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עללכמוך

~
.מועילאינוה

ה~הריבפירושה~עלכמכושלאפיעלאףשבתמערבאחרלחישםהיהלאאבל
.י]הכתםמןעליוכמכוכאלו
שעברהבשבתטלטלוולאאחרלחישםהיהשלאכגוןעליוכמכולאבפירושאםאבל
לחיידיעל

~
:"בפירושישבתמערבעליושיכמכועדהבאהלשבתמועילאינוה

מערנעליושכמכופ"אע,]ברוחבהמבוילתוךאמות'דובולטמאליוהעומדלחייוד

.ד"םשמה'.םכרלעילעה ת-ת.ץ'םוסוףה"סאשערש-חקבעברתא-רשךעו

.שםע"שו..ב"'הץ'פי _שםמ"ימא"ההבעז

א,נבן.בקירישם"קגמיעילוהואא,סועירוביןאדייעת ם.ע"ושומור.ם"קגיעלה"דשםרשיירוש.לפ

,א"' .וזוע"ישומור.מאליוהעומדה"דשםי"רשעט

.אמעיףיכדלעיל,חק"סא"מ,שםגמראפ

.ד"סשמב'סיל'כדלעבסי .שםע"ישמור.שת.גמראפב

.שםע"ושיסיר,חלאהנאה"דשםי"רשפג בפד

עבירת,שםי"רשממשמעות.וכלברש"ומה"ר'" א"פאשריהגהות,ב"הבפיץמ"מ.ח"מאשערהקרש

,%ק"מא"מ,א".מא"רמ,כ"מ _שםא-חפה

פ

-

ע"ישותיר,א,העירוביןהונארבאמרהמאבררמי

.מ"בע"ישטור,ב,טרייס]יד ס

.מבפניםנראהה"דשםי-רשה" 441ןשאי:,)כזה:ן,יאיטפ,ברפסו

4י44ה,כ:יצל,(חלקמקים שםוהלכתא.שםברייתאסיז

וראה,שםע"ושיתיר,א,' .,"משמ'.םלגדלגם
,מבחיץנראהה"רשם."רשסיע יטאר:,)כזה:ואשנןפ,ברפסט

- מיששכזה:יצל,(חלקמקים ז-הס"לפ,א"'םא"פשםש-דא.כותלה"רשם'תוסע

.בק"מוטא,ואליה.הק"מטוביוםומלטושי,יק"מ סטאר,)כזה:ראשנןפ,ברפעא

י 88!8כוה:ל"זצ,(הלקמקום

שמז-ט"נ)שמזוטאאליה.שם]סויוםמלנושיעב -וצ

.צידקקשהדלא~ .'"םע"ישוטור,ב,ידעירוביןרבאעג

מעכדלעילעל

"
,וצעפםמ"מיראה.א



תשלזשמגעירוביןהלכות

שהואהיכרכאןואין"ימבוישיעורהואאמות'שדמפנילחימשוםנידוןאינו"שבת

וצריךנןקצתהיכרכ"גבושיהאצריךמקוםמכלגמורהכמחיצהשהלחיפ"ואעלחי
יעשנואצלולהעמידוירצהואםהן~לחישכנגדברוחויעמידנוה~מבוילהתיראחרלחי
.הראשוןעלכמוכיףיהיהולאלחימשוםשהואניכרשיהאכדי"ממנוןדקאועבמעם
אמות'חאלארחבשאינומבויאבלאמות'מחיותרהרחבבמבויאמוריםדבריםבמה
כפרוץבעומדניתראלאשבתמערבעליוכמכושלאפ"אעלהתירואחרלחיצריךאין

שכנגדולכותלשממנובהפרוץשישכמואמות'דבושישמאליוהעומדלחידהיינו
'בכיש"כמ]חצרןשלרוחות'ברשמתירכמומבוישלרביעיתברוחמתירכפרוץועומד
בינ"שכ נידוןאמות'מדיותרבוישאפילולחילשםהעמירןאםאבלמאליוהעומדבלחיןהכל.

;"'הרבהשרחבאףהיכרבווישה~למבוילחישתקנוהוקוללושישמפניי'לחימשום

הכותלעוביכנגדחודושהעמידמבוישלדפנואורךייעםברחבו,המישךייחיכן
ההללצדשל"עניתמקצהאלאהכוהלעשיכלאחמככר.הודשאיןמנחוץ

אחוריצדשלעביומקצתאו(יאכעיף)למעלהשנתבארהראשונהכבראלפיהמבוי
להעומדיםאלאוניכרנראההלחישאיןדהיינושםשנתבארהאחרונהכבראלפיהמבוי
אוהראשונהסבראלפיהמבוימכותלהואכאלוהואנראהבפניםלהעומדיםאבלבחוץ

אמות'דה~לחיברוחבישאםהאחרונהיןכבראלפיהמבויאחורילעומדיםכןשנראה
משוםנידוןאמות'מדפחותלחיילשםשהועמדפ"אעלחימתורתויצאכמבוינעשה

בצדכותלכנגדואיןאילך.משםשהרי"הפממי7הודועדאלאמשתמשיןיאיןלחי
;]7השני

אלאצ"ואמחיצה7זמשוםעיקרומקוםמכלהיכרםבושיהאצריךשהלחיי"אעפ)עוז
~ץ7,מבחאפילו,המבויילכותלמפחים'גבתוךכשהואמועילולכן"היכרןקצת

עלשיניחנה.צרץ(לפיכך7ן"היכרןמשוםאלאהתירהאין)במבויהמתרתקורה(אבל
"'ממש7.לך.נממ.אפיל'"ץ.נחהמנוי'הל.נכהידוה''ננעץאםאבלהמנוי'כתל
;פכולהעליהןהקורהוהניח

.שםע"ושופיר.אמית.'דה"רב"עשם."רשמשמעותפי .ז"מכ.יכדלקמן.'ק"מא"מ.אמות'דה"דשם."רשפח

'"רשנםיראה.שםא-ת.אמותארבעה"דשם'תוספט מכבריש

,.מביה"ד,מקן'לת' ,שםע"לשומור.שםרפא]רצ

שם'"ברש'הבריש'לפשתיהושעליבריהונאהרןצא ,שם.ע"ושומור.רושפיה"ר

י"ב.(אחר'לחך'צר.אין'ח'במבודאף)שםאשי]רצב ברכשנפרגן)בעומדניתרתה"דשם

.(משבה'מחהוית' .(כפריץ-עימן'בד'שתלו)הם.דברומפקה"דשם'תוס

שבתעולת.הכיבז"פימ"מ.ח"מאשערש-חקעבירת ק"סא"מבק"ס

'. מעצג

"'

.ח דה"דשםרשייצד
.פחות.ה"רשם'תום.אמות' ,נ"'סא"רמ.אמותארסןה"דשם'תוסצח

.ג"'םע"שי.א,יעדוביןהונארבאמראבאבן.רםצן
.חק"מו"ט.'לאה"דא,השם'תוםצו "רשצת

,המושך'לחה"דשם'

,בוק"סשבתתוספתגםוראה,ן-וצשםז-ש"~צט .ר'ק"ם.א-ת,פחותה"דב,השם'תוסק

.שםע"שי.שםגמראקא ק"סא"מקב

החיציןשהודים'המיברלרעתאףנו'והי.ג' א"בלשבהובא.ף"הריבדעתשםמלחמות)מותם

.(א".םאשערהקדשעבידת.פסקילעניןה"דא,טעירובין םלקמןיראה
,מיתם'מ'הפנשחריל"'דקיו"םשמה" .גמרא]ע-צקג

,ג"ושא"מכדלללקד םכרלעילקה

.נ"ישד"' .'מושאיןה-סדא-עםדף'תוס"עקו

ג

~

.לבודמטעםשהיא,ושם,נ"ומנה"סכדלעילז כרלעקת

.ג"ושא"מל' נן'אמרלאט"שמה,ן'שאה"דא,משם'תיםראהקט

.לכודבזה

.ד"'ם.ע"ישוטור,ב"מע,חעדכיןיךאקי .שםע"שו:טור,נעץה"דשם'"רשקיא



שמגעירוביןהלכותתשלח

כמכואפילוכרבשבילשםהונחהלאאםאבלהמבוילהתירכדישיניחנהוצריריז
הקורהאבלמחיצהמשוםהואשהלחיללחידומהואינופכולה7ינשבתמערבעליה

:,כך7ןכלהיכרבהאיןכךבשבילהונחהלאואםבלבדנינ'היכר7משוםהוא

שכיוןפכולהאשרהמעציעשאהאםולפיכךשיעורכןצריכהשאמרו11קורהיח
:י'שיעורה7ונכתתנשרפהכברכאלוהיאהריעומדתשלשריפה

