
61 לאמשנה מנידטו יד פרק שבת הלכות .זמניםמשנה מגיד
 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
סמן הכל .הפיק טף עי סשעה בור :ח׳) ׳1 (דף דשגס ס׳ק .ליה׳י עד טמס או קנה ורק

pira ט): (דף צ׳
 קחס בפה תמהתי אומר ואני :עכ׳ל וו למשנתנו דומץ שהן ונו׳ ליבא ליה מסייע וממרא ה1 הוא שבוש ז׳ל היאנ׳ד בחב צ״וו): תפילין(דף המוצא סרק .אוזרת גישות עד ברה״י אדם עוטר פט׳ו

ינלנד נרה׳ר ומטלנול נרה׳י ועומד נרה׳י ומטלטל ברה׳ר אדס עומד תק דעירונץ בתרא ס׳ .השכיל למען הספר גייסס טהב והנני משונש ספח היה אא׳ג וה ינר יאמי ו״ל היאנ׳ד של

- - . קתט מי ודממן מייג 1(י9
 רל הילכו דילמא כלשון ליה ודתי לאיתוכי כעי שני וללשון ליה מסייע ולא לה דתי ואפ׳ה ליה מטיע לימא קאמי געיא כלשון יאשון ללשון כי מאות עינין הנה : ע׳כ תטאת תייב מציא הא זילמא

 תלמידא ככולי דאדיבה השמש זה יאמר קדוש פה כי ח׳ו וגס בספרו שמש שום היה לא אם לינא מוה מסייע יאמר קדוש סס איו וא״כ ,כלל סיוע מינה גמיינן ולא ליס דתי הנא וזיל ליה דתי סכא
 עומד ונין נרה׳ר ומטצטל גרה׳י עומד מן הפרש היה לא שא׳נ ועוד הוא נעלמא דתיה דילמא דלשון סדא עעמי מסד גסיא כלישנא פסיק ואיט ז׳ל והמפרשים הגאונים חג לדעת דאסד נאיכא סיי׳ל

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
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. נאים בכלים שוחה כשהיה אמורים דברים במה וכו' ברה״י אדם יעמוד ו׳ נ ו
עד רבינוכלשוןוכו׳ ברה״י אדם יעמוד לא צ״מ) (שם תפילין המוצא בפרק

 וממלמל ברה״ר אדם דעומד חכמים שאמרו ממה הקשו ובגמרא .שוהה שהוא למקום
 רב ותירן מאיר כרבי דהכא דמתניהין לימא ורובו ראשו בעינן והכא אחרח ברשות

סיכעיא הכל. ודברי לו הצריכין בחפצין יוסף
 או ורובו ראשו בעינן מי מאי כרמלית להו
 גופא היא רבא ואמר היא היא אביי ואמר לא

 .ע״כ לגזרה גזרה ונגזור ניקום ואנן גזרה
 חפצים לו הצריכין בחפצים פירש ז״ל ורבינו
 שאר שלדבריו ונראה .,להם צריך שהוא נאים

 מוהר נאים כלים אפילו משהיה חיץ מלמולין
 חלק לא המלמול בהיהר שלמעלה וזהו למלמלן

 בכלים אלא יוציאם שמא גזרו שלא לפי כלל
 אבל .לפיו מקרבן שהוא בהן ובשוהה נאים
 רבנן אפילו לו הצריכין בחפצים פירש ז״ל רש״י
 להם צריך שהוא דמהוך בהו דגזרינן מודו

 וגזרינן לו צריכין הללו משקין הלכך אצלו יכניסם
 עומד בקוצר וז״ל ז״ל הרשב״א כהב וכן .עכ״ל
 דברים במה וכו׳ ברה״י וממלמל ברה״ר אדם

 במקום להמשך לו צריכין שאין בחפצים אמורים
 חוששין אסור לו הצריכין בחפצים אבל שהוא
 למים צריך היה כיצד אצלו וימשוך ישכח שמא

 בין וישתה אצלו וימשכם ישכח שמא אסור
 שאינן בכלים בין נאים בכלים נהונין שהמים

 ובמלבושיו באוכלין בזה כיוצא כל וכן נאים
 היה במקומו. לו הצריטם חפצים שהן לפי

 צריך שאין מותר זה מפתח בפנים לפילמל צריך
 כיוצא כל וכן־ בו עומד שהוא במקום למפתח

 שומה שהוא למקום ורובו ראשו הכנים בזה
 שלא ההלכות מן נראה וכדבריהם .ע״כ מוהר
 כפשמן המשניות אלא יוסף דרב אוקימהא הביא

 הגמרא לשון אבל .לחוש יש שתיה דבכל דמשמע
 שהיה בכל שאס רבינו לדעת יותר מתחוור

 דצריכין מים שאני לומר יוסף לרב לו היה אסור
 דלאו משמע לו הצריכין בחפצים ומדקאמר לו

 להחמיר ראוי ולמעשה .אסור שהיה גוני בכל
:ז״ל והרשב״א רש״י כדעת

 מעשרה למעלה המזחילה מן אדם קולע משנה צ״ע:) (שם .וכו׳ ברה״ר אדם עומד ג
 קולנו ובגמרא . בהלכות הגרסא היא כך ושוהה* מקום ומכל הצינור ומן כיפחים

 דכל עסקינן לגג סמוך משלשה פחות במזחילה הכא ר״נ אמר מ״מ .לא מצרף אבל אין
 ויגביה ברה״ר אדם יעמוד לא אידך הניא .וכו׳ מנ״ה דמי כגג לגג סמוך משלשה פחוס

 ומכל הצינור מן ושוהה הוא קולע אבל ויצרף לגג סמוך משלשה בפחות מעשרה למעלה ידיו
 I לרשות מרשות שמוציא מפני אסור ארבעה על ארבעה בצינור יש ואם הנא ושוהה מקום
 הסויר מן היורדין המיס את מקבל כלומר תופס קולע .רבינו לדעת הפירוש וזהו . ע״כ

ושותה :שותה מקום מכל הצינור מן ,*גירפתנו
לחם

ר ״ ט א ב פ  דלא מתניתין על צ״ע) תפילין(דף המוצא פ׳ .וכו׳ ברה״י אדם יעמוד ל
 מאיר ר׳ וסיפא רבנן רישא בגמרא הקשו וכו׳ ברה״י אדם יעמוד

 מדברי הנראה כפי רבינו דעת לפי ופירושה .ע״כ הכל ודברי לו שצריכין בחפצין ותירצו
 ואפ״ה נאים בכלים איירי נמי וברישא נאים כלים בהם הצריכין בחפצין דהכא ז״ל ה״ה

 . דרישא עלעולים בשאר משא״כ לפיו מקרבן דהכא הוא דהחילוק אלא לעלנולן מוהר
 לפיו מקרבן דמים בסיפא דשאני צ״ל לסיפא רישא בין לחלק יש סוף דסוף כיון וסימה

 ככ״ע דאהי לשנויי מצי מ״מ נאים כלים שאינם אפילו נאים בכלים לאוקמה לי למה
 כשהקשה דהמקשה וי״ל .לכך הוכרחנו סוף דסוף מאמר לפיו דמקרבן הכא דשאני משוס

 נאים שאינם בכלים בין נאים בכלים בין בכולל איירי סיפא בין רישא דבין סבור היה
 ומפני נאים שאינם בכלים אפילו בכל אוסר ובסיפא נאים בכלים אפילו בכל מתיר וברישא

 ליהוי מ״מ לא וברישא לפיו מקרבן דהכא לסיפא רישא בין חילוק דיש דאע״ג הקשה כן
 ברישא נאים כשאינן אסור דבסיפא וכיון נאים שאינם דכליס דומיא דרישא נאים כלים

דסיפא וסירן . לסיפא רישא בין אחת מדרגה לעלות לנו דדי בנאים אסור אינו אמאי
מותר בסיפא אפילו נאים שאינם בכלים אבל אסור דוקא הא ובכי נאים בכלים איירי

 אתי והשתא בסיפא. אמת מדרגה אלא מעלים אנו אין דהשהא אסור נאים בכלים וברישא
 דמקשה אדעתיה סליק היה דכבר לפיו דמקרבן חילוק המתרן בדברי הוזכר דלא שפיר

:להזכירו המהרן הוצרך ולא
כו׳. ברה״ר אדם עומד ג  מ״מ דמי כלבוד ג׳ תוך מעשרה למעלה דכל אע״ג ו

לגמרי כגג ממש זה אין דמ״מ כגג דחשוב אע״ג הותרה האויר מן קליעה
דהתס משום אסורה קליעה אפי׳ דאז ד׳ על ד׳ בצינור כשיש דמי ולא הקליפה לענין

: ופשוע עצמו בפני רשות הצינור
ז ד י כו׳. החלון שלפני ז  שפירש ז״ל ה״ה של ראשון לפירוש רבינו בדברי הימה יש ו

 עירוב מעעס וכו׳ משתמשים רשויות שהי שאין במ״ש רבינו של עעמו דאין
 וכן שלו רשויות בשתי משתמש אדם אין דאמאי הימה דבר והוא אסור, גברא להד דאסילו
כל אין דאמאי מאד קשה עירוג מעעס רבינו שכוונת שנראה וכו׳ ואפשר שכתב לפירוש

עוז מגדל
א :צ׳ע) (דף דעירונין נתרא ופיק י״א) דשגת(דף ס׳ק . שותה שהוא עד אדם יעמוד זיא  עד בד׳

:דעירונין נתרא פרק הכל .ויגיאס

 וישתה ברה״ר ברה״ר. וישתה ברה״י אדם יעמוד לא ב
 שותה. שהוא למקום ורובו ראשו הכנים א״כ אלא ברה״י.

 שהוא נאים בכלים שותה כשהיה אמורים דברים במה“
 שאינן כלים היו אם אבל .יוציאם שמא גזירה .להן צריך
 אע״פ בכרמלית הבור שהיה או .להן צריך שאינו נאים

א] בלבד ראשו מכנים .נאים שהכלים  במקומו ושותה [
 ״=אדם עומד ג ז ורובו ראשו הכניס שלא פי על ואף

 הצנור מן המקלחין המים מן האויר מן וקולט ברה״ר
 בכותל או בצנור יגע שלא ובלבד ושותה. הכותל מן או

 בו שנגע מקום היה אם נגע ואם .גבן מעל ויקלוט
 אסור. זה הרי לגג סמוך משלשה בפחות מעשרה למעלה
 היה אם וכן .רה״י שהוא הגג מעל כעוקר שנמצא
 בתוך הצנור שהיה בין .ארבעה על ארבעה בצנור
 הרי מים ממנו וקלט מעשרה למעלה שהיה בין עשרה

 אלא המים נחו שלא מפני חייב אינו ולמה .אסור זה
 באויר יוצא החלון י-שלפני זיז ד והולכין: נזחלין הן הרי

 מותר טפחים מעשרה למעלה היה אם .רה״ר שעל
 .טפחים עשרה אלא תופסת רה״ר שאין עליו להשתמש

 טפחים עשרה עד הכותל בכל להשתמש מותר לפיכך
 אחד זיז כשהיה אמורים דברים במה ה • התחתונים

 זה זיזין שני בכותל יוצאים היו אם אבל .באויר יוצא
בזיז יש אם מעשרה. למעלה ששניהם אע״פ מזה למטה

העליון
ר :שג סי׳ כעור עי׳ א עו שנג עור ג : שס שנאשמ״ג סי׳ ב ג סי׳ מ׳ : שם ס

 הזכירו ולא מעשרה. למעלה בין מעשרה־ למפה בין מותרת גונא בכל זו ושאיה . ושותה
 דוקא אלא הצרוף אסור ואינו לא מצרף מינה למידק דאיכא משוס אלא למעלה במשנה

 הצרוף אסור מ״מ בגמרא ושאלו .הכותל לרבות בא מקום ומכל .שהזכיר כמו בלמעלה
& ותירצו . הוא פפור מקום ארבעה רהב ובמזחילה בצינור שאין אחר המקום זה שהרי ה

כו׳. משלשה פחות במזחילה  שאין מכותל פירוש ו
 מעשרה למעלה שהמזמילה שכל טפחים י״ג אלא בו

 אבל .כגג ודינה לגג סמוך שלשה תוך היא
 לגג שלשה תוך היא אפילו עשרה תוך כשהמזחילה

,כגג דינה אין  תופס שרה״ר לפי הדבר פעם ונ״ל .
 דין ממעט לגג משלשה פחות ואין עשרה עד

 לדונו באנו ואס גמור לבוד זה שאין רה״ר
 אבל מרה״י הזורק לענין קולו הומרו נמצא כגג
 משלשה פחות והוא מעשרה למעלה שהוא כל

