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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׳



141עאמשנה כסףפ״ב עירובין הלכות זמנים.משנה ׳'מגיד
 לביסז נועל ואו כעירוב המיקל כדברי הלכה דקי״ל קמא כליפנא שאסר! ^!׳נ עירב ולא

 בכלל וזה לביתו ויכניס יוציא שלא לומר היינו אלא ממש שינעול למימרא לאו דקאמר
:אסור הוא אבל מ״ש

דוקא הרשב״א בשם המגיד הרב כמב .וכו׳ רשותו והניח שמת חצר מבני אחד ז
 אס אבל שאוסר הוא השוק מן לאהד שהניחו
 הכל עמהס שעירב החצר מבני לאחד הניחו
 שמת קודם שאפילו מדבריו משמע וכו/ מותר

 בביח מבע״י שזכה דכיון אוסר אינו המוריש
 מדברי וכ"נ עירובו בכלל נכנס הכל מורישו
 מוריש דסתם כיון מת משחשכה ואם הרא״ש

 אינו והיורש השוק מן שהיה לפי עירב לא זה
 עירב הזה שהיורש אע״ס עכשיו לערב יכול

 שיכנס אמרינן לא ביתו בעבור שכניו עם מבע״י
 דכיון עירובו בכלל עכשיו שירש זה ביס

 שבת למקצת שנאסר כל אסור היה דכשחשכה
:השבת לכל נאסר

אבל

 כרב ואסק שם(דףס״ח:) ושמואל רב מחלוקת . וכו/ ולא בחצר ששרויין שנים כיצד דמבמלין
ש :ההלכות כדברי ז״ל הרשב״א הכריע וכבר חולקץ ויש בהלכות פסקו וכן  רשות בטול וי

 אחת לחורבה פתוחים בתים שני היו שאם וענינו זה נזכר נבר .וכו׳ שהוא כדרך בחורבה
:בחצר שמועיל כדרך ביניהם מועיל ביטול עירבו לא אם זה על זה שאוסרין

 שביטל ברשותו לטלטל וחזר רשות שביטל מי ו
 שנתן מי שם 0ס"ט (דף משנה .וכו׳

 זה הרי במזיד בין בשוגג בין והוציא רשותו
 שוגג אוסר מזיד אומר ר״י ר״מ דברי אוסר
 ס״ט) ס״ח (דף ממתני׳ ומשמע אוסר אינו
 קשיא לא עלה דאוקימו ומאוקימתא צדוקי דגבי
 אינו שהחזיקו דלאחר וכו׳ שהחזיקו קודם כאן

 ההלכות דעת וכן הלכתא לענין צד בשום אוסר
:ז״ל הרשב״א הכריע וכן

 בעיא .וכו׳ רה״ר צדי בשני בתים שגי ז
:מבטלין דאין דאיפשיטא ס״ז) שם(דף

 אמד שם ברייתא .וכו׳ שמת הצר מבני אחד
 מן לאחד רשותו והניח שמח החצר מן

 ופי׳ אוסר אינו משחשכה אוסר מבע״י השוק
 וכשמת המצר בני עס עירב החצר מן אחד

 לכולו הותר שבת למקצת שהוסר כיון משחשכה
 הרי מבע״י כשמת אבל אוסר היורש ואין

 • מבטל שהיורש למעלה נתבאר וכבר אוסר היורש
 היורש זה כשבא דדוקא ז״ל הרשב״א וכתב
 כמו אוסר אינו הכי לאו הא בשבת עמהם ודר

 כתב עוד אוסר. הפת שמקום פ״ד שיתבאר
 שאוסר הוא השוק מן לאחד נשהניהו דוקא
 מצר מבני לאחד הניחו אם אבל מבע״י כשמת
 עירב שלא שאע״פ מותר הכל עמהם שעירב
 ונכנס עמהם שעירב כיון זו דירה על עמהם
 על העירוב חל הרי המוריש שמס לאחר השבת

 עוד .שם הוא ופשוט בחצר לו שיש מה כל
 משחשכה ומת עירב שלא חצר מבני אחד כתב
 דר שהיה אע״פ שיבטל עד אוסר היורש הרי

 רשות נכנס שלא לפי עמהס ועירב חצר באותה
 ויראה כתב עוד .יורש של עירובו בתוך המוריש
 עמהם שבס באותה דר היורש היה לא שאפילו,

 שבת למקצת שנאסר שכל שיבטל עד אוסר
חד שיבטל: עד השבח לכל נאסר  השוק מן א
 ונם כן מבואר הנזכרת בברייתא .וכו׳ שמת
 היורש כשבא דוקא ז״ל הרשב״א כתב בזה

 לא הכי לאו הא שאוסר הוא בשבת לדור
: למעלה כנזכר

 החזיק שלא פי על אף מבע״י הגר מת לחדרים וחלוק גורן כמין רש״י פי׳ אחת במגורה ששבחו וגר ישראל בגמרא כן והעמידו ע/) (דף ברייתא וכו׳. ששרויין וגר ישראל ח
במקום מועיל שבמול שם ומפורש אוסר אינו זה הרי משחשכה אלא מבע״י להחזיק לו היה שלא כיון משחשכה הגר מס אוסר זה הרי משחשכה אלא מבע״י ישראל

: ומתנה זכייה בהלכות מבואר הוא דרך איזה על כהפקר שנכסיו הגר וענין אוסר. שהוא
ושם כן הלכה ס״ב:) (דף בגמרא ונפסקה .זה על זה אוסרין ישראל שני שיהיו עד אוסר אינו לעולם אומר ראב״י וכו׳ עם הדר פרק ריש פ״א:) (דף וכו׳. עם הדר ישראל ט

