
67 בט משני׳ כסף ין־ יג פילן שבת הלכית זמנים.משנה מגיד
 גרה״ר זו כעד זו גזוזמראוה שתי שם(צ״ו) משנה .ונו׳ לרה״י מרה״י המושיט יח

 והמושיע פטור הזורק אסש בדיוטא שתיהן היו סטור לזו מזו והזורק המושיט ■
 הקרשים אס סושיטין הרבים ברשות זו אחר זו עגלות שתי הלוים עבודת היתה שכן רייב
 שתיהן שהיו אחת דיוטא ופי׳ .רה״י הם גזוזטראות ופי׳ .ע״כ ,זורקין לא אבל לזו מזו

 חברתה אחר נמשכת האחת אחת בעליה בשוה
 המשנה בפירוש רבינו עכ״ל ביניהן הרבים ורשות

: האריך ועוד
כו׳. פירוח מלאה והיא ידו ופשט שכח כ ו

 למעלה אבל מעשרה למטה דוקא לכתוב ה׳׳ל הרמ״ך כתב .וכו׳ ידו ופשט שכח
[למעלה] (למטה) כרמלית דאין דשמעתא סוגיא אזלא והכי קנסו. לא מעשרה

:עכ״ל מעשרה בלמטה ואידי אידי דקאמר ועוד מעשרה וכו׳ הרבים רשות זהו אי א פי״ד

ח כיניהן:15̂ החפץ.ברשות נח מפני'שלא  המושיט י
 באמצע הרביט יורשות היחיד לרשות היחיד מרשות

 שכן הרבים. רשות מאויר למעלה הושיט ואפילו .חייב
 הקרשים את מושיטין במשכן הלוים עבודת היתה

 ועגלה עגלה וכל העגלות שתי בין ורה״ר לעגלה מעגלה
ט .הוא רה״י  רה׳׳י שתי כשהיו אמורים דברים במה י

 זו. אחר זו ברה״ר מהלכות שהעגלות כמו רה״ר באורך
 המושיט אף רה״ר צדי בשני הרשויות שתי היו אם אבל

 ופשמ“ שכח כ ז פטור שכנגדה היהיר לרשות זו מרה״י
 להכניסה זו מחצר והוציאה פירות מלאה והיא ידו

 באויר תלויה ידו והרי שיכניס קודם ונזכר שבצדה לחצר
 להכניסה אבל . לחצירו אליו להחזירה מותר רה״ר

 מחשבתו יעשה שלא כדי .אסור השניה החצר לאותה
 זה הרי במזיד ידו הוציא ואם .שגגה בשעת שחשב

 תלויה ידו שתהא אותו קנסו אלא אצלו להחזירה אסור
א :שתחשך עד  ברה״ר אמות שמנה לזרוק המתכוין כ
 כשיעור נעשה שהרי חייב ארבע בסוף החפץ ונח

 החפץ זה שאין ידוע שהדבר .מחשבתו ונעשית המלאכה
 מכל ומקום מקום כל על שיעבור עד שמונה לסוף מגיע

 בסוף החפץ ונח ארבע לזרוק נתכוין אם אבל השמנה.
 בו שתעבור חשב שלא במקום שנח לפי .פטור שמנה

 חייב: שירצה מקום בכל החפץ שינוח זריקה בעת חשב אם לפיכך שתנוח. שכן וכל
ב  וגתגלגל אמות לארבע חוץ זרק .פטור אמות לארבע חוץ ונתגלגל אמות ארבע לתוך זרק כ

 לתוך ונכנס נתגלגל כך ואחר אמות לארבע חוץ משהו גבי על נח אם אמות ארבע לתוך
:פטור זה הרי כלל נח לא ואם חייב אמות ארבע

 והיעדים המדברות רבינו מ״ש המגיד הרב כסב
 בזמן ע״כ וכו׳ מתמיה דבר הוא ר״ה בכלל
, במדבר שרויים ישראל שהיו כו'  ה״ר כתב ו

 חונים שישראל בזמן שי״מ רבינו של בנו אברהם
ה בו סדורים מחנותיהם והיו במדבר ק הי  לג

 הזה ובזמן להו דדמי ומאי ושדה בקעה נמו
 הולו שירצה מי כל אלא ט דרים ישראל שאין

 הוא, דמססברא וטעמא רה״ר הוא בתוכו ועובר
 אץ שהים ובקעה לים דמי לא יערי® ולענין

 זויה וקרן והאצטווניח והבקעה כיער נוח תשמישו
 להם אין לסוכן להכנס לרבים רשות שיש אע״פ
 ולהם לעצים צריכים שהכל כיער בהם צורך■
אי כמדבר: עליו דרך ט׳ רה״י זהו ו  וכן ו

 יש אפי׳ וכו׳ מחיצות ד׳ מוקף שהוא מקום
 לאו וכו׳. לדירה הוקף אם מילין כמה בו

י הוי לא לדירה הוקף לא שאם למימרא ל׳  ר
 יוחנן א״ר ז׳) (דף דשבס בפ״ק גרסי׳ דהא כלל

 לדירה הוקף שלא סאסים מבית יוסר קרפף
 חייג לתוט הזורק כורים ואפי׳ כור ואפי׳
 שלא שכל לומר היינו אלא ברפי״ו, רבינו וכתבו
 אסור סאסים מבית יותר הוא אס לדירה הוקף

 אע״ש ככרמליס בד' אלא ט לטלטל מדרבנן
 הם וכך לתוכו הזורק לחייב גמור רה״י שהוא

 גמורה ברה׳׳י סיירי פה אבל בפי״ו דברי,רבינו
 מדרבק אפי׳ בתוכה לטלטל שמוסר כלומר
 כלומר הרבה רהב הוא שאם כסב ולפיכך

 מוקף שיהא צריך סאסים מביס יותר שהוא
 :בכולו לסלסל מוסר שיהא כדי לדירה

וט״ש

וד׳) ג׳ דף (שם פ״ק ובעיא סוגיא
 רבינו ודעת שם בגס' נאמרו אוקימתוס והרבה

 תוך בשהוציאה ופי׳ ההלכות כדעת זה בכל
 גונא בכל מי׳ למעלה דאי הדברים נאמרו י׳

 בהדיא בגס׳ נראה וכן להחזירה מותר ודאי
 רה״ר באויר במ״ש רבינו בדברי זה ונתבאר <

 תופסת רה״ר שאין י״ד פ׳ לפנינו ויתבאר
 ואם רבינו ובמ״ש .ברור וזה מעשרה למעלה
 הרמנ״ן כתבו אסור זה הרי במזיד הוציא

 במזיד מבע״י כשהוציאם דדוקא ז״ל והרשב״א
 מן חיוב בו אין בשבת אותם משליך דאפילו
 הוציא אבל מע״ש נעשית שההוצאה כיון התורה
 מצר לאותה להחזירו לו התירו משחשכה במזיד
 ישליך שמא תלויה ידו להיות יקנסוהו שאם

ק הפירוס א  כן גמור,ודקדקו חיוב לידי ויבא ב
:הסוגיא מן

ן בא י ו כ ת מ . אמות שמנה לזרוק ה ט׳ ו
 פשיטא צ״ז:) (שם בהזורק

 חלוקות גרסאות שם ויש וכו׳ ח׳ לזרוק גתכוין
 רש״י גי׳ ולפי כ״ו:) הרגל(ב״ק כיצד בת׳ וכן
 אם ארבע וזרק שמנה לזרוק נחכוין אפילו ז״ל
 בכ״מ החפן שינוח הזריקה בעת חשב לא

 ז״ל גאון האי רביט דעת זה .פטור שירצה
 הגמרא ושמת הספרים וגירסת הגאונים וקצת

:רבינו כדברי
כו׳. ד״א לתוך זרק כב  (שבח שם משנה ו

 מון ונתגלגל ד״א לתוך זרק ק׳) דף
 תוך ונתגלגל אמות לארבע מון פטור לד״א

 אמאי חייב גבי הקשו ובגמ׳ חייב אמות ארבע
 .משהו ע״ג שנח והוא יוחנן א״ר נח לא והא

 ארבע תוך זרק דתני הא ז״ל הרשב״א וכתב
 לחומו בזורק שהוא מססברא לארבע חון ונתגלגל

 לא דאי שירצה מקום זה באי שחמח דעת על
 פשיטא ארבע תוך בדוקא לזרוק שנתכוין אלא
 ב׳ לזרוק נסכוין ה״ל נתגלגל איריא ומאי
 כיון נמי רישא שכן וכיון פטור ארבע וזרק

 וחזר ארבע תוך משהו כשנח דוקא הוא דבכה״ג
 מכמו נח הא פטור אמאי הכי לאו הא ונתגלגל

 בשנס דדוקא בתוספות פירשו וכן לארבע חון
 לאקשויי מצי דהוה ה״ה זה ולפי .ארבע תוך

שאאמאי שנחעלגבי והא אד  : ע׳״כ אמות לד׳ חון מחשבתו היסה שלא מ״ט פטור כסב ברצלוני הרב אבל .דבריו ע״כ כנ״ל פטור אחר לחזר לו טח שהוא אלא משהו לאנחולוקמהב
ט׳ לשבת רשויות ארבע א פי״ד  דבר הוא רה״ר בכלל והיעריס המדברות רביט מ״ש .וכו׳ והשווקים והיערים המדברות רה״ר זהו אי : כלשוט ו׳) דף ברייתא(שבס .ו

