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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
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 בעליונה ויש הזכיר לא ורבינו ממעש שלשה לזה זה בין ואין ארבעה העליונה בשליבה
 בהלכוס זה מכל ואין בפירושו נמלקו והמפרשים בגרבחו היה פלא ואפשר ̂ ארבעה

ששליבותיו סלם זהו שסמכןוכו׳. p של במדרגות וכן בו: הארכתי לא ולזה כלום
:שהזכרתי פורמות

 יוצא וזיז חצרות שתי שבין גבוה כותל ו
 נחמן א״ר ע״ח) ע״ז (דף פס .וכו'

 והניח הכותל מן שיוצא זיז אבהו בר רבה אמר
 אלא אמרן ולא מיעטו שהוא כל סולס: עליו

 ארוומי בהדיה אוהביה אבל דאוהביה'עלויר.
 כותל אבהו בר רבה אמר שם עוד .ארוומיה

 צריך עשרים נוהל להתירו אחד זיז צריך י״ש
 שהעמידן והוא חסדא א״ר להתירו זיזין שני
 מימרא מפרש ויבינו .ע"כ זה כנגד שלא זה

 יומר גבוה בשהזיז סולם שמצרכת ראשונה
אין סולם בלא לפיכך הקרקע מן מעשרה
 מעשרה פחות היה אס אבל כלום מיעוטו
 סולם צריך אינו לכותל מעשרה ופחות לקרקע

 אם וכן השנית במימרא סולם הזכירו שלא וזהו
 לו מועיל מה הכותל לראש עשרה רחוק היה

 משם תהיה הכותל שהתחלת אלא יהא לא סולם
 ויש .כן אלו דינין רבינו כתב ולזה ברור וזה

 למפרשים גם אמרת שסה בזה ז״ל לרש״י
 שיהיה מצריכין שהם אחר פירוש יש אחרונים

 מועיל הוא שיותר ומפרשים ארבעה רחב הזיז
 כח צבכיל הראשונה והמימרא סולם בה כשאין

 רחב זיז ז״ל הרשב״א לפון וזה נאמרה הזיז
 עליו שהוא כל סולם שהניס ארבעה על ארבעה

 למעט ראוי אינו שהסולם זיז של כהו מיעט
 אינו והזיז צרכו כל רחב שאינו לפי הכותל את

 הסולם • את נתן עליו סמוך שהסולם לפי ראוי
 כל אדרבה זיז של כחו ממעט אינו לזיז סמוך

 .עכ״ל הזיז את הרחיב בצדו מונח שהסולם
 ארבעה הזיזין שרוחב פניה מימרא בדין וכ"כ

 ויש .ההשגות שיטת היא וזו ארבעה על
 בגמרא בארו גא למה זה לפירוש לתמוה

 זה מכל ואין ארבעה על ארבעה רחב זיז
:כלום בהלכות

ל ז ק  ע״ח) (דף שם .וכו' וסמכו שחתכו ד
 צריכין אינן שבבבל דקלים חייא א״ר

 סולמות אושעיא א״ר קובען כובדן מ״כי קבע
 קונען כובדן מ״ט קבע צריכין אין שבבבל

 אבל דקלים מ״ד דקלים שכן כל סולמות מ״ד
 כדברי ז״ל רבינו ופסק . ע״כ לא סולמות
 שבבבל סולמות בין ז״ל רבינו חלק ולא המיקל

 קל הסולם שאם שידוע לפי אחרים לסולמות
 ̂ בדבריו ומבואר קובעו כובדו בו לומר אין

 נקבע ואם בבנןן קביעה בלא ממעט שאינו
 רבינו הוצרך לא ולזה ממעט סולם כל בבנין

 שהמצרי לפי ממעט אינו שהמצרי לכתוב
 שאינו חווקין ארבאה לו שאין בגמרא הנזכר
 שאמרו כמו בבנין קבוע בשאינו הוא ממעט

 ואם בשבת הניטל דבר ליה דהוה משוס שם
 שהמצרי אמרו ושם ניטל אינו הרי בבנין קבוע
 ז״ל רבינו בדברי מבואר וא"כ הוא קל סולם

 כך ממעט אינו בבנין נקבע שלא קל שהסולם
 החצרות שתי כין מבדילין קשין היו :לי נראה
 יוסף רב מיניה בעא שם . וכו' מכאן וסולם

מרבא

 הראב״ד השגת
 כתב . וכו׳ גבוה *כותל

 ולשון שבוש כאן יש הראב״ד
 רחב זיז הוא כך הגמרא
 מן שיוצא טפחים ארבעה
 כל סולם עליו והניח הכוהל
 הזיז בטל פי׳ ,מיעטו שהוא
 עליו לעמוד ראוי שאינו

 ולא כלום אינו ג״כ והסולם
 עילויה דאותביה אלא אמרן
 ארוומי בהדיה אוהביה אבל

 והזיז לזיז פירוש ליה מרווח
 הוא שהרי הכותל אה ממעט

 ואמר טפחים ארבעה רחב
 זיז צריך י״ס כותל ר״נ

:עכ״ל I להתירו באמצע

 וכן אחד. מערבץ רצו ואם ממעט. שלשה העליונה
 : לכותל שסמכן של.עץ במדרגות

 חצרות שתי שבין גבוה *כותל ו
m מן נשאר אם באמצעיתו יוצא 
 מעשרה פחות הכותל ראש עד הזיז

 אחד ומערבין הזיז לפני סולם מגיח
 בצד הסולם הניח אם אבל .רצו אם

 גבוה הכותל היה .ממעט אינו הזיז
 אחד זיז מוציא טפחים עשר תשעה

 שהרי רצו אם אחד ומערבין באמצע
 מעשרה פחות הארץ עד הזיז מן

 הכותל ראש עד העליון ̂הזיז ומן
 גבוה הכותל היה . מעשרה פחות

 זה זיזין שני צריך טפחים עשרים
 הזיז בין שיהיה עד זה. כנגד שלא

 ובין העליון הזיז ובין מעשרה פחות הארץ ובין התחתון
 :רצו אם אחד ומערבין . מעשרה פחות הכותל ראש

 מערבין הארץ ועל הכותל ראש על וסמכו שחתכו דקל ז
 הסולם וכן .בבנין לקבעו צריך ואינו רצו אם אחד

 קשין היו .בבנין לחברו צריך ואינו קובעו כובדו
 אין מכאן וסולם מכאן וסולם החצרות שתי בין מבדילין
 שאין לפי בסולם עולה הרגל כף אין < שהרי אחד מערכין

 מכאן וקשין באמצע סולם היה .שיסמוך מה על לו
 בצד אילן היה“ ח : שנים מערבין רצו אם מכאן וקשין