ומזלות כוכבים העובד אין אחד שלחן על אוכלין היו אם אבל לערב וצריכין אחד שלחן על אוכלין הישראלים בשאין דוקא ופירש בבאור•. רבינו שהזכיר הטעם נתבאר
:בירושלמי מבואר ומזלות כוכבים כעובד בזה שהוא תושב גר ודין .רבינו בדברי ומבואר ברור וזה .עליהן אוסר

: שישכיר עד ומזלות כוכבים עובד במקום מועיל רשות ביטול ואין ומזלות כוכבים עובד במקום עירוב מועיל אין רבנן אמור ס״ב) (דף שם .וכו׳ ישראלים שני י
וכן

משנה לחם
ב ״ משוס _ הוי ומבטלין וחוזרין מבטלין דאין מעקא אי אלא הוי לא כתנאי לימא דהך י״ל שלא מפני מותר הוא וגם למעלה רבינו שמ״ש צ״ל .וכו׳ רשותו שבסל מי ו פ

 בחורבה.כדרך רשות ביטול ויש .פעמים כמה וכן .לו
 וטלטל וחזר רשותו שביטל“ מי ן בחצר: שהוא

 עליהן אוםר זה הרי הוציא במזיד אם .שביטל ברשותו
ד] ואם .בביטולו עמד לא שהרי  אוסר אינו הוציא בשוגג [
 שלא אמורים דברים במה בבטולו. עומד הוא שהרי
 והחזיקו קדמו אם אבל להן. שביטל אלו והחזיקו קדמו

 אינו במזיד בין בשוגג בין והוציא הוא חזר אם והוציאו
 הרבים רשות צדי בשני בתים שני ז • עליהן אוםר

 הואיל לזה זה מבטלין אין בשבת מחיצה נכרים והקיפום
 שמת חצר מבני י=אחד .מאמש לערב להם אפשר ואי

 אוםר, החצר מבני שאינו היורש הרי יום מבעוד מת אם .השוק מן לאחד רשותו והניח
 לאחד רשותו והניח שמת השוק מן ואחד .עליהם אוםר אינו משחשיכה מת ואם .עליהם
 משחשיכה מת ואם .מעורבים כולן שהרי' עליהם אוםר אינו מת יום מבעוד אם החצר. מבני
 אחת *במערה ששרויים וגר ישראל ח • להן [ה] מורישו רשות שיבטל עד עליהם אוםר
 המחזיק זה הרי שחשיבה עד בנכםיו אחר ישראל החזיק שלא אע״פ יום מבעוד הגר ומת

 אחר ישראל שהחזיק אע״פ משחשיכה הגר מת ואם .כיורש הוא שהרי שיבטל עד אוםר
 העובד עם ̂הדר ישראל ט .עומד הוא הראשון בהיתרו אלא עליו אוסר אינו בנכסיו
 ומזלות כוכבים העובד שדירת עליו אוסר [ו] אינו בחצר תושב גר עם או ומזלות כוכבים

 כוכבים ועובד יתר או ישראלים שני היו ואם .חשוב [ז] הוא כבהמה אלא דירה אינה
 ומזלות כוכבים עובד ישכינו שלא גזירה זה ודבר עליהם. אוסר זה שכןעמהןהרי ומזלות

 אחד. ומזלות כוכבים ועובד אחד בישראל גזרו לא ולמה ממעשיו. ילמדו שלא עמהן
 עם להתיחד אסרו וכבר ויהרגנו עמו יתיחד שמא יפחד שהרי .מצוי 'דבר שאינו מפני

 אחת בחצר השוכנים אחד ומזלות כוכבים ועובד ישראלים שני י :ומזלות כוכבים העובד
 או ומזלות כוכבים לעובד בטלו אם וכן כלום. הועילו לא לעצמן הישראלים ועירבו

 הועילו לא ומזלות כוכבים העובד עם כיחיד ונעשו לזה זה הישראלים בטלו או להן בטל
מועיל רשות [ח] ביטול ואין .ומזלות כוכבים עובד במקום מועיל עירוב שאין .כלום

רה הגיר׳ בגר׳ במקום :במגו
:א דמנן טשין המ׳ג פפב סי׳ טוי ג :פטא סימן טור ב :פפא הימן טור א

 לא מטלטל כשהוא הרי דאל״כ והחזיקו הס בשקדמו איירי ראות לו נשאר
 לכאורה .אוסר אינו בשוגג אוסר במזיד דאמר כר״י רבינו דפסק מה ועל .בביטולו עמד
 בין דאמר לר״מ ליה דאית כלומר וכו׳ רשות שנתן מי כתנאי ס״ח:) (דף דבגמרא קשה

 בשוגג אוסר במזיד דאמר יהודה ור׳ .ומבסלין דמבטלין.ומוזרין אוסר במזיד בין בשוגג
 והכא ומבסלין וסוזרין מבנילין אין סברי דכ״ע ודחו .ומבסלין מוזרין דאין אוסר אינו

 בגמרא הכי דהיק דלא נאמר דאס רבינו בדברי קשה והשתא .וכו׳ מזיד אטו שוגג בקנסו
 קשה כר״מ ואתיא מנאי הוי ומבסלין וסוזרין דמבטלין ליה דאית לרב אבל לשמואל אלא
 דדחוי נאמר ואם .כוותיה דלא דהוי וכר״י ומבטלין דסוזרין כרב הוא פסק איך כן דאס

