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ק וכיוצא ושחיסה נש״י כמצות וה״ו שנערג למצר הניח מן להוציא שמרצה :פ״נ:) משתהפין(דף כיצד כפ׳ ומנואר־ השוס זה .ונו׳ רכים וכן כעירוכי אף ,נ
שבת מהלכות פכ״ז כמבואר עירוב בלא הרשאות שלש ללכת מותר התורה שמן ידוע חחומין או ג׳) שהוציאוהו(דף מי שבפרק מהברייתא ומתבאר פשוט זה .וכו׳ רבים או אחד כג

וכשנרצה ההומין עירוב ידי על והתירוהו רוח לכל אמה מאלפים יותר אסרו וחכמים שנה א״א ובהשגות שמיני. פ׳ שאכתוב כמו ופו׳ עלי וערבו צאו לעבדיו שאמר
לברך לט יש וא״כ עירוב בלא רשאין אנו אין מאלפים יופר אחד לצד בתינו ממקום ללכת עד ידעו לא ואפילו ברירה יש בדרבנן דק״ל האמת הוא וכן ע״כ ברירה יש נמ׳׳ד משנתנו
 וכן רבינו וכדעת עירוב באותו יוצאין שחשכה

ר ז״ל: פסקו ס או  . וכו׳ לי ערב לחבירו ה
מין(דף התקבל פ׳  לשלוחו האומר ס״ה:) בגי

 בגרוגרות בגרוגרות לו ועירב בתמרים לי ערב
 עירוב עירובו חדא חני בתמרים לו ועירב
 ל״ק רבה אמר עירוב עירובו אין אידך ותניא

 קפידא דאמרי כרבנן עירוב עירובו דאין הא
 הוא מקום מראה דאמר אליעזר כר׳ אידך הוי

 בשלו כאן רבנן והא הא אמר יוסף רב לו.
 משל העירוב אם ז״ל ופירשו חבירו בשל כאן

 עירובו שליח משל הוא אם עירוב אינו משלח
 א״ל שליח לו שיתן במה למשלח לו שנוח עירוב

 לי ערב לשלוחו האומר דחניא הא אלא אביי
 לו ועירב בשובך בשובך לו ועירב במגדל
 אינו אידך ותניא עירוב עירובו חדא תני במגדל
 איכא חבירו של ומאי שלו מאי התם עירוב
 ופירי דמגדל פירי איכא נמי התם וחירן
 לית דרבא ודאי ומשמע . בגמרא ע׳׳כ דשובך

 חבירו לשל שלו בין לחלק יוסף דרב סברא ליה
 כהלכתא לחרוייהו מוקים הוה הכין ס״ל דאי

 דלא היכי כי חלוקים בצדדין להו מוקים והוה
 בהרא דהוה חדא כרבא רביגו ופסק .ליפלגו

 יוסף ורב ס״ל דהכי משמע דאביי ועוד
 במגדל לו דעירב ולמימר לדחוקי איצטריך

 בספרו פסק ז״ל והרשב״א קאמר דמנדל מפירי
:לי נראין רבינו ודברי יוסף כרב

 נלמד פשוט דבר זה .וכו׳ אמר אם אבל
:משם

ד  שאמרו ממה זה .וכו׳ שמברכים כשם כ
 מברך כולן המצות כל ז׳) (פסחים

 העתים בספר כתב וכן .לעשייתן עובר עליהן
 א״א ובהשגות ז״ל. הגאונים מן הוא ומוסכם

 נאמר ואיך וכו׳ ־בחחומין לערב צונו והיכן
 דיותר אומר ואני .עכ״ל עירוב מצות על וצונו
 עירובי מעל התמומין עירובי על לברך ראוי

 לפי הוא וסומרא קולא מטעם • אם מצרות
 הבתים מן להוציא מותר תורה שדבר שידוע

 וחכמים עירוב שום בלא ולמבואוח לחצרות
 לרה״ר מרה״י הוצאה משום גזרה זה אסרו

 לומר וצונו מברכין ואנו עירוב ע״י והתירו
 וצונו עירוב בלא לטלטל רשאין אנו שאין

שכנרצה

 הראב״ד השגת
 כתב .וכו׳ רבים או •אמד

 משנתנו שנה ז״ל הראב״ד
•• עכ״ל ,ברירה יש כמ״ד

 שיראה עד מרחוק עומד שיהיה והוא .הפיל על או הקוף
 לו שאמר הכשר אצל שהגיעו הבהמה או הפסול זה

 תחומין בעירובי שגשתתפו רבים וכן .העירוב את להוליך
 הרי אחר ביד עירובן לשלוח ורצו
ג ♦ משלחץ אלו  רבים או *אחד כ

 עליגו וערב צא לאחד שאמרו
 שרצה רוח זה באי עליהן ועירב

 לא שהרי בו ויוצאין עירוב זה הרי
 ועירב בתמרים עלי ערב לחבירו **האומר .רוח לו ייחדו
 הגיח א״ל .בתמרים עליו ועירב בגרוגרות בגרוגרות עליו

 .במגדל והגיחו בשובך . בשובך והגיחו במגדל עירובי
 .עירוב איגו בבית והגיחו בעליה בעליה והניחו בבית
 בין עליו ועירב סתם עלי ערב לו אמר אם אבל

 זה הרי בעליה בין בבית בין בתמרים בין בגרוגרות
ד • עירוב  על *=שמברכין *כשם כ
 כך מבואות ושתופי חצירות עירובי