 הואיל אחד מערבין רצו אם לכותל. סולם ועשהו הכותל
 בעשה באילן. יעלה שלא לו שגרם הוא שבות ואיסור
 שאסור מפני אחד מערכין אין לכותל סולם אשרה
 היא שהרי התורה מן עליה לעלות
 שגבוה *כותל ט ♦ בחנייה אסורה
 עירוב לערב כדי למעטו ובא עשרה

 ארבעה המיעוט באורך יש אם אהד
 מקצת סתר .אחד מערבין טפחים
 צדו מעשרה, שנתמעט עד הכותל
 וש^ר זו לחצר אותו נותנין הקצר
 הכותל נפרץ י :החצרות שתי לבין הגבוה הכותל
 אמות עשר עד הפרצה היתד, אם . שביניהן הגבוה

 שהיא מפני אחד מערבין רצו ואם עירובין. שני מערבין
 ואץ אחד עירוב מערבץ מעשרד, יתר היתד, כפתח.
א :עירובין שני מעדבין מעשד פחותה הפרצה היתד, י

ובא
שש: בטני עיין ב שעב: סימן עול א

 .ע״כ בכאן טולה הרגל כף אין א״ל מהו באמצע וקשין מכאן וסולם מכאן סולם מרבא
 מכאן קשין שס .וכו׳ באמצע פולס ד,יד, ;ז״ל הסכימו וכן רבינו בדברי מבואר זה ופי׳

 זה הבעיא לשו, כהב ורבינו בהם עולה הרגל כף הרי א״ל מהו באמצע וסולם מכאן וקשין
או מאבן שהוא הפולמוס ראשי קביעוח מקום זולתי קשין של כולה המחיצה אם פירושה

 עולה כשאדם להעמידן חזק שהוא בו כיוצא
או סולמות במר אזלינן מי מהו בהן

 הראב״ד השגת
 כתב . וכו׳ שגבוה *כוהל

 הגירסא זאת ז״ל הראב״ד
 יודע ואיני בספרינו אינה
 טפחים עשרה באורך מהו

 ארבעה ברוחב הוא ואולי־
:עכ״ל ,מפחיס

 בתר או פוצמות
 בכך דדי ליה ופשט בריאה שאינה המחיצה
 בריאין והסולמות היא מחיצה קשין דמחיצת
טן פירוש וזהו בהן לעלות וראויין  ומסכים נ

;רבינו לדברי
 לכותל סולם ועשהו הכוהל בצד אילן היה ח

 מיניה בעא ע״ח:) (דף שם . וכו׳
 היבעי מהו סולם לאילן עשאו מרבה יוסף רב

 לא שבות משום שהוא דבר ̂ כל דאמר לרבי
 עשאה לרבנן ותיבעי השמשות בין עליו גזרו

 דאמר יהודה לר׳ תיבעי מהו סולם לאשרה
 לרבנן תיבעי הנאה באיסורי בית לקנות מוהר

 ליה מתקיף אסורה ואשרה מוהר אילן א״ל
 לו גרס שבוס שאיסור אילן אדרבא מסדא רב

 לו גרם אמר דבר שאיסור אשרה ניהסר
 אלעזר א״ר רבין אסא כי נמי אהמר נישהרי
 שאיסור כל יוחנן א״ר אבהו א״ר לה ואמרי
 אחר דבר שאיסור כל אסור לו גרם שבות
 אילן הכי מתני יצחק בר ר״נ מומר לו גרס

 אשרה מוהר דלרבי פירוש ורבנן דר׳ פלוגסא
 ע״כ מותר דלר״י פי׳ ורבנן יהודה דר׳ פלוגתא
 האילן בהיתר כרבה לפסוק ראה ורבינו -בגמרא.
 יצחק בר ר״נ שדברי לפי האשרה ואיסור

 כרבי דקי״ל משום לדבריו מסכימים אחרון שהוא
 כמו קי״ל.כר״י ולא שבת מהלכות פכ״ד כמבואר
 ודברי יוחנן וכר׳ בהפך פוסקין ויש פ״ו שיתבאר

:נראים יבינו
 לערב כדי למעט ובא עשרה שגבוה כותל ט

 המיעוט באורך יש אס אחד עירוב
 בספרי■ נמצא כך .אמד מערבין טפחים עשרה
 אלא• במימרא שאין עשרה ממ״ש והשיגוהו רבינו

 מצא^ ומקצתן רבינו בספרי ומפשתי ארבעה
 האמהית הנוסמא היא וכך טפחים ארבעה בהם

 יש אס למעטו בא ע״ז) (דף שם היא ומימרא
 הכותל בכל להשתמש מוסר ארבעה למיעוטו

 המיעוט כנגד אלא משתמש אין לאו ואס כולו
 בבל אפילו מיעוכיא אהני אי נפשך מה והקשו
 נמי המישט כנגד אפילו לא אי כולו הכותל

 .מראשו חולית שעקר כגון רבינא ותירן לא
 פירושי הוא הכותל מקצת סהר רבינו ומ״ש

:רבינא לדברי
ץ י ד פ  שם(דף משנה ,וכו׳ הגבוה: הכותל נ

 אמות עשר עד הכותל נפרן ע״ו:)
 מפני אחד מערכין רצו ואם שנים מערבין

 ואין אפד מערבין מכאן יתר 'כפהגז שהוא
;שנים מערבי[

א %תה י  ע״ח:) (דף שם .וכו׳ הפרצה ד
 א״ל בכמה •לכותל להשלים חקקו

 מלא א״ל בכמה בכותל כולו חקקי בעשרה
 לא הכא ליה מסתלק ההם ומ״ש קומתו

 כמבואר פרצות בפורין רבינו ופירשה ליה מסתלק
מסתלק התם שאמרו ונ״לפימשלמה . בדבריו

וכו׳

לחם
כו׳. למעטו ובא עשרה שגבוה כותל ט  הכותל לראש מובן הוא זה דמישט אפשר ו

ר : אבאר ובסמוך לקמן ה״ה ממ״ש ת  נראה לכאורה .וכו׳ הכותל מקצת ס
אסור והשתא חצרות השתי בו משתמשין מקצת דאותו הכוהל מקצת שסתר רבינו כוונת

מגדל
ל ת ב : ממעט עד וכו׳ 'גנוה מ ת  : עכ׳ל לפר.ימ באמצע 1זי צריך ונו׳ שגוש כאן יש ז׳ל הראנ׳ד ב

