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 דף כ' ע"א 
 חצר שראשה נכנס לבין הפסין 

בעא מיניה אביי מרבה חצר שראשה נכנס לבין הפסין מהו וכו' א"ל מותר. וביאר הריטב"א דהס"ד לאסור  
הוא דתשמישן של העולי רגלים יהיו נחשבים דיור ויאסר כאילו הם דרים שם, ופשיט דלא חשיב תשמישן דיור, והחזון  

ובעוד כמה מקומות הוכיח מזה דאף דהרשות שייכים להם כל שאינם דרים שם לא חשיבי חילוק איש סי' צ"ד ס"ק א'  
 רשויות. 

שתים מאי אמר ליה אסור, אמר רב הונא שתים אסורים אפי' ערבו גזרה שמא יאמרו עירוב מועיל לבין 
טא לכו"ע דאם אין פתח הפסין, רבא אמר עירבו מותר וכו'. ונחלקו בזה הראשונים, דעת רש"י והריטב"א דהא פשי

בין החצרות אז א"א לערב מעיקר הדין, ונחלקו אם יש פתח אם מהני זה לעירוב או גזרינן דלמא א' לא ידע מהפתח 
ויסבור שעירוב מועיל בין הפסין אף בלא פתח, ובהדר ועירבן דהיינו שיש עוד פרצה בסוף הכתל סמוך להפסין אז 

שאין עירוב מועיל בלא פתח כתב רש"י דכי תקינו רבנן שיתופי מבואות במבוי    כו"ע רואים שיש פתח ולא יטעו. ובטעם
סתום ואורכו יתר על רוחבו, וזה מפולש לארבעה צדדין עכ"ל. וכתב הריטב"א פירוש לפירושו, שאע"פ שלפעמים 

ת מיוחד שאפשר מערבין רשות הרבים ע"י לחיים כר' יהודה וע"י צורת הפתח ולחי כרבנן ומשתתפין בו, ומ"מ הוא רשו
וכיון שכן מועיל בו שיתוף, אבל בבין הפסין שעומד  וליחדו להם כל צרכן  לעשות בו דלתות להיות ננעלות בלילה 
מפולש ופתוח לכ ד' רוחות לכל העולם אינו רשות מיוחד לבני החצירות שראשם נכנס שם כדי שיועיל שם שיתוף 

ל שאין זה נחשבים רשותם המיוחד להועיל בה עירוב אבל מ"מ  כשיתוף מבוי או כעירוב חצר עכ"ל. וזה חידוש גדו
נחשבים רשותם לאסור, דמסברא הו"א דתלוי זה בזה וכל שיכולים לאסור יכולים לערב. ובחי' הר"ן כתב קרוב לזה, 
אלא דהוא סבר דבאמת כמו שאינו יכול לערב בין הפסין כמו כן אינו א' אוסר על חבירו כלל דאין זה רשותם, והא  
דאסור הוא משום דאם נתיר אז יאמרו שעירוב מועיל ויבא לטלטל מחצר לחבירו, וגם רבא סבר דגזרינן גזרה זו 
דלא"ה היו שניהם מותרים אף בלא ערבו, אלא שסבר דכל שיש פתח ביניהם ועירבו דרך הפת תו ליכא למיגזר  

 דיאמרו עירוב מועיל בין הפסין דידעו דהעירוב מהני משום הפתח.
יכולים גם לערב בין הפסים, והא  והרשב "א הביא בשם הראב"ד דמעיקר הדין כיון שאוסרים בין הפסים 

דאינו מערב כשאין פתח הוא משום "גזרה שמא יאמרו עירוב מועיל לבין הפסים" (ובפירוש גזרה זו נבאר בסמוך),  
דה. ונמצא מחלוקת יסודי בין רש"י  וכשיש פתח לכו"ע יכולים לערב וזהו כוונת הגמ' כשהדרן ועירבן דאף רב הונא מו

והריטב"א והחי' הר"ן ובין הרשב"א והראב"ד, דלרש"י וסיעתו הא דאין יכול לערב בלא פתח הוא מעיקר הדין והכל  
מודים לזה, ונחלקו אם יש פתח אם יכולים לערב או גזרה אטו שאין פתח, ולהראב"ד והרשב"א אם יש פתח יכול 

לקו אם גזרינן. והרמב"ם פרק י"ז הלכה ל"ד כתב חצר שראשה אחד נכנס לבין הפסין לערב לכו"ע, ואם אין פתח נח
המ"מ   וכתב  עכ"ל,  שיערבו  עד  אסורים  חצירות  שתי  היו  לתוכה,  הפסין  ומבין  הפסין  לבין  מתוכה  לטלטל  מותר 

