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המתים

רחבייתרמעשר.

הנהו הקורה למעלה כהמירים ורםובחלל
שתרגזהקורהיתר כעשרים אסה אשי היתה
דקורה רחבה ד' אינה סתרת שכל שהיא
לסעלה פעשרים אסהאיןהעין שולטת בה
ואין כאןהיכרך ו'ךאהלי שאם היתה רחבה

הצביי
ירצולמקום האסור
תפ
אנ
שש
ורוץצרו'והבתים
לטס( .א) ואבאר הסכוי המהום משלהט
רוחותיוופיתח ברותהרביעית למקום האסור
לו במההכשרו אםבלחי בלא קירה וקירה
ה(.ב) ואבאר קורה ארב'ובריאה לקבל טעזיבה שהא מתרת
בלאלחי אובלחיויר
מה פתרת אםכשוםטחיצה אם שטום ~א  e1WDהיכראלאשפי תקרה יורד ושתם
משים
היכר( .ג) ואבאר כמה שיעורחלל הטבוי כל שאין פתחהמבוייוהר כעשר .וכןיראה
שתחתהקורה ואם 'ש בהללויותרככשיעיר לי שאלו היהה רחבה'שבעה אע"פ שאינה
או פחותסכשיעירשאינוניהרבקורה אם בא בריאה כשרה שכל
שרחבה שבעה העת
לתקנו במהיהא תקרו( .ד) ואבאר אי זה שלט; בה'.היתהסקצה קורהבהוךעשרים
מבוי ניתר בל או קורה( .ה) ואבאר כסה ומתקהה למעלה מעשרים כשרה)9היתה
החיברחבה ובבריאוהה .וכטה לסעלה סעשךים אם עשה בסשךלהחתיכות
שיעור הקור
שיעורהלחי ברחבוועביווגבהו .ואבאר במה יקרנים חשובים כשרה שכל שרם לה רבר
עשויןקורה ובכהעושיןלחי(.ז) ואבאר'היכן ריטוב יש לה קול והא נכרת והא הנקרא
מעברין את הקורהוהיכןטעכיר'; אתהלחי .בלשו; הכמים אסלתדא .וכן אם עשה לה
(ח) ואברד לחי העומד מאליו אם נדון צורות נאות וציירים כשרה שהכלכמתכלים
משוםלחיאםלאווקורההעוכד'כאליהוכחיצ' בה רש לה היכר.החיכית ארזים וצ'וריס
העומדתכאליה( .ט) יאבארדיןלחי המכם אלו נלא קורה אעפ"' תיש להן הכר אינן
כדפנו שלמבויודין לה' המושך מרפנו של מהינוין אתהמבוילומבוי שהוא גבוה כעשרים
סבויודיןלחי הנראה מבפנים ושוה טבח1ץ אסהובאלטעטונותןקי
רה או;-תבתוךעשר"
תן ושוה מבצנים .ואבאר אם אכה רארה לקבל אריח
אותה קורה
וה:ראהטבח
את הטבו' לחצאין (
תא
ןחיוקורה  .העליונה או ישפיל אח הר
רששיונה או מגביה
יל
ב
כתירין
.
(יא) ואבאר אם משתשכין קהה הקורהובין אה הקרקע ומהחת הקורה וכמה יהא רחב
ן
ןרגיוז
הלחיים אם לאו(.יב) ואבארדי; מבוי שאין מעוט זה שהתה הקורה אפי' טפחן
הוכו רהב ארבעה מפהים או שרחב ד' ואין את הקורה לכסה מעלרהטפחים אצה מהרת
פהחו רחב ד' ודין כבוי הכהלקט ;שרה שהקורהצריך ,שלאיהא חלל .בתחתיה יתר
טפחים מהוך ר' אפות .ודין נרה חמשה מעשרים ולא פחזה כע"טרה .יהיה ח%
ומחיצה הכשה .לס אהר כך אבארדיןתקון שהחתיה פתוק כעשרה כנביה את הקרה
חייקורהכמבוי אב בשני או חוקק אק הקרקע שתחתיה ער שישליסנו
החצרוה בטה אםבל
לח"ם או  cccארבעה.ואיו ,תקרא חצר  .GIU'y-וככה שיעור רכב חקק זהוארכע
לענין זה( .יד) ואבאר דין הצר מפרצה אבות לחורךהמבוי או יותר פדאין עושין
)אחר כך אבאר צבוי בההלה פחות כארבע אסות  .עשהלו
משני צדדיהזהכנגרזה(.ט.
לכקומ האמור להם  .צורה פתהאע'פשאיןגובה חללוע"ג-ה ;ש
דין הבהים
שמלרוצישדשה כותבים הוא הנקרא :,כן הכורים שהכשירו .ולא יראה ליכן
(א) כבוי
שי.ש וביצר כתירין אוהו עו'טין שאיןבדין שהתירצורת פחתיהר פמהיצה.
פבוי סהומ
לו לח או קורה ברוה רביעית ודיו  .ואי; כחיצה פהוהה מעשרה  :כל אשת
יכה אסרו שההא הקורה כהרת בכבו -י שאמרו בכבריראה ל' שהן רו.7קו'כציכצסות
(ב).יל
שכל שיש לו שלש מהיאה הרי ?הוא "1א אכרו 'פהוקיה אלא בכלאים וכמוכה .
כפנ
יום דבר תורה וכותר לטלטל בכופו .ויש 'כגררי הכורים שאמרו שלא אמחז
כסת
ומדברי סו ם הצריכו הרביעית להיכר טצשצכות בטבוי אלא להחם'ר ולא להקל.
בעלמא וק,רה"משוםהיכר ( :גן לפ'כדאמ ביצר נובה עשרים של סבו .ורחב עשרת
מצוכצכצה

עבודת הקחרש

טפח ומרצה תעריף מעטכאן וכחטוטיגן
וצריכתי מוזגתוברישהלקבל'4ים)ס;לאויתן
בשעוט ארכה כיצר דדי עמקותה אפוסת
עשר אמותבשהצור רהמ על צריכה
~aoוונבין
שההא ברשהלקבלעשרים אריחן
א-בם לאורך העזרה ונטצא ארכןבמכל עשר
אסות.שהאריח ארכו שלשטפחים שהםהצי
יררי אםיכולהלקבל שמתה
אכה וירגהל
עשראריחין שקורתתשעטי אשתועניסשדויין
מתרתטבוי רחב עשר אמות כמוישיתבאר ;
'היהה הקורה רחגה ארבעה כשרה ואע8פ
אעפץברחבה.
שא.נהבריאהכיוןשיש ערעורמקום
ויש טן המורששפטרובבריאה
שאינה
י,רחבהולראשוןדעתיממהמהכהז'4המעמידיו
הקוהת וכן ומזיכת עצים עראק
טפח
היוצאם פן הפותלים שכהן הקבוררחהבןסמוכה.
צריכיןשכהאבריאין לסמוךהקורהוהתשחק.
היההעקיכהרואיןאותה כאלוהיתהפשופה.
אם היהה ענווה ראין אותה כאלו הא
מרוגעת .וכל שיש כהקיפה שלשה טפחים
יש ברחבה טפח.היו שהי קיא .גהת
לכעלה ואתת לסמה ממנה תוך שלשה
ושתיהן בתוף עשרים ולמעלה מעשרה ואק
באחת כהןטפח כרילקבלאריח אםיש בין
שהיהן טפח ברי לקבל אריח רואין אותן

