
 

 תשע"ה ● מ"ו יצחק בית

 רב יחיאל ויינרר
חיים מאיר ' יוסף מרדכי שמחה בן ר 'ר מאמר זה מוקדש לעלוי נשמת

ה שטרח בכל כוחותיו לעזור לעם ישראל ובפרט לאלו "שטערן ע
בתוך העיר  פרעגאקט עזרהשחיפשו פרנסה ובנה מוסד הנקרא 

בורגעןפיעלד שלא רק הצליחה אלא גרם שיבנו מוסדות דומות 
ולא רק זה אלא כשהרגיש שיש  .בהרבה עיירות יהודיים באמיריקה

בית או בעיות שלום (עוד בעיות בין במילי דשמיא בין במילי דעלמא 
ורציתי להקדיש החיבור הזה  .בין ההורים לבני המשפחה לא הפסיק

לענין  )ב:עירובין ג(בפרט שידוע דברי הירושלמי , על ענייני עירובין
יהי  .התפקיד המרכזי של העירוב שהיא לעשות שלום בין איש לשכינו

מרגלא ' רצון שיהא מליץ יושר למשפחתו ויזכו כולנו למה שהי
אשרי האיש שישמע למצותיך ותורתך "ושנהג לזמר כל בוקר  בפומיה

דער גרעסטאר זאך אין דער "הדא הוא דתימא ". ודברך ישים על לבו
' מרגלא בפומיה דר(" גאנצער וואלט איז צו טייען אימעסען אטובה

דאס איז  )קלונימיס קלמיש מפשסיכתא בעל מחבר ספר אש קודש
ה "יוסף מרדכי שמחה ע' גברא רבה רגיוועין דער ליבענקייט פון האי 

 .יהי זכרו ברוך
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ש לא גזרו משום שבות וכן הדין דהואיל "פ הדין דביהש"ובפרט ע(
 )והותרה שעה אחת הותרה כל יומא

 :מביא הדין: המשנה עירובין דף מט

 שביתתי ואמר, גדר או אילן מכיר והיה, לו וחשכה בדרך שבא מי
 ועד רגליו ממקום מהלך - בעיקרו שביתתי. כלום אמר לא - תחתיו
 מהלך נמצא. אמה אלפים ביתו ועד ומעיקרו, אמה אלפים עיקרו

 . 1אמה אלפים ארבעת משחשיכה

 רבא קאמר שיועיל" ביעיקרו שביתתי" שאמר היכיא. נ דף שם ובגמ׳
) יום מבעוד יגיע שמה רץ דאילו 'פי" (מטי לעיקרו רהיט דכי" ובתנאי

                                                                                              
 אי "כלום אמר לא" דקתני "תחתיו שביתתי" שאמר היכי ושמואל רב מח׳ בגמ׳ וע״ש 1

 דעת( שרי האילן עד רגליו ממקום אבל לביתו האילן מתחת לילך לענין רק הכונה
 פי׳( "בעיקרו שביתתי" אמר אבל ).רב דעת( ילך לא לאילן רגליו ממקום גם או )שמואל
 אלפיים ומאילן לאילן אלפיים רגליו ממקום ילך )שביתה קנה ומת״כ אתריה דמסיים
 .לביתו
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 פי על אף" המחבר שפסק )יא:תט תחומין' הל ע"שו( להלכה איתא וכן
 לילך מותר ירוץ אא״כ בינוני במהלךך יום מבעוד שם להגיע יכול שאינו
 שראוי דכל וכונתו ל."עכ "יום מבעוד שם מגיע שאינו אע״פ בנחת
ק, מספיץ, ר אם )השמשות בין זמן קודם 'פי( יום מבעוד שם להגיע
 ת.בנח שם להמשיך ויכול

 השמשות בבין' אפי יום מבעוד להגיע אפשר דלא היכי להדיא הרי
 בו גזרו לא שבות משום דכל" כרבי לן קיימא דהא וק״ל. יועיל לא, אפשר

 תחומין והאיסור )א:שמב עירובין 'והל כב:שז שבת 'הל(" השמשות בין
 היא תורה שדין להרמב״ם ואף .)א:שצז שם( היא חכמים דתקנת קיי״ל
) חנייתן בעת ישראל מחנה אורך שיעור( מיל יב׳ד התחום רק היינו ,ולוקין
 תגיד ואל. דרבנן רק שהיא מודה הוא אף אמה אלפייםד תחום אבל

 שלצד מדובר דהא ,ביהש״ש אפילו שם להגיע יוכל דלא היכי שמדובר
ַרב עומד הוא שאם היינו( יום מבעוד להגיע יכול ממנו רחוק האילן  בַמְעַ
 אמות' להד אז )2מזרחה של האחרונות אמות 'לד עד להגיע יכול שהוא
 היא האילן אא״כ( חשיכה קודם ביהש״ש להגיע יוכל ודאי מיד לו הסמוך

 ולא ביהש״ש כל זמן משך - שעה חצי מהלך היא אורכו שחצי גדולה כ״כ
  3).ג"בכה שמבובר כלל מסתבר

                                                                                              
 ולא ,אלפים בתוך האילן כל אין אם אבל" היא דבריו באמצע 'יא:'תט שם המחבר לשון 2

 חוץ שהם אמות ארבע על בדעתו היה דשמא שביתה קנה לא ,תחתיו מקום ייחד
 תחתיו סוף עד אמות 'ד עוד וישארו האילן תחת נגמרו שלו שהאלפיים דהיינו(,לאלפים

 )מקרי אילן של "תחתיו" הם גם דהא מתכוון להני ושמא אילן של
 אזלינן בדרבנן כלל ובדרך דרבנן דתחומין קיי״ל הרי כ״כ החמירו למה )א קשה 'ולכאו 3

 שכונת לנו ברור אצלינו וא״כ" להקל תולין"ד שמצינו מה וכן דרבנן בספק כמו לקולא
 שרב בגמ׳ הרעש כל ומה .לביתו משם לילך לו שיועיל באופן שביתה לקנות גברא האי

 כמו ,מסוים במקרה רק רב עם פליג ולא ,החמיר גם למסקנא שמואל ואפי׳ כ״כ החמיר
 מדובר מידות איזה אדיר בדקדוק טרח דהגמ׳ ,ועוד ).זה שלפני בהערה 'עי( שבארנו

 ל"קיי הלא ,יותר ועוד )ב ).יהושע 'דר בריה הונא 'ור אביי 'מח :נ דף ש"ע( האילן תחת
 פסקו הראשונים ורוב איפשיטא ולא בזה כ"בכהת מח׳ יש 'פי( ברירה יש דרבנן בדיני
 שביתתו קנה ולמפרע )ברירה דיש לקולא דרבנן ובדין "ברירה אין"ד לחומרא תורה בדין
 לנו אין שבאמת דע ,הענין לפתוח רק וכדי .שלו אלפיים שבתוך חלק באותו האילן תחת
 ומצא שעירב באחד(. לה דף( כאן בסוגיא דעי׳ .מדרבנן היא שהנידון היכי כל להקל

 דלדינא ,אח״כ או נטמאת ביהש״ש קודם אי וספק ,ונטמאת בתרומה או עירובו שנשרף
 אם השמשות בין קיים היה אם ספק כגון ,עירוב ספק" )א:שצד שבת 'הל( המחבר פסק
 היה לא אם אבל ,ספק בו ואירע שם שהניחו כגון כשרות חזקת לו שהיה והוא ,מותר ,לאו
 מתחילה מוחזק לא דאי הרי . ל"עכ "לא ,לאו אם שם הונח אם ספק כגון כשרות חזקת לו
 פתח" כמו ספק ובמקום דרבנן מצוה שלמסקנא הנהנין ברכת אצל וכן .להקל תולין אין
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  עירובו לעכב גרם שבת דאיסור היכי .אא
 גרם אחר דבר דאיסור היכי לעומת

