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בפרצהואיןז]אה,במילנפרצהלאאםנ]הפרצהעלעובריםולשוןשנפרצהצר"ד
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שעמקופ"ואעלביתהמיםולהכניסבהשנכנסמהלשוןלמלאתמיתר,]ב"שמ"בםש"כמ
הואהריממנויוצאואינולחצרשנכנםשכיוןלעצמורשותחולקאינו'דורחבועשרה
~]כרמליתשהואליםשפרוץמחמתנאמרואינואותומתירותהחצרומחיצותשבחצרכבור

כיוןלחצרממנולמלאתאמורמעשרהיותרבפירצהשישאובמילואהנפרצהאםאבל
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'בסיש"כמ]1כבתחלהבחצרוימלמלומעשרהעמקוויתמעמשירמוןהיםיעלהשמאבו
גינ"שמ

סכמיםהמים,עשרהגניתםגידיהןלממרשם,נשארהחצרכותלשנפתןם,נמקאם,

לו.עשכןאםאלאיילביתלהכניסםאמוראבללחצרמיםממנולמלאתמותראותם
לגבימחיצהחשוביםבמיםהסכומיםשהגירודיםמפניהמיםעלעשרהגבוההמחיצה
שוקעיםכשהמיםונראיםניכריםשהםפעמיםשבחצרלפי]הביתןלגבילאאבלהחצר
אםלביתימחצרדברשוםלמלמלאמורולכן,לעולמןונראיםניכריםאיןבביתאבל
:עשרהעמוקהלשוןאין

:מעיפים'חובווביבאסותטארבעפחותחצרדינישבז
שופכיןאיןהרבימנלרשותוממוכה]אמות'דעל"אמות'מדפחותהשהיאצר"א

שאדםמיםמאתיםאיןאמות'דבהשאיןשכיוןהחמהיבימותבשבתמיםלתוכה
.הרביםלרשותשופכןכאלוה~והרי,בהליבלעראוים]יוםבכללהשתמשרגיל
שופכןאינואס)תורהשלאיסורהרנימלרשותשמהצר11בשפכהשאיןפיעלואף

~מאליהןהיאהרביםלרשותשיציאתןבעניןמעםברחוקאלאממשהרביםלרשותממוך

.ב"מהסייעאיר,א,ידשםךיייתא3ג .שםהסייעסיר,שנכנםה"דשםי"רש3ד

.ב"מלגוש,ב,סולתמןמשנה3ה ,ה.מעיף13
ב,ב'ן'רוב'עא-ריטב.הרבפנושבת'הלד"ראב3ז דפרקוהאה"ד

.רק"ם.ע'וטא-ת.מן'הםבסיףי-ך,ן' .וק"מא"מ,שםד"ראבנח

,דק"ססוףז"כנט ע'בתוסת-רל

א"פן'ריב'עש-רא.הכאה"דשםן.ריב' ד"ממשמג"םלקמןיראה.שםא-מ,ם"ךטבבשםמאז

.ת.רביעצה'למהרקדמועיל ,ב"מל.כדלעלא

,שםא"ח,שם'תומל3 ,להמעיףלג

.דאיתה"דשםי-~רלפירוז,ב"רע,נשםגמראלד .שםע"ושוטור.שםש-והא'התוסזנתולפי

,ב"מלבושלה ,הק"סא"מ,שםש"ראלו

.שםש-ירא'תוסלז

שנזסימן טור,א,פחשםתשנהא

"םלקמןגםיראה.א"סע"הטי .שוק

ניר.ט"סח"פשם.ש"רא,דאריךה"דב"עשםי"רשב
.שםע"ושי ,נ"ישמץכדלקמןג

,ג"ושג"מכדלקמןד .שםגמראה

,מיהיכדלקמן,תחמיה"רשם."רש,ב"עשתוירארב1 "וע.שופכיןה"דשםבמשנהי-רשז

לאה-בזעוזת~ גשערהקרשעבירתגםיראה.(ליציאתי-ממק)ישך

,ציאתה.לממוך:י"רם
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מופריםמהברימקוםומכל("בלבהגורםהואכחואלאממש.שפיכתכחואיננה
(הרביםלרשותממוךבחצראו)הרבימןלרשותישפכנושמאגורה(עניןבכל)אמור

