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 דף צ"ג ע"ב
 בהטעם שגדוד ה' ומחיצה ה' אין מצטרפין

אמר רב חסדא גידוד חמשה ומחיצה חמשה אין מצטרפין וכו' ולהלן ומודה רב חסדא בתחתונה הואיל ורואה 
פני עשרה, ומסקנת הגמ' דהלכתא גידוד חמשה ומחיצה חמשה מצטרפין. ובטעם של רב חסדא הנה הרשב"א 

חסדא בתחתונה הואיל ורואה פני עשרה כתב דהשתא דליכא אלא גדוד חמשה והיו והריטב"א על הגמ' מודה רב 
אסורין אם אתה מכשירן עכשיו שהשלימו עליו מחיצה עשרה סבורין לומר דבמחיצה חמשה סגי שהרי עכשיו אינן 

ל תוס' חקר רואין פני עשרה. ודייקו הגאון יעקב והקרן אורה דהם סוברים דכל דין שאין מצטרפין הוא מדרבנן. אב
אם יש לפטור הזורק מרשות הרבים לתוכה וכדאבאר ומשמע להדיא דסובר דדין של רב חסדא הוא דין דאורייתא, 
ולכאו' הטעם הוא דהוי שני סוגי מחיצות ובעינן י' טפחים מאותו סוג, וכן איתא בשו"ת חכם צבי סי' ה' וז"ל והיינו 

וד ה' ומחיצה ה' אין מצטרפין, משום דתרי מילי ניהו דהגידוד טעמא דרב חסדא בעירובין פרק כל גגות דאמר גיד
 הוא משום גוד אסיק והמחיצה הוא כפשוטה עכ"ל הנצרך לעניננו.

 ליישב שיטת רש"י בגיטין דגידוד ה' ומחיצה ה' פי' בור עמוק ה' ומחיצה ה' סביביו
קונטרס כגון בית עמוק חמשה תוס' ד"ה גידוד חמשה ומחיצה חמשה אין מצטרפין. בפרק ב' דגיטין פי' ה

ויש לו מחיצות חמשה אין מצטרפין להיות תוכו רשות היחיד, וקשיא לר"ת דהא אמר בפרק בתרא בור וחולייתו 
מצטרפין, ובשעתתא נמי מאיר דמודה רב חסדא בתחתונה הואיל ורואה פני עשרה, אבל יש לפרש גידוד חמשה 

וד חריץ או בור ותוס' פי' תל או גובה. והפני יהושע בגיטין וכן הנצי"ב גובה חמשה וכו' עכ"ל, דהיינו שרש"י פי' גיד
במרומי שדה כאן תי' קושיא הא' דרב חסדא פליג אר' יוחנן וסובר דאין מצטרף, וכן כתב הפסקי רי"ד על גליון הגמ' 

וחקק בו להשלימו לי', שם בגיטין. והרמב"ן מס' שבת דף ז' ע"ב הק' קושיית תוס' וגם על גמ' שם דבית שאין תוכו י' 
ותי' גבי בית שאני שהוא ראוי לידרה ועל בור וחולייתה תי' דשאני חוליית הבור שכן דרך כל הבורות לעשות להן 
חוליות, ונראה בדעתו כדעת הרשב"א והריטב"א דרב חסדא הוא מדרבנן דאין נראה כמחיצה ולכן בכה"ג לא גזרו, 

ורייתא, ולבסוף כתב הרמב"ן כהפני יהושע דרב חסדא לא ס"ל כר' יוחנן. אבל רש"י בגיטין משמע קצת שהוא דין דא
ועל קושיא השניה מהא דמודה רב חסדא בתחונה הואיל ורואה פני עשרה תי' הפני יהושע דלגבי ב' חצירות אם יש 
מחיצה כלפי א' מהם ולא כלפי השני כך הדין דהחצר שיש לו המחיצה מותרת והחצר שאין לו המחיצה אסור 
וכהמשנה של חצר קטנה שנפרצה לגדולה, אבל לשוויה רשות היחיד דעת רש"י דלזה בעינן שיהא המחיצות נחשבות 

 מחיצות הן כלפי הרשות והן כלפי הרשות הרבים חוצה לה, וכ"כ הנצי"ב כאן במרומי שדה.
 שיטת תוס' בענין גידוד ה' ומחיצה ה'

ת הרבים גבוה חמשה ורחב ארבעה ועל גביו עשו מחיצה ותוס' בסופו כתב וצ"ע לענין שבת אם יש תל ברשו
חמשה שהזורק מרשות הרבים לתוכו חייב ומתוכו לרשות הרבים פטור עכ"ל. ובמס' גיטין כתב התוס' א"נ לענין תל 
ברשות הרבים גבוה חמשה והקיף על גביו מחיצה חמשה דלא חשיב רשות היחיד לענין שבת עכ"ל, ומשמע דאף 

רבים לתוכו פטור דלא חשיב רשות היחיד כלל. והמהרש"א שם כתב דרשות היחיד בעי שהרשות אם זורק מרשות ה
יהיה לו מחיצות וכל שמצד הרשות יש לו מחיצות בלא צירוף כגון בור וחולייתה חייב אף אם זורק מרשות הרבים 

פטור אף אם זורק  דשם יש רק גדוד ומחיצה דהרשות הרבים לא בעי מחיצות וכל שמצד הרשות אין לו מחיצות
מרשות הרבים לתוכו פטור דהתל אינה רשות היחיד עכת"ד. והגאון יעקב נתקשה מאוד בדברי תוס' כאן, דממ"נ 
אם בעינן שיהיה מחיצות מצד פנים אז בכל ענין ליפטר, ואם פטרינן הזורק מתוכו לרשות הרבים דליכא עקירה 

רק מרשות הרבים לתוכו דליכא הנחה דלגבי מקום ההנחה אין דלגבי מקום העקירה אין זה רשות היחיד, ליפטר הזו
זה רשות היחיד, אטו בגברא תליא מילתא דלגבי האנשים העומדים על התל לא הוי רשות היחיד ולגבי האנשים 
העומדים ברשות הרבים הוי רשות היחיד, בדוכתא תליא מילתא וצריך לדון אם הוא רשות היחיד או לא, וכן הק' 

