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דין  ארבע   –סימן  שמט  ,  המשך  הלכות  שבת
 אמות ברשות הרבים


    
 

–
 


    




     

    


    






    



     





 





 




 
–

 






      











 

–
 

    






ם  דרסי  על דרבי:  הגה
האסקופה  ודוקא  כתבי  הקדש  אבל  בשאר 

דברים  אסור  אפילו  לא  נפל  אלא  לכרמלית 
 :)א"ו והרשב"המגיד פרק ט(


     








 
–

 











 







     










 



 










 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               


ודוקא  זיז  וכיוצא  בו  אבל  אם :  הגה

הוא  דבר  רחב  כגג  שהמשתמש  עומד  שם  עם 

בית  יוסף (הכלי  מותר  להשתמש  בכל  הכלים  

.  )א"בשם  הריטב



    

 
–

 



    





 

    



ולא  חיישינן  שמא  יתגלגל  מן  האשפה :  הגה

ים  ואתי  לאתויי  דאין  דרך  לזרוק לרשות  הרב
ו "המגיד  פרק  ט(לאשפה  אלא  דברים  מאוסים  

.  )א"בשם  הרשב

    

 
–

 
)  בולט  מתוך פירוש  דף  או  בנין

)  הבתים  חוצה










     















ועיין  לקמן  סוף :הגה  

ז  שני  ספינות  זו  אצל  זו  אסור "סימן  שנ
לטלטל  מזו  לזו  אלא  אם  כן  קשורות  זו  בזו  או 

  וצריכים 'אלא  אם  כן  הם  גבוהים  מן  המים  י
מרדכי (לערב  ביחד  אם  הם  של  שני  בני  אדם  

 :)פרק הזורק


    











 







ויש :  הגה
 אומרים  דאם  בית  הכסא  למעלה  מעשרה  שרי

בכל  ענין  דהא  מוציא מרשות היחיד לכרמלית 
ו  דיש "ועיין  לעיל  סימן  שמ.  (דרך  מקום  פטור

ויש  אומרים  דאם  היה  שם  צואה ).  חולקים
מבעוד  יום  שרי  בכל  ענין  דהא  הצואה  הוא 

מרדכי  פרק (מקום  פטור  דלא  דרסי  בה  רבים  

ה  דיש  חולקין "ועיין  לעיל  סימן  שמ.  )הזורק

ולפי .  ר  בכרמליתוסבירא  להו  דאין  מקום  פטו
ה  דאין  מקום "מה  שנתבאר  לעיל  סימן  שמ

בית  הכסא ,  פטור  ברשות  היחיד  לכולי  עלמא
העומד  בין  שני  בתים  אסור  לפנות  שם  אם  לא 

עירבו  יחד  ולא  עשו  לו  תיקון  מבעוד  יום  כמו 
דלא  הוי  אלא כמו ,    דאז  שרי'שנתבאר  סעיף  ב

. ז"חצר  שאינה  מעורבת  כדלקמן  סימן  שנ
. )דברי  עצמו(  'ו  סעיף  ד"ימן  שעועיין  לקמן  ס

וכל  זה  דוקא  לכתחלה  אבל  בדיעבד  ששכחו 
הגהות (ולא  ערבו  מותר  דגדול  כבוד  הבריות  

הולכי  ספינות  נהגו  לעשות .  )מרדכי  ודברי  עצמו
צרכיהן  מן  המשוטה  לים  דהואיל  והמשוטה 

אינה  גבוה  עשרה  אף  על  פי  שרחבה  ארבעה 
אינה  אלא  כרמלית  ומוציא  מכרמלית 

 :)בית יוסף בשם אורחות חיים(ית לכרמל




וכל  שכן  אם  יבשו המים אף על :  הגה

 :)מרדכי(פי שהיו שם עמוקים עשרה 
     






    

     


   

     


 

–
 








     





ואם :  הגה

הנקבים  שהאמה  נכנס  ויוצא  בהם  אינם 

בית  יוסף (  אפילו  מחיצה  אינו  צריך  'רחבים  ג

 :)א"בשם ריטב



    









 

–
 






 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               








וכל  גומא  חצי :  הגה
אמה  על  חצי  אמה  ברום  שלשה  חומשי  אמה 

,  )ם"רמב(מחזקת  סאתים  









     

