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רגיליםאם1]7ה"רלגביהואבמלעשרהעמוקשאינוהרביםשברשותמיםרקקמז
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:]7תמעשרהלממהשהםביןמעשרהלמעלהשהםביןפמורמקוםהם'רעל'דבהםאיןואם

,כהלכתן7תמחיצותמוקףאינווגם"7תלרביםהלוךשאינומקוםכרמלית7תזהיאאינויכו
מוקףאינוה~כךנשואהולאבתולהלאשאינהכאלמנהכלומרכארמליתונהו
.הרבים7תיכרשותלרביםהלוךואינוהיחידכרשותמחיצות
ומקום

~
היחידלרשותמתוכוולהכניסלהוציאשמותרהתורהמןפמורמקוםהואה

א"בקויכדלקמן,שבבקעההמיםמאמתגרעדלאקנה .שם

רער'סיהשלם)ם.ביראם"ראבשםד'ק"מא"מקנו .(ב,קמב

לקמןיראה.208גוז"ארה'פמק,וצייתםמ"מראהקנז .ם
.א,מםצ"צ'.ח.גק"ססיףקיאשנה' ק"סא"מ.ר"הבפרדשבתהלמ"רמבמ,קשבתקנח

.שםז"אדה'פמק.וציוניםמ"מוראה,א' ,שםא"מ.שםגמראקמט

.הלוךליך.הה"דשםרשייקל לעגםיראה,שםי"ירשגמראקלא

.ר"'םל' טור.'מקילה"דבגשם'"רן,א,קשבתמשנהקלב

.ב".םע"ושו רשקלג

.כענקה"דשם." ,1שמשםגמראקלד

,מעשרהלמטהכ"משא."-דעה"דא,זרשייקלה עקבלאאפילור"מרהלהכניסדאמיר
כרלקמן)רה' יע,(ח"משנה'.מ

.שהינחהכמהקלוטהלעניןא,צושבת"

.ח"'םדלקמןקלו ,שםי"רשקלו

מור.כרמליתאיןנ"הה"דשם."רש,אגשבתקלח

,"מבוכרלקמן.מ".םע"ושי .נ"ועא"מל'כרלעקלט

שבתעם
-
ד"מכלקמןה"וב.ג"מיע"ושימיד,יכרבאבןח-חן ,ת.כרמלן.לענ

.ג"ושח"מכדלעילקמא הלם"רמבקמם
גשערהקדשעבודת,'"הפיירשבת' לקמןה"יכ,שםע"ושותיר.חורי.ה"רשםן"ר.א"מ

,כרמליתן.לענשם ,שםע"ישוטור.שםם"רמב,ר"כרהה"דשםרשיילמג

.ד".םע"ושימיר,א,ישבתברייתאלמד "רשקמה

,שםישוקמור,כיהירילאה"רשם' ק

.לאאינןה"דשט'"רשו" ,שבתש'רם"להרמבהמשמיתבויש,רז"סם'עתקמו והכרבלה"דא,ושבתן"ר

ד"ששבת'הלמ"מ.ת'



תרעאשמהעירוביןהלכות

'דבושישביןמהן7תןאחדכלאצלבמלשהואמפנילתוכו17ומהםהרביםולרשות
וכשישפמורמקוםהוא'דעל'דבושכשאיןביניהםחלקושחכמיםאלאבושאיןבין
.כרמליתוקראוהועצמובפנירשותועשאוהואצלןבמלואינו)7חשובמקוםהואבו

עמודאותלוכן")מפחים7יגבוהותשאינןמחיצותהמוקף'דעל'רבושישמקוםכגון
.])7עשרהעמוקואינו'דעל'דבושישחריץוכןעשרהגבוהואינו'דעל'דבושיש
]המחיצותימבמליםאינםוהמיםעשרהעמוקיםשהםשאףי)והנחלים7))הימים7וכן

פ"אעהרביםרשותאינןוגםאמות'דהילוךמתוךמתלקמעשרההעומקאיןמקוםמכל
דומהואים",ניפשהכמוהליכתןתשמישנוחשאינולשנמפינותנהםמהלכיםשדנים

.מדבררילדגלי
רשותשהיאאמות'דהילוךמתוךמפחים"מתלקמשעומקהגומאבהםישאםואף

מדברי(ב)מקוםמכל")חייביהרביםמרשותלתוכהוהוורקהתורהמןגמורההיחיד

אחרוןקונמרס

נ7טינהובעלמאדלדוגמאאפשרי'ותלשפףכמור"י7"ככוףא"המנש"מנךאינהסני.מד(ב)

