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  .ד" לעלכה זותי היררוב, למדתי הלכה זוחזרתי ו ובהמשך לזה , הזהבושאדו כמה רוה באח

*  

, לשלחן ערוך רביו הזקן" דברי שלום" בעריכת ביאור ת"בשים האחרוות עוסק אי בעזהי
  .ם לפי מקורותיו בתלמוד ופוסקי,בירור שיטתוב

, יב- ה"סשמה ' סי ("העירוב בעיירות הגדולות" הקשורים לושא ימים הסבתחלה יועתקו לפיו
ור איוביבא סיכום אחר כך . ל"ה" דברי שלום"עם ביאור , שלושלחן ערוך המתוך , )שסד' וסי

  .הלכה זו

, וביןגם למי שאיו בקי בהלכות עיר,  ומובןהלכה זו באופן קלולסכם עיקר המטרה היא לבאר 
לפי שיטת , של צורת הפתחעירוב הועיל ממתי אם ו, לשפוט בעצמולהבין וכדי שכל אחד יוכל 

  .רביו הזקן בשלחן ערוך שלו

ו הזקן, זכה לכוון את האמתויהי רצון שבבירור שיטת רבי.  

*  
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  שמה' סי – לחן ערוך רבינו הזקןש
פ " אע,מחיצות' ם ד כל מקום שיש לו שֵ ה

 ואין בהן ,שאין שלימות אלא פרוצות באמצען
'  כגון ד,אאלא אמה לכאן ואמה לכאן בכל זוית

קורות העוצים ברשות הרבים לארבע זויות 
 שמצא שלכל ,וכל אחת עביה אמה על אמה

רוחב ברוחב אמה מזוית זו וברוח יש מחיצה 
ג אמות " אין בייהם אלא י אם,באמה מזוית זו

 , הרי זה רשות היחיד מן התורה,גושליש
  .דוהזורק לתוכה מרשות הרבים חייב

                                                 
פסין לביראות  עושין(ב ,  יזב"עירובין פה מש א

גובהן עשרה  ... ארבעה דיומדין ראין כשמוה
הכא איכא (א , גמרא שם כב). טפחים ורוחבן ששה

באר שעשה (ז "ז הכ"ם פי"רמב). ם ארבע מחיצותשֵ 
 שי פסין דבוקין בכל ,לה שמוה פסין מארבע זויות

כל פס וכמה יהיה גובה .  .. הרי אלו כמחיצה,זוית
  ). ורחבו ששה טפחים,מהן עשרה טפחים

שהרי אין לו עתה , ע לא הובאה הלכה זו"בטור ושו
. שהתירו בהם פסי ביראות, ביראות של עולי רגלים

הזורק לתוכה "ע הלכות "גם לא הובאו בטור ושו
שהרי בכל אופן אסור מדברי , "מרשות הרבים חייב

בטור , אמם הובאה הלכה זו לעין סוכה .סופרים
 באר שיש לו ...סיכך על גבי (ז "תרל ס' ע סי"ושו
 לאותו שבת שבתוך החג ,הרי זו סוכה כשרה, פסין
, פסין אלו מחיצות לעין שבת... מתוך ש.בלבד

  ).חשוב אותם כמחיצות לעין סוכה
 רואין כל ,היתה שם אבן מרובעת(ב , ברייתא שם יט ב

ידון  ,שאילו תחלק ויש בה אמה לכאן ואמה לכאן
היה במקום אחד (ח "ם שם הכ"רמב). משום דיומד
. .. אבן גדולה , או בכל זוית מארבעתן,מן הזויות

רואין כל שאילו יחלק ויש בו אמה לכאן ואמה לכאן 
  ). דון משום זוית שיש בה שי פסין,בגובה עשרה

ובייהן כמלא שתי רבקות של שלש שלש (משה שם  ג
, ) אומר של ארבעיהודה'  ר.בי מאירבקר דברי ר
יתירות על שלש (ב , גמרא שם יט. וכרבי יהודה

שמוה (י "ופרש, )עשרה ואין מגיעות לארבע עשרה
 ,ד לא באו" יצאו מכלל שלש עשרה ולכלל י,בקר
ובין כל פס (ז "ם שם הכ"רמב). ג אמה ושליש הן"די

 ,לפס כמלוא שתי רבקות של ארבעה ארבעה בקר
ור רוחב זה אין יתר שיע. אחת כסת ואחת יוצאה
  ).על שלש עשרה אמה ושליש
*  

, "ג אמות ושליש"אם אין בייהם אלא י"והייו ש
וגם התירו לעולי , הוא רשות היחיד מן התורה

". לעשות כן סביב הביראות שברשות הרבים"רגלים 
אף , "ג אמות ושליש"י"כ אם הוא יותר מ"משא

כדלקמן , שגם בזה הוא רשות היחיד מן התורה
 ,ז אמה" אם הוא רחב ט,דין רשות הרבים(א "סי

אם (מחיצות משי צדדיו בלבד ' שהרי אין לו אלא ב
מחיצות אלו אין רחוקות אמה ברוחב רשות הרבים 

והייו שהריוח בין המחיצות )). מכגד חלל השער
שאז איו רשות , ד אמה"וחלל השער י, ז אמה"ט

מכל מקום ). מגהערה (ושם סמן , הרבים מן התורה
לעשות כן סביב "בזה לא התירו לעולי רגלים 

  ".הביראות שברשות הרבים
 שות הרביםעבד כעין פסי ביראות בר(א , עירובין כ ד

שות הזורק מר(ג "ם שם הל"רמב). וזרק לתוכה חייב

 אין חשובות מחיצות ברי סופריםאבל מד
 , אפילו הן בכרמלית,הלהתיר הטלטול בתוכו

 אלא לעולי ,והואיל והפרוץ מרובה על העומד
רגלים בלבד התירו לעשות כן סביב הביראות 

 כדי שיהיו מים מצויים להם ,ביםשברשות הר
  :בשבתות

                                                                                
 ואפילו היה בבקעה ואין ... לבין הפסין חייב הרבים

  ).בייהם בארשם 
שכל מקום שיש לו ארבע עצים בארבע , יוצא אם כן
, וכל עץ יש בו כדי לחקוק אמה על אמה, פיותיו

מה שבייהם הוא רשות , ז אמה"ואין בייהם ט
  .היחיד מן התורה

*  
כפסק , והייו אף אם רבים בוקעים בין הפסין

ואפילו היו רבים (ג "ז הל"שבת פי' ם הל"ברמב
). ין בין הפסין לא בטלו המחיצותבוקעין ועובר

יהודה אומר אם רבי (א , כדעת חכמים במשה כב
 ,היה דרך רשות הרבים מפסקתן יסלקה לצדדין

  ).וחכמים אומרים איו צריך
דאף שהרבים בוקעים (ק ב "ובקוטרס אחרון לקמן ס

ל " לרבן דקיי,על המחיצה עצמה לא מבטלו לה
  ).ם"ש הרמב" כמ,כוותייהו

שמן התורה אין (ב "שסג סמ' סק לקמן סיוכן פ
  ). בקיעת רבים מבטלת ממו שם המחיצה

לא הותרו פסי ביראות אלא לעולי (ב , עירובין כ ה
לא התירו הפסים (ל "ם שם ה"רמב). רגלים בלבד

 ולבהמת עולי רגלים ,האלו אלא בארץ ישראל
דלא (ה סיכך על גבי פסי "ב ד, סוכה ז' תוס). בלבד

א "מ). מדאורייתא שרי... עולי רגלים התירו אלא ל
 דלא התירו אלא לעולי ...בפסין (ק ט "תרל ס' סי

 ורבן ,מדאורייתא מחיצה מעלייתא הוא...  םרגלי
  ).הוא דגזרו

 פרוץ ,פסי ביראות שהתרתה בהן(א , עירובין י ו
והא (ה עושין "ב ד, שם יז' תוס). מרובה על העומד

 רחמא למשה לא הכי אגמריה:) דף טו(דאמר לעיל 
כי , מחיצות' ם דהייו היכא דליכא שֵ , תפרוץ רובה

 דהואיל ואיכא בכל צד אמה מכאן ואמה ,הכא
פ "ואע(ז "ז הכ"ם פי"רמב). מכאן חשיב פתח

 הואיל ,שהפרוץ מרובה על העומד בכל רוח ורוח
ה "א ד, רבו יהותן שם ו). וארבע הזויות עומדות

 הזה שאו בגלות אבל בזמן(יצחק בר אדא ' אמר ר
 שפרוץ , לא שרין לטלטל בתוכה במחיצות אלו...

כך הוא דין (ב , א שם יז"ריטב). מרובה על העומד
 דכל שיש מחיצות שלימות בזויות שיעור ,תורה

א חשובה ]תה[ ש,אמה לכל צד כעין פסי ביראות
ובאו ,  ולא תפסל בשום פרצה בעולם,מחיצה גמורה
 אלא לצורך עולי  שלא לטלטל בו,חכמים ואסרו

  .ו"מ ס' ח סי"ת צמח צדק או"הובא גם בשו). רגלים
, פירושו" ולא תפסל בשום פרצה בעולם"ומה שכתבו 

, ל"כ(אף במקום שהפרוץ מרובה על העומד 
  ).מגוכדלקמן הערה 

שסב ' דין פרוץ מרובה על העומד תבאר לקמן סי
כל היקף מחיצות שהפרוץ שבו מרובה על (ח "סי

 שכך היא הלכה ... וכאלו כולו פרוץ ,העומד אסור
  ).למשה מסיי
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 אלא ,מחיצות גמורות'  וכן מקום המוקף גו
 או אפילו ,זשפרוץ ופתוח לגמרי ברוח רביעית

 שלחי זה דון ,חמחיצות ולחי' אין בו אלא ב

                                                 
דשלש מחיצות (ה חייב "ב ד, י עירובין יב"רש ז

ה גירסת "ב ד, א עירובין יא"רשב). אדאוריית
ובעבודת , )דשלש מחיצות דאורייתא(הספרים 

מקום מוקף שלוש מחיצות (א "הקודש שער ג ס
 הרי  ...בוהות עשרה טפחים ורחב ארבעה או יותרג

מן (י שסג " רסטור). זה רשות היחיד דבר תורה
שות מחיצות הוא ר'  שיש לו גל מקוםהתורה כ

שאר עליו שם (ק א " סשסג' ז סי"ט).  גמורהיחיד
קבלו (א " שם סלבוש).  גמור מן התורהשות היחידר
 ל שמן התורה כל מקום שיש לו שלש מחיצות"חז

ק א "זה ס'  סיואליה זוטא, )איו רשות הרבים
מחיצות ' מדאורייתא רשות היחיד גמור אף בג(

משמע בדברי (ק א "זה ס'  סיא"מ במ"וכ. )לחוד
 שות היחידהפוסקים דכשיש שי מחיצות ולחי הוי ר

  ). דלחי משום מחיצה...דאורייתא 
חצר שפרצה במילואה (ד "שסא ס' וכן הוא לקמן סי

כבר (א "שסג ס' סי). שות היחיד מן התורה הוא ר...
'  שמן התורה כל מקום שיש לו ג,ה"שמ' תבאר בסי

 הוא רשות ,מחיצות ופרוץ במילואו ברוח רביעית
  ).היחיד גמורה

, מפולש (מבוי שאיו ראוי לשיתוף(עירובין שם  ח
 לחי ... הזורק לתוכו חייב , הכשירו בלחי,)י"רש

, צות דאורייתא מחיהוקסבר שלש (משום מחיצה
מבוי שאיו ראוי (ט ' א סי"ש סוכה פ"רא)). י"רש

 הזורק , הכשירו בלחי, שהוא מפולשרוש פי,לשיתוף
משמע (א שם "מ).  לחי משום מחיצה ...לתוכו חייב

 הוי , דכשיש שי מחיצות ולחי,בדברי הפוסקים
ב " כדאיתא בעירובין דף י, דאורייתאשות היחידר

  ).ק דסוכה"ש פ" הראכ" וכ.דלחי משום מחיצה
 אם הוא ,דין רשות הרבים(א "ואף שתבאר לקמן סי

מחיצות משי '  שהרי אין לו אלא ב,ז אמה"רחב ט
אם מחיצות אלו אין רחוקות אמה (צדדיו בלבד 

ושם סמן , ))ברוחב רשות הרבים מכגד חלל השער
' שגם מן התורה לא סגי בבוהייו ). מגהערה (

  . אלא באמה מכאן ואמה מכאן, מחיצות ולחי
שבזה , הייו דוקא במקום שהיא רשות הרבים גמורה

כ כאן לא מיירי במבוי מפולש "משא. לא סגי בלחי
, אלא במבוי המפולש, שהוא רשות הרבים גמורה

י רסד "כדלקמן רס, שהוא עצמו איו רשות הרבים
 והוא ,שיו לרשות הרביםמבוי המפולש בשי רא(

 כגון שאין רבים בוקעים ,עצמו איו רשות הרבים
שדוקא בזה ידון ). ז אמה" או שאין ברחבו ט,בו

  .לעשותו רשות יחיד מן התורה, לחי כמחיצה
אף (קז ' מ סי"ת אבי זר חו"ותבארו הדברים בשו

 והזורק למבוי , לחי משום מחיצהן התורהדמ
 היכי דרבים כל מקום מ.מפולש שיש לו לחי חייב

 לא הוי ,שות הרבים הייו במקום שהוא ר,בוקעים
  ).ן התורה מלו אפישות היחידר

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

' כגון שהחלל שבין ב, הכי יצא מתורת רשות הרבים
אז ', או בקעה כו, ו אמה"מחיצות אים רחבים י

אלא שהוא כתב כן אף לעין צורת ; )מהי הלחי
  ).ד"שסד ס' ומסתפק בהאמור לקמן סי(הפתח 

קעט ' א סי"ת אגרות משה ח"ותפרש יותר בשו
שות ומשמע בפשיטות דמה שאין מועיל לחי בר(

 לחי אן דאמר אף למ, הוא גם מדאורייתאהרבים

                                                                                
י ם לא קט דהכשירו בלח" דהרמב.משום מחיצה

 במבוי שהוא ,טלכה הזורק לתוכו חייב אלא בה
 כשכתב שלחי איו מועיל ,ילכה  ולא בה,כרמלית
הזורק כל מקום  לא כתב שמ,שות הרביםבהכשר ר

 משמע דאף מדאורייתא אין מועיל לחי ,לתוכו חייב
 יהודה מר רביי שבהא דא" ואף רש.שות הרביםלר

מבוי שאיו ראוי לשיתוף הכשירו בלחי הזורק 
ש " הרארש וכן פי, שהוא מפולשרש פי,תוכו חייבל

אלמא , וא הדין רשות הרבים ולא כתבו שה,בסוכה
 לא יועיל לחי אף לחייב להזורק שות הרביםדבר

  ).לתוכו
יתר (א , ואף שגם לעין רשות הרבים תיא עירובין כב

מי שהיו לו שי בתים משי , על כן אמר רבי יהודה
 ,לחי מכאן ולחי מכאן עושה לו ,צידי רשות הרבים

  ). וושא וותן באמצע,או קורה מכאן וקורה מכאן
אמרו לו אין (אלא כרבן שם , ל כרבי יהודה"לא קיי

  ).מערבין רשות הרבים בכך
שגם רבן מודים שמן התורה , מקום לפרש' ואף שהי

ה "שם ד' כמבואר בתוס, סגי בלחי מכאן ולחי מכאן
 פליגי אדרבי הוה מצי לשויי דרבן לא(דרבן 

  ). אבל מדאורייתא מודו ליה,יהודה אלא מדרבן
רבן ד(אלא , מכל מקום אין זו מסקת הגמרא

ם ארבע  הכא איכא שֵ ,לא קשיא] מי[אדרבן 
והייו שגם מן ). מחיצות'  התם ליכא שם ד,מחיצות

, מחיצות ולחי מכאן ולחי מכאן' התורה לא סגי בב
 כמו בפסי ,אלא דוקא באמה מכאן ואמה מכאן

  ".ם ארבע מחיצותאיכא שֵ "ביראות ד
אם הוא פתוח לרשות (ויתירה מזו תבאר כאן בסמוך 

 שאיו כרשות היחיד מן , הזורק לתוכו פטור,הרבים
מפי שלפעמים דחקים רבים לתוכו כשיש , התורה

והייו שבפתוח לרשות ). דוחק רב ברשות הרבים
מועלת אף מחיצה ממש ברוח השלישי איה , הרבים

  .לעשותה רשות היחיד מן התורה
וברוח שלישי ורביעי יש אמה , ואם יש שתי מחיצות
  ).מגוהערה (א "יתבאר לקמן סי, מכאן ואמה מכאן

*  
  :יוצא אם כן סיכום הלכה זו

והן עצמן , מבואות המפולשים לרשות הרבים) א(
אין מועיל מהתורה , )יא, מהש(רשות הרבים גמורה 
אלא אמה מכאן ואמה מכאן , לעשותו רשות היחיד

או צורת הפתח מכאן וצורת , )שמה יא. ה, שמה(
גם זה , אבל מדברי סופרים). ד, שסד(הפתח מכאן 

, שסד(אלא דלת מכאן ודלת מכאן , וזה איו מועיל
  ).ד

והם עצמם , מבואות המפולשים לרשות הרבים) ב(
אין הלחי מועיל לעשותו רשות , רביםאים רשות ה

אלא עושין לו צורת הפתח , )ו, שמה(היחיד מהתורה 
  ).א, שסד(מכאן ולחי או קורה מכאן 

והן עצמן אין , מבואות המפולשים לכרמלית) ג(
מועיל הלחי מן התורה לעשותו רשות , רשות הרבים

אבל מדברי ). ו, שמה(שהלחי ידון כמחיצה , היחיד
אלא צורת הפתח מכאן , י איו מועילהלח, סופרים

  ).א, שסד(ולחי או קורה מכאן 
ואם רוחב המבוי הוא יותר מעשר אמות אין הלחי ) ד(

אלא צורת הפתח מכאן וצורת , )א, שסד(מועיל לו 
  .הפתח מכאן



5 שמה 'סי – הזקן רביו ערוך שלחן

 הרי ,טג"שס' ד שיתבאר בסי" ע,'כמחיצה ג
 והזורק ,הוא רשות היחיד גמורה מן התורה

 אבל חכמים אסרו .במרשות הרבים לתוכו חיי
 ושלא להוציא ,אמות' לטלטל בו יותר מד

ולהכיס מתוכו לרשות היחיד ולא לרשות 
  .י כדין הכרמלית שיתבאר,הרבים

במה דברים אמורים כשמקום זה הוא פרוץ 
 אבל אם הוא פתוח לרשות ,ופתוח לכרמלית

 שאיו כרשות , הזורק לתוכו פטור,הרבים
ם דחקים  מפי שלפעמי,היחיד מן התורה

  :יארבים לתוכו כשיש דוחק רב ברשות הרבים

 הרי על ,כתלים המקיפים את רשות היחיד ז
  .יב'פ שאין רחבים ד" אע,גביהם רשות היחיד

                                                 
שלחי זה ידון משום מחיצה גמורה מן (סעיף א  ט

מחיצות שלימות ולחי '  בכל מקום שיש לו ב,התורה
'  אלא שחכמים אסרו בב,ה]"מ[ש' ש בסי"מזה כ

  ).מחיצות ולחי'  והתירו בג,מחיצות ולחי
תבאר , דין הכרמלית שהיא מקום פטור מהתורה י

ומקום זה הוא מקום פטור מהתורה (לקמן סעיף יט 
  ).ועשאוהו רשות בפי עצמו וקראוהו כרמלית... 

, ואילו דין הכרמלית שהיא רשות היחיד מהתורה
כל היקף מחיצות שלא (א "שח ס' מן סיתבאר לק

אף על פי שהן רשות היחיד ...  הוקף לדירת אדם
 והזורק לתוכן מרשות הרבים ,גמורה מן התורה

 אלא שמחוסרין , שהרי מחיצות גמורות הן,חייב
  ). הרי הן ככרמלית מדברי סופרים,דיורין

ואולי אמר (ה מקום "א ד, א עירובין ט"רשב יא
 כיון שהוא פתוח ,ש מחיצותדאפילו יש לו של

כך יש לי לפרש לפי ...  כרמלית היא שות הרביםלר
ויש (ט "ז ה"שבת פי' מ הל"מ). ל"י ז"דברי רש

).  לפתוח לכרמליתשות הרביםמחלקים בין פתוח לר
שות  משוין חילוק בין פתוח לרל כרחךוע(מ שם "כ

' דבסי( שם שסג' ז סי"ט).  לפתוח לכרמליתהרבים
 ...שות הרבים שהרוח הרביעית הוא לרה מיירי "שמ

כ כאן דלא " משא...שות היחיד מפסידו מלהיות ר
 ממילא ,מיירי בעין זה שדוחקין שם רבים לפעמים

 ...  גמור מן התורהשות היחידשאר עליו שם ר
  ).ז"מ פי"חילוק זה מצאתי במ
' כגון מבואות שיש להם ג(כ "וכן הוא לקמן ס

 ,קורה ברוח רביעית ואין להם לחי או ,מחיצות
שסא ' סי).  הן כרמלית...הפתוחה לרשות הרבים 

 לרשות הרבים ...חצר שפרצה במילואה (ד "ס
... ואם פרצה לכרמלית ... עשה גם כן כרמלית 

כבר (א "שסג ס' סי). הוא רשות היחיד מן התורה
' ה שמן התורה כל מקום שיש לו ג"שמ' תבאר בסי

 הוא רשות ,ח רביעיתמחיצות ופרוץ במילואו ברו
 אם פרוץ לרשות ...היחיד גמורה אם פרוץ לכרמלית 

מבוי פתוח (א "שפו ס' סי).  ככרמלית...הרבים 
  ). איו רשות היחיד מן התורה,לרשות הרבים

שות בעי רבי יוחן כותל בר(ב , צט שבת עולא יב
 , וזרק וח על גביו ...ואיו רחב ארבע'  גבוה יהרבים
 ,מקום פטור הוא'  כיון דאיו רחב ד מי אמרין,מהו

 כמאן דמלי שות היחידאו דילמא כיון דעשאו ר
 אמר עולא קל וחומר לאחרים עושה מחיצה .דמיא

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

 ,יג'ואפילו אם גם החלל שבייהם אין בו ד
 מכל מקום על גבי .ידשאיו רשות היחיד שם

' על ד'  אם יש שם ד,הכתלים למעלה
 הרי הוא ,בייהםבהצטרפות כולם עם החלל ש

  .רשות היחיד שם

ואף על פי שאיו ראוי להשתמש שם על גבי 
 מכל ,בכל אחד'  שאין בהם רוחב ד,כתלים

מקום הרי אפשר להיח שם על גביהם דף 
 ,כמדתם עם החלל שבייהם' על ד' הרחב ד

  :טוולהשתמש עליו

                                                 
ן גבוהין חולית הבור והסלע שה(א , משה שבת צט יג

 הוטל מהן והותן על גבן ,עשרה ורחבן ארבעה
בור (א , יוחן עירובין עח' ר ). פחות מכן פטור,חייב

 ואמאי הא לא משתמש .וחולייתה מצטרף לעשרה
 , אלא מאי אית לך למימר דמח מידי ומשתמש.ליה

וכי היכי (י "ופרש). הכא מי דמח מידי ומשתמש
יה מי דמצטרפין דשמעין מיה לגובה שמעין מ

  ). דהא קתי ורוחבן ארבעה,לפותיא
' היכא דאין הבור רחב ד(ה אלא מאי " דשם' תוס יד

 והחוליא גבוה , צירוף חוליאל ידי אלא ע,מבפים
ג דתוכו לאו " דאע,שות הרביםעשרה מבחוץ לר

  ).שות היחיד על גביו ר, הואשות היחידר
מוקף  מקום ה,איזו היא רשות היחיד(א "וכדלעיל ס

טפחים '  ויש בחללו ד,מחיצות גבוהות עשרה טפחים
 שזהו שיעור מקום חשוב הראוי ,טפחים' על ד

  .ושם סמן, )להשתמש בו
ואם כן לא שייך כאן הטעם המובא לעיל מהגמרא 

 אמר . כמאן דמלי דמיאשות היחידכיון דעשאו ר(
ל עולא קל וחומר לאחרים עושה מחיצה לעצמו לא כ

על זה אומרת . ם איו רשות היחידשהרי בפי, )שכן
  ).דמח מידי ומשתמש(שכאן הטעם הוא , הגמרא

לא , "כתלים המקיפים את רשות היחיד"ולעיל אצל 
ב , סוכה ד' כמבואר בתוס, שייך הטעם האמור כאן

