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דניאל םטון
שישים ריבוא כתנאי בהגדרת רשות .הרבים
הרצאה בשבת
אחת טל״.ט מלאכלה שבת היא הלזנאה־ מלשוה ללשות .מלאוללתא ישנך
שתי־• לשלילת לשלת היה י ד ללש ל ת הרבים שאסלל להרציא -ללהכניס מאחת
לחברהה ,לאסלל גם .לטלטל ארבע אמלת בלשלת הלבים .־
מלאכת הלעאה נחשבת למלאכה גללעה .כללמל ,שקשה להבחיך בה ביז
האסלל למלהל מבחינה מהותית; כילז שלא חל שלם שינוי בגרף ההפץ בבשאל
מלאכות שבת ;תלם׳ שבת ב ע״א׳( .כללז שבל גזלל תז-״ל גזללת דבלה כדל
שלא ניכשל באיסלר דאלריתא .אחת מהז היא הלספת רשות חדשה הגקלאת
כרמללת; שאלגהילא רשות הרבים ,וגם לא רשות היחיד שאלז לה מחיעלת
כדיץ רשלת היחיד .גזלל תז״ל שאםלר להעביר מכרמלית לרשות הרבים ,ו״כ7
מכרמלית לרשות היחיד; שאיז חכל בקיאים בדיגי מחיצות ללבלאל ־להעביד
מלשלת לרשלת.
רשלת הרבים עצמה אינה ניתרת אלא בדלהלה להלא שננעללת בלילה־,
ללרמב״ם :אע׳׳פ שאינ 7ננעלות •ממש ;כל לדעת הרמב״ס מספלק מדאלרללהא
צורת הפתה ולא אתו רבים' ומבטלי מחלעהא(.
מחיצות

לכרמללת יש אפשרוה תיקלז אחרת מאשר

רגילות

'צורת

הנקראת

הפתח׳ ״קנה מכאל לקנה־מכאז וקנה על גביהם ,אפילו אינל נוגע בהם אלא
שיש ביניהם כמה אמלת לבלבד שיהא גלבה הקנים מכאז למכא 7י׳ טפחים
ויהלל מכוונים כנגד־ קנה העל י ל •7״• ;של״ע אל״ ח ׳שסב יא( .הקפת מקלם
ביצורות

הפתה'

באלו •הופכת אותו מכרמללה

לרשות היחיד•; אך הדבר נכל7י

,ר,ק בתנאל ,שאל׳ז בשטח המלקך חלק-המל־גלל כבקעה אך ברשות הרבים.׳
כדי לד ל 7 .בה י הר זה .הנקרא :בטעות .׳'עירובי
\
.הרבלם ואז .נביך מתי מועיל :ההיתר:

צריכים אנר לדעת מהי

א״ב
רשות י*
־

לשוה הלבלם וששלס לבוא
״ת״ר :ארבע -רשויוה לשבה• לשוה הלחלד ולשוה הלבלס ,״
חריץ
לכלמללת ומקום פטול .ואלזו -היא ,רשות .היחיד?
שהוא

עמו? עשרה ורחב

ארבעה

)טפחים( ,לבז גדל שהלא גבלה

י' ורחב ד׳ דו היא רשות היחיד גמולה.

לאיזל הלא לשלת

סלטיא )רש״י  -מסילה שהולכים בה מעיר לעיר(
הלבים?
ופלטיא גדולה )רחבה של עיר ששם מתקבציך לסחורה( ומבואות
המפולשיז זו היא רשות הרבים גמורה .איך מוציאיך מלשות

הלחיד זל לרשות הלבים זל יאיץ מכנלםיז מלשות הלבים זו
לרשות היחיד זו ,-ואם הוציא והבנים בשוגג חייב חטאה במזיד
ענוש ברת

