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 שומירה וסמוכה לעיר (שייך לסעיף א-ב)
 

 משנה כג. ותוס' שם ד"ה ובלבד (לפחות תחילת התוס')
 תלמוד בבלי מסכת עירובין דף כג עמוד א

 משנה. ועוד אמר רבי יהודה בן בבא: הגינה והקרפף שהן שבעים אמה ושיריים על שבעים אמה ושיריים, המוקפות
 גדר גבוה עשרה טפחים - מטלטלין בתוכה, ובלבד שיהא בה שומירה או בית דירה, או שתהא סמוכה לעיר. רבי

 יהודה אומר: אפילו אין בה אלא בור ושיח ומערה מטלטלין בתוכה. רבי עקיבא אומר: אפילו אין בה אחת מכל אלו
 מטלטלין בתוכה, ובלבד שיהא בה שבעים אמה ושיריים על שבעים אמה ושיריים. רבי אליעזר אומר: אם היתה

 ארכה יתר על רחבה אפילו אמה אחת - אין מטלטלין בתוכה. רבי יוסי אומר: אפילו ארכה פי שנים ברחבה
 מטלטלין בתוכה. אמר רבי אלעאי, שמעתי מרבי אלעזר ואפילו היא כבית כור. וכן שמעתי ממנו: אנשי חצר ששכח
 אחד מהן ולא עירב - ביתו אסור מלהכניס ולהוציא לו, אבל להם מותר. וכן שמעתי ממנו שיוצאין בערקבלין בפסח,

  וחזרתי על כל תלמידיו ובקשתי לי חבר ולא מצאתי.
 

 (רש"י מסכת עירובין דף כג עמוד א
 משנה. שומירה - סוכת שומרין, ואף על גב דהוקף לדירה - בית סאתים הוא דשרי, טפי לא.

   סמוכה לעיר - דהואיל וקרובה לביתו דעתו להשתמש בה תמיד, וכהוקף לדירה דמי.
   ובלבד שתהא שבעים אמה ושיריים על שבעים אמה ושיריים - ולא יותר, ובגמרא פריך: תנא קמא נמי הכי קאמר.

   אם היה ארכה יותר על רחבה אפילו אמה אחת - אף על גב דמיעט רחבה והוסיף בארכה, ואין בכולה אלא בית
 סאתים - אין מטלטלין, דמרובע הוא דשרו רבנן היכא דלא הוקף לדירה.

   אנשי חצר ששכח כו' - ולמחר ביטל רשותו לחברו, שהיא אוסרת עליהן מלהוציא מבתיהן לחצר.
   ביתו אסור להכניס ולהוציא - לחצר, לצרכו.

   אבל להן מותר - להביא כלי בתיהן לביתו דרך חצר.
   בערקבלין - שם מרור.

   ובקשתי לי חבר - לשלשה דברים הללו, אם שמען מפיו ולא מצאתי, ובגמרא מפרש דגבי גינה וקרפף לא שרו
 יותר מבית סאתים, וגבי אנשי חצר סברי דאף להם אסור ביתו, אבל מבתיהן לחצר - מותר, ובגמרא מפרש

 פלוגתייהו, ובערקבלין סברי דלאו מרור הוא.)
  
 



 
 תוספות מסכת עירובין דף כג עמוד א

   ובלבד שיהא בה שומירה - נראה לפרש דפחות מע' אמה נמי צריך שומירה או בית דירה וביתר מבית סאתים לא
 סגי בשומירה ובית דירה אלא פתח ולבסוף הוקף הקרפף לצורך הבית ,אבל אין לומר דבשבעים אמה דוקא צריך

 שומירה אבל בפחות א"צ כלום וביתר אין סגי בשומירה דאין סברא שיהא ג' חלוקים בג' משהויין ,והא נמי אין לומר
 דביתר מע' נמי סגי בשומירה ולא אתא למימר אלא דבציר משבעים אמה ושיריים לא צריך כלל דאם כן במאי פליג

