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דין ריבוע העיר

שהוא אופ שבו יכול האד

עיר שאינה שוה אלא במקו אחד צרה ובמקו אחד

האלפיי אמה ממקומו ,ומעתה יש לו אלפיי אמה

רחבה וכדו' ,הדי הוא שמרבעי את העיר ,1דהיינו

ממקו ההוא שקנה ש שביתה.

שמחשיבי
אלפיי

אותה כאילו היא מרובעת ,ומודדי

אמה מקצוות הריבוע אפילו במקומות

וב' אופני

יש שיכול האד

לקנות שביתה בסו

לקנות שביתה בסו

אלפיי אמה:

שהעיר נגמרת לפני הריבוע .ויוצא שיש מקומות

א .עירוב ברגליו – א הול בעצמו אל המקו בו

מהעיר שמותר ללכת מה אפי' יותר מאלפיי אמה.

כל זמ בי

הוא רוצה לקנות שביתה ,ושוהה ש

השמשות של כניסת שבת ,הרי הוא קונה ש

שביתתו ,וממקו ההוא ואיל יש לו אלפיי אמה

לדוגמא:

3

לכל צד .
אלפיי

ויש לדעת ,שבדי זה ובדי כיצד מודדי

את

האלפיי אמה מהעיר רבו פרטי הדיני וכתבנו בזה
האם יש איסור ללכת בתוך התחום יותר מאלפיים
אמה?

ויניח ש

אמה ממקומו ,אבל אי איסור כלל ללכת בתו
אמה הסמוכות לעיר ,אפילו א

בס"ה

שהיה ש

ב .הנחת עירוב – עוד אפשרות ישנה ,שיל מבעוד

רק את עיקרו של דבר.

לאלפיי

אמה עד המקו

בבי השמשות

ועוד אלפיי אמה מש ואיל .
יו

כל איסור תחומי הוא רק ללכת מחו

ולאחר בי השמשות הוא יכול לחזור

לביתו ,ואח"כ באמצע השבת יכול הוא ליל מביתו

מכא אלפיי אמה

האלפיי

את

אל אותו מקו

4

דבר מאכל  ,ויאמר "בזה העירוב יהיה

מותר לי ליל ממקו
וישאיר ש

בו הוא רוצה לקנות שביתה
זה אלפיי

5

אמה לכל רוח" ,

את העירוב .6ומעתה א שחוזר לביתו

לפני זמ בי השמשות של כניסת שבת ,הרי הוא
קונה שביתה במקו בו נמצא העירוב .ובשבת יכול

הול הרבה מאד.

ליל עד לש  ,ומש עוד אלפיי אמה לכל רוח.

כיצד ניתן להתיר את היציאה מחוץ לאלפיים אמה?

וצרי לדעת ,שכל זה מועיל רק כשהוא נמצא בבי

באופ שצרי אד ללכת מחו לאלפיי אמה 2יכול
לעשות מערב שבת "עירוב תחומי " .עירוב זה ענינו

השמשות בתו אלפיי

אמה ממקו

העירוב ,אבל

א הוא נמצא בבי השמשות במקו מרוחק יותר,
 3שו"ע סימ ת"ט סעי ז'.

 1סימ שצ"ח סעי א' ב' ג' ד' ,וסימ שצ"ט סעי י'.

 4סימ ת"ח סעי א'.

 2עיי בשו"ע סימ תט"ו שכתב שמותר לעשות עירוב תחומי
רק כשצרי לצאת לצור מצווה ,כגו לבית המשתה של נישואי ,
וברמ"א ש הוסי שא בשביל לטייל באופ שזה עושה לו עונג
שבת מותר .אמנ בדיעבד א עשה עירוב תחומי א שלא
לצור מצוה ,חל העירוב.

 5סימ תט"ו סעי ד'.
 6באופ שהעירוב נצר בודאות ולא מחמת ספק צרי לבר עליו
"על מצות עירוב"

אי העירוב חל כלל ,וקונה שביתה במקו בו הוא

לאיסור הוצאה מרשות לרשות שא

נמצא בבי השמשות.

לטלטל כל דבר יבוא עי"ז ג להוציא מרשות היחיד

העושה עירוב תחומין האם עדיין יש לו אלפיים אמה

לרה"ר.

מהעיר בכל צד?

