
 

 

 

 

 

 מבני החצר ששכחו לערב שניים

, אוסרין זה על זה; שאחד נותן רשות ונוטל רשות, )מבין אנשי החצר ששכחו לערב(היו שניים  (משנה:)המשך  )ס"ט ב'(
 .)אם ביטלו להם כולם, שעדיין אסורים זה על זה(, ואין נוטלין רשות )מבטלים רשותם לשאר בני החצר(שניים נותנין רשות 

לא  )ומתרץ(! )דאי הוו תרוייהו לחודייהו מעיקרא, הוו אסרי אהדדי(פשיטא  )ומקשה(ו שניים, אוסרין זה על זה. הי( )שנינו
)דהוו להו כחמשה ששרויין בחצר ולא עירבו, צריכא, דהדר חד מינייהו ובטיל ליה לחבריה. מהו דתימא לישתרי 

 . 1ול הנך, לא הוה ליה שריותא בהאי חצר, לא, קא משמע לן דכיוון דבעידנא דבטדמבטלי רשותא לחד מינייהו(

 )ומבאר(? )הא תנא ליה היו שניים אוסרין זה על זה(למה לי  )ומברר(שניים אין נוטלין רשות. )שנינו במשנה:(  )ע' א'(
)לחברך. והדר איהו ובטיל לחבריה, לא על מנת להקנות  )רשותנו(קני  )בני החצר לאחד מהשניים(אע"ג דאמרי ליה 

 . דמהו דתימא שליחא שווינהו, קא משמע לן כיון דלא קנה איהו לאשתרויי, לא מצי לאקנויי( .י האי בתראמשתר

 שיטות הראשונים

)לבטל לו רשותם : שנינו לעיל, שאנשי חצר ששכח אחד ולא עירב, יכולים לתת רשותן לאחד מבני החצר אחד נוטל רשות

רבינו שאפילו ביטלו בזה אחר זה, גם כן מהני. ודעת  הריטב"א. דעת אסורים()לטלטל מבתיהם ומביתו, והם , והוא מותר בחצר(
סתם כדעה  2והשו"עשהעשרה או השניים שמבטלין רשותם ליחיד, צריכים שיבטלו לו רשותם בבת אחת.  יהונתן

 ראשונה.

  שולחן ערוך

 ( או"ח, הלכות שבת, סימן שפ)

ִלים ד.  ַבּטְּ בּו מְּ ֵערְּ ֶ ֵני ֶהָחֵצר ש  יֶהם,  ִאם ּבְּ ּתֵ לֹּא ִמּבָ יתוֹּ ֶלָחֵצר, וְּ ִציא ִמּבֵ הוֹּ ר לְּ ּלֹּא ֵעֵרב, הּוא ֻמּתָ ֶ ַאַחר ש  ּוָתם לְּ ש  ִאם לֹּא )רְּ

יָתם ּות ּבֵ ש  ם רְּ ֵפרּוש  ּגַ לּו ּבְּ ּטְּ ּבִ ֶ ֵסף(,  (ש  ית יוֹּ ֵאין )ּבֵ ֶ ִחים, ש  רְּ אוֹּ יּו ּכְּ הְּ ּיִ ֶ ִריָנן ש  לֹּא ַאמְּ יתוֹּ ֶלָחֵצר; וְּ ֵהם ֲאסּוִרים ַאף ִמּבֵ ים וְּ ים ַנֲעש ִ ַרּבִ
ִחים ֵאֶצל ָיִחיד.  רְּ  אוֹּ

