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 המשך הלכות שבת
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ויש  אומרים :  הגה

דדוקא  לענין  להוציא  ולהכניס  לרשות 
ם  אבל  לטלטל  במבוי  יכול  לשכור  מן "העכו

השר  שהרי  דרך  המבוי  הוא  של  השר  ויכול 
. )י"ש  סימן  תש"ברי(ם  משם  "לסלק  כל  העכו






    



 


    





 ע"ועיין לעיל סוף סימן ש(
–

 


    



     






    

   










וצריך  שיעשו  ביניהם  שני  פסין :  הגה

ות של  שני  משהויין  אם  הוא  רחב  עשר  אמ
 :)טור(וביתר מעשר צריך צורת פתח 



    
    




 


    
) רק  בית

)  אחד  אפילו


 





     


   )פירוש 
)  איצטבא    
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או :  הגה

. )טור(יעשה מחיצה גבוה עשרה לפתח מבואו 
יש  אומרים  הא  דעיר  של  יחיד  אסור  לחלק 

היינו  לארכה  מאחר  דשניהם  צריכים  לילך 
לרשות  הרבים  שבתוכה  אבל  לרחבה  ואלו 

 יוצאים  בשער  זה  ואלו  יוצאים  בשער  זה  ואין
להם  דריסת  הרגל  זה  על  זה  מערבין  לחצאין 

ועושין  תקון  ביניהם  כמו  שנתבאר  לעיל  סימן 
ג  דעד  עשרה  מהני  לחי  או  קורה  וביתר "שס

 'הגהות  מיימוני  פרק  ה(מעשרה  צורת  הפתח  

 :)ש והטור"מהלכות עירובין והרא
     

 




   

     

 

–


 
    













)ח"ועיין לקמן סימן תקנ:( 
    

    


 



    
    
    



 
–

 






 





והעירוב  אינו  צריך  להיות  קיים :  הגה

  ויוכל  לאכלו  כשודאי )טור(רק  בין  השמשות  
. )הגהות  אשירי  והרדכי  פרק  בכל  מערבין(חשיכה  

. )מנהגים(ויש  לבצוע  עליו  בשחרית  בשבת  
ב  כל  ערב  שבת ודוקא  במקום  שנוהגים  לער

אבל  עדיף  טפי  לערב  על  כל  השנה  בפעם 
 :)בית יוסף(ח "אחת כדלעיל סימן שס






 
–

 
    


   

) ומהם
  )בית  יוסף  בשם  שבלי  לקט()  לבתים




גבו  אותו  לשם  עירוב  ושכחו  ולא ואם  :  הגה
ברכו  עליו  הוי  עירוב  כי  אין  הברכה  מעכבת 

 :)ו"עיין סוף סימן שס, אגור ושבלי לקט(

 
–

 








אמות 'ואלו  ד:  הגה  
ויש .  )טור(מודדין  לו  מרווחות  והוא  באמצען  

אומרים  דמותר  להלך  ארבע  אמות  לכל  צד 
אבל  לטלטל  אין  לו  רק  ארבע  אמות  עם 

טור (ט  "אלכסונן  כמו  שנתבאר  לעיל  סימן  שמ

 :)א"ב בשם רשב"ה והמגיד פרק י"בשם הרז









 

–
 




 


)בינוניות (

  )טור(




    


     


ועיין  לעיל :  הגה
ה  אם  מותר  למסור  בהמה "סוף  סימן  ש

קום  שיש  לחוש  שיוציאנה  חוץ ם  במ"לעכו
 :לתחום
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ים  מן  המקום  שנתקצר  שם ויש  אומר:  הגה

הקשת  שאין  בו  ארבע  אלפים  אמה  וכל  זה 
שיש  בין  הקשת  והיתר  יותר  מאלפים  אבל  אם 

אין  ביניהם  אלפים  מודדין  בכל  ענין  מן  היתר 
ה מהלכות "הגהות  מיימוני  פרק  כ(וכן  נראה  להקל  

 :)ש והטור"שבת והרא


     
    

    


