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
.

י

וג

:כנילסלמי

;בודת דקודש

פ2

8פ1מרשיע דךהרד מיל' 5כרמ'5ת דפם
ע4ו .עמא ברשה ררבש עמוקהשלשהאו
ינהר ומשהשה וער עוטרה אםיש ברחבה ר'
צציזו כרמליתואם5אודדיריא מקוםפטור
שזפ"'עיסקה ק אכה .וטהביןגומא לעתור
יךעלירי רן-חק שמיה הלוך ותשטיש
מצע

י הרחק אינו ת.נש'ש .גג
צעורות שעל יר
מסטך לרשות הרביםוד"א בהוך עשרה
לרשותהיביםולמעקה מעשרה לחצרורבים
סקצזסשיןבווכורגלק לה'.ח כלים קטנים
רf
בוב;יןוטורריןוכיהוא בזההf
י~ זה כרשות
ררבט ואסור לבעל הגג  e~rtnSבו
שתצחע שיעשהלוכולם קבוע סופרולו.
יסולם ~PDה-י זה סיוחר לו וסלק
עשה 6
את הרבים ככנו וסותר להכ:ים ולהוציא
טסט לחצרולבית וכרים לו .אייהו סלם
קנוע כל שקבעו שם גץ לדצלבין לשבת.
וקבעווסם לשבהות ולא לדול אין זה קנוע
וכה בק זה5עטיר שברש.ת הרבים שאינה
גבוה עשרהשרגא נדוןמשום כרמלית יראה

לי 5פי'טהעסור אינו גבוה עשרה וגג זה
גסיה מצר ד~זצר עשרה לכה היבר חמה
לכור ברעדת הרב.ם עמק שבעה והוציא
 nF)aמשליכדנו לעשרה עז:הוליא נרעית
נמנום רשות היתיר אע"פ שאעו נשח
גדשת רכוכים יתר סטיתה .איצטבאות
מרעצת הרבים שריקגרקיושביו בהןולפגיהן
עמודיםשרו;גרין תלין שםפרקממיאהעוטרת
יסכראיןהאיצטבאות הא מה ש:קהעמודים

גיתים משים רשות היבים ז.לא ככרפליע
ששימורים מעכבין הלוך ה-ביםדיינ
ןיכ41ן
להההלך שם.וישסיעירורה שבץ העכוז-ם
טיק כנמים רעעת רוב.ם דעאל והרבים
ותרסין ביניהן .והראשץעשי  .עמר וכותל

ושצל רעות רובים פניהםבריךת הרבש ער
גובה  . n-cpכיצר זרק בצן או דבלת
ינגצה וכיוצא בה למתל ומח שפני מכותל
נחעל התרץ
לנזרה כבהשרה ררי
יה כאל
י עד עשיה :
וצל
הנאייר רמות הרבים
לפיךלדיוק ולהטיח עם אז"כנרסיקעהרי
שה אכוה ואק צריך לומי כרש ת הגודר
שהנכור דבר הורה תרירתוח ה-ביםאינם
גרשת וש-בים .ולעולם נרטין כפי גבוק
ורחבן כיצר עד ירעה ראי רבא כקר-ע.
י א; 1נדשין משום רקק 2ז.סה וכבל גה
יהד

.
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ועד עשרה אם רחבן ארבעה נדק פשום
כרסיקת פחאסר' הייאלומקים פטר רקק
סים שרשת ה-בים כהלכת בוהריזהושית
הרבים
ירקק מש כלשאין בעמקוערערה
צפתםוכא
ל
י שפרצת סי' טפסרם אין רנ5
הרבם כלה ממזו 5א בימות החמה ולא
גיסות הגעורים ואדב שא.ןסהלכין בואלא
ברחקדלוךעי pmnהקוךהיאבכושביארנו
קופה שאיגה טוה עש-הבין רחבה ארבעה
בין אינה רהבה ה כ4
ואינה ושלקת
"תשהיאע.טית
וו
הש
והיתז לעצפהוהרי וץא כר
בת'כה .איזהו רשות היחיר חריץ שוא
עכוקענש-ה ורחב ארבעה,וב; גדר היהוא
נבוח עש-ה ורחב ארבעהזהו היריר
נסורה .קופה והיא נבוה רשמ
יורחבה
עשרה

יובעה ונתונה ברעמת הרב'ט חוקקת רשות
ל;צכווהרי היא כרשות הית-ד שכל שדוא
נבוה עש-4ה.ורוהב ארבעה הרי תה רשות
היחיד .לפיכך עשד ברעמת הרבים גבוה
עש ה ורחב ארבעה הרי זה רשותהידהד
ומלבר עויהאבאלככהי חמשהטפחים ושלשה
ורמשים כדו שיהנאר  .לפיכך עכורעגול
א'מ נעשה רש ת היחיד ער עדהא בעוולו
כרי לרבעבו ר' ע 5ר' .ב.ר ביש.תרובים
עמוק עש-ה ורחב ארבעה אפילו סלאמים
זה רשוה היהיר שאין הטיםמבטלין כח
דגעדצות  .סלא פירוע פעטים שהפירית
מבטלין כחהמ"צ ה תעמיםשאינןמבטלין.
כיצר פירות של טבל הרי זה כסלא עפר
וצרורות שאי אפשרלשוחו .פירות סתוקנק
שאוש -לטלמלן ו)-י הן כטיםכיק שאפמרי
5פ:והו ואם" בטלן בטלה דעתו אצל כל
אדם .רשסגרולי הטורים שאומר שאם בטלן
דנין ברעהולפניתןהריהן כעפר וכבטלן כת
דודיצית  .ועין  'rv~i1נוטה לדברים אלו.
~cyכוקףגיכשדצותגבוהות מפררםורחב
ארבע :או יותר בין פתוח לכרמלית בין
פהוה לרשות הרבים הרי זהרעית בנחיר
רב -תורה .אלא ונצריך הכשר טרבריהם
או צורת פתח
ברו.ן רביעית לאי ש
5פי סה שרוא רשות .ובכונגיארנו בתקוני
הככוצות -1חצרות .דף מוקף אפלו ארבע
מהיצוקואןביחבו ד'טפ-יםזרן זה רעץת
היחיד ש 'ן רחברשו,-,דירכחוה מארבעה.
רה,-ב כוהניו סשעי:ן
ירצה שאם
לארבע

דיי

"

ירה

יי די

דיני רשולת

לארגע הרי זה ר~8,ת ההזיד שרחב הכותלי'

סצטרפין לחללו  .ובד"א בכותליןבריאין
יכוליןלקבלכסוי שאםרצהלכסותוולהשתמש
ע4ו טסה וכשתטש .היו הכותל"רעועין
להשתמשעליו
וחלושין
שטמרלשק,בלכסוי הראוי
ן שאקהעותד כרובה
r~wמ יראהוווברישי
עלהחלל
 4גםכן שמצטרפין לפיכך
יבין
חולי' הבור סצטרפ'1עם הבור לגוכדק'י
בריאהבין שאינה בריאה וכגררהב והוא

טןצ

ואע"פ שאין לצהר בהם תקרה אסקופה
שבפתה
שאמרהטבויגבוההגי רעעה החבה דקיש
שהוא פקום פטור כשאר המקוטות
סי
שאין בהםד'עלד'וסוחרתעםכלדוכסויות.
יכן שכל המוקףג' טרשות רשוע
ולאיראהל
היריד הי 14גמורה .שטכללהטבוידשאונגרד
אחריוולפ"אסקופהוורה"יהיאאלאשצריכה
לחי להרהרה טדבריהם אע"פ שאין לה
חי
מתר' עםהמבוישבטל השאצלר
ז
לת
השברןשות'שה
המבוי ואסוה עם הרשו'
לפנותבין
כרסמתבין רה"ר ואפילושעשאוהככרסלש

וטתהאבריא'כמו שאמרנו .חוליא זו שאננתו
אפייאינה גבוה מעל גבי רשות הרבים ג'
כצ.מרפת לעשרהלפיכךאין מכלאין סכנו להתירה עם הכרמלית אינה אלא סרנריהם
' שהכרפליתאינה גבוה ג' אינה רחבה רן
בשבת אא"כ עשהסביבותיו מחיצה גבוהי
טפחים ,טהזא .רתות היחיד וכשממלא נטצא שי' עומדת בק הלחי" או .תחתקורותהמכף
מטלא טרשות היחיד ,לרשותהיחיד .וכן ורה"ר עוברתלפניה הרי הש כלפנ ; %ואם
אין שותין ממנו בשבת אא"כ הכניס ראשו כרעליתעוברילפניה צריכהלחי אחר חוצה
ורובולמקום ששוהה.נעץקנהברשות היחר לה להתירה והרי ההע רה"י לא עושה לה
ובראשו טרסקל אפ"אינו רחב ר' וזרקזנה לחי אחר הרי היא ככרמלית.היתה רחבה
עלגביוחייב דבר תורה שרשותהיחיד עולה ד' אם פתוחה לרדאר יש טגרוו 4הטורים
עדלרקיע זאפ" איןבראשי טרמקיל שהקנה שדוזירו להשתמש בה ואעזרשלא עשהלהר
י נוטה וכטיש בהכשר
עצמו כרשותהיח.ד כל שעוכרברשותהיהיר אחר  .ולזה יעת
כרשות היהיר  ,נעץ קנה ברשות הרבים הסבף .היהה חציה מקורה וחציה אינה
ובראשו טרסקל( אפיי רחב  18ואפ"פי סקורה וקרויהכלפי פנים .ודלת נוסף ע5
טרסקל למטהכל שהטרסקל גבוהטןהקרקע הקויוי.בזמן שהפתה פתוח כל האסקופה
ג' טפחיםאינו נדון משום רשותהיחידשאין כלפנים.מופי'"'Yrbשאינהמקורה כפקורה
אוטר נוד אחית במהיצ'שהגריי'בוקעין בה פתח נעול וכשננעל נמצא הקרסלפנים מה
שבקיעת הנריים מבטנת המאיצה  .ברפא שבחוץ( כלחוץ ואסור יההטהמש בו ער
במ
חויתה שביבשה אכלבטחיצה שביםרואין שיעשה בו לחי חוצה לולהתירה ה" הקרוי
כאל המחיצות נמשכותויוררות למטהואעיר
פ
ל
כ
יירחףוץואסקופח רחבה ר'הריוהיאכרה"י
שהרג"בוקעין בהאין זו בקיע' המעכבת שרק מתירה  .אסקופת ביה רחבה
מפני שאעה נכרת .לפיכך ספינה שביםכל ארבעה מקורההרי היא כלפנים אפ" בזסן
'אע"פ נשץ ברחב שהפתח נעול .בדכא בשקרה אותה בקוהה
שרשברחבה ר' ובעושקהי
קרקעיתה ך" ולא בתוךג'לקרקעיתהל' הרי ואפי בשהי קורות שאיןביניהןג' טפחים
היאיעדת ומהיד כאלו מכויצות העגולות ואין דלת נהוגהבין זו לזו דוהה דלת
) rn~beויוררות .עמור ברשות הרבים נתרהבין שתיהם ואין נחצונה ד' טפחים
נבנה  %ורחבדיוחיןבעקרוד' אםישנקצר פחח מהוה כלפניםעועי קורות א6
ר-
וק
יי
הקרהכו
ד
שלו ההב ג' הרי זה נדון כרשות היהיר שכלפחות טג' כלבזך דמי ופי
רכל שהקצר שלו עבה כזה אוסרים (נור וסוהם .פתחנעול פה שנשאר לחוץ כלחוץ
אחית המחיצוה .הבור והסהר והם מקום שהרלת מפסקת בינותן nbs3olכה הלבוד
שעושין לבהמות למטיל שם נלקים לזבל את ממצאתקורה כשבחוץ פהותה ד'אין
י
פר
השדות והתעה גרר שם מקום לרירתו הרי חקרהפהיקה סר'יחיד ומוקם.אסקופ' חצ
זהישתןהיודד .זאפ"יתריםעל ביהכאתיים כאסעפ' ביתלכלדרכיםאלו שכהבנו הסחף
ומטלטליןבכולן .וכן דעקצר שלפני הבתים ר' בסחיצוה גבוהוה י'בין בכרמליתבין
ובטוקטה שהא רחבה שאחורי הבת" בזמן ברהוט אע"פשאין רהב המחיצה אלא כ5
ע78קףלרירהואעשפשהואיתרעלביתסאתי' שהיא עובי ראש המחיצה נחן  01ffDההת
נמור
נ2
בל אלו נדונין כחשום רשיה היחיד גמורה (עבודת הקורש)ן
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שורלפי :.המיצה עשה את המקום רה" משתמש ברשה היהור עצמו ברומו
51.פיכךאיןלדירין עומקואקבקןעה
רושת דדרדרברין החג ובשסקו
וכלוטעותה את
בקיעת רג 4ארם מעכבת
שיעשה את עצמו ורשותהיהיר וכל שכן .גרי" ולא
ינו ביתשאין תוכו
תר
אס
וצרי רשתץדורדר הן נושחזהיודד.ומה בהן כסאשפ
מו
"
רדיהיתיר .רוה שבכוחלים אע"פ שגנומשפיסו לעשר'תוכוכרמליעתשכר
שיקיא חורי רשות
של רשועהיחיר ועובוין כלפי פניםאע"פ שהיבאר .חקק בהמו ארבעהעל ארבעה
שהן לסטה טעשרהטפחיםאיןרחבין ארבעה והשלימו לעשרה מותר להשתמש בכולו
עלארבעה העבוץ וצריןשסחיןכלפי חוץ נרשותהיחיך5.פישנעשיתבל הברזשאין
ואיןעובריןכלפי פניםגין פתוחים לרומז בגבון כרשות היחרי רשות היוסי "458
רשות גובה ועומקלפיכך בור ברשותהיהיר אסף
הרבים ש לכרמליתאין עלו הורי
מדריד אלא נרונקלפי נבהן ורחבן.כיצד עומק סאה אסה ואין'כרחבן ארבעההדי
 .הש רשותהיהיר נסורה שרשות היחיר
לכה"ר
אינן נבוהק
שלשה גפבתווהחגק' ומא'וערכ
יחב עקבויורדערהתהום.אילן העומר ברשות
לערסל" ככרמל".
טר
רהו
"
' ודוור כופו :נוטה לרשאהיבים 4צן אומ'
ר"רדאי אלוככרמליתגבור,יןעשרהורחביןי
הוא'
לו כרשתוה.ריד.אין כהןארבעה כל ענףהאילן נגרר אווי Iolpnה
ועיקיורצי
דיי
ן אות למי מה שרפא
שגבוהין שלשה דוי אלו מקום פטור .דף כרשועהיויר אלא
י
נ
י
רחב ארבעה היוצא סבתזל ש 5רשוההיהיר הנוף עצסו בגבהו ורהבו  .עטור ברשות
בזמןעעבוה עשרה חףזהכוירירשותהיחיד הרבים אוה עשרה ורחב ארבעה הרי הא
י כרשותדינררכסו שביארנו ואסנעץ בו
אע"פ ש"ת תחתיו בקיעתנדיים .יראהל
שאין בקיעת נדיש טעכבת בהורק אלא כרחבגגויתרותבין 'תראחר בק.הרבה בק
ןאינןגבוהיןאק ססעפרן את
ברשות עצמה שלא לעשות רשות היחיד .נבוהין שלשהבי
נווכתזןה'ייפהכחהחורין טבח הרשות .וההין רחבושערקראוילהשתטשבי אםיתר
י
ר
י
ה
י
שהחוריןננררין אחר ההשותואינןעקר הן4נראף לתלו'בודברואםהרביראוייןלרביה
הרשות אבל לעושת עקר רשות רדהיר אינה עליהן רף ולה%2זטשעל גבן .ויז.מרוזכסש
עד שתהב רשות שלמה עמקו תהב בקיעת שכתבו הפף זו ואיןלאותן רברשעק -אלא
גריים עוברת תחתיה .לפיכך דף היוצא כסו שכתבנו ,י-כבר ביארנו שרשות סידרר
מכותל שאיםמוקף לרשותהיחיר איןברחבו "ם לו עבה ואוירועולה עדלרקיע.יראה
ארבע אע"פ שיש
כן בכל טהשנעשהברוית ושהיד
ברהבאההרזישזןתראירהביערה ש לי
עשרה
ן
י
א
עסה ברש.ההרביםגבוה עשרה הנהג
י
ר
ה
ו
י
י
ר
ה
ש
זאהרב.מענהועוץגמקהנה ברשות הרבים עתן טרסקל ו
יעה 41ועשפ עשא'ן לו סהיצית נכרות
פב
אאר
על ראשו שאימ מרת כחצם רשמוהיחיר למעלה .וראיתי למקצת נצחההיצרים
אלאכאויר וטקוםפמור .דףהיהמח סכית 5ושומרוואאין אויר,שא לישותהיחיד שהם
רושות היחסיואין ברהבו ארבעה בל שסחוף 5ו מחשות כב"ז וחצר וכיוצא בהן.ולא
לוחש הכותל
י לחלן שבכותל תוך שלש' יראהלי כן כל סקום שישבהתכוארבעה
אם אינו בול
אם חוץ לכותל שלשה הרי זה ויש לו נשדים ננוהים עשרה אפ" געאצ
נדתמשוםחורירשותריחיר.היהיוצאלמטה מעצמןואפי יתרמבית סאתש פתגמת דן
משישה או שהיה בולט לחהן :שלשה הרי דבר תורה ורעעת דיהה -ועא " abשכ5
זהטקום פטור.היה הקףארוך ארבעהונתן  1DV~ffדיורין ויש בו
יותר סבי' כללזים
ארסו לארך הגנאולארך החלון אע"פ ואין החמירועלי
.ו חכנדם ש5א לטלטל בו אלא
בהחגוארבעה ורחבובמלטחוץ לשלשהררי בר' אסות לפיכף תל ]שביבשח .אוס5ע
זה כחורי רשות היחיר עיגנ או החלון שבים גכוהון עשרה אם אץ בוית
ר מבעז
טשלימיןאותו לר'.רירי רשות הירדר יש סאהש כמדצות הןורשתי הקטףנכחדה.
5חם גובהואיןלרש עוסקעשויןוץלהשתמש ואם עזר טבטזסאתים רשותדדהי ההןאלא
ש
על גביהן אפי'רובין אותןמלאין ערלרקיע שאיןמטלטלין בואלא כד' אסות .טןא"
העזעשווין להשחסש תחתיהן כררך שאדם הטסך בארץואין עפו נברה כן הארץ ג'

