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מועילהעירובאין.))יחדעירבוכןאםאלאלוומווממלמליןאיןאדםבני'בשלהםואם
ולהתפרדלנודיכולותהןהריבוו11קשורותאינןשאםבנויי11קשורותהןכןאםאלא

.")רשויותעירוב1הואיןביניהםמפכקתכרמליתותהאמוו11
"הותרהשהותרהכיוןשבתב1האומריםואיןהעירובבמלבשבתונפכקוקשורותהיוואם
:["כ"שכ](מ"שמ)'כיעתן

לוומוולמלמלמותרמבחוץהמיםפנימעלמפחים'יגבוהיםהכפינהדופנייאםמן

ררךהיחידלרשותהיחידמרשותממלמלהואשהריהרבהמוו11מופלגותאפילו
להמתיריםעירובבלימותרשניםשלהןואפילו")פמורמקוםשהואמעשרהמעלה
וכברון"שמ'בסישנתבארכמון)דבריהםשלברשויותפמורמקוםאוירדרךלמלמל
:ב1הכהאוכריםשהעיקרשםנתבאר

כביבולסמהשיעשנהתלויהמחיצהידיעלבוליפנותמותרהמיםפנישעלהבכאביתי
עשויהוהיאהואילאחיתגודבהאומרים11שבמחיצהבג1ו1מראשנתבארדרךעל
ואינןהואילעצמןהככאביתבמחיצותאבלבשבתשםליפנותלהתירכדיכךבשבל
היהלאהדיןשמןלפי(ב)"אחיתןגודבהםאומריםאיןלצניעותאלאלהתירעשויות
התלויותבמחיצותשהרילממהתלויהבמחיצהאפילואחיתגודמשוםכלללהתירראוי

אחרוןקונטרס

לאלמהד"הטלפיטעמים'בשכתבו'כווזרץה"דא"7דףבשבת'תוס'עינדשמןלפי(ב)

דמט7ינןדאףדהיינושפיראתישםהמטלאדלפימכללמחיצהעשייתבליאחיתגודאמרינן

,אסלףמג "רשריש.לפא,קאשבתהינא.רבמד
בעאתאה"רשם' ידדה

ערב'הלזרורןאיר.אמרןילאה"רממלמליןן'" כרבהלכהוכןיממים'יתוםי"פרשמשא)ד"םשבת םשבתאגופה,(הונא

.הק"סשמי'סיא"נמהובא.קיג" ,איתק"סא"קווראה

לעיליראה.גזוזטראבאיד.ה"דשםשבתא"מהרשמה .ם
.מסףטעםשכתבבק"סא"י,רמח' ,'ף'מעלקמןמד

.ש'אבלה"דשםי"לפירש,שםהינארבמז וצמ"מראהמת

.ם'ונ' ,נהו'מלואיה"דשם'"לפרש,שםהונארבמט

י"רשמשכילות,עויןכשצריךאלאקשיריתצריךן.שאנ ה"דנ,קאשם'עמ.מטלטליןן.אה"דנ,קשבת

.א'ק"סשבתתוספת,טק"סא"מ,פשיטא .ה"הא"פשבתהירושלמיבשם.ק"סא"מנא

מלאהדו.יפשיטאמירניהם'בכרמליתש'שאםנב כדלע)

שבה'סיל'כדלע)לזריקאי(א"סשמח'סיל' ,(ה"ע

'.הזוהיתשדייניהןהמפעית'שדודגאףרוב'עימהניגג םלעילראה,ם.מפה

.אק"ס,מקא"קישגג" רמזשבת.מרדכ,ב,קאשםגמרא..ב,קשבתמשנהנד

,א"פא"רמ,שעד ,שק"סא"מ.ן.מטלטלן.אה"דשםבמשנהרשייגה

,ג"מפעירובין'הלמ"מ.נפסקיה"דב,קאשם'תוסנו ,טק"סא"מ

.חף'מענו .םוכדביל,שםא"רמ,שםמרדכינח
.א"סשנן' )ם.גבורשלמינט

.א'ק"סא"מ.(גאותסיףב,לי הנההנלאלי'אפרים'שמת,דמשףשםהםדיעה17

,נ"ש,ם'נתי.ב תוםמא

,ז"םה"2.עירוביןש"רא.אלאה"דב,פועירובין' .ם'ק"מא"מ,ב"שע"ושוטור



תשהשנהעירוביןהלכות

יכוליםשהגרייםלפיאחיתגורבהםאומריםאיןהארץמןמפחים'גהגבוהותביבשה

לבקועיכוליםהגרייםשאיןאףבמיםוכאן]"ה"שס'בסישנתבארכמותחתיהםלבקוע
אלאהיחידרשותמרא~ו~הגאיןה~ומפנינ]שםלבקועיכוליםצגיםהרימקוםמכלשם

