תשובה בעני עירוב
שאלה מקיבו חנתו  :הא

קיבו חנתו צרי עירוב כדי לטלטל בתו המשק

בשבת? המשק בנוי על שתי גבעות תלולות ,ע
העוק את כל שטחי המגורי

שדות תבואה מסביב .יש כביש

א לא את כל השטח הציבורי .ברור ,אול  ,על
המגורי

המפה ,איפה השטח "שלנו" מתחיל ונגמר .על גבעה אחת ממוקדי

והמרכז ,כולל חדר האוכל ובית הכנסת .על הגבעה השניה נמצא דיר שאנחנו
צריכי

להגיע ולטלטל אליו בשבתות לצרכי שמירה וטיפול בכבשי  .הדיר ג

משמש כ"יעד טיולי " להורי

ולילדיה

בשבתות .אי גדר בטחו מסביב

לחנתו  .יש אפשרות שהבנת ה"רשויות" היא שונה לגבי קיבו חנתו  .כקיבו ,
וכל איזורי המשק שייכי

כל הבתי

לכלל )בעצ

שייכי

לסוכנות( .מה

הנימוק של רשויות ועירוב במצב הזה ,ובימינו בכלל?
תשובה :כדי שתוכלו לטלטל בשבת בכל הקיבו
הכי פשוטה היא לעקו

לרשות היחיד .הדר
לפחות עשרה טפחי

צריכי

להפו

את השטח

את כל המשק בגדר שגובהה
במקו

= בער מטר אחד .כמוב זהו פתרו יקר .אול

גדר אפשר להקי את הקיבו ב"צורת הפתח" דהיינו "קנה מכא וקנה מכא
וקנה על גביה " )ראה מנחת ירושלי  ,ציור מס'  1 2ושלח ערו
שס"ב ,סעי

או"ח סי'

י"א( .לכאורה דבר זה בעייתי .הרי לפי השו"ע )שס"ב:י'( צורת

הפתח רק מועילה בחצר או ברחוב שיש בו דיורי )=תושבי ( ואילו רשות
הרבי

צריכה דלתות של ממש כדי לסגור את הפרצות )שס"ד:ב'( .א

אסור לערב עיר או קיבו ע"י צורת הפתח כי יש בה
שבה

אי תושבי

כמו בקיבו

צורת הפתח במקרי

הרבה שטחי

שלכ  .למה איפוא משתמשי

כ,

פתוחי

בעירוב של

אלה? מפני שיש דעה רווחת שבזמ הזה אי "רשות

הרבי " של ממש אלא רק "כרמלית" וכרמלית אסורה רק מדרבנ ולכ נהגו
להקל )ראה מקור חיי
אי בוני
ועליה

עמ'  316ועמ'  ,319 320סעיפי

עירוב של "צורת הפתח" למעשה? מעמידי

י"ב י"ד(.
עמודי

מסביב לקיבו

חוט .שימו לב שהחוט חייב להיות מעל העמודי  ,לא בצדדי

מנחת ירושלי  ,ציור מס'  .(3א

יש עמודי טלפו מסביב לקיבו
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)ראה

יש שתי

אפשרויות .יש אומרי

שמכיוו שהחוט קשור לצד העמוד ,העמוד לא נחשב
"לחי" = חבית או קנה על יד עמוד

כ"קנה מכא וקנה מכא " ולכ מעמידי

הטלפו ומתחת לחוט .עירוב כזה כשר משו
לנגוע בקני

צרי

"שמכא ומכא " )ראה ציור מס'  .(4מאיד

)ראה יסודי ישורו עמ'  (275שמתירי
תחתיה

שהקנה העליו = החוט אינו

כי "החוט נכר

חוטי טלפו אפילו בלי העמדת קני

מסביב הגביע והגביע כענ

הוא חלק מ העמוד עצמו" .לפי דעה זאת ,א
מסביב לקיבו זהו עירוב כשר ואינכ

יש פוסקי

חייבי

היוצא מ הבד וכאילו

יש חוטי חשמל או טלפו

להוסי עליו שו

מהי המטרה של איסור ההוצאה מרשות לרשות? הסברי

שוני

דבר.
ניתנו במש

הדורות אבל מסתבר מירמיהו י"ז:י"ט כ"ז ונחמיה י"ג :ט"ו י"ט שא
להוציא חפצי

נוכל

מרשות לרשות הדבר יוביל למקח וממכר ,מלאכה בשדה,

ושאר מלאכות האסורות בשבת .בסופו של דבר שבת לא תהיה שונה מימות
החול .וא

תאמר שעירוב הוא הערמה שאי בו ממש יש לומר שיש הרבה

הערמות ביהדות שנועדו להקל על הציבור על פי הפסוק )ויקרא י"ח:ה'( "וחי
בה " .יתר על כ  ,היהדות מכירה בעובדה ש"ההרגל נעשה טבע שני" ולכ בני
זקוקי

אד
חפצי
א

לסמל פיזי" .צורת הפתח" היא תזכורת פיזית לא להוציא

ממקומינו = רשות היחיד החוצה.

יש פרטי

שלא הבהרתי אשמח לסייע לכ .

דוד גולינקי
בהסכמת :הרב טוביה פרידמ  ,יושב ראש
הרב ראוב המר

ספרות
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 .1שלח ערו אורח חיי

שס"ב:י' י"א; שס"ד:ב'.

 .2סדור מנחת ירושלי  ,בעריכת הרב ישעיהו אריה ויהושע דבורקס,
ירושלי  ,תשל"ב ,עמ' .427 430
 .3הרב חיי

דוד הלוי ,מקור חיי

השל  ,חלק ג' ,מהד' ג' ,ירושלי  ,עמ' 320

.316
 .4הרב גדליה פלדר ,יסודי ישורו מערכת ל"ט מלאכות ,כר

ב' ,ירושלי ,

תשל"ו ,עמ' .270 276
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