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.שםם'פענמ"מיראה.לעומס .שםמ"מפ
,שםע"שי .ג-ב"משעה"מלקמןה"וכ.ב'ק"מא"מ,שםגמראפא

,נ"ישא"סשעי"מלקמןגםראהפב .םלקמןיראה,שםא"מפג
החצרבניולא)ב"משעה' ,(בביתששבתובכלים

.ו"המנ"פם"רמבפד .יגק"סא"מ,דק"סז"מ,שםמ"מפה

.שםע"שי.שםת-תפו ו"םע"שומור,בבןתשנהגז

,ג"ושה"'םשמב"מל'כדלעפת ,שםבכהונההונתן'רביהפט

.שםע"שי.שםהינתן'נו'רבע רבינוצא

'סי"ע.הק"סו"ט.ןק"סא-ת,שםהונתן' ל.צשאד'שבנ,ב.משםל'ולג.שתסעי],].ס;שם
ן.שבשבמחיצהלחלקל-מגן-וצמכאןימשחמכאןמפה ם

.מכאןימשהומכאןמשהובנשאראףמגיחצרות' .שםע"ה12טיל.שםמשנהעב

אליה"ד(א,עם)דמתבןבמשנהיהונתןרבינו]הרצג רמ.גק"סמשהבדרכיהיבא,ן.מאכיל

ה"יכ.ז"םא" ,ב"מבלקמן

.ש"ם.שםל'לע.ה-ג"ב1-סשנח,סי"~ ושימור,ב,ז~אפייצד

.ח"מג" ,זהמןן'יאה"דשם."רשצח .שםושנזיעטיר.שם.אםצן

,מןק"סא"מ.אבלה"דשםי"רשצו יקיךבי]גח

.א"סדשערהקרשבעבירתא-רתך.ם~ ,שםע"שו,ד"הנ"פמ-ת

,שםע"ושיטיר.שם'אשרבצט



שעבעירוביןהלכותתשפב

]7הואכנמול"7ליחלוונוחהואוקמןהואילמכאןפחותאבל7השבתאחרלימלושעתיד

כ"אאלאפתחחשובואינו
~

וכבידותהגמותושליבותיורועותיו

אצל"7'דורחבומשהותשבעהגבוהמולםוהעמידעשרהאלאגבוההכותלאיןואם
הכותל

~
לראשוכמגיעה~הריהכותלהראשעדשלשהנשארשלאכיון,ביושרןקוף

להשתמשלהתירובין'השנית7בחצרגםכןהעמיראםיחדשלערבביןומועיל"ממשן

איןהשניתבחצרואםבחצרוהמולםשהעמידלוהבביתששבתובכלים"'הכותל7על
לכותלמולםשם

~
כותלנעשהשאןה

~
ונותניםבקשהתשמישוולוהבנחתתשמישולוהה

:]בנחתישתשמישולוהאותו

מהבאורך'דמשךישאםעשרהמגובהלמעמוהכותל7ינמראשחיייאעקריב שנתמעמן
ביןמועיל('דהכותלבעובישאיןכגון,ררןעל'דבושאיןפ"אע)י'

לכותלפתחלעשותו
~

להשתמשוביןהכותלעוביכלכןנתמעמאםיחדהחצרותלערבה
לוהונעשהאחדמצראלאן'עוביו7בכלנתמעמלאאםהביתבכליהכותלכןבכל

עליעלהממנו.המיעיםם.נמקלעלות.לשנוה"מצדידשנתמעטלמיבגהתתשמישו
.בקשהתשמישוולחשניהכותלכןכלראש
בכליהכותלבכללהשתמשמועילאינווכןיחרלערבכפתחחשובאינו'דבואיןואם
שעומדמצדושנתמעמלוהבנחתתשמישוהואששם]בלבדישנתמעמבמקוםאלאהבית

ואיןהואילהכותללראשעליודרךלעלותנוחאינואבל"]7בנחתעליוומשתמשבקרקע
:'דבו

"לראשוממנהשאיןעשרהמגינהלמעטיג],הכיתלאצללמטה]],אצטנאננהיג
ישאםז]הכותל7כלראשעליעלהוממנההמיעוטבמקוםלעלותלושנוחמפחים

