
 הקודש עברךתספר
 הראשוןשער

 מעשר. ייתר רחב שאתי המתים הצבייתטנף
 האסור למקום שנפרצו והבתיםורוץצרו'

 משלהט המהום הסכוי ואבאר )א( .לטס
 האסור למקום הרביעית ברות ופיתחרוחותיו

 וקירה קירה בלא בלחי אם הכשרו במהלו
 קורה ואבאר )ב( . וירה בלחי או לחיבלא
 שטום אם טחיצה כשום אם פתרת מהמשים
 הטבוי חלל שיעור כמה ואבאר )ג( .היכר
 ככשיעיר יותר בהללו 'ש ואם הקורהשתחת

 בא אם בקורה ניהר שאינו סכשיעיר פחותאו
 זה אי ואבאר )ד( . תקרו יהא במהלתקנו
 כסה ואבאר )ה( . קורה או בלחי ניתרמבוי
 וכטה . ובבריאוהה ברחבה הקורהשיעור
 במה ואבאר . וגבהו ועביו ברחבו הלחישיעור
 היכן ואבאר' )ז( . לחי עושין ובכה קורהעשוין

 . הלחי את טעכיר'; והיכן הקורה אתמעברין
 נדון אם מאליו העומד לחי ואברד)ח(

 וכחיצ' כאליה העוכד' לאווקורה אם לחימשום
 המכם לחי דין יאבאר )ט( . כאליההעומדת
 של מרפנו המושך לה' ודין מבוי שלכדפנו
 טבח1ץ ושוה מבפנים הנראה לחי ודיןסבוי

 אם ואבאר )ין . מבצנים ושוה טבחתןוה:ראה
 . בלחיוקורה לחצאין הטבו' אתכתירין
 ובין הקורה קהה משתשכין אם ואבאר)יא(

 שאין מבוי די; ואבאר )יב( . לאו אםהלחיים
 ואין ד' שרחב או מפהים ארבעה רהבהוכו
 ;שרה הכהלקט כבוי ודין ד' רחבפהחו
 חמשה נרה ודין . אפות ר' מהוךטפחים
 תקון דין אבאר כך אהר לס . הכשהומחיצה
 בשני אב כמבוי יקורה בלחי אם בטההחצרוה
 חצר תקרא ו, ואי . ארבעה ccc אולח"ם
 מפרצה הצר דין ואבאר )יד( . זהלענין
 אבאר כך אחר )ט.( . זה כנגר זה צדדיהמשני
 . להם האמור לכקומ שמרצי הבהיםדין
 הנקרא הוא כותבים שדשה לו שיש כבוי)א(
 עו'טין אוהו כתירין וביצר . סהומפבוי
 . ודיו רביעית ברוה קורה או לחילו

 בכבו- כהרת הקורה שההא אסרו)ב(.ילכה
 ?הוא הרי מהיאה שלש לו שיש שכלכפני

 . בכופו לטלטל וכותר תורה דברכסתום
 להיכר הרביעית הצריכו ם סוומדברי
 לפ'כדאמ )גן : היכר וק,רה"משוםבעלמא

 ובחלל ורם כהמירים למעלה הקורההנהו
 היתה אשי אסה כעשרים יתר הקורהשתרגז
 שהיא שכל סתרת אינה ד' רחבהדקורה
 בה שולטת העין אין אסה פעשריםלסעלה
 רחבה היתה שאם לי ו'ךאה ך היכר כאןואין
 מתרת שהא טעזיבה לקבל ובריאהארב'
 ושתם יורד תקרה שפי אלא היכר e1WD~א
 יראה וכן . כעשר יוהר המבוי פתח  שאיןכל
 שאינה אע"פ רחבה'שבעה היהה שאלולי

 העת שבעה שרחבה שכל כשרהבריאה
 עשרים קורהבהוך בה.'היתהסקצהשלט;
 כשרה(9היתה מעשרים למעלהומתקהה
 חתיכות לה בסשך עשה אם סעשךיםלסעלה
 רבר לה שרם שכל כשרה חשוביםיקרנים
 הנקרא והא נכרת והא קול לה ישריטוב
 לה עשה אם וכן . אסלתדא הכמיםבלשו;
 כמתכלים שהכל כשרה וציירים נאותצורות
 וצ'וריס ארזים החיכית . היכר לה רשבה
 אינן הכר להן תיש אעפ"' קורה נלאאלו

 כעשרים גבוה שהוא ומבוי המבויל אתמהינוין
 עשר" בתוך או;-ת קירה נותן לטעטו ובאאסה
 קורה אותה תרשי אריח לקבל רארהאכה

 מגביה או הראשונה אח ישפיל אוהעליונה
 רחב יהא וכמה . הקורה ומהחת הקרקעאה

 רגיוז ןן טפח ן אפי' הקורה שהתה זהמעוט
 מהרת אצה טפחים מעלרה לכסה הקורהאת

 יתר .בתחתיה חלל ,שלאיהא צריךשהקורה
 ח% יהיה . כע"טרה פחזה ולאמעשרים
 הקרה את כנביה כעשרה פתוקשהחתיה

 שישליסנו ער שתחתיה הקרקע אק חוקקאו
GIU'y-. זהוארכע חקק רכב שיעור וככה 
 עושין  פדאין יותר או המבוי לחורךאבות
 לו עשה . אסות כארבע פחות בההלהצבוי
 ;ש ע"ג-ה חללו גובה שאין אע'פ פתהצורה
 כן לי יראה ולא . שהכשירו הכורים,:כן

 . פמהיצה יהר פחת צורת שהתיר בדיןשאין
 אשת כל : מעשרה פהוהה כחיצהואי;
 כציכצסות רו7.קו' שהן ל' יראה בכבר שאמרוי

 . וכמוכה בכלאים אלא 'פהוקיה אכרו1"א
 אמחז שלא שאמרו הכורים כגררי 'ויש

 . להקל ולא להחם'ר אלא בטבויטצשצכות
 עשרת ורחב סבו. של עשרים נובהביצר

מצוכצכצה



 הקחרשעבודת
 ארבעה מכף ואורך עשרה גובהגצובחממחז

 11ה לההטיר זה סרויית שוחקיתזאמוה
 בחוך האהה ראשה הקהיה :*היתהלהתבדר

 כל ר)אק כעשתם למעיה משמעשר"
 יהא ולא כעשרים שלבעלה מה ,b~aושזלו
 ורם כשרה טפחים שלשה חכיתל וביןגעה
 היא היחו, . אסורה ג' הכוהל לבין בעהיש

 כל רואין  טעשרה למטה "וכקצתהימעלה
 ולז: כעשרה שלטטה כה פטנה ינטל15142
 . כותר מתהים שלתה הכותל ובין בינהקמא
 היתה . אכור מפחים ולשה בו ישואם
 ם עשר בתוף היא והוזה באסכרהעיטה

 היא היתה או סעשרש לטעלהחצקמיטהה
 סעירה למטה ועקטיסותה י מעשרהלטעלה
 ב.ן ואין עקטיכותה תנטל שאלו בליזמין
 שם להבא צריך אין טפחש שלשה לזוע

 קרה שם להביא צריך לאו ואם שזרתקודה
 ומשה בת באמה אסרו אכה זו ובאי .14,רת
 באצבע ורימש בערל ארבעה שטפחומשתש
 על יעיה שוחקת אכרו וככה . גקמנהושש

 פתחו שאין כל וקורה בלש ניתר טבחזה )ד(יאי . אצבע חצי 4 ה-אה הרתיקהתאצבע
 רחבו על יוזר שארכו ורךא  מעשר יפזררהב
 או אמות ארבע ארכו ישדהא וכהוא כלו8.4י'
 פתח כל לו פתוההז חצרות שתי השיןיותר
 המיהו יתר או שנהים ארבעה רחבופתח
 הצר לכל פרצתן ארם של"בני בהיםשני
 גו שיהא צריך וניח בית וכל תהםעיצר
 ושיהו . יותר או אכא ארבע על אפותארבע
 שמקום כהן ובעז בית בכל אוכלקדיורין
 הסר המבוי ה" . 4נה כק.ם ולא גרםזעעז
 או ארבעה בפס אלא ניתר אים איהסבל
 לאב רימזר הבית ה" . בחצר לחיםגשגי
 משולחן פרם טקכל שהבן אע"פ לבןחזעגי
 פרס הסקול ותלמיד הרב וכן .גשרים גדמי הן הרי 1DSp של טביתו ואוכלאביו