 על ד' בצינור יש ואס תאנא .כגג בו נחמיר
 תוך שהוא בין מעשרה למעלה שהוא בין ד'

 שדין אסור ה״ז לגג סמוך בין רחוק בין עשרה
 מישות מוציא ונמצא עצמו בפני כרשות הצינור
 כשהנינור חייב אינו למה רבינו וביאר .לרשות

 רה״י היא שהרי מעשרה למעלה והוא ד׳ רהב
ק גמורה תי  כנ״ל כמ׳׳ש. נזהלין שהמיס לפי ו
 אחרות שיטוס ויש נכון זו סוגיא פירוש

 אפילו לגג סמוך שלשה תוך שכל ומדבריהם
 וכ״כ .לצרף אסור לרה״ר סמוך עשרה תוך

:בספרו ז״ל הרשב״א
כו׳. החלון שלפני זיז ד צ״ח:) (שם משנה ו

 ונומלין עליו מתנין החלון שלפני זיז
 היכא דנפיק זיז האי ובגמ׳ .בשבת ממנו

 ואתי נפיל דילמא ליחוש לרה״ר דנפיק אילימא
 אמר פשיטא היחיד לרשות דנפיק אלא לאיהויי

 עליו נוהנין מאי לרה״ר דנפיק לעולם אביי
 נוהנין לרה״ר היוצא זיז הנ״ה הנשברים כלים
 בכותל ומשתמש וצלוחיות וכוסות קערות עליו
 אחד זיז שם יש אם התמהונים עשרה עד

מלונו, כנגד אלא משתמש אינו הימנו למפה
 ביה דאית אי דמי היכי רבינו וגרסת .בלבד

 בהו דלית אי ישתמש לא מלון כנגד אפילו ד׳
 כולו בכותל אפילו חלון כנגד יא איר מאי ד׳

מי.  כנגד לד׳ משלימתו וחלונו ד׳ ביה דלית ועליון ד׳ ביה דאית תחתון אמר אביי נ
 הסוגיא ופירוש .ע״כ אסור גיסא ודהאי גיסא דהאי הוא חלון דחורי משתמש חלון

ה״י. מכותל היוצא דף הוא זיז רבינק לדעת  רה״ר אויר על בשיוצא אביי והעמידו ר
 מקום מעשרה למעלה רה״ר שאויר לפי הברייתא שאמרה וכמו בדוקא מעשרה ולמעלה

 ובאה .לכשיפלו יביאם שמא לחוש ואין .ישברו יפלו שאס כלים עליו מניחין ולפיכך פפור
 בתוך התחתון דאי מעשרה למעלה ואפי׳ פי׳ אחר. זיז יש.שם אס ואמרה הברייתא

.בלבד מלון כנגד אלא העליון בעל משתמש אינו ד׳ רחב אם כרמלית ליה הוה עשרה
והקשו

משנה
 אחד כל אבל ערוב דאין מטעם מבירו בשל אחד כל דאסור דנהי בשלו משתמש אחד
 ::בדעת ז״ל ה״ה כמ״ש זה כנגד זה ואין מחולקים זיזין שני שהם כיון לא אמאי בשלו

ר לומר דאין רבינו י  שלא זה הם דהרי האחד על ואוסר לרקיע עד עולה למסה ^ו
 עולה מהם אמד דכל פזיז,שלו להשתמש מוהר אחד כל שיהיה ראוי וא״כ זה כנגד
 אמרו לא שאולי בדוחק שי׳׳ל אלא לרקיע. עד עולה רה״י דאויר לרקיע עד אוירו
 רשויות שהי שהם כאן אבל במחיצות מוקף כשהוא אלא לרקיע עד עולה רה״י שאויר

 מעשרה למעלה דבמזחילה קשה ועוד התימה. מן זה וכל לא מחיצות מוקפין בלתי במקום
 דהמזחילה רשויות שהי הס הרי לצרף אפילו מותר אמאי ד' פה ואין משלשה למפה כשהיה

 רשויות משהמשיןשתי דאין כרה״ר מעשרה למעלה והנה אחר. רשות והגג אחד רשות
 דאין דאמרינן דהא י״ל מיהו העליון. על אוסר ד׳ התחתון אין אפי' דודאי אחד ברשות

 כנגד היו אס זה כנגד שלא זה הס ואפי׳ מזה למטה בזה היינו רשויות בשתי משהמשין
 למטה ואינה מהגג להלן היא הגג בשפת והיא במזחילה אבל מסבירו אחד כל למפה היו

ט' משתמשין דאין כאן אומרין ואין מהגג  כשהוא חבירו מרשות’להלן הוא האחד דהרשוס כיון ו
יוסר גג של רשות ונעשה לזה׳ נדבק כאילו שלהלן רשות אוהו חושבין אנו משלשה פחות
מד. רשות והכל בינו הרבה חילוק ויש ז״ל רש״י כגירסת גורס ז״ל שהרשב״א ודע א
 אינו וכו' ד' רחב אס וכו׳ מעשרה למעלה אפילו ופירוש ה״ה ומ״ש .ז״ל רבינו דברי ופין

 אינו דאם ד׳ רחב אם דוקא והיינו כרמליח ה״ל דה״ק אפשר וכו׳ העליון בעל משתמש
אלא משתמש אינו שאמר הברייתא מלשון תפש ואח״כ פטור מקום הו* ארבעה רחב
בעל משתמש אינו נז״ש העליון בעל הוא משתמש אינו דהך ומפרש והולך חלונו כנגד

. והקשו ואמ׳יככתב וכו' העליון כו'  תדע מעשרה למעלה ואפילו ופירוש אפשרדה״ק או ו
 רשויות שתי משתמשין דאין ופשיפא רחב הוא אם כרמלית הוי א׳'כ עשרה בתוך דאי לך

 מה ודאי אלא אחד כרשות רה״י הוא והאחר כרמלית הוא שהאחד כאלו מחולקין שהם
 וז״ש בזה זה משהמשין אין דומים שהם רה״י שתי שהם שאפילו הוא להודיענו שהוצרך

 זה לפי משתמש אינו והך חלונו כנגד אלא העליון בעל משתמש דאינו ודאי וכו' דאי
בתוך ההחהון שיהא דאפילו די״ל מוכרחת זו ראיה. שאין ובאמת שלמעלה. מה עם מקושר

עשרה
מיימוניות הגהות

הי» דאמר דשבת קסא ובפרק ע״ש כאביי ודלא וכו׳ גזירה גופה היא דאומר נרבא [א]
ע״ב: היא,
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ד אפילו בעליון ד׳ ביה דאיה אי דמי היכי והקשו  בסני רשות שהוא לפי ישחמש לא מלוט מג
 שאפי׳ רביגו מדברי ונראה .עליו ואסר אהרח רפות ג״כ והססקון הלון צרוף בלא אפי׳ עצמו

 על זה ואסרו שאמר ממה בחהחון להשתמש שאסור נראה וכן .עליו אוסר ד' בתההון אין
 זה על זה יאסרו ולמה פעור מקום אלא רשות שום מהם לאהד אין הרי ד׳ בהו דלית אי זה

 רהב שהתההון אביי ותירן בשניהם. ישתמשו
 העליון על ואוסר עצמו בפני רשות וישנו ד׳

 מה עצמו בפני רשות העליון שאין שכיון אלא
 .מלונו כחורי שהוא מותר המלון כנגד שהוא

 אביי כדברי הנשברים בכלים אלו היהרין וכל
 פירוש זה . בכך אלא למשנתנו היתר מצא שלא

 ז״ל הרשב״א וכתב .רבינו גרסת לפי הסוגיא
 בכל משתמש אחד לאדם זיזין כמה היו אפילו

 אמר לאדם אחר זיז שם יש אם ופירוש הכותל.
 גרסא ויש .נתכוין לכך רבינו שאף ואפשר
 שגורסין המפרשים ולשאר ז״ל לרש׳׳י אסרת

 חלון כנגד אפילו ד׳ ביה דלית אי דמי היכי
 איריא מאי ד' ביה דאית אי ישתמש לא נמי-
 הרשב׳׳א ופסק .נמי כותל בכולו אפילו חלון כנגד

 תחתיו אחר לאדם אהר זיז היה לשונו זה ז״ל
 לפי אסור העליון ד׳ רחב העליון ואין ד׳ רחב

 של באוירו ועליון לרקיע עד התחתון שאויר
 חצר על זיז למוציא דומה הדבר למה תחתון
 בתוך ששבתו בכלים בו להשתמש שאסור מברו
 ד׳ רחבים שניהם היו שיערבו. עד ביתו

 לבית למה״ד בשלו משתמש וזה בשלו משתמש זה
 והעליון ד׳ רחב התחתון היה שנים של ועליה

 שלשה ותוך החלון כנגד הוא אם ד' רחב אינו
 כחורי הוא והרי לד׳ משלימו החלון לחלון
 להשתמש אסור החלון כנגד היה לא ואם רה״י
 בלשון ולכשתדקדק .ע״כ שביארנו כמו עליו

 אלו זיזין רבינו שלדעת תמצא ובלשונו רבינו
 .זה כנגד זה איק אפילו זה על זה אוסרין
 ועוד .זה כנגד בזה דוקא ז״ל הרשב״א ולדעת

 ודעת החלון נגד שאמרו במה מבואר אחר חלוק
 שכל ז״ל הרשב״א כתב עוד .עיקר נ״ל רבינו
 נשברים שאינן כלים אפילו עליו מתנין ד׳ שרחב

 היה ואם כתב עוד .רבינו כדעת שלא זה וגם
 שהוא כל כרמלית אויר על יוצא לבדו אמד דף

 קצר בין רחב בין מותר לעולם עשרה גבוה
 גוזרין שאין משתברין שאינן כלים ואפילו•

:ועיקר רבינו יודה ונזה .בכרמלית
 בפרק .וכו׳ רה״ר צדי בשני בתים שני ח

 גגין שני פ״ה:) (דף כיצד,,משתהפין
 על מזה לזרוק אסור רב אמר רר.״ר צדי בשני

 י דמידלי כגון שם ואמרו מומר אמר ושמואל זה
 ע״כ. לאיתויי ואתי דמגנדר זמנין חד ומתתי חד

ואתי מגנדר דילמא דגזר באיסורי כרב וקי״ל

ו ״ ט א פ ת ' מ  מכאן צם הפרצה מצד נשאר אם וכו׳ בחצר עוברה שהיא המים א
 הנכנס ים לשון ת״ר י״ב) (דף דעירובין בפ״ק .וכו׳ מכאן ופס

 שפלצהו בד״א פפחיס עשרה גבוה מחיצה לו יש אא״כ בשבת ממנו ממלאין אין לחצר
 ממלנולינן טלפולי הא מלינן דלא הוא ומימלא ובגמרא כלום א״צ עשרה אבל מעשרה יותר
לה:הב״ע האסור למקום במילואה נפרצה והא ׳ ■

לדברי מטים יבינו ודברי .גידודי ביה דאית ארבעה על ארבעה רוחב החלוו שלפני העליון

. להשתמש ו ל ̂̂׳ עצמו בפנ רשות שהוא מפג ע גידודיס ונשארו הקרקע הפיל הים שלשון גידודי ̂ ^
ה. על זה ואסרו אחרת. רשות שתחתיו גבוהים שתי שאין ז
ארבעה בעליון אין ן :אחת ברשות משתמשות רשויות

 היה .התחתונים טפחים עשרה עד הכותל בכל וכן בשניהן משתמש .ארבעה בתחתון ואין
 אבל . בלבד חלונו כנגד אלא בעליון משתמש אינו ארבעה בו אין ובעליון ארבעה בתחתון

 :לעצמו רשות שחלק שתחתיו זה מפני להשתמש אסור החלון צדדי שבשני הזיז בשאר
 נותנץ אין בו משתמש כשהוא עליו. להשתמש שמותר רה״ר אויר על היוצא: זיז כל ז

 אבל .ישברו לרה״ר יפלו שאס בהן וכיוצא וזכוכית חרס כלי אלא ממנו נוטלין ואין עליו
 זרק רה״ר צדי בשני •יבתיס שני ח • ויביאם לרה״ר יפלו שמא אסוריס ואוכלין כלים שאר

 ואפילו עירוב. ביניהם שיהיה או שלו שניהם שיהיו והוא . פטור מעשרה למעלה לזו מזו
 לזרוק אסור בשוה היה ולא מזה למעלה זה היה ואם . לזרוק מותר מתכות וכלי בגדים