אחרוןקונמרם

בעשייתאלאכךבשביללהקלרצולאמ"מבקיעהשמהלאודגיםדב7יעתמשוםבמיםדה7ילו

.דשאמחיצה
אלאדליכאמשוםאלא"'נחמןרבשרידלאדכתב'דעירוביןח"בפש"הראלשוןמד7די7מ"וכ

מיםלשםמחיצהאו'דקזזהדבעינןלעניןפ"עכבקעהמתרידגיםעת'דב7משמעדגיםבקיעת

.שםש"הראכדמכיץ
כ"אאלאהיחידרשותאינההגזוזטראגבירעלנ'ל"7ייוהכי]'גגותכלבפרץש"ממבהדיאמ"וכ

לתירוץבהדיאשםכמבוארחלוןצ"אלגמריבקיעהשמהלאדגיםבקיעתואילהפתוחחלון
שתתירלעניןאלאבקיעהשמהדלאבגמראאמרינןדלאל"כ'הבדלתירוץודאיאלאז'הראשון

.כללמחיצהבלאלהתירלאאבלתלויהמחיצה
ש"כממחיצתאהדרןדלאמשוםאחיתגוראמרינןלאמחיצותדבלאל"כ'החדלתירוץלומרראין
'התוכוגםכללזווכבראזו7ישיאהוזכרהלאש"הראבדברידהאבקושייתםו"פבדף'התוכ
דהאלתירוץכללצריךואיןד"להככלוםהקשולאכ"דאלזוכבראל"כלאנןא"7דףדשבת

ל"כאלאשםמלפניהםזאתנעלמהלאובודאינידעירומיןג"בפהואערוךתלמודמחיצתאדרדרן
דברתילהשליםחקיקהשיצטרךבלי'דעל'דשיהאהיינומחיצתאדהדרןי'בעירוביןשםי"כפירש

.ש"עוחו77יזגודאמרינןלא
הראשוןדתירוץשםד"הכלפי"'דשבת'שבתוכהתירוצים'כבלומראפשראידלדידןמבוארומזה
הכימשמעלאכ"גהשנין'ותירו.חלוןמלאלדידןכרמליתשהואגזוזטראגבילעלמזעהאינו

כופריםמדבריאלאהתורהמןהיחידרשותיהיההזיזיןגבישעלה"שמ'ליע"ושוהטורמלשון
התםאמרינןדלאמשוםמדאורייתאגמורהכרמליתשהואדגגדומיאהתםן'7תניוכןדהאאכור
.יזה'כירישא"מנעייןחלוןבלאולהפךליםמתוכולטלטלמותרהיהלאוגם.אכיץגוד
'מדיותרבכוליהלטלטוליאתידלמאלמינזרושייךגדולהשהיא"]דרבנןכרמליתלשארדמידלא

כ"משאנ]ו"שמ'בכיונתבאר]]הדרבפרץכדאיתאליםמתוכומטלטולטפישכיחאדהאאמות

זעזדכנודעמדעתינזחכמיםבגזרתמוכיפיןשאיןגדולהאסובקטנהלגזורלןמנאבגזוזטראהכא
דעלמאגזוזטראותמכלטפישכיחאואלככונןאמות'מדיותרכךכלגדולהבגזוזטראטלטולשאין

מטלטולטפישכיחאינולתוכההיחידמרשותטלטולוגםביבשהביזבידביןשתחתיהםלכרמלית
:ק"ודובלבדבתוכהדטלטולחששאאלאהדרבפרץהזכירולאולהכילכרמליתמתוכה

.בק"פא"קויראה,אינ,קאשבתסיג,דף'מעסב

אחריקלקינטורםם.ציינ
'היולכאורה.בגזוזטרא'ימחיצהצריךמה(גדיים לתרץאפשר

,רבנןמודיםנדלפיםלדידןגםכל .(בקיעהשמיהלאדגיםשבקיעת
וכן,.כרפליתהוי..גג:גטםהטורשכותביט

