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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
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 אחד צדו דדילמא כ״כ ראיה דאמה לי מסתבר כנדל העפוי דמבוי (שס.ח׳;) דרב וההיא
 הסק וכן בסמוך כדאיתא דלת צריך דאינו מודו כ״ע ודאי הא דבכי הוה לכרמלית סחוח

 במקצת חמה שאני אלא ננעלות, שאין אע״ס לינעל וראויות דלת דמצריך כחנניה הרמב״ם
 ביניהם עוברים והעם ברה״ר כתלים שני בפרקי״ז שכתב דלתות שני שצריך שכתב דבריו

 ברייתא העמידו שלא סבור ז״ל שהרב הנה וכו׳
 הא משוס אלא לרה״ר המשולשים במבואות

 ברה״ר ברייתא יוחנן דר׳ לא הא יוחנן דר׳
 הלכה שאין סבר ו״ל ואיהו כפשועה. גמורה

 בש׳ כרבנן דקאי תלמידו אלעזר כר׳ אלא כר״י
 כחן הודיעוך כאן דאמר כ״ב) כ׳ שסין(שם

 אפילו והילכך וס״ל הודיעוך כאן מחיצות של
 דלת דבעי כחנניא נמי ופסק מערבא לרה״ר
 דלתות הצריך היאך תמה שאני אלא וכו׳ מכאן
 מכאן קורה או ולחי מכאן בדלת לחנניא דהא
 הא דאמרינן דהא סבור הרב ושמא .ליה סני

 מכאן דלת קאמר דלתות בשתי מערבא בדלתות
 הוא לדחנניא לתירוצא דהא ואפשר מכאן ודלת

 לדחנניא תיקשי אכהי כן ואילו הכי■ דאמרינן
 ולחי מכאן דלת אלא בעי לא לדחנניא דאילו

 בעלמא רשויות דקאמרי ודלתות מכאן קורה או
 לאקשויי דבעי ומשום קאמרי דעלמא ודלתות
 ננעלות דלתותיה אלמלא ירושלים דאמר אדר״י

 במה צל״ע ועוד .וצ״ע דלתות נמי איהו נקע
 נעילת בלא מערבא גמורה דרה״ר שפסק
 לקמן(שם משמע דהא דברייתא כפשפא דלתות

 פליגי וסרפייא לרה״ר המפולשים דמבואות ז׳)
 מחלוקת יהודה דרב משמיה יוסף רב מדאמר

 לאוברה״ר דאלמא וכו׳ מכאן וסרעיא בסרעיא
 המפולשים במבואות אלא מתניתא היא גמורה

 כר״י כן פסק והרי״ף ומכאן מכאן -לסרמיא
 יוסף דרב והא גמורה ברה״ר לאו ומתנימא

 ראיה נ״ל דשמואל משמיה יהודה דרב משמיה
 כותליס שני מ״ש ואולי שכתבתי וכמו גמורה
 מבואות היינו ביניהם עוברים והעם ברה״ר

 דעירובין בפ״א סמ״ש נראה וכן לרה״ר המפולשין
 ספחים עשרה גבוהה חומה מוקפת שהיא מדינה

 היא רה״י דולה בלילה וננעלות דלתות לה שיש
 כר' בעינן נעולות אלמא עכ״ל חורה דין זהו

: הרשב״א עכ״ל יוחנן
.וכו׳ הקורה תחת במבוי לסלסל מותר יא

 סן נראה רבינו שכדברי ה״ה כשב
 הרי״ף לכרי שמדקדוק אומר ואני . ההלכוה

 שכתב הרא׳יש שפירשם כמו אלא שאינם נראה-
 דפהוח מילי והני כרבא מוהר נמי לחיים ובין המבוי קורת תחת להשתמש מותר דהלכתא
 לאהכיהל״ל דאי לחיים אבין אלא דלאקאיהנ״מ משמע לא, לכרמלית פתוח אבל לרה״ר

:וכו׳ לרה״ר דפהוח והנ״מ כרבא לחיים ובין הקורה החת מוהר והלכתא
ובן

 ואינו .רה״י ביניהם יעשה בך ואחר מכאן ודלתות [מ]
 ראויות שיהיו צריך אבל בלילה הדלתות לנעול צריך

היו על.  ומתקנן אותן מפנה בעפר [י] משוקעות להנ
 מועילין אינן וקורה להי או פתח צורת אבל .להנעל

א : רה״ר בהכשר  הראב״ד השגת *מותי [כ] י
 כתל .וכו׳ למלסיל *מותר אי [ל] הקורי׳ תחת במבוי לטלטל

 אמורים דברים במה . הלחיים בין
 אם >ן;בל לרה״ר. םמוך בשהיה

 לטלטל אסור לכרמלית םמוך היה
 עד הלחיים בין או הקורה תחת

 תוך להתיר אחר לחי שיעשה
 מינו את מיץ מצא שהרי הפתח
ב ז ונעור  בו שיש בדבר אפילו לחיים עושין“ בכל י

 אשרה או עצמה עכומ״ז הנייה באיםורי ואפילו חיים רוח
 'שהלחי“' כשר לחי אותה שעשה

 הלחי גובה .שהוא כל [״] עוביו
 רחבו טפחים מעשרה פחות אין

 געושין בכל ע :שהוא כל ועמו
] לא אבל קורה נ לפי באשרה [

שיש
: צןס וסמ׳׳ג מור ב :שס סמ״ג שסג סי' מור א

 הוא שיבוש ז״ל
 צעולם הקורה תחת כי זה

 הלחיים בין אבל מותר
 לרה״ר פתוח דאי רבא פליג

 דפסק מאן ואיכא .ל ה.
 ,אסור לחיים דבין כאביי

עכ״ל:

 חצרות שתי בין סולם
 ואע״ג חלון ררק איתא והכי מותר לו גרם אחר דבר שאיסור דכל אחד מערבין

 לאו שיעורא מיכתת כתותי קורה אבל אשרה לחי עושים מ״ד בגמרא דאמרינן
 מימרא מדחיח לא אפשר ומשוס בקורה אמר דלא אפשר אלא בהדיא היא פלוגתא
 דכתב מסעמא לאו דפליגי ואת״ל דכחבינן מעמי להנך דאישנהו ועוד . דאמורא

 אע״ג לחי ה״ק אלא כדכתיבנא לגבהה בעינן שיעורא נמי לחי גבי דהא איהו
 כי קורה אבל קשירה ע״י הכוהל בצד להעמידו אפשר נדף כקש למי דחשבח

לא מיכשת דהוי וכיון העומד דבר ממ״נ ובעיא כלל קיימא לא נדף כקש הויא
:כלל קאי

 ונכנס יוצא וכשהוא מכאן זדלת מכאן דלת עושה אומרים ב״ש אומר חנניא מכאן קורה
 ושמואל כח״ק הלכה אמר רב אשמר .מכאן וקורה ולחי מכאן דלת עושה אומר ב״ה נועל
 .לנעול צרץ אין או לנעול צרץ דב״ה ואליבא לחנניא להו איבעיא כחנניא הלכה אמר

המפולשין כת״קדמבואות דפסק כרב פסקו ובהל׳ ננעלות. שאינן אע״פ לינעל ראויות ואסיקנא
 וזה .סגי מכאן קורה או ולחי מכאן בצ״פ
ברה״ר־ אבל הפרק בראש כמיי׳ש רבינו דעת

 וכ״ד .ומכאן מכאן ־לתות צריך גמורה
 ננעלות בעינן דלא רבינו וסובל ההלכות.

 לא דרבים יפה מחיצות של שכחן בלילה
 עושין פ' כן שאמר מי וכדעת ליה מבסלו

 הסוגיא שזו וסובר כ״ב) כ' פסין(עירובי,י
 משום היא וכו׳ דב״ה אליבא לחנניא שאסרו
ושערי רה״ר בהכשר לדידן מינה דנפקא

 רב להם ואמר עפר סתומים שהיו דנהרדעא
 שערי ראוייןלינעל שיהו כדי העפר פנו נממן

 ננעלות דבעינן בהלכות אבל .היו גמורה רה״ר
 לנעול דצריך מסוגיא הביאו ולא וכר״י בלילה
 כר׳׳י דלא לפסוק עיקר רבינו ודברי כלל.
 פסק ז״ל והרשב״א פסין. דעושין ההיא מכח

 ומכאן מכאן לרה״ר המפולשין דמבואות כשמואל
 זה אי .מכאן קורה או ולחי מכאן דלת צריך
 צריך ואינו .לנעול הראויה דלת אמרו דלת

 מכשירו הוא כיצד כתב רה״ר ובהכשר .לנעול
.רה״י זה ,והרי כלילה ננעלות דלתות לו עושה
 ננעלות דלתות שא׳׳צ לי ויראה כתב עוד

 קורה או למי כאן שיש כלי אלא ומכאן מכאן
 אלא רה״ר שאין רה״י ה״ז בלילה ננעלת ודלת

 דלת לזה ויש והואיל עת בכל לרה״ר המסור
 שם העוברים אח היא וחוסמת בלילה נגעלת

;עכ״ל רה״ר זה אין בלילה
 בין או הקורה תמת במבוי לסלסל מותר יא

 אמוראים מחלוקת שם .וכו׳ לחיים
 הרשב״א העלה וכבר .הרבה שסות בזה ויש
 בכל לר״ה פתומין שהס שכל רבינו כדברי ז״ל
 בכולו להשתמש מוהר ד׳ רחב בלחי אפי׳ פס
 הקורה תחת אפילו לכרמלית שפתומין וכל

. בהשגות שכתב ז״ל הר״א כדברי שלא אסור
 מוהר לעולם הקורה תמס זה הוא שבוש א״א
ההלכות. מלשון וכ״נ רבינו כדברי אלא ואינו וכו׳

ד׳ רחבה הקורה היתה ז״ל הרשב״א וכתב
 לכרמלית פתוח אפי׳ מעזיבה לקבל ובריאה

 שפי לפי תחתיה להשתמש שמותר לי יראה
:עכ״ל וסותם יורד התקרה

 בו שיש בדבר אפילו לחיים עושים בכל ס״ו) (שם משנה .וכו׳ לחיים עושין בבל יב
 ואינם קבועין חיים כשהבעלי ודוקא כת״ק רביגו ופסק פוסל. ור״מ חיים רוח

 וידוע מחיצה עושין בכל בבבת פרקס״ז למעלה שנתבאר כמו לא נדים אס אבל נדים
 רב איתמר ב׳) פ׳ חלון(עירובין פ׳ .וכו׳ הנאה באיסורי ואפילו :מחיצה משום שהלחי

עושין מ״ד .אשרה קורה עושין אומר רשב״ל אשרה לחי עושין רב אמר אשי רב בר חייא

 הראב״ד השגת
 שהוא כל עביו *שהלחי

 אם ז״ל הראב״ד כתב .וכו׳
 מיהת גבהו שהוא כל עביו
 י׳ גבהו שיהא שיעור צריך
 מוהר קורה בין לחי בין אלא

 והאיכא הוא היכר דמשום
לאשירה עשה אם והרי היכר

 שהוא כל ורחבו דעביו כיון דלחי רבינו ופי׳ במדושיו. ז״ל הרשב״א וכ״פ דוקא לחי כמ״ד רבינו ופסק ע״ה. שיעוריה מיכחח כסותי קורה אבל לחי עושין מ״ד לחי כ״ש אשרה קורה
 שהוא כל עביו ואם א״א .ואמר דברים בזה הרבה ז״ל הר״א אבל הנראה. לפי השמועה פילוש וזה .לא שיעור לרחבה שיש כיון הקורה אבל שיעוריה מיכהת כמותי אומרין אין

 וכו׳. דפליגי ואת״ל בקורה אמר דלא אפשר אלא בהדיא היא פלוגתא לאו וכו׳ לחי מ״ד בגמרא דאמרי׳ ואע״ג וכו׳ מוסר קורה בין לחי בין אלא י׳ שיהא צריך מיהת גבהו
 קאי לא מיכתח דהאי וכיון העומד דבר ממ״נ ובעינן כלל קיימא לא נדף כקש הוי כי קורה אבל קשירה ע״י הכוהל בצד להעמידה אפשר נדף כקש ליה דחשבה אע״ג לחי ה׳׳ק
 בפועל מציאות ואין בדמיון לרךח זה וכל ושסחים וקוים נקודות שיש• בזה והחיייז הלחי מגובה רבינו לדברי שהקשה במה אלא דבריו ועל פירושו על להשיב צריך ואיני .עכ״ל כלל

 שיעור לרהקיו שיצטרך מה כל ולפיכך מבואר. וזה צדדים ששה שהם רחקים ג׳ לו שיש הוא והגולם בגולם אלא ימצא לא והשטח בשטח אלא ימצא לא והקו בקו אלא לנקודה
 דבר. בכל ומותר כקוים הוא הרי בלבד לארכו אלא שיעור לרחקיו צריך שאין מה וכל השיעור. ומסרס כמכותת שהוא לפי מאשרה אוהו עושי! אין בהן וכיוצא ושופר כקורה