בכתדהאכאחיםמביתביותרהתם'כדוקאכוונתואיןאבלכרמליתשהיאדיחידרשותדיש

.ן'י"רשכ"וכ'יעמוקהאםכרמליתהויא'דברחבהדאפילו"'ם"הרמבבשםכתבא"י
אוגניםלהשישטבריהשלימהגבי]ז"פדףבעירוביןי"רשמפירושדמשמעדהאל"צכ"וע

גבוהשפהשהןהאוגניםשעלמשוםהיינוכרמליתדהויאהואכאחיםמביתיותרשהואדמשום
.בר7ץכ"משאכללעליהםעובריםאיןשםי"כדפרש

אםבבקעההעוברתהמיםאמתאפילודהא"]בומהלכתהרביםשרשותר77דוקאתימאולא
מחיצותראיןמשוםלומרואיןבמתניתין]]י"בפרשש"עשםבעירוביןכדתנן"כרמליהיא'יעמוקה

ו"שנ'בכיש"כמ'גרחביםאיןהנקביםאםלהמועילותהחצרמחיצותדהאלאמהכללמועילות
רביםשאיןפ"ואע]יו"בטש"עמועילותאיןלחצרחוץשבבקעהעצמןומחיצותי]ה"בהגא"כ

שלכהילוכך]]כדאמרינן)עליהןלעבורשםעוברלכלפרוצותשהןכיוןודאיאלאעליהםעוברים
לעיףא"ש,כיע"שובטורש"ע'כוידלגאלא'כויעבורלאהמיםבאמתופגעהולךהיה'כוחול

.ה.'ם;.יסומור.ה.הר.'פשבת'הלם.רמבקוד.רכן';הלרשמ.מקמת .הםקמט
.נ.1ש1'פמל"כרסקנהראה.'רירה.רא,1.שר;ארםה"רשם' .('רח"פהשלםראים')ם.ריאבשםר'ק.םא.מקנו.ה.סשחב"פלקמןנם

יראה.מאק"משבתתוספת,שי"םהרמצםחשיבותקנזב"ברשעם.בין.שאמקוםה"דא,מלתמןי"רשקג פאנל.ה"רא,נו

'.םלעילגםיראה,כרהבולאה"דא,ושבת'"רש,'"רהן.לענא"מוכדלעיל,מלא' ן'תחימאיסורן.אזהשממעם,ב"מתר'.םולקמןג"מרמחמכןררםיכדלקמן.ר"הפרדשבת'הלרמצםלגא

.התירהמןבמם.ג"וש ם;.יסומור.שםם.רמבקרב

ם.ראבשםןק.םא.מ.א,קשבתשמלן.ינקנת.נ.יםר-נ.'םל';1כרל.ר.' שםבריתא.ב,קשבתמשנהקנג

,ב,מסצ"צ"חיראה.(שם),שםישובמור,א,י

אחריןלקינטרםם.ציינ

.'כואינהס"מד'כונבור:הכותרתר"בדמטז (גומארק)בפניםבורנזכרלאשלנוובדפוסים

,הכותרתמלשוןגםונשמט ושא"ומיא"סשנח,סידלקמןיז

.נ" ,ב,מזנחמיהדבריוראה.ד"הכד"פישכת,הליה

יהונתן-ברכנוה"וכ,וכמהה"דב,קשבתיט ,מטצ"צ'חיוראה.לואמרוה"דא,פזעירובין

.רקקה"ד.א שבתבתוספתהוכיחורמשם,אוגניםה"דא"עכ

,ידק"סאברהםאשלמגריםובפרימאק"ס .סאתיםמביתיותרכשהיאדוקאדהיינר

דוקאדהיינומק"סשסג'סיא"בסש"כמכא ,רביםבהכשבקעי

'יכעומקאוכרמלית,כשיעורהיתהשלאה"דכב דברוחבאו

,ימחיצותלהיששאםומשמע,' לסוף)וציוניםמ"מוראה,כרמליתהוי,(לחצרחוץ)

