
 

 

 

 

 

 עשיית מחיצה מבני אדם

שמעתא, ונפק חוץ לתחום. אמר ליה רב חסדא לרב נחמן: נחמיה  נחמיה בריה דרב חנילאי משכתיה)מ"ג ב'( 
 .1)חזרה לתחומו הראשון(תלמידך שרוי בצער. אמר לו: עשה לו מחיצה של בני אדם ויכנס 

)שאינו דרך בניין; אבל כשהעומד יודע שלשם  ושקיל וטרי, ומסיק דהא דמחיצה מותר, כשעשוי שלא לדעת )מ"ד ב'(

 . 2ור(מחיצה העמידוהו שם, אס

 והא דרבי נחמיה בריה דרבי חנילאי לדעת הוה!  )ומקשה(

 . )לא ידעו האנשים לשם מה קיבצום שם(שלא מדעת הוה  )ומתרץ(

 רב חסדא מיהא לדעת הוה!  )ומקשה(

 הוה. )של עושי המחיצה(רב חסדא שלא מן המנין  )ומתרץ(

 . בהדי דאתא רבא מפירקיהשלכות ברחוב העיר()מודהוה שדיין בריסתקא דמחוזא  )נודות יין של רבא(הנהו זיקי 
)העלם השמש מרשות הרבים לביתו, בעזרת קהל האנשים , אעלינהו ניהליה )והיה גדוד של שומעי הדרשה באים אחריו(

 . 3, דהוה ליה כלדעת ואסור)רבא(. לשבתא אחריתי בעי עיילינהו, ואסר להו ששימש בלא דעתם כמחיצה(

 שיטות הראשונים 

ה , "הרמב"ם: כתב לתחום שלא לדעת, והוקף מחיצה בשבת יצא חוץ ִחּצָּ מְּ ף ּבִ ֻהּקַ ַדַעת, וְּ ּלֹּא לְּ ֶׁ חּום ש  א חּוץ ַלּתְּ צָּ ּיָּ ֶׁ ִמי ש 
ת ּבָּ ַ ּ ש  ה - ּבַ ִים ַאּמָּ ּפַ ֵתר ַעל ַאלְּ ה יָּ יֶׁ הְּ ּלֹּא ּתִ ֶׁ הּוא ש  ה, וְּ ִחּצָּ ּה ַהּמְּ תָּ ל אוֹּ ךְּ ּכָּ ַהּלֵ שמהלך את כולה.  רשב"אודעת  4."ֵיש  לוֹּ לְּ

 סתם.  5השו"עו

                                                

דאלמא  ,כתב הרז"ה: איכא דקשיא ליה עלה מההיא דאמר שמואל שבת בבקעה והקיפוהו נכרים מחיצה בשבת מהלך אלפים אמה . 1
)שכשעשו מחיצה בלי להרגיש, קל יותר, או עיי"ש תירוציו א שבת באויר מחיצות מבעו"י אינו מותר להלך בכולה! כל היכא דל

 וראה להלן. חלק עליו בתוקף, עיי"ש.  )כתוב שם(. והראב"ד שכששבת בבקעה אין לו שום אונס(

)דבלאו הכי , לבין דופן רביעית )שיוצר אוהל(ור הגמרא דנה גם לגבי עשיית מחיצה בשבת מכלים, ומחלקת בין דופן שלישית שאס . 2
)בעקבות . והשמטתי הדיון כאן הוי אוהל, והאי תוספת בעלמא הוא. ותלוי במחלוקת תנאים אם מותר להוסיף על אוהל בשבת(

 .השמטת הרי"ף(

 שידעו שגם הפעם משמשים כמחיצה. היות שכבר שימשו כמחיצה סביר . 3

אם היה בדיר וסהר מהלך את כולן, ואפילו גדולים מאלפיים, כיון שיצא שלא לדעת, כאן שלא היו שם וכתב המגיד משנה שאע"פ ש . 4
מחיצות מבעוד יום, אינו רשאי לילך אלא אלפים אמה. והטעם, משום שיוצא שלא לדעת יש לו ד' אמות. וכל מה שנחשב לו כד' 