 עשרה וכותל חצירות 'ב": עח לקמן בסוגיא לעיין בעינן זה לבאר וכדי
 אלא ,שלו בחצר אחד כל רק ביחד לערב יכולים שאינם הוא דין ביניהם
 ומותרים פתח חשוב )לכותל סמוך( שלו בצד סולם אחד כל עשאוהו שאם
  מובא שם ובהמשך. לעצמו 'א כל או ביחד שניהם או לערב

 לרבי תיבעי ?מהו סולם לאילן עשאו: מרבה יוסף רב מיניה בעא"
 דבר כל" התם רבי קאמר לא כאן עד, לרבי תיבעי .לרבנן תיבעי
 כולי אבל השמשות בין מ"ה ,"עליו גזרו לא שבות משום שהוא
 דרביע הוא ואריא הוא פיתחא לרבנן אפילו דילמא או .לא יומא
 .לרבנן תיבעי יהודה לרבי תיבעי ?מהו סולם לאשירה עשאו .עליה
 לקנות דמותר התם יהודה רבי קאמר לא כ"ע ,יהודה לרבי תיבעי

                                                                                              
 לא ה"ד .יב ברכות 'בתוס ובא( ף"והרי י"הר 'מח ידוע" בדשיכרא וסיים בדחמרא
 דבספק א"המהרש 'ד פ"ע א"רעק מסביר שם ס"הש ובגליון .לקולא אזלינן אי )לאתויי
 אסור"ד והואיל .ש"ע ,להקל דרבנן ספק אמרינן לא )דרבנן מצוה לעומת( דרבנן איסור
 שמדובר כאן ל"י ז"עפ .להחמיר בעינן בספיקא" ברכה בלי הזה העולם מן ליהנות לאדם

 או דין ולא הוא איסורא שהרי ,דרבנן שהיא ל"דקיי אף לקולא ליזיל א"א תחומין באיסור
 איסור בין חילוק אין דאצלה" ברירה יש "אמרינן לא למה לבאר בעינן עדיין אבל .מצוה

 .ברירה דיש הוא דינא )איסור בין מצוה בין( דרבנן ענין בכל אלא למצוה

 במקרה כמו ,בדיעבד של במצב רק היינו דרבנן בדיני כן ל"דקיי האד בדעתי ועלה
 האפשרות לו היה בתחומין אצלינו משא״כ .מעשה נעשה שכבר לאחר היינו ,שראינו
 ),'דמתני סיפא לשון(" בעיקרו שביתתי" ולהגיד מאד קלה באופן מראש מקומו לברר
 לא ש"דביהש יהודה 'דר הדין הרי ת"וא .מקילים לא ג"כה ,כן אמר לא פשיעותו ומרוב
 תחומין עירוב 'הל המחבר 'ל 'עי( לכתחלה אפילו כן דנוהגין תוכיח שבות משום גזרו
 .השמשות בין לאכלו לו אפשר שיהיה כדי ,אחד במקום ועירובו הוא שיהא צריך" ב:תט

 עירובו והניח י"ברה או ,י"ברה עירובו והניח הרבים ברשות לשבות נתכוין אם לפיכך
 בין הרבים לרשות היחיד מרשות להוציא לו אפשר שאי ,עירוב אינו ,הרבים ברשות

 והניח הרבים ברשות או היחיד ברשות לשבות נתכוין אם אבל .בעבירה אלא השמשות
 ברשות או היחיד ברשות עירובו והניח בכרמלית לשבות שנתכוין או ,בכרמלית עירובו
 ולהכניס להוציא מותר השמשות בין שהוא העירוב קניית שבשעת ,עירוב זה הרי ,הרבים
 גזרו לא סופרים מדברי שהוא דבר שכל .מצוה לדבר לכרמלית הרשויות משתי אחד מכל
 אבל נ"אה )לכתחלה דזה להדיא הרי ".הדחק בשעת או מצוה במקום השמשות בין עליו
 בכלל זה אין אבל .שחשיכה עד יתחיל לא גזירה דכל מראש התקנה מגוף חלק היה זה

 עמוד "כונה צריכות מצות בענין" במאמר יוסף כתונת ספר 'ועי .לקולא דרבנן ספק מדין
 .)להקל בדרבנן דספק להכלל בקשר דיניהם חכמים תקנו אופן איזה על שהארכתי 'שנה
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 ליה ניחא לא עירוב ליה דקנה דבתר התם אלא הנאה באיסורי בית
 "?עליה דרביע ואריא הוא פיתחא ,לרבנן אפילו דילמא או .דלינטר

 בו להשתמש דרבנן איסור שיש אילן י"ע סולם עשו אם דינו מה היינו
 שאסורה אשירה מעצי היא הסולם אם מה ,ועוד. ויתלוש יעלה שמא גזירה

 . בהנאה

 רב לה מתקיף. אסורה ואשירה, מותר אילןן )יוסף 'לר רבה( ל"א
 אשירה, ניתסר - לו גורם שבת שאיסור אילן, אדרבה: חסדא

 רבין אתא כי, נמי איתמר. ניתסר לא - לו גורם אחר דבר שאיסור
 כל: יוחנן רבי אמר אבהו רבי אמר לה ואמרי אלעזר רבי אמר

 .מותר – לו גרם אחר דבר שאיסור כל, אסור - לו גרם שבת שאיסור

 פסק )ח:ג פרק עירובין 'הל( ם"הרמב

 אחד מערבין רצו אם, לכותל סולם ועשהו הכותל בצד אילן היה
 אשרה עשה, באילן יעלה שלא לו שגרם הוא שבות ואיסור הואיל
 התורה מן עליה לעלות שאסור מפני אחד מערבין אין לכותל סולם
 .   בהנייה אסורה היא שהרי

 ז פרק עירובין מסכת ש"הרא

 דאילן מסקינן ,סולם לאשירה או עשרה סולם לאילן עשה ואם
 .שבת איסור דליכא שרי ובאשירה אסור לו גורם שבת דאיסור

  כתוב' שעב סימן שבת 'הל ע"ובשו

 אחד מערבין רצו אם, לכותל סולם ועשהו הכותל בצד אילן היה
 שאסור מפני' א מערבין אין, לכותל סולם אשרה עשה אם אבל

 ).ם"הרמב דעת( בהנאה אסורה שהרי, התורה מן עליה לעלות
 היא שבת דאיסור מועיל אינו דאילן, בהיפך כתב ל"ז ש"והרא

 . יבשה שתהא והוא, מועלת ואשירה

 איסור אם אלא פליגי לא כאן דעד לומר נ״ל 'המח לעומק להכניס ובלי
 כגון( דשבת מילי בפני כשעומד שבת של דרבנן מאיסור גרע חיצוני' דאו

 חיצוני' דאו איסור 'פי( להיפך או )תחומין עירובי או חצירות עירוב קניית
 דרבנן רק היא אפילו עצמו איסור אותו אבל ,)דשבת דרבנן מאיסור גרוע
 האופנים 'בב רק, ג"כה שיפלגו מצינו לא כך ומפני. יועיל לא ע"לכו

 אחר משם אבל .שבת איסור או )אשירה היינו( אחר דבר איסור או שראינו
 יעלה שמא גזירה שאסור) סולם שעשאו אצלינו( באילן השתמשות כמו
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 הוצאה למלאכת השייכת גזירה מחמת ולא )קוצר מלאכתת 'פי( ויתלוש
 לכו״ע דכה״ג אלא )לתקן בא העירוב שחלּות מלאכה שם אותו דהיינו(

 גרם עצמה ״איסור לה לקרוא נכון ויותר. לה״ גרם שבת ״איסור אמרינן
 .)סניגור״ נעשה קטיגר ״דאין הכלל משום שמא( לה״

  גורם שבת איסור "אותו"ד היכיב. 
  גורם "אחר" שבת דאיסור היכי לעומת עירובו לעכב

 להניח שרי אי בשאלה שדן ')יד 'סי קמא מהדורא( א"רע ת"בשו 'ועי
' א כל יערבו החצירות שבני א"רע מצדד שם( בכרמלית חצירות העירוב
 שאם בכדי ברכה בלא בכרמלית שהיא הכנסת בבית יערבו וגם לעצמו