, ַוֲחֵברוֹּ ֻמּתָ  ל ֲחֵברוֹּ ֶ ש  ל ָאסּור ַאף ּבְּ ַבּטֵ , ַהמְּ ל ֶאָחד ֵמֶהם ַלֲחֵברוֹּ ַבד, ּוִבּטֵ ַנִים לְּ ְּ ין ִאם ָהיּו ש  הּוא ַהּדִ . וְּ מוֹּ ל ַעצְּ ֶ ש   ר ַאף ּבְּ
ים ַרּבִ ּוָתם לְּ ש  נּו רְּ תְּ ּנָ ֶ בּו, ש  ּלֹּא ֵערְּ ֶ ים ש  ֵכן ַרּבִ ים  וְּ ים ֵאיָנם ַנֲעש ִ ַרּבִ ים, וְּ ֵרַח ֵאֶצל ָהַרּבִ ה אוֹּ ִחיד ַנֲעש ָ ַהּיָ ֶ ִפי ש  בּו; לְּ ֵערְּ ֶ ש 

ִחיד.  ִחיד ֵאֶצל ַהּיָ לֹּא ַהּיָ ים, וְּ ִחים ֲאִפּלּו ֵאֶצל ָהַרּבִ רְּ  אוֹּ

                                                
. קא משמע לן דלא דמי, דאילו התם כל חד וחד מבטל ליה רשותיה, אבל הכא, כיון דשאר בני חצר לאו להאי דפייש לחודיה בטלי, 1

דנא דכיון דבעיאלא לתרוייהו, כי הדר חד ומבטל לאידך, רשותא דידיה מצי לבטולי, רשותא דאקני ליה חבריה לא מצי לבטולי, 
, משום דאסרי אהדדי, אשתכח דבטול דקמאי לא אהני, וכי דבטלי להו הנך קמאי רשותייהו, לא הוה להאי מבטל שריותא בהאי חצר

 לא מצי לאקנויי רשותא דידהו, דהא לא קנייה. רש"י.  -הדר מבטל האי 

דאם כן בני חצר המבטלים זכותם לאחד ר, וכתב הריטב"א דיפה כיון, דמשום טעמא דלא הוה להו שריותא מעיקרא לא הוה לן למיס 
, דאי בזה אחר זה נימא דכיון דלא הוה ליה שריותא בראשונים הרי אין ביטולו של אחרון מהם צריכין לבטל רשותם כולם בבת אחת

 כלום; אלא ודאי דטעמא נמי משום דאיהו לא מצי מקני לחבריה מאי דאקנו ליה.
ונה )היא דעת הריטב"א, שלא היה לפני הב"י(. והוכיח כן מדברי רש"י וכן מכל הפוסקים שסתמו הב"י הכריע כדעה ראשאו"ח שפ,ד.  . 2

 ולא חילקו בכך. ודלא כרבינו יהונתן. וכן בשו"ע סתם ולא חילק בכך. וכן כתב המשנ"ב )ס"ק יז(.

 ת”בעזהשי

 "אפתש תשרי ל
 ע'-ט ב'ס"| דף:  ו| פרק:  עירוביןמסכת: 



 

 

 
 

 
 

ל ֶאָחד מֵ  ל ּכָ ַבּטֵ ּיְּ ֶ ּוָתם, ש  ש  ל רְּ ַבּטֵ ִלים לְּ כוֹּ בּו, יְּ לֹּא ֵערְּ ַנִים וְּ ְּ חּו ש  כְּ ָ ים ש  ַרּבִ ִלין לְּ ַבּטְּ ין ִאם מְּ ֵני ֶהָחֵצר. ּבֵ ָכל ּבְּ ּותוֹּ לְּ ש  ֶהם רְּ
ּלֹּא ֵעֵרב.  ֶ ֶאָחד ש  ִלין לְּ ַבּטְּ ין ִאם מְּ ָכל ֶאָחד, ּבֵ ל לְּ ַבּטֵ ל ֶאָחד ֵמֶהם יְּ ּכָ ֶ ַבד ש  בּו, ּוִבלְּ ֵערְּ ֶ  ש 