 ועביין רחבן טפחיס עשרה גבהן שאמרו לחיים ב׳) י״ד (שם פ״ק משנה .וכו׳ ספחים מעשרה פחות אין הלחי גובה :המתמיהין מן ז״ל הר״א ודברי ועיקר ז״ל רבינו דעת וזה
ומשהו טפחים ז׳ אלא בארכו שאין ספחים מג׳ פחות הקרקע מן למעלה הגביהו ז״ל הרשב״א וכתב .בגמרא כדמסיק כר״י הלכה ואין ,ספחים ג׳ רחבן אומר יוסי ר׳ שהוא כל

:עכ״ל כמלא אומו רואין לבוד שכל כשר
: בסמוך זה נתבאר כבר . הנאה באיסורי לא אבל קורה עושין בכל ע

וכמה
מיימוניות הגהות

 הגי [י] :בכך רה״ר מערכין אין או אמרו וכו׳ יהודה א״ר כן עא יתר דתני יהודה כר׳ ודאא [נו]
 אימא אעפרייהו פניוה אמר ר״נ אתא כי עד וכו׳ כעפר פאגא עד דטימן דמחוזא אכואי
 אנכי ור׳י חייא ור׳ כרכ [כ] :נעואות שאינן אע״פ אנעוא ראויים אא אנעוא צריך ר״נ קסכר

 תחת דר״י מיאתיה מסתברא דאמר כאכיי ודאא כרכא [ל] דאמראסור: ור׳א שמואא
 סגי ואא טפח צריך עצמו הכותא מן שהוא אחי אכא [מ] אסור: אתיים בין אכא קורה

 ושני בעשר קאמר ואא סגי טפחים ושני בעשר דקאמרי׳ מהא התום׳ דקדקו וכן במשהו
 אשי כר חייא רב אמר האון כפ׳ [ג] :אגדואה שנפרצה קטנה חצר גבי ע״ש משהויין

 משברים אפי׳ פי׳ מיכתת אפי׳ אתי אבא משמע פי׳ .קורה אבא עד אשרה אחי עושין
; הקרקע מן התחתונה יגביה שאא ובאבד שברים ושברי ^........... ג׳
שנא' ולא ניעור מינו את מין דמצא היכא כל רנא לדמת כרמך על אלמא וניעור מינו ת5 נצין’אץ'מצא

: זה מטעם וסייעו כיון שיפה עליו ואמר ומדעתו התום' נטלי רנותינו מדעת דנריו והוציא אלפס כר׳י שהסכים ז׳ל רשנ״א למורי מצאתי שוכ .נכון על ז״ל ר'מ דעת עלה ונזה .לחיים שנא ולא רויה
כלל: קאי לא מיכתת דהוי וכיון וכו' שהוא ,כל עניו אס ז׳ל הראנ׳׳ד בתב .האשרה מן עד וכו׳ קורה עושין בבא פ'): (דף חלון ופ׳ ע״ו) (דף מנוי פ׳ . שהוא כל עד וכו׳ לחיים עושין כבא

קורה עושין אמר ור׳׳ל אשרה לחי עושין רנ אמר אשי נר חייא רנ אתמר חצרות שתי שנין דמתנן מתני' גמרא נסוף חלון פ' דגרסי' הראנ׳ד רמז ומקצתם הס ערוך תלמוד ז׳ל ר׳׳מ דנרי אומר ואני
נסנת ר׳׳י שגדל אלא הוה מדר״י גדול רנ דהא כר׳׳י הלכה ור׳׳י דרנ קנלנו גדול נחידוש כי חדא ר״ל. לגני דרנ כותיה וק׳׳ל ע'כ. שיעורא מיכהת כפותי קורה אכל לחי דאמר ומאן לחי כ״ש קורה מ״ד אשרה
 ונכמה החולן נש' קי״ל דהא ר״ל לגני כמותו שהלכה לומר ראוי מעתה ואמוראים תנאים נסדר איתא והכי ננחרותו שהיה כרנ לפסוק היה הדין מן הכי לאו הא חכמה והרנה ישינה הרנה לא׳י כשעלה הנשיא

נ נהא ומקים תלת מהני נר כר׳י הלכה נכ׳מ ור׳י דר׳ל מקומות אסורה ואשרה מותר אילן הכותל דנפרן מפני׳ גמ׳ סוף פירקא נהאי חסדא דרנ עליה כדפליג לעיל דאמרינן כרנה דקאי ועוד .ר׳י נמקוס י
דקיימי

עוז מגדל
 :אשור לחיים דכין וכו׳ זה הוא שינוש ז׳ל הראנ׳׳ד כתב ונעור: מינו את עד לטלטל מותר
 נשמעתין קמא מתני׳ גמרא דעירונין פ׳ק ז׳ל כר׳מ סוגיין מסתנרא אפכא אדרכה אומר ואני

 ליה אמר כרמלית הקורה ותחת לחיים נין יוחנן דר׳ קמיה זכאי רני תני ט׳) דגרסינן(דף דלחיים
 נין אנל הקורה תחת מתיר שהוא כלומר יוחנן דר׳ מילתיה מהתברא אכיי אמר לכרא תני פוק

 לדידיה וקורה דלחייס מכלל נמי מדקאמרינן אלמא מותר, נמי למייס כין אמר ורנא , אסור לחיים
 רנ אמר גוריא נר חמא רנ דאמר לה אמינא מנא אניי אמר עד וטרו דשקלו ועוד נינהו טעמא חד
 תוך רנ אמר רנא נר חנן רכ והאמר ד׳ על ד׳ ניה דאית וכ׳׳ת להתירו אחר לחי צריך הפתח תוך

 לכרמלית דפתוח התם לך אמר ורנא ומהדרינן להתירו אחר לחי צריך ד׳ על ד׳ נו שאין אע״פ הפתח
ופריק נתמיה שמיא בשמי וגיורא כארעא יצינא רכא לדעת כלומר שרי מאי לרה״ר אבל ומתמהינן



ד5 לחמשנה 8כםןפי״ז שבת הלכות זמנים.משנה מגיד
 קורות שתי גני דעירובין(דףי״ד) דהס״ק אע״ג .מטשח התות אין הקורה רוחנ וכן יג

.אחרת קורה להביא צריך אין וממצה ספח אריח מקכלות אס קחני המתאימות
 לקבל רחנה שאמרו הקורה פרקא בההוא דהנן דאמאי משוס מספח פחות אין רבינו כתב

אריח לקבל כדי ספח רחבה שתהא ל^רה דיה טפחיס ג׳ של לנינה מצי והאריח אריח
 ומשני בעי ומחצה טפח טפח !פרי; לאורכו

 מלבין ספח חצי אידך טפח לקבל דרחבה כיון
 : גיסא מהאי ומשהו גיסא מהאי משהו במינא ליה
 בגמרא .וכו׳ וכיור ציור בה יש ואם טו

 מהניא אי לן איבעיא י״א) (עירובין
 דמידי ואע״ג איפשיטא ולא מעשר יותר לרחב
 משום למומרא הפוסקיס לה נקטי הוא דרבנן

 הרא״ש כמ״ש לאיסורא טעמא דמסתברא-
 הוא חידוש דדבר משוס בגבוה מהניא דאמלתרא

 רואה זה ואגב לראותה מעלה כלפי ומסתכל
 דעת וזהו ברחבה שייך לא והאי״סעמא הקורה

:ברחבה אמלתרא הזכיר שלא רבינו
 כתב .וכו׳ לחצר במילואו המבוי נפרץ יח

 יג רב אמר גופא שס ה״ה
בר

ירמיה

כו/ הקורה רוחב וכמה  והאריח אריח לקבל רחבה שאמרו קורה י״ג:) (שס במשנה ו
 אריח לקבל כדי טפח רחבה שתהא לקורה דיה טפחיס שלשה של חצי,לבינה

 ,יהודה כר׳ הלכה ואין בריאה שאינה אע״פ רחבה אומר יהודה ר׳ אריח לקבל ובריאה
 ארכו שוכבין ארימין של דימום לקבל כדי בריאה שתהא שצריך נראה ובירושלמי

 אמות עשר של קורה ואילו הקורה לאורך
 שאורך אריחין כ׳ לקבל כדי בריאה שתהא צריך

 הר״א וכ״כ וחצי טפח ורחבו מפחים ג׳ האריח
 כתב עוד ז״ל, הרשב״א הסכים ולזה ז״ל.

 אריחין י״ח לקבל יכולה אם שדי לי ויראה
 מבוי מתרה משהויין ושני אמות מ׳ שקורה לפי

 בגמרא ואין . ע״ה לבוד מדין אמות י׳ רחב
 לשון רק רבינו לאכתב ולזה כלל זה מכל שלנו

 מחלוקת וכו׳. קורה ומעמידי ,המשנה:
 חסדא כרב ופסק י״ד) (שם בגמרא אמוראי

 בריאין שיהיו צריכין קורה מעמידי דאמר
 מי ויש .ז״ל פסקו וכן .ואריח קורה לקבל
 .עליו עומדת שהקורה הכוהל שמעמידין שפי׳
 שאין הכותל מן היוצאות יתדות שפירש מי ויש

 קצרה והקורה שלשה בארק ולא טפח ברחבן
 המפרשים מן ויש .עיקר וזה עליהם ונשענת
 צריך אינו ד׳ רחבה הקורה היתה שאם שכתבו
 .הסוגיא מן לדעתם כן והוכיחו בריאה שתהא

 ולראשון וההלכות ז״ל רבינו דעת כן נראית ואין
:ז״ל הרשב״א הסכים

 שהמבוי דע .כו׳ מבוי פתח יהיה כמה יד
 על יתר גובה אין בלחי שהכשרו

 לקרקע סמוך הלחי שהרי ^ פוסלו אמה כ׳
 המבוי אס לנו ומה י׳ אלא גבהו ואין הוא

 ויהיה שכתב ז״ל ורבינו פשוט. וזה .כמה גבוה
 אלא לחי הזכיר לא קורה או בלחי להכשרו די

 יתר ורחבה מעשרה פחות גבוה פסול מפני
 שנינו ובגמ׳. במשנה הם האלו והדינין מעשר.

 אמה מכ׳ למעלה גבוה שהוא מבוי (ב׳) שם
 מעשר הרהב צריך אינו אומר יהודה ר׳ ימעט
 נתבאר כבר וכו׳. פתח צורת לו היה בשלא בד״א לעשרה: להשלימו בו מוקקין טפחים מעשרה פחות היה ובגמרא למעט צריך אינו מעשר שרחב אע״פ צ״פ לו יש אם ימעט אמות

סובר כך ומתוך למעט. צריך אינו פתח צורת לו יש ואם ימעט אמה מעשרים גבוה שהוא מגוי תניא י״א) (דף ובגמרא . מעשר יתר ברחב הצ״פ הכשר למעלה שהזכרתי במשנה
:ז״ל הרשב״א דעת וזה פתח צורת וכ״ש טפחים מעשרה פחותה מחיצה שאין ואמרו עליו ונחלקו בו מועילה פתח שצורח מעשרה לפחות שה״ה רבינו

 פסקי מ״ד דארזא פסקי אמרי במערבא קיני אמר חמא ר׳ אמלהרא מאי בגמרא עלה ואמרו ג׳) (דף בגמ׳ שהוזכר אמלתרא בפירוש רבינו כתב זה .וכו׳ בקורה היה אם וכן טו
כתב וכן דארזא פסקי כמ״ד פסק ז״ל והרשב״א בהן. וכיוצא יונים קיני צורת פירוש קיני. כמ״ד רבינו ופסק לא. דארזא פסקי אבל קיני ומ״ד קיני כ״ש דארזא

עכ״ל. בה מסהכלין שהכל כשרה וכיורין נאוה צורות לה עשה אם וכן קול לו יש משוב דבר לה שיש שכל, כשר השובים ארזים חתיכות לה בסמוך עשה אם למעלה היתה
: הוא ופשוט .ע״כ המבוי את מתירין אין היכר להם שיש אע״פ קורה בלא אלו וכיוריס ארזים חתיכות כתב עוד

הקורה קרקעית •ועד מקרקעיתו המבוי חלל שאין דכל ז״ל פסקו וכן .תנן מבוי חלל דאמר כרבא ומסקנא (ג׳) שם אמוראים מחלוקת .וכו׳ הארן מן גבוה שהיה מבוי טז
אלא לו שצריך כמה ממעט כמה והקשו .ממעטו כמה למעטו ובא אמה מעשרים גבוה היה ד׳:) (דף בגמרא וכו׳. מעשרים יותר גובהו היה : כשר מעשרים יותר

כדתנן מעלה של כהיכר מטה של והיכר הוא היכר משוס דקורה ודיו טפח שרחבה בקורה ממעטו למעניו גא פירשו ובהלכות .ד׳ אמר אביי ניפח אמר יוסף רב בכמה רחבו
יאמר היאך א"כ והקשה • מעשרים ולמטה ספחים מעשרה למעלה קורה שמשים ז״ל שכונתם כתב ז״ל והרשב״א .ז״ל רבינו דעת וזה .עכ״ל ■פפח רחבה שתהא לקורה דיה י״ג:) (שם

