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המחיצהגובהשבראשהעליוןחבלעדהללומפחים'גשלהעליוןמחבלאיןשאםלןלארץ
הללומפחים'לג1הומצד1השמצדהאוירהרי]בחבליםכתומיםמפחים'גאלא

,נפסקוה"דשם'תיםגג מענד

"
.ח כדלענה

.ט"מישמה'סיל' ר"שע"מלקמןוראה.שםן"דהריכטעמה,שםברייתאנו

.וניעורחיזרכאןשאומריםהמעםב"משמג"וםא"ס כטעמגז

מחצלאותגםשםש"והרא(מה"ד)'דהתיםה' ,בשלולטלטללעניןירי.מבמחצלאותל.דלעאלא)

,השבתבתחלתפרימותהיולאלי.אפ,הד'רבו'עכשלא מכאן

,חד,כשלרבו,נה'למפנה,מממלמלמללענין'ר" .(השבת.ליקשורותכשהעדוקאובמילא

ע"ושיטור.ב,צשם-איותיהנן'דפמק,א,צולרוביןרבנח ,ד"ם

מור_מפינהאיתמרה"דשם'תים.מותרה"רשם'"רשנט ,שםע"ושו

.ב,צשםסי ס

.ך.להברה"דשם."רשא" ,שםושנייעשיר.שםגמראסיב

.יק"מא"מ.ר"מלגוש.כגגשנא.מאה"דשםי"רשסיג
.ה"םשנה"מדלזףלג"כיכטי .שםע"ושוטור,שםגמראד,ס

ש"ומה"רי"בבהיבא.לזפתהשכפאהה"דשם."רשה,ס .זק"סא"מ.מפינהה"דה"ב,כפאה

.שם'"רשסו עמשנה,ס

,ה"סע"ישוטור.'לחן'לענ-א,מין.ריב' .ה"סשמג"מלקמןגםוראה

.שםע"ישטור,ב,סושםמשנהסיח ,א"מעשםבריתאסיט

.שםע"שי .שםמשנהע

דמגיא"סוכרלעיל.צה'מחלעניןה"דב,עחשם."רשעא .ילילהלעםהעשייהבמחיצה

,שםע"ישיתיר.במגשםמשנהעב .מזהלמעלהזהה"דשם."רשעג

.שםע"התומור,שםרבאמרהמנינארבעד תירעה

,שםע"ושי .אמעיףעד

'סילקמןגםוראים.שםע"הטיטור,במגשםמשנהעז מ.מחאשמג

.א"פחב" א"מב'ר.'מאבערבה"ורלמעלהזהה"דשם."רשעח

,מזק"מא"מ.איתאיאםה"רשם אתדלאשםגמראעט

שםהמנינאדרב'בע.א.ומבמל' שםש"רא.הפריץעלמדיבהעומדמטעםתד,נאמ

זהלענין'כשתדערבל"דקיד"הראבבשםב"מבא"פ .יאפ)
.שםא"מ.(ח"'םיכדלקמן,כפרוץבעינוילי .ונים'יצמ"מראהפ



שמבעירוביןהיכותתשל

מפחים'גשלהאוירעםהמחיצהגובהשבראשיחבלשעדהעליוןהאוירדהינוהסתומים
מפחים'מגיותרהסתוםאםאבל"]שביניהםסתומיםמפחים'הגומבמליםבאיםהללו

.ממנומרובהוהואהואילשעליוהסתוםמבטל1האויראיןאוי
משםאפילוהתחתוןחבלעדמהארץמפחים'גאוירישאםאבללחבלחבלבין1הוכל

]]תחתיהלבקועיכוליםוהגדייםהואילמחיצה11איןאמהממאהיותרלגמריסתוםואילך

:נ]ה"שנ'בסיש"כמ

עשרעדיותראומפחים'גלחצירואחדקנהביןישאםבקניםאבלבחבלים1הוכליא
כמוהעומדעלמרזבההפררןכןאסאלאי!1הניטנילנפסלתהמחיצהאיןאמית
מעשריותרעומדשםנשארולאהמחיצהלקצהסמוךאוירישאםואפילו"שיתבארי