והחזון איש. וגם קשה לי דאם יש לאוקים רב חסדא בתל גבוה ה' ומחיצה ה' סביבה דאינה רשות היחיד הקרן אורה 
לגבי הזורק מתוכו לרשות הרבים כך יכול לאוקים בבור ה' ומחיצה סביבו דאינה רשות היחיד לגבי הזורק מרשות 

 הרבים לתוכו ומהא קשה ליה לרש"י, וצ"ע.
 חבענין עירב דרך הפתח ונסתם הפת

עירב דרך הפתח ונסתם הפתח עירב דרך החלון ונסתם החלון מהו וכו'. ופי' רש"י שתי חצירות שעירבו יחד 
על ידי פתח שביניהם ונסתם בשבת שנפלה מפולת כנגדו מהו לטלטל מזו לזו דרך גובה הכותל וחורין וסדקים וכו' 

דף י"ז ע"א והרשב"א בעבודת הקדש שער ד' עכ"ל, ונמצא למסקנא יכול לטלטל אף מזו לזו, וכ"כ הריטב"א לעיל 
פרק א' והראב"ד בהשגות ועוד כמה ראשונים. אבל הרמב"ם הלכות עירובין פרק ג' הלכה כ"ה כתב כל אחת ואחת 
מותר לעצמה, וביארו המגיד משנה והבית יוסף דמותר לטלטל בכל חצר אבל אסור לטלטל מזו לזו, והשו"ע סי' שע"ד 
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אשונים והביא דהרמב"ם אוסר, והמשנה ברורה שם פסק כרש"י והראשונים דמותר אף סעיף א' פסק בסתם כהר
 מזו לזו.

והראב"ד הק' על הרמב"ם דאם רק כל חצר מותר מהו החידוש בכלל, והמגיד משנה תי' דקמ"ל אע"ג 
ב בשבת דהעירוב מונח בא' מהם וא"א להשני ליטלו, והגאון יעקב לעיל דף י"ז הק' למה יגרע מאם נאכל העירו

דלכו"ע כיון שחל בין השמשות מהני ואפי' לכתחילה יכול לאוכלו כדמצינו גבי עירוב תחומין דף ל"ח. ותי' דכל שהעירוב 
קיים בין השמשות אמרינן דהם דרים שם, אבל אם נסתם הפתח א"א שיהו דרים שם דאין להם פתח לבא שם, 

ן דהם דרים שם מ"מ הפתח צריך להיות קיים דבלא הפתח ממילא אע"ג דהעירוב אין צריך להיות קיים דכבר חל הדי
א"א שיהא נחשבים דרים שם. והאבן האזל על הרמב"ם שם ביאר יותר דמחלוקת רמב"ם וראב"ד הוא בעיקר הסברא 

דצד א' הוא דע"י עירוב נעשים חבורה אחת  לחקור בגדר דין עירוב האיך מועיל,ע"פ מה שיש של עירוב חצירות 
חלוקים כלל, וצד ב' הוא באמת שהם עדיין רשויות חלוקים אלא כיון דהכל דרים בהבית שמניחים בו ואינם רשויות 

ם העירוב א"כ אין כאן עוד דירה לאסור אלו על אלו ואף דעדיין ג"כ דרים בבתיהם נחשבים כאילו בטלו רשות בתיה
הפתח דלדעת הרמב"ם עדיין אסור עירב דרך הפתח ונסתם  א"כ גביאם נקטינן כצד ב' להבית שיש לה העירוב. ו

ובעינן הואיל והותרה הותרה אף להתיר לטלטל בחצרם כיון שאינם דרים  לטלטל מזו לזו כיון שאין יכול לדור שם עוד
בחצר האחר עוד. ובחזון יחזקאל מס' שבת דף ק"א ע"ב ג"כ כתב כנ"ל דכל שנסתם הפתח אין אפשרות לדור שם, 

הותרה על טלטול מחצר לחצר הוא משום דהואיל והותרה הותרה הוא רק באותו  ומה שלא אמרינן הואיל והותרה
 מצב ומתחילה נחשב חצר א' ועכשיו הוא מצב אחר שיש ב' חצירות ולכן רק כל חצר וחצר מותרת לעצמה.

 בענין סמכו עליו מבעוד יום
דאם יש נפל הלחי מן  אמר רבה אימר מבעוד יום נפרצה אמר ליה אביי וכו'. הנה לעיל דף ט"ו ע"א איתא

המבוי בשבת ויש עוד לחי שם שהיה שם שלא לשם לחי א"א להתיר משום הלחי האחר משום דלא סכמו עליו 
מאתמול. והרע"א על השו"ע כאן וגם בשו"ת סי' ל"ה הסתפק אם יש צורת הפתח ונפסק החבל בשבת אם יכול 

ינן דלא יוכל לסמוך על הפסין משום דלא סכמו עליו להתיר משום דנשתייר ב' פסים אם הן פחות מי' אמות, מי אמר
מאתמול, או דלמא כיון שסמכו עליהן משום שהם בכלל הצורת הפתח זה מיקרי סמכו עליו. והביא ראי' מגמ' זו דחצר 
קטנה שנפרצה לגדולה שס"ד לומר דמיירי שנפרצה בשבת ולא אמרינן הואיל והותרה הותרה, ולכאו' קשה דאם 

כ למה מותרת הגדולה הא לא סמכו על הפסים מאתמול, ומוכרח א' מב' דברים, או דפסי חצר לא נפרצה בשבת א"
 בעי סמכו עליו מאתמול רק לחי דבעי היכר או דמה שסמך עליהם בכלל המחיצה מהני אף עכשיו בתורת פסים.

