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דין  עירוב   –סימן  שסו  ,  המשך  הלכות  שבת

 לחצר שהרבה בני אדם דרים בו
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מי  שאינו :  הגה
רגיל  לערב  ועירב  עם  בני  חצר  וחזר  מעירובו 

צריך  לחזור  ולזכות  אבל  אם  רגיל  לערב  הוי 
 :)ש פרק הדר"הרא(עירוב בעל כרחו 

–
 




    






 




 



     





 

    


 



ות  העירוב  חלת ולכן  נהגו  לעש:  הגה

כל  בו  בית  יוסף (מצה  שאינה  ממהרת  להתעפש  

ועוד  דיכולים  לשמרה  בימי  הפסח ,  )ד"סימן  שנ

, )דעת  עצמו(ויכולים  לשמור  העירוב  כל  השנה  
וזה  טוב  יותר  מלערב  כל  שבת  ושבת  שלא 

מיהו  אם  רוצים  לערב  כל  ערב .  ישכחו  מלערב
. שבת  ולאכול  העירוב  כל  שבת  הרשות  בידם

 :ד" סימן שצועיין לקמן
–
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ויש :  הגה
דכל  זה  כשאין  דיורים  בחצר  אלא  הם אומרים  

אבל  כשיש  דיורים  אחרים  ומוליכים  עירובן 
ר  יהונתן  פרק "הר(אצלם  צריכין  כל  אחד  לערב  

ם "  אחד  ששכר  בית  מן  העכו)כיצד  משתתפין
והשכיר  אחד  מן  הבירה  לחבירו  אם  מתחלה 

לא  שכרה  אדעתא  דהכי  הוה  ליה  כאלו  כל 
הבירה  שלו  והשכיר  אחד  מן  הבתים  לחבירו 

אבל  אם  שכרה  מתחלה  אדעתא  דהכי  הוה 
ליה  שני  בתים  ולא  מהני  אף  על  פי  שיש 

ק "מהרי(לאחד  מהם  תפיסת  יד  בבית  חבירו  

 :)ח"שורש מ




     

    


או :  הגה
שאין  עוברים  זה  על  זה  רק  כל  אחד  יש  לו 

פתח  פתוח  לבית  שער  שלפניהם  והבית  שער 
,  )בית  יוסף(פתוח  לחצר   












    


)  אפילו(


אם  מקצתן  עשו :  הגה

מחיצות  ומקצתן  לא  עשו  אותן  שעשו  הם 
מחולקים  ואותן  שלא  עשו  הם  כמשותפין 

.  )'המגיד  פרק  ד(








 




     
     







וכן  אם  הרבה  בעלי  בתים  אוכלים בחדר :  הגה

אחד  כל  אחד  על  שלחנו  אף  על  פי  שכל  אחד 
ישן  בחדר  בפני  עצמו  עירוב  אחד  לכלם 

הואיל  ואין  מחיצה  מפסקת  בין  מקום  אכילתן 
  ואף  על  פי 'הוי  כחמשה  ששבתו  בטרקלין  וכו

שפורסין  לפעמים  וילון  לפניהם  לצניעות  לא 
ה  הואיל  ולא  הוי  שם  בקביעות מיקרי  מחיצ

 :)ו"רבינו ירוחם חלק ט(



    






     

 







 

     




 






ואפילו  אם  האורחים רבים :  הגה

ובעל  הבית  אחד  ודוקא  בדאיכא  בעל  הבית 

אחד  קבוע  דאז  האורחים  בטלים  לגביה  אבל 
תרומת (אורחים  ביחד  אוסרים  זה  על  זה  מיד  

ועיין  לקמן .  )'ו  מגמרא  סוף  דף  ע"הדשן  סימן  ע
ח  עיין ם  המתאר"ועכו.  (א"סוף  סימן  שצ

 ):ד"לעיל סימן שפ

–
 













     
 וכן  נראה

ם  בשבת  עיין  לקמן "ואם  בא  העכו(עיקר  
 ):ג"סימן שפ
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והוא  שעירבו  בני  חצירו  עמו :  הגה

או  שאין ,  )ו"ש  סימן  י"תשובת  הרא(תחלה  
בית (ע  "צריכים  לערב  כמו  שנתבאר  סימן  ש

.  )יוסף


 