הנשארעומדויסמלולקצהשחוץהעולםאוירעם1האוירשיבאאומריםאיןהקצהעד

נחשבשהואבאויראלאהעומדמבמלשהאויראומריםשאיןלפיהקצהעד1המאויר

שהואלרקיעעדשלמעלהוהאוירהמחיצהשבתוךהאוירכגוןהעומדידיעלכסתום
המיצהלקצהשחיץהעולסאויראגלעשרהגניהעימדתהותכיטישכמתוםמכנחשב
:,]כללמבמלואינוולכןהעומדידיעלכללכסתוםנחשבאין

ומותר"]יוםמבעודלדופןבהמהשםשיעמידיןמחיצהעושיםחייםמבעליאפילו:יב
ואםגן"שס'בסישיתבארד"ען]שםקשורהשתהאובלבדבשבתשםלמלמל

:"בקנימןשםלגדורצריךמפחים'גגבוההרגליםשביןהחלל

'מגבפחות1האצל1ההעומדים]מהאנשימןמחיצהלעשותמותרבשבתיאפילויג טפחימצו
"עצמוןלדעתועומדדעתבןהואהאדם'שהר)נכךצינמןדרךשאיןלפי

כשהםואפילו(,'לבניןדומהלמחיצהוהעמדתהבעלמאכעץשהיאבהמהכןשאיןמה
'כדמהםשישבעניןהואאם)"גמורךהיחידרשותודייניהםןןמחיצהחשוביםמהלכים
:(שביניהםלחללמקיפותמחיצות

מחיצהשלשםיודעיםאינםכשהםאלאבשבתלהעמידםשמותראמוריםדבריםבמהיד
ועומדיםדעתבניוהםלמחיצהמתכווניםאינםשהםשכיון)שמיןמעמידםהוא
אסוריודעמהםאחדאפילואםאבל("בשבתמחיצהעשייתמשוםב1האיןעצמןלדעת

שנתבאר]"בשבתבמנידהנעשיתכמחיצהדינםבמנידוהעמידםעברואם""להעמידם
נ"למעלה

.שםא"מ.מוקי'אה"דשם'תוספא _שםא"מ_שםגמראפב

,'ף'מעפג ב"מע"ישוטור,ב,סומשנהפד

,ה"מילקמןפה

.סוק"סא"מ.ד"ראבבשםיאצבעישה"רב,ישם'תוספי .ה"םהסייעטור.לחילענין-א,מיעירוביןנהינהפז

.ה"סשמג"םלקמןגםיראה ,במוסגרג"מילקמןתבאר.שמטעםפח

.שםע"ושיסיר.א"הכ"פטשבתהלם"רמבפט ,המעיףצ

.טק"מא"מ,א,בגמיכהצא לחמןצב

.ה"סע"ושיסיר.ב,-משם,במי ע"ושיטור.קר"מהלקט'שבל,רמי"מהתרומה'מצג

.לרעתשלאה"דב,ביישם."רשצד רבכמטמעות,גק"סו"הטת.קישלתרץצה
שםהינתן'נו' '.םא"מ,הק"מהארוךמשה'ררכ.המרארבה"ר

םלקמןגםיראה,מ.ק"סתרי
.נמוסגרי,

צ

-

.(א"ח,מקחב'נת)ריהט'רביניבשםשםא"מ םבכללש"הראשייתצו

סיר.שםרגמראממשמעות,ט"' ,שםושנייע

.א"המהבת"שובשם,באנשיםלי'יאפה"ד'"בצח תיר,ב,מדשםגמראצט
"מלקמןגםוראה.שםע"ושי .ד"תתה

,נ"ישבמומגרג"מל'כדלעק שבלקא

רמי"םשבת'הלחיםארהית,קד"מתלקט' ,שםע"שו,א"הרשבבשם

,יאק"סא"מ.דענריןיהנהוה"דשםיהונתןרביטקב .ח-המעששקג



תשלאשמבעירוביןהלכות

שעשהכגוןשידעוהדברקרובאםמחיצותמהםשעושהעתההודיעםלאאםואפילו
ירגישושמאעוד7זמחיצהמהםהואיעשהלאכברלהםונודעאחתפעםמחיצהמהם
,באיכור7נעשיתונמצאיגמרוהכ"ואח"המחיצה7עשייתלגמורשיכפיקומרםבדבר
כופריםדבריוכפק)עודהמחיצהמהםלעשותרשאיאחראדםאםלהכתפקישאבל

:("להקלי

כ"ואחכמחיצותתחלהמעמידםאםראשונהפעםמחיצהמהםכשעושהיאפילוכוו
קודםבדברשירגישוהדברקרובמהלכיםכשהםביניהםלמלמלכדיכךמוליכם