ראשעלעליהררךלעלותנוחשהריהכותלבכללהשתמשמועלת"דריעל'דבה

לקמןוראה.ר".םלקמןה"וכ,בשבתניטלשאיטכיוןק ם

לאאבל,פתהלעשית.מגאחדלשבת.שמטול,ט'" .'לגמר.המחיצהלנטל

.'המצרמולםה"דשם."רשקא וראה.ד".םלקמןה"יכ.ארעיסילםה"דב,פד."רשקנ

,א"סשמא"םלעיל ,שםמ"ימא"רשבקג

.שםע"שי .שםע"ושיסיר.א,עתיהושעדרבה'ברהונא]רקד

כיוןגג"'םלקמןראה)'רעל'דבות.בשלן.שאאףקה מניעשהמילם

.אםה"דב,עז'בתיםי"ר.לראשי מחציתראה)בהק"מא"מ.ח"מלבושהגהת,שם.ש"רא

.(ג"בשיהב"'םולקמן,השקל .שבעהה"דשםי"רש,שםרבעו

,שםי"רשקו וכלביד:עשראחדה"דשםי"יברש,ח"מלבהורגהתקח

..רם .םמריטנבירגלמהריםעירובין.פסקקט
ץ'פש"רא.קפח' לערבאפילומיעילהכותללראשע'שכישיכג)ר"מ

,שםע"ושיתיר,(הד' ,וק"סטץקי

.שםע"1ש1טורקיא .לבק"משבתתימפתקיב

.ח"מע"ישומור,א,בזרבינאקיג .שםע"ישומור,שםגמראקיד

שהמילםזה'לפנש"מעל,וק"סשבתעולת"עקטי שהואאסולתדאי,'רבמשך"להיותצרןר'המת

ק"סא"יהמ,מהכותלם.טפח'דירהוקמשופעלהיותצרן

"דמשך"ש"מעלשצייןא-בתהואם-ום,עליוחילקסי ן'בדנאראבל.השקלכמהציתה.הגוכן,חוליאעקרבדן

'כדגם'רמשךרמיעילע"בשישמביאר,א.הולעקר אף,הכיחלבכללהשתמש

יתסניןג"צע'דעל'דשאיני להשתמשמיעיל'דעל'ברשריקא,ר-ג"'םילקמן,ע"בשו

הקשהיכן.(הכותלמראש'מגפחותשהיאאי)הכיתלבכל מאבמת

_('רעל'דשיש.ר"דמאר.יב)ה"בר' קט

,ושיאשםטיר' אופןבכלמיתרהכידבלאו,ד.רחבשהכיתלימיריקיז ,(ח"מל.כדלע)

.שםמאירבית,ד'ק"מפרישהקיח ,ח"םסוףלבושקיט

,שםע"ושיטיר,שםגמראקנ .נאק"סצ"שעהברירהמשנהראהקנא

,למעםבאה"רא,,עשם'"רש,ב,4,~שגמראקנב ,מ"סע"ישומור

.שםע"מורעשו,איצטבא'גבעלה"דבעגשם'"רשקנג .ש'אםת"דא,ששמ."רשקופד

מור,ד"םפיזש"רא.ובלבדה"דב,ששם'תוסקבה ,שםע"התו
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כותלי"
לערב1הלכותלכפתחחשובהאינהאבלעשרהגובהלראשוממנהואיןהואיל,]
.טפחים'גלראשוממנהוישהואילהשניהבחצרגםכןעשהאפילויחדכן
שאיןלפיח]7ממשכנגדההכותלעללהשתמשאפילומועלתאינה'דעל'דבהאיןואם
:בנחתכןתשמיש1הואין'דעל'דבהכשאיןולהשתמשעליהלעמודנוח

מעשרההכותלגובהבוומיעטשהואכלוגבוה"דריעל'דבושישמפלטכפהיך

עלאף17נאצטבאכמוהכותלבכללהשתמשמועיל]זןעשרהלראשוממנושאין

שיחפורעדלשומטואפשרשאיחבור"זןלארץבטיטשיחברנוובלבדליטלו7יזשעתידפי

הכבויםאודמועלכךמינההטיטאסאגלשנת'נמשםלנמלואפשראישאו,נדקר7י
שיהאכוונתואיןשהרי"האמורטלדברבמיםנעשיתשלאבשבתכןליטלומותרלארץ
בשבתהניטלדברוכללארץ17ןלחברולהמפלמשמשהטיטאלאלהטיסמשמשהמפל
."הואזתשכנטולממעט7תאינו
'דעל'דבעליונהויש'דבהאיןאו'דעל'דבתחתונהישאםאצטבאעלאצטבאבנה
שמועלתמלמעלה'דעל'דבהשיש]",אחתכיאצטניאהן'הרטפחים'גל1111ניןשין