ינן שבת שוב רצה רע"א להתיר מטעם אחר, דאנן פסקינן לקמן דף י"ז ע"א דכל שאיתנהו מחיצות אמר
הואיל והותרה הותרה, ואם באמת יש לחי אלא שלא סמך עליו מאתמול לכאו' יש לומר דזה מיקרי איתנהו מחיצת, 
והואיל ובתחלת שבת היה לחי שסמכו עליו א"כ יכול לומר שבת הואיל והותרה הותרה. ואע"ג דמבואר בגמ' שם 

זהו רב לטעמיה דלא סבר הואיל והותרה הותרה,  דרב אסר בנפל לחי בשבת  והיה שם לחי אמר שלא סמך מאתמול,
ואדרבא בזה מתיישב שפיר למה התיר רב הונא דגם רב הונא סבר דבעי סמך עליו מאתמול אלא שרב הונא לטעמיה 
דסבר דכל שאיתנהו למחיצות אמרינן הואיל והותרה הותרה. אבל השו"ע פסק דאם נפל הלחי בשבת א"א לסמוך 

 מ דזה לא מיקרי איתנהו למחיצות, ולכן לא רצה הרע"א להקל כנגד פסק השו"ע.על לחי העומד מאליו וש"
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(דף צ"ג ע"ב) איתמר כותל שבין שתי חצירות שנפל רב אמר אין מטלטלין בו אלא ב' אמות ושמואל אמר 
זה מטלטל עד עיקר המחיצה וזה מטלטל עד עיקר המחיצה. ורש"י פי' דנחלקו אם אמרינן הואיל והתרה הותרה וכן 

ראשונים, ופסקו הרי"ף והרמב"ם ועוד ראשונים כשמואל כיון דקיי"ל שבת הואיל והותרה הותרה. והבעל פי' רוב 
המאור כתב דאי לא ירא מן האריות היה אומר דאף רב סבר הואיל והותרה הותרה וטעמא דרב הוא משום דגזרינן 

רב באיסורי עכ"פ גבי כלי בתים. כיון דנפרץ הכותל אם יטלטל בהחצר אתי לטלטל גם לחצר האחרת, וא"כ הלכה כ
והראב"ד והמלחמות השיגו עליו דלא אשכחן דגזר לטלטל במקום פלוני גזרה דלמא יטלטל למקום אחרת, ועיין גאון 
יעקב מה שיישב דברי הבעל המאור, ולכאו' לפי הבעל המאור מרווח דהגמ' שאל אם אמרינן הואיל והותרה הותרה 

קת רב ושמואל באותו נדון ולא העיר כלום, וגם דרב הונא תלמיד דרב חלק על רבו ופסק דאמרינן ואח"כ הביא מחלו
 ולפי הבעל המאור ניחא, אבל באמור כל הראשונים חולקים עליו.

ופי' רש"י ד"ה רב אמר אין מטלטין בו אלא בד' דאע"ג דקיי"ל כר' שמעון דחצירות רשות אחת הן הכא 
מיה דמר הלכה כר"ש והוא שלא עירבו אבל עירבו שתי רשויות הן עכ"ל. בשעירבה כל אחת לעצמה עסקינן, ורב לטע

אבל תוס' פי' בכלים ששבתו בבית לר"ש, והק' מהרש"א למה לא פי' התוס' בכלי חצר כרש"י דאליבא דרב כל שעירבו 
סרו מדינא אף כלי חצר אסור, ותי' דס"ל לתוס' דכיון דנפלה המחיצה ולא אמרינן הואיל והותרה הותרה לרב הרי נא

להוליכך כ"א מכלי הבית לחצרו אע"ג דעירבו שהרי נפרצו במלואו למקום האסור וא"כ כיון דלא שכיחי מאני דבתים 
בחצר ה"ל כאילו לא ערבו מעולם והותרו במאני דחצר להוליך מחצר לחצר עכ"ד המהרש"א, וכ"כ התוס' רבנו פרץ. 

נפל הכותל ואסור להביא שם כלי בתים, וכתבו הרשב"א  ולכאו' קשה דעת רש"י דלמה נאסר כלי חצר אם עכשיו
והריטב"א דמיירי דכבר הביא שם כלי בתים ממילא אע"ג דעכשיו אסור להביא שם יותר מ"מ גזרינן אטו הכלי בתים 
שכבר יש שם, ואפשר דדעת תוס' הוא דכל שעכ"פ עכשיו הוי לא עירבו ואסור להביא שם כלי בתים לא פלוג חכמים 

לטלל הכלי חצר. והא דלא פי' רש"י דמיירי בכלי בתים כתב הגנזי יוסף דשיטת רש"י דאם לא נאסר הכלי ומותר לט
חצר אין כאן איסור של פרוץ במלואו למקום האסור לו דבעינן שיהא פרוץ לגבי כל דבר וכן כתב היתרון אור על 

דנעשה כחצר שאינה מעורבת, אבל  המשניות, והא דאסר בחצר קטנה שנפרצה לגדולה הוא להוציא מן הבית לחצר
קשה לי דרש"י על המשנה שם כתב להדיא דחצר קטנה שנפרצה לגדולה אסור לטלטל הכלי בתים דלגבי הכלי בתים 

 הוי נפרץ במלואו למקום האסור לה.
 חצר שנפרצה לרשות הרבים

מוקי כל המשנה  תוס' ד"ה חייב חצר שנפרצה לרה"ר המכניס מתוכה לרה"י או מרה"י לתוכה חייב וכו'.
כשנפרץ גם כותלי הצדדין דאל"ה הא הוי רה"י וא"א להיות לא כרמלית ולא רה"ר, ומ"ש חכמים המכניס מתוכה 
וקאמר הגמ' מי לא מודית לן היכא דטלטל מתוכה לרה"ר כוונתם אפי' אם נפלו כל המחיצות דכל שלא נפלו המחיצות 

ד"ה מי לא מודית) הביא יש מי שתי' דלא אמרינן ג' מחיצות דאורייתא הוי רה"י גמור והמוציא לרה"ר חייב. והריטב"א (
הלכות , והוא דעת הרמ"ך על הרמב"ם אלא בפתוח לכרמלית אבל כל שפתוח לרה"ר לא הוי רה"י אף בג' מחיצות

על רש"י שם דפחות מד' על  ' ע"אוהובא גם בכ"מ שם, וכ"כ הריטב"א והרשב"א לעיל דף ט שבת פרק י"ז הלכה ט'
 כמו קרן זויות סמוך לרה"ר ד' בטל להכא ולהכא. עוד הק' הריטב"א (ד"ה והאמר) דהאיך יכול להיות רה"ר הא הוי

דהיינו אפי' אם אינו רשות היחיד עכ"פ כיון שמוקף במחיצות א"א להיות רשות  דהוי כרמלית דף ז' ע"אשבת  במסכת
, ותי' דר"א סבר דקרן זויות הסמוכה יך אליבא דתוס' דליכא שום מחיצותיא זו לא שיולכאו' קוש, הרבים אלא כרמלית