מפחים'גשללבנהחציהואואריח"7יאריחיםשלקירוילקבלכדיהקורהשיעוריכו
שתהאלקורהדיהומחצהמפחורחבומפחים'גאריחאורךנמצאמפחים'געל
להבריוכלהנישארמפהלחצימפהלרהנלאריהלקנלראויההיאשאןמפהקןרהבה

רקשהואבכלדיהקורהועובי)מכאן7במימממנווכאצבעמכאןבמיסממנוכאצבע
המבויפתחרוחבכשיעורארכהבכלעליהשוכביםנ)אריחים7")לקבליחוקהשתהא

בניכבוריםכיהיכרבהיהיהלאכןלאשאםלהםשצריךמהכפיבמימשםמודבקים
ניכרכוהבניןלקבלועבהבריאהכשהיאאבלשםניתנהשעהשלפיהרביםרשות

נ)שמ7הינההשלקמיעיתלכלומפורכס

מאמהכפחותאלאממשארכהבכלשוכביםאריחיםלקבלראויהשתהאצ"אמקיםמכל
'מבאורךאריחיםתקבלאםדיהאמותעשררחבואםכגוןהמבויפתחרוחבמשיעור
ז)לארכן7אריחיםח"ישהןמשהזיין'ובאמות

~

מתרתמשהויין'ובאמות'משקורתי
'מגופחות1הלכותלמפחים'מגפחותתגיעשלאדהיינולבודמדיןאמותעשרבמבוי

לקבלחוקהלהיותצ"אמפחים'דרחבההקורהואם,)שיתבאר7כמו1הלכותלמפחים
:,)7אריחים

לתוךהכותלמןהיוצאיםח)היתידות7עלנכמכתהיאאםדהיינו1)7הקורהמעמידיכ
ואיןעליהן7ןקורהתורתעצמןהןהריכןלאשאםמפחמןברחבןואיןהמבוירוחב
שיתבאר7ינכמוהמבוי7ינמתרתשעליהןהקורהאיןכןלאשאם"מפחים7ן'גבארכן

האריחיםעםהקורהלקבלכדיחוקיםשיהיוצריכיןאלושמעמידיםאומרים17ייש
חלהיותצריכיםשאיק"ן"א1מריםש.1

~
אין'שהרנלנדההקורהלקנלכדיאלאקימ

מעולההיכרשתהאכדיקביעותשצריךהואבלבדהובקורהאריחיםכללעליהנותנים

שערש-הקבעבירתא-רכב.כ"מא"פן'ריב'עש-ראליב סיר,הכזבפיזשבתהלמ"מ.ח"מא
,ו"מטע"הטי .נ"ישא"מוברלעיל.טק"מו"ט,שםש"ראתיג

.י"מטלגושקיד .סוק"מא-ת,שםהקדשעבודתתטו

'לחולענין.ו"מטע"ישוסיר.ב,ג'עירוביןנבטנהתטו לעראה

.'"מל' .שםע"ישו.וזוו,ב,פשםגתראקיז

.(ח'ארלקבל)ז"'םע"ושוטיר,ב,ג'עירוביןמשנהקית .(חין.ארשלדימום)נ"הרפטא"פעירוביןירושלחי

ן'ח'ארכלומר)ובריאהה"דשםבמשנהיהינתןנו.רב יראה.הרגז".פסו)-מ.ה"סאשערהקדשעברית,(הרבה

.א,מבצ"צ"ח .שםע"ושוטור,ב,יגשםתשנהקיט

.ן'מלכה"רשם'"רש,א,ידשםגמראסן3 טיר.כחכמיםשםנתשנהקנא

.שםע"ושי ,שםירושלתיקנב

עיר'הןה"רי-בבהובא.שםיהונתןרבינוהרבקנג

שםובגמרא,רחבהה"דשםבמשנהי"רשגםוראה,הקורה ימעמדה"ר

'. .ר"הראבבשםאומרהידה''רה"רשםא-רכבקפד

.טזק"סא-ת,שםת-יחש-חקעבישת מעלקמןקנה

"
.בו רקבנ

,שםע"הטיטיר,א,ד'שתרבאמר'לע'א' ,ח"מיע"ישיטיר.א,ד'שםגמראלבז

.'ד'ימעמה"רשםרשייקנח ,שםע"שו.ג"היפרזמ"מקנט

.'ק"סו"טקל .שםע"ישומ"מקלא

.שםו"טעלב ף.מעלקמןקלג
.כי עה'ד,בטורהובא,שםחסדאכרבהרג,".פמ-רמתקלך

,שםע"בשו'הא פמקקלה

א"פש-רא,מכיומרוטנבורגלמהריםעירובין' ע"בשוהסעה'ודטור,שםהונארבברכרנהח"מ



תשלםשמגעירוביןהלכות

אחרהלךמופריםבדבריהלכהולענין),כללהבהםתלויהיכראיןמעמידיהאבל
:(המיקלטן

:"מפחהרוחבבהיששאומפחים'גבהקיפהשיהיהצריךעגולההקורההיתהכא

שנתבארכמוקורההנחתמקוםאיןששםלמבוילחוץנומהועקמימותהעקומההיתה:כב
מקוםאיןכ"גששםאמה'מכלמעלהאומפחים'סילסמהשנומהאוין"למעלה

מפחים'גלוה1הביןואיןהעקמומיתיגמלשאלוכלרואיןשיתבאר7תכמוקורההנחת
:פסולהלאוואםלבוד7תךמשום"כשרה7ת

מגעהאינהאפילואותנ,שכנגדהלכוהלמגעהאינהה~מכוהליוצאהדיההבג לשניהם7תז
'בוכןמפחים'מגפחות"לכתלים7תכמוךעמודיםעלשהניחםכגון

ואיןהמבויבאמצעבוו11ופגעו1המכותליוצאהואחת1המכותליוצאהאחתקורות
:,פכולה7תמפחים'גביניהןישכשרהמפחים'גביניהם

בשתיהןישאםמפחרוחבבווולאמפחרוחבבוולא11אצל11קורות'בהניחכך

ואפילואחרתקורהלהביאצ"א"מפחים7תשלשהלוו11ביןואיןמפחזתירוחב
התחתונהואתלממההיאכאלוהעליונהאתרואיןלממהואחתלמעלהאחתהיתה
לממההתחתונהולאאמהמעשריםלמעלההעליונהתהאשלאובלבדלמעלההיאכאלו

דהיינו"7במשךולאבגובהלא)7מפחים'גביניהןיהיהולא7תןהארץמןמפחיםמעשרה
אבלמפחים'גלוומוויהיהלא11בצד11שנעשועד11ועלתה11שירדהאותןכשרואין

כןרואיןשאיןלפי11ועלתה11ירדהכאלואותןרואיןאיןבגובהמפחים'גביניהםיש
מלפשהכןשאיןמהנ],א"הרל'מישיהנארכמומפחניר1חננושישנדבראלא

.הואכלבודמפחים
הןכןאםאלאמפחלרוחבמצמרפיןאינןובשוה11בצד11הןשאפילוז)אומרים7יש

אינןהרימקוםמכלהואכלבודמפחים'מגפחותשכלשאףמפחבתוךלוו11קרובות
רוחבלהניחיכולשאו")ל1ו117מפחבתוךהןכןאםאלאלרחבואריחלקבלראויות
עהןואם,)באמצעיומפח11עלממנווכאצבע11עלממנוכאצבעשתיהןעלהאריח
שלקביעותכללהיכרכאןואיןאריחלקבלראויותשאינןכיוןעניןבכלפסולותמוולמעלה
:י)7כדבריהםלהחמירויששםהונחו

.ימעמיריה"דשםי-רשתלו

'מה"דשע'סיי-ב"ע.שםש"יראעירובין'פמקתלי וטא,מתחאוראה.ק-וזוושבזיךנשיםגביליש'ש

,ם~וצע.מ"מ,להק"מ מריטנבירגמ"מהרבשם,שםש"רא,שםךמשנהעלת

ע"ישוטור.,וזו'לרברשהיא,מקאן.ריב'ע'בפמק .מ"מ

.מו'מעקיט ומעכהמעיףקם

,כהף' .כ"מע"ושיסיר,א,ד'שםזיקךקמא

.מאק"משבתתוספתקמב .א"מכוסייעמור,שםךרייתאקמג

.א,משתפרא.קק"מא-מ.ד"מגץ'פמ"מקפד פירגלמה
,שםע"ושי .שםע"ישוטור,שםבריתאגומד

ע"ושיסיר.מות.המתאה"דשםי"רש,שםךרייתאקמו

האריעה.שםמ"מ,ה"הכז"לם-רתךקמח.ב"מב

,שםע"בישיו' דיעה,שםם"רמב,שםבבריתאההוה'ר"בוצי''רעבט

.ג"מכשםע"ושובטור'הא .שםע"ישוטור,שםם"רמםקנ

.שםשיזע.שםמ"מקיא .ב,נבסוכהקנם

,זמעיףקגג פמקקנך

~.רא,מכיהמרימנבירגלנמהריםן'ריב'ע' הםעה'ודטור.ח"מא"פן'ריב'ע
מכיבע"בשי ,בעעתלויותהפלוגתית'שכמ'ק"מא"מיראות,ג"ומכ