,208'עז"אדהפסקיוג"סט משםולקמןבג

.ג" להיועילולאל"הני"שעפשמקשה,דק"סכד

,המחיצות כמהדוראשאי"רסלעילגםוראה.ב,קיגשבתכה

,אק"סשם.א"וקוקמא



שמהעירוביןכלכותתערב

כאלומלמעלהמחיצותיהעלועובריםהואיל)ן)כרמליתלאלאהיהיררשותאינהמופרים
:(כללמחיצותשםהיולא

אחרוןקונטרס

משוםכופריםמדבריכלוםאינן(במיםלעבוראולדלגאלאלהקיףאורחהלאונמידבחול'ד'ג
במילואהאחתמרוחשנפרצהחצרכמועוברלכלפרוצהכןגםשהיאהרביםלרשות7צתדדמיא

בהבקעילאוגםמדאורייתאהיחידרשותדהויאגבעלאףטעמאמהאיכופריםמדברישאכורה ן]רבים

.
הוודלאאלאביהדדרליגבעלאף"]מבויגביהמתלקטתל,ובי]מחיצהמשוםנדוןדהיםוהא

המבויהוהלאנ"דבלאהלמבויירביעיתברוחהיינון]ג"שכ'כיכוףא"המש"כמריבואששים
שישוכיוןתשמישתיהניחאוהוהבוקעיםריבוא'כהיוהיםושפתבהתלכאןאםאףהרביםרשות

כשאיןהלכךהרביםמרשותלאפוקיעלמאלכולימדאורייתאדכגיגמורותמחיצות'גלמבוילו
תשמישתידניחאהוהדאיכיוןהכאאבלכללגזרולאתשמישתיהניחאולארישאששיםשם

נמיעכשיולכןהרביםרשותהווריבואששיםבהובקעיוהווזהבמקוםצת,שמהלביןזהדהילוך

רביםעליהדרכיולאתשמישתיהניחאדלאגבעלדאףכרמליתמשארשנאדמאי"כרמליתיהוה
אצטבאכגוןרביםבהובקעיתשמישהדניחאהרביםרשותאסוכרמליתעליהגזרומעטיםאלא

.(]י'וח,זדף'עי)רביםעלהדדיידלא'טועד'מג
מבוארשםדבגמראג"צעיזמ"וכקל"בכ7שםדבריוכיינשםא"המנכדעתשלאל"אתואפילו
ש"כמכוותייהול"ד7יי]לרבנןילהמבטלולאעצמההמחיצהעלבוקעיםשהרביםדאףבהדיא
ייגלגולביתשביליוגובהמרוןביתמעלתגובהשהריאדםבידיעשויהאינהואפילויןם"הרמב
אפילוהדיןדהואשהקשו'בתוכש"ע'האכוליתיבות'בהתוכדילגא"ודמג.אדםבידיעשויאינו

ואתו"יהאיכוליהשיבלאאדםבידיעשויהשאינהדבלותירצויהיהשיעורדמהכוריםלאלף
במכלשםאתיתלדכא)חייבעליהושורקגמורהמחיצההיאשבמקומהשאף1כ11נתם'כ1רבים
כוליחשיבהלאמ"מ,בגמכמבוארממשעליהבולעיםרביםהיואםאף(ש"עביראותמפכישכן
מקיפתושהיםמחמתהרביםרשותשםיהיהשלאממנושלהלאהבמלוםהרביםבליעתלבטלהאי .יןשםמבטלתהשםהרביםבקיעתאדרבהאלא

לאה"דבלאבעניןמתנאיהאחדכשחלדאבלהרביםרשותתנאיכלשםכשנשלמודוקאוהיינו
רביםשםדב7עיג"אעהתורהמןהיחידרשותשםלעשותזומחיצהמהניהרביםרשותשםהוי כמבואר

דביםמאריהליכתותשמישנוחאינושהיםלאודאיר"י7"ככאןא"שבמנם"ראמדברי בוקעים
ניחאוחכרהואילהיחידרשותהויאמות'דמתוךעשרהמתלקטהוהאיהכיואפילובו
לושיש'שמבוועודהרביםרשותתנאימשאראחדחכראםהדיןדהואנמיל"יב"ואתשמישתיה

"עת"שוטור"ם"הרמבלפירושזיית,7רדהיינותשמישתיהניחאלאכ"גמיקרימחיצות'ג

שעכרםמיםמלאהבנשא1.פםלצלה.נ.אברהםאשלשרים'1בפר,בק.םא.בק1שביארמה.לפ,ןק.םא.מקנט .ליה;

