עירובין צב צירוף למנין

בס"ד
תלמוד בבלי מסכת עירובין דף צב עמוד א
יתיב רבה ורבי זירא ורבה בר רב חנן ,ויתיב אביי גבייהו ,ויתבי וקאמרי :שמע מינה ממתניתין :דיורי גדולה בקטנה ,ואין
דיורי קטנה בגדולה .כיצד? גפנים בגדולה  -אסור לזרוע את הקטנה ,ואם זרע  -זרעין אסורין ,גפנים מותרין .גפנים בקטנה
 מותר לזרוע את הגדולה .אשה בגדולה וגט בקטנה  -מתגרשת .אשה בקטנה וגט בגדולה  -אינה מתגרשת .צבור בגדולהושליח צבור בקטנה  -יוצאין ידי חובתן .ציבור בקטנה ושליח צבור בגדולה  -אין יוצאין ידי חובתן .תשעה בגדולה ויחיד
בקטנה  -מצטרפין ,תשעה בקטנה ואחד בגדולה  -אין מצטרפין .צואה בגדולה  -אסור לקרות קריאת שמע בקטנה ,צואה
בקטנה  -מותר לקרות קריאת שמע בגדולה.
תוספות מסכת עירובין דף צב עמוד ב
תשעה בגדולה ויחיד בקטנה מצטרפין  -דוקא ביחיד בקטנה אבל חמשה בקטנה וחמשה בגדולה אין מצטרפין
וסיפא דנקט תשעה בקטנה ה"ה חמשה בקטנה אלא אגב רישא נקט האי לישנא והא דתנן בפרק כיצד צולין )פסחים דף פה(:
מן האגף ולפנים כלפנים ומן האגף ולחוץ כלחוץ וקאמר התם רב בגמרא וכן לתפלה וריב"ל אמר אפילו מחיצה של
ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים לכאורה נראה דלענין צירוף פליגי דלענין לצאת מודה רב דיוצא אפילו
חוץ לבית הכנסת כדתנן בפרק ראוהו ב"ד )ר"ה דף כז (:היה עובר אחורי בית הכנסת ושמע קול שופר וקול מגילה אם כוון
לבו יצא וקשיא דאם כן סוגיא דהכא כרב ובפ' אלו נאמרין )סוטה דף לח (:משמע דקי"ל כריב"ל גבי עם שאחורי הכהנים
ומייתי סתמא דהש"ס ממילתא דריב"ל ונראה לפרש דלצירוף מודה ריב"ל דאין מצטרפין כדאמרינן הכא ופליגי לענין
לענות קדושה או ברכו דקי"ל במגילה )דף כג (:דאין דבר שבקדושה פחות מעשרה וקסבר רב מן האגף ולחוץ אינו יכול
לענות דלא הוי בכלל צבור שבפנים וריב"ל סבר דאפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת והוי בכלל צבור לעניית ברכת
כהנים ולענות דבר שבקדושה.

שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן נה
סעיף יג
צריך שיהיו )מח( כל העשרה במקום )מט( אחד ושליח צבור עמהם ,והעומד בתוך הפתח מן האגף ולחוץ ,דהיינו כשסוגר
הדלת ממקום )נ( )יא שפה( ]יד[ פנימית * )נא( של עובי הדלת * ולחוץ ,כלחוץ.
סעיף יד
מי שעומד אחורי בהכ"נ יב וביניהם חלון ,אפילו גבוה כמה קומות ,אפילו אינו רחב ארבע ,ומראה להם פניו משם) ,נב(
מצטרף עמהם לעשרה .הגה) :נג( גגין ועליות אינן בכלל ]טו[ בית ,והעומד עליהם אינו מצטרף )ר"י נ"ג ח"ז(.
סעיף טו
אם מקצתן בפנים ומקצתן בחוץ ,ושליח צבור תוך הפתח) ,נד( הוא מצרפן.
סעיף טז
חצר קטנה שנפרצה במילואה לגדולה ,דהיינו שנפרצה קטנה במקום חיבורה לגדולה ונפל כל אותו כותל שהיה מפסיק
ביניהם ,ובגדולה נשארו משארית כותל זה שנפל פסים )פי' מעט כותל ישר ושוה( מכאן ומכאן ,הגדולה כמופלגת מן הקטנה,
ואין הקטנה מופלגת מן הגדולה אלא הרי היא כקרן זוית שלה .לפיכך ,אם )נה( תשעה בגדולה ואחד בקטנה ,מצטרפין
שהקטנה נגררת אחר הגדולה והרי היא כאילו היא בתוך הגדולה ,כיון שהרוב בגדולה ,אבל אם היו תשעה בקטנה ואחד
בגדולה ,או חמשה בזו וחמשה בזו ,יג אין מצטרפין.
