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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
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ר. מקיר איןמודדיןאלא ושירים אמה שבעים עי  מעברין בכיצד גמשנה היא וממלוקח ה
 בין אלא קרפף אמרו לא ומנ״א ר״מ דברי לעיר קרפף מחגין שם ששנינו נ״ז) (עירובין

 שפסק מי ויש כוסייהו דסוגיין ועוד נינהו דרבים כמכמים רבינו ופסק עיירוח שהי
 העיר מן הנודר נ״ו;) בנדרים(דף ששנינו ועוד בעירוב המיקל כדברי דהלכה משום כר"מ
ר מ בעיבורה ליכנס ואסור במהומה ליכנס מ

 עיבורה במוך דנדרים דההיא שדחה מי ויש
 המעוברים לה הסמוכין בורגנין מוך קאמר ממש
 היא כפשמא דנדרים דההיא אומר ואני .עמה

 היו שאילו כיון אלא בורגנין שם אין ואפילו
 ההוא הריוח הרי העיר מכלל נמשבין היו שם

ם. בני בלשון כעיר הוא  שם שהביאו וזהו אד
 מאי ביריחו יהושע בהיוה ויהי מדכתיב ראיה

 ויריחו כמיב והא ממש ביריחו אילימא ביריחו
 למימר איכא ומי בעיבורה אלא ומסוגרח סוגרח
 לעיר קרפף נוחנין דאין להו דסבירא דלרבנן

 רבנן אפי׳ אלא קרא ההוא להו קשה אחח
 כעיר הכחוב ולשון אדם בני דבלשון מודו

 כך .מחלוקה בלא שם ששנויה וזהו .מיקרי
 נדרים בהלכוח רבינו הביא הזה הפעם ומן נ״ל.

 בדין כאן ומ״ש כפשסה. משנה אומה בפ״ס
 פרק במשנה ומבואר הוא מוסכם דירה ביח
 ומ״ש :נ״ה:) (דף שם ובגמרא מעברין כיצד

 עושין פרק מפורש ימים כמה מהלך עד וכן
 בורגנין אין אמרו ושם ובהלכוס כ״ה) פסין(דף

 הששין בורגנין שם יש שאם ז״ל ופירש״י .בבבל .
ח  ממעברין אינן לעיר מחק פירוח לשמור מכו

 החם כדמפרש קבועין שאינן לפי העיר עם
 אומן ששוגיפין מיא שפפי בדקי דשכיחי משום

 במה שדי לפי רבינו בדברי נזכר לא וזה
 לא וז״ל כמב ז״ל והרשב״א דירה ביס שהזכיר

 עראי לדירה עשוי שהיה או לדירה עשוי היה
 הבורגנין לפיכך לעיר עיבור אומו עושין אין

 ושומרי ופרדסין בגנות הפירות שומרי שעושין
 מפני העיר עם נמדדין אינן לעיר חון העיר

 ששוספין הגשמים ומפני הגנבים מפני עראי שהן
אני :עכ״ל אוחו  אין אמרו למה א״כ המיה ו

 אין ארצוח בשאר אפי׳ והלא בבבל בורגנין
 בברייהא נ״ה:)' שנינו(דף שבפירוש ועוד טרגנין^
 אמרו לא ודאי אלא והבורגנין בסמוך שאכתוב

 זה דבר רבינו כתב לא ולזה דוקא בבבל אלא
 בית שיהיה והוא רבינו וכמב .עיקר נראה וכן

 מפורש אמות ארבע על אמות ארבע זה דירה
 מעברין בכיצד כן גס וכן ג׳) (דף דסוכה פ״ק

:נ״ה:) (עירובין
כן ג .וכו׳ דירה בית בו שיש הכנסת בית ו

Vs •תרירייר i f

 מחון מהלך מהם אמד ונמצא הזה השיעור שניהם כל בין שנומנין כשורה עומדין מקומות
 במהשיבא רבינו בדברי ומחבאר ז״ל כתבו ופשועוכן ברור וזה אמה אלפים הרחוק למקום
 בין יש אס המשולשין כפרים ג׳ וכן שם משנה .וכו׳ משולשין שהן כפרים שלשה היו :בסמוך

רב ופירשוה כאחת להיות שלשתן האמצעי עושה ושליש ואחח וארבעים מאה החיצונים שני
ממש משולשין לא נ״ז:) (דף בגמרא ור״ח הונא

בין ואין ביניהן אמצעי מכניס שאילי כל אלא פחו^ או המרובעת סאתים בית צלע שהוא אמה שלישי

ה. ונחשב נה למד מצטרף זה הר מזה בין יהא כמה לרבא אביי א״ל משולשים כשק לכשמודדי[ ממנ
■ י...................... זה: דירה מבית חוץ מודדץ רוח לכל אמה אלפים לה
 שני ובית אמה בשבעים למדינה קרוב זה בית היה ב

 קרוב שלישי ובית אמה' בשבעים ראשון לבית קרוב
 _ . הכל הרי ימים כמה מהלך עד וכן אמה בשבעים לשני

 שיש אויר אם ביניהן'ה״ק אמצעי מכניס שאילו .האחרון לבית מחוץ מודדין וכשמודדין אחת כמדינה

 אמות ארבע על אמות ארבע זה דירה בית שיהיה והוא
איי י<־־יי ג יתר: או

 לכהניהם דירה בית בו שיש ומזלות כוכבים עבודת ובית
 בהן שיש והקבר והגשר דירה בית בהן שיש והאוצרות

 בהן ויש תקרה עליה שאין מחיצות ושלש דירה בית
הראב״ד השגת *והבורגלן אמות ארבע על ארבע

 כתב . וכו׳ *והבורגנין
 ולא בעיא ז״ל הראב״ד
, ולחומרא היא אפשיפא

:עכ״ל

 יהא כמה לאביי רבא א״ל אלפים לאמצעי חיצון
 נפקא מאי יהא כמה א״ל לחיצון חיצון בין
 ואין ביניהן אמצעי מכניס שאילו כל מינה לך
 ואפי׳ א״ל .ושליש קמ״א אלא לזה זה בין

כל ז״ל ופירש״י אין א״ל אמה אלפים [ד׳]

 ברייתא זו בבבא רבינו שכתב מה כל
 מחיצות משתי חון מעברין בכיצד שם מפורשת

 איפשיפא ולא שם בעיא שהיא הקרה עליהן שיש
 דרבנן דספיקא משום להקל רבינו ופסק
 שבים בית בגמרא ואמרו מחמירין ויש לקולא
 כלים לתוכו להכניס פפא רב אמר חזי למאי

:שבספינה
ן ה  זהו .וכו׳ לזו סמוכה זו עיירות שתי הי

 לא וחכ״א זה פרק בראש שהזכרתי מה
אתמר ובגמרא עיירות שהי בין אלא קרפף אמרו

 אחס קרפף אלא נותנין אין אמר רב בר וחייא לזו וקרפף לזו קרפף מהנין אסר הונא ,לב
ד׳ או ג׳ היו אם וה״ה ראיה לזה והביאו הונא כרב המפרשים ופסקו בלבד עיירות לשתי

מקומות
עוז מגדל

 כיצד פ' .אמוס ד' פד גה״כ וכן ;כ׳א) פסין(דף טושץ פ׳ .יסר או פד למדינה קרוב זה ביח ד.יה
הבורננין :מפברין ב .עמה מצטרפין פד ו ת ;פכ׳ל ולמומרא היא איפשטא ולא נפיא ז׳ל הראג׳ד כ

 כקשה טשויה דהיהה מתניהין גמרא מפנרין כיצד פרק דגרס משוס ז״ל הראג׳ד כחג זה אומר ואני
מהו תקרה עליהן ויש פתים להו איכפיא תקרה עליהן שאין מחיצות שלש גדודיות מאי בפיסקא ופו'

 מחיצות ושתי בים הבנוי והבית
 שיש ומערה תקרה עליהן שיש
 .דירה בית בה ויש פיה על בנין
 היו אם עמה מצטרפין אלו כל

 רואין היוצא הבית ומאותו .ושירים אמה שבעים בתוך
 חוץ ומודדין המדינה כל פני על מתוח חוט כאילו
 מצטרפין שאין ייואלו ד אמה: אלפים חחוט לאותו
 שדרין פי על אף תקרה עליהן שאין מחיצות שתי . עמה

