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 אהל שם שאין רבינו מדשרי נראה .ונו׳ למלמלי מקום להם ואין גחמה מוסל היה כב
 והמחצלח זקואה עומדה להיות לא דקאמר מסחו וזוקף בלבד מהמחצלאוח אלא

 ולשי עוד לו צריכה שאינה לפי ירצה אם משם ומסירה שזוקפה לומר אלא כדפירש״י עליה
 שאין אע״פ עליהם וישבו מסות יביאו ואז להם שירם תחלה,עד שישבו דמצרכינן מאי זה

דפריסת נראה שיהא כדי היינו במסות לאהל צורך

 קרוב קכ״א) שואל(דף פ׳ וברייתא משגיות הבבא זאת כל .וכו׳ לסלסל שאסור אע"פ כ
.עיניו ריסי וצא ידו את לא עביה לא אבר בו יזיז לא ופירש״יז״ל .רבעו ללשון

 ולא יותר פיו יפתח שלא כדי לחיו את קושרין ונפתח הולך שהיה מת של הלחי את וקושרין
כגון מיקר כלי .להפהח מוסיף שלא אלא אבר מזיז דהיינו שנפתחה ממה להסגר שתעלה

 גו למזיז דדמי משום מעמצין ואין . זכוכית כלי
;עכ״ל אבר

 (רף כירה פ׳ .וכ^ בחמה המועל מת כא
 א״ל בחמה המוסל מת אתמר מ״ג;)

 רב למסה ממסה הופכו שמואל אמר יהודה
הי% .ומנילעלו תינוק או ככר עליו מניח אמר

 מירי פליגי לא כ״ע תינוק או ככר דאיכא
 קוד .באיסורי כרב וקי״ל דליכא פליגי כי

 אריד׳׳ל הדליקה מפני המת את מצילין אין שם
,הדליקה מפני המת את שמצילין שמעתי

והלכי; פליגי תינוק או ככר בדליכא ואסיקנא
 מהו על בהול שאדם משוך לרב ואפי׳ כריב״ל

:בהלכות ומבואר .לכבויי אמי ליה שרית לא אי
קמ״ב:) (דף נוסל פ' מימרא .וכו׳ הסירו ולא

 אלא תינוק או ככר אמרו ולא במסקנא
:בלבד למת

ה כב י מ״ג:) (דף שם .וכו׳ בחמה מוסל ה
 המועל מה מרי בר שילא תנא

 חם בצדו ויושבין אדם בני שני באין בחמה
 וזה עליה ויושב מסה מביא זה מלמעה להם

 מלמעלה להם חם עליה ויושב מסה מביא
 מעתו זוקף זה עליהן ופורסין מחצלת מביאין
 והולך ונשמע מעתו זוקף וזה לו והולך ונשמע

 וכתבו מאליה. צשויה מחיצה ונמצאת לו
 עראי אהל עושין שאין ואע״פ המפרשים

 מלמעלה אוהו עושה שהוא שמשנה כיון לכתחלה
:התירו המת בשביל למסה

 (דף בהמצניע .וכו׳ בביס שהסריח מת כג
 בדרוקרת דהוה שכבא ההוא צ״ד;)

 לכרמליה לאפוקיה יצחק בר ר״נ להו שרא
 שדוחה הבריות כבוד גדול סעמא ואסיקנא

 החיים דכבוד ז״ל הראב״ד ופי׳ . שבתורה ל״ת
 מהם לסלק וכדי מסריח שהיה מפני קאמר

 ונחלקו .ועיקר יבינו דעת וזה .הסירו ריחו
 לסלסלו תינוק או ככר צריך אם ז״ל המפרשים

 ולגרוע לתקן שנוכל שכל שצריך שאומר מי יש
 שאיע אמר ז״ל והרמב״ן נתקן הסלסול איסור

 והרשב״א בהוצאה מרבה יהא שלא כדי צריך
:בזה האמרים כדעת הכריע ז״ל

ז ״ כ א א פ צ ו י .וכו׳ המדינה להמום חון ה
 שהם הסהומין שיעור

 תורה דבר מיל וי״ב מדבריהם אמה אלפים’
 ולמדו דעירובין פ״ק סוף בהלכות מבואר הוא

 הסכמת וכן הירושלמי מן מיל די״ב זה שיעור
 מי״ב יומר על מורה דבר לחייב ז״ל הגאונים

ה שחלקו ז״ל האחרונים מן ויש מיל. לז  ע
י״ז.) (עירובין פ״ק דסוף סוגיא בההיא ואמרו
 ר׳׳ע לדעת היא סחומין עירובי על דלוקין
 דקי״ל לרבנן אבל דאורייתא מחומין דאמר

ואפי׳ ההורה מן כלל סחומין שם אין מותייהו
 V ולדעת כן להוכיח והאריכו פרסאות בכסה

 העיר ודין • ז״ל והרשב״א הרמב״ן הסכימו
 העיר שאין מבואר מקומות בכמה כד״א שהיא

ש נחשבת: ח לכל אמה אלפים רבינו ומ״  מ
מ״ס:) שהוציאוהו(דף מי פ' משנה .מרובעות

 חנינא ר׳ דברי עגולות רוח לכל אמה אלפים
 מרובעת כסבלא מרובעות חכ״א1אנסיגנגם בן

,כחכמים והלכה הזויות את נשכר שיהא כדי
העיר פני לעבר אי פניו עבר אל הולך אפי׳ האלכסון כמדס אמה מאוח ושמונה אלפים לילך רשאי הוא שלעולם שאומר מי יש זה דבר בפירוש המפרשים ונחלקו ז״ל הסכימו וכן

ויש
עוז מגדל

 :מ׳ג) (דף כירה פרק מייפי ומקצה קנ׳א) שואל(דף pp הפל המה. צדי עד לעלעל שאסור אע״ס
: המוציא פרק מייהי ומקצתו צ׳ד) (דף המצניע סרק סוף .הפרק סוף עד שהסרייז מת

ק ר  כהלכות כן כתג ז׳ל אלפס ור׳י לה מפרש כירושלמי . לתחוס מהון עד לתיזוס מון היוצא כז פ
 המלחמות כספר האריך ז׳ל והרמכ׳ן עליו תסס ז׳ל המאור כעל והר׳ז דפירוכץ ס׳ק סוף

 ולשון וכירושלמי כשה פרק סועה כמסכת .העיר מגרש עד סופרים ומדברי :הדעות כל שה וכירר
 מוהר וכן :כירושלמי . מוקפת מד למד נמצאת : אמה אלפיה אלו ממקומו איש יצא אל מטלתא

:שהוציאוהו סי פרק .הזויות אס עד להלך

 שתיהן בחיבור אהל לעשות כדי לא מחצלאות
 להגן עצמו על אחד כל לפרוס כדי אלא יתה5י

 מלמסה להם כשחם גם שהרי החמה מפני
 ואפשר עליהם. וישבו מעתו אחד כל הביא

 רשאי אינו המסה על מחצלת להניח רצה שאם '
 כלומר ממסו שזוקף אמרו ומש״ה רבינו לדעת

 שלא הוכחה דתהוי היכי כי שם ינימנה ולא
 משתיהן אהל לעשות המחצלאות בפריסת נתכוון

 כשמס שהרי הממה מפני עליהם להגן אלא
 וכשעמד עליה וישב ממה השיא מלממה לו

 למה לדקדק יש וט״ם :לו והלך משם זקפה
 בצדו ויושבים אדם בני שני דבאין רבינו פסק
 דהא מחיצה לעשות יכולים הכי בלאו הא וכו׳

 אין יצחק דא״ר אמאי זו למימרא אימא בגמרא
 להו ואמר הנימל דבר לצורך אלא רסל כלי
 תירגמה כבר יצחק לר׳ אמרו פוקו ששת רב
 עושין הונא רב דאמר בבבל לשמעהך הונא רב

 למת מחיצה עושין ואין חי בשביל למת מחיצה
 בר שמואל רב דאמר היא מאי מת בשביל
 אדם בני שני באין בחמה המוסל מס יהודה

 משמע וכו׳ מלמסה להם מס בצדו ויושבין
 ניסל שאינו דבר לצורך אפי׳ נימל כלי דלמ״ד
 לעשות שמוהר כמו מת בשביל למת מחיצה מושין