איי"

,

.

.

פשי"

9נ
דינירשויות
טורדם והוא שהבר את העףבאילןעד שאין קצת טקומפסימפוףירשוההרביםהריחז
רח,טצויה יכול לטלטלו וכן הדין לקרפף כרמליתוראיןתשטיש אותומקום נח לעבור
ושלאהוקף לדירה .ספינה שביס בוסןשהיא ולהשתמשבוררף הלוכן.וכן בית שנפרץ
עפוקה עשרה ורחבה בפיה ארבעה אע"פ לרשות הרבים מקום הכותל הפררן אע98
",raבשו47ה ארבעהכבר בארנושהיא רשות שמתלבימיןוכותל שבשטאל נפרצו
יי
וב
ם
עב
בר
ותתיר שטחיצותיה סידצחעהן ועשויות הן אוהו השתל הפרוץ המסוף לרשות ד
לרירה .הפכהבין שהפכ' לרור החתיהבין ער שנשאר כל מקום אותו הכנעל חוץ מן
י
שהפכהלזופהה עלגבה רשות היהירהיא הכמדצותנדון DWOציי רשותדרבים והו
ואפי' יתרה על בית מעתים אלא שאם זה ככרמלית  .מקום המוקף שלש טהיצות
הפכהלרור החתיה גבה רשות ההקיר נכורה עשאר רוה רביעית פתוח לרשות רובלם
כנגיהירי .וסותרלטלטל בכולן .ואםהפכ' אע"פ שהסרובבנרטליתעדשיכשירהובלחי
לזופתהיתירה על ביתסאתים אין מטלטל או בקורהאינוביין כרמלית דבר תורה .מ
אלאבד' אשת .ביהסאתיםממלטלבכלה .מחיצותרשותהיחיר גמורהרףאכסושביארנו
ם למעלה .והזורק מתוכו לרשות הרבים 4ר
אית כרמליה כל טקום פדאיןפנלריבי
יה שם המידכמרינוה והשוקיםוהרריים מרשות הרביםלתוכו ואפילו למעלהמעשרה
טצוי
הכפולע:ין טעיר אל עיר אלא טוקצים טפסיםחייבויש מי-שהורהשהחי כרמלית
יכן .לפיכך אם נעץ שם קמ
כסרברוה היערים אינם ברין רשיתה-בים ילא יראהל
דבר תורה לאלמלטל ולא להוצאהעיכגסה .אפ" גבוה סאה אפה אטור לזרוק עלקבין
ן אינןבד';ריקות היהיד ער שיהא ;דור חרשות הרבים ביןס; הנרסלית ..והערק
יכ
גדר גבוה עשרה או עמוס עשרה כחריץ? .ישוה הרביםוגח עלנביוהייב .וכןאמור
ג להורה ואמרו אההברבוית לפלטלטמנו לכרמליתוטןהכרמליתלו.גרר
חכם עשוסיי
"רשויות להכניס ולהוציאוכן חסיוהו -חב ארבעה ואינו נבח :עקרהוכן חריץ
עם ה
יבא רהב ארבעה אינו עשק עשרההרי אה
בטלטול כרעיה הרבים גזירה
ימוציא כרטיית.וכןמקוםרגטוקףגררפחותסעשררג
ברעית .היבים והככנים
כננהו
מלמטנלוטבליןלרשותהיהידבין לרשותהרביםפטור כקום קבהן מים שברשות הרבים אם"ש
סשופ
אבלאסור.וכןהמטלטלומעביר בודיאמות .בעסקן עשרה ורחבן ארבעה
י"פ
וע
רא
נו
כרטלית ח אעיר שהחמירו עליו ועשאוהו כרסיסת .וכן הנהרות
י
א
ר
ע
סי
יע
רב
ור
כרשות של הרה דקלו בו שאם "ט ברהבו בעומקן עשרהה-חבן א
ה אינן חולקין
ארבעהנתן טשוםכרפלית פדות סכן איש רשות לעצטןלהיותן כרשותהיחיר חלא דנק
ניון )משום כרטליע אלאהרי זה מקום אההטים שבה!כקרקעעבהשאין רגלריבים
שברשות
ם רטכונסיו :
רשות הרבים מציה  .cבריא בטיw
פטור .שר הקלו בו
שמזינו תופםאויר עדסלקרוקלייע כרשוההיהיר הרכששאיןהמהיצוהגכרתז.אבלבורעכיק

י

אלא ער עשרה כלבר כרשות הרבים.
האוצטבשתשאין גבוהות עשרה הרי אלו
ת .והוא שיש ברהבו ארבע כמו
ברכיי
שביארנו .ק-ן זווע הסכוכה לרשות הרבים
נדוןפעים כרמליה .איזהו קרן זרתבית
הסטוף לרשיה רוביםוקרן א' נכנס וקרןא;
י
יוצא מנקהנדן היוצא מעכב אה רונ
סליכנס ולעבור ררך שם אלם באלככון.וכל
היבים כצויה שם אינה רעצה
שאץ
הרבים כסושבאיינו .וכןצירי רש.תהרבים
אינו כרשוע הרבים אדא ככרמלית .ואיחזו
צהר ריחותהרגים כיח הככוךלרשוההרבים
וכותליןבולטיןיכנסוכנהורגזיהבין הכותלש

רני

עשרה ורחב ארבעה אעץפ שהוא מלא מש
רשותהיחירהואשאיןהפיםמבטליןהמחיצות
יאה היה h~Oפירות טבלים הרי הוא כמלא
עפר או צרורות וחזר להיוה כרשות שהוא
בתוכו וככו שכארנו למעלה .הבקעה והש
מקום השרותבין בימות ~ftweבין ביטוח
הנשכים הרי הוא ככרמלית לענין שבת.
אבניםאי קוצים ntssitוכיוצאבחי הכשהין
ארבעה וגבוהד;
ברשות ;:רבים אם רהכין
שלטה .ומשלשה וער ע-:/ה ;רון משהש
בפסליה  ,ב:,יהרמכי :מאק.םואין בהללו
עשיהוקרויו מסלילו "עשרה נגן רשות
יצהירוטט,מ"י; ככדו
אק כטלטולן

ע.