רה״ר זהו אי תניא דהא מדבר נמי וליחשב והקשו גמורה רה״ר היא זו המפולשין ומבואות גדולה ופלסיא סרמיא רה״ר זהו אי שטנו [ו׳.] פ״ק שהרי אצלי מתמיה .
ט׳ סרטיא  עכ״ל, לרבים הלוך מקום אינו הזה בזמן רה״ר חשובה ההוא בזמן ז״ל ופירש״י .הזה בזמן כאן במדבר שרויים ישראל שהיו בזמן כאן קשיא לא אביי וסירן והמדבר ו
 כן ואין בסתם ויערים מדברות להזכיר לו היה לא ז׳׳ל רבינו וא״כ רה״ר בכלל הוא ג״כ סדיר במדבר עכשיו מצויץ רבים איכא דאי קמ״ל הא המדבר בה דקתני ברייתא ופירוש

 ומ״ש צ״ע. רביט ■ ודברי והיערות מדברות כרמלית בכלל כתב ז״ל והרשב״א עכ״ל. ליחיד תשמיש ולא לרבים חדיר הלוך לא שאינו וכרמל יער לשון כרמליס [ג:] שפירש ז״ל רש״י דעת
 מסקצרין שמקצתן אע״פ אמה ט״ז הרחביס מבואות כתב ז״ל והרשב״א ממשכן לה דגמרינן אמה ט״ז דקי״לר״ה צ״ס) דף בהזורק(שם מבואר אמה ט״ז הדרך רחב שיהא ובלבד רביט,

 ארכן היה גמורים רה״ר הן הרי אמה ט״ז ברחבן שאין אע״פ רה״ר לאורך וארכן לרה״ר המפולשין מבואות לפיכך במלקט. להתלקט לרה״ר שא״א רה״ר זה הרי אמה ס״ז ט ואין
מ׳. מוכרחת ואינה החוס׳ סברת היא אמה ס״ז רחבן שאין אע״ס כמוהו הן הרי רה״ר לאורך שכשארכה זו וסברא עכ״ל. רה״ר זה אין לרחברה״ר מפולש  הגאונים מן שיש ודע בג

מ׳ לזה ואין המדבר. כדגלי רבוא ששים ט שטקעץ במקום אלא רה״ר שאין סוברין .והאחרונים ע מז  חקרה עליו יהיה ולא רבינו ומ״ש ז״ל. והרשב״א הרמב״ן וכ׳׳כ עיקר ואיט ר
אי :צ״ח) דף (שם בהזורק מימרא ט׳ רה״י היא זו ו מ׳ חלוקים במקומות הם גמורה רה׳׳י בביאור רביט שכתב החילוקים אלו כל .ו ובעירובץ ו׳) בפ״ק(שם הנזכרת בברייתא מהם ט

יארך

עשר ארבעה פרק
.פטור ומקום וכרמלית הרבים ורשות היחיד רשות .ילשבת רשויות ארבע א

 ובלבד להן. המפולשין ודרכים ושווקים ועיירות מדברות רה״ר היא זו אי
ה. עליו יהיה ולא אמה ט״ז הדרך רוחב שיהיה ר ק עשרה שגבוה תל רה״י זו ואי ת

טפחים
טי פה: לאוין סמ״ג שה עור א פה: לאוץ סמ׳ג שמה סימן ב

משנה לחם
 שלמעלה שהשמיעם מפני הוא נח או נח דלא ביךהיכא משלשה דלמסה דבל רניט חילק שלא
 אז בקרקע אשר משהו ען על או רש״י כדברי באויר כלומר משהו גבי על שנח אע״פ מג׳

:דמי כלטד ד׳ מקום על שאינו אפילו מג׳ פחוס אבל ד׳ מקום על הנחה דבעיק משוס פטור

למלך משנה
 היא אם ירושלים קישט מיי לעגין (א׳ה .ונו׳ וכרמליח ור׳ה רה׳י לשנס ישויוה ארבע א &י׳ד

 יו׳ט דין מקדש כיאה מהלנויז פ׳ג המחבר הרג בדברי מיין רה׳ר או כרמליש
:יע׳ש) וכן ד׳ה עירוגין מה׳ ס׳א ה״ה מ׳ש ועיין

ח כ כ  זו נחצר בין שחילקו ומה ראשונה כאוקימתא ליה דקנסו משום דאסור במזיד פסק ומ״מ אחרת לחצר כאן זו לחצר דכאן בחרייסא כאוקימסא פסק רביט .וכו׳ ידו ופשט ש
:בשוגג ואידי,ואידי ר״ל אסרס להצר

 ארישא אפי׳ נח לא והא צ״ז:) (דף טמרח דמ״ש ז״ל הוא מפרש איט דאמאי קשה וכו׳ דקחני הא ז״ל הרשב״א וכתב ה״ה כתב .וכו׳ פטור לד״א חון ונתגלגל ד״א לתוך זרק כב
 בלבד חנ״האסיפא ומייתי אחרווייהו ותירן ארישא דפריך דנימא קשה ומ"מ לסיפא. היא הראיה אבל תנ״ה דאמרו משוס ארישא דפריך לומר דאין בתום׳ אמרו וכבר קאי נמי

:גדול הוא המחייב דכח פטור ליהוי חייב אמאי קושיס דגדול ר״ל פטור אחר לחזר לו שטח דלפי ומ״ש בלבד. אסיפא אלא אינו דתנ״ה כיון בלבד אסיפא לפרש שרוצה שי״ל אלא

ט׳ רה״ר• היא איזו א ג£י״ך כו׳. מטי לפיכך וכו׳ כסב ז״ל והרשב״א ה״ה כסב .ו דמי: שנתקצר כמטי נמי האי כרה״ר הוי שנתקצר■ דמטי דכיון לפיכך ביאור ו

עוז מגדל
:ק׳) הזורק(דף פ׳ .שכן כל עד הכוסליס עובי .גמורה היחיד עד איזהו פי״ד :הזורק פ׳ .הפרק סוף עד לזרוק המתהוין :דשנה פ״ק .שחחשן עד ופשע שנה

אצטבא



משנה מדד פי״ד שבת הלכות זמנים. משנה בסף58

 בחרא דבפרק למידק אינא , כלילה נעולוח שדלתוחיה מומה המוקצח מדיגה כגון וט׳יש
 אמר ורבנן פריך ברה״ר ויפחד! ברה״י אדם יעמוד דלא אמחניהין ק״א) דעירובין(דף

 בלילה ננעלוח דלתותיה אלמלא ירושלים בב״ח רבה דאמר כרמלית אינהו ומהדרו רה״ר ר״מ
דכי דאה״נ י״ל כרמלית הוי בלילה דנעולות דהשחא ומשמע .רה״ר משוס עליה חייבים

 אפילו גמורה רה״י הויא בלילה ננעלות דלתותיה
 בה דרים היו לא אם בכולה למלעל להתיר
 דכיון משוס אלא כרמלית לה קרי ולא רבים

 שלא רבים של חצר לה הויא רבים בה דדיירי
 ומבתים לבתים מתוכה למלמל שאסור עירבו
 לבתים מכרמלית למלמל שאסור כשם לתוכה

 לי ומשמע . שם פירש״י וכן לכרמלית ומבתים
 בלילה ננעלות דלתותיה שיהו דבעינן דהא

 שנמצא זה כנגד זה פתחים שני לה בשיש דוקא
 לה אין שאם לשער משער מפולשת זו מדינה

 בלאו בלילה שינעלו צורך מה אחד פתח אלא
 דלא שבעולם חצרות כל כדין רה״י הויא הכי

 וכן בלילה ננעלות דלתותיהם שיהו מצרכינן
 דה״ה ונראה .עירובין בריש רש״י מדברי נראה

 שאינם אלא פתחים כמה לה יש אס נמי
 משער מפולש שאינו דכל זה כנגד זה מכוונים

 הצריכו שלא פשיטא והא הוא רה״ר לאו לשער
 מדין להוציאה כדי אלא בלילה דלתותיה לינעל
 בלילה ננעלות דלתותיה אלמלא כדאמרינן רה״ר

 מפולש דכשאינו וכיון רה״ר משוס חייביןעליה
 הפתחים כשאין רה״ר הוי לא לשער משער

 בלילה דלתות נעילת בלא זה כנגד זה מכוונים
 דלתותיה דלאמצריכינן עוד נ״ל ומה״ס רה״י הוי

 העיר שבתוך דרך כשאותו אלא בלילה נעולות
 אבל רה״ר דיני כל לו יש לפער משער המכוון

 שאין אע״פ גמיר רה״י הוי מהם אחד חסר אס
ב : בלילה נעולות דלתותיה ת  ואיזה הרמ״ך כ

 שיש כיון הוא תימה .גמורה עד וכו׳ רה״י
 והרי לחי בלא היא גמורה רה״י מחיצות ג׳ לו

 לתוכו הזורק לחי אלא צריך אינו בהדיא מפורש
ש חייבעכ״ל: ט״ כו׳. חצר וכן ו  נ״לשהוצרך ו

 לדירה הס מוקפים דסתמס לאשמועינן לכתבס
 דתנן אמאי י״ח) (דף דעירובין בפ״ב וכדפירש״י

 אס אבל וכו' סאתים בית עד אומר יהודה ר׳
 אפילו מוקצה או מצר או סהר או דיר היה
 :מוהר כורין עשרת בית אפי׳ כורין חמשה בית

ר ו כו׳. שבכרמלית בו  זה ואף ה״ה כתב ו
 דינו יהא שלא לרבינו לו מאין צ״ע

כמקום

 *בור ן :עבה בקרקע הוא
 .ארבעה בו אין אם אמה מאה עמוק אפילו ככרמלית

] עליה שהיתה ארה״ר ג  ט״ז ברחבה שאין או תקרה [
 העמודים שבין אצטבא [ד] .ככרמלית היא הרי אמה