מבוי פסח על אצטבא ועושה המבוי אס שמגביה ז״ל הוא פי׳ ולפיכך זה לפירוש מתישב הגמרא סוגית שאין ובאמת אחרות קושיות ועוד תחתונה קורה משום ליה תיפוק בד׳ אביי
 על שמשים קורה אלא ז״ל רבינו וכונת כונסו היחה שלא ז״ל אלפסי הרב בכונת נתכוון פלא מונח במקומו כבודו אומר ואני בירושלמי. מפורש וכן יוסף רב כדעת טפח רחבה

למעלה אחרת קורה על ואס מעלה של כהיכר ספח ברחב די מטה של אהיכר בהלכות אמרו זה ועל מעשרים פחות הקורה קרקעית עד זו קורה מעליונית שיהא כדי המבוי שפת
הקורה באותה או אצטבא באותה שיהא צריך כך וכתב לשונו וכותב בכ״מ ההלכות דברי אחר ממזר שהוא העתים בספר מצאתי לדברי וסעד . מעלה של להיכר צריכין היינו מה מעשרה
 וזהמבואר: עכ״ל, טפח דיה למטה בה שממעט הקורה כך טפח דיה מעלה של כשם מעלה של כהיכר שלמטה היכר שם עוד עכ״ל. טפח בקרקע למניה המבוי שפת על שמניח

 :בהלכות כדאיהא כאביי וק״ל אמות בד׳ אמר אביי טפחים בד׳ אמר יוסף רב בכמה משכו וכו׳ לעשרה להשלימו בו חוקק מעשרה פחות היה ה׳) דף (שם וכו׳. מעשרה פחות גבוה היה
 מהיר מג׳ פחות לאו ואס י׳ עד בפרצה מתיר ד׳ ישישסיפס אם אסי ורב דרבאמי משמיה איתמר ראשו כלפי פנפרןמצדו מבוי איתמר שם .וכו׳ ראשו כלפי מצדו פרצה בו נפרץ יז

 מולקת וכו׳ זויח בקרן שנפרן כגון שם ואמרו בד׳ מראשו בעשר מצדו שנפרן מבוי ו׳) (ה׳ שם שהזכירו מימרא שאותה ורבינו ההלכות שכונת ונ״ל .ע״כ מתיר אינו ג׳
לדעתם פירוש שם שאמרו גידודי וכן פט״ז. כנזכר הצד מן ז״ל לדעתם שם הנזכר זויח קרן ופירוש .הלכתא לענין ליתא התם דאיחא סוגיא וכלה אסי ורב אמי דרב הא על היא

:אחרים וגפנים בספר וכסגן ביניהם שלום הטיל ז״ל והרשב״א ז״̂ל רבינו הזכירו ולא בהלכות זה נכתב לא כן ועל פסין
חצר שם ומפורש אסור ומבוי מותרת הצר כנגדו מצר ונפרצה למצר במלואו שנפרן מבוי רב אמר אבא בר ירמיה רבי אמר גופא (ח׳) שם וכו׳. במלואו המבוי ^פרץ יךן

דרך וזה לרה״ר מפולש מבוי דה״ל משום אסור ומבוי ובישלכות .לשבת רה״י בזו ויוצאין בזו לתוכו נכנסין שהרבים חצר דתניא רבים בה דרסי דקא היכא אפי׳ מותרת י
רבינו

 מן אסורי־ם השיעורץ וכל .שיעור הקורה לרוחב שיש
 בל ועביה מטפח פחות אין הקורה רוחב ובן .האשרה
ס] שתהיה והוא שהוא.  שהוא אריח לקבל בריאה [

 .טפחים שלשה על טפחים שלשה של לבינה חצי
 קורה לקבל כדי בריאין שיהיו צריכין קורה ומעמידי

מ] וחצי  די ויהיה המבוי פתח יייהיה כמה יד .לבינה [
 טפחים מעשרה פחות אין גבהו קורה. או בלחי להכשירו

 =בד״א אמות. עשר עד ורחבו אמה עשרים על יתר ולא
 פתח צורת לו היה אם אבל .פתח צורת לו היה שלא

ס] גבוה היה אפילו  רחב או מעשרה פחות או אמה מאה [
 של בקורה היה אם ובן טו ♦ מותר זה הרי אמה מאה
 שהקורה .בשרה אמה מב׳ למעלה שהיא אע״פ בה מםתכלין הכל שיהיו ̂עד וציור כיור מבוי

 בה מםתכלים וכיור ציור בה יש ואם ניכרת אינה מב׳ למעלה היתה ואם עשויה היכר משום [צ]
 ועובי אמה עשרים קורה קרקעית עד הארץ מן גובהו שהיה מבוי טז • היבר שם ונמצא
ק] .כשר מעשרים למעלה הקורה  שמניח בקורה למעטו ובא מעשרים יתר נובהו היה [

 משך בו חוקק מעשרה פחות נובהו היה כקורה. טפח ברוחבה להיות צריך למטה אותה
 כלפי מצדו פרצה [ש^בו נפרץ יז לעשרה: להשלימו כדי ומעמיק [י] אמות ארבע על ארבע
 הפרצה תהיה שלא והוא מותר טפחים ארבעה רוחב פס בראשו עומד נשאר אם ראשו

 משלשה פחות הפרצה היתה א״כ אלא אסור ארבעה פם נשאר לא ואם עשר. על יתר
לרה״ר כנגדו חצר ונפרצה לחצר במלואו המבוי נפרץ יח כלבוד: משלשה פחות שבל

הרי
:שסה סימן טור ג :פס וסמ׳ג טור ב :שם סמ׳ג א

עוז מנדלמיימוניות הנחות
 אב^ חסדא כרב [ע] :ע״ב בריאה שאיינד! אע״פ רחבה דאמר יהודה כר׳ וד^א כת״ק [ס]

ב מהר״ם ת א דנראה כ ת הלכ ה ד א רב בר ברב  לקבל אלא בריאים שיהיו מצריך דאין הונ
של לחודא קורה ת [ס] :המיקל אחר הלך סופרים וב א לי ה דאמר כרב הלכת תניי  צריך א
ט ע מ בו וכן מהר״ם לשון מתני׳ בסתם אלא ל ת ם׳ כ  ודלא כרבא [צ] ״. ע״כ הגאון בשם החו

ת משום דאמרי כאמוראין צו ה [ק] ע״כ: מחי ן מבוי חלל דאמר ברב  פפא רב דא״ל תנ
א  כאביי [ר] :ע״ב עכ״ל דפוסל עולא בר ברבה ודלא מהר״ם פסק וכן לך דמסייע הני
ם ד׳ דאמר יוסף כרב ודלא א אלפס ד״י פסק וכן טפחי שמעתא דסוגי ה ד תי  דאביי כוו

שך מ ת ארבע מבוי ד מו ט לחי גבי א פנו הבול א מהר״ם פסק ובן מבוי של מדו הבי  ראיה ו
ם ה ה שאין לדברי א במחיצה אלא אביי לגבי יוסף כרב הלכ  שהלבה דברים מד׳ אחד שהו
ף ס ^יו ר א כ ת אי ה שאי, יוסף כרב שפסק אבי״ה כרבינו ודלא דב״ב בפ״ק כד ד הלכ מי תל  ב

ה איתמר [ש] ״. ג״ב דעירובין בפסקי עין הרב במקום שמי  בפסקי וצ״ע אסי ורבי אמי דר׳ מ
: ע״כ ,מהר״ם של עירובין

 פ׳ השנה וכראש מחיצה משוס ולחי היכר משום קורה דאמר שכתכתי פ׳׳ק דלעיל דרכא נשימתיה דקיימי
 יהקע כומ״ךלא ענודה של כשופר יהודה א״ר גרפינן נמי הכור לתוך דהתוקע מתני' גמרא כ״ד ראוהו

 מינתה כתותי הנדהת עיר גיעמא מאי יצא לא תקע ואס יתקע לא הנדחת עיר של כשופר יצא תקע ואס
 דמשה נאשרה לה ומוקמינן פסול אשרה של לולכ אמרין שמעתין סוף הגזול לולב פ' ובסוכה שיעורא

 נעל ואס לאיעול כומ״ז עבודת של לולב רבא אמר והא פסול אשרה של דקתני מתניהן על ומתמיהין
 דעיר דומיא דקתני נמי דיקא שיפורא מיכתת דכתותי עסקינן דמשה באשרה מתני' ופרקינן כשר

 בר רבה ואיתימא זירא ר' דאמר הדס כיסוי פ' סוף מפורש שיעור הצריך דבר וענין . ש״מ הנדחת
 ליהנות לאו מצות רבא ופריק נינהו הנאה איסורי ואמאי ואקשינן הנדהת עיר בעפר מכסין ירמיה

 -לא כומ׳׳ז עבודת של ולולב יתקע לא כומ״ז עיודת של דשופר מהני לרבינא ניחומי רב ואותיב נתנו
 אם והתניא אקשי והדר יצא נטל ואס תקע אם לא ופרקינן יצא לא תקע ואס נטל אס לאו מאי ימול
כתותי כומ׳׳ז ועבודת בעיא שיעורא התם השתא הכי אשי רב ופריק יצא לא נעל אס יצא לא תקע

 כסנדל דחלצה מתניתן גמ' חליצה מנות ובפ׳ לכסוי מעלי עפי מיכתת דכי כ׳׳ש הכא שיעורא מיפתת
 הנדחת עיר ושל ומזלות כוכבים עבודת תקרובת של בסנדל חלצה דאס הלכתא רבא ג״כ פסק שלו שאינו

 י׳ דגבהו שיעורא נמי דלחי ואע״ג שיעורא מיכתת דכתותי קורה לגבי ואמרו חלון סרק התוספות בעלי רבותינו תירצוה כבר דל הראב״ד שהקשה ומה .שיעורא מיכתת דכתותי משוס ועעמא פסולה חליצתה
 כל מתורץ ובזה ׳ עכ״ל ברוחב שיעור בעיא דלא משוס שיעורא מיכתת אמרינן לא דלעיל ^:ולס וכן שלשה מבוי מכותל תהא'רחוקה שלא מבוי של כרחבה אורך רחב ושיעור אורך שיעור בה יש קורה מיהו

 דל רמב״ן הגדול ורבינו ומורינו אלפס ר״י הסכיס וכן קושיא בלא נכוחיס דל ר״מ דברי עלו כן ועל הסרבל כחוע אפילו דעירובין פ״ק בשמעתין הוא מפורש שהו כל בלחי שכתב ומה דל הראב״ד שהקשה
: דל המאור בעל הר״ז בשיטת ועמד בסמוך שכתבתי וכמו דרבא לגבי וכאביי דרבה , עליה דפליג חסדא כרב פסק דל הראב׳׳ד ואס דל הרשב״א ומורי המלחמות בספר

ה מ כ צ״ד) (דף גגות כל פ׳ ה׳) (דף דעירובין פ״ק . גמורה רה״י עד וכו' המבוי נפרץ :דעירונין קמא פרק הכל . הוא כלבוד עד וכו' הקורה רוחב ו
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 מבוי דה״ל משום אסור ומבוי ובהלכות וכו׳ למצר במילואו שנאיז מבוי רב אמר אבא בר
 מחלקת שהיא מזו למעלה שהיא מסוגיא כלל הזכירו ולא רביגו דרך וזהו לרה״ר המפולש

 רבינו שגס לשונו מפשס שנראה עליו ותמהני עכ״ל. אמרים ובתנאים עירבו ללא עירבו בין
 שהיה מפולש מבוי גבי הפרק בראש הזכירם שכבר ליתא והא האחרים התנאים הזכיר לא

 עירבו בין חילק שלא ומה רחבה לאמצע כלה
 דין מקום אוחו,פרק שאין מפני הוא עירבו ללא
 לא אם זה על זה אוסרים אם ומבוי חצר

:נלמד הוא עירובין בהלכות וממ״ש
כן ו

 מותרת וההצר מפולש. מבוי שהוא מפני אסור זה הרי
 הרי בזו ויוצאין בזו ונבנסץ בה בוקעין שרבים שההצר

ט : גמורה רה״י היא ח] •*שהיו מבוי י  זה מצד שבילים לו [
 שאינן אע״פ לרה״ר מפולשין שנמצאו אחר מצד ושבילים

 פתח צורת עושה אותו מכשירין כיצד .מפולש מבוי מהן אחד כל הרי זה כנגד זה מכוונין
 שבצד השבילים לכל ועושה הגדול לפתח וכן .האחד שבצד השבילים מן ואחד אחד לכל

 וקורה מכאן פתח בצורת להכשירו די הרבים כנגד הקורה את מניח קצר השני וצדו ארוך אחד ^שצדו מבוי כ :קורה או לחי השני
המבוי(עייןבסוף צורת היא וזו מכאן ^̂חי והחצי בו לטלטל מותר הלחי מן לפנים שהוא הפנימי המבוי בחצי לחי [א] העמיד הקצר.