 אפי׳ ניסל כלי כמ״ד דקי״ל ומאחר חי בשביל
 למיפסק ה״ל לא תו ניסל שאינו דבר לצורך
 השמיעה זה שמסעם ואפשר מימרא כהאי

 .שכתבה רבינו על לתמוה יש וא״כ הרי״ף
 סבר ששח דרב דנהי לרבינו דס״ל ואפשר

 בצדו וישבו אדם בגי שני שיבאו דבעיא דסעמא
 לצורך ניסלים שיהו הכלים סלסול משוס הוא
 אגן מיהו יצחק וכדרבי המת לצורך ולא המי
 משום לאו דסעמא מפרשים כוותיה קי׳׳ל דלא

 כדי סעמא אלא ניסליס המת דלצורך הוא כלים
 אהל עושין דאין מאליה נעשית המחיצה שתהא
 בשינוי לעשותם התירו החי צער ובשביל עראי

 דרב ואפשר .התירו לא המת מפני אפל כזה
 וכדדייקא קאמר מחיצה עשיית משום נמי הוגא

 הוא ששת ורב כלים מלמול לענין ולא לישניה
 יצחק וכדר׳ סלסול משוס דבריו לפרש שרצה
 לאו הרי״ף שהשמיעה מה זה ולפי . וליתא
 ליה דמשמע משום אלא הכי ס״ל דלא משום
 עראי אהל לעשות מותר שאין הוא פשוס שדבר

:החי לצורך אלא
הטרולך

.לטלטלן אסור אוכלתן הבהמה ואין ומאוסין רע שריחם
 מותר בשר ושל לטלטלו אסור דגים של תלאי לפיכך

 את לטלטל שאסור פי על אף כ י בזה כיוצא כל וכן
 יזיזו שלא ובלבד אותו ומדיחין אותו םכין“ בשבת המת

 מוטל שיהיה כדי מתחתיו הכר את ושומטין .אבר בו
 מיקר כלי ומביאין .יסריח ולא שימתין בשביל החול על

.יתפח שלא כדי כריסו על לו ומגיחין מתכות וכלי
 את וקושרין .הרוח בהן יכנס שלא נקביו את ופוקקין

 עיניו את מעמצין ואין יוסיף. שלא אלא שיעלה לא הלחי
א :בשבת  או ככר עליו מניח בחמה יהמוטל מת ]5[ כ
 שיש כחצר דליקה נפלה אם וכן .ומטלטלו [ל] תינוק

 אין ואם .ומטלטלו תינוק או ככר עליו מניח מת כה
 מקום מכל הדליקה מן אותו מצילין תינוק ולא ככר שם

מ] לכבות יבא שמא  שלא מתו על בהול שהוא מפני [
] תינוק או בככר לטלטל התירו ולא .ישרף נ  למת אלא [
ב * מתי על בהול שאדם מפני בלבד  מוטל היה כ
 להזיזו רצו שלא או לטלטלו מקום להם ואין כחמה

 חם .צדדיו משני ויושבים אדם בני שני באין ממקומו
 מביא וזה עליה ויושב מטתו מביא זה מלמטה להם

 מחצלת מביא זה מלמעלה להם חם .עליה ויושב מטתו
 זה .גביו על ופורש מחצלת מביא וזה .גביו על ופורש

 והולך ונשמט מטתו זוקף וזה לו והולך ונשמט מטתו זוקף
 זה מחצלת שהרי מאליה. עשויה מחיצה ונמצא לו

 הקרקע על קצותיהם ושני לזו זו סמוכות גניהן זה ומחצלת
ג ♦ המת צדי משני  מתבזה ונמצא בבית שהסריח מת כ

] ממנו מתבזים והם החיים בין ס .לכרמלית להוציאו מותר [
 שבתורה תעשה לא את שדוחה הבריות כבוד גדול

.ושמאל ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא שהוא
 אלא אותו מוציאין אין בו לצאת אחר מקום להן היה ואם

:הם ויוצאין במקומו אותו מניחין

ועשרים שבעה פרק
 שנאמר לוקה בשבת המדינה לתחום ^חוץ היוצא א

 מקום .השביעי ביום ממקומו איש יצא אל
 זה שתחום העתיקו חכמים אבל זה לתחום שיעור תורה נתנה ולא העיר תחום הוא זה

 תצאו לא רבינו משה להם אמר וכך .ישראל מחנה כנגד [א] מיל עשר לשנים חוץ הוא
 חוץ אבל אמה אלפים עד אלא לעיר חוץ אדם יצא שלא סופרים ומדברי .למחנה חוץ

 בשבת לאדם *שמותר למד נמצאת ב ♦ העיר מגרש הוא אמה שאלפים אסור. אמה לאלפים
 היתה שלא בין חומה מוקפת שהיתה בין כנינוה. היתה אפילו כולה העיר כל את להלך

] מרובעות רוח לכל אמה אלפים לעיר חוץ להלך לו מותר וכן .חומה מוקפת ב כטבלא [
מרובעת

:סס לאוץ סמ׳ג שצז סי׳ נווי ג :שם סמ׳ג וע׳ש שם מוי ג :סה לאוין סמ׳ג שיא סי׳ עור א

מיימוניות הגהות
אכל• המת לצורך ודוקא יסריה שלא וכסתות כרים על הרין הוא אלא בחמה רוקא לאו [ה]

 מרליקין כמה [ל] :ע״כ מהר׳ם תינוק או ככר ע״י מטלטלין אין אחר לדבר או כהנים לצורך
 רבי אמר אסי רבי אמר [מ] :ע״כ נוטל פרק וכן וטלטלו תינוק או ככר עליו הנח אביך
מתוך משמע וכן לקיש כן ר״י שרי גמור בטלטול ואפילו ע״ש לקיש בן כר״י הלכה יוחנן

הכי דאמר אשי כרב (נ] ;ע״כ ק׳ כסי׳ שמחות בהלכות עיין המאור בספר וכ״כ ר״י פי׳
 בחצר ארנקי שכח דאמר אושעיא כר' ודלא שמהות בהלכות מהר״ם וכ׳ב נוטל בם׳

 נותן מעות מלאה דיסקיא דאמר כירושלמי רלא וגם ומטלטלו תינוק או ככר עליו מניח
 מורה בדליקה דשמא כתב המצות וכספר .הדליקה מפני ומטלטלה תינוק או בבר עליה

כו לירושלמי שלנו תלמוד  ע״כ: שבתורה תעשה לא שדוחה הבריות כבוד גדול עד וקו׳ לברמלית לאפוקי ר״נ להו שרו בדרוקרת דהוי שכבא ההוא המצניע בשילהי [ס] ע׳
מנבואת שיניהם להקהות קלונימום בר משולם רבינו והשיב כמשמעו ממקומו איש יצא אל אומרין המינין הסמ׳׳ג [כתב ־ : ע״ב ובו׳ מניסה ומקום ממקום מקום שהוציאוהו מי [א]

בשר כל יבואו איך ממקומו לזוז אסור ואם וגו׳ בשבתות ההוא השער פתח הארץ עם והשתחוו כתוב וביחזקאל לפני להשתחוות בשר כל יביא בישעיה שכתוב ויחזקאל ישעיה
;ע״ב עגולות אמות אלפים דאמר אנטיגנום בן חנינא כרבי ודלא כחכמים (נ] s עב״ל] המקדש בכית להשתחוות
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 או העיר חחומי באלכסון כשהולך אלא אמה מאוס ושמונה אלפים לו שאין שהורה מי ויש

 אלא לו אין העיר תחומי פני עבר אל או פניו עבר אל במהלך אבל מקומו סחומי באלכסון
 מרובעות כאן אין האמרים דברי דלפי עיקר. וכן רבינו מדברי נראה וכן בלבד אמה אלפים
 ג"כ לו אין באלכסון מהלך וכשהוא אמה ס״ת אלפים לו יש' פניו לעבר מהלך כשהוא שהרי
 יהיה תחומו סופי המקיף שסוס נמצא יותר
בהכרח עגול

 שכל ביסר בתשובה ה״ה כתב .וכו׳ טפחים מי׳ למעלה לתחום מוץ המחלך ג
 בו הכל בספר היא זו תשובה וכו׳. התורה מן התחומים מן שיהיה מה

