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בס"ד ,א' טבת תשס"ו
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בין מחיצה למחיצה
מחיצות הסוכה  -להקיף את הנמצא בתוכן
תפילה בבתי כנסת שנוסדו בדירות מגורים
שליח ציבור על במה מוגבהת

גליון מס' 345
♦
♦
♦
♦

♦ גשר הרכבת במנהטן

" פי תקרה יורד וסותם "
רחוב שא י אפשר להתקין בו צורת הפתח
שיתוף מבואות ועירוב תחומין יחד
הנחת עירוב חצרות בבית הכנסת דווקא

דף צג/ב גידוד חמשה ומחיצה חמשה

בין מחיצה למחיצה

"גידוד חמשה ומחיצה חמשה".
בשני מקומות בתלמוד הבבלי נידונה סוגיית "גידוד" ,בסוגייתנו ובמסכת גיטין )טו/א-ב(.
כידוע ,מחיצה אינה קיר או כותל ,בגובה עשרה טפחים ,דווקא ,אלא גם עמוד ,בגובה
עשרה טפחים ברוחב ארבעה טפחים על ארבעה טפחים לפחות ,המוצב ברשות הרבים,
דינו רשות היחיד .כמו כן ,חריץ עמוק או בור ,בעומק עשרה ורוחב ארבעה על ארבעה,
הרי הם רשות היחיד.
לדעת רש"י ,נידון "גידוד חמשה ומחיצה חמשה" עוסק בקיר הבנוי על שפת הבור;
עומק הבור חמשה טפחים וגובה הקיר חמשה טפחים ,וביחד עשרה  -השיעור הנדרש
למחיצה  -האם שניהם מהווים מחיצה ראוייה אם לאו .שורש הנידון נעוץ בכך ,שכלפי
פנים הבור יש מחיצה של עשרה טפחים ,אך מחוץ לבור ,אין ניכר אלא הקיר ,בגובה
חמשה טפחים בלבד .בנידון זה נחלקו אמוראים בסוגייתנו ורב חסדא פסק ,כי "גידוד"
שכזה אינו מהווה מחיצה.
לגבי הגדרת פסקו של רב חסדא ,נחלקו הראשונים.
רש"י במסכת גיטין )ד"ה "אין מצטרפין"( סובר ,כי גם כלפי הצד בו נראים עשרת טפחי
המחיצה ,אין היא נחשבת מחיצה ,שכל עוד אין רואים עשרה טפחים משני צדדיה,
אינה נחשבת מחיצה כלל ,ולפיכך ,הזורק חפץ מרשות הרבים לשטח המוקף במחיצה,
אינו עובר על איסור תורה .הסוגיה במסכת גיטין עוסקת במחיצה שהוצבה כדי להבדיל
שטח מרשות הרבים ולהופכו לרשות היחיד ,ורש"י אומר ,כי השטח הפנימי ,ממנו
רואים עשרה טפחים של מחיצה ,אינו נחשב רשות היחיד ,מפני שצדה השני של
המחיצה אינו אלא חמשה טפחים] .בעלי התוספות חולקים וסוברים להיפך ,כי כל נידונו של רב חסדא

לא היה אלא במקרה שמן הצד בו מבקשים להשתמש במחיצה ,אין רואים עשרה טפחים ,כגון ,עמוד חמשה טפחים
ועליו מחיצה של חמשה טפחים[.

ברם ,הלומד את סוגייתנו מוצא בה ראיה ,לכאורה ,שלא כשיטת רש"י .בגמרתנו
מפורש ,כי רב חסדא מודה ,שכאשר מחיצה מסוג זה מבדילה בין שני חצרות ,הרי
החצר שממנה רואים את עשרת טפחי המחיצה ,נחשבת חצר לעצמה ואינה זקוקה
לעירוב חצרות עם החצר הסמוכה לה .מוכח ,איפוא ,כי לא פסק רב חסדא שהמחיצה
אינה נחשבת ,אלא כלפי הצד בו המחיצה היא חמשה טפחים בלבד? בשאלה זו
מתקשים בעלי התוספות )ד"ה "גידוד"(.
גם במסכת סוכה )ד/ב( נאמר ,כי סוכה מסוג זה כשרה ,ואף שם כותבים בעלי התוספות
)ד"ה "פחות משלשה טפחים כשרה"(" :מכאן קשיא לפי מה שפירש בקונטרס" ,שכן ,מוכח ,כי
בצדה הגבוה ,לא בטל שמה של המחיצה.
את פירושו של רש"י מתרץ הגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל )שיעורי רבי דוד פוברסקי ,גיטין עמ'

הר"ר חיים שמואל פרקש
ב " ר רפאל ז " ל
נלב " ע ו ' טבת תשל " ז

ז"ל

הר"ר מנשה לורנצי

ז"ל

ב " ר אברהם ז " ל
נלב " ע א ' טבת תשנ " ז

ת.נ.צ.ב.ה.

ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י ידידנו האחים ר' רפאל
ויהודה פרקש ומשפחותיהם שיחיו

הונצח ע"י בנו ידידינו הר"ר יוסף
יהודה לורנצי ומשפ' שיחיו  -רמת גן

מי האיש
החוט השחור התמולל על כורחו בין אצבעותיו
המנוסות .הוא הרכיב על ארובת עינו את זכוכית
המגדלת שהוריש לו שכנו השען שהלך לעולמו זה
מכבר ,והשחיל את החוט במיומנות ,היישר לחור
הכפתור ולשתי הלולאות שמאחוריו באחת .עוד לא
היה סיפק ביד החוט להשלים עם תנוחתו החדשה,
הידק אותו נמרצות כאומר" ,כאן תהא קבורתך",
קשר אותו על פניו  -כפי שלימדו אביו ,ועל גבו  -כפי
שאילפתו אמו ,וקיצץ את זנבותיו.
חייט.
במקצועו היה חייט ,אך במעשיו היה מקים תורה.
לא פעם אני מהרהר בו .בחייט.
הוא היה אז כבן שישים .זה מכבר השלים עם
ה"זיידא" שהוצמד לו ,אחר שגבו ניאות להתכופף
לעבר מכונת התפירה ,גם בשעה שלא היה רכון
עליה .הסכן הסכין עם העובדה ,כי אין די בזמן
שעומד לפניו ,כדי להזכר בכל חוויותיו מימים
ימימה .ידע הוא היטב בכל נימי נפשו ,כי בן נאמן
הוא לעם ישראל ,יהודי שלם בשס"ה גידיו וברמ"ח
אבריו ,גם באפו השבור שלא התאושש כדבעי מיני
הונחתה עליו מכת אגרוף משייגץ מתהולל.
אשתו נהגה לספר לחברותיה בחדווה ,כי בעלה
הוא המעיר את התרנגולים שלהם .לא ידעה כי
עול הפרנסה שהכביד עליו ,הוא שאינו נותן לו
מנוחה .לא פעם התעורר בשעות הקטנות של
הלילה ,חסר שלווה ,לגם כוס תה באויר הצונן
של העיירה ,ונטל לידיו ספר תהילים עדי ירחם
בורא עולם ויעלה שוב את החמה.
בבית הכנסת של בעלי המלאכה היה מקומו
קבוע .הוא לא שילם על כך מעולם ,אבל מי זה
אשר יהין להזיחו ממקום עליו ישבו האנשים
עליהם אומר הוא "קדיש" ביום הזיכרון שלהם.
רב חנון וחסיד הביא הקב"ה לעיירתם .הוא דאג
בסתר שבכל יום תעמוד עוגה ריחנית על שולחן
בית הכנסת ולצידה יין שרף .הוא שיער לעצמו,

הר"ר משה הלוי יעקובסון
ב"ר משה יהודה ז"ל
נלב"ע א' טבת

ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע " י המשפחה שיחיו

לעילוי נשמת
מ ר ת ע ד י נ ה ש ל ו מ ו ף ע " ה ב ת ב ת -ש ב ע ו י ע ק ב -צ ב י ז " ל
נלב"ע ז' טבת תשנ"ד ת  .נ  .צ  .ב  .ה .
הונצחה ע"י ילדיה שיחיו

