כות ֵער ּו ִבין
ִה ְל ֹ
ִמ ְצוַ ת ֲע ֵׂשה ַא ַחת ,וְ ִהיא ִמ ִּד ְב ֵרי סֹופְ ִרים ,וְ ֵאינָ ּה ִמן ַה ִּמנְ יָ ן.
ּובאּור ִמ ְצוָ ה זֹו ִּבפְ ָר ִקים ֵאּלּו.
ֵ

א

מניין המצוותִ :מ ִּדבְ ֵרי סֹופְ ִרים – מתקנת
חכמים ,מדרבנן .וְ ֵאינָ ּה ִמן ַה ִּמנְ יָ ן –
אינה מכלל תרי"ג מצוות התורה.

אשוֹ ן
ּ ֶפ ֶרק ִר ׁ
עירובי חצרות ושיתופי מבואות

תקנת העירוב

א   ָח ֵצר ֶׁשּיֵ ׁש ָּבּה ְׁשכֵ נִ ים ַה ְר ֵּבהּ ,כָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהן ְּב ַביִ ת לְ עַ ְצמֹו
ּתֹורה הּוא ֶׁשּיִ ְהיּו ּכֻ ּלָ ן ֻמ ָּת ִרין לְ ַטלְ ֵטל ְּבכָ ל ֶה ָח ֵצר,
– ִּדין ָ
ּומ ֶה ָח ֵצר לַ ָּב ִּתיםִ ,מּפְ נֵ י ֶׁשּכָ ל ֶה ָח ֵצר ְרׁשּות
ּומ ָּב ִּתים לֶ ָח ֵצרֵ ,
ִ
ַהּיָ ִחיד ַא ַחת ֶׁש ֻּמ ָּתר לְ ַטלְ ֵטל ְּבכֻ ּלָ ּה .וְ כֵ ן ַה ִּדין ְּב ָמבֹוי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו
קֹורהֶׁ ,שּיִ ְהיּו ּכָ ל ְּבנֵ י ַה ָּמבֹוי ֻמ ָּת ִרין לְ ַטלְ ֵטל ּבְ כֻ ּלֹו,
לֶ ִחי אֹו ָ
ּומ ָּמבֹוי לַ ֲח ֵצרֹותֶׁ ,שּכָ ל ַה ָּמבֹוי ְרׁשּות
ּומ ֲח ֵצרֹות לַ ָּמבֹויִ ,
ֵ
בֹוהה
חֹומה ּגְ ָ
ַהּיָ ִחיד הּוא .וְ כֵ ן ַה ִּדין ִּב ְמ ִדינָ ה ֶׁש ִהיא ֻמ ֶּקפֶ ת ָ
ֲע ָׂש ָרה ְטפָ ִחים ֶׁשּיֵ ׁש לָ ּה ְּדלָ תֹות נִ נְ עָ לֹות ַּבּלַ יְ לָ הֶׁ ,שּכֻ ּלָ ּה ְרׁשּות
ּתֹורה.
ַהּיָ ִחיד ִהיא .זֶ ה הּוא ִּדין ָ
ב   ֲא ָבל ִמ ִּד ְב ֵרי סֹופְ ִרים ָאסּור לַ ְּׁשכֵ נִ ים לְ ַטלְ ֵטל ִּב ְרׁשּות
יֹורין ,עַ ד ֶׁשּיְ עָ ְרבּו ּכָ ל ַה ְּׁשכֵ נִ ים ּכֻ ּלָ ן
ַהּיָ ִחיד ֶׁשּיֵ ׁש ָּבּה ֲחלֻ ָּקה ְּב ָד ִ
ֵמעֶ ֶרב ַׁש ָּבת; ֶא ָחד ָח ֵצר וְ ֶא ָחד ַה ָּמבֹוי וְ ֶא ָחד ַה ְּמ ִדינָ ה .וְ ָדבָ ר
ּובית ִּדינֹו הּוא.
זֶ ה ַּת ָּקנַ ת ְׁשֹלמֹה ֵ
יֹוׁש ֵבי א ָֹהלִ ים אֹו ֻסּכֹות אֹו ַמ ֲחנֶ ה ֶׁש ִה ִּקיפּוהּו ְמ ִח ָּצה
ג  וְ כֵ ן ְ
– ֵאין ְמ ַטלְ ְטלִ ין ֵמא ֶֹהל לְ א ֶֹהל עַ ד ֶׁשּיְ עָ ְרבּו ּכֻ ּלָ ןֲ .א ָבל ַׁשּיָ ָרה

א   ָמבֹוי – המבוא או הסמטה הוא
מעבר כמין רחוב צר וקצר הפתוח
לרשות הרבים ופתחי בתים וחצרות
פונים אליו .ראה איור .כדי להחשיבו
כרשות היחיד ,יש להעמיד לֶ ִחי – עמוד
קֹורה –
או לוח כהיכר שיש שם פתחָ .
המונחת בצורה אופקית על פתח המבוי
(שבת יז,א‑ב)ְ .מ ִדינָ ה – עיר.
יֹורין – שמחולקת בין
ב   ֲחלֻ ָּקה ְּב ָד ִ
דיירים אחדים .יְ עָ ְרבּו – יעשו מעשה
כדי שייחשבו מעורבים כרשות אחת
(לאופן עשיית העירוב ראה להלן ו) .וְ ָד ָבר זֶ ה
– שיערבו כל השכנים.
ג   ַמ ֲחנֶ ה – מקום החנייה של המהלכים
בדרך ,השוהים זמנית במקום .מחנה
המלחמה פטור מעירוב חצרות (מלכים
ו,יג)ַׁ .שּיָ ָרה – שלושה אנשים ויותר
המהלכים בדרך (שבת טז,יב) ,חונים למשך
זמן קצר ועתידים להמשיך במסעם.

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