 כוכבים עבודת ובית הכנםת ובית והקבר והגשר . ביניהן
 והשוח והבור דירה בית בהן שאין והאוצרות ומזלות

 בהן וכיוצא אלו כל שבםפינה ובית והשובך והמערה
 םמוכה זו עיירות [א] ^שתי היו ה :עמה מצטרפין אין
 כדי ושליש ואחת וארבעים מאה ביניהן, יש אם לזו

 ושירים אמה ושבעים לזו ושירים אמה שבעים שיהיה
 מהן עיר כל ונמצא אחת כעיר שתיחן חושבין לזו

 אמה. אלפים לה וחוצה השניה העיר כל את מהלכת
 אם משולשין כפרים שלשה *היו

ואחד אחד כל ובין האמצעי בין יש
מן

:סס לאוין סמ׳ג שכח סי׳ או׳ח טור ב :שם א

ת ג ש ד ה ״ ב א ר  ה
כו׳. כפרים שלשה *היו ו
 כמדומה ז״ל הרהב״ד כתב
 שהוא גדול מעות שמעה אני
 אמות ע' פעמים ד׳ נותן

 אמות ע׳ ואמצעי חיצון כל בין ושליש קמ״א לחיצונים נתן שהרי ביניהם ושיריים
 אמה אלפים לאמצעי חיצון בין אמר) שהרי אמה שליש פחוס רפ״ג הרי ושירים

שיהיה לאויר אלא ושליש קמ״א שיעור נהנו ולא אמה אלפים ד׳ לחיצון חיצון ובין
 נחשבים אין יותר שם יהיה שאס האמצעי מגוף חון לאמצעי החיצונות ב׳ בין

;עכ״ל J כאחת שלשתם

 שני דהיינו לכאן וקמ״א לכאן קמ״א עד ומכאן
 ביחהס נתון הוא כאילו רואין לשסיק קרפפות

 מחומש מודד מהן מאחת והיוצא אחת כולן והרי
 לא כן על יותר האויר רב אס אבל חברותיה

 מזו לבא ויכול הואיל אלפים א״ל רואין אמרו
 ויש .עכ״ל רואין אמרינן עירוב בלא לזו

 ויש .רבינו בדברי מבואר וזה כן שפירשו אחרים
 החיצונים שני בין מתנין שאין לומר אחר פי׳

 אס דדי ושליש וקמ״א האמצעי השיעור אלא
 שנקל אבל ביניהם הוא כאלו האמצעי נראה

 הסכים ולזה לא לברא קאי ואיהו קרפף לו ונתן
 וכתב בהשגות הר״א דעת וזה הרשב״אז״ל.

 מעות בזה שמעה לי כמדומה א״א רבינו על
 צד ההוא בפי׳ שאין ודע בזה והאריך גדול

 אלא כן כתב ׳ז״ל והרשב״א הגמרא מן הכרח
 דשמעהא וממוורתא טפי מסתבר דהכין שכתב

 עיקר ז״ל ורש״י רבינו דברי אומר ואני .הכי
 ביניהן הוא כאילו האמצעי לראות נקל שאס

 לתת בו נקל לא ועוד אלפים ד׳ הוא ואפילו
 הוא כאילו אוחו רואין אם נפשך ומה קרפף לו

 קרפף לו אין ואס לו יש קרסף אף ביניהן
 גופו נחשב יהיה לא אף ביניהן שאינו כיון

 לי נראה השמועה מן וגס ביניהם הוא כאילו
 אין דבר סוף להאריך. רצוני שאין אלא כן

 וצורת גדול ולא קטן לא טעות רבינו בדברי
 ז״ל וכ"כ .ת) צייר הספר כסוף אלו(עיין כפרים

ר :רבינו מלשון מובן והן  .וכו׳ שהוקפה עי
 חדשה עיר כ״ו.) פסין(דף עושין פ׳ ברייתא
 ממומחה לה מודדין ישנה מישיבתה לה מודדין

 שהוקפה חדשה ישנה זו ואי חדשה זו אי
 , הוקפה ולבסוף שישבה ישנה ישבה ולבסוף
 קרפף מתנין שאין שכיון רבינו לדעת זה ובאור
 לבתים קרובה המומה תהיה אפי׳ אחת לעיר
 אלא מודדין אין דירה בית, בחומה שאין כיון

 קרפף שמתנין האומרים ולדעת הבתים מישוב
 מישיבתה מודדין הסרק בראש כמ״ש אמה לעיר

 קרובה המומה ואס קרפף שיעור עד ומוסיפין
 שישבה ועיר אינה כאילו היא הרי רחוקה או

.ואי החומה לה מודדין הוקפה ולבסוף . .  מהנין .
 דברים מפני בזה הארכתי ,לחומה ממון הקרפף מתנין אחרים ולדעת רבינו כדעת קרפף

ז״ל; לרשב״א שראיתי
עיר

מיימוניות הגהות
 נותנין דאמר כר״מ ורלא עיירות שתי בין אלא קרפף אמרו לא דאמרי כחכמים [א]

 רב בר כחייא ודלא לזו וקרפף לזו קרפף מתנין לרבנן דאמר הונא וכרב לעיר קרפף
 בחכמת היה דגרול דרבנן אליבא הונא כרב ר״ת פסק וכן לשתיהן אחד קרפף דאמר

 מוכיחו הונא רב שהיה בערכין יש בפרק כדמוכח רב בר מחייא יותר סמכא ובר ובמנין
 ממש משולשים לא חנינא אידי'א״ר רב אמר דרבא כותיה קיימא לקמן דאמוראי ועוד
 ע״ש הונא לרב אלא איצטריך דלא שינויא בההוא וטרי דשקלי ורבינא אביי וכן וכו׳

 אילן בין מערבין בכל בפרק רבא מדאפליג כר״ם דהלכה נראה מהר״ם רבינו ואמר
 טי בפרק ריב״א יאמר ועוד עיר של לעיבורה חוץ לעומד עיר של בעיבורה העומד

:ובו׳ רבים לגבי יחיד ואפילו בעירובין המיקל כדברי הלבה שהוציאוהו

 מהפברין שאין כלורזר ואילך אילך רומוח משתי שנפרצה נפש מיהא קתני פד עמה שמתעגרין אלו ח׳ש
 דליכא לא ודהי איפשטא וגעיין עמה מתעגרין אין ואפ״ה פירוש תקרה דאיכא לאו מאי עמה

 דאיפורא ספיקא דכל להחמיר ודעתו איפשטא ולא מינעיא אכתי הקרה איכא אי אבל פי' סקרה
 דרבנן ההומין כדקיי׳׳ל דרבנן ספיקא ליה דהוי משוס ולקולא ז״ל ר׳׳מ בשטת עמדו ורביס לחומרא

 דחייה דלאו עוד לסייע שבתי עוד . ימיס כמה דעתי היה וכן המיקל בדברי דהלכה בעירובין וכ׳ש
ודחי דב׳ב קיימתא ־שמעתין בהוגיין וכדפרישנא במקורה תלוי דהכל בודאי הכי ליה קיס אלא היא
בית הדא מן נשמעינה עמה שימדד מיהו חצר אויר בעי הושעיא רב עמה נמדדין וכותליה זיזיה אף ר׳י בשס האני דגרכינן בירושלמי מצאתי וכן מקומות וכמה ראיה והיוק מחיצה לגבי בקיוס ציה

ג עמה נמדד אינו רוחות משהי עמה נמדד אחת מרוח שנפרץ  חצר כאויר לאו קורתו בשניטלה אס לאקשויי התם הלמודא ומהדר עמה נמדד קורתו ניטלה לא אס אגל קורתו גשניטלה ר׳י בשס אגון י
 דברייחא פשטיה וכדמשמע בבלאה תלמודא וכדדחי עמה נמדד אינו הקרה שם וכשאין עמה נמדד תקרה פס כשיש כי ממנו למדתי . ע״כ דירה לבית הוקף לא הכא בר© דירה לבית הוקף תמן ופריק הוא

המערה :עיקר שהוא ■ז׳ל לר'מ המפורש דעת להשמיענו כפשטה הברייתא והגיא לגמרי הגעיא שהשמיט ז׳ל אלפס לר״י כן ראיתי וגט מינה למפשט ד׳גע׳ אלפיס לה וחוצה עד פיה על בנין שיש ו
ב : מעברין כיצד פרק .לשלשתן ממון עד וכו׳ כפרים שלשה היו : מעברין כיצד פרק .אמה ת :ע״כ כאחת שלשתן נחשבין אין וכו׳ גדול, טעות שטעה אני כמדומה ז׳ל הראב״ד כ

