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.מחלוקתלידיויבואו]לשלימהיתן
בהןשיהאהרבהככרותשםשיהיוובלבד,מארלקמנההיאאפילומערביןבשלימהאבל

.ח"שכ'נכישיתבארכישיעורלי
לאאפילו"לבהמערביןח"ממ'אחלקשהואנחתוםחלתכדיאלאממנהנימללאואם

.ג"מע"התומור,א,נםגיטיןמשנהנא נב

א"מ.מ"בהגההגדולהכנמת.קיגשרשק-תלךת"שי ,זק"ס

א"מ.שם.הגדולהכנמת.כ"מוםה"אי.ת-רצדת"שוגג _שם

.חק"סא"מ,שםהגזולהמנסתנד

פגענו

ק.
.נ.ל) אלאה"רשפ'היפנו

ה"רשפי,ךשש,ין],.ישרבמשיי

~ש'ב,התהשתעותנח בשאררק.פזומאאליה,שםהנרגלהכנפתראהנט

_נעות

.חק"סא"מ,שםהגזולהמנסתסי ,שםא"ומהגדולהכנמתסיא

מוך.המקשךה"דשם'"דש.א,סט1'נ,דר,שטזאלשוב

.ה"סע"ושי ,שמיעירובה"רשם'"רשסיג

שםש-רא,קם'סימרימנבירגם"למהרן.ריב'ע'פמקסיד

.שםע"ושסיר,תקברכסתוזרי,ב"'םפיד עשמיאלסרה
לקמןגםיראה.ד"םע"ישומור,א,מסן.ריב' _ג"משפי"ם

.רק"סז"מ,החולקה"דשםי"רשסרו "בסיז

.ליצנוך'יצרה"ר' .שםע"ותומור.שתגמראסיע

'הלמ"מ,ה"םשערהקישת-עבה.ב,חחגמראסיט

.שםע"שי.ה"וחא"פהריביי .ו"םע"2ו,ומור,ב,פן.ריב'עתשנהע .יאק"סא"מינק"סז"מ,א,פאשםרךנקעא

.שםא"ומז"מ.איבהמשיםה"דשם."רשעב מכרלעילעג

.ח" ,שםא"ימץ'מ.שתאצי]רעד

.לקלקולוה"רשם."רשעה בשנהעד

,שםע"ושואזמור,פמ~ וראה,שסע"ושומור,שלסהנא,ה"דשםי-דשוגז

י-]'גי,שם[נם-מ,ז"המא"פן'ריב'ע'הל]-תאב .[ח]שסי-סוס

.שםע"ושיאיר,א,פאשםגמראעת



שמועירוביןהלכותתשמב

חלקממנהכשנימללחלהמבולהיתה"
~

היתהשלאיודעיםאינםשהשכניםלפילןה
.]מחלוקתלידייבואוולאממנהשנימלחהיאשחלתהוימכרולחלהמבולה
אינהאם"]בפרומההשניוקצהבפתאחדקצהשהכניםבקימםוחיברהנפרמהואם

נ]ח"קמ'בסישנתבארכמוגמורהכשלימהשאינהפ"ואע)בהמערבין]]שנפרמהניכרת

.(י]מחלוקתלידייבואולאלשכניםניכרתשאינהכיוןמקיםמכל
."למחלוקתילחושאיןשכאןבפרומהאפילולערביכולמשלולכולםמוכהאחדואם
פתשיהיהביחדהעירובכלשוהובשלימהאלאמערביןאיןשאמרומהשפירשוויש

קמהמעתזניתניחמכללקניןט"נלכן(שלימהנתןלאאחדשכלפ"אע)שלימה

כשיעוררבחלהשיהאלהשמשלהזהירוצריך,בהיומערביןשלימהאחתחלהועושין
.ח"שמ'בסישיתבאר

נתנוכןדעתשעללפיכלוםבכךאיןחלהמכולונעשהולאהקמחמןשנשתיירפ"ואע
קמחואחדכלנתנוכאלוה~והרי"הקמחימכלהחלהתיעשהשלאמתחלהקמחם
שיהיהאפשראי'שהאהקהלכלבהיזכהמקמחוהחלהתיעשהשאםבמתנהלהבירו
שיתבארכמואחרי"עלולזכותצריךהבירובערעירובשהנותןפ"ואעאחרבעניןעירוב
לונותניםכאלוחושביןאנובולערבלהשמשקמחואחדכלכשנותןכאןמקוםמכל