:יחד7תנלערבפתחלעשותלאאבלבכותללהשתמשלהתיר

לווממך'דעל'רבוויש"מראשוניתטפחים'סיבפחותהכותל7תמןהיוצא1י1מך

לושנוחלפיהכותלתשמישלולהתירמועיל,דרתברחבושאיןשהואכלמולם
אינויחדלערבפתחלעשותואבלהכותלעלולהשתמשה1י1עלולעמודבמולםלעלות
.~הכותל7תלראשטפחים'מגבפחותהואה1י1כ"אאלאמועיל
לשליבהשליבהביןיהאולאטפחים'גהארץמןגבוההתחתונהשליבהתהאשלאוהוא

מלמעלה'דעל'דישוהריאחד7תןהכלהשליבותכלעםה1י1נעשהשאו"טפחים7ת'ג
הכותלתשמישלהתירשמועלתמלמעלה'דעל'דבהשישאחתאצטבאהיאוכאלו
.מלמטהשקצרהי"אעפ
מדרגה1המולםאיןה1י1אצלבכותלממכואםאבלממשב1י1המולםראששממךוהוא
.)אחדיהכלנעשוולאל1י1
גבוהאיןשהרי")באמצעישמניחואחדב1י1לודיטפחים'כהכותלגבוהשאינוומןוכל

,שם'תיםקנו פמקקנז

ש-רא,קפח'סימרוטנבורגם-למהרן'עירוב' .שם

.שםע"ושיסיר.א"ספוףשםש-ראקנח ,ש"מלבוש.שםש"ראקנט

.'"םע"התוטור,א,ע1אל.יחרבקל םוכדלעיל,שםע"השוטורקלא

.ג"ושאצטבאלגביג"' ,כפהה"דשםי"רשקלט

א-חחש-זח,זק"מז-ש,כפה:ל'אפש"ימה"דח"בקלג תאיג-צע,ליהמבטילרלאלמפלאצטבאביןלחלק

'בתיםיממיאר,לעולםשםמבטלני'שאציריתסולתשנא שם

'לגבאצטבאבנהה"ערי.]'ועי,אצטבאכמישדצי ,'די'בות'שלשריחבסילם

.נ"ישבמילמא".מכדלעילקלד ,שםע"ישוטורקלה

.יהק"סא"מ.הרגנ"פם"רמב,ב"רע,41שם.גתראקלו ,םלעילוראה
.א"מש4'

.שםא"מ,א"מע,ששםגמראקלו מל.לעשנתבארקלח

.ואילךר"משט" ,ג-ב"מ.רנת'.ם.ומדלעיל.שםא"מוללט

_שםגמראקם ,א"מיכדלעילקמא

.א"'םע"ושיטיר,שם[אבייברנאיבי,הונא)]רקטב קמג

,ג"ושג"מיל'כדלע ע"ושיטור,א,נחאביהבררבהאמרנחמן]רקמר

.ב"ש .כרק"ספרישהקמה

ג

~

,ש'אם..ה"דב,ע1שם'תימ,יהסהה"דשם."רשמנ ק"מא"מקמו

,ג"'םל'יכדלע.ט' .ד"מינרלעיל.שםן"ושןשוך,שםי-ישקמח

.אה"רב,שושם,(מלליטאכהד)שםי"רשראתקמט חשמנן)בהאיןנמי

,(בחרלהי .כא-כק"סא"מ,שםע"הטיטיר,שםגמראקנ

,שםע"ושיטיר.שםגמראקנא
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שניצריר'כגבוההואואם])הכותליראשעדממנועשרהגבוהולאה1י1עדעשרה
מפחים"מבפחותהעליוניםעשרהבתוךואחדהתחתוניםעשרהבתוךאחד])1י1ין7

לאמהתחתוןמפחים"גבוההעליוןאםוכןמהארץעשרהגבוההוטהיהשאםלתחתון
.ז)7'דברחבושאיןשהואכלבמולםלודי