 הערוב על שיסמכו ,הפת שיעופש או לערב חצר אנשי ישכחו לפעמים
 סולם מאילן שעשו ממקרה 'ראי שהביא העוזר אבן דברי פ"ע )כ"שבבה

  .נמי כאן אז שבות משום גזרו לא ש"שביהש שרואים

 ,ביניהם בתים ושני חצירות שתי) ".עו דף( שם' מגמ א"רע שהעיר אלא
 בא וזה ,)השני לחצר הסמוך בבית היינו( בזה עירובו ונתן זה דרך בא זה

 בית דהאי לגבי להו משוית מי? לא או עירוב קנו ,בזה עירובו ונתן זה דרך
 קנו לא שניהן: ליה אמרו - ?השני חצר לענין וכן שער בית דהאי ולגבי
 שער בבית עירובו את הנותן - ליה משוית שער בית אי: נפשך מה ,עירוב

 עירוב עירובם אין 'לי משוית בית ואי ,עירוב אינו - ומרפסת אכסדרה
 והוא עירובו בה שנמצא הבית לבין בינו מפסיק לו הסמוך בית שהרי

 דרך לתוכה עירובה להביא יכול ואינו .)הבית אותו( עמה עירב לא )החצר(
 ש"ביהש כלל שבדרך הגם לפנינו הרי .)מהו ה"ד שם י"ברש ז"כ( זה בית
 יועיל ולא דבריהם העמידו עירב שלא בחצר כאן שבות משום גזרו לא

 ."אחד במקום ועירובו הוא" הוה דלא הואיל

 מהו סולם אילן עשאו ):עח דף( שהבאנו מסוגיא העיר דבריו ובהמשך
) א :תרתי בה שיש מאשירה עדיף אילן שלדעתו מהו סולם אשירה או

 אחר וגםב)  ,שבות משום גזרו לא שעתא דבהאי היא גמור פתח ש"ביהש
 כל אשירה כ"משא .עליה דרביע הוא אריא ורק הוא פתח עדיין שחשכה

 אפילו גמור פתח דין עליה ואין עליה דרביע הוא אריא ש"ביהש' אפי הזמן
  :ל"בזה וכתב .לרגע

 שבאנו מה מ"מ עלה שבת דאיסור אף באילן דוקא ל"י שכן וכיון
 אינו) ביחד לערב החצירות להתיר היינו( הוצאה איסור לתקן
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 'פי( ,עולין אין איסור י"ע רק דשבת הוצאה איסורר י"ע מעוכב
 כמו בזה והוי) ויתלוש יעלה שמא גזירה באילן השתמשות איסור
  .גמור פתח הוי ש"דבהש בצירוף ומהני לה גרם אחר דבר איסור

 דאין הוא שדין ביניהם בתים 'וב חצירות 'דב .עו דף 'הגמ זה לעומת
 לטלטל האפשרות דהיינו לתקן שבאו ענין שאותו מפני היינו עירוב עירובם
 החצר עם הבית בני עירב שלא מה היינו( המעכב הדבר היא היא בחצר
 .)לחצירם שם שהניחו מהבית עירובם להביא החצר לבני א"א כך ומתוך

 שבא ענין שאותו דהיכי שבארנו כמו בדיוק מחלק עצמו א"שהגרע הרי
 שכוונו וברוך .ש"ביהש דהוה אף יועיל לא ע"לכו ,המעכב היא היא לתקן
 .א"הגרע ,דעובדא למרה

 .ואטלולא כחוכא ל"חז דברי דמחזי פשוט לי נראה כן להגיד והסברא
 כדי אמה מאלפיים יותר רחוק יום מבעוד עירובו מניח אדם בעצמך הגע

 דינא הוה אי אלפיים עוד תחומו על להוסיף ז"ועי שם שביתה שיקנה
 בין כלל בדרך שפסקינן פ"ואע .כליצנות לכל נראה עירוב דעירובו
  4.אסרוה ג"בכה ,שבות משום גזרו לא השמשות

 בתים 'וב בחצירות 'ב מהדין קשה לא כן נגיד אם היא האמת אלא
 על היינו( הצדדים משני ש"ביהש מקילים היו דדינא מעיקרא דשם ,ביניהם

 העיכובים שני גמור כבית שדינם שני מצד או שער כבית הבתים שדין הצד
 שנראה מפני ורק שבות משום גזרו לא שעתא דבהאי) דרבנן רק הויין

 א"רע שהביא חשבון האי שם להגיד בעינן לא אז ,אסרינן ואטלולא כחוכא
 אינו 'דאפי יועיל לא ש"ביהש אף כך ומתוך גורם שבת איסור אותו דהוי
 תרתי" בה ונמצא הואיל גרם אחר איסור' אפי אלא שבת איסור אותו

) גמור כבית דינו רגע ובאותו שער כבית דינה אחד מצד 'פי(" דסתרי
 'ועי .ש"ביהש אפילו דבריהם העמידו ואטלולא כחוכא חכמים 'ד דנראים

                                                                                              
 וחוזרין מבטלין אין :דאמר ,לי סבירא כשמואל בהא אנא ":סח דף עירובין 'ועי 4

 משום לאו - ומבטלין וחוזרין מבטלין אין טעמא מאי? הוא טעמא חד ולאו .ומבטלין
 ואין ,אחרת חצר כבן ליה והוה ,לגמרי מהכא ליה אסתלק ,לרשותיה דבטליה דכיון
 ליהוי דלא היכי כי טעמא היינו התם - ניבטיל לא - נמי מר .לחצר מחצר רשות ביטול
 מחצר דמבטלין יוחנן 'כר ל"דקיי שרי הדין שמעיקר רי ."ואטלולא כחוכא דרבנן מילתא
 ישראל לחד עצמן לבטל נכרי בהדי שדרים החצר בעלי יכולים אילו דכאן אלא לחצר
 שמעיקר אף ג"ובכה .כליצנות חכמים תקנות ונראה נכרי במקום שכירות תורת בטלה
  .כן הדין אין מותר ל"צ הדין
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 שהעיכוב מה על עמד ולא 'הגמ כונת היא דכך להדיא שכתב י"ברש שם
 .5להעיר רק ובאתי ,לתקן שרצה איסור אותוו היא

 לא עצמו שבת איסור אותו 'אפי דשמא א"רע ראיית ע"צ ז"דלפי אלא
 ש"ביהש אף דבריהם העמידו לבד דסתרי התרתי מפני וכאן ש"ביהש גזרו
 .עיני יאיר 'וה

  שבת לתחום בקשר מאלפיים יותר לעומת אלפיים עמוק גיא דין .ג

 במקום התחום מדידת אצל יוסף 'ר שיטת להסביר חשבתי דברינו פ"וע
 והגיע מודד היה" כתוב ):נז( במשנה .המדידה במקום עמוקה חריץ שיש
  ."למדתו וחוזר מבליעו - לגדר או לגיא

 וכונתו .אלפיים יוסף ר"א ?גיא של עומקו וכמה 'הגמ שואל ).נח( ושם
 למדוד בעי אלא לא מאלפיים יותר ,מבליעו אלפיים עד עמוק הגיא שאם

 דברינו פ"ע 'ולכאו .)ה:שצט תחומין 'הל( הלכה וכן ,והעליה הירידה
 פ"אע ,המעכבו היא היא להתיר שרוצה מרחק שאותו דהיכי ,מובן שיטתו

 בעינן ואטלולא כחוכא קצת ונראה הואיל להבליעו עדיין שמסתבר
  .להבליעו סגי ולא למדודה

 דרבנן תחומין אפילו" שכתב– לתחום חוץ נתגלגל ד״ה .לה תוס 'ועי
 השמשות בין עליו גזרו לא שבות משום שהוא דבר כל דאמר לרבי ואפילו
 ואיתויי למישקליה מצי השמשות דבין גב על אף עירוב הוי לא מקום מכל