ולא דמי לקרן זויות הסמוכה לרשות הרבים דלא לרה"ר הוי רה"ר, עוד תי' דהכא משתמשי ביה הרבים תדיר 
ות לעולם אינה ושיטת הרמב"ם הוא דג' מחיצחורי רה"ר דהוי כרה"ר. והוי כמשתמשי ביה אלא היכי דדחקי בה רבים 

] רדרבנן ולר"א יכול להיות דהוי רה"רה"י מן התורה אלא א"כ יש ג' מחיצות ולחי, ורק דהוי כרמלית [וזה אליבא 
מרש"י זו משמע דאין  רש"י ד"ה חצר שנפרצה לרה"ר במלואה או יותר מעשר.ו בריו.ונמצא סוגיא זו פשוטה לד

"א דאם פתוח לרה"ר לא הוי רה"י בג' מחיצות, וגם משמע בהדיא מחיצות שבצדדין נפרצו אלא דלא הוי רה"י כהריטב
וכן דייק לעיל הגאון יעקב דף י"א והמשכנות יעקב  דפרצת עשר הוי דאורייתא דעושה המקום רה"ר או כרמלית

מכתב שכתב , ועיין חזו"א ליקוטים סי' ג' בבתשבותיו בויכוח שיש לו עם הבית אפרים בענין פרצת עשר דאורייתא
 .יטב"א יש ראיה שפרצת י' דאורייתאאבל לפי' הרולמסקנא מיירי שאין שום מחיצה בהצדדין, "י הוא להס"ד דגמ' דרש
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 רשות הרבים שאינה נמסר לרבים
וכתב הריטב"א דקושיית הגמ' הוא משום שאינו מסור  ורבי אליעזר משום דפרצה לרה"ר הוי לה רה"ר.

מסלה גמורה אין כאן רה"ר וכ"כ הרשב"א והריטב"א לעיל דף כב: וכ"כ לרבים וכל שאין הדרך מסור לרבים אפי' היא 
הרמב"ן ושאר ראשונים לעיל נט. גבי עיר של יחיד, וכ"כ תוס' כאן אבל לעיל כב: כתב דזהו רק בדלא ניחא תשמישתיה 

כן הק' הרש"ש, ו דאינו ראוי למוסרו לרבים, וצ"ע על תוס' שם דהגמ' הכא מבואר דרק אם הרבים קונה אותו הוי רה"ר
 .ותי' הקרן אורה דצריך לומר דה"נ מיירי דלא ניחא תשמישתיה

 במחלוקת רבי אליעזר ורבנן
והא דפליגי עליה רבנן פי' התוס'  רבי אליעזר לטעמיה וכו' הכא נמי כגון שאבדה להם דרך באותו חצר.

וכן פי' הריטב"א. והתוס' הוא לשיטתו בב"ב דסבר  ,דרבנן סברי דאין להם כח לברר ולכן הוי הדרך לא נמסר לרבים
דיש מחלוקת, אבל הרשב"ם והרמב"ן והרשב"א והרבינו יונה שם סברי דלכו"ע אם אבדה להם דרך באותה חצר 
יכולים לברור, וא"כ קשה במאי פליגי. ואם נסבור שיש כאן ג' מחיצות יכול לומר דפליגי דר"א סובר אף שיש ג' מחיצות 

עוד נוכל לומר דמדברי רש"י משמע י כרמלית. וכתי א"א להיות רה"ר והולרבנן אה"נ דלא הוי רה"י אבל אהוי רה"ר, 
דהוא באמת יודע שאין הדרך הזה שלהם רק שמאחר שכבר החזיקו בה א"א לסלקן כיון שהם חושבים שהדרך 

מיקרי שהוא מסור לרבים כיון  שלהם, וא"כ יכול לומר דבהא פליגי דלר' אליעזר אפי' שהוא יודע שאין הדרך שלהם
 ."ר אא"כ באמת אינו של היחיד ועי'שע"ּפ דין תורה הם המוחזקים אבל רבנן סבר דאינו רה

התוס' הק' למה לא נקט רבנן רה"י לרה"ר כמו לר"א, עיי"ש תי' הא', ותי' הב' הוא  תוד"ה חייב דברי ר"א.
יא אליה מרה"י אבל עכ"פ מותר להוציא מתוכה לרה"ר דיכול להיות שהמקום אינה רה"ר לגבי שאינו חייב אם הוצ

גמורה ולכן אמר החכמים שהוא ככרמלית ואסור להוציא לרה"ר, והנראה בביאור דבר זה דמקום שיש צורת רה"ר 
רק שחסר תנאי רה"ר (כמו רה"ר מקורה וכדומה) אינו אסור להוציא משם לרה"ר אף שלהוציא לרה"י פטור, ורק אם 

הריטב"א תי' דרבנן רוצה לשלול שלא יחשב דמדאו' הוי רה"י הרשב"א ו"ר כלל אז אסור לרה"ר. ואין לה צורת רה
והא דלא פי' כן התוס' משום דתוס' סברי שאין פטור אולי מדאורייתא הוי רה"י,  דאם יאמרו המוציא מרה"י לתוכה

 דאורייתא. ייצות כלל ואין שום הו"א דהוי רה"לה מח
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 דף צ"ד ע"ב
 בדין ג' מחיצות דאורייתא

דאמרינן פתחא היא, ואם תאמר מרוח אחת אע"ג דפרוץ מרובה אמרינן בפ"ק  תוד"ה מאי שנא מרוח אחת
, וכן הק' אבל בשתי רוחות לא מישתרי בהכי דג' מחיצות דאורייתא עכ"ל דניתרת בסד או בב' משהויין מכאן ומכאן

רביעית. ואע"ג דלחי משום מחיצה ומבואר דאף בלא החסרון של מפולש אין להתיר ב' פסין אלא ברוח  הריטב"א,
מ"מ כל שבעינן מחיצה  דף י"ב ע"בלעיל איתא ב' מחיצות ולחי הוי רה"י אף אם ג' מחיצות דאורייתא כדודאורייתא 

לימא קסברי ב"ה ג' מחיצות דאורייתא  "בלעיל דף י"א עבלחי, ומקור דבר זה הוא מהגמ' מדאורייתא לא התיר רבנן 
 פרק א שיטת הרשב"א עבודת הקדש שער א'וכן הו ,הריטב"א עיי"שדמשום זה לא התיר צד הג' בלחי וכדפי' שם 

