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בס " ד  ,כח אדר התשע"ג.

מסכת עירובין דף ב – דף יג


דףב'ע"א

בגבוהכ'וטעמודלאפלוגרבנןביןלחילקורה.

א(מתניתין ,מבוי שהוא גבוה .פירש רש"י דמדאורייתא שרי

ג(מתניתין ,רבי יהודה אומר אינו צריך .ביאר הרע"ב דטעמיה

לטלטולי ביה דאינו רשות הרבים .ולא כתב דהוי רשות היחיד,

דרבי יהודה דסבר דקורה אינה משום היכר אלא משום מחיצה.

ונחלקוהראשוניםאיהוירשותהיחידאומקוםפטור,דעתתוס'

ורבינועקיבאאיגר הקשהעליומגמ'לקמןדמוכחדגםר"יסובר

שבת )צט(:ועוד,דבג'מחיצותהוירשותהיחיד,וכןדעתהראב"ד

משוםהיכראלאדסוברשישהיכרגםלמעלהמכ'.

)בפי"זמשבתהלכהט'(.אךדעתהרמב"ם)שםה"אי"ט(דמדאורייתא

פירש רש"י דטפי מהכי

ד(מתניתין ,והרחב מעשר אמות ימעט .

לא הוי רשות הרבים אלא בד' מחיצות ,ופירש המגיד משנה

לאמקריפתחאלאפרצה,וכתבהריטב"אדהאודאיאתיאאפילו

דמדאורייתא בעינן ד' מחיצות שלמות ,ופחות מזה הוי מקום

למאן דאמר לחי משום היכרא ,דהרי לא מצא התנא היתר אלא

פטור ,אלא דרבנן אסרו לטלטל בג' מחיצות כדין כרמלית ,עד

בצורת הפתח ,ואי היה די בלחי בלבד היה צריך להתיר בלחי,

דאית ליה לחי ,דנתנו לו חכמים דין רשות היחיד גמורה )אבל

וצורתהפתחשהיאקנהמכאןוקנהמכאןוקנהעלגביהןדמהני

ודאי דהזורק לתוכו מרשות הרבים פטור ,דהא מדאורייתא הוי

נילף מק"ו .וטעמא דמילתא דכל שהוא רחב מעשרה אמות אינו

מקוםפטור(.ומדבריהטור)שסה(משמעדמבוירשותהיחידהוא.

נדוןאלאמשוםפירצה,ואיןלחיולאקורהמתיריןאתהפירצה.

ומה דלא כתב רש"י דהוי רשות היחיד ,כתב בשו"ת הרשב"א

והרבינו יהונתן והמאירי ביארו טעמא דמילתא ,משום שאין כאן

)חלקה'סימןיט(דעיקרכוונתרש"ילפרשדאףעלפידמדאורייתא

היכרלחיוקורהבהאיפירצה.

מותר לטלטל בו דאינו רשות הרבים ,בכל זאת אסרוהו רבנן עד

ה(מתניתין,ואםישלוצורתהפתחאיןצריךלמעט.בהאדמהני

דאיכאלחיוקורה],ורש"ילאנחיתלנידוןאיהוירשותהיחידאו

צורת הפתח כתב הרשב"א )בדף ח .ובכמה מקומות( דהוא מדין

מקוםפטור[.

מחיצה ,ובמאירי כתב דאין לך היכר גדול מצורתהפתח ,ואפילו

ב(מתניתין ,מבוי שהוא למעלה מעשרים אמה ימעט .כתבו

למעלהמעשריםישהיכר,וברבינויהונתן כתבדכיוןשהוארחב

הרשב"א והריטב"א דדוקא בקורה ימעט אבל בלחי ודאי שכשר

כלכךלאמיחזיכפתחאלאכפירצהולאיועילבוהיכראדקורה

אפילוגבוהיותרמעשרים.אמנםהרמב"ם כתב)פי"זהי"דמהלכות

אלא אם כן יש לו צורת פתח שהוא עמוד מכאן וכו' ,עכ"ל.

שבת( וז"ל ,כמה יהיה פתח המבוי ויהיה די להכשירו בלחי או

ומדברי הרמב"ם )בפרק יז מהלכות שבת הלכה יד( דכתב וז"ל כמה

בקורהגבהואיןפחותמעשרהטפחיםולאיותרעלעשריםאמה

יהיהפתחהמבויויהיהדילהכשירובלחיוקורה,גובהואיןפחות

וכו',משמעשגםבלחיבעינןפחותמכ'.אמנםהמגידמשנה כתב

מי"ט,ולאיותרעלכ'אמה,ורוחבועדעשרה אמות,בד"אשלא

דפשוט שבלחי אין פוסל הגובה ולא הזכיר הרמב"ם לחי אלא

היהלוצורתהפתחאבלאיהיהלוצורתהפתחאפילוהיהגבוה

מפני פסול גבהו פחות מעשרה ורחבו יתר מעשר ,וכן פסק

מאהאמה,אופחותמעשרה,אורחבמאהאמה,ה"זמותר,וכן

בשולחן ערוך )שסג ,כו( .והבית מאיר )הובא בביאור הלכה( פקפק

אםהיהבקורהשלמבויכיורוציורוכו'אףעלפישהיאלמעלה

בזה מאוד ,ודעתו כפשטות לשון הר"מ והטור דגם בלחי פסול

מכ' אמה כשירה שהקורה משום היכר עשויה עכ"ל ,משמע
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שהואמדיןהיכר.

והקשה רבינו עקיבא איגר בגליון הש"ס ,הא מסקינן לקמן דחלל

ועייןבחידושירביחייםהלוי )פרקטזמהלכותשבתהלכהטז( שנקט

מבוי תנן ,ואם כן למעלה מעשרים כשר ורק למעלה מעשרים

דצורת הפתח מהני מדין מחיצה דשם פתח שבה הוא גופא

ומשהופסול.וצריךלפרשהמשנהמבוישהואגבוההיינושהחלל

המחיצה ,ועוד כתב שם דחלוק דין מחיצה דצורת הפתח מדין

שלו גבוה מכ' .ובתוס' הרא"ש כתב אמתניתין דהיכר המבוי

מחיצה בעלמא ,דצורת הפתח אינה יכולה לאשוויי שיעור

שהיא הקורה ,גבוהה מכ' אמה .והקשה אם כן הרחב מעשרה

מחיצותאלארקלהשליםלמחיצות).ועייןבאותז(.

אמות אמאי קאי .ולכן פירש דמבוי היינו חומות המבוי שהם

ו(מתניתין ,ואם יש לו צורת הפתח אף על פי שהוא רחב מעשר

גבוהים למעלה מכ' אמה ודרך להניח הקורה על חומות המבוי,

אמות אין צריך למעט .הקשה הרשב"א הא גם בגבוה מעשרים

ימעטגובהו.וכןאםפתחכניסתהמבוירחבמעשרה אמותימעט

אמה קמסיק לקמן )יא (.דמהני צורת הפתח ומאי טעמא לא

רחבו).ועייןלקמןאותיד(.וברש"ש כתבדבאמתלמעלהמעשרים

הזכירו לענין גובה ,ונשאר בצ"ע .והר"ן תירץ דבכל צורת הפתח

היינו שחלל המבוי הוא למעלה מכ' ,ואתי שפיר הא דגרסינן

איכא לחי ,והא לחי מתיר גם בגבוה יותר מכ' הלכך לא צריך

"למעלה מעשרים") ,עיין בהב"ח שמחק תיבת למעלה( ,דאי תני

למתניה.

מבוי שהוא גבוה מכ' היינו מפרשים את תיבת "מ"ם" שמתפרש

ז(שם .הרשב"א )בדף ח (.הביא דברי הרמב"ם דצורת הפתח

כמו מן ,ר"ל שמבוי שהוא גבוה מן כ' ומעלה ,וכ' בכלל .ובחשק

מהניא אפילו לפחות מעשרה .והקשה דלא מצאנו אלא בגובה

שלמה הביא שבירושלמי לא גרס למעלה ,וכתב דהוא לשיטתו

יותר מעשרים והיינו משום דכמחיצה דמי וכאילו נסתם הכל.

דרבי יוחנן בירושלמי שם דסבר דקורה צריכה שתהא בתוך

ועוד דצורת הפתח לא עדיפא ממחיצה גמורה שפחות מעשרה

עשרים.

לאמהניכ"שצורתהפתח.וכדעתהרשב"אמבוארבהרא"ש )יג(

י(בא"ד,אבלמבויקצרוכו'דאיהוימפולש.כתבהרש"שדמש"כ

דכתב ואם יש לו צורת הפתח וכו' ואילו בגובהה מהני צורת

רש"י דאיהוי מפולש לא הוי מישתרי בקורהלאאזיל דווקא על

הפתח דלא בעיא היכר בצורת הפתח עכ"ל .הנה דחילק בין מה

רוחבט"זאלאאפילואינורחבט"זנמילאמישתריבקורה.

לביןאיהווימחיצה דשפירמהני

דמהנימשוםהיכר,דלאמהני,

יא(בא"ד ,כתב רש"י דרבנן גזרו משום דאתי לאיחלופי ברשות

בגובהה ואף דאינו ניכר .והמגיד משנה )פי"ז הי"ד( ביאר דעת

הרבים ,ושריוה בתקנתא דלחי וקורה ,דליהוי היכרא דלא ליתי

הרמב"ם וז"ל ובגמ' תניא מבוי שהוא גבוה מכ' אמה ימעט ,ואם

למישרי רשות הרבים גמורה .והשפת אמת הביא מרבינו יהונתן

ישלוצורתהפתחאיןצריךלמעט,ומתוךכךסובררבינושהו"ה

דמה דהצריכו תיקון למבוי ,כי היכי דלא ליתי לטלטולי מרשות

לפחות מעשרה שצורת הפתח מועילה בו .והיינו שסבירא ליה

הרביםלתוכו,ולפ"זמשמעדהתקנההיתהלעשותלחיאוקורה,

להרמב"ם דצורת הפתח מהני משום ההיכר שבה וכדלעיל )אות

אף על גב שאינו רוצה לטלטל בו .וכתב דלא מצינו בפוסקים

ה( דאי הוי מדין מחיצה איך מועיל בפחות מעשרה) ,ואף על גב

בכה"ג צריך לעשות לחי וקורה ,אלא דכל התקנה היתה כדי

דכתבהב"ח)הובאלקמןאותמד(דגםאימשוםהיכראעלכלפנים

להתיר טלטול ,ואי בני המבוי לא רוצים לטלטל במבוי שפיר אין

בעינן היכרא דמחיצה ואם כן איך מועיל פחות מעשרה ,מכל

צריךלתקנובלחיוקורה.

מקוםקצתמחיצהישבזה(.אמנם בביאורהגר"א )שסגסכ"ו(כתב

יב(בא"ד ,ושריוה בתקנתא דלחי או קורה דליהוו היכר .הקשה

דאיןכונתהרמב"םשהצורתהפתחפחותמעשרה,אלאשהמבוי

רבינועקיבאאיגר בגליוןהש"ס,האקי"לדלחיהעומדמאליוהוי

פחות מעשרה אבל צורת הפתח בגובה עשרה .והחזון איש ) סה

לחי דקיימא לן לחי משום מחיצה .ובפורת יוסף כתב דמפורש

סקנ"ז( ביאר כונתו דהמבוי כולו ודאי גבוה עשרה אלא שסמוך

לקמן )ה (:תוס' ד"ה ד' אמות ,דאפילו למאן דאמר לחי משום

לפתח מקורה עד שלא נשאר עשרה .וכדברי הגר"א הביא הבית

מחיצה ניכר קצת בעינן ,ואין להקשות דלא היה לרש"י להניח

מאיר )שסג ,כו( דהוא להדיא בפירוש המשניות להרמב"ם

העיקר דהוא משום מחיצה ,דיש לומר דרצה למנקט אליבא

במתניתין דכתב ז"ל ,וחייב אתה לדעת כי המבוי לא יהיה גבהו

דכו"ע .ובב"ח )שסג ד"ה אבל נעץ( כתב ,דגם למאן דאמר משום

פחותמעשרהטפחיםבשוםפנים,ולאיותרמכ'אמהאלאבאחד

היכרבעיהיכרשלמחיצה,ועייןלהלן)אותמד(שביארנוזה.

מאלו התנאים שיהיה לו צורת הפתח או אמלתרא עכ"ל .הרי

יג(רש"י ד"ה ימעט ,ישפיל .הרשב"א כתב בין ישפיל הקורה בין

להדיא שבפחות מעשרה פסל הרמב"ם בכל פנים ולא מצא לו

יגביה הקרקע דהרי איתא להדיא לקמן )ד (:דימעט היינו יגביה

היתר.

הקרקעורש"יחדמינייהונקט.

ח(שם .הקשו הרשב"א והריטב"א אמאי לא תני במתניתין פסול

יד(גמ',מאישנאגביסוכהדתניפסולהומאישנאגבימבויתני

של פחות מעשרה טפחים .ותירץ מכיון שזה אותו טעם כמו

תקנתא .לעיל )אות ט( הבאנו דברי התוס' הרא"ש דמבוי היינו

בסוכה שפסולה פחות מעשרה טפחים לא תני לה] .וצ"ע אמאי

חומות המבוי ,ולדבריו קשה איך ניתן לכתוב גבי מבוי פסולה

שוו בטעמיהם ,הא בסוכה הטעם משום דלא ראוי לדיורים ,אך

דבשלמא בסוכה שעשייתה היא לצורך המצוה שייך למיתני

במבויהטעםמשוםדאיןלזהשםמחיצה),ש.ב([.

דעשיה כזו כשרה או פסולה ,אך בחומות המבוי שאין עשייתן

ט(רש"י ד"ה מבוי ,שהניחו את הקורה למעלה מעשרים אמה.

לצורךהעירובמהשייךלמיתניכך,שהריאינומתקןלצורךהיכר

ב
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מבוי דעל זה שייך למיתני כה"ג כיון דיש דינים בעשייתו .ובע"כ

להדיא ולא היינו למדים שזה פתח האולם ע"י שכתוב במקום

צריך לומר שיפרש קושית הגמרא דקאי אסוכה אמאי גבי סוכה

אחראולםהבית,אלאהיהכתובמפורשפתחהאולםניחא,אבל

תני פסולה ולא תני תקנתא היינו ימעט .וזהו דלא כמו שביארו

עכשיוישלומרשאולםהביתפירושוהאולםשלהביתוביתהיינו

המהרש"א )במהדורא בתרא( והמרומי שדה קושית הגמ' אליבא

היכל וכיון דההיכל פתוח לאולם קרינן לאולם אולם הבית כמו

דרש"י ד"ה תקנתא דכתב דתני ימעט ולא תני פסול ,והיינו

ביתשער.

דהקושיא על מבוי מדוע לא נקט פסול כבסוכה ,ומשום דרש"י

יח(שם ,הרשב"א והריטב"א הביאו פירוש רבנו שמואל שפירש

פירשדהכשרמבויקאיאקורה,ואםכןשייךלמיתניביהלישנא

בגמ' דכתיב בקרא )יחזקאל ח ,טז (.והנה פתח היכל ה' כעשרים

דפסול) .ועיין בגאון יעקב טעם דלא פירש רש"י כתוס' הרא"ש(.

וחמשה איש בין האולם ולמזבח ,מבואר שפתח ההיכל הוא בין

אמנם הרשב"א והריטב"א פירשו דהקושיא קאי גם על מבוי וגם

האולם ולמזבח ובהכרח שזהו פתח האולם וקרי לאולם היכל.

על סוכה דליתני בתרוויהו פסולה או תקנתא ,וכדמשמע פשטות

והקשו עליו דהא אמרינן בגמ' דלכו"ע אולם לחוד והיכל לחוד,

לשוןהגמראשתירצהעלשניהם.

ואם כן אי אפשר לאולם להקרא היכל .ועוד מאי קאמר אי הוי

טו(גמ' ,אמר רב יהודה אמר רב חכמים לא למדוה אלא מפתחו

כתיב פתח האולם כדקאמרת השתא דכתיב פתח אולם הבית

של היכל וכו' .לכאורה יש לפרש דהא דגבוה כל כך עד עשרים

וכו',האבאמתפתחאולםבלחודכתיבדכתיבפתחהיכלה'ולא

נקרא פתח ,למדו חכמים מהיכל .אבל הר"ן פירש דבלאהלימוד

כתיבפתחאולםהיכלה'.

מהיכל,הווהאמינאדאפילוגבוהטפיאיקריפתח,ומהיכלילפינן

יט(גמ' ,והא כי כתיב האי במשכן כתיב .פירש רש"י דפתח

דביותר מכ' לא איקרי פתח ,דאי הוי פתח יותר מכ' אמאי לא

המשכן אינו גבוה אלא עשרה אמות ואם כן איך ילפינן שיעור

הגביהוהפתחיתרמכ'לנאותו,דהגובההואנוישלו.

גובה מבוי ,וכתב המהרש"א דעל רוחב עשר לא פריך דהא גם

טז(גמ',שם.פירושדילפינןמפתחושלהיכלדבכה"גדהיכלהווי

במשכןהיהרוחבעשר,וכתבעודדלפימהשכתבותוס'לקמן)ב:

פתחוהלכךמהניבמבוימדיןפתח.והקשהרבינועקיבאאיגראם

ד"הליבעי(דכיוןדליתליהגפופילאופתחהואאםכןאפילורחב

כן איך מהני לחי הא אין זה פתח דליכא משקוף .והגאון יעקב

עשרליכאלמילף.

הקשהדאיךמהניאהקורהלאשוייפתח,האהו"לפרוץבמילואה

כ(שם ,כתב הריטב"א דהקושיא היא רק לרבי יהודה דיליף

וליכא גיפופים וליכא שם פתח .ותירץ הגאון יעקב דתקנת חז"ל

מפתחושלאולם,אבללרבנןדשיעורמבויכ'אמהלאקשיאדיש

היתה לעשות סימן של פתח ע"י אחד מחלקיו ,וסגי או בקורה

כמה פסוקים דכתיב בהו פתח ההיכל .ומה שלא הביאה הגמ'

שהוא משקוף ,או בלחי שהוא מזוזה ,וכתב עוד דיש חילוק בין

בתחילה הפסוק של פתח ההיכל ,כתב הריטב"א דעדיף ליה

לחי לקורה שהלחי לא מפסיד מה שגבוה יותר מכ' ,ובקורה

למילףמדבריהתורהולאמדבריקבלה.

מפסיד מה שרחב יותר מעשרה והטעם שהפסד הרוחב עושה

כא(גמ' ,דאי לא תימא הכי הא דאמר רב יהודה אמר שמואל.

פירצה ,והפסד גובה אינו עושה פירצה .והקרן אורה תירץ )על

הקשה הריטב"א אמאי צריך לדרב יהודה אמר שמואל הא

לחי( דכיון דמה"ת אין צריך תיקון כלל ,כיון דיש ג' מחיצות ,רק

מייתינןקראידמקדשאקרימשכן.ותירץדממימראדשמואלחזינן

דרבנןהצריכוהתיקון,והםאמרודסגיבלחי,אבלבקורהסבירא

דהאיקראגופאדפתחאהלמועדמיניהילפינןלפתחושלמקדש.

ליהלרבדטעמאהואמשוםדמשויליהלפתחאםכןבעינןדומיא

כב(גמ' ,שלמים ששחטן וכו' פסולים .כתב הריטב"א דאין זה

דהיכל] .וביאור דבריו דמבוי ניתר או ע"י שם פתח ולזה תיקנו

משום דדרשינן פתח מלשון פתוח ,דאם כן אדרבה ממימרא זו

חז"ל קורה ,או ע"י לחי ,וזה אינו מדין פתח אלא דין בפני עצמו

מוכח דאי אפשר לדרוש שיעור גובה פתחים דהא נקרא פתח

דלחי מתיר במבוי ,ודלא כמו שכתב הגאון יעקב דגם לחי מהני

מלשוןפתוחולאמלשוןפתח.אלאודאידהדרשאהיאדפתחלא

מדיןפתח[.

נקראפתחאלאבזמןשהואפתוח.

יז(תוס' ד"ה דכתיב אל פתח אולם הבית .זה הפסוק וכו' ,פירש

כג(תוס' ד"ה אשכחן ,ותירץ הרב נתנאל כו' .הקשה המהרש"א

המהרש"א שאם לא היה כתוב בשום מקום אולם הבית והיה

דאם כן איך ילפינן דאין משכן דוחה את השבת .ותירץ דאיכא

כתוב פתח האולם ,ודאי היינו מפרשים שפתח האולם מהעזרה

קרא להדיא דדרשינן סמיכת שבת למלאכת המשכן דכתוב אך

אקריפתחכיוןדלאמצינושייחסהפסוקאתהאולםלבית,אבל

אתשבתותיוכו',אלאדבהווהאמינאסברותוס'דהוהאסמכתא

השתא דכתיב בקרא )בשום מקום( אולם הבית ,אם כן אפילו אי

דעיקר הדרשא היא מהא דמשכן אקרי מקדש .ובמהרש"ל כתב

הוי כתיב פתח האולם ,אנו מפרשים פתח אולם הבית כאילו

דלא דייק תוס' כולי האי בענינא דמשכן כי מאי דהוה הוה

כתיבי בחד קרא דהיינו הבית הפתוח לאולם וכיון שהפתח

משא"כבמקדש.ועייןברש"ש..

מהאולם לבית ,קוראים לו פתח אולם הבית .והריטב"א פירש

כד(בא"ד ,מבואר בתוס' שלא ילפינן משכן ממקדש .אבל

בשם ר"י) ,דהיינו תוס'( שרבי יהודה סבר דאולם הבית פירושו

הריטב"א כתב דבאמת ילפינן משכן ממקדש ,אבל רק לענין כל

שהאולםנקראבית,הלכךפתחהביתהיינופתחהאולם,דלהיכל

דברשאינותלויבקדושתהבית,והלכךילפינןלגביפתחשאיןזה

לא איקרי בית ,וקאמרי ליה רבנן דאי הוי כתיב פתח האולם

תלויבקדושתהבית.

ג

מסכת עירובין דף ב
כח אדר התשע"ג
כה(תוס' ד"ה שלמים ,דעת תוס' דפסול רק מדרבנן .אמנם

שהיה סבור וכו' .ובתוס' הרא"ש כתב שנראה עיקר כפירוש

הריטב"א )יומא כט (:הביא שיטה שפסול מדאורייתא ,והקשה

הראשוןוהטעםשפירשגבוהעשרים,אינומשוםדפריךאגובהה,

הקהילות יעקב )פסחים סימן מו( מה נענה לשיטה זו על הוכחת

אלא משום דכיון דמקשינן לרבנן ולרבי יהודה ,בעי לשנויי נמי

התוס' במנחות )מט ,(:מהא דאמרינן בריש תמיד נשחט דמחוסר

אליבאדרבייהודה,דסברדגובההקלעיםבחצרחמשאמות,א"כ

כפורים בערב הפסח מקריב קרבנותיו אפילו אחר תמיד של בין

האידכתיבקלעיםחמשעשרהאמהלכתף ,וכתיבקראאחרינא

הערביים ,דיבוא עשה שיש בו כרת וידחה עשה דהשלמה שאין

וקומה חמש אמות ,על כרחין צריך לפרושי וקומה חמש אמות

בוכרת.והשתאאינימאדפסול,מאיאהנידחייתהעשההאהוי

משפתקלעיםולמטה,ולאמשמעליהלפרושיוקומהחמשאמות

קרבןפסול.ותירץדטעםהפסולאיהקריבקודםהתמידמשוםאי

בשאר הרוחות ,וקלעים חמש עשרה אמה לכתף ברוח מזרחית,

עביד לא מהני ,ואם כן ניחא ,דכיון דפסח ידחה עשה דהשלמה,

משוםדכתיבקראאחרינאוקומהברוחבחמשאמותדקאיארוח

אםכןלאשייךאיעבידלאמהני.

מזרחית.

כו(בא"ד ,בריטב"א הביא בשם תוס' דאיירי כגון ששחט התמיד

ל(תוס'ד"הביןלרבנן,ארוחבהפריךכדפירשבקונטרסדאגובהה

בדלתותנעולות.ואףעלגבשאסורלכתחילה,אינופוסלבדיעבד,

לא מצי פריך וכו' .אמנם שיטת התוס' בזבחים )נט :ד"ה ואומר(

דכלמהדילפינןבגמ'דפסוליןהיינודוקאשלמיםולאתמיד.

דפריךמגובהה.ומהשהקשותוס'נילףמהיכל,תירצושםדליכא
למילף מהיכל ,כיון דמשכן נמי אקרי פתח דכתיב פתח אוהל

דףב'ע"ב

מועדוהתםשלאכדיןקריפתחכמושכתבותוס')ד"הליבעו(,ואם

כז(גמ' ,בין לרבנן ובין לרבי יהודה .הקשה רבינו עקיבא איגר

כן גם בהיכל שהיה במקומו ,שלא כדין אקרי פתח ,אמנם הא

בגליוןהש"סדלרבייהודהלאקשיא,דהאהאולםנמיהיהרחבו

דפתחעזרהאקריפתחהקשוכןגםבזבחים,ולאתירצו.

עשרים,ולקמןפרכינןאמאילאפליגרבייהודהארוחב,ומתרצינן

לא(בא"ד ,אף על גב דג' עמודים וכו' .כתב הרש"ש )על מדרש

דבאמת סבר רבי יהודה דבעינן עשרים רוחב .ובשו"ת הר צבי

רבהסוףפרשתתרומה(דטעותסופרהואוצריךלגרוסד',דבקרא

)או"ח ב' סימן כו ד"ה וכדי( הביא לתרץ בשם הגאון מאוסטרובצה

כתיבלהדיאועמודיהםארבעה.

על פי מה שמבואר בהגר"א ,דאמות הקלעים היו של חמש

לב(תוס' ד"ה ואבעית אימא ,אך קשה דקראי מוכחי דברוחב

טפחים ,דכתב הגר"א דהא דג' מאות כהנים היו טובלים את

כתיב .עיין מה שהבאנו לעיל )אות כח( מהמהרש"א .ובתוס'

הפרוכת,היינולר"ידאמתכליםשלחמשטפחיםהיתה,והיהמ'

זבחים )נט(:ד"הואומר פירשואיךמוכחמקראי,דקחשיבמעיקרא

גובה וכ' רחב ,והיקפו ק"כ וכל אמה חמשה טפחים הרי לנו שש

החצרלפאתיםחמשיםאמה,ואח"כמפרשלפאתקדמהמזרחה

מאות טפחים ,נמצא החשבון מדויק ב' טפחים לכל כהן ,וכיון

חמישים אמה ,ואח"כ כתיב חמש עשרה אמה קלעים לכתף

דלהגר"א הפרוכת היה דינה כמו אמת כלים ע"כ דגם אמות

שאצל השער ולכתף השנית חמש עשרה קלעים ,ואח"כ לשער

הקלעיםהיושלחמש.ולכאורהקשהדמאיפריךדלילףלרוחבכ'

החצרמסךעשריםאמה.

הא כיון דהקלעים היו של חמש טפחים ,אם כן נשאר לפתח

לג(גמ' ,ולא היא רבי יהודה מפתחן של מלכים גמר .הרשב"א

חמשה ועשרים אמות .וצריך לומר דפריך בהאי לישנא דוקא

לקמן )ג (.מבאר דבפשוטו טעמא דרבי יהודה ,דכיון דלמלכים יש

לר"מדכלאמותשלששהטפחים,ולפיזהלר"יבאמתקשהלילף

פתחיםכאלו,קריליהפתח,והביאשםעודשיטה,דטעמאדרבי

מעשרים וחמשה ,ומיושב דלא פריך מפתח אולם משום דמחצר

יהודהמשוםהיכר,וכיוןשמלכיםעושיןפתחיןגבוהיןלנוי,אםכן

הואדקשה.

מוכח שיש בזה משום היכר .ובתוס' הרא"ש כתב דפתחי מלכים

כח(גמ' ,והא כתיב ובקומה חמש אמות וכו' .ברש"י יש שני

איקרו פתח דכתיב והמלך יושב על כסא מלכותו נוכח פתח

פירושים ,לפירוש א' ,גובה הקלעים המזרחיות היה כ' אמה,

הבית.

ולפירוש השני כל הקלעים גבהם היה ט"ו אמה ,והקשה

לד(גמ' ,אלא מעתה לא תהני ליה צורת הפתח דהא היכל עשר

המהרש"א לפירושהשני האכתיב להדיא בקרא בפרשתתרומה

אמות וכו' .רבינו חננאל פירש קושיית הגמרא ,דלא יספיק רק

וסוף ויקהל ,דהמסך אורכו עשרים אמה ואיך אמרינן דהיה רחב

צורת הפתח של קנה על גביו אלא ליבעי תיקרה כמו שהיה

פחותמעשר,וכתבדאפשרדזוהיכונתקושיתתוס'ד"הואבעית

בהיכל,ותירצההגמרא,דלרבבאמתצורתהפתחלאמהניכלל,

אימא ,במה שכתבו אך קשה דקראי מוכיחי דברוחב כתיב] .וגם

ואם כן אין נפקא מינה בין תיקרה לקנה] .וצריך לומר דלא גרס

לפירוש הראשון שהיה גובה עשרים קשה דבסוף ויקהל כתיב

אפילוהכיעשראמותהואדרויח[.

ומסך שער החצר וגו' ועשרים אמה אורך וקומה ברוחב חמש

לה(תוס' ד"ה אלא מעתה ,דאי הוי קרי פתח אף שגדול ביותר

אמות,ש.ב.[.ורביאלעזרמשההורוויץ תירץדיתכןדהמסךהיה

וכו' היה לעשותו שוה לאולם .רבינו עקיבא איגר והחזון איש

על רוחב הפתח ,ואף שהפתח היה צר אבל המסך נמשך משני

)ליקוטיםקיב,ב(.הקשודאםנאמרדרבמודהדדלתותמהניאפילו

הצדדיםכנגדהכתליםשלאכנגדהפתח.

ביתר מעשרה עדיין קשה דכיון דבהיכל היו דלתות אמאי לא

כט(רש"י ד"ה משפת קלעים ,והמפרש לשון ראשון טועה הוא

הרחיבו הפתח יתר מעשרה ,כדי להשוותו לאולם וכמו שכתבו

ד

מסכת עירובין דף ב – דף ג
כח אדר – כט אדר התשע"ג
תוס' .ובאבני נזר )או"ח רעג ,י (.הביא קושיא זו בשם ספר בית

תיובתא .ותוס' הרא"ש כתב ,דמילתא דפשיטא הוא דכל מה

ישראל למגידדקאזניץ,והביאשתירץדדלתותעושותרקשיהיה

שעשולנוילאולםעשולהיכל.

סתום ולא יהיה פירצה אבל אינם עושות פתח עיי"ש ,וכן כתב

מ(גמ' ,רחבה ד' אף על פי שאינה בריאה .ובלבוש כתב הטעם,

השפתאמת..והחזוןאישתירץדבהיכלבעינןשיהיהשםפתחגם

דכיוןדקורהמשוםהכירא,שפירהויהיכרברחבהד',אףעלגב

בלאהדלתותדאינםחלקמהפתח.והאדפריךלקמןאלאמעתה

דאינה בריאה ,ומה דבריאה מועיל משום הכירא ,אף על גב

לא תהני ליה אמלתרא ,דהיינו שאם אמלתרא מהני ליתר מכ'

שאינהרחבהד',דניכרתמחמתעוביה,דאילאעבהואינהרחבה

אמאי לא הגביהו פתח ההיכל .ולא תירצו דבעינן שם פתח גם

ד'לאמצילקבלאריח.

בלי אמלתרא ,היינו משום דאמלתרא שפיר הוי בכלל צורת

מא(גמ' ,שם .הרשב"א בעבודת הקודש )הובא בביאור הלכה שסג,

הפתח.

כו.ד"האינוניתר(כתב,דאםהיתהרחבהד'וגםבריאהמתרתגם

לו(תוס'ד"האלאמעתה.בסוה"דולאשייךנמילמיפרךדליבעי

למעלה מכ' ,דאמרינן פי תקרה יורד וסותם ,והר"ן הביא

צורתהפתח,דצורתהפתחלאהויאלאמשוםנויבעלמא.הביא

שהראב"ד פליג ,מדלא מצא רב להכשיר למעלה מכ' אלא

החזון איש )קיא ,ה (.שיש שלמדו תירוץ התוס' שצורת הפתח

באמלתרא ,משמע שבריאה לא מהני .והרשב"א דחה ,דרב רצה

העשוי לנוי אין לו דין צורת הפתח ,והקשה דכל עיקר צורת

למצוא שגם קורה שהיא משום היכר מהני למעלה מכ' .ודעת

הפתח הוא ע"י הנוי שבו] .ונראה שהבינו שקושיית תוס' היתה,

הריטב"א )פז .סוף ד"ה אלא דר"ח( דלא אמרינן פי תקרה למעלה

היאךילפינןמהיכלשישלזהשםפתח,אולידווקאבהיכלשהיה

מכ'.