                                                                                              
 .לד דף שבת 'עי דסתרי תרתי דהוו הגם דבריהם העמידו שלא מקומות שמצינו ואף 5

 עירב ולאחד ,יום מבעוד עליו עירב לאחד .עלינו וערב צא שנים לו אמרו :רבא דאמר
 שעירב וזה ,השמשות בין עירובו נאכל - יום מבעוד עליו שעירב זה .השמשות בין עליו
 בין אי ,נפשך מה .עירוב קנו שניהם ,משחשכה עירובו נאכל - השמשות בין עליו

 קמא ,הוא ליליא השמשות בין ואי ליקני לא קמא ,ליקני בתרא - הוא יממא השמשות
 ,חדא ,קשה לא .לקולא דרבנן וספקא ,הוא ספקא השמשות בין - ליקני לא בתרא ,ליקני
 ,היום מן כולו ספק ,הלילה ומן היום מן ספק השמשות בין :רבנן תנו איתא ע׳׳ב דשם
 בו יש ספק כלומר" כתוב הלילה ומן היום מן ספק ה"ד שם י"וברש הלילה מן כולו ספק

 יום של תערובת להיות אפשר ש"ביהש גדר אלא דסתרי תרתי שאינו יוצא .משניהם
 ג"וכה גברי בתרי ביא המדובר ז"עכ דסתרי תרתי דחשוב תימא 'אפי ,ועוד .ביחד ולילה
 הולך אחד ובכל מהן באחת וטומאה שבילין דשני הדין לזה דוגמא .בדסתרי אף אמרינן
 שלכל הואיל הטמא במקום הלכו מהם אחד דבודאי אף טהור 'א לכל דאמרינן איניש
 בשני מדובר אצלינו דגם ואף .אצלינו כ"משא לקולא אזלינן ספק יש עצמם מצד אחד

 וזה שער כבית וחד כבית חד אנפין לשני )הבית( אחת ברשות משתמשים הם מ"מ חצירות
 .אפשר אי
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 לתחום חוץ עתה עומד היה העירוב שנתגלגל במקום שביתה קנה דאם כיון
 כשהוא אלא עירוב יהיה שלא רבנן תקנו הילכך אמות ארבע אלא לו ואין
 .נתכוון גופא שלזה ואפשר ."התחום בתוך

 להקל שדינא היכי גם אמרינן גורם שבת איסור אותו סברת .דד

 אף העיכוב גורם עצמו איסור דאותו היכי פי׳( שהבאנו סברא האי
 שבדברינו הגם ,)'יד 'סי( הגרע״א בשו׳׳ת להדיא ושראינו )גזרו בביהש״ש

 הדין מביא .ד  שבת הגמ׳ .ליה אמרינן להקל שגם מצאתי ,להחמיר נאמרה
 דרבנן מלאכה הפת שרדיית ואף לרדותה לו התירו בתנור פת שהדביק מי

 העמידו לא )במזיד כרת או( חטאת חיוב לידי מלבוא יעכב שעי״ז הואיל
 במקום אף שמצינו .צב פסחים מגמ׳ ע״ז הק׳ דיונה קיקיון ובספר .דבריהם

 פסח ערב חל אם פי׳( מת טמא של הזאה כגון דבריהם חכמים העמידו כרת
 ולמה )שני לפסח ידחה שמחמתו ונמצא הזאתו התירו לא שלו שביעי ביום
 ס״ק :'רנד או״ח( לשו״ע רע״א ובהגהות ?כרת במקום לרדות התירו כאן
 גבי הזאה לעומת עצמו איסור אותו שהיא הפת רדיית שאני מתרץ )ה׳

 עשה ומצות לחוד בשבת להזות דאיסור 'פי( עניינים ב׳ דהוה פסח קרבן
 :וז״ל .)לחוד פסח קרבן להביא

 ועי״ז ברדייה שבת לחלל שלא דבריהם להעמיד שייך לא הכא אבל
 יותר טוב ,שבת חילול לידי יבא סוף דסוף באפייה שבת חילול יהי׳

  .דאורייתא מלאכה מן בשבות

 לידי יבא שלא לרדותה דשרי להקל פועלת דכאן רק חילוק אותו והיינו
 ,פסח דקרבן עשה מצות עם ענין אותו שאינו מת דטמא הזאה לעומת כרת

 איסור אותו לי דלמה ,קצת צ״ע דלכאורה אלא .דבריהם העמידו כך ומתוך
 שבות אפילו הא ,אפייה משום גזירה הוי הפת שרדיית מה פי׳( ?עצמו
 ,היא במקומה דסברתו להתירו יצטרכו ג״כ המלאכות משאר אחד מחמת
 למס׳ אריאל מנחת בספר ועי׳ ).״דאורייתא מלאכה מן בשבות יותר ש״טוב
 ,אפשר אי דבריהם להעמיד מלאכה שם דבאותו שמתרץ ,טז׳ עמוד שבת
 היכי אז .גמורה אפייה לידי יבא שלא כגדר תקינו לרדות האיסור יסוד דכל

 .דבריהם יעמידו שלא מסתבר ודאי אפייה אותו לסלק יש הרדייה שע״י
 שקרוב פעולה איזה לעשות שלא חולה לאיזה שהזהיר רופא ,בעצמך הגע

 פעולה אותו שעכשיו החולי נשתנה זמן לאחר האם סכנה לו שיגרום לודאי
 ודאי ?ממנה למנוע שימשיך הרופא לו שיגיד ספק היש ,לרפאותו יועיל
 ,התקנה סבת לעיקר תרופה להיות נשתנה שהאיסור היכי נמי כאן אז .שלא
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 איסור שבאותו מפני זה גם 'ולכאו .דבריהם יעמידו שלא ביותר מסתבר
 המלאכה לגרום דבריהם שיעמיד ואטלולא כחוכא בהיר באופן נראה עצמו

  .מתחלה התנקה כל סבת שהיתה

 דרבנן גזירות לעומת דרבנן מלאכות .הה

 איסור שאותו( יסוד להאי ראיה א"רע הביא לא למה היא 'ק שנשאר מה
 שהתחלנו: מט דף משנה מאותו )אחר שבת איסור מסתם גרע גופא שבת
 יוכל ש"שבביהש פ"אע עירוב עירובו אין "תחתיו שביתתי" שהאומר בה

 דהיכי כדבריו להדיא הרי ,תחומו לסוף הסמוכים אמות 'ד לאותן להגיע
 ורוצה אלפיים לתחומו חוץ נמצא שביתתו היינו( הגורם היא איסור דאותו
 העמידו אז ,כחוכא דרבנן הדין ונראה )מקום אותו י"ע שביתה לקנות

 למד 'ח ק"ס 'רסה 'סי מאיר שהבית  כ"אח ומצאתי( .ש"ביהש אף דבריהם
 חוץ עירובו בנתגלגל .לה לעיל א"הריטב בדעת זה להעמיד ורצה כן

 )6.וכו לתחום

 .דרבנן מגזירות דרבנן מלאכות דשאני לשיטתיה אזיל א"שרע וחשבתי
 הכתף על תינוק לישא שרי אי השאלה על כח׳ 'סי רעק׳׳א ת"בשו דעיין
 הואיל תבואה הפרי בשם שמביא ,הפתח וצורת חומה לה שאין בעיר
 אז עצמו את נושא חי ל"קיי דהא אסור אבל פטור אלא אינו ר"וברה

 .לגזירה גזירה דהוי לגמרי שרי דרבנן גופא שהיא בכרמלית

 ,)'עא ק"ס 'שח 'סי א"המג נגד שזה( חדא ידים בשתי עליה פליג א"ורע
 ,גזירה משום ולא ממש כנושאו הוי חי אדם הוצאת דמדרבנן ן"הר דשטת

 ר"ברה אדם יעמוד דלא ההיא כגון גזירה משום רבנן דאסרו היכא ורק
 גזירה כרמלית בתוך הוי בזה ,אליו ימשוך שלא דגזרו י"ברה וישתה
 יעשה שמא מגזירה ל"חז דאסרו מניח וזה עוקר דזה בההיא וכן ,לגזירה