וז"ל באיזו חצר אמרו (שמתירין בפס' ד' או ב' פסין) בשיש לה ג' כותלים ופתוחה ברוח רביעית במבוי, אבל דופן  י"ג
ד"ה שכן  דף י"א ע"אוכן בח' הר"ן  לעולם אלא בצורת פתח או בעומד מרובה על הפרוץ עכ"ל,שלישית אינה ניתר 
דכתב חצר שרובה פתחים וחלונות תחלת ד"ה חצר שרובה דמשמע דלא ס"ל כן  דף י"א ע"אבסופו. ועיין ריטב"א 

פרש"י ז"ל מכל צד, דמשום ב' רוחות לא הוה קפדינן ונתרת בב' פסין עכ"ל, ומשמע דמועיל ב' פסין אף בב' רוחות 
 רה לדבריו הכא).(ויהיה סתי
סעיף א' כתב מבוי מפולש מב' ראשיו לרשות הרבים וכו' צריך צורת הפתח מכאן סי' שס"ד שולחן ערוך ו

קורה מכאן אבל אם צדו אחד פתוח לרה"ר וצדו השני לחצר שאינה מעורבת אין צריך אלא לחי או קורה בב' ולחי או 
ראשיו, והרמ"א כתב וכל זה שיש לו תנאים המבוארים ליל סי' שס"ג סעיף כ"ו בדין מבוי אבל אם אינו רק כחצר צריך 

אם מפולש מב' צדדיו לרשות הרבים אינו צריך שבחצר אפי' פי' דברי הרמ"א  'ס"ק דתקון חצר מב' צדדיו. והמ"ב 
דאם יש פרוץ מרובה  אבל תמוה דהמ"ב עצמו שס"א ס"ק ח' הביא התוס' והרשב"א הנ"לרק תיקון חצר מב' צדדיו, 

 ס"ק ס"הסי'  , וכן משמע להדיא במ"ב שס"ב ס"ק מ"ה ובביאור הלכה שם וכבר תמה עליו החזו"אבב' צדדיו לא מהני
ורצה לומר דמחמירנן דלא מהני מעורבת  לחצר שאינהמיירי שאינו פתוח לרשות הרבים אלא רמ"א דל"ג, ופי' דברי ה

 צדדים ומוכרח כפי'בדרכי משה שס"ג אות י' דלא מהני תקון חצר בב' מצאתי שוב  לחי בב' צדדיו אלא תקוני חצר.
 .החזו"א

 בדין חצר מפולש
ומבואר מדבר תוס' דיש חסרון של מפולש גם גבי חצר  ואע"ג דהשתא כשנפרצה הוי מפולש וכו'.בא"ד. 

כן הוא שיטת עבו"ק להרשב"א ומשמע דאף אם יש עומד מרובה מצד א' לא מהני אם נפרצה לרה"ר דהוי מפולש, ו
גבי מבוי שנפרץ במלואו  ,דף ח' ע"ב וכמו שכתבנו שםה המהרש"ל והמהרש"א י"ד, וכבר נחלקו בזסעיף  שער א

דדעת המהרש"ל שא"א כלל לאסור החצר אפי' בזה כנגד זה אבל כנגדו אי הוי זה כנגד זה, לחצר ונפרץ החצר 
ונחלקו . עיין פי' ברש"י ד"ה תרתי המהרש"א פי' דאה"נ לרבה דס"ל בזה כנגד זה דהמבוי אסור ה"ה דהחצר אסור

ונים משמע הריא"ז בשלטי הגבורים סבר כהמהרש"א דאה"נ דהחצר אסור אבל משאר ראשבזה הראשונים, ד
 .סי' שס"ה כהמהרש"ל דהחצר מותר וכן פסק הטור והשו"ע

האבן העוזר כתב דאף להדעה דהחצר מותר זהו משום דכיון שיש לה גיפופי  בדעה זו נחלקו הפוסקים,ו
מכאן ומכאן נראה שאינו מפולש ישר להרה"ר אבל אי הוי נפרץ מב' צידיו לרה"ר היה אסור כמו מבוי, והא דקאמר 

ולכן אינו נחשב פירצה, אבל  דמיירי שיש גידודי בהפתח דף כ"ב ע"בכתב רש"י  א חצר שרבים נכנסים בזוהבריית
וגם מהרשב"א,  תו מתוס' זוטוהאבן העוזר הביא ראי' לשי דעת המ"א והט"ז דחצר אין כאן דין של בקעי בה רבים,

זה כנגד זה מותר וכן משמע מהר"ח משמע בהדיא שלומד כהמהרש"ל שם דבחצר אפי'  ח' ע"באבל מהריטב"א דף 
והבית אפרים כ"ה  והרי"ף והרמב"ם [ואולי דשאני חצר דיש עומד מרובה בב' צדדיו] וכן הוא להדיא בח' הר"ן שם,

הכריע דבעצם אין חילוק בין חצר למבוי והא דחצר מותר הוא משום דיש עומד מרובה בב' הצדדים ובכה"ג לא הוי 
משמע להדיא בעבודת הקדש להרשב"א, אבל הבית מאיר כתב דאין שום דין מפולש  מפולש (אף במבוי), וכדבריו

 .ז, והוא כהט"ז והמ"אבים בחצר וכן פסק המ"ב שם ס"ק ט"או פרצה בבקעי בה ר
 ביאור החזון איש בדין פרצה בקרן זוית לא עבדי אינשי

הטעם דלא מהני הוא משום דכיון  דפרצה בקרן זוית לא עבדי אינשי. החזון איש סי' ע"ב ס"ק א' כתב דעיקר
דהפרצה אוכלת ב' מחיצות א"כ א"א להתיר מחיצה המזרחי משום עומד מרובה שאם יאריך הכתל לא יפגע בכותל 
דרומי וכן כותל דרומי לא יפגע בכותל המזרחי, ולכן ליכא צירוף בין המחיצות. והא דבעי הטעם של לא עבדי אינשי 

לא ההיקף שהוא באלכסון ונמצא דהמחיצות פוגעים אהדיי, אבל מכיון שלא עבדי הוא דבלא טעם זה היה חושב ממי
אינשי כן א"כ נחשב ב' פתחים ובכל א' א"א לדון עומד מרובה דלא מסיים בכותל. וכתב עוד דהנה לעיל דף ו' ע"א 