נתביי
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בו אלא בר' אמות .לפי יראין תוכו ראוי
לרירה והרי זה ככרמליר . ,כשם שאין
הכרכלית תורמת למעלה פעשרה טפהים כף
דרגה הופסת למסה מעשרה טפחים.לפיכך
בור בכרטליהעמוקעשאריהנוורחב ארבעההרי .
זה רשות היהיר .ואם רהב ארבעההרי שאי;תשריש :אלא לאויר ליש
הםישם "otw
שתשמישה
ש מגדולי הטורים שלא גנות ותבואה שבשדות וריר
זהמקוס פטור .יי
הורו כן ולא נתכוונו בזה דבריו .חורי לאויראינה -ירה .כה'צהשנעשי' לצניעותו
הנרמליתאינןככרמליתשאיןלרשוייהחורין אינה טחיצה .כיצר מחיצה שעושין לנפה
אלא לרשותהיתיר בלבד.איזהומקוםפטור שם לשעההוצבי אבנים והבנאין ושאוכלץ
לששנדמיע אק מריצה דירה
גל מקום שבכרמלית או ברהיר או נרשות ועומדין שם
גבוה מן הרשות שעומר בתוכןג' ומשלשה אלא פחיצה הצניעותואינה ההיצה נכורה.
ולטעלה אםאין ברחבו ארבעההרי זהמקום ילשכךהרי היא.כקרפף .כיוצא בה מהיצה
תטור טעם שהוקףאפי'ארכו עשרה אם אין העשיה להניה שם הירוה וכלים וכיוצאבזה
חטו רהב ארבעה הרי זה מקום פטור .אינה מאיצה והרי היא כקרפף כיוצא בהן
חצרות של רבים הם שיש להם כ-צות דירה שאיןמחיצותיהשתי וערב אלאשתי
נטרותכתקנן אלא שבתים פתוהיס להוכן בלא ערב וערב בלא שתי כשיירא טהרתה
ורויצרות טשותפות וכל בית וב"ז סיוהר בטדבר והקיפום סניבוהם בהגלים חע על
לבעליו אעפ" שדוזצר רשות היולד נסורה זה בגובה עשר' אוקנים גומרים
' אע"פשאין
יעא דבר תורה הכסיםאסרולהכניסולהוציא בין הבל לחבלובין קנה לקנהנ טפסרםאין
טן הבתים לחצר ומן החצרלהםעד שיערבו זו טחיצהגפורה .ולפיכךאסיהיר" הם אין
נזירה שמא יתחלףלהםרשות הרביםרעלמא נותנים להם אלא בית מאתים כדין קרפף.
ברשות חצר המשותפת לרכים יי~ציאו ולפנינו יתבאר דיןהיחידים והש"רא בזה.
טביתם לרטוההרבים.עירבו מותרשהעירוב חצר או קרפף שהוקפו לרירה וסה"כ נזרע
עושה כל בתי החצר כמיוחדין לכלן יחר רובו נטלו הזרעים אח המחיצות .וכן אם
ומבואות שאינן מפולספת ד,ואהדין חלוא ותסלא רובי כים שאינן ראויין לתשטיעק
דמועם ואפילו הכשירו אותןבלחי וקורה עד ככיסהמלוחים והעכורים  .גגיהירי או גין
שכשעטפובו.וריסיהכנפתן והוצאתן יתבארו שוין שאין להם סרדצות נכרות אלא חק-ת
בשערעירובי חצרותושתופיונבואית.איזהו הבית בולטת חוץלכוחליו אםיחריםעםבית
ס ושמחיצותיו גבוהות עשרה סאתיםהרי הן כקרפף שלא הוקף לדירה .
קרפף כל טי
טפהים ולא הוקף לדירה כננה והפרדס .ואיןכטלטליןבהן אלאבר' אמות.לאהיתה
יכיוצא בובין שאינןיתרים על בית סאתים התקר' בולטת חוץ לכותלי הביתהרי אלר
בין שיש בהן יהר תבית סאתים אלא קיש רהט גסורה ואעיד וראין הכשנצוה עולות.
ןתקרתהבית
הפרש בטלטולןבין ביתסאתיםליתר סבית לפעלהכן הגג נכרו' הןכלימעי
סאתים כמוהיתבאר .רהבה שאחוריהבתים שעליהן בולטתגהוץ  .ברקק ביתרים על
בפיית ,סאתים לאהיו יתרים על ביתהיעזים
שלא הוקפה לדירה אם יתירה מביתסאתים
הרי הוא כקרפף .וכן גג יתר טבית סאתים א היתה התקרה בולטת הרי הן
י
"
ה
ר
כ
יתבארודינין אלולפנינו .ככוץ
שאיןטהיצותיונכרותנדון משוםקרפף.היה גפורה.
יתים סאה אסה על המשים באסה
שא
פחות פגית כשהיםאעידשאין כוזיצתזיו הוא ביתוס
נכרות אויתר מביתסלעים ומחיצותיונכרות בת ששה טפהים כחצר הטשכןשהםשבעים
נדק סערם קיפף והריזה כרהא נטורה .כל אפה וד' ctnetעלע' אכהוד' טפחש שהם
דירהי";שכישהלאףרכסוכה בכרםובורגנין הסשת.אלפיס כתשבורת( :ב)רעיתהרבים
שבשרוהששומרי פגיותוהבוצריןיושביןימם דגרתורה אסורלסלטלולזרוק בויחר פד'א.
I'?eדירת; פחמת עצם;אלא לשכור האויר בברביארנו שרשות הרבים אינה תוספת
ושלציוץאין זודירה חשובה סחפתעצמה .למעלה ס" ספחים .לפיכך הזור; רכלה

.

יהרי זו כקרפף איל הססךעל הארץ אע"פ
שאיןניפו גביה מן הארץג' טפחים ואעם
"r-rrערבהוכיוצא בזהותקע נופובארץ בקנים ו
אותו הרי זה
ואין רוח מצויה
כקרפף ואפ" נטע פחהלה לרודתחתיולפי

שמנה

דיני רשויות

שסגה או בצקוכיוצא מהבכותל למטה ט"
טפחיםחיבכזורק באיץלמעלהמ טפחים
יורק אבל
דוי זהאויר מקום פטור.בד.א בז
ה
ל
ע
בטמפעח.בםירחיאיפבישכלהעבמילראכחתפץשבתלסלא למסרי
ו
אלא ממשכן ומשא בני קהת למעלה סי'
היתה .המעביר חפץ ברהיט פחות פחות
טדי אמות רבר הורה פטיר .כיצר עקר
חפץ מהתלת ר' והעבירו פחות מד אסות
והניחו ואחוב עקרווהוליכו פחות מר' אמות
זאפ" כל היום פטור.וכן גסעבירו ועמר
תוך ד' אטוה לנוח וכן כל היום פטור .

וחכמים אסרו לעשות כן שמא יעבירגו

יאנג

אסוד שאפ"אין אתהמתיר 15ויבא לטלפל
מעצמו ולהצניע אינו בא ליריחיוב של
תורה ואינו ברק שנתיר את רמלפרל
י
וו
ככ
שלאיבאלירי טלטול.קטן ברה'ר סו*
בו
פחר
רכשז.פחותאזסמר'היאהמובתככררמיליהשלאמותירצ
יאן'
קו
להוליכו הרבה שלא בהפסקה.יש פנר1ל4
הסורים שאסרו וכאסור לטלטל ברה4ר אפ154
פרית סדי אסות אלא בטקום הרחק כוה
שהחשיךלו בדרף או שצריף אשתחז 14
ןלרצעו'.
שיצא חוץלתחומו בין לפרנסוכי
ו וק
ושלא בטקום הדחק אסור שסאיעבירנ
אמות .וישמתירין שלא  1~CWשלא בבשוש
הרחק אלא מעכיריתר מד' אמות פוצת
פחות סרי אכות שסא לא צוח בהתיש.
אבל פחות מרי אמות לעילם מותר .ולה
רעתי נוטה.ולפיכך אם שנים ברה4רוטקצת
אמותיו של וה מובלעות לחוךדי אמות לל

מתהלתדי לסוף ר' בפעם אחת .פעמים
וכהוא סותר כיצר רוי שהי' בא בררך
החשכה לו וכימו וכליו בירוואיןעמו לא
כותיולא בהמה ולא הרש שוטהוקטןלהוליף
כוסועל יריהן .מטלטלו פחות פחות טרי
אמות .טלטולכיסוטעותבתוכואיתאסו'רבר חק טביאין ואוכלין באמצע ובלבד שלא
תירה אלא כדבריהם ומעבירו פחות פחות י:ציא א' מהן מתוךשלו לתוך של תבירו.
י ג' והאמצעי מובלע כנחים הוא שתר
מד"א .כיוצא בזה ובמקום הפסד כזה
יטהם והם סותרים עטו כל אחר ואחר
התירו חושש.ן שמא לאיעסיי עצמו על הע
פכחו ויעבירנוד' אסות ברה"רויתחייברבר באסות שלו המובלעות בתוך אמותיו של
תורה .מצא מציאה כררם ונטלה מבעוריו הבירו ושנים החצוניס אסורים זה עם וה
.
ם לפיכךנותן ארם ברה*ר חפץ לחבירו שד,
והחשיךלו בררףיש מנדול' הטורים שנראה
כדבריהם שאסרו שלא למעזיר בטציאה אלא אטותיו מובלעות בהוך ר' אסות ש5ו
 .וכן
"
בכיסו .ולא יראה לי כן שכל שכא לירו תבירו להבירוומוליכין אותו בררהזה אפ
קורם חשיכהסכונוהוא כצא מציאה משחשבה אלף אמה ואפי' אלפס ובלבר שלא יהראו
הרי זה אסור שכל שלא בא לירו עד ולהשכה את ההפץ חוץ תחומו ממקומו ואם ההן חפץ
אינומטונו ומעמיר הופ עצמועתו .וישמ של הפקרמוליכ
ין אותו אפ" כמהכהליןלפי
שבהי שאין נכסיהפקרקוניןשביתהכסו ושהבאר.
שהתיר גם בזה ולא נראו רבריו.
והוציא כיש בשבתיש מי שאוסר להוליכו ויש טרבוהי שאסרואפי' תוךרגזיהם נתינה
פחותפית סר' אסות שלא התירואלאבמי כיו  .לפ' שיש לדבר,ה קול
.
בשבת
שרוטטיך לו בדרף בלבד .ויראה לי
י
ס
שהוא רהבה ברובר ויבאו לזלול שמעכיריי
מוהרשאין עקר הרבראלאשאין ארם טעסי
ר שההשיך לו גררך וכיסו עמו .אםישכותי
ן wy
עצמועל מטונו מוששין שטא יעבירנו ד' עטו נותן כימולכותי להוליכו .אם4י
אשת .וכשם שאינו טעסירעצסו כש-ונטיך כותי והיתה בהטתו עסו טנ" כיסו עליה
כף אינו מעמיר עצמו לאבר סמונו שהשיאו כשהיא מהלכת וכשהיא שית נתלומעלסה
בשכחה .היההתייראמפני הליסטין סנדולי כרי שהא מהא שם עקירה והנהה אע"פ
הסוריםדוירוביכררךשהתירוגפישהחשיף שארם מצווה על שכיתת בהמתו  .וכן
 .כל
לו .רש מרבותי שאסרו שלא דוירו אקא המחמר אחר בהמתו עובר רבר תורה
במה שבירו לפי,-פאין ארם באבד מסונו שהיא עישה כררך עז עקירה והנחה
י
י
פ
א
בידיו .ויראהלי שאם היה פסנו בשרה עשה
פטורולפיכך בגרסתוסותר
בשעתכן בע
מי,ישמי שאומר ומאמורלדנהינ'
צ.
הרחק
מותר שרוייש לחוש כאן כדרך
שהנבטישתי
ו אפי בקול  ):זמן שהכיס עליה וראוי לרנון
כסהשיד לו בררך אגל טלטול בקוך
מחמת יראת ננביט ליסטים כיוצאביה 5
לרברס
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דינירשיתה

צם,בהתבו
יחף .שי' אא
אץ טמלטלזבו אלא בר' אסות  dffלמדו
לקרפפות לעשחזן כחרדות אלא מהצר
דימשבןשד"א מאה ע 5חסרכם .ואם הא
יתרעלבקן סאתש החסירו עליו ועשאווו
ככרטסות ש5א למלטל לזרוק אלא ברז
אסותבלבד( .ג) כבר ביארנו שכל טחיצה
כרועה שאסה עשויה לשלשל אלאשתי בלא

ב מ2
י

שהשבתגורסהוכיון שהותרה
י
טשחשכההחאזסרוהרק.כה
סו
שנים וגתוסט עליהן

שהיושאיןהדיהוין גוריתן א5אהשבת.היו
שלשה קרפפותזה כנגר זה ושנים דחהצתים
טוקפין גדר והאטצעיפרוץלוהולזה כמלשו
ושבת יחיר בחן יורו -כאז נעגמו כעקירה
ושתנין להםכלצרכןכסושאסרנו.וכשנותנין
להםמחגין 4זם באיזוהבלטבקדום שירצו בין
שלאיהאבית
ערב ש ערבבלא שתיאינהמחיצה גמרות .באטצעיבין בחתוני
סאתים פעי היה האמצעי טגופף ושמם
בקרפפלומלתיןבוקב-כפהיצחז בהזההצתיייםחיראינבןנהמנופפק ושניםבלאהמםצעייהיר
מטלטלץ
אין גותנין
פעמים שטטלמלין
כל צרכן
גרועותכאליאפ" ביתרמביתסיסמים.כיצד ומחנק אהדניח סאתים נטקוש .דוה
שיירהשחנתהבין נישובביןבמדברוהקיפו האפצעי טנופףושניםהחימושאינןמצופפים
להםטקום לרור בו בשבתבקניםאובאוכפות ושנש באמצעי בהירבחיצון זה או יחיר
ואיןנין קנה לקנהג' טפחש אוגין אוכף באמצע ושנים כזהושניםבזההרי חשיירה
לאוכף כטלא אוכף או שהקיפוהו בהבלים ונותניןלהם כל צרכן ובלבד שלא קהה שם
טסטים בגובה עשר ושבי החבלים מצטרף ביה פאתים פנוי סכלים .קרפף שהוקף
 "5ונויןבין חבל 5חב 5נ' נותנין להם ש לרירההרי רפא כחצר ואפי' כורזאפ" כורים
צרכן ואפי' כור ואפ" כורים ובלבד שלא או יותר טותר לטלטלבכלו .ואיזהו קרפף
יהא שםבית סאתיםפנוי סכלים .היה שם לרירה כל שפתוח לחוכו פתח דירה אחר
בית סאתיםפשי סכלם 5אימלמלו בויתר כך הוקז הרי חק מכףלרירה .הוקףיאח"כ
טד'אכנת.נשאר שםפנוי פאתסביתסאתים פתחומן זה מוקף לדירה .רקיפו והניח ום
סמלצך" בכלו .פהות סבית סאתים בטל פרצה יתרה על עשראפילו טניה וסה"כ
הא אצ5השיירה.וכןהיי
ןלשיירה שתנתה פחחהיה"כ גדר את רפרצה עד שהעכירה
י
ש
בן-פףע"א הזק) קדירה .וכן אם הנתה על עשר אע"פ
א גרר אלא מפח
י .איוו היא והריזהכטוקףלרירה .הנהק שם פרצה
בתל גבוהי' אובנקע עסוקי
שיירה כל  ffqpבה ג' ואין הכותי טשלש עשר ואב"כ פתח ואחר שפתה עטר הררכל
בשיגרה .קמןיראה  4שהוא השליםוישסי אותן עשר לשם דירה לאהועיל שכל עשר
שהורה שאינו משלש וראוי לחוש לרבריו פתח הואואינו פרצה .הוקף ולבסוף פתח
היו ביאפ"ב' וכותיאיןנגתנין להם אלא אם עמרופרץ בכותלהקרפף פרצהיתר על
בית סאתים בלבר שאין נותנין בין לאחר עשר ורנר וגדרה ער שהעמידה על wp
בין לשניםאלאביתסאובים בלשד .דצההזר הועיל .ולא עור אלא אפ" פרץ אסה וגדר
סביז סאתםאיןמטלמליןבוא5אבדיאסות אטה ער שהשלימו ליתר מעשרדיו והועיל
כלברואעירשיש 5הםכלים
הרבהיפווממלצרן לקפרנפיףם ש5אהוקף לדירה ובנה לתוכומחייה
את הכ . 5פעמים שהשיירה הק שבע
ממחיצות דראשונות לשם רירה תוה
ומחזרין בכולן אע"פ שאינן צריכק להם .שישה למחיצה הרגישתה לא הועיל שכ5
ופעסש שאסוריםאפיי בחמס אע"פשצייכין תוך שלושה הרי הוא כלבור וארנה אלא
לונם .כיצד הקיפו שבע ואין שכיכין ' אלא כמוסיף על הטחיצה הראשונה .אין צריך
לחטשסותרים בכ 5השבעשדייאין כאן לגמר אם מח את רגנהיצה הראשניה ואפילו
סאתיםפנוי טכלש .הקיפו שבעואיןצריכין יכול להטיח לעפודבפניעצמו שלאהנעיל.
אלא לחמש אסורק אפי לחמש הואיל  ff'1הרחיק את הכחול נע המחיצה ד' טפחים
כאן סאהוםפנוילקוי לא יטלטלואפיבמקום היעי
ל והריזההוקף,5רה .הריונךגי וטג'
שצריכין  6אלאבד' אסותבלבד .ךךוולשה ועד ד' ישסי שצערה שבהמל שכל שיצא
ומשהשכה מת אחד סוק הריאלו שחרק סתורתלבודדויזהכחי
לבפני עבש .ורם

