
 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



 דקודש;בודתפ2
 דפם 5כרמ5'ת מיל' דךהרד מרשיע8פ1
 או שלשה עמוקה ררבש ברשה עמא .ע4ו
 ר' ברחבה יש אם עוטרה וער ומשהשהינהר
 פטור מקום ריא דדי 5או ואם כרמלית זוצצי
 לעתור גומא בין וטה . אכה ק 'עיסקהשזפ"
 ותשטיש הלוך שמיה רן-חק ירי עלמצעיך
 גג . ת.נש'ש אינו הרחק ירי שעלצעורות
 עשרה בהוך וד"א הרבים לרשותמסטך
 ורבים לחצר מעשרה ולמעקה היביםלרשות

 לה.'ח וכורגלקסקצזסשיןבו
~ff 

 קטנים כלים
 כרשות זה הרי בזה וכיהוא וטורריןבוב;ין
 בו e~rtnS הגג לבעל ואסורררבט
 . לו סופרו קבוע כולם לו שיעשה עישתצח
 וסלק לו סיוחר זה ה-י ~PD סולם 6עשה
 ולהוציא להכ:ים וסותר ככנו הרביםאת
 סלם אייהו . לו וכרים ולבית לחצרטסט
 . לשבת בין לדצל גץ שם שקבעו כלקנוע
 קנוע זה אין לדול ולא לשבהות וסםוקבעו
  שאינה הרבים שברש.ת 5עטיר זה בקוכה
 יראה כרמלית משום נדון שרגא עשרהגבוה
 זה וגג עשרה גבוה אינו 'טהעסור 5פילי

 חמה היבר לכה עשרה ד~זצר מצרגסיה
 והוציא שבעה עמק הרב.ם ברעדתלכור
nF)aנרעית עז:הוליא לעשרה משליכדנו 
 נשח שאעו אע"פ היתיר רשותנמנום
 איצטבאות . סטיתה יתר רכוכיםגדשת
 ולפגיהן בהן יושביו שריקגרק הרביםמרעצת
 העוטרת פרקממיא שם לין ת שרו;גריןעמודים
 העמודים :ק ש מה הא האיצטבאות איןיסכר
 ככרפליע ז.לא היבים רשות משיםגיתים

 יכ41ן דיינן ה-בים הלוך מעכביןששימורים
 העכוז-ם שבץ עירורה סי ויש . שםלהההלך
 והרבים דעאל רוב.ם רעעת כנמיםטיק
 וכותל עמר . עשי והראשץ ביניהן.ותרסין
 ער הרבש בריךת פניהם רובים רעותושצל
 דבלת או בצן זרק כיצר . n-cpגובה
 מכותל פני ש ומח למתל בה וכיוצאינגצה
 התרץ על נח כאלי יה ררי כבהשרהלנזרה
 : עשיה עד וצל הרבים רמותהנאייר
 הרי כנרסיקע אז" עם ולהטיח לדיוקלפיך

 הגודר ת כרש לומי צריך ואק אכוהשה
 אינם ה-בים רתוח תרי . הורה דברשהנכור
 גבוק כפי נרטין ולעולם . וש-ביםגרשת
 . כקר-ע רבא ראי ירעה עד כיצרורחבן
 גה וכבל .סה 2ז רקק משום נדשין א;1יהדי
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 פשום נדק בעה אר רחבן אם עשרהועד
 רקק פטר מקים אלו היי סר' פחאכרסיקת
 ושית זה הרי בו כהלכת ה-בים שרשתסים

 ערערה בעמקו שאין כל מש רקק ואייהרבים
 רנ5 אין טפסרם סי' שפרצת כלצפתם
 ולא החמה בימות 5א ממזו כלההרבם
 אלא בו סהלכין שא.ן ואדב הגעוריםגיסות
 שביארנו בכו היא הקוך pmn עי דלוךברחק
 ארבעה רחבה בין עש-ה טוה שאיגהקופה
 ושלקת ואינה הו" כ4 ה רהבה אינהבין

 ע.טית שהיא כרשות וץא והרי לעצפהוהיתז
 שוא חריץ היחיר רשות איזהו .בת'כה
 היהוא גדר וב; , ארבעה ורחב ענש-העכוק
 היריר רשמי זהו ארבעה ורחב עש-הנבוח
 ורחבה עשרה נבוה והיא קופה .נסורה
 רשות חוקקת הרב'ט  ברעמת ונתונהיובעה
 שדוא שכל הית-ד כרשות היא והריל;צכו
 רשות תה הרי ארבעה ורוהב עש4-ה.נבוה
 גבוה הרבים ברעמת עשד לפיכך .היחיד
 הידהד רשות זה הרי ארבעה ורחב העש

 ושלשה טפחים חמשה באלככהי עויהאומלבר
 עגול עכור לפיכך . שיהנאר כדוורמשים
 בעוולו עדהא ער היחיד ת רש נעשהא'מ
 רובים ביש.ת ב.ר . ר' ע5 ר' בו לרבעכרי
 מים סלא אפילו ארבעה ורחב עש-העמוק
 כח מבטלין הטים שאין היהיר רשוה זהדיי

 שהפירית פעטים פירוע סלא .דגעדצות
 . מבטלין שאינן תעמים ה המ"צ כחמבטלין
 עפר כסלא זה הרי טבל של פירותכיצר

 סתוקנק פירות . לשוחו אפשר שאיוצרורות
 שאפמרי כיק כטים הן ו(-י לטלמלן וש-שא

 כל אצל דעתו בטלה בטלן ואם"5פ:והו
 בטלן שאם שאומר הטורים סגרולי רש .אדם
 כת ן וכבטל כעפר הן הרי לפניתן ברעהודנין
 . אלו לדברים נוטה rv~i1' ועין . יציתדוד
cy~ורחב מפררם " גבוהות כשדצות גי כוקף 

 בין לכרמלית פתוח בין יותר אוארבע:
 בנחיר  רעית זה הרי הרבים לרשותפהוה
 טרבריהם  הכשר ונצריך אלא . תורהרב-
 פתח צורת או ירה ש לאי רביעית ןברו.
 בתקוני ובכונגיארנו רשות. שרוא סה5פי

 ארבע לו אפ מוקף דף . 1-חצרותהככוצות
 רעץת זה זרן טפ-ים ד' ביחבו ן ואמהיצוק
 . מארבעה כחוה -,דיר רשו, רחב 'ן שהיחיד
 סשעי:ן כוהניו רה-,ב די שאם ייירצה

לארבע



 ןצט רשולתדיני
 הכותלי' שרחב ההזיד ר,8~ת זה הרילארגע
 בריאין בכותלין ובד"א . לחללוסצטרפין
 ולהשתמש לכסותו רצה שאם כסוי לקבליכולין
 רעועין הכותל" היו .  וכשתטש טסהע4ו

 עליו להשתמש הראוי כסוי מלקבלוחלושין
r~w,כרובה העותד שאק ברישין ווו משטרש 
 לפיכך שמצטרפין כן גם 4 יראה החללעל
 בין יי לגוכק הבור עם סצטרפ'1 הבורחולי'
 והוא ד' וכגררהב בריאה שאינה ביןבריאה
 שאננתו זו .חוליא שאמרנו כמו בריא'וטתהא
 ג' הרבים רשות גבי מעל גבוה אינהאפיי

 סכנו מכלאין אין לפיכך לעשרהכצ.מרפת
 י' גבוה מחיצה סביבותיו עשה אא"כבשבת
 נטצא וכשממלא היחיד רתות ,טהזא.טפחים
 וכן . היחיד לרשות היחיד, טרשותמטלא
 ראשו הכניס אא"כ בשבת ממנו שותיןאין

 היחר ברשות קנה נעץ . ששוהה למקוםורובו
 זנה וזרק ר' רחב אינו אפ" טרסקלובראשו

 עולה היחיד שרשות תורה דבר חייב גביועל
 שהקנה טרמקיל בראשי אין זאפ" לרקיעעד
 היהיר ברשות שעוכר כל היח.ד כרשותעצמו
 הרבים ברשות קנה נעץ , היהירכרשות
 הקרקע טן גבוה שהטרסקל כל למטהטרסקל פי ואפ" 18 רחב אפיי טרסקל)ובראשו

 שאין היחיד רשות משום נדון אינו טפחיםג'
 בה בוקעין שהגריי' במהיצ' אחית נודאוטר

 ברפא . המאיצה מבטנת הנרייםשבקיעת
 רואין שבים בטחיצה אכל שביבשהבמחיתה
 ואעיר למטה ויוררות נמשכות המחיצותכאלו

 המעכבת בקיע' זו אין בה בוקעיןשהרג"
 כל שבים ספינה לפיכך . נכרת שאעהמפני
 ברחב נשץ אע"פ י' ובעושקה ר' ברחבהשרש

 העגולות מכויצות כאלו ומהיד יעדתהיא הרי ל' לקרקעיתה ג' בתוך ולא ך"קרקעיתה
rn~be)הרבים ברשות עמור . ויוררות 
 נקצר יש אם ד' בעקרו וחין די ורחב %נבנה
 היהיר כרשות נדון זה הרי ג' ההבשלו
 נור ) אוסרים כזה עבה שלו שהקצררכל
 מקום והם והסהר הבור . המחיצוהאחית
 את לזבל נלקים שם למטיל לבהמותשעושין
 הרי לרירתו מקום שם גרר והתעההשדות

 כאתיים ביה על  יתרים  זאפ" . היודד ישתןזה
 הבתים שלפני דעקצר וכן . בכולןומטלטלין
 בזמן הבת" שאחורי רחבה שהאובטוקטה
 סאתי' בית על יתר שהוא ואעשפ לרירהע78קף

 אסקופה תקרה בהם לצהר שאיןואע"פ
 יש דק החבה רעעה גי גבוהה הטבוישבפתה

 המקוטות כשאר פטור פקום שהוא שאמרסי
 . דוכסויות כל עם וסוחרת ד' על ד' בהםשאין
 ונגרד דשא הטבוי שטכלל . גמורה הי14היריד רשוע טרשות ג' המוקף שכל כן לי יראהולא

 שצריכה אלא היא רה"י וו אסקופה ולפ"אחריו
 שהתז רשות' אצל הש שבטל המבוי עםמתר' לחי לה שאין אע"פ טדבריהם להרהרהלחי

 בין לפנות השברן הרשו' עם ואסוההמבוי
 ככרסלש שעשאוה ואפילו רה"ר ביןכרסמת
 סרנריהם אלא אינה הכרמלית עםלהתירה

 רן רחבה אינה ג' גבוה אינהשהכרפלית
 המכף קורות תחת או. הלחי" בק עומדתשי'

 ואם ; כלפנ% הש הרי לפניה עוברתורה"ר
 חוצה אחר לחי צריכה לפניה עובריכרעלית

 לה עושה לא רה"י ההע והרי להתירהלה
 רחבה היתה . ככרמלית היא הרי אחרלחי
 הטורים טגרוו4 יש לרדאר פתוחה אםד'

 להר עשה שלא ואעזר בה להשתמששדוזירו
 בהכשר וכטיש נוטה יעתי ולזה .אחר
 אינה וחציה מקורה חציה היהה .הסבף
 ע5 נוסף ודלת . פנים כלפי וקרויהסקורה
 האסקופה כל פתוח שהפתה בזמן .הקויוי
 . כפקורה מקורה שאינה "Yrb' מופי' .כלפנים
 מה לפנים הקרס נמצא וכשננעל נעולפתח

 ער בו יההטהמש ואסור כלחוץ )שבחוץ
 הקרוי ה" להתירה לו חוצה לחי בושיעשה
 רחבה ביה אסקופת . מתירהשרקירף כרה"י והיא הרי ר' רחבה ואסקופח חוץכלפי

 בזסן אפ" כלפנים היא הרי מקורהארבעה
 בקוהה אותה בשקרה בדכא . נעולשהפתח
 טפחים ג' ביניהן  שאין קורות בשהיואפי
 דלת דוהה . לזו זו בין נהוגה דלתואין
 טפחים ד' נחצונה ואין שתיהם ביןנתרה
 יורד הקרה ופי דמי כלבזך טג' פחותשכל כויק- א6 קורות עועי כלפנים מהוהפחח
 כלחוץ לחוץ  שנשאר פה נעול פתח .וסוהם
 הלבוד כה nbs3ol בינותן מפסקתשהרלת
 חצר אסקופ' . ומוקם יחיד סר' פהיקהחקרה פי אין ד' פהותה כשבחוץ קורהממצאת
 הסחף שכהבנו אלו דרכים לכל ביתכאסעפ'

 בין בכרמלית בין י' גבוהוה בסחיצוהר'
 כ5 אלא המחיצה רהב שאין אע"פברהוט
 ההת 01ffD נחן המחיצה ראש עובישהיא

נמור 2 ןנ הקורש( )עבודת גמורה היחיד רשיה כחשום נדונין אלובל



 הקודשעבודת
 החג ברין דדרדר רושת איי" את וטעותהוכל רה" המקום את עשה .:המיצה לפישור

 . שכן וכל היהיר ורשות עצמו אתשיעשה
 ומה . היודד נושחז הן רדי דורדר רשתץוצרי
 שבכוחלים רוה . היתיר רשות חורישיקיא
 אע"פ פנים כלפי ועובוין היחיר רשועשל
 ארבעה רחבין אין טפחים טעשרה לסטהשהן
 חוץ כלפי שסחין וצרין בוץ הע ארבעהעל
 לרומז פתוחים גין פנים כלפי עובריןואין

 רשות הורי עלו אין לכרמלית שהרבים
 כיצד . ורחבן נבהן לפי נרונק אלאמדריד
 . כרהטי לכה"ר פתוחק שלשה נבוהקאינן

 ורחב " וער ומא' ג' גבוה . ככרמל"לערסל"
 י' ורחבין עשרה גבור,ין ככרמלית אלו רדיר"
 כל ארבעה כהן אין . ה.ריד כרשתו אלודיי