איך וא״כ ומבטלין הוזרין דאין סבר ר״י דע״כ דקשה כ״ש דרב אליבא אפילו הוי הגמרא

 ליהויין דלא משוס טעמא אי אגל בגמרא לעיל שם כדאמרו וכו׳ לרבות דבטליה דכיון
וצרל כרב ומבסלין ומוזרין דמבסלין כ״ע סברי מצו ואיטלולא כחוכא דרבנן מילסייהו

:בדבר להתיישב
 וכו׳, עליו אוסר אינו בחצר תושג גר עם או ומזלות כוכבים העובד עם הדר ישראל ט

 אומרו עד אחד שלחן על אוכלים הישראלים כשאין דוקא ופירוש ה״ה כתב
 א״צ אחד שלחן על אוכלים דכשהישראלים להוכיח כוונתו רבינו בדברי ומבואר ברור וזה

 עירוב שאין האיסור דסעם רבינו ממ״ש כן והוכיח אוסר ומזלות כוכבים עובד דאין עירוב
 בעירוב תלוי אין ומזלות כוכבים העובד איסור ואילו ומזלות כוכבים עובד במקום מועיל

כשצריך דדוקא משמע ומזלות כוכבים עובד במקום מועיל עירוב שאין הטעם מלה איך
 אבל ומזלות כוכבים עובד במקום מועיל עירוב דאין אוסר ומזלות כוכבים העובד עירוב דאי תנאי לרב דס״ל מוכרח דהוא נראה דלכאורה ועוד .כר״י ומבטלין דחוזרין הוא פסק

: אוסר אינו לא אי פשיסא מוהר וחבירו אסור הוא ההם דאמרינן מ״ס) חלון(דף דפ׳ ברייתא לרב היקשי לא . ___ היקשי ... . , . , ,
ואולי תנאי ס״ל דרג הסום׳ שס וכ״כ ומבטלין וחוזרין דמגטלין קמ״ל והא וכו׳ צריכא לא

ישראל

 כרב הילכחא לי סבירא כשמואל אנא לעיל אמר דרב אע״ג אלפס פיר״י וכן שמואל
 כרבנן ורב כרי׳א דשמואל וכיון ורבנן כר״א פלונתא בתראה דהוא אשי רב מדאוקמא

 כר״נ [ה] :ע'כ במויד בין בשוגג בין ראמר ר״מ לגבי כר׳י [ד] ; ע״ב כרב הילכחא
 :ע״ב מהר״ם וכ״ב מבטל אינו היורש רתני שמואל רב בדתני דלא מבטל אומר אני דאמר

 כר׳ הלכה יוחנן ור׳ דשכעאל ואע״ג יעקב בן כר״א הלכה שמואל אמר יהורה [ו]א״ר
 כשמואל הלכה כה מורינן לא דאורויי רמשמע יעקב בן כר״א נהגו אמר יוחנן ור׳ יוחנן
 אמר יוחנן ר׳ לגבי כותיה רהילכתא וריב״ל בכמוך כוותיה להו סבירא ורבא ראביי כיון

 .ומזלות כוכבים עובד במקום גמור ביחיד בוותיה ס״ל רבא ואף בעירוב המיקל כדברי הלכה
 גמורה במהיצה המוקף בכרך ומזלות כוכבים עובדי בין יחיד הדד דיהודי ר׳י פסק ומכאן

שדי אחד בכית ישראלי- הרבה יש ואפילו לשבור שאיזצריר בלילה נעולות ודלתותיה

מיימוניות הגהות
 התוספות שכתבו ומה .ע״כ ,זה על זה האוסרים בתים שני דליכא כיון העיר בכל לטלטל

 או ברה״ר ה״מ בפ״ק נעילה דמצריך למאן דאפילו למהר״ם נהירא לא נעולות ודלתותיה
 בסרטיא ואפילו נעילה בעי לא רה״ר לן דלית לדידן אכל , לרה׳ר המפולשות במבואות

 בעי ולא מכאן קורה או ולחי מכאן צה'פ עושין ד״ה לעיל אמר מכאן ובקעה מבאן
 צריך דאין דפשיטא ביניהם אחד וישראל רבים של כחצר הכרך ה״ל וא״ב נעולות דלתותיה

 דיש התוספות כתבו לקולא אבל [ז] :ע״ב ,לקבינה גדולה חצר בין פלוג דלא לשכור
 ושני ישראל של חצר אחד שצדו מבוי כגון דירה וחשובה ומזלות כוכבים לעובד דירה
 לתוכו פתוחים בתים ושני ומזלות כוכבים עובד של חצר השני וצדו לתוכו פתוחים בתים

 שם ועיין . וקורה בלחי וניתר לתוכו פתוחים והצירות שבתים מבוי כשאר חשוב הוא הרי
פס^ ובן [ה] !ע״כ ,ישראל אחד וצדו ומזלות כוכבים עובד אחד שצדו דמבוי בשמעתא

התום׳
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 : פרומה משוה אפילו.בפמוח ושננרע
 ההוא פ׳) (דף מלון פ׳ .ונו׳ של ואשתו

