
 

 

 

 

 

  דוחים שבתמכשירי מילה ומצוה אם 

)דרך רשות , מביאו בשבת מגולה מערב שבת )סכין מילה(אומר: אם לא הביא כלי  רבי אליעזר (1)משנה:  )ק"ל א'(

, )שגזרו גויים על המילה(. ובסכנה , להראות כמה חביבה עליו מילה שמחלל עליה שבת(חבובי מצווההרבים. כדמסיק משום 
)אם אין  רבי אליעזר. ועוד אמר א מביא, ולא יחשדוהו שמביא דבר אחר()שיעידו שסכין מילה הועדים  מכסהו על פי

 . )לסכין(: כורתים עצים לעשות פחמין לעשות ברזל סכין(

, אינה )כגון מכשירי המילה( : כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבתכלל אמר רבי עקיבא (2) (משנה: )המשך
 .דוחה את השבת ,מילה עצמה, שזמנה ביום השמיני()כגון הה את השבת. ושאי אפשר לעשותה מערב שבת דוח

, כך אין מביאין אותו לא דרך גגות, ולא דרך (רבי עקיבא)ל רשות הרביםכשם שאין מביאין אותו דרך  תניא:
 . )שלא עירבו זה עם זה. שאין מכשירים דוחים אפילו שבות דרבנן(קרפיפות, ולא דרך חצירות 

מערב שבת,  )סכין מילה(: פעם אחת שכחו ולא הביאו איזמל צחקאמר רבי יאבא בר רב אדא  ביאמר ר
 דתנן, רבי שמעון, אלא ברצון 1ומחלוקתו רבי אליעזרוהביאוהו בשבת דרך גגות ודרך חצירות, שלא ברצון 

אומר: אחד גגות ואחד קרפיפות ואחד חצירות, כולן רשות אחת הן לכלים ששבתו  רבי שמעון :)עירובין פ"ט א'(
 , ולא לכלים ששבתו בתוך הבית. טלטלם בלי עירוב()לבתוכן 

 . רבי עקיבאאמר רב יהודה אמר רב: הלכה כ )קל"ג א'(

 שיטות הראשונים

, לגבי )בפרק כל גגות(: ואע"ג דאמר רב הלכתא כרבי שמעון רבינו חננאלכתב : הבאת איזמל דרך גגות וחצרות
וככלליה דרבי עקיבא )שאין גגות וחצירות רשות אחת( רבנן אזמל לא שרינן בכי האי גוונא, דבהדיא קיי"ל הלכתא כ

דאמר כל מלאכה שאפשר לה לעשות מערב שבת אינה דוחה את השבת. והבאת איזמל, כיון שאפשר לו 
הביא דבריו, והעלה שהלכה כרבי שמעון  והרי"ףלהביאו מערב שבת ולא הביאו, אין הבאתו דוחה את השבת. 

 .3א"שהר . וכן פסק2גם לגבי איזמל

 

                                                

רבי אליעזר מכשירי מילה דוחים אפילו מלאכה דאורייתא, ומתיר להעבירו אפילו ברשות הרבים. ורבי עקיבא אוסר להביאה כי ל . 1
 .אפילו דרך גגות וחצרות

דהא דאפסיקא הלכתא כר"ע דאמר כל דבר שאפשר לה ליעשות מערב שבת אינה דוחה את השבת ליכא למיגמר מינה אלא דלא  . 2
דרך רשות הרבים בלבד כרבי אליעזר. אבל לאתויי דרך גגות ודרך חצרות ודרך קרפיפות, לא שייכא בהא דחינן שבת ומייתינן 

מילתא כלל, אלא פלוגתא דר"ש ורבנן היא, דר"ש סבר דרך גגות וחצרות וקרפיפות רשות אחת, ומותר לטלטל במילי דרשות וכ"ש 
 ף. במילי דמצוה, וכבר אפסיקא הלכתא כרבי שמעון בהא נמי. רי"

ִביִאין אֹותוֹ " )הל' מילה ב,ו(הרמב"ם כתב . (יו"ד רסו,ב)בב"י ד "הו . 3 עָֹרב, ֵאין מְּ ֵאינֹו מְּ ֶׁ ָמבֹוי ש  ָחֵצר.  )את סכין המילה( ַוֲאִפּלּו ּבְּ ֵמָחֵצר לְּ
ר לַ  ָ ש  פְּ אֶׁ ין, הֹוִאיל וְּ ּכִ ֵני ֲהָבַאת ַהּסַ ה ִמּפְּ חֶׁ ם ִנדְּ ֵריהֶׁ ִדבְּ ֵאין ֵערּוב ּדְּ ת.וְּ ּבָ ַ ב ש  רֶׁ לא כדברי רבי שמעון הסובר אחד דמשמע שפסק " וֲהִביאֹו ֵמעֶׁ