 דף . פטור מקום אלו דוי שלשהשגבוהין
 היהיר רשוה ש5 סבתזל היוצא ארבעהרחב
 היחיד רשות כוירי זה חף עשרה עעבוהבזמן
 לי יראה . נדיים בקיעת תחתיו ש"תאע"פ
 אלא בהורק טעכבת נדיש בקיעתשאין

 . היחיד רשות לעשות שלא עצמהברשות
 וההין . הרשות טבח החורין כח ייפהוכזה
 עקר ואינן ההשות אחר ננררין שהחוריןנותן'

 אינה רדהיר רשות עקר לעושת אבלהרשות
 בקיעת תהב עמקו שלמה רשות שתהבעד

 היוצא דף לפיכך . תחתיה עוברתגריים
 ברחבו אין היחיר לרשות מוקף שאיםמכותל
 ש ארבעה הזיז ברהב שיש אע"פארבע
 והרי רשןתריהיר איןאה עשרה וגמהארבעה

 טרסקל עתן הרבים ברשות קנה .מנועץזה
 היחיר רשמו כחצם מרת שאימ ראשועל
 סכית5 היהמח דף . פמור וטקום כאויראלא
 שסחוף בל ארבעה ברהבו ואין היחסירושות
 שלש' תוך שבכותל לחלן אי הכותללוחש
 זה הרי שלשה לכותל חוץ בולם אינואם
 הרי :שלשה לחהן בולט שהיה אומשישה למטה יוצא היה . ריחיר רשות חורי משוםנדת

 ונתן ארבעה ארוך הקף היה . פטורזהטקום
 ואין אע"פ החלון לארך או הגנ לארךארסו
 ררי לשלשה חוץ במלט ורחבו ארבעהבהחגו
 החלון או עיגנ היחיר רשות כחוריזה

 יש הירדר רשות רירי . לר' אותוטשלימין
 להשתמש וץ עשוין עוסק לרש גובהואין5חם
 לרקיע ער מלאין אותן רובין אפי' גביהןעל
 שאדם כררך תחתיהן  להשחסש עשוויןהעז

 ברומו עצמו היהור ברשהמשתמש
 בקןעה ואק  עומק לדירין אין 51פיכך .ובשסקו
 מעכבת ארם רג4 בקיעת אפתי ולאגרי"
 תוכו שאין בית שאסרנו כסבהן

 כמו כרמלית תוכו  לעשר' משפיסו שגנואע"פ עשר"
 ארבעה על ארבעה בהמו חקק .שהיבאר
 בכולו להשתמש מותר לעשרהוהשלימו
 שאין הברז בל שנעשית 5פי . היחיךנרשות
 45 "8 היוסי רשות היחרי  כרשותבגבון
 אסף היהיר ברשות בור לפיכך ועומקגובה
 הדי ארבעה ואין'כרחבן אסה סאהעומק
 היחיר שרשות נסורה היהיר  רשותהש
 ברשות העומר אילן . התהום ער ויורדעקב
 אומ' 4צן היבים לרשא נוטה : כופוודוור
 הוא' ורצי העיקי Iolpn אווי נגרר האילןענף

 שרפא מה למי אותו ינין אלא היוירכרשוע
 ברשות עטור , . ורהבו בגבהו עצסוהנוף
 הא הרי ארבעה ורחב עשרה אוההרבים
 בו נעץ ואס . שביארנו כסו דינררכרשות
 בק .הרבה בק אחר 'תר בין יתרות גגוכרחב
 את ססעפרן אק גבוהין אינן בין שלשהנבוהין
 לרביה הרביראויין ואם דבר בו לתלו'הן4נראף יהירי יתר אם בי להשתטש ראוי שערקרחבו
 ויז.מרוזכסש גבן. ולה%2זטשעל רףעליהן
 אלא עק- רברש לאותן ואין י- זו הפףשכתבו
 סידרר שרשות ביארנו כבר , שכתבנוכסו
 יראה . לרקיע עד עולה ואוירו עבה לו"ם
 שהריילי

 ושהיד ברוית שנעשה טה בכל כן
 הנהג עשרה גבוה הרבים ברש.ה עסהואפי

 נכרות סהיצית לו עשא'ן 41ועשפארבעה
 היצרים נצחה למקצת וראיתי .למעלה
 שהם היחיד לישות אויר,שא ואאיןושומרו

 ולא . בהן וכיוצא וחצר כב"ז מחשות5ו
 ארבעה בהתכו שיש סקום כל . כן לייראה
 געאצ אפ" עשרה ננוהים נשדים לוויש

 דן פתגמת סאתש מבית יתר ואפימעצמן
 שכab" 5 ועא דיהה- ורעעת תורהדבר

1DV~ffכללזים סבי' יותר בו ויש דיורין 
 אלא בו לטלטל ש5א חכנדם עליוהחמירו
 מבעז יתר בו אץ אם עשרה גכוהוןשבים ס5ע או . [שביבשח תל לפיכף . אסותבר'

 ורשתי הן כמדצותסאהש
 . נכחדה הקטף

 אלא ההן דדהי רשות טבטזסאתים עזרואם
 א"ש טן . אסות כד' אלא בו מטלטליןשאין
 ג' הארץ כן נברה עפו ואין בארץהטסך

פשי"



 9ני רשויותדיני
 לקרפף הדין וכן לטלטלו יכול טצויהרח, שאין עד באילן העף את שהבר והואטורדם
 שהיא בוסן שביס ספינה . לדירה הוקףושלא
 אע"פ ארבעה בפיה ורחבה עשרהעפוקה
,ra"רשות שהיא בארנו כבר ארבעה בשו47ה 
 הן  ועשויות הן סידצחע שטחיצותיהותתיר
 בין החתיה לרור שהפכ' בין הפכה .לרירה
 היא היהיר רשות גבה על לזופההשהפכה
 שאם אלא מעתים בית על יתרהואפי'
 נכורה ההקיר רשות גבה החתיה לרורהפכה
 הפכ' ואם . בכולן לטלטל וסותר . יהיריכנג

 מטלטל אין סאתים בית על יתירהלזופתה
 . בכלה ממלטל סאתים ביה . אשת בד'אלא
 ריבים פנל פדאין טקום כל כרמליהאיתי
 והרריים והשוקים כמרינוה המיד שםטצויה

 טוקצים אלא עיר אל טעירהכפולע:ין
 ה-בים רשית ברין אינם היעריםכסרברוה

 . עיכגסה להוצאה ולא למלטל לא תורהדבר
 ;דור שיהא ער היהיד ריקות בד'; אינןיכן
 . כחריץ עשרה עמוס או עשרה גבוהגדר
 הברבוית אה ואמרו להורה סייג עשוחכם"
 חסיוהו וכן ולהוציא להכניס הרשויותעם

 יבא כננהי גזירה הרבים כרעיהבטלטול
 ומוציא והככנים היבים . ברעיתלטלטל
 פטור הרבים לרשות בין היהיד לרשות ביןממנו
 אמות. די בו ומעביר המטלטל וכן אסור.אבל

 ועשאוהו עליו שהחמירו אעיר חכרטלית
 ברהבו "ט שאם בו דקלו הרה שלכרשות
 איש סכן פדות כרפלית טשום נתןארבעה
 מקום זה הרי אלא כרטליע (משוםניון
 הרבים רשות סקולי בו הקלו שר .פטור
 היהיר כרשוה לרקיע עד אויר תופםשמזינו
 . הרבים כרשות כלבר עשרה עראלא

 אלו הרי עשרה גבוהות שאיןהאוצטבשת
 כמו ארבע ברהבו שיש והוא .ברכיית
 הרבים לרשות הסכוכה זווע ק-ן .שביארנו

 בית זרת קרן איזהו . כרמליה פעיםנדון
 א; וקרן נכנס א' וקרן רובים לרשיההסטוף
 רוני אה מעכב היוצא הנדן מנקיוצא

 וכל . באלככון אלם שם ררך ולעבורסליכנס
 רעצה אינה שם כצויה היבים רנישאץ
 הרבים רש.ת צירי וכן . שבאיינו כסוהרבים
 ואיחזו . ככרמלית אדא הרבים  כרשועאינו
 הרבים לרשוה הככוך כיח הרגים ריחותצהר

 הכותלש בין ורגזיה וכנה יכנס בולטיןוכותלין

 חז הרי הרבים ירשוה מפוף פסי טקומקצת
 לעבור נח מקום אותו תשטיש וראיןכרמלית

 שנפרץ בית וכן . הלוכןולהשתמשבוררף
 אע98 הפררן הכותל מקום הרביםלרשות
 בעובי נפרצו שבשטאל וכותל בימיןשמתל
 דרבים לרשות המסוף הפרוץ השתלאוהו
 מן חוץ הכנעל אותו מקום כל שנשארער

 והוי דרבים רשות ציי DWO נדוןהכמדצות
 טהיצות שלש המוקף מקום . ככרמליתזה

 רובלם לרשות פתוח רביעית רוהעשאר
 בלחי שיכשירהו עד בנרטלית שהסרובאע"פ
 מ . תורה דבר כרמלית ביין אינו בקורהאו

 שביארנו כסו רףא גמורה היחיר רשותמחיצות
 4ר הרבים לרשות מתוכו והזורק .למעלה
 מעשרה למעלה ואפילו לתוכו הרביםמרשות
 כרמלית שהחי -שהורה מי ויש חייבטפסים
 קמ שם נעץ אם לפיכך . כן לי יראהילא
 בין עלק לזרוק אטור אפה סאה גבוהאפ"

 והערק הנרסלית.. ס; בין הרביםחרשות
 אמור וכן . הייב נביו על וגח הרבים?ישוה
 גרר . לו הכרמלית וטן לכרמלית טמנולפלטל
 חריץ וכן עקרה נבח: ואינו ארבעה-חב
 אה הרי עשרה עשק אינו ארבעהרהב

 סעשררג פחות גרר רגטוקף מקום וכן .כרטיית
 "ש אם הרבים שברשות מים קבהןכקום
 ארבעה ורחבן עשרהבעסקן

 נרוי
 סשופ

 חולקין אינן ארבעה ה-חבן עשרהבעומקן עראי ואע"פ וריסי הנהרות וכן .כרסיסת
 דנק חלא היחיר כרשות להיותן לעצטןרשות
 ריבים רגל שאין עבה כקרקע שבה! הטיםאה

 שברשות רטכונסיו בטים בריא . :cwמציה
 עכיק בור אבל . גכרתז המהיצוה שאיןהרכש
 מש מלא שהוא אעץפ ארבעה ורחבעשרה
 המחיצות מבטלין הפים שאין הוא היחיררשות
 כמלא הוא הרי טבלים פירות h~O היהיאה
 שהוא כרשות להיוה וחזר צרורות אועפר
 והש הבקעה . למעלה שכארנו וככובתוכו
 ביטוח בין ~ftwe בימות בין השרותמקום

 . שבת לענין ככרמלית הוא הריהנשכים
 הכשהין בחי וכיוצא ntssit קוצים איאבנים
 וגבוהד; ארבעה רהכין אם ;:רביםברשות
 משהש ;רון ע/:-ה וער ומשלשהשלטה.
 בהללו ואין מאק.ם מכי: יהר ב,: ,בפסליה
 רשות נגן ע. "עשרה מסלילו וקרויועשיה
 כטלטולן אק נתביי ככדו וטט,מ"י;יצהיר



 הקורשעבורת
 שאין כשם . ככרמליר, זה והרילרירה ראוי תוכו יראין לפי . אמות בר' אלאבו

 כף טפהים פעשרה למעלה תורמתהכרכלית
 לפיכך . טפחים מעשרה למסה הופסתדרגה
 הרי ארבעה ורחב עשרה עמוק בכרטליהבור
 הרי ארבעה רהב אינו ואם . היהיר רשותזה
 שלא הטורים מגדולי ייש . פטור מקוסזה
 חורין לרשוייה שאין ככרמלית אינןהנרמלית חורי דבריו. בזה נתכוונו ולא כןהורו
 פטור מקום איזהו . בלבד היתיר לרשותאלא
 נרשות או ברהיר או שבכרמלית מקוםגל

 ומשלשה ג' בתוכן שעומר הרשות מןגבוה
 מקום זה הרי ארבעה ברחבו אין אםולטעלה
 אין אם עשרה ארכו אפי' שהוקף טעםתטור
 פטור. מקום זה הרי ארבעה רהבחטו

 כ-צות להם שיש הם רבים שלחצרות
 להוכן פתוהיס שבתים אלאנטרותכתקנן
 סיוהר וב"ז בית וכל טשותפותורויצרות
 נסורה היולד רשות שדוזצר אעפ"לבעליו
 ולהוציא להכניס אסרו הכסים תורה דבריעא
 שיערבו עד להם החצר ומן לחצר הבתיםטן

 רעלמא הרבים רשות להם יתחלף שמאנזירה
 יי~ציאו לרכים המשותפת חצרברשות
 שהעירוב מותר עירבו . הרבים לרטוהטביתם
 יחר לכלן כמיוחדין החצר בתי כלעושה

 חלוא הדין ד,וא מפולספת שאינןומבואות
 עד וקורה בלחי אותן הכשירו ואפילודמועם

 יתבארו והוצאתן הכנפתן וריסי . בושכשעטפו
 איזהו . ונבואית ושתופי חצרות עירוביבשער
 עשרה גבוהות ושמחיצותיו טיס כלקרפף
 . והפרדס כננה לדירה הוקף ולאטפהים
 סאתים בית על יתרים שאינן בין בויכיוצא
 קיש אלא סאתים תבית יהר בהן שישבין

 סבית ליתר סאתים בית בין בטלטולןהפרש
 הבתים שאחורי רהבה . היתבאר כמוסאתים
 סאתים מבית יתירה אם לדירה הוקפהשלא
 סאתים טבית יתר גג וכן . כקרפף הואהרי
 היה . קרפף משום נדון נכרות טהיצותיושאין
 כוזיצתזיו שאין אעיד כשהים פגיתפחות
 נכרות ומחיצותיו סלעים מבית יתר אונכרות
 כל . נטורה כרהא זה והרי קיפף סערםנדק
 ובורגנין בכרם י";שכישהלאףרכסוכהדירה

