
 

 

 

 

 

  בטרקלין המחולק לדירותעירוב 

)וחילקוהו לחמישה, וכולם יש להם פתח מן הטרקלין לחצר. חמש חבורות ששבתו בטרקלין אחד  משנה:)ע"ב א'( 

 - ורוצים לערב עם שאר בני החצר(

)שנחשבים כחמישה בתים, וגם לכל חבורה וחבורה  )נפרד(עירוב  )רשויותיהם חלוקים, ולכן(אומרים:  בית שמאי (1)

)אין מחיצה זו חילוק רשות, וגם ביניהם מוציאים אומרים: עירוב אחד לכולן  ובית הלל (2). צריכים עירוב( ביניהם

 .בלא עירוב(

או בעליות, שהן צריכין עירוב לכל  )נפרדים(בזמן שמקצתן שרויין בחדרים  )בית הלל(ומודים ( משנה:)המשך 
 .1)שנחשבים כחמישה בתים(חבורה וחבורה 

ר י יהודהרבאמר תניא:  ב לכל על מחיצות המגיעות לתקרה שצריכין עירו : לא נחלקו בית שמאי ובית הללהַסב ָּ
ם: עירוב לכל חבורה אומרי ל מחיצות שאין מגיעות לתקרה. שבית שמאיע חבורה וחבורה. על מה נחלקו?

 .אומרים: עירוב אחד לכולןוחבורה. ובית הלל 

 בר.אמר רב נחמן אמר רב: הלכה כרבי יהודה הס

. אבל אם היה )באחד משאר בתי החצר(כשמוליכין את עירובן למקום אחר  ?2םבמה דברים אמורי תנא: )ע"ב ב'(
 . 3עירובן בא אצלן, דברי הכל עירוב אחד לכולן

 שיטות הראשונים 

, דאתי גם לבית הלל, במחיצות תוספות והרא"ש: דעת במה דברים אמורים? כשמוליכין עירובן למקום אחר וכו'
נראה שכל ומהרמב"ם המגיעות לתקרה. אבל חדרים ועליות ממש, אין לחלק בין מוליכים עירובם לעירוב בא אצלם. 

 .כהתוספות והרא"שפסק  4הרשב"א וריא"ז. והשו"עשהמחיצות מגיעות לתקרה, נחשב כחדרים ועליות ממש. וכן דעת 

                                                
הנך חבורות ששבתו בטרקלין לכולן יש להן פתח מן הטרקלין לחצר. דאם רש"י, ד רשכל חדר ועלייה פתוח לחצר כמו שפיומיירי ש . 1

גבי עשרה בתים זו  ('ה ב"ע)לא היה לכל אחד פתח הוה אמרינן פנימי נותן עירובו לחוד. או שני הפנימיים לרבי יוחנן דסוף פירקין 
 לפנים מזו. רא"ש. 

 )ע"ב ב', ד"ה אבל(וברים עירוב לכל חבורה וחבורה. אמנם תוספות רש"י מבאר שהברייתא מתייחסת לדברי בית שמאי במשנה, הס . 2
דדוקא במוליכין עירובן מודים שצריכים עירוב לכל חבורה וחבורה; אבל  דלבית הלל נמי נפקא מינה, בכעין חדרים ועליות.כתבו 

לתקרה לבית שמאי. וראה להלן  בעירוב בא אצלם, עירוב אחד לכולם. שכן חדרים ועליות לבית הלל, כמו מחיצות שאין מגיעות
 .)בביאור שיטות הראשונים(

)וכפי ובית הלל לאו במחיצות פליגי  סבירא ליה טעמייהו דבית שמאי והאי תנא מדקא מפליג בין מקום אחר לבא אצלן,כתב רש"י:  . 3
וכו' עיין שם. צריך עירוב בינייהו, , אלא אפילו לבית שמאי נמי טרקלין מחברן, ואין שהבינה הגמרא עד כה, שבסוג המחיצות נחלקו(

 בדעת הרמב"ם. וראה להלן, מה שכתבתי
או"ח שע,ג. ואמנם כבר תמה על כך הבית מאיר שלא הזכיר השו"ע דעת הרמב"ם ורשב"א. ועיין גאון יעקב דמסיק דלא כהתוספות.  . 4

חרונים ז"ל סתמו נראה דאין להקל בזה. מיהו האהביא דברי החולקים על התוספות, וכתב: ו סי' כט ס"ק ג(הל' עירובין )ובחזו"א 
 כדעת השו"ע. 