 ישראל של האחר הגית דיי . רבוומשולחן
אזשמ

~ff 
 שאסרו הכורים טנרו4 יש כותי

 אלא זה 9רבר %ף כבבז כותי ש. ביתכמזין
 שכל אטרו המורים שאר וגל בהמה שלבדיר
 חשובה זו חצר לקצר פתוחין בתש12שני
 ובתים לו פקוח'ת שחצירוק כל חשובושמבוי
 . ועיקר נוטה הרעת ~לוה לחצירות2תוהין

 טפח רחבה שתהא צריכה  שימרו "קורה(י
 שרחב לרחבו לבנה  של ארבה 2טזקבל:5י

 טיגן וכחטו כאן מעט תעריף ומרצהטפח
 אויתן ;ל לקבל'4ים(ס ברישה מוזגתווצריכתי
 אפוסת עמקותה דדי כיצר ארכהבשעוט
 על רהמ אמותבשהצורעשר

~ao 
 צריכה

 וונבין אריחן  עשרים לקבל ברשהשההא
 עשר במכל ארכן ונטצא העזרה לאורךא-בם
 הצי שהם טפחים שלש ארכו שהאריחאסות
 שמתה לקבל יכולה אם ררי לי וירגה .אכה
 סשדויין ועני אשת תשעטי שקורת אריחיןעשר
 ; כמוישיתבאר אמות עשר רחב טבוימתרת
 ואע8פ כשרה ארבעה רחגה הקורה'היהה
 . ברחבה מקום ערעור שיש כיון בריאהשא.נה
 שאינה אעפץ בבריאה שפטרו המורש טןויש

 המעמידיו ממהמהכהז4' דעתי ולראשוןי,רחבה
 טפח ברחבן עראק עצים ומזיכת וכןהקוהת
 סמוכה. הקורה שכהן הפותלים פן םהיוצא
 . והתשחק הקורה לסמוך בריאין שכהאצריכין
 . פשופה היתה כאלו אותה רואין עקיכההיהה
 הא כאלו אותה ראין ענווה היההאם

 טפחים שלשה כהקיפה שיש וכל .מרוגעת
 .גהת קיא  שהי טפח.היו ברחבהיש

  שלשה תוך ממנה לסמה ואתתלכעלה
 ואק מעשרה ולמעלה עשרים בתוףושתיהן
 בין ; יש אם אריח לקבל כרי טפח כהןבאחת
 אותן רואין אריח לקבל ברי טפחשהיהן
 מזשלשו: פדרת דבל לוו זו סכוכות הןכאלו
 צריך שלשה לזו זו גין הי' . דמיכלבוי
 שתקע את לקרב ש אחרת קורהלהביא
 למעלף מהן אחת היתה . שלשהבתוך

 שם להביא צריך טעשרה לספה אוטעשרים
 ולטעלה עשרים תוך  שתיהן היו . אחרתקורה

 כדי בזו ואין זו כעד זו ומתאימותסעשרה
 אריח לכבל כיןי,מהיהן אפ" ולא אריחלקבל
 שיקבלו כשיעור אלא מזו זו רחוקות אינןאם
 צריף אין לרחבו אריה ואוירן שתיהןבין

 בזו ואזקן הרי כיצר . אחרת קורה שםלהביא
 יהר שלא צריך טפח רובע ובע טפחרובע

 אריה ושקבלו כרי מפח א"א מזו זוכרוחקות
 שביניהן. אויר ובין שתיהן בין וכחצה מפחשל

 . אחדת קורה להביא צריך סיכן יזהרריחקן
 סחצלה עליה ופירס המבוי עי קורההניח
  מבנמוך הקרקע טן נבהלה הכהצלת היתהאם

 בטלה עהכחצלת כלום %א עשה לאטפחים
 וקורה נכרת ואהה נראת שאינה הקירהכה

 לגךרת ראויה אינה והמוזצלת היכרמשום
טשי



 כ5 כאן שן חמיצה מק אץ ושדהסיף יד הקדשעטית
 מחצלת .ודתה . שלשה וקרקע מןשגבוה

 % חף לקרקיג משלשה בפחותסשו5שלת
 עושה אים הכל שטן מחיצה משוםסתרת
 ומסולשלת עצכה קירה המזה .כנרצה
 טפחים ג' התיקע טן גבוה אם טפריםעשרה
 שכל אחרת הקורה להביא וצריך לייראה

 וכחיצה קאיה מתורת יצאה עשק:ס2ילשלת
 'י: ידיהי : שלשה דגרקע כק שנביהה אלאד"א
 אפ" אלא ובריאותו ורחבו בעביו שעגור לואין
 עשרה בארכו 2ףהא וצרעו הסרבל כווםדק

 פחות הק-קע כן למעלה תגביהו .פפדים
 שבעה אלא בארנו שאין אעפע טפת"טשלשה
 . כמלא נעתו רואין לביר שכל כשריסשהו
 בדבריי. ואפילו לחי ארם עושה הכלח(עץ
 שלא קבוע עדהא חגווו חיים רוח בוערש
 . לרז אית מהדפו דווח ה.ה . רווחנרפט
 ואפי' איסור של בין התר של בין רברובכל

 סן ויש . קורה בין לדר בין עושיןבאשרה
 לאיסור לחי בו עושין באשרה תיירוהסורים
 ' אסורי אבות ארבע רחב להי .0עשהבקורה

 ": צריף שאירו )ז(4הקורה . מבוי סעיוםונדץ ערי סתורת יצא אסות ארבע רחברכל
 ואפילו למבוי ה:ץ הגיהה עלהמנוילהרוח
 ובינו בינה מפסיק אויר ונאין עד לוסמוך
 כותלי בשני יתדות מתי נעץ כיצד .אסר
 . הטבת גב ע5 הקורה שאין אפורקמליי( הקורה כהניח לפנת רוץ גסשכותהשבוי
 . טפה ברחבן שאינן דקות יתדות עאזישעץ

 עליהן הקורה ונתן רגובם רחב כמרנכשרת
 לכותלי הקורה מראשי אין אס עצפוהמבא כותלי על נחונק רקורה ראשי שאיןאעפיי
 קורה להבש צריך אץ טפח'ס שלשהרטבני
 . ראשיה בשתי אפי; אסרינן דלבהרצהרת
 טפחים ג' הטבוי לכוהל הערה ראש בקופה
 גב על ועולוה עקינצת הירחית הס .אסור

 קורה והביא שלשה רשבף באירעקימתן נהכשך ולא נ' בגבחן אץ אסרסבף רחב אויר כנגר וסתעקסות וחוזרוערבותלים
 בתוך הקורה שאין אעפ"י תומרת קורהלהבתו צריף אין אלו יזדות נבי על ונחגהקצרה
 היתה לא אוירו בתוך היתה ואפ" רימבויאיי
 חבוט אוכרין סוהר המבוי כאזלי אלפגעת
i'$fnאייר תוך ונהתה נחבטת באי שחה 
 פרעת וכא6 לביר ואומריי וחוזריןדאבי

 שודא ואעפי כשר ע*ק דגתט יברש ולא רסבוי כאלי טצנהל'ש שאיגהאעפח המבי כאויר אלאה קשה הבית .לכוחלים
 יהא ש85 וודא רג~כוי כרחב ארוכהאינה
 מפחים ל הכותל כץ רחוקין מראש.האחר
 וכסו י אמרו רה,הז משתי אפילודלבוד
 ואיטה שץ יוצאהאכותל קורה היתה .שבארט
 יצאה אחת גערות שתי וכן . בכותלנוגעת

 מגיעות ואין זה משהזל יתנאה וכזהת זה מכותל:
 קורה להביא צריך אין טשלשה פחות לווזו

 . אחרת קורה להניא צריך שלשה .אוצרת
 לסבוי חק ונטשנת הסבוי בתוף ופאהגזה
 למעלה ומתעקמת  עשרש בתוך שהיההאו

  מעשרה למע5ה' שהיא או אסהמעשרים
י.ומתעקסת

 בתי
 שאלו כל רואק עשרה

 ספררם נ' לקו זו בין ואץ עקפוטותיהתנטל
 צריך לאו ואם . אחרת קהוה להביא צריך%;

 ארוף אוזך שצרו אושר"4,מבוי קורהלהביא
 בצר הקורה את טניח אעו קצר אחרוצדו

 מכי. טשום במזקירה דקאר כפד אלאהאתך
 כמר להתיר בא . היכר אינו "באלכסון'

 בצורת או בסחע' אלא תקנה לו איןהאלכסון
 באלכסון אפילו פתח צורת לי .לעשה פתח:

 צרוך הלחי ,4 טהיצה טשום שהפתהמותר
 ושלא טפחים י הקרקע סן יגביהנושלא

 טשלשה פחות אבל שלשה הכותל מןירחיקנו
 לנח"ל כלבור פשלשה פחא שגלמותר
 סמוך רגשבף תאויר חט ינתנו לקרקעוכמטח

 יזה כוזיר ושהוא לי יראה שלשה תוףלטכס.
 רגרולש למקצת וראיני . סכלחי בקורההומר
 לינתן צריה ההר ואף כקורה שריחיוהאמת
 להעמיד איפשר הפביי"ואי הללבתוך

 ,רבריהם
 )ו"

 מחליו "עומר להי אפילו ולפינך טהיצההיא הרי מאליה העומדת "מחיצה
 ס'טום ושהלחי לחי פשום מתיר זההרי

 סיפון מערב ע4ו בשממך נברש .כחיצה
 לרר אעו שבת מערב עליו סטך לאאבל
 בשבת ונימל בסבם להי ומהעמיד הריכיצד
 ראוי שהיה בו וכיוצא אילן שם שהיהחעפ*י
 ואעיף לחי אינו לח. ם מס עליולמכוך
 מערב עליו סמך יצוא לפי בידים הואשנטעו
 . מעצמו האילן שם ברל אם שכן וכל .שבת
 או שבה מערב אחר להי שם העם.ררא

 אילן השבת תכנס שלש ער ונפל שםשהיה
 בהתיר אכו לא ואפי להי מסום מתירזה



 הכקדשעבודת
 ויראה . בזה כיבא כל וכן . לחי משום4
 שטתנץ ביעתן טאליה העומדת שרגץרה5י

 אינה הכובלים את לחזק לכותל פכותלקורה
 משום  שהוא וכל היכר משום שהקורהקורה
 אבני . היכר כאן אין מאליו עמד אםהיכר
 פחות פח זו ומובדלות הגדר מן היוצאתגדר
 בגובה שיהא והוא אחר לחי צריף איןטנ'
 דרושך )ט(4לחי טפחים. עשרה כולןבין

 אע'( טבוי של רחבו כנגר טבף שלמדפנו
 אלא לחי סשום בלשה אותה  נענדתשלא
 גרון בזה וכיסא כעסודין החוכהלבצר
 רופ; של תרחבו בשאין 3ד*א . לחיטשום
 שכל אמות ר' המבת רחב כנגרהבולט
 סש'ם אלא כלחי נרון אינו אמות בארבעשהוא
 . להתירו אחה לרר צריך ולפיכף .מבוי
 של השני בצר שיחננו צריך אחר לח' שםכהן
 ומאלו הבולט דופן לאותו מטוך 'לאסביי
 ניכר ואינו עליו מוסיף ה% הרי שםנהנו
 אם רופן איתו בצד נהנו . לחי כשוםשהוא
 רהב או ממנו גבוה או הרופן מן נסוףדכא
 הקרת ואשום לעצמו עומר אלא הדופןמכלל שאיני ה% שניכר סותר זה דוי ממנו קצראו
 אטור אמות ארבע מושך ענאם כששמרו .חי
 אמות- משמונה יותר רחב טבוי אלא אביולא
 כפרוץ עימד כאן שהם לפי סותר ח' רחבהמ
 ואק . כעופר ה% הרי כפאוץ 'שעוטרוכל
 שהר שמונה ברחבו שאי; בפבוי לומרצריך
 יתר הרופן  דוה  ותירוץ. על כרובההעומר
 ואנו שמונה על ייהר והמבוי אסותכארבע
 או כהצה ע" כגהצה העומר אםמסופקין
 לי יראה כפריץ אינו או הפרוץ עלמרובה
 להקל דבריהם ספק שכל המפק מןשמתירין

 שמא להקל צרדין שני כא; יוכר שישועור
 עדיין כרובה אינו תאמר מזם . מרובהעומר
 שאין כ4 מתיר היא והרי בתהו שמא לוטריש

 ואין צררין .להתרותני שיש וכל מרבההפרוץ
 אהד צר אלאלאמור

 סומכיי
 ברבר ואפי' עליהן

 לרקרק הצריכו שלא ולרקרק לשערשאיפשר
 ?ההשב עור וצריך . בהו במיצאולשער
 לא שאמרנו אדו רברים :גל . ~הברבר
 ית'רה פרצה שם נשארה בשלא אלאאמרנו
 אין עשר על יהירה פרצה שכל עשרעל

 טתירין פ.וב' שמר ולא והקורההלהיים
 או עשר על ויעסירנה שימעטנה עראותה
 (4חי ; שיתבאר וכמו פתה צורת 4השיעשה

 ל~שתטש חצצר לשי כהמום נדק אסותסי' פררת חוץ כלפי סטי של דפנו עםהמושך
 ר' נגשך הקו . הפנימי חורו כנגר ערבמבט
 לרך צריך ולפיכף טבוי סשום נדוןאמות
 שהלח. מפני בכולו להשתטש סותרכטחיו נטשך שבנגרו החפן היה ואם למעירוד,חר
 *לדו . המבוי מכלל ה% הרי הנמשף רופןאותו  שהרי רגל את מתיר עכשיו שזיתןהזה

 מבפנים שוה וכן טבחוץ ~שיה מבפרםדגראה
 כותר לפיכך לחי משום נדק מבחוץונראה
 מבפנים ככמוה בין מחברו כנים שהואהמטי
 מבחוץ ושוה מגפנים כנוס בין מבחוץובנוס
 המבוי כוהל לראש שכש תוך דגובויהכותל מאחורי בולט יעדר היה . לחי סשוםנדק
 שאסרך כה בכלל וזהו . לחי משנם נדוןהרי
 כשאין בריא . מבפנים ושוה סבחוץנראה
 רחב היה שאם אמות ד' מ'שך עמודאותו
 ואין . לרר משים נדין אינו אסות ד'ומ'שף
 כדי המבוי פי על הנתרה כמחיצה אותורואין
 הפרוץ על ס-ובה עומד אכרו שלאהפריץ ע- סרטה עופר משום המבוי אתלהתיר
 בנתק ילא המנוי אויי ברחב עומדאלא

 עיקד. לי יראה יהראעדן מהורק ויש .כאוחריו
:)י(

 כתיריי
 בין סבלחי בין לחצאין רחבוי את

 הקורה כתן' ארוך המכוי הי' כיצד .בקורה
 מן שלמים כה הסנוי באמצע הלרראו

 . אסור ולחוץ וטהם . סותר הנחי וטןהקורה
 אה נתן הסבוי ח5ל נתוף בשנתוןבד"א
 כל הטבוי אמצע כנגר המבוי אחוריהלחי

 יראה המבוי כותל מראש טפחים נ'שהרחקו
 כבחיץ נראה אמרו שלא כלום כהיר שאינו?י

 בנהון אלא לחי משומ נחן מבפניםושוה
 אימתי . מאחריו הטבף לפה" שלשהתוך

כתיריי
 לחצאין המבוי את והלון הקורה

 תנאן וכל אמות ר' מהם לפנים שישבזמן
 וכל אשת ד' תהם לפני' ה" לא ,מבוי
 מבוי כאן רואין מהירין אינן המבזיתנאי
 לחיים בשני או ארבע' בפס ארא ניתרואצו
 מביי כל כהירין יהקורה הלחי שאיןלפי

 שנהבאר כמו ידיעים בתנאים""צר(אלא
 אם בלחיים שרצפו אדוף כבז' .הכעלה
 כלחי אלו הרי טפח.ם ג' ללק' לקי ביןאין

 . רמי כלבור משלשה פחות שכליחירי
 פגעך לדי של פסיכי כחור אין אםולפירך
 ר. טשך היצוגי להי ש" חיצוני חוריער

צמיו



ו הקדשקוהת
 14שר לרר צריך שק לח* טתיק_סק4םאשת
 אלו יצה אסווג ד' סוך ברם דיה .לריזירו
 ולפיכך להם יש טבוי ותורת לררפתורה
 אותה לרי;יר שלשה מדב רהוק לחי?ריף
 כסם ט:הו ה" , לסבני חוץ כלוםביט דוזיצנן הלחי בשאין בר"" . הסביהשז
 לחי D1ff1 נדון משהו אותו למבוי חוץבולט
 ששוה אע"פ סבח.ץ שהנראה בארנושכבר
 טחה זה רחוקים היו . לחי פשום גרוןמבפנים