)דפנות '  בית  שיש  לו  גפירוש  
  שמעמידין  בו  דלת  אינה  מגופפת  כל 'ודופן  ד

עיקר  אלא  ברחבו  של  בית  כלו  ופעמים 
שעושים  לה  אמה  אחת  פצום  מכאן  ואמה 

ופצים  הוא ,    הערוךפירשאחת  פצים  מכאן  כך  
)  מעט  כותל  ישר  ושוה


דיוטאות 'והוא  הדין  ב:  הגה  

  עליות  ועליהם  מעזיבה  שראוים 'שלפני  ב
המים  לבלוע  בהם  אם  הם  סמוכות  זו  לזו 

.  )ר  יונתן"בית  יוסף  בשם  הר(מצטרפות  





) ועיין  לקמן
 )ז"סימן שע













 


     


ויש  אומרים :  ההג
בית (דאין  חילוק  בין  כרמלית  לרשות  הרבים  

. )ש  בפרק  כיצד  משתתפין"יוסף  בשם  תוספות  והרא

ודוקא  כרמלית  שהיא  תוך  העיר  דמחלף 

ברשות  הרבים  עצמה  אפילו  בזמן  הזה  דלית 
לן  רשות  הרבים  אבל  כדמלית  שהוא  מחוץ 

מרדכי  פרק (לעיר  או  חצר  שאינה  מעורבת  שרי  

מ  סימן "תשובת  מהר)  (רי  עצמוג  ודב"הזורק  וסמ

ועיר  המוקפת  חומה  ולא  עירבו  בה  כחצר .  )'צ
מרדכי  סוף  פרק  הדר (שאינה  מעורבת  דמי  

ואם  הצנור .  )ד"ג  וע"ותרומת  הדשן  סימן  ע
למעלה  מעשרה  שעוברים  המים  דרך  מקום 

 :וכן עיקר. )ל"מהרי(פטור לכרמלית יש להקל 

–
 



    








     



א "ועיין  לקמן  סימן  ת:  הגה
דין  סתם  עיירות  אי  מוקפות  לדירה  ויש 

אומרים  דסתם  קרפיפות  שלנו  מקרי  מוקפות 
ר  כך לדירה  דרגילים  לפתוח  פתח  תחילה  ואח

ויש  אומרים .  )מרדכי  פרק  עושין  פסין(להקיף  
עוד דכל קרפף שהוא סמוך לביתו מקרי הוקף 

 'הגהות  אשירי  פרק  ב(לדירה  כי  דעתיה  עלויה  

בית  יוסף  בשם (ויש  חולקין  בזה  .  )דעירובין

 :)תוספות















ואם  קשה  עליו  לפרוץ  הכותל  יש :  הגה

אומרים  דיכול  להניח  עפר  אצל  הכותל  משני 

צדדיה  עד  שיתמעט  הכותל  מגובה  עשר 
ורוחב  העפר  רחב  מעשר  אמות  באורך  הכותל 

וארבע  רוחב  ואם  אין  בגובה  העפר  עשר  אם 
כן  הוי  כאילו  פרץ  שם  הכותל  שלא  נשאר  שם 

  דהוי  כקרקעות גבוה  עשר  למעלה  מן  העפר

הקרפף  ואף  אם  חוזר  ולוקח  משם  אחר  כך 

העפר  הואיל  ובטלו  שם  שבת  אחת  ויש 
חולקים  דעפר  לא  הוי  בטול  אלא  אם  כן  אין 

, א"תרומת  הדשן  סימן  ס(עתיד  לפנותו  לעולם  

 :)ש פרק קמא דסוכה"הרא
 


) אפילו  יש

המגיד  פרק ()  בהן  גבוה  עשרה  ורחב  ארבעה

 . )ו"י


 





   
 


 



 


     
   





 








 










 



    





 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               


 


 

    



 


   





 

–
 






הגה :
ומה  שאין  אנו  נזהרין  לטלטל  בחצירות 

שאחורי  הבתים  משום  דבזמן  הזה  סתמן 
מוקפין  לדירה  כמו  שנתבאר  לעיל  גבי  קרפף 

 :)דברי עצמו(

–
 

    













  




ם  אינו  מצטרף  לשיירא  ויש "עכו:  הגה

ם "רמב(אומרים  דהוא  הדין  קטן  אינו  מצטרף  

 :)א"פרק י






 

















   

     



    

    
    
    

    




   


) ועיין

)  'ד  סעיף  ג"לעיל  סימן  שע

    


     

 

–
 



     





 





     