 ת”בעזהשי

 "אפתש חשון ב
 ב"ע| דף:  ו| פרק:  עירוביןמסכת: 



 

 

 

 

 

 

מחיצות  (ב)חיצות מגיעות לתקרה, עירוב לכל החבורות. אין מ (א): (השו"עופסיקת  דהתוספות והרא"ש)אליבא  נמצא להלכה
חדרים  (ג)מגיעות לתקרה, צריכים עירוב לכל חבורה, רק אם נותנים עירוב באחד משאר בתי החצר.  )אפילו יריעות(

 ועליות ממש, לעולם עירוב לכל חבורה.

  ךערוולחן ש

  (או"ח, הלכות שבת, סימן שע)

ְטַרְקלִּ  ג.  ְבתו  ב ִּ ָּ ׁש  ֵמׁש ֲחבו רֹות ׁשֶׁ ֹותחָּ צ  ְמחִּ קו הו  ב ִּ ל ְ ֵצר, ..ין ְוחִּ חָּ תו ַח לֶׁ ָּ ַתח פ  ֶׁ ד פ  חָּ ל אֶׁ ה ְלכָּ יָּ ם הָּ ֵאין הגה:. ְואִּ ים אֹו ׁשֶׁ ה ַעל  עֹוְברִּ זֶׁ

ֵצר  חָּ תו ַח לֶׁ ָּ ַער פ  ית ׁשַ ם, ְוַהב ֵ ְפֵניהֶׁ ל ִּ ַער ׁשֶׁ תו ַח ְלֵבית ׁשַ ָּ ַתח פ  ֶׁ ד ֵיׁש לֹו פ  חָּ ל אֶׁ ה, ַרק כ ָּ ית יֹוֵסף(זֶׁ תֹוְך , )ב ֵ ה ב ְ ְקרָּ יעֹות ַלת ִּ ֹות ַמג ִּ צ  חִּ ְ ם ַהמ  אִּ
ו  הֵ  ל  ְפֵני ַעְצמֹו ֲאפִּ ר ב ִּ דֶׁ ד חֶׁ חָּ ל אֶׁ ֵוי כ ָּ הָּ ים, ד ְ חִּ ה ְטפָּ לֹׁשָּ י ׁשְ ת ֵ ר ב ָּ אָּ ְ ׁש  ד מִּ חָּ אֶׁ ֵערו ב ב ְ ים הָּ ֵצר נֹוְתנִּ חָּ ֵני הֶׁ ם ב ְ יעֹות, אִּ ל ְירִּ ן ׁשֶׁ

ן ֵערו ב;  ת ֵ ין לִּ ְטַרְקלִּ ב ִּ ל ַאַחת ְוַאַחת ֵמֲחבו רֹות ׁשֶׁ יְך כ ָּ רִּ ֵצר צָּ חָּ  הֶׁ
ל ָּ  כ ֻּ ל ׁשֶׁ לָּ ן ֵערו ב כ ְ ת ֵ ין לִּ יכִּ ין, ֵאין ְצרִּ ַרְקלִּ ה ַהט ְ זֶׁ ֵערו ב ב ְ ְתנו  הָּ ם נָּ ל אִּ ֵערו ב ֵאין ֲאבָּ ֹו הָּ ים ב  יחִּ נ ִּ ַ מ  ת ׁשֶׁ ַביִּ ה, ו  ת זֶׁ ַביִּ ים ב ְ רִּ ם ד ָּ
ים ֵערו ב.  יכִּ ם ְצרִּ ֵצר ֵאינָּ חָּ ים ב ֶׁ ין ֲאֵחרִּ י ו רִּ ם ֵאין ד ִּ ן ֵערו ב. ְוֵכן אִּ ת ֵ יְך לִּ רִּ  צָּ