)  ו  סעיף "סימן  שפועיין  לקמן
  מקומות  כיצד '  וג'  ישראלים  הדרים  בב'ב

 ):יערבו






ומכל  מקום :  הגה

בית (  על  ארבעה  בעינן  שיהא  רחבו  ארבעה

ואם  עשו  סריגה  לפני  החלון  בטל  ליה .  )יוסף

 :)'המגיד פרק ג(מתורת חלון 
     









 



    






) ובלבד

). 'ו  סעיף  א"שלא  יחליפו  כדלעיל  סימן  שמ











     
 





) וכל שכן אם אין

)   דצריכין  לערב  יחד'ביניהם  מחיצה  גבוה  י

 :)ר יהונתן פרק חלון"הר(
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יש :  הגה).  'ח  סעיף  ב"ועיין  לעיל  סימן  שנ(
אומרים  דאם  מלאם  בפירות  סתמא  בטלו  לה 

 :)הגהות אשירי(דדרכן לעשותו שם אוצר 





והוא  הדין  אם  מלאו  ברוחב :  הגה
.  )בית  יוסף(ארבעה  מדבר  המבטלו  שם  
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) פי  נסרים  בולטים  משפת

)ז"ט(י  "רש,  תקרת  העליה  לרשות  הרבים



  ואם  אין  המרחק :  הגה
שביניהם  ארבעה  אפילו  בלא  נסר  נמי  דינא 

.  )'המגיד  פרק  ג(הכי  
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) ואפילו

  )אגור()  סתמה  במזיד
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  )טור()  ובתוך  עשרה  למרפסת(





) מן

  )טור()  החצר  לתוך  עשרה  למרפסת
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ודוקא  אם  בא  למלאות  בכלים :  הגה

של  בית  אבל  בכלים  של  חצר  לא  בעינן  שום 

תיקון  דהא  חצירות  רשות  אחת  הן  כדלעיל 
 :)ו"הגהות מיימוני פרק ט(ב "סימן שע








ודוקא  כשאין  החצרות :  הגה

טור  והמגיד  פרק (פתוחות  לשביל  רק  בחלונות  

  ויש  אומרים  דאם  אינן )  מהלכות  עירובין'ג

מופלגים  ארבעה  אוסרים  אפילו  בכהאי  גוונא 
 :)י"בית יוסף בשם רש(






     
   

 



 )ה"ועיין לעיל סימן שנ(

–
 





     



     



דכמו  בחצר  שאינה :  הגה

  והוא  הדין  אם  החצר  יותר )טור(מעורבת  שרי  
בכהאי גוונא ואין   אמות דשתיהם מותרים 'מד

 :)בית יוסף(צריכים לגומא 

–
 


    





    

    



 
     






    





 





     


 


    
והוא :  הגה

הדין  רבים  שהם  כיחיד  ואינן  צריכין  לערב 

המגיד  פרק (ע  "כדרך  שנתבאר  לעיל  סימן  ש

 :)'ד
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    ) אם  לא

 )בית  יוסף()  שביטלו  בפירוש  גם  רשות  ביתם
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ויש  אומרים  דאין  לבטל  מבית  לבית :  הגה

אלא  אם  כן  ישאיר  לעצמו  חדר  אחד  שלא 
ביטל  ואז  מותר  להכניס  אפילו  מבית  חבירו 

בית  יוסף  בשם (לביתו  וטוב  להחמיר  לכתחילה  

 'רבינו  ירוחם  ורבינו  תם  והגהות  מיימוני  פרק  ב

 :)מהלכות עירובין
     


     


 


     
 

   


    


 
–

 





    
    
ישראל  שהשכיר  או  השאיל :  הגה

ם  אינו  אוסר  עליו  דלא  השכיר  או "ביתו  לעכו
המגיד  פרק (השאיל  לו  ביתו  כדי  שיאסור  עליו  

ם  ושכרו  ישראל "אבל  אם  הבית  של  עכו.  )'ב
ם  דר  בבית  עמו  אין  שכירות  הבית "ו  ועכוממנ

. )אור  זרוע(מועיל  לענין  שכירות  העירוב  
ישראל  שהשאיל  או  השכיר  בית  לחבירו 

אף  על  פי  שיש  לו )  ם"במקום  שדרים  עכו(
תפיסה  בבית  לא  מהני  וצריכים  לשכור 

 :)בית יוסף בשם מצאתי כתוב(ם "מעכו



 

     







    

 



     

 


