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 עירוביןמסכת 
 

 נושאים עיקריים במסכת:
 דיני מבוי, דיני מחיצה לצורך עירוב, דברים שהקלו חכמים על היוצאים למלחמה. :פרק א

 

 דיני טלטול בתוך פסי ביראות (ראה מושגים) :בפרק 
 

ערוב  מאכלים מיוחדים ומקומות מיוחדים לצורך הנחת עירוב, הנחת ערוב על תנאי, דיני :ג רקפ

. הפרשת תרומות ומעשרות בשני ימי ראש דיני ערוב בין השמשותראש השנה, י בשני ימ

 .הזכרת ראש חודש בתפילות ראש השנה השנה.
 

יציאה בשבת מחוץ ירידה מספינה לחוף בשבת,  דיני יציאה מחוץ לתחום מחמת אונס, :ד רקפ

, מי בשבילו, מי ששבת בתוך התחום ולא ידע על כך דבר שמותר לצאת לתחום לצורך 

מספר אנשים שהיו בדרך שהיה בדרך בערב שבת בין השמשות אך לא התכוון לשבות שם, 

מי שקבע שביתה תחת אמותיו של זה,  4אמותיו של זה אינם חופפות את  4 -בערב שבת ו

אמה ממקום שביתתו, האם  2000כיצד מודד אדם  אילן ולא הגדיר את המיקום המדויק, 

 , המערב עבור בני עירו.ו ברגלא עיקר ערוב תחומין הוא בפת
 

כפרים העומדים בצורת משולש ובין האמצעי והשניים האחרים יש  3, עיבורה של עיר :ה רקפ

עיר של יחיד שהפכה , שבת אמה של תחום 2000צורת  המדידה של , אמה 2000 -פחות מ

 ,מי שנמצא בערב שבת בין השמשות מחוץ לעיר, לעיר של רבים(ראה מושגים) ולהיפך

נותן ערוב  דין, תחום שבת של עיר אחת הכולל בתוכו עיר אחרת או כולל רק את חלקה

 .בתוך מערה או על גב מערה
 

 ןכאשר אחד מבני החצר הוא נכרי או מי שאינו מכיר בערוב, דין צדוקי לעניי ערוב חצרות :פרק ו

אר דיירי אדם לשערוב חצרות, שכח אחד או יותר מדיירי החצר לערב, ביטול רשותו של 

מספר חבורות שדרו  החצר, אנשי מבוי שהייתה להם שותפות עסקית במאכל מסוים,

וגרים באותה  ? האחים שנזונים משלחן אביהם באולם אחד גדול כיצד עושים ערוב חצרות

חצרות הנמצאות זו  2ל חצר, מספר חצרות הפתוחות זו לזו ופתוחות למבוי, דיני ערוב ש

 ,לפנים מזו
 

גזוזטראות הסמוכות זו לזו, כיצד יכול  2-חצרות הסמוכות זו לזו, דיני ערוב ב 2-י ערוב בדינ פרק ז:

דיני מזון לשם שיתוף מבואות  ות את כל בני המבוי בשיתוף המבוי ?אחד מבני המבוי לזכ

 .ע"מ שיקנה עבורו יין או פת לצורך ערוב ילחנוונאו לשם ערוב חצרות, דין נותן כסף 
 

ומים עבור אחרים, שיעור המזון שיש להניח לצורך ערוב תחומים,  כניסה לבית עירוב תח פרק ח:

פרס, דיני עירוב בבתים עם מרפסות, ½ אוכל טמא בשיעור של  אכילתהנגוע בצרעת,  

להניח בהם ערוב חצרות, ערוב חצרות כאשר אחד הדיירים עזב את ביתו  שאיןמקומות 

ותפים לשתי חצרות, שפיכת מים מהבית לשבת, ערוב חצרות בבור מים ואמת מים המש

 לחצר
 



 מסכת עירובין בס"ד

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 docמסכת עירובין.\חוזר ושונה -לבנון \זמני\ארכיון\:E 32מתוך  2עמוד   זאב לבנוני

, דיני חצר, בית או מבוי שנפרצו לרשות  קרפיפותין חצרות או ב או בין טלטול על גגות פרק ט:

משני הרבים, טלטול מתחת לגשר הנמצא על גבי בתים, שיתוף מבואות במבוי המפולש 

 מדינה,בשמותר לעשות במקדש ולא צדדיו. דברים 
 

כיצד לנהוג הולכת חבית מים ברשות הרבים, תפילין בשבת ממקום שאינו משתמר, הוצאת  :יפרק 

דין אדם העומד ברשות אחת ורוצה  ?לרשות שנמצא בו בספר שחציו התגלגל מחוץ 

שימוש בחולית הבור או לעשות פעולה ברשות אחרת (לשתות, לטלטל, להשתין  וכד'), 

עמידה מבנה בדבר ארעי בשבת, שימוש באילן בשבת, סגירת באשפה גבוהה בשבת, 

שיכולות להתפרש כמוסיף על  דיני מלאכותברשות אחת ופתיחת דלת ברשות אחרת, 

הוצאת שרץ טמא מן המקדש במקדש או במדינה, עשאם , פעולות שיש הבדל אם ןהבניי

.בשבת
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 :פרק א
 ם על היוצאים ני מבוי, דיני מחיצה לצורך עירוב, דברים שהקלו חכמידי :הנושאים העקריים בפרק

 למלחמה.
 

 :מושגים
 2-אל רשות הרבים או לכרמלית, מבחינים ב ונכנסים רחוב צר שחצרות הבתים פתוחים לתוכו, וממנו יוצאים   :מבוי

 סוגי מבואות:
 צדדים ופתוח לרשות הרבים רק מצד אחד. 3-מבוי שסגור מ :מבוי סתום

 צדדים. 2-מבוי הפתוח לרשות הרבים מ :מבוי מפולש
וקנה על  ,נה מהצד האחרוק ,יש קנה מצד אחדשמבוי פתח המבוי. פתח ל תמתייחסצורה זו  :רת הפתחצו

 .יש לו צורת הפתח )מזוזות ומשקוף 2כעין (, גביהם
  ת הקבר. הגולל הוא הכיסוי שעל פי הקבר, והדופק הוא החלק שהגולל נשען עליו.יחלקים בבני 2אלו  :גולל ודופק

 רקנו יש דיון האם בעל חי המשמש כגולל מטמא.מטמאים כטומאת מת. בפ
 

 כדי שאפשר יהיה לטלטל בתוכו בשבת למבוי סתוםתיקון שיש לעשות  משנה א:
 ָמבֹוי ֶׁשהּוא ָגבֹוַּה ְלַמְעָלה ֵמֶעְׂשִרים ַאָּמה, ְיַמֵעט.

 ֵאינֹו ָצִרי�. :ּוָדה אֹוֵמרַרִּבי ְיה
 ְוָהָרָחב ֵמֶעֶׂשר ַאּמֹות, ְיַמֵעט.

 .ר ַאּמֹות, ֵאין ָצִרי� ְלַמֵעטְוִאם ֶיׁש לֹו צּוַרת ַהֶּפַתח, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ָרָחב ֵמֶעׂשֶ 
 גובה הקורה שעל הפתח:תיקון לגבי  .1

 אמה יש להנמיכה. 20 -אם היא גבוהה מ תנא קמא: .1.1
 אין צריך להנמיך את הקורה. הלכה כמותו): (ואין ר' יהודה .1.2

 אמות יש להקטינו. 10 -רוחב הפתח גדול מ םא רוחב הפתח:תיקון לגבי  .2
 .אין צורך למעטאמות  10אפילו רוחבו גדול מ , )שגיםוראה מ( אם יש למבוי צורת הפתח .3
 

  ? היה ראוי לטלטל בתוכוכדי י מבוי סתוםכיצד מכשירים  :משנה ב
 ֶהְכֵׁשר ָמבֹוי,

 .ֶלִחי ְוקֹוָרה :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
 ֶלִחי אֹו קֹוָרה. :ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים
 ְלָחַיִין. :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר

 :ֶאָחד ִלְפֵני ַרִּבי ֲעִקיָבאָאַמר ַּתְלִמיד  ,ִמּׁשּום ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל
 ַעל ָמבֹוי ֶׁשהּוא ָפחּות ֵמַאְרַּבע ַאּמֹות, ֶׁשהּוא אֹו ְבֶלִחי אֹו ְבקֹוָרה, ,ית ַׁשַּמאי ּוֵבית ִהֵּלל�א ֶנְחְלקּו ּבֵ 

 ? ַעל ַמה ֶנְחְלקּו
 ַעל ָרָחב ֵמַאְרַּבע ַאמֹות ְוַעד ֶעֶׂשר,

 קֹוָרה,ֶלִחי וְ  :ֶׁשֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
 ָרה.אֹו ֶלִחי אֹו קוֹ  :ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים
 .ל ֶזה ְוַעל ֶזה ֶנְחְלקּועַ  :ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא

 תנא קמא: .1
שבשני הצדדים של  מהצד וגם קורה על גבי המחיצות ,יש להתקין גם לחי בית שמאי: .1.1

 .המבוי
 מספיק להתקין אחד מהם, או לחי או קורה. בית הלל: .1.2
 לחיים, אחד בכל צד של הפתח. 2צריך להתקין  ר' אליעזר: .1.3

 :ישמעאלר'  .2
 אמות, גם בית שמאי וגם בית הלל, מודים שמספיק אחד מהם. 4-רוחב הפתח קטן מכש .2.1
 אמות: 10 -אמות וקטן מ 4 -רוחב גדול מההמחלוקת ביניהם היא כאשר  .2.2

 יש צורך גם בלחי וגם בקורה.  בית שמאי: .2.2.1
 מספיק לחי או קורה.  בית הלל: .2.2.2

  4-קטן מגם כאשר הוא ת ואמו 4-הפתח גדול מגם כאשר היא ביניהם מחלוקת ה ר' עקיבא: .3
 אמות.

 
 רוחב הקורה שעל מחיצות המבוי :גמשנה 

 ֲחִצי ְלֵבָנה ֶׁשל ְׁש�ָׁשה ְטָפִחים, ,ַהּקֹוָרה ֶׁשָאְמרּו, ְרָחָבה ְּכֵדי ְלַקֵּבל ָאִריַח, ְוָהָאִריחַ 
 .ֵדי ְלַקֵּבל ָאִריַח ְלָאְרּכוֹ ַּדָיּה ַלּקֹוָרה ֶׁשְּתֵהא ְרָחָבה ֶטַפח, ּכְ 

 .טפחים 1.5אריח שרוחבו  כזה שאפשר יהיה להניח עליהב הקורה צריך להיות רוח .1
 ).ושני צדדימ יבלוט(ו חבה טפח כדי להניח עליה את האריח לארכושהקורה תהיה ר מספיק .2
 

 מה צריך להיות חוזקה של הקורה ? :משנה ד
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 ְרָחָבה ְּכֵדי ְלַקֵּבל ָאִריַח, ּוְבִריָאה ְּכֵדי ְלַקֵּבל ָאִריַח.
 .ֵאיָנּה ְּבִריָאהְרָחָבה ַאף ַעל ִּפי ׁשֶ  :ִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמררַ 
 תנא קמא: .1

 רחבה כדי שהאריח יהיה מונח על גבה.הקורה צריכה להיות  .1.1
 הקורה צריכה להיות גם חזקה מספיק כדי לשאת את האריח. .1.2

 אין חשיבות לחוזק הקורה. ר' יהודה: .2
 

 המשך דיני הקורה לשיטת ר' יהודה. :משנה ה
 ָתה ֶׁשל ַקׁש אֹו ֶׁשל ָקִנים, רֹוִאין אֹוָתּה ְּכִאּלּו ִהיא ֶׁשל ַמֶּתֶכת.ָהיְ 

 ֲעֻקָּמה, רֹוִאין אֹוָתּה ְּכִאּלּו ִהיא ְפׁשּוָטה.
 ֲעֻגָּלה, רֹוִאין אֹוָתּה ְּכִאּלּו ִהיא ְמֻרַּבַעת.

 .ְטָפִחים, יֶׁש ּבֹו ֹרַחב ֶטַפחָּכל ֶׁשֵיׁש ְּבֶהֵּקפֹו ְׁש�ָׁשה 
 .רואים אותה כאילו היא של מתכת, אפילו היא עשויה קש, הקורה .1
 רואים אותה כאילו היא ישרה.קורה עקומה  .2
 :(שאי אפשר להניח עליה אריח) קורה עגולה .3

 רואים אותה כאילו היא מרובעת (ויכולים להניח עליה אריח). .3.1
לא מספרים מעוגלים ו, בקוטר של טפח ו(דהיינובתנאי שיש  בהיקפה שלוש טפחים.  .3.2

 מדויקים).
 

 מידות הנדרשות בלחי של מבוי :משנה ו
 ְלָחַיִין ֶׁשָאְמרּו, ָּגְבָהן ֲעָׂשָרה ְטָפִחים,

 ְוָרְחָּבן ְוָעְבָין ָּכל ֶׁשהּוא.
 .ָרְחָּבן ְׁש�ָׁשה ְטָפִחים :רַרִּבי יֹוֵסי אֹומֵ 

 טפחים. 10הגובה חייב להיות לפחות  .1
 רוחב ועובי הקורה: .2
 שהוא.רוחב ועובי כל  תנא קמא: .3
 טפחים. 3הרוחב חייב להיות לפחות  (ואין הלכה כמותו): ר' יוסי .4
 

 מה יכול לשמש כלחי לצורך תיקון המבוי ? :משנה ז
 ַּבֹּכל עֹוִׂשין ְלָחַיִין,

 ֲאִפּלּו ְבָדָבר ֶׁשֶיׁש ּבֹו רּוַח ַחִיים.
 ְוַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵסר.

 
 ּוְמַטֵּמא ִמּׁשּום ּגֹוֵלל,

 ַטֵהר.ְוַרִּבי ֵמִאיר מְ 
 

 ְוכֹוְתִבין ָעָליו ִּגֵּטי ָנִׁשים,
 .ִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי ּפֹוֵסלְורַ  
 אפשר להשתמש בכל דבר לצורך עשית לחי. .1
 האם אפשר לעשות לחי מבהמה הקשורה היטב ? .2

 .מתיר תנא קמא: .2.1
 אוסר. (ואין הלכה כמותו): יוסיר'  .2.2

 
 מטמא ? ,לקבר (ראה מושגים) גוללהאם בעל חי שעשו אותו  כותרת נוספת:

 מטמא. תנא קמא: .1
 אינו מטמא. :מאירר'  .2

 האם אפשר לכתוב גיטי נשים על גבי בעלי חיים ? כותרת נוספת:
 .מתיר תנא קמא: .1
 הגט פסול. ר' יוסי הגלילי: .2
 

 דין מחיצה שמיועדת לעירוב :משנה ח
 ְמַטְלְטִלין ְּבתֹוָכּה, ,ְוִהִּקיפּוָה ִּבְכֵלי ְבֵהָמה ָחְנָתה ַבִּבְקָעהְׁשָיָרא ׁשֶ 

 ,ּוִבְלַבד ֶׁשְיֵהא ָגֵדר ָּגבֹוַּה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים
 ְו�א ִיְהיּו ְפָרצֹות ְיֵתרֹות ַעל ַהִּבְנָין.

 ַכֶּפַתח.ָּכל ִּפְרָצה ֶׁשִהיא ְכֶעֶשר ַאּמֹות, ֻמֶּתֶרת, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא 
 .ֵתר ִמָּכאן, ָאסּוריָ 

 אפשר להקיף כרמלית בכלי בהמה ולטלטל בתוך המחיצה בשבת. .1
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 טפחים. 10המחיצה צריכה להיות גבוהה לפחות  .2
 אם יש פרצות במחיצה, אורך כל הפרצות יחד צריך להיות קטן מאורך הגדר הבנויה. .3
 :מחיצהב רצהיפדין  .4

 גדול מסכום הפרצות:הבנויים הגדר אם סכום אורכי  .4.1
 אמות המחיצה כשרה. 10ורך פרצה בודדת קטן מ אם א .4.1.1
 אמות המחיצה פסולה. 10 -אם אורך פירצה בודדת גדול מ .4.1.2

 
 ערב) לצורך ערוב ה שלמחיצהנקראת בנית מחיצה מחבלים ( :משנה ט

 ַמִּקיִפין ְׁש�ָׁשה ֲחָבִלים, ֶזה ְלַמְעָלה ִמֶּזה ְוֶזה ְלַמְעָלה ִמֶּזה,
 ן ֶחֶבל ַלֲחֵברֹו ְׁש�ָׁשה ְטָפִחים.ּוִבְלַבד ֶׁש�א ְיֵהא ֵּבי

 ִׁשעּור ֲחָבִלים ְוָעְבָין, ָיֵתר ַעל ֶטַפח,
 .ְיֵהא ַהֹּכל ֲעָׂשָרה ְטָפִחיםְּכֵדי ׁשֶ 

 ניתן לבנות מחיצה מחבלים אופקיים זה למעלה מזה בצורה הבאה:
 טפחים. 3 -יהיה פחות מוכן בין הקרקע לחבל התחתון, המרחק בין חבל לחבל  .1
 טפחים. 10והחבלים יחד יהיה לפחות  הרווחיםגובה  .2
 

 מחיצה של שתי) לצורך ערובהנקראת ( בנית מחיצה של קנים :משנה י
  ַמִּקיִפין ַּבָּקִנים,

 ◌ִּבְלַבד ֶׁש�א ְיֵהא ֵּבין ָקֶנה ַלֲחֵברֹו ְׁש�ָׁשה ְטָפִחים.
 ַּבְּׁשָיָרא ִדְּברּו, ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה.

 �א ִדְּברּו ַבְּׁשָיָרא ֶאָּלא ַבהֹוֶוה. :ִריםַוֲחָכִמים אֹומְ 
 ָּכל ְמִחָּצה ֶׁשֵאיָנּה ֶׁשל ְׁשִתי ְוֶׁשל ֵעֶרב, ֵאיָנּה ְמִחָּצה. ִּדְבֵרי ַרִּבי יֹוֵסי ַּבר ַרִּבי ְיהּוָדה.

 ֶאָחד ִמְּׁשֵני ְדָבִרים. :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים
 

 :ה ְדָבִרים ָּפְטרּו ַבַּמֲחֶנהַאְרָּבעָ 
 יִאין ֵעִצים ִמָּכל ָמקֹום,ְמבִ 

 ּוְפטּוִרים ֵמְרִחיַצת ָיַדִים,
 ּוִמְּדַמאי,
 .ּוִמְּלָעֵרב

 טפחים. 3 -מרחק בין קנה לקנה יהיה פחות משהמקנים אנכיים ערוב ניתן לבנות  .1.1
רק לשיירה או גם לצורך יחיד (מחיצה של שתי לבד או של ערב לבד) האם  מותר לעשות כך  .2

? 
כה כמותו): מותר רק בשיירה, (ביחיד צריך מחיצה שעשויה גם משתי ר' יהודה (ואין הל .2.1

 וגם מערב).
 .אף היחידמותר  חכמים: .2.2
אפילו בשיירה צריך מחיצה שעשויה גם משתי  (ואין הלכה כמותו):ר' יוסי בר' יהודה  .2.3

 וגם מערב.
 בכל מצב מספיק מחיצה של שתי או של ערב. חכמים: .2.4

 ל היוצאים למלחמהדברים שהקלו חכמים ע כותרת נוספת:
 מותר להביא עצים מכל מקום ואין חוששים לגזל. .1
 ת ידיים לפני הסעודה.ילפטורים מנט .2
 אינם צריכים לעשר את הדמאי. .3
 יכולים לטלטל בתוך המחנה המוקף עירוב, גם בלי לעשות עירובי חצרות. .4
 

 :בפרק 
 )ראה מושגיםדיני טלטול בתוך פסי ביראות ( :הנושאים העקריים בפרק

 
 :ושגיםמ

 זו: כקרשים המחוברים זה לזה בזוית ישרה בצורה  2  דיומד:
 שטח גדול מחוץ לעיר המוקף גדר לשמירת עצים.  :קרפף

 שטח גדור בשדה שהוכנס צאן לתוכו כדי לזבלו.  :דיר
 מקום מגודר לשמירת הבהמות.  :סהר

 מגרש מאחורי הבתים.  :מקצה
 שטח שלפני הבתים.  :חצר

.  פסי הביראות אלו הקרשים שאיתם עושים מחיצה סביב בלשון המשנהאו בארות  ראות אלו בורותבי :פסי ביראות
 הבורות או  הבארות כדי להפוך את השטח סביב הביראות לרשות היחיד.

 
  כיצד ניתן לשאוב מים מבאר עמוקה הנמצאת ברשות הרבים ? משנה א:
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 ְמִדין ִנְרִאין ִּכְׁשמֹוָנה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה.ַאְרָּבָעה ְדיּו ,עֹוִׂשין ַּפִּסין ַלֵּביָראֹות
 ְׁשמֹוָנה ִנְרִאין ִּכְׁשֵנים ָעָׂשר, ַאְרָּבָעה ְדיּוְמִדין ְוַאְרָּבָעה ְפׁשּוִטין. :ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר

 ָּגְבָהן ֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ְוָרְחָּבן ִׁשָׁשה, ְוָעְבָין ָּכל ֶׁשהּוא,
 ְׁשֵּתי ְרָבקֹות ֶׁשל ָׁש�ׁש ָׁש�ׁש ָּבָקר, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ּוֵביֵניֶהן ִּכְמ�א

 ֶׁשל ַאְרַּבע ַאְרַּבע, ְקׁשּורֹות ְו�א ֻמָּתרֹות, :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 .ַאַחת ִנְכֶנֶסת ְוַאַחת יֹוֵצאת

 .(גדר פסים) עושים גדר עץ בצורה מלבנית מסביב לבאר .1
 צורת הגדר: .2

-, ונראים יחד כ)ראה מושגיםת מפינות המלבן מעמידים דיומד (בכל אח ר' יהודה: .2.1.1
 .קרשים 8

 :)(ואין הלכה כמותו ר' מאיר   .2.2
 בכל אחת מפינות המלבן מעמידים דיומד. .2.2.1
 .קרשים) 12 -(נראים יחד כקרש פשוט  יש להוסיףבין ארבעת הדיומדים  .2.2.2

 .טפחים, ועובי כל שהוא 6, רוחב טפחים10 גובה  הקרשים מידות .3
 ין הקרשים:ב המרווח .4

 10פרות, שרוחבן  6( כל אחדפרות  3) של "רבקות"כרוחב שני צמדים ( רבי מאיר: .4.1
 אמות).