 רנה חמר גר,רון דרב ממימרא רללא ר״מ אמנם . באמת ממרא יש הגירסא שינוי אומר ואני
 שמוכחת כולה והכוגיא המשגה מחוך אלא ז״ל הראג״ד שהושב כמו כן פסק הלון שבפרק לבד אבהו גר
 מן לכולן שהשמיטן רל אלפס ר״י לדעת במקצת וגמה מוכחן הכי גחמן דרב נמי מימרות ושאר כן

ה ז׳׳ל: כפירש״י נוטה המימרא ובפירוש ההלכות ושאר המשנה על וסמך ההלכות  עד וכו׳ הכותל חי
תל :הלון טרק . בהנאה אסורה :ע״ה) ע״ז (דף הלון פרק .אחד מערכין עד שגכוה כו

ב ת  אינו זה אומר ואני :עכ״ל טפחים ארבעה ברוחב הוא ואולי וכו׳ הגירסא ואת רל הראב״ד נ
 שכין כותל דקתני הלון פ׳ השנויה משנתנו מכה כתב ז״ל ר״מ כי בפירושין אלא בגירסא תלוי

 למעטו בא בגמ^ עלה ואמרינן אחד מערכין ואין שנים מערכין ארבעה ורוחב עשרה גבוה הצירות שתי
למעעו דבא רל שעירש״י כמו פירושו וקיבל כולו בכותל להשתמש הוא מותר ארגעה במיעוטו יש אם

משנה
 במקצת שסתר לשרש נראה לכך סצרות לשתי אלא זו להצר הל״ל דלא קשה כן ואס . להשתמש

 מעשרה כהות הוא האתת ההצר מן אהד לצד הכותל שבמקצת באופן העובי מקצת הכותל
:וו להצר אומו מהנין שכתב וזהו לו שוה והוא

חריץ
עוז

 שספשפשין שהיה או איצטבא בנה או לכותל המוך כלקתני למטה עפר תל שעשה וקס״ל ר^י אכוהל
 משתמש עשרה כותל גבוה ולמעלה דממנו כיון כפתח הוי הכותל משך לצד אורך ארבעה במיעוטו יש אם
 גופא שמעהא בההיא לקמן וכן • עכ״ל פתחו מיעוט דרך לו שעולה בנחת תשמישו שהרי הכוהל בכל

 איצטבא בנה אביי בר ביבי רב אמר עד וכו׳ עשרה גבוה חצירות כתי שבין כותל אביי אמר גרסינן
 שכן רל ר״מ והוס'ף באורך ג״כ ז״ל ופירש׳׳י ממעט ארבעה התחתונה באיצטבא יש אס איצטבא ע״ג

 דכי ממילא עשרה איכא כי שנים דמערבין דקתני קאי דאמתני׳ כיון אחד עירוב לערב כדי הדין
 כיון רל הראב״ד אמנם . בעיני הוא ונכון שמעתין כולה וכדמשמע רצו אס אחד מערכין נתמעט
 לתשמיש הראוי מקום שהוא באורך וארבעה ברוחב ארבעה שפירש התוספות בעל רל הזקן כפיר״י במקצת

 שתי עד וכו' הכותל מקצת סתר :חייה אלהיס דברי ואלו ואלו ארבעה על ארבעה מקום התלמוד בכל
עשרה גבוה בכותל חוקק מעשר ליתר להשלימה ונא מעשר פחות הפרצה היתד! :מלון פרק .עירובין’

טפחים
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ט׳  מוכיסי[ מעשיו מעשר ליוחר מעשר עמוסה ערצמה להשלים כשבא כונהם היא vd י

 די ולזה ב&רצה מרבה הוא למה שאל״כ שנים לערב יכולין שהיו מענינו להשהלק רוצה שהוא
בה  בהיות כאחד החצרות שיראו ^מחו מלא צריך בסהלה לסרון כשבא אצל עשרה עו

 שרוצה אלא סלוק כוונת על מורץ מעשיו אץ כן לא ואם דוחק בלא לזו מזו עובר אדם
 שחקק לו ואירע השניה ההצר בר עם להשתמש

רבינו לדעת נ״ל  בזה ויש .רבינו צדעת נ״צ כך מעשרה יותר
 בדין הם הגמרא שדברי למפרשים אמרא ששה

:י^ולם'ושיעורו
ב ץ י רי  משנה .וכו׳ קצרות שהי שבין ח

 עמוק חצרות שתי שבין מייז י
 ואין שנים מערבין ארבעה ורחב עשרה

 מלא קש או הבן מלא אפילו אמד מערבין
 מערבין ואין אמד מערכין צרורות או עפר
 שאפילו וצרורות עפר גבי עמרא ואמרו שניים

 קאי דלמיסתם משום מרין אצל בשלין בסתם
 לא ואי מיין גמליה אי קש או מבן גבי ואמרי

:מיין לא
ן1 ע  עליו נתן במשנה .וכו׳ מיעש אם ע

 וכן שפמים ארבעה רחב שהוא נסר י
 ואם שנים מערבין זו כנגד זו גזוזשראות שהי
 ואין שנים מערבין מכאן פחות אמד מערבץ רצו

 לא רבה אמר ע״ה) ובגמרא(דף .אמד מערכין
 פירוש לרמבו שנמנו אלא ארבעה דבעינן שנו

 ארך לארכו אבל הקרין לרחב הנסר אורך
 אפילו רחבו נמצא ורחבו החרין לאורך הנסר

:מארבעה מיעסו שהרי נמי שהוא כל
בל  כמה הפרק בראש שם .וכו׳ הניפל דבר ז

 הנישל דבר אמאי והקשו ממעש ספל
 ממעש אינו בשבת הנישל דבר וכל הוא בשבת
 ומסקנא בארעא דמבריה צריכא לא ותירצו
 בקרין זה רבינו ופירוש .ומצינא מרא דבעי

 שכל סבורים והס בכוהל פירשו והאמרוניס
 מגיע שאינו אע"פ ארבעה מקב במיעוש שיש

 שאין כיון בשלשה לו בסמוך ולא הטחל לראש
 7צר סולם אמרו ולא בכך די עשרה מופלג
 לא ז״ל ויבינו ארבעה רחב כשאינו אלא שבעה

