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סימן שמ"ה סעיפים א  -ג
א .ארבע רשויות לשבת; רשות היחיד ורשות הרבים ,כרמלית )פי' רך מל לא
לח ולא יבש אלא בינוני הכא נמי לא רשות היחיד לפי שאין לו מחיצות,
ולא רשות הרבים שאינו דומה לדגלי מדבר דלאו להלוכא דרבים עבידא,
רש"י( ומקום פטור.
ב .איזהו רה"י ,מקום המוקף מחיצות גבוהות עשרה טפחים ויש בו ד' טפחים
על ד' טפחים או יותר ,וכן חריץ עמוק עשרה ורחב ארבעה על ארבעה .וכן
תל גבוה עשרה ורחב ארבעה על ארבעהìò äòáøà åìàá ïðéòáã à"é :äâä .
ïéáåøéò 'ñåúå úáùã ÷"ô éøéùà úåäâä) è"îù 'éñ ïî÷ì øàáúéù åîëå ,ïðåñëìàå ïä äòáøà
.(à"ð óã

ג .כתלים המקיפים רשות היחיד ,על גביהם רשות היחיד אפילו אינם רחבים
ד'.

ארבע רשויות בשבת
מבוא
עיקר עניני מסכת עירובי הינה ֵ רור האיסור של הוצאה מרשות לרשות בשבת ,וכ ברור
איסור הוצאה מרשות היחיד אחת אל רשות היחיד אחרת שהוא איסור מדרבנ וכ איסור
יציאה מתחו שבת.
מלאכת ההוצאה )איסור העברה מרשות לרשות( היא אחת מל"ט המלאכות האסורות בשבת.
וכתב הרמב" ) :פרק יב הלכה ח( הוצאה מרשות לרשות מלאכה מאבות מלאכה היא ,וא על
פי שדבר זה ע כל גופי תורה מפי משה מסיני נאמרו ,הרי הוא אומר בתורה) :שמות לו ,ו(
"איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש ויכלא הע מהביא" ,מכא למדת שההבאה
נקראת מלאכה ,ולמדנו מפי השמועה שהמעביר ברשות הרבי מתחלת ארבע אמות לסו
ארבע אמות ,הרי הוא כמוציא מרשות לרשות וחייב.
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מדאורייתא ,אד עובר על איסור הוצאה א העביר חפ מרשות הרבי
ולהיפ  ,וכ בהעברה של ארבע אמות בתו רשות הרבי .
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לרשות היחיד

יש דרכי שונות להעביר חפ  ,כגו  :נשיאה ,גלגול ,זריקה ,העברה מיד ליד וכדו' ,בהמש נדו
בשיטות ההעברה השונות.
מדרבנ נוספו שתי רשויות נוספות וה  :כרמלית ומקו פטור.
הכרמלית אינה רשות הרבי משו שאינה דר  ,ואינה רשות היחיד משו שאי לה מחיצות.
מדרבנ אסור להעביר חפ מרשות הרבי לכרמלית ולהיפ  ,וכ אסור להעביר מרשות היחיד
לכרמלית ולהיפ .
מקו פטור :מקו שאינו רשות הרבי ואינו רשות היחיד וא לא כרמלית ,מפני שאינו רחב
ארבעה על ארבעה טפחי  ,ושגובהו לפחות שלשה טפחי .
מקו זה אי נוהג בו אסור הוצאה.
חז"ל אסרו להעביר חפ מרשות הרבי למקו פטור על מנת להמשי ולהעבירו אח"כ לרשות
היחיד.

סעיף ב'

רשות היחיד
הערה :גדרי רשות היחיד יתבארו החל משיעור זה עד סעי ו'
אחד המקורות להלכה זו הוא הגמרא בשבת ו' ,א'.
רשות היחיד ,כמו שלמדנו ,היא שטח שגובהו לפחות עשרה טפחי
לפחות ארבעה על ארבעה טפחי .