 רה״ר וצדי . ככרמלית היא הרי ברה״ר העומדים
ביניהן דורסין ורבים הואיל העמודים בין ככרמליה.אבל

הרי
שמה: מימן אטור

 יתר או טפחים ארבעה על טפחים ארבעה ורחב טפחים
 על ארבעה ורחב עשרה עמוק שהוא חריץ וכן .כן על

 ארבע מוקף שהוא מקום וכן כן. על יתר או ארבעה
 יתר או ארבעה על ארבעה וביניהן עשרה גובהן מחיצות

 מדינה כגון לדירה הוקף אם מילין כמה בו יש אפילו כן על
 שיש ומבואות בלילה ננעלות שדלתותיה חומה המוקפת

 ודיר חצר וכן .רביעית ברוח ,ולחי כתלים שלשה להן
 כלים אפילו ב • הן גמורה רה״י כולן לדירה שהוקפו וסהר
 בהן וכיוצא וכוורת עץ של מגדל־ או ספינה [א] כגון
 יתר או עשרה בגובה ארבעה על ארבעה בהן יש אם
 רה״י של הכתלים עובי ג :גמורה רה״י הן הרי זה על

 אויר .שכן כל לא לעצמו מחיצה עושה לאחרים כרה״י.
 אינו הרבים רשות אויר אבל . לרקיע עד כרה״י רה״י

 באויר מעשרה ולמעלה .טפחים עשרה עד אלא כר״ה
 שיש תל כרמלית היא זו אי ד הוא: פטור מקום רה״ר

 משלשה וגבהו כן על יתר או ארבעה על ארבעה בו
 עשרה עד אלא תופשת אינה שהכרמלית .עשרה ועד

 חריץ וכן .ארבעה על מארבעה פחות רחבה ואינה
 ועמוק כן על יתר או ארבעה על ארבעה בו שיש

 מחיצות בארבע שהוקף מקום וכן .עשרה עד משלשה
 ארבעה על ארבעה וביניהן עשרה ועד משלשה גובהן

 והוא לרה״ר הסמוכה זוית [ב] קרן וכן .כן על יתר או
 כגון רה״ר הרביעית והרוח מחיצות שלש שמוקף חמקום

 הימים וכן רביעית ברוח קורה או לחי לו שאין מבוי
 אלו כל הגשמים בימות בין החמה בימות בין והבקעה
 עד ככרמלית הוא הרי הכרמלית אויר ה :הן כרמלית

 הכרמלית באויר טפחים מעשרה ולמעלה .טפחים עשרה
 שבימים המים פגי מעל לפיכך .פטור מקום הוא הרי

 ולמעלה .כרמלית באויר טפחים עשרה עד ושבנהרות
 הרי מים המלאה העומק כל אבל . פטור מקום מעשרה

הוא הרי שבכרמלית

 סוחר להיוס רה״י נקרא שאינו מלמול לענין מוסכמים וכולם בפרט לכהבם יארך
 מי יש להם מרה״ר ההוצאה מיוב ובענין .בהן וכיוצא שסכיר אלו אלא בו לטלטל גמור

 ואין חייב מרה״ר לחוק הזורק לחי בלא אפילו כהלים שלש להם שיש שמבואוח שכהב
:לפנינו ויהבאר רבינו דעח כן

י ג ב  הזורק(דף בפ׳ .וכו׳ של הכותליס עו
 מחיצה עושה לאחרים והומר קל צ״מ)

ר :שכן כל לא לעצמו ,וכו׳ כרה״י רה״י אוי
 על שלה שרה׳׳י מפני ז׳) (דף דשבש פ״ק

 מעשרה למעלה חופש שאינו רה״ר ואויר לרקיע
מבואר; שם הוא פטור מקום אלא

כו׳.כרמליתזהו אי ד הכרמלית חלקי ו

*בור
הסעתו

לסרטיא

סבר
 שבים בבור אלא ח״ק אמר לא היא ולא קאמר.
 על צפים והמים הואיל הוא כרמליה ים דכוליה

 רה״י כרמלית שפתו ועל שביבשה בור אבל פיו
 נתנו מערבין בכל דפרק משמעתא היא גמורה

הים מן ולא ליס מתוכה מטלטלין אין ד׳ ורחב ד׳ גבוה שבים סלע אפילו אלא עוד ולא ע״ש. אמה מאה עמוק אפילו בבור
:ע״כ ,שנים ספינה וכן לתוכה

פשוטים רבינו ודברי סתומים ודבריו בו קבוע הרבים רשות] *[שאין במקום נ״ל א״א ובהשגות .פשוט וזה ככרמלית

לחם
א ו ב ט צ  ועוד ה״ה כתב .ככרמלית היא הרי ברה״ר העומדים העמודים שבין א

האסטוונית כלומר וכו׳ האסטוונית אלא הכרמלית בכלל הזכירו לא שבברייתא

עוז מגדל

 בברייתא ו׳) דף (שם מבוארים מהן כולן
 ממקום חון מוסכמים וכולן ובגמרא הנזכרת
 מהמפרשים הרבה שדעת מחיצות בשלש שהוקף

 חייב לתוכו והזורק רה״י הוא הורה שדבר ז״ל
 הסמוך בית לרה״ר הסמוכה זויח קרן ופירשו
 יוצא אחד וקרן לרה״ר נכנס אחד וקרן לרה״ר

 דרך אלא שם מלעבור מעכב היוצא שהקרן מפני
 ופירוש ז״ל. דעותיהם אבאר ופי״ז .ע״כ אלכסון

: עשרה מחיצה מוקפין שאינן שדות בקעה
כו׳. כרמליח אויר ה  וחופסיו דףז׳) (שם ו

 דהויא הוא עשרה דעד עשרה עד
 כרמלית ופי׳ כרמליח. הויא לא מי׳ טפי כרמלית

 שהוא שכתב ז״ל רש״י לשון למעלה הזכרתי כבר
 פר״ל ארמלוח מלשון שפירשו ויש כרמל מלשון

 ואין בעל לה שאין אלמנה כחשה שזהו אלמנות
ם. שלמות לה  חייא ר׳ חני ובירושלמי גדרי

 אלא יבש ולא לח לא מל רך כרמל כרמליח
; כרה״ר ולא כרה״י לא אינה והכא בינוני

ך כ פי  אמוראים מחלוקת .וכו' המיס פני מעל ל
 חסדא כרב ופסק ק׳:) (שם בהזורק

 מיא משפת כרמלית דסברי הונא רב בר ורבה
פסר^ וכן היא סמיכהא ארעא ומיא משחינן
 הונא רב לגבי תרי להו דהוו משוס בהלכות

: התם עלייהו דפליג
כו׳. שבכרמלית הכור ו  רביס בספרי ו

 היה הזאת בארן שבאו הראשונים
 ככרמליח הוא הרי שבכרמליח הבור כך כתוב
 נזדמנה זו ונוסחא ד׳ ורחב אמה מאה עמוק ואפי׳

 עמוק דודאי עליו השיג ולפיכך ז״ל לר״א לו
 הוא גמור רה״י שיהיה בכ׳׳מ ד׳ ורחב י׳

 חכמי שאלו וכבר .חייב לתוכו מרה״ר והזורק
 שעיקר להם והשיב מרבינו זה דבר לוני״ל

 שא הרי שבכרמלית הבור כך נוסחאהו
 בו אין אס אמה מאה עמוק אפילו ככרמלית

 דינו יהא שלא לרבינו לו מאין צ״ע זה ואף ד׳.
ד׳ על ד׳ פו שאין הרין כדין פטור כמקום
 שהוא לפנינו שנזכר הההוס ועד מג׳ ועמקו
 היה משאם חמור דינו יהיה וכי פטור מקום

 ז״ל הרשב״א עליו הקשה הקושיא וזי ברה״ר
 בהזורק .וכו׳ חקרה עליו שהיהה ר״ה :וצ״ע
 ברה״ר אמות ד׳ המעביר רב אמר צ״א) (שם

 מדבר לדגלי דומה שאינו לפי פטור מקורה
 הכרמלית כדין אשור אבל משמע פטור ומדקאמר

 כרה״י לדונו אפשר אי ממה ט״ז בו כשאין וכן
 פטור כמקים ולא מחיצות מוקף אינו שהרי
 ויתבאר ד׳ על מד׳ יוסר ברחבו יש שהרי

 דינו בהכרח א״כ פטור מקום זה שאין לפנינו
העמודים בין יוחק א״ר ז׳) דף (שם .וכו׳ העמודים שבין אצטכא

חן נ
משנה

כ הזכירו דלא ואע״ג לא העמודים שבין מה אבל הזכירו אצטבא שהוא  מ״מ ר״ה צידי ג'
:האצטבא להזכיר דנחית כיון העמודים שבין מה להזכיר להם היה

ל כ ש
מי־ימוניות הגהות

 מים אהכריח דמחיצות בד״א אלא בה מטדטלין אין דאמר שמואל לגבי ברב גגות כל [א)
 הזורק [ג] :ע״כ זוית לקרן אלא נדרכה לא ר״י אמר דימי רב אתא כי [נ] :עיכ עשויות

 תיטנין כיון העמודים בין אבל איצצבא דאמר מאן [ד] :ע׳ב מדבר לדגלי דומה שאין לפי
:עיב ע״ש דמי כר״ה רבים כה דרסי