 ואומר ,תחומין עירובי על מברכין
 להלך לי מותר יהיה העירוב בזה

 . רוח לכל אמה אלפים זה למקום
 רבים ידי על מערב אחד היה ואם

 מותר יהיה העירוב בזה אומר
 לבני או פלוני מקום לבני או לפלוני

 אמה אלפים זה ממקום להלך זו עיר
:רוח לכל

 הראב״ד השגת
 כתב .וכו׳ שמברכין *כשם

 לערב צונו והיכן ז״ל הראב״ד
 עירובי בשלמא בתחומיה

 יש מבואות ושחופי מצרות
 להוציא שלא לשבה היכר בהן

 נפקא קולא הא אלא לרה״ר
 מומרא ולא לשבת מיניה
 אלא מערבין שאין ואע״פ
 המצוה אין מצוה לדבר

 יאמרו והיאך לעירוב נוגעת
עירוב: מצות על וצונו

שביעי פרק

 עירוב ע״י שבחצרות אלא עוד ולא .כך על
ר  הבתים להוצאת דבריהם של איסור לגמרי נעי

 שלא קיימת גזרתם עדיין המומין ובעירובי
 אלא רוח לכל אמה מאלפים יותר ללכת

 ומה עירובו למקום ממקומו שביתתו שהעתיק
 ולפעמים האחר. לצד מפסיד עירובו לצד שנשכר
 הפרק בראש כנזכר המדינה במדת יותר מפסיד
 שיותר הוא ומומרא קולא משעם שאם ונתבאר

:כנ״ל תחומין עירובי על לברך ראוי
ז ״ .וכו׳ למדינה מון מע״ש שיצא מי א פ

מ״ט:} (עירובין שם משנה
 וכאוקימתיה כר״י וקי״ל יהודה ור' ר״מ מחלוקת

 ר״י דהניא ובברייתא נ״א:) (דף נממן דרב
 ברגל מערבין עשיר ואחד עני אחד אומר
 לתחום מון ז״ל פירשיי לתחום מון עשיר ויצא
 חון דוקא וא<> התחום בסוף אלא דוקא לאו

 וי״ל .עכ״ל קאמר אמות ארבע בתוך לתחום
 תהא שביתתי ויאמר לתחום ללכת לעיר מון

 חכמים והמירו עירוב של עיקרו וזהו במקומי
 שלוחו ביד או בנו ביד עירובו לשלח הבית לבעל

:עליו להקל בשביל
כן ב  זה .וכו׳ שביתתו לקבוע נהכוין אם ו

 אוקימתא לסי ור״י מר״מ מוסכם
 שביסה שקני. מקום עד מהלך שאינו דכל דר״נ
 התנאים וכל לא עשיר אין עני הכל דברי

:שם מפורשים רבינו שכתב והחולקים
 אלו כל .וכו׳ ברחוק או וכו׳ בעני כד״א ג

 הרשב״א וכתב שם מפורשים התנאים
 על שלא מביתו שיוצא כל עני זהו אי ז״ל

 בידו היה ואפילו בדרך לו ומשכה לערב דעת
 מן באחד שבימה לקנות דעת על מביתו יצא פס

 זה לדבר עשיר זה הרי עני אפילו המקומות
 לערב שיכול אוכלים בביתו לו שאין עני לך שאין
 נראה ואין הסוגיא מן כן ודקדק עכ״ל. בהן

 אמר שאם רבינו מדברי ונראה .רבינו מלשון כן
 יותר רחוק ההוא והמקום פלוני במקום שביתתי
 ואין במקומו שביתה קנה ממקומו אמה מאלפים
 אמה אלפים ממקומו לו ויש כלום בדבריו

 בין יש אם א״א כחוב ובהשגות .רוח לכל
 ודעת הסוגיא אכתוב ובסמוך וכו׳ המקום

:בזה רבינו
סי

י א  במקום ועמד למדינה חוץ שבת מערב ̂שיצא ס
 שביתתי ואמר י בסופו או התחום בתוך ידוע

 מאותו למחר להלך לו יש שם. ולן לעירו וחזר זה במקום
 עירובי עיקר הוא וזה .רוח לבל אמה אלפים מקום

 בהנחת לערב אמרו ולא [א] .ברגליו לערב תחומין
 עירובו ישלח אלא יצא שלא העשיר על להקל אלא שם עמד ולא יצא שלא פי על אף במקום בלבד םעודות שתי מזון
 מקומו מכיר שהוא גדר או בית או אילן כגון אצלו ידוע במקום שביתתו לקבוע נתבוין יאם וכן ב .לי ויניחו אחר ביד
 שלא פי על אף שביתה בו ויקנה מקום לאותו שיגיע כדי והלך בדרך והחזיק פהות או אמה אלפים כשחשכה ובינו בינו ויש

 לו שנתכוין מקום עד להלך לו יש למחר נתעכב. או ללון מעצמו שחזר או אצלו ללון חבירו החזירו אלא שם עמד ולא הגיע
 או שם שעמד כמי נעשה בדרך והחזיק שביתתו שם לקבוע בלבו שגמר שכיון רוח. לכל אמה אלפים המקום ומאותו
] אמורים דברים במה ג ♦ שם עירובו שהניח ב  בדרך בא שהיה מי ״כגון ברחוק או עירוב להניח אותו מטריחין שאין בעני [

] רץ אם שתחשך קודם שביתה בו שקנה מקום לאותו להגיע כדי היום מן שישאר והוא תחשך. שמא ירא והיה ג  בכל [
היום מן נשאר שלא או עני ולא רחוק היה לא אם אבל .פחות או אמה אלפים כשתחשך מקום אותו ובין בינו והיה בחו

כדי
מ׳ג חח סי׳ טור ג :שס סמ״ג סטו סי׳ טור ג : סי׳ ר1ס ד :א דרבנן משין ס :תט סימן נ»י n סי

מיימוניות הגהות
י [א] ר׳ א ב מ ורל ר״ ב עיקר דאמר ב רו ש בפת עי ת ר״ג אמר [ב] ז ע״ חלוק מו מ קו מ ׳ ב בו  ו