ונסקל) "...שבת ו ע״א(

תוד״ה ״כאז״ )ו ע״ב( אומר שדבלם כאז הם ששים רבוא,

ומסתמך על
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\ נמה מקלדות ממם׳ עידובי 7שנראה צקמז  .דברים אלו הם הידרש עצרם
•י שכז תנאל לסולר ותשוב זה צא הוזכר נשום מקלס בגמרא.
| חמק לד והמצדיבים
כדל למצוא את המקרר לדברל תוס׳ )ולשאר הראשוניס ,שלובאו בהמשך,
| שסוברים כמותו׳{ עלינו למצוא את המקור לשאר תנאל רשות הרביס .״המעביר
! ד׳ אמות ׳ברשות הרבים מקורה פטור•לפי שאלנו דרמה לדגלי מדבר" )ה ע״ב(.
\ רש״ל שם כתב ״רכל מלאכות שבת ממשכז גמרי מדנסטכה פרשת שבת לפרשת
הסשכז בויקהל״ ..פרטי רשרת הרבים מצריים בדף צח-צט רשם נלמד גס תנאל
\ נרםף ,ררחב שש-עשרה אמה ,ממה שהיה במשבך .הראשונים גס הס צמדל את
! תנאי רשלת הרבים מדגלי מדבר; רש״י ללאר מפדלשת היא רצא דמי לדגלי
 1מדברי )עיררביך גס ע׳׳ב׳ן .כך גס הםיקל הרי״ף להרא״ש בעירובי 7שכדי
ן להתיר רשות הרבים צריך שהדלתלת ננעללת ממש בצילה ׳שעל ידי זה ניתבסל
\ ממנה שם רשלת 'הרביס שאיגד! דומה לדגלי מדבר שהיה פתלח כל שעה׳ )שו״ע
! שסייד ,מ״ב םק״ל( . .למרות שדין זה שרשות הרבי ס עריכה ששלם רבלא לא
מרזכר בפיידרש בגמ׳ בדור שגם הוא 'נלמד באותה דרך ,והתורה כתבה שששים
רבוא'איש יצאר ממצרים .רש״י כבר הזכיר את -המספד ששים רבוא ,בעיררבלז
! )ר ע״א ד״ה׳ רשות הרבלם׳( ״רחב ט״ז אמה דעיר שמצויים בה ששלם רבוא דאל7
; בה הרמה שהלה רשדת הרבים שלה מכלל 7משער לשער שלהא מפולש דומה לדגלל
] מדבר.״
1

1

רעלוז זה שרשרת הרבים צריבה ששלס רברא מעול כבר בבה״ג שכתב
! ״רשות הרבים דרכתא דדשלס בה שית מאה אלפי גברי בכל לומא כדגלל
! מדבר״ .והעתיקו אותו להלכה האשכול ,ספר העיתים ,הםמ״ג ,הםמ״ק,
ספד התרומה ,הדלקה ,האור זרלע ,תלם' די״ד• ,המהר״ס מרוטנבורג ,הרא״.ש_,
הסוד ,רביגו 'ירוחם ,האגור ,ה׳ שלטי גבורלס׳  ,ועוד־ ועוד )הובאו בשד׳׳ ת
י ׳בית אפרים׳ סל״מז כו ,.ובשו״ת מהרש״ם./
י החולקים
החולקים על דעה זו רכים גס הס ובראשם הרסב״ס שמגה מדבר כרשות
1
 1הרבים בםתמא )הצ׳ שבת יד אי( .ובז לא מנה ששים רבוא .כתנאי לרשות
! הרבים ,ועוד ;שברור שבמדבר בזמננו איז ששים רבוא .ודאי הוא שהרמב״ם
לומד את תנאי רשות הרבים מדגלי מדבר ,אך רק צתנאי הרשות עצמה )מקורה,
המשנה בעיררביך )נט ע״א(
ס״ז אמה .ומפולש׳(; אבל לא למגי 7העוברים בה.
דנה בעיר של יחיד ובעיר של רבים ,ירש״י רךעימיה הסבירו שעיר של רבים
היא עיר שיש ־בה .ששים ריבוא" ,ועיר של; יחיד היא .עיר שאי 7בה ששים רבוא.
אך הרמב״ם פלרש עלר של להלד'  -עלר שהלא' קגיז' של אדם יחיד .גם הרשב״א
פירש "עיר שבנאה היחיד לעצמו״  .וכ 7הרלטב״א מעדד עם הרמב׳׳ם וכותב
שגז דעת רוב הגאונלם! ובז נראים הדברים .הךמב״ז כותב על סברת המצרלכיז
ששים רבוא ״ואלו דברי הבאי" )שבת גזי( .יהיר" , 7שראה את דברל רש״ל ותום׳
מביא את דבריהם' וכותב ״והר סברא לא מחוורא שלא מציגו שהזכירו הבסיס
י ברשות הרבים דבעיבז שיהו עוברליס שם ששים רבוא בכל יום ,ואע״פ ,שרש" י
] ז״ל מפרש כז בכמה מקומות ,אס איתא אי אפשר דלא מלשתמלט'תלמודא לאדכורי
; הבי בחד דוכתא; ועוד שחכמים סתם אסרו ולא נתנו דברים לשיערריך לחלק
י ניז כפרים לעיירות גדולות ,אלא שעכשיו שנהגו בכך לא ישמעו..למי שימחה