גצובחממחז גובה עשרה ואורך מכף ארבעה
ת זה לההטיר 11ה
זאמוה שוחקית סרויי
להתבדר *:היתה הקהיה ראשה האהה בחוך
משמלמעיה כעשתם ר(אק כל
שלר
ו"b~a,מהשלבעלה כעשרים ולא יהא
עשז
ו
געהובין חכיתל שלשה טפחים כשרהורם
יש בעהלבין הכוהל ג' אסורה .היחו ,היא
ה "וכקצתה למטה טעשרה רואין כל
ימעל
15142ינטל פטנה כה שלטטה כעשרה ולז:
קמאבינהובין הכותל שלתה מתהים כותר.
ואםיש בו ולשה מפחים אכור  .היתה
ה באסכרה והוזה היא בתוף עשרם
עיט
חצקמיטהה לטעלה סעשרש או היתה היא
לטעלה מעשרהיועקטיסותה למטה סעירה
יזמין בל שאלו תנטל עקטיכותה ואין ב.ן
ע לזו שלשה טפחשאין צריך להבא שם
קודהשזרתואם לאוצריךלהביא שם קרה
,14רת .ובאיזו אכה אסרו באמה בת ומשה
ומשתש שטפח ארבעה בערלורימש באצבע
ושש גקמנה .וככה אכרו שוחקתיעיהעל
י
תאצבעהרתיקה ה-אה4חציאצבע(.ד)יא
זה טבח ניתר בלש וקורה כל שאין פתחו
רהביפזרמעשר ורךא שארכויוזר על רחבו
ו8.4י' כל וכהואישדהאארכו ארבע אמותאו
יותרהשין שתי חצרות פתוההזלו כל פתח
ופתח רחב ארבעה שנהים או יתרהמיהו כאלוהן סכוכות זו לוו דבל פדרת מזשלשו:
שניבהיםשל"בני ארם פרצתן לכל הצר כלבוי דמי .הי' גיןזו לזו שלשהצריך
עיצר תהם וכל ביתוניח צריך שיהא גו להביא קורה אחרת ש לקרב את שתקע
ארבעאפותעלארבע אכא או יותר .ושיהו בתוך שלשה .היתה אחת מהן למעלף
דיורין אוכלק בכל בית ובעז כהן שמקום טעשרים או לספה טעשרהצריךלהביא שם
זעעז גרם ולאכק.ם 4נה .ה" המבוי הסר קורה אחרת.היושתיהןתוךעשרים ולטעלה
סבל איהאיםניתר אלא בפס ארבעה או סעשרהומתאימות זו כעדזו ואין בזו כדי
גשגילחים בחצר .ה"הביתרימזר לאב לקבל אריח ולא אפ"כיןי,מהיהן לכבלאריח
חזעגילבן אע"פ שהבן טקכל פרם משולחן אםאינן רחוקותזו מזו אלאכשיעור שיקבלו
אביוואוכל טביתו של  1DSpהרי הן גדמי בין שתיהן ואוירן אריה לרחבו אין צריף
גשרים  .וכן הרב ותלמיד הסקול פרס להביא שםקורה אחרת.כיצר הריואזקןבזו
י הגית האחר של ישראל רובע טפח ובע רובע טפחצריך שלא יהר
ומשולחן רבו .די
אזשמ כותייש טנרו 4הכורים שאסרו כרוחקותזו מזוא"א מפח כרי ושקבלואריה
ת~ כותי כבבז %ף9רבר זה אלא של מפח וכחצהביןשתיהןוביןאוירשביניהן.
כמזיןבי
ff
בדיר של בהמה וגל שארהמוריםאטרו שכל ריחקן יזהרסיכןצריך להביא קורה אחדת .
12שני בתש פתוחין לקצר חצר זו חשובה הניח קורה
המבוי ופירס עליה סחצלה
ושמבויחשוב כל שחצירוק פקוח'ת לו ובתים אם היתה הכהצלת נבהלהטן הקרקע מבנמוך
2תוהיןלחצירות ~לוה הרעת נוטה ועיקר  .טפחים לא עשה %א כלום עהכחצלת בטלה
;

ש.

עי

"קורהשימרו צריכה שתהא רחבה טפח כה הקירה שאינה נראת ואהה נכרת וקורה
5:י 2טזקבלארבה של לבנה לרחבו שרחב משום היכר והמוזצלת אינהראויה לגךרת

)י

טשי

ד
י
המבי

עטית הקדש

סיף ושדה אץ מק חמיצה שן כאן כ 5לכוחלים.הבית קשה אלאהכאויר
שגבוהמן וקרקע שלשה. .ודתה מחצלת אעפחשאיגה טצנהל'ש כאלירסבוי ולא
סשו5שלת בפחות משלשה לקרקיג חף %
יבר דגתט ע*ק כשר ואעפי שודא
סתרת משום מחיצה שטן הכל אים עושה אינה ארוכה כרחברג~כוי וודא ש 85יהא
כנרצה .המזה קירה עצכה ומסולשלת אחר מראש.ה רחוקין כץ הכותל ל מפחים
עשרהטפרים אםגבוהטן התיקעג' טפחים דלבוד אפילו משתי רה,הז אמרויוכסו
יראהליוצריך להביא הקורה אחרת שכל שבארט.היתה קורהיוצאהאכותל שץואיטה
ס2ילשלת עשק:יצאהמתורת קאיה וכחיצה נוגעת בכותל.וכןשת גערות אחתיצאה
ד"אאלאשנביההכק דגרקע שלשה:
ישהזלזהואיןמגיעות
'י::מכותלזהוכזהתיתנאהמ
ןלו שעגורבעביוורחבוובריאותואלאאפ" זו לוו פחות טשלשהאיןצריך להביא קורה
אי
דק כוום הסרבל וצרעו 2ףהא בארכו עשרה אוצרת .שלשהצריך להניא קורה אחרת.
פפדים .תגביהו ל
מעלה כן הק-קע פחות הגזה ופא בתוףהסבוי ונטשנת חקלסבוי
עשרש ומתעקמת למעלה
טשלשהטפת" אעפעשאיןבארנואלא שבעה אושהיהה בתוך
יסשהו כשר שכללביררואין נעתו כמלא .מעשרים אסה או שהיא למע5ה' מעשרה
ח)עץ הכל עושה ארם לחיואפילו בדבריי.
עשרה רואק כל שאלו
י.ומתעקסת
ערשבו רוחחיים חגווו עדהא קבוע שלא תנטל עקפוטותיה ואץ ביןזולקו נ' ספררם
נרפט רווח .ה.ה דווח מהדפו אית לרז;% .צריךלהביא קהוה אחרת .ואםלאוצריך
ובכל רברבין של התרבין שלאיסורואפי' להביא קורהאושר",4מבוי שצרו אוזך ארוף
באשרהעושין בין לדרבין קורה .וישסן וצדו אחר קצר אעו טניח את הקורה בצר
הסוריםתיירו באשרהעושין בולחילאיסור האתךאלא כפד דקארבמזקירהטשוםמכי.
בקורה 0.עשהלהי רחב ארבע אבות אסורי "באלכסון אינוהיכר .בא להתיר כמר
האלכסוןאין לו תקנהאלא בסחע' אובצורת
רכל רחב ארבע אסות יצא סתורת
ר
ע
י" ::פתח .לעשה
ו
ף
י
ר
צ
י צורת פתחאפילו באלכסון
ולנהדרץוחסעעילוהםמנמוביויה.גיה(הז)4הה:קץורהלמשבאויירואפילו מותר ל
שהפתה טשום טהיצה הלחיצרוך
סמוך לו עד ונאין אויר מפסיק בינהובינו שלא יגביהנוסן הקרקע טפחים ושלא
אסר.כיצד נעץ מתי יתדות בשני כותלי ירחיקנומן הכותל שלשהאבל פחות טשלשה
השבוי גסשכות רוץ לפנת כהניח הקורה מותר שגל פחא פשלשה כלבור לנח"ל
קמליי
)אפור שאין הקורה ע 5גב הטבת .וכמטחלקרקעינתנו תאויררגשבף סמוך
חטלי ושהואכוזיריזה
שעץ עאזי יתדות דקות שאינן ברחבן טפה  .לטכס תוף שלשהיראה
ן הומר בקורהסכלחי.וראיני למקצת רגרולש
נכשרת כמר רחב רגובם ונתן הקורהעליה
אעפיישאין ראשי רקורה נחונק על כותלי והאמתשריחי כקורה ואף ההרצריהלינתן
המבא עצפו אסאין מראשי הקורהלכותלי בתוך הלל הפביי"ואי איפשר להעמיד
"מחיצה העומדת
רטבני שלשה טפח'סאץצריך להבש קורה רבריהם
י
לר
"עמואמלריהמחה
יו
לפינךאפילו
צהרת דלבהר אסרינןאפי; בשתי ראשיה .היא טהיצה
ו
"
ו
(
י
ה
ל
ופהבק ראש הערהלכוהל הטבוי ג'טפחים הרי זה מתיר פשום לחי ושהל ס'טום
עחריב סיפון
אסור .הס הירחית עקינצת ועולוהעל גב כחיצה .נברש בשממך ע4ו מ
רבותלים וחוזרוע וסתעקסותכנגראויר רחב אבל לא סטך עליו מערב שבת אעו לרר
רסבף אס אץ בגבחן נ' ולא נהכשך כיצדהרי ומהעמידלהי בסבםונימל בשבת
עקימתן באיר רשבף שלשה והביא קורה חעפ*י שהיה שםאילןוכיוצא בו שהיהראוי
קצרה ונחגהעלנבייזדות אלו אין צריף למכוךעליו מסם לח .אינו לחי ואעיף
להבתו קורהתומרתאעפ"ישאין הקורה בתוך שנטעוהוא בידים לפייצוא סמך עליו מערב
רימבוי ואפ" היתה בתוךאוירו לא היתה שבת .וכל שכן אם ברל שםהאילן מעצמו.
פגעת אלכאזלי המבוי סוהר אוכרין חבוט רא העם.ר שםלהי אחר מערב שבה או
 i'$fnשחה
נחבטת ונהתה תוךאייר שהיה שם ונפל ער שלש תכנס השבתאילן
דאבי וחוזרין
ימריי לביר וכא 6פרעת זה מתיר מסום להי ואפי לא אכו בהתיר
אאו
בו