לו צורת הפתח נחשב פתח עד עשרים ,אבל בעלמא בלא צורת

מב(גמ' ,קורה לרבנן משום היכר .הקשה הרשב"א הא אמרינן

הפתח לא יחשב לפתח ,ועל זה תירץ תוס' שאין לזה שם צורת

בסוכהדהיכאדהדפנותמגיעותלסכךאיכאהיכראפילולמעלה

הפתח כשעשוי לנוי[ .והחזון איש )עח ,ו( ביאר קושיית תוס',

מכ'אמה,והאהכאכיוןדבעינןקורהע"גמבויאםכןהמחיצות

דמוכחמהיכלשפחותמעשריםבלאצורתהפתחלאופתחהוא,

מגיעות לקורה ואיכא הכירא .ותירץ דשאני קורה דקצרה

דאי לאו הכי אמאי הוצרכו לעשות צורת הפתח להיכל ,אלא

דשיעוראטפח.והר"ןרצהלחדשלפיזהדהיכאדהקורהרחבהז'

ודאיפחותמעשריםאיןלושםפתח,ולכךהוצרכולמיעבדצורת

יועילאפילולמעלהמכ'אמה,אלאדכתבדיתכןדלאפלוגרבנן

הפתח לאשוויי פתח .ועל זה תירצו תוס' שהטעם שעשו צורת

בקורה וכל למעלה מכ' פסולה .והביאור הלכה )שסג ,כו ד"ה אינו

הפתחאינולשםפתחאלאלנויבעלמא,והלכךאיןראיהשפחות

ניתר( הביא מהרשב"א בעבודת הקודש שבאמת קורה רחבה

מעשריםבלאצורתהפתחלאופתחהוא.

שבעהמתרתאפילולמעלהמעשרים.

לז(שם ,וברשב"א תירץ קושיית תוס' ,דכיון דחזינן דלרב צורת

מג(שם .משמע דדוקא לרבנן אבל לרבי יהודה טעמו כדאמרינן

הפתחלאמהנילרחבהיותרמעשר ,הרילנודצורתהפתחאינה

דגמרמפתחימלכים.הקשההרשב"א אםכןמאימקשינןלמהלי

מעלה ואינה מורידה ,והווי כמו דלתות] ,וצ"ע מנליה להשוות,

לאפלוגיבתרתי,הריאיפליגיבמבויהו"אדוקאמבוימשוםדלא

נימא דליותר מעשר אינה מועילה צורת הפתח ,אבל לפחות

בעינןהיכראלאפתחואיקריפתחכיוןדאיכאפתחימלכים,אבל

מעשר צריך צורת הפתח ,ובלא צורת הפתח אין דין של פתח,

סוכה דבעינן היכר לעולם בעינן כ' אמה .ותירץ דקושית הגמ'

וכמו בפתחו של היכל שהיה בעשר ,ומ"מ היה לו צורת

דליפלגובסוכה,וממילאנדעלמבוידכיוןשישהיכרלמעלהמכ'

הפתח).ש.ב[(.

ודאידכשר.ועודתירץ,דגםלרבייהודהדקורהמשוםפתחדגמר
מפתחימלכיםבעינןהיכר,כדמוכחלקמן)ה(:בלחיהבולטמדפנו

דףג'ע"א

של מבוי ,דגם למאן דאמר לחי משום מחיצה בעינן היכר )וכן

לח(גמ' ,אלא מעתה לא תהני ליה אמלתרא .וכתב רש"י

הוכיחו תוס' שם ד"ה ארבע( ,והלכך כיון דמבוי מכשיר במ' ונ'

לאכשורי גובהו יותר מכ' ,ולקמן מבואר שאמלתרא מהני כיון

אמהודאיסוברשישהיכר,והקשההרשב"א אםכןהיכיאמרינן

דאיכא היכר .הקשה הגאון יעקב ,לרב דטעמא משום פתח ,מאי

לעיל דלרבנן אם איתא דפתח האולם אקרי פתח ,הוי ילפינן

טעמא תהני אמלתרא .ותירץ דלמאן דאמר דאמלתרא הוי פסקי

מיניה דאפילו למעלה מעשרים כשר הא ליכא הכירא .ותירץ

דארזאמהנימשוםדנפישמשכיהמשויפתחאפילולמעלהמכ'.

דס"ד דכיון שהדפנות מגיעות לקורה איכא הכירא כמו בסוכה.

והשפת אמת פירש דמנהגם היה לעשות אמלתראות במקום

עוד תירץ הא דקאמר קורה לרבנן לאו דוקא ,והוא הדין לרבי

הפתחבדווקא,והלכךאמלתראנותןשםפתח,עודתירץדעלידי

יהודה אלא משום דקאי אדרבנן קאמר לרבנן .והביא הרשב"א

אמלתראות וציורים ,יש לזה שם פתחא דמלכים ,שמצוירים

דמקצת ספרים גרסי ,קורה לרבנן נמי משום היכר ,לומר דלר"י

וגבוהיםהרבה,והלכךכשראפילולמעלהמכ'.

דלאיליףמאולםאלאמפתחימלכיםפשיטאדמשוםהיכרהוא,

לט(גמ' ,והאי מאי קושיא דילמא תבנית היכל כתבנית אולם.

וקסברדאיכאהיכרלמעלה מכ'שכןדרךמלכיםלעשותפתחיהן

כתב הריטב"א דלשון דילמא לאו דוקא ,דודאי תבנית היכל

גבוהים לנוי ,ואם כן מוכח דיש להם היכר דאי לאו הכי לא היו

כאולם דהרי גמירי לה ,דאי לאו הכי מדילמא לא הוי עבדינן

עושיםגבוהים.

ה
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מד(גמ' ,קורה משום היכר .פירש רש"י דליחזו אינשי ולידעו

)אותג(תמהאמאיפסקהרמב"םלחומראדדוקאציורים,הארב

דתקנתאעבוד .נחלקובגמרא)ה (:איקורהמשוםהיכראומשום

דימי משמיה דמערבא אמר ,ומערבא והם רבים לגבי רבי חמא.

מחיצה .וכתב הב"ח )סימן שסג ד"ה אבל( דגם למאן דאמר משום

ועוד כיון דמילתא דרבנן היא הו"ל למיפסק לקולא ,ובביאור

היכר ,אין זה סתם היכר שידעו לא לדמות לרשות הרבים ,אלא

הגר"א )או"ח שסג ,ס"ק מט( פירש דשיטת הרמב"ם דבכל מקום

דההיכר הוא שהקורה נראית מחיצה ,וכשידעו ששמו קורה

שאומרים בגמרא "למאן דאמר וכו' כ"ש זה אבל למאן דאמר

להיתרטלטוליבינודשאנימבויעםקורהשישבומחיצה.והביא

וכו'" פסק כאידך ,דהיינו הכא כלישנא קמא ,ובשולחן ערוך )שם

ראיה ממתניתין דתנן והרחב מעשר אמות ימעט ,ופרש"י שזהו

סעיף כו( העתיק לשון הרמב"ם ,ובבאר הגולה כתב דפסק כמאן

שיעור רוחב סתם פתחים ,וטפי לא מיקרי פתח אלא פירצה.

דאמר פסקי ארזא כפירוש רבנו יהונתן ,דהיינו שפירש

וקשה שבשלמא אי קורה משום מחיצה ,כיון דהוי פירצה לא

שהכלונסאות מצוירים ,והרא"ש והטור לא הזכירו דין קורה

מהניבהמחיצהזו,דאינהמחיצהגמורה,אבללמאןדאמרמשום

מצוירת.

היכר ,מה איכפת לן דהוי פירצה על כל פנים הא יש כאן היכר,

מו(גמ' ,אמר רבא במבוי פסול בסוכה כשירה וכו' .וצ"ע מה

ומוכחכנ"ל.עכת"ד.וכןכתבהביתמאיר)בחידושיולהלןיד.(:ועיין

הפסול בקורה שבתוך עשרים ומקצתה למעלה מעשרים ,והרי

תוס' לקמן )ה (:ד"ה ארבע אמות ,שכתבו דגם למאן דאמר לחי

ענין הקורה הוא משום היכרא ,ובתוך עשרים שלטא ביה עינא,

משוםמחיצהבעינןהיכרקצת].וצ"עכיוןדלתרוויהובעינןהיכר

ומה החסרון שמקצתה הוי למעלה מעשרים .וצ"ל דבעינן עובי

ומחיצה,במהנחלקו.

כדי שיהיה היכר דההיכר אינו מתחת לקורה אלא מצד רשות

והביאור הוא ,דנחלקו מהו עיקר המתיר ,דמאן דאמר משום

הרביםומצדהמבויוהיכאשאינהעבהטפחאיןכאןהיכר.ועיין

מחיצהסברדהמתירהואהמחיצה,אלאדבעינןנמישיהיההיכר

בגאוןיעקבבביאורהחסרון.

שלא יבואו לטעות ולהחליף זאת לרשות הרבים ,ולזה סגי היכר

מז(גמ' ,אמר רבא מפרזקיא סוכה דליחיד היא לא מדכר וכו'.

קצת ,ומאן דאמר משום היכר סבר דעיקר המתיר הוא ההיכר

פירש רש"י לקמןד"הלאמידכרי,דאםירקיבהקורהאו יתמעט

אלא דכל ההיכר הוי על ידי המחיצה העומדת ,וההיתר אינו

הסכך לא יזכירו לתקן ,וה"ה הכא דיחיד לא יזכור לתקן ורבים

מחמת שנעשה רשות ע"י המחיצה ,דההיכר ,הוא המתיר את

יזכירואחדלשנילתקן.והריטב"א הביאשתוס'הקשודמיהזכיר

המבוי .ועיין לקמן )ד (:דלמאן דאמרמשוםהיכראאםהיה גבוה

כאן רקיבה או נפילה ,עד דננקוט בסתמא מדכרי ולא מוזכר מה

מכ'אמה,והגביהלמטהברוחבטפחכשר,אךלמאןדאמרמשום

מדכרי.

מחיצה פסול כיון שמחיצה שאינה נעשית לד' אינה מחיצה,

מח(תוס'ד"האיקלשת ,מפרשר"ישחמתהמרובהמצילתהע"י

וקשההאלמאןדאמרמשוםהיכראנמיסביראליהדבעינןמשום

שיבואהרוחויפזר,עדשתהאחמתהמרובהמצילתה.והריטב"א

מחיצה ,ולהנ"ל אתי שפיר ,דאף דבעינן מחיצה ,אין הפירוש

הוסיף בשם תוס' ,דלאו למימרא דלאלתרדבקלשת לה הוי הכי,

דבעינן מחיצה המתרת ,דעיקר המתיר הוא ההיכר ,אלא שצריך

אלא שעומדת להיות כן ויישן תחתיה בפסול ,וברשב"א כתב

שיהיה היכר של מחיצה ,והרי ניכרת מחיצה .אבל למאן דאמר

דהויא לה סוכה הבאה לידי חמתה מרובה מצילתה ,ופסולה

משום מחיצה ,בעינן שם מחיצה ,ודין מחיצה שאינה נעשית לד'

מתחילתה משום סופה .והקשה כיון שעכשיו צלתה מרובה

אינה מחיצה ,הוא חסרון דין בחלות מחיצה ,שצריך לחול כדי

מחמתהודאיכשרההיא,דכלשאנואוסריןלסכךבומשוםסופו

לעשותרשותבפניעצמו,רקצריכהלהיותניכרת.ועייןגם לקמן

לאאמרינןבולשוןפסולאלאאיןמסככין,והר"ןתירץדהכאמה

)ח (:דלמאן דאמר משום היכרא מותר להשתמש תחת הקורה,

שאין מתירין בו משום סופו אין זה רק חשש שמא בסופו יהיה

ולמאן דאמר משום מחיצה אסור להשתמש תחת הקורה ,כיון

פסול ,אלא דהוא דין שכיון שבלא הסכך העליון ,הסכך התחתון

שחודוהפנימייורדוסותם,ואילמאןדאמרמשוםהיכראבעינמי

יתיבשותהיהחמתהמרובה,אםכןהאיסכךכמאןדליתאדמי,

מחיצה ,איך מותר להשתמש תחת הקורה ,ולהנ"ל אתי שפיר,

וכהאדאמרינןבסוכה )יג(:ירקותשאיןאדםיוצאבהןידיחובתו

דלמאן דאמר משום היכר אין ההיתר בא מהמחיצה ,אלא שע"י

בפסח פוסלין בסוכה משום אויר ,מאי טעמא ,כיון דלכי יבשי

המחיצה יש כאן היכר ,וכל שיש כאן מחיצה יש כאן היתר ולא

פרכיונפליכמאןדליתנהודמי.

מחשבינן בזה אם החיצון יורד וסותם או הפנימי שעכ"פ יש כאן

מט(שם .ודעת הרשב"א דהכא מיירי בחמתה מרובה מצילתה

מחיצה גם בצד החיצון ,אבל אי המחיצה פועלת ההיתראמרינן

מתחת עשרים ,ולא דמי להא דאמרינן דאין סכך פסול מצטרף

פיתקרהיורדוסותם).ש.ב.[(.

בהדי סכך כשר ,דהכא שאניכיון שהסכך מצד עצמו ראוי לסכך

מה(גמ',כיאתארבדימיאמראמריבמערבאפסקיארזא.פירש

בואלאשפסולמפנישנמצאלמעלהמכ',בזהלאאמרינןשאינו

רש"י כלונסאות של ארז ארוכים .ורבנו יהונתן הוסיף שהם

מצטרףלסכךכשר,ולמסקנאדאמררבאזהוזהכשר,חללסוכה

מצוירים,והרמב"ם)פי"זמהלכותשבתהט"ו(כתברקשהםמצוירים

תנן ,חלל מבוי תנן ,ודאי א"ש ,דהסכך שלמעלה מעשרים לא

והשמיטדבעישלארז,ופירשהמגידמשנה דהרמב"םפירשקיני

פסול כלל ,דכל הדין של עשרים הוא בחלל הסוכה ,והסכך על

יונים ,דהיינו ציורים של קיני יונים ופסק כל"ק ,והקרבן נתנאל

גביוולאאכפתלןבגובההסכךאלאבגובההחלל.והר"ן הקשה

ו
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דלהרשב"א דאיירי בחמתה מרובה מצילתה ,היכי אמרינן בגמ'

דפסול,וכ"כשםבביאורהגר"אדפסול.

דאי אמרינן בקורה ע"כ נעשו כשפודין של מתכת ,ה"ה בסוכה,

נג(גמ' ,לגובהו ולפירצת מבוי .עיין הרש"ש ורבינו עקיבא איגר

ונעשהצילתהמרובהמחמתה.האלאדמיכלל,דבקורההשיעור

הקשהאמאילאקאמרלרוחבפתחמבוידתנןבמתניתין,ופירצת

קורה שיש בתוך כ' כשר ,אלא דיש דין שלא יטלנה הרוח ,ומה

מבוי אין זה משנה אלא מימרא דאמוראי .וכתב הרש"ש דאולי

אכפת לן אם הדבר שעושה שלא ינטל ברוח הוא למעלה מכ'

משוםדדייקוזאתממשנהדלקמן)טו.(:

דאינו גוף המכשיר ,משא"כ בסוכה דבעינן סכך כשר ,וסכך כשר

נד(גמ',שם .הקשה רבינו עקיבא איגר בגליון הש"ס ,אמאי נקטו

הווי דוקא בתוך עשרים ,ואי מה שבתוך כ' הויא חמתה מרובה,

רש"י ורבינו חננאל פרצת מבוי עשרה אמות ,והלא נפרץ עשרה

אמאייהיהכשרהריאיןכאןשיעורסכך.

אמותכשר,ורקנפרץמעטיותרמעשרהפסול.
נה(גמ' ,לקרחת הכרם .הקשה רבינו עקיבא איגר בגליון הש"ס

דףג'ע"ב

אמאי לא נקט ולעבודת הכרם ד' אמות .ותירץ הרש"ש )על תוס'

נ(גמ' ,חלל סוכה תנן חלל מבוי תנן .פירש הרשב"א שאין אנו

ד"ה והא( דנכלל בקרחת הכרם כמו שפירש רש"י ,דמהאי טעמא

מקפידיןלהיותהסכךוהקורהבתוךחללושלעשרים,אלאאפילו

בעינןששעשרהאמה.

כלן משפת עשרים ולמעלה כשרין ,דחלל סוכה מבוי תנן .וכן

נו(גמ' ,אין שם י"ב אמות לא יביא זרע לשם .ופירש רש"י בד"ה

משמעות פירוש רש"י עשרים אמות שהוזכרו אחללה קיימי ,וכן

איןשם,דד'אמותשלעדהכותלאפקורימפקרלהומשוםדוושא.

הלשון בשולחן ערוך )שסג סעיף כו( .אמנם הרי"ף כתב כיצד

וכתב הדרך אמונה )כלאים ז ,ס"ק סט( דאסור לזרוע עד הגדר גם

ממעטונותןעליוקורהמעשריםאמהולמטה,ופירשרבנויהונתן,

בד'אמותשלהדוושאמשוםשנראהכזורעבכרם.

שלאיהיהבחללהמבויעשרים,שכלעוביהקורהיכנסלהשלימה

נז(רש"יד"הואםלאו,אינמיסביראלהולב"שעבודתהכרםח'

לעשרים,וכתבהדרכימשה )שסג,ז(שלמדמדבריהם,שאףעלפי

אמות .הקשה המשנה אחרונה )כלאים פ"ד מ"א( דתנן להדיא שם

שחלל מבוי תנן ,אבל היכא שבא למעטו צריך שיהיה הקורה

משנה ה' דגם לבית שמאי עבודת הכרם ד' אמות ,והרש"ש

בתוךעשרים.

בסוגיין כתב ,דוודאי לענין איסור זריעה בעלמא אסור רק בד'

והחכמת שלמה )שסג ,כו( כתב ,דנראה לו דאין צריך שכל עובי

אמות ,אבל לענין קרחת האמצעית אם יש שיעור חשוב שלא

הקורהיהיהבתוךעשרים,דהטעםדבעינןשיהיהבתוךכ',משום

תתבטל ,לענין זה אמרינן שכיון דעבודת הכרם ד' אמות ,הלכך

דחז"ל חששו שמא לא ידקדק ויניח הקורה למעלה מיותר מכ',

עדיין מתבטל לכרם ,ובתפארת יעקב )כלאים פ"ד מ"א( הביא

והלכך אמרו שצריך להכניס הקורה בתוך כ' ,ולזה סגי אפילו

שהירושלמיהקשהמשוםהכידבריב"שאהדדי.

מקצתקורה.עודכתבבחכמתשלמהשהקשהלוידידודלפידעת

נח(תוס' ד"ה והא .ויש לומר דרוב אמות קאמר ,הקשה

ר"ימההקשהרבשימיבראשילרבפפאמהאדתניאכיצדהיה

המהרש"א ,אם כן איך מתרצת הגמ' ואיבעית אימאלעולם ר"ש

עושה מניח הקורה משפת עשרים ולמטה ,הא להרי"ף באמת

ורוב אמות קאמר ,הא אין זה רוב אמות דהוי תרתי נגד תרתי,

מניח משפת עשרים ולמטה ]ולפי מש"כ הדרכי משה דדוקא

מחולוקרחת,נגדגדרשנפרצהוכרםהנטועעלפחותמד'אמות.

כשבא למעטו עדיין קשה דנוקמי כשבא למעטו[ וכתב ישוב לזה

ותירץ דרוב אמות פירושו דהשיעור הגדול של האמות הוא

עיי"ש.ועייןברי"ף לפנינושכתבז"לכיצדממעטונותןעליוקורה

לחומרא ,כגון מחול וקרחת דהשיעור של עשרים וארבע ושש

מעשרים אמה ולמטה כי היכי דהוי חלליה עשרים עכ"ל ,הנה

עשרה ושתים עשרה ,כנגד גדר שנפרצה וכרם הנטוע דהשיעור

מהא דכתב כי היכי דהוי חלליה עשרים משמע להדיא דבעינן

שלעשרה וד'.והרש"ש כתבדפירושודחוק.ותירץעלפיקושית

חלל עשרים ודלא כרבנו יהונתן .וכתב הב"ח בהגהותיו שלרבנו

הגליוןהש"סדאיכאעודחדא,דעבודתהכרםד'אמות,והאדלא

יהונתןלאהיתהגירסאזווכתבשכןבספראלפסבקלףלאגרסינן

קאמרהגמ'דאיכאעודחדא,דאטוכירוכלאליחשיבוליזיל.ורבי

ליה.

אלעזר משה הורוויץ כתב ,דקרחת ומחול נוטלים כמה גווני

נא(גמ' ,הא קמ"ל דלמטה כלמעלה .כתב רש"י )בד"ה הא קמ"ל(

אמות ,ד' דעבודה וד' דמקום חשוב וד' דדושא ,וגם איכא כרם

דבפחות מעשרה לא הוי מבוי ,ובסוכה )כב (:כתב רש"י בד"ה ולא

הנטועעלט"זאמה.וכברהר"ןהקשהכן.ותירץדכיוןדכברמנינו

תחתונה ,דלא מהני משום שאין מחיצה בפחות מעשרה ,ואף על

במבוי,דפירצתמבויבעשרהאמות,הלכךלאמנינוזהבכלאים.

גב דקיימא לן קורה משום היכר ,כבר כתב הב"ח )סימן שסג ד"ה

נט(בא"ד .הקשה רבי אלעזר משה הורוויץ דאם כן ,כשהגמ'

אבלנעץ(דבעינןהיכרשלמחיצה.עייןלעילאותמד.

מקשהמכרםהנטוע,מאידוחקיהדתירוץראשוןבגמ'לומרדסבר

נב(גמ' ,מה למעלה חללה עשרים אף למטה חללה עשרה,

כרבנן ,הרי ממה נפשך צריך לאוקמי דרוב אמות קאמר כקושית

ובשולחןערוך)שס"ג,כד(.כתבאבלאםהניחקורהרחבהונמשכת

התוס' ,ואם כן יכול לסבור כר"ש ורוב אמות קאמר .ותירץ

קצתלמטהמעשרהכשרה,ובמשנהברורה)ס"קפב(הביאדהקשו

דהוקשהלגמ'דבשלמאגדרשנפרצהכיוןדכברהשמיענובמבוי,

האחרונים האבעינןחללמבויעשרה,ומשוםקושיאזודחודינא


דאמותאלואמהבתחמשה,לאהוצרךלהשמיענושוב,אבלד'

דהשולחןערוך.ובשערהציון שםכתבשכןנראהמהמגןאברהם

אמותדכרםהנטוע,איסברכר"שלאהו"ללמסתם,אלאלפרושי

ז
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דרובאמותקאמרלמעוטיהךדכרםהנטוע.

הרמב"םשםדרוחבהקרנותהיהבאמהבתששה.

ס(גמ' ,ורבא אמר ר"נ וכו' אלא הללו שוחקות והללו עצבות.

סה(גמ' ,כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר .כתב הריטב"א ,פירוש

וכתב הרשב"א דלרבא כל אמות קאמר ,דלאביי שמחלק ביניהם

והשתא קס"ד דמדאורייתא ממש קאמר ,ואף ע"ג דדרשינן ליה

כלכך,שזואמהבתחמשהוזובתששה,איאפשרלומרשהשוו

בברכות ללמד על המינין הללו לאחריו ,קס"ד השתא כי מפני

מדותיהם ,דיצא לפעמים לקולא בשיעור גדול ,אבל לרבא

שישחשיבותבמיניןאלושבאולשיעוריןשאיןא"יחסרהכלום.

דההפרש בין שוחק לעצב לא הקפידו כל כך ,וחכמים השוו

סו(גמ',פתחיטיןוכו'.רש"יפירששבאלמעטשהייתו.והריטב"א

מדותיהם והלכו אחר הרוב .אבל הרמב"ם )שבת פי"ז הל"ו( סובר

הביאפירשאחרשבאלרבותשהייתו.

דגםלרבארובאמותקאמרולעולםאזלינןלחומרא,וכןדעתבעל

סז(גמ',גפןכדירביעיתייןלנזיר.עייןרש"יותוס'במהשפירשו.

המאור .ורבינו עקיבא איגר )בשולחן ערוך שסג סכ"ו( נסתפק בגדר

והריטב"א )ברכות מא (.הביא עוד פירוש שרביעית יין הוא יותר

דאזלינן לחומרא ,האם הביאור דמספק אזלינן לחומרא ,או דזה

מרביעית מים ,שרביעית יין יש לה גודש ,ורביעית מים אין לה

גופא דין השיעורים דהכא לחומרא והכא לחומרא ,ונפקא מינה

גודש,וכןנראהברש"ישם)ד"הכדירביעית(.

כשממה נפשך הוי כשר ,כגון שהמבוי ארוך ד' טפחים עצבות

סח(תוס'ד"הגפן ,וקשהדלאהוידומיאדאחרינידמשערינןבהו

]דבעלמא סגי בעצבות להצריך קורה[ ,והקורה בגובה עשרה

מילי אחריני .ובריטב"א ביאר יותר דאין זה מענין האחרים

טפחים עצבות] ,דבעלמא פסול דבעינן עשרה טפחים שוחקות

הנזכרים למטה ,שלא באו ללמדנו שיעור האיסור ,אלא ללמדנו

לחומרא[ ,דהכא ממה נפשך כשר ,דאי אזלינן בתר עצב ,ולכך

שנשערבאותודברובכאןאיןאנומשעריןבגפןכלום.

חייב בלחי וקורה ,אם כן יש כאן קורה למעלה מעשרה ,ואי

סט(בא"ד,שאיןנגדשיןעלשפתהכליכמויין.הקשהרביאלעזר

אזלינן בתר שוחקות ,ולכך אין כאן קורה בגובה עשר ,אבל גם

משה הורוויץ דאין זה שיעור מוחלט דאם הכלי צר וארוך יש

מבוי אין כאן ,דהשתא אי נאמר דמספק אזלינן לחומרא הכא

גודשמועטביחסלמהשישבכלי,ואםהכלירחבישהרבהגודש,

ממה נפשך כשר ,ואם נאמר דזה גופא דין השיעורים דבגובה

ומשוםהכיפירשדבאמתבאלהורותשיעוררביעית,דגפןמלשון

בעינן גובה עשרה טפחים שוחקות ואורך מתחייב בד' טפחים

ייןולאהפרי,ולאאקריייןגפןאלאברביעית,כדאמרבירושלמי

עצבות ,אם כן אסור לטלטל במבוי זה ,דגובה הקורה פחות

)פאהפ"זה"ז(דבהכימקריקציר.

מעשרהטפחיםשוחקות.

ע(בא"ד ,וכה"ג תניא בתוספתא כיצד יעשה מביא כוס מלא יין

סא(ושיעור השוחקות יתר מהעצבות .כתב בספר שיעורין של

א ודלא כרבי עקיבא דאמר איפכא
וכו' דברי ר"ע .וכתב הריטב" 

תורה )סימןג'(דדעתהרשב"א)הובאבמ"מסוףפי"זמשבת,וכןהביאו

דאיתקש שתיה לאכילה ומשערין לשניהם בכזית ,שנותנין זית

הר"ן בסוגיין( דהוא חצי אצבע לכל אמה ,ובדעת הרמב"ם נקט

אגורי ונותנין לתוך כלי מלא יין ואם שתה כשיעור שיוציא מן

דהואכשתותוהביאי"אאחדמשמנהוי"אאחדמרביע.וברבינו

הכלי אותו זית חייב ,ולדידיה ודאי לא אתיא האי דרשא דהכא

מנוח)הלכותשופרד,ב(כתבשטפחשוחקהואד'אצבעותבאגודל

ולאאתאגפןלהאישיעורא.

וחציאצבע,דהיינואחדמשמונה.ובאבןהעוזר )חידושיםלדףיט(:

עא(בא"ד,וא"תמ"מוכו'.עייןבמהרש"א שכתבדודאיישנפקא

כתב דאמה שוחקת יתירה על אמה עוצבת באצבע היינו אגודל,

מינה כמו שכתבו תוס' לעיל דביין נשאר גודש על שפת הכוס

וכתבעודבשיעוריןשלתורה,דלהרשב"אדההפרשהוארקחצי

והלכך צריך שיעור גדול של עלים וגפנים כדי שיצא רביעית

אצבעלאמהדהיינוא'ממ"ח,ישלומרדהטעםשהחמירולהוסיף

)וכתבשזהוכוונתההג"הבסופו(.

כדי שלא יבואו לטעות בדקדוק השיעור ,אבל לדעת הרמב"ם

עב(שם.וקשהלפירושר"תכךיכוללשערוכו' ,פירשהמהרש"א

דהואשתותלאשייךלומרכןדבשבילשלאיטעואיןצריךהפרש

דאףעלגבדכשישיםזיתבתוךייןיצאפחותמכזית,ליכאנפקא

כלכךגדול,אלאודאידלהרמב"םזהגופאהשיעורשנאמרשיש

מינא,דגםכשישיםהלולביןבשיעורכזיתבייןיצאפחות מכזית,

שנישיעוריםאחדגדולואחדקטןוכלמקוםימדודלחומרא.

ואםכןעדייןיהיהשיעורםכזיתכמואםנשערבמים.וזהלארצו
תוס' לומר דאחר ששם הכזית לתוך היין ונהיה כבר גודש שוב

דףד'ע"א

ישים לתוך הכוס לולבין וגפנים ויתחייב בשיעור שיצא מן היין

סב(גמ',לאבייודאיתנאיהיא.הקשההריטב"אהאגםלאביייש

כמושיצאקודםדהיינופחותמכזית,דזהלאמסתברלשערכך.

לומר דרשב"ג לפרושי ת"ק אתי ,דאמות דקאמר היינו אמת

עג(בא"ד,פשיטאכיוןששתהייןשלאישעראלאביין.וברש"ש

כלאים .ותירץ ,וכן כתב רש"י ד"ה לאביי ,דלישנא דאמר כל

כתב דאינו יודע אמאי פשיטא הא בלא קרא היינו מודדים כזית

אמות,משמעכלאמותממשולארקכלאים.

כפשוטו ,אבל אי ילפינן מהקרא הרי נשאר גודש והווי פחות

סג(רש"יבד"הוזהגבהמזבחכתב,דרקגובההיסודהיהבאמה

מכזית.

בת חמשה ,אבל כניסתו היה באמה בת ששה .ודעת הרמב"ם

עד(בא"ד ,ולי נראה דלפ"ה לא קשה כלל וכו' .פירש המהרש"א

)מדותפ"גמ"א(דגםהכניסההיתהבאמהבתחמשה.

דלר"ת דשיעורו בכזית ,לא שייך לפרש כן ,שלא מצינו שיעור

סד(בא"ד ,כתב דהקרנות גובהן ורוחבן באמה בת חמשה .ודעת

כזיתבמשקהדנאמרשישפךלתוךכזית.

ח
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חוצצות ,וכן פסק הרמב"ם )מקוואות פ"ב הט"ו( .אמנם הרשב"א

דףד'ע"ב

בתורת הבית )הביאו הבית יוסף סימן קצח( פסק דשתיים חוצצות

עה(תוס' ד"ה שיעורן כרמונים ,ויש לומר ג' אחוזים לא שיצאו

כרבהברברחנה,ופירשהביתיוסף דסביראליהדרבייוחנןלא

ביחדאלאבזהאחרזה .והריטב"א פירשויצאוזהאחרזה,אלא

פליג ארבה בר בר חנה ,אלא קאמר אין לנו דודאי חוצץ אלא

שזהמעכבעלזהשלאלצאתלהדיא,כאילוהיהאחדאושנים.

אחתאבלדיןשתיםלאפורש.

עו(בא"ד ,א"נ ג' אחוזים פירוש ,שגדילים ג' יחד והם רמונים

פא(גמ' ,וגזרו רובו שאינו מקפיד אטו רובו המקפיד .הקשה

בינונים ,והר"ש )בכלים פי"ז מ"ד( כתב שתירוץ אי אפשר ,דהא

בקובץהערות )הוספותסימןד'( דאחרדמדרבנןרובושאינומקפיד

אמרינן במשנה שאחריה רמונים שאמרו לא קטן ולא גדול אלא

חוצץ אם כן מקפיד הוא שלא יחצוץ .ובישועות יעקב )יור"ד סימן

בינוני.והלכךפירששודאיבעינןג'רמונים,משוםשכשהכלימלא

קצח(באמתסביראליהדלהלכהלאחרשגזרוחכמיםמיקרישפיר

רמונים ,אפילו כשיש נקב כגודל רימון ,לא יפול רימון משם,

מקפיד וחוצץ מן התורה ,ולכן בספק אי הוי עליו רוב שאינו

שהרימונים אוחזים זה את זה ,אבל כשהיה נקב של שלוש

מקפיד או לא ,הוי ליה ספיקא דאורייתא ולא עלתה לו טבילה.