34

בידן לבכילצא בזה הנח להך מוטב יהל שלגגלת לאל יהל מזידלת״  ,.יש
ראשלנלס נלספיס הסלבריס כר למקשים קלעי לה שלבות על המצריכין ששים
רבלא ללא בא 7המקלס לפרסן.
פידלשיס של ששים דבלא,
י

t

ן

ז-

גס לדעה המצללכה ששים דבו_א ,יש צורך בחקירה ,לעידן לגבל המספר.
מי הם האנשים? מהי הס צריכים להילה? והיכן'י צריכים להללה? ממק ליד
המספר נראה שרק ,גברים יהודים כני .עשרים שנה למעלה נמנים' לששים ,לבוא,
כפי שהיה במניין ילצאי מצרים .אל רוב הראשדניס דוחים' זאה לא למרים
שרק את המספר אנל לומדים מללצאי מצדים ללא אה שאר התנאים".
בשבת צח .נאמר שמתחה ןבי 7העגלות הימה רשלת הר ביים ובודאל'.שלא
הלל שם ששלם רבוא? מלשב .הדסי )עלל.ובלז .ו דייה כיצד( ״דסכל מקום הלה
דרכן לצאת ו.לבוא .באלתל דרך״  /כל למר אי , 7דריסה ;שיהיו שם ששלם .רבוא
כל הזמן אלא שבדרך כלל עוברלם .שים .לגבי מקלם א ל תם" ששלם רבלא כתב
רש״ י בכמה לעונות יעיל שמצולל 7בה ששלם רבלא׳  ,״ נכנסין 'בה תמיד ששלם
רבלא׳ לכן י מזבל י י 7שם ששים רבלא׳  .הלא״ש מלםיך גם את הלש ל ן יבלקעי7׳
ללש עלד כמה .לשלנלת.
־

הליסב״א על המשנה בעירובין נט כתב ״ללש״י ז״ל אינו מצליל
שלתלשבל בעיר ששים ךבוא.אלא שיכנסו בה ששים .לבוא כאילו .הכרכים
להעיירות .שהם פתוחים/למקומות הלבה לדגילין בה סלהרלם וכלו״צא בהם....
לסעתה כל שבתה ל תה .נהישבה בכרכים וישווקין גדולים'.להיות רוכלת העמים.
זו היא .של רבים; ואעפ״כ .רוב הגאונים ז״ל הם 'כדעת ר״ת ז״ל דלא בעינן
ששים ובוא כלל״'' .״ הרמב״ ן מסביר בדעת ־רש״ י ״ושמא דעת ראשונים לומר
שהארלסטרלא שהיא כבושה הלץ לעיירות" .והולכים ממנה מעיר לעיר וממדינה
למדינה עד סלך כל העולם ,אלן מדקדקין בה 'בעוברין עלה ששלם רבוא ידהא
כולל עלמא הלא־ ,אבל בתלך העיד אין שם רשלת הרבים בלל ששלם רבלא דתהלי
כדגלי מדבל"  .בחידושי 'הר״ן' על שבת ו נמצא עוד הסבר,שצריכים דרך ;הראויה
למי לעדת להילוך ששים רבוא אל לאל דלקא בפועל ..הסברים אלו ,שבעזלהס
מנסים הלאשוניס שלא קיבלו .סברא' זו להבינה ,נראים דה לק י ס אך מהם ניהן
להבין את הבעיה' בהגדלת הששים לבוא בלשות הלכים.
• -

