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, דהציור הוא רש"יפ  - גידוד חמשה ומחיצה חמשה, אין מצטרפין עד שיהא או כולו בגידוד, או כולו במחיצה  )א
שהביא מה שפי' רש"י בגיטין,   תוס'שיש חצר שקרקעיתה גבוה ה' טפחים, והוסיפו על אותו גובה מחיצה ה'. וע' ב

דמיירי בביתו שהוא עמוק ה', וגם יש לה מחיצות על הקרקע ה', שאין מצטרפין להיות תוכו רה"י, והק' תוס' דזה  
ודאי הוי רה"י, וכמו דאמרי' לענין בור וחולייתה, וגם מבואר כאן דמודה ר' חסדא דתחתונה יש בה דין רה"י, ולכן  

' חסדא הוא לומר דבכה"ג אין לה דין רה"י. ולכן כ' תוס' שיש לפרש כמו שפרש"י הכא, איך כ' רש"י שם דכוונת ר
חי' דמיירי בב' חצרות זו למעלה מזו, ור' חסדא בא לומר דהעליונה לא הוי רה"י. ובעצם סברת רש"י דהתם, פי' ב

משום שהוא מובדל מרה"ר י'  (גיטין, שנ"ד) דבעצם גידוד אינה מחיצה, ומה שבור עמוק י' הוי רה"י, זהו    ר' נחום
טפחים, ולא משום דין מחיצה. ובזה בא ר' חסדא לומר דאין מצרפין ב' מיני הבדלות, הבדלה שהוא בעומק, ומובדל  

[אולם עדיין קו' תוס' צ"ע, וגם מה שרש"י לכאו' סותר פירושו דהתם בפירושו דהכא, וצ"ע].מרה"ר, והבדלה שהוא ע"י מחיצה 

דמה דאמרי' דאין מצטרפין לגבי עליונה, היינו משום    ריטב"אכ' ה  -חמשה אין מצטרפין  גידוד חמשה ומחיצה  )ב
דהעליונים אין רואין פני עשרה, ולכן חוששין שמא יראו דמתירין בגדוד חמשה, וסוברין דמחיצת ה' מהני, ולכן גזרו  

אר מדבריו דמה דס"ל לר' חסדא  דלא מהני, ורק בתחתונה, דרואין כותל י', בזה אין מה לגזור, ושפיר מהני. ומבו
(סי' ה', ד"ה והנה בכלל) שכ' דמה דגידוד    שו"ת חכם צבידגידוד ה' ומחיצה ה' אין מצטרפין, מדרבנן הוא. אולם ע' ב

ה' ומחיצה ה' אין מצטרפין, היינו משום דגידוד ה' מהני מדין גוד אסיק, ומחיצה ה' מהני כמחיצה כפשוטו, ותרי מינים 
, דכ' דלגבי העליונה "לאו מחיצה היא",  רש"ים, ומשמע דמעיקר הדין הוא. וכן משמע קצת מדברי  אלו אין מצטרפי

שאינו רואה את פני עשרה, ומשמע דמעיקר הדין הוא.

(שס"ב, ב', ד"ה שעשה), שכ' דמיירי שעשה   ביאור הלכהע' ב  -והלכתא גידוד חמשה ומחיצה חמשה מצטרפין  )ג
טפחים לשפת התל, ובזה ודאי קיי"ל דהמחיצה מצטרף להגידוד. אבל אם הרחיק המחיצה על שפת התל, או בתוך ג' 

המחיצה ג' או ד' טפחים מהתל, כ' בזה דלכאו' אינו מצטרף. אבל כ' דאולי דבאמת מצטרף, דהוי כמו תל שעולה ה'  
תלקט י' טפחים, ואח"כ מתרחק ג' טפחים או יותר, ועולה עוד חמשה טפחים, דבזה מסתבר דמצטרף, אם עכ"פ מ

לעיל (שנ"ח) משמע דמצטרף בכה"ג.  גר"אטפחים בתוך ד' אמות, והביא שגם מדברי ה

, דרב לית לי' הואיל והותרה,  רש"יפ  -כותל שבין שתי חצרות שנפל, רב אמר אין מטלטלין בו אלא ד' אמות  )ד
י"ל דכל החצרות רשות  וכאן הוי ב' רשויות האסורות זו עם זו, וכ"א פרוצה במלואה למקום האסור לה. ואע"ג דקי 