 וחלון =ברה״ר בור ט ♦ זורק בהן וביוצא חרם כלי אבל ויביאנו. יפול שמא בו וכיוצא בגד
ב] גביו על אמורים דברים כמה .בשבת ממנו וממלאין לעשרה מצטרפים וחולייתו הבור [

היה אם אבל .שם לעבור יכול אדם שאין טפחים ארבעה בתוך לכותל סמוך כשהיה
 P כשיצא הדלי שנמצא עשדה גבוהה חולייתו היתה כן אם אלא ממנו ממלאין אין מופלג

 לה שופכין גבה על וחלון טפחים עשרה גבוהה ^ברה״ר אשפה י :פטור למקום יצא החוליא
 יחיד של אבל להפנות. דרכה שאין רבים של באשפה אמורים דברים במה .בשבת מים
 כדרכן שופבין ונמצאו תתפנה שמא עליה שופכץ אין

א : ברה״ר  יש אם בחצד עוברת שהיא יהמים *אמת י
כן על יותר או ארבעה וברחבה טפחים עשרה ■בגובהה

עד
שנו סימן מור ד  :שס ג :שס סמ׳ג שנד סי׳ מור כ :סס לאוין סמ׳ג שנג סימן אמור

:א׳ דרננן צאוין סמ׳ג

הראב׳׳ד העזגת
מ׳ המים *אמת  הפסין ז״ל הראב״ד כתב .ו

 לשון בענין בגמרא שאמרו גידודי תחת הללו
 כולל המחבר זה רואה ואני לחצר. שנכנס ים

ק ענין ומערב ע  והמה אמד ענין שהם סובר ב
 ואמת ים לשון מסה שלקח ונפרדים, רחוקים

 גדול הפרש ויש בזה זה ופרפן ועירכן המים
אם אמר שהוא ה אין אם אמר שהוא ביניהם/ ה ב  משיה מ

 בלשון שא״כ מה גביו על כותל בשיש מדבר הוא כי ממנה למלאות מותר מעשר יומר בפרצתה שיש אע״א טפחים ארבעה וברחבה
 והטעם ים, בלשון מהשא״כ ממנה למלאות אסור אמות מעשר יומר בפרצתה שאין אע״פ ד׳ ורחבה עשרה עמוקה היא ואם ים

 במלואה נפרצה בעצמה שהיא לפי למלאות מתירה אינה גבה שעל כותב ואפי׳ לעצמה רשות וחולקת ויוצאה נכנסה שהאמה מפני
 וכיון אותו מתירות החצר ומחיצות שבחצר כבור והוא יוצא ואינו למצר נכנס והלשון לה נחשב אינו שע״ג והכותל לה האסור למקום

 שיש מפני מותר הכל י׳ על ליתר י׳ פרצת בין עצמו החצר טלטול על בה דקדקו לא והאמה מומר הכל מעשר יוסר פרצתו שאין
 pוהלש האמה, מפני נאסר החצר ואין עשרה עמוקה שהרי המצר ובין בינה מחיצה נעשית עצמה והיא החצר שמתיר גבה על כותל

 אוסרה עצמו והלשון אוסרמה הפרצה והלא מומר הוא היאך עשר על יתר פרצתו יש שאם עצמו המצר טלטול על בו דקדקו
 המצר נמצאת עשרה לעומק שמשלימה הלשון שפת על מחיצות והםקצח גידודי לו בשיש העמידה ולפיכך במילואה לו נפרצה שהרי

הוא והלשון .המצר בין הלשון בין גידודי ליה דאית פירוש עיקר וזהו הלשון. מן למלאות אלא אסור ואינו רוחותיה מד׳ מוקפת
:עכ״ל יבין והחכם נקבה לשון הוא והחצר זכר לשון

בכלים ודוקא . שוין הגגין שאין כיון לאמויי
נו. כדברי למוש אין המשתברין ככלים הא נשברים שאין  מרשוה לטלטל אסור כן לא שאם הוא פשוט עירבו או שלו שניהם שיהיו והוא רבינו שכתב ומה .ז״ל כתבו וכן רגי

 :מוחרין הצדדין כל שלו שהגגין כיון ביניהם עוברת כרמלית היסה ואם ז״ל הרשב׳׳א וכתב .ז״ל פירשו ־וכן עירובין בהלכות שיתבאר כמו אחר אדם של לרשות אחד אדם של היחיד
מהה וחולימו ברה״ר בור צ״ט:) (שם תפילין בהמוצא . וכו׳ הרבים ברשות בור ט  אילימא עסקינן במאי ובגמרא בשבת ממט ממלאין גביו שעל חלון טפחים עשרה ג

ר׳ רה״ר דרך לרה״י מרה״י מטלטל קא עשרה בחוליתה אין אבל עשרה בחוליתה דש טעמא ארבעה הכותל מן במופלגת חמא א״ר עשרה חוליא לי למה בסמוכה
ומולימו ברה״ר בבור הכא אלא ממר לבד עשרה חוליא דתהוי כדס״ד לא אמר יומק דר׳ ז״ל ופירש״י ע״כ. לעשרה, מצטרפין וחוליתה דבור קמ״ל והא בסמוכה לעולם אמר יומט

:רבינו דברי ונתבארו .ע״כ ,רה״י הוי קרקעיתו עד עשרה הכל סך סביביו
ה י פ ש כו׳. ברה״ר א ט. כלשון וכו׳ ברה״ר אשפה שם ו כו׳. רבא אמר והא אשפה תנטל שמא מיישינן ולא הקשו ובגמ׳ רבי ד. הא דרבים הא קשיא לא ותירצו ו חי  וזם די

כלי לאשפה ממילין שאין לפי למעלה כנזכר גגין בשני שחשש כמו באשפה וינילט וילך לתוכה שמשליך מה יתגלגל שמא חוששין אין ולמה ז״ל הרשב״א וכתב .מטאר
:עכ״ל ,כלים שברי או מים אלא בו חפן אשר

א ת י מ פ״ו> שעליה(דף והסוגיא והברייתא פ״ז) משממפין(שם שבכיצד המשנה מן רבינו הוציא המים מן למעלה שהיא כצוצרה עד אלו דינין .וכו׳ בחצר עוברת שהיא המים א
והמימרא

משגה לחם
ר ט  טפחים ד׳ לכותל סמוך יהיה שלא דבעיק נראה וכו׳. הבור ע״ג וחלון ברה״ר כו

 רה״ר דרך לרה״י מרה״י מעביר והרי רה״ר קרי שם לעבור יכול דאדם דכיון
 אדם לעבור יכול כשאינו אבל אמה ס״ז רחב רה״ר והוא כאן אין הבור כאילו והוי ד׳
 בץ השברס המים אמס גבי אמאי וא״ת לכותל. ממש סמוך הוא הבור כאילו הוי אז

 שלשה הכוהל מן מופלגת בשאינה בד״א רבינו כסב אליה פתוחות ומלונות החצירוס
בכאן.וי״ל ששיער כמו לכותל סמוך ספחים■ בארבעה שם לשער לו היה וכו׳ טפחים
שהיא כיון ג׳ הכותל מן מופלגת דכשהיא עצמה האמה מחמס היא דהרישהא הסם דשאני

עוז מגדל
ס צ׳א): (דף נשנת הזורק סיק זורר,. גהן וטוצא עד בתים שני ״ ר נ ר ו ה. עד נ ר׳ א ׳6 ג  גתר

ת :צ׳ע) (דף דעירונין מ  משתיאין ניצד פרק . היכר לעשוס עד וכי׳ לעלעל ומהו עד המים א
: (דף ( ז ד פ׳ ב׳ א ר ה כ ת :עכ׳ל יכין והיזכס־ יכו׳ הללו הפסין ז׳ל כ

אני ל הראב׳ד דברי על להשיב הזה בתנור ייעדתי לא אגי אומר ו דאמת מוזגי׳ וגם וכו׳ מנוי דהכשר מתגי׳ גמ׳ דעיתנין ס׳ק והצעגזן ים לשון עם ססין שגו צריכם דסצר שמעסין לכתוב צריו הייתי דא'כ ז׳
ט׳ נתצר העוברת המים שיאיו אלא מליו לחלוק לכשגגדו הניא ומי הזה לדעת ז׳ל לראב׳ד הניא מי יובן אשר עי־ ודקדוקן עומקן על ההלכוס: שתי ולפרש הגמרא' לשון ולהציע משתתפין כיצד סרק השגויה ו

פל

 לא החלון כעד דאפילו טמא דלא החלון כנגד משתמש דהעליון להודיעט הוצרך עשרה
 איט ה״ה שכתב התחתון דאי לשון דהך נראה ע״כ מחולקים רשויות שהם אמר ישתמש

 דהך דמשמע ואפילו כותב שאני הטעם כלומר ואפילו שכתב לדבריו פירוש אלא ,ראיה
 והם כרמלית דהוי יותר פשוט הוא מעשרה למטה דאי משוס הוא יוסר מחודשת מלוקה

 בפירוש הברייתא בלשון תפיסה הוא כן אחרי שכתב משתמש ואינו מחולקים רשויות פתי
 מלבד שיש אמרים מלוקים להודיענו שא וכו׳ ולכשתדקדק ה״ה ומ״ש .ועיקר ראשון

: מבואר שזה הגירסאוס חילוף מחמת שנפל הדינים מיצוק

מיימוגיות הגהות
 דבור ואע״ג תקון שום שא״צ אר״ה רצר בין או לברטאית חצר שבין אבור משמע מבאן [נ]

מידי בעי אא הא ב׳׳ב בהאכתא ם״ג עירובין בהא׳ בדאקמן תקון 7צי חצרות שתי שבין
דהשתא
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 טפח שיהיה צריך המים בחוך מרדה כולה
 מדאמרי׳ וטעמו .המים מן למעלה יוצא ממנה

 מן למטה למטה ר״י דאמר אהא השם,בגמרא
 מן למעלה הקנים ראשי שיראו דצריך המים
 לממיצס דה״ה ז״ל ליה ומשמע , טפח המים

: בסצר העוברת המים אמס
לא

 שבפ״ק ים דלשון ומברייתא יהודה דרב והמימרא
 והשיטהו המים לאמת ים לשון ודימה י״ב) (שם
 דברים ואין ההשגות כדעת האמרונים ודעת בזה
 ז״ל הרשב״א ודעת .בהן להאריך כדי מצויין אלו

:תמצאנו בספרו
בצוצרה

ם: במילואו נפרן המים דמקום אסור לחצר הים מן למלאת אבל בחצר לטלטל מהירים הגידודיס ואותם הים בשפת עשרה גבוהים לי
 בתוכה משוקעת להיות שצריכה בור של כממיצה שברה״י למים שברה״ר המים בין שתחלק כדי שצריך הרי״ף כ״כ . המים בתוך יורד המחיצה מן טפח שיהיה צריך רביגו זמ״ש יג

 מחיצה לו עשו אא״כ בשבת מים ממט ממלאין אין חצרות שתי שבין בור גבי פ״ו) דאמר(עירובין יהודה כרב דהלכה דס״ל משום והטעם מבירו. לרשות רשותו בין לחלק
ם. מן למעלה למעלה המים מן למטה למטה מלמעלה ובה״א מלמטה בש״א טפחים עשרה גבוהה  במים שישקע צריך המים מן למעלה למעלה יהודה דא״ר אקא בגמרא ומפרש המי
ש : טפח קנים ראשי מ״ המחיצה היתה ואס ו

 כן אם אלא בשבת ממנה ממלאין אין אמות עשר עד
.וביציאה בכניסה טפחים עשרה גבוהה מחיצה לה עשו
 ממלאין ארבעה ברחבה שאין או עשרה בגובהה אין ואם

 מעשר יתר ברחבה היה יב • מחיצה בלא ממנה
ממנה ממלאין אין עשרה בגובהה שאין פי על אף אמות

לטלטל ומהו .המחיצות ומפסדת היא פרצה עשר על יתר שכל .מחיצה לה שיעשה עד
לטלטל מותר אחת מרוח טפחים ארבעה רוחב פם או שהוא בכל מכאן ופס מכאן פם הפרצה מצד נשאר אם החצר. בכל
נפרצה שהרי החצר בכל לטלטל אסור כלל פם נשאר לא אם אבל בלבד. האמה מן למלאות אלא אסור ואין החצר בכל

] צריך המים מן למעלה היתה אם .במים המחיצה את מעמידין והיאך יג : כרמלית שהוא לים חצר נ מן טפח שיהיה [
 המים. מן למעלה יוצא ממנה טפח שיהיה צריך המים בתוך יורדת כולה המחיצה היתה ואם .המים בתוך יורד תטחיצה