השגת
וכו׳ הרי שבכרמלית

 פרק דחניא
מסרטיא או

הראב״ד
 זו ברייתא א״א

 הים מן הזורק הזורק
אומר ר״ש פטור ליס

 הוא .חייב ד׳ ורחב עשרה עמוק מחום יש אם
כרמלית אכל דח״ק מכללאת״קמדפליג

)1 (דך דשנת קמא פיק הכל .פטור מקום עד רה׳י אויר  :הזורק ס׳ק .וכו׳ העומק כל אבל : ׳
 :נינוחינו הנמצאים הספרים רוב עכ׳ל ,אמה מאה גביה ואפי׳ ככרמלית הוא הרי שנכימלייז כור

שאלו  הואיל מיירי שנים ככור כי לפרש לרנינו לו היה זה כלשון ז׳ל מר'מ לוניל חכמי רבותינו ו
 כרמלית ככל ואם היא המיכתא ארעא ומיא משתינן מיא משפת דקסבר גניו על צפין והמים

שיב ;עכ׳ל ר־ינו יורינו זט אפשר הוא־ נקעה כגון מ״רי  שלש שהוא ככור אלא אמרתי לא להם וה
 ככרמלית היא הרי שבכרמלית ניר הספר טפח וזהו דנרים חסרון שלכם נספר שיש מדכריכס לי יראה אכל ,שאמרתם כמו לנקעה וה׳ס לרה׳ר הסמוכה קרן היא שזו שביארנו כמו כרמלית ניניהם שהרי מחיצות

 ואוןמה עייונ ה׳ז אמה מאה עמוק אפילו ככור נתנו נעירובין האמורה משנה אותה גס ככרמלית הוא הרי לעצמו רשות חלק ולא הואיל זה נדבר דעתי וזה ד' נו אין אם אמה מאה עמור אשי׳
 היא ד׳ על ד׳ נו שאין שבבור לי ויראה נכרמליח לשנית ינתכוין .רה׳י שהיא ככור להעמידה ואפשר נרה׳ר לשכות נתכוין וזה ד׳ בו שאין ככור להעמידה אפשר למעלה לשנות ונתכוין נכרמלית העומד כבור

 דעתט על עולה היה ולא היא גמורה רה׳י טפת־ם י׳ עמוק לי מה אמה מאה עמוק לי מה ד׳ על ד׳ נו כשיש א׳ת אנל ,הכרמלית מן נחלק לא אמה מאה עמוק אפילו ואמר אשמעינן המשנה''זלפיכ!־
לעילא לי דמה הנין נין הכי מוכקא אילן דגני ושוגיין .תשובתו עכ׳ל ד׳ על ד׳ נו נשאין זו משגה והעמיד ז׳ל נשים רגינו פירש וכן אמה, מאה אפי׳ ויאמר מלננו זה שיוציא עד כלום העומק הוספת שיועיל

: לתתא לי ומה ן ד׳ נ ר ו : ׳)I '1 (דך דשנת ס׳ק .רה׳ר עד איצטבא :צ׳ח) (דך הזורק סרק .ננרמלית עד רה׳



י י ך שבת הלכות זמנים. מש™ ע י 59משנת כסף פ

 מליו הקשה הקושיא וזו טד ונו׳ פטור כמקום
 דבכרמליס רבינו שדעת להיז דיש ול"נ .הרשכ״א

 מינו אס מין דמצא משוס סמור מקום ליכא
 : מפרשים קצח נשם כפ״ק הר״ן ונעור'וכמ״ש

ץ ט ע  .בהם עד וכו' שהו כל יתד בגגהו נ
 פירושו הננסי לא הימ׳׳ן־ כתג י

:עכ״ל כן מצאתי לא וגירססו
 שיקרא ומהו הרשב״א וכסב וכו׳. רה״ר הורי י

 וצריך הוא סופר מעות !רה״ר הור
:רה״י חור שיקרא ומהו להגיה

ת ■ מ .א

 כרה״ר העמודים בין אנל תשמישתיה ניחא דלא הוא אצמבא ככרמלית תדון העמודים שלפני אצמנא יהודה רב אמר דמיא ככרמלית בהדיא להו מסתגי דלא כיון מ׳יט ככרמלית נדון
 בהם יושבים שהתגרין שברה״י אצכיבאות וכ״כ יוחנן כר׳ פסק ז״ל הרשב״א אבל האספווניס. אלא הכרמלית בכלל הזכירו לא שבברייתא ועוד בתרא דהוא יהודה כרב רבינו ופסק דמיא.

 כלגגוס פ׳ ור״א חכמים מחלוקת הוא וצדירה״ר .עכ״ל משוםרה״ר, נדונים העמודים שבין ולאמה האצטבאות אין לימכר העומדת פרקמטיא בהם תולין שהתגרין עמודים ולפניהם
:עכ״ל ,לרה״ר סמוך פטור מקום קצת הכוהלים בין והניח ובנה ונכנס בולטין וכוסליו לרה״ר הסמוך בית רה״ר צדי זהו אי ז״ל הרשב״א וכתב .כחכמים ופסק צ״ד) בעירובין(דף

פחות בו שיש מקום פטור מקום זהו אי ץ

ר. מקום זהו ייאי ז רה״ר•* הן הרי  בו שיש מקום פטו
 לרקיע עד שלשה וגובהו ארבעה על מארבעה פחות
 קוצים [י] אפילו . בארץ הוא הרי משלשה פחות שבל

 רחבן ואין שלשה גבהן ברה״ר גללים או וברקנים
 חריץ וכן פטור. מקום הן הרי ארבעה על ארבעה

התהום. עד משלשה ועומקו ארבעה על ארבעה בו שאין
 אפילו ארבעה על ארבעה בו שאין המוקף מקום וכן

 שעורה פחות ארבעה ורוחבו מיל אלף ארכו היה
אויר וכן .פטור מקום זה הרי ולמעלה משלשה וגובהו
 שיש מקום ח ז פטור מקום הוא הרי מעשרה [׳] למעלה כרמלית אויר או הרבים רשות

] ברשות יתר ולא פחות, לא מצומצמים טפחים תשעה בגובהו ה . כרה״ר הוא הרי הרבים [
.עליו מכתפין שרבים מפני קצר בין רחב בין רחבו ומדת ארכו מדת על משגיחין ואין
 הוא הרי יתר או ארבעה על ארבעה בו היה אם פחות או תשעה על יתר היה אם אבל

 לרה״ר =הםמוך גג ט פטור. מקום הוא הרי ארבעה על ארבעה בו אין ואם כרמלית
עד לטלטל אסור עליו מכתפין ורבים הואיל טפחים עשרה בתוך  סולם לו שיעשה בגג.
 ארבעה ורחב עשרה גבוה ברה״ר עמוד .להתירו קבוע

 אינה אפילו שהוא כל יתד בגובהו *נעץ רה״י. זה הרי
 בו ולהשתמש ביתד לתלות וראוי הואיל שלשה גבוהה

 אלא לו מודדין ואין . כרמלית ונעשה ממעטו זה הרי
 זה הרי יתידות כולו מלאהו ואפילו .ולמעלה היתד מן

 ומשתמשים היתידות באותן תולין שהרי .גובהו ממעט
חורי אבל [ס] כרה״י. הן הרי ^רה״י חורי י :בהן

כו׳. מד׳  פחות ח׳) (שבת שם מפורש ו
 וברקנים קוצים ודין רבים. לה דרסי מדרש מג׳

 אינן משלשה דפחות שם מסקנא ג״כ וגללים
 אינו פטור שמקום ודע לעצמן. רשות חולקין

 הוא אם אבל בכרמלית או ברה׳ר כשהוא אלא
 כמוהו הוא הרי מקיפו שרה״י כיון רה״י תוך

 : שנתבאר כמו לרקיע עד עולה רה״י שאויר
 שכתב רבינו לדעת .וכו׳ ד׳ בו שאין חרין ובן

 שהוא י בכרמלית• שהוא הבור בדין למעלה
 בדוקא שברה״ר בהרין אליא זה דין אין בכרמליח

 מרה״י הזורק לחייב כרה״ר לעשותו אפשר ואי
 בין הוא ז״ל הרשב״א לדעת אבל .לתוכו

 הכל דברי ברה״י אבל ברה״ר בין בכרמלית
 המוקף מקום וכן :פשוט וזה רשות מולק אינו

, ד׳ בו ושאין כו'  ממה ז״ל לרבינו יצא זה ו
 וכגון פניור מקום אסקופה מ׳:) (שבח שאמרו

 רב אחא דכי הא וכי ד׳ על ד׳ ביה דלית
 ד׳ על ד׳ בו שאין מקום יוחנן א״ר דימי

 ובלבד לכחףיעליו רה״ר ולבני רה״י לבני מותר
 וד׳ ברחב ד׳ שאין רבינו ופירש .יחליפו שלא

 באשקופת במ״ש בסוגיא מוכיח וכן באורך
 שאין אלא מד׳ יותר שארכה ספק ואין מבוי.
 ע״ז) (עירובין מלון פ׳ נראה וכן ד׳ רחבה

 רבינו פירוש זהו מצרות. שתי שבין כותל נבי
 דפ״ק כוורת דזרק בשמועה בבירור מוכיח וכן

 ד׳ על ד׳ תשבורת ר״ל שאינו מ׳) דף (שבת
שאם ודע . ד' על ד׳ רחב ממש בו שיש אלא

הראב״ד השגת
 יפה כיון לא א״א .וכו׳ יתידות בגבהו *נען
 ראש על בשנען השמועה כי השמועה לפרש