עירב בעצמו, ושי' רב הוא דמודה ר'  חצר  א' הם, ויכול לטלטל מחצר לחצר כלים ששבתו בחצר, כאן מיירי דכל  
שמעון דהיכא דכל חצר עירב לעצמו, דאין יכולין לטלטל מחצר לחצר, דיש לחוש שמא יטלטלו כלי הבית מחצר  

' דאין לאסור כאן אלא כלים ששבתו בבית, אבל כלים ששבתו  כ  תוס'לחצר, כיון דע"י הערוב הם שכיחי בחצר. אולם  
דס"ל לתוס' דכיון דנפל הכותל,    מהרש"אבחצר שפיר מותר לטלטל מחצר לחצר, ואין גוזרין אטו כלי בית. וביאר ה

ועכשיו החצרות פרוצות במלואה להדדי, ממילא אסור להוציא כלים מן הבית להחצר, וא"כ שוב לא שכיחי כלים  
, דבאמת הק' כן על רש"י, דלמה כאן אוסרין כלי חצר אטו כלי  ריטב"אהחצר, וממילא ליכא למגזר. וע' בשבבית ב

בית, הרי כאן אין שייך לגזור, כיון דאסור להוציא כלים מביתו. ותי' דהב"ע, כגון שהוציאו כלים דבתים קודם שנפרץ 
במקום א', זה אסור וזה מותר, ולכן שפיר  הכותל, שאם אתה מתיר לטלטל כלים ששבתו בחצר, יאמרו שני כלים  

[ויש לעי' במה תוס' פליגי על זה].אסרו כלי בתים 
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, קחו טלית ופרסו אותה שם להיות מחיצה. ומה דאהדרינהו  רש"יפ  -שקולו גלימא, נגידו בה, אהדרינהו רב לאפי'  )א
וכ' ה הי' משום    רשב"ארב לאפי', היינו משום דס"ל דאסור לטלטל הסדין שבתוכה.  דמה דלא פרש"י דהאיסור 

עשיית מחיצות, היינו משום דלשיטתו אי"ז אסור בכה"ג, דס"ל דלא שייך אהל עראי בשבת אלא בגג, אבל בדפנות  
לא, וכאן לא הי' גג. אבל הרשב"א חולק על רש"י שם וס"ל דאפי' בדפנות יש איסור של אהל עראי, ומשו"ה אהדרי' 

ת אהל עראי. רב לאפי', משום איסור עשיי

, דבדרך בדיחותא אמר כן, כלומר, שתסתייע עשיית המחיצה בשלו על כרחו.  מאיריפי' ה  -שקולי המייני' וקטרו בה  )ב
והוסיף דלכן אין צ"ל דהפירוש הוא דאמר כן כדי שיהי' המחיצה קבועה, ויהי' מותר לטלטל בה אף לרב.

ך, הא לשיטתו הואיל והותרה הותרה. ב)  , א) למה הי' צריך לכב' פירושים  ריטב"אפי' ה  -ולשמואל למה לי הא  )ג
היכי עביד שמואל הכי (וכך גרס הריטב"א), הא אם בא להחמיר כדברי רב שמצריך שם מחיצה, א"כ איך עשה כן  

בשבת, הא עשיית אהל הוא. וע"ז תי' דלא עשה כן בשביל עשיית אהל, אלא לצניעותא בעלמא.

(או"ח קי"ב, במכתב, אות ז'),    חזון אישאה ביתר מעשר. וכ' ה, שנפרצה במלורש"יפ  -חצר שנפרצה לרה"ר, וכו'  )ד
' הגמ', אבל למסקנא דאמרי' דבמקום מחיצה פליגי, ואיירי  ודמש"כ רש"י כן, היינו רק לפום רהיטת לשון המשנה וק

דבמקום מחיצה מפולש כולו, בזה אין שייך לומר מלואה ויתר מעשר, דאפי' במלואה ויתר מעשר, מ"מ יש כאן ג'  
חיצות והוי רה"י דאורייתא, אלא בעינן שלא נשאר משתי המחיצות שבצדה כלל.מ

כגון שאבדה לה דרך באותה חצר  )ה ובני רה"ר  רש"יפ   -וכי תימא הכא נמי  ניכר,  , דהיינו שאין מקום המחיצה 
ה לאבדה  (או"ח ק"ז, י'), הא אי"ז דומ  חזון אישמרחיבין רה"ר לתוכה במקצת, ואמרו שעד כאן הי' רשותן. והק' ה

להן דרך באותה שדה, דהתם ודאי אית להו דרך גבי', משא"כ הכא, והניח בצ"ע.