הגה :

ויש  אומרים  דבעינן  גם  כן  ברוחב  הקירוי 

ש  פרק  כיצד "תוספות  והרא(ארבעה  טפחים  

  ואמרינן  פי  תקרה  יורד )ג  וטור"משתתפים  וסמ

 '  מחיצות  אם  יש  כאן  ב'  אפילו  בבוסותם
מחיצות  שלימות  דבוקות  זו  בזו  אבל  זו  כנגד 

 :)טור(זו לא 
–

 


  







    





     



 
    


 

    
    
    






    






 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               




 


    
)ו  וסוף  סימן "ועיין  לקמן  סימן  שס

)  ב"שפ
     


 



     





    


    







 


 



ואין : הגה

לעשות  מחיצה  של  בני  אדם  רק  בשעת  הצורך 

ובשעת  הדחק  ואם  שכח  דבר  אחד  ברשות 
הרבים  יותר  עדיף  להוליך  שם  תינוקות 

שיביאו  הדבר  בלא  מחיצה  מלעשות  מחיצה 
בית  יוסף  בשם (של  בני  אדם  ושיביאנו  גדול  

 :)ה"ג וס"שבולי הלקט וסמ


     
 





 
  


    


     





) אז  מהני  אפילו

ג "בית  יוסף  בשם  סמ()  בבקעה  בכל  הרוחות

 :)ק"וסמ













 
)י"רש,    שער  העשוי  ככיפהפירוש  (

    


 

–
 


     

 

















 


)תרגום  הקרש פירוש  

)  האחד  לוחא  חדא



    



) ואפילו
 :)אור זרוע(קשר שם אדם נמי הוי לחי 


 


 


 


ולכן  עושין  לחי  מסיד  טחוי  בכותל :  הגה

שלש לארץ ובלבד  שיזהר שלא יתמחה יותר מ

 :)ו"תרומת הדשן סימן ט(

 



 נגד  חלל  המבוי

  )ש  פרק  קמא  דעירובין"תוספות  והרא(
 

    



 







ערב  שבת  כאלו אבל  לא  היה  שם  לחי  אחר  מ(
י  והגהות "בית  יוסף  בשם  רש()  סמכו  עליו  דמי

 :)ו"אשירי והמגיד פרק י


     








ואם  העמידו  לשם  לחי :  הגה
דאית  ליה  קלא  שתקנו  לחי  למבוי  זה  אפילו 

 :רחב ארבע אמות הוי לחי









 






 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               




 



 




 






 



     



 


    

 
    


    
     

 







 









 


     
    




     
     

      
 


  







 




    





 



     

    








  ציור  אחד  בכותל  מן  הסיד  או  על  שמי פירוש(
)  קורה











   ) ואפילו  כל  החצרות

  ויש )ש  ומרדכי  והטור"רא()  פתוחות  זו  לזו
 )ם"ף  והרמב"בית  יוסף  בשם  הרי(חולקים  בזה  













ויש  אומרים  דנוהגין  האידנא  לתקן  כל :  הגה

המבואות  בצורות  הפתח  דכל  המבואות  שלנו 

 )ד"תרומת  הדשן  סימן  ע(יש  להם  דין  חצרות  
לו  לתקנן  על  ידי והמנהג  הפשוט  במדינות  א

חבל  הקשור  לרחבו  של  מבוי  ודין  חבל  זה 
אינו  קורה  שהרי  אין  רחבו  טפח  ולא  מהני 

אלא  מטעם  צורת  הפתח  דמהני  למעלה אפילו 
ב  ועל  כן  יש "בגמי  כדלעיל  סוף  סימן  שס

ליזהר  להעמיד  תחת  החבל  שני  קנים  גבוהים 
  מכוונים  תחת  החבל  ואז  מהני  אפילו  במבוי 'י

ת  פתח  או  אפילו  בחצר מפולש  בתורת  צור
ובכל  מקום  שצורת  הפתח  מהני  וכמו 

 :)דברי עצמו(ב "שנתבאר לעיל סוף סימן שס


אף על פי שאין : הגה
חצירות  ובתים  פתוחין  לתוכו  הואיל  ואינו 

קרוב  לרשות  הרבים  אלא  פתוח  למבוי 
בית  יוסף  בשם (  והמבוי  פתוח  לרשות  הרבים

 :)ק"א בשם סמ"תשובת מהרי





 