ני במקום אבל לו ל רברי פ ב ר אין עני ח שי א ראמר חסרא ברב ורלא לא ע א איפב תני ה  ד

ה תי ר״נ בוו ש ד : ע״ ב ״ ה אמר [נ] ע א רב הו ט ו : דרחי טי מ ו

שס: א

עוז מגדל
ב רוח: לו ייסדו עי כו׳ רבים או אחד :משסספין כיצד ס׳ .משלסין עד רבים ובן ת ז׳ל הראנ׳ד ב

אני :מכ׳ל ,גרירה יש כע׳ד משנחנו שנה מר :כן הלכה אומר ו זה הרי עד וכו׳ לסנירו האו
שם גדולוס: ובהלכוס ניטין במסכס הסקבל ס׳ .עירוב  :הטרק סוף עד וכו׳ נזצרוח עירובי על פמגרכין ב
ב ת אני : עירוב מצוס על וצונו יאמר והיאן וכו׳ בסחומין לערב צונו והיכן ז׳ל הראב׳ד כ אומר ו

 שלא סופרים מדברי מוכח מעגרין כיצד וגפ׳ להחמיר. בין להקל בין חכמים דברי לשמוע שמצוה חסוי דלא מלאו וצונו ומאי לברך האומר עם והסכימו הראשונים מן וגדולים רבים גזה נסחנטו כבר
 רבי הורם דבר מחוורין שאינן שנס סחומי סוף הגיעוך דגיסינן הסורה מן אוסו מוכיח ובירושלמי מרדוס מכוס אוסן מכין והעובר הערים ממגישי לה וילפינן אמה מאלפים יוסי לעיי חון בשבח אדם יצא
׳ הוא מחוור אלפים ארבעה מחוור שאינו אלפים ניחא בעי מנא ׳ נשם מנסיא בן שמעון י ובסוטה דר׳ע לרבנן אפילו מחוור שזה משמע ישראל ממנה כנגד מיל י׳ב סחוס אלא מכולם מחוור לן אין אחא י
דא׳ל שהוציאוהו מי ונפ׳ לר'נ רנא דא׳ל מערנין בכל פרק כדאשכחן נרורוח בראיוס עירונין דמסכס פ׳ק סוף כן פסקו החוספוה נעלי רנוחינו וגם ®פרים מדברי אמה אלפים דחמומי מוכח כשם סרק
ס וכהנה לאניי רנא ו נ ח פיק ריש ז״ל ר׳מ וכמ׳ש עירובין דמסנת פ׳ק סוף ז׳ל אלפס ר׳י כמ׳ש אמה לאלפים מיל י׳ב סחום נין וחילק ל׳ס מצוס נספר מקוצי הר׳ס וכ׳כ י  המאור נעל והר׳ז שנת דהלכוס כ׳
מנ׳ן הסורה מן אותן לקבוע עליו מלק ר ה ס ע לי אין המלחמות נספר גדולה הצעה נזה הציע ז׳ל וג ק נו להאריך החבור נזה צו  פרק ואסיקנא דרבנן החומין עירוני ני לומר עכשיו שנאתי מה על י
מ חשונס כסבתי ושם מילה מהלכות ס׳ג וגם ברכות הלכות סוף נזה והארכתי הוכחתי ונבר עליה מברנין סופרים מדברי שהיא מצוה דכל מדליקין נמה פסקנו אם וכ׳ש ז׳ל לוני׳ל לחכמי בחייו שהשיב ז׳ל י׳

:עליה לביו שיש התורה מן שהה
ב :משחשכה נו עומד שהוא עד מע׳ש שיצא מי פ״ז ת  לי ואין שהוציאוהו מי ס׳ סוף נשמעתין הן חלוקות סברות אומר ואני :עכ׳ל ,במקומו אמות ד׳ אלא לו ואין וכו׳ המקום נין יש אס ז׳ל הראנ׳ד ב

 זכוס עקר לא ז׳ל ר׳ס ולדעת מאלפים רחוק הוא שהרי קנה לא באמירתו כונתו ובמקום באמירתו עצמו רהק שהרי קנה לא שבמקומו גמל חמר שנעשה ז׳ל הראנ׳ד לדעת אני רואה אבל להכריע
 ומהדר קתני לו חשכה והא אניי א׳ל מטי רהיט דכי והוא רנה אמר דגרסינן נדרך שבא דמי דמתניתין גמרא שהוציאוהו מי פ׳ לישנא משמע וכן להגיעו ראוי שהוא מקום על אמר א׳כ אלא במקומו שניחתו

לזכות יכול שהוא במקום שביסה לקנוס אמר א׳כ אצא מקומו זכות הפסיד לא דלעולס משמע .ע'כ מטי רהיט כי אבל קלי קלי סגי כי לו משנה דאמרי איכא אזיל מצי אילן של לעיקרו אבל לביתו לו משכה
נו
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ף שס . ונו׳ ברה״י מגע״י שעומד מי ד  שביחמי וכו׳ גדרך שגא מי גרייסא נ׳:) (י
 כולו את מהלך מקום לאותו הגיע מקום לאותו שמגיע עד מהלך עלוני במקום

 והוא ספחים עשרה גבוה שהוא גתל ששבת כגון המסוייס במקום בד״א אמה אלפים לו ומוצה
 סאתים בית פד מד״א והוא סאמים עשרה עמוק בבקעה וכן סאתים בית עד אמות מארבע

 ד״א אלא לו אין שאינו-מסוייס במקום אגל
 הרשב״א שדעת שבש מהל׳ סכ׳׳ן כתבתי וכבר
 היה אס השמשות בבין שם שבת שאפילו הוא

