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 דיני עירוב תחומין

 

 במשנה בפרק חמישי עירובין הלכה ז' נאמר:

אם --מי שהיה במזרח ואמר לבנו לערב לו במערב, במערב ואמר לבנו לערב לו במזרח
מותר לביתו, ואסור לעירובו; --יש ממנו לביתו אלפיים אמה, ולעירובו יתר מכן

הנותן את   מותר לעירובו, ואסור לביתו.--מכןלעירובו אלפיים אמה, ולביתו יתר 
 מה שנשכר, הוא מפסיד.--נתנו חוץ לתחום  עירובו בעיבורה של עיר, לא עשה כלום.

 :ביאור חלקה הראשון של המשנה

מי היה בין השמשות מחוץ לעיר ואמר לבנו להניח עירוב תחומין לכיוון אחר מביתו, אזי מאחר 
)משום איסור תחומין  אמות 2,000וא מוגבל בהליכה של שהוא נמצא בבין השמשות ולכן ה

ממקום בו  2,000, הרי שמקום עירובו )שביתתו( נקבע לפי התחום שנמצא במרחק של עד בשבת(
 הוא נמצא.

אמה, הרי שמקום  2,000-רובו קרוב אליו יותר מאמה ועי 2,000-ולכן, אם ביתו רחוק ממנו יותר מ
 2,000-אמה ועירובו יותר מ 2,000-יתו נמצא במרחק פחות מעירובו הוא מקום שביתתו. ואם ב

 אמה, הרי שביתו הוא מקום שביתתו.

 -מקום ביתו       

 

 -מקום עירובו  

 

 -מקומו של האדם בבין השמשות      

 

 :וכתב רבינו בפירושו למשנה

, רוח לכל אמה האלפים מודדים כ"ואח לעיר שמצרפים ההוספות הם, עיר של עבורה
 ממנה יוצאים בתים היו אם או, עגולה היתה אם אותה כשמרבעין בה שנוסף זה כגון
 באותו הערוב את נתן אם. החיצון הבית מן שמודדין הפרק בתחלת שביארנו כמו

 לכל אמה אלפים ומהלך העיר כאנשי הוא והרי, ערוב עשה לא כאלו הרי הנוסף החלק
 עיר של לעבורה חוץ ל"ר אלא, אמה לאלפים חוץ הכונה אין, לתחום חוץ ואמרו. רוח

 אמה אלף ברחוק משל דרך עשאו שאם כגון. מפסיד הוא שנשכר מה. ביארנוהו שכבר
 הערוב עד אלף, אמה אלפים שלשת למזרח להלך לו יש הרי, מזרח לצד שבעיר מביתו

 כי, אמה אלף אלא במערב כלומר שכנגדה ברוח יהלך ולא, הערוב ממקום ואלפים
 זה שדבר ודע. פעמים כמה זה ענין ביארנו וכבר, כאן הפסיד שם שהרויח האלף אותו
 משל דרך שנתן הערוב ממקום אמה אלפים מדד שאלו בתנאי שאמרנו כמו יהא

 במקצת מדתו כלתה אם אבל. לה חוצה או העיר בסוף המדה סוף תהיה העיר במזרח
 אלפים סוף עד אלא מערב לצד בעיר להלך לו ואין, העיר כל את מפסיד זה הרי העיר

 .זה כלל וזכור. הערוב ממקום

 :מפירוש רבינו אנו למדים

אין משמעות של עשיית עירוב בתוך העיר או עיבורה של עיר מאחר ומדידת התחום נעשית  .1
 מקצה העיר.

; 



במידה שאדם האריך את התחום מצד אחד באמצעות העירוב, הפסיד את אותו מרחק  .2
אמה לכיוון מזרח, הפסיד  1,000ום. לדוגמא, אם האריך בעוד שהאריך, בכיוון השני של התח

 אמה לכיוון מערב. 1,000

אמות מצד העירוב לכיוון העיר כלה בתוך העיר, הרי הוא מותר  2,000כאשר התחום של  .3
אמות מצד  2,000אמה מצד העירוב, אבל אם כל רוחב העיר כלול בתחום של  2,000ללכת רק 

אמות ממקום  2,000-אמות ויש לו לכיוון הנגדי השלמה ל 4-שבת כהעירוב, הרי שכל העיר נח
 העירוב.