רימונים ,לא לאורך השורה ,אלא משולש חחצובה וכקנקן ,אז

ותירץ הקובץ הערות משמיה דהגר"ח ,דבשביל שלא יחצוץ סגי

ודאי יפול רימון אחד ,ומשום הכי אמרו כמוציא רימון דזהו

שלא יהיה רוב ,דהרי מיעוט שאינו מקפיד אינו חוצץ אפילו

השיעור כדי שיצא רימון ,אלא דגודל הנקב הוא כג' רמונים.

מדרבנן,והלכךמקפידרקעלמיעוטוועלהשאראינומקפיד,והוי

והרש"ש בשבת )קיב(:כתבליישבדבריהתוס',דבתחילהדיברעל

ליה מיעוט המקפידשאינו חוצץ אלאמדרבנן .והוא עצמו תירץ,

איכות הרימון שיהיה בינוני ,ואח"כ איירי המשנה על מקום

דכיוןדמקפידמשוםדיןחציצהאםכןחשבינןמההיהלוליהדין

גידולו ,דיש מקום שמגדל פירות גסים ,ויש מקום שמגדל קטנים,

חציצה אם היה מקפיד ,ועיי"ש שהביא ראיה לזה .וכן תירץ

ויש שמגדל בינונים ,ואמר לשער את הרימון הבינוני במקום

במנחתשלמה)תנינאסימןעו(,עיי"ששהאריךבזה.

שמגדלת הארץ בינונים ,תדע דקאמר התם ולמה הוזכרו רמוני

פב(גמ',שם.וגבימיעוטהמקפיד .כתבהמאירי )כאן( דלכתחילה

באדןכו'חזינןדאיירילעניןמקוםהגידול.

צריכים לדקדק ולא לטבול עד שמסירים החציצה ,ואפילו

עז(גמ',הלכתאואסמכינהורבנןאקראי,ובגליון הובאדבברכות

בחציצהדלאקפדיעלהאינשיכלל.וכןהביןבמנחתשלמה )שם(

)מא (:איתא ,מדרבנן נינהו וקראי אסמכתא בעלמא ,וקשה דהכא

בדברי הרמ"א )יור"ד סימן קצח ,א (.שכתב "לכתחילה לא תטבול

אמרה הגמ' דהוי הלכה למשה מסיני .וכתב הפני יהושע )ברכות

אפילובדבריםשאינםחוצציןגזירהאטודבריםהחוצצים",ומקור

שם( דבברכות כוונת הגמ' על השיעור של כל כלי בעלי בתים

הרמ"א הוא הגהות שערי דורא שהביאו בסדרי טהרה )שם סק"ו(

שיעורןכרימונים,דשיעורזהאפשרלדעתבסברא,כיכלישישבו

דקאיעלחוטיןשאינםמהודקיןשישבהםביאתמים.

נקב המוציא רימון אינו ראוי לשימוש ,אבל שאר השיעורין הווי

פג(שם .ובעיקר הטעם דמיעוט המקפיד אינו חוצץ מדאורייתא.

דאוריתא ,ובסוגיין סברה הגמ' ,דהשיעור דמוציא רימון נמי

קשה מאי שנא חציצה שמיעוט המקפיד אינו חוצץ ,מטבילה

דאורייתא )עיי"ש מה שביאר בסיבת המחלוקת בזה( .והמהר"ץ

שהדין בה שאפילו אם משהו מחוץ למים לא חשיב טבילה.

חיות )לעיל ע"א( הביא מהירושלמי פלוגתא אי שיעורן דאורייתא

ובסדריטהרה)קצח,א(כתבדכיוןשהוארקמיעוטבטללגוף]וכן

אודרבנן.

הובא לעיל אות עט בשם שו"ת גבעת פנחס[ .והחזון איש )יור"ד

עח(גמ' ,כל בשרו מים שכל גופו עולה בהן וכמה הן אמה על

צה ,ג( כתב דאינו מצד ביטול הזפת לגוף אלא דמכיון שהוא רק

אמה ברום ג' אמות ,כתבו התוס' שבת )צב (.ד"ה אשתכח ,דגובה

מיעוט אינו חשוב לחצוץ ,ומכיון שכולו טובל במים ורובו נוגע

האדםג'אמותעדהכתףומהשאמרוכלגופושלאדםעולהבהן

במיםהחשיבתותורהלטבילה.

היינודכשיכנסלמקוהיעלוהמיםויכסוראשו.אבלדעתהרמב"ן

פד(רש"י ד"ה רובו ,רוב שערו שאם וכו' או שקשור אחת אחת,

והרשב"ם)ב"בק"א(דג'אמותהיינועםהראש.

מבואר ברשב"א ובריטב"א שאם היה קשור ביחד ,היה שלוש

עט(גמ' ,נימא אחת קשורה חוצצת .הקשה בקובץ הערות

שערות ויותר ובכה"ג אינן חוצצות .והשפת אמת בסוכה )ו (.הבין

)בהוספות אות ד'( הא מין במינו אינו חוצץ ואמאי הוי חציצה.

ברש"י דאף אי כל שיער קשור רק פעם אחת נחשב רובו] ,דהיה

ותירץ דהכא בעינן שיהיה ביאת מים בבשר ואפילו אם נאמר

אפשרלפרשכוונתו,דהשיערקשורלגמריבכולו,ולכןנחשברובו

שאינו חוצץ הוי כאויר ואויר נמי פוסל הכא דהא לא היה בו

חצוץ ,ומה שכתב רש"י אחת אחת ,בא לאפוקי שאינו קשור

ביאתמים.ובאבנינזר )יור"דרסו(נמיפירשכן,ובהג"ה)שם(הביא

שתים ביחדאלא כלאחד בפני עצמו[ ,ומטעמא דברוב השערות

לתרץ משו"ת גבעתפנחס,דמיןבמינואינוחוצץמשוםדמתבטל

יש חציצה ,ותמה מהיכי תיתי לרש"י שנחשב רובו ,דמסברא גם

אל המין הטעון טבילה ,ושפיר היכא דרק אחד בעי טבילה ,אבל

אורך השיער מצטרף לגבי השיעור של רובו .ותירץ דסבירא ליה

הכאששניהםצריכיםטבילהלאשייךביטולוא"כהוויחציצה.

לרש"י דצורך הטבילה בשיער ,משום שהבשר במקום שורש

פ(גמ' ,שתים איני יודע .בנדה )סז (.פליג רבי יוחנן דקאמר התם

השיעראיןלוטבילה,וכשטובליםהשיערמהנילמקוםזה,ומשום

ורבי יוחנן אמר אין לנו אלא אחת ,פירש דגם שתיים אינן

הכיכשחלקמהשיעראינוטבולאםכןכאילושורששיערזהאינו

ט

מסכת עירובין דף ד
א ניסן התשע"ג
טבולוהלכךנחשברובשיער],אמנםלפיזהנראהדהשיערוהגוף

נסתפק האם בעינן רוב שיער שבכל הגוף ,או דכל מקום נדון

חדא הוו ,ועיין בריטב"א )הובא לקמן( שכתב דלשיטת רש"י תרי

לעצמו,כגוןשיערביתהשחיושיערהראש,וטעםהגאוניםכתב

גופינינהו.ש.ב.[.

הר"ן פ"בדשבועות)ז.מדפיהרי"ף( דאיתלןתריקראיחדלשערו

פה(גמ' ,דבר תורה בעינן רובו המקפיד ,ובתוס' ד"ה דבר תורה

וחדלגופווכלחדוחדבאפינפשיההוא.

הביאו מיבמות דאמר רב כהנא כולו אפילו אינו מקפיד חוצץ,

ועיין לעיל אות פה מה שכתב בחידושי מרן רי"ז הלוי )מקואות

וביארהרי"זהלוי )מקואותפ"ב(הטעם,דאףעלפישאינוחוצץכי

פ"ב(ולפיזהביארדעתהגאונים,דאפשרלומרדהביאתמיםשעל

אינו מקפיד אבל עכ"פ לא היה ביאת מים כלל .ומה דהשמיט

הגוף לא נחשב ביאת מים על השיער וכן איפכא ,משום דהגוף

הרמב"םדיןזהדכולוהמקפיד,הביאהאחיעזר)ח"גסימןלג(ליישב

והשיער שני גופים הם בעצמותם ,דרק לענין עצם הדין דטעון

מהמהר"יהלוי ,דהטעםדכולוחוצץמשוםדאחרדמדרבנןאפילו

ביאת מים הוא דאיתרבי שיער להיות כהגוף ,אבל לא שהשיער

אינומקפידחוצץ,אםכןלעולםמקפידהוא,אלאדכלזמןדהוא

יהיה כגופו לענין זה שהביאת מים של הגוף יחשב לביאת מים

רקרובואםכןמקפידרקעלמיעוטוכדישלאיהארובוהויליה

שעל השיער ,אבל הרמב"ם סבר שנתרבה שהשיער בכלל הגוף

מיעוט המקפיד דהוי דרבנן ,משא"כ כשכולו חוצץ אם כן מקפיד

הוא,וכ"כבאביעזרי )הלכותמקואותס"ב( ,והביאדהגר"ח הקשה,

על רובו וחוצץ מדאורייתא] ,דדוקא מיעוטו שאינו מקפיד אינו

דאם כן אמאי בעינן רוב שערו ,נימא דכל שיער ושיער לחודיה

חוצץ ,אבל חציו שאינו מקפיד חוצץ מדרבנן ,משום דחציו

יחוץ ברובו ,דמה מקשר את כל השערות ביחד ,ועיי"ש מה

המקפיד חוצץ מדאורייתא) ,ע"ש באחיעזר( .ואם כן מקפיד על

שתירץ .ובאשר לשלמה )מועד סימן כז( הקשה על הגרי"ז הנ"ל

רובו כדי שלא יהיה חציו חוצץ שחוצץ מדרבנן[ ,ודין זה כבר

דכיון שרק רוב השערות יש בהם חציצה ,אם כן יש בהם ביאת

שנאההרמב"םבדיןרובוהמקפיד.

מים ,וכל החסרון משום החציצה ואם כן ברוב גופו אין חציצה,

פו(שם ,הא דאמרינן דכולו שאינו מקפיד חוצץ ורובו שאינו

ומדוע לא עלתה לו טבילה .ועל כן ביאר דטעם הגאונים ,שרובו

מקפידאינוחוצץ,הקשהבקובץהערות)הוספותסימןד(אמאילא

חוצץומיעוטאינוחוצץ,משוםדמיעוטולאחשיבחציצה,וברובו

אמרינן רובו ככולו ורובו נמי יחצוץ .ובשפת אמת )סוכה ו'( כתב

חשיב חציצה ,ואם כן יש לומר דכיון דגופו ושערו שני גופים

דהא דכולו חוצץ אינו מדין חציצה ,אלא דבכה"ג לא היה כאן

נפרדים הן ,אם כן אם יש חציצה ברוב השיער לא מהני מה

ביאתמיםואיןזוטבילה,משא"כברובושישכאןביאתמיםוהוי

דבגופו אין חציצה ,דכל גוף נידון לעצמו ,ובאמת דכן כתב

טבילה] ,וכ"כ מרן רי"ז הלוי )הלכות מקואות פ"ב( בטעם דכולו

הריטב"אהובאלעילבתחילתהאות..

ואינומקפידחוצץמדאורייתא[.

פט(בא"ד,שם.הקשומפרקדםחטאתדבבגדנמיאםאינומקפיד

פז(בגדר המקפיד ,כתב הטור )יור"ד קצח ,א( דאפילו אם אינה

לא הוי חציצה .וכתב הקהילות יעקב )סוכה סימן ה'( דהאור זרוע

מקפדתעליולעולם,כיוןשדרךרובבניאדםלהקפידבכךחוצץ,

תירץדבבגדהויכמושערואבלבגופואפילומשהומקפיד ואינו

וכתבהביתיוסף דבטלהדעתהאצלכלאדםדאל"כנתתדבריך

חוצץ ,ומפרש הקהילות יעקב דאין כוונתו דעכשיו מקפיד דהא

לשעורין .וכשאין דרך להקפיד והיא מקפדת כתב הבית יוסף

עסיקנןדאינומקפיד,אלאכונתודבניאדם רגיליםלהקפידאפילו

דנראה דבהא פליגי הרשב"א והרמב"ם ,דלהרשב"א אינו חוצץ

על מיעוט בבשרם ,וזה שאינו מקפיד בטלה דעתו ,ויש לומר

ולהרמב"ם חוצץ) ,והוסיף הבית יוסף דנראה דלהרמב"ם דסובר

דמדרבנן החמירו יותר בבשרו משום שרגילין להקפיד בו טובא,

שתלוי בדעתה ,זהו בין להחמיר ובין להקל ,והלכך כשאינה

ולפי זה ההלכה נאמרה על הכל אלא דבבשרו לעולם נחשב

מקפדת אף דכולם מקפידים ,ודלא כמו שכתב הטור ,ונשאר

מקפיד .עוד תירץ דרש"י סבר דבבשרו מיעוטו המקפיד

בצ"ע(.והאדקאמרבגמ'נימאאחתחוצצת.כתבהביתיוסף )שם(

מדאורייתאכיוןדכתיבאתכל בשרו ,משא"כבשיערוכליםדלא

דודאי אין דרך להקפיד בכך ,ולהרמב"ם אתי שפיר דאיירי

כתיב כל ,וגזרו על מיעוטו שאינו מקפיד משום מיעוטו המקפיד,

במקפדת.והרשב"אכתבדאיירישישבההרבהקשוריםכאלועד

)והביאראיהדכלבשרונאמרבגופודוקאולאבכלים,דהאדבית

שדרךאשהלהקפידבכך.

הסתריםבעיראוילביאתמיםילפינןמכלבשרו,וכליםאיןלהם

פח(תוס'ד"הדברתורה,פירשבקונטרסוכו'.תוס'הבינושרש"י

דיןביתהסתריםכדאיתאברא"ש )הלכותמקואותסימןל'(,ולפיזה

בא לומר שדוקא בשערו בעינן רובו המקפיד אבל בבשרו אפילו

יצאדיןחדשדבשערותאיןדיןביתהסתרים,ועיי"שעוד.

מיעוטו שאינו מקפיד חוצץ ,וכן כתב התוס' רי"ד להדיא .אמנם

צ(בא"ד ,וקשה לר"ת דבפרק הערל אמרינן נכרית מעוברת

הריטב"א כתבדרש"יאתי למימרשהשיערנמדדכגוףבפניעצמו

שנתגיירהוכו' .ובשפתאמת )סוכהו(.תירץדהתםמצדבשרושל

לעניןמיעוטורוב,כלומרשאםברובהשיערישחציצה,לאמהני

העובר ליכא חציצה כלל דמין במינו אינו חוצץ) ,ודלא כהאבני

מהדהווימיעוטביחסלכלהגוףדכשניגופיםהם,והרמב"ם )פ"ב

נזר שהובא לעיל דבטבילה לא מהני הא דמין במינו אינו חוצץ(

ממקואות הט"ו( הביא דעת הגאונים שהגוף לחוד והשערות לחוד,

והלכך בשר האם אינו חוצץ לעובר ,וכל מה דאיכא שם חציצה

והוא עצמו פסק שהגוף והשערות כגוף אחד הם ,ובשולחן ערוך

היינולשערותיושלהעוברדלגביהםהבשרחוצץ,ולשיערבאמת

)יו"ד קצח סעיף ה'( פסק ,כשיטת הגאונים .ובפרישה )קצח ס"ק כג(

בעינןרובווא"ש.

י

מסכת עירובין דף ד – דף ה
א ניסן – ב ניסן התשע"ג
צא(גמ' ,לימא בהא במיפלגי דמאן דאמר טפח קסבר מותר וכו'

צה(גמ' ,ומר סבר קורה משום מחיצה .הא דקורה משום מחיצה

ומאן דאמר ארבעה קסבר אסור וכו' .זוהי גירסת רש"י .והקשו

דאמרינן חודה יורד וסותם ,כתבו תוס' לקמן ח) .ד"ה מניח( דהוא

הרשב"אוהריטב"א דלקמן)ט(.אמראבייבדעתרבייוחנןדאסור

דאורייתא.אמנםלקמן)פו(.ד"הקורהכתבודהואדרבנן.

להשתמש תחת הקורה ואיך אמרינן הכא שסבר דמותר .ותירץ

צו(גמ' ,שם .הרשב"א בשם הראב"ד כתב דקורה משום מחיצה

הריטב"א דלאשמיעאליההשתאהאיסבראדלקמן,והאדדחינן

היינו משום פתח .ומהריטב"א לקמן )יד (.מוכח דהוא משום

דלכו"ע מותר להשתמש תחת הקורה מהאי טעמא הוא דדחינן,

מחיצה ,דהקשה דלמאן דאמר קורה משום מחיצה היאך מהני,

אמנם גירסת הראב"ד איפכא ,ומאן דאמר טפח קסבר אסור

הא שוורים וחמורים בוקעים תחתיה ,ותירץ דכיון דרחבה טפח

להשתמש,והלכךכיוןדלאהוימהמבויסגיבטפח,ולמאןדאמר

ראוילומרבהגודאסיק,ורואיןכאילונסתם,חזינןמדבריושלמד

ד' קסבר מותר להשתמש וכיון דהוי חלק מהמבוי בעינן מקום

קורהמשוםמחיצהממש,דאילולהראב"דדהואמשוםפתח)וכן

חשובלהשתמש,וכתבוהרשב"אוהריטב"א דאיןדבריומחוורים.

לתוס' הנ"ל( לא קשה מידי דאדרבה כן דרך פתח שנכנסים בו

ובמאירי כתב בשם י"מ ,דמאן דאמר טפח סבר אסור להשתמש,

שווריםוחמורים .ובתוס'לקמן )פו(.כתבובד"הקורה דלמ"דמשום

והלכך לא יעשנו רחב מטפח שלא יבואו להשתמש בו ,ומאן

מחיצה הוא מדין פי תקרה ,וכתב הקהילות יעקב )סימן א'( דבדין

דאמר ד' סבר דמותר והלכך יכול לעשותו טפח ,והמאירי דחה

פי תקרה יורד וסותם נחלקורש"י ותוס' .דעת רש"י דהוא משום

דבריהם,משוםדרביוסףדקאמרטפחלאבאלפסוליותרמטפח

מחיצה ,ודעת תוס' דהוא משום פתח] .נמצא אם כן דגםבחודה

אלאלהכשיראפילוטפח.

יורד וסותם דקורה דכתבו תוס' דהוא מדין פי תקרה נמי תליא

צב(תוס'ד"המותרלהשתמש,פירשבקונטרסוכו' כתבמהרש"א

בנידוןזה[.

דפירש"י ניחא דלא פירש כן ,משום דבגמ' מדוייק דסברי דקורה

צז(גמ' ,והכא בגזירה שמא יפחות פליגי .כתב הרי"ף )א .מדפי

משוםמחיצה,אמנםעלהגמ'קשהכמושהקשותוס'.

הרי"ף( דאם בא למעטו ממעטו בקורה רחבה טפח ,וכתב רבינו



יהונתן דלפי ההלכה משמע שאפילו אם ממעטו בעפר סגי) .וכ"כ

דףה'ע"א

רש"י לעיל )ד (:ד"ה ובא למעטו דסוגיין איירי כשממעט בעפר (.והרי"ף

צג(גמ' ,רב יוסף אמר טפח אביי אמר ד' .עיין ברא"ש שהביא

להחמיר בא ,למעטו באבן או בקורה שאין דרכם ליפחת .והבית

ראיה מהירושלמי דהלכתא כאביי ,וכתב שהרי"ף והרמב"ן פסקו

יוסף)שסג(כתבדאיןדבריונראיןדכיוןדבגמ'משמעשיכוללמעט

כרב יוסף ,וכן הרמב"ם )יז ,טז( והטור )שסג ,כו( ,ורבנו אבי העזרי

בעפר ,אמאי יחמיר בזה הרי"ף ,ובפרט במילי דרבנן ,הלכך קורה

כתבשהלכתאכרביוסףדאיןהלכהכתלמידבמקוםהרב.אמנם

לאודוקאוה"העפר.ובתוס'רבנופרץכתבדאדרבהדוקאבעפר

הר"מ מרוטנבורג הביא ראיה דלעולם הלכתא כאביי לגבי רב

נחלקו ,אבל באבנים או שיש שאין דרכו ליפחת גם אביי מודה

יוסף.

שסגיבטפח].ובזהיישבהאדאמרההגמ'דלכו"עהיכרשלמטה

צד(גמ' ,לימא בהא קמפלגי וכו' ,עיין רש"י ותוס' ,ובביאור

כהיכר של מעלה ,והקשה דלמאן דאמר דצריך ארבעה גזירה

הסוגיא כתב הגאון יעקב דעתה סברה הגמ' ,דלמאן דאמר קורה

שמאיפחת,אםכןלמאינפקאמינההדיןשהיכרשלמטהכהיכר

משום מחיצה ,הא דבעינן גובה כ' אמה ,היינו נמי משום היכר

שלמעלה.ותירץדנפקאמינהבבניןשלאבניםשלכו"עסגיבטפח

וכמו שכתב רש"י להדיא ,והלכך אם הגביה טפח תחת הקורה

דלאחיישינןשיפחת[.

ומותר להשתמש שם מהני ,ואף על פי דאין כאן מחיצה פחות

צח(גמ' ,היה פחות מעשרה טפחים וכו' רב יוסף אמר בד' אביי

מעשרים לד' טפחים ,ואם כן אינה מחיצה כדאמר לקמן גבי

אמר בד' אמות .האבן העוזר ,הבית מאיר והגאון יעקב הבינו

מחיצה פחות מעשרה ,אף על פי כן כשר בטפח ,והטעם דמצד

דסוגיין איירי דכל מחיצות המבוי פחותות מעשרה ,וכשחוקק בו

דיני מחיצה אפילו למעלה מעשרים הוי מחיצה ,ומה שפסול

ד' אמות לרוחב המבוי ,יש כאן מחיצות עשרה .והקשה האבן

למבוי הוא משום דאין היכר ,ואם כן סגי בטפח בשביל שיהיה

העוזר)שס"גסעיףכו(דאיךמתכשרהמבוישמחוץלחקקהאהתם

היכר ,וכשהגמ' דוחה דפליגי אי קורה משום היכר ,או משום

איןמחיצותעשרה,ואילאמתכשר,אםכןהחקקנמילאמתכשר

מחיצה,ולמאןדאמרמשוםמחיצהבעינןד'טפחים,סוברתהגמ'

דפרוץבמלואולמקוםהאסור.ותירץדהכאאיירישהמבויעלהר,

דלמאן דאמר קורה משום מחיצה למעלה מעשרים אין לזה שם

דמצד חוץ יש לו מחיצה עשרה בצירוף הגידוד והמחיצה פחות

מחיצה ,ולא משום היכר פסלינן לה ,אלא דאינה מחיצה,

מעשרה שעל גביו ,שמצטרפים מעיקר הדין ,ובתוכו אין עשרה,

וכמדוקדק לשון רש"י ד"ה ומאן דאמר ארבעה קסבר קורה וכו',

ובכלזאתלאמהנילחיאוקורה,משוםדחז"להתירומבויבלחי

ואמרו רבנן דבטפי מעשרים לא אמרינן יורד וסותם עכ"ל ,וכ"כ

אוקורהדוקאכשישמחיצותניכרותבתוכו,והלכךכשחקקמשך

הריטב"אלקמן)פז.ד"האלאדרביחנינא(דקיימאלןדלאאמרינןפי

ד' אמות דיש מחיצות ניכרות ,יכול כל המבוי להתכשר בקורה.

תקרהיורדוסותםלמעלהמכ'.והלכךלאמהנימהדישהיכרע"י

והחזון איש )סה ,נז (.כתב ,דודאי כלשכשר למחיצה בעלמא לחי

הטפח שמשתמש שם) .וכתב הגאון יעקב דזו כוונת תוס' )ד"ה

וקורה מתירו ,וראיה מרש"י )ח (.ד"ה צידו ,דמהני מחיצות הים

מותר(במהשתירצועלרש"י(.

למבוי .והבית מאיר )שסג ,כו (.תירץ קושית האבן העוזר ,ששאר

יא

מסכת עירובין דף ה
ב ניסן התשע"ג
המבוי כשר מדין חורי רשות היחיד כדאיתא בשבת )ז (:גבי בית

כהרא"שדבעינןכלרחבו.

שאין תוכו עשרה וקרויו משלימו לעשרה ,דאמר אביי דאם חקק

ק(גמ' ,דאיתמר מבוי שנפרץ וכו' ואם לאו פחות משלשה מתיר

בתוכו ד' על ד' והשלימו לעשרה מטלטל בכולו ,מאי טעמא הוי

יותר משלשה אינו מתיר .כתבו הרשב"א והריטב"א )ו (.דלתיקון

חורי רשות היחיד וחורי רשות היחיד כרשות היחיד דמי .ועדיין

הפרצהאיןמועיללחיוקורהדלאנתקןתיקוןזהלפרצה ,ולענין

הקשה דאיך מהני החקק הא אין לו מחיצה שלישית ובשלמא

צורתהפתחנסתפקבביאורהלכה )שסה,א'ד"האבל(ויסודספיקו

לדעתהר"ן )בשבתשם(דהחקקוהמחיצהמצטרפיםאפילוברחוק

כיוןדטעםפסולפרצהכמושכתברש"יד"המתיר,דשבקיפתחא

יותר מג' טפחים ניחא ,אבל לדעת הרא"ש דאינו מצטרף מאי

רבאועייליבההיאפרצה,ואםכןמהיהניכשיעשהצורתהפתח

איכאלמימרוהניחבצ"ע.והחזוןאיש )סה,סב(כתבדדוקאבבית

]והביאהביאורהלכהסבראזומרבינועקיבאאיגר )שסג,לד([או

שהואמקורההויחורירשותהיחיד,אבלהכאשאינומקורהלא.

דלמא כשיעשה צורת הפתח הוי כסתום וכאילו היה פס ד'

והחזוןאיש )ס"ה,נז (.כתב,שהמבוימחיצותיוגבוהותעשרהאלא

בראשו .והקשה החזון איש )סה ,נה( דלא דמי לפס ד' בראשו,

שמקורהוחללופחותמעשרהדבזהודאימהניחקקבתוכוד'כמו

דרש"יד"המתיר כתבהטעםדלגביד'טפחיםאלוישלפתחשם

שמפורשלהדיאבשבת)ז:הובאלעיל(.עיי"ששהאריךבזה.

פתח ,משא"כ כשיש צורת הפתח בתוך ד' טפחים שבטל ממנה

וכתב הגאון יעקב דכשהמבוי עצמו גבוה עשרה אלא שהקורה

שם פתח לגמרי ,ועל כן כתב דלא מהני .אח"כ דחה החזון איש

פחותהמעשרהסגילחקוקד'טפחיםעלפנירוחבהמבוי,כדלעיל

)ס"ה ס"ק עד( דבריו ,דהא רש"י כתב דכשאין פס ד' עד שלוש

לעניןקורהכ',דבשביללתתלקורהשםמחיצהסגיבד'טפחים,

בפרצהמותרמשלושואילךפסול,ופרש"ידעדשלושאיכאלבוד,

הכא נמי סגי ד' טפחים דהוי רשות ,אמנם הרשב"א בעבודת

והקשה החזון איש דמה נפשך אם יש שם דרך לאנשים לעבור

הקודש)שערא'אותח-ט(כתבלהדיאדאייריהכאכשהמבויעצמו

מאי מהני לבוד הא שבקי הפתח של המבוי ואם אין דרך לעבור

גבוה עשרה ,אלא שהקורה נמוכה מעשרה ולזה בעי שיחקוק ד'

שםמרובקטנואםכןמהצריךלדיןלבוד,וע"כהוכיחדשםפתח

אמות ולא סגיא בד' טפחים .ולפי זה לא קשה קושית האחרונים

של המבוי מתבטל רק כשיש לו שני חסרונות א .שאינו גדור

שהובאו לעיל .וכן כתב החזון איש )סה ס"ק נז( לדינא דכיון

מצידיו ב .שיהיה שבקא פתחי ,והלכך ,כשיש לבוד אף על פי

דהקורה נעשתה במקום הנמוך בעינן שיהיה כנגדה כשעור מבוי

ששבקי פתחא ,עדיין שם פתח על כניסת המבוי כיון שהוא גדור

דהיינוד'אמות,בגובהעשרהטפחים.

לגמרי ,ולפי זה מובן הביאור הלכה דצורת הפתח יחשיבנו

ולענין ארכו יתר על רחבו דבעינן במבוי ,כתב הר"ן דאין צריך

לסתום .והרשב"א )ו (.כתב וז"ל ,שאין קורה מתרת את הפרצה,

שהחקקיהיהארכויתרעלרחבו,דשארהמבוימצטרףלעניןזה,

אלא צריכין צורת הפתח ,חזינן דסבר דמועיל ,וכן הביא הגאון

וכן לה דבעינן שבתים וחצרות פתוחים לתוכו שאר המבוי

יעקבלקמן)ו(.מהריטב"אשמהניבפירצהצורתהפתח.

מצטרף.

ולענין צורת הפתח בראש המבוי ,כתב הבית מאיר מהריטב"א

צט(גמ' ,אביי אמר בד' אמות .כתב הרא"ש וכן נפסק בשולחן

דלא מהני ,והחזון איש )סה ,נה( סובר דכיון דצורת הפתח הוי

ערוך)שסג,כו(דבעינןעלפניכלרחבושלמבוי.והרמב"ם)שבתי"ז

מחיצה גמורה ודאי דלא מגרע הפרצה בצידיו ,דלא שייך לומר

ט"ז(והרי"ף כתבוד'אמותעלד'אמות,וכתבהקרבןנתנאל )סימן

שבקי פתחא דמבוי דגם אם יעזבוהו ,עדיין יהיה עליו שם פתח

ד'אותי'( שהואטעותסופר ,וצריךלומרד' אמותעלד' טפחים,

ומחיצה מדין צורת הפתח ,והוכיח כן לפי הצד דלא מהני צורת

וכתב הגאון יעקב דהטעם דבד' טפחים סגי ,דזהו שיעור רשות,

הפתח בפרצה כיון דעדיין ממעט הילוך של פתח המבוי ,אם כן

והכתליםשבצדדיםמצטרפיםכמוכותלשכנגדהחקקשמצטרף,

לבית מאיר לא יהני גם אם יהיה שני צורת הפתח אחד בפרצה

]עייןלעילאותצח[ובביאורדבריהרא"שדבעינןכלרחבופירש

ואחדבראשו,ולהדיאאיתאבשולחןערוך)שסבסעיףי'(דמהני.

הגאוןיעקבדכיוןשהקורהמחיצהרקבמקוםשישעשרה,אםכן

ולענין עומד מרובה על הפרוץ בראש המבוי ,הוכיח החזון איש

מחוץלחקקשאיןגובהעשרהלאהוימחיצה,והויכמושאיןכאן

)ס"העד(דודאימהניאפילוכשישפרצהמצידיו,וכ"כהגאוןיעקב

קורהוזהפסולדבעינןשהקורהתגיעלכתלים.והביתמאיר )שם(

)לקמןו(.דמהני.

כתב שהרא"ש לשיטתו ,שאין החקק מצטרף למחיצות אלא אם

קא(גמ',פחותמשלושהמתירוכו'.פירשרש"יבד"המתירדיותר

כן גבוה עשרה מבחוץ ,והלכך בעינן שיבוא עד הכתלים ולהר"ן

משלושה אינו מתיר כיון דחיישינן דלישבקו פתחא רבא ועיילי

דהחקק מצטרף לכתלים באמת אין צריך חקק עד הכתלים ,עוד

בההיא פרצה ובטיל פתחא קמא ובטיל קורה דיליה .והרשב"א

כתב הגאון יעקב דפשטות הסוגיא כהרא"ש דבעינן על פני כל

)לקמן י (:הקשה עליה דפחות מד' אינו פתח בשום מקום וקל

רחבו מדלא פירש תלמודא שיעור ,וכתב דנראה לומר דגם

וחומר בג' .והרשב"א והריטב"א כתבו הטעם ,דכיון דלא נשתייר

הרמב"ם והרי"ף לא אמרו דסגי בד' אמות וטעות סופר הוא,

ד'סמוךלהכשרהמבויבטלתורתקורהמכאן,ובשלמאכשפרוץ

וראיה דהביא הרא"ש דברי הרי"ף ,והשמיט שסובר רחבו ד'

אמרינןלבוד,אבליותרמשלושדאיןלבוד,פסולדאיןכאןכותל

אמות ,ובמקום זה כתב שצריך על פני כל רחבו ,וכן הבית יוסף

מבויסמוךלקורה,וכתבהריטב"א דגםרש"ימודהדכשאיןכותל

שפסק בכל ספרו כהרי"ף והרמב"ם והכא לא הביאם כלל ופסק

מבוי סמוך להכשר מבוי פסול ,ודוקא הכא כיון דהוא סוף מבוי

יב
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סבררש"ידאילוהיועייליביהבנימבויהיומקיימיםאתהקורה

מבוי.משמעדלחיהרחבד'אמותנדוןמשוםמבוילעולםאפילו

בתשמישם,אבלעכשיודהויתרתילגריעותאדגםאיןכותל,וגם

המבוי רחב הרבה ,וכ"כ המגיד משנה )פי"ז משבת הי"ב( ,בשם

אינםעוליםדרךשםפסול.