ִלין ַרבִּ  ַבּטְּ ין ִאם מְּ בּו, ּבֵ ּלֹּא ֵערְּ ֶ ַנִים ש  ְּ ִלין ִלש  ַבּטְּ ַאַחר ֲאָבל ֵאין מְּ ֲהֵרי ַאף לְּ ֶ ּלֹּא ֵעֵרב, ש  ֶ ין ִאם הּוא ָיִחיד ש  בּו, ּבֵ ֵערְּ ים וְּ
חֲ  ּתַ ֶ ַנת ש  ָך ַעל מְּ ל לְּ ַבּטֵ ֶאָחד: ֲאִני מְּ . ַוֲאִפּלּו ָאַמר לְּ ֵסר ַעל ֲחֵברוֹּ ֶאָחד אוֹּ ַנִים וְּ ְּ לּו ָלֶהם ֵהם ש  ַבּטְּ ּיְּ ֶ ָך, ֵאינוֹּ ש  ל ַלֲחֶברְּ ַבּטֵ זֹּר ּותְּ

ִעיל.   מוֹּ

 זר מביטולו דין המבטל וחו

בשוגג, בין במזיד,  )אם הוציא(בין  (1) - )כליו מביתו לחצר אחר ביטולו(מי שנתן רשותו והוציא  (משנה:)המשך )ס"ט ב'( 
במזיד אוסר.  )אם הוציא(רבי יהודה אומר:  (2). דברי רבי מאיר. )שחזר ונטל רשותו בכך, וחזר מביטולו(הרי זה אוסר 

 בשוגג אינו אוסר. 

 :)ס"ט א'( בפרקיןעיל גרסינן ל

רבי יהודה אומר: במזיד ( 2)בין במזיד בין בשוגג, אוסר. דברי רבי מאיר. ( 1) –מי שנתן רשותו והוציא תניא: 
 אוסר, בשוגג אינו אוסר. 

? כשלא החזיקו בני מבוי במבוי. אבל החזיקו )שאם נתן רשותו והוציא אוסר(במה דברים אמורים ( ברייתא:)המשך 
  .3מבוי, בין בשוגג בין במזיד אינו אוסרבני מבוי ב

 שיטות הראשונים 

. בשוגג אינו אוסר. וכן הלכה. 4: דעת רבי יהודה שאם הוציא במזיד, אוסר, שהרי חוזר מביטולומי שנתן רשותו והוציא
 רש"י. וכתב 5, שאפילו כשהוציא במזיד, אם החזיקו כבר, אינו יכול לחזור מביטולוהפוסקים רובו ,הרמב"ם, רא"שוכתבו 

כתב דלא שנא החזיקו  הטור. ואילו רבינו יהונתן והריטב"אשאין חזקה מועילה אלא אם כן החזיקו משתחשך. וכן דעת 
 .רש"י, והוסיף דעת כטורסתם  6והשו"עמבעוד יום, לא שנא משחשיכה, אינו יכול לחזור מביטולו. 

                                                
ם לאחר שהחזיקו אחרים ברשותו. וסיפא , ויכול לחזור מביטולו גאו שלפי רבי יהודה לא מועילה חזקהרש"י מבאר בשני אופנים:  . 3

ואין ישראל שביטל יכול לחזור בו לאחר שהחזיקו אחרים ברשותו. וסיפא או שגם לרבי יהודה מהני חזקה, דברייתא, רבי מאיר היא. 
 דברי הכל היא )ומיירי כשלא נעשה מומר לפני שביטל(.

"כ ומבטל מחדש מהני )רבינו יהונתן. וכל זה אם לא היה ההוצאה שנראה כחוזר ומחזיק ברשות שביטל. ומכל מקום אם חוזר אח . 4
 בפרהסיא, אבל אם היה בפרהסיא הרי הוא כגוי ושוב אינו יכול לבטל. שער הציון שפא,א אות ב(.

רה, וכמש"כ בברייתא: במה דברים אמורים )שאוסר(, כשהחזיקו וכו'. דבכל מקום חזקה מועילה בקניה. ואע"ג שאין זו חזקה גמו . 5
 אפילו הכי הקילו חכמים בה דמהני כשאר חזקות )משנ"ב שפא,א ס"ק ה(.

