
תשנגשמה-שמדעירוביןהלכות

מבואותאבלכראוילתוכופתוחיםוהצירותשבתיםבמבויהםעקוםמבוידינייכלמ
תיקוןשוםצריכיםאינםכחצרודינםכראוילתוכופתוחיםוחצרותבתיםשאיןשלנו

.י"עקומהבחצרצ"שאכמובעקמומיתם
הו~]גמורןבמבויכמובהםמחמיריםאנולכרמליתאוהרביםלרשותפילוששלעניןואף

קרובשאינועקמומיתםכןשאיןמהלכרמליתאוהרביםלרשותשםקרוביםשהםלפי
:,מבחצרןיותרבומחמיריםאיןהרביםלרשות

:מעיפים'יובושנפרץמבוידיןשמה
במילואונפרץשלאפ"אע]לכרמליתאוהרביםלרשות"מצדדיואחדשנפרץמבויא

אובלחיהמתוקן.לראשמפחים'מדבפחותהיאאםמעשריותרבפרצהאיןוגם
'מגיתירהוהיאהפרצהשבכיוםהמבויבכותלמפחים'דעומדנשארשלאדהיינוקורה

וילכווקורהבלחיהמתוקןהמבויפתחהמבויבנייניחושמאאכזרכלבודשאינהמפחים
דרכמנלקצרכדילהןנפרץשהמבוילכרמליתאוהרביםלרשות11פרצהדרךלהם

והקורההלחיכ"גויתבהלושםהולכיםהמבויבנישאיןכיוןמבויפתחשםממנוויתבמל

.עליומבויפתחשםאיןוהואהמבויבפתחלהיותצריכיםשהםלפישבוי
שהואלפיממנומבויפתחשםנתבמללאמהכותלעומדמפחים'דפככשנשאראבל
אמות'דמבוישיעור]אמרושלאעליהםמבוישםשישהללומפחים'לדפתוחעדיין
ומתבמלנפכלאינומתחלתוכשרשהיהמבויאבלבתחלהמבויהכשרלעשותהבאאלא

.,מפחים'דבונשתיירשלאעדמבוימתורת
כלוםמועילאינומפחים'דפכשםלהעמידורוצהמפחים'דעומדנשתיירלאאםלפיכך

.להכשירויובאהמבוינפכלשכברכיוןאמות'דבפכשיהאעד
אוהלחיהרישהעמידאמות'דעלאושנשתיירומפחים'דעלמבוישםשישוכיון

מעשריתירהאינהאםכללאוכרתאינהוהפרצהכראוימבוילפתחמתוקניםהקורה
.הרבהןבפתהימנסמלהמכףואיןכ"גכפתהשהיא"אמות
בפרצהבוקעיםרביםשאיןוהוא

~
ואיןבמיסמקולקלאוממונףלמקוםשפרוצהכגון'ו

שהםשנפרץמהכותל]'גירודיםנשתיירואםשכןוכל"'פרצהבאותהלעבוררביםדרך
צריךמפחים'דאלאבפרצהשםאיןאפילושםבוקעיםרביםאםאבלההילוךינמעכבים

שלתבמביאית,חאיתסיףמא"מצ"צת"שיוראהיד חצרשבכל

לומד2"ש,ם'חדרכמה.שבאחדביתש' .בעקמימיתםתיקיןוצריכים'מבון'דלהםשיש

,ג"מכדלעילה"ס "ס.א.מתיו

.כןק"מסג~

שסיהסימן יראתיךא
.א"מע"ושיטין.א,[נחן.ריב'ע'אם' שתוזמרא.ה"סשםלוסל.1ק-סשסד"סן-ט"עב

לכרמליתאיה"לרר"זם'וציונמ"מראה.יל-לי-וזו שהמבו

'_ .ב,'שםגמראג

,שנא'מאה"דב,'ובדף,ר'מתה"דא,השםי-רשד ,בק"מא"מ

,ז"מבשמג'סילעילה ,אק"מז"ת,שםגמרא1

.אק"מא-מ,.מביסוףה"דשם'תוסז .ב"וםא"סושיניעטין,א,ושםרבאברחנןיןח

.בפירצהר'מתה"דא,השם'"רשט

.ב"מושיניעתיר,א,ושם.גתרץי ריא

ק"סא"מ,מץא"פ'אשררגשת.מבללה"דשםי.~ .ר

,דק"מא"מ,שםגמראיב "רשיג

ה"דשם'