 ימם יושבין והבוצרין פגיות ששומרישבשרוה
I'?e;האויר לשכור אלא עצם; פחמת דירת 

 . עצמה סחפת חשובה דירה זו איןושלציוץ

 אע"פ הארץ על הססך איל . כקרפף זויהרי
 ואעם טפחים ג' הארץ מן גביה ניפושאין
 בזה וכיוצא וערבה בקנים בארץ נופוותקע
 זה הרי אותו -r-rr" מצויה רוחואין

 לפי תחתיו לרוד פחהלה נטע ואפ" .כקרפף
 שתשמישה ורירה שבשדות ותבואהגנות otw" ישם לישם לאויר אלא תשריש:שאי;
 לצניעותו שנעשי' כה'צה . -ירה אינהלאויר
 לנפה שעושין מחיצה כיצר . טחיצהאינה
 ושאוכלץ והבנאין אבנים הוצבי לשעהשם

 דירה מריצה אק נדמיע לשש שםועומדין
 . נכורה ההיצה ואינה הצניעות פחיצהאלא

 מהיצה בה כיוצא . היא.כקרפף הריילשכך
 בזה וכיוצא וכלים הירוה שם להניההעשיה
 בהן כיוצא כקרפף היא והרי מאיצהאינה
 שתי אלא וערב שתי מחיצותיה שאיןדירה
 טהרתה כשיירא שתי בלא וערב ערבבלא

 על חע בהגלים סניבוהם והקיפוםבטדבר
 שאין אע"פ גומרים קנים או עשר' בגובהזה
 אין טפסרם לקנהנ' קנה ובין לחבל הבלבין
 אין הם יהיר" אס ולפיכך . גפורה טחיצהזו

 . קרפף כדין מאתים בית אלא להםנותנים
 . בזה והש"רא היחידים דין יתבארולפנינו
 נזרע וסה"כ לרירה שהוקפו קרפף אוחצר
 אם וכן . המחיצות אח הזרעים נטלורובו

 לתשטיעק ראויין שאינן כים רוביותסלא
 גין או יהירי גג . והעכוריםככיסהמלוחים

 חק-ת אלא נכרות סרדצות להם שאיןשוין
 בית עם יחרים אם לכוחליו חוץ בולטתהבית
 . לדירה הוקף שלא כקרפף הן הריסאתים
 היתה לא . אמות בר' אלא בהן כטלטליןואין

 אלר הרי הבית לכותלי חוץ בולטתהתקר'
 עולות. הכשנצוה וראין ואעיד גסורהרהט

 הבית תקרת  ימעין כל הן נכרו' הגג כןלפעלה
 על ביתרים ברקק . גהוץ בולטתשעליהן
 כרה"י הן הרי בולטת התקרה היתהאפי, היעזים בית על יתרים היו לא סאתיםבית

 ככוץ . לפנינו אלו דינין יתבארו ושי .גפורה
 באסה המשים על אסה סאה סאתים ביתהוא
 שבעים שהם הטשכן כחצר טפהים ששהבת
 שהם טפחש וד' אכה ע' על ctnet וד'אפה

 הרבים רעית )ב( : כתשבורתהסשת.אלפיס
 . פד'א יחר בו ולזרוק אסורלסלטל תורהדגר
 תוספת אינה הרבים שרשות ביארנובבר

 רכלה הזור; לפיכך . ספחים ס"למעלה
שמנה



 נגיא רשויותדיני
 ט" למטה בכותל מה וכיוצא בצק אושסגה
 טפחים מי למעלה באיץ כזורק חיבטפחים
 אבל בזורק בד.א . פטור מקום אויר זהדוי

 למרו לא שבת מלאכת שכל חייבטפח.ם סי לסעלה חפץ העביר אפיבמעביר
 סי' למעלה קהת בני ומשא ממשכןאלא
 פחות פחות ברהיט חפץ המעביר .היתה
 עקר כיצר . פטיר הורה רבר אמותטדי
 אסות מד פחות והעבירו ר' מהתלתחפץ
 אמות מר' פחות והוליכו עקרו ואחובוהניחו
 ועמר גסעבירו וכן . פטור היום כלזאפ"
 . פטור היום כל וכן לנוח אטוה ד'תוך

 יעבירגו שמא כן לעשות אסרווחכמים
 פעמים . אחת בפעם ר' לסוף דימתהלת
 בררך בא שהי' רוי כיצר סותרוכהוא
 לא עמו ואין בירו וכליו וכימו לוהחשכה
 להוליף וקטן שוטה הרש ולא בהמה ולאכותי
 טרי פחות פחות מטלטלו . יריהן עלכוסו
 רבר אסו' אית בתוכו וטעות כיס טלטולאמות.
 פחות פחות ומעבירו כדבריהם אלאתירה
 כזה הפסד ובמקום בזה כיוצא .מד"א
 על עצמו יעסיי לא שמא חושש.ןהתירו
 רבר ויתחייב ברה"ר אסות ד' ויעבירנופכחו
 יום מבעור ונטלה כררם מציאה מצא .תורה

 שנראה הטורים מנדול' יש בררף לווהחשיך
 אלא בטציאה למעזיר שלא שאסרוכדבריהם
 לירו שכא שכל כן לי יראה ולא .בכיסו
 משחשבה מציאה כצא הוא סכונו חשיכהקורם
 ולהשכה עד לירו בא שלא שכל אסור זההרי
 מי ויש . עתו עצמו הופ ומעמיר מטונואינו

 שבה . רבריו נראו ולא בזה גםשהתיר
 להוליכו שאוסר מי יש בשבת כישוהוציא

 במי אלא התירו שלא אסות סר'פחותפית
 שהוא לי ויראה . בלבד בדרף לושרוטטיך
 טעסיר ארם שאין אלא הרבר עקר שאיןמוהר
 ד' יעבירנו שטא מוששין מטונו עלעצמו
 כש-ונטיך עצסו טעסיר שאינו וכשם .אשת
 שהשיאו סמונו לאבר עצמו מעמיר אינוכף

 סנדולי הליסטין מפני התיירא היה .בשכחה
 שהחשיף גפי שהתירו כררך בי דוירוהסורים

 אקא דוירו שלא שאסרו מרבותי רש .לו
 מסונו באבד ארם -,פאין לפי שבירובמה
 בשרה פסנו היה שאם לי ויראה .בידיו
 ביתו בקוך טלטול אגל בררך לוכסהשיד שהנטשי כדרך כאן לחוש יש שרוימותר
 ביה כיוצא ליסטים אי ננביט יראתמחמת

 לטלפל ויבא 15 מתיר אתה אין שאפ"אסוד
 של חיוב לירי בא אינו ולהצניעמעצמו
 סו*כו ברה'ר קטן . טלטול לירי יבאשלא כוי רמלפרל את שנתיר ברק ואינותורה
 בו יצקי שלא כרי אמות מר' פחתזפחרז
 ואן' מותר בכרמליה היה ואס .רכש

 פנר1ל4 יש . בהפסקה שלא הרבהלהוליכו
 אפ154 ברה4ר לטלטל וכאסור שאסרוהסורים
 כוה הרחק בטקום אלא אסות סדיפרית

 14 אשתחז שצריף או בדרף לושהחשיך
 '. לרצעו כין לפרנסו בין לתחומו חוץשיצא
 וק יעבירנו שסא אסור הדחק בטקוםושלא

 בבשוש שלא CW~1 שלא מתירין ויש .אמות
 פוצת אמות מד' יתר מעכיר אלאהרחק
 . בהתיש צוח לא שסא אכות סריפחות
 ולה . מותר לעילם אמות מרי פחותאבל
 וטקצת ברה4ר שנים אם ולפיכך . נוטהרעתי
 לל אמות די לחוך מובלעות וה שלאמותיו

 שלא ובלבד באמצע ואוכלין טביאיןחק
 . תבירו של לתוך שלו מתוך מהן א'י:ציא
 שתר הוא כנחים מובלע והאמצעי ג'היי

 ואחר אחר כל עטו סותרים והםעטהם
 של אמותיו בתוך המובלעות שלובאסות
 . וה עם זה אסורים החצוניס ושניםהבירו
 שד, לחבירו חפץ ברה*ר ארם נותןלפיכך
 וכן . ש5ו אסות ר' בהוך מובלעותאטותיו
 יהראו שלא ובלבר אלפס ואפי' אמהאלף אפ" זה בררה אותו ומוליכין להבירותבירו
 חפץ ההן ואם ממקומו תחומו חוץ ההפץאת
 לפי כהלין כמה אפ" אותו מוליכין הפקרשל
 . ושהבאר כסו שביתה קונין הפקר נכסישאין
 נתינה רגזיהם תוך אפי' שאסרו טרבוהיויש
 קול ,ה לדבר שיש לפ' .כיו

 סי . בשבת לזלול ויבאו ברובררהבה שמעכיריי
 כותי יש אם . עמו וכיסו גררך לושההשיך

 wy 4ין אם . להוליכו לכותי כימו נותןעטו
 עליה כיסו טנ" עסו בהטתו והיתהכותי

 מעלסה נתלו שית וכשהיא מהלכתכשהיא
 אע"פ והנהה עקירה שם מהא שהאכרי

 וכן . בהמתו שכיתת על מצווהשארם
 כל . תורה רבר עובר בהמתו אחרהמחמר
 סותר בגרסתו ולפיכך פטור בעצמי כןעשה אפיי והנחה עקירה עז כררך עישהשהיא
 לדנהינ' ומאמור שאומר מי ,יש . הרחקבשעת
 לרנון וראוי עליה שהכיס זמן :( בקולאפי
 לרברס5
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 מ2יב רשיתהדיני
 צם,בהתבו ש יא אא שי' .יחף
 למדו dff אסות בר' אלא בו טמלטלזאץ

 מהצר אלא כחרדות לעשחזןלקרפפות
 הא ואם . חסרכם ע5 מאה שד"אדימשבן
 ועשאווו עליו החסירו סאתש בקן עליתר

 ברז אלא לזרוק למלטל ש5אככרטסות
 טחיצה שכל ביארנו כבר )ג( . בלבדאסות
 בלא שתי אלא לשלשל עשויה  שאסהכרועה
 גמרות. מחיצה אינה שתי בלא ערב שערב

 בק-פלמלין בומטלטלץ
 ובכהיצחז בקרפפות שטטלמליןפעמים
 כיצד . סיסמים מבית ביתר אפ" כאליגרועות
 והקיפו במדבר בין נישוב בין שחנתהשיירה
 באוכפות או בקנים  בשבת בו לרור טקוםלהם
 אוכף גין או טפחש ג' לקנה קנה ניןואין

 בהבלים  שהקיפוהו או אוכף כטלאלאוכף
 מצטרף החבלים ושבי עשר בגובהטסטים
 ש להם נותנין נ' 5חב5 חבל בין ונוין5"

 שלא ובלבד כורים ואפ" כור ואפי'צרכן
 שם היה . סכלים פנוי סאתים בית שםיהא
 יתר בו ימלמלו 5א סכלם פשי סאתיםבית
 סאתים סבית פאת פנוי שם נשאר . אכנתטד'

 בטל סאתים סבית פהות . בכלוסמלצך"
 שתנתה לשיירה היין וכן . השיירה אצ5הא

 הנתה אם וכן . קדירה הזק( ע"אבן-פף
 היא איוו . יי עסוק בנקע או י' גבוהבתל
 טשלש הכותי ואין ג' בה ffqp כלשיירה
 לרבריו לחוש וראוי משלש שאינושהורה סי ויש השלים שהוא 4 יראה קמן .בשיגרה

 אלא להם נגתנין אין וכותי ב' ביאפ"היו
 לאחר בין נותנין שאין בלבר סאתיםבית
 הזר דצה . בלשד סאובים בית אלא לשניםבין
 אסות בדי א5א בו מטלמלין אין סאתםסביז
 וממלצרן הרבה כלים 5הם שיש ואעירכלבר
 שבע הקיפו שהשיירה פעמים . הכ5את

 . להם צריכק שאינן אע"פ בכולןומחזרין
 שצייכין אע"פ בחמס אפיי שאסוריםופעסש
 אלא ' שכיכין ואין שבע הקיפו כיצד .לונם
 כאן אין שדיי השבע בכ5 סותריםלחטש
 צריכין ואין שבע הקיפו . טכלש פנויסאתים
 ff'1 הואיל לחמש אפי אסורק לחמשאלא
 במקום יטלטלואפי לא לקוי סאהוםפנויכאן

 ךךוולשה . בלבד אסות אלאבד' 6שצריכין
 שחרק אלו הרי סוק אחד מתומשהשכה

ז

 כסו אסורק טשחשכה עליהן וגתוסטשנים הי . החזרה שהותרה וכיון גורסהשהשבת
 היו . השבת א5א גוריתן הדיהוין שאיןשהיו
 דחהצתים ושנים זה כנגר זה קרפפותשלשה
 כמלשו ולזה לוה פרוץ והאטצעי גדרטוקפין
 כעקירה נעגמו כאז יורו- בחן יחירושבת
 וכשנותנין . שאסרנו כסו צרכן כל להםושתנין
 בין שירצו טקום באיזה 4זם מחגיןלהם

 בית יהא שלא ובלבד בחתוני ביןבאטצעי
 ושמם טגופף האמצעי היה פעיסאתים
 יהיר באמצעי ושנים מנופפק אינןההצתים

 צרכן כל להם גותנין אין בנה ייחירבזה
 דוה . נטקוש סאתים ניח אהד לכיומחנק
 מצופפים אינן החימוש ושנים טנופףהאפצעי
 יחיר או זה בחיצון בהיר באמצעיושנש
 שיירה ח הרי בזה ושנים כזה ושניםבאמצע
 שם קהה שלא ובלבד צרכן כל להםונותנין
 שהוקף קרפף . סכלים פנוי פאתיםביה