אחרןנטרם.לקם.נ..צ
דמייצה,דילמאה"דב,כבעידיבין'התיסבשםלד מייצהישיבהאינהאדעבידיעשייהשאינה .מייצהמבטלי.דבים.את. 'סי,ל7מנםדאה..ת.בידאפסילנביא"עשםלה

.נ7,סא,7ישנה .נ,הלפיןשבת'הללו
.ב,כבשםשבנמדאלז כן.לח

.1'סיץ,יעבבשאילתדייל .ד,סמשסג'סילקמן.ץ,יעבבשאילתייללכן.לט חטאפתיא.נא'סישלמהביתשתתדאה. .נכללעידיבין
.הידד,פישבת'הלמ .ידסעיףמא

,ג"ושו"טכדלעיל,לכרמליתכשנפרצהבו ,(ד"סשנו'וסיה"סלשסג'סילקמן)ב,צטעירוביןבז

.(ה"סשסה'וסיר"סמשםולקמלב,כדשם)נהרוכן .פ"ממשפוכדלקמן.א.,קשבתכת
,מק"סכס ,שםלקמןמחלקוכןל

,לתלאולנהרראשיופשניהמפולשבמבויוכןלא ,במבויבוקעיןרביםאיןאםאףט"מהגזרינן

.ד"סמשסג'סיכדלקמן .א"מכולקמןג"מיוכדלעיללב
,(המחיצהמבטלרבוא'סשבקיעת)לעילהפופאלג שלהלאהרבוא'סשבקיעת)בסמוךכדלקמןאלא

לחלקטעםישמ"מ,(ר"לרהאותהעושהפהפחיצה .הכיאפילוה"דכדלקמן(למבוירקקבין)



תרעגשמהעירוביןהלכות

"ן"מפחים"גבוהגררמוקפותשאינןקצורותאוורועותשרותרהחנון"הבקעהיכןכ
להםואיןמחיצות'גלהםשישמבואותכגון]ן"הרביםלרשותהממוכהנויתקרןוכן

מקורהשהיאהרביםרשותוכן)]"הרביםלרשותהפתוחהרביעיתברוחקורהאולחי
:י]"כרמליתהןמדברלרגלירומהשאינה

אחרוןקונטרס

קפנדריאכעיןהיינורביםדב7יעתרביםבקיעתמיקרילאפילוששםשאיןרכלועוד]תבגמראעיין
חצרגבי]דעייוביןת7"בפמשמעוהכיות"שמ'בכיש"במעיין)תרכוכה7"פבכוףי"כדפרש
ל"יכ"אפ"עכדאורייתאמחיצההמבטלתרביםבקיעתשםאיןמהתלשלהלאהוכיון'כושהרבים
ולפי.גמויהמחיצההיאשבמקומהכיוןיביםבהדבקעיג"אעהמבוישלביביעיתמועלת11דמחיצה

.הרביםרשותהוילארבוא'כבהובקעיהוהאיואףתןטפחים,יהגבוהות,הרץלמחיצתה"הזה
ביןשעובריםהמיםואמתבר7ץכ"משאגמורותמחיצות'גיששלהלאהתיהכאשאניהכיאפילו

ניחאוהוהשםבמעיםרביםהיואילושביניהןלהמקוםמדאורייתאמועילותאינןוהןאלומחיצות
.המשמישתיה

זהאתזהשכותריםאלא,הגםנגדהםשדבריודישלאשםא"המנעללכאורה7שהדהאועוד
בקעימיקריביםעובריםשהכפינותדמהבמל7נאמדבריולהדיאשמבוארם"ראדבריהעתיץשכאן
ותללנמלהדיןהואב"ואתשמישתיהניחאדלאמשוםהרביםרשותהוידלאאלארביםביה המתל7טתן

בומוקעיםריבואששיםאםאף(שםדעירוביןבגמראכמבואר)תשמישתיהניחאדלא
.מחיצתאמבטלילא

הויפ"דעכביםביןמחיצתאומבטלירביםאתומדרבנןפ"שעכשכיוןא"המגדעתל"צכ"וע

ש"עאיבאמיהאאיכוראאבל'כועליוחייביםשאיןאלאאמרינןדלאבתלוביןדרבנןכרמלית
שמקיםכיוןמהנילאנמיברביעית'למבוכ"א'כו'מנה"ד'ובתוכ'כוומהתנאה"די"בפרש
הרביםבקיעתמחמתהרביםלרשותודומההואילכופריםמדבריכרמליתפ"עכהיאכ"גזומחיצה

