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» . מפליגין א כו׳ ן y< בנהמת ההליכה לאסור בבל חכמי שדעת בחשובה רבינו כחב ז  מובדיכוכביםומזלוחפחות צריןעלעיירוחשל ין6פ״ק(שבחי״מ)ס״ר צריןוכו׳. אי
:בהלכוח זה מעם מבואר וכו׳ שתתישב כיי רבינו וכחב .לשבח קודם ימים משלשה י״ב דחחום וקיי״ל איפשימא לא מעשרה ■למעלה חחומין יש לאם דבעיא דכית *

מפני איסור דאיכא דביבשה השיב ז״ל והוא ולחומרא דאורייהא ספיקא הוי א״כ דאורייתא הוי מיל לשבת קודם ימים משלשה בפחות בספינה מפליגין אין ח״ר שם וכו׳. מפליגין אין זה) (ו
שובת ואינו לשבות ע״מ עמו ופוסק מוחר מצוה לדבר אבל הרשות לדבר בד״א שם שאין במים אבל לחומרא נקפינן איפשימא לא דבעיין דכיון אה״נ דאורייתא תמומין
 למחנה דמי דלא משום דאורייתא תמומין איסור
 נקמינן מדרבנן אלא מיתסר דלא כיון ישראל
 מעשרה למעלה סחומין דאין לקולא נעיין

 מעשרה למעלה הם אם לן דמספקא היכא ואפילו
 לנו שיתאמת עד בהם להלך מותר לאו אם

ק נ ע  להלך אסור שאז מפחים מעשרה פחות ש
 בנהרות אלה ודבריו מדרבנן ^זמוה מון בהם

 בכל מלוחים מים של דאילו מתוקים מים של
:שבת עונג בימול מפני אסור גונא

שבת הלבות סליק

 לצידן ומצור צריך אינו אומר רשב״ג רבי דברי
 איסור במעם הגאונים ונחלקו מוחר בע״ש אפילו

 שנג שהוא מפני שהוא בהלמת והעלו זה
 שלא במשובה כתב ולזה רבינובכאן כמ״ש שבת

 שיארע מה בשביל המלוחים בימים אלא נאסר
 בנהרות אבל והקיא והבלבול הצער מן בהן

 בים אפילו להפליג נהגו ועכשיו ע״כ. מותר
 ללמד חיפש ז״ל והרמבץ .ובשבת בע״ש הגדול

 ימוש נפש שבעל כתב עצמו והוא זכות עליהם
נכונים. דבריו שאין כתב ז״ל הרשב״א גם לעצמו

 ע"מ הספינה בעל הנכרי עם עמו ופוסק ופירוש
 ומקום רבינו וכחב .שישטת צריך ואינו לשבות
נ׳:) (דף פסחים שנהגו מקום פ׳ וכו׳ שנהגו

 לצידן מצור אזלי הוו דלא נהגו בישן בני
 יוחנן דר׳ לקמיה בנייהו אחו שבתא במעלי
 לן אפשר לא אנן להו אפשר הוה אבהתין אמרי
 שמע אבותיכם עליהם קבילו כבר להו אמר
ע״כ. אמך הורת תמוש ואל אביך מוסר בני

 אותן שמושכין קרונות ואותן ז״ל הרשב״א וכתב
 אסור השבוע מחחלת שם שנכנס אע"פ בהמות

 שמא גזירי: בשבת לרכוב שאסרו הטעם מן
:עכ״ל הבהמה להנהיג זמורה יחתוך

ק . וכו׳ הממה תשמיש יד  אע״ס פי
 של עונה ס״ב:) (דף בכתובות

 מע״ש יהודה רב אמר אימת חכמים תלמידי
ר :לע״ש ת מו  בשבת לכתהלה בתולה לבעול ו

 מומר והלכתא ז׳) (דף קמא פרק שם .וכו׳
לכתחלהבשבת: לבעול

 אחת כל ומזלות סכביס ועבודת השבת טו
מצות שאר כל כנגד שקולה מהן

. התורה ׳ ט  כוכבים כעובדי הם והרי כולה התורה לכל מומרין אלו הרי בפרהסיא שבתות וממלל ומזלות כוכבים שהעובד (חולין,ייה׳) שוחמין הכל פרק דגמרא מסקנא ו
״גמורים ומזלות . ולשמור החדוש אמונת בנפשו ולקבוע להאמין צריך ולפיכך כולה ההורה בכל כופר בחדוש וכופר החדוש על מורה שהוא לפי השבת ומעם .מקומות בהרבה ומטאר .

:עליו נאמן אות שהוא השבת

רחמים: עליהן ומבקשין ומתחננין לעזרן בשבת עליהן
 פחות ומזלות כוכבים עובדי של עייירות על צרין **אין יג

 אנשי דעת שתתישב כדי .השבת קודם ימים משלשה
בשבת. וטרודים מבוהלים יהיו ולא עליהן המלחמה

 השבת קודם ימים משלשה פחות בםפינה מפליגין *=אין
 יותר יצטער ולא השבת קודם עליו דעתו שתתישב כדי

.שבת בערב אפילו בים מפליג מצוה ולדבר .מדאי
 וכיוצא לצידן ומצור .שובת ואינו לשבות עמו ופוםק

] שנהגו ומקום שבת. בערב להפליג מותר הרשות לדבר אפילו בהן מ  בערב יפליג שלא [
ד :מפליגץ אין כלל שבת  חכמים תלמידי עונת לפיכך .הוא שבת מעונג המטה תשמיש י

 ואין בשבת לכתחלה בתולה לבעול ^ומותר . שבת ללילי שבת מלילי משמשין הבריאים
 אחת כל ומזלות כוכבים ועבודת השבת טו :לה צער משום ולא חובל משום לא בזה

 ובינינו הקב״ה שבין האות היא והשבת התורה. מצות כל שאר כנגד שקולה משתיהן
 המחלל אבל ישראל. רשעי בכלל הוא הרי המצות שאר על העובר כל לפיכך לעולם.

 לכל ומזלות כוכבים כעובדי ושניהם ומזלות כוכבים עבודת כעובד הוא הרי בפרהסיא שבת
 שבת שומר בה יחזיק אדם ובן זאת יעשה אנוש אשרי ואומר הנביא משבח לפיכך דבריהם.

 מפורש כבר כהו כפי־ ומענגה ומכבדה כהלכתה השבת את השומר וכל . וגו׳ מחללו
 ה׳ על תתענג אז שנאמר הבא. לעולם הצפון השכר על יתר הזה בעולם שכרו בקבלה

:דבר ה׳ פי כי אביך יעקב נחלת והאכלתיך ארץ במותי על והרכבתיך

למג: מי' מור ג :דמע סי׳ מוי ב שם: סמ׳ג רעת סימן מוי א

עוז מגדל
 במסכת . שנת ללילי עד הממה תשמיש י׳מ): (דף דשנת ®ףס׳ק .מפליגין אץ עד ונו׳ צרין אין

 :ו׳) ה׳ (דף דכתונות קמא פ׳ .לה צער עד לנעול ומותר :ס׳נ) פי(דף על אף ס׳ כתובות
 :מסכתות ובכמה מקומות בכמה סנהדרין נמסכת .מחללו שנת שומר עד וכו׳ כוכבים וענודס השגת

:קי׳ח) (דף הקדש כתני כל פיק .הפרק סוף עד ענת השומר וגל

מיימוניות הגהות
גוששת שאינה אבל תחומין איסור ומשום גוששת בספינה דוקא היינו פירש ור״ת [מ]

 העולם כל סומכין זה ועל הגאונים בל מפרשים וכן מעשרה למעלה תחומים שאין מותר
 טי בפרק אמנם .שהוציאוהו מי בפ׳ ועיין .הגדול לים לפרש מע״ש בספינה ליכנם

 וכתב איפשיטא ולא לא או מעשרה למעלה תחומין יש אי ליה מיכעיא שהוציאוהו
 יעשת שמא שט משום הטעם נראה היה ולר״י .לחומרא עבדינן איפשיטא דלא ביון מהר׳ם

. ע״כ י׳ב ובהלכתא ג׳ בהלבתא פכ״ז לעיל עיין שייטין, של חבית

שבת הלכות סליה
י־ ■”י■

עירובין להלכות משנה מגיד הקדמת
 ההבדל לבאר יש גדול שתוף שבת מהלכות שרקים וקצת אלו הלכות בין שיש■

 רבים גדרים יש לרשות מרשות ההעתקה שהיא ההוצאה שבענין דע שביניהן.
 מחיצוהיהן חסרון או שלמות מענין לומר רצוני ומהותן הרשויות באיכות מהם מדבריהם

 בו ויחמירו חורה דבר אמור מקום חורת או היחיד ות6ר חורת אחד למקום שיהיה כגון
 גדרי להשלים והוא לעשותו שאמרו ההכשר שיעשה עד הכרמלית כדין וידימהו חכמים

 הזה הרשות בעלי למנין השגחה מבלי לו לעשות שאמרו ההיכר לו לעשות או מחיצותיו
 האמור מן דבר יחסר אם בו והנאמר הנדרים מן החלוק שזה לשי רבים אם אחד אם
 מבוארים החלק זה ועניני ונשתתשו. שנתערבו מרבים או אחד מאיש בהיותו יותר לא ט

 ז״ל מגדריהם אחר חלק ויש עשר. שבעה שרק עם עשר ארבעה בסרק שבש בהלטת
 ולא המחיצות מענין לו הראוי ההכשר תנאי כל מהמקומות למקום היות שאחר והוא

 רבים הם שאם לשי רבים אם בעליו הוא אחד. אם לדקדק יש עוד דבר לו יחסר
 לזה מיוחד מרשות בהעתקה מוחרין יהיו ואז הדברים מן בדבר ולהתערב להתחבר צריכין
 .עירוב ונקרא מדבריהם זה וענין מיוחד לרשות מזה בהעתקה וכן .רבים לבעלים שמא
 החלק זה ועניני כן נקרא היותו וסבת זה עשות מעם ראשון שרק רבינו הזכיר וכבר

 מהחלק דבר נתבאר שלא ממצא ההלכות בשתי תסתכל ואם .אלו בהלכות מבוארים הם
מששמ באור לצורך נתבאר שכבר במה ההזכרה צד על א״כ אלא שבת בהלכות השני

ב. ממשסמי רו  במחיצוש• ולא אמרתי באמרםבעירובין ממרא נזכרה כבר החלוקה וזו העי
 ענין לבאר שנשאר רק בכלל אלו הלכות עניןרוב נתבאר וכבר מדבריהם^ שהכל ואע״ס
 בענין שבת בהלכות הנזכר עם בשוה שענינו כן גם ודע . בהן שנכלל ההחומין עירוב

 התחומין מששמי נתבארו כ״א ובשרק כ״ו שבפרק וזה .שם שנזכר מה עם החצרות עירובי
 המדידה ואיכות מדבריהם שהוא ומה והגאונים רבינו לדעת התורה מן במה.שהוא

 לשיעור ממון הרחוק חפצו מחוז אל ויגיע לעשות יכול אדם היאך נזכר וכאן ועניניה
 בכאן מבואר הוא זה וענין בשבת. כשיכנס בו עומד שהוא מהמקום מדבריהם המוגבל

 עשה מצות עירובין הלכות אלו הלכות בראש רבינו במ״ש עיון מקום בזה ויש . השלמות על
 אלו בפרקים זו מצוה ובאור המנץ מן ואינה ומדבריהם סופרים מדברי והיא אחת
 עליה שמברכין מצוה והיא תחומין עירובי כן גם אלו בהלכות שנתבארו ואמר .עכ״ל

ת. עשה מצות רבינו אמר למה ש״ו סוף כמבואר ח  שהענינים שאחר זה ותשובת א
 עליהם לומר ראוי בענינם שתוף שיש כל המצות במנין נחשבים ואינם מדבריהם האלו
 נחשב יהיה ואז מהמקומות םpבמ אוכל הנחת הוא הכולל וענינם אחת מצוה שהם

 בדרך חחומין עירוב שיש ואע״ש אחת מצוה שהיא רבינו כתב ולזה שם. שובת כאילו
ז לי נראה זה .ביחד וההחומין החצרות דיני כולל שהזכרתי העני! זה אחרת תייי iקושי< נ

:רבינו דברי על זו

:אלו הלכות פרקי עגיני פרטי אבאר ומעתה
א דבר זה ומאי הוא וכיצד מהו העירוב עטן בכלל ט נתבאר ראשון פרס ה נעשה לא אם ר״ל בחצרות העירוב עשיית חסרון דיני רבינו ט כלל שני פרק מ מ
במול והוא נעשה כשלא בדבר שיש והתקנה מהעדרו המגיע האיסור הוא בענין זה כל ונתבאר העושהו. הוא ומי עשייתו וזמן הנחתו ומר^ם ׳ י

ומי- להם מועילה הנזכרת תקנה או ושעירוב עירוב הצריכין הם ומי מהם לאחד הרשות :המטאות ושתוף החצרות עירובי
הוא



186 מתעירובין להלכות מעזנה מגיד הקדמת
כמקומו פצריך ומזלות כוננים כעונד ר״ל ארזר דכר הסיפור לבמול שצריכין הוא