הר. אבל כשנתון במקום שאח"כ נעשה סביבו מחיצה, וגם אם היה אמות אם שבת שם, נחשב לו גם כן כשיצא, כד"א. וזה דין דיר וס
שובת שם לא היה נחשב לו כד' אמות, א"כ אפילו לאחר שהוקף המחיצה אינו כד' אמות. וכדין מי ששבת בבקעה. וכל שכן כאן שלא 

 . שבת

ק ח( ואפילו אם היה אורך המחיצות יותר ". וכתב המשנ"ב )ס"מותר לעשות לו מחיצה של בני אדם שעירבו לאותו רוחאו"ח תה,ד: " . 5
מאלפיים, מותר להלך את כולה )אמנם צ"ב, שכן לכאורה הוא היקף של יותר מבית סאתיים, שלא הוקף לדירה, ואין לו אלא ד' 

אינו אמות!(. ויש להעיר, דלעיל )בסוגיית שבת בבקעה והקיפוהו נכרים מחיצה( מבואר בשו"ע )תג,א( שאם הקיפוהו נכרים בשבת, 
שבנידון כאן, יצא חוץ לתחומו שלא החילוק, הולך בה אלא אלפיים, כיון שלא שבת באויר המחיצות. וביאר שם המשנ"ב )ס"ק ה( 

 ת”בעזהשי

 פ”תש תשרי ד
 דמ"| דף:  ד| פרק:  עירוביןמסכת: 



 

 

 

 

 

 

ית , "הרמב"ם: כתב עשה לו מחיצה של בני אדם ויכנס ֲעש ֵ ּנַ ֶׁ ה ש  ִחּצָּ ךְּ ַהּמְּ תוֹּ תוֹּ ּבְּ צָּ ע ִמקְּ לָּ ּנּו ֻמבְּ א ִמּמֶׁ צָּ ּיָּ ֶׁ חּום ש  ה ּתְּ יָּ ִאם הָּ וְּ
ּתוֹּ  ַדעְּ ּלֹּא לְּ ֶׁ ס ִלתְּ  -ש  נָּ ה ִנכְּ ה, ֲהֵרי זֶׁ ִחּצָּ ל ַהּמְּ ת ּכָּ ךְּ אֶׁ ַהּלֵ ֵיש  לוֹּ לְּ ִאיל וְּ א.הוֹּ צָּ ִאּלּו לֹּא יָּ ֵנס, ֲהֵרי הּוא ּכְּ ּכָּ ּיִ ֶׁ ן ש  ֵכיוָּ , וְּ " וכן פסק חּומוֹּ

 .6השו"ע

שאם נעשית ע"י האדם הרוצה  הרמב"ם: אמרינן בגמרא דשלא מדעת מותר. דעת מחיצה מבני אדם שנעשתה בשבת
מחיצה זו של ש ב"אהרש. דעת )אלא יעמיד אותם אחר שלא לדעתו(להשתמש במחיצה זו, אע"פ שהעומד לא ידע, אסורה 

. נעשתה שלא מדעת העומדים לשם מחיצה()כש א, ולפיכך אפילו נעשית בכוונה מותר, קלה היא ומחיצת עראי היבני אדם
, דלעניין חוץ לתחום, מותר שלא לדעת הנעשים אפילו יהיו לדעת העושים; אבל לעניין הוצאה ממיץ רבי אליעזרודעת 

כתב  7והשו"עמיהא לא שרי מחיצות בני אדם, עד שתהיה שלא לדעת עושים ונעשים.  )מרשות רבים ליחיד ולהיפך(והכנסה 
 .כרמב"םבשם יש מי שאומר 

. ודעת 8ממיץ רבי אליעזרשמחיצת בני אדם מועילה גם דרך הילוכה. וכן כתב  הרא"ש: כתב מחיצת אנשים מהלכת
מרחיקים זה מזה ונפרדים, לא הוי מחיצה שרק מחיצה קבועה מהני, אבל בני אדם שהם נדים, ופעמים שרבינו יואל 