 תקינו לא החי בהוצאות אבל ,לגזירה גזירה הוי בכרמלית בכה׳׳ג ,הכל
 מלאכה" קוראים שאנו מה( משא קצת דחשובה אלא גזירה בתורת אותה

 דאין כיון דרבנן תרי דהוי בכך דמה ,אסור בכרמלית גם ג"ובכה ")מדרבנן
 דברי בה דממשמשים וכיון ,לגזירה גזירה בכלל אינו גזירה משום הטעם
 דנושא היכא אוסר כ"ואעפ לגזירה גזירה מטעם להתיר בעצמם א"המג
 ?א"המג על בזה לחלוק רקיע ומאן ספין מאן ,ממש

                                                                                              
 יכול 'שהי קשה לא"  לתחום חוץ עירובו נתגלגל"ש משנה מהאי ראיה הביא שלא מה 6

 דף( האילן תחת בשביתתי אבל .ש"ביהש שם להגיע יוכל ולא למרחוק שנתגלגל להיות
 .שבארנו וכמן אחר בענין אפשר אי :)מט
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 מלאכהה שם להם שיש אלו מצינו עצמם דרבנן שבדיני להדיא הרי
 וכלשונו ,דאורייתא איסור איזה אטו גזירה בתור להם מתייחס ולא דרבנן
 יבא שלא היא התקנה שבשורש הגם עצמה מצד "מלאכה קצת" דהוי

 אין"ד הכלל כאן להעמיד לנו שאין א"רע העיר ז"לפי .תורה לאיסור
 דהאי ,תקינו לא דרבנן דין האי אטו דהא שיסודו "לגזירה גזירה גוזרים
 גזירה איזה בהדי כשהיא אף אז .לעצמה דין אלא גזירה אינו דרבנן מלאכה
 עומדת האיסור )בכרמלית ,ועוד חי תינוק להוציא ,חדא ,אצלינו( אחרת
 'ו אות 'ז סימן א"שליט שכטר 'לר הצבי ארץ בספר 'עי( .תוקפו בכל

 ).גדול יסוד האי פ"ע לדינא מ"נפ כמה שמביא

  גברא כאיסורי שנתקנו דרבנן איסורי הבדל .ו
  חפצא כאיסורי שנתקנו לאלו לעומת

 דינים אצל מוצאים שאנו הבדלים כמה להבין שער פותח זה וחילוק
 הנאה איסורי דכל אומרים יש" )יב:קנה ם"עכו 'הל( א"הרמ כתב .דרבנן

 בשם ש"פכ ן"ר( .סכנה בו שאין חולה אפילו בהן להתרפאות מותר מדרבנן
 בו להתרפאות מותר הזה בזמן נסך יין 'ואפי .)\ה"רנ\ ה"מ 'סי ש"וריב א"י

 ."וישתה יאכל שלא ובלבד ,הנאתן כדרך שהוא פ"אע מרחץ ממנו ולעשות
 עבורו לחלל אחר ישראל שרי סכנה בו שאין חולה במקום שבת גבי ואילו

 הקילו שבת גבי ולמה )בזה 'מח שיש יז:שכז ח"או 'עי( דרבנן באיסור
 - בשוגג ,סקילה - והתראה בעדים( חמירי שבת איסורי כלל שבדרך ובפרט
 ובחמור מלקות עונש שרובם א"מאכ ובפרט( תורה איסורי משאר )חטאת
 מדרבנן א"מאכ דאלו ל"י א"רע הבנת לפי אבל .)כרת ודם חלב כמו שבהם
 בתורת ולא עצמן בפני כאיסור אותם ותקנו הואיל חפצא איסורי גדרם
 סממנין שחיקת משום גזירה היתה תיקונו כל בשבת רפואה כ"משא גזירות

 במקום שרי כ"ומת גברא איסור היא בטבעו וגזירה )לטחון יבא שמא 'פי(
 .ס"שאב חולה

  דרבנן או תורה דין תחומין אי .ז
 לחוד ת"ל או תעשה ולא עשה חשוב אי מ"ונפ

: מט דף( להמשנה א"רע מתייחס לא למה לשאלתנו נחזור עכשיו
 היא עצמו שבת איסור דאותו שהיכי מפורשת כראיה ")תחתיו שבתתי"

 ראינו .עירוב עירובו ואין דבריהם העמידו ש"ביהש אף ע"לכו ,המעכב
 .דרבנן או דאורייתא הוא אם ,היא תנאים מחלוקת שבת תחום שדין כבר
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 מקום שיש אלא )א:שצז תחומין 'הל ע"שו( 7דרבנן שהיא ל"קיי ולדינא
 שאין עצמו בפני כהלכה אלא 8גזירה בתורתת אינו תקנתו שגדר לומר גדול
 ממקומו איש יצא אל" בפסוק כדמשמע ,כ"כ רחוק בשבת לילך לאדם
 "השבת ביום

 אלא דרבנן רק שהיא הראשונים רוב שיטת הביא כד׳ מצוה ח"ובמנ
 .תורה דין הוה מאילו חמורה יותר דרבנן שהדין פעמים דמצינו שהעיר
 כל ת"דל לאו בכלל ואינו ע"בפ לאו נמנה זה לאו דהנה כונתו וביאר

 שהיו במשנה שנמנו מלאכות אבות אותן רק הוא דמלאכה דהלאו ,מלאכה
 ת"ל על שעובר ממה ,חוץ בשבת מלאכה העושה דאף עוד ודע .במשכן
 ע"בפ עשה דמנה א:א שבת 'הל ם"רמב 'עי( "תשבות"ד בעשה כ"ג עובר

 על ועבר ע"מ ביטל בשבת מלאכה העושה דכל שם 'וכ בשבת לשבות
 בעשה כ"ג נכלל מלאכה כל ת"בל נכלל שהוא בהמלאכות דוקא זה )ת"ל

 הוא רק דמלאכה בלאו נכלל ולא כלל מלאכה דאינו זה לאו אבל ,דתשבות
 דאינו כיון דתשבות בעשה ולא הזה בלאו רק עובר אינו יצא אל ע"בפ לאו

 רוב היינו( שלאלו לבאר וממשיך .דתשבות עשה מבטל אינו מלאכה
 סתם ולא דרבנן מלאכה בגדר תקנו דרבנן שתחומים )והמחבר הראשונים

 .9תורה של המלאכות כעין ועשה תעשה לא לה שיש יוצא כך ומתוך .גזירה
 בגדר אותה שתקנו דרבנן שתחומין ל"דקיי למה יסכים ודאי א"רע 'ולכאו
 ראיות כמה שהבאנו 3 הערה לעיל 'עי( גזירה סתם ולא דרבנן מלאכה

 .)לזה
                                                                                              

מצות לא תעשה  )בפרשת בשלח( יש בה"ל "וז 'שהיא דאו  'מצוה כד החינוךדעת  7
 . "ם"ברמבוהיא שנמנענו שלא ללכת בשבת חוץ לגבולים ידועים וכן מצינו , אחת

 עוד ולא לשני סייג אחד אין ז"עכ דתחומין קרא מאותו למדים הוצאה שאיסור הגם 8
 העיר תחומי עד להלוך שרי ה"ואפ אמותיו מד׳ חוץ להוציא דאסור מקרים שמצינו אלא
 ."מהו בשבת נכרים הקיפוה ")ד"פ ריש 'עי( בו נמצא שהוא י"הרה או

 ודאי ,"וכו׳ ממקומו איש יצא אל"ד מקרא תורה דין שהיא ודעימיה ם"להרמב כ"משא 9
 מיוחד עבודה זה דאין ,ועוד ,'לט כבר לנו שיש מפני חדא .מלאכות 'הלט מן אחד שאינו
 למדים מיל 'יב של מידה לאותו מקור כל ואדרבה ).מיל 'יב הילוך 'פי( במשכן שעשו
 במשכן הנעשו במלאכות דמיון שום לה ואין ,במדבר חנייתן בשעת ישראל מחנה ממידת

 נאמרה לא דתשבות שהעשה כבר דראינו ,ת"ל אלא אינו כ"מת .אריגה או בישול כמו
 בהמתו שביתת כמו התורה מן אפילו שבת איסורי אשאר ולא מלאכות 'הלט על אלא