 לפי דאורייתא מחומין איסור ובנהרות בימים שאין שהטעם רבינו ביאר אחרת ובתשובה
המים ע׳׳פ ־המעביר שיהיה יתצן ולא מדרבנן אלא אסור אינו בהם והטלטול כרמלית שהם

 וכ״ש התורה מן לוקה והמהלך מדרבנן אסור
 איסור במים בהליכה שיהא בדעת יעלה שלא

 רה״ר שהוא ישראל ממחנה דאורייתא תחומין
 סקילה חיוב שיש הטלטול שאיסור ידוע והלא
 מקורה ברה״ר אמות ד׳ המעביר בו אמרו
 בלי כן מדבר לדגלי דומה שאינו לפי פטור
 המועטים המיס ע״פ מיל י״ב המהלך ספק
.עכ״ל ישראל למחנה דומה שאיט לפי פטור
 כיון מיל י״ב תוך ביבשה רבינו דברי ולפי
 לקולא בעיין נקטינן מדרבנן אלא מיססר דלא
 מילין לי״ב וחון מעשרה למעלה תחומין דאין
 הוי מעשרה למעלה מדאורייתא דמיתסר כיון

:במשובה בהדיא וכ״כ ולחומרא דאורייתא ספיקא
ת ע ד  מעשרה למעלה ביס שהלך כל רבינו ל

 לו ויש נמנע ואינו יורד לנמל כשיגיע
 מעשרה למטה בו שפגע מהמקום אמה אלפים

 ומתני׳(עירובין והרשב״א הרמב״ן דעת וכן
 שמשכה עד לנמל נכנסו לא אחת פעם מ״א:)

 מוקי והכי היא מעשרה למסה במהלכח וכו׳
מ׳(דף• לה :מ״ג) בג

סי

 כך מרובעות הזכירו וחכמים
 שיהא כדי לומר להם שהיה ועוד .לי נראה
 זויוס מדהזכירו ודאי אלא האלכסון את נשכר

:לזויוס אלא האלכסון נשכר שאינו משמע
כו׳. למעלה לתחום חון המהלך ג  פרק ו

 בעי מ״ג) (דף שהוציאוהו מי
 טפחים מעשרה למעלה תמומין יש חנניה רב
 גבוה בעמוד מעשרה למעלה חמומין אין או

 דארעא לך תבעי לא ארבעה ורחב עשרה
 עשרה גבוה בעמוד לך תבעי כי היא סמיכתא

 כתב ולזה איפשיטא. ולא ארבעה רחב ואין
 אם זה ספק ביאר ולא ספק הדבר הרי רבינו

 שכל ביאר ובתשובה לחומרא. או לקולא הוא
 להחמיר ספיקו התורה מן התחומין מן שיהיה מה

 שאמרו כמו להקל ספיקו מדבריהם שהוא ומה
 .לקולא דרבנן וספיקא למומרא דאורייתא ספיקא

 בימים תורה דבר מחומין שאין כסב ושם
 בהן הסהומין וכל בכרמלית ולא ובנהרות

 ולדעת שם שהאריך כמו סופרים מדברי
 למעלה כל התורה מן תחומין שאין האחרונים

 דבריהם מכלל ולקולא דבריהם של ספק מעשרה
 לכשיגיע מעשרה למעלה ביס שהלך שכל למדנו
 מן אמה אלפים לו ויש נמנע ואינו יורד לנמל

 דעת וזה מעשרה למטה בו תחלה שפגע המקום
 שההליכה זה ומכלל ז״ל. והרשב״א הרמב״ן
 אם מעשרה למעלה הס אם ספק ויש בנהרות

 וכן דבריהם בשל ספק שהוא לפי מותרת לאו
 הרשב״אז״ל כתב ומ״מ .בתשובה רבינו התיר

 אסור לכתחלה ביבשה השמשות בין שהוא שמי
 חזקת לו שיש לפי מעשרה למעלה אפילו לצאת

ז״ל: דעתו זהו פיהו.
 מי פרק מפורש .וכו׳ בדיר ששבת מי ד

 שבת גבי מ״ב) מ״א שהוציאוהו(עירובין
 ז״ל הרשב״א וכתב .ובמערה וסהר בדיר

 כגון בו לטלטל מותר היחיד כשהרשות דדוקא
 סאתים מבית פחות או לדירה מוקף שהוא

 על יתר והיה לדירה מוקף היה לא אם אבל
 אלא בו לטלטל מוסר שאינו כיון סאסים בית

 ארבע אלא לו אין פי״ז כנזכר אמות בארבע
 וכיוצא אמה. אלפים לו מודדין ולהלן ומשם אמות

 אלא עירובין מהל׳ בפ״ז רבינו כסב בזה
 ושם במערב אלא זה חלוק שאין מדבריו שנראה
 שם משנה .וכו׳ בבקעה השובת וכן :אבאר

 שמשכה עד ידע ולא בדרך שישן מי מה) (דף
 נורי בן ר״י דברי רוח לכל אמה אלפים לו יש

 הלכה ונפסקה אמות ד׳ אלא לו אין וחכ״א
 לסי בבקעה רבינו וכתב .נורי פן כר״י בגמרא

 .דינו כך ורה״ר פי״ד כמבואר כרמלית שהיא
נמדדין אלו אמה שאלפים ז״ל הרשב״א וכתב

ה מוכרחת: זו סברא ואין רוח לצל אמות הארבע לו ויש שלו אמות לארבע חון רבינו: כלשון וכו׳ בבקעה שבת שמואל אמר מ״ב) דף (שם מימרא וכו׳. בבקעה מהלך הי
 העיר כל נעשית העיר בסוף מדתו כלתה העיר חצי אלא לו אין העיר בחצי מדתו וכלמה ובא מודד היה אריב״ל ׳)0 מעפרין(דף כיצד סוף .וכו׳ אמה אלפים המהלך ה

 כעיר העיר שעבור שאע״ס להקל דינו לעבורה העיר בין מדתו כלמה שאס ז״ל הראב״ד וכתב .ז״ל הגאונים בשם בהלכות פסקו וכן השאר אס לו ומשלימין אמות כד׳
:כלל עבור בזה הזכירו ולא הזכירו העיר ומצי העיר בסוף שהרי הוא' פשוט ודבר ז״ל הרשב״א וכ״כ להחמיר ולא אמרו להקל

 ופירשו ברגליו התחום יעבור שלא ובלבד כלה העיר בכל לטלטל מוהר העיר בחצי מדתו וכלתה ובא מודד היה מא:) (דף שהוציאוהו מי פ׳ ברייתא .וכו׳ מדתו שכלתה מי ח
כו׳. בבקעה ששבת מי וכן בהלכות: זה ונפסק חפצו אמר ימשך גזרינןשמא ולא זריקה ע״י לטלטל מוהר בגמרא ̂׳ב) (דף שם ו  והקיפוה בבקעה שפת שמואל אמר מ

דירה לשם בשהקיפוה הוא הטלטול שהיתר רבינו וכתב .בהלכות כדאיתא כשמואל וקי״ל הסם פליג הונא ורב זריקה ע״י בכולה ומטלטל אמה אלפים מהלך בשבת מחיצה נכרים
;ז״ל וכ״כ פט״ז כנזכר הוא ופשוט

י ט  מעשה יכנס אומר יהודה ר׳ ר״מ דברי יכנס לא לכך כונתו היתה ולא הואיל לעיר סמוך הוא והרי ועמד בדרך יושב שהיה מי מ״ה) (דף שם משנה .וכו׳ בדרך פא שהיה מ
 שביתה קנה לעיר לילך היה שדעתו כיון העיר בני עם שביתה ולקנות התחום בתוך להיות סבור היה שלא שאע״ס יהודה כר׳ וק״ל מתכוין. בלא טרפון ר׳ ונכנס היה

 שאס שאמר אלא ז״ל הרשב״א וכ״כ בעיקר זה פירוש ותפסו משבחא אחא רב בשם בהלכות פירשו וכן וכו׳ נעור ולא בדרך וישן למדינה בא היה רבינו שהזכיר מה וזהו עמהס
 נכון אבל זה הזכיר לא ורבינו ז״ל הראב״ד דעת וכן רוח לכל אמה אלפים ממקומו לו ויש העיר מאנשי שביתתו עיקר הרי במקומו שביתתי ההא ואמר בשפתיו והוציא נעור היה