 דלא שייך להחשיבו רשות ,כעין חצר(ה חלון "ד
 אלא בדבר צר ,היחיד מטעם דאי מח עליה מידי

דמיירי (ה גידוד "ב ד, גיטין טו). 'חב דכעין עמוד רו
 דלא שייך מח עליה מידי אלא בדבר ,ברחב הרבה

שם איירי בחצר רחב (וכן הוא באבן העוזר ). צר
דלא שייך שם לאוחי למעלה מידי , הרבה

לכן אמרו על זה בגמרא את הטעם ). ולאשתמושי
ל"הראשון ה ,  

י הכא מי דמח מיד... אמר ליה  (רב אשי שם טו
 ...מיח דף ארבעה (ה הכא מי " די"רש). ומשתמש

  ).ומשתמש עליו
עשה רשות , שאם מיח דף, מקום לפרש בגמרא' והי

 משום ,שות היחידעל גביו ר(שם ' אבל בתוס. היחיד
  ).דאי בעי מח עליה מידי ומשתמש

  .ה הי ביצאתא"א ד,  שבת קאמגיי שלמה' עי
 א דמישןאמר רב הוא הי ביצאת(דבגמרא שם 

, ספיות קטות וקצרות מלמטה עד כחודו של סכין(
 , יהושות היחידדלאו ר ( אין מטלטלין בהן)י"רש

 לפיכך אין מחיצותיהן ,שאין ברחבן ארבע מלמטה
 ולא אמרן אלא שאין . אלא בארבעה)י"רש, מחיצות

ארבעה '  אבל יש בפחות מג,בפחות משלשה ארבעה
עד  ( לית לן בה,ורבי ואי מליהו קי וא.לית לן בה
 אם יש משפת , הרי הן כשרות לטלטל,מקום רחבן

  )).י"רש, 'רוחבן ולמעלה י



6 העירוב בעיירות הגדולות

 שכלפי רשות ,חורים שבכתלי רשות היחיד ח
  .טזהיחיד הם רשות היחיד

 ,ילו הם מפולשים כלפי חוץ לרשות הרביםואפ
 ששם הוא אויר רשות ,טפחים' והם למטה מי

 , ובי רשות הרבים משתמשים בהם,הרבים
כ כיון שאפשר להשתמש בהם מרשות "אעפ

  .יזהיחיד הרי הם בטלים אצלה וחשבים כמוה

                                                                                
ספיות קטותא (ז "שה ס' והיא ההלכה דלקמן סי

 והקצר שלהן ,שמתקצרות למטה עד כחודו של סכין
טפחים למטה בעוד '  שאין רוחב ד,טפחים' גבוה ג

טלים  אין מטל,טפחים מקרקעיתו' שלא הגביהו ג
 אפילו יש במחיצותיה גובה ,אמות' בתוכו יותר מד

 אם מילא ...ולמעלה ' טפחים ממקום שהרחיבו ד' י
 הרי הן מחיצות ,קים בקרקעיתן עד מקום רחבן

  ).משם ולמעלה'  אם יש בהן י,)למעלה(כשרות 
למה לי מליהו (ה הי ביציתא "שם ד' והקשה התוס
דיכול למלאות  כיון ,ג דלא מלאן" אע,קי ואורבי

עירובין דף ( כדאמר בפרק חלון ,שות היחידחשיב ר
וכן ). משום דאי בעי מח עליה מידי ומשתמש.) עח

 ,שות היחידעל גביו ר(שם ' הובא לעיל מהתוס
וכן הוא ). משום דאי בעי מח עליה מידי ומשתמש

ויחשבה רשות היחיד (ה פחות "ב ד, סוכה ד' בתוס
 כדאשכחן ,די ומשתמשמטעם דאי בעי מח עליה מי

שות ויחשב ר(ה גידוד "ב ד, גיטין טו). חלוןבריש 
 כדאמר , מטעם דאי בעי מח עליה ומשתמשהיחיד

בדברי רב אשי ' ואפשר גרסו כן התוס). בפרק חלון
  ).דאי בעי מח עליה מידי ומשתמש(

דכיון , ראה לחלק(ותירץ במגיי שלמה שם 
מים אסרו חכ, דכרמלית מתחתה כמו שכתבתי
דמחזי כאויר , לטלטל אפילו במקום הרחב באויר

ג "ואע. ק"כדאיתא פ, דתופסת עד עשרה, כרמלית
מכל מקום השתא מיהא דלא , דאי בעי ממלא

  ).ולא דמי להתם, מליהו הוי כאויר כרמלית
מכל , אף שעדיין לא היח על גביהם דף, וכן כאן
והוי , "הרי אפשר להיח שם על גביהם דף"מקום 
  .ו היחכאיל

*  
תבאר לעיל , והטעם שעל גבי הדף הוי רשות היחיד

 ,'על ד' עמוד או תל שהוא גבוה עשרה ורחב ד(א "ס
 שהלכה ,הרי הוא כמוקף מחיצות גבוהות עשרה

 דהייו ,א שאו אומרים גוד אסיקילמשה מסיי ה
 ,טפחים' צדדי העמוד הגבוהים י' שאו רואים את ד

ל ראשו ועומדים כאלו משכו והועלו למעלה ע
צדדים '  ומצא ראשו מוקף מד,כמחיצות סביב לו

  ).'על ד' וחללו ד
י "רש). וחורי רשות היחיד כרשות היחיד(ב , שבת ז טז

 ובהם חורים ,שות היחידכותלי ר(ה והשלימו "שם ד
ע "טור ושו). שות היחיד שהם כר,שות היחידכלפי ר

 שכלפי רשות ,חורים שבכתלי רשות היחיד(ד "ס
  ).הם רשות היחיד, חידהי

. ב"שג ס' סי. ב"שא ס' סי. ג- ב"וכן הוא לקמן סכ
  .ז"תה ס' סי. ח"א וס"שז ס' סי. א"שה סי' סי

 ה שכתבו ומ.' הם למטה מילוואפי(ק ב " סא"מ יז
 הייו לפי .שות הרביםשייך לר' דלמטה מי' התוס
אבל ( שם 'תוס'  עי).כן ראה לי, לקא דעתאהס

 משתמשין שות היחיד בי רשלמטה מעשרה אין
ועל ).  מפי בי רשות הרבים שמשתמשין בהן,שם

, א דהייו רק לפי הסלקא דעתא"זה כתב המ

אבל אם הם כלפי חוץ ואים עוברים כלפי 
ים לפי  והרי הם דו, אים בטלים אצלה,פים

  :יחו שיתבארגבהם ורחבם כמ

אויר רשות היחיד הוא רשות היחיד עד  ט
 אפילו , ולכן אם עץ קה ברשות היחיד.לרקיע

 וכן כל .יט על גביו רשות היחיד,גבוה מאה אמה
 בין כ בין רחב בין קצר,מה שיש ברשות היחיד

 שכן דרך ,גבוה בין מוך דיו כרשות היחיד
זו למעלה מזו לבות ברשות היחיד עליות 

  :כאקטות וגדולות

                                                                                
ותבאר . כ לפי המסקא הן כרשות היחיד"משא

  .ב, בדברי חמיה סח
ואם הם כלפי חוץ (ד " סא"וכן משמע מלשון רמ 

). דוים לפי גבהן ורחבן, ואים עוברים כלפי פים
היו בהן חורין (א "קורו בעבודת הקודש שער ג סשמ

 אין אלו  ...פתוחין כלפי חוץ ואין עוברין כלפי פים
הוו , כ אם פתוחין אף לפים"משא). רשות היחיד

  .חורי רשות היחיד
 דהייו דף ,זיז(ב "שג ס' ואף שיתבאר לקמן סי

 למטה ...הבולט מן הכותל לרשות הרבים אם הוא 
 ,יון שהוא באויר רשות הרבים כ,מעשרה מן הארץ

 ואוסרים הם על בעל הבית להשתמש ,זכו בו רבים
  ). אף על פי שהוא פתוח לו,בו דרך חלוו

ועיין אליה זוטא (ק ב "תבאר בקוטרס אחרון שם ס
דתשמיש ...  ומוכרח הוא ,לק בין חורין לזיזישח

והוא באליה זוטא שם ). הרבים אוסר על בעל הבית
  ).חלק בין זיזין לחוריןואפשר ל(ק א "ס

' איך אשתמיטתי(ב , ובפסקי דיים צמח צדק שסא
והוא ). שפוסק בפשיטות להיפך, דברי רביו ירוחם
וחורים ' וכתבו התוס(ב , ד ז"ב ח"ברביו ירוחם י

כלומר שהם ברשות הרבים , שבכותל משי צדדיו
והם כמו כן ברשות היחיד , כגד פי רשות הרבים

אם היו , שהם מפולשים, ת היחידכגד פי רשו
  ).למטה מעשרה טפחים לאו כרשות היחיד דמו

הערות וביאורים . ל"וראה רשימות שיעורים שבת סי
  .56' תשמז ע

  .ח"לקמן סי יח
אמר רב חסדא עץ קה ברשות  (רב חסדא שם יט

 גבוה מאה אמה לו אפי,היחיד וזרק וח על גביו
טור ). ע עולה עד לרקישות היחיד מפי שר,חייב
אויר רשות היחיד הוא רשות היחיד עד (ה "ע ס"ושו

, שות היחידואם עץ קה בר(ק ג "א ס"מ). לרקיע
  ).על גביו הוי רשות היחיד

והא בעין עקירה והחה ) "א, שבת ד(אף דאמרין  כ
וראה הערות וביאורים ". 'על ד' מעל גבי מקום ד

  .23' תשמב ע
ד אין מקום אבל ברשות היחי( סוף הסימן י"ב כא

 שכל דבר שבתוך רשות היחיד הוא ,לרשות אחרת
 , בין גבוה בין מוך בין רחב בין קצר,רשות היחיד

 לבוש). שכן דרך היחיד לבות עליות זו למעלה מזו
, וכל מה שברשות היחיד ידון כרשות היחיד(ו "ס

שכן דרך לבות , בין גבוה בין מוך בין רחב בין קצר
  ).זו למעלה מזו קטים וגדוליםברשות היחיד עליות 

ולדברי הכל אין מקום (ה "וכן הוא לקמן סוף סכ
 אלא כל מה שיש ברשות היחיד ,פטור ברשות היחיד
  .ושם סמן, )הוא רשות היחיד



7 שמה 'סי – הזקן רביו ערוך שלחן

 אם יש בו ,ואפילו כלי העומד ברשות הרבים י
 והוא גבוה ,טפחים' טפחים על ד' כדי לרבע ד

 הרי , כגון תיבה או כוורת או מגדל,טפחים' י
 .כד ועל גבו עד לרקיעכג בתוכוכבהוא רשות היחיד

הוא ' מפי שכל שהוא גבוה עשרה ורחב ד
  .כהחולק רשות לעצמו

 ,' אף על פי שרחב ד,איו גבוה עשרהאבל אם 
 ואף על פי שחכמים .כואיו חולק רשות לעצמו

ואיו גבוה עשרה ' גזרו על כל דבר שרחב ד
 דהייו כרמלית כמו ,לעשותו רשות בפי עצמו

 מכל מקום בכלים לא רצו חכמים ,כזשיתבאר
לגזור לבטלם מתורת כלי לעשותם רשות בפי 

  .כח הואיל והן כלים,עצמם

 שדים לויש אומרים. כטם כמקום פטורודי
 וכל שכן .כרשות הרבים שהם עומדים עליה

  .'והוא למטה מי' אם איו רחב ד

                                                 
שות היתה קופתו מוחת בר(א ,  חברייתא שם כב

 אין מטלטלין לא ,' גבוהה עשרה ורחבה דהרבים
). רבים לתוכה ולא מרשות ה,שות הרביםמתוכה לר
 כגון תיבה או מגדל או , כלילואפי(ו "ע ס"טור ושו
אם יש לרבע בו ארבעה על ארבעה והוא , כוורת

  ).הוי רשות היחיד, גבוה עשרה
', על ד' שאם אין בחללו ד, ז"א וס"ותבאר לעיל ס כג

  .אלא על גביו, לא הוי רשות היחיד בתוכו
הוא ו, אם יש לרבע בו ארבע על ארבע(ה "לבוש ס כד

  ).הוי רשות היחיד עד לרקיע, גבוה עשרה
  ).דהוי רשות לעצמה(ה רחבה "א וד, י שבת ח"רש כה
 , דהוי רשות הרבים,ולמטה מעשרה(א , א ה"רשב כו

א , ז). אין כלי חולק רשות לעצמו להיותו ככרמלית
אפילו כלי גבוה משלשה ועד עשרה (ה אביי ורבא "ד

 דכל ,ית ולהיותו ככרמל,איו חולק רשות לעצמו
שהוא עומד בתוך אויר הרשות איו חולק רשות 

  ).לעצמו
  .ט"לקמן סי כז
 ם תאמרוא(ה פחות מכאן "א ד,  שבת חי"רש כח

 לא גזור רבן .כרמלית היא' ורחבה ד' פחות מי
  ). הואיל וכלי הוא,לבטולי מתורת כלים

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

פחות מכאן הוי (טו ' א סי"ות אשרי שבת פהגה כט
זה ' אבן העוזר סי).  דאין כרמלית בכלי,מקום פטור

דמדאורייתא כלי ', והארכתי בחידושי לשבת דף ה(
שמט ' וסי, )העומד ברשות הרבים הוי מקום פטור

ה דכלי העומד ברשות הרבים "שמ' שכתבתי סוף סי(
לין מבט(א , ובחידושיו לשבת ה, )הוי מקום פטור

דאין ... והוי מקום פטור , מתורת רשות הרבים
  ).והייו דאוקמה אדאורייתא, כרמלית בכלים

והייו דתן . 'ה כאן למטה מי"דא "ע' דף ה' תוס ל
פשט בעל הבית את ידו לחוץ ותן לתוך (א , התם ב

תי (א , ואמרין בגמרא ה). חייב ... ידו של עי
שות הרבים טרסקל שבר(ואקשין , )טרסקל שבידו

שות היחיד  מר, אמאי חייב...רשות היחיד הוא 
הכא ( ומתרצת הגמרא ).קא מפיקלרשות היחיד 

וכלים המחוברים לקרקע אין עליהם תורת כלי 
 אם , וגזרו עליהם לעשותם כרמלית,לעין זה
  :לא'ואים גבוהים י' רחבים ד

 ,לב רחובות,שות הרבים איזו היא ריא
ז " על טלדז אמה"ם טהרחבי, לגושווקים

                                                                                
דאין כרמלית  (' ועל זה מפרשים התוס). 'למטה מי
י לקמן גבי היתה קופתו " כמו שפירש רש,בכלים

ה פחות "א ד, חי "והייו מה שפירש רש, )'מוחת כו
 .כרמלית היא' דורחבה '  פחות מים תאמרוא(מכאן 

 הואיל וכלי ,לא גזור רבן לבטולי מתורת כלים
שכיון דאין כרמלית ', שעל זה מפרשים התוס. )הוא

  .ולכן חייב, דים כרשות הרבים, בכלים
 ,שות הרביםעומד בר' וכלי שאין גבוה י(ק ד " סא"מ

 ,שות הרבים אלא הוי כמו ר,אין לו דין כרמלית
א מה "ה ס"ש' יין סיע). י"רש (דאין כרמלית בכלים

  ).שכתבתי
ואם אין  (י"ק ו בשם רש"שה ס' א סי"מ' עי

 ומותר ,הוי כרמלית' מחיצות הספיה גבוהים י
 כיון ,)י"רש( לים ומן הים לתוכה הלטלטל מתוכ

 ,ב"ו ס"רס'  וסי,ו"ה ס"שמ'  עסי.שעומד בכרמלית
  ).ה שכתבתימ
דאין  ,כרמלית מי לא הוי...  ההעגל(ק ז " סרסו' וסי

דף ' כ התוס" וכ,'י דף ח"ש רש"כרמלית בכלים כמ
  ).שות הרבים כיון דלא קביעי בטל לגבי ר,'ה
ולא אמרו שאין כרמלית (ה "שה ס'  לקמן סיכן הואו

 שהוא בטל , אלא בכלי העומד ברשות הרבים,בכלים
 אבל כשעומד ,לרשות הרבים ועשה כמוה

  ). כרמלית הוא,בכרמלית
ג דאין "ואע(ה אלא לאו "ב ד,  שבת יא'תוס לא

 כיון דמחובר לקרקע לא , האי גת,כרמלית בכלים
אבל בכלי המחובר לקרקע (ק ד " סא" מ).שמיה כלי

  ).)דף יא' סתו(הוי כרמלית 
 , סרטיא,שות הרביםואיזו היא ר(א , ברייתא ו לב

שות  זו היא ר, ומבואות המפולשין,ופלטיא גדולה
ילה שהולכין  מס,סרטיא(י "ופירש).  גמורההרבים

 רחבה של עיר ששם , פלטיא.בה מעיר לעיר
ו " רחבים י,של עירת  ומבואו.מתקבצין לסחורה

ע "טור ושו).  המפולשין משי ראשיהן לפלטיא,אמה
א "מ). רחובות ושווקים, איזהו רשות הרבים(ז "ס
 הוי , מעיר לעירם דרכים שעוברי,רחובות(ק ה "ס
  ).שות הרביםר

מו רק שלושה סוגי רשות ) י"ופרש(ואף שבברייתא 
) ב. (שהיא דרך מעיר לעיר, סרטיא) א: (הרבים
מבואות המפולשין לרשות ) ג. (שהוא שוק, פלטיא
  .הרבים

כיון שיש , מפרש רביו שהם מחולקים לארבעה סוגים
רחובות מרכזיים שבתוך ) א: (שי סוגי סרטיא

ושיהם רשות הרבים . דרכים מעיר לעיר) ב. (העיר
  .גמורה

סרטיא דרך (א , י עירובין ז"שכן ראה מדברי רש
ב , ושם יז, ) פלטיא רחוב לשווקים,הילוך בי אדם

ולא חילק בין אם היא ). דרך כבושה, באיסרטיא(
או שהיא דרך , דרך הילוך בי אדם מעיר לעיר

  .הילוך בי אדם בתוך העיר
רחובות , איזהו רשות הרבים(ע "וכן הוא בשו

הם בתוך " רחובות"ילק בין אם הולא ח, )ושווקים
  .העיר או מחוצה לה
היה רחובה ): "ב, קיא(י סהדרין "ומפורש יותר ברש

שצריך לעשות לה ,  כוסין אותה לעיר, חוץ לעיר...



8 העירוב בעיירות הגדולות

 שכן היה רוחב הדרך במחה לוים ,להאמה
  .לושבמדבר

  .לזוהוא שאים מקורים

                                                                                
הרי שבין אם ".  רחוב סרטיא גדולה.רחוב בתוכה

, הרחוב הוא חוץ לעיר ובין אם הוא בתוך העיר
  .קרא בשם סרטיא גדולה

מקום שהולכין ): "ערך סרט( שפירש הערוך וכן ראה
ולא חילק בין ". והוא דרך המלך, שם רבים תדיר

או , מעיר לעיר" הולכין שם רבים תדיר"אם 
מאיזור לאיזור שבתוך " הולכין שם רבים תדיר"ש

  .שיהם קראים סרטיא, העיר
שממו , וההוכחה לכל זה זה ממחה ישראל שבמדבר

והרי לא הלכו בו , ביםלמדים את כל דין רשות הר
אלא היו הולכים בו תדיר מאיזור , תדיר מעיר לעיר

  .לאיזור בתוך המחה
, וההפרש בין דרך שבתוך העיר לבין מבוי המפולש

  ).מוהערה (יתבאר לקמן 
פ שהחויות "שאע, ולכאורה כן הוא גם בזמיו לג

מכל מקום , ים שהן רשות היחידעצמן הן בתוך הבת
, לשם באים, המדרכה שלפיהן היא רשות הרבים

שהרי במדרכות האלו של . ומשם כסים לחויות
בוקעים , ) commercialהקראים (רחובות החויות 

הקראים (רחובות המגורים הרבה יותר מאשר ב
residential.(  

 .א"לקמן סכ, ובפרטיות יותר יתבארו גדרי השווקים
).  שש עשרה אמהשות הרביםדרך ר(א , גמרא צט לד

). ו אמה"רחבים י, של עיר(ת ומבואוה "א ד, י ו"רש
  ).ז אמה"הרחבים ט(ע שם "טור ושו

, איזו היא רשות הרבים(עבודת הקודש ריש שער ג  לה
ום שהוא רחב שש עשרה אמה על שש עשרה כל מק
 רחובות ושווקים , הואשות הרביםור (טור). אמה

איזהו (ז "לבוש ס). ז אמה"ז אמה על ט"הרחבים ט
ז אמה "רחובות ושווקים הרחבים ט, רשות הרבים

  ).ז אמה"על ט
  שש עשרה אמהשות הרביםל דרך ר"דקי(גמרא שם  לו

שה היכן הוה מ(ב , ודף צו, ) דגמרין לה ממשכן...
 , הואישות הרבים ומחה לויה ר,יתיב במחה לויה

 שות היחידוקאמר להו לישראל לא תפיקו ותיתו מר
  ).שות הרביםדידכו לר

שההבאה שהיו מביאין (א "שא ס' וכן הוא לעיל סי
 אל משה העומד במחה ,מביתם שהוא רשות היחיד
  ). קראת הבאה זו מלאכה,לויה שהיא רשות הרבים

למדים , ז אמה"ט'  שרוחב הדרך שבמדבר היוכיון
  . ז אמה"מכך שכל רשות הרבים צריך להיות רוחב ט

 מקורה שות הרביםאמות בר' המעביר ד(א , רב צח לז
ע שם "טור ושו).  לפי שאיו דומה לדגלי מדבר,פטור

  ).ואים מקורים(
 ,רשות הרבים שהיא מקורה(כ "וכן הוא לקמן ס

  ).ן כרמלית ה,שאיה דומה לדגלי מדבר
תקרה שאין לה מחיצות (ב "שמו סי' אמם לקמן סי
 החלל שתחתיה דיו לגמרי כרשות  ...מן הצדדים

אם כרמלית כרמלית ואם רשות (המהלכת לפיו 
ולכן צריך להזהיר מאד  ... ) הרבים רשות הרבים

לרבים שכשלים בגגין שלו הבולטים לפי הבתים 
ו כיון דהתם והיי). שמטלטלים תחתיהן מהבתים

 השאי(הוא פתוח לרשות הרבים המהלכת לפיו 
  . בטל לרשות הרביםחלל זהו, )מקורה

 ואפילו יש להם חומה .ואין להם חומה סביב
 דהייו ,לחאלא שהם מפולשים משער לשער
 הרי יש ,לטשהשערים מכווים זה כגד זה

                                                                                
'  הרבים שאים גבוהים גוכן הדין בחורי רשות

, אף שהם מקורים, שדים כרשות הרבים, טפחים
  .ח"כדלקמן סי

ירושלים אילמלא דלתותיה (ב ,  רבי יוחן עירובין ולח
). משום רשות הרביםעלות בלילה חייבין עליה 

ואין בה (ה רשות הרבים "א ד,  שם וי"רשוכפירוש 
 שלה מכוון משער שות הרביםשהיה ר) או (,חומה
ע שם "שו).  דומה לדגלי מדבר, שיהא מפולש,לשער

 יש להם חומה אם הם לוואפי, ואין להם חומה(
  ).מפולשים משער לשער

*  
הזכרים " שווקים"והן על " רחובות"וקאי הן על 

שגם הם אים רשות הרבים אלא אם הם , לעיל
ותבאר בחידושי צמח צדק . מפולשים משער לשער

, והרי בירושלים היו כמה וכמה שווקים לרוב(ד , לג
אמרו בסתם ירושלים אלמלא ... שהן פלטיאות 

משמע דעכשיו אין חייבין ', דלתותיה עלות כו
ם "וכן כתב הרמב... עליה כלל משום רשות הרבים 

שכולה רשות היחיד , עירובין' א מהל"פשיטות פב
  ).משמע ודאי אפילו השווקים שבה, היא

ה ירושלים "ב ד"ובע, )מכוון משער לשער(י שם "רש לט
 י"ב). רשות הרבים שלה מכוון משער לשער ומפולש(
 אלא שאים מכווים זה ,אם יש לה כמה פתחים(

 דכל שאיו מפולש משער לשער לאו רשות ,כגד זה
 שהשערים מכווים רושפי(ק ו " סא"מ). רבים הואה

  ).זה כגד זה
יש להם חומה אלא שהם מפולשים "וכל זה הוא אם 
, "אין להם חומה סביב"כ אם "משא". משער לשער
, "שהשערים מכווים זה כגד זה"אין צריך 