פרות, שרוחבן  8( כל אחדפרות  4) של "רבקות"כרוחב שני צמדים ( רבי יהודה: .4.2
 אמות). 13.3

 מדידת עובי צמדי הבקר נעשית כאשר: .5
 כל צמד קשור יחד. .5.1
 צמד אחד נכנס וצמד שני יוצא. .5.2

 
 המרחק של גדר הפסים מהבאר :ה בשנמ

 ֻמָּתר ְלַהְקִריב ַלְּבֵאר, ּוִבְלַבד ֶׁשְּתֵהא ָפָרה ֹראָׁשּה ְוֻרָּבּה ִּבְפִנים ְוׁשֹוָתה.
 .ִבְלַבד ֶׁשַיְרֶּבה ַבַּפִּסיןֻמָּתר ְלַהְרִחיק ָּכל ֶׁשהּוא, ּו

קרש הן אמות בי 2-כולשתות ( , ראשה ורובה,שם פרה להיכנסשתוכל  :מרחק מינימלי .1
 לבאר).

 מרחק מקסימלי: .2
 .בין הדיומדיםקרשים , ובלבד שיוסיף לא מוגבל .2.1

 
 גדר הפסים ?מה גודל השטח שיכול להיות מוקף ע"י  :משנה ג

 ַעד ֵּבית ָסאַתִים. :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 �א ָאְמרּו ֵבית ָסאַתִים ֶאָּלא ַלִּגָּנה ְוַלַּקְרֵּפף, :ָאְמרּו לוֹ 

 ִדיר אֹו ַסַחר. אֹו ֻמְקֶצה אֹו ָחֵצר, ֲאִפּלּו ֵבית ֲחֵמֶׁשת ּכֹוִרין, ֲאִפּלּו ֵבית ֲעֶׂשֶרת ּכֹוִרין, ֻמָּתר ֲאָבל ִאם ָהָיה
 .ִבְלַבד ֶׁשַיְרֶּבה ַבַּפִּסיןּוֻמָּתר ְלַהְרִחיק ָּכל ֶׁשהּוא, ּו

אמה  5000 -שטח הראוי לזריעת בית סאתיים תבואה (כ (ואין הלכה כמותו): ר' יהודה .1
 .מרובעות)

 חכמים: .2
 .תייםאעד בית סהוא  )ראה מושגיםף (פלגינה או לקר מיועדשטח ה .2.1
), אינו מוגבל ובלבד שירבה ראה מושגים( או חצר סהר ,שטח המיועד לדיר, מוקצה .2.2

 .בקרשים
 

 דרך הרבים שעוברת בתוך גדר הפסים שמקפת את הבארדין  משנה ד:
 ָהַרִּבים ַמְפְסָקַתן, ְיַסְּלֶקָּנה ַלְּצָדִדין. ִאם ָהְיָתה ֶדֶר� :י ְיהּוָדה אֹוֵמרַרּבִ 

 ֵאינֹו ָצִרי�. :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים
 

 ֶאָחד ּבֹור ָהַרִּבים, ּוְבֵאר ָהַרִּבים, ּוְבֵאר ַהָיִחיד, עֹוִׂשין ָלֶהן ַּפִּסין,
 ַרִּבי ֲעִקיָבא. עֹוִׂשין לֹו ְמִחָּצה ְגבֹוָהה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ִּדְבֵרי ,ֲאָבל ְלבֹור ַהָיִחיד

 ֵאין עֹוִׂשין ַּפִּסין ֶאָּלא ִלְבֵאר ָהַרִּבים ִּבְלָבד, :י ְיהּוָדה ֶּבן ָּבָבא אֹוֵמרַרּבִ 
 .ָׂשָרה ְטָפִחיםעֹוִׂשין ֲחגֹוָרה ְגבֹוָהה עֲ  ,ְוַלְּׁשָאר

 יש לסלק את הדרך לצדדים שלא תעבור בתוך המחיצה. ר' יהודה: .1
 לצדדים.אין צורך לסלק את הדרך  חכמים: .2

 ? )ראה מושגיםעבור מי מיועדת התקנה של פסי ביראות( כותרת נוספת:
 (ר' עקיבא (ואין הלכה כמותו): .1

 רק עבור באר הרבים, בור הרבים ובאר היחיד. .1.1
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עבור בור היחיד לא מספיק פסי ביראות, אלא יש לעשות מחיצה מלאה גבוהה עשרה  .1.2
 טפחים.

  ר יהודה בן בבא: .2
 רק עבור באר של רבים. .2.1
של יחיד, יש לעשות מחיצה מים של רבים או באר של יחיד או בור מים סביב בור  .2.2

 שלמה.
 

 או שטח המיועד למחסן עצים ,מחיצה המקיפה גינהתוך בתנאים המאפשרים לטלטל  :משנה ה
 (קרקף)

 :ַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ָּבָבאְועֹוד ָא
 ִׁשיַרִים ַעל ִׁשְבִעים ַאָּמה ְוִׁשיַרִים,ֶׁשֵהן ִׁשְבִעים ַאָּמה וְ  ,ַהִּגָּנה ְוַהַּקְרֵּפף

 ֻמֶּקֶפת ָגֵדר ָּגבֹוַּה ֲעָשָרה ְטָפִחים, ְמַטְלְטִלין ְּבתֹוָכּה,
 ּוִבְלַבד ֶׁשְּיֵהא ָבּה ׁשֹוִמיָרה אֹו ֵבית ִּדיָרה, אֹו ֶׁשְּתֵהא ְסמּוָכה ָלִעיר.

 :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 יַח ּוְמָעָרה, ְמַטְלְטִלין ְּבתֹוָכּה.ֲאִפּלּו ֵאין ָּבּה ֶאָּלא בֹור ְוִׁש 

 :ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר
ַטְלְטִלין ְּבתֹוָכּה,  ֲאִפּלּו ֵאין ָּבּה ַאַחת ִמָּכל ֵאּלּו, ְמִ

 ּוִבְלַבד ֶׁשְיֵהא ָבּה ִׁשְבִעים ַאָּמה ְוִׁשיַרִים ַעל ִׁשְבִעים ַאָּמה ְוִׁשיַרִים.
 :ִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמררַ 

 ָאְרָּכּה ָיֵתר ַעל ָרְחָּבּה ֲאִפּלּו ַאָּמה ַאַחת, ֵאין ְמַטְלְטִלין ְּבתֹוָכּה.ִאם ָהָיה 
 :ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר

 ., ְמַטְלְטִלין ְּבתֹוָכהֲאִפּלּו ָאְרָּכּה ִּפי ְׁשַנִים ְּבָרְחָּבּה
 ר' יהודה בן בבא: .1

 ).צתאמות וק 70אמות וקצת על  70( המחיצה אינה מקיפה יותר מבית סאתיים. .1.1
 טפחים. 10גובה המחיצות לפחות  .1.2
 בית דירה, או שהיא נמצאת בתוך תחום שבת של העיר.שומרה או יש בתוך המחיצה  .1.3
 או שוחה למים או מערה.  ,יש בתוך המחיצה בור מיםמספיק ש ר' יהודה: .1.4

 ר' עקיבא: .2
 .אפשר לטלטל בתוכה אפילו אם אין בה בורות או שוחות או מערות .2.1
 .צת פחות מבית סאתייםקהשטח המוקף בתנאי ש .2.2

 ר' אליעזר: .3
 אע"פ שהשטח קטן מבית סאתיים, אם לא הוקפה לדירה:

  מטלטלים בה רק אם אורכה שווה לרוחבה.
 ר' יוסי: .4

 :אע"פ שהשטח קטן מבית סאתיים, אם לא הוקפה לדירה
 אורכה פי שניים מרוחבה.אפילו מטלטלים בה 

 
  ר (ואין הלכה כמותו בהם)דינים שונים שנאמרו בשמו של ר' אליעז :משנה ו

 ַוֲאִפּלּו ִהיא ְכֵבית ּכֹור. :ָׁשַמְעִּתי ֵמַרִּבי ֱאִליֶעֶזרָאַמר ַרִּבי ֶאְלַעאי, 
 ַאְנֵׁשי ָחֵצר ֶׁשָּׁשַכח ֶאָחד ֵמֶהן ְו�א ֵעֵרב, :ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ִמֶּמּנּו

 ֵּביתֹו ָאסּור ִמְּלַהְכִניס ּוִמְּלהֹוִציא לֹו,
 ר.ֲאָבל ָלֶהם ֻּמּתָ 

 ֶׁשיֹוְצִאין ְּבַעְקְרָבִנין ַּבֶּפַסח. :ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ִמֶּמּנּו
 .י ָחֵבר, ְו�א ָמָצאִתיְוִחַּזְרִּתי ַעל ָּכל ַּתְלִמיָדיו ּוִבַּקְׁשִּתי לִ 

ואפילו השטח הוא כבית כור (מיועד לזריעת  ,שהוקפה במחיצה או בקרקף מותר לטלטל בגינה .1
 סאה תבואה). 30

ששכח אחד מהם לתת את חלקו בערוב, וביטל בשבת את רשותו בחצר לשאר  דיירי חצר .2
 הדיירים:

 אסור לו להוציא או להכניס מביתו לחצר. .2.1
 לשאר דיירי החצר מותר להכניס ולהוציא מביתו לחצר. .2.2

 .אפשר לצאת ידי חובת מרור בפסח בעשב שנקרא "עקרבנים" .3
 כך, ולא מצא.ר' אלעאי חיפש מישהוא מתלמידי רבי אליעזר שגם שמע  .4
 

 פרק ג'
מאכלים מיוחדים ומקומות מיוחדים לצורך הנחת עירוב, הנחת ערוב על  :הנושאים העקריים בפרק

הפרשת  .דיני ערוב בין השמשותראש השנה, שני ימי ערוב ב תנאי, דיני
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תפילות ב ראש חודשהזכרת  תרומות ומעשרות בשני ימי ראש השנה.
 ראש השנה.

 
 :מושגים

ה שנחרש בו קבר, חוששים שמה גררה המחרשה עצם מעצמות המת. שטח של שד בית הפרס:
לקבר נקרא בית הפרס. עפר משטח זה מטמא מדברי סופרים במגע  מסביב אמה  100

 ובמשא.
שהופרשה ממנו תרומת מעשר ע"י הלוי, אולם לא תרומה גדולה, כיון  ראשוןמעשר  שנטלה תרומתו: ראשוןמעשר 

ל את המעשר לפני רומה גדולה. כגון שהקדים הלוי ליטורות בתיהפ והתחייבשלא 
. במקרה זה אין חיוב תרומה גדולה, אולם יש םבשיבוליבעוד התבואה  מירוח הכרי,

 חיוב בתרומת מעשר.
ביטוי המציין ספק, היכן מקום שביתתו של האדם. הביטוי הוא משל לאדם הנוהג בחמור וגמל  חמר גמל:

החמור מושכו קדימה והגמל מאחוריו והוא הולך ביניהם.  החמור מקדימה והגמלגם יחד. 
אחורה. כך לגבי ערוב, נוצר ספק האם הערוב שרצה האדם לעשות תקף ושביתתו במקום 
ערובו, או שהערוב שרצה לעשות אינו מועיל, ושביתתו כאנשי עירו. כתוצאה מכך, אם יש 

ל ללכת אלא מעירו למקום ערובו אמה מעירו למקום שמיועד היה להיות ערובו, אינו יכו 2000
 ולא מעירו לכיוון המנוגד לערובו ולא מערובו לכיוון המנוגד לעירו.

 
 כות הקשורות למים ומלחלה משנה א':

 .ּוץ ִמן ַהַּמִים ּוִמן ַהֶּמַלחַּבֹּכל ְמָעְרִבין ּוִמְׁשַּתְּתִפים, ח
 ַהֶּמַלח. ְוַהֹּכל ִנָּקח ְּבֶכֶסף ַמֲעֵׂשר, חּוץ ִמן ַהַּמִים ּוִמן

 ַהּנֹוֵדר ִמן ַהָּמזֹון, ֻמָּתר ַּבַּמִים ּוַבֶּמַלח.
 

 ְמָעְרִבין ַלָּנִזיר ַּבַיִין
 ּוְלִיְׂשָרֵאל ַּבְּתרּוָמה.

 ַּבֻחִּלין. :סּוְמכּוס אֹוֵמר
 

 ְוַלֹּכֵהן ְּבֵבית ַהְּפַרס.
 .ֵליֵל� ָלחֹוץ ְוֶלֳאכֹולל ֲאִפּלּו ְּבֵבית ַהְּקָברֹות, ִמְּפֵני ֶׁשָיכוֹ  :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 כל אוכל חוץ ממלח ומים מתאים לשמש כ: .1
 כמזון עבור ערוב חצרות, ערוב תחומים או שיתוף מבואות. .1.1
 לקנותו בכסף מעשר שני בירושלים. שאפשרכמזון  .1.2

 מותר במים ומלח. ,הנודר שלא יאכל דברים מזינים .2
 קשר לערובהכותרת נוספת: מאכלים מיוחדים ב

 מש כערוב גם עבור נזיר.יין יכול לש .1
 האם תרומה יכולה לשמש כערוב גם עבור ישראל ? .2

 .היכול תנא קמא: .2.1
 .אפשר לערב לכהן רק בחולין (ואין הלכה כמותו):  סומכוס .2.2

 אפשר לשים את הערובמקומות מיוחדים שבהם  כותרת נוספת:
 אפשר לשים ערוב בבית הפרס גם עבור כהן. 1
 .לשם ע"י מחיצה ס, כיוון שיכול להיכנפילו בבית הקברותאפשר לשים ערוב לכהן א ר' יהודה: 2
 

 מאכלים שיכולים או אינם יכולים לשמש כערוב משנה ב':
 ְמָעְרִבין ַּבְּדַמאי,

 ּוְבַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון ֶׁשִּנְטָלה ְתרּוָמתֹו,
 ּוְבַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְוֶהְקֵּדׁש ֶׁשִּנְפּדּו,

 ְוַהֹּכֲהִנים ַּבַחָּלה ּוַבְּתרּוָמה.
 ֲאָבל �א ַבֶּטֶבל,

 ְו�א ְבַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון ֶׁש�א ִנְּטָלה ְתרּוָמתֹו,
 ְו�א ְבַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְוֶהְקֵּדׁש ֶׁש�א ִנְפּדּו.

 
 ַהּׁשֹוֵלַח ֵערּובֹו ְּבַיד ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן,

 אֹו ְבַיד ִמי ֶׁשֵאינֹו מֹוֶדה ָבֵערּוב, ֵאינֹו ֵערּוב.
 .ִמֶּמּנּו, ֲהֵרי ֶזה ֵערּוב ר ְלַקְּבלוֹ ְוִאם ָאַמר ְלַאחֵ 

 מאכלים מיוחדים שאפשר להשתמש בהם עבור ערוב: .1
 מאכל דמאי. .1.1
 מעשר ראשון שנטלה תרומתו. .1.2
 ., ואפילו אם לא ניתן חומש כנדרשמעשר שני או הקדש שנפדו .1.3
 כהנים יכולים לערב בחלה ובתרומה. .1.4

 מאכלים שאין להשתמש בהם עבור ערוב: .2
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 מאכל טבל. .2.1
 ראשון שלא הופרש ממנו תרומה גדולה למרות שהוא מחויב בה. מעשר .2.2
 מעשר שני או הקדש לפני שנפדו, או שלא נפדו כהלכה. .2.3

 ערוב תחומין ? לצורךביד מי אפשר לשלוח ערוב כדי להניחו  כותרת נוספת:
 אין לשלוח ערוב ביד חרש, שוטה או קטן. .1
 ).אין לשלוח ערוב ביד מי שאינו מודה בערוב (כגון כותי .2
 .יאששכן ר את הערוב למימי שאינו רשאי להניח ערוב, יכול לשמש שליח להביא  .3
 

 מקרים שהערוב נמצא במקום לא שיגרתי בשעת בין השמשות משנה ג':
 :ְנָתנֹו ָבִאיָלן

 ְלַמְעָלה ֵמֲעָׁשָרה ְטָפִחים, ֵאין ֵערּובֹו ֵערּוב.
 ְלַמָּטה ֵמֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ֵערּובֹו ֵערּוב.

 ֲאִפּלּו ָעמֹוק ֵמָאה ַאָּמה, ֵערּובֹו ֵערּוב. :ֹו ַבּבֹורְנָתנ
 :ְנָתנֹו ְבֹראׁש ַהָּקֶנה אֹו ְבֹראׁש ַהֻּקְנָּדס

 ִּבְזַמן ֶׁשהּוא ָתלּוׁש ְוָנעּוץ. ֲאִפּלּו ָגבֹוַּה ֵמָאה ַאָּמה, ֲהֵרי ֶזה ֵערּוב.
 ְנָתנֹו ַבִּמְגָּדל ְוָאַבד ַהַּמְפֵּתַח, ֲהֵרי ֶזה ֵערּוב.

 .ַח ִּבְמקֹומֹו, ֵאינֹו ֵערּובִאם ֵאינֹו יֹוֵדַע ֶׁשַהַּמְפּתֵ  :ִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמררַ 
 :טפחים 4על  4 -הערוב על אילן העומד ברשות הרבים במקום שרחב יותר מ הניח את .1

העירוב אינו מועיל (הערוב ברשות היחיד והוא  מהקרקע, טפחים 10אם הניחו מעל  .1.1
 .ברשות הרבים)

טפחים העירוב מועיל (הערוב בכרמלית והוא ברשות  10 -מקום הנמוך מאם הניחו ב .1.2
 הרבים).

 .הערוב מועיל (הערוב בכרמלית והוא ברשות הרבים) ,את הערוב בתוך בור הניח .2
 :טפחים 4ל ע 4שאינם רחבים ("קנדס"),  ערוב על גבי קנה או מוטהניח את ה .3

וב מועיל ואפילו הוא גבוה אם הקנה או המוט תלושים מהקרקע ורק נעוצים בו, הער .3.1
 אמה. 100

 ערוב אינו מועיל.האם הקנה והמוט מחוברים לקרקע,  .3.2
 ואבד המפתח:("מגדל") הערוב בתוך ארון הניח את  .4

 אם אי אפשר להוציא את הערוב, הערוב אינו מועיל. .4.1
 אם אפשר להוציא את הערוב ע"י חתוך החבלים שבהם קשור המנעול: .4.2

 תנא קמא: הערוב מועיל. .4.2.1
אם יש חשש שהמפתח אבד, הערוב אינו  (ואין הלכה כמותו):ליעזר ר' א .4.2.2

 מועיל.
 

 מקרים שאם קרו לפני בין השמשות הערוב אינו מועיל. משנה ד':
 ִנְתַּגְלַּגל חּוץ ַלְּתחּום, ְוָנַפל ָעָליו ַּגל, אֹו ִנְׂשַרף, אֹו ְתרּוָמה ְוִנְטֵמאת,

 ה, ֲהֵרי ֶזה ֵערּוב.ִמְּבעֹוד יֹום, ֵאינֹו ֵערּוב. ִמֶׁשֲחֵׁשכָ 
 

 ִאם ָסֵפק,
 ֲהֵרי ֶזה ַחָּמר ַּגָּמל. :יר ְוַרִּבי ְיהּוָדה אֹוְמִריםַרִּבי ֵמאִ 
 ְסֵפק ֵערּוב, ָּכֵׁשר. :י ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוְמִריםַרִּבי יֹוסֵ 

 .ָּכֵׁשרים ַעל ְסֵפק ֵערּוב ׁשֶ ַאְבֻטְלמֹוס ֵהִעיד ִמּׁשּום ֲחִמָּׁשה ְזֵקנִ  :ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי
 אמה. 2000ערוב שנתגלגל מחוץ לתחום של  .1
 ערוב שנפל עליו גל אבנים ויכול להוציאו רק אם יעשה מלאכה האסורה בשבת. .2
 ערוב שנשרף. .3
 ערוב שהוא תרומה ונטמאה. .4

 אם יש ספק מתי נעלם הערוב, לפני כניסת השבת או לאחר מכן כותרת נוספת:
 ר' מאיר ור' יהודה (ואין הלכה כמותם): .1

 ול ללכת בשבת רק ממקומו עד מקום הערוב.כמחמת הספק י .1.1
 ).ראה מושגיםזה דומה למקרה של "חמר גמל" ( .1.2

(חזקה שהערוב היה קיים קודם  הערוב מועיל, במקרה של ספק ר' יוסי ורבי שמעון: .2
 .שהחשיך)

 ר' יוסי: אבטליון העיד בשמם של חמישה זקנים שספק עירוב כשר. .3
 

 במערב ועשיית תנאי לגביהם בערב שבתעירוב אחד במזרח ואחד  עירוב הנחת משנה ה':
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 :ֶנה ָאָדם ַעל ֵערּובֹו ְואֹוֵמרַמתְ 
 ִאם ָּבאּו גֹוִים ִמן ַהִּמְזָרח, ֵערּוִבי ַלַּמֲעָרב."

 ִמן ַהַּמֲעָרב, ֵערּוִבי ַלִּמְזָרח.
 ִאם ָּבאּו ִמָּכאן ּוִמָּכאן, ְלָמקֹום ֶׁשֶאְרֶצה ֵאֵל�.

 ."אן ְו�א ִמָּכאן, ֲהֵריִני ִכְבֵני ִעיִרי�א ָבאּו �א ִמּכָ 
 ִאם ָּבא ָחָכם ִמן ַהִּמְזָרח, ֵערּוִבי ַלִּמְזָרח."

 ִמן ַהַּמֲעָרב, ֵערּוִבי ַלַּמֲעָרב.
 ָּבא ְלָכאן ּוְלָכאן, ִלְמקֹום ֶׁשֶאְרֶצה ֵאֵל�.

