סמוך לכותל ע' שיהי
י לבוד אף שעומד "כ כשאינו סמוך ע"משא. ן דפסי ביראותוזכר לדבר מדיומדי. השני פרוץ מרובה

 יש לומרז "י וריא"ולהרר. מרובה בצד אחד לא מהני להיות מחיצה כיון בצד השני פרוץ מרובה טובא
. שאין ללמוד מפסי ביראות להצריך כאן סמוך ועריבן מחיצתא כיון שכאן פרוץ מרובה רק ברוח אחד

דהעיקר '  גבי לחי נמכל מקוםו. ה"הג. (א עומד מרובה בצד אחדכ מהני לחי משום מחיצה כל שהו"ע
 )מפולש( אמר רב יהודה מבוי שאינו ראוי לשיתוף )ב"ב ע"דף י(ק דערובין "כהתוספות ועיין בגמרא פ

אלמא קסבר לחי משום מחיצה וקסבר שלשה מחיצות דאורייתא ' הכשירו בלחי הזורק לתוכו חייב כו
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ט וכיון שזה הלחי נחשב מחיצה גמורה "שבת ה' ז מה"מ פי"ין בההועי. י"ל הגמרא עם פרש"עכ
' וכיון דפי. שייך לבוד' ל סמוך לכותל פחות משלשה טפחים שיהי" שציש לומרכ "א. מדאורייתא

כ מסתמא בכל הכשר לחי אף "א. פ בשיעור לבוד"הכשירו בלחי שבגמרא היינו שהלחי סמוך לכותל עכ
 ):ה"כיון דכך הוא פירוש הכשירו בלחי עכלהתיר הטלטול מדרבנן הדין כן 

כ אף להתוספות אין הפלגתו "אבל צורת הפתח שחשוב מחיצה גמורה מצד עצמו א. בענין לחי ז"וכ ז
. שלשה טפחים או יותר מכותלי המבוי פוסלו משום דאף בלי סמיכתו להכותלים חשוב שפיר מחיצה

.  למעטאין צריך שהוא רחב מעשר אמות פ"ק דערובין ואם יש לו צורת הפתח אע"והנה במשנה רפ
ר יוסף " א)אפילו יש לו צורת הפתח( אמר רב לרב יהודה אתנייה צריך למעט )א"א ע"דף י(ובגמרא 

 )בארבעה דפנותיה( נלמוד חצר שרובה פתחים וחלונות )רב דאמר צורת הפתח לא מהניא(מדברי רבינו 
 לשווייה יותר צורת הפתחשרה כי היכי דלא מהני מע] קטנים[ואפילו פתחים (אינה ניתרת בצורת הפתח 

 צורת הפתחל לא כרב ומהני "כ לדידן דקי"א. [)מעשר פתחא לא מהני נמי בפרוץ מרובה על העומד
 צורת הפתחכ מוכח ד"רוחות א' ולכאורה אף מד. נ מהני בפרוץ מרובה על העומד"ביותר מעשר ה

כיון לרב יהודה אפילו לחי חשוב מחיצה ברוח . ויפ ברוח שלישי ורביעי דמב"חשוב מחיצה גמורה ועכ
ט הואיל "מ].  מהני אף מדרבנן מצד עצמו וחשוב כעומד גמורצורת הפתחכ "דמבוי מדאורייתא א' ג

ויותר מעשר אוסר במבוי ופרוץ מרובה על העומד אוסר בחצר מה יותר מעשר האוסר במבוי אינו ניתר 
' מה ליותר מעשר כו. צורת הפתחסר בחצר אינו ניתר ב אף פרוץ מרובה על העומד האוצורת הפתחב

ה חצר ובארבע דפנותיה איירי דמשני צדדין מודה רב דמהני צורת הפתח דאמרינן "וכתבו התוספות ד
ר "ק דאמר שם דמבואות המפולשין לרה"ב פסיק רב דהלכתא כת"ו ע"ל לעיל ד"ר(ק "לעיל הלכה כת

. ) ולחי או קורהצורת הפתחהרי אפילו משני צדדין מהני .  מכאן ולחי או קורה מכאןצורת הפתחעושה 
והיינו . (' דפרצה יותר מעשר חמור מפרוץ מרובה כויש לומרוהגמרא שם דוחה ראיות רב יוסף משום ש