ש

ידיהי

בתי

'

4
,

י

,
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 4משוםלחי .וכן כלכיבא בזה .ויראה המושךעםדפנו של סטיכלפי חוץ פררת
5י שרגץרה העומדת טאליה ביעתן שטתנץ סי' אסותנדק כהמוםלשי חצצר ל~שתטש
קורה פכותל לכותל לחזק אתהכובלים אינה במבט ערכנגר חורו הפנימי .הקו נגשך ר'
קורה שהקורהמשום היכר וכל שהוא משום אמות נדון סשום טבוי ולפיכף צריך לרך
ך
הט
היכר אם עמד מאליואין כאןהיכר .אבני ד,חרלמעירו ואם היה החפן שבנגרושנ
ש.
לח
גדר היוצאת מן הגדרומובדלותזו פח פחות כטחיו סותר להשתטש בכולו מפני
טנ' אין צריף לחי אחר והוא שיהא בגובה הזה שזיתן עכשיו מתיר את רגל
י
ר
ה
ש
ןכולן עשרה טפחים( .ט)4לחי דרושך אותו רופן הנמשףהרי ה%מכללהמבוי*.לדו
בי
מדפנו של טבף כנגר רחבו של טבוי אע') דגראה מבפרם~שיה טבחוץ וכן שוהמבפנים
שלא נענדת אותה בלשה סשוםלחי אלא ונראה מבחוץ נדק משום לחי לפיכך כותר
לבצר החוכה כעסודין וכיסא בזה גרון המטי שהוא כנים מחברוביןככמוה מבפנים
טשום לחי3 .ד*א בשאין תרחבו שלרופ; ובנוס מבחוץ בין כנוס מגפנים ושוהמבחוץ
הבולט כנגר רחב המבת ר' אמות שכל נדק סשום לחי  .היהיעדר בולט מאחורי
שהוא בארבע אמותאינונרוןכלחיאלא סש'ם הכותל דגובויתוך שכש לראש כוהלהמבוי
 .וזהו בכלל כה שאסרך
מבוי .ולפיכף צריך לרר אחה להתירו .הרי נדון משנם לחי
כהן שם לח' אחרצריך שיחננו בצר השני של נראה סבחוץ ושוה מבפנים .בריא כשאין
סביי 'לא מטוך לאותו דופן הבולט ומאלו אותו עמוד מ'שך ד' אמות שאם היה רחב
נהנו שםהרי ה %מוסיף עליו ואינו ניכר ומ'שף ד' אסותאינו נדיןמשים לרר.ואין
שהוא כשום לחי .נהנו בצדאיתו רופן אם רואין אות
יהמבויכדי
אתו הכממבחוייצההנתרהעלפ
דכא נסוףמן הרופןאו גבוה ממנו או רהב להתיר
משוםד עופר סרטה ע-
או קצרממנודוי זה סותר שניכר ה%שאיני הפריץ שלא אכרו עומ ס-ובה על הפרוץ
מכלל הדופן אלא עומר לעצמוואשום הקרת אלא עומד ברחב אויי המנויילא בנתק
חי .כששמרו ענאם מושךארבע אמות אטור כאוחריו.ויש מהורק יהראעדן יראהליעיקד.
לאאביו אלאטבוי רחביותר משמונה אמות(: -י)
את רחבוי לחצאין ביןכתסןב'לחיבין
תה
כר
המ רחב ח' סותרלפי שהםכאןעימד כפרוץ בקו
ר.
הקורה
יכיצד הי' המכויארוך
י
י
וכל 'שעוטר כפאוץ הרי ה %כעופר .ואק או הלרר באמצע הסנוי כה שלמים מן
צריך לומר בפבוישאי; ברחבו שמונה שהר הקורה וטן הנחי סותר .וטהםולחוץ אסור.
העומר כרובהעלותירוץ .דוה הרופן יתר בד"א בשנתון נתוף ח5ל הסבוי נתן אה
כארבע אסות והמבויייהר על שמונה ואנו הלחי אחורי המבוי כנגר אמצע הטבוי כל
מסופקין אם העומר כגהצה כהצה או שהרחקו נ' טפחים מראש כותל המבוייראה
"ריץ יראה לי ?י שאינו כהיר כלום שלאאמרונראהכבחיץ
עפ
מרובה על הפרוץ או אינו כ
שמתיריןמן המפק שכל ספק דבריהם להקל ושוה מבפנים נחן משומ לחי אלא בנהון
ועור שישיוכר כא; שני צרדין להקל שמא תוך שלשה
הטבף מאחריו .אימתי
הקורה
לפהו"הלון את המבוי לחצאין
עומר מרובה .מזם תאמראינו כרובהכ4עדיין
ן
מ
ז
ב
שיש לפנים מהם ר' אמות וכל תנאן
יש לוטר שמא בתהו והריהיא מתיר שאין
י
י
ר
י
ת
כ
הפרוץ מרבה וכל שיש.להתרותניצרריןואין מבוי  ,לא ה" לפני' תהם ד' אשת וכל
לאמור אלא צר אהד
עליהןואפי' ברבר תנאי המבזי אינן מהירין רואין כאן מבוי
שלא הצריכו לרקרק ואצו ניתר ארא בפס ארבע' או בשני לחיים
וק
סר
שאיפשרלשער ולרק
י
י
כ
מ
ולשער במיצא בהו  .וצריך עור ?ההשב לפי שאין הלחי יהקורה כהירין כלמביי
ברבר ~ה: .גל רברים אדו שאמרנו לא
אמרנו אלא בשלא נשארה שם פרצהית'רה
על עשר שכל פרצה יהירה על עשר אין
הלהיים והקורה ולא שמר פ.וב' טתירין
אותה ער שימעטנהויעסירנה על עשר או
שיעשה 4ה צורת פתה וכמו שיתבאר; )4חי

""צר)אלא בתנאים ידיעים כמו שנהבאר
הכעלה  .כבז' אדוף שרצפו בלחיים אם
איןבין לקי ללק' ג' טפח.ם הרי אלו כלחי
יחירי שכל פחות משלשה כלבור רמ .
יגעך
פ
.
טשך ר
וילערפירךחוראםחאייצןוניכחשו"ר פסליהכייהישצולגילדי