, דמשמע דכל החצר כולה עד מקום המחיצה היו חכמים עושין  רש"יפ  -והאמר ר' חנינא, עד מקום מחיצה מחלוקת  )ו
, אפי' ריטב"אהק' האותה כרמלית, ור"א משוי כולי' רה"ר, אף דודאי לא שייך לומר על כולו שהוא של הרבים. ו

תימא שיקנו אותה רבים והוא שלהם, הא כיון דתוך מחיצות קיימא, איך הוי רה"ר, ואמאי עדיפא מקרן זוית הסמוכה 
זוית לא אתי כר"א. א"נ, הב"ע   דקרן  י"ל דהא  הגמ' עכשיו,  דלפי הס"ד של  ותי'  הוא.  לרה"ר דאמרי' דכרמלית 

סרטיא, ואינו דומה לקרן זוית דלא משתמשי בה אלא דדחקי בה רבים,  כשהרבים היו נושאים ונותנין שם תדיר כמו  
אבל הכא דמשתמשי בה רבים, י"ל דהוי כחורי רה"ר דכרה"ר דמי. 

, ריטב"אהק' ה  -מי לא קא מודית לן היכא דטלטל מתוכה לרה"ר ומרה"ר לתוכה דפטור מפני שהיא כרמלית  )ז
אע"פ שעדיין יש לה ג' מחיצות הויא כרמלית, ואילו בפ"ק דהכא אמרי' דחצר זו שנפרצה בכותל רביעית לרה"ר,  

(יא:) אמרי' דג' מחיצות דאורייתא. והביא שיש מי שתי', דהתם מיירי במבוי הפתוח לכרמלית, ובזה אה"נ, הוי המקום 
שהוקף בג' מחיצות רה"י דאורייתא, אבל כאן מיירי דפתוח לרה"ר, בזה אף מדאורייתא לא הוי ג' מחיצות רה"י.  
אלא דהק', דא"כ איך מתירין מבוי הפתוח לרה"ר ע"י קורה, הרי קיי"ל דקורה משום הכירא, ולכן יהי' צריך או לחי  
(למה דקיי"ל דלחי משום מחיצה), או צוה"פ, או תקרה רחבה ד' טפחים כדי לומר פי תקרה יורד וסותם, עכ"פ צריך 

המבוי, כיון דכרמלית הוא. ותי' דאפי' אם הוא פתוח   להיות איזה מחיצה ד', אבל בלא מחיצה ד' אין שייך להתיר 
לרה"ר וכרמלית הוא, הא סכ"ס מדאורייתא מותר לטלטל בכולו, דמותר לטלטל בכרמלית מן התורה, וא"כ לא פלוג  
בזה רבנן, והכשירוהו בלחי או בקורה. עוד כ' בשם תוס' דלעולם בג' מחיצות הוי רה"י מן התורה, ואפי' אם פתוח  

"ר, וביאור דברי הגמ' כאן הוא, מי לא קא מודית דמתוכה דחצר שהוא רחוק הרבה מרה"ר, ואפי' אם אין הוא לרה
 לה שום מחיצות, מ"מ לאו דינא כרה"ר, וע"ז תי' הגמ' דהתם לא דרסי בה רבים בהדיא, והכא קא דרסי רבים בהדיא. 
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, שנפרצה בה פירצה א' שתופסת בשתי רוחותיה, דהיינו בקרן זוית. אולם ע' רש"יפ  -וכגון שנפרצה בקרן זוית  )א
בקרן זוית היינו שהוא בסוף הזוית מן  פרצה  נ שם, ד  רי"ףלעיל (ו. ד"ה אמר ר' הונא) שהביא מש"כ ה  רשב"אב

הכותל, ואין דרך הפתח להיות שם, אבל אינו אוכל משתי רוחותיה, והרשב"א שם הק' על הרי"ף מסוגיין, דמבואר  
דנפרצה מקרן זוית חשיב כנפרצה מב' רוחות. 