 .רא"שכפסק  10שו"עוה. 9בהליכתן

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שסב(

גוֹּ  ה.  ַבד ּכְּ ִתי לְּ ְּ ל ש  ֶׁ ִלים, אוֹּ ש  ל ֲחבָּ ֶׁ ן ש  גוֹּ ַבד ּכְּ ב לְּ ל ֵערֶׁ ֶׁ ין ש  ת, ּבֵ פוֹּ ֻאּכָּ ֵכִלים ּובְּ ה, ּבְּ ִחּצָּ ים מְּ ש ִ ּכֹּל עוֹּ עּוִצים ּבָּ ּבַ ִנים נְּ ץ, ן קָּ רֶׁ אָּ
ה ַלֲחֵברוֹּ  נֶׁ ל ַלֲחֵברוֹּ ּוֵבין קָּ בֶׁ ין חֶׁ ֵהא ּבֵ ּלֹּא יְּ ֶׁ ַבד ש  ּוב, ּוִבלְּ ּ ִיש  ִחיד ּבְּ יָּ ַתִים ֲאִפּלּו לְּ אָּ ִרים ַעד סְּ ַבֲעֵלי  ּוֻמּתָּ ִחים; ַוֲאִפּלּו ּבְּ פָּ  ג' טְּ

                                                                                                                                                                         
לדעת, ומן הדין אין לו אלא ד' אמות, לכן הקילו גביה, כיון שיצא באונס, שיהא מותר בכל המחיצה. משא"כ לעיל, ששבת בבקעה, 

 , מ"ב א',לעיל וראהרמב"ם )הל' שבת כז,יד; ועיי"ש השגות הראב"ד(. רשב"א )עבוה"ק ה,יג, עמ' ריט(.  – ויש לו אלפיים אמה. מקורות
 סוגית בקעה שהקיפוה גויים.

אף  ,בשם הפוסקים )תה, ס"ק ב; ראה להלן בסוגיא בסוף פרקין, נ"ב ב'(ולפי מה שכתבנו לעיל או"ח תה,ד. וכתב המשנ"ב )ס"ק ט(,  . 6
דכיון דעכ"פ ד' אמותיו  .ג"כ שרי ' אמות,אלא סמוך לתחום פחות מד ,ות של בני אדם עד תוך התחום ממשאם לא הגיע המחיצ

 .רמב"ם )שבת כז,יד( -מקורות . מותר לכנס ,כלים בתוך תחומו

, ואין קפידא רק על והרשב"א חולק על זה, ודעתו שגם הוא בעצמו מותר להעמידםכתב:  )ס"ק מג(ח שסב,ז. אמנם המשנ"ב או" . 7
וכן למחיצה שלא ידעו שהועמדו לזה. ועיין באליה רבה שכתב שכן הוא גם כן משמעות שארי פוסקים, האנשים בעצמן שעומדין 

)הו"ד בראבי"ה, ממיץ  רבי אליעזר. )עבוה"ק, בית נתיבות, שער ג, סי' ה(רשב"א רמב"ם )הל' שבת טז,כג(.  –. עכ"ל. מקורות עיקר
 .שאול למה(עירובין, סי' שצא, אות ד' מהד' הרב דבליצקי, ד"ה יש ל

וכל מקום שהמחיצות הולכות רשאין בני הספינה ללכת, וילכו ביניהם עד הבית, דהויא מחיצה זאת כדיר וסהר הפורחים באויר וכתב:  . 8
וכספינה ההולכת, דכל מקום שהספינה הולכת מהלך את כולה. ואין חילוק ביניהם מטעם שהספינה יש לה שוליים ושולי מחיצות 

בהולכם. ומי שהיה אומר חילוק זה יקרא בלי לב וכליות נשחתות, שהשוליים אינם גורמים היתר ללכת כל בני אדם משתנות 
 המחיצות, כי אם המחיצות, שעל ידם נעשה הרשות רשות היחיד להיחשב כארבע אמות.