צמיו
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אשתטתיק_סק4ם לח* שק צריך לרר14שר
לריזירו.דיה ברם סוך ד' אסווגיצה אלו
פתורהלרר ותורת טבוי יש להם ולפיכך
?ריףלחי רהוק מדב שלשהלרי;יר אותה
בשאיןהלחי דוזיצנן
השז
"
.וץבר
"בני  ,ה" ט:הו כסם
בם
סו
הל
כ
יח
ס
ל
בולט חוץ למבוי אותו משהו נדון  D1ff1לחי
שכבר בארנו שהנראה סבח.ץ אע"פ ששוה
מבפנים גרון פשום לחי.היו רחוקיםזה טחה
ג' ספחים סשתסש עד חור חיצון של לחי
החיצק ואם עוטר כללחיולרז ער שלמים
סכנו בלבד הלח' החיצון טתיר כל הצבוי
ם שלפרים סמנו ולפיכךכל שיש
וכנגדהלחיי
טן הכמצון ולפנים שיעוררבוי כלפי דחיצק
מת" ואין צריך ש'הא בין לחיללחי כסס
שיעור כבףותנאי המבוי( .יא)שבוי הפתוח
לרשות הרבים והכשירובל,.יכוהר כהשתמש
אפי' מן הלחי שכקום הלחי נכשך אחר
הפבף.ונחהשיהב מכולו וחורו החיצון שללחי
שהיא
סותם
פהוה לכרמלית
יא סעו.
או
כה
כנגר ר,לחי נגרר אה' הכרפלי' ש
ולפיכך אסור להשתמש בין הלחי .בריא
בשאיןהלחי רחב ארבעה הי' רחב ד ,יש
אומד שאפ" פתיה לרשוה ררכם אבור
להשתכשבין הלהי .ו.ש נעדולי הנמרים

ביט

ו

תעשה סררק לרעית רובים ובין ששחז
לרשות הרגים תעשהסרית להוכו הזזת
נדורות בפתח הטבף גבוההעשיה אופחות
או יזהר ועדה סח'צה על נבה ור4מלימה
_ n~tybמצ:רפין לסהרנה  1141צריך רבם
לרהירו ולא עור אלא שגרון .n3rD C1eD
וכלשגדון משום מחיצה פתירכל הסבוי.
ואע'פשאין בו צובע ילא אפיי א11ז SaD
תנחי המטי(.יג) חצר שהא פרוצה nwS
האסור לה אשה ניהרהבלהי וקורה כמכש
ולא אפי'
עם הקורה .וחשי זהו
נדון
 citoתהוכצבורלחכיל שאין אורך כניסתו יחזשר ל
 .יש'מ:רולי רוטורים שאנציו
רוחב
שאינה נדונית ם חצר אלא כל שהוא
מיובעת~אין אכ
הכ
ר
יהיזרעל רחבהולארחבה
על ארכהו
ןובמה ט"ירין את היצריבפט
ארבעה וגבוה עשרה או בשנילחים .אפ4
דקין כחוט הסרבל וטעטירין אחר מצר זה

ואחד מצדזה או בעומד סרובהעלהפרוץ.
א נשאר שם פתח יותר על עשר
בריאבשי
אסות .היה שם פחח יהר על
אסותי
מ
ע
אינו ניהר באחד סבל אלו ככל שיתבאר
ער שימעט את האקח או שיעשה לו צורת
פתחהבאיוו הצר חסרו בשיש לו שלשה
כוחלים ופהוחים ברוחרביעית בטבף אבל
שהתירו אפי ברחב ארבעה .ולוה דעתי רופןשלישות קינחנתרת לעילם אלא בצת-ת
נוטה .הכשיר את הכבויבירה .ש פגרולי פתה או בעומר מרובה על הפרנץ.%
והוא שהורצה
הסירים שהורו דאפי' פתוח לכרכלית סיתר הצר שנפרצה בקין
להשתטש תחת הקורה .ויש כי ש-רה אוכלת ראששני הכוהיים אם פרצה פשות
שהקורהכלחי וכל שפהות לנרכל'ת אסור מנ' טפחים היא אינה צריכה כלום סשלשץ
להש:סשביןהלחייראות הקורה ול,ה רעתי וער ארבעה צריכה שני לתיש .פרשון
בקורה שאינה רחבה ארבעה ארבעה משם חשובויא ~אין לה הכשר ער
נומה.
או בר
שאדה'"בריאה לקבל את המעניבה שימעט:ה מארבע ש ער עדמלא ראשהכותל
היתה רחבה ארבעק וגרעה אפי' פתו-ח תאחדכדי שלא תהא פרצהאיכלתו-ן שגי
לכרמליתיראהלי שמוהר להשהמש תההיה הפותלים .מלא ראש הכיהל דאחר יש לה
לפי שפי הקרה יורר ומוהם וחורה ההיצון רנשר .ומצר הכשירה בל פיצה וההיא
באמצע הכותל אואפי' בראשובין כמפרצה
סיתם .ליב)ימבוישאין ברהבו ארבעה
שרחבר' ואין פההו רהב ד' ישימי א~
שהורה ההצר בחח אחת בין שנפרצה בוצקו
שכל שיש ברחבו נ' מפחים צריך לרעזירו רוהוהיה פחות משלשה אינה צריכה כלום.
בלהי וקורה  .ויש נערולי הכורים שרורו טשלשהלעד ארבעי)וער עשר אכוו; אס
שכל שצין ברחבו ארבעה או שאין בפתחו היה עומד כפרץ איה צריכה כלום.הי'
ארבעה אצו צריך כלש ולזה הרעת נומה הפורץ מרובה אם נפרצה מרוח אחת ואפלו
כמי :ההלקט עשרה פהוך רי אכרזרואין נפרצה כטלואה עושה לה שנילרייס או פס
המהלקט ככה.צה וכל שלפנים מם:ו אץ ארבעה .נשאת בכוהל
בשממעי
קצתרתצדהדיתןשניאםונ
צריך לא כחי ולא קורה בין ומטוה להותו שם ~ uYבצרזה וסעף בצ
ה
ישרהייי'*