 ליה דאמרי ומזלות כוננים עונד
 מהו נעי וקא להו אוגר לא רשותך לן אוגר

 שלא משכרת שאשתו ופשמו מדניתהו למיגר
 אפילו הוא מדעתו דשלא ומכאן מדעתו

 מדעתו שלא כתש והרשנ״א וסרנ נששאלוהו
 מנואר זה .וכו׳ שכירו וכן :כרמו נעל אפילו

 שכירו אפילו מערש מה ס״ו) (דף הדר פ׳
 ומ״ש .ולקימו שכירו אפילו שוכר אף ולקימו
 שאל מ״ש וכן .וכו׳ ישראל שכירו ואפילו רנינו

ס״נ (דף שם מנואר וכו' כוננים העונד מן

 עונד אחד שצדו מנוי ע״ה) ע״ד (דף הדר
 אותו מערנין אין ישראל אחד וצדו כוננים

 א״ל נמנוי פתחים דרך להתירו מלוגות דרך
אי{ א״ל כחצר אפילו רנ אמר יוסף לרנ אניי

נשמת וכן כר״י וקי״ל ור״י שמואל מחלוקת ס״ח:) (דף שם :׳וכו ישראלים שני '׳ג אחי וישראל :שם ומתנאר פשומ זה .וכו׳ רכים ומזלות כוננים העונדי אס וכן
;ז״ל פסקו וכן מנמלין כמ״ד פסק ומזלות כוננים שכד ע״י שוכר אמד אחת כחצר ששרויין ממשה ס״ו) (דף שם מכואר זה. . וכו׳ ששכר

מנינא ר׳ ותלמידי לקיש כן ר״ש ס״ה:) שם(דף .וכו׳ שהשכיר ומזלות כוככים עובד יד ומזלות כוננים לעונד שיתו שהשכיר או שהשאיל ישראל ז״ל הרשנ״א וכמש וכו׳ כולם
היכא מיניה למיגר מהו אמרו משכיר והוה שוכר הוה דלא פונדק לההוא איקלעו זה: נפעם האריך ועוד עליו שיאסור דעת על לו והשכיר השאיל שלא אוסר אינו

א מצי לא דהא לך תכעי לא להו מסלק מצי דלא ס״ה:) (דף ש׳ם .וכו׳ זו מצרות שתי י
מאי ליה מסלק דמצי לך מנעי כי ליה מסלק להן ואץ ומזלות. כוכבים עובד במקום טכניס ועונד ישראל רש אמר

פ] אלא ו̂ש ואסר רני לפני לקיש ריש להו אמר סלקיה לא הא מיהו השתא כוכבים העובד ויעשה רשותו ממנו שישכרו [
נשאל שכדרום רכותינו אצל ולכשנלך נשכור עובדי היו אם וכן . עמהן אורח הוא כאילו ומזלות נוכנים ועוכד ישראל שם עוד מותר. להן

יפה להם אמר אפס לרני שאלו אתו להס לישראלים רשותם משכירין רבים ומזלות כוכבים יאחיי מהי כפנימית וישראל נחיצונה ומזלות
ח אלו נדכרים חולקים שיש שה״ה.ואע״פ לו יו-מ?וראלי ר ר ל וימויחדיי חוז א ד מ מ שאפילו ז״ל הרשכ״א וכתנ . ששכרתם עשיתם י

היה שאם לי יראה לסלקו יכול משכיר היה לא 1.^ ששני אחד וישראל .ומותרין מערכין והישראלים האחרונים הכריחו כנר ששם השגיא
קצת לו שהיו יד תפיסת שוס שהשכיר כמה לו הישראלים שאר עם מערב ומזלות כוכבים העובד ועיקר: רנינו

להניח רשות לו שיש אלא נו אין אפילו או כלים העובד p לשכור צריך אחד כל. ואין . כלם ויותרו ס״ב שם(דף ממאר .וכו׳ מן שוכרין ייב
שאינו המשכיר מן אפילו שוכרין כלים שום שם ץך חצרות שתי יא_ :ומזלות כוכבים

̂^ בפנימית דרים ומזלות כוכבים ועובד ס”̂^ א?י ומזלות ד^כ?ככים2 ^ר
פ׳ ממ״ש הם רכינו דכרי .וכו׳ ומזלות כוכבים ועובד ישראל שהיה או .בחיצונה
 על אוםר זה הרי כפנימית אחר וישראל בחיצונה
 ישראלים שני רגלי שהרי .ממנו שישכור עד החיצונה

מותר והפנימי . שם מצויים ומזלות כוכבים ועובד [י]
 כמקום יחיד לעשות אסור דקסנר ואסיקנא אפי׳ ומזלות כוכבים העובד מן שוכרין יב ‘ בפנימית

to”,™ שא'™ יייא רשות בביטול שהשכירות בשבת. [־]
ד. היכר אלא ודאית ב ל יכולים היו לא שאם פתחים דרך מועיל אינו העובי p שוכרין לפיכך ב

מועיל היה שלא היה פשופ חלונות דרך לערנ ואשתו .פרוטה משוה בפחות אפילו ומזלות כוכבים ., . ,
̂ן . לדעתו שלא משכרת ומילות כוכבים עובד של רוצה היה נרריסהקשלא דהמן כמעשה ס״ד) מועיל עירוכ שאין שככר^נתכאר פתחים דרך ̂ו

דין נכאן■ רנינו וכתכ כוככים עונד צמקוס י ^ ׳ ״l״. מיניה ולשאול מינייהו חד ניזיל ואמרו להשכיר
לאחרונים ויש .המנוי דין כחנ ופ״ה החצר י{ י' י' ך ♦ לדעת^ שלא ן ר משב ושמשו רו שב ;,,־,p וה״ל מידי כיה וליתינ דוכתא