אר דאף דהרמב"ם פסק כרבא וכפשטא דברייתא, והעיר הרע"א (מהדורת שבתי פרנקל על הגליון) דבסוגיין מבו 
לרבא אינו מותר אא"כ יש עוד פתח והרמב"ם משמע דיכול לערב אף בלא פתח אחר, ולפי מה שנתגלה לנו כת"י 
של חי' הרשב"א לאחר זמן של רע"א מבואר דהרמב"ם פי' כהראב"ד והרשב"א דנחלקו בלא פתח. ובפי' הגזרה  

מלית, והרשב"א כתב דקשה הלשון של  הראב"ד ביאר שמא יאמרו דעירוב מועיל במבוי שפרצתו מרובה שהוא כר
בין הפסין, והגאון יעקב הביא ירושלמי דכתב גזרה שמא יאמרו עירוב מועיל בין הפסין אם אין שם מים, והקרן אורה 

 כתב גזרה שמא יאמרו עירוב מועיל לבין הפסין לטלטל אף שלא לצורך מילוי.
 יבשו מים בשבת מהו 

מהו אמר ליה כלום נעשית מחיצה אלא בשביל המים מים אין כאן  בעא מיניה אביי מרבה יבשו מים בשבת 
מחיצה אין כאן. ובתוס' ד"ה מחיצה אין כאן אע"ג דאביי אית תלהי שבת הואיל והותרה הותר מודה הכא משום דליכא  

למחיצות עכ"ל. והעיר הגאון יעקב מאי שנא מהא דלעיל דף י"ז דבשיירא דאם היה שיירא בתחלת שבת אמרינן הואי 
והותרה הותרה ולא אמרינן דהמחיצה לא הותרה אלא בשביל שיירא וכשליתא השיירא ליתא להמחיצות ומאי שנא, 
ותי' דשם כיון שהמחיצה מתרת לפחות מב"ס לא אמרינן דליתא להמחיצה. עוד תי' דשם המחיצה מהני לג' בני אדם 

 ם.מיקירי איתנהו למחיצה ולא דמי לפסין בלא מים דלא מהני לשום אד
 באו מים בשבת מהו 

וכו' עיין כל הסוגיא. ובפשוטו מפרשים שזהו ב שאלות  בעי רבין יבשו מים בשבת ובאו מים בשבת מהו 
נפרדות מהו הדין ביבשו ומהו הדין בבאו, וכן פי' הריטב"א וכן מוכח בהרמב"ם. וכתב הגאון יעקב דלא דמי לשנים  

דכל נאסרה  ונאסרה  הואיל  עליהם דאמרינן  היה   ונתוספו  כל שלא  נמשך האיסור, אבל  א"כ  ונאסר  שיש מחיצות 
מחיצות כלל השתא הוא דעבידא המחיצות וניכר ההיתר. אבל רש"י פי' יבשו מים בשבת וחזרו ובאור גשמים בו ביום 
מאי, מי אמרינן חזרו פסין להיתרן הראשון לטלטל בתוכן עכ"ל, ומשמע דאם יבשו בחול אז באו מים בשבת אכתי  

קאי, ובחי' הר"ן כתב דרש"י הוזקק לפרש כן משום דכיון דבדיורין שהם פחות חמור ממחיצות אמרינן הואיל    באיסורו
ונאסרה נרסרה כ"ש במחיצות, וכתב דלפי זה צריך לדחוק דכל מחיצה שנעשה בשבת אינו מותר לטלטל אא"כ היה 

רת שבתי פרנקל כתוב בגליון בהשגות שם מערב שבת ונפלה וחזר ובנאה עכ"ל, והוא תימה גדולה. וברמב"ם מהדו
מבעל ההשלמה וז"ל אנן יבשו מים בשבת ובאו מים בשבת גרסינן וכן הוא גירסת רש"י, אבל אם לא היו מים בערב  
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שבת ובאו מים אסור, ואע"ג דקיי"ל כל מחיצה שנעשה בשבת שמה מחיצה, ה"מ שלא היתה שם מחיצה כלל מערב  
מחיצה מערב שבת ולא היתה ראויה לטלטל בשבילה בשבת ונעשית בשבת   שבת ונעשית בשבת, אבל אם היה שם

ראוי לטלטל אסור, דקיי"ל שילהי פרק קמא כבר הונא דאמר בשנים ונתוספו עליהן שבת גורמת והא להא דמיא 
עכ"ל. ונראה לי ביסוד החילוק דכל שאין שם מחיצות כלל אין במה לחול האסור, אבל הכא שיש מחיצות אף שלגבי 

 ואיל והותרה הותרה מיקרי ליתנהו למחיצות מ"מ לגבי נאסרה יכול האיסור לחול על הפסין ולכן נאסר. ה