תה

,ם



שמהעיהוביןהלכותתשנד

לפתחה~מפתחהואמפולשה~מבוישהרימפולשמבויכדין,ןפתחבצורת)י'לתקנה
:(י"הקורהאוהלחישבוהגדול

י'אוכרתפרצהאיןובחצרוקורהבלחיניתרתשאינהכחצרשדינםפ"אעשלנוימבואותב
במבואותבנהלהחמירישכ"אעפמעשריהירהכןאםאלאבהבוקעיםשרביםפ"אע
."'תיקוןשםלעשותבהבוקעיםורביםמפחים'דפרצהבהםשיששלנו
להחמיריששםבוקעיםורביםבחומתהמפחים'דפרצהשנפרצהחומההמוקפתעירוכן

אבלכראוילתוכופתוחיםוחצרותשבתיםמבויבעירשאיןפ"אע)ן'תיקוןשםלעשות
היקוילעשותצריךהריימןכראיילתיאופתוהימוהצרותשנתיםמניינעירישאס

:(]ההואלמבויאוחומתהלפרצת

בניעירבוולא"]הרביםלרשותהשנימצדהחצרונפרצהלחצרבמילואושנפרץמבויג
שלהפרצהכנגדהיאהרביםרשותשלפרצהאפילומותרתחצר]]המבויעםהחצר

הפרצותיהיושלארקבחצראוכרתהרביםבקיעתאיןבווויוצאיןבוונכנכיןוהרביםמבוי
.מעשרנויהיריה
לוהפתוחותחצרותעלאוכרהמבוישאיןנאכרתאינההמבויעםעירבהשלאומפני
.ז]עליורגליהןשדריכתבוכשרגילותעליושאוכריםהןהחצרותאלא

שהריבורגילהשאינהפ"ואעעמועירבהשלאכיוןעליואוכרתשהחצראכזרוהמבוי
עירובבלילוהאכזרלמקום,]במילואושנפרץכיוןמקוםמכל,]להשנפרץהואעכשיו
מכאןגיפופיןבונשארואלאבמילואהלופרוצהאינההחצרכןשאיןמהכולונאכר
.ממנויירחבהשהיאהמבויעלעודפיםומכאן
'גהחצראורךמכתלישםומיפלגיןח]החצרבתוךנכנכיןהמבויאורךשכתליוכגון

ושוהמבחוץנראהמשוםלמבויגםמועיליםהחצרגיפופיהריכןלאשאםמפחימת

אףעליואוכרתהחצרואיןבמילואופרוץקרויואינו"1כ"ש'בכישנתבארכמוןמבפנים
עמועירבהכשלאעליואוכרתבמבויהרגילהחצרשכלואףבורגילההיאאם

11חצרמקוםמכלגמורבפתחלופתוחההיאאלאכללהמבוילהנפרץשלאפ"אע

פרצתהדרךדהיינוהמבוידרךשלאהרביםלרשותבהלילךאחרתדרךלהשישכיון

,ב"בא"ורמתיריד לתנויזזתי[בגחרא],מ-בס)משמעכןט1

'ועי.קום~ תשובתשת]המפולש'מבזה"דסוףשמד"מי-ב חך

,עג"מן- ת"שוראה,הפתחבצורתנתקןהגרולכשפתחכ"משאטז

ה"רהלנהבאירברירהמשנה.מ"ממאמיח"האוע"צ אפשכהב"מלקמןיראה,לתקנוצרן

המיקפתבעירלי' _חימה

,ב"משמדמ4כדלעיליז יכדלע.רק"מא-מיח

,ג"משמד"מל' .שםא"מיט

י-שבבעב"ם1.וךתה"מש-הריבנתנונתתשתקמןנ םהזכיהוכן.שם
ת"דב,ישםא"מרמבא"ממאירת' אברהםברכת.(א,יא)יא'.םבעצהמהשבותיראה,ופרכוסן