 לחי של חיצון חור עד סשתסש ספחיםג'
 שלמים ער ולרז לחי כל עוטר ואםהחיצק
 הצבוי כל טתיר החיצון הלח' בלבדסכנו
 שיש כל ולפיכך סמנו שלפרים הלחייםוכנגד
 דחיצק כלפי רבוי שיעור ולפנים הכמצוןטן

 כסס ללחי לחי בין ש'הא צריך ואיןמת"
 הפתוח )יא(שבוי . המבוי ותנאי כבףשיעור
 כהשתמש כוהר .,י בל והכשירו הרביםלרשות
 אחר נכשך הלחי שכקום הלחי מןאפי'
 לחי של החיצון וחורו מכולו ונחשבהפבף
 שהיא כאי לכרמלית פהוה היה .סותם
 . סעו שהוא הכרפלי' אה' נגרר ר,לחיכנגר

 בריא . הלחי בין להשתמש אסורולפיכך
  יש ד, רחב הי' ארבעה רחב הלחיבשאין
 אבור ררכם לרשוה פתיה שאפ"אומד

 הנמרים נעדולי ו.ש . הלהי ביןלהשתכש
 דעתי ולוה . ארבעה ברחב אפישהתירו
 סיתר לכרכלית פתוח דאפי' שהורוהסירים פגרולי .ש בירה הכבוי את הכשיר .נוטה

 ש-רה כי ויש . הקורה תחתלהשתטש
 אסור לנרכל'ת שפהות וכל כלחישהקורה
 .נומה רעתי ול,ה הקורה יראות הלחי ביןלהש:סש

 בר'"
 ארבעה רחבה שאינה בקורה

 המעניבה את לקבל בריאה  שאדהאו
 פתוח אפי' וגרעה ארבעק רחבההיתה -

 תההיה להשהמש שמוהר לי יראהלכרמלית
 ההיצון וחורה ומוהם יורר הקרה שפילפי
 ארבעה ברהבו שאין ליב(ימבוי .סיתם

 שהורה ימי יש ד' רהב פההו ואין ר'שרחב א~
 לרעזירו צריך מפחים נ' ברחבו שיששכל
 שרורו הכורים נערולי ויש . וקורהבלהי
 בפתחו שאין או ארבעה ברחבו שציןשכל

 נומה הרעת ולזה כלש צריך אצוארבעה
 רואין אכרז רי פהוך עשרה :ההלקטכמי

 אץ מם:ו שלפנים וכל ככה.צההמהלקט
 להותו ומטוה בין קורה ולא כחי לאצריך

 ששחז ובין רובים לרעית סררקתעשה
 הזזת להוכו סרית תעשה הרגיםלרשות
 אופחות עשיה גבוהה הטבף בפתחנדורות

 ור4מלימה נבה על סח'צה ועדה יזהראו
n~tybרבם צריך 1141 לסהרנה _מצ:רפין 
 . C1eD n3rD שגרון אלא עור ולאלרהירו
 . הסבוי כל פתיר מחיצה משום שגדוןוכל

 SaD א11ז אפיי ילא צובע בו שאיןואע'פ
 nwS פרוצה  שהא חצר המטי.)יג(תנחי
 כמכש וקורה בלהי ניהרה אשה לההאסור
 ל יחזר כניסתו אורך שאין כל הצרcito שנדון זהו .וחשי הקורה עם בלחי אפי'ולא
 שאנציו רוטורים יש'מ:רולי . תוכורוחב
 שהוא כל אלא חצר ם כהי נדוניתשאינה
 רחבה ולא רחבה על יזר ארכה ~איןמיובעת
 יבפט היצר את ט"ירין ובמה ון ארכהעל

 אפ4 . לחים בשני או עשרה וגבוהארבעה
 זה מצר אחר וטעטירין הסרבל כחוטדקין
 . הפרוץ על סרובה בעומד או זה מצדואחד
 עשר על יותר פתח שם נשאר בשיאבריא
 אסות עמי- על יהר פחח שם היה .אסות
 שיתבאר ככל אלו סבל באחד ניהראינו
 צורת לו שיעשה או האקח את שימעטער
 שלשה לו בשיש חסרו הצר הבאיוופתח

 אבל בטבף רביעית ברוח ופהוחיםכוחלים
 בצת-ת אלא לעילם נתרת קינח שלישותרופן
 %. הפרנץ על מרובה בעומר אופתה
 שהורצה והוא ירת בקין שנפרצההצר
 פשות פרצה אם הכוהיים שני ראשאוכלת
 סשלשץ כלום צריכה אינה היא טפחיםמנ'
 פרשון . לתיש שני צריכה ארבעהוער

 ער הכשר לה ~אין ויא חשוב משםארבעה
 הכותל ראש עדמלא ער ש מארבעשימעט:ה
 שגי ו-ן איכלת פרצה תהא שלא כדיתאחד

 לה יש דאחר הכיהל ראש מלא .הפותלים
 וההיא פיצה בל הכשירה ומצר .רנשר
 כמפרצה בין בראשו אפי' או הכותלבאמצע
 בוצקו שנפרצה בין אחת בחחההצר

 . כלום צריכה אינה משלשה פחותרוהוהיה
 אס אכוו; עשר וער ארבעי( לעדטשלשה

 הי' . כלום צריכה איה כפרץ עומדהיה
 ואפלו אחת מרוח נפרצה אם מרובההפורץ
 פס או לרייס שני לה עושה כטלואהנפרצה
 ובמעה תשני בצרתה וסעף זה בצר ~uYשם נשמי אם צדדין קצת בכוהל נשאת .ארבעה

 י'* ייישרה



 ש י גף יעכודזז

"11
 משם להקש קני סעפם וגק ח15 יץ

 רחב ויהמו צריך האחר בצד נשאי'אלאלא
 בקני או נתרת הנצר 08 טש.ם גדקארבעה
 רוחותיה טעשזי נפרצה . ארבעה בזם 11להאם
 מרונה ומטר מוש האחד ארחת שהדם*,מייד
 נ' לו 1nae עד הזרד רש" שק תיקש

msnno%4 ואחר פתח צירת 5ה שיעשה 
 . שאסרנו הררך על השוי את יבעירכן
 כנגד זו רמותיה טש;י שנפרצה חצר)*(

 נפרצה אם פעשר יתר בהן שאין שרצועי
 הרכש לרשות חפשני האחד ~pw'6מבף
 5ה שנפרץ e~pw הסכוי טן רחבה ההצראם

 שקא ראע*פ טוהרת זל-צר במלותהמכף
 בה בוקעין שרובים שעיפ ךסבף עםערב

 שא.ן אחר ברתח ויתנאק זה בפתחהכנסין
 נכודות טחובות שלש טבטלת הרביםדצ5

 לטלטל אפין הוא נסורה ובהירורשות
 שנפיצה לחצר בש.ש,רו איסתי .במסכה
 וכצד זה כצר וכהוא כל צדדין הסבוישבגנד
 להצר אלו צידין שמני עקדה ובגובהשז

 אחר טצד אלא נשארו לא וף.ם להיםגאשץ
 שם כצוארשדיך

~7ve 
 וכן ארבעה פס

 ויהא צדיך הרבים לרעמת הפרוץ השנינצר
 נשאר לא י, כפרה! עוטר או מתח צחנתבו
 פאין שני ולא ארבעה פט לא המבוי ספודלה

 במלוונו פרוץ מהם אחד שבל אסוריןוגידה( הטבוי עם הצר עירבה לא אם כלהייםקטפים
 פרוצה ה-צר היתה ן4 לו האסוהלחרופ
 מגר זו אפ" היבים לרעות rPhhnl1כנתזי

 בזו !י~צאין בזו הנכנסין בה בקעין ורביםי
 פס או ולהיים מכאן פתח צוהת 5ה 'שאם
 צורת לה בערש ואציל סוהרת כבאןד*

 מראן סרובה עוטר או זככא; מכאןאוזח
 הרבים רגלי שאין ככסן פתח וצורתאטכאן
 בזה שיוצא וההצרות כמבואו'פוכרי
 nvsl'1 מכאן נכנסה בהצ' העוברי דגמיםאכרז
 אע"פ ארבע ורחבה עשרה תמוקםסרוק
 משום ונדונת לעצבה ת רש ו1וג1זעאזא
 כמו לחצר n:oo 5טלאת ואשרכשטלית
 בחצר לטלטל הרעליות השערושהנבאר
 כותר נפרצה שכהצר בהאמה כעש"סיתר