.ומלברה"רשם'תוסקנה שתה"דשם;שנד.בבזיהונתזרךיזוהרךקנד

לנהר,קירית' .ב"מב

,אחתתה.הה"ימדטפחשהוארביטש"ומה"מדה"בקנז אל.הק"מזוטאאליה

,כהק"מרבהה'



שמגעירוביןהלכותתשם

פכולהמפחים'גגבוההיאאלאהקרקעעדמגעתואינהמחצלתהקורהעלפירשכה
היכרבהשאיןכיוןקורהמהיותובמלהנראיתואינה")7הקורהאתביכהשהרי
כיוןמנידה7ןהרוחשאיןבעניןשםחיברהאםאףכמחיצהאינהוהמחצלתן)לרואים7

.הארץמןמפחים'גשגבוה
במלהלאלסמהמלמעלהמפחים'יבעוביהשישביותרעבההקורההניחאםאבל

ואיןמפחים'ישהואמחיצהגובהכשיעורהואעצמהשגובהפיעלאףקורהמתורת
מןמפחים'סילמעלהכולהשתהארק"7ןשלשההארץמןגבוהכמחיצהשהיאאומרים
איןעשרהבואיןשתחתיושהחללשכיוןפסולהעשרהבתוךשמקצתהקורהאבלהארץ

:]7ןמבויגביעללהיותצריכהוהקורהעליומבוישם

נעכך

"
להייתןהמבוילחיךנומהועקמימיתם)"המבוייכתליעלעקומותיחידות'ב
קורהלהכשרראויותאינןעצמןוהןעליהןכשתנתןצדיה'מבהקורהלהאריךכניף

מראשילבודלזמרשישמפחים'געקמימותןבנמייתאיןאםי"7מפחרוחבבהןשאין
רלאים.שאגכיסרה"מפהימ7ן'גלכתליםממעליהודיתשלנגינהןואיןולכתליםהקורה
רואיןאין'גבגובהןשישאו'גבנמייתןישאםאבלהמבויכתליעלמונחתהיאכאלו

שאנובואומריםמפחרוחבבושישדברשכלפיעלאףהכתליםעלהיאכאלואותה
מכל7ןןא"תרל'בסישיתבארכמו,7ןמפחים'מגביותראפילולנמהירדכאלורואים
'מגבפחותאלאכןאומריםאיןממשהמבויגביעללהיותשצריךבקורהכאןמקום
:"כלבורהשהואמפחים

.ן"7ח,.פרנצורתאלאקירה.נלהימתראינואמותמעשריותרנפתחוהרהבמנוינז
כתליידיעלהיחידרשותשהואפיעלאף)7למפחים'יגבוהיםכתליושאיןמבויוכן

()זלפתחבצורתאלא)וקורהבלחיניתרואינו]עליו7למבוישםאין("זלוהחצירותהבתים

בלחיניתרתשאינהכחצרדינואלאעליו17מבוישםאיןאמות'דבארכושאיןמבויוכן
."משהויין7ל'בשלפכין'כבאו'דבפכאלאוקורה
והעשרמצומצמותולאמרווחותלהיותצריכיןאורךשלאמות'ודגובהשלמפחים'יואלו
המרווחותשלהעודףושיעור,להחמירםהכלמצומצמותאותןמורדיםרוחבשלאמות
:לאמה7טאצבעחציהואהמצומצמותעל

.ד"מכע"ושיסיר,א,ד'שםששתרןלגח .ה"סאשערש-הקעברתקנט

,('לאן'לענ)א,חגמרא'מס ק

א"רמריש'לפ.שםע"השוסיר,ה".םא"פש-ראו~סי' .כק"מ

עבורת.קמילהאה"דשםוזו,]-נ,גגחראקשב .עשה.אםאבלש"ומ.ה"די-],ג"מאשערהקדש

ז-הסש-ומ.עשהעםאבלש"ומה"דח-ך"ע,העתראבן

ע"ישוטור,א,םן'ריב'עאשי]ררהמ'לפברחתאקלוג .ה"מכ

.שםע"1שיטיר.'רטיהיריה"דשם'"רשקסד .בעקמימתןואיןה"דשםי"רשקסדה

.ב,כבמוכהקטו .זמעיףקסיו

.כאק"מא-ת,שאיןה"דשם'תוסקמח ג

~

שמב"מל'יכדלע.י"מכישועתיר,א,בתשנהט,ס .מיש

,שםע"ושיטיר.א,ה1~גמראשלג ק"סזוטאפתחאיראה,העתראבןקישחתלהרץכריקעא

.ם .קמילהאה"דב,גשם."רשקעב

.שםע"ושיטירקעג "בראה)שםאדיימשמעותהוגד

ושיהאש"ימה"ר'

.סו-ד".םוכדלעיל,שםע"ושוטיר,(ארכי .,בגק"מא-ת.ה"הפרזת-רתחקעה

.ב"מדלעיל~ 2,רו'למ,ב'מל,גבתנחמןדרבה'משמותאקעו הרמב

,ד'ק"מץ'ט.שםע-וצושוך,ו"הלץ.פם" ץ'פימ"מ,ג"מסיףאשערהקדתבענורתא-רבבשלגז

,כבק"סא-ת,ו"מל
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בקורהניתראינומצומצמותהאמהמעשריםיותרחללו7לן"בגובההשישמבויכח
שולמתהעיןשאיןמפניהיכרבהאיןאמה'שכוביותר"]היכרימשוםהיאשהקורה

נ]בלחי7הואניתראבל]]ש70

ממתכליםהכלכןידישעל"]וכיוריציורבהמישיעשהצריךבקורהלהכשירורוצהואם
.בה17
מעשריםלמעלההיאשהקורהפיעלאףמצומצמות'כאלאאינוחללהגובהאםאבל

:כשירהבו

הלמעתהמנויבקרקעיתהקורהתחתננץיננה'מכייתרהגניהמנוימוכו

~

דישם1

רקמפחהברוחבעפרשםיתןאםה"והן]הקורה7כרוחב"]מפחןרחבבבנין
."'המבוי7חללגובהלמעמהצריךשיעוריתמעטשלאברגליםכשנדרסליזהרשצריך
אורךלתוךאמות'דלחוקצריךלהשלימובווחוקקמפחים'יגבוהשאינומבויאבל

כללטיעליומבוישםואיןעשרהמחיצותלושאיןשכיוןרחבו7ינכלפניעל]המבוים

בגבוהכןשאיןמהא"דשהואמבויאורךכשיעורלעשותןצריךמחיצותלולעשותובא

תחתשיתמעמדיבלבדהיכרמשוםלמעמושצריךאלאעליומבויששם'מכלמעלה
שבמיעומבלבדהקורה

~
:"למבויםתחתיהכשנכנסיםהיכרבהיהיהה

שניחצרולכל,'חצירות7שתילתוכופתוחיםשיהיועדוקורהבלחיניתרמבויאיןל
'בשלפכין'כבאו'דבפסאלאניתרתשאינהכחצרדינומכןפחותאבל7ןןבתים
שאינןהצנעבתשמישייותרבומשתמשיםהםמועמיםשדיוריןשכללפי"משהויין7ן

מחיצותיוצריכיןיותרבושמשתמשיןוכלהצנעתשמישישאראובולאכולכךכלבושים
.ילמעלהש"כמן'7גמורותיותרלהיותן
אחדשביתחצירותהרבהוגם"ילתוכופתוחיםהצירותבלאבתיםהרבהאםואפילו
כלאיןחצרבכל

~
לתוכופתוחיםבתים'בבהןשישחצירות'בשיהיועדכלוםמועילה

אלאמועילותשאינןבלבדחצירות'בביןלחלקלשיעוריםדבריהםלתתחכמיםרצושלא
ואפילוחצרבכלאחדבביתשיועילוחצירות'מביותרוביןמהןאחתבכלבתים'בכןאם
שיתבארינכמו]חצרידיןלהםיששלנומבואותכלולכןלמבויפתוחיםעצמןהבתיםאם