 מה ליותר מעשר האסור במבוי שכן לא התרתה בו בפסי ביראות לרבי מאיר )א"א ע"די(ש בגמרא "מש
ש תאמר בפרוץ מרובה על העומד שכן התרתה בו בפסי "יהודה ע' ל לרבי מאיר ולא לר"י דר"ופרש

 מכל ארבעה צורת הפתחת הואיל ומהני "ה אילימא בעשר גבי וא"ש בתוספות ד"ביראות לדברי הכל וע
' י דלא היה מתקיים כל כך כו"ואור' כ גבי פסי ביראות למה הוצרכו לארבעה דיומדין כו"רוחות א
פ כך התירו לענין שבת במפולש דהיינו שתי " בארבעה דפנות והא מפרש דהכא לא איירי"וריצב

ף הביא רק דברי " והנה הרי)מחיצות דשתי מחיצות לענין שבת הוי כארבעה מחיצות לענין כלאים
 ולא הביא דברי רב כלל )את רחבו אפילו רחב מעשר( למעט אין צריך צורת הפתחהמשנה ואם יש לו 

 למעט הכי אין צריך צורת הפתחל ואם יש לו "דכי ריש עירובין וזכ המר"דאמר אתנייה צריך למעט וכ
ד "שבת הלכה י' ז מה"ם פי"כ הרמב"וכ. ל"הלכתא ולא כרב דאמר בתלמודא אתנייה צריך למעט עכ

ם "ל לית הלכתא כרב דאמר אתנייה צריך למעט אלא כסתם מתניתין מהר"וז' י שם אות פ" בהגמיכתבו
צורת ג ד"י' ש סי"וכתב הרא. ז"ב חלק י"ו נתיב י"פ וברי"כ שא" וככ"כ התוספות בשם הגאון ע"וכ

ת ולמה הוצרכו לעשות " מהני אף מארבעה רוחות לרב בעשר ולמתניתין אפילו ביותר מעשר ואהפתח
נ הא דשרינן פיאה בחצר ובמבוי שיש בה "א'  דלא היה מתקיים כל כך כויש לומרו' פסין לביראות כו

 מתיר צורת הפתחש שם ד"כ בקיצור פסקי הרא"וכ. ל" בה דיורין לא שריא עכדיורין אבל בבקעה דלית
. ש בתוספות"ל וע"והוא מדברי התוספות שם וכנ. ל"אפילו בארבע רוחות אבל בבקעה לא עכ

כ לדידן דלית לן דרב "וקשה להם דא' ל מכל צד כו"י ז" פרשכתבה חצר שרובה פתחים "א ד"והריטב
כ לדידן "וא. ' ואפילו מארבע רוחות כוצורת הפתח ניתר בשבת כשיש בו פרוץ מרובה על העומד' יהי

רוחות וקנים על גביהם ' יעשו קנים מד' אליבא דרב יוסף למה הוצרכו בפסי ביראות לכל אותן דברים כו
ותירצו שאין הכי נמי אלא שחששו כי כשיכנסו שם הגמלים טעונים שיפלו הקנים . ' כוצורת הפתחדהוי 
היינו מתניתין דאם יש לו (פירוש אינו עולה יפה בלב והנכון כי רב יוסף אפילו אליבא דרבנן וזה ה. 'כו

 רצה לדקדק דפרוץ מרובה על העומד לא תועיל ) למעטאין צריך אפילו רחב מעשר אמות צורת הפתח
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'  כי מדרב ביתר מעשר נלמד לרבנן בפרוץ מרובה כו)'היינו חצר שרובה פתחים כו (צורת הפתחלה 
ע קצת דהא בגמרא משמע דיש סברא דפרוץ מרובה על "ודבריו צ. ל" עכצורת הפתחשלא תועיל לה 

פ שהפרוץ מרובה על "מאיר דמהני אע' העומד קיל מפרצה יותר מעשר והיינו מדין פסי ביראות לר
ויש לדחות ולומר דשאני פסי ביראות דאיכא תרתי שהפרוץ . (העומד ולא מהני בפרצה יותר מעשר