 מותרת. זו הרי טפחים עשרה בה ויש הואיל הקרקע עד מגעת המחיצה שאין עלפי אף .מובדלין שבחצר המים שיהיו כדי
] אלא תלויה מחיצה התירו ולא ד  והקלו מדבריהם במים טלטול שאיסור .בלבד במים [

ד ז היכר לעשות כדי אלא שאינה במחיצה  וחלונות החצרות בין העוברת המים *אמת י
;בשבת ממנה וממלאים החלונות מן דלי משלשלין כשיעור בה אין אם אליה,. פתוחות

במה

הראב״ד השגת
 כתב המצר. בתוך עד וכו׳ המים *אמת

 אין אם למעשה והלכה; שבוש זה כל הראב״ד
 כשיעור באגפיה ואין כשיעור טפחים ד׳ בה

 שיש או כשישר באגפיה יש ואם וממלא משלשל
:עכ״ל ̂ עשרה גבוהין הפסין ויהיו טפמים שלשה ביניהם יהיה ולא ומכאן מכאן המתלים יוצאין פסין ק אס אלא ימלא לא כשיעור בה

משנה לחם
 ד׳ פס מהני דלא דאמריק הט אבל הים אין הכא אבל פרמלית שהוא בכרמליח מים כרקק הוי כדמליח שהוא החצרות בין

 שאין וכיון רה׳׳ר דרך שמעביר מפני אלא הוא רה״י דהבור הבור מחמת קריעוסא
:ודוק מותר דיהא הוא דין שם לעבור אדם יכול

ב  עשרה על יתר שהפרצה דאפילו מכאן דנראה קשה .וכו׳ החצר בכל לטלטל ומהו י
 וזה .מפחים שני פס או בחצר לטלטל מותר הוא מכאן ופס מכאן דפס

 מחיצה אינה כעומד פרון בה שיש מחיצה כל י׳׳ו בפרק לקמן רבינו כתב שהרי קימה
ט׳ פרון היה אס אבל  א בפרק לקמן וכן .וכו׳ עשר על יתר הפרצה יהיה שלא ובלבד ו
ח כתב פ  והוא ופו׳ ארבע רחב פס בראשו שמד נשאר אס ראשו כלפי מצד הפרצה נ
ק משום התם דשאט רמא וכו׳ עשר על יסר הפרצה תהיה שלא פ שהוא מכרמלית דנ

עוז מגדל
 על זאומר . מוצאו מקום להראות שייעדתי כמו ז׳ל ל״מ להציל כאתי עתה ואגי המעיין מל

 ושירצן שלום כימהן ועשה וו מל זו חולקות הללו השמועות שתי ראה ז״ל ר״מ כי ראשון ראשון
חדי פירוש הם כאמת והפסין .המאמר זה מהן ועשה וחיכרן  ס״ק ים דלפון נמסקגא דשמעתא גי

 לומר אדם שחייכ לבו עם יפה כיון הוא ז״ל הקדמונים לרבותינו הפירושים מ שרבו ואע״פ דעירובין
 הרשב״א ומורי מה השיגו לא ז״ל המאור בעל וגם בהלכות ז״ל אלפס ר״י פירש שכן רבו בלשון

 שהתלמוד רואה אני אחד ענין שהם המים ואמת ים לשון על שסבר ומה .עמדו מל והעמידו חוקו ז״ל
 אמר יהודה רב אמר יוסף רב אמר (י״ב.) בפ׳׳ק בעירובין דגרסי׳ אחד ענין שהם באצבע מראה בעצמו
 חנניא לר׳ שמואל ליה והאמר הכי שמואל אמר ומי יוסף לרב אביי א״ל אחד ניתרת;בפס חצר שמואל

 דרעותא בדורא הוה עובדא ידענא לא אנא א״ל פסין בשני או דופן ברוב או אלא עובדא תעביד לא אש
 קאמרש ים לשון א״ל אחד פס אלא אצרכיה ולא יהודה דרב לקמיה ואתא הוה לחצר שנכנס ים לשון

 יהושע דר' בריה הונא ורב כהנא רב אתו כי ופריק קשיא מ״מ והדר במים חכמים שהקלו הוא קל
 גופא מייתי הכי ובתר .לכאן ומשהו לכאן משהו רוחות משתי בארבעה אחת מרוח פירשוה רב מבי

 בד״א טפחים י' גבוהה מחיצה לו עשה אא״כ ממנה ממלאין אין לחצר שנכנס ים לשון דת״ר דברייתא
 אלמא וכו׳ ממלינן דלא הוא מימלא עלה וערו ושקלי כלום צריך אין עשר אבל מעשר יתר שפרצתו

 מחיצה דאין שעמא משום לא אי ולחורבה לחצר אפי' שוה ים של דלשון מכלל אהדדי לה מדמקשין
 דמים משתתפין כיצד בפרק השנויה המים אמת וכ״ש במים חכמים שהקלו הוא וקל במים מתרת תלויה

 בגמרא גרסי' נמי המים דאמת מתני' דגבי תדע ביניהן התלמוד שחילק מצינו ולא ים של כלשון הוא
 ממנה ממלאין אין בכניסה לה עשו ולא ביציאה לה עשו ביציאה לה עשו ולא בכניסה לה ת״רעשו

 תדון גבה שעל כותל אומר יהודה ר' וביציאה בכניסה טפחים י' גבוהה מחיצה לה עשו אא״כ בשבת
 יהודה לדר׳ ודאי והא ד׳ ורחבה י׳ עמוקה היתה בשלא יהודה לדר׳ תלמודא ומסיק מחיצה משום

 את״ק ופליג דפ״ק ים בלשון כדאמרינן הקילו דבמים משום וטעמא ז׳ל פירש״י וכן היא תלויה מחיצה
 בין שלפניה במפנה השנוי כבור ועשאו משמע כן אלפס ר״י מלשון וגם במתני׳ בין בברייתא בין .דהכא

 קושיא מתוך הסכים כן ז׳ל הצרפתי הר״ם וגם .מהן למטה או המים מן למעלה במעשיהן בין גמחיצות
 בעשר דקאמר רה״י נמי הים דלשון משמע דהכא ףל הר״ם הקשה וז׳ל כן הורו התוס׳ בעלי ורבותימ

 כרמלית שהיא מפני בשבת ממנה ממלאין אין בחצר העוברת המים אמת הניא ולקמן בלום צריך אין
 לגבי ובטלה י׳ גבוהה באינה איירי הכא אבל חצר לגבי ואינה ̂י׳ בגבוהה איירי דהתם זתירן

 י׳ גבוהה בשאינה יהודה דר׳ אליבא לכותל לה דמוקמינן תדע בעיני חשוב ההירון וזה עכ׳ל.• <זצר
 שגי ממנו ולמדנו בהיפך. ים של ולשון עסקינז ד׳ ורחבה י׳ בגבוהה דלת״ק מכלל ד׳ זרחבה
 בשתיהן ז״ל ר׳מ כמ״ש מילתא תליא י׳ דבגבוהה והשני שוה דינם המיס ואמת ים שלשון א׳ .דברים

 אמרים תירוצין ז״ל למפרשים בזה יש כי ואף • הרשב״א מורי הסכים וכן וערובו וכסברתו באות אות
 וגס ז׳ל אלפס ור׳י התוכף בעלי רבותינו עמדו כאשר השיטה בזאת עמדנו אנחנו אחרות יושיטות
וגם ז״ל מקוצי הר״ם הסכים וכן לדעתו שהסכים נראה בדבר עליו השיג לא ז״ל המאור בעל ראיתי

• לרה״ל כשנפיז איירי מעשר ביותר מפתים
 באס ניתרת תצר שמואל אמר יהודה רב אמר י״ב) (דף דעירובין פ״ק בגמרא ואמרינן

 פס אלא אצרכיה ולא יהודה דרב לקמיה ואתא הוה לחצר הנכנס ים לשון וכו' אחד
 גמורה מחיצה מעשר דביותר מעשר בפחות בשהפרצה איירי דהך משמע וכו' אחד

כשהפרצה המים להתיר משהו פס הזכיר לא איך רבינו בדברי תימה יש וא״כ בעינן
: מעשר בפחות

 משנה פ״ז) (דף משתתפין כיצד בפרי! .וכו' החצרות ,רץהעוברת המים אמת יד
 אמת אידך תניא שם ובגמ' • בשבת וכו' בחצר עוברת שהיא המים אמת

והא ולהחליף באגפיה ואלא וכו' גופה המים באמת אילימא עסקינן במאי וכו' המים
כי

מיימוניות הגהות
 תתמה ואל* .בחצירות קאי בי שבן בל* בבעמוד בלום בעי לא ברה״ר בוליה קאי אפי' דד״שתא
 בפ׳ משמע והבי דביתיה מאני הוא דהדלי הימנו למלאות דאסור הצירות שתי בין דבדקאי

 הןלבלים אחת רשות קרפיפות ואחד הצירות ואחד גגות אחד דאמר בר״ש דהלבה גנות בל
 עם אלו ערבו לא בין לעצמן החצירות עירבו בין בר״ש שפסק ושמואל ובר׳י בתובן ששבחו

 פריך ולבסוף לזה מזה לאיתויי אתי דילמא בלל דל״ג לעצמן אפי׳ בלל עירבו לא בין אלו
 מים או בלים בחצר ששבת בל מהתם משמע דבתים למטה למטה מאי ופריק אדר״י מדר״י

 ממלאץ אין א״נ לא דביתיה מאני אבל ׳מחיצה זבלא עירוב בלא לחצר מחצר מותרים שבבור
 אדם דאין ברב קי״ל התם אבל דבתים למטה למטה מאי בדאוקימנא לבית להכניסן בדי

 לגבי יהודה ברב [ג] :ע״ב אבי׳׳ה הבי אסקיכן לשמואל ואפי״ אויר דרך חבירו על אוסר
 התום׳ וב״ד ור״ח אלפס ר״י וב״פ ממים למעלה למעלה ממים למטה למטה דאמר ר״ה

 הוא קל אלא [ד] ן ע״ב ע״ש יהודה ברב דלא דשמעתין דמסקנא שפירש ברש״י ודלא
 דברה״ר הונא ברב אלא יהודה דרב ליה דלית בקונטרס פ^ש במים חבמים שהקילו
 שאין אע״פ המים על בסאות בתי להן שיש העולם סומבין וע׳ץ קאמרי ממש למעלה

 למלאות אלא שנו לא דגזוזטראות אמתני׳ כפרקין דאמר והא המים על נוגעות המחיצות
 המיקל אחר הלך סופרים דבשל שרי נמי לשפוך אפי" בא״ד הילבתא אסור לשפוך אבל
 העשויה מחיצה מועלת דאין נראה ומיהו ההוס׳ וכתבו .בא״ד ט״ו בהילבתא בעמוד וכ״פ

 גדולה מחיצה תהא לא דאמר יהודה כרב הלבה דאין מים לשם ולא הכסא בית לצניעות
 לרה״ר נופלת תהא ומשם דף על נופלת הצואה שאם מהד״ם ואומר .שביניהם הכותל מן

 מתירו דף אין אם ואף הנקב סביב ולא במים למטה לא תקון שום לעשות אין למים
 שלכם כסאות בתי על וששאלת :מקורזלות דאבנים דומיא הבריות בבור גדול מטעם

 בין מחיצה חיבר יש אם בהם בקעי שעה ובאותה להתייבש רגילין והמים המים על
 פ׳ כדאמרינן במים מהרת תלויה דמחיצה מותר מים שם שיש בשעה למטה בין למעלה

 שם שיש ואע״ם בחרבה מהרת תלויה מחיצה דאין אסור מים שאין ובשעה משתתפין כיצד
 וצואה והיגי היזמי חשבינן דשבת דפ״ק ואע״ג • פטור מקום לחושבם נראה ואין אסור צואה

 פטור מקום תעשה ד על ד׳ רחבה דאין היבא וא״ב ג׳ גביהי דלא אע״נ ברה״י ברה״ר
 דקי׳״ל בהדיה ומצטרף אתי ככרמלית דרה״ר לדידן לחלק יש .מד״ פחותה כרמלית מוין
 יש אם בתים שני שבין הכסא ובית וניעור מינו את מין מצא דעירובין בפ׳״ק דאמר ברב
 ואסור בו שולטת שניהם רשות לאו ואם ומותרין מערבין לערב שיבולים ביניהן קטן פתח

 ברה״ר דצואה את״ל ואפילו בשלשול ולזה בשלשול לזה משתתפין כיצד פרק כדאמרי׳
 בדאמרי״ פטור מקום בו שיהא מקום בשום אשכחן לא דרבנן ברשויות הבא סטור מקום