 ולדנריכולם אחרים ודנרים אחרת שפה נזה שאל .לדעתו שלא משכיר זה הרי ישראלי שמשו או מהו ^קיניין שכירין חמשה לו היו אמרו ושם
:ג״כ נראה ופירושו אמת רנינו של דינו והשאילו חפציו בו להניח מקום ומזלות כוכבים העובד מן יא״יי להקל ילקימי שעייי אמרו אם והשיגו

היו .לדעתו שלא ומשכיר ברשותו עמו נשתתף הרי ־
דיו: מהן אחד השכיר אם רבים נשים או שמשים או שכירים זה ומזלות־ כוכבים לעובדי

ג  ומבטל האחד חוזר בשבת ומזלות כוכבים העובד מן ושכרו אחת [ל] בחצר הדרים ומזלות כוכבים ועובד בישראלים שני י
מ] לשני רשותו  :לטלטל מותר ויהיה האחר לישראל הישראלי מבטל בשבת ומזלות כוכבים העובד מת אם וכן .ומותר [

] שהשכיר ומזלות כוכבים ^עובד יד נ  השני ומזלות כוכבים העובד להוציא יכול הראשון אין אם ומזלות כוכבים לעובד [
ס] השני ומזלות כוכבים העובד מזה שוכרין שבירותו זמן שישלים עד  לראשון רשות יש ואם הבעלים. תחת נכנם שהרי [

 הרי הראשון מן הישראלים ושכרו עומד השני היה לא אם .שירצה עת בכל ממנו השוכר ומזלות כוכבים העובד להוציא
 ישראלי לבית זה ישראלי מבית פתוחות חלונות והיו בה שרויין ומזלות כוכבים ועובד שישראלים יחצר טל מותרץ: אלו
 לבית מבית להוציא אסורין הן הרי חלונות דרך לבית מבית להוציא מותרין שהן אע״פ חלונות. דרך עירוב ועשו זה

ומזלות: כוכבים העובד במקום כיחיד בעירוב נעשים רבים שאין .שישכיר עד ומזלות כוכבים העובד מפני פתחים דרך
ישראל

י ו פ י ב :א דיננן עשין סמ׳ג שפג סימן א י ד : שם סמ׳ג שפנ סימן פוי ג ;שם סמ׳ג שפג סי׳ פו :שם סמ׳ג שצ וסי׳ שם פו

משנה לחם
לערב צריך הוא דהא עמהם יערג דהוא דוחק הוי לא שאלה הוי אפילו כישראל אכל ז״ל הרשכי׳א וכחכ ה״ה נהג .וכו׳ ומזלוח נוככים העונד מן ששכר אחד ישראל

:עכ״פ ג״כ , ..................
 ומזלות כוככים העונד מן ושכרו א׳ במצר הדרים ומזלות כוכבים ועובד ישראלים שני יג

 בשעה רשות שביפל שזה גב על אף ומותר לשני רשותו ומבפל האחד חוזר כשבת
 חזר שאפילו עירבו שלא לשנים רשותם שביפלו למערבין ודמי לערב יכול היה לא ששכר

 בראש רבינו כמ״ש וכו׳ שכיפל שכשעה אוסר זה הרי עירב שלא לשני רשותו וביפל הוא
:רשות לכפל שנידו דמי לא מ״מ הפרק

שני

 אם דאפילו קשה וכו׳ ומזלות כוכבים לעובד ביתו שהשכיר או שהשאיל ישראל
 בד״ה ע״ב (דף התוספות כמ״ש עליו שיאסור דעת על השאילו לא נמי לישראל השאיל
 שם וז״ל ד׳ פרק ריש בהגה״ה כמבואר חורה ללמוד הנאים הבחורים באותם ומודין)

 סבור ז״ל דהרשב״א וי״ל ע״כ. זה על זה ולא עליו לאסור רשותו להם משאיל שאינו ועוד
 אלא הקנה לו אין גמורה שאלה הוי דאי משום הכי אמרינן ומזלות כוכבים בעובד דדוקא

 התירו זה דמפעם להשכיר רוצה אינו ומזלות כוכבים דהעובד גדול דוחק והוא בשכירות
הפוסקים ובספרי בגמרא כמבואר דוחק דבר שהו& מפני ומזלות בשבדסכבים השכירות

עוז מגדל
שתו עפו. שלא משכרת וכו׳ וא הכל הפרק. סוף מד וכו׳ ושמשו שכירו וכן ; פ׳) חלון(דף ס׳ מד

:ס׳״ד) (דף הדר פרק

ה נ נ
ת הו ת הג מוניו מיי

 להשכייר רוצה שאינו ומזלות כוכבים דעובד הילכתא דהכי ריסתק בר דהמן בשמעתא התוס׳
 ן ומזלות,*עי׳ב כוכבים עובד במקום יחיד לעשותו חד לגבי רשותן יבטלו לא רש^תו

 שאנו בדבר דאפילו ממערב ק״ו ע״ש בכל ומזלות כוכבים העובד מן לשכור צריך ואין [ט]
 לחזור צריך אין קיים שהעירוב זמן וכל שנים לכמה שמערבין במערב שמקילינן בדבר כ״ש כבסמוך בשבת לשכור ושרי בשוכר מקילינן משחשיכה לערב כגון במערב מחמירין