א בשני "פ גם להריטב" עכ)מאיר' ג לר"ה על העומד וגם הפרצה יתר מעשר לכן לא מהני בכהמרוב
ל "ז ס"ז הט"ם פט"והרמב. )ב"ו ע"ד(ק " כמו שהכריחו התוספות מדברי תצורת הפתחמחיצות מהני 
 צורת הפתחם יש "מ שאף להרמב" ההכתבו.  אינו מתיר ביותר מעשר כשהפרוץ מרובהצורת הפתח
ה גם ברוח רביעית שכנגד הרוח "זה דה' ק ססעי"ועל. (לו בפרוץ מרובה כגון ברוח שלישיתמועילה אפי
 עשו כתקנו אפילו פרוץ מרובה על העומד צורת הפתחל דכל שיש "א ס" ושהתוספות והרשב)שלישית

 כתבל " וזכתבש בלבד "ה ומ"ב סד"שס' י סי"והב.  הרי הן כעומדיםצורת הפתחמחיצות ובכולן ' מד
צורת ם דאפילו פרוץ מרובה על העומד כשר אם יש לו "יודה הרמב'  שאפשר דבפרצה י)מ"הה(עוד 
' מתיר אפילו בד'  שאינו יותר מיצורת הפתחק שכתבו "ג וסמ"ד סמ"ונראה שכ. מ"ל הה" עכהפתח

ם "מ שאפשר שבפרצה יודה הרמב"ש הה"י מפרש מ"מובן דהרב. י"ל הב"רוחות אפילו פרוץ מרובה עכ
לבד ' מ מוכרח הוא דהא ברוח שלישי"ופירושו בהה. רוחות אפילו פרוץ מרובה' נו אפילו מדהיי. 'כו

כ "א. ד"ד הי"ש פי"ל כמ" אפילו בפרוץ מרובה ביותר מעשר כנצורת הפתחי "כ ע"ם ג"מותר להרמב
י "ב סע"שס' ע סי"ובש. רוחות' היינו אפילו בכל הד' ם כו"יודה הרמב' מ שאפשר דבפרצה י"ש הה"מ
ש "ע וכ" חשוב עומד גמור בחצר ובמבוי להטושצורת הפתחהיוצא מזה ד. פס עיקר כדעת הטורתו

א "ם והריטב"ואף להרמב. ט שאין כאן פרוץ כלל"ב סי"שס' ע סי"ר נ"כ אאזמו"א וכ"להתוספות והרשב
ומעתה פשיטא שאין להקפיד אם .  עומד גמורצורת הפתח ברוח שלישית דמבוי חשוב מכל מקום

 האויר שבינו יש לומרכ "א. דמה בכך כיון שכולו עומד גמור.  או יותר מכותלי המבויטפחים' גהפליגו 
א במבוי דשמונה "כדין לחי הרחב יותר מד.  רבה על הפרוץצורת הפתחלכותל ניתר משום שעומד ד

 חשוב כעומד גמור אפילו צורת הפתחא אין "ם והריטב"ואף אם נאמר דלהרמב. )ב"ה ע"ד(' אמות בגמ
וכן . ניתר משום עומד מרובה על הפרוץ' רוח שלישי דמבוי לענין שהאויר שבינו לכותלי המבוי יהיב

ה ואמר רבא ואינה "ז בד"ן שם ד"ש הר" חשוב שם כעומד גמור כמצורת הפתחמצינו לענין סוכה דאין 
בדופן אלא '  מתיר בשתי דפנות של סוכה כוצורת הפתחמיהו היינו שאין . צורת הפתחניתרת אלא ב

צריך טפח ' כ לא הי"ן שכתבו שא"ל כהר"סוכה משמע דלא ס' י ריש ה"ש בהגמי"מיהו לפמ. 'שלישי כו
ק "ש פ"וכדבריהם נראה בירושלמי שהביא הרא. ש"ע' א כו"אלא נראה כאשר בינותי מדברי ריב. 'כו

א "י(ק דעירובין "פ' בגמ'  כדאיצורת הפתחדוקרנין כשרים בסוכה ופסולים במבוי והיינו ' ח' דסוכה סי
אין  ועשה להן פיאה מלמעלה וגבי סוכה )משופין כדקר יתד הנעוץ בקרקע( היו שם קנין הדוקרנין )'ב