ז"ל

עירובין פ"ח-צ"ד
כי רוב המתפללים אינם יכולים להרשות
לעצמם לשוב לביתם כדי לסעוד פת שחרית.
משם היה פונה אל בית מלאכתו.
"סוכה כשרה לכל הדעות" ,כך היה מכנה את ארבעת
המחיצות שכיתרו את מכונת התפירה שעמו ,ואת
כלי נשקו; המחטים ,המספריים ,הסרגל והגיר ,עמם
היה יוצא למלחמה בכל יום ,להביא פת לחם לביתו.
בחיוך של אושר הנובע מהכרה במציאות ,היה מצביע
על ערימת הקרשים שלא קרסה אך ורק מכח ההרגל,
ואומר ,כי זו סוכת ארעי אמיתית.
בתחושת ביתיות מתיישב היה על כסאו החורק,
מתענג על הכרית הבלוייה שהעניקה לו רעייתו
להניחה מאחורי גבו; "תעבוד כמו חייט ,אבל
תשב כמו פריץ" ,אמרה לו בשעה שמסרה לידיו
את האוצר .ימים אחדים לאחר מכן החלו
להיטשטש כאבי הגב התחתון שלקה בהם זה
מכבר ,מעוצמת כאבי הגב העליון שתקפוהו ,אך
הוא לא השיב לרעייתו את הכרית" .מוטב יכאב
לי הגב מאשר לה יכאב הלב" הפטיר בטוב לב.
התמזל מזלו ,ואבי זקנו בחר למקם את "בית
מסחרו" מול המקום עליו הקימו את בית
המדרש של העיירה ברבות השנים .בעיניים
בורקות היה צופה בתלמידי החכמים הנחפזים
אל לימודם ,כשראשם שקוע בעיונה של תורה
ולנגינת לימודם שבקעה מן החלונות ,היה
מעביר את מחטו בחינניות בין הבדים.
אם היו מספרים לו ,כי יום אחד יהא הוא עצמו
"מקים תורה" ,היה מתכנס בתוך עצמו ספק
צוחק ספק בוכה.
אבל כך אירע.
באותם הימים חלפה השמועה בכל העולם
היהודי; "הדף היומי" .היתה זו מעין בשורת
גאולה; גאולת נשמות רבות משממון רוחני,
מגלות בין העמים .רבים נפעמו ,איש לא טען כי
אינו מסוגל להבין את הרעיון העומד מאחורי
הדברים ,גם הנשים ,הרעיות ,התרגשו והמו,
"הבעל שלי ,ילמד דף גמרא כל יום! אם אבי ז"ל
היה יודע ,וודאי היה מכפיל את הנדוניא".
כמו כל רעיון גדול ,הקורם עור וגידים ,כאשר
אנשים המבינים מעט לפני אחרים את הגדלות
הטמונה בו  -מתחילים לפעול למענו ,כך גם היה
"הדף היומי" .הוא הבין מיד" .אותו לילה לא
ישן כלל" ,העידה אשתו לימים .בקוצר רוח
המתין לבוקר שיבוא .ניחוח הדף היומי הכה
בנחיריו ,בעיני רוחו ראה את עוצמתו ,את טיבו
ואת מטרתו הנעלה  -לא יהא יהודי שומר תורה
ומצוות שיעבור עליו יום אחד ,מן הימים בהם
הוא ממתין בפרוזדור ,ללא תורה! הדף היומי.
הוא הבין .ביום בו הגיעה השמועה אל העיירה,
ישב על כסאו שעון על כריתו ,עמל לתחוב חוט
סורר בכפתור חדש שעוצב על ידי "מבינים"
באופנה  -שאינם מבינים בחייטות ,התמרמר -
ובדמיונו כבר ראה את לגיונות היהודים
שיתלכדו סביב הדף היומי וירימו את קול
התורה גם בקרב העושים במלאכה.
בעיירה שלו הוא ייסד את הדף היומי ,ואת הזכויות
המצטברות לזכותו עד היום ,אין מי שבכוחו לשער.
הוא היה חייט במקצועו ,ומקים תורה במעשיו.
איש אינו יודע היכן הוא קבור .יתכן שארורים חרשו
את קברו ,ניפצו את מצבתו ,שרפו את בקתתו והרסו
את ביתו ,אך רוחו חיה ופעילה .דורות של יהודים
שנותרו נאמנים לה' ולתורתו בזכות הקשר לתורה
ולריבונו של עולם באמצעות הדף היומי ,ממשיכים
לאגור זכויות לעילוי נשמתו הטהורה.
Õ
Õ
Õ
לא בכל דור ניתנת הזדמנות שכזו לאדם מן השורה.
אם היה החייט הזה חי דור אחד לפני כן ,ספק רב אם
היתה לו אפשרות לזכות במעמד של "מקים תורה".
אם היה החייט דנן חי היום ,ברי כי היה נועל את
בקתתו לתקופת מה ,ואץ רץ להשתתף בזכות
הנדירה שנקרתה בפניו .היום ,ממבט של עשרות
שנים לאחור ,הוא יודע עד כמה זה משתלם.
הוא היה נוטש את מחטו ,מבקש מאשתו
שתשמן מידי יומיים את ציריה המחלידים של
מכונת התפירה ,צורר אוכל ומזון ויוצא לדרך
לומר לכל יהודי שיפגוש" :יהודי ,למד הלכה".
Õ
Õ
Õ
גדולי ישראל נוכחו לדעת ,כי ברוך ה' יתגדל ויתקדש
שמיה רבא; המוני אנשים הצטרפו ללימוד הדף
היומי ,ובכך זכו לקשר בלתי אמצעי עם התורה.
עתה הזמן ליישם ,למצות ,לזקק ולצרף את שעת
הלימוד היומי ,בלימוד הלכות מעשיות בכל יום.
הלא כך אמרנו בשעה שעמדו רגלי אבותינו על
הר סיני? "נעשה ונשמע!".
כדי לעשות צריך לדעת.
כדי לדעת צריך ללמוד.
מי האיש אשר יעשה ,יפעל ויחדיר את לימוד
ההלכה ,יזכה בזכויות רבות ונדירות.

א'-ז' טבת

ר"א-ב'( בחילוק הבא ,המגדיר את מהותן של המחיצות.
מחיצות הסוכה  -להקיף את הנמצא בתוכן :נתחיל מסוכה .מחיצת הסוכה דרושה
כדי להקיף בעשרה טפחים את שטח הסוכה .הנמצא בתוכה מוקף בעשרה טפחים,
מה יהלוך ממנו ,אם העומד בחוץ אינו רואה אלא חמשה טפחים?! לעומת זאת,
במסכת גיטין ,בה אמר רש"י את שיטתו ,מדובר על מחיצה שנועדה להפריד בין רשות
הרבים לרשות היחיד; ברי ,כי מחיצה הניכרת מצד אחד בלבד ,אינה יכולה למלא את
ייעודה .מעתה ,דווקא לגבי מחיצה שנועדה ליצור שטח בעל מעמד חדש ,רשות
היחיד ,קבע רש"י ,כי לדעת רב חסדא המחיצה אינה מחיצה משני צדדיה ,אך לגבי
סוכה ,גם רש"י סובר ,כי כלפי הנמצא בתוך הסוכה המחיצה כשרה וטובה.
כעת יכולים אנו להבין גם את ההבדל בין מחיצה המבדלת בין שתי חצרות למחיצה
המפרידה שטח כדי להופכו לרשות הרבים .שתי החצרות בהן מדובר ,רשות היחיד
הנה ,אלא שבבואנו לערוך עירוב חצרות ,עלינו לקבוע אם הן נחשבות חצר אחת או
שתי חצרות .כדי לקבוע שאינן נחשבות חצר אחת ,די בכך שבאחת החצרות יש מחיצה
בגובה עשרה טפחים  -היא כבר אינה נחשבת חצר אחת עם רעותה ,ויכולים בני החצר
לערוך עירוב חצרות לבד .שונה הוא שטח שבאמצעות המחיצה אנו מבקשים לשנות
את מעמדו ,מרשות הרבים לרשות היחיד ,כל עוד מצד רשות הרבים אין הפרדה בין
שני השטחים ,לא תועיל המחיצה להגדירו כשטח בעל מעמד שונה מרשות הרבים.
דף צב/ב תשעה בגדולה ויחיד בקטנה מצטרפין תשעה בקטנה ואחד בגדולה אין מצטרפין