ירת

עכודזז
יגף
ימטאלק השזצהז לאייתה עטויה
ץ ח 15וגק סעפם קני להקש משם ה1ם
י
ש

"11שאי'אלאבצד האחרצריך ויהמו רחב עשיה
לאנ
בפרשהaלnאsמnהש
ת" משפסה פרוצה
רבעה גדק טש.ם  08הנצר נתרת או בקני אגיר 4טל0ל
הני
ספ
א
רוחותיה למה וחילה לה סיחר כעשר .ובן החצר
להאם 11בזםארבעה .נפרצה
מושטעושמזטיר מרונה פררנה 5טקום האכור לה ביתר טעשר.
שהדם*,אר
חת האחדהזרד עד 1naeלונ' ולפיכך אשר לטלטל אפילו -בחצר עד
שק
פתח ואחר יףטעט פסה האכה מעשר  1עדעעאז
תיק רש"
 %4 msnnoשיעשה 5העלצירת שאסרנו .גדוריןסביב האטהלהשלים עוסק האטהל4
כן יבעיר את השו
טיש;י רהמרורתךיה זו כנגד טפחיםוכןלשוןים כמכנס לחצר אם פרצתו
(*) ח שנפרצה
צערשאיןבהן יתר פעשר אם נפרצה יותר סעשרואין בעומקועיטרה אסור5ט5את
שרצו
לרשות הרכש ממנו ואפילו לטלמל בחצר .עשה נרודק
6מבף
'
p
w
~
האחדהחספכשוניי e~pwשנפרץ 5ה סביב הלשון כשלשת צדדיו עדשיהאבין
אםההצר רחבה ט
ןצר טוהרת ראע*פ שקא קךקעיתוובי;ההצרגובה עשרהכנהרלטלמל
המכף במלות זל-
ערבעם ךסבף שעיפ שרובים בוקעין בה בהצר ואסור למלאת (ער) שעוסקו לשת
הכנסין בפתח זהויתנאק ברתח אחר שא.ן כצטרף לעשרה .ואם אין בפרצותויותר
דצ 5הרבים טבטלת שלש טחובות נכודות סעשר מיתר בק לכלאת
י
שבחצר.גץ למלטף ספנ
שנתכמן
ורשות ובהיר נסורה הוא אפין לטלטל שאינו אלא כבור
וכן מ-ם
בש.ש,רו לחצר שנפיצה בחצר בק שעמוקין עדפיה ורחבין ר'
במסכ .
י
פ
א
ו
ה איסתיצדדין כלוכהוא כצר זה וכצד כמת כמיעים או יתר כבית סאתים.מהזר
שבגנד
י
ו
ב
ס
ה
שז ובגובה עקדה שמני צידין אלו להצר לכ5אות כהןוסותר לטלטל בהצרוגרזינןא5א
גאשץלהיםוף.ם לא נשארו אלא טצד אחר כפירות המכו:סין בחצר .בריא גטיםיפין
פס ארבעהוכן לשת" אבל בסים שאינןיפין רוסק אםיש
שדיך כצואר שם
ית סאתים
של עשרה יהר מגe
הרביםצדיך ויהא 7בכקום עמקן v
הפרוץלרעמת ~
נצר הש
תנימתח או עוטר כפרה! לא נשאר א;*פשהןבכיעוטן של חצר %4עמהן גרובה
בלוהצחספנודהמבוילא פטארבעהולא שניפאין של חצר בין ריקצר ובין הטיםכיעיר
יתר מבית סאהים אסור לטלטל בהצריתר
קטפיםכלהיים אם לאעירבההצר עם
הלטובווני
ו טד' אכות .ויראה
וגידה)אסורין שבל אחד מהם פרוץ במ
י שאס איןיפים וראו"
ל
לחרופ האסוה לון היתה ה-צר פרוצה להשרישן אחרי' לכב'כה וכ.וצא בה דק
4ות היבים אפ"זו מגר כסטיפים .ועוריהרהרזהבשערהרשוית.
כנת  rPhhnl1לרע
וזריבים בקעין בה הנכנסין בזו!י~צאין בזו אין בעומק עשרה 3ין כך ובין כך סותר
אם 'ש 5ה צוהת פתח מכאן ולהיים או פס שהחקק א-נו חולק לעצפו( :סו)ביהכבפרץ
ד* כבאן סוהרת ואציל בערש לה צורת בוהלו כלובטלואו אםאין הפרצהיתירה על
אוזח מכאן זככא; או עוטר סרובה מראן עמר אינוצריך כלוםרואיןפי תקרה כיורד
אטכאן וצורת פתח ככסן שאיןרגלי הרבים ומותם .היהה הפירצהיהר על ;שרצריכה
כמבואו' וההצרות שיוצא בזה פט ארבעה או שנילחיים שאין אומ'פי
פאוככררזידגמיםהעוברי בהצ' נכנסה מכאן nvsl'1תקרה סותם כל ששרץ במלואובייתר על
סרוק תמוקם עשרה ורחבה ארבע אע"פ עשר 5א נפרץ במלואו אלא שנושאתי נמם
עאזאו1וג1ז רש ת לעצבה ונדונת משום קצת אם" היהה שם פירצה יתירה על זור
כשטלית ואשר 5טלאת  n:ooלחצר כמו פי תקרה מותם נפרץבע-ן זחת שהפרצה
ושהנבאר השער הרעליות לטלטל בחצר אוכלה ראש הכוהלים ונפרץ הקרת בסרת
סיתר כעש" בהאמה שכהצר נפרצה כותר הפירצה באלכסון אפור עדתקןיאפ" אין
ןאומריםפ תהיה
ש~-צח :הלפישנין ההצר פרצהיתירהעל עשרשאי
ושעתיים
ע-הקירו' כס
נפיצה בס-ואה לאמה שהואכרס5יז מטי סותם באלכשן .נשאר
יו ,מה'
1,סטק עושרה ש" גרות האפה כמזצ:ת אית כלוםשפ ונזקרה סוהם! .יש כגדתי
ויבהפךריפה כחהסויי העשר
ל14רגדעים שטלאה על כל נדובק:אין הבעריםשריר
5הביהרטעשר
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הס'מבויהמתיש
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בא5כסק טבח וקיטף האפה נשאראכלסתן החצר כשדולרשיתהרכש ש לא נפרצה
ש5
וזרם סותם ער שישאר ההצר גם
השריך5מכבלףוםבמםצ5ראההת חף "ן*
וץ
באב
ירחבבין קצר בקץ1בית כסחרםושינוצ
חהתט פסא'
וצרוהצבוי
י רוחותיו זה כנגד אח ונעשה והחצרסותרים ואע"פ ש5חעירב זהעם חז
שנפרץמש"
טש*ם אפ" פרצה פחותה
מיע'שראיןפי לפימהכבוינ.תר בפהשנשארקישפכותלי
הקךה סותם בכיוצא בחי ואפ לא נופכבררץ ההצרבצרהמכיי משוםל"
וואץרגל המבת
בקרוע עד שישאר שם עוסהסרובה.
יז המבוי נסשכין
אוסרת אותו" .היו כותל
י הוא נעוסך; ונכנסין בתוךמלל החצר נ טפחים ש יותר
טעבאר שעוטם :פרוץרי
וסופלגין סכות*ציריריצר נ' טפחים אם
לאעירבו המבף והחצר המבוי אסור
השני
י
חפ
יאל
יר
שלנלי ההצר במבוי אוסרין אותוו
(א)
י הסבף המפולשהשוה טוהרתוא;'פ שפרצת המבוי ופרצת ההצר
בותינ
והעש' ושנכשרבלחיאו בקורה שכצי רשות רובים טכותק זה כעד אח
חחיכ נפרץ מראשו או טופרו .והרחה ואציי רבים  pppllבחצר ונכנסץ לה
י
ב
ר
י
ו
י
פעשר( .ב) ואבאר בכלל זה צורת פתח ויוצאין בזואעפ" כן ההצר כרשותה
יהבריאבשגשארו בכחזלף
שאסי בבל מקום בצור וכןעומר מרובהעל וטוהרלטלטלבכל
הפרוץ כיצר
( .ג) אח,נאבארריןסגיי או פצר חח וסעד וה
פסים
י
ר
צ
י
נ
ש
מ
בבי
יןאלא
מח
הר
וחצר ששרצו בשבת או שנטלו הלחיים קצריםוגבוהים עשרהואפילוגרן
והקורה בשבת .ודיןסח.צה ש.עשי' בשבת . ':מעטלפישהןנרנין כשגילחים .ואס 5א
3ר) יאבארתיקוןר"ה והעיירות.מז).מבוי נשאר אלאמן הצר sh~nצויךתישאר שם
הספותך(לריה)כיצר טערביןאיתו אס ה"  DDארבעה .שצבר נתבארשחיןהחצרנתרת
טפולשובריה מכאן ומנאן  nwwצורת פתח אלאכשני לביום או גפם ארבעה .סנפרץ
מכאןלחי או קורה מכאן.פכן הריחאסהי' לאמצע רחבה שלרבי' שאיןריירין avאפי'
ספולש"לכרסלית סכאן .ופכאן עושה דלת כותליהטבוי נמש:ין לתוך חלל הרחבהבין
טכאן ולחי או קורה סכאן.ויש סי שהורה עירבובין לא ערגואף המבס נצהרש-,יהב'
גם בזה להנעדר בצורת פתחמכאןולחי או שאין בה ריורץ אכה צריכה קןרוב ואים?
קורה מכאן .ולראשון דעתי נוטה 9:איזה" .אוטר' את הסבתשאין אטרת חל ריפוין
ר5ת אס-ו רלת הראר לנעילה ואינוצריף בלבי בריא ברחנה שאינהיתיר
ה"ש א
לנעול
וקפה 1
או שהN
 eשלאfהוקפ'fלדיר'Y
 .כיצד היוש51י הרלת סשוקעיןבעפר סאתה
ער ומהעפר מונע אותהטלנעול צריךלפנוה כרירה ואפי'יתירהעל בית סאתים אבללא
העפר היתהראיילנעול אינו צריךשייעול היק' לרירה(לכרס5ית%,וי.פרצוזהלזהבסלואן
אף בלילה כל שראוי לנעול הרי זה סיתר שניהן אסור כרמלית ה'זו והרי טבח זה
א"הך"טבוי המפולש מכאן ומכאן לרשות
' רנ~פץרצץרבסלונילכרטלית.ה נפרץכפלוא"ךרי
האביס נ5עדנינו רחב שש עשרה אסההי
או לצירי הר
ת"כה ונפרצה ההצר
רחב יץ אטהנעשה הוא עצמו רשש ארבש ורוהבה אפ" שלא כנגר הטבף אסר לבר
וחץ רשות הרבים מתערב ער תדהו דלתוה שנר' המבוי מבפריס כפבוי עקו' ומגולש
שסי שהרה משער זהישערזה.לפיכך אפרער
נעולותבקלה כסו שתבאריתי
ק-
ה
מכ
עח
שכל שאורךהפכוי מפולש לאורך .ר"ה בץ לחי או קורה בק הסבוי לבינה.יהיתשהיר
שר)מכף רחב עמם
(,עשרה אמה בין שאינו או חצר שליחי אש" נפרץהכבוי לאסצ;ן
רחב הריהוא רשו הרבים .וטבק הכפולש במלואו החצר כוהרת כ? שבארנו.
י
לרשות חרבים כיצר כנון ששורך הטבוי אסיר חוששין שמאיסלףויבנה בתיםורגמב
בהצר
תפולשמכאןומכאן לרחברשות הרביםודברי וברהבה מן הצר ונמצא המבוי נלהלצירי
טעםושוראוילחושלרגם.כבר בארנו שהמבוי הרהבה ושעצר.עשביי שכלהליםאו לאשפה
השיה מבפנים הראה מבחוץנדון משוםלחי .של יחיד הרי הוא כמפולש וצריך לסתכם
לפיכך4סבר ששרץ במלואו לקצר מפרצה לצררוםאו לצר ראשנה או שיעשהצית
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ד"רר
אכייר