 שיהיה צריך מיעוש שכל מדבריו ונראה הלק
:הכוהל לראש משלשה בפמות

ן יד ת א .וכו׳ ארבעה שרחב לוח ת הי  זו,
:למעלה שכתבתי המשנה

ק  במשנה .וכו' זו כנגד זו גזוזשראות שסי ו
 אמר ובגמרא ע״ש) ע״ח (דף הנזכרת

ד דאמרס הא רבה ע כ ו'  שלא זו אין זו ז
אלא שש לא נמי מזו למעלה וזו לא זו כעד

- שיש

 הראב״ד השגת
 כתב לפרוןוכו׳. בא *ואם

 לא זו אף ז״ל הראב״ד
 וצריכה הזה מצאתיה.בענין

;עכ״ל ,תקין

 עשרה גובה בכותל חוקק מעשר ליתר להשלימה ובא
 *ואם .אחד עירוב ומערבין טפחים

 יתר פרצה לכתחלה לפרוץ בא
 להיות צריך הכותל בכל מעשר
 חריץ יב ♦ קומתי מלא חפרצה גובח

 עשרה עמוק הצירות שתי שבין“
 מכאן פחות .עירובין שני מערבין יתר או ארבעה ורחב

 עומקו מיעט ואם שנים. מערבין ואין אהד מערבין
 שנים מערבין ואין אחד מערבין בצרורות או בעפר
 אם אבל .הן מבוטלין בחריץ וצרורות עפר שסתם
 וכן יג שיבטל: עד ממעטין אין קש או תבן מלאהו

 כל באורך שהושיטו בקנה או בלוח רחבו מיעט אם
 הדבר וכל שנים. מערבין ואין אהד מערבין החריץ
 אם אלא בו ממעטין אין והםפל הסל כגון בשבת הניטל

 שיחפור עד לשומטו אפשר שאי חבור בארץ חיברו כן
ד :בדקר  רוחב על טפחים ארבעה שרחב לוח נתן י

 . עירובין שני מערכין רצו ואם אהד מערכין החריץ
 שרחב לוח הושיט אם זו כנגד זו גזוזטראות שתי יוכן

 רצו ואם .אחד עירוב מערבין לזו מזו טפחים ארבעה
 זו היו .לעצמן ואלו לעצמן אלו עירובין שני מערבין

 יש אם מחברתה למעלה אחת. אלא בשוה ואינן זו בצד
 אחת ככצוצטרא הן הרי טפחים משלשה פחות ביניהן

 מערבין יתר או שלשה ביניהם יש ואם .אחת ומערבין
 שתי שבין ^כותל ט* :לעצמן ואלו לעצמן אלו שנים

 טפחים עשרה גבוה והיה ארבעה רהב שהוא חצרות
 לבני רחבו נותנין שניה חצר לקרקע ושוה זו מחצר
 ותשמישו הואיל .מחצרן ויחשב להן שוה שהוא החצר
 לאלו אותו נותנין לאלו בקשה ותשמישו לאלו בנחת

 חצירות שתי שבין חריץ וכן בנחת. להן שתשמישו
חצר לקרקע ושוה זו חצר מצד טפחים עשרה עמוק

ח. עקומה גזוזסרא שלשה לזה זה בין אין אבל שלשה לזה זה בין שיש  ז״לזו ופירש׳׳י הי
 וכתב . שלשה גובה שלשה לזה זה בין אץ ופירוש ארבעה בנסר להו סגי לא מזו למעלה

 אלא לזו מזו נסר צריך אינו ארבעה מרחק ביניהם אין שאם התוספתא מכה ז״ל הרשב״א
:זו כנגד זו שהן כל שנים מערכין ואין אהד מערבין נסר בלא אף

ל ת מימרא .וכו׳ מצרות שתי שבין כו ו ל ט ת וכו׳ מצרות שתי שבין כו
 שהי שבין כותל ע״ז) (דף שם

 לארז שוה אחד וצדו פפמים עשרה גבוה מצרות
 לזה ליה הוה לארן ששוה לזה אותו מתנין

 לזה ונותנץ בקשה תשמישו ולזה בנחת תשמישו
 דלא כמה כל ז״ל רש״י ופירש .בנמס שתשמישו

 ז״ל הרשב״א וכ״כ לארן שוה קרי עשרה גבוה
 ארבעה רמב שהוא רבינו וכתב .הוא וברור

 הוא מוהר ארבעה הכותל ברחב אין שאם לפי
 אפילו הבתים מן אפילו בו להשתמש לשניהם
 שם מבואר וכן עצמה בפניי אמה •כל שעירבו
 שמקום שבת מהלכות פי״ד נזכר וכבר .בגמרא
 מקום הוא ארבעה על ארבעה רמב שאינו
 ולא ארבעה על ארבעה שרמב ודע .פכיור

 מותרת בנמס שתשמישה זו אמד עירוב עירבו
 וזו לעצמה שעירבה כיון הבסיס מן אפילו לו

 המצר מן אף בו אסורה קשה שתשמישה
 מן שניהם בו מותרות שוה שניהם וכשהשמיש

רט כן אם אלא הבתים מן ואסורות החצרות  עי
 היה בבבת בסמוך יתבאר זה ומלק אמד עירוב
 בכוהל כיוצא שם מימרא .וכו׳ ובן :וכו' כותל

;כענינה וענינה
 ושקואל רב ממלוקת זה .וכו׳ כותל היה טז

פ״ג:) (דף משההפין כיצד בפרק
 מתנין אמר ושמואל בו אסורין שניהם אמר דרב
 וכתב . באיסורי כרב וקיי״ל שבשלשול לזה אוהו
 לבתים זה כותל מעובי מכניסין אין רבינו

 אפילו מוסרין שניהם המצרוס שמן לפי בדוקא
 מלון פרק בהלכות ומבואר אמד עירב בלא

 וכמו בו פוה שניהם שיד לכל כלל והוא
; למעלה שכתבתי

 מבואר .וכו׳ מורבה שביניהם בתים שני יז
 שדין פ״ה) (דף משסתפין בכיצד

 ע״פ ואף מצרות שהי שבין הכותל כדין המורבה
 רבינו בדברי נזכרו שלא צדדין נתבארו ששם
 ואין הענין עיקר ולהודיע לקצר ז״ל ראה

 כשהיא. שפירש מי יש זו ומורבה זה. מכל בהלכות
 אחרים של מורבה אבל הבתים בעלי של בדוקא

 'של אף שכתב מי ויש . צד בכל היא אסורה ׳
 אוסר אינו דירה בית שם שאין שכיון אמרים

:ז״ל הרשב״א הסכים ולזה
כל

 שתשמישו מפני־ שוה-לה. שהיא לחצר רוחבו נותנץ שניה
 שתי שבץ הכותל היה טז :בנחת להן שתשמישו לאלו אותו נותנין לזה וקשה אה נחת

 התחתונה ובני שלשול יT בעביויעל משתמשין העליונה בני שנמצאו התחתונה מחצר וגבוה העליונה מחצר נמוך החצירות
 זי כותל מעובי מכניסין אין עירבו לא אם אבל אחד. עירוב שיערבו.שתיהן עד בו אסורין שניהן זריקה ע״י בעביו משתמשין