L״״, ,wn »v4 >חי מייי • «חוי ח שאס TO ;•ל •0 »י י“י י

 זבתנאין עירבו ללא עירבו בין מחלקת שהיא מזו שלמעלה הסוגיא כלל הזכירו ולא רבינו
 ^לו דברים ואין בספרו הזכירם ז״ל והרשב״א .פסקום ז״ל המפרשים מן והרבה .אמרים

בהם: להאריך כדי מצויין
כנדל עשוי שהוא מבוי איתמר (ח׳:) שם וכו׳. זה מצד שבילין לו שהיו מבוי יט

 אמר רגלים בהרבה שהוא הוא שרן פירוש
 כלהו ואינך לגדול ,פתח צורת עושה אביי

 כשמואל כמאן רבא א״ל קורה או בלחי משתרו
 ההוא והא כסתום תורהו עקום מבוי דאמר
 לדרב לה ומשו בנהרדעא ׳ דהוה עקום מבוי

 עושה רבא אמר אלא כמפולש תורתו דאמר
 משתרו כולהו ואינך גיסא מחד לכולהו צ״פ

 שדעת למעלה הזכרתי וכבר .ע״כ וקורה בלחי
ברשות צדדיו בשני המפולש מבוי שאפי׳ רבינו

 מצד דלת צריך לרה׳׳ר וכאן כאן מפולשין היו
 למעלה שפירשתי כמו מכאן קורה או ולמי אחד

מפולש: מבוי בדין
קצר. השני וצדו ארוך האחד שצדו מבוי כ

 מן שהגביהו לחי לחי. משום נידון זה הרי לחי. שם אין וכאילו שוה שהוא נראה ומבפנים
 טפחים מג׳ פחות אבל .כלום עשה לא שלשה הכותל מן שהפליגו או טפחים שלשה דקרקע

 מחצי פחות רחבו שהיה בין הרבהי. רחב שהיה לחי כלבוד. משלשה פחות שבל כשר
 היה אם אבל .לחי משום ונידון כשר המבוי רוחב כחצי רחבו שהיה בין המבוי רוחב

ג הפריץ: על מרובה עומד משום נידון המבוי רוחב חצי על יתר  עליה שפירם קורה כ
שלשח הארץ מן מסולקת המחצלת היתה אם לפיכך ניכרת. אינה שהרי ביטלה הרי מחצלת

טפחים
;שם טור ד :שם טור ג :שפג סימן טור ג :שפד פימן טור א

א :אסור הלחי מן חוץ שהוא החיצון  גבוה פם עושה אמה עשרים רחב ^שהוא מבוי כ
 ונמצא באמצע ומעמידו המבוי משך שיעור שהוא אמות ארבע במשך טפחים עשרה
ב] מרחיק או .אמות עשר מהן אחד כל בפתח שיש מבואות בשני  מכאן אמות שתי [

:2 ^ ונמצא מבאן אמות שלש פם ומעמיד מכאן אמות שתי ומרחיק אמות שלש פם ומעמיד
ב :הפריץ על מרובה עומד שהרי כםתומין הן הרי והצדדין אמות עשר המבוי פתח  הקורה את מנית אמות מד׳ פחות קצר הב׳ וצדו לחי. כ

] .כשר מבוי של מדפנו יהבולט נ הקצר כנגד הקורה אס מניח אמות ד׳ באלכסון .כשר השבת מקודם עליו סמכי אם מאליו העומד ולחי [

ן ^ומבחוץ לחי מבפנים נראה שהוא ולחי ^ק? Tמבחי נראה שהיה או לחי. נראה אינו [̂ד %כעד ל”ה?ר^אל וק^פסר? כרבא ^
W האלכסון כנגד להתיר ז״ליבא הרשב״א וכתב 
 עשה בצ״פ או במחיצה או אלא הקנה לו אין

 משום שהפתח מוהר באלכסון אפי׳ הפסח צורת
וכו׳. מבוי בחצי למי העסיד עכ״ל: מחיצה

 P מבוי לחצי למי עשה תנא י״דז) (עירובין
 אמי דילמא דתימא מהו פשימא מבוי מצי לו

 ז״ל הרשב״א קמ״ל..וכתב בכוליה לאשתמושי
 העמיד בתוספתא תנו ובהדיא לקורה וה׳׳ה

 עד אלא לו אין מנוי באמצע קורה או לחי
 באותו בשיש דוקא ומיהו וקורה. למי מקום

ארמ יהא שלא מבוי תורת המוכשר מבוי מצי
:עכ״ל כחצר ארבע פס א״נ מכאן ולחי מכאן לחי צריך הכי לאו הא לתוכן פמוחין וחצרות בתים ושיהיו רחבו על יתר ארט ושיהא אמות מארבע פחות

א אמר עביד היכי אלא משנה כאותה הלכה אין דאמרי ולוי ושמואל רב ודיו באמצעיתו קנה נוען אמה עשרים רחב שהוא מטי לוי תני י׳) (דף שם . וכו׳ שהוא מבוי כ
 ז״ל הרשב״א וכתב בזה. ולחי בזה לחי או שרהם על קורה ונותן מבואות כשני ונעשה פירוש מבוי של לארצו ומעמידו אמות ד׳ במשך עשרה גטה פס עושה •אביי

וכן כתב עוד ז״ל. דעתו זהו מבוי גבי על קורה דבעינן משוס לא הכי לאו הא ג׳ תוך ממנו למעלה או אמצעו השא הפס על נתונה הקורה שתהא צריך בקורה הכשירו ואס
כדרב עביד (י׳:) שם אמותוכו׳. שתי מרחיק או ז״ל: דבריו ע״כ מבוי תנאי וכל לתוכו פתוחים וחצרות בתים ביניהם מפסיק שהפס אלו משני ומבוי מטי בכל שיהא צריך

וכתב . ע"כ גיסא ומהאי גיסא מהאי הכי עביד אמה עשרים דרחב והיכא ובהלכות . אמות שלש פס ועושה אמות שסי מרחיק אמה מ״ו לו שיש מבוי יהודה רב דאמר ישדה
משום נדון הכותל ובין שבינו האויר על רבה שהפס שכל זה ומצד זה מצד שפחיס וארבעה אמות שסי פס ועושה מפחים ושני אמות שסי נמרחיק אף הדין וכן )״ל הרשב״א

הוא: פשוש ודבר עכ״ל בזה כיוצא לכל דן אתה ומכאן עומד
י  נדק אמות ד׳ להמירו אחר לחי צריך ואינו לחי משום נדון אמות מד׳ פחוס מבוי של מדפנו הבולש לחי שנא רב אסר (ה׳) שם וכו׳. כשר מבוי של מדפנו הבולש לחי' כ

בהדיה ליה דמוקיס סימא אפי׳ אסר יהושע דרב בריה שנא רב גיסא באידך לה מוקים פפא רב אמר מעמידו היכן למי אותו להסיר אחר לחי וצריך מבוי משום
אי נפשך מה לחי צריך אץ שמנה במטי סימא אפי׳ אמר אשי רב הפרון על מרובה בעומד ניסר שבע במטי אבל שמנה במבוי אלא אמרן ולא ביה דמבצר או ביה דמשפי
 עוד .הגמרא מן ההלכות עכ״ל .־להקל דדבריהם וספק דדבריהס ספק ה״ל נינהו הדדי דכי אמרת מאי לקי משום נדון נפיש פרון אי הפרון על מרובה בשמד רתר נפיש שמד

 שהרי שמד משום מכשיר ואינו אמות ד׳ בו שיש כל לחי משום נדון שאינו לפי בו כשר אינו אמות ד׳ של לחי תשע שבמבוי מורה שמועה של ומשמעה .אשי כרב והלכסא שם
ה׳׳ה אלא שמנה מבוי נקש דוקא לאו אשי דרב סובר שהוא מדבריו נראה וכו׳ הרבה רחב שהיה לחי כתב ובסמוך בכאן דבריו שסתם רבינו דעת כן ואין .הפרון מן שעפ שא

זה ואין אסור כפרון עומד למ״ד אפי׳ להכשירו אלא גינש הדדי כי אמרת מאי אשי רב אמר ולא כשר פפרון דשמד דקי״ל לדידן וכ״ש שמנה נקש הונא דרב ומשום מבוי לכל
 . צל״ע רבינו ודברי מבוי משום נדון אמות ד׳ דאסר הונא דרב מימרא על ויחלוק לחי משום נדון אמות מד׳ יסר אפי׳ היל״ל אשי רב סברת היתה כך שאם אצלי מתישב

 הוא לחי לשם נעשה כשלא הבולש דלחי דהא פירש ז״ל ורש״י להתירו. אמר לחי וצריך לחי משוס נדון איש אמות ד׳ בשמד ויש כפרון שמד שאין דכל פסק כך ז״ל והרשב״א
 שאינו בלחי רבינו בדין מסכים וזה גרע. לא בסתימתו דרבה משום מחיצה משוס שהלחי כיון עליו יוצא קול למי לשם עשאו אבל למי משום נדון אינו אמות שיד׳ דני דאמריח

 צ״ע. זה ואף לחיים בין להשתמש מותר ההוא והסבר למבוי ולא הטלש לחי לאותו להסירו אמר לחי שצריך מפרש לישרביש לחלק.ויראה ז״ל לו היה זה כל ועם מאליו. שמד
 בדלא לחי הוי לא אמר רבא לחי הוי אמר אביי מאליו העומד לחי ובהלכות ש״ו) (שם .וכו׳ מאליו השמד ולחי :מטי של לרחט כותל של מחודו בולש ששא הבולש לחי ופי׳

 שם היה אפי׳ בשבת וששל בממי למי העמיד כיצד ז״ל הרשב״א וכתב ע״כ. לחי הוי דאמר כאביי וקי״ל מאתמול עליה בדסמכו פליגי כי למי הוי דלא ל״ס כ״ע עליה סמט
 .בזה כיוצא כל וכן למי משום מסיר זה אילן מע״ש ונפל שם שהיה או אחד לחי שם העמיד לא מע״ש עליו סמך שלא כיון מועיל אינו בידים הוא נשש ואפי׳ מ וכיוצא אילן

מבפנים נראה שהוא ולחי דבריו: ע״כ היכר כאן ואין היכר משום שהקורה קורה אינה הכותלים אס לשק לכותל מכותל קורה שנוחנין כאותן מאליה השמדת שהקורה לי ויראה
נחלקו מבפנים ושוה מבחון נראה .כלל הכותל מן מובדל אינו שבמון .ה) צייר הספד בסון* (עיין זה כטן ושא לחי משום נדון מבמון ושוה מפרס נראה י׳) שם(ס׳ .וכו׳ לחי
). צייי הספר גסוף (עיין כזה והוא למי משום והלכתא ס  והגביהו למבוי למי עשה רבה אמר י״ד) (שם וכו׳. הקרקע מן שהגביהו לחי הכותל: ששאממשך נראה שבפנים ו
ז״ל הרשב״א כסב וכן כמלא. אותו מאין לבוד שבל כשר ומשהו ז׳ אלא שאין אע״פ פחותמג׳ הגביהו אס וסי׳ כלום. ולא עשה צא ג׳ הכותל מן שהפליט או שלשה הקרקע מן

הבולש: למי בדין בסמוך זה בארתי כבר וכו׳. הרבה רחב שהיה לחי הוא: ופשוש
ג ט׳. מחצלת עליה שפרם סורח ב  אין מחיצה מכסיא דהא כאן אין קורה ג׳ הקרקע מן והגביה מחצלת עליה ופרש מטי גבי על קורה הניס ששח רב אמר י״ז) דף (שם ו

ע״כ: בה מקעין שהגדיים מחיצה לה דשיא כאן “
נעץ

מיימוניות הגהות עוז מנדל
ט׳ ארון האמד שצדו סגוי ף פ״ין הכל .אסילז קורה להניא צריך אין עד ו מנין(י ש מישחרי 1nS» וחני *״ה עושה דאטר כאביי ודלא כרבא בנדל ומישוי מבוי [ס] :מ׳) י

 באלפהץ קורה להניח יכול ה&בוי, בתוך אבל ע״ש וכו׳ דאמר ברבא [א] ן ע״ב וקורה בלחי
 מחיצה משום קורה אמרת אי אפילו כו׳ ליה דאית כקורה ראמרינן הא נטי דלרבא נראה למהר׳׳ם .הארוך בנגר הארוך וכצר הקצר בנגד בקצר הקורה עד אלא משתמש ואיט לב״ע
 J ע״ב ,קצר אחר בצרו ורוקא לא באלכסון אבל שוין ראשים ששני במבוי מחיצה משום דוקא ולהבי מעשר יתר רחב תתיר יהrלר דא״ב ממש מחיצה ולא מחיצה משום היינו