.זיזיו ואם,לפלאותומותרכרמליתהויחלוןשבלאכ

לטלטלאסור'הית"מהי"רההזיזיןג"שענאפר לעילהינענן..(זטדא.נו)לדהם(מים)מנרמליה

,בק"סא"קורמח'סי 'סיכדלעיל,לכרמליתממנהלטלטלשהתירוכא

.ו"טשמו .כ,סועירוכיןכב
,זסעיףבג

.זסיפןי ,במיםמתרתארבעהשקורה,כ-ג,פועיווכיןיא

.ס"סט"פעירוביןש"ראיל ,סי.אק"סלעילהוכיחז"ועד.א"סבפניםלעיליג

.בק"סרמח .גזוזטראה"דב,פושם,ובתםשםש"שבראיה
,במחיצותה"רב,פט בגזוזטראצריךאמאישהקשה,וזרקה"דא"עסו

,'ימחיצה .ב,לגטז
הדרךלאהכאה"דבלגת דא,קאית

עסיכרבי)ד"הסלפיכמתרץ',וזרקה" לבקיעתחועדטשאינו,בטרסקליהודהר"ב



שנהעירוביןהלכותתשו

הואיל"ןאחיתגורלזמרבמיםחכמיםשהקילוהואקלאלאי"להפתוחחלוןכןאם
להתירכדי1"המיםלשםהמחיצהכשעשהאלאהקילוולא,ןנראיתהדגיםבקיעתואין
המלטולואיןהםכרמליתשתחתיהםשהמיםוזכרוןהיכרהב1הלושיש"המלמולןבהם
:כללהיכרבהאיןכךבשבילנעשיתשלאמחיצהאבלמחיצהי"עאלאשםמותר

איןלמיםשתפולקודםעליההצואהשתפול"דקלקנהאפילואודףלעשהואםיא
רשותכחוריהםוהרי]להםשכלבודלנקב'מגבפחותהםאםכלללמחיצהצריך
היחידלרשותהיחידמרשותהצואהמוציאהואונמצאהיחידכרשותשנידוניםהיחידת

הכמאביתאסהדיןוהואליגורולאבכרמליתוכהוכרמליתשהםלמיסנופלתהיאומכהו
כךואחרהיחידרשותשהואהכמאשבביתהכותלצדיעלנופלתשהצואהכךעשוי

.,לשנה'בסישיתבארכמולעירשחווןבכרמלית1הוכל"לבכרמליתלמטהונופלתמתגלגלת
עלגורולאהבריותכבודשמשוםשםליפנותמותרבשבתהדףאוהקנהנשברואם

:"שישל'במישנתבארכמוהכרמליתטאיסור

שישהעירשמביבבחפירהנופלתוצואההעירלחומתחוץבולסהכמאביתאם:יב
מותראינוח"שג'במישיתבארכמוכרמליתהיאוהרימאתיםמביתיותר11בחפירה

לןביבשהלאאבלשנתבארממעםבמיםאלאהתירוהשלאמלסמהתלויהמחיצהי"ע

."העיריבתוךשאינהכרמליתבכלמותרשכוחומותריקנהאודףי"עאבל
צריךאיןפמורמקוםאוירדרךלכרמליתהיחידמרשותלמלמל]]המתיריםדבריולפי

נ]הכרמליתמקרקעמעשרהלמעלהשהיאהכסאביתבכלקנהאודףולאכללמחיצה

.עליהםכהחולקיםשהעיקרנתבארוכבר
"יעליהעכשיונפנהוהואבכרמליתיוםמבעודצואהשםהיתהשאםי]אומרימויש

יוםשמבעודשהצואהלפיהכרמליתלקרקעמעליהנופלתכ"שאחפ"ואעעניןבכלמותר
אלא'גגבוההאינהאפילואו'גגבוההוהיא)(,]'דעל'דבהאיןאם)פמורמקוםהיא

שנתבארמהלפיאבל("אותהמקיפיןאלאעליהומדלגיםפוסעיםרביםשאין'דשרחבה

.ן]ב1הלהקלאיןבכרמליתפמורמקוםשאיןכהאומריםשהעיקר"]ה"שס'במי
העומדהכמאביתכ"אהיחידברשותפמורמקוםאיןהכלשלדברישםשנתבארמהולפי