 ם"הרמב שלדעת ,לתחום מחוץ נמצא דהשופר היכא ,השנה בראש יהיה מ"ונפ .וכדומה
 דתחומין הגם ,ידחה לא הראשונים לשאר ואילו .דתחומין ת"ל את דשופר העשה ידחה
 ואין ,תורה של מלאכה כעין ועשה ת"ל והוי דרבנן מלאכה בגדר אותה תקנו מ"מ דרבנן

 ל׳׳ת דוחה בעשה בעידנא בשינן דלא השנה בראש ר׳׳ת לשיטת( .ועשה ת"ל דוחה 'ע
 עצמה 'שהגמ :לב ה"ר 'ועי בשבת כמו ט"ביו תחומין שיש שסברו לאלו ז"כ( )דרבים
 )זה מקרה מביא
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 הכונה גזרו לא ש"דביהש רבי של דינו דכל ולומר לחלק יש ז"ולפי
 רק שהם הגם עצמן בפני כמלאכות שנתקנו אלו אבל 10דרבנן לגזירותת
  .גזרו באמת ,דרבנן

 מעשרין אין חשכה אין ספק חשכה ספק" מדליקין במה סוף משנה 'ועי
 'ובגמ .החמין את וטומנין ומערבין הדמאי את מעשרין אבל ... הודאי את

 עירובי אבל חצירות עירובי רק היינו ש"ביהש דשרי "מערבין" שהאי מובא
 ולפי .)ם"להרמב מ"ופיה י"רש 'עי( לזה טעמים כמה ויש .לא תחומין
 מסתם טפי דחמיר נינהו דרבנן מלאכה דתחומין ,סבה עוד יש דברינו
 פ"ע שראינו וכמו תיקנו דאורייתא דכעין דאורייתא למלאכה ודמי ,גזירה
 קנה לא ואי .דאורייתא למלאכה אותה השוו ש"ביהש גם אז ,ח"המנ

  .אפשרותו אזלא יום מבעוד תחומו

  נתקנו גזירה בתורת דרבנן דיני איזה מבררים איך .ח
 ?עצמן בפני איסור שבתורת מאלו

 שמובאים שאלו ,דרבנן דינים להבחנת כהתחלה רק בדעתי עלה
 יעלה דשמא טעמא עם מובא באילן שהשתמשות כמו בצידם וטעמם
 .גזירה בתורת שנתקנו ודאי כלי כמתקן דנראה כלים טבילת או ,ויתלוש

 האיסור או עצמו את נושא חי כמו עצמם בפני שם להם שיש אלו אבל
 ,עצמם בפני כדין אלא בצידם טעמם עם מבואים שלא בכרמלית הוצאה

 אדם הוצאת( דאורייתא לדין גדר איזה מחמת נצמחה התקנה ששורש הגם
 'סי הצבי ארץ 'עי ר"רה אטו כרמלית וכן חפצים סתם להוציא יבא שמא חי
 'ר במחלוקת .כא סנהדרין 'דעי ,בדאורייתא מצינו כבר הענין וזה .)ו׳ סי׳

 דלא דס׳׳ל יהודה 'ר אף ולמסקנא ,דקרא טעמא דרשינן אי ש"ור יהודה
 בצידה טעמא רחמנא שכתב היכי אבל בסתם היינו ,כוותיה ונקטינן דרשינן
 כאן אז )"לאוין חייבי שאר" הנקרא במאמר ב"תשע יצחק בית 'עי( דרשינן

 בטלה טעמא אזלא אם ,בצידה הגזירה סבת חכמים דכתבו היכא נמי
 .הענין לביאור כהתחלה רק ז"בכ וכוונתי .גזירה

                                                                                              
 עירובו נתן אם :לד דף עירובין 'עי ,שחמירי מהם חלק יש באלו דאף היא והאמת 10

 גזירה הכא שאני ,ש"ביהש גזרו לא דשבות יהודה 'לר אף עיורוב עירובו אין הקנה בראש
 .גזרו ש"ביהש אף כך ומתוך לודאי קרוב גזירה דהאי היא הכונה ובפשטות .יקטום שמא
 .שם א"רשב 'ועי ,אחרת מפרש שם י"ורש
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 להתבטל עומד שהדבר היכי "הותרה והותרה הואיל שבת" סברת .טט

 דהא )ז:שסה שבת 'הל( א"הרמ מדעת א"רע העיר דבריו בתוך
 משך כל לעמוד הראויה בלחי היינו "הותרה והותרה הואיל שבת" דאמרינן

 .שנסתר לאחר אסור ,שבת מערב לסתור עומד היה אם אבל ,שבת יום
 סברת יועיל ולא איסורא הדרא שחשיכה מיד סולם לאילן עשאו הא ,וקשה
 הרי ,שבכרמלית כ"בביה עירובם בהנחת וכן .ג"כה הותרה והותרה הואיל
 ואיך וניעור חוזר דרבנן האיסור שאז כשחשכה מיד להתבטל עומדת היא

  .העירוב יועיל

 היכי בין חילקנו "הותרה והותרה הואיל"ד הכלל לענין כמו ל"י ושמא
 שהפת 'פי( עצמו העירוב שנתבטל אלא איתנהוד להיכי למחיצות דליתנהו

 לעמוד ראויה להיות הלחי דאצרכו בדינא לחלק יש כן כמו )נשרף או נאבד
 ולא ,החצר או המבוי היקף בתיקון אלא נתחדשה שלא ,השבת משך כל

  .עצמם )היין( השיתוף או )הפת( בהעירוב

 וגר ישראל" המחבר דפסק )ה:שעא שם( לדין א"רע ציין שעוד אלא
 אפילו בנכסיו אחר ישראל והחזיק יום מבעוד הגר ומת בחצר דרים שהיו
 ולכאורה ."יורש כשאר רשותו שיבטל עד אוסר שחשיכה עד החזיק לא

 חשוב יום מבעוד בו לזכות האחר שראוי דמה להקשות א"רע כוונת
 שעירוב הרי .עליהם שאוסר הוא הדין כך ומתוך "להתבטל עומדת"

 דכאן שהבאנו החילוק יועיל לא וכאן ,עירוב אינו להתבטל שעומד חצירות
 אלא )פ"הצוה או קורה לחי( המקום בהיקף או במחיצות אינו החסרון
 שמא אלא .):צג דף( "בשבת הבאים דיורים" הדין כעין והוי ,החצר בדיורי

 מבעוד לזכות שביכולתו זמן שכל שאני דיורים ולומר לחלק יש הכא גם
 הדיורים שכל היכי כ"משא ,עמהם שיערב ובעי חצר כבן כבר חשוב יום

 בו שהשתמשו )הפת היינו( העירוב ורק נשתתפו מבוי או לחצר השייכים
 מה ת"וא .הותרה והותרה דהואיל הכלל נתחדש בזה ,להתבטל עומדת
 חילוקים מצינו שכבר ,הוא התירוץ ?למחיצות האוכל בין לחלק יש ראיה
 ביין לנזיר שמערבין מה כגון )מערבין בכל 'פ ריש( במשנה להדיא כאלה
 של עירובו להניח זה כל ועם )ח:שפו ח"או( הלכה וכן בתרומה ישראל וכן
 שמפאת הרי .)הטור בשם 'א ק"ס שם ב"ובמ א:תט שם( לא בקבר כהן

 11.לא העירוב מקום ואילו ,הקילו )האוכל 'פי( עצמו העירוב

                                                                                              
 להדיא קתני ה"ואפ ,עצמה בהעירוב כ"ג היא החסרון דשם ,י"דטבו מלגין דקשה אלא 11

 לנזיר דיין למקרה קודש ולמחר חול דהיום המקרה בין לחלק יש ובכלל .עירוב שאינו
 ועיין .וכהן נזיר גבי כ"משא עצמו להמערב ראוי עדיין ש"ביהש שאצלינו ,לכהן ותרומה
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 המחבר לשון וזה ,לדינא בפירוש מובא זה שחילוק מצאתי זמן ואחר
 בה לו משתתפין קודש ולמחר חול היום ככר על אמר" )ט:שפו(