 אלא שלם אחר פס שיהא א״צ אמות שלש דקעביד ופס רבנן אטרחוהו לא האי רבולי אלא וםחצה אמה פם ועושה אמה ומרחיק ומחצה אמה פם ועושה אטה מרחיק בעי ראי וה״ה ונז
ם: עב״ל רמי כלבוד מג׳ דפחות אמות ג׳ עד מג׳ פהות פנה סנה ח ה  קג׳׳ם יע״ל של לט״ר היא שזו האחרונים הפוסקים וספרי הגאונים בל פסקו וכן כרבא ורלא כאביי [ג] מ

 נרא.ה [ד] :ע״ב ,בהן רואה שאינה לירה בימי כותים בנוח כם׳ ורבא אביי בה רפליגי לירה היא קג״ם ריע״ל רל׳ ואומר כרבא בהא שפסק בר״ת ורלא ״ רבא לגבי כאביי בהו שחלבה
חי בעובי דבוק הפנימי וחודו לחוץ הלחי שמשך לעיל שפירש מה אבל מלפניו שקוע שהבותל בגון מבחוץ נראה שפירש טחבירו כנוס אחד שצדו כותל גבי באן רש״י שפירש במו ני

ז ע׳ב ״ ע׳׳ש בה״ג מישתרי רלא לר״י נחירא לא המבוי כותל



77 לס משנה בסף פי׳׳ז שבת הלכות זמנים. משנה מניד
ץ ע  מבמון מבוי נוהלי בשני יהדוח שתי <ען ובהלכוח ח׳:) (שם .ונו׳ יתדוה שהי נ

 וליכא מבוי ע״ג קורה דבעינן משוס מידי ולא מהני לא גביהן על קורה והניח
:ז) ציור הספר בסוף (עיין כזה והוא

ט׳ השני בכותל נוגעת ואינה זה מכותל היוצאה קורה כד  כלשון י״ד) (שס ברייתא .ו
מכל רחוקה אפילו ופירושו ,רבינו

כן כה , המתאימות קורות שמי ו כו' ט׳ למעלה ואחת למפה אמס הימה ז  כתב .ו
וכו׳ מעשרה ולמעלה אמה כ׳ תוך שהן שכל נראה רבינו דברי מתוך ה״ה

 שלשה ביניהם יהיה ולא רבינו מ״ש ז״ל מפרש שהוא נראה .וצ״ע עד וכו׳ בזה וק״ל
מדאותביה עליו הקשה וע"כ דלישניה סיפא כדמשמע קאמר דוקא משך במרחק ספחים

סאח ביה ליח כי דאמר לרבא ברייתא מהאי

 הראב״ד השגת
ט׳ קורות שמי *וכן  .ו

 ז״ללשוןהגמ׳ כתבהראב״ד
 אריסלרחבו. מקבלות אם

 סמוכות שיהיו דבעינן פירוש
:עכ״ל ומחצה ספח בתוך

 בשני יתדות שתי נעץ .מחיצה אינה יתר או טפחים
 כלום. עשה לא הקורה עליהן וחניח מבחוץ מבוי כותלי

 :לו סמוך לא המבוי גבי על הקורה להיות שצריך
ד  השני בכותל נוגעת ואינה זה מכותל היוצאה“ קורה כ
ה] שתי וכן  יוצאה ואחת זה מכותל יוצאה אחת קורות [

 צריך אינו משלשה פחות לזו זו מגיעות ואינן זה מכותל
 ביניהן היה אחרת. קורה להביא
 ;אחרת קורה להביא צריך שלשה

ה  המתאימות קורות שתי *וכן כ
 כדי בזו ולא אריח לקבל כדי בזו לא

 כדי בשתיהן [י] יש אם אריח לקבל
 קורה להביא צריך אינו אריח לקבל

 את [ז] רואין למעלה ואחת למטה אחת ^היתה אחרת.
 .למעלה היא כאילו והתחתונה למטה היא כאילו העליונה

 תחתונה ולא מעשרים למעלה עליונה תהיה שלא ובלבד
 בשרואין טפחים. שלשה ביניהן יהיה ולא .מעשרה למטה
 בצד זו שיעשו עד בבונה זו ועלתה זו שירדה אותה

] ^הקורה היתה ס :זו ח  כאילו אותה רואץ עקומה [
 מרובעת. היא כאילו אותה רואין עגולה פשוטה. היא
 טפח. רוחב בה יש טפחים שלשה בהיקפה היה ואם

 או .למבוי חוץ ועקומה המבוי בתוך הקורה היתה
 מעשרה. למטה או מעשרים למעלה עקומה שהיתה

 אין ראשיה שני וישארו העיקום ינטל שאילו כל רואין
 אחרת: קורה להביא צריך לאו ואם אחרת. קורה להביא צריך אינו שלשה לזה זה בין
 כמחיצה. אלו הרי זוית בכל דבוקין פםין שני זויות מארבע פםין שמונה לה שעשה באר ם

 זה הרי עומדות הזויות וארבע הואיל ורוח. רוח בכל העומד על מרובה שהפרוץ ואע״פ
 טפחים עשרה מהן פם כל גובה יהיה וכמה .לבהמה ולהשקות הבאר מן למלאות מותר

 אחת בקר ארבעה ארבעה של רבקות שתי כמלוא לפס פם כל ובין טפחים ששה ורחבו
ח ♦ ושליש אמה עשרה שלש על יתר אין זה רוחב שיעור .יוצאה ואחת נבנםת  היה כ
 עשרה המתלקט תל או אילן או גדולה אבן מארבעתן זוית בכל או הזויות מן אחד במקום
 ואמה לכאן אמה בו ויש יחלק שאילו כל רואין .קגים של חבילה או אמות ארבע מתוך
 שלשה לזה זה בין ואין קגים חמשה .פםין שני בה שיש זוית משום נדון עשרה בגובה לכאן

 :פםין שני בה שיש זוית משום נדונים לכאן טפחים וששה לכאן טפחים ששה ביניהן ויש
ס  מן לפנים ורובה ראשה פרה שתהיה והוא .לבאר האלו הזויות ארבע להקריב מותר כ

 ורובה וראשה הואיל המים שבו הכלי עם הבהמה ראש יאחז אע״פשלא ושותה. הפסין
 שהוא לגדי אפילו מהן להשקות אסור מזה יתר קרובים היו לגמל. אפילו מותר בפנים

אותן שמניחין פשוטים בפסים שירבה ובלבד שהוא כל להרחיק ומותר .לפנים נכנם כולו
בכל

: ג פ ש פי׳ י שז ו ס: ז ש ר סו ס: ב ש ג

 הכי ואימא תריז ושני רמי מבוס אמרינן לא
. למסה התסונה תהא שלא ובלבד ט׳  ואני ו
 ולא מ״ש שבכלל ולומר לדחוק שאפשר אומר
 במרחק שגם הוא ספחים שלשה ביניהם יהיה

 היתה זאת ואם משלשה יוסר יהיה לא הגובה
ק שפסקה פשה יפה כוונתו  ר״י קאמר דלא כ

 מאן ליכא מג׳ בפחות אלא רואין יהודה בר׳
 דעירובין בפ״ק אמר דאניי ואע״ג בהא דפליג

 כאבוה בהא לה סבר יהודה בר׳ דר״י י״ד) (דף
 הישן דפרק כרבא נקסינן רואין ליה דאית

 שלא לומר נפשך ואם משלשה בפחות דאוקמה
 הגובה למרחק ולא המשך למרחק אלא נתכוון
 ב״י כר״י פסק דשפיר למימר איכא אכמי

 ליה דאית כאמה לה דסבר אביי דאמר דאע״ג
 שהקורה הסם שאני כאבוה קי״ל ולא רואין

 קנים של או קש של שהיא עצמה מחמת פסולה
 של היא ׳כאילו אותה רואין אמרינן לא הילכך
 מחמה פיסולה שאין בר׳׳י בדר׳׳י אבל מסכת
 בה דאמריק אפשר מקומה מחמס אלא עצמה
ד בעלמא וכדאמריק רואין  והא אחית גוד אסיק ט

 כ״ב) (שם דסוכה שר בפרק לה דאוקימנא
א דמילסא לרווחא מג׳ בפחות  הכי דתריז פ

 רבא אמר דכי לקרוצי ליה אפשר הוה אבל
ס אמריק דלא ט ספח ביש אלא’רמי ח  בגגה.
 גבי או סוכה גבי כגק לאהל צריך כשהוא ה׳׳מ

 בעלמא להיכר אלא צריך כשאינו אבל סומאה
ס ביה אמריק ט אין אפילו קורה גבי כגון מ  מ

: י מ י
בית

 ע״ג 'שסמוכה וכגון בג׳ הכותלים מן אמד
 לבוד דין שיש כשרה ספח ברחבן שאין יתדות

;פשוס וזה צדדים משני אפילו
כן כה  קורות שתי וכן שם .וכו׳ שתי ו

 ולא אריח לקבל בזו לא המתאימות ’
 לרחבו אריח מקבלות אם אריח לקבל גזו

 צריך לאו אם אחרת קורה להביא א״צ ספח
 בין יש אם רבינו פי׳ אחרת. קורה להביא
ם. ג׳ לזו זו בין ובשאין מפח רחב שתיהן  מפחי
ה :יש אחר ופירוש ת  שם .וכו׳ אחת הי
 בר״י יוסי ר׳ למסה ואחת למעלה אחת היסה
 ואת למעה היא כאילו העליונה אס רואין אמר

 תהא שלא ובלבד למעלה היא כאילו התחתונה
 למטה ותחתונה אמה מעשרים למעלה עליונה
 לפי ג׳ ביניהם יהא ולא יבינו וכתב .מעשרה
 ג׳ מרחק ביניהם היה אם במסאימות שאפילו

 נראה רבינו דברי ומתוך .לזו זו מצסרטס אין
 מעשרה ולמעלה אמה עשרים תוך שהן שכל

 מג׳ יוסר גובה במרחק ביניהם יש אפי'
 פסק רבינו שהרי בזה לי וקשה . מצסרטת

 פרק דאמר כרבה סוכה מהלכות ה׳ פרק
 ספח בגגו שאין דבר דכל כ״ב) (טכה הישן

 עליו הקשו ושם .ירד כאילו אותו רואין אין
ז ואמר .זו מברייתא  ובלבד הכי ואימא חיי

 למעלה אלא מעשרה למסה תחתונה תהא שלא
 א״נ מג׳ פחוס לה סמוכה והעליונה ■מעשרה

 אלא מעשרים למעלה עליונה תהא שלא ובלבז•
 אבל מג׳ פחות לה סמוכה והממסונה כ׳ כתוך

 רמי מבוס אמרינן לא ספח ביה דלית כיון ג׳
 ברייתא רבינו הביא והיאך שם הגמרא עכ״ל

 והרשב״א .וצ״ע זו אוקימתא כסב ולא כפשמא
 :ועיקר האוקימתא כדברי בספרו פסק ז?׳ל
ה *0 ת י . הקורה ה ט׳  י״ג:) (עירובין שם ו

 רבינו כלשון וכו׳ עקומה במשנה
 דעת וכן היא הכל דדברי ז״ל הישב״א וכתב
 כר״י שהיא לומר ושלא זו כמשנה לפסוק רבינו

 היה אם שאמרו שמה ודע כמותו. הלכה ואין
 איט מפח רחב בה יש ספחים ג׳ הקיפה

א מטפח סחוס אלא בחשטן מדוקדק  כחלק מ
 דבריהם בשל דקדקו ולא הקרוב דרך על מכ״ב

: והקילו ה ט ת . הקורה הי ט׳ ד) (שם ו  י׳
ט׳ מטי בתוך היא זירא א״ר  :רבינו כלשון ו
ר כז א  עושין שני(י׳׳ז) פ׳ שם וכו׳. שעשה ב

 נראין דיומדין ד׳ לביראות פסין
ט׳ אומר ר״מ ר״י דברי כשמנה  שהלכה וידוע ו
ק במשנה שם עוד מ־״י. ב  מפחים עשרה ג
ק שהוא כל ועביין ו׳ ורחגן  שסי כמלא וביני

 אומי ר״י ר״מ דברי בקר שלשה שלשה של רבקוס
 אמת מותרות ולא קשורות ארבעה ארבעה של

ף שם ובארו .יוצאה ואחת ככנסת ד ) מ׳  י״גה) ע
א יהודה ר׳ של ששישרו  אמה עשרה שלש מ

:ושליש
ד, כןן . אחד במקום הי ט׳ ם נדק מכאן ואמה מכאן אמה בה ויש החלק שאילו כל אותה רואין מרובעת אבן שם הימה (שם) ו מ ד דיומד, משום נידק אינו לאו ואם דיומד מ  ש

מד: משום נדון קנים מחיצת גדר או אילן שם היה שם ה דיו ש מ ט׳ שלשה לזה זה בץ ואין קנים ח  פחות קנה קנה קנים מחיצת מרבה אביי מיניה בעא שם • ו
מד משום נדון משלשה לכאן אמד עמודין שגי כלומר עמוד דו דיומד ופירוש דרבה. כפשימתיה לן קיימא אניי ליה דדחי ע״ג ואף דיומד משום דנדון רבה ליה ופשס לא או דו