 עולה שמועתו ואין הצד. מן מפרש והוא העמוד
 לו יפה אין לשונו וגם שלנו הגס׳ לפי יפה

 טפחים שלשה גבוה אינו אפילו אמר שהוא
ה, מבעי ארוכה גבוה מאי ולדברו ע״כ לי

 ד׳ על ד׳ בו לרבע אפשר אם עגול המקום
בחשבורת בו שיש אע״פ לאו ואם רה״י זה הרי

ת שמועה באותה כמבואר רה״י אינו מכן יותר ו ש ר
ג !כיוצא כמשולשוח התמונות בשאר הדין וכן שספמ׳ ה: לאוין אטור ה פ ס ש פי׳ ס: סמ׳גשם: בעוי ש ג מ׳ ס ה מ ש סי׳ טוי ג

ד׳ רחב עמוד רבינו שהזכיר מקום וכל ,■בהן
:פ״ק) (שם מבואר .וכו׳ רה״ר אויר וכן :כן באלכסונו יש כבר מרובע הוא ואם ד׳ על ד׳ בו לרבע כדי מומשין ושלשה ממשה באלכסונו שיש ר״ל עגול הוא אס

ם ח סו מדרס לא ט׳ ועד משלשה רבים ליה דרסי מדרס מג׳ פחות מ״ט חייב גביו על ונח וזרק עליו מכהפין ורבים בר״ה ט׳ עמוד עולא אמר .וכו׳ טפסים ס׳ בגבהו שיש מ
שלא ממה כן ומוכרח רבינו דעת וזה קצר בין רחב בין הוא רה״ר הוא לרבים דצריך וכיון ז״ל ופירש״י .עלויה ^כספי ודאי תשעה עילויה מכתפי כתופי ולא ליה דרסי

שראוי הדשב״אז״ל וכתב לא. עליו לכתף דראוי ואע״ג עליו מכחפין בשאין אבל עליו שמכתפין ודוקא ד׳ ברחב בפירושיו׳מקא כתב ז״ל הראל׳ד אבל כלל. הרוחב שיעור הזכיר
:רבינו לדבר-י לחוש

כלים שם להניח ומורגלין בו משתמשין ורבים לחצר מי׳ ולמעלה י׳ בתוך לר״ה הסמוך גג ז״ל הרשב״א וכתב .פ״ד) (עירובין משתתפין בכיצד מימרא .וכו׳ לרה״ר הסמוך ע ט
וסלק לו מיוחד זה הרי קבוע סולם לו עשה .מחצרו קבוע סולם לו שיעשה עד מחצרו בו להשתמש הגג לבעל ואסור כרה״ר זה הרי בזה וכיוצא וסודרין כובעין קטנים

 ברה״ר לעמוד זה בין ומה קבוע זה אין למול ולא לשבת קבעו לשבת בין לחול בין שם שקבעו כל קבוע סולם זהו אי לו ומהם ולביס למצר ולהוציא להכניס ומותר ממנו הרבים אס
 ורבינו עכ״ל. מג׳ יומר מרה״ר גבוהה שאינה אע״פ רה״י נדונס שהחוליא לי׳ משלימתו ג׳ ומוליא ז׳ עמוק ברה״ר לבור דומה הדבר למה י׳ החצר מצד גבוה זה וגג י׳ גבוה שאינו
כו׳. בר״ה עמוד : בד״א הוא טלטול איסור כתב  בר אדא רב אמר מיענוו שהוא כל יתד בו ונען ד׳ ורחב י׳ גבוה ברה״ר עמוד הונא רב אמר ע״ח) בעירובין(דף חלון פ׳ ו

 אשי לרב אחא רב ,יה אמר מידי ביה דתלי אפשר מ״ט ג' שגבוה אפי׳ אמר אשי רב ליה משתמש לא מ״ט ג׳ גבוה שאין אע״פ תרווייהו דאמרי ורבא אביי ג׳ ובגבוה אהבה
 ביה דמנח' ה״נ ומשתמש מידי ביה דמנח למימר לך אית מאי אלא ליה משתמש לא והא אמאי לעשרה מצטרפין וחוליתה בור דאר״י הא לך שמיע לא א״ל מהו ביתדות כולו מלאו
 מן היחד כשגבוה ג׳ ובגבוה בגבהו בו נען השמועה פירוש וזה ג׳ גבוה אין אפי׳ אשי דרב במימרא גורס שהוא ונראה זו גירסא לפי עולין רבינו דברי ואין .ע״כ ומשתמש מידי

 ואין בעמוד להשתמש לו נוח שאין לפי ממעט ג׳ גבוה שאין אע״פ ממעט אינו ברה״ר שהוא כיון מג׳ פחות אבל פטור מקום שהוא בפ״ע רשות שהוא לפי שממעט הוא ג׳ הקרקע
 מילאו . שם פד מגעת רה״ר קרקע כאילו הוא והרי בו וחולין בו משתמשון רה״ר בני שהרי היתד שימעט הוא שדין אחר טעם נתן אשי ורב . ולמעלה היתד מן אלא לו חושבין

 שמניח לפי שממענו לו ואמר בדוקא שלש עד אלא מעטו שלא א״נ דבר בו לחלות נוח אין יהדות כולו שמילא היכא רה״ר בני תשמיש משום דטעמא דאמרת לדידך מהו ביהדות כולו
אם הדין פשק וזהו גבו על היתד ברוחב בשנען ופירושה כמותו והלכה כולם על מולק אשי רב הספרים גירסת ולפי בדוחק רבינו לדעת פירושה זהו .בו ומשתמש ביהדות דף

אם דבר זה אי בו לתלות הוא יחידי יהד אם בו להשתמש ראוי שעדיין רחבו אח ממעטין אין גבוהין אינן בין שלש גבוהין בין הרבה בין אחד יתד בין יהדות גבו ברחב נען
:ז״ל והאחרונים הראשונים דעת וזה .ז״ל רשב״א עכ״ל גביו על ולהשתמש עליהם דף להניח הרבה יתדות

כו׳. רה״ר חורי י כ. דמו כרה״ר לאו אמר ורבא דמו כרה״ר אמר אביי רה״ר סורי דמו כרה״י רה״י מורי איתמר ז׳:) (דף דשבת קמא פרק ו רבינו ומ״ש כרבא. וקיי״ל ע״

משנה לחם
כיצד

 אפילו אלא ג׳ גבוהים דבעינן הני כל מבעיא לא כלומר .וכו׳ משלשה פחות שכל ז
א וברקנים קוצים  הוי מג׳ פחות דאפי׳ ס״ד והוה עלייהו רבים דרסי ^

^ מקום  הוו הני דאפילו דאשמעינן לומר דאין בגמרא מוכרח וזה .ג׳ דבעינן קמ״ל פ'
שם: כמבואר מאחריני טפי פטור מקום להיות ראוי הני כל דאדרבה פטור מקום

 דזרק בשמועה בבירור מוכיח וכן ה״ה כתב וכו׳. ד׳ על ד׳ בו שאין המוקף מקום וכן
 אורך מאמה אמות ט״ז שהם ד׳ על ד׳ של חשבורח הכוונה שאין כלומר ,כוורת

 שאם האורך מן אותם למוד יש מרוחב יהיו לא ואם לט״ז אותם כשתעשה רוחב ואמה
 בגמרא אמרו אמאי דא״כ מרוחב ד׳ על באורך ד׳ כמו דהוי האורך מן ד׳ על ד׳ יהיו
 ד׳ על ד׳ שיהיה בעינן ודאי אלא סגי לבד ד׳ בת ספחים ו׳ בת דאורך מ׳) (דף

: פשוט והוא ורוחב באורך מרובע
 כרמלית להיות ראוי היה מצומצים מט׳ יהיה לא אם וא״ח .וכו׳ לר״ה הסמוך נג ט

מיימוניות הגהות
 היומי אפי׳ אמר רב בר חייא [ו] :ובו׳ זקופה לבינה הכדא רב אמר שילא בר רבא אמר [ה]

 ן מי׳ למעלה רשבת בטילי תיהוי לא ]1[ :ע״ב ע״ש צואה אפילו אמר מנשיא רב והיני
i ע״ב אביי לנכי נרבא הלכה פ״ק [ט] ;ע״ב ע״ש בר״ה ט׳ עמוד עולא •אמר [ח]

 לכתף ראוי עשרה תוך דלעולם גג דשאני וצ״ל עמוד גבי למעלה כמ״ש ארבעה רחב אס
ד :מצומצמים ט׳ ר״ל י׳ תוך דהאי מ״נ .עליו מו ה״ז ד׳ ורחב י׳ גבוה ברה״ר ע

עד אלא מיעטו שלא א״נ וכו׳ יתדות כולו שמילא היכא דבריו בסוף ה״ה כתב רה״י.
 מפני הוא המיעוט דטעס דאמר ע״ח) דף (עירובין אשי לרב דשאלו פירוש .בדוקא שלשה
 זה טעם כאן אין ראשו עד מלמטה העמוד כל במילא היכא בו משתמשין רה״ר שבני

 דטעמא נאמר אס אלא העמוד בכל חפול זו קושיא ואין להשתמש רה״ר לבני א״א דהרי
 שמקשה ודאי זה ולפי מג׳ יותר לגבוה אפי׳ הוא כו׳ שבנירה״ר מפני דאסר אשי רב של
רג של מעמו מפני אלא אינו המיעוט דטעם כיון העמוד בכל מיעוט כלל כאן דאין לו

אע״פ מג׳ דלגבוה מג׳ למסה אלא זו קושיא אין מג׳ למטה אלא אין אס אבל אשי
 סבור היה ומתחלה .קודם הרב כמ״ש עצמו בפני רשות שהוי ספני ממעט להשתמש שס״א
אע״ג כלומר א״נ אמר ואח״כ העמוד לכל הוא אשי רב של שטעמו א״נ קודם ה״ה