) מרדכי

 ):ג"ועיין לקמן סימן שפ ()ריש פרק הדר


) ואינו

) יכול  לחזור  משכירתו  עד  שיחזור  הדמים
 :)י פרק הדר"בית יוסף בשם רש(





 



 

    
 


 


) ושכירו  של  שכירו

ולקיטו  של  בעל  הבית  הוא  כשכיר  בעל  הבית 
 :)ז"סימן תכש "ריב() עצמו




    

    
 


 





    

והוא  הדין  אם  שכרו  מגזבר :  הגה

המלך  ונסתלק  לגמרי  מן  המלך  אבל  אם  לא 
סלקו  רק  מן  השכירורק  מן  הגזברות  ועדיין 

פרס  המלך  עדיין  מיקרי  שכירו  ולקיטו אוכל  
ויוכל  לשכור  ממנו  ולכן  גם  שכירות  הראשון 

 :)א"בית יוסף בשם תשובת רשב(עדיין קיים 


    
אם  יש  לכל  אחד  דירה  בפני :  הגה

הדרים  בכהאי )  ם"עכו(עצמו  והוא  הדין  שני  
בית ()  משניהם(  אחד  צריך  לשכור  גוונא  בבית

 :)יוסף בשם הגהות אשירי
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) דשכירות  של

בית ()  ם  אין  אוסר  אם  שכרו  מבעל  הבית"עכו

 :)יוסף
     



    



 




  





והוא  הדין  איש  אחר  שיש  לו  תפיסה :  הגה
בבית  יכולים  לשכור  ממנו  דלא  גרע  משכירו 

 :)ז"ש סימן תנ"בית יוסף בשם ריב(ולקיטו 









 








ספינה  שיש  בה ישראלים :  הגה

ב רבים  ויש  להם  בתים  מיוחדים  צריכים  לער
ם  בעל  הספינה  או "ולשכור  רשות  מן  העכו

בית  יוסף  בשם  שבולי (להבליעו  בשכר  הספינה  

 :'ו סעיף ב" ועיין לעיל סימן שס)לקט

–
 

     
) עיין  לעיל  סימן

)  א"שע

     



 

–
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)ו"ועיין לעיל סימן שס:( 


    


    




ואם :  הגה

עירבו  במקום  אחד  אין  האחרים  שלא  עירבו 
אוסרים  עליהם  הואיל  ואין  להם  דריסת  הרגל 

ה  כמבוי  אחד זה  על  זה  כי  אין  כל  העיר  חשוב
בית (אף  על  פי  שיושבין  בהיקף  חומה  אחת  

 :)ב בשם חזה התנופה"יוסף סימן שצ






) ושאם  היו  שותפין  אין  צריכין

ואפילו  היה :  הגה)  לערב
משותף  עם  שכיניו  בסחורה  לזה  ביין  ולזה 

בשמן  אין  צריכין  להשתתף  והוא  שיהיה  בכלי 
 :)ו"טור סימן שס(אחד 


    

 
    










 


     
     


   







 





 



)הנודר  (
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) ואם

אמר  קונם  הנאתו  או  אכילתו  עלי  לכולי  עלמא 

 :)טור() אין משתתף בה
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ויש :  הגה

אומרים  דסומכין  אשיתוף  במקום  עירוב 
אפילו  לא  נשתתפו  אלא  ביין  וכן  סומכין 

ש  ומרדכי  פרק  הדר "הרא(אעירוב  במקום  שיתוף  

ה "  בהג'ו  סעיף  ו"ולעיל  סימן  שס.  )טורו

כתבתי  דאנו  נוהגין  לכתחילה שלא לעשות רק 
שיתוף  אחד  בקמח  ונראה  לי  הטעם  כי  עירוב 

שלנו  שכל  אחד  מבני  החצר  נותן  לשיתוף  הוי 
כעירוב  ושיתוף  ביחד  ולכתחילה  אין  לעשות 

והא  שהצריכו  שיתוף  ועירוב  היינו בזמן .  יותר
לשיתוף  רק הגמרא  שבני  החצר  לא  נתנו  

החצר  עירבו  ביחד  ואחד  מבני  החצר  נתן 
לשיתוף  אבל  בכהאי  גוונא  לכולי  עלמא  אין 

עושין  רק  שיתוף  אחד  ואי  עביד  יותר  ובירך 
דברי  עצמו  ותשובת (עליו  הוי  ברכה  לבטלה  

 :)ם שהביא הבית יוסף"מהר

–


 






)מהלכות  עירובין'בפרק  ה  ( 
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