)ג"שט'בסישכתבתיבמדעייןהמחיצותמחמתלהדומהשאינופ"אעגמודההדביםבדשותכמובו

מדבריאפילוגמורההיחידרשותעצמושהואבתלמיבעילא")רביםבהבקעיכשלאכ"משא
שגובחמתלקטאינואסו,מתלקטלגזורראיןמשוםפוכ7יםושאר])ע"ושוהטורכמשמעותכופרים

רשויותשיעורישאריעלגזרושלאכמויטעושמאשיעורועלגזרוולאלעיןהניכרדברהואהתל
כופריםמדבריכדממתשהיאשביםבגומאאפילואלא)]בדאורייתאויכשלובהםיטעושמאשבת
שהיאעשרהעמוקהשאינהבגומאהיאומתחלפתעשרהעמוקשהואלעיןניכרהעומץשאיןמשום
המיםאמתוכןשביםאפילוגומאבכל,גזרוולכןבהמהלכתהדביםרשותאםגמורההרביםרשות

תשמישתיהניחאדלאכרמליתבכלשגזרוכמובהמהלכתהרביםשרשות'פיפחותאטושבבקעה

.0.1נרכיל,שםא.1רמ710קסג.ר.'ם;.1ש7101.א,1שבתבריתאקם .כפרשא.;ר,1-ב.;ם,1שבתקמא
.א.'םל';נרל,שם;.וטו710.א,צחשבתקסד.שם' מיד,אגשבתקביל

אחרןלקנטרםם.צי1נ.שםע"תטי

,א,זשכתמב ,מודינאה"דב,יהמג

.אק"סאחרוןקונטרסמד להויוצאיןכזולהנכנסיןשהרבים:א"ס,המה

,בזו עשויהשאינהאף,עצמההמחיצהמקוםהיינומו

,אדםבידי ר"לרהמדרוןונעשהלתוכוששוהבמבוימז

וכמכוי(כ"סהשםילקמן,מק"סשםא"שכס) ק"סשםא"שבס)ליםכלהאחדשצדו

שםולקמןלי לרקקדמיולאל,בולטלטלמותרס"מדשאף(ה"סל

עלהקשהוכן,כרמליתהויס"שמדהמיםואמת

.זהכעיןוביאר,שםץ"יעבבשאילתא"הס .ל"וכנ,אדםכידינעשולאשהמחיצותכיוןמת
מובןומזה,תללעניןכןאמרינןשםשבגמראמט שבמנמללעניןגם

הקשהוכן,לק"סשםא" .שםץ"יעבכשאילת
.כ"סמשםלקמןפסקשכןנ יםאותלהיאמכוישלרביעיתכשמחיצההיינונא

כדלקמןבהלטלטלדמותר,המיםואמתונהר .ד"וממכ"וסהה"סלשסג'סי.ד"וסכ"משם'סי
.ה"סשסה'סי .סיבשמה'סינב

.כבכללוההוראההפוסקיםכלליראהגג



שמהעירוביןהלכותעדרת

על,המוחרים7ןשםשיושביםהחנויותשלפניפנוימקוםדהיינו"האממוונית7ןיכןכא
שברשותהעמודיםוכןהואלןוכרמליתרביםלהילוךעשויאינו1הומקוםאצמבאות

"7ןהתגריםשםלישבלפניהםמדורותאצמבאותוגםפרקממיאהתגריםתוליםשבהםהרבים
עשרה7לועדמשלשהוגבוהות'דעל'דרחבותהןאםן"כרמלית7הןאלואצמבאותהרי
.הרביםשברשותועמודבתל"לעילאשנתבארכמו
שביןפ"ואעשםבוקעיםשרביםכיון]7להרביםרשותהואהעמודיםשביןפנוימקוםאבל
אפילושםאיןואפילוהרבים7לנרשותרוחבכשיעוראמה1"מרוחבשםאיןלעמודעמוד

נוקעיםשרניםכילכ"אעפהרנים7לימרשותהמפולשמנויכשיעירושלישאמהג"י
בפניחשובמקוםשהואבמבויכ"משאאמה1"מהרחבההרביםלרשותמפליםהםבהם
:"7להרביםלרשותובמלמפלואינועצמו

