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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
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ז ״ ט א לפרש ה״ל הרמ״ך 5מ .זסוחם יורד מקרה שפי עד .זנו׳ שהוקף מקום ז פ ל מ ת  משמיה אמלינן הכי מים נסמלא וב׳) א׳ כ״ד (שם .וכו׳ עמוקים היו אשילו מים נ
מזו לא אבל לחשמישסן דסזו אלא אמרן לא אמימר אמר דמו כנמעים מים דרבא הלכה כארזלא ובעביד מומר ד״ה כאכסדרה עביד דאי כארזלא דעביד

ץ :עכ״ל המיקל כדברי ר פ  מוהר. סאסים מביס יתר בעמקן יש אפי׳ לחשמישמן הזו דכי שם והעלו אסור להשמישמן לא כסבהרמ״ך מסירו. החצר אויר שאין עד לחצר במלואו נ
עשרה בפמקן בשיש כזרעים הן הרי להשמיש ראוים שכשאינן כשאמרו ז״ל הרשב״א וכסב אוסר המומר אויר וכי בגמרא דאקשי בספרימ הכסובה הגרסא לפי רבינו דברי ליישב ידעסי

 ורש״י בספרנו כמוב אין כנגדו המצר זנפרצה
 יומר דבקרפף הוא p כדבריו ואם ליה ל״ג

 איכא והא בגמרא מקשי מאי סאהים מביס
:מ״ך וצ״ע וכו׳ ממיצוס מקום

ה ח  פחוח עד .וכו׳ הטשל בצד עמוד ט כנ
 כל הרמ״ך כמב .מיעוס אינו מג׳

מ״ש

 הי־ו אפילו מים נתמלא . בכולו לטלטל ומותר כחצר
 כנטעים הן הרי לתשמיש ראויין היו אם הרבה עמוקים
 אין לתשמיש ראויין אינן ואם .בכולו לטלטל ומותר

אמותבארבע אלא בו מטלטלין
 דירה לשם שלא שהוקף“ *מקום ן

] מתירו קירויו סאה בית בו וקירו םאין שלש בית בו שיש  שפי [ו
 חצר .כנגדו חצר ונפרצה לחצר במלואו נפרץ וםותם. יורד תקרה

 :מתירו החצר אויר שאין .כשהיה אםור והקרפף כשהיתה מותרת
 בנה [י] .מיעוט אינו באילנות למעטו ובא מאתים מבית יתר היה ח
 זה הרי יתר או שלשה ורחב גבוה,עשרה הכותל בצד עמוד בו

.דמי כלבוד משלשה פחות שכל מיעוט אינו משלשה פחות .מיעוט

מ׳ג שם עור אהכל שס: פ

 הראב״ד השנת
 כתב .וכו׳ שהוקף *מקום

 תופס אינו ז״ל הראב״ד
 אפילו 'אלא הגמרא דרך

 שנפרן סאסים ובית קרפף
 אסור הקרפף לחצר במלואו

 מחיצות אויר ׳שאין מפני
 מותרס והחצר מחירו

:עכ״ל כשהיתה^

יכן

 במצר כמיני הן הרי מכאן פחות אבל מפמים
 לעצמו רשות חולק אינו ורקק זה הוא רקק

:כאן עד מקום בשום
 (שם .וכו׳ דירה לשם שלא שהוקף מקום ז

 בו וקירו שלש בית קרפף ע״ב) כ״ה
 ד׳ מתירו קירויו אויר אמר רבה סאה בית

 בפלוגהא לימא מחירו קירויו אויר אין אמר זירא
 אמר רב בבקעה אכסדרא דאתמר ושמואל דרב

 .ושמואל והוסם יורד תקרה פי אמרי׳ בכולה מפלעלין
 תקרה ־פי אסרי׳ לא בד׳ אלא מפלפלין אין אמר
 הכי כאכסדרה דעביד אי ואמרו וסותם יורד
 דעביד עסקינן במאי הכא כרב דכ״ע פי׳ נמי
 דעביד אי רבינו לדעת פירושו ונ״ל ארזלא. כי

 פי״ז כמבואר מחיצות ג׳ לה שיש כאכסדרה
 הב״ע וסותם יורד מקרה דפי מודו כ״ע

 גנות שומרי שעושין כמלונה ארזלא כי דעביד
 צדדיו מכל ופתוח קונדסין ד׳ שנועצין ופרדסין

דהיינו דבכרמלית מודה רב אפילו הא דבכי
שדינו בקרפף אבל מתיר זה קירוי אין בקעה ̂ _ w 1 ״

ק ,pg bp)T1 אבל רבינו. סתם ולפיכך המיקל כדברי רבינו ופסק מחיר זה קירוי אס נחלקו מורה דבר כרה״י ^-ן ,3̂ ;!אן היא לן, ןן ,
 ריא זו אסור ומרפף מותרת חצר כנגדו חצר ונפרצה במלואו שנפרץ קרפף כ״ה:) (שם וכו׳. לחצר במלואו נפרץ : עיקר לי נראין רבינו ודברי וסומס, יורד מקרה פי אמרינן לא

 p3p,p שהקצה להודיענו המימרא ועיקר סאה. מבית קירוי בו ויש שלש מבית שהוא עסה שדבר בזה ולא הוא סאתיס מביס יותר של בקרפף במלואו נפרץ וכשכהב רבינו. גרסת
 ששסמקה הסוגיא שאין ובאמת בפניעצמה. עומדת והחצר מורה דבר גמור כרה׳׳י דינו שזה לפי והפעם לה. האסור למקום במלואה כנפרצת חשובה ואינה כשהיתה

,!,אהה הרה״ חזר סאתים בית על הקרפף ליתר כדי שנפרצה המחיצה רוחב באויר יש אס לחצר במלואו ונפרץ לדירה הוקף שלא סאתיס ביס קרפף ז״ל הרשב״א כסב לפיכך
 ,,PP אן‘ הקצה חלל בהוך נכנסין וכותליו במלואו הקרפף בשנפרץ בד״א ומייתרו הקרפף עם מצפרף המחיצה מקום שאויר אחד לאדם והחצר שהקרפף אע״פ בד״א אלא בפלפול

־ לחי משוס נדון מבפנים ששוה אע״פ מבחוץ שנראה שכל במלואו נפרץ זה אין לאו ואס אמות ד׳ הקרפף רוחב על יתירים זה ושבצד זה שבצד המצר כותלי
ה ח  pן5Jא,P ,ן5 א,£,לן' לפיכך בקרפפות אילנות לפעת שדרך מפני שהפעם ז״ל הרשב״א וכסב מיעוס. אינו באילנוס מעפו כ״ה) (שם בגמרא מפורש .וכו׳ סאתים מבית יותר הי

ממעפיז ואין הם הגנה השמיש ד׳ ורחבין עשרה עמוקין אפי׳ שבגנה שהטרות לי יראה לפיכך כתב עוד ממעפין. אין לעצמם רשות שחולקים ד׳ ורחבים עשרה גבוהים
ד׳ ורחב עשרה גטה עמוד בו בנה שם • וכו׳ הכותל בצד עמוד בנה עכ״ל: שאמרנ! הפעם ומן ממעפ אינו הגן להשקות המיס כנוס בית וק

משנה לחם

 ממעפין ואין
 מיעופ מי לא מג׳ פחות מיעופ הוי

מג׳

 הקרפף שנפרץ רבינו דברי פירוש .וכו׳ כנגדו חצר ונפרצה לחצר במילואו גפרץז
כזה(א): כנגדו אמר במקום נפרץ והחצר לחצר במלואו י
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קרפף
מצומצם סאתים

«

a
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מנוי
 המושך לחי

 פחוח הדופן מם
אמוה מארנע

(י)

 והקרפף מותר המצר כנגדו אחר ומצד לגמרי אחד מצד שפרוץ להשמיענו כנגדו נפרץ ונקע
 ועיקר ז״ל ה״ה וכתב .כנגדו מצר ונפרצה כ״ח:) דגמרא(דף במימרא גורס ז״ל והוא אסור

 יוסר בקרפף איירי מימרא דהך רבינו כדעת סבור ז׳ע שהוא נראה וכו׳ להודיענו המימרא
 הגירסא שינוי ואם כנגדו מצר ונפרצה בגמרא וגורס החצר לענין הוא והחידוש סאתים מבית

 מביס יומר כשהקרפף דבריו ופירוש וכו׳ בקרפף ומודינא דאמר זירא רבי כדברי הוא
 בזה לומר אין וכן מיותר מצר ואויר הואיל שאמר לפעמו כלל מובן אין ודאי זה סאתיס
 שאין באמת נראה לכך כלל. מחלוקת זה בענין היה לא דמעולס המצר לענין ומודינא

 חסדא רב דאמר ואמרו שם שהביאו חסדא רב בדברי אלא והפירוש הגירסא שינוי
 מסדא רב דברי פירוש דאם זה הוא גדול תימה ומ״מ וכו׳ למצר במלואו שנפרץ קרפף

 וכו׳ גיפופי ליה דאית מ״פ דקאמר בגמרא כלל מובן אין סאתים מבית יותר כשהקרפף
 יותר דהרי המחיצות אויר ייתור משוס הפעם דאין כלל הגמרא לראית מקום כאן ואין

 לומר ראוי שאין באמק זה לפי נוחה השוגיא שאין כתב שה״ה ואע״פ הוא סאמיס מבית
 אין רבינו דדעח סבו« ז״ל דה״ה לומר נראה לכן .הוא סאחים דזה נוחה אינו זה על
 סאתים בית שקרפף שהוא ז״ל רש״י דברי כפירוש מסדא רב בדברי דפירש. כלל■ מובן לו

 בקרפף איירי וכו׳ במלואו נפרץ רבינו מ״ש אבל ז״ל רש״י כדברי הגמרא וראית מצומצם
 יותר היה הקרפף אבל מותר שהחצר אלא להשמיענו רבינו כונת ואין סאתים מביס יוסר
 שי״ל ומפני וכו׳. נפרץ וכשכתב ה״ה שכתב וזהו כשהיה אשור והקרפף וז״ש סאתים מביס

 ונפרץ מצומצם סאתים ביס שכשהקרפף יותר גדול חדוש לא'הודיענו דלמה רבינו דברי על
 ה״ה כסב זו קושיא ולמרץ יותר. חידוש והוא הגמרא דין וזהו מייתר מחיצות אויר

בקרפף הס חסדא רב שדברי שאע״פ סבור הוא כלומר וכו׳ להודיענו המימרא ועיקר

עוז מגדל
ה :אקנענה למעשה והלכה ממנה 1ל;ו ואין איש מפי איש ם יסר הי הכל .בד׳א אלא עד כו' מנ׳

בעירובין המיקל כדברי הרכה דס״ר למדתי מדבריו וו״ל מהר־ם וכתב ז פסין עושין פיק
מיעוט הוי אמר רבה ד׳ ועד מג׳ ]1[ !ע״כ ,הכא כגון דמהיצה בפלוגתא אפילו דאמוראי ,

בפחות אלא פליג ולא הועיל נמי ד׳ ועד מג׳ פי׳ לקולא לה מתני אשי בר שימי רב הועיל לא אמר רבא הועיל אמר רבה ר׳ ועד מג׳ בו׳ הכותל מן הרחיק מיעוט הוי לא אמד רבא
מג׳ ■ ׳

 רט» כתב לא ומ״מ מותר והחצר הקרפף אוסר מחיצות אויר ויתור מצומצם סאתים בית
 ואיסור החצר היתר אלא זה בדין חשדא רב חידוש עיקר שאץ סבור שהוא מפני זה דין

 כסב מ״מ להזכירו רבינו הוצרך לא לכך המצר היתר אגב כתבו מחיצות אויר בייתור הקרפף
 בדין ונתט ונשאו זה דין להודיענו ר״ז הוצרך שם דהא הסוגיא כן באמת נראה דאין פ״ז
 א״כ זה דין שילמד כדי ר״ח דברי ופירש .זה