.(בפירושעצמוי"עאו)אחרי"ען]להםלזכותצריךהשמשואיןכולםבשבילבושיזכה
לאשאםשאומרןמיויש

~
עירובאינו(בפירושעצמוי"עאו)אחרי"עלהםהשמשיכה

הקהלקמחונמל)"שלוןמקמחעשהוהשמשאםובפרסלכתחלהלדבריולחושומזב
.]הקהליכלבשבילבושיזכהלחרבהעירובנותןשהשמשנוהגיןוכן(לעצמו
.ייח"שמ'במישיתבארממעםהשנההלכלפסחבערבבמצההעירובלעשותונוהגין
ולאכ"יולילחשכהואם

~
'במישיתבארכמותנאיעלאלאמ"ביולזכותואמורלהםיכה

שבתערבעדימתיןאלאתנאיעלמ"ביולשותואיןלשבתממוךאינומ"יוואם"גן"שצ
,ןהראשונהמבראעללסמוךיששבדיעבדבעירלמלמלמותריםשבתעדלזכותושכחואם

:(ברכהבלאלהםיוכנוהשבתאחרמקוםומכל)

עדשימיןאו"אורסשלבפתאפילוומערביןבפתהאלאחצרותעירובימערביןאיןיא
:"רוחןבפתלאאבל

.שםע"ושוטור,ב"'םפץשםש-ראעט "מלבוש.שםראשפ

,ב'ק"סא"מ.י .שםע"ישוטור,שםחסדאר1פא

.שםושישתיר,שםגמראפב .גמעיףפג

.גתשובהם'כעהגזומאאליהסכךסוףפד פמקפה

ש-רא,קצטי"מוםמריטנבורגם"למהרן'רוב'ע' ,מץושיריעפיר,תקכדרמזשםמרכי.שם

בשםיפרומה.ה"רא,פאן'עירובא"רשב,שםוזוריעפד הראב

א"רמ,ם.והאהרינהגאוניםבייםשםמ"מ.ר" .(חצרותרובי'ע)במדורה"יכ,ו"ם

.שםא"ורממ"ממרארידפו .שםא"מחפח

.ג'ק"סא"מגםוראה,בק"סצצה"טז-שפט .שםא"ומז"תהיבא,שםלחושצ

_שםא-תצא ע)במדורוכיה.ם'המנהגבשםכק"סא"מצל

רובי' .'כושמכהאהדביד:ושם,(הצרית

"מא"רמ.בתחלתילג'סי11מל,צם'.םהלקת'שבלצג .(הצירותעירובי)במדירה"וכ,ה"םשמה

.דף'מעצד ,אמעיףצח

_שםא-חצו .ב,עאשםברייתא,יהושעכרפיב,פעדוביןשנהצו

וראה.בק"מרבהאליה.בכלה"דב.כיג-רפ'תוס מלקמןהטעם

נמשכתאדםשלרירתושאין,ד"םשפו" .פתומקוםאתראלא

.ח"מע"ושיתיר,א,פאשתואלצח ר1צט

.שםושיקמיד.מ~ .שםע"התוטור.שתשמואלק



תשמגשמועירוביןהלכות

שיוכנוובלבד]7בפניהםשלאאפילו"7כולםבשבילפתליחןיכולהחצרמבניאחדיב
כאלו1ו7זבהגבההכולםבושיוכובשביליגביהנושהאחרדהיינואחריזי"עלהם
מקוםמכלשליחעשאוהולאשהםואף]כמותתאדםשלששלוחובעצמןהגביהוהו

לאבידושהואומןשכללהםלנכותויכולאינועצמוי"עאבל,בפגיוןשלאלאדםיכין
.~מרשותו7יצא

שיגביהצריךבאוירותלויההמוגבהתידועללוהניחואםואפילו"מפחןיגביהנווכמה
.זןמפחידו

מף,שיתמיולכלהמנוי.אההצרגנילכל.לנכותצריךהואנהלכהנקיאסמוכהיכשהיא
"'אומרים7וישעליהםויאמרודיוריןשיתוספופעמיםכ"שאלואילך1המיוםעליהם7י
צריךאיןדיוריםשניתומפופ"אעהשנהשבתותלכלשנהבתחלתשמערביןשעכשיו
להםמוכיןשאיןפ"ואעהבאלכללנכותומתכווניםשבתחלהבשבילםבעירובלהוסיף
.(]'7מופריםבדברילהקלבדיעבדדבריהםעללסמוךויש)עליהםמתנהדיןביתלבבפירוש שהואכל.ממנשנשחירשכלפ"אע.משיעורנ.העירשנהמעמאחרדורין.מפ.מהאם.
"בםשיתבארכמובתחלתואלאשיעורצריךואיןשהואכלעירובששיוריהואכשר
תחלתהואשלהםעתהשניתומפוהדיוריןמחמתעליולהומיףצריךמקוםמכלח"שמ