:י

—

*

+

J

י

י*



י
•
r
כן כתבו מספר ראשוניים שצריך שיעברל ששים .רב ו א בכל יוסי; ,הבה״ ג,,
הר״  7ועוד׳(  .לכתבו אהרונים שתנאי זה אינו״ מדויק לזל ]לשו,ן ו'ער.וך"
השלהן׳ ״לודאי אפילו לרש״ י שמצריך שיהיה ששייס רבלא ,מכל .מקלם בדר.ך
לא שיך לומר שיעבר ל' כבת ,אחה'או בלום יאחד ,דזהו מן ה^סנעלת; אלא הכוונה
.
שדלך שם'לעכלו שישים לבוא במשך הזמן'״.
,

-־יי

־

•*

נראה שאפשר ,ליראות .בלבדי ה׳ ביה אפרים׳ סיכום לשיטה הסוברים.
שצללך ששלם דבוא '״ו לדש״ י בעינן שלהא" דלל.סלולה .לששים ,לבוא המצויים
שם בקירוב מקלס "לעלבריס ושביס שם בכל עת עד שאפשל^שבלום אחדי יעברו,
_
כללם בדרך הה לא; ".תש ל בה כילי( י.
ץ
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פס?

השר״ע

השו״.ע;או״ת שמה ז( פסק ״איזה ל רש ל מ קרבים? רחובות יקי לקיים
הרחבים "ט׳; ז .אמה ,לאינם מקורים ואלן להם הלמה לאפללל לש להם חלמה אם
הם מפו,לשיס.משער ,לשער; הלי ר&ות הרבים .ליש אומרים .שכל שאלן ששים
רבלא עלברלם בל בבל לרם אלנל רשות הרבים״ .מקלבלים אנו שבאשר
המהבר פוסק סתם ול״א הלכה בסתם ,אך במקרה הצלדן• לש מקלס לסמלך להקל
בדעת הל״א; וכן כתב ההמשגה ברורה׳  .אך בסימן .שבה פסק המחבר בסתם
שמשלם׳דדכל שללם ללמצלה מלתר לשללח מזלן לאינו להודי ,ומבואר ב׳בלת
לוסך׳ שהסיעם הוא משוס שבזמן הזה אלן רשלת הדבלם .לכן בסימן' שג כתב
המחבר ״והאי,ד.נא נשי דידן נהגו לצאת בכל תגשלסלן ולש שאמרו דמדלנא
אסלרלת אלא כי לן שלא לשמעו מלסב שיהל שלגגלת לאל יהל מזידות; ליש
שללמדל עליהם זכות ללמד שכן נוהגות על פי סברא אחדל בה שכתבתי שלא
אסרל לצאת בתבשיסין לחצר שאינה מעורבת; והשתא דלית לן רשלת הרבים
גמור הלה כל רשות הרבים שלנו כרקלית ודינו ,כחצר שאינה מעלרבת למלתר.
ניסו כמה ,אהרילנים לתר? .שהפסקה האחרוגה מ׳ והשתא׳ שייכת עדיין לדעת
אלתס מלמדי זכות .ולש עוד ראיות שונות בעיקר לכך שהמחבר פסק ברמב״ס
:

הרמ״א ,לעומת ,זאת ,מוסיף בכסה מקומות" .שכל רשולוה שלנל הם
כרמל יה״ )שבייך ,ג( .לכן פלסקלם ה׳ מגן אברהם׳ להס״ז.
מחללקת גד,ללה זל ,באה ללדל בלסלל מעשל מדל שבת בכל קהילות לשראל
בענלן ה׳ עירובי' ,שהדל ההיתר לסלסל ,על לקל הלקף צלרת הפתה הלא רק
לברמללת השונה מרשלת היחלד רק לענלן מחיצות עשרה.
כבר נלסו כמה אחרונים לפסוק כרמב״ס לחוסרא .ה'משנה ברורה׳
סללם ״אלן לנל כח למחלת בלד המקילים וכל בעל נפש להמלר לעצמו״,
והוא מתבסס על כך שמצא דלב ראשלנלם שסוברים בשיטה המהמלרה ;בנלגוד
לשאר הפלסקלס שבתבל שהררב ה?ילר( .אך מעבר לכך שהמ״ב לא ראה כמה
מקורות קדומים לבסלסילם ;כבה״ גי( ,הרי שנמצא ל, ,עשרלת ראשלנים אחרלס
העומדים בשיסת היש אומדים.
היתר ערוה״ש
יערוך השלחן׳ .לאחר דללן ארלך ,בשאלה כתב "על כל פנים מה מלעיל
הארלכות הזאת אחדל שהעירובלן גתפשסו ברוב ערל ישראל הרבה מאות שנה
מקודם ורק'על סמך הלתר זה וכאללו בת קול לצא הלבה בשלסה זו; ואס
באנו לעכב ,לא לרד שלא לצל לתו אלא נראה ,כמשתגעלס ,שדבר זה נתפשס
בבל ערי ישראל רבפרס?יס דהאלדנא אלן לנו רשות הרבים רק בערלס ספורות
והגדולות בעולם כמו ערל המלוכה שלש בהק ששלם ךבוא ,אבל לא בערים
שלנו .ולעז כל" מצוה והוכה ללמד זכות על כלל לשראל לכן שמתל את לבל
להמצלא אלזה הלהר״.
הלתר זה של יערוך השלחז׳ מבוסס על הבגה הדשה בגמרות על פל
דברי בה״ג .הבה״ג כותב "ואסור לסלסרלל מידל כשבתא ארבע גרמלדל
ברשות הרבים ...ולא מבעלא רשות הרבלס דאורח מלכא הוא ואסור .לסלסל
בגולה הלכא דללכא עלדוב אלא אפללו מבול...״ לוצא מדברלו שלש רשות
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בשבת )צי( כתוב :׳׳הוצאה גופא
הרבים שמהנל בלה עירלב )ולא דלתות(.
הלכא כתלבא? אמר רבי ייחנך :דאמר קרא :׳ליצן משה ולעבלרו קלל
במתגה׳ משה היכן הלה יתיב? במהגר׳ לליה למהבה לליה רשלת הרבי? הואי
לקאמר להל' לישראל לא תפיקל ותיתו מרש לה היחיד דלדכו לרשות הרבים*״ .
ליש לשאלל למה עריכה הגמרא לדעת ׳הלכז היה משה? אם הרחוב מחלץ
לאהלים היה "רש לה הרבים ,ג לימד מהיציאה לשם את כל עגיגי הוצאה מרשותי
ועינה יעריך

לרשית?

"ללכז נראה דעניך רשות הרבים בך הלא דאין
״
להילת בעיר רי; רשות הרבים אחד לשני" צדדי" העיר;
לכשמל כך הלא שזה המקום הלא רשלת שכל הרבים
השוכנים במקום ^פונ״ים לשם ולא למקום אחד ,כמל אעלם שכל
הערים היל עשויות מכלאות מבואות ובתויך המבואות היו

1

r

השלחך׳:

-

הרבה
משלש

גדורים
התבואות

והיו המבואות
בתים.
חצרים ובכל חצר הרבה
רוחות אך באמצע העיר היתה סרטיא גדולה ישכל

פתוהות ילה והיתה ;מפולשת משני העדדים; וכל מיי שהיה יצריך
לילך לעיר אחרת בהכרח שהלה יועא דרך סרסלא זו ,ומקום אחר
לא •היה .לו כמלבז .וכן הלתה פלעלא גדולה ששם כולם מתקבעלם
וזהו

לסחורה.