 כורים זאפ" כור ואפי' כחצר רפא הרילרירה
 קרפף ואיזהו . בכלו לטלטל טותר יותראו

 אחר דירה פתח לחוכו שפתוח כללרירה
 יאח"כ הוקף . לרירה מכף חק הרי הוקזכך
 ום והניח רקיפו . לדירה מוקף זה ומןפתח
 וסה"כ טניה אפילו עשר על יתרהפרצה
 שהעכירה עד רפרצה את גדר היה"כפחח
 כל הרר עטר שפתה ואחר פתח ואב"כעשר עי פרצה שם הנהק כטוקףלרירה. זהוהרי היעיי מפח אלא גרר שיא אע"פ עשרעל
 עשר שכל הועיל לא דירה לשם עשראותן
 פתח ולבסוף הוקף . פרצה ואינו הואפתח
 על יתר פרצה הקרפף בכותל ופרץ עמראם
 wp על שהעמידה ער וגדרה ורנרעשר
 וגדר אסה פרץ אפ" אלא עור ולא .הועיל
 והועיל דיו מעשר ליתר שהשלימו עראטה
 מחייה לתוכו ובנה לדירה הוקף ש5אקרפף
 שכ5 הועיל לא הרגישתה למחיצהשישה תוה רירה לשם דראשונות ממחיצותלפנים
 אלא וארנה כלבור הוא הרי שלושהתוך

 צריך אין . הראשונה הטחיצה עלכמוסיף
 ואפילו הראשניה רגנהיצה את מח אםלגמר
 . הנעיל שלא עצמו בפני לעפוד להטיחיכול

 וטג' גי הריונך . 5,רה הוקף זה והריהיעיל טפחים ד' המחיצה נע הכחול אתהרחיק
 שיצא שכל שבהמל שצערה סי יש ד'ועד

 ורם . עבש בפני כחיל זה דוי לבודסתורת
מי
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 וקואר' שמחיקנו ער החדל שלא שהורהסי
חשיבות דראשוטת הכגהיצות וביןבית
 גב על פחלצה עשה . נוטה דעתי ולזהמקום
 מחצנה ע"נ סח'צה שאין הועיל לאמחיצה
 בשבה ואפי' דואשתתן סהיצותנבלעו

 זה הרי הועילו קיימות העליוטתושבהמת
 הנעשית ומחיצה . בשבת העשויהכמיצה
 לטלטל אפי' טחיצה היא היי בשאגבשבת
 תל . השבת מלפני נבלעו אם לוטר צריךהשין
 בית עד טפהימ מארבע ורבב עשרהגבוה
 סאתים מבית יותר בכלו טטלטליןקשתים
 . שיטעטע ער אמות בר, אלא גו מטלטליןאין
 ונעשו עשרה גבוה בתל גגה או לרפףעשה
 פתה לתוכן יפתח להם מחיצות התלגנות
 עשה פתח ולבסוף כהוקף זה דוידירתו
 אלא זה שאין הועיל לא דואל שפת עלמחיצה
 הריפק כלום כועל' שאינה מחיצה עלכמחיצה

 לא מכאן פחוס הועיל מפחים ד' התלמן
 לא מקום השיבות שם שאין שכלהועיל
 סאתים בבית יתר קרפף . כמ.שהועיל

 . הועיל בשוגג בשבת ישראלי'שהקישוהו
 נשבה כותים הקיפוהו . הועיל לאבמזיר
 שכל בכלו יטלטל ומותר הועיל רירהלשם
 פהיצה זו הרי בשבת שנעשיתמחיצה
 ולטלטל להתיר כותים נתכוונו אפילו ליאראה
 ישראל לרעת שלא לו נתכהנו ביןישראל
 לרעתו לכך נתכוונין ובין ההוכוהאטלטל

 להתירו נתכוק אש' בשוגג ישר' הדי;הוא
 געשית שאפ" שהורה מי ויש .בטלטול
 שהעשה זו למחיצה ארם נתכוין אםבשיג;
 בה לטלטל אסור זה הרי בה לטלטלבשבת
 זו מחיצה . א6 פרברים עקר ידעתיולא
 ערב בחבלים או נקנים גרועה עשאו'אפי'
 שלא והוא הועיל ערב בלא שתי או שתיבלא
 טפחים. ג' להבל חבל ומן לקנה קנה ביןיהא
 וקירה לרירה הוקף שלא שלש ביתקרפף
 , בכלו לטלטל מותר זה הרי סאה ביתג~:וכ!

 מחיצוני שתי גבי על בשקירהבריא
 הטעורבו'

 ואין . וסותם כיורד התקרה פי שרואיןלפי
 הקרפף מכלל נחשב הקירוי שתחתהארר
 זה קרפף שאין בכלו לטלטל כותרולפיכך
 ארבעה גבי על קירה . סאתים בית עליתר

 או צרריו מר' מרוץ הקירף  ונשארעמודים
 שעדין מתירו הקירוי .שהחת אויר מתלשאפיי
 לה וראין תקר' שכל הקרפף מכללנהוסס

 ושתם יורד יה לן מעורבות פחיסתשתי
  שאמרו רס"רים סנרולי יש משופע הלטייהו:
 . לשלם וסווגם יורר כזו תקרה פישאין
 מהתף שעשה או קורה . לדבריו לחושוראוי
Qp~או הירוי נפל אם כמ'"ם והושל רירה 

 אלא הותר שהותר כיון אוסר איןהכחיצה
 סאתים בית קרפף . כתחפשו לאיסורו זהחזר
 אם לחצר במלואו ונפרץ לרירה הוקףשלא
 ובין ביט שנפר' המחיצה רחב באויריש

 חזר סאתים על הקרפף את ליתר כריהחצר
 ואיש אשת בד' אלא בטלטול ליאסרהקרפף
 סקוס שאויר אחר לארם ורקרפףשרוזצר
 בה"א . ומיתרו הקרפף עם מצטרףהמחיצה
 נכגסין וכותליו בסלואו הקרפףבשנפרץ
 ד~זצר כותלי שהיו או החצר הללבתוך
 רפרפת רחב על יתרין זה ושבצר זהשבצר

 דכ5 במלואו נפרץ זה אין לאו ואם אמותד'
 נדון פבפנים ששוה אעפ"י מבחוץשנראה
 . הסבף תשן בנוערי שבארנו כמו לחיכפטום
 לרירה הוקף שלא סאתים ממת יתרקרפף
 מעטו אם ככלו לטלטל ולהכשירי למעטוובא

 זה אין בקרפפות כן לעשות שררכוברברים
 הקרפפות ררך שאין ברברים מעמו .מעוט
 בין באלנות מעטו כיצר . מעוט זה הריבכך
 זה אין סעורבין שנטען כין כשור'שנטען
 ליהמת בק-פפות כן לעשות שדרכן .מעוט
 רשות וחולקין ארגעה רהכין ואפלועשרה האיינתי היו וא"" לצל תחתיהן ולהובבהן

 את כמעטין אין היתיר רשות ונעשוועצה
 שבגנה שהכירות לי יראה ולפיכך '.הקרפף
 תשמישי ארבעה ורהבין עשרה גבוהיןאפי'
 . המש כנוס בית וכן . ממעשין ואין הןהגנה

 הזה הטעם מן כמעט אינו הנן אתההשקות
 שלשה גבוה שאינו עסת בנהבו .שאחינו
 . כארץ )הוא הרי מג' פחות שכל מעוטאינו
 סעוט זה הרי ארבעה ורחב עשרה גבוההיה
 דרך אין לעצמו חשוב רשות הואשהרי

 . ר,רחבה באמצע עסרין בהן לבטתהלרפפות
 עשרח שגבחה אע"פ שלשה ברחבו היהלא

 ס' יש ארבעה ועד משלשת . מיעוטאיןזה
 לבור משעור שיוצא שכל מיעוט שזהשהורה
 שדהור ער ממעט שאינו אומרים ויש .חשוב
 ולזה חשוב. מקום שהוא ארבעהברחם
 שיתקף סאתש מבית יתר קרפף . נוטהרעתי
 אפי' 4ע בשורה נטועין הבן נטע אםלרירה

סעורבק



 פיג רשייךדיני
 . שהמה כסות 1ס1תר כחצר ד"א ערקטשרבין
 שהזרעים סאתים מבית יתר הזרוע בכילםאין 141פי כגגה הכל דיי רובו נזרע אםאבל

 . בחצרות זורעין שרץ חמיצות אתטבטין
 ישזרע רהוב אצ5 במל החצר מעוטולמאכף
 ש אהד. לאדם הן ואשלו בה טטלטליןואק

 על יתורה כננה זה וררי שעירבו אע"פלעגים
 בד"א . סותר הכל טיעוטו נזרע סאתיםבפזז
 ; ס"תש מבית יתר שנזרע במהבשאק

 ואף אסיר זה הרי התהים מבמז יתרזבה
 שנשאר ספני אסור החצר מן שנשארטה

 בהם יש אפ" יתר או עשר עפיםטים אפ" מים נתמלא . לו האסור לטקוםבשואו
 מטעם מותר הוא הרי סאתים סביתיהר
 הן ~ררי מקם בהן לכנוס החצרותשדרף
 במים בריא : פירות של ככרי החצרבתע-
 החצר אה ואום-ין כגרעין הן הריעכרכן אי מלוחין כים אבל ולכביסה לשתיההרארין
 י' בעסקן בשיש בחיא בזרעי' קאכלונדרך
 . שבחצר כטס אלא אינן מיכן פחותטפרדמ
 -עצבו רשות חולן אינו ורקח זה הוארקק
 אין אם הארץ על המסך אילן . מקוםבערם
 גופו את ותיקן טפחים ג' הארץ מן גבוהנופו

 רוח כהא בזה*שלא וכיוצא ובקניםבקוצים
 טבית יתר תחתיו יש אם אחזו כטלטלמצרה
 אמות בר' אלא בי טטלטלין איןסאתים
 כסו תחתיו ערור לכף טתחלה גמעוואפילו
 עשויה ומשינה רירה שכל למעלהשבארנו
 כלים שם לזחיח או לצניעות או לאוירדינא
 על יתירה אינה ואם . נסורה טרדצהיקרנה
 על יתירה . בכולה מטלטלין סאתיםבית
 אמתק: בארבע אלא טטלמלין אין סאהיםבית
 סיפות שבולה או קצורה וקמה בשרהשבת
 אם כקרנוף הא דרי עשרה במבה41הה
 לענין שאמרו אסות ארבעה )ר( : אבוזזבד, אלא בה טטלמלין אין סאתים סביזקץירה
 שהיא קרש של באמה לכל טוררין אקשבת
 ננס שהוא למי אלא סעפים nawבת

 . קרש של כאמה גדולה אמתו ואיןברוברט
 שהוא מה לפי להן טוררין אדם כל קטאראבל
 הבשן סלך כעוג קוטה גבוה אפילראדם

 . הקבלה ספי לפרו שכך באמהו לוומורדין
 פירש תותיו ודש שבו בתורה  שכתוב מהכי

 ויחן מטראשותיו חפץ ליוטל כריכשהתיו
 ארבע שוהו חכמים ושערו סרגלחזיותחת

 פיכן . תשחד אחר כל ש5 בחמקוחסות
 או ושרצה צד לכל או חמו לו אותומתנין
 . בממצען זהוא לאחרד עקרים או לפניושדדם
 לרעך בין לטלטל דבין שהורה סייש

 גרנו בירר ואם . עדרצה רח' לכל לוהתנץ
 שהורה מי  ו"8 . בו לרעוריכול

 לו שיש תטצא ורוח רוח לכל לו אחןנפגין רפא*
 דעתו ולזה . באמצען והוא שסבה עלשסנה
 אחית ר' %א לו אין לטלטל אבל .נוטה
 שלא המדרש סגרו* אח' והורה .בלבד
 בטט5טל אלא 140רבע ביתר לטלמלאסרו
 ויפול שסנה מתחלה ימול עלא אחתבבת
 שכל מאחר אבל . שטנה בסוף אחתבבת
 זנותן למפניו נגמל וץ סקזמו אלושמנה
 לאחריו ונותן ונוטל דיור וכן . דיבסוף
 ואלכטכן הן שאם' אמות ארבע . ארבעבמקש
 נכוה עמור אמדו שלא ביארנו וכבר .הן

 ער היחר- רשות (aw ארבע ורחבעשרה
 שיהר נדי ארבע על  ארבל מרובעשיהא

 וכן . טפח חומשי ושלשה חבשהבאלבמונו
 ש-הא אשת די והזורק הטעביר לעניןהדין
 סי יש : אטה חומשי ושלשה אסותחמש

 בסעפיר ואלכסונן הן אכרו שלאשאוכר
 בו"1 אסות ארבע ודרק מעביר וכל :וזורק

 שאומר מי ויש תורה דבר חיבאלכסונן
 ער רייב אינו עצמו לאלכסון העבירשאם

 לאחרו או לפניו אבל ואלכסונן הןהכעביר
 שלא שאומר טי ויש . אלכסונן בלאאפי'
 לאלכסון במעביר אלא ואלכסונן הןאסרו
 בלא וק אפילו העולם לרוחות אבל .העולם
 . בודני עקר אלו דברים לכל ואין .אלכסונן
 רשויות כל )ה( : נוטה דעתי דראשוןולררך
 ולמוציא להכניס אסור לשבת חכמיםשמנו
 ומכי' אסות ד' תוך ואשלו לזהטזה
 הנץ פיכן פחות או אחת אסהחיך

 . הרשויחז כל עם כותר שהו' פטורממקום
 להחליף כשבא אסור פטור טקום שאףופעמים
 דבר שיתבאר כסו לרשית מרשות ידועל

 הרבק( מרשית אף והמוציא המכניס איןתורה
 הרבים לרשות היחיך ומרשות היחיד"שות
 שיגיועו דעת על תה מרשות שיעקר ערחייב