 רשותו להשכיר שהורגל ומזלות כוכבים דעובד למהר״ם ונראה האיכללא. אמרינן דלקולא לקמן ואמר כמערב שוכר לן דקיימא אחת בבת שנים לכמה יכול לשכור שגם ולערב
ישראל אם אבל [י] :ע״כ ,זה לענין כמערב דשוכר אמרינן לא בפ״ה לקמן כדאמרינן עירוב ממנו בע״כ נוטלין הרגיל דמערב ואע״ג שכירות בע״כ שייך אין חפץ אינו ועתה
העובד שאין לישראל אחד חדר ומזלות כוכבים העובד ייחד אם וכן להשכיר ומזלות כוכבים והעובד לבטל הישראל דצריך בירושלמי אמר אחד בבית שותפין ומזלות כוכבים ועובד

ס/ וע״ש ודי עירובו נותן אמר לא ה״ג בכי ממנו הישראל לסלק ולא בו להשתמש יכול ומזלות כוכבים תו  2ע״כ התם כדאיתא דמי כמערב שוכר יוחנן א״ר לא זד. ולענין [כ] ע״כ: ב
 כותיה בברייתא דדייק כשמואל פסק ור״י בעירוב דמיקל ועוד לגביה יוחנן כר׳ הילכתא פליג דשמואל ואע״ג ששכרתם עשיתם יפה דאמר יוחנן כך׳ חננאל רבינו פירש ויכן [ל]

דצריך בשבת ומזלות כוכבים עובד דאתא פונדק בההוא פיר״ש וכן [מ] :ע״ש.ע״כ יוחנן כרבי דהילכתא ר״ח פסק שיפה נראה למהר״ם והנה וכר שבת למקצת שנאסר כל דתניא
חנינא דרבי ותלמידי דר״ל ההיא גבי [נ] t ע״ש וכו׳ לחודא בשכירות משתרי דעירבו.לא אע״ג בסמוך דר״א מהא כדמוכח עמו שהדין התוספות כתבו וכן השכירות אחר בטול

 לקמן ליה אית הכי דר״י עמו והדין אסר לא ליתיה כי ומזלות כוכבים דעובד ור״ל בשבת ומזלות כוכבים העובד יבוא פן יראים והיו פיר״ש שוכר הוה דלא פונדק לההוא איקלעו
 ואע״ג כר״י הלכה ומזלות כוכבים בעובד אבל בישראל הן קולא שדבריו ישראל לענין היינו כר״ש פוסק ררב ואע״ג אחרת בעיר לשבות והלך ביתו המניח גבי משתתפין כיצד כפ׳

להשתמש יד תפיסת שם למשכיר לו שאין דדוקא התוספות כתבו [ס] :בעירוב המיקל כדברי הלכה דאמר כריב״ל קי״ל יוחנן רבי לגבי שהוציאוהו מי בם' יוסי כר׳ פוסק ךר״י
ן ולקיטו משכירו גרע לא לשס יד תפיסת לו היה אם אבל ממנו לשכור לו אין אז בבית
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להוציא בארהסיא גשזק פי׳ ,רשוה מנפל אינו נשוק שנחו משמר ושאינו רשות מנפל נשוק שנסו המשמר ישראל ס"פ:) שם(דף נרייסא .נפרהסיא שנח מחלל שהוא ישראל טז
ל :נהלנות מנואר וכן נסחר מחלל ב ט׳ היה אם א להם אחד דין ששניהם לנימוסי וה״ה רנינו וכתנ רשוס מנפל שצדוקי דר״ג נמעשה מנואר ס״פ:) (דף שם .ו

מם הגמרא נכל פעו ענין ע: הוא אחד ו דו רונ מודה שאינו שמי ס״א•־) (דף הדר פרק ריש מפורש וכן רשעים למציא זהו .וכו׳ דנר של כללו כי עי ה דינו הרי נ כעונד נז
ם פ׳ ומנואר ומזלוס מכני רונ מודה אינו שכוחי ל״א:) מערכין(דף ככל נ עי :נ

ג ״  (עירונין וכו". שחי שנין חלון א פ
זשסי שנין חלון פ׳ ראש ע״ו) ל ט ב ט׳ האפיקורסים מן היה אם א  כגון ו

ט׳ וניחוסים צדוקים  שוכרין ואין ו
שנד שאינו לפי ממנו ם כ  מדנרי .ומזלוס מכני
 וכן כישראל שכירוח מהנו דלא נראה רנינו
 כפ׳ רש״י מדכרי וכ״נ והמרדכי הר״מ דעת
 ודלא כמנוי דר שהיה צדוקי נמשניז הדר

; כישראל נמי מהני דשכירוח דסכר כהרא״ש
אנשי

 שהוא או בפרהסיא [ע] שבת מחלל שהוא ישראל“ טז
 כוכבים כעובד הוא הרי ומזלות כוכבים עבודת עובד

 מבטל ואינו עמו מערבין ואין דבריו. לכל ומזלות
 .ומזלות כוכבים כעובד ממנו שוכרין אלא רשות
 עבודת עובדין שאין האפיקורוסין מן היה אם אבל

 וביתוסין צדוקין [פ] כגון שבת מחללין ואין ומזלות כוכבים
 מי כל דבר של כללו .פה שבעל בתורה הכופרים וכל

 ממנו שוכרין ואין מודהבעירוב. שאינו לפי עמו מערכין אין עירוב. במצות מודה שאינו
 היא וזו הכשר לישראל רשותו הוא מבטל אבל .ומזלות כוכבים כעובד שאינו לפי