בו

לכי

יי
י
היעע

ז

מי

עבודת המהש
24
סי שהורה שלא החדל ערשמחיקנור' וקוא השות:יפחיסת מעורבות לןיה
בית ובין הכגהיצות דראשוטת חשיבות
מקום ולזה דעתי נוטה .עשה פחלצהעלגב
מחיצה לא הועיל שאין סח'צה ע"נ מחצנה
נבלעו סהיצות דואשתתן ואפי' בשבה
ושבהמת העליוטת קיימות הועילו הרי זה

כמיצה העשויה בשבת .ומחיצה הנעשית
יהיא טחיצהאפי' לטלטל
בשבת בשאגהי
השין צריךלוטר אםנבלעומלפני השבת .תל
גבוהעשרה ורבב מארבע טפהימ עד בית
קשתים טטלטלין בכלו יותר מבית סאתים
איןמטלטליןגו אלאבר ,אמות ערשיטעטע.
עשה לרפף או גגה בתל גבוה עשרה ונעשו
גנות התל מחיצות להם יפתח לתוכן פתה
דירתו דוי זה כהוקף ולבסוף פתח עשה
מחיצהעל שפתדואל לאהועיל שאיןזה אלא
כמחיצהעלמחיצהשאינה כועל' כלוםהריפק
מן התל ד' מפחים הועיל פחוס מכאן לא
הועיל שכל שאין שם השיבות מקום לא
הועיל כמ.ש .קרפף יתר בבית סאתים
שהקישוהו ישראלי' בשבת בשוגג הועיל.
במזיר לאהועיל .הקיפוהו כותים נשבה
לשםרירה הועיל ומותריטלטל בכלו שכל
מחיצה שנעשית בשבתהרי זו פהיצה
יאפילונתכוונוכותים להתירולטלטל
אראה
ישראללבין נתכהנו לו שלא לרעת ישראל
האטלטל ההוכווביןנתכוונין לכך לרעתו
הואהדי; ישר' בשוגג אש' נתכוק להתירו
בטלטול.ויש מי שהורה שאפ" געשית
בשיג; אםנתכוין ארם למחיצה זו שהעשה
בשבת לטלטל בההרי זה אסור לטלטל בה
ולא ידעתי עקר פרברים א .6מחיצה זו
אפי' עשאו' גרועהנקנים או בחבליםערב
בלא שתי אושתי בלאערב הועילוהוא שלא
יהאבין קנהלקנה ומן חבל להבלג' טפחים.
קרפף בית שלש שלא הוקף לרירה וקירה
ל בכלו ,
ג~:וכ!בית סאההרי זהמותרלטלט
הטעורבו'
בריאבשקירהעלגבי
שתכיימוחרי
נס
דצוו
לפי שרואיןפי התקרה
יותם .ואין
הארר שתחת הקירוי נחשב מכלל הקרפף
ולפיכך כותר לטלטל בכלו שאין קרפף זה
יתרעלבית סאתים .קירהעלגבי ארבעה
עמודים ונשאר הקירףמרוץ מר' צרריו או
אפיימתלשאויר .שהחתהקירוי מתירושעדין
נהוסס מכלל הקרפף שכל תקר' וראין לה

יש

יורד ושתם

רס"ריםשאמרו

הלטיי משופ
רר
ונ
עזו יס
.
שאין פי תקרהכ
רוליוסווגם לשלם
וראוי לחוש לדבריו .קורהאו שעשה מהתף
י או
~Qpרירה והושלכמ'"ם אםנפלהירו
הכחיצה אין אוסרכיון שהותר הותר אלא

חזר זהלאיסורוכתחפשו.קרפף ביתסאתים
שלא הוקףלרירה ונפרץ במלואו לחצר אם
יש באויר רחב המחיצה שנפר' ביט ובין
החצרכריליתר את הקרפף על סאתים חזר

הקרפףליאסר בטלטול אלאבד' אשתואיש

שרוזצר ורקרפף לארם אחר שאויר סקוס
המחיצה מצטרףעםהקרפף ומיתרו .בה"א
בשנפרץ הקרפף בסלואו וכותליו נכגסין
בתוך הלל החצר או שהיו כותלי ד~זצר

שבצר זה ושבצר זהיתרין על רחב רפרפת
ד' אמות ואם לאואיןזה נפרץ במלואו דכ5
שנראה מבחוץ אעפ ששוה פבפנים נדון
כפטוםלחי כמו שבאר
"ינובנועריתשן הסבף.
קרפף יתר ממת סאתים שלא הוקף לרירה
ובא למעטוולהכשירי לטלטל ככלואםמעטו
ברברים שררכו לעשותכןבקרפפותאין זה
מעוט .מעמו ברברים שאין ררך הקרפפות
בכךהרי זה מעוט.כיצר מעטו באלנותבין
שנטען כשור'כין שנטען סעורבין אין זה
מעוט .שדרכן לעשות כן בק-פפות ליהמת
בהן
עשרהולהוואבפלותחתיהןלצלוא
תי
ארגעה""וחהוילוקיןהא
ת
נו
יש
יר
רהכין
ר
י
ת
י
ה
ו
ש
ע
נ
ו
אין כמעטין את
רשות
ועצה
הקרפף' .ולפיכך יראהלי שהכירות שבגנה
אפי'גבוהין עשרה ורהבין
ארבעהוסתשמישי
הגנה הןואיןממעשין .וכן בית כנ המש
.
ההשקות את הנן אינו כמעט מן הטעם הזה
שאחינו .בנהבו עסתשאינו גבוה שלשה
אינו מעוטשכל פחות מג' הרי (הוא כארץ.
היהגבוהעשרה ורחב ארבעה הרי זה סעוט
שהרי הוא רשות חשוב לעצמו אין דרך
הלרפפות לבטתבהןעסרין באמצער,רחבה.
לאהיה ברחבו שלשהאע"פ שגבחה עשרח
ש ס'
איןזה מיעוט משלשת ועדארבעהי
שהורה שזהמיעוט שכל שיוצא משעור לבור

.

חשוב.ויש אומרים שאינוממעט ערשדהור
ברחם ארבעה שהוא מקום חשוב .ולזה
רעתינוטה .קרפףיתר מבית סאתששיתקף
לרירה אם נטע הבןנטועין בשורה4ע אפי'
סעורבק

דינירשייך

גפ
י
תשחד.פיכן

טשרבין ערקד"א כחצר 1ס1תרכסותשהמה .חסות בחמקו ש 5כל אחר
מתנין אותו לו חמו או לכל צדושרצהאו
אבל אם נזרע רובו
הכל כגג
פי
הז1
ם שדדםלפניו אועקרים לאחרדזהואבממצען.
ר4ע1י
איןבכילם הזרועיתרמביתסאתיםשה
טבטין את חמיצות שרץזורעין בחצרות .יש סי שהורה דבין לטלטל בין לרעך
ולמאכףמעוט החצר במלאצ5רהוב ישזרע התנץ לו לכל עדרצה .ואם ביררגרנו
שהורה
אהד .ש יכול לרעור בור.
ח'ו"8
בה
פאלו
יש
*
ולאעקגיםטטאלעט"לפיןשעירבוואשורלרויזההןכלנאנהדםיתורהעל נפגין אחןלו לכלרוח ומריוח תטצא שר
בפזזסאתים נזרעטיעוטו הכלסותר .בד"א שסנהעל שסבה והואבאמצען .ולזהדעתו
בשאק במה שנזרע יתר מבית ס"תש ; נוטה .אבל לטלטלאין לו %א ר'אחית
זבהיתר מבמז התהים הרי זהאסיר ואף בלבד .והורה אח' סגרו* המדרש שלא
בע אלא בטט5טל
טה שנשאר מן החצר אסור ספ שנשאר אסרו לטלמל ביתר 140ר
נימיםאפ" בבת אחת עלא ימול מתחלה שסנה ויפול
בשואו לטקום האסורלו.נתמלא
טיםעפים עשר או יתראפ" יש בהם בבת אחת בסוף שטנה .אבל מאחר שכל
הוא מותר מטעם שמנה אלו סקזמו וץ נגמל למפניו זנותן
יהר סביתסאתים
הורסי בהן מקם ~ררי הן בסוף די .וכן דיור ונוטל ונותן לאחריו
שדרף החצרות לכנ
בתע -החצרככרי של פירות :בריא במים במקש ארבע.ארבע אמות שאם'הןואלכטכן
לכביסה אבלכים מלוחין הן .וכבר ביארנו שלא אמדו עמור נכוה
הערכאררכיןןהלרשיתיההןוכגרעין ואום-ין אה אי
ער
החצר עשרה ורחב ארבע ) awרשות
ר
ח
י
ה
נדרך קאכלו בזרעי' בחיא בשיש בעסקןי' שיהא מרובע ארבל על ארבענדישיהר
טפרדמ פחות מיכןאינן אלא כטס שבחצר .באלבמונוחבשה ושלשה חומשי טפח .וכן
אינוחולן רשות -עצבו הדיןלענין הטעביר והזורק די אשת ש-הא
רבקעקרםהומאקוזםה.ואריקלח
ן המסך על הארץ אם אין חמש אסות ושלשה חומשי אטה:
י
ס
נופו גבוהמן הארץ ג' טפחיםותיקןאתגופו שאוכר שלא אכרו הן ואלכסונן בסעפיר
בקוצים ובקניםוכיוצאבזה*שלא כהא רוח וזורק  :וכל מעביר ודרק ארבע אסותבו"1
י שאומר
מצרה כטלטל אחזו אםישתחתיויתרטבית אלכסונן חיב דבר תורה ויש
סאתיםאין טטלטלין אלא בר' אמות שאם העביר לאלכסון עצמו אינומרייב ער
יף ערור תחתיו כסו הכעבירהן ואלכסונן אבל לפניו או לאחרו
בכ
ואפילו גמעו טתחלה ל
שבארנו למעלה שכל רירה ומשינה עשויה אפי' בלא אלכסונן .וישטי שאומר שלא
ר
י
ב
ע
מ
ב
אלאויר או לצניעות או לזחיח שםכלים אסרו הן ואלכסונן אלא
לאלכסון
דינ
קרנהטרדצהינסורה .ואםאינהיתירה על העולם .אבל לרוחות העולם אפילווק בלא
בית סאתים מטלטלין בכולה .יתירה על אלכסונן .ואיןלכל דבריםאלו עקר בודני
ביתסאהיםאיןטטלמליןאלא בארבע אמתק :ולררך דראשון דעתי נוטה( :ה)כלרשויות
שבת בשרה וקמה קצורהאו שבולהסיפות שמנו חכמים לשבת אסור להכניס ולמוציא
41הה במבה עשרה דרי הא כקרנוף אם טזה לזה ואשלו תוך ד' אסות ומכי'
קץירה סביזסאתיםאין טטלמלין בה אלא חיך אסה אחת או פחות פיכן הנץ
בד,אבוזז( :ר) ארבעה אסות שאמרולענין ממקום פטור שהו' כותר עם כל הרשויחז.
שבת אק טורריןלכל באמהשל קרששהיא ופעמיםשאףטקום פטור אסור כשבאלהחליף
בת  nawסעפים אלא למי שהוא ננס עלידו מרשות לרשית כסו שיתבאר דבר
ן המכניסוהמוציאאףמרשית הרבק)
ברוברטואין אמתו גדולה כאמה של קרש .תורהאי
אבלקטאר כל אדםטורריןלהןלפי מה שהוא "שותהיחיד ומרשות היחיך לרשותהרבים
אדם אפילר גבוה קוטה כעוג סלך הבשן חייב ער שיעקר מרשותתה על דעתשיגיועו
ומורדיןלובאמהו שכך לפרו הקבלה .ברשגת השני ויעקר מזהויניהבשני.
ק.
עה
ספתיותיופירש ולאהניח רעיהולא עקר כמור דבר תור
כי מה שכתובבתורה שבו ודש
שהתיוכריליוטל חפץ מטראשותיוויחן וחכוים אסרו אפי כן לעשות גרר לתורה
כ
תחת סרגלחזיו ושערו חכמים שוהו ארבע לפיכך טי שההןעומר ברשותרובים והכניס

דיי

יש

.