 פליגי כי בגמרא מינה לאותוגיה געא כי מעברין כיצד דפ׳ ולמתני׳ כיצד דפרק למהניתין הונא רב וכדמפרש כלשונו ולשונו התלמוד עיקר ואדרבה קטן ולא גדול לא גזה יש טעות מה הגנתי לא אומר ואני
 כשהן ונראה ושליש קמ״א אלא לזה זה בין ואין ביניהן אמצעי מעיל שאילו כל אלא ממש משולשין לא חנינא רבי אמר אידי רב אמר עלה אתמר הא הונא רב לך אמר ואסיק רב בר הייא רב גהדיא

לצפון מסתכל שכשאתה החיצונים יקראו מהן שנים כל במתניתין דקתני החיצונים שנים דבין לפירושם פירוש .לאמצעי החיצונים מן אחד כל בין לזה זה בין ז׳ל החוש׳ בעלי ורבותינו רש׳י ופירשוה משולשין
השניס
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כו/ ארוכה שהיחה עיר ו  כמות ארוכה הערים את מענרין ד5נ״ה.)ת״רכי (דף שס ו

 אחד רחנהמצד היתה לה,זויות ששץ אין מרובעת זויות לה עושי! עגולה שהיא
 שהיא כמות ארוכה בגמרא ודקדקו שוה היא כאילו אותה רואין אחד מצד וקצרה
 ,קמ״ל כארכה פותיה געביד דתימא מהו וקמגה דארוכה צריכא לא ותירצו פשימא

צריכא לא פשיטא וויות לה עושין אין מרובעת

/ כקשת עשויה שהיחה או ג״ם כמין עשויה היתה ח ו כ נ״מ) בגמרא(עירובין אמריק ו
 בר דרבה בריה רבא אמה אלפים אמר הונא רב לקשת יתר בין יהא כמה

 הדר בעי דאי מסתברא דרבא כוותיה אניי ואמר אמה מאלפים יותר אפילו אמר רבהונא
משמע ממילא חילקו ולא דמדסממו וגראה .זה דין הזכירו לא ורבינו והרי׳׳ף בתים דרך אתי

אמה מאלפים יותר לקשת יתר בין יש דאפי׳
̂ס ובץ מכאן פחית או אמה אלפיים החיצונים מן דמסחברא: אביי וכדאמר נמי הש^

יי'' שיהיה בדי שליש פהות ושמונים שלש מאתים החיצונים
 ואחת וארבעים מאה ביניהן הוא כאילו אותו כשתראה האמצעי ובין מהן אחד בל בין

. לשלשתן מחוץ רוח לכל אמה אלפים ומודדין אחת כמדינה שלשתן הרי ושליש אמה
 לה מודדין הוקפה ולבסוף ישבה .מישיבתה לה מודדין ישבה ולבסוף שהוקפה עיר

 מניחין שוות זויות ארבע לה ויש הואיל מרובעת או ארוכה שהיתה עיר ן :מחומותיה
 עגולה היתה .רוחותיה מארבע רוח לכל אמה אלפים לה ומודדין שהיא במות אותה
 מרובע אותו מצלעות חוץ ומודדין המרובע בתוך הוא כאילו אותה ורואין זויות לה עושין
 לה שיש או משולשת העיר היתה אם וכן ז : הזויות משתכר שנמצא רוח לבל אמה אלפים
ח. אמה אלפים למרובע חוץ מודדין כך ואחר אותה מרבעין רבות צלעות  וכשהוא לכלרו

 מרוחות רוח כנגד משוכה ממנה רוח כל שתהא כדי העולם בריבוע מרבעה מרבעה
 כאילו אותה רואין אחד מצד וקצרה אחד מצד רחבה היתה ח : כנגדה ומכוונת העולם

 ראשיה שני בין יש אם כקשת עשויה שהיתה או ג״ם כמין עשויה ייהיתה .רחבה כלה היא
 והקשת היתר שבין הרוחב כל את ורואין היתר מן לה מודדין אמה אלפים מארבעת פחות
] אלפים ארבעת ראשיה שני בין היה ואם .בתים מלא הוא כאילו ב  אלא לה מודדין אין [

 על אמות ארבע דקה.רוחב לפניה יש אם הנחל, שפת על שיושבת עיר ט הקשת: מן
 אלפים לה ומודדין העיר בכלל הנחל נמצא בנחל וישתמשו עליה שיעמדו כדי הנחל שפת
מצדו. הבנויה הדקה מפני המדינה בכלל כולו הנחל ויעשה השניה הנחל משפת אמה
 האלפים מן נמדד הנחל ונמצא בתיהן מפתח אלא להן מודדין אין דקה שם היה לא ואם

 חצרות שלש שם יש ואם .בתיהן מפתח אלא להן מודדין אין ^צריפע יושבי י :שלהם
 כשאר רוח לכל אמה אלפים להם ונותנין אותה ומרבעין כולם הוקבעו בתים שני שני של

א :העיירות  של ובחבל יתר ולא פחות לא אמה המשים של בחבל אלא ^מודדין אין י
 שיכול אמה חמשים רוחבו היה אם לגיא הגיע .מדאי יותר ימשך שלא כדי פשתן

ב :אלפים מארבעת פחות בעמקו שיהיה והוא מבליעו המדה בחבל להבליעו  דברים במה י
] •שהיה אמורים ג  חוט אין אם אבל .בו להשתמש אפשר שאי כנגדו יורד המשקולת חוט [

 היה ע מיכן: פחות או אלפים עמקו היה בן אם אלא מבליעו אינו כנגדו יורד המשקולת
הולך להבליעו יבול שאינו מחמשים רחב גיא היה ויורד. מקדר ועולה מקדר מעוקם גיא

למקום
:שם םמ׳ג פצש שי׳ מור ג ;שם ב :1ש לאוין סמ׳ג שצח סימן מוי א

פירש ז״ל רש״י בל6 ז״ל הגאונים דעה וכן
 עשו ואם ביחו מאפח אלא אהד לכל מודדין ואין צריפין כיושבי להו והוו קבוע ישוב הוי לאו דקה עבוד לא ואי הנמל שעיפת מפני חשמישחא בעיתא הנחל שפס על היושבת דעיר
 שם כשאין ז״ל והגאונים רבינו שלדעה ודע .ז״ל הרשב״א הסכים ולזה .האלפים מכלל נחשב הנחל ולעולם ולהלן הזו הדקה ומן החומה מקיר להם ומודדין קבועה העיר דירת הרי דקה
 :אצמבא דקה ופי׳ .הנחל רחב שיעור אלא דקה עשו בשלא אבדו לא .שלהם האלפים מן נמדד הנחל ונמצא רבינו שכתב וזה העיר מקיר אלא ביסו מפחח אחד לכל איןמודדין דקה

י י ב ש / מפתח אלא להן מודדין אין צריפין יו ו כ  שני שני של חצרות שלש שם יש אם אשי רב אמר בתיהם מפתח אלא להם מודדין אין צריסין יושבי הונא רב אמר נ״ה:) (דף שם ו
ם שני שני של חצרות שלש שם יש ואם עיר דין להם אין ולפיכך קבועין ואינן והערבה ההוצין מן אהלים שעושין ופירוש . הוקבעו בתים של בין אבן של בין קבועין בסי

ז״ל פירש״י כך עיר דין להם והרי קבע כולן את עושין אלו וחצרות בתים נסרים

 דתימא מהו ש״ע לרבועו מרבעא ולא דמרבעא
 שם(דף אמרו עוד .קמ״ל ש״ע בריבועו נרבעה

 עיר של ברבועו מרבעה לרבעה הבא ת״ר נ״ו.)
 עולם. לדרום ודרומה עיר של לצפון צפונה נותן

 רבות צלעות ובעלת שמפולשת רבינו וכתב
 מרובעת שאינה דכל ז״ל וכ״כ אותה מרבעין
 אמד מצד רחבה כיתה ופי׳ .אותה מרבעין

 ומאין .ט) הספר«ייר בסוף (עיין זה כגון זכו׳
: הרחב עם שוה הוא כאילו הקצר אס

 עשויה שהיסה או ג״ם כמין עשויה היתח ח
 ברייתא נ״ה) (דף שם .וכו׳ כקשת

 מאין גאם כמין או קשת כמין עשויה היתה
 ממנה ומודד וחצרות בתים מלאה כאלו אותה
 הונא א״ר עלה ואתמר אמה. אלפים ולהלן
 פחוס ראשיה שני בין יש אם כקשת עשויה עיר