עד עליו אוסר זה הרי בחצר הצדוקי וזה כשר אחד ישראל היה אם וכן תקנתו.
:רשותו לו שיבטל

שלישי פרק
זה על יתר או טפחים ארבעה על טפחים ארבעה בו יש אם חצירות שתי שבין ^חלון א

 מעשרה למעלה כולו אפילו טפחים. בתוך,עשרה הארץ מן קרוב והיה
 שתי יושבי רצו אם מעשרה למעלה ומקצתו עשרה בתוך כולו או עשרה בתוך ומקצתו
 ואם .לזו מזו ויטלטלו אחת כחצר ויעשו בידן הרשות אחד עירוב כולן לערב החצרות

 שהיה או מארבעה פחות החלון היה .לעצמן ואלו לעצמן אלו עירובין שני מערבין רצו
 דברים במה ב לעצמן: ואלו לעצמן אלו עירובין שני מערבין מעשרה למעלה כולו

 וכן מעשרה. למעלה היה אפילו בתים שני שבין אבל חצירות שתי שבין בחלון אמורים
 והוא .סולם ביניהם שאין אפילו אחד עירוב מערבין רצו אם לעליה בית שבין חלון

] ארבעה. על ארבעה בו שיהיה א  על ארבעה בו לרבע כדי בו יש אם עגול חלון היה [
 פחות חצרות שתי שבין מתבן או חצרות שתי שבין ייכותל ג במרובע: הוא הרי ארבעה
 כן על יתר או עשרה גבוה היח .שנים מערכין ואין אחד עירוב מערכין טפחים מעשרה
 מכאן וסולם מכאן סולם ביניהם היה ואם לעצמן. ואלו לעצמן אלו עירובין שני מערבין

 אין שהרי לכותל וסמוך זקוף הסולם היה ואפילו .אחד מערכין רצו ואם .כפתח הן הרי
 היה לא ואפילו מתיר. זה הרי הכותל מן מתחתיו ויתרחק שימשך עד בו לעלות יכולין
] ראש מגיע כ  מתירומערבין זה הרי משלשה פחות ביניהן נשאר אם הכותל לראש הסולם [
 פי על אף מכאן וסולם מכאן סולם ועשו רחב.ארבעה הכותל יהיה ד :רצו אם אחד

 בין אין אם ארבעה הכותל ברוחב אין אחד. מערכין רצו אם מזה זה מרוחקים שהסולמות
 גבי על מצבה בנה ה :שנים מערבין שלשה ביניהם היה .אחד מערבין' שלשה הסולמות

לבין בינה ואין ארבעה בתחתונה אין ממעט. ארבעה בתחתונה ם אם־־ הכותל. בצד מצבה
העליונה

ר שם: סמ׳ג ספה סי׳ טור א טו ר :שט׳ג סי' ב מו מ׳ג שם טור ד שעג: סי׳ ג ן עשץ ס מנ ; ד א׳

 מערנין עשרה נסוך ארנעה על ארנעה קצרות
 על מארנעה פקוח אחד מערנין רצו אם שנים

 ואין שנים מעלני! מעשרה למעלה או ארנעה
 למעלה דטליה מעמא ונגמרא אחד מערנין
 שנים מערנין עשרה נסוך מקצתו אנל מעשרה

 טלו דח״ר להא חנינא אמד מערנין רצו אס
 כולו עשרה נמוך ומקצסו מעשרה למעלה

 מערנין מעשרה למעלה ומקצתו עשרה נחוך
 (דף שם עוד . אמד מערכין רצו אם שנים
 מצרות שסי שנין מלון אלא שנו לא ע״ו:)
ס שני שכין מלון אכל מי  למעלה אפילו נ

 ניחא מ״מ אחד מערכין רצו אם נמי מעשרה
 . ע״כ הלכחא וכן ונהלכוס דמי דמליא כמאן

 חלון חוספתא ז״ל הרשנ״א וכתנ מנואר זזה
 כירושלמי וכן נעלה סריגוח לה עשו ארנעה שהוא

: כזה כיוצא
כו׳. שנין מלון וכן ב א שם ו  פתוס לול נעי

 להמירו קכוע סולם צריך לעליה מניח
 סולם ואחד קנוע סולם אמד ואסיקו לא או

ה :צריך אינו פראי  שם .וכו׳ עגול מלון הי
 שיהא צריך עגול מלון יומנן א״ר ע״ו:) (דף

 נחוך מהן ומשהו ושנים ספחים כ״ד נהיקפו
 נסוך מהן 'משהו נמצא ירכענו שאם עשרה
 דכשכסר והעלו זה כמשכון שם ודקדקו עשרה

 מדוקדק אינו המשכון זה וגס סגיא. חומשא נכי
 .לרכע כדי נו יש אס רנינו כחכ ולזה נכוון

 נחוך הרכוע מקצח שיהיה לכתוכ הוצרך ולא
 ,צריכין שאנו מאמר ־הוא שפשוס לפי עשרה
 שיהא צריך חצרות שתי נין הוא שאם לרנוע
 מצאתי ז״ל הרשצ״א וכספרי .עשרה נתוך מקצהו