 ההצר שנין לפי :ה ש-~צח יט-םושעתיים
 מטי כרס5יז שהוא לאמה בס-ואהנפיצה
 כמזצ:ת האפה גרות ש" עושרה,1סטק
 אין נדובק: כל על שטלאה גדעיםל14ר

 עטויה ייתה לא השזצהז מטאלקה1ם
 טעשר ביהר 5ה שהת" לאמה בפרשהעשיה
 פרוצה משפסה ספני nsna 4טל0לאגיר
 החצר ובן . כעשר סיחר לה וחילהלמה

 . טעשר ביתר לה האכור 5טקוםפררנה
 עד בחצר אפילו- לטלטל אשרולפיכך
 עדעעאז 1 מעשר האכה פסהיףטעט
 האטהל4 עוסק להשלים האטה סביבגדורין
 פרצתו אם לחצר כמכנס ים לשון וכןטפחים
 5ט5את אסור עיטרה בעומקו ואין סעשריותר
 נרודק עשה . בחצר לטלמל ואפילוממנו
 בין שיהא עד צדדיו כשלשת הלשוןסביב

 לטלמל כנהר עשרה גובה ההצר ובי;קךקעיתו
 לשת יל שעוסקו )ער( למלאת ואסורבהצר
 יותר בפרצותו אין ואם . לעשרהכצטרף
 ספני למלטף גץ לכלאת בק מיתרסעשר
 שנתכמן מ-ם וכן . שבחצר כבור אלאשאינו
 ואפי ר' ורחבין עדפיה שעמוקין בקבחצר
 מהזר סאתים. כבית יתר או כמיעיםכמת

 א5א וגרזינן בהצר לטלטל וסותר כהןלכ5אות
 יפין גטים בריא . בחצר המכו:סיןכפירות
 יש אם רוסק יפין שאינן בסים אבללשת"
 סאתים מגית יהר עשרה של עמקןבכקום
 גרובה עמהן %4 חצר של בכיעוטן שהןא;*פ
 כיעיר הטים ובין ריקצר בין יש חצרשל
 יתר בהצר לטלטל אסור סאהים מביתיתר
 וראו" יפים אין שאס לי ויראה . אכותטד'

 דק דיי בה וכ.וצא לכב'כה אחרי'להשרישן
 . הרשוית בשער זה יהרהר ועור . יפיםכסט
 סותר כך ובין כך 3ין עשרה בעומקאין

 כבפרץ ביה )סו( : לעצפו חולק א-נושהחקק
 על יתירה הפרצה אין אם בטלואו כלובוהלו
 כיורד תקרה פי רואין כלום צריך אינועמר
 צריכה ;שר על יהר הפירצה היהה .ומותם
 פי אומ' שאין לחיים שני או ארבעהפט

 על בייתר במלואו ששרץ כל סותםתקרה
 נמם שנושאתי אלא במלואו נפרץ 5אעשר
 זור על יתירה פירצה שם היהה אם"קצת
 שהפרצה זחת בע-ן נפרץ מותם תקרהפי

 בסרת הקרת ונפרץ הכוהלים ראשאוכלה
  אפור באלכסוןהפירצה

 ע-
 אין יאפ" עדתקן

 תהיה פי אומרים  שאין עשר על יתירהפרצה
 ,מה' כסו הקירו' נשאר . באלכשןסותם
 כגדתי !יש . סוהם ונזקרה שפי כלוםאית

 העשר הסויי כח ריפה בהפך שרירוהבערים
ראי:מת



 נגו המתיש מבויהס'
 אכלסתן נשאר האפה וקיטף טבחבא5כסק
 שישאר ער סותם וזרם באוי ירויש5

 בית 1 בקץ קצר בין רחב בץ א' פסחהתט
 ונעשה אח כנגד זה רוחותיו מש"ישנפרץ
 פי אין מעשר פחותה פרצה אפ"טש*ם
 נפרץ לא ואפי' בחי בכיוצא סותםהקךה
 וכבר . סרובה עוסה שם שישאר עדבקרוע
 ; נעוסך הוא ריי :פרוץ שעוטםטעבאר

 השניד"רר
 השוה המפולש הסבף תיני בו אכייר)א(

 בקורה או בלחי ושנכשרוהעש'
 והרחה . טופרו או מראשו נפרץחחיכ
 פתח צורת זה בכלל ואבאר )ב( .פעשר
 על מרובה עומר וכן בצור מקום בבלשאסי
 או סגיי רין אבאר אח,נ )ג( . כיצרהפרוץ
 הלחיים שנטלו או בשבת ששרצווחצר

 :' בשבת ש.עשי' סח.צה ודין . בשבתוהקורה
 ה" אס איתו טערבין כיצר )לריה(הספותך .מבוי מז( . והעיירות ר"ה תיקון יאבאר3ר(

 פתח צורת nww ומנאן מכאן ובריהטפולש
 הריחאסהי' .פכן מכאן קורה או לחימכאן

 דלת עושה ופכאן סכאן.ספולש"לכרסלית
 שהורה סי ויש . סכאן קורה או ולחיטכאן
 או ולחי מכאן פתח בצורת להנעדר בזהגם

 :9איזה. נוטה דעתי ולראשון . מכאןקורה
 צריף ואינו לנעילה הראר רלת אס-ור5ת
 בעפר סשוקעין הרלת ש51י היו כיצד .לנעול
 לפנוה צריך טלנעול אותה מונע ומהעפרער

 שייעול צריך אינו לנעול ראיי היתההעפר
 סיתר זה הרי לנעול שראוי כל בלילהאף

 לרשות ומכאן מכאן המפולשא"הך"טבוי
 הי' אסה  עשרה שש רחב עדנינו נ5האביס
 ארבש רשש עצמו הוא נעשה אטה יץרחב
 דלתוה תדהו ער מתערב הרבים  רשותוחץ

 שהרה סי יתיש תבאר ש כסו בקלהנעולות
 בץ .ר"ה לאורך מפולש הפכוי שאורךשכל

 שאינו בין אמה עשרה עמם רחבשר(מכף
 הכפולש וטבק . הרבים רשו,) הוא הרירחב

 הטבוי ששורך כנון כיצר חרביםלרשות
 ודברי הרבים רשות לרחב ומכאן מכאןתפולש
 שהמבוי בארנו לרגם.כבר לחוש וראוי ושטעם
 לחי. משום נדון מבחוץ הראה מבפניםהשיה

 מפרצה לקצר במלואו  ששרץלפיכך4סבר

 נפרצה לא ש הרכש לרשית כשדוהחצר
 חז עם זה עירבו ש5ח ואע"פ סותריםוהחצר והצבוי התצר מצר כלום צריך ושינוכסחרם "ן* חף בם5אה 5מבף הש גםההצר
 המבת רגל ואץ ל"ו משום המכיי בצרההצר פכותלי קיש שנשאר בפה נ.תר  מהכבוילפי

 נסשכין המבוי כותלי "היו . אותואוסרת
 יותר ש טפחים נז החצר מלל בתוךונכנסין
 אם טפחים נ' ריצר צירי סכות*וסופלגין

 לפי אסור המבוי והחצר המבף עירבולא
 ויאחיר אותו אוסרין במבוי ההצרשלנלי
 ההצר ופרצת המבוי שפרצת וא;'פטוהרת
 אח כעד זה טכותק רובים רשותשכצי
 היויר כרשות ההצר כן אעפ"י בזוויוצאין בי לה ונכנסץ בחצר pppll רביםואציי
 בכחזלף בשגשארו בריא בכלה לטלטלוטוהר
 פסים המבי צרי משני וה וסעד חחפצר
 אלא רחבין גרן ואפילו עשרה וגבוהיםקצרים
 5א ואס . לחים כשגי נרנין  שהן לפימעט

 שם תישאר צויך sh~n הצר מן אלאנשאר.
DDנתרת החצר שחין נתבאר שצבר . ארבעה 
 סנפרץ . ארבעה גפם או לביום כשניאלא

 אפי' av ריירין  שאין רבי' של רחבהלאמצע
 בין הרחבה חלל לתוך נמש:ין הטבויכותלי
 ש,-יהב' נצהר המבס אף ערגו לא ביןעירבו
 ואים? קןרוב צריכה אכה ריורץ בהשאין
 ריפוין חל" אטרת שאין הסבת את"אוטר'
א ש יתירה שאינה ברחנה בריאבלבי  
 שהוקפה או לדיר' הוקפ' שלא effYN1סאתה
 לא אבל סאתים בית על יתירה ואפי'כרירה
 בסלואן לזה זה וי.פרצו )לכרס5ית,% לרירההיק'
 זה טבח והרי זו ה' כרמלית אסורשניהן
 כפלוא"ךרי נפרץ לכרטלית.ה" בסלונינפרץ
 ההצר ונפרצה הרתכה לצירי אור~ץצר