על'דבוישאם,זללעשרהמשלימווקירוייובגובהמפחיםיתוכושאיןנמוךבית:ב:ס
גורמשום'דורחבעשרההגבוהעמודגביעלכמוהיחידרשותגביועלהרי7ט'ד
."ל"עשרהגנוחותמחיצותשםשאיןכיוןכרמליתהואחיכיאבל""אסיק
נעשה"]יותרםאומפחים'גהכתליםמןרחוקבאמצעאפילו]7'דעל'דבהםחוקקואם
היחידרשותהואשםעשרהגבוההואששםעצמוהחקקשבמקוםלפיהיחידרשותכולו

.]]היחילכרשותשהםהיחידרשותכחורינעשהוהשארגמורה

אחרוןקונמרם

ש"כממדאורייתאדאגימחיצות'גלהישאםאפילוגמורההרביםרשותאסורביםבהבקעיולא
.רביםבקעילאגזרולאזובלאמחיצות'גלושישכיוןמבויגביהכיאפילולעיל

'בסיבעשרמצדומבויפרצתמדיןוכמבואר")רביםבקעיאסוז)לרחבהשכלהמבויגביע"וצ
.כללבמבויזוגזרהגזרודלאש"ע"ה"שס

כמותשמישתיהניחאדלאג"אעעצמההמחיצהבמחםאףדרבנןכרמליתהוירביםכשבקעיאבל
ב'אדרבנןכרמליתהואהמתלקטשהתל

"
כמשמעותתשמישתיהניחאדלאג"אערביםביה'ע

.'כוחייביםאין"הגמראלשוןפשט
:לזהנתכויןלאאםאףלהלכהכהוגןא"המנדבריכלסליקווביה

.ד".םע"ושוטור,א,ישבתבריתאתסוה "יןקמץ

,מטוונית.אה"דשם' ,סמיודרךה"דב,השם'"רשקריז

,העמידםביןה"ד.אגשם'"רשקשח ,שםיהודהרבתסיט

.שםע"שו.א"ס'גשערהקידשענידתקע .שף.מעהעא

גשבתהידה'כרב,י"הפידשבתהלם"רמםקעי

.אבלה"רשם'תיםקעג ,שםא"מכסגד

.שםא"מקעה

.י"מטע"ושיסיר,בגשבתרבלעג מירלעז

,שםע"ושי .א"סל.יכדלע,לגק"סשבתתוספתקעת

,ביתה"די"ב.משלושהפחיתה"דא,דסנהן"רכלגט הטעםלקמן.וראה

'"עחו'הרשותנעשהתיכיאין" גביהחללבחיכוואיןהואילם'הכתלשלהחיציןצד

" .יאילך-ש'עבתירהמנוםקיבץוראה,"מפהים

.שםע"ושוטור.שם'אביקפ תיםקפא
מיר.א"מיא"פשבתש"רא,ואםה"דשם'
.שםע"ושי .והשלימיה"דשםי"רש,שםגמראקפב

אהרוןלקונטרסציינימ

אינהזוכפרצהכוקעימרכיםשכשאין,א"סטשאוסרת,לדירההוקפהשלאסאתיםמכיהיזהרנד סכדלקתן,המבויעל

,המבויעלאוסרת;ה"סשסה" .ב,כבעירוכיןנוב"וא,שםכדלקמןדיוריןכהאיןהרי,כתפיהגה
,אוסרתלמה



תרעהשמהעירוביןהלכות

שהואפ"אעלעשרהלהשלימםשבתוכוהכתליםעםמצמרףהחקקששפתנ]פ7"ואע
גבוהיםהםששםהכתליםשלהחיצוןצדי"עמקוםמכליותראומפחים'גמהםרחוק

שהכתליםפיעלואףז]7מפחים'יגבוהחללבווישהואילהיחידרשות1החקקנעשה'י
הרשותשתהארקצ"אשבתשלעניןלפיכלוםבכךאיןיותראומפחים'גמחללורחוקים

והשאר"]היחידירשותנקראתהרבהממנהרחוקותהןואפילוהמחיצותי"עמשתמרת
.היחידכרשותשהםהיחידרשותכחורינעשה
ואיןהואילהכתליםשלהחיצוןצדי"עהיחידרשותנעשהתוכואיןבוחקקכשלאאבל

.מפהימ17'יגבוההללבתוכו
היחידרשותנעשההחקקאיןשלהםהחיצוןבצדאפילועשרהגבוהיםהכתליםאיןואם
הכתליםלגובהשפתומצמרףשאון]מפחים7'מגפחותלכתליםממוךהואכןאםאלא