הטעם דלא הוי פתח, אלא  (או"ח ע"ב, א'), שכ' שאי"ז עיקר    חזון אישע' ב  -דפתחא בקרן זוית לא עבדי אינשי  )ב
דכיון דאין הכותל הדרומי (למשל) מגיע נגד כותל מזרח, שאם יאריך כותל מזרח לדרום לא יפגע בכותל דרומי,  

נגד כותל    תלומקרי קרן זוית, וטעמא משום דכל פירצה ניתרת בעומד מרובה על הפרוץ, אבל הכא, כיון שאין הכ
, כיון שאין עומד על ב' הצדדים. ומה דאמר הגמ' דטעם הדבר משום  מזרח בצד דרום, א"כ לא שייך לידון בעומ"ר

דפתחא בקרן זוית לא עבדי, היינו ליתן טעם שלא לחשוב את רשות המוקף באלכסון, ותותר פרצת קרן זוית בכותל 
ם,  דרומי ומזרחי יחד שהנן עומד מרובה על הפרצה, ולזה קאמר דלא עבדי פתחא הכי, והלכך צריך למחשב כב' פתחי

א' למזרח וא' לדרום, וממילא אין כאן עומ"ר להתירן.

, דהיינו בשפוע, כגון גגין שלנו, דליכא פה, וממילא רש"יפ   -וקירויו באלכסון, דליכא למימר פי תקרה יורד וסותם  )ג
י  הק' דא"כ הול"ל כי ארזילא, ולכן פי' בשם ר"י דמיירי שנפרץ הקירו   תוס'לא אמרי' פי תקרה יורד וסותם. אבל  

שהוא משום דטעמא    תוס' הרא"שבאלכסון עם המחיצות בקרן זוית, וכה"ג לא אמרי' פי תקרה. ובביאור הדבר, כ' ה
דפי תקרה הוא משום דדמי לפתח, והראי' הוא מדמפלגינן בסמוך בין עשר ליתר מעשר לענין פי תקרה, ופיתחא 

. בקרן זוית לא עבדי אינשי, ולכן גם לא אמרי' פי תקרה בקרן זוית

, דהיינו דכל שיהי' צריך פי תקרה לכל הד' מחיצות, בזה לא אמרי'  רש"יפ  -כי לית לי' בד', אבל בשלש אית לי'  )ד
 רשב"א, וצריך פי תקרה לשאר הג' מחיצות, בזה שפיר אמרי' פי תקרה. וכ' הממש  פי תקרה, ורק אם יש מחיצה א'

דא"כ משמע דרב ס"ל דאפי' בד' מחיצות אמרי'   זה אינו מחוור, רושהמתחיל בעמוד א' באריכות) דפי תוס'(וכן ע' ב
פי תקרה, וליתא, דאפי' במפולש לא אמרי' פי תקרה. ולכן פי' וגרס איפכא, כי לית לי' בג', בד' אית לי'. פי', כי לית  
אלא  מחיצות,  ד'  כשיש שם  דהיינו  לי',  אית  בד'  במלואה,  פרוצה  רביעי  ודופן  ג',  אלא  שם  בשאין  תקרה  פי  לי' 

  , אפי' בפרוצה במלואה, ואפי' בב' מחיצותס"ל דאית לי' פי תקרה, ואע"פ שפרוצות יותר מי', ורב    ,מקצתן  כשנפרצו
לתלות מחלקותם בגדר דין פי תקרה, דרש"י ס"ל דענין מחיצה הוא, ולכן יתכן    כ' , דאיזהו מקומן[וע' בספר  אמרי' פי תקרה, ובלבד שלא יהא מפולש  

דעניינו משום פתח, ולכן לא מהני אלא ברוח א' או שתים, וכן לא מהני אא"כ יש גיפופי דדמי לפתח]. שיהי' על ג' או ד' צדדים, ותוס' ס"ל

כוונתו, כי אע"פ שפרוצה    ריטב"אסתימת פי תקרה נמי פתחים הם. ופי' ה  ואלב, דרש"יפ  -בעשר כ"ע לא פליגי  )ה
ופי, כיון דאיכא תקרה. במלואה, כיון דבעלמא חשיבא פתחא בגפופי, הכא נמי חשיבא פתח אפי' בלא גפ

ויש לעי', אם כ"ע מודו דביתר מעשר לא אמרי' פי תקרה,    -ביתר כ"ע לא פליגי, כי פליגי בעשרואיכא דאמרי    )ו
א"כ שוב ק', למה רב לא אמר כשמואל, דלעיל אמרי' דרב לא אמר כשמואל משום דא"כ הו"ל אכסדרה, ורב לטעמי'  