תפילה בבתי כנסת שנוסדו בדירות מגורים

שאול נשאל הגאון רבי יצחק וויס זצ"ל )שו"ת "מנחת יצחק" ח"ד סי' ט'( ,כיצד יש להתפלל
בבית כנסת שבעבר היה דירת מגורים ולימים הסירו את רוב קירותיה והסיבוה לבית
כנסת .כדי לעמוד על פרטי השאלה ,עלינו ללמוד מעט מסוגייתנו ,כפי שעושים השבוע
לומדי הדף היומי.
משנתנו עוסקת בדינה של "חצר קטנה שנפרצה לגדולה" .כלומר ,כאשר גדר שחצצה בין
שתי חצרות  -קרסה ,האם החצר הקטנה והגדולה נחשבות כחצר אחת לעניין עירוב
חצרות .הגמרא קובעת ,כי החצר הגדולה נחשבת לעצמה ,אם העומד בגדולה מבחין
במחיצותיה ביחס לחצר הקטנה  -בהמשך המאמר נסביר בפרוטרוט באמצעות האיורים
 ולפיכך ניתן לעשות בה עירוב חצרות ללא שיתוף בני החצר הקטנה ,אך החצר הקטנהמסתפחת לחצר הגדולה ,ואין ניתן לערוך בה עירוב חצרות ללא החצר הגדולה.
הגמרא משווה דין זה לדינים נוספים בתורתנו הקדושה,
כגון ,לגבי כלאיים; זרע אחד נשתל בחצר אחת והזרע השני
נשתל בחצר השניה ,האם כלאים הם ,או שמא כל חצר
נחשבת בפני עצמה .בין היתר דנה הגמרא לגבי שני חדרים,
גדול וקטן ,שהמחיצה ביניהם נפרצה ,ושליח הציבור עומד
1
בחדר אחד ויתר בני המניין עומדים בחדר אחר.
לדעת רוב רובם של הפוסקים ,נידון הגמרא מתייחס למקרה
שהנמצא בחדר הקטן ,או בחצר הקטנה ,אינו מבחין
במחיצה כל שהיא החוצצת בינו לבין החדר הגדול או החצר
הגדולה  -איור  .1במקרה זה אומרת הגמרא ,אם עיקר בני
המניין שוהים בחדר הגדול ,מצטרפים אליהם מיעוט המניין
השוהה בחדר הקטן ,מפני שהחדר הקטן טפל לחדר הגדול,
וכן נפסק להלכה )"שולחן ערוך" או"ח סי' נ"ה סעי' ט"ז-י"ז(.
2
בעל "שולחן ערוך הרב" )שם סעי' כ'( נוקט בשיטה ייחודית -
שיש לציין כי אינה מופיעה בדברי יתר הפוסקים ]אומנם היא
מוכחת בדברי התוס' בסוגייתנו ,כפי שכתב שם[; לדעתו ,אך ורק באופן
שכותלי החדר הקטן נמשכים לתוך החדר הגדול  -איור ,2
קיימת אפשרות לצרף את המיעוט השוהה בחדר הקטן עם הרוב השוהה בחדר
הגדול ,אך במקרה כבאיור  1אין כל קשר בין שני החדרים ,מפני ששני הכתלים
הקטנים משני צידי הכניסה לחדר הקטן ,נמשכים וחוצצים בין שני החדרים ]כפי
שלמדנו לעיל דף ט' ש"נראה מבחוץ" מועיל כמחיצה[.

מאחר שבתי כנסת רבים נבנו בתוך דירות שקירות חדריהם הוסרו ,אך צורת הבית
מעידה על חלוקתו הפנימית טרם הסבתו לבית כנסת ,הרי שנוצר מצב בלתי אפשרי ,בו
יש חלקים רבים מבית הכנסת אינם ראויים לשימוש הלכה למעשה  -לדעת ה"שולחן
ערוך הרב" ,מפני שהעומד בהם אינו יכול להשלים מניין .גם לא לפי דעת הגר"ז נוצר
טורח וקושי ,לוודא בכל פעם ,שרוב בני המניין עומדים בחדר הגדול ולא בחדר הקטן.
בעל ה"מנחת יצחק" זצ"ל )שו"ת ,ח"ד סי' ט'( אשר נשאל על כך על ידי מתפללים הבהיר
להם ,כי כל האמור אינו אלא במקום בו שני החדרים אכן שני חדרים המה ,לכל אחד
שימוש משלו ,ומבקשים לצרף למניין אנשים העומדים בשני החדרים .אולם ,בית
כנסת זה אינו מורכב מחדרים ,עתה חדר אחד הוא ובו עמודים וחלקי קירות ,שאינם
גורמים להפרדת החדר לשניים.
שליח ציבור על במה מוגבהת :כיסוד לסברה זו הוא מביא את דברי הרשב"א )שו"ת
ח"א סי' צ"ו( אשר נשאל ,אם ראוי נוהגים בבית הכנסת שלהם ,ששליח הציבור עומד על