אברהם בר שמשון ושלום ,היחיד רשות חשיב אמה מאה בן קנה דאפילו דשבת פ״ק
:ע״ב ה״ה ז״ל

; בהלכה פנים לו ויש עמוקה הראב״ד של דעתו
ת מ ב :משסתפין ס׳ - החצר בתוך עד העוברת המים « ת אני :עכ״ל י׳ גבוהים הפסין ויהיו וכו׳ למעשה והלכה שבוש זה כל הראב״ד כ  הנזכרת בהלכה משתתפין בפ׳כיצד אשר פשוטה בהלכה בוטח הוא אומר ו

 וכו׳ מארבעה פחות אומר רשב״ג וממלא דלי משלשל אין ג׳ וממלא דלי משלשל משלשה פחות החלונות בין העוברת המים אמת אידך תניא ̂השס דגרס הדעת כל לפניך ואביא המיס דאמת מתניתין גמרא
 וטרינא ושקלינא וכו׳ דימי רב אתא כי והא ולהחליף באגפיה אלא לשמעתא אמרה כתנאי לימא מד׳ פחותה כרמלית אין אר״י דימי רב אתא דכי הא ואלא גופה המיס באמת אילימא עסקיץ במאי זשייליגן

 הימא אפילו אומר אשי רב לכרמליש חורין אין חרוייהו דאמרי אבין מנינאבר ורב אבין בר אביי ומהדרינן כרמלית חורי כי ותהוי אקשינא והדר היא דימיחנאי ודרב המיס באמת לה מוקיס זעירי דאסיקנא עד
מ לכרמלית חורין יש  גופה המים אמת ברוחב כגון פלוגתאדרשב״ג לה מוקי זעירי כי ז״׳ל ופירש״י . ע״כ לטעמיה ורשב״ג לטממייהו רבנן ואזדו אפומא ניפקי לה דעבד כגון אמר דבינא כמופלגת הכא בסמוכה ת׳

תיהסר כרמלית שיעור בס לית אפי׳ אמה הא כרמלית חולי כי והיהוי דבלייתא גופה על ואקשינן היא פנאי מד׳ פחותה כרמליש אץ דאמר דימי ורכ נארנעה סברי ורמן כרמליה מיקריא דגשלשה רכנן נאמרי
משוס
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ס למעלה שהיא כצוצרה טו מי ה  שהיא כצוצרה משחחפין(&״ז:) בכיצד שס וכו׳. מן
 מברה מחיצה לה עשו אא״כ בשנת ממנה ממלאין אין הים מן למעלה

 מן יוצא המקורה המקום הוא כצוצרה רנינו ופי׳ .ע״כ מלמפה כין מלמעלה בין מפחים
 מן הנקב מאותו וממלאין נקב בו ונוקבין גג כמו והנהרות המים מעיינות על רה״י כותל

 עד למלאת מותר ואינו ,הנהר מן או המעין
 כמו למסה היורד הנקב מעל מחיצה שיעשה
 המחיצה תהיה או אחית גוד נאמר ואז כוורת

 ונחשוב אסיק גוד נאמר ואז המים מן למעלה
 :ע״כ המחיצה תוך כלה השאיבה תהיה כאילו

ש מ״  פ״ח) בגמ׳(דף .וכו׳ ממנה שופכין כך ו
 לא התם דאמר בתרא כלישנא פסק לשונות שתי

 אלא אשור לשפוך אבל דשרי הוא למלאת חיהא
 כהו שהוא מפני והסעם שרי נמי לשפוך אפילו

 רבינוי. שכתב וכמו בו גזרו ולא בכרמליח
.וכו׳ אמות מארבע פחותה שהיא חצר טז

 אמות מארבע פחותה שהיא חצר שם
 עוקה לה עשו אא״כ מים שופכין,לתוכה אין

 מבפנים בין ולמעה הנקב מן סאתים מחזקת
 ומבפנים קמור צריך שמבחון אלא מבחוץ בין
 אומר יעקב בן אליעזר רבי קמור צריך אין
 לתוכו שופנין ברה״ר אמות ד׳ קמור שהוא ביב
 אמה מאה מצר או גג אפילו וחכ״א בשבת מים

ב. פי על ישפוך לא  לביב הוא שופך אבל הבי
 לד׳ מצ^פין והאכסדרא החצר לביב יורדין .והן

ת.  אמר מ״ט לתוכה שופכין אין גמ׳3ו אמו
מד׳ פחות לזלפן רוצה אדם אמות בד׳ יום בכל מיס סאתים להסתפק עשוי שאדם לפי רבה

אמות

 שלשה הכותל מן מופלגת כשאינה אמורים דברים במה
 שלשה הכותל מן מופלגת היתה אם אבל טפחים.
 יוצאין פסין היו כן אם אלא ממנה ממלאים אין טפחים

 היא כאילו האמה שנמצא' ומכאן מכאן הכותלים מן
ו :החצר בתוך עוברת  מן למעלה ^שהיא כצוצרה ט

 ממנה ממלאים אין . המים גבי על בתוכה וחלון הים
 על טפחים עשרה גבוהה מחיצה עשו א״ב אלא בשבת

 המחיצה תהיה או .שבכצוצרה החלון כנגד המים גבי
 ירדה כאלו אותה ורואין המים כנגר הכצוצרה מן יורדת
 מחיצה לה שעשו מזו שממלאין וכשם .המים עד ונגעה

 הן הכרמלית על שהרי הים. על ממנה שופכין כך
 ארבע על אמות מארבע *לפחותה שהיא חצר טז ♦ שופכין
שהן'יוצאין מפני בשבת מים בתוכה שופכין אין אמות

לרה״ר
:שם, סמ׳ג שנז פי׳ עיי ב :פה לאוין פמ׳ג שנה פי׳ פוי א

 בינייהו מאי ואמרו .אחר מעם נתן זירא ור׳ אסיר לא ואי שרי עוקה איכא אי שופכן אמות
 אריך אפילו זירא ולר׳ אמות ד׳ על ד׳ בעי דלרבה בינייהו איכא וקטין אריך אביי אמר

 שופכין אין אמות ד׳ על אמות ד׳ בה שאץ מצר דתניא לרבה סיוע ברייתא והביאו .וקטין
יעקב בן לר״א אבל יעקב בן דר״א עליה דפליגי כרבנן זירא ר׳ והעמידה .בשבת מיס לתוכה

קה. צריכה אינה וקטין אריך אפילו ד עו  ש
 בימות בד״א תאנא וכו׳ גג אפילו והכ״א בגמ'

 ואינו ושונה שופך הגשמים בימות אבל החמה
 במקומן מים שיבלעו מצה אדם מ״ט נמנע

 ליה ליחוש מאי החס ואמרי מקפיד. אינו פירוש
 אי וקיימא מקלקלה הא חצרו קלקול משוס אי

 של ציטרו יאמרו שמא גזירה דאמרת משום
 מקלחין צינורות סתם בשבת מים מקלח פלוני

 מחזקת עוקה הגשמים בימות ר״נ אמר .הס
 סאה לה נוהנין סאה סאתים לה מתנין סאתים
 סאתים לה מתנין סאתיס מחזקת החמה בימות

 אתי דלמא גזרה עיקר כל לה נותנין אין סאה
 לגזור נמי הגשמים בימות א״ה סאתיס למעבד

 עד וכו׳ קלקול משום אי ליחוש למאי התם
 ואפילו כור אפילו הילכך אביי אמר הן מקלחין
 pכר פסק רבינו והנה .ע״כ ,שרי כורים
 חצר הברייתא כלשון כתב ולפיכך מנהו דרבים

 להוציא אמות ד׳ על אמות מד׳ פחותה שהיא
 שופכין שאין וקטין אריך ופי׳ . וקטין אריך

 שתשטדתן שאע״פ שהים על שמנה כמן לתוכה
 וים .עוקה בלא שופכץ אין ד׳ על ד׳ כתשבורת

עליה ולבמת לכסותה צריך מבחון השקה שאם לקמור צריך מבמוץ ופי׳ עיקר. וזה אמר פי׳
כיפה

משנה לחם
/ דלי משלשל מארבעה פחות דאמר ופסקכרשב״ג גופה המים באמה לה דמוקי רבי והא דרבק רשויות הכא דאורייתא רשויות דההם ותירצו וכו׳ דימי רב אתא כי ט וז״ש ו

כונס היא זו ואם ארבעה הוא כרמלית דשיעור רבינו ביאר וכבר כשיעור. בה אין אם מוקי זעירי הא קשיא ולזעירי אמרה זעירי ההיא וכו׳ אמר נמי דרבנן ברשויות יוחנן
 חורי כי ותיהוי לזעירי שם הקשו עוד וכו׳ היא תנאי דימי ורב גופה המיס באמת לה

כ. דידיה אליבא אמוראי שם ותירצו כרמלית  ים לשון ה״ר י״ב) (דף בפ״ק שם ע״
 בד׳׳א טפחים עשרה גבוהה מחיצה לו יש אא״כ בשבת ממנו ממלאין אין לחצר •הנכנס

 הא ממלינן דלא הוא מירלא והקשו כלום צריך אין עשר אבל מעשר ביותר שפרצתו
בה דאית הב״ע ותירצו לה האסור למקום במלואה חצר נפרצה והא מסלטלין טלטולי

 כזעירי פסק דהוא כיון מחליפין אין דרבנן ברשויות דאפילו ז״ל בכונתו לומר ראוי רבינו
 מחליפין דרבנן ברשויות דאפילו זעירי סברת בגמ׳ ומבואר גופה המים באמת לה דמוקי

ז שלא למד אתה אלו דברים ומתוך זה פרק בסוף כתב ה״ה שהרי קשה וא״כ מ  א
 דמוקי דזעירי סבור זי׳ל דרבינו לומר נראה לכן .רבינו דעת וזה כתב ובסוף וכו' להחליף

במא♦ מעיקרא גמרא מדמקשא משמע הכי דמתניתין דפשטה טפה המים באמת מתניחין
כ; גידודי  ברשויות דאפילו לומר כזעירי לפסוק כונסו אין ומ״ס וכו׳ המים באמת אילימא עסקינן משסתפין דכיצד ממניסין מפרש ז״ל והוא המים לאמה ים לשון דימה ורבינו ע״

ורב הונא דרב במחלוקת ק׳:) (דף דהזורק ההיא מכח א״א דזה להחליף אסור דרבק ארבעה וברחבה עשרה בגובהה שיש המים באמת דאיירי וכו׳ עוברת שהיא המים אמה
זעירי דעת רביט דחה p ומפני זה פרק בסוף ז״ל ה״ה כמ״ש ספינה לענין מסדא דפ״ק וברייתא .טפחים פשרה גבוהה מחיצה דצריך אמרו כן ומפני עשר עד ,־פרצתו

מן מופלגת בשאינה בד״א שהך רביט בדברי ק״ק עדיין ומ״מ דההם. ההוא מכח בהא כאמת דאינו ים לשון אמרו כן ומפני עשרה בגובהה שאין ז״ל הוא מפרש • וכו׳ ים דלשון
נכונה דנפשיה.וסברא מסברא ז״ל דאמרו ונראה בגמרא הוזכר לא שכתב וכו׳ הכותל עד דכשפרצסו אמרו כן ומסגי לעצמה רשות והוי ד׳ וברחבה עשרה בגובהה שיש המים
 דבטלטול והקשו טפחים עשרה גבוהה מחיצה צריך מעשר ביותר אבל כלום צריך אין משר
 ואמאי וכו׳ ממליגן דלא הוא דמימלא משמע דהכי מעשר ביותר מוסר אמאי החצר דכל

מר וכו׳ במלואה חצר נפרצה  ביותר וקאמר הנא דמדסהים איירי ססמא דברייתא ^ו
 במלואה שנפרצה אלא כלל מכאן ופס מכאן פס נשאר שלא אפילו שהוא ממלאין דאין מעשר
 כלומר גידודי בה דאית ותירן לה ‘האסור למקום במלואה חצר נפרצה הא ואמאי לגמרי
 שהקשו מה וא״ש ז״ל כוונתו זהו .לגמרי נפרצה ולא מכאן ופס מכאן פס ביה דאית

 החצרות בין העוברת המים אמת ובענין .במלואה הך מדייק דהוא במלואה חצר נפרצה
 דא״כ ולהחליף באגפיה דאמר דימי כרב דלא רביט דפסק נראה וכו׳ פתוחות וחלונות

כזעירי דפסק ודאי לכ״נ .ת״ק כדברי משלשה לפחות שלשה בין ולחלק לפרש לו היה

מס׳ דאמרי׳ היכי כי כרמלית חורי מפום ר חורי שנה נ  ויש לרה׳ר הסמוך נוסל כגון דמו כרה׳ר רפ׳
ה ויש הואיל ה׳־נ נרהיר הנחה ליה דחשנינן חייג שם ונח אמוס ד׳ חפן וזרק חור נו  קודם שיעור נ