 ."�א ְלָכאן ְו�א ְלָכאן, ֲהֵריִני ִכְבֵני ִעיִרי
 הֹוֵל� ֵאֶצל ַרּבֹו, ִאם ָהָיה ֶאָחד ֵמֶהן ַרּבֹו, :ֵמרַרִּבי ְיהּוָדה אוֹ 

 .יו, ִלְמקֹום ֶׁשִיְרֶצה ֵיֵל�ְוִאם ָהיּו ְׁשֵניֶהם ַרּבֹותָ 
 כדי שיוכל לברוח מפני אויבים:לגבי מקום הערוב, הנעשה  לתנאידוגמא  .1

 הוא ערובי. במערבהרי הערוב ש ,אם יבואו אויבים מצד מזרח .1.1
 הוא ערובי. מזרחהרי הערוב שב ,מערב אם יבואו אויבים מצד .1.2
 אוכל לבחור באיזה ערוב שארצה. ,אם יבואו אויבים משני הצדדים .1.3
 , ומקומי בשבת כבני עירי.לא אשתמש כלל בערובאם לא יבואו אויבים כלל,  .1.4

 כדי להקביל פני רבו:לתנאי הנעשה דוגמא  .2
 הרי הערוב שבמזרח הוא ערובי. ,אם יבוא חכם מצד מזרח .2.1
 הרי הערוב שבמערב הוא ערובי. ,חכם מצד מערבאם יבוא  .2.2
 באיזה ערוב שארצה. אבחר, אחד ממזרח ואחד ממערב ,חכמים 2 ואם יבוא .2.3
 , ומקומי בשבת כבני עירי.לא אשתמש כלל בערובאם לא יבוא חכם כלל,  .2.4
 לגבי מקרה שיבואו שני חכמים משני כיוונים שונים: רבי יהודה: .2.5

 כת רק לצד של רבו.אם אחד מהחכמים הוא רבו יכול לל .2.5.1
 אם שני החכמים הם רבותיו יכול ללכת לאיזה מהם שירצה. .2.5.2

 
 הנחת ערובים לצורך שבת ויו"ט הסמוכים זה לזה משנה ו':

 יֹום טֹוב ַהָּסמּו� ַלַּׁשָּבת, ֵּבין ִמְּלָפֶניָה ּוֵבין ִמְּלַאֲחֶריָה, :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר
 :אֹוֵמרָאָדם ְׁשֵני ֵערּוִבין וְ ְמָעֵרב 

 ."ֵערּוִבי ָהִראׁשֹון ַלִּמְזָרח, ְוַהֵּׁשִני ַלַּמֲעָרב"
 ."ַלִּמְזָרח ָהִראׁשֹון ַלַּמֲעָרב, ְוַהֵּׁשִני"
 ."ֵערּוִבי ָהִראׁשֹון, ְוַהֵּׁשִני ִּכְבֵני ִעיִרי"
 ."ֵערּוִבי ַהֵּׁשִני, ְוָהִראׁשֹון ִּכְבֵני ִעיִרי"

 ַאַחת, אֹו ֵאינֹו ְמָעֵרב ָּכל ִעָּקר. ְמָעֵרב ְלרּוחַ  :ְמִריםַוֲחָכִמים אוֹ 
 אֹו ְמָעֵרב ִלְׁשֵני ָיִמים, אֹו ֵאינֹו ְמָעֵרב ָּכל ִעָּקר.

 ? ֵּכיַצד ַיֲעֶׂשה
 מֹוִליכֹו ָבִראׁשֹון, ּוַמְחִׁשי� ָעָליו ְונֹוְטלֹו ּוָבא לֹו.

 .ַמְחִׁשי� ָעָליו ְואֹוְכלוֹ  ,ַּבֵׁשִני
 ָכתֹו ּוִמְׂשַּתֵּכר ְּבֵערּובֹו.ְוִנְמָצא ִמְׂשַּתֵּכר ַּבֲהִלי

 ֶנֱאַכל ָּבִראׁשֹון, ֵערּובֹו ָלִראׁשֹון ְוֵאינֹו ֵערּוב ַלֵּׁשִני.
 .ם ִלי ֶׁשֵהן ְׁשֵּתי ְקֻדּׁשֹותמֹוִדים ַאּתֶ  :ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר

 ר' אליעזר: .1
 ולומר: ערובים אחד למזרח ואחד למערב 2יכול להניח  .1.1

 ."יהיה זה שבמזרח, וערוב ליום השני יהיה זה שבמערבערוב ליום הראשון " .1.1.1
 ".ערוב ליום הראשן יהיה זה של מערב, והערוב ליום השני יהיה זה שבמזרח" .1.1.2

 ולומר: ,יכול להניח ערוב אחד בלבד .1.2
 הערוב הראשון ישמש למזרח והשני כבני עירי (כשלא הניחו ערוב) .1.2.1
 הערוב הראשון ישמש למערב והשני כבני עירי. .1.2.2

 ואין הלכה כמותם):(חכמים  .2
 .אפשר לשים ערוב אחד שישמש לשני הימים, או שאינו מערב כלל .2.1
 הערוב שיעשה בערב הראשון ישמש גם ליום השני. .2.2
 צורת הטיפול בערוב כאשר יו"ט קודם לשבת: .2.3

 מביא את הערוב בערב יו"ט ומחכה איתו עד שתחשך. .2.3.1
 מחזיר את הערוב לביתו (כדי שהערוב לא יאכל). .2.3.2
 וב למקומו למחרת ביו"ט קודם שתחשך.מחזיר את הער .2.3.3
 מחכה עם הערוב עד כניסת השבת. .2.3.4
 אוכל את הערוב. .2.3.5
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נהנה מהערוב ווב קנה את השביתה (של היום השני), נמצא שבהליכתו עם הער .2.3.6
 כיוון שאכלו.

 נאכל העירוב לאחר בין השמשות של היום הראשון:אם  .2.4
 הערוב מועיל ליום הראשון ואינו מועיל לשני. .2.5

 :רבי אליעזר .3
(שהרי אם יאכל בראשון לא יועיל ושבת הן שתי קדושות  שיו"ט ברורמדברי חכמים  .3.1

 .לשני)
 אפשר לערב שני ערובים שונים, אחד ליו"ט ואחד לשבת. ןלכ .3.2

 
 )מעובר אלול כאשרשיש בו שני ימים ( ערוב תחומין בראש השנה משנה ז':

 ָּמא ִתְתַעֵּבר,ֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשָהָיה ָיֵרא ׁשֶ  :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 :ְמָעֵרב ָאָדם ְׁשֵני ֵערּוִבין ְואֹוֵמר

 ."ָּבִראׁשֹון ַלַּמֲעָרב ּוַבֵּׁשִני ַלִּמְזָרח", "ֵערּוִבי ָבִראׁשֹון ַלִּמְזָרח ּוַבֵּׁשִני ַלַּמֲעָרב"
 ."ֵני ִעיִריֵערּוִבי ַבֵּׁשִני, ּוָבִראׁשֹון ִּכבְ ". "ֵערּוִבי ָבִראשֹון, ּוַבֵּׁשִני ִּכְבֵני ִעיִרי"

 .ְו�א הֹודּו לֹו ֲחָכִמים
 לכל אחת מהאפשרויות הבאות:יכול לערב שני ערובים.  ר' יהודה (ואין הלכה כמותו): .1

 ., או להיפךביום הראשון ערובי למזרח ובשני למערב .1.1
 ., או להיפךערובי יהיה עבור היום הראשון וביום השני אהיה כבני עירי .1.2

 חכמים: .2
 עבור כל יום של ר"ה. , ערוב נפרדובים שוניםער 2אין אפשרות לעשות  .2.1
 ימי ר"ה נחשבים ליום אחד ארוך ואין אפשרות להפריד ביניהם. 2 .2.2

 
 ימים 2שיש בו  הפרשת תרומות ומעשרות במהלך ראש השנה משנה ח':

 ַּבֵּׁשִני.ַמְתֶנה ָאָדם ַעל ַהַּכְלָּכָלה ְּביֹום טֹוב ִראׁשֹון ְואֹוְכָלּה  :ְועֹוד ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה
 ְוֵכן ֵּביָּצה ֶׁשּנֹוְלָדה ָבִראׁשֹון, ֵּתָאֵכל ַּבֵּׁשִני.

 .ְו�א הֹודּו לֹו ֲחָכִמים
 רבי יהודה (ואין הלכה כמותו): .1

 :יכול אדם להתנות לגבי תרומות ומעשרות .1.1
אם היום חול ומחר יו"ט, הריני מפריש " :ביום הראשון של ראש השנה יאמר .1.1.1

 ."היום
 ."אם היום חול ואתמול היה יו"ט, הריני מפריש היום" ביום השני יאמר: .1.1.2
 ויכול לאכול את הפרות המתוקנים ביום השני. .1.1.3

 ביצה שנולדה ביום ראשון אפשר לאכלה ביום השני. .1.2
 לגבי תרומות ומעשרות ולא לגבי ביצה שנולדה ביום הראשון. לא הסכימו  חכמים: .2

 ימי ראש השנה נחשבים ליום אחד ארוך. שני
 

 כרת ראש חודש בתפילות ראש השנה.הז משנה ט:
 :ֹוב ֶׁשל ֹראׁש ַהָּׁשָנה אֹוֵמרָהעֹוֵבר ִלְפֵני ַהֵּתָבה ְּביֹום ט :דֹוָסא ֶּבן ַהְרִּכיַנס אֹוֵמר ַרִּבי

 ַהֲחִליֵצנּו ה' ֱא�ֵהינּו ֶאת יֹום ֹראׁש ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה, ִאם ַהיֹום ִאם ְלָמָחר.
 ."ִאם ֶאֶמׁשִאם ַהיֹום " :ּוְלָמָחר הּוא אֹוֵמר

 .ְו�א הֹודּו לֹו ֲחָכִמים
 מזכירים ראש חודש בראש השנה בצורה הבאה: ר' דוסא בן הרכינס (ואין הלכה כמותו): .1

את יום ראש חודש הזה היום או  ...ביום הראשון של ר"ה אומר: "החליצנו (חזקנו) .1.1
 מחר".

 "החליצנו... היום או אמש". :ביום השני אומר .1.2
 כלל ראש חודש בראש השנה. אין מזכירים חכמים:  .2
 

 פרק ד'
יציאה ירידה מספינה לחוף בשבת,  דיני יציאה מחוץ לתחום מחמת אונס, :הנושאים העקריים בפרק

בשבילו, מי ששבת בתוך  בשבת מחוץ לתחום לצורך דבר שמותר לצאת
התחום ולא ידע על כך, מי שהיה בדרך בערב שבת בין השמשות אך לא 

אמותיו  4 -ר אנשים שהיו בדרך בערב שבת ומספהתכוון לשבות שם, 
מי שקבע שביתה תחת אילן אמותיו של זה,  4של זה אינם חופפות את 

אמה ממקום  2000כיצד מודד אדם  ולא הגדיר את המיקום המדויק, 



 מסכת עירובין בס"ד

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 docמסכת עירובין.\חוזר ושונה -לבנון \זמני\ארכיון\:E 32מתוך  12עמוד   זאב לבנוני

, המערב עבור בני או ברגל שביתתו, האם עיקר ערוב תחומין הוא בפת
 עירו.

 
 מחמת אונס דיני יציאה מחוץ לתחום משנה א':

 ִמי ֶׁשהֹוִצאּוהּו גֹוִים אֹו רּוַח ָרָעה, ֵאין לֹו ֶאָּלא ַאְרַּבע ַאּמֹות.
 ֶהֱחִזירּוהּו, ְּכִאיּלּו �א ָיָצא.

 הֹוִליכּוהּו ְלִעיר ַאֶחֶרת. ְנָתנּוהּו ַבִּדיר אֹו ַבַּסַהר,
 � ֶאת ֻּכָּלּה.ְמַהּלֵ  :יםַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה אֹוְמִר 

 ֵאין לֹו ֶאָּלא ַאְרַּבע ַאּמֹות. :ַע ְוַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוְמִריםַרִּבי ְיהֹוׁשֻ 
 ַמֲעֶׂשה ֶׁשָּבאּו ִמְּפַרְנִּדיִסין ְוִהְפִליָגה ְסִפיָנָתם ַּבָים.

 ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ִהְּלכּו ֶאת ֻּכָּלּה.
 .יר ַעל ַעְצָמןֻׁשַע ְוַרִּבי ֲעִקיָבא �א ָזזּו ֵמַאְרַּבע ַאּמֹות, ֶׁשָרצּו ְלַהֲחמִ ַרִּבי ְיהוֹ 

 מקום שאליו הגיע.מהאמות  4יצא, יש לו רק שנטרפה דעתו ובעל כורחו או אותו  מי שהוציאו .1
 יצא בעל כורחו מחוץ לתחום וחזר בעל כורחו למקומו, כאילו לא יצא. .2
או לסהר (מקומות גידול מחיצה, כגון לעיר אחרת או לדיר  מוקףיצא בעל כורחו למקום  .3

 :לצאן)
 יכול להסתובב בכל השטח המוקף ע"י המחיצה. רבן גמליאל ור' אליעזר בן עזריה: .3.1
 אמות במקומו. 4אין המחיצות מועילות לו ויש לו רק  ר' יהושע ור' עקיבא: .3.2

 בשבת מחוץ לתחום:מפרנדיסין (שם מקום) מעשה והפליגה ספינה  .4
 בן גמליאל ור' אלעזר בן עזריה התהלכו בכל הספינה.ר .4.1
 ר' יהושע ו' עקיבא: .4.2

 אמות. 4 -החמירו על עצמם ולא זזו יותר מ .4.2.1
 להסתובב בכולה. מקום שמוקף מחיצה, ואפשר דין ספינה מדיןונה שלמרות ש .4.2.2

 
 אמה. 0002 -מהחוף בערב שבת פחות ממרוחקת מספינה לחוף בשבת, אם הספינה  ירידה משנה ב:

 ַעם ַאַחת �א ִנְכְנסּו ַלָּנָמל ַעד ֶׁשָחֵׁשָכה.ּפַ 
 " ?ָמה ָאנּו ֵליֵרד" :ְמרּו לֹו ְלַרָּבן ַּגְמִליֵאלָא

 ."ַהְּתחּום ַעד ֶׁש�א ָחֵׁשָכה ֻמָּתִרים ַאֶּתם, ֶׁשְּכָבר ָהִייִתי ִמְסַּתֵּכל, ְוָהִיינּו ְבתֹו�" :ָאַמר ָלֶהן
 ספור מעשה: .1

 .שבת בין השמשות ערבבספינה התקרבה לחוף  .1.1
 שאלו אל רבן גמליאל כשהגיעו לחוף, האם מותר לרדת מהספינה. .1.2
 ."שכבר ראיתי שאנחנו בתוך תחום שבת קודם שהחשיך ,מותר" ענה רבן גמליאל: .1.3

 
 ואח"כ התבטל הצורך.מי שיצא בשבת מחוץ לתחום לצורך דבר שמותר לצאת בשבילו  משנה ג':

 ,"ְּכָבר ַנֲעָשה ַמֲעֶׂשה" :לוֹ ְמרּו ִמי ֶׁשָיָצא ִבְרׁשּות ְוָא
 ֶיׁש לֹו ַאְלַּפִים ַאָּמה ְלָכל רּוַח.

 ִאם ָהָיה ְבתֹו� ַהְּתחּום, ִכִאּלּו �א ָיָצא,
 .ְלַהִּציל, חֹוְזִרין ְלְמקֹוָמןֶׁשָּכל ַהיֹוְצִאים 

 אמה לכל כיוון מהמקום אליו הגיע. 2000יש לו  .1
 אמה של עירו: 2000 -האמה שיש לו נכנסות לתוך תחום  2000 -אם ה .2

 כאילו לא יצא משם.יכול לחזור לעירו,  .2.1
 ויכול ללכת בכל עירו, כיוון שהקלו חכמים למי שיצא להציל.  .2.2

 
רק בשבת נודע לו שהוא בתוך אמה מעירו אך  2000מי ששבת בערב שבת בתוך תחום של  משנה ד':

 התחום.
 ּוא ָסמּו� ָלִעיר,ִמי ֶׁשָיַׁשב ַּבֶּדֶר�, ְוָעַמד, ְוָרָאה ַוֲהֵרי ה

 הֹוִאיל ְו�א ָהְיָתה ַכָּוָנתֹו ְלָכ�, �א ִיָּכֵנס. ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.
 ִיָּכֵנס. :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 .י ַטְרפֹון ְּב�א ִמְתַּכֵּוןַמֲעֶׂשה ָהָיה ְוִנְכַנס ַרּבִ  :ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה

 
 אמה ממקומו, כיוון שלא התכוון לשבות שם. 2000יש לו רק  רבי מאיר (ואין הלכה כמותו): .1
  ר' יהודה: .2

 לעיר ודינו כבני עירו. סלהיכנמותר לו  .2.1
 ,העירהתחום של  ולבוקר אמרו לו שהוא בתוך ,מביא ראיה מר' טרפון שלן מחוץ לעיר .2.2

 ונכנס.
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ון לשבות שם, כגון שישן ודין מי שהיה בדרך בערב שבת בין השמשות, אך לא התכ משנה ה':

 י.ִמי ֶׁשָיַׁשן ַּבֶּדֶר� ְו�א ָיַדע ֶׁשָחֵׁשָכה, ֶיׁש לֹו ַאְלַּפִים ַאָּמה ְלָכל רּוַח, ִּדְבֵרי ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִר  .ניסת השבתבכ
 ֵאין לֹו ֶאָּלא ַאְרַּבע ַאּמֹות. :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 ְוהּוא ְבֶאְמָצָען. :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר
 ְלֵאיֶזה רּוַח ֶׁשִיְרֶצה ֵיֵל�. :ֵמראוֹ  ַרִּבי ְיהּוָדה

 .ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ַלֲחזֹור ּבוֹ  ֶׁשִאם ָּבַרר לֹו, :ּומֹוֶדה ַרִּבי ְיהּוָדה
 מקום שבו שבת.האמה לכל כיוון מ 2000יש לו  ר' יוחנן בן נורי: .1
 אמות ממקומו לכל צד. 4יש לו רק  (ואין הלכה כמותם): חכמים .2
 אמות ממקומו לכל צד. 2יש  לו רק  כמותו):(ואין הלכה  ר' אליעזר .3
 ואין הלכה כמותו):( ר' יהודה .4

 הצדדים שירצה.כל אחד מאמות ממקומו ל 4יכול לבחור  .4.1
 אינו יכול לחזור בו. ,בצד מסויםאם בחר  .4.2

 
 4מקצת  אמותיו של זה חופפות את 4 -מקצת ממספר אנשים שהיו בדרך בערב שבת ו משנה ו':

  .זהשל  האמות
 ַנִים, ִמְקָצת ַאּמֹוָתיו ֶׁשל ֶזה ְּבתֹו� ַאּמֹוָתיו ֶׁשל ֶזה,ָהיּו ְׁש 

 ְמִביִאין ְואֹוְכִלין ָּבֶאְמַצע,
 ּוִבְלַבד ֶׁש�א יֹוִציא ֶזה ִמּתֹו� ֶׁשּלֹו ְלתֹו� ֶׁשל ֲחֵברֹו.

 ָהיּו ְׁש�ָׁשה, ְוָהֶאְמָצִעי ֻמְבָלע ֵּביֵניֶהן,
 ן ִעּמֹו,הּוא ֻמָּתר ִעָּמֶהן ְוֵהן ֻמָּתִרי

 ּוְׁשַנִים ַהִחיצֹוִנים ֲאסּוִרין ֶזה ִעם ֶזה.
 ? ְלָמה ַהָּדָבר דֹוֶמה :ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון

 ְלָׁש�ׁש ֲחֵצרֹות ַהְּפתּוחֹות זֹו ָלזֹו ּוְפתּוחֹות ִלְרׁשּות ָהַרִּבים,
 ֵעְרבּו ְׁשֵּתיֶהן ִעם ָהֶאְמָצִעית,
 .יצֹונֹות ֲאסּורֹות זֹו ִעם זוֹ ִעָּמה, ּוְׁשַּתִים ַהחִ  ִהיא ֻמֶּתֶרת ִעָּמֶהן ְוֵהן ֻּמָּתרֹות

 -(המרחק ביניהם קטן מ  זהאמות של  4חופפות את מקצת  של זה,אמות  4אנשים שמקצת  2 .1
 אמות): 8

 אמותיהם. 4 שללאכול יחד בחלק המשותף להביא אוכל, ויכולים  .1.1
 אמות שלו. 4 -אסור לכל אחד מהם להוציא אוכל מחוץ ל .1.2

 אמות והשלישי באמצע: 8קים ביניהם מרוחמתוכם  2 -ש אנשים 3 .2
 שטח המשותף ביניהם.האמצעי יכול לאכול עם כל אחד מהם ב .2.1
 ., ואינם יכולים לאכול יחדהקיצוניים אין כל שטח משותף 2 -ל .2.2

 הדבר דומה למקרה של :   ר' שמעון: .3
 , ופתוחות זו לזו חצרות הפתוחות לרשות הרבים, שלוש .3.1
 ולא עשו ביניהם: אמצעיתשו ערוב חצרות עם הע ושתי החיצוניות .3.2

 האחרות והם מותרות עמה. 2מותרת עם  החצר האמצעית .3.2.1
 אסורות בטלטול ביניהם.הקיצוניות החצרות  2 .3.2.2

 
 2000 -רחוק מביתו רק כאילן הנמצא ומכיר אמה,  4000-בערב שבת רחוק מביתו כשמי  משנה ז':

 אמה
 , �א ָאַמר ְּכלּום."ְׁשִביָתִתי ַּתְחָּתיו: "ְוָהָיה ַמִּכיר ִאיָלן אֹו ָגֵדר, ְוָאַמרִמי ֶׁשָּבא ַבֶּדֶר� ְוָחְׁשָכה לֹו, 

 ,"ְׁשִביָתִתי ְבִעָּקרוֹ "
 ּוֵמִעָּקרֹו ְוַעד ֵּביתֹו ַאְלַּפִים ַאָּמה. ,ְמַהֵּל� ִמְּמקֹום ַרְגָליו ְוַעד ִעָּקרֹו ַאְלַּפִים ַאָּמה

 .ָלִפים ַאָּמהַאְרַּבַעת אֲ ִנְמָצא ְמַהֵּל� ִמֶּׁשָחֵׁשָכה 
 .אמות) 4(כי לא הגדיר אלו  אמירתו לו תועיל, לא "שביתתי תחת האילן" :אם אמר .1
 :"שביתתי בגזע של האילן" :אם אמר .2

 כמקום שביתתו.נקבע הגזע  .2.1
 אמה. 2000אמה, ומשם לביתו עוד  2000יכול ללכת עד הגזע  .2.2
 אמה. 4000ה יכול ללכת עד "ס .2.3

 
 ? אמה ממקום שביתתו 2000 אדם  כיצד מודד משנה ח:

 ,"ְׁשִביָתִתי ִבְמקֹוִמי" :ֵאינֹו ָבִקי ַבֲהָלָכה, ְוָאַמרִאם ֵאינֹו ַמִּכיר, אֹו ׁשֶ 
 ָזָכה לֹו ְמקֹומֹו ַאְלַּפִים ַאָּמה ְלָכל רּוַח.
 ֲעֻגּלֹות, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ַאְנִטיְגנֹוס.