א'-ז' טבת

עירובין פ"ח-צ"ד

גבי בימה מוגבהת מוקפת גדר ,האם אין הוא נחשב כמתפלל במקום אחר מיתר
המתפללים .הרשב"א השיב" :כל מה שאמרו בפרק כל גגות… לא אמרו אלא בבתים
מוחלקים ,לפי שזה בפני עצמו לתשמישו וזה בפני עצמו לתשמישו… אבל התיבה עם
היותה גבוהה ורחבה ובעלת מחיצות ,לא לתשמיש בפני עצמה עומדת אלא לתשמיש
בית הכנסת ורגלי בית הכנסת בתיבה" .דבריו אלו של הרשב"א נפסקו ב"שולחן
ערוך" )או"ח סי' נ"ה סעי' י"ט(.
נדגיש שנית ,כי דעתו של בעל שו"ע הגר"ז ייחודית; לדעת פוסקים אחרים )עיי' "קרן אורה"
ו"גור אריה" בסוגייתנו( ,גם במקרה כבאיור  ,1ניתן לצרף למניין אנשים העומדים בחדר הקטן.
דף צד/ב פי תקרה יורד וסותם

גשר הרכבת במנהטן

שניים מגדולי ישראל נקטו בדעות שונות ,על אודות הגדרת הלכה למשה מסיני
הנלמדת בסוגייתנו ,הלא היא "פי תקרה יורד וסותם" ,כאשר כל אחד מהם ביטא
את דעתו במקרה אחר שהובא להכרעתו.
באחת מתשובותיו ,עוסק הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל )שו"ת "אגרות משה" או"ח ח"א סי'
קל"ח( ,בגשר הרכבת במנהטן ,ניו יורק ,בעקבות קונטרס על תיקון עירובין במנהטן,
שהוציא הגאון רבי מיכאל דב וייסמנדל זצ"ל ,אשר נודע בפעילותו רבת ההיקף
להצלת יהודים בתקופת השואה ,והיה גם ראש ישיבה מפורסם .רבי מיכאל יגע
ומצא ,כי האי מנהטן מוקף מחיצות מכל צדדיו .את אחד מצדדי האי תוחם גשר
הרכבת ורבי מיכאל טען ,כי הגשר מהווה מחיצה לכל דבר .הכיצד?
"פי תקרה יורד וסותם" :ובכן ,בסוגייתנו ,כמו גם בסוגיות נוספות במסכת עירובין
ובמסכת סוכה ,אנו מתוודעים להלכה למשה מסיני )עיי' לעיל ד/ב וברש"י סוכה יט/א ד"ה
"מחיצות" ,ועיי' "ביאור הלכה" סי' שס"א ד"ה "וי"א" שכן דעת רוב הראשונים למעט הרמב"ם( הקובעת:
"פי תקרה יורד וסותם" .כלומר ,שטח מקורה יכול להחשב כמוקף במחיצות ,מפני
ששולי התקרה ,המקום בו מסתיימת התקרה ,נחשבים כמי שיורדים עד לארץ
וסותמים את המקום המקורה .מעתה ,הגשר הרי אינו אלא פלטת בטון הממוקמת
גבוה מעל פני הקרקע ,יירדו נא שוליה עד הקרקע ויהוו מחיצה ראויה עבור העיר.
ברם ,הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל ,לא הסכים עם הדברים כלל ועיקר ודחה רעיון
זה בכפליים.
הדחייה הראשונה מתמקדת בכך ,שבסוגייתנו קיימת מחלוקת באלו מקרים ניתן
להחיל דין "פי תקרה יורד וסותם" ,ולהלכה פסק הרמ"א )"שולחן ערוך" או"ח סי' שס"א
סעי' ב'( ,כי ניתן להשלים במחיצות "פי תקרה" ,אך ורק מקום שכבר קיימות בו שתי
מחיצות אמיתיות הסמוכות זו לזו בקרן זווית ,כעין האות "ריש" .לפיכך ,לא ניתן
להחיל דין "פי תקרה" על המקרה שלפנינו ,מפני שאין כל מחיצות אמיתיות ,אליהן
יכולות להסתפח מחיצות "פי תקרה".
זאת ועוד ,גם אלמלא חסרון מעשי זה ,טוען הגר"מ פיינשטיין זצ"ל ,לא ניתן היה
להתחשב במחיצות "פי תקרה" המשתלשלות מן הגשר ,שכן ,הוא מוכיח מסוגייתנו,
שלדעת רבא ,מחיצות "פי תקרה" נחשבות מחיצה כלפי פנים האכסדרא בלבד ,ולא
כלפי הצד החיצוני ,וכגון ,אדם שימקם סוכה לצד האכסדרא ,אינו יכול להחשיב
מחיצת "פי תקרה" היורדת מן האכסדרא ,כאחת ממחיצות סוכתו.
מעתה ,אף אם פי תקרת הגשר יורדת וסותמת את השטח שתחת הגשר ,אין לכך כל
השפעה חיצונית על כל האי] .לא נותר ,איפוא ,לדון ,אלא ,האם לפי אביי ,שלא נפסקה הלכה כמותו,

ניתן היה להשתמש במחיצות אלו כדי להקיף את האי  -אלמלא החסרון המעשי שנזכר לעיל ,שהגשר נעדר שתי
מחיצות אמיתיות.
ובכן ,אף לפי אביי ,טוען בעל ה"אגרות משה" ,גשר זה אינו יעיל למחיצות השבת ,מפני שכלל יסודי בדין "פי
תקרה יורד וסותם" קובע ,כי כאשר התקרה נועדה לצורך השטח שתחתיה ,אזי היא גם מאצילה מחיצות לאותו
השטח; כשם שהיא מקרה עליו כך היא חוצצת אותו .אולם ,אם כל השימוש בתקרה הוא על גביה ,לא מתחתיה;
לא נאמר דין "פי תקרה יורד וסותם" .לפיכך ,מאחר שלא נועד גשר הרכבת אלא כדי לשאת את הרכבת על גביו,
ולא כדי לקרות את השטח תחת הגשר ,הרי שאף שטח זה אינו נחשב מוקף מחיצות ועיי"ש מש"כ לחלק
מהמבואר להן צה/א ומה שנסתייע משם[.