 עק- . בשני ויניה מזה ויעקר השניברשגת
 . תורה דבר כמור עקר ולא רעיה הניחולא

 לתורה גרר לעשות כן אפי אסרווחכוים
 והכניס רובים ברשות עומר שההן טילפיכך

 ייי9



 דגף-שעבודת88
 לתוך דגוש אם . דחדד ברשות מחהעץ

 ליד גתנו החשלו שם שהכניסה הערדרשהע
 מלאכה עשה זה הרי ויחיד ברו18ת שעומרסי

 שלא פטור וכבעץ תורה דבר ורכיבנטורה
 שעומר בסי הרין כן . כלם ולאנענעה
 ונתן ברצץ פירוע מליאה ירו ורוציאבפנ"
 ונתן הטתיא ברצץ העומד תבירו ידלחוך
 איכור ויושלו פטר ואבירו ההב חצירו6ד

 lru - לא כאן אין כדבריהם והכנסהכמצאה
 העומד חביה שנטל אלא חבירו ידלתוך
 אסור אבל פטורק שביוש ירו מתוךבפנים
 נגמרה שניהם ירי שש כן לעוצתלדציהם
 פירות כלאה ידו והוצדק בפנסשעו"ד במי הדין וכן . רגיח וזה עקר זההבלאכה
 ריו בפז" עוטר ויה rna כמצאבחח
 ידו את בחף! שעוסד סי ופשט פירותכלאה
 עציריו ברעץ ותוציא ידו לתוף תה כתןלפגש
 נגפדה שגרם שטתוך אסודק אבלמטורק
 וידו בהנץ שעוטר בטי הדין וכן"טלאכה
 ה-1 את בפנים שהיה סי ופשם פירותמלאה
 . בפג" והכניסה ידו להוך זה בהןלהשץ
 נמן אם אבל ירו ~זוך חביה בשוהןבי"א
 הוציא או והכנים חבירו של *רו נצנוף"ה

 . כלום ולא עשה שלא פטר והב' חייבוגומל
 כשוב כן לעשות שאמור שהורה סידש
 טבעור טעון היה פכשול רעען לא עורלפני
 ותציב והכניס חבירו ומהטעית אויום

 והנחה עוררה כאן "ט שהרי חייבוכשהשכה
 היה . מסקוסו חפץ כעקירת גופושעקירת
 אעיק והכנען ונמלך לשת מי-ז חפציםמפנה
 אבל פטור לכף טתחלה עקירה היתהשלא
 חבירו והטשמ הולף היה אם וכד .אמור
 או וכהכניס כל בדבר גחל כ% .אסור
 או ותרדד לרשות הרבים הרעדתההגש
 כאן אין אפי' הרבים לרשחע היודרמרשות
 כסתם שלא בד"א . אטי והנההעעזץה
 עקירה שם מלן הפתר שם היה .חפש-
 בא שהיה הרי כהוד . שתר פעמיםחקרנה
 כתש על וטשאו לו ורוהטך בעקשבדרך
r%הישם ולא בהמה ולא כחעי לא עסו 

 כתפו על ומשאו דץ זה הרי וקטןשעטה
 ולא ברודי 41!פיל1 הט,שעסר לטקוםומכניסו
 לו שההא כדי טרוצה ררף אלא בניטעיהלך
 והנהה עקירה לידי יבא שלא ברברהיכר

 יורירנה ולא וי~רזק הנסוד לא זורקווכשהא
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 כתפו סעף שדרקו הש ירו כלנצי אל כתפומע5
 שהוא במששי אכזרים דברים בסה .לאחוריו
 . מצחה עקירה לידי יבא %א 11וכר1כבד
 והמצה ישכח שטא כן יעשה לא בכיסואבל
 טעפ לנהק אפילו בדרך עפר . ושנרהעקירה
 והנחה עקירה כאן יש הרי משאוהגיע
 בשבת מרוצה היושה שמערים פעמם .הריב
 דובש טרשות הבירו ט הבירתו להבניפכדי

 סושלנ' חבילתו היעה כישי- . ההקירלרשות
 ממעטה עושה עליה ומתירא הרביםברשות
 טההנה ארם בני של סחשה ומחיר רשותער
 העשיה שמחדוה רפד ונעשה רוחות ארבעש5

 אותה דרך ומכניסה פחיצה שסהבשבת
 שם שעמדו אנשים טאותן אחרמרעת bw" מתקוה אותה בשנעשהע בדשאטחיצה
 שבת ויבא קול לה יהא שלא כדילמחיצה
 אהד לדעת ש.פי' לרעהם נעשית . זלזוללידי
 קלה ארם בני של זו מחיצה . אסורמהם
 נעטות אפי' ולפיכך . הדא ערא' השניצתהיא

 אחרת למחיצה דיסה ואינו סותרנכינה
 אסור בשבת נזיר נעושת שאם שאכרוגמורה
 יעביד שלא שהורה מי יש . בתוכהלמלמל
 זו mret להשתמש שרסנה אדםאוחם
 . כן לי יראה ולא . . אחר אותם יעמידאלא
 הנאשה נערית . אלו לדברים עקר ירעואיני
 בטדד סותר בעצננ אבנימ צנרר אובכרים
 בישראל אלא אסרו שלא לי ויראה .אמור
 שבת בזר,ן אבל ובמלאכה. בשבתפרד
 שבת ושגגת מלאכה בזדון או סלאכהושננת
 בשנעשית אלא סהיצה אסרו שלאטוהר
  לעושת טתכוין אלא מזיר זה ואיןבמדד
 נעשה שאפי' שנזורה פי ויש . בהיתרמחיצה
 כדי המחיצה לזו ארם גחכתן אםבשגגה
 העושה אותה ורעשה אע"פ בהלטלטל
 לחה יודע ואיני בה 5מלט5 אסורבשננה
 . סחור חש הרי במגגה  שנעשה כל אלאעקר

 גשורם מי וקלט היהיר  לרשות יחהמכנים
 סעל קלט : ירחה עקירה כאן יש והרימים גבי על ריויען עהסים חייב גומא גביסעל
 האיר מן קבל אפ" או כלמופע כותלנבי

 כריבינו השמים מן הטעינוהו אסורודוצט!
 הטעיע שאם למעלה בארנו )יבכר .חברו
 . כן 5י יריאה ה"נ להקל בזה שכהברסיסים מנהלי יש . אטור( אבל פטור והשיאהבירו

בדקו



 אויר ר.עציתדיני
 עוטך אס אבל טרחני כשקבלבריא

 ברה-
 להכניס כוהר רה"ר כאויר נשכים סיוקבל
 למעלה כל רה"ר דאויר ורשתותבפגים
 גבוה ננ . וסוהר הוא פטור טקוםכאמלשה
 הגג שפת על נתונה וסזה'לה ד' ורהבעשרה
 הננ טן היורדים גשכים סי לקבללארכו
 שלשה תוך סכיכה והסזהילה להוץוסקלחין
 ירווקולט ומזביה בכה"ר ארם עשר לגגטפהי'
 ואפי' . ושוהה המזחילה מן היורר הקלוחטי

 ומקבל למזחילה שלשה תוך באויר ירוקירב
 ירו צירף אם סותר באויר היורריםהטש

 2מהכזהילה אסורמפני בכזחילה ונגעלסזה,לה
 רהא שחורי בארנו וכבר . היא רה"יכהורי

 ר' רהבה המ,הילה היהה לא ואפי'לרה"י
 הוך רכל לעשרה להשליפה עטה מצטרףהגג
 הגג מן ה:יגרין הרק וכן . רמי כלבורג'

 שקולט בין ס" למעלה הארר מן ששלטלחוץ
 תוך לכותל ונגע ירו צירף 11,ם . סי'לסטה
 צנור ררך נגרין הגג כי היו . אספי לנ:גי

 משוך וארכו בננ תחוב ראשו אדרוךושצימר
 מקום זה הרי ר' רחב דצינור אין אםלרוץ
 שבארגו כפו רה"י משום גרון ואינו .פטור
 ונוגע מצרף בין קולט בין ולפיכך .לסעלה
 ד' רחב הצינור היי ואם . שתרבצינור
 הננ מן וכופלנ כי לסטה הצינור היהואפ"
 להיציא ואסור ככרמלית שגרון לפי אסירג'

 קולט ברהע עומר היה ירה*רסכרטלית
 הצינור ומן תבירו שבג: דג("ילה מןומצרף
 לבית יכניכ שלא ובלבד ושותה הגג מןואפי'
 ביררו גשמים פי היו ואם . שיערבוער

 שלא לפי לכיח להכניס אפי' סותרבשבת
 שאסור כשם . שיתבאר כסו שביתהקנו

 לזרוק אסור כך לרשות מרעצתלהוציא
 טזריקה בהוצאה חסור לרשותטרשתן
 ררך לרתקי כרתני ולזרוק רה"ר דרךלרהע סרהיי להוציא ואסור אסורה לעולסשנמצאה
 גנין שני לו היו כהגר סותר פעטיםרח4ר
 ואינו זה לגנ זה כגג זורק רה"ר צריבשני
 אחר היה . שוין הנגין בבוהיו בדש .חושש
 אסור נטך והאחדגבוה

 יהנלנל or" חוששיי
 היו ואם . מכניסנו וירד לרהטי ויפולהחפץ
 ובין כך בין לארץ יפלו אם דצשבריןכלש
 והמסה נפילה ewn כאן שאין פוהרכף

 זה יבדבד א' בריוטא דנגין 2~אפי' ליוירינה
 סרה" הכישים . הההסטה פן הזריקהקלה
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 . פטור ריווחת  כשתי ח"ב 4מ בריוטאלרהט
 עשר גבוהות ברהטן נעזטראיה  שתיכיצר

 אפשע כל היחיד רשות א4 הרי דיורחבות
 ע כננד ע רוג'ר כותלי בשני הן אםלעצמה
 הם ואס . אסור אבל פטור 16 מזהודיציא
 טעשרה לטעלה שהן אע"פ אחרבכותל
 הלים עבורת היתה שכן חייבטפהים

 זו המולכת לעניה כעגלה הקרשיםבהושטת
 כותר לזו סע והוורק . רהב בארך זולפני
 טרהץ הוורק . שבארנו כמו א' ברייטאאפי'
 סוחר בעיהן  עוברה כרמלית יהרנהלרה"
 גבוה א' גג ויופת נשברין שאינז כליםזאפ"
 סעצטה אסורה הכרטלית שאין נסקי זמוגנ
 גזירה גו~רין ואין ר"ה גוירת משוםאלא

 אזיר על היוצא ההלון שלפני רף .לנזירה
 ורחב טעשרה לסעלה רוה אם רה"רשעל
 ג' דויק כן רחוק זאפ" עליו כתחמשד'

 לכעלה תופסין והכרכלית רה"ר שאי;מפחים
 זיוין כסה היו אפ" ולפיכך . טפחיםטי
 טפחים " עד הכותל בכל משחמש אהריאחר

 אסור מפחים מ" לסטה ה.ה .די,הההים
 ונמצא ככרטליה שהוא ספני בולהיט;סש
 אהר זיז היה . לרשות מרשרשס2יעמש
 רחב העליון ואין ד' רהב תחתיו אחרלאדם
 ער עולה רימה;ק שאויר לפי אסור העליוןד'

 הרהר למה . תרצ;ון של באוירו ועליוןלרקיע
 שאסור הבירו חצר על זיז לטוציארוטה

 ער ביתו בהוך רוטבתו בצלים בולהשתמש
 טשתטש זה ד' רחבים שניהם היו .שיערבו
 לבית לה"ר . בשלו משתמש וזהבשלו
 והעליט ר' רחב התחתון היה . ב' שלועליה
 נ' והוך ההלון כנגד הוא אם ר' רחבאינו
 כרכרי הוא והרי לר' סשליסתו ההלוןלהלון
 לרהשקסש אשר החלון כננד ה"ה 4א ואםרה"י
 להשתמש שאסור שאמרו דף כל . כס"אעליו
 אלא עליו נותנין שאין שהורה סי ישעליו
 קערות זכוכית וכלי חרס ככל' הנשבריןכלים
 לרה יפ6 שאם בה; וכ.וצא ~צלומיי;וכוסות
 אסור כר'ים ושאר אוכלין אבל .ישברו
 . ויכניסם הרבים לרשות יפלו שמארעששין
 כלים אפ" לאטר עור שהחסיר סיויש

 פחות שכל ר' רחב הרץ עדהא עדהנ'טברק
 כזורק זה והרי עליו שיגיה טה פלליפול lae~ ובראי להגהה השוב מקום אינוסד'
 ישירה תוקרא וע . לרוטר כההלוןבירים

שאם



 הקודשעמדת28
 )אפי'( אלא יתן שלא כן אומר אתהשאם
 א5א תתיר לא רחב בננ או ארבעהבדף
 מטה דמעת לפי . r:'m המשתברקכ4ש
 ושאר אוכלן אפה ע14 מתנין ד' שרהבשכל
 שאינו הרף אפ" המעדתברין וכלים .כלים
 בדף אלא  הסשתברין כלים אטר לא כיר'

 או.ר על יוצא שהיה דף . ר' רחבשואינו
 בי: סותר לעולם " נביה שהוא כלכרפלית
 שאין משחכרין עצוין כ5ש זאפ" קצר ביןרחב
 בריא . הא לגוירה שגזירה בכרטליתגוזרין
 אסוד ר' רהב להברו 'ינקר שם יש ואםי' ורחב י גבוה להברו אחר רף תחתיובשאין
 לרקיע ער הופס ד' ורהב 4 גביהשכל
 רחב ,ם'הא ער אסור העליון לעולםלפיכף

 בור . שבארש כמו החלון כנגד שיהא אוד'
 לעשרה מצטרפין וחוליהו הבורברהט
 ממנו סמלאין גביו על הלון יש אםולפיכך
 .בשבת

 בד'"
 טפחים ד' כתוך לכוהל בסטוף

 ואפ.' . פטור כקים הכיחל ובין שגינודאויר
 סמנו שמטלאין 4 יראה ד, הפותל טןבכופלג
 ארר דרך לרתקי סרה'י שכוציא לפיבשבה
 ער כמונחת אינה וקסטה בירו ואגרורה"ר
 משש בו ואין נח שלא וכל מעזהו עלשהניח
 שכוה כלום אפי' בידו מוגרו מלאכהאיסור
 שהסכימו ראיתי המחברים כל אבל . בואין