 לדירה הוקף ולא סאחים בית על יוסר רה״י
 חילוק נאמר שלא רבינו ומדעת ד״א. אלא לו אין
עירוב ע״י שביתה שם בקונה דוקא אלא זה

 *או כהו בכל דץ אפילו שיגיע כדי
 לשבות שנתכוין המקום בין שהיה

 בו עומד שהוא המקום ובין בו
אמה מאלפים

 בעיקר לזה וקרוב .כאן שכתב רביס דברי ונתבארו כלל שביתה שם קנה לא לפיכך
 יזוז לא ר״ל אינו וכו׳ דאיכא כגון הב״ע שמואל לך אמר העתים בספר כתוב הדין

 שלא לפי ממקומו יזוז לא לכשוגיע-לשם אלא למעלה שכתב הר״אז״ל כדברי כלל ממ^מו
ק שקבע ד״א סיים א״כ אלא שבימה שם קנה דעת וזה רגליו ממקום אמה אלפים בתוך ו

 לממישים אמרת שסה אלו בדברים ויש .רבינו
 ספר על כתובה ההשגות כשסס האמרוניס

:ז״ל הרשב״א
 P .וכו׳ פלוני אילן תמס שביתתי אמר ו

p וכפי שהזכרתי שמואל דברי 
הונא א״ר נ׳:) שם(דף ואמרו שכתבתי הפירוש

 הראג״ד השגת
ט׳ המקום בין שהיה *או  .ו

 יש אם ז״ל כתב,הראב״ד
 עומד שמא המקום בין

שנתכוץ ומקום משחשכה , ״ .................... או אמה מאלפים יתד כשחשכה ̂ 1 , . • , ,
״ l • במקום שביתתי שאמר או וחזר שם שהלך כגון ש, אבל אמות שמונה שתחתיו באילן אלא שנו לא ^ ״ ל

» אבל.בשוכע שם פס עירוב שהניח או פלוני >׳' ביתו מקצת הרי אמות שבע שתחתיו באילן שיל,) כמי הוא הרי אמה ^״י י -די’׳® “ריטי־•!' ין ט ״
 אלא לו ואין לתחום מון

 במקומו אמות ארבע
:עכ״ל

 הראב״ד השגת
ט׳ שביתה *הקונה  כתב .ו
 כן אינו זה אף ז״ל הראב״ד

 מקום אוחו עד הולך אלא
 תחומו בתוך שהוא ממקום

 מקום מאותו לילך רצה ואס
 ואם עליו מחמירין ואילך

 לו מודדין מצפונו למדוד בא
:עכ״ל ,מדרומו

 ברחוק שביתה קנה לא זה הרי
 אמה אלפים אלא לו ואין מקום
 בו עומד שהוא ממקום רוח לכל

 שם וקנה ברה״י יום מבעוד שעמד מי ד - כשחשכה
 ברה״י לשבות ונתכוין בדרך בא שהיה או שביתה
 כולה את מהלך זה הרי שביתתו שם וקנה אצלו הידוע
 רשות היתה ואם .רוח לכל אמה אלפים- לה וחוצה
 בקעה או תל או לדירה הוקף שלא מקום זו היחיד

 כולה את מהלך פחות או םאתים בית בה היה *אם
 על יותר היתה ואם .רוח לכל אמה אלפים לה וחוצה

 מהן וחוצה אמות ארבע אלא בה לו אין םאתים בית
 שלא במקום עירובו הניח אם וכן רוח. לכל אמה אלפים
 *=שביתה *הקונה ה »לדירה הוקף

 שביתתו מקום סיים ולא מקום ברחוק
 בא היה כיצד . שם שביתה קנה לא

 פלוני במקום שביתתי ואמר בדרך
 פלונית בבקעה או פלונית בשדה או
 אלפים או אמה אלף ברחוק או

 שביתה קנה לא זה הרי זה ממקומי
 אמה אלפים אלא לו ואין ברחוק

 בו עומד שהוא ממקום רוח לכל
 תחת או פלוני אילן תחת שביתתי אמר ן :כשחשכה

 סלע אותו או אילן [ד] אותו תחת יש אם פלוני סלע
 כיון לא שהרי שביתה קנה לא יתר או אמות שמונה

 אלו אמות ארבע בתוך לשבות בא שאם שביתתו. מקום
: שביתה שקנה הוא האחרות אמות בארבע שמא

 בארבע או בעיקרו לשבות להתכוין ^צריך לפיכך ן
 פחות תחתיו היה ואם שבצפונו. או שבדרומו אמות אומר אתה ואם ־קנאה שבדמם ואומרים לו

ס מ ד אין שהרי קנה תחתיו לשבות ונתכוין אמות משמנה במרה שביתתו ואין קנאה שבצטן אומרים ג
.מסויים מקומו מקצת והרי מקומות שני שיעור שם

 מתכוין והמכיר למכיר שביתתו מוסר מכיר שאינו זה מכיר. אינו והשני שביתה בו קובע שהוא מקום או גדר או אילן מכיר
 בדרך והחזיק ידוע למקום עירובן להן להוליך מהן אחד ששלחו העיר אנשי ח שהואמכיר: במקום וחבירו הוא לשבות
 ממדינתן להלך להן ואין עירובן שם הונח לא שהרי מקום באותו שביתה קנו לא הן . עירובן הוליך ולא חבירו והחזירו

 להלך לו יש לפיכך בדרך. והחזיק שם לשבות ונתכוין בדרך בא הוא שהרי עירוב שם קנה והוא רוח. לכל אמה אלפים אלא
 בדרך, שיחזיק מקום ברחוק שביתה הקונה שצריך ״שאמרנו זה ט : רוח לכל אמה אלפים ממנו ולהלך למחר מקום לאותו