.נ"ישא"מכרלעילסיד םלקמןגםיראה,ב,קאשבתה,ס

חב"ם.א"סשעו" _א"פ

,בקיעתה"רא,קאשם'"רשסין רשז,ס

ש"ורא'תים.להעשוה"רבמשנהא,פזעירובין." לקמןוכיה.בק"סשםא"מ.אק"משנו'.מז"ת,שם

,א"פשעו"ם.א"סשט"ם ה"דא,פהעירובין."רשסיח

ן'בה"דאסגמיכה.י'גלי ,א"משנו"םלקמןיכה.מתך

שבתהלומבים.שישקעה"דא,פון.ריב.ע.רשןסיט םלקמןגםיראה,הרגפטיו

.א"סשעי" רמזשבת.מרא.צו'.ם(פראג)מריטנברגמהרםשיאע

טור.ראותפטיושבתהלמורמוניותהנהית,שעי .ב"בושיא

.שםע"שי.שםמדרכיעא .יבק"סא"מעב

"מלעיליראה.שםא"מ.שםימרדכימהריםת"שועג "רה.הזראםב"משע

.מחיךל"צ' .ג"ושר"מכמלעילעד

.שםע"שי,שם.ומרדכמהריםת"שיעה מעעו

,זף' 'מרדכושהית,שםמאמיניותיהגהותמהרםת"שועז

.שםע"שי.הזורקפרק נעעח

.רף' .ג"כע"ושוטור,שםומרישמהרםשיטעט

.שםע"ושוטור,שםימרדכימהרםת"שופ שופא

הכלשכוה,ז"משם"יוכדלקמן.שםמהריםת" -ים-מה

הנחהנלאאפילושמתירים,דמעיףשם'הבדיעהפב מנתי

.נ"ש,ם' פג

.ג"מא"רמ,שם.ומרדכמהריםת"שי .א"ב'יהרנון'מקעקב'ר"הבשםשוךרכהשםמרדכיפד

_שםא"רמ .ןק"מא"מפה

_שםא"מפו ,ג".רםשמה'סיל.לעוראה,שם.המררכ.משמעיתפו

,כהסלףפח רבבשםשםמימוניותהגהותפט

,שםא"רמ.שכהזוןנו'



תשזשנהעירוביןמלכות

צואהשםהיתהאפילוהכללדברישםליפנותאמוריםיחרעירבולאאםבתים'בבין
שבחצרלפיהעירבתוךשהיאפיעלאףמותרשאז"וקנחןרףי"עלאאםיומןמבעור
:זינ"שנ'בסיש"כמ]העירןבתוךשהיאפ"אעכחועלגזרולאמעורבתשאינה

:הבריותייכבורמשוםמותרעירבוולאששכחובריעבראבללכתחלהה,יכליג

גבוההאינהוהמשימההואילליםהמשימהמןצרכיהםלעשותנהגומפינותהולכייך

:לכרמליתמכרמליתומוציאכרמליתאלאאינה'רשרחבהפ"אע,מהמיכי]'עשרה

מחמתבהםשםעוברתהרגלרריםת(נ)כשאיןאלאתלויהמחיצהבמיםהתירויא)כן

מחיצהאיןבהןבוקעיםשהרביםמים(אבלעשרהייעמוקיםשאינםפ"אעעמקם

אחרוןקונמרם

ז]תלויהבמחיצהבהםהלילוגמורההרביםרשותהמיםשאיןשכלאפשרלכאורהנרדרשת(כ)

שבולעיםשכלאינוזהאבל.]]ג"שכ'כיא"המנש"כמריבואששיםהיינובהםבולעיםורבים
שאינםגדתםמבקיעתגרעדלאאחיתגורלומדאפשראיריבואששיםשאינםאףהמחיצהתחת
מגדליןשאיןישראלבארץואפילון]תלויהמחיצהאכרושבכרמליתבחורבהואפילוריבואששים

אחרמצדהיאשהמניעהאלאזהבמקוםלבלועיכוליםשהגדייםכלאלא1]כללד7הבהמהבה
בבית'אפימצויהברוחלעמודיכולהשאינהמחיצהשאכרווכמו)אכורהמקוםזהמחמתולא
הקילוולאן]טפחים'בגאפילולהחמיראלאגדייםהזכירושלאאדםשכןוכל("]ל"תד'כיעיין
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