פתח
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קבורתהכדרש

פתח טמאןולחיוקירה מכאן ולכה אסרוכן שמאיאסרולודטתיר כל שבילש5סרטים
ועכשו סתוםהיאפאותו צד ש"רנלטסייקת ואפילואין בתיםוחצרותפתוחין לתוכו.ויש
משם .אלא הוששין שמא יעלה הים שרטון סי שהורה 5ריזיר אפי' הסבוי שאק כקן
הסמא תנטל האשפה .הקזה אשפה שלרבים גזירההתיילואין טטשסר,ירנעןהשביל.
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אין הוששין 5ה שאק עשוי ליפגות .רחבה
הזידהעל בית סאתים שלא הוקפה לדירה
ריש היא ככרמלית כמו שיתבאר ואסור
5כלטליותר כארבע אמות ולפיכך אסהיהה
צדה אחד פתוחלמבוי שבעיראעפ"שהכבוי
? ?J,ספקה העירויש לו צורה פהח וכה
לאוהה רהבה אסור לטלטל בהוך הכבוי
.
אלא בדי אכנתלפי שהוא פרץבכלוא
לרהבה שהיא אסירה לו לכרכל'ת  .בד"א
בדוהיו כותלי הרחבה שעל פהה המבוי
רחבין פצרזה ומצרוהדי אכו :ויצאוסתורה
כר'
לחי כמו שבארנו .היה אהד מהן

הזחי

,א
"
"ח1י"1.:
ועלג.ינמ1
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אבל אם לא נשתתפו כ5
אוסר את
הרחבה חברו שיך שניהם שולטת בה
ובאייה רחבה אכרו ברהבה שלרבים היתה
 rswinשכאיבטז
רהבה 'טליהיר
ק
ר
סו
אי
אוהה ויעתיר ר
י שכבר בארנו
י
ר
ו
י
ו
ב
ט
ה
הכלה לרהבהשליחיד שהמבויאסור כחסת
חשש זה  .ויש שהורה להקל גם בזה שלא
חש לכך אלא ברהבה הכתוהה לרשות
הרב
שיים .אבל רהבה זו שהיא רשותהיחיה
~lr,e
דבר תורהואינה פתוחה אלא לכרסליה לא
השוה טבחים 'פראה כבחוץנדון משוםלחי.וד)קששו ולוה הרעת נוטה .סטבוישהוא עלם
בכין גםומפולש משני ראותיו לרשיההרבים
או למרכליה הרי הוא כמפולש  .יש מי
של כרכים יביאש השביל היו קצת בתים שצרךצורת פתה בעקכ'מותו ולחי אוקוהה
לו אבללא בהיסוהצרות והיה השביל לשני ראשיו כאלו ספ,לשגנל אהד 1ואהד
ל.רוחח שעל מהר ועבוה עשרה על טכאןוכבא; לרשות הרבים או לבקעה ולפו
וה
תל
כ
חיי
פ
הנהר משבל שוה מזוי ובא כעשה לפני מה שבארנו לכע"ה דכפולש כאן וכאן
חכפ.ם ואביו שאי אפשר להקירן אפילו אם *שות הרבים .שש כי שצריף דלת סכאן
קבעו לחי על פהח הרהבה שבצדהיטביל ולחי וקורה כבאן אף זה צריך דלת
ואפ" קבעיהו לשם דירה כרי שלא 'אכרו לעקסיכותי .ואין דבריםאיןכהרריםבעיני
י שאין צריך לעקמיכוהו כלום
שהלחי כועיל לשביל של :רם'ם שאין בתים אלא יראהל
יהצרוהפתוה'ן להורן .וכך אי אפשרלעשות א-אלשניראשיו .ולפיכך csפתוח כאן וכאן
כיקיצה לשם רירה עלשיורית שע4הנהילפי לרשות הרבים עושה רלה מכאן ולהי או
שאין כהיצר על כקיצה .הרחיקארבע' כורהפנאןואם פתוח לכרמליתסכאןולרשות
מן הנדו-ת ועשהגרימחיצה עשרה לש 2רירה הרבים הכא; או לורכליא כאן וכאןעישה
צורה פחח מראן ולהי או קורה ככאן .היה
הותרה הרהבה כאלו הוקפה יר'רה
י  cl;rשפו-ש ?כין הפת יראה ל שהוא
השבילעל הרהבה וא:errt': 2המכי'
סל
וי
רב
גש
ב
ו
כוהר לטנטל בכ?ו' ו-רהיח וב2.ב.ל ו-וה ?סקי 2ואינוצריך אנא -הי או קורה מבאן
לזה .וכן הדין א 2עשק פ :ארבעה בפהחי ,ולה' או דרה כבאן "סבני שהוא סתום שיש
ן כצר ~ה שצר זה וכל אחר פתוה
הרהבה הבפוך לשקל והיא שהא הפקח לושביוגי
רחב ;ר כר .שתנא בו מעבר רהב לבהיית לר2.ןק הרבים או לנרכליה אף עלפי שאינו
בדי שלא נה,ש שכאיפילו ה?:ל'ם אק הפ .:כפרשזה :נגר זההרי כל אחר מהם כמפולש.
עשה לה .לפתה ה-הבה 2כ'ך לרביי כומר יך
ן
יצ2ד1תכ?השריברייםן אועתן אםכפורשי; כאן וכא
ושה רלה הראויה לנעול
.
י זה "הקיר את ה:בן' -ר
רטקוךשיועיל ,ה
מתיר גם אח הרהבה לט-טל בקתה ?אלו לראשהכהיי הגרו ,וזן לכל פתה ופתה ש5
הוקפה לרירה וכוהרלטינה אף מן הרבי "'טבילין שבצר האתר ולחיאו קירה לכ5
לרהבה וסרהבה למבוי הפשירי אוזם בלחי פחה מתח ש? 'טביל הצרהשגי .ואםפהוחין
 .rrישסי ערורה לאבי -עק הזביי גוי-ה ?:רבדית ?אןוסאן אולארסייםמכאןולרשית
הרבים
.

דעי מבר ומפוטש

הרבים מכאן עושה לחם צורת פתחהגינן
צרים ,דלת ולעולם אקצריכין לעקמימותן
כלום כסושניארנו.ריבוי שהכעדרורןבלחי
או בקוה נפרץ מצרו כלפי ראשוטקים
שמקורה אוהלחינתו; שםואין הפרצהיתירה
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הסוריםשאסרוכשדשאהלצדהקרןאיןיביש
אלומחוורים והראשו;עיקר.צורת פתת 'ראה
לישאינהצריכהכלום לאהגרצירולא עבדא
בריאהלקבלשוםדרתיא שאתהצריכההכר
ציראכלצריכה ומההאכריאהלק54