 שאין ובאמת שכתב. וזהו להזכירו לו ראוי
 בין חילוף יש מ״מ זה לפירושו נוחה הסוגיא

 גורס שרבונו הגירסא בענין ז״ל ורש״י ז״ל רבינו
 דבריו בתוך ה״ה כתב עוד .כנגדו חצר ונפרצה
 בפ״ע עומדת והחצר וכו׳ כרה״י דייו שזה והפעם

 אע״פ החצר כאן התיר דאיך לו שהוקשה מפני כ״כ
 יסר במקום לעיל הרי האיסור למקום שנפרצה

 בכולו לפלפל ואסור כתב וכו׳ שהוקף סאתיס מבית
 למקום שנפרץ מפני נזרע שלא במה ואפילו כלומר
 מביס יוסר הזרוע המקום כשהיה וכן לו האסור
 למקום שנפרץ מפני בשאר לפלפל אסור סאסים
 עומדת שהחצר הכא דשאני כתב לזה לו האסור
 אחר מקום והקרפף אחד מקום הוא דהחצר בפ״ע
 רובו שנזרע סאתים מבית יתר במקום ואינו

 אהד. מקום שהכל מפני השאר בכל לפלפל שאסור
 בד״א שכתב ז״ל הרשב״א דברי ה״ה הביא עוד

 מלל בתוך נכנסים וכותליו במלואו הקרסף שנפרץ
 שהיו או .(ב) זה כגון הצורה פירוש וכו׳ החצר
 דאז זה(ג). כגון אסורה וכו׳ זה שבצד החצר כותלי

 אינו אמות ד׳ הוא החצר שבכותלי שהיתור כיון
 דעירובין(דף בפ״ק אמרינן דהכי להי משום נדון
 אמות מד׳ פחות מבוי של דפנו עם המושך למי י׳)

 משום נדון אמות ארבע וכו׳ למי משוס נדון
 אבל לחי דין לו אין שהוא כיון כן ואס מבוי

 כלחי הוא הרי אמות מארבע פחות כשהוא
 .זה(ד) שצורתו מבפנים ושוה מבחוץ נראה

 קבחוץ כשעומד אבל המבוי כותל שהוא ונראה כלום רואה אינו המבוי תוך שכשעומד
 מד׳ פחות שהוא כלומר לאו ואם וז״ש מפנים ושוה מבחוץ רואה הוי ה״נ אותו רואה

:פשוט והוא, וכו׳ נפרץ זה אין אמות
וכן

מיימוניות הגהות ^
 בעירובין דמיקל זירא כר׳ ‘דקי׳ל פר״ח ובן מתירו, קירויו אויר ראמר כרגא ורו׳א זירא ב׳ר׳ '[ו]

בפלוגתא ואפילו בעירובין המיקל כדברי הלכה דס״ל למדתי מדבריו וז״ל מהר׳ם וכתב

ן



69 להמשנה בסףפט׳ן שבת הלכות זמנים.משנה מגיד

 מהו קיימוש ועציונות החחסוטס ממיצוש
 לדעחו הסוציא שירוש וזהו .דמועיל ואישש.יט

 הקרסף בגחמעט הוא שהזכירו מיעוס שכל ז״ל
 הזה והבצין הכגין ע״י סאתים מכיש מיושר

 ופסק דירה לשם ושלא אמוס מעשר פשוש אפי׳
 מג׳ דפסוש מודו דכ״ע קמא כלישנא רכיצו

ר כרבה דלא הוא כלום לאו  דס״ל שמואל נ
 כלישצא דקי״ל משום וטעמא פליגי מג׳ דבפמוש

 כטיט וטחו .ז״ל פסקו וכן דגמרא קמא
 כרבה רביגו ופסק היא נפשיה באפי מילשא
שט הוי דאמר  דבריהם. בשל ולקולא מי
 בעושה והוא הועיל ולא הועיל אמרו איז״כ

 נשמעט ושלא דירה לשם אמוש עשר מחיצות
 מחיצה ע״ג דמחיצה כמ״ד ופסק כלל הקרפף

 וכבעיא השחחונה נבלעה אא״כ מועיל איט
ש מנין: בר דרבה  רבינו לדעת שאלה בכאן וי

 לכותל סמוכה במחיצה מיעט שאם אומר הוא
ך  לבוד משום וטעמא כלום עשה לא ג׳ מ

 יהא בטיט הכושל אש שכשסח יאמר והיאך
 מיעוט. להיות ראוי שאין הוא כ״ש והלא מישש

 כבר לכותל ג׳ תוך שכשהמחיצה להשיב ויש
 סאהים מביש יושר זה קרסף בשטח שש ניכר

 מכל הקרפף שטח שקפת הזו המחיצה שהרי
 שהוא כל למעט ראויה אינה בעצמה והיא צד

ך  זו סיחה אין בטיט הכותל כשטח אבל ג׳ מ
 היה לא מעיקרו כאילו זה והרי השטח מוקפת

 רביט לדעת נ״ל כך .סאתים מביס יותר בו
 ולא הועיל שגורסין אחרת גרסא ויש וגרכמו
 רש״י שגורס בטיט טחו מגבי מון בכל -הושל

שט ז״ל  פירוש בארתי וכבר מיעוט ואינו מי
 הוא שהועיל הועיל ולא שהועיל אלו

 מיעוט הוא ומיעוט דירה לשה " עשר גמקיך
 אינו מד׳ פחות דאמר כרבא ופסקו השטח
לפסוק שיש אלא נכונה יותר והגרסא מועיל

 הכתובה הגירסא בשיטת הלך לא כאן מ״ש
 בספריט כתוב מועיל ואינו דמועיל בספרינו

ם הבנתי. לא וגרסחו ופירושו לפרש ראוי וכן  נ
 מג׳ בפחות הכותל בצד עמוד בנה שאם מ״ש

 פניה טח אפילו דהא הבנתי לא מיעוט הוי לא
 דהוי אמריק בפניו לעמוד יכול ואינו בטיט

:עכ״ל y וצ״ע מישטא
ת ר צו ו

 כרבא שפסק ש ויש מיקל דהוא כרבה רביט ופסק .חשיב לא ארבעה מקום דליכא כיון מיעוט הוי לא אמר רבא לבוד מחורת דנפק כיון מיעוט הוי אמר רבה נ^־בעה ועד מג׳
 אינו מג׳ פחות מישט הוי מחיצה ועשה ד׳ הכושל מן הרחיק היא כך שם רבינו גרסת .וכו׳ הכותל מן הרחיק אס ובן :ז׳׳ל הרשב׳׳א הסכים ולזה מיעוט אינו מארבעה שפחות
 רבה עצמו בפני לעמוד יכול אין מיעוט הוי עצמו בפני לעמוד יכול בטיט טחו לקולא לה מתני שמואל בר רבה מיעוט אינו אמר רבא מישש אמר רבה ארבעה ועד משלשה מיעוט

 אמר ומד מועיל אמר סד המנונא ורב מסדא רב ההל שסח על מחיצה שעשה או מג׳ פחות הועיל מחיצה ועשה ארבעה התל מן הרחיק מיעוט הוי לא אמר רבא מיעוט הוי אמר
נבלעו חנן רב בר רבה בעי מועיל. אינו

 זה הרי מחיצה ועשה שלשה הכותל מן הרחיק אם וכן“
 הכותל את טח ט • כלום עשה לא משלשה פחות מיעוט.

ח] בפני לעמוד יכול שאינו ^אע״פ בטיט  זה הרי עצמו [
 עשה .הועיל מחיצה ועשה שלשה התל מן הרחיק .מיעוט
 על מחיצה שהעושה מועיל אינו התל שפת על מחיצה

 והרי התחתונה מחיצה נבלעה .מועיל אינו מחיצה גבי
והרי דירה לשם העליונה ונעשית הואיל קיימת. העליונה

] י ;בכולה לטלטל ומותר הועיל זה הרי היא אלא נראה שם אין ט  בתים ^שאחורי רחבה [
לתוכה. פתוח הבית פתח היה ואפילו .בארבע אלא בה מטלטלין אין מאתים בית על יתירה

בבולה: לטלטל ומותר לדירה במוקפת זו הרי הקיפה בך ואחר לשם הפתח פתח ואם
א  לה עושה .לנהר המגיע לשביל פתוחה אחר ומצד אחד מצד למדינה הפתוחה רחבה י
:לתוכה המדינה ומן למדינה ומתוכה בכולה לטלטל מותר ויהיה המדינה מצד לחי
ב  מותר םאתים, בית עד בה יש אם לו םביב מחיצה ועשה בבקעה יששבת יחיד [י] י

 ובן .אמות בארבע אלא בה מטלטל אינו מאתים בית על יתר היתה ואם .בכולה לטלטל
 ומותר שיירא הן הרי בבקעה ששבתו עליהן יתר או ישראלים שלשה אבל .שנים היו אם

 בית שהקיפו המחיצה מן ישאר שלא והוא מילין. כמה אפילו צרכן בכל לטלטל להם
 לו צריכים היו ולא כלים בלא פנוי םאתים בית נשאר אם אבל .בלים בלא פנוי םאתים
ג • לשיירא משלים הקטן ואין אמות בארבע אלא המחיצה בכל לטלטל אסורים  שלשה י
בכולה. לטלטל מותרין הם הרי מהן אחד מת כך ואחר שביתה וקנו צרבן בדי שהקיפו

 בארבע אלא לטלטל אסורין שלישי להם בא כך ואחר מאתים מבית ביתר שביתה שנים קנו
] שהשביתה זה. שיבוא קודם בשהיו אמות כ  מקומות יישלשה יד : הדיורץ לא הגורמת היא [

 קצר והאמצעי רחבים החיצונים שנים לזה זה ופתוחים זה בצד זה דירה לשם שלא המוקפין
 נעשו בזה ויחיד בזה ויחיד בזה יחיד והיה ומכאן מכאן פסין החיצונים לשנים שנמצאו
האמצעי שנמצא קצרים החיצונים ושנים רחכ האמצעי היה . צרכן כל להם ונותנין כשיירא

בפסין
י השם: א׳: די«ן עפין סמ׳ג סימןשס דטור שנע: שימן גמור «'ש:1 ססקכן לא בהנמר שם: אטור KK ✓׳י

:ולקולא כרבה
 אלא אמק ולא בכולה לשלשל מושר פסח בה פתח אם נממן א״ר אמוס בד׳ אלא בה מטלטלין אין הבחים שאחורי רחבה כהנא רב אמר כ׳׳ד) (שם .כו׳ הביש שאחורי רחבה י

^ הוקף ולבסוף שסחח :מבואר בה רביט ופירוש .ע׳יכ לא פשח ולבסוף הוקף א
 כרמים של ושביל כרמים של לשביל פתיח גיסא וחד למשא פשיח גיסא חד והוה בסומבדיסא דהוה רחבה ההיא כ״ד:) (שם מעשה .וכו׳ אחד מצד למדינה הפחוחה רהבה יא

 במשא טלטולי לרחבה נמי סהני למשא דמהני מיגו משא דלהדי גיסא מהך למי ליעביד רבא כדאמר אלא מקנה שם מצאו ולא ליעביד היכי שם ואמרו דנהרא לגודא סליק
^ ו ז״ל ורבינו מועיל הכי דבלאו צדדין המפרשים דעס לפי בזה ויש המיקל. כדברי וקי״ל ורבינא אחא רב בה פליגי לרחבה וממפא למשא מרחבה שרי גופא ברחבה שרי ג

: כלום בהלכות מהם ואין בהם להאריך מצויין אינן אלו , וד־; שבגמרא המחוור הפס
ב להם וטחנין שיירא נעשו שלשה סאהים ביס להם משנין שנים סאתים ביש לו משנין יחיד ומסקינן י״ז) ט״ז (שם פ׳׳ק בזה יש הרבה ומתן משא .וכו׳ בבקעה ששבש יחיד י