רק לפנים מן מבואר דכל שהוא פחות מד' טפחים שאינו שיעור פרצה מותר, וכתב החזון איש דנראה דההיתר הוא 
החוט ההולך בין סוף ב' המחיצות באלכסון, אבל א"א להתיר כאילו הוא מרובע, דלזה א"א כלל לעשות עומד מרובה. 
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עוד כתב החזון איש דנראה דהדין של פתחא בקרן זוית הוא דאורייתא ואם יש ג' מחיצות ונפרץ בין המחיצות בקרן 
ימא דהוא דין דרבנן זהו דמדאורייתא הוי מחיצות רק לפנים מן זוית מיקרי דליכא מחיצות כלל, אבל אפי' אם נ

 האלכסון אבל מחוץ לזה פשוט דאין דין רשות היחיד דאורייתא כלל.
 בביאור סברת פי תקרה יורד וסותם לרש"י ותוס'

פי תקרה יורד וסותם. הקהלות יעקב סי' א' כתב דנחלקו רש"י ותוס' בהגדרת פי תקרה יורד וסותם, דרש"י  
בר דהוא מטעם גוד אחית ותוס' כתב בד"ה בשתי רוחות ובד"ה בעשר דהוא משום דהוי פתח. ובזה מבואר מה ס

שנחלקו לעיל דף פ"ו גבי קורה ד' מתיר בחורבה דרש"י כתב שם דסבר כר' ישמעאל בנו של רבי יוסי דמחיצה תלויה 
נו דהתנאים נחלקו בענין פי תקרה, וכתב מתרות ותוס' שם כתב דקורה אין זה מחיצה תלוי אלא פי תקרה ולא מצי

הקהלות יעקב דתוס' לשיטתו דפי תקרה הוי פתח ולכן לא שייך למחיצה תלויה אבל רש"י סבר דפי תקרה הוי גוד 
אחית ולכן תלוי במחיצה תלויה. ובזה ג"כ מבואר דרש"י פי' קירויו באלכסון דהוי כי אורזילא דליכא למימר פי תקרה 

פה, ותוס' פי' דכיון דהתקרה באלכסון הוי פתחא בקרן זויות ופתחא בקרן זויתא לא עבדי אינשי,  יורד וסותם דליכא
וזה לשיטתם דלתוס' דהוא משום פתח שייך לפוסלו משום פתח כי האי לא עבדי אינשי ולרש"י אין זה פתח אלא גוד 

 אחית.
דבלאו סתימת פי תקרה נמי פתחים ולקמן איתא דבעשר כו"ע לא פליגי כי פליגי ביתר מעשר, ורש"י פי'  

הם. ותוס' הק' דא"כ מאי טעמא דמ"ד דבעשר פליגי הא לא בעינן פי תקרה, ולכן פי' דכיון דפי תקרה הוא משום 
פתח א"כ שייך שיפלוג אי אמרינן כן ביתר מעשר. והריטב"א פי' לפי' של רש"י דבאמת א"א להיות פתח בלא התקרה 

י דכיו שיש תקרה יכול להיות פתח אף בלא גיפופי. ונמצא דרש"י מסכים למושג של דפרוץ במלואה, אבל כוונת רש"
 יורד וסותם. תקרה תוס' דהתקרה מועיל משום דהוי פתח, אלא דס"ל דזה לא נקרא פי

 אכסדרה בבקעה במחלוקת רב ושמואל מתי אמרינן פי תקרה יורד וסותם
ועיין פי' רש"י ותוס', ותוכן דבריהם הוא דלרש"י רב  הא לא קשיא כי לית ליה בד' אבל בג' אית ליה וכו'. 

התיר כשאין מחיצות על שום צד ולשמואל כל שיש מחיצה א' מהני, ולתוס' לרב בעינן ב' מחיצות כמין גאם או ג' 
מחיצות ולשמואל בעינן קצת ממחיצה ד'. והתוס' הק' על רש"י מהסוגיא דסוכה דאביי קאמר דבמפולש לא אמרינן 

ומבואר דאף בב' מחיצות זה כנגד זה לא מהני, והריטב"א מוסיף דהסוגיא לקמן גבי מבואות המפולשין לא פי תקרה 
אמרינן פי תקרה וכן הק' התוס' מס' סוכה דף י"ח ע"ב. ותי' הספר השלמה בסוכה דאם בקעי בה רבים מודה רש"י, 

ה כשצריך לסתום ד' צדדין ביאר הגמ' וכ"כ הערוך לנר בסוכה שם. ורש"י לשיטתו דסבר דשמואל לא אמר פי תקר
כגון שנפרצה בקרן וזוית וקירויו בארבעה שיש ב' פיות לסתום, והק' הריטב"א והגאון יעקב מאחר שיש כבר ג' מחיצות 

 מאי נפק"מ אם יש ד' פיות הא העיקר הוא כמה צדדים אתה צריך לסתום, והניחו בקושיא. 
פי תקרה אלא אם יש ג' מחיצות, והתוס' והרא"ש הק' עליהם והרי"ף והרמב"ם סבר דאף לרב לא אמרינן  

דבסוכה מבואר דבב' מחיצות כמין גאם אמרינן פי תקרה, והקהלות יעקב מס' סוכה סי' י"ד תי' דהם ס"ל דהגדר דלא 
 אמרינן פ"ת אלא בשיש ג' מחיצות הוא דפ"ת מהני על רוח אחת ולא יותר, ולכן בשבת דבעינן ד' מחיצות אמרינן פי

תקרה רק כשיש ג' מחיצות אבל בסוכה דלא בעינן אלא ג' מחיצות אמרינן אף בב' מחיצות אלא שמודה אביי דאם 
הם זה כנגד זה לא אמרינן פי תקרה משום מפולש. והרמ"א סוף סי' שס"ב הביא דעת תוס' והרא"ש דכל שיש ב' 

 מחיצות כמין גאם אמרינן פי תקרה.
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 דף צ"ה ע"ב
 בקושית הגמ' לחלק בין משנתינו למשנה של לובש כל מה שיכול ללבוש