ושטחו הפנימי הוא

יש מחלוקת ראשוני בנוגע למספר הכתלי הנדרשי להגדרת רשות היחיד:
הרמב" סובר שנדרשי ארבעה כתלי כדי להפו שטח לרשות היחיד .כתלי אלה יכולי
להיות שלמי )חלונות ודלתות שבה אינ מוציאי אות מכלל כתל( ,או שלשה כתלי
ולחי במקו הכתל הרביעי.
לחי הינו קורה בגובה של לפחות עשרה טפחי הנשענת על הקיר השלישי בכוו שבו היה
אמור להיות קיר רביעי ,בתנאי מסוימי לחי יכול להחשב כקיר.
אול ראשוני אחרי )רש"י ,תוספות ,ראב"ד ,הרא"ש ,הרשב"א והריטב"א( סבורי ששלושה
כתלי מספיקי לקביעות רשות היחיד וא שני כתלי ולחי בתור כתל שלישי מספיקי לכ .
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הביאור הלכה בסימ שס"ג ד"ה "אסרו חכמי " ד במחלוקת זאת ביתר אריכות) .עיי ש (
הט"ז ד באריכות בנושא השטח שבי הכתלי ובהתבסס על הראשוני  ,לדעתו עובי הכתלי
נלקח בחשבו ארבעת הטפחי  .לדוגמא :א הרווח בי הכתלי הוא שלשה טפחי  ,וכל כתל,
מכל צד ,רחבו חצי טפח הרי לעני זה יש לנו כא ארבעה טפחי .
המג אברה כותב שהרווח בי הכתלי חייב להיות ארבעה טפחי  .המשנה ברורה )סי' שמה(
כותב שרוב הראשוני סוברי כ  ,שהשטח בי הכתלי בלי עובי הכתלי חייב להיות ארבעה
טפחי  ,ולדעתו סעי יט מוכיח כנ"ל) .בסעי יט נאמר שא הרווח בי הקירות הוא פחות
מארבעה טפחי הרי זה מקו פטור .המחבר אינו מזכיר בכלל את עובי הקירות( הוא מוסי
שאכ ישנ ראשוני הסוברי שעובי הקירות נחשב בתו מני ארבעה הטפחי )ראה שער
הציו ג(
בנוס הוא מצטט את האליה רבא ,המביא את הרשב"א ,האומר שא הכתלי מספיק עבי
הרי שטח יהווה חלק מחישוב ארבעת הטפחי  ,ומביא בש
בכדי להעמיד עליה חפצי
האחרוני )אב העוזר ,תוספת שבת( שהסכימו שכל זה הוא לעני שיהא נקרא ש רשות
היחיד על עובי הכתלי מלמעלה ,אבל לעני החלל לא נקרא רשות היחיד כל זמ שאי
בשטחו ד' על ד' בלי צרו עובי הכתלי .
לסכו דברי המשנה ברורה:
כדי ששטח יקרא רשות היחיד הוא צרי להיות לפחות ב ארבעה טפחי  .א אד זורק חפ
מרשות הרבי לשטח אחר ב שלשה טפחי וחצי ,א שע עובי הכתלי יש ד' טפחי ,
לדעת רוב הראשוני  ,הוא פטור) .יתכ שאפילו מותר לעשות כ מלכתחילה א שטח זה הוא
מקו פטור(
במקרה שהחלל בי הקירות הוא שלשה טפחי  ,והקורות משלימי יחד לארבעה טפחי ,
ואפשר להניח עליה חפצי א אד יזרוק חפ פנימה הוא יהיה פטור ,אבל א הוא יזרוק
חפ שיתמק על הקיר האד עלול להיות חייב) .בתנאי שגובה הקיר עשרה טפחי (

בורות ועמודי
בור שמדותיו ארבעה על ארבעה טפחי ועמקו עשרה טפחי הוא רשות היחיד .בעל המשנה
ברורה מוסי  ,שעמוד בעל אות נתוני מידות נחשב לרשות היחיד ג א הוא עצמו יוצב
ברשות הרבי .
כדי שהחלל מעל העמוד יחשב ג הוא כרשות היחיד אנו משתמשי ב"גוד אסיק מחיצתא",
פירוש :שמחיצה של עשרה טפחי יכולה להיחשב כמחיצה ,ג לגבי מקו הנמצא למטה או
למעלה ממנה .המלה ג ד פירושה למשו  ,כאילו מושכי וממשיכי את המחיצה למקו
שאינה נמצאת ש .
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גוד אסיק פירושו :למשו ולהעלות ,וגוד אחית פירושו :למשו ולהוריד.
בצורה כזו אנו כאילו ממשיכי את הקירות ,ורשות היחיד נמשכת ש .
דוגמא קלאסית למקרה כזה יכולה להיות מתק לאיסו דואר שהינו ארבעה על ארבעה
טפחי וגובהו עשרה טפחי  .לפי האמור ,מתק זה הינו רשות היחיד ,ומדאורייתא אסור
להרי חפ מהאר )רשות הרבי ( ולהניחו על גבי המתק .
כנ"ל אפשר לומר ג לגבי מכונית .למרות שאנו מודעי לעובדה שאי לטלטל חפ ברשות
הרבי יותר מארבע אמות ,אפשר בנקל לטעות בהלכה מכיו שאיננו מודעי לעובדה שלהרי
חפ מהאר  ,ולהניחו על גבי מכונית חונה למשל זה איסור מדאורייתא ,כיו שבצורה כזו
מעבירי חפ מרשות הרבי לרשות היחיד.