 ,ואין בה חומה(י שם "וברש, כמבואר כאן בפירוש
  ).משער לשער שלה מכוון שות הרביםשהיה ר) או(

עיירות (שעט ' ה עירובין סי"ויותר תפרש בראבי
 שראשי רשות הרבים שלהן ,שאין להן חומה

 ,ואם מוקפין חומה.  הוי רשות הרבים,מפולשין
ורשות הרבים שלהם מכוון ומפולש משער לשער 

  ). הוי רשות הרבים,ו אמות"ברוחב י
אבל בעיר (א , וכן תבאר בחידושי צמח צדק לד

אז יש לומר הרחוב חשוב , מוקפת חומהשאיה 
  ).רשות הרבים אף שאיו מפולש

ולפי זה כתב שם כן אף לעין הרחובות שבעיירה 
אים ... וכמו בעירו ליובאוויטש (ליובאוויטש 

אין מכווין זה רוצה לומר , מפולשים משער לשער
שהשער של המסלה ההולכת לעיר , כגד זה

הולכת לוויטעפסק דובראווא והשער של המסלה ה
שכולם ... או לרודיא אין מכווות כלל זה גד זה 

מפולשים לפלטיא הוא הרחוב שבאמצע העיר ששם 
  :כזה, )מוקפת חומה שאי ... החויות כולם
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 כל דין רשות מלאותו דרך המכוון משער לשער
 שהרי אין לו ,מאהז אמ" אם הוא רחב ט,הרבים

                                                                                
  

' ה סי"ח ח"ת אגרות משה או"וכן האריך להוכיח בשו
שדווקא בעיר מוקפת חומה צריך שהשערים (כד 

  ).היהיו מכווים זה כגד ז
רושלים אילמלא דלתותיה עלות י(וכדאמרין 

והייו , )בלילה חייבין עליה משום רשות הרבים
שדוקא בתוך החומה צריכה אותה דרך להיות 

כ מיד "משא. מכוות משער העיר לשער העיר
מיד היא פוה , יוצאת משער החומהכשהדרך 

שהרי ירושלים , מדרכה הישרה לימין או לשמאל
ואי אפשר במציאות שדרך היציאה , היא בהרים

 מגובה ההר –מירושלים תלך ישר באופן מכוון 
שהרי כל דרך היורדת מההר חייבת ללכת , לעמקו

ומכל מקום . עד שתרד מן ההר, בעקלתון ובעיגול
כיון שמחוץ לחומה אין , םהדרך היא רשות הרבי

  .מכוות בדרך ישרה' צורך שתהי
שכמה , ויתירה מזו שאפילו בעיר המוקפת חומה

הרי , רחובות שבת מפולשים ומכווים משער לשער
אף , גם הרחובות שבייהם רשות הרבים גמורה

וכדלקמן בהמשך , שאים מכווים משער לשער
 ז אמה המפולשים"וכן מבואות רחבים ט"הסעיף 

אף שאין המבואות מפולשים משער , "מרחוב לרחוב
דסגי מה שהם מפולשים אל הרחובות שהם ; לשער

או שהם בעיר שאין לה ". מפולשים משער לשער"
  ).כמו בציור דלקמן הערה הבאה(חומה 

המפולש מרשות , שהרחוב הזה עצמו, ויתירה מזו
איו צריך להיות מכוון זה , הרבים לרשות הרבים

, ז אמה"אפילו הם פחות מרוחב טו, כגד זה
מבואות המפולשים לרשות הרבים (ב "כדלקמן סי

פ " אע, וארכן לאורך רשות הרבים,ראשיהם' מב
 הרי הם רשות הרבים ,ז אמה"שאין ברחבן ט

שארכו לאורך , הייו דמיירי במבוי עקום). גמורה
ושי קצוותיו מתעקמים באלכסון , רשות הרבים

הרי הם " ומכל מקום ,ומפולשים לרשות הרבים
  ).וכמו בציור דלקמן בהערה " (רשות הרבים גמורה

שאין , יוצא אם כן שכל הרחובות שבעיירותיו
אף שאין , הן רשות הרבים גמורה, מוקפות חומה

  .ישרות ומכווות מקצה זה לקצה זה
ין משער לשער כל ויש לאותו דרך המכוו(א שם "מ מ

  ).שות הרביםדין ר
אים רשות , כ שאר הרחובות שבאותה עיר"משא

הרחובות המפולשים משער ) א(מלבד ; הרבים
המבואות המפולשים שבין שתי רחובות ) ב. (לשער
  :כזה, אלו

  
  
 ,דלא מצרכין דלתותיה עולות בלילה(י שם "ב מא

אלא כשאותו דרך שבתוך העיר המכוון משער לשער 
 ). לו כל דיי רשות הרבים שיתבארו בסמוךיש

אם  (מבמחיצות משי צדדיו בלבד' אלא ב
מחיצות אלו אין רחוקות אמה ברוחב רשות 

  .)מגהרבים מכגד חלל השער

                                                 
 מר רבייתר על כן א(א , ל כרבן עירובין כב"דקיי מב

יהודה מי שהיו לו שי בתים משי צידי רשות 
הרבים עושה לו לחי מכאן ולחי מכאן או קורה 

 אמרו לו ,מכאן וקורה מכאן וושא וותן באמצע
 ...דרבי יהודה  ...אין מערבין רשות הרבים בכך 

ם ליכא שֵ ... דרבן ... דאיכא שתי מחיצות מעלייתא 
בשתי ... רבי יוחן (א , מלחמות שם ו). מחיצות' ד

 לפיכך ירושלים אלמלא ,מחיצות כרבן סבר לה
דלתותיה עולות בלילה חייבין עליה משום רשות 

אשתיירו להו שתי מחיצות דאיון רשות ... הרבים 
). ן סבירא ליה יוחן כרבביור ... הרבים כרבן

  ).צאוהערה (ד "שסד ס' וראה גם לקמן סי
כל ( ה"כדלעיל ס, שאז הוי רשות היחיד מן התורה מג

פ שאין שלימות " אע,מחיצות' ם דמקום שיש לו שֵ 
 ואין בהן אלא אמה לכאן ,אלא פרוצות באמצען
ג " בייהם אלא י אם אין ...ואמה לכאן בכל זוית

 , הרי זה רשות היחיד מן התורה,אמות ושליש
וכל שכן כאן ). והזורק לתוכה מרשות הרבים חייב

אמה לכאן "ו, מחיצות שלימות משי צדדיו' שיש ב
  :כזה, "ואמה לכאן בכל זוית

  
ואף דלעיל שם איו מועיל אלא כשאין בייהם אלא 

ז "ת טכ כאן יש בין המחיצו"משא. ג אמות ושליש"י
וגם כשיש אמה מכאן ואמה מכאן שארו , אמה

  .ד אמות"בייהם י
ג אמות "הייו לומר שדוקא כשאין בייהם אלא י

לעשות כן סביב "התירו לעולי רגלים , ושליש
אבל מן התורה הרי זה ". הביראות שברשות הרבים

ג אמות "י"רשות היחיד אפילו הריוח הוא יותר מ
  .ז אמה"מטכל זמן שהוא פחות , "ושליש

" אמה לכאן ואמה לכאן"פ בזה מועיל "וההוכחה שעכ
הוא כדאמרין , לעשותו רשות היחיד מהתורה

 יהודה מי שהיו מר רבייתר על כן א(א , בעירובין כב
לו שי בתים משי צידי רשות הרבים עושה לו לחי 
מכאן ולחי מכאן או קורה מכאן וקורה מכאן וושא 

 מערבין רשות הרבים  אמרו לו אין,וותן באמצע
התם ליכא , ם ארבע מחיצות הכא איכא שֵ ...בכך 

ז "הרי שגם ברשות הרבים של ט). מחיצות'  דשםֵ 
אמה מכאן ואמה (מחיצות ' לה ֵשם ד' אם יהי, אמה
  .הרי זה רשות היחיד מן התורה, )מכאן

אף , והטעם שגם כאן מועלת אמה מכאן ואמה מכאן
כמבואר הוא , ישג אמה ושל"שהפרצה היא יותר מי

דמדאורייתא אין (ה וכי תימא "ב ד, עירובין ו' בתוס
ג "י(י כג "סוס' ובדברי חמי). ו"ג לי"חילוק בין י
  ).מא לן שיעור זה מדאורייתא... אמה ושליש 

מבואות המפולשים לרשות (ב "ואף שיתבאר לקמן סי
 ...ג אמה ושליש " רחבים י ...ראשיהם' הרבים מב

אפילו הם מפולשים לרוחב רשות הם רשות הרבים 
ג "הרי שגם מן התורה מועיל לפעמים י). הרבים

ואם כן אפשר שגם מן התורה אין . אמה ושליש
  .ג אמה ושליש"הדיומדין מועילים אלא עד י
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אפשר שבאמת לפי דעה זו לא תספיק אמה מכאן 

ולכן הכיס , ג אמה ושליש"אלא עד י, ואמה מכאן
המובא וכהכלל , עיגולרביו הלכה זו בין חצאי 

שמעתי מפי קדשו (ו ' ח סי"בשארית יהודה או
, פעמים רבות דכל ספק העמיד בתוך חצאי עיגול

ודעתו היתה לחזור ולשות פרק זה לראות אם צדקו 
  ).דבריו

וגם , מחיצות שלימות' ואפשר דהכא שאי שיש ב
בזה עשה , "אמה לכאן ואמה לכאן בכל זוית"

  .ג אמה ושליש" הוא יותר מירשות היחיד אפילו אם
*  

 ,כך הוא דין תורה(ב , א שם יז"ואף שכתב הריטב
דכל שיש מחיצות שלימות בזויות שיעור אמה לכל 

א חשובה מחיצה ]תה[ ש,צד כעין פסי ביראות
ובאו חכמים ,  ולא תפסל בשום פרצה בעולם,גמורה
  ). שלא לטלטל בו אלא לצורך עולי רגלים,ואסרו

שלא תיפסל אף במקום ,  היאעיקר הכווה בזה
אם הפרצה הוא פחות , שהפרוץ מרובה על העומד

  ).וכדלעיל הערה (ז אמה "מט
אם יש  הפלטיא(צה ' ת צמח צדק סי"ואף שכתב בשו

 ,ו אמה"פ שיש בכל צד מבוי י" אע,מחיצות' לה ד
 כיון שיש ,יםשות הרב מדאורייתא איו רש לומרי

 עומד מרובה כפלי כפלים חד ובכל א,מחיצות' לו ד
פ "והייו עכ).  לא גרע מפסי ביראות,על הפרוץ

  .רוחות' בכל אחד מד, כשעומד מרובה על הפרוץ
בהיפוך (ק "לא כתב כן אלא בתור הוה אמיא ומהדו

כיון (א , ס לד"להדפס בחידושיו על הש, )הגליון
, ל" בשי מקומות הו אמה"שהוא פרוץ ברוחב י

מכל מקום , מחיצות גמורות' פ שזולתן יש לו ד"אע
כיון שהוא עין רשות הרבים מצד שבי העיר 

כי , רוחות לגמרי' ואיו סתום מד, מתקבצים שם
יש , ו אמה"אם יש בו שי פתחים גדולים ברוחב י

 וכדרכו לכתוב בתחלה ).לומר דחשוב רשות הרבים
לפעמים בהיפוך (ן ראשי פרקים בשולי הגליו

ואחר כך ביאר את ההלכה בפרטיות , )הגליון
  .ק"בכתי

עומד "שבמקום שכל המחיצות הם , ד"וגם לפי הקס
ז "סגי אפילו בפרצה יתירה מט, "מרובה על הפרוץ

' הרי פירש דהייו במקום המוקף בד; אמה
ש  י,ו אמה"פ שיש בכל צד מבוי י"אע: "מחיצות
'  כיון שיש לו ד,רביםשות ה מדאורייתא איו רלומר

 עומד מרובה כפלי כפלים על חד ובכל א,מחיצות
כ במקום שיש "משא". לא גרע מפסי ביראות, הפרוץ
אמה לכאן ואמה "או שאין להם , מחיצות' רק ג

אזי אם יש , "פסי ביראות"כמו ב, "לכאן בכל זוית
ז אמה הן רשות "בייהם פרצות שהן יותר מט

  .הרבים גמורה לכל הדעות
כיון שהוא פרוץ : "מחיצות גמורות מסיק' גם בדו

פ שזולתן "אע, ל"ו אמה בשי מקומות ה"ברוחב י
יש לומר דחשוב רשות  ... מחיצות גמורות' יש לו ד
וגם , מחיצות' ומכל שכן במקום שיש רק ג". הרבים

  .ז אמה"בייהן יש פרצות ט
*  

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

 והזורק מרשות הרבים ,היחיד גמורה מן התורה
הרי שגם לחי מועיל לעשותה רשות , )לתוכו חייב

  .היחיד מן התורה
, הייו דוקא במקום שאיה רשות הרבים מצד עצמה

, "שלישיתלחי זה דון כמחיצה "שאז , אלא כרמלית

 כמו ,והוא שאין הדלתות עלות בלילה
  .מדד"תבאר בסימן שסיש

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

ז אמה המפולשים "וכן מבואות רחבים ט
 הרחבים ,מו או מרחובות לדרכים,ב לרחובמרחו

  .הן רשות הרבים גמורה, מזז אמה"ט

                                                                                
ותבאר ".  מן התורהרשות היחיד גמורה"לעשותו 

  ).חהערה (לעיל שם 
*  
  :לסיכום יוצא לו מכל זה

אמה מכאן ואמה , מחיצות' מקום שיש לו ֶשם ד) א(
הוי מן התורה , ג אמה ושליש"ובים פחות מי, מכאן

  .וחכמים לא גזרו בפסי ביראות, רשות היחיד
אפשר שמועילות , ז אמות"ת מטאם יש בים פחו) ב(

אבל חכמים גזרו , מן התורה לעשותו רשות היחיד
  .בו אף בפסי ביראות

הוי רשות הרבים מן , ז אמות"אם יש בים ט) ג(
  .התורה

ין  שאש אומריםוי...  והוא שעלות בלילה( סעיף ד מד
 , רק שיהיו ראויות ליעל, שיהיו עולות בלילהצריך

ן שיהיו שאם משוקעות בעפר מפה אותן ומתק
 אף ,ויש להחמיר כסברא הראשוה. ראויות ליעל

הערה (ושם סמן , )על פי שהעיקר כסברא האחרוה
  ).צז
הערה (וכסמן לעיל . א, סרטיא שבברייתא שבת ו מה

  ).לב
י שם "רש). ומבואות המפולשין(יתא שם ברי מו

משי  המפולשין ,ו אמה"של עיר רחבים ית ומבואו(
ה אבולי "ב ד, ועירובין ו). ראשיהן לפלטיא

  ).ראשי מבואות מפולשין לרשות הרבים(דהרדעא 
, ומכל מקום איה רשות הרבים גמורה מצד עצמה

אלא מטעם שהוא מפולש משי ראשיו לרשות 
שהיא , שבתוך העיר" רחוב"ומה לואיה ד. הרבים

  ).לבכדלעיל הערה (רשות הרבים גמורה מצד עצמה 
וחילוק זה יש ללמוד מלשון הערוך המובא לעיל 

). והוא דרך המלך, מקום שהולכין שם רבים תדיר(
, "דרך המלך"שהם , והייו שהרחובות הראשיים

לכת או לסוע דרכם מאיזור לאיזור עשויים כדי ל
ולכן , ואים עשויים לדור בהם בי אדם, בתוך העיר

כ "משא. הם רשות הרבים גמורה מצד עצמם
ועשויים בעיקר , המבואות שיש בהם חצרות ובים

אלא שהם מפולשים משי ; לבי אדם הדרים בהם
ועוברים בהם בי רשות , צדדיהם לרשות הרבים

  ".רשות הרבים גמורההן "ולכן , הרבים
ואפשר דמיירי הכא כשהמבוי הוא באמצע עיר 

לא , שאף אם רבים בוקעים בו, המוקפת חומה
עשה רשות הרבים אלא אם כן הוא מפולש מרשות 

  ).מהערה (וכדלעיל , הרבים לרשות הרבים
 בוקעים וכל זה כשבי רשות הרבים שמכאן ומכאן

; כ אם אין בי העיר רגילים לעבור בהם"משא, בו
אלא , או שאפילו בי העיר רגילים לעבור בהם

, אים רשות הרבים, ז אמה"שאים רחבים ט
מבוי המפולש בשי ראשיו (א "שסד ס' כדלקמן סי

 כגון , והוא עצמו איו רשות הרבים,לרשות הרבים
  ).ז אמה"או שאין ברחבו ט, שאין רבים בוקעים בו

*  



11 שמה 'סי – הזקן רביו ערוך שלחן

 שכל שאין ששים רבוא עוברים מחויש אומרים
 ,בו בכל יום כדגלי מדבר איו רשות הרבים

  . אלא כרמלית

                                                                                
  :יוצא אם כן שיש לפיו ששה סוגי רחובות

 רשות –שהיא דרך המלך שבתוך העיר , סרטיא) א(
  .הרבים גמורה

 רשות הרבים –שהוא שוק שבתוך העיר , פלטיא) ב(
  .גמורה

  . רשות הרבים גמורה–רחוב שמעיר לעיר , סרטיא) ג(
 –ועוברים בו רבים , מבוי המפולש לרשות הרבים) ד(

  .רבים גמורהרשות ה
אין רבים בוקעים ו, מבוי המפולש לרשות הרבים) ה(

  . כרמלית– בו
ז "ואין ברחבו ט, מבוי המפולש שרבים בוקעים בו) ו(

  . כרמלית–אמה 
אמם יתבאר לקמן ). ו אמה"רחבים י(י שם "רש מז

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

ואיזו הוא (א , שבת ו) תשובות(אוצר הגאוים  מח
רבוא ' לו מקום שיש בו ס' הי, רשות הרבים גמורה

שווקים גדולים שממלאין ופתוחין ... בי אדם 
מדיות (ב , עירובין ו). רבוא' למקום שיש בו ס

אין עשות רשות ... ועיירות שאין בהם ששים רבוא 
ו הוא רשות הרבים ואיז(רו ' עתים סי). הרבים
... רבוא בי אדם ' לו מקום שיש בו ס' הי, גמורה

שווקים גדולים שממלאין ופתוחין למקום שיש בו 
ה רשות הרבים "א ד,  עירובין וי"רש). רבוא' ס
ה "ב ד"שם ע). ועיר שמצויין בה ששים ריבוא(

ה אבולי "וד) ויש בה דריסת ששים ריבוא(ירושלים 
ה עיר של "א ד, ט). יבואהיו בה ששים ר(דמחוזא 

רבוא של בי ' לא היו כסין בה תמיד ס (יחיד 
 דלא דמיא לדגלי ,שות הרבים ולא חשיבא ר,אדם
ירש פ(ה כיצד "א ד,  עירובין ו'תוס). מדבר

 . ומצויין בה ששים רבוא... שות הרבים רהקוטרס
ה "ב ד, שבת ו). רבוא' ג דבעין דריסת ס"וכן יש בה
משמע קצת  (אל שרויין במדברזמן שישרכאן ב
 מצויין שם ששים ם כן אלא א,שות הרביםדאיה ר
או שאין (ה רב עי "ב ד, סד).  כמו במדבר,רבוא
 שלו שות הרבים דכל ר, גמורשות הרביםלו ר

' ס). ריבוא בוקעים בו'  ס...כרמלית היא שהרי אין 
 ,אין שולטין בה ששים רבוא(ריד '  סיהתרומה

ח "א ס" עירובין פש" רא). מדברדומיא דדגלי
מצויין בה ... י צריך שיהא " רשרש פישות הרביםור(

דלא שכיחי האידא (ב "ג ס"ביצה פ). ששים רבוא
 לאוין ג"סמ).  דששים ריבוא בוקעין בושות הרביםר

 לדידן ...ברוך ' ואומר הרב ר(מלאכת הוצאה , סה
שילכו שם ששים רבוא ...  שות הרביםדלית לן ר

עיר של (מלאכת הוצאה , רפא'  סיק" סמ).] יוםבכל[
יחיד שלא היו כסין בה תמיד ששים רבוא של בי 

 לפי שאיה דומה ,ואיה חשובה רשות הרבים, אדם
ויש (ע בשם יש אומרים "טור ושו). לדגלי מדבר

אומרים שכל שאין ששים רבוא עוברים בו בכל יום 
  ).איו רשות הרבים

*  
, ל תבאר הפירוש בזה"ות הוהה כמעט בכל המקור

רבוא בכל יום ברשות הרבים ' שאין צריך שיעברו ס(
פתוחין ("רבוא ' שיהיו בתור העיר ס) כי אם, עצמה

מדיות ועיירות שאין ". "רבוא' למקום שיש בו ס
". עיר שמצויין בה ששים ריבוא". "בהם ששים רבוא

                                                                                
עיר של יחיד שלא היו כסין בה תמיד ששים רבוא "

  ".בי אדםשל 
, וגם במקומות שמדברים ברשות הרבים עצמה

". דריסת ששים ריבוא"בו ' כותבים רק שתהי
מצויין שם ששים רבוא ". "מצויין בה ששים רבוא"

שולטין בה "". ריבוא בוקעים בו' ס". "כמו במדבר
שפשטות הלשון ". ששים רבוא דומיא דדגלי מדבר

 יש לכן, רבוא' שכיון שיש בעיר הזאת ס, מורה
שהם , רבוא' ס" דריסת"ברשות הרבים הזה 

  ".שולטין בה"והם , "בוקעים בו"והם , "מצויין בה"
 שיש ,ואפילו בזמן הזה(ז "שז ס' וכן תפרש לקמן סי

 מפי שאין ,אומרים שאין לו רשות הרבים גמורה
 מכל מקום מתחלפת היא ,ששים ריבוא בוקעים בה
ו שאף בתקופת והיי). ריבוא' בעיר גדולה שיש בה ס
היו דרים רוב ישראל בעיירות , כתיבת השלחן ערוך

מכל מקום היו גם , הקטות שאין בהם ששים ריבוא
ואשר לכן יש , עיירות גדולות שיש בהן ששים ריבוא

ת "ומקורו בשו. להם דין רשות הרבים גמורה
ואף על גב שאין (לא ' ם מרוטבורג פראג סי"מהר

 ...ריבואות בוקעין בו ' ס... שות הרבים לו עתה ר
ופירש בדרכי משה ). שות הרביםגזרו אטו ר... בעיר 
א "ובמ). בעיר דשכיחי רשות הרבים(ק ג "שז ס' סי

  ).ריבוא' בעיר גדולה שיש ס(ק ח "שם ס
 ששים ...עיר של רבים (א "שצב ס' וכן הוא לקמן סי

והייו שאם ששים ). ריבוא בוקעים בה בכל יום
רשות הרבים "עיר הזאת היא ריבוא בוקעים ב

ה עיר של "א ד, י עירובין ט"ומקורו ברש". גמורה
רבוא של בי ' שלא היו כסין בה תמיד ס(יחיד 
 דלא דמיא לדגלי ,שות הרבים ולא חשיבא ר,אדם
עיר של (מלאכת הוצאה , רפא' ק סי"ובסמ). מדבר

יחיד שלא היו כסין בה תמיד ששים רבוא של בי 
 לפי שאיה דומה ,חשובה רשות הרביםואיה , אדם

  ).לדגלי מדבר
ק ג "שה בקוטרס אחרון ס' וכן הוא לקמן סי

  ).מחמת שאין ששים ריבוא בעיר(
בעיר שאין בה רשות (ד "רמו ס' וכן הוא לעיל סי

א שם "י ומ"ושיה מלשון הב). אלא כרמלית, הרבים
  ).לדידן דלית לן רשות הרבים(

*  
שכל שאין ששים רבוא "אלא שמלשון האמור כאן 

, "עוברים בו בכל יום כדגלי מדבר איו רשות הרבים
רבוא בכל ' ראה לכאורה הפירוש שצריך שיעברו ס

' וכן ראה לכאורה לקמן סי. יום ברחוב הזה עצמו
להאומרים שאין בקיעת הרבים חשובה (ב "שסג סמ

 אלא אם כן בוקעים בו ...לעשות רשות הרבים 
ויש (ז "ע כאן ס"ומקורו בשו). ששים רבוא בכל יום

אומרים שכל שאין ששים רבוא עוברים בו בכל יום 
  ). איו רשות הרבים

שהרי אין הדבר , ודברים אלו אי אפשר להולמם
במציאות כלל שיעברו ששים ריבוא ביום אחד 

שהרי בכל המעת , ז אמה"ברשות הרבים שרחבו ט
 וכיון שהולכים ברשות.  אלף שיות84לעת יש רק 

