
קכו שבח הלכות סח כלל ארםחיי

 : סכ"ס( )סי' שכת לחלל שמותר טקום יין * סהכלל
 מלאכות בכל בשבילו שבת לחלל אדם כל מחוייב מכנה בו שיש הולי כל)א(
 בדוקה רפואה שהיא לכל שירוע או מומחה עפ"י ידוע הרפואה שתהאובלבד
 : )מע"ת( סכנה בו שיש החולה שיישן בשביל הנר לכבותומותר

 דיהוי גלא לעשות אפשר אם מכנה בו שיש חולה עי שבת כשמחללין)ב(
 הנכרי שיתעצל לחוש דיש במקום אבל עושין נכרי ע"י או שינוי ע"י איחורובלא
 גדולימ אנשים ע"י אלא נכרי ע"י לעשות אסור שינוי ע"י כשיעשה יתאחראו

 שצריך שידוע כיון אלא כלל לשאול ואסור משובח ת"ז לחלל הזריז וכלמישראל
 ולש שבת ילל חייב לו שצריך לכל שידוע מה או מומחה רופא ע"י זהלדבר
 מוב: שכר להם יש מחבירו ידע לא שכ"א להביאו א' דבר לעשות אדם בני י'רצו

 שנתקלקל דהיינו בכלל עצמם ושניים ולפנים מהשניים הלל של מכה כל)ג(
 בזה א נ"ידשנת,: 1:"ן:הוה,ן,י:,וסנג:

 איי אפ-
 המהה בא,

 אם מפק הוא אם וארי' שומה כלב שנשכו ומי הרגל וע"ג היד שע"ג מכה)ד(
 : חלל של כמכה ה"ה מכנה בויש

 חולי מיני כל וכן המבעת בפי הבא ושחין ברזל מחמת שנעשית מכה)ה(
 קדחת אבל שבת עליו מחללין )סוייעיי(( שקורין אחת במעם והומ קור לושבא
 ישראל ע"י שבת להלל ואמור' זה בכלל גין כל5 סכנה בו שאין שידוע ר"להרגיל
 : נכרי ע"י נעשה צרכיו כלומש

 טבחוץ שהוא אעמ"י מכנה שהוא אומרים שהרופאים ומכה הולי כל)ו(
 כשההויה ומכ"ש להקל הולכין מכחישו ואחד צריך אמר אהד רופא ואפימחללין
 אומ' שהרופא לא אם לחולה שומעין צריך אין אומר שהרופא אעפ"י שצריךאומר

 אומר אינו וההזלה n~DID כאן שאין בסתמ אבל מחללין אין לו יזיק זושתרופה
 הילול שצריך מהם אחד שיאמר עד מהללין אין חל5 של סכה שאינו כיוןכלום
 : נפשות סכנת שהוא שיאמראו

 אינו וההולה בקיאין שמ אין ואפיי אוטר ~ריה אין חלל של מכה אנף)ז(
 סכנה בו אין אפילו ומשמע בהול לו לעשות שרגילין מה כל עושין כלוםאומר
 כשיודעין אבל בסתם ודוקא ט'( סיח( ועיין h~P3 Ttt~e )כ5"5 ההוא הדברבמניעת
 להלל אסור הלל של טכה אפי' הילול צריך ואין שטמתין הולי באותווטכירין
 שאוטר ישראל סתם אלא טוטהה רופא שאינו אעפץ , ג'( סיען נ"י )עייןשבת
 טכחישו מומחה רופא כשאין ודוקא לו שומעין עליו להלל וצריך זה הולישטכיר
 שאינו כיון דבריו על מחללין אין טומחה שאינו נכרי אבל ישראל מתםודוקא
 1 הלל שלמכה

 אותו: כופין התרומה לקבל רוצה אינו החולה אם)ה(
 שהוא כיון י"א בבגדים להממו ואפשר לחמסו שצריך סכנה בו שיש חולי)ט(
 ביל ומ"מ * אוסרין ויש מדורה לעשות סותר בלי'ה להממו שאפשר אעפ"ימסוכן
 : המקילין על ברזיל הדברראם

 כ"כ בהול הדבר אין ואס שישחטו עדטאחרין
 שוחטיי

 כיון נבלה לו נותקן ואין לו
 נבלה איסור דאכילת ועוד טלאכות שאר אצל החולה אצל שבת דחוידבלא"ה
 כשצריך אבל אחת Dye1 שבת מחילול יותר חמור איסור השוב וכזוע כזית בכלוטרפה
 מדבריהם שאיסורו כיון היין שיתנסך אעפ"י נכרי ע"י טחממין בהול הדבר ואין ייןלהחם
 ו6)1נס C"D הנקיר 5ככרי סי6ער תוטנ קן סקו5ס '6'ן 067 ר7נ"1 נסס שכ' 6"ר)עיין
 : ורע(  nJcW קטור ,ס 11D'hG שכ' 5'" ר"ן o~JS 6נ5 ר,"ס 5טעס 7וה6 עסו5"ע

 טה רק מלאכותן שאר ועושין מבשלין אין בהול הדבר אין דאם נ"ל)יא(
 דהוי לידי יבא שלא בכך טדקדקין אין בהול הדבר אס אבל בצמצום עכשיושצריך
 : r~D) סעיף סכ"9 )מיעןועכוב
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 שבת הלכות סח כלל אדםחיי

 . להצילו כדי שבת טהללין אין גדולה עבירה לעבור לאגמו שרוצים סי)יב(
 מ: ען ג::גג

 מ:::,:פ:ן'יקןזזג,י.:"
 ן, %,

 ,;יל )4א שטא מפק גדא ,אפ" הרלה, לרישתי! דאיויה.א בטלאיםארל,

 ה:מ י"א מ: ,ג טען י ,י,צה:י פשע יראך.נהיגס

 ן%,
 ,( נבע ט:.'ישי ינ%שין י:ך,יף דק,

~twe :ס " יייוי עי:. טעי 1

 ג רכיכר.(
 לבדול מותר אם "pu הקמן בנולאנום

 ;יי י%ג%ןל7.7%" ג,:גי ג%טג%(ש.ש
 כ' סכ"ה ב"ו ס"ס ת"6 )ע' שבת יחלל מותר נמי הצבור את ולהציל)יד(

 :ו:ו קי,.ע'% להק זגיעין!:מק ג::ג בגש ט'4-.ה תקטן נשב'ל,,,.י אפ" )פושות טם:)ת ל-צ'לס אבל נ,צוה לן ד, ר,ש)
 הול ,טפקדין שבת טהללק טת ספק מקוח. ש,(ז:):(ה)(ע%לתאי

 עליוני' מצא ואמי' חוממו עד טפקחין לעולם תחלה ברגליו פכע wffi תהלהבראשו
 לאטה'ס

 'אס-
 : )ונ."( ע-.,. הלם הס שטא מפקח אלא תהת,רם סק, גני

 תירש דש" ,.יגתמ;:י,
 עכאנ נ.,1 ,ט.טה 71"ל 4 שג,

 שיכו טה כל ולכן לידה מחטת שמתה מאלף אחת ואין מבעים דברים הם,היולדת

 :: ::ך'י::: :ז% ג1יינ4שרק
 ן

 ,"ק-1י,.ש:-נ:': ::ןנ:ך
1-1yw~ו'ן(.. יטבה זל.ה טהלל,ן אל: איד.טך נק ק~ונ!,יש;-אי( 

 ;נשי ),ה).ן וגן .,ם. נמ הט.ן שא',יע,.ש.ן4ה, גם:גיא,לחת ששוןן נ-" נ-'D'S מבי יי'גי,ן4יך::יDNnyS :11ךיי:
 אוטר מפא אס אגל ג!ץ .א., צידה או:יות:קביין.ה

 שצי':-

 " ))י' טילל.ן
 צרב" גזת ,ט,תר סנרה ב, r~NW כדולה ד.ה הו.לך,טוה

 שלש.ס ער )גי. י..
',ם

 לה .ש אם תטר נהק,סת ,אס" .ום שלש.ם כל 14לרת מר,רה :ווש.ן )'ה(

 ראין רל .הבטל שטא נספק אפ.' (היש אס'.ש ט,טנ.ה .פד.,י,תעחנ..1יי-)'ט(

 פהא,םהנא

 נדל"
 )יף ג" וש ף ן ,בד,.1אה ט,, נקל טינה %גת

 "מור. כנסכת עסעע 5עכות יויתר יכתה"ע שכ' תקע"7 ס"ס ונד"ע כנ"י )ישבו
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קכו שבת הלכות סט סח כלל ארםחיי

 5סוני6ו סהנטיעוהו 11י וכן הכסס פ' נטסעיס יע' סיתנט5 כcep 55 סכין 7עייייינ"5
 67יכ6 7עכו"ס ה6מוריןיונית

~p'WS 
  הירוס5תי  ליפת וניוקר [ו6 יגר סיהס שסוס

 :  תוספת( סםסהבי6ו

 : סכ"ע( )סי' בשבת ורפואה סכנה כי שאין חילה דין מט*כלל

 או מלאכה משום בו שאין דבר אפיי בשבת רפואה מלעשות גזרו חכמים)א(
 שמותר לומר יטעו מע"ש המוכנת רפואה לעשות לו נתיר דאר מע"ששמוכנת
 טמחק מיבום חייב רטש ימרה ואם טום משום והייב בשבת הסחטניםלשהוק
 רש לגמרי שאסרו וש הענין לפי שחלקו אלא בזה מרותיהם השוו לאואמנם
 : הענין לפ* הכל ישראל ע"י אפי' שהתירו ויש דוקא נכרי ע"יושהתירו
 והולך מתחזק והוא כאב איזה לו שיש רק בעלמא מיתוש לו שיש מי)ב(
 קומץ ליקה רפואתו שדרך כבריא הולך ומ"מ בשיניו שחושש סי לשכך)ג( י נכרי עין אפיי רפואה שום לו לעשות אסור צער קצת לו שיש אעפ"יכבריא
 ליקף אסור לכן חומץ לשתות דרך שאין לרפואה שעושה טלתא דמוכח כיוןבפיו

חומני
 יביע ואח"כ לשהות ואחי ויפלוט בפיו ישנינו לא שרף יין וה"ה ולמלוט בפיו
 או אח"כ ולבלוע לשהותו דמותר ביי"ש לסטוך ~פש. גדול צער ובמקוםאסי
 או )נעג5יך( השן על ליחן ראסור וכ"ש סנ~'ס( ק' סוף ור"ג כ", כ' הגעיי'נסס 6"י )כ"כ לרפואה כ"כ מושי לא לכל 'גטור טשקה הוא ייי"ש כיק להפליטאפי'

 שמצמער סובא ליה דכאיב לא אם לרפואה שהוא מוכח דכ"ז המין וסובין)[סיריטוס(

 ב, אק שנמא' ש.יין שטא ל'ה,ש אלא שאקיר מיק ריטושש r?1 י(בי
 שדרך משקה הוא ואם להפליט אסור טשקין במיני לערש*ו ודרך כללסכנה

 למנך אסוך בראשו הסטין לו שיש ומי * (cc) ג' בסי' שן חולי כמו , דינולשתותו
 לרפואה שהוא מוכח בשטן מכין אין שבטדינתנו כיון אתר צער משום וכןבשמן
 :וע"י(
 במעיו החושש כגון מותר ממטנ'מ ע"י לעולם נעשה שלא דברים ומ"מ)ה(
 מותר וכן הבל בו וש שעדיין אעפ"י הטין טמנו שעירו כום Dn'iy ליתןמותר
 להניחו מותר ועופרת בדיל כלי מחמס ואם בטנו על לתת וכלים בגריםלההם
 דבר הוי ניתך אם קאף ניתך יהיה שמא לחוש שיש במקום לטרורה מטוךאפ.'
 רותהי' חמים D'D עם כלי בטנו על יתן שלא ויזהר )סכם( וטהלקל מחכויןשאגנו
 כפות לסוך סותר שנשתכר מי וכן )[כ"י( הסכנה מפני אסור גחול אף זהודבר
 על מים כוס לכפות ומותר כלל רמואה אינו זה דדבר כיון וטלא בשמן ורגליוידיו

 בכיי או בטבעת להקיף ומותך עיטר( )ה"נ שקורין להולי שעוש'ן ולהעלותוהטבור
 מותר וכז תתפשט שלא בסכין הבורה לרחוק מותר וכן הנפוח תתפשט שלאכדי

 לימול ומותר . בזה אוסר ורוקח * ~גרון והנפל לניכם( שקורין הפה ערלתלהגביה
 מעונג הוא ואם שרף ויין בחומץ לצומתה אסור רגלו או ידו שנגפה מי)ו( י )סכ""( חבורה עושה האז דם יוציא שלא שדהר ובלבד במחטהקוץ
 ורגל יד ע"ג או ברזל ע"י נעשה ואם ביין מותר אדם בסתם אבל אמור בייןאף

 )סס(: הקודם כלל כדלע*ל הכלמותר
 לא צער קצת לו שיש אעפ"י ממקומו רגלו ופרק ידו פרק שנשממה מי)ז(

 : קטן כד/ לכ"ע השבר מחזירין שנשבר עצם אגל רוקק(OC3 )6"י בחול שעושין כדרך אותו למשוה מחבירו מותר אבל בצונן הרבהישפשפנו
 תפל ורוק ביין בשבת לרחוץ אמור ביין העין לרחוץ דרך שאין בזמה"ז)ה(
 בתוך מים משים ואם בשבת העין ע"ג ליחנו אטור מע"ש בגד החף שרה אםואפילו
 לא אם וכן עיניו בו לרחצן מותר תפל רוק בו שמעורב את צדדים בכל ורוהבפיו
 )6"ר( עיניו לפתוה אלא רפואה 'דשנו תפל ברוק ללהלהן יכול עיניו לפתוחיוכל
 שהוא אעמ"י מע"ש מכה על או העין על בו וכיוצא רמיה להמה מותר עמןובכל
 : )[ס( השבת כלמונח
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 שבח הלכות סם כלל ארסחיי

 ומ::" לני הרי ריוח רמ'לתא  'חוךנהן'ין ממקיטה שייחלקהא,
 רם" מינקת

 שיוא ריס. .קנח שלנא ומל"יןונלבר השט קצה ישרה ולזי. המיה פ'ומל'.ח
 .שנ.ם אפ.לו א, סיפא שאץ, ריש ,בש בנן דת" להסח מ.תר ::ן בבזרי'סימ

 ימענ'י" יי , נום(.' טפנ'לשנ.ט,ה גש אבל בשמן אותם ובכ.ן מנהנלר'
 '1 אשד לה';,ק "( ן לי,ן אבל לד'מ ד,טה , ל':':ייוחולן

, מיהושע לושיש
קק

 אעם"י גופו כל עי"ז ומצמער גדול כאב לו שיש או גוסו כל שחלה חולה)יא(
 שיש דבו.ס ,אפ" ננר' עי רפואות גל לעשקן ,טותו דק' לטשנב ננפלשרילך

 ר"נ"ת נענץ ר.ק.ו וה,ר'cv) 7 לנתהלה להנ'הזץ ימהד ישהשרת,

 ט צח ק ,שט,תר ,פש'ט'א ןרא,ריהא ק~נות % עןינגו' ישהטי
 "א יהא ענה ל"תו קת, 'שיאל ע" ראכ,ר נ.ל נט.ם שטערב'ן ביינ',צא
 יעשנה ולכן לש בטלאכת שבארנו כסו חייב מים משנתן גיבול בר יצאינודבדבר
 :;נד.