 ר' עקיבא לפירוש ר"ח דפירש דר' יהודה בן בבא איירי בדבר מועט ור' עקיבא לא איירי דלתרוייהו בע' אמה ושיריים
 ודבר מועט צריך שומירה ובפחות מכאן לא צריך ואפי' לפי' רש"י דפי' היינו תנא קמא דאמרו לו לר' יהודה מ"מ גם

 לפי' נראה דרבי יהודה בן בבא נמי אית ליה דבר מועט כמו תנא קמא דמשום הכי איצטריך לרבי עקיבא לחזור
 ולשנות ובלבד שיהא בה ע' אמה כו' ועוד אי ביתר מבית סאתים נמי איירי ר"י בן בבא א"כ היכי קאמר ר"י אפילו

 אין בה אלא בור ושיח ומערה משמע דלר"י נמי אין חילוק בין סאתים ליתר ורבי יהודה גופיה קאמר לעיל גבי פסין
 עד בית סאתים ,ועוד לר"ח דפי' היינו תנא קמא היינו ר"י בן בבא כלומר ואמאי הוצרך לשנות ובלבד כו' כיון דקאי
 ארבי יהודה בן בבא והא אצטריך דלא נימא דשרי אפילו ביתר    מבית סאתים כיון דר' יהודה בן בבא איירי ביתר

 מבית סאתים לכך נראה כדפרישית ומה שפירש רש"י אפילו בהוקף לדירה לא שרי רבי יהודה בן בבא ביתר מבית
 סאתים אין נראה אלא בפתח ולבסוף הוקף מהני אפי' ביתר מבית סאתים דהא שרו רבנן לעיל בדיר וסהר ומוקצה

 אפי' בי' כורים וכמה חצירות ומבואות שהיו בירושלים יתרות על בית סאתים וכי יאסור ר' יהודה בן בבא בכולם
 לטלטל ודווקא בשומירה הוא דקאמר דלא מהני ביתר מבית סאתים אבל פתח ולבסוף הוקף מהני אפי' יותר

 ולרש"י שמא יש לחלק דבדיר וסהר ומוקצה וחצר לפי שתשמישתן רב יותר אפי' י' כורין אבל קרפף אפי' פתח
 ולבסוף הוקף לא מהני ביתר מבית סאתים.

 
 (עיין חכמת שלמה והמהרם על התוספות לעניון חילוק בין בית דירה ובית)

 

 הג"א על הרא"ש פ"ב סי' ב
 

 הגהות אשרי מסכת עירובין פרק ב
   סימן ב

 * אבל גינה וקרפף שהקיפום בגדר גבוה עשרה טפחים ויש שם שומירה דהיינו סוכת שומרים או בית דירה או
 שתהא סמוכה לעיר דהואיל וקרובה לביתו דעתו עליה להשתמש בה תדיר וכהוקף לדירה דמי אפי' גדולים הרבה

 שרי. מא"ז:
 

 שעה"צ ס"ק י"ט
 שער הציון סימן שנח

     (יט) בית יוסף וב"ח ואליה רבה, וכן נוטה דעת הגר"א וכן פסק בשולחן ערוך הגר"ז ובית מאיר, וכן מבואר
 ברשב"א ובריטב"א לדבר פשוט. ובאמת עיקר דברי הגהות אשר"י תמוהים, שהוציא כן מדברי אור זרוע, ובאור
 זרוע אין שום משמעות לזה, אלא שהעתיק בדברי ר' יהודה בן בבא פירוש רש"י ומזה לא מוכח כלל, כמו שאינו
 מוכח דרש"י סבירא לה סברא זו לפסק הלכה, ואדרבה, האור זרוע בעצמו העתיק דינא דרחבה ופירש כפירוש