 ְּכַטְבָלא ְמֻרַּבַעת,ְמֻרָּבעֹות,  :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים
 .ֶׁשְיֵהא ִנְׂשָּכר ַלָּזִויֹות ְּכֵדי
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 מקום מסוים או שאמר שביתתי במקומי:לו חד ילא יהאדם אם  .1
 .אמה לכל כוון 2000זכה ב 

 אמה ? 2000כיצד מודדים  .2
 ומו של האדם לכל כוון (צורת עגול.).קאמא ממ 2000 גונוס:חנינה גן אנטירבי  .2.1
 אמה. 2000שמקיף עגול שרדיוסו  4000רבוע שצלעו  חכמים: .2.2

 ע"י כך האדם מרוויח את הפינות שבהם הריבוע גדול מהעגול שבתוכו.
 

 האם עיקר ערוב תחומין הוא בפת, או שצריך ללכת לשם ברגל ? משנה ט:
 ."ֶהָעִני ְמָעֵרב ְּבַרְגָליו" :ְוזֹו ִהיא ֶׁשָאְמרּו
 ִני.ָאנּו ֵאין ָלנּו ֶאָּלא עָ  :ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר

 ֶאָחד ָעִני ְוֶאָחד ָעִשיר, :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 .�א ֵיֵצא ִויָעֵרב ְּבַרְגָליוֶאָּלא ְלָהֵקל ַעל ֶהָעִׁשיר, ׁשֶ  "ְמָעְרִבין ַּבַּפת" :�א ָאְמרּו

 מה שאמרו "העני מערב ברגליו", מדובר על המקרה של "הבא בדרך ואין עמו פת". .1
 א בפת.עקר ערוב תחומין הו רבי מאיר: .2

 עני.כפת נחשב  וומי שנמצא בדרך ואין לרק עני יכול לערב ברגליו.  .2.1
 אחרים צריכים להביא פת למקום השביתה. .2.2

 רבי יהודה: .3
גם עני וגם עשיר יכולים לערב ברגליהם, כי עקר ערוב תחומים הוא להגיע ברגליים  .3.1

 למקום.
 שביתה.שיוכל גם לשלוח שליח להניח את הפת במקום הכדי , הקלו על העשיר .3.2

 
 מי שיצא לערב עבור בני עירו ומסיבה כל שהיא לא ביצע את הערוב משנה י':

 ִמי ֶׁשָיָצא ֵליֵל� ְּבִעיר ֶׁשְּמָעְרִבין ָּבּה ְוֶהֱחִזירֹו ֲחֵברֹו,
 הּוא ֻמָּתר ֵליֵל� ְוָכל ְּבֵני ָהִעיר ֲאסּוִרין, ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה.

 .ֵעֵרב, ֲהֵרי ֶזה ַחָּמר ַּגָּמלּוא ָיכֹול ְלָעֵרב ְו�א ָּכל ֶׁשה :אֹוֵמר ַרִּבי ֵמִאיר
 בני עירו כאילו לא ערבו כלל. .1
 שיצא לערב:השליח לגבי  .2

 כאילו השלים את הנחת הערוב.לו ר' יהודה: נחשב  .2.1
 ר' מאיר: .2.2

 .)פרק ג' ראה מושגים( לשליח יש דין של חמר גמל .2.2.1
מקום שהתכוון לעירו וגם לגם שמשותף  ,אמה 2000בתחום יכול ללכת רק  .2.2.2

 שבות שם.ל
 

 דין מי שיצא חוץ לתחום במזיד משנה יא':
 ִמי ֶׁשָיָצא חּוץ ַלְּתחּום, ֲאִפּלּו ַאָּמה ַאַחת, �א ִיָּכֵנס.

 ְׁשַּתִים, ִיָּכֵנס, ָׁש�ׁש, �א ִיָּכֵנס. :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר
 

 �א ִיָּכֵנס. ִמי ֶׁשֶהְחִׁשי� חּוץ ַלְּתחּום, ֲאִפּלּו ַאָּמה ַאַחת,
 ֲאִפּלּו ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאּמֹות, ִיָּכֵנס, :ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר

 .ִּמּדֹות, ִמְּפֵני ַהּטֹוִעיןֶׁשֵאין ַהָּמׁשֹוחֹות ְמַמִּצין ֶאת הַ 
 אינו יכול לחזור לעירו אפילו יצא רק אמה אחת מחוץ לתחום. תנא קמא: 1
 ר' אליעזר: 2

 אמות יכול לחזור. 2יצא  2.1
 אמות ומעלה אינו יכול לחזור. 3יצא  2.2

 מי שהיה בדרך וחשב שיגיע לעירו, והחשיך קרוב לתחום שבת לפני שהגיע לעירו: כותרת נוספת:
 אם לא הגיע לתחום שבת, אפילו חסר אמה אחת לא יכנס.  תנא קמא: .1
 רבי שמעון: .2

 אמה מהתחום יכנס, יותר מזה לא יכנס. 15אם חסר לו עד  .2.1
 מפני האנשים הטועים. סוף התחום, אמה קודם 15מסמנים )("המשוחות"מודדי התחום  .2.2

 
 פרק ה'

כפרים העומדים בצורת משולש ובין האמצעי  3, עיבורה של עיר :הנושאים העקריים בפרק
המדידה של  צורת , אמה 2000 -והשניים האחרים יש פחות מ

עיר של יחיד שהפכה לעיר של , שבת אמה של תחום 2000
מי שנמצא בערב שבת בין השמשות , יפךרבים(ראה מושגים) ולה
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תחום שבת של עיר אחת הכולל בתוכו עיר אחרת או , מחוץ לעיר
 .נותן ערוב בתוך מערה או על גב מערה דין, כולל רק את חלקה

 
 מושגים

כנמצאים נחשבים גם שטחים נוספים מחוץ לעיר  ,לענין תחום שבת, מלבד בתי העיר עיבורה של עיר:
גם אלה נקראים עיבורה של עיר.  אזור העיר ואזור עיבורה של עיר  . שטחיםבתוך העיר

הכוונה מחוץ  ,לכת בשבת מחוץ לעיראמה שמותר ל 2000 -נחשבים לתחום העיר, ויחד 
 .לעיבורה של העיר

אמה ועוד שני שליש אמה, הנמצא מחוץ לעיר ומחוץ לעיבורה של עיר.  70מגרש של  קרפף:
ר יכלול בנוסף לעיבורה של העיר גם שטח נוסף של יש דיון במשנה האם תחום העי

 אמה לתחום שבת. 2000קרפף, שרק לאחריו ימדדו 
בהר או בגיא הרחבים יותר  ,כאשר מודדים את המרחק של תחום שבת ונתקלים בדרך מקדרים בהרים או בגאיות:

אמות,  4מודדים בחבל שאורכו אנשים  2מודדים אותם בצורה הבאה:  ,אמה 50 -מ
ר האדם העומד במעלה ההר אוחז אותו מול רגליו, והאדם העומד במורד ההר כאש

כך מודדים כל אזור ההר. בצורה דומה אמות נוספים, ו 4אח"כ מודדים אוחזו מול ליבו. 
 בגיא. צורה זו של מדידה נקראת קידור בהר או בגיא.גם עושים 

ראת עיר של יחיד. קוהוא משכירם לדיירים שונים נ ,עיר שכל בתיה שייכים לאדם אחד עיר של יחיד ועיר של רבים:
עיר שהבתים אינם שייכים לאדם אחד נקראת עיר של רבים. בעיר של יחיד כל דיירי 
הבתים יכולים לערב יחד ולטלטל בכל העיר. בעיר של רבים חייבים להשאיר אזור מסוים 

יכר לציין דבר זה נעשה משום השאין משתפים בו את דייריו ואין מטלטלים בו. 
דיירי אמנם גודל האזור שיש לשייר נדון במשנה. שהטלטול מותר רק משום הערוב, 

ם ולטלטל לעצמערב לגם הם  יםהאזור שאינו משתתף בערוב של כל בני העיר יכול
  באזורם.

 
  אלו שטחים נכללים בעיבורה של עיר ? משנה א':
 ? ִרין ֶאת ֶהָעִריםֵּכיַצד ְמַעּבְ 
 ַּבִית יֹוֵצא,ַּבִית ִנְכָנס 

 ָּפגּום ִנְכָנס ָּפגּום יֹוֵצא.
 ָהיּו ָׁשם ְּגדּוִדיֹות ְּגבֹוהֹות ֲעָׂשָרה ְטָפִחים,
 ּוְגָׁשִרים ּוְנָפׁשֹות, ֶׁשֵיׁש ָּבֶהן ֵּבית ִּדיָרה,

 מֹוִציִאין ֶאת ַהִּמָּדה ְכֶנְגָּדן, ְועֹוִׂשין אֹוָתּה ְּכִמין ַטְבָלא ְמֻרַּבַעת,
 .ִנְׂשָּכר ֶאת ַהָּזִויֹותְיֵהא ְּכֵדי ׁשֶ 

אמה ושני  70 -השטחים שלהלן נחשבים לעיבורה של עיר אם אינם מרוחקים מהעיר יותר מ 1
 שליש האמה:

 מחוץ לשורת הבתים האחרונה של העיר.או בית הנכנס  בית היוצא 1.1
 הבולטים מחוץ לחומת העיר.("פגום") מגדלים  1.2
 טפחים. 10חות שגובהם לפ ("גדודיות") בתים הרוסיםשל מחיצות  1.3
 בית דירה. מתחתםעליהם או מגשרים שיש  1.4
 שומר בית הקברות דר בהם לפעמים.ו ,"נפשות" על קבריםמבנינים הנמצאים  1.5

 .מותחים קווים ישרים מחוץ לעיבורה של העיר, כך שנוצר רבוע או מלבן, התוחם את העיר 2
 .אמה 2000בצורה כזו מתווספות זוויות לתחום העיר וממנו מודדים  3
 

 האם נותנים לעיר בנוסף לעיבורה גם קרפף ? משנה ב':
 נֹוְתִנין ַקְרֵּפף ָלִעיר, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.

 , ֶאָּלא ֵבין ְׁשֵּתי ֲעָירֹות,"ַקְרֵּפף"�א ָאְמרּו  :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים
 .ְׁשֵּתיֶהן ִלְהיֹוָתן ְּכֶאָחתם, עֹוֶׂשה ַקְרֵּפף לִ ִאם ֵיׁש ָלזֹו ִׁשְבִעים ַאָּמה ְוִׁשיַרִים, ְוָלזֹו ִׁשְבִעים ַאָּמה ְוִׁשיַריִ 

 .)ראה מושגים( נותנים לעיר קרפף ר' מאיר: 1
 חכמים: 2

קרפפים, נותנים לכל אחת קרפף, והן נחשבות לעיר  2 -, שהמרחק ביניהם פחות מערים 2-ב  2.1
 אחת.

 אין נותנים לה קרפף.בלבד כאשר מדובר בעיר אחת  2.2
 

 אמה 2000 -פחות מבצורת משולש ובין האמצעי והשניים האחרים יש  העומדיםכפרים  3 משנה ג':
 ְוֵכן ְׁש�ָׁשה ְכָפִרים ַהְּמֻׁשָּלִׁשין,

 ִאם ֵיׁש ֵּבין ְׁשַנִים ַהִחיצֹוִנים ֵמָאה ְוַאְרָּבִעים ְוֶאָחד ּוְׁשִליׁש,
 .ָּתן ִלְהיֹוָתן ְּכֶאָחדָעָׂשה ֶאְמָצִעי ֶאת ְׁשָלְׁש 

 הכפרים החיצוניים: 2כאילו הוא נמצא על הקו המחבר בין רואים את הכפר האמצעי  1
 קרפפים2 -אם לאחר מכן המרחק בין הכפר האמצעי וכל אחד מהכפרים החיצוניים הוא פחות מ 2

 כאילו הם כפר אחד. את שלושתם רואים
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 אמה של תחום שבת 2000צורת המדידה של  משנה ד':

 ים ַאָּמה, �א ָפחֹות ְו�א יֹוֵתר.ֵאין מֹוְדִדין ֶאָּלא ְבֶחֶבל ֶׁשל ֲחִמיִּׁש 
 ְו�א ִיְמּדֹוד ֶאָּלא ְכֶנֶגד ִלּבֹו.

 ָהָיה מֹוֵדד ְוִהִּגיַע ְלַגְיא אֹו ְלָגֵדר, ַמְבִליעֹו ְוחֹוֵזר ְלִּמָּדתֹו.
 ִהִּגיַע ְלָהר, ַמְבִליעֹו ְוחֹוֵזר ְלִמָּדתֹו, ּוִבְלַבד ֶׁש�א ֵיֵצא חּוץ ַלְּתחּום.

 ל ְלַהְבִליעֹו,ִאם ֵאינֹו ָיכוֹ 
 .ִּתי ֶׁשְּמַקְּדִרין ֶּבָהִריםָׁשַמעְ  :ַיַּנאי ִמּׁשּום ַרִּבי ֵמִאיר ָּבזֹו ָאַמר ַרִּבי דֹוְסַתאי ַּבר ַרִּבי

 אמה. לא פחות ולא יותר. 50מודדים בחבל של  1
 המודדים אוחזים את החבל כנגד ליבם (בשטח מישורי). 2
 דדים משפה לשפה ואין יורדים לתוך הגיא.אמה, מו 50כאשר מגיעים לגיא שאינו רחב  3
 ים את החבל מעליו.הכאשר מגיעים לגדר, מגבי 4
 כאשר מגיעים להר: 5

אם אפשר להעמיד כלונס בצד זה של ההר וכלונס בצד זה של ההר, ולמתוח חבל מעליהם,  5.1
 עושים כך.

 אפשר לסטות ימינה או שמאלה מהגיא, מהגדר או מההר, ולבצע את המדידה שם: כאשר 5.2
 בתוך תחום שבת, אפשר לבצע את המדידה שם ואח"כ לחזור.עדיין ם הסטיה היא א 5.2.1
 אם הסטיה היא מחוץ לתחום שבת אין לבצע את הסטיה. 5.2.2

בהרים  )ראה מושגים( , מקדריםאת הגיא, או את ההרשבת  אין אפשרות למדוד בתוך תחום כאשר 6
 או בגאיות.

 
 דינים נוספים בנושא מדידת תחום שבת משנה ה':

 ן מֹוְדִדין ֶאָּלא ִמן ַהֻּמְמֶחה.ֵאי
 ִרָּבה ְלָמקֹום ֶאָחד ּוִמֵעט ְלָמקֹום ַאֵחר, ׁשֹוְמִעין ִלְמקֹום ֶׁשִרָּבה.

 ִרָּבה ְלֶאָחד ּוִמֵעט ְלַאֵחר, ׁשֹוְמִעין ַלַּמְרֶּבה.
 ,"ַעד ָּכאן ְּתחּום ַׁשָּבת" :ֲאִפּלּו ֶעֶבד, ֲאִפּלּו ִׁשְפָחה, ֶנֱאָמִנין לֹוַמר

 .ָבר ְלַהְחִמיר ֶאָּלא ְלָהֵקלא ָאְמרּו ֲחָכִמים ֶאת ַהּדָ ֶׁש�
 מדידת תחום שבת נעשית רק ע"י מומחה הבקי במדידות קרקע. 1
 , ובקרן מזרחיתדרומית כאשר מודדים בשתי קרנות של צלע מסוימת, לדוגמא: בקרן מזרחית 2

 צדחום על פי היותר מאשר בצד האחר, קובעים את הת ארוך, ויצא התחום בצד אחד צפונית
 הארוך יותר.

את התחום בזה אחר זה, ונמצא תחומו של אחד מרובה משל חברו, קובעים את התחום  מדדו שנים 3
 .המרובהפי על 

 תחום שבת.המומחה את קבע מר שראו היכן ואו שפחה נאמנים ל עבד 4
 .בענין תחום שבת הולכים לקולה ולא לחומרה 5
 

  ועיר של רבים שהפכה לעיר של יחיד )ראה מושגים( רביםעיר של יחיד שהפכה לעיר של  משנה ו':
 ִעיר ֶׁשל ָיִחיד ְוַנֲעֵׂשת ֶׁשל ַרִּבים, ְמָעְרִבין ֶאת ֻּכָּלּה.
 ְוֶׁשל ַרִּבים ְוַנֲעֵׂשת ֶׁשל ָיִחיד, ֵאין ְמָעְרִבין ֶאת ֻּכָּלּה,

 ֶיׁש ָּבּה ֲחִמִּׁשים ִּדיּוִרים, ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה.ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָעָׂשה חּוָצה ָלּה ְּכִעיר ֲחָדָׁשה ֶׁשִּביהּוָדה, ׁשֶ 
 .ׁש ֲחֵצרֹות ֶׁשל ְׁשֵני ָבִּתיםָׁש� :ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר

עיר של יחיד שהפכה לעיר של רבים, יכולים כל דיירי הבתים לערב (כדרך שערבו כשהיתה עיר  1
 של יחיד).

 ה להיות עיר של יחיד:עיר של רבים שהפכ 2
 עיר של רבים). הכשהיית שעשו(כדרך לשייר אזור ששאר בני העיר אינם מערבים אתו. יש  2.1
 :שיש לשיירגודל האזור  2.2

 דיירים. 50שהיו בה ביהודה,  השהייתכגודל העיר "חדשה"    רבי יהודה: 2.2.1
 בתים. 2חצרות שיש בכל אחת  3כגודל  רבי שמעון: 2.2.2

 
 עבורוואמר לבנו לערב  בצידה האחד,מחוץ לעיר בערב שבת בין השמשות מי שנמצא  משנה ז':

 צידה השניב
 ,"ָעֵרב ִלי ַבִּמְזָרח" :, ַּבַּמֲעָרב ְוָאַמר ִלְבנוֹ "ָעֵרב ִלי ַבַּמֲעָרב" :ָיה ַבִּמְזָרח ְוָאַמר ִלְבנוֹ ִמי ֶׁשהָ 

 ְוָאסּור ְלֵערּובֹו. ִאם ֵיׁש ֵהיֶמּנּו ּוְלֵביתֹו ַאְלַּפִים ַאּמֹות, ּוְלֵערּובֹו יֹוֵתר ִמָּכאן, ֻמָּתר ְלֵביתוֹ 
 ַאְלַּפִים ַאָּמה ּוְלֵביתֹו יֹוֵתר ִמָּכאן, ָאסּור ְלֵביתֹו ּוֻמָּתר ְלֵערּובֹו. ְלֵערּובוֹ 

 
 ַהּנֹוֵתן ֶאת ֵערּובֹו ְּבִעּבּוָרּה ֶׁשל ִעיר, �א ָעָׂשה ְו�א ְכלּום.
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 .א ַמְפִסידַמה ֶׁשִּנְׂשַּכר הּוְנָתנֹו חּוץ ַלְּתחּום, ֲאִפּלּו ַאָּמה ַאַחת, 
אמה,  2000 -לעירובו גדול מממקומו אמה והמרחק  2000 -מ קטןאם המרחק ממקומו לביתו  1

 תחום שבת שלו נמדד מביתו ולא מערובו.
אמה,  2000 -מ קטןלעירובו ממקומו אמה והמרחק  2000 -אם המרחק ממקומו לביתו גדול מ 2

 תחום שבת שלו נמדד מערובו.
 או מחוץ לתחום העיר )ראה מושגים( בתוך עיבור העירהנותן ערובו  כותרת נוספת:

עיבור העיר הוא חלק מתחום  אלא שיפר את מצבו כיון שממיל הנותן ערובו בתוך עיבור העיר 1
 העיר.

 מי שנתן ערובו מחוץ לתחום העיר: 2
 אמה ממקום ערובו. 2000יכול ללכת  2.1
 באמצע עירו. מסתימיםהם אם אמה גם  2000 -אינו יכול להתרחק מערובו יותר מ 2.2

 
 הכולל בתוכו עיר אחרת או כולל רק את חלקהתחום שבת של עיר אחת  משנה ח':

 ַאְנֵׁשי ִעיר ְּגדֹוָלה ְמַהְּלִכין ֶאת ָּכל ִעיר ְקַטָּנה,
 ְוֵאין ַאְנֵׁשי ִעיר ְקַטָּנה ְמַהְּלִכין ֶאת ָּכל ִעיר ְּגדֹוָלה.

 
 ? ֵּכיַצד

 ן ֶאת ֵערּובֹו ְבִעיר ְקַטָּנה, ִּבִעיר ְקַטָּנה ְוָנַתן ֶאת ֵערּובֹו ְבִעיר ְּגדֹוָלה,ִמי ֶׁשָהָיה ְבִעיר ְּגדֹוָלה ְוָנתַ 
 ְמַהֵּל� ֶאת ֻּכָּלּה ְוחּוָצה ָלּה ַאְלַּפִים ַאָּמה.