 יגב דעתל44
ט,ת:ן נכרי ע"י ולא שינוי ע"י א"א ואם , נ"ל וכן שינוי ייי יעשנו אלא דאטורהמוסקים

לל י רל: בן גררני לעשות

 סננה הוא עין דנ:;ת 'שנה י, שטרללן r'y טסנןת הנץ ינוי אם'נכנה
 'נול ראפ'לו רל ש'אב.ס בדולה 'שרא. ע" לעשות שסוהר דגר 1:ל .נפשות

שמסתפק
 ע

 וכל לחולה לעשות אחר לישראל ואף מותר לישראל שמותר דבר כל)טו(ו )אי"ה(: .נפשות דהרי שבת מהללין מכנה בו יש שטא זולי
 ט'ס,ם שאס,ר.פ דברים אפל, ל, ינשל ~יגף ן)ךש,א~יגגןמ.::רבך

 דגשי צר.כ'ם והטיפלברא
 אלא אים אדוייו רע'קי כ.,ן הים כל' יאפיל,

 לא כלל להגעילשלא
~tDDn 

 נותן דאהד בקדרה המאכל יתן לא דהישראל ונ"ל

 א'ם,י ,יגו DIW לו,אנ'ל, אסור אגל וינו יה,' ביטנת הק'-ד,-,קאב'ש%';נוי

 לן ההזלה צי,ן 'אן ןית,- ס.נשנשלטב'וא טנן4צהע'ו אןמ דיסת ,נוי' .נובה
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קכת שבת הלכות ע ספ כל5 ארםח"י

 שהמג למי rL כדרך המבעת בפי )5עפי5( שקורין פתילה לשום אטור)ח(
 א, טחלנ הפתילה ".עשית דאסוי ,נ'ש אצבעות ננ' ש'ארו;ה נשפר %אעצך

 או הננו' ע" הגל נות יטיב INDr :,חוך .שפן קננו' 1שע,'ס'ן

 ילש שדוך אנלירני,ם אסי לוגינה נ,,;הי א2 אגל לצטאינשש,הן
 ל 4 טותי ירפואה שטתנ,ץ הע'פולשהית

 ם נעה נטלאנת נדלע'ל ח"ב פתוח שיהזה נ,תת, אס אנל ת'נף ~DnDא2
 נים מ"י יני", ש;:'יישי-יאפי ת צ'", י היחני -סש" ":י

 ריי" מייני" 'נ'ט ושיהיה ניניגתם,צ'יןאי'ה"אי'י ננג
 י'של'ים

 י ואם שיה קיו ליחן אסורצל
 דהוי יקנהנה לא קם:עף

 כתלהצק דרת ra~l פרשו אפ ביר וקטלן טוהר אותו ,טצער מרשה%',ג(רשפין

 דביים כ, ,:'יצא י"נ( )41 לרג.ח ,שאסא דם שתטצ"ן עלוקה %ק1שא10ו
 )עיין חייב כן והעושה דם להוציא המנה על בידיו יה בו "' גוסי':"כת

 יק:ייייב",זתי41ט ס"ק ל"""' הימהי טאכי גסש'1(,תרנפ:,מטם%
 הבגר צובע שהדם מפני מטנו דם שיוצא המכה על בגד להניח אסור)כג(
 )""ר עכביש קורי עליו ליתן מותר אבל נובע( בע5"כת 5עי5 )ע' אדים בבגדוכיש

 : קע"ט( )כ55 אדם חבטת בחבזרי מבואר בשבת מילה דין)גה( י הקול להנעים היה ביצה ולנטוע שרפים לאכול טוהר)כד(
 : מכי,( )סי' כשכת רחיצה רין . עכ%2

נ"ימ: ג" .ליע שי ס מן.שלא :גן טע'שהס,,איכונם
 ":ןצגשיי

 ??-"r א ק'ש :ריי

 תנא שלא בהר התוהתן %א ש בטר"טיתשהטם מת.-תיליד,ןךו'טי

'הקיק
 )(; נ!,,נ )גיה:1ך"י0 לע' מםב, 2י(": פושר.ן'

 שיא
 ק ק י ק י פ; בט6 שלג"ק אסגר אבל :ק.ן( rttw ול hr' סי' "0 נ,! ז'ך )יע' ג סיתר יאי נהםשונות
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 שבת הלכוח עא ע כלל ארםהיי
 שהיבוב במקום מבעיא לא .נפילה .אחר אצל-)האש להמם ~אסור ידיו הנוטל)ג(
 דאמור בשבת בהפיך)שהוחמו )מהוי הימיה שאין' במקום ואפי' בישול משוםראמור
 ')' '. ; - : )סם( לבד ידיו אפי'ברחיצה
 הנהר מן כשעולה יפה ידיו או גופו שיגנב צריך ידיו או גופו בנהר הרוחץ)ד(
 בנהר לרהוא מותר אין ומ"מ בכרמלית אסות ד' 'ויטלטל עליו מים ישארושלא
 היה ולא בע"ש רביתה ליל שאירע כנדה מצוה טבילת לצורך דוקא אלאלתענוג
 לאסור נהגו כבר בלא"ה אבל שבה' -ליל קרי שראה מי וכן מקודם לטבולבאפשר
 להביאו ומותר אחר בגד או בכתונת א"ע ולקנח בשבת למבול סותר)"( פוסקים:עפ"י
 : p~g) סעיף ס"* )סי' יסהום שמא גזרינן ולאלביתו

 : רס"ן( )סי' וחצר מכוי תיקון יין * עאכלל

 שטדאורייתא אעפ"י מחיצות ל' לו שיש דמקומ הוצאה במלאכת בארנו נבר)א(
 א' ברביעית תיקון שיעשה עד בו לטלטל אסרו' הכטים מ"מ בכולו לטלטלמותר
 : טבוי וא'חצר

 צנוע בדבר הו-2 החצר שתשטישי כיון תשמישו אהר בכ"א חכמים והלכו)ב(
 בו שיש מפני צנוע אינו ומתשמישו טמבוי מתום יותר מחיצות לו לעשותראוי
 בצד עושה אמות עשר עד אג"ם במלואו שפרוץ שהצר תיקנו ולכן הרבהדיורים

 שכל פמין בשני די הפרצה צדי משני לתקנו ירצה אם או טפהים ד' רהב פסא'
 מהיצות ד' לו היה כאלו הוא וא"כ ט"יצה הוי משהו דלהי וקיי"ל משהואהד
 שיהיה כדי שכתבנו מטעם להיין ב' בחצר הצריכו מ"מ מחיצה הוי א' דלחיואע"ג
 י : )סמ"ג( ד' פם או סתוםיותר

 טשהו המרצה צדדי כשני ונשתייר בטלואה ונפרצה גטורה מחיצה שם היה)ג(
 שם טעמיך אם דדוקא טפח שישאר עד לאיסור לחוש יש לכתהלה וטכאןמכאן

 ממילא בנשתייר כן שאין מה להיהר שם שהעטידו היכר דיש בטשהו מגילכתחלה
 דגם חטקיליז דעת על למטוה דיש מל לצורך הוא אם ומ"מ כים. היכראין

 וכ"ז , א' טצד ד"ם רחב הכותל טן נשתייר אם וה"ה במשהו. אפי' מםבנשתייר
 : )סם(בהצר

 יותר שכן וכל סגי משהו א' דבלהי אדינא הכמים העמידו מבוי אבל)ד(
 הוי דד"א אמות משמנה יותר רהב הטבוי אם אמות ד' רהב יהיה שלאובלבד
 או האחר בצד ~"אטידו אהה לח4 צריך ולכן כלל היכר כאן ואין טבוישיעור

 דלחי דאע"ג לחי ל"מ שהוא ניעי שיהיה כדי מהבליטה דק או עב מעםשיעשנה
 בפחות וכ"ש אסות ח' רק המבוי מתה אם אבל בעינן קצת היכר ט"מ מחיצהמשום
 אבל טותר כעומד ידפרוץ וקיפל כעומד פרוץ הוי דעכ"ם מותר אהר לחי בלאאף
Daהוי אטות ד' רהב אפי' לטבוי לחי שתקנו קלא ליה ,דאית קהי לשמ העמידו 
 : )סס( מהני לא עליו ממכו אבללהי

 הזק ויהיה מפחים טעשרה פחות גבהו יהיה לא שאמרנו ופס להי כל)ה(
 אתי דאל"כ טפהים ג' הכותל מן רחוק יהיה ולא טצויה ברוח ינוד שלאומהודק
 דל"ש מפחים טג' יותר הלחי היה ואפי' ומבטלו המתח ואויר גימא ודה"יאוירא
 דצריך י"א מ"מ .א' שבצד טהאויר מרובה שהעומד כיון ומבמלו אוירא אתילומר
 הארץ מן נ'מ שהיא מהיצה רכל ג"ח הארץ מן גבוה יהיה שלא וצריך אהרלהי
 אבנים או שברים שברי אלא יהד מהובר שלם קנה הלחי היה לא אפ")ז( י מחיצה נקרא'לא
 לא ואפי' לחי. הוי ממם בפחות מזו לטעלה זו הגדר טן היוצאים קורותאו

 עליו 2שיםטכו וללבד כשר טאליו שם לו שנזדמן' אלא להי לשם אותוהעמיד
 ובאים בשבת ונפל אחר לחי שם שהיה כגון מעקום עליו סמכו לא אבל .מע"ש
 שלא אעפ"י משש אהר לחי שם היה לא אם אבל . לא זה על למסודעכשיו

 סמכו256
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קכם שבת הלכות עא כלל אדםחיי

 שלא כגון עליו טטכו לא בפירוטי אם אבל . עליו סמכו כאלו בפירוש עליוסמכו
 : לח' הד לא 1 לא' ע" השו נשנתם"ול

 בנ,תלליסה

 ; נשי ביש יז'סדם נראית שעה יזים, ג גמשנית

 א, 'אמתמ"
 שנמי"

 אם י'לוק ,אין הצרד'ן מן נחסין נשאיי שלא במלואו

 טבוי טוף שיעור דוהו טפחים ד'רוחב ר לצד הכותל טן נשאר אםארנו

 גז::: נ 17ע"עעע:: :נ: ע :, לנל
nSPD1::,4פ:1 2ן::ןןש%זילםג %י: :ך י 

 משך על סנר שנ דנ',ה"ר 4ה' של העי לרי אין יא'נר"ן;רךיפרצהלץ

 ילין דסר'4'ה ה-ך ללנת דובב ,ויך' מב,. ,בג, וה סכנ,. יתד לה' תירתנחמל
n~wpם נצן רנ,ס בו ני,, דיקאזל'א אסית  ,רש גפם 

 אצין שם 'ש אמ אבל ת.ק,; "-,ך א.ן לנ,'תל סניהםיפם
 ,ןצדר'ם מן אחי

 דשן כפהקן ו ימיה גי סד, קוץ דימה ,א':, כענן סב,.ע':
 כתן כקיסיכג ןבייס אעפ"י :%נן:יין"זעיין :ם צ; :מ"~ונמג
 : נס"ע( הגיה תל" והתיעה י"" כזעתכ7"ק

 % ירי%: גיר5,~י~ות:' הנשאר העוטר שהיה דוקא בטלואו אינו אם ביייא פרצתו דבחצר בחיא)ט(
 אסות עשר עד הפרצה או כשהפתה דוקא הוא . שבארנו התיקונים כל)י(
 מאם" נננ,' י"ו נדצר נין :ךו: כן:י 'יחי המוצה אם אבל לסתרשהשב

 ןם,:"מ:
 !:;:ק:1( :וךה,::זננ,ין י:; 1;: ::,1ו,ק'

 illtDr1n1 :ןנ;:ן % ::4רןוןז'י,%ג:י"מןנל
 אי:1

 ,,ה,-

 עלי

 - כזה דלת כמין עקום שהטבוי למבוי הצר בין חילוק יש עוד)יב(
 ראשיו ובשני בעקטומיתו צוה"פ וצריך בעקטומית טפולש היה כאלודינך
 ובעקמוטית ראשיו משני % לכל צוה"פ שיעשה או קורה או יהי %לכל
 א ולחי עקמומית בשני צוה"פ צריך ח' כמין הוא ואם קורה או לחייעשה

 בשני257
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 שבת הלכיש עא ' כלל אדםחיי

 P~w ג"ד'(הי:"ך" 2ו ,וי271: ג;שיזינייי %םמב,:קן':נף
 נוסיי(: נעקט:ס'ת, תזקין שים צ'י.ך אין י' א. ד נטגן עקום שוא בדצו אבלהשל

 3: ניקע'ם שו3'ס עלםנפוצה
Pnl~DC 

 y~s ך ס"
 %:נ,"ד

 ממ א. צר

 ס .ית- יהבים ד"בואית אם 'הווים בה שרו'ס הטנ,א,ת r~ns רהבןרז

-IWYD

 א
 , י 7

 ל :
:r?~j א ג 

4.ן4ששפ1
 מל ,מגט י:." )ס' ש3אונ נס, לנט-. מבון דק זתונהד'ש"לה פת,חט'םדצ.ו,ת

שהוא
 ביי'"

 ,א"ק נבל יק 'תרן נע,ט.ג.'ת ת.קק לעיט,ת א א ים אעפ'; ,י,ל:א

 ננ',(: 9ע'ת'קק
ל

ד%אעי:
'ףיקק

 ,אפ. תיקון שים .א"צ לטה'צה יוה המה-.ן ;השב א"נ '.ט נביננ',ה ר'אשיפוע
 גבוה המים עד שד,)נדרון ם המים לעומק צריכין אין אנו שהרי נקרשיןכשהמים

 אין א'נלהלוך
 הטי,-'"

 וצ'ט ns~ndi נחשב

~D1y 

 לטה.צה :השב נ,.סה די.ם

r'NW'נשרןעךהנהי .נש.ש :צ'ע מח"*'ה ,טנטל 
 ן "ית מעשי .,תך והב שאנה אעפ'.

 בלא לטלטל אדר ןק'ץ בישה ..ש י " מ ,

 צ רבינא 'גלן אף אד להתיבבן נדיב. ד.ק,א משסע ימ'רי . הטה,צהםה
 Jput ירךי) נתן נ"י'ר ,:.נ h"w3 (DVCW11 א' DyB3 )קייט ,ד,"ונ)וי'נ

 ריש כדלעיל תיקון בלא לפלמל סותר י"פ עומק שפתו נשאר אפנהשנתיבש
 ; )ים(רם"

 הנהר א. הטררק אס אבל אסו: ,' בחוךלבתים

 rD י'" ניע1 כ"א יעב שפו,, NSD1 הבתים טן מ"א 'יתרוחף

 שהר. ראס.ך דפש'טאם
 פי,"

 שטא אמני י"א יהב א'מ אפיל. אלא טצו:
 דעתם על יעלו שלא תיקון בלא בטפילש לטלפל דמותר דאגתו ' לפעותיבואו

 ש מרינן דלא אומרים יש ומיהו הנהר שמעבר המדרון מפנישההיתר
258
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קל שכת הלכות עב עא כלל ארםחיי

 נ:::יגטע לו'נס'.ם ל סי:%ג:ל~:: להפריח רוצה, שאינו או וא"א אמות מעשר יותר רהב הטבוי פתח אם)י~(
:1:י

 ת' -.שםן:לג,בן;,ז:ן:,,זי:ןו:זג:ינ זצ :י:מנ(ג,ז:: יאי נשאי ;ן:' ןע בך:י: :ך'

 שא.ן נ.ק אטשג"רמ,5'יי,
 . דינז ןמ נם % מקוה ן מנהננ, 1

 שם בס.' טב,או  קוץרעצה
 ל ל ר:ל

 כשכותלי אפילו טהני ולחי צוה"פ אבל היכרא ליכא אטה מעשרים ולמעלההיכר
 : גט,יה נטה'צה הי ולה: דצ',ה.פ אטה ~1Wy-! ך% עמ'טב1'

 ל ל ל

 סס ':.ון ג': רלה,ר'ם דיו-ת חנ.ב,א,ק.א שתקו, 'ב-צ,תאיק נ"א נוין:ג
 אס-ע (ג ישגיד: =ם' DyR"~ יו ת"ת 'ןניט,"גשי

 . דרנל,ולאמק
 ק ל:בר' לוטי יט.חי לנני' אט.יה בבלל ב'אינ. ונבי 1

 וזהו . טכשול לידי רבים יבואו שלא כרי דאורייתא מלאכה דהוי אע"גבשבת

 שמן שאה" בכלל 'חבאו בשבת הטב,. תקף כשנשנו החציית סס.: )סי'2י

 1 ו 1 וע.7( )ס" הזהרה רי'אה,הוהשנת

 רק ננעלת שאינו אעפ"י וי"א בלילה ננעלת אם רוקא די"א טהלו"ת יש וגםקורה אי יה' ד,טנ'היא: יגצד אהד "ת דסנ' ויא וטניה :טו'צה השיבה גררלת
 ים""" א:"ן יפוי ;'יי',שזי'טי':י:"ביג שי':יי

 'י'"ץ
 לנע' יני"

 י ך נ.ל הפיסק ליית' לייט ייי . .:יי.7(
 : נ"ע( עד סם"ו )ם" וברכתו מכואוח ושתופי חצירות עירובי דין * עבכליל

 אא'נ סטנ,, הבת'ס ro יינן לבת'ס, ,טד,צר, ליצרית הבתזזלטלךק1

 י%'יזמ':ך יה. ט, נ'נ ש דט,ת- לטעית נא, ע'וע 2 מלטות-
 הפקוס נךאהר שיאדם שדעת, דח א' בבית דאל א:דיר,קאהי'נ'ה,:('נבל.