המסקנה ההלכתית המעשית החשובה העולה מדבריו של רבי משה היא ,כי מחיצות
"פי תקרה" אינן משמשות אלא לשטח שתחת שולי התקרה ,אך מקום הנמצא בין
המחיצות ואין בו תקרה ,אינו מושלם על ידן .אולם ,כאשר נשאל ה"חזון איש" זצ"ל
על המקרה הבא ,הוא הכריע להיפך; מחיצת "פי תקרה" סותמת את המקום והוא
נעשה כעמוד.
רחוב שאי אפשר להתקין בו צורת הפתח :מעשה ביהודים שהתגוררו בעיר בה לא
ניתן היה לעשות צורת הפתח בכניסה לרחוב ,מפני אימת השלטונות .נותרו הללו עם
כניסה לרחוב שרוחבה מעל עשר אמות ,בלא אפשרות להעמיד לחי מן הצד כדי
לצמצם את רוחב הפתח.
מחוסר ברירה התקינו התושבים קורה שיצאה מאחת הדירות הסמוכות לפתח
הרחוב ,וקורה זו נישאה באוויר על פני המקום שצריך היה להעמיד בו מחיצה
בקרקע .הם הקפידו כי קורה זו תהא ברוחב ארבעה טפחים על ארבעה טפחים ,כך
יהא לה שם של תקרה ,או אז" ,פי תקרה יורד וסותם"… מחיצות "פי תקרה"
ישתלשלו מטבלת העץ המקובעת גבוה מעל הפתח ,והיא תסתום את הפתח כך שיהא
רחב פחות מעשר אמות ]וכמו כן ישמש כפס ד' המועיל להתיר בפתח החצר[.

לשם כך נועד הכינוס רב המשתתפים בראשות גדולי
ישראל שליט"א ,הנועד להתקיים בימים הקרובים.
לא יחלוף זמן רב ,ורושמי העיתים יידעו להצביע
על כינוס זה ,כעל מעמד כביר ורב רושם בו לומדי
הדף היומי אימצו בחום את הנהגת גדולי ישראל,
ללמוד הלכות בכל יום לאחר הדף היומי.
Õ
Õ
Õ
יתכן מאד ,שבעוד ארבעים שנה ייחתם טור זה
במשפט הבא" :הוא היה נהג באגד/עורך
דין/טבח/איש מחשבים/פקיד/מנכ"ל במקצועו,
אך מקים תורה במעשיו".
הוא זכה לעודד את לימוד ההלכות אחר הדף היומי!
êøåòä äøåúä úëøáá

דף פח/א
הא גופא קשיא
הא גופא קשיא  -הרי גוף המשנה או הברייתא קשה.
כאשר התנא כותב שני מקרים ופוסק הלכה
שונה בכל אחד מהם ,אזי ,כאשר ניתן למצוא
מקרה שלישי הדומה במקצת לשני המקרים
שנאמרו על ידי התנא ,מקשה האמורא כיצד
נפסוק במקרה השלישי )ראה "הליכות עולם"
שער ג' פ"ב סעי' י"ד ובכללי שמואל סי' רע"ז(.
זאת למודעי ,כי בכל פעם שמדייקים מדברי תנא כדי
לגלות את דעתו על מקרים שאינם גלויים בדבריו,
הרי זה מפני שכל דברי התנא הם בקצרה ,ודרכו
לכתוב את האופן המחודש ביותר בדין בו הוא עוסק,
ממנו יילמדו הדברים הפשוטים יותר .לפיכך ,כאשר
כתב התנא שני אופנים הפוכים ,ויש אופן שלישי
ממוצע הדומה במקצת לאופן הראשון ובמקצת
לאופן השני ,מתעורר ספק .שכן ,אם דינו של
המקרה השלישי כדינו של המקרה הראשון ,די היה
בכתיבת המקרה השלישי והיינו למדים ממנו את
דינו של המקרה הראשון .משלא עשה כן ,רמז לנו,
כי דינו של המקרה השלישי כדינו של המקרה השני,
ואם כן ,היה עליו לכתוב את המקרה השלישי בלבד,
והיינו למדים ממנו את המקרה השני.
מבוי סתום זה מוביל לשאלה "הא גופא קשיא".