 .קֹום ֵערּובֹו ַאְלַּפִים ַאָּמהֵאין לֹו ֶאָּלא ִמּמְ  :ְוַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר
 :בת של עיר גדולהעיר קטנה הנמצאת כולה בתוך תחום ש 1

 אמות בלבד. 4 -לאנשי העיר הגדולה כהקטנה נחשבת   1.1
 אמה מחוץ לגבול הקטנה. 2000 משלימים את תחומה של הגדולה ל 1.2

("עיר קטנה שכלה תחומה בתוך עיר  חום שבת שלהם כלה באמצע עיר אחרתאנשי עיר שת 2
 :גדולה")

 יכולים ללכת רק עד סוף תחומם. 2.1
 עיר האחרת.אינם יכולים ללכת את כל ה 2.2

 -, והמרחק מעירו לערוב הוא פחות מנותן ערובו בעיר אחרתגר בעיר אחת ו אדם כותרת נוספת:
 אמה 2000

 .אמה 2000, ויכול להמשיך ללכת עד אמות בלבד 4 -נחשבת כהאחרת כל העיר   תנא קמא: 1
 אמה לכל צד. 2000יש לו ממקום עירובו רק  (ואין הלכה כמותו): ר' עקיבא 2
 

 דין נותן ערוב בתוך מערה או על גב מערה משנה ט':
 ? ִאי ַאֶּתם מֹוִדים ִלי ְּבנֹוֵתן ֵערּובֹו ַבְּמָעָרה, ֶׁשֵאין לֹו ִמְּמקֹום ֵערּובֹו ֶאָּלא ַאְלַּפִים ַאָּמה :ַאַמר ָלֶהן ַרִּבי ֲעִקיָבא

 ִּבְזַמן ֶׁשֵאין ָּבּה ִּדיּוִרין, ? ֵאיָמַתי :וֹ ָאְמרּו ל
 ,ָּבּה ִּדיּוִרין ֲאָבל ֶיׁש

 ְמַהֵּל� ֶאת ֻּכָּלּה ְוחּוָצה ָלּה ַאְלַּפִים ַאָּמה.
 ִנְמָצא ַקל ּתֹוָכּה ֵמַעל ַּגָּבּה.

ָרהנֹוְתִנין לֹו ַאְלַּפִים, ֶׁשֲאִפּלּו  ,ְוַלּמֹוֵדד ֶׁשָאְמרּו  .סֹוף ִמָּדתֹו ָּכֶלה ַבְמְעָ
ואפילו שטחה גדול), יש לו רק הנותן ערובו במערה ( רבי עקיבא (ואין הלכה כמותו): 1.1

 אמה ממקום הערוב. 2000
 חכמים: 2

 מודים לר' עקיבא במערה שאינה ראויה לדיור. 2.1
 במערה הראויה לדיור: 2.2

 אמות בלבד. 4 -כל שטח המערה נחשב ל 2.2.1
 אמה מגבולות החיצוניים של המערה. 2000יכול ללכת עוד  2.2.2

 וב על גבי המערה.הנותן ערוב בתוך המערה יכול ללכת יותר מאשר נותן את הער 2.3
אמה נגמרים באמצע המערה, אינו יכול ללכת את  2000 -אם הערוב הוא מחוץ למערה ו 2.4

 כולה.
 

 'פרק  ו
כאשר אחד מבני החצר הוא נכרי או מי שאינו מכיר בערוב,  ערוב חצרות בפרק: םהעיקרייהנושאים 

ערוב חצרות, שכח אחד או יותר מדיירי החצר לערב,  ןדין צדוקי לעניי
אנשי מבוי שהייתה להם אדם לשאר דיירי החצר, יטול רשותו של ב

מספר חבורות שדרו באולם אחד גדול  ,שותפות עסקית במאכל מסוים
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וגרים באותה  האחים שנזונים משלחן אביהם ? כיצד עושים ערוב חצרות
 2ל חצר, מספר חצרות הפתוחות זו לזו ופתוחות למבוי, דיני ערוב ש

 נים מזו.חצרות הנמצאות זו לפ
 

 הוא נכרי או מי שאינו מכיר בערובכאשר אחד מבני החצר  ,ערוב חצרות משנה א:
 ֲהֵרי ֶזה אֹוֵסר ָעָליו ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַהָּדר ִעם ַהָּנְכִרי ֶבָחֵצר, אֹו ִעם ִמי ֶׁשֵאינֹו מֹוֶדה ָבֵערּוב,

 .ין ֶזה ַעל ֶזהַעד ֶׁשְיהּו ְׁשֵני ִיְׂשְרֵאִלים אֹוְסִר  ,ֵסרְלעֹוָלם ֵאינֹו אוֹ  :ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעֹקב אֹוֵמר ַרִּבי
 לישראל אסור להוציא מביתו לחצר או להכניס מהחצר לביתו.  רבי מאיר: 1
  רבי אליעזר בן יעקב: 2

 שותפים בחצר.שישראלים  2לפחות יש  הגזירה הזו היא רק כאשר 2.1
 לטלטל בחצר.יכול  הישראליכאשר רק ישראלי אחד שותף בחצר עם הנכרי,  2.2

 
 ערוב חצרות ? ןלענייהאם צדוקי הוא כנכרי  משנה ב':

 ַמֲעֶׂשה ִבְצדּוִקי ֶאָחד ֶׁשָהָיה ָדר ִעָּמנּו ַּבָּמבֹוי ִּבירּוָׁשַלִים, :ָאַמר ַרָּבן ַּגְמִליֵאל
 ."ְוֶיֱאסֹור ֲעֵליֶכםָּכל ַהֵּכִלים ַלָּמבֹוי ַעד ֶׁש�א יֹוִציא ַמֲהרּו ְוהֹוִציאּו ֶאת " :ָּבאְוָאַמר ָלנּו אַ 

 ."א יֹוִציא ְוֶיֱאסֹור ֲעֵליֶכםַמֲהרּו ַוֲעׂשּו ָצְרֵכיֶכם ַּבָּמבֹוי ַעד ֶׁש�" :הּוָדה אֹוֵמר ְּבָלׁשֹון ַאֵחרַרִּבי יְ 
 :שפחתו של רבן גמליאלמספור על צדוקי שהיה לו מבוי משותף עם 

 רבן גמליאל אמר לבניו: תנא קמא: 1
 למבוי קודם כניסת השבת כדי לתפוס בו חזקה.הוציאו את הכלים מהרו ו 1.1
שאם יוציא הצדוקי את כליו תחילה, ולמרות שביטל להם את רשותו, יכול לחזור בו  1.2

 מביטולו.
 שצדוקי אינו כנכרי, ומספיק שיבטל את רשותו בחצר. 1.3

 :בלשון אחרת רבן גמליאל אמר לבניו ר' יהודה: 2
 מהרו לסיים מעשיכם במבוי קודם שתחשך. 2.1
  חשך לא תוכלו יותר להשתמש בחצר.אחרי שת 2.2
 צדוקי הוא כמו נכרי ואין מועיל בו ביטול רשות.ש 2.3

 
 , וביטל להם את רשותו בחצרשכח אחד מדיירי החצר לערב משנה ג':

 ַאְנֵׁשי ָחֵצר ֶׁשָּׁשַכח ֶאָחד ֵמֶהן ְו�א ֵעֵרב,
 ֵּביתֹו ָאסּור ִמְּלַהְכִניס ּוִמְּלהֹוִציא לֹו ְוָלֶהם,

 ם ֻמָּתִרין לֹו ְוָלֶהם.ְוֶׁשָּלהֶ 
 ָנְתנּו לֹו ְרׁשּוָתן,

 הּוא ֻמָּתר ְוֵהן ֲאסּוִרין.
 

 ָהיּו ְׁשַנִים,
 אֹוְסִרין ֶזה ַעל ֶזה,

 .ׁשּות, ְוֵאין נֹוְטִלין ְרׁשּותֶׁשֶאָחד נֹוֵתן ְרׁשּות ְונֹוֵטל ְרׁשּות, ְׁשַנִים נֹוְתִנים ְר 
 ולא את רשותו בבית: ,אם ביטל את רשותו בחצר 1

 להוציא מביתו לחצר ומהחצר לביתו. ,סור לו ולשאר הדייריםא 1.1
 להוציא מביתם לחצר ומהחצר לביתם. ,מותר לו ולשאר הדיירים 1.2

 :אם שאר דיירי החצר ביטלו לו את רשותם בחצר (ולא את רשותם בבית) 2
 הוא מותר להכניס ולהוציא מביתו לחצר אך לא מביתם. 2.1
 לחצר. ום מביתהם אסורים להכניס והוציא מביתם לחצר וג 2.2

 דיירי החצר לערב עם כולם 2שכחו  כותרת נוספת:
 :אם שאר בני החצר ביטלו לשניים את רשותם בחצר 1

 .אוסרים זה על זהעדיין  אין הביטול מועיל כי הם 1.1
 אסור להם להוציא ולהכניס מבתיהם לחצר. 1.2

 כלל: 2
 אחד שלא עירב: 2.1

 לו. הרבים יכולים לבטל את רשותםיכול לבטל את רשותו לרבים ו 2.1.1
 שניים שלא עירבו: 2.2

 .שלא עירבו 2 -אינם יכולים לבטל את רשותם לרבים, והרבים יכולים לבטל את רשותם ל 2.2.1
 

 אדם שרוצה לבטל את רשותו לדיירי החצר מתי עליו לעשות זאת ? משנה ד':
 ? תֵמֵאיָמַתי נֹוְתִנין ְרׁשּו
 .ִמְּבעֹוד יֹום :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
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 .ִמֶּׁשָחֵׁשיָכה :ְמִריםּוֵבית ִהֵּלל אוֹ 
 

 ִמי ֶׁשָּנַתן ְרׁשּותֹו ְוהֹוִציא,
 ֵּבין ְּבׁשֹוֵגג ֵּבין ְּבֵמִזיד, ֲהֵרי ֶזה אֹוֵסר. ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.

 .ֵאינֹו אֹוֵסר ,אֹוֵסר.ְּבׁשֹוֵגג ,ְּבֵמִזיד :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 עליו לבטל בערב שבת מבעוד יום. בית שמאי: 1
 ף לאחר חשיכה.איכול לבטל רשותו   בית הלל: 2

 ביטל את רשותו בחצר ואח"כ הוציא את כליו לשם כותרת נוספת:
 ציא קודם שהוציאו הדיירים האחרים:אם הו

 בין אם הוציא במזיד ובין אם הוציא בשוגג אוסר עליהם. ר' מאיר (ואין הלכה כמותו): 1
 יא בשוגג אינו אוסר.הוצ במזיד אוסר עליהם את השימוש בחצר,הוציא  רבי יהודה: 2
 

 אנשי מבוי שהייתה להם שותפות עסקית במאכל מסוים משנה ה':
 ַּבַעל ַהַּבִית ֶׁשָהָיה ֻׁשָּתף ִלְׁשֵכָניו, ָלֶזה ַבַיִין ְוָלֶזה ַבַיִין, ֵאיָנם ְצִריִכים ְלָעֵרב.

 ָלֶזה ַבַיִין ְוָלֶזה ַבֶּׁשֶמן, ְצִריִכים ְלָעֵרב.
 .ד ֶזה, ֵאיָנם ְצִריִכים ְלָעֵרבֶאָחד ֶזה ְוֶאחָ  :ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר

 ף מועיל, ואינם צריכים שיתוף נוסף.שותפים ביין שנמצא בכלי אחד, השיתו כולםאם  1
 :ם דיירים אחרים בשמןעעם מספר דיירים ביין ואם חלק מהדיירים שותפים  2

 אחר. צריכים לעשות שיתוף תנא קמא: 2.1
 וף כזה מועיל.גם שית (ואין הלכה כמות):ר' שמעון  2.2

 
כיצד עושים ערוב חצרות  המחולק ע"י מחיצותשדרו באולם אחד  )5(לאו דוקה  חבורות 5 משנה ו':

? 
 ָחֵמׁש ֲחבּורֹות ֶׁשָּׁשְבתּו ִבְטַרְקִלין ֶאָחד,

 ֵערּוב ְלָכל ֲחבּוָרה ַוֲחבּוָרה. :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
 ן.ֵערּוב ֶאָחד ְלֻכּלָ  :ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים

 .רּוב ְלָכל ֲחבּוָרה ַוֲחבּוָרהּומֹוִדים, ִּבְזַמן ֶׁשִּמְקָצָתן ְׁשרּוִיין ַּבֲחָדִרים אֹו ָבֲעִליֹות, ֶׁשֵהן ְצִריִכין עֵ 
 מגיעות עד התקרה: ןאינ צותהמחי כאשר 1

 .כל חבורה בנפרד צריכה לתת פת לערוב חצרות בית שמאי: 1.1
 כולם. פת עבור ןתיתמספיק שאחת מהחבורות  בית הלל: 1.2

שכל חבורה צריכה לתת פת בנפרד לערוב  בית הללמודים המחיצות מגיעות עד התקרה, כאשר  2
 .חצרות

 
 האחים שנזונים משלחן אביהם, וכל אחד מהם וכן אביהן גרים בנפרד באותה חצר משנה ז':

 יֶהם,ָהַאִחין ַהֻּׁשָּתִפין ֶׁשָהיּו אֹוְכִלין ַעל ֻׁשְלַחן ֲאִביֶהם ִויֵׁשִנים ְּבָבּתֵ 
 ְצִריִכין ֵערּוב ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד.

 ְלִפיָכ� ִאם ָׁשַכח ֶאָחד ֵמֶהם ְו�א ֵעֵרב, ְמַבֵּטל ֶאת ְרׁשּותֹו.
 ִּבְזַמן ֶׁשּמֹוִליִכין ֵערּוָבן ְּבָמקֹום ַאֵחר, ? ֵאיָמַתי

 ֲאָבל ִאם ָהָיה ֵערּוב ָּבא ֶאְצָלן,
 .יָנן ְצִריִכין ְלָעֵרבָחֵצר, אֵ אֹו ֶׁשֵאין ִעָּמֶהן ִּדיּוִרין ּבֶ 

 :מהדיירים הנוספיםהערוב הכללי מונח אצל אחד ואם יש דיירים נוספים באותה חצר,  1
 כל אחד מהאחים בנפרד צריך לתת פת  לצורך הערוב. 1.1
 אם שכח אחד מהאחים ולא ערב, צריך הוא לבטל רשותו לאחרים. 1.2

 דיירים נוספים באותה חצר: או שאין, אביהםדיירי החצר, מונח אצל כל אם הערוב הכללי של  2
 אינם צריכים לתת פת לצורך הערוב.

 
 הפתוחות זו לזו ופתוחות למבוי) 5(לאו דוקה  חצרות  5 משנה ח':

 ָחֵמׁש ֲחֵצרֹות ְּפתּוחֹות זֹו ָלזֹו ּוְפתּוחֹות ַלָּמבֹוי,
 ֵעְרבּו ַבֲחֵצרֹות ְו�א ִנְׁשַּתְּתפּו ַבָּמבֹוי,

 סּוִרין ַּבָמבֹוי.ֻמָּתִרין ַּבֲחֵצרֹות ַואֲ 
 ְוִאם ִנְׁשַּתְּתפּו ַּבָמבֹוי,

 ֻמָּתִרין ָּכאן ְוָכאן.
 ֵעְרבּו ַבֲחֵצרֹות ְוִנְׁשַּתְּתפּו ַבָּמבֹוי, ְוָׁשַכח ֶאָחד ִמְּבֵני ָחֵצר ְו�א ֵעֵרב,

 ֻמָּתִרין ָּכאן ְוָכאן.
 ִמְּבֵני ָמבֹוי ְו�א ִנְׁשַּתֵּתף,

 ין ַּבָּמבֹוי,ֻמָּתִרין ַּבֲחֵצרֹות ַוֲאסּוִר 
 .יםֶׁשַהָּמבֹוי ַלֲחֵצרֹות ֶּכָחֵצר ַלָּבּתִ 

 , אך לא עשו שיתוף מבואות:ערבו החצרות כל אחת בפני עצמה וכולן יחד
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 .ותבחצר לטלטל מותריםכולם  1.1
 במבוי. אסורים 1.2

 השתתפו כולם במבוי, וכל חצר ערבה לעצמה, ולא ערבו החצרות זו עם זו: 2
 .מבויוגם ב חצרותב גםכולם מותרים 

, ועשו שיתוף מבואות, אך שכח אחד מבני חצר ערבו החצרות כל אחת בפני עצמה וכולן יחד 3
 לערב בחצרו:

 .וגם בחצרות במבוילטלטל גם מותרים כולם 
, ושכח אחד מבני המבוי ועשו שיתוף מבואותערבו החצרות כל אחת בפני עצמה וכולן יחד,  4

 להשתתף:
 אסורים במבוי.אך  מותרים בחצרות

 ם שאסור להוציא מהבתים לחצר בלא ערוב, כך אסור להוציא מהחצר למבוי בלא שיתוף.כש 5
 

 חצרות הנמצאות זו לפנים מזו 2דיני ערוב של  משנה ט':
 ְׁשֵּתי ֲחֵצרֹות זֹו ִלְפִנים ִמּזֹו,

 ה.ֵעְרָבה ַהְּפִניִמית ְו�א ֵעְרָבה ַהִחיצֹוָנה, ַהְּפִניִמית ֻמֶּתֶרת ְוַהִחיצֹוָנה ֲאסּורָ 
 ַהִחיצֹוָנה ְו�א ַהְּפִניִמית, ְׁשֵּתיֶהן ֲאסּורֹות.

 ֵעְרָבה זֹו ְלַעְצָמה ְוזֹו ְלַעְצָמה, זֹו ֻמֶּתֶרת ִּבְפֵני ַעְצָמּה, ְוזֹו ֻמֶּתֶרת ִּבְפֵני ַעְצָמּה.
 ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵסר ַהִחיצֹוָנה, ֶׁשְּדִריַסת ָהֶרֶגל אֹוְסַרָּתּה,

 .ְּדִריַסת ָהֶרֶגל אֹוְסַרָּתּה יןאֵ  :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים
 הפנימית לעצמה ולא ערבה החיצונית:ערבה  1

 חיצונית אסורה.ו לעצמה פנימית מותרת 1.1
 ערבה חיצונית לעצמה ולא ערבה פנימית, שתיהן אסורות. 2
 רבה פנימית לעצמה וחיצונית לעצמה:ע 3

 כל אחת מותרת רק בחצירה. תנא קמא: 3.1
 (ואין הלכה כמותו):ר' עקיבא  3.2

 יצונית אסורה והפנימית מותרת, כיוון שפנימית יש לה דריסת רגל בחיצונית.הח
 ואין הלכה כמותם):(חכמים:  3.3
 אפילו ערבה רק החיצונית, החיצונית מותרת. 3.4
 דריסת רגל של פנימית האסורה בחיצונית אינה אוסרת את החיצונית. 3.5

 
 זו לפנים מזו ,חצרות 2המשך דיני  משנה י':

 ִחיצֹוָנה ְו�א ֵעֵרב, ַהְּפִניִמית ֻמֶּתֶרת ְוַהִחיצֹוָנה ֲאסּוָרה.ָׁשַכח ֶאָחד ִמן הַ 
 ִמן ַהְּפִניִמית ְו�א ֵעֵרב, ְׁשֵתיֶהן ֲאסּורֹות.

 ָנְתנּו ֵערּוָבן ְּבָמקֹום ֶאָחד,
 ְוָׁשַכח ֶאָחד, ֵּבין ִמן ַהְּפִניִמית ֵּבין ִמן ַהִחיצֹוָנה, ְו�א ֵעֵרב, ְׁשֵּתיֶהן ֲאסּורֹות.

 ָהיּו ֶׁשל ְיִחיִדים, ְוִאם
 .ֵאיָנן ְצִריִכין ְלָעֵרב

 ושכח אחד מהחיצונית ולא ערב: ערבה כל חצר לעצמה, 1
 חיצונית אסורה., ולעצמה פנימית מותרת 1.1

 ערבה כל חצר לעצמה, ושכח אחד מהפנימית לתת ערובו, שתיהן אסורות. 2
 ("במקום אחד"):החצרות יחד ונתנו את הערוב בחיצונית,  2ערבו  3

 כח אחד (בין מהפנימית ובין מהחיצונית) לתת ערובו, שתיהן אסורות.שאם 
 אם בכל חצר יש רק דייר אחד: 4

 אינן צריכות לערב זו עם זו. 4.1
 כל אחד מטלטל בחצר שלו בלבד. 4.2

 
 פרק ז'

גזוזטראות הסמוכות זו לזו,  2-חצרות הסמוכות זו לזו, ערוב ב 2-ערוב ב :הנושאים העקריים בפרק
 ות את כל בני המבוי בשיתוף המבוי ?ני המבוי לזככיצד יכול אחד מב

שיתוף מבואות או לערוב חצרות, דין נותן כסף המשמש למזון הדיני 
 .לחנוני ע"מ שיקנה עבורו יין או פת לצורך ערוב

 
 מושגים

 2זו הכמות שיש להניח עבור אדם לשם שיתוף מבואות או לשם ערוב חצרות. הכמות של  :סעודות 2מזון 
 בינונית. ביצים  6-גרוגרת, שהיא כ 18 היא סעודות
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 ביניהםש חלון בכותלחצרות הסמוכות זו לזו ויש  2-ערוב ב משנה א:

 ַחּלֹון ֶׁשֵּבין ְׁשֵּתי ֲחֵצרֹות, ַאְרָּבָעה ַעל ַאְרָּבָעה, ְּבתֹו� ֲעָׂשָרה,
 ְמָעְרִבין ְׁשַנִים,

 ְוִאם ָרצּו, ְמָעְרִבין ֶאָחד.
 ַעל ַאְרָּבָעה, אֹו ְלַמְעָלה ֵמֲעָׂשָרה,ָּפחּות ֵמַאְרָּבָעה 

 .ַנִים ְוֵאין ְמָעְרִבין ֶאָחדְמָעְרִבין ְׁש 
 טפחים מהקרקע: 10פחים, והוא בתוך הוא לפחות ארבע על ארבע ט חלוןאם ה 1

 מחצר לחברתה. ואינם יכולים לטלטל ,כל חצר יכולה לערב לעצמה 1.1
 לטלטל ביניהם. יכולים לערב יחד באחת החצרות, ויוכלו גם ,אם רצו 1.2

 טפחים: 10 -מ גבוהארבע, או שהוא  הוא פחות מארבע על חלוןאם ה 2
 כל חצר צריכה לערב לעצמה.נם יכולים לערב יחד, אלא יא

 
 חלוןללא כותל ביניהם וחצרות הסמוכות זו לזו  2של דיני ערוב  משנה ב':

 ָּבָעה,ֹּכֶתל ֶׁשֵּבין ְׁשֵּתי ֲחֵצרֹות ָּגבֹוַּה ֲעָׂשָרה ְוָרָחב ַאְר 
 ְמָעְרִבין ְׁשַנִים ְוֵאין ְמָעְרִבין ֶאָחד.