שהיאא"משבסיףבמימגרל.לעוראה,שמד"מה"איב"ח מבזממעם

.קורהאו'בלההותרהגדילשפתךהמפולש'

.ג"מע"ישומור,ב,זעדוביןרננא .שםששת.רבנב

,שםע"זימיי ק"מז"ת,שםע"ושומור.רבי.שעכאןה"רשם'"רשגג

,א,רר.צ"צח4וראה_ג"ושב"משמד'.מוכדלעיל,ג .מיתרתהצרה"דשםי-רשנד

מוףבגשם'תוס.מבחוץבנראהה"דא,זשם."רש3ה דאה"ד

', דבגשם."רש13

.שם'תים.רבו'שעכאןח" ,הק"סא"מ,שם."רש3ז

.שםע"שו:מור,ה"סא"פשםש-יא3ח ב3ט

.א'ק"משבתתימצת,שנכנסונגוןש"ימה"רח" לרעת,קרא'מעארעתיןדמלןלמאי)א,חשםגמראל

שאינהליצרהנמרץשמבניא"משמרמ4לעלוראה.(רב ,בלחי.מגמעירבת

,זמעיףלא



תשנהשמהעירוביןהלכות

ותאמרהמבוידרךבשבתתעבורשלאמדוםמדתעלאותהכופיןהרביםלרשותשנפרצה עליון
[:

לכרמליתאוהרביםשלרשותהחצרופרצתהמבוייבניעםהחצרבניערבוואםך

.מותרהמבויגםיילחצרהמבויפרצתכנגדמכוונתאינה
לרשותמפולשהואהמבויכאלונראה1ההרי11כנגד11מכוונותהםהפרצותאםאבל

."פרצופוןאצלפתחבצורתשםלתקנווצריךשכנגדולכרמליתאוהרבים
החצררוחבבאמצעהיאלחצרכשפרצתואלאמותראינומכוונותהפרצותכשאיןואפילו
צדמכלהמנויעלעודףחצרשלשרחבהשכיןארכהלכיתלממיך,ןרחבהמצדולא

ואינושכנגדוכרמליתאוייהרביםרשותעדמושךואינוכלההואלחצרשהמבוינראה
מכתלילאחדשוההמבויאורךשכותלהחצרמצדהיאלחצרפרצתואםאבלכמפולש

עדבעקמומיתשםומשוךשכנגדוכותלעד"ןארוךכמבוינראה1ההריהחצראורך
.בעקמומיתיןמפולשכמבוינראההואוהריכרמליתאוהרביםרשות
שלבחצראבלרביםשלהיאכשהחצראלאמותראינוהחצרלאמצעפרצתואםואפילו
פרצתותהא"המבויתעלהעודףברוחבבחצרובתימתויבנהימלךשמאחוששיןיחיד

:תנכבתחלהבווימלמלותןהחצרמצדהמבוי

מאתייםמביתיהירהאומאתיםמביתיתירהשאינההבתיםשאחורילרחבהנפרץיאםה
הוקפהולאמאתיםביתעליתירהאםאבלי"לחצרנפרץכאילודינולדירהוהוקפה

.תיעניןבכל,תתיקוןשםוצריך"תלכרמליתכנפרץדינולדירה
שפתעדועולהומכאןמכאןמחיצהלושישלשבילפתוחהרחבהשלהשניצדואם

לחייעשולהשקותםלנהרבהמתםאתהמבויבנימוליכיןוהשבילהרחבהודרךהנהר
תןהרביםלרשותהפתוחהשניבראשפתחוצורתלרחבהשנפתח"המבויתשל1הבראש

ןמחיצהמשוםנידוןשהלחי")לדירהמוקפתהרחבהנעשית1הלחיי"וע)לכרמליתאו

1הפתחדרךמהמבויבהלהשתמשדהיינולדירהלהקיפהלהרחבהמחיצהעשהוכאלו
נ)ח"שג'בסישנתבארכמוכדירהנחשבשפתחהמבוילהשנפתח

