
  ז – עירוב בעיירות הגדולותה
  עיר שאין בה ששים ריבוא

  

כ עיירות הקטות שאין "משא, כל האמור לעיל הוא בעיירות הגדולות שיש בהם ששים רבוא תושבים
ויש אומרים שכל שאין ששים ריבוא ): "א"שמה סי' סי(ר "שועתבאר ב, בהם ששים רבוא תושבים

פי דבריהם תפשט המהג ועל . ת הרבים אלא כרמליתעוברים בו בכל יום כדגלי מדבר איו רשו
 ואין למחות בידם שיש להם על מי .במדיות אלו להקל ולומר שאין לו עכשיו רשות הרבים גמורה

  ".)וכל ירא שמים יחמיר לעצמו(שיסמכו 

, םשרוב בי ישראל ישבו בעיירות קטות שאין בהם ששים רבוא תושבי, והייו בזמן כתיבת השלחן ערוך
  ".אין לו עכשיו רשות הרבים גמורה... יש אומרים "ולכן 

, שכן דעת גדולי הראשוים ",מהטעם שביאר רביו בשולי הגליון, "כל ירא שמים יחמיר לעצמו"אמם 
  ". שלא זכר ששים רבוא בגמרא,וטעמם וימוקם עמם

הובא במקומות רבים והייו כהכלל ש ".שיש להם על מי שיסמכו, אין למחות בידם" סיים שלכןו
כיון שיש להם על , אין בו כח למחות בידי המקילים, שכל מקום שהעיקר הוא כדעת האוסרים, ר"בשוע

 הואיל ויש לו ,שאין בו כח למחות בידו"): ק ח"קוטרס אחרון סב, רמח' סי(ר " וכמו בשוע.מי שיסמכו
  ".על מי לסמוך

לעין אמירה לכרי או הייו . יש להקל כדעה זושאף לכתחלה , ר"ואף שבכמה מקומות תבאר בשוע
  ".כל ירא שמים יחמיר לעצמו"כ בלאו הכי " משא.ב"בהפסד מרובה וכיו

ודוחק לומר דסומכין " ):ב- חידושים סד א(ובא לעיל כמ, ר הצמח צדק חשש לדעת המחמירים"וגם אדמו
  ."דולי הפוסקים חולקים על זהדהא ג, רבוא בוקעין בו' על דעת הפוסקים דרשות הרבים בעין דוקא ס

שדרו בה אף ,  להחמיר ברחובות העיירה הקטה ליובאוויטש,בעצמור הצמח צדק "אדמוגם כן ולכן הג 
חשיבי כולם רשות הרבים ... בעירו ליובאוויטש " ):ד, חידושים לג (פי שביארכ, רק כמה מאות בי אדם

  ."להפוסקים דלא בעין בקיעת ששים ריבוא... 

, להתיר על ידי צורת הפתח, רבוא'  דברי הפוסקים דבעין סלהגו להקל ולסמוך ע,  למרות כל זאתאמם
  .בכל העיירות שאין בהם ששים רבוא תושבים

*  

, אף בעיירות שאין בהם ששים רבוא תושבים, ויש טעם וסף שלא לסמוך על עירוב זה של צורת הפתח
 ראשיו לרשות הרבים או לכרמלית'  ומפולש בב,'מבוי עקום כמין ד) "ו- ה"שסד ס' סי(ר "כמבואר בשוע

 הרי כולם במקום פתיחתן זה ,מבואות הפתוחים אלו לאלו ... צריך שיעשה צורת פתח בעקמומיתו.. 
והייו שבעיירות הקטות שעושין להן צורת הפתח ".  וצריכים שם תיקון שתבאר,לזה דים כמבוי עקום

  .פתח בכל פית רחובצריך  צורת ה, מסביב

 , ודים כחצר,מבואות שלו שאין בתים וחצרות פתוחים לתוכו כראוי) "ט"שם ס(ר "ואף שתבאר בשוע
  ".אים צריכים שום תיקון בעקמומיתם

רוב הבתים שבעיירות ,  בזמיוכ"משא; ך הרחובלא היו בתים וחצרות פתוחים לתוש ,בזמםהייו דוקא 
 ואם כן יש לכל בין דין חצר ,) עירוב חצרות בייהםרבעד שצריכים לע(ת  כמה דירוכל אחד מהםיש ב

  .ולכל רחוב דין מבוי, )ו כמה דירותשיש ב(

דמבואות דידן בתים וחצרות ): " מא סוף אות ח'סי(ת צמח צדק "שובתבאר , אפילו בבתים רגיליםו
מכל מקום ,  בה רק בית אחדדאף אם החצר אין, ואין להם שום קולא משאר מבוי, פתוחים לתוכן ממש

 מכל שכן בביים שיש בהם ".יש לומר שהם כשי בתים הפתוחים לחצר, כיון שיש בהבית כמה חדרים
  .כמה דירות

הקראות בלשון המדיה (שבין כל שי בתים יש סמטה קצרה , ויתירה מזו הוג בעירו ברחובות רבים
Driveway( ,י הבתים האלהיה פרטי לשי בתים פתוחים לתוכו, עם מקום חוהרי זה ממש חצר שש.  

  .ובכל פית רחוב, שצריך להוסיף צורת הפתח בעקמימותו, ואם כן יש לרחוב זה דין מבוי
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