ששנינו

בברייתא

רשות הרבים?

אידהו

כלומר,

׳המק לס האחד שהרבלם^פליגלס לשם  -סרסיא לפלסיא .יאבל אם
העיד אינה עשויה 'טבלאות מבואות ,אלא כל הרחובות מפוילשין
לארבע רוחות העולם; ומי שדר ברחוב זה יעא לעיר אחרת דרך
רחוב זה ,ומי שדרי ברחוב אהד יעא דרך רהוב שלו ,וכן כל
הרחובות .ואם יכן 'אין מקום שיקרא'עליו רשות הרבים מפני
שאיך

*

מקום

מתקבצים שם.

ולפי זה 'אתי שפיר דבדגלי מדבר לא היו מבואות

רחובית

*

שכולם

1

כשלנו...

לפיכך לא היה

מקום בתוך

המחנה

אלא'

שיקרא

רשות שכל הרבלס הולכים שם זולת מחנה לויה שכל ישראל היו
ערלכלן לילך אצל משה רבלגל ,לנמעא דרך מחנה לוילה הלה־
רשלת הרבים ...ולפי־זה אצלנו שאי 7אלא רחלבלת מפולשים
לבכל עלר הרבה רחלבלת ...לאין כאן םרסלא שכללם מוכרחים
לעאת משם ...וגס פלסיא אין אעלגל דהגס שבכל עיר לש שלק
וחנויות מכל מקום הרי הרבה חנויות ומקומות של מסחר לש גם .
שלא במקום השוק ...ואיך דינם אלא בחצרות מפולשים אל מכלאות
מפללשלת ובלכלתלנל ׳לעשות בהם'עירוב ואייך דה רישות חרבים

שאיך מערכין אותה אלא בדלתות.
דלענין הוצאה לא

ועוד נ,״ל דאפללל אם נאמר

נדונם ככרמלית .אלא

כרשות הרבים,

לפוסקים

שאינם מעריכים ששלם רבוא ,מכל מקום לענלן זה_דאי 7מערבי7
רשות הרבים'אינו אלא ברשות הרבים אחד כסו סרסיא אצלם
שהייתה סדטיא אחת־ בבל

העיר ,ולא

בשלנו"שיש הרבה סירטיות״'
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בעגיז אחר

כךתב

יעריך

השלחך׳

״יש להסתפק

בזמך הזה שרוב

הנוסעים יםעל דרך מסילת הברזל להלא פשלסא דהרי רשות הרבים לכל
הדעות שהרי לדאי ששיס רבלא עלבדיס בל באיזה משל לא אדלר.״ אך בבד
חלקו עליו בעניז זה הרבה פוסקים ואמרו שהיות לתאי הרכבת הם רשות
היחיד• גמורה- ,לא יתכז מהמסילה תהיה רשות הרבים .ודברים אלה שללכלם
גס לכביש בימינו ישבץ המכוניות הך רשות היחיד .ועוד כתבו 'שאין כביש
דרמה לדגלי מדבר ,שכך במלבל הלכו ברגל לגם שאיז הכביש גקרא מסדרי
לרבים שהרי אי אפשל ללכת בו מפגי המכוניות )׳ביתיאפלים'  ,׳ישלעלת
מלכו׳ ועוד׳( .אך כפי שראינו בערה״ש ובז פסק ה'אגרות משה׳ )סי׳
קלס עמי ירמב( שאי 7להיתר זה של המכוניות -כסיס מספיק .
1

בתקופה מאלתלת ילתל כתב היחדדך איש׳ היתל אחר המתבסס על כללי
מחיצלת .מדאורייתא. ,אם העומד׳ מרובה על הפרוץ /ללב המחיצה נמצאת(,
המחיצה ערייך נחשבת ,שלמה• ,אל מדרבנן ,אם יש פרעה .של עשר אמות ומעלה
צרלך לתקנה בצורת הפתח ,ואז תחשב למחיצה שלמה עם פתחים בתוכה .מך
התורה ,מקלס המוקף שלש מחיצות הוי רשות היחיד גמורה .אך מדרבנץ,
צךיך צלרת הפתח ברלח הרביעית כדי להתירו בסלסלל.