 אהדאלא
 ,נטצאי איי נחצי הכל ו';.ד, 'חד דהגיות 1 דאה':1'תעונ,,

 שלטגן יתך :"ת:י:ול:ה געם,ל 1:ן ל:מל,,:ג גאלי
 4 ו ""פ: עע" ז:14'ננם ישלוגשושןשגגסזינ%
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 שכת הלמת עב כלל ארםחיי

 הלחס ונותן נחתומ השמש אם דמדינא ואע"ג ביצים מקומות ובמקצת חילוק(אין
 קונה אינו מלת דקיי"ל ביצים או מעות לו נותנים בתים שהבעלי בטה מהנילא
 העיר בני לכל בעירוב שיזכה r'ng או לחרב נותן שהשטש שטנהגנו כיוןמ"מ
 עשו כאלו ת"ז משלו מוכר ואינו נחתום כשאינו וטר"ש אחר ע"י להם זיכההרי
 טצה משלו נותן או קטת קונה השמש ואז מס"ט( )ם" טהני וזה לערב שליחאותו
 עושה אינו אם ואפי' בטהרה שטת"פש הטץ להם כסו טהר מתעפש שאינולפי
 דהכי ואדעתא לכולם מזכה אהד טאלו גרע דלא עירוב הוי אפ"ה הקמה סכלמצה
 ידו על הקהל לכל ויוכהו לאחר או להוב העירוב יתן והשמש תחלה קטהמנהנו
 העירוב נעשה א"כ העיר בני מכל שגבה שכיון מותר מ"מ זיכה ולא שכהואם

 לטנהגנו ולח"ז * שבת עד העירוב ח9 שלא כיון לברך רשאי ומ"חממילא
 שכח אם ומ"מ בע"ש יערב לזכות שאמור וביש י"מ ~ד זיכה ולא שכח אםבע"פ שמערביי

 נק""( )סמ"ו קמחם נתנו דהכי אדעתא דטסתמא למלמל סותר שבת עדלזכות
 הכנטת בבית המצה וטניהין מבואות ושתות הצירות עירוב בטקום הטצה זהועולה
 אמ ראשונה בשבת שנכנס קורם אמילו שהניחו לאחר המצה נשבר ואם)00"1(
 : סם"ת( )סי' שלם היה הנהה דבשעת כיון כשר כשיעור בונשאר
 לאכילה ראוי שאינו עד נתעמש שטא העירוב על תמיד להשגיה וראוי)ב(

 בפת ע"ש בכל שטערבין אנש'ם יש ולכן )ק'5נין( וכקורין בתולעים התליע שטאאו
 בתים בשני הדרים יהודים בב הדין וכן הקהלה בני לכל אהר ע"י וטזכ"ןשלהם
 וצריך לשני ויזכה משלו יערב שאחד או יהר לערב צריכ:מ ביניתם הצר אוובית
 לצורך שתקן בפת יערב לא ולכן בו שעירב טפת הבירו יאכל אם יקמיר שלאהטזכה
 : )סס( השיתוף ובמל בזה חלק להבירו שאין נטצא לו טליתן מקפיד שאםשבת

 וגם איבה כאן און שהרי במרומה אף לערב יכול משלו בעירוב הטזכה')ג(
 בלא לערב יכול שאינו למצוא יש דלפעמים בשבילם שטערב להם שיודיעראוי
 כשטערב ומיהו לעולם יוצא שמודיע וע"י V"DC) סי' )עיין דיני' סילוקי בזה וישדעתו
 : לזה א"צ העירלכל

 ע"י יזכה לא אהר איש שם יש ואם אהר ע"י שיזכה צריך טשלו המזכה)ד(
 ע"י ומש גדולים הם אפילו שלתנו על סטוכימ הס 'אמ ובתו בנו ע"י ולאאשתו
 קמנים אמי' העברים ושמהתו עבדו אבל 3דולימ הם אפילו הכנענים ושפחתועבדו
 ay~ ולא לאהרימ זוכה קמן דרבנן במידי זכות בו אין דמן דאע"ג ידן עלמזכה
 לזכוף מותר אהר שם אין ואם ' בגרה שלא כ"ז משלו אוכלת אינה אפילובתו
 לו שיש וגדול * כידו דירן שלחנו על הסטוכים הקמנימ ובתו מבנו חוץ כולםע"י
 עושה דאו לכתחלה אפילו יריו על מזכה אביו שלהן על שאוכל אעפ"יאשה
 שיקנה כדי פפה הפת להגביה הזוכה וצריך אביו ע"ד ולא דנפשיה אדעתאהכל

 : )סם"ן( זובהגבהה
 שרי יהא בהדין ואומר עירוב מצות על אקב"ו סברה העירוב שטזכה בשעה)ה(
 הבתים ומן לבית ומבית לבתים ההצר ומן ליצר הבתים טן ולעיולי לאפוקילנא
 ואם . )מ"ת( האת בעיר שיתוסף מי ולכל ההצרות בתי ל% לבתים וטט5וילמבוי
 אמור ואם . פובית ימים ולכף השנה שבתות לכל יאסר השנה שבתות לכלגרב
 : )סס( למבוי הבתים וטן אצ"ל חצרות ערובי שט~רב רק בטבוילטל
 מעכב אינו בהדין אמר ולא בירך שלא אעמ"י אחר ע"י משלו זיכה אם)ו(
 אמורים בהדין ואמר שבירך אעפ"י אהר ע"י זיכה לא אם אבל לטלטלוסותרים
 ממילא העירוב ונעשה כולס נתנו רהתמ א' טיי לדלעיל דומה ואינו ג'ל. כןלמלמל
 : כאןמשא"כ
 אשתו לערב רוצה ואינו בביתו כשהוא אפילו "ו בבית האיש אין אמ)ז(
 הפת כל תתן שהיא בעלה משל לזכות יכולה אין אבל בעירוב וחלק ונותנתמערבת
 טועט בדבר מקפיד הבעל שאין ידוע אם או ממזונותיה וט'ש בביתו אינו אמאפילו
 : בזה דינים הלוקי עוד וע"ש )סם"ו( לזכות גםמותרת
 לכל ביצה כחצי ערך שאיה סגי פחא או ב"ב י"ח הם אם העירוב שיעור)ח(

 אחד260
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 שבת הלכות עב כלל ארםחיי
 אינס הרבים לרשות ועוברים לחצר טמנה יורדים העליות ובת במולם להועולים
 שאם ביניהם ופתח חצרות כבי והוי עליו פתח תורת דסולם ההצר בני עלאומרים
 מרפסת בם כל שיערבו ובלבד . לעצטו מערב א' כל רצו ואמ יהד מערביםרצו

 לעצטן הטרמסת בני ערבו לא אס אבל במקומה הסותרת רגל שתהא כדילעצטן
 במקוטה שלא ג"כ אוסרת במקומה האסורה ורגל במקומן למלטל אסורים הםא"כ

 "מ: סימן ע"ג כלל סוףכדלקמן
 שתשטישו לזה רשות רק מקרי לא בקשה ולזה בגהת תשטישו שלזה כלשניהם בין טשותף שהוא עמוד או תל בחצר ויש ל!3צטן וערבו יהד ערבו * אם)טז(
 שלשניהם או פתח ע"י משתמשים ששניהם כגון בנחת הן r~lw שניהם ואמבנחת
 בין קשה הוא ואיזה . זה על זה ואומרין בו שולטת שניהם רשות א"כ בקשההוא

 ממנו נסוך ההוא שהמקום או לזרוק שצריך נטצא הם טמנו גבוה ההואשהטקום
 י"ס גבוהים אינמ והעטוד התל אם ולכן קשה הוא זה כל לשם לשלשל וצריךי"ס
 שניהמ הרי בנחת הוי טיי פחות רכל בנחת לשניהם דהוי י' גבוה אין לטרפסתוגם

 ובתוך יט ההצר מקרקעית גבוהים הם ואם הבתים כלי לשם להוציאאסורים
 בנחת הוא טרפסת לבני וא"כ למרפסת טפחים ארבעה בתוך והם למרפסתעשרה
 רחוק היה ואם . אסורין הצר ובני מותרין מרפסת בני ולכן בקשה הואולהצר

 הו4 למיפמת י"מ ולתוך ההצר מן י"ס שגבוהים אעפ"י יותר או ד"טמהמרפסת
 ד' המלגה מכח ולטרפמת בגובה זריקה ע"י ההצר לבני דהיינו בקשהלשניהם
 י"ט גובה וגם ד"ת הטרפסת טן טופלג הוא אם אבל אמורין שמהם ולכןטפחים
 : ונט"י( נח", כע"ס נם" כ"י )ועיין אויר דרך אומר אדם שאין ההצר לבמלסותר

 אא"כ בית של בכלים טמנו למלאות אמור ערבו שלא הצרות ב' שבין בור)יז(
 שיהיה וצריך המים ,מן למעלה טפחים עשרה טהיצה שיעשה דהיינו תיקוןעשו
 צריך רק הטים 'בהוך כולה הטהיצה שיעשה או הטים בתוך יורד המחיצה טןמפח
 . ,ק מרשות זה רשות ניכרת שתהיה כדי המים ro למעלה מטנה יוצא טפהשיהיה
 ממלא וזה הקורה מצד טטלא זה טמחים ד' רהבה קורה הבור פי ?ל עשו אםאו
 קל הקורה טתהת מיא דעריבו ואע"ג טפחים מד' יותר דלי אזיל דלא השניטצד
 בחצר ששבתו בכלים לטלאות מוהר אבי במים הכמים שהקילוהוא

 ובלבי
 שלע

 : )סע"1( כ"א סי' כדלקמן לביתויכניסם
 טפחי, ד' זה מכותל מופלג ראם י"א חצרות ב' שבין שביל שבגטצע בור)יה(
 דרך שמשתמשים רק בפתחים לשביל פתוחות הוצרות rv~s1 ד"ט זהומכותל
 קפהימ מד' בפחות אלא מומלגת אינה אם אבל תיקון שום צריכין ואין אוירדרך אומי אדם ואין אויר דרה רק תשמישן הוי כ"כ טופלג שהוא כיון וא"כחלונות

ל ש2 י ג,,~ק :ק"יןןיש(נ,תשנ'ך::ון מ נ  ב~' איי ר 
 כק

 )יע' תיקון שום א"צ הפתחים דרך ולא השביל אויר דרך רק משתמשין שאיןכיון
 : סלי( סיעןננ"י

 כמה בו דרים א' והצר נכרי בו דר א' שחצר חצרות ב' שבין בור)יט(
 ורהב חלון או מתה ביניהם יש דבין הרא"ש ?ל לסמוך יש הד"ק בשעתישראלים

 לשכור וא"צ ממנו טטלאין סי' למעלה ד' על מד' פהות או י' בתוך ד' עלד'
 נסס )נ"י אומר אינו עליהם רג5 רתימת לנכרי שאין כיוןמנכרי

 ר6""
 : סם(

 : מה כלל לעיל נתבאר ערבו וטלא בתים או חצרות ב' שבין הכסא בית דין)כ(
 שמונח ולהצר בבית דריק כולן כאלו דנחשב ע"ח רתקנו דאמרינן כיון)כא(

 העירוב להביא נולן שיכולין בטקום מונח העירוב שיהיה צריך לפיכך העירוב~טס
 המבואות תקנו לא אמ בבהכ"נ העירוב שממהין מנהגנו למי לפיבה בהש"מאצלם
 בתים בעלי ב' בתוכם שדרים בתים שני. עכ"פ בהכ"נ לחצר פתוח ואיןשבעיר
 לבטלה מברך והסברך כלום בערובן אין ד' על ד' שהוא חלון או פתח ביניהםשיש

 אצלן לאכ"א שעולן הנגמם אחזן טיש נ:גיסן;;עגו",17ל
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קלכ שבת הלכות עג עב כל5 ארםחיי

העירוב
 מותריי

 לבית מבית למלמל אשרים והבתם החצרות יפאר אבל לטלטל
 שהרי אטורין כולם אפ"ה תיקונם נשבר לא שבעיר טבואות ושאר בתוכושבהכ"נ מהמבוי התיקון אלא נשבר לא ואפי' בו דרים בתים בעלי שב' בה~4 אוחבורו
 )עס(: אצלם העירוב להביא יכוליםאין

 שבת עד נודע ולא בע"ש העירוב התליע או נתעפש או נאבד אם וכן)כג(
 ? )סם( והבתים ההצרות בכל למלמל אמור אחר עירוב עשו שלאבענין

 אשג הומה טוקף שאינה בעיר אפי' בשבת המבוי תיקון נשבר אם אבל)כד(
 לפלבל כלם מותרימו מ"מ כ" סימן הקודם כלל כדלעיל בטבוי לטלמלדאמור

 שבת אטרינן דבזה אצלם העירוב להביא יכולים ראין אע"ג ובביתםבחצרותיהם
 ביניהם הלון או פתה שהיה כדין לרבו אם וכן השבת לכיל הותרה שהותרהכיון

 דרך להשתקש ומותרים השבת לטקצת שהותר כיון מותר בשבת החלוןונסתם
 ונפתח בהול הפתח ונמתם לשנה עירב אם ואפי' שביניהם והורים הכותלגובה
 ראוי שהיה כיון סותר בשבת שנפתח כיון אמ"ה בכוונה מתם אם ואפי'בשבת
 שבת קודם הצוה"פ נפסק ואם פתוח שיהיה לבך עומד היה שהרי לפתוחבע"ש
יה כ5 "' ס" נ"" )עיין למקומו הצרות הערובי דחזר אסריק אם בשבת אותוותקנו

 נע"" תע5"
 מהרי"ק ו' ה' יום מוב ,עם חל ואמ כע"ד( נסיען סקט"ו סם"ס ס"ס

 ו' ביום ונשבר וי ביום ראשון יו"ט היה אפי' אומר וס"א ה' ביום נשבר אפי'מתיר
"Dh~w)'נגון~ 

 וסחטת לחצר נ.ת נל' למלטל 19נ11 גי, ,מ (41"
 זה טחצר ואפ" בהצר למלמל מותר בהצר ששבתו כלים אבל השני החצרלבתי
 כלל קרפף לעילבדין כמבואר לדירה הוקף שלא לקרפף טחצר וכן מבירולחצר
 חכמים הצריכו לא תדיר תשטישן אין אלו הכל דכיון כדין שטתוקן ולטבוינ"א