שיהאכדי]1ה7מבנגד1המשוכיםיהיואלא1התחת1המכווניםן'ה1י1יהיושלאוהוא
בעליוןממוךיהאלהעליזןמהתחתוןשיעמידשהמולם"ל1ה7מ1המולםלהעמידראוי
:בכותלאצלוולאממש

מ1ה1הוהרחיקם'דריהנשמהםנמשךהיהולא"1ה7בצד1המילידותבהעמידמז
אינו")שליבותןכעיןשעשאןבקששביניהםהאוירומילא'דבשניהםשיהאכדי
לעולםהואהרגליםמעמדשמקוםלפייחדכןלערבולאבכותלתשמישלהתירלאמועיל
.בקשםלעלותראויאיןוכאןהמולםבאמצע

ביןהכותלתשמישלולהתירבין"מועילםהצדמןוהקשבאמצעהמולםהעמידואם
השניתבחצרגסכןיעשהנ",הכיתללראשמפחים'מגלפחיתמגיעאם]",חד'לערב

:י"ולעלות7בידיובולהחניקראויהצדשמןוהקשבמולםעולההרגלשכףלפי
להשליםומכאןמכאןבכותלאצלווחקק]ביושרהבכותלונקפו'דרחבהמולםאיןיז

בגובה[שיחוק](שיחניק)לודיהמולם7ןןמצדובולסעבשהכותלכגון,לדרןרחבו

'דרחבהמולםאיןושם"7ןהרבהגבוהשהכותלפ"ואעפתחגובהשיעורשנהועשרה
.ן"7'דברחבושאיןפ"אעבמולםהכותללראשלעלותיכולשהריכלוםבכךאין
שיחוקצריךבהםלעלותשליבותכמיןבכותלחקקאלאכללמולםהעמידלאאםאבל

כןעשהאםיחדלערבביןתשמישלהתירביןמועילואוהכותלםגובהבכל'דברוחב
:"7להשניתבחצרגם

מעציעשהאםאבליחדלערבמועיללכותלמולםועשהוהכותלבצדאילןהיהיה
שהריהתורהמןעליהלעלותשאמורמפני]מועלתםאינהלכותלמולםאשירה

ובביןמופריםמדבריאלאבשבתבולעלותאיסורשאיןאילןשארכ"משאבהנאהאמורה
מצוהלצורךדבריהם7לישלשבותעלגדרולא]העירוב7לקנחתשעתשהואהשמשות

'במישנתבארכמומצוהדברכ"גהואהצירותועירובי]א7ל"רמ'בסישנתבארכמו
:,דקכ"שמ

.שםהסייעסיר.זיזך.צרה"דשםי"רשקרב ,שםהסייעטיר.שםגמראקנג

.זקשניצרד.ה"דשםי"יןקנך
"

,שםישועטור תיר,שםחסדא]רסרנה
.שםע"רטי שע"ושיתיר,זהכנגדשלאזהה"רשם'"יןקנו

.ג".םהטוחטור,שםרפהקט "רשקנח

,שםע"ושומור.סילםה"רשם' תירקנט
,שםע"ושי .שםע"ושיטיר.כףן.אה"דשםי"רשקט

,שםע"ושיטיר.שם.רבהקריא טירקטב
,שםע"ושי .א".םוכדלעיל,כבק"מא"מקסיג

,כף'הרה"דשםי-ש]קליד .ל'מועדזקיףא".מכדלעילקסדה

.ר"'םע"ושיטור,הכךה"רשם'"ין.ב"רעשתרפהקפד ,חקקה"דשם'תוסקסז

.בעשרהה"דשםרשוייעסה ,בגק"סא"מ.מסתלקידההתםה"דשם."רשקמיט

,שםע"ושיטור.קימתימלאה"דשםי-רש,שםרבהקע ,שםישועטורקעא

בךנחמן]ך].בשמויזויעטור,ה"הנ"פם-רצןקעב ליהוסביל.(שםמ"מ)הואזבתראהשםיצחק

,ך]אביא]ינ]אמעלאפ-]ע מכדלקמןחוגג

,ג"משצג" ,כדק"מא"מ,שםגמואקער

,ב"משצר"מלקמןגם.יראה.במעיףקעה מלעיל.וראה,שםלעלה"וכ,ח.מעיףקעו

שהואשמב" .שבת-צוקמטעם
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ר"ימ
"

מלאהואאפלויחדלערביכוליםאין'דורחבעשרהעמוקהצירותשתישבין
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