שצב'.ם.ט"סשפי"םיכדלקמן,זק"סא-מ,שם'תוסלב ת
.ז" .ג"מע"ושומור,שםששת]רלג

.שםושיזיעסיר,ורהבא,חשםרןהלד כדלה

'סידלעיל,ת'לכרמלאו.ר"לרההמשילש'מבזן' דאעו,א"סשמד

.הפתחבצירתרק'סיבלחיתר~ .שםע"ושיתיר,שםיוסףרבלו

ק'דמללמאי,לשמואל)ובשעירביה"דשם."רשלי .אםמרהא,זשם"חים,(קרא'מען'אדעת

.דק"מו"ט.כלהאבלה"דא,השם."רשלח "רשלט

,הק"מא"מ,זהכנגדזהאבל.ה"דשם' .שםע"ושיאיר,שםתדשיארןמ

.להובתה"דשםי"רשמא .טק"מא"מ.הק"ממץ,שםובגראנגנם

ה"מלשמג"םל'יכדלע.שמאאמרה"דשם."רשמג שלבאשפה

.חד' מ.הה"דב,כדשם'"ברשיכמביאר,ג"רושירעתירמד

ן'לענאףנו'דהי,בעירביה"רבגשם'תוס'"ור,ד'נעב כשעירוב

וכדלקמן"'יר'דלהן'כשאכ"משא.ירין.רלהת" .בסמוך

,שםונייעשיר.מ.הה"דשםי"רש,ב,[גנזגמראמה .שםונייעשירמג

הואואם.פתיחהרחבהשל'הבצרן.אלי'אפהינומז הבבצדפתיח
'כמבזתדעו,בממוך.לקמןתבאר'' ל.לעיראה,מכאן'ילהמכאןהפתחצורתשצריךמפילה

.למיפוקדום,בק"סאחריןקומרםשמה"מ ]ןמת

'אשרושהית,היאז"פמשבת'הלם"רמב.שת" .טק"סא"מ,ד"םב"בשם
שמד"םל'וכדלע.למחאדמהנידמינוה"דשם."רשמט .א"מ

,שמל'כדלענ "רשנא

_שםא"מ.נמימהניה"דשם' םכדלעילגב

,א"משמג" ,ומעיףגג



שמהעירוביןהלכותתשנו

אינןגמורהמחיצהואפילופתחצורתואפילוי)לדירהלהקיףמועילאינושלחיפ"ואע
מועילהוהשהלחימתוךכאןמקוםמכלשםשנתבארכמומעשריתיריםאינןאםמועילין
.")בהלמלמלולהתירלדירהלהקיפהלהרחבהכ"גמועיללהכשירולהמבוי
עירובבליהמבויעלאוכרתהרחבהשאיןלתוכהוממבוילמבוימתוכהכ"גלמלמלומותר

."דיוריןבהשאיןלפי
שמהאמפחים'יגובההנהרבשפתאיןאםאמות'בראלאבולמלמלאכזרבשבילאבל

אמות'דמתוךעשרהמתלקמאינוהשבילשלצדהנהרעומקוכןלומחיצהנחשבת

הנהרנרוחנאמותעשראין.עשרהגניהיםגירודיםשםישהנהרמענראםאשלי להתיריבאושמאגזרהלמחיצהלועוליןאינןכ"אעפלהגידודיםהשבילביןהמפכיק

ניתרה~ששבילכללדעתםעליעלהשלאמפניכללגידודיםשםשאיןאחרשביל
.הנהרישמעברבגירודים

אינוהמבוישלצדעמקווגםמפחים'יגובה.בשפתואיןלמבויכמוךהמהלךנהראבל
שעומקאו'יגבוהיםוידידיםשםש'הנהרשמענראלאאשת'דמשךעשרהמתלקמ

למבויעוליםאםלהכתפקישאמות'דמתוךעשרהמתלקמהשנישבצדעצמוהנהר
.")כךכלבומצוייםאדםבנישאיןבשבילאלא11גזרהגזרולאשמאכירביעיתלמחיצה

אוהמתלקממקוםעדהמבוימשפתרוחבאמותמעשריותרכשאיןאמוריםדבריםבמה
כלוםמועיליםשאינםכלללהכתפקאיןאמותמעשריותרשםישאםאבלהגירודיםעד