עד לנמל נכנסו לא אחת פעם (מ״א:) שם ששנינו ממה זה רבינו הוציא וג״כ התחום בתוך שהוא יודע ואינו בדרך מיושב הוא שכן כל לעיר במהלך רבינו שכתב הראשון והחלק הוא.
שחשכה

עוז מגדל מיימוניות הגהות
ב [ג] ה  • פ׳ הכל . התחום בהון עד וכו׳ חון הסהאך :נירושלמי .התורה מן עד לאלפיה חון יצא ואם הלכה ריב״ל אמר [ד] :הפ״ל לקמן עיין לחומרא ועבדינן איפשטא ולא מהר״ם נ

:מ׳ו) שהוציאוהו(דף מי לכל אמה אלפים לו ויש שביתה קונה ישן דאמר בעירוב מיקל שהוא נורי בן יוחנן כרבי
אמר יהורה רב אמר [ה] ע״נ: אמות ארבע אלא לו אין דאמרי כחכמים ולא סביבו רוח

 דומיא אמירה בלא קני לרבנן אפילו ניעור אבל משמע ישן ומדנקט בשיטתיה יעקב ר׳ דקאי ואע״ג יכנס לא לכך כונתו היתד. ולא הואיל לאמר ר׳מ לנכי כר׳י הלכה שמואל
מי. כמאןדאמר אמר מצי למימר בעי דאי כיון אבל׳ניעור מערכין בכל בפי כדמוכח קני נמי במקומי שביתתי אמירה כלא במקומי שביתתי ואמר במבילתין דאיבא היבא ובל דישן  ד

ג ה׳  אמר לא לי ומה אמר לי מה בכ׳ם לו זוכה ארם של אמות ארבע גבי החם,כגמרא בדמוכה זבי נמי אמירה דבלאו לו זכתד! שדי לי זכחד. ואמר אוחזין שנים בם׳ אשכחן ונ
:כלום אמר לא שדי לי זכתה ואמר פורחות גוזלות שהיו או כדרכו רץ צבי היה דקחני נקטיה דסיפא רבותא משום ואמר דנקט האי וא״כ

 חוץ יצא ואם .הזויות את נשכר שיהיה כדי מרובעת
 עשר שנים עד מרדות מכת אותו מכץ אמה לאלפים

 עשר שנים על יתר העיר מן והרחיק יצא אם אבל .מיל
 המהלך ג ז התורה מן לוקה אחת אמה אפילו מיל

 גבי על שקפץ כגון טפחים מעשרה למעלה לתדזום חוץ“
 ארבעה מהן אחד בכל ואין עשרה שגבוהין עמודים

] םפק זה הרי טפחים ארבעה על נ  תחומין יש אם [
 אבל .מעשרה למעלה תחומין אין או מעשרה למעלה

 זה הרי ארבעה על ארבעה בו שיש מקום על הלך אם
 ששבת מי ד ז שם תחומין איסור ויש הארץ על כמהלך

 בהן וכיוצא במערה או בסהר .או שבמדבר בדיר
 אמה אלפים לה וחוצה כולה את מהלך היחיד מרשות

 היה אפילו בבקעה השובת =וכן בריבוע. רוח לכל
[ ד  לו יש שביתה קנה שלא השבת שנכנס בשעה ישן [

 היה .בריבוע רוח לכל אמה אלפים ממקומו להלך
 אלפים מהלך שבת תחום יודע ואינו בבקעה מהלך

 מדתו ושלמה להלך לו שיש אמה *אלפים המהלך ה :שבת תחום הוא וזה בינוניות פסיעות
 ואיו .מדתו סוף עד אלא מהלך אינו המדינה בתוך או מערה או סהר או דיר בתוך

 אמורים דברים במה . בולה את מהלך היחיד רשות בתוך מדתו וכלתה הואיל אומרין
 היחיד רשות אותה היתה אם אבל המערה במקצת או העיר במקצת מדתו בשבלתה
 ומשלימין אמות כארבע הרשות אותה כל לו תחשב שלו אמה אלפים בתוך מובלעת

 מדינה עד לעיר מחוץ אם שביתתו ממקום אמה אלף שהיה הרי כיצד ן :השאר את לו
 שפגע המערה או המדינה כל את מהלך מאלף פחות או אמה אלף בארכה שיש מערה או
 במערה או במדינה היה אם אבל ז אמות♦ ארבע פחות אמה אלף לה חוצה ומהלך בה

 שהוא בלבד אמה אלף אלא בה מהלך אינו ואמה אמה אלף מדתו בתוך בו שפגע
 מהלך שאינו פי על אף העיר בחצי מדתו שכלתה מי ח ♦ לי שיש אמה אלפים תשלום

 בבקעה ששבת מי יוכן .זריקה ידי על העיר בכל לטלטל מותר מדתו סוף עד אלא
 שהוא אע״פ רוח לכל אמה אלפים אלא בה מהלך אינו בשבת מחיצה נכרים והקיפוהו

 : דירה לשם הקיפוה אם זריקה ידי על המחיצה בכל לטלטל לו ומותר .המחיצה בתוך
 אם בחרבה. בא שהיה בין בים בא שהיה בין למדינה ליכנס בדרך בא ישהיה מי ט

 אלא למדינה הגיע שלא פי על אף השבת שיכנם קודם לעיר קרוב אמה אלפים בתוך נכנם
״ אלפים לה וחוצה כולה את ויהלך יכנס זה הרי בשבת

 to m rb n te ♦־.־ ''לא בדיר יי׳®! למדי™ בא *היה י :רוה לבל אטה
] בשבת אלא נעור ה ע״כ: לעיר ■סמוך שי!וא ידע התחום בתוך עצמו מצא וכשנעור [

הרי
:שם סמ׳ג חג סי׳ טור ד :שם סמ׳ג ו«'ש חח סי' טיי ג ;שס סמ׳ג הא שצז סי׳ טור כ :סו לאוין סמ׳ג וע׳ש פד סי׳ טור א

:שם פמ׳ג ה סי׳ טור ה



א  לא אחת אמה אאי׳ לחמום מון שיצא מי י
 חחלחן לאדם לו שיש אמוס שהד׳ יכנס

 מעם מה יודע איני .בו עומד שהוא ממקום
 לצד אמוח הארבע נמדוד שאעפ״כ זה הוא

וצ״ע: הסמום חוך נכנם ונמצא מחומו
ט׳ המדינה לחמום מון שהמשיך מי וכן .ו

 עיר שעל לומר ואין המגיד הרב כסב
 ה״ה דחק למה יודע איני רבינו נסטין אמרח

:זה שירוש
ל ב

ת . מש™ כסף 122 מ ל ת ה ב ן ש ל ר משנה מניד מ פ

חון והיינו מסחכל הייחי שכבר מומר להם אמר לירד אנו מה לר״ג לו אמרו שמשכה  :ששוש והוא ז״ל הרשב״א וכ״כ העיר אנשי עט שבימה שקמ רבינו ושירש .שחשכה קודם החמום ב
א  אחת אמה אפי׳ לתחום חון שהמשיך מי יכנס לא שלש יכנס שחים אומר ר״א יכנס לא אמת אמה אפי׳ לחמום מון שיצא מי נ׳׳ב:) (דך שם משנה .וכו' לתחום חון שיצא מי י

 אליעזר ר׳ של במחלוקתו ח״ק לדברי כיעם רבינו וכתב .כת״ק והלכחא ובהלכות המועין מפני המדוח אח ממצין המשימות שאין יכנס אמה מ״ו אשי׳ אומר ר״ש יכנס לא
מי בבבת לפנינו שיתבאר כמו יצא לא כאילו הוא הרי ממנו שיצא התחום בתוך מובלע עכשיו להלך יכול שהוא מה קצח היה שאם כלומר היא מלתא סמומין דהבלעח דקי״ל משום

כיון בכאן וא״כ_ לדעת שלא לחמום ^מון שיצא

] יכנם זה הרי ו אלפים לה וחוצה כולה את ויהלך לה [
זו למדינה להלך היתה שדעתו מפגי רוח. לכל אמה