 החזיק זה הרי חבירו החזירו החצר מפתח שיצא וקודם מקום לאותו לילך העליה מן ירד אפילו אלא בשדה וילך שיצא לא
] הקונה וכל שביתה. וקנה ה  והחזיק בלבו שגמר כיון אלא פלוני במקום שביתתי לומר צריך אינו מקום ברחוק שביתה [

 לומר צריך שאינו שביתה בו שקונה במקום ועמד ברגליו שיצא מי לומר צריך ואין . שביתה שם קנה שהוא כל בדרך
מצויה שפתן הבתים בעלי אצל וכרמים בשדות שבת בלילי ואוכלין ישהולכין התלמידים י קנה: בלבו שגמד כיון אלא כלום

לעובדי
ר סו ר : שם א טו ט ב ה מן : :א דרננן עשין סמ׳ג פי ם ש ם: זה גם ד ג סי׳ שם טור ה ש י ו ׳ מור ו :ה׳ ס: פי ה

 כד״א לו הוא הרי רה״י שהוא כל ממש
 גבי הפרק בראש הזכירו שלא ממה כן ויראה

 לדירה מוקסין ומערה וסהר דיר מוך שבת
ק חלקו ולא  שהממירו ואפשר חלקו וכאן ב

 סוגיא ואף ממש כשובת לעשותו שנא בעירוב
 שאין מראה ס״א:) (דף מעברי! כיצד שבסוף
 הכל דברי עירוט אס בנותן אבל בשובת חילוק

 כנזכר ד״א אלא לו אין לדירה מוקף שאינו כל
: פ׳׳ו ונתבאר שם

 שם .וכו׳ מקום ברחוק שביתה הקונה ה
 מי מ״ס:) (דף שהוציאוהו במי

 מכיר והוא מחשך שמא ירא והיה בדרך שגא
 רב אמר כלום אמר לא מאי ובגמרא וכו׳ אילן

 של לתחתיו דאפילו עיקר כל כלום אמר לא
 כלום אמר לא אמר ושמואל אזיל מצי לא אילן

 ונעשה אזיל מצי אילן של למחתיו אבל לביתו
 הצפון מן למדוד בא גמל חמר אילן של תחתיו
 מן לו מודדין הדרום מן הדרוס מן לו מודדין
ה הניא הצפון  ארבע גשסייס בד״א דרב טתי
 לא שקבע ד״א סיים לא אבל שקבע אמות

 דשמואל סיובתיה סהזי לימא ממקומו יזוז
 עסקיק במאי הכא שמואל לך אסר ותירצו

 סרי עיקרו ועד רגליו ממקום דאיכא כגון
 ואי אזיל מצי ד״א סיים אי גרמידי וארבע אלפי

 כשמואל הלכה בהלכות ופסקו אזיל מצי לא לא
 פירוש וזהו התם כדאיסא כוסיה דתניא משום
 לא אמר ושמואל רבינו לדעת שמואל דברי
 להלך יכול שאינו כלומר לביתו כלום• אמר

 אלפים בתוך הוא ואפילו לביתו האילן מן
 אזיל מצי אילן של לסחסיו אבל לאילן אמה

 לו ויש שביסה קנה במקומו שמואל דקסבר
 אבל אילן של תחתיו עד אמה אלפים להלך
 ממקומו לזוז לו אין האילן ממס שמגיע כיון
 כממר• שנעשה לפי באילן שביתה קנה שלא לפי
מודדין בצשן שביסה קנה אומר שכשאתה גמל

 שאר שלדברי לפי רבינו לדברי סיוע וזה ניכר.
 בלבד רב לדברי אלא זה נאמר לא המפרשים

 לומר לו היה שלא ועוד כמותו הלכה ואין
 אין שמואל שלדברי אחר בסתם שנו לא

:לזה מקום
ו ז י  שם ברייתא .וכו׳ בדרך באין שנים ה

 מכיר שאינו ואחד מכיר אחד שנים היו
 והמכיר למכיר שביתתו מוסר מכיר שאינו זה

:ע״כ פלוני במקום שגיתסנו תהא אומר
.וכו׳ מהם אחד ששלחו העיר אנשי ח

 לעיר לילך שיצא מי נ״ב:) משנה(דף
 , לילך מותר הוא מכירו והחזירו בה שמערבין

 כר״י והלכה ר״י דברי אסורין העיר בני וכל
 אמר אינהו שנא ומאי הוא שנא מאי וטמרא

ם שני לו שיש מון הב״ע הונא רב  וביניהם נמי
 לאורמא ליה דנפק כיון הוא שבס תחומי שני
 ומדברי • טנהו עשירים והנך עני ליה הוה

 בתים שני לו שיש שכשאמרו נראה רבינו
 כתב ז״ל הרשב״א אבל נקס דמלסא אורחא

 פלוני במקום שביתתי בפירוש אמר שלא שכל
 כל שם בית לו אין אם חבירו שהחזיח כיון

 עד שם לילך שלא נמלך אומר אני הלך ולא שהזר
 סברא וזו פלוני במקום שביתתי בפירוש שיאמר

שלוז״ל:
. הקונה שצריך שאמרנו זה ט ט׳  מעשה שם ו

ד שבקיה :וכו׳ דרגא דנחיה ע
ט׳ שבימה הקונה כל וכן  מסקנא שם .ו

 יוסי דר' ואליבא יוסף כרב דגמרא
ה: ד הו רי ב״

 שבס בליל ואוכלין שהולכין התלמידים י
ע״ג:) (דף הדר פרק .וכו׳

א ריפסא דכרכי רב בי בני הני מ  בייתי ואתו ב
 משהינן מבגא סמומא להו משתיק כי רב בבי
 רב מבי ופשעו לס משחינן רב מבי או להו