דתאמר
עוז מגדל

ד :שם ושנת פ׳ק .להתירו קבוע עד איזהו  :הזורק ופרק דשנה פ׳ק .רס׳ר ה׳ז עד ברכות עמו
.שם שנח כמי עד רה׳י חורי :הונא אמר.רב ע׳ז) (דך חלון פ׳ בעירובין .בהן עד נעץ

:ז׳) (דף דשנת קמא פרק הכל



משנה מגידפי׳ד שבת הלכות .זמנים משנת מיד60

 חור שיקרא ומהי ז״ל הרשב״א וכחש .בהלכוס ומבואר אשוע ונו׳ רה״ר בצד חור כיצד
 נדונין ק הרי הכרמלית וחורי .עכ״ל אניס כלאי ועוברים רה״י של שבכותלים חור רה״י

;רה״ר חורי כדין ורחבן גבהן לשי
א ט׳. בהן למלמל מוהר אמור־ ומקום היחיד רשות י  ומבואר מקומוה בהרבה אשוש זה ו

:ו׳) א״ק(שם בברייתא
ך כ פי כו׳. ההוצאה לגוף צריך היה לא אם ל ו

 אמר מ״ב) (שם כירה א׳ שם מימרא
 אחוס אחוס מוליכו ברה״ר קון הילכך רביגא

 ואירוש ע"כ. סובא אאילו ובכרמליס אמות מד'
 דבר אבל לרבים היזק בו שיש קון כגון דוקא
 אסור ההוצאה לגוף צריך שאיגו אע״א אמר
 לחיוב יהודה כרבי שפסק רביט לדעת שכן וכל

ק לגואה צריכה שאינה במלאכה  נראה ו
ז׳׳ל: מפירש״י

 שם ברייתא .וכו׳ למלמל שמותר כשם יב
 מקום אר״י ומימרא ו׳) (דף פ״ק

 ולבני רה״י לבני מומר ד׳ מל ד׳ בו שאין
כ: שלא ובלבד עליו לכתף •רה״ר ע״ פו, לי ח  י
ם ש כו׳. לסלסל שאסור ב  ו׳) (שם פ״ק ו

:הנזכרת בברייתא
 אשוס זה .וכו׳ לרה״ר מרה״י המוציא יג

 שאכתוב ממה אלו דירן ויתבארו
 מרה״ר במוציא אסור כשהוא ואירוש למסה.
העבירו כשלא דוקא באמצע וכרמלית לרה״ר

כ. בעובי מאחים ג׳ לו יש שלו הקצר בצד אם כלומר קאמר דבעובי  הם רבינו ודברי ע״
ען לההיא זו בין לחלק ויש ז״ל כאירש״י  הסוס׳ לדעת הסכים ז״ל והרשב״א .קנה מ

ל :כרה״י אינו מכן פחות הא ג׳ הקצר בעובי יש דדוקא בספרו  י* גובה המתלקנו ת
ונח וזרק ד' מתוך י׳ הממלקס חל רב אמר ק׳) דף בהזורק(שם .וכו׳ אורך מתוך מאחים

 מדרון שהוא כל ז״ל ופירש״י > חייב גביו על
 שמגינג עד מעס מעס גבהו והולך ומסלקמ
 והוי זקוף הוא הרי אמות ד׳ מחוך לעשרה

 אמוס ד׳ מתוך נקס ודוקא גבהו במרךס רה״י
 רה״ר כשאר הוא הרי אמוס חמש מתוך דאי

:עכ״ל להלוך תשמישסיה דניחא

 כיצד .מדתן כפי הן הרי אלא כרה״ר אינם הרכים רשות
 וגבוה ארבעה על ארבעה בו יש אם רה״ר בצד הור

זה הרי עשרה גבוה אין ואם רה״י. הוא הרי עשרה
. . . מקום זה הרי ארבעה על ארבעה בו אין ואם .כרמלית

pjjf ח?דא■ 5אמר? י׳י' טשלשי׳ הפחות שכל .שלשה שגבוה והוא .פטור
א : כארץ הוא י י ‘ • לטלטל מותר פטור ומקום רה״י י

 מילין ה1כב משתיהן אחת כל ארך היה אפילו בכולן
 מטלטלין אין והכרמלית רה״ר אבל .בכולה מטלטל

 או הושיט או העביר ואם .אמות בארבע אלא בהן
.פטור ובכרמלית חייב ברה״ר אמות לארבע חוץ זרק

 לרה״ר דומה שהיא מפני מדבריהם הכרמלית שאיסור
לגוף צריך היה לא אם לפיכך ברה״ר. תתחלף שמא

^ בו יזוקו שלא כדי בכרמלית קוץ שהעביר כגון ההוצאה ש ר ה ^ ן ב׳׳ מ  שלא רבינו על ותמה ז״ל. מי
ברה״י עומד שהוא אילן :פי״ג ריש זה ביאר כל וכן אמות כמה העבירו ואפילו .מותר זה הרי רבים

‘*5ם»3'’שרזכרתי פטיי מקום בכל לטלטל שמותר כשם יב : בזה כיוצא

 ומרה״ר מרה״י לו ומוציאין .לכרמלית לומר צריך ואין
 לטלטל שאסור כשם ע :הכרמלית מן לומר צריך ואין
 לרשות או לרה״י ממנה להוציא אסור כך הכרמלית בכל

 ואם .מרה״ר או מרה״י לכרמלית להכניס או הרבים
 או לרה״י מרה״י המוציא יד : פטור הכנים או הוציא

 או המושיט וכן .פטור באמצע וכרמלית לרה״ר מרה״ר
 חפץ המוציא .פטור באמצע וכרמלית לזו מזו הזורק

 מכרמלית ועקרו וחזר שם והניחו לכרמלית מרה״ר
 והניחו לכרמלית מרה״י שהוציאו או .לרה״י והכניסו

:פטור זה הרי לרה״ר והוציאו מכרמלית ועקרו וחזר שם
ו  מקום על ועבר לרה״ר היחיד מרשות [י] המוציא ט

כעומד. אינו שמהלך חייב. בהליכתו ביניהן שהיה פטור
ר. במקום החפץ שעבר בזורק לומר צריך ואין טו פ

] .שם שנח כמי חשוב שאינו כ ■ פטור במקום עומד היה [
 ברה״ר והניחו שם העומד מאדם או מרה״י חפץ ונטל

 מרה״ר הכנים אם וכן .פטור שם העומד אדם ביד או
ז :פטור .פטור במקום ועמד לרה״י  ברה״ר עמוד ט
 ויש ארבעה בעיקרו ואין ארבעה ורחב עשרה גבוה

 מרה״ר זרק ואם רה״י הוא הרי שלשה שלו הקצר בגובה
 טפחים עשרה גובה המתלקט תל חייב. גביו על ונח

 מרה״ר זרק ואם רה״י הוא הרי אמות ארבע אורך מתוך
 מאה גבוה אפילו ברה״י קנה נעץ יז חייב: גביו על ונח

 עד עולה שרה״י .חייב גביו על ונח מרה״ר וזרק אמה
 לרה״ר נוטה ונופו ברה״י עומד שהוא אילן . לרקיע

 אחר [ל] הולך הנוף שאין .פטור נופו על ונח וזרק
וזרק טרסקל ובראשו ברה״ר קנה נעץ יח העיקר:

תל. החפץ ונח הרבים ברשות אמות ארבע הזורק עשרה. עד אלא הרבים רשות שאין פטור גביו על ונח חלב שזרק כגון בכו
י א

משנה לחם
 דסעמא אשי רב מודה מג׳ יוסר אבל מג׳ למסה אלא איגו אשי רב של דפעמו דחאמר

 הטמוד כל דוקא לאו כולו מלאו בגמרא דאמרו דמאי י״ל עצמו בפני רשות שהוא מפני הוא
 מסעם דממעס אשי רב מודה ודאי משלשה ביותר אבל ג׳ עד מלמסה המקוס כל אלא
העמוד אכל קאי כולו מלאהו דהך אע״ס א*נ דה״ק י״ל עוד .בפ״ע רשות דהוי

 הכי לאו הא אמות ד׳ הרבים רשויות שמי בין
 ההפן נח שלא זמן כל מצסרפות שהן לפי חייב

כן פי״ג: במבואר בכרמלית  • וכו׳ המושיס ו
 הרי מורה דבר שהכרמלית לפי פשוס זה כל

 :מדבריהם אלא איסורה ואין פסור כמקום היא
א טי צי ו מ כו׳. מרה׳׳י ה  ה׳ (שם פ״ק ו

 מהטס המוציא מ״ר ו׳)
 ואמרי פוטר עזאי ובן חייב ססיו דרך לפלסיא

 כעומד לאו דמהלך משוס דרבנן סעמא שם
 הוא חנות ופי׳ .סטור בסטיו עמד אבל דמי

 כמו כרמליס הוא וססיו רה״ר ופלסיא רה״י
 ז״ל ורבינו .למעלה האצטבאות בדין שנתבאר

 כרמלית מבעיא ולא לרבותא פסור מקום כתב
 ואחד המוציא ואחד המכניס אחד אמרו ושם

 אלו דברים ומכלל חייב הזורק ואחד המושיט
 מרה״י הא כרמלית דרך לרה״ר מרה׳״ דוקא

 הוא פשוט ודבר . פניור כרמליח דרך לרה״י
ה :ליכחב ניתן לא  .וכו׳ פטור במקום עומד הי

 שלא ובלבד למעלה שהזכרתי ח׳:) במימרא(שם
 :אסור אבל .פטור רבינו כקב ולפיכך יחליפו

 הנוסחא עיקר . וכו׳ בר״ה עמוד טז
. היא כך רבינו בספרי האמקיס

 ד׳ בעיקרו ואין ד׳ ורחב י׳ גבוה ברה״ר עמוד
 וכו׳ רה׳׳* הוא הרי ג׳ שלו הקצר בגובה ויש

