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  .טד�  שבת
  ].ג"ה אע"תוד[? דינהמה ,  שבי� עובי החומות שמצידיה� בשטח 1אסקופה הנמצאת בפתח

  
  פתח פתוח  פתח נעול   

  3אסור לטלטל  2כלחו�  באי� עוד לחי להתיר
  כלפני�  כלחו�  ביש עוד לחי להתיר

  
  ? באופני� דלהל�י קורה"ל במבוי שהכשרו ע"בהנמה הדי� 

  
  פתח פתוח  פתח נעול   

  5כלפני� עד פי הקורה  4כלחו�  ק חציו הפנימי מקורהכשר
  לפני�ל הפתח ככ  6כרשות בפני עצמו  כשכל הפתח מקורה

  
  ?באופני� דלהל� ,והדלת שוקפת באמצע הפתח, ל באסקופת בית"מה הדי� בהנ

  
  פתח פתוח  פתח נעול  

  כל הפתח כלפני�  כלחו�  7'קורות שאי� ביניה� ג' בב
  כל הפתח כלפני�  בפני עצמוכרשות   כשכל הפתח מקורה 

  

                                                           
הוכיחו מהמש� ' אכ	 תוס. על מבוי יש את הנידו	 להתירו בלחירק ד, י פירש שמיירי כא	 במבוי"רש 1

ומה שהזכיר , ולכ	 פירשו שמיירי בי	 בבית ובי	 בחצר ובי	 במבוי, הסוגיא דמיירי כא	 ג� בפתח של בית
 .י לחי"ה� ניתרי� ע) בבית שאינו מקורה(שג� חצר ובית  או .� המבויולחי הוא מש

דר� איזה ) י"שה� רה(שהכוונה שיהיה אסור לטלטל מהאסקופה לתו� הבית או המבוי ' ביארו התוס 2
 ש�אול� לטלטל מ. ר"היות שפרוצה במלואה לרה,  ג� מדרבנ	י"דאינה נחשבת לגמרי רה, חור שבדלת
  .י מדאורייתא" והוי רה" מחיצות ' פתח נעול יש כא	 גדכיו	 שה,  אסור"ר "לבחו! לרה

 מלבד הלחי " כיו	 שאי	 כא	 עוד לחי אחר להתיר , לאא� ובי	 ' על ד' בי	 א� יש בשטח שבי	 החומות ד 3
רק מועיל דהלחי , הדי	 שאי אפשר לטלטל, המתיר את המבוי שהוא מונח על כל שטח אסקופת המבוי

ל לרב שאסור להשתמש כנגד הלחי אלא רק מחודו הפנימי "דס, ולא את הפתח "להתיר את המבוי 
 .צרי� עוד לחי אחר צר שיעמידנו מיד בכניסה ואז יתיר הלחי האחר את הפתחולכ	 , ולפני�

על ' דכל מחיצה שאי	 בה ד, ואי אפשר לומר שפיה יורד וסות�, דכיו	 שנסת� המבוי בטלה לה הקורה 4
  . ולא שיי� בה תורת גוד אחית,אינה מחיצה' ד
 .ומותר לטלטל עד אותו מקו� שיש מעליו קורה, דפי הקורה יורד וסות� 5
א� הפתח נעול אמרינ	 פי ' אפיש, וכמו שמצינו גבי פתח בית שמסתמא יש לו משקו# על פני כל הפתח 6

צדדי ' ב: ה�ש, מחיצות' ונחשב המקו� הזה מקו� לעצמו המוק# ד, )או משקו# יורד וסות�(קורה 
וזה הטע� . כ	 הדי	 כא	 א� כל פתח המבוי מקורה, ופי הקורה שיורד וסות�, הדלת הנעולה, החומה

בקורה אלא מקורה ובאופ	 שאינו , שלא העמיד רב יהודה בש� רב באסקופת בית אלא באסקופת מבוי
 . כסת� מבואות" טפח

כשהפתח פתוח אמרינ	 לבוד בי	 , ולכ�. ורותהק' והדלת נמצאת בי	 ב, טפחי�' ואי	 בשיעור כל קורה ד 7
 הלבוד הוא פי קורה י"ע כיו	 ש"ופי קורה החיצו	 יורד וסות� , הקורות ונמצא שכל חלל הפתח מקורה' ב

, הקורות' הדלת מפסקת את הלבוד שבי	 ב, אול� כשהפתח נעול. ודי	 הפתח כלפני�, טפחי�' של רוחב ד
 .פי קורה יורד וסות� ולא אמרינ	 ביה "' ואי	 כא	 חלל ד
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  .שבת ד� ט
  ].ה גזירה"תוד[? הא� מותר לטלטל מאחד לשני, רשות היחיד הנמצאת תו� רשות היחיד אחרת

  
  או דבר המטלטל, )ניכרי� מחיצותיה(עליה   י"עמוד או תל שברה  

  מותר  אסור  מאיר' לר
  מותר  מותר  לרבנ�

  
  :שבת ד� ט

  ?סמו' לזמ� המנחה, לסעודה לדי�, לבורסקי, נס למרח%להכ, הא� מותר לישב לפני הַסָ#ר
  

  לפני מנחה קטנה  לפני מנחה גדולה  
  אסור  2מותר  1ללשו� הראשו�

  אסור  אסור  לרב אחא בר יעקב
  

  ?מה הדי� בהתחיל באיסור ומה הדי� בהתחיל בהיתר, 3"וא� התחילו אי� מפסיקי�"
  

  התחיל בהיתר  התחיל באיסור  
  4אינו מפסיק  סיקמפ  יהושע ב� לוי' לר

  אינו מפסיק  אינו מפסיק  'לסתמא דגמ
   

                                                           
 . ס סת� ל+ כוותה" דרב אשי שהוא מסדר הש,כתבו שהלכה כלשו+ זו) ה בתספורת"בד(' התוס 1
וכ+ , ת הרבה זמ+מיירי בתספורת ב+ אלעשה שלוקח, ומה שאמרה המשנה שלא ישב לפני הספר 2

 �ולא , כ בצונ+ ולהזיע" ראשו וג� להשתט� בחמי+ ואחמיירי כשרוצה ג� לחו�בנכנס למרח
כיו+ שיש , אבל בסתמא מותר. ולא לתחילת הדי+, וכ+ לא לסעודה גדולה, לבורסקי שהיא גדולה
  .עוד הרבה שהות ביו�

אבל בליכא שהות , ג שיש עוד שהות ביו� להתפלל" דמיירי דוקא בכה,)ה אי+"בד(' כתבו התוס 3
  .מפסיק

ל שצרי- "ל דס"תא דריבלימא תהוי תיוב' מדוע אמרה הגמ, )ה לימא"בד(' והקשו התוס 4
, ל מיירי בהתחיל באיסור"נימא דריב, )לטעו� כלו�' אמר שאסור אפידכ+ מוכח ממה ש(להפסיק 

ותירצו שודאי משנתנו מיירי . ואילו המשנה שאמרה שאינו מפסיק מדברת בהתחיל בהיתר
  ).ה וא�"בתוד(וכמו שהוכיחו לעיל , דוקא בהתחיל בהיתר