.ממש
לתוכהלירהתשמישומי"'שיוכלו'מאתיםמחנקתחללהשתהאגומאלעשותצריךלכך
הרביםברשותיעשנהאםביןבחצריעשנהאםביןהרביםלרשותשופכןכאלויהיהולא

מגולהתהאשאםנ'בנמריםלכמותצריךבחוץיעשנהשאםאלא]'ממשלחצרממוך
כשהיאאבלכרמליתותהיהעשרהעמוקהתהאולאבתוכהומיהרפששיהיהפעמים
הריהיחידילרשותופיהסכומה

~
:,היחידןכרשותשהםהיחיהרשותחוריה

כוראפילוי'שירצהמהכלובחצרהבהלשפוךמותרמאתיםגומאשיעשהיכיוןב
כר~חכמיםלושתקנוהכיוןן'שבתמערבהגומאנתמלאהואפילו"'ם"כורואפילו

יוצאיםהםאם]לחושאיןשובבעצמוהואהרביםברשותוישפכםישכחשלאלשבת
שלא]]ממשהרביםלרשותממוךישפכםשלאשינהררק)"]הרביםלרשותמאליהם

שלאימירנוהשישממששפיכתוכההיאהרנימלרשיתשיציאהןבעמןהגומאאצל
מאתיםמחוקתאינהאםאבל(נ]הרבימלרשותהיחיהמרשותחפץבמגלגלכמותורה
:,]מחוקתשהיאסמהיותרהרבהישפוךשמאגורהז]מעמאפילובהישפוךלא

ממנההמיםשיצאוהואוחפץחצירולכלוךעלמקפיהשאדםהחמהבימותה~וכלב
~]החוצהבעצמוישפכםשמאלגזורוישמחשבתונתקיימההרייוצאיםוכשהם,]לחוץ

ממנההמיםשיצאומחכויןואינוח]חצרולכלוךעלמקפיהאדםשאיןהגשמיםבימותאבל
ואפילו)מאהקמנההיא.אפילשירצהןמהכלנחלשפוךומותרלכךלהישאיןן]לחיץ

שכח'סיא-ובב.ר"מישםר"יבשוע[ז]-סקנם,סי'י~ח ק-וזוב-ע,סובסנהזרין.ר"מנשםמשיעירגגק-ס

.4-3.העריתרמם'זאגרתחרטק"אגראה,ב"עעז:ל"אש) מהדוגםיראה
תשעוכן.(ן"ברמבוגעהה"ררנמ"לםב" ע)א-ךרישב

יוסףשבבית(שמבחהןאלאה"דשםן.ריב' '"מרהשיפךה"ה(בחצר)התםוריק'יכ:המשןש'בר)

שםעידיראה,5הערהשםק"אגראה.ה"לראו.לכרמלית ד

.(ר"לרהוממוךשפיכהדרךכשנתןאפילו:אמית'ברה" חוראה

.ל"יאמנםה"רה"ם'צבארץת"שי,ג,להע"צ" ם'הכללשערהשדהשיח.לזהראיהעידה"דקבה'סישם

'"מרהחפץמגלגלכמושהיא,ב"מולקמן,הכללש'ר .ר"לרה

י-רש.א'שהחצרה"רשםבמשנהיהונתןרזינוהרךט .'כופחותה-זב-רע

,שםע"ושומור.שם.משנהי מ"מסיףשםש-והאשנולאה"ר[תנםזף'ס,תיא

.ב"מרשלקמןגםיראה.(העיקהלתוךן'שופכשאין) רש.שםמשנהיב

,שםע"ושותיר,מבפניםביןה"דשם'" ,בהוץ,1נ.אלאה"רשם'"רשיג

א"ברשבה"וכ."שבחצרהביב'פ"ח"מלקמןראהיד יפ"שבסמוךא"ובמ
."ד'ח'הברשיתה' י-בךהובא.שמבחיץאלאה"דשםא-יתישבא"רשבסו

,א.ק"םא-מ.מן'הם.1"בר גמ.וראה.שנולאה"רא,פטדף'תוס'פי,א"מלבושטז

,א"מלעיל רבנו,שםש"ראיז

ע-וזושור.א'המיגבסוףשםהונתן'

בעוקה,עשמיםות"ן'לש)ב"מע,פחשםי'אביח מח

-

לענין)שםש"רא.מהזלה"דשב'תום.(מאהת בע,ההמהשבתת'