ה,  ְקרָּ ֵאין נֹוְגעֹות ַלת ִּ ֹות ׁשֶׁ צ  ְמחִּ קו הו  ב ִּ ל ְ ו  )חִּ ל  ים ֵערו   (ֲאפִּ ֵצר נֹוְתנִּ חָּ ֵני הֶׁ ם ב ְ ד אִּ חָּ ֵערו ב אֶׁ י ב ְ ֵצר ד ַ חָּ י הֶׁ ת ֵ ר ב ָּ אָּ ְ ׁש  ד מִּ חָּ אֶׁ ן ב ְ בָּ
ֵמׁש ֲחבו רֹות.  חָּ ל הֶׁ מְ  הגה:ְלכָּ , ֵהם כ ִּ ׂשו  ֹא עָּ ל  ן ׁשֶׁ ים, ְואֹותָּ קִּ ל ָּ ׂשו  ֵהם ְמחֻּ עָּ ן ׁשֶׁ , אֹותָּ ׂשו  ן לֹא עָּ תָּ צָּ ק ְ ֹות ו מִּ צ  ׂשו  ְמחִּ ן עָּ תָּ צָּ ק ְ ם מִּ ין. אִּ פִּ ת ָּ ׁשֻּ

ק ד'(.  רֶׁ ֶׁ יד פ  ג ִּ ַ ל חֲ ְואִּ )ַהמ  ה כ ָּ יכָּ ין, ְצרִּ ַרְקלִּ ט ְ ֵערו ב ב ַ ֵצר הָּ חָּ ֵני הֶׁ ְתנו  ב ְ ו  נָּ ל  ׁש, ֲאפִּ ָּ י ֹות ַממ  ֲעלִּ ין ב ַ י ו רִּ יו  ד ִּ ֵתת ם הָּ ה לָּ ה ַוֲחבו רָּ בו רָּ
 ... ֵערו ב

 מקום לינה או פיתא

, )והם ואביהם ואחרים דרים בחצר אחת(האחין שהיו אוכלין על שולחן אביהם, וישנים בבתיהם  משנה: )ע"ב ב'(
 ת רשותו.א )צריך לבטל(לכל אחד ואחד. לפיכך, אם שכח אחד מהם ולא עירב, מבטל  )נפרד(צריכין עירוב 

. אבל אם היה (5)לתתו באחד מבתי שאר בני החצראימתי? בזמן שמוליכין עירובן במקום אחר :( משנה)המשך 
)ואינם בחצר  )אחרים(, או שאין עמהן דיורין (6)לבית אביהם, שלא הוזקקו לעירובבא אצלן  )כל החצר(עירוב 

 .)דכיחידים הם(, אינן צריכין לערב מזקיקים אותם לערב(

  ?(7משום שלנים בנפרדנחשבים כנפרדים לכן )ומקום לינה גורם  שמע מינה

 .(8)הוצאה מבית אביהם, ואין אוכלים על שולחנו ממש, אלא בבתיהםאמר רב יהודה אמר רב: במקבלי פרס שנו 

                                                                                                                                                                         

)עבוה"ק, בית רא"ש )סי' יז(. רמב"ם )הל' עירובין ד,ז. כן ביארו המגיד משנה והב"י(; רשב"א ; תוספות )ע"ב ב', ד"ה אבל( -מקורות  
שכתבו בסתם דבמחיצות מצוה רפב, וסמ"ק ) (עשין, עשה דרבנן א) סמ"ג. (פ"ו, ה"ד, סעיף א); ריא"ז נתיבות, שער ד, ריש סי' ב(

 .(בין בדעתם בנשמת אדם, כלל עג סי' והמגיעות צריך עירוב לכל חבורה וחבורה. וכן ה
דהואיל והוזקקו לעירוב אמרינן בגמרא: מגו דשאר דיורין אסרי, אינהו נמי אסרי, וצריכין כולן ליתן פת הואיל וחלוקין דיוריהן בלינה,  . 5