הרשב"א ,וכן דייק הבית יוסף )שסג ,יב( מהטור ,אבל מהרמב"ם

קב(רש"יד"המתירבפרצה,דכשישפסד'לאבטלהתורתפתח

נראה דכל שהוא פחות מחצי רחבו של מבוי אפילו יתר מד'

וקורה מן הראשון משום דהוי פתח לד' הסמוכים לו .והריטב"א

אמותנדוןמשוםלחי,שכתב)שם(ז"ללחישהיהרחבהרבה,בין

לקמן)י(:פירשדברירש"יכשישפסד',אףעלגבדשבקיבנימבוי

שהיהרחבפחותמחצירוחבהמבוי,ביןשהיהכחצירוחבהמבוי

פתחא ,כיון דיש קורה על גבי שיעור מבוי יש כאן הכירא טובא.

כשרונדוןמשוםלחי,אבלאםהיהיתרעלחצירוחבהמבוינדון

אמנם בחזון איש )סה ,נה( פירש רש"י כפשוטו שנשאר פתח לד'

משוםעומדמרובהעלהפרוץעכ"ל,והמגידמשנה כתבשדבריו

הסמוכיםלו,דמישעומדבתוךהד'ילךמןהפתחולאמןהפרצה,

צ"ע .ועל מה שכתב הרמב"ם דברחבו כחצי רוחב המבוי כשר

וכתב לפי זה דהא דשבקי בני מבוי פתחא אין הביאור ששבקי

משום לחי הקשה הקרן אורה ,דהגמ' לקמן אמרה מאי אמרת

לגמרי ,דאם כן נשאר הפתח לפתח רק של ד' הסמוכים לו והוי

דשוו תרוויהו,ופירש"ידבכה"גאינונדוןמשוםלחי,הרידברחבו

רחבויותרמארכודאינונידוןמשוםמבוי,אלאהביאורדהולכים

כחצירוחבמבויאינולחי,וכתבהקרןאורה דהרמב"םפירשאת

גםבזהוגםבזה,וגםזהמגרעשםפתחמכניסתהמבוי.

הגמ'דרחבוכחצירוחבהמבויהויספקאינדוןמשוםלחיאולא,

קג(תוס' ד"ה סוף מבוי ,בסוה"ד ופרש"י אינו נראה .דהיינו

והיינודקאמרהתםוספקדבריהםלהקלדהיינושנדוןמשוםלחי.

שלרש"יגםאםנחסרהכותלד'טפחיםוהשלימונחשבסוףמבוי,

ועדיין הקשה בכתבי הגרי"ז )בכורות לז (:דאמאי כתב הרמב"ם

כיון שהיה כאן מבוי מתחילה ,והוא מלשון רש"י ד"ה סוף מבוי,

דמחצה מתיר מדין לחי ,משמע דמדין עומד כפרוץ אינו מתיר,

שכתבז"לשכברהיהבופסולה"נדלמיהדרלשוויהמבויסגיבד'

והרמב"ם הרי פסק )שבת טז ,טז( דעומד כפרוץ נמי מתיר .ותירץ

טפחים)כןמוכחבביאורהלכה)שסה,סא(ד"האם,כמושמבואר

דמה שכתב הרמב"ם דעומד כפרוץ מועיל ,היינו לענין לעשות

בהמשך( ,והחזון איש )ס"ה נג( כתב דמזה אין הכרח ,דלשון זה

רשותהיחידדאורייתא,אבללמבויבעינןשיהיהכולוסתום)עיין

מתפרש דכשאירע במבוי פרצה ויש נידון אם פסול ,יוכשר אם

להלן אות קיב ( ,ועומד כפרוץ אינו נחשב כולו סתום אלא נחשב

ישארד'טפחים,אבלהראיהמדברירש"יד"האם,שכתבלהדיא

שסגי בעומד כפרוץ ,אבל עומד מרובה על הפרוץ ,נחשב שכולו

אועשהפסד'במקוםבפרצה.והנההאליהרבא)שם(כתבדרבנו

סתום.

יהונתן סבירא ליה כתוס' .והביאור הלכה שם כתב דאינו נכון,

קז(בא"ד ,אע"ג דאי עבדיה משום לחי הוי כשר .והרשב"א

דלהדיא העתיק רבנו יהונתן לשון רש"י ,וכוונתו דהעתיק לשון

בעבודת הקודש )א.ו (.כתב דלחי רחב ד' אמות פסול ולא חילק

רש"יד"הסוףמבוי,אבלרש"יד"האם,לאהעתיק.וכתבהחזון

בזה.והטורכתב)שסג,יב(דלחישסמכועליומערבשבתוהוארחב

איש דאדרבהמזהשהשמיטולאהעתיקד"האם,ודרכולהעתיק

ד'אמותנדוןמשוםמבויופסול,וכתבהביתיוסףדזהדלאכרש"י

לשון רש"י ,מוכח דסבירא ליה כתוס' ,וזהו כמו שכתב האליהו

ותוס',דלרש"יותוס'אםסמכועליומערבשבתמהניאפילורחב

רבא,ומד"הסוףמבויאיןהכרחכנ"ל.

ד' אמות ,והקשה הב"ח דאדרבה ברש"י מבואר דבמחשבה אי

קד(תוס'ד"הדפתחליהבקרןזוית,פירשהמהרש"לדכשתקחפס

אפשרלהפקיעומכותלוליתןעליושםלחי,וכתבהב"ח שאפשר

ישרשניטפחים,וטפחשלישיתעשהבאלכסוןשלטפחעלטפח,

שהבית יוסף דייק מרש"י דדוקא במחשבה לא מצו לאפוקי אבל

יהיהשלשטפחיםושניחומשיטפח,דאלכסוןיתרעלהישרשני

בדבור מהני .והב"ח עצמו כתב דדוקא אם קבעו בידים מהני.

חומשים,ואםכןקלוחומרדכשתעשהאלכסוןשלשלושעלטפח

ובשולחןערוך )שם(העתיקלשוןהטור,וכתבהמאמרמרדכי )שם

יהיה פחות מזה ,דאלכסון של שלוש על טפח לעולם פחות

סק"ח( דהשולחן ערוך חזר בו ממה שכתב בבית יוסף ,וסובר

מאלכסון של טפח על טפח וכמו שכתבו תוס' בשבת )פה :ד"ה

דהטורלאפליגארש"יותוס'.

והא(.

קח(תוס'ד"הפחות,וכו'אבלההיאדלקמןדלחיהמושךהואיל

קה(גמ' ,ורב יוסף לאפוקי מתורת לחי עד דאיכא ארבע אמות.

והוי לאורך המבוי ואינו סותמו דנידון משום מבוי אפילו הוקבע

הקשה הרשב"א אם כן אמאי אמר נדון משום מבוי .ותירץ דרב

לשםלחי.משמעדהחילוקדכשהואלרחבוסותםהמבוי,ולארכו

יוסף מודה שהיו רגילין לעשות לחי עד ד' אמות ,והלכך כל זמן

אינו סותם ,והרשב"א כתב דלחי המושך לאורכו כיון שנראה

שהוא עד ד' אמות נראה כלחי ,אבל כשעושהו ד' אמות נראה

כמבוי עצמו אין קול יוצא עליו ואין היכר .ובאשר לשלמה )מועד

כמבויופסול,ולפיזהיישבקושיתתוס'ד"הרביוסף,דלרביוסף

סימןכט(ביארבזהבאופןאחר,דכיוןשהלחיעומדלאורךהמבוי

נמינפקאמינהלעניןמקחוממכרכיוןדעדד'קרולואינשילחי,

ויש בו שיעור מבוי ,נדון כהמשך מחיצת המבוי לאורך ,ומשום

ומד'מבוי.

הכיאינויכוללהיותלחילסתוםהרוחב.
קט(גמ' ,ד' אמות נידון משום מבוי .נסתפק הגאון יעקב אם

דףה'ע"ב

משערין בעצבות או בשוחקות ,דמצד אחד כיון דחומרא הוא

קו(גמ' ,פחות מד' אמות נדון משום לחי ד' אמות נדון משום

משערינן בעצבות ,ומצד שני כיון דכל מה דד' אמות נדון משום

יג
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מבוי דזהו שיעור משך מבוי ,ובשיעור מבוי ודאי בעינן שוחקות

שם([.

דזהו חומרתו ,והכריע דמסתברא דשיעורו בשוחקות .גם רבינו

קיד(גמ',ומהחצרשאינהניתרתבלחיוקורה.וברש"י,אלאבפס

עקיבא איגר )שסג ,כו (.נסתפק בזה ,ויסוד ספיקו בעיקר דינא

ד' טפחים .הרשב"א )שו"ת ה ,ג( כתב דהטעם משום דחצר

דשוחקותועצבות,האםהואספקואזלינןלחומרא,אודכךנאמר

שתשמישיה צנועים בעינן יותר מחיצה מבמוי ,הלכך בחצר בעי

השיעור דלחומרא משערינן ,דאם החומרא שיהיה שוחקות

פס ומבוי סגי בלחי ,והמהר"ל )בגור אריה עירובין( בסוגיין כתב

השיעור בשוחקות ,ולהיפך השיעור בעצבות ,והנה להצד דהוי

דהטעםמשוםדמבויארכויתרעלרחבו,ונראהקצתגדורהלכך

ספק,גםבנדוןמשוםמבויישלחוששמאשיעורמבויבד'אמות

סגיבלחיוקורה.

עצבות,אבללהצדדכךנאמרהשיעור,אםכןודאידשיעורמבוי

קטו(גמ',מהלחצרשכןפרצתובעשר .הגאוןיעקב )לקמןיא.ד"ה

בד' אמות שוחקות ,ואם כן הכא נמי אין נידון משום מבוי אלא

שמעינן צורת הפתח( כתב אליבא דהרשב"א דיותר מעשר פסול

בשוחקות.ופשטדשיעורובעצבות.והוכיחדבריומהאדלרביוסף

מדאורייתא ,וכן דעת המשכנות יעקב )סימן קכ ,קכב( ,ודעת

דשיעור מבוי בד' טפחים )לעיל ה ,(.בוודאי הא דכותל ד' אמות

המבי"ט )הובאבספרתפארתיעקבח"אפרקיבאותטו(דמדאורייתא

יוצאמתורתלחי,אינושייךלשיעורמבוי,ואםכןודאידמשערינן

כלפרצהכשרעדשיהאפרוץמרובהעלהעומד,וכןסברבשו"ת

ד'אמותלחומראבעצבות,ולאמשמעדפליגיבזהרביוסףואביי

ביתאפריםהביאוהחזוןאיש )מג,ז,(.וכןהאריךהחזוןאיש )קיב,

בדברירבהונא.

ד(.להוכיחדהאדיותרמעשרפסולהוימדרבנן.

קי(גמ' ,אי דמוקי לה בהדיה אוסופי הוא דקא מוסיף עליה.

קטז(גמ',קסבררבהונאבריהדרביהושעמבוינמיפרצתובעשר.

הקשה הגאון יעקב לרש"י ד"ה ד' אמות ,דבקבע לשם לחי כשר

הקשההאבןהעוזר)שסה,ב(דלקמן)ו(.מסקינןלמאןדאמרפרצת

אפילו ביתר מד' אמות ,אם כן אמאי לא יהני אפילו כשמוסיף.

מבוי בעשר ,מודה דבבקעי בה רבים פרצתו בד' ,ואם כן עדיין

ותירץ דכיון דהוי הוספה לכותל העומד ,יאמרו שלא עשה לחי

איכאלמפרךמהלחצרשכןפרצתובעשראפילובקעיבהרבים

כללדההואמשהולאמנכר.

תאמר במבוי וכו' ,והוכיח מכאן דבחצר נמי בבקעי בה רבים

קיא(גמ',אבלבמבוישבעהניתרבעומדמרובהעלהפרוץ.כתב

פרצתובד',וכ"כהחזוןאיש)סה,י(,ועודתירץהחזוןאישדבחצר

הגאון יעקב דמשמע דאי לאו קל וחומר ,הווה אמינא דמבוי לא

אפילובקעיבהרבים,לאהוורביםכבמבוי.

ניתר בעומד מרובה ,והקשה דלפ"ז פרצתו דמכשרינן היכי

קיז(גמ' ,רב אשי אמר אפילו תימא במבוי שמנה וכו' .וכתב

משכחת לה ,דההיתר רק משום עומד מרובה ,דבפרוץ מרובה

הרשב"א דלהלכה דקיימא לן עומד כפרוץ אין צריך לכל זה

בוודאילאמכשירינן,ומשוםהכיאףבג'אסורומהאומרתהגמ'

דאפילורחבוד'אמותכשר,והקשהעלהרי"ף מאיטעמאהביא

תאמר במבוי דפירצתו בד' ,ואין לומר דמה דפרצה ניתרת היינו

דברי רב אשי הא אין בכך נפקא מינה ,והמאירי כתב ,שגדולי

אחר שיש לחי ברוח רביעית ,דהא בשאר רוחות עומד מרובה

הדור תירצו ,דבעינן לרבי אשי היכא דהפירצה יותר מד' ויש

מהני ולחי לא מהני ,אם כן קל וחומר שרוח רביעית שהקלו בה

בבליטהיותרמד' ,ומספקינן אי ישבועומדכפרוץ ,דכל שישבו

דמהנילחייהניבהעומדמרובה.ועייןשםשהאריךונשארבצריך

ד'אינונדוןמשוםלחי,ואינומכשיראלאאיעומדכפרוץאויתר,

תירוץ).ועייןלקמןאותקכב(

ואתי ללמד שאין מדקדקין לטרוח ולמדוד .אבל כתב דאף הם

קיב(גמ' ,וק"ו מחצר .הקשה החזון איש )ס"ה ,א( אמאי בעינן קל

מפקפקים בה ,שמא לא אמרו להקל במה שאפשר למדדו ,אלא

וחומר הא כיון שעומד מרובה הוי מחיצה מעלייתא ואמאי לא

במקום שיש להתירו משני צדדין ,או בעומד מרובה ,או מתורת

יהני ברוח רביעית .ותירץ דבתקנת מבוי קבעו חז"ל ,דבעינן

לחי,אבלזה,שאפשרלהתירודוקאבעומדלא.

שיהיה כולו גדור ,וכל הפרצות נדונים משום פתח ,והוא דמהני

קיח(רש"יד"האינו,ומיהומבוישמונהוכו'כיוןדלאולשםלחי

לחי משום דמעלי לה להפירצה להיות פתח ,והא הוא דלא

הוקבעשםוכו'.כתבהחזוןאיש)סה,יג(דמדברירש"ינראהדדיני

ידענא,איעומדמרובהמעלילהלפירצהלפתח,וזהילפינןבקל

חצר ומבוי שוים לענין פס וכמו דמהני בחצר כך מהני במבוי,

וחומר דמהני .ובכתבי הגרי"ז )בכורות לז (:הביא בשם אביו מרן

וביותר מד' אמות שגם בחצר לא מהני ה"נ לא מהני במבוי.

הגר"ח זצ"ל דבמבוי בעינן שיהיה כולו סתום ,וסלקא דעתך דדין

ומטעם דילפינן מבוי מחצר בקל וחומר ,וכך סבר רבינו עקיבא

עומד מרובה אין מועיל משום דכולו סתום אלא משום דסגי

איגר )בשו"ת סימן לה( ומשום הכי אחר שהעלה דפס בחצר לא

בעומד מרובה ,ואם כן לא יהני במבוי דבעי כולו סתום ,והוא

בעינןשיסמכועליומערבשבת,כתבדהואהדיןדבמבוימהניפס

דלפינןבקלוחומר,דעומדמרובהנידוןככולוסתום.

ד' טפחים ,אף על פי שלא סמכו עליו בערב שבת .והבית מאיר

קיג(גמ',וקלוחומרמחצר.ביארהחזוןאיש)סה,יד(דאיןזהמדין

)שס"ג ,יא( השיב לרבינו עקיבא איגר )עיין שם שנו"נ עמו בזה(

קלוחומרדהכלתקנתחכמים,אלאדאמוראיבתראידנובשיקול

דרש"ילאכיוןלדמותחצרלמבוי,דודאיחלוקיםהם,דבחצרלא

דעתם בגדרי התקנה] ,וכתב עוד דאין תימה שהרבה הלכות היו

בעינןהכירא,ובמבויבעינןהכירא,והלכךבחצרפסד'אמותנמי

ברורותלהם,וכתבדנראהדזהוכונתתוס'ד"השפרצתו שכתבו

כשר,וכוונתרש"ישאיאפשרללמודשפסד'אמותיועילבמבוי

דגמירילהוחלקמההלכות)ויעוייןלקמןאות.קכז.מהשנתבאר

כיון דאין היכר ובמבוי בעי היכר ,וכתב שכן כתב הריטב"א

יד

מסכת עירובין דף ה
ב ניסן התשע"ג
בסוגייןבכוונתרש"יומשוםהכינמילעניןסמכועליומערבשבת

השפתאמת האלעילכתבוהתוס'ד"הקלוחומר,דלאילפינןקל

דענינו משום היכר ,בחצר לא בעינן שיסמכו ובמבוי בעינן

וחומר לשאר רוחות דאמרינן דיו .ותירץ דאפשר דהכא אליבא

שיסמכו.

דרבי טרפון קיימינן דסבר דהיכא דמפריך קל וחומר לא אמרינן

קיט(רש"יד"החצר,אלאאםכןמלואובכותלוכו'.הקשההשפת

דיו.

אמתדלאצריךשיהאפרוץכולודהאגםבפרוץמרובהלאמהני,

קכה(בא"ד ,וי"ל דהיא הנותנת לא אמרינן וכו' .הקשה המהר"ם

וכתבדשמאסבררש"ידאםעומדמרובהע"ישנידפנותהאחרות

הא לעיל כתבו התוס' ד"ה אינו ,דכיון שאינו יכול ללמדו מקל

סגי בהכי ואין דין שיהא במחיצה זו עומד מרובה ,אמנם כתב

וחומר הכא נמי ליכא למימר תוכיח ,ואם כן הכא נמי כיון דאי

דמרש"ילקמן)טו.במשנה(לאמשמעכן.

אפשר ללמדו מקל וחומר משום היא הנותנת ,אי אפשר למימר

קכ(תוס'ד"האותולחיהיכןמעמידו,במבוירחביותרמח'קבעי,

יוכיח.ותירץדבתוס'לעילסבראהיאדאיאפשרלמיעבדפירכא,

דבשמונה כל מקום שמעמידו הוי עומד מרובה .ובריטב"א כתב

דכשנאמר פס ד' יוכיח שמתיר בחצר ואין מתיר במבוי ,נאמר

דהכא איירינן אליבא דרב הונא ,ואיהו סבר מבוי פרצתו בד'

דדוקאפסד'כיוןשאינומחיצהגמורהאינומתירבמבוי,משא"כ

וליכאקלוחומרלהכשירעומדמרובה.

עומדמרובהשהואמחיצהגמורה,אבלהכאליכאלהשיב,משום

קכא(תוס' ד"ה קל וחומר מחצר ,בסוה"ד אבל שיועיל עומד

דהיא הנותנת אינו יכול לקיים קל וחומר ,אלא רק למפרך קל

מרובה בכל ד' מחיצות ליכא למילף וכו' .הקשה השפת אמת

וחומר.

האבןהעוזרוהחזוןאיש)סה,ג(,דאםכןמאיפליגיאיפרצתמבוי

קכו(בא"ד ,שם .המהרש"ל הקשה דממה נפשך איכא למילף

בצידו בד' או בעשר ,הרי כל פירצה תפסול ,ועוד דלא מצינו

עומדמרובהבמבוימקלוחומר,דמהפרכתשכןפרצתובד',מניין

בפוסקים דלא מהני עומד מרובה בשאר מחיצות ,והשפת אמת

לך משום דאמרת היא הנותנת ,אם כן אין זה פירכא ,דמשום

תירץ דתוס' איירי להווה אמינא דרב הונא בריה דרבי יהושע,

קולתואינוניתרבעשר,ואילאאמרתהיאהנותנתוהלכךפרכת

סברדמבויפרצתובד'כרבהונא,וע"זאמרו,דאע"גדילפינןבקל

מהלחצרשפרצתובעשר,אםכןמבוינמיפירצתובעשר.ותירץ

וחומרלרוחרביעיתדמהניעומדמרובהואפילוביתרמד',לשאר

דבאמת ליכא למיפרך פירכא ,אלא דהכי אמרינן דאי לא הוי

רוחותלאילפינןבקלוחומרופרצתובד'.והחזוןאיש)סה,ב(תמה

פירכא משום היא הנותנת ,אי אתה יכול ללמוד שמבוי ניתר

עוד בסברא על התוס' ,לפי מה שביאר )הובא לעיל אות קיב( דהא

בעומד מרובה ,דנימא היא הנותנת משום שהקלו בו בלחי

דבעיקלוחומרלעומדמרובה,אע"גדהווימחיצהמעליא,משום

החמירובובעומדמרובה.והגאוןיעקבמשוםהאיקושיאזופירש

דתקנת מבוי היתה שיהיה גדורו כולו ממש ]ולא סגי בדיני

דהא דלא מהני פרצה עשרה במבוי דחיישינן דלמא שבקי בני

מחיצות[ ,ונתנו לפירצות דין פתח ,ותיקנו שלחי עושה את

מבויפתחאועיליבפרצה,ובטלהיכראדלחיומבוי,וכלזהבמבוי

הפירצהלפתח,ועדייןלאידענוהאםעומדמרובהנמיעושהאת

דהוכשרמדיןהיכר,אבלחצרדמותרתבפסד'אינומשוםהיכר

הפירצה לפתח ,אבל אחר שלמדנו בקל וחומר שעומד מרובה

אלאמשוםמחיצה,והלכךאפילוישבקוהבניחצרלאאכפתלן,

עושה פתח ,מאי שנא מחיצה רביעית משאר מחיצות ,הלא הא

ופירוש הפירכא ,מה לחצר שכן פרצתו עשר ,משוםשהתירו ע"י

דלא מהני לחי בשאר מחיצות הוא משום שעל ידי הלחי אי

מחיצה ולא ע"י היכר ,הוא הדין דניתר בעומד מרובה דהוי

אפשר לעשות מחיצה ,ומבוי בעי ג' מחיצות דאורייתא ,אבל

מחיצה מעלייתא ,תאמר במבוי שאינו ניתר בפרצת עשר ,והוא

כשישעומדמרובהשעושהמחיצהלמהשלאיועיללעשותעליו

משוםדבעינןהיכרא,הואהדיןשאינוניתרבעומדמרובהדליכא

שם פתח .ולבסוף כתב החזון איש דודאי תוס' מודים דעומד

הכירא.

מרובה מהני בשאר רוחות ופירש דבריהם בענין אחר עיי"ש

קכז(תוס'ד"השפרצתובד',וליכאלמימרוכו'דגמירילהמסיני.

שהאריךבזה.ובגאוןיעקב)עייןלעילאותקיא( ביארהסוגיאלענין

הקשה המהרש"ל הא תקנת לחי וקורה מדרבנן ,דמדאורייתא

עומד מרובה כשיש גיפופים רק מצד אחד ,ולפי זה כוונת תוס'

ודאי שרי לטלטל בהו בלא תיקון .ותירץ דהכי גמירי מסיני,

שפירצה שיש לה גיפופים רק מצד אחד ,מהני רק בראש המבוי,

כשחכמים יתקנו לאסור מבוי וחצר ,יתקנו המבוי בלחי וקורה,

ולאבשאררוחות,ולאקשיאקושייתהאחרוניםז"ל.

והחצר בפס .והמהרש"א כתב דיש תקוני מבואות דאורייתא

קכב(בא"ד ,אבל שיועיל עומד מרובה בכל ד' מחיצות ליכא

במבוי מפולש ,לרבנן דפליגי אדרבי יהודה לא הוי רשות היחיד,

למילףוכו'.הקשההמהרש"אאםכןנפרוך,מהלחצרשכןניתרת

ולחי עושה אותו רשות היחיד לחייב חטאת ,וכן קורה משום

בעומד מרובה בשאר מחיצות ,ותירץ דכיון דליכא למילף בקל

מחיצה עושה רשות היחיד אליבא דרבי יהודה .ובחזון איש )סה,

וחומרלאעבדינןמינהפירכאכמושכתבותוס'לקמן)ד"האינו(.

יד(כתבדנראהכונתתוס'דגמירימרבותםולאמסיניולפיזהלא

קכג(תוס'ד"האינו,ור"יפירשדאיןסבראוכו'.והאדלאילפינן

גרסינןמסיניעיי"ש.

בקל וחומר היא גופה דפס יהני במבוי ,כתב החזון איש דגמירי

קכח(תוס' ד"ה וספק דבריהם) ,בתוה"ד( משום דהוי כעין ספק

שאיןתיקונושלמבויכתיקונושלחצר,ועייןלעילאותקיג.

ספיקא .השפתאמת )סוכהטו (.הקשהאמאיהויספקספיקא,הא

קכד(תוס'ד"התאמר,וא"תוהיאגופיהנילףבקלוחומר.הקשה

אחר דאמרינן שעומד כפרוץ מותר ,היינו דהתורה הכשירה

טו

מסכת עירובין דף ה – דף ו
ב ניסן – ג ניסן התשע"ג
מעומד כפרוץ ומעלה ,ואם כן אמאי עומד כפרוץ ועומד מרובה

הפרוצהאינהגדורה[,אלאדהיהמקוםלדונומדיןפתח,שנעשה

הוו שני צדדים ,אטו עומד מרובה במשהו ועומד בשני משהויין

קו באלכסון בין שני הפרצות ]היינו בין סוף כותל מזרחי לסוף

יהיה שני צדדים אתמהה ,ובהערות לרשב"א )הוצאת מוה"ק(

כותלדרומי[ונאמרשהואפתח,ועלזהקאמרהגמראדלאופתח

תירץ על פי הרש"ש )לקמן י (:שחלוק דין עומד כפרוץ מעומד

הוא ,דפתחא בקרן זוית לא עבדי אינשי .ואמנם סברא זו דפתח

מרובה,דעומדמרובההויכגדורכולו,ועומדפרוץאיןדינוכגדור

בקרן זוית אינו פתח יתכן דהוא מדרבנן ,ומדאורייתא נחשב

כולו אלא דסגי בגדור מחצה ,ואם כן הוי שני דינים ושייך בזה

לפתח ,אבל עדיין נפקא מינה בהא דפירצה זו מדאורייתא ,כלפי

ספק ספיקא) ,וסברא זו כתובה בכתבי הגרי"ז בכורות יז :בשם

מה שמאלכסון ולחוץ ]דהיינו מה שמחוץ לקו שבין סוף כותל

הגר"ח,עייןלעילאותקיב(.

מזרחילסוףכותלדרומי[פסולמדאורייתא.

קכט(בא"ד ,וא"ת דבפרק ב' דבכורות וכו' .פירש המהרש"א

קלד(גמ' ,שם .עיין רש"י לקמן )צג (:ד"ה וקירויו שביאר שנפרץ

דלולי דברי ה"ר שמעיה הפירוש באי אפשר לצמצם ,דאי אפשר

משני רוחותיו בקרן זוית ,אבל הרמב"ם )שבת טז ,כ( והרי"ף )כ"כ

כלל,ואםכןמובןשלאשייךשכלאחתתביאלבדדהאהויספק,

הרשב"א בסוגיין שנראין דברי הרי"ף לקמן יא (:פירוש שפתוח בצידי

אבל לפירוש ה"ר שמעיה דאי אפשר לצמצם היינו דאי אפשר

המבוי בסוף הדופן ולא באמצעו ,וז"ל הרמב"ם צורת הפתח

לדעת דהוימצומצם,אבליתכןשיהיהכך,אםכןכלאחתתביא

שעשהאותהמןהצדאינהכלוםשאיןדרךהפתחיםלהיותבקרן

לבד,דהויספקספיקאדיותרקרובשחייבת,דישצדשהיהקרוב

זוית אלא באמצע עכ"ל .והמגיד משנה )יז ,יז( כתב שהרמב"ם

לשניהם.

פירשקרןזויתדסוגייןכמושכתבבפרקטז)הלכהכ'(דהיינושהיא
בסוף הדופן ולא באמצעו ,והרשב"א הביא שהראב"ד חלוק על

דףו'ע"א

הרמב"םוהסכיםעמוהרשב"א דודאימןהצדכזהאינונקראקרן

קל(גמ',מבוישנפרץוכו'.כתבוהרשב"אוהריטב"א דפירצהלא

זוית.

נתקנת בלחי וקורה דלא תקנו לחי וקורה לפרצה וצריך צורת

קלה(גמ',שם.הקשוהרשב"אוהריטב"א דאיךאמרינןדקרןזוית

הפתח,עייןלעילאותק.

פרצתובד',מאישנאמדרבאמיורבאסידאמרושאםאיןפסד'

קלא(תוס' ד"ה מצידו ,וארבעה כשל מעלה .ובמאירי כתב

בראשומפירצתשלושאינומתיר,והכאבקרןזויתודאיאיןפסד'

שארבעהכשלמטהדד'טפחיםלאהויעדייןפרצה.

בראשו .ותירץ ,דרב אמי ורב אסי איירי כשהקורה מונחת על

קלב(גמ',אמרר"הבריהדר"יכגוןשנפרץבקרןזויתוכו'.הקשה

הכותלשלצידיהמבוי ,והלכךכיוןשלאנשארלוד'אינוחשיב

הרשב"א דאם כן גם פחות מד' ליפסל דהא לא הוי פתח .ותירץ

לכותל מבוי וממילא הקורה פסולה ,והכא איירינן שכשיש ברוח

כיון דפחות מד' לא הוי מקום חשוב ,לא החמירו עליו להצריכו

של הפתח כותל לרחבו של מבוי ,ועליו מונחת הקורה ,ואחרי

צורתהפתחכיוןדאיכאקורתמבוימעליא],ומשמעדפירצתקרן

הכותל לצד המבוי פרוץ ,והלכך הקורה כשרה ,כיון דמונחת על

זוית פסול מדרבנן ,דלא כמו שכתב החזון איש )לקמן אות קלג(

כותלהמבוי].וכלזהלפירושםלעיל)אותקא(בדברירבאמיורב

דפרצת קרן זוית אוסרת מדאורייתא את מקומה ,וגם מה שכתב

אסי דכשאין פס ד' אין כותל מבוי ,אבל לפרש"י דכשאין פס ד'

שםהחזוןאישדאפשרדהאדאמרודפרצהבקרןזויתאיןלהשם

פסול משום דשבקי רבים פתחא ועיילי בפרצה )אלא דכשיש פס

פתח הוא מדרבנן אבל מדאורייתא יש להשם פתח ,ואם כן י"ל

ד'הקורהמתרתלד'הסמוכיםלה(אםכןאיןהבדלהיכןהקורה

דלכךלאהחמירו,גםזהקשהדכלזהניחאבפירצתד'ויתרמד'

מונחת,ועדייןקשה).ש.ב.(.ואפשרלומרדאייריכשפרוץמכלצד

אבלפירצהדפחותמד'איןעליהשםפתח,וכדאמרינן)לעילה'(.

ב'טפחיםובב'טפחיםלאעייליאינשי).א.ג[(.

דאי מבוי ד' טפחים היכי משכחת לה חצרות פתוחים לתוכה,

קלו(גמ',שם.הרמב"ם )יז,יז( השמיטהאדבקרןזוית פרצתובד',

ופרש"י )ד"ה ואי אמרת( דאין פתח פחות מד' ,וכן ברשב"א )לקמן

וכתב המגיד משנה טעמו דסבר דסוגיין דלא כהלכתא דמימרא

ע"ב(דפרצהפחותהמד'לאופתחהואבשוםמקוםולאעייליביה

דרב אמי ורב אסי דלא כסוגיין והלכתא כוותייהו .וכונת המגיד

אינשייעויןשם,וצ"ע).ש.ב.[(.

משנה כמושהקשוהראשונים )לעילאותקלה( דלרבאמיורבאסי

קלג(גמ' ,שם .כתב החזון איש )עב ,א( דפירצת קרן זוית פוסלת

פירצה בקרן זוית אינה מתרת יותר משלוש ,דלא נשאר פס ד',

מדאורייתא ואי אפשר להתיר מטעם עומד מרובה על הפרוץ.

והכאקאמרדמתירבפרצהעדד'.