 ָהיּו ְבֹראׁשֹו ֵפרֹות,
 ֵאּלּו עֹוִלין ִמָּכאן ְואֹוְכִלין, ְוֵאּלּו עֹוִלין ִמָּכאן, ְואֹוְכִלין,

 ּוִבְלַבד ֶׁש�א יֹוִרידּו ְלָמָּטה.
 ִנְפַרץ ַהֹּכֶתל ַעד ֶעֶׂשר ַאּמֹות,

 .צּו ְמָעְרִבין ֶאָחד, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ַּכֶּפַתחְמָעְרִבין ְׁשַנִים, ְוִאם רָ 
 .ָחד ְוֵאין ְמָעְרִבין ְׁשַנִיםְמָעְרִבין אֶ  ,יֹוֵתר ִמָּכאן

 :ורחב ארבעה טפחים טפחים מהקרקע 10אם הכותל גבוה  1
 יכולים לערב יחד. נםאיו, כל חצר מערבת לעצמה 1.1

 פרות:הכותל  יש על גבאם  2
 פרות.מהולאכול שם  ש הכותלאלרת כל אחד מאנשי החצרות יכול לעלו 2.1
 אסור להוריד את הפרות מהכותל לחצר. 2.2

 אמות: 10-מ ןקטאורכה אם נפרץ הכותל בפרצה ש 3
 אם רצו יכולים לערב ערוב משותף לשתיהן., וצמהעכל חצר יכולה לערב ל 3.1

 .ב משותףאמות, חייבים לעשות ערו 10-אם נפרץ הכותל למעלה מ 4
 

 .4טפחים וברוחב של  10חריץ בעומק של ביניהם וכות זו לזו, וחצרות הסמ 2של ערוב  משנה ג':
 ְמָעְרִבין ְׁשַנִים ְוֵאין ְמָעְרִבין ֶאָחד, ,ָעמֹוק ֲעָׂשָרה ְוָרָחב ַאְרַּבע ,ָחִריץ ֶׁשֵּבין ְׁשֵּתי ֲחֵצרֹות
 ֲאִפּלּו ָמֵלא ַקׁש אֹו ֶתֶבן.
 .ָעְרִבין ְׁשַנִיםָחד, ְוֵאין מְ ְמָעְרִבין אֶ  ָמֵלא ָעָפר, אֹו ְצרֹורֹות,

 כל חצר עושה ערוב לעצמה ולא מספיק ערוב אחד לשתיהן. 1
 אם החריץ מלא קש או תבן כל חצר עושה ערוב לעצמה.אפילו  2
 , צריכים ערוב אחד לשתיהן.אם החריץ מלא בעפר או באבנים 3
 

 טפחים 4מרפסות המרוחקות ביניהם יותר מ  2וכן  4ורחב  10חצרות וחריץ עמוק  2המשך  משנה ד':
 ָנַתן ָעָליו ֶנֶסר ֶׁשהּוא ָרָחב ַאְרָּבָעה ְטָפִחים, ְוֵכן ְׁשֵּתי ְגזְֻזְטָראֹות זֹו ְכֶנֶגד זֹו,

 ְמָעְרִבין ְׁשַנִים, ְוִאם ָרצּו ְמָעְרִבין ֶאָחד.
 .ְרִבין ֶאָחדָּפחּות ִמָּכאן, ְמָעְרִבין ְׁשַנִים ְוֵאין ְמעָ 

 : טפחים 4לפחות  רחב קרשאו בין המרפסות חריץ על ההניח  1
 לערב יחד. גםיכולים לערב לעצמה, ווכן כל מרפסת,  ,יכולה כל חצר

 טפחים:  4אם הקרש אינו רחב  2
 מערבת לעצמה ואינן יכולות לערב יחד.מרפסת  וכן כלכל חצר    

 
 4טפחים וברוחב של  10מתבן בגובה של ביניהם שתי חצרות ושל ערוב  משנה ה':

 ֵּתי ֲחֵצרֹות ָּגבֹוַּה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים,ַמְתֵּבן ֶׁשֵּבין ְׁשִ 
 ְמָעְרִבין ְׁשַנִים ְוֵאין ְמָעְרִבין ֶאָחד.

 ֵאּלּו ַמֲאִכיִלין ִמָּכאן ְוֵאּלּו ַמֲאִכיִלין ִמָּכאן.
 .ָחד ְוֵאין ְמָעְרִבין ְׁשַנִיםִנְתַמַעט ַהֶּתֶבן ֵמֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ְמָעְרִבין אֶ 

 ינן יכולות לערב יחד.כל חצר צריכה לערב לעצמה וא 1
 מהתבן בצד שלהן.בשבת הבהמות של כל חצר יכולות לאכול  2
 החצרות. 2-טפחים, חייבים בערוב משותף ל 10 -גובה המתבן מפחת לפני כניסת השבת אם  3
 

 י בשיתוף המבוי ?ול בני המבככיצד יכול אחד מבני המבוי לזכות את  משנה ו':
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 ? יַצד ִמְׁשַּתְּתִפין ַּבָּמבֹויּכֵ 
 ,"ֲהֵרי זֹו ְלָכל ְּבֵני ַהָּמבֹוי" :ַמִּניַח ֶאת ֶהָחִבית ְואֹוֵמר

 ּוְמַזֶּכה ָלֶהן ַעל ְיֵדי ְבנֹו ּוִבּתֹו ַהְּגדֹוִלים ְוַעל ְיֵדי ַעְבּדֹו ְוִׁשְפָחתֹו ָהִעְבִרים ְוַעל ְיֵדי ִאְׁשּתֹו,
 .ים, ִמְּפֵני ֶׁשָיָדן ְּכָידוֹ ְו�א ַעל ְיֵדי ַעְבדֹו ְוִׁשְפָחתֹו ַהְּכַנֲענִ  ,םֲאָבל ֵאינֹו ְמַזֶּכה �א ַעל ְיֵדי ְבנֹו ּוִבּתֹו ַהְּקַטִּני

 ), ואומר:של יין או של שמן או של מזון אחר(מניח אחד מבני המבוי חבית  1
 " הרי זו לכל בני המבוי".

 אשתו.או  ,עבדו ושפחתו העברייםאו  ,בנו ובתו הגדוליםע"י את החבית  מזכה לבני המבוי 2
 ינו יכול לזכות ע"י בנו או בתו הקטנים, או עבדו ושפחתו הכנעניים, שהם נחשבים כידו.א 3
 

 מתי וכיצד מוסיפים מזון לשם שיתוף מבואות או לשם ערוב חצרות ? משנה ז':
 ִנְתַמֵעט ָהאֹוֵכל,
 מֹוִסיף ּוְמַזֶּכה,

 ְוֵאין ָצִרי� ְלהֹוִדיַע.
 ִנּתֹוְספּו ֲעֵליֶהם,

 ה,ְמַזּכֶ מֹוִסיף ּו
 .ְוָצִרי� ְלהֹוִדיעַ 

 עט המזון המונח לשם שיתוף מבואות:נתמ 1
 לכל בני המבוי  ע"י אחר.אותו מזכה ו מוסיף מזון 1.1
 שהוסיף מזון. דיירי המבויאין צורך להודיע ל 1.2

 :במבוינוספו דיירים  2
 מזכה ע"י אחר.מוסיף מזון, ו 2.1
 צריך להודיע לדיירים הנוספים ששיתפם במבוי. 2.2

 
 לשם שיתוף מבואות או ערוב חצרותזון הנדרש שיעור המ משנה ח':

 ? ַּכָּמה הּוא ִׁשעּורוֹ 
 ִּבְזַמן ֶׁשֵהן ְמֻרִּבין, ְמזֹון ְׁשֵּתי ְסעּודֹות ְלֻכָּלם.

 ִּבְזַמן ֶׁשֵהן ֻמָעִטין,
 .ַאת ַׁשָּבת ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחדַּכְּגרֹוֶגֶרת, ְלהֹוצָ 

 דיירים ומעלה), 18אם משתתפי המבוי הם רבים ( 1
 אנשים. 18-ל  )ראה מושגיםסעודות ( 2 לתת כמות של יקמספ

 דיירים), 18 -אם משתתפי המבוי הם מועטים (פחות מ 2
 ., שהוא שיעור הוצאת אוכל בשבתגרוגרת לכל אדםלתת  יש

 
 המשך דיני כמויות הנדרשות לשיתוף מבואות וערוב חצרות משנה ט:

 ִּבְתִחַּלת ֵערּוב. ? ֵסי, ַּבֶּמה ְדָבִרים ֲאמּוִריםָאַמר ַרִּבי יוֹ 
 ֲאָבל ִּבְׁשָיֵרי ֵערּוב, ָּכל ֶׁשהּוא.

 
 .א ְלַׁשַּכח ֶאת ַהִּתינֹוקֹותֶאָּלא ְכֵדי ֶׁש� ,ְו�א ָאְמרּו ְלָעֵרב ַּבֲחֵצרֹות

 רבי יוסי: 1
 בזמן הנחת הערוב (בערב שבת). אוקוהכמות הנדרשת לערוב היא ד 1.1
 לו כל שהוא אין צורך להוסיף.ונשאר אפילאחר כניסת השבת,  אם נתמעט הערוב 1.2

כדי שלא תשתכח תורת ערוב  ערוב חצרותגם  אם עשו שיתוף מבואות, עושים כותרת נוספת:
 חצרות מהתינוקות.

 
 באיזה מזון אפשר לעשות שיתוף מבואות וערוב חצרות ? משנה י':

 ְבֵרי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר.ַּבֹּכל ְמָעְרִבין ּוִמְׁשַּתְּתִפין, חּוץ ִמן ַהַּמִים ּוִמן ַהֶּמַלח, ּדִ 
 ִּכָּכר הּוא ֵערּוב. : ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר

 ֲאִפּלּו ַמֲאֵפה ְסָאה ְוִהיא ְפרּוָסה, ֵאין ְמָעְרִבין ָּבּה.
 .ְוהּוא ָׁשֵלם, ְמָעְרִבין ּבוֹ  ִּכָּכר ָּבִאָּסר

 מערבים בכל מזון חוץ ממלח ומים. :(ואין הלכה כמותו) רבי אליעזר 1
 :ר' יהושע 2

 , ולא פרוסה.שלם כיכר לחםצריך בערוב חצרות  2.1
 .אין מערבים בפרוסה ואפילו היא עשויה מסאה שלימה 2.2
 ככר שלם אפילו נאפה רק מקמח שקונים באיסר אחד, מערבים בו. 2.3

 
 דין נותן כסף לחנוני ע"מ שיקנה עבורו יין או פת לצורך ערוב משנה יא':

 ֹום ְּכֵדי ֶׁשִיְזֶּכה לֹו ֵערּוב, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר.נֹוֵתן ָאָדם ָמָעה ַלֶחְנָוִני ְוַלַּנְחּת
 �א ָזכּו לֹו ְמעֹוָתיו, :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים
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 ֶׁשָּזכּו לֹו ְמעֹוָתיו, ,ּומֹוִדים ִּבְׁשָאר ָּכל ָאָדם
 ֶׁשֵאין ְמָעְרִבין ָלָאָדם ֶאָּלא ִמַּדְעּתֹו.

 :ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה
 ְּבֵערּוֵבי ְתחּוִמין, ? מּוִריםַּבֶּמה ְדָבִרים אֲ 

 ֲאָבל ְּבֵערּוֵבי ֲחֵצרֹות, ְמָעְרִבין ְלַדְעּתֹו ְוֶׁש�א ְלַדְעּתֹו,
 .ִבין ָלָאָדם ֶׁש�א ְּבָפָניוְלִפי ֶׁשָּזִכין ָלָאָדם ֶׁש�א ְּבָפָניו, ְוֵאין חָ 

 .הערוב או השיתוף פת לטובת יין אולאדם לזכות  בתמורה למעות, יהחנווניכול  רבי אליעזר: 1
  חכמים: 2

 לטובת הערוב.את האוכל כה החנווני לבעל המעות ילא זלכן המעות לא קנו את האוכל ו 2.1
 יין או פת כדי לזכותו בערוב, זכה לו הערוב.לקנות  אם נתן לאחד משכניו מעות 2.2

 רבי יהודה: 3
 .לו) (ולכן החנווני לא יכול לזכות .בערובי תחומים, "אין מערבים לאדם שלא מדעתו" 3.1
 לאדם אף שלא מדעתו (כיון שאינו מפסיד שום דבר).בערובי חצרות מערבים  3.2
 זוכים לאדם שלא בפניו (בערוב חצרות), ואין חבים לו אלא בפניו (בערובי תחומים). 3.3

 
 פרק ח

עירוב תחומים עבור אחרים, שיעור המזון שיש להניח לצורך ערוב  :הנושאים העקריים בפרק
אוכל טמא בשיעור  אכילתנגוע בצרעת, תחומים,  כניסה לבית ה

להניח  שאיןפרס, דיני עירוב בבתים עם מרפסות, מקומות ½ של 
בהם ערוב חצרות, ערוב חצרות כאשר אחד הדיירים עזב את ביתו 
לשבת, ערוב חצרות בבור מים ואמת מים המשותפים לשתי 

 .חצרות, שפיכת מים מהבית לחצר
 

 מושגים
בור מוציאים את העפר ושמים אותו מסביב לבור, העפר מסביב לבור נקרא כאשר חופרים  :חולית הבור

 .חולית הבור
 השומר יושב בו. ואינו מיועד למגורים אלא שבית הסמוך לשער החצר   בית שער:

היה בעבר מבנה גדול ובו מספר חדרים. המבנה הזה אינו ששער העיר הכוונה לפרוש נוסף: 
 וטפול בנכנסים וביוצאים מהעיר.מיועד למגורים אלא לצרכי שמירה 

 
  אדם ערובי תחומים עבור אחרים ? משתףכיצד  משנה א:

 ? ֵּכיַצד ִמְׁשַּתְּתִפין ַּבְּתחּוִמין
 ֲהֵרי ֶזה ְלָכל ְּבֵני ִעיִרי," :ַמִּניַח ֶאת ֶהָחִבית ְואֹוֵמר

 ."ְלָכל ִמי ֶׁשֵיֵל� ְלֵבית ָהֵאֶבל אֹו ְלֵבית ַהִּמְׁשֶּתה
 ֵּבל ָעָליו ִמְּבעֹוד יֹום, ֻמָּתר.ְוָכל ֶׁשּקִ 

 ִמֶּׁשֶּתְחַׁש�, ָאסּור,
 .ין ְמָעְרִבין ִמֶּׁשֶּתְחַׁש�ֶׁשאֵ 

 במקום שרוצה לשבות שם ואומר: )או מזון ללא חבית(מניח אדם חבית של מזון  .1
 הרוצים ללכת לכיוון הזה". העיר "הערוב הזה יהיה לכל אנשי

 :מצוהשיש בהם דבר ערוב תחומים דוגמות ל .2
 ללכת לניחום אבלים. .2.1
 ללכת לסעודת מצוה. .2.2

 מחוץ לתחום.צאת בערב שבת על הערוב, יכול לשנודע לו מי  .3
 מי שנודע לו רק בשבת שנעשה ערוב, אינו יכול לצאת מחוץ לתחום. .4
 .לאחר חשכה אין עושים ערוב תחומים .5
 

  מהו שיעור המזון שיש להניח לצורך ערוב תחומים ? ':במשנה 
 ? א ִׁשעּורוֹ ַּכָּמה הּו

 ְמזֹון ְׁשֵּתי ְסעּודֹות ְלָכל ֶאָחד.
 ְמזֹונֹו ַלֹחל ְו�א ַלַּׁשָּבת, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.

 ַלַּׁשָּבת ְו�א ַלֹחל. :י ְיהּוָדה אֹוֵמרַרּבִ 
 ְוֶזה ָוֶזה ִמְתַּכְּוִנין ְלָהֵקל.

 ן ֵמַאְרַּבע ְסִאין ַּבֶּסַלע.ִמִּכָּכר ַּבֻּפְנְּדיוֹ  : יֹוָחָנן ֶּבן ְּברֹוָקה אֹוֵמר ַרִּבי
 ְׁשֵּתי ָידֹות ַלִּכָּכר ִמָּׁש�ׁש ַלַּקב. :ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר

 
 ֶחְצָיּה ְלַבִית ַהְמנָֻּגע,

 
 .ְצָיּה ִלְפסֹול ֶאת ַהְּגִוָיהַוֲחִצי חֶ 

 מזון שאדם אוכל בשתי סעודות לכל אחד מהמשתתפים בערוב. .1
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 שאוכל אדם ביום חול.ם, כפי לכל אדסעודות  2מזון  רבי מאיר: .1.1
 שאוכל אדם בשבת.לכל אדם כפי סעודות  2מזון  רבי יהודה: .1.2

 שיש לשים את הארוחה הפחות גדולה. בי מאיר וגם רבי יהודה כוונתםגם ר
 ביצים). 6 -קו חיטים (כ 1/4 -ככר לחם העשויה מ רבי יוחנן בן ברוקה: .1.3
 ביצה). 1/3 -ו 5-קב חיטים (כ 2/9-ככר לחם העשויה מ רבי שמעון: .1.4

פרס, (שהוא חצי ככר  תצרעת נטמא אם שהה בבית כדי אכילהנגוע בהנכנס לבית   כותרת נוספת:
 לחם)

 פרס נפסל מלאכול בתרומה עד שיטבול.½ בשיעור של האוכל אוכל טמא   כותרת נוספת:
 

צר, דרכה נכנסים לח משותפת קומה העליונה יש מרפסתה ולדייריקומות,  2בית עם  משנה ג':
 קומה ערבה לעצמה , ולא ערבו יחד וכל ,קומה התחתונה נכנסים ישירות לחצרוב

 ַאְנֵׁשי ָחֵצר ְוַאְנֵׁשי ַמְרֶּפֶסת ֶׁשָּׁשְכחּו ְו�א ֵעְרבּו,
 ָּכל ֶׁשָּגבֹוַּה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ַלַּמְרֶּפֶסת.

 ָּפחּות ִמָּכאן, ֶלָחֵצר.
 ֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ַלַּמְרֶּפֶסת.ֻחְלַית ַהּבֹור ְוַהֶּסַלע, ְּגבֹוִהים 

 ָּפחּות ִמָּכאן, ֶלָחֵצר.
 ִּבְסמּוָכה. ֲאָבל ְּבֻמְפֶלֶגת, ֲאִפּלּו ְגבֹוָהה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ֶלָחֵצר. ? ַּבֶמה ְדָבִרים ֲאמּוִרים

 .ּה ְרחֹוָקה ַאְרָּבָעה ְטָפִחיםָּכל ֶׁשֵאינָ  ? ְוֵאיזֹו ִהיא ְסמּוָכה
 .]מותרים להוציא ולהכניס מביתם לחצר דיירי קומה ראשונה[ .1
 .]דיירי קומה שניה מותרים להוציא ולהכניס מביתם למרפסת[ .2
 הנמצא בחצר (כגון עמוד או חולית הבור):גבוה דבר  .3

 .ואסורים לאנשי החצרטפחים ומעלה הוא לשימוש של אנשי המרפסת  10אם הוא גבוה  .3.1
  ולכן שניהם אסורים.שי החצר, לשימוש אנמיועד גם פחים הוא ט 10 -אם הוא נמוך מ .3.2

 :(ראה מושגים) חולית הבור או סלע .4
 טפחים הם שייכים למרפסת ואסורים לאנשי החצר. 10אם הם גבוהים יותר מ  .5
 אף לאנשי  חצר ושניהם אסורים. הם שייכיםטפחים  10נמוכים מ  הםאפ  .6
 למרפסת. ךסמוהוא רק אם הכוונה טפחים שייך למרפסת  10גבוה  חפץ כאשר .7
 טפחים. 4מוך למרפסת, הכוונה קרוב למרפסת פחות מ ס .8
 

 היכן אפשר והיכן אי אפשר להניח ערוב חצרות ? משנה ד':
 ,ָרה ּוַמְרֶּפֶסת, ֵאינֹו ֵערּובַהנֹוֵתן ֶאת ֵערּובֹו ְּבֵבית ַׁשַער, ַאְכַסדְ 

 ְוַהָּדר ָׁשם, ֵאינֹו אֹוֵסר ָעָליו.
 ֵבית ָהֵעִצים ּוְבֵבית ָהאֹוָצרֹות, ֲהֵרי ֶזה ֵערּוב.ּובְ  ,ְּבֵבית ַהֶּתֶבן ּוְבֵבית ַהָּבָקר

 ְוַהָּדר ָׁשם, אֹוֵסר ָעָליו.
 וסר עליו.אִאם ֵיׁש ָׁשם ְּתִפיַסת ָיד ֶׁשל ַּבַעל ַהַּבִית, ֵאינֹו  :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 אפשר להניח במקום שאינו מיועד למגורים. כגון: יא .1
 בבית שער. .1.1
 י הכניסה לבית).באכסדרה (אזור מקורה לפנ .1.2
 במרפסת. .1.3

מי שגר במקום שאינו מיועד למגורים (כגון בדוגמאות דלעיל), ולא ערב, אינו אוסר על אנשי  .2
 החצר.

 לפעמים גרים שם. כגון:רק אפשר להניח ערוב במקומות ש .3
 בבית המשמש לאחסון תבן. .3.1
 ברפת. .3.2
 בבנין המשמש לשמירת עצים. .3.3
 במחסן תבואות. .3.4

(כגון בדוגמאות דלעיל), ולא ערב, אוסר על שאר דיירי  שם שלפעמים גריםמי שגר במקום  .4
 החצר.

 בבית:לעצמו זכות להשתמש השאיר והבית שהשכיר בית באותה חצר,  בעל רבי יהודה: .5
 אינו צריך לעשות אתו ערוב.השוכר 

 
 ערוב חצרות כאשר אחד הדיירים עזב את ביתו לשבת משנה ה':

 ּבֹות ְּבִעיר ַאֶחֶרת,ַהַּמִּניַח ֶאת ֵּביתֹו ְוָהַל� ִלְׁש 
 ֶאָחד ָנְכִרי ְוֶאָחד ִיְׂשָרֵאל, ֲהֵרי ֶזה אֹוֵסר, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.