או"ח שפא,א. וכתב בביה"ל )ד"ה ולרש"י(: משמע מלשון זה דתופס לעיקר כדעה ראשונה ובאמת צ"ע דדעה ראשונה היא רק דעת  . 6
 ספות )ס"ח ע"ב ד"ה והוציאו( וכו', ויש להחמיר. הטור; ודעת רש"י לאו יחידאה היא דכן כתב גם רבינו יהונתן והריטב"א וכן מוכח בתו

שהוא דבר האסור בלא בטול וכמו שמבואר בתוספות  דלא מקרי חזקה אלא בהכנסה והוצאהעוד כתב: ודע דלרש"י הדבר פשוט  
הוציא  , אף שלאעל ידי השתמשות בחצר גופאוריטב"א; אבל לדעת הטור דמהני חזקה אף מבעוד יום, אפשר דלדידיה מהני חזקה 

 והכניס וכמו בחזקות דעלמא. ומ"מ אינו מוכרח ועיין. 

רמב"ם )הל' עירובין  רש"י )ס"ח ב', ד"ה והוציאו(. רבינו יהונתן )כ' ב' דפי רי"ף, ד"ה מתני'(. ריטב"א )ס"ח ב', ד"ה אמר להם(. -מקורות  
 ב,ו(. 

 ת”בעזהשי

 "אתשפ ל תשרי
 ע'-ס"ט ב'| דף:  ו| פרק:  עירוביןמסכת: 



 

 

 

 

 שולחן ערוך

 ( או"ח, הלכות שבת, סימן שפא)

ַבּטֵ  א.  ּטּולוֹּ ַהמְּ ֵזר ִמּבִ ֲהֵרי חוֹּ ֶ ֵסר, ש  ֵמִזיד אוֹּ ֵסר; ּבְּ ֵגג, ֵאינוֹּ אוֹּ וֹּ ש  יתוֹּ ֶלָחֵצר ּבְּ ךְּ ִמּבֵ ִציא ַאַחר ּכָ הוֹּ , וְּ ּותוֹּ ש  ִאם ל רְּ ל. וְּ ּטֵ ּבִ ֶ  ש 
יֶהם, ֵאינוֹּ ָיכוֹּ  ָבּתֵ ִניסּו ֵמָחֵצר לְּ ִהכְּ ֶ יֶהם ֶלָחֵצר אוֹּ ש  ּתֵ ִציאּו ִמּבָ הוֹּ ֶ ָבר, ש  "י ֵאין ֲחָזָקה ֶהֱחִזיקּו ּבוֹּ ּכְּ ִ ַרש  . ּולְּ ּטּולוֹּ ל ַלֲחזֹּר ִמּבִ

ָכה.  ְּ ָחש  ֶ ּ ן ֶהֱחִזיקּו ִמש  א ִאם ּכֵ ֶעֶלת ֶאּלָ  מוֹּ

 האם צריך לבטל רשות לכל אחד ואחד

, כשהוא )עם האחרים(בעא מיניה אביי מרבה: חמישה ששרויין בחצר אחת, ושכח אחד מהן ולא עירב )ע' א'( 
? אמר ליה: צריך )אלא מספיק לבטל לאחד(, או לא )מבני החצר במפורש(ד ואחד מבטל רשותו, צריך לבטל לכל אח

 . 7לבטל לכל אחד ואחד

היכי  .)מבטל לאחד מן המערבים, ומותר. דהאי בהדי חבריה עירב( אחד שלא עירב נותן רשותו לאחד שעירבאיתיביה: 
)כגון שלושה דיורין בחצר, נא בהדיה דמי? אי דליכא אחרינא בהדיה, בהדי מאן עירב! אלא פשיטא דאיכא אחרי

 ! )וקשה על רבה הסובר שהמבטל צריך לבטל לכל אחד מבני החצר(, וקתני לאחד שעירב השניים עירבו, והשלישי לא עירב(

 ורבה, הכא במאי עסקינן? דהוה ומית.