והטעם ,דעומד מרובה שייך לומר רק אם כשנמשיך את הכותל

קלז(תוס' ד"ה דפיתחא ,מיהו אם עשאה כעין פתח ומזוזות

הדרומי יפגע בכותל שכנגדו באותו רוח ,ונחשב מחיצה גם בצד

ומשקוףהוישפירוכו' .אבלהרי"ף )לקמןיא(:הביאבשםרבהאי

שרובו עומד ,אבל בפירצה בקרן זוית ,אי נמשיך את הכותל

גאון וכןשיטתהרמב"ם)ט"זכ(דאפילועםצורתהפתחלאמהני

הדרומי לא יפגע בכותל המזרחי ,אמנם מה שתוך הג' מחיצות

פתחא בקרן זוית .ומה שהביאו תוס' ראיה לדבריהם כתב

ודאיגדורמדאורייתאורקהמקוםשהואכנגדשניהפרצותשחסר

הקהילות יעקב )סימן ו'( דהרי"ף והרמב"ם יפרשו כפירוש רבינו

לו שתי המחיצות שפרוצות כנגדו ונשאר לו רק שני מחיצות,

חננאל לעיל)ה (:דאבייבאמתפליגאדרביוסףוסברשפתחבקרן

מקום זה הוא פסול מדאורייתא] ,דהיינו שקרן מזרחית דרומית

זוית לא אקרי פתח .והריטב"א כתב ,דלעיל איירי שהפתח בקרן

טז
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זויתבסוףהמבוידהתםדרךלעשותפתח,והכאאייריכשהפרצה

בעינןלעשותשםתיקון.ובריטב"א כתבדהואמטעםדמבויעקום

בראשהמבוידאיןדרךלעשותשםפתח.

אינונדוןכמבויאחדמפולש,אלאישכאןשנימבואותשכלאחד

קלח(גמ' ,רב הונא אמר אחד זה ואחד זה בארבעה .פירשו תוס'

פרוץ לחבירו ,והלכך צריך תקון בפרצה] .וכן מדויק מלשון רש"י

בד"ה אחד דטעמא דרב הונא דהפירצה ממעט בהילוכא של

ד"ה תורתו כמפולש וז"ל דפילוש שהוא מפולש לחברו הוי

הפתח וגרע לה .והריטב"א פירש דרב הונא סבר דיותר מארבעה

כמפולשלרשותהרבים[.

הויפירצהולאשםפתחעלה.והאדפחותמארבעהכשר אףעל

קמד(גמ' ,שאני התם דקא בקעי בה רבים .המשנה ברורה )שסה

גבדאיןלושםפתחוגםאינולבוד,כתבהריטב"אדפחותמד'לא

ס"קי'(הביאמהלבוש,דהטעםבזהדכיוןשישבוהילוךרביםבטל

חשיב ובטל הוא אצל המחיצה .ורבנו פרץ כתב דרב הונא סבר

מינהשםפתח.ובביאורהלכה שם)ד"הצריך(הביאמהגר"ז דכיון

כרב אחלי )לקמן י"ב (.דמבוי שאין בפתחו ד' אין צריך תיקון.

דיש בו פרצה דבקעי בה רבים נדון כמבוי מפולש ,וצריך לתקנו

והרש"שפירשעלפישיטתתוס'דטעמאדרבהונאדשבקירבים

בצורת הפתח מצד אחד ולחי מצד שני .וכן נקט החזון איש )סה,

פתחא ועיילי בפירצה ,דפתח פחות מד' לא עבדי אינשי ,והוי

כא( .והקרן אורה )לעיל ה (:כתב ,דכיון דבקעי בה רבים שבקי

כאיתליהגידודידמודהרבהונאלקמן.

פתחאועייליבפרצהופסול.והשערהציון )אותח'( הביאכןבשם

קלט(גמ',וקאמררבתורתוכמפולש.כתבהריטב"אדלפירושרבו

אחרונים ,ותמה עליהם דכיון שיש פס ד' לא חיישינן לשבקי

של רש"י דגם לשמואל בעינן לחי ,גם משמואל יכלו להוכיח

פתחאוכמושביאררש"ילעיל)ה.ד"המתירבפרצה(.ונפקאמינה

שפרצתו בד' דלכך צריך לחי .אמנם הרשב"א )ד"ה מבוי שנפרץ(

ביןהטעמיםכתבהביאורהלכה)שם(,דאיהויכמבוימפולשצריך

כתב ,דודאי לשמואל פרצתו בעשר ,דאי פרצתו בד' לא היה

צורת הפתח בצד אחד ולחי או קורה בצד שני ,וסגי בהכי ככל

מועיללחי,דאיןלחימתיראתהפירצה.

מבוי מפולש .ודעת האבן העוזר והחזון איש )שם( דכשיש צורת

קמ(תוס'ד"הרב)בתוה"ד(ואיתורתוכמפולשקאיאפתחיםוכו'.

הפתחבראשואיןצריךשוםתיקוןבפרצה,דניתרבצורת הפתח

תוס' הבינו דכמו שתורתו כמפולש קאי אפתחים ,כמו כן נדון

מצדאחדועומדמרובהמצדשנידמהניבכלמבוימפולש.ודעת

הגמ' אם הוי בעשר או פחות אזיל על הפתחים ,והלכך הקשו

הביתמאיר )שסה,ב(דבפרצהבעינןדוקאצורתהפתחולאמהני

דלחי וצורת הפתח לרב לא מהני ביותר מעשר .אבל התוס'

שםלחי),והטעםמשוםשסוברדבקעיבהרביםמבטלמינהשם

הרא"שכתב,דלאוקושיאהיאכלל,דאףעלפישתורתוכמפולש

פתח כמו שכתב הלבוש ,והלכך הוי כפירצה יותר מעשר שלא

אפתחים קאי ,נדון הגמ' אי הוי יותר מעשר או עשר ,על

מהני לה לחי( ,אבל החזון איש )שם( כתב דהוי כפרצה פחות

עקמומיתו ,וראש המבוי פחות מעשר הלכך מהני לחי וצורת

מעשר ואין לזה חסרון כלל מצד פרצה ,אלא החסרון הוא דהוי

הפתח.

מבוימפולשולזהודאימהנילחי,והואהדיןעומדמרובה,והלכך

קמא(בא"ד .אבל אי אעקמומיתו קאי כדפירש רש"י אתי שפיר.

איןצריךתיקוןכללבפירצהכשישצורתהפתחבראשו.

פירש התוס' הרא"ש דכיון דפרוץ למבוי הקילו בו להכשיר צורת

קמה(גמ',כגוןדאיתבהגידודי.לתוס'ד"האחד,שכתבודטעמא

הפתח יותר מעשר .והמהרש"א כתב דהקילו משום דהא דבעי

דרבהונאדקאממעטבהילוכא,הווישפיר,דבאיתביהגידודילא

תיקון באמצעיתו אינו מעיקר הדין ,אלא משום שצריך שיראה

ממעטי בהלוכא דפתחא ,ולהריטב"א )לעיל אות קלח( דלרב הונא

צורתהפתחלכלבניהמבויכמוש"כתוס'בסוףהדיבור,והביאכן

אין שם פתח לפרצה אי אפשר לפרש כן ,ופירש הריטב"א דכיון

מהמרדכי בשםרבינומאיר],ושםבמרדכי )תעז( אייריבישצורת

דלאניחאתשמישתיה,גםנראהלכלשהואפרצהכיוןדנשארבו

הפתחבראשאחדשפתוחלרשותהרבים,ולחימצדשניאוצורת

גידודי,הלכךכשר.

הפתחמצדשני,ובהאמהניצורתהפתחבאמצעיתורקלהכירא,

קמו(רש"י ד"ה ר"ה ,משמע רחב ט"ז אמה ועיר שמצויין בה

ואם כן צ"ע ,דכשיש לחי משני צדדים וצורת הפתח בעקמומיתו

ששים ריבוא .בבית יוסף )שמה ,ז( הביא שהרמב"ם הרמב"ן

כמושהעמידרש"י,לאשייךסבראזודהאבליצורתהפתחפסול

הרשב"א והמגיד משנה פליגי וסברי דלא בעינן שישים ריבוא,

מעיקר הדין ,דמבוי מפולש בעינן צורת הפתח מצד אחד ולחי

ובביאור הלכה )שם ,ד"ה שאין( האריך בשיטות הראשונים בזה.

מצדשניולאסגיבלחימכלצד).ש.ב[(.

ולדעתרש"י דבעינןשישיםריבוא,כתב השולחןערוךשםדבעינן

קמב(בא"ד ,דבעינן שיראה צורת הפתח לכל בני המבוי .ועל פי

שישים ריבוא עוברים בו בכל יום ,ובמשנה ברורה )שם סקכ"ד(

זה התיר רבינו מאיר שהובא במרדכי )תעז( לעשות לחי אפילו

כתבשלאמצאלאחדמןהראשוניםשסוברדבעינןשישיםריבוא,

לעקמימותיותרמעשר,משוםשאיןצריךתיקוןמעיקרהדין,אלא

שיסבורכןאלאסגידבעירמצוייןשישיםריבוא ,והר"ן רישפרק

להיכרא,והלכךסגיבלחי,אבלדעתהרא"ש )בשו"תכללכאסימן

במהאשהכתבדלאמחווראוכו'דבעינןשישיםריבואבכליום,

א'(דלאמהנילחיבעקמימותיותרמעשר,דאיןלחימהנילפירצה

ומשמע שלשיטות דסברי דבעי שישים ריבוא בעי עוברים בכל

יותרמעשר.

יום ,וברמב"ן )שבת נז (.הביא דברי ספר התרומה )סימן רלט( דאין

קמג(בא"ד ,דבעינן שיראה צורת הפתח לכל בני המבוי .המשנה

בזמנינורשותהרביםדאורייתא,כיוןדלאעובריםבוששיםריבוא

ברורה )שסד ,יב( כתב דכיון דבני המבואות רואים את הפילוש

בכל יום ,עוד הביא הביאור הלכה מהר"ן בשם הרא"ה )שבת ו(.

יז
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דלא בעינן ממש שיעברו שישים ריבוא ,וז"ל הרא"ה )בתירוצו

לנעול .אמנם ראויות לינעל בעינן ,ומקורו דבעינן ראויות לינעל,

השני(דפירשורש"יובה"גדלאהוירשותהרביםאלאשלשישים

ממהשנסתפקההגמ'לחנניהאליבאדב"האיבעינעולותאוסגי

ריבוא ,לאו דבעינן שישים ריבוא ,אלא שיש כאן דרך לשישים

בראויות לינעל ,ואף על גב דהלכתא כרב באיסורי והוא פסק

ריבוא ,כלומר שיהו רגילין לילך שם אנשים רבים תדיר כשישים

כת"ק ואם כן אמאי הסתפקו בזה ,הלכך למד הרמב"ם דספק זה

ריבוא,וכאןהריהיושירותמצויותשלשישיםריבואואףעלפי

הוא נפקא מינה לדידן לגבי רשות הרבים דבעינן דלתות ,ולכן

שלאהיוכולןבדרךאחדעכ"ל,עיי"שבביאורהלכהעוד.

נסתפקה הגמרא בזה ,ופסק כמסקנת הגמ' דסגי בראויות לינעל,

קמז(ולהלכה אי בעינן שישים ריבוא .כתב הביאור הלכה )שם(

וההיא דרב נחמן דאמר דצריך ראויות לינעל נמי איירי ברשות

שאיןבנוכחלמחותבידהמקיליןדבעינןשישיםריבוא,אבלכל

הרבים גמורה .וכתב הביאור הלכה )שסד ס"ב ד"ה והוא( דכתבו

ירא שמים יש להחמיר לעצמו דבזמנינו יש רשות הרבים מן

האחרונים דלהרמב"ם מדין תורה מהני צורת הפתח ,דהא פסק

התורה ,וממילא אין לסמוך על עירוב של צורת הפתח דבעינן

כרבי אלעזר )לקמן כב (.דפסק כרבנן דרבים לא מבטלי מחיצתא,

דוקא דלתות .אמנם בחזון איש )קז ,ה,ו,ז (.כתב דאפשר להקל

והאדמצריךהרמב"םדלתותראויותלינעל,היינומדרבנן.והחזון

לסמוךעלצורתהפתחאפילוברחובותרחביםט"זאמהובוקעים

איש )סימן עד ס"ק י'( כתב דגם להרמב"ם בעינן דלתות ראויות

בהם שישים ריבוא ,ומטעם דכשיש רחוב אחד שמוקף בג'

לינעלמדאורייתא),שביארדאיןטעםהרמב"םשפסקכר"אאלא

מחיצות] ,דהיינו שיש לו שני מחיצות ואינו מפולש בסופו[

מטעםאחר(.

מדאורייתא אינו רשות הרבים ,ואף על פי שיש פירצות יותר

קנ(גמ',שם.הקשההרשב"א,דהרמב"ם)שם(כתבדרשותהרבים

מעשר במחיצות ,אינו מגרע ,דמדאורייתא עומד מרובה מתיר

סגי בדלתות ראויות לינעל ,ובפרק א' דערובין )ה"א וכן בפי"ד

אפילו בפרצות יותר מעשר )עיין לעיל אות קטו( ,ואחר שיש רחוב

משבת ה"א( כתב דמדינה שדלתותיה ננעלות בלילה הוי רשות

אחד כזה ,אזי כל הרחובות הפתוחים אליו ואפילו אלו החוצים

היחיד דבר תורה .והמאירי כתב דשמא סבר הרמב"ם דדוקא

אותו מצד לצד נחשבים מוקפים בג' מחיצות כיון שמפולשים

במדינה להופכה לרשות היחיד בעי דלתות ננעלות] ,ולפי זה לא

לתוך מקום מוקף ג' מחיצות ,וכאילו מוקפים נמי במחיצה

צריך לומר דהרמב"ם פסק דלא כרבי יוחנן ודלא כמגיד משנה

שלישית .וכתב החזון איש דלפי הנ"ל בזמן הזה כל השווקים

לעיל[ ,ובדברי יחזקאל )סימן ה' אות כג( כתב ליישב ,דליעשות

והרחובות שבכרכים היותר גדולים ,הן רשות היחיד גמורה מן

רשותהיחידבעינןננעלות,דדוקאבננעלותישלהםשםמחיצה,

התורה ,והלכך ההיתר לסמוך על צורת הפתח מחוור ומרווח

אבל לבטלשם רשות הרבים מינה ,סגי בראויות לינעל דלא דמי

לכרכיםשלנו.

לדגלי מדבר כיון שיש לרשות דלת שאפשר לנעול אותה ולמנוע

קמח(תוס' ד"ה ולחי ,אע"ג וכו' יעשה לחי רחב עד שיתמעט

בקיעתהרבים.

האוירמעשרה .והרשב"א תירץדאייריכשרשותהרביםהיאט"ז

קנא(גמ' ,שם .כתב הרשב"א ,דלהרמב"ם )הובא באות קמח(

אמה ומתקצרת עד עשר ,ושוב מתרחבת לט"ז אמה ,דיש לעשר

דסביראליהדישחולקיםעלרבייוחנןגםלעניןרשותהרביםשל

אמהאלודיןרשותהרבים).וכןמבוארבתוס' לקמןע"בד"הוכי(

שתימחיצות),דלאכתוס'ד"הוהאמר דבשתימחיצותכו"עמודו

]ונראהדתוס'שכתבודלחימהניאפילורחביותרמד'אמות,הוא

דבעינן ננעלות( ,אם כן הא דמקשה הגמ' מרבי יוחנן ,משום

כמושכתברש"י )לעילה:ד"הד'אמות(דאףעלגבדלחייותרמד'

שרצתה להעמיד הברייתא גם לרבי יוחנן ,והקשה דאם כן

אמותפסול,כשעושהלשםלחיכשר.והרשב"אלשיטתובעבודת

להרמב"ם דפסק דלא כרבי יוחנן ,יש לפרש הברייתא כפשוטה

הקודש )הובא לעיל אות קז( דלחי יותר מד' אמות פסול אפילו

דאיירי לענין רשות הרבים ,ותסגי אפילו בצורת הפתח מכאן,

עושהו לשם לחי והלכך לא יכל לתרץ תירוץ תוס' )ש.ב .[(.עוד

ולחי או קורה מכאן ,כמו דתניא בברייתא ,ואם כן אמאי פסק

כתבהרשב"אדאפילואםנאמרכרש"ידרשותהרביםדהכאהיה

הרמב"ם דבעינן דלתות ראויות לינעל .ועיין לעיל )אות קמח דברי

רחב ט"ז אמה ,יש ליישב דרשות הרבים היתה ט"ז אמה ובראש

המגידמשנה(.

המבוינתקצרלעשרוהלכךמהנישםלחי.

קנב(תוס' ,ד"ה וכי ,בתוה"ד ,ומ"מ הוי רשות הרבים גמורה וכו'
ואורךרשותהרביםמהלכת דרךמבוי .והראבי"ה )סוףסימןשצא(

דףו'ע"ב

פליגוסוברדבמקוםשמתקצראינורשותהרבים.

קמט(גמ',ירושליםאלמלאדלתותיהננעלותבלילהחייביןעליה

קנג(בא"ד ,שם .כתב הביאור הלכה )שמה ,ח .ד"ה ומתקצרין(

משום רשות הרבים .כן פסקו הרי"ף והרא"ש )סימן ח'( ,אמנם

דמבוארבתוס'דדוקאכששניצידיומפולשיםלרשותהרביםשל

הרמב"ם )פרק יז הלכה י( כתב דלערב רשות הרבים צריך דלתות,

ט"ז אמה ,אבל אם רק צד אחד מפולש לט"ז אמה אינו רשות

אבל אין צריך לנועלם ,אלא סגי בראויין לינעל ,וכתב המגיד

הרבים .עוד כתב שמלשון השולחן ערוך )שם סעיף ח( משמע

משנה דהרמב"ם סבר דרבי יוחנן קאי אליבא דרבי יהודה )לקמן

דאפילו במפולש רק מצד אחד הויא רשות הרבים ,אמנם בסעיף

כב :הובא בתוס' ד"ה והאמר( דבקיעת רבים מבטלת המחיצה ,ואנן

ט' העתיק השולחן ערוך לשון הרא"ש דשני ראשיהם מפולשים

קיי"לכרבנןדבקיעתרביםלאמבטלתהמחיצה,והלכךאיןצריך

לרשותהרבים.
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קנד(בא"ד,שם.הרשב"א)לעילע"א(כתבדאפילושמתקצרלעשר

בלילה .ולכאורה תמוה דהא אמרינן הכא דדלתות נעולות ודאי

אמות נמי הוי רשות הרבים ,והרא"ש )סימן ח( כתב דדוקא

מהני ,וכתב האבני נזר )סימן רעג ,יז( דהרשב"א לשיטתו דדלתות

כשמתקצר לי"ג אמות ושליש ,והתוספת שבת והפרי מגדים

מהנימשוםדלאדמיאלדגלימדבר,כיוןשאינהפתוחהכלשעה,

)הביאם הביאור הלכה )שמה ס"ט ד"ה י"ג אמות( פירש דברי הרא"ש

וכל זה רשות הרבים שבאים אליה מבחוץ ,אבל פלטיא שבני

כשהמבוימפולשלרוחברשותהרבים,אבללאורךרשותהרבים

העיר באים אליה ,לא מגרע מה שנעולות דלתות המדינה .וכתב

הוירשותהרביםאפילובפחות,והביאורהלכה)שם(חולקעליהם

המאירידאםהפלטיאעצמהישלהחומהודלתותמודההרשב"א

וסוברדהרא"שנתכווןלאורךרשותהרבים.

דלא הוי רשות הרבים ,והטעם פשוט שאז אין הרשות הרבים

קנה(בא"ד ,ולא דמי למבואות המפולשות לרשות הרבים וכו'.

פתוחה כל שעה ,וכתב הבית מאיר )סימן כו עמוד מב (:דכל דברי

והטעם לחלק כתב הרשב"א ,דכיון שבני רשות הרבים צריכים

הרשב"א הם ביום כשהדלתות פתוחות ,דסבר דרבים מבטלי

להתעקםולהכנסבו ואינםנכנסיםבוביושרלפיכךנראההמבוי

מחיצתא ,אבל כשהדלתות נעולות דהוי מחיצה ממש ,מודה

כרשותאחרת.והריטב"אכתבדכיוןשאינוביושראיןמשתמשין

הרשב"אדלאגרעמרשותהרביםמקורה.

בו להדיא ולא בקעי ביה רבים כולי האי .והמאירי כתב דכיון

קסא(שם.כתבוהאחרונים)פניםמאירות ח"בסימןקמגבריתאברהם

שהואלרוחברשותהרביםנראהכרשותאחרת.

סימן יח ואבני נזר סימן רפ( דדלתות מהני גם בלא צורת הפתח,

קנו(תוס'ד"הוהאמר,וא"תוכו'וי"לדפריךכיהיכידלרבייהודה

והחזון איש )סימן עז סק"א( כתב דדלתות לא מהני בלא צורת

וכו'.אבלהרשב"א כתבדלרבנןלאמצינושבקיעתרביםמבטלת

הפתחכלזמןשפתוחות.

מחיצה ,והא דבשתי מחיצות לא מהני לחי וקורה ,היינו משום

קסב(גמ' ,ההוא מבוי עקום .פירש"י דהוה עקום כמין חי"ת.

דשנימחיצותהוורשותהרביםדאורייתא.ולאמשוםדבקעיבה

והוצרךלכךמפנידאמרואצרכוהדלתות ומשמעשתיים,ובמבוי

רבים .ועל קושית תוס' תירץ הרשב"א דהגמ' בעי להעמיד

עקוםסגיבדלתאחת.אמנםהרשב"א)לעילו' (.סוברשמבויכמין

הברייתאגםאליבאדרבייוחנןשפסקכרבייהודה.

חי"ת אינו נחשב מפולש דאין דרך האנשים לעבור דרכו לרשות

קנז(גמ' ,אמר רב יהודה הכי קאמר כיצד מערבין מבואות

הרבים ,דלמה להם לסובב סתם כשיכולים ללכת ישר ,וכתב

המפולשין וכו' .כתב בתפארת יעקב )פרק לג ס"ק ג( דדוקא צורת

דהכא איירי במבוי עקום כמין דלת ]כעין רי"ש שלנו[  ,והא

הפתחמהנילמבוימפולש,אבלעומדמרובהעלהפרוץלאמהני,

דקאמרדלתותתורתדלתותקאמר,ובתוס'לעילע"אד"הרב,כתבו

והביאראיהלזהדהאקאמרבגמראדגםלרבחניןבררבאדמהני

דר"ת גריס דלת ,ובתוס' לקמן )י (:ד"ה עושה הביאו מהריצב"א

פרצתובעשר,מודהדבשבקעיבהרביםפרצתובד',וביארוהגר"ז

דמבוי כמין חי"ת שמפולש לרשות הרבים אחת אינו נחשב

והחזוןאיש )הובאלעילאותקמד(דהטעםדמודהמשוםדכשבקעי

מפולש ,והכא איירי כשמפולש לשני רשות הרבים ,או כמו

בה רבים נחשב מבוי מפולש .והשתא ,התם הא איירי בפירצה

שפירש ר"י דמפולש משלוש ראשים ועקום באמצע )הובא לעיל

מצידושישבהעומדמרובהעלהפרוץ]דבלאזהשוםפירצהלא

ע"אתוס'ד"הרב(.

מיתכשרת[ ,ובכל זאת כיון דהוי מפולש בעי תיקון ,וזו ראיה

קסג(רש"י ד"ה ואצרכוה דלתות ,בשני עקמימותו .ור"י )הובא

ברורה .והביא שם שכך כתב האבני נזר )רפט ,ו( דלמבוי מפולש

ברא"שסימןו'(סובר,דאיןצריךתיקוןבעקמימות,והאדאמרהכא

לאמהניעומדמרובה.

דצריך דלתות ,כתבו תוס' לעיל ע"א ד"ה רב דגרסינן דלת ,או

קנח(גמ' ,איתמר רב אמר הלכתא כת"ק ושמואל אמר הלכתא

דאייריבמפולשמג'רוחותיודבעישתידלתותממהנפשך.

כחנניה .הרי"ף פסק כרב ,דהלכתא כרב באיסורי .והא דאמרינן


דףז'ע"א

דאתריהדשמואלהווהחשולה.ורבנוחננאל פסקכשמואלכיון

קסג(תוס' ד"ה כאן לאחר בת קול .וא"ת אם כן מאי קאמר רבי

שהגמ'מסתפקתלחנניהאליבאדב"ה,משמעדהכיהלכתא,וכך

יהושע היא וכו' .עיין תוס' ברכות )נב (.ד"ה ורבי יהושע ,שכתבו

שיטתהרשב"א.ועייןלעיל)אותקמח(דבריהמגידמשנה.

דרבייהושעסברדהאדאיןמשגיחיןבבתקולהיינודוקאנגדדין

קנט(שם.כתבהרשב"אדאפילולשמואלדבעידלתותהיינודוקא

התורה ,אבל האי תנא סבר טפי ,דבשום דוכתא לא אזלינן בתר

במפולש לרשות הרבים ,אבל במפולש לכרמלית לכו"ע לא בעי

בתקול,אףכשמסייעלרוב.

דלתות.

קסד(]גמ' ,כי לא עבדינן כחומרי דבי תרי היכא דסתרי אהדדי.

קס(שם .כתב הריטב"א )לקמן כב (.דדלתות מהני משום מחיצה.

הריטב"א מפרש שצריך להכריע מסברא כדעה אחת ואם אינו

]עיין לעיל אות לה[ ורש"י לקמן )קא .ד"ה חייבין( כתב וז"ל ,אבל

יודעלהכריעצריךלהחמיר.וקשהאםכןמאיפריךהגמ'מעיקרא

עכשיו דדלתותיה ננעלות לאו רשות הרבים היא שאינה כדגלי

עלמבוידנהרדעא,דשמאלאידעולהכריעולכךהחמירו.ונראה

מדבר שהוא דרך פתוח כל שעה עכ"ל .וכן היא שיטת הרשב"א

ע"פ מה שפירש הריטב"א קושיית הגמ' מעיקרא מכח דאין

בעבודת הקודש )שער ג' אות א'( .וכתב הרשב"א )שם שער ג'(

להחמירבדברשממנ"פלב'הדעותאינוצריך)כמושכתבוהתוס'

דפלטיא חשיב רשות הרבים אפילו דלתות המדינה נעולות

בד"ה ומי( ואם כן י"ל דכיון דהסברא שאין להחמיר בדבר כזה

לקמן דהוי מבוי עקום בנהרדעא והצריכו בו דלתות ,משום

יט
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משום שאין כזה צד בעולם א"כ בזה ודאי שאין נפקא מינה אם

הרי הרבה במעשרותיו ונמצאו מעשרותיו מקולקלין) .והיינו

יודע להכריע או לא ,ורק לפי המסקנא שייך סברת הריטב"א

שיחולגםע"זשםמעשרעניונמצאשהפרישחומשלמעשרעני(.

לחלקאםיודעלהכריעאולא].א.ג[.

)ועייןשםעוד(,ולפיכךהוצרךלעשרעלתנאיולחללו.

קסה(גמ' ,והרוצה לעשות כדברי ב"ש עושה .קשה ,דאם נחלקו

קע(גמ' ,עושה צורת הפתח מכאן ולחי או קורה מכאן .הקשה

בשלתורהקיימאלןדהלךאחרהמחמיר.וביארהחזוןאיש)יו"ד

הרשב"א הארבסוברכת"קדאפילובסרטיאמכאןוסרטיאמכאן

סימן ק"נ סק"א( דיכול אדם להכריע כרבותיו בכל דוכתא אפילו

עושה צורת הפתח ולחי או קורה ,ומה הוצרך להשמיענו

להקלבשלתורה,דכיוןשפלוניהוארבו,הואפוסקכמוהותמיד.

דבסרטיא מכאן ובקעה מכאן אין צריך דלתות .בשלמא להאי

)וע"ש שכתב דרבו מיקרי בגוונא דמצוי אצלו ושומע הוראותיו

לישנא דהלכה ואין מורין כן אתי שפיר ,דהכא שפתוחה לבקעה

תמיד ,ואפילו לאחר מותו אם שומע דעתו מתלמידיו וספריו נמי

הוי הלכה ומורין כן דסגי בלחי או קורה ,אבל להאי לישנא

מקרירבו.

דהלכהומוריןכן,קשיא.והניחבצ"ע.

קסו(גמ',מתיברבמשרשיאוכו'.צריךביאורדהאיקושיאקשיא

קעא(תוס' ד"ה בקעה .ולא משמע ליה וכו' .ביארו התוס' רא"ש

בלאו דברי הגמ' ,דהא סתרו תרי הברייתות אהדדי ,דבברייתא

והריטב"א דמילתא דפשיטא היא דבעינן צורת הפתח .והריטב"א

קמא כתוב ,דהרוצה להחמיר כדברי שניהם הוי כסיל בחושך

תירץ עוד  ,דמלשון רב משמע דאתא לאשמועינן חידוש דסגי

הולך ,ובברייתא זו כתוב דר"ע החמיר כדברי שניהם .וביאר רבי

בצורת הפתח ,ולא לחומרא דצריך צורת הפתח) .וכן הוא

אלעזר משה הורוויץ ,דהיה אפשר לתרץ דמה דאמרו דהמחמיר

משמעותדבריהתוס'לכאורה,וכןביארהמהרש"אדבריהתוס'(.

כדברי שניהם הוי כסיל בחושך הולך ,היינו דוקא היכא דעושה

קעב(גמ' ,אם היה מבוי כלה לרחבה וכו' .ביאר המאירי דהיינו

דברשלפישניהםפטורמלעשותו,כגוןצורתהפתחבמבויעקום,

רחבה שהיא רשות היחיד ,כגון שהוקפה לדירה או שהיא פחות

אבל היכא דמחמיר כשניהם וכל פעולה שעושה צריך לעשותה

מבית סאתים ,דאי הוי רחבה יותר מבית סאתיים ולא הוקפה

לפי חד מאן דאמר ,יכול להחמיר ,וזהו מה שעשה ר"ע שחשש

לדירה הוי נפרץ במילואו למקום האסור וצריך הכשר .וכן כתב

לדברישניהם,אמנםלפימהשאומרתהגמ'דאיןלהחמירכדברי

רש"ילקמן)כד(:ד"ההיכי.

שניהם גם בכהאי גוונא שאין ממה נפשך ,כגון ההיא דשדרה



וגולגלת,שפירקשיאמהאדר"ע.

דףז'ע"ב

קסז(תוס' ד"הכגון.וי"לוכו'.מבארהמהרש"אדב"שוב"הפליגי

קעג(גמ' ,ואמאי ליהוי כמבוי שכלה לרחבה .והיינו דקשיא

דוקאבגוונאדריקבון,אבלבגוונאשנחסרממש,לכו"עסגיבכדי

בתרתי ,א' ,דלעיל מבואר דהפילוש אינו אוסר את המבוי והכא

שינטלמןהחיוימות.וכ"כהמהר"ם.

משמע שאוסר ,ב' ,דלעיל משמע דאם היה כלה לחצר החצר

קסח(גמ' ,גמריה איסתפק ליה .וכתב רש"י ד"ה גמריה דכוליה

היתה אוסרתו וכאן משמע שאינה אוסרת .וכתב התוס' הרא"ש

כב"ה עבד ,ומשום הכי לא חשיב כסיל בחושך הולך .והריטב"א

דאפשרלתרץהניב'קושיות,קושיאא',י"לדלעילמייריבנפרץ

כתבדכוונתהגמ'לתרץדלאהיהמישיבררלוהדין,ולכןלאהוי

זהשלאכנגדזהאובכלהמבוילאמצערחבהוכאןמייריבנפרץ

כסיל בחושך הולך ,אבל מי שמסתפק במחלוקת הלכה כמאן

זה כנגד זה ,ובכלה מבוי לצידי חצר ,ועל הקושיא הב' יש לומר

ומספק מחמיר כשניהם ,אף על פי שעשה כדין הוי כסיל בחושך

דלעיל מיירי דהמבוי תפס את כל רוחב הרחבה ,ומשום הכי אם

הולך כיון דהוה ליה ללמוד ולא למד .והמאירי כתב דבכל

היה חצר היתה אוסרת ,אבל הכא מיירי שאינו תופס את כל

מחלוקת שלא נפסקה הלכה כאחד מהם ,יש חיוב לתלמיד לפי

רוחבהחצר.אלא שלאחששלהשיבולפישלאאמרזהמשמיה

שקול דעתו לברור לו דעתו של אחד מהם לפי מה שהוא יודע

דרב,ולכןאמרלואיקשיאמשמיהדרבתיהוימשמיהדשמואל.