ויש  אומרים  שאין  מתחילין :  הגה
למדוד  מיד  מן  הבית  אלא  מותחין  חוט על פני 

רוחב  העיר  נגד  הבית  ומרחיקין  משם  שבעים 
ים  ומתחילין  וכן  בכל  מקום אמה  ושירי

 :וכן נראה לי להקל, )טור(שמודדין 





    



















ואם  היו  שני  בתים  כאלו :  הגה

. )טור(נגד  העיר  דינם  כעיר  העשויה  כקשת  



    




ואם  היו  שני  בתים  כאלו  נגד  העיר  דינם :  הגה

 :)טור(כעיר העשויה כקשת 







וכן :  הגה
  רוחותיה  זו  כנגד  זו 'חומת  העיר  שנפרצה  מב

א  אמה "  קמוחרבו  הבתים  שביניהם  עד
אבל  בית  אחד .  )טור(ושליש  דינו  כסתום  

אפילו  גדול  הרבה  אין  לו  דין  עיר  לתת  לו 
ש  פרק "תוספות  והרא(שבעים  אמה  ושיריים  

 :)כיצד מעברין וטור



     

    
  )טור()  מלבד  רוחב  העיר  האמצעי(




    


) ויש  אומרים  דאין  מודדין
ש "תוספות  והרא()  מן  האמצעי  רק  מחומותיה

 :)טורפרק כיצד מעברין ו
     




)איצטבאפירוש    (
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) אם  אין  להם  כמין
בית ()    סביב  בתיהם'  י  או  חריץ'היקף  מחיצה  י

.  )יוסף  בשם  שבולי  לקט



     

 



 

–


 





 





 
 








    


)  כל  כך(



















    












 

















 
)גיאאו  ל  (











 


 
     




מדד  ומצא  מדתו  במזרחית  צפונית :  הגה
ת  דרומית  מותח יתירה  על  שכנגדו  במזרחי

החוט  של  סימן  התחום  מזה  לזה  באלכסון 
  ויש  אומרים  בשוה  לפי  המקום )ש  וטור"הרא(

 :)א"י ורשב"בית יוסף בשם רש(שריבה בו 
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והוא  הדין  אם היה דעתו :  הגה

ליכנס  לעיר  ואמר  שביתתי  במקומי  נמי  דינא 
 :)ז"המגיד פרק כ(הכי 

–
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 ולכן  יש  ליזהר  ישראל :  הגה

שהשאיל  כליו  לנכרי  והחזירן  בשבת  שלא 
  אין  העיר  מוקף   אמות  אם'לטלטלן  חוץ  מד

מחיצה  שהרי  הכלים  קנו  שביתה  אצל 
 :)אור זרוע(ם "העכו

–
 


     

    




    


ובור  של  תבן  העומדת  בין  שני :  הגה

תחומין  אלו  מאכילין  מכאן  ואלו  מאכילין 
מכאן  ואין  חוששין  שמא  יקח  אחד  מחלק 

.  )גמרא  פרק  חלון(  חבירו
     

 

–
 

    
     


    




) אבל  לטלטל
ממש  חוץ  לארבע  אמות  אסור  אפילו  תוך 

בית  יוסף  בשם  תוספות  והגהות  אשירי ()  אלפים

 :)פרק מי שהוציאוהו

–
 

    
    






מיהו  אם  היה  הולך  בדרך  זה  או :  הגה
ב "חוץ  ליב  מיל  "על  ידי  קפיצת  שם  מתוך  י

מיל  אזלינן  לחומרא  למאן  דאמר  תחומין 
דברי  עצמו  ותשובת (ב  מיל  הוי  דאורייתא  "די

.  )ם"רמב   








ואם  הוא  ספק :  הגה

אם  הוא  למעלה  מעשרה  או  לא  אזלינן  לקולא 
ואם  כבר  יצא  אלפים  ממקום .  )ז"המגיד  פרק  כ(

  אמות 'שפגע  למטה  מעשרה  דאין  לו  רק  ד
מכל  מקום  אם  צריך  לצאת  מן  הספינה  מכח 

  עליו  או  שהחמה  זורחת  עליו גשמים  שיורדים
או  שצריך  לנקביו  וצריך  מכח  זה  ליכנס  בעיר 