דלתו5
קשיןוישסהסיריןלהצריבןהבר צה 4ובריווח
לקבל דלתשלקשיןוראוי לחושלדבריהם4:.ה
5ע''ןהזשאכינישהוא כמשקוף איתצריך
ליגע לשני קנה הבהזות אלא אפי'גבוה סוך
ולפיכך כיפהשיש ברגליםי'
י שלאדותחיל
לההעגל ויש ברחבה ארבעה
עחרי זה פתח
ן ברגליה עשרה 4ן
וסתרת לענץ שבת אי
שאין ברחבה ארבעה אע"פ שיש
בה כתי
לחוק ולהשל.כה לשעור אעה
אסהכלום .סבוי
הרחב עשרים אמהאומ'ו
ובא לכעסו
כעץדף אחר קצר באמצע עד שלא נשאר
לא כצרזה ולא פצר זה פתח יהד על עשר
אבית לא עשה ולא כלים עד שיעמור שם
פם שהנארחב רחבו סרובהעלאויר שבאחד
מן הצףרין לפי שהאויר הכרובה שככאן
כבטלק אותו וא
קורהעליו'.
yע"פשטכן.
וכfבאן r
וכיצר מכשירין אותו עושה פס נגס :עשרה
במשך ארבע אמות ומעביד ארכו לארכו
של סבויונוהן את הקרהעליו והוא שדגיע
הקורה מכותלחיצון של המבוי האזהר ועד

עשר אם נשאר תחת הקורה או סמ~ף
לקחי פס ארבעה הרי הוא סותר כפו שהיה
אעפץשאיןתהלת מבוי פחות מד,אמותסוף
ש.
סכוי בר' טפחיםשעריין סקור השוב י
בד"א בזמן שבעליהמבוי דעהן לגרר אותה
פירצה .וכונעק רגלישיביםסימם ואם לא
לעולם אמור עד שלא תהא הפרצהר'טפחים
נשארו בפרצה לסמה במקים דריסת הרגל
גבעעשיות שכונעות רגל נקרבים הרי זה
כמקםשאין נוק;ין בו רבים ופס איבעה
מתיר ער עשר ,נשאר שם פס פחות כארבע
אםאין בפרצה נ' טפחיש טוהר שבל פהות
משלשה כלבוד דטי וכסו שאין שם פרצה
היתה הפרצה שלשהאיןלו ר,קנה עדשיבעט
את הפרצה משלשה או שיעמ'ר את הפסער
rזויתומהפlרצהאוכלה~רפוט
ד'טפוי'
' הביתלים אם היתה הפרצה
' טפחים
י
שי
אעפא שהקורה מוטזת במקום אחר במבוי
הכבוי אסור פירצה רפא ץ ולא פתהשאין
אדם עושה פתת כיצא בזה( .וכברביארנו
שאין ארם עושה פתח כיוצא בזה) .ובבר הבוהל הצךן ול הכבויהיבני ולא תהא הקורה
ביארנושאיןהלחיוהקורהכהידין את הפרצה נביה כעל מהפס שלשה שכבר ביארנו
ן לו שצריכה הקורהלהיות על נבדמבוי1 .לס1ז
(לאאפי' שסד מרובה על הפרוץ ואי
תקנה ער שיכעט ויוציאנה מכלר פרצה .אכרו כשך ארבעה לפישהפס חולק באמצע
מבוי הרחב מעשר אינו ניתר בלחי וקורה שהמה את המבוי כשני מב.אות ואין משך
לעולם ער שימעט ויעמיר רהבו על עשר נביי פהות כר' אסוה בכו שביארנו.ומעתה
ואעפ*' שעש לה אכלתרא,באין אסלושראי אין אור שמנאן וסבאן סבכל'ן את שאין אויר
פעיל לרחבכע:.ר אלאלנכו' כעשרים ככר כנט? כוהלי הכבוי ולפיכךאין הפס הזה
שביארנוויש מתירין באמלתרא שמפק הוא בה.ר להיות חלקמהן מוכשרבלחי וקורה
וספק של דבריהם להקל .מוץ דעתי כן אלא אםכן"ם בכל פכויוכציי בהם בהים
שלא אכרנו להקל במחיצוה אלא להחסיר וחצרותפתיחות לתוכו שגליוסד ואחד סבה
הואיל ועקר טח'צות דברי תורה לא מעטו בפני עצמו וכל שהוא כן ניהרכל אחר 41ף
עחמהלו צורת פחח וריו( :כ)מאיזו הא כאלו בקירה כמו שאכרנו או בלהי בכל
אחד או בלחי באחר וקורה באנקר נשאר
צרת פתח קנה מכאן וקנה טכאן יקוה
גביהן עשה כ4ו :טכא; גבוה עשרה וקוה הטבוחות .דא היו בתים וחצרות פתוחין
סכאן וקשר קנה באטצען לא עשהולאכלום לתוכן עושה להם שנ -לחיים לבל ארש -ברק
פרשהפן הצרהואי
ארבעה
ו .ואינו פקח ער ש.עמיד התצר ובכושביארנו ,פס זה הטשוף
בץ טת" אע"פ ש.שבין הורו הפניפי לכותל
דקתה על גביהן .צורת פתח
.טתהא באמצע הכוהל בין שאכ
ש-האריבראש דאמצע' סבוי יהר כעמר אכוק וחין זה
הכוהל פצר דקרן שא 1.הפרום בין זה לזם ככבוי עקום שככרביה"מ לנעלהשכלעק14
כני:
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עמדתהקדש

אק לו שם שכקדרועושהלו רקחות מעלוזnb~s

דדי
יחב ארבעה אמה אםה.הטבוירחבעשרים חדריאח רשות הערד .רראה
ך
י-
רש
ישאיןצמ
ל
ז
ח
ת
ל
ר
עהמה פס נ' אמתונותנו רחוקטן הכאל
 rnipuבכאן וטכאן אלא 5לוהש
גאזי אטוח ועדנהכן לצר הכחיל השם כאן דלת נחלתבלילהולחי או קורה -סכאן
(נסזחו  lrDn,שבצרדי!יתיריםעל הפרוץ הריזהרשות
שאיןרשות רהבים אלא
ולכותלים זה כעומר ולא נשאר הטמור לרבים נכל :
ויש

דףחק -עת והואיל לחז
שמהן
והרי
באטצע איר יתר על עשר ולחיאוקורה רלת מעלת בלילה חהו0כשז העוברים ושם
מתייקאותו .והאויר שמן הפס.םולשתלים בלילותאיןזו רשות הדבים וכיצדושכשירק
י
איןצריך כלם שהיניתר בשמר סרובהעל אתהשזנית אם עקד של יחיד דףאאעפ"
הפרוץ וכןהדין אף במרחיק שתי אטות שגעשית של רבים סערבק כל נסמר וחצר
מטתיטפרים ועתרת פםשתי אסות וארבע לעצמה .אע"פ שמשתתפק בכלהיד nae
טפילם מצדאח וטצד זה שכל שהפס רבה סוסכיןעלשתקוגם9שעירוב מץשלא לשכה
עליו האוצי שביסובין הכחזל נדון כעומר .תורת עירובטן :ר1זעוקות כסו שאתבאר.
וסכמן עתה רן לכל כיוצא בזה; עוטר ואחשבעושהלירלתותמעלאבלילהתעשית
סרובהש"יק 4חח שהתכעוטר בדש בכל העיר כטבח אחי ומערגין 8ת כלה
כשהשטר סצד אהדהיהעוטרטשני צדדין
סרובה על הפרוון אינו כעוטר.כיצדהיו
העוכדין אוד לצר יסק דבבני ואחד לצד
שמאלוהאירבנחיםאים נדון משום עוטר .איןסערביןאלא בכלהביחד או כולה
סבבוי
ה
רדה עובדשתיבלא ערבאו ערב בלא  rffסבף בפני ערסוצריכיןלעשתואצטבאג
הריזה כעומר גמור.סכוישישלושניפתחים שלשה ורחבה ארבעה בפתחי הטבאא
י
ד
נ
כסמיו ואין באחר כהן יחרעל עשר והר לסלק רגלי הכטריפ משם .איאוו עיר ש5
שאמצעןפסיתרעל כל אחרואחרטןהשירין יהיה כל שבנאה יחיד לעצש '1שבירנה
אואפי בכל אחר ואחד פהן אע"פ ששני לרבים .או שסכרה אחרכןלרביםאושבנאה
האויין לכשיצטרפו
וס'חייר לעצמו דרכתן
קורה להווצב בה
עליו
כו
יכלום :פלוגות וסרמי
יותרייכדרך וטרגמלכש עושק.
על
ן
י
א
ו
ך
י
ת
צ
י
י
ב
ר
י
נ
ש
ה
אחרימשהןנטלודהיובשכתקורתואוגולת
חייווכן היתה עיר  bffרבים אע"פ שסכרוהוליה)ד
(נ)
ו
ב
מ
חצר שנטלולחייהאופם נשבעהשלהןאסור" אםיש לה .שני פתחים ש:כנסין לה בץ
אפי'אותה שכת .ברש כשנפרצו לרשות ויודחק לה בעאין סערבין אותה לחצאין
היבים או לכרמלית .אבל
לחצר כגו שבשרנו %א
אא"כ יש לה
לתהזיה דגעולתן
ומאינה פעורבתלו סותר שריורקנפה.ןצישאוסרק וחטיהלהצרור שאיאתפ"תוכףולר"
ארץוריוריןהבאין בשבתאינן אות-ן רשפת אינה טתערבי עמה .אלא אלו משחתפין
דנהיל והותרה
דיתרה .ולפיכך כותל שבין 5עצסן ואלו משתתפין לעצטןויריו הנשאני
ב' חצחת שנפל
אפחזה מטלטל בכל וכהצר עד מותר" במקוטן ואפרק לטלטל בששהעי'
זמרי הכחזל כלים ששבתו בתוךהבית ההע"יסתרק בסקוסןואסורין לטללה במשם
וזה טטלטל סכל החצר ער עתי המתל .השטרולכההצריכו שיור זהלרגרומהעירוב
הצר שהיתה פרוצה ונעשית שם טח'צא מתיר את
הרביםהזה חורשות הרניס
יו תהרי הטקום הנשאר 51א
שמב
רל
בשבת סטנצההיא ואם נעש.ת בשוגג מוהר אסור לטלט
לם5טל בה ואםנעשית במייר אעפ"י שהיא נותהף עמהםאיןססלי*ן אלא שו5שצסן
תבהנהאסורלטלטל בהפרבריהם(:ד)מקום ואלו לעצטן .וכטה יהאשיורזה אפ" בטן
ומהרבים בוקין בו משער לשער ושעריו אחד בחצר אחד ואטש יטוגנו  aneלקמר
סכותין זה כמרזהכרגלי דצמבר אם רחב אלא פתוחרחוץ לשר וארדיו
ושפופ
י לריזערב עם הודר מזפ" הרך
שש עשבה אמה זהו רשא דרבים גמורה שאיןרשי
ויןומתו
ואסור לטלטל גו ההן לארבע איות רצה הלון או דרף גנתודוי קח קרור
עגהי
וכ
ל
בכלוכיצר הת וסערביןאת והשארבגזז כס שבושר .קחף
לאמיבו51ר1זיר בבלו