<— רה'ר .ב
רה ו
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ג׳
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כ
1
ר

בציול כזה יש לרשלת הרבים ב׳ שלש
מהיצלת מ 7התורה ,שהופכות אותה ללשלת
היחיד טדאלרלתא; הילת לכך הלא אפילל
יעברל רביס ברשלילת א׳ ו ג׳ לא מבסלי
מהיצתא ,לרשלת ב׳ בהשבת מלקפת־מחלצלת
משלש רלחלת לנתרת בצלרת הפתח.
.חידש ה״חזיז איש׳ שהמחיעלת של רשלת ב׳
מפרידות גס את רשויות א׳ ו-ג׳  ,לאס כך
הלי כבל לא תהיה רשלת הרבים בכל העיר,
שבז גס א׳ ו-ג׳ יהיו מלקפלת משלשה צדדים,
ובז הלאה )המשך_את המפה ובדוק׳(.

״ויצא לנו מזה ,בזמז ׳הזה כל השווקים והרחובות שבכרכים היותר
גדולים ליז רשות היחיד גמורה מהתורה; דבבללז תמצא גבז אחת מוקפת ג׳
מחלצות והיא רשות היחיד /,וכל הרחובות ,הפתוחות לה רשות היחיד ,וכל
הפתוחות לתלכז נעשיז לשלת היחיד; לכילז שכ 7ל׳ז נלתרות בצורת הפתח.״
)חזל״א אל״ח הל׳ עלרלביז קז ס״ק ה-ז(.
בנוסף להיתרים האלו ,מפורש בהרבה ראשונים שלרה״ר ,צריכלס שהדרך
תהיה מכוונת ומפולשת משער לשער ,ומציאות זו נדירה .ובירושלמי
)עיררביך .א .,א( מובא תנאי שהדרך תהיה מפולשת דוקא לרשות הרבים,
והמפללשת•לכרמללת ידלז ככרמללת.
לפי כל האמור ,ידצא ש״ההיתר מחוור ומרווח לכרכלס שלנו
)חזו״א ,שם(.
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סיכרם
ישנה מחלוקת• עקללנית רסבךכה האם צריכים ששים רבלא כתנאי
לקש״ ל וסיעתו איך רשרת •הרבים בלי ששים
מתנאי השרתי• הרבים ,אל לא.

לבל

לבלא- ;.לאיל 7ללמב״ם לדעלמלח לש לשות חלבים .בלל ששלם ,לברא.
עד לש עשרות פוסקים .הטעדדים בל .התנאי -עעמו לא־,ברור*־ושנוי
במחלוקת :מיהם הששים לברא? .מקלמס ,למתל עללבלם אותם? דבל בזה
לחלבה,

הדעות-דבר המסבל את הם לגי אי-.

לכך,

נפסק כשתי הבערתי.

אי? בח למחרת ביד המקילים ,בפרס שהלנהג היתר יזה לפתות מאז
הגאונים לנלםפד היתרים חדשים על ידי גדרלי הדרדדת.

למעשה,

תקרפת

לאלי להדביר ,שבם לפי •המתירים בהיקף עללת הפתה ,יש •עלדל
בעירוב הזברות• ,להלינו ,שצולם ישתתפו בפת )בימינו :עדשה׳ זאת הרב ג ל מ
שבבל

׳׳

מקרס(.

*

*

*

*

r
שלשה

מעידים זה על דה:

*\

ישלאל ,ושבת והקלוש בלול הוא.
*
יי
יישראל רהקב״ה מעידים על השבת שהוא לום מנוחה,
ישראל ושבתי מעללים יעל הקב״יה שהוא יחיד בעולמו",
הקב׳* ה ושבת מעידים על ישראל.

^ ,

)מדרש. ,מובא בתום׳ .חגיגה ,ג( י־

.יי
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