ביניהםהולךוהואמוליכםכ"ואחתחלהשהעמידםכיוןכמחיצותאותםהולכתםשיגמור
:מעצמם7ןמהלכיםכשהםאלאהילוכםדרךביניהםלמלמלהתירוולא

מהםשנעשהלאחרבדברהרגישוכ"שאחפיעלאףלדעתשלאתחלהבאואםעוז
המחיצהעשייתשבשעתכיוןכלוםבכךאיןביניהםלמלמלשהכפיקקודםהמחיצות

:'לדעת7שלאהיתה

הפץשכחאס,"'"הדחקינשעתהצירךבשעתאלאאדםנםשלמחיצהלעשותאיןין

ויביאוהומאליהםהחפץיגביהווהםתינוקותשםלהוליךמזביותרהרביםברשות

)גדולםויביאנואדםבנישלמחיצותמשיעשהלביתרי

שחפץיודעהתינוקשאיןוהוא
~

אותובהבאתוממכויןהואעצמוולהנאתאביושלהואה
מןמתכויןהואהריאביושלה~שחפץיודעאםאבלהרביםברשותחפץשמצאשכבור
שנתבארכמויביאנושלאה~בתינוקלמחותאדםכלוצריךאביו7יזבשבילבהבאתוהכתם
שלהואההפץאסהדץהוא,),שיניאנ'כדשמהחייכני'שלאשכןכל,,",ר"של"נמ

.(אליוויביאנוומכירויודעווהתינוקאחראי
וכל

~
שבתמחללכשרואהוולהפרישובוולגעור"'לחנכו7מצווהאביונןאבלבאחריםה
שלאשכןוכלן'ג7"שמבכיסןש"כמכופריםדבריבאיכוריואפילועצמולהנאתאפילו
:שלוהחפץאיןאפילושיביאנוכדישמהיוליכנו

אלאפרוץכולווכאלו"אכורךהעומדעלמרובהשבושהפרוץמחיצות~היקף7כליח
בשוהשוהכעומדהפרוץאםאבל~מפחים7נ'מגפחותהמהםפרצהכלכןאם

.שםע"ושיסיר.לעמא'אה"דב,מגשם'תוסיד פמקתה

הובא.פט"םמריטנבירגם"למהרן'רוב'ע' '"ב.ד"םפידן'רוב'ע'אשרהגהות,תצחרכה'במרדכ ,בק"ממשה'דרכ. לקו

.ו"מטלקמןש"ממהק"סמ-מהמאמרקושית2ב"' ,ב'ק"מא"מ,שםאשריוכיהית'כ-ימהעירובין'פמקקז

.א'ק"מרבהאליהראהוקח מא"מקט

.מא'ל.אה"דב,מגשם'התיםממשמעותג'ק" .ו"ם.ע"שו.רבאאילה"דשםא"רשבקי
.ז"םא"רמ,קד"מהלקם'שבלקיא קיב

הלקט'שבל.רטי"מהתרומה'ם,א"רע,ד'קבמית' .שםא"רמ)

.שםא"ירמהלקמ'שבלקיג קיד

'ם.אביודעתעלבעושהה"דשם'"רש,שםבמות' .סיק"סא"מ.שםהלקמ'ישבלהתרימה

.א"משכע'.םלעילגםיראה,כימעיףקטו רבעטו
שלד"ם."בבהובא,א"חסוףאם'נתרוחם'נו' שםלעילגםוראה.מרדכיבהגהיתוכתובה"ד,מה

.בממגר מפיז
.שםא" ,לחנוךמשהגקקיח

.בף'מעקיט "רשקנ

"מל'יכדלע,כעימדפרוץה"דב,טיעירובין' וראה,'ילחמחיצית'כב'מגהתירהשמן,ו"םשמה

להיותצריך('להן'אאם)'שנמבי,ד"'םשמג"מלקמן רביעבריחגםכפריץעימד
.ת' .ח"מע"ישומידמ,)מ1'עירנבמשנתקנא

שלאצריךה"דא,מזשם'"רש.ב,טזשםמשנהקבב

כמץשבתהלם"רמב.'מאבערבה"דב,מז,הא' ,שםע"שו,היך



שמבעירוביןהיכותתשלב

למשההלכההיאשכך(,]ערבשלבמחיצותביןשתיפזשלבמחיצותבין)]]מיתרי
במקוםיהיהשלאובלבדעומדכןהרובצריךשיראולאפרוץהרוביהיהשלא,]מכיניי
:ח]כפתח7שהואמפנימותרבכללועדעשרעדאבלאמותמעשריותרפרוץאחד