 , כדמוקי בגמרא שאין אוכלין בבית אביהן ממש. רש"י. ומקבלי פרס הן
 ת הפת, והם כולם נמשכים בו.בית שמניחים בו עירוב אין צריך ליתן א )מ"ט א'(דאמרינן במי שהוציאוהו  . 6
 י."רש !ן בבית אביהם וחשבינן להו חלוקיןונימא תיהוי תיובתיה דרב, דאמר לקמן בשמעתין מקום פיתא גורם, והרי אלו אוכלי . 7
 ומכל מקום מועיל לכך שכשאין עמהם דיורים אחרים, נחשבים כאחד, ואין צריך לערב, כמבואר במשנה. . 8

 ת”בעזהשי

 "אפתש חשון ב
 ב"ע| דף:  ו| פרק:  עירוביןמסכת: 



 

 

 

 

 

 ,בית הבקר ,בית התבן. אוסר עליו הרי זה אין ,שער, אכסדרה ומרפסת בחצר חבירו : מי שיש לו ביתתנו רבנן
. רבי יהודה אומר: אינו אוסר אלא מקום (9)אפילו אינו דר בו הרי זה אוסר עליו ,בית העצים ובית האוצרות

 . 10דירה בלבד

 ? המאי מקום דיר )ומברר(

 רב אמר: מקום פיתא.  (1)

 ושמואל אמר: מקום לינה.  (2)

 שיטות הראשונים

, רבינו נסים גאון, רבינו חננאל, רש"י והראב"ד: למסקנה, במקבלי פרס שנו. דעת חן אביהםהאחין שהיו אוכלים על שול
 11והשו"עשאוכלים בשכר מלאכה שעושים לו.  הרמב"םשאביהם משגר להם אוכל לביתו, וכל אחד אוכל בביתו. ודעת 

 וסיעתו. כרש"יפסק 

אם מיירי דוקא  רש"יהסתפק בדעת  הריטב"א .ריכין לערבאינן צ :אצלן, או שאין עמהן דיורין בחצר היה עירוב בא
 .12כשהאחים ואביהם שרויים בחצר אחת, שאז נטפלים לגביה, או אפילו כשהאחים שרויים בחצר אחרת, נמי דינא הכי

)דהיינו דאינו אוסר אלא מקום דירה  רבי יהודהכ רא"שהרי"ף, רמב"ם ו: פסקו מקום דירה, מקום פיתא או מקום לינה

, רבינו פרץ, הכלבו והמאירי. וכתבו 14השו"ע. וכרב דאמר מקום פיתא. וכן פסק (13יכא תרתי, ראוי לדירה, ודרים בו ממשבדא
 .15שמקום פיתא היינו של יום השבת, ולא של ימי החול

                                                
חשיב התבן שיש בו, כאילו  דלתנא קמא )פרק שמיני, פ"ה ב', ד"ה בית התבן(. וביאר תוספות הרא"ש )ד"ה מי שיש(ת על פי תוספו . 9

 . וראה עוד בהערה הבאה.היה דר בו
ן דלתנא קמא: א. בית שער ואכסדרה אינו אוסר, דמ )ע"ג א', ד"ה תנו רבנן( המאירי. דהיינו שדרים בו בפועל, וכדלהלן. ביאר בחידושי 10

)ונחשב לדירה  וראוי. ב. בית התבן והאוצרות אוסר עליו, הואיל )אמנם אם דר שם, אוסר(הסתם אינו ראוי לדירה ואין אדם דר שם 
)שכן  אפילו דר שםסובר דלא אסרו אלא מקום דירה. ופליג בתרתי: א. דסבירא ליה דבית שער אינו אוסר  רבי יהודה. וכאילו דר בו(

 .אם דר שם ממשב. סבירא ליה דבית תבן ואוצרות אוסר דווקא . אינו מקום בית דירה(
דלא שנא לן בין אם מקבלין מאכל ממש למקבלים מעות ליקח בהם מאכל. ואף על פי שהתוספות  )שע,ה(או"ח שע,ה. וכתב הב"י  . 11