כאןדריםהיושלאומןכלמקוםמכלבתחלתו7יזבפירושלהם1יכוהוואפילועירונ7יז

:,זןדירהמשוםהואשעירובכללעירובלהםהיהלא

עלממוכיםאינםאפילו7ןןהקמניםובתובנוי"עינכהלאאחרי"עלהםכשמנכהיג העירובצא'ולא"',.כידשידן'מפנהכנענים.שפחה..ענד'"עלא.,שלחנני
פ"ואע]שלחנו7עלממוכיםהםאפילוהגדוליםובתובנוי"עהואמשהאבלן'מרשותו7

ימנעא%]]איבה7משוםאלאאינו1ה"]לאביהם7שמציאתןמציאהלעניןכידושידן
בנוי"עלאחריםלנכותרוצהשהאבבמהאבלז]לעצמן7מציאתןתהאאםמנונותמהם
קמניםהםאפילו,]העברים7ושפחתועבדו."ועז]אד70כלכשארלאחריםהם1וכים

ע"ושיסיר.ח'מנה"דשם'"רש,ב,נטרימן'עתשנהתא .םלקמןה"יכ,מ"מ
.ן'תבישיילעירובין'לענז"'םתקכז' .ב,פאשםמשנהקב

,שםע"ושוטור.שםמשנהקג "פשםתוספתאהד

.לרגביהצריךה"רשם'"רש.א"הי .תעהוכיןש"ימה"דח"בתה

.להודיעוצריךה"דא,פשם'"רש,ב,פאשםמשנהתו משצבנ.ם,ו"ממלקמןגםוראה

.ט" .ה.להגבך'צרה"דב,עםשםרשייתו
.שםע"ישומור,שםיהודהךנקח ,וק"מז-שקט

"מג"חובשיית.ד"םרשערהקדשבעבירתא-רשךקי .שםע"בשו'האדיעה.כ"הא"פעירובין'הלמ-מ,רמה

,(מצריתלי)במריריכה .יפרומהה"דא,פאעירוביןא"רשבקיא

דבריוהובאי ,פוסקיםדשםתומפי'נה"דב,עטשםא-בריטה

,שםע"בשוהםעה'ר ק"משעי-סוסז-טקיב

', "מן.]להרתהמיוחמיתבתחובותא-רשךנתבמןקיג
הקרשבעבורתה"יכ.שמח"םי"בבהיבא,ריב שםא"וברימבשםובחירישע

_בשימי

ן-]להרתהמעחמותיהובותנ-גמשמעבזקיז

בית.לךמללשםהוזמךלאשהריח-שם"סי-בב~ .(בתהלתובפירש'ר"דמאף)שםהקדשבעבידתה"יכ.ין] ומ
תשתהותן.ג-צערק"ממישמה'.מז-הםשםש- שתי-בבעזיא

בזהליזמךצריךא-הרשךבתקנתאף~ וזוא-רישךבשםש-~

יל-לי-
,מק"מ,מקשבתבעילתה"וכ, מרבהאליה

,קק" ,ה-מידל'וכדלע.א"מע,מטשםעטן

.י"מע"ושימיל,ב,עמשםךתשנהקטו עהלם"רמבעיז

שםמ"המלפירוש,מ"הא"פרובין' עה'ד.ר"מדשערהקרשבעבודת'הבעה'ד,יהמיר

,'"םבסייע'הא ,שםע"ישוטור.שםמשנהקיח

.'"םלבהם.לאאבלה"דשםהינתן'רבעיקיט דקנ

,שםע"בשי'הארגעה.שםהקישבעבידתהםעה' ב"מהפקר'נ'דמ"חיכדלקמןקנא

א-החשבת"שי.חיא'אררה"דב,ב'מ"ב'"רשקנב "לרמביהמית.רג

.ג.ר'מי1 .עחנןרביה"דב,נמ"ב'תיםקבג

.סיק"סא"מ,ם"יהרמבה"די-ךקבר ,שםע"ושוסיר.שםמשנהקבה



שמועירוביןהלכותתשמד

פ"אען]אשתו7ועם,]כופרים7מדבריאלאשאינובדברלאחריםאפילוהכהשהקמן
שאםכיוןמקוםמכלכידורוידהשלומןיריהומעשהשמציאתהח]מ1ונות7להשמעלה