*שהרי כמותן המדינה בני עם שביתה קנה ולפיכך
:בתחום עמהן נכנס

א  חוץ שיצא“ **מי י
 אמה אפילו לתחום

שהד׳ יכנס לא אחת
 לאדם לו שיש אמות

 חוץ שיצא כיון לפיכך .בו עומד שהוא ממקום תחלתן
 אלא להלך לו ואין במקומו ישב יתר או אמה מתחומו

 מי וכן . ולחוץ רגליו מעמידת [ז] אמות ארבע בתוך
 הרי אחת אמה אפילו המדינה לתחום חוץ שהחשיך

 השבת עליו שנכנם ממקום מהלך אלא לה יכנס לא זה
 מדתו כלתה ואם .בלבד אמה אלפים בו עומד והוא

 .שאמרנו כמו מדתו סוף עד מהלך העיר במקצת
 חוץ אחת ורגלו התחום בתוך אחת רגלו ***היתה

 שלא לתחום חוץ *=שיצא מי יב :יכנס זה הרי לתחום
 או רעה רוח או נכרים שהוציאוחו כגון לדעתו
לדעת חזר אמות. ארבע אלא לו אין ויצא ששגג

ת. ארבע אלא לו אין  כגון היחיד ברשות נתנוהו ואם יצא. לא כאילו החזירוהו אמו
] בדיר נכרים שנתנוהו ח ה. את להלך לו יש אחרת בעיר או ומערה וסהר [  כול

ה: את מהלך בתוכן והוא ונזכר בשגגה מאלו לאחד יצא אם וכן  יצא"חוץ יג כול
 רעה רוח או נכרים שהחזירוהו כגון לדעת שלא שחזר פי על אף לדעת לתחום

ו אין ש] .אמות ארבע אלא ל בתוך שהוא פי על אף לדעת לתחום חוץ יצא אם וכן [
רשות

:סה לאוץ שמ׳ג הה סי׳ טור ג : וט׳ש שם טור ב :סו סמ׳ג(אוין חה סי׳ טור א

 יש אמה אלא הרחיק לא והוא ד״א לו שיש
הד' ^ו ושאין רבינו ופירש יכנס לא למה לשאול
 וכרבי מהלך כשהיה שניו פלשי אלא אמוח

 אחת לרוח ד״א אלא לו דאין דאמר יהודה
 לפמוה יש ואעפ״כ פי״ב. שהזכרתי במשנה

 ואמרו אמר שירצה רוח זה לאי יהודה ר׳ דהא
 יכול שאינו ברר שאם יהודה ר' ומודה שם

 יכול עדין לו ברר שלא זה וא״כ בו לחזור
 מהלך שזה שכיון נראה רבינו ומדברי .לברור
 וזה .פניו עבר אל כבורר נראה לילך ורוצה
 הוא רבינו שדעת כהב ז״ל והרשב״א .דחוק

 גם .לפרש לו שהיה אלא החיצון לצד בשברר
 ובשברר יהודה כר׳ ה״ק סברת העמידו בהשגות

 ז״ל האחרונים מן פסקו הדין ולענין .חיצון לצד
.פי״ב שכתבתי כמו רוח לכל אמות ד׳ לו שיש
 המודדים אין השהם שמן כר״ש פסקו וכן

 חמש יש הציון למקום וחון המדות מכנונים
 שאס להם יצא אלו דברים מתוך אמה, עשרה

 אחת ואפי׳ אמה עשרה בהשע עומד הוא
ס. אמה עשרים בתוך מרגליו  שמי היו יכנ

 יודע ואם . יכנס לא עשרה לתשע חוץ רגליו
 החמש במלו המדה וצמצמו כוונו שהמודדין

 עשרה תשע כדין וחמש ארבע ודין עשרה
 רבינו ודעת ז״ל הרשב״א דעת וזה ועשרים

ז״ל: הגאונים כדעת
.וכו׳ המדינה לתחום חון שהחשיך מי וכן

 כתבתי וכבר רבינו. ספרי בכל נמצא זה
 זה דין לרבינו יצא שממנה המשנה בסמוך

^ .בהלכות שפסקו כמו כת״ק פוסק שהוא א
 הוא וכו׳ העיר בחצי מדתו כלמה ואס מ״ש
 מדתו תכלה שהיאך המאמר בפשט מתמיה דבר

 מגעת אינה העיר למחלת ואפילו העיר במקצת
ה. העיר תחום מסוף הוא רחוק שהרי מ א

.רבינו נתכוין אמרת עיר שעל לומר ואין
החשיך ואם הלשון כוונת היה שכך י״ל לפיכך

 העיר אין לעיר מהלך שאינו או שלו התחום בתוך שהעיר שיודע אע״ש השמשות בין עומד שמא במקום לשבות מתכוין שהוא שכל והענין וכו׳ העיר במקצת מדמו וכלמה התחום תוך
כד׳ נחשבת ה: בו לפרש נאות דבר מצאתי ולא זה לשון צדדי כל וחפשמי למעלה. כבר שנתבאר כמו ממומו תוך מובלעת אא״כ אמות לו תד, כז כו׳. אמת רגלו הי  (דף בגמ׳ ו

 ע״כ. יכנס לא זה הרי וכו׳ דחניא כיחידאה דקס כיון מ״ד א״אאיכא ובהשגות ז״ל. הרשב״א וכ״כ .בהלכות פסקו וכן יכנס בתרא ולישנא. הנינא דרבי במימרא לשונות שתי יש נ״ב:)
ט׳ כאחרים דאמר הוא חנינא רבי ותירצו יכנס לא זה הרי והסניא הקשו ששם וכוונתו הלכה דקי״ל ועוד כן אנו גס נפסוק לא למה כאחרים פוסק חנינא שרבי כיון מקום ומכל .ו

:רבינו כדעת והעיקר עיקר סברא לאותה אין אלא-ודאי בעירוב המקל כדברי
ב . לתחום חון שיצא מי י ׳ ט אבל החזירוהו דדוקא בגמרא ומבואר יצא. לא כאילו החזירוהו אמות ארבע אלא לו אין רעה רוח או נכרים שהוציאוהו מי ר״פ מ״א:) (דף ו

לו אין אומר ור״ע יהושע ר׳ כלה את מהלך אומר עזריה בן ור״א ר״ג בסהר או בדיר נתנוהו אמרח לעיר הוליכוהו המשנה תשלום אמות, ד׳ אלא לו אין לדעת חזר
ת. אלא מו א מאלו לאחת יצא אם וכן ומ׳ש רבינו. דעת וכן ז״ל האחרונים הסכימו וכן בארוכה שם כמ״ש וראב״ע כר״ג פסקו ובהלכות ור״ע כר״י שפסקו הגאונים מן ויש ד׳

;ז״ל וכ״כ להם אחד דין נכרים והוציאוהו דשוגג בגמרא שם הוא פשוט .וכו׳ בשגגה
במשנה ממ״ש זה לרבינו שיצא נ״ל וכו׳. לדעת לתחוס מון יצא אם וכן אמות: ד׳ אלא לו אין נכרים והחזירוהו לדעת יצא בגמרא מימרא וכו׳. לדעת להמום חון יצא יג

הוליכוהו

ד,ראב׳׳ד השגת
 שישב מי מכאן מסר א״א .וכו׳ נכנס *שהרי

 אלפים לו יש שחשכה עד ידע ולא בדרך לו
 בן כר״י קונין הפקר חפצי וכן רוח לכל אמה

:ע״כ ,רוח לכל אמה אלפים להם ויש נורי

 זה ז״ל הראב״ד כתב .וכו׳ חון שיצא **מי
 מכדי כלום הועיל לא שכתב מה בכל המחבר

 לדבר שיצא בין היא מילחא תחומין הבלעח קי״ל
 פקח אי נהרדעי כדאמרי מאונס שיצא בין מצוה
 מי מעתה .על דעל וכיון לחחומא עייל הוא

 מון לו שהחשיך מי או אמה לתחום חון שיצא
 אמאי אמה בריחוק אנוס שהוא אמה לתהום

 שירצה צד לאיזה ד״א לילך לו יש הרי יכנס לא
 אלא לה משכחת לא הילכך על דעל כיון ונאמר
:עכ״ל ,החיצון לצד לו וכשבירר יהודה דר׳ אליבא