 או לכוהל ר תוך סמוך שיהא ערלאסור
 שקבלתם שומעק ו5הס גביה" הוליהוושכהא
 על וחלון ברלי אשפה . היא הורהדברי
 באשפהשל בריא . בשבת לתובה ערקיזנבה
 חועדטין אכור יהיר של אשפה היההרבים
שמא

 הנט-

 עתיר שה.ריך כפקומ' אשפה
 יזרוק שם לנרוק שרגיל ומשך אשפתוליפנית
 הו.:רטין אין ולתה . לרה*ר טרה"י זורקונכצא
 יעף בתוכה שכגמליך ער יהגינלאסא
 גגין משני שהששי כררך באשפהויטילנו
 טטילין שאין לפי נסוף ואחד גבוהאחד

 השליך כיצר . אסיר ברה"ר כהו )1( .כלים שברי או מים אלא בו חפץ אשר כליבאשפה
 לרה"ר מרה"י מים זוחלין ומכחו בשהיימים
 על אמור מר' שפתוחה הצר לפיכך .אסור
 הנשפכי; והמים לפניה עוברת ירה"ר . אמותד'
 D'D לה שופכין אין לרה"ר לצאת יכ41ןשט
 דוארר בני של שררכן מפני בשבה עק-כל

 פחוהה ורער יום בכל סים סאתיםלהסתפק
 שופכן בזילוף סאתים סכלה אינה זהכשיעור
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 מכרע זוחלין והפים ליציאתה מסוך אובחוץ

ויוצאיי
 הוששין עקך כל יתן לא ולפיכך לרה"ר

 ר" על אסהץ ד' בה "ש . סאתים ית;שסא
 שאית לפי שורצה כסו לחיכה שיפךאטחן
 ילסה . כיוס מים ממאתים להסתפקיותררני5
 ואכסדרה חצר . חששו לא ורגיל מצוישאינו
 הבעיה עליה . אסית לסי כצטרפיןשלפניה

 אס ולזו לוו פתוחה והיא דיוטות שת'בק
 . לר"א מצטרפות שתיהן י כננד עהריוטוה

 תשטישו סי לעף 11WY העליהספנישבעל
 זו כנגד זו היו 5א . כאן וטקצת כאןטקצה
 אסות לך' כצטרפין אין נכוצה וזו גבהי זואלא

 וכאן כאן לזלף לו הואשטורח
~clrl 

 הכל
 שאמרו אמות ה על ארוה ר' טהןבאחת
 שאם מרובעות להייתן שצריך טישהורהיש
 ואין יפה בו שולט האויר אין כרובעותאיך
 לעשות צריך לפי' בחצר מים סוכתיםנב5עין

 כל אלא צריך שאין שהורה מי רש : עיקהלו
 טוהר משוברות( אמה ~',' שיעור בהשיש
 1w'cwn סי  שהוא סאתים יפה מזלףשארם
 שפתוחה חצר . נוטה רעתי ולוה : זהב.טיעור
 לו כותר ויהא ערסה הוא כיצר זהכשיעור
 בהוך כחזקהסאתים גומא עושה בהמששוך
 שם שיררו כרי לחצר ברה'רסכוף א.ההצר
 . לכסותו צריך אי; הבית בקוך עשאההטים
 עלגבה כסף 5ה לעשות צריך ברה'רעשאה
 כור אפילו שופך ואה'כ ברה"ר הראהשלא
 מעיב טים מלאה היהה ואפי כוריםזאפ"
 . מצוי הרבר שאין חושש ואיני ישונהשבת
 הקפידו ולא לו חששו לא מצוי שאינווכל
 מחזיק הכסוי שתחת הל5 שיהא והיאעליו

 סאתים שיחזיק המקום שיעור ואיזה .סאתים
 . אמה הוכשי נ' ברום אמה הצי על אטהחצ'
 נותנין א'; זה משיעור פחותה הגומאהיהה
 D'r~D לה יחן שסא חועחט.ן עקר כללה

  ב*מיה נדע . היככי'טו מי שיעורשהוא
 עתה ואם חצרו לקלקול חושש שאדםההכה
 בהיץ ושופכו חצרו לקלקול יחוש לוטה'ר
 פלוני של צנורו ויאמרו בה'ץ מים יקלחואו

 הנשמים בימיק אבל . בשבה מיםמלה
 יה שופכי; סאה אפי' המהזקת עיקה וכןכל. עיקה 'מם ואין אמות בז" הפהוהה חצראפן'
 לקלקול חושש'ן ואין כורים הופי' כוראפי'

 ~rKt סקק"קלות הצרות שסתםחצרות

 צינייי יאכיו לשמא חושש'ן אין וכןהנשטים



 29פו רשומתדיני
 באים הם ופכדע ברה*ר מים מקלח פלונישל
 ביפות סים pnbpo צגורהז שסתםלפי

 טזה בהפך שהורו הטורים טן וישהנשמת
 סאתים מחזקת אם ההמה שבשותואמרו
 מחזקת אינה . ישזר ולא סאתים להשפכין
 ביכות . עקך כל לה שופכין אין .סאתים
 כור אפי' לה שופכין מאהים מחזקתוששמים
 שופכים סאתים סחזגדז אינה . כוריםואפי'
 . נומה רעתי ולראשון בלבר כלואה כדילה
 חצר בני מקצת ועשו טד"א שפחותהחצר
 שעשו אלו . גומא עשו לא וסקלתןגומא
גומא

 מותריי
 אסורין עשו שלא ואלו .
 שבבית בכלים המים 'וציאחוששין4שכא

 אבל עירבו בשלא ברוא המשותפתלחצר
 פים לו ששופכין ביב . מהדרין כלן עירבואם
 ד"א הביב באיך שיש אע"פ לרה"ר גדמיויוצא תזהלין הולכין וסיטע רה"ר בקרקע הפרוהא
 שאסור עידורה מי יש כלכעלה טכוסהההוא
 ירואין שהטש מפני הכיב פי על מיםלרגז
 בהצר לו חוצה שופך אלא לרה"רטבחו
 בימות בריא . לביב ההצר טן נגריןודטים
 שהור' פי ייש נמנע. ואינו ושונה ושופךהביב פי על אפיי שופך הגשמים בימות אבלדחיסה
 טכוסה שישנו גל החמה בימות אפי'לריזיר
 , ניטה יעקי וללה . ברה"ר r~DN ד'אפ"
 . לרהוט כג.קזסהפ,הב':,ין שאמרנו אלודברים
 מר' פחות אשי לכרכייו; יוצאין אםאבל
 לנרמלית רןיצא 3יב וכן .אקשות

~ele גזרו שלא שירצה ככה ושונה ושופך .לתוכן 
 בזו אפ" מהכירין ויש . נכרטליה כחועל
 אלא בכרסליה בכחו הקלו שלאהסר

 ספינה של בדפנה ששופך שביםבמפיגה
 במפינה שאין לפי לים ממנה יורריןההמים
 הו:שין בהצר אבל הספינה קלקול חשםכדגום
 ; לכרכלית החצר טן ביד וישפוך יצמאשמא
 בהצרו תקלקל שלא כהי בחצר  ישפעוחנא

 אסתקלהוציא בחצר עומד היה עיקר.חזראשון
 פסטרה לפעלה ואפ" לרה*ר פירות מלאההיו

 ולא הואיל מחזיר בפוחי שהוציאהשאעיר לי יראה טפרים סי' לטעלה הוציאהשפחום
 שלח כרי אשר אחרת לחצר אגלחיר ל14תה בריא פטור מקום לאויר אלאהעקה
 טפחים ס" לסטה הוציאה מושיבתותעוצה
 ומק מותר חצר לארזה במזיי בין בשענבין

 שלא כרי בדושאתו הזיר אפיי אותוולנסע
 אחרת ולחצר . תורה של חיוב לישי8א

 כשבג סם מבעוד הוציאה . אשרלעולם
 ולהצר מותר חצר לאותה משחשכה כןשסד
nxwאפילו בסויר הווראה אשר לשלם 
 לאויר חקוציאה הודי אסור חצרלשתה
 לרה"ר סייג ישליכנו אפי תורה שלהעב לירי בא ימעינו לפי ושנסין הרביםרשות

 . אסור לעולם שמזיר שכל שיערוראפרים טגדולי ויש . היתה יום מבעורשעקירה
rte~lככום . סותר שמג וכל הצר לאותה 
 ומרחץ לרה'י מררץר ולהוצי' להכניסשאסור
 ומכרסלטז לכרמלית מהם אסור כףלרה"ר
 בריא . ממנה ממלבין ואק . ליבשההים ומן לים  היבשה מן מרקק אין לפיכך .להם

 אגל לפניה העוברת רה"י או רה"רביבשה
 רעך כל סורנה לפניה העוברת כרכליתיבשה
 זו עם ע ס'תרות כרמלית  רותקי אסותד'

 העוברת הסים אמת . אסות לר,ומצטרפות
 עתקה אם סבאן ויוצאת טכאן נכנסתבהצר
 לעצטה רשות הולכך ארגעה ורחבהעשרה
 סמנה לספחת ואסור . כרטלית משוםוכרעית
 וחלועת רופאנות בין עוברת היחס .לחצר
 אין כמבוי 14 בחצר טעברה ומקוםעליה פתורות חז ומצר זה שמצר בהים בעלישל

 רלי משלשל ואין ולמבוי לחצר %0nJDDין
 שהיא לפי ולהכגים למלאות החלעותמן

 .  שבארם כסו היא וכרטלית רושתחולקת
 נשה מחדוה עושה ויתירנה עוטה הואכהוד
 וביציאתה בכניסתה גבה על מסגדםעשתה
 . כשעירבו בריא . וססלאין וטכאן פכאןדלי טשלשי וחי וזה וכטבוי כהצר נעשית כךואחר
 רגשיות  שכמזי אסורין ערבו לאאבל

 סשתסעדן רשויות שתי ואין בהשולטות
 מחיצה לה עשו שיערבו ער .אחתברשות
 ולא ביצשה לה עשו או ביציאה ולאבכנימה
 שיעשה עד ממנה ססלאין איןבכניסה
 מחיצות לה עשו לא . וביציאתהבכניסהה

 map1 הכותל" את פרצה  שד"מ' אע"פאלו
 וביציאת* בכנים,' ר"רצה כותליונשאת
 משום גרון אעו גבה על " גבוהיןכותלין
 ועם המכף ועם ההצד ay לריזירהכהדצה
 בני ערבו ואפ" גבה שעל ויתיר רשותחלתי
 5ה שיעקץ ער המבוי בני עשתתפוהחצר
 שבארנו כסו לכתחוא וביציאה ככניסהטחיצה
 צריכה היא להתיר הבאות הנכרותדסריצוה

 בכניסה. כפעות טשי להעשו
 ביציאה וכן
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 הקודשעבודת0ש
והאמה משמאלה מאחת האטה רקב כרמין8'

 זו בין אין אם וביניה; האויר בהבלעובר'
 סחיטה וסהיצ' כטאיבה הן הרי טפחים נ'לזו
 ויה . דמיומותר כלבוד מג' פחות שכלהיא

 אק כחיצה שם r~w כסו אסור סבובתן
 עשרה עסוקה שא.נה כהנד כשיעורבאכה
 רוהצר נפרצה לא אם כרבעה ברחבהואין

 באנשה יש ואפ" . ודולה משלשלבמלואה
 ודולה דל' סשלשל טפחים ד' ולכותלשכסנה
 רשות הולקת האטה שאין לפי לביהוככנים
  ורחבה  בעמר  כשיעור בה שיהא ערלרצפה
 לעיר שטחכן באסה יש ואפ" ומבארנוכסו

 בנסרי; ואי; . כותר לה כחבות וזזכשעור
 הורין שאק הכרכלית הורי משוםאותה

 ואין כשיעור באכה 'ע: שביארנו. בפולכרכלית
 לאגפים. כמנה וכמלא משלשל כשעורבאגפים
 ושכניס וככלא ההלון טן רלי כשליטלואינו
 האגפים על והניח האמה כן כלא וא?י'לבית
 ברשויות שאפ" אמור לבית האגשםומן
 טגרולי ויש . לרגקלקש אכור דבריהםש5

 דבריהם. של ברשויות להקליף שהתירהכורים
 עוברת האכה דץתה . עקר ?הראתו:; ליויראה
 כשעור ובאגפיה כשעור לה יש אםברה*ר

אסח-
 סכרטית א שהום לפי פכנה המלאוה

 של כחלוני דלי לשלשל צ"ל ואין .לר'ה
 באגפיה ואין כשעור בה יש . ולנלאותרהא

 מכרטלית שמוציא 5פי לטלא כזהרכשיעחי
 שאסור לפי רל' לשלש. ואסור מטורלמקום
 שבארנו ככו רבדיהם של ברשויות אףלרר-%יף
 כש.עור באגפיה ויש עשרה בעומקהאין

 לפ5 לד"א ה"! ציא י שלא וברבד למלאתמותר
 ~הרי עובי'בתוכו שריה כי רקק אלא זה.:אין
 לפי רילונוה מ; דלי לשלשל ואסור כריה.הוא
 . היתיר לרשות הרבים כרשתה כטכניתשזה
 בשיעור באגפיה אין "פ" עשרה בעומקהאין
 . רלי לשלשל ואסור למלאת וכותר זו היאר"ה
 ובאגפיה כשיער בה (יש בסיעתא עובר,הטתה
 כככלטל שזה לפ. למלאות כור,רכערעור
 . רלי לשלשל ואסור לכרטליתסכרטלית

 סותר כשיעור בשפיה .אין כשיעור בהדןו
 אפ" מרייפין :אין רלי לשלשל ואסורלמלאת
 כשיעור איןב:וסקה דבריהם. שלברש,יות