] בתים שני יז לעביו: מהבתים מוציאין ואין לבתים ג  בחורבה להשתמש שניהם אםיכולין היחיד רשות שהיא חורבה שביניהן [
זה הרי ממנה עמוקה שהיא מפני לזרוק״לה יכול אינו והאחר בנחת לזה תשמישה היה יואם זה. על זה אוםרין זריקה ע״י

שהיא ׳
:שעה וסימן שם עור ד :שם עור ג :שעב סי' עור ב :שס עור א

משנה לחם
ץ יב רי  שמערבין ומיעמו עשרה גבוה כותל שנא דמאי קשה .וכו׳ מצרות שתי שבץ ח

 שאין אמרינן מיעכיו אם עפרה עמוק ובמרין שנים רצו ואס רצו אס אמד
 רצו אס מפרבין ולכך כפתח דהוי משוס סעמא הוי מעשרה דבפמות וי״ל .שנים מערכין

:כן למימר ליכא הכא אבל שנים או אמד
כן יג  מלון פ׳ בגמרא .וכו׳ המרין כל באורך שהושיגיו בקנה או בלוח רחבו מיעט אס ו

 ואם שנים מפרבין טפסים ארבעה שרמב נסר עליו דנתן ממני׳ על פ״ט) (דף
 נמי שהו כל אפילו לארכו אבל לרמבו שנהנו אלא שנו לא שם אמרו אחד מערכין רצו

 מערכין רצו דאם זה דין בה יש שהו כל דאפילו משמע נמי שהו כל דקאמר וממאי ע״כ
 או רצו אם אהד מערבין כהב לרמבו בנהן אלא כן כתב לא ורביט שנים רצו ואם אמד
 ונראה הימה דבר הוא ולכאורה שנים מערכין ואין אמד מערכין כהב לארכו ובנמן שנים

 בשבת הניטל הדבר וכל :אמד ומערבין אמד הכל הוי לארכו דנתן היא דסברא דגיעמו
והאמרונים במרין וזה רבינו ופירש ה״ה כהב .וכיו׳ בו ממענוין אין [והספל] הסל כגון

מיי־מוניות הגהות
;שבת מהלכות ט״ו בס׳ שמשון רבינו בתשובת תמצא בתים שני שבין הכסא בית דין [ג]

 שהמיעוט דאפי׳ סוברין שהם מפני הוא בכותל הענין האמרונים דפירשו הטעם כלומר וכו׳
 ספל כמה דע״ז בגמרא שאמרו וזהו ממעניו ארבעה בו שיש כיון הכוהל מראש רמוק

 מיעוט דכל סבור דהוא לפרש א״א דבכוהל במרין הדבר פירש רבינו אבל וכו׳ ממעכי
 מצבה דבבנה ה״ה דברי על להמוה ויש .הכוהל לראש סמוך משלשה בפהות שיהיה. צריך
 המצבה מן רמוק שהוא איירי והך ממעט ארבעה בשמהונה יש אם רבינו כהב מצבה ע״ג

 שיהיה אפילו ה״ה לדברי וא״כ שלפה כותל של מראשו רחוק כשהוא וכ״ש שנים עליונה
 להרן ונראה .כוהל של לראשו •לשלשה סמוך יהיה לא אס מהני לא ארבעה המיעוט

 שהוא דמצבה מיעוט אבל בטיט שחיברו דספל דומיא במ-עוט אלא ה״ה כן כהב דלא
שכהב לזה קשה לפון.ר.״ה אבל .מהני כוהל של מראשו משלשת רחוק שיהיה אפילו בנין

:וצ״ע מיעוכי כל
י יז נ  כוונהו אין .וכו' בנוזס לזה השמישה היה ואס וכו׳• חורבה שביניהן בהים ש

דשניהם אפשר אי דזה בשלשול ולאמר בזריקה ר״ל בנחת לזה השמישה במ״ש
אוסרים

עוז מגדל
 מצאתיה לא זו אף ז״ל הראכ״ד כתב : קומתו מלא עד וכו' בא אחד'ואס עירוב ומעלבין טפחים

הלון פ׳ דגרסינן גרכתנו נפי הס מתוקנים ז״ל ר״מ דברי אומר ואבי : עכ״ל תקון וצריכה הזה בענין
בענץ ז״ל ופירש״י כותל כל קומתו מלא בהם ככתוב גירכות יש איברא .קומתו מלא ליה אמר בכמה בכותל כלו חקקו בעשרה א״ל בכמה בכותל להכלים חקק הצירות שתי שבין דכותל דמתניתין גמלא סוף

הכותל היה :מכתתפין ופרק ע״ז) (דף הלון פרק . מחת עד וכו׳ הצירות. שסי שבין כותא :ע״ז) הלון(דף פרק .לעצמן אלו עד וכו׳ הצירות שהי כבין חריץ :ז״ל הר׳״מ פירש מתוקן פירוש ומ״מ אהר
:משתתפי[ פרק . זריקה ע׳׳י עד וכו׳ בתים שני :פ״ט) משתתפין(דף פ׳ . זריקה ע״י עד וכו׳
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ל ■יח ט׳ אחד לשוח העיר גגות כל פרק ריש פ״ס) (דף .וכו׳ הע׳ר גגות כ  ר״שאומר ו
 בתוך ששבט לכלים ולא בתוכן ששבתו לכלים קרפיפות ואמד מצרות ואחד גגות אחד

כ שהמבוי בברייתא צ״א:) (דף בגמרא ומפורש הבית  ושם הרשויות אלו עם אמת רשות ג'
 שמא בשעירבו דגזר דסבר מאן דאיכא לעצמן החצרות בשעירבו אפילו ר״ש אמרה אם נחלקו

 סברי יוחנן ור׳ ושמואל הבית כלי להוציא יבוא
 צ״א) (דף ושם כותייהו וקי״ל בשעירבו אפילו

: כר״ש הלכה נפסקה
 שם משנה .כו' מצרות שמי שבין בור כא

 בור פ״ו) משהתפין(דף כיצד פרק
 אא"כ בשבת ממנו ממלאין אין חצרות שסי שבין
 בין ספחים עשרה גבוהה מחיצה לו עשו

 אמר ,סוגנו מתוך בין מלמנוה בין מלמעלה
 מלמעלה אומר וב״ה מלמנוה אומר ב״ש רשב״ג
 בפירוש יהודה ורב הונא רב בגמרא ונחלקו