:גן"שכ'בכישנתבארכמולמבויץ

שכיתםהואהפנימישחודושאףלפי"הלחייכנגדהמבויבפתחלהשתמשמותרן

נ"הואפמורמקוםמפחים'דה~מקוםברוחבשאיןכיוןמקוםמכל]"כמחיצה
המבוילבני"ןהיכרמשוםהיאשהקורהשאףלפיי"הקורהתחתלהשתמשמותרוכן

'דשתחתיהה~מקוםברוחבשאיןכיוןמקוםמכל,היכרןלהםשישהואהפנימיובחודו
.~"הואפמורמקוםמפחים
להשתמשאכורלכרמליתבפתוחאבלהרביםלרשותהפתוחבמבויאמוריםדבריםבמה
להכרמליתהואמצמרף'דבושאיןה~שמקוםלפין"הקורהתחתבין""הלחיכנגדבין

החולקיםואף"הל"שמבכיסןשנתבארכמווניעורימינואתמיןשמצאכמוהונעשה
.]למפחים'גמקוםבגובהואיןהואילכאןמודיםשם

.ב"טתא"מלקמןראהנד .שםא"מ.שםרשייגה

'"רש.לקילאיהלכתא,מ~נא.ורבאחאדרךפלוגתאנו אה"דא,,שם

'איטרדגהות.יטסם"רמנ.כליםצריך,' .שםימס
'הםריש'יפעבד'לה"דשם'התיסלפירוש,שםרךאגז ה"רשם'שבתום

_שםא"מ_:אמר' _שםא-תנח

_שםא"מנט

,לה.מעץסי ס

.ד"םע"ישוטור,א,םעירוביןרךאא" הלכהן'ילענה"וסחםדארבאמרה"דשםא'רשבס1ב

ראהאבל.מהאשנח"מל'לעגםראה,('הבבאימן) לע

,ו"מטשמג"מל'

שםא"רשב.ורבא.ה"רשם'תים,מקיםה"דשםי"רשסיג הצרפתנו.רביתבדעתהלכהילעניןה"ד

.ם' .שםושנייעשיר.שםגמראסיד

,א"משסג"סכדלעיל17ה ,ב,השםבגמראמהאוקימתותאחדסי1

,המףדהרביכתבה"ד'"ב,י"מא"פשםש"רא'שיז'ס זוטאפתחאוראה,ד"סלבוש.ק"ומטג"הממבדעת

,זק"ססוף טיר.לרבאשםגמראס1ח

,שם.ע"ושי אשערהקדשעבודת,א".הפיזשבת'הלם"רמבסוט

,שםישועטור,א".ס מ,שםע"ישומור,שםגמראע

.1ק"ס" ,כהנעיףעא "רש.(אביבדעת)שםךגמרא"נעב

בגבוהה"רשם' מל'לע,שלשה

.גק"סאחרוןקינמרםשמה"



תשנזשמהעירוביןהלכות

ואומריםעליהתקרהשםהרילימעניבהלקבלובריאהלנמפחים'דרחבההקורהואם

המבוישפתוחפיעלאףתחתיהלהשתמש[ומותר]וכותםיורדהחיצוןתקרהפי
:]ללכרמלית

המבויבפתחאדםישבלא,להקורהתחתאוהלחיכנגדלהשתמששמותרפיעלאףז
בינו"להיכרשאיןכיוןטויביאנווישכחהרביםלרשותהחפץיתגלגלשמאבידווחפץ
.הרביםלרשות
היכרתשישלפימותרלכרמליתשפתוחביןהרביםלרשותשפתוחביןהחצרבפתחאבל
גבוהשהואשלנופתהנצירתמקיםמכל.פתהנצורתהמתוקןמנויכפוגההדיןלחלא
:לכרמליתיבפתוחאפילולהחמירישמאד

ישמעולאשבודאילפיבידןממחיןאיןבידןוכדיהןהמבויפתחעלהיושבותנשיםח
:"ימנידותיהיוואלשוגגות.שיחיומוסבלנו

משםאכזרשבתלמקצתכברשהותרפיעלאףבשבתקורתואולחיושנפלומבויכן

הרביםלרשותו]פתוחשהואכיוןהותרהשהותרהכיוןשבתבואומריםואין]]ואילך
.]שכייני'בכישנתבארכמוי]לכרמליתאו