סעיף יז
היה שליח צבור בקטנה וצבור בגדולה ,מוציאן ידי חובתן ,שהוא נגרר אחריהם .אבל אם היה ש"צ בגדולה וצבור
בקטנה) ,נו( אינו מוציאן ידי חובתן ,שאין הרוב נגרר אחר היחיד.
סעיף יח
אם קצת העשרה בבהכ"נ ]טו*[ )נז( וקצתם בעזרה) ,נח( אינם מצטרפים.
סעיף יט
* )נט( ש"צ בתיבה ותשעה בבהכ"נ ,יד מצטרפין ,אף על פי שהיא גבוהה י' ורחבה ד' ויש לה מחיצות גבוהות י' ,מפני שהיא
>ה< בטלה לגבי בהכ"נ .ויש מי שכתב * דהני מילי כשאין המחיצות מגיעות לתקרת הגג.
סעיף כ
היו עשרה במקום א' ואומרים קדיש וקדושה ,אפילו מי )ס( שאינו עמהם )סא( יכול לענות) * .סב( וי"א שצריך )סג( שלא
יהא מפסיק )סד( טינוף טו או )סה( ]יז[ עבודת כוכבים.
משנה ברורה סימן נה
)מח( כל העשרה  -ואפילו אם אינן רואין אלו את אלו כיון שהם בבית אחד ]אחרונים[ אבל אם מקצתם בחדר זה
ומקצתם בחדר אחר אינם מצטרפין אף על פי שהפתח פתוח ביניהם ]מו[ משום דאין שם פרצה והפתח גופא כמחיצה
חשובה וה"ל שני בתים ]מז[ ואפילו כשאין דלת ביניהם כל שהם בשני רשויות ואין רואין זה את זה אין מצטרפין ויש
]מח[ מחמירין אפילו ברואין:
)מט( אחד  -היו ט' בבית ואחד בסוכה ]מט[ י"א דמצטרף ]נ[ ויש חולקין .כשיש ט' במקום אחד ואחד אחר הוילון שפורסין
לצניעות מצטרפין ודוקא אם פירשו לצניעות בעלמא אבל אי איכא תפילין או ס"ת ופירשו סדין כי היכי דליהוי מחיצה
לשמש מטתו הוי נמי מחיצה לצירוף עשרה ולא מצטרפו ]פר"ח[ ופמ"ג מצדד דבכל גווני מצטרפי:
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)נב( מצטרף עמהם  -דאף דיש הפסק מחיצה ביניהם ]נא[ כיון דמראה להם פניו דומה למה שמבואר לקמן בסימן
קצ"ה לענין זימון דאם מקצתן רואין אלו את אלו דמצטרפין וא"כ לפ"ז פשוט העומדים בעזרת נשים ובמחיצה המפסקת
יש חלון ומראה להם פניו משם מצטרף עמהם לעשרה וכ"ש דאם יש בלעדו עשרה נחשב תפלה בצבור עי"ז ואעפ"כ
יותר טוב ]נב[ אם בנקל הוא לו לירד לבהכ"נ שירד ]נג[ דיש מהאחרונים שחולקין על עיקר הדין וסוברין דענינינו אינו
דומה כלל לזימון:
)נז( וקצתם בעזרה  -ה"ה אפי' ]נט[ אם ט' בבהכ"נ ויחיד בעזרה .כתב הפמ"ג דההיא דסעיף י"ז וי"ח וי"ט מיירי
בשאינן רואין זה את זה דברואין זה את זה אפילו בשני בתים ממש מצטרפין דומיא דזימון לקמן בסי' קצ"ה ]ס[ ויש
מחמירין אפילו ברואין ובמקום הדחק אפשר שיש להקל:
ביאור הלכה סימן נה
סעיף יג
* ולחוץ כלחוץ  -ואם רואין אלו את אלו יוכלו להצטרף אפילו עומדים לגמרי לחוץ דומיא דמה שהקיל המחבר לקמן
בסעיף י"ד ]פר"ח וכן משמע מפמ"ג[ ולכתחלה יותר טוב להחמיר בזה שיכנסו לפנים דקולא זו דמהני רואין אלו את אלו
לענין צירוף כמו לענין בהמ"ז לקמן בסימן קצ"ה נובע מתשובת הרשב"א בסימן צ"ו והוא לא כתב שם זה רק בדרך
אפשר:
סעיף יט