 אממירו דלא לכרמליס חורין הורה אין ופרקינן אהיא קא דמכרמליה היהסר נמי דהשהא לעיר שתכנס
מ מיהו חורין יש לעולם ואמר אחרינא סירוקא לפרוקי אשי רנ ואהדר .האי כולי נה  כגון נסמוכה ה׳

ה שאין נמופלגה הכא סאהים מניה יומר לקרפף הסמוך שננוהל מור  ורנינא למרחוק אלא כשיעור נ
 דאמה נשיעורא לאו ורשנ׳ג דרננן וד׳ דג׳ שיעורא האי ואמר אחריהי אוקימתא לאוקמי מהדר
 סמוך המחיצה והתחיל וניציאה נכניסה מוצאוה כלומר נפקי לה דענד אלא ולהחליף נאגפיה ולא גופה

י האמה ונאמצע לזו זו המחיצוה חינר ולא ומכאן מכאן אוגניה נתוך לאגפיה  יוצאין המיס שיהיו מ
 ורשנ׳ג היא דפרצה ואסור לנוד אמרינן לא ג׳ לנוד אמרינן מג׳ דפחות רננן ואמרי שם דרך ונכנסין
ק דאמר לטעמיה פ׳ מ כי ראנ׳ד דעת על עלה ולפ׳ז . ז׳ל פירש״י טופס ע׳כ .לנוד מד׳ פחוס נ  ר'

ר אדאניי ופליגי אינון דנהראי משוס ורנינא אשי כרנ פסק ז׳ל ר חנניא ורנ אנין נ  ונסנו אנין נ
 קאמר הורה להגדיל אלא חנניה ורג אדאניי לאפלוגי לאו רנא כי לומר עמו אחרה רוח כי יען משתנש
ה, כאן נסמוכה דכאן ל״ק הא חורין דיש לומר המצא דאפילו מופלג  חורין יש קאמר דהאלא לך והדט נ

ה נסתפק ואפילו קאמר תימא אפילו אלא  ורב לאניי להו דפשיטא מאי שנקינן לא אנן אשי רנ נ
כ'כ כוותייהו הלכתא ופסק אשי לרנ ליה דאיסתפקא מאי ונקטינן חנניה  ומשם משמו הישנ׳א מורי ו

ה אילו ולדעהי כך הסכים ז׳ל רשנ׳א ואף ז׳ל המאור נעל ה הי  כל נעיני משיד מי והסכמתו גירססו ק
ר דאפילו כאן יש וקושיוה דנרים כמה והלא ך3 שיכהונ משכיל י נ  טועה היה לא יומא דחד רנ נ

 חורין אין חנניה וו־נ ולאניי לכרמלית מסופקין חורין אשי דלינ משמע הוה הימני עמוד כ׳ש נהם
ה החמירו ולא דרננן דכרמלית משוס לכרמלית ה דאחמירו חורין יש דאורייהא לרה׳ר הא נ  רננן נ

 לאו רה׳ר מורי דשנה נפ״ק פסיקנא דהא אפשר לא ודאי והא שהעתקתי ז׳ל פירש״י מתוך וכדמשמע
א לא ואס נשמעתא ז׳ל שפירש׳י ומה פי׳ד למעלה פסק כן זיל ור'מ דמו נרה׳ר  לפרש רק לפסוק נ

 אסורין חורין דיש מילי הני הכי אשי לדרנ לפרש נצטרך גירסא אותה לפי כי ועוד . ההלכה אותה דרך
^ אסויין חורין אץ אמרת דהא לטלטל מותר ולכך כמופלגת מיירי ננרייתא והכא לכותל נסמוכה  א
 ונשלמא יותר מותר לכותל מהשקרונ כל כי הפוכה והסנרא ז״ל ר׳מ ממ׳ש ממש נהיפך וזה נמופלגת
 למי אף קשה היה לכותל נסמוכה הזה הדעת לפי אלא ניחא לים האמה נסמוכה שפירש ז׳ל לפירש׳י

ר שאינו רנ רנינא דנרי על סמך ז׳ל ר'מ אם ועוד ,דעת נ הרגיש לא איך שלו נפסק נלנד אשי ו

א שנהב הטעס מפני סגי בפסין משלשה וביותר דמי כלבוד משלשה שחות דכל היא  מ
:מ׳ היא כאילו האמה שנמצא ז״ל

 טפס שקועה המחיצה שתהא כאן נצטרך דלא הא .וכו׳ למעלה שהוא כצוצרה טו
 דלעיל דומיא המים מן למעלה וטפח המים סחת המחיצה שתהא או במים

 הכל לפרש רצה ולא וז״ל דגזוזטרא מתניתין על משתהפין כיצד בפ׳ התוס׳ במ״ש זה יתורץ
:פ״ז;) (דף הדבור סוף עד הגזוזטרא תחת

 דמאמר רבינו בדברי קשה .וכו׳ אמות ד׳ על אמות מד׳ פחותה שהיא חצר טז
 דססם מפני נמנע ואינו ושונה דשופך הגשמים בימות דביב כתב דהוא

נמי הגשמים בימות וקטין האייך במקומן שיבלעו רוצה אדם וגם הן מקלחין צימרות
אמאי

עוז מגדל
 משמיטה היה לא מחודשת הלכה היסה ואילו וסוגייהה הנרייהא זאת כל השמיע ז׳ל אלפס שהרב
ו רנ הוא וכי נשיטתו רגיל ז׳ל ור׳מ נ מהאידעתא: ליצלן ורחמנא לו וחלילה כלשונו לומר וחייג י

מוכה כאן חורץ יש תימא אפי׳ אמר אשי רנ הכי דגרס ספרדית גירסא לו היה הוא כי נ׳ל לכן  נס
 תנאי דימי ודרג גופה המים כאמת זעירי לה כדמוקים נרייתא לעולם אמר אשי רג וה׳פ נמופלגס כאן
ה שאץ ואע׳ס ממנה למלאות ויאסר כרמלית כחורי ותהוי לך דקשיא ומאי ז׳ל וכפירש׳י היא  הא ג׳ נ
 מדרננן •שהוא כרמליס חורי וכ׳ש דמו כרה׳ר לאו התורה מן שהוא אע׳פ רה׳ר חורי תדאי קשיא לא

ל, שפירש׳י וכמו אחמור ולא ס׳ דאסיקנא כהלכתא ודלא חורין יש לתנא דס׳ל תימא אפי׳ אלא ז׳
« שאינו ודנר גדולה חומרא והיא יציאות  כשהאמה כלומר נמופלגת כאן נסמוכה כאן לחרן לי יש מ'
 דלעיל סוגיין וכדמוכח דמי כלנוד מג׳ פחות תלמודא נכולי כדקי׳ל מותר מג׳ נפחות לכותל סמוכה
 טל להדיא דאמרי נגזוזטרא מתני׳ גמרא נסמוך לפנינו וכן שם ז׳ל שפירש׳י וכמו דנור מתני׳ גמרא

 כי למדנו מותרת־ עליונה נמופלגת אנל נסמוכה אלא שנו לא הונא רב אמר גזוזטראות דשני פיסקא
ה ואץ הכל לדנרי דמי ככותל טפחים ג׳ תוך לכותל הסמוכה  חורי משום ולא כרמליס משוס לא נ
 היא אם למלאת שמותר חורין אין יציאות פ׳ שפסקנו וכ׳ש חורין ליה דאית למאן אפי׳ כרמלית
 סוגיין כמשמעות אסורה הכותל מן מופלגת היא אנל לים סמוכה שפירש ז׳ל כפירש׳י ושלא סמוכה

 הלכה שהיא תלמודא ונמלי גגזוזטרא הונא רנ וכדנרי דילן הנרייתא וכלשץ שם ז׳ל ופירש׳י דנור
 הלכה אין דקו׳ל כרשנ׳ג ודלא דנרייסא כה׳ק מופלג הוי גמורין ושלשה דמי כלנוד מג׳ פחות רווחת

ק רנינא חזר כן וגם נריי^ו לפרוקי קאי דכרייתא גופה על אשי ורנ כמותו נזה  דנרייהא גופה לת
 דעניד כגון להתיר תקנה לה יש למלאת אסור שהיה אשי רנ שאמר כמופלגת אפי׳ כי רנותא נמי ואמר

 נמלקו ז׳ל המפרשים וגם גיפופי שגורסין ויש פסין שפירש מי ויש ז׳ל שפירש׳י וכמו אפומא נפקי לה
 תקנה רנינא נתן העירי לאיסור תקנה אשי רנ שנתן וכמו אחד מקום אל הולך הכל אך נפירוש
פ׳ו התלמוד ונכל הזורק פ׳ רווחת נהלכה נזה כיוצא דנר כל מסקנת המחיצה כי אשי רג לאיסור  ו

 אין ז׳ל והוא הנוהג הפסק לפי פשוטים דנרים הס כי הסוגיא זאת כל והשמיע ז״ל אלפס ר׳י סמך
 שיש ואע׳פ נכונה וגירסא נכון. פירוש פי על ז׳ל ר'מ פסק הזה ונדרך הזה הדרך על נהלכוס לטרוח דרכו

 כראוי המחנרים דרך לו ונירר אחד דרך על יתפרש הכל והתם הכא וכאן כאן כמקום גורסים ספרים
:כד׳ן מוצאו מקום ולרמוז לנרר התלמוד וכלשון הכל לפרוט

:פ׳ז) משתספין(דף כיצד פ׳ הכל .נמקומן עד היה מן למעלה שהיא פזנוצרח
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א כ  ובמסכת דבריו סתם היאך לן תמיהה הרמ״ך כסב .וכו׳ הספיגה מן ימלא ל
 ממלאין אין המים מן למעלה שהיא גזוזפרא בהדיא מפרש ל) פ״ז (דף עירובין

שר^ מהיצה לה עשו א״נ אלא מיס-״בשבס ממנה  יעקב רבינו מפרש קושיא האי ומשוס ע
 אבל קאמר הגזוזסרא שבאמצע הגקב מן ארבע מקום בעושה הוגא דרב מימלא דהאי

מפחים כ״ד שהם אמות ארבע רמבה הגזספרא
סאתים מחזקת גומא לעשות צריך לפיכך .במהרה לרה״ר • ״®י® צל ״כל יישאי

 המים שיהיו כדי החצר בצד ברה״ר או החצר בתוך
 . ברה״ר הזאת העוקה תראה שלא כדי מבחוץ כיפה עליה לבנות וצריך .בתוכה נקבצים
 אמה חצי םאתים שמחזיק המקום הוא וכמה .אמות לארבע מצטרפין והאכםדרה והחצר

 לה שופכץ מסאתים פחותה העוקה היתה יז :אמה חומשי שלשה ברום אמה חצי על
 שהמים עלפי ואף מים. של םאה ששים אפילו לה שופכין םאתים מחזקת היתה במלואה.

 וםתם מתקלקלות שהחצרות הגשמים בימות בד״א לחוץ. הגומא מעל .ויפוצו יתגברו
 .ברה״ר מכחו יוצאים והמים ברה״ר משתמש שזה לומר הרואים יבאו ולא מקלחין צנורות

 פחותה היתה םאתים. אלא לה שופכץ אין םאתים מחזקת היתה אם החמה בימות אבל
ה עיקר• כל לה שופכין 'אין מםאתים  תחת והולכין נזחלין והן מים לו ייששופכין ביב י
 ויורדין הכותל על גזחלין והן מים פיו על ששופכין צנור וכן לרה״ר. דוצאין הקרקע
 לשפוך אםור אמה מאה הארץ שתחת הדרך אודך או הכותל אורך היה אפילו לרה״ר.