הוה  ליה  כל  העיר  כארבע  אמותיו  וכיון  דעל 
אור  זרוע  ומרדכי  והגהות  אשירי  פרק  מי (על  

ועיין  לעיל .  ו"ועיין  לקמן  סימן  ת.  )שהוציאוהו
ו  מי  שרוכב  בדרך  וחשכה  לו  בערב "סימן  רס

 :שבת כיצד יעשה

–
 




 


 





 








 









וכן :  הגה

לתחום אם  נכנס  לספינה  ויצאה  הספינה  חוץ  
וחזרה  לאחוריה  לנמל  שהפליגה  משם  הרי 

הוא  כאילו  לא  יצא  דהוה  ליה  כמו שהוציאוהו 
 :)אור זרוע(עובדי כוכבים והחזירוהו 










 



     


ואם :  הגה

באמצע  יש  לו  מחיצות  עשרה  ובראשו  אין  לו 
אזלינן  בתר  אמצעי  ואפילו  אין  לו  כלל  רק  יש 

בו  לחקוק  עשרה  דאמרינן  חוקקין  להשלים 
 :)אור זרוע(




)ש  פרק "הרא()  המוקפת  מחיצות  לדירה

 )א  ואור  זרוע"בינו  ירוחם  חלק  ימי  שהוציאוהו  ור


) ועיין  לעיל  דין  סתם  עיירות
 )א"סימן ת
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–

 






) עיין

 ):ח"לעיל סוף סימן רמ
     







 


      



 


 

 
–

 
) מותר  לערב  עירובי  תחומין  ולקנות  שביתה

)  ולכן.  סוף  התחום



 

    



    







    



    












ויש :  הגה
אומרים  דאפילו  כלתה  מדתו  באמצע  העיר 

מהלך  בכל  העיר  כולה  אבל  לא  חוצה  לה  ויש 
הלכות  שבת ז  מ"טור  והגהות  מיימוני  פרק  כ(להקל  

ואם  כלתה  מדתו  בסוף .  )י"ק  ורש"בשם  סמ
העיר  ואף  על  גב  דעדיין  עיבור  לפני  העיר  כל 

העיר  כארבע  אמות  דלא  אמרינן  עיבור  של 
ז  מהלכות "המגיד  פרק  כ(העיר  כעיר  להחמיר  

כל  מקום  שהניח  עירובי  תחומין  ויש  לו .  )שבת
אלפים  לכל  רוח  אסור  לו  לילך  לצפון  ולדרום 

מקום  שקנה  בו  שביתה  ואם רק  נגד  רוחב  ה
אינו  רק  ארבע  אמות  כגון  שאין  העירוב 

ברשות  היחיד  אסור  לו  לילך  לכל  רוח  אלפים 
רק  ברוחב  ארבע  אמותיו  עם  זויותיהן  כדלעיל 

ומכל  מקום  אם  כלתה .  'ח  סעיף  ב"סימן  שצ
המדה  סוף  העיר  וכולה  כארבע  אמותיו  מותר 

לילך  כל  רחבה  ויש  לו  אלפים  חוץ  לעיר 
רום  אף  על  פי  שאין  לו  רוחב  כל כך לצפון  ולד

 .)ר יהונתן"הר(נגד המקום שקנה בו עירוב 
    





 







     

 
) ויש

  מהלכות 'מיימוני  והמגיד  פרק  ו()  לו  תחום  מביתו

 :)עירובין

–
 








 


     
    
    






    


    





 





) ואם  הם  רכים  כירק  עיין  לעיל  ריש
)  ו"סימן  של
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   ) ועיין  לעיל  סימן
)  'ח  סעיף  ג"שס   
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)  'ו  סעיף  י"ועיין  לעיל  סימן  שס(
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–

 






או שרוצה לילך לטייל ביום טוב :  הגה

או  שבת  בפרדס  שיש  בו  שמחה  וכיוצא  בזה 
,  )ז"תרומת  הדשן  סימן  ע(מקרי  דבר  מצוה  




 )  לו  לילך  אפילו  לדבר ואז  מותר

. )טור  והגהות  אשירי  פרק  בכל  מערבין()  הרשות
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