.י"מכע"הטיסיר,א,1תשנהקעת .שםע"ושוטור,א"מע,גשםר1אקעט

,ג"ושז"מבל'כדלעתפ .אמעיףוכדלעיל,אגיראתפס

,מיק"מז"מ,גביהאםאבלש"ומה"די"בקפי ע"שי.הלגנוה.האםאבלה"די-1,הרדשץמ-תקפג

.שם מיד,א,גר1קפד
.שםע"ושי מריה(אי)שםהינתן'רביני2,רו'לפשםרךךימיקפה

,שםע"שי,א"מא"פ'אשרלי.כה'צרחצר "רשקפו

ע"שו.שם'אשרהנהית.כר'המשיםה"דשם' .שם

.שם.ע"הטוטור,א"מעגשםר1אקפו טיר.ב,דו]זףרימןוניוסףקפח

.י'מלע"ושי ,טפחה"ד'"רשקפט

שםהינתן'רביתממקנת.למעטויבאה"דשם."רשקצ ,ממעטוה"ד

,כדק"מא"מקצא מיר,א,השםאפייקצב
.שםע"ושי ,שםע"ישוטורקצג

,ג"ושמכהכדלילקצר ט,עמףרבה"דשםי-רשקצה

.טזק"מ" .מכיוע"חטימיר,ב,ב'עדכיןנחמל]שימק)ן1קצר קצו

ה"דא,השם'"רש.(ב,ד)א"הא"פשם'רישלמ' .ץ'מיא"פשםש"רא,ם'בתה"דא"רע,ער.ם.בת

,שםע"ישטור תיםקצת
,תפארכהשםמרדכי.'מבזה"דב,עדשם' ,שםע"שו

ואיטה"ר'"בבהובא.דג"מה"חא"רשבת"שוקצט .כהק"מא"מ,מכיולבוש,ניתר

ב.מזףףר רא

.יחצרותם.ובתה"דשםהינתן.רבעי .שםא"מרב

.לנף.מעלקמןרג
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פתחבכליהיהשלאצרירבתים'בלהםשפתוחיםהצירות'בלתוכושפתוחיםימבוי
דיוריםשיהיוצריךוגםךכללפתחשםעליואיןשאומפחים'דמרוחבפחותמאלו

."ילינהמקוםולאגורםהפתשמקוםביתבכלאוכלים
ואוכלאביומשולחןפרםמקבלשהבןפיעלאףלבןוהשנילאבהאחדהביתהיהואפילו
עירובישלעניןפ"ואע,יקורהאובלחיהמבויוניתרכשניםנידוניםהםהרישלובבית

מופריםמדבריהואשעירובןכיוןמקוםמכליי1העל1האומריםואינםכאחדהםחצירות
."להקליוכאןכאןבהןהולכין

פיעלואףיןקורה.דלהימתרישראלשלאחרוצדונכרישלהצראהדשצדימניייכן
מכלב"שפ'בסישיתבארכמוהישראלעלולאסורלהחמירדירהשמהלאהנכרישדירת
:'ירירהשמהלהקלמקום

שלאצריךוקורהבלחיהמבויניתרידןשעלאלוחצירותששתי"'יאומריםישלא
לוו11פתוחותהןאםאבל]'יחדילערביכולותאינןשאולוו11פתוחותתהיינה

והואג'אחתיבחצרהן'הרהמניינדרךשלאל11מ11ולטלטליחדלערבכ1ל1ת'שהןכיון
שלאלוהמ1הולמלמליחדלערבשיכוליםלוה1הפתוחיםהםאםשבחצרהבתיםהדין
,מתיריןיןוישוקורהבלחיידןעלניתרהמבויואיןאחדיייכביתהםהריהחצרבדרך
:י"עיקריוכן

אבל"'משהויאפילוי'רחבויעליתרארכוכןאםאלאוקורהבלחיניתרהמבויאיןלב
שאינהכחצרודינועליומבוישםאין]ארכויעליותררחבואוכמחתוייןארכואם
.]]ימשה1יין'נשלפמין'ננאי"]י'דנפםאלאניתרת
פ"ואעקורהאובלחיוניתרתכמבוידינהז]משהויאפילו)]ירחבהעליתרשארכהוחצר
לרשותוקרובפתוחשהואבמבויאלאכןהצריכושלאלתוכהפתוחיןובתיםחצירותשאין

שהיאהכרמליתאוהרביםמרשותרחוקהשהיאבחצרלאאבל,]ילכרמליתאו,]יהרבים
.להןפתוחוהמבוילמבויפתוחה

.איכרה.1ראמית'ואה.רשם'.יש.א,ה"תי)דד הקהתת-בו;

.שם;.ש1.ה.ה1.'פמ.מ.ר.פאשעי .]ישדה
שש-הקבעברת"

.שם;.ש1.שם..]1מ.
'כ1בשםללדניןה.נ,י1ב';לעניןא,1;שםכיב

.ב,עזשםשמאילשתנן'כראמי .שם;.1ש1מגד.א,1;שםדו
.1.פ;ש"בכדלקמןדו .ברה

.ררןאיןאפילי,ה.ר' ידט
הנהנת.(א,ה;שםלמפקנא)א.פכ1.פשתש." .שם;.וטווזו.1אותב.פן'י1ב';'הל1ת'ש1נ'מ

.(במופני)שםלבושדי ממשמשת,ההציירתכלל1'1אפיבנוש.שה.ר'.בחיא

.נ.'הה.פינץ';הלת-]1ךת,(א,ננן'י1ב';)1..ך
1.פ'אשיבהנהותהובא.קער"פן'י1ב';הלזייעאוי .1.פכא.בימ'רנרשה:ב,)ע]ך].כ.פ
.ה.סשהב"סכדלקמןריב .כ1ק.פא.מ.,ק.פ1.מדיג

.כ1ק.פא"ת.א'ק.פמשה'ריכדיד

שםש-דא,קעג"םמרהצנבורגם"למהררובין'ע'פמקרטן פ

א"ברמ'האעה'ידסיר,חקיהרכהמוזכי.כ"מי" _שם

פ-ומ.שםא"הרמה-במגת-ומ,שםתשהזרמירמז אל.ההצריתכלואפילוש"ומה"דח-הב

זימאה' ,זק"ס

.מכיו.ע"ישומור,ב,יבעירוביןנתחןיןריו משבתעילת,שםחיארבבשםרבריח

.כדק" ,שםרא'ז'רריס

.(ר"בדפו)מידסיףאשערהקדטבעבירתא-רקבר3 ן-מ

.שםשבתעילת,ז"חץ.פשבתהי ,מור,ז"חץ.פשםם"רמב.שתירא,דריחי

,שםע"ושיימיר-ם"רמב.ארכוה"דא,השם."רש337 .ז"מבע"וגדנמור.,שםנחמןרןר3ג

_שארכווהצרש"ימה"רח"ב.שםגמראר3ד גדפיםמימיניםהגהות,יבתרה"מדשם'תוסרנה

רפב'.םק"ממבשם,ה"הז"פישבת'הל(קישמא אותשםיבהגהות
_מכוא"רמ.א' .שםמ"מ,תך,שםק-סםהנהית137
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פתוחיםבתים'בשלחצירותואיןהואילהצירותדיןלהןשישייןשלנומבואותכלולפיכר
פתוחיםוהןהואילקורהאובלחיניתריםאינםרחבםעליתרשארכםפ"אעלתוכם
רחביםאינםאם"]משהוייןיפמין'באו'דפסצריכיםאלאלכרמליתאוהרביםלרשות
.אמותמעשר
ישראלשביןהמבואותלתקןוצריךייןחצרדיןלהעירשישחומההמוקפתבעירשכןוכל

יןעירובבלא11על11רשותתאסורשלארשויות'לכאחתחצרלחלוקהבאכדיןלנכרים
שבמבויוקורהלחיאפילושהרי"רחבהיןעליותרארכהאםאףוקורהבלחידישלא
אם'הבשמצדדיוריןעלהלחישל1השמצדדיוריןיאמרושלאלעניןמועיליןאיןגמור

שיתבאריינכמו]בפתחויןאחרלחיכ"גוישהמבויבאמצעהואהלחי

אלאחצרגביייילמעלהש"כמבהםמועליןפמיןאיןמעשריותרהרחבותומבואות

.]ייפתחבצורתלתקנםצריך
מגגמבוישללרחבוהקשורחבלי"עהמבואותכללתקןאלובמרינותהפשומוהמנהג