 שיטות הראשונים

 .9השו"ע. וכן פסק 8אחד ואחד בפירושכרבה, שצריך לבטל לכל רי"ף, רמב"ם, ורא"ש : פסקו ביטול רשות לבני החצר

ֵני ָחֵצר " הרמב"ם: כתב ביטול לחמישה ּותוֹּ ִלבְּ ש  ל רְּ ַבּטֵ ַהּמְּ ֶלת  -וְּ ֻבּטֶ ּוִתי מְּ ש  ֵמר 'רְּ אוֹּ , וְּ ֵפרּוש  ֶאָחד ּבְּ ָכל ֶאָחד וְּ ל לְּ ַבּטֵ ָצִריךְּ לְּ
ָך' ָך ּולְּ ָך ּולְּ סתם  11והשו"עוטלת לכולכם, שַדי בכך. נראה שאם היו כולן עומדים ואמר רשותי מב רש"יומדברי . 10..."לְּ

 . כרש"י, ובשם יש אומרים, כרמב"ם

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שפ(

ָנָתם א.  ּקָ ֵסר ֲעֵליֶהם. ַמה ּתַ לֹּא ֵעֵרב ִעם ָהֲאֵחִרים, אוֹּ ַכח וְּ ָ ּ ש  ֶ ֵני ֶהָחֵצר ש  ּוִתי  ?ֶאָחד ִמּבְּ ש  ּיֹּאַמר: רְּ ֶ , ש  ּותוֹּ ש  ל ָלֶהם רְּ ַבּטֵ  יְּ

                                                
בי אליעזר וחכמים, לגבי המבטל רשות חצירו, אם ביטל רשות ביתו; הגמרא לעיל, סו"פ עושין פסין, כ"ו ב', תולה דין זה במחלוקת ר . 7

שלדעת חכמים מאי דלא פריש לא בטיל, וגם כשמבטל לחמישה צריך לכל אחד ואחד. וכאן הגמרא התעלמה מדיון זה. ראה 
 תוספות )ע' א', ד"ה בעא מיניה(. 

שאין הביטול לאחד שעירב בחצר, ושניים עירבו ואחד שכח, וביארו הרי"ף ורא"ש, על פי מסקנת הגמרא, שבאופן שהיו שלושה  . 8
 והרמב"ם הביא הברייתא כלשונה, בלי לבאר כן. וצ"ב. וכן השיגו הראב"ד.אלא כשאין חברו שעירב עמו קיים.  ,מועיל

 רי"ף )כא ב בדפיו(. רא"ש )סי' טז(. רמב"ם וראב"ד )הל' עירובין ב,ד(.  –או"ח שפ,א. מקורות  . 9
וכן פסק המשנ"ב )שפ, מגיד משנה. א ביטל לכל אחד בפירוש, אף למי שביטל לא עשה כלום. וכן מוכרח בפרק הדר, ע' ב'. ואם ל . 10

 ס"ק ד(. 
רמב"ם  -מקורות  וכתב המשנ"ב )ס"ק ה( דלדינא מסיק האליה רבה דהעיקר כיש אומרים, דמהני גם כשאמר לכולכם. או"ח שפ,א. . 11