 כלים לטלטל מותר טש במבוי נשתתפו ולא בהצרות ערבו 'לא אמ" ולכןלעירוב
 שלא ובלבד לחצר וטחצר להצר ומטבוי למבוי מהצר בטבוי או בחצרותששבתו
 : )כע"נ( למבוי בבתים ששבתו כליםיטלטל

1
 לתת א"צ העירוב בו שמניהין הבית . ההצר מבתי בא' העירוב הניחו אמ )כו(
 : )סס"1( לעירובחלק
 לזכות הריצה לכן לכולן מזכה א' אםזה

 רבי"
 ויזכה טשלו יערב עצטו להתיר וגם

 ' הקודם: בכלל לעיל כטבואר אהר ירי עללכלם

 בכלי זה בהצר שתופן טבואות השני נתנו אם מבואות לב הפתוח הצר)כה(
 הוליכו ההצר בני אם אבל במבוי אף למלמל כלם וטותרק כאהד כולן ה"לא'

 אמור אבל לתוכו וטטבוי למבוי "טנו לטלמל אהד כ5 מותרים לשלהםעירובן
 במבוי ששבתו כלים אבל ההצר דרך האחר למבוי הבית כלי למלטל זה "בוילבני
 הוא אם טהם אהד שום עם שיתף לא ואם כיה סיטן כדלדול לטלמל טותרעצטה
 רגיל הוא ואם 1 שניהם על גימר עליהם דרך בהול ולבא לצאת שניהם עםרגיל
 ואם אוסר אינו רגיל ושאינו אוסר שרגיל אותו רגיל אינו השגי ועם האהדעם

 היה אם וכן ביניהם שתפו אם לעצטו הרגיל הותר רגיל שאינו אותו עםשיתף
 ואם טמנו עצמו סילק שהרי' השני מותר מהם אחד עם ושיתף שניהם עםרגיל
 לא שיתף לא והוא שתפו לא רגיל שאינו ואותה ביניהם שתפו בו שרגילהטבוי
 שיהא בדי שרגיל טאותו ויסתלק רגיל שאינו אצל אותו דוהים זה עם ולא זהעם

 שעל לאחרים ריוח ויש עמהם שיתף לא שהרי בדבר ממסיד אינו שהוא כיוןמותר
 ספ"ו(: )סי' מדום מדת על אותו כופין מותרים יהיו זהידי

 ס"ט(: )סי' ע"ח צריכים ענין באיות יין עג*כלל
 ואם ע"ח יחד לערב צריכין חדרים בב' הדרים בע"ב דשני בארנו כבר)א(

 להוציא אמתין ביניהם סוי(( (_1h_t יש ואם לבית טבהז להוציא אמורין ערבולא
 להוציא אמורין בשותפות הצר להם יש אם וכן להיפך וכן מוין( )עפ"ר הבוןכלי

 שת263
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 שכת הלכות עג כלל ארםחיי

 )"( שנבאר תנאים י' עפ"י אלא ע"1 זה אוטרין אין ואמנם ולהיפך לחצרטבית
 tDD-D1 :,ךןע:,הו:י,ךסמ,יגטניס ק"נז,ז:4'ע ב:'יז:y? % 4~ ,נ.:(:ךננ'ה:ן',ג

 שעך לב.ת ש.ש 'ואעס'. :ה: ר"ג

 ניגב: בייואךן: :::7 עגם% ןתננ,מ4ילה צייגלם2יגגג:ג
 מן שהן טדטת א, ::בדן טהטת בין בשנת לפנת; שא.א דבותי השאילא, שהשכיר בחדר להניח כליו שם ליחן היד תפיסת בו לו ויש לאבירו הדרוהשאיל
 ן1: ו::זז%?:ין: :DnD 4 :ניג,ון,,ךנ:נבני טבחיהם להוציא סותרים הם גם ולפיכך נ'( )סעיף בעה"ב אצל אורה הואכאלו
~

 ןט SUN %ל א. השינך או' ג(מה'-בי הע'וינ האדר'מ טנ'הק ג
 דנך.ס בה, ל, ש"ש אי טנ,ת ילא שגו-,ת קט',תג !א של,הכת"ס

 ר נט .:יה וש קנ(
 ש:תארחהבהצר';אפ.ע33.ת1בפ"ע'

 ר'ות, ק,נע שא'מ גל
 אבלאן כהדיו אינל א נ n~w? )י( א,מ-1סען:,(. שא.ם ..ם לשלש.מ גללאשם

 נ נטי"נס'סן 'שיה'ל,ק וסבביה ן אנס-'ןאו
 של" "',או אם אם:,ה;'י.ל

 )מ( . בחצר אחרים דיורין שאין או ההצר בתי מעשיר באהד הךובטוליכין

 גרועות מחיצות שהם "לא לתקרה מגיעות אפי' או לתקרה טחם לפחותטניעות
 טג, שהם ב"ק בלל ;.'וינ ציע'ן נ-צ-'אק :ן:קי,":הר'ם:ף::ן
 2 יהני איעהא אטר'נן :,ט י'טש'!1 בהדר, נ'שש.,,בל 'א;פ"' :.יזיש'א'ה.:.,2ל
 שלא )(( )מס(, כאורה נעשה הטשאיל בבית צרכיו כל עושה שגם וכיון לוהשאיל

 tRneR1~ty1 (יי "ט"%%

 להם שנותנים דהיינו מרם להם נותנין והבל והרב האב אם בהדרם אוכליםוגם
 הם ואס ביתו מבני כאחר נחשבים מאכלם לקנות טעות או מאכל ביןמאכלם
 בסימן שמבואר כמו דינם בהצר דיורין גם יש ואם אוטרין אינן לבדם בחצרדרים

 %ירוב טשום עליו מומכין )סטם( שקורין הבקר ובית התבן בבית אפי' הבתיםמן

 זיז::זלזן:ן %%ק:י::יב2%":בקזשיען :ז:'הוי,י%.ך :י:'ן'::ן:ייימ: ::.י ייושן :1:1;4יע:,'::י
 נבאר וטעכשיו . וצ"ע אומר ואינו עירוב א"צ שם הדר ד"א' על אטוח ד' בושאין

 אבל בעש הדר.פ שו כעיש דוקא ויום ד,' לא שש; רנ.ת ואמ-קן :האמ'ט)ב(

 אחו חרו געק חרו.ם כטה 2ממ, .ש דאפ.' .דל . שער ב'ה שט.'מ
כיון264
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קלנ שכת הלכות עג כלל אדםחת

 די"יד שער בית החיצון נקרא א' בעה"ב אלא הפנימים בהדרים דר שא[ניון
 ג'(: סעיף )סיעואומר
 אחרים לאנשים השכירם או והשאילן בהצרו הדרים הרבה לו שיש בעה"ב)ג(
 רשית לי אין אפי' שלי מטלטלין בקביעות שם להניה שיכול רשות לעצמו שייראם
 בשבת להצלן ררכן שאין דברים בבתיהם שם והניה הבית בכל ולא א' בפנהרק
 "סו די כאלו ה"ז המוקצים דבררם שהם או לפנותן טורה שיש כובדן טהמתבין

 להק לטלטל ומותר אוסרין ואינן כאורחים רק נהשבין והשוכר והשואלבבית
 על שאומרין בהצר אהרים' דיורין לכ' יש אם D"b1 . עירוב .בלא בהצרולבעה"ב
 נמי הני אסרי דהני מגו אמרינן א' מימן. כדלעול אצלם העירוב וטניהיןבעה"ב
 ךיטות לו שאין כגון בדיהם היד תפיסת לבעה"ב' אין אם אבל לערב וצריכיןאסרי
 לעצמו שייר שלא כיון מ.ט ע"ז זה טקפידין שאינן אע"ג בביתם מטלטליולהניה
 שיצמרך שאפשל דברים שם והניה זה זכות לעצמו ששייר אפי' או זהזכות
 בשבת בהם להשתמשבעה"ב

) 
 הנך הוי לא סיבה איזה טהטת טביתם להוציאן או'

 : נ"ל כן )מס( לערב וצריכין בעשב לגביאורחים
 אם אבל שכורות או קנויות שלו הבתימ כשהיו היד תפיסת דמהני בד"א)ד(
 ש_ר לברר שהאהד אעפ"י הבירו ובשביל בשבילו דהכי אדעתא טנכרי בתיםשכר
 ו(א לשכור מהבירו כשליח רק הוא הרי אצלו הבירו שידור ונתרצה הנכרימן
 טו;ז;לה ששכר לא אם היד תפיסת בו לו שיש מה מהני ולא הבירו את לסלקילל
 ננט ננ"י )עין הוד תפיסת בו ושייר להבירו השכיר ואה"כ לבד בשבילוהבתים
 )סט(: לעצבו בית שאל או שכר או קנה א' כל אס יד תפיסת טהני דלא וכ"שקסר"ן(
 נתארה לא אם בפ"ע ואוכל במ"ע בית שכר אפיי בהצר שנתארה אורה)ה(
 עירוב בלא טוהרים והם והוא הצר בני על אוסר אינו פחות או יום לשלשיםאלא
 שדר א' בעה"ב שם כשיש ודוקא בפ"ע בבית דר וכ"א הרבה אורהים הםואפי'
 רק כלל בעה"ב שם א.ן אם אבל ובטלים לגביה אורהים כלם דנעשים בקבוע011

 יטבת רק י2ם נד;.ם אינם אפיי שם שאוכל בפ"ע חדר לו יש וכ"א אורחיםשכולם
 ס5""(: וסי' נ"ע נסי' )סס לערב וצריכין ע"ז זה אוסריםא'

 א' וישראל הומה המוקפת בעיר לשבות ונזדמנו הגומעים המוהרים ולכן)ו(
 טבעיא לא '2ם ואוכלים בפ"ע בבית נ"א מתאכסנים והאורחים בקביעות בודר
 שם דך שהישראל הצר באותו טתאנסניםאם

 אעפ"י
 שבהצר הך;ו-רים ששוכרים

 אורוו.מ כולם ונעשו חבית בעל לגבי . בטלים שכלם דאמרינן ההצר בעל נכרימן
 טתאכסבים אם ואפי' עליהם בעה"ב ולא הבית בעל ע9 ולא ע"ז זה אוסריןואינן
 בכל אפי' לטלטל מותרים ואז לגביה בטלים רכולם אמרינן מ"ט אחרתבהצר
 באוהו דרים ואם טבואות תיקון כדין שנתקן או הומה טוקף העיר אםהעיר
 לטלטל הבעה"ב אסורים עכ"פ וא"כ בתים בעלי ב'עיר

-tys 

 בו שיש הצר כדין
 טתאכסנים אס וא"כ ע"ה כלל כדלקמן ונכרי נכרי מכל שכרו אא"כישראלים
 מתאכסן.ם אמ אבל ביוצר לטלטל ומותרין לגבי' בטלים ודאי ישראל שלבהצר
 יבטלים אהד כהצר העיר כל א"כ בתים הבעלי ושכרו ערבו אם נכרי שלבחצר
 כילם מכעסו ")ורינן "עס"כ oh 5"ע "קרת לתגר ועת"כסכיס קונוס עוקף העיר"ין )1"ס זה על זה אומרים דהאורהים נ"ל הבעה"ב הנכרים מן ושכרו ערבו לאאבל

 )סס(:"ורסיס(
 מן ששכר הדר לכ"א להם יש והאורחים עיר באותו דר ישראל אין ואם)ז(
 בבית כבשלים שכלן אעפ"ין שאוכלים בלחם שותפות להמ ואין שם ואוכלהנכרי
 מן ההדרים שכרו לא אם ואמנם לערב צריכין בחדרו אוכל שכ"א כיוןהנכרי
 כ4 וטבשלין אופין ואפי' בפ"ע הדר אהד לכל להם משאיל שהנכרי אלאהנכרי
 הנכרי בבית כלן וטבשלין כשאופין וכ"ש . לערב צריכין אם צלע שלו בחדראחד
 המבואר ובעמן יהד ומבשלין דבאופין מל ובדיעבד . ברכה בלא דיערבו ונ"לצ"ע
 )וע, לטלטל מותרים י"ג מימן ע"הבכלל

 ק'(: וסי 7' מ" כנ""
 יוציא לא שהאורה עצמו על לההטיר ראוי שטים ירא אבל מדינא ול'ז)ה(

 כלי 26534
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 שכח הלכוח עג כלל ארםחיי

 להוציא מותר y"3S שם':בקביעגת הדוד הבעה"ב אבל לעיר ' או לחרר ביתוכלי
 בעה"ב על אומר האורח ראיןמביתו

 )ח""
 . ס5""(: סי'

1
 הנכרי מן הרשות לשכור - ל'כ צריפון יחד לערב שצריכין שבמקום ודז )מ(
 . . . י ן כללכדלקמן

 ואם דבר לכל 'א' הדר רק הן כאלו נחשבים אפ"ה וגמורות קבועותטחיצות
 אחרים דיורין עוד ויש לתקרה מב לפחות רק אפי' אה לתקרה טגיעותהמחיצות
 בא' 'העירוב מניחין אם לערב צריכין -דע%'פ וכיוןבחצר

 כל צריך שבהצר מבתים .
 שעשוי רק בו וכיוצא טסדינים רק המחיצות אם ואפ" עירוב ליחן וחדרהדר
 כלל לערב א"צ בהצר אחרים דיורין אין ואם טצויה ברוה לעטור שיכוליןבענין
 ואס טהברן שהתקרה. א' הרר הכל כאלו נחשב קבועו' מחיצות אינן דהטחיצותכיון
 אפילו לתקרה טג' לפחות וטגיעות בו וקיוצא מנמרים וקבועות גמורות טהיצותהיו
 מחיצות 'ג' יש ואמ ברכה בלא ויעיבו לערב רצריכין נ"ל בהצר אהרים דיוריןאין

 חשוב צוה"פ שם יש ואם ברכה בלא יערבו לנטרי פתוחה רביעית ורוחגמורות
 : )צ"ע( גמורהדירה

 אפי' בחצרו בית להן שהשאיל בו וכיוצא מלמד או מומר לו שיש בעה"בלא(
 הם הרי בביתבעה"ב וטבשל אופה אם כ"צ שם ועושה שם וישן שאוכל אעפ"י ארוךלזמן
 בעה"ב בבית אכילה בצרכי שמשתמשים תרתי דאיכא דכיון לערב וא"צ ביתוכבני
 שיאסרו אדעתא השאילו לא מסתמא להם מושאל רק להם טושכר אינו הביתוגם
 אא"כ מהני לא טבעה"ב פרס טקבל שהוא אעפ"י לו מושכר ההדר אם אבלעליו
 ( )סס(: ג' סי' כדלעיל בבית היד תפיסת לבעה"ביש

 פרם שמקבלים טהני לא בעה"ב אחר דעתם נגרי ?אין באלו ודוקא)*ב(
 סרבו ועבר טבעלה ואשה מרבו ותעציר מאביו D-D הטקבל בן אבלטבעה"ב
 אם טבעיא לא שם וישן ואוכל DW ומבשל שאופה טיוהד הדר לכ"א ש"שאע~'י
 מקבלין רק אם אם" אלא ל~ייוב דא"צ והרב והבעל האב שטבשל טסהאוכלין
nlyr?סבני ונחשבים א' בחדר דרים כאלו גהקשב אעפ"כ אכילה צרכי בהם לקנות 
 )סס(: צרכיהם שטספיק מי אהר דעתם נגרר דאלוביתו

 בחצר אהרים דיורין שם ואין אחד בבית שדרים שכנים בי דמילתא כללא)יג(
 טגיעות ואם * זה על זה אוסרין אינן לתקיה מנ"מ במהות מגיעות הטחיצות איןאם

 ומבשל שאופה אעפ"י להביננו א' ונדר השכיר אם גטורים בתים ב' אולתקרה
 הוצאתו על טמנו פרם מקבל ג"כ ואפיי הטשכיר בביתהכ?