 לביב חוץ *=שופך אלא לרה״ר. מכחו יוצאין שהמים מפני הצנור פי על או הביב פי על
ט לביב: יורדין והן  נמנע. ואינו ושונה שופך הגשמים בימות אבל החמה בימות בד״א י

 הביב פי על שופך היה .במקומן המים שיבלעו רוצה ואדם הן מקלחין צנורות שסתם
 בכרמלית. כחו על גזרו שלא החמה בימות ואפילו מותר זה הרי לכרמלית יוצאין והמים
ת :לים יורדי! והם הספינה כותלי על לשפוך מותר לפיכך ג ש ד ה ב״ א ר ה

 כרב זהו ז״ל הראב״ד כתב וכו׳. ימלא *לא הספינה בתוך' והוא הים מן מים אדם ^*ימלא לא כ
א, סמיכתא ארעא מיא דאמרי ורבה מסדא מן יוצא ארבעה על ארבעה מקום עשה כן אם אלא  הי

תוך כשהיה אמורים דברים במה הים. על הספינה
 מקום דרך שהרי וממלא. שהוא כל זיז מוציא הים מן מעשרה למעלה היה אם אבל עשרה
א :היכר משום אלא זה לזיז צריך ואינו ממלא פטור  בכרמלית יבספר הקורא כ

 על הופכו אמות לארבע לחוץ * נתגלגל אם .בידו ומקצתו לרה״ר הספר מקצת ונתגלגל
 אדבע לתוך נתגלגל .אמות ארבע ויעבירנו מידו כולו ישמט שמא גזירה .ומניחו הכתכ
 לרה״ר ונתגלגל ברה״י קורא היה .אצלו גוללו לרה״י נתגלגל אם וכן .אצלו גוללו אמות

 לארץ הגיע ולא רה״ר באויר תלוי היה אלא נח לא ואם .הכתב על הופכו בה נח אם
ב :אצלי גוללו פחות מוליכו ברה״ר היה אם .רבים בו יזוקו שלא כדי קוץ המעביר כ

פחות
5P : . 1 לאוין המ׳ג שגב סימן טור ד :שס וסמ׳ג שגה סימן מור ג : שם וסמ׳ג זה בדין שם נטור עי׳ ב :שם וסמ׳ג מור א

חסדא ר•: ף6 המיס משפת מעשרה למעלה י י
פמיר מקוס שהרי די שהוא שבכל מודים ורבה

 המתתלת בבבא י״ד פרק כמבואר פעור מקום דרך להחליף אסרו שלא למד אתה אלו דברים ומתוך .בגמרא שם וכמבואר הונא לרב הים קרקעית כמו להם המים שפת והרי הוא
 דעת וזה המורים מגדולי הורו וכן הוגא ר׳ לדעת זו בסוגיא כמבואר לכתחלה מוסר מ״פ דרך לכרמלית מרה״י אבל הורה של רשויות שהם לרה״י מרה״י אלא פעור במקום עומד היה

 מקום ז״ל המפרשים ושאלו .ד' על ד׳ בו שיהא צריך מעשרה למעלה הזיז אפילו ולפיכך להחליף אסור דבריהם של ברשות שאפי' אחרים לדעת הסכים ז״ל הרשב״א אבל .רבינו
ומשלשל באמצעיתו חלול הזיז שזה כלומר ממלא הוא הזיז שדרך ז״ל האי רבינו ופירש .רה״י והספינה ככרמלית דינו הים לשפת עשר תוך הוא אס שהרי מועיל מהו זה ד׳

 לבד הביב דין ועל כחכמים. פסק שרבינו כתבתי כבר הביב ובמחלוקת .רבינו כמ״ש כיפה
 בימות התם ואמרו .וכו' הגשמים בימות אבל החמה בימות בד״א תנא בגמרא הזכירו

 וכן זו ברייתא היא בלבד הביב דין שעל מפרשים קצת פירשו וכן ניחוש למאי. הגשמים
פי׳ .סאה לו מתנין סאה .הגשמים בימות בעוקה שדבר נחמן דרב מימרא לכאורה מוכחת

 נותנין שאין כסאה דינו מסאתיס פחות כל
 דבימות כיון הלכך אביי ואמר .מלואה אלא לתוכה

 כורים ואפילו כור אפילו גזרינן לא הגשמים
 אס אבל סאסים שמחזקת כל לתוכה מתנין

 אין משמים בימות אפילו ודאי פחות מחזקת
 נחמן רב לא דאי מלואה אלא לתוכה נותנין

 מסאתיס לפחות סאסים בין מחלק היה למה
 בכל סאחים מחזקת עוקה דקתני ומשנתנו

א. זמן רבינו. לדעת הסוגיא פירוש זהו הי
 בן כי״א הלכה ופסק אחרות שעות בה ויש

 שיש כל וכתב ז״ל. הרשב״א דעת והוא יעקב
 וכן צריכה,עוקה אינה אמה י״ו בתשבורתה

.עוקה צריכה אינה קענה אפילו הגשמים בימות
 סאתיס מחזקת עוקה לה יש אם החמה ובימות

ם. ואפילו כור אפילו לתוכה נותן רי  אינה כו
קר. כל לתוכה מתנין אין סאתים מחזקת עי

 ברה״ר אמות ד׳ קמור שהוא כל הביב ובדין
 בן וכר״א לתוכו שופכין החמה בימות אפילו
 נראין רבינו ודברי .ז״ל דעתו זהו יעקב

ה להחמיר; כו׳. הביב פי על שופך הי  זה ו
 גבי ק׳:) (שבת הזורק פ׳ ממ״ש רבינו למד

 שהוא ודע .רבנן גזרו לא בכרמלית כמו ספינה
 אפילו לכרמלית סמוכה היא שאם להצר הדין
 בימות אפילו עוקה צריכה אינה קענה היא

 דעת וכן .ז״ל הרשב״א הסכים ולזה החמה
 שכך הוא ופשוע חצר גבי רה״ר שהזכיר רבינו

עיקר: דעתו ו
א כ  בהזורק .וכו׳ הים מן מיס אדם ימלא ל

 מוציא אמר הונא רב ספינה אתמר
 בר ורבה חסדא רב וממלא. שהוא כל זיז ממנה

 רב וממלא ד׳ זיז ממנה מוציא אמרי הונא רב
 ואוירא משחינן מארעא כרמליח קסבר הונא

 ליבעי לא נמי דזיז הוא ובדין הוא פעור מקום
 מסדא רב היכרא ליה דתהוי היכי כי אלא

 ומיא משחינן מיא משפת כרמלית סברי ורבה
ד׳ מקום עביד לא ואי היא סמיכתא ארעא

 והלכה .ע׳׳נ ,לרה״י מכרמלית מעלעל קא
הזיז אם רביע וכתב .ורבה מסדא כרב

:בו שנח לסי משופע בכותל ופי׳ .ע״כ משהו ע״ג הנחה בעינן מ״ע אצלו גוללו החוע מלא אלא הארן מן מסולק אינו אפי׳ אומר יהודה שר׳ אצלו גוללו משלשה
ב :פי״ד כתבתיה מ״ב) (שבח כירה פ׳ דרבינא מימרא .וכו׳ יזוקו שלא כדי קון המעביר כ

וכן
לחם

 יש דהרי במקומן המים שיבלעו רוצה ואדם מקלחין צינורות סתם בהם שופכין אין אמאי
 וקעין דהאריך נראה ה״ה שביאר כפי ומדברי.רביע .בגמרא שם כמבואר בליעה כאן

מפני בדבר עעס רבינו כתב עוד .וצ״ע בזה להתיישב וצריך אסור הגשמים בימות אפילו
. .......... ......... ........ ........ _ __________ בארבע ולא אמות מארבע בפחות שעם לתת כונסו אין במהרה הרבים לרשות יוצאים שהם
ליויסאתיס^קע נוהטן החמה בימות למנקע דבעי משום אלא מתן יותר דאפילו סאסים מעם לתת כונתו אלא .להחליף רוצה אדם שאין מפני שיאמר ראוי היה כן דאם אמות
לו נוחנין הגשמים בימות מסאתיס בפחות אפילו אביי דקאמר מאי אי אבל הכי הכא נמי אז אמות לארבע אמות מארבע פחות בין ולחלק במהרה שיוצאים מפני אסור שהוא

דנוחנין סאה דנקע לומר אין דבסאה לסאחים סאה בין לחלק לר״נ לו היה לא כורים חילוף: עעם מפני נחלק
ך רי צ הגשמים בימות היל״ל אלא להאריך לו היה לא דכ״כ החמה ימות גבי סאה אעודנקע סאה לו לו היה חשדא משום העעס חלה דאיך ק״ק .וכו׳ מבהון כיפה עליה לבנות ו

אביי דברי פירוש ודאי אלא וכו׳ החמה ובימות כורים אפילו לו נותנים סאחים מחזיק מימרא לכאורה מוכחת וכן ה״ה כתב בב״י. ועיין בר״ה תהיה שלא מפני לתלות

משנה
 ואפילו כור אפילו דקאמר אביי דאי ואמר הכריח כן ומפני דר״נ עליה פליג לא כורים
 אלא במוכה סאתיס מחזקת אינה אם אבל סאסים שמחזקת היכא הגשמים שימות כורים

 לו מתנין ובסאסים מלואו לו נוהנין לסאתיסובסאה סאה בין ר״נ וחילק א״ש במילואה
דוקא לאו סאתים לו נותנים סאחיס מחזיק הגשמים בימות ר״נ דנקע והא כורים אפילו

ב ואפילו כור אפילו הילכך פ׳׳ח:) דף דאמר(עירובין דאביי לומר כונחו ,׳וכו נחמן די

עוז מגדל
 ימלא לא :הזורק פ׳ .ונו׳ לשפוך מוהר לפיכך :ק׳) משהחפין(דף כיצד פ׳ .גכרמלית עד שופך ר.יה

ב :הזורק פ׳ . היכר עד וכו׳ ת ה יהודה כר׳ והוי ו'ל הראנ׳ד כ מ שמיכחא ארעא מיא דאמרי ו

: הגשמים בימות סאתים כשמחזיק אלא אינו
סלע

מיימוניות הגהות
ע׳׳ש]!לד׳ חוץ אפי׳ לגוללו מתיר [הטור *.

 הונא רב בר ורנה הפדא רב כחוב שלנו ובכעריס דשפינה מחני׳ גמ׳ הזורק פ׳ היא ההלכה ני להו דמהפכי דאיכא כלבד השמועה על הקפיד אם אלא לחדש בא מה ידעמי לא אומר ואני :עכ׳ל היא
ר :צ׳ו) (דף חפילין המוצא פ׳ .אצלו גוללו עד בכרמליח בשפר הקורא :גריש דגברי דשפיקי ומשום י :מ׳ב) (דף כירה פרק .אמה מאה עד יווקו שלא כדי קון המעכי
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 אמה אלף ארכו היה אפילו מארבעה פחוס וסלע נונוה. הדעת ולזה ז״ל הרשב״א ונסב

:פפור מקום שהוא פי״ד נתבאר כבר
 אמרו ושם המשכן כתלר סאתים הם כמה כ״ג:) פסין(שש עושי! פ' וכו׳. סאה בית כמה ג

מאה הכאת מספר הוא וכן אלפים חמשת והתשבורת רמשים על מאה שהוא

 כדרכו מוליכו ככרמלית היה ואם .אמות מארבע פחות
 מדאי יתר ונתבזה שהסריח מת ייוכן .אמה מאה אפ?לו

 לכרמלית. מרה״י אותו מוציאין לעמוד שכנים יכלו ולא
 יעכיר שמא עצמו מנגב עולה כשהוא בים לרחוץ ^היורד

:בכרמלית אמות ארבע שעליו מים

עשר ששה פרק

אם

ה שכיבא ההוא ב') צ״ד המצניע(שם ס׳ וכו׳. ונתבזה שהסריח מת וכן מ  בדרוקרת ד
 אסור דלרה״ר שם ואמרו לכרמלית-וכו' לאפוקי יצחק בר ור״נ הונא רב להו שרא
 הבריות כבוד רבינו ופירש .שבתורה ל״ת את שדוחה הבריות כבוד גדול מותר לכרמלית

 ז״ל המפרשים ונחלקו ז״ל. הראב״ד פירש וכן בריחו להם ומזיק שהסריח החיים־ כבוד
 ואכתוב להוצאתו תינוק או ככר צריך אם

רד פכ״ו: דבריהם . בים לרחון היו  פ׳ כו׳
 דסחי מאן יהודה רב אמר קמ״א) רולין(שם

 דילמא ליסליק והדר ברישא לינגיבנפשיה במיא
 נחית כי הכי אי בכרמלית ד״א לאתויי אתי
 ואסור בכרמלית אמות ארבע כחו דחי קא נמי

;גזרו לא בכרמלית כחו
! ״ ט כו׳; לדירה הוקף שלא ממום א פ ו

 שהוא הזה המקום דין
 בהרבה מבואר הוא חורה דבר גמור כרה״י

יוחנן א״ר ז׳) (דף דשבת פ״ק ומהם מקומות

TJvא ״ D1DD תשמ׳ישו שיהיה אלא לדירה הוקה ^שלא ר ^bfו ו ם י רי ו ״י f ■■ למוכו הזורה ומחזימ^) י
 מקרם המקיף וכגון ופרדסים גנות כגון לאויר ׳