ק ואין רבינו ומ״ש אסורין. בממש אפילו לשבע והקיפו לחמש הוצרכו מכלים סמי ב״ם יהיה שלא ובלבד צרכן כל ק הנכרי אין אישא כך בירושלמי בשיירא משלים ה
ק להחמיר פסק ורבינו .ע״כ בשיירא שישלים מהו קטן בשיירא משלים :בנכרי וכ״ש בק

. צרכן כדי שהקיפו שלשה יג מהם ומש של!;ה אישמר שם(י׳׳ז) כו׳ רבימ ופסק גורמין דיורין אמר וחד מרמת שבש אמר חד יצחק ור׳ הונא רב עליהם ונשוספו שנים אחד'
ט יהודה דרב מוכח דהשם הונא כרב ז״ל: פסקו וכן ס^ל ה

ד  ויחיד בזה ויחיד בזה ויחיד מגופף אינו והאמצעי מנופפים החיצונים ושנים זה בצד זה קרפפוש שלשה יהודה רב אמר צ״ג) (עירובין גגוש בכל .וכו׳ המוקסין מקומוש שלשה י
 באמצעי שנים להו איבעיא צרק כל להם מתנין אין בזה ויחיד בזה ויחיד מגופפין אינם החיצונים ושנים מגופף אמצעי ודאי צרכן כל להם ונושק שיירא נעשו בזה

מיי יהא שלא ובלבד שירצו מקום זה באי צרק כל להם כשנוסנין ז״ל הרשב״א וכשב ע״כ. לרךלא בעיין והלכשא שיקו. מהו באמצעי ויחיד בזה ושנים בזה שנים בזה ויחיד בזה ד
ביש

משנה לחם
ל אמאי שלשה השל אע״ג וכו׳ קמא כלישנא רבינו ופסק ה״ה כשב עי מחיצה ר׳׳לטהיא אלא האחרש שוך אחש ממיצוש ששי כאן יש הרי פ

 למטה היא הקרפף של אמרש שהמחיצה כיון השל שפש על כשהיא ממש מחיצה גבי על
ה במקום שזה ממנה ט ה שהוא להל סמוך שהוא יושר ג ט  למעלה מחיצה הוי א׳׳כ ג

י השל מן רחוק כשהוא אבל מחיצה ע״ג מחיצה איקרי המחיצה מן  שוך כמחיצה פ
:ז׳׳ל רש״י ולדעש רבינו לדעת ופשוט מוכרח וזה ושרי מחיצה

כו׳. בתים שאחורי רחבה י  ביה דאיש ל״צ ואמרו פשיטא הקשו כ״ד) בעירובין(דף ו
פ דרי בי  איך רבימ על ושימה .קמ״ל עבדיה דרי דבי אדעשא דשימא מ

דאיכא אפי׳ כלל בדרך ויובן הדברים שסתם במה סמך אבל זה מכל כלל הזכיר לא
לשם: דרי בי

וכל
עוז מגדל

 לא אנל לשיייא משלים מכלי שאין שם וג׳כאומר בירושלמי א1ם זה לשיירא. משלים היןטן ואין
 בכמה בבלי בתלמוד ואיסאמרה בעירוב שייך דלא לן סשיטא דהא עמו והדין ז׳ל ר׳מ כתבו

 (דף דעירוק ס׳ק .הדיורין עד שהקיפו שלשה :כד״ן מקומות בכמה בהלכה כללו הוא וגס דוכתי
:גגות כל ס׳ .צרכן כל עד מקומות שלשה :ע׳ז)

כן ח וכו׳ ג׳ הכושל מן הרחיק אס ו
א ועוד בשרא כלישנא לפסוק ראוי דהיה פ  משום קמא כלישנא פשק לקולא ד

 קאמר דבגמרא ר״ל דבגמרא^ קמא כלישנא לן דקים שאמר וזהו לה קאמר דגמרא דסממא
ט׳ הלכשא דליש ז׳׳ל רש״י ופסק .בפסקיו ז״ל הרא״ש וכ׳׳כ ^  קמא דלישנא משום ו

:שם קאמר דגמרא סשמא
b ג׳ השל מן הרחיח . ט׳  על מחיצה שעשה או כ״ה) (דף בגמרא מרס ז״ל רבימ ו

 ופירוש השל) מן למטה השל על הדברים לאושן למטה (ופירשו השל שפש
 מועיל איט מחיצה ע״ג מחיצה שששה רבימ ונשב השל ראש על הדרים ר״ל השל טל

. ׳ מן הרחיק אפילו דא״כ מחיצה שוך מחיצה כמו מחיצה ע״ג במחיצה הכוונה אין ט

מיימוניות הגהות
ג׳ א מ הנ סיק ו ב פ מי בר ה שי ב ר בי ונ ל א״נ .רבא לג ה ש נו פר א ל שנ לי א נ מ א ק הו  סתמא ש

א ד מו ל ת ק ד סי א ופ ת לנ ה הי ב ר א נ מ ע ט ל דבל מ ק מי בין ה רו עי ה ב לנ תו ה מו ג ב נ׳ ר ו ק  עי

תו ע ב מרפסק ד ה ג״ ב ר א נ ט. בהד.י טי ם ד מנ ם א א פסק מהר״ שנ לי א קטא ב ת ב ל הי א ו ב ר א נ  דל

מר ה א לנ רי ה ב ד קל כ מי בין ה רו עי א ב ת פלוג אי ב ר מו א ד ד עו א ו מ א דדיל בי אמר ל  אלא ה

ב רו עי א ב ל ת ו צו חי מ ט ,ב מ״ ב ו ב שו ת ם נ קו מ שם אחר ב ח ב לו ר״ פי א ני ד ה מר נ ה א לנ  ה
רי ב ד קל כ טי בין ה רו עי ^ו ב פ א א ת לוג פ אי נ ר טו א א ד ת אי ד ה נ הג״ עיל ב כן דל ע ו מ ש ם׳ מ תו ם״ל ב ה ד לנ קל בדברי ה מי בין ה רו עי לו ב פי א א ח פלוג אי ב מור א סקו ד בי שפ א ג הו ק ה ד  דאתא פונ

רי כ ת נ ב ש ה הדר פרק ב ר״י הלכ ע״ג ב ל א א מו ש ג ד לי ה פ לי ל הדא ,ע א מו ש ר״י ד ר״י הלבה ו ד כ עו ה ו הלב ל בדברי ד ק מי בין ה רו עי אין ב ה ו א רי נר מו ה [מ] :שי׳ ל ב ר ם אבל נ  פסק מהר״

א ב מר כר א ל אין ד כו ד י מו ע ע ל א בפ״ ט הוי ל עו עיין מי ה ו ה, בד,ג׳׳ ל דו ג ב: ה ע [ע] ע׳׳ ם׳ צ״ חו ת זריעד! אם ב טל ף מב ה היק ה בחצר דיר ב ח מו ור א, או בקרפן* ב ז ל נ ש [י] ע׳׳  ע״

ם׳ חו ני ב חבה הד,יא ג ה ר הו ם ד א בפו הר ב ,נ א כרב [נ] ז ע׳ א הונ ב ודל ד ה נ ד הו טר י א רין ד מין דיו ר ם גו ;ע״ב ,ר״י ונ״



7aמשנה מגידפט״ז שבת הלמת זמנים. משנה מגיד

 &חד לכל סאסים ניה מחניך יחידם. וכשהם פ״ק כדאיתא מכלים פנוי שאחים זניח
 מכלים פמי שאחים כיח יהא שלא ובלנד בכאן הזכיר ורנינו רבימ כדברי כמקומו

 היו שכבר כקרפפוח פנוי סאמים כיח שאפילו ולומר לחלק דש . כזכר לא עמרא עם
 כך מפורש בחוספחא אבל מוקפץ. כשאץ אלא אמרן שלא לרכן גל להם מחנין מוקפץ
עשרה גבוה גדר מוקפח בגנה ששבתה בשיירא

ו י״ל שק וכיון נ י החיצונים. משנים מובדל הוא הרי דוחותיו משני גפםץ ל״עלה שמו ^
י . : ו5מי5 ר5וה במובן וקצר

ל טו .וכו׳ לעמוד יכולה שאינה מחיצה כ
כ״ד:) (דף ב«כה הישן פרק מימרא

 לנחת עשויה שאינה מחיצה וכל רבינו: כלקן
 רביע ספרי ברוב כך-נמצא מחיצה. אינה

 לנחש העשויה אחרינא מסמא א״א ובהשגוח
 פסין(עירובין עושץ פרק הן וגרסאוח .ש״כ

 שאינה לנמח עשויה שאינה ופירוש כ״ו).
 ופירוש .שם למח או דבר שם להניח עשויה

 בתוכה. לדור ולא כלים בה לנמח לנחת העשויה
 מוקפת. מענין ר״ל מחיצה אינה שכשאמרו ודע

 הרשב״א פירש וכך סאחים מבית וביוחר לדירה
 היא מחיצה שאחים מביש בפחות דודאי ז״ל
 ואין הן. גמורות מחיצות חורה דבר ג״כ וכן
 שאינה גורש הוא ולפיכך רבימ מלשון ק דל

 העשויות שהמחיצות ואע״פ .לנחת עשויה
 בידי העשויות אלו מועילות וסלע כתל מאליק

 וכן כלום ואיק ליבמל סופן תועלת' ללא אדם
 לי נראה זה . לצניעות העשויה במחיצה הדין

 אלא עשויה שאינה מחיצה וכל :ז״ל בדעתו
 דאדרכלין מחיצה האי מימרא שם .וכו׳ לצניעות

 עבידא בעלמא דלצניעותא כיון מחיצה שמה לא
 אבנים חוצבי אדרכלין וסי׳ מחיצה. הויא לא

 הננין בראש שאוכלין מחיצה בה שעושין
 זה .וכו׳ גבוהה שאינה מחיצה וכל־ לצניעות:

 מחיצה אינה רבינו וכתב .מקומות בכמה
 . וחולקת מחיצה הויא מכן שבפמוח לפי גמורה
 : פפור ומקום הכרמליח בדיני כמבואר ישוח

ד ח  גידוד והלכחא גגות(צ״ג:) בכל וכו׳. ה׳ גי
 גימד ופי׳ .מצשרפין חמשה ומחיצה ממשה

:לו מהסמוך גבוה עולם קרקע
.וכו׳ מרובה פרון בה שיש מחיצה כל טז

 שחנתה שיירא משנה פ״ו.) פ״ק(שם
 בתוכה מפלמלין בהמה כלים הקיפוה בבקעה

 ולא מפחים ;עשרה גבוה גדר שיהא ובלבד
 שהיא פרצה כל הבגץ על יתרות פלצות יהיו

 יהר כפתח שהיא מותרת אמות כעשר
 פתן הלכתא |^רצז״ז:) ובגמרא . אסור מכן

 פתח צורת זו לפרצה היה ואם : מותר כעומד
 הראשונה מהמשנה ז״ל רבינו זה למד וכו׳.

 שרחב אע״פ פתח צורת לו יש אם שאמרה
 .פי״ז וכ״פ למעע צריך אינו אמות מעשר .

 על מרובה פרון יהא שלא והוא רבינו ומ״ש
צ״פ בלא עשר מה צה״פ בלא כעשר צה״פ עם מעשר יתר שבהוא ז״ל שדעתו לפי העומד

פרון .