 עמודברינ״ר ק״א) (פם בהזורק וברייחא^\היח
 ארבעה בעיקרו ואין ארבעה ורחב עשרה גבוה

 .חייב גביו על ונח וזרק שלשה שלו בקצר דש
 שלשה גובה שלשה שלו בקצר ויש ז״ל ופירש״י

 דהוה מכן פחות שכן וכל קאמר שלשה ואפי׳
 בתום׳ אמרו כתב ז״ל והרשב״א .כלבוד ליה
 ברה״ר קנה כנען ה״ל שא״כ יתכן שלא

 דה״ל משוס יוסי דר׳ עליה רבנן דפליגי
ה. בוקעין שהגדיים מחיצה  פירשו ז״ל והס ב

דבעובי'

 חייג אמה מאה גבוה אפי׳ גביו על ונח וזרק
 לימא עלה ואמרו לרקיע עד עולה שרה״י מפני

כו׳. כרבי דאמר חסדא רב  אב» ואמר ו
 ופו׳ מסדא כדרב פליגי לא דכ״ע ברה״י

 בעען והא שהקשו ויש .בהלכות זו ומימרא
 .שי״ג ריש כמבואר ד׳ מקום ע״ג הימה

 נראה ז״ל הגאונים וקצה ז״ל רש״י ומדברי
סד׳ מע״ג עקירה דבעינן אע״ג דברה״י רך  מ

דעה וזה .הנמה הוי שהוא כל ע״ג הנחה

 דרבי מפו על ונח וזרק לרה״ר מסה ונופו
 ורבנן עיקרו בתר נופו שדי סבר דממייב

 והלכה עיקרו בתר מפו שדי אמרינן דלא פמרי
:כרבק

ץ יח ע כו׳. ברה״ר קנה נ  (שם בהזורק ו
 יהודה בר׳ יוסי ר' תניא ק״א)

 וזרק טרסקל ובראשו ברה״ר קנה נען אוסר
טרץ. וחכמים עלה ותני חייב. גביו על ונח  פו
 מרה״י זרק בין לתוכו מרה״ר זרק בין ופי׳

 י׳ הקנה גבוה אפי׳ שזה לפי והסעס . פטור
ד אמרי׳ אלא כרה״י אינו ד׳ רחב והטרסקל  ט

 בה בוקעץ שהגדיים במחיצה מחיצתא אחית
 רה״ר שאין רבינו מ״ש ועל .שם מבואר וכן

 א״אאפי׳ בהשגות. כתוב י׳ עד אלא תופסת
 דלאאמריק הוי לא דרה״י פטור בזה י׳ עד
ם מחיצה לה דהויא מחיצתא אמית גוד  שמדיי

 כרמליס אלא הוי לא נמי ורה״ר בה בוקעין
כ. עליו לכסף ראוי דאין הוי  אומר ואני ע״

 הסרסקל אם בין בדין לחלק רבינו נסכוין שלא
ען לכתוב לו היה שא״כ למעלה או י׳ מוך  נ
 מעם נתינת אלא מעשרה. יומר גבוה קנה
 ברה״ר כשהוא זה קנה דין אין למה כסב

 כנזכר שם בהיותו כרה״י שהוא כמו כרה״ר
 עד עולה רה״ר אויר שאין ואמר למעלה
 תופס האויר שאין וכיון י׳ עד אלא לרקיע

 מג' יתר גבוה דבר שכל הוא בדין י׳ עד אלא
 .מעשרה למעלה בין י׳ מוך בין רשות בו יחלוק
 הכרמליש בבאור זה דין רביט הזכיר וכבר

רק כנ״ל: פטור ומקום  ברה״ר. ד״א הזו
רק ק׳:) דף (שם משנה  למעלה בכותל ד״א מו

 מעשרה למטה באויר כזורק ספחים מעשרה
 בארץד״אחייב והזורק בארן. כזורק מפחים

ובגמרא

 מעשרה אלא ממעסו אימ אשי רב דלדברי בגמ׳ דקאמר דמאי כדקאמינא
ולמטה משלשה אבל ממעסו ודאי ג׳ ועד ומעשרה בס״ע רשות דהוי מפני

ש:שה ועד
 ממעטו איט וגמטה מס;פפ קג; ממעטו ודתי ג־ ועד ומעשרה בס״ע רשות דהוי מפני
מג׳ למטה אלא הפרדה ואין כלל שמוש כאן ואין השמוש מפני אלא הטעם דאין מפני

עוז מנדל
 :צ׳ט) (דן> הזירר, ס׳ .מייב מיו פד נר׳ה עמוד :ו׳) (דף יציאוס פ׳ .פטור גמקום עד עומד היה

 :ז׳) (דף דשנה ס׳ק .*עשרה עד קנה נעץ :ק׳} סוור־(דף פיק .סייג גניו עד המתלקט תל
: הזורק סרק .פטור עד חפן הזורק

מיעפושכחב דא״ש בלשון עיקר זה ופירוש .ראשון לפירוש קס״ד נדהוה העמוד לכל ולא
:יוסר ומתיישב ה״ה

א  דמלאכה למעלה פסק דהוא אע״ג וכו׳ ההוצאה לגוף צריך היה לא אם לפיכך י
 צריכה לשאינה צדכה בין הפרש יש מ*מ הצריכה מלאכה כמו חייב שאצ״ל

להאמילהא:
ן לן י  כרבק פסק דרבימ פ״ם הוא אלא הך .העיקר אחר וכו׳(אלא) ברה״י עומד שהוא אי

:העיקר אחר הולך הטף שאין להגיה צריך לכך עיקרו בסר מפו שלי דאמר
א ל

מיימוניות הגהות
 עומר שמואל אמר פ״ק [כ] 1 כעמוד ודלא חייב פטיו דרך להלטיא טחנות המוציא פ״ק [י]

 ואם לעני ויתן מבעה״ב יטול שלא ובלבד ובו׳ לו ונותן הבית מבעל נוטל האסקופה על אדם•
I רבי לגבי ברבנן [ל] ז ע׳ש פטור מקום נאיסקופת תלטודא לה ומוקי פטורי! שלשתן ונתן נטל
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 שכיון שמעה בדבילה ודוקא ופי׳ .ע״כ שנו שמעה בדכילה יוחנן א״ר נח לא והא וממלא

 רה״ר שחורי פטור כ׳׳ש שכר״ה בחור נחה אס אבל חייב הכוחל פני על י׳ חוך שהוא
 .וכו׳ פטור שהוא כל במור ונח מעשרה למעלה זרק :למעלה כמבואר כר״ה אינן

 פומרין וחכמים מחייב ר״מ שהוא כל בחור ונסה והלכה מעשרה למעלה זרק שם ברייתא
 מוקקין דס״ל משום דר״מ דטעמא החם ומפרש
 ודינו ד׳ רחב כאילו זה מור והרי להשלים

 וחכמים חייב לתוכו מרה״ר והזורק רה״י כדין
:פטור ולפיכך חוקקין להו ליח

כו׳. רומח או קנה זרק יט  מבואר זה ו
 דזרק בשמועה ח׳) דף (שם פ״ק י

רח  פטור ו׳ רחבה אינה אפי׳ רבא דאמר טו
 למעלה יעלו שלא קנים של לקרומיס אפשר אי

 פטור מקום אויר שהוא ז״ל ופירש״י ע״כ. מי׳
הנחה הויא לא ברה״ר כולה ניחא דלא וכיון

 מעשרה למעלה נדבק אם .בכותל ונדבק בצק או
 מקום ברה״ר מעשרה שלמעלה .-באדר כזורק טפחים

 בארץ כזורק טפחים מעשרה למטה נדבק .הוא פטור
:פטור שודא כל בחור ונח מעשרה למעלה זרק .וחייב
 כשהוא ברה״ר ונתקע מרה״י רומח או •יקנה זרק יט

 כלי זרק .פטור במקום מקצתו שהרי .פטור עומד
] אותו והיה לרה״ר מרה״י מ  ארבעה בו ויש נדול כלי [

̂בי  רה״י זה שכלי מפני .פטור עשרה בגובה ארבעה על ״י?׳; ’יל n ■ ״״אי וזה עכ״ל. לאי
תשעה בור כ לרה״י: מרה״י כמוציא ונמצא גמורה ״יי*״י״ ״ י״• ל״

 אע״פ .לעשרה והשלימו מקרקעיתו חוליא ועקר ברה״ר
.פטור כאחת באין המחיצה ועשיית החפץ שעקירת

 הבור היה .בתחלה עשרה המחיצה היתה שלא מפני
 שהרי .פטור מעשרה ומעטו חוליא בו והשליך עשרה
א :כאחת באין המחיצה וסילוק החפץ הנחת  הזורק כ

 היה אפילו רה״י ונעשה ברה״ר יתדות גבי על ונח דף
] הדף גבי על כלי נ  עם המחיצה עשיית שהרי .פטור [

ב :כאחת באין הכלי נוחת  עשרה עמוק שהוא בור כ
 הבור וחילקה ברה״ר מחצלת וזרק ברה״ר שמנה ורחב

 בטלו הכלי הנחת עם שהרי .פטור לשנים ברוחבו
 על מארבעה פחות מהן מקום כל ונעשה המחיצות

ג .ארבעה  ורחב עשרה עמוק הרבים ברשות בור כ
 המים גבי על ונח חפץ לתוכו וזרק מים מילא ארבעה.