:"]7מצמרפיםמקוםמכלהחיצוןבצדאפילו'יגבוהיםהכתליםשאיןפ"ואעלעשרהלהשלימם

עללעומדיםונראיםניכריםהביתמחיצותשאיןבעניןהביתמחיצותעלהבולסגגבג הגגכן

אלובמחיצותאומריםאין"'שלנו7גגיןכגון'רגליהם7תחתכשממתכלין
כרמליתאלאהרבהורחבגבוההואאפלוהיחידרשותאינוהגגגביעלולכן]אמיק7ןגור
נ'הוא7היחידורשותהיחידרשותכחוריכולונעשההביתמןלופתוחחלוןואםהוא
הביתחלוןכןאםאלאכרמלית7יזהם'דעל'דבהםוישהכותלמןהבולמים1י1יןוכן

לסמהמחיצהאחיתגודבהםאומריםאיןעשרהגבוהיםשהםשאףלפי"להם7ןפתוח
.~'7למעלהשנתבארכמו,'תחתיהם7לבקועיכוליםוהגדייםהואללארץעד
רשותלתוךטפחים'דבולסכןאםאלאככרמליתאינוהבולמשגג"שאומרהמיויש

פרוץהואהגגושארהבולמים1י1יםכמוכרמליתהיא11בלימהשאוכרמליתאוהרבים
11בלימהביןלהפסיקאסיקגודבהםאומריםאיןהביתשמחיצות11לבלימהבמילואו

אינהמפחים'דבבליטהאיןאםאבלהגגעלשעומדלמיניכרותואינןהואילהגגלשאר
אומריםואיןהביתמחיצותאלאלושאיןפ"אעהגגושארפמורמקוםאלאככרמלית

עולההיחידרשותהריהיחידרשותשתחתיושהביתכיוןמקוםמכלן'אמיק7גודבהם
גמורההיחידרשותאינושתחתיובדבראלאאמיקגודליסרהוצרכוולאילרקיעעד

'מ'הפנ-שבשפ"אע:כךם'הדברשחירףאפשרלפג שגםאנוצרוביםמ"מלכתליםהחקקשפתמצמרף

'אהל.שם.תורהנום'כ.וראה,"ם'גבוההע'החציןבצד עגשם

,2~8זךאדההפסקי.לך.יאקבב' .ג'ק"סא"מ.שםראש.שםשבתשנים'תימצותקפד

.א,שפאצ"דד"פסוראה .שםא"מ,שםש"ראקפה

הטעםלעיליראה.דל'גרבאמרה"דשםן"רראהקפו ,"עשרהגביהיתמקצותשםן.שאכיון"

_שםא"מקפו סיר,ב"רע,דמכהקפח
ן'לענ)'"סתרע'.םע"ושי _(מוכה

,פטשם'תיס.נאףה"דשם."רש,א,צבעוניןקפט ע"יששיר.נ"פפיטשםראש,ציה.נמחה"דא

.ז"צמ .במחיציתה"דא,פסשם."רשקצ

_שםש"ירא'תיסקצא

.'ק"סו"ט,שםש"ירא'תים."רשקצב טור,שםש"ראקצג

'דהואכשהחלוןיהייני.שםע"ושי .ד"םשעד"םכדלקמן,'דעל

מת.לששםש"ירא'תוס,'מלמעלהשהםאףקצר מלקמןיכה.שםע"ישומיר,שלנוהתלמוד

שגג" .ב"ח

הםן'כשהויזיהיני.שםע"ישוטור,שםש"ורא'תימקצה מחיך

,שם.כדלקמןלחלוה"אי .הק"סשנא"םא"מ,שם'תימגהצו

,דף'מעקצו ק"סשבתעילתקשח

ממשמעות,הק"סשעד"מא"מ,ג' שםשבתתימנת,יק"סשם.רבהאליה.שם'התיס

.להק"סיבאן.א'ק"ס נתומא"מהבשקשט

_שם' 'בתיסת"ר,'התיםבדעתנ"פעירוביןמרדכיהנהיתר

ראהאבל)קפט'.ם.ורועאור,גגה"דב,פדעירובין מלקמן

.נ"ישט"ששדלעיל,(ג"משמא"