י!

5ש",,,1.
"
:
,
)
"
1
י
לי
~
"
,
,י
ל
,

~ad1

10

ו4ל

י

דינירשיון

יד"א
ן לה.אלא 8תה
רב שאי
ר-
וי
יי
.דו
ו לה
אצ
נוקר ש5יוצר דאוגהצריכהעי
שנ פתרר' ונעשרת אשפה של רבים בפחה
יחרדוי ועא כסתום וכסישאין לו א5א
הא
ו את רשושהרמדדו2רחץלמקומו
פועה4ף
י
פ
.
ה" לו 4תח בצד זה  abo1בצד"ץ אעיב
להיררךפיתו סולם אק
ושכנסין

דייל יוצא
מה אמרו
עא כמחיצה.
ם כפתחאב
בעירבין של יחק -בין beמפנירבים שדין

ח

שהכקאהא בולתכן ~ rhbודאר לעקב 8ת
כלק ענשובפת דצי הש ג0בף אחר שש2
טערבק אח כ 6לחצאק אלו לעצמן
'~ayvbאלא ש כולו ביחד אומקצתו לבר
ולש"ל טקצתולפיכף בא 06יב הסאאזר
לבד ברינה 4צ מקצת מבחית הי
ד סרשצ
לבד עתון אינן נמנלן שלא חמץ א84
לערג את כלה ברהמין .אבל לסיב אא

חשי

חצתה סותר:

טערבק פצתה לחצאק ספני שכל עיר

השערהשכילתנוערהיזמויות

)4אבאר ט-רשויה לשבתביןשלתחיה
כרועות רובים והשות ההניר
בין ו2ל .דברירם ככרמלית וכגךם פמר
וסבאיתשאינןמפולשות .וחצרתע שלרבים
חיגנה והקרפיפות ומהו שנחשב סכל לאוע-

וושהר סהס( .ב) ואהר כך אבאראי זה
כהן סותר לטלטל בכלו .ואיזה בר' אטוה
בלבד( .ג) כנבאר בכלל זה את וכאסיר
לטלטל בכלו אם יש לו הכשר ובסה .דוה
( .ר) ואבאר בכלל זה
הכשרו למלטל בכלו
ר' אסות שאכרו כלצר מתנין אותן לו אם
הם נלא אלכסונן או אשי הן אלכסונן.
לה) ושקר כך אבארדיני הבנמתן ודושאתן
rnoלתה הטוהר והאסר פהן( .ו) ואבאר
בכלל 8ץ דין כחו ברשות רו-בים וכיצ
בכרטליתוכחו בקרפף(.ו) ען אבארבכלל
זה רשיות של דבריהם אם מותר רוטקלין;
מזה לזה דרך פקום סטור אם לא .
כ אבאר העומר באחד מן הרשרות
)4ידיק"
אם טופרלטלטלאו לשתות אולהטיל סים
ולרוקבשני אסלאו( .ט) !",4כ אבארדין
הרעייות המוחדות והסשותפוה כיצר דין
טלפולן מזה 6ה .וטהו שנגדר אהר זה ולא
שמן -זה לטלטל סזה לזה( .א) איזו הטו
רשות הרבים כלמקים שרחבי"ו אמה על
י 14אסה ומתקבצין שם בני ארם למחורה
161שות שם ציכיהם כשוקש שבפריטת
ממרפ שדלתכם הכיינה ננעלת בללה תו
דוא פלט" שאפר וכן רומבאות הספולעאן
ופתחיזץסכוונין זה כמר וה ורחבק ינו אסה

דלתותיהן' מעלוה בללה צן רשפן
הרבים שאין רשות הרכש אלא ותששי
לרבם ככלעפי; .כל כגךם עיצא סעדה
אינורשוה הדבים שאינו חפהל סרסר.
מבואות הרחביןיז אמה אע"פ
רג*משקצוץ
אחרשחיע
ואין בו יץ אפה
ישוי אפשר לרקה להחלקם בטלקס..
מרת
וקבצירםיו
לפיכך ד,מבואות הטפולשין לרויהן הרבש
אורכן לארך ר"ה אזי* שמן " lamaע
אכההרןהן רשות רובים נעצרה .ה"אחצן
מפולש לרחב רשות רובים אינן רלה ,האלן
ק מושתהמשליהן לריצתהרבים
משי
ששא
ע
יע
בכל סקופ .כל יבר שהוא גבוהו

"

היי

אק-פ שעוכר

רשות הרבשא"צ בהק

כרשמעחרנימ באתלואף אם רחב ארר'בעהניק
י שע
טשום פכטרוטרלי.ת.אוץאםאבינןבהבורחשבלושחז ה
י האץ
מגךם
דצי

יהוא למד
כרשות ריבים ש
וערכלעימנחיותסנ'די
עם רקרקע.
לרזת 4ששא
כמתלקט בסיקטא.פש
שוה כ6
יפיכך לבנה4צ
ול
קוציםוברקנ" אונלליןהטיט*ןבריה אם,ק
בגבהןשישההריהן כרשות רוכש .עוצר
אותל ענפי אלןנשהןברשיתרובים אם
אין גב4רידיןשישההרי וץ כרשותר'הרבש.
י שו
משלשה וער תשעה אם רהבץ הי
ככרמלית אם אין ב-חבן ר* רוי אוץ סרם
פטור .היה בגבהן סף לא פסת יחר
אםיש בהתכן צובעה ורכים ו"5
~heשסכסתיכםעלי
נאיפריו'ן טשום רצצתהרברי'ם .י
שהשא
אץ טכסתן
בשאען רחבין
ההעם עוברעניניהןכרנליהמדברהמנלוה .עליו שכל שיש בגנית תשעה הארלסולח
לעצמךאסור
גר,אכשאיןילתותעץ נעתקת בללה .הע שיווראוי vnbלרברי
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