נא בתרא, דגם רב מודה דביתר מעשר לא אמרי' פי תקרה, א"כ שפיר  דס"ל דמותר לטלטל באכסדרה, אבל לפי ליש
(או"ח, ק"ז, ז') דצ"ל לפי לשון זה דס"ל לרב דמתני' משמע   חזון אישהי' יכול לפרש כמו שמואל, וביתר מי'. וכ' ה

וביתר מי'. עוד כ' החזו"א, דלפי לישנא קמא י', ולכן לא הי' שייך לפרש כשמואל  דמודה   דמיירי אפי' אם נפרץ 
יתר מי' דוקא, וצריך לדחוק לפי זה לשון "אפי'" דאמר שמואל,  ב   רימיי  שמואל דמהני בתורת פתח, א"כ צ"ל דמתני'

וצ"ל דכוונתו דה"ק, אפי' ביתר מי' אני מפרש מתני'. 
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ב'  רש"יפ  -קורה ד' מתיר בחורבה   )א נתונים על  ויש בה קורה ראשיה  , חורבה הפרוצה ברה"ר ונאסרה בטלטול, 
יתידות, מותר לטלטל תחתיה, דד' פיותיה יורדין וסותמין, ב' בצדה וב' בראשיה. וכל זה רש"י לשיטתו, דס"ל דרב  

שפרש"י  דצריך לפרש כמו מהרש"אודעימי', כ' ה תוס'הכל הד' מחיצות, אבל לשי' בפי תקרה  לעשות ס"ל דשייך
זו הוא המחיצה ד' של החורבה, וע"י פי תקרה מהני לטלטל בהחורבה (לא רק תחת הקורה,   לעיל (פו.), דקורה 

צות. , דשם פי' סוגיין דמיירי לענין מחיצה ד', וכאן פי' דמיירי בכל הד' מחיוכדבריו כאן), וצ"ע הסתירה בדברי רש"י

שם (פו:) חולק וס"ל   תוס' לעיל (פו.) דמהני למ"ד מחיצה תלוי' מתרת. אבל  רש"י  כ'    -קורה ד' מתיר בחורבה  )ב
תלוי' אינה מתרת, מהני הקורה להתיר החורבה, שהרי ההיתר אינו מדין מחיצה, אלא מדין פי    דאפי' למ"ד מחיצה

(א', ב'), שכ' דתוס' אזיל לשיטתו, דבסוגיין כ' תוס' דדין פי תקרה יורד וסותם מהני משום    קהלות יעקבתקרה. וע' ב
העברה. וגם  ם הילוכא וו ח הוא משדדמי לפתח, ובפתח לא שייך כלל הפסול של בקיעת גדיים, דאדרבה, עיקר הפת

רש"י לשיטתו אזיל, דמשמע בסוגיין דס"ל דאין פי תקרה מהני מדין פתח, אלא מדין מחיצה הוא, ולכן שפיר שייך  
דאזיל למ"ד דלא חיישינן לבקיעת גדיים, ומחיצה תלוי'   לכן הי' צריך לפרש לומר שיש כאן חסרון של בקיעת גדיים, ו

מתרת. 

, דלשמואל ודאי פסולה, דס"ל דלא אמרי' פי תקרה באכסדרה, וא"כ אין ש"ירפ  -אליבא דשמואל כ"ע לא פליגי  )ג
, הא שי' רש"י בסוגיין הוא דמה שפי תקרה לא מהני לפי שמואל, זהו  ריטב"אכאן מחיצות, והסוכה פסולה. והק' ה

לפי שמואל. וכ'    רק על כל ד' צדדים, אבל בג' צדדים מהני, וכיון דבסוכה לא בעינן אלא ג' דפנות, א"כ למה לא מהני
יורד  נעשו, מ"מ לא אמרי' פי תקרה  דרש"י עצמו נשמר מזה, וכ' דכיון דגבי אכסדרה, דדפנות תקרה לאכסדרה 
וסותם, כ"ש דלא מהני לענין סוכה לומר פי תקרה יורד וסותם, ואפי' לרוח א'. וסיים הריטב"א דאי"ז מספיק. אולם 

אל לא מהני פי תקרה לד' אבל מהני לג', אין הביאור דלעולם דכ' לבאר דמה דס"ל לרש"י דלשמו  שפת אמתע' ב
מהני לג' ולא לד', דאי"ז החילוק, אלא החילוק הוא דלא מהני פי תקרה אא"כ יש  כבר מחיצה א', דאז שייך פי תקרה,  

  אין שום מחיצה לא מהני פי תקרה כלל, ואפי' לעשות מחיצה א', וא"כ פשוט דהסוכה פסולה לשמואל, כיון  אם אבל
שאין כאן שום מחיצה.