 אומריי
 )ע' זה על זה

iPtO)""' הכבדים הפציו שם להניח שיכול זכות לעצמו ושהר עמו כשהתנה אא"כ 
 היד תפיסת לו שיש כיון דאו נ'( סי' )עיי~rr המוקצין דברים או בשבת לפנותןשא"א
 על אוכל שכ"א אעפ"י א' בבית כולם כשאוכלין או . שם דר הוא כאלונחשב
 צנוע דבר לעשות כשרוצין לסניהם וילון פורמין לפעמים וגם עצטו במנישולחן
 ת'(, )סיוון אוסרין אינם בהדרו ישן שכ"א ואעם"י בקביעות מחיצה שם שאיןכיון

 להם בין מאביו פרמ מקבל אם עצטו בפעי בהדר וישן אוכל אפילו אביו אצלובן
 המשאיל בבית וטבשל ואופה לא' הדר ממואיל ואמ י"ג(. )סי' אומר אינו טעותבין
 ג"כ שטבשל ועוד. עליו שיאסור לו משאיל לא מסתטא אהד דברים ב' דישכיון
 : אוסר אינו לעולםבביתו

 כדי בו יש ואם אוטר אינו ד"א על אמות ד' בו שאין בבית דהדן נ"ל)יד(
 - . ברכה: בלא דיניה נ"ל ד' על ד'לרבע

1 1 
 קדרה יהד מבשלין ראם נ"ל מ"מ בפת דוקא לערב צריכין דלכתהלה אע"ג)סו(

 טאכל דבר 1Wp אם אבל עיבו ולא ;שכהו אם בדיע4ד עירוב משום ע"ז מוטכין%
 צריך בו יטותפין שהם דהעירוב טוע.ל אינו לבד בקדרה כ"א ובשלו והלקויהד
 : השטשות בין' דוקא א' בכלילהיות

 טבעת ואוכלים שם וממובים ובמבוי בהצר עטו הדרים שנימו המזמיןרמז(
 דוקך* לזקות דצריך וקיי"ל ,בעה"ב טשל שאוכליק אעפ"י היום עליהם וקישיום_
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קלר שבת הלכות עג כלל אדםחיי

 ots ןנ'": י% מתגן:" ::;ן ן:ג ,מ: ז,; :קג"ן וטוטכין בפת כולם זכו כאלו הוי והזמינם בביתו עכשיו שאוכלים כיון מ"מ אחרלי

 זבה hh"1 כו' ,גנט "יח'ס 616 'תן PWP(lttt י )"ו.: בי נו:,הי ;ערוצי
oi~sעכותיהס D"1'SW t"sh 2 מעלקתי( כעו 

 ב'שנת אי נע.'ש שילך בין נשנת קג.ח' זו:- דע,, שלן טב'ה, לב, ,דכהלעצי,

 4%נ. 'יש, יפ" ע-ב, אם ביטבת דיצי מבז' א' מה קאם ןה( ס',):י,י'ה

 א.נ,ש
 מעיב או שמתלבשנת ב'ן הש( טן א' 'ישי אם 1% ל'א ,אס אשי

 :שדירד,קא
 רי שלא ביה טשא.נ דעת, הס"ה יננ- אטי'נן לי ,הלך זה בדג.

 אוסך לאי;1,ענו'ת 'ניל שאי אעץ" יקטן לט'תהן רי,ב:וסס'ן השבת]ל
g"ptn" 

 אפיל, ני.ן רננ,א,ה שקקם א, ד,ט,קטיקך
srn, זא אס ' ל אסוי 

 ::אלסי:'א זן,ןיזי;:חטת:ןי,:.ובק,נ;יי:;
 טפט בקצ-.ת עיב, לא ואם ,טנ,' "יצרית שתש הג"

1 ' ' ' 

 זה ב"ו נ% בת'ס % הרבה בתוש שיר'ס או א' בערב ההצר בןלשרר
ק

 ארסית אין בטק1טה הטימרת )ונל אוסרת במקנטה ישרה ר" " )ש(
 :,%פ:ו;ת ::י:::%ן%'וג:ת

 אם
 'הד עיב, לא ואם 'הד ra-yD יצ, 1

rDאסויה ייי'צ,..ד טוה-ת ית;'ט'ת טיט עייני כ,[א ה,' ~י ע'יב ,לא ההתזונה 
 ולא החצונה ערבה ואם * עליה דר"ח לה r~w עליה לאמור יכויה החיצונהשאין

 רינ'ט'ת עיב, שלא שמין שת.ה"אס,יי' עיב, ולא מפ;יטית א 'ש'::ה 'אוהפנ'ט'ת

 טב;' א' ;ד", ישות שיבטל ש- אס,ייה שקוהן ע'ינ, ילא רי'צינה מן ביןהפנ'ס'ת

 לדיתלק ד"א דיכשת הפס סירב %"ג"::קלא בצבעןם
 משט :" ן: : גע"ךןיך כ(ג

 ,גןןי גטי
 אפילו .לעיל שנתבא. עמו לערב צריכים שאינם רבים או בפממית דר יהירואם :כ%זוגנ " גן,נל,ייו,

יקל
 עזת-חב

 דצ'ר,ת ל נמקומה,ייר,'ה
 ן'ילפנ'מיטו,ב

 "ח"ד
 בשם

 "4ם'י" ינ5 די עיט 'יא מיסכת י' %ו: 4'ז,%ג %%י4טויי4 יני וירי' אחת
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 שבת הלכות עד כלל ארםחיי

 לבית. מבית למלמל שיוכלו תקנה איוה עירבו. לא אם יין ער,כלל
 ספ",(: D"C)סי'

 נא:וה.. נגשני ,נזלם לי ז;הלשנתב( ('4:ן'ג % 1גי": גי:ניס

5
 לאם ,ל]'ןן שנ.ם יק ב, שדרים א, ,ע'נא",ה':ר (ינהיג רוים אם 'יק גתדס.'דג;1

 )י'ק(: טיחי ל, יט'גש;תבטל 'אנירש הטבטלש ,להם למלק':הד ילשנעיב

שש~שוושש
%115י"ו~ם

 איייי. ש'ה.שני 'ליס- 'שיך לא לרנ 'ש-ך ייעצי דנתם שנאית הנאמשא':
nrnry~

 :נח'המ ,-:'1 אן,י'ם :נן,ובבל
nwyJ~S 

 שג'ון הניו סננה

 ש ו.( ס"ק ו.פ h"w) IW'D סרג' ל"א ל, ש:קנטל ט' הני, ההו'ק1
מענש

 ז'י
 ,קעבן4'גגקש13עה4

 גחיה"'זה:ם(1.1:":ליש'יןשי:"יוןנד,ה:'ינוצויא'ני,א.ן,11ד:'םה:ן
 ," ג" יטלפן: ,שמ "י יוריי מ'ז ת" ג ז% ב" קיאנלין,:הו

 קוצ.א ,כ,%:כת,ןצרן לן,)נ':נניאעי53תןש3'צלערלי
 וג:
 יט שעשה לאדי ז

 יכמבואר
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קלה שבת הלכות עה עה כ% אדםחת

רבים או אחד ששכח אלא בו שערבו בחצר דוקא שיו רשות דבימול יא)ז(
תורת ות?תכח לעולק יערבו לא דא"כ מהני לא כיל ערבו לא אם אבלטלערב
 tW'D בע' לכתחלה להחמיר וחוב יבחל שלא אהד חדר לעצמו ישאיר אא"כעירוב
b"DG2 7'( סעיף 

 אא"כ אוסר במזיר אוסר אינו בשוגג להצרו טביתו והוציא רשותו המבמל)ח(
 : (h"tc) זה החזיקכבר

 : סס"י( סמ"ג סס"נ נם" יבמכוי כחצי הדרים תכיי 'שיאי יין * עהכלל

 שעירבו אעפ"י נכרי בו שדר בחצר דרים בתים בעלי שני שאמ חכמים גזרו)א(
 למלטי אסוריןיחד

 ים אבל שכירות בדרך ודוקא הנכרי מן הרשות שישכור עד
 בלבו שיאמר להשכיר ם לא שהנכרי , טהני לא רשותו במתנה לו יתןהנכרי
 לכשפים מתכוין מסתמא רוצה אינו ואעפ"כ רשותי במתנה לו ליחן רוצה שאניכיון
 דוקא אלא גזרו לא ולכן ויצא עטו ידור לא שבת בכל במלטול אסור שיהיהועי"ז
 שכיח בתים בעלי ב' דהם דכיון יחד לערב שצריכין ישראלים בי שדרסבמקום
 "הד ישראל אם אבל שנים שהם כיון ממנו טתיראימ ובאינם נכרי עםשידורו
 לדור אהד ישראל טתירא דבלא"ה שכיח שאינו דבר דוה כיון הנכרי עם בחצרדר
 אצל אורח ישראל גם מתאכסן אם אפי' ולכן גזרו לא דליקת ובמילתא הנכריעם

 ן מ5"6( ונסי' )ספ"נ לפלפל מותרהנכרי
 של אחד ובית שם Di'1-W ונכרים שישראל בחצר ג"כ אמרו ולפיכך)ב(
 נכרי של לחצר פתח לו ואין זה ישראל לבית סמוך אחרת בחצר הואישראל
 לזה א של מביתו להכניס שיוכל* ר' על ד' קילונות ביניהם שיש אלא זהוישראל
 שדר ישראל בית דרך כליו להוציא שיוכל כדי חלונות דרך יהד לערב יכוליםאינם
 שהרי בחצר לטלטל טותה הנכרי עם הרר זה שישראל שאע:פ הנכרי עםבחצר
 כשאין אמורים דברים במה . אסור אפ"ה אחד ישראל אלא בחצר שם דראינו
 יערב4 לא אפי' וא?כ לזה זה ישראל בית בין פתח יש אם אבל לזה מזה פתחלהם
 עם לדור מתירא אינו בלא"ה כן ואם הפתח דרה זה אצל הולד שזה שכיחיהד
 ישראל אלא שם דר r'Nw כיון הנכר" מן לשכור וא"צ יחד שיערבו מותר ולכןהנכרי
 : י"ט( סעיף )סם בזה אפ" אוסרין וישא'

 טמחים ד על די שהם חלונות והיו בו דרים ונכרים שישראלים חצר וכן)ג(
 טביתו להוציא שמותרים אע"פ החלונות דרך וערבו לזה זה :שראל טביתקתוחות
 הנכרי שהרי הפתחים דרך לבית טבית להוציא אסורים מ"מ חלונות דרךלביתו
 בטקום כיחיד כך ע"י נעשי לא יהד דערבו דאל'ג שישכיר עד עליהםאוסר
 ו גנ.ק י("ע': )ס:1ינו'

י י 1  רק הם רבים אם או בית בני בלא לבדם הם אם ישראלימ לשני הלקו לאוכן
 1 רק הם אפי' ברשותם לגמרי הלוקים הם אם הריורין חילוק לפי בזההלכו
 אלא שם שאין כיון לא' הרבה בית בני יש אם אפילו וכן וע"ז שאומריםאנשים
 האב וכן אחד בבית שניהם דרים אם r1Ei זץ"ז אוסר:ן אינם אמ לפיכך א'בעה"ב
 נחשבים שכלם כיון י"ב י"א סי: ע"ג כלל לעיל שנתבאר כמו ותלמידו רבובנו
 אחד לישראל יש אם .מהני לא אבל אוסרין איק נכרי במקום אפי' אחד ביתכבני
 שם כדלעיל לערב צריכין שאינן זה לענין דמהני ודאע"ג היד תמיסת חבירובבית
 כלם שיבמיו מהני לא וכן בתים בעלי כשני נהשבין נכרי במקום D"b גימימן

 דא"כ אמורים והם טותר הוא ויהיה יחיד רק היה כאלו שיהיה כרי לאהדהרשות
 4 נ'( סעיף כטס נכרי במקומ טועיל עירוב ויאמרו שבת בכל כךיעשו

 בי אפילו או חצר באותו הישראלים עם נשדר דוקא אטור דנכרי בד"א)ה(
 חצרות ב' כגון ישראל של חצר דרך רק שלו 'רגל ודריסת לזו זו הפתוהאחצרות

 באחד269
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 , שכת הלכוס עה כ% ארםחיי)

 לנכרי לשאין, 'אבל שילמדהטטעשיו לחוש יש ובזה .שראי ש4חצר דרך רק אינו ) נכרן 'של הרגל ודהיטת נכהי רר .ובכוהך ישראלים דהימ;,ב'.יאחד
 .דריה""

 כ"ז סיטן וכדלקמן עליהם אוסר הנכרי ואין והלון פתח דרך לחצר מחצרולהוציא להכניס ,מותרין פתח 'מכ ביניהם דיש.  אע"ג לרה"ר לעצטו פתח לו יש הצר%. אלם
 . ונח"ל(: ג' מעיף)חס

. ' ' ! . 
 או מאכל דבי איזה השכירות בעד לו ונותן בשבת ממנו לשכור מותר)ו(
 טתנה עלא ומסכר כמקח זה שאין רשותך לי השכיר לו ואומר כלי אומשהה
 ואפיי ינכר לך ניתן ולמחר חצרך לנו תשכיר לו שיאסר או לטלטל להתירבעלמא
 . ' )סם-נ(: פרוטה טשוה ובפחות פלפליןבמעט

 שאוכל רשות לי תן לו אמר אם אבל רשותך לי בשכיר שיאטר צריך 1)12
 מהני: לא ומבוי בחצרלטלטל
 בשביל בו שנכנס או ששכרו או לו קנוי שהבית אא"כ אוסר הנכרי אין)ח(
 שעכשיו אעם"י לבא רגיל שהוא אך בקביעות בו דר אינו ואפילו חוב עליושיש
 שבת לוטר בזה ול"ש ויאסור בשבף יבא אפשר לבא שרגיל כיון מ"מ כאןאינו
 )ש"ג סיד אוטרין :ולכן השבת כל להתקיים ראוי שאינו כיון הותרה שהותרה .כיון
ס

 אינו בהצרי לנכרי בית השאיל או השכיר והישראל ישראל של הבית היה )ט(
 הישראל דאפי' ונ"ל עליו שיאסור לנכרי ביתו השכיר או השאיל שלא עליואומר

 ולנכרי - אהרימ לישראלים החצר בתי שהשכיר רק זה בהצר דר אינוהמשכיר
 הישראלים על שיאסור לנכרי בית השכ-ר שלא אמרינן בזה דגם אוסר אינואעם"כ
 :)סס"נ(
 S(1U'i הסכט כ5 5ענו:ת יכיר )פיס"י ' ולקיטו משכירו. או מאשתו וצוכרין)י(

 שיג" "ניר לס"ת "רזנת גשו: "פ"""י:נ:ף
 להשתטש ו-,ת ל,

 סטנו לשכור ויכולין בעה"ב של שכיר היה כאלו דשכירו שכירו זה ת"ל הביתבכל
 ' 6(: ס5' סם"י)נ"י-

 מבב שאינו מי ואפילו אחר לו .יתקרב שנתבאר בענין להחכיר א"א אם)יב(
 דבר איזה בו מניח דבר בו להניח רשות לו שיהא רשותו לו שישאיל עדהחצר
 שם מונח יהא שלא ואף רשותו יקנה בטה דאל"כ , הרשות יקנה שעי"ז כדיבע"ש
 הוא ויכול ולקיטו כשכירו הוא הרי בביתו להשתמש רשות לו שיש כיוןבשבת
 בחצר יחר שערבו )אעפ"י לכתהלה ההצר תבני א' אוא 1ח6 הנכדי רשותלהשכיר
 שזה סגי יהד שערצו כיון השכיר לא אם D"D1 הנכרי ישות אהצר לבני ג"כישכיב
 סעיף.'י"ב(! סס"נ )סף כולם בשביל המהום השאיל כאילודוטה

 רק להשתמש לישראל רשות נתן ולא הרבה הדרים לנערי שיש אעפ'")יג(
 נן:ין:ל"ןו:::::כל סו ג ק:ק
 ולקיטי 'כשכירוהוא