מ דמייסי איכא דאי סהדי דאנן להו משחיק  ל
:עפי להו ניחא הוה להכא ריפהא

אין
מהו אחד בדרך באים שנים יהיו

מיימוניות הנהות
א [ד] ר מ גי כג לי כ פ מר ר א א מר ל כו׳ כלום א קר ו עי ש טעמא כ ר פ ם דייא שם מ סיי ה מ תרי  א

ל א מו ש מר לא אמר ו ם א תו כלו בי תיו אבל ל ח ת ל ל צי אילן ש ל מ ה אזי ש ע תיו לו ונ ח ל ת  ש

לן מר אי מל ח כו׳ ג ש ו ר״ כו אלא מפסידו דלא פי ח ל ר ד אילן ש ב עו ת ש כ רו ע אחר פי מ ש  ש

הו ח ד ב .ו ת כ ל מהר׳׳ם ו ״ ז ע״ג דנראה ו א חא ד הלכ סורי כרב ד אי א בהא ב ת ל הלכ א מו ש  כ

א דהא ה תני תי ך לקמן כוו רי פ ה ו ני שני לרב מי מ ב ו א ר פליג הוא תנ ע״ג ו א א ו מי דוזני  נ

ה תי שני הא דרכ בוו ה מ ר לי פי לו לקמן ש פי א א ב ל אלי א מו ש ד ד עו לו ו פי א א א הוי ת  בריי

א תני ה ד תי ל דלא דרב כוו א מו ש א כיון כ תני טי ד ה נ תי אל כוו מו ש גי א״כ ד לי ת פ תו ריי כ

עוז מגדל
ט גאגסוניא שגיההי כאומר זה והרי כלום בדבריו אין מקים בריזוק אבל בו  שהפכיד טלדטיזן סטלה ו

ה :הדר ס׳ .לדירה עד רוח לכל עד מבע׳י שעמד מי :השמים מן לו שהקנו מקומו קונ  עד שביחה ה

ט) יאוהו(דף5שהו מי ע' .כשחשכה כו׳ כן אינו יה אף ז׳ל הראב׳ד כתב ;מ׳ אני :ו  זו השגה אומר ו

 ברחוק לקטה ורצה הואיל במקומו אמוח ארבע אלא לו יהיה כלח אמר בראשון כי הראשון מן נהיסו

 ועשה ממני שהעתיק בספי ט׳ס שהיה או לי אומר ולבי .מקום אוהו עד שילך אומר הוא ועתה מקום

כו׳ שביתתי אמר :ז׳ל הראב׳ד בדברי ככופר טעה או רחוק במקום קרוב מקום  מי פ׳ .קנה בננו עד ו

ם :שהוציאוהו מידי ל ת ג) הלר(דף פרק .הפרק פוף עד שנה בלילי שהולכין ה :משתתפין כיצד ופ׳ ע׳

דדי ה קיי״ל א קל בדברי ו טי ב ה רו עי כ ב כן [ה] :ע׳׳ מר ו ח ר״י או ב מו ק כד ז יי“ פי בי עי , , , , , , , ט
נן רי מ א ר אבל ד עו אי ביון ני עי ד צי אמר ב מי דאמר כמאן אמר מ הו ד ש מי אני לחלק י ש ך התם ד הול שם ל ם על ל חו ת ט ראיה אבל לערב כדי ה א מדנק ת פלוג שן כ״נ רר״י כ ע י מ ש מ  ד

ל ב ר א עו לו ני פי א קני רבנן א ה בל ר מי א א טי שן דו ל די עי ל מי ו ב מי חנן נ ש ד בדרך שי מ ע רי ו ה א ו ר סמוך הו עי א בו׳ ל ח כ מו ה דקני בגמרא ו ת כי מו ש קו מ א ב ד ב עו כי א ג מ ש ר מ א ק ד סז ר״  ד
. f ת בי
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1כמ p״1’3 ומצאה שעירוב עירבו אא״ב ליו״ם צורך בהם שאין כלים להצר ממצר מוציאין
א אבאר ושם לשבח והוצאה עירוב שיש חציו אחד ליום מערבין’,______ :רבינו דעת ולשי דעחו לפי המני

ה :וכו׳ אבל להם אמר לדרום וחציו לצפון ע )נ שהוציאוהו(דף מי י פ׳ . ועירב ט ם ה שעה : ו יו״ע אומר ר״א משנה מערבין(עיתביןל״ח) בכל בכרק וכו׳. לשבח הסמוך שוב י
בראשון עירובי ואומר עירובין שני אדם מערב מלאחדו בין מלפניו בין לשבה הסמוך וערבו צאו לעבדיו שאמר או רוחות לשתי שמערנין הוא כמדומה רוחות לשתי ועירב

ח ״ ן א פ  ל״ח) (דף מערבין בכל פרק .וכו׳ במזרח אחד עירובין שני מנימין אי
שאין מודה אתה אי לר״א חכמים לו אמרו י

 עליו עירב ואחד לצפון עליו עירב אמד עלי
 לדרום לדרום כעירובו לצפון מהלך לדרום

 לא התחום את עליו מצעו ואם לצפון כעירובו
: ע״כ ממקומו יזוז

 רוחות בפתי עירובין שני אדם מערב ג
 משנה ל״ו:) מערבין(דף בכל וכו׳.