כדמוכח מהלכות עד (הרבים רק ביום ולא בלילה 
ב "הרי במשך י, )ועוד, דכליא ריגלא דתרמודאי

וכדי שיעברו .  אלף שיות42שעות היום יש רק 
אי , ז אמת"ששים ריבוא ברשות הרבים שרחבו ט

,  איש15אפשר הדבר אלא אם כן יעברו כל שיה 
ך בתו( שורות 15והייו על ידי שיצטופפו כולם יחד ב

באופן , וירוצו כל היום באופן של מרתון, ) אמה16
  .וזה הרי לא מציאותי כלל.  איש15שכל שיה יעברו 
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איזו היא רשות הרבים (ויתירה מזו הובא לעיל 

, )ז אמה"ז אמה על ט"רחובות ושווקים הרחבים ט
ואין זה . ז אמה"והייו שגם ארכו איו עולה על ט

תר במקום קטן רבוא יעברו במשך יו' במציאות שס
  .כזה

" שוק"שהוא , "פלטיא"ומכל שכן שלא יועיל זאת ל
 שתבאר תוכם לקמן ,שבאים אליו אשים לקיות

מקום ... יושבים שם הסוחרים על אצטבאות (א "סכ
 כיון שרבים ,פוי שבין העמודים הוא רשות הרבים

פ שבין עמוד לעמוד אין שם רוחב " ואע.בוקעים שם
 ואפילו אין ,חב רשות הרביםז אמה כשיעור רו"ט

שבודאי אין הפירוש ). ג אמה ושליש"שם אפילו י
ג "פחות מי(שבתוך המקום הקטן הזה שבשוק , בזה

בין , רצים ששים רבוא בכל יום, )אמה ושליש
ואין אפשרות לאשים לבוא לקות , האצטבאות

שבין העמודים האלו , והרי איו במציאות כללבו
, ג אמה ושליש"הם אפילו י בייאיןש, שבתוך השוק

  .יעברו ששים ריבוא בכל יום
שאשים באים , "שווקים"ובפרט שמדובר כאן ב

, )ולא כדי לרוץ במרתון(אליהם כדי לקות ולמכור 
ואיך זה שייך במציאות אשר ששים ריבוא אשים 

 אין שם ...בין העמודים ", יבואו לקות ביום אחד
  .?"!ג אמה ושליש"אפילו י
ששים "אלא , א מיירי בפעם אחת בלבדובפרט דל

  ?"!רבוא עוברים בו בכל יום
קורות העוצים ' ד(ה "ויתירה מזו תבאר לעיל ס

ברשות הרבים לארבע זויות וכל אחת עביה אמה על 
 ... ג אמות ושליש"אם אין בייהם אלא י ... אמה

שהוא דין פסי , )סביב הביראות שברשות הרבים
פסין  עושין(ב , זביראות שבמשה עירובין י

ובמשה ).  ארבעה דיומדין ראין כשמוה,לביראות
אם היה דרך רשות הרבים מפסקתן (א , עירובין כב

).  וחכמים אומרים איו צריך,יסלקה לצדדין
דרך רשות "האומם אפשר הדבר במציאות ש

 –רבוא בכל יום ' ויעברו בו ס, יעבור שם" הרבים
  !?בין הדיומדין לבין הבאר

ורשות , אם היה רקק מים(ב , ירה מזו תן קוית
וכן ). אמות חייב' הזורק לתוכו ד, הרבים מהלכת בו
רקק מים שברשות הרבים שאיו (ז "פסק לקמן סט

 אף על , אם רגילים הרבים להלך בו...עמוק עשרה 
 הרי הוא רשות ...פי שהוא הילוך שעל ידי הדחק 

). עליו כיון שהרבים בוקעים בו ועוברים ,הרבים
האומם שייך במציאות שיבקעו בתוך הרקק ששים 

  ?!רבוא בכל יום
מבוי ששוה (ב "שסג סמ' ויתירה מזו תבאר לקמן סי

  ... ועשה מדרון בפתיחתו לרשות הרבים,מתוכו
אם רבים  ... אמות' טפחים מתלקט מתוך ד' גבוה י

ולהאומרים שאין בקיעת  ... בוקעים עליו אסור
ת רשות הרבים אלא אם כן הם הרבים חשובה לעשו

 אף כאן אין ,ה"שמ' ששים רבוא כמו שתבאר בסי
מדברי (בקיעת הרבים מבטל ממו שם מחיצה 

 אלא אם כן בוקעים בו ששים רבוא בכל ,)סופרים
, הרי מדובר כאן במבוי סתום שאיו מפולש). יום

' בשיפוע של י, שעולים לו ששים רבוא בכל יום
  ?היתכן מציאות כזאת. אמות' טפחים מתוך ד

ז אמה "של ט(ואם כן צטרך לומר שרשות הרבים כזו 
היא מציאות שלא היתה ולא ) ז אמה רוחב"אורך וט

והיא הלכתא , בראה מבריאת העולם ועד עתה
ע איה שייכת "ומציאות זו שתבארה בשו. למשיחא
אם כן , וכיון שכל זה איו במציאות כלל. במציאות

ס " הרבים המלאים בשמה הם כל דיי רשות
  ? ופוסקים

פי דבריהם תפשט המהג במדיות אלו ועל 
להקל ולומר שאין לו עכשיו רשות הרבים 

 שיש להם על מי , ואין למחות בידם.מטגמורה

                                                                                
לדעת  (2466' ה ע"וכן תבאר בתורת מחם תשמ

כל שאין ששים ריבוא , הרבה גדולי הראשוים
, )מן התורה(עוברים בו בכל יום איו רשות הרבים 

ע "והובא בשו(ועל פי דבריהם כתבו הפוסקים 
שאין לו עכשיו רשות "ל "דקיי) ר הזקן"אדמו

בעיר שבודאי , מישהו בזמויבוא ". הרבים גמורה
ויטעון , "ששים ריבוא עוברים בו כל יום"יש בה 

שאין לו עכשיו רשות "ע "מאחר שפסקה בשו
ששוב לא אפשרית מציאות , הרי זה סימן, "גמורה

מובן מעצמו ... של עיר שהיא רשות הרבים גמורה 
יש עיירות שעוברים בהן ... הגיחוך בטעה כזו 
יש להן דין רשות הרבים , םששים ריבוא בכל יו

  !).גמורה מן התורה בלי שום פקפוק בדבר
, קלט' א סי"וכן האריך להוכיח באגרות משה ח

ומוכיח כן ".  ריבוא קאי על העירששיםשה"ומסיק 
ב איתא "דהא בעירובין דף כ(גם מגמרא וספת 

 ,שות הרביםואפילו במעלות בית מרון הוא ר
,  ולא שים יחד,ה אחר זהי שמהלכין בה בז"ופרש

ד שעות של " אף אם ילכו בלא הפסק כל הכואם כן
ומכל מקום הוא , ריבוא' המעת לעת לא יעברו ס

  ).רשות הרבים
שגם האמור כאן , אלא על כרחך צריכים או לפרש

הכווה היא שיש , "ששים רבוא עוברים בו בכל יום"
שהם , ואשי העיר הזאת, ששים ריבוא בעיר הזאת

" עוברים"ו" בוקעים"ו" שולטים ",ששים ריבוא
  .בכל יום, ויש להם דריסה ברחובות אלו, ברחוב זה

, וכך הוא גם בושא הסוג השי של רשות הרבים
דרכים "והם , ל"בברייתא ה" סרטיא"שקרא 

שאיו , "ז אמה"שעובר בהן מעיר לעיר ורחבים ט
שייך במציאות כלל אשר ששים ריבוא יעברו דרכו 

ואפילו במסעות בי ישראל . לעירבכל יום מעיר 
ולא , לא סעו באותה דרך רק פעם אחת, במדבר

אלא ודאי כוות פוסקים אלו ". בכל יום"עברו בה 
, שסרטיא היא דרך שבין כמה עיירות, היא לומר

וכל , ששים ריבוא) ביחד(אשר בעיירות האלו דרים 
  .יום הולכים מהם בסרטיא זו

 ,ואומר רביו ברוך(י ה רבי ע"ב ד, שבת סד' תוס מט
 אבל ... גמורה שות הרביםכיון דלדידהו הוו להו ר

התרומה ' והוא בס).  כללשות הרביםאו שאין לו ר
 כי אם , גמורשות הרביםאן דלית לן ר(רלט ' סי

 כי שות הרביםלדידן דלית לן ר(רמ ' וסי, )כרמלית
דלא שכיחי (ב "ג ס"פש ביצה "רא). אם כרמלית
 ). דששים ריבוא בוקעין בו הרביםשותהאידא ר

א "רמ). לדידן שאין לו רשות הרבים(שלד ' טור סי
  ). .שכל רשויות שלו הם כרמלית(ג "שמו ס' סי

בזמן הזה שפשט המהג (ח "רב סי' וכן הוא לעיל סי
 ,כהאומרין שעכשיו אין לו רשות הרבים גמורה

כ "וס, )ה"שמ'  כמו שיתבאר בסי,אלא כרמלית
)הגו עכשיו רשות הרבים למו כהאומרים שאין ל

שאין להם דין רשות הרבים (ו "רסו ס' סי). גמורה
 ,ובזמן הזה שאין לו רשות הרבים(ג "וסי, )גמורה

יש אומרים שעכשיו (ח "שא סל' סי). אלא כרמלית
ק ג "א ס"וקו)  אלא כרמלית,אין לו רשות הרבים

שיש (ג "שג סכ' סי). שאין לו עכשיו רשות הרבים(
 אלא ,אומרים שבזמן הזה אין לו רשות הרבים כלל

בזמן הזה שיש אומרים (ז "שז סכ' סי). כרמלית
ועכשיו שיש (ד "שכה ס' סי). שאין לו רשות הרבים

' סי).  אלא כרמלית,אומרים שאין לו רשות הרבים
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  ):אוכל ירא שמים יחמיר לעצמו( שיסמכו

                                                                                
עכשיו שיש אומרים שאין לו רשות (א "שלה ס
ומרים שאין ועכשיו שיש א(ה "שלח ס' סי). הרבים

ק "א ס"שמח קו' לקמן סי). לו רשות הרבים גמורה
ש ' סי). ובשגם דעכשיו שאין לו רשות הרבים(א 
ובשגם שעכשיו שאין לו רשות (ק א "א ס"קו

בזמן הזה שיש אומרים שאין (ז "שז ס' סי). הרבים
שיש (ד "שסד ס' סי). לו רשות הרבים גמורה

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

  ).שעכשיו אין לו רשות הרבים גמורה
 ו (ק ו " סז"טובפי העולם מורגל עכשיו שאין ל

 ל כן וע... ש אומרים הוא כדעת הישות הרביםר
 ואין בידו למחות למה ,המחמיר יחמיר לעצמו

  ).שוהגין עכשיו כאותן הרבים שמקילין
שאף במקום שהעיקר , וכן מציו בכמה מקומות

מכל מקום אין למחות בידי , כדעת האוסרים
כ " ואעפ.וכן עיקר(ה "ה ס' כדלעיל סי, המקילים

ג "קח ס' סי). אין למחות באותן שוהגין להקל
 מאחר שיש להם על מי ,ואין למחות בידם(

רמח ' סי).  אבל העיקר כסברא הראשוה,שיסמוכו
 אף שהעיקר כסברא ,למחות בידםואין (ט "ס

ג "וסי, ) כיון שיש להם על מי שיסמכו,הראשוה
 אבל אין למחות ביד ,ויש להחמיר כדבריהם(

וקוטרס , ) הואיל ויש להם על מי שיסמכו,המקילין
 הואיל ,שאין בו כח למחות בידו(ק ח "אחרון שם ס

כ אין "אעפ(ו "רג סכ' סי). ויש לו על מי לסמוך
' סי).  כיון שיש להם על מי שיסמוכו,םלמחות ביד

ובמקום שהגו להקל על פי סברא זו אין (א "רז ס
).  אבל אין להוג כן בשאר מקומות,למחות בידם

 לפיכך אין להקל כלל ,ודבריהם עיקר(ח "רעו ס' סי
 אלא שאין למחות ,בזה אפילו לצורך גדול

 כיון ,ואין למחות בידם(ב "רצט ס' סי). בהמקילין
 אבל העיקר כסברא , להם על מה שיסמכושיש

 כי יש אומרים ,אין למחות בידן(ח "וסי, )הראשוה
אין (ט "שא סמ' סי).  ואף שאין דבריהם עיקר...

שטו ' סי).  כי יש להם על מה שיסמכו,למחות בידם
 והמקילין ,ויש להחמיר כסברא הראשוה(כ "ס

תמו ' לקמן סי). כסברא האחרוה אין למחות בידם
במקום שוהגין כסברא הראשוה אין למחות (ו "ס

 יש להחמיר כסברא , אבל במקום שאין מהג,בידם
 ,ואין בו כח למחות בידם(ח "תו ס' סי). האחרוה

ואף על (ד "תרכג ס' סי). שיש להם על מה שיסמוכו
 מכל מקום עכשיו ,פי שהעיקר כסברא הראשוה

 ).שוהגין כסברא האחרוה אין למחות בידם
שכן דעת גדולי ). המחמיר יחמיר לעצמו(ז שם "ט א

אי זו היא (א "ד ה"ם פי"משמעות רמב (הראשוים
 מדברות ועיירות ושווקים ודרכים ,שות הרביםר

ודע שיש מן (מגיד משה שם ). המפולשין להן
 שות הרביםהגאוים והאחרוים סוברין שאין ר

 כדגלי ,אלא במקום שבוקעין בו ששים רבוא
כ " וכ, ואיו עיקר,ראאין לזה רמז בגמו. המדבר
ה "א ד. ן עירובין ט"רמב). ל"א ז"ן והרשב"הרמב
ל עיר של יחיד הייו שאין בה "י ז"פרש(' מתי

 וזה העין בכמה מקומות  ...ששים רבוא בי אדם
 שאין רשות הרבים גמורה אלא בעיר ,פירש אותה

 ,י כן"ולא ידעו מין לו לרש, שיש בה ששים רבוא
ה "א ד, ושבת ז). שלא הוזכר בתלמוד בשום מקום

ובספר התרומה אמר שעכשיו במקומות (' מתי
 שאין ... גמורה מפי שות הרביםהללו אין בהם ר

זה המין שהן ... עוברים בהן ששים רבוא בכל יום 
 שיהא עיקר שלא יהא ,תלין בו לא מציו בגמרא

 אפילו ,ז אמה" מבואות הרחבים טיב
 הרי ,ז אמה"שמתקצרים בקצתן ואין בהם ט

 לפי שאי אפשר לרשות ,הן רשות הרבים
 לפיכך .בהרבים להתלקט במלקט ורהיטי

                                                                                
 ואף,  אלא במקומות של ששים רבואשות הרביםר

 אם היה ,ל מפרש כן בכמה מקומות"י ז"על פי שרש
א "ת רשב"שו).  לא משתמיט בכל התלמוד,אמת

... דע שיש רשות הרבים אף על פי (תשכב ' א סי"ח
ן שבת "ר). אין עוברין ששים רבוא כסרטיא ופלטיא

 שלא ,והך סברא לא מחוורא(ה אבל קשה "א ד, כו
שיהו מציו שהזכירו חכמים ברשות הרבים דבעין 

י " ואף על פי שרש.עוברים שם ששים רבוא בכל יום
 אי אפשר , אם איתא,ל מפרש כן בהרבה מקומות"ז

 .דלא משתמיט תלמודא לאדכורי הכי בחד דוכתא
 ולא תו דבריהם ,ועוד שחכמים סתם אסרו

ת "שו). לשיעורין לחלק בין כפרים לעיירות גדולות
 בחשיבות, מה שמוזכר בשאלה(מה ' ש סי"ריב

. איו עיקר, רשות הרבים ששים רבוא בוקעין בו
כבר דחו , ל במקומות"י ז"ואף על פי שהזכירו רש

לפי שלא זכר בתלמוד בשום , ל"זה האחרוים ז
גם . ל"א ז"ן והרשב"ולזה הסכימו הרמב.  ..מקום
 וטעמם וימוקם ).לא הזכיר זה כלל, ל"ם ז"הרמב

וראה . בגמרא] זכר ששים רבוא[עמם שלא 
  .וטרס השלחן הערה סטק

שברוב הלכות עירובין לא , וכד מעייין שפיר חזין
אלא מבאר בפשטות , ר"מוזכרת שיטה זו כלל בשוע

לבין דין , החילוקים בין דין רשות הרבים שאסור
שלא ' וסי, ז"שכה סט' ראה סי(כרמלית שהתירו 

כמו (רק בהלכות מסויימות ). י"תמד ס' וסי, ח"ס
כותב שהגו ) ב"וכיו, ם מצוהשבות דשבות במקו

' וסי, כ"ח וס"רב סי' ראה סי(להקל על פי שיטה זו 
תד ' וסי, א"שצב ס' וסי, ד"שכה ס' וסי, ג"רסו סי

וגם בשבות של אמירה לכרי הקיל לפעמים ). ב"ס
רב בקוטרס אחרון ' כדלעיל סי, בהפסד מרובה

ואף מי שירצה להחמיר ברשות הרבים שלו (ק ב "ס
 מכל מקום ,ים שיש לו דין רשות הרביםכהאומר

 ,כדאי הם המקילין לסמוך עליהם בהפסד מרובה
  ).שהמה הרבים ופשט המהג כמותם

דכל , י סבירא ליה"רש(א , ובחידושי צמח צדק רד
ורוב . רבוא איו רשות הרבים' דלא בקעי שם ס

ודוחק לומר (ב - א, ושם סד). הפוסקים חלקו על זה
קים דרשות הרבים בעין דסומכין על דעת הפוס

דהא גדולי הפוסקים , רבוא בוקעין בו' דוקא ס
ואין סמכין על זה באיסור , חולקים על זה

גם בדרבן באיסור שבת יש לחוש ... דאורייתא 
דלא בעין לתאי דרשות הרבים , לגדולי הפוסקים

  ).רבוא בוקעין בו' ס' שיהי
וכן הג גם בעצמו ברחובות העיירה הקטה 

בעירו (ד , כמבואר בחידושיו לג, באוויטשליו
הוא , כיון שכולם מפולשים לפלטיא... ליובאוויטש 

אם כן , הרחוב שבאמצע העיר ששם החויות כולם
להפוסקים דלא בעין ... חשיבי כולם רשות הרבים 

והייו שאף שלא דרו בעיירה ). בקיעת ששים ריבוא
ם מכל מקו, ליובאוויטש אלא כמה מאות משפחות

והרחובות שהולכים , "פלטיא"חשב רחוב השוק 
ושאר כל , "סרטיא"לעיירות אחרות חשבים 

הרחובות המפולשים מצד אחד לפלטיא ומצד השי 
שאין העירוב , "חשיבי כולם רשות הרבים"לסרטיא 

  .מועיל בהם
שאי אפשר לה לרשות הרבים שתילקט (א , שבת צז ב

  ).במלקט וברהיטי
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' מבואות המפולשים לרשות הרבים מב
פ " אע, וארכן לאורך רשות הרבים,ראשיהם

 הרי הם רשות הרבים ,ז אמה"שאין ברחבן ט
 לפי שהן כרשות הרבים ארוכה ,גמורה

 כיון שארכן לאורך רשות ,שתקצרה בקצתה
 אבל אם ארכן מפולש לרוחב רשות .הרבים
  .ג אין רשות הרבים,הרבים

 שאין רשות הרבים אלא אם כן דויש אומרים
ואז הם רשות  (הג אמה ושליש"רחבים י

 הם מפולשים לרוחב רשות הרבים אפילו
  .)והרבים

                                                 
כגון שרשות (ה וכי תימא " ב ד,עירובין ו' תוס ג

 ,ז אמות"הרבים אחת משי צידי המבוי רוחב ט
 דהשתא , מהלכין דרך מבוישות הרביםואורך ר

שות ז אמות הוי ר" במבוי דלא הוי רוחב טלואפי
 כיון דבשי צידי המבוי הוי רוחב , גמורההרבים

א " בעבודת הקדש שער ג סא"רשב ).ז אמה"ט
 אמה אף על פי מבואות הרחבות שש עשרה(

הרי זה , שמקצתן מתקצרין ואין בו שש עשרה אמה
שאי אפשר לרשות הרבים להתלקט , רשות הרבים

לפיכך המבואות המפולשין לרשות הרבים . במלקט
אף על פי שאין ברחבן , ואורכן לאורך רשות הרבים

היה . שש עשרה אמה הרי הן רשות הרבים גמורה
ן רשות אורכן מפולש לרוחב רשות הרבים אי

ה וכתב הרב " די"ב. א"ד ה"מ פי"הובא במ). הרבים
 ,ז אמה"מבואות הרחבים ט(ח "ע ס"שו. המגיד

 ש אומריםי, ז אמה"ומתקצרים בקצתן ואין בהם ט
שאם ארכן לאורך רשות הרבים הרי הם רשות 

  )הרבים
 במבואות רשי פי"ור(ח ' א סי" עירובין פש"רא ד

הן מפולשין  ושי ראשי,ג אמה ושליש"הרחבים י
 כיון דבקעי בהו ,ז" שהוא רחב טשות הרביםלר

'  טור סי). ממש מן התורהשות הרביםרבים חשיב ר
ג אמות ושליש ושי "י כתב מבוי שרחב י"ור (שסד

ו אמות דיו " הרחב ישות הרביםראשיו מפולשין לר
ג "מבואות הרחבים י(ט "ע ס"שו). שות הרביםכר

ים לרשות  ושי ראשיהם מפולש,אמות ושליש
יש אומרים שהוא רשות , ז"הרבים שהוא רחב ט

  ).הרבים
תפרש דמיירי ' שבתוס (ק"ש ודו"ורא' בתוס' עי

ש תפרש "וברא, ג ושליש"י' ולא זכר שיהי, לאורך
  .לאורך' ולא זכר שיהי, ג אמה ושליש"שרחבים י

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

  .כב' רשימות שיעורים שבת סי
  ).מגוראה לעיל הערה (ה בפסי ביראות "כדלעיל ס ה
ק יז "תוספת שבת ס. שסד' י וטור סי"כן משמע בב ו

ראשיהם מפולשים לרוחב של ' והכא איירי שמב(
ג "פרמ). יםולא לאורך רשות הרב, רשות הרבים
 ,שות הרביםולכאורה לאורך ר(ק ז "משבות זהב ס

ג אמה ושליש הוה "אף שמתקצר באמצע ולית י
ג "וכשהוא לרוחב בעין כל הרחוב י, שות הרביםר

  :כזה, )אמה ושליש
  

וכבר תבאר שעכשיו יש אומרים שאין לו 
  :רשות הרבים בכל עין

                                                                                

  



15 שסד 'סי – הזקן רביו ערוך שלחן

  שסד' סי –לחן ערוך רבינו הזקן ש
 בשי ראשיו לרשות ז מבוי המפולשא

 כגון ,ט והוא עצמו איו רשות הרבים,חהרבים
ז " או שאין ברחבו ט,סשאין רבים בוקעים בו

                                                 
  : עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זהז
  ).ד- א"ס(מבוי המפולש ) א(
  ).ו- ה"ס(מבוי עקום ) ב(
  ).ח- ז"ס(ל מבוי העשוי כד) ג(
 ).ט"ס(מבוי שאין חצרות ובתים פתוחים לו ) ד(
כיצד מערבין מבואות (ב , ו עירובין רב יהודה ח

 עושה צורת הפתח מכאן ,המפולשין לרשות הרבים
והי מילי (א , ף שם ב"רי). ולחי וקורה מכאן

 הוא דסגי להו ,שות הרביםמבואות המפולשין לר
שות  אבל בר,בצורת פתח מכאן ולחי או קורה מכאן

והיאך מתירין (ג "ז ה"ם פי"רמב).  גופה לאהרבים
 עושה לו צורת פתח מכאן ולחי או ,מבוי מפולש
ממה שסתם רביו את (מ שם "מ). קורה מכאן

שות  ראה שהוא סבור שאפילו מפולש לר,לשוו
 הכשרו בצורת פתח מכאן ולחי , מכאן ומכאןהרבים

ה "י ד"ב). וזה דעת ההלכות שם. או קורה מכאן
 ,ש משמע"ף והרא"ומדברי הרי(מבוי המפולש 

דאפילו במפולשים בשי ראשיהן לרשות הרבים 
 ... ז"ם בפרק י" וכן ראה מדברי הרמב,בהכי סגי
ש מסכימים לדעת "ם והרא"ף והרמב"כיון דהרי

מבוי המפולש (א "ע ס"טור ושו)  הכי קיטין,אחת
תח  צריך צורת הפ ...בשי ראשיו לרשות הרבים
  ).מכאן ולחי או קורה מכאן

 שות הרביםכיצד מערבין דרך ר(א , גמרא שם ו ט
 ...עושה צורת הפתח מכאן ולחי וקורה מכאן 

הכי קאמר כיצד ...  מי מיערבא שות הרביםור
 עושה ,מערבין מבואות המפולשין לרשות הרבים

ף שם "רי). צורת הפתח מכאן ולחי וקורה מכאן
ויתבאר דיו לקמן ). א גופה לשות הרביםאבל בר(
  ).פטוהערה (ד "ס

... מבואות (א "שמה סי' ואף שתבאר לעיל סי
שאין צורת , )הן רשות הרבים גמורה... המפולשים 

  .הפתח מועלת בו
אופים שמבוי המפולש איו ' על זה מבאר כאן ג

  :רשות הרבים
  ". ם בואין רבים בוקעי) "א(
  ".ז אמה"אין ברחבו ט) "ב(
  ".לכרמלית... מפולש ) "ג(
ודוקא דליכא (ח "א ס"הגהות אשרי עירובין פ ס

 אבל אם בקעי כל בי העיר ,בקיעה אלא מבי מבוי
 אז לא סגי ...מכאן ומכאן דרך אותו מבוי המפולש 

הובא ).  דאתו רבים ומבטלי מחיצתא,ורת הפתחבצ
מ "י והד"והב(ומסיים , ק ב בהגהה"בתוספת שבת ס
  ).ולא ידעתי למה, לא הביאו זה

או , כל מבוי מפולש(ד "ב ח"וכן הוא ברבו ירוחם י
ו אמה ורבים בוקעין בו ומצויין "דרך והוא רחב י

א , א עירובין כב"ריטב). הוי רשות הרבים, שם
כשאין ] לא[הילכך אי אפשר לערב רשות הרבים א(

 אלא ,ם מעבר אחר ויש לה,הדרך סלולה שם לרבים
 כעין מבואות המפולשין ,שפעמים בוקעים בה רבים

 דבכי הא מיערבא בצורת פתח מכאן ,לרשות הרבים
 הא כל שהדרך סלולה לרבים  ...ולחי וקורה מכאן

  ). אין מערבין אותה...

