
  הטלטול בחצר שאינה מעורבת
  

  סושוע"ר סי' ש
, שעשו סייג לתורה להרחיק ואפילו מבית לבית שלא בדרך החצר אסור לטלטל בלי עירוב א

שלא להוציא מרשות של זה לרשות של זה אע"פ ששתיהן רשות היחיד, כדי שלא יבואו 
  להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים.

  שוע"ר סי' שעב
ות היחיד של זה לרשות היחיד של זה בלי עירוב אלא בבתים לא אסרו לטלטל מרש א

וכן  ,אבל הגגות שהן סמוכין זה לזה בלי הפסק רשות הרבים בייהם ,שתשמישן מיוחד ותדיר
וכן כל כיוצא בהם מהמקומות שאין תשמישן מיוחד  ,וכן הקרפיפות ,החצרות הסמוכות

לטלטל ממקום זה שאין תשמישו  שמותר ,כולן רשות אחת הן לכלים ששבתו בתוכם ,ותדיר
  .ולא עירבו יחד ,אפילו הם של בעלים הרבה ,תדיר למקום אחר שאין תשמישו תדיר

לפי שהבית חלוק  ,אם הם של בעלים מחולקים ,ובלבד שלא יטלטל מתוכם לבית בלי עירוב
  .וכן מהבית לתוכם ,מהם ואיו רשות אחת עמהם

 תואח תואפילו אם גם כל אח .שלא עירבו יחד כיצד מטלטל הוא מחצר זו לחצר אחרת אע"פ
וכן  ... או מחצר זו לגג של בית אחר שאיו בחצר זו ולא עירבו יחד ,הלא עירב ם כןג הבפי עצמ

או מגג של זה לחצר  ,אפילו גבוה או מוך ממו הרבה ,מטלטל מגג זה לגג של אחר הסמוך לו
  .וכן מקרפף של זה לקרפף של אחר ,חראו לקרפף של א ,או למבוי שלא שתתפו בו ,של אחר

אבל כלים ששבתו בבית והוציאן לאחת מרשויות  ,וכל זה בכלים ששבתו באחד מרשויות אלו
אסור  ,ואפילו הוציאם בדרך מלבוש ,כגון לחצר מעורבת של בית זה ,אלו אפילו בהיתר

לטלטלם לחצר אחרת או לגג של אחר או לקרפף המוקף לדירה של אחר (שהכלים ששבתו 
שאסור לטלטלם ממו למקום אחר שלא עירבו  ,דים כאלו הם בבית ,בבית בכל מקום שהם

  ...עמו)

וכן כלים ששבתו באחת מרשויות אלו אסור להכיסם לבית אחר שלא עירב עם רשות זו 
  .ששבת הכלי בתוכו

אסור  ,כגון לחצר מעורבת של בית זה ,פילו הכיסם דרך מלבוש לרשות שעירבה עם הביתוא
  .כיון ששבתו ברשות שאיה מעורבת עם הבית ,לטלטלם משם לבית

והוציאם ממה לרשות אחרת שאיה מעורבת עם  ,(ואפילו שבתו ברשות המעורבת עם הבית
ם לא שייחם תחלה ברשות המעורבת א ,או להיפך ,אסור להכיסם מאותה רשות לבית ,הבית
  .וכן להיפך .ומשם יכיסם לבית ,עמו

אסור לטלטלם  ,וכן כלים ששבתו בבית והוציאם בדרך מלבוש לרשות שאיה מעורבת עמו
  .וכן להיפך .אם לא ייחם תחלה ברשות המעורבת עמו) ,לבית

או חלון שיש  ,טפחיםיהיה בייהם פתח רחב ד'  ם כןאין ב' חצרות יכולים לערב יחד אלא א ה
ואז אם רצו מערבים יחד ומותרים  ,בו ד' על ד' ויהיה קצתו בתוך י' טפחים המוכים לארץ

ואם רצו מערבין כל אחד לעצמו ואסורים לטלטל מזו לזו  ,לטלטל אפילו דרך חורים וסדקים
  .דרך פתחים וחלוות או חורים וסדקים או על גבי הכותל כלים ששבתו בבית

ואם רצו מערבין כל אחת  ,תל שבייהן עד עשר אמות ועד בכלל הרי הוא כפתחפרץ הכו י
והוא שאיו פרוץ במילואו (אלא שתיירו פס משהו מכאן ומשהו מכאן או פס ד'  ,לעצמה

וכל  .פרץ יותר מעשר חשובות שתיהם כחצר אחת וצריכות לערב יחדואם  ,טפחים מצד אחד)
  .פרוץ הואמקום מהכותל שאיו גבוה י' טפחים כ