:לזה זה pוםמו רוחות לשר לכאן ואחד
ר ת . אלו הזרות ארבע להקדב מו ט׳ חבה ראשה פרה שתהא ובלבד לבאר להקריב מומר (שםי״«) משנה ו ה ראשה כמה בגמרא אמרו י״ס) (דף ושם ושואה. בפרם ו מב  ו

.רבינו וכדברי לאחוז צריך שאיט הוא פשוט קמייחא בעיא ולטם כ׳:) (דף בגמרא שרה בעיא הכלי עם הבהמה ראש יאמוז שלא אע״פ רביס וגרש .אשת שתי סרה של
ר מבחון וכלו גמל ואפי׳ הזה כשישר בירושלמי משרש גמל של ואפי׳ ומ״ש ס כ: אמר מבפנים וכולו גדי אפי׳ מכשישר פחות מ ר ע״ ח סו  (שה משנה . וכו׳ שהוא כל למיסיק ו

ם ירבה שלא ובלבד שהוא כל להרחיק מומר י״זי״ח) סי  יהודה לר׳ ש4וש אמה מי״ג יומר מרבה אביי מיניה בעא י״ס:) (דף ובגמרא .רוצה שהוא כמה כל שהוא כל פי׳ .מ
מ טי ודמה עביד דפפוסין חרמוה א״ל מאדך בדיומדין או עגיד פשוסין « ה. א ש הראי אי״ל•p מי מ שם שבזויות הפסים בץ משים שמא סשוסין ופי׳ רבה. פשיס דהוה כ פ

ק פשוסים פסים ב ; ושליש ש״ג יומר לזוית בירהם יהא שלא כדי שמא כל בירושלש מטאר ורמבן עשרה ג
לא

ת ו ח ג ת ח ו י נ ו מ י י מ
9J[ מת כ׳ נעץ ת ה י םו ׳ בעקטוסיחן ואץ ג׳ בגונהן ואץ טבר כותלי שני על ע^ והניח ג

עוז מגדל
 וכו׳: כנסיא לשון ז״ל הראנ״י בחב י׳}: (דף דמייונץ ס״ין .אמיס קורה מד קורות שפי וכן

 בארשששם נאמדטוניס: ושרסס סגכון נטירוש מסן גאתד מכרימ סנמרא לשון אץ אומר ואני
 עד אמי במקוס היח :י׳ש) י׳ו (דף פפין ימשץ סרק ועיקר דעירורן ס׳ק . ושליש אמה עד וכו'

:ססץ עושץ פרק .מאליס

ה ר ל קו הן ע בי « ג א א״ בי ה ה ל ר ת ^ חר רינן א מ א ד ד בו ט ל בי ה מי ו ר ד ו ב ל ב א ו ה ת ח ש ד  קו

ם םני ב ד מ ב מ א ל ל ץ ו חו ב שון מ ם ל הר״ א ,מ ל תי ו ע ד ה י מ לג ל נו די בי טהבר ר רי המסק m ה ה  ו

אן מו ב קו א מ ת אי קין, בד ר סי ב: כ ״ ה [ו] ע א ם נר הר׳׳ מ נו ל היי א ד ת דוק עו שנוג ו ב  בזו ז

בל עין אין אם א ג ו נו לו בזו ז פי ם אין א ה ם ג׳ ביני חי פ ץ ט פין א טר רינן דלא טצ מ ר א בו  ל

ל רזי א : ב א ה ב א לי ר עו עיין בו׳ שי כין בפסקא שם ו רו עי ת ד ע נו וד בי ץ המחבר ר ד כן א מו ע ת ב אי ה ד פין לי טר מזי ת ד חו פ ג׳ ב ב טפהים מ נו [ז] ז ע״ היי סי בר׳ ו ר׳ יו ה ב ד הו ם אבל י רי ה ב מ ת  כ

w H א ת ב ח הל תי א כו הו ח ד כו א ת ם״ל כ אי ה ד ץ לי א מין רו תני ט גי כ לי פ בנן ו ה ר לי נ [ח] ן ע כ׳׳ ם ו רי ה מ ח ל מ קו ע ב ה ד ל עגו לו ו פי בנן א רו ר א מו ת כ ל הי כי ו ץ ח א רו ך בו׳ ד ד מדפרי בגנ

ת מ ^ ע ס
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 וכו׳ בהנ!ך ירשbש מי ויש ונו' בשיפוע פירש״י ה״ה כחב .ונו׳ שגסרן חצר או בית לה
 בקרן שנפרן כתב דמדלא רביגו בדברי ול״נ .עכ״ל מבוארח אינה רבינו וכוונת

 כדברי רוחות בשתי שאוכל זוית קרן מפרש שאינו נראה שלה קרןזוית שנפרן וכתב זוית
 שנפרן ומדכתב ̂ דעירובין בפ״ק הרי״ף וכמ״ש זוית קרן ליה קרי הצד מן שנפרן אלא רש״י
 תהיה שלא והוא כסב וע״ו שלה ווית קרן

היינו לאו זוית דקרן עוד נראה באלכסון  דקרן עוד נראה
 היא שהפרצה על שהרי הקוס' אלכסון'כפירוש

 מלמעלה קורה הימה שאם כתב זוית בקרן
 הקורה תהיה שלא והוא מוהר הפרצה לאורך

 בקרן היא שהפרצה כיון ולפירושם באלכסון
 אם כי הפרצה לאורך קורה להיות א״א ווית

 אינו גם ̂ מקורה אינו מצר דסהם ווית בקרן
 אחצר גם שהרי ה״ה שכתב שפירש מי כיש
 שפירש מי דים ודברי בהדיא כדכסב קאי נסי
 להוכיח יש נמי ומה״ט בבית אלא שייכי לא

 הל״ל דא"כ כפירש״י מפרש שאינו אסר משעם
 לא דבקורה באלכסון הקירוי יהיה שלא והוא

 מפרש שהוא לי נראה אלא ̂ רש״י דברי שייכי
 לאורך מונחת שהקורה היינו באלכסון דקירוי

:באלכסון הפרצה

הראב״ד השגת
. בבקעה *אכסדרה כו'  ז״ל הראב״ד כהב ו

:עכ״ל ,שבוש זה כל ‘1

 יותר לחבירו פם בץ יהא שלא בדי ורוח רוח בכל
 הפסיס התירו לא ל : ושליש אמה עשרה שלש על

 בלבד רגלים עולי ולבהמת ישראל בארץ אלא האלו
 בשאר אבל .רבים של חיים מים באר שיהיה והוא

 מחיצה לו יעשה או וישתה לבאר אירד אדם ארצות
 בתוכה ויעמוד טפחים עשרה גבוהה לבאר מקפת
 אדם ש^ץ הרבה רחב הבאר היה ואם וישתה. וידלה

א :הפסין בין וישתה ידלה זה הרי בו לירד יכול  וכן ל
 ממלאין אין ישראל בארץ אפילו היחיד ובאר הרבים בור
: טפחים עשרה גבוהה מחיצה להן עשו כן אם אלא מהן
ב  בכלי ונותן ממלא הפםים בין לבהמתו הממלא ל

והיה הפכים לבין נכנם ראשו אבוס היה ואם .לפניה
שמא לפניה ויתן ימלא לא ארבעה ורחב. עשרה גבוה

שותה והיא ושופך ממלא אלא רה״ר לקרקע האבום ומן לאבום הדלי ויוציא האבום יתקלקל
ג :מאליה שיש גמודה מחיצה וזוית זוית בכל ויש הואיל חייב הפסין לבין מרה״ר הזורק ל

 שביניהם כל ונעשה ונראה ניכר הרבוע והרי ארבעה על מארבעה ויותר עשרה גובה בה
 .מכאן ופם מכאן פם ורוח רוח בכל שהרי באר ביניהם שם ואין בבקעה היה ואפילו רה״י.
 בחצרות הן והרי המחיצות [מ] בטלו לא הפםין בין ועוברין בוקעין רבים היו ואפילו

 ביניהן היה אם ביניהן הבהמה להשקות ומותר .חייב לתוכן והזורק בהן שהרבים.בוקעין
ד ז באר  ומבין הפסין לבין מתוכה לטלטל מותר הפסין לבין נכנס אחד שראשה חצר ל

 לטלטל אסור בשבת המים יבשו .שיערבו עד אסורין חצירות שתי י=היו . לתוכה הפסין
 מותר בשבת מים לו באו .המים משום אלא בתוכן לטלטל מחיצה נחשבו שלא הפסץ בין

 או קורתו שניטלה ^מבוי .מחיצה שמה בשבת שנעשית מחיצה שכל .ביניהן לטלטל
 :לכרמלית שנפרץ אע״פ בו לטלטל [י] אסור בשבת. לחיו
ה  ראע״פ בכולה לטלטל מותר יבבקעה *אכסדרה ל

 פי כאילו. רואין שאנו . ותקרה מחיצות שלש בת שהיא
לתוכה מרה״ר והזורק .רביעית רוח וסותם יורד תקרה
 בעשר שלה זוית קרן שנפרץ חצרי או "בית .קורה לו שיש סתום למבוי כזורק פטור
עושין אין .כפתח אמות עשר עד שהיא פרצה אע״פשכל בכולו לטלטל אסור זה הרי אמות

פתח
: שסא פי׳ נווי ה :שם עשי! סמ״ג ד :שסה הי׳ טור ג :א׳ דרגנן עשין סמ״ו, וע״ש שעב סי׳ טור ב :שנו סי׳ עור א

כאן אין מיס משום אלא מחיצה נפשית כלום
 יבשו אפי׳ מיס באו ופי׳ .ע׳׳כ מחיצה שמה במזיד בין בשוגג בין בשבת שנעשית מחיצה כל הניא דהא לי מיבעיא קא לא נמי מים באו אביי אמר שם עוד מחיצה. כאן אין מים

א: ופשוע שבת מערב י הו בו  ,יהודה ד״ר לבא לעתיד ואסור שבת באותה מותרים לחיו או קורהו שנינולה מבוי וכן משנה צ׳׳ד) (עירובין גגות כל פ' .וכו׳ לחיו או קורהו שנפלה מ
. מוהרין אס אומר יופי ר׳ כו׳ סי. כר' הלכה רב אמר שבת לאותה אסורין לבא לעתיד פאבוריס כשם אומר יוסי ר׳ צ׳יה) (דף בגמרא ופי׳ ו  ופירשו יהודה כר׳ הלכה אמר ושמואל יו

:דרב הא אלא הביאו לא בהלכות וכן ז״ל רבינו ההם ולפיכך אסור לכרמלית נפרן ואפילו כרב וקי״ל לכרמלית בנפרן אלא אמר לא יהודה כר׳ הלכה דאמר דשמואל שם
 ביותר דאמרי איכא .מעשר ביותר פליגי כי פליגי לא כ״ע בעשר .בד׳ אלא בה מטלפלין אין אמר ושמואל בכולה לטלטל מוהר אמר רב בבקעה אכסדרה שם(צ״ד:) .בבקעה אכסדרה לה

 מעשר יתר דאפי׳ משמע בההס בלבד דרב הא והביאו .באיסורי כוהיה דהלכהא וכרב הראשון כלשון שפוסקין נראה ההלכות ומן . בעשרים פליגי כי ל״פ כ׳׳ע מעשר
 אהרון כלשון שפוסק מי ויש המיקל אחר בו והולכין מדבריהם הכרמלית שאיסור י״ד פ׳ כמבואר דבריהם בשל הוא אלו לשונות שמחלוקת לפי הוא לדבריהם והטעם .רבינו דעת וזה
 אלא הביא לא העתים בספר וגם עיקר נראה ורבינו ההלכות ודעת .בספרו ז״ל הרשב׳׳א פסק וכן וסותס יורד חקרה פי בו אומרים אין מעשר יתר והוא אחת ברוח מלואו שנפרן דכל

כו׳. מרשות והזורק כפשטן: רב דברי  שפתו אחר נמשך כאן ואף לחי לו באין כיון הורה דבר גמור רה״י כאינו מחיצות ג׳ לו שיש בכ׳׳מ רבינו דעת זה בפרק הזכרתי כבר ו
ת :ע״כ שבוש זה א״א בהשגות כתב ולזה עליו חולקים שיש כתבתי וכבר ז׳׳ל  יוסי ר׳ רוחותיו משתי שנסרן בית וכן רוחותיה משהי שנפרצה מצר במשנה צ׳׳ד) (כס .וכו׳ או בי

 נמי מפהירוהוח הוא פהתא דאמרינן אחת מרוח מ׳׳ש בעשר אלימא עסקינן במאי מקורה. אינו שסתמו מצר גבי הקשו ובגמרא התם כדאיהא שבת לאותה אפי׳ אסורין אומר
מין בעשר לעולם רב אמר נמי אמת מרוח אפי׳ א״ה מעשר ביתר אלא הוא פתח לימא  מרוח מ״ש בית גבי הקשו עוד אינשי. עבדי לא זוית בקרן דפחחא זוית בקרן שנפרן ו
 יורד הקרה פי למימר דליכא באלכסון וקירויו זוית בקרן שנפרן כגון דרב משמיה רב בי אמרי וסודם יורד חקרה פי לימא נמי רוחות משתי וסותם יורד תקרה פי דאמרינן אחת