* ש"ץ בתיבה וכו' מצטרפין  -עיין בביאור הגר"א שכתב דיש לדחות כל הראיות שהובא בב"י בשם הרשב"א לזה ומ"מ
נ"ל שאפילו לפי דעת הגר"א אין להחמיר לכתחילה רק לענין צירוף אבל לענין תפלה בצבור לענין השמש שעומד שם
יש להקל דבלא"ה דעת הרדב"ז להקל לענין זה אפילו בחדר שלפנים מן הבית וכמו שהבאתי במ"ב בס"ק נ"ח עי"ש:
ערוך השולחן אורח חיים הלכות ברכות השחר סימן נה
סעיף יז
הא דאמרינן בפסחים ]פ"ה [:דאפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים ה"פ דמי שעובר
ברחוב אצל בהכ"נ ושומע שהצבור אומרים קדיש או קדושה וברכו צריך לענות עמהם אם אין הפסק דבר מטונף ביניהם
או עבודת כוכבים אמנם זהו הכל כשיש עשרה במקום אחד והיינו בחדר אחד אבל לצרף עשרה משני מקומות אין
מצטרפין ובהכרח לומר כן דהא אכל בי עשרה שכינתא שריא וזה לא שייך אלא שמקובצין במקום אחד דאל"כ הא לעולם יש
עשרה בעיר ומה לי שני מקומות או עשרה מקומות אלא דצירוף העשרה צריכים כולם להיות בחדר אחד וגם הש"ץ צריך
להיות עמהם בחדר אחד ויש בזה פרטי דינים כפי שיתבאר בס"ד:
סעיף כ
וכתב רבינו הב"י בסעיף י"ד מי שעומד אחורי בהכ"נ וביניהם חלון אפילו גבוה כמה קומות אפילו אינו רחב ארבע ומראה להם
פניו משום מצטרף עמהם לעשרה עכ"ל כן הביא בספרו הגדול בשם גאון ע"ש וס"ל דראיית הפנים בענין זה הוי ככל הגוף
ואפשר דכיון דכל בי עשרה שכינתא שריא ועיקר השראת השכינה היא על הפנים כדכתיב ]שמות לד ,כט[ כי קרן עור פניו ויש
מי שכתב דאע"ג דעליות אינן מצטרפות להעומדים בבית מ"מ אם העליות אינם במחיצות גמורות אלא בכלונסאות באופן
שרואין אלו שלמטה אותן שלמעלה וקשה עליהם לירד למטה מצטרפין זה עם זה ויש מגמגמין בזה ]עא"ר סקי"ב וש"ת
סקט"ו[ ואולי בשעת הדחק יש לסמוך ולהתיר מיהו זה ודאי העומדים בעזרת נשים לא יצטרפו עם העומדים בבהכ"נ אף
שיש חלונות מעזרת נשים להבהכ"נ ורואים אלו פניהם של אלו כיון שמחיצות גמורות הן הוויין שתי רשויות ולא דמי
לעומד אחורי בהכ"נ דמצטרף בראיית פנים דהתם אינו עומד בבית בפ"ע אלא בחצר או ברחוב ולכן חשבינן ליה כאלו
עומד בבהכ"נ אבל לא בעומד בבית בפ"ע ]כנלע"ד וגם בהעומד אחורי בהכ"נ אינו מצטרף אלא אחד ולא יותר דכן משמע
לשון הש"ע והבו דלא לוסיף עלה כן נלע"ד בדינים אלו[:
סעיף כג
אבל אם הקטנה לא נפרצה במילואה להגדולה אין מצטרפין זל"ז כלל לפיכך אין מצטרפין למנין משני חדרים ובבהכ"נ צריכים
כולם להיות בבהכ"נ ואם אחד עומד בעזרה והיינו בבית הכניסה או בחדר שאצל בהכ"נ אף שיש פתח מהחדר להבהכ"נ אין
מצטרפין וכבר נתבאר דכל זה הוא לענין צירוף אבל כשיש מנין במקום אחד יכולים העומדים במקומות אחרים לענות
אמן וקדיש וקדושה וברכו ואם מתפללין עמהם נחשבים כמתפללים בצבור:
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