 הראכ״ד־ השגת
 כתב .וכו' מחיצה *וכל

 העשויה נ׳׳א ז״ל הראב״ד
: עכ״ל , לנחת

י כל ט  שאם רבינו לגירסת פירוש וכו׳. מחיצה אינה לנחת עשויה שאינה מחיצה ו
 עשויה שאינם אלא מחיצה אינה ז״ל ולדעתו מחיצה. הוי כלים בה לנחת עשויה

 לדעתו כן מפני דבר לשום נעשה דלא וכיון כלל שם אדם לנוח ולא כלים בה לנחת לא
 ולכך מחיצה הוי סאחים מבית פבפהות שכתב ז״ל הרשב״א כדעת ולא כלל ממיצה אינה

נראה ואין ז״ל ה״ה וז״ש כלל מחיצה אינה כהב אלא גמורה מחיצה אינה רבינו כתב לא

 ואע״פ לא. העומד על מרובה פרון בצ״פ מעשר יתר אף לא השמד על מרובה פרון
 פתחים שרובה חצר מתני׳ האי כי ליה דאית דמאן זו משנה שעל י״א) משגיא(דף שנראה
 הפרון על מרובה עומד שיהיה ובלבד בפתחים אמרה דקא וברייתא בצ״פ נחרת וחלונות

הברייחות פשע לו תפס ז״ל רביט התם. כדאיתא כתקנן עשויין שאינן בפסחים הייט
 ולא התירו לכלאים דאמר דר״י מימרא ופשט

מתני׳ ליה דאית מאן דאפי׳ וסובר לשבת.
 סגי בעלמא דבקורה שאני ומבוי הכין ליה איח
שם. הנזכרות דחיות על סומך ואינו ליה
 צ׳׳פ לה ויש עשר ובפרצה .ז״ל דעתו זהו

 על מרובה פרון שאפי׳ יודה ז״ל שהוא אפשר
 גבי ז״ל הוא הכשיר וכן הוא. כשר השמד
 שהוא ואולי .וסוכה שופר מהל׳ פ״ד סוכה
 ההיא ומפרש זה בענין לשבת סוכה בין מחלק

. שם כתבתיה וכבר כפשטה דסוכה ברייתא
 שיש דכל סבורים ז״ל והרשב״א המוספ׳ אבל
 על מרובה פרון אפי׳ כתקנו עשוי צ״פ שם

 הן הרי צ״פ ובכולן מחיצות בארבע השמד
 צ״פ יש רבינו לדעת שאף ודע .כעומדים

 כגון העומד על מרובה בפרון אפי׳ מועילה
 המבוי הכשר בדין פי״ז כמבואר שלישית ברוח

 צ״ס בלא שסרוךמרובה לפעמים וכן המפולש.
 ולא .פי״ז כמבואר ביראות בססי כגון מועיל

 שבעצמה המחיצה אלא בכאן להזכיר רבינו בא
: וברור פשוט וזה מחיצה היא חברותיה בלא
 פשוט זה וכו׳. שהפרצות בזמן בד״א יז

ט״ו:) (שם המשנה מן ומתבאר
בסמוך: שנזכר

 קנה בין ואין בקנים שהקיף הרי כיצד יח
 מקיפין שם משנה .וכו׳ לקנה

 יהיו שלא ובלבד מזה למעלה זה חבלים שלש
 עבין הבלים שישר טפחים ג׳ לחבירו חבל בין

.טפחים עשרה הכל שיהא כדי טפח על יתר
 קנה בין יהא שלא ובלבד בקנים מקיפין
 ר׳׳י דברי דברו בשיירא טפחים ג׳ לחבירו
 מחיצה כל בהווה אלא בשיירא דברו לא והכ״א
ר׳ דברי מחיצה אינה וערב שתי של שאינה

 ופסק דברים משני אחד וחכ״א בר״י יוסי
 שם ואמרו הדברים. בשני כחכמים רבינו

 אחד דאמר פירוש ת״ק. היינו חכמים בגמרא
בישוב. יחיד בינייהו איכא ותירצו .דברים משני

 שרי בישוב יחיד סברי בתראי דרבנן ובהלכות
 כדין ערב או שתי של מחיצה בתוך לטלטולי
 לדעת פירוש .ע״כ כותייהו והלכתא המדבר

 סאתים בית לענין ז״ל אלפסי והרב רבינו
: למעלה נתבאר כבר ושיירא ויחידים

ט ת ' ר  פ*ק וכו׳. בכ״מ האמור פחח צו
 פתח צורח תנא י״א:) (שם

.גביהן על וקנה מכאן וקנה מכאן קנה שאמרו
 שפת רב ליגע. צריכין אין או ליגע צריכין

האחרונים הסכימו וכן כר״נ. בהלכות ופסקו ליגע צריכין אין אמר ר״נ ליגע צריכין אמר
ז״ל

משנה לחם
 שבפני ר״ל מחיצה אינה כשכתב וכן מחיצה היא חברותיה בלא שבעצמה המחיצה אלא

 שארבע מפני גמורה מחיצה שאינה עשרה בגובהה אין אס כשצתב אבל מחיצה אינה עצמה
חברותיה: סיוע צריך ואין רשות חולקים כרמלית בדיני כאלה מחיצות

 שעל משגיא שנראה דאע״פ ה״ה כתב וכו׳. פחח צורת זו לפרצה היה אם טז
י״א) דעירובין(דף בפ״ק וכו׳. מתניחין האי כי ליה דאית דמאן זו משנה

 אין בזה ויחיד בזה ויחיד בזה יחיד שבת אם לפיכך
 בית לו יש ואחד אחד כל אלא צרכן כל להן נותנין

 באמצעי ושנים בזה ויחיד בזה יחיד היה .במקומו םאתים
 כל להן נותנין באמצעי ואחד בזה ושנים בזה שנים או

ו :צרכן  יכולה שאינה •*מחיצה כל ט
 .מחיצה אינה מצויה ברוח לעמוד

 לנחת עשויה שאינה מחיצה *וכל
 שאינה מחיצה וכל .מחיצה אינה

 אינה בלבד לצניעות אלא עשויה
 או טפחים עשרה בגובהה שאין מחיצה וכל .מחיצה

 חמשה ומחיצה חמשה גידוד .גמורה מחיצה אינה יותר
ז .מצטרפץ  על מרובה פרוץ בה שיש *=מחיצה כל ט

 הרי כעומד פרוץ היה אם אבל מחיצה. אינה העומד
 פרצה הפרצות באותן יהיה שלא ובלבד .מותרת זו

 היא הרי אמות עשר אבל .אמות עשר על יתר שהיא
 שיש פי על אף פתח צורת זו לפרצה היה אם .כפתח

 יהא שלא והוא .המחיצה מפםדת אינה מעשר יותר בה
 אמורים דברים במה יז * העומד על מרובה הפרוץ

 היו אם אבל ולמעלה. טפחים משלשה שהפרצות בזמן
 .מותרת זו הרי משלשה פחותה מהן פרצה כל הפרצות

 פחות שכל העומד. על מרובה שהפרוץ פי על ואף
 בקנים שהקיף הרי כיצד יח כלבוד: הוא הרי משלשה

 בחבלים שהקיף או טפחים. שלשה לחבירו קנה בין ואין
 מחיצה זו הרי . טפחים שלשה לחבירו חבל בין ואין

 בלא ערב או ערב בלא, שתי שהיא פי על אף נמורה.
 מן שיהיה או עשרה הקנה גובה שיהיה שתי.'וצריך

 הקיף אם עשרה העליון החבל עובי םוף עד הארץ
 השיעורין וכל .מעשרה פחותה מחיצה שאין .בחבלים

 ^פתח צורת [ל] יט •* הן מסיני למשה הלכה האלו
מכאן בו יכיוצא קנה אפילו היא מקום בכל האמורה

וקנה
:א׳ דרבנן משין סמ׳ג שם טור ג שם: טור ב שם: סמ׳ג ששב סימן טור א

יוסף רב אמר למעט) צריך פתח צורח לו יש (ואס ימעט מעשר והרהב מתני דרב אמרו מחיצה אינה יותר או טפחים עשרה בגובהה שאין מחיצה וכל רבינו: מלשון כך לי
הואיל מ״ט פתח בצורה ניהלת אינה וחלונות פתחים שרובה חצר נלמוד רביט מדברי וכו׳ מחיצה הויא מכן שבפחות לפי גמורה מחיצה אינה רבינו וכתב ה״ה כתב גמורה•.

̂א כאז דאית דאנן מכאן משמע למעט צריך דאמר לרב סיעחא וליכא מהיר פתח בצורת כתקנם בכאן להזכיר רנינו בא ולא למטה ה״ה וכמ״ש עצמן בפני המועילות במחיצוס א
לן

מיימוניות הנהות עוז מגדל
ל כ ב :מחיצה אינה לנחת טשויה שאינה מחיצה ו ת ל הראנ״ד כ ל לנחת העשויה ז׳ אני :טנ׳ ה י(•ל] אומר ו ר לא הנ כי הז א , ה מר מ א ם “ר״? ד שו כי מ אי ר נ פ י ה׳ רו צ מ א ז ש בו ר ציי כ ר הי כן צי  ו

ל רבינו של גרסא היתה אולי וה גס לגו אלפם ר״י אלפסי הרב ובהל׳ דעירובין פ׳ק ובצרפת בספרד גירכא אבל ו׳ ל בםפרו ד ע ה ו תב ז ל מהר״ם כ זי ה ו מ ת א והאן אני ו כ אן לי ליג מ פ ה ד על

מ נגירסת ל ר׳ ל * ז׳ ב ק מחיצה. ו ) (דף דעירובין פ׳ ד : בתלמוד מקומות ובכמה מ׳ז דו תי חמשה ני ק ח ד מי ו צ ש ע פר א ל סוגי א ה ב ה אלי די סינן הא די תר דגר כי ב הו ה חינ ק ש ה אחא רב א רי כ

כו׳ ף. חיה עד בה שיש מחיצה בל ;צ׳ג) (דף גגות כל פ׳ ו עו ק הכל ו ף פ׳ ד בין( רו עי ) ד ו א דרב :י׳ די אוי מי ל ת שי דרב ל הו אמר א די מר תני ל ה״פ מי ש בצ בי פיר א ו ר מצריך הו כ הי
V ר מרו לא או צי ה א א אמר לא לי ל ם ו ר בלו מ לו א כ ף ל סי ה הו מ או פ עד מ ה״ א צ ה אל קנ

אז כ או ומנה מ ה מב סנ הן על ו בי א ג בי ה ה ו אי אין ר ר ■צריך ש כ ר הי ך מדלא צי א מצרי ת בריי ר ב כ ר הי כן צי ש ו ש י פר פי ל ע שיב-תו ל מ ש מ עי דלא ד ר ב כ ר הי הו . צי שון אין מי ל כן משמע ה
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ומשנה כסףפט״ז שבת הלכות זמנים.משנה מגיד 7 ל 1

 דכיפה נברייחא שם מוכיח כן עשרה לחיים השני גונה רנינו ומ״ש .רנינו וכדעת ז״ל
 שההא צריכה שאמרו צ״כ חסדא א״ר שם .וכו׳ שאמרו כהח וצורת :כסמוך שאזכיר
 ציר היכר צריכה צ״פ רשב״ל אמר .קשין של דלת ואפילו דלת כה לעמוד כדי נריאה

 קשין של דלת צריכה אכל ציר היכר דצריכה זו דוחה ההלכות דעת לפי שפם והסוניא
עיקר: וההלכות רכינו ודכרי

ה כ ת  נלמד שם כיפה'וכו׳. שצורתו פ
 מזוזה נכי וחכמים ר״מ ממחלוקת

 רנינו וסכר . כחכמים ופסק .ההם כדאיהא
 ולענין פתח צורת לענין ד׳ רחכ בעינן דלא

 אלא ד׳ רחב שם הזכירו לא כאן ועד .מזוזה
 ואינו להשלים חוקקין ליה דאית ר״מ משום
 שיעור לו שאין ד׳ רחב שאינו במה כן סובר
 צריכה אינה ודאי עשרה ברגליה בשיש אבל
 :כן כתב לא ז״ל והרשב״א .נ״ל כך ד' .רחב