אמות, חל על כל עיר המובלעת בתחום  4-דין זה של עיר המובלעת בתחום עירובו שנחשבת כ .4
 .גם לכיוון אחר מעירו עירובו

 

 וכתב רבינו בהלכות עירובין פרק ו':

תוְֹך   א ִדינָּה בְּ חוֹק ִמן ַהמְּ עוֹדוֹת רָּ י סְּ תֵּ זוֹן שְּ ִהִניַח מְּ ת, וְּ ב ַשבָּ רֶׁ ִדינָּה עֶׁ א ִמן ַהמְּ צָּ יָּ ִמי שֶׁ
ם תוֹ שָּ ִביתָּ ַבע שְּ קָּ חּום, וְּ ִאּלּו --ַהתְּ ֹשב אוֹתוֹ כְּ יתוֹ, ַנחְּ בֵּ ן בְּ לָּ ִדינָּה וְּ ַזר ַלמְּ חָּ ַאף ַעל ִפי שֶׁ

ִהִני קוֹם שֶׁ ַבת ִבמְּ חּוִמין.שָּ י תְּ רּובֵּ א עֵּ רָּ ה הּוא ַהִנקְּ זֶׁ עוֹדוֹת; וְּ י ַהסְּ תֵּ  ַח בוֹ שְּ

ל רּוַח.  ב כָּ ה לְּ ַפִים ַאמָּ רּובוֹ, ַאלְּ קוֹם עֵּ ַהַּלְך ִממְּ יֵּש לוֹ לְּ קוֹם   וְּ ְך ִממְּ ַהּלֵּ הּוא מְּ ְך ִכשְּ ִפיכָּ לְּ
ינּו מְּ  ִדינָּה, אֵּ ד ַהמְּ גֶׁ נֶׁ ה כְּ ַפִים ַאמָּ ר ַאלְּ חָּ מָּ רּובוֹ לְּ ִאם עֵּ תוֹ; וְּ א ַעד סוֹף ִמדָּ לָּ ִדינָּה אֵּ ְך ַבמְּ ַהּלֵּ

תוֹ  תוְֹך ִמדָּ ַלַעת בְּ ִדינָּה ֻמבְּ ה ַהמְּ תָּ יְּ תוֹ --הָּ ִלים ִמדָּ ַישְּ ַבע ַאמוֹת, וְּ ַארְּ ּה כְּ ִדינָּה ֻכּלָּ ב ַהמְּ שֵּ חָּ תֵּ
ה לָּּה.  חּוצָּ

יַצד:  ג ה ִמ   כֵּ ף ַאמָּ לֶׁ חּוק אֶׁ רֵּ רּובוֹ בְּ ת עֵּ ִהִניַח אֶׁ י שֶׁ א ֲהרֵּ צָּ ח, ִנמְּ רָּ רּוַח ִמזְּ ִדינָּה לְּ ַבמְּ יתוֹ שֶׁ בֵּ
ה  ַפִים ַאמָּ רּובוֹ ַאלְּ קוֹם עֵּ ְך ִממְּ ַהּלֵּ ח; ּומְּ רָּ ִמזְּ ה לְּ ַפִים ַאמָּ רּובוֹ ַאלְּ קוֹם עֵּ ר ִממְּ חָּ מָּ ְך לְּ ַהּלֵּ מְּ

ב רָּ רּוַח ַמעְּ תוְֹך ַהמְּ --לְּ יתוֹ בְּ ה ִמבֵּ ף ַאמָּ לֶׁ אֶׁ יתוֹ, וְּ רּוב ַעד בֵּ עֵּ ִמן הָּ לֶׁף שֶׁ ְך אֶׁ ַהּלֵּ ינּו מְּ אֵּ ִדינָּה, וְּ
ף. לֶׁ אֶׁ לָּא ַעד סוֹף הָּ ִדינָּה, אֵּ ה   ַבמְּ לֶׁף ַאִפּלּו ַאמָּ אֶׁ חּות מֵּ ִדינָּה פָּ יתוֹ ַעד סוֹף ַהמְּ יָּה ִמבֵּ הָּ

ִדינָּה ה חּוץ ַלמְּ תָּ לְּ תוֹ כָּ את ִמדָּ צֵּ ִנמְּ ַבע ַאמוֹת, ִויַהַּלְך --ַאַחת, שֶׁ ַארְּ ּה כְּ ִדינָּה ֻכּלָּ ב ַהמְּ שֵּ חָּ תֵּ
ַפִים.ח ַאלְּ לּום הָּ ה ַתשְּ ִעים ַאמָּ ִתשְּ ה וְּ אוֹת ִששָּ ַשע מֵּ ה לָּּה תְּ  ּוצָּ

ִדינָּה   ד ל ַהמְּ ת כָּ ִסיד אֶׁ ִדינָּה, ִהפְּ ַבמְּ יתוֹ שֶׁ ה ִמבֵּ ַפִים ַאמָּ חּוק ַאלְּ רֵּ רּובוֹ בְּ ְך ִאם ִהִניַח עֵּ ִפיכָּ לְּ
רּובוֹ ַאלְּ  יתוֹ ַעד עֵּ ְך ִמבֵּ ַהּלֵּ א מְּ צָּ ִנמְּ ְך ֻכּלָּּה; וְּ ַהּלֵּ ינּו מְּ אֵּ יתוֹ, וְּ ַפִים ַעד בֵּ רּובוֹ ַאלְּ עֵּ ה, ּומֵּ ַפִים ַאמָּ