 עובדי באו אם ואומר עירובו על אדם מתנה
 למערב למערב עירובי למזרח ומזלות כוכבים
 למקום ומכאן מכאן באו אם למזרח עירובי
 עירי כבני הריני מכאן ולא מכאן לא אלך שארצה

 וכו׳ למערב למזרח עירובי למזרח חכם בא אם
 מן וכ״נ דבריהם בשל ברירה דיש כמהני׳ וקי״ל

:ז״ל פסקו וכן ההלכות
 דין .וכו׳ להמום חון לצאת פאהור כשם ד

 הכפוריס ביום שוין שהן התחומין
 מערבין בכל פ' מוסכם כשבת פובים ובימים

 y הבחין הדינין מן ויתבאר שם ופשוע ל״א) (דף
 מחלוקת ביוה״כ נוהג שהוא חצרות עירובי ודין
 לשבת והוצאה שעירוב שכשם ההלכה פסק אבל
 בהרבה זה ונזכר ליוה״כ והוצאה עירוב כך

 לו(דף אמרו פרק בכריתות ומסקנא מקומות
 דיו״ע(דף קמא פרקא משמע וביו״ש פ״ו;:! [י״ד]
 והוצאה עירוב דאין להו סבירא דב״ה י״ב:)
 קמא פרקא ההלכות מסקנת היא וכן ליו״ט
 שביתת מהלכות פ״א מזה יותר ויתבאר דיו״ס

 אין בספרו וכתב בזה מלוק ז״ל והרשב״א יו״ש
מוציאין

 המדרש. בבית ולנים ובאים שם הבאים דרכים לעוברי
 ממקום לא המדרש מבית רוח לכל אלפים-אמה מהלכין

 היו לא המדרש בבית םעודתן מצאו שאילו .האכילה
 בית על אלא לדירה סומכת דעתן ואין לשדה יוצאין

מדרשם: ^

שמיני פר?

 ובשני למערב בראשון למערב ובשני למזרח
 וחכמים עירי כבני ובשני בראשון עימבי למזרח
 הדין וכן כר״א בגמרא הלכה ונפסקה נחלקו
 שם מפרש וכן גליות של שובים ימים בשני

 של שובים ימים בשני לא אבל בהלכות ונזכר
:השנה ראש

 שמבואר לי כמדומה .וכו׳ אדם מתנה וכן 1
:הוא ופשוש בתוספתא זה

. מערב הריני לממשה אמר ז כו'  שם ו
 דקיי״ל דלדידן מוכיח ל״ז;) (דף

 עירובו משחשכה רצה אפילו ברירה יש גדרבק
 זהו השמשות דבין למפרע מלתא דאיגלאי עירוב

:ז״ל וכ״כ שם שביתה שקנה
 בממלוקח שם זה גם .וכו׳ לשבתות המערב וכן

 עירובו משחשכה רצה אפילו כמ״ד וקי״ל
:ברירה יש ומטעם עירוב

. גליות של י״ש לשני המערב ח ט׳  (דף ו
 אתם אי ר״א להם אמר ל״ח)

 מערב בראשון ברגליו עירב שאם לי מודים
 יוצא אין בראשון עירובו נאכל בשני ברגליו

 קדושות שתי א״כ להן אמר אבל לו אמרו בשני
 ופירש״י .לחומרא והכא לחומרא הכא ורבנן הן

 הן אמת קדושה אי להו דמספקא משום ז״ל
ד הן קדושות שתי אי צ כו׳. עושה הוא כי  ו

 עליו ממשיך בראשון מוליכו יעשה כיצד במשנה
ובא ואוכלו עליו ממשיך והשני לו ובא טטלו

לו

 במערב ואחד במזרח אחד עירובין שני מניחין“ אין א
 משני אחד על היום במקצת שיהלך כדי ’

 מערכין שאין השני. העירוב על היום ובשאר העירובין
 רוחות לשתי ועירב טעה אחד. ליום עירובין שני

 לשנים שאמר או רוחות. לשתי שמערבין הוא כמדומה
 עליו עירב ואחד לצפון עליו עירב אחד עלי וערבו צאו

 כרגלי מהלך =כיצד ב ז שניהם כרגלי מהלך לדרום
 לשניהם שיש במקום אלא להלך יכול שאינו שניהם
לרוח אמה אלף ברחוק־ עירוב האחד נתן .בו להלך
אמה מאות חמש ברחוק עירובו מהן השני והניח מזרח
אלא במערב מהלך עליו שעירבו זה אין .מערב לרוח
יהלך ולא . במזרח עליו שעירב מי כרגלי אמה אלף

 שעירב מי כרגלי אמה מאות וחמש אלף אלא במזרח
אמה אלפים ברחוק ואחד למזרח אמה אלפים ברחוק אחד אלו עירובין שני עליו עירבו עירב.או אם לפיכך .במערב עליו

או מצוה דבר לי אירע אם ואומר ומתנה [א] רוחות בשתי עירובין שני אדם יימערב ג :ממקומו יזוז לא זה הרי למערב
 זו לרוח נצרכתי ואם .כלום אינו השנית שברוח והעירוב עליו סומך שאני הוא העירוב זה זו לרוח ונצרכתי למחר נלחצתי

 איזה על לסמוך לי יש הרוחות לשתי נצרכתי ואם כלום. אינו הראשונה עליו.ושברוח סומך שאני הוא העירוב זה השני
 ואיני עירוב האלו העירובין שני אין מהן לרוח נצרכתי ולא דבר לי אירע לא ואם . אלך שארצה ולאיזה שארצה עירוב
 חוץ לצאת ישאסור כשם ד ♦ לחומה מחוץ רוח לכל אמה אלפים לו שש עירי כבני הריני אלא מהן אהד על םומך

 המוציא כך הייב בשבת לרשות מרשות שהמוציא וכשם הכפורים. וביום טוב ביום לצאת אסור כך בשבת לתהום
 ומשתתפין חצירות עירובי מערכין לפיכך .לרשות מרשות להוציא מותר טוב ביום אבל .חייב הבפורים ביום לרשות ברשות

הראב״ר השגת טובים ולימים הכפורים ליום תחומין עירובי ומערבין כשבת. הכפורים ליום במבואות
 לא ואיך הראב״ד כחב .וכו׳ להיות שחל *יו״ט מלאחריה בין מלפניה בין לשבת סמוך להיות שחל ״טוב *יום ה :לשבת שמערבין כדרך