החומהשהרי111שבתלכלהותרבשבתשבמבויהתיקוןונפלחומההמוקפתעיראבל
גמורההיחידרשותהיאהעירוכללעירשחוץכרמליתאוהרביםלרשותבינומפכקת

תיקוןכשנפלהישראליםעירובמבמלתהנכריםשדירתעירובשחכרהאלאהתורהמן
.שםשנתבארכמוי]הותרהשהותרהכיוןשבתאומריםובזהביניהםהמפכיק

."]הואכופריםדברישכפקלהקלהולכיםיוםמבעודאםבשבתאםנפלאימתיכפקואם
לימתרעומדהיהשבתמערבאםאבלהשבתכללעמודראויהתקוןכשהיה1הוכל

הואלודאיוקרוב'שבתבלילאותםשמקלקליםנכריםשמצויםבמקומותכגוןן]בשבת
:שנכתרלאחראכזר"שיקלקלוהון

ונשברהמבואותשיתופיהנקראוהואניחדאהדעירלבהצרלתילכלנושעירנומנויי
שהשיתוףהחצראותוהרילתוכוומחצרותלחצרותמתוכובמלמולהמבויונאכרהקורה

דיוריןשישפ"אע]לזוןומזומתוכןבמלמולמותרותלההפתוחיםחצרותוכןבהמונח
השיתוףעלכומכיןהריהשיתוףמלבדאחרעירובביניהןעירבוולאמהןאחתבכלהרבה
.שפה'בכישיתבארכמועירובינבמקום

,י"משמא'סיכדלעילעג ק"סשבתתיספחוראה.כו.הצרשלאשםלעילראהעד

.'ק"סא"אם.מגדפרי,כ ק"סא"מ.שםת"ת.שםהקדשבעבודתא-רשךעה
'. ,מיהע"ושומורעו

.שםע"ושומור,אנאישבת.רךאעז "רשעת

-אפומאה"רשם' .שםע"שו,ג"מכ"ששםש-ראעט

קט"מלעילגסוראה.1"סע"ש,ם,קרחשתאביינ"פ ,נ"שז"כ

,צהשם)לאמורשבא'ים''ברא,צוירואין~משנהפב פיר,(א

,מץע"ושי

,זק"סז"תפג תוס,א,צחשםכתךפד

,שם.ע"שי.ישמואלה"רשם' ,זף'מעפה

.שםע"שו,עג"מהדשןתרומתפו ק"מא"מ,שםהדשןתרומתפו

.ג' .ז"םא"רמ,שםשן-חתרומתפח

,שםא"ורמהדשןתרומתפט מ.שםהדשןתרימתצ

מק"ס"

, מא"ת.שםהרשןתרימתצא

,ד'ק" םפראג)מרומנטרנמהרםת"שצ4

מרככי,(הכב" נ"פן'עיריב'הלמייתוניותהגהות.תקיחרמזעירובין

,ה"סע"שו,יאית ,יק"סז"ח,שםצג



שמו-שמהעירוביןהלכותתשנת

שאיןרקבצדהעומדותהןאפילובהיימונחשהשיתוףלחצרפתוחותשאינןחצרותאבל
יכולותואינןאצלןהשיתוףאיןשהריאמורותמפחיםיבתוךשהואחלוןאופתחמהןלה

."יהקורהשנשברהכיוןהמבוידרךאצלןאותולהביא
.,הותרהןשהותרהכיוןשבתאומריםבשבתנשברהאםאבליוםמבעודשנשברהוהוא

בכלאםלחדרהמחדראחדבביתאפילובהןלמלמלאמוראמורותשהןבעניןוכשהוא
במקומותה~עללהנהירוצריך"ען"ש'בסישיתבארכמועצמובפניאחדאדםדרחדר
.קורהיןאולחילהםשאין

להצריךגס,)
~

ישכןאסאלא]"הכנמתבנית",נפסח,חצרותעירינייעשישלאהירמ
העירובלהביאשיוכלובעניןהכנמתלביתהממוכהבחצראוהכנמתביתבחצרבתים'ב