יצה בהליכתן, כדתנן בהזורק לפעמים שמרחיקין זה מזה ונפרדים ויש ריוח ביניהם, ומפסיק הכרמלית או רשות הרבים, לא הוי מח . 9
: ספינות קשורות זו בזו מטלטלין מזו לזו ואם אינם קשורות אף על פי שמוקפות אין מטלטלין מזו לזו, וטעמא משום )ק' ב'(

דמפסיק ביניהם הים שהוא ככרמלית, ואף על פי שמוקפות, פירוש שקרובין זו אצל זו, הואיל ונדות מחיצותיהן לא הוי רשות אחת, 
)הובאה ממיץ ורבינו יואל  רבי אליעזר. )שו"ת כלל ב תשובה יט(רא"ש  -. מקורות )עיי"ש עוד ראיותיו(דבעינן מחיצות קבועות  אלמא

 .תשובתם בראבי"ה, עירובין, ח"א סי' שצא, עיי"ש באריכות ובתשובתו(

 שסב,ה.  או"ח . 10
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הוּ  ּיְּ ֶׁ ַבד ש  ים, ּוִבלְּ ל ַחּיִ ה ֵאצֶׁ ִדים זֶׁ מְּ עוֹּ ֶׁ ים ש  ִ ש  ֲאנָּ פּוִתים, ַוֲאִפּלּו ּבַ ה  ּכְּ ִחּצָּ ּוִבים מְּ ִכים ֲחש  ַהּלְּ ֵהם מְּ ֶׁ ש  ת ִמג', ַוֲאִפּלּו ּכְּ חוֹּ פָּ ה ּבְּ זֶׁ
דּו לְּ  מְּ עָּ הָּ ֶׁ עּו ש  דְּ ּלֹּא יָּ ֶׁ הּוא ש  ִחיד; וְּ ּות ַהּיָּ ש  ם רְּ ה; ַוֲאִפּלּו אֶׁ ּוֵביֵניהֶׁ ִחּצָּ ם מְּ ֵ ם  דחָּ ש  ִדיעָּ סּור. ַוֲאִפּלּו ִאם לֹּא הוֹּ ֵדַע, אָּ ם יוֹּ ֵמהֶׁ

ה,  ת ַעּתָּ ִחיצוֹּ ה מְּ ש ֶׁ עוֹּ ֶׁ ַעם ַאַחתש  ה ּפַ ִחּצָּ ם מְּ ה ֵמהֶׁ ש ָּ עָּ ֶׁ ן ש  גוֹּ עּו, ּכְּ דְּ ּיֵ ֶׁ ר ש  בָּ ב ַהּדָּ רוֹּ ה ,ִאם קָּ ִחּצָּ ם מְּ ה ֵמהֶׁ ד.  לֹּא ַיֲעש ֶׁ  עוֹּ
ּלֹּא לְּ  ו.  ֶׁ ה ש  ִחּלָּ אּו ִמּתְּ . ִאם ּבָּ חּוש  ּו, ֵאין לָּ יש  ּגִ ךְּ ִהרְּ ַאַחר ּכָּ ֶׁ י ש   ַדַעת, ַאף ַעל ּפִ
ּלֹּא ַיֲעִמיד  ז.  ֶׁ ֵמר ש  אוֹּ ֶׁ . ֵיש  ִמי ש  ּתוֹּ ַדעְּ ּלֹּא לְּ ֶׁ ם ַאֵחר ש  תָּ א ַיֲעִמיד אוֹּ ּלָּ , אֶׁ ה זוֹּ ִחּצָּ מְּ ש  ּבִ ּמֵ ּתַ ְּ ִהש  ה לְּ צֶׁ הּוא רוֹּ ֶׁ ם ש  דָּ ם אָּ תָּ  הגה:אוֹּ