 המחיצות בגובה יש אם .בהן וכיוצא לשומרו הארץ מן
 המוציא לחייב כרה״י הוא יתר'הרי או טפחים עשרה
 ואין לתוכו. מרה״ר או לרה״ר ממנו והמושיט והזורק

 או [א] סאתים בית בו יש כן אם אלא בכולו מטלטלין
 אסור מאתים בית על יתר בו היה אם אבל .פחות

 עמוד וכן ב ♦ ככרמלית אמות בארבע אלא בו לטלטל
 מטלטלין סאתים בית עד ורחב טפחים עשרה שגבוה

 בו מטלטלין אין סאתים בית על רחב היה .כולו על
 מעשרה פחות גבוה היה םלע״שבים .אמות בארבע אלא

.כרמלית שהכל לתוכו הים ומן לים מתוכו מטלטלין
 עד טפחים מארבעה רחבו היה אם עשרה גבוה היה
 מטלטלין אין בכולו לטלטל ומותר הואיל מאתים בית
 מבית יתר היה לתוכו. הים מן ולא לים מתוכו לא

 אלא בו לטלטל ואסור הואיל רה״י שהוא אע״פ סאתים
 לטלטל מותר [כ] זה הרי ככרמלית אמות בארבע
 הוא מצוי שאינו דבר שזה לתוכו הים ומן לים מתוכו

 על אמה חמשים סאה בית יהיא כמה ג בו: גזרו ולא
 בתשבורתו שיש מקום סאתים בית נמצא אמה. חמשים
 הזאת כמדה בו שיש מקום וכל .אמה אלפים המשת

 שבעים על ושירים אמה שבעים שהוא מרובע שהיה בין
 זה הרי הצורות שאר בין עגול שהיה בין ושירים אמה
 שיש לדירה הוקף י־שלא מקום ד :סאתים בית נקרא

 כדי כרחבו שנים פי ארכו היה אם סאתים בית בו
] המשכן כחצר חמשים על מאה שיהיה נ  לטלטל מותר [

 סאתים בית עשו שלא אמות. בארבע אלא בו מטלטלין אין אמה אפילו כרהבו שנים על יתר ארכו היה אם אבל בכולו.
 עשר על; יתר פרצה בו פרץ אם דירה לשם שלא שהוקף מקום ה :המשכן מחצר אלא החצרות כשאר לאויר שתשמישו

] ואפילו בכולה. לטלטל מותר עשרה עד דירה לשם בה וגדר טפחים עשרה בגובה אמות ד  דירה לשם וגדרה אמה פרץ [
 מקום ו :מילין כמה בו שיש פי על אף בכולה לטלטל מותר מעשר ליתר שהשלימה עד דירה לשם וגדרה אמה ופרץ

 בית ממנו נזרע אם מיעוטו נזרע בכולו. לטלטל ואסור כגנה הוא הרי רובו נזרע אם לדירה שהוקף סאתים מבית יתר
] בכולו. לטלטל אסור סאתים מבית יתר הזרוע המקום היה ואם .בכולו לטלטל מותר מאתים ה הוא הרי רובו נטע [

כחצר
מ׳ג שיא סימן טור א ;א דרנגן עשץ תמ׳ג שם טור ה : שם טור ד ; שס המ׳ג שנח סימן טור ג : שם סמ׳ג שנו סימן עור ב :שם ס

 לתוכו הזורק (מחזיק) כורים ואפי׳ כור אפי׳
 .פ״כ דיורין שמחוסרת אלא היא מחיצה חייב
 ועיקרו מקומות בהרבה כן גם השלכיול ודין

 וכר״ע פסין בעושין כ״ג) (עירובין במשנה
שם: ובגמרא

כן ב  מקומות בהרבה .וכו׳ י׳ שגבוה עמוד ו
ופ׳ תל גבי גי׳) (דף דשבת פ״ק מהם

ע. : פ״ס) (עירובין גגות כל ל  היה שבים ס
 ס״ז:) (שם הדר פ׳ מעשרה. פחות גבוה

 אין ד׳ ורחב עשרה גבוה שבים סלע ברייתא
 פחות לתוכו הים מן ולא לים מתוכו מפלשלין

ם. בית עד כמה עד מעלעלין מכאן  סאתי
 סאתים מבית דיוחר דה״ק אשי רב ופירש

 אמרו והם אמרו הם מ״ש לים מתוכו משלמלין
 שלא סאתים מבית יותר קרפף אמרו הם

 בארבע אלא נו מעלסלין אין לדירה הוקף
 לכרמליס מרה״י מסלפלין אין אמרו והם אמות

 שרו לא בכוליה לפלפולי דשרי האחים בית
 יותר לתוכו ומהים לים מתוכו לגילסולי רבנן

 רבנן שרו בכוליה לפלפולי דאסור סאתים מבית
 לפלפולי ואתי הוא רה״י אמרי דילמא מ״פ

 אלימא למאי פירוש שנא מאי והקשו .בטליה
 תוכו ותירצו מפניה האחרת לדחות חקנחא האי

 עד שכיח לא לתוכו ומים לים מתוכו שכיח
 אלא התירו שלא נראה׳ רבינו ומדברי כאן.
 סאסים מבית יותר קרפף היה אם אבל לים

 מתוכו לפלפל אסור שביבשה לכרמליח סמוך
 בתוספות אבל .הראנ״ד דעת וכן לכרסליה

 מכאן והתירו שביבשה לכרמלית שה״ה פירשו
 מפתח לפלפל כרמליס אצל שפתוחה לגנה

. מב״ס יתירה שהיא כיון לסוכה מכרמלית
וכתב

 שבעים ושירים אמה שבעים ופירוש .בחמשים
 שהיה בין ומ״ש בקרוב. שביעיות וממש אמה

:הלכה בפסק בגמרא מבואר וכו׳ מרובע
 בית בו שהיה לדירה הוקף שלא מקום ד

כו׳. סאתים  ובגמרא במשנה שם ו
 מפלפלץ אין ברחבה משנים יותר ארכה

: לתוכה
ם ה קו  (שט וכו׳. דירה לשם שלא שהוקף מ

 מבית יותר קרפף שמואל אמר כ״ד)
רן לדירה הוקף פלא סאתים  יותר פרצה בו ט
 ופירש .ודיו עשר על ומעמידו וגודרו מעשר
רה. לשם וגודרו רבינו  פירש ז״ל ורש״י די
 דירה אצלו בנה כך ואחר לדירה הוקף שלא

 פתח ולבסוף לדירה שלא הוקף לקמן ואמר
 עושה הוא כיצד מהני לא ביתו לדירת פסח לו

 ט שאין כמי דהוי מעשר יותר פרצה פורץ
 ומעמידה פרצה אותה וסותם וגודר מחיצות

 לדירה הוקף ולבסוף פתח והוי עשר על
 כפשפה מימרא כתב ורבינו עכ״ל. לו שנפתחה

 אם הגדרים בכונס תלוי שהכל מדבריו ונראה
רה. דעת על נעשו  שהועיל שא״א ונראה די

 בית ממנו לעשות בדעתו היה אא׳׳כ כוונתו
 ואיש לקרפף דעתו היה אם אבל לדור ראוי

 שגדרהו רבינו יאמר היאך דירה לבית סמוך
 ודבריו שא״א לדבר ממין והוא יועיל דירה לשם
 אי קרפף גבי כתב ז״ל והרשב״א .עיון לי צריך

 דירה פתח לתוכו שפתח כל לדירה מוקף זהו
 ;ז״ל רש״י שסה כתב זו ובמימרא הוקף ואח״כ

לו אפי  דאיפשיסא בעיא שם .וכו׳ אמה פרן ו
:שמועיל

ם ו קו  לדירה שהוקף סאסים מביס יתר מ
כו׳.  יתר קרפף כ״ד) כ״ג (שם ו

 הרי רובו נזרע לדירה שהוקף כאתים מבית
 כחצר הוא הרי רובו נפע ואסור כגנה הוא

 כך האחרון והלשון לשונות שם ונאמרו .ומותר
 הונא רב אמר שרי מיעופו נזרע הא הנא

 סאתים בית אלא אמרו לא יהושע דרב בריה
 הרי רובו ובנפע אסור. סאתים מביס יסר אבל
 שורות נפוע שאינו אע״פ שם העלו כחצר הוא

 .רבינו סתם ולפיכך כחצר הוא הרי שורות
 שלא במה אף בו לפלפל שאסור כשנזרע ודע

 האסור למקום במלואו שנפר! לפי אסור נזרע
 :בכולו לנילפל אסור רבינו כתב ולזה לו

א ל מ ת נ

להם
ז ״ ט ע ב פ ל  לים אלא התירו שלא נראה רבינו ומדברי ה״ה כתב .וכו׳ שבים ס

ואמר רבינו דמדכפל ואפשר רבינו מדברי כן לו יצא מהיכן צ״ע וכו׳.

מיימוניות הנחות
 . ע״כ וצ״ע סאתים מבית ולפחות סאתים לבית להם אחד שדין החום׳ פסקו וכן [א]
 מתוכה לטלטל לדירה הוקפה שלא סאתים מבית יתירה אחת בגינה ר״ח התיר מכאן [נ]

 להטמין והתיר ברמלית אלא ופלטיא סרטיא לפניה עוכרת גמורה רה״ר ואין ד^איל לחוץ
 ואין לחוץ מתוכה נוטל או הגינה לתוך ונותן בחוץ שעומד אע״ם הגינה בתוך המפתח

 יבא שלא כדי זו גזירה עיקר כל שהרי שכיחא לא והבא דהכא לסלע גינה בין לחלק
 לשבת רשויות ד׳ דשבת בפ׳ק מדתניא ראיה ועוד .הבא נמי שייך טעמא והאי בכולו לטלטל

 ע״ב חמשה להו אשכחן סאתים מבית יתר לקרפן* כרמלית משאר לטלטל אסור היה ואם
 ז״ל הר״ם מורי וכ״ב [ד] :ע״ב ,יוסי בר׳ הלכה שמואל אמר [ג] :ע׳׳ב ,מהר׳ם לשין

 : ע״ב ,לכאן באו חדשות פנים דאמר דסנדל מההיא להיתרא דפשטיה עירובין בפסקי
 עובדא יהושע דרב בריה הונא רב מדעבד התוס׳ וכ״פ איצטבלאות עשוים שאין אע״פ1 [ה!
. : ע״ב ,וכו׳ איצטבלא שעשוי והוא דאמר כאבימי ודלא ס״ל כר״נ אנא ואמר הכי י

משגה
 מוסר זה הרי אלא לומר לו היה דלא בן לו משמע ליס מתוכו לפלפל מוסר זה הרי

:לפלפל מוהר ליס מתוכו דדוקא משמע אלא ליס מתוכו לעיל אמר דכבר לפלפל
נפרץ

עוז מגדל
 סוף עד וכו׳ לרחון היורד :אוכלין דהמוציא מפני׳ גמ׳ צ׳ד) (דף המצניע פרק .לכרמלית עד מת וכן

ז :קמ׳א) דתולין(דף ר׳א פרק . הפרק ט׳  ססין עושין פ׳ .נכרמליס עד וכו׳ שלא מקום פ
א עד וכו׳ עמוד וכן ;כ׳ו) (ד׳  עם הדר פרק .נו נזרו עד שנים סלע :גגות כל ופרק פ׳ק . נד׳

א עד לדירה הוקף שלא מקום :הנכרי  עד וכו' שהוקף מקום :כ׳ג) פסין(דף עושין פ' הכל . גד׳
ב :פסין עושין פרק . כשהיה אסור ת אני :וכו' הגמרא דרך תופס אינו ז׳ל הראנ׳ד כ  אם אומר ו

 לפי היה שלו נגירסא כי כעיני יותר טוב היה גתפיכתו שלנו כגמרא וכותנ מוסיף ז׳ל רבינו היה
 מוחקים וגם הסוגיא נכל מייתרו אין או מייתרו שגורסין פסין עושין פ׳ סוף ז׳ל רש׳י כגירהת הנראה

 פירש וכן וכו׳ כהנא רג דתני תימרא ומנא כגירסא אין וגס כנגדו חזר נפרצה כולה ההוגיא מן
 אין או מתירו וגורס הקדמונים ונגירסת הכל כתוב ז׳ל ר'מ נגירסת אכל .ז׳ל הראנ׳ד רכינו ג'כ

 שגפרצה דחצר מתניתין גמרא גגות כל ונש' נכ״מ ההלמוד שיטת ככל הולכת היא ושיטתו מתירו
ת נפלוגתא תס1וכ, יורד תקרה ופי נגיפופי שלפניה והלכה ח ולדעתי .ושמואל ד נ י י מקונלת הגאונים נ

איש