 וכן ,סבה"מן שמד שתבאר בסי" וע,סאאמה
 לרשות הרבים ובראשו חדהמפולש בראשו א
 או אפילו שי ראשיו ,סגהשי לכרמלית
 איו יתר בלחי וקורה מכאן ,פתוחים לכרמלית
 אלא צריך צורת פתח מכאן ,ולחי וקורה מכאן

 אם איו רחב מעשר ,סדולחי או קורה מכאן

                                                                                
ופירוש ועין (א , הובא ותבאר בחידושי צמח צדק רד
ושי כתב בחיד, שהמבואות עצמו אין רשות הרבים

שאין בקיעתם תדירה וסלולה , ב"א דכ"הריטב
... רוצה לומר דלא בקעי בה רבים כל כך , להדיא

ואם לא כן איו , בעין שהדרך סלולה שם לרבים
  ).ו אמה"פ שרחב י"חשב רשות הרבים אע

כמו כמעט כל ( והייו שכל רחוב הסלול לכל בי העיר
, בואין צורת הפתח מועיל , )הרחובות שבעיירותיו

ורק רחוב הסלול לבי המבוי בלבד . אלא דלתות
כמו הסימטאות הקראות בלשון המדיה (

alleyway( ,מועלת בהם צורת הפתח.  
 מכאן שות הרבים מפולש לררושופי(ג "ז ה" פימ"מ סא

 זהו , אבל רחב,ז אמות" בשאיו רחב ט,ומכאן
וכתב עוד הרב ( שם י"ב).  גמורהשות הרביםר

 מפולש לרשות הרבים מכאן  ופירוש,המגיד שם
 זו , אבל רחב,ומכאן בשאיו רחב שש עשרה אמות

  ).היא רשות הרבים גמורה
מבואות (ב "שמה סי' ויתירה מזו תבאר לעיל סי

יש   ...ראשיהם' המפולשים לרשות הרבים מב
 הם רשות ...ג אמה ושליש "רחבים י... אומרים 

  ).הרבים אפילו הם מפולשים לרוחב רשות הרבים
ז "אין בהם ט(וכאן מיירי לדעה הראשוה דלעיל שם 

אם ארכן מפולש לרוחב רשות הרבים אין רשות ... 
  ).הרבים

 וו שכמעט כל הרחובות שבעירישרחבם , .י.והיי
אין צורת , )ג אמה ושליש"או י(ז אמה "יותר מט

הקראות (ורק הסימטאות . הפתח מועיל בהם
ן רוחב שש עשרה שאין בה) alleywayבלשון המדיה 

מועלת בהם צורת , )ג אמה ושליש"ולא י(אמה 
  .הפתח

כדלעיל הערה , דעות בזה' שם הובאו ב(סעיף ב  סב
  ).הקודמת

סרטיא מכאן ובקעה (א , ]ז[ שם רברב יהודה אמר  סג
 עושה צורת , או בקעה מכאן ובקעה מכאן,מכאן

 השתא סרטיא מכאן .הפתח מכאן ולחי וקורה מכאן
ושה לו צורת הפתח מכאן ולחי ובקעה מכאן ע

 . בקעה מכאן ובקעה מכאן מיבעיא,וקורה מכאן
הכי קאמר סרטיא מכאן ובקעה מכאן עשה כבקעה 

 חדאו צד א(ע שם "טור ושו). מכאן ובקעה מכאן
  ).לרשות הרבים וצדו השי לכרמלית

שם ' עי). בקעה מכאן ובקעה מכאן( שם גמרא סד
תא ולא משמע ליה דא(ה בקעה " ד'בתוס

 אלא אתי , בעי צורת הפתחילו הכילאשמועין דאפ
והייו אף שכן הוא ). לאשמועין דסגי בצורת הפתח

איו יתר בלחי וקורה מכאן ולחי "שגם זה , האמת
 אלא צריך צורת פתח מכאן ולחי או ,וקורה מכאן
  ".קורה מכאן

הרי הם , כל המבואות המפולשין(תה '  סיש"ריב 
ולחי , ריכין צורת פתח מכאן וצ,כמפולשין לכרמלית

כדאמר רב מחלוקת בסרטיא מכאן . או קורה מכאן
 או , אבל סרטיא מכאן ובקעה מכאן,וסרטיא מכאן

 עושה צורת פתח מכאן ,בקעה מכאן ובקעה מכאן
דהא ליכא , ובודאי דהלכתא היא. ולחי וקורה מכאן
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 לפי שצורת פתח היא כמחיצה ,סהאמות
תוח אלא מצד אחד  ומצא שאיו פ,סוגמורה

  .סזואיו קרא מפולש

אבל אם ראשו אחד פתוח לרשות הרבים וראשו 
 אלא לחי ין צריך א,השי לחצר שאיה מעורבת

 שהרי ראשו הפתוח ,סחאו קורה בשי ראשיו
 שמחיצות ,לחצר איו מחוסר מחיצה שם

 תיקון שם אלא ין צריך וא,החצר מתירות אותו
אסור מפי שפרוץ שם במילואו למקום ה

                                                                                
או שי ראשיו (א "א ס"רמ). מאן דפליג עליה בהא

  .)פתוחין לכרמלית
אף על גב דלחי לא (ה ולחי וקורה "א ד,  שם ו'תוס סה

 יעשה לחי רחב עד שיתמעט ,מהי ביותר מעשרה
  ).האויר מעשרה

מבוי הרחב בפתחו יותר (ז "שסג ססכ' וכדלעיל סי
 אלא בצורת , איו יתר בלחי וקורה,מעשר אמות

צריך צורת , ולכן אם הוא רחב מעשר אמות). פתח
  .מכאןהפתח מכאן וצורת הפתח 

שצורת פתח היא כמחיצה (ד "וכן הוא לקמן ס סו
 .א, וראה חידושי צמח צדק סג). גמורה

צורת הפתח מכאן (תרא ' א סי"א ח"ת הרשב"שו סז
 שהרי צורת הפתח מחיצה  ...ולחי אחד מכאן

' י סי"הובא בב). מחיצות'  והרי יש כאן ג,גמורה
צריך (א "לבוש ס. ה ואיו יתר בלחי וקורה"שסג ד

 דמשוי לה בה כסתומה ,רת הפתח מצד אחדצו
, והוי לה מבוי סתומה משלש רוחותיה, באותו צד

ז "ט).  מתקה בלחי או בקורה בצד הרביעיר כךואח
כי היכי דליהוי ,  מכאןורת הפתחצריך צ(ק א "ס

'  והוי כמבוי סתום מג,כסתום במחיצה מההוא צד
  ). וסגי בצד השי בלחי או קורה,צדדין

, קום יש הפרש בין מבוי הסתוםאלא שמכל מ
והמהג הפשוט (ב "שסג סל' שתבאר לעיל סי

 צורת ...ל ידי במדיות אלו לתקן כל המבואות ע
 כדי להתיר גם במבואות המפולשים ...פתח 

לבין מבוי ). ד"שס' ש בסי"שצריכים צורת פתח כמ
צורת פתח מכאן ולחי צריך (שתבאר כאן , המפולש

  ).או קורה מכאן
ואם הוא מפולש מצד (רפב אות י '  סיק"סמהת הג סח

אף על גב ,  שלא עירב עמושות היחידאחד לר
מכל מקום לא בעי צורת , דמפולש למקום האסור לו

 על שות היחיד אלא סגי מאותו צד של ר,הפתח כלל
 סגי או בלחי או שות הרביםומצד אחר דלר, ידי לחי
 פתוח חדאבל אם צדו א( שם ע"טור ושו). בקורה

אין , לרשות הרבים וצדו השי לחצר שאיה מעורבת
ק א " סז"ט). צריך אלא לחי או קורה בשי ראשיו

 בלחי שהוא ל שכן וכ,סגי גם בקורה מכאן ומכאן(
אין צריך אלא לחי או (א " סלבוש). משום מחיצה

  ).קורה בשי ראשיו
והייו שהמבוי הזה עם החצר הם ביחד מבוי שאיו 

א "שסג ס' כדלעיל סי, וקורהשסגי בלחי , מפולש
מחיצות ופרוץ במילואו ברוח ' כל מקום שיש לו ג(

 התירו כשעשה איזה תיקון במקום ...רביעית 
וכן הקילו במבוי ...  כגון להיח קורה ...הפרצה 

  ).להתירו בלחי
אלא שבוסף לזה צריך תיקון בין המבוי שפרוץ 

ובזה מובאת כאן , במילואו לחצר שאיה מעורבת
  .או דוקא לחי, מחלוקת אי סגי בלחי או קורהה

 ולא מחמת חסרון ,מחמת חסרון עירוב
  .סט לפיכך די שם בתיקון כל שהוא,מחיצות

 שבראש הפתוח לחצר צריך עויש אומרים
 כדי שיהא ראה , ולא קורה,שיהא שם לחי

 מה , שהלחי ידון משום מחיצה,שם כסתום
ולעין הלכה בדברי סופרים (שאין כן בקורה 
  .)הלך אחר המיקל

כגון ,ה רגילה במבוי זהוכל זה כשהחצר אי 
 אבל אם היא .עאשיש לה פתח למבוי אחר

                                                 
 ,אם צד אחד פתוח לחצר שאיה מעורבת(ז שם "ט סט

 והתיקון איו אלא ,הוה אותו צד כסתום בלא תיקון
  ).משום היכר מדרבן

אף על גב דלא בעין (ש אבל אם צד "ה ומ" דח"ב ע
 מכל מקום לחי דהוי משום מחיצה ,צורת הפתח
ליהוי כאילו היה סתום על  כי היכי ד,מיהא בעין

 ובצד רשות הרבים ,ידי לחי שהוא חשוב כמחיצה
 אבל על ידי קורה דאיו אלא ,סגי בלחי או בקורה

 וכדמשמע להדיא .משום היכר לא הוי כסתום
 דמדקדק בלשוו דבצד החצר ,ק"ש הגהות סמ"ממ

 ובצד רשות הרבים סגי ,צריך דליהוי כמו סתום
ח כתב דקורה לא "וב (ק א" סא"מ). בלחי או קורה

 שיהא , אלא בעין לחי לצד החצר,מהי לצד החצר
  ).א"ג סל"שס' סי' ועי. ראה כסתום

*  
מבוי שפרץ (ג "שסה ס' הלכה זו זכרת גם לקמן סי

...   ולא עירבו בי החצר עם המבוי...במילואו לחצר 
 מכל מקום כיון שפרץ ...פ שאיה רגילה בו "אע

).  אסר כולו,ר לו בלי עירובבמילואו למקום האסו
. או צריך דוקא לחי, ולא תפרש שם אי סגי בקורה
  .שסמך על מה שכבר תבאר כאן
יתבאר לקמן שם , ודין מבוי שפרץ במילואו לרחבה

 אם ...ואם פרץ לרחבה שאחורי הבתים (ה "ס
יתירה על בית סאתים ולא הוקפה לדירה דיו 

 ולא תפרש ,) וצריך שם תיקון,כפרץ לכרמלית
' ואפשר שגם שם תהי.  איזה תיקון צריך בזה

או , אי סגי בתיקון של קורה, המחלוקת שלפיו
  .צריך דוקא לחי

שסג ' כדלעיל סי, אמם לפעמים לא סגי אף בלחי
 אם מן הלחי ולחוץ ,העמיד לחי באמצע מבוי(ח "סל

 ,כלפי פתח המבוי יש שם חצירות פתוחות למבוי
 אין לחי הפימי מועיל ,המבויועשו גם לחי לפתח 

לחלק המבוי שלא יצטרכו חצירות החיצוות 
אבל אם העמידו באמצע ... והפימיות לערב יחד 
משהויין אחד מצד זה ואחד ' המבוי שי פסין של ב

 הרי זו ...טפחים מצד אחד '  או פס רחב ד,מצד זה
  ).מחיצה גמורה
  ).קיבוהערה (ה "וכן הוא לקמן ס

ג דשאר "ואע(ה בראה מבחוץ "א ד,  חי"רש עא
חצירות הפתוחות למבוי בפתח הגון ודאי אוסרות 

 איה אוסרת ... זו הואיל ואיה רגילה בו ,עליו
ג דרגילה בו "דאע(ה דאי רב " סדב"ע, ז' תוס). עליו

שות  הואיל ולבי חצר יש להם דרך לר,הוה שרי
  ). בלא מבויהרבים

' חצר הפתוחה לב(ט "שפו ס' וכן הוא לקמן סי
 זה ,אם רגילה באחת ובשי איה רגילה... מבואות 

 וזה שאיה רגילה בו איה ,שרגילה בו אוסרת
 .) אף על פי שעוברת עליו בשבת,אוסרת
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 אפילו צורת פתח ודלתות אין ,רגילה בו
 אם לא שתתפה במבוי ,מועילות להתיר שם

  .עבזה עם שאר החצירות הפתוחות לו

ואם שתתפה בו אין צריך לערב כלל כמו 
  :עגז"שיתבאר בסימן שפ

ר  שאין ארכה ית, אבל חצר.עדוכל זה במבוי ב
' או בב'  שאיה יתרת אלא בפס ד,עהעל רחבה

 וכן מבוי שחסר אחד מתאי ,עופסין של משהו
 אלא , בעין שאיו יתר בלחי וקורה,מבוי

 אלא , אין פילוש אוסר בהם,עזבתיקון החצר

                                                 
חצר (כדלקמן שם , אלא אם כן בו אצטבא עב

 ועשתה מעשה ,שסילקה עצמה מלהשתמש במבוי
'  שבתה איצטבא גבוה ד,ח על סילוקההמוכי

 , שוב איה אוסרת על בי המבוי,טפחים על פתחה
 ואפילו אין לה ,אף על פי שעוברת דרך עליהם בשבת

  ).פתח למבוי אחר לעבור דרך עליו לרשות הרבים
 ועל השיתוף ,כולם שתתפו במבוישהרי (סעיף ב  עג

  .כדלקמן שם, ויש בזה כמה חילוקי הלכה). סומכין
  :תוכן והמשך דברי הסעיף עד
איו ) א: (דיו כחצר בשי הפרטים, מבוי הקצר) א(

) ב. (וצריך פסין, )באיו מפולש(יתר בלחי וקורה 
  .אין פילוש אוסר בהם

סגי ) א: (דיו כמבוי בשי הפרטים, חצר הארוך) ב(
פילוש אוסר ומצריך צורת ) ב). (באיו מפולש(בלחי 

 .השיהפתח מצד אחד ולחי מצד 
אף על גב דלעיל במבוי פוסל (ק ג " סשסה' ז סי"ט עה

 כאן לעין החצר לא משגחין בבקעי ,בקעי רבים
 דאלו ארכו יותר על ,והך חצר הייו מרובע ... רבים

  ).רחבו הוי כמבוי
מחיצות ולחי ' לא התירו בג(ב "שסג ס' כדלעיל סי עו

 ... אבל חצר , אלא במבוי,אחד או קורה רחבה טפח
יתרת אלא בפסאי וחצר שארכה יתר (ב "וסל, )ה

 ויתרת בלחי , דיה כמבוי, אפילו משהו,על רחבה
 ).או קורה

וכל זה שיש לו תאים המבוארים לעיל (א " סא"רמ עז
, חצר)כ(אבל אם איו רק , ו בדין מבוי"ג סכ"שס' סי

  ).צריך תקון חצר משי צדדיו
 יתר אין מבוי(ו "שסג סכ' ע סי"והוא כמבואר בשו

. ארכו יותר על רחבו... בלחי או קורה עד שיהיו 
 או ,איו יתר אלא בפס ארבע,  מאלוחדואם חסר א

  ). או צורת פתח,שי פסין שי משהויין
אין המבוי יתר בלחי (ב "שסג סל' וכן הוא לעיל סי

 , אפילו משהו,וקורה אלא אם כן ארכו יתר על רחבו
 אין , על ארכו או רחבו יותר,אבל אם ארכו כרחבו

 ודיו כחצר שאיה יתרת אלא בפס ,שם מבוי עליו
  ).משהויין' פסין של ב' או בב' ד

*  
  :ע שם תבארו שלושה אופי מבוי"בשו

  .שאיו יתר אלא בצורת הפתח) א(
  .אלא בלחי, שאיו יתר בקורה) ב(
  .אלא בפסין, שאיו יתר בלחי או קורה) ג(

שיש לו , באר לעיל שםשת, כאן מיירי באופן השלישי
  :שי תאים

,  שתבאר דיו כאן–שאין ארכו יתר על רחבו ) א(
  .שאין הפילוש אוסר בו

אפילו הם מפולשים לרשות הרבים בשי 
 והרבים כסין מכאן ויוצאים ,ראשיהם

  :עטן ומכאן די להם בתיקון החצר מכא,עחמכאן

 אף על פי שדים כחצר ,פומבואות שלו ג
 הואיל ואין בתים ,שאין יתרים בלחי וקורה
 מכל מקום לעין ,פאוחצרות פתוחים לה כראוי

 ,פב אלא כמבוי המפולש,פילוש אים כחצר
 .פגשצריך צורת פתח מכאן ולחי או קורה מכאן

                                                                                
 שיתבאר דיו –שאין בתים וחצרות פתוחים לו ) ב(

  .שהפילוש אוסר בו, בסעיף הבא
חצר שהרבים כסים בזו (י " מו דטהרות"פ משה עח

,  חגמראהובא ב).  רשות היחיד לשבת,ויוצאים בזו
 ... לוחצר מותר אפי(ג "שסה ס' ע סי"טור ושו. א

לעין חצר אין (ק ב "ז שם ס"ט). בקעי בה רבים
ק ג "וס, )ר זהש אח"איסור מחמת בקעי רבים כמ

 כאן לעין ,אף על גב דלעיל במבוי פוסל בקעי רבים(
  ).החצר לא משגחין בבקעי רבים

 פרצה החצר מצד השי(ג "שסה ס' וכן הוא לקמן סי
הרבים ...  אפילו , חצר מותרת... לרשות הרבים

 אין בקיעת הרבים אוסרת ,כסין בזו ויוצאין בזו
  ).בחצר

צורת פתח מכאן "והייו שבמבוא המפולש צריך  עט
וכן במבוי , ובחצר המפולש, "ולחי או קורה מכאן

  .סגי בפסין מכאן ומכאן, שאין ארכה יתר על רחבה
  :ט"ולקמן ס, יותוכן והמשך דברי הסעיף שלפ פ

  :שאין בתים וחצרות פתוחים לו, דין מבוי הארוך
  .שצריך צורת הפתח, דיו כמבוי, לעין פילוש) א(
שאין צריך תיקון , דיו כחצר, לעין מבוי עקום) ב(

  .בעקמימותו
שחצר ארוך סגי , דיו חמור מחצר, לעין פסין) ג(

 .כמו חצר קצר, ומבוי זה צריך פסין, בלחי
 ,אין מבוי יתר בלחי וקורה(ל "שסג ס' עיל סיכדל פא

עד שיהיו פתוחים לתוכו שתי חצירות ולכל חצר שי 
 שאיה יתרת , דיו כחצר, אבל פחות מכן,בתים

  ).משהויין' פסין של ב'  או בב,'אלא בפס ד
יש להם דכל המבואות שלו (ק יח " סשסג' ז סי"ט פב

 ,חדמצד א'  היה לו לתקן פס די זהלפ. דין חצירות
 אלא . כדלעיל בחצר, לכל צדחדמשהויין א' או ב
 , משום מבוי מפולש, דלא היגי לעשות כןאהדר

  ).ורת הפתחשצריך דוקא צ
מבואות שלו שיש להן (ב "שסג סל' וכן הוא לעיל סי

בתים ' הואיל ואין חצירות של ב, דין חצרות
והמהג הפשוט ... צריכים פס ... פתוחים לתוכם 

 צורת ...ל ידי  אלו לתקן כל המבואות עבמדיות
 כדי להתיר גם במבואות המפולשים ...פתח 

והייו שגם ). ד"שס' ש בסי"שצריכים צורת פתח כמ
כדי להתיר , במבוי שאיו מפולש הגו בצורת הפתח

וצריכים צורת , אף במפולשים שהפילוש אוסר בהם
  .אף שאין בהם חצירות ובתים, פתח

והמהג הפשוט במדיות אלו (ו " שם סכא"מ ברמ"וכ 
צורת ... לתקן על ידי חבל הקשור לרחבו של מבוי 

לעין זה שם מבוי (ק כז " סא שם"ומ). הפתח
כיון דקרובים לרשות , בעין צורת הפתח... עליהם 
ע במבואות שלו "וצ(ק ד "שסה ס' ובסי, )הרבים

 ,בקעי בה רבים... אם יש להם דין חצר לעין זה 
  ). ויש להחמיר...ל דיש לה דין חצר "קילדידן ד

 אף על פי ,ומבואות שלו(ב "וכן הוא לקמן שם ס
 ובחצר אין ,שדים כחצר שאיה יתרת בלחי וקורה
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 ולא די .פגצורת פתח מכאן ולחי או קורה מכאן
 הואיל ולעולם .להם בתיקון החצר מכאן ומכאן

רובים לרשות הרבים או לכרמלית יותר הם ק
 , שרוב החצרות הם פתוחות למבוי,מהחצר

 לפיכך ,והמבוי לרשות הרבים או כרמלית
החמירו בתיקום יותר מתיקון החצר לעין 

 כמו שמטעם זה החמירו בתיקום ,פדפילוש
יותר מבתיקון החצר לעין ארכם יתר על 

  :פהג" כמו שתבאר בסימן שס,רחבם

 ,פוורת פתח היא כמחיצה גמורהפ שצ"אע (ד
קודסין רשות ' ואם עשה צורת פתח על גבי ד
 אפילו עשה כן ,היחיד גמורה היא מן התורה
 כמו שתבאר ,פזבאמצע רשות הרבים גמורה

                                                                                
 ...פרצה אוסרת אף על פי שרבים בוקעים בה 

 רבים ...כ יש להחמיר בזה במבואות שלו "אעפ
  ).בוקעים בה

  ).י בלחיד דמצד השי סג"שס' סי' יוע(א שם "מ פג
לא סגי בלחי או , והייו אף שבמבוי שאיו מפולש

  .כדלעיל, אלא צריך פסין, קורה
שעושין צורת הפתח , מכל מקום כאן במבוי המפולש

  .סגי בלחי או קורה מצד השי, מכאן
  .וראה מראי מקומות וציוים

שלעין פילוש לרשות (ט " סזה' ש בסוף סי"במ' עי פד
מירים בהם כמו במבוי הרבים או לכרמלית או מח