 . עיי"ש כס"מ.פוסק כרבי שמעון יט(-)ג,יחגגות ואחד חצרות ואחד קרפיפות כולן רשות אחת. וצ"ב שכן בהל' עירובין 

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז כ"ב
 "לק| דף:  י"ט| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 שולחן ערוך

 )יו"ד, הלכות מילה, סימן רסו(

הּ ִמיָלה ּדֹוָחה יוֹ  ב.  ַמּנָ זְּ ת, ּבִ ּבָ ַ ש  ִפיָכךְּ ֵאין . ..ם טֹוב וְּ עֹוד יֹום. ּולְּ ר ַלֲעׂשֹוָתּה ִמּבְּ ָ ש  פְּ ָהָיה אֶׁ ֶׁ יָון ש  יָה ֵאיָנם ּדֹוִחים, ּכֵ ירֶׁ ִ ש  ֲאָבל ַמכְּ
ק ִביִאין אֹותֹו ִמּמָ ֵאין מְּ ין ִלּמֹל ּבֹו, וְּ ין ַסּכִ בֹואֹות עֹוׂשִ ין ַוֲחֵצרֹות ּומְּ ּגִ ךְּ ּגַ רֶׁ ַלֲהִביאֹו ּדֶׁ ִית וְּ הֹוִציאֹו ֵמַהּבַ ָמקֹום, ַוֲאִפּלּו לְּ ֹום לְּ

בּו ֲחֵצרֹות ִעם ַהבָּ  ה, ֲאִפּלּו ֵערְּ ה ָלזֶׁ ר ַלֲהִביאֹו ִמּזֶׁ ָחֵצר, ֻמּתָ ַגג וְּ ין ּבְּ ַכח ַהַסּכִ ָ בּו. ֲאָבל ִאם ש  ּלֹא ֵערְּ ֶׁ ים.ש   ּתִ

 ן שלא()או"ח, הלכות שבת, סימ

ִפיָכךְּ ִאם לֹא ֵהִביא ו.  ת; לְּ ּבָ ַ ּ ת ַהש  ת ֵאיָנם ּדֹוִחים אֶׁ ּבָ ַ ב ש  רֶׁ ר ַלֲעׂשֹוָתם ֵמעֶׁ ָ ש  פְּ אֶׁ ֶׁ יֵרי ִמיָלה ש  ִ ש  ב  ַמכְּ רֶׁ ִמיָלה ֵמעֶׁ ֵמל לְּ ִאזְּ
ֱעמִ  הֶׁ ֶׁ ָנן, ש  ַרּבָ א ִאסּור ּדְּ ּלָ ֵאין ּבֹו אֶׁ ֶׁ ָמקֹום ש  ת, ֲאִפּלּו ּבְּ ּבָ ַ ש  ּנּו ּבְּ ִביאֶׁ ת, לֹא יְּ ּבָ ַ קוֹ ידּו ֲחָכִמיש  מְּ ם ּבִ ֵריהֶׁ בְּ ֵרתם ּדִ    ...ם ּכָ

  טלטול במבוי שלא נשתתפו בו

)החצרות "שיתוף מבואות" להתיר הטלטול מחצר אסי: מבוי שלא נשתתפו בו  ביבעא מיניה רבי זירא מר )ק"ל ב'(

  ?(4)כלים ששבתו בתוכובכולו  , מהו לטלטללחצר, ורק עשו לחי וקורה בפתחו(

דלא ערבו מותר לטלטל בכולו, האי נמי אע"ג דלא נשתתפו בו מותר  מה חצר אף על גב ינן כחצר דמי,מי אמר
)ודומה לטלטל בכולו. או דילמא לא דמי לחצר, דחצר אית ליה ארבע מחיצות, האי לית ליה ארבע מחיצות 

)שהדיורים בבתים, ית ביה דיורין , האי ל)כלומר עשויה להשתמש בה תדיר( . אי נמי חצר אית ליה דיוריןלרשות הרבים(

 ?והבתים פתוחים לחצרות, והחצרות למבוי. ודומה לרשות הרבים(

)כל חצר עירבו חצרות עם בתים )אם(  -שלא נשתתפו בו  אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב: מבוי

חצרות עם בתים, מותר , אין מטלטלין בו אלא בד' אמות. לא עירבו לעצמה, אבל בני החצרות לא השתתפו במבוי(
 .)כלים ששבתו בו(לטלטל בכולו 