 ֵאינֹו אֹוֵסר. :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
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 ֵאינֹו אֹוֵסר, ֶׁשֵאין ֶּדֶר� ִיְׂשָרֵאל ָלבֹוא ַבַּׁשָּבת. ,אֹוֵסר, ִיְׂשָרֵאל ,ָנְכִרי :ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר
 .ר, ֶׁשְּכָבר ִהִּסיַע ִמִּלּבוֹ ֲאִפּלּו ִהִּניַח ֶאת ֵּביתֹו ְוָהַל� ִלְׁשּבֹות ֵאֶצל ִּבּתֹו ְּבאֹוָתּה ָהִעיר, ֵאינֹו אֹוסֵ  :י ִׁשְמעֹון אֹוֵמרַרּבִ 
הדייר אוסר על שאר בני החצר בין אם הוא ישראל ובין אם  רבי מאיר (ואין הלכה כמותו): .1

 הוא נכרי.
 אינו אוסר עליהם בין אם הוא ישראל ובין אם הוא נכרי.הדייר  רבי יהודה: .2
 ר' יוסי: .3

אם הדייר הוא נכרי, הוא אוסר על הדיירים האחרים אם לא שכרו ממנו את רשותו  .3.1
 בחצר.

 יהם, שאין דרכו ל ישראל לחזור בשבת.אם הדייר הוא ישראל, הוא אינו אוסר על .3.2
באותה העיר, אינו אוסר על אנשי  הגרהלהתארח אצל ביתו הישראל  הלךאפילו  רבי שמעון: .4

 חצרו.
 

  מים ? דיירי החצרותממנו  ימלאו, כיצד חציו בחצר אחת וחציו בחצר אחרתבור מים ש משנה ו':
 ּבֹור ֶׁשֵּבין ְׁשֵּתי ֲחֵצרֹות,

 ,ֵאין ְמַמְלִאין ִמֶּמּנּו ַבַּׁשָּבת, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָעׂשּו לֹו ְמִחיָצה ְגבֹוָהה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים
 ֵּבין ִמְלַמְעָלה, ֵּבין ִמְּלַמָּטה, ֵּבין ִמּתֹו� ָאְגנֹו.

 :ְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמרַרָּבן ִׁש 
 ִמְלַמָּטה. :םֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרי
 ִמְלַמְעָלה. :ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים

 .יֶהםָלה ִמן ַהֹּכֶתל ֶׁשֵּבינֵ �א ְתֵהא ְמִחיָצה ְּגדוֹ  :ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה
 באמצע בור המים. וממוקמת טפחים בין החצרות 10צריך שתהא מחיצה בגובה  1
 המחיצה מתירה לשאוב: תנא קמא: 2

 בין שהמחיצה מעל המים. 2.1
 מים.בתוך הבין שהמחיצה  2.2
 ובין שהמחיצה משפת הבור עד למים. 2.3

 :רבן שמעון בן גמליאל 3
 צה צריכה להיות מתחת לגובה המים.יהמח בית שמאי: 3.1
 חיצה יכולה להיות אף מעל המים.המ בית הלל: 3.2

החצרות עובר על גבי הבור אין צורך במחיצה נוספת  2אם הכותל שמפריד בין  רבי יהודה: 4
 לבור.

 
 כיצד שואבים בשבת מים מאמת המים העוברת בחצר ? משנה ז':

 ַאַּמת ַהַּמִים ֶׁשִהיא עֹוֶבֶרת ֶּבָחֵצר,
 ּוַבְיִציָאה. ַּבְּכִניָסה ,א ִאם ֵּכן ָעׂשּו ָלּה ְמִחיָצה ְגבֹוָהה ֲעָׂשָרה ְטָפִחיםֵאין ְמַמְלִאין ֵהיֶמָּנה ַבַּׁשָּבת, ֶאּלָ 

 ֹּכֶתל ֶׁשַעל ַּגָּבּה ִּתּדֹון ִמּׁשּום ְמִחיָצה. :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 ֵקִנים ַּבַּׁשָּבת.ֶׁשָהיּו ְמַמְּלִאין ִמֶּמָּנה ַעל ִּפי זְ  ,ַמֲעֶׂשה ְבַאָּמה ֶׁשל ָאֵבל :ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה

 .ִמְּפֵני ֶׁש�א ָהָיה ָבּה ַּכִּׁשעּור :ָאְמרּו לוֹ 
 .]טפחים, מותר לשאוב מתוכה 4טפחים או שאינה רחבה  10אם האמה אינה עמוקה [ 1
 :4טפחים ורחבה  10אם האמה עמוקה  2

טפחים לרוחב האמה, במקום שהאמה נכנסת, וכן  10יש לעשות מחיצה גבוהה  תנא קמא: 2.1
 ם שהאמה יוצאת, וע"י כך יכולים לשאוב מתוכה.במקו

כותל החצר העובר סביב לחצר והעובר על גבי האמה, מספיק כדי שאפשר יהיה  רבי יהודה: 2.2
 לשאוב , ואין צורך במחיצות נוספות.

 היו ממלאים ממנה מים:ואנשי העיר  מעשה באמה שהיית עוברת בעיר אבל 3
 מיוחדת לאמה ומספיק המחיצה של החצר.מכאן ראיה שאין צורך במחיצה  רבי יהודה: 3.1
 .4טפחים או רחבה  10כנראה שהאמה בעיר אבל לא הייתה עמוקה  חכמים: 3.2

 
 שאיבת מים בשבת מנחל דרך חור במרפסת שמעליו משנה ח':

 ְּגזְֻזְטָרא ֶׁשִהיא ְלַמְעָלה ִמן ַהַּמִים,
 ָלּה ְמִחיָצה ְגבֹוָהה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים,ֵאין ְמַמְלִאין ֵהיֶמָּנה ַבַּׁשָּבת, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָעׂשּו 

 ֵּבין ִמְלַמְעָלה ֵּבין ִמְלַמָּטה.
 

 ְוֵכן ְׁשֵּתי ְגזְֻזְטָראֹות זֹו ְלַמְעָלה ִמּזֹו.
 .יֶהן ֲאסּורֹות ַעד ֶׁשְיָעֵרבּוָעשּו ָלֶעְליֹוָנה ְו�א ָעׂשּו ַלַּתְחּתֹוָנה, ְׁשּתֵ 

 טפחים סביב לחור. 10 מחיצה בגובהמותר לשאוב מים מהנהר אם עשו  1
 המחיצה יכולה להיות מעל החור שבמרפסת או מתחתיו. 2
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 הנמצאות מעל הנחלזו מעל גבי זו,  ,מרפסות 2-שאיבת מים מנחל דרך חור העובר ב 
 סביב לחור שבכל אחת מהמרפסות.טפחים  10בגובה יש לעשות מחיצה  1
 מים מהחור שבמרפסתה. לא יכולה לשאוב מהןאם עשו מחיצה רק לאחת המרפסות, אף אחת  2
 

אח"כ לרשות  והמים יוצאים, אמות 4על  4ששטחה קטן מ  שפיכת מים מהבית לחצר משנה ט':
  הרבים.

 ָחֵצר ֶׁשִהיא ְפחּוָתה ֵמַאְרַּבע ַאּמֹות,
 ַהֶּנֶקב ּוְלַמָּטה,ֵאין ׁשֹוְפִכין ְּבתֹוָכּה ַמִים ַּבַּׁשָּבת, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָעׂשּו ָלּה עּוָקה ַמֲחֶזֶקת ָסאַתִים ִמן 

 ֵּבין ִמִּבְפִנים, ,ֵּבין ִמַּבחּוץ
 ֶאָּלא ֶׁשִּמַּבחּוץ ָצִרי� ִלְקמֹור,

 .ִּבְפִנים ֵאין ָצִרי� ִלְקמֹורמִ 
 ר בחצר כדי שהמים יתנקזו בבור.לשפוך מים בחצר רק אם עשו בואפשר  1
 ליטרים). 26 -(כנפח הבור צריך להיות לפחות סאתיים  2
 הבור דרכו יוצאים המים לרשות הרבים, צריך נפח סאתיים עד גובה הנקב. אם יש נקב בשפת 3
 וכיסויו: הבורמיקום  4

 אפשר לעשות את הבור בתוך החצר או ברשות הרבים צמוד לחצר. 4.1
 .("לקמור") צורך לכסותויש אם עושים את הבור ברשות הרבים  4.1.1
 אם עושים את הבור בחצר, אין צורך לכסותו. 4.1.2

 
 לרשות הרביםהיוצאת חצר, תעלה במהבית לשפיכת מים  משנה י':

 ִּביב ֶׁשהּוא ָקמּור ַאְרַּבע ַאּמֹות ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ׁשֹוְפִכין ְלתֹוכֹו ַמִים ַּבַּׁשָּבת. :ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעֹקב אֹוֵמר ַרִּבי
 י ַהִּביב,ֲאִפּלּו ַגג אֹו ָחֵצר ֵמָאה ַאָּמה, �א ִיְׁשּפֹו� ַעל ּפִ  :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 ֲאָבל ׁשֹוֵפ� ִמַּגג ְלַגג, ְוַהַּמִים יֹוְרִדין ַלִּביב.
 .ִמְצָטְרִפין ְלַאְרַּבע ַאּמֹותֶהָחֵצר ְוָהַאְכַסְדָרה 

 :אמות  4על  4המים יוצאים לשטח מכוסה שגודלו לפחות אם  רבי אליעזר: 1
 מותר לשפוך מים לתעלה, אף שהם יוצאים אח"כ לרשות הרבים. 
 חכמים: 1.1

 סור לשפוך מים לתעלה.א 1.1.1
שמובילה לרשות  מותר לשפוך מים על הגג או בחצר אפילו אם המים יכנסו אח"כ לתעלה 1.1.2

 .הרבים
אמות, כדי  4 על 4לשטח הנדרש של  מצטרפיםשטח החצר ושטח האכסדרה  כותרת נוספת:

 שאפשר יהיה לשפוך עליהם מים ישירות
 

 אמות 4על  4צר שאין לה הנמצאים סביב ח בתיםשפיכת מים מתוך  משנה יא':
 ְׁשֵּתי ְדיּוָטאֹות זֹו ְכֶנֶגד זֹו, ִמְקָצָתן ָעׂשּו עּוָקה ּוִמְקָצָתן �א ָעׂשּו עּוָקה, ְוֵכן

 ֶאת ֶׁשָעׂשּו עּוָקה, ֻמָּתִרין.
 .�א ָעׂשּו עּוָקה, ֲאסּוִריןְוֶאת ׁשֶ 

 שמכיל סאתיים וחלק אחר לא עשו:בחצר אם חלק מהבתים עשו בור  1
 .]ערוב חצרות, יכולים כולם לשפוך מים לחצרביניהם ל דיירי החצר עשו אם כ[ 1.1
 ב חצרות:ערו עשואם לא  1.2

 אלה שעשו בור יכולים לשפוך את המים בביתם והמים נשפכים החוצה לחצר. 1.2.1
אלה שלא עשו בור בחצר, אינם יכולים לשפוך אפילו בביתם, אם המים יוצאים אח"כ  1.2.2

 לחצר.
 

 פרק ט
קרפיפות, דיני חצר, בית או מבוי ין חצרות או ב או בין טלטול על גגות :רקהנושאים העקריים בפ

שנפרצו לרשות  הרבים, טלטול מתחת לגשר הנמצא על גבי בתים, 
דברים שמותר לעשות  משני צדדיו.שיתוף מבואות במבוי המפולש 

 במקדש ולא במדינה.
 

 מושגים
 .מגרשים לשמירת עצים :קרפיפות

 
 )ראה מושגים( גות, בתוך חצרות או בקרפיפותטלטול על ג משנה א':

 .ירָּכל ַּגּגֹות ָהִעיר, ְרׁשּות ַאַחת, ּוִבְלַבד ֶׁש�א ְיֵהא ַגג ָּגבֹוַּה ֲעָׂשָרה אֹו ָנמֹו� ֲעָׂשָרה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמאִ 
 ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְרׁשּות ִּבְפֵני ַעְצמֹו. :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 ֶאָחד ַּגּגֹות ְוֶאָחד ֲחֵצרֹות ְוֶאָחד ַקְרֵּפיפֹות, ְרׁשּות ַאַחת ְלֵכִלים ֶׁשָּׁשְבתּו ְלתֹוָכן, :ֹוֵמרַרִּבי ִׁשְמעֹון א
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 .ם ֶׁשָּׁשְבתּו ְבתֹו� ַהַּבִיתְו�א ְלֵכִלי
  (ואין הלכה כמותו): ר' מאיר 1

 טפחים בין גג לגג, הן כולן רשות אחת ומותר לטלטל ביניהם. 10אם אין הפרש של 
 כל גג וגג רשות עצמאית היא, ואין לטלטל בין הגגות ללא ערוב. (ואין הלכה כמותם):מים חכ 2
 רבי שמעון: 3

 נחשבים לרשות אחת לנושא טלטול בשבת. גגות חצרות וקרפיפות  3.1
 , אפילו שיש הבדלי גבהים ביניהם.ביניהםמותר לטלטל  3.2
 .וכן להפך של בית אחר, מהבית לגג או לחצר או לקרפףללא ערוב אסור להוציא  3.3

 
  חצר גדולהבין חצר קטנה הנכנסת לתוך או  הנכנס לתוך גג גדולגג קטן טלטול בין  משנה ב':

 בצורה כזו:ויש מעקה סביב לשתיהן, 
 ַּגג ָּגדֹול ָסמּו� ְלָקָטן, ַהָּגדֹול ֻמָּתר ְוַהָּקָטן ָאסּור.

 ֻמֶּתֶרת, ְוַהְּקַטָּנה ֲאסּוָרה, ָחֵצר ְּגדֹוָלה ֶׁשִּנְפְרָצה ִלְקַטָּנה, ַהְּגדֹוָלה
 ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ְכִפְתָחּה ֶׁשל ְּגדֹוָלה.

 
 ִּדְבֵרי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר.ָחֵצר ֶׁשִּנְפְרָצה ִלְרׁשּות ָהַרִּבים, ַהַּמְכִניס ִמּתֹוָכּה ִלְרׁשּות ַהָיִחיד, אֹו ֵמְרׁשּות ַהָיִחיד ְלתֹוָכּה, ַחָיב, 

 .ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ַכַּכְרְמִלית ּתֹוָכה ִלְרׁשּות ָהַרִּבים, אֹו ֵמְרׁשּות ָהַרִּבים ְלתֹוָכּה, ָּפטּור,מִ  :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים
 דברים.לגג שלו מהבית של הגג הגדול מותר להעלות  1
 דברים. לגג שלומהבית של הגג הקטן אסור להעלות  2
 ם ערבו אנשי החצר).מהבית של החצר הגדולה מותר להוציא ולהביא אליה וממנה דברים (א 3
 מהבית של החצר הקטנה אסור להוציא ולהביא אליה וממנה דברים (אף אם ערבו אנשי החצר). 4
 .ךהכניסה לחצר הקטנה זה כמו פתח עבור הגדולה, אך לא להיפ 5

 אמות 10-רצה גדולה מחצר שנפרצה לרשות הרבים, כך שהפ כותרת נוספת:
 .אליה, חייבהיחיד ו המכניס מרשות המוציא או, הרביםדינה כרשות  רבי אליעזר: 1
 .אליה פטור (אבל אסור) מרשות היחידאו המכניס המוציא ו, דינה ככרמלית חכמים: 2

 
 דין חצר, בית או מבוי שנפרצו בשבת משנה ג':

 ָחֵצר ֶׁשִּנְפְרָצה ִלְרׁשּות ָהַרִּבים ִמְּׁשֵּתי רּוחֹוֶתיָה,
 יו,ְוֵכן ַּבִית ֶׁשִּנְפַרץ ִמְּׁשֵּתי רּוחֹותָ 

 ְוֵכן ָמבֹוי ֶׁשִּנְּטלּו קֹורֹוָתיו אֹו ְלָחָייו,
 ַוֲאסּוִרין ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה. ֻמָּתִרין ְּבאֹוָתּה ַׁשָּבת

 .סּוִרין ְלאֹוָתּה ַׁשָּבתא, אֲ ִאם ֻמָּתִרין ְלאֹוָתּה ַׁשָּבת, ֻמָּתִרין ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ְוִאם ֲאסּוִרין ֶלָעִתיד ָלבוֹ  :ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר
 בכל אחד מהמקרים הבאים: 1

 שלה, תחצר שנפרצה בשתי צלעותיה בקרן זווי 1.1
 שלו, תי קירותיו בקרן זווינבית שנפרץ בש 1.2
 מבוי שנפלה קורתו או לחיו, 1.3

 (ואין הלכה כמותו): ר' יהודה 2
 באותה שבת ממשיכים להשתמש בהם כאילו לא נפרצו. 2.1
 בשבתות הבאות אסורים בשימוש. 2.2

 כשם שאסורים בשבתות הבאות אסורים גם בשבת זו. ר' יוסי: 3
 

או על גבי שני על בתים הנמצאים משני צידי רשות הרבים, הנשען גשר  מתחתטלטול  משנה ד':
 קירות

 ת, ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה.ַהּבֹוֶנה ֲעִלָיה ַעל ַּגֵּבי ְׁשֵני ָבִּתים, ְוֵכן ְּגָׁשִרים ַהְמֻפָּלִׁשים, ְמַטְלְטִלין ַּתְחֵּתיֶהן ַּבַּׁשּבָ 
 ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין.

 
 .ְמֻפָּלׁש. ַוֲחָכִמים אֹוְסִריןְמָעְרִבין ְלָמבֹוי הַ  :ְועֹוד ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה

 הצדדים האחרים). 2-מותר (אומרים "פי תקרה יורד וסותם" ב ר' יהודה: 1
 אסור לטלטל (אין אומרים פי תקרה יורד וסותם). חכמים: 2

 האם עושים שיתוף מבואות במבוי המפולש משני צדדיו ? תרת נוספת:כו
 .)הצדדים 2-(לאחר הוספת לחי וקורה ב עושים (ואין הלכה כמותו):רבי יהודה  1
 חכמים: 2

 .)האחד צורת הפתח בצדו(צריך לעשות  לא עושים 2.1
 בצד שני לחי או קורה.ו"צורת הפתח",  יש  אם בצד אחדלעשות שיתוף מבואות אפשר  2.2

 
 י'רק פ
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הולכת חבית מים הוצאת תפילין בשבת ממקום שאינו משתמר,  :הנושאים העקריים בפרק
לרשות כיצד לנהוג בספר שחציו התגלגל מחוץ ברשות הרבים, 

דין אדם העומד ברשות אחת ורוצה לעשות פעולה  ?שנמצא בו 
שימוש בחולית ברשות אחרת (לשתות, לטלטל, להשתין  וכד'), 

שימוש באילן בשבת, סגירת מבנה והה בשבת, הבור או באשפה גב
עמידה ברשות אחת ופתיחת דלת ברשות בדבר ארעי בשבת, 

פעולות , ןשיכולות להתפרש כמוסיף על הבניי דיני מלאכותאחרת, 
הוצאת שרץ טמא מן ם במקדש או במדינה, עשאשיש הבדל אם 
 המקדש בשבת.

  
 מושגים

טלטול ברשות הרבים הנהוגה בשעת הדחק. בשיטה זו הולכים פחות זו שיטה של  : אמות 4-טלטול פחות פחות מ
 ודהיינאמות ועוצרים וחוזר חלילה.  4-ועוצרים. ושוב הולכים פחות מ אמות  4 -מ

 אמות. 4אין בשום מקרה טלטול רצוף של 
כשחופרים בור מניחים סביבו את העפר שמוציאים מהבור. עפר זה נקרא חולית  :חוליית הבור

 הבור.
 .רחבה שמאחורי הבית המיועדת לשמירת פרות :קצהמו

כדי שלא יחליקו עליו. והיו בשבת פיזור מלח. היו בוזקים מלח על הכבש במקדש  :בזיקת מלח
 בוזקים גם מלח במדינה, ואסרו חכמים לבזוק מלח במדינה והתירו במקדש.

רושלים. התירו באר מים חיים. היה בה צורך לבני הגולה כשהיו עולים לרגל לי :באר הקר
שהתירוה, כבר לא אסרו אותה לאחר (לטובת בני הגולה. ביו"ט להשתמש בה 

 .יותר)
 

 כיצד יש לנהוג כאשר מוצאים בשבת תפילין במקום שאינו משתמר ? משנה א':
 ַהּמֹוֵצא ְתִפִּלין, ַמְכִניָסן זּוג זּוג.

 ְׁשַנִים ְׁשַנִים. :ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר
 ַּבְיָׁשנֹות, ? ים ֲאמּוִריםַּבֶמה ְדָבִר 

 ֲאָבל ַּבֲחָדׁשֹות, ָּפטּור.
 ְמָצָאן ְצָבִתים אֹו ְכִריכֹות, ַמְחִׁשי� ֲעֵליֶהן ּוְמִביָאן.

 .ָּכָנה, ְמַכָּסן ְוהֹוֵל� לוֹ ּוַבּסָ 
 תנא קמא: .1

 ומכניסם כך לחצר המשתמרת. ,מניח תפילין של ראש ותפילין של יד .1.1
 וכך הלאה. ,ומכניסו את השנימניח הכניס את הראשון, לאחר שאם יש יותר מזוג אחד,  .1.2

 .של יד) 2של ראש ו  2ות בבת אחת (זוג 2יכול להניח  ואין הלכה כמותו):(, רבן גמליאל .2
 רק אם הם ישנות.ההיתר להכניס את התפילין הוא  .3
 .צועות לא קשורות), פטור מלהכניסםאם התפילן חדשות (בתים בלי רצועות, או ר .4
ולא יספיק  ("צבתים") או תפילין בודדות הכרוכות יחד ("כריכיות")וגות אם יש הרבה ז .5

 להכניסם:
 ממתין במקום התפילין עד שיחשיך, ומביא את כולם למקום המשתמר.

 אם זו שעת גזירה, שהמלכות גוזרת שלא להניח תפילין: .6
 רשאי לעזוב את המקום.ו מכסה את התפילין בקש או בתבן

 ]אמות. 4-וקח את התפילין כולם ומוליכם פחות פחות מאם ישנה סכנת ליסטים, ל[ .7
 

 שאר שם מפני ליסטיםיהמשך דין מוצא תפילין במקום שאינם משתמרות, וירא לה משנה ב':
 נֹוְתָנן ַלֲחֵברֹו, ַוֲחֵברֹו ַלֲחֵברֹו, ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ֶלָחֵצר ַהִחיצֹוָנה. :ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר

 ֲחֵברֹו, ַוֲחֵברֹו ַלֲחֵברֹו, ֲאִפּלּו ֵמָאה.ְוֵכן ְּבנֹו, נֹוְתנֹו לַ 
 

 נֹוֵתן ָאָדם ָחִבית ַלֲחֵברֹו, ַוֲחֵברֹו ַלֲחֵברֹו, :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 ֲאִפּלּו חּוץ ַלְּתחּום.