 ,טו(. רש"י )כ"ו ב', ד"ה ה"ג לא נצרכא. כ"כ המגיד משנה וב"י בדעת רש"י(. רא"ש )ו )הל' עירובין ב,ב(.
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נּוָיה ָלֶכם. ֶלת ָלֶכם אוֹּ קְּ ֻבּטֶ ֶלת .. מְּ ֻבּטֶ ּוִתי מְּ ש  ּיֹּאַמר: רְּ ֶ ֶאָחד, ש  ָכל ֶאָחד וְּ ל לְּ ַבּטֵ ה, ָצִריךְּ לְּ ָ ּ ָעה אוֹּ ֲחִמש  ּבָ ר ִעם ַארְּ ִאם ּדָ וְּ
ֶכם ֻכּלְּ ֶלת לְּ ֻבּטֶ ּוִתי מְּ ש  ּיֹּאַמר: רְּ ֶ י ש  ּדַ ֶ ִרים ש  מְּ ֵיש  אוֹּ ָך. וְּ ָך ּולְּ  ... לְּ

 טל רשותו בחצר במקום אביו יורש האם יכול לב

, מהו שיבטל רשות , ומת בשבת ולא ביטל רשותו(12)ששכח אביו ולא עירבבעא מיניה רבא מרב נחמן: יורש  )ע' ב'(
 ? )בחצר במקום אביו(

)כלומר אביו שהיה אתמול ראוי לערב, היה היכא דאי בעי לערובי מאתמול מצי מערב, בטולי נמי מצי מבטל  )ומבאר(

. )בשבת(, לא מצי מבטל )שעדיין לא ירש חלקו(, אבל האי כיון דאי בעי לערובי מאתמול לא מצי מערב ל(יכול לבט
 ? )כרגלו, וכממלא מקומו(או דלמא יורש כרעיה דאבוה הוא 

 והני דבי שמואל תנו: אין מבטל. (2)אני אומר מבטל.  (1)אמר ליה: 

 .נאסר לכל השבת ,וכל שנאסר למקצת שבת .השבתהותר לכל  ,כל שמותר למקצת שבת - : זה הכללאיתיביה
 . 13חוץ ממבטל רשות

 וקתני: חוץ ממבטל רשות, איהו אין, יורש לא! 

 . 14אימא חוץ מתורת ביטול רשות

אינו אוסר. ואחד אוסר, משחשיכה  מבעוד יום - מן השוקר שמת, והניח רשותו לאחד : אחד מבני חצאיתיביה
 ? ניבטיל!אוסר. אמאי אוסר ו אוסר, משחשיכהאינ מבעוד יום - ק שמת והניח רשותו לאחד מבני חצרמן השו

 עד שיבטל.  ,מאי אוסר נמי דקתני

 שיטות הראשונים 

 .15השו"עכרב נחמן, דאמר יורש מבטל רשות. וכן פסק  הרמב"ם והרא"ש: לעניין הלכה, פסקו יורש מהו שיבטל רשות

דנו, היורש הזה היכן היה דר. שאם היה דר עם אביו בבית הזה, פשיטא דמצי מבטל, דהא אי בעי לערובי  הראשונים
. ואם כשהיורש אינו דר כאן, למה לי ביטול, דהא 16מאתמול מצי מערב, דלא גרע משכירו ולקיטו שנותן את עירובו ודיו

  אוסר, ואע"פ שהלך לשבות בעיר אצל בתו! כל היכא דליתיה אינו)להלן פ"ו א'( קיימא לן כרבי שמעון דאמר 

 

 

                                                
רש"י. וביאר הריטב"א דאי בשעירב אביהם ומת בשבת, אינם צריכים ביטול, דכיון שהותרו למקצת שבת, הותרו בכולה, כדאמרינן  . 12

 אינו אוסר.בשמעתין )ע' ב'( באחד מבני חצר שמת משחשיכה והניח רשותו לאחד מן השוק ש
  .ששכח ולא עירב, אף על פי שנאסר למקצת שבת, יש לו תקנה בשבת . 13
 רש"י. דכרעיה דאבוה הוא, ותורת ביטול נוהגת בו. ,ויורש בכלל . 14
 רא"ש )סי' טז(. רמב"ם )הל' עירובין ב,ב(. –מקורות  או"ח שפא,ו. . 15
 שיש לו שם מקום פיתא או מקום לינה. וההיא אפילו בישראל היא לעניין נתינת עירוב מיהת, כל . 16