 שקירויו כגון תקרה פי מפום ואי, זויח בקרן אומו עושין אין משוספהחא דאי דחצר באוקימהא הוא בעשר אפי' רב בי דאמרי דהא ז״ל ופירש״י , הגמרא מלשון בהלכות ע׳׳כ וסותם
ופירשו עליו. והקשו .שלנו רעפים גגי כעין בשיפוע ז׳׳ל פירש״י באלכסון; קירויו ופירוש המפרשים. ורוב ז׳׳ל כךפירש״י רוחות. בשני אוכלת שהפרצה זוית בקרן ופירוש באלכסון;

כגון
עוז מגדל

מותר : דשבת פ׳ק .חייב לתוכן והוורק עד מרה׳ר ד,זורק  פ׳ .מהיצס פ»ה עד הבהמה להשקות ו
 נבקעה אכסדרה :צ׳) (דף גגות כל פ׳ .לכרמלית שנפרן עד וכו׳ שניטלה מבוי :פסין עושין

ב :גגות כל פיק . פגיור לתוכה מר״ה והזורק עד זכו׳ ת ה כ ״ל! ״ד! אנ  פה אומר ואני : שבוש הי
 אכסדרה אתמר דגרפינן שנפרצה דחצי מתני׳ גמ׳ גגות כל פיק מפורש וה והלא וה דבר יאמר קדוש

 פי אמרינן לא אמות בד׳ אלא בה מטלטלין אין אמר ושמואל נפולה לטלטל מותר אמר רב בבקעה
 דפי וכ׳ש דאורייתא מחיצות ג׳ קי׳ל דהא לומר דעתו ואם כרב הלכתא וקי׳ל וסותם יורד חקרה
 זה בקורה שהכשירו מבוי לגבי שהקשה וכמו לתוכה הזורק פטור אמאי ומעתה וסותם יורד תקרה

 מחיצות דג׳ ס׳ק וקי״ל מחיצות ג׳ איכא דהא ו״ל להון ותמיה פטור לתוכה ומרה׳ר ורבנן אליעזר די׳ בפלוגתא דאסיקנא לר״ה שנפרצה דחצר מתני׳ גבי לעיל ו״ל הראבוניס רבותינו אותה תירצו נבר
 כרמלית ובקעה בבקעה אכסדרה דאמיינן הגמרא מלשון נ׳ל וכן ז׳ל הרשב׳׳א מורי כתב וכן פטור לרה׳ר בפתוח אבל לכרמלית הפתוח במבוי דההס ותירצו פטור אמאי וא״כ עליהן רה׳י חורת להיות דאורייתא

 עלה וטיינן דשקלינן דאע״ג פטור לתוכו הזורק בקורה שהכשירו דמבוי ים דלשון בשמעתא מנוי דהכשר מתניתין גמרא דעירונין פ׳ק להדיא איתא זריקה ודין לשבת רשויות דד׳ בברייתא פ״ק כדאיתא היא
 דהוי ללחי דמיא ולא במקצת ואפילו כלל היא סתימה דלאו סהדי אנן חקרה בין קורה בין דהא איכא רבה וטעמא ס׳ל הכי הלמודא ועיקר איתא הכי סוגיין דכולה פשטא לעיל כדכתיבנא ואסיקנא טיבא

 שכתב נכין על ז׳ל ר׳מ דעת וזהו דשבת פטורא ככל אסור אבל פטור הזורק ולפיכו הפרק בזה וכמ״ש אמרו והס אמרו והם וכדרבא היכר משוס אלא אינה קורק אבל מחיצה משום בו נגעו ולכן במקצת סתימא
 היה. לא ז׳ל יאב׳ד בהעתקת כן כתוב היה אס ושמא ז׳ל ר'מ יד בחתימת המוגה בספר מצאתי וכן .עכ׳ל קורה לו שיש סחוס למבוי כזורק פטור לתוכה מרה׳ר והזורק הלשון זה על טעה ונתן הדין זה על

ת :השמועה שבאותה הדין זה ז׳ל דבריו בהידור לו סמן ולכן משתבש שהיה ז׳ל ר'מ על אומי :בסמון הנזכרת בשמועה צ׳ד) (דף גגות כל פרק .בכולו לטלטל עד כו׳ שנפרן חצר או כי

א ל א p יהודה ר׳ כ׳׳ג:) (שם במשנה .וכו׳ האלו הפסין המירו ל  פסין טושין אין אומר מ
 באר ופי׳ .טפחים עשרה גבוהה חגורה עושין ולשאר בלבד הרבים לבאר אלא

 עודשסלאהוחרו כריב׳׳ב. הלכה כ׳׳ג) (דף בגמרא ומפורש מכונסין. מים ובור חיים מים
ביראות הותרו.פסי לא נ״א) (דףכ׳ שם עוד בלבד. חיים מיס לבאר אלא ביראוח פסי

 בהמה בהמה מאי ופירשו . בלבד לבהמה אלא
 מטפס ועולה מטפס אדם אבל רגלים עולי של

:ע״כ נמי לאדם אפי׳ רחבין היו ,אם .ויורד
 ברייתא כ׳:) (שם .וכו׳ לבהמתו הממלא לב

 לפני ויחן מיס אדם ימלא לא
 שותה והיא ושופך הוא ממלא אפל בהמתו
 ורובה ראשה הועילו מה א"כ והקשו .מאליה

 באבוס הכא אביי אמר ותירצו . פרה של
 ורחב עשרה גבוה עסקינן פרה׳׳ר העומד
 דילמא גזרה לפסים נכנס אחד וראשו ארבעה

 בהדיה לדוולא ודרי ומפרק דמקלקל לאבוס ליה חזי
 וקאמפיק ליה ומנח דמקלקל גיסא לאידך וחזי

 והא .מיחייב מי וכה״ג והקשו .לרה׳׳ר מרה׳׳י
^ לכך ראשונה משעה עקירה היתה לא  שאין ו
 מחמתו לגזור ראוי אין התורה מן חיוב בו

 מעייל וקא ליה מעייל הדר דילמא ויזירצו
 החשש תפס ז׳׳ל ורבינו .ע׳׳כ לרה״י מרה״ר
 ולא לאיסור הקודמת הסבה שהיא הראשון

:להאריך רצה
ג ק ל ר (שם:) וכו׳. הפסין לבין מרה׳׳ר הזו

 פסי למוך הזורק אלעזר א׳׳ר
 צריכא לא ותירצו פשיטא והקשו חייב ביראות

 לתוכו וזרק בר״ה ביראות פסי כעין דעבד
 אף צריכא לא ותירצו .פשיטא נמי הא והקשו

ר :ע׳׳כ רבים בה בקעי דקא ע״ג ת מו  להשקות ו
כו׳. באר ביניהן היה חס ביניהן הבהמה  שם ו

 דרך היהה אם אומר יהודה רבי במשנה (כ׳׳ב)
 אינו והכ״א לצדדין יסלקנה מפסקה הרבים

 הרוייהו דאמרי אלעזר ורבי ר״י ובגמרא .צריך
 רבים אחו דלא מחיצות של כחן הודיעך כאן

 ולא כאן אמר דר׳׳י שם ואמרי להו והבטלי
 רבי אבל בלילה ננעלות דלתות בעי דאיהו ס׳׳ל

:כמוהו פסק ורבינו הכי ס״ל אלעזר
 שם ברייתא וכו׳. אחד שראשה הצף לד

 לבין נכנס אהד שראשה מצר (כ׳)
 ומבין הפסים לבין מתוכה לטלטל מותר הפסים
 עירבו ואס אסורות ושהים לתוכה הפסים
 אוקימחא בה עביד הונא דרב ואע״ג מותרות

 וכפשט עליה דפליג כרבה פסק ז׳׳ל רבינו
שו הברייתא: ב כו׳. בשבת המיס י שסבעא ו

א׳׳ל מהו בשבת מים יבשו מרבה אביי מיניה

מיימוגיות הגהות
שימא מעקומה שני פ ל ומ מ׳ ך היא דאמר וירא בר׳ ק מיתה המבוי בתו עקמו  ^מבוי חוץ ו

א דהבי אלמא ובו׳ ת ב שמועינן מדאתא הל ה לא תי ש, וירא רר׳ מיל ״  בחבמינז [ט] ע״ב! ע
שבת בפ״ק איתא ובן יהודה בר' ורלא טי ד  דאמר יוסי ברכי [י] ז ע״ש יהודה דר׳ למעו
ל בפרק ת ב ת לאותה מותרין אם גגו  אמר דלחומרא ומסקינן ובו׳ לבא לעתיד מותרין שב

ה רב ופסק יוסי רב א יוסי בר׳ הלב דל שמואל ו  שבת לאותה מותר דאמר יהודה בר׳ דפסק ב
איל הו ת: שב תרה ד הו :ע״ב הותרה ו
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 שאם גהסך שפירש מי ויש באלכסון. מקורה ונשאר הפרצה עם הקירוי גם שנפרץ כגון

 ולא שלימה גשארה שההקרה הוא הכא אבל וסוהם יורד הקרה אמריקפי הקירוי גס נפרץ
 נאוה הגמרא ולשון ז״ל דבריהם אלו וסוחס. יורד באלכסון שהוא ההקרה אמצע אמרינן

: סבוארס אינה רבינו וכוונת השני לפירוש יוחר
 הטפח שיעור .וכו׳ שמשערין האצבע לו

 פרק מ״א:) במנהוה(דף מפורש
 :בקטנה שש באצבע ממש בגודל ארבע החכלח

כל  אמר ג׳:) דעירובין(דף פ״ק .וכו׳ אמה ו
 ואמת מבוי אמת נחמן דרב משמיה אביי

 ששה בה כלאים אמס חמשה בת באמה סוכה
 אינא והא והקשו להחמיר שכונתו שם ואמרו

 ותירצו קולא־ הוא המיעוט שהשיעור מינייהו
 אמר דר״נ משמיה ורבא .קאמר אמות רוב

 הללו אלא . ששה בת באמה זה ואחד זה אחד
 זה אחד רבינו ומפרש .עצבות והללו שוחקות

 בת כלאים בין סוכה בין מבוי בין זה ואחד
 שהוא שוחקות כלאים, של שהללו אלא ששה

 השוחקות ~אם והסוכה .במבוי ואף חומרא
 להחמיר אלא כוונו שלא בהם משערין חומרא

 הרשב״א וכתב .ועיקר ז״ל הלוי הר״ז דעה וזה
 לי יראה העצב על השוחק יתרון ושיעור ז״ל

 לדבריו סמך והביא לאמה אצבע מצי שהוא
:בספרו בזה והאריך שני בפסח צולין כיצד מס׳

ח ״ י  גדול כלל פרק . וכו׳ המוציא א פ
 משנה ע״ו:) (שבת

 זה עם זה ומצטרפין כגרוגרת אוכלים המוציא
 מקליפיהס מון בשיעוריהם ששויס מפני

 אוכלי אוכלין ופי׳ . ומורסנן וסובן וגרעיניהם
:שם הוא ומוכרח ז״ל סירש״י וכן אדם,

ן ב י ת. רובע כדי י  המוציא ס׳ ריש רביעי
 בגמרא ופירשו הכוס מזיגת כדי יין

לוג רביעית פירוש רביעית רובע ע״ז) (שם

 אורך על מלמעלה קורה שם היתה ואם זוית. בקרן פתח
 בכולו לטלטל ומותר וסתמה שירדה אותה רואין הפרצה

בה שמשערין האצבע :באלכסון תהיה שלא והוא
ד. של הגודל רוחב היא מקום ,בכל  ארבע והטפח י

] . אצבעות כ  בשבת בין מקום בכל האמורה אמה וכל [
 ופעמים .טפחים ששה בת אמה היא וכלאים בסוכה בין

 ופעמים .לזו זו דחוקות טפחים ששה בת באמה משערין
 וזה וזה ורווחות שוחקות ששה בת באמה משערין
 וגובהו שוחקות אמות בארבע מבוי משך כיצד .להחמיר
 עציבות אמות עשר הפרצה רוחב עציבות. אמה עשרים

:וכלאים סוכה לענין בהן וכיוצא

עשר שמנה פרק
או הרבים לרשות היחיד מרשות דבר המוציא א

 ממנו שיוציא עד חייב אינו לרה״י מרה״ר
 .ההוצאה שיעורי הן ואלו .כלום שמועיל שיעור

 והוא זה. עם זה ומצטרפין כגרוגרת אדם אוכלי המוציא
 הקליפים מן חוץ עצמו האוכל מן כגרוגרת שיהיה

 רובע כדי יין ב :והמורסן והסובין והעוקצין והגרעינין [א]
כדי טהורה בהמה חלב בכזית. קרוש היה ואם רביעית

ל יומו: בן קטן של קטן כו׳. לשוף כדי ט  עליו וסמך בירושלמי היא הזאת הבבא כל ו
 לשוף כדי כתב לא למה עליו השיגו וכבר כן הבבלית הגמרא נוסחאות שאין ואע״ס רבינו