תלולית
תלולית שגובהה עשרה טפחי ושטחה ארבעה על ארבעה טפחי הינה רשות היחיד .צדיה
של התלולית אינ חייבי להיות מאונכי  .א צידי מדרו התל עולי בהדרגה עד שמגביהי
לעשרה טפחי תו ארבע אמות הרי הוא כזקו כולו והוא רשות היחיד במקו גבהו ,וא
זרק מרשות הרבי עליו חייב ,ומאיד אפשר לטלטל בו כרשות היחיד.
א המדרו נמו יותר אינו רשות היחיד .הזוית המשוערת למדרו המתגבה תו ארבע אמות
לעשרה טפחי היא .25°
כאשר המדרו תלול ואי אפשר לעוברו בקלות התלולית אינה נחשבת לחלק מהרשות
שבתוכה היא נמצאת .כאשר הזוית קטנה יותר והמדרו אינו תלול התלולית היא חלק
מהרשות בו היא נמצאת .אות הנתוני של זוית השפוע נכוני ג לגבי בורות .הקירות אינ
חייבי להיות מאונכי  ,די א ה משופעי לאור ארבע אמות בגובה עשרה טפחי כדי
שיחשבו רשות היחיד.
בסימ שמ"ט יתבאר הא צרי ברשות היחיד ארבעה טפחי על ארבעה טפחי בשיעור
אלכסו או לא.
סעיף ג'

כתלי המקיפי רשות היחיד ,על גביה רשות היחיד אפילו אינ רחבי ד' טפחי  .מכיו
שכתלי אלה הופכי את השטח לרשות היחיד ,קל וחומר שה עצמ יהוו רשות היחיד.
מכיו שהקיר עצמו הינו רשות היחיד אי להרי חפ מרשות הרבי ולהניחו על הקיר .כמו
כ אי לקחת חפ המונח על הקיר ולהניחו על גבי הקרקע ברשות הרבי  ,או לקחתו ולטלטלו
בידיו ,מכיו שבמקרה זה הוא מעביר מרשות היחיד לרשות הרבי  ,והרי זה איסור דאורייתא.
א על פי שהכתלי עצמ אינ רחבי ד' טפחי מכל מקו יש על גב ש רשות יחיד.
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אמנ בשער הציו העיר ,שזה מדובר דוקא באופ שיש חלל ד' טפחי על ד' טפחי בלעדי
המחיצות ,א א אי שיעור ד' טפחי רק בצירו המחיצות עצמ ראינו בסעי ב' שיש בזה
מחלוקת הפוסקי כיצד להחשיב .
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שאלות לחזרה
 .1הא הוצאה היא אסור דאורייתא? ומהו עונשו של המוציא?
 .2אילו רשויות ה מדאורייתא ואילו מדרבנ ?
 .3מדוע כרמלית הינה מדרבנ ?
 .4מהי ההגדרה של רשות היחיד?
 .5הא עובי הקירות נלקח בחשבו ?
 .6באלו תנאי נהפ בור לרשות היחיד?
 .7אי נמדד עמוד?
 .8מהו השפוע שהופ תלולית לרשות היחיד והא הצדדי צריכי להיות מאונכי ?

תשובות:
 .1הוצאה היא איסור דאורייתא שענשו מיתה כשנעשה בזדו  ,וקרב חטאת כשנעשה שגגה.
 .2רשות היחיד ורשות הרבי הינ מדאורייתא וכרמלית ומקו פטור הינ מדרבנ .
 .3כרמלית אינה רשות היחיד מכיו שאי לה קירות ואינה רשות הרבי מכיו שאינה דר .
 .4רשות היחיד מוקפת ע"י קירות שגבה עשרה טפחי ושטחה ארבעה על ארבע טפחי .
לפי הרמב" חייבי להיות ארבעה קירות ,לפי רוב הראשוני מספיקי שלשה קירות.
 .5המשנה ברורה מציי  ,שצריכי להיות ארבעה טפחי על ארבעה טפחי בכדי שהמקו
יחשב רשות היחיד .האליה רבה חושב שא אפשר להניח חפ על הקירות ה יכולי
להחשב בתו חשבו ארבעה הטפחי  ,לפי המשנה ברורה דבר זה משנה רק לגבי הקירות
עצמ ולא לגבי השטח שביניה .
 .6עשרה טפחי עמקו וארבעה טפחי רחבו ואורכו.
 .7עמוד צרי להיות עשרה טפחי בגבהו וארבעה על ארבעה בשטחו .המחיצות עולות
כאילו למעלה מעל העמוד וממשיכות את רשות היחיד.
 .8צידי התלולית חייבי להיות בגובה עשרה טפחי  ,אבל אינ חייבי להיות זקופי  .די
א ה מגיעי לגובה עשרה טפחי תו שיפוע של ארבע אמות.
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