  יובש  כעין  אי  שנדחו  המים  ממנו פירוש(

ויש  חולקים :  הגה).  שנעשה  ראוי  לזריעה
וסוברים  דחיישינן  שמא  יעלה  שירטון  ואין 

 :)י וטור והמגיד"ש ורש"הרא(כאן מחיצה 









 












      
    


 



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               

    





    



 













)  מבוי(




ויש  אומרים  דאין  לו  דין  מבוי  עקום :  הגה
אלא  אם  כן  יש  מן  הפס  עד  כותל  האמצעי 

 :)נו ירוחם וטורש ורבי"הרא(יותר מעשר אמות 
















   



 





 
) פירוש  מקום

)  משופע





) ובזה  התל  הוי

 :)בית יוסף() כמחיצה

–
 

    


  או  שני  ראשיו :  הגה

,  )ה"ש  סימן  ת"ריב(פתוחין  לכרמלית  





וכל  זה  יש  לו  תנאים  המבוארים  לעיל :  הגה

ז  בדין  מבוי  אבל  אם  אינו "ג  סעיף  כ"סימן  שס
 :רק בחצר צריך תיקון חצר משני צדדיו


    






 


    





 

    


    




 


    










 

–
 








 





 'אבל  אי  בקעי בה רבים אפילו לא נפרץ רק ד(
 :)ש וטור"ף והרא"הרי() טפחים צריך לתקנו שם

    






















     



 






 




     

     

 



 

 
– 

 

                       
                                  

                              
               




 







ויש  לסמוך  על  זה  להתיר :  הגה

וכל  זה  שהיה  ראוי  לעמוד  כל  השבת  אבל  אם 
היה  עומד  לסתור  מערב  שבת  אסור  לאחר 

שנסתר  ואם  ספק  אם  נסתר  מערב  שבת  או  לא 
 :)ג"תרומת הדשן סימן ע(אזלינן לקולא 


    


 

–
 


    






 
     




    

בתים  שבספינה  צריכים :  הגה
עירוב  אף  על  פי  שיש  לספינה  מחיצות  ואם 

אין  לספינה  מחיצות  אסור  לטלטל  בספינה  רק 
ועיין   ()בית  יוסף  בשם  שבולי  לקט(בארבע  אמות  

 ):'ה סעיף ז"ב וסימן ת"לקמן סוף סימן שפ


     











והמנהג  בזמן  הזה :  הגה

ניח  אחרהזה  להניח  העירוב  בבית  הכנסת לה
וכן  נהגו  הקדמונים  ונראה  לי  הטעם  דעירובין 

שלנו  יש  להם  דין  שיתוף  ואין  צריך  להניח 
 :ז"ו ושפ"ועיין לקמן סימן שפ. בבית דירה





 





 













ויש  שפירשו  הא  דאין  מערבין  רק :  הגה

בפת  שלם  היינו  שכל  העירוב  ביחד  יהיה  פת 
ולכן  נהגו  לקבוץ  מכל  בית  ובית  מעט שלם  

קמח  ועושין  חלה  אחת  שלימה  ומערבין  בה 
 )  מהלכות  עירובין'פרק  אד  "המגיד  והגהות  הראב(

וכן  המנהג  פשוט  בכל  מדינות  אלו  וצריך 
ליזהר  שיהא  בחלה  כשיעור  המפורש  לקמן 

  ואף  על  פי  שנשתייר  מן 'ח  סעיף  ג"סימן  שס
  הוי הקמח  ולא  נעשה  מכולו  חלה  אפילו  הכי

עירוב  דלא  גרע  מאילו  אחד  מזכה  לכולם 
כן  נראה .  ואדעתא  דהכי  נתנו  קמחם  מתחלה

 :לי
     

 


 






    

     

    
    

 

























   ובדיעבד :  הגה

סומכין  על  דברי  המיקל  בעירוב  וכן  גדול 
שיש  לו  אשה  אף  על  פי  שסמוך  על  שלחן 

ג "ות  סמהגהות  אשירי  והגה(אביו  מזכה  על  ידו  

  אפילו  לכתחלה  ואינו  צריך  להודיע )וכל  בו

לאותם  שזיכה  להם  קודם  השבת  אלא  אם 
 :)כל בו(מודיעם בשבת מותר לטלטל 






) והוא  הדין  אם  יש  להם  פת
בשותפות  באחד  מן  הבתים  סומכין  עליו 

 ):משום עירוב
 

–– 



 