 שיערו שלא. שלנו בגמרא דאמר כאביי פוסק שהוא ונ״ל בגמראשלנו. הוא שכך הקילור את
בשאר לא אבל לעין שמועילין ידועים שהן גליל במי אלא הקילור אס לשוף כדי במים

ם.  הירושלמי עליה פליג דרבא ואע״ג מי
כו׳. דבש :ז״ל דעהו זהו ,מכריע  משנה ו
 פי על ליתן כדי דבש תנא ע״ז:) (שם וגמרא
 הסוסים מכה כתית ז״ל רש״י ופירש כתית

 בהמפקיד אמרינן והכי משאן מחמת והגמלים
 לכתיתא חזי למאי והדביש דבש ל״ח) (ב״מ

 שעל מכה כתית פירשו רבותי אבל .דגמלי
 משקין ושאר דם עכ״ל: הרגל וגב היד גבי
 המשקין כל ושאר ע״ו:) (שבח משנה .וכו׳

 (דף ובגמרא ברביעית השוסכין וכל ברביעית
 ופירש״י .ברביעית משקין מיני וכל דם ע״ח)

 מזו בגמרא ואמרו .סרוחים מים שופכין ז״ל
:הטיט אה בהן לגבל

כו׳. תבואה תבן ג f גדול(שם בכלל ו o(
 כמלא עצה פרה פי כמלא תבן משנה

 עצה מאי יהודה רב אמר ובגמרא גמל פי
 אמר רבין אהא כי שם עוד .קטנית של הבן

 ל״פ דכ״ע לגמל פרה פי כמלא תבן המוציא
 פרה פי מלא עצה במוציא פליגי כי דחייב
 ידי על אכילה פטור אמר יוחנן ור׳ לפרה
 חייב אמר אושעיא רבי אכילה שמה לא הדחק
 ופסק ע״כ. אכילה שמה הדחק ע״י אכילה
:ר״י לגבי כמותו שהלכה אושעיא כרבי רבינו

ר מי  משנה באותה שם .וכו׳ סלה פי כמלא ע
 פי כמלא עשבים סלה פי כמלא עמיר

 שוו שלא מפני זה עם זה מצטרסין ואין גדי
 מנינא בר׳ יוסי ר׳ אמר ובגמרא .בשיעוריהן

 מצטרפיןלקל אבל שבהן לחמור מצסרפין אין
.שבלין של קשין עמיר ז״ל ופירש״י ע״כ. שבהן . , אשה חלב .אחת עין לכחול בדי טמאה וחלב גמיעה ובש יין חנא שם עוד וממצי;. ביצה שהוא

ק ר׳ דברי בכזית כ: נ ב ע״ ל I”י4נל?feVלנ אצבע לסוך כדי שמן .במשיפה ליתן כדי ביצה ולובן בהמהטהורה ח V l?^  ל
. ,j.f, jp לאדם הראויין להין גדי. פי מיחייבכמלא לגדי .הקילורין את לשוף כד טל .יומו בן קטן רגל של קטנה

.מדוכה פני לרחוץ כדי ומים .במים לשוף כדי וקילור
 המשקין כל ושאר דם . הכתית ראש על ליתן כדי דבש
 פי כמלא תבואה תבן ג רביעית: כדי השופכין וכל

ב] תבן.קטגיות .פרה  תבן הוציא ואם .גמל פי כמלא [
 ידי על שהאכילה פרה. פי כמלא לפרה להאכילו קטניות
 כמלא עשבים טלה. פי כמלא עמיר . אכילה שמה הדחק

 כגרוגרת לחים היו אם בצלים ועלי שום עלי .גדי פי
 כיצד שבהן. לקל מצטרפין אבל שבהן לחמור זה עם זה מצטרפין ואין .גדי פי כמלא ויבשים .אדם אוכלי שהן מפני

: השבת לענין בזה כיוצא כל וכן . חייב גמל פי כמלא . פטור פרה כמלא.פי בשניהם יש אם .וקטנית תבואה תבן הוציא
המוציא , ’

למלך משנה

 פתוח והוא בינוני אדם של גמיעה כדי פירושו
ב :מרביעית ואצ״ל לוגמיו מכדי אפי׳ ל ח  בהמה ו

ב וכו׳.: טמאה ל  (שם ברייתא .וכו׳ אשה ח
 של במשיסה ז״ל ופירש״י .רבינו כלשון ע״ז:)

 :עכ״ל אשה בחלב לשופו שרגילין קילור
 ומסקנא משנה .וכו׳ אצבע לסוך כדי שטן

 אבר בו לסוך שמן ע״ח) (שם בגמרא
קטן

 בשבת אדם מאכל לכל שיעור דזה כגרוגרת
 לחין ליה חזו לא דגדי לא גדי סי כמלא אבל

 שבהן לחמור מצטרפים אין ובגמרא .עכ״ל
 ואינו קל הוי גדול ששיעורו מי ז״ל פירש״י
 אבל חשוב לא דהא ממור להשלים מצטרף
 כדעת .עכ״ל לכשיעור הקל את משלים המשוב

:רבינו
המוציא

ה לסומרא רפואסו ץ סילוק אין ס  נראה לאכילה דגש הוציא דאה נכוונה למוציא נסתם מוציא נ
ו שיש כיון חייב פרה פי כמלא הוציא דאה לגמל חנן למוציא ודמי הנהיה מל ליהן כדי ששיעורו  נ

: לאכילה שהוציאו עד חיינ הנהיה על ליהן כדי שיעור נו שיש כיון ה'נ כשיעור
׳ הלנה קפיקין ו'ל רנינו דמ׳ש לומר צרין זה ולתי  כגרוגרת שיעורו לאכילה אס מורכן המוציא ו

 הוא שיעורו לנהמה הוציאו שאס אלא המרונה השיעור שהוא לאכילה הוא דההס השכיס .ונו׳
ד לצנוע כדי הוא שיעורו לצניעה הוציאו אס וכן .גדי פי כמלא  השנית גרעינין נמוציא וכן .קטן נג

 לאכילה אס רנינו דכהנ ומאי . ולקולא השכיח נחר אזלינן נפחה הוציאו ואס המרונה השיעור הוא
 דאף לאשמועינן ולצניעה לנהמה למימר דנעי משוס אלא כגרוגרת שיעורו נמי נסתם דאפי׳ דוקא לאו
ד : לאכילה אס נרישא נמי נקט לחומרא כוונהו נתר אזלינן שכיחי דלא  דשכית דנר דכל לומר נ׳ל עו

 דהשיעור כיון לקולא ממשנתו נתר אזלינן מ'מ זוטא שיעורא נתר לחומרא אזלינן דנסהמא qא ושכיח
 מוציא היה ואם ושכיח שכיס הוו וגרעינין מורפן כגון רנינו דכהנ הני וכן שכיח כן גס המרונה

מ . לצנוע כדי שיעורו היה כסתם מ׳ .כגרוגרת הוי לאכילה הוציאו אס ושכיח שכיח דהוי כיון ו
 היכא אך .ושכיח שכיח הוו גרעינין וכן נסתם דה׳ה נקטיה אחריני אגנ לצניעה ואם דכתנ ומאי
הר דאזלינן נסתמא מינעיא לא שכיח לא והמרונה שכיח הוא המועט והשיעור שכיח ולא שכיח דהוי  נ

 דהיינו המועט כשיעור שיעורו שכיח דלא לדנר נמוציא אפי׳ אלא השכיח שהוא המועט שיעור
 ולא לפרה שכיח הוי דהנן משום דחיינ לגמל פרה פי כמלא תנןי דהמוציא ההיא והיינו השכיח

 פי כמלא הוציא אם גדי פי כמלא חיינ דנסתמא נהי ולגדי לטלה דראוייס עשנים ולפ׳ז לגמל. שכיח
 ששכיח דנר דכל העולה הכללי וכדכתיננא: ולטלה לגדי שכיחי דעשנים משום חיינ אינו לטלה גדי
כמוציא אפי׳ אלא המועט כשיעור דחיע נפתה מינעיא לא המועט השיטור הוא השכיח אם שכיח ולא

לשיעור
עוז מגדל

 ונמנחות שטפיה אגנ p מזכיר נהלמוד מקומות נכמה .אצנעות ד׳ עד וכו׳ נו שמשמרין האצבע
ל :מ״נ) (דף התכלת ם׳ כ ) (דף דעירונין פ׳ק .הפרק סוף עד וכו׳ האמורה אמה ו ג׳

: התכלת פ׳ ונמנחות
ח ׳ י א פ ה. עם זה דמצטרפין עד כו׳ דנר המוצי ; המוציא ,ופרק ט׳ו) (דף גדול כלל פרק ז

א הו ם. ראש על עד רניעית רונע כדי יין :ט׳ו) (דף מעילה דמסכת פ׳ד המורסן. מד כו׳ כגרוגרת שיהיה ו ג): (דף המצניע ום׳ המוציא פרק הכתי . המשקין כל ושאר צ׳ ׳ ו כ ן ו מיני קג׳ ר נמסכת ס
ת ל׳ד) (דף נזיר מסנ ף כלל פרק .שנס לענין עד סנואה תבן :המוציא ס׳ שגס ונ ד ל( דו ה) ג ;ע׳

ח ״ א א פי צי רו  שמועיל שיעור ממנו שיוציא עד חייג אינו לרה׳י מרה״ר או לרה׳ר מרה׳י דנר ה
פ נאמרו ההוצאה שיעורי .וכו׳ כלום פ׳ .אחריו הנאים ונפרקיס גדול כלל נ

ס׳ שנאמרו השיעורין וכל מ  התורה מן איפור אנל חטאת לחיוג דוקא הוא מלאכות ט׳ל לגני שנת נ
ף כלל <פ׳ רש׳י וכ׳כ התורה מן אפור שיעור הצי דקי״ל מכשיעור נפחות אף אינא ד ל( דו ד) ג  ע׳

א מכשיעור פחות לאפות מותר וכי התם דאמרינן אההיא הג׳ כנ כ׳  ונהשונת (א׳ה : יין המוציא ר'פ ו
 ר׳י דאיצטריו שכתנו שיעור דחצי נפוגיא דיומא נתרא פרק התוס׳' דנרי הניא פ׳ו פי׳ צני מהר׳ר
 תורה איסורי שאר נכל, ולפ׳ז וז׳ל ופייס הלג דכל רינויא לן דאית אע׳ג לאיצטרופי דחזו לטעמא

 דטעמא כלל תורה איפור נו אין מכשיעור פחות מוציא או נשנת או ננזיר אחד שער ההולש כגון
 כגון שאמרו הפיטורין וכל .הנז׳) והג׳א רש׳י דנרי זכר ולא . ע׳כ מהני לא נלחוד לאצערופי דחזי
 אם לגמל תנן נמוציא אפי׳ אלא עוד ולא לפרה זו נהוצאה כוונתו שתהיה נעינן לא פרה פי כמלא הנן

ף מנואר וזה חייג פרה פי כמלא הוציא מרא(ד  כשיעור שהוציא מאחר כוונתו נתר אזלינן דלא מ׳ו) נג
 נאיזה הדנרים כל שיערו וחכמים כמוהו מצניעין שהוציא הדנר אותו אס הליא ההוצאה דחיונ משום
 אמרי׳ נהא זה של כשיעורו אינו זה של ושיעורו דנריס לשני הראוי דנר דכל ודע :מצניעין שיעור

תר רננן אזול שכיח ולא דשכיח מלתא כל ע׳ח) (דף נגמרא  רננן אזול ושכיחא שכיסא לקולא דשכיח נ
 ולא דשכיח לדנר לא זו נהוצאה ממין ואינו נסתם נמוציא הוא זה וכל .לחומרא דשכיה נתר

 שכיחדאזול לא ורפואתו שכיח דשיזייתו דיין חילוק יש נזה דנר לאיזה נמכוין אנל שכיח דלא לדנר
ל אפי׳ דחייג פשיטא לרפואה הוציא אס שתיה נסר לקולא רננן  לזרע המצניע וכדתנן שהוא ננ

 מוציא שהוא כל אלמא וכו׳ לרפואה המוציא ליסני נגמרא ואמרי׳ שהוא נכל חייג ולרפואה ולדוגמא
סר אזלינן לא לרפואה תר רננן דאזול שכיחא ורפואתו דאכילתו ונדנש .נמשנה השנויין השיעורין נ נ

מיימוניות הגהות
א [כ] ה כרכ מי ש א דר״ג מ ביי ודל א מר כ א ת ד מ ה א ת סוכ מ א בוי ו ת מ ב טוז א / ב ז ב ו  5 ע״

ק [א] ת״ א כ בי ודל ר ה כ ד הו מר י א פי ד ם קניי שי & מצטרסין עד מד פני ע שניין מ ב ת מ הן ש מ  ע

ב שון גדולי כלילי [נ] :ע״ בני ה ו שנ ה מ כ ,עצ :ע״