 לבר אסר הטבף כנגר שלא אפ"ורוהבה
 ומגולש עקו' כפבוי מבפריס המבוישנר'
 .יהיתהרחכה לבינה הסבוי בק קורה אולחי שיעמק- ער אפר לפיכך . זה ישער זהמשער

 לאסצ;ן הכבוי נפרץ אש" יחי של חצראו
 בהצר בתים ויבנה יסלף שמא חוששיןאסיר ורגמבי . שבארנו כ? כוהרת החצרבמלואו
 לצירי נלה המבוי ונמצא הצר מןוברהבה
 לאשפה או לים שכלה עשביי . ושעצרהרהבה
 לסתכם וצריך כמפולש הוא הרי יחידשל
 צית שיעשה או ראשנה לצר או רוםלצר

פתח



 הכדרשקבורת נ9
 כן אסרו ולכה מכאן וקירה ולחי טמאןפתח
 טסייקת ש"רנל צד פאותו היא סתוםועכשו
 שרטון הים יעלה שמא הוששין אלא .משם
 רבים של אשפה הקזה . האשפה תנטלהסמא
 רחבה . ליפגות עשוי שאק 5ה הוששיןאין

 לדירה הוקפה שלא סאתים בית עלהזידה
 ואסור שיתבאר כמו ככרמלית היאריש

 היהה אס ולפיכך אמות כארבע יותר5כלטל
 וכה פהח צורה לו ויש העיר ספקה?,J? שהכבוי אעפ" שבעיר למבוי פתוח אחדצדה

 הכבוי בהוך לטלטל אסור רהבהלאוהה
 בכלוא. פרץ שהוא לפי אכנת בדיאלא

 בד"א . לכרכל'ת לו אסירה שהיאלרהבה
 המבוי פהה שעל הרחבה כותליבדוהיו
 סתורה ויצאו אכו: די וה ומצר זה פצררחבין
 מהן אהד היה . שבארנו כמולחי

~lr,e 
 כר'

 סרטים ש5 שביל כל טתיר לוד יאסרושמא
 ויש . לתוכו פתוחין וחצרות בתים איןואפילו
 כקן שאק הסבוי אפי' 5ריזיר שהורהסי

.יי,.., השביל. נען סר,יר טטש הזחי ואין התיילגזירה
 את אוסר אחי כ5 נשתתפו לא אםאבל וג.ינמ1,"1":%1"

 . בה שולטת שניהם שיך חברו עלהרחבה
 היתה . רבים של ברהבה אכרו רחבהובאייה
 יהיר 'טלרהבה

 יבטז שכא rswin אסוריי
 הטבוי בארנו שכבר ריורק ויעתיראוהה
 כחסת אסור שהמבוי יחיד של לרהבההכלה
 שלא בזה גם להקל שהורה ויש . זהחשש
 לרשות הכתוהה ברהבה אלא לכךחששי
 היחיה רשות שהיא זו רהבה אבל .הרבים
 לא לכרסליה אלא פתוחה ואינה תורהדבר

 עלם שהוא .סטבוי נוטה הרעת ולוה ד(קששו ו . לחי משום נדון כבחוץ 'פראה טבחיםהשוה

 בתים קצת היו השביל יביאש כרכיםשל

פתוחיי
 השביל והיה בהיסוהצרות לא אבל לו

 על עשרה ועבוה מהר שעל ל.רוחחכלה
 לפני כעשה ובא מזוי שוה משבלהנהר
 אם אפילו להקירן אפשר שאי ואביוחכפ.ם
 היטביל שבצד הרהבה פהח על לחיקבעו
 'אכרו שלא כרי דירה לשם קבעיהוואפ"
 בתים שאין :רם'ם של לשביל כועילשהלחי
 לעשות אפשר אי וכך . להורן פתוה'ןיהצרוה
 לפי הנהי שע4 שיורית על רירה לשםכיקיצה
 ארבע' הרחיק . כקיצה גרי על כהיצרשאין
 רירה לש2 עשרה מחיצה ועשה הנדו-תמן

 יר'רה הוקפה כאלו הרהבההותרה
 בשביל המכי' :'errt: וא2 הרהבה עלהשביל וגרוסי

 ו-וה וב.2ב.ל ו-רהיח בכ?ו' לטנטלכוהר
 בפהח ארבעה פ: עשק א2 הדין וכן .לזה

 הפקח שהא והיא  לשקל הבפוךהרהבה
 לבהיית רהב מעבר בו שתנא כר. ;ררחב
 . הפ: אק ה:?ל'ם יפילו שכא נה,ש שלאבדי
 כומר לרביי 2כ'ך ה-הבה לפתה לה.עשה
 ה:בן' את "הקיר זה ,הי שיועילרטקוך
 ?אלו בקתה לט-טל הרהבה אח גםמתיר
 י הרב מן אף לטינה וכוהר לרירההוקפה
 בלחי אוזם הפשירי למבוי וסרהבהלרהבה

.rrגוי-ה הזביי עק לאבי- ערורה סי יש 

 הרבים לרשיה ראותיו משני ומפולש גםבכין
 מי יש . כמפולש הוא הרי למרכליהאו

 קוהה או ולחי בעקכ'מותו פתה צורתשצרך
 1ואהד אהד גנל ספ,לש כאלו ראשיולשני
 ולפו לבקעה או הרבים לרשות וכבא;טכאן
 וכאן כאן דכפולש לכע"ה שבארנומה

 סכאן דלת שצריף כי שש . הרבים*שות
 דלת צריך זה אף כבאן וקורהולחי

 בעיני כהררים אין דברים ואין .לעקסיכותי
 כלום לעקמיכוהו צריך שאין לי יראהאלא
 וכאן כאן פתוח cs ולפיכך . ראשיו לשניא-א

 או ולהי מכאן רלה עושה הרביםלרשות
 ולרשות סכאן לכרמלית פתוח ואם פנאןכורה
 עישה וכאן כאן לורכליא או הכא;הרבים
 היה . ככאן קורה או ולהי מראן פחחצורה
cl;rשהוא ל יראה הפת ?כין שפו-ש 
 מבאן קורה או -הי אנא צריך ואינו?סקי2

 שיש סתום שהוא "סבני כבאן דרה או ולה' .י,
 פתוה אחר וכל זה שצר ~ה כצר שביוגיןלו

 שאינו פי על אף לנרכליה או הרביםלר.2ןק
 כמפולש. מהם אחר כל הרי זה :נגר זהכפרש
 וכאן כאן כפורשי; אם אותן כ?שיריןיךיצד
 לנעול הראויה רלה עושה הרבים-ר.12ת
 ש5 ופתה פתה לכל וזן הגרו, הכהיילראש

 לכ5 קירה או ולחי האתר שבצר"'טבילין
 פהוחין ואם . השגי הצר 'טביל ש? מתחפחה

 ולרשית מכאן לארסיים או וסאן ?אן:?רבדית
הרבים



 18צ ומפוטש מברדעי

 לעקמימותן צריכין אק ולעולם דלתצרים, הגינן פתח צורת לחם עושה מכאןהרבים
 בלחי שהכעדרורן ריבוי . שניארנו כסוכלום
 טקים ראשו כלפי מצרו נפרץ בקוהאו

 יתירה הפרצה ואין שם נתו; הלחי אושמקורה
 סמ~ף או הקורה תחת נשאר אם עשרעי
 שהיה כפו סותר הוא הרי ארבעה פסלקחי

 סוף אמות מד, פחות מבוי תהלת שאיןאעפץ
 . יש השוב סקור שעריין טפחים בר'סכוי

 אותה לגרר דעהן המבוי שבעלי בזמןבד"א
 לא ואם סימם שיבים רגלי וכונעק .פירצה
 טפחים ר' הפרצה תהא שלא עד אמורלעולם
 הרגל דריסת במקים לסמה בפרצהנשארו

 זה הרי נקרבים רגל שכונעותגבעעשיות
 איבעה ופס רבים בו נוק;ין שאיןכמקם
 כארבע פחות פס שם נשאר , עשר ערמתיר
 פהות שבל טוהר טפחיש נ' בפרצה איןאם