-

.(ם'מאתימהזקתה .בק"מא"מ,ב"מעשםברייתאיט
,שםא-ת.י.].עשימקצתןה"דיהונתןרבינוהרבנ ,א"מכדלעילנא

נו'אממעםשמיתר(ם'הגשמבימית)ג"מלקמןיראהנב מתכו

'דבחצר)ה"סלקמןוראה,ר"לרהממיךאפלין' ,('דעל

מריהב,חדףזנבתק-פ(מז'"מום)~.ורא'תוס'עינג חישמגלגל)מחיבלא

שבת'הלם"רמבגםוראה,(ב' ,א"היג"ש

.שםע"הנומור.שתמראנד מ,שםגמראנה

-

.גק"סא"מ,בק"מ רבנו,לשפיך.אפילוה"רא,פחי"רשנו

ה"רשםהינתן' _ההמהבימית

,מךפחותה-בזב-עי.~ר.א-ת3ז ק"מא"מ.במקימןשיבלעוה"די-לפרששםברייתא3ח

.ה מבלעו.שרוצהאדם)גמרא3ט

שםי-רש,(בנקומםם' ילאמחשבתימקיימאלאדהא)ניחוש.למאהתםה"ד

."רשגםוראה.שםא-ת.א"מלבוש,(מיאדליפקיה'לניחא תיהתםה"דא"עשם

,(ב"מל'דלע,ם'מאתגומא.לגב)מ' בגמרא.(ח"מרלקמן,ביםנלגםשיפגיןת"דשםבבהונה

חצרלנט).מ,תה"דב"רעושםרוצהארםה"דא"מעשם ד

,(ה"םדלקמן,'דעל' ,שםע"ישומור,שםאדייל
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הרביםלרשותשיצאורישיהפסיקשאינובעניןהואאםממשהרביםלרשותסמוךשופכן
:("ממשןשפיכתומכחמיד

בשבתמיםמקלחחצירושבקרקעותשהצנורשהרואההעיןלמראיתחוששיםאיןולמהך

לרשותליציאתןממשסמוךבחצראו)]1הרביםלרשותשפכןעצמושהואיאמר
מקלחיםצנורותמתםהגשמיםשבימותלפי(הרביםלרשותשיצאוכדיבמתכויןהרבים

מייאמרוהגשםבשעתשלאואפילוייהםגשמיםשמיהרואהויאמרינגשמיםמיהם
:]1שעברוהגשמיםמןוהולכיםשמתמציםהםגשמים

שמנהשארכהכגון,ןלקצרהארלכהאלאמרוגעתאינהאפילו'דעל'דבהצרישיאמזן

מפניהחמהבימותאפילו"שירצה1מהכלבהלשפוךמותרבייורחבהאמות
ליבלעראוייםשהרי11בחצרבהםלג1וראיןיוםבכללהשתמשרגילשאדםשהמאתים

כוונתואיןשיוצאיןאירעאםואףלחוץשיצאוכדישופכןאינוכששופכןכןואםיןבה
ברשותעצמוהואישפכםשמאבהלגלוחואיןעתביציאהמחשבתונתקיימהולאלכך

מצוישאינלשרנרגורולאמסאתיםיותרבהלהשתמשרלצהאסאףלפיכךהרבים
רצוולאמצוישאינודברכןגםשוהו]שבתתמערבמיםמליאההיאאםאףוכן"תהוא
מקוםומכל)בהםלג1וראיןבהלהבלעשרגליםשבמאתיםכיוןבלבד1הבשביללג1ור
:(שנתבארתיכמוממשהרביםלרשותסמוךלשפוךשלאלי1הרצריך

אלוהרישתיהןבהצמרפותאלאאמות'דלבדהמהןאחתבכלשאיןואכסדרהוחצרן

עליות'בשלפנידיומאותשתיהדיןוהואבהןתילשפוךלהתיראמות'לדמצמרפות
מעיעליהן

~
אמות'דלנדהמהןאחתנכלאין.נהלינלעהמיסשראוימ,רנהת]ינהת

הןוהרילוומענוחשתשמישןמפחים'דבתוךלוו11סמוכותהןאם11עם11מצמרפות
:אחתהכהיגמא

מאדקמנההיאאפילולכרמליתהסמוכהאבלהרביםלרשותהסמוכהבחצר1הוכלז
שמחכויןפיעלאף"תהחמהבימותאפילושירצהמהכלבהלשפוךומותרגומאצ"א
.מכחאלא"תממשלכרמליהממוך.אלכרמליה.נידישופכן.שאינשכיוןלחוץ.צא.ש
."~ה"שנ'בסישנתבארכמוגאוןלאבכרמליתוכחולכרמליתבאיםהם