 ואסור למלאות כהגר כשיער באנפיהולא
 ויא בק ככרכלית נדק שהול לפילשלשל
 ברחבה ואין עשרה בעוסקה יש אגפיהבין
 אק אם לפיכך . .פנ~ר מקום זה דויר'

 . רלי ישלול למלאת סותר כשפעורבאנפיה
 : אלו וררכים אלו בענינים לרון לי יראהכך

 דרך ההכסים טן 5סקצת שראיתיואעפ"י
 כיצר המים מן לתעלה שומא נזחמר' י;אחרת
 ולמלאת דלי לשלשל סחע' ויהא עדטההוא

 באמצעה ד' על ד' הקק עושה . לביתולהכניס
 טרדצטש סביבותיו הננץ טהחתוכשלשל
 שתן ואעפ"י הנקב דרך ורולה טפחיםעשרה
 כאלו טמור לבים פגיעות 11 כהיצהכפגות
 רישו שבמים הוא היהיר ורשות לכיםפגיעות
 שבךרגת בארנו שמבר לפי ארית גורלוט'
 לסטה זו חולצה עשה . בגךעה אינההרגים
 מותר הגזמטרא נקב כנגד ועולות למוםכסוד
 רו(ריצהע כאלו רואין עשרה בה שיששכל
 לא ה:וווטרא. אל ומגיעות לטעלהעילות
 ארבעה ברהבה אין אפ" כה.צה להעשה

 אאבר פטור מקום כעצם נרונ""etv-שה"
 שכבר לבית ולהכניס ולמלאת דלילשלשל
 אסור יברירם של ברשויות וכאףבארנו
 כהדצה להם שיש בזמן הלרפפות .להחליף
 בין סאתים ביה בהם "ם כי; טפרדםעשרה
 שחיצה שוודא בארת כבר סאתים כבית'תרי'
 הוא היחיר רוות כור" ואפי' כור כחזיקואפי'
 החמים דיורין שכהוכר' כפנם אלא תורהדבר

 ואפילו עצם! בפני רשות לעשותןטרברידם
 הרשאות כל עם ואסורין סאתים בית בהןאין

 היחהיואפ" ביזלרשות ולהוציאכהןלהכניס
 וטא"ס לכרמלית וכן . כמיש אי לארםשניהם
 לרשות עומר צריך ואין . להן אלו הרוויהםכן

 שגבוה בזם; שבים סלע ולפיכך .הרבים
 מתוכו לא פטלמלין אין ארבעה ורהבעשרה
 נרץ כזה שכלע לתוכו הים מן ולאלים

Qlr~סלנג . כרמייה מ.טום נדק ותם . קרפף 
 כרמלית. משום עשרה.נדון גביההשאינה

 צריך לתוכוואין הים וכן לים כחוכוימטלטלין
 לפי ארבעה רחב אינו עשרה בגבוהלזכר
 סלע כיצר . כרמליה כקרנוף לם(טל.ההירו שהקי פעכים . פטור טקום כוויםשנדון
 יתוכו כבים טפלטלין שבים סאהים סביהיהר

 סאתים סבל היהר וטהקרפף לפי ליםומחכו
 והיא בו טם5טלין שאין ככרכית,ך2אוהו
 הכרכלין עם לאוברו באה ואם אנות.בארבע
 כשאר הוא היחיר רשווז יאמרו שמאהוסטרן
 ויטלמל סאהיס בית על קורש רואיןקרפפות
 לים המסוך בזה רגע"-ו 5א יסה .בכלו
 לסיטי14
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 81טז לטיהדיני
 הרם ומן לים סמנו האמההו בכולולטלטל
anbסאתים מבית יתרים שהקרפפהז לפי 
 טקום בכל ולטלטל להקל חבאו . תסירמצויין
 שבתוך 0ק,4פף סאתים טבית ותתרכק-קן
 וריזירו בסצמ דבריהם והעטירו מצוי אנטדדם

 שדיז'רו רג(ורים מגדולי י"מ . טצףבקאינו
 הסמוף סאתים סבהז וסתר קרפף נכלכן

 אין שאם ביבשה שיכילולכרמלי?
 לחוש צריף אתה אף ביבשה מתירואהה
 היחיד רעית האסךו שמא זחלהחמש

 שאין כל כאחים בית על יתרה בננהדבירו וכא! . נוטה הדעת ולחה . בכ15יטלטלו ה41~
 פלטיא או סרטיא הרבים  רשות לפניהעוברת
 וסצניעין ; לתוכה ומחוץ 5חהן מתוכהלפלפל
משחח

 לחי
 והוא אסות ארבעה תוך הננה

 ושרנו לחק מתוכה נותן או בחוץעומד
 בכרטלית כדי שר~זירו כשם . כהוכהעוטר
 פראה . כותר בקרפף כחו כך שנתבארכבו
 סבית יתר בקרפף אלא כן לדובר שאיןלי

 . ככרמלית בתוכו לטלטל שאסורסאתים
 באת שאם אסור סאתש בית קרפףאבל
 : בחוץ ולשפוך להוציא יבא כחו שםלהתיר
 להכניס הרעליות כל עם פוהר פשר טפספ(

 )מטל פטור במקוי אדם עותד כיצד .ולהוציק
 . לו ונותן העני וטן . לו הביתונותןטבעך
 או . לעני ויתן הבית טבעל ימול שלאוכלבר
 בארנו שכבר הבית לבעל ויתן העניק

 תהיה של ברשויות ולא . לרוהליפשאסתי
 דבריהם ש5 ברש.יות אפ" אלא ' אסרובלבד
 . שבארס וככב פטור כגלם ורי על סהליפיןאין

 בלא לההלה לא שאגדננו זה ודלוףאיסור
 אפף אלא אסרנו בלבר פטור במקוםנפציח
 עוטר היה כיצר אסור פטור במקשריקא

 מרשחז חפץ בוטל פפור . טיםבאפשפה
 טן ונטלו וחזר באסקופה ודגיחוושנדד

 ברשות עופר וכן : וסחירברשוה' הרבים ברשות ארם 1D1pפנת( בכרמלית או הרבים כרשות ונפטבאסקופה
 ארבע תוך הרבים בישות ומטלטלהתזיר
 הכשעדן אין וכן תרבע לסיף ארבעסתימת ד4הפץ יעביר שצחי חרשכן ואק .אמות

 הרבים יריקת לו רצזפעלויבחשמאימרתך
 צריכין עראק בחפצים בד"א לתוכו עומרערצא
 בחפצים אבל עוזיא בכגץם לטושכןלו

 יסקר ישוח 4מא הוששין אסור לוהצריכי'
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 יכמפ לא nlah ששך הא ביצר :חצ4
 צריך שהש משך לעמיחן שזרת לרעיתראשו
 שרחצם כין וישכח ישתה אצ6 ששכם'למים
 נאים שאינן בכרם בין נא" בכליםנתונה
 צריף היה . בסקוסו לו הצריכין חפציםשהן לפי ומלרישין באבלין . בחק כיצא כלוכן

 פפומ אפי גו וכיוצא טש?ח גפנשלטלטל
 בטקום למפתה צריך שאינו מהזר זהבשל

 ששת ריששין אין ולפינך . בו עומדשהא
 עהשם ויש'מי . בזה כיהוא כל וכןימשכנו
 4% נאיש שאינם לכלש נאים כים בקדפרש
 שאפינו אלו רברש . סותר שותה שהואלסים ורובו ראשו הכניס , בחץ דבריונתכתנו
 בכרם4טו הנא שמד אבל . תורה שלברשויות
 . הרבים נרעץת או היחיד ברשותושותה
 בכרמלי/ ושותה אלו מרשויה? באחר עוסר)כן

 דנה הרשויות כ5 עם סותרת זוכרטלית
 וערה. של רשות מגזרת אלא אסרו לאחורה
נאק

 גוזריי
 אהם עומר . לגזרה גזרה בה

 . היחי ברשה תועל ומתח ריביםברשה
 בדץצוצ ונחיל ופותח ההקיר ברשתו עוטדוכן

 . לרשצת' טפתח יוציא שלא ובעברהרבים
 הרבית ורשמי חנויות הפערי גנה שעריכיצר
 עוברת בכרסלית ואפילו לפכירתעוברה
 למעלה השערש שמנעולי בזמןלפניהם
 ארגעה רחב המנעול אם . טפחיםטעשרה

 י1 י מפתה %, לואפשר
 עוה"ז בתפעול ולנעול לפתחי הכאטליז מןולא

 סבין עושה הוא כיצר אלא היחידרשות
 בדיין או בתיעול ונהינו שבת מערבמפתח

 4 ארבעה רהב שהא אעפא סטנושלמעלה
 רגשתה מחדי ונולד פורטי ולפתרארבעה
 וצבאם ברשמת עומר שהוזז ואעפ4 .לסקוסו
 . aa של 'ט8תח ררה ואפילו . שבארנוכמו
 טבערנךבא~מקופה רגישי אם לומר צריךואק
8 ארבשץ: רהבה. ונדנו ג' גבוה פטורמקום  
 4שמ היא צ משלשה.הרי נסיכהבאסקופה המיי ארבעה על ארבעה בו שאיןבחלון
 חץ אהבנה שאבה שלקה גבוה היתההרבי/
 ,8ששהמ כש אסור וכאן וכאן נרם4תהיא
 הגצעו4 רוה . לרשות טרשות טתיא זהשרוי
 שהמח נצחר ארבעה וראב ס'עושרהלסטה
 יסוו כהקלת באסקופת שבת מערבמפחח
 'אז כשהרי לכגץסו ומחזירו: בו )תעלפותח

מבוקא
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 חמנע4 ושמו לא לכרפלית טכרפליחמעזיא
 בו יריק שרשי אעיד ד, על דרחב

 רואין נחקק שלא כל ד' על ר'ולהעטירו
 ולפיכף הא פטור ומקום שהף כסותאחזו
 ואפילו סכרם4ת מפתח ליטול אפילוסותר
 חושש ואנינו הועל ופמזח דובשטרשית
 ועם היהיר רשות גני עם סותר פטוררסקום
 כסו יחליף שלא ובלכד . ריבים רשותכני

 ריחיר ברשית אדם ליכוד לא .שבארנו
'preהרכים כרשות ולא הרבים בדשות טים 
 ירק 4 ען יהיר ae ra~naושהת
 ברשות אסה ופי היהיר ברשת ד"אמשילו
 ברשות עובד דבר סוף ולא . אסורהרבים
 אפילו אנא הרבים ברשות וכהמתיןוירדד
 רהיד הרשות סים ומשתין רודיד ברשו'עוטר

 וכן . אכור הרבים לרשות ויורדיןוסתגלנלין
 ברשות סיס ופשחין רובים ברשות עוטרהיה

 . אסור היחיד ברשות ויוררין לטתנלנליןהרבים
 . אסור ריבש  ברשות שכחו בארנושבבר
 אלא אמורין חלו דנרים שאין 4ויראה

 היהיד נרשות החפור דגיב בפיבמשתין
 אפילו או מכוסה ואינו הרבים להטותופרחח
 כן אינו ואם . אפות ד' משוך ואיםטבהמה
 ר"מ בה שיש הצר שכר כארנו שכברסותר
 ואפילו כור אפילו לה ממזן ירופף אמות ד'על

 עשה שלא ואע"פ החטה חיטות ואפילופורום
 : בה יש אמה ל"ו על אסה הו מסא.ורשהירלה
 כבהים לרירה שהוקפו המקומות כל)ט(

 . הן גפורה היריר רשות חהטבוארזוחצרות
 . שותפות של עמהן בק . ירבד של ומהןבין

 זה של טביתו להוציא סותר תורהודבר
 הבשותפת לחצר זה של 01ביתו זה. ש5לברזו
 להוציא טקצהן אסרו סרבריהם אבל .בעיהן
lrnrs~שמגרבו עד זה לרשותושל זה וצל . 
 ומוהרין תורה דין gy העטידוםוסקצוזן
 וקרפף תג חצר כיצר . לזה שהלטלטל
 הן אחת רשות וסביי ומרפסתואכסררא
 מזה מטלטלין לשמעון וזה לראובן עפהאע"פ
 בכלים בדיק . ערבו שלא פי על ואףלחה

 בתוך ששבתו כלים אבל בתוכםששבתו
 לעצמה זו שערבו חצרנה ב' ןן אמוייןהכית
 אין בחצרות הבתים כלי נמצאו לעצמהוי

 בחצר ששבחו כלש לפלטל נאסוראוטרין
 ששבהו כלים טבית לחצר להקרא יבאעמ4ח
 וכלי הבית שכלי אע"פ אלא . דוביתבתוך
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 מהדרין בחצר שתבהו את סוטר בהצרהחצר
 ערבם נין ולפיכך . אסורין בבית ששבהוחות
 שאסרנו זה קושף % סהזרין ערנו לאבק

 בקרפף אלא אטרי לא לחצר טטמואטטלטלק
 ן"א(ימ סאתים הבית יזר ההד סאתיםבית
 הדק 54ן אפות בר' אלא סטלט4ן איןבתוכו
 סחהנחזיף אין אם סאתים סביה יתרבגג

 כסו אפות בר' אלא בו סטלטלין איונכרות
 סטלטלק שאין ,סר צר-ף ואין .שבארנו
 גג .ןן הגג בעל של לחצר אפ" לחצרמטנו
 שחין אע"פ סאתים בגץ על יתרשאינו

 סאתים טבית יתר וכן . נכרותטחיצותיו
 לכפתא אפי' סמנו טטלטלין נכרותומחיצותיו
 הבירו של לביתו בריא לבית. לא אבל .חבירו
 או שנים היו ןן סוהר הגג בעל לביתאבל
 שלשה או שנים של אפ" i~lff גניןשלשה
 ביתו כלי להוציא אכנר הגג שבעלפעמש סאהים4 פביה ליתר טצטרפין ארםבני
 בכלים אפ" בו סותרים השהרים .לגגו

 בנק סבני אחד כיצד . ביתם בתוךששבתו
 הנגין שאר ובעלי לגגו קבוע סולםשעשה
 קבע כולם שעשה זה הרי לגגם כן עשולא