 שמ ובנ"א ז' סי' ע"ג כלל לעיל ועיין וסגת"י( נ"א נסס )ק"6
 וגם לישראל שהשאיל ברשות להשתמש רשות לו אין הנכרי גם אבל * ד'סיטן

 .,ת .. ": .שלח כב' נם: להשנ.י 'נזל ,א.נו ולשט.נשנ.ר, הישראל הוי לא א"כ הבתים 'ובשאר הבית בכל להשתמש רשות לו איןהישראל
_1 

 1;ם ש.,י ש
 לשכור וצריה ולקיטו שכירו לא,מקרי הזטן שיקלה עד הישראל את' לסלק יכוללא

 השכיר לא שהרי העירוב שכירת לעמן הבית שכירות מועיל ולא הנכרי מןרשות
 לא בבית שותפין ,שהם וישראל נכרי וכן ההצר צל רשות ולא מיוחד בית רקלו

 אבל )נ"ב( מזה עיקר -ותר זה ואין בנית שוין שניהן שהרי שכירו הישראלסיקרי
 אחד בחדר שותפין 'הם אם אבל ' עצמו בפמ דירה לכ"א כשיש דוקא סרמ"א
 ימס(: וצ"ע כשכירוהף

 שאינו ,מן וכל מהני חוזר הטרי- שאין כ"ז סתם הנכרי מן שכרו אם)סו(
 מחזיר270
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קלו שכת הלכות עה כ% ארםנחיי

 עד להזור יכול אינו מעובה לזמן ממנו שכר ואם חזרתו טהמ לא הוטיםמחזיר
 ראשון בשכירות די הזמן בתוך לאתר הבית מכר או שכר ואפי' )ת"6( הזמןכלות
 : גסס( )6"י( זה רשות סכר כברשהרי

 חזרה אינו הדמים שמחזיר אעפ"י בשבת הנכרי בו וחוזר מתם ממנו שכר)טז(
 : י'( ס"ק סס"נ סיחן )ת"6 ישראל בו ההזיק כבראם

 מהשוכר לשכור צריך לאחר השכיר או ומכר מתם סטנו שכר דאם מל)יז(
 מן לשכור צריך מת ואם מחלך( מנר גני רסנ"6 עונת נסס ננ"י )עייןוהקונה
 עד מותר שמת או הזמן תוך שמלקו אעפ"י לזמן ולקיטו משכירו שכר)יה( י )ט"י(היורש
 מתם טמנו שכר אם אבל מבעה"ב שכרו כאלו השכיר הושבין אנו שהריהזמן
 שום ל4 אין וגם ימלקו יכול לא אם אחר לנכרי ביתו ירשו1 : )ספ"נ( השכירות נתבטל מת או שנסתלקכיון

 או לסלקו יכול אם אבל השוכר מן לשכור צריכין כלי וטום שם להניח ידתפיסת
 : )סם( טהטשכיר שוכרין יד תפיסת שום לעצמושהשאיר
 : )סס( מהדש לערב צריכין הנכרי טן השכירות שנתבטל בכ"מ)כ(
 חוטה מוקף העיר אמ ולכן להצר כבתים לטבוי הצר שדין כתבנו כבר)כא(

 מרובים בע"ב הם אפילו יהודים בו שדרים א' הצר אלא שם ואין כדין שנתקןאו
 חצרות שני יש אמ אבל העיר בכל לטלטל ומותרים - אחד 4בעה,'ב נחשביםכלם
 עיר באותו דרים ישראלים ששני כיון ט"מ אהד בעה"ב אלא בהצר דר איןאפילו
 דבמקום . יהד ערבו אפי' עיר באותו שדר בעה"ב נכרי סכל הרשות לשכורצריכין
 טכל לשכור צריך בהצר בתים כב' שדרים נכרים ב' וה"ה . עירוב. טהני לאנכרי
 בבית שותפון הם אם דה"ה ונ"ל . בפ"ע דירה בית לל'א כשיש ודוקא ונכרינכרי
 בחדר שדרים אע"ג בחלקו להשתטש רשות להבירו ואין בשלו טשתטש שכ"ארק
 סכ"6(: )סיען י"ר מימן כדלעיל מכאו"א לשכור צריךא'

 שדרים בחצרות לטלטל לענין העיר משר הרשות לשכור מספיק אין)כב(
 אלא מלהמה בשעת אפילו הנכרים בבתי להשתטש להשר רשות אין אם נכריםבו
 במבוי לטלטל זה לקמן מועיל ומ"מ שלו הבתים שאין כיון המדינה יועציעפ"י

 כל לסלק ויכול העיר של הוא הדרך שהרי שמ דר הנכרי שאין טהציותולהוציא
 להושיב להמלך רשות יש שהרי ' סלך של מהמטונה לשכור מותר אבל משםהנכריי
 כל וא"כ ' דטלכותא מדינא טדעתם שלא העיר בני בבתי מלחמתו וכליאנשיו
 ומל 1 המלך במקום הוא הטטונה שהרי ולקיטו כשכירו הוי . הקטנים מעבדיועבד
 שכל ומידוע )ס56י5י'6( שקורין זה כמו  ע"ז טהממונהדוקא

 דב"
 נעשה המלכות

 ידיהם שעל טשרתים ליקה רשות להם יש שהרי שלהם מהמשרתים ואם" ידועל
 מהני דלא נ"ל שלהם הראש אפילו חיילותיו מאנשי אבל הטלך צווי כלנתקיים
 : )ס5"6( ע"ז מטונה אין שהואבמקום

 בבית שמתאכסנים או ונכרים יהודים בו שדרים בעיר ששבתו אורהימ דין)כג(
 עירוב שצריכין דבטקום שם כתבנו וכבר וי וי הי מיי ע"ג כלל לעיל טבוארנכרי
 7'(: ס" ננ"6 )ע"ס הנכרי מן ג"כ לשכורצריכין

 ברשות נכנם ואם לעולם אומר אינו ברשות שלא נכנס אם אכסנאי נכרי)כד(
 ואם מיד אוסר לבא רגיע' הוא אם ברשות כנכנס דהוי הבית_ על חוב לו שישאו
 כלים שנכנסו מקומפק באותן הבתים לב"לי יש אם בפ"ע בהדרים אפילויהודים בבתי שנכנסו המלך חיל ואנשי יום שלשים לאחר אלא אומר אינו רגילאינו

 והמ"א עליהם אומרים אינם בשבת לטלטלםשאמור

 סי"
 אם דה"ה כתב עוה"ד

 9'( סיטן סס"נ ID'DO רמס )יסנינו אומרים אין בהררים כלים להניח רשות להםיש
 שלא לענין אבל מטנו לשכור שיכול מהני זה ולענין כשכירו היי דהתם דל"דול"נ
 ודוקא 51"ע(' נ' סעיף נ"ע נם" )יכ67'ת6 לטלטל שאטור כלים דוקא צריךיאסור

 ברשות שלא בהזקה נכנסו אפילו ולכן דמלכותא דינא עפ"יכשמת4,כטנים
 שיש כגון המלך שנתן טהוק משנים אם אבל דמלכותא דרש דהוא כיוןאוסרים

 טטומם271
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 שבח הלכות ' עו עת כלל 'ארםחיי

ש
 רגנתי בא חוס ט,הר'ס יריו ינו אוסר 'א'נו בביתו רגנר אח 03(ש

 דווזעט'ם לא לד,- ננ'מיל אגללהבוז,

11ע11עמ1י%5 לא רלע,זס שטר, ק פגלא ל נ'מךיעה אפיל, ,לזן נן 11רלע,לם
5 י1 ך '.' פק לא א"ת פעםמשים ה

31צ5שצ3ששנ5
 ע ולי ונסר ועב, יחא 1:היא

 עת
 ש.2 י'שיאל

 '14ניפתהא
 ס,מתד לטבח

 ונ נייי'י ו מ'6ן-סנ'תני רו נטגד'יי',
 לר'יל'(,י,"'. נהק :[טס

 ינ'
 יי,נ'הא

שע.אאש,4
 _תחומין: עייוכי יין עו*כ%

145אשאנןי1ששש111שש
 ב של קזן 1;טצאבאלנס,מ

 תאלן'סה
 שע "rwD1 מ'פ ר על.דמ נה,סז

 מם מלכם'נםק"ג,,ם:י5 גת, הך גי: א, ושהושן
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קלו שכת הלכות עו כלל ארםחיי

 ן י 11 י :י3"מ,' יעי שייייי1ג,ן;5"נשה,לק%יען
גש::י

 דיניי נ"דוט', יש ,אנ
 )יר'"(: p"S1 טריננן אלא א.נ,

 ~ןען יי"( '-"וו'",:ב:ג ןן[ךננ%סזי:ןל"":;:,ן'5,(ו'ס,זי:;ג
 יזרק כ%גךג:4 יושנם 'אייי: שיגב::יןזגש
 ן:(,:בז'7:ך(:ךיתגי-ד;י:ידג]'ע,ע[

 ת'י(, רוהטם"אמהלכל ץב"ד;זע.י זו4 (.1עוסיך'ג,גן 'ן'"ם ';4
 ;ט. מ;;ה"םן הו" ער דה אלול

 ישיי היה ואם העיי אנישי משביתת 1*:ייטן'וןזג:גןנ :נ:י :מ קנממגג
קמשע."נ_ו""ןא לע'ו לכנם דעחו שייה ,דוקא העיר כא:ש' רפא דר. רירי בתגים' שהיא זס

 אדק ם נוותהתיו שיעור ישבות איש שכל וז"ל התחתיו איש שבוכדכתיב

 ם ששפשיתינתו ,:יצן ע%'ןגז~יין':(:,וץ):בג( :ש4::ליעייך מ,'טן ל::;י ::נ: מך,4ש:גדי(]זךי לוע ד:41 ג:ג%
 )(,"(: סח'צ,ת ט,קףשאינו
 "1 צ :ן 1 ז מ,ףקךי':פ'יק הנן12: "'שי.

 :: :(י יי(י::"יק;ןסי,י,י.י"ך ג%:נגי;ךבי:י:"היטי%1ב:ן
 דיא יבשנדיאפ" נב."שכא, שבתגשוה)ח(

; 
 נאנט;כ"; ;דולה אפי חריבה

 טחי
 אע

 שליש וב' אטה ע' עבורה היא ואיזו העיר מכלל נחשב עיר של עבורה)ם(
 דין pw ממר ננ.ן שים נ, ן שא פנ," ק-קע שהוא י אעפ לעיינהסט,נ'ן
מפ.סנ

 1.טדה דבשבת יאע.נ
 מהןףלמיודם

 ב' ה'יאה.ב 'אטית ד עץ מעמדת
 ;רילה אנ כ.קלשח.טנ';ן טי,צית מף סו אבל בשדה ריקא ה"מאלפ.ם

 ; תיר( b"p) D"D א'לאששא'ץ'תלטרריא; ?נום טפחה * טרקרטבנןזאק
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 שכח הלכות עו טלל ארםוצי
 שיעור שהוא ושליש אטה קמ'א ביניתם אין אם 14 11 טטוכות עיירות ב' היו)י(

 : וסמ"ק( % לעיר נחשנין יטניהם הרי לרפיפהבי
 הבית שכלה ומטקומ לעיר נחשנ ימים כמה מהלץ עד אפי' אמה ע' לביתבית בין שאין אלא לזה זה סטוכים בתים אלא הומה מוקף איבה העיר אפייגיא(
 נס7י6 סרקכ"ס )כ"כ למדוד מתחיל ומשם שלישים וב' אמה ע' עוד מרחיקהאחרון

 כסיתן 75ירס קסיקף גרע 65 567'כ סס רע"6 כממ"כ עעי5ס 5כס נלין 7עייריס5"ע 3ס" גריסין 7יוסני תזין תוכה וכן מס סר6"ס וכ"כ נ"(  דף  תוספות וכ"כ כ"כפ'
 קי ריס סר6"מ וכ"כ עימ זין 5הס ק קנוע oh ה6 קניעות 5סס י"ין וטעו61ס5"ו

 ו  ת"ס( נמי' הנ"י הנידו ורי"ומהוחילו
 מהיצוי ג' כגון לדירה שראוין אלא דיורין בהם אין אפי' שאסרנו אלו בתים)יב(
 אוש המחיצות בין שיהיה ובלבר תקרה עם מהיצות ב' או תקרה עליהם איןאפיי
 כל9 בית אינו בתוכו שדרין אעפ"י ד"א על ד"א בו שאין בית רכל אמות רורוחב
 ס6ף 51"ע . בית תקרי 5א כיוס כלרוכה D"~h 7"6 רותנ נו "ין 067 ו' ס"ק ס)ו"6)כ'

 הנ"ך סס כ' הרי wttw רענ"ס דעת וסיף כן סס"ע פסק י"ג מע" רפ"ו סי'סני"7
 בסי! וע'  ברננן נעידי כ"מ ו6'יכ ניח סוי  לרבע כיי  נו ים Ob7 . פיסיים סרנםיןעת
 שאין בהן וכיוצא וערבה ההוצין rD שעושין צריפין יושבי אבל 1'( ס"ק נע"6מט"ו
 ל'ט(; מיך'בש וא 1שת04

 זויות ד' 9ה ויש הואיל עולם של לרבועו ולא מרובעת שהיתה או ברחבהארכה
 לה עוש*ן עגולה היתה י רוח לכל אלפים ומודדים שהיא כמות אותה מניחיםשוות

 אלפי' קרובע אותו טצל-ות חוץ ומודדין המרובע בתוך היא כאלו אותהטורואין
 כרי עולם של לריבועו מרבע טרובע וכשהוא הזוית משתכר שנמצארוח
 : כנגדה ומכוונת העולם מרוחות רוה כנגד משוכה מטנה רוח כלשתהא
פ היקה רהבה כולה כאלו אותה רואין % מצד וקצרה א' מצד רחבה היתה)יד(
, --- י קן לה צגני-רייו'ב:ש,

 הטורואין
 הרוהב ,ל ע

4ניקו,ב גן :ן :%:4'ן ק ז: יע"יטגזיג י:ם:ןן
 טא"ג ':הי "" ,סלמותי י:ה%ן',: :וך:%"

 ])חך קי יצת ,1(. זין יעןיץ:';ןי(ילן:עןי' ק41נ'בנהנ,גנן2ג'
 ז% נשעיט תחומגהרי ה ליראשו ומשוגו-ינד%גיטן::אשים

 אעפ'. אלפים 1 לילדת ש בין אין אס נמ' ורדה והצידית וכת"סזטגה

 : :ז אלפנן 11ן ה נחויית,- האחי הן(יאש המיאש היתרדרך
 ך הייי סי מ ךא ק ך דקים נס" נן4 דיש," נען דהה 14םזנן

הירי*27
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קלח שבת, הלכות עו כלל ארפחח
 כיון טאלסש יותר הם הבתים אלו שמשך אץ"ם טאל~ם פחות צד באותוהעיר

 נאי אקי דיגם 1נצד טאלפ.מ 'ייי- לטייח 1 נחים 'ש '*'?וןמ,1
 נטורה העיי אם :נ[ אלס'ם ט אין %, ליזום"ע- 3ת'ק

ID~y 
 אההמ" ט'אלס.'