פרוץכאןשאיןמפנימותרכןמעשריתירדולפרצהאפילופתחצורתעשהאםימו כללה
לדירהאותםומקיפיםדיוריםבהםשישומבויבחצראמוריםדבריםבמה

פתחצורתידיעלהואדירתםכשהיקףבהםמועיללכןבלבדמלמולהיתרבשבילולא
מועילאינובתוכולמלמללהתירכדיהיקףבהלעשותשבאבבקעהאבל"רוחותי'מד

ההיקףאםאבל]בלבדיפתחצורתידיעלמוקפותרוחות'הרכשכל]כופרים7ןמדברי
הפרוץאםאפילופתחצורתבהןמועילעשרעליתירותפרצותבושישאלאכתיקונוהוא

.העומד7יזעלמרובה
כןאםאלאבחצראפילומעשריתירדולפרצהמועילפתחצורתשאין"אומרים7ןויש

~7ן[ד"שכ](ג"שכ)'בכיש"כמ,מבויםשלשלישיתברוחאוהפרוץעלמרובהעומד

רלחווג'הדכל.ואשלהעומדעלמרונהפרוץאשליפתהצירתמיעלעשרלפרצתאבל
לחושומוםבבקעה7יןאפילו"מותרהעשרעלעשראלאבהןואיןפתחצורתידיעלהן

:ראשונהככבראשהעיקרפיעלאףלדבריהם

גביהםעלוקנהמחבירו"רחוק7תאחדאפילומכאן7תוקנהמכאןקנהפתחצורתמהוכ
הקניםגובהשיהאנלבד]אמות7תכמהוניניהםישאלא]בהם7תנוגעאינואפילו
שהמשקוףלפתחדומהשאן"7תהעליוןקנהכנגדמכווניםויהיו7תימפחים"ומכאןשמכאן

דומהשאינופמול17שהיאכל.אפיל.מבנגדמרוהקימהסאסאגלהמדדתהעלניען
נתוןואינוהצדמן)מהם7לאחראוהקנים7תןלשניעליוןקנהחיבראםוכן"לפתח7ת

.פסולכ"ג"7מלמעלההמנוגותגביעלניתןשהמשקוףלפתחדומהשאינומלמעלהגבועל

טור,ב,טזשםוגמראממקנת.ב,סישםפפארבשבג .ט"כע"ושו

'"רש.בסגשםרבאמרהמנונארב,ב,סושםמשנהקנך דשם

."מיל'וכדלע.שםע"ושיסיר,אמרי'הרה" .הפרוץעלמריבהבעימד)ב,מהשםהמנתארבבעיקנה

א"פשםש"רא.('בשתביןש"ומה"ד."בוראה "םושדלעיל.שם.ע"ישוטור,ד"הראבבשםב"מב

'. ,ה"םשמה"םל'לעיראה.ב,סושםכפארבקנו

,מדרבנןרקהואן'פםלישכישירה ם.לקמןראהקנז

,כ"מתרמה" .א"מילעילגםוראה.שםדע'ושגסיר,שםמשנהקנח

.'.משעב"פלקמן טיר,א,בלתמןמשנהקנט

.י"מע"ושי לקמןגםוראה.אק"משםו"ט,א"משמד"םלבושוזל

.זאיתמ'.םח"אוצ"צת"שו,ד"חא"כשמד"ם "הרבשםטור.א,יאשםדגמראממקנאקלא
שם'בתום' ,א"הרשבבשםו"הטכמץשבת'הלמ"מ.מא'ל.אה"ד

,שםע"שי ,ד"םשמד"םלקמןראהקלם

.שםע"ושיטיר.'הבריש'בפג"מיא"פשםש"ראקלג סלברש.מורקלך

"'. ז"פטשבתהלם"רמב.קמאמתא'לאיקשםצחנן'רקלה

.שםע"הטיבסירהיבא,ז"המ .יה.ץק"מא"מ.שםם"הרמבבדעתמ"מקלו
'במכייני

,מכאן.קורהאו'ולחמכאןהפתחבצירת'דמג,המפילש ,אסלףקלו

ק"ממ.עירובין'הלג"ממ.שםם"הרמבבדעתמ"מקלח ם
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