 רש"י שם, אלמא דלא שני ליה, ומלבד זה, הלא בש"ס מבואר דין קרפף שנפרצה לחצר, אלמא דאף בקרפף
 שבתוך העיר גם כן בעינן פתח ולבסוף הוקף, וכן מוכח ברמב"ם פרק ט"ז דין י', ועל כן בודאי שיטה זאת דחויה

 היא:
 



 

 מיעוט קרפף (שייל לסעיף ה-ז)
 גמ' כה. בנה בו עמוד … רבא אמר לא הוי מיעוט

 רש"י ותוס' רי"ד שם
 תוספות רי"ד מסכת עירובין דף כה עמוד א

 
 אם עשה מחיצה על התל מועיל מ"ט שבאויר מחיצות העליונות הוא דר פי' אם הי' התל בראש הקרפף אע"פ

 שהמחיצה העשוי' על שפת התל אינה מועלת מפני שהמחיצה היא מגינה על אותם שעומדין למטה בפנים מן התל
 ולפיכך אינה מועלת שכבר התל היא להם מחיצה על ארבע גובהו של תל מועלת להתיר כל הקרפף שזאת

 המחיצה מועלת ומגינה לאותן העומדין על התל ומחיצה זה מגינה עליהן וכיון דחשיבה מחיצה לאותן העומדין על
 התל הוא מועלת להתיר כל הקרפף מפני שהוקפה לשם דירה: [מהדות"ל]

 

 רמב"ם פט"ז ה"ח-ה"ט וכ"מ ומ"מ

 [רא"ש סי' ד, ריטב"א ד"ה הרחיק]
 

 זרעים מבטלים דירה (שייך לסעיף ט)
 רא"ש סי' ב' ובחצר נמי עד וצ"ע:

 רא"ש מסכת עירובין פרק ב
  ובחצר נמי הזרוע מיהת יפסיד דירה שלו. ונפקא מינה שאסור להכניס ממנו לבית. וגם אם הזרוע יותר מבית

 סאתים יאסר כל החצר. ומתוך פירש"י יש להביא ראיה דלא מבטלי זרעים לדירה אלא לקרפף יותר מבית סאתים.
 דרש"י פי' במתני' דשומירה ובית דירה חשיב היקף לדירה משמע דאיירי בפתח ולבסוף הוקף כדין הוקף לדירה.

 וסתם גינה זרועה היא ומאי אהני היקף לדירה הא אתו זרעים ומבטלי לה. אלא שמעת מינה דלא מבטלי דירת בית
 סאתים ואפילו לר' יהודה בן בבא דמחמיר טפי. כל שכן דמאן דמיקל דסבר דלא מבטלי זרעים בית סאתים. וגם
 מדבריו נראה להתיר אפילו כשהרחבה יותר מבית סאתים ואפילו כולה זרועה. דהא במתני' לא שרי ר' יהודה בן
 בבא בגינה וקרפף על ידי היקף לדירה יותר מבית סאתים ורחבה שריא אפילו בת עשרה כורין כדאמר לעיל (דף
 כב א) אי אתה מודה בדיר וסהר ומוקצה שאפילו בת עשרה כורין מותר. ומשמע דליכא מאן דפליג. ומוקצה היינו

 רחבה. א"כ רחבה עדיפא מקרפף הלכך אין ללמוד רחבה וחצר מקרפף שזרעים יבטלו דירתם.
  אבל למאי דפרישי' דשומירה ובית דירה הוי דירה גרועה ומהניא אף בהוקף ולבסוף פתח בבית סאתים וביתר

 מבית סאתים צריך פתח ולבסוף הוקף אין ראיה לחלק בין קרפף ורחבה. ומיהו מסתבר כיון דלא אשכחן ליה אלא
 בקרפף דאין ללמוד ביטול היקף דירה דרחבה וחצר מקרפף וצ"ע

 



 

 שו"ת דבר שמואל סי' רנט (הו"ד בביאור הלכהל ד"ה אבל)
 