 פרצה שם שאין וכסו דטי כלבודמשלשה
 שיבעט עד ר,קנה לו אין שלשה הפרצההיתה
 ער הפס את שיעמ'ר או משלשה הפרצהאת
 טפחים י' הפרצה היתה אם הביתליםשי' י רפוט אוכלה ומהפרצה זוית '.rl~fry טפוי'ד'

 במבוי אחר במקום מוטזת שהקורהאעפא
 שאין פתה ולא ץ רפא פירצה אסורהכבוי
 ביארנו )וכבר . בזה כיצא פתת עושהאדם
 ובבר . בזה( כיוצא פתח עושה ארםשאין

 הפרצה את כהידין והקורה הלחי שאיןביארנו
 לו ואין הפרוץ על מרובה שסד אפי')לא
 . פרצה מכלר ויוציאנה שיכעט ערתקנה
 וקורה בלחי ניתר אינו מעשר הרחבמבוי
 עשר על רהבו ויעמיר שימעט ערלעולם
 אסלושראי אכלתרא,באין לה שעשואעפ*'
 ככר כעשרים לנכו' אלא כע.:ר לרחבפעיל

 הוא שמפק באמלתרא מתירין ויששביארנו
 כן דעתי מוץ . להקל דבריהם שלוספק
 להחסיר אלא במחיצוה להקל אכרנושלא
 מעטו לא תורה דברי טח'צות ועקרהואיל
 הא מאיזו )כ( : וריו פחח צורת לועחמה
 וקוה עשרה גבוה טכא; כ4ו: עשה .גביהן עי יקוה טכאן וקנה מכאן קנה פתחצרת
 כלום עשהולא לא באטצען קנה וקשרסכאן
 ש.עמיד ער פקח ואינו . יו הוא הצר פןפרשה
 בץ שאכרי פתח צורת . גביהן עלדקתה
 בראש ש-הא בין הכוהל באמצע.טתהא
 לזם זה בין הפרום שא.1 דקרן פצרהכוהל
 מט.ולי ש ש 51",1א;*( בין היש  שיש)ואעופ

 יביש אין הקרן לצד כשדשאה שאסרוהסורים
 'ראה פתת צורת . עיקר והראשו; מחווריםאלו
 עבדא ולא ציר הגר לא כלום צריכה שאינהלי

 הכר צריכה שאתה יא דרת שום לקבלבריאה
 ו5 דלת לק54 כריאה ומההא צריכה אכלציר
 ובריווח צה4 הבר להצריבן סהסירין וישקשין
 לדבריהם.:4ה לחוש וראוי קשין של דלתלקבל
 צריך אית כמשקוף שהוא שאכיני הז 'ן5ע'
 סוך גבוה אפי' אלא הבהזות קנה לשניליגע

 שלאדותחיל עי י' ברגלים שיש כיפהולפיכך
 פתח זה חרי ארבעה ברחבה וישלההעגל
 4ן עשרה ברגליה אין שבת לענץוסתרת
 כתי בה שיש אע"פ ארבעה ברחבהשאין
 סבוי . כלום אעה לשעור ולהשל.כהלחוק
 לכעסו ובא אסה מ'ו או אמה עשריםהרחב
 נשאר שלא עד באמצע קצר אחר דףכעץ
 עשר על יהד פתח זה פצר ולא זה כצרלא

 שם שיעמור עד כלים ולא עשה לאאבית
 שבאחד אויר על סרובה רחבו רחב שהנאפם
 שככאן הכרובה שהאויר לפי הצףריןמן

 . עליו קורה שטכן ואע"פ אותו כבטלקוכבאן
  עשרה נגס: פס עושה אותו מכשיריןוכיצר
 לארכו ארכו ומעביד אמות ארבעבמשך
 שדגיע והוא עליו הקרה את ונוהן סבוישל

 ועד האזהר המבוי של חיצון מכותלהקורה
 הקורה תהא ולא היבני הכבוי ול הצךןהבוהל
 ביארנו שכבר שלשה מהפס כעלנביה

 1לס1ז . דמבוי נב על להיות הקורהשצריכה
 באמצע חולק שהפס לפי ארבעה כשךאכרו
 משך ואין מב.אות כשני המבוי אתשהמה
 ומעתה . שביארנו בכו אסוה כר' פהותנביי
 אויר שאין את סבכל'ן וסבאן שמנאן אוראין

 הזה הפס אין ולפיכך הכבוי כוהליכנט?
 וקורה בלחי מוכשר מהן חלק כי להיותבה.ר
 בהים בהם וכציי פכוי בכל "ם כן אםאלא

 סבה ואחד יוסד שגל לתוכו פתיחותוחצרות
 41ף אחר כל ניהר כן שהוא וכל עצמובפני
 בכל בלהי או שאכרנו כמו בקירהכאלו
 נשאר באנקר וקורה באחר בלחי אואחד

 פתוחין וחצרות בתים היו דא .הטבוחות
 ברק ארש- לבל לחיים שנ- להם עושהלתוכן
 ארבעה הטשוף זה פס , שביארנו ובכוהתצר
 לכותל הפניפי הורו בין ש.ש אע"פטת"

 זה וחין אכוק כעמר יהר סבוי ש.דאמצע'
 עק14 שכל לנעלה ביה"מ שככר עקוםככבוי
 כני:9



 הקדשעמדת14
 שם לו אק . כסגתם דשא דדי חקתכמק
 עשרים רחב טבוי ה.ה אם אמה ארבעהיחב
 הכאל טן רחוק ונותנו אמת נ' פסעהמה
 השם הכחיל לצר כן ועדנה אטוחגאזי

 הפרוץ על יתירים שבצרדי! ,lrDn)נסזחו
 נשאר ולא כעומר זה והרי ולכותליםשמהן
 קורה או ולחי  עשר על יתר אירבאטצע
 ולשתלים הפס.ם שמן והאויר . אותומתייק
 על סרובה בשמר ניתר שהי כלם צריךאין

 אטות שתי במרחיק אף הדין וכןהפרוץ
 וארבע אסות  שתי פם ועתרת טפריםמטתי
 רבה שהפס שכל זה וטצד אח מצדטפילם
 . כעומר נדון הכחזל ובין שביס האוציעליו
 עוטר ; בזה כיוצא לכל רן עתהוסכמן
 בדש כעוטר שהת 4חח "יק שסרובה

 צדדין טשני עוטר היה אהד סצדכשהשטר
 היו כיצד . כעוטר אינו הפרוון עלסרובה
 לצד ואחד דבבני יסק לצר אודהעוכדין
 . עוטר משום נדון אים בנחים והאירשמאל
 rff בלא ערב או ערב בלא שתי עובדרדה
 פתחים שני לו שיש סכוי . גמור כעומר זההרי
 והר עשר על יחר כהן באחר ואיןכסמיו

 השירין טן ואחר אחר כל על יתר פסשאמצען
 לכשיצטרפוהאויין  ששני אע"פ פהן ואחד אחר בכל אפיאו

 רביי
 עליו

 גותי
 קורה

 : כלום השני צתיך ואין ודיו מהן אחרעל
 וכן לחייו או קורתו בשכת שנטלה מבוי)נ(
 שלהןאסור" נשבעה פם או לחייה שנטלוחצר
 לרשות כשנפרצו ברש . שכת אותהאפי'
 לחצר נפ.צי אבל . לכרמלית אוהיבים
 שאוסרק הן שריורק סותר לו פעורבתומאינה
 רשפת אות-ן אינן בשבת הבאין וריוריןארץ
 שבין כותל ולפיכך . דיתרה והותרהדנהיל
 עד וכהצר בכל מטלטל זה שנפל חצחתב'
 הבית בתוך  ששבתו כלים אפח הכחזלזמרי
 . המתל עתי ער החצר סכל טטלטלוזה
 טח'צא שם ונעשית פרוצה שהיתההצר

 מוהר בשוגג נעש.ת ואם היא סטנצהבשבת
 שהיא אעפ"י במייר נעשית ואם בהלם5טל
 מקום )ד( : פרבריהם בה לטלטל אסורתבהנה
 ושעריו לשער משער בו בוקיןומהרבים
 רחב אם דצמבר כרגלי זה כמר זהסכותין
 גמורה דרבים רשא זהו אמה עשבהשש
 רצה איות לארבע ההן גו לטלטלואסור
 בבלו 51ר1זירלאמיבו

~ad1 
 הת כיצר בכלו
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 nb~s מעלוז רקחות לו עושהשכקדרו
 צריך שאין לי רראה . הערד רשות אחחדרי מש-

 והש 5ל אלא וטכאן בכאן rnipuרלתחז
 סכאן קורה- או ולחי בלילה נחלת דלתכאן
 רשות זההרי