 לאו ואם היתר מן לה מודדין אלפים מארבעת
 הונא דרב זה דין ופי׳ . הקשת מן לה מודדין

 וכ״כ רבינו מדברי וכ׳׳נ גאם כמין בעשויה ה״ה
 ובאור הגמרא כלשון הזה הדין כתב ורבימ ז״ל
 שני בין היו לשונו זה ז״ל הרשב״א כתב זה

 אלא לה מודדין אין אמה אלפים ד׳ ראשיה
 הימני צד של מביתו הולך היה כיצד הקשת מן

 דרך שבקשת השמאלי שבצלע לביס שבקשת
 צלע כל כאילו ביתו מפתח מודדין הקשת מלל

 מלל ולפיכך לעצמה עיר' הקשת צלעי משני
 מביתו לצאת בא החשבון מן לו עולה הקשת

 היתר מצד לו מודדין ולחון וממנו היתר אל
 לכל אמה אלפים ביתו שם אשר לצלע הסמוך

 ובס׳ .עכ״ל אמס כעיר וצלע צלע שכל רוח
 לכל ומודדין צריפין כיושבי שהן פירשו העתים
 :ז״ל רש״י מדברי וכ״נ ביתו מפתח אחד

 (דף .וכו׳ הנחל שפס על היושבת עיר ט
 על שיושבת עיר הונא א״ר ס״א.)

 מודדין אמות ד׳ דקה לפניה יש אס הנחל שפת
 אלא להן מודדין אין לאו ואס הנחל משפת לה

 העתים רוב כי בהלכות ופירשו בתיהן מפתח
 אלא מממלא שאינו בו ומוזןומשין יבש הנמל

רבימ כדברי השמועה פירשו ושם הגשם בשעת

 וגרסת למדסו וחוזר מבליעו חנן אנן והא והקשו לו והולך אומדו אלא הכותל את יקוב אומרים אין לכותל הגיע ויורד מקדר ועולה מקדר מעוקם גיא היה אם למדסו וחוזר
ה. מדידה מודד תניא והא הגאונים פ  כנגדו יורד המשקולת חוע שאין אלא שנו לא שמואל אמר יהודה א״ר משמישתיה ניחא לא תשמישתיההכא דניחא הסם ותירצו .רבינו גרסת והיא י

^  דאמר יוסף רב ותירצו .מבליעו אין לאו ואם מבליעו נ׳ ורהב מאה עמוק מדהניא אביי והקשה אלפים יוסף א״ר גיא של עומקו וכמה . יפה מדידה מודדו כנגדו יורד המשקולת חוס א
בשחוע הכא כנגדו יורד המשקולת חוט שאין החם כאחרים ולא כרבנן דלא כמאן מאלפים יתר אפי׳ יוסף א״ר א״ד מבליעו נ׳ ורחב אלפים עמוק אפי׳ אומרים אחרים דחניא כאחרים

.ארבע(אמות) ספרים ובקצת העתים ובספר בהלכות מצאתיה כן .ארבעה יחזקאל בר רמי תני וכן ארבעה אבימי אמר כמה עד כנגדו יורד המשקולת מוט כי ושאלו כנגדו יורד המשקולת
 בהר אבל ארבע מחוך עשרה המתלקט בהר אלא שנו לא רבא אמר נ״ח:) (דף ובגמרא .להמום מון יצא שלא ובלבד למדהו ומוזר מבליעו להר הגיע .נ״ז:) (ד׳ במשנה שם עוד

 מתוך עפרה המתלקט הר אבל חמש מתוך עשרה המתלקט בהר אלא שנו לא רבא אמר לקולא לה מתני נתן דרב בריה הונא רב יפה מדידה מודדו ממש ממוך עשרה המתלקט
אם במשנה עוד .לכאן באה חחומין מדת יאמרו שמא גזרה כהנא א״ר מ״ט .לתחום חון יצא שלא ובלבד פיסקא .נתן דרב בריה הונא כרב והלכחא .לו והולך אומדו ארבע

ם. שמקדרין שמעתי אר״מ בזו להבליעו יכול אינו אמות ד׳ של בחבל אלא מודדין אין נקטינן אביי אמר .מרגלותיו כנגד ועליק לבו כנגד המתון הנא מקדר כיצד ובגמרא בהרי
שלמד ז״ל הרשב״א כתב אלפים מד' פחות שיהיה והוא ומ״ש .ברייתא היא זו וכו׳ לגיא הגיע .שכתב הדינין סדר על ואכהבנו זהו רבינו מדברי הנראה ופירושה .הגמרא לבון ע״כ

ד׳ אבימי אמר כמה עד כנגדו יורד המשקולת חוט וכי בגמרא שאמרו למה כלל זכר רבינו בדברי ראיתי שלא ומפני .כקשת העשויה עיר מדין כן

מיימונייות הגהות
 אלפים מד׳ פהות שהוא במקום ולפנים היתר מן אלא ממש הקשת מן דוקא לאו [נ]

 ורבו הנא איכא דרבוותא פלונתא כי יען להגיה וצ׳ע בעמוד כאן יש דילוג [ג] :אמות
5 ע״כ ,וצ״ע בדבר ומפרשים פתרנים

עוז מגדל

 ד׳ מפרש שרביט סבור אני
אלפים

 שהראכ״ד אלא רל ר״מ ונשימת שכצפון לאותן החיצונים הדרומיס וכן שכדרום לאותן חיצונים הצפונים השנים
ן אחרת דרך כה פירש בהלכה קלים דברים מקצת שדחקוהו מתוך ז״ל  יהא שלא קאמר ממש החיצונים מי

די ושליש אלא־קמ׳׳א אויר ביניהם  לו ונתן שנקל אבל ביניהם הוא כאילו האמצעי את רואין שנאמר לנו כי
ואע״פ דבריו לו נתחוורו ז׳׳ל הרשב״א ומורי .אמרינן לא לברא קאי ואיהו מהשתים באמצעי קרפף

 שקלא אלא דהלכתא אליבא זה שאין אני רואה וכו' אלפים לארבעת אפילו לחיצון חיצון בין בהשגתו ז״ל הראב״ד ומי״ש עומדים. ז״ל ור״מ רבותינו בשיטת אנו אבל הדחקים כל התום׳ בעלי רבותינו שתירצו
 ומשמע ליה מוכח דהוה ערכין במסכת כדמוכח רב בל מחייא ועדיף דקשיש הונא דרב מסקנא שבקינן ולא סמכינן לא דחיקי ואשינויי ודחייה ואותביה הכי ואהדריה לאביי רבה ליה שאיל דהוה הוא ועריא
 לגמרי הזאת הסוגיא כל להשמיט ז״ל אלפס ר״י סמך זה ועל דחכמים דמילהא סיומא דהויא וחדא חדא לכל ושירים אמה שבעים דבעינן כותיה אזלא דמתניתין דפשטא ועוד עלה איתמר רברבי דגברי
 דהא אזלינן דלקולא קיימינן ובעירובין אמרינן רואין עבדינן קא מעשה אטו אני אומר ,ברואין ג״כ ונקל מקמ״א יותר לו כשניתן ז״ל הראב״ד דאתמהתו ומאי עיקר דפשטא משום בלבד המשנה והביא

עושיןפסין: פרק סוף .מחומתה עד שהוקפה עיי מטעינן; לא רבנן אטעויי אבל פרקינן ופרוקי אקשינן ואקשויי דילן אסברא ולא סמכינן אגמרא ואנן מרנן פירקא האי בסוף כדכתב דרבנן תחומין
:מעברין כיצד פרק הכל .וחוזר עד וכו׳ שהיסה עיר
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ן ו י  שידעהו לכאורה גראה שרינה. בתחום לו שומעי! וכו׳ מוחזקין העיר חמומי לט הי
 אימא בגמרא אמרו שהרי כן לומר וא״א שמיעט בתחום לו שומעי! שאי! לומר

 שריבה בחמום לו שומעי! שמ״ש צ״ל וא״כ המשנה בפי׳ ז״ל רביט וכ״כ שריבה למקום אף
 דהוי שמיעט בתחום לו ששומעי! וכ״ש לו שומעי! מיקל שהוא ע״פ דאף נקטיה לרבותא