 ולא עשה לא הצד מן שעשאה פתח וצורת
 האי רבינו פירש ובהלכות .שס .כלום

 דהוי כותל של מצדה שעשאה כגון ז״ל גאון
 לא זוית בקרן ופהחא זוית בקרן פההא ליה

 שכתב רנינו דעת וזה .ע״כ אינשי עבדי
 אלא זויה בקרן להיות הפתחים דרך שאין

 דברים שאין כהכ ז״ל הרשב״א אבל .באמצע
 פתח צורת הכוהל בראש אפי׳ אלא מחוורין אלו

 מכאן וקנה קנה,;מכאן הצד מן ופי׳ הוא. גמור
 קנה שיעמיד עד פתח ואינו באמצע קנה וקשר

עכ״ד: גביהן על
כל כא  (שם מפנה וכו׳. מחיצה עושין כ

 בדבר ואפי׳ לחיים עושין בכל ע״ו)
 מהבאר מקומות ובהרבה חיים רוח בו שיש
 וכו׳ כפותין שיהיו והוא רבינו ומ״ש .זה

 נדין שהן קאי ועוף חיה מיני ושאר אבהמה
 ועומדת לעמוד יכולה מחיצה ובעינן לדעת שלא

 זה הוציא כ״ג) הישן(סוכה שבפ׳ ומהסוגיא
 שיהי׳ א״צ באדם אבל .מוכרחת שאינה אע״פ
 העומדת מחיצה :בסמוך שמוכח כמו כפות

 מבואר ט״ז) (דף דעירובין פ״ק .וכו׳ מאליה
 שנעשית מחיצה ז״ל: רבינו כלשון בסוגיא
 כל כ״ה) (דף פשין עושין פרק וכו׳. בשבת
 שמה מזיד בין שוגג בין בשבת שנעשית מחיצה
 לא יצחק פר נממן א״ר עלה ואהמר מחיצה

שם ואמרו . אסור למלעל אבל לזרוק אלא שנו

 הזכיר לא הנה הגהות כתבו דלת. לקבל בריאה שתהא צריכה שאמרו פתח וצורת יט
 הרי״ף וכן ציר היכר צריכה שאמרו פתח צורת ר״ל דאמר הא המחבר

 אחא דב אשכחיה בגמרא דגרסינן הא לפרש ליה ונראה < וכו׳ הר״מ כתב וע״כ דלגו
היכר מצריך הוא וכי פירוש פתח בצורת מידי מר תני להו אמר אשי דרב לתלמידוי

לא כלומר כלום ולא ליה אמרו לא או ציר
 מכאן קנה אלא פתח צורת על מאומה תוסיף
 הביא וכן לא ותו גביהן על וקנה מכאן׳ וקנה

 וכתב ציר היכר הזכירה שלא הברייתא מן
 הרי״ף שפסקו וכמו ציר היכר צריך אין הריב״ש
 אע״ס עליהם לסמוך וראוי והרמב״ם והרא״ש

: חולקים שיש
צורת כ וכו'. הצד מן אוהו שעשה פתח ו

 פירשו לא■ ורבינו שהרי״ף אע״פ
 משמע דינא לענין מ״מ רש״י כפירוש הצד מן

 הקנים לשני העליון קנה חיבר אם לדידהו דאף
 משמע גביהן על דקנה דלישנא מהני לא מצידיהן

:מצדיהן ולא גביהן על
 וכו' אדם בני של מחיצה לעשות מותר כג

 שהוא אדם אותם יעמיד ולא
 כן שלמד נראה .זו במחיצה להשתמש רוצה

 מ׳׳ד:} (עירובין שהוציאוהו מי בפרק מדאיתא
 בני של במחיצה מיא דאעילו גננא בני הנהו
 מדעת שלא אמרו אם אמר שמואל נגדינהו אדם

 מיא דאעילו דהנהו רבינו ומפרש לדעת. יאמרו
 לה קרי ומש״ה האנשים מחיצת העמידו הם

: לדעת
האיר

 עשרה הלחיים שני גובה .גביהן על וקנה מכאן וקנה
 על אף גביהן שעל בו וכיוצא והקנה יתר או טפחים

 כמה ביניהן יש אלא הלחיים [מ] בשני נוגע שאינו פי
] צורת זו הרי עשרה הלחיים וגובה הואיל אמות נ פתח, [
 דלת לקבל בריאה שתהא צריכה שאמרו פתח וצורת
 יש אם כיפה שצורתו פתח כ ♦ קש של דלת אפילו

,פתח צורת זה הרי טפחים עשרה הכיפה רגלי באורך
ס] ■אותה שעשה פתח וצורת  שאין כלום אינה הצד מן [

א ז באמצע אלא זוית בקרן להיות הפתחים דרך  בכל כ
 אפילו באדם בין באוכלים בין בכלים בין מחיצה עושין

 כדי כפותים שיהיו והוא ועוף חיה מיני ושאר בבהמה
ב .ינודי שלא .כשרה זו הרי מאליה העומדת“ מחיצה כ

 נעשית ואם .מחיצה זו הרי בשבת הנעשית ומחיצה
 שתעשה והוא .שבת באותה בה לטלטל מותר בשגגה

 המחיצה לזו אדם נתכוין אם אבל .המטלטל לדעת שלא
 אותה שעשה אע״פ בה לטלטל כדי 'בשבת שתעשה
 אם וכן .שבת באורנה בה לטלטל אסור בשגגה העושה
הרי בה לטלטל זה נתכוין שלא פי על אף במזיד נעשית

ג ♦ בה לטלטל אםור זה  זה בצד זה שיעמוד בשבת אדם בני של מחיצה לעשות מותר כ
 אדם אותן יעמיד ולא העמידן. מחיצה לעשותן שבשביל העומדין אלו ידעו שלא ובלבד
ד ז לדעתו שלא אחר אותן יעמיד אלא זו במחיצה להשתמש רוצה שהוא  =שהוא אילן כ
 וקש תבן ועליו בדיו בין ממלא טפחים שלשה האדץ מן גבוה נופו אין אם הארץ על מיסך

 והוא כולו. תחת ומטלטל יתנדנד ולא מצויה ברוח שיעמוד עד בארץ וקושרן בהן וכיוצא
 אלא תחתיו מטלטלין אין מאתים מבית יתר היה אם אבל .מאתים בית עד תחתיו שיהיו

:הוא לדירה הוקף שלא מקום שתחתיו מפני אמות בארבע
מבוי

:שס ב :שסב סימן מור א
 מי ובפרק איקמר אמזיד דר״נ איהמר כי

 בה יעמיד לא סוב ביום דופנה נפל דקפני ברייתא שם והביאו . ויכנס אדם בני של מחיצה לו עשה ססדא לרב ר"נ לו אמר לתחום חון נפק נחמיה אמרו מ״ד) מ״ג (שם שהוציאוהו
 רבחסדא ותירצו הוה. לדעת חסדא רב והא והקשו לדעת שלא כאן לדעת כאן קשיא לא אאדם אדם ותירצו דופן. מבירו את אדם עושה דקתני מההיא עליה והקשו וכו׳ אדם
 במחיצת אמרו ואעפ״כ בשוגג המחיצות שאר כך עשייה אישור בה אין אדם שמחיצת שכשם אדם למחיצת בשוגג מחיצות שאר דין דימה שרבינו לי וכמדומה ע״כ. הוא המנין מן שלא
 אשורה. בה למלמל דעת על נעשית שאם שוגג במחיצת הדין וכן מחיצה. היתה שלא מדבריהם ליכנס לו אסור היה ידעו לא שהעומדים אע״פ נחמיה לדעת נעשית היה שאם אדם

בה לעלמל העושה נתכוין אפילו בשגגה שנעשית שכל כד.פ ז״ל הרשב״א אגל ז״ל. דגרירבינו להעמיד נ״ל זה ומזיד^ לשוגג •לדעת שלא בין לדעת בין בכאן מלוק שיש הוא וידוע
:נ״ל ומ״ש רבינו. לדברי עיקר יודע שאינו וכתב .בה למלמל מותר זה הרי

: בגמרא שם מבואר ועוד בסמוך זה הזכרתי כגר .וכו' מחיצה לעשות מותר בג
ך  הונא רב אמר ובגמרא תחתיו ממלנילין טפחים ג׳ הארץ מן גבוה נופו אין אם הארץ על מיסך שהוא אילן ק׳) צ״ס (שם תפילין בהמוצא . עלהארןוכו׳ שהואמיבך אילן כ

: ע״כ סאתים, בית אלא בה ממלטלין אין לאויר שתשמישה דירה וכל לאויר שתשמישה דירה דהויא משום סאהים מבית יתר בו ממלטלין אין יהושע דרב בריה
: ודופנא בהוצא ליה דעביד כ״ה) כ״ד בהישן(דף בסוכה מבואר וכו׳. בדיו בין וממלא

משנה לחם
 העשויס בפתמים אגל שימאי בפתחי דאמר כהנא כרב מחניחין להך מוקמינן כרב דלא לן

 זו היא קושיא דמאי וקשה .ז״ל ה״ה בעיני הוקשה זה ומפני פחח בצורת ניתרת כתקנן
פתח בצורת ניתרת העומד על מרובה ופרון מעשר יתר דגפרצה ילפינן היא דמינה

שימאי בפתחי איירי דברייתא בגמרא ומ״ש רבינו כדברי דלעולם נימא רבינו״ כדברי ושלא
 דרג ומשום כתקנן עשויים פתחים דהם מפום למעט צריך אינו במתניתין מתנינן ולעולם

 דע״כ למעט צריך מעשר פחות פרון אפילו פתחים שרובה דחצר דרב אליבא רצ׳יל יוסף
 למעט צריך מרובה בעומד אפילו לא דאי המוס׳ כמ״ש איירי מעשר בפחות יוסף רב

 מרובה ופרון מעשר יותר אבל מהיר פתח בצורת מעשר דבפחוח כהנא רב אמר ולהכי
 לו דמשמע ונראה מתניחין. מודה הא ובכי פתח בצורת אפילו מתיר אינו העומד על

 וכ״כ העומד על מרובה ופרון מעשר יותר לו שיש אפילו למעט א״צ דאמר מתניהין
רחב או אמה מאה גבוה היה אפילו פחח צורח לו היה אם אבל י״ז בפרק לקמן רבינו

:וכו׳ אמה מאה
ת כ צור הוא דאם ז׳׳ל רבינו פירוש לפי קשה .וכו׳ הצד מן אותה שעשה פתח ו

וכו׳ הצד מן אילימא עסקינן במאי י״א) (דף בגמרא קאמר היכי זוית בקרן
בשלמא זוית קרן שפירשו הצד דעל הפך גבן על ז״ל לדעתו הוי דהיכי וכו׳ גבן על אלא

מבוי

מיימוניות הגהות
 וכ״ב [נ] ;ע״כ ס״ה ובן כוחיה תניא דהא מהר״ם וכן ששת רב לגבי נחמן כרב [מ]

 דפחות ועוד מכיפה מדאייתיראיה שריא מג׳ יותר ביניהם יש דאפי׳ ונראה וז״ל מהר״ם
 וכן ע״ג ולא הצד מן וי״ם [ס] :דמי דבלבוד מודה היה ששת רב אפילו משלשה
דאין הקורה מן מפ!םח יותר למעלה המרוחק לחי על בחשובה שכתב מהר״ם וכן פירשיי

J הקורה תחת הלחיים שיהיו ומזה מזה צריך כראוי השני על מונחת שהקורה ואע״ג מה״ט שוה

 מ״מ גביהן על קנה שיהיה אפילו לרבינו אבל גבן על הוי לא הצד דמן ניחא להרשב״א
:איקרי הצד מן זויח בקרן דהוי כיון

ג  מ״ד) (דף שהוציאוהו מי פרק .וכו׳ בשבת אדם בני של מחיצה לעשות מותר ב
 בהמה אדם בה יעמיד לא (בי״ט) חפנה נפל דאמרה דסוכה ברייתא הביאו

 ותירצו וכו׳ שיאכל כדי דופן חבירו את אדם עושה דקתני מההיא עליה והקשו וכלים
 דרג בריה נחמיה דרבי והא והקשו לדעת שלא כאן לדעת כאן קשיא לא אאדם אדם

