
                                       

מניין המצוות: ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים – מתקנת 
 – ַהִּמְנָין  ִמן  ְוֵאיָנּה  מדרבנן.  חכמים, 

אינה מכלל תרי"ג מצוות התורה.

הוא  הסמטה  או  המבוא   – א  ָמבֹוי 
הפתוח  וקצר  צר  רחוב  כמין  מעבר 
וחצרות  בתים  ופתחי  הרבים  לרשות 
פונים אליו. ראה איור. כדי להחשיבו 
כרשות היחיד, יש להעמיד ֶלִחי – עמוד 
או לוח כהיכר שיש שם פתח. קֹוָרה – 
המונחת בצורה אופקית על פתח המבוי 

)שבת יז,א‑ב(. ְמִדיָנה – עיר.

בין  שמחולקת   – ְּבָדיֹוִרין  ב  ֲחֻלָּקה 
ְיָעְרבּו – יעשו מעשה  דיירים אחדים. 
אחת  כרשות  מעורבים  שייחשבו  כדי 
ְוָדָבר ֶזה  )לאופן עשיית העירוב ראה להלן ו(. 

– שיערבו כל השכנים.

ג  ַמֲחֶנה – מקום החנייה של המהלכים 
מחנה  במקום.  זמנית  השוהים  בדרך, 
המלחמה פטור מעירוב חצרות )מלכים 
ויותר  אנשים  שלושה   – ַׁשָּיָרה  ו,יג(. 

המהלכים בדרך )שבת טז,יב(, חונים למשך 
זמן קצר ועתידים להמשיך במסעם.

ִהְלכֹות ֵערּוִבין  

ַהִּמְנָין.  ִמן  ְוֵאיָנּה  סֹוְפִרים,  ִמִּדְבֵרי  ְוִהיא  ַאַחת,  ֲעֵׂשה  ִמְצַות 
ּוֵבאּור ִמְצָוה זֹו ִּבְפָרִקים ֵאּלּו.

ֶרק ִראׁשֹון ּפֶ א 
עירובי חצרות ושיתופי מבואות

תקנת העירוב

א  ָחֵצר ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ְׁשֵכִנים ַהְרֵּבה, ָּכל ֶאָחד ֵמֶהן ְּבַבִית ְלַעְצמֹו 
ֶהָחֵצר,  ְּבָכל  ְלַטְלֵטל  ֻמָּתִרין  ֻּכָּלן  ֶׁשִּיְהיּו  הּוא  ּתֹוָרה  ִּדין   –
ְרׁשּות  ֶהָחֵצר  ֶׁשָּכל  ִמְּפֵני  ַלָּבִּתים,  ּוֵמֶהָחֵצר  ֶלָחֵצר,  ּוִמָּבִּתים 
ַהָּיִחיד ַאַחת ֶׁשֻּמָּתר ְלַטְלֵטל ְּבֻכָּלּה. ְוֵכן ַהִּדין ְּבָמבֹוי ֶׁשֵּיׁש לֹו 
ְּבֻכּלֹו,  ְלַטְלֵטל  ֻמָּתִרין  ַהָּמבֹוי  ְּבֵני  ָּכל  ֶׁשִּיְהיּו  קֹוָרה,  אֹו  ֶלִחי 
ְרׁשּות  ַהָּמבֹוי  ֶׁשָּכל  ַלֲחֵצרֹות,  ּוִמָּמבֹוי  ַלָּמבֹוי,  ּוֵמֲחֵצרֹות 
ְּגבֹוָהה  חֹוָמה  ֻמֶּקֶפת  ֶׁשִהיא  ִּבְמִדיָנה  ַהִּדין  ְוֵכן  הּוא.  ַהָּיִחיד 
ֲעָׂשָרה ְטָפִחים ֶׁשֵּיׁש ָלּה ְּדָלתֹות ִנְנָעלֹות ַּבַּלְיָלה, ֶׁשֻּכָּלּה ְרׁשּות 

ַהָּיִחיד ִהיא. ֶזה הּוא ִּדין ּתֹוָרה.

ִּבְרׁשּות  ְלַטְלֵטל  ַלְּׁשֵכִנים  ָאסּור  סֹוְפִרים  ִמִּדְבֵרי  ב  ֲאָבל 
ַהָּיִחיד ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ֲחֻלָּקה ְּבָדיֹוִרין, ַעד ֶׁשְּיָעְרבּו ָּכל ַהְּׁשֵכִנים ֻּכָּלן 
ְוָדָבר  ַהְּמִדיָנה.  ְוֶאָחד  ְוֶאָחד ַהָּמבֹוי  ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת; ֶאָחד ָחֵצר 

ֶזה ַּתָּקַנת ְׁשֹלמֹה ּוֵבית ִּדינֹו הּוא.

ג  ְוֵכן יֹוְׁשֵבי אָֹהִלים אֹו ֻסּכֹות אֹו ַמֲחֶנה ֶׁשִהִּקיפּוהּו ְמִחָּצה 
– ֵאין ְמַטְלְטִלין ֵמאֶֹהל ְלאֶֹהל ַעד ֶׁשְּיָעְרבּו ֻּכָּלן. ֲאָבל ַׁשָּיָרה 

איור מבאר להלכה א – מבוי וחצרות.
בתים,  של  מכלול  לראות  ניתן  באיור 
חצרות ומבוי )=מבוא(. החצרות משותפות 
והקורה  החצרות  שערי  אחדים.  לבתים 
המבוי.  בתוך  בבירור  נראים  האופקית 
לציורי מבואות אחרים ראה שבת פרק יז.