, מהו הה"א דר' יוסי בה להתיר, דאטו אם הי' לו למבוי  תוס' הרא"שהק' ה  -איבעיא להו, ר' יוסי לאסור או להתיר  )ד
לחי או קורה בשבת א' ונפלו, יהי' אותו המבוי מותר לעולם בלא לחי וקורה. ותי' דהצד דר' יוסי להיתר קאמר, היינו 

רותיו, מותרין באותו שבת, ואסורין לעתיד לבוא, אפי' אם תקנוה בחול וחזר ונפרץ  דה"ק מתני', מבוי שניטלה קו
שבת אחרת, דקנסו חכמים כדי שיעשו לחי וקורה של קיימא, ור' יוסי מתיר אף לשבת אחרת, או דלמא אסורין ב

(לא. בדפיו), דכ' דר'    ר' יהונתן. וע"ע בבתקאמר גם לאותו ש  לעתיד לבא בלא לחי וקורה קאמר, ור' יוסי לאיסור
, דשיורי עירוב מותר לשבת אחרת  להיתר  וסי לאסור באותה שבת בא, ולא להתיר שבת אחרת, אע"פ דמצינו כעי"זי

, וכוונתו לומר  "וכן במבוי "צידד לומר דלא קאי אלא א  שפת אמתבכל שהוא, אע"פ שלכתחלה בעינן שיעור. וה
דרבנן לא תקנו במבוי אלא לחי וקורה פעם א' להיכר, ושוב אי"צ.

 המוצא תפילין 

דאפשר דדוקא זוג קאמר, אבל תפלה א' לא, משום שאין הדרך    שפת אמתכ' ה  -המוצא תפילין מכניסן זוג זוג  )ה
בין עיניך יהי' שתים. ואע"ג דאם לית לי' של  הוא  להניח תפלה א', וכ"ש אם מוצא של ראש, דהא קיי"ל דכל מקום ש

חי' הוא, לאו דרך מלבוש הוא ואסור. יד יכול להניח השל ראש ואח"כ מניח של יד, מ"מ י"ל דכיון דלאו אור
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זוג  )ו זוג  בדפיו) דאע"פ שגזרו חכמים שלא להניח תפילין בשבת, משום שמא תפסק   ר' יהונתןכ'    -מכניסן  (לא. 
הרצועה ויביאם בידו, התירו להכניסן זוג זוג דרך מלבוש משום הצלת התפילין. ואפי' למ"ד שבת לאו זמן תפילין,  

 ורייתא, דהא דרך מלבוש הוא, ולכן התירו להכניסם כדי להצילן.מ"מ אין בהנחתן איסור דא
 

(או"ח ט"ז), שכ' לדון במי שמצא תפילין של ר"ת, דאף שאינו מניחן אלא    שו"ת באר יצחקע' ב  -מכניסן זוג זוג  )ז
מספק, מ"מ כיון דדרך תכשיט הוא, אולי אפשר להכניסם זוג זוג. וע"ש שהאריך בזה, דדן אם שייך לומר דכיון 

מ  , מ"בשבת  דמספק הוי תפילין, א"כ הוי תכשיט ומותר ללובשו. אולם מסיק דאפי' אם בספק אמרי' דמותר ללובשו
אי"ז ספק השקול, דהא עיקר לדינא הוא כשי' רש"י, וללבוש של ר"ת הוא חומרא בעלמא, וא"כ אין להקל להכניסם 

  . בשבת זוג זוג
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: ה צעירובין    -מראי מקומות 

, איך יכניסם לחצר החיצונה, הא מעייל מרה"ר לרה"י. ותי' דצ"ל  גאון יעקבהק' ה  -עד שמגיע לחצר החיצונה  )א
דבתרא פושט ידו לפנים החצר החיצונה, ובעל החצר נוטלו מידו, ובזה אין איסור אלא מדרבנן, כדאי' בריש שבת,  