 ז״ל הראב״ד כתב .וכו' אמת רגלו ***היתה
ה כיון מ״ד איכא  / יכנס לא ה״ז כיחידאי דקסלי

;עכ״ל

מיימוניות הגהות
 ששבת כגון דאיירי שפירש כרש״י ודלא מסתברא פירוש דד,אי אלפס ר״י וכ״ב [ו]

:ע״כ ,וכו׳ ד,עיר עד לילך ומותר ברגליו שעןרב כמו הוי ולר״י אלפים ארבע בתוך
 כל לו יש אמות ד׳ אבל לתחום חוץ יצא לא כאילו להיות יכנס לא פירש ר״י אבל [ז]

ב! אמותיו ארבע עד הראשון תחומו בתוך ליכנס ומותר סביביו  הלכה דאמר כרב [ח] ע׳
 ודלא התום׳ פסקו וכן אלפס ר״י פסק וכן באיסורי כוותיה והילכתא וסהר בדיר כר״ג
 וכר״ע יהושע כרבי אלא וסהר בדיר כר״ג הלכה אין דאמר כשמואל שפסק חננאל כרבי

נכרים הוציאוהו תנינא ה״נ בגמרא הקשו ]Pj ז אמות ארבע אלא לו אין דאמרי
והחזירוד.ו

עוז מגדל
ב ;מ׳ד) מ׳ג שהוציאוהו(דף מי ם׳ .שאמרנו נמו עד ונו׳ חון שיצא סי ת  המחבר זה ז׳ל הראנ״ד כ

ל אני :ענ׳ל החיצון לצד לו ונשנירר ונו׳ מ׳ש ננ ר זו קושיא אומר ו נ  מן הרנה בה נתחנטו נ
י ונטעמיה הפסק כעיקר הר׳זהלוי שנחלקו עד הראשונים ר׳ ס  המלחמות נספר ז׳ל הרמנ׳ן והשיג אלפס ע

 שננגדו ז׳ל והראנ׳ד ז״ל ר׳מ דעה אכרר אנל נאןדעותס להעתיק צורן ואין ז׳ל הראנ׳ד ונגד כנגדו
ר מתחילה מגמתי היתה כאשר עליו שחולק חנו ה. נ  נמה הרנה לנו הועיל ז׳ל ר'מ ני תחלה ואומר ז
 מי דתנן שהוציאוהו מי ס׳ שלהי וסמיכותה המשנה כדרך שיצא מי עם שהחשיך טי וסמך וכלל שכתנ
 חון לו שהחשיך מי יכנס לא שלשה יכנס שחים אומר ר״א יכנס לא אחת אמה לתחום חון שיצא

נמזיד שיצא ז׳ל ופירש׳י וכו׳ יכנס אמה ט׳ו אפילו אומר ר׳ש יכנס לא אחת אמה אפילו לתחו?
ע ולא נדרך שישן מי דתנן נפירקין דלעיל נמחניתין וזהו .עכ׳ל נאמצען והוא דאמר לטעמיה דר׳א נפירקין כדאמרן תחומין הנלעת משוס יכנס שחים ר׳א סנור היה ואפ׳ה מצוה לשם שלא ומדעת י שחשכה י

א טרי נן ר׳י דנרי רוח לכל אמה אלפיה לו יש לו  לכל לו יש אמות שתי כלומר אמות נאמצען'שלד׳ ז׳ל ופירש׳י . שירצה רוח לכל אומר ר׳י נאמצען והוא אומר אליעזר ר׳ אמות ארנע אלא לו אין וחנ׳
 ר״י פסק וכן כר׳ש ולא כר׳א לא הלכה שאין שה ופסק טלו המשניות נפירוש ז׳ל ר״מ פירש וכן יפה וכיון נרשות שיצא דמי מתניתין גמרא תחומין דהנלעת נשמעתין הוא לטעמיה דאזיל ומה .עכ׳ל ציריו
ם התוס׳ נעלי רנותינו פשקו וכן כת׳ק הלכה ז׳ל אלפס דפעם מתניתין גמרא ונו׳ שמעתא ליה דמשכה חנילאי דרנ נריה נחמיה דר׳ עונדא גני טעמים נזה והוסיפו הזקן ר׳י ונשס מקוצי ז״ל והר׳
ע ודין דין כל לכתונ ז׳ל ר'מ נזהר כן ועל ז׳ל הראנ״ד טענות נסתלקו ונזה וכו׳ לנמל נכנסו לא אחת פ׳ ז׳ל הראנ׳ד אך .אלו דהלכות פי׳ו נחמיה דרנ ומעשה נו לכיוצא אחד כל וסמך הזה נפרק נ

ה נחמיה דר׳ ממעשה כר׳א ופסק דרכו הפליג  כר׳א דהלכה שמעינן דמהא ז״ל וכתנ ש׳מ ויכנס דקאמר נמי דיקא ליה מינעיא אליעזר דר׳ ואלינא גנרי מלו נדלא חלמודא לה דמסיק חנילאי דרנ ניי
ל חושש נכנס'ואינו זה הרי נרניעית עומד והוא אמות שלש יצא אפילו שירצה רוח לכל אמות ד׳ לו יש דקאמר כר״י דק״ל לדידן והלכך היא מלתא תחומין דהנלעת  ומורי זאת, השגתו היתה הדרך ונזה ענ׳
 ומש׳ה שמעתתיה דמשכיה יצא אונסו דמתוך נחמיה דרנ מעשה דשאני ואמר זיל •וחניריו ז׳ל ר'מ כשיטת ועמד זה על חלק ז״ל הלוי הר״ז אמנה שהוציאוהו מי פרק ונסוף נשמועה דנריו יישר ז׳ל הרשנ״א

ר חנן רנ א׳ל החומין דהכלעת נשמעתין דהא אדר׳א סמכינן לא אונסא נלא אנל גנרי מלו נדלא כדר׳א לאורויי גניה אקילו  הרמנ׳ן וגם עליה סמכינן לא. אלמא למר ליה מושכת קא ומדר׳א לאניי רנא נ
ם אלו ודנריס רנות וטענות לרנא יצחק נר ר״נ מדאותניה ליה אידחיא הא וכו׳ נמי דדיקא אוקמתא דההיא ואמר זו כשיטה עמד ז״ל חרי  דהא ז׳ל רש׳י נרורה וכלשון נקצרה שדקדק וכמו הרנה נעיני נ

ר חנן רנ א״ל כי דהנלעה שמעתין נסוף ■ ומי כלומר ליה מודה מצוה לדני אנל הישות לדנר אלא דר׳א עליה רננן פליגי לא דע״כ מיניה לי דשמיע אין א׳ל למר ליה מותנת קא ומדר׳א לאניי רנא נ
ד נרשות שיצא ר חכמים מאן תימא אפילו חכמים לגני הוא יחיד דר׳א דהא ועוד יצא נאונס ולא מצוה לדנר לאו שיצא דמי פ׳ דהוף דמתני׳ וממילא מצוה לדנר היינו זו דמהניתין נ׳ מ'מ פלוגתיה נ

ן ר׳א ויהיה אלעזר ר׳ נהן שכתונ הגייסא לפי ואפילו הוא שמותי ר׳א דהא ועוד תלמודא סתמיה הא מ תנא שהוא שמוע נ  . יכנס עד וכו' אחת רגלו ד,יתה :נהכי ודחקינן טעמי הני כל שנקינן לא מ'
ב : שהוציאוהו מי פ' סוף ח אני :עכ׳ל לא,יכנס ה׳ז כיחידאה ליה דקס כיון מ׳ד איכא ז׳ל הראנ׳ד ב  אלא שהוציאוהו דמי פ׳ נשילהי דר׳א טעמיה נפייוש אלא כיחידאה ליה דקם ה׳ט רואה אני אומר ו