ּות ש  רְּ ד ּבִ חָּ ר אֶׁ בָּ ַכח ּדָּ ָּ ִאם ש  ַחק. וְּ ַעת ַהּדַ ְּ ךְּ ּוִבש  ַעת ַהּצֹּרֶׁ ְּ ש  ם ַרק ּבִ דָּ ֵני אָּ ל ּבְּ ֶׁ ה ש  ִחּצָּ ת מְּ וֹּ ֵאין ַלֲעש  ֵת  וְּ ים, יוֹּ ַרּבִ ת הָּ קוֹּ ינוֹּ ם ּתִ ָּ ִליךְּ ש  הוֹּ ִדיף לְּ ר עָּ
ל  דוֹּ ּנּו ּגָּ ִביאֶׁ ּיְּ ֶׁ ש  ם וְּ דָּ ֵני אָּ ל ּבְּ ֶׁ ה ש  ִחּצָּ ת מְּ וֹּ ֲעש  ה ִמּלַ ִחּצָּ לֹּא מְּ ר ּבְּ בָּ ִביאּו ַהּדָּ ּיָּ ֶׁ ס"ה(. ש  ַמ"ג וְּ ט סְּ קֶׁ ֵלי ַהּלֶׁ ּבוֹּ ִ ם ש  ֵ ש  ֵסף ּבְּ ית יוֹּ  )ּבֵ

 )או"ח, הלכות תחומין, סימן תה(

א חּוץ ַלּתְּ  ד.  צָּ ּיָּ ֶׁ ִליםִמי ש  תוֹּ רּוַח ִויכוֹּ אוֹּ בּו לְּ ֵערְּ ֶׁ ם ש  דָּ ֵני אָּ ל ּבְּ ֶׁ ה ש  ִחּצָּ ת לוֹּ מְּ וֹּ ר ַלֲעש  ַדַעת, ֻמּתָּ ּלֹּא לָּ ֶׁ ּו  חּום ש  ַיֲעש  ם וְּ ָּ ֵליֵלךְּ ש 
ם  ֵ ש  ּלְּ ֶׁ ה ש  ִחּצָּ ם ַהּמְּ הֶׁ ית ּבָּ ֲעש ֵ ּנַ ֶׁ ם ש  תָּ עּו אוֹּ דְּ ּלֹּא יָּ ֶׁ הּוא ש  ם; וְּ יֵניהֶׁ ֵנס ּבֵ ִיּכָּ ה וְּ ִחּצָּ מוֹּ מְּ יו ּכְּ ִביבָּ א סְּ צָּ ל ִאם יָּ אּו, ֲאבָּ רְּ ךְּ ִנקְּ ּכָּ

סּור.  ַדַעת, אָּ  לָּ

  ליוצא ברשות הבלעת תחומין

)ואינך  , ואמרו לו כבר נעשה מעשה)מתחומו, כגון לעדות החודש או להציל מן הגייס(מי שיצא ברשות : משנה)מ"ד ב'( 

 , כאילו לא יצא.הקודם(). אם היה בתוך התחום )ממקום שנאמר לו(, יש לו אלפיים אמה לכל רוח צריך לילך(

אמר רבה: הכי  (1) ?)הא ודאי לא יצא, דהא עדיין בתוך התחום הוא(מאי אם היה בתוך התחום, כאילו לא יצא  )ומברר(
)ולא אמרינן  , כאילו לא יצא מתוך ביתו דמי)כלומר אם היה עדיין בתוך תחום ביתו( קאמר: אם היה בתוך תחום שלו

 מהו דתימא הואיל ועקר עקר, קמ"ל.  )ומתרץ(פשיטא!  )ומקשה(. ם אמה לכל רוח(ממקום שנאמר לו יש לו אלפיי

)אלפיים של  אם היו תחומין שנתנו לו חכמים )מדובר שיצא כבר מתחומו( :רב שימי בר חייא אמר: הכי קאמר (2)

)והולך עד ביתו,  ו, כאילו לא יצא מתחומ)נכנסות לאלפיים של תחום ביתו( , מובלעין בתוך התחום שלותחומו החדש(

 .והרי הוא כבתחילה(

)להיחשב כתחום אחד כאילו לא יצא סבר הבלעת תחומין מילתא היא  )רב שימי בר חייא(מר  ?במאי קמיפלגי

 סבר, לאו מילתא היא.  )רבה(. ומר מתחומו(

יכנס וכו', ועד  ים יכנס שלוש לאיאומר שת רבי אליעזר: )לקמן נ"ב ב'( מהא דתנן ,אביי לרבה ואותביה )מ"ה א'(
 !אלא לדבר הרשות, אבל לדבר מצוה מודו ליה רבי אליעזרכאן לא פליגי רבנן עליה ד