9

ייי

88
עבודתדגף-ש
ירו הששדרקוסעףכתפו
עץ מחה ברשות דחדד.
לנדצבי
שם האחםשלדוגוגשתנולתלוידך מלאעח5ורכיתופ.ואלכ
ריםאכזריםבמששישהוא
בסה
רשהעהערד שהכניסה
סישעומרברו18תויחידהריזהעשה מלאכה כבד 11וכר% 1איבאלידי עקירה מצחה.
וכבעץ

פטור שלא
נטורהורכיב דבר תורה
נענעהולא כלם .כן הרין בסי שעומר
בפנ"ורוציאירו מליאה פירוע ברצץ ונתן
לחוךיד תבירו העומד ברצץ הטתיא ונתן
6דחצירו ההבואבירו פטרויושלו איכור
כמצאה והכנסה כדבריהםאין כאן לאlru-
לתוךידחבירו אלא שנטל חביה העומד
בפנים מתוךירו שביוש פטורק אבל אסור
י שניהם נגמרה
לדציהם לעוצתכן שש יר
הבלאכה זה עקרוהוזוהצדרקגיח.וכן הדין במי
ידו כלאה פירות
שעו"ד בפנס
בחח כמצא rnaויה עוטר בפז" ריו
כלאהפירות ופשטסי שעוסד בחף! אתידו
לפגשכתןתה לתוףידוותוציאברעץעציריו
מטורק אבל אסודק שטתוך שגרם נגפדה
"טלאכהוכןהדין בטי שעוטר בהנץוידו
מלאהפירותופשםסי שהיהבפנים את ה1-
להשץ בהן זה להוךידו והכניסה בפג .
"מן
א בשוהן חביה~זוך ירו אבל אם נ
בי"
"ה נצנוף *רו של חבירו והכנים או הוציא
וגומלחייבוהב' פטר שלא עשה ולאכלום.
דש סי שהורה שאמור לעשות כן כשוב
לפני עור לא רעען פכשול היהטעון טבעור
יום או ומהטעית חבירו והכניס ותציב
וכשהשכה חייב שהרי"ט כאןעוררה והנחה
שעקירת גופו כעקירת חפץ מסקוסו .היה
מפנהחפציםמי-זלשתונמלךוהכנעןאעיק
שלא היתה עקירה טתחלה לכף פטור אבל
אמור.וכד אם היה הולף והטשמחבירו
אסור .כ %גחל בדבר כל וכהכניס או
ההגש הרעדת הרבים לרשות ותרדד או
מרשות היודר לרשחע הרביםאפי'אין כאן

בד"א שלא כסתם

עעזץה והנהה א .
ח  .היה שם
טיהפתר מלן שם עקירה
פרשנ-ה פעמים שתר .כהודהרי שהיה בא
חק
בדרך בעקש ורוהטך לו וטשאו על כתש
 r%עסו לא כחעי ולא בהמה ולא הישם
שעטה וקטן הרי זה דץ ומשאו על כתפו
ומכניסולטקום הט,שעסר !41פיל1ברודי ולא
יהלךבניטעאלא ררף טרוצה כדי שההאלו
היכר ברבר שלאיבא לידי עקירה והנהה
וכשהא זורקו לא הנסודוי~רזק ולאיורירנה
10

אבלבכיסו לאיעשה כן שטאישכח והמצה
עקירהושנרה .עפר בדרךאפילולנהק טעפ
הגיע משאו הרייש כאן עקירה והנחה
הריב .פעמםשמעריםהיושהמרוצהבשבת
כדילהבניפהבירתו ט הבירו טרשות דובש
היעהחבילתו סושלנ'לרשות ההקיר.כישי
ברשות הרבים ומתיראעליה עושהממעטה
ער רשות ומחיר סחשה שלבניארםטההנה
ש5ארבערוחותונעשהרפדשמחדוההעשיה

בשבת שסה פחיצה ומכניסה דרך אותה
טחיצה
"
בדשא בטשאונתעןשהעאנאשויתםה משתעקמודהוbw
מרעת אחר
שם
למחיצה כדי שלאיהאלה קול ויבא שבת
לידי זלזול .נעשיתלרעהםש.פי' לדעת אהד
מהם אסור .מחיצה זו שלבני ארם קלה
היא השניצתערא'הדא
 .ולפיכךאפי' נעטות
נכינה סותר ואינו דיסה למחיצה אחרת
גמורהשאכרו שאם נעושתנזיר בשבתאסור
למלמל בתוכה .מי שהורה שלאיעביד
אוחם אדם שרסנה להשתמש  mretזו
אלאיעמיד אותם אחר. .ולאיראהלי כן.
ואיני ירעעקרלדבריםאלו.נערית הנאשה
בכרים או צנרר אבנימ בעצננ סותר בטדד
אמור .ויראהלי שלא אסרו אלא בישראל
פרד בשבת ובמלאכה .אבל בזר,ן שבת
ושננת סלאכה או בזדון מלאכהושגגת שבת
טוהר שלא אסרו סהיצה אלא בשנעשית
במדד ואין זה מזיר אלא טתכוין לעושת
מחיצה בהיתר.וישפי שנזורהשאפי'נעשה
בשגגה אם גחכתן ארם לזו המחיצהכדי
לטלטל בה אע"פ ורעשה אותה העושה
בשננה אסור 5מלט 5בה ואיני יודע לחה
עקר אלאכל שנעשה במגגההריחשסחור.
המכניםי
ח לרשותהיהיר וקלטמי גשורם
סעלגביגומאחייב עהסיםריויעןעל
י
ב
ג
מים ישכאן עקירהירחה :קלטסעל
נבי כווהרתיל כלמופע או אפ" קבל מן האיר
ודוצט! אסור הטעינוהו מן השמיםכריבינו
חברו( .יבכר בארנו למעלה שאם הטעיע
הבירווהשיאפטוראבלאטור).
י
רסיסים שכהב בזה להקלה"ניריאה5מינכהןל.

יש

יש

בדקו

דיניר.עצית
י
ראו
בריא כשקבל טרחני אבל אס עוטך
כלירצהרטבריוטא4מ ח"בבכרשהתטיןריווחתפטור.
נשכיםכאויר

רה"ר כוהרלהכניס
וקבלסי
ל-
עה
מר
בפגים ורשתות דאויר רה"ר כל לב
ה

כאמלשה טקום פטור הוא וסוהר .ננ גבוה
עשרה ורהב ד'וסזה'לה נתונהעל שפתהגג
לארכו לקבל סי גשכים היורדים טן הננ
וסקלחין להוץ והסזהילה סכיכה תוך שלשה
טפהי'לגג עשרארם בכה"רומזביהירווקולט
טי הקלוחהיורר מן המזחילה ושוהה .ואפי'
קירבירו באויר תוך שלשה למזחילהומקבל
הטש היוררים באויר סותר אם צירף ירו
לסזה,לה ונגע בכזחילהאסורמפני2מהכזהילה
כהורי רה"יהיא .וכבר בארנו שחורי רהא
לרה"י ואפי' לא היהה המ,הילה רהבה ר'
הגג מצטרף עטהלהשליפה לעשרהרכלהוך
ג' כלבור רמי .וכן הרק ה:יגרין מן הגג
לחוץששלטמןהארר למעלהס"בין שקולט
לסטה סי',11 .םצירףירו ונגעלכותל תוך
גי לנ :אספי .היוכי הגג נגרין ררך צנור
ושצימר אדרוךראשו תחוב בננ וארכו משוך
לרוץ אםאין דצינור רחב ר'הרי זה מקום
פטור .ואינו גרוןמשום רה"י כפו שבארגו
לסעלה .ולפיכךבי
ן קולטבין מצרףונוגע
י הצינור רחב ד'
בצינור שתר .ואם הי
ואפ" היההצינור לסטהכ וכופלנמן הננ
ג' אסירלפי שגרון ככרמלי
ית ואסור להיציא
סכרטלית ירה*ר היה עומר ברהע קולט
ומצרף מןדג)"ילה שבג :תבירו ומן הצינור
ואפי' מן הגג ושותה ובלבדשלאיכניכלבית
ער שיערבו .ואם היו פי גשמים ביררו
בשבת סותר אפי'להכניס לכיחלפי שלא
קנו שביתה כסו שיתבאר .כשם שאסור
להוציא מרעצת לרשות כך אסור לזרוק
טרשתן לרשות חסור בהוצאה טזריקה
שנמצ
לרהעאהלעולס אסורה ואסורלהוציא סרהיי
דרך רה"רולזרוק כרתני לרתקי ררך
רח4ר פעטים סותר כהגר היו לושניגנין
בשניצרי רה"ר זורקכגג זה לגנ זה ואינו
חושש .בדשבבוהיוהנגיןשוין .היה אחר
יהנלנל
גבוה והאחדנטך אסור
"oואם היו
סנו
יי
שנ
שכ
ומ
וירד
החפץ ויפול
.r
י
ח
הם
כלש דצשבריןלרא
טייפלו לארץבין כךובין
כף פוהר שאין כאן  ewnנפילה והמסה
וירינהלי~2אפי' דנגין בריוטא א'יבדבדזה
קלה הזריקהפן הההסטה .הכישים סרה"
11

שתי נעזטראיה

גבוהות עשר

ורחבות די הרי א 4רשותהיחיד כל אפשע
לעצמה אםהןבשני כותלי רוג'רע כננד ע
ודיציאמזה  16פטור אבל אסור .ואס הם
בכותל אחר אע"פ שהן לטעלה טעשרה
טפהים חייב שכן היתה עבורת הלים
בהושטת הקרשים כעגלהלעניה המולכתזו
לפנ זו בארך רהב .והוורק סע לזו כותר
יברייטא א' כמו שבארנו .הוורק טרהץ
אפי'
לרה" יהרנה כרמלית עוברה בעיהן סוחר
זאפ"כליםשאינזנשבריןויופת גג א' גבוה
שאין הכרטלית אסורה סעצטה
ואגנלאזממנשס
י גוירת ר"ה ואין גו~רין גזירה
קם
ו
לנזירה .רףשלפני ההלון היוצא על אזיר
שעלרה"ר אם רוה לסעלה טעשרה ורחב
ק ג'
ד' כתחמשעליו זאפ" רחוקכןדוי
מפחיםשאי; רה"ר והכרכליתתופסיןלכעלה
טי טפחים  .ולפיכך אפ" היו כסהזיוין
יאחר אהר משחמשבכלהכותל עד"טפחים
די,הההים .ה.ה לסטה מ" מפחים אסור
להיט;סש בו ספני שהוא ככרטליה ונמצא
ס2יעמש מרשרש לרשות .היהזיז אהר
לאדם אחר תחתיו רהב ד' ואיןהעליון רחב
ד'העליון אסורלפישאויר רימה;קעולה ער
לרקיעועליוןבאוירושלתרצ;ון .למה הרהר
רוטה לטוציא זיז על חצר הבירו שאסור
להשתמש בו בצלים רוטבתו בהוךביתו ער
שיערבו
 .היו שניהםרחבים ד' זה טשתטש
בשלו וזה משתמש בשלו  .לה"ר לבית
ועליה של ב' .היההתחתון רחבר'והעליט
אינו רחב ר' אם הוא כנגד ההלון והוך נ'
י
להלון ההלון סשליסתו לר' והרי הואכרכר
רה"י ואם4א ה"הכננדהחלון אשר לרהשקסש
עליו כס"א .כלדף שאמרושאסור להשתמש
עליוישסי שהורה שאין נותנין עליו אלא
כליםהנשברין ככל' חרס וכליזכוכיתקערות
וכוסות~צלומיי; וכ.וצא בה; שאם יפ 6לרה
ישברו .אבל אוכלין ושאר כר'ים אסור
רעששין שמאיפלו לרשות הרביםויכניסם.
וישסי שהחסיר עור לאטר אפ" כלים
הנ'טברק עד עדהא הרץרחב ר' שכל פחות
סד'אינו מקום השוב להג
ר~
וl
יוהה וברזאהי כeזa
ק
ליפול פל טה שיגיה על
י
ר
ה
ו
בירים כההלון לרוטר .וע תוקראישירה
שאם

28

עמדת הקודש

שאם אתה אומר כן שלאיתן אלא (אפי')
בדף ארבעה או בננ רחב לא תתיר א5א
כ4ש המשתברק  .r:'mלפידמעת מטה
שכל שרהבד' מתנין ע 14אפהאוכלן ושאר
כלים .וכלים המעדתברין אפ" הרף שאינו
ר'כי לא אטר כלים הסשתברין אלא בדף
שואינו רחב ר'  .דף שהיה יוצא על או.ר
כרפלית כל שהואנביה"לעולם סותר בי:
רחבביןקצרזאפ" כ5שעצויןמשחכריןשאין