 רב ותירצו הוה לדעת מיהו תסדא רב והקשו הוה מדעת שלא ותירצו הוה לדעת חנילאי
 .היה שאם אדם במחיצת אמר ואעפ״כי ה״ה וממ״ש ע״כ. הוה> המנין מן פלא הסדא
 כך ז״ל רבינו לדעת הגמרא דפירוש סוגר שהוא נראה וכו׳ נחמיה דר׳ לדעת נעשית

 המחיצות לאותן צריך היה שהוא וכיון הוה עצמו נחמיה דר׳ לדעת נחמיה דר׳ והא הוא
 וסוברת אסור דלדעת אמרת שאתה כיון לדעתו שלא שיעשה ראוי היה התהום תוך ליכנס

 בין מחיצה לאותה הצריך לדעה שיהיה בין שם העומדים לדעת שיהיה דכיון הגמרא
 והוכרח ז״ל. ה״ה דברי כ״נ .ואסור לדעת מיקרי שהכל הוא אמד ודין שוה הכל לאחר
 אותה יעמיד שלא ועוד העומדים אלו ידש שלא הנאים שני הצריך שרבינו מפני כן לפרש
שלא שיהיה אלא א״צ ניו״ט דופנה כשנפל הסוכה דהרי לתמוה יש וע״ז רוצה, שהוא אדם

לדעת
עוז מגדל

 שלא אחי עד נהכיין אס אביי :ט׳ז) דעירונין(דף קמא סרק .המטלעל עד(דעת הנעשית ומחיצה
 בתרא סרק .הסרק סוף עד מיסך שהוא אילן :ס׳ד) (דף שהוציאוהו מי פרק .לדעתו

מס׳ צ׳ט) דעירונץ(דף ד) הישן(דף פ׳ סוכה ונ :נ׳
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שלשה שלו מנוי שדין היא רנינו שדעח דע .ומ׳ כתלים שלשה צו שיש מבוי א פי״ז דעירוכין(יף קרא פרק דאמר נרנ פסק .וכו׳ מפולש מבוי מהירין והיאך ג י״ז3
ד״ח הכרמליס שדין ידעת וכבר כרמלית כדין תורה דבר מחיצות צורת לרה״ר המפולשין מבואות מערכין כיצד דאמר כס״ק הלכה ו׳:)

 באלף אפילו בהם שממלעלין ההורה מן להם אחד דין ופניהם סמור מקום כדין הוא שמפולש בהשיבה הריב״ש וכתב הרי״ף. פסק וכן מכאן קורה או ולמי מכאן פתח
זה בכל■ גזר.ו וחכמים מרה״ר וכן לתוכן ומרה״י היחיד לרשות מתוכן ומכניסץ אמות : לרה״ר כמפולש הוי לכרמליח

 רחבה לאמצע כלה שהיה מפולש מבוי ו
 ההלכות מכלל העולה ה״ה כתב .ופו׳

 הרי״ף הלכות שעל משמע .רבינו כדעת הוא
 מבוי אלא כתב לא שהרי״ף דק ולא אומר, הוא

 לרה״ר כנגדו מצר ונפרן לחצר במלואו שנפרן
 חילוק שוס כתב ולא אסור ומבוי מותר חצר
 במילואו המבוי נפרן גבי כתב עצמו והוא בזה

 שלמעלה הסוגיא הזכירו לא שההלכות לחצר
: וכו׳ מזו

אין

עשר שבעה פרק
י א ו ב .סתום מבוי הנקרא הוא כתלים שלשה לו שיש מ

 זה כנגד זה בלבד כתלים שני לו שיש ומבוי
 הנקרא הוא בשכנגדה ויוצאין זו ברוח נכנסין והעם
 עושה .הסתום מבוי •*מתירי[ היאך ב :המפולש מבוי

ודיו. קורה עליו עושה או אחד לחי [א] רביעית ברוח לו
 רביעית רוח סתם כאילו לחי או,אותו קורה אותה ותהשב

 לטלטל מותר בלבד מחיצות בשלש תורה שדין בכולו. לטלטל מותר ויהיה רה״י ויעשה
 מבוי ^מתירין והיאך ג :קורה או בלהי לה די ולפיכך הרביעית הרוח היא סופרים ומדברי

 כמפולש: תורתו עקום [ב] ומבוי .מכאן קורה או מכאןולהי פתח צורת מפולש.עושה-לו
 או הרבים לרשות ומדרון מתוכו שוה ^שהוא *מבוי ד

 קורה ולא לחי לא צריך אינו לתוכו ומדרון לרה״ר שוה
 כלה אחד ישצדו מבוי ה :•מרה״ר מובדל הוא שהרי

 .כלום צריך .אינו רבים של לאשפה כלה אחד וצדו לים
 חוששין ואין [ג] להתפנות עשויה אינה רבים של שאשפה

 כלה שהוא מפולש” *מבוי ( :שרטון הים יעלה שמא
פתח כנגד מכוון היה לא אם .רבים של רחבה לאמצע

[ ד הרחבה מצד צריך ואינו כסתום זה הרי הרחבה [
 .אסור הרחבה לצדדי כלה היה אם אבל .כלום [ה]
בונה פעמים .אסור לאמצעה אף יחיד של היתה ואם

הראב״ד השגת
 ז״ל הראב״ד כתב .וכו׳ שוה שהוא *מבוי
 ארבע מחוך עשרה המהלקע במדרון דוקא
:עכ״ל i בתוספתא איתא והכי כמחיצה שהוא

 מסתברא ז״ל הראב״ד כתב .וכו׳ מפולש *מבוי
 או הרחבה בגי ועירבו ברחבה דיורין יש אס
 בין מותר שהכל המבוי בני עם החצר בני

 דאמר ששח כרב דהלכה הצד מן בין באמצע
 דהכי ומחיצות מינא חד להו משוי דעירוב

עכ״ל: להתס, מהני

מצד
ג שהג סימן טור א מ׳ ר : ׳6 דרננן עשין ה טו ג שהד הי׳ ב מ׳ ג ד : וע׳ש שסג סי' טור ג :שס כ מ׳ ר ד■ :שס ס :שסה סי׳ סו

 הוצרכחי פי״דולא מבואר וכל'זה’בכרמלית.
 מקשים רבנים שראיתי מפני אלא כאן לשנותו

 אחד לשון וזה לדבריו רביגו מדברי בספריהם
 רה״י מקרי דלא כתב בפי״ד ,הגה״ה .מהם

 וכאן רביעית ברוח ולחי מחיצות בג׳ אס ני
 תורה דין למלמל מותר מחיצות דבג׳ כתב
 רביעית ברוח קורה או לחי עשה דאם נמי וכתב

 בקורה שהכשרו במבוי כתב ולקמן רה״י מיקרי
 גדול וצ״ע רה״י מיקרי דלא פמור לתוכו דהזורק

 מבוארים רבינו ודברי עכ״ל. דבריו, ליישב
 מותר מחיצות בשלשה חורה שדין בכאן שמ״ש
 כמו שבעולם כרמלית כל כדין הוא למלמל

 מויד ויהיה רה״י ויעשה מ״ש וכן . שנתבאר
 גמורה כרה״י שאינה הזכיר כבר בכולו למלמל

 שהחכמים והענין .חייב יהיה לתוכו שהזורק ולא
 קורה או לחי לו שיש בזה בכרמלית שגזרו

 אינו ד״ת אבל דבריו לכל כרה״י עשאוהו
 מחיצות ד׳ לו שיהיו עד עליו להתחייב כרה״י

 במקום עומד שהוא בלחי הכשרו שיהיה או
 ואני .למסה ויתבאר פי״ד שנתבאר כמו מחיצה

 כאלו. פשומים בדברים ספק נפל איך תמה
 רבינו .דברי שאין אפשר הדין לענין ומ״מ

 הוא ד״ח מחיצות ג׳ לו שיש כל אלא מחוורין
 אבאר ולמשה ד״א שום בלא גמורה כרה״י
 רבינו ומ״ש .ז״ל עליו החולקין ודעת דעתו

 משנה עירובין(י״א:) פ״ק הסתום המבוי בהכשר
:מקומות ובהרבה

 ממה וכו׳. המפולש מבוי מחירין והיא.* ג
 שהוא נראה לשוע את רבינו שסתם 'י

 הכשרו ומכאן מכאן לרה״ר מפולש שאפילו סבור
חה .מכאן קורה או ולחי מכאן פסח בצורת
שאין ואומרים בזה י״ח אבל שם ההלכות דעת

הסכים ולזה מכאן קורה או ולחי מכאן ננעלת שאינה אע״ס לנעול ראויה דלת צריך לרה״ר צדדיו בשני מפולש אם אבל לכרמלית מפולש הוא הצדדין מן כשאחד אלא בכך הכשרו
פי״ד ריש כתבתי וכבר .גמורה רה״ר זהו רחב אבל אמות מ״ז רחב בשאינו ומכאן מכאן לרה״ר מפולש ופי׳ .דעותיהם אבאר ברה״ר כוחליס שני בדין ולמטה .ז״ל הרשב״א

כמפולש תורתו אמר רב עקום מבוי איתמר ו׳) (דף שם . כמפולש תורתו עקום ומבוי : רה״ר לאורך המבוי כשאורך ס״ז רוחב בלא גמורה רה״ר שיש שאומר מי סברת
א׳'צ ז״ל הרשב״א וכתב .המפולש בדין הסברות חלוק ידעת וכבר .א) ציור הספר בסוף (עיין כזה ג״ס כמין עשוי עקוס מבוי ופירוש .כרב וקי״ל כסתום תורהו אמר ושמואל

ע׳'כ: ומכאן מכאן קורה או לחי אלא צריך ואינו כסתום שהוא לי יראה חי״ת כמין ומפולש עקום היה כסב ועוד ראשיו בשני אלא כלום לעקמומיהו
 אינו מבוי אותו לתוכו מדרון וגעשה הרבים לרשות שוה או הרבים לרשות מדרון ונעשה לתוכו שוה שהוא מבוי ק׳) דף (שבת בהזורק ברייתא .וכו׳ מתוכו שוה שהוא מבוי ד

 מבוי בדין שהוא נמי רישא ז״ל הרשב״א וכתב .ע׳׳כ ,חייב גביו על ונח וזרק ארבע מתוך עשרה המתלקט חל אומר גמליאל בן חנינא ר' קורה ולא לחי לא צריך
 וקורה לחי צריך אינו אמות ד׳ בתוך מפחים עשרה גובה בו יש אם לרה״ר מדרון ועשוי לרה״י ששוה מבוי בתוספתא קהני ובהדיא הוא אמות ארבע מתוך טפחים עשרה במתלקט
בלשק לקצר הגמרא בעלי שדרך אלא בגמרא כאן שהביאו עצמה הברייתא היא וזו חנינא דר׳ ההל דין הביאו ואח״ה לרה״י מדרון ועשוי לרה״ר בשוה שם שגויה בזה ובכיוצא

: אמות ארבע מתוך עשרה מתלקט דדוקא בספרו פסק וכן דבריו. ע״כ מקומות בהרבה הברייתות
 בולא אמר ולא רבי לפני מעשה ובא לאשפה כלה השני וצדו לים כלה אחד שצדו במבוי מעשה ח׳.) (דף דעירובין פ״ק .וכו׳ לאשפה כלה אחד וצדו ליס כלה אמד שצדו מבוי ה

 הוא דיחיד דאשפה ואמרו .אוסרין וחכמים שם ואמר .שרטון הים ויעלה האשפה הבטל שמא אמר לא נסי היתר מחיצות קיימין דהא ביה אמר לא איסור היתר ולא איסור
 סורא ופירש רניט. וגרסת ז״ל חננאל רבינו גירסת היא כך היסשרסון. יעלה שמא חיישינן לא אמר באיזלי לסורא לה פסק מריסר שם שד חנמל. שמא חיישינן לא דרבים דאי