להאי דסלקא דעתין, אבל לפי דהיינו  )או"ח שסו,י(רצו לחלק ביניהם, כבר ביאר הב"י  )פ"ז סי' ח(והרא"ש  )ע"ט ב', ד"ה ועל(
 .)שע,ה ס"ק מד(המסקנא אין חילוק ביניהם. וכן פסק המשנ"ב 

 הביא ספקו של הריטב"א, ונשאר בצ"ע. )ד"ה והני מילי(פסק כרש"י, והביה"ל  )או"ח שע,ה(וכאמור השו"ע  . 12
 כפי שהתבאר לעיל. . 13
ריטב"א דשמעינן מכולה שמעתין, לא סוף דבר גורם מקום פיתן או או"ח שע,ה. וכתב ה -או"ח שע,א; מקום פיתא  -מקום דירה  . 14

)וכפי שמתרצת הגמרא גם ברייתא של הרועים  אלא היכא דידעינן דניחא להו טפי דלהוי מקום פיתן או מקום לינתןמקום לינתן, 
. וכן שמובא להלן לגבי בני בי רב( והקייצים, שהולכים אחר מקום לינתם, דאנן סהדי דאי ממטו להו ריפתא התם, טפי ניחא להו, וכפי

 , שרועים הלנים בשדה, אע"פ שאוכלים בעיר, אינם אוסרים. דאנן סהדי וכו'.)שע,ה, ד"ה וישן(פסק להלכה בביה"ל 
. רבינו פרץ בשבת: וקיימא לן מקום פתא גרים, פירוש: מקום שאוכלין שם )סי' לג, ד"ה ואינו צריך להודיע(כן מבואר בכלבו  . 15

 .; ע"ג א', סוד"ה בתוספות כתבו()ס"ו א', ד"ה ישראלים. מאירי ותיו, ע"ב א', ד"ה ומודים()תוספ

, שגם אם בכניסת השבת סעד כל אחד מבני החצר בדירתו, והגוי שדר )ס"ו א', ד"ה לא היה שם הנכרי( ויותר מזה מבואר במאירי 
וע וגם בסעודת ליל שבת ואפילו בסעודה שבתחילת יום בחצר חזר לביתו בשבת ונאסרו לטלטל, אזי, גם אם משך כל ימי השב

 ת”בעזהשי
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, שלושה נמצא למסקנה, והמשנה במקבלי פרס. 16מקום פיתא גורם ,: להלכהאנשי חצר שכולם אוכלים משולחן אחד
שהם כאנשי בית  )אע"פ שכל אחד יש לו בית בפני עצמו(אוכלים על שולחן אביהם ממש, בכל עניין אין צריך עירוב  א.ים: חילוק
 ג.הוצרכו לעשות עירוב עם אנשי חצר אחרת, עירוב אחד ופת אחד בלבד מוליכים לאותו מקום שמערבים עמו.  ב.אחד. 

. 17ן בית שמניחים בו עירוב, שכל אלו הבתים כבית אחד הם חשוביםהיה עירוב בא אצלם, אינם צריכים לתת עירוב, כדי
 .18השו"עוכן פסק 

  ךערושולחן 

  (או"ח, הלכות שבת, סימן שע)

ר א.  ֵצר, ַהד ָּ חָּ ֵני הֶׁ ֵצר, ֵאינֹו אֹוֵסר ַעל ב ְ חָּ ב ֶׁ ת ׁשֶׁ סֶׁ ֶׁ ְרפ  ה ו מִּ ַער, ַאְכַסְדרָּ ֵבית ׁשַ ה. ֲא  ב ְ ירָּ ים ד ִּ ם ֲחׁשו בִּ ֵאינָּ ן, ׁשֶׁ בֶׁ ֵבית ַהת ֶׁ ר ב ְ ל ַהד ָּ בָּ
רֹות, אֹוֵסר.  אֹוצָּ ר ו ְבֵבית הָּ קָּ ֵבית ַהב ָּ ים, ב ְ ֵעצִּ ֵבית הָּ  ב ְ