קמא כלישנא דפסק למאן איכא ואי התלמוד נכל גס נזה גס המפרשים ורונ ז׳ל והגאון ז׳ל אלפס ר׳י שיטת ונפי דאמרי כאיכא פשק והוא איתמרא לישני ונתרי השם היא הנינא דרכי מימרא אחת ברגלו
ג שהוציאוהו(דף מי פ׳ תחלש הוא זה ככולה. ומטלטל עד לדעת פלא לתחום חון שיצא מי : נזה השגה אין קמא ללישנא טפל דאמרי איכא כל כי אומר שהיה נכ^התלמוד ז״ל ר׳ת וכדעת גם מ׳ד) מ׳

:נגמרא גס נמשנה
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 כחא והלא הוליכוהו <קמ דאסרי ור״ט דר״י כחו לאשמוטינן דאי מודו אינהו אאילו לדעת יצא הא כולה אס דמהלך ור״א ר״ג דסברי דאמרינן הוא ונהא נסנוהו הוליכוהו
 פשיפא והקשו אמות ד׳ אלא לו אין לדעת יצא שמואל אמר שם ממ״ש עליהם הקשה ז״ל והרשב״א רבינו כדנרי כתג ו״ל הרמכ״ן וגם דוכתא בכל טפי עדיף דהיסרא

 וסהר בדיר נתעהו ואפילו קאמר לעולם אמות ארבע לו אין דילמא קושיא מאי ז״ל כדבריהם ואם מבעיא לדעת יצא אמות ארבע אלא לו אין נכרים שהוציאוהו מי השתא
ם. שהוציאוהו ממי לדעת יוצא שסי דממיר  דינו יהיה מה וסהר בדיר הוא אם מינה משמע לא אמות ארנע אלא לו אין קאמר כי שמואל דהא קושיא זו אין אומר ואני נכרי
שהוציאוהו במי דקהני דמתניהין לישנא ושמואל

אמות. ארבע אלא לו אין זסהר דיר כגון היחיד רשות
 בו ששבת לתחום חוץ שהוא אע״פ הגדיל בים המפרש [י]

 ומטלטל כולה הספיגה כל את מהלך
 לתחום חוץ שיצא *מי יד בכולה:

 בשבת במחיצה והוקף לדעת שלא
 המחיצה אותה כל להלך לו יש

 אלפים על יתר תהיה שלא והוא
 ממנו שיצא תחום היה ואם .אמה

ך מקצתו מובלע תו  המחיצה ב
 לו ויש הואיל לדעתו שלא שנעשית

נכנם זה הרי המחיצה כל את להלך
ו :יצא לא כאילו הוא הרי שיכנם וכיון לתחומו  בתוך אלא ממקומו לזוז לו שאין יימי כל ט

 ונפנה ומרחיק יוצא זה הרי לנקביו נצרך אם אמות ארבע
 ממנו שיצא תחום למקצת נכנם *ואם .למקומו וחוזר
 לא וכאילו יכנם ונכנם הואיל להפנות שיתרחק בעת
 לדעת יצא אם אבל לדעת בתחלח יצא שלא והוא .יצא
ז :אמות ארבע אלא לו אין שנכנם פי על אף כל ט
ממי בהן וכיוצא הלבנה ראיית על להעיד שבאו העדים כגון דין בית ברשות שיצא י=מי

ו. שהגיע מקום באותו רוח לכל אמה אלפים לו יש מצוה לדבר לצאת לו שמותר  ואם ל
היה יז :למדינה חוץ רוח לכל אמה אלפים לו ויש העיר כאנשי הוא הרי למדינה הגיע
לו יש לעשות שיצאת המצוה נעשית כבר בדרך הולך והוא לו ואמרו ברשות יוצא

 בתוך מובלע ברשות ממנו שיצא תחום מקצת היה ואם .רוח לכל אמה אלפים ממקומו
 להציל היוצאין ^וכל .יצא לא וכאילו למקומו חוזר זה הרי ממקומו לו שיש אמה אלפים
 אלפים להם יש המפולת מן או .הנהר מן או ומזלות כוכבים עובדי מיד ישראל נפשות

 מפחדים והיו תקיפה ומזלות כוכבים העובדי יד היתה ואם .בו שהצילו ממקום רוח לכל אמה
:זיינן ובכלי למקומן בשבת חוזרין אלו הרי בו שהצילו במקום לשבות

 להקשות יש ולפיכך לדעת ביוצא הוא אמר
 ההם דפסק הוא שמואל דהא ותו פשיסא

רבי  נכרים מציאוהו דאפילו עקיבא כליי.ו
 כאן יאמר אפי׳ וא״כ וסהר בדיר ונסטהו ,

 הוא אם ואפי׳ אמות ד׳ אלא לו אין בפירוש
 כך .פשיטא עליו להקשות יש וסהר בדיר

 :ועיקר ז״ל והרמב״ן רבינו דברי להעמיד נ״ל ,
ש 1 ר פ ס  מעשה שם במשנה .וכו׳ הגדול בים ה

 ר״ג בים ספינתן מפלדרסין;,והפליגה שבאו ,
 ׳כן הלכה ונפסקה כולה את הלכו וראב״ע

:מ״ב:) (דף בגמרא
 (דף שם . וכו׳ לחמום יייז שיצא מי יד

 ונפק שמעתיה משכתיה נחמיה מ״ג:)
 שרוי נחמיה לר״נ מסדא רב א״ל לסחוס מון

 בני של מחיצה לו עשה לך לו אמר בצער
 לו נעשית שאם מבואר ישם * ויכנס אדם

 לדעת שלא שיצא כמי הוא הרי מחילה בשבת
 רבינו וכתב בהלכות, וכ״כ וסהר בדיר והוא
 ונראה אמה. מאלפים יותר יהיה שלא והוא

 כולן אס מהלך וסהר בדיר היה שאס שאע״ס
 בכאן לדעה שלא שיצא כיון כמה בהן יש ואפי׳
 רשאי אינו יום מבעוד מחיצות שם היו שלא
 שרבינו נ״ל והטעם אמה. אלפים אלא לילך

 וכל אמות ד׳ לו יש לדעת שלא שיוצא סבור
 נחשב שם שבח אס אמות כד׳ לו שנחשב מה
 אבל וסהר דיר וזהו אמות כד׳ כשיצא ג״כ לו

 מחיצה בו נעשית מכאן שלאחר במקום בנתון
 המקום לו נחשב היה לא שם שבס אם שהרי
 המחיצה היקף לאחר אפי׳ אמות כארבע ההוא

 בבקעה ששבת מי וכן .בדין למעלה הנזכרת
 אמות כד׳ לו יחשב שלא כ״ש שבת שלא כאן
 אם כהיתרו אמה אלפים לו נסיר אם ודי

 והרשב״א והראב״ד .רבינו דעת זהו .שם שבס
 ויוצא נאנס עדיף דטפי ואמרו עליו נמלקו ז״ל

 מהלך-אפי׳ לפיכך שם שבס מאם לדעת שלא
 ודין .מוכרחין ואינן ז״ל דבריהם אלו .כמה

 :פי״ז נתבאר שהזכרתי אדם בני של מחיצה
 בעו מא:) שם(דף וכו׳. לו שאין מי כל טו

 מהו לנקביו הוצרך מרבה מיניה
ל״ת שדוחה הבריות כבוד גדול להו אמר

ח ״ כ ל א פ  המדינה מן שיוצא דירה בית כ
 דברי על ה״ה כסב .וכו׳

 בורגנין אין אמרו למה תמיה שהוא הרשב״א
כו׳. בבבל הראב״ד השגת ■ בגמרא דידן דלנסחי אומר ואני ו

# . ארצות בשאר ולא בה דמסיים להרשב״א ניחא .
:”’' “.”’^”^£ ־ 6 י ־ « י־־-א ג־־■ ישטס■ ־ ״ י ת 1ב נ י ס י ו ד

״ ך ־M 1̂ י” • ״ ק־י אי י ל ־ א א6־ ל ; י . ־ ״
ואינן אותם ומבלבל העניניס

 'בבני שהותר או בשבת מחיצה לו ועשו לדעת שלא שיצא מי כי לזה זה דומין
כמה אפילו לתחומו חוזר הוא הרי לו עשו נכרים או לדעתם שלא אדם
אלפים שלשה שהיא בבקעה שבת אס אבל השמשות בין בה ששבת מפני
 שפת שלא לפי אמה אלפים אלא בה מהלך אינו בכולה נכרים והקיפוה אמה