גוזרין בכרטלית שגזירה לגוירה הא .בריא
בשאין תחתיו רף אחר להברו גבוה ורחב
ואם יש שם'ינקר להברו רהב ר' אסוד
שכלגביה  4ורהב ד' הופס ער לרקיע
לפיכף לעולם העליון אסור ער,ם'הא רחב
ד'או שיהא כנגד החלון כמו שבארש .בור
ברהט הבור וחוליהו מצטרפין לעשרה
ולפיכך אם ישהלוןעל גביו סמלאין ממנו
בשבת.
בסטוףלכוהל כתוך ד'טפחים
"
'
ד
ב
ו
נ
י
ג
ש
כ
ה
דאויר
יחלכקים פטור .ואפ'.
ן
י
ב
ו
בכופלג טן הפותלד,יראה 4שמטלאיןסמנו
בשבה לפי שכוציאסרה'ילרתקי דרך ארר
רה"ר ואגרו בירו וקסטה אינה כמונחת ער
שהניח על מעזהו וכל שלא נחואיןבו משש
איסור מלאכהמוגרו בידו אפי' כלום שכוה
אין בו .אבל כל המחברים ראיתי שהסכימו
לאסור ער שיהא סמוך תוך ר לכוהל או
ושכהאהוליהוגביה" ו5הס שומעק שקבלתם
הורה היא .אשפה
וחלון על
דנבברהיערקיזלתובה בשבת.ב
לא
רי
בר
יבאשפהשל
רבים היהה אשפה של יהיר אכור חועדטין
אשפה כפקומ' שה.ריך עתיר
שמא
ליפנית אשפתו ומשך שרגיללנרוק שם יזרוק
רק-טרה"י לרה*ר .ולתהאין הו:.רטין
ונכצאהזנוט
ל ער שכגמליך בתוכה
ינ
אסאיהג
ויטילנו באשפה כררך שהששי משני גגין
אחד גבוה ואחד נסוף לפי שאין טטילין
באשפהכלי אשר חפץבו
ארלא מכייםצראו שברי
כלים )1( .כהו ברה"ר אסי .
השליך
מיםבשהיי ומכחוזוחלין מים מרה"י לרה"ר
אסור.לפיכך הצר שפתוחה מר' אמור על
ד' אמות.ירה"רעוברתלפניהוהמיםהנשפכי;
ןשופכין לה D'D
שט יכ41ן לצאת לרה"ראי
כל עק -בשבה מפני שררכן שלבני דוארר
להסתפק סאתיםסים בכליום ורער פחוהה
כשיעורזה אינה סכלהסאתיםבזילוף שופכן
12

י'

י

יעף

בחוץ או מסוך ליציאתה והפיםזוחלין מכרע
לרה"ר ולפיכךלאיתןכלעקךהוששין
שסאי
ויוצא
יית; סאתים".ש בה ד' אסהץ על ר"
אטחןשיפך לחיכה כסו שורצה לפי שאית
רני 5להסתפקיותרממאתיםמיםכיוס.ילסה
שאינומצויורגיל לא חששו .חצר ואכסדרה
שלפניה כצטרפיןלסי אסית .עליה הבעיה
בק שת' דיוטות והיא פתוחה לווולזו אס
הריוטוה ע כננד שתיהןמצטרפותלר"א.
ספנישבעל העליה  11WYלעף סי תשטישו
טקצה כאן וטקצת כאן5 .אהיו זו כנגד זו
אלאזו וזו נכוצהאיןכצטרפיןלך'אסות
בהוי
הכל
שטורחגה
אלו לזלף כאן וכאן
באחתטהן ר' ארוה על ה אמוlתclrש~אמרו
יש טישהורהשצריךלהייתן מרובעות שאם
איךכרובעותאין האויר שולט בויפהואין
נב5עיןסוכתיםמים בחצר לפי'צריךלעשות
לועיקה :רשמישהורהשאין צריך אלא כל
שיש בהשיעור ~' ',אמה משוברות) טוהר
שארם מזלף יפהסאתים שהואסי 1w'cwn
ב.טיעורזה :ולוהרעתינוטה .חצר שפתוחה
כשיעור זהכיצר הוא ערסה ויהא כותר לו

י

א.

מששוך בה עושה גומא כחזקהסאתים בהוך

ההצר ברה'רסכוף לחצר כרי שיררו שם
; צריך לכסותו.
הטים עשאה בקוךהביתאי
עשאה ברה'רצריךלעשות 5ה כסף עלגבה
שלא הראה ברה"ר ואה'כ שופך אפילו כור
זאפ" כוריםואפי היהה מלאהטים מעיב
שבתישונהואיני חושש שאין הרברמצוי.
וכלשאינו מצוי לא חששו לו ולא הקפידו
עליו והיא שיהא הל 5שתחת הכסוי מחזיק
סאתים .ואיזהשיעור המקום שיחזיק סאתים
חצ' אטה על הצי אמהברוםנ' הוכשי אמה.
היהה הגומא פחותה משיעור זה א';נותנין
לה כל עקר חועחט.ן שסא יחן לה D'r~D
שהוא שיעור מי היככי'טו .נדע ב*מיה
ההכה שאדם חושש לקלקול חצרו ואם עתה
טה'ר לו יחוש לקלקול חצרו ושופכובהיץ
או יקלחו מים בה'ץ ויאמרו צנורו של פלוני
מלה מים בשבה  .אבל בימיק הנשמים
אפן' חצר הפהוההבז" אמותואין 'מםעיקה
וכןעיקה המהזקתאפי' סאהשופכי;יה
אפי' כור הופי' כורים ואין חושש'ן לקלקול
~rKt
חצרות שסתם הצרות סקק"קלות
הנשטיםוכןאיןחושש'ן לשמא יאכיוצינייי

כל.
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של פלוני מקלחמים ברה*ר ופכדעהםבאים לעולם אשר .הוציאה מבעוד סם כשבג
לפי
שסתם צגורהז  pnbpoסים ביפות שסד כן משחשכה לאותה חצר מותרולהצר
הנשמת ויש טן הטורים שהורו בהפך טזה  nxwלשלם אשר הווראה בסויר אפילו
ואמרו שבשות ההמה אם מחזקתסאתים לשתה חצר אסור
חקוציאה לאויר
י
ד
ו
ה
ו
נ
י
ע
מ
י
שפכין לה סאתיםולאישזר .אינה מחזקת רשותהרבים
בא
ן
י
פ
ל
ושנסי ישליכנוסיי לירי
סאתים.איןשופכין לה כל עקך .ביכות העב של תורה
ג לרה"ר
י
פ
א
וששמים מחזקתמאהים שופכין להאפי' כור
ולי
שעקירה מבעור יום היתה .וישטגד
ואפי' כורים.אינה סחזגדז סאתים שופכים ר
אeפtרrיםשיערו שכל שמזיר לעולם אסור
.
להכדי כלואה בלבר ולראשוןרעתי נומה ~l .לאותה הצרוכל שמג סותר .ככום
חצר שפחותה טד"א ועשו מקצת בני חצר שאסורלהכניסולהוצי' מררץר לרה'י ומרחץ
גומא וסקלתן לא עשו גומא .אלו שעשו לרה"ר כף אסור מהם לכרמלית ומכרסלטז
גומא
 .ואלו שלא עשו אסורין להם .לפיכךאין מרקק מן היבשהליםומן
יכ
רש
4
ן
חוששי
יא 'וציא המים בכלים שבבית הים ליבשה  .ואקממלבין ממנה .בריא
ת
ו
מ
לחצר המשותפת ברוא בשלא עירבו אבל ביבשה רה"ר או רה"י העוברת לפניה אגל
אםעירבוכלןמהדרין .ביבששופכיןלופים יבשהכרכלית העוברתלפניהסורנה כל רעך
והא הפרבקרקערה"ר וסיטעהולכיןתזהלין ד' אסות רותקי כרמלית ס'תרות ע עםזו
יוצאגדמיולרה"ראע"פשישבאיךהביב ד"א ומצטרפותלר,אסות .אמת הסים העוברת
ההוא טכוסה כלכעלה ישמיעידורה שאסור בהצרנכנסת טכאן ויוצאת סבאן אם עתקה
לרגזמיםעלפי הכיב מפני שהטש ירואין עשרהורחבה ארגעה הולכך רשות לעצטה
טבחו לרה"ר אלא שופך חוצהלו בהצר וכרעית משוםכרטלית.ואסור לספחת סמנה
ודטיםנגרין טן ההצרלביב  .בריא בימות לחצר.היחס עוברת בין רופאנות וחלועת
דחיסהאבלבימות הגשמים שופךאפייעלפי שלבעלי בהים שמצר זה ומצר חזפתורות
הביבושופךושונהואינו נמנע.יישפי שהור' עליה ומקום טעברה בחצר  14כמבוי אין
לריזיראפי' בימות החמה גל שישנו טכוסה %0ין  nJDDלחצרולמבויו
אייןםמשלשלרלי
אפ" ד'  r~DNברה"ר .וללהיעקי ניטה ,מן החלעות למלאות ולהכג לפי שהיא
דברים אלו שאמרנו כג.קזסהפ,הב',:ין לרהוט .חולקת רושת וכרטלית היא כסו שבארם.
אבל אםיוצאין לכרכייו; אשי פחות מר' כהוד הוא עוטהויתירנה עושה מחדוה נשה
אקשות .וכן 3יב רןיצא לנרמלית
עשתה מסגדםעל גבה בכניסתה וביציאתה
 ~eleואחרכךנעשית כהצרוכטבויוזה
לתוכן.ושופך ושונה ככהשירצה שלא גזרו
בו
ש.
י
על כחו נכרטליה.ויש מהכירין אפ" בזו דלי פכאן וטכאןוססלאין .בריאוחכישעטישרל
הסר שלא הקלו בכחו בכרסליה אלא אבל לא ערבו אסורין שכמזי רגשיות
במפיגה שבים ששופך בדפנה של ספינה שולטות בהואיןשתי רשויות סשתסעדן
ההמיםיוררין ממנהלים לפי שאין במפינה ברשות .אחת ער שיערבו עשו לה מחיצה
כדגום חשםקלקולהספינהאבל בהצרהו:שין בכנימה ולאביציאה או עשו לה ביצשה ולא
שמא יצמא וישפוך בידטן החצרלכרכלית; בכניסה אין ססלאין ממנה עד שיעשה
חנא ישפעו בחצרכהי שלא תקלקל בהצרו בכניסההוביציאתה .לא עשו לה מחיצות
חזראשוןעיקר.היהעומדבחצר אסתקלהוציא אלו אע"פ שד"מ'פרצה את הכותל" map1
היו מלאהפירות לרה*רואפ" לפעלה פסטרה ונשאת כותלי ר"רצה בכנים',וביציאת*
שפחוםהוציאה לטעלהסי'טפרים יראהלי כותלין גבוהין " על גבה אעו גרון משום
שאעיר שהוציאה בפוחי מחזירהואיל ולא כהדצהלריזירה  ayההצד ועם המכף ועם
עארפ"שיעערקבץובני
העקה אלא לאויר מקום פטורבריא ל14תה חלתי רשותויתיר שעל גבהו
5ה
חיר אגל לחצר אחרת אשר כרי שלח החצר עשתתפו בני המבוי
תעוצה מושיבתו הוציאה לסטה ס" טפחים טחיצהככניסהוביציאהלכתחואכסושבארנו
בין בשענביןבמזי לארזה חצר מותר ומק דסריצוה הנכרות הבאות להתיר היאצריכה
ולנסע אותואפיי הז
ייר בדושאתוכרי שלא עשו לה טשי כפעות בכניסה.וכן ביציאה
י8א לישחיוב של תורה .ולחצר אחרת 18
א'

עבודת הקודש

0ש

'8כרמיןרקב האטה מאחת משמאלה והאמה
ן בין זו
עובר'בהבל האויר וביניה; אםאי
לזונ' טפחים הריהןכטאיבהוסהיצ'סחיטה
היא שכל פחותמג' כלבוד דמיומותר.ויה
בובתן ס אסור כסו r~wשם כחיצה אק
באכה כשיעור כהנד שא.נה עסוקה עשרה
ואין ברחבה כרבעה אם לא נפרצה רוהצר
במלואה משלשל ודולה .ואפ" יש באנשה
שכסנהולכותל ד'טפחים סשלשלדל'ודולה
וככנים לביהלפי שאין האטה הולקת רשות
לרצפהער שיהא בהכשיעור בעמר ורחבה
כסו ומבארנו ואפ" יש באסה שטחכןלעיר
כשעור וזז כחבות לה כותר.ואי; בנסרי;
אותה משום הורי הכרכלית שאק הורין
לכרכליתבפושביארנו'.ע:באכהכשיעורואין
באגפיםכשעור משלשל וכמלא כמנהלאגפים.
ואינו כשליטלרליטן ההלון וככלא ושכניס
לביתוא?י' כלא כןהאמהוהניח עלהאגפים
ומן האגשם לבית אמור שאפ" ברשויות
ש 5דבריהם אכור לרגקלקש .ויש טגרולי
הכוריםשהתירלהקליףברשויותשלדבריהם.
ויראה לי?הראתו;:עקר .דץתה האכהעוברת
ברה*ר אם יש לה כשעור ובאגפיה כשעור
אסח -המלאוה פכנה לפי שהום אסכרטית
לר'ה .ואיןצ"ל לשלשל דלי כחלוני של
רהאולנלאות.יש בה כשעורואין באגפיה
כשיעחי כזהר לטלא 5פי שמוציא מכרטלית
רל' לפי שאסור
למקום מטור ואסור
לרר%-יףאףברשויותשלרבדיהםככושבארנו
אין בעומקה עשרה ויש באגפיה כש.עור
מותר למלאתוברבדשלאיציאה"!לד"אלפ5
י שריהעובי'בתוכו ~הרי
:.איןזהאלא רקק
כשלשלדלימ;רילונוה
הואכריה.ואסורל
י
פ
ל
שזה כטכנית כרשתה הרביםלרשות היתיר.
אין בעומקה עשרה "פ" איןבאגפיהבשיעור
ר"ההיאזווכותרלמלאתואסורלשלשלרלי.
הטתהעובר,בסיעתא)ישבהכשיערובאגפיה
כערעור כור,ר למלאות לפ .שזה כככלטל
סכרטלית לכרטלית ואסור לשלשל רלי .
ן בשפיה כשיעור סותר
דןו בהכשיעור.אי
למלאת ואסור לשלשלרלי:איןמרייפין אפ"
ברש,יות של דבריהם .איןב:וסקה כשיעור
ולא באנפיה כשיער כהגר למלאות ואסור
לשלשללפי שהול נדק ככרכלית בק ויא
ןאגפיהיש בעוסקה עשרהואין ברחבה
בי
ר'דויזה מקום .פנ~ר .לפיכך אם אק

לשלש.