שבעלההדיןהוא"7ןבהוכתהבהרשותלבעלהשאיןמנתעלמתנהאחראדםלהנתן
.]7ןידהעללנכותיכולעצמו
הואילגדוליםהםאפילושלחנועלהכמוכיםובתובנוי"עמוכהשאינואומרים17נויש

בגרהשלאומןכלשלחנועלכמוכהאינהאפלובתוי"עולאכידווידםשלוומציאתם
י"עולא,שחין7ןומוכהלמנוולימכרנהשלא"איבה7ןמשוםשלומיכ"גשמציאתה

שלוכ"גשמציאתהבמנונותיךידיךמעשהצאילהשאמראושונותלהשמעלהאשתו
בעירובנוכהשהיאמתוךאומריםאין1הבמבויאו11בחצרעצמהבפניביתלהישואפילו

לעצמהכללבונוכהאינהשהיאלפי7ןןלאחריםכ"גהיאנוכהביתהבשביללעצמה1ה
מונחיהאהעירובבודאילאחריםמשלומכהשהואשכיוןכלללוצריכהשאינהמפני
במימןשיתבארכמו"עמוסעירבהשלאפיעלאףבעלהעלאוכרתאינהב"ואבביתו

שמציאתוכיוןקמןהואאפילושלחנועלכמוךשאינובנוי"עהואמוכהאבלע7ין"ש
ואפילומנונותלהמעלהשאינואשתוי"ועשולחנועלכמוכהואינהשבגרהבתוי"ועשלו
."7תשלהשמציאתהכיוןדתבחצרביתלהאין

עלכמוךשאינוקמןבבנולהחמירשניהםלדברילחושמזבשאפשרבמקוםהלכהולענין
אינהאפילוובנערהשלחנועלהכמוכותבוגרתובתוגדולובבנוהראשונהככבראשלחנו
אבללכתחלה1הוכל]7תהאחרונהככבראמנונותלהשמעלהובאשתושלחנועלכמוכה
בעניןאפשרשאיבמקוםלכתחלהואפילו)בעירוב7תנהסיקלדבריעלכומכיןבדיעבד

:(עיקר7תזשהואהראשונהככבראלהקלישאחר

אביושלחןעלשכמוךפיעלואףאביוכידירואיןאשהלושישגדולהכלולדברי.ין

יתוםשמגדלמיכגוןשלחנועלהכמוךאחרוכן"ידויתעללכתחלהלנכותיכול
,שלוזתומציאתוהביתבעלכידידושאיןמפניהכללדבריידועללנכותיכולבביתו
:"ר7"עמימןמ"בהשיתבארממעם

אלאעליהםשעירבהשבתקודםלהםלהודיעצריךאינומשלולאחריםהמיכהמוו
השמשותביןשהואהעירובקנייתשבשעתפ"ואעלמלמלמותריםוהםבשבתמודיעם

ה"דשםן'ריב'ע'תוס.שםמ-מתן,ב,סדגיטיןקנו .יידכה
.טזק"סא"מ,שםע"שי .שםע"לשוטור,שםמשנהקנז

ב'נתירוחםרבינובישים,'ד.עלילאש"ימה"די"בקנח ד

ף-דילזעתימאןה"ר(ב,ח)צת'בן-ידהיי .שםע"בשו'האעה'ד.[נם-ורק

.ט"סהפקרהימ"חיכדלקמןקשט ,ב,פחנדריםקל

שםישיךא"'םפה"מומגזראבןע"ישושירראהקלא ,בגק"ס

.ץק"מא"מ,שםנדריםרבבקלב מ"ב'בתוסת-רקלג

ן'רוב'ע'פמק.יוחנן'רבה"רב,ב' .ה"הו'ון.וףר1נש-רא.קצב'.מנגרזטנבורגמ"ר;לטן

.שםע"ושיבטור'הב.ריעה.שםהקדשבעבירת'האעה'ד ,שםמ"הוכדלקמןקלד
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