רּו )בטעם החילוק(ומסיק רב אשי  )קל"א א'( )על המבוי להצריכו שיתוף להוציא מן החצרות , מי גרם לחצרות שַיַאסְּ

וציא מן )ואינם, שהרי נסתלקו ממנו. ומותר לה, וליכא (רבי שמעון)שבלעדיהם היו החצרות ומבוי רשות אחת, כ, בתים לתוכו(

 . (5החצרות למבוי כאילו נשתתפו

 שיטות הראשונים

. 6רבו חצרות בין לא עירבו, דלמסקנה, מותר לטלטל במבוי, בין עיתוספותדעת  :שיתוףעשו בו לא שבוי מבטלטול 
 שמטלטלים במבוי שלא השתתפו בו דוקא  הרמב"ם. ודעת הראב"ד וכן פסק הא דרב. רא"שרי"ף וכן השמיטו ו

 

                                                

 , וכן ממנו לחצר. רש"י. פשיטא לן דאסורולהוציא מן החצר לתוכו  . 4

 הלן. ורב לטעמו, כדל . 5

)כרבי , אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה בשם רב את פסקו כאן, בהתאם למה שפסק רב במסכת עירובין הרש"י פירש שלמסקנ . 6
. אבל רבי יוחנן שם חלק על רב, ופסק כרבי שמעון בין עירבו בין שמעון שחצרות ומבוי רשות אחת, בשלא עירבו בתים עם חצרות(

יוחנן בההיא, ממילא בטלה הא דרב, ולעולם מותר לטלטל במבוי בין עירבו חצרות בין לא  מאחר דקיי"ל כרבינמצא, לא עירבו. 
 עירבו.

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז כ"ב
 "לק| דף:  י"ט| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 .7ין מטלטלין במבוי אלא בארבע אמותכשלא עירבו חצרות עם הבתים. אבל אם עירבו חצרות עם הבתים, א
 .הרמב"ם, והוסיף את דעת הראשונים כרובסתם  8והשו"ע

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות עירובין, סימן שפח(

תוּ  א.  בְּ ָ ּ ש  ֶׁ ִלים ש  בֹוי ּכֵ ָכל ַהּמָ ֵטל ּבְּ ַטלְּ ר לְּ בֹוי, ֻמּתָ ּמָ פּו ּבַ ּתְּ ּתַ ְּ ַגם לֹא ִנש  בּו ַהֲחֵצרֹות ַיַחד, וְּ בּו ֲחֵצרֹות  ִאם לֹא ֵערְּ ין ֵערְּ תֹוכֹו, ּבֵ ּבְּ
ָהַרב ַרבֵּ  בּו. ּולְּ ין לֹא ֵערְּ ים ּבֵ ּתִ בּו ֲחֵצרֹות ִעם ַהּבָ ים, ֲאָבל ִעם ֵערְּ ּתִ בּו ֲחֵצרֹות ִעם ַהּבָ ּלֹא ֵערְּ ֶׁ ש  ָקא ּכְּ וְּ מֹון, ּדַ ר ַמיְּ ה ּבַ ֶׁ נּו מֹש 

ע ַאּמֹות. ּבַ ַארְּ א ּבְּ ּלָ בֹוי אֶׁ ּמָ ִלין ּבַ טְּ ַטלְּ ים ֵאין מְּ ּתִ  ִעם ַהּבָ

 

                                                

כדעת רב. אמנם צ"ב, שכן רב כאן הולך לכאורה לשיטתו בביאור דברי ר"ש, שגגות וחצרות וקרפיפות כולן רשות אחת דווקא כשלא  . 7
כרבי יוחנן ושמואל הסוברים שדברי ר"ש אמורים בין עירבו  יט(-בין ג,יח)הל' עירועירבו, אבל עירבו לא. ואילו הרמב"ם עצמו פסק 

 )או"ח שפח,א(וראה ביאור הגר"א  בין לא עירבו, ולפי זה אין לחלק בענייננו בין עירבו חצרות עם בתים או לא. וכן הקשה הראב"ד.
 בביאור הבנת הרמב"ם את מסקנת רב אשי.

  . (ה מי גרם"א א', ד"קל)ות תוספ. )השגות, עירובין ה,טו(. ראב"ד יט(-)הל' עירובין ה,טו; ג,יחרמב"ם  -מקורות שפח,א. או"ח  . 8

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז כ"ב
 "לק| דף:  י"ט| פרק:  שבתמסכת: 