מעלתו,ואיןלולעשותקולותאוחומרותהסותרותזואתזו,אבל

קעד(רש"י ד"ה ומבוי אסור .קס"ד מדנקט ונפרצה חצר כנגדו

אם הוא מסופק בדעת אחד מהם מה דעתו ,רשאי להחמיר ,אף

משום דמיחזי כמבוי מפולש קא אסר ליה .ביאר הרשב"א )לעיל

עלפישהחומרותסותרות,דמחמירמחמתשאינויודעדעתושל

ע"א( דלא רצה אביי לומר דהחידוש בנפרצה חצר כנגדו ,דשרי

האימאןדאמרשצריךלפסוקכמוהולפידעתו.וזהומסתמאגם

לטלטלבחצראףעלפישרביםנכנסיןבזוויוצאיןבזו,דאימשום

כן כונת רש"י .והר"ן כתב דהא דאין להחמיר ב' חומרות

האפשיטאדהאהוירשותהיחידכמושמקשההגמ'לקמןדףח'

הסותרותהיינודוקאבגוונא שההלכהידועהכמאן,ובזההרוצה

סוףע"א.

להחמיר לא הוי אפילו מידת חסידות ,אבל במקום שהדבר ספק

קעה(שם .הקשה הרשב"א )לעיל ע"א במהדורת זכרון יעקב ד"ה

וודאיהולכיםאחריהמחמירבשלתורה.

וקשיא לי( לפי מאי דס"ד השתא דאסור משום מיחזי כמבוי

קסט(תוס'ד"הונהגבושניעישורין.מפרשבירושלמיוכו'.ביאר

מפולש,אמאינקטדנפרץהמבויבמילואו,האאףאינפרץבחלקו

המאירי דאי אפשר לעשר שני עישורין ,דאם הוא צריך לעשר

ונפרצההחצרלרשותהרביםכנגדפירצתהמבוינראהכמפולש,

מעשר שני ומפריש קודם מעשר עני ,הרי כשיפריש אחר כך

ואין לומר שאי נשארו גיפופי ,הרי הם מצילים שלא יחשב

מעשר שני אינו מפריש כשיעור ,ואם עישרו לפי חשבון ראשון

מפולש,דהאגםכשנפרץבמילואואיכאגיפופיחצרמבחוץ,ורב

כ
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סבירא ליה דנראה מבחוץ ושוה מבפנים נידון משום לחי,אלמא

כהלכתו ,ואחד מתוקן בלחי וקורה ,והריטב"א כתב בשם יש

דלחייםלאמציליליהמדיןמפולש.ותירץדאיאיכאגיפופימבוי

מפרשיםשהיולועודב'מחיצותגמורות,ורצולהכשירובלישום

דנראים מבפנים אינו נראה כמבוי המפולש ,ולא דמי לנפרץ

תיקוןכדיןמבוישישלוד'מחיצות.

במילואודאסוראףעלפישישלולחייםמבחוץ,דהתםלעומדים

קפא(גמ' ,מרימר פסיק לה לסורא באוזלי אמר חיישינן שמא

מבפנים אין נראה שיש לחיים ,אלא נראה כאילו המבוי מפולש

יעלההיםשירטון.כךגירסתרש"יוהרא"ש ,ולפיזהיםלאחשיב

לרשות הרבים ,ומשום הכי מחמירים לדונו כמפולש .ועוד תירץ

מחיצה דחיישינן שמא יעלה שירטון .אבל הרי"ף ,והרמב"ם )פי"ז

דהא דנקט מילואו ,לאשמעינן חידוש בדיוקא ,שאם לא נפרצה

מהלכות שבת הלכה ה'( פסקו דים הוי מחיצה ואין חוששין שמא

כנגדושרי.

יעלהשירטון.וכתבהמגידמשנה דלפיזהצריךלומרדגרסהכא

קעו(תוס'ד"ההאי,דכיוןדפתחגמורהואפשיטאדלאאתורבים

"אמרלאחיישינןשמאיעלההיםשירטון",דהיינודמרימרעשה

ומבטלי מחיצתא .פירש המהרש"א דפשיטא דאי איכא מחיצה

מחיצותלצדשכנגדהים,אבלבצדשלהיםסמךעלמחיצתהים

גמורה ,לא מבטלי בקיעת רבים שם רשות היחיד ,והקשה רבינו

משוםדלאחיישינןשמאיעלהשירטון.

עקיבא איגר דאם כן מה מקשה הגמ' לקמן )ח (.דפשיטאדדריסת

קפב(רש"י ד"ה אשפה ,גבוהה עשרה ,וים שפתו גבוה עשרה.

רבים לא מבטלי שם רשות היחיד ,ממשנה דטהרות דחצר

כתב המגן אברהם )שס"ג סק"ל( דהוא הדין היכא דמתלקט סמוך

שהרבים נכנסים בה ויוצאים ממנה הוי רשות היחיד לשבת ,הא

לשפתו מתוךד'אמותלגובהעשרהטפחיםנמיהוימחיצה,כדין

יש לומר דשם איירי בפתח ולכן לא מבטל שם רשות היחיד,

תל המתלקט .וכתב השער הציון )שם ס"ק צ"ג( דמשמע דאי

וחדיתלןרבדאףבפירצהלאבטלמינהשםרשותהיחיד.ותירץ

מתלקט עשרה טפחים מתוך ד' אמות שלא סמוך לשפתו ,אינו

לקושית התוס' באופן אחר ,דרב אתא לאשמעינן דבנפרץ

נחשב למחיצה ,ואפילו אם המדרון אינו רחוק מן השפה עשרה

במילואואינונידוןמשוםלחיבנראהבמחוץושוהמבפנים.

אמות) .דאם רחוק עשרה אמות נוכל לומר הטעם דלא חשיב

קעז(תוס'ד"הבעירבו.ולכךמייתידרביוסףדלאוהאבהאתליא

מחיצה דהני עשרה אמות הוו פירצה ,אבל מה נימא היכא

וכו'  .היינו דגם אם נידון משום לחי מכל מקום הפילוש לרשות

דהמדרון הזה הוא בתוך עשרה אמות( .וביאר הטעם כיון

הרבים אוסר ,דלא מהני לחי להתיר מבוי המפולש .ומשמע

דמדרבנן כל שטח המים הוא כרמלית )ולא חשבינן להאי מדרון

מדברי התוס' דאף אי לא נפרץ המבוי במילואו אסור .אמנם

מחיצהמדרבנןלעניןלטלטלבתוכו(איאפשרלהחשיבולמחיצה

הרשב"א)לעילע"א()הובאלעילאותקעה(לחדתירוצאפליגאתוס'

למבוי] .ועיין בעלון  96אות פ"ד מאי טעמא מחיצת ים לא הויא

ולקמן)ח(.ד"הבעירבוכתבדשיטתהתוס'דלאכוותיה.

מחיצה,ועייןעודבאותהבאהבשםהמגןאברהם[.

קעח(בא"ד .פירש הא דרב יהודה דכלה לאמצע וכו' אף על גב

קפג(רש"י ד"ה אמר שמא יעלה הים שירטון ,ומטלטלי נמי

דלאמפליגבשריותאוכו',הקשהרבינועקיבאאיגר הארביוסף

במבואות כדמעיקרא .מבואר ברש"י דהחשש הוא שמא תיבטל

לאשמעמידידרביהודהאלאראהעובדא,וכיוןדבמסקנאמוקי

מחיצתהמבוי.אבלהמגידמשנה)בפי"זמשבתה"ה(כתב,דהחשש

לה בכלה לאמצע ,על כרחך הכי הוה עובדא ,ועל כרחך נמי

אפילובגוונאשלאתתבטלהמחיצה,כגוןשגםאחרישיעלההים

בשעירבודהארביהודהלאהצריךתיקוןאלאהתירמיד,אםכן

שירטון אכתי ישאר המדרון של עשרה טפחים בתוך ד' אמות

האיךס"דדרביוסףלהוכיחמרביהודהדמןהצדנמישרי,ובלא

ויהיה מחיצה למבוי ,מכל מקום כיון שהים עצמו אסור בטלטול

עירבונמישרי,האעובדאלאוהכיהוה.

בתוכו)והטעםבזהביארהמגןאברהם )שס"גס"קל"א( דהוייותר



מבית סאתיים שלא הוקף לדירה( יבואו לטלטל מן המבוי לים,

דףח'ע"א

וביאר המחצית השקל )שם( דאף על פי שבכל מבוי שיש לו

קעט(גמ' ,אמר רבה הא דאמרת לאמצע רחבה מותר לא אמרן

מחיצהעלידיתלהמתלקטמותרלטלטלבכולו)כמבוארבשבתדף

וכו' .ברשב"א ובמאירי מבואר דרבה ורב יוסף פליגי ,דרב יוסף

קו ,(.ולא חיישינן שמא יבואו לטלטל מן המבוי למקום המדרון,

מתירבכלהלאמצערחבהאפילובזהכנגדזה.וכןמתבארמדברי

התםהיינוטעמא,משוםשמידכשהתירולבניהמבוילטלטלעל

רבינו חננאל )לעיל בתוס' ז :ד"ה עירבו( .ועל כן תמה הרשב"א על

ידי התל המתלקט ,אסרו להם לטלטל למקום המדרון ,ולא

הרי"ףדפסקבסתמאדאסורלטלטלבמבוימשוםדמפולשלרשות

חיישינןשישכחוויבואולטלטללשם,מהשאיןכןהכאדבתחילה

הרבים ,הא הלכה כרב יוסף דבכלה לאמצע רחבה לא חשיב

כשהתירולהםלטלטלעלידיהמדרוןשלשפתהיםהיהמכוסה

מפולש).ומוכיחכןמהמשךהסוגיאדהלכהכרביוסף(.אבלהר"ן

במים ,ולא היה ראוי לשימוש ,השתא כשיתייבש לא יזכרו

כתב דרבה ורב יוסף לא פליגי )עי"ש שכתב "רב משרשיא"

שבתחילה בשעת היתר מבוי לא הותר להם להשתמש במקום

וכנראה טעות הדפוס לפי כל דבריו שם( אלא דכל חד מפרש

המדרון ,ויחשבו דגם שם מותר להשתמש .וכתב המגן אברהם

לחבריה.

דלדברי המגיד משנה בעינן מחיצות גמורות במבוי שיש ים על

קפ(גמ' ,מעשה במבוי א' שצידו אחד כלה לים וצידו אחד כלה

שפתו,ולאסגיבהיתרלחיוקורהכשארמבוי,דהאהחששהוא

לאשפה .רש"י מפרש דשני ראשיו האחרים היו אחד סתום

שמא יבואו לטלטל מן המבוי לשם ,ומרימר עשה רשתות לגדור

כא
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הצדשלהיםדלאהיהסגיליהבלחיאוקורה.

בטלטולבכהאיגוונא.ובשולחןערוך)סימןשס"הס"ג(פסקדהחצר

קפד(גמ' ,כרוך בודיא אותיבו ביה בעקמימותיה .פרש"י דבני

מותרת.

ראשו אחד עשו לחי לפתחן ומחצלת לעקמומיתו ,ובני הראש

קפט(גמ',איתמרמבויהעשויכנדל.המהרש"לדייקמרש"ידהאי

השנילאעשוכלום.וביארהתוס'הרא"ש)דבריובקיצור(ועייןגם

מבוי הוה מפולש ,דכתב בד"ה עושה צורת פתח לגדול ,באחד

במהרש"א שכתב כן ,דכיון שבני הראש השני לא עשו כלום היו

משני ראשיו .עכ"ל .הרי מבואר דשני ראשיו פתוחים לרשות

צריכים בני הראש האחד לשים לחי בעקמומיתו ,גם לדעת

הרבים ,ומה דמקשה הגמ' למה לי צורת הפתח ,פירש רש"י

המפרשים דלשמואל אין צריך במבוי עקום לשים בעקמומיתו

דאפילוהמבויהגדולאיןצריךצורתהפתחמשוםשאיןפילושיו

אפילולחי),כמבוארברש"ילעילדףו.ד"התורתוכסתום(משום

מכוונים .וביאר הריטב"א דהיה קשה לרש"י מה מקשה הגמ'

דמהשאיןצריךבעקמומיתוכלוםהיינודוקאבשישבראשוהשני

לשמואלל"לצורתהפתח,האפשיטאדמבוימפולשצריךצורת

לחי ,אבל כשראשו השני פרוץ צריך לחי בעקמומית .והקשה

הפתח,ולכןפירשדהמבויהזהעצמוהיהעקוםולהכיסגיבלחי,

הגאון יעקב אמאי בעינן כלל לחי בעקמומיתו הא לשמואל הוי

אמנםהר"ןכתבדמדברירש"ינראהדהוהמבויסתום.

כסתום ואין צריך שום תיקון ,והניח בקושיא .אבל הר"ן פליג,

קצ(גמ' ,למה ליה צורת הפתח .כתב הרשב"א דמהאי קושיא

וכתבדאיןלגרוסדהניחובודיאבעקמומיתיה,דלשמואלדסבירא

מוכחדהמבויהגדוללאהיהמפולשדאםהיהמפולשהאוודאי

ליה דמבוי עקום כסתום ,וודאי אין צריך כלום בעקמומיתו דהוי

דצריך צורת הפתח כדלעיל )ו ,(.וכתב שיש מפרשים דהמבוי היה

כסתום,ואמאיאומרתהגמ'דכשמואללאאזלאדלשמואלבעינן

מפולש ולא גרסי "למה ליה צורת הפתח" ,אלא גרסי" ,כמאן

לחי מעליא בעקמומית) .ולא ניחא ליה בסברת הרא"ש דכשאין

כשמואלדאמרתורתוכסתום,והאההואמבויעקוםוכו'".דהיינו

לחי בצד השני לכולי עלמא בעינן לחי בעקמומית( .ולכן כתב

דלא הוקשה לגמ' מאי טעמא בעינן צורת הפתח ,דהא וודאי

דגרסינן "כרוך בודיא ואותבוה בשפתיה" ,והיינו בצידו השני

דבשביללהתיראתהמבויהגדולבעינןצורתהפתח,אלאהקשו,

בסמוךלרשותהרבים,דרצולהתירשניראשיועלידישנילחיים,

מאיטעמאלאבעינןצורתהפתחבעקמומיתו,האמחמרינןכרב.

ועלזהאומרתהגמ'דבודיאאינולחימעליא.

ודחההרשב"אגירסאזו,דאיהיההמבוימפולשהאלשמואללא

קפה(גמ' ,כיון דנשיב ביה זיקא ושדי ליה לאו כלום הוא .כתב

סגיבצורתהפתחאלאבעידלת,דהאפסקלעיל)ו(:כחנניה,ואם

המשנהברורה )שס"גסעיףה'סק"כ( דאפילואםאיןהרוחמפילתו

כן אמאי ניחא לגמ' מימרא דאביי דעושה צורת הפתח לגדול,

אלא מנידו נמי לא הוי מחיצה ,אמנם לשון המאירי לכאורה לא

ואידך מישתרו בלחי וקורה אליבא דשמואל ,הא לדידיה בעינן

משמעכן,שכתבוז"ל,האכלשהרוחבאהועוקרת לשעתואינה

דלת .והריטב"א מקיים גירסא זו ,וכתב דבזה פסק אביי כרב,

מחיצה,עכ"ל.אמנםלשונולשעתוצ"ע.

דסביראליההלכהכרבנןדסגיבצורתהפתח,ורקלעניןדיןמבוי



עקוםפסקכשמואל.

דףח'ע"ב

קצא(גמ' ,שם .בדעת אביי דבעי צורת הפתח ,כתב הר"ן

קפו(גמ',ולרבהדאמרזהכנגדזהוכו'.כתבהר"ןלעילע"אד"ה

דכשמואל סבירא ליה ,ומתוך שיש כאן פילושין הרבה החמיר

האדאמרת ,דמהדנקטהכא"ולרבה"אףעלגבדליכאמחלוקת

להצריךצורתהפתח.

בהא ,היינו משום דרבה הוא מרא דהך שמעתא .אבל הרשב"א

קצב(תוס' ד"המבויהעשויכנדל.פירשר"תוכו'.כתבוהריטב"א

]הובאלעילאותקעט[הוכיחמכאןדרבהורביוסףפליגי.

והר"ןדלהתוס'הוימבויעקוםגםמשוםשנכנסבמבויהקטןמצד

קפז(גמ',תרתילמהלי.פירשרש"ידתרתיהיינוהמשנהומימרא

זה,ויוצאבמבויהקטןשמצדהשניכנגדו,וכיוןדאינוממשכנגדו

דרב.וכתבהרשב"אדאינומחוור,דלאאמרינןלשון"תרתי"אלא

לאהוימפולשאלאעקום.ורש"י סביראליהשהיוכלהמבואות

עלשתימשניותולאעלמתניתיןודבריאמורא.ומביאבשםתוס'

הקטנים מצד א' ,ואם כן אין כאן מבוי עקום מכח המבואות

שפירשו דקאי על תרתי מילי דרב ,והיינו מבוי שכלה לרחבה

הקטניםעצמם,דכיוןשכולםבחדצדהויכמיןח',ומבויכמיןח'

ומבוישנפרץבמילואולחצר,דתרוייהושמעינןממתניתין.

לא חשיב מבוי עקום .ולפי זה כתבו דאביי סבר דמבוי עקום הוי

קפח(רש"י ד"ה ולרבה דאמר ,לעיל אבל זה כנגד זה הוי מבוי

כסתום ,ולכן סגי בלחי מכאן ולחי מכאן ,והיינו דעושה לחי לכל

מפולשואסוראפילוחצר.המהרש"ל מוחקתיבות"אפילוחצר",

מבוי בפתחו הפונה לרשות הרבים ,ומה דבעינן צורת הפתח

דרבהאמרדינורקלעניןמבוימפולשדאםפתוחזהכנגדזההוי

למבוי הגדול היינו חומרא משום דיש כאן פילושין הרבה .ורבא

מפולש,אבללעניןחצרשתחשבלרשותהרביםמכחהפתחיםזה

סבירא ליה כרב דעקום תורתו כמפולש ולכן בעינן שיעשה בכל

כנגד זה ,לא שמענו חילוק .והמהרש"א מקיים הגירסא שלפנינו.

המבואות הקטנים שיוצאים מצד א' לחי ,ובכל אלו שכנגדם

ואם כן לכאורה נחלקו לדינא האם בכהאי גוונא שהחצר נפרצה

יעשה צורת הפתח ,דהשתא הוי חד גיסא דהמבוי סתום בצורת

לרשות הרבים ולמבוי זה כנגד זה ,האם אסורה בטלטול או לא.

הפתחוהשניבלחיאוקורה,כדיןמבוימפולש.ומהשיכוללהכנס

ובחידושיהר"ן כאןכתבדהחצרמותרתוכדעתהמהרש"ל.ודעת

במבוי בצד א' ולצאת במבוי שבצידו) ,ואם כן יש כאן מבוי

הריא"ז )בשלטי הגבורים כאן( כמהרש"א דהחצר גם כן אסורה

מפולש שניתקן רק בלחי מכאן ולחי מכאן בלא צורת הפתח( זה

כב
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אינו,דזהלאמחשיבליהלמבוימפולשכיוןששניראשיולאותו

ואמאילאהוכיחאביימהאישמעתאדכהני,דשיעורובד'אמות,

צד,ואיןדרךהרביםלעקםדרכםללאתועלת.

ותירץדאפשרדלאסביראליהכוותיהו.

קצג(והמאירי כתב דלפי זה גם לרבא בעינן לעשות צורת הפתח

קצח(גמ',אלאכנגדהקצר.כתבוהרשב"אועודראשוניםדצורת

למבויהגדול,דאייעשהבורקלחיאוקורהאכתיהוהליהמבוי

הפתח מהני לכולי עלמא באלכסון .וכתב המאירי בשם גדולי

מפולש עקום ,דהא יכול להכנס באחד המבואות הקטנים

מפרשיהלכותדלחינמי]ולארקקורה[לאמהני,אףעלפישלחי

המתוקנים רק בלחי ולצאת בפתח המבוי הגדול ,ואם כן הוי

משום מחיצה )ומבואר בגמ' דאם קורה משום מחיצה מהני

מפולש,ומשוםהכיבעינןשיעשהעלכלפניםבמבויהגדולצורת

באלכסון( בלחי לא אמרינן הכי ,דמחיצת לחי אינה חשובה

הפתח .ובאופן שהמבוי הגדול נמי מפולש ,כתב דיש סוברים

מחיצהלעניןזה.ועייןבמשנהברורה)שס"גס"קקכ"ה(שכתבבשם

שיעשה צורת הפתח משני צדדיו ,דאי יעשה מצד אחד צורת

הבית יוסף ,ובשם חבל אחרונים ,דאפילו אם יעשה שני לחיים

הפתח ומצד שני לחי או קורה כדינו ,אכתי יכול להכנס מהמבוי

דאלכסון אחד מצד הארוך ואחד מצד הקצר לא מהני ,דהלחי

הגדולבצדשישבורקלחי.ולצאתמהמבויהקטןשישבוגםכן

אינומתיראלאכנגדוביושרואיןשייכותללחישבצדהקצרללחי

רק לחי ,ונמצא מבוי מפולש בלא תיקון צורת הפתח .ודחה את

שבצדהארוך.

דבריהם וכתב ,דכיון שהמבוי ניתקן כהלכתו בצורת הפתח לא

קצט(תוס' ד"ה הכל מודים .טעמא משום דלחי הוי אפילו משהו

איכפת לן אם בפועל יכול לצאת ולהכנס דרך לחי ,דאזלינן בתר

וכו' .הרשב"א מקשה דלפי זה ככל שהלחי רחב טפי יש להתיר

המבוי,ואםהואמתוקןכהלכתו,סגי.

טפי,והארבאסביראליהלקמן)ט(.להיפך,דשרילהשתמשכנגד

קצד(שם .היוצא מדברי הראשונים המובאים באות הקודמת

הלחי עד ארבעה ,אבל אם הלחי רחב ארבעה אסור להשתמש

דמבויעקוםכמיןח'לאהוימפולש,וסגיבלחיבשניראשיולכולי

כנגדו,ומכחהאיקושיאפליגאתוס',ומפרשדהטעםמשוםדלחי

עלמא .אמנם דעת הרא"ש )סימן ו'( דמבוי עקום כמין ח' נמי הוי

הוי מחיצה ,ועיין שם מה שתירץ לקושית תוס' .והר"ן תירץ

מפולש וכתב דמשום הכי בעינן שיעשה צורת הפתח לכל

קושייתהרשב"אדאיןהכינמיסביראליהלרבאדלחיאינומתיר

המבואות הקטנים ,ולא סגי שיעשה צורת הפתח לגדול ולקטנים

כנגדו בין רחב בין קצר ,משום דעיקר דין לחי סגי בקצר ,ומה

יעשה לחי וקורה בלבד ,ותו לא בעינן מידי לדעת ר"י ,דסבירא

שבפחותמד'מותרלהשתמשכנגדוהיינומשוםדבטללמבוי.

ליה דגם לרב אין צריך שום תיקון בעקמימותו ,משום שאם לא

ר(]גמ',נעץשתייתדותוכו'.ולגבילחימבוארבדףט'ע"בדודאי

יעשה צורת הפתח לכל המבואות הקטנים ,אכתי הוי ליה מבוי

מהניליתנומחוץלכותליהמבויוישלבארדלחיצורתוכתחילת

עקום כמין ח' דהווי נמי מפולש אליבא דרב ,ולהכי בעינן צורת

מחיצהממש)ואףלמ"דמשוםהיכרמכלמקוםעניןההיכרדהוה

הפתח בכל הקטנים .ועיין בתוס' לעיל )ו (.ד"ה רב אמר ,שפירשו

כתחילתמחיצה(ומחיצהדרכהליתןבסוףהרוח.י.פ[.

סוגיין ,דהא דלרבא עושה לו צורת הפתח מהאי גיסא ,היינו

רא(גמ' ,לדברי המתיר אסור .דהיינו משום דיש הפסק אויר בין

שעושהלכלהמבואותהקטניםצורתהפתח,ולמבויהגדולעושה

החודהחיצוןשלהקורהלכותליהמבוי,ורש"י בד"הלדברי,כתב

לחי בפתחו ,ומבואר דסבירא להו דבעינן שיעשה צורת הפתח

שאין לומר לבוד מהחוד החיצון היורד וסותם לכותלי המבוי,

בכולם ממש ולא רק במבואות היוצאים מצד אחד ,והיינו

משום דאין כאן מחיצה ממש ,ואי אפשר לעשות לבוד על זה.

כהרא"ש ,דבלאו הכי הוה ליה המבוי מפולש כמין ח' ,וחשיב

והקשה הריטב"א דאכתי נימא לבוד למעלה בחודה החיצון של

מפולש.

הקורה,דכאילוהואדבוקלדופניהמבוי,ומשםהואיורדוסותם,

קצה(תוס' ד"ה מניח .הא אין כאן אלא ב' מחיצות .פירשו תוס'

וכן הקשה הרשב"א) ,עיין שם בלשונו שנראה שזו כוונתו ,וכן

הרא"ש והריטב"א ,דב' מחיצות היינו הכותל הארוך והכותל

כתבהמגיהשם(.ותירץהרשב"אדאינימאלבודלמעלה,איןלנו

האמצעישלהמבוי,אמנםהרשב"אוהר"ן כתבודחשיבשישכאן

קורהרחבהטפח,דהאאמרינןדרואיםכאילוחודההחיצוןדבוק

רקמחיצהאחת.

לדופני המבוי .ועוד כתב דיש מתרצים דאין אומרים לבוד היכא

קצו(]בא"ד )בתוה"ד( .הא אין כאן אלא ב' מחיצות וי"ל דאית

דאיכא דבר המפסיק ,והכא הקורה עצמה מפסיקה בין דופני

ליה קורה משום מחיצה וקשה דסוף סוף כיון שהצריכו חכמים

המבוי לחודה החיצון .ודחה את דבריהם ,מהא דלקמן )ט(.

מחיצה מדי רוחות הרי לא מהני קורה תמיד אלא לסתום רוח

דמבואר דאמרינן לבוד אף על גב דיש יתדות המפסיקות.

רביעיתאבללסתוםב'רוחותשלישיתורביעיתמדרבנןודאילא

והריטב"א כתב דאין להוכיח משם ,דהתם אמרינן לבוד באויר

סמכינןעלב'קורותואיךמהניכאןוצ"ע.א.ג[.

שכנגד הקורה מעל היתדות .והתוס' לקמן )ט (.ד"ה שאין ,הקשה

קצז(גמ' ,ארבע אמות אינו מניח את הקורה אלא כנגד החצר.

נמי קושית רש"י דנימא לבוד ,ותירץ דלא מהני לבוד להכשיר

הר"ח והרי"ף פירשו הטעם דמבוי שיעור ארכו ארבע אמות,

קורה ,דהכא ליכא הכירא] .וביאורו דאף על גב דקורה משום

ומשום הכי כשארוך ד' אמות הוי מבוי בפני עצמו ,ואי אפשר

מחיצה ,מכל מקום בעינן מחיצה הניכרת ,כמבואר בתוס' לעיל

להכשירו בקורה .והקשה הגאון יעקב הא לעיל )ה (.נחלקו אביי

)ה(:ד"הארבע.

ורב יוסף ,אי שיעור תחילת מבוי ד' אמות או ארבעה טפחים,
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אם יהיה סכך פסול בצד הסוכה והמשך ב' טפחים אויר ,ורק

רב(גמ',רבאשיאמרמשוכהוהיאתלויה.הקשההמהרש"א,מה

לאחרמיכןסכךכשר,אמרינןדופןעקומהולבוד,אףעלפישאין

הכריחלרבאשילומרדהקורהגםמשוכהוגםתלויה,נימאכמו

הסוכה מתכשרת אלא על ידי ב' הלכות ,מכל מקום כיון שכל

שאמרו מקודם דאי משוכה או תלויה ,ותלויה היינו שרחוקה

הלכה עומדת בפני עצמה ,אמרינן .ולפי זה תירץ קושית התוס',

מהכתלים משתי רוחות ומשוכה היינו דגבוהה מדופני המבוי

דאםהיתההקורהלמעלהמג'טפחיםלאאמרינןגודולבוד,דהא

ואמרינן חבוט רמי .ותירץ דמשוכה לא משמע ליה לפרש דהיינו

לאאמרינןלבודאלאאחרישנאמרגוד,דאיאיןקורהלמטהאין

גבוההבלבדבלאהרחקהממקוםהדפנות.

לבוד,ולאאמרינןהלכתאחדאמכחההלכההשניה.

רג(גמ',מהודתימאאולבודאמרינןאוחבוטוכו'קמ"ל.מבואר

ותמה החזון איש )סימן ע"ז סק"ז( דאם כן קשה גם בכהאי גוונא

דלמסקנאאמרינןלבודמכחחבוט,הקשההקהילותיעקב)סימןב'(

שהקורה גבוהה פחות מג"ט ,דהא אכתי ליכא לבוד אלא מכח

עלמהשכתברש"ילעיל)ח(:ד"הלדבריהמתיר,דאיןאומריםלבוד

גוד,דעלידישנורידהקורהלכנגדדפנותהמבוינוכללומרלבוד.

לדברשאינוממש,דמהאיטעמאלאאמרינןלבודמכותליהמבוי

וכתב דאין לתרץ דגוד פחות מג' היינו לבוד ,ואם כן הוי חדא

לפי קורה יורד וסותם ,הא הכא מבואר דאמרינן לבוד לקורה

הלכתאדלבודולבוד,דאיןזהחדאהלכתא,דכיוןשא"אלהכשיר

החבוטה ,אף על גב דאין בו ממש ,ותירץ דהיתדות לא היו

אלא על ידי שנאמר לבוד פעמיים בכה"ג נמי הוי ב' הלכתות.

באלכסון)כציורהנדפסלפנינו(אלאהיוכמיןגא"םאודל"ת,ואם

וכתב דאדרבא ,מוכח מסוגיין דאמרינן ב' הלכתות ,ומה שכתב

כן שפיר אמרינן לבוד מקצות הקורה למקום כיפוף היתדות,

הר"ן הוא דין מיוחד שנאמר רק לענין דופן עקומה ולא בכל

ואח"כ אמרינן חבוט ,דהא הקורה נמשכת עד כנגד דופני המבוי

דוכתא ,והטעם לחלק ,דדופן עקומה נאמרר רק היכן שישהפסק

מכחדיןלבוד,ולזהשפיראמרינןחבוט.ואףעלפידהקורהאינה

בין הדופן לסכך ,דכשיש הפסק אי אפשר לדון כאילו הדופן

קיימתבמציאותמכלמקוםאמרינןחבוט,ולאדמיללבוד,דלבוד

ממשיכה.וכןהואלשוןהמחציתהשקל )תרלב,א(,ובפרימגדים

היינולהחשיבכמחובריםשנידבריםממשיים,מהשאיןכןחבוט

)אשלאברהםתרלב,א(כתבדשמאהר"ןמודהדאףעלפידלא

היינושדניםמהשלפנינוכאילוהואלמטהולזהאיןצריךשיהיה

אמרינןגודאסיקודופןעקומהיחד,מכלמקוםדופןעקומהולבוד

בוממש.

יחדשפירקאאמרינן,והיינודאםישהפסקפחותמג'טפחיםבין

רד(תוס' ד"השאיןבגובהןשלשה.וא"תוכו'דכיישברחבוטפח

הדופןלסכך,ואחרכךישסכךפסולפחותמד'אמותכשר.והובא

אמרחבוטורמיוכו'.הריטב"אתירץקושיתתוס',דהכאהיתידות

במשנה ברורה )סק"ד( .וקשה דהר"ן כתב להדיא דלא אמרי נן

המחזיקות את הקורה אין בהם טפח ,דאם היה בהם טפח הן

לבודודופןעקומהוכדהובאלעיל..

עצמםהיוקורהולאהיינוצריכיםלדיןלבוד,ומשוםהכיאיןכאן

רו(גמ',אמראביימסתבראמילתאוכו'ורבאאמרביןלחייםנמי

קורה שלמה ברוחב טפח ,אלא דוקא על ידי לבוד אמרינן כאילו

מותר .כתב הבעל המאור )דף ב :מדפי הרי"ף( בביאור המחלוקת,

הקורה נמשכת עד כנגד כותלי המבוי ,ועל החלק הזה אי אפשר

נחלקו האם לחי משום הכירא או משום מחיצה ,דלאביי לחי

לומר חבוט דאין שם רוחב טפח במציאות .והר"ן תירץ ,דכיון

משום מחיצה ,וחשבינן כאילו עובי הלחי הוא המחיצה ,ואם כן

שהקורהעומדתעלהיתדותאיאפשרלומרחבוטעלהקורה,אם

חודו הפנימי סותם ורק עד שם ניתר המבוי ,ורבא סבירא ליה

לאשנאמרחבוטעלהיתדות,וכיוןשאיןביתדותטפחאיאפשר

דלחי משום הכירא ,ולכן שרי עד חודו החיצון ,דעד שם יש

לומרחבוטעלהיתדותוממילאאיאפשרלומרחבוטעלהקורה.