יחבללגג
~

שריהפחחצירהמשיםהיאאלאמפחריחנביאין'שהרקירהמשיםאיניה
נהגוכ"אעפמעשרבפחותפתחצורתצ"שאואףן"ב"שמ'בסיש"כמ"יבגמיאפילו
'בסיש"כמ"יןפתחצורתשצריכיםהמפולשיםבמבואותגםלהתירכדיפתחבצורת

.דיין"שמ
ו1ההחבלתחתממשמכווניםמפחים'יגבוהיםקנים'בלהעמידליזהר.צרץכןועל

בכךאיןלחבלקניםביןהרבהאוירשישפ"ואעיתמועלתפתחשצורתמקוםבכלמועיל
.]יתשםשנהנארכמי""תחתייימכייניםשהםכלכלים
הקניםאםאבלבלבדאוירהפסקאלאביניהםיהיהשלאשצריךשאומריתנמיויש

דרכופתחצורתשכלפתחצורת11איןהגגגביעלקשורוהחבלהגגתחתעומדים

נקבשיפתחצריךלפיכךבינתייםאחרדברהפסקבליהמזוזותעלהמשקוףלהיותיתי
:בינתיםאחרדברהפמקבליהחבלתחתמכווניםשיהיובעניןמהקניםלמעלהבגגגדול

צורתלהיותקניםבמקוםנחשביםהמבויכתליאיןהחבלתחתקניםכשאיןאבללג
גבישעלשהואכלבקנההלאמפחרחבהקורההצריכולמהכןלאשאםפתח

חצריבכל,הצריתט"(הרחיב)'המבזשלצד,בזמנםרנו .כפריםבכמהבומנימהואוכן,אהדת.ב

א"מ.סכיוא"רמגםוראה.שתמ"ימק"ממהנהיתרנת .כז.ק"ס

א"רמגםוראה.ער"סהזעמתרומתשםא-מרנט "מכ

,ה"סשצב"םלקמן.י ,ג"וש'"סשעם'.םכדלקמןרל

,שםא"מ,שםהזנןלי,רב'.םל"מהרית"שורלא עלב

,ראותפיהן'רוב'ע'הלמייתוניותהגהות"~ בשם,ט"מה-פ~.וברא,שםהדשןתרומתשהביא

.א"סלישויותמור,מרוטנבורגמהרם ם.לחסלףרלג

חצרשביןבפתהכ"משא,מיהשצב" 'נלחאף'סגם'לפעמ,חד.עירניכשלא.לכזבו

שמר'במיכמבואר,במיליאינרוץיהואבום.רגילכשאין) מ

שסה'בסיכמביאר,אחרדרך:לש'ובים.ל'ברגאי;א" ילפעמ(ג"מ
כשרגילין)אצטבא-וצרן,נפסיןאף'מגלאם'

.(ט"סשפי"בםכמבואר,בי .רסעיףרלד

,שם."בבהיבא.שםמהרצלת"שורלה ררכרלו

,שם.א"רמ.יגק"סמשה' .כאף'מערלז

,ה'ק"סו"ט.שם.משה.ררכרלח מערלט

ימ'דה(בזק"מכאןא"יבמ)שםומביאר.גף' ם.קרובילעילםל.היא(הומהמיקפתנה'שאר'בע)
.ת'כרמלאור"לרה .שםא-ירחמשהדרכירם

,שק"ת,-ש.שםכהגהדרכירמא .כ"משסבמן.םרמו

.שםז-טג"ר -צרמד

בג"סכשסב"סילעיל)ב,א-ידוממיפה~ וכן,למשקיףהקניםביןמסמקת-שהמפהאףשמיעיל

.סרק"סשבתבתימפתהףןה



שמגעירוביןהלכותתשדמ

ממנושיוצאיםאו,בכותליתבולסעמודישאםמ"ומ"פחחיתצורתישהמבויכתלי
לארסמורמפחים'מגפחותעדמפחים'מגפחותפחותחיפופים

"
עליהםלסמורישיתי

החבלתחתלמעלהמגוליםשיהיוובלבדפתחצורתשלקניםלשם("שבתיתמערב)

:כןהמצריכיןלדברי

תיקוןצ"אמפחים'גבפתחושאיןעדוהולךיתןומתקצרהרבהרחבשתוכומבוילך

מפחים'דבפתחושאיןשכל")יאומריםויש)לבודימתורתכמתוםשהואמפניכלל
:])המיקליאחרהלךמופריםבדבריהלכהולעניןכללתיקוןשוםצ"אמקוםשיעורשהוא

ובראשוי)יקורהאונלהישםמתיקן.לכרמליתאוהרנימלרשותהפתיה)תסביילה
האחדובצדולתוכוהפתוחותמהחצרותמחיצהשםישהפתחשכנגדברוחדהיינו

,תמפחיםישעמקומהיםמחיצהיש'הבובצדו"תמפחים'יהגבוהמאשפהמחיצהיש
רביםשלאשפהשתהאובלבד")ימותרזההרי"אמות'דמתוךמתלקמלשפתו.סמך

וימלמלואשפתויפנהשמאחוששיןיחידשלבאשפהאבלתןלהתפנותעשויהשאינה

.יןכמתהלהכמכוי
שכןשרמוןהיםיעלהשמאגזרהלמבוימחיצהמשוםעולהאינושהים"יןאומריםויש
שיפועושנתמעממחיצתוובמלהואבניםחולשםומעלהקרקענעשה.שמתקצרהיםדרך
.)"עיקריוכן]יןכמתחלהבמבויוימלמלואמות'דמתוךמפחים'ימתלקמואינושם
להתייבששדרכןנהרותאותןכןאםאלאי"שירמוןישיעלוחוששיןאיןנהרותבשאראבל

.ייואבניםחולשםולהעלית"יןבקיל
מי'כלבמבויינןלמלמלואכזרמחיצתובמלההחורףבימותונגלדהנהרנקרשואם

."יןקרישתו

.כהק.פ".ת.נ'ק.פ"תש.]ויימה 1כרלע.שםא,תדמו

.'לה'לכ1.פל' .טק.פן.סרמז

.],עייריך.'לה'לנבנ.'פל';1כרל,שם1.מרמח בפם.הימבכתבה.רי.]רמס

א.הרשבממשמטת,1.' גיאה.כסק.פא,ת.ר.'פאשערהקרשנעב1רת

.(נ,פה)ר.פ1ה"לפבהעי1תבפ1פ1ה'נהמ'רבי ,ב'בגמראבחראשנא'כל,מ.ה1.'פשבתהלת.]יתרנ

.ה.פכ;.בשו'ארקה.א רנא

למהסתרובין';'פפקבשם,1.פמא.פשםש."י שנא'ללא,].דשן;קאי.דן].ב.פכמרטכ1רנ

.ר.פל';1כרל.שם;.ש1'ב'ברקה.קמא תש.]זן.שםש.יארננ

פ"

ק.פמא,~",איראה.מק.
.מ ערנו

.א,הן'ר1ב' .אחרצך1ה.רשם'.הטרנד
.בע.פשנר"פלקלנםנראה.אשפהה.רשם'.הטרנה פלעילנםנראה.שם..ישדנו

לקמןוראה.ר.פשנו" רקולה;שהיםבק.פא.ק1שמה"פולעילר.פמ

.רבעתצה'למה .לק.פא,תרגז

1..ן"1שםהנגאלרבנויסת.)ישםתי,תירנח הלת.]ךת)

.מ.פכשהע.ה.ה1"פשנת' שנר"פלעלנםראה.שם;.ישום.רמב.שתתיא)רנט

.נ.פ .הטראהרם
"פלקמןנםיראה.שמאאמרה.רשם'

.ד"םסוףשמה .רא.ה.לק.פםה"דשםי-רשלגירסתא,רס
א"פשם~ ובעבירת,ם'המפרבכלנ"הה"דשםא-רשב,מ"מ

.ואחרוניתא"מבשערהגךש ,לאק"סא"מ.שמאאמרה"ודייעלהה"דשםי-רשרסיב

ק"בז"מ,מתוםמביאה"דח-ב.-יק"סתשהזרנירסיג אלי.א-ת.כ

,א'ק"סזוטא" ,עושיןאיןה"ד.ב,כרשם'תוסראהרסיד

.לאק"ס.א-תרטיה _שםז"מרפיו

_שםא"מרמז ,קשבת'תום)תבטליפיריאןדמזאורייתאמיוןרסיח

ותתשגזרינן,(ממושמה"מיכרלעיל.טירותה"דא במבו)דאורייתאה-ר

מדרבנההיאעית'רבשמחיצה,' ,ה"ישא"מל.כדלע,ה"רמשוםדגזרינן
שגם,שםז-ט"~ חצרותמ-משא,ראוריתאה"דמשוםבזהמרינן'במכי