 זהו לפי שהם קרובים שם לרשות הרבים או ,גמור
 לעין זה כל מקוםומ( שם א"בשם המ, )לכרמלית

כיון , ורת הפתח צן בעי...שם מבוי עליהם 
  ).שות הרביםדקרובים לר

 ,וחצר שארכה יתר על רחבה אפילו משהו(סעיף לב  פה
פ שאין " ואע,דיה כמבוי ויתרת בלחי או קורה

 שלא הצריכו כן אלא .חצירות ובתים פתוחין לתוכה
במבוי שהוא פתוח וקרוב לרשות הרבים או 

 אבל לא בחצר שהיא רחוקה מרשות ,לכרמלית
 שהיא פתוחה למבוי והמבוי ,הרבים או הכרמלית

  ).פתוח להן
שאין חצרות   , והייו שמבוי הארוך ואיו מפולש

וצריך , איו יתר בלחי או קורה, ובתים פתוחים לו
שאין חצרות , אף שחצר הארוך ואיו מפולש; פסין

  .סגי בלחי או קורה, ובתים פתוחים לה
וכמו שמבוי הארוך שאין חצרות ובתים פתוחין 

כך גם לעין , החמירו בו יותר מחצר הארוכה, לתוכו
שמבוי ארוך שאין חצרות ובתים פתוחין , פילוש
צורת והצריכו בו , החמירו בו יותר מחצר, לתוכו
  .הפתח

, )שצורת פתח היא כמחיצה גמורה(א "כדלעיל ס פו
  ).סזהערה (ושם סמן 

מעשה באדם אחד מבקעת בית (א , עירובין יא פז
קודיסין בארבע פיות השדה ומתח ' חורתן שעץ ד
 ובא מעשה לפי חכמים והתירו לו ,זמורה עליהם

 כדרך שהתירו לו יש לקיש ואמר ר.יםלעין כלא
יוחן אמר '  ר.לעין כלאים כך התירו לו לעין שבת

' תוס). לכלאים התירו לו לעין שבת לא התירו לו
 הואיל ומהי צורת ם תאמרא(ה אילימא "שם ד

 גבי פסי ביראות למה ם כן א,רוחות' הפתח מכל ד
'  היה להם לעשות ד ...הוצרכו לארבעה דיומדין

י לפי שלא " ואומר ר...דסין וזמורה על גביהן קו

כ מדברי סופרים אין צורת " אעפ.פחב"שס' בסי
 אם ,פטפתח מועלת לרשות הרבים גמורה

                                                                                
א "ש שם פ"וכן הוא ברא). היה מתקיים כל כך

  .ג"סי
קודסין וזמורה על גביהן מועיל אפילו ' הרי שד

עבד כעין (א , כדאמרין שם כ, באמצע רשות הרבים
).  וזרק לתוכה חייבשות הרביםפסי ביראות בר

' ם דכל מקום שיש לו שֵ (ה "שמה ס' וכדלעיל סי
). קורות העוצים ברשות הרבים'  כגון ד ...מחיצות

שגם צורת הפתח על , וסייעתם' ועל זה הקשו התוס
  .קודסין יועילו כמו פסי ביראות' גבי ד

ודע שאי (ק א "שסג ס' ז סי"וראה פרי מגדים משב
 ,ין תורה אי הוה מחיצה דורת הפתחמסופק בצ

 ועליהם קודיסים'  בעץ ד,ולחייב הזורק בתוכו
שדן בדעת (ד , חידושי צמח צדק סב). ורת הפתחצ

אם צורת הפתח מועיל מהתורה ברשות ', התוס
דאין (ב , סד. א, סג). הרבים שיש לה שתי מחיצות

גמורה דגם בצורת הפתח אמרין כן ' ראי
ש "ומ(כג ' סי' ת דברי חמי"שו. א, רד). מדאורייתא

  .)ע"צ, שם בפים בהגהה דזה מדברי סופרים
ולכן הכיסו בין , ואפשר שגם רביו מסתפק בזה

ח "המובא בשארית יהודה אווכהכלל , חצאי עיגול
שמעתי מפי קדשו פעמים רבות דכל ספק (ו ' סי

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

ט אגרת "ואפשר גם שבזה מסתפק באגרות קודש ח
 ... רות לקוטרס הצעה לתיקון עירוביןהע(תרד 'ב
שות הרבים מן ע ר"לכו] ש אודות מהטן שהיא"מ[

 דכמדומה הרחובות כולם ,ע ובירור"צ, התורה
בגשרים ומהרות הסתומות , ף סוףסו, מסתיימות

כדי " שראקען" או גם מחיצה ו,ל ידי צורת הפתחע
והייו שאפשר סגי בצורת הפתח ). ב"לגבות מס וכיו

. רשות הרבים מן התורה' שלא יהי, ף הגשריםשבסו
כדי " שראקען"פ ה"אזי אפשר שעכ, ואם לאו
  .יש להחשיבם כדלתות, לגבות מס

*  
שעל ידי צורת , קבל למסקאשגם , אמם מובן

הפתח עשה כל המקום שביתים רשות היחיד מן 
עירוב שעושים ל מכל מקום אין זה מועיל ;ורההת

, שהרי כך תקו חכמים. ףאחר כך בצורת הפתח וס
לא , שבמקום שהוא רשות הרבים בלי צורת הפתח

כי , ולא שי צורות הפתח, יועיל שום צורת הפתח
  .אם דלתות

לגביית המס " שראקען"אלא אם כן אמר שה
שאין במקום , ויש לעיין בזה. חשבות דלתות

ולא את , עוצרות אלא את המכויות" שראקען"ה
  .הולכי הרגל

בחצר ...  מותר... אם עשה צורת פתח ( יט סעיף פח
 , כשהיקף דירתם הוא על ידי צורת פתח...ומבוי 

אלא ששם לא תפרש דהייו אפילו ; )רוחות' מד
  .באמצע רשות הרבים

תו רבן כיצד מערבין דרך רשות (ב - א, עירובין ו פט
הרבים עושה צורת הפתח מכאן ולחי וקורה מכאן 

אמר רב יהודה הכי ... בא ורשות הרבים מי מיער... 
קאמר כיצד מערבין מבואות המפולשין לרשות 

). עושה צורת הפתח מכאן ולחי וקורה מכאן, הרבים
שות והי מילי מבואות המפולשין לר(א , ף שם ב"רי

 הוא דסגי להו בצורת פתח מכאן ולחי או ,הרבים
טור ).  גופה לאשות הרבים אבל בר,קורה מכאן

בים עצמה איה יתרת אלא רשות הר(ב "ע ס"ושו
  ).בדלתות
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שלמו בה כל תאי רשות הרבים שתבאר 
הבא להכשיר רשות הרבים )  אלא,צה"מש' בסי

להתיר בה הטלטול צריך לעשות לה דלת מכאן 
 שעילת ,צב והוא שעלות בלילה.צאודלת מכאן

                                                 
  .ב- סעיפים יא צ
ירושלים אילמלא דלתותיה עלות (ב , יוחן ו' ר צא

י שם "רש). בלילה חייבין עליה משום רשות הרבים
אלמא עילת דלתות בעין בכל (ה חייבים עליה "ד

 והכא קתי עושה דלת מכאן ולחי וקורה ,לילה
 ...ר לפירושו יש לומ(ה והאמר "שם ד' תוס). מכאן

).  רביעית מי צריך דלת, דלתל ידיהכא דשלישית ע
 ודלת לא ,דלתות'  בןי בעי"לפרש(ק ב "א ס"מ

 ברביעית מי ן ולכן בעי,ה גמורהחשוב כמחיצ
  ).דלת
כיון דיש (שם ' דלא כדעת התוס; י"ל כדעת רש"וקיי

 ,מחיצות'  הוי ג, ושלישית בעלת,מחיצות' לו ב
 שלש מחיצות ית הללהיותר לבולקמן אמר דלכל 

' מקום המוקף ג(ו "שמה ס' וכדלעיל סי). דאורייתא
מחיצות גמורות אלא שפרוץ ופתוח לגמרי ברוח 

  ). הרי הוא רשות היחיד גמורה מן התורה...רביעית 
 דאמר ,יוחן' והיכי פריך מר(' ואף שהקשו שם התוס

 דהוי אליבא דרבי יהודה דאמר אתו רבים ,'בפרק ב
ואם כן , ) ופליגי עליה התם רבן,לי מחיצתאומבט

ותירצו (ל בזה כרבי יוחן "י לא קיי"אפשר דלפירש
  ). ל"שם לפי שיטתם ה' התוס

לא קשה מידי מה שהקשו "י "מכל מקום לפירוש רש
יש לומר א , משום דלמסקא בדף כב(" התוספות

  .'דירושלים לא היו לה ֵשם ד, דכאן וסבירא ליה
דלעיל (שם חלקו לעין פסי ביראות והייו שבמשה 

רבי (אי אתו רבים ומבטלי מחיצה , )ה"שמה ס' סי
יהודה אומר אם היה דרך רשות הרבים מפסקתן 

).  וחכמים אומרים איו צריך,יסלקה לצדדין
אלעזר דאמרי תרווייהו ' רבי יוחן ור(ובגמרא שם 

).  כאן וסבירא ליה.כאן הודיעך כוחן של מחיצות
דלא , בי יוחן ורבי אלעזר פסקו כחכמיםוהייו שר

  .אתו רבים ומבטלי מחיצה
והאמר רבה בר בר חה (ועל זה הקשו בגמרא שם 

 יוחן ירושלים אילמלא דלתותיה עלות מר רביא
רואים ). בלילה חייבין עליה משום רשות הרבים

מכאן שרבי יוחן פסק כרבי יהודה דאתו רבים 
  .ומבטלי מחיצה
). בירא ליהאלא כאן ולא ס(רא שם ולכן מסיק בגמ

ואם כן אפשר . והייו שרבי יוחן פסק כרבי יהודה
דלא אתו רבים ומבטלי , ל כחכמים"דאן קיי
  .מחיצה

' מה מקשים בדף ו, ל"ה' וזאת היא קושיית התוס
והרי רבי יוחן לא אמר כן אלא , מרבי יוחן

  ".ופליגי עליה התם רבן... אליבא דרבי יהודה "
שכל זה הוא רק לפי ההוה אמיא , זה מבאר כאןעל 

רמי (אמם אחר כך הקשו בגמרא שם . של הגמרא
 דתיא ,יהודה ורמי דרבן אדרבן' יהודה אדר' דר

 יהודה מי שהיו לו שי בתים מר רבייתר על כן א
משי צידי רשות הרבים עושה לו לחי מכאן ולחי 
 מכאן או קורה מכאן וקורה מכאן וושא וותן

).  אמרו לו אין מערבין רשות הרבים בכך.באמצע
רבן סברי דאתי רבים , הרי רואים שאדרבא

ורבי יהודה סובר דלא אתי רבים , ומבטלי מחיצה
  .ומבטלי מחיצה
 ,יהודה אדרבי יהודה לא קשיא' דר(ומתרצת הגמרא 

 הכא ליכא שתי ,התם דאיכא שתי מחיצות מעלייתא

הדלתות עושה אותה כחצר אחת של רבים 

                                                                                
 ,לא קשיא] מי[ דרבן אדרבן .מחיצות מעלייתא

' ם ד התם ליכא שֵ ,ם ארבע מחיצותהכא איכא שֵ 
והייו שרבי יהודה סובר דסגי בשתי ). מחיצות
ורבן סברי דסגי . ולא סגי בפסי ביראות, מחיצות
ולא סגי , "מחיצות' ֵשם ד"שיש בהם , ביראות' בפסי

  .בשתי מחיצות
אין צריך לומר שרבי יוחן פסק כרבי , ולפי מסקא זו

ולפי זה . כחכמים" דכאן וסבירא ליה"אלא , דהיהו
' מה שהקשו התוס) י"לשיטת רש (לא קשה מידי

  .ב, דף ו
... רבי יוחן (א , ן במלחמות שם ו"וכן כתב הרמב

 לפיכך ירושלים ,בשתי מחיצות כרבן סבר לה
אלמלא דלתותיה עולות בלילה חייבין עליה משום 

ות דאיון אשתיירו להו שתי מחיצ... רשות הרבים 
 יוחן כרבן סבירא ביור ... רשות הרבים כרבן

  ).ליה
שכל זמן שלא עשו דלת מכאן , י"ל כדעת רש"והכי קיי

כן דעת שהרי . ודלת מכאן היא עדיין רשות הרבים
שי כותלים ברשות הרבים (י "ז ה" פים"הרמב

 עושה , כיצד מכשיר בייהם,והעם עוברים בייהם
 ואחר כך יעשה בייהם ,ןדלתות מכאן ודלתות מכא

רשות הרבים עצמה (ב " סע" וטור ושו,)שות היחידר
ואחר שעשה לה תיקון  ... איה יתרת אלא בדלתות

 ואין מבואותיה , חשובה כולה כחצר אחד,דלתות
והייו שאם עשה דלת מכאן . ) ודוק)צריכין תיקון

ואם עשו רק דלת , ודלת מכאן היא רשות היחיד
  .יין רשות הרביםהיא עד, מצד אחד

*  
, משום דלמסקא בדף כב" דפס יםראשוים הבדפוס

דירושלים לא היו לה , כאן וסבירא ליה'יש לומר ד
 ".כאן'ד"דפס " דכאן" והייו שבמקום ".'שם ד

וכן פיעחו ". דלת כאן"ז שיו ופיעחו "ובדפוס תרט
אשר לפי זה אין להערה זו ".  דלתֵשם"גם בסוף 

לכן תוקן כאן כבדפוסים ו .שום מובן כלל
  .הראשוים

ר "ואאזמו(ד סוף אות א , וראה חידושי צמח צדק סב
, ד כתב"י שס"ל במראי מקומות רס"הגאון ז

). ע"וזה צ, ' כול"כאן וסדלת דלמסקא יש לומר 
ל "ז רז"ש מוח"וכמ(כג ' ח סי"דברי חמיה אווב

, ד בהגהה"ד ס"שס' במראי מקומות שבסי
מראי ). ליה] סבירא[ר דכאן ודלמסקא דרב יש לומ

  .מקומות וציוים
ירושלים אילמלא דלתותיה עלות (יוחן שם ' ר צב

י שם "רש). בלילה חייבין עליה משום רשות הרבים
אלמא עילת דלתות בעין בכל (ה חייבים עליה "ד

לא ... ברשות הרבים (א , ף עירובין ב"רי). לילה
דעלות  והוא ,מערבין אלא בדלתות מכאן ומכאן

ר יוחן ירושלים " דאמר רבה בר בר חה א,בלילה
אלמלא דלתותיה עלות בלילה חייבין עליה משום 

 דאלמא כל שאין דלתותיה עלות ,שות הרביםר
א "ש פ"רא). שות הרביםבלילה חייבין עליה משום ר

לא מיערבא אלא בדלתות ... ברשות הרבים (ח ' סי
' דעה הא).  והוא דעלות בלילה,מכאן ומכאן
  ).והוא שעלות בלילה(ב "ע ס"שבטור ושו

ואפילו יש להם חומה (א "שמה סי' וכן הוא לעיל סי
 דין רשות ...אלא שהם מפולשים משער לשער 

 והוא שאין הדלתות עלות בלילה כמו ...הרבים 
והייו שאם אין עלות ). ד"שיתבאר בסימן שס

  .בלילה הוי רשות הרבים מן התורה
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'  על דרך שיתבאר בסי,צגומערבין את כולה
 ושוב אין מבואותיה צריכין שום ,צדב"שצ

  .צהתיקון

 ,עולות בלילה שיהיו ין צריך שאצוש אומריםוי
 שאם משוקעות בעפר ,רק שיהיו ראויות ליעל

  .מפה אותן ומתקן שיהיו ראויות ליעל

 אף על פי ,צזויש להחמיר כסברא הראשוה
  .צחשהעיקר כסברא האחרוה

                                                 
 דאמר רבה ,מהדרו איהו כרמלית(א , רובין קאעי צג

בר בר חה אמר רבי יוחן ירושלים אלמלא 
דלתותיה עלות בלילה חייבין עליה משום רשות 

דהא ירושלים כולה כרמלית ( שם י"רש ).הרבים
 , שהיא כולה כחצר של רבים שלא עירבו,היא

). דהואיל ודלתותיה עלות בלילה מערבין את כולה
עילת דלתות משויא לה (ה ירושלים "ב ד, ודף ו

' ם ריש הל"רמב). כחצר של רבים ומערבין את כולה
מדיה שהיא מוקפת חומה גבוהה עשרה (עירובין 
 שכולה , שיש לה דלתות ועלות בלילה,טפחים

  ).רשות היחיד היא
. שבה היא רשות היחיד) פלטיא(והייו שגם השווקים 

' כדלעיל סי(א "ער, ותבאר בחידושי צמח צדק לד
  ).לחא הערה "שמה סי

 או ...אם הכשירו מבואותיה כהלכתם ... עיר (א "ס צד
 הרי הם יכולים ,ד"בדלתות כמו שתבאר בסימן שס

  ).להשתתף כולם שיתוף אחד ויטלטלו בכל העיר
 ,השתא דעולות דלתותיה בלילה(ח "א ס"ש פ"רא צה

 ואין , שמערבין את כולה,הוה ליה כחצר של רבים
ואחר (ע שם "טור ושו). מבואותיה צריכין תיקון
 , חשובה כולה כחצר אחד,שעשה לה תיקון דלתות

  ).ואין מבואותיה צריכין תיקון
אמר רב יהודה אמר שמואל איו (ב ,  ושמואל שם צו

 מתה אמר שמואל איו 'מר ר וכן א,צריך לעול
 איכא דאמרי אמר רב מתה בדידי הוה ,לצריך לעו

כיון  ... עובדא ואמר לי שמואל אין צריך לעול
ואף דאמרין ). פ שאין עלות"דראויות לעול אע

דלת מכאן ולחי (בגמרא שם דמיירי במבוי המפולש 
סבירא להי פוסקים שכן הוא גם ). וקורה מכאן

שי כותלים (י "ז ה" פים"רמב). ברשות הרבים
 כיצד מכשיר ,ת הרבים והעם עוברים בייהםברשו

 עושה דלתות מכאן ודלתות מכאן ואחר כך ,בייהם
 ואיו צריך לעול ,שות היחידיעשה בייהם ר
 ). אבל צריך שיהיו ראויות להעל,הדלתות בלילה

 ,ל כתב ואין צריכין לעול בלילה"ם ז"והרמב (טור
פר  היו משוקעות בע,אבל צריך שיהו ראוין לעול
 וכן ראה מסוגיית ,מפה אותן ומתקן לעול

וסובר שזו הסוגיא שאמרו ( שם מ"מ). ההלכה
 משום דפקא ,היא'  וכוית הלללחיא אליבא דב

 ושערי דהרדעא ,שות הרביםמיה לדידן בהכשר ר
שהיו סתומים עפר ואמר להם רב חמן פו העפר 

 גמורה שות הרבים שערי ר,כדי שיהו ראויין ליעל
בי  דבעין עלות בלילה וכר,אבל בהלכות. היו

ודברי .  ולא הביאו מסוגיא דצריך לעול כלל,יוחן
 מכח ההיא ,בי יוחןרביו עיקר לפסוק דלא כר

ויש אומרים (ע שם "שבשו' דעה הב). דעושין פסין
 אבל צריך שיהיו ראויות ,אף על פי שאין עלות

  ).ליעל
). צאכדלעיל הערה  (ל כרבי יוחן"והייו שאף דקיי

ולא כרבי (ל בפרט הזה כשמואל "קיי, מכל מקום
  ).יוחן

 שיש אומרים צטה"שמ' וכבר תבאר בסי
  :קשעכשיו אין לו רשות הרבים גמורה

ראשיו '  ומפולש בב,' כמין דקאמבוי עקום ה
 דיו כאלו היה ,קג או לכרמליתקברשות הרביםל

מפולש בעקמומיתו לרשות הרבים או 
 וצריך לעשות לו תיקון ,קדלכרמלית

 לפי שהתיקון של מבוי מפולש ,בעקמומיתו

                                                                                
ואחר , שסתם כדעת האוסרים( שם ע"משמעות שו צז

שהיא דעת המתירים , "ויש אומרים"כך הביא 
' א סי"ורמ). עג' ראה כללי הפוסקים וההוראה סי(

הוו רשות , תיו עולות בלילהאין דלתו(ז " סשמה
  ).הרבים

והוא שאין הדלתות עלות (א "וכן הוא לעיל שם סי
  ).ד" כמו שיתבאר בסימן שס,בלילה

כיון דהמגיד משה ורביו הטור (ק א " סדרכי משה צח
  ). אין לזוז מדבריהם,ם עיקר"כתבו דדברי הרמב

ויש אומרים שכל שאין ששים רבוא (סעיף יב  צט
 , יום כדגלי מדבר איו רשות הרביםעוברים בו בכל
פי דבריהם תפשט המהג ועל . אלא כרמלית

במדיות אלו להקל ולומר שאין לו עכשיו רשות 
 שיש להם על מי , ואין למחות בידם,הרבים גמורה

  .ושם סמן, )וכל ירא שמים יחמיר לעצמו(שיסמכו 
ולפי דעה זו סגי בצורת הפתח מכאן ולחי או קורה  ק

ם מרוטברג "כמבואר בפסקי עירובין למהר, מכאן
לדידן (הובא במרדכי עירובין רמז תקט . קלב' סי

 דאפילו , לא בעו עילהשות הרביםדלית לן ר
 אמרין לעיל דברי הכל ,בסרטיא מכאן ובקעה מכאן

 ולא ,עושה צורת פתח מכאן ולחי או קורה מכאן
ב "עירובין פ' הגהות מיימויות הל). בעי עילת דלת

  .דרכי משה שם. אות ו
ודוחק לומר (ב - א, וראה חידושי צמח צדק סד

דסומכין על דעת הפוסקים דרשות הרבים בעין 
דהא גדולי הפוסקים , רבוא בוקעין בו' דוקא ס

ואין סמכין על זה באיסור , חולקים על זה
דהא אמר רבי יוחן כשאין דלתותיה , דאורייתא

דאין ... ים עלות חייבין עליה משום רשות הרב
גמורה דגם בצורת הפתח אמרין כן ' ראי

ועוד דגם בדרבן באיסור שבת יש . מדאורייתא
דלא בעין לתאי דרשות , לחוש לגדולי הפוסקים

  ).רבוא בוקעין בו' ס' הרבים שיהי
). מבוי עקום רב אמר תורתו כמפולש(א ,  ורב שם קא

 דיו כאלו, ת"מבוי עקום כמין דלי(ג "ע ס"טור ושו
  ).היה מפולש בעקמימות

ושי פתחיו לרשות (ה מבוי עקום "י שם ד"רש קב
שי פתחיו מפולשין לרשות (ב "ושם ע, )הרבים

  ).הרבים אחת
שות מפולש אין בו חילוק בין לר(ק ב " סז"ט קג

 גם ם כן וא, זהי"ש רס" כמ, בין לכרמליתהרבים
א "מ). לדידן במבוי עקום צריך תיקון כמו במפולש

 ,דאף בעקמומיתו צריך תיקון(ק כז "שסג ס' סי
  ). לכרמליתשות הרביםדאין חילוק בין ר

לרשות הרבים או (ז "ו וס"וכן הוא לקמן ס
  ).לכרמלית

דפילוש שהוא (ה תורתו כמפולש " שם די"רש קד
לבוש ). שות הרביםמפולש לחבירו הוי כמפולש לר

דפילוש שהוא מפולש לחבירו הוי כמפולש (ג "ס
  ).לרשות הרבים
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 ם כן וא,קהצריך שיהא ראה לכל בי המבוי
התיקון שבראש זה איו מועיל להדרים בראש 

  .קוזה

 כדי ,וצריך שיעשה צורת פתח בעקמומיתו
שיהא הצורת פתח שהוא תיקון של מבוי 
 ,מפולש ראית להדרים כאן ולהדרים כאן

 וכל .קזלחי או קורה' ובשי ראשיו יעשה לכל א
ראשיו ' שכן אם יעשה צורת פתח בכל אחד מב