ה להחמיר: שלא הרשב״א בשם ה״ה שכתב מ
 בריבוע דאמתא משום טעמו חקע״ב אלא הל״ל
 זהכשממדוד ולפי באלכסונא חומשי וחרי15אמת
 למדוד והבא אמה ותכ״ח אלף העיר מצלע
 דתרי משום אלפים יהיו עיר של אלכסון מקרן

 ה״ה ומ״ש .חקע״ב הם ותכ״ח דאלף חומשי
 שנאמר לפי טעמו אמה כפקפ׳׳ה להיות וראוי

 אלפים העיר אלכסון סקרן מדד שהראשון
 ההם האלפים מדת תכלה העיר מצלע וכשנמדוד

על אלפים שמשכורת לפי ותט״ו אלף לסוף

 הראב״ד השגת
 מסהברא וכו׳. לכותל *הגיע

 ,מבליעו לאמדו א״א אם
ל: עכ״

 מדתו כנגד וצופה ומבליעו להבליעו יכול שהוא למקום
 אין לכותל *הגיע T וחוזר:
 אומד אלא הכותל את יקוב אומרים

 אפשר ואם לו. והולך רחבו
.יפה מדידה מודדו בו להשתמש

 כנגדו יורד המשקולת חוט היה ואם
ו יפה: מדידה רחבו מודד  הר היה אם •*להר הגיע ט

 חמש באורך טפחים עשרה גבוה ממנו מתלקט
[ ד  הרבה גבוה היה ואם .למדתו וחוזר מבליעו אמות [
 ארבע משך מתוך טפחים עשרה ממנו שיתלקט עד

 כגון להבליעו יכול אינו ואם .לו והולך אומדו אמות
 הוא וזה מעט. מעט מקדרו מהמשים יתר רחבו שהיה

ז : בהרים מקדרין שאמרו  או בהרים מקדרין כיצד ט
 של חבל שנים אוחזין .להבליען יכול שאינו בגיאיות

 והתחתון מרגלותיו מכנגד קצתו אוחז העליון אמות ארבע
 לעמוד העליון וחוזר לבו כנגד השני בקצה אוחז

 החבל מדת ממנו ומרחיק יורד והתחתון התחתון במקום
 וכשילך .כולו את שמודדין עד והולכין מתגלגלים וכן

 שלא לתחום חוץ יצא לא הגיא או ההר להבליע המודד
: לכאן באה, תחומין מדת ויאמרו העוברים אותו יראו

] על אלא םומכין אץ יז ה  תחומי לנו היו הקרקע. מדת יודע שהוא מומחה אדם מדידת [
 בתחום לו שומעין . בתחום ומיעט מהן בתחום ריבה ומדד מומחה ובא מוחזקין שבת

 למרבה. שומעין מיעט ואחד ריבה אחד התחום ומדדו מומחין שנים באו אם וכן שריבה.
 שמא נאמר זה שירבה בעת כיצד ייח : עיר של אלכסונה ממדת יתר ירבה שלא ובלבד

 התחום צלע ונמצא מדתו מיעט ולפיכך האלפים מדד עיר של אלכסון מקרן הראשון
על מחזיקין ואין .המדינה מצלע אלפים מדד האחדון וזה מאלפים. פחות המדינה ובין בינו

הראב״ד השגת י^^י׳ • זי׳ על ביותר שטעה הראשון
. אס ״לפיכך ושמונים מאות בחמש אפילו הראשון על יתר האחרון ׳ ו כ ו ה ^ ד‘ר ב״ א הי ב ח יy׳f כ  אנ

עכ״ל: מאות, ו׳ או מאות ד׳ אד מוצא לו: שומעין אין m על ביותר לו, שומעין בקרוב אמה
אפילו

:שם סמ׳ג שצנו סי׳ נווי א

 לא מאלפים יתר בסמוך. שהזכירו ומפני השאלה היהה גיא של עומקו כמה ועד אלפים
 לתמוה יש רביט כונת כן היתה לא ואם אתר פירוש בזה ויש אלפים ד׳ לפרש הוצרך

ט׳ המשקולת הוט שהיה בד״א ומ״ש דאבימי. הא כתב לא למה  בהא מבואר הוא ו
מעוקם גיא היה ומ״ש כאסרים. דק״ל וכו׳ המשקולת חוט וכשאין יוסף דרב בתרא דלישנא

 זכר רביט בדברי ואין .כלשונו בברייתא זהו
 או ■יחמש מתוך למתלקט'עשרה הגיא בדין כלל

 כינהו דוקא בהרים דהנהו משום ארבע מתוך
 דשמואל מימרא וכן שאבאר. כמו עיקר וכן

היה ומ״ש . שאכתוב כמו היא דוקא בכיתל

 אלף הוא סך שכל סכומים ד׳ הם אלפים
 שבאלפים לפי קווינט״ו בלעז הנקרא אלף פעמים

 יעלה מהם עשירית וכל עשיריות מאתים יש
 אלפים ארבע סך אלפים עשרים בתשבורת

 פעמים ותט״ו ואלף סכים ד׳ שהם אלף פעמים
 ורנ״ה אלפים ושלש סכים שני עולה וחט״ו אלף
 וכל וחצי עשיריות קמ״א יש ותט״ו באלף כיצד

 וקמ״א וק״נ אלפים י״ד עולה מהפ עשירית
 סכים ד׳ עולה וק״נ אלפים ד׳ והצי פעמים
 הראשון על שירבה הרי ורנ׳׳ה ואלפים
 הוא ולחומרא אמות בה׳ דק לא ורבינו הקפ״ה

 והרי אמהא חשבון דלפי דמשום ואפשר דק דלא
 לתקע״ב התוספת עולה בגמרא האמור חומשי

 הק״פ כתב תקפ״ה עולה הגמרא חכמי ולחשבון
בקירוב:

עיקר

 בברייתא זהו וכו׳ מחמשים יותר רחב גיא
 אלו דיני! ובסוף וכו׳ למקום הולך לאו ואם

 שלא ובלבד ששנינו מה רבינו ויכתוב יבאר
 ברייתא זהו לכותל הגיע ומ״ש .לתחום מיז יצא

וכו׳ בו להשתמש אפשר ואם ומ״ש .הנזכרת
 הגאונים גרסה לפי ממנה שהקשו ברייתא זהו

 מדידה מודדו ואז תשמישתיה בדניחא והעמידוה
 ואם ומ״ש יפה מדידה הכותל כל שמודד יפה
 ברמבו מודד כעדו יורד המשקולת חוט היה

 פירוש .דשמואל ממימרא הוא .יפה מדידה
 למדוד הוא יכול כך כל זקוף שהוא שכיון
 מדידה לבד הרחב ומודד הכותל בראש רחבו
.וכו׳ הר היה אם להר הגיע ומ״ש .יפה
 הונא דרב ללישנא דרבה וכפרושא משנתנו זהו

 דה״ה ואפשר .כותיה דהלכתא נתן דרב בריה
לישנא. להאי שמבליעו שש מתוך י׳ למתלקט

 לא ורבינו יפה מדידה מודדו אומרים ויש
 אפשר שאם בכותל שכתב לפי זה הזכיר

 דה״ה ונראה יפה מדידה מודדו בו להשתמש
 זה וכו׳ הרבה גבוה היה ואס ומ״ש להר.