ההיכר .והרשב"א דוחה דבריו וכתב דאפילו אם נימא דרבא

רה(שם .כתב הר"ן בסוכה )יט (.דלא אמרינן לבוד ודופן עקומה

סביראליהדלחימשוםמחיצהמכלמקוםישלומרדחודוהחיצון

ביחד ,וביאר רבינו עקיבא איגר )שו"ת סימן י"ב( דבכל דוכתא לא

סותם ,ועוד ,אפילו אי חודוהפנימי סותם ישלומר דשרי לטלטל

אמרינן ב' הלכות למשה מסיני יחד להכשיר .ואין זה הלכה רק

דגרע ממקום פטור דבטל להכא ולהכא) ,כמבואר לקמן( .והר"ן

בלבודודופןעקומה,אלאבכלדוכתא],ודעתהטור)סימןתרלב(

מקשה ,דלקמן בסוגיא מבואר דלרבא נמי אם יש בין הלחיים ד'

דגוד אסיק ודופן עקומה כשר ,והב"ח שם וכן המגן אברהם שם

אסור לטלטל ,אלמא דאיהו נמי סבירא ליה דאסור לטלטל בין

)סק"א( סוברים שיש להחמיר בזה כדעת הר"ן דכתב דגוד אסיק

הלחיים ,ועל כרחך מה דמתיר בפחות מד' משום דבטל להכא

ודופןעקומהלאאמרינןביחד,ודעתהט"ז)סק"א( להקלכהטור[,

ולהכא.

וכתב דדוקא היכא דאי אפשר לומר הלכה אחת בלא השניה

רז(שם ,ובעיקר ביאור המחלוקת ,עמדו בזה התוס' )לעיל דף ח:

איתאלהאיכללאדב'הלכותלמ"מלאאמרינן,אבלהיכאדכל

ד"ה הכל מודים( ,עיין שם .ומקשה שם רבינו עקיבא איגר דלרבא

הלכה עומדת בפני עצמה ,אמרינן .דהיינו ,היכא דדופני הסוכה

אכתי קשיא מאי שנא לחי מקורה ,דהא תחת הקורה שרי

אינן מגיעות לסכך ,ואיתא נמי סכך פסול בתחילת הסוכה ,לא

להשתמש ולא חיישינן לאיחלופי ,וצריך ביאור מאי שנא קורה

אמרינן גוד אסיק ויחשב כאילו הדפנות מגיעות עד הסכך ,ואחר

טפח מלחי טפח ,וצריך לומר דקורה כיון שאי אפשר בפחות

כך דופן עקומה ,כיון דלולי ההלכה דגוד אסיק ,היה הפסק אויר

מטפחאםכןתמידכשעושהקורהאיכאהכיראולכןלאגזרו,מה

ביןהדפנותלסכךהפסולולאהיהאפשרלומרדופןעקומה.אבל

שאין כן בלחי דכשר גם בכל שהו )ואז ליכא הכירא( אסור בכל

כד

מסכת עירובין דף ט
ו ניסן התשע"ג
גווניאפילוכשעשאורוחבטפחויותר,אבללרבאהאבלחיפחות

דלחי משום היכר ,או משום דחודו החיצון יורד וסותם ,והא

מד' לא אסרו להשתמש כנגדו כיון דבטל לכאן ולכאן ,ואסרו רק

דאמר רבא מנא אמינא לה כדרב דימי וכו' ,היינו לדבריו דאביי,

ברחבד'והאאזאיכאהכירא,לאגרעמקורהרחבהטפחדשריא.

דאפילו לדידך דסבירא לך דחודו הפנימי סותם ,אודי לי מיהא

)וכתבשםלפרשבאופןאחרמהתוס'ויובאודבריובעז"הלקמן(.

דבפחות מד' שרי לטלטל דהוי כמקום פטור .ורבינו עקיבא איגר

ובעיקר קושייתו הנה עמד בזה הרשב"א לקמן )הובאו דבריו

כתבנמילפרשהסוגיאכך,וכתבדלפיזה,מהדאמררבאלאביי

באות?(.

וכי תימא דאית ביה ד' על ד' אין כוונתו לדינא ,דבאמת בד'

רח(גמ' ,אמר רבא מנא אמינא לה וכו' ,ופירש רש"י ד"ה ובלבד,

טפחיםיהיהאסור,אלאאםתאמרלחלקבזה,אבלאליבאדאמת

דבין לחיים נמי בטל להכא ולהכא ושרי .ומבואר מדבריו דשרי

איןלאסורבלחירחבד',דלאגרעמקורהרחבהטפח.והרשב"א

לטלטל מבין הלחיים לרשות הרבים ,והקשה הרשב"א הא תוך

כתבכדעתהתוס',אלאדהקשהעליהו,לדידהואמאישרילרבא

הלחיים הוי רשות היחיד מדאורייתא דאיכא שלש מחיצות,

לטלטל תחת הקורה,הא כמו דאסרינן לטלטל בלחי רחב ד' כמו

והיאך נתיר אותו לבני רשות הרבים מכח הלחי ,הא לא אמרו

כן יש לאסור בקורה רחבה טפח .וכתב דבאמת לרבא אסור

לחילהקל .וכתבדרש"יאיתליהדשלשמחיצותהפתוחלרשות

לטלטל תחת הקורה הפתוחה לכרמלית ,דלחי וקורה חד דינא

הרביםלאהוירשותהרביםאלאכרמלית,והםאמרווהםאמרו

אית להו .וכן פסק הרמב"ם )בפי"ז משבת הי"א( דקורה נמי אסור

דשרילטלטלממנולרשותהרביםמכחהלחי],ולפיזהאתישפיר

לטלטל תחתיה .והראב"ד השיג עליו דבקורה לא נחלקו אביי

מה שהקשה תוס' לעיל )ו' ע"ב ד"ה והאמר( על רש"י מה בעינן

ורבא) .ולהרמב"ם עולה דאביי ורבא נחלקו בסברות הפוכות,

ברשות הרבים ב' דלתות הא כיון דאיכא דלת אחת שפיר הוה

דאביי שרי בקורה בכל גוונא כמבואר בתחילת הסוגיא ומכשר

רשותהיחידדישכאןג'מחיצותולמהשפירשהרשב"אדבפתוח

בלחי בכל גוונא ,ורבא מקיל בלחי טפי מאביי ובקורה מחמיר

לרשותהרביםבעינןד'מחיצותאתישפיר.י.פ.[.והרשב"אמפרש

טפי(.

דאין הכי נמי דלרבא אסור לטלטל משם לרשות הרבים ,ורבא

ריב(בא"ד .הוה ליה לר"י לפירושי וכו' ,הקשה הגאון יעקב הא

נקטרקראיהלדבר,דמקוםשאינוחשובבטל,והכאנמיבטליבין

רבי יוחנן אמר להדיא שריצפו פחות פחות ,דהיינו שהיו כאן

הלחיים לרשות היחיד ושרי לטלטל מהמבוי לשם ,אבל לרשות

לפחות שלש לחיים שבין שלשתם יש פעמיים הפסק של פחות

הרבים אסור דהא האי מקום הווי רשות היחיד .והריטב"א כתב

מד' טפחים ,ובסך הכל יש כאן רוחב ד' טפחים ושפיר אסור

דאפשר דגם רש"י נתכוין לזה .וכ"כ בתוס' הרא"ש וכן כתב

לרבא.ותירץדתוס'לאגרסיפחותפחותאלאפעםאחתבלבד.

המאירי).ובשערהציון)שפ"הס"קכ'( צייןלכמהראשוניםשכתבו



כן(.

דףט'ע"ב

רט(תוס' ד"התוךהפתח.לאומשוםוכו' ,והאדמהנילחילהתיר

ריג(רש"י ד"ה ולרבן שמעון .משכו קימעא כלפי חוץ .ופירש

תוך הפתח וכו' ,כתב התוס' הרא"ש דמהני ליה לחי אגב מבוי.

כלפיחוץ היינוכלפירשות

המהרש"ל,דכוונתרש"יבמהשכתב

וביאורו לכאורה כמו שכתב הרשב"א ,שאין זה מבוי מפני עצמו

הרבים ,ולא לכיוון רוחב המבוי אלא לכיוון אורך המבוי ,דהיינו

ממש אלא הוי חלק מהמבוי ,עוד כתב הרשב"א דהלחי החיצון

דבעינןשהלחייצאחוץלמבוילצדאורךהמבוי,כדישיהיהניכר

מתירגםאתתוךהפתחוגםאתהמבוי,ולארקאתתוךהפתח.

שהואלחי,ולאהוספהעלעוביכותלהמבוי.

ובתוס' שבת )ט (.ד"ה אמר רב יהודה מבואר ,דהקורה )או הלחי(

ריד(רש"י ד"ה נראה מבחוץ .אבל מבחוץ ניכר שאינו מכותל

מהנילהתירתוךהפתח,אםישבהםכחלהתיראתהמבוי,אבל

המבויוכו'.כוונתרש"ידרוחבהלחישוהלדופניהמבוימבפנים,

לא יהני לחי או קורה להתיר תוך הפתח של חצר ובית ,כיון

ורק מבחוץ הוא ניכר ,דרוחבו נכנס לכיוון המבוי טפי מכותלי

דחצרוביתאינםניתריםבלחיוקורה.עכ"ד.ומשמעדאיןהטעם

המבוי ,וכמו שצייר המהרש"ל ע"ש) .והציור הנדפס לפנינו שייך

שמועיל לחי להתיר כנגד עצמו משום שהוא מתיר בפועל את

לכאורה לרש"י לקמיה ,ד"ה בין שנראה( .דלהציור שלפנינו הרי

המבויוהואחלקמהמבויוכמושכתבהרשב"אאלאכיוןשבכחו

אם העומדים במבוי רואים את הלחי שנמשך להלאה מרוחב

להתיר,זהוהטעםדחשיבלהתירגםתוךהפתח.

כותליהמבוי,ואםכןשפירהוינראהמבפנים,והאיךכתברש"י

רי(גמ' ,א"ל רב הונא בריה דרב יהושע לרבא ואת לא תסברא

שנראה לעומדים במבוי דהלחי הוא המשך דופן המבוי .אבל

העיר ר"מ שטראשון ,הא רב הונא היה תלמידיה דרבא ,והאיך

הבית יוסף )בסימן שס"ג( פירש כוונת רש"י ,דהלחי עומד כולו

אמרלוואתלאתסברא,הוהליהלמימרומרלאסביראליה.

מבחוץונמשךעדעובידופניהמבוי,וכציורהנדפסלפנינוברש"י

ריא(תוס' ד"ה לרשב"ג .וא"ת אםכן מאי פריךלרבא הוא יפרש

ד"הביןשנראהמבחוץ.

וכו' .חזינן מדבריהם דסבירא להו דרבא מודה דבלחי רחב ד'

רטו(רש"י ד"ה בין ,ששקוע הכותל מאחריו .ביאר הקרבן נתנאל

אסור לטלטל כנגדו .והרי"ף דפסק כרבא כתב דשרי לטלטל כנגד

)עלהרא"שסימןי"א,אותש(דמאחריוהיינוהצדהפנימישלהמבוי

לחי הפתוח לרשות הרבים אפילו בדאית ליה ד' ,וביאר הרמב"ן

לכיוון הסתימה ,ולפניו היינו הצד החיצון של המבוי ,לכיוון

במלחמות דלרבא שרי לטלטל כנגד הלחיים בכל גווני ,או משום

הפתח .אבל הבית יוסף )סימן שס"ג( מבאר כוונת רש"י ,דמה

כה

מסכת עירובין דף ט – דף י
ו ניסן – ז' ניסן התשע"ג
שכתבמאחריוהיינוהצדשלהכותלשכלפיהמבוי)הצדהפנימי(

דמיגודהוילחילגדולההוילחילקטנה,משוםהאימגואףלמאן

)וזהו כהציור שלפנינו( ,ומה שכתב )בד"ה בין שנראה מבחוץ(

דאמרנראהמבחוץושוהמבפניםאינונידוןמשוםלחי,הכאיהוי

ששקוע הכותל מלפניו ,היינו הצד שכלפי רשות הרבים ,והיינו

לחי .וי"ל ,דאי בעינן נראה מבפנים ,היינו דאין שם לחי כלל אי

דכלפי המבוי הדופן ישרה וכלפי רשות הרבים יש לחי בסוף

ליכאהכירא,ואםכןלאיהנימיגו,אבלאינראהמבחוץהוילחי,

הדופן.

אםכןאיןצריךהיכרעלמנתשיהיה עליהשםלחי,אלאדבעינן

רטז(רש"י ד"ה בין שנראה מבחוץ ושוה מבפנים .כגון ששוקע

שהלחייהיהעומדבפניעצמו,ולאיהיהחלקמדופניהמבוי,ולזה

הכותל מלפניו שאין הכניסה נראית לעומדים בפנים אלא לבני

מהני סברת המהרש"א ,דהיכא דהוי לחי לענין החצר הגדולה

רשותהרבים .הב"ח )סימןשס"ג( והרמ"א)בתשובהסימןק"י(פירשו

ממילא הוי לחי גם לחצר הקטנה ,דחל עליהשם לחי ואינו דופן

כוונתרש"יכפימהשמצוירלפנינוברש"יד"הנראהמבחוץושוה

מבויאלאלחי)י.צ.ב.((.

מבפנים .וכן מצייר המהרש"ל) .ציור י"ד( ,אבל הבית יוסף שם

ריט(גמ' ,נראה מבחוץ ושוה מבפנים .יש לדון אי מיירי למאן

מפרש דכוונת רש"י ,דכל הלחי עומד מחוץ לדופן המבוי ,ועיין

דאמר לחי משום היכר ,או משום מחיצה .ובתורת רפאל )ח"ב

באות הקודמת .ומה שכתב ששוקע הכותל מלפניו ,להב"ח

סימן נ( נקט דהא דמהני נראה מבחוץ אזלא כמאן דאמר לחי

והרמ"א פירושו,ששוקעהכותללכיווןפתחהמבוי,ולהביתיוסף

משום היכר ,והוכיח זאת מדברי התוס' והרא"ש בסוכה )י"ט(.

פירושוששוקעהצדשכלפירשותהרבים.והט"ז)בסימןשס"גסק"ו(

שהקשודשוהמבפניםלאיהניבסוכהדבעינןמחיצה,ורקבמבוי

פירש על דרך הב"ח והרמ"א ,אלא שכתב דכוונת רש"י בתיבת

מהני ,ומוכח דבכה"ג ליכא עליה שם מחיצה ,ומשום הכי לא

מלפניו ,דפני הכותל היינו עובי הכותל ,והיינו שנתן הלחי בעובי

מהני לסוכה ,ועל כרחך מה דמהני במבוי היינו למאן דאמר לחי

הכותל ושם נראה שהכותל שוקע ,דהיינו שרוחב הלחי מתמעט

משוםהיכרא,וביארלפיזהדנחלקוכאןהאםלחימשוםהיכרא,

מרוחבהכותללכיווןהמבוי.

דלפי זה מהני נראה מבחוץ ,או לחי משום מחיצה ,דלפי זה לא

ריז(תוס' ד"ה כותל .דלפירוש הקונטרס לעיל קשה וכו' .מכאן

מהני נראה מבחוץ דאינו יכול להיחשב מחיצה .ועיין שם שכתב

הוכיח הקרבן נתנאל )אות ת( דכוונת רש"י בפירושו הראשון,

דלא מהני לחי הנראה מבחוץ בלחי העומד מאליו ,כיון דבעומד

דהלחי עומד בהמשך לעובי דופני המבוי ,ועוביו פחות מדופני

מאליו אין היכר אלא רק מחיצה .אמנם עיין ברבינו יהונתן כאן,

המבוי ,לכיוון רשות הרבים ,והשתא שפיר הקשו התוס' ארש"י

שכתב דהסברא להתיר בנראה מבחוץ ושוה מבפנים,משום דיש

דליחזי כאילו הגיפופים של הגדולה הם המשך לכותלי הקטנה,

היכר לבני רשות הרבים שהרי הם לא יחשדו את בני המבוי,

והדפנות של הקטנה הנכנסות אליההם לחיים ,דהוי ממש כלחי

כשיראו שהם מטלטלים וזה טעם להתיר ,עכ"ד ,משמע דלכולי

הנראה מבחוץ ושוה מבפנים .אבל לפי מה שפירש הבית יוסף

עלמאלחימשוםהיכרא,ונחלקוהאםבעינןהיכרמבפניםאוסגי

כוונת רש"י ,דהלחי עומד כולו מבחוץ ונמשך עד עובי דופני

בהיכר מבחוץ ,ודלא כמו שכתב בתורת רפאל דנחלקו אם לחי

המבוי,מה מקשוהתוס'עלרש"י,האוודאילאיתכןדהגיפופים

משוםהיכראאולא),ש.ב.(.

של הגדולה יהיו כלחיים הנראים מבחוץ ושוים מבפנים ,דהא

רכ(גמ',אמררביזיראוכו'.למסקנאנראהמבחוץושוהמבפנים

בעינן דהלחי יהיה בסוף דופן המבוי ,ופשיטא דלחי העומד

נידוןמשוםלחי.עייןלעילאותרטזהציורלרש"י,וברשב"אוהר"ן

באמצע דופן המבוי מבחוץ אינו לחי .ועיין ברשב"א אגמ' ,ד"ה

מבואר שפירשו דהלחי עומד מחוץ למבוי ומגיע ראשו לעובי

א"ר זירא ,שהוכיח מתירוץ הגמ' ,דלא מהני נראה מבחוץ ושוה

הדופן.וכןלהדיאבריטב"א.וכןכתברש"יבסוכה)יט(.ד"הדאמר

מבפנים בגוונא דאינו בראש הכותל אלא באמצעו מאחוריו,

דבכה"ג נחשב לנראה מבחוץ ושוה מבפנים .אמנם הב"ח )סימן

דבעינן שיהיה בראש הכותל דווקא ,ומתבאר מדבריו ,שפירש

שס"ג( והמהר"ל בן חביב )בשו"ת סימן י"ד( ,כתבו בדעת רש"י

נראה מבחוץ ושוה מבפנים כמו שפירש הבית יוסף את הפירוש

בסוגיין ,דבכהאי גוונא לא הוי נראה מבחוץ ושוה מבפנים .וכן

הראשון של רש"י ,וכמו שמצויר לפנינו )בד"ה בין שנראה( ,ופירש

מתבאר מדברי המהרש"א שהובא לעיל ]אות ריח[ דכתב דרק

תירוץהגמ'כסבראזודלאאשייךדהגיפופיםשמגיעיםעדאמצע

גיפופיגדולהאמרינןדנחשביםלחילקטנהמיגודהוולחילגדולה,

הדפנותשלהקטנהמאחוריהםיחשבוכלחיהנראהמבחוץ.

ומשמעדאםיעשהלחיכה"גבעלמאלאמהני.

ריח(גמ' ,אמר רבה ומותבינן וכו' קטנה נמי תשתרי בנראה



מבחוץושוהמבפנים.כתבהמהרש"אדלפירושהתוס'קשה,מה

דףי'ע"א

מקשה הגמ' דגיפופי הגדולה דמכאן יהיו לחיים ,הא אפילו

רכא(גמ' ,לחי המושך עם דפנו של מבוי .הרשב"א והריטב"א

בכהאי גוונא דלהחי עומד לעובי דופני המבוי ,ואינו נראה לצד

פירשו דמיירי שהדופן שכנגדו ארוך עד כנגד סוף הלחי ,דאי לא

החלל מבחוץ ורק מכסים את עובי המבוי ,האיך יחשבו ללחי.

נימאהכי,האיךדייקההגמ'דש"ממהכאדביןלחייםאסור,הא

ותירץ דכיון שהגדולה נמי ניתרת בהני גיפופי ,יש להתיר גם

למאן דאמר דבין לחיים שרי היינו דוקא כשיש לחיים או דפנות

הקטנה בהני לחיים ,אם סבירא לן דנראה מבחוץ ושוה מבפנים

משניהצדדים,דאיישרקלחי,לכ"עאסורלהשתמשכנגדודהא

נידון משום לחי] .ודבריו צרכים ביאור ,דאם אמנם שייך לומר

יש כאן רק מחיצה אחת ,ועל כרחך מיירי שהדופן השני נמשך

כו

מסכת עירובין דף י
ז ניסן התשע"ג
כנגדהלחי.וכןכתבהר"ן)וכןמבוארבציורהמהרש"לכאן(.



רכב(גמ',ש"מתלתוכו'.הקשהבתוס'לעיל )ה(:ד"הבפחות דלפי

דףי'ע"ב

מה שכתב רש"י לעיל )ה (.ד"ה לחי ,דדוקא בלחי העומד מאליו

רכח(גמ' ,עושה פס גבוה עשרה במשך ארבע אמות וכו' .ביאר

אמרינן דאם רחב ד' אמות צריך לחי אחר ,אבל בלחי שהוקבע

הרשב"א דהשתא לא אמרינן אתי אוירא מהאי גיסא ומהאי

לשםלחיכשרבד'אמות),ומשוםדלאגרעמאםלאהיהמוסיף

ומבטלליה,מתריטעמי,א'.דאיןהאוירמבטלכותלהמבוי,ופס

עליו,והיהעושהופחותמד'אמות(,אםכןעלכרחךצריךלומר

זה הוי ככותל ,ב' .דכיון דהוו ב' מבואות אין מצטרפין שני

דהכאמייריבלחיהעומדמאליו,דאילאוהכילאהיהצריךלחי

אויריהןלבטלהפס.

אחר ,ואם כן נדייק מהכא דין נוסף ,דלחי העומד מאליו כשר,

רכט(שם .כתבו הרשב"א והראב"ד ,דדברי הגמ' דסגי בפס גבוה

דהאבפחותמד'אמותהוילחי.וכתבדישלחלקביןלחיהנעשה

עשרה,היינודווקאכשהקורהמגעתלפס,אוסמוךלובפחותמג'

לרוחבהמבוי,ללחיהמושךעםדופןהמבוילאורךהמבוי,דסברת

טפחים ,אבל אם יש הפרש בין הקורה לפס ,אין הקורה מתרת,

רש"ישכתבדבנעשהלשםלחיכשרטפימד',היינורקבהעמידו

ואם כן אף על פי שנחלקו לשני מבואות ,אי אפשר להתירם על

לרוחב המבוי ,שמרבה הסתימה ,אבל בהעמידו לאורך אי הוי

ידי קורה .אי נמי יש לומר ,דמתירן בלחי ,דמניח לחי לכל מבוי

ד"א צריך לחי אחר להתירו אפילו בעשאו לשם לחי .והובאה

ומבוי .ומבואר ברשב"א דעתה שנחלקו לשני מבואות ,צריך

סבראזובט"ז)שס"גס"קח'(.

הכשר לכל מבוי ומבוי בלחי או בקורה ,דהיינו שמניח קורה

רכג(גמ' ,והלכתא וכו' נידון משום לחי .כתב הרשב"א בשם

מכותל א' של המבוי לכותל השני ,ועוברת מעל הפס בתוך

הראב"ד ,דאי נראה מבחוץ ורחב ד'אמות אינו נידון משום לחי,

שלשה סמוך לו ,והשתא ניתרים שני המבואות בקורה .והמאירי

דברוחבד'אמותנפיקמתורתלחי,כמבוארבגמ'דלחיד'אמות

מביאדישמישכתב,דעושהקורהרקלאחדמהםושניניתרבלא

אינו נידון משום לחי .והיינו אפילו בכהאי גוונא דרוחב המבוי

כלום ,דהוי כפתח .והריטב"א כתב דעה שלישית ,דאמנם בעינן

פחות מד' אמות ,דאם היה הלחי בחלל המבוי היה מתירו מדין

שתהיהקורהעוברתמכותללכותל,ולאסגישיניחקורהרקעד

עומדמרובהעלהפרוץ)כדלעילה,(:הכאאינומתירו,דהאדלחי

הפס ,אבל אין צריך דהפס האמצעי יהיה קרוב לקורה בתוך ג'

הנראהמבחוץנידוןמשוםלחי,היינודוקאלעניןהכיראשחשיב

טפחים,אלאאףעלפישהקורהרחוקהממנוניתר.ועייןבהגהות

כאלוישהיכרלחימבפנים,אבללאלעניןשייחשבעומדמרובה

הגרש"ז ברוידא זצ"ל למאירי )בביאורים אות מז( שביאר כוונת

על הפרוץ ,דזה מהני מדין מחיצה ,ונראה מבחוץ אינו מחיצה.

הריטב"א ,דס"ל דאמרינן חבוט רמי וכאילו הקורה מגעת לפס,

אמנם הרשב"א הוכיח מתוס' לקמן שלהי עושין פסין )וכוונתו

ואזיל לשיטתו לעיל )ט (.דבקורה המגעת מכותל לכותל אמרינן

להתוס' )כד (:ד"ה ההיא ,כן ביאר המגיה לחידושי הר"ן ,ע"ש(

חבוטרמי,גםביותרמג'טפחים.

דבכהאיגוונאנידוןמשוםלחי.

רל(גמ' ,עושה פס וכו' ,כתב המשנה ברורה )סימןשס"ג ל"ג( דמה

רכד(גמ' ,וק"ו מפסי ביראות .לקמן )כ ,(:איתא דלא הותרו פסי

שאינו עושה צורת הפתח ,משום שאין ברצונו לטרוח לעשות

ביראותאלאלעולירגליםבלבד.ופירשרש"י)שםכ"א(.דהותרגם

זאת .מבואר מדבריו דסבירא ליה שתיקון פס אינו עדיף מצורת

לכלבהמתהולכילצורךמצוה.אבלברמב"ם)פי"זמשבתהלכהל'(

הפתח.

כתב,דהתירודוקאלעולירגליםורקבארץישראל.

רלא(רש"יד"המרחיקשתיאמות.והיכאדהוירוחבכ'יעשהכן

רכה(שם.בטעםההיתרכתבהמאיריבחידושיוכאן,דכתיבלמען

אף לצד השני .כתב המשנה ברורה )סימן שס"ב סק"ה( דאם יעשה

ינוח שורך ,ודרשו חז"ל למען ינוח ולא למען יאנוח ,ולכן הקלו

כן משתי רוחות ואחר כך יעשה בפתח העשרה שנשאר עוד

לצורך שתית הבהמות )וצריך לומר דעיקר ההיתר משום תקנה

תוספת כל שהוא הוי עומד מרובה על הפרוץ ,כיון שכל צד של

אלאדסמכואהאיקרא(.

הפתחהגדולחשיבסתוםעלידיהסתוםשלהשלשאמותשרבה

רכו(תוס' ד"ה ושני טפחים .ואין סברא לומר משהו לאו דווקא.

עלהפרוץשלשתיאמות,ואםכןישכאןחמשאמותסתוםמכל

עיין במצפה איתן שהעיר דבגמ' ב"ב )ק"נ (.סבירא להו לכמה

צד של הפתח ,ואם יסתום עוד חלק קטן הוי עומד מרובה על

אמוראי דכל שהוא לאו דווקא ,אלא שיעור קטן ,וביאר דכוונת

הפרוץ,ולאמצרפיםאתכלהפירצותשישבכותלהזהלאחשובי

תוס' דבמילתא דאמורא אין סברא לומר דכל שהוא לאו דווקא,

פרוץ מרובה .והחזון איש )סימן ס"ח סק"ג( פליג וסבירא ליה

דאמוראהוהליהלפרש.

דמצטרפיםאתכלהפרצותשבכותלוהוופרוץמרובה.

רכז(רש"י ד"ה אין הלכה .דאתי אוירא וכו' ומבטל ליה לקנה.

רלב(תוס' ד"העושה,בסופו.אויפרששהואמפולשוכו'.כוונתם

הקשהרבינועקיבאאיגר )בהגהותלשולחןערוךסימןשס"געלמג"א

לתוס'לעיל )ו(.ד"הרבאמר,דפירשובמבוימפולשמשלשרוחות,

ס"ק ל"ה( דמאי צריך לזה ,תיפוק ליה דאכתי יש כאן מבוי רחב

ומשום הכי בעינן דלתות ,וע"ש שהביאו דאית דלא גרסידלתות

טפי מעשר אמות ,דבתחילה היה רחב עשרים והשתא נתמעט

אלאדלת.

מעטמעשריםואכתיהוייותרמעשר,ומאיאהנילןהפס).וע"ש

רלג(גמ' ,ואמאי יעשה פס אמה ומחצה וכו' ,פירש רש"י אמאי

שהוכיחסבראזומלקמן(והניחבצע"ג.

מצרכתליה,וביארהרשב"א כוונתודבהכיניחאלהולבנירשות

כז

מסכת עירובין דף י – דף יא
ז ניסן – ח ניסן התשע"ג
הרבים טפי ,שלא סתם ג' אמות רצופות ולא נתקלקלה היציאה

לומר ,דהתם על ידי לבוד יהיה מחיצה עשרה טפחים ,דמיירי

כלכך.

התם דהכוורת ז' טפחים ומשהו ,ואם כן אין זה ממש כהכא,

רלד(גמ' ,ש"מ עומד כפרוץ אסור .פירשו הרשב"א והריטב"א

דהתםחלשםמחיצהעלידיהלבוד),י.צ.ב.[(.

דלפי זה הקשה הגמ' על מה שאמרו קודם דעומד מרובה על

רמ(תוס' ד"ה ואצבעיים .דלמעלה מעשר חשוב כסתום.

הפרוץ משתי רוחות הוי עומד נמי ,דכ"ש הוא ,דאי עומד כפרוץ

המהרש"ם ]הובא בהגהות וחידושים[ מבאר כוונתם ,דנחשב

מרוחאחתלאהויעומדכיוןשאיןכאןמרוחאחתעומדמרובה

לסתוםמשוםדרשותהיחידעולהעדלרקיע.

עלהפרוץ,כ"שהיכאשהפרוץמרובהעלהעומדמרוחאחתדלא



הויכעומד,אףעלפישמשתירוחותהויעומדמרובהעלהפרוץ.

דףי"אע"א

רלה(גמ' ,אין הכי נמי וכולי האי לא אטרחוה רבנן .כתב

רמא(גמ' ,אמלתרא ברחבו מאי .הב"ח )סימן שס"ג( מבאר דספק

הריטב"א דיש מרבותיו שפירשו דלפי זה הדרה בה הגמ' מכל

הגמ' ,האם אמלתרא מהניא משום היכר ,או משום דמשוי ליה

התירוצים דלעיל דאתי אוירא מהאי גיסא ומבטל ,אלא באמת

פתח ,דאי משום היכר ,לא יהני אמלתרא ברוחב ,דברוחב

אמרינןעומדכפרוץמהניאפילובכהאיגוונאדאיכאאויראמהאי

החיסרוןמשוםשםפתח,ואימהניאמשוםדמשויליהפתח,יהני

גיסא ומהאי גיסא .ודחה דבריהם הריטב"א משום דאין זה נכון

ברחבמעשר.

בלשוןהתלמוד.

רמב(תוס' ד"ה חצר ,וי"ל דאין ללמוד וכו' .הקשה המהרש"א

רלו(גמ' ,שם .מתבאר מסוגיין דבעומד מרובה על הפרוץ ,לא

דאכתי נימא יוכיח מרוח אחת ,דברוח אחת מהני צורת הפתח

אמרינן אתי אוירא מהאי גיסא ומהאי גיסא ומבטל ליה ,ובעומד

בפרוץ מרובה ולא מהני ביותר מעשרה ,ואם כן הכי נמי בד'

כפרוץ אמרינן .וביאר הרש"ש טעם החילוק ,דעומד מרובה הוי

רוחותיהניצורתהפתח.ותירץדכמושאיאפשרללמודעלרוח

כסתום,ועומדכפרוץאינוכסתוםאלאדמהניעצםמהשהעומד

א' בבנין אב ,אי אפשר נמי לעשות ממנו יוכיח] .יסוד זה מבואר

והפרוץשוים,ולהכיבעומדמרובהלאאמרינןדהאוירמבטלליה

בתוס'לעיל)ה(:ד"האינודין[.

משוםדאיןכאןאויר,מהשאיןכןבפרוץכעומדשישכאןאויר,

רמג(גמ',שנעץד'קונדיסיןבד'פינותהשדהומתחזמורהעליהן.

צריךלהתבטלעלידיהאוירשמכאןומכאן.ובעומדמרובהמשני

הר"ח פירשדנעץביןהקונדיסיןקניםבפחות מג'טפחיםביןקנה

צדדיםמבטלליהאויראדמכאןומכאן,משוםשהאוירגורםשלא

לקנה ,ודלא כרש"ישפירששמתח זמורה מזה לה והיינו מקונדס

יחולכללשםעומדמרובה,כיוןדכלעומדבפניעצמוהואפחות

לקונדס.ועייןברשב"א שהאריךלהקשותעלהר"חאבלהביאלו

מהאויר,וכןמבוארבחידושיהר"ןע"ש.

סייעתאמהירושלמי.