  .קחולחי או קורה בעקמומיתו

 צריך צורת פתח בשי ,קט'ואם עשוי כמין ח
  .קי ולחי או קורה בשי ראשיו,עקמומיותיו

 יכולין ,ר שעשה צורת פתח בעקמומיתולאח
 שהדרים מצד זה של צורת פתח ,לחלק עירובם

 או .יערבו לעצמן והדרים מצד זה יערבו לעצמן
אם שבי צד זה עירבו בייהם ובי צד זה לא 

 אלא אלו , אין אוסרים אלו על אלו,עירבו
 ,קיאאסורים בחלקם ואלו מותרים בחלקם

                                                 
ואין לתמוה למה (ה תורתו כמפולש " שם סד'תוס קה

ורת יהיה מבוי עקום חמור ממפולש גמור דסגי בצ
 כל בי ורת הפתח דבעין שיראה צ, ולחי אחדהפתח
וצריך ליתן טעם אמאי בעי (ו "א ס" פש"רא). המבוי

 כדי ש לומרוי. טפי ממבוי מפולש שפילושו ביותר
  ).וי זה בי מבוי זה ובי מבורת הפתחשיראו צ

יתבאר לקמן , ומה שאין והגים כן במבואות שלו קו
 .ט"ס
צריך לשי פתחיו לצד רשות הרבים לחי (י שם "רש קז

  ). ובעקמומיתו צריך צורת פתח,לכל רוח
 ורת הפתח מכאן וצורת הפתחאו צ(ש שם "רא קח

וצריך (ע שם "טור ושו).  ולחי בעקמומיתו,מכאן
 לחי חדלכל א ובשי ראשיו ,צורת פתח בעקמימותו

 ולחי , משי ראשיוחדאו צורת פתח בכל א, או קורה
  ).או קורה בעקמימות

כדלעיל , אף ששי הפתחים הם לרשות הרבים אחד קט
  .ג"ט בשוה"שסג סל' סי

 רמי ,ההוא מבוי עקום דהוה בהרדעא(ב , גמרא ו קי
, ) דאמר תורתו כמפולש...עליה חומריה דרב 

). שות הרבים אחתשי פתחיו מפולשין לר(י "ופרש
צריך צורת , ת"ואם עשוי כמין חי(ע שם "טור ושו

  ). ולחי או קורה בשי ראשיו,פתח בשי עקמימותיו
, אמה' שהוא רחב כ, וכן הדין במבוי שאיו מפולש

ומן הפס עד (ט "שסג סל' כדלעיל סי, וחילקוהו בפס
הכותל אמצעי של המבוי צריך לעשות שם צורת 

 לפי ששם ,יותר מעשרה אפילו אין שם ,הפתח
 ופילוש ,מבואות אלו כל אחד לחבירו' מפולשים ב

 כמו שיתבאר בסימן ,זה דיו כפילוש לרשות הרבים
 ויש אומרים שאין צריך לעשות .ד במבוי עקום"שס

 , אלא אם כן יש שם יותר מעשרה,שם צורת הפתח
  ).ויש להחמיר כסברא הראשוה

יתמר מבוי ה א"א ד, ף ב"רביו יהותן על הרי קיא
ואף על פי שיש רשות לכל אחד ואחד מאלו (עקום 

המבואות העקומות לדרוס על חבירו ואין לעכב 
 אם עירבו אלו לעצמן ואלו ילו הכי אפ,בידיהם

 לפי שהרי יש להם פתח ,לעצמן לא אסרי אהדדי

' יש בס"שצורת פתח חולקת רשויות כמ
  :קיבג"שס

 הרי כולם ,מבואות הפתוחים אלו לאלו ו
 ,במקום פתיחתן זה לזה דים כמבוי עקום

 שכיון שהחיצון ,וצריכים שם תיקון שתבאר
 הרי ,קיד או לכרמליתקיגפתוח לרשות הרבים

אותו מבוי שפתוח אליו חשוב כפתוח לרשות 
 מטעם שתבאר במבוי ,הרבים או לכרמלית

 ,ח לאותו מבויוכן מבוי הפתו, אחד שמתעקם
  :וכן כולם

 דהייו מבוי גדול שהרבה ,מבוי העשוי כדל ז
 כעין ,מבואות קטים פתוחים לו משי צדדיו

שרץ הקרא דל שיש לו שורה של רגלים מצד 
 וראשי השיים של מבואות ,זה ומצד זה

 ,הקטים פתוחים לרשות הרבים או לכרמלית
עושה לכל אחד במקום פתיחתו לגדול צורת 

  .קטו לפי ששם הוא כמבוי עקום,תחפ

                                                                                
 א"מהובא ב).  לכל אחד ואחדשות הרביםפתוח לר

  .ק ג"ס
 אין מועילין ,ורלחי וקורה שבמבוי גמ(סעיף לב  קיב

לעין שלא יאסרו דיורין שמצד זה של הלחי על 
, ) אם הלחי הוא באמצע המבוי,'דיורין שמצד הב

 אין לחי הפימי ...העמיד לחי באמצע מבוי (ח "וסל
מועיל לחלק המבוי שלא יצטרכו חצירות החיצוות 

 איה מחיצה גמורה שיוכל ...והפימיות לערב יחד 
 שלזה צריך מחיצה ,םלחלק רשות אחת לשתי

אבל אם העמידו באמצע המבוי שי פסין  ... גמורה
 , הרי זו מחיצה גמורה... או שעשו צורת פתח ...

ומועלת לחלק המבוי שלא יצטרכו החיצוים 
  ).והפימים לערב

כיון שפתיחת המבוי (ט " כלל כא סש בתשובה"רא קיג
הרי אותו מבוי שפתוח אליו , החיצון לרשות הרבים

וכן מבוי , ימותו חשוב כפתוח לרשות הרביםבעקמ
ד "ע ס"שו). הפתוח לאותו מבוי וכן כלן אין חילוק

 חד ואין העקום של א, אלו לאלוםמבואות הפתוחי(
 כיון שפתיחת המבוי .מהם וטה לרשות הרבים

 הרי אותו מבוי שפתוח אליו ,החיצון לרשות הרבים
 וכן מבוי, בעקמימותו חשיב כפתוח לרשות הרבים

  ).וכן כולם, הפתוח לאותו מבוי
ושם , )לרשות הרבים או לכרמלית(ה "כדלעיל ס קיד
  ).קגהערה (
שרץ שיש לו  (מבוי העשוי כדל(ב , עירובין ח קטו

 מבוי העשוי כדל שפתוחין , זה דל...רגלים הרבה 
 , הרבים וראשיהן פתוחין לרשות,לו מבואות הרבה

 אמר ... )י"רש, וראשו פתוח לרשות הרבים אחר
להאי ) הקטים(רבא עושה צורת הפתח לכולהו 

  ואידך גיסא,)בעקמומיתן לצד מבוי גדול (גיסא
ע "טור ושו).  מישתרו בלחי וקורה)לרשות הרבים(
דהייו מבוי גדול שהרבה , כדל מבוי העשוי(ה "ס

ים פתוחים וראשי השי, מבואות קטים פתוחים לו
 במקום פתיחתו חד עושה לכל א..., לרשות הרבים

ובראשו השי הפתוח לרשות , למבוי גדול צורת פתח
הוא שרץ שיש לו (ק ג "ז ס"ט). או קורה, הרבים לחי
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ואפילו אם המבואות הקטים שבצד זה הם 
 שמצא כל ,מכווים ממש כגד אותם שבצד זה

אחד מהם עם אותו המכוון גדו בצד השי הם 
 מכל .כמבוי אחד מפולש ואין כאן עיקום כלל

מקום הרי כל אחד מהם הוא כמבוי עקום עם 
תוח  שהרי מה שפתוח לגדול הוא כפ,הגדול

 הואיל ואי אפשר לראות בו ,קטזלרשות הרבים
 כמו שתבאר במבוי אחד ,התיקון של הגדול

 אם המבואות שבצד ין צריך לומר וא.שמתעקם
ין  וא.זה אים מכווים כגד אותם שבצד זה

 אם אין שם מבואות אלא מצד אחד צריך לומר
  :קיזבלבד

 ובראשי השיים של מבואות הקטים ח
 יעשה ,ם או לכרמליתהפתוחים לרשות הרבי

 אם הוא ,ובמבוי הגדול .קיחלחי או קורה
 עושה צורת פתח בראשו האחד ,מפולש

 , ואם איו מפולש.לחי או קורה' ובראשו הב
  :קיטעושה לחי או קורה בראשו

וכל דיי מבוי עקום הם במבוי שבתים  ט
 אבל מבואות ,וחצירות פתוחים לתוכו כראוי

 ,תוכו כראוישלו שאין בתים וחצרות פתוחים ל
 אים צריכים שום תיקון ,ודים כחצר
  .קכ בחצר עקומהין צריך כמו שא,בעקמומיתם

                                                                                
 כן הוא מבוי זה שפתוחין לו מבואות ,רגלים הרבה

  ).הרבה בשורה אחת
 זה ןן מכוויאף על פי שאי(ט "ז הי"ם פי"רמב קטז

אפילו אין פתחי הקטים (ע שם "טור ושו).  זהכגד
ש "ה ומ" די"ב ).שמכאן ומכאן מכווים זה כגד זה

משמע מדבריו דכשהם מכווים זה כגד (אפילו אין 
זה מי צריכין תיקון לכל אחד ואחד במקום 

הבית יוסף (ה והעשוי כדל " דח"ב). פתיחתו למבוי
כגד זה הבין מדברי התוספות שאם היו מכווים זה 

 ,לא היו צריכין שום תיקון במקום פתיחתן למבוי
דהוי להו שי מבואות הקטים כמבוי אחד ארוך 

משמע דגם (ק ד " סא"מ).  וראה לי דלא דק,ל"עכ
 כל מקום כל אחד דהא מ,במכווים בעי תיקון זה
  ).כמבוי עקום עם הגדול

וצריך לעיין אם יש (עד ' ג סי" חי בן לב"מהרת "שו קיז
 , בין היכא דאיכא שבילים מכאן ומכאןלחלק

 ומסתברא ...להיכא דליכא שבילין אלא מצד אחד 
 כתב  בן לבי"ור( שם א"מ). לי דאין לחלק בייהם

 צריך תיקון חדדאפילו ליכא שבילין אלא מצד א
  ).זה
טור ). ואידך גיסא מישתרו בלחי וקורה(רבא שם  קיח

ובראשו השי הפתוח לרשות הרבים (ע שם "ושו
  ).או קורה, חיל
אם הוא מפולש , ובמבוי הגדול(ע שם "טור ושו קיט

 ומצדו השי לחי או חדעושה צורת פתח מצד א
, או קורה, עושה לחי, ואם הוא סתום. קורה
  ).בראשו

דאף בעקמומיתו צריך (ק כז " סשסג' א סי"מ קכ
 ,ראה לי ולכן .ע שלא ראיתי והגין כן" וצ...תיקון 

ואף שלעין פילוש לרשות הרבים או לכרמלית 
 זהו לפי .קכאאו מחמירים בהם כמו במבוי גמור

 .שהם קרובים שם לרשות הרבים או לכרמלית
 שאיו קרוב לרשות םמה שאין כן עקמומית

  :קכבים בו יותר מבחצר אין מחמיר,הרבים

                                                                                
כל מבואות שלו יש להם  תבא וכ"דכיון דסתם רמ

 כיון שאין בתים וחצירות פתוחות ...דין חצירות 
 ובחצר אין חילוק בין עקום ,לתוכו יש בהם דין חצר

  ). בראשוחד אין צריך אלא תיקון א,לשוה
והייו שבזמם לא היו בתים וחצרות פתוחים לתוכו 

כ "משא; )רק בית אחד' שבכל חצר הי(כראוי 
בעיירות יש בכל אחד מהם רוב הבתים ש, בזמיו

עד שצריכים לערב עירוב חצרות (כמה דירות 
שיש בו כמה (ואם כן יש לכל בין דין חצר , )בייהם
ת צמח "וכמבואר בשו. ולכל מבוי דין מבוי) דירות

דמבואות דידן בתים ( מא סוף אות ח 'צדק סי
ואין להם שום קולא , וחצרות פתוחים לתוכן ממש

, החצר אין בה רק בית אחדדאף אם , משאר מבוי
יש לומר , מכל מקום כיון שיש בהבית כמה חדרים

  ).שהם כשי בתים הפתוחים לחצר
אפילו בבית אחד מחדר (י " שסה ס'וכדלקמן סי

).  אם בכל חדר דר אדם אחד בפי עצמו,לחדר
כ שכן הוא בביי מגורים שבהם כמה "ועאכו
  .שבכל דירה גרה משפחה פרדת, דירות
שבין כל שי בתים ,  מזו הוג ברחובות רביםויתירה

, )Drivewayהקראת בלשון המדיה (יש כביש צר 
והרי זה , עם מקום חיה פרטי לשי הבתים האלה
ואם כן יש . ממש חצר ששי בתים פתוחים לתוכו

שצריך להוסיף צורת הפתח , לרחוב זה דין מבוי
  .ובכל פית רחוב, בעקמימותו

ושארת , תר שתבאר כאןואם כן בטל טעם ההי
 ...דאף בעקמומיתו צריך תיקון (ל "א ה"שאלת המ

  ).ע שלא ראיתי והגין כן"וצ
  .ג"כדלעיל ס קכא
  ... לעין זה שם מבוי עליהםכל מקוםומ(א שם "מ קכב

 ,שות הרבים כיון דקרובים לר,ן צורת הפתחבעי
שות  אבל עקמומיתו דאין קרוב לר,ק"ש הסמ"כמ

  ).קון אין צריך תיהרבים
אף על (ק יא "רפב ס' ק סי"והייו כמבואר בהגהת סמ

 ואף על גב דלגבי ,גב דאין חצרות פתוחות לתוכה
מבוי לא סגי בארכו יותר על רחבו עד דאיכא מי 

 גבי חצירות סגי כל מקוםמ, חצרות פתוחות לתוכו
ויש ,  מאי שאי תימא וכ.בארכו יתר על רחבו לבד

 לכך הצריכו  הרביםשותלומר דמבוי שהוא קרוב לר
 ,שות הרביםאבל חצר רחוקה היא מר, בו תרתי

והשתא ,  סגי בחדא,שהרי מבוי מפסיק בתיים
מבואות שלו שסמוכות לרשות הרבים צריכים שי 

 , ומבוי שאין בתים וחצרות פתוחים לתוכו...לחיים 
 ,םלחיי'  אין יתר אלא בב,אמות' או שאין בארכו ד

  ).האו בפס ארבע
וחצר שארכה יתר על (ב "שסג סל' א לעיל סיוכן הו

 ויתרת בלחי או ,רחבה אפילו משהו דיה כמבוי
 ואף על פי שאין חצירות ובתים פתוחין ,קורה
 שלא הצריכו כן אלא במבוי שהוא פתוח .לתוכה

 אבל לא בחצר ,וקרוב לרשות הרבים או לכרמלית
 שהיא ,שהיא רחוקה מרשות הרבים או הכרמלית

  ). והמבוי פתוח להן,יפתוחה למבו
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   הגדולות בעיירותהעירוב 
של צורת הפתח העירוב ת דין עתה בוא לברר א
  .לפי שיטת רביו הזקן, בעיירות הגדולות

, רבי זמיוכמה מ על ידי ,ארבעה טעמים יתו
 ברחובות ,צורת הפתחשל עירוב הלהתיר את 

  :הגדולותשבעיירות 

 רבוא 'לדעת הפוסקים שכל רחוב שאין ס) א(
ומועלת ,  איו רשות הרבים,עוברים בו בכל יום

): א"שמה סי' סי(כמובא לעיל , בו צורת הפתח
ויש אומרים שכל שאין ששים רבוא עוברים "

בו בכל יום כדגלי מדבר איו רשות הרבים אלא 
ועל פי דבריהם תפשט המהג  .כרמלית

במדיות אלו להקל ולומר שאין לו עכשיו 
  ."רהרשות הרבים גמו

דהייו דוקא בעיירות , אמם יתבאר לקמן
, שאין בהם ששים רבוא תושביםהקטות 

  .כ בעיירות הגדולות שלו"משא

כל רחוב שאיו מפולש ומכוון ישר משער ש) ב(
ומועלת בו , העיר לשער העיר איו רשות הרבים

איזו היא ): "שם(כמובא לעיל , צורת הפתח
הם ש... רשות הרבים רחובות ושווקים 

 דהייו שהשערים ,מפולשים משער לשער
 הרי יש לאותו דרך המכוון ,מכווים זה כגד זה

כ "  משא."משער לשער כל דין רשות הרבים
אין הרחובות מפולשים ומכווים , בעיירות שלו
  .משער לשער

דהייו דוקא בעיר המוקפת , אמם יתבאר לקמן
  .כ בעיירות הגדולות שלו"משא, חומה

' ג ף מוקברוקליןעירו מערבי של החלק ) ג(
לערך עד , וכלל בהיקף זה (מחיצות אצל הים

אם ש, )רחוב יוטיקא שבשכותו קראון הייטס
אלא ,  מן התורהאין לו דין רשות הרביםכן 

מועלת בו צורת ו,  או כרמליתרשות היחיד
מקום ): "ו"שמה ס' סי(כמובא לעיל , הפתח

וץ ופתוח  אלא שפר,מחיצות גמורות' המוקף ג
 הרי הוא רשות היחיד ...לגמרי ברוח רביעית 

והזורק מרשות הרבים לתוכו , גמורה מן התורה
הזורק , אם הוא פתוח לרשות הרבים... חייב 

 ".ות היחיד מן התורהששאיו כר, לתוכו פטור
פ בחלק זה " עכ–ואם כן מועלת צורת הפתח 

  .מחיצות' שמוקף ג, של העיר

יו דוקא כשבאמצע דהי, אמם יתבאר לקמן
ז "לא עוברים גשרים של ט, המחיצה האמצעית

שיוצאים כמה , כ בעיריו"משא, אמה ויותר
טן עאל מהטן ואל סט(גשרים במערב העיר 

  ).איילד

 דהייו דוקא כשכל שלוש ,גם יתבאר לקמן
כ אם יש "משא, המחיצות עשויות בידי אדם
של מחיצות , ז אמה"בהם שטחים של יותר מט

 אין שלוש מחיצות ,העשויות בידי שמיםהים 
רשות הרבים דין לבטל את אלו מועילות 

  .שבייהן שטחמה

  
 יועיירותרחובות הגדולות ב שבהבתים )ד(

, והוא עומד מרובה על הפרוץ, צמודים זה לזה
ומועלת , איו רשות הרביםולכן המקום שבים 

שסב ' סי(ר "כמבואר בשוע, בו צורת הפתח
 אם הפרוץ כעומד ...יקף מחיצות כל ה): "ח"סי

שכך היא הלכה למשה ... מותר שוה בשוה 
  ."מסיי שלא יהיה הרוב פרוץ

שאם , וכפי שאפשר לראות בציור שלפיו
' יהיו כל ד, תעלם מהרחובות האמצעיים

". עומד מרובה על הפרוץ"המחיצות שמסביב 
פ בחלק זה " עכ– צורת הפתחבו מועלת אם כן ו

עומד "מחיצות של ' א מוקף דשהו, של העיר
  ."מרובה על הפרוץ

דהייו דוקא כשאין , אמם יתבאר לקמן
באמצע , ז אמה ויותר"עוברים רחובות של ט

כ בעיירות הגדולות "משא. המחיצות האלו
  .שלו

*  
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מתי מועלת , אחר כך תתבאר שיטת רביו הזקן
  :צורת הפתח

'  בסמטאות שבעיירות הגדולות שיש בהם ס)א(
  .רבוא

'  ברחובות שבעיירות הקטות שאין בהם ס)ב(
  .רבוא

  בכל יוםרבוא ' ס בו בוקעיםרחוב ש
ויש ): "א"שמה סי' סי(ר " לעיל משועבאוכבר ה

אומרים שכל שאין ששים רבוא עוברים בו בכל 
  ".יום כדגלי מדבר איו רשות הרבים

להאומרים שאין (ב " סמשסג' סיוכעין זה ב
 ... רשות הרבים בקיעת הרבים חשובה לעשות

  ).אלא אם כן בוקעים בו ששים רבוא בכל יום

פרש הדברים  ל לכאורהראה' לפום ריהטא היו
ששים רבוא עוברים שכל רחוב שאין , םכפשוט

 בו צורת לתומוע, בו בכל יום איו רשות הרבים
אים רשות ,   וכן רוב הרחובות שבעירו.הפתח
  .ומועלת בהם צורת הפתח, הרבים

שכמעט בכל , )מחהערה (באר לעיל שם אמם ת
בתשובות הגאוים  ,המקורות של הדעה הזאת

, ר"וכמעט בכל המקומות שבשוע, והראשוים
' שאין צריך שיעברו ס ,תבאר הפירוש בזה

כי אם , עצמהזו רבוא בכל יום ברשות הרבים 
והרחוב ,  תושביםא רבוששים העיר ךשיהיו בתו

  .הזה עשוי להילוך כל בי העיר

, בתורת מחםבשיחה שואשר כן תפרש גם 
אשר כן ו, באגרות משה ועודאשר כן הוכיח גם ו

לפי שיטה , פשוט וברור גם מעצם ההלכה הזאת
  .זו

שאין עוברים  שרחובות אלו , לומרמי שירצהו
אין להם דין כל יום עוברים בו רבוא ששים 

,  בהכרח יצטרך לומר גם,ם גמורהרשות הרבי
שכל המציאות של רשות הרבים איה יכולה 

בשום זמן , ולא היתה יכולה להיות, להיות
וגד כל , ושוזה גד הח. ובשום מקום בעולם

כמבואר כל זה (ס ופוסקים "המבואר בש
  ).בהערה לעיל שם

 שייך ,לפי שיטה זוש, ואף אם ימצא מי שיטען
ברחוב ארוך  פ"עכ, םרשות הרבי' שיהי הדבר
הוא בכל משך ארכו מפוצל אשר , ביותרורחב 

ודרך כל אחד , )כמו דל(לרחובות רבים 
מהרחובות הרבים עוברים עשרות אלפים במשך 

עד שמצטרפים כולם לששים , כל יום ויום
בכל משך ארכו  –ריבוא שעוברים ביום אחד 

  .עצמובזה הרחוב השל ורחבו 

רן פארקוויי כמו לדוגמה הרחוב איסטעו
, אשר רחבו יותר ממאה אמה, שבשכותיו
והוא מפוצל במשך ,  קילומטר5-ארכו יותר מ

 רחובות גדולים וקטים החוצים 30-ארכו לכ
כך שבסך הכל עוברים לארכו ולרחבו , אותו

והן , הן הולכי רגל, ששים ריבוא בכל יום
  .הוסעים במכויות או ברכבת התחתית

מה פי  ל,זה כלוםוב ישלא יועיל מכל מקום 
איזו ): "א"שמה סי' סי(ר "שהובא לעיל משוע

הרחבים   רחובות ושווקים,שות הרביםהיא ר
). לההערה (ושם סמן , "ז אמה"ז אמה על ט"ט
שכל הששים רבוא  ,צטרך אם כן לפרשו

הזה הקטן בתוך השטח  – בכל יום עוברים
הרי וזה ". ז אמה"ז אמה על ט"ט " שלועצמ

  – איו במציאות כלל

.  אלף שיות84שהרי בכל המעת לעת יש רק 
וכיון שהולכים ברשות הרבים רק ביום ולא 

כדמוכח מהלכות עד דכליא ריגלא (בלילה 
ב שעות היום "הרי במשך י, )ועוד, דתרמודאי

וכדי שיעברו ששים .  אלף שיות42 רק םיש
איו רחבו ארכו וש, הזה הרבים ריבוא ברשות

אי אפשר הדבר אלא אם כן , ז אמת"טאלא 
והייו על ידי ,  איש15כל שיה ביעברו 

 16בתוך ( שורות 15-שיצטופפו כולם יחד ב
באופן , וירוצו כל היום באופן של מרתון, )אמה

וזה הרי לא מציאותי .  איש15שכל שיה יעברו 
  .כלל

 שהוא ,"לטיאפ"לומכל שכן שלא יועיל זאת 
מבואר כ, שבאים אליו אשים לקיות" שוק"
... האסטווית  ":)א"שמה סכ' סי(ר "שועב

מקום ... יושבים שם הסוחרים על אצטבאות 
 כיון ,פוי שבין העמודים הוא רשות הרבים

פ שבין עמוד לעמוד "ואע, שרבים בוקעים שם
ז אמה כשיעור רוחב רשות "אין שם רוחב ט

ג אמה "ין שם אפילו יואפילו א, הרבים
שבתוך  , שבודאי אין הפירוש בזה".ושליש

רצים ששים רבוא ,  שבשוק הקטן הזהמקוםה
 'איך תהי, ם כןוא, בין האצטבאות, בכל יום

עוד הוכחות ו .לאשים לבוא לקות בואפשרות 
  .)בהערה שם(הובאו לעיל שרבות לזה 

שכיון שיש בעיר , הדבריםעל כרחיו לפרש ו
וכיון שמקום זה ,  תושבים רבואששיםהזאת 

תושבי ששים רבוא  להילוך כל עשוי כל יום
 דריסת"ברשות הרבים הזה גם לכן יש , עירה

והם , "מצויין בה"שהם ,  רבואששים" רגלי
עוברים " ו"שולטין בה"והם , "בוקעים בו"
אף שאיו במציאות שכל הששים רבוא , "בה