:מקום שכירות
 והן מלון או אתת ציניהן שיש ר״ל המעודנות החצרות רנינו נו נאר שלישי פרס
כיחד שתיהן לערנ צריכין אם נהם העירוה דין מהו זו אצל זו שוות *

 נמצאים הם הצדדין אלו כל כי נידם הרשות או כעצמה אחת כל לערה להם הכרח או
:הן מה עירוה כלא אלו עם אלו החצרות עניני כאור לזה ונמשך כהם/

 זה וכאי הדירה חלוקי הנקראים הם מי החצרות כדירת רנינו כו נאר רביןזי פרק
 וכדין כעצמה אחת החצר זה ונאור זמן זה וכאי ויאסור שם ידור מקום

 אלו הם מה ולעליוח חחתיים לכתים החלוקה החצר נאור זה אחר ונמשך החצרות שחי
 ונמשך משפפן מה עליה דרך העונרת אחרת חצר הימנה ל&נים שיש החצר וכן אלו עם

:אלו עם אלו דינן מה החצרות מן יוצאות כשהן והדיופות הגזוזפרות נאור לזה

פרק
פרס

פרק

פרק
או לזה

 שנזכרו השרפים כל נו ונתכארו .המנוי שתוך רכינו.ענין נו כלל חמישי
:ד׳ ופרק ג' ופרק כ׳ פרק ר״ל הקודמים פרקים כשלשה החצרות

 דכר זה ומאי הוא וכיצד מהו כפת תחומין עירוה ענין נכלל נו נתכאר ששי
 ראשון פרק שנתנאר כמו העושהו הוא ומי עשייתו וזמן הנחתו ומקום הוא

: החצרות עירונ כענין *
 שניתחו שיקצע ר״ל ג״כ וצאמירה דינו מה נרגל העירוה ענין נו נחנאר שביעי

 כעד כן לעשוח יכול אחד ואם זה עשיית וזמן נו עומד שאינו כמקום
:לסיימו צריך כיצד המקום וקניעת חנירו

 חלוקין כמקומות עירונין שני המערה ר״ל עירוכין שני משפס נו נתכארו שמיני
 זה סמוכין שהימים אם חלוקים לימים או אחד כיום חלוקות לעשות

קמה עירנ ולא לשכת הסמוכין סונים ימים נאור לזה ונמשך מחולקין.  דין נערכי
ק ותחומין חצרות עירוני ההלכות: ונשלמו נ

ר מ ב א ת ו כ  מדנר להיוחו מכוארח למתאחרים הראשון הפרק והקדמת .נמכתג נזכר כהיותו הועיל מכלי א״א ענינן צניאור מכואר אלו פרקים סדר שפעם פי על אף ה
 קודם והיותו סנחו נזכרה כנר לקודם ואחורו פ״נ ואחריו .הכרחי לשאינו וההכרחי לפרסי הכללי להקדים וראוי ולשיתוף לעירוה והכרחים כוללים נענינים

 ענינו להיות למתאחר וקדימתו מצואר לקודמים ואחורו פ״ג ואחריהם אחרת. חצר עם ענינה לכאר כך ואחר כעצמה עניןהחצר תחלה לכאר ויש אחר כחצר ענינו להיוח למחאחר
 לשולחן נאים רכים ממציאות יותר מצוי הוא וכן .מחצר לפנים חצר מהמצא יומר נרור והוא מצוי דכר והוא זו על לזו שעכוד ולא לאחרח יתרון לאחת אין שוות חצירות בשתי
 לפי הפעם מכואר זה המנוי לפניני קודם צדדיהן ככל החצרות עניני כל השלמת לסכת הוא למתאחר וקדימתו פ״ד ואחריהם .המחאמר נפרק נחכארו שאלו אחד כית כני ואינם אחד

 קדימחו וסכת כנר מבוארת איחורו וסכת פ״ה ואחריהם .לכתים כחצרוח לחצרות שהמנוי אמרם וזהו המנוי הוא לחצר והסמוך החצר הוא האדם משכן שהן הנחים אצל שהסמוך
 ההוצאה חשש מחמת הנחקן העירוב להקדים הוא הראוי מן כאן ואף שם. זכרתיה וככר התמומין לענין וגדריה ההוצאה ענין שכח בהלכות שנקדם הסבה מפני הוא למתאחרים

 ואחר .צריך לשאינו נקדם להיותו ראוי והצריך אליו והצורך החחומין עירוב ממציאות להם האדם והכרח והמבוי החצרות עירוב יותר מצוי זה להיוח אחרת סבה ועוד .החחומין לעירוב
 להיות אחרת סבה ועוד ברגל. העירוב כן ואין שנתבאר כמו חצרות לעירוב דומה בפת התחומין עירוב להיות הוא אחריו לשל קודם והיותו אחורו סבת נזכרה וכבר הששי הפרק זה

 לבאר שראוי לפי הוא לאחרון קודם והיותו נתבארה אחורו ושבת שביעי פרק כן ואחר שביעי. פרק כנזכר ברגל העירוב כן ואין ובעני בעשיר ר״ל לכל שוה בפת ההחומין עירוב
שוה ושאינו מתוקן שאיט למה נקדם להיותו ראוי זמנו בכל והשוה שהמחוקן כפי חלוקים לימים למערב להקדימו וכן עירובין שני מהמערב ההלכה כדין אחד עירוב המערב דיני החלה

:ענינו נתאחר למה נזכר וכבר פ״ח ואחריהם .זמן בכל ענינו

עירובין הלכות
 המנץ מן ואינה סופרים מדברי והיא אחת עשה מצוה

:אלו בפרקים זו מצוה וביאור

משנהראשון פרקמשנה מגיד
ה ר  ודיניהן הרשויות גדרי נתבארו שכבר אע״ס .וכו׳ שכנים בה שיש חצר א א כ

 מהם להזכיר ראיתי מדבריהם שהוא ומה התורה מן שהוא מה
 מקום והשלישי ורה״י רה״ר השנים תורה. דבר שלשה שבס רשויות קצרה. בדרך מקצת
 לרה״י ממנו לפלפל שמותר פפור מקום שהוא תורה דבר ודינו רה״י ולא רה״ר לא שאינו
מדבריהם נחלק הוא הזה והרשות .לרה״ר דממנו

 בלא שהכשרו הוא סתום מבוי המבוי שזה לפי פי״ז כמבואר סמור מקום כדין הזה המבוי דין
 בדין הס שדבריו כיון לחי בלא אפילו בכאן לכתוב לו היה רבינו זה ולפי . וקורה לחי

 מוסף המחיצות בענין חכמים שהחמירו מה בכאן לבאר להאריך רצה לא שרבינו אלא חורה
תוספות ואינו מהו העירוב ענין באר וכאן שבת בהל׳ שבאר במה לו ודי תורה דין על

יק
 לומר רצוני כרמלית הוא האחד רשויות לשתי

 מקום שנקרא מה והשני כרמליח שנקרא מה
 גזרו וחכמים _שבת. מהלכות פי״ד כמבואר פפור.

 אצל נכרי לעשותו בו והחמירו כרמלית על
 בארבע אלא בו לפלפל שלא והחמירו אלו דשויוה
 פי״ז כמבואר רבינו ודעת לה״ר. כדין אמות
 והוקף תורה דבר גמור רה״י שהוא מה שכל

 מחיצות בו להצריך חכמים בו גזרו לא לדירה
 שהוא במבוי אלא במבואות החמירו ולא יותר

 קורה או לחי הצריכו ואז חורה דבר כרמליס
 איכותן בהתחלק הרשויות שדיני ודע שם. כנזכר

 ר״ל מהן מון שהוא במה אבל שם נזכר ומהותן
 .כאן נזכר אחד או הרבה בעלים להן יש אם

 מבואר החצר ודין .רבינו דברי אבאר ומעתה
 במבוי הדין ובן :הוא ופשוס מקומות בכמה
וקורה לחי בלא מבוי תורה שדין דע וכו׳.

דין

ר“ א צ  בבית מהם אחד כל הרבה שכנים בה שיש ח
 מותרין כולן שיהיו הוא תורה דין לעצמו

 מפני לבתים ומהחצר לחצר ומבתים החצר ככל לטלטל
 בכולה. לטלטל ומותר אחת היחיד רשות החצר שבל

 בני כל שיהיו קורה או לחי לו שיש במבוי הדין וכן
 וממבוי למבוי ומהצרות בכולו לטלטל מותרים המבוי

 במדינה הדין =וכן .הוא היהיד רשות המבוי שכל לחצרות
 דלתות לה שיש טפחים עשרה גבוהה חומה מוקפת שהיא

 דין הוא זה היא. היחיד רשות שכולה בלילה וננעלות
לטלטל לשכנים אסור [א] סופרים מדברי ^אבל ב ז תורה

ברשות
ג שפו סי׳ פור א מ׳ : דרבנן עשין פ ג שם סי׳ פור ג :שם סמ׳ג שפ פי׳ טור ב א מ׳ • שם פ

משנה לחם

 וכבר בדבריו ברור וזה הרשויות במחיצות
 :אלו הלכות באור בפתיחת בזה הארכתי

 בדין רבינו דקדק לא בזה גם .וכו׳ הדין וכן
 לה שיש וכתב מקומו שאינו לפי המחיצות

 בדין שבת מהלכות ופי״ז בלילה ננעלות דלתות
 בראויוה שדי שם נתבאר וכו׳ ברה״ר מתלים שני

 דין מבואר ושם ממש ננעלות שאינן אע״פ לינעל
 רבינו דברי על שהקשה מי וראיתי בארוכה. זה

 (עירובין תפילין המוצא פרק שקראו ממה
 ננעלות דלתות לה שהיו לירושלים כרמליס ל'א)

 כרמליח דוקא לאו דהתס כלום זה ואין בלילה
 מפני אלא כחצר דינה דודאי המחיצות מפני
 הבתים מן לפלפל מדבריהם ואסור עירבו שלא

 ז״ל פירש״י וכן כרמלית לה קרי למבואות
:הוא ומוכרח

 פסין סרקעושין .וכו׳ סופרים מדברי אבל ב
:וידים עירובין תקן שלמה כ״א:) (דף

וכל

 בפרק כמבואר רבינו ודעת ה״ה כתב וכו׳. הרבה שכנים בה שיש חצר א אפרק
 גזרו לא לדירה] [והוקף תורה דבר גמור רה״י שהוא מה שכל י״ז

 כגון אומרו עד וכו׳ הלכות בין שיש לפי כתב אלו הלכות דבתחלת ק׳ וכו׳. חכמים בו
 .וכו׳ חכמים בו ויחמירו תורה דבר פסור מקום תורת או רה״י תורת אחד למקום שיהיה
 :החמירו לא זה שעל כתב וכאן החמירו התורה מן רה״י שהוא בדבר שאפילו משוס נראה

 כיון למי בלא אפילו בכאן לכתוב לו היה רבינו זה ולפי ה״ה כתב .וכו׳ במבוי הדין וכן
בלא מבוי כאן לכתוב לו שהיה לומר דכוונסו לפרש ואין וכו׳. תורה בדין הן שדבריו

מיימוניות הגהות
ק [א] ר פ ה הדר נ א בו ת מ אי ה ד רי תרי בי ב א רברבי ג הוי ל ב אי רו ני י בו׳ עי ת ת כ פו ס תו  ה

ע דמבאן מ ש ה מ צו מ א לערב ד מ ע ט ה ו תי דלא איכא רב די לי סור לי קי אי אפי לי ל עיו ל  ו

ם תי ב ת מ רו צי ח בוי ל מ ל :ע״ב ,ו

 ואס הוא רה״י המבוי שכל כתב דהרי אפשר אי וזה בס״פ כמ״ש רבינו לשון ושיהיה לחי
 כוונת אלא איירי. תורה בדין ורבינו לחי בלא רה״י היה לא חורה מדין לחי בלא כותב היה
 לכתוב לו היה חורה מדין לפלפל שמותר הדבר לומר הוא רבינו שכונת שכיון היא כך ה״ה

 שבעולם כרמלית כל כדין רה״י שאינו אע״פ חורה בדין לפלפל מוהר שהוא לחי בלא במבוי
 אינו כרמלית שהוא לחי דבלא דמשמע ההורה מן רה״י שהוא בלמי מבוי כתב ולמה
 וראיתי ה"מ כתב וכו׳. במדינה הדין וכן ז״ל; ה״ה בדברי פשוס וזה לפלפל מומר

דהיכן קשה ,׳וכו כרמליס תפילין המוצא פרק שקראו ממה רבינו דברי על שהקשה מי

עוז מגדל
ראה

 קנועים עד נמדינה הדין ובן :היא רווחה הלכה .הוא רה׳י עד וכו׳ נה שיש חצר א פרק

ף עופין סרק ומקצתו דעירובין ס׳ק כירושלמי .להן ד פין( א) פ :כ׳
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 שהן סעודוח שחי שיעורו .וכו׳ בו שמשהת&ין האוכל שיעור וכמה ט א פרלו
משסהפין כיצד בפרק בינוניוח ביצים כשש שהם גרוגרות כי״ח י

 בפונדיון מככר אומר ברוקא בן ר״י דעירוב סעודוח ב׳ במזון במשנה פ״ב:) (עירובץ
 אס בה לפסול מציה ומצי המנוגע לביח מציה לקב ידוח משחי אומר ר״ש בסלע סאין מד׳

 עומאח לטמא מציה ומצי חנא ובגמרא הגויה
 אוכלים טומאת תני' לא מ״ט דידן ותנא אוכלים

 כמה דחניא להדדי שיעורייהו שוו דלא משום
 קימעא חסר ביצים שמי שיעור פרס חצי שיעור
 בן כר״י רבינו ופסק וכו׳ יהודה רבי דברי

 גבי פ״ג) (דף בגמרא דאמרינן משום ברוקא
 דברי זו מסדא א״ר פרם מצי שיעור הוא כמה

 ומחצה כביצה מכ״א אבל יוסי ורבי יהודה ר׳
 בן ר״י מכמים מאן פרס מצי זהו שוחקות
 חכמים בלשון דמדאפקיה לרבינו ומשמע ברוקא.
 הרשב״א מדברי והוא ה״ה וכ״כ כוותיה הלכחא
 כפו פאה בסוף כוותיה לן דסתם ועוד בס״ה

 קי״ח) (שבח כתבי כל בפ׳ התוספות שכתבו
 אוכלין טומאת דלטמא לפסוק ה״ל דא״נ וקשה

 ומצי תנא דהא ביצה רביעי ג׳ שיעורו הוי
 ז״ל רבינו ואילו אוכלין טומאת לטמא חציה
 דלטמא אוכלין טומאת מהלכות בפ״ב פסק

 אמרינן נמי והכי כביצה שיעורו אוכלין טומאת
והנא אמרינן דכי וי״ל .כר״ש והיינו דוכחא בכל

 שבמחנה שהאהלים לומר הם בכאן רבינו דברי או.וכו׳. סוכות או אהלים יושבי וכל ג
 שהשיירא שבשיירא אהלים אבל לערב הן צריכין ימים מקום באותו ועומד הקבוע

 .קבועין שאינן לפי מלערב הס פטורים אהלים ועשו השבח מפני שס לדרכה^ונחו הולכת
ופרק .עירוב צריכין אין שבשיירא עירוב צריכין שבמחנה אהלים חני בירושלמי כן ומבואר

כתב ומלחמותיהן מלכים מהלכות ששי
 כל שיערבו עד בדיורין חלוקה בה שיש היחיד ברשות
 ואחד מבוי ואחד חצר אחד .שבת מעדב בולן השכנים
 יושבי וכן ג :דינו ובית שלמה תקנת זה ודבר ,המדינה
 אין מחיצה שהקיפוהו מחנה או סוכות או אהלים

 שיירא אבל .כולן שיערבו עד לאהל מאהל מטלטלין
 מאהל מוציאין אלא לערב צריכין אין מחיצה שהקיפה

 אותן ואין מעורבין כולן שהן לפי עירוב בלא לאהל
•להן קבועין אהלים  דבר שלמה תיקן מה "ומפני ד :

 להוציא שמותר כשם ויאמרו העם יטעו שלא כדי .זה
 מהם ולהבנים ושוקיה המדינה לרחובות החצרות מן

 ולהכניס לשדה המדינה מן להוציא מותר כך לחצרות
 הואיל והרחובות שהשוקים ויחשבו .למדינה השדה מן

 ויאמרו ובמדברות כשדות הן הרי לכל רשות והן
 ההוצאה שאין וידמו היחיד רשות הן בלבד שהחצרות

לרשות היחיד מרשות ולהכניס להוציא ושמותר מלאכה ’״י ״״” יי’’
^ p ♦ ^ רזל^ מ״ד איכא 6לה היא הכל לכלי לאו הגויה את  m] !ק ל רז ד ל ח ת ^

 וישאר לעצמו רשות בה ואחד אחד כל ויאחז בדיורין
 חצר כגון בו שוה כולן ויד כולן ברשות מקום ממנה

 כאילו בו שוה כולן שיד המקום אותו שנחשוב לבתים.
 כל שאחז ומקום מקום כל ונחשב לרבים. רשות הוא
 רשות בלבד שהוא לעצמו וחלקו השכנים מן אחד

 לרשות לעצמו שחלק מרשות להוציא אסור ויהיה .היחיד
 היחיד מרשות מוציאין שאין כמו בו. שוה כולם שיד

 אף כולן שיערבו עד בלבד לעצמו שחלק ברשות אחד כל ישתמש אלא הרבים לרשות
 אהד במאכל שיתערבו הוא הזרד. העירוב ■[ב] הוא ומה ( :היחיד רשות שהכל פי על

 ממנו אהד כל ואין לכולנו אחד ואוכל מעורבין שכולנו כלומר .שבת מערב אותו שיזניחין
 כולנו יד כך לכולנו שנשאר זה במקום שוה כולנו שיד כשם אלא מחבירו רשות חולק
יבאו לא הזה ובמעשה .אחד רשות כולנו והרי לעצמו אחד כל שיאחז מקום בכל שוה

 ערבו ושאלו בפרוסה וחברי בשלמה שעושים העירוב [ :הרבים לרשות היחיד מרשות ולהכניס להוציא ולדמות..שמותר לטעות
כל או זה עם זה מבוי אנשי ושעושין חצירות. עירובי הנקרא הוא זה עם זה החצר בני
ר מיז [ג]בחציתת מערבין =אין ח שתוף: הנקרא הוא המדינה בני כ ־ , רס, י ״ ״

̂ואה S ?אין כאיסרמערבץ• והיא שלמה היתה בה. מערבין אין פרוסת W והיא סאה מאפה ככר אפילו  הי̂י S מלה ש
 יהא שלא והוא חלתה ממנה והפריש ואקנה בפת לא אבל עדשים ובפת אורז בפת מערבין כך תבואה בפת שמערבין וכשם בה.
 עצמן בפני המים מן חוץ משתתפין אוכל "בכל אוכלים. שאר5בין̂: בפת בין ושתוף .דוחן

 ערב .כאוכלים חשובין שאינן בהן משתתפין אין ופטריות כמהין וכן .עצמו בפני מלח או
 כגרוגרת בו שמשתתפין האוכל שיעור יוכמה ט :ומשתתפין כמורייס נעשה מלח עם מים
אבל פחות. או עשרה שמונה שיהיו והוא מבניהמדינה. או המבוי מבני ואחד אחד לכל

̂אם
מיס אבל מערבין דאין עצמו בפני = י’״ י = ״®'י ׳’״ ״ = י=° ״י = = י■®״׳"”״ »

:כן בהלכות ומבואר מערבין
 ר בהלכות ג״כ וזה מערבין שאין ופטריות כמהין איכא דהא חון בהן שנאמר במקום אף הכללות מן למדין אין משנתנו על מפורש שם .וכו׳ כמהין וכן

בגמראימרובין ופירשו ואחד אחד לכל שבת כלהוצאת כגרוגרת מועטין שהן בזמן לכולן סעודות שסי מרובין שהן בזמן שעורו הוא כמה (דףפ׳:) מלון פ׳ וכו׳. שיעור וכמה ט

 יותר דהוי מ״ד ואיכא מציה מחצי פחות דהוי
 חזינן כי ברוקא בן כר״י דקי״ל לדידן והשתא

 אוכלין טומאת דלטמא דקאמר דוכתא ב^
 כוותיה שפיר דאתי אמרינן כביצה שיעורא הוו

 לסמא חציה חצי דתנא הא ליה לית דאיהו
 דהיינו הוי מציה מחצי ספי אלא אוכלין טומאת

:כביצה
כיצד

 והוא וכו׳. במחנה מצירות ערובי מלערב פמורין
 י׳׳ז) (דף דעירובין פ״ק בסוף המשנה דין

 ואחד במחנה פטורין דברים ארבעה ששנינו
 שדין לפי רבינו בדברי סתירה ואין .לערב מהם

 וכשהן למלחמה ההולך במחנה הוא המשנה
 להם הקלו כן ומאני להלחם חונים ימים מונים

 שלא החונין באנשים הוא הירושלמי דין אבל
 אבל רבינו דברי לתרן נ״ל כך .להלחם

 בהפך בתוספתא שהגרסא כתבו המפרשים
 ספרי ונוכחת בשיירא ומחייבת במחנה שפוטרת

 שיש כל נקרא שממנה וכתבו משובשת הירושלמי
 כמחנה גדול למחנה עד שנאמר עשרה בו

 מכן פחות עשרה אלהיט מחנה הוא אלהיסוכמה
 למלחמה. יוצא מחנה ודוקא כתבו ולא שיירא

 ובגמ׳ למלחמה יוצא דוקא ודאי נראה ומהמשנה
 וכו׳ הרשות למלחמת יוצאת מחנה ברייחות הביאו

:נראין רבינו ודברי
 דברי .וכו׳ זה דבר שלמה תקן מה ומפני ד

 פשוטים שלמה תקנת בטעם רבינו
:אליו וראויים הם וברורים

 זה עם זה המצר בני שעושין הערוב ז
 רבים במקומות מבואר זה .וכו׳

:עירובין ■במסכת
 פ׳:) (דף מלון פרק .וכו׳, מערבין אין ח

 מן ומשסמפין,מון מערבין בכל משנה
 אומר יהושע רבי ר״א דברי המלח ומן המים
 פרוסה והיא סאה מאפה אפי׳ עירוב הוא ככר
 מערבין שלם והוא כאיסר ככר בה מערבין אין
 ושם(דף פסקוז״ל. וכן יהושע כר׳ והלכה בו

 שבכל מודה יהושע דרבי ברייתא הזכירו פ״א)
 שסופי משחתפין ובכל תחומין עירובי מערבין
 :בלבד בחצר אלא בפס לערב אמרו ולא מבואות
 אמר ובהלכות שם . וכו׳ שמערבין וכשם

 לא אבל אורז בפס מערבין שמואל
 .עדשים ־של בפת מערבין רב אמר דוחן בפס

 בגמרא אמרו בפרוסה מערבין שאין וטעם
מערב אני האחד יאמר שלא פירוש איבה משוס

כולם
 שמא גזרה עירוב שאינו ופשטו מהו בפרוסה

 שאם הגמרא מן ונראה .לקלקולו דבר יחזור
בו שמערבין מלתו כדי אלא הסר הככר אין

 ממנה והפריש
 ולא ממ״ח. אחת שהוא נההוס חלת כדי אלא
 רבינו בדברי נתבאר לא גס בהלכות זה נזכר
 אמרת שטה להם שיש או מצוי שאינו לפי ואולי
 פרק ראש כ״ו:) (דף .וכו׳ אוכל בכל : בזה
 המלח. ומן המיס מן מון ומשתתפין מערבין בכל

 בגמרא ואמרו תחומין עירובי מערבין ופירוש
 ומלת עצמן בפני מיס אלא שנו לא כ״ז) (דף

ומלח מיס אבל

משנה לחם
הם

ולהכניס: לשדה המדינה מן להוציא מותר כך וכו׳ זה דבר שלמה תקן מה ומפני ד תוריי מדין בה לטלטל שמוסר אלא כתב לא כרמליתדהוא קראו רבינושלא בדברי ראה
הן הרי לכל רשות והן הואיל והרחובות שהשוקים ויחשבו למדינה השדה מן . .................

 הבחים מן עירוב צרל למה א"כ רל׳י הם דהחצרות דיאמרו דכיון קשה . וכו׳ כשדות
וי״ל רה״ק דהחצרות סברי דהא לרה״ר מרה״י להוציא דמותר ולומר למטעי אתו דלא להצר

דאס
מיימוניות הגהות

מר [ג] ב דהלכה ר״י א ר ב דאמר נ רו ם עי שו ב דאמר כשמואל• ולא דירה מ רו ם עי שו  קנין ט

מרינן א אי ו הו מ ניי אין בלי כי ש ה בו ו :א'פ'לו, ומערבין בבלי מערבין אין לרב וקטן פרוטה שו

פ בפהות ש״ ל וקטן מ א מו ש ת מיערכין אין ל חו פ, בפ ש" ש וקטן מ ר״ אל פי מו ש ה אין קטן ל ש ע  נ

ח בי לערב שלי רו ת עי רו צי או ה קנויי מקני בר דל א א ו ש כפר״ח נראה ולר״ת .הו ר פי ת ש בי ב  ד

רי קטן של א איי חין דלרב הנ ב בו מני רו הנן ור' בו׳ עי ה פסיק יו  בפרק דאמר כרכא לי

מי כתערב שוכר הדר ת מערב מה ד חו פ בפ ש״ כו׳ מ חנן כר׳ וק״ל ו בי יו ל, לג א מו : ש ב ״ ר״י וכן [ג] ע ש״י ודלא פי ר ש ב ר פי רוב קא_י מערכין דבכל דההיא ש עי מו הצירות א ן כן כ עיי  ו

סי א״ר לא בפרוסה מ״ט [ד] ; שם ל בן יו או שום א״ר ש ה מ ׳ איב דו פי פי ק ה שי ה על ז תי אני ז ת ה נ מ ל ה ש ת א ת ו ת א פרוסה נ עי ב אי הו ו בו ל ר הו בפרוסה כולם עי ה וקאמר מ ר  גזי

א מ ר ש חזו לו. דבר י קו ל ק ב ל ת כ א מדלא מהר״ם ו ה קמיבעי ג לי ה״ אה כ ה דאחד נר כ לו לכולן פרוסה שזי ש ר מ שפי מי ד תא ראם ד לו אי אפי א בהא ד כ ג אי מי עינן זר ל מ ש ש כהא ל ב״ ו
בו ר לן עי תי בפרוסה כו א פי ד לו ח אי פי ל ר ט גז טי א ל מ ר ש חזו לו דבר י :ע״ב ,לקלקו

yiij 1v\uu MJM jiv כרמגיח קרחו שנק רכינו בדברי רמה  iw 
 לחלוקה ממש דדמי משמע הדין וכן דמדכתב וי״ל .לטלטל מוהר כרמלית שהיא ואפילו

כן כונסו נמי וכן דקאמר האי א״כ רה״י המבוי שכל למעלה כתב והוא הקודמת
:רה״י שהיא

עוז מגדל
פני מ י פלסה תיקן מה ו נ  גדולוח ונהלכוה ז״ל גאון האי לרנינו נתשוגה נמצא כן .רה׳׳י עד ׳1כ ה1 ד

ה ;ו״ל גאון יהודאי רב פמיבר מ :מ״ט) שהוציאוהו(דף מי פ׳ .לרה״ר עד וכו׳ העירוב הוא ו
ב רו עי ף פרק אוכלין. בשאר עד שעושין ה ד ל : הדר ופרק פ״א) חלון( ב  ומשתתפים עד וכו׳ אוכל ב

) (דף מערבין בכל פ׳ .בו ו ה :בראשו כ׳ מ כ כו׳ שיעור ו ף פ׳ .לכולן עד ו ד ;פ׳) חלון(



ט משנה מגיד עירובץפ״א הלכות ומנים. משנה מגיד 137 ס

שתי מזון תחומין עירובי ששיעור גהחומין :)5 פ משחחפין(דף כיצד שרק כןממ״ש ולמד בעוגיות ביצים שש שהם רביגו וכתב גרוגרות י״מ הן סעודות שתי ואילך ומי״ח י״ח הם
חכמים: בלשון דבריו הזכירו ששם לשי כמותו והלכה ברוקא בן ר״י לדעת ביצים שש והם סעודות

ל י  צלי בפר ממנו לאכול כדי מי בשר ממנו לאכול כדי לשתן שאינו וכל בו לאכול כדי לפתן שהוא כל שמואל אמר כ״ע;) (דף מערבין בכל פרק .וכו׳ נאכל שהוא אוכל כ
כ״ע) שם(דף שאמרו בגמרא הס ומפורשין וכו׳ מבושל יין כגון רבינו וכתב ז״ל. וכ״ס כרבה והלכתא ובהלכות ממנו לאכול כדי אמר יוסף ורב בו לאכול כדי אמר רבה

והקשו יין של רביעיות בשתי מערבין רב אמר
כשש■ שהן גרוגרות עשרה כשמונה שהן סעודות שתי שיעורו יזה על מרובים, היו אם

 אוכל כל י* :לכולן סעודות שתי ורבבות אלפים המשתתפין היו אפילו .בינוניות ביצים
 שתי מזון שיעורו בו נשתתפו אם חי ובשר דגן ומיני פת כגון שהוא כמות נאכל שהוא

 וחומץ צלי ובשר מבושל יין כגון פתן בו לאכול העם ודרך לפתן שהוא וכל סעודות..
] בו לאכול כדי שיעורו בצלים של ואמהות וזיתים ומוריים ה א :סעודות שתי [  נשתתפו י

 ומשתתפין שתים ביצים רביעיות. שתי בשכר וכן לכולן. רביעיות שתי שיעורו חי ביין
אפרסקים. חמשה אגוזים. חמשה אחד. אתרוג שגים. ורמונים חיות. הן ואפילו בהן

״ ולא בשיל היה *ואם שלוק בין חי בין ירק של ליטרא
̂א־'ו ־,׳.1 פפ'.ל 'א1 נ־.'ל סר ♦,אם עינלא לאכילה־ ראי' שאץ לפי בו מערבץ אץ בשיל  פ«ני
:עכ״ל בחרדין, אצא זה נאמר לא ז״ל קב .דבילה מנה גרוגרות. קב .תמרים קב .תבלין

.היד כמלוא לחין פולין .היד כמלוא כשות .תפוחין
.בהן מערבין אין בצלים עלי .בהן ומערבין הירק בכלל הן הרי והתרדין .ליטרא הזין
 אלו וכל איגו.אוכל. מכאן פחות אבל זרת. מהן עלה בל אורך וגעשה הבצילו אם אלא

 שיעורין בהן נתגו ולפיכך .הן כלפתן האמורין הדברים
 לשיעור מצטרפין האוכלין *וכל בהן כיוצא וכל אלו

 שתי מלא מקום בכל האמורה ליטרא יב • השיתוף
 בכל האמורה ומנה רביעית. חצי ועוכלא רביעיות.

 משקל והמעה מעין. שש והדינר דינר. מאה מקום
 והרביעית דינרין. ארבעה והסלע שעורות. עשרה שש

 דינרין עשר שבעה משקל היין מן או המים מן מחזקת
 ושלשים חמשה משקל הליטרא נמצא בקירוב. דינר וחצי

: רביע פחות דינריך תשעה משקל והעוכלא דינר.
 ארבעה והקב .קבין ששת מקום בכל האמורה סאה יג

 מדת בארנו וכבר רביעיות. ארבע והלוג לוגין.
לזכור צריך שאדם השיעורין ואלו .ומשקלה הרביעית

אותן
 אחד ממין אלא בא אינו במחלה ש״מ אלא

 לשכניו שוהף שהיה הבית דבעל ושמפהא .להודיע צריך ואינו ומזכה מוסיף אמד ממין אשילו נסמעע שאם בה הקלו בסוף מיהו
עכ״ל: ותשכח; דוק לזה זה הבורין שיהו דברים דבעינן להדיא מוכחת

 אומר רשב״א והתניא האי כולי בעינן ומי
 זיתים בו לנובל כדי חומן בו לאכול כדי יין

 כי ותירצו סעודות שתי בהן לאכול כדי ובצלים
 רב אר.ר שם ופירשו מבשלא בממרא ר״ש קאמר
 איכא ירק. של סעודות פתי בו לניבל כדי חוסן

 ולא סעודות בשתי הנאכל ירק רב אמר דאמרי
 רבינו בדברי לא גם בהלכות אלו לשונות נזכרו
 כלשון פוסקין שהן ונראה כפשכיה ברייתא אלא

 דבעינן דמשמע הברייתא וכפשע ראשון
 ז״ל והרשב״א .סעודות שהי מזון סבול דוקא
 סעודות שתי של ירק בו לכיבל. והחומן כתב

 שהיין לי יראה וכן רביעית ששיעורו ויראה
 בו לטבל ולא בא הוא בקנוח'הסעודה המבושל
 שתי לקמח ממנו פמביאין כדי שיעורו ולפיכך

:עכ״ל .סעודות
 היין דין .וכו׳ שיעורו מי ביין נשתהפו יא

 שם השכר ודין בסמוך נתבאר
 שיעורו והעלו בו מערבין שכר כ״ס:) (דף
 ל׳) (דף שם ג"כ הביצים ודין רביעיות שהי

 :שתים וכמה חיות בביצים מפרבין
 כ״ט) (דף שס ברייתא וכו׳. שנים רמונים

 ושני אפרסקים חמשה אגוזים עשרה
 מצאתי רבינו ובספרי .אחד ואתרוג רמונים

 : הוא כופרים ומעות אגוזים ממשה
 ולמעלה ירק ליסרא שם .וכו׳ ירק ליטרא

 חיין בחרדין מערבין שם אמרו מזה
 גברא קסיל מייא סלקא חסדא רב האמר והקשו
 עוד מבואר וכן בשיל ולא דבשיל החם ותירצו

 רבינו וסובר מערכין אין בשיל ולא דבבשיל שם
 כזה נאסר לא א״א ובהשגות .ירק לכל שה״ה

 בסעמן נראין רבינו ודברי .עכ״ל בתרדין אלא
 :בשיל ולא בשיל ירק אוכל אדם שאין

 אלומבוארין שיעורים כל וכו׳. תבלין עובלא
/ כ״ס (דף בגמרא שם כ  ),ברייהות’ו

 ואומרין חולקין שיש התבלין מן חון ומימרות
 מצטרפין האוכלין כל : בהם מערבין דאין

 שם והביאוה במעילה משנה . השהוף לשיעור
. לפסול מצפרשין האוכלין כל כ״ט.) (דף ת א

׳ תמומין בעירוב אלא נאמר שלא ואמרו בזה מלקו ובהשגות .בתוספות פירשו וכן מבואות ושתוף תמומין עירוב בזה שנכלל רבינו ופירש .לעירוב סעודות שתי ובמזון פרס כחצי הגויה
דבר: זה בדין הכריע לא ז״ל והרשב״א בזה והאריכו בדוקא -

 אחד ממין שהן ואע״פ במשקל שוין בכסוס השוין הדברים כל שאין לפי בגמרא משקלן נתבאר לא הנמדדין והאוכלין המשקין ששעורי דע .וכו׳ מקום בכל האמורה ליטרא יב
 בסדת שדקדק מנחות של המשנה בפירוש והזכיר המדקדקים מן היה ורבינו .שכתבו מה כשעור משקלו להם ועלה הנמדד הבינוני ולקחו מדעתם בזה דקדקו הגאונים אבל

 המשקל-מידיעת ידיעת יותר נקלה בהיות בזה הגאונים כונת והיהה שבגבולין; כהונה מהנות ושאר בכורים מהלכות פ״ו וכמ״ש מצרים מקמה וכך כך משקלה לו ועלתה יכלתו כל החלה
 את המוכר פ׳ סמך מזה שיש אפשר והעוכלא הליטרא משקל מבאור שזכר מה ואמנם .דעתו לפי שיער מהם אחד שכל אלא בגמרא נתבאר לא שזה בתשובותיהם מפורש וכן המדות

:שלנו למשקל הם כמה השיעורין כל תדע ובזה שלנו במשקל ארגינ״ש מצי משקל הם שעורות שמ״ז ודע .חלוקות גרסאות שם ויש צ׳) (ב״ב הספינה

הראב׳׳ד השגת
 הראב״ד כתב וכו׳. מצטרפין האוכלין *וכל

 האוכלין כל אמרו שלא כן אומר איני אני ז״ל
 אלא לעירוב סעודות שתי למזון מצנורפין
 אבל סעודות בשתי ששיעורו החומין לעירובי

 סעודות לש̂ת קצוב שיעורן אין מבואות שהופי
 אחד לכל כגרוגרות למעניין אבל למרובין אלא

 סעודות שתי החומין ערובי כי והטעם .ואחד
 אבל מצטרפים האוכלים כל ולפיכך אהד לאיש

 יצטרפו איך הרבה לאנשים שהם מבואות שסופי
 וא״א עירוב אינו עירובו את החולק אמרו והלא

 מומן מביא וזה שמן מביא וזה יין מביא זה
 האוכל נהמעני אמרו עוד .אחד בכלי ויתנם
 אבל להודיע וא״צ ומזכה הראשון מהמין מוסיף

 בא הוא לכהחלה ואם להודיע צריך אחר ממין
מינים בשני בהוף עליו הקפידו למה מינין מכסה

ד,-.תייר

ה ע א כו/ בכל האמורה ס מקומות בכמה בגמרא מבואר זה ו

לחם
אוכל

 הנעשה הוא מה יודעים דאינס התינוקות מן עירוב תורת תפתכח כן יעשו לא דאס
 ובשיתוף פת צריך דבעירוב מבשיתוף יותר בעירוב שהחמירו ומה רבינולקמן. כמ״ש במבוי
של ודירתו דירה משום דעירוב ע״ה) הדר(דף בפרק המעס ז״ל רש״י פירש הרי לא.

מיימונייות הגהות
ה [ה] כ ר א כ ל ד ב ו ר מר יוסף כ או די ד ל כ כו א , ל ו נ מ י כ: ה ״ ע

משנה
 לאו וחצר החצרוח רשות לשתף אלא שיהוףיאינו אבל [האת] אחר(היין) אלא נמשך אינו אדם
כדפירש שיתוף דאיכא היכא צריך דאינו ודאי זו עם זו החצרות ועירוב דירה בית

: שם ז״ל רש״י
כיצד

עוז מגדל
ל ב :לאכילה ראוי אינו טד אוכל כ ת אני :עכ׳׳ל גתרדץ אלא זה נאמר לא ז״ל הראכ״ד כ  אומר ו

ן ככל פרק זאת הלכה מי ט  התת דגרהינן שיסמוכו מה טל להס *ש ז״ל ר״מ ודכרי כולה נשנית מ
מין אין המנונא רב אמר א״ד בשיל ולא בבשיל ההיא ופרקינן חייא גברא קטיל חייא סילקא השדא רב והאמר איני ואקשינן היין בתרדין מערבין המנונא רב אמר ט כלקא ר״ה דאמר חיץ כתרדין מ
ל ופירש״י בפיל ולא בבפיל התם ופרקינן אינשי דאכלי חזינן קא והא לאקשויי והדרינן חייא גברא קטיל מייא בתרא כלישנא פסק ז׳׳ל והוא טכ״ל. בשיל ולא בבשיל מטרבין אין המנונא רב קאמר כי ד
הא פארא דאי ירק ליטרא דקתני ברייתא בהך כתס ירק מיקרון ותרויהון אינון שוין דתרוייהו ודאי שמטינן לתרדץ מסלקא מסייע או דמקשינן תלמודא דחזינא וכיון מרבותיו שקיבל דל פירש״י וכפי

לי : מ״ש כפי מדקדק שהוא נראה בהן ומטרבץ ירק בכלל הן והתרדין דבריו בסוף כתב ולכך להדיא בפמייהו מפרשן ל :מטמ.ץ בכל פרק . בזה כיוצא טד וכו' בצלים ע ב לשיטור מצטרפץ האוכלין ו
שיתוף. ד ה .דמטילה פ׳ ב: ת אני :וכו' בו הקלו בסוף מיהו אחד ממץ אלא מזכה אינו מבוי לבני והמזכה אחד ממין אלא בא אינו לכתחילה ש״מ אלא כו' כן אומר איני אני דל הראב״ד כ  לא. אומר ו

 מטרבין בכל בברייתא בהדיה התם ופי׳ חלון פרק כנינו וכן ומשתתפין מטרבין בכל חנן הכי נמי פירקין וריש פ״ו ז״ל ר״מ וכ״כ ושיטור בקנין הן פוין החומץ וטירוב שתוף שהרי אלו דבריו- הבנתי
 שתי מזון להדיא תחומין דעירובי פיטוריה דקבטי' מפתתפץ כיצד דפרק במתניתין משמט נמי הן פוץ אלמא בלבד הצירות טירובי אלא בפת לטרב אמרו ולא מבואות שתופי משתתפין ובכל תהומץ עירובי

 מבוי בשתוף דחיתנהו מינין פארי דשיטורו בשמטהין מערבין בצל ובפרק חלון פרק דמתניתין יהושע כר׳ סגי בכאיסר ואפילו בעיא שלימה פת חצרות עירובי דאילו‘ במינן וכן השיתוף כשיעור סעודות
 פרס בכהצי הגויה את לפסול מצטרפים האוכלים כל והתניא ולא תלמודא ומהדר בתפוחים מערבץ וכי א״ל בכמה תפוחים מרבנן ההוא Yb טבריא בשוקי עזאי כבן הריני רבא אמר גרסינן ותחומין

 איבעי נמי ותלמודא לחוד דינא והחי להוד דינא האי מקשי מאי דאל״כ בצירוף שוה דינן כרחין על אהדדי חלמודא דמדמקפי חזי תא מעילה דמשכת בפ״ד ג״כ מפנה דהיא לעירוב סעודוח שתי ובמזון
 הראב״ד רבינו ואס דל ר״מ כתב יפה ודאי אלא ומשהתפין מערבץ בכל בהדדי להו דקתני קיימינן דפירקין קמייהא דאמתני׳ ועוד מבואות בשתופי אנא קאמינא כי תהומין בעירובי התם הכי לפרוקי ליה
ל  להפכוחי דמהדרי וסוגיץ ליערב ראוי אין ושמן יין ליערב ראוי ויין יץ אביי דדייק משוס מרגלית למצוא וחשב הדר פרק הוא כן לדקדק הרב רבינו שצוה ומה .דעתו לסוף ירדתי• לא אחרת דרך לו יש ד

ה. ביש וטריא ושקלא סברא האי ר רי  עזר שס לי מצאתי ואדרבא קג׳׳ס מיע׳׳ל בר כרבא הלכתא אביייורבא הילמודא בכוליה וק״ל לאפלוגי דבעי הוא רבא אביילגבי דהא מאירה המרגלית אין ובעיני ב
 משהחפץ או מערבין או והכ״א ר׳׳מ דברי התינוקות מן עירוב תורת ישכח שלא במבוי ומפהתפין בחכירות מערבין משתתפין בפת להשתתף רצו ואס בפת בחצר מערבין דתניא מהא לרבא סייעתא תלמודא דמייתי כנגדו

ץ אלא העירובץ במיני מחלק שאין קמן והא מודו מילי בשאר אבל מפתתפין או במערבין אלא דר״מ עליה רבנן פליגי לא כאן עד וכו׳ כר״מ הלכה רב אמר הוגא רג אמר ואסיקנא אבל לשתוף חצירות ג
ל ר״מ וכמ״ש נינהו כהדדי מבואות ושהופי תחומיו ר ;ד ב ב לין. עד ביארנו ו :ל״א) (דף מערבי! בכל פרק הכל בגבו
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ז ד ט צ  שדי כפשסה המשנה הזכיר ורנינו ה״ה כשב וכו'. מצרות עירובי מערבין כי
 ממ״ש עוד נראה וכן כגרוגרש. בו שאין מעש הוא ואפילו כאיסר בככר לכל

 שהיה או החצר בני לכל ה״ז ואמר אחד פח המצר מבני אמד לקח ל^ן זה בפרק רבינו’
 מזון בעינן לא מצר דלבני בהדיא משמע המבוי בני לכל ה״ז ואמר םעודוח כשחי אוכל
חין סעודות*: שתי  בבית אחד בבלי הכל ומני
 בבית נחנו אם אבל .וכו' המנר מנחי אחד
כתב שליחיד שער בבית אפילו שער כו׳.'  ו
 במימרא גורם היה שרבינו אצלו ספק שאין ה״ה
 עירובו הנותן שאמרו מקום כל יהודה דרב
 חון עליו אוסר אינו שם הדר עירוב אינו

 עירובו את הנותן זה דלפי דיחיד שער מביש
 אוסר שם והדר עירוב אינו דיחיד שער בבית
 לרבינו דידן גירסא קיים שהרשב״א וכתב .עליו

 .עכ״ל להולמם א״א בדרך*אחרח דבריו והעמיד
 ומיהו דידן כגירסא רבינו גריס דשפיר ול״נ
 הדר בס״פ מדגרסינן הכי קי״ל דלא ס״ל

 שמואל אמר יהודה רב אמר ע״ה:) (עירובין
 את נותן פנימי מזה לפנים זה בתים עשרה
 חיצון חיצון אפילו אמר יוחנן ור׳ ודיו עירובו

 קמיפלגי במאי פנימי של חיצון הוא שער בית
 שער בית שמיה דיחיד שער בית סבר מר
 דין כלומר שער ביס שמיה לא סבר ומר
 וכיון .כר״י וקי״ל אוסר שם והדר לו יש ביש
 דהדר דאמר במאי שמואל בר כר״י קי״ל דלא

 כי אלמא עליו אוסר אינו יחיד של שער בבית
 דרבים שער בית שנא לא אוסר שם והדר הנן

 דאמר במאי גםT ממילא דיחיד שער מבית
 אינו דיחיד שער בבית עירובו אס הנותן
 דמתניהין שער דבית כוותיה קי״ל לא עירוב

 וקתני דיחיד בין דרבים בין שער בית בכל
 שם והדר עירוב אינו שס עירובו דהנותן

 שהנותן רבינו כתב שפיר וא״כ אוסר אינו
 בית הוא אס אפילו שער בביס עירובו את

 גבי בפ״ד ומ״ש .עירוב אינו יחיד של שער
 חבירו בחצר לו שהיה מי מבירו על האוסר

 עליו אוסר אינו בו דורסים שהרבים שער בית
 רעים של שהוא שאע״פ לומר הכי נקע לרבותא

 דבפ״ד א״נ . יחיד של הוא אם וכ״ש אסרו לא
 שער בית אלא קאמר רבים של שער בית לא

 נמי יחיד של שער וביש בו דורסים שרבים
 רבים דורסים דיחיד שער בבית דאף במשמע
 דעת שהוא נראה וכן לביתו ליכנס כשבאים

 שמואל בר יהודה דרב מימרא שהשמיע הרי״ף
 עירובו אס הנותן כצורתה המשנה אלא כתב ולא

 והדר עירוב אינו ומרפסת אכסדרה שמר בבית
 שער בית בין חילק ולא עליו אוסר אינו שם

: דיחיד שער לבית דרבים
 הכלי להגביה צריך בחצר הכלי הניח ואם יז

 מדסחס .וכו׳ עפח הקרקע מן
רביע

T בתרומה ולישראל ביין לנזיר מערכין כ״ו:) (עירובין שס משנה . וכו׳ שהוא אובל 
 בה לו מערבין זה ככר אוכל שלא שבועה הונא רב אמר ל׳.) (דף ובגמרא

 גונא בכל אלא כמותו הלכה דאין המפרשים רוב ואמרו .לו מערכין אין עלי זה ככר
ושתופי י תחומין עירובי ופירש ז״ל, הרשב״א הסכים וכן הסם ברייתות כדמוכחן מערכין

להם: אחד דין מבואות
וכו׳ האסור דבר אבל טו

 הללו במקומות ז״ל הראב״ד
 שגובין מצרות בעירובי נהגו
 בית מכל קמח מעע מעע

 מצה אמס מלה אוהו ועושין
 השנה כל אותה ומשמרין

 לכולהו שלם ככר קסברי
 באו אם ובאמת קאמר
 עירוב אינו בפרוסות לערב

 כגרוגרות דבעינן ומסתברא
 חלה באותה ואחד אהד לכל

עכ״ל;

ד :תמיד אותן  פי על אף באכילה מותר שהוא אוכל“ י
 ומשתתף בו מערב זה הרי המערב לזה אסור שהוא

 וכן . בתרומה וישראל ביין הנזיר משתתף כיצד .בו
 בו מערב יאכלנו שלא שנשבע או זה מאוכל הנודר

לאחר: ראוי הוא הרי לזה ראוי אינו שאם בו. ומשתתף
 של טבל אפילו טבל כגון לכל האסור דבר אבל טו

 תרומתו נטלה שלא ראשון מעשר וכן .סופרים דברי
 אין כהלכה. נפדו שלא והקדש שני מעשר וכן כהוגן.
 בדמאי ומשתתפין מערבין אבל .בהן ומשתתפין מערבין

 תרומתו שניטלה ראשון ובמעע־.״ .לעניים שראוי מפני
 החומש את נתן שלא שנפדו והקדש שני ובמעשר

 בירושלים שני במעשר ומערבין מעכב. החומש שאין
הראב״ף אבל לאכילה שם ראוי שהוא מפני

' בגבולץ לא ט׳. =מערבץ כיצד“'׳ TDי מערבץו צד כסב *כי
 שלימה אחת חלה גובין בחצירות

 בכלי הכל ומניחין ובית בית מכל
 אפילו החצר מבתי אחד בבית אחד

 או הבקר בבית או התבן בבית
 בבית נתנו אם אבל .האוצר בבית
 או יחיד של שער בית אפילו שער

 בבית או במרפסת או באכסדרה
 ארבע על אמות ארבע בו שאין

 וכשמקבץ עירוב. •אינו אמות
 אשר העולם מלך אלהינו ה׳ אתה ברוך מברך העירוב
 בעירוב ואומר עירוב. מצות על וצונו במצותיו קדשנו

 מבית ולהכניס להוציא החצר בני לכל מותר יהיה זה
 ובית .חצרות עירובי לגבות לקטן ויש .בשבת לבית

 היו ואם הפת. את ליתן צריך ̂אינו עירוב בו שמניחין
:שלום דרכי מפני אותו משנין אין בו להניח רגילין

 מכל כגרוגרת אוכל במבוי.'גובה משתתפין וכיצד יז
 ומניח מרובין. חיו אם מכגרוגרת פחות או ואחד אחד
 מן בבית או המבוי מחצרות בחצר אחד בבלי הכל

 הרי מרפסת או אכסדרה או קטן בית [ו] אפילו הבתים
.שיתוף אינו מבוי באויר הניחו אם אבל .שיתוף זה

 הקרקע מן הכלי להגביה צריך בחצר הכלי הניח יואם
בני לכל מותר יהיה השיתוף בזה ואומר עירוב. מצות על ומברך ניכר. שיהיה כדי טפח

המבוי
ג שסו סייע נוו* ב : שם סמ׳ג שפ סימן סור א מ׳ שפ גנוור :שם נ :שם שמ׳ג שצה שפו סי׳ מור ד שם: סמ׳ג סי'

ד״א בו שאין בית ודין . להולמה א״א אחרת
שמקבץ ג׳): (דף דסוכה פ״ק מבואר ש :ברכות מהלכות פי״א המבוארות מאותן חון עליהן מברכין מדבריהן שהן אע״פ כלן המצות שכל מוסכם זהו וכו׳. מברך העירוב וכ  לקשן וי
ת ; ועבדים לנשים הדין והוא העירוב את גובה קכין הונא רב אמר ל״א:) (עירובי! מימרא .וכו׳ מצרות עירובי ^נבות בי  שהוציאוהו מי פרק .וכו׳ אינו העירוב אס בו שמניחין ו

 לפיכך דירה משום שהעירוב הוא הלכה שפסק ודע .הוא כלהו הכא דדיירי דכמאן משום טעמא ואסיקו הפת אס ליתן צריך אינו העירוב את בו שמגיחין בית שמואל אמר מ״ט.) (דף
 אלו דינין היו קנין משום העירוב היה ואם קטן של בביס אפילו העירוב ומניחין פרוסה שוה בהם שאין אע"פ באוכלין ומשתתפין בפת ומערבין בכלים משהתפין ולא מערבי! אין

כו׳. משנין אין בו להניח רגילין היו וזי.ם :למבין זה כל מבואר רבינו ובדברי בהפך :שלום דרכי מפני ישן בבית מערבין משנה נ״ט.) הנזקין(דף פרק בניטין ו
 שמגיחין בהלכות ומפורש שבמבוי ובחצר ומרפסת אכסדרה שער בביס להניחו יש שהשתוף פ״ה:) (עירובי! משתהפין בכיצד ומבואר זה נתבאר כבר .וכו׳ במבוי משתחפין וכיצד יז

שמואל אמר חלון(דףע״ט:) פרק .וכו׳ בחצר הכלי הניח ואם שחוף: שאינו מבוי באויר הניחו שאם בגמרא ומבואר אמות מארבע פחות קטן בביס אפילו אוהו
חבית

משנה לחם
והנכון ואחד. אחד לכל כגרוגרת בו שאין קטז [הככר] אפילו(הדבר) כלומר יכו׳ מועטין הן ואפילו דאיסר בככר לכל שדי המגיד הרב כתב וכו׳. בחצרות מערבין כיצד טז

: מועט הוא ואפילו בדבריו להגיה י
אין

שם(דף משנה
:בגמרא מבואר ל״א)

 במקומות א״א בהשגות .מערבין כיצד טז
 ראיתי הגאונים ובדברי וכו׳. הללו

 ולעשות קמח לגבוה הזה המנהג שמקיימים
 והסכימו כן נוהגים במקומותינו ואף שלימה חלה

 בדברי ולא בגמרא נזכר ולא ז״ל האחרונים בו
 ומ״ש .קיומו או המנהג .זה סתירת רבינו
 הוא וכו׳ כגרוגרת דבעינן ומסתברא ז״ל הר״א
 לערוני שאף האחרונים ודעת שדעתו מפני

 ושיעורו שלם בככר אפי׳ שיעור בעינן חצרות
 אחד לכל כגרוגרת למועטים השתוף כשיעור
 עצמן ודחקו סעודות שסי מזון מי״ח למרובין

 כאיסר ככר שאמרה פ׳;) (דף המשנה בלשון
 שם שיהו ובלבד ואמרו בו מערבי! שלם והוא

 הזכיר ורבינו אחד. לכל כגרוגרת הרבה ככרות
 כאיסר בככר אהד לכל שדי כפשסה המשנה

 בדברי ואף כגרוגרת בו שאין מועטין ואפילו-הן
 מצרות ערובי שיעור שיהא מצאתי לא הגאונים

 לעפות קמח כשגובין או שלמים בככרוס אלא
:נראה וכן שלימה מלה ממנו

חין  בכיצד משנה וכו׳. אחד בכלי הכל וטגי
 בביס עירובו את הנותן (פ״ה:) משתתפי!

 שם והדר עירוב אינו ומרפסת אכסדרה שער
 בית הבקר בית התבן ביס .עליו אוסר אינו

 שם והדר עירוב ה״ז האוצרות בית העצים
 יהודה דרב מימרא יש ובגמרא עליו. אוסר

 דיחיד שער בבית עירובו דהנותן מינה דמשמע
 כתב ורבינו בהלכות. נזכרו ולא עירוב עירובו
 ספק ואין הימה וזה דיחיד שער בבית אפילו
 רב אמר שם רבינו גרסת היהה שכך אצלי

 עירובו אח הנותן חכמים שאמרו כ״מ יהודה
 עליו אוסר אינו שם הדר עירוב עירובו אין
 הוצרכו לא שלזה ואולי דיחיד שער מבית הון

 בית שבסתם לפי זו מימרא בהלכות להזכיר
 רבינו כסב ולזה דיחיד שער ביס נכלל שער
 לו שהיה מי חבירו על האוסר גבי פ״ד

 בו דורסי! שהרבים שער בית חבירו בחצר
 ואע״פ אוסר יחיד של הא דמשמע וכו'

 על האוסר גבי הדר בפ׳ חלקו לא שבהלכות
 בדברים מאריכי! שאינן מפני אולי חבירו
 ולזה כנ״ל שער בבית אדם שידור מנויים שאינן
 מזה לפנים זה בסים בעשרה פ״ד רבינו פסק

 וכר״י עירוב נותנין לו והסמוך הפנימי שהבית
 דיחיד שער שביס ע״ה:) (דף הדר פ׳ דאמר
 ז״ל לרשב״א וראיתי . שם שיתבאר כמו אוסר

 אינו שם הדר שאמרו מקום כל הגירסא שהביא
 חון עירוב עירובו אין שם עירובו את הנותן אוסר
 בדרך רבינו דברי והעמיד דיחיד שער מבית

להולמה א״א אחרת

מיימוגיות הגהות
S ע״כ מבואות שתופי בו מניחין אבל עד בו׳ אמות ארבע כו שאין בית דסוכה בפ׳ק [ו]

עוז מגדל
 הראכ׳׳ד כתב :ס׳׳ה) ין(דף1מכתהנ כיצד ופרק פ׳׳א) (דף חלון ס׳ . במרפסס עד וכו׳ מערכין כיצד

:עכ׳׳ל חלה כאותה ואחד אהד לכל כגרוגרת דכעינן וכו'ומכתכרא הללו כמקומות ז״ל
 כדכריו כירושלמי וכ״ה חלון כס' יהושע כרכי פסק הוא כי ז׳׳ל ר״מ להציל שאצטרך השגה ז׳׳ל הראכ״ד כדכרי רואה ואיני כמקומות המנהגות ונתפשטו והדעות והגירסאוה הפירושים כזה רכו ככר אומר ואני

 שיש שלימה הלה לקהת ומנהגנו .ופשטיה. נהרא ׳גהרא שאמרו וכמו כהלכה שי׳סמוכו מה על להם שיש זמן כל היא תורה ישראל מנהג כי מנהגו על ומקום מקום כל להניח ראוי אומר שאני אלא
 העירוכ וכשמקבץ :ג') (דף דסוכה פ׳׳ק .וכו׳ אמות ארכע כו שאין ככית או :שלו עירוכין כנמוקי כן שהשכים־ ז״ל לרשב׳׳א מצאתי שוכ . לאלף אפילו כה ולערכ עליה ולזכות סעודות שתי שיעור כה

 עד כו׳ רגילין היו ואם : מ״ט) (דף שנים דהיו ממתניתין גמרא שהוציאוהו מי פרק .וכו׳ שמניחין ובית :מערכין ככל פרק . הפת לגכות לקטן ויש : גדולות כהלכות .כשכת לכית מכיס עד כו׳ מכרך
. הניח אס אבל וכירושלמי: הנזקין ופרק משתתפץ כיצד ופרק הלון פרק . שתוף ה׳׳ז עד וכו׳ הכל ומניהין :פ״א) (דף חלון פרק .מרוכין עד כו׳ משתהפין וכיצד :ס׳) מזקין(דף פרק ,:שלום פרק כו'

■ • :ע׳׳ט) הלון(דף פרק . כשכת למכוי עד הכלי הניח ואס :משתהפין כיצד



j139; משנה כסף ״א3 עירובץ הלטת זמנים,משנה מגיד
 בין מפלהן בין הגאונים ופירשוה שפח הקרקע מן להגביה צריך מבואוח שהופי של רביח
 ומשום משלו להן במזכה דוקא פירשוה האהרוניס אבל שיתבאר כמו משלו להן המזכה מאמר

 על בזה וסמכו הגבהה צריכה אינה מבוי בני משל ההבית היחה אם אבל בהגבהה הקנאה
 ז״ל הגאונים לדברי סיוע יש ומ״מ .הארן מן מגביהה משלו היתה אס דקתני התוספתא

פ׳.} (דן> בגמרא  (דף בגמרא שם שהביאו מהברייתא
 משלו אם החבית את מביאין במבוי משתתפין

 ומגביהה להודיע צריך משלהן אם לזכות צריך
 משלהן דכשהיא אימא ואם משהו הקרקע מן

 דין לסמוך להם היה להגביה צריך אינו
 אס לשנות ראוי היה וכך למשלו ההגבהה

 לזכות צריך משלו אם להודיע צריך משלהן
 האחרונים לדעת הסכים והרשב״א .ולהנביהה

:ז״ל
 דשמואל מימרא .וכו׳ העירוב חלקו יח

מ׳יש.) (דף שהוציאוהו מי פרק
 מדתניא והקשה עירוב אינו עירובו את המולק
 כלים בשני ונתמהו עירובן את שגבו חמשה

 לא כאן עד ותירצו עירוב ה״ז אומרים ב״ה
 ואייהר למניה דמליה אלא התם ב״ה קאמרי

 רבינו דברי ובכאן . לא סיפלג דפלגיה אבל
 והותירו הכלי בשנממלא אפילו ופירוש מבוארין

 וכן אמד בבית הכלים כששני אלא התירו לא
 נראה רבינו לשון ואף מזה למעלה שם .נראה

:ז״ל הרשב״א וכ״כ כן
ט י  הדר בפרק .וכו׳ במבוי המשתתפין '

 מחלוקת ברייתא ע״א:) (דף
 שם ונאמרו כר״מ הלכה שם ואמרו ורבנן ר״מ
 דברים בפסק המפרשים ונחלקו לשונות שתי
 במבוי שנשתתפו שכל רבינו כדברי והנכון אלו

 העלה וכן עירוב משוס עליו סומכין בפת
 בפת לערב שנהגו אלא וכתב ז״ל הרשב״א

 אחת שבחצר בבית עוגות שתי ומנימין ולשתף
 :עכ״ל שתוף משום ואמת עירוב משוס

י ג  בכיצד .וכו׳ וקדש מסובין שהיו מבורה ג
 אמר יהודה א״ר פ״ה:) משתתפין(דף

 עליהם וקדש מסובין שהיו חבורה בני שמואל
 עירוב מפום עליו סומכים השלמן שעל פה היום

 כאן פליגי ולא רבה אמר שתוף משום לה ואמרי
 והפעם .בחצר שמסוביס כאן בביס שמסובים

 אינו העירוב אבל בחצר אפילו כהשהוףהוא לפי
רבינו ומדברי שנתבאר. כמו בדוקא בבית אלא

ח :בשבת למבד מחצרות ולהכניס להוציא המבוי  חלקו י
 בבית [׳] שהוא פי על אף השיתוף את או העירוב את

 העירוב מן הכלי את מלאו אם אבל עירוב. **אינו אחד
 : מותר אחר בכלי והניחוהו מעט ממנו ונשאר

ח] לערב צריכים במבוי =המשתתפין יט  כדי בחצירות [
 התינוקות אץ שהרי עירוב. תורת התינוקות ישכחו שלא

פ] נשתתפו אם לפיכך .במבוי נעשה מה מכירין  במבוי [
 שהרי בחצרות לערב צריכין ואין עליו סומכין בפת

 וקדש מסובין שהיו חבורה בפת.-^בני מכירין התינוקות
 עירובי משום עליה סומבין השלחן שעל פת היום ■עליהן

 אף סומכין שיתוף משום עליה לסמוך רצו ואם הצירות.
 החצר מבני אחד ילקח כ • בחצר מסובין שהן פי על
 אוכל שהוא או החצר בני לכל זו הרי ואמר אחת פת

 צריך אינו המבוי בני לכל זה הרי ואמר סעודות כשתי
 על בו להן לזכות צריך אבל ואחד. אחד מכל לגבות

 ועל הגדולים ובתו בנו ידי על לזכות לו ויש . אחר ידי
 בנו ידי על לא י־אבל .אשתו ידי ועל העברי עבדו ידי

 הכנענים ושפחתו עבדו ידי על ולא הקטנים [י] ובתו
 שפחתו ידי על להן לזכות לו יש וכן .כידו שידן מפני

 לאחרים זוכה שהקטן .קטנה שהיא פי על אף העברית
 לבני להודיע צריך ואינו .סופרים מדברי שהוא בדבר
 עליהן ועירב להן זבה שהרי המבוי לבני או החצר
א ‘ בפניו שלא לאדם לו וזכין להן היא שזכות  אין כ

 יומערבין יום. מבעוד אלא בשבת משתתפין ולא מערבין
פי על אף השמשות בין מבואות ושתופי חצרות עירובי

שהוא
:שם ד :שסו סי׳ טור ג שם: ועי׳ שפז סי' טור ב :שם סמ׳ג שסו סי׳ טור א

:רפא סי' טור ו :שם נטור עי׳ ה
-פת שקנו מטרה בבני מפרשה שהוא נראה

 מסובים שהיו מטרה בבני מפרשה ז״ל הרשב״א אבל ממנו ואוכלים מסובים והיו בשתוף
 בסננוך שיתבאר כמו לזכות צריך משלו שהמערב ואע״פ .משלו לאכול שזמנן אחד אצל

:הכל אס להם זכה זה הרי השלחן על לאכול שזמנן שכל כפרושו סתמו בכאן
ח כ  שהקפן קפנים שהן אע״פ ומ״ש .וגמרא משנה ע״פ:) (דף חלון פרק וכו׳. אחד לפ
 שכשאמרו וי״מ . ס״ה) ס״ד (דף התקבל פרק בגיטין מבואר וכו׳ לאחרים זוכה י . •

 שהם אע"פ קכינים נקראים אביהם שלחן על סמוכים שהם הכונה וגדולים קתנים בבניו
 בשנים קמניס שהן אע״פ גדולים נקראים אביהם שלחן על סמוכין אינן ואם בשנים גדולים

 המשנה ופירשו מלקו ואחרים . ואבדה גזלה מהלכות פרקי״ז סוף כמבואר למציאה זה דמו
בהלכה בקי אם מזכה וכשהוא ז״ל הרשב״א וכתב .ועיקר רבינו דעת נראה וזה כפשפה

 וכתב הגאונים וכדברי קאמר שלהן כשהעירוב בין משלו במזכה דבין משמע דבריו יבינו
 שתהא שצריך כ״ש לערב צריכין שאין ששנינו בחביח שותפים בשהם דלדבריהם הריפב״א

ע להיכרא: חביות משאר גבוהה ד  אא״כ להגביה צריך שאינו רבינו מדברי לדקדק שאין ו
שצריך לכתוב שלא כדי אלא כן כתב ולא דמ״ש לא בבית הניח אם אבל בחצר הכלי הניח

 לכן קודם למ״ש סמוך פפח הקרקע מן להגביה
 משמע דהוה שיתוף אינו המבוי באויר הניחו
 באויר הניחו אפילו ספח הקרקע מן הגביה שאם

:שיתוף הוי מבוי
 לערב צריכים במבוי המשתתפין יט

 הדר בפרק וכו׳. :בחצרות
 ומשתתפין בחצרות מערבין ע״א••) (עירובין

, התינוקות מן עירוב תורת, לשכח שלא במבוי
 והכ״א ר"מ דברי עירבו לא אבותינו שיאמרו
 ורבה נחומי רב בה פליגי משתתפים או מערבין

 סגיא דבחדא פליגי לא כ׳׳ע בפח אמי מד
 דבעינן ל״פ כ״ע ביין אמר ומד ביין פליגי כי

 רב אמר יהודה א״ר בפת פליגי ני תרתי
 יוחנן ור׳ מנהג אמר הונא ורב כר״מ הלכה
 בפ״ה כתב פה מלבדמ״ש ויבינו נהגו. אמר
 לעצמה חצר כל שבו חצרות כל שעירבו מבוי

 מבני אחד שכח במבוי כולם נשסתפו ואח״כ
 כלום הפסיד לא הצרו בני עם עירב ולא חצר

 ולא סומכין השיתוף על נשתתפו כולם שהרי
 שלא אלא השיתוף עם בחצרות לערב הצריכו

 נראה בחצרות. עירבו והרי התינוקות לשכח
 אם לעצמה חצר כל עירבה לא שאפילו מדבריו
.כלל לערב וא״צ עליו סומכים בפס נשתתפו
 במבוי נשתתפו הנזכר כפרק עוד שכתב ואע״פ
 מקפידין אין אם בחצרות לערב כולם ושכחו

 ראשונה בשבת השיתוף על סומכים פרוסתן על
 מדוחק אלא זה דבר להם מסירין ואין בלבד
 ומאי ביין בשעירבו ה״ה העמידה כבר

 בפס נשהתפו שאילו דעלמא פרוסה פרוסתן
 נראה זה ולפי עירוב. משום עליו סומכים
 חיישינן ולא רב וכדפסק כר״מ פוסק שרבינו
 דמחניסין דססמא כיון נהגו דאמר יוחנן לדרבי
 דבמדא פליגי לא כ״ע דבפת וכמ״ד כר"מ
 כחכמים שפוסק ואפשר כאן ה״ה פירש וכן סגיא

 דסתם תרתי דבעי פליגי לא כ״ע ביין וכמ״ד
 דכה״ג הוא ביין דבנשתתפו כחכמים מתניתין

 התינוקות מפני בחצרות לערב דצריך רבנן מודו
 אבל במבוי בו שמשתתפים ביין סכירין שאינם

 כשמשסתפין מכירין כך ומתוך בו תלויות עיניהם האדם חיי שהפת מתוך בפח כשמשתחפים
 סומכים למימר שייך לא אבל עירוב במקום בפת השיתוף על סומכין זה ולפי בו במבוי

 והרי במבוי לפלפל יתיר היאך לעצמה חצר כל שעירבה דעירוב שיתוף במקום עירוב על
 שהחצרות היכא מיהו רבינו הזכירו לא ולכן לפלפל אסור מבוי דרך למצר'שלא מחצר אפילו

:זה עירוב סמך על במבוי לפלפל שמותר אפשר פתחיהם דרך ועירבו לזו זו פתוחות
ש ב  שם וכתבו פ"פ:) מלון(עירובין פ׳ משנה אשתו. וע״י וכו׳ בנו ע״י לזכות לו וי

 לנפשה דזכיא דמיגו מצר באותו בית לה שיש מון לה מוקי נדרים בשילהי התוס׳
 דאוקימנא דהא דביצה בפ״ב כתב והר״ן .לא בחצר בית לה אין אם אבל לאחריני זכיא

כדאיתא בעלה בלא לאשה קנין אין דאמר לר״מ ה״מ חצר באותו בית לה בשיש בנדרים
מבוי. באותו חצר לה שתהא צריכינן לא ההם עליה דפליג לרבנן אבל דקדושין בפ״ק לא שאס במבוי ואילך זה מיום שנסוסף מי ולכל והמבוי החצר בר לכל לזכות צריו הוא

I # ו ן ו ...................................................................................____________________________ _____/.......................................................................................................... \ ו  ואמרו 'שרבינו
:הכין

ומ״! אבאר. חמישי ובפרק עכ״ל. עליהן דיורים.ויאסרו שנחוספו פעמים כן
, הו דאמר יהודה כר׳ פ״א) (דף בגמרא הלכה פסק ,להודיע צריך

א  (דףל״ד.) במהמדליקין פרק משנה וכו׳. אלא בשבת משההפין ולא מערבין אין כ
 מצרות בעירובי בגמרא והעמידוה מערבין חשיכה אינה ספק משיכה ספק

:מערבין אין חשינה ודאי אבל
ולעולם

 העברית שפחתו ע״י להם לזכות לו יש וכן :כצורתה משנתנו שכאבו והרי״ף רטנו דעת וזה
 משפחה כן הוכחנו ס״ה) ס״ד התקבל(גיפין דבפרק משום אלא הקפן העברי עבדו ה״ה וכו׳.

 שפחה נקפ מש״ה גביה בעיא מאי שערות שתי דאתיא אי דמיא היכי שפחה האי דאמרינן
 עבד נקט דלא לומר נכון ויותר ,קטן עברי בעבד נמי שייך לאחרים זוכה שהקטן שנתן מפעם
;עצמו למכור יכול אינו וגס הוא דקפן כיון בגנבתו נמכר דאינו לה משכחת דלא משום קטן עברי

ביטל
משנה להם

החומין עירובי ופירש שכתב וכו׳ מוהר שהוא המתחיל בלשון ולמעלה חצרות עירובי בעירובי בגמרא והעמידוה ה״ה מבע״י.כתב אלא ולאמשהתפיןבע״ש מערבין אין
הודר « תו תויווו ד דיו ה ה ה היו היודו דיו הו^ חוrו, רווהידו ה ח וhו הו די הוי דיורו רורויוו להרן ו^חד דוו יו ת ד היו רודדיוז• ריל ווי^״ד מ  עירוט רגנן דאסמכוה מערכין דאין ולאי חחומין בעירובי אבל כלומר חדירות * ”

 המומין בעירובי שהמשכה ואע״פ ה״ה כתב ולמעה שס. ז״ל רש״י כדפירש אקראי המומין
כ״ש כן תהומין דבעירובי דכיון הוא דכ״ש והעעס זה בדבר חצרות עירובי להם שויס

מיימוניות הגהות
 התם שמעתא כדסלקא ליתא דמי שפיר אחד דבבית בה״ג ומ״ש ראבי״ה כתב וכן [ז]

 אם כמ״ד וכ״כ-בס״ה [מ] :ע״כ , רע״ש רבנן לגבי כר״מ אמוראי דפסקי [ח] :ע״ב ,ע״ש
 נשתתפו אם סגי בחדא ר״י ופירש בעירוב להקל כמותו והלכה סגי בחרא בפת נשתתפו

 לכתחלה עירוב במקום שיתוף על סומכין הילכך וז״ל כתב מהר״ם אמנם . ע״ב במבוי
 החצרות כל אם שיתוף במקום עירוב ועל ביין שנשתתפו בין בפת במבוי גשתתפו בין

ע״ב נשתתפו שלא אע״פ כפת יהד ועירבו והלונות פתחים דרך לזו זו פתוחות שבמבוי

 בין במשמע עירוב כל וא״כ קאמר סתמא דמערבין עעמו להם אהד דין מבואות ושיתופי
:חצרות עירובי בין תהומין עירובי

, מוחר אחד מלי עד כו׳ העירוב חלקו
עוז מגדל

:מ״מ) (דף שהוציאוהו מי סרק

מי

עד וכו׳ המשתתפין
:פ״ה) משתתפין(דף כיצד פרק . בהצר עד כו׳ ספורה בני :ס׳) חלון(דף פרק .בפת ננכירין

 .הלילה מן עד כו' הצירות עירובי ומערבים :פ׳׳ח) הלון(דף פרקמבע׳י עד כו' מכל אהד לקח
:כ״ח) מדליקין(דף במה פ'

דא״ר שלחנו על הסמוך הגדול בנו ע״י העירוב לזכות שלא ליזהר שצריך ר״ת כתב [י] , ̂ , ...................
אמנם . ממש גדול וגדול ממש קטן קטן דאמר התם עליה דפליג שמואל לגבי יוחנן כרבי וקי״ל קטן זהו אביו שלהן על וסמוך גדול אלא ממש קטן קטן לא דב״מ יוחנן״בפ״ק

בדברי כדבריו כתב אברהם ר׳ בר שמשון ר׳ הרב וכן כשמואל פסק שמשון ר׳ הרב וכן המחבר רבינו וכן כשמואל שסובר לגמרי משמע אלא כלל יוחנן ר׳ דברי הביא לא בה״ג
, המצות כפר ע״ב מביאה דב״מ ובירושלמי ממש בקטן דמדבר מוכחת הסוגיא כל אלא יוחנן ר׳ דברי כלל מביא דאינו דהכא דפירקין הירושלמי, כוגית מתוך שמשון ה״ר זקנו

מתלמזד שהרי הירושלמי מן ראיה הביא למה ידעתי לא י״ז ס״ם אבדה ובהלכות ה׳ בסימן נזיקין בס׳ ועיין כבעמוד. הוא כתב אלפס ור״י ר״ת רק'דברי בתב דור׳ימ אמנם
% כלום הביא לא דהכא ובפירקין יוחנן דרבי הא הביא דב״מ שבפ״ק להביא יכול היה שלנו '
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 נפרק .אמר לניהו אגל וכו׳ בלכד חצרו רשות עירג שלא זה להם ביטל א פ״ב
 גיח חניא הצרות שהי שכין דמהבן אמהני׳ ע״ט.) (עירובין הגון

 כיצד אסורים שניהם מפהים מעשרה החנן נהסעט וכו' חגן ומילאהו הצרות שהי שבין
 מבטל או ביתו נועל או ה״ק חרתי בגמרא ומהמה רשותו ומבטל ביתו מעל עושה הוא

 דדש כיון תרתי לעולם אימא ואיבעיה רשותו
 ולענין תרתי לעולם ופירש״י לטלטולי. אתי ביה

 בעי לדידיה מיהו סגי בהדא הבירו היתר
 דס״ל וה״ה לטלטולי ליתו דלא הרהקה למיעבד

 ועל .לנעול צריך רשות מבטלי בכל תנא להאי
 לא סתם רשותו ביטל שאם הסוד כתב יזה פי

 ביתו לנעול צריך הילכך ביתו רשות בישל
אלא יפתחנו ולא באיסור להוציא יבא שלא

 בכל פרק משנה .וכו׳ כל לאכלו ואפשר מצוי השיתוף או העירוב שיהיה צריך ולעולם
 אינו מבע״י ונטמאה תרומה או נשרף או גל עליו נפל ל״ה.) מערבין(עירובין

 ואע״פ כשר העירוב שספק ומסקנא שם נמלקו ספק אם עירוב ה״ז משמשיכה עירוב
:ז״ל וכ״כ ופשוט זה בדבר מצרות עירובי להן הם שוין תהומין בעירובי שהמשנה

ונעל במגדל השיתוף או העירוב נתן כב

מהם אחד ששכח מצר דאנשי להא חלון דפרק
ולא

 (דף שם זה גם .וכו׳ ואבד עליו
 המפרשים העלו ומסקנא וכו' במגדל נחנו ל״ד:)

 איןו גמורה למלאכה צריך שאם רבינו כדברי
 זה. הרי שבות משום אלא בו אין ואם עירוב,
 ' עליו גזרו לא שבות משום שהוא ■שכל עירוב

 פכ״ד כמבואר מצוה צורך שיש כל השמשות בין
 עירובי גבי פ״ו זה יתבאר ועוד שבת מהלכות
ש :תמומין  תרומה או מעשר תרומת הפרי
 .וכו' תרומה יהיה שלא עליה והתנה גדולה
 יום טבול לענין ל״ו.) (דף שם הובאה משגה

 לכפתמשך מעשר תרומת זה הרי אמר וכו׳
 אמי לא בו לי עירבו אמר אם קיימים דבריו
 דבעינן,סעודה משום הטעם שם והעלו כלום

 בדיני פ״ו צזה כיוצא ויתבאר מבע״י הראויה
תהומין: עירובי

 הון כולן שעירבו מצר אנשי א פ״ב
 זה .וכו׳ עייש שלא מאחד

 הדר פרק ועיקרו מקומות בהרבה מבואר
 ולא מהם אחד ששכח הצר אנשי ס״ט:) (עירובין

 זו; משנה פעל בהוגיא עירבוכו'מבואר
 בלבד הצרו רשות עירב שלא זה להם בטל

 מבתיהן ולהכניס להוציא מותרים אלו הרי
 הנזכרת במשנה וכו׳. אבל לבהיהן וממצר למצר
 ולהם לו ומלהוציא מלהכניס אסור ביתו וכו׳ אנשי
 כמ״ד בגמרא והעמידוה ולהם לו מוהר שלהן

 וכשבטל בכיל לא ביתו רשות מצירו רשות המבטל
היא בפירוש ביתו רשות בטל ולא חצרו רשות

 שיהא צריך ולעולם הלילה. מן ספק היום מן םפק שהוא
.השמשות בין כל לאכלו ואפשר מצוי השיתוף או העירוב
 שהיה או נשרף או אבד או גל עליו נפל אם *•לפיכך
 הרי משחשיכה עירוב. -אינו יום מבעוד ונטמאת תרומה

:כשר העירוב שספק עירוב זה הרי ואםספק עירוב. זה
ב צאתי אחרי מיד וינעלט ולבא לצאת כש״צה  ואבד עליו ונעל במגדל השיתוף או העירוב "נתן כ

 העירוב להוציא לו אפשר אי אם שחשיבה קודם המפתח לנעול שצריך הזכיר שלא ורביגו .עכ״ל ובואו
כמי זה הרי השמשות בין מלאכה עשה כן אם אלא ההיא בין לחלק התוס׳ כמ״ש שסובר י״ל ביתו

 הפריש לאבלו. אפשר אי שהרי עירוב ואינו שאבד
 שלא עליה והתנה גדולה תרומה או מעשר תרומת

וצריך השמשות בין כל טבל היא שעדיין כה מערכין אין שתחשך עד תרומה תהיה
׳ יום מבעוד הראויה סעודה שתהיה

שני פרק
 שוכח בין מזיד בין עמהן עירב שלא מהן מאחד חוץ כולן שעירבו "החצר אנשי א

.לבתיהן מחצר או לחצר מבתיהן להוציא לכולן ואסור .עליהן אוסר זה הרי
 ,מבתיהן ולהכניס להוציא מותרין אלו הרי בלבד חצרו רשות עירב שלא זה להן ביטל
 כולם הרי חצרו ורשות ביתו רשות להן ביטל אסור. לביתו אבל לבתיהן ומחצר •לחצר

שלא מפני מותר הוא וגם וחצרו. ביתו רשות להן ביטל והרי שעירבו מפני הן מותרין
...................................... רשות סתם רשותו המבפזל ב ז אוסר אינו והאורח אצלם כאורח הוא והרי רשות לו נשאר
 כדאיתא הכין סברי דרבנן קי״ל והכי משנתנו ואחד אחד לכל לבטל צריך חצר לבני רשותו והמבטל .ביטל לא ביתו רשות ביטל חצרו

s ׳?טי* אר ״“י׳ מנטל יוהיורש ולך. ולך לך מבוטלת רשותי ואומר בפירוש [א] i
 • גצי דגלי היכא כ״ו:) פסין(דף ובעושין ♦ לכתחלה מותר בשבת רשות וביטול דבר. לכל מורישו תחת קם שהיורש בשבת מורישו

 והםאסורץ לבדו. נשאר שהרי מותר הוא עירב. שלא לזה רשותן המערבץ י־אלו בטלו ג
 :אחד אצל אורחין רבים שאין כאורחים"אצלו יהיו אומרים .ואין .רשות להן נשאר שלא

 ואלו מותרין המערבין למערבין רשותם בטלו אם יתר. או שנים עירבו שלא אלו היו ד
 מהן אחד שכל עירבו שלא לשנים רשותם לבטל יכולים המערבין ואין אסורין. עירבו שלא
 זה הרי עירב שלא לשני רשותו וביטל עירב שלא האחד חזר ואפילו .חבירו על אוסר
הראב״ד השגת *אהד .היה אסור המערבין לו שבטלו שבשעה אוסר

 והוא ז״ל הראב״ד כתב .וכו' שעירב mb* האחד אבל עירב שלא לאחד רשותו מבטל אינו שעירב
 צריך מי הוא אם אבל עמו זה שעירב הג׳ שמת כשם H :שעירב לאחד רשותו מבטל עירב ׳שלא

:ל עכ ,לשניהם לבטל •זה הבית לבעל רשותו מבטל זה הבית שבעל

 בחצר ששרויים שנים כיצד .ומבטלין וחוזרין ומבטלין לחצר מחצר מבטלין [ב] יכך אחת
] מהן אחד עירב ולא נ  חבירו לו שביטל ברשותו מטלטל השני ונמצא לשני רשותו מבטל [
שביטל ברשותו הראשון ומטלטל לראשון רשותו ומבטל השני וחוזר . צרכיו שיעשה עד

לו
מ׳ג שפ סי׳ או׳ח טור ג שצד: סי׳ טור ב :שצד שצג סי׳ טור א מנן טשץ ס שפא: סי׳ גיור ו שפ: סי׳ טור ה שפא: סי׳ טור ד :א ד

לן ג ט אורח הוי ממשה לגבי חד ותירצו לגביה אורחין ליהוו נמי אינהו אסורים הם ואמאי בגמרא ואמרו אסורים והן, מותר הוא רשותן לו נתנו שם משנה .וכו׳ המערבין אלו ב
 בשל מוהר וחבירו חבירו בשל אף אסור שהמבטל הדין כך חבירו אצל האחד ובטל לבד שנים היו שאס ל! ויראה ז״ל הרשב״א וכתב .אורחים הוו לא חד לגבי חמשה

;מכ״ל היחיד אצל היחיד ולא הרבים אצל אפילו נעשין אינן הרבים אבל רבים אצל אורח נעשה שהיחיד לפי שעירבו לרבים רשות שנתנו עירבו שלא רבים וכן עצמו
 אסורים עירבו שלא ואלו רבינו וכתב שעירבו לשנים רשותם נותנים עירבו שלא שנים ע׳) (דף שם ברייתא .וכו׳ למערבין רשוהס בטלו אס יתר או שנים עירבו שלא אלו היך ך

 לשנים רשוהס נוהנין שעירבו שנים ואין שם ברייתא וכו׳. אחד שכל עירבו שלא לשנים רשותם לבטל יכולים המערבין ואין :ז״ל הרשכ״א בדברי למעלה זה נתבאר ונבר
חד הצרלא: שריוחאבהאי ליה הויא לא מבטל דקא כיוןדבעידנא קמ״ל לישתרי דתימא מהו לחבריה ליה ומבטל דהדרהדמנייהו צריכא לא שם ומפורש עירבו שלא  אינו שעירב א

 המה בזה ויש כלשונה הברייתא הביא ורבינו .עירב שלא לאחד רשותו נותן שעירב אחד אין אבל _ שעירב לאהד רשותו נותן עירב שלא אהד שם ברייתא וכו׳. שלא לאהד רשותו מבטל
 בהדיה אחרינא דליכא אי שעירב אחד דמי היני שם הקושיא היא וכך לאחד בבטולו מספיק ואינו ואחד אהד לכל לבטל צריך רשות המבניל דאמר למאן מרישא הקשו בגמרא שהרי
 כשאין אלא מועיל שעורב לאחד הבטול שאין לבאר לרבינו לו היה וא״כ בהלכות זה ומבואר ומיה דמה הב״ע ותירצו׳ שעירב לאחר בהדיה,וקתני אהרינא דאיכא פשיטא אלא עירב מאן

:וצ״ע ואחד אחד לכל לבטל שצריך למעלה באר שכבר מה על רבינו לו שסמך ואפשר .מזה הושג וכבר קייס עמו שעירב חבירו
מחצר רשות בניול יש אמר יוחנן ור׳ בחורבה רשות בגיול ואין להצר רשות,מחצר בטול אין שמואל אמר ס״ו:) (דף שם .וכו׳ אחת בחצר זה לבעה״ב רשותו מבטל זה הבית שבעל כשם ה

האחת רצתה אס הברתה על אוסרת אחת שאין אע״פ 'ירה״ר ופתוחות זרלזו הפתוחות הצרות ששתי הוא כך זה ובאור .כר״י וקי״ל בחורבה רשות בסול ויש להצר
והוזרין ומבטלין : שם מבואר וזה בטול בהן שיש החיצונה על אוסרות שהפנימיות מזו לפנים זאת היסה אם בעול שיש ואצ״ל .־ אסורה וחברתה מותרת היא השניה אצל רשותה לבטל

ומבכילין

 מבואר ג״ז .וכו' סתם רשותו המבטל ב
 סתמא אבל דגלי היכא דדוקא שם

 חצר לבני רשותו והכבטל :בכלל הבית אין
 ע׳:) הדר(דף פ׳ בעיא .וכו׳ לכל לבטל צריך

 ג״כ כיו:) פסין(דף ובעושין .דצריך ואיפשיטא
 .כוותיהו וקי״ל הכין סברי דרבנן אוקימתא יש

 למי אף בפירוש אחד לכל בניל לא ואם ופירוש
 ומדברי שם. מוכרח וכן כלום עשה לא שבטל
 כולן היו שאס נראה פסין שבפרק ז״ל רש״י

 שדי לכולכם מבוכילת רשותי ואמר עומדים
ה רבינו ולשון .בכך  : מלמוד צריך ס
 מורישו שמת אע"פ רשות מנטל והיורש

כו'.  מהו יורש’ע׳.) (דף שם בעיא ו
 לערובי מצי הוה דלא היכא רשות שיבנול

 וקיי״ל בשבת הירושה לו שבאה כגון מאתמול
 :ז״ל וכ״ס מבטל דאמר נחמן כר׳

 ס״ט:} (דף שם במשנה .וכו' רשות ובטול
:וכב״ה

עוז מגדל
ק. סוף עד וכו׳ צריך ם‘עולSו פי :ל׳ד) מטמין(דך. בכל ,פ׳ ה

ף עושץ פרק סוף .ולך ולך עד חצר אנשי 'פ׳ב ד ץ( דף כ׳ו) פנ הדי( ט) ופרק. מנטל והיורש :ס׳
: שע׳רג לאחר עד וכו׳ שעירב אחד :ע') (דף הדר פרק . וכו׳ היה אשור עד וכו׳

ב ת  ; ע'כ לשגיהס לנטל צריך חי הוא אס אגל עמו זה שעירכ השלישי שמת והוא ו׳ל הראנ׳ד כ
אני הכי דאוקמה דאביי רניה דהוא ליבה שראיתי לפי זה דגר דעתי על עלה אני 6ג אומר ו

מיימוניות הגהות
 יוחנן כרכי (ב] : כתום׳ ע׳יש פסין עושין פ׳ ר״א לנכי וכרבנן אביי לגבי כרבא [א]

 עירבו ולא ששבחו בחופה רש״י הורה כאשר לבית מבית דה״ה מד.ר״מ ואמר שמואל לגבי
 שהולק תם כרבינו ודלא לאדר רשות שבטלו ע״י להן והתיר לבית מבית להוציא והוצרכו

לגבי ברב [נ] !ע״ב כתוס' ע״ש לבית מבית רשות ביטול דאין ואומר זו הוראה על
שמואל

 והא כדאיתא הא ואסיקגא פירוקא להאי ודחינן וטריא כשקלא הדר פרק הצר דאנשי מתניתין בגמרא מפורש והוא ההלכות מן שהשמיטו ז׳ל אלפס ר׳י וגס הלשון זה השמיט איך ז׳ל ר׳מ על ננהל והייתי
מ הסכיס כי ראיתי ולכך דאגיי מקמיה דרגא ואדחיא וכו׳ מסחנרא ה'נ מעיקרא וכדמשיק לדוכתא הכי בתר מהדרא וסוגיין אתותג לא מ׳מ דאגיי מילתא דאיתקבא ואס׳ג בליאיתא :כד׳ן בי וחזרתי יפה ז׳ל י׳

שם ח) ס׳י הדר(דף פרק הכל .פרוטה משוה בפחות אפילו עד וכו׳ שנטל ב :ס׳