 .זֹו יֹוֵתר ֵמַרְגֵלי ְבָעֶליהָ  �א ְתַהֵּל� :ָאְמרּו לוֹ 
 רבי שמעון: 1

אמות שלו, וחבירו לחבירו עד שיגיעו לחצר  4 -יכול להעביר את התפילין לחבירו שעומד ב 1.1
 המשתמרת.

 .אמות" 4 -חולק על השיטה של "פחות פחות מ 1.2
 וחבירו לחבירו". ,גם את בנו הנולד בשדה בשבת, יכול להעביר בשיטה של "נותן לחבירו 1.3

 הולכת חבית מים ברשות הרבים כותרת נוספת:
 רבי יהודה: 1

 לחבירו וחבירו לחבירו". להעביר את החבית בשיטה של "נותן אפשר 1.1
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 ת החבית בצורה זו גם מחוץ לתחום, אם המים והחבית הן הפקר.אפשר להעביר א 1.2
אימה ממקום שביתתם, כך גם  2000כשם שלבעלים יש רק , (ואין הלכה כמותם): יש חולקים  2

 לחבית.
 בו שנמצאלרשות מחוץ  של הספר תגלגל ראשו האחדמקורא בספר (הכתוב כמגילה), ו משנה ג':

 ָהָיה קֹוֵרא ַבֵּסֶפר ַעל ָהִאְסֻקָּפה, ִנְתַּגְלַּגל ַהֵּסֶפר ִמָידֹו, ּגֹוְללֹו ֶאְצלֹו.
 ָהָיה קֹוֵרא ְבֹראׁש ַהַּגג ְוִנְתַּגְלָּגל ַהֵּסֶפר ִמָידֹו,
 ַעד ֶׁש�א ַהִּגיַע ַלֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ּגֹוְללֹו ֶאְצלֹו.

 ְפכֹו ַעל ַהְּכָתב.ִמֶּׁשִהִּגיַע ַלֲעָׂשָרה ְטָפִחים, הוֹ 
 ., ּגֹוְללֹו ֶאְצלוֹ ֲאִפּלּו ֵאין ְמֻסָּלק ִמן ָהָאֶרץ ֶאָּלא ִכְמ�א ַמַחט :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 ּגֹוְללֹו ֶאְצלֹו, ,ֲאִפילּו ָבָאֶרץ ַעְצמוֹ  :ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר

 .ֶדׁשֵמד ִּבְפֵני ִכְתֵבי ַהּקֹ ֶׁשֵאין ְל� ָדָבר ִמּׁשּום ְׁשבּות עוֹ 
 אם הקורא עומד על האיסקופה (מפתן הבית), מותר לו לגלול את הספר חזרה אליו. .1
 אם הקורא עומד על הגג: .2

 גוללו חזרה.טפחים מהקרקע  10 -שנתגלגל גבוה יותר מ חלקהאם  .2.1
 טפחים מהקרקע: 10 -אם החלק שהתגלגל נמוך מ .2.2

 .הופך את הספר על הכתב ומשאירו שם עד מוצאי שבת תנא קמא: .2.2.1
 כל עוד הספר אינו נוגע בקרקע מחזירו אצלו. יהודה: רבי .2.2.2
 רבי שמעון (ואין הלכה כמותו): .2.2.3

 אפילו החלק שנפל נוגע בארץ, יכול לגלול את הספר חזרה. .2.2.3.1
 ).של גלילת הספר בזיון כתבי הקדש דוחה אסור דרבנן (אסור שבות .2.2.3.2

 
 טפחים מהארץ 10 -בליטה מחוץ לחלון בכותל הפונה לרשות הרבים, ונמצאת למעלה מ משנה ד':

 ִזיז ֶׁשִּלְפֵני ַחּלֹון, נֹוְתִנין ָעָליו ְונֹוְטִלין ִמֶּמּנּו ַבַּׁשָּבת.
 

 עֹוֵמד ָאָדם ִּבְרׁשּות ַהָיִחיד ּוְמַטְלֵטל ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים,
 ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ּוְמַטְלֵטל ִּבְרׁשּות ַהָיִחיד,

 .ַאּמֹות יֹוִציא חּוץ ֵמַאְרַּבעּוִבְלַבד ֶׁש�א 
 .להיפךמותר להוציא דברים מהבית ולהניח עליה וכן 

 רשות אחרתתוך דין אדם העומד ברשות אחת ומטלטל ב כותרת נוספת:
 רשות הרבים.תוך בחפץ מותר לו לטלטל העומד ברשות היחיד  .1
 .רשות היחידתוך בחפץ לטלטל  יכולעומד ברשות הרבים, ה .2
 אמות. 4-מלטלטל פחות ם יזהר אם הוא ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבי .3
 

 דין עומד ברשות היחיד ומשתין או רוקק לרשות הרבים וכן להיפך משנה ה:
 יד,�א ַיֲעמֹוד ָאָדם ִּבְרׁשּות ַהָיִחיד ְוַיְׁשִּתין ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ְוַיְׁשִּתין ִּבְרׁשּות ַהָיחִ 

 ְוֵכן �א ָירֹוק.
 .ַאְרַּבע ַאּמֹות ַעד ֶׁשָירֹוק ַאף ִמֶּׁשִּנְתַלׁש ֻרּקֹו ְּבִפיו, �א ְיַהֵּל� :ה אֹוֵמרַרִּבי ְיהּודָ 

 לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתין לרשות הרבים וכן להיפך. .1
 לא ירוק אדם מרשות הרבים לרשות היחיד וכן להיפך. .2
ק בפה המוכן כבר אמות ברשות הרבים עם רו 4אין ללכת  רבי יהודה (ואין הלכה כמותו): .3

 ליריקה.
 

 : אדם העומד ברשות אחת ורוצה לשתות ברשות אחרתמשנה ו
 �א ַיֲעמֹוד ָאָדם ִּבְרׁשּות ַהָיִחיד ְוִיְׁשֶּתה ִבְרׁשּות ָהַרִּבים, ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ְוִיְׁשֶּתה ִבְרׁשּות ַהָיִחיד,

 ּוא ׁשֹוֶתה.ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִהְכִניס ֹראׁשֹו ְוֻרּבֹו ִלְמקֹום ֶׁשה
 ְוֵכן ַּבַּגת.

 
 קֹוֵלט ָאָדם ִמן ַהַּמְזֵחיָלה ְלַמָּטה ֵמֲעָׁשָרה ְטָפִחים.

 .ִּצּנֹור, ִמָּכל ָמקֹום ׁשֹוֶתהּוִמן הַ 
 .ראשו ורובו את רק אם יכניס לשם ,אם עומד ברשות היחיד יכול לשתות ברשות הרבים .1
 יכניס לשם את ראשו ורובו.אם עומד ברשות הרבים יכול לשתות ברשות היחיד, רק אן  .2
 הרוצה לשתות יין מהגת שתיית ארעי מבלי לעשר, צריך להכניס ראשו ורובו לתוך הגת. .3

 , ע"י אדם העומד ברשות הרביםקליטת מים הנופלים מהגג כותרת נוספת:
 טפחים מעל הקרקע. 10-אם הם נופלים ממרזב הצמוד לגג, מותר לקלוט אותם כשהם למטה מ .1
 צינור המרוחק מהגג, מותר לקבל אותם ישירות מהצינור.אם הם נופלים מ .2
 

 ) גבוהה עשרה טפחיםראה מושגים( ושחולייתשימוש בבור  :משנה ז
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 ּבֹור ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ְוֻחְלָיתֹו ְגבֹוָהה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ַחּלֹון ֶׁשַעל ַּגָּביו ְמַמְלִאין ֵהיֶמּנּו ַבַּׁשָּבת.
 

 .ין ְלתֹוָכּה ַמִים ַּבַּׁשָּבתַרִּבים ְּגבֹוָהה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ַחּלֹון ֶׁשַעל ַּגָּבּה ׁשֹוְפכִ ַאְׁשָּפה ִבְרׁשּות הָ 
 :טפחים) 10 -גבוהה מ ו(שחוליית חלון בית שנמצא מעל הבור

 בית (שניהם רשות היחיד).למלא מים מהבור ולהביאם לאפשר 
 ם:טפחי 10שימוש באשפה של רבים שגובהה  כותרת נוספת:

 חלון בית שנמצא על גבי האשפה:
 לשפוך בשבת מים (או חומר אחר) מהבית לאשפה.אפשר 

 
 שימוש באילן בשבת :משנה ח

 ִאיָלן ֶׁשהּוא ֵמֵס� ַעל ָהָאֶרץ,
 ִאם ֵאין נֹופֹו ָּגבֹוַּה ִמן ָהָאֶרץ ְׁש�ָׁשה ְטָפִחים, ְמַטְלְטִלין ַּתְחָּתיו.

 ְׁש�ָׁשה ְטָפִחים, ָׁשָרָׁשיו ְּגבֹוִהין ִמן ָהָאֶרץ
 �א ֵיֵׁשב ֲעֵליֶהן.

 
 ַהֶּדֶלת ְׁשַּבֻּמְקֶצה ַוֲחָדִקים ֶׁשַּבִּפְרָצה ּוַמֲחָצלֹות,

 .ֵּכן ְּגבֹוִהים ִמן ָהָאֶרץֵאין נֹוֲעִלין ָּבֶהן, ֶאָּלא ִאם 
 ים:חטפ 3ים מגיעים לארץ פחות מ פראשי הענו, אילן שענפיו סוככים על שטח מסביבו

 אילן.מתחת לטלטל מותר לו ,תיו הוא רשות היחידכל השטח מתח
 טפחים: 3 -מעל פני הקרקע יותר מ בולטיםאילן ששורשיו  .1

 .אין לשבת על השורשים בשבתשים כדין האילן עצמו, ודין השור .1.1
 סגירת מבנה בדבר ארעי כותרת נוספת:

 ל קנים:ומחצלת ש ,רצהיפשסותמת ) "חדקים"), ערימת קוצים (ראה מושגיםדלת של מוקצה (
 אין נועלים בהם את הפתח בשבת, אלא אם כן הם גבוהים קצת מהקרקע.

 
 ברשות אחרת אדם העומד ברשות אחת (יחיד או רבים), ורוצה לפתוח מנעול הנמצא :משנה ט

 ְוִיְפַּתח ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ,�א ַיֲעמֹוד ָאָדם ִּבְרׁשּות ַהָיִחיד
 ְרׁשּות ַהָיִחיד,ְוִיְפַּתח ּבִ  ,ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים

 ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָעָׂשה ְמִחיָצה ְגבֹוָהה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.
 :ָאְמרּו לוֹ 

 ח.ַּגֵּבי ַהֶּפתַ ַמֲעֶׂשה ְבׁשּוק ֶׁשל ַּפָּטִמין ֶׁשָהָיה ִבירּוָׁשַלִים, ֶׁשָהיּו נֹוֲעִלין ּוַמִּניִחין ֶאת ַהַּמְפֵּתַח ְּבַחּלֹון ֶׁשַעל 
 .ׁשּוק ֶׁשל ַצָּמִרים ָהָיה :ֵמרַרִּבי יֹוֵסי אוֹ 

 רבי מאיר: .1
המפתח ברשות  גםוול הנמצא ברשות הרבים (עעומד ברשות היחיד לא יפתח מנה .1.1

 הרבים).
עומד ברשות הרבים ורוצה לפתוח מנעול הנמצא ברשות היחיד ( וגם המפתח ברשות ה .1.2

 היחיד):
 ה, יכול לפתוח.טפחים, והוא בתוכ 10אם יש מחיצה גבוהה  .1.2.1
 אם אין מחיצה, לא יפתח. .1.2.2

  חכמים: .2
תיהם יוהיו נועלים את חנוורשות הרבים), שהוא בירושלים (היה שוק של פטמים  .2.1

 .(רשות היחיד)ומניחים את המפתח בחלון על גבי הפתח 
 מותר לעמוד ברשות הרבים ולנעול ברשות היחיד. .2.2

 מפטמי בהמות. השוק בירושלים היה של מוכרי צמר, ולא של רבי יוסי: .3
 

 "גלוסטרה")שיש בראשו כדור עבה ( )בריח או יתדנגר (ע"י  בשבת נעילת דלת :משנה י
 ֶנֶגר ֶׁשֵיׁש ְּבֹראׁשֹו ְגֻלְסְטָרא,

 ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵסר,
 ְוַרִּבי יֹוֵסי ַמִּתיר.

 ין ּבֹו ֶהֵּתר, ַעד ֶׁשָּבא ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְוַהְּזֵקִנים ְוָאְסרּו ָלֶהן.ַמֲעֶׂשה ִבְכֶנֶסת ֶׁשִּבְטֶבְרָיא ֶׁשָהיּו נֹוֲהגִ  :ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר
 .ְוַהְּזֵקִנים ִוִהִּתירּו ָלֶהןִאיסּור ָנֲהגּו ָבּה. ָּבא ַרָּבן ַּגְמִליֵאל  :ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר

 .(נראה כמוסיף על הבנין) אוסר שימוש ביתד כזה רבי אליעזר: .1
 מתיר. רבי יוסי: .2
 שבטבריה שהשתמשו ביתד מהסוג הזה: תבבית כנסמעשה  .3

בן גמליאל וזקנים ואסרו את השימוש ביתד, עד שבא ר ובתחילה התיר בי אליעזר:ר .3.1
 שימוש זה.
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 ן גמליאל וזקנים והתירו.בתחילה אסרו, עד שבאו רב רבי יוסי: .3.2
 

 בשבת המשך דין נגר :משנה יא
 ֶנֶּגר ַהִּנְגָרר,

 ֲאָבל �א ַבְּמִדיָנה. נֹוֲעִלים ּבֹו ַבִּמְקָּדׁש,
 ְוַהֻּמָּנח,

 ָּכאן ְוָכאן ָאסּור.
 .ַּבְּמִדיָנה ,ׁש, ְוַהִּנְגָררֻמָּתר ַּבִּמְקּדָ  ,ַהֻּמָּנח :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 תנא קמא (ואין הלכה כמותו): .1
 נגר הקשור בדלת ונגרר על הארץ: .1.1

 מותר לנעול אתו במקדש. .1.1.1
 .)מחוץ למקדשבמדינה (אסור  לנעול אתו  .1.1.2

 נגר המונח על הקרקע, ואינו קשור, אסור לנעול אתו גם במקדש. .1.2
 רבי יהודה: .2

 .במדינה מותר במקדש ואסור ,נגר מונח .2.1
 נגר נגרר מותר בכל מקום. .2.2

 
 ציר עליון או תחתון שנשמט מדלת של ארוןה בשבת של החזר :משנה יב

 ה.ַמֲחִזיִרין ִציר ַהַּתְחּתֹון ַּבִּמְקָּדׁש, ֲאָבל �א ַבְּמִדינָ 
 ְוָהֶעְליֹון, ָּכאן ְוָכאן ָאסּור.

 .ַּבְּמִדיָנה ,ׁש, ְוַהַּתְחּתֹוןָהֶעְליֹון, ַּבִּמְקּדָ  :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 תנא קמא: .1

 אסור. במדינהבמקדש מותו להחזירו,  תחתון:הציר הנשמט  .1.1
 אסור להחזירו, לא במקדש ולא במדינה. העליון:ציר הנשמט  .1.2

 תר במקדש בלבד. ציר תחתון מותר בכל מקום.מו ציר עליון רבי יהודה: .2
 

 שיש הבדל אם עשאם במקדש או מחוץ למקדשנוספות פעולות  :משנה יג
 ַמֲחִזיִרין ְרִטָיה ַבִּמְקָּדׁש, ֲאָבל �א ַבְּמִדיָנה.

 ָּכאן ְוָכאן ָאסּור. ִאם ַּבְּתִחָּלה,
 קֹוְׁשִרין ִניָמא ַבִּמְקָּדׁש, ֲאָבל �א ַבְּמִדיָנה.

 ַּבְּתִחָּלה, ָּכאן ְוָכאן ָאסּור.ִאם 
 חֹוְתִכין ַיֶּבֶלת ַּבִּמְקָּדׁש, ֲאָבל �א ַבְּמִדיָנה.

 .ַּבֶּכִלי, ָּכאן ְוָכאן ָאסּור ְוִאם
 (תחבושת עם משחה) בשבת: הרטייהחזרת  .1

 כדי לעבוד): ה, (כגון: כהן שהוריד את הרטייהייתה על היד קודם השבת ההרטייאם  .1.1
 ה אסור.במדינ, במקדש מותר

 אף במקדש אסור. ,אם הרטייה לא הייתה קודם השבת .1.2
 קשירת נימה (מיתר בכלי נגינה) בשבת: .2

 השבת ונקרעה, (כגון: לוי שמנגן בכינור במקדש): קודםאם הנימה הייתה קשורה  .2.1
 אסור. במדינהמותר, במקדש 

 ף במקדש.אור סאם הנימה לא הייתה קשורה קודם השבת, א .2.2
 עבודה במקדש:חיתוך יבלת שמעכבת את ה .3

 ):ביד או בשיניים :שינוי (כגון חיתוך ע"י .3.1
 אסור. במדינה, )לבעל מוםלא יחשב כהן כדי שה( במקדש מותר

 חיתוך בכלי, אסור אף במקדש. .3.2
 

 המשך מלאכות שמותרות בשבת במקדש ואסורות במדינה :משנה יד
 , ֲאָבל �א ַבְּמִדיָנה.ֹּכֵהן ֶׁשָּלָקה ְבֶאְצָּבעֹו, ּכֹוֵר� ָעֶליָה ֶגִמי ַבִּמְקָּדׁש

 ִאם ְלהֹוִציא ָדם, ָּכאן ְוָכאן ָאסּור.
 ּבֹוְזִקין ֶמַלח ַעל ַּגֵּבי ַהֶּכֶבׁש ִּבְׁשִביל ֶׁש�א ַיֲחִליקּו,

 ּוְמַמְלִאים ִמּבֹור ַהּגֹוָלה ּוִמּבֹור ַהָּגדֹול ַּבַּגְּלַּגל ַּבַּׁשָּבת,
 .ּוִמְּבֵאר ַהַּקר ְּביֹום טֹוב

 ל מכה:כריכת גמי ע .1
 במדינה אסור., (כדי שיוכל לעבוד) במקדש לכהן מותר .1.1
 גם במקדש אסור. ,להוציא דםהיא אם מטרת הגמי  .1.2

 ):ראה מושגיםבזיקת מלח ( .2
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 מותר לבזוק מלח על הכבש שעולים בו במזבח. .2.1
 אסור לעשות את זה במדינה. .2.2

 :ע"י גלגל רותבומילוי מים מ .3
 .)ות במקדשני באר(ש מבור הגולה, ומבור הגדולמותר למלא  .3.1
 מבורות מים אחרים אסור. .3.2

 :, ע"י גלגלמבארותביו"ט מילוי מים  .4
 .)ראה מושגיםמותר להעלות מים מ"באר הקר" ( .4.1
 ות אחרים אסור.רמבא .4.2

 
 הוצאת שרץ טמא מן המקדש בשבת :משנה טו

 ֶׁשֶרץ ֶׁשִּנְמָצא ַבִּמְקָדׁש, ֹּכֵהן מֹוִציאֹו ְבֶהְמָינֹו,
 ָאה, ִּדְבֵרי ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ְּברֹוָקא.ֶׁש�א ְלַׁשהֹות ֶאת ַהֻּטמְ 

 ִּבְצַבת ֶׁשל ֵעץ, :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 ֶׁש�א ְלַרּבֹות ֶאת ַהֻּטְמָאה.

 ? ֵמֵהיָכן מֹוִציִאין אֹותוֹ 
 ּוִמֵּבין ָהאּוָלם ְוַלִּמְזֵּבַח, ִּדְבֵרי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ַנָּנס. ,ּוִמן ָהאּוָלם ,ִמן ַהֵהיָכל

 :ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר
 ָמקֹום ֶׁשַחָּיִבין ַעל ְזדֹונֹו ָכֵרת ְוַעל ִׁשְגָגתֹו ַחָּטאת, ִמָּׁשם מֹוִציִאין אֹותֹו,

 ּכֹוִפין ָעָליו ְּפַסְכֵּתר. ,ּוְׁשָאר ָּכל ַהְּמקֹומֹות
 .ּו ְל� ֶאָּלא ִמּׁשּום ְׁשבּות�, ֶׁש�א ִהִּתירָמקֹום ֶׁשִהִּתירּו ְל� ֲחָכִמים, ִמֶּׁשְּל� ָנְתנּו לָ  :ִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמררַ 
 רבי יוחנן בן ברוקה (ואין הלכה כמותו): .1

 מוציא את השרץ בהמיינו( אבנטו).כהן  .1.1
 להשהות את הטומאה במקדש. ולאעדיף לטמא את האבנט  .1.2

 רבי יהודה: .2
 .מוציא את השרץ בצוות של עץ  (שאינו נטמא) .2.1
 .הטומאה תשהה במקדשאפילו אם נט),(של האבעדיף לא להרבות את הטומאה  .2.2

 מאלו מקומות במקדש מותר להוציא את השרץ בשבת ? .3
 רבי שמעון בן ננס: .3.1

 שבעזרה. מההיכל, מהאולם ומבין האולם והמזבח .3.1.1
 בשבת.מת משאר המקומות אסור להוציא שרץ  .3.1.2

 רבי עקיבא: .3.2
 .גגתו חטאתישאם אדם נכנס לשם הוא חייב על זדונו כרת ועל ש ,מקוםמ .3.2.1
 , עד שתצא שבת.")פסכטרסיר גדול (", כופה עליו קומותמשאר המ .3.2.2

 :(אמירה כללית שלא נוגעת דווקא למשנתנו) רבי שמעון .4
 ש.חכמים התירו רק איסורי דרבנן, כגון שבות במקד .4.1
 לא התירו חכמים (כגון קשירת מיתר במקדש). אאיסורי דאוריית .4.2
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