ד  ד.  חָּ ל אֶׁ כ ָּ י ׁשֶׁ ִּ ד, ַאף ַעל פ  חָּ ן אֶׁ ְלחָּ ים ַעל ׁשֻּ ם אֹוְכלִּ ל ָּ יו  כ ֻּ הָּ ֵצר ׁשֶׁ י חָּ ֵני ַאְנׁשֵ ְ פ  ים ֵערו ב, מִּ יכִּ ם ְצרִּ ְפֵני ַעְצמֹו, ֵאינָּ ת ב ִּ יִּ ֵיׁש לֹו ב ַ
ד  חָּ ת, ֵערו ב אֶׁ רֶׁ ֵצר ַאחֶׁ י חָּ ם ַאְנׁשֵ ְצְרכו  ַלֲעׂשֹות ֵערו ב עִּ ם הֻּ ד. ְואִּ חָּ ת אֶׁ יִּ י ב ַ ַאְנׁשֵ ֵהם כ ְ ן(ׁשֶׁ ל ָּ ין  )ְלכֻּ יכִּ ְלַבד מֹולִּ ד ב ִּ חָּ ו ַפת אֶׁ

ֹו. מ  ין עִּ ְרבִּ עָּ ְ מ  קֹום ׁשֶׁ ל  ְלאֹותֹו מָּ כ ָּ ֹו ֵערו ב, ׁשֶׁ ים ב  יחִּ נ ִּ ַ מ  ת ׁשֶׁ יִּ ין ב ַ דִּ ֵתת ֵערו ב, כ ְ ים לָּ יכִּ ם ְצרִּ ם, ֵאינָּ ְצלָּ א אֶׁ ה ֵערו ב ב ָּ יָּ ם הָּ ְואִּ
ים ת ִּ ו  ַהב ָּ ים. ֵאל  ת ַאַחת ֵהם ֲחׁשו בִּ ַביִּ  כ ְ

נ הגה: ְלחָּ ד ַעל ׁשֻּ חָּ ל אֶׁ ד, כ ָּ חָּ ר אֶׁ דֶׁ חֶׁ ים ב ְ ים אֹוְכלִּ ת ִּ ֲעֵלי ב ָּ ה ב ַ ם ַהְרב ֵ םְוֵכן אִּ ל ָּ ד ְלכֻּ חָּ ְפֵני ַעְצמֹו, ֵערו ב אֶׁ ר ב ִּ דֶׁ חֶׁ ן ב ְ ׁשֵ ד יָּ חָּ ל אֶׁ כ ָּ י ׁשֶׁ ִּ  ;ֹו, ַאף ַעל פ 
י  ִּ ין ְוכו' ְוַאף ַעל פ  ְטַרְקלִּ ְבתו  ב ִּ ָּ ׁש  ה ׁשֶׁ ָּ ׁש  ֲחמִּ ֵוי כ ַ ן הָּ תָּ ילָּ ין ְמקֹום ֲאכִּ ת ב ֵ קֶׁ ה ַמְפסֶׁ צ ָּ יל ְוֵאין ְמחִּ םהֹואִּ ְפֵניהֶׁ ילֹון לִּ ים וִּ מִּ ְפעָּ ין לִּ ֹוְרסִּ פ  יעו ת ׁשֶׁ ְצנִּ , לִּ

יעו ת  ְקבִּ ם ב ִּ ֵוי ׁשָּ יל ְולֹא הָּ ה הֹואִּ צ ָּ ְקֵרי ְמחִּ ם חטלֹא מִּ   .ו(")ר' ְירו חָּ
י  ה. ַאחִּ ְך הָּ ְלכ ָּ ם הו א אֹוֵסר; הִּ ר ְוׁשָּ ק ָּ עִּ תֹו הו א הָּ ילָּ קֹום ַאֵחר, ְמקֹום ֲאכִּ מָּ ן ב ְ ׁשֵ ד ְויָּ חָּ קֹום אֶׁ מָּ אֹוֵכל ב ְ י ׁשֶׁ ֵבית ן ׁשֶׁ מִּ ים ב ְ אֹוְכלִּ