 שיטות הראשונים 

וקם רבה ולא פריק דאותביה אביי לרבה,  הרי"ף: כתב מי שיצא ברשות לדבר מצוה, ותחומו החדש נבלע בתחומו הישן
. וכן רא"שהרמב"ם, רשב"א ווכן פסקו ת תחומין מילתא היא. הלכתא כרב שימי בר חייא דסבר הבלע ,הלכך ;ולא מידי

 .11השו"עפסק 

                                                

)דכל תחומו שוב מפסיד האלפיים החדשים שנתנו לו חכמים דמשמע מלשון השו"ע דאם שב ל )ס"ק ז(. וכתב המשנ"ב או"ח תז,ב . 11
. וכן זמן שלא שב לתחומו מסתברא דאין לכופו לחזור לתחומו, ויכול לילך באלפיים שנתנו לו חכמים. שער הציון, אות ד, עיי"ש(

 ת”בעזהשי
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 ערוךשולחן 

 (ח, הלכות תחומין, סימן תז"או)

ה לְּ  א.  ִים ַאּמָּ ּפַ ּה ַאלְּ ה, ֵיש  לָּ זֶׁ ֵצא ּבָּ ַכּיוֹּ ד וְּ ַיּלֵ ה לְּ אָּ ה ַהּבָּ מָּ ן ֲחכָּ גוֹּ ּות, ּכְּ ש  רְּ חּום ּבִ א חּוץ ַלּתְּ צָּ ּיָּ ֶׁ ם ִמי ש  קוֹּ תוֹּ מָּ אוֹּ ל רּוַח ּבְּ כָּ
ִאם הִ  ; וְּ יַע לוֹּ ִהּגִ ֶׁ ִעיר ש  ל רּוַח חּוץ לָּ כָּ ִים לְּ ּפַ ֵיש  לוֹּ ַאלְּ ִעיר וְּ י הָּ ֵ ש  ַאנְּ ִעיר, ֲהֵרי הּוא ּכְּ יַע לָּ ף סי' רמ)ּגִ ֵעיל סוֹּ ן לְּ  . (ח"ַעּיֵ

רּו לוֹּ  ב.  מְּ אָּ , וְּ ךְּ רֶׁ ּדֶׁ ֵלךְּ ּבַ הּוא הוֹּ ּות וְּ ש  רְּ ֵצא ּבִ ה יוֹּ יָּ ל הָּ כָּ ה לְּ ִים ַאּמָּ ּפַ . ַאלְּ מוֹּ קוֹּ ת, ֵיש  לוֹּ ִמּמְּ וֹּ אתָּ ַלֲעש  צָּ ּיָּ ֶׁ ה ש  וָּ צְּ ית ַהּמִ ר ַנֲעש ֵ בָּ : ּכְּ
מ קוֹּ ש  לוֹּ ִמּמְּ ּיֵ ֶׁ ה ש  ִים ַאּמָּ ּפַ ךְּ ַאלְּ תוֹּ ע ּבְּ לָּ ּות ֻמבְּ ש  רְּ ּנּו ּבִ א ִמּמֶׁ צָּ ּיָּ ֶׁ חּום ש  ת ַהּתְּ צָּ ה ִמקְּ יָּ ִאם הָּ מוֹּ רּוַח; וְּ קוֹּ ֵזר ִלמְּ ה חוֹּ , ֲהֵרי זֶׁ וֹּ

א.  צָּ ִאּלּו לֹּא יָּ  ּוכְּ

 

                                                                                                                                                                         
קת הלכה לגבי הבלעת תחומין, , נ"ב ב', דיון ופסיבסוף פרקין . וראה להלן)רבינו יהונתן, ריטב"א ורבינו ירוחם(נראה מהפוסקים 

 .(הל' שבת כז,יז) ם"רמב –ורות מק וחכמים. רבי אליעזרפלוגתא ד
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