 דףחק-
 אלא רהבים רשות שאין

 לחז ויש והואיל : עת נכל לרביםהטמור
 ושם העוברים חהו0כשז בלילה מעלתרלת

 ושכשירק וכיצד הדבים רשות זו איןבלילות
 וחצר נסמר כל סערבק רבים שלשגעשית אעפ"י דףא יחיד של עקד אם השזניתאת

 nae היד בכל  שמשתתפק אע"פ .לעצמה
 לשכה שלא מץ עירוב גם9ש  שתקו עלסוסכין
 . שאתבאר כסו :ר1זעוקות טן עירובתורת
 תעשית בלילה מעלא  עושהלירלתותואחשב
 כלה 8ת ומערגין אחי כטבח העירבכל

 י! ,ל,יי,"~ליי י11"(,:"5ש".1,,,
 גבוה אצטבא לעשתו צריכין ערסו בפניסבף סבי כולה או ביחד בכלה אלא סערביןאין

 ש5 עיר אוו אי . משם הכטריפ רגלילסלק נדי הטבאא בפתחי ארבעה ורחבהשלשה
 1'שבירנה לעצש יחיד שבנאה כליהיה
 שבנאה או לרבים כן אחר שסכרה או .לרבים
 בהלהווצב

 כיוריי
 דרכתן לעצמו וס'חייר

 . עושק וטרגמלכש כדרך וסרמיותפלוגות
 ליה(ד שסכרוהו אע"פ רבים bff עירהיתה
 בץ לה ש:כנסין פתחים .שני לה ישאם

 לחצאין אותה סערבין אין בע להויודחק
 לה יש אא"כ כול" אפ" %א שבשרנוכגו
 דגעולתן רלתהזיה תוף שאית צרור להוחטיה
 משחתפין אלו אלא . עמה טתערביאינה
 הנשאני ויריו לעצטן משתתפין ואלו5עצסן
 העי' בשש לטלטל ואפרק במקוטןמותר"
 במשם לטללה ואסורין בסקוסן יסתרקההע"
 ומהעירוב לרגר זה שיור הצריכו ולכההשטר
 הרניס חורשות הזה הרבים רשמי אתמתיר
 51א הנשאר הטקום תהרי בו לטלטלאסור

 5שצסן שו אלא ססלי*ן אין עמהםנותהף
 בטן אפ" זה שיור יהא וכטה . לעצטןואלו
 לקמר ane יטוגנו ואטש אחד בחצראחד
 וארדיו לשר רחוץ פתוחאלא

 לעה-

 ושפופ
 הרך מזפ" הודר עם לריזערב רשיישאין
 ומתו וכגיוין קרור קח דוי גנתו דרף אוהלון

 קחף . שבושר כס בגזז והשאר אתוסערבין
ו4ל



 ד"א דיי אוי- 8תה לה.אלא שאין רבי
 לה ויו . עיצר צריכה דאוגה יוצר ש5נוקר
 בפחה רבים של אשפה ונעשרת פתרר'שני

 א5א לו שאין וכסי כסתום ועא דויהאחר
 למקומו דו2רחץ רמד רשושה את פיו . 4ףפועה
 אעיב "ץ בצד abo1 זה בצד 4תח לוה"

 אק סולם פיתו להיררך יוצאעושכנסין
 אמרו מה מפני . כמחיצה אבא כפתחדיילם
 שדין רבים be בין יחק- של ביןבעיר
 עיר שכל ספני לחצאק פצתהטערבק

ח רשיוןדיני
 8ת לעקב ודאר ~rhb בולתכןשהכקאהא

 שש2 אחר ג0בף הש דצי ענשובפתכלק
 לבר מקצתו או ביחד כולו ש אלאayvb~' חשי לעצמן אלו לחצאק כ6 אחטערבק
 אאזר הס 06יב בא לפיכף טקצתוולש"ל
 סרשצ היד מבחית מקצת 4צ ברינהלבד
 א84 חמץ שלא נמנלן אינן עתוןלבד
 אא לסיב אבל . ברהמין כלה אתלערג

 : סותרחצתה

 היזמויות נוער השכילתהשער
 תחיה של בין לשבת ט-רשויה אבאר4(

 ההניר והשות רוביםכרועות
 פמר וכגךם ככרמלית .דברירם ו2לבין

 רבים של וחצרתע . מפולשות שאינןוסבאית
 זה אי אבאר כך ואהר )ב( . סהסוושהר לאוע- סכל שנחשב ומהו והקרפיפותחיגנה
 אטוה בר' ואיזה . בכלו לטלטל סותרכהן

 וכאסיר את זה בכלל כנבאר )ג( .בלבד
 .דוה ובסה הכשר לו יש אם בכלולטלטל
 זה בכלל ואבאר )ר( . בכלו למלטלהכשרו

 אם לו אותן מתנין כלצר שאכרו אסותר'
 . אלכסונן הן אשי או אלכסונן נלאהם
 ודושאתן הבנמתן דיני אבאר כך ושקרלה(
rnoואבאר )ו( . פהן והאסר הטוהר לתה 
 וכיצ רו-בים ברשות כחו דין 8ץבכלל

 בכלל אבאר ען )ו( . בקרפף וכחובכרטלית
 רוטקלין; מותר אם דבריהם של רשיותזה
 . לא אם סטור פקום דרך לזהמזה
 הרשרות מן באחד העומר אבאר ידיק"כ4(
 סים להטיל או לשתות או לטלטל טופראם

 דין אבאר !4,"כ )ט( . לאו אס בשניולרוק
 דין כיצר והסשותפוה המוחדותהרעייות
 ולא זה אהר שנגדר וטהו . 6ה מזהטלפולן
 על אמה י"ו שרחב מקים כל הרבים רשותי הטו איזו )א( . לזה סזה לטלטל זהשמן-
 למחורה ארם בני שם ומתקבצין אסהי14

 שבפריטת כשוקש ציכיהם שם161שות
 תו בללה ננעלת הכיינה שדלתכםממרפ
 הספולעאן רומבאות וכן שאפר פלט"דוא

 אסה ינו ורחבק וה כמר זה סכווניןופתחיזץ
 . המנלוה המדבר כרנלי ניניהן עוברעההעם
 הע . בללה נעתקת ילתותעץ כשאיןגר,א

וג

 רשפן " צן בללה מעלוה 'דלתותיהן
 ותששי אלא הרכש רשות שאיןהרבים
 סעדה עיצא כגךם כל . עפי; ככללרבם
 סרסר. לרג* חפה שאינו הדבים רשוהאינו

 משקצוץ אע"פ אמה יז הרחביןמבואות

מתקצריי
 רשחיע אח היי אפה יץ בו ואין

 . בטלקס. להחלקם לרקה אפשר ושוירובים
 הרבש לרויהן הטפולשין ד,מבואותלפיכך
 "ע lama שמן אזי* ר"ה לארךאורכן
 אחצן ה" . נעצרה רובים רשות הן הרןאכה

 האלן , רלה אינן רובים רשות לרחבמפולש
 ושיעשע גבוה שהוא יבר כל . סקופבכל שאמי הרבים לריצת המשליהן מושתק

 בהק א"צ הרבש  רשות בתוף שעוכראק-פ
 ניק ארבעה רחב אם אלא חרנימכרשמע
 שע היי ר' ברחבו אין ואם . כרטליתטשום
 האץ דצי שלשחז בנבהו . אץ . פטורמגךם
 למד הוא דיי סנ' מחות שכל ריביםכרשות
 4ששא לרזת אפשי  עיני וער . רקרקעעם
 4צ לבנה ולפיכך . בסיקט כמתלקט כ6שוה
 אם,ק בריה הטיט*ן נללין או וברקנ"קוצים
 עוצר . רוכש כרשות הן הרי שישהבגבהן

 אם רובים ברשית נשהן אלן ענפי 4י תלאו
 . הרבש  כרשות וץ הרי  שישה גברדיןאין

 שו היי ר' רהבץ אם תשעה וערמשלשה
 סרם אוץ רוי ר* ב-חבן אין אםככרמלית
 יחר ו5" פסת לא סף בגבהן היה .פטור
 שהשא סי יש . הרבים רצצת טשוםנירון עלי סכתכם ורכים צובעה בהתכן ישאם
 טכסתן אץ ~he ר' רחבין בשאעןאפי'
 אסור לעצמך לרברי vnb וראוישיו לסולח האר תשעה בגנית שיש שכלעליו

:כני לסלמי