באנפיה כשפעורסותר למלאתישלולרלי.
ו:
כך יראהלי לרון בענינים אלו וררכיםאל
ואעפ"י שראיתי 5סקצת טן ההכסים דרך
אחרת נזחמר' שומא לתעלה מןהמיםכיצר
הואעדטהויהא סחע' לשלשל דלי ולמלאת
ולהכניסלבית .עושההקקד'עלד'באמצעה
וכשלשל טהחת הננץ סביבותיו טרדצטש
עשרה טפחיםורולהדרך הנקבואעפ"ישתן
כפגות כהיצה 11פגיעות לבים טמור כאלו
פגיעות לכיםורשותהיהירהואשבמיםרישו
לוט' גוראריתלפי שמבר בארנו שבךרגת
הרגיםאינה בגךעה .עשה חולצהזו לסטה

;
י

כסודלמוםועולות כנגד נקבהגזמטרא מותר
שכל שיש בה עשרה רואין כאלו רו)ריצהע
עילות לטעלה ומגיעות אל ה:וווטרא .לא
עשה לה כה.צה אפ"אין ברהבה ארבעה
"-etvשה" נרונ" כעצם מקום פטור אאבר
מלאתולהכניס לבית שכבר
לשלשלדלי ול
בארנו וכאף ברשויות שליברירם אסור
להחליף .הלרפפות בזמן שישלהם כהדצה
עשרה טפרדם כי; "ם בהם ביה סאתיםבין
'תרי' כביתסאתיםכבר בארתשוודא שחיצה
ואפי'כחזיקכור ואפי' כור" רוות היחירהוא
דבר תורהאלא כפנםשכהוכר'דיוריןהחמים
טרברידם לעשותן רשותבפני עצם!ואפילו
אין בהןביתסאתיםואסוריןעם כל הרשאות
להכניס ולהוציאכהן ביזלרשות
פ"
ס
א"
וא
יט
חהו
ית
הי
שניהםלארםאיכמיש.וכן לכרמל
כן הרוויהם אלולהן.ואיןצריךעומרלרשות
הרבים .ולפיכך סלע שבים בזם; שגבוה
עשרה ורהב ארבעהאין פטלמלין לא מתוכו
לים ולא מן הים לתוכו שכלע כזה נרץ
~ Qlrקרפף .ותם נדקמ.טוםכרמייה.סלנג
שאינה גביהה עשרה.נדון משום כרמלית.
ימטלטלין כחוכולים וכןהיםלתוכוואיןצריך
לזכרבגבוה עשרה אינו רחב ארבעה לפי
שנדוןכווים טקום פטור .פעכים
.ההירו לם)טלכקרנוף כרמליה .כיצר
שהסקלי
ע
יהרסביהסאהיםשביםטפלטליןכביםיתוכו
ומחכוליםלפי וטהקרפףהיהר סבלסאתים
,ך2אוהו ככרכית שאין טם5טלין בווהיא
בארבעאנות.ואםבאהלאוברועם הכרכלין
הוסטרןשמא יאמרו רשווז היחיר הוא כשאר
קרפפותרואין קורש עלביתסאהיסויטלמל
5א רגע"-ו בזה המסוך לים
בכלו.
14
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לטלטלבכולו האמההו סמנו לים ומן הרם חצ:4ביצר הא ששך nlahלאיכמפ
anbלפישהקרפפהז יתריםמבית סאתים ראשולרעית שזרתלעמיחן משךשהשצריך
מצוייןתסיר .חבאולהקלולטלטלבכלטקום למים ששכם'אצ6ישתהוישכחכיןשרחצם
כק-קן ותתרטביתסאתים 0ק4,פף שבתוך נתונה בכלי
בין בכרם שאינןנאים
םנבאח"
ק
א
דדם אנטמצויוהעטירודבריהםבסצמוריזירו וכן כל כיצ
.
ן
י
ל
ב
א
ב
ן
י
ש
י
ר
ל
מ
ו
יי
לפ
ף
בקאינו טצף.י"מ מגדולירג)וריםשדיז'רו שהן חפצים הצריכיןלו בסקוסו.היהצר
כן נכל קרפף וסתר סבהז סאתים הסמוף לטלטל גפנש טש?חוכיוצאגו אפיפפומ
לכרמלי? שיכילו ביבשה שאם אין שלזהב מהזרשאינו צריך למפתהבטקום
אההמתירו ביבשה אף אתה צריף לחוש שהא עומד בו.ולפינךאיןריששין ששת
להחמשזח שמא האסךורעית היחיד
ימשכנווכן כל כיהוא בזה .ויש'מי עהשם
~4
! דפרשבק
י
כ
םנאיםלכלששאינםנאיש 4%
יטלטלו בכ .15ולחה הדעת נוטה .והכ1א
דבירו בננה יתרהעל בית כאחים כלשאין נתכתנו דבריו בחץ  ,הכניס ראשו ורובו
עוברתלפניה רשותהרביםסרטיאאופלטיא לסיםשהואשותהסותר.רברשאלושאפינו
לפלפלמתוכה5חהן ומחוץלתוכה;וסצניעין ברשויותשלתורה.אבל שמדהנאבכרם4טו
משחח הננה תוך ארבעה אסות והוא ושותה ברשות היחיד או נרעץתהרבים.
יאו נותן מתוכה לחק ושרנו (כןעוסרבאחרמרשויה?אלוושותהבכרמלי/
חץ
לו
עומד בח
עוטר כהוכה .כשםשר~זירו בכרטלית כרטלית זו סותרת עם כ 5הרשויות דנה
יר .פראה חורה לא אסרו אלאמגזרתרשותשלוערה.
דת
כו
כבושנתבארכך כחו בקרפף כ
י שאין לדובר כן אלא בקרפףיתרסבית נאק
בה גזרה לגזרה .עומר אהם
ל

בתוכו ככרמלית.

סאתים שאסור לטלטל
אבל קרפף בית סאתש אסור שאם באת
להתיר שםכחויבא להוציא ולשפוךבחוץ:
פ) טפס פשרפוהרעםכלהרעליותלהכניס
ולהוציק.כיצדעותדאדם במקוי פטור (מטל
טבעךהביתונותן לו .וטן העני ונותןלו.
וכלבר שלא ימול טבעלהביתויתןלעני .או
ק העני ויתן לבעל הבית שכבר בארנו
שאסתי לרוהליפ .ולא ברשויות של תהיה
בלבד אסרו אלא אפ"ברש.יות ש5דבריהם
איןסהליפיןעלוריכגלםפטורוככב שבארס.
איסור ודלוף זה שאגדננו לא לההל בלא
ה אפף
נפציח במקום פטור בלבר אסרנו אלא
ריקא במקש פטור אסור כיצר היה עוטר
באפשפה
.פפור בוטל חפץ מרשחז
ושנדד ודגיחו באסקופה וחזר ונטלו טן
באסקופהונפט כרשות הרבים או בכרמלית
 1D1pארם ברשות הרבים
ברשוה' וסחיר:וכן עופר ברשות
התזיר ומטלטלבישות הרבים תוך ארבע
אמות .ואק חרשכןשצחי יעביר ד4הפץ
סתימתארבעלסיף תרבע וכןאין הכשעדן
שמאימרתךרצזפעלויבח לו
הרבים
ערצאעומרלתוכו בד"א בחפציםעראקצריכין
לו לטושכן בכגץם עוזיא אבל בחפצים
הצריכי'לו אסור הוששין 4מאישו5ח1יסקר
'

טים

פנת)

יריקת

רייבים ומתחתועל ברשההיח.
ברשהזרי
גו
וכן עוטדברשתו ההקירופותח
י
ח
נ
ו
יוצ
לבדץצ
הרביםובעבר שלאיוציא טפתח לרשצת'.
הרבית
כיצרשעריגנההפער חנויות
ימ
לש
סר
ילו בכרו
עוברה לפכירת ואפי
תיעוברת
לפניהם בזמן שמנעולי השערש למעלה
טעשרהטפחים .אם המנעול רחב ארגעה

,%

אפשר לו

מפתה י

1י

ולאמןהכאטליזלפתחיולנעולבתפעולעוה"ז
סבין
רשות היחיד אל
שבתאוכניהיצנרוהבותאיעועלואשוהבדיין
מפתח מערב

שלמעלהסטנו אעפא שהא רהבארבעה 4
רגשתה
ארבעה ולפתר
ונולד
מרחשדמי
טי
זז עומרב
רו
וה
לסקוסו .ואעפ4פש
ת וצבאם
כמו שבארנו.ואפילוררה 'ט8תח של .aa
טבערנךבא~מקופה
מואקקוםצרפיטךורלוגמברוהאגם'ר
ירהבה.ארבשץ8 :
שו
ינ
גד
ונ
בחלוןשאין בו ארבעה על ארבעה
באסקופהנסיכה משלשה.הרי צ היא 4שמ
הרבי/היתהגבוה שלקה שאבהאהבנה חץ
היא נרם4ת וכאן וכאן אסור כש 8,ששהמ
שרויזה טתיאטרשותלרשות .רוה הגצעו4
לסטה ס'עושרה וראב ארבעה נצחר שהמח
מפחחמערב שבתומבחאזיסרקו:ופת כהקלתיסוו
לכגץסוכשהרי 'אז
פותח (תעל בו
מבוקא

המיי
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עבודת תקדש
מעזיאטכרפליח לכרפל
דית לא ושמו חמנע 4החצר בהצר סוטר אתשתבהו בחצרמהדרין
רחב ד על ד ,אעי שרשיירי
ק בו חות ששבהו בביתאסורין.ולפיכךניןערבם

ולהעטירו ר' על ד' כל שלא נחקק רואין
אחזו כסות שהף ומקום פטור האולפיכף
סותר אפילוליטולמפתח סכרם4ת ואפילו
טרשית דובש ופמזח הועל ואנינו חושש
רסקום פטור סותרעםגנירשותהיהיר ועם
רשות
 .ובלכד

ריבים
שלא יחליף כסו
כשנביארנו .לא ליכוד אדם ברשיתריחיר
'preטיםבדשות הרביםולאכרשותהרכים
ושהת  ra~naaeיהיר ען  4ירק
משילו ד"א ברשתהיהירופי אסהברשות
הרבים אסור .ולא סוף דבר עובד ברשות
וירדדוכהמתין ברשות הרבים אנאאפילו
עוטרברשו'רודידומשתיןסיםהרשותרהיד
וסתגלנליןויורדין לרשות הרבים אכור
.וכן
היהעוטרברשותרוביםופשחיןסיס ברשות
הרביםלטתנלנליןויורריןברשותהיחידאסור.

שבבר בארנו שכחו ברשותריבש אסור.
ויראה  4שאין דנרים חלו אמורין אלא
במשתיןבפי דגיב החפור נרשות היהיד
ופרחחלהטותהרביםואינו מכוסה אואפילו
טבהמהואים משוך ד' אפות .ואםאינוכן
סותר שכבר כארנו שכר הצרשיש בה ר"מ
על ד' אמותירופףממזןלהאפילו כורואפילו
פורוםואפילו חיטות החטה ואע"פ שלאעשה
להמסא.ורשהיר הו אסהעלל"ו אמהיש בה:
(ט) כל המקומות שהוקפו לרירה כבהים
וחצרות חהטבוארז רשותהיריר גפורה הן.
ביןומהן של ירבד .בק עמהן של שותפות.
ודבר תורה סותר להוציא טביתו של זה
לברזוש5זה01.ביתו שלזהלחצרהבשותפת
בעיהן .אבלסרבריהם אסרוטקצהןלהוציא
~ lrnrsוצל זה לרשותושלזה עד שמגרבו.
וסקצוזן העטידום  gyדין תורה ומוהרין
לטלטל שה לזה .כיצר חצר תג וקרפף
י רשות אחתהן
ואכסררא ומרפסתוסבי
אע"פ עפהלראובןוזהלשמעוןמטלטלין מזה
לחה ואףעל פי שלא ערבו .בדיק בכלים
ששבתו בתוכם אבל כלים ששבתו בתוך
ן ב' חצרנה שערבוזו לעצמה
הכיתאמוייןן
וי לעצמה נמצאו כלי הבתים בחצרותאין
אוטרין נאסור לפלטל כלש ששבחו בחצר
עמ4ח יבא להקרא לחצרטביתכלים ששבהו
בתוךדובית .אלאאע"פ שכל6י 1הבית וכלי
.

בק לא ערנו סהזרין%קושף זה שאסרנו
ואטטלטלק טטמלחצר לאאטרי אלא בקרפף
בבתיותכוסאתים ההדיזרהביבתר'סאאתפיוםתן"א)ימ
ן הדק
אין סטלט4ןאלא
54
בגג יתר סביה סאתים אם אין סחהנחזיף
נכרותאיוסטלטליןבו אלא בר' אפות כסו
שבארנו ואיןצר-ף,סר שאין סטלטלק
ןגג
מטנו לחצר אפ" לחצר שלבעל הגג.ן
שאינו יתר על בגץ סאתים אע"פ שחין
טחיצותיו נכרות .וכןיתר טבית סאתים

.