אותו וישאר ממקומו הים שיתרחק כלומר שרטון הים יעלה שמא לחוש ואין המבוי עם סלסול בס הים שאין לפי לחוש אין ושם לים אחד מצד כלין היו שלה המפולשין מבואות
לפי השמועה בפירוש לי נראה זה .שבת בערב ולהניחם בחול להסירם קלים והיו ברשתות אותה ששה והיה מחיצה צריך היה אחר לצד אבל .לו המבוי מן וימלמלו וטיט רפש מקום

חיישיק דמרימר בהא גורסים והאחרונים ז״ל רש״י אבל .ים של צדו חשש מפום ולא לינמל שעשויה יחיד של אשפה משום אלא אסרו לא אוסרין וחכמים כשאמרו דבריהם ולפי .גרסתם
בספרו: פסק וכן הרשב״אז״ל הסכים ולזה הים. לצד לה פסיק דהוה ופירשו שרטון. הים יעלה שמא

מי ו הרחבה פחח כנגד כשהוא אלו דברים וטעם רבינו כדעת היא ההלכות מכלל והעולה הרבה הלכה של ומתן משא ח׳) ז׳ (עירובין שם .רחבה לאמצע כלה שהיה מפולש מ
 אבל כמשלש שתורתו דקי׳׳ל עקום כמבוי הוא הרי .ב) צייי הספי בסוף (עיין זה כגון הרהבה לצדי כלה וכשהוא לכרמליס או לרה״ר הוא הרחבה ופסח .שם ככלה זה הרי

ואם כעקום נראה איט הרחבה כותל עם בשוה נמשך המבוי מתל שאין וכיק .ג) צייר הספי בסיף (עיין זה כגון וצורתו עקום נראה אינו כנגדו רחבה פתח ואין רחבה באמצע כשהוא
הימה

משנה לחם
 צריך דאין משמע ומ׳ לדעתו אדם יעמיד שלא כאן שהצריך האחר התנאי שם הצריך שם ברור וזה כלל לן איכפת לא מחיצה לאותה הצריך לדעת אבל העומדים לדעת

 יכול מחיצה לאותה הצריך עצמו דהוא דמשמע וכו׳ דופן חבירו את אדם עושה דאמרו
 ששה הפרק בסוף שם שכתב סוכה מהל׳ פ״ד רבינו בדברי מבואר וכן דופן. לעשותו

ולא דופן שנעשה זה לדעת שלא אוש שיעשה והוא כתב ושם וכו׳ דופן סבירו אדם'את

עוז מגדל
ח ק . כמפולש הוא הרי טד כוסלים שלשה לו שיש מבוי פ  cp( גגוח כל וס׳ י׳א) דמירונין(דף ס׳

: (דף הזורי, פרק מרה״ר. עד מיזזנו שוה שהוא מבוי צ׳ג): ^ ב ק ח ד ב אנ׳  הי
ל, כהוספיזא איהא והכי כמחיצה שהוא ארכע מתון טשרה המתלקט נמדרון דוקא  (הסופר עכ׳

ק .שרטון עד ליס כלה האחד שצדו מבוי :השמיט) ו׳ מפולש שהוא מבוי :ח׳) דטירובין(דף פ׳  נ
ב :ממי פרק .רחבה של טד ת  דהכא ומחיצות וכו׳ כרחבה דיוריה יש אם מסתנרא ו׳ל הראנ׳ד כ

 והענינים הסברות תוכן להבין למעיין יצטרך אלו ההלכות טיקר אומר ואני :טכ׳ל להתם מכני
 והבאתי וחכמים הגדולים בדעות הזה בחבור להבחין באתי לא ואני ויאדיר תורה ויגדיל שם יתבונן

:קבועות שהן והמקומות ז׳ל ר'מ דעות הצובאות מראות להראות רק טעמים נמה

 כאן ר״ל לדעת שלא כאן לדעת כאן בגמרא שתירצו מה וא״כ .פשוט וזה כלל זה מנאי
 ומ״ש וכו׳ אדם בה יעמיד לא מכה של דופנה נפל אמרו p ומפני שם שהעמיד מי לדעת
לדעת שיהיה ואפילו שם שהועמד מי לדעת שלא מא ומ׳ דופן מבירו את אדם ששה

סי
מייסוניות הגהות

ה דאמר כשמואל ודלא כתנא הלבה דאטר כרב [א]  משמית ראמר הוזנניא הלנ
 וןםק וכן אלפם ר״י בשם בם״ד. ונ״ב מבאן וקורת ולחי מבאן דלח עושה הלל דביח

 מבוי ן!יתר תורת ופי׳ר״ש ושרחוכםתום דאמר שמואל לגבי כרב [ב] ; ר״ח מחר״מבשם
ומו!»« םבאו מורה• או ולחי בעסמומיתו אה״ס לו שעושה דהיינו וומיתו  אן3ומ םכאן קורה או ולחי בעקמומיתו צה״ם לו שעושה דהיינו בעקמומיתו לו יש מפולש

 פגי דבספולש ממפולש טפי ליה חמירא דא״ב לר״י ותימה ר״ה זנדי לשני ראשין לשני
 לא לשמואל וכין לרב פיר״י'דבין ע״ב קורה או לחי אחר ומצד זה מזרד אחד בצ״ה ליה

¥ העשויה ממבוי וראיה ובו׳ בפיר״ש לדקדק יש מיהו .מידי ולא כעקמומיתיה עביד בנז
 זה ראש ובני זה ראש בני לזנ״ם דחזו דכעינן משום ממפולש טפי בה דמחטיר והא ובו׳
 בשני ומבאן מבאן צה״פ למיעבד בעי ואי ומכאן מכאן ליה חזו בעקמומיתיה ליה עביר וכי

 רא׳ם אכל אזל. בערך בערוך גורם וכן שרטון הים יעלד. שמא חיישינן לא דאמר באמימר [ג] ע״ב: מהר״ם של עירובין בפסקי ע׳ב לרב ואפילו בלחי בעקמומית פגי ראשיו
עירט אם ודוקא [ה] :ע״ב רחבה באמצע זה בנגד זה אפי׳ דשרי יוסף ברב ודלא כרבה טהר״ם וב׳׳ב [ד] :וע״ש] שם״ג סי׳ הטור [וב״פ :ע׳׳ב דאסרו בחכמים הלכה דאמר כר׳נ פסק

:ע״ב בתום׳ ע״ש המבוי בני עם ד^חבד. בני



73 לז משנה בסף פי״ז שבת הלכות זמנים.משנה מגיד
ה היחה חנ  למפרפים חלוקץ הרנה וה נדין ויש .רביגו שכהנ כמו לחוש יש יחיד של י

 ואין ערבו ללא ערכו בין דיורין שם יש ואס .דיורין הין בין ברחבה דיורין יש בין ז*ל
 :פעמים כמה שכהבחי כמו להאריך ראויים אלו דברים

t שניחר מבוי הוא זה אי נקפיק גחמן רב אמר ה׳) דף פ״ק(שם .וכו׳ ניחר המבוי איין 
רחבו על יחר שארכו כל• קורה או בלחי

ן ז  שיש דכל משום עעמא היינו רבינו שלדעח נראה .כו׳ קורה או בלמי ניחר המבוי אי
ק פחוח בו י  אין שאמרו שהפעם בחשובה הרשב״א וכ״ב לחצר אלא דומה אינו מ

ם אא״כ קורה או בלחי ניחר מבוי  יותר עשוי שהוא שכל מפני לחוכו פתוחים וחצרות נחי
אדם בני של שדרכן החצרות ולפיכך גמורות מחיצות יותר צריך הצנע ולתשמישי לדירה

בהם ולאכול הצנע בתשמישי בהם להשתמש

̂ייף ®’י" ̂ייי® ל״״• ®״ייייי י״  **המבוי אץ ז :רחבה של לצדה כלה ונמצא אחד מצד ®’י״ י
פתוחות וחצרות בתים שיחע עד קודח או בלחי ניתר .™ י•”? ״״׳י

 ארכו ויהיה ולמעלה אמות מארבע ארכו ויהיה לתוכו
בו. יתר ח ר ל  הוא הרי כרחבו שארכו מבוי אבל ע
 כל רוחותיו משני לחיים בשני אלא ניתר ואינו כחצר [י]

:אחת מרוח ארבעה רחב בפס או .במשהו לחי
 וניתרת כמבוי היא הרי רחבה על יתר שארכה חצר ח

 לתוכו פתוחות וחצירות בתים שאין ומבוי קורה. או בלחי
] בית אלא בו היה שלא כגון ז  וכן אחת חצר או אחד [
 בשני אלא ניתר אינו אמות ארבע באדכו שאין מבוי

. , • , .• ברחבו ^שאין מבוי ט t ומשהו ארבעה בפס או לחיים
-t ״לי!* חצר משום שנדון זהו אי הרשב״א וכתב iv■* מחיצות. ג׳ לה יש אפילו ככרמלית לה דחשבינן
ך שאי, ה ״ ש ל ] ש ח ם [ י ח פ ו ט נ י ך א י ר א צ י ל ח א ל ל ה ו ר ו י ק ת ו מ באו שלא לפלפל אסור יהא א״כ בפי״ד כמ״ש ו

משלשה פחות שכל .בכולו לטלטל חצר משוס נלונית שאינה שאמרו המורים מגדולי

ד׳ אומר יוסף רב בכמה  אמר אביי פפוזיס נ
א כאביי וק״ל אמות בד׳ מ  וכתב גהלמת. מאי

 זהו מבוי של ארכו הואי זה אי ז״ל הרשב״א
 רחמ קרוי כרסתו דרך שאינו ומה כניסתו
ל ;עכ״ל מארכו יתר שרחט ואע״פ ב כו א ר ^ 

 ושם כחצר הוא הרי י״ב) (שם מבואר .וכו׳
 ,אחת מרוח ד׳ בפס או החצר הכשר מבואר

:ולכאן לכאן משהו לחיין בשני או
ר ח צ  אי י״ב:) (שם וכו׳. יתר שארכה ח

 מבוי ה״ל רחבה על יתר ארכה
 .משמ אפילו וכמה סגיא וקורה בלמי ומבוי

.סחוס כמבוי דפנות ג׳ לה יש זה חצר ופירוש

 שאינה יותר בהם משתמשים והם מועפיס
 הרי ולפיכך בהם ולהשתמש לאכול כ״כ בושים

טי לפי כי כחצר הם  מתמעע הדיורין רי
:סגי דהו כל ומחיצה המבוי משמיש

 נראה: .וכו׳ פפחים ג׳ ברחנו שאין מבוי ט
 אין אם כמה רחב שבתוכו שאע״פ

 דחשיב כלום צריך אינו פפחים שלשה בפתחו
י : כסתום בו  כתב. .ובו׳ בקורה שהכשירו מ
 מסיק י״א:) דבגמרא(עירובין תימה זה הרמ״ך
 והוא לזרוק דמיחייב הוא דמשתיס דב״ה אליבא

 כיון פפור לתוכו הזורק בשלשה דאפילו אמר
לרה״ר בשפחוחה לה מוקיס ואי בקורה דהכשירו

 שהכשירו *מבוי כלבוד. הוא הרי
 לטלטל שמותר פי על אף בקורה
לרה״ר מתוכו הזורה כרה״י בכולו

 הראב״ד השגת
 בקורה שהכשירו *מעי

 ז״ל הראב״ד נתב וכו׳
 פובא לי קשיא מילתא הא
בכולו לפלפל שמותר כיון

 להחמיר אלא עירובין כשחקנו להקל חכמים
 אותה עושה כבר וכי י״ב;) (שם כדאמרינן

 לרה״ר פתוח בין חילוק משוינן וע״כ וצ״ע. רה׳׳י
 צ״ד) (שם גגות כל דבפרק לכרמלית' לפתוח
המפלמל דלרבנן לרה״ר שנפרצה בחצר אמרינן