 ואס ומ״ש שהזכרתי. הונא דרב בלישנא מבואר
 כיצד ומ״ש מבואר. במשנה וכו׳ יכול אינו

 ומימרא ברייתא מבואר בגמרא .וכו׳ מקדרין
 ששנינו זהו וכו׳ המודד וכשילך ומ״ש .דאביי
 מ״ט בגמרא ואמרו לתחום חיז יצא שלא ובלבד

 הנאמר מכל הנכון והוא רבינו דעת זהו וכו׳
 שהוא אמרת שיסה לרשב״א ויש זו סוגיא בפי'

 עשרה מהלקט שאמרו מה בכלל שהגאיות סובר
 מודד היה וכ"כ ארבע מתוך או חמש מתוך

 עשרה מתלקט היה אם לגדר או לגיא והגיע
 הוא והרי בנחת תשמישו מחמש יתר מתוך

 מתלקט היה .יפה מדידה ומודדו מלק כקרקע
 כקרקע בנחת תשמישו אין ממש מתוך עשרה
 נ׳ של בחבל להבליעו יכול אס ולפיכך חלקה
 מן לו עולה ומדרונו שפועו ואין מבליעו אמה

 ועולה מקדר להבליעו יכול אינו ואס החשבון
 ארבע מתוך עשרה מהלקט היה ויורד מקדר

של בעומקו שאין בזמן מבליעין אימתי כתב ואח״כ  חמש מחוך עשרה במתלקס אלא בגיא הבלעה או קמר לנו שאין ומכאן .עכ״ל לו והולך אומדו אלא ולהבליע לקדר מצמצם אינו
מה. מאלפים יותר שפתו אל משפתו להולך גיא שמחלקס אפשר היאך אצלי מתמיהין דברים ואלו .מקדרו אלא מבליעו אינו בנחת תשמישו היה לא אפי׳ אמה מאלפים יותר בו היה א

שיבליענו נאמר ואס ממש. בזי. ואין מאד זקוף ואח״כ כך מהלקט שבתחלה דעתו ואולי מאתים. של בחבל ואפי׳ נ׳ של ד.חבל להבליעו יוכל אלפים בעמקו ויהיה חמש מחוך עשרה
 והרשב״א .רבינו כדברי שלא אחר פי' ז״ל פירש״י דאבימי ההיא ומ"מ .רבינו וכדברי בהר האלפים דין בגיא'ולא ההתלקטות ■דין הוזכר לא ודאי אלא .לפרש להם היה אחד במקום

קרקעיתו עד והולכין משתפעין הגיא כותלי ששאר ואע״פ להלוך ראוי אינו כך כל זקוף הגיא שעומק אמות ד׳ גיא של בעומקו כנגדו המשקולת מוט שיורד דכל אמות ד׳ פירש
נכון: פירוש וזהו ע״כ כנגדו יורד המשקולת חוט הגיא כל כאילו זה הרי גיא של

ן ן י . סומכין אי כו׳  שמיעט למקום אין שריבה למקום בגמרא ושאלו שריבה למקום שומעי! אמר למקום ומיעט אמד למקום ריבה המומחה מן אלא מודדי! אין נ״ס) נ״ח (דף משנה ו
שריבה. לזה שומעי! אחד ומיעט אחד ריבה ה״ק ותירצו קמייתא היינו בגמרא והקשו .למרבה שומעי! לאחד ומיעט לאחד ריבה שם עוד שריבה. למקום אף אימא לא

 ההדיוט הא החס דנרסינן הירושלמי מן נראה וכן ז״ל פירש״י וכן הבקי מן המומחה מן רבינו ופירש בגמרא. ע״כ באלכסונה. העיר ממדח יותר ירבה שלא ובלבד אביי אמר
קר, וזה אחר פירוש ויש .לו שומעין אין שריבה  הוא תימה שריבה למקום אף אימא בגמ׳ שאמרו מה פי על היתה וכו׳ מוחזקין שבת חמומי לנו היו כשכתב רבינו כונת ואם עי

 שומעין התמומין מן באחד ורבה מדד שאס ז״ל הרשב״א כתב ועוד .ז״ל המפרשים כל הסכימו וכן אמת הם זה בדין רבינו דברי ומ״מ פנים בשום הלשון על מפל זה שאין לפי
 הולכים במועט שאף שריבה למקום אף בגמרא למ״ש פירוש וזהו .עכ״ל במכוין המרובה ואח במוסעה המועט את שמחזיקי! לפי המרובה כנגד המועט השני הקרן אה ומוציאין לו

 על יוסר האחרון זה רבה אס לפיכך רבינו וכתב .עיקר וזה דאביי במימרא אמר פירוש ויש בסמוך זה נזכר כבר .וכו׳ החסום ומדדו מומחי! שנים באו אם וכן :המרובה כעד
ה. חשבון על והקשו שומעי! בקרוב אמה ושמונים מאות בחמש אפי׳ הראשון  לו היה שלא הקשה ז״ל והרשב״א . ע״כ מאות ו׳ או ד׳ או מוצא אני אברהם אמר כתוב ובהשגות ז

 דע ואני'אפרש. עכ״ל. בקרוב שמונים באמרו העני! והודיע דק לא שמונים עד ממלאי! שאינן אע״פ אמה משבעים יתר שהוא כל ז״ל הרב ושמא וכתב וע״ב אמות ה׳ אלא לומר
שהאלכסץ הוא האמתי והכלל התשבורת. בחכמת במופת מבואר וזה האלכסון הוי מעט דיוחר מדוקדק אינו באלכסונא חומשי ותרי אמתא ברבועא אמתא כל ז״ל שהזכירו שהחשבון

מז׳ יותר הוא בהכרה וא"כ נ׳ שתשבורתו מרובע גדר אלכסונו כ״ה שתשבורהו ה׳ על ה׳ מרובע כגון ייפט יוצא שהאלכסון הראשון א מהמרובע כפל שתשמרתו מרובע גדר מ
לפי

עוז מגדל
ע ב :ג״ח) מעגרין(דף כיצד סרק .יסה מדידה עד וכו׳ לכותל הגי ת  אי אם מסשגרא ז״ל הראכי׳ד כ

 כדאי איני אומר ואני :עכ״ל מודדו כנגדו יורד המשקולת חוט אס מכליעו לאמדו אפשר
 ביותר שטעה עד להר הגיע : בעז״ה לבנות אלא לסתור, באתי לא כדאי הייתי ואפילו בסברותיו לדקדק
ב :לו שומעין אין עד וכו' ריבה אם לפיכך :נ״ח) מעברין(דף כיצד ס' הכל .עלזה ת  הראב״ד כ

אני :עכ״ל מאות שש או מאות ד׳ או מוצא אני  מארץ ממני זאת שאלה נשאלה כבר אומר ו
 מבוררת זו הלכה כי ודע לקצר. אלא להאריך לצורך לי אין הזה בהבור אך באורך בה והשבתי מצרים
 שמונה משתכרין תחומים שנמצאו דאסיקנא עד מרובעת דעבלא בברייתא מעברין כיצד סרק כשמש
 .של עגולה עיר בראותך כי בקצרה ואכתבנו ומבואר ארוך סירוש ז״ל רש׳׳י ופירשה אלפי תרי על אלפי תרי דהויא במתא לה משכחת אביי לה דמסרש עד וכו' לכאן אמה אמות ושמנה לכאן אמה זאות

 חמש עולין האלו והחומשין באלכסונא חומשי ותרי אמתא בריבועא אמתא כל לן כדקיימא מומשין וחמשים וששה מאות ושמנה אלפים עליה להוסיף תצטרך לרבעה ובאת מאות ושמנה וכ' מאות וארבע /לף
 אשר התק״ס הם והס האלכסון זה מחמת אמות תקע״ב שבת תחוס במהלך נשכרת העיר שטח ממדת בידך שהיו ותכ״ח האלף על הריבוע אלכסון תוססת תקע״ב כשתתן כי ראה ועתה . אמה ושתים ושבעים אות
הס ז״ל פירש״י על ז״ל ר״מ שהוסיף והשמונה .ההלכה כפי האלכסון מן ומדד פקח שהיה המרבה אותן והעדיף העיגול מן אלא הריבוע מאלכסון מדד שלא מפני והחסיר הממעיט שטעה ואפשר ז״ל ר״מ זב

דקדוקי

מיימוניות הגהות
 m לא דכא דאמר קמא כלישנא נראה היה למהר״ם נתן/ דרב כריה הונא כרב [ד]

 ועיין יפה מדידה מודדו חמש מתוך עשרה כמתלקט אבל ארבע מתוך עשרה כמתלקט
 אלא מודדין אין גרם ור״ח פיר״ש וכן [ה] : ע״כ שבפ״ו ח׳ בהלכתא עירובץ כהלכות לקמן

 לו שנוח לפי למדוד לצדדים ילך שלא העיר נגד ומכוון ישר דרך ר״ת ופירש המומחה מן
 עביר לא דאי משום מדתו כנגד וצופה לעיר בא ואח״ב ופשורי עקולי דליכא למדוד שם

: ע״כ לקדר או להבליע לו והיה וגאיות הרים כנגדה שיש דטעי זימנין הכי
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 לקחת לנו אין אגל ז״ל. הרשב״א כדברי אמח יהיה i״f רגוסינו חשבון ע״ד האלכסון במדח טעה הראשון אם ולפ״ז . מופת לזה ויש מ״ט. אלא אינם ז׳ על ז׳ שחשבורח לפי