דף פט/ב "דעבידא להדי תרביצא דביתיה"
צא
תּ ְר ִבּ י ָ
ַ
משמעות מילה זו בסוגייתנו :גינה )רש"י ד"ה
"דעבדה"( .בדומה לכך מסביר רשב"ם )בבא בתרא
צח/ב ד"ה "תרבץ"( :חצר ,ונקראת כך "על שם
שמרביצין אותו תמיד במים ,להשכיב האבק".
במקומות אחרים מובא פירוש נוסף למילה
תרביצא :בית מדרש )כפי שפרש רש"י בברכות נז/א
ד"ה תרביצא( .בפירוש רש"י במסכת מנחות )פב/ב
ד"ה ובתרביצא( מוטעם ,שבית המדרש נקרא כך
מפני ש"מרביצים בו תורה" .יש מסבירים שנקרא כן
על שם שהתלמידים רובצים על הארץ בלומדם
תורה לרגלי הרב )קוהוט ,ערוך השלם(.
השורש ר.ב.צ .מקביל במקרא לשורש ש.כ.ב - .כמו
בפסוקים המקבילים" :כרע רבץ כאריה וכלביא" =
ָביא" )בראשית מט/ט; במדבר
וּכל ִ
ֲרי ְ
" ָכּ ַרע ָשׁ ַכב כַּא ִ
כד/ט( .פעלים משורש ר.ב.צ .מופיעים במקרא לא
רק בבניין קל ,אלא גם בבניין ַהגְּרימה ,בניין הפעיל:
ִה ְר ִבּיץ :במשמעותִ :ה ְש ִכּיב )לנוח( ,כגון" :ר ִֹעים
יכה ַתּ ְר ִבּיץ
ַמ ְר ִבּ ִצים צאן" )ירמיה לג/יב(; " ֵא ָ
ֳריִם" )שיר השירים א/ז( .פעמים שמדובר על
ַבּ ָצּה ָ
"רביצה""/שכיבה" בהוראה מופשטת :נשאר
ֶתח ַח ָטּאת ר ֵֹבץ"(.
ב"מקומו" )בראשית ד/ז " ַלפּ ַ
בלשון חכמים התפתחה משמעות נוספת
ל"הרבצה" :השקיָה .מה מורבץ/מושכב בהשקיית
מים? נראה שבראשונה שימשה "הרבצה" להתזת
מים על אדמה על מנת להשכיב את האבק והעפר
בעזרת המים ,ובהמשך "הרבצה" קיבלה משמעות
של כל "השקיָה" ,אף כשאין המטרה להשכיב עפר.
בנוסף לבניינים בהם מופיע שורש זה במקרא ,חכמים
משתמשים גם בבניין ִפעֵל והתפעל" :הרוצה ְלרַבֵּץ את
ביתו בשבת ,מביא עריבה מלאה מים ,ורוחץ פניו…
ַבּץ מאליו" )שבת צה/א( .וכן" :ר'
ונמצא הבית ִמ ְתר ֵ
חייא ריבץ תורה בישראל" )מועד קטן כה/א(.
נמצא שבמקורות מצאנו שלושה פירושים
ל"הרבצה" :שתי הרבצות מוחשיות :במקרא -
השכבה )של הצאן על הקרקע( ,ובלשון חז"ל -
השקיָה ,וכביטוי מושאל משמשת "הרבצה"
להפצה והקנייה של ידיעות וכדומה.
בלשון הדיבור בימינו התחדשה "הרבצה" במשמעות
רביעיתַ :הכָּאָה .זאת ע"י קיצור הביטוי " ִה ְר ִבּיץ
מכות" )גרם למכות ש"ינוחו" עליו( " ִה ְר ִבּיץ" )= ִהכָּה(.
הלשונית:
לפינה
ותוספות
להערות
frank@geronimedia.net

עירובין פ"ח-צ"ד

א'-ז' טבת

ה"חזון איש" ,אישר פתרון זה ,מפני שהוא חולק על הגר"מ פיינשטיין זצ"ל וסובר ,כי
מחיצות "פי תקרה" מועילות גם כלפי השטח החיצוני לתקרה ולא רק כדי להקיף את
השטח המקורה )עיי' "חזון איש" סי' ע"ט ס"ק א' ,ושם כתב שהוא בשעת הדחק ,עיי"ש הטעם ,מפני שפס ד'
מועיל בחצר בלבד ,ועיי"ש בסי' ק"ס ס"ק ט"ז(.