 שצריך עד שבצפון רבתים נגד דרום בצד שיבא תלן:ג:דלי:גימכ"52 ן ' ,רןי[[ י ; 1י ג 1ל2 י ,ג שנצק הניה היך . '' לצימחטתוט'ה-ת
הנא

 אם'"
 טרה'ה דיר,ם נקצה

 י'א
 שסטרנים הבתש rD ש טה%

 : אלפים טורד ומשם אטה ע' בתוךרעיר

 ף יי )וט,:ורייה טתםפאלא
1

 אטה חמשים ארוך שהוא פשתן של בהבל אלא העיר מהום מויייז איזו )יה(

 פ:,,ני,:י
~ביר י:ן:::%::":גןטגלא,::נ * h W  בתיך: :זח:: ,%"1 :: איירי: שי 

 החבל זה יתן שלא כדי זה מקום הכמיס לו קבעו שכן לעו כנגד ההבל ראשוישים
כ

 אמלטפה עי"יףט יוי 3
 הנהר באטצע יכלה שהרי המשימ פעמים בי המלים של בהבל לטרוד יוכלולא
 החבל שיהא כדי אטה כ"ת לאחוריו הוזר אטה המשימ שמדד לאחר ' כזיע?ה
 אחורי עד הזה הנהר טשפת זה בהבל ימדוד ואח"כ הנהר עד שלם אמה נ'של

 וגאיות הי'ס 'ש אפ אפ" ,טנ,,נת 'שוה דיך הע'ו כעד אלא י.טווד ,לאענר)נ(
 למדוד לו נוה שהוא שם למדוד ישר שהוא למקום תיצדה מכנבדה ילך לאכנגדה

 נט, ג..ע ז יובעי:ש'ש יי'ם העי יוד שם שגעט'ן'שיהטסמ
 ש'הנאי

 לארן עד מראשולמשקולת
 אע

 אמות די בשיפולו זממה מבנגדו ההום יתרחק
ש,פ'ע,

 פה:ה' שהואו

 גיי:~%:,יג הנט'יהשגי מ' ר,,(1" טי,א
 גלל הההיס יגלל ;"טיק:'ה"י' עג':,להשהטש

 ק
 ט'ש,ר 'ש אס אגל

 י( ר נהיך " הכי וטקלקמ אט,ת ו נ"י, טתרחן המשןלק הנטאלא

 שנק~
 טשפתי אץ אם ,רהוטן אטה הטישים של נחבל רר,.מ יהטר'י,ת מזטריות

 " התנתח נוח[ עפה בזד יצא של בפנל ט,ררו אטה 1 של בהבלטט
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 הלכהי עו כלל ארםחיי
 שכת.

א842841שי,ע
 nyw~nt ' א, ב,בלס. 'שנטה

 אאי %'%יין'" :ךו: ששנ . '
 ערם 1; ',

 יטשי
 ט;;ניו מתירן,

,tr-D1

 טבליעו שנתבאר כסו עצים שני וקימת ע"י אמה נ' של בהבל מלמעלה שפתו

 ;2 4, יד ף1גק1י12נ"ן::;גם :4נבדעיי,ב%
 ב ,: מסי11ס142; 1ל4%יהומ"םס [נזי (ל ןז עי ג:יעך'1:עי;ןןמ:י::מ
 שלת "גג"נ ל( ,מ פן':ך%,'י:::%2

ב;('י
 'ל,;ייים(ך4ל ינ': קו ס'ו'1סמ'ן('2לוג

88ש4ש :::ו :ןעש1 .(ך  (יי,ייסי,צ,:י.~י,י"] צען '"),יי'"1,ן יינ,. 'ג,עיי,,נ5 יןייצי,גג
 העיש

 [ בבו'קנאן(

 ק' טן ר.;'י2 נ.'ידא,ין סי' 4 קשיה אלס'ם : [,סי,

%%1ש81
הסמר

 ,חנ'ד אלף אלא כשוה העיי קך,ם:נמר לאייד.ה ונם שביין חג[

 תלעט גתי ,תג" אלף % דהש'ן הי' תש, שלע על:נס,נן".ת

 'יחיטש
' 

 רווייתטטלאק"י, יף; נקיצ לטל'א,ת ה חיס'ף
מרואת י ז(
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קלט שבת הלכות עו כלל אדםחיי

 והגת אלפים הזויות של אלכסונן ויהיה אל8ים על אלפ*מ טמלא ויהיהטרובעת
 יען"(:)(ס

ל5 י1
 טבחין ואינו הוא טועה דשמא נאמן אינו  קטן  שהוא זמן כל קטן אבל שבתתהום
 הכמת בחבורי כטבואר בידו שהוא לבר היינו נאטן קטן דרבנן דבר דבכלואע"ג
 היינו כא, שעד אני זכור לוטר נאטן גדול כשהרגז אבל צ'ב כללאדם

 שאוכל.ן אעפ' גן'ו ללח שייכן נוטן נמן ,כמצא מג:גמ דחוסנשנשת מהלכיי
 אעם"י בשרה ללון דרכן ואם בעיר אלא שלהן קבע שאין העיר כאנשי ה"הבשדה

 יב:, בן 1,ה:יייג ם שמ "הע מהענ,:נן אנן בעיר ואוכליו שנכנסים דקעפ"י השדה טן להם מורדיו בעיל ואוכליןשנכנסים
 עק,1"ן הוי'7(א,ה';ינ:~:'::בילו:מנס,ןבוג%י:ע,ןז":, י )""ט( לאכול גם חפצים היו ששם רבם מביתתחומין
 לטי או בתוכה ששבת למי אלא אמות בר' נחשב שהעיר אומרים שאיןשביתה
 אטה אפילו לעיר הוא מדתו וכלתה בודד היה כיעי העיר לחוץ כדתושכלתה

 לסבוך יש לצורך ומ"מ לעיר חוץ רוקא כלה שיהי' הפוסקים ףחמירו לכן:ם לכל נמסר מסיעות באלפי' זו שפרידה כיון ט"מ העיר בסוף כשכלתה סגידמרינא ??"l ע"ז כלל כדלקמן למדתו ומשלים אמות כא' כלה העיר לו מחשביןא'
 כלתה הרטב"ם כ"כ דלכן )ו'"ט( נסס )א"י לעיר כחוץ הוי העיר בסוף כלהסילו
  שעיבור דאעפ"י כד"א כולה העור לו מהשכין עיר של בעיב7רה העיר חוץטדתו
 בכלל לקמן מבואר הדיר רוחב ולענין . להחמיר לא אבל להקל היינו כעירהעיר
 רוח לכל אטות ד' אלא לו אין אי אמה אפילו לתחום חוץ שיצא מי)כה( י ת"ת( )סי' ה' tDDשאח"ז
 לדבר שהולך או באונם אכל רשות ולרכר במזיד שיצא ודוקא ו' tD,,Dכדלעיל
 ד' באוה א' רגלו שעדיין אלא די אטה גם ואפילו אטות י כבר יצא א10מצוה
 להזור יכול זה בתהום הכמים לו שנתנו אמותיו טדי מקצת נבלע שעדיין כיוןקטות
 כבתחלה תהוסו על ונשאר יצא לא כאלו ת"ז בתהומו נכנס שכבר וכיון זולאמה
h~w)1 ר.סW'D 6.יי( וכ"כ ת,,ה : 

 והוא לתהום הוץ ויצא אונסין בדואר שנאנס או נכתם שהוציאוהו מי)כפ(
 לתחום חוץ היוקא כדין אמות ד' אלא לו אין לדירה מוקף שאין במקום אובבקףה
 אע"ג לדירה מחיצות שמוקף בטקום נתנוהו שהגכרימ או זה באונם נכנס אםאבל

 לדעת שלא היה יטהיציאה כיון היקץ אותו בכל להלוך מותר מ"מ תחשושהפסיד
 שהיציאה כיון יצא לא כאלו ה"ז לתחוטו אונם בשאר או נכרים ההזירוהוואם
 )".ין( לרעת שלא הזה רמזרהעם

ל
 גה סמנת כיון לעיר בקור "53 הקילח נ"ויר סגת 57, כקרת נעיר ננתנוהו 56,ניכר 5* 7יה ),ף לדירה טוקפת והיא בה ששבת לעירו חור אם אבל המחיצותבאויר
 7WS 7רח"6 י"5 כ57עי5 כ55 הוקף כעינן 65 נתונת 7ה6 75ירק  חויית בעינן 657י"5
 אסנת כיון כד", 15 העיר 7כ5 67ע"ג מנרנו יייי5 עכס עירונו ונוחג נסוגת (עתפוקסת קריך כד", כוכה מהעיר ס,ערנו עקום בכ5 וכן סכ"3 0נ"י להני* לי"ו ובינריזה
 וכעס"כ וווקף בהמיה עכ"פ מביתת-וכריך DDO'7 ו0 5עכין 5התוס עין מיל, כיון ע-ע03

 וגם שיצא אעפ"י כדין בעירוב וטטתוקן או ע"ס( סהולי6ו עי ריר זה כעיןהר6"ס
 אמות כד' העיר כל לו נהשב הטחיצות אותן היאויר ששבת כיון מ"מ לדעתחזר

זה ~2י-ך :' )מס( החזרה וגם לדעת שלא היה היציאה אא"כ הראשון לתחומוטוחזר אינו דלעולם תחוזקו הפמיר לד"ת שיצא כיון שהרי נכרים החזירוהו אפיעוא' פסיעה אפילו לילך אסור לעיר חוץ אבל הרבה גדולה אפילו בכולה להלוךומותר
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 שבת הלכות עז כלל ארםחיי
 יצתאיעינ.:היי'פנ,תר א, 4:טס '":";י1מ1נ נצרך היה אם ץטות ד', אלא לו שאין לדעת שלץ לתחום חוץ שיצא מ)לא(

 ג ג - ם .::לג;:1:אהי תגש. "- y13S טו,יס שצא לאשאס
 מז, 1"יט: ,ה בך ",., יל ג". י, ת-ן-:שיןגה

 ת.ו( )סיעןלרעץ
 נ גמשן הטנואד 4ק. ל ע שהי אף :קום
 (11י(111ש:א"2ה

%ריי'יאש
 הגב ימו -לנייח

 :יר
 ולי מקום הא,בא,ת, ענ'

 חג
 : ת.י( )ל" וין 1'ללקוטם

 בש: ,-נ% ו~נס'נה טהנס':' מסו 'צא 1 אס ר י ' י'"י'ו, '. נט:ן,',,יו:%שס

 צ: שם יקה גן ,אם הסס','ר נייקע "סק ע"ז:נטן,.ם1ש~.נצ
 1,1 לעאת יא, ם לננ 11,י'ן ה-טה טהטת א, 'מנהינשמ'ס א,הסס':סל;ק:,1

 הטי בנל ט,גלר,וך מדהמת טיקף שא.גטייס :,,ן הע,- לתיךנגיש
שש,3י- אות,

 נ נצטט *4ylee?'4'4'י"ן-"
 ע"ר , ו;ננסן"שנ והר טקימן,ן?ט

 ra'D טיינשה1ל לרשום כ'צא ינו ש ,רפןלר,(ל'ג

 'DYDbN ס1,נאון
ם אןנשח'א ע  . ג עו'ך,ה 

 s(ot) ונא אלא 2ה טהלך אים קיטרתבש"ש1,א.ש[4אעעל1ש
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 ישליח: כ או מ-גליו קןיכ עז.כ%

 מןטמאאוא11ש%,
אשמן4שאאל%ם52הממם%118שי5%1מש%%ש
שן15י111ם
%%51.4%"נ-עש1ושמלש8%415
58%1ן%2!4(((4

 תחילו טית ע'ו אט,תו:'פ כד העיר גל40ית
 ייינ,א

 ט התקיטו

 דאו נערה רוחרח ד,תבן 'א(פיפ'"ה" ר עמו צפןתד,מ41 שששש5שששא1%
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 שבת הלכות עז כלל ארםחיי
 שמסתברא אעפ"י לעירו כשהוזר ולכן . ו' בטיטן טבואר בבית או בעירהניח
 לדייט מעפ,ן לרי,ך טותי וא'נ נד'א' ל, נחשבת העיי שגל ה11 בזהשגם

1
 נט, ידה , ל ץ ג אבל הע"י בג;

 פבמ :יזע ם'לב::ן:מ:ל,:ן::לז
 5קערכ "תה תתקלייו לעיר קון otsc~-s סהמי5ות5ו כיין נ השביתתש:כ5תס

 ;י:יי:יל;2,: ים ניכויין; :ו:גגו:ל;ן(י::ן !:ו::ןנק 51"
 ;ןיננגמני~,,לגענ%'טט2,% כד"א נחשב העיר דלל דאע"ג לעיר חוץ סדתו כלתה אפילו רג5יו( שקוס"קות
 חינן; נש::יעינ;:ןנ:מ4 ן ק ט;2::::
 15 העיר כ5 מתהיה עכ"פ 5ו הקילונ"עלע

 wnow~ כ7""
 ו7נרי העיר 5רוקכ ה"מ

רזי""
 נרוקנ ג"כ 15 הקילו נכ5הה 57ר"י סכתנ

 הו"
 הע"" וכוזמ"כ תחוה

t~CW1 נסי 

 :: 12:"": %נרי ב :::ן ז%ז":4:זנט
 o)~ws סכות כותכין סכת סוכתי 5כ5 7כ"וות 5ק"ק ;ססבת

 פסו"
 סספסי7 וס "נ5 סוכת

 : )מס( העיר( פזות 5י ייתן תיפי קהיכי העירסניתת

 טהלך הריבה עיר אפילו אחד בבית אפילו או אחרת בעיר עירובו הנותן)ו(
 4וגבג מ%:,:ק :%,:.צם )ט:ייו r'RW בזוב יש:: אייציי העיר כנגד הוא תחוטו רוהב גם ואז רוה לכל אטה אלפים לה וחוצה כולהאת

 ביתו תחום על נשאר מ"ט כלום שאינו אעפ"י לתהום הוין עירובו הנותן)ז(
 )סס(: ביתו תהום על שישאר ערובו יקנה כשלא ליה מהאדטסתטא
 ען" שם וישב שביתה שם לקנות שרוצד; למקום שילך עירוב טצות עיקר)ח(

 ב'ן ד'ל,ק רחק בב"י., אל'א שב'הה שם ק:ה י גיונח, ריח לא אפק:הנ
 ,טעהשבשב.תהזנ,בסק,ס בדין הבא ב'ה,:ריאבן ההים ;ש'אי'יעל ט מ ל,ק,נ,

 rD't נט יני וזר שתר  'ץ ת ";:םד4.
 על'ו)ת.ט(;שרחשן שני

 4 . ל י ל ל
 ב'צ'" ,' DnW פיעמה פעין,ח ב'טח' סר :דענ,קן יאכ1

 א,
 שמלפתק ר3-

 טשיט: ננל פח נ, שמלמה,ן דני 'ין'ה'ה ר:ןב'.בו שאך א, סעיד,ח 3' מקבי
 );ס(; בביתו '% והחר 'יםאאטהקשיווחאמם

al~tyn לטדו לילן 4 ט,חו 'ה"ה 

אםא2
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קמא ' שבח הלכות עז כלל אדםחיי

1
 אם אף ומ"מ עירוב אילו העירוב בזה אטר לא אם אבל יצא בירך לא אם )י(

 עירוב שטו קרא דעכ"פ סגי עירוב יהיה זה שאטר אלא הנזכר הנוסח אטרלא
 : )הט"ו( ;ם"ו( נמיכן לער)ונועה

 לילך לו אסור ולכך לו יקנה עירוב איזה ספק שחוא כיון כך עירב ואם למערביום וחצי למזרח ערובי יהיה יום הצי ש*אטר כגון רוחות לכ' מערבין אין)יא(
 למזרח עירוב שהניח הרי כיצד שניהם מכה לילך לו שאפשר טקום עדאלא
 דא% האלף אלו רק לילך לו אסור העיר למערב אלף ולסוף העיר טן אלץלסוף
 לו קנה אם א% וכן לטערב אלף עוד לילך לו סותר עכ"פ למזרה לו קנהאם

 אחת פסיעה אפ.5ו להלוך אסור מזה ילתר אבל לטורה אלף לילך לו טותרבמערב
 אפק היק לט;רח הולך למערב וח"ק אל% לסוף וא' למזרה אלף לסוף אחרנתן

 אבל )תי"נ( בזה כיוצא כל וכן אלף הזלך ולמערב לטערב העירוב לו קנהשמא
 -' : כ"ג מיי וכדלקמן עירי כבני אהיה ארצה ואםהעירוב לי יקנה לטהר שאצטרך רוה לאיזה ש'אטר תנאי על רוהות לב' לערבטותר