'שברבר,מ'מעיףשתכתבתי~"בת"עב-ע~"שבס -ראסומ-מןחלפאזלא,להקלבזההולכיםמופרים

נתו" ותות('מזביותךלטלטלתותרשהרי,תתוקןשאינותצוי בםש-מת

יקד~~פ-אע,"-ראסוגזרינןולאח-שפ" -זךלתאתשותהואהעירוב

,א"משמו"םכרלקמן" תחינההויאאי"ראפ,בק"מא"בקי"-שת'בסי~.ת]וע בתהויתביאלאזאורייתא

ולקמן,מ.ק"םא-להםתזדמני רית'שפ'כזךלהיפש-מ,בום'ביקעם'שרבתל'גב,מבמעתן

מררבנןורק,מדאוריתאהמחיצהמבטליםהנקרשנהראי ,ט"'ם(קלוג)למשההלכהיראה,ק-ודום'מבמלנם.א



תשסהשמגעירוביןהלכות
כלביםשאכרוכמובחורףגםלמלמליבואושמאמשוםהשנהכלייןשאוכרמיויש

ואובליבקיץבכךשדרכןבנהרותוכןשירמוןהיםכשיעלהימלמלושמאמחששהשנה

.לדבריולחוש
וכל

~
מדרוןביבשהשפתועלישאםאבלבלבדהמיםבמקוםאלאבנהרמדרוןכשאיןה

הריאמות'דמתוךעשרההמתלקמ
~

."עניןילבכללמחיצהנחשבה
וכל

~
ביותרממנורחוקאםאבללמבויממשכמוךהואשפתושעלהמדרוןאוכשנהרה
אותושהרי(ילנהפתחבצורתשםיתקןכןאםאלא)לילכלוםמועילאינואמותמעשר
למנויכפרצההיאמקים

~
נוקעיםרנימאסמפהימ'ראלאממגלרהלקאינוואשלוה

.מצדומבויבפרצתעייח"שכבכיסןשיתבארכמואכזרשם
וכל)

~
להמועילאינומככיבהעירכלמקיףהואאםאבלהעירכלמקיףהנהרכשאיןה
:("שיתבארליכמוממנוהוקפהולבכוףישבהכןאםאלאכלום

אמות'דהקצרעלעודףהארוךצדאיןאפילוקצראחדוצדוארוךאחרשצדומבוילך

יניחנהלאאבלהקצרכנגדאלאהארוךצדעלהקורהאתמניחאינומבויכשיעור
איןובאלככוןהיכרמשוםהיאשהקורהלפיהקורהעדהארוךבצדולהשתמשבאלככון

בכרמליתאוהרביםברשותומשתמשיםנמשכיםהמבויבנישהרואהלפי,היכריעכאן
אותושאיןלפיבכרמליתאוהרביםברשותלהשתמשמותראומרהקצרכותלמבנגדחוץ

,יעיהמבוימןשיהארדמההעורף

באלככוןכןגםלהשתמשמותרויהאבאלככוןהפתחצורתשםיעשהירצהאםאבל
,יעיהקצרכנגרובקצרהארוךכנגרבארוך

להשתמשמועיליםאינןהקצראצלאחדולחיהארוךאצלאחדלחייעמידאםאבל
לחימקוםמכלמחיצהמשוםאלאבלבדהיכרמשוםאינושהלחישאףבאלככוןילן

:ייכנגדומחיצהשםואיןהואילאצלולהשתמשלהתירמועילאינוהארוךשבצד

שצדוהמבויבקצהכשהיאאלאהיכרבהאיןבאלככוןהמונחתשהקורהאמרולאלז
הקורהלהניחיכולהמבויתוךאבלשנתבארוממעםקצראחדוצרוארוראחד
הקצריהןכנגדובקצרהארוךכנגדבארוךולהשתמשבאלככון

הצירותשםישהמבויפתחכלפיולחוץהלחימןאםמבויבאמצעלחיהעמידלח
המבוילחלקמועילהפנימילחיאין)המבויינלפתחלחיגםועשולמבוייםפתוחות

,תשובתובסוףשםז-טרהיט ,בחירוף:אוצלער

ן'אה"רשם'תוסגםיראה.י'דברבסוףשםו"טדעא מל.לע,ן.עיש

.ד"ם.שני" יראה,ה"ססוףשמה"מלקמןיכה.לאק"סא-מערב

.לט'"מיםח"האוצ"שת"שו אחדקנהכאשררעג

עלהשני.יקנה'המבזמיוםאצל"ה' '.שיהצירךן.שאג"מרבינית"שו.יראה.הנהרשפת
ת'שארת"שו.וראה.למחווהסמוךהפתהצורתשלהקנה

ט"רבותד.רמגעמעטשכעזאידאששר,1"מח"עהנרה' ,עיטל.יצאבתיךכאן

,אמעץעדר רלקמןערה

משטמקיףהיאאםשםוראה,ד"ממ2"

.כררים

.ל"םע"ישוטור,ב,חעוניןרבארעי .כאק"סו"ט,ובאלכסוןה"דשםי-ישרעו

הקדשעבורת.'"םא"פשםש-בראהיבאז-פאןרעת ,שם.ע".ושסיר.נ"הפרזשבת'הלמ"מ,ו"מאשער

ק"מא"מ.שםז-ט.רצה'אםאבלש"ימה"די-ךרעט ,לב

.שםו"תרפ פמקרפא

,שםש-רא.ו"מטמריטנבורגם-למהרעירובין' ,שםע"זי)סיר

.א"מלושיניעטור,מכייה"דב,נטזףעירובין'תוסרפם ראלפג
ה"הה"סשםתהירושלטי,ט"מה"פשתש- סיר,(קירה.לגב)

.שםע"ושי



שמגעירוביןהלכותתשמו

אלאלהםשאיןמבואותבשארכמויחדלערבוהפנימיותהחיצונותהצירותיצמרכושלא

שלחיאמרוולאשיתבאריניכמויחדלערבהמבויבניכלשצריכיםלפתחםאחדלחי
היחידלרשותהצריכותהמחיצותמניןהחסרוןלהשליםלעניןאלא"יןמחיצהמשוםנידון

צריךשלזהלשתיםאחתרשותלחלקשיוכלגמורהמחיצהאינהמקוםמכלאבלגמורה
.,ייגמורהמחיצה
מחצירותיהםלמלמליכוליםאינםשהםכיון"יהמבוילפתחלחיהחיצוניםעשולאאםאבל

עלאומריםואינםבשבתבמבויכללחלקלהםשאיןכמוהרייערבואםאפילולמבוי
אםולפניםהלחימןלהשתמשהפנימיםומותריםעמהםעירבושלאפיעלאףהפנימי
פחותארכויהאשלאמבויתורתהפנימיהמבויהחציבאותושיהאוהוא"ייביניהםעירבו
הניחואםהדיןוכןשנתבארתד"עלתוכוינןפתוחיםוהצירותבתיםויהיואמות'מד

."יןהמבויאמצעעלקורה
אוזהמצדואחדזהמצדאחדמשהזיין'בשלפםיןשניהמבויבאמצעהעמידואםאבל
אףפתהצירת.שעשאומעשריותררהבהמביאיןאםאהדמצדממהים'דרהבפכ
יצמרכושלאהמבוילחלקומיעלתיינגמורהמחיצה11הרי]יןמעשריותרשרחבפיעל

ומותריםהמבוילפתחתיקוןעשוהחיצוניםשגםפ"אעיחדלערבוהפנימיםהחיצונים
.ביניהםעירבואםבולמלמל
לערבכולםיצמרכושלאזהבעניןלחלקהיכוליםהרבהדיוריןבהשישהחצרואפילו
.י'לעצמןיואלולעצמןאלואלאיחד
'בסייתבארהציהולהניחחציהלהכשיראולחלקהשרוציםהמההמזקפתעירוכן
:"'יב"שצ

רחבפסעושהיעשהכיצדקורהאובלחילהכשירוורוצהאמה'כרחבשהואמבוילמ
ונחשבמבוישללארכורחבון]הפתחבאמצעומעמידו,יןמפחים'יוגבוהאמות'ד

הקורהויתן'"ימבויכשיעוראמות'דשארכוכיוןעצמובפניכמבויהפסמצדיצדכל
מופלגתשהיאוהקורההמבואותכותלהואזהפםשהרימפחים'גתוךאוהפםראשעל
.ייןפסולההמבוימכותלימפחים'ג

פתוחיםוחצירותבתיםביניהםמפסיקשהפסאלו(מבואות)משנימבויבכלשיהיה.וצרץ
.למעלהשנתבארמבוינתנאיוכללתוכו

.א.פשפו'.פלקמןרפד ;כרלרפה

.אפוףל' .ב.פלל.לענםנראה.ננק.מן.סופו
ש.הראלפיריםשם'ר1שלמ'1ב,ר'רובין';בריתאופז .שם;.1ש1מור.שם

ב.1;הנראה.לנק.פא.מ.כבק.פ1.מ.שםש.ראופח עתשג

'114. שבת'הלת,ת.'.פאשקרש"הקנתבררתא.]ישרפט

.ב.פל;'ש1.כ.הפיז ;פלשלרע

.ללבם'פ' ההקרשענידת.שםששלש'וצא

ש1.שתמ~

.שםע.