וזהו . ג" קנה עאין צריךי שם ונראה שאם שני הקנים מגיעין לסכך ש"ש הגמי" פיאה מלמעלה כמצריך
כ במבוי לא מהני " משא.צורת הפתחל "ג וה"ל כקנה ע"דדוקרנין כשרים בסוכה משום שהסכך הו

ק דסוכה "ק דערובין ורפ"ז שינה הגירסא והרואה בירושלמי רפ"ק ל"נ שם ס"והק. ג"דוקרנין בלי קנה ע
קונדיסין משמע ' א בדין נעץ ד"ד דסוכה הי"ם פ"ק דסוכה ובהרמב"ס פ"מיהו בש. א לשנות הגירסא"א

ם "פ אף להרמב"עכ. ואין כאן מקומו. א מדין גוד אסיק מחיצתא" מהני בסוכה כצורת הפתחדלא משום 
דמבוי ' פ ודאי מפקיע את מקום עצמו מדין פרוץ לגמרי וחשוב מחיצה גמורה ברוח ג"א עכ"והריטב

כ אין להוסיף בו חומרא לומר שאינו "א. דחמור לכאורה מדין פרוץ מרובה. שהרי מותר אף ביותר מעשר
רק בלחי שהוא קנה משהו '  לא אמרו להתוסדזה. א בהיותו סמוך ממש לכותלי המבוי"חשוב מחיצה כ

. סמוך ממש לכותלי המבוי' שיהי'  דבעייש לומרכ "ומצד עצמו אינו חשוב מחיצה בשום מקום ע
ם "כ אף להרמב"א.  דלכמה פוסקים חשוב מחיצה גמורה אפילו מארבע רוחותצורת הפתחכ ב"משא

ם אינו סמוך ממש לכותלי המבוי פ ודאי חשוב מחיצה גמורה אף א"דמבוי עכ 'א ברוח ג"והריטב
 חשוב מחיצה גם יש לומרם "מ דגם להרמב"ל להמ"דאפושי פלוגתא לא מפשינן ותדע שבעשר אמות ס

דמבוי ' היינו ברוח ג' פ ברוח א"אבל עכ. א לא נראה כן"מיהו מהריטב. ק"ג וסמ"ד הסמ"רוחות וכ' מד
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א "דבהריטב. מוך כלל לכותלי המבויס'  שיהיאין צריךו. ה ברביעי חשוב ודאי מחיצה לגמרי"וה
. ש"שם משמע דבמחיצה אחת מהני מדאורייתא כמו בכלאים והיינו אף שלא סמוך לשאר מחיצות עי

מהני ' דברוח ד' וד'  ברוח גצורת הפתחואחת לאו דוקא רק כשיש שני מחיצות במבוי זו כנגד זו מהני 
והחלל שבינו .  כשרחב מעשרצורת הפתחה "הו. )ב"ו ע"דף וי(אף לחי וקורה כשאין המבוי רחב מעשר 

ז מדין מבוי שנפרץ בראשו שלא בקרן זויות דהיינו לא באלכסון שכתבו "לכותלי המבוי יש לדון ע
. א הוי פרצתו בעשר אמות" דאפילו לרב הונא אין פוסל פרצה דארבעה טפחים כ)א"ו ע"ד(' התוס

צורת ומיהו מסתברא דכל היכא דאיכא . ב"י ע"א ד"ל הריטב"וז. ע"ה בתשובה בפ"ולקמן נדבר בזה אי
 : דנתכוון לזה שאינו נפסל מחמת שהפליגו מן הכותליש לומר. ל"עכ'  לא אתי אוירא ומבטלא ליהפתח

. מ בשמם"ש המ" מחיצה ועומד גמור אף מארבע רוחות כמצורת הפתחא חשוב "והרשב' להתוס .קיצור
פ "עכ. דמבוי'  רק ברוח גצורת הפתחא מהני "טבם והרי"ולהרמב. ש והטור במבוי וחצר"וכן להרא
לכן אינו . ע ואף מבלי צד סמיכתו לכותלי המבוי"ה ברביעי חשוב מחיצה ועומד לכ"דמבוי וה' ברוח ג
  : או יותר מכותלי המבויטפחים' גי שהפליגו "נפסל ע
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