 לערב מותר ברגליו המערב לכן לרעליו לערב עירוב טצות שעיקר כיון)יב(
 אלא לערב לכתהלה הכטים לו הקילן לא בפת המערב אבל רשות לדבראמילו

 או הדרך מן הבא הבירו פני לקבל רק ואפילו מצוה לדבר בשבת לילךכשהוצרה
 'לביתיואם לילך וצריך לעירו הוץ שהיה או שטחה בו שיש בפררם לטיילאפילו
 ה"ז רשות לדבר שעירב ובדיעבד רשות לדבר אף לילך טותר מצוה לדברעירב
 )רט"1(:עירוב

 הוא אס ובדיעבד לילה ס' יום ס' שהוא השמשות בין ע"ת טערבין אין)יג(
 העיכוב הניח אם וכ"ש ו'( ס"ק נאר ת;"ו סי' )ע' המתירין על לסמוך ישלצורך
 שהיה הזקתו על דמ~מידין השמשות בין נאבד או נאבל אם ספק אירעולאח'ז
 לכ"ע כשרות הזקת כלל לו היה דלא עירוב הניה אם מפק הוא אמ אבלקיים
 : )ת"ט( עירוב הוילא

 הוא שיהיה צריך שם דירתו קבע כאלו דנהשב טמעם דעירוב כיון)יד(
 לשבות נתכוון אם לפיכך בהשייט לאכלו לו אפשר שיהיה כדי אהה בטקוםועירובו
 טרשות להוציא לו א"א שהרי עירוב ,ה אין להיפך או ברה"י עירובו והניהברה"ר
 ליקהנו לו שא"א במקום הניחו אם וכן לילה הוא שמא השטשות ביןלרשות
 עמו שנפל כגון דאורייתא איסור שיעשה לא אםבהש"מ

 גלו
 בפרא לחפור וצריך

 הניח אם ובז הבנין לסתור וצריך הטפתה ונאבד בטגדול שהניחו אווחצינא
 דהוי ביל ""ט בידו לפנות עיכול אע"ג עפר עליו והמה שבקרקע בגומאהעירוב
 או אילן על הניח וכן הופר הו" א"כ קרקע לגבי במל הוא שהרי כה"תטלאכה
 אינו ס"ט טדרבנן אלא אינו באילן שיטוש דואיסור אע"ג טהובר שהוא רךקנה
 בין עליו מרו חטאת חיוב לידי לבא וקרוב לקטום ונוח רך שהוא דכיוןעירוב

 טשביתתו אסות ה' רהוח ברה"ר עירובו כשמניח וכן טצוה לדבר אפילוהשמשות
 גזרו המאת היוב שדי לבא דאפשר כיון טד"א מהות בפחות להביאו ריכולאץ"ג
 שצריך אעפ"י דאורייתא לטלאכה א"ק אם אבל בזה כיוצא כל וכן ביה"שעליו

 בכרטליא העירוב והניה ברה"ר או ברה"י לשבות שנתכוין כגון דרבנן איסורלעשות
 ולטלטל למנות שצריך רק לחפור שא"צ אבניק תחת הגיהו אם וכן איפכאאו

 הקנה יהיה שלא ובלבד עירוב ה" ונעוץ תלוי שהוא בקנה נתנו אמ וכןהאבמם
 כל וקיי"ל מצוה לרבר כ"א לערב ראסור דכיון בזה ליוצא כל וכן מפהימ ד'רהב
 : מצוה לצורך השטשות בין גזרו לא שבות משום שהואדבר

 לו שתחשך ומתירא אמה אלפים ד' העיר מן רהוק ועודנו בדקך בא היה)סו( 1
 או גדר או אילן טכיר שהיה או מרהוק וראה עיר של אלפים בתוך שיבאקודם
 שימיים ובלבד שם תהיה שביתתי יאסר אמה אלפים טמנו רחוק טסוים דברכל

 מקום ניכר שיהא כדי הטערביות או הט!רהיות אטות בר' שיאמר כגוןמקוטו
 לאותו ימע שלא אעפ"י אטה אלפים משם לו ויש שביתה שם קנה ואזשביתתו
 קודם לשם להגיע יכול שעכ"פ שהות עדיין אם שתחשך עד בינוני בהילוךטקום

 שתחשך281
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(
 שבת הלכות עו כלל ארםחיי .

ש
 פג)יס(: נטקיס שב'תת13 תר" איסי ופטמי לטנ.יט1סגשב,תתו

טגיג"י%'תף,ואטנ.
-~yrH 

 4א
 וקוה"

 JQ~y.g ן 'מ:י"ץ ;צם י "4ש:":י4 יכ'נ היי אי '%ןינ,יי גי;ך קשלוא~ילופש4!געע, כשח ב'חו rD (1 ושאו עוי,ג1

 יעי'וול"ק' טייז %שע"" י גגיגוינבע'"(":י,י3(ון'מששמ4מיש-"
l~DE

 קן ופל1מ העיר ב ך % לפלצי ן ס העירוב בנה 1'א,טו אחא
 אפלו חש.1 ש. נקוב וסק עקת גריל שיה צרך הלקח(

 ראפ'ל, שם שירה טה טהמע
 ;שה ונס נד1ל 4'שי'אל n~yr ש)כסיי .הס א:י1

 אג ג':, רתהיט'ן בון שג ;1שה שליחרחויך הע-ר הרהשרישום
 ע,שה של.ה קיר יא,י'זאטי(ן ניע- אם- נ- הטש(ך,ןשתקלע"

 ג: נינן געהךןןע'1ום:"רז','ג.7::לז:ךע:.ה"מ(4מצששלה,4אצ1
 )י,ג סע,וית נ טון משם, :ג:גקט2

 ,עלן
 : )ק,.י( קען( ו':וך נין
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קמכ שבת הלכות עו כלל ארםחיי
 משנה שליח שאין דחיקה עירוב ת"ז שליחותו השליח שינה אם ספק)כב(
 טיפלה,.טרעה

e"Dth"wOC~ :);י 
לל  לעתתז".וןהגנ(,ייב :מ""המ י:ן,מ%ז,יי ע ךןיל( :':גמז גגי ::(.ייןג,% ז:ךן :: 11י7:;נ:ןקן,1':4:מ:ג'

 :ג; "ג ט :י:%י1נ'םג; מ::% בירגם, זל 14:'ה;:"ימ ש"ז ~י טבזג%;::1נ1;קפגג:יי,יי
 שלא טהנוע נמקי קומה( צרן רפטנה צבתות לכל ש'ה5 עינבושהז4(נדהטנ'ח

 הניח ולא ונתעכב בדרך השליח והחזיק שליח ירי על עירוב שלח אם)כה( י )קוי( לשב ולא ליו"פ ליו' ו% לשב ה, לש% ת%ם

 eD" ן".ו ,ע' ת.')ס"
 הפת רג'ח ,חא "הכגז י' % לעינ 'א"א

 . ביה"כ ומש ביו"פ אמור כך בשבת לתחום חוץ להלוך שאמור כשם()כו(
 ",ז קנב לג ;נ :;יג1לי'(: 17ן ין,"יי(ן'ינ:ןי.:ט.:נ.'.71נ::, ליום שירצה קהמ איזה על וסומך רוחות לב' עירובין כ לערב ויכול קדושותב' הוי גליות של טובים ימים שני וכן 'טלאהריה או מלתלה בין לשבת הסמוךויו"מ
 א' כיום הן הרי ר"ה של יו"ט ב' אבל גליות של יו"מ בב' בד"א רוח. לכלאלפים

 ן , י י י י נ י ,מפ שיה-ו הוא 'טש לב' רודות לנ''א'נ:בןגל::;,לג'ן:דלןןז.:1,נ.ן
 ט

 ע
 הראשון ביום העירוב לזה להגיע יכול ואינו הואיל וזה טבע"י לו הראויהמעודה
 ב ע"ב שמח א' גסעלג

 נ-ה-

 לים י, וסטך סע-ב זזה .:הר א, אטה
 (:ןז:1"י""קג:ו'ז]נם 1ין:גל %" סיע:;4

ג:-%ס:ם
 גגנ:(טי

 שם שזע אפשי שר' יר ב"ז,

 ממהר גית ע קשי ז%,1% "ן'יגיצז בטןזגטם ש.ה'הוהע'יוב צרז היטיס לשם איר לרן אפי, ,חבק "ע~ן(ב'ביפ)"א(
 יאסר ולא ודאי שתחשך ער וטטתין טקומ לאותו לשמ פת אותו מוליך פובביום
 עירובו אטר אמילו וס"ט לחבירו מיו"מ להכגן ואסור הכנה חשוב ' דאטירתוכלום
 שכבר שם יניחנו או כשירצה שם ואוכלו מגי דבלא"ה כיון, נ"קו נסס )ע"6עירוב
 הלך נשנה ,לניי ל1ת, ולדנ"אז,

W"u1 
 נגךגג :י:2 יו 'ימן 1;י(:ינ בזולג::;, שתחשך ;י סטהץ ק'.ם הע'יינ עג

pnJr

 בירט %י' אלא הוצאה איסור. טשום אחר פת בשבת שם ~וליך אין%
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 שכת הלכום. עו כלל ארםחיי

'1bSW1דאסשטייע'ו,ב שנך סתיןט. %ח,ת t"1'yD א'צ ש'נ 

 לוס-

 ניס
 ק-איקי:סת 2 ב"מ "נץ מ ט.,יט טנ, י%1 יס'טן

 ,אפ'י'  ע'וע י;1
 שהטניח עירוב אינו אפ"ה מותר בשוגג דרבנן איסור בעשה וקיי"ל רת"ת(סיען

 ע'ד,בי רג.ח אם DS1"  בשבת נוח ק,,'ן 1א.ן ו, וה (.. גית שם%ה

 יש יי'וי" נום "'י )עין טט,', ע'י:נ שט נתנטל הראשוןבשנטל1דטטן,ט1
 לכ' רת.רנב ל, נקנה ראש,; שת'נעבריש'ש לשנ' רב ע'ו,ב, אפ.הביאשק

1flw  : ס.ע h"w )ים העיקי ההר ב' 'ם ט יטספידא

 ש, שאס,יקש,ת טממ בנ לאטר סלא שביתהשס

(כ,::ימ:קך
 ::)י

 דד,"א לי נקה שלא ש,י' מת קח ס(,,ן-ין
 ברנדי בסייג טשא'נ ב'( יינה ,נטצא באמ'וה '"אלא % ש'"'נ,גסעייל:פת
 הכיון המותר י"א רוחותלב. )ירנ מקוטו לו נקנהששביתה

 דוה תהלא ,א"נ גלום שורטי א.צ ,נפ רימוס לי נקנה בלבד הלינתי%

 שלא ן יא אבל איד מ-,ח ' אס .שם נסת לעינ א'א ניול גיאש.1י-נ

 שסהבי'אש,, ןין'יב וה ננ,, שב.תה 'שם דעתאאש-,צ'הבלקמה דא'._א11:לי".:ב

רצי'ן
ף ' לפא אסייד  ינטק,ס אחייה 3י' שנן ינתן יאה- להסס,- ל.ה הא נ 

 כ,( ע!ק1 רן, !",תו כי' 3יי.!'1 ע,ינ נוב, ז.הייכ'
 4 זל

 : a~c) נוס נ,.ד ר!, לה r~iR דהוי מ'י' לטק:' ל'ה ע.נ'דז, ר... ...בט4.

 ש כא[ ש'א'ן גנן ביגל לערב נוה יטוחו ה.ה חבות %' אפ.ל, בונללעוב
 וע'( 11 "קוק ינ" ר"כ'ר hS ,קח ק' 1".כ2

 ע'ע( גנן rs'p %ן4 הו(ל'"

 טצ,ה: שאר אד חב'ר, גן ב'1.ט:1ל ל, שנודע ננץ מנה %רך לו "טז רש%
 ; ובהטתו כליו תחומי יין *. עחכלל

 טצנק~ש:ו%נט " "ש י,
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קמנ שבת הלכות עת כלל ארםהיי

 ירוח הבעיים עירבו ואס fiffn) )ת"ד מררבנן אלא אינו רלכ"ע יא מיל afl~sחוץ
 לה לו "בסיח רק ש בעלים נקראל לאחר כנ י יואם
 השואל שביתק קנה אעפי"כ הלילה עד' המשאיל מבית השואל נטל ולא מעי"טלו

 אפי' אלא עוד ו% ףדגכרי . ן;- לד"א חוץ "טלטלן : ביו"םאו
 קוני" נכרי שלכליו

 גזרו שבייה בר' אינו שהנכרי אע"ג הנכרי אצל שביתה
 שהיו ישראל של כליו שהביא נכרי ולפיכך ישראל הפצי אסו נכרי הפציחכמים
 שביתת להם ליחן א"א שהרי כמקוטו שביתה קנו ,"כ וא"כ לתהומ חוץמונחים

 למג" ננהיהה'ליונןש:ינהד"א
 ך-ף :ל

.,11, 
 טאנל ינש"ע. א:

 ם הם דיאשון המו אן שביתה קונים אין רמקר הפצי אבל)סיז,ל6(ד
 שבין מים מלא הריץ לפיכך שם לילך מותר שהוא למקום רק להוליכו יכולואינו
 הם אם אחרת עיר של תהום בתוך ומקןתו זה עיר בתהום מקצתו שבת תהומיב'
 התהום שבתוך שהמים תהומם בתוך אפילו למלאות אסורות שתיהם מכונמיםמים

 יק ימניע משאיבי תיירנהוה ענ."ןק יונ,ין.זבי; ו:; ןנ,;;ןג.ןץ:ם,ןי,;4נ ש::יגי
 הסג, הס:גלי חיי כלללא "ביתה קעקו

 כיון מכאן מאכילין ואלו מכאן טאכילין אלו תהוטין בי בין הלומדת תבן של -ובור
 : )ת"נ( הבירו מהלק אחד יקה שמא גזרינן וקא מערביןשאין

 אלא אסור אינו לתהומ מחוץ שדגיא דנכרי אע"ג וסט שבת באות ישראללכל
 לטלטלן ואסור טפי הטור ישראל ע"י האיסור שנעשה כיין בשבילו שהובאלמי
 בסי' ע"ז כלל לעיל לדקת יצא כדין הומה המוקף לעיר הכנימם אפילו לד"אחוץ
 דלא אמור שהביא למי אבל שם הדרים אדם בני לאכלם מותר בשוגג ואםכ'
 כ' והרימב"א בשבילו alnw" למי דאטור לתהום ממץ פירות שהביא מנכריגרע

 :,ז:ן:גז%:נ :וים "~.ו(: %1:,;ניע:י גג.נך נכה ט' כ55 ).עיין ברמב"ם וכ"ט בשוגג היציאה שהיה כיון מותר לב':לימדאפילו
 ז,לךזןי,ך.:ען::זןיןגגג ז:!ין שו47 ,:::',נ;ן
 סימן שם כדלעיל וחזר לתהום הוץ שיצא מאדם ' הפירות עדיפי ובזה הרוחלכל
 שהחזירם דכיון במזיד שהחזירם ישראל לאותו אפי' במכילה ומיתי ע: ןלעיל
 ק"מ נכ55 עוד ועיין מ' טיען ננ", ט' נ55 ככתנתי עה )עיין עליהמ איסור שוםאין
 . ג ת"ת(סיען

 מוג. יוםהלכות
 : ליו"ט קירוש וייני עיו"מ יין . עטכלל

 למקדמן ,כר בעי"מ עצמו לטבול אדם לכל וראוי חבר לכל כע"ש עי"ט דין)א(

דים',י;,:י
 ;;,ע.'ט מ לושהתנשנתטוו ימעל ש ':(אינך",ישן'ם,ו

נהנו285 י בי"ס דאסורותבמלאכות
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