 שיעור היה כך טעה לא הראשון ואס האמה על מכוין והוא בטועה השני זה נחזיק היאך הראשון זה שטעה בטעוח אבל הס שהזכירו בשיעורים אלא אמת שאינו אחר ההוא החשבון
 מאות וארבע אלף שחשגורס לפי דקדק שלא אע״ס בהשגוח ז״ל הר״א שכחב וזקו ועוד ופ״ה מאוח חמש יהיה האמתי החשבון ולפי .ברור דגר וזה אומר שזה כמו הסחוס

ם ששבוש ונ״ל .ה׳ באותן להחמיר רצה אבל רבינו מעיני זה נעלם ולא .חשבונות ד׳ שהוא כפלו הוא אלכסונן שהוא אלפים וסשבורת ועוד חשבוטת ב׳ הוא וט״ו פד ס  ה
ח. ופ״ה מאות כחמש להיות וראוי הוא  אמו
 שאין לפי האמת הוא כך שנסחסו ספר יש ואם
 להוסיף שיוכל בחשבון בקרוב לכתוב רביט דרך

:אחת אמה ואפי׳ ממנו לגרוע או
 לומר נאמנין שפחה אפי׳ עבד אפילו יט

 משנה .וכו׳ השבת תחום ע״כ
: רגיט כלשון (דףנ״ח:) שם

מן א  היינו שעד,כאן אני זכור לומר הגדול ונ
 פרק בכתובות משנה .וכו׳ באים

 וכו׳ חכמים אמרו שלא ומ״ש .כ״ח) האשה(דף
ח (עירובין מעברין בכיצד בגמרא מבואר  נ׳

ט): נ״
ט ״ כ ת א פ ו צ ס׳ התורה מן עשה מ .ו

 נראה רבינו מדברי
 מורה דבר ג״כ שההבדלה סובר שהוא בביאור

 חלוקים ז״ל המפרשים וראיתי זטר. בכלל והכל
ס יש בזה  דבגמרא ואע״ג רבינו כדברי פברי

 זכרהו אלא שם אין ק״ו) פסחים(דף ערבי פ׳
 וכו׳ בלילה אלא לי אין בכניסתו היין על

 פרק כמ״ש ולהבדיל מדכחיב ליה ילפינן מ״מ
 מכילתא ולשון י״ח:) (שבועות הטומאה ידיעות

 ובביאור בברכה קדשהו השבח יום אח זמר
 קדשהו כן גם ואמרו היין על זכרהו אמר

 אינה שההבדלה וי״א .ביציאתו וקדשהו בכרסתו
ה. דבר הוא הקידוש אגל מד״ס אלא ר  הו
דע  חייבין נשים ואחד אנשים אחד הכל שלדבד ו
 נשים היא מפורשת ומימרא היום בקידוש הס

 לן ונפקא .פורה דבר היום בקידוש חייבות
 הורה דבר היא אס נמי והבדלה ושמור מזכור
 היא ואם מהתם דנשים חיובא לן גפקא

 ז״ל ורבינו תקנוה דקידוש דומיא מדבריהם
 שהן מכלל, פטור בהן הזכיר שלא וכיון כאן סתם

 ומזלות כוכבים עבודת מהלכות י״ב ופרק חייבות
 שהיא עשה מצות וכל רביט כתב וחקותיהם

ההבדלה ומסח .הוא ידוע הקידוש ונסח ע״כ חייבות הנשים שאף ושמחה והקהל פסח ואכילת פסחים בלילי מצה ואכילת מקידוש-היום מון פטורות נשים סדירה ואינה לזק מזמן
ט. כדברי בגמרא ק׳׳ד)והעלו ק״ג (דף פסחים ערבי פ׳ שם בו נחלקו מוסכם: וזה רבי

. בלילה הקידוש עיקר ד כו׳  שנהגו ויכלו שפרשת שכתב מי ויש היוםכולו• כל והולך מקדש בע״ש קדש שלא מי ק״ה) (דף שם ואמרו הוא בלילה קדושא עיקר ק״ו) (דף שם ו
אם כדינו: שבח בליל במקדש אלא אינה שיתבאר כמו לומר . בלילה הבדיל לא ו כו׳ השבת כל והולך מבדיל במ״ש הבדיל שלא מי חייא ר׳ בני אמרו ק״ו) (דף שם ו

ורבו ההלכות: מן וכ״נ כולו היום כל והולך מבדיל בחרא כלישנא ק״ז) השמועה(דף בסוף גורסין מהן שיש ז״ל הגאונים זה בדין ונחלקו בשבת רביעי עד זירא א״ר כמה עד כולה
ה. ז״ל הגאונים סברות  אלא המס על הבדלה כאן שאין ז״ל הרמב״ן העלה בשבת באחד להיות שסל באב ומשעה .ההלכות כדעת האחרונים שדעת אע״פ מחוורין רביט ודברי גז

ל :באב תשעה מוצאי בליל להבדיל צריך ואינו בלבד בתפלה ב :האור על לא אבל יעקב א״ר . מפורש ק״ו) שם(דף .וכו׳ מברך אינו א
לשחות או בהן שכתוב ויש . הבדלה קודם כמו קידוש קודם מוהר מים שלשחוס מזה ויראה הספרים בקצת הנסחא היא כך וכו׳. היום משקדש יין לשהות או לאכול לאדם אסור ה

ם. ת מ׳(דף .מוהר קידוש קודם שאף מותר מים ולשהות הבבא בסיום ממ״ש רביט שדעת אפשר הנסחא לזאת ואף ס בג לא אשי רב דבי רבנן מפורש הבדלה גבי׳ ק״ה) ו
אכילת . וכו׳ היום משיצא וכן :נהגו וכן הירושלמי מן ראיה והביא אמר מים לפחות אפי׳ קידוש שקודם השיב ז״ל והרשב׳׳א רבינו כדברי להבדלה קידוש לדמות ויש אמיא קפדי

ת :בסמוך הזכרתיו המיס שתית והייצי שיבדיל קודם חפצו לעשות לאדם אסור ק״נ:) (דף בשבח שואל פ׳ מלאכה ועשיית שם מפורשין ושתיה ב בי או ש (דף פסחים בערבי .וכו׳ ע
מבדיל: טעם מקדש טעם זין״ז)

א^ כדק ל״ג) (דף בברכות מבואר וההבדלה . הפח על מקדש היין מן יותר לפת מתאוה שאם לפנינו ויתבאר על׳׳היין ההורה מן שאיט פשוט הקידוש .וכו׳ ספרים מדברי ו
עומדין

ט  והולך ומבדיל כו׳ בלילה הקידוש עיקר ד תחום כאן עד לומר נאמני[ שפחה אפילו עבד אפילו י

ת. שנ אק ה אנ' לומר הגדול ונ ה״ני נא! ״יעי יכיי
בי עדותו על וסומבי־[ .קט[ כשהייתי בשבת באים ד ף עד בו שכתוב מוגה ספר ב  והיא ג׳ יום ס

ה. ה: מפני להקל אלא להחמיר בדבר חכמים אמרו שלא ז טנ הנ א ס ר הגי
י׳יי• :מדבריהם אמה אלפים ששיעור

ועשדם תשעה פרק
ת א ו צ  יום את זכור שנאמר בדברים השבת יום את [&] יילקדש התורה מן עשה מ

 בכניםתו לזכרהו וצריך .וקידוש שבח זכירת זכרהו כלומר .לקדשו השבת
 ברוך היום. קידוש נוסח וזהו ב בהבדלה: וביציאתו היום בקידוש בכניסתו וביציאתו.