  .זה במשך יום אחדה ברשות הרבים ויעבר

הרבה יותר בה כיון שעירו ברוקלין יש ו
וכיון שהרחובות שבו עשויים , מששים ריבוא
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 ,אם כן מובן, להילוך וסיעת כל בי העיר
, רשות הרבים גמורה  הםשהרחובות שבהם

  .אין צורת הפתח מועלת בהםו

  מכוונים זה כנגד זההשערים 
להתיר כמה מרבי זמיו רוצים ש הטעם השי

על פי מה , רות הגדולותצורת הפתח בעיי
איזו "): א"שמה סי' סי(ר "שועשהובא לעיל מ

ואפילו ...  רחובות ושווקים שות הרביםהיא ר
שהם מפולשים משער יש להם חומה אלא 

 , דהייו שהשערים מכווים זה כגד זה,לשער
וון משער לשער כל דין הרי יש לאותו דרך המכ

  ".רשות הרבים

לות אין להם דין כל העיירות הגדו, מטעם זהש
שהרי אין כאן רחוב אחד , רשות הרבים גמורה

וממשיך ויוצא מן , ארוך החוצה את כל העיר
  ".שהשערים מכווים זה כגד זה"העיר באופן 

שמפורש , )לטהערה (תבאר לעיל שם אמם 
, "יש להם חומה"אם דוקא דהייו , ר"בשוע
". מפולשים משער לשער" צריך שיהיו אזש

אין צריך , "אין להם חומה סביב"כ אם "משא
  ."שהשערים מכווים זה כגד זה"

א , ו(י עירובין " במקור הלכה זו ברשהואשכן 
ועיר שמצויין בה ששים ): "ה רשות הרבים"ד

 שות הרביםשהיה ר) או (, ואין בה חומה,ריבוא
  ."שלה מכוון משער לשער

): שעט' עירובין סי(ה " בראבייותר תפרשו
 שראשי רשות הרבים ,עיירות שאין להן חומה"

ואם מוקפין .  הוי רשות הרבים,שלהן מפולשין
 ורשות הרבים שלהם מכוון ומפולש ,חומה

 הוי רשות ,ו אמות"משער לשער ברוחב י
  ".הרבים

אבל בעיר " :חידושי צמח צדקמסיק בוכן 
 הרחוב חשוב אז יש לומר, שאיה מוקפת חומה

  ."רשות הרבים אף שאיו מפולש

 שם כן אף לעין הרחובות מסיקולפי זה 
וכמו בעירו : "שבעיירה ליובאוויטש

, אים מפולשים משער לשער... ליובאוויטש 
שהשער , רוצה לומר אין מכווין זה כגד זה

של המסלה ההולכת לעיר דובראווא והשער 
רודיא של המסלה ההולכת לוויטעפסק או ל

שכולם ... אין מכווות כלל זה גד זה 
מפולשים לפלטיא הוא הרחוב שבאמצע העיר 

  ".מוקפת חומה שאי ... ששם החויות כולם

שדווקא בעיר מוקפת (אגרות משה מסיק בןכן 
חומה צריך שהשערים יהיו מכווים זה כגד 

  ).זה

שממה , ואפילו בירושלים המוקפת חומה
הרחובות המפולשים א דוקלמדו הלכה זו ש

משער לשער ומכווים זה כגד זה הם רשות 
כ מיד " משא.הייו דוקא בתוך החומה, הרבים

פוה מיד היא , כשהדרך יוצאת משער החומה
שהרי ,  לימין או לשמאלהישרההדרך מ

ואי אפשר במציאות , ירושלים היא בהרים
שדרך היציאה מירושלים תלך ישר באופן מכוון 

יורדת הרי כל דרך הש,  לעמקו מגובה ההר–
מההר חייבת ללכת בעקלתון ובעיגול עד שתרד 

, ומכל מקום הדרך היא רשות הרבים. מן ההר
מכוות ' כיון שמחוץ לחומה אין צורך שתהי

  .בדרך ישרה

, תוך העיר המוקפת חומהויתירה מזו שאפילו 
 מפולשים ומכווים הרחובות שבמהכמה אם 

רחובות שבייהם השאר  גם אזי, משער לשער
אף שאים מכווים , רשות הרבים גמורההם 

 ):א"שמה סי' מסי(וכמובא לעיל , משער לשער
ז אמה המפולשים "וכן מבואות רחבים ט"

אף שאין המבואות מפולשים  ("מרחוב לרחוב
דסגי מה שהם מפולשים אל ; )משער לשער

כמו ו, "מפולשים משער לשער"הרחובות שהם 
  .)מערה ה(שם בציור דלעיל 

המפולש , שגם הרחוב הזה עצמו, ויתירה מזו
איו צריך להיות , מרשות הרבים לרשות הרבים

ז " פחות מרוחב טואואפילו ה, מכוון זה כגד זה
, מכל מקום חשב רשות הרבים גמורה, אמה

מבואות "): ב"סישמה ' מסי ( שםכמובא לעיל
 ,ראשיהם' ם מבהמפולשים לרשות הרבי
פ שאין ברחבן " אע,וארכן לאורך רשות הרבים

הייו . " הרי הם רשות הרבים גמורה,ז אמה"ט
שארכו לאורך רשות , דמיירי במבוי עקום

ושי קצוותיו מתעקמים באלכסון , הרבים
כמו בציור דלעיל  (ומפולשים לרשות הרבים

רי הם רשות הרבים ה"ומכל מקום , )והערה 
  ."גמורה

שאיה , יוצא אם כן שכל הרחובות שבעירו
אף , הן רשות הרבים גמורה, מוקפת חומה

, שאין ישרות ומכווות מקצה זה לקצה זה
  . בהםלת מועצורת הפתחאין לכן ו

  מחיצות מסביב' ג
שכמה מרבי זמיו רוצים   השלישיטעםה

ן כיו, להתיר צורת הפתח בעיירתו ברוקלין
' ג מוקף ,ברוקליןשחלק המערבי של עירו 

לערך עד רחוב יוטיקא  (מחיצות אצל הים
וכבר הובא לעיל , )שבשכותו קראון הייטס

' מקום המוקף ג): "ו"שמה ס' סי(ר "משוע
 אלא שפרוץ ופתוח לגמרי ,מחיצות גמורות
 הרי הוא רשות היחיד גמורה ... ברוח רביעית
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ים לתוכו  והזורק מרשות הרב,מן התורה
פ " עכ– מועלת צורת הפתחאם כן ו, "חייב

  .מחיצות' שמוקף ג, בחלק זה של העיר

בשעה , פשוט שכל זה איו מועילאמם 
בצד המערבי של , באמצע שלש מחיצות אלוש

אל  (עירה עוברים גשרים היוצאים מ,העיר
יותר רחבים שהם , )טן איילדעמהטן ואל סט

צעה פרצה הרי מחיצה שיש באמש, ז אמה"מט
אם כן ו, ז אמה איה מחיצה"רחבה  יותר מט

  .אין כאן שלוש מחיצות

ואף שאפשר שתחת הגשר יש מחיצה עשר 
שאומרים בו גוד , בין ההר ליבשה, טפחים
  .אסיק

 על גבי  אסיקמכל מקום אין אומרים בו גוד
גם היא ו, שם אין המחיצה יכרתשהרי , הגשר

 צמח צדק ת" בשויקוכפי שמס, מחיצה הדרסת
 שבוי ,בגשר שעושים על ההר" ):ג"לט ס' סי(

ע "ו ראה דלכ,היטב בקרקע ובשפת ההר
 שלא תעלה במקום ,מבטל מחיצת ההר

 וי לה דהא ה,שהגשר שם לומר גוד אסיק
 מחיצה רי זה גם כןה... מחיצה שאין יכרת 

 אם ,ם כן וא. לכן לא אמרין גוד אסיק,דרסת
ש  י,ת ולא יותרהגשר רחבו רק עשרה אמו

אבל אם רחבו יותר .  .. כפתחלומר הרי זה
  ." כפרצהוי להמעשר אמות ה

, למטה אצל המיםהן ואף שהמחיצות יכרות 
  .תחת הגשר

זה אומרים שמחיצה שאיה במכל מקום גם 
ר "כמבואר בשוע, איה מועלתלמעלה יכרת 

 ,גג הבולט על מחיצות הבית" ):ג"שמה סכ' סי(
צות הבית יכרים וראים בעין שאין מחי

 ,לעומדים על הגג כשמסתכלין תחת רגליהם
 אין אומרים במחיצות אלו גוד ,כגון גגין שלו

...  ולכן על גבי הגג איו רשות היחיד ,אסיק
 ,ושאר הגג הוא פרוץ במילואו לבליטה זו

שמחיצות הבית אין אומרים בהם גוד אסיק 
אין  הואיל ו,להפסיק בין בליטה זו לשאר הגג

  ."יכרות למי שעומד על הגג

מכל , והייו שאף שמחיצות הבית יכרות למטה
 וכיון .מקום אין יכרות למי שעומד על גביו

הרי פרצה זו , ז אמה ויותר"שהגשר הוא רחב ט

שמקפת חלק , מבטלת את המחיצה האמצעית
  .מהעיר

. יש צורת הפתחשבעירו ואף שבסוף הגשרים 
 שגם ,)פזסוף הערה (מכל מקום תבאר לעיל 

שעל ידי צורת הפתח עשה , קבל למסקאאם 
; כל המקום שביתים רשות היחיד מן התורה

מכל מקום אין זה מועיל לעירוב שעושים אחר 
, שהרי כך תקו חכמים. כך בצורת הפתח וסף

, שבמקום שהוא רשות הרבים בלי צורת הפתח
ולא שי צורות , צורת הפתחלא יועיל שום 

  .כי אם דלתות, הפתח

לגביית " שראקען" שה,שיש סברה לומראלא 
ויש לעיין בזה במקום . המס חשבות דלתות

, עוצרות אלא את המכויות" שראקען"שאין ה
,  ותבאר בהערה לעיל שם.ולא את הולכי הרגל
ט אגרת "ח( באגרות קודש שאפשר בזה מסתפק

קוטרס הצעה לתיקון הערות ל" ):תרד'ב
ע "לכו] ש אודות מהטן שהיא"מ ... [עירובין

 דכמדומה ,ע ובירור"צ, שות הרבים מן התורהר
בגשרים , ף סוףסו, הרחובות כולם מסתיימות

 או גם ,ל ידי צורת הפתחומהרות הסתומות ע
  ."ב"כדי לגבות מס וכיו" שראקען"מחיצה ו

 יש חלקים יותרכמדומה , מלבד הגשריםגם ו
מחיצת הים היא בידי אשר שם , ז אמה"מט

 מועלת כלל לבטל את בקיעת השאי, שמים
' סי(ר "כמבואר בשוע, ששים רבוא שבתוך העיר

מבוי המפולש משי ראשיו להר " ):ד"שסג סמ
 אין מועילות ,או לתל שאיו עשוי בידי אדם

 לפי ,להתירו בלא תיקון בשום אחד מראשיו
ם במבוי זה היה שאם היו ששים רבוא בוקעי

 שהואיל ואין עשויות  ...רשות הרבים גמורה
 אין חשובות מחיצה כל כך שלא ,בידי אדם

  ."תבטל אותן בקיעת הרבים שבמבוי

  עומד מרובה על הפרוץ
והטעם הרביעי שכמה מרבי זמיו רוצים 

גם בעיירות שאין מוקפות , להתיר צורת הפתח
בעיירות הבתים הצמודים שכיון ש, מחיצות' בג

עומד מרובה על "הופכות את הרחוב ל, הגדולות
מועלת אם כן ו, שאיו רשות הרבים, "הפרוץ

שהוא , פ בחלק זה של העיר" עכ– צורת הפתח
  ."עומד מרובה על הפרוץ"מחיצות של ' מוקף ד

בין שבשעה , פשוט שכל זה איו מועילאמם 
עומד באופן של הבתים הצמודים הרחובות של 
הם הרחובות שעוברים  ,פרוץמרובה על ה

כאן אם כן אין ש, ז אמה"יותר מטרחבים 
אם כן ו, "עומד מרובה על הפרוץ"מחיצה שהיא 

  .יש עליהם כל דין רשות הרביםמובן ש
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כל ): "ה"שמה ס' סי(ר "לעיל משועואף שהובא 
פ שאין " אע,מחיצות' ם דמקום שיש לו שֵ 

 ואין בהן אלא ,שלימות אלא פרוצות באמצען
הרי זה  ... ה לכאן ואמה לכאן בכל זויתאמ

 והזורק לתוכה מרשות ,רשות היחיד מן התורה
  ".הרבים חייב

אם אין "ר שם דהייו דוקא "הרי תפרש בשוע
  ".ג אמות ושליש"בייהם אלא י

): א"שמה סי' סי(ר "משועואף שהובא לעיל 
,  ושווקים, רחובות,שות הרביםאיזו היא ר"

פילו יש להם חומה וא ... ז אמה"הרחבים ט
אם  ... אלא שהם מפולשים משער לשער

מחיצות אלו אין רחוקות אמה ברוחב רשות 
דהייו שאם יש , "הרבים מכגד חלל השער

בים מכאן ומכאן איו אמה ברוחב רשות הר
, עירובין ו(' והוא כמבואר בתוס.  רשות הרבים

דמדאורייתא אין חילוק ): "ה וכי תימא"ב ד
 )מגהערה  (ותבאר לעיל שם". ו"ג לי"בין י

  .המקור להלכה זו מהגמרא

ז "הייו דוקא אם אין בייהם טמכל מקום 
: וכמובא לעיל שם מחידושי הצמח צדק, אמה

ו אמה בשי "כיון שהוא פרוץ ברוחב י"
מחיצות ' פ שזולתן יש לו ד"אע, ל"מקומות ה

אם יש בו שי פתחים ... כל מקום מ, גמורות
יש לומר דחשוב רשות , ו אמה"גדולים ברוחב י

  ".הרבים

: )ו"שמה ס' סי(ר " שהובא לעיל משועאףו
 הרי הוא  ...מחיצות ולחי' אפילו אין בו אלא ב"

 והזורק מרשות ,רשות היחיד גמורה מן התורה
  ".הרבים לתוכו חייב

, מפוסקים רבים, )חהערה (לעיל שם  הובאכבר 
כשגם בלי הלחי אין מבוי זה רשות דהייו דוקא 

, כגון שאין רבים בוקעים בו, הרבים מצד עצמו
ר "כמובא לעיל משוע, ז אמה"או שאין ברחבו ט

מבוי המפולש בשי ראשיו ): "א"שסד ס' סי(
 , והוא עצמו איו רשות הרבים,לרשות הרבים

 או שאין ברחבו ,גון שאין רבים בוקעים בוכ
  ".ז אמה"ט

, מחיצות אלו' כ הרחובות היוצאים מג"משא
מהבתים הצמודים שהם עומד היוצאים ו

ורבים , ז אמה"שיש ברחבם ט, מרובה על הפרוץ
שהם רחובות העשויים להילוך , בוקעים בהם

רשות הרבים הם , או סיעת כל בי העיר
  .מהתורה

כמובא לעיל ,  אלא בדלתותתיתר האיאם כן ו
אין צורת פתח ): "ד"שסד ס' סי(ר "משוע

 הבא להכשיר  ...מועלת לרשות הרבים גמורה
רשות הרבים להתיר בה הטלטול צריך לעשות 

  ".לה דלת מכאן ודלת מכאן

  הסמטאות שבעיירות הגדולות
צורת הפתח מועלת אם , עתה בוא לברר

' הם סבעיירות הגדולות שדרים בבסמטאות ש
  . תושביםרבוא

): ד"שסד ס' סי(ר "כבר הועתק לעיל משועו
 אין צורת פתח מועלת לרשות הרבים גמורה"

 הבא להכשיר רשות הרבים להתיר בה ...
הטלטול צריך לעשות לה דלת מכאן ודלת 

  ".מכאן

צורת הפתח בסמטאות מועלת ומכל מקום 
): א"שסד ס' סי(ר "לעיל משועכמובא , הקטות

 ,ולש בשי ראשיו לרשות הרביםמבוי המפ"
 כגון שאין רבים ,והוא עצמו איו רשות הרבים

 צריך ...ז אמה " או שאין ברחבו ט,בוקעים בו
  ."צורת פתח

ז "אפילו אם רחבו טש, )סהערה (לעיל כמבואר ו
הייו , "שאין רבים בוקעים בו"אלא , אמה

אלו  אלא עבור ,בי העירכל וי עבור שאיו עש
הקראות (כמו הסימטאות , הדרים במבוי זה

מועלת בו , שבזמיו) alleywayבלשון המדיה 
  .מכאןצורת הפתח צורת הפתח מכאן ו

מכל , "רבים בוקעים בו"במקום שאף , לאידךו
כיון שהסמטאות , מקום מועיל בו צורת הפתח

רגל24 לערך (ז אמה"ל אין בהן רוחב ט"ה ( ,
מבוי המפולש בשי "ר "וכמובא לעיל משוע
ז אמה " שאין ברחבו ט ...ראשיו לרשות הרבים

  ." צריך צורת פתח...

מבוי המפולש בשי ראשיו שרים ואף שיש אומ
, ג אמה ושליש"ביסגי , רשות הרביםרוחב ל

ויש ): "ב"שמה סי' סי(ר "כמובא לעיל משוע
ן אומרים שאין רשות הרבים אלא אם כ

ואז הם רשות הרבים (ג אמה ושליש "רחבים י
  ".)אפילו הם מפולשים לרוחב רשות הרבים

הקראות בלשון (הסימטאות רוב , מכל מקום
רוחב  פחות מ הן,שבזמיו) alleywayהמדיה 

 הןמועלת בולכן , ) רגל20לערך  (ג אמה ושליש"י
  .מכאןצורת הפתח צורת הפתח מכאן ו

 צריך צורת הפתח שלפעמים אין, יתירה מזוו
אלא סגי בצורת , מכאן וצורת הפתח מכאן

דהייו , הפתח מכאן ולחי או קורה מכאן
לערך (אמות ' רחבם פחות מישסימאטות אלו ב

): א"שסד ס' סי(ר "ובא לעיל משועכמ, ) רגל15
 , ולחי או קורה מכאן,צריך צורת פתח מכאן"

  ."אם איו רחב מעשר אמות

הפתח מכאן וצורת מכל מקום הגו בצורת אך 
שסב ' סי(ר "מטעם המבואר בשוע, הפתח מכאן

והמהג הפשוט במדיות אלו לתקן כל ): "ב"סל
 חבל הקשור לרחבו של מבוי ל ידיהמבואות ע
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 , צורת פתח בפחות מעשרין צריך ואף שא...
 כדי להתיר גם ,כ הגו בצורת פתח"אעפ

במבואות המפולשים שצריכים צורת פתח 
  ."ד"שס' ש בסי"כמ

ואף שיש מקום לחלק בזה בין מבוי הסתום 
)dead end (מכל מקום עדיף . לבין מבוי המפולש

הג ההיתש, ל גם במבוי המפולש"לתקן כמ '
  .צורת הפתח מכאן וצורת הפתח מכאן

   שאין בה ששים ריבואעיר
כל האמור לעיל הוא בעיירות הגדולות שיש 

כ עיירות "משא,  תושביםבהם ששים רבוא
הובא ,  תושביםת שאין בהם ששים רבואהקטו

ויש אומרים ): "א"שמה סי' סי(ר "לעיל משוע
שכל שאין ששים ריבוא עוברים בו בכל יום 
. כדגלי מדבר איו רשות הרבים אלא כרמלית

פי דבריהם תפשט המהג במדיות אלו ועל 
להקל ולומר שאין לו עכשיו רשות הרבים 

 על מי  ואין למחות בידם שיש להם.גמורה
  ".)וכל ירא שמים יחמיר לעצמו(שיסמכו 

מהטעם , "כל ירא שמים יחמיר לעצמו"אמם 
הערה הובא לעיל (שביאר רביו בשולי הגליון 

וטעמם , שכן דעת גדולי הראשוים"כיון , )א
  ". שלא זכר ששים רבוא בגמרא,וימוקם עמם

שאף , ר"ה מקומות תבאר בשועואף שבכמ
לעין אמירה  הייו .לכתחלה יש להקל כדעה זו

כמובא לעיל  (ב"לכרי או בהפסד מרובה וכיו
כל ירא שמים יחמיר "כ בלאו הכי " משא.)שם

  ".לעצמו

שיש , אין למחות בידם"סיים שכל מקום ומ
לעיל שם ובא בר ה וכ ".להם על מי שיסמכו

שכל , ר"מעשרות מקומות בשוע, ) ההער(
אין בו , מקום שהעיקר הוא כדעת האוסרים

כיון שיש להם על מי , כח למחות בידי המקילים
קוטרס ב, רמח' סי(ר " וכמו בשוע.שיסמכו
 ,שאין בו כח למחות בידו): "ק ח"אחרון ס

  ".הואיל ויש לו על מי לסמוך

צדק חשש לדעת ר הצמח "וגם אדמו
ודוחק לומר " :)שם(ובא לעיל כמ, המחמירים

דסומכין על דעת הפוסקים דרשות הרבים 
דהא גדולי , רבוא בוקעין בו' בעין דוקא ס

  ."הפוסקים חולקים על זה

 ,בעצמור הצמח צדק "אדמוגם כן ולכן הג 
, להחמיר ברחובות העיירה הקטה ליובאוויטש

כמובא , דםשדרו בה רק כמה מאות בי אאף 
... בעירו ליובאוויטש " ):שם(לעיל מדבריו 

להפוסקים דלא ... חשיבי כולם רשות הרבים 
  ."בעין בקיעת ששים ריבוא

 להגו להקל ולסמוך ע, אמם למרות כל זאת
להתיר על ידי , רבוא' דברי הפוסקים דבעין ס

בכל העיירות שאין בהם ששים , צורת הפתח
  . תושביםרבוא

*  

וסף שלא לסמוך על עירוב זה של יש טעם ו
יירות שאין בהם ששים אף בע, צורת הפתח
שסד ' סי(ר "בא לעיל משועכמו, רבוא תושבים

'  ומפולש בב,'מבוי עקום כמין ד) "ו-ה"ס
צריך ..  ראשיו לרשות הרבים או לכרמלית

מבואות  ... שיעשה צורת פתח בעקמומיתו
  הרי כולם במקום פתיחתן,הפתוחים אלו לאלו

 וצריכים שם תיקון ,זה לזה דים כמבוי עקום
 והייו שבעיירות הקטות שעושין ".שתבאר

צריך  צורת הפתח בכל , להן צורת הפתח מסביב
  .פית רחוב

מבואות ) "ט"שם ס(ר "ואף שהובא לעיל משוע
 ,שלו שאין בתים וחצרות פתוחים לתוכו כראוי

 אים צריכים שום תיקון ,ודים כחצר
  ".םבעקמומית

דהייו דוקא , )קכהערה (כבר תבאר לעיל שם 
ך לא היו בתים וחצרות פתוחים לתוש ,בזמם
רוב הבתים שבעיירות ,  בזמיוכ"משא; הרחוב
עד שצריכים ( כמה דירות כל אחד מהםיש ב
 ואם כן יש לכל ,) עירוב חצרות בייהםרבלע

 רחוב ולכל ,)דירותו כמה שיש ב(בין דין חצר 
  .דין מבוי

 מא 'סי(ת צמח צדק "שוובא לעיל שם מכמו
דמבואות דידן בתים וחצרות : ")סוף אות ח

ואין להם שום קולא , פתוחים לתוכן ממש
דאף אם החצר אין בה רק בית , משאר מבוי

, מכל מקום כיון שיש בהבית כמה חדרים, אחד
  ."יש לומר שהם כשי בתים הפתוחים לחצר

שבין , ברחובות רביםבעירו ירה מזו הוג וית
הקראות בלשון  (סמטה קצרהכל שי בתים יש 

עם מקום חיה פרטי לשי , )Drivewayהמדיה 
והרי זה ממש חצר ששי בתים , הבתים האלה
  .פתוחים לתוכו

שצריך להוסיף , ואם כן יש לרחוב זה דין מבוי
  .ובכל פית רחוב, צורת הפתח בעקמימותו