בגמרא העמידוה והלא בדבר סילק ולא פירש מהן. זה אי על וסומך ריחות לשתי עירובין שני לערב •לו יש גליות של טובים ימים שני או
אלף ובסוף לכאן אמה אלף בסוף לה דמנח אחך עיריב מערב אי השני. ליום השניה שברוח העירוב ועל הראשון ליום שירצה

לערב. מצי לא אמה

גליות של טובים ימים בשני אמורים דברים במה רוח. לכל אמה אלפים לו ויש עירוב
ב] ראש של טובים ימים בימני אבל  על אדם מתנה וכן ו אחת: לרוח אלא ימים לשני מערב ואינו אהד כיום הן הרי השנה [

 טובים לימים ולא לשבתות .זו לשבת לא אבל אחרת לשבת או .אחרת לשבת לא אבל זו לשיבת עירובי ואימר עירובו
 אע״פשרצה אלך. לא רציתי לא אלך רציתי שארצה מכם איזה על מערב הריני לחמשה יאמר ז לשבתות: ולא טובים לימים

[ ג  לא אלך רציתי ואמר השנה כל של לשבתות המערב וכן ברירה. בו יש סופרים מדברי שהוא דבר ילך. משחשכה [
הראב״ד השגת :משתחשך שרצה אע״פ ילך שירצה שבת כל עירי ככני אלא'אהיה אלך לא רציתי

 ,׳^5,ימיס לשני *המערב אחי עירוב שהוא אע״פ טוב ויום לשבת או גליות של טובים ימים לשני’ *המערב ה
 &ע״פ ר״ה של י״ט בשני שאפילו בזה שעה של ובליל הראשון בליל מצוי במקומו העירוב שיהיה צריך הימים לשני אחת לרוח

ך ומחשיך שבת בערב או טוב יום בערב מוליכו עושה הוא כיצד . השמשות ביז כל לי  בליל קייס העירוב שיהא צריך אמת קדושה שהן ןן

ב. >ום ליל היה אם לו ובא בידו ונוטלו ״ מקים לאותו מולינו ולמחר טו מנ עי שם י
■ ׳ שתחשך

א סי' בטור :שם משין סמ׳ג סיג סימן טור א . הטו: סי׳ טור ז :שם סמ׳ג היג סי׳ טור ו :שם ה :שס סמ׳ג תטז סי' פר ד שם: סמ׳ג מיג שי׳ טור ג :שם סמ׳ג מע פ

פ״ח
עוז מגדל

.ממקומו יזוז לא עד ונדרג טעה :ל״ח) cj7(מערכין ככל ס' .אחד ליום עד וכו' ממחין
:ל״ו) מערכין(דף ככל ס' • להומה מחוץ עד וכו' אדם מערב :ג') (דף שמגיאזהו מי ס׳

 ס׳ק ז״ל אלפס ר״י שהכיא כרייהא אוהה מכח פסק זה . לשכת פמערכין כדרך עד ללאח שאסור nwב
 לההומין כשכת!מערכין ליה״כ והוצאה עירוכ דיש ואסיק הקטן מוציאיןאס דאץ מחגיתין גמרא דביצה

 דמתניתין גמרא לו אמרו ככריהוהפרק מסיק והיג לרשוה מרשוה כו הוצאה.הותרה אכל גיו״ט ג״כ
תב :אהה לרוח עד לשבה סמוך להיוה שמל טוכ יום :וכו׳ אוכל דיש  ולא פירש לא ואיך הראכ״ד כ

אני רוחות: בשתי לעיכ מצי לא וכו׳ מילק  ראיתי זה לשון שס כתוב ומצאתי השגותיו בחכור כדקתי ו
 כתוב ספר כמגלת כאתי הנה אמרתי אז כהכ מי מיד ידעתי ולא .•עכ״ל ופירש מזר הפרק שכהזף

 זה ופירש חזר הן אחת וקדושה עד כולן האלו הדינין כל שחילק לאחר’כי שאמרו ממי האמת וקכל מלי
מערב :ל״ח) מערכין(דף גכל ת׳ שמפורש נמו הכל הראשון גיוס כז׳־עד לאדס לו שיש שאמרנו־ לסגי ה

ימי©

מייימוגיות הגהות
 רבעי משום במקומי שביתתי ואמר הכא דנקט והאי היה מובלע תחומו בתוך המדרש בית

 שביתתי דאמר אע״ג לא עשיר אבל ברגליו מערב העני שאמרו היא וזו סיפא למיתנא
 מקמי למתני' ליתא רבא דאמר ואע״ג למהר״ם וב״ג [א] ע״כ: מהר״ם ופסק תוס׳ במקומי

 תלמודא בכולי דקי״ל ואע״ג ברירה יש דאמרי כרבנן ס״ל איהו אבל יהודה לר׳ ה״מ דאיו
 תנא האי מאן בסמיך חלמודא מדקמתנד, תדע ברירה יש קי״ל דרבנן בתהומין ברירה אין

 לדאיו ליתא ליה אית יוחנן דר׳ ועוד ברירה דיש דהלכתא אלמא ברירה אין דבדרבנן
 ור״י רב ליתא יוחנן דלר׳ כיון דאיו ההיא לרב ס״ל ואפילו התם כדמשמע מתניתין מקמי
ד הלבה רב אמר [ב] ז ע״כ כר״י הלבה  קדושות שתי דאמר דר״א ואליבא הללו זקנים כ

 פסק וכן עיקר כל מערב אין או ימים בשני אחת לרוח מערב דאמרי כהבמיס ודלא הן
כמ״ד אתיא עירוב עירובו אין משחשכה דאמר מחגי׳ והא מהר״ם פסק וכן [ג] j מהר״ם

דבדרבנן