ומחיצותיו נכרותטטלטלין סמנואפי' לכפתא
חבירו .אבללאלבית.בריאלביתו שלהבירו
ןהיו שנים או
אבללבית בעל הגג סוהרן
שלשהגנין i~lffאפ" של שנים או שלשה
בני ארם טצטרפין ל
ייםת4
איתר פביה ס
פעמש שבעל הגג
ו
אהב
תכרנירםלבהווציא כלי
לגגו .השהרים סו
אפ" בכלים
ששבתו בתוך ביתם.כיצד אחד סבני בנק
שעשה סולם קבוע לגגו ובעלי שארהנגין
לא עשוכןלגגםהריזה שעשה כולם קבע
טוהר בכולם כטטלטל מביתולננו .וכוהל
הג'ין אסורין שכל שזה עושה סולם קבוע
ובעלי הגגין לא חששו לעשות כןסליך
נפשם סתשמש כנוהיהן והניהום 4ה .עשו
כל אהד סולם קבוע לגגו כל אחר טותר
בשלו ואסור בשל תבירו איחזו סולם קבוע
סילם הצורי .סולם ה
קדשמצריחבאקיינום.קבועיי
ואיזהו 10לםהצוריכל די
והמצרי
כל שאיןלו די
היו כולס עולין
בסולםמצרי ואהדהבעקוילמהן4בסולם צוריהיתו
של צורי סותר והשאר אסוריןןןעושה האהד
' טפחים סביב ננו
כשיצה גבוההי
טי
ה
שצ
הי
ור
פרוץ סמוךלגגחביתוכבירו לאקהתהפ
לגנוזה שעשהטחהוהלננו פותר בורניאפי'
בכלי' ששבתו בהוךניחו .והשני אמרשכל
שלא עשה סטנצהראוי לגסהרי הוא מסלק
תשמישו ממנו ומניחו לסי שעשה פחיצה
הנאויהלתשסה2ולנגו .בנה האחרעליה על
גבי ביתולנגו שלחבירו הוא פותר .וחבירו
אטור ואם אסרו סולם קבוע (אס מחיצה
הראויהעליה לאכלשכן .חזר בעלהעליה
ובנה ביןלעליה והננק איטבא רחבה די
הותרו
לבעליהן שהרי גלהזה רעתו
שהוא
הגניי

כי

דעי הטץת

.4וה

ל"י"יה

ט 89

שהא פשק
ש בשער
פץ סוהשולטישעשה בנח' 6ה
שתסק
רואף' לתששם אסורק בו ער שיערבו לא עוראלא אפי'
מולםקבועלגנו ש
ח
תער ובנה אצטבא ר
"נו .בדאע כשאי הקץ לא'
ישנ
פנ
י
עיקצת ננחת אובקהט
ן קהב,שנמיההןןת
י45
לר
דטוצפב'רזיהלעתו
' ולשטור מטנה
ין
מי
שד
את
אבלאםהיה לזהבנדעע

,א"י .

הטב')בי-יטיה משבשתייש

נטעו ש חצרו; אבל אםרא לשמור ממנה
'ויזו עתדת זנק
מהו או חצרואין אצמב
לבע5עץשאני אוסר אצטב' לששרממנה סשתסקףורו2נ"ז אסורה שקורבו .כעד
חצרוהיא שעשאה ננגרץ
רםמוךלננ כותלשבין ב' חצרות רוזכ ד' ואינו נבוה
קפן ושנעםסוקפף ס%חעהע נבוהק " אלא י
' הרי זה בנחת לזה ולזה וודי אלה
שרקמן נפרץ במלרע 4דול הגדול סותר כטשתמשין ררך פתחים לחצר ד1מעץתפת
קשטו אפ"כלים ששבתו בתוף הבית כבו (אסורין כסו שאמרס
 .וכן בהרתן רחב ר'
שלשוע והקמן אסורספגי שנפרץ במלואו ואיט עמוקי
' .היה הכותל גבוה " ורחב
בכסם האסרלו%.הבהים אע"פ שתשמישן וץאין אחד פהן יכול להשתמש בו m)a
אסור לטלט'5מביתו של זהלביתו של אלאזה בזריקה תה בזרקה .ועגיהםאסורין
זהערשיערבו .ולא ע.וד אלא אפ" מביתו בו בכלים שורבתובבתים.וכןבהריץ עסוק
לבי
ת המשוהדת בעו וביןחביו ומביתו " ורחב ר'איןאחר כהןמשתטש בובנחת.
שש-
לחצר המשתפת לו עםתבירו אמור עד אלאזהבשלשולוזה בשלשול.ולפיכך שמהם
 .ערבו בחצרות אסוריןבואהיה הכמכלאו החריץבמחותסי"
שמערבו .וכן
יל כרעות אחה כס בעומקו
השהתש במבוי הד
בב
לסה
לחצר דא' .ז14יה לטעלה
ןכותלשבין או למטוהלבדי
מעשרה.נותגץ אותו לוה שאיט
שליתבאר בשערערובי הצחתן
' ורהבד'וערפדזו לעצבה מוחלק מטת" רפי שהא לזה בנחת בפתח
היותנבחהי
וזו לעצמה והיו פירות בראש הכותל אלו 1זה בקשה בזריקה או בשלשול גותנין
ומלקהכאן"יכלי
ן שלועולין בכאן"ווכלין אותו לזה שרפא לו בנחת היהלחהבזריקה
וסט5פלק בכל הכותל כררך שממלטלין ולזה בשלשול אע"פ
השלע54
שתשמתי
יוהר בנחת nspטתשסישאההלזוריקהאיןאומר"
הואילונוילוהמזהנותנין לס'שתשמישו
מן הבתש לו%היה גבחה ואין כרחבוי' בשלשול אלא שניהם א10רין בו שויטמין
דדי 8זמדןכטוםכגלם פטור (מעלקוטרה-ין כוהיהן שלטה בו לפחאנשי הווצריתנקד
טן הבתיםלו וממנו לבתים .ובלבד שלא מרפסת שלאעירבו שנטכםכאיו חלא אלו
יושקפוכלים של בתי חצר זו לבתי חצר זו לעצכן ואלו לעצכע והמרפס' גבוה מן
שאןכחליפין מרשות לרשות עלירי מקום ההצרי'
ויוררין דרך סולם מן ההצר
פמור אפי' ברשויות של רברירם
ן~tלבני דורדר  nleNmבמרפסת
למרפסת1תVז1י
s
ודה רחב ד' "ינו נכוה " שתיהן אסוריה ילא לבני המרפסתההצר א.ם .ש בחצר תל
בולהעלותולהורירסןהבתי' לווסמנוכלםב"תש
י עסוי גבוה י
' סטק?למרפכיז תוך ארבעה
ים
ן בבתש,טבמרפס'סותרק בתל ובעמור
שכל שאינו נבזהי' תשמישו בנח'לוה ולזה רירי
ורשות שקידש עדלמ' בו אסורין זה על זה ובני החצר אמורק בובכלימ וכשכתו נבזקו
כררך
שאסרו בחצר המשוהיה ולא עוד הביהלפי שלבני המרפסת בפחח ולבני
י שניזק
אלא שאן)בחירותיהן אשורין ער שיערבו רוהצר בזריקה .ואםאיןגבוהקי'
ה
שכל כגעלשאין גבוה"רוי זהכמי שאית .שיין בהן לוה בנריה ולוה ברעע כמנירים
וכל חצר שנפרצה בסלינה למקום הנאכלי אטרק בהן עד שיערבו .ורז מופלנין סן
5הע .כהרף לאמרי בכותלשבין ב' חצרוה המרפסת ארבעה אעפע שנבוהץ עשרה
כך אסרו בחררן שבק ב' חצרות .בק שנטגןאסורין לזהבת-יקה ולנה בזריקה ועא
ענעק עשרה ורחב ר' בין עמוק ףואינו ואסור %היתה עליהעל המרפסת אפילו היו
י ב' חצהת העכור תשעל נביהין עעחה וסמוכין תוך
דהרר'וביןרחבדיואינו עסוקי
שערבו שמם .כיצד שערב'זו לעצטה וזו ארבעה למרפסתושיוע אפורק בהן סחי
טעים .שהשפיעם נ 2
שבני
לשלושן הש בין
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טכניעליה אק יבולק להתממש בוע אלא
כשלשולוהרי אלו מוהטשין בשילשול ואלו
משמכעסן בד-יקה ושניהםאשורין זהע5חץ .מוו
טיצהלשעה %אעשו לחחתתה
וכןהדט בחוליתהבור שבחצרבזמן שגבוהה אם היתה פופלנה כן התחתמה ארבעה
עשרה וסמוכהלמרפס
רפי
עבמרפסתת:תבודך"אד'מתנין אוהה העקשה סתרת תשעחתונה ונסורה5בל
לבני בתים
בזם! שסלאה שהעליונהלנני העליונה בשלשול
אפשר להסתפק מהן ולבניד~שעקוניבזריקתגוסהההפילהוקולשיה.
פירית של טבל
בעבת
 .אבלככלתהכיםאו פירותסהוקנין וכל נישנא בזה
אותה לזה שבשלשול
ו
ננ
כבו שבאר
שניהם אס'רין בהער עיערבו רושעתן שמא
ין
ן
יהיתה כסוכה לה תוף
נ
ת
ו
ל'בי
שתיהןאמורותעדשיערבו .בורא בשעעע
יסתפקו כן דומים א 1מן הפירוק שבה עד ד
ש'חסרוהוההא בחלקהעשרה ונכצא השמיש א"ע העליונה בשוהפחע .אבל אם עשתה
המרפסת בשלשול ואעפץ שתשטישם של העליונה לעצבה אע"פ שההחגרה רושרוזונה
בגי כדפסת בשלשול גתשכיס של בני לעלוה ולדלזת דרךימם גזל הוא !ה ואינו
ההצרביריקה ושלשולאוסרין זהעלזה ולא בדין שתאמר התחתכה שמשתטשת בגזל
עוד אלא אפ '.בזה בזריקת גובה וזריקה על בניהעליונה אלא רקק כאלוריר ועול
הפלנה ושלשול ולוה בשלשול לבד ישסי בשבת לבעלע .ושיתה סותרת ותחתונה
ושנוסרוישמי"שריעיר בנה .אבל בל שזה חמורה  1Cpכחיצם אף לתהתעהעליונה
בזריקת גובהושלשול או בזריקת הפלנה כזהרתבעליונהוהתקוונה אסורה בהאע"פ
ארבעה טפחיםושלשול ולזה בשלשולשניהן שעשאה בשוהפות ואע"פ קטרתה לה ד'
איסרין זה עלזה!,זיז היוצא טן הכות שכל שעשו בני התחתום! מיצההריררים
לבטה כעכרה כפחיםלחצרוישפכנולעליה ב;צסןעג-צונה לדלות לנכלאת בשבה דרך
עשרה טמחים נותנין אותו לאנ"ש החצר .התההונה וסלקו עצמן מןהעליונה וכןיש
ןגזל בחורבה שלהבירו בשבת 5פ" אםא'
היה הזר עשרה לעלייה ולמעלה מעשרה די
לבני החצרנוהנין אותו לבני עליה .היה השתכשבהולבחורבה של הפיחאיםאוסרה
לכערה מעשרהלבני ההצר ולבטה פעיררה על הבעלים בשבתלפי שאםרואיןדיצדבה
לנני העליה או הזף עשרהלזה ולוה שניהכ חוזרה בשבת לבעלים .ההבעלם טחזרין
בו!.
ן כגחלשבין שתי חצרותגבהי והאהרש אמרקא ג'!ריוטות למלכה פד
אעסיומרריהן ורהב ארבעההאכרשאמור לשניהםכמי ווו למערה מזו והעלייה ודעהחתוה~יו
עבגרנו .אם בא
ומעטו מצרו בין ואמצעית של אחר לא ישלשלסן העליונה
שכעמוכרגלושלכוהלביןשמבעטו פראשו .לתחהונה ררף האכצעית שאין נאטלשלק
גותנין אוהו לזה שהרי מצד חצרואין מ מוניתלרשותדרך רשות.אב5טשלש5הוא
עכרה .כיצר הרי
שעקר רעלי מראשו סן העליונה לתחתונהשלאאבחר'רךהאכצומתא
כרחב( של צר ההצר הא' אם יש ברהב הצר הסמוכהלחורבהשל סןהשוקבעל
הכקיי שעקרהוליססנו ר'רוי זה משתמש החצר סוחרלהוציא לה כלים ששבתו בחצר
בכלהכותלואםאין בוארבעהאין זהשיעור לפי שאין חורבה אוסרת וכל 2מאימ אוסר
מקים חשוב לעלוה ולעכורבו ולפיכךשינו אינואסור .ויש כד עדגוכר ולראשו! רעתי
כשתכש חלאכנגר הכעיט .בריאבשטעטו מכה.איכהי בזמןשאין הבעקם סשתסשין
סראשו כמו:אסרנו  .אבל אם נתן ברגלו בה אבל בוטןשהבעלים סוטתטשיןבה אטר
אבנים אסיש בהן ארבעהעל ארבעה דוי שהורבה חוזרת לגע?יט כסווטבארמ!ן ב'
זה סשהסש בכלהכמזל ואם לאואפיי כנגר הצרים והורבה א'ביניהןבין ערבה כלהנמר
המעוט חכור לפישאפילו כנגדו אינו יכול והצרל;צכהביןלאערבו והיתרגמה ששותפת
בכותל ג:הת שבפחות כארבעה לשניהןנית:יןאגרה לשניהןלהחבא להכליי
"'ן לו מעכר .ובשערעירובי הצרות שבאר ששבתו בהצרראין חוששין שטא וצירב5ה
בסהפכעמין%כבר בארנולמעלהשהגזוזטרא כלים שתבהו בתוףהבית.ואםהיתה רורבה
ן משהכש בה אף %
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