ה ַאַחת. ב, ַאִפּלּו ַאמָּ רָּ רּוַח ַמעְּ ִדינָּה לְּ יתוֹ ַבמְּ  ִמבֵּ

ִחיד  ה שּות ַהיָּ רּובוֹ ִברְּ ת עֵּ ַאִפּלּו ִעיר --ַהַמִניַח אֶׁ ה, וְּ וֵּ ִנינְּ דוֹלָּה כְּ ִדינָּה גְּ ה מְּ תָּ יְּ ַאִפּלּו הָּ
בָּ  ִדיּוִריןֲחרֵּ אּויָּה לְּ רְּ ה הָּ רָּ עָּ ל --ה, אוֹ מְּ כָּ ה לְּ ַפִים ַאמָּ ה לָּּה ַאלְּ חּוצָּ ת ֻכּלָּּה וְּ ְך אֶׁ ַהּלֵּ מְּ
ִדין לוֹ   רּוַח. ין מוֹדְּ אֵּ לּום; וְּ ה כְּ שָּ ּה, ֹלא עָּ ַבת בָּ שָּ ִדינָּה שֶׁ תוְֹך ַהמְּ רּובוֹ בְּ ]ה[ ַהַמִניַח עֵּ

י הּוא ִכבְּ  לָּא ֲהרֵּ רּובוֹ, אֵּ קוֹם עֵּ ל רּוַח, חּוץ ִממְּ כָּ ה לְּ ַפִים ַאמָּ ן ַאלְּ הֶׁ ש לָּ יֵּ ן, שֶׁ ִדינָּה ֻכּלָּ י ַהמְּ נֵּ
ִדינָּה. י   ַלמְּ ם, ֲהרֵּ הֶׁ חּום חּוץ מֵּ ִדין ַהתְּ מוֹדְּ ִעיר שֶׁ ִפין לָּ רְּ טָּ קוֹמוֹת ַהִמצְּ רּובוֹ ַבמְּ ַתן עֵּ ן ִאם נָּ כֵּ וְּ

ִעיר. תוְֹך הָּ נוֹ בְּ נוֹתְּ ה כְּ חּו  זֶׁ רּובוֹ חּוץ ַלתְּ ַתן עֵּ רּוב.נָּ ינּו עֵּ  ם, אֵּ

 :העולה מדברי רבינו

 עירוב תחומין נעשה על ידי הנחת מזון שתי סעודות מחוץ לעיר; .1

אמה  2,000למרכז שביתתו בשבת ולכן יש לו להלך  הופך למעשה את העירוב חומיןעירוב ת .2
 אמה. 2,000-לכיוון העיר בלבד ולא עד קצה העיר שמעבר לאמה  2,000לכל כיוון, כולל 

אמות מקצה העיר באופן  2,000ביתו נמצא במרכז העיר, והניח את עירובו במרחק אם ולכן,  .3
אמות, הרי שבעת שהגיע למקום העירוב, לא  2,000-שמביתו ועד למקום העירוב יש יותר מ

 אמה מהעירוב. 2,000יוכל לחזור לביתו, על אף שקצה העיר נמצא בתחום 

 

 עירוב תחומין

 תאמו 2,000 קצה העיר



 ביתו  
 אמות 2,500       

 

-מדוע לפני שהגיע לעירוב מותר ללכת מביתו לעירוב על אף שהמרחק גבוה מ –שאלה לרב 
 לחזור לביתו אחר כך אסוראמה ואילו  2,000

וכן אם הניח עירוב להגיע לביתו של רבו בעיר אחרת, וביתו של רבו נמצא במרחק של עד  .4
אמה  2,000-שלא יוכל ללכת לביתו של חברו המרוחק יותר מאמה ממקום העירוב, הרי  2,000

 ממקום העירוב למרות שרבו וחברו גרים באותה עיר.

 

 עירוב תחומין

 אמות 2,000 ביתו של רבו

 ביתו של חברו

 אמות 2,500       

 

ם אמות ויכול להשלי 4-אמות, הרי היא נחשבת רק כ 2,000אם העיר מובלעת בתום תחום של  .5
 אמות בשטח שמעבר לעיר. 2,000את התחום של 

אם הניח את עירובו בתוך רשות היחיד, אפילו עיר גדולה, הרי שיכול להלך את כל העיר  .6
 אמות. 2,000ומחוץ לקצה העיר יש לו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