 

 



 שו"ת חכם צבי סי' נט דברי הרב החסיד … יכשלו רבים (סוף התשובה)
 שו"ת חכם צבי סימן נט

 דברי הרב החסיד בעל דבר שמואל ז"ל בש' רנ"ט תמוהים הם אף שבטעם הראשון יש לומר שסימנים מצא לו
 בדברי ר"מ ז"ל שהביא הטור שרצה לחלק בין דירת קרפיף שאינה חשובה לדירת חצר שהיא טובה וחשובה וס"ל

 להרב ז"ל דאף שמהר"ם כתב טוב להחמיר היינו בחצר אבל במדינה ועיר כולה אפשר דאף רבנו מאיר יורה להקל
 ועוד שבשעה"ד יש לסמוך לקולא כיון שאין החומרא אלא מצד היות טוב אלא שבמעט עיון החילוק שבין נדון ר"מ
 ונדון של ר"ש מבואר שנדון ר"מ אינו לענין היתר הטלטול במקום הזרוע יותר מבי"ס אלא לענין נזרע רובו ואין בו

 יותר מב"ס אבל אם יש בו יותר מב"ס שהזרוע עכ"פ אסור ממילא אותו שאינו זרוע ג"כ אסור שהרי נפרץ במילואו
 למקום האסור לו

  אלא שראיתי להרא"ש ז"ל שבתחלה עלה על דעתו כאשר כתבתי ובסוף כ' וז"ל ומתוך פירש"י יש להביא ראיה
 דלא מבטלי זרעי' לדירה אלא לקרפיף וכו' וגם מדבריו נראה להתיר אפי' כשהרחבה יותר מב"ס ואפי' כולה זרועה

 כו' ורחבה שריא אפי' בת עשרה כורין כו' הילכך אין ללמוד רחבה וחצר מקרפיף שזרעים יבטלו דירתן כו' ומיהו
 מסתבר כיון דלא אשכחן ליה אלא בקרפיף דאין ללמוד ביטול היקף דיר' דרחבה וחצר מקרפיף וצ"ע עכ"ל הרי

 נסתייעו דברי הרב החסיד ז"ל בסיוע שיש בו ממש שנראה דעת הרא"ש רבן של ישראל להקל אף שסיים בצ"ע יש
 לסמוך על מסתברא דידי' בשעת הדחק שאי אפשר בשום אופן אחר לתקן שלא יכשלו רבים

 

 מאירי כד. ד"ה וכל שאי
 בית הבחירה (מאירי) מסכת עירובין דף כד עמוד א

   וכל שאי אתה נותן לו דין קרפף כגון שהוקף לדירה ולא נתבטלו מחיצותיו בזריעה או שלא הוקף לדירה והוכשר
 בפרצה יתר מעשר שגדרה עד עשר לשם דירה או בשאר מיני הכשר המתבארים בסמוך מטלטלין בכלו אפי' ביתר

 מבית סאתים ואפי' כלים ששבתו בבית ולפי מה שכתבנו יראה שאף הפרדסי' שבבית אם נזרעו רובם נתבטלה
 תורת מחיצת בית מאליהם ואין מטלטלין מכלים ששבתו בבית לתוכן אע"פ שאין בהם בית סאתים ופעמים אף
 במה שאין זרוע מתורת נפרצה למקום האסור לה על הדרך שביארנו בקרפף ומ"מ יראה לי שהזרעים העשויים

 לטיול ולצאת לשם תמיד לטייל שם ולהריח אין אלו מבטלות מחיצות והיקף דירה הוא אע"פ שנזרע ומכאן יראה לי
 שרבים מקילין בכך בפרדסים הסמוכים לבתיהם:

 



 

 חזו"א סי' פח אות כה

 

 [קובץ תשובות ח"א סי' מה]





 

 קרפף הנתלמא מים (שייך לסעיף ט, יא)
 

 