 .דאי כרבי מאיר האמר לובש כל מה שיכול ללבוש וכו'לימא תנן סתמא דלא כר"מ זוג אחד אין טפי לא 
ובסוגיא שם לענין הצלה מפני הדליקה נחלקו הראשונים, דהספר התרומה התיר אף לחצר שאינה מעורבת אע"ג 
דבאוכלים וכלים אסור לחצר שאינה מעורבת בבגדים שהם דרך לבישה מותר וכן פסק הרמ"א סי' של"ד סעיף י', 

המשנה אינה מתיר אלא לחצר וכתבו הפוסקים שם שלפי זה ה"ה ברשות הרבים. אבל הר"ן כתב שם דאפשר ד
מערובת והחידוש הוא דאף דיש איסור להציל מפני הדליקה משום אי שרית אתי לכבויי אבל כל שלובש הבגדים 
מדכר, אבל לרשות הרבים אסור משום משוי, וכתב דלפי זה אסור לצאת ברשות הרבים במלבושין הרבה שאין דרך 

קושיא להגמ' הכא בתפלין מיירי ברשות הרבים ולכן אינו מותר אלא לישא אותן כאחד. והק' הרש"ש לפי הר"ן מאי 
דרך לבישה משא"כ שם דמיירי ברשות היחיד וסיים דקשה טובא להר"ן, (אבל מש"כ דפסק השו"ע כהר"ן דבסי' 
של"ד סעיף י' משמע דהמחבר לא התיר אלא לחצר מעורבת קשה דהשו"ע סי' ש"א סעיף ל"ו פסק דיכול אדם ללבוש 

בושים ומקור הדבר הוא מהא דלובש כל מה שיכול ללבוש. והמשנה ברורה ביאר השו"ע שם דהוא משום אי ב' מל
שרית ליה אתי לכבויי ולא משום משוי). ובאמת כבר קדמו הריטב"א ותי' דקושיית הגמ' הוא דאף דשם לא התיר 

מלבוש שרו לגמרי ולא חילקו בין  אלא לרשות היחיד ואסרו לרשות הרבים משום משא, מ"מ חזינן דכיון דשרו בדרך
רב למעט, ה"נ כיון שמשום כבוד תפילין ראוי להתיר בדרך מלבוש אין לחלק בין רב למעט עכ"ל, וצ"ב בהבנת 

 הדברים.
 בהא דפסקינן כת"ק דמכניסן זוג זוג

ול נמי וכו' התם דבחול כמה דבעי לביש לענין הצלה נמי שרו ליה רבנן הכא דבחאמר רבא אפי' תימא ר"מ 
דבלאו דקסבר שבת זמן תפילין היא ומשום הכי שרי זוג א' אין טפי לא לענין הצלה נמי זוג אחד אין טפי לא. ופי' רש"י 

עכ"ל. אבל הריטב"א כתב דלאוקימתא זה  הצלה נמי אם בא להניח תפילין מניח ומשום הצלה לא שרינן ליה טפי
אפי' אי סבר שבת לאו זמן תפילין הוא מ"מ התירו א' שהוא דרך מלבוש בחול ולא התירו יותר שאינו דרך מלבוש 
בחול וכ"כ רבינו יהונתן, ומרש"י משמע דא"א לומר שיהא א' מותר ולא שנים אלא אי תאמר שבת זמן תפילין דאי 

דף צ"ו ע"ב ד"ה לא ס"ד בסופו דכתב שם מ מותר היה להתיר שנים וכן משמע בתוס' לקמן שבת לאו זמן תפילין ומ"
דהמשנה דהתיר זוג א' ולא שנים בהכרח סבר שבת זמן תפילין הוא אם לא דפליג על רב שמואל בר יצחק וסבר 

ו הוא מ"מ לא העיר דיתכן לומר דאף אם שבת לאו זמן תפילי במהרש"א שםדאין מקום בראש להניח ב' תפלין, ו
. והנה התוי"ט הק' דאנו פסקינן שבת לאו זמן תפילין הוא ומ"מ פסקינן התיר א' ולא ב' והוא כהריטב"א והרבנו יהונתן

מכניסן זוג זוג ולא ב', ובגמ' ליכא אוקימתא דסבר לאו זמן תפילין ומ"מ א' מותר ולא ב', ותי' המ"א ע"פ המהרש"א 
זמן תפילין יש להתיר רק א' שהוא הדרך בחול ולא ב' שאין דרך כן בחול, וכן  והר"י [והריטב"א] דאף אם שבת לאו

. , אבל העירו דבגמ' לקמן לא קאמר שום אוקימתא לאוקים הת"ק דשבת לאו זמן תפילין הואתי' הגאון יעקב והרש"ש
 עוד תי' המ"א דא"א לנו להתיר ב' דאין ידועים לנו מקום התפילין בצמצום.

 שיעור גודל התפיליןשיטות הראשונים ב
 ו מהמדרשהביאוהריטב"א הנה בשיעור של התפילין יש מח' בראשונים, תוס'  תוד"ה מקום יש בראש וכו'.

, ואנו אין לנו מדרש כזה, אלא מקורם מהשימושא רבא הובא בתוס' מס' מנחות דף ל"ה דשיעורם הם ב' אצבעות
. ותוס' ושא רבא, או דהם קרוי להשמושא רבא בשם מדרשוהמרדכי והרא"ש שם, והיפה עינים כתב דצריך לומר שמ

כתב ראי' לזה מציץ והב"ח סי' ל"ב ביאר הראי' דאם יהיה שיעור התפילין פחות מב' אצבעות א"כ כיון שאין בראש 
אלא שיעור של ב' תפילין א"כ לא יהיה מקום להציץ וגם להתפילין כיון שהציץ הוא גדול משיעור התפילין ואין מקום 

א לשיעור ב' תפילין. והק' דלמא יש מקום ליותר מב' תפילין אבל לא לג' תפילין ולכן כתב הגמ' מקום יש בראש אל
 ביארעוד  .לב' תפילין אבל לעולם התפילין הוא פחות מב' אצבעות ותי' דמקום לב' תפילין משמע לא פחות ולא יותר

ין שיש כמה אזכרות לא כ"ש. וכתב הריטב"א שיש דאם בשביל הציץ שיש לה רק אזכרה א' בעי ב' אצבעות לתפיל
דהיינו שלא יהיו פחותים מב' אצבעות או שלא יהיו  ,מח' ראשונים אם השיעור של ב' אצבעות הוא למעלה או למטה