 להדיא הרי ."יום מבעוד היתה וראויה נתקדשה לא עדיין ש"שביהש
 דין בה חל כשתחשך דמיד( להתבטל שעומדת אף עצמה העירוב שלענין
 ג"דכה נתחדש ועוד .בה לערב לכתחלה מותר מ"מ )בהנאה ואסורה הקדש
 אצל ותרומה נזיר אצל מיין גרע דהקדש אחד לאף ראוי אינו אפילו שרי

  .12ק"ודו העולם לכל נאסר דהקדש ,ישראל

 מעורב שאינו בחצר איסורו לעומת בכרמלית הוצאה האיסור .יי

 שהעלה אחרי 'פי( א"רע של אחרונה לנקודה לחזור רציתי עכשיו
 לעיכוב בקשר שבת איסור מסתם שבת איסור אותו דשאני שהבאנו היסוד
 בכרמלית הוצאה איסור עם לעיין דבעי שכתב )השמשות בין העירוב חלות
 האיסור לסלק שבא חצירות עירובי תיקון מול שבת איסור אותו חשוב
 ובריהטא ."אותו נדמה אם עצום ספק יש": לשונו וזה .בחצר טלטול
 מכל הא ?שבת איסור אותה ודאי שאינו לי דמה ,שאלתו מובן לא ראשונה
 יספיק לא ולמה דהוצאה לתא משום שניהם דהא ,הוא לודאי קרוב מקום

  .בולטת הספק העיון לאחר אבל ?עירובו שיעכב

 ,ר"רה: רשויות מיני 'ד שיש ידוע .קצרה הקדמה בעינן זה לבאר וכדי
 דיני כל בו ויש דרבנן ר"רה היא כרמלית גדר .פטור ומקום כרמלית ,י"רה
 .אמות 'לד חוץ העברה האיסור וכן י"לרה הוצאה האיסור כגון ר"רה

 היא י"רה התורה מן "?מעורב שאינו החצר" על מסתכלים איך עכשיו
 עולא: סח עירובין( חטאת חייב לתוכו ר"מרה שהזורק מפורשת דהלכה
 לערב החצר בני הצריכו דינו ובית שלמה תקנת מחמת ורק )יוחנן 'ר בשם

 ר"כרה כרמלית .מהשני אחד לגמרי שונים שבמהותם יוצא .טלטולו להתיר
 .י"רה מעורב שאינו וחצר

                                                                                              
 שהקילו הסבה בדעתי שעלה אלא .ענין בהאי הרבה שמפלפל כאן א"רע בחידושי
 ג"דכה בחצר ביתא חד כאילו החצר בני שכל היכר להוי היא שיסודו היא עצמה בעירוב

 שלא מפאת בין עניות מפאת בין( ברווח אוכל להם היה לא כלל ובדרך .עירוב בעי לא
 דשמא מתא בני עבור לערב יכל לא אנא אביי דקאמר בעירובין כאן שמצינו וכמו )יעפש

 שעל המחיצות כ"משא )לאכול מה עוד לו דאין לאוכלה דבעי י"רש 'פי( ליה איצטריכא
 .להקל רצו לא )פ"מק או ר"רה אם י"רה אם( הרשויות נקבעו ידיהן

 הנמצא עירובו לעומת ש"ביהש כל לגמרי לו ראוי שהיה כאן דשאני לטעון שיש אלא 12
 גזרו שלא דרבי דינא לאו אי אסורה הדין מעיקר ש"שבביהש באילן או בכרמלית

 .ש"ביהש
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 עירבו שלא בחצר לדוגמא .שונים בהלכותיהם גם אלא זה רק ולא
 כלים אבל לבתים חצר וכלי לחצר הבתים כלי רק להוציא חכמים אסרו

 )גגות כל 'פ ריש משנה( בכולו לטלטל שרי יום מבעוד בחצר ששבתו
    .הכל לטלטל אסור בכרמלית כ"משא

 שנפרצה חצר ).צג דף( המשנה דין על )ב:שעד( יוסף בבית מצינו ,עוד
 דהיינו בה לטלטל מדרבנן אסור )הראשונים הוספת - לכרמלית אוו( ר"לרה
 שם א"ובמג .שרי לכרמלית החצר מן 'אפי 'ד תוך אבל ,אמותיו 'לד חוץ
 ועדיין ממנה "חצר" השם פקע לא שמא" וכתב י"הב דברי מביא 'ג ק"ס

 .שלנו הנידון היא המחלוקת ולכאורה ".לכרמלית ממנה להוציא אסור
 אחד להוציא שרי כך ומתוך ככרמלית מעורב שאינו חצר שהדין ס׳׳ל י"דב

 י"רה בעיקרו מעורב שאינו דחצר כפשוטו א"המג ודעת ,'ד בתוך לשני
 ,ר"רה מדין שהיא לכרמלית דמי ולא אחרת דין היא שלה טלטול והאיסור

 .התירו לא בזה אמות 'וב בזה אמות 'ב אף כ"ומת

 וכדומה בכרמלית ולא לחוד דיורים במקום חצירות עירוב תקנת .יא

 'הל ריש ם"הרמב 'ד על ז"הגרי שחידש מה להביא רציתי סגנון ובאותו
 שיהיו הוא תורה דין ... הרבה שכנים בה שיש חצר שם שפסק ,עירובין

 קורה או לחי לו שיש במבוי הדין וכן "...החצר בכל לטלטל מותרים כולן
 היחיד רשות המבוי שכל...  בכולו לטלטל מותרים המבוי בני כל שיהיו
 הא ?וקורה לחי לכתוב ם"הרמב מצריך למה ,כלים הנושא והקשו ".הוא
 לדעתו הוא פטור מקום ת"ומה מחיצות 'ג למבוי דיש לטלטל שרי ה"בלאו

 'ג מספיק לטלטל ההיתר מצד נ"דאה ,ז"הגרי והסביר .)ט:יז שבת 'הל(
 איסור שיש היכי אלא זה ואין חצירות עירובי תקנת היא המדובר  כאן אבל

 ש"להרא ומציין .13י"ברה רק שזה דיורין ניתן לא פטור ובמקום ,דיורין
 המבוי באמצע לחי נתנו מבוי שבני היכי" הירושלמי שהביא )ט:ה(

 בסוף לחי החיצונים גם נתנו אם אבל ,אסורים והחיצונים מותרים הפנימים
 הראשון שבמקרה היא שההבדל ש"הרא וביאר ".אסורים שניהם המבוי

 ,הפנימים על אסרו לא כך ומתוך במקומם להשתמש אסורים החיצונים
 נקראו לא במקומם שנאסרו החיצונה ובני לאסור יכולים דיורים שרק

 בלחי אותה תקנו שהרי במבוי תשמיש לחיצונים שיש בסיפא אבל .דיורים
 לגמרי שונה מעורב שאינו דחצר רואים ומכאן .ואוסרים דיורים חשוב

                                                                                              
 אבל ,י"רה ונעשית מחיצות 'ד והוי מחיצה דמשום לחי י"ע שתקנו מבוי דתינח ,ש"ע 13
 איכא י"רה איזה היכר מדין שהיא קורה י"ע
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 ,דיורין שיש היכי אלא נתחדשה לא חצירות עירובי תקנת דכל מכרמליתת
 .לא בכרמלית ואילו

  השבת באמצע "הרשות שם" שנשתנה היכי .יב
    חסרה אחר דבר רק ,שלא היכי לעומת

 חצירות 'ב שבין דכותל שהכריע לאחר )כג סי׳ א פרק( עירובין ש"הרא
 עירבו שלא היכי 'פי( לטלטל החצירות לבני מותרת עדיין בשבת שנפל
 הואיל שבת"ד יהודה 'כר ל"דקיי )לעצמו אחד כל אלא ש"מע ביחד