רלז(תוס'ד"הועושה.וצריךלחיאחרוכו',הקשההקרןאורהמה

רמד(גמ' ,אילימא מן הצד .הרי"ף פירש שעשה הפתח מן הצד

הנידון,האוודאילאיהניבלאלחיאחר,דהאהאיפסאינובתוך

סמוך לקונדס .וכתב הרשב"א ,דמהא משמע שפירש כהר"ח

הפתח עשרה אלא מחוצה לו] .וי"ל ע"פ הגמ' לעיל )ג (:דחלל

שמילאבקניםביןהקונדסין)עייןבאותהקודמת(.והקשוהרשב"א

מבוי תנן ,דכמו דסגי שהקורה עומדת בשפת עשרים ,הוא הדין

והריטב"א מהיכי תיתי דלא יועיל צורת הפתח שהיא סמוכה

סגישהלחיעומדבשפתעשר),ש.ב.[(.

לזוית ,דרק בקרן זוית לא עבדי אינשי פיתחא )כדלעיל ו ,(.אבל

רלח(גמ',ומ"שמדרביאמיורביאסי .הקשההרשב"א דטעמייהו

בזוית עבדי .ורש"י פירש שמתח הזמורה באמצעיתן ולא על

דאיןהקורהמועילה,לאומשוםדשבקיפתחהמבויועייליבהאי

ראשיהן ,וביאר הריטב"א כוונתו שלא נתן הזמורה על גבי

פירצה ,אלא משום דלא נשתייר שם פס ד' בין הפירצה לפתח

הקונדסיןאלאבצידם,וכתבדאפילואםיתןהזמורהבצידןסמוך

המבוי ,ובעינן שהקורה תהיה גם על הפתח הזה ,וליכא .ותירץ

לראשיהןגםכןלאמהני,דבעינןשתהיהמונחתעלגביהןממש,

הריטב"א ,דלדעת רש"י בעינן תרתי לגריעותא ,א' .שלא ישתייר

ומש"כ רש"י באמצעיתן לאו דווקא ,אלא כוונתו מן הצד .ועיין

פסד'ביןפתחהמבוילפירצה,ב' .שיעזבובניהמבויפתחהמבוי

בט"ז)סימןשס"בסק"ד(,שכתבדכשרבכהאיגוונאשנתןהקורהמן

וילכו דרך הפירצה ,דבלא"ה עדיין היתה הקורה מתירה ,דלא

הצד בראשן ,ודייק מלשון רש"י שכתב באמצעיתן ,אמנם עיין

דיינינן לפירצה כפתח אלא כפירצה ,ודוקא כיון שהולכים בני

בשערהציוןשם)אותנ"א(שמביאחבלאחרוניםדלאכוותיה.

המבוי דרך הפירצה חשיב פתח ובטלה הקורה .וכתב דכן כתב

רמה(תוס' ד"ה אילימא .וא"ת הואיל ומהני צורת הפתח וכו'.

להדיארש"ילעיל)ה(.ד"המתירעי"ש.

כתב המהרש"א דיש לבאר קושית התוס' לפי מה שכתב עכשיו

רלט(תוס' ד"ה עור העסלא .ואין לחשוב האויר כסתום מטעם

דדברירביוסףנדחו,וסביראלןדמהניצורתהפתחבפרוץמרובה

לבוד וכו' .והרשב"א כתב דבכלים לא אמרינן לבוד .והריטב"א

עלהעומד,וע"כקשהאמאיהוצרכובפסיביראותלדיומדיןולא

כתב ,דקשה קצת ההיא דכוורת .דהיינו דבשבת )ח (.מבואר,

עשוצורתהפתח.אבללפיהתירוציםשלהריצב"אוהשרמקוצי,

דכוורת שדפנותיה כלפי הקרקע אמרינן לבוד ,דאם נכנסו

דדברי רב יוסף לא נדחו ,והשתא נמי סבירא לן דלא מהני צורת

מחיצותיה תוך ג' טפחים לקרקע חשיבא כמונחת ,ואם כן מוכח

הפתח בפרוץ מרובה על העומד ,לא קשה מידי .אבל כתב,

דאמרינן בכוורת לבוד] .ומה שכתב דקשה קצת אולי משום דיש

דמהרא"ש נראה דקשה כן למסקנא לפי כל הפירושים .וביאר

כח

מסכת עירובין דף יא  -דף יב
ז ניסן  -ח ניסן התשע"ג
הקרני ראם,כיוןדלמסקנאנדחודברירב,וסביראלןדמהניצורת

]דלכאורהקשההאיךהחמירבשניהםהארבאשילאאמרכלום

הפתחגםלרחבמעשרהוגםלפרוץמרובה.

בצורתהפתח,ומשמעשחלקלכלהפחותעלאחדמשני הדינים

רמו(גמ',שם.הרמב"םפסק)בפט"זמשבתהלכהט"ז( דצורתהפתח

הנ"ל[דרבאחאלאדןבשאלתולעניןדיןהיכרציר,וראויהלקבל

לא מהני להכשיר פרוץ מרובה על העומד ,אבל אם העומד

דלת ,אלא התכוין לשאול ,אי נאמרו עוד דינים בצורת הפתח,

מרובה על הפרוץ מהני צורת הפתח אפילו ביותר מעשרה.

והשיבוהודלא.והר"ןפירשסברתהראב"ד,דלמדשלאהשיבולו

והקשה המגיד משנה דמסוגיין מבואר דאם מהני צורת הפתח

שרבאשיפליגאדיניםאלו,אלאשלאשמעובהםכלום,ואפשר

להכשירפרצהיותרמעשרה,מהניגםלפרוץמרובהעל העומד.

דסביראליהנמישצריך.

)וכן ביאר הלחם משנה קושיתו( .והלחם משנה צידד דאם איכא

רנ(גמ',כיפהר"ממחייבבמזוזהוכו' .כתבהריטב"א,דלאחשיב

תרתילריעותא,דהיינודהפירצהיותרמעשרה,וגםפרוץמרובה

פתח לענין מזוזה אלא כשיש שם מזוזות שוות ,וכל שהוא עשוי

עלהעומד,גםלדידןדלאסביראלןכרב,לאמהניצורתהפתח,

עגול אפילו יש לו חלל ד' בגובה עשרה אינו פתח .והכא מיירי

וזהוכוונתהרמב"ם.ועייןבקרבןנתנאל)עלהרא"שסימןי"גאותט'(

שיש ברגליה בנין פשוט ]והיינו שתחילת רגליה ישרות[ ובהא

שכתב כן ,והביא מקורו מהירושלמי .וכן כתב הגר"א) .בשולחן

נחלקו רב ורבנן אי חוקקין להשלים .ובבית יוסף )יורה דעה סימן

ערוךסימןשס"בס"י(,אמנםתירוץהלח"מלאמספיקלסוףהסוגיא,

רפ"ז(כתבבדעתרש"י,שאיןצריךכללמזוזותישרות].כןמשמע

דאמרההגמ'אלאלאוביתרמעשר,ומשמעדמהניצורתהפתח

מרש"י ד"ה וחכמים פוטרין ,שכתב דטעם הפטור מפני שלמעלה

אפילו ביותר מעשר ואפילו בפרוץ מרובה .והגר"א כתב )מכח

בעיגולהואמיצרואינורחבארבעה[.ודעתהרמב"ם )בפ"זממזוזה

קושיא זו( ,דסבירא ליה להרמב"ם דהווי דיחויא בעלמא ע"ש.

הלכה ד'( דבעינן רגליה ישרות דווקא .והר"ן כתבגם בדעת רש"י

והביאור הלכה )סימן שס"ב ד"ה ולהרמב"ם( כתב ,דהרמב"ם מפרש

שצריךמזוזותישרות.

כהר"ח ,שנעץ קנים בין קונדס לקונדס בפחות מג' טפחים ,והוי

רנא(רש"י ד"ה חייבת ,בסוה"ד ,אביי לפרושי פלוגתייהו אתא,

עומד מרובה על הפרוץ על ידי לבוד ,ומשום הכי מהני צורת

לישנא אחרינא וכו' .וביאר הריטב"א דאין להוכיח מעצם מה

הפתח.

דמודורבנןבישברגליהעשרה,דאיןצריךליגע,דאפשרדטעמא

רמז(רש"י ד"ה ובדרב חסדא .אבל לכלאים אפילו מן הצד הוי

דמודו ,משום דסברי חוקקין להשלים ,ולהכי הוצרכו להוכיח

צורת הפתח .המהרש"ם ]הובא בהגהות וחידושים[ ציין להר"ן

מאביי שאומר דלרבנן אין חוקקין להשלים ,ולפי זה על כרחך

)פ"ק דסוכה דף ב :מדפי הרי"ף( דלענין סוכה נמי פסול צורת הפתח

הטעםשמודיםבישברגליהעשרה,לפישאיןצריךליגע.

מןהצד,וביארדרקלכלאייםכשר,דבכלאייםבעינןשיהיהניכר

רנב(גמ' ,לימא קא סברי ב"ש ארבע מחיצות דאורייתא ,הקשה

למראיתהעיןשאינוזרועיחד.

הריטב"א בשםהתוס',דאיד'מחיצותדאורייתאהאיךסגיבלחי



או קורה .ותירץ התוס' דהכוונה דבעינן ג' מחיצות מעלייתא

דףי"אע"ב

ומחיצה רביעית כל דהו .וכתב בתוס' רבינו פרץ ,דלפי זה מה

רמח(גמ' ,ומתח זמורה מאילן לאילן .מבואר דהוי צורת הפתח,

שאמרההגמ'ד'מחיצותהיינוכעיןד'מחיצות.

הקשה המאירי ,הא במבוי כשמניח הקורה על שני הכתלים אין

רנג(גמ' ,לזרוק משתיים הוא דמיחייב .כתב הביאור הלכה )סימן

זהצורתהפתח,דלצורתהפתחבעינןשיתןקנהמכאןוקנהמכאן

שס"ג ס"א( דלפי הפוסקים דלמסקנא בשתי מחיצות הוי רשות

וקנה על גביהן ,אבל הכתלים עצמם לא נחשבים לצורת הפתח,

היחיד,איןנפקאמינהאםשתיהןזוכנגדזואוכמיןגא"ם.אמנם

ומאי שנא הכא .ותירץ שהאילנות והקונדסין דומים הם לקנה

בחידושי המאירי כתב דדווקא כמין גאם הוי רשות היחיד אבל

מכאןוקנהמכאן,מהשאיןכןבכתלים.והמגןאברהם)סימןשס"ג

לאבזוכנגדזו.

ס"ק כ"ח( הקשה כעין זה מסוכה ,דצורת הפתח מהני על גבי



הכתלים ,ומאי שנא ממבוי .ותירץ דבמבוי הוא חומרא בעלמא

דףי"בע"א

לעשותצורתהפתחולאהחמירוכןבכלדוכתא.

רנד(גמ',איאמרתבשלמאלחייןוקורהמשוםהכיאמרלסותמו

רמט(גמ' ,אשכחינהו רב אחא וכו' .הרשב"א כתב שהתוספות

אני צריך ,הקשו הרשב"א והריטב"א דהוה ליה למימר עשה לו

נסתפקו ,אם הספק הוא על היכר ציר ,או על דין ראויה לקבל

לחי וקורה ,ואמאיאמר לו עשה לחי .ותירץ דאותו תלמיד עשה

דלת ,וכיון דלא ידעינן אזלינן בתרוויהו לחומרא ובעינן שניהם,

לחי וקורה ,וסבר דר"א סובר שאפשר להכשיר מבוי או בלחי

היכרצירוראויהלקבלדלת.אבלהרי"ףנראהשפירשהעלהיכר

וקורה,אובשנילחיין,ומשוםהכיהשיבלווכילסתוםאניצריך,

ציר הסמוך לה ,ולכן השמיט הדין דבעינן היכר ציר ופסק רק

ור"אאמרלושצריךשנילחייןוגםקורה.

שצריךשתהיהראויהלקבלדלת.והרשב"א פירשדאיןצריךלא

רנה(גמ',שם.הירושלמי בפירקין)הלכהב',הובאברשב"אוריטב"א

היכרציר,ולאראוילקבלדלת,דסביראליהשנסתפקעלשניהם,

ור"ן(דקדקמכאן,דלחיצריךג'טפחיםמדאמרלסותמו.והריטב"א

ועל זה השיבו לו דפליג אתרוייהו .והביא מהראב"ד שפסק

כתבדהבבלילאסביראליהלהאידיוקא,ע"ש.

בשניהם לחומרא .והריטב"א שמביא דעת הראב"ד מפרש דעתו,

רנו(גמ' ,והא אנן תנן וכו' .הקשה המהרש"א )מהדורא בתרא(

כט

מסכת עירובין דף יב
ח ניסן התשע"ג
הארבישמעוןבןגמליאלתנאהוא,ואםכןנימאדפליגעלרבי

פסקהשולחןערוך)שנו,ב(דשרירקלמלאותבחצרואסורלהכניס

ישמעאל,ותירץדאיןנראהלגמ'שחולק,דאםכןהויליהלאתויי

לבית ,וכתב שם המשנה ברורה )ס"ק יג( דהטעם הוא ,דפעמים

שיטתובמשנהכמושהביאודברירביעקיבא.

שהמים שוקעים ,והמחיצה ניכרת למי שעומד סמוך למים ,מה

רנז(גמ',אמררבאחליעדארבעה .כתבהרשב"א)לקמןיג(.בשם

שאיןכןלבניהביתלעולםאיןהמחיצהניכרתכיוןשהםרחוקים

הראב"ד ,דאזלינן בזה בתר רוחב הפתח ,ואפילו אם המבוי רחב

מהמים,ומקורומהרא"שכאןשביארכן.ועייןשםבביאורהלכה

מאד,ופתחורקד'איןצריךתיקון.והוכיחזה,דלקמןאיכאמאן

)ד"ה מותר( שתמה למה פסק השולחן ערוך כן ,הרי הוא דוחק

דאמר דפליג על רב אחלי ,ואי נימא דהמבוי עצמו פחות מד'

גדול,וכתבדאפשרמשוםדהואמילתאדרבנן.

טפחים,האהוימקוםפטורולכוליעלמאשרילטלטלמתוכו,ועל

רסה(בא"ד ,וקשה דבפרק כיצד משתתפין וכו' .הקשה רבינו

כרחךמוכחדמיירישהמבויעצמורחבטפיורקפתחופחותמד'.

עקיבא איגר בגליון הש"ס מה ענין עירוב מיא לכאן ,הא התם

רנח(גמ' ,והא את הוא דאמרת וכו' .הקשה הריטב"א לפי מה

היינודכיוןשהמיםשבתובחצר השניהאסורלטלטלםכאן,אבל

שסברה הגמ' השתא דבפס אחד קאמר ,מהו הלשון פסי חצר

הכא איסור הטלטול הוא משום כרמלית והכ שבאו המים לתוך

דקאמר בלשון רבים .ותירץ דהיינו פסין דעלמא ,כדאמרינן לקמן

המחיצות הרי הם ברשות היחיד השתא ומותר לטלטלם ,והחזון

)יד ,(:לחיים דעלמא .עוד הקשה דנימא שצריך שני פסין שיש

איש )קג,סקי"ד(תמהעליוז"לדוודאיעניןעירובימיא,היינודעל

בשניהם יחד ד' ,ובכל אחד ב' טפחים .ותירץ דב' אינו שיעור

ידיעירובהמיםלאמהניהמחיצה,עכ"ל.והיינודאיןזורקסברא

חשוב ,דממה נפשך או דסגי בכל שהוא ,או בג' טפחים שיצא

לאסורטלטולהמים,אלאדמבטלאתעיקרהמחיצות.

מתורתלבוד,אובד'שהואשיעורחשוב.

רסו(גמ' ,איתיביה יתר על כן וכו' ,רבינו עקיבא איגר )בגליון

רנט(רש"י ד"ה רבי היא ,ורבי יוחנן אליבא דרבנן קאמר ,וכו'.

הש"ס( הקשה הא קושיא זו קשיא לכולי עלמא נמי ,דהא לכו"ע

כתבהרשב"א דרש"ידקדקכן]דלא סביראליהלר"יכרבי[מהא

קורה משום הכירא ,והכא מבואר דהקורה משום מחיצה .וע"ש

דאומרת הגמ' והא דתני אדא בר אוכמי רבי היא ,דמשמע מהא

מה שתירץ .והמהרש"א כתב ]ובאמת שכן כתב הריטב"א[ דאין

דהא דרבי יוחנן היא .והקשה דלפי זה רב נחמן שאומר לקמן

הכי נמי דהקושיא לכו"ע ..ורבי אלעזר משה הורוויץ כתב ,דעל

דחצר ניתרת בפס ד' היינו כרבנן ,ואי אפשר לומר כן דהא הוא

קורה י"ל דרבנן שפוסלים למעלה מכ' אמה ורחב מעשרה ,על

פסקהכאכרביאליעזר,אלאוודאירבייוחנןאמרהכרביאליעזר,

כרחךסביראלהודקורהמשוםהכירא,ולאמשוםמחיצהופליגי

דשניהםמודיםדחצרניתרתבפסארבעה,ופליגירקבלחימשהו,

עלר"י,ומהשאמרודהווירשותהרבים,משוםלחינקטוכך.

ואמרושצריךשניים,ודלאכרבנןדגםבלחימשהוסגיבאחד.

רסז(רש"יד"הלחימכאן.ואפילורבנןוכו'הקשההריטב"אבשם

רס(גמ' ,כאן בחצר כאן במבוי .פירש הריטב"א הסברא ,דבחצר

התוס')ולפנינוליתא(האלעיל )ו(:מבואר,דלרבנןבמבוימפולש

שהיאמרובעתניכרבההפרצהטפיואפילובפחותמד'.

בענין מצד אחד צורת הפתח לת"ק ודלת לחנניא) .וכן הקשה

רסא(גמ',מחיצהתלויהמהושתתירבחורבה.רש"יפירשדלהכי

הרש"ש(.ותירץדרבנןאמרוכן,דוקאבמבויהמפולשובקעיביה

נקט חורבה ,משום דדרך להיות שם מחיצות תלויות ,ומשמע

רבים לסרטיא או לבקעה ,דאתו רבים ומבטלי מחיצתא ,דלחי

דפירש דהספק הוא בכל גוונא ,ונקט חורבה לפי שהוא דבר

וקורההוומחיצה.

המצוי .אמנם המאירי )בבית הבחירה לקמן מח (.כתב דהספק הוא

רסח(גמ',כלשארכויתרעלרחבו.ביארהמגידמשנה)פי"זמשבת

דווקא בחורבה ,לפי שאין מצוי שם בקיעת בעלי חיים ולכן היה

הלכהט'(דאורכוהיינודרךכניסתולמבוי,ומהשאינודרךכניסתו

סלקאדעתיהדכשר.

נקרא רוחב .והטעם שצריך שיהיה ארכו יתר על רחבו כתב

רסב(רש"יד"הולאאצרכוהאלאפסאחד,בראשהכותלומותר

המשנהברורה)שס"גס"קק"הבשםהלבוש(שכןדרךהמבוילהיות.

למלאות מן המים לפנים וכו' .הר"ן דייק מלשון רש"י ,דרק

רסט(גמ' ,ובתים וחצרות פתוחים לתוכו .כתב הדרכי משה )סימן

למלאות התירו ,אבל לא לטלטל ,משום דלמלאות הוא קל טפי,

שס"ג( בשם האור זרוע ,דגם אם שני החצירות מצד אחד מהני,

דאמרינן לקמן קל הוא שהקילו חכמים במים] .וצריך עיון דהא

והוא הדין אם שתי החצרות הם בכותל האמצעי הסתום כנגד

השתאקיימינןלס"דשלאסברההגמ'שזהוקולאמיוחדתבמים

הפתחנמימהני.

אלאבכלדוכתאסגיבפסאחד).י.צ.ב([.

רע(שם ,הטעם לזה דבעינן בתים וחצרות פתוחים לתוכו .כתב

רסג(גמ' ,ממלא הוא דלא ממלאינן הא טלטולי מטלטלינן .ביאר

הבית יוסף )סימן שס"ג( בשםהרשב"א ,דמה שהתירו במבוי בלחי

הר"ן דאין הפשט דלטלטל קיל טפי מלמלאות ,דאדרבא קל הוא

וקורההיינו לפישישבוהרבהדיורין,ואיןמשתמשיןבובהצנע,

שהקילו חכמים במים וכדלעיל ,אלא היינו דמלשון הברייתא

ולפיכך סגי בתיקון כזה ,מה שאין כן בחצר שמשתמשים בו

משמעדרקלמלאותאסרו,ולכןהקשו.

בהצנע טפי לכן צריך יותר היתר ניכר ,בפס ד' טפחים או שני



פסין ,ומשום הכי מבוי שאין בתים וחצירות פתוחים לתוכו בעי

דףי"בע"ב

הכיראטפי.

רסד(תוס'ד"ההכאבמאיעסקינן ,וניכרתמחיצה לבניחצר.וכן

רעא(תוס' ד"ה ובתים וחצירות .וא"ת חצר שאינה מרובעת וכו',

ל

מסכת עירובין דף יב – דף יג
ח ניסן – ט ניסן התשע"ג
ואין לומר דלחצר וכו' .אבל הריטב"א כתב סברא זו בשם

האלות האלה הכהן בספר ומחה אל מי המרים ,ודרשינן דבעינן

התוספות למסקנא] ,ולפמש"כ לעיל בשם הרשב"א סברא בזה

כתב שיוכל לימחות ,האי דרשה קאי גם על ס"ת ,דמה דכתיב

מבוארתהיטב,דכיוןשישבודיורין,איןצריךכללבתיםוחצירות

"בספר" היינו כולל גם ספר תורה כיון שהוא גם כשר למחיקה

דכל מה שצריך בתים וחצירות היינו על מנת שיהיו בו דיורין[.

ואם כן נאמר בזה שגם כשכותב בספר תורה צריך שיהיה ראוי

והרשב"אוריטב"אוהמאירי כתבו,דהראב"דגריסדאיארכהיתר

לימחות.ולפיזה,כיוןדזהודיןואופןכתיבתספרתורה,לאשייך

עלרחבההו"לחצר,ולפיזהאתישפירדבאמתאינוניתרבלחי

לחלק בזה בין כהן לישראל ,דאין זה דין שיוכלו בפועל למחוק

פסד',ואמבויקאי.

אלאדיןבאופןכתיבתהספרתורה)י.צ.ב.[(.
רעח(שם .הרשב"א כתב דהני דחיות דרב פפא ורב נחמן דחיות

דףי"גע"א

בעלמא נינהו ,ועיקרא כמו שאמרו בתחילה דהא בהא תליא,

רעב(גמ' ,לא אמרה ר"ע אלא לחדד וכו' ,פירש רש"י שאמר זה

והמנחת חינוך )מצוה שס"ה( כתב בדעת הרמב"ם ,דסבירא ליה

כדי שישימולבםלתורה ויאמרו פלפול מליבם ,והריטב"א הוסיף

שאין מוחקין לה מן התורה ,דהיינו שמוכח דלא סבירא ליה

ביאור ,דרצה שיתנו ליבם לחכמה כדי שיאמרו הלכות משמם

כדחיה דרב פפא ,ואם כן תליא בפלוגתא דמגילתה כשרה

ויפסקוכמותם.

להשקות בה סוטה אחרת ,וכמו בכה"ג פסקינן דאינה כשרה )כן

רעג(תוס' ד"האומייתראותאחת.כמובראשיתבראוכו'.כתב

כתבהרמב"םבפ"גמסוטההלכהח'(הואהדיןבזה.

המהרש"א דעל מחסר אות אחת לא פירשו התוס' כלום .ופירש



דהתורה כולה שמותיו של הקב"ה דהיתה כתובה לפניו אש

דףי"גע"ב

שחורה על גבי לבנה ,ובהן ברא הקב"ה את עולמו .ומקיים בהן

רעט(גמ' ,ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי .פירש

אתהעולם,והמחסראותאחתהריהואמחריבאתקיומו.

המהרש"א ,דהיהמבארלוטפיבקריצתעינייםוברמיזתשפתיים,

רעד(בא"ד ,שם .מה שלא הסכימו התוס' לפירוש רש"י והביאו

ובחידושיבכורשורפירשהגמ'שהשכינהחופפתעלראשהלומד

דוגמא מבראשית ברא ,כתב בספר אמר הבונה )על עין יעקב(

תורה),כשהואבמדרגההראויהלזה(.

דמשמע להו דמחריב את העולם קאי על הפסוקים ,דמיירי

רפ(גמ' ,אלו ואלו דברי א-ל' חיים .הקשה בתוס' רבינו פרץ מה

מבריאתהעולם.

שייך לומר גבי איסור והיתר אלו ואלו דברי וכו' ,ממה נפשך או

רעה(גמ' ,כיון דאינתוק לשם רחל וכו' .כתב המהר"ץ חיות,

אסור או מותר .ותירץ דאיתא במדרש שוחר טוב )תהילים פי"ב(

דכיוצאבזהמצינוברישזבחים)ג(.דבתמינהמחריבבה,ולאובת

דהקב"ה שנה למשה את התורה במ"ט פנים מותר ,ובמ"ט פנים

מינה לא מחריב בה ,דהיינו דבשוחט לשם חולין ליכא פסול

אסור,ואמרמשהלקב"המהאעשה,ואמרלוהקב"ההלךאחר

דשלאלשמה ,כיון שאינה מחשבת בת מינה דקדשים] .ולכאורה

רובחכמיהדורומהשיאמרורובםכןיהיההדין].והדבריםעדיין

כאןהואעניןאחר,ולאמשוםדלשםס"תהוילאובתמינה,אלא

צריכים עיון ,האם אמנם הורה משה לישראל הפנים להיתר

דלא חל על הכתב שם מגילת סוטה דרחל ,והוי רק כתב של

ולאיסור,והריזהאיאפשר,אלאדבעינןלמימרדהודיעו הקב"ה

הפרשה,ומשוםהכיליתאמהשיפסולאותהללאה).י.צ.ב.[(.

שאפשר לדון לשני הצדדים ,ובעת שתהיה מחלוקת )אף על פי

רעו(תוס'ד"החוץמפרשתסוטה,ורביישמעאלשהיהאוסרוכו'.

שאין הכרח שתהיה( כי כל צד יחזיק בצד דידיה ,יכריעו על פי

מבוארבתוס'דלרביישמעאלבעינןבכלהתורהכולהכתבשיכול

הרוב)י.צ.ב.[(.

לימחות ,ולא רק בפרשת סוטה .אמנם רש"י סוטה )כ (:ד"ה כתב,

רפא(גמ',מפנישנוחיןועלוביןהיו.ביאר הביתיוסף)כלליהגמרא

כתבדרקבפרשתסוטהשבתורהבעינןכתבשיכוללימחותופליג

הליכות עולם שער ה' פ"א( דלפי שהוא עניו זוכה יותר לכוון

אתוס'דהכא.

להאמת] ,ויש לבאר זה לפי שהרבה ממ"ח קניני התורה תלויים

רעז(גמ',שם.רבינועקיבאאיגר הכאהביאתשובתמהר"ילבית

בענוה[.

לוי )סימן ל"ז( שהקשה על פי מה שפסק הרמב"ם )סוטה פ"ד ה"ט(

רפב(גמ' ,ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהם.

דמגילתסוטהבעינןשיכתבנהדווקאכהן.אםכןמאישקילוטרי

וכתבהריטב"א ,דעלדרךזההלךרבינוהקדושוהקדיםבמשניות

הכאאםאפשרלמחוקלסוטהמןהס"ת,האלאכתבהכהן.וכתב

בכלמקוםביתשמאילביתהלל.

דישלומרדמייריבאיתרמישכהןכתבהספר.אךהקשהדאםכן

רפג(גמ' ,שכל המשפיל וכו' וכל המחזר וכו' .המהרש"א מבאר

האיךאמרושלאמטיליםקנקנתוםלפרשתסוטה,משוםשאםבא

הני ג' חילוקים ,שהאדם צריך שיהיה טוב לשמים ,לבריות

למחוקמוחק,האהיכאדישראלכותבהספרבלאוהכילאיוכלו

ולעצמו ,והמשפיל עצמו היינו כנגד הקב"ה ,והבורח מן הגדולה

למחוקממנה,ואםכןישראליוכללהטילקנקנתום].אמנםבאמת

כנגדבניאדם,והנדחקמפניהשעה,הוויליהזכותוהקב"המרחם

קשה מה איכפת לן שיטיל קנקנתום ולא יוכלו למחוק לה מן

עליוומשנהמזלוכשבת)קנו(:שהקב"האמרלאברהםשישנהאת

התורה ,אטו משום שאפשר למחוק לה מן ס"ת יש חיוב לעשות

מזלושיוליד.

ס"ת באופן שיוכלו למחוק .ואולי ביאורו דכיון דכתיב וכתב את

רפד(גמ' ,נוח לו לאדם שלא נברא משנברא .הקשה הגר"א

לא

מסכת עירובין דף יג
ט ניסן התשע"ג
)בפירושו לספר יונה פרק ד' פסוק ג'( אם נוח לו שלא נברא למה

עניןרע,כמוהממשמשבבגדלבחוןהחזקהוא,אוחלשובלוי.

נברא ,הרי הקב"ה טוב ומטיב .וביאר דהכא מיירי על גלגול שני,

רפו(תוס'ד"השיודעלטהראתהשרץ,וכימסיקולאהיאוסותר

דנחלקו האם נוח לאדם שלא ירד בגלגול שני ,אלא לתקן הכל

וכו' .הקשה המהרש"א מי הכריח לתוס' לומר כן דבאמת שרץ

בגלגולראשון,אושעדיףלירדבגלגולשניכדילקייםעודמצוות.

אינו מטמא במשא ,אולי באמת לדינא הוא מטמא ,דנוכל מקום

ומה שאומרת הגמרא יפשפש במעשיו ,היינו שיחפש איזהו דבר

אתי במה מצינו .ותירץ דאפשר דקים ליה לר"ת בשום מקום

שקלקלבגלגולראשון,שבעבורו ירדלעולםעלמנתלתקן,והיאך

שהשרץ

ידע את הדבר ,כתב הגר"א דיש ב' סימנים ,א' ,במה שנכשל

דאישתמיטתיה ליה למהרש"א משנה בכלים )פ"א משנה א(

בגלגול זה הרבה פעמים ,ב' ,באיזה עבירה נפשו חושקת מאד.

דהשרץ טהור מטמאת משא .ותירץ דהתם היה אפשר לומר

ובאור ישראל )סימן כג( כתב דהמחלוקת היתה האם אפשר

דמייריבכעדשהמןהשרץ,אבלבכזיתיתכןשמטמאבמשאמדין

בשכלינו אנו להשיג שטוב לבוא לעולם הזה ,או שבשכל נראה

נבילה,אלאדקשהמשבת )פב(:דאיתאהתםלהדיאדהשרץאינו

דאינו טוב ,אלא שאנו מאמינים שטוב כי הקב"ה עושה רק טוב

מטמאבמשא.

לברואיו,ולאמחשבותימחשבותיכםוכו'.וביארבמכתבמאליהו

רפז(מתניתין ,דיה לקורה שתהא רחבה טפח .בגמ' לקמן )פ'(:

)ח"בעמוד(117 – 120העומקבזה,דנחלקוהאםדרךהעבודההוא

איתא פלוגתא אי קורה שעשאה מעצי אשירה כשירה .וטעמיה

לראותבכלדבראתהסיכוילהצלחהוהטובשבבחירההחיובית,

דמאן דפסל ,משום דקורה בעיא שיעורא טפח ,ועצי אשירה

ועל ידי זה יגרום לבחור בטוב ,או לראות את הסכנה שבחיי

כתותי מכתת שיעורייהו .וכן פסק הרמב"ם )פי"ז משבת הי"ג(.

העולם הזה והמצב של יצרו של אדם מתחדש וכו' ומבקש

אמנם הראב"ד בהשגות )שם הי"ב( פסק להכשיר ,וביאר בטעמא

המיתו ,ונמנו וגמרו שזו הדרך הנכונה שעל ידי זה יבוא להלחם

דמילתאדהואילוהאדבעינןשיעורלקורההוארקמטעםהיכר,

עלנפשובכלעוז.

גםבעציאשירהאיכאהיכרא.

רפה(גמ' ,עכשיו שנברא יפשפש וכו' .פירש רש"י דיפשפש היינו

רפח(מתניתין ,רואין אותה כאילו היא של מתכת .עיין בריטב"א

לשעבר וימשמש היינו להבא .והמסילת ישרים פרק ג' מבאר,

שכתב,דהמשנהנקטהמתכתלגוזמאבעלמא.אינמי,לאשמועינן

דפשפוש היינו במעשים האם יש בהם רעים ,ולהניח המעשים

דאםעשאהדקהכלכךשאפילואםהיתהשלמתכתלאהיתה

הרעים,ומשמושהיינובמעשיםהטוביםעצמםלראותהישבהם


יכולה לקבל אריח ,אינה כשירה אפילו לרבי יהודה.
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