1ת'ש1נ'מ1הנה1ת,חקהרמשם.1תידנ,שםש."ירעב הל

.גוימנב1רנם.מהרבשם,ראותה.פרובין';' .ב.פללעילנםיראה.א.פל;.1ש1מור

צירת'לגבא"סשמר"מדלקמן~,בגק"סז"שרצג תיםגםיראה,הפתח
.ריואיתה"דב,השם' .לדק"מא"מ,שםמיניות'מוהגהיתימרדכיש"מארצד

.מליבלעילגםיראה,."םשעב'.מיכדלקמן הם.פ.מערצה

.ב"מלל'לעגםיראה," ע"ושימור,ב"רע,ידףעירוביןדלוימשמיהשמואלרצו .ג"מל

.כדק"סו"ט,די'ימעמה"דשם'"רשרצי ,שם.ע"ושיאיר.שם."רשרתע

הקדשעבירת.ד"הראבבשםב"מא"פשםש-יארצט מבשנגר.

ע"ושיתיר,א"הכז"ש.שבתהלכ"מ.ב" .כימעיףיכרלעיל.שם

.שםע"שו.שםמ-ותהקדשבענידת.א-רשםש



תשמזשמגעירוביןהלכות

שםאיןאפילו"נהפתחצורתשםלעשותצרירהמבוישלאמצעיהכותלעדפס"ימן
כפילושדינוה~ופילושלהבירואחדכלאלומבואות'במפולשיםששםלפימעשרהיותר

צריךשאיןאומרימינוישעקומננבמבוי]דנ"שםבסימןשיתבארכמוהרביםלרשות
:]נהראשונהכמבראלהחמירוישמעשרהיותרשםישכןאםאלאהפתחצורתשםלעשות

המבוירוחבשנשארפיעלאףהמבוילרוחבהפסרוחבלהעמידירצהאםאבלנו
מצדהרבהמעשרהפחות

~
מצדהרבהמעשרהופחותה

~
לפיכלוםמועילאינוה

שמצדהמבוירוחבשלשהאויר
~

ומצדה
~

כיצדואלא,נשבאמצעםהפםאתמבמליםה
מכותלאמותשניירחיקיעשה

~
מפחימניעשרהוגבוהאמותשלשהרחבפםשםויעמידה

האויראיןשאןהללופסיםביןאמות'ירחבפתחוישאר"השנינכותלאצליעשהוכן
וכלהואילשביניהםהפמיםומבמליםבאיםלכתליםפמיםשביןהאוירעםהפסיםשבין
ומחצהאמהפםויעשהאמהירחיקאושאצלונןלכותלשבינוהאוירעלמרובהפם

מפחים'ובאמות'בירחיקאוהשניבצדיעשהוכן'נומחצהאמהפםויעשהאמהוירחיק
יתריהאשהפסובלבדבנהכיוצאכלוכןהשניבצדוכןמפחים'ודאמות'בפםויעשה

.שנתבארממעם"'שאצלונלכותלשבינוהאוירעל
והםהואילללחינחשביםאינםשהפסיםלמבוילחיכןגםלעשותצריךאלומפסיםולבד

.]'נמפחים'גמהכתליםרחוקים
וילכובומתוקןשהלחיהפמיםשביןהגדולפתחאתהמבויבנייניחושלאליזהרוצריך
הלחיובמלההגדולמןהפתחתורתנתבמלכ"שאנ'לכותלנפםשביןקמןפתחדרךלהם

אבל,להקטינןהפתחצירתיעשהכ"אאלאי'תקוןננלאה~מניינמצאביהמתיקן
גדולפתחמניחאדםאיןשחזקהבקמןוילכוהגדוליניחושמאחוששיןאיןהמתםמן

:~בקמןנןונכנס

קנהמקניםעשויאחדכלשיהאאלאשלמיםפמיםלהיותצריכיןאינםאלופמיםנקא
:לבודנימתורתהואושלםשכמתוםטפחים'מגפחותקנה

המבוישקרקעדהיינוהרביםלרשותבפתיחתומדרוןונעשהמתוכוששוהמבוינוב
לרשותששוהאוהרביםרשותלצדפתחואצללשפעוהוצרךהרביםמרשותגבוה

ותחלתהמבוימקרקעגבוההרביםרשותשקרקעדהיינולתוכומדרוןונעשההרבים
דופןלצדויורדמשפעכ"ואחהרביםכרשותגבוהכ"גולפניםהפתחמןהמבויכנימת

.ר"מלע"מתוטור,שםיהודהרךשז ה"דשם."רששח

.שםע"ישוטור'מרחל ,בוק"סו"ט,שםגתראשט

.שםע"ושומור.מ~גמראשי שבתהלת-מ.ב"מבשערהקדשבעברתא-רשךשיא

.שםע"שו.א"הכפיז .לזק"מא"מ,ועושהה"דשם'תוסשיב

,שםע"שו.ב"'םא"ששם'אשרהנהית,שםגמראשיג "רששיד

,שם'תוסגםוראה.ק'שבלמא'דה"דשם' ,שםע"שי.שםאטיהמזתשטד

.לחק"סא"מ,שתמתנהבדאדארךשטו פשםמייתוניותהגהותשיו

בשםבאיתא"הכץ" רלדני.מ"'םן'רוב'ע'בפמקמריטנבירגמ"מהר

"2 ,א'ף"םשמב'.םוכמלעיל,מליהע"שו,תעהרבהעדובין

,שםש-רא.עושהה"דשם'תוסשא .הסלףשב

.שםע"שי.הפםמןה2ואםש"ימה"די"בשג נתירוחםנו.רב,שםש-ראדש

טוך.(ב~צ)ז".חיםב' מזק"ממשההזרמישנתבתהולפי.ג"מלא"ירמ

ר"לרההפתחיםרשתכיוןאמותעשרלדעתםשצריךהמעם ,חכמיןבעקומ,הדיהוא,אחד

ל-קייולא,שם'תוסר~ הפתהצירתצריךהן'כמ'רבעשוה"ס[סנר~"ס"ע.,הני

.(מעשרהבפחתאף)עקמומיותיובשני ,שרחבמכףה"דח-ך,הק"סמזבום''מלבושב-דשה

ק"מז-הששכתךומת)יושא;אליה.ליק"מא-מ

.,ק-ודו'נופירצתאלפאא-מ'[נגמרא'~.ג-~צכי _באותמא"מח"האוצ"צת"שווראה

.א-"םלעילגםיראה,שםגמראשד



שמגעירוביןהלכותתשמח

נחשבשבפתחוה~שתללפיבפתחותיקוןשוםצ"אה~מבויהרימדרוןונעשההאמצעי
ש"כמ"אמותנ'רמתוךמתלקממפחים"גבוהבשפועושיהיהוהוא"'למחיצהנלו

ננה"שסבמימן רביםבקיעתאיןהתורהשמןפיעלואף)"אמורננעליובוקעיםרביםאםמקיםמכל.
הארץמןמפחים["]גבוהים'דעל'ד[ברחבו]היהואלונננהמחיצהשםממנומבמלת

הרביםמרשותלשםוהוורקהתורהמן]ננגמורההיחידרשותשםהיתהצדדיהםמכל
כ"גנידוןאיןולכןננזשםבוקעיםכשרביםלמלמלאמורמופריםמדברימקוםמכלחייב
,ננמופריםמדברילמבוימחיצהמשום רביםכשאיןאבלהרביםרשותכעיןרביםבבקיעתאלאחכמיםאמרולאמקיםמכל.