 ת”שיבעזה

 "אתשפ ל תשרי
 ע'-ס"ט ב'| דף:  ו| פרק:  עירוביןמסכת: 



 

 

 

 

 

 

. וכן הריטב"א. והסכים לזה 17דמשכחת לה בשהיה דר בחצר בבית אחר ולא היה דר עם אביו תוספות, רא"ש ור"ן,ביארו 
עליהם . ועוד כתבו דמשכחת לה שלא היה דר בחצר כלל, ובא בשבת לבית ירושתו לדור, ולפיכך אוסר 18השו"עפסק 

פסק  20והשו"ע. 19שאפילו לא בא בשבת לדור קא מבעיא ליה הרשב"א והריטב"ארב אביו מבעוד יום. ודעת כיון שלא עי
 . רא"שכ

  שולחן ערוך

 ( או"ח, הלכות שבת, סימן שפא)

אוֹּ  ו.  ָחֵצר וְּ א ָלדּור ּבֶ ֵרש  ּבָ ַהּיוֹּ ת, וְּ ּבָ ַ ש  , ּוֵמת ּבְּ וֹּ ִריש  ִאם לֹּא ֵעֵרב מוֹּ ֶ ּות, ש  ש  ל רְּ ַבּטֵ ֵרש  מְּ .יוֹּ ּותוֹּ ש  ל רְּ ַבּטֵ ל לְּ  ֵסר, ָיכוֹּ

  (אעאו"ח, הלכות שבת, סימן ש)

ֵני ֶהָחֵצר, ִאם מֵ  ֶאָחד ִמן ג.  ֶאָחד ִמּבְּ ּותוֹּ לְּ ש  יַח רְּ ִהּנִ ָחֵצר ָוֵמת, וְּ ִית ּבְּ ָהָיה לוֹּ ּבַ ֶ ּוק ש  ּ ֵסר, ַהש  ֶכה אוֹּ ם ֵאין ַהּזוֹּ ד יוֹּ עוֹּ ת ִמּבְּ
ֵעֵרב ַהזּ  ֶ י ש  ֵסר; ַאף ַעל ּפִ ָכה, אוֹּ ְּ ָחש  ֶ ּ ִאם ֵמת ִמש  ; וְּ ַרש  ּיָ ֶ ּ ם ַמה ש  יר ּגַ יתוֹּ ַמּתִ ָעֵרב ַעל ּבֵ ּמְּ ֶ ָהֵערּוב ש  ֶ ִעיל ש  ֶהם ֵאינוֹּ מוֹּ ֶכה ִעּמָ וֹּ

ת.  ּבָ ַ ש  ךְּ ּבְּ ַרש  ַאַחר ּכָ ּיָ ֶ ּ ַמה ש   לְּ
ִאם לֹּא ֵעֵרב, ִא  ד.  ֵסר; וְּ ּוק ֵאינוֹּ אוֹּ ּ ֵני ַהש  וֹּ ֶאָחד ִמּבְּ ָרש  ת, ִאם ֵעֵרב, ֲאִפּלּו יְּ ּבָ ַ ש  ת ּבְּ ּמֵ ֶ ּוק ֶאָחד ִמן ֶהָחֵצר ש  ּ וֹּ ֶאָחד ִמן ַהש  ָרש  ם יְּ

א ָלדּור ִע  ֵאינוֹּ ּבָ ֶ ַמן ש  ל זְּ ֵני ֶהָחֵצר, ִאם ֵעֵרב ּכָ וֹּ ֶאָחד ִמּבְּ ָרש  ִאם יְּ ֵסר. וְּ , אוֹּ וֹּ ִריש  ֵבית מוֹּ ת ּבְּ ּבָ ַ ש  א ָלדּור ּבְּ ֵסר; ּבָ ֶהם ֵאינוֹּ אוֹּ ּמָ
ר ִאם לֹּא ָהָיה ּדָ ; וְּ ִריש  ּלֹּא ֵעֵרב ַהּמוֹּ ֶ י ש  ֵסר ַאף ַעל ּפִ ִית, ֵאינוֹּ אוֹּ ּבַ ִריש  ּבַ ר ִעם ַהּמוֹּ ָהָיה ּדָ ֵרש  וְּ ַבִית ִעם ַהּמ  ַהּיוֹּ א ּבְּ , ֶאּלָ ִריש  וֹּ