וכ"כ בלשון  וכתב דתוס' סבר שהוא שיעור למטה. עוד כתב הריטב"א שהשיעור הוא רק לכתחלה ,יתרים מב' אצבעות
, ולכן לכת' לא יעשם פחות מב' אצבעיים ויכולים ה הובא בהרא"ש הלכות תפילין בסוף מס' מנחותהשמושא רבא עצמ

וכתב להסתפק  אבל אם השיעור הוא למעלה יכול לכתלחלה לעשותם פחות מב' אצבעות. לעשותן עד ד' אצבעות.
רתא הוי בכלל הב' אם המעברתא הוי משיעור הב' אצבעות וכן הרא"ש סוף הל' תפילין הביא דיעה דגם המעב

ואם  ולכאו' לביאור הראשון של הב"ח פשוט שהמעברתא הוא בכלל, ולפי' השני יש להסתפק כנ"ל. ,אצבעות
המעברתא הוא חלק מהשיעור והשיעור הוא למטה ורק לכתחלה א"כ הדין הוא דלכתלחה יהיה לכל הפחות ב' 

 ו.אצבעות עם המערבתא, וכן הוא בכמעט כל התפילין המצויים אצלנ
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דצריך להתפילין להיות לכל הפחות אצבע דאל"כ יהיה מקום בראש להניח ג'  הר"יוהרא"ש סוף הל' תפילין הביא 
תפילין דכיון דיש מקום להניח תפילין ממעל לציץ אם יהיה רק אצבע להיה מקום לעוד ב' תפילין במקום הציץ והוא 

פסולים, אבל הרי"ף והרמב"ם לא הביאו שום שיעור כנראה כקושיית הב"ח, וכן פסק בעולת תמיד דפחות מאצבע 
דא"כ יהיה מקום לג' תפילין תי' הא"ר  ר"יוכן הטור והשו"ע (ל"ב, מ"א) פסקו שאין שום שיעור לתפילין ומה שהק' ה

והביאור הלכה כתב דאף לפי  ., וכן משמע בהגר"אדס"ל דלא היה הציץ על מקום התפילין כלל כי אם על המצח
יעור לתפילין מ"מ א"א ללבוש פעם תפילין קטנים ופעם תפילין שהם גדולים ג' פעמים מזה דיקשה השו"ע דאין ש

דאם שניהם כשרים א"כ יש מקום בראש לג' תפילין, ובע"כ או שהקטן הוא פחות מהשיעור או שהגדול אינו על מקום 
ב' תפילין הוא כתפילין הרגילים  התפילין והוי תרתי דסתרי. וכתב דאין לומר דכוונת הגמ' מקום יש בראש להניח

הנהוגים אבל באמת אין שום שיעור דא"כ לא היה להאחרונים לתרץ קושיית הרא"ש דהציץ לא היה במקום התפילין 
אלא היה לומר דתפילין שלהם היו ב' אצבעות אף שאין שום דין לעשותו כן. והק' עליו השו"ת דברי יואל סי' ד' 

ר וא"כ אף אם לא יהיה תרתי דסתרי איך יכולים להתיר תפילין קטנים פחות מאצבע דמדבריו נראה שיש ספק בהשיעו
ועוד תפילין של ד' אצבעות הא יש עכ"פ להסתפק דא' מהם פסול, ומוכרח דאין שום שיעור כלל והגמ' מיירי על 

 תפילין הנהוגים עיי"ש באורך.
סי' ו' וז"ל לראות במראה שהתפילין יהיו ובתשובה הנ"ל ביאר הדברי יואל את מה שכתב בדברי חיים ח"ב 

במאצע הוא דברי בורות כי אפי' אם אינם מכוונים ממש כשר דידוע שיש מקום בראש להניח ב' תפילין ואפי' ברוחב 
וכו' עכ"ל, והעולם תמהו דכוונת הגמ' הוא באורך ואי הוי גם ברוחב א"כ הא יכול להניח שם ד' תפילין, וברוחב כתב 

שצריך להיות באמצע. וביאר הדברי יואל דכוונתו דאם התפילין של ב' אצבעות הנהוגים יש מקום  הרמב"ם ושו"ע
לב' תפילין ולהדיא התירו הראשונים ד' אצבעות ותפילין צריכים להיות מרובעות וא"כ ע"כ גבי ברוחב יש שיעור של 

 ריך מראה ובודאי סגי לזה משמוש ידים.ד' אצבעות, ולכוין תפילין שלנו של ב' אצבעות במקום של ד' אצבעות אין צ
 במקום הנחת תפילין של יד

הביא מח' אם הקיבורית הוא בין הכתף והמרפק או בין פיסת היד והמרפק, והספר תוד"ה ידך זו קיבורית. 
התרומה הובא ברא"ש הל' תפילין כתב דיש שהיו נוהגים כרש"י להניחו בפרק התחתון אבל כל הפוסקים הכריעו 

דצריך להניחו בהעליון. והנה הגהות הסמ"ק כתב דצריך להיות התפילין על חצי עצם התחתון וכן פסק הרמ"א, כר"ת 
ותמה עליו הגר"א דלא הוזכר שום מקום בהקיבורת ומשמע שכל הקיבורת כשר, וכן הק' הביאור הלכה דהגמ' כתב 

בקיבורת. ותי' הביאור הלכה ע"פ מה להדיא דכל הקיבורת כשר וגם לא הוזכר בכל הפוסקים שיש מקום מסויים 
עצמה וכתב לאחר שהאריך אם המקום הוא פרק התחתון או פרק העליון וז"ל הלכך בעצם העליון  שמצא בסה"ת

יניח תפילין, הוא נקרא זורע והוא יד דאורייתא וסמוך לפרק של האציל [היינו מה שקורין "עלבו"] קצת יניחם כי שם 
משמע דהתפשטות מקום הבשר [וכלשון  קבורת וכו' ושם הוא כנגד הלב וכו' עכ"ל,היא קבוצת בשר המכנס קרוי 

 סמוך להאציל דהיינו ה"עלבו" ומבואר דהקבורת הוא בחצי העצם התחתוןהתוס' קבוצת הבשר] הוא במציאות רק 
 .ם התחתון, אבל דעת הגר"א שתפשט יותר מחצי העצולכן פסקו כן הרמ"א והשו"ע דלא מצינו שום חולק בזה עיי"ש
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