בתלכךכלבוקעים
~

שגורוכמובובוקעיםשרביםתלמשוםבוגורוולא,מותרננה
לפיבהבוקעיםשרביםגמורההרביםרשותמשוםבהבוקעיםרביםשאיןכרמליתבכל
איןכאןאבלהרביםלרשותבמקצתודומהמחיצותיהמניןנגמרושלאהיאכרמליתשכל
~נלנדננעליונוקעיםכישרניםאלאהרביםלרשויתכללדמיוןשוס

רבואששיםהםכןאםאלאהרביםרשותלעשותחשובההרביםבקיעתשאיןולהאומרים
מדברי)מחיצהשםממנומבמלהרביםבקיעתאיןכאןאףננחה"שס'בסישנתבארכמו

:(יומננןבכלרבואששיםבובוקעיםכןאםאלא(מופרים

והיקףתלמוקפתהעירכלאם(אבללמכוינןרביעיתמחיצההואכשהתלה,יכל)נחג
תלאיןהעירבניןקודםהיה1ה

~
התלשהיקףלפיהעירלמבואותלמחיצהעולהה

בהוךיושנתהיאהעירכלכן1אמהנהיםננץקידםשהיהכיין"לדירהעןהקףלא
.ניןמאתיםמביתיותרכשהואבולמלמלשאמורלדירהשאינההיקף
מוקףשבתוכםמהלעשותאלאמועיליםאינםהבתיםבניןאחרשנעשוהחצרותוכתלי
ידיעללדירהמוקפיםנקראיםאינםשבהןהמבואותאבלעצמןהחצרותדהיינולדירה

.המבויכתלישהםהחצרותכתלי
ביתלופתחאובנהכךואחרלדירההוקףשלאמאתיםמביתיותרלתלדומהשאינו)

נעשה11מחיצהירישעללדירהאמותמעשריותרמחיצהגבהעלעשהכ"ואחדירה

ה"ידונוהקהה"דשםי-~ר.א,קדףשתתיייתא]שיח

,י"מלושיניעסיר.איתי אשערהגךשעבורת.הידא"פשבתתימפתאשיט

,שםושנייעתיר.ב"נ .המתלקטתללענין,ב"מש3

ל'לעבארובהי'ברברשביארמהלפי,מק"מא-תש3א םאהרוןבקינטרם

.בק"סשמה" ל"דקילרבנן,נ-א,כבעירוביןובחראחשנהשנב

א"קי)ג"הלפחזשבתהלם"הרמבש"כמכוותיהן .(שם

.ג"'וםב"משמה'.מל'כדלעשבג ,יראות]תפסיזרזיףאתראמהע]נשנד

שם"~ .רגלים'לעולאלאהתירושלא,ב"מע,מדו]

'ותוסימחתנאת"דשםי-רשפירוש]משמע]כש3ה .שםאחרוןקונטרסראה,מניה"דשם

ושאר(ב"משמה"ם)ע"ח2יהמירכמשמעיתש13 ,(שםא"קו)פוסקים

ק"מאחריןבקינטרםשתה"נסנתנתי~מה]'פישנו םלעילגםיראה.ב

,גק"מא"קושנה" ,נ"ישיאמעיףשנח

בק"מא-תשנט ד"ממלקמןתבאר.מחציתמהואאםכ"משאשל

בארבעא.השהתלר'ע1.דמבארזהובמעיף) מחהנית

.באותסיףכ'.מהיאמנשרקולת"שיוראה.(י' םכדלעילשלא
.נ"ונז"ימטא".משנה" 'נתוסה-ונ.לטק"סא-ת,מזשרשק".מהרת"שושלב

ה"דב,כב'תיםגםראה)רכילהה"רב,מזן'רוב'ע ארץתהאמ"דמהדילמא

הוקףשלאכקרפףשראל" שםלקמן.תא'סיע-וזוושוך,'"מ[נד-פש-זרא,(לרירה

ר'עשגםננ'ראאלנשבכל,מ'ק"סשסה"סא-ת"~,א"מ לדהוקףלאנישבתשלימה
.כתלבהםה2'א-שבהף".רת' התלעלבנהשאםו"מטשנח"מלעילונתבאר,חצרות

מיקףהתלכל"'עששהאמיתמעשרעתרבאיטימחשה לר
.שםמבשרקיליראה,כדלקמןהטעםימבאר,רה'



תשמטשמגעידוביןהלכות

היקףממנושיתבהלכדיעשאה11שמדיצהלפינינר"שנ'בכיש"כמלדירהמוקףכולו
הדצרותכתליאבלי"נשםש"כמלדירהמוקףיעשהכןי"ועלדירההיהשלאהראשון

התלשלהראשוןהיקףמהםויתבהללדירהמוקפיםהמבואותשיהיובשבילנעשולא
.לדירההיהשלא
עלכמולדירהמוקףידהעללעשותמועלתשהיאפחדצורתידיעללבהלוצריךולכן

."נא"ת'בכישיתבארוכמו]נןשםש"כמגמורהמדיצהידי
עללעשותמועיליםאינםשהםשאףמשהזיין'בשלפכין'באו'דפכידיעלאפילואו
שנתבארכמוגמורהמחיצהכמלרשלילתלהליקמועיליםהםמקוםמכללדירהמיקףידם

ממנונדלקיםשהםכמואלופכיםידיעלהתלמהיקףהמבואותנדלקיםכןואםלמעלה
מועילותאינןהדצירותכתלישגםפ"אעדצרותנייבכתליצדדיהםמכלמוקפיםהיואלו

:(שנתבארממעםלדירהמוקפיםהמבואותלעשות

.(שנבניתנןסקודםהעירכלשמקיףבנהרהדיןיכן)ננד
שאינולמבוירביעיתלמדיצהאלאעוליןאינןהעירכלמקיפיםשאינןונהרתלואפילו

אינןאדםבידיעשוישאינולתלאולנהרראשיומשניהמפולשמבויאבלמפולשנין

במבויבוקעיםרבואששיםהיושאםלפימראשיואדדבשוםתיקוןבלאלהתירומועילות
הנהרשמדיצותצדדיו'מבמדיצות'באלא,לשאיןוכיוןגמורההרביםרשותהיה1ה

מדיצהדשובותאינןאדםבידיעשויותואינןשהואילשבמבויהרביםבקיעתאותןמבמלת
.שבמבויהרביםבקיעתאותןתבחלשלאכךכל

בוקעיםרביםאםאףהרביםרשותדיןעליהםואיןגמורהמדיצההןשבמקומןשאף
בוקעיםשרביםהמבוילבחלכךכלדשובותאינןמקוםמכללמעלהשנתבארכמועליהם

כופריםמדבריאמורבמבויבוקעיםרביםאיןאםאףכןואםנתהרביםרשותמדיןבו
משוםגררהבהבוקעיםרביםשאיןכרמליתכלשאכרוכמובובוקעיםרביםמשוםגררה
.בהבוקעיםשרביםהרביםרשות
הןשבמקומןכיוןותלבנהרדיהלהיותהכמיםבההקילומבוישלרביעיתמדיצהאבל

משוםמבוישלרביעיתברודשמועילשהואכלמלדיגרועיםואינםגמורותמדיצות
וכיוןמועילוהתל"נתלמעלהשנתבארכמורשויותלדלוקמועילאינוהלדישהרימדשה
אינההקורהשהריבכךדיושלפניוהרביםמרשותהמבוירשותלדלוקמועילשהוא

.נופקושיג פעשלד

-

.ר.
צנרתקשהמעשר1תר'פוץן.נ;ל-הפלץשיה ת1פנראה.הפתה

-ר'ב;1לה.רב,כררובין';' ,הפתהצנרתקשההראשונהצה'מהמהק"הרהלעניןאף

.ר.'פשנה"פל';1כרל .בפלץשיו

ה.רב,כנא.]הךיסשת]ק.)ש.סיפוףי.]חייישלז לכלולא

כלייעשהיקיי]1,ר.הראבשפ.ב,פ' תהיהני)אריו),נתיפ'ברמנהשארה.1נהמבמתיאטר

'מת,ב.פתא"פכלקמן,1.פשנה"פלעילנראה.',]תק] ;מ1

.לרירהמיקףלעש1ת11ההצי1תפ'רנת'כתלל1ת' ב,כברובין';'ת1פנראה.לק.פא.אפ'שר'פרשיח

שלאכקרפףבבלתהאמ.רמה,בבללעניןלמא'רה.ר .לררההנקף

.תללענין-ב.פמ1כרלעל.1"פץ.ןב,שאלתשיט לעפןה.פללקלנפנראה

(ר.פשנו"פולעיל)פ' פ.(ה.פשפה"פכלקמן)ננהר

אמתלענין-ב.פשנו" אינה11צה'שמהבק.פא.ק1שמה"פלעילנראה.פ"המ

.(בתלרק)פ"המכבאמתפ'כבנהרהמלמזללהתירמיעלת שאילתשם

ה"רב,]]"-רובין';'מס'שי.שפץ.עב' 'סי]שרכתיתה],,(לק.פא.נמהנבא)למא'ר

'ברברא,המפירושעללהחק)בק.פאהרןקונטרסשתה הת1פ
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