 וכוהל . לננו מביתו כטטלטל בכולםטוהר
 קבוע סולם עושה שזה שכל אסוריןהג'ין
 סליך כן לעשות חששו לא הגגיןובעלי
 עשו . 4ה והניהום כנוהיהן סתשמשנפשם
 טותר אחר כל לגגו קבוע סולם אהדכל

 קבוע סולם איחזו תבירו בשל ואסורבשלו
 עולין כולס היו הבקימן4 די לו שאיןכל והמצרי . חבקים די קדש כל הצורי 10לםואיזהו קבועיי אינו המצרי סולם . הצוריסילם
 היתו צורי בסולם עולה ואהד מצריבסולם
 האהד ןןעושה אסורין והשאר סותר צורישל

 פריצה קהתה לא וכבירו חבית לגג סמוךפרוץ והשטי ננו סביב טפחים י' גבוההכשיצה
  שכל אמר והשני . ניחו בהוך  ששבתובכלי' אפי' בורני פותר לננו טחהוה שעשה זהלגנו
 מסלק הוא הרי לגס ראוי סטנצה עשהשלא

 פחיצה שעשה לסי ומניחו ממנותשמישו
 על עליה האחר בנה . לנגו לתשסה2והנאויה
 וחבירו פותר. הוא חבירו של לנגו ביתוגבי
 מחיצה )אס קבוע סולם אסרו ואםאטור
 העליה בעל חזר . שכן כל לא עליההראויה
 די רחבה איטבא והננק לעליה ביןובנה
 הגניי כיהותרו

 רעתו זה גלה שהרי לבעליהן
שהוא



 89ט הטץתדעי

 שעשה לטי השו סו . פץ ,א"י פשקשהא
 רחש" ש לגנו קבועמולם

 לתששם רואף'
 כשאין בדאע . ננו לפני אצטבא ובנהתער

 מטנה ולשטור י45' לעתור רזיהדטוצפב'
 ממנה לשמור ראוי אם אבל ; חצרו שנטעו
 זנק עתדת זו אצמב' אין חצרו אומהו

 ממנה לששר י אצטב' אוסר שאנילבע5עץ
 לננ רםמוך גרץ ננ % שעשאה היאחצרו
 אלא " נבוהק סחעהע סוקפף ושנעםקפן

 סותר הגדול 4דול במלרע נפרץשרקמן
 כבו הבית בתוף ששבתו כלים אפ"קשטו
 במלואו שנפרץ ספגי אסור והקמן .שלשוע
 שתשמישן אע"פ לו.%הבהים האסרבכסם

שש-

 של לביתו זה של לטלט5'מביתו אסור
 מביתו אפ" אלא עוד ולא . שיערבו ערזה
 ומביתו חביו ובין . בעו המשוהדתלבית
 עד אמור תבירו עם לו המשתפתלחצר
 בחצרות ערבו . לסבי וכן .שמערבו
 כס אחה כרעות הבל הד במבויהשהתש
 שבין כותל ןן הצחת ערובי בשערשיתבאר

 לעצבה זו וערפד ד' ורהב י' נבחה היותל
 אלו הכותל בראש פירות והיו לעצמהוזו

 "ווכלין בכאן עולין שלו "יכלין הכאןומלק
 שממלטלין כררך הכותל בכלוסט5פלק

 גער %4זעחע5 בוש"י
 י' כרחבו ואין י גבחה היה % לו הבתשמן
 וטרה-ין )מעלק פטור כגלם כטום מדן 8זדדי
 שלא ובלבד . לבתים וממנו לו הבתיםטן

 זו חצר לבתי זו חצר בתי של כליםיושקפו
 מקום ירי על לרשות מרשות כחליפיןשאן
 רברירם של ברשויות אפי'פמור

 אסוריה שתיהן " נכוה "ינו ד' רחבודה כם"שי
 לבתים לווסמנו הבתי' סןבולהעלותולהוריר

 ולזה לוה בנח' תשמישו י' נבזה שאינושכל
 זה על זה אסורין בו עדלמ' שקידשורשות
 עוד ולא המשוהיה בחצר שאסרוכררך
 שיערבו ער אשורין בחירותיהן שאן(אלא
 . שאית כמי זה רוי " גבוה שאין כגעלשכל
 הנאכלי למקום בסלינה  שנפרצה חצרוכל
 חצרוה ב' שבין בכותל לאמרי כהרף5הע.
 בק . חצרות ב' שבק בחררן אסרוכך
 ואינו ף עמוק בין ר' ורחב עשרהענעק
 חצהת ב' פ יי עסוק ואינו די רחב ובין ר'דהר

 וזו לעצטה זו שערב' כיצד . שמםשערבו
  .שהשפיעם טעים יפתיע בין השלשלושן

 אפי' אלא עור לא שיערבו ער בואסורק שתסק "יה ל"י בשער ש 4.וה 6הבנח'
 בנדעע לזה היה אם אבל אתדין שניהן הב,ק בקהטי או ננחת קצת תשמיעי מהן לא'הקץ

הטב'(ב
 שתייש משב יה י-יט

 כעד . שקורבו עי אסורה ורו2נ"זסשתסקף
 אלה וודי ולזה לזה בנחת זה הריי' נבוה ואינו ד' רוזכ חצרות ב' שביןכותל

 ד1מעץתפת לחצר פתחים ררךכטשתמשין
 ר' רחב בהרתן וכן . שאמרס כסו)אסורין
 ורחב " גבוה הכותל היה . י' עמוקואיט
 m)a בו להשתמש יכול פהן אחד איןוץ

 אסורין  ועגיהם . בזרקה תה בזריקה זהאלא
 עסוק בהריץ וכן . בבתים שורבתו בכליםבו
 בנחת. בו משתטש  כהן אחר אין ר' ורחב"

 שמהם ולפיכך . בשלשול וזה בשלשול זהאלא
 סי" החריץבמחות הכמכלאו בואהיהאסורין
 לטעלה ז14יה . דא' לחצר ולבדיבעומקו

 שאיט לוה אותו נותגץ . מעשרה למטהאו
 בפתח בנחת לזה שהא רפי " מטתמוחלק
 גותנין בשלשול או בזריקה בקשה1זה
 בזריקה לחה היה א בנחת לו שרפא לזהאותו
 השלע54 שתשמתי אע"פ בשלשולולזה
 שתשמישו לס' אהלו נותנין מזה לוה ונויהואיל אומר" אין הזריקה טתשסיש nsp בנחתיוהר

 שויטמין בו א10רין שניהם אלאבשלשול
 יתנקד הווצר אנשי לפח בו שלטהכוהיהן
 אלו חלא כאיו שנטכם עירבו שלאמרפסת
 מן גבוה והמרפס' לעצכע ואלולעצכן
 י'ההצר

~ts1V1 
 ההצר מן סולם דרך ויוררין

 במרפסת nleNm דורדר לבני תזיןלמרפסת
 תל בחצר .ש א.ם המרפסתההצר לבניילא
 ארבעה תוך למרפכיז סטק? י' גבוהעסוי
 ובעמור בתל סותרק בבתש,טבמרפס'רירין
 נבזקו וכשכתו בכלימ בו אמורק החצרובני
 ולבני בפחח המרפסת שלבני לפיהביה
 שניזק הי י' גבוהק אין ואם . בזריקהרוהצר
 כמנירים ברעע ולוה בנריה לוה בהןשיין

 סן מופלנין ורז שיערבו. עד בהןאטרק
 עשרה שנבוהץ אעפע ארבעההמרפסת
 ועא בזריקה ולנה בת-יקה לזה אסוריןשנטגן
 היו אפילו המרפסת על עליה היתה %ואסור
 תוך וסמוכין עעחה נביהין תשעלהעכור
 שבני 2נ סחי בהן אפורק ושיוע למרפסתארבעה



 הקדשעבודת
 אלא בוע להתממש יבולק אק עליהטכני

 ואלו בשילשול מוהטשין אלו והריכשלשול
 . חץ ע5 זה אשורין ושניהם בד-יקהמשמכעסן
 שגבוהה בזמן שבחצר הבור בחוליתוכןהדט
 אוהה מתנין ד' תוך למרפסת וסמוכהעשרה
 שסלאה בזם! בד"א : עבמרפסת בתיםלבני
 מהן להסתפק אפשר ימאי טבל שלפירית
 סהוקנין פירות או כים ככלתה אבל .בעבת
 שמא רושעתן עיערבו ער בה אס'ריןשניהם
 עד שבה הפירוק מן א1 דומים כןיסתפקו
 השמיש ונכצא עשרה בחלקה וההאש'חסרוה
 של שתשטישם ואעפץ בשלשולהמרפסת

 בני של גתשכיס בשלשול כדפסתבגי
 ולא זה על זה אוסרין ושלשול ביריקהההצר
 וזריקה גובה בזריקת בזה אפ.' אלאעוד

 סי יש לבד בשלשול ולוה ושלשולהפלנה
 שזה בל אבל . בנה מי"שריעיר וישושנוסר
 הפלנה בזריקת או ושלשול גובהבזריקת
 שניהן בשלשול ולזה ושלשול טפחיםארבעה
 הכות טן היוצא זיז זה!, על זהאיסרין
 לעליה פכנו ויש לחצר כפחים כעכרהלבטה
 . החצר  לאנ"ש אותו נותנין טמחיםעשרה
 מעשרה ולמעלה לעלייה עשרה הזרהיה
 היה . עליה לבני אותו נוהנין החצרלבני

 פעיררה ולבטה ההצר לבני מעשרהלכערה
 שניהכ ולוה לזה עשרה הזף או העליהלנני
 בין מצרו ומעטו האכר בא אם .עבגרנו כמי לשניהם שאמור ארבעה ורהבעימרה גבהי חצרות שתי שבין כגחל .!ן בואסורין
 . פראשו שמבעטו בין כוהל של כרגלושכעמו
 מ אין חצרו מצד שהרי לזה אוהוגותנין
 מראשו רעלי שעקר הרי כיצר .עכרה
 ברהב יש אם הא' ההצר צר שלכרחב)
 משתמש זה רוי ר' הוליססנו שעקרהכקיי
 שיעור זה אין ארבעה בו אין ואם הכותלבכל
 שינו ולפיכך בו ולעכור לעלוה חשובמקים

 בשטעטו בריא . הכעיט כנגר חלאכשתכש
 ברגלו נתן אם אבל . :אסרנו כמוסראשו
 דוי ארבעה על ארבעה בהן יש אסאבנים

 כנגר אפיי לאו ואם הכמזל בכל סשהסשזה
 כארבעה שבפחות ג:הת בכותל.שתטש יכול אינו כנגדו שאפילו לפי חכורהמעוט
 שבאר הצרות עירובי ובשער . מעכר לו"'ן
 שהגזוזטרא למעלה בארנו פכעמין%כברבסה
 ;שרה סהיצה לה עשו אם המים עלכהיא

 סכרין קטעיה ק שסעי נקא
 לכוללה זו נפוטר4ות שתי הע . בשבתכסנה
 לחחתתה עשו %א לשעה טיצה ועש)מוו
 ארבעה התחתמה כן פופלנה היתהאם

 . 5בר בשלשול העליונה לננישהעליונה לפי ונסורה תשעחתונה סתרתהעקשה
 וקולשיה. ההפילה גוסה בזריקת ד~שעקוניולבני
 בזה נישנאוכל

 נותניי
 שבשלשול לזה אותה

 תוף לה כסוכה היתה ןן  שבארנו כבולבי
 בשעעע בורא . שיערבו עד אמורות שתיהןד'
 עשתה אם אבל . בשוהפחע העליונהא"ע

 רושרוזונה שההחגרה אע"פ לעצבההעליונה
 ואינו !ה הוא גזל ימם דרך ולדלזתלעלוה
 בגזל  שמשתטשת התחתכה שתאמרבדין
 ועול ריר כאלו רקק אלא העליונה בניעל

 ותחתונה סותרת ושיתה . לבעלעבשבת
 עליונה לתהתעה אף כחיצם 1Cp אחמורה
 אע"פ בה אסורה והתקוונה בעליונהכזהרת
 ד' לה קטרתה ואע"פ בשוהפותשעשאה
 ררים הרי מיצה התחתום! בני שעשושכל
 דרך בשבה לנכלאת לדלות עג-צונהב;צסן

 יש וכן ש העליונה מן עצמן וסלקוהתההונה
 א' אם 5פ" בשבת הבירו של בחורבה גזלדין

 אוסרה אים הפיח של בחורבה בהולהשתכש
 דיצדבה רואין שאם לפי בשבת הבעליםעל

 טחזרין ההבעלם . לבעלים בשבתחוזרה
 פד למלכה י ג'!ריוטות א אמרקוהאהרש

 ~יו ודעהחתוה והעלייה מזו למערהווו
 העליונה סן ישלשל לא אחר שלואמצעית
 נאטלשלק שאין האכצעית ררףלתחהונה
 הוא טשלש5 אב5 . רשות דרך לרשותמונית

 האכצומתא בררך שלא לתחתונה העליונהסן
 בעל השוק סן אח' של לחורבה הסמוכההצר
 בחצר ששבתו כלים לה להוציא סוחרהחצר
 אוסר 2מאימ וכל אוסרת חורבה שאיןלפי
 רעתי ולראשו!  עדגוכר כד ויש . אסוראינו
 סשתסשין הבעקם  שאין בזמן איכהי .מכה
 אטר בה סוטתטשין שהבעלים בוטן אבלבה

 ב' וטבארמ!ן כסו לגע?יט חוזרתשהורבה
 הנמר כל ערבה בין ביניהן א' והורבההצרים
 ששותפת והיתרגמה ערבו לא בין ל;צכהוהצר
 כליי לה להחבא לשניהן אגרה נית:יןלשניהן
 5ה וצירב שטא חוששין ראין בהצרששבתו
 רורבה היתה ואם . הבית בתוף שתבהוכלים
bv'אף בה משהכש ::אין השק סן א % 
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