שמהעירוביןהלכותתרעו

הגגששארשכיוןאלא)"יבהוכיוצאהרביםברשותעמורכגוןמביבהמחיצותבהיקף
היאהבלימהאםפמורמקוםנעשההואאףפמורמקוםשהיאלבלימהבמילואופרוץ
הביתרוחות'מבמהלכתכרמליתאוהרביםשרשותכגוןהגגרוחות'מבפמורמקום
שגג

~
כרשותאלאהיחידרשותשאינורוחותיו'מבבמילואושנפרץמביתעדיףלאה
:מופריםברברילהקלדבריועללסמוךויש(]לוישנפרץ

מפחימיי'מגלמעלההםאםככרמליתינאינםכרמליתכלפי(נ)שבכתליםחורים)ך:ם
רשותבחורישנתבארכמומעשרהלסמהוהם"י'רעל'רבהםישכןאםאלא

:(,הרבימי

שאיןהיחיררשותמקוליהרביםרשותומקוליהיחיררשותמקוליבההקילוכרמליתה:ם
מעשרהלמעלהכרמליתשאיןייהרביםרשותומקולי'רעל'מרבפחותכרמלית

אבלהרביםברשותשנתבארהכמוסמוייםשאינודברלעניןהוארופמורמקוםאלא

אחרוןקונמרם

דרבינאשינויאדהיינולאשמועינןאיצטריךלאדבמופלגין")ש"ברא'עיברנרמליתבלפי(כ)
.הפוכץיםמייריבסמוכיןאלא

נינהוכרמליתחורילאוהאפשיטאדלמעלה,מילמטהמייריכ"ועןי"שבבן)משנהבמגידעיין
פטורמץוםדאין""ו"שמ,ובכיח"שה"בהגא"רמשכתםמהלפיב"ואפטורמץוםחוריאלא

אלאנבהםלפילאוגםכללרחבםלפינדוניםואינםהםככרמליתכרמליתחוריהריבכרמלית
ומורידמעלהאינו'דורוחב'גגובהאבלכללהיאכרמליתלאו,מידלמעלהמשוםעשרהגובה

.י"ובמשנהכמגידדלאהרביםרשותלחוריכללדמיולאכלל
ביןלחלץצריך]ין"רשדעתשלפידכמוכרמליתלגביבטילידלאמודוע"כדבחוריןאפשראו

בפנידברשהוא'גגבוהדברוביןנ",טדףבעירובין'כומיןמצאדאמרינןלהייןדביןחלץהץרץע
באוירכולוכשהואהיינושבטל'גהגבוהשדברוסיעתוז","להרל"יכךלכרמליתבטלואינועצמו

לאלכרמליתפתוחיםלבדאחתשמרוחרלצדמכלבכותליןשמוץפיןחוריןלאפוץיהכרמלית
.לגבה'בטיל

דמוקפותגבעלאף'כואכל'כוזהוכל'דדיניהםשאיןמחיצותעל""זה'סיבסוףא"רמש"ומ

עלפטוימקוםהןעצמןהמחיצותשגםבעניןדמיייילומיישהכימליתלאוייוגביניהםהחללבין

אי'כוביניהןואיןלשוןעלן"א"המנש"מלפיאבל.שביניהםהחללעםבהצטרפותןאפילוגבה

:"ילדינאע"וצייבפניםלעילשנחבאיכמוגוונאבכדאיהיחידישותהוהגבהעלדהאכןלומיאפשי

ה,:ה]ק,סי'שי.שם;.ש1.'.הר.'פשבת'הלמ.מרהנור'ך;ת'תלמרה'קל1פר.אנצנראה.א.פל.נרלערא ,בכרמליתפטירכקיםן.שא,א".בשםה"מכולקמן,34ציוןאסיק

,גק"מאחרוןקינמרםיראה.ג.וצע,מק"פרפס'.םנזראברראהרב ;רג

1ש1מור.ב,פוייבק'

.ה.ף.;פל.לערזשמו"פלקמןנםוראה.1.'פ;.
.ב,1שבתרז.א'.פ פ;.ךס1מור.א,1שבתאתרברת,ר.רהלבנין-הקרשבורת;בסם,רבהה.אלרד

.ה.' .,פרףלעילוטשלסמה,נק.פאהרןק1נמרפוראה.ה.'פל'1כרלע
.1.פשפה"פכדלקמן,מורה'.רשנםמל

אחריןלקינטרםם'ינ'צ
.סכיה.סעיי"פעידיביןנח בשמעש"מעלנםהמלהדיןדעהאחשהביאסח.העיד,פישבה'הלנט
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