,ם'מאתגומא'לגב)זהמןמהה"דא,פהשםי-רשמב רלע

.(ב.פל' שמיתר(ם'הגשממית'ב)ג"מל.לעוראה,במעיףמג

.ר"לרהסמיךאשלימתכייןאיטממעם דיר.במשנהשםכיד
,א"מע"ושי וכןה"דבתשהדיליהלגירסאיהונתןדינוהרןמה

,א"סא"רמ,דיצותשני סו

השקלמהציתלנדמת)וק"מא"מ.שםיהינתןרביני .(שם

,זק"מא"מ.שםהינתן'רבינימז הלם-רצןמח

,(שםמ"מוראה)מ".הפעושבת' הקרשיבענורת,.חיטהניה"דא,פחשםא-רשע

,א"ססוףע"שי,י"מגשער כדלע,כחומקריולאמט

ל.לע'יעי,ם'במומגרה-א"סל' מ

,הדףעלאיהדופןעלכששפך,א"מי)ר"משנת" .הק"סז"מ,שםמ"ומא"רשבנ

,דסלףגא

ש4"מוכדלעל,רבאיפמץמתכייןנו'א1'דככללא .ושעא"פ

.משים.אה"דשםרשיילב .שםרבאלג

"יע.הק"סא"מ.א"מלבוש.משום.אה"דשםרשיילד .משבת
,ח"מרמג' א"ת.י.בבהובא.דאמרינןהאה"דשםא-ן[ירםלה

.שם .שםע"התומור.שםוירא'רלדעתאבילו

.דק"סא"מ.שם~-דא.דאריךה"די-רשלי וברלעיל.שםע"ישומירב"מגמראה"דשםא"רשבלח

.מאתייםבגומאב"מ ,.תישת"דשםי"רשלט

י"שגםוראה.רוצהארם..ה"דא"עיבמוף,שםי"רשמ ,מאטוםטמא'לגב)כךחייתי[התת]הניה-בד.א-ע

,א"מלבוש,(ב"מל'דלע "מגשערהקדשענדתמא

גמראה"רשםא"רישב.י ,י-בןהיבא,'כומ"מ
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לאבכרמליתשכחואמרוולאלכרמליתהרביםרשותביןכאןחילוקשאין])אומריםויש
שביבשהכרמליתאפילואוהרביםברשותמתחלפיםשאינםונהרותיבימיםאלאגורו
רביםלהיותדרךשאיןגמורההרביםברשותמתחלפתאינהכ"שגי)לעירחוץשהיאאלא

שבתוךכרמליתאבלגמורההרביםברשותהרביםבקיעתכשיעורלעירחוץכךכלמצויים
רשותלנושאיןאומריםשישהוהבנמןואפילו")גמורההרביםברשותמתחלפתהעיר
גדולהבעירהיאמתחלפתמקוםמכל"בהבוקעיםרבואששיםשאיןמפניגמורההרבים
פיעלאףהנקבדרךלשפוךהמיםפ"שעבג1ו1מראשהתירוומה.י)רבוא'כבהשיש

הוא")ה"שנ'בכישנתבארכמוהגע1מראמחיצתמבנגדלחלאהמכחוהולכיןשהשופכין
בימותאמות'דבהשאיןלחצרכששופךכאןאבלשםש"כמן)לכךמחכויןשאינומשום

.""עיקרוכן.ןחצרולכלוךמשוםלחוץשיצאומתכויןהחמה
במתכוין11בחצרלשפוךומותרכחועלגורולאמעורבתשאינהבחצרהכלולדברי
בהעירבוולאחומההמוקפתועיר]"יחדעירבושלאפיעלאף11לחצרממנהשיצאו
:עירובישמחוכרתאלאמחיצותלהשישכיוןהיאמעורבתשאינהכחצר
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