אבל הרמב"

מכיו שענינו של עירוב הוא שאד
שביתתו במקו

קונה את

בו הוא הניח את העירוב ,הרי

שמעתה די התחומי שלו נמדד ממקו
דהיינו שמש

מודדי

לו אלפיי

עירובו

אמה לכל צד,

וממילא הרי הוא מפסיד את האלפיי

אמה מהצד

השני של העיר ,ומהעיר הוא יכול ללכת רק לכיוו
מקו עירובו.7
איזה מאכל יש לשים בשביל עירוב תחומין ומהו

15

נתיר לאד

כתב טע אחר ,ונעתיק את לשונו:

"ומפני מה נגעו באיסור זה ,אמרו ומה א
נביאי

הזהירו

וצוו שלא יהא הלוכ בשבת כהלוכ בחול

ולא שיחת השבת כשיחת החול שנאמר 'ודבר דבר',
קל וחומר שלא יהא טלטול בשבת כטלטול בחול,
כדי שלא יהא כיו חול בעיניו ויבוא להגביה ולתק
כלי מפינה לפינה או מבית לבית או להצניע אבני
וכיוצא בה  ,שהרי הוא בטל ויושב בביתו ויבקש דבר
שיתעסק בו ,ונמצא שלא שבת ,ובטל הטע שנאמר
בתורה 'למע ינוח'.

שיעורו

ועוד ,כשיבקר ויטלטל כלי

בשביל עירוב תחומי אי צרי לקחת דווקא פת,

אפשר שיתעסק בה מעט ויבוא לידי מלאכה.

אלא מספיק כל דבר מאכל שירצה ,אפילו סוג מאכל

ועוד ,מפני שמקצת הע אינ בעלי אומניות אלא

שמלאכת

כזה שמשמש רק כתוספת לפת.8

בטלי

ושיעור העירוב – צרי שיהיה ממי המאכל שבו

ימיה ה שובתי ממלאכה ,וא

כל ימיה כגו הטיילי

לאיסור

ויושב קרנות שכל
יהיה מותר להל

הוא מערב כדי שיעור שאוכל ממנו בשתי סעודות.9

ולטלטל כשאר הימי

וג א מערב עירובי תחומי להרבה אנשי ואפילו

הניכרת ,לפיכ שביתה מדברי

אלו היא שביתה

שיהיה בעירוב כדי שיעור ב'

השוה בכל אד  .ומפני דברי

אלו נגעו באיסור

לעיר שלמה צרי

10

סעודות לכל אחד ואחד שמערב בשבילו  .ומשו
כ  ,כשמערב להרבה אנשי

כתבו הפוסקי

עצה,

נמצא שלא שבת שביתה

הטלטול ואסרו שלא יטלטל אד בשבת אלא כלי
הצרי לה כמו שיתבאר" ,עד כא לשו הרמב" .

לערב בסוג מאכל כזה שבני אד אוכלי ממנו מעט

והנה ישנ

מאוד בכל סעודה ,11כגו חומ וכדו' ,12ואז בשיעור

חסרו כיס .ב' מוקצה מחמת גופו .ג' כלי שמלאכתו

מועט יהיה מספיק להרבה אנשי .

לאיסור .ובכל אחד פרטי דיני שוני  ,ואי"ה יתבאר

הלכות מוקצה

להל .
13

איסור טלטול מוקצה הוא גזירה מדרבנ  .וטע
הגזירה ,בראב"ד

כמה סוגי מוקצה – א' מוקצה מחמת

14

כתב שהטע

הוא משו

גדר

מוקצה מחמת חסרו כיס
הגדרת הדבר :כל כלי

או חפצי

שבני אד

מקפידי עליה ונזהרי שלא ינזקו ,ומשו כ לא
 7סימ ת"ח סעי א' ,עיי"ש עוד פרטי דיני בזה.
 8שו"ע סימ ת"ט סעי ז' ומ"ב ס"ק ל"ו ,ועיי סימ שפ"ו.
 9שו"ע ש .
 10מ"ב ש .
 11ש .
12

עי"ש במ"ב שמביא שהא"ר סובר שבחומ צרי רביעית לכל

משתמשי בה לשו דבר חו מהשימוש המיועד
לה

שמור ]והשימוש המיועד לה

הוא שימוש שאסור

לעשותו בשבת ,או אפילו מותר לעשותו בשבת אבל
אי הוא עומד לשימוש בשבת מחמת שנזהרי עליו
כנ"ל[.

אחד.
 13כמבו' בגמ' מסכת שבת ד קכ"ד ע"ב.
 14על הרמב" הל' שבת פרק כ"ד הלכה י"ג.

וכשלא משתמשי

בה

שמי

אות

במקו

 15ש .