 ורצון באהבה קדשו ושבת בנו ורצה במצותיו קדשנו אשר העולם מלך אלהינו ה׳ אתה
 בחרת בנו כי מצרים ליציאת זכר קדש למקראי תחלה בראשית למעשה זכרון הנחילנו
 מקדש ה׳ אתה ברוך הנחלתנו וברצון באהבה קדשך ושבת העמים מכל קדשת ואותנו
ב] .ההבדלה ^נוסח וזה ג :השבת  קדש בין המבדיל העולם מלך אלהינו ה׳ אתה ברוך [

 ברוך המעשה. ימי לששת השביעי ■יום ובין לעמים ישראל בין לחשך אור ובין לחול
 בין בלילה קידש לא אם .בלילה ^הקידוש עיקר ד : לחול קדש בין המבדיל ה׳ אתה

 למחר מבדיל בלילה הבדיל לא ואם .כולו היום כל והולך מקדש במזיד בין בשוגג
] יום סוף עד והולך ומבדיל ג ] מוצאי בליל אלא האור על מברך אינו אבל .שלישי [ ד  שבת [

] או לאכול לאדם אסור ה : בלבד ה  משיצא ובן .שיקדש עד היום משקדש יין לשתות [
 .שיבדיל עד כלום לטעום או מלאכה ולעשות ולשתות לאכול להתחיל לו אסור היום

 הרי שיבדיל [י] קודם או שיקדש קודם ושתה ואכל עבר או שכת .מותר ימים ולשתות
] סופרים” מדברי ו שאכל: אחר ומבדיל מקדש זה היין. על ולהבדיל היין על לקדש [ז

ואף
: שם וסמ״ג מור די :רעא סי' כמור עי' ד :שם המ״ג ורצע רעא סי׳ מור ג :שם סמ״ג רצע סי' מור ג :כע משין סמ״ג רעא סימן מור א

סיימוניות הגהות
 בשמירה שישנו כל תורה רבד בקידוש חייבות נשים דשבועות נ׳ ופרק שמתו מי [א]בפ׳

 לא שעדיין אע״פ במלאכה מותר בתפלה כשהבדיל אבל [ב] :ע״ב בזכירה ישנו
ם. על הבדיל  שואל בפרק אמרינן כך להול קודש בין המבדיל רק אמר אם וכן הכו

 הבדלה צריך ושתייה לאכילה אבל צרכייהו ועבדי לחול קדש בין המבדיל אמרי במערבא
 היום כל בהבדלה גם ר״ת ובפירוש בה״ג [ג] t ע״כ וכר טווה בת כדאמימר הכוס על

 הטעם פירש רשב״ם [ד] :סה״ת וכן באלפסי וכן בראבי״ה וכן כבעמוד כתב בס״ה אבל כולו
 אפילו היתד מצאנו דלא צ״ע [ה] :שנהגו מקום פרק כדאיתא הוא ברייתו ותחלת הואיל
 קידוש אקודם קאי דלא בספר משמע אמיא קפדי לא אשי רב דבי דרבנן והא למים
 הטועם דאמר יעקב דד משמיה ותנא הונא אדרב לה דמייתי ע״ש הבדלה אקודם אלא
 מים אפילו לטעום שאסור אומר מהר״ם וכן .ע״ש כר באסכרא מיתתו שיבדיל קודם
 טעם דאמר הא בה״ג וכתב [ו] :ע״כ רבה קדושא קודם בשחרית וכן קידוש קודם

 או ביום מידי טעים אי אבל מבדיל מידי טעים לא אי למחר אבל באורתא ה״מ מבדיל
 בין דטעים גב על אף מבדיל למחר דאפילו כתב באלפסי אבל .ראבי״ה מבדיל אינו בלילה
 דשבועות ובפ״ג שמתו מי ובפרק פסחיס ערבי בפרק ר״י פי׳ וכן [ז] :ע״כ בליליא בין ביממא

: ע״כ ,ע״ש מדרבנן אלא אינו היין על לאומרו שהצריכו מד, אמ* מדאורייתא דקידוש

עוז מגדל
ע על חומשי מפרי יוסר האלכסון שעולה המשהויין דקדוקי  לפ^ צ!ה הקפידו לא ז״ל ורנופמו האמה רעו

 הפשמרת גחכמס שנפחכם מאפר ז״ל ר״מ אן• עליו לעמוד יכול אדם כל ואין במפר מועט דבר שהוא
ה הנה אלו אמוס שמונה לחשבון המשהויין אופן כל וצירף עמד מו אפפק לו היא: כן ז  עבד אפי

:נ״ח) מעברין(דף ס'כיצד .הפרק סוף עד ושפחה
ת כ״ט פרק  :להדיא מפורש ק״ו) (דף פסחים ערבי פרק וקידוש. שבס עד וכו׳ עשה מצו

 מם אס זכור אמרו ובמכלפא ובברכוס פסחים ערבי סרק .בהבדלה עד לזכרו וצדיך
 קדושא אילימא להדיא בחלמודא דמפמה נזיר מסכת ריש ראיה לו מצאפי עוד • בברכה לקדשו השבח

 כפב ועוד ז״ל כר״ס שפירשו אלא מקוצי ז״ל הר״מ וכ״כ הוא סיני מהר ועומד מושבע והרי ואבדלפא
 אני ראיפו ועוד .בסמוך לפנינו שכפבפי כמו הקידוש כמו הפורה מן שהוא הבדלה על להוכיח סמך

 שמקדשין בכניסחו זכרהו עשה מצוס הוא זמר לשון נאמרו אחד בדיבור ושמור זכור בפירוש ז״ל אמרו
 עד מול מגהג קדע בקדושס ינהג־ שלא ביציאפו שייך שמור ולשון כלה שבס רל ברמזם בדברים אותו

 בזכירה שישנו b ושמור זכי־י שמחו מי ובפרק דשמעות ובפ״ק כנו על ומשענו ויקבענו שיבדילנו
 ‘b כדק״ל לאו שמור עשו הנה . ע״כ בזכירה איתנהו בשמירה ואיתנהו הואיל נשי והני בשמירה ישנו

 זה וכפשמה בלילה ושמירה במס זכירה במדרש ז״ל רמזו עוד מעשה לא אלא‘ אינו ואל סן השמר
זטרם ואומר אני גס ארמוז ולהם התורה בסתרי למקובלים ידוע וסודו הקדש על מחול שמוסיסין

והבדלה עיקר הקידוש הפורה מן ששניהם פי על ואף עשה מכלל הבא בלאו בהבדלה ושמירה בקידוש
הקדש כסבי כל פרק כלשונם כו' למדינה שנכנס למלך דומה כניסתו דקידוש ביארו וכן היא מילתא חדא ואבדלפא קדושא דיקנה״ז בשמעפין הפס בגנופס רמזס נכבד ומה .דראשון כסשלומין לו מפילה

. והמשכיל כו' שמצא לאסרכוס דומה שבת במוצאי והבדלה מלכה שבת כלה שבת ם מ  מכבוד עדיף מם דכבוד אסיקנא בשמעתא בכניסתו היין על דזכרהו בשמעתא פסחים ערבי סרק כן נראה ופשוטו י
 דרכ אליבא למימי בעי תלמודא דסתם ועוד ז״ל/ מיגא״ש ן׳ בר״י ר״י פסק וכן בשעתה מצוה דחביבה טעמא משוס לא אי למחר עד דלישבקיה אמרינן אחד כוס אלא ליה דלית מאן דהא סדע לילה
מפסיקין ואץ לקידוש מססיקין הפט אמריק ובהדיא אזלא הכי דשמעתא ריהטא הלכתא לפום קיימן דלא ואע״ג אחמרא אלא מקדש ולא אשכרא דמבדיל למימר ליה מבעי וכן יבדיל טעס יקדש לא מעם שונא

בזכירס התורה מן שניהם כי ואף מחללו שבת שומר כל לו טפילה והבדלה עיקר הקידוש כי למדנו להבדלה קובעת ואינה לקדוש קובעת שבת רב אמר עמרם רב דאמר הא אסיקנא נמי והכי הbלהב
: נזיר דמסכת קמייתא בשמעתא מבואר מפורש הדין נזירות הלנות פ״ז ז״ל לר״מ מצאתי יגעתי והנה הבאר. גדולהע״פ והאבן שיתבאר כמו סוסריס מדברי הכוס אן אמורים הדברים ובשמירה

קר  אנשי יוהץ א״ר אבא בר חייא א״ר ובהדיא , מקומות ובכמה פסהים ערבי פרק .היין על ולהבדיל היין על לקדש סופרים מדברי :פסחים ערבי פרק .באוכל אחר ומבדיל עד כו' הקידוש עי
ז״ל ר״מ וכ״כ הכוס על קבעוה העשירו בתפלה קנעוה נתהלה דנריו וגמר המזון בברכת בין בתפלה בץ זכירתן מקום וקביעות הברכות מסח כלומר והבדלות קדושין לישראל להם תיקנו הגדולה כנסת

; זכור בפסוק י«*ו בפרשת ההורה בפירוש ז״ל הרמב״ן כתב וכן מקוצי