התירו. ולכן במקום הצלת התפילין 

, מאי קו', הא התם  ריטב"אהק' ה  -דאי כר"מ, האמר לובש כל מה שיכול ללבוש, ועוטף כל מה שיכול לעטוף  )ב
מפיק לי' לחצר מעורבת, וזו מייתי לי' דרך רה"ר. ותי' דאע"ג דהתם לא התירו להוציא לרה"ר, אבל מ"מ חזינן מהתם  

ולא חילקו בין רב   למעט, וא"כ י"ל דה"ה הכא כן, דכיון דהתירו ללבוש דכיון דשרו דרך מלבוש, התירו לגמרי 
התפילין, לשי' ר"מ אין לחלק בין רב למעט. 

ואע"ג דלעולם אמרי' דסתם משנה ר' מאיר, שאני הכא דאיכא ריטב"אכ' ה  -וההיא סתמא, ממאי דר"מ היא  )ג  ,
סתמא דפליגי אהאי, וא"כ תלינן לה להאי בתנא אחרינא, ולא לקשו אהדדי.

, דקסבר שבת זמן תפילין הוא, ומש"ה שרי, ואפי' שלא במקום הצלה  רש"יפ  -אפי' תימא ר"מ, וכו'אמר רבא,    )ד
  שהבאנו לעיל  ר' יהונתן [ומשמע דלמ"ד שבת זמן תפילין הוא מותר להניח, ודלא כדברי נמי אם בא להניח מניח, ומשום הצלה לא שרינן לי' טפי  

פי' דהי'    ריטב"א. אבל הללובשם, מ"ש שבת מבחול, וצ"ע]  חייבולם לכאו' צ"ע, א"כ למה אינו  , דגזרו משום שמא יפסוק רצועה ויבא להוציאם. א מוד א'בע
למ"ד דשבת זמן תפילין הוא דטפי מזוג א' אינו יכול ללבוש, משום בל תוסיף, והגמ' הי' רוצה להרויח דאפי'  דפשוט 

אלא דרך שהוא מותר בחול (ובחול  למ"ד דשבת לאו זמן תפילין, מ"מ אין ללבוש יותר מזוג א', משום דלא התירו  
אסור ללבוש ב' לכ"ע משום בל תוסיף).

, ומשום הצלה לא משרו בי' טפי מן המצוה, דלאו תכשיט נינהו, וכ"ש  רש"יפ  -ת"ק סבר שבת זמן תפילין הוא  )ה
שהק' על    רש"שכיון דזמן תפילין הוא ואיכא איסור בל תוסיף, אתי איסור בל תוסיף ומשוי להו עלי' כמשאוי. וע' ב

,  מהרצ"חרש"י, למה צריך לזה, תיפוק לי' מצד איסור בל תוסיף גרידא אסור, ולמה צריך גם להאיסור שבת. וע"ע ב
שהק' מהו הסברא בכלל דהאיסור משוי עלי' כמשאוי. וכ' דכיון דמעשה זו של לבישה הוא חשוב, דלוקה עליה, א"כ  

וי. אין שייך לומר דאינו אלא תכשיט, וא"כ שפיר הוי מש

בלישנא בתרא, דבאמת גרסי' להיפוך, דת"ק ס"ל דמצוות אי"צ   רש"יפ  -והכא במצוות צריכות כוונה קמפלגי, וכו'  )ו
כוונה, ולכן גם עובר על בל תוסיף בלא כוונה, ולכן אינו יכול להכניס טפי מזוג א', דנמצא דעובר על בל תוסיף, אפי'  

, דס"ל דאפי' למ"ד מצוות אין צריכות רשב"םדהק' מכאן על שי' ה  תוס' ר' פרץבלא כוונה לצאת המצוה. וע' ב
כוונה, מ"מ אם הי' מתכוין בפירוש שלא לצאת, דודאי לא יצא. ואם כדבריו, א"כ לת"ק דאמר לצאת לא בעי כוונה, 

ן מתכוין בפירוש שלא לצאת, אלא ודאי למ"ד דמצוות אין צריכות כוונה, אפי' אם מכויבמ"מ יכניסם שנים שנים  
[ואולי יש ליישב, דאין סומכין עליו שיכוין בפירוש שלא לצאת, וא"כ יש חששא טובא שיעבור איסור דאורייתא].שלא לצאת, יצא 
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