:עכ״ל / יום מבעוד מחיצות פאויר

הראב״ד השגת
 כל וכן ז״ל הראב״ד כתב . וכו׳ נכנס *ואס

 יכנס מובלעות שלו .וד״א באונס שיוצא
: כדאמרי ל ״ כ ע ע/ ד ר ה נ

מי

ל כ א

ועשרים שמנה פרק
ושני אמה ישבעים המדי־נה וביין בינו היה אם המדינה מן יוצא שהוא דירה בית

שלישי
:שם סמ׳ג שצח שי׳ שור ד : שם ג שם: וסמ׳ג טור ג :שם סמ׳ג הו סי׳ טור א עייל הוא פקח אי נהרדעי אמרו שבתורה

, . , , , שלא בשיצא ופירוש .על דעל וכיון לסחומא
: הוא ומוכרת ד״א אלא לו אין נכרים החזירוהו שאפילו למעלה נתבאר כפר לדעת ביצא שאס רבינו וכמ״ש ז״ל פירשו וכן לדעת ’ ' ;

ז ל ט  הזקן ר״ג התקין היום כל משם זזין היו לא בראשונה לסחוס ממיז הלבנה בעדות באין שהיו עדים גבי מכירין אינן אם פ׳ משנה כ״ג) (דף בר״ה וכו׳. ברשות שיצא מי כ
 להם ויש העיר כאנשי אלו הרי המפולת ומן הדליקה ומן הנהר ומן הגיים מן להציל והבא לילד הבאה חכמה אף אלא בלבד אלו ולא רוח לכל אמה אלפים מהלכין שיהיו

המקום הרי ברשות שהלכו שכיון והענין לכלום להם נחשבת העיר ר״לשאין העיר כאנשי אלו הרי שאמרו שמה רבינו ובאר מ״ה) שהוציאוהו(דף מי פ׳ והובאה רוח לכל אמה אלפים
; הוא ברור ודבר השמשות פין שביסה בו קט כאילו לו שהגיעו

ז ת י י כו׳. ברשות יוצא ה  ופירש לאיצא, כאילו התחום בתוך היה אם רוח לכל אמה אלפים לו יש מעשה נעשה כבר לו ואמרו ברשות שיצא מי משנה מ״ד:) שהוציאוהו(דף במי ו
ל :בהלכות נפסקה וזו אחרת אוקימחא שם ויש מתחומו יצא לא כאילו שלו מחומו בתוך מובלעים חכמים לו שנתנו תחומין היו אם ה״ק חייא בר שימי רב  להציל היוצאין כ

:כן מפורש וגמרא משנה מ״ה) שהוציאוהו(דף במי שם .וכו׳ ומזלות כוכבים עובדי יד היסה ואם ומ״ש . בקרוב למעלה זה נתבאר כבר .וכו׳ נפשות
ח ״ כ ל א פ כו׳, המדינה מן שיוצא דירה בית כ תוך דירה ביס שם אין שאם כלומר אחת לעיר קרפף נותנין שאין שדעתו מבואר למסה ושכסב כאן שכתב רבינו מדברי ו

שבעים
מיימוניות הגהות

 קתני לצדדין דתימא מהו לא והחזירוהו לרעת יצא אם הא יצא לא כאילו והחזירוהו
כו׳.  דאין נהי בעירו לדעת וחזד לדעת יצא דאם ללמוד יש מכאן וז״ל מהר״ם כתב ו

 בה ששבת כיון אמות כד׳ היא והרי כולה העיר כל את להלך מותר אמות ד׳ אלא לו
 וחזר לדעת דיצא לאשמועינן לשמואל ליה דאיצטריך משני לא אמאי הכי תימא לא דאי

 ם׳ פירש״י וכן [י] ! ע״כ ע״ש וכו׳ כולה העיר כל ולא בעיר אמות ד׳ אלא לו דאין לדעת
:ע״כ אמות כד׳ לדידהו טברכתא דכולה לטכרכתא דאתו דיכרי הנהו גבי שהוציאוהו סי

עוז מגדל
ב :למקומו וחוזר עד לתחום חון שיצא טי ת  נאויר עד וכו׳ העניינים מערנג הוא איך ז׳ל הראב׳ד כ

ם׳ ריש דגיסינן היא פשוטה מימרא אלא כלל גלנול כאן אין אומר ואני :עכ׳ל מנע׳י מחיצות
 ומטלטל אמה אלפים מהלך בשנת מחיצה נכרים והקיפוה בנקטה שבת שמואל אמר אר׳נ שהוציאוהו מי

 ארוך בפירש ז׳ל רש׳י ופירש אמות בד' ומטלטל אמה אלפים מהלך אמר הונא ורב זריקה ע׳י בכולה
 בה ומהלו לטלטל משתריא לא סאתים מבית יתר מכי לאו דאי לדירה כשהוקפה דמיירי ז׳ל ר'מ כדברי
דשבת היכא היינו אמות כד׳ הבית כל אמרינן דכי אמות כד׳ להיותה מחיצות מנן ליה מהני דלא אלפים
נהוציאוהו דאמר לר׳ג ואפילו לא מחיצות הוו לא שבימה דבשעת מכא אבל יום מבעוד מחיצות נאויר

 לו להיות אצלו חכמים הקלו לא אמה אלפים לו שיש שביתה הקונה אבל אמות כד׳ מחיצות היקך לו להיות אצלו חכמים והקלו אמות כד׳ לו נעשית מחיצות באויר שבת דל^ אע׳ג וסהר נדיר ונתנוהו נכרים
ד׳ מחיצות היה? ר חייא ורב הונא רב דהא נאוירן שנת אא׳כ אמות נ  אלפים לו נותנין שאמרו ולמודד תנן הכי נמי ומתניתין כשמואל אסרי והכא וסהר בדיר כר׳ג הלכה רב ואמר הוו דרב תלמידי רב נ
פלונתא על מתם דגרסינן בירושלמי שמצא ממה ז׳ל הרשנ׳א וסייעו .עכ׳ל היא הכל דברי והא כולה את מהלך וסהר נדיר ונתנוהו הוציאוהו ואילו אמות כד׳ לו אינה במערה כלה מדתו סוף אפילו אמה
מבואר וזה שביסה לו קנה שלא ממי שביסה לו שקנה מי הוא קל פליגין עזריה בן וכר׳א כרשב׳ג ואפילו פליגין לא עזריה בן וכר׳א כר׳ג ברם ור׳ע יהושע כרבי פליגין מה מימר נעיין הונא ורב דר'נ הדין

 דאמרינן ס׳ל כר׳ג דר'נ נחמיה דרב עובדא גבי משמע לקמן ואילו כוותיה דתניא דשמואל עליה תפליג לא הונא לרב דא׳ל לקמן מדשמעינןליה ס׳ל כרבא בהא ר׳נ דהא לדבריו ראיה ועוד ז׳ל רש׳י כדננ-י
ר ר׳נ א׳ל להדיא  לרבא ליה פשיטא אלמא וספינה וסהר בדיר כר׳ג הלכה רב אמר ר׳י אמר גברי בדמלו דאי עסקינן גברי מלו בדלא פשיטא רבא ליה דפשיט עד וכו׳ חסדא לרב ליה מבעיא קא מאי יצחק נ

 לאו דבקעה הא מ׳מ בההיא כר׳ג ס׳ל לא שמואל דודאי דנהי לה חיישינן לא בלבד בספינה אלא וסהר נדיר כר׳ג ליה דלית גופה שמעתא בההיא גופיה לשמואל ליה דשמעינן זאע׳ג ס׳ל כר׳ג רניה דר׳נ
ב :שהוציאוהו מי פ׳ . אמות ד׳ עד יצא לא עד התחום בתוך נכנס ואם :דכתנינן מטעמא דס׳ל ואפשר תליא כהני ת :עכ׳ל נהרדעי כדאמרי יכנס מובלעות שלו אמות וד׳ באונס שיצא מי כל וכן ז׳ל הראב׳ד כ

ח :ומזלות כוכבים עובדי שנצחו בזמן וכאן ישראל שנצחו בזמן כאן קשיא לא יצחק נר ר׳נ דסריק היוצאין כ׳ ל פ :נ׳ה) מעברין(דף כיצד פ׳ .זה דירה מבית חון עד דירה בית כ