 פירות מלא היה . המחיצות מבטלין המים שאין חייב.
:שיעורו את הפירות מיעטו שהרי .פטור לתוכו וזרק
ד  ורבים הרבים ברשות עובר שהוא מים רקק כ

 הוא הרי טפחים עשרה בעומקו אין אם .בו מהלכין
 שלא בין אמות ארבע אפילו רחב שהיה בין כרה״ר.

 מדלגין העם רוב שהרי טפחים. ארבעה ברוחבו היה
 עשרה בעומקו ואין הואיל בתוכו. מהלכין ואין עליו
 הוא הרי יתר או עשרה בעומקו יש ואם ר״ה. הוא הרי

 ארבעה ברוחבו שיש והוא .הימים כשאר ככרמלית
:■מארבעה פחותה כרמלית שאין .בן על יתר או טפחים

 עשרה גבוה היה לא שאם אמרו ושם שהזכרתי
 למעלה ופיה זרקה בין .פיה על כפאה בין

:רבינו סתם ולפיכך מייב.
 צ״ט:) (שם בהזורק .וכו׳ ברה״ר ט׳ כור כ

 ועקר תשעה בור יוחק ר׳ בעי
 עקירת מהו לעשרה והשלימה מוליא הימנה

 ומימייב קאתו הדדי בהדי מחיצה ועשיית מפן
 עשרה הויא דלא כיון ואת״ל מיחייב לא או

 חוליא לתוכה ונתן י׳ בור מימייב לא מעיקרא
 כהדדי מחיצה וסלוק מפן הנחת מהו ומיעטה

 .איפשיטא ולא מיחייב לא או ומימייב גינהו
 :בר״ה והניחה חוליא הימנה עקר ז״ל ופירש״י

 איפשיטא דלא בעיא . וכו׳ עשרה הבור היה
 שרבינו כתבתי וכבר .בסמוך הזכרתיה

 שאביי בזו וכ״ש הספקות באלו אסור טתב
 דדוקא בגמ׳ ומפרש .בסמוך שאזכיר כמו אוטר
 אבל המם ליה דמבטל משום אסור מוליא

 חייב ודאי המם ליה מבטל דלא אמר מפן
:זה אבאר ובסמוך

ט' יתדות ע״ג ונמ דף הזורק בא  שם .ו
 ע״ג ונס דף זרק רבא בעי י

 הדדי דבהדי כיון מאי גביו על ומפן יתדות
 או דמי מחיצה ועשיית חאן כהנחת ,אתו קא

 והדר אורמא מדליא דלא אאשר דלא כיון דילמא
 .תיקו דמי חפן והנסת ממיצה כעשיית ריח

 הוא שהרי הלמוד לי צריך ז״ל הרשב״א וכתב
 מחיצה ואינה בה בוקעין שהגדיים מחיצה

 לרשות המוקף במתל העמידה ובספרו . ע״כ
 הוא שהרי מבטלת גדיים בקיעת ואץ היחיד

:היחיד רשות כחורי
 ק׳) דף (שם .וכו׳ י׳ עמוק שהוא בור כב

 עמוקה ברה״ר בור אביי אמר
 חייב מחצלת לתוכה וזרק שמונה ורחבה עשרה
 ליה דאשיסא לאביי אטור במחצלת מלקה

 (דמבסל חוליא כ״ש מחיצמא מבטלא דממצלח
 ליה דמיבעי יוחנן לר׳ מחיצמא דמבסלא לה)

 מחיצתא מבטלא דלא אשיסא מחצלת מוליא
 .במראה דהוא כאביי אסק ז״ל ורביט .ע״כ

 המחצלת ליה דמבטל דדוקא ז׳׳ל הרשב״א וכתב
התם

עשר חמשה פרק
ד א מ ו  ברשות <=אדם ע

 ומטלטל הרבים ^
 .כולה היחיד ברשות
 ומטלטל ברה״י *ועומד

שלא ובלבד ברה״ר
 שהוא מפני פטור הוציא ואם .אמות לארבעה חוץ יוציא

p .אחרת ברשות v הרבים ברשות ופותח היחיד ברשות אדם עומד 
שיהא עד ובגמל .אותה אוכסין בפנים וראשה בחוץ רובה שהיתה

 וממעסו ליה מבטל דאי ה״ה חייב דקתני ורישא מודה אביי אפילו הכי לאו הא החם
 עשוי ואינו בממצלח מחיצה לעשות עשוי דאדס נקט דמלתא דאורחא אלא דאסור מעשרה

 וכתב ליה מבטל ללא ליה מבטל בין חילק לא ז״ל ורבינו . עכ״ד במחצלת השמק למעט
:כלשונו שבגמרא המחוור

ג ר ב כו׳. קרה״ר בו  בור אביי .אמר שם ו
 ורחבה עשרה עמוקה ברה״ר

 מלאה חייב לתוכה וזרק מים מלאה ארבעה
 לא מיא סעמא מאי אסור לתוכה וזרק פירות
כ. מחיצמא מבטלי אירוח מחיצחא מבטלי ״ ע

 מבטלין פירות שאין שכתבו הגאונים מן ויש
 דעתו ואין שם כשבסלן דוקא אלא מחיצות

 מבטלין בכלגונא אלא עיקר זה ואין לפנותו,
 נמצא זריקה, קודם שם היו שהם כיון מחיצות

 דענו וזה ניכרות מחיצות שם היו לא שכשזרק
 כתב ז״ל והרשב״א .הרמב״ן העלה וכן רבינו

 בשבת לטלטלן שא״א סבל של בפירוח דדוקא
 נראה והפירות המים וחלוק .בספרו כתב וכן

 בתוכו ורואה מסתכל שאדם דבר בכל שה״ה
 והדבריט הרבה הלחים הדברים והם כמים דינו

 שאין לאי בזה והטעם .כפירות דיק היבשים
:ניכרות המחיצות

ד ק כ ק .וכו׳ ברה״ר עובר שהוא מים ר
 דגמרא וסוגיא ק׳:) (שם משנה

 והדבריט ז״ל רבינו כדברי אוקימתות בשמי
: שם פשוניים

 משנה .וכו׳ ברה״ר אדם עומד א
 תפילין(עירובין המוצא פ׳

 זאת בסיום רביט סארי בקצת ונמצא צ״ח:)
 ואט אמות לד׳ חון יוציא שלא ובלבד הבבא
ואסור. אמרת ברשות שהוא מאני אסור הוציא

 אליבא בגמרא שם מבואר שהרי אמת אינו וזה
 חייב עליו דרך מפן המעביר דאמר דרבא
 חייב שהוא פי״ב כמותו רבינו אסק שכבר

 שם הוא ופשוט בהשגות ז״ל הר״א כתב וכן
 ובקצת . אמרת בדרך הסוגיא לפרש וא״א
 ברשות שהוא מפני חייב נמצא רבינו סארי

 מכוון לשונו משמע שאין אלא אמת וזה .אמרח
:אחרת ברשות שהוא אע״פ לומר לו והיה

 (שט במשנה ־ .וכו׳ ברה״י אדם עומד וכן
 אדם באין דס״ל- מאיר רבי מחלוקת ק״א)

 בהיפך וכי הרבים ברשות ומטלטל ברה״י עומד
 דיניו ק״א) (שם ובגמרא כרבנן. פסק ורבינו

 מעשרה למעלה עומד הוא אס המנעול באיכות
 מפתח ליפול לענין ד׳ רחב הוא אם ובמהותו

 בו ולנעול ולפתוח שיהיה אחרת רשות זה מאי
 לא ז״ל ורבינו . ויאסר יותר דרך איזה על

 בחלוק בדבריו מבואר שהכל לפי הזכירם
 יכול מבין וכל זה עם זה וענינס הרשויות

ה :שם שנזכר מה מדבריו להבץ מ ה  שהיתה ב
 פסין עושין פרק .וכו׳ בפנים וראשה בחון
 אובסין ז״ל ואירש״י .דגמרא מסקנא כ׳:) (שם

 בית עד כרמה על. הרבה מספוא לה שתוחב
 כאבום שנעשית עד אכילתה מכדי יותר הבליעה
טל אינו בצוארה אוחז אינו ואם במעיה  י
 הוא שהאבוס שם מבואר וכן עכ״ל. לתחוב

הבהמה: באחיזת
לא

הראב״ד השגת
ט׳ •ועומד  הוא שבוש א״א .אסור עד .ו

 המעביר דאמר לרבא מזה מסייע ובגמרא זה
 אע״א אמות ד׳ לסוף אמות ד׳ מתמלת מאן

 פירשתי וכבר .חייב עליו דרך שהעבירו
 למשנתנו דומץ שהם רבא דברי למעלה

:עכ״ל ,זו

 ופותח הרבים ברשות
בפנים ורובו ראשו

:שם וסמ׳ג גמור :שם סמ׳ג שנ סימן נווי a סס: לאוץ אסמ׳ג

 בהמה .היחיד ברשות
 :ארוך וצואת הואיל

לא

מיימוניות הגהות
:ע״נ גתיקו קאי {נ] 5 ע׳׳פ כווית דזרק בוזחיא כס״ק עיין [מ]

עוז מגדל
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ל ^  דברי עלו ינק ליכא מיונא אבל דוקא איסורא דמשמע ונלכד דקסני ופשוטה המשנה כלשון אלא ממנה למדין שאין להשמיענו הזאת כלהסוגיא משמיע ז׳ל אלפס ר׳י ראיתי וגם עצמו, גרס׳י ן
;צ׳ס) דעיחמן(דף נתיא ס׳ .ארון טאיו עד טמד וכן :נד׳ן כדנריו מסכים שהוא מכלל ואס גהשמנוהו סקפיד לא המאור בעל וגם ו״ל מקוצי ור׳« הזקן ר״י פסק וכן ז׳ל י׳מ