 גגות כל בפרק דאביי דההיא ג"ואע" הלשון בזה העיר ,"הותרה והותרה
 'פי( ,הותרה והותרה הואיל שבת וקאמר איירי )ר"לרה החצר( בנפרצה

 דשתי פירצה הך דמיא לא )שנפרצה בחצר לטלטל דאסור הוא הדין ה"ואפ
 והשתא גמורה י"רה דמעיקרא דכיון ,ר"לרה לנפרצה לזו זו שנפרצו חצרות

  ."בשבת הבאין לדיורין אלא דמיא לא לדירה והוקפה גמורה י"רה

 .יב מעירובין המהרש׳׳א קושיית על העיר ׳ר אות נתנאל בקרבן ושם
 ,א"בד .בשבת הימנו ממלאין אין לחצר הנכנס ים לשון: רבנן דתנו

 מה היינו( גידודי כשנשארה ,העמידו ובהמשך .מעשר ביותר שפירצתו
 .)י"רש - כיסהו שהמים אלא הפירצה במקום מלמטה המחיצה מן שנשאר

: יב שם ן"הריב דעת הוא מהם ואחד ,הסוגיא בביאור פירושים כמה ויש
 והמים שבת מערב החצר שנפרצה היכי שמדובר שהבין ,הכא ה"ד 'בתוס
  המים מחמת ניכרים שאינם אף גידודי 'לי ואית והואיל בשבת באו

 ל"דל נתקשה א"ובמהרש ."הותרה והותרה הואיל" דאמרינן מטלטלין
 החצר לגבי "הותרה והותרה הואיל" דאמרינן שרי החצר זה בלי ,גידודי
 ?לאסור "הואיל" שייך דלא עכשיו שבאו ובמים

 היכי "והותרה הואיל" סברת אמרינן כאן דעד נתנאל הקרבן ותירץ
 שביניהם כותל שנפרצו חצירות 'ב כגון ,הרשויות שם נשתנה שלא

 מעורבות שאינם לחצירות נשתנו מדרבנן רק י"רה ולבסוף י"רה שמתחלה
 דנשתנה לכרמלית שנפרצה חצר כ"משא ,לשני חד שנפרצה מחמת

 במקום מלמטה גידודי שנשאר היכי להעמידה דבעי הסבה זה .14הרשויות
 ,ש"הרא דברי מיניה נשתמט דלא א"המהרש בדעת לומר ל"ונ .הפירצה

                                                                                              
 סאתיים מבית יותר קרפף כל כגון מחיצות 'ד מוקף כרמלית דמצינו לעיין יש עדיין 14

 ,אומנם .חטאת חייב ר"לרה מתוכה שהזורק כ"כ היא י"רה ת"שמה לדירה הוקף שלא
 .שם ורמב׳׳נ כרמלית ד׳׳ה תוס׳ .ו שבת עיין
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 אהדדי קרובים כרמלית ודין מעורב שאינו חצרר שדין י"כהב שדעתו אלא
 ,והותרה הואיל סברת שייך שבת באמצע לכרמלית בנפרצה גם כך ומתוך
 .שמם נשנתנו לא ת"שמה

 החצירות בין הפתח שנסתם היכי ש"הרא דעת .יג
 השבת אמצע עד נפתח ולא החול בימי

 כללא מרחיב שם דבריו דבבהמשך ,כן נראה עצמו ש"מהרא גם
 ,נתבטלה כ"ואח שבת באותו שהותרה היכי רק לא הותרה והותרה דהואיל

 עד לתיקונו חזרה ולא כבר נתבטלה שבוע אותו שבתחילת היכי 'אפי אלא
 והביא .היה קיים שלפניה אחת שבשבת בתנאי שרי עצמו שבת שהתחיל

 ,לזו מזו ומטלטלין מערבין בזו זו קשורות ספינות": קא שבת 'מגמ ראיה
 בין אנוסין בין ,מזידין ובין ,שוגגין בין ,ונתקשרו חזרו .נאסרו נפסקו
 שמדובר לומר דמוכרחים ש"הרא והעיר ."הראשון להיתרן חזרו מוטעין

 היכי מדובר דאי ,שחשיכה עד ונתקשרו חזרו ולא בחול שנפסקו היכי
 לא 'אפי ?ונתקשרו שחזר ל"ל ,הלילה עד נפסקו ולא נתקשרו יום שמבעוד

 דעת כ"ע .שבארנו כמו אלא שבת בתחלת והותרה הואיל שרי חזרו
 ספינות גבי דשאני ,הכרח לאותו שדחו שם 'תוס עיין אבל .ש"הרא

 )ככרמלית דינן הים מי 'פי( ביניהם כרמלית שנמצאו שנפסקו קשורות
  . הרשויות נשנתנו דהא ,הותרה והותרה הואיל אמרינן לא ג"וכה

 ,א"המהרש בדעת שבארנו כמו להגיד מוכרחים 'לכאו ש"הרא ובדעת
 דהואיל הכלל נתחדשה הרשויות נשתנו דלא היכא דכל כללא האי דגדר

 דרבנן בדיני רק הרשות שנוי דהוי לכרמלית מחצר לא היא הותרה והותרה
 משנה( ר"לרה החצר נפרצה כגון ,תורה של ברשויות שנוי בעינן אלא

 .).צג עירובין

 שאינו החצר דין כמה עד גדולה מחלוקת שיש היא ל"הנ מכל היוצא
 הנחמד בלשונו א"הגרע נתכוין לזה ולכאורה ,כרמלית מהדין שונה מעורב

 ."אותו נדמה אם עצום ספק יש"

  "גורם שבת איסור אותו"ש היכי 'ותוס י"רש דעת .יד 

 אין באילן עירובו שהנותן: לב המשנה דין על מצאתי זמן ואחרי
 למיפרך דמצי דה״ה )משתמש קא והא ד״ה( י"רש שהעיר עירוב עירובו

 ד״ה שם תוס 'ועי .נקט מינייהו דחדא אלא לרה״ר מכרמלית מייתי קא והא
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 ,בכרמלית כשעומדת להעמידה ואיכא הואיל ותי׳ י"רש הערת שמביא הא
 הדין אופן שבכל ,דאילן מקרה נקטה אחד במקום ועירובו הוא נמצא ז"ועי
  .עירוב עירובו דאין הוא

 דינא אמרינן "גורם שבת איסור באותו" דאף מוכח משניהם רהלכאו
 .שראינו מה כל נגד וזה היא כרמלית דהא ,גזרו לא ש"דביהש יהודה 'דר

 י"רש נתכוון ג"וכה תחומין עירובב היא בו שמדובר שהעירוב ל"שי אלא
 עירוב אבל איסור אותו אינו ג"דכה שרי בכרמלית עירובו הניח דאם

 דעתם ,מדובר חצירות שבעירוב נימא 'אפי לתרץ יש ועוד 15.לא חצירות
 ספק של אחד וכצד נפרדים עניינים 'ב מעורב שאינו וחצר שכרמלית היא

 .א"דגרע עצום

 'הגמ בעלי העמידו שלא דממה ,להיפך אומר הייתי דבריהם ולולי
 טפי חידוש דהוי לכותבו התנא יצטרך כן דאם ,יועיל דלא מוכח בכרמלית

 שעירובו הוא דין שבת איסור אותו אף אלא סתם שבת איסור מיבעי דלא
 כאן אין לכרמלית מעורב שאינו חצר בין שדברנו מה כל אחרי אבל .עירוב
 ז"דלפי אלא .איסור אותו נקראו ולא נפרדים דברים 'ב הוי נ"דאה ,קושיא
 .לזה א"רע מתייחס לא למה קשה נשאר

                                                                                              
 בכל ה"ד( י"רש מסביר ( :כו( מערבין בכל 'פ דבריש כן להעמידה דחוק דנראה אלא 15

 לנזיר מערבין גבי משנה אותו שבהמשך אלא .ותחומין חצירות לעירובי הכוונה )מערבין
 עירובו דנתנו שהמשנה ל"י אז .ביין מערבין אין ח"דע תחומין עירוב דוקא י"רש 'פי ביין

 '.מתני דהאי סיפא על הולכת באילן