()"בשבתחלוןאופתחדרךאצלם

ביתשלמבויבאותוהתיקוןונשברפתחצורתאוקורהאולחישםשישבמקומותוגם
אםאלאעצמובפניתיקוןלהםישאפילואמוריםהמבואותכלבחולנשבראםהכנמת

:הכנמתהמביתהעירובאצלםלהביאשיכוליןבעניןהואכן

:מעיפיםח"יובובתונודריםאדםבנישהרבהלחצרעירובדיןשמך

ומבתיהםהחצרבכללמלמלמותריםהתורהמן"לתוכהפתוחיםבתיםשהרבהצר"א
עדלחצרמבתיהםלמלמלאמרוחכמיםאבל]היאגמורההיחידרשותשהרילחצר
משותפתרשותהיאוהחצרשלואחדלכלמיוחדותרשויותהםשהבתיםמפני)שיערבו
להלציאשמלתריאמרללהצרמהכתיםמוציאיםהיוואסהרכיםלרשותקצתודומהלכולם
ונותניםוביתביתמכלפתשגוביןעירוביי"עהתירואבלהרביםלרשותהיחידמרשות
שדעתולפי"ביתבאותודריםכולםכאילורואיםאנושעתההחצרמבתיבאחדאותם
דומהואינהביתןלאותומיוחדתהחצרכלוכאילו,היאמנונותיובמקוםודירתואדםשל

."הרביםלרשות
להרחיקלתורהמחג,שעש"עירוב'בללטלטלאמורהחצרבדרךשלאלביתמביתואפילו

.ב.ע,פהרובין'עגםיראה.שםע"שי,שםמ"מהרצד
כהלכהלא"..שבמניבחצרה"די-פרש]שם"~ ה"דב-ע,גבסוסהי-רש]'י~,גק"משמו"סרוה]

חצר'ילאפיק'שנמביההצריתבאחת:קאמרהכיאלא מ'צבחכםת"בישיוהניהוכן,אחרת.שבמכו

וראה.קיא" ,ב"משפי"מלקמןגם

.סיק"סא"מ,שםמהריםצח בחצריתלטלטלמיתרשאז,שםא"מצו

גובהידרךהם' םוכדלקמן,הניחל

.א"סשער" ,ג"ושא"סשמי"םוכדלקמן.שםא"מצו

.(לזהמזהלטלטלבן)הף.מעצח .שםא"מעט

,ל'כדלעהחצריתלשארמועילנו'אריב'הע'שהרק הכ.בובחצר

כדלקמן)העירובבלאגםלטלטלמותרנ" ם

.(שםא"מ)וזוהברכהתהאכ"יאיג"משמי" .ר"משמה'שלקמןשיתבארמטעם,צמחמערבהינוקא

.א"משפז"מ,ו"משמו"מכדלקמןקב ג

~

מ"מראה)ע-צא-מולשן.גק"מף)םשסו"סז-שג ע)במדיריכה,(וצעפם

.(כצרית'רוב'

'בלחהמתוקן.במדינו'אהכנמתשביתאו.שםא"מקד

.ו"םשםלקמן.גק"משמו"מו"ט,קורהאי

שסוסימן ס)רייתא]א

,רבו'עלאה"רשם'"ופרשא,ושבת~ .א"סולביששור.4"הא"פן.ריב.ע'הלם-]רחב .א"סע"ושוטור,ב"השםם"רמבג

,שםולבושוטית."רשד "רשה

ה"דא,מטשם,המיםמןחוץה"רב,כיעירובין' ושיסיר,רה'דמשום

,א"משפו"םלקמןוראה,שםג" ,ושםשם."רש1 סיר,שםא,מט."רשז
.שםע"ושי _סירח

קרובאררתןן'עשנ.פמ.ר-הפרקויבין';'הלבהקט רנת)מ.פנשערהקורשברת;.לתהלתו

.1ב11פ' 1'פקראביןמ.1'ת1פפ1ת.1.המרישב'נתיבר1הפ'ט"רב

לשלה.נ.קפב'.פשמואלדברת.ש1.אק.פא"ת.א.מ .פשפהפ1
.ה.פ;ש'.פ..ת.לבת.שב.ה..פלקמן.'