כו׳. 1 ץ שהקורה . פטור לתוכו מרה״ר או שרבינו נראה ו ג׳ לו שיש שאע״פ נמצא פפור לרה״ר מתוכה . ״

£ אם אבל .עשרה היא היכר משום * .? ? ? .l^ _______ (שס הדר בפ׳ וממר - . . ._____1̂״ . . . ^ ״ בשתי הוא י דרה אצמא דמיחייב הוא משתים ,

 על יתר ארכה ואין מרובעת שהיא כל אלא
 .עכ״ל ,ארכה על יתר רחבה ואין רחבה

 שכל עיקר וכן רבינו מדברי נראה והראשון
 :חצר דין לה יש ארכה על יתר שרחבה

בוי מ  וחצרות בתים שאין ו
וחצרות בסיס מפרש ז״ל

י ־י” •W ני™ י׳י"“ י״י.ז י^״ייי ביניהם שברים והעם ברה״ר כותלים שני י שהלחי חייב לתוכו אומרה״ר הרבים מהל׳ פ׳׳ה ממ׳׳ש צ״ע אבל כומיה. ק״ל ולא
ר״ח בתשובת הרשב״א כתב .וכו׳ : רביעית ברוח כמחיצה הוא הרי קל״א) בשבת(ק״ל מוכח שבפירוש ועוד עירובין

עי קא וחצרות בתים שרב דמילה ר״א פ׳ ח <<זוי י נ ר ר י ׳ nיSג י ופרו ו מדשק ו׳: כשמואל(עירובי! הלכה פרק * י ̂ י וכן לא או לנעול צריך אי אליביה אמוראי , _ והעם ם הרב ברשות כותלים שני
רונין.  נחמן ר׳ קסבר לימא מדאמרינן כדבריו נראה מכאן דלתות עושה ביניהם. מכשיר כיצד ביניהם עוברים כאן שכתב לשונו שביאור נ״ל ולפיכך עי

ן הוא כך בלמוד דשמואל לפעמיה ולא קאמר דלפעמ-ד, ודלתות אחד בית אלא בו היה שלא מו
וההיא:א׳ דיננן עשין סמ׳ג שסי פי׳ מוי ג :שם טור נ :שם סמ״ג שסג סימן מור א  בו היה שלא או חצרות כמה בו שיש אע״פ

 ויהיה בתים כמה בו שיש אע״פ אחת חצר אלא
 ופתח פתח כל כתב שד ז״ל. הרשב״א הסכים ולזה מבוי. לכל מצרות ישתי חצר לכל בתים שני וחצרות בתים סי׳ ז״ל רש״י אבל .למבוי פתומין. שיהו צריך שהבתים רבינו דעת
 שמקום מהם ובית בית בכל אוכלין דיורין שיהיו צריך כתב עוד יוסף. ורב דאביי פלוגתא גבי מבוי במשך בסוגיא ס״ק מוכיח וכן יותר או מפחים ד׳ ברחט שיהא צריך מאלו
המקבל ותלמיד הרב וכן כשנים נדונין הן הרי עצמו של בביתו ואוהל אביו משלחן פרס מקבל שהבן אע״פ לבן השני והבית לאב האחד הבית היה לינה מרךס ולא טרם הפת

;לעיל כדאיתא כאביי קמא פרק מבואר .וכו׳ מבוי וכן :ז״ל דעתו כפי ע״ג) ע״ב הדר(עירובין דפ׳ מסוגיא הוציאם .דבריו ע׳יכ רבו משלחן פרס
. עד יחיאל רב תימא ואי אחילאי א״ר וכמה (י״ב) שם בארתי כבר .וכו׳ ברחנו שאין מבוי ט  אגזילאי דרב אימא ואיבעית אמרו כן ואחר כלום. צריך אינו מכן ובפחות סי׳ ד׳

ר' בפתחו שאין או ד׳ רחב שאינו שכל שהורו המורים מגדולי ויש כתב וכך פסק ז״ל הרשב״א אבל .לבוד ומדין מג׳ בפחות אלא רבינו פסקה לא ולזה היא תנאי גופא
בוי :עכ״ל מעה הדעת ולזה כלום צריך אין ואפי׳ ככרמלית הוא מחיצות שלש בו שיש שכל הוא חורה שדין הוא ז״ל רבינו־ שדעת הם׳ בראש בארתי כבר .וכו׳ בקורה שהכשירו מ

 משום לחי .פפור לתוכו הזורק בקורה הכשירו .חייב לתוכו הזורק בלחי הכשירו י״ב:) שאמרו(שם ממה לו ויצא חורה דבר גמורה רה״י כדין דינו בלחי ובמוכשר בקורה מוכשר
 ר״ח גרסח היא וכך אסור. אלא מיחייב דאורייחאוכו׳ מחיצוח ד׳ ב״ש סברי קא דילמא י״א:) (שם בסוגיא גורס ואינו ולחי מחיצות בג׳ רבינו ומפרש . היכר משוס קורה מחיצה

א שפסו לפי פירוש לרבינו ויש .ז»ל  מסוכה דמלפל היכא מודיח לא מי לר״א רבנן ליה דאמרו רביעית ברוח שנפרצה בחצר דקאמר צ״ד) (שם גגות כל שבפרק והסוגיא זו מרפ
 ג׳ לו שיש דכל סבורים ז״ל והרשב״א הסוס׳ ובעלי שבפ״ק הסוגיא בפירוש לידחק לו שיש ובאמח רבינו כדברי מורה זה לשון של ופשסו . ע״כ ככרמלית שהיא מפני דפניור לרה״ר
ה דבר גמורה רה״י מחיצות ר ת. דכל זו סוגיא בפי׳ ונדחקו מ  דבר גמורה כרה״י מחיצוס דג׳ אצלו פשוש בהיות ז״ל והר״א לכרמליח. לפתוח לרה״ר פתוח בין מחלקים ויש גגו

ט׳ פונא לי קשיא מילסא הא א״א בהשגות כתב ״ תורה אני ועוד .ככרמלית הוא חורה שדבר סבור שהוא רבינו בדברי דקדק שלא נראה ומדבריו .עכ״ל בקורה להפעינו ו
■פי״ד השיגו לא למה רבינו בדברי דעתו לפי תמה :

י י נ . ברה״ר טתלים ש כו׳ או ולחי מכאן צ״פ עושה לרה״ר המפולשין מבואות מערבין כיצד ה״ק יהודה רב אמר בה וגירו ושקלו .וכו׳ מערניןרה״ר כיצד ת״ר ו׳) (דף שם ו
קורה .

משנה לחם
כ. לדעת להו קרי ומש״ה אנשים מקיצח העמידו הס מיא דאעילו דהנהו דאיך ז״ל לדעתו קשה והשתא .הגמרא בפירוש מוכרח וזה מותר המחיצה שעושה מי שהרב ואפשר ע״

 הוה לדעת נחמיה ר׳ והא קושיית מפרש היה ולפ״ז רנינו כדעת כן סבר ז״ל המגיד
 נעשית שאם אמרו ואעפ״כ ה״ה ומ״ש .שם העומדים לדעת לומר שרצה ז״ל רש״י כדברי
 כן אמרו הוה לדעת נחמיה רבי והא שבקושיית לומר רוצה אינו וכו׳ נחמיה דר׳ לדעת

 נחמיה ר׳ לדעת נעשית היה דאם הכי משמע שפירשתי ונמו גננא דהנהו מעובדא אלא
ל*־!נ הוא גדול דוחק מקום ומכל ז״ל המגיד הרב בדברי לפרש לי נראה זה .אסור היה

: לשונו ע ״ צ ו ט,
לא

עוז מגדל
 ד רביעים רוח עד בקורה שהכשירו מגוי :ה׳) דעירובין(דף קמא סרק .כלבוד עד ניסר המבוי אין

 דבריו מהון אומר ואני :עכ׳ל קורה להטעינו וכו׳ מובא לי קשיא מילהא הא ו׳ל הראב׳ד כתב
קטןכוהשהכשרו^ בקמן אסד והה׳אכל השי׳ן ונוקד והרי׳ש בין־השי׳ן יו׳ד בלא שהכשרו שגורס נראה

 וגס׳׳בדקיזי ,והשי׳ן הה׳א סהת בחירק אלא דעתו כן לא ו'ל ור'מ ,בכך המבוי הכשר שדין כלומר
שהיה■ ואע׳ס בכך אותו שהכשירו כלומר והרי׳ש השי׳ן בין ביו׳ד כתיב והוא ידו מכתיבת המוגה בספר
מתני׳ גמרא דעירובין פ׳ק הגירסא לשון אצלנו הוא וכן כמנהגו הגמרא לשון ותפס אחר הכשר צריך

 איתמר אי אלא דאסיקנא עד וטרינן ושקלינן וכו׳ נו נשתתפו שלא ממי יהודה רב אמר מבוי דהכשר
 בקורה הכשירו חייב לתוכו הזורק בלחי הכשירו לשיתוף ראוי שאינו מבוי יהודה רב אמר איתמר הכי

 דממי מינה דוק וכו׳ אמר וכן היכר משום וקורה מחיצה משום לחי קסבר אלמא פטור לתוכו הזורק
 ומה הסוגיא כל פירש זה דיך ועל .טכ׳ל דאורייתא מחיצות ג׳ וקסבר מחיצה משום לחי מפולש לשיתוף ראוי שאינו ז'ל_ סייש׳י וכן להדיא סוגין כדמוכח צ׳פ דהיינו אחר ודבר לחי צריך שהיה מייד מפולש

:ו׳) דעירונין(דף פ״ק .יה׳ר בהכשר עד וכו׳ כתלים שני :החבור בכל מנהגו וכן הסיק הלכות מסידור מונן שהוא לפי ז׳ל ר׳מ פירש שלא

 שמי כיון בדבר יודע היה עצמו נחמיה שר׳ אפילו הוי לדעת נחמיה ר׳ והא שם הקשו
 כאן שאמר במה סוכה גבי המחרן תירן דכן לן איכפת מאי יודעים היו לא שם שהיו

 וא״כ כמ״ש מותר המחיצה לאותה הצריך לדעת יהיה שאפילו(שלא) לדעת שלא כאן לדעת
ח דברי על הקשה מאי המקשה על סימה ת מ  שהצריך דמה לומר נראה היה לכך .ה
 גננא ביני דהנהו מעובדא כן למד וכו׳ להשתמש רוצה שהוא אדם יעמיד שלא רבינו

מפרש והואז״ל וז״ל^ חייס אורח בעור שצ״ב בסימן הרבמוהרי״ק שכתב וכמו וכו׳ דאעילו

מיימוניות הגהות
 בית בכאן ר׳ש שפי׳ נמו ו^א [ז] :ע״ג לו יש חצר דין אלמא חצר ח׳׳ל עליה מדטסיק [ו]

ל  בם׳ איתא וחני חצר לבל בתים שני הדר בם׳ ולקמן לעיל שפירשה כמו אלא חצר לנ
 נחלקו לא ר״ע לפני אחד תלמיד אמר ישמעאל ר׳ משום מחר״ם לשון וזח [ח] :דמילח ר׳׳א
 והו׳.ואמרי׳ בקורה או בלחי ניתר שהוא ברחבו פי׳ מד״א פחות שהוא מבוי על וב״ה ב׳׳ש

 טפחים מד' פחות אבל טפחים ד׳ עד יחיאל רב ואיתימא אחילאי רב ואמר במה עד בגמרא
 גביו שעל ומחלון בלום מייך אין טפחים ד׳ רחב שאינו מבוי פסק עוד .ונו' בלל תיקון א״צ

 מד׳ דפחות מבלל בלום צריך אין מג׳ פחות מבוי בתב ורמב״ם ,לתובו ושופבין זורקין
;ע״ב נמ״ש ג״ל מיהו לא או אחילאי ברב הלבחא אי ליה מספקא ושמא צריך