 כרב לפסוק הגאונים ודעת ומלמעלה מלמכיה
 הפחות לכל ושיהיה עשרה מחיצה דבעי יהודה

 לכל ממנה שיהיה וכן המיס בתוך ממנה ספח
 ויש רבינו וכמ״ש המיס מן למענה ספח הפחות

 כלל ממנה שיהיה שא״צ שפסקו האחרונים מן
 שם שים כל מהם רחוקה אפילו אלא המים בתוך

 עמוקים שהמים אע״פ הבור בתוך עשרה מחיצה
 מסכים בפירוש השמועה ופירשו מותר הרבה

:רבינו כדעת ובהלכות לוה
ב כן כ  שם .וכו׳ הבאר פי על עפו אם ו

 ארבעה קורה מימרא פ״א:) (דף
מריבו קורה תותי והא והקשו במיה ־-מתרת

 שהוא כל זיז מוציא זה בארבעה זה ומכותל בארבעה זה מכותל מופלגת חצירות שתי שבין
 אדם שאין לפי כלל זיז בעי לא דלרב שם ואמרו וממלא שהוא כל זיז מוציא וזה וממלא
 שהוא למד אתה וכו׳ מופלגת שהיא אע׳׳פ שכתב רבינו ומדברי אויר. דרך חבירו על אוסר
שהמלוי הוא דבריו משסע וכן מכן בפחות וכ״ש נקסוה לרבותא ארבעה דמופלגת מפרש

 דרך נקרא ולזה הלון דרך אלא שביל דרך אינו
 שהחצרות שאע״פ נראה רבינו שסתם וממה אויר.

 ובהשגות חלונות. דרך למלא מוהר לשביל פתוחות
 עשרה גבוהה הבור שחולית והוא א״א

 ז״ל רבינו שהרי בזה ממה ואני .וכו׳ ספחים
 וא״נ רה״ר שביל אלא כאן רה״ר הזכיר לא

 המשנה ודין גבוהה חוליא להזכיר לו היה למה
מהלכות פס״ו בדבריו מבואר תפילין בהמוצא

 גגות ייכל יח :זריקה ע״י בה משתמש בנחת לו שהיא
 ועם החצרות כל עם נמוך וזה גבוה שזה אע״פ העיר

 אחד בכל שאין דירה לשם שלא שהוקפו הקרפיפות כל
שבין הכתלים עובי עם םאתים בית על יתר מהן

. ..____ קייי׳ אי לחי להן שיש המבואות עם החצרות
" כלים עירוב בלא בכולן ומטלטלין הן אחת רשות ם "Wה ״ ה ^ י מא7ר' לו ^Tמהות

וכאן זה על זה הבעלים באיסור ולא הרשויות אלא הבית בתוך ששבתו כלים לא אבל .בתוכן ששבתו
י <\ד .ך_ק ד -l,, 0ז על זה בעליהן באיסור תלוי שהוא מה הזכיר ̂י״ד רדיד ידדיי מ»ייי לדל הוא יםחי» החצי בתוך ש.״בת כלי כיצד [ל] 1יב ^ירבו. כ! אם  ייח
 להעלותו מותר עירבו לא בין החצר אנשי עירבו בין
 אחר לגג הגג ומן . הכותל לראש או לגג החצר מן

. נמוך או שהוא כל ממנו גבוה היה אפילו לו הסמוך
 שלישי לגג שניה ומחצר שניה להצר האחר הגג ומן
 המבוי ומן .למבוי שלישי ומנג .שלישית חצר של
 גגות דרך כולה המדינה כל שיעבירנו עד רביעי לגג

 חצרות דרך או וקרפיפות גגות דרך או והצרות
 ובלבד .לזה ומזה לזה מזה שלשתן דרך או וקרפיפות

עירבו כן אם אלא הבתים מן לבית זה בכלי יכנס שלא ופירש .בסיס שהקלו הוא קל ומפרק מיא
 אם וכן כ ♦ אחי עירוב האלו המקומות כל אנשי
 לחצר יעבירנו לא לחצר והוציאו בבית הכלי שבת

 אלא לקרפף או הכותל לראש או אחר לגג או אחרת
 כלי בהן שמעבירין המקומות כל אנשי עירבו כן אם
ה] שבין =בור כא :אהד עירוב זה  אין חצרות שתי [

 גבוהה מחיצה לו עשו כן אם אלא בשבת ממנו ממלאין
מרשותו. דולה אחד כל שיהיה כדי טפחים עשרה
המים מן למעלה היתה אם .המחיצה את מעמידין והיכן
 המים בתוך כולה המחיצה היתה ואם . המים בתוך יורד המחיצה מן טפח שיהיה צריך

ב • זה מרשות זה רשות ניכרת שתהיה כדי המים מן למעלה יוצא ממנה טפח שיהיה צריך  הבור פי על עשו אם וכן כ
 פי על אף זה מחלק זה חלק הבדילה וכאילו האחר מצדה ממלא וזה הקורה מצד ממלא זה טפחים ארבעה רחבו קורת

ג ♦ במים הכמים שהקלו הוא קל מלמטה מעורבין שהמים  השביל שבאמצע *באר כ
 ארבעה זה ומכותל טפחים ארבעה זה מכותל מופלגת שהיא ■אע״פ חצרות כתלי שני בין

 חבירו על אוסר אדם שאין גבה על זיזין להוציא צריכץ ואין ממנה ממלאין שניהם טפחים
 גדולה אנשי .יום מבעוד גדולה לחצר במלואה שנפרצה קטנה יחצר כד ג אויר דרך

 להוציא קטנהאסורין ואנשי .ומכאן מכאן פצימין להן נשאר שהרי ומותרים מערביןלעיצמן
 חשובין גדולה של שדיורין אהד. עירוב הגדולה בני עם שיערבו עד שלהן לחצר מבתיהן
ה : כגדולה השובין קטנה דיורי ואין כקטנה  דרך אחד עירוב שעירבו חצרות *שתי כ
מותרת ואחת אחת כל בשבת החלון או הפתח ונסתם [י] החלון דרך או שביניהן הפתח

לעצמה

 אומרים ארבעה רחבה שהיא שכיון ז״ל הרשב״א
 יותר הולך שאין ועוד וסותם יורד שקרה פי

 לי ויראה כתב עוד . ספחים מארבעה
 ארבעה רחבה שהיא בזמן עשרה שהמחיצה

 הדלי שאין הזה השעם מן הכל לדברי מותרה
 מוסר ולפיכך ספחים מארבעה יותר הולך

 יורד מחיצה פי במחיצה שא״א פי על אף
:עכ״ל ובותס

כו'. השביל שבאמצע באר בג  פ״ד (דף שם ו
 בור שמואל אמר יהודה א״ר פ״ה)