ם ֵמת, ִויָר  ד יוֹּ עוֹּ ִאם ִמּבְּ ; וְּ ִריש  ּלֹּא ֵעֵרב ַהּמוֹּ ֶ יָון ש  ֵרש  ּכֵ ֵעֵרב ַהּיוֹּ ֶ י ש  ֵסר ַאף ַעל ּפִ ָחֵצר, אוֹּ ּבֶ ֶ ּוק, ֲהֵרי ַאֵחר ש  ּ וֹּ ֶאָחד ִמן ַהש  ש 
ת.  ּבָ ַ ש  וֹּ ּבְּ ִריש  ֵבית מוֹּ ֵרש  ּבְּ א ַהּיוֹּ ּבָ ֶ הּוא ש  ֵסר וְּ  ֶזה אוֹּ

 

 

                                                
דאפילו עירב עם בני חצר על ביתו שלו מבעוד יום, עכשיו שמת מורישו מבעיא לן אם יכול לבטל על הבית שירש, כיון שלא היה דר  . 17

שהרי לא עירב  עם אביו ולא היה יכול לערב עליו מבעוד יום. ואילו משום דעירב עם בני חצר, לא מעלה ולא מוריד לגבי בית זה,
 אלא על רשות שהיה לו באותה שעה.

 או"ח שעא,ד. . 18
. אבל אם היה בכאן מקצת היום ואסר עליהם, דוקא שהלך לשבות שם מבעוד יוםדכי אמרינן שאם הלך לשבות אצל בתו אינו אוסר,  . 19

מכיון  מכאן סרו, ולא נעקרה דירתודהואיל ונאסרו על ידו נאאע"פ שהלך מקצת היום הנשאר לשבות אצל בתו אוסר הוא עליהם 
שקנה בו שביתה לאחר שקידש היום מפני שהלך לשבות מקצת שבת אצל בתו בעיר. ואע"ג דגבי גוי שמת בשבת אמרינן )לעיל ס"ז 
א'( דנסתלק והותר להם, שאני התם דדירת גוי לא שמה דירה ומשום קנסא בעלמא הוא דעשאוה כדירה, וכיון שמת נסתלק לאותה 

 ולא גזרו בו כל שאין היורש דר שם. אבל בישראל אינו כן. וזה טעם כעיקר, וכן דעת רבותי. עכ"ל הריטב"א. שבת 
או"ח שעא,ד. וכתב בביה"ל )ד"ה כל זמן(: והנה המחבר סתם כדעת הרא"ש והתוספות. אבל אין דין זה ברור, דהרשב"א חולק על זה,  . 20

לכל השבת והביאו הרב המגיד, וכן פסק הריטב"א )בסוגיא דיורש מהו שיבטל עיין וסבירא ליה דכיון שנאסר למקצת שבת נאסר 
תוספות  -. עכ"ל. מקורות ועיין בביאור הגר"א שהעיר גם כן בזה, ומשמע דדעתו נוטה לדעת הרשב"א. ועל כן למעשה צריך עיוןשם(. 

 . ריטב"א )חי' ע' ב', ד"ה בעא מיניה(.)ע' א', ד"ה יורש(. רא"ש )סי' טז(. רשב"א )חי' ע' א', ד"ה ובעיא דרבא(

 ת”שיבעזה

 "אתשפ ל תשרי
 ע'-ס"ט ב'| דף:  ו| פרק:  עירוביןמסכת: 