שיתוף מבואות ועירוב תחומין יחד
שאלת השאלות השבה ומוצבת בתקופה זו בפני הרבנים מגידי שיעורי הדף היומי די
בכל אתר ואתר היא" :כבוד הרב .אנו לומדים בדף היומי כל כך הרבה על שיתוף
מבואות ועל עירוב חצרות .תפקידו של שיתוף מבואות הוא לשתף את הרחובות יחד.
אני מניח ,כי רבני השכונה ,או רבני העיר דואגים לשיתוף מבואות ,כדי שניתן יהיה
לטלטל מרחוב אחד למשנהו .ברם ,תפקידו של עירוב חצרות הוא ,לשתף בין הדיירים
המתגוררים באותה חצר ,כמו גם בין דיירים המתגוררים באותו בית דירות .כיצד זה,
כבוד הרב ,שמעולם לא פנה אלי שכני ,אברך כולל שתורתו אומנותו ,וביקש ממני
לערוך עירוב חצרות .לאן התפוגגה הלכה זו מתוך חיינו?!".
השאלה טובה ,והתשובה עליה להלן.
נחלקו תנאים ,אם במקום בו עורכים שיתוף מבואות ,יש צורך בעירובי חצרות .לגבי
פרטי מחלוקתם נחלקו אמוראים ,ואחריהם ראשונים ,כאשר הנידון הוא ,אם אין די
בעובדת שיתוף כל בני המקום על ידי שיתוף המבואות; אחר שהפכו לבני מקום אחד
משותף ,שמא אין צורך בעירוב חצרות ,שכן ,לא נדרש עירוב חצרות ,אלא במקום בו
אין קשר בין הדיירים שבחצר ,אך לאחר שנערך שיתוף מבואות ,המקשר בין כל אנשי
המקום ,כבר אין צורך בעירוב חצרות.
ובכן ,הרמב"ם )הל' ערובין פרק י"א הל' י"ט( פוסק להלכה ,כי אם שיתוף המבואות נעשה
שלא על ידי פת ,יש צורך גם בעירוב חצרות ,אך אם שיתוף המבואות נעשה בפת ,אין
צורך בעירוב חצרות ,וכדעה זו נקט ה"שולחן ערוך" להלכה )ועיי"ש דעות נוספות(.
טעם הדבר ,מפני שמעיקר הדין ,אכן ,שיתוף מבואות כולל בתוכו גם עירוב חצרות,
ואין צורך בשניהם גם יחד .ברם ,קיים חשש ,שאם יערכו שיתוף מבואות בלבד,
תשתכח תורת עירוב חצרות מן הילדים ,המתמצאים במתרחש בחצרם בלבד ,ואינם
מתוודעים לתהליכים המתבצעים ברחוב .אולם ,אם שיתוף המבואות נעשה באמצעות
פת ,הרי זה מעשה חשוב כל כך ,מפני שפת היא מאכל חשוב ,עד שתורת עירוב אינה
משתכחת )היינו רבי מאיר ללישנא קמא לעיל עא/ב(.
כעת ,הבה נלמד בצוותא סעיף ברמ"א )"שולחן ערוך" או"ח סי' שס"ו סעי' ג'(" :והמנהג בזמן
הזה להניח העירוב בבית הכנסת ,וכן נהגו הקדמונים .ונראה לי הטעם ,דעירובין שלנו
יש להם דין שיתוף ,ואין צריך להניח בבית דירה" .כוונתו היא ,כי אף על פי שעירוב
חצרות יש להניח במקום הראוי למגורים על פי ההלכה ,מפני שתפקידו לשתף בין דיירי
החצר ,ואם כן ,לכאורה ,אין להניחו בבית הכנסת ,בו אסור להתגורר מפאת קדושתו,
מכל מקום ,מאחר שאנו עורכים שיתוף מבואות ,אותו אין צורך להניח במקום הראוי
למגורים דווקא ,מפני שתפקידו לשתף את החצרות )עיי' לקמן פה/ב( ,ממילא אין צורך
בעירוב חצרות.
]אף שנחלקו הראשונים ,אם שיתוף שמועיל גם לעירוב צריך להניח דווקא בבית או לא ,להלכה נקטו הפוסקים,
שאין צריך להניח במקום דירה ,עיי' "ביאור הלכה" שם וב"חזון איש" סי' צ' אות ט"ז ועוד אחרונים[.
הנחת עירוב חצרות בבית הכנסת דווקא :ה"לבוש" )סי' שפ"ז( מוסיף ומסביר ,כי נהגו

להניחו בבית הכנסת דווקא ,שהרי מעיקר הדין השיתוף מועיל במקום עירוב ,אלא
שחכמים דרשו לעשות דווקא בפת שיתוף מבואות המגלם בתוכו עירוב חצרות ,כדי
שיכירו בו התינוקות ,לפיכך ,בהנחת הפת בבית הכנסת מתקיימת תקנת חכמינו
זכרונם לברכה ,שלא תשתכח תורת עירוב מן התינוקות ,ושוב אין צורך שהפת תהא
בבית הראוי למגורים דווקא.

לעילוי נשמת

מרת יוכבד פינקלשטיין

ע"ה

ב " ר ישראל משה ז " ל
נלב " ע ד ' טבת תשמ " ב

ת.נ.צ.ב.ה.
הונצחה ע"י ידידינו הר"ר שמחה רשף
ומשפחתו שיחיו-גבעתיים

כריכה וקיפול" :עיטופית" 03-5783845

לעילוי נשמת
ראש מ שפחתנו
ר' יעקב מיץ ז"ל
ב " ר שלום וזוג ' רחל ז " ל
נלב " ע א ' בטבת תשס " ב
ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י בני המשפחה שיחיו

לעילוי נשמת
הר"ר מ ש ה א ד ל ר ז"ל
ב"ר חיים טוביה ז"ל
נלב"ע א' טבת תשנ"ד
ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י הר"ר שמואל אדלר
ומשפ' שיחיו  -גבעתיים

לעילוי נשמת
א"מ הר"ר משה אריה דוקס ז"ל
ב"ר שלמה ז"ל נלב"ע ג' טבת תשנ"ז
ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע"י בנו הר"ר שלמה
דוקס ומשפ' שיחיו -פ"ת

לעילוי נשמת
הר"ר ש ל מ ה ב י ר נ ב ר ג ז"ל
ב"ר אלימלך ז"ל נלב"ע כ"ח טבת תשל"ה
ומרת ש ו ש נ ה ר י ז ל ב י ר נ ב ר ג ע"ה
ב"ר שלמה ז"ל נלב"ע ב' טבת תשנ"ו
ת.נ.צ.ב.ה.
הונצחו ע"י המשפחה שיחיו

לע"נ מרת רבקה ב"ר מנחם אריה הירש ע"ה נלב"ע כ"ד סיון תש"ס ת.נ.צ.ב.ה.
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