שבין

 ובחלוקה רבינו בדברי מעיין לכל הוא ופשוס
 אליה לבו ז״ל הר״א פת ואילו • וסדרן שחלקן

 אחרת פסה זו במימרא ויש .בכאן השיגו לא
 בשאין דדוקא לומר ז״ל רש״י בשם ז״ל לרשב״א
 כל פתוחות היו שאם לשביל פתוחות החצרות

 שאין דאע״פ וכ"כ בו אסורין שניהם עירבו שלא
 לזה ארבעה תוך שיהיה כל פ־וחין הדיורין

 מחיצה לו שיעשו עד ממנו ממלאין אין ולזה
 שניהם שרשות לפי מלמסה או מלמעלה עשרה
 מופלגת שמואל נקס בדוקא ולדבריו בו שולסת

;וכו׳ זה מכותל
ד ר כ צ . במלואה שנפרצה קסנה ח כו׳ ו

צ״ב) גגות(דף כל פרק שם משנה
 מותרת גדולה לקנונה שנפרצה גדולה חצר

 גדולה של כפתחה שהיא מפני אסורה וקסנה
 מבעוד בשנפרצה צ״ג:) (דף שם והעמידה

 הותרה שפת והותרה הואיל בשבת הא יום
: בהלכות ומפואר

י כה ת  דרך עירב שם וכו׳. שעירבו מצרות ש
 מלון דרך עירב הפתח ונסתם הפתח

;הותרה והותרה הואיל שפח א״ל מהו חלון ונססס
וכן

הראב״ד השנת
 והונן ז״ל הראב״ד כתב . וכו׳ שבאמצע *באר

 אויר שאין ספחים עשרה גבוהה הבור כחוליית
 דרך אוסרו אינו נמי מבירו ורשות אוסרו רה״ר
 אין ספחים עשרה גבוהה חוליחו אין אבל אויר

 המוצא סרק עירובין במסכת היא ומתני׳ ממלאין
:עכ״ל ,תפילין

 שבוש זה ז״ל הראב״ד כתב וכו׳. חצרות *שתי
 לזו מזו אפילו אלא למימר צריכא לא דלעצמה

עכ״ל: סתימה. קודם שהיא

מ׳ג פעו סי׳ עור כ א: דרבנן עשין סמ׳ג שעב סימן עור א : סס ולאוץ א׳ דרבנן משין סמ׳ג שעד סי׳ מור ג :שם פ

משנה לחם
ת תשמישה היא הכוונה אלא . זה על זה אוסרים ח  משתמש למניה ומ״ש מעשרה פחות מ
 ז״ל פירש״י וכן למרחוק זריקה אלא עשרה דגמה זריקה דוקא לאו זריקה ע״י בחורבה

ט' ביניהם חורבות ושלש בתים שני גבי פ״ה) מפתתפין(דף כיצד בפרק זריקה לשון :ו

עוז מנדל
ל ד. כעירוב טד כו׳ גגות כ ח ר :פ״ו) (דף גגות כל פ׳ א  קלו3ש< טד כו' חצירוס שתי שבץ בו

אר :מפתהפין פרק .במים חכמים :משתתפין פרק • אויר דרך עד כו' שבאמצע ב
ב ת  כתב דל שר״מ ח״ו אומר ואגי עכ״ל: תפילין המוצא פרק כו׳ הבור שהולית והוא דל הראב״ד כ

 בצורה ולא בלשון ולא בענין לא כלל ליה דמי דלא תפילין המוצא דפ' מתניתין מכח זה פסק
 דין לו שסמך רעו עליו ויגיד שבת הלכות פט״ו חברו כבר הפסק ואותו כשתעיין בעיניך שתראה כמו

 משתהפין- כיצד בפ׳ דגרסינן הא מכח כתבה אמנם . ממש המשנה וכלשון במשנה שהמוכה כמו אשפה
 זה ארבעה זה ומכותל ארבעה זה מכותל מופ(גת חצרות וי׳ג רשויות שתי שבין בור יהודה רב אמר

ק וממלא שהוא כל זיז מוציא בעלי ורבותינו דל ופירש״י .אויר דרך הבירו על אוסר אדס אין האמר רב דאי היא דשמואל יהודה דרב הא יוסף לרב אביי א״ל קניא אפילו אמר דידיה יהודה ורב זה ו
רמעעמא כרב ופסק בזה דל ר"מ שביאר השביל והוא בפירושן הרבה בזה והאריכו לכותל מכותל מופלגת תהיה כן לא שאס הזה הבור הוא ושם חצירות השתי בין קטן מבוי בשהיה זו מימרא דל התוספות

 . השובין:כגדולה עד כו׳ במלואה שנפרצה קטנה חצר :ספק בזה ואין ממש הגמרא כלשון ומפורש נכון וזה הספינה את הזורק בפרק אשכחן ודכוותה באיסורי כרב הלכה ושמואל רב דקיי׳׳ל אביי דאמר
ב :צ״ב) (דף גגות כל פ׳ .כלה הותרה עד שעירבו הצירות שתי :צ״ב) (דף גגות כל פרק ת אני :וכו' דלעצמן שבוש זה דל הראב״ד כ אבל רהטין לפוס לפרש רגילין היינו כן אנחנו גם אומר ו
̂מהו הבאין דיורין הושעיא רב בעי דגרסינן גגות כל כ<ק ההלכה זאת כי רואות ועיניך עמו הדין כי וראיתי דל ר״מ כזה שנשתבש להיות יכול איך לראות בדבר דקדקהי עתה ^̂ ^̂ פירוש שיאסרו ^̂^
 לעצמם ואלו לעצמם אלו ואפילו שלהן לבתים החצרות מן ולהכניס להצירות הבתים מן להוציא אלו על, אלו יאסרו אם הדיורין ונתערבו בשבת שנפל הצירות שתי שבין כותל כגון
 אימור רבא ודחי אסורה אמאי קטנה אסורים אינן בשבת הבאים דדיורין ס״ד ואי פירוש גדולה של שהיאכפההה אסורה והקטנה מותרת הגדולה נפרצה שבשבת וקס״ד פירוש לגדולה שנפרצה קטנה הצר ה״ש

. דרן הפתח"עירב ונסתם הפתח דרך עירב יהודה מרב מיניה ובעאי הונא מרב מיניה בעאי דאמר הוא מר דהא אוסרים בשכם הבאין דיורין אין אמר דהא מתוקמא הכי כרהין על פירוש נפרצה יוס מבעוד

ם בא  פ״ו;) משתתפין(דף כיצד בפ׳ גרים לא ז״ל הוא .וכד המים מן למעלה היהה א
 וא״נ ע"פ וכגירסתם ז״ל התום׳ כפירוש ולא ז״ל וכפירש״י הוא דקל משום אלא