ם הֶׁ ם נֹוֵתן לָּ ים. ְואִּ ם אֹוְסרִּ ם, ֵאינָּ יהֶׁ ת ֵ בָּ ים ב ְ נִּ יׁשֵ ם וִּ יהֶׁ ר  ֲאבִּ אָּ ֵני ׁשְ ים ב ְ ֹוְתנִּ נ  ׁשֶׁ י כ ְ ל ֵ ֵני מִּ ים. ְוהָּ ם, אֹוְסרִּ יהֶׁ ת ֵ בָּ ים ב ְ ס ְואֹוְכלִּ רָּ ְ פ 
ֵצר נֹוְת  חָּ ר הֶׁ אָּ ֵני ׁשְ יו  ב ְ ם הָּ ל אִּ ד, ֲאבָּ חָּ קֹום אֶׁ מָּ ן ב ְ ֵצר ֵערו בָּ חָּ ים הֶׁ י ו רִּ ם ד ִּ הֶׁ ָּ מ  ֵאין עִּ , אֹו ׁשֶׁ ו  ים ֵאל  ת ִּ ב ָּ ד מִּ חָּ אֶׁ ֵערו ב ב ְ ים הָּ נִּ

ֵרב.  ים ְלעָּ יכִּ ם ְצרִּ ֵצר, ֵאינָּ חָּ  ב ֶׁ

                                                                                                                                                                         
שיהפך  שבמקצת יום השבת שמאז ואילך, יסעדו כולם בבית אחדהשבת סעדו בנפרד כל אחד בביתו, מהני להתירם בטלטול, על ידי 

 אותו בית להיות מקום פיתא לכולם.

ים אוכלים בחדר אחד כל אחד על שולחנו, אע"פ שכל אחד : וכן אם הרבה בעלי בת)או"ח סי' שע,יז(וראה עוד בערוך השולחן שכתב  
הקבועות אוכלין  דבסעודות, מכל מקום אין צריך עירוב, כיון ואוכל שם אכילת עראיישן בחדר בפני עצמו, וגם שותה שם תמיד 

 .בחדר אחד
כלים, לפי זה אם יש כמה חדרים בבית, שכתב דכיון דקיי"ל דאין אוסר אלא מקום שאו)או"ח עירובין סי' צ, ס"ק מא( וראה חזו"א  . 16

וחדר אחד מיוחד לשולחנו בשבת, אין חשוב דירה אלא החדר שהוא אוכל, ושאר החדרים נחשבים כבית התבן שאין דרים שם. ולפי 
זה מותר להוציא כלים ששבתו בשאר החדרים מחדרם לחצר בלא עירוב, וכן להכניס לתוכן כלים ששבתו בחצר. ומיהו מניחים 

 .)ואם הניחו שם עירובי חצרות, אפשר שנחשב על ידי זה החדר כבית(ובי חצרות שם, דלעניין זה סגי בבית הראוי לדירה עיר
ושלושה חילוקים אלו מבוארים במשנה: אימתי, בזמן שמוליכין עירובן במקום אחר, היינו דין השני. אבל אם היה עירוב בא אצלן,  . 17

)אלא ששם מיירי באוכלים כל אחד בביתו, לכן צריכים עירוב לכל אחד, דיורין בחצר, היינו דין ראשון היינו דין שלישי. או שאין עמהן 
 .וכאן באוכלים על שולחן אחד, בכל עניין אין צריך עירוב לכל אחד(

שולחן אחד". וכתב הרמ"א דלאו . והרמב"ם ושו"ע נקטו לשון המשנה "על ג(-ב-הל' עירובין פ"ד, א),ד. וכן מבואר ברמב"ם או"ח שע . 18
חמש  )ע"ב א'(דוקא, אלא אפילו כל אחד אוכל על שולחן אחר, כיון שהם בבית אחד, עירוב אחד לכולם. וזה כמו שכתוב במשנה 

חבורות ששבתו בטרקלךין אחד וכו' עירוב אחד לכולן, הרי שמהני העירוב האחד משום ששבתו בטרקלין אחד אף שאינם על שולחן 
 .כג(-)ס"ק כבף כאן מועיל אף שאינם אוכלים ממש על שולחן אחד. כל הקטע על פי ביאור הגר"א אחד, א
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