 מומש פחות י״ז כהקפו שיהא צריך עגול מלון
 ארכעה על ארנעה נו יהא ירנענו שאם כדי

 צלע יהא ירנענו שאם כענין שיהיה וצריך
 וכיצד עשרה כתוך משהו המרוכע של הסחחון

 ההמסונה הנקודה מן שיהא צריך עושה הוא
 צלע כנגד כגונה ספחים ארנעה הקף של

 הסחסון צלע שיהא כדי עשרה נסוך המרוכע
 ולא .עכ״ל עשרה כהוך משהו המרוכע של

 הוא וכיצד שאמר כמה ענינו פנים כשום הכנתי
מה לכתוב צריך ואיני וכו׳ עושה  שהוקשה נ

 סעוס ואולי מנין לכל הוא שמכואר נו לי
א: סופרים הו

ל ג ת ו  שם משניות .וכו׳ חצרות שתי שנין כ
 שתי שכין כותל וע״ס:) ע״ו (דף

שנים מערכין ארכעה ורמכ עשרה גנוה מצרות
ט׳  שאמר שמה הגמרא מן ומתנאר .שנים מערכין ואין אחד מערכין מפקיס מעשרה ההנן נתמעט אמד מערכין ואין שנים מערכין טפחים עשרה גנוה מצרות פתי שנין מסנן ו

 תוכיח מתנן משנת אומר ואני. . שם ז״ל הרשנ״א הכריח וכן שם כמשנה שהוזכר אמר לדכר אלא אחד או שנים עירונ לענין מוריד ולא מעלה לס ארנעה רמכ כותל גבי במשנה
ם :משהו אפילו אלא כלל רוחנ נכאן רנינו הזכירו לא ולזה ארנעה רחכ הזכירו שלא א . סולם ניניהם היה ו כו׳ הונא רנ ואסיק ממעט זקוף סולם רנ אמר ע״ח) (דף שם ו

: שלשה הכותל לראש ראשו נין ישאר שלא לסי ומשהו כשנעה כסולם סגי עשרה דכותל

 רכינו ני.ונת אנאר ולמטה .קונעו שכוכדו לפי קווקיןממעט ארכעה נו שאין אע״פ ופכדוס גסוס ושליכותיו
כו׳. ארנעה כהמתונה יש אם הכותל כצד מצכה ע״ג מצכה כגת ד ני א״ר ו ר ני  כההתונה אין א״נ ממעט ארנעה הבחהונה כאצענא יש אם אצמכא ע״ג אצסנא כנה אכיי נ
ויש התחתונה נשליכה אין ממעט ארבעה ההמפונה נשלינה יש אס פורמות שפלינותיו סולם שם עוד ממעט. שלשה לזה זה כין ואין ארנעה כעליונה ויש ארבעה *

נשלינה
משנה לחם

 אם אמרינן דנזיז מזיז מצבה שנא מאי וא״ת .וכו׳ מצבה גבי על מצבה בנה ה פ״ג
 דהוי לקרקע מעשרה ופחות הכוהל עד הזיז מן מעשרה פחות נשאר

 דנר הוא מצנה אכל מיעוט הוי ולכך עצמה הכותל מן דיוצא זיז דשאני לומר ויש ̂ מיעוט
כו׳. ארבעה בסחסונה אין הכותל; מן נפרד ט לדברי וא״ת ו בעליונה דאין דס״ל רני

 הממעט הוא מי לעליונה משלשה פחוס שיהיה לי למה ארבעה בתחתונה כשאין א"כ וכו'
 דכשיש וי״ל .נפרדת ג״כ שיהיה אפילו התחתונה ואם נפרדת שיהיה אפילו העליונה אם

 כיון ארבעא בה ויש אמס היא כאילו לתרוייהו משנינן לתחתונה עליונה בין משלשה פמות
:-לזה זה נין משלשה פמות דהם

כותל
עוז פגדל

ט׳ו). חלון(דף פרק .לכוחל שסמכן טד נו׳ שנין האון ג פרק
קיימוניות הגהות

 מדקאמר תדע דרגנן באיסור אלא דאורייתא באיסור שבתות לחלל מומר אינו ואפילו [ט]
 כאן דאורייתא באיסור באן בפרהסיא ואידי אידי קאמר ולא בפרהסיא כאן בצינעא באן

טעטא והיינו לבטל יכול דכ״ע והכנסה מהוצאה בר מלאכות בשאר זו שבת אפילו זימנאאו בחד שעבר שבת חלל ואילו מומר הוי לא זימנא דבהד ר״י ופירש דרבנן. באיסור
 דת״ק כיון ומזלות בובבים בעובד דצדוקי הילכתא דנראה בתב מהר״ם אבל דרבנן אליבא ובר״ם בר״ג [פ] ע״ש: וכו׳ אחת כפעם מומר דחשיב כפיר״ש ודלא ובו׳ דאמר דר׳׳י
 הוא ומזלות כוכבים בעובד דאי בעירוב המיקל כדברי הלכה בזו ואין בר״י הלכה ור״י ורי׳ם ומזלות כוכבים בעובד צדוקי לר״ג דאפילו ואמר דר״ם עליה פליג דר׳י ועוד הבי ס׳׳ל

יוחנן כר׳ ודלא חומשא נכי טפחים י״ז בהיקפו שיהא דהיינו למהר״ם נראה [א] ז ע״ב ,ממנו שוכרין ואין רשותו מבטל ומזלות כוכבים כעובד אינו ואם מבטל ואינו ממנו שוכרין
א, ודאי והא בא.לכםונא חומשי ותרי אמתא בריבוע אמתא כל וס״ל ב״ד צריך דאמר ת ״נז לי ע״ש: האמוראים, מכל דמיקל יהושע דרכי בריה הונא כרב [ב] ע