:פסק ויפה יהודה לדרג איהא
ואע״פ

מיימוניות הגהות
אל [ד] מו ש רב ורלא יוחנן ורבי כ ה דאמר כ ש הלכ ר׳ א כ כ ,עירבו שליא והו  ודוקא [ה] :ע׳
ר א הצירות שבין בו עי הו צה תקון רב בל מחי ר א ת שבין כו מלי ר או לחצר כר  שבין בו

ת הצירות שו א הרבים לר ר תפילין בהמיצא כדתנן מירי בעי ל ת בו שו תו הרבים כר ליי חו  ו
ה בו שרה ג ת כדלעיל וכו׳ ע כו הל ת ב ״ו, פרק שב בוי בני על מהר״ם פסק [ו] : ראבי״ה ט  מ

תפו ת ש שברה שנ תו הקורה ונ או ח שהעירוב חצר ר ה מונ ת והחצירות ב חו תו פ ה ה  ל
ת רו ת א מו מא דה הו כר״מ העם ונהגו יוחנן כר׳ הדר _בפרק לן קיי ה מי ל ח ת ב אורויי ל

מורינן



147עד משנה• ,כסף פרק עירובץ הלכות זמנים.משנה מגיד
א פ״ד  אין אמר מ מסל חצרות שהי שכין כותל אחמר צ״ד) צ״ג (דף שם .מצרות.וכו׳ שהי וכן

 משלנול וזה מחיצה עיקר עד מעלעל זה אמר ושמואל אמות נארכע אלא נו מעלעלין
ח :בהצכוח כדאיתא כשמואל ור!י״ל מחיצה עיקר עד ת פ כו׳. החלון נ א ו הו נו בי ר ת ע  ד

 למצר אפשר ואי מהן באמת מונח שהעירוב ואע״ש לעצמה מוסרת אחת כל המלון שכשגסתם
 דרך או מורין דרך לזו מזו אבל ליעלו שניה
 מזרו המלון ונפתח וכשחזר לא הכותל ע״ג אויר

 לזו מזו והאיסור לזו מזו להשתמש להיחרן
 הספינות מדין רבינו למד המלון כשנסתם

 הזורק פרק מבואר שדינן בסמוך שהביא
 זו הקשורות ספינות שם ששנינו ק׳:) (שבה

 קשורות אינן ואס לזו מזו מעלעלין בזו
 ופירשו ■לזו מזו מבילעלין אין שמוקפות אע״פ

לזו מזו ולכילעל לערב ק״א:) (דף בגמרא
 מזו לטלטל אסור ונפסקו ועירבו מערבין לזו מזו הקשורות ספינות וכדתניא

י ונקשרו' חזרו נאסרו נפסקו לזו מזו ומעלעלין
 מועעין בין אנוסין בין מזידין בין שוגגין בין

 שנעשה ממיצה שכל הראשון להיסרן חזרו
 מחיצה שמה במזיד בין בשוגג בין בשבח
 אבל לזרוק אלא שנו לא ר"נ והאמר והקשו
 אמזיד דר"נ אתמר כי ותירצו אסור לסלסל
 קתני וכי קנסא משום ז״ל ופירש״י אתמר

 .ואנוסין ומועעין אשוגגין הראשון להיתרן חזרו
 ולזרוק קאי מחיצה אשמה מזידין קתני וכי

כ. כר״נ  בדברי רבינו דברי מבוארים ובכאן ע״
 ובהשגות . החצרות לדין למד ומהם הספינה

 דלעצמן שבוש זה א״א החצרות בדין כתוב
 כמו לזו מזו אפילו אלא למימר צריכא לא

 הרשב״א דעת ואף . ע״כ סתימה קודם שהיו
 לפי לספינות דומה שאינו ואמר כן ז״ל

 לנוד אחת כל ראויה כשהותרו שהספינות
 לזו מזו להוליך ואסור מזו זו ולהתרחק ממקומה

 לפיכך ביניהם מפסקת כרמלית שהיא הים שהרי
^האב ה : אחד בית כאנשי נעשו כולן שגבו שמון אחת ככר אלא חמשתן ע״י להוליך אלא ל״ מטלטלין אין שלאמו עכשיו אפילו

׳ י ׳ י I , י שא״כ מה ונקשרו חזרו א״כ
 שאמרו ממה היא רגינו שראיית אומר ואני
 מפרש והוא שמוקפות פ“אע קשורות אינן אם

 ולשאר לרש״יז״ל ראיתי אבל מחיצה. מוקפות
הולקין וכן סמוכות מוקפות שפירשו המפרשים

ת: בדרך ומפרשים מתירין והם במזיד ונקשרו בשמזרו היתרן שאין נראה רבינו שמדברי המזיד בדין עליו ר מ א
ף ״ שי א ^ נ כמושיתבאר: שם בגמרא במשנה ע״בע״ג) הדר(דף פרק מבואר זה .וכו׳ תמיד אחד שלחן על אוכלים כולן שהיו חצר א

כן ב . עירוב לעשות צריכין אם ו כו׳ ם : למעה שיתבאר כמו וכו׳ בערקלין ששבתו סבורות חמש בדין פ״ד) (דף שם ג״כ מבואר זה ו א זה גם .וכו׳ אצלם בא העירוב היה ו
אהד: הבית כבעל הן הרי והכלל ז״ל כתבו וכן ע״ב:) (דף שם במשנה ופשוס ברור

כן ג שי ו דמו דעריבי דכמאן אחין והא (לף,ע״ג) הדר פרק שאמרו ממה מהבאר אצלם בא העירוב היה ואם ומ״ש בסמוך. שיבוא במה, מבואר זה .וכו׳ שעירבו מצר א
:עירוב ליתן צריכין שאינן אצלן בא העירוב שאס אמין גבי ונתבאר

כו׳. העירוב את שגבו חמשה ד אמד עירוב אמר למקום עירובן את מוליכין כשהן עירובן את שגבו חמשה ע״ג) (דף הדר פרק ובעיא מ״ס;ז שהוציאוהו(דף מי פרק ברייתא ו
מב ואיפשימא לכולן אחד עירוב אין או לכולן :לכולן אחד דעי

ב• ה א . ותלמידו הרב ובע ה כו׳ שאין בזמן ותלמידו הרב ובנו האב ופשעו לערב צריכין אין או לערב צריכין דמו כיחידים או דמו כרבים ותלמידו הרב ובנו האב בעיא שם ו
: לערב צריכין ואין כיחידים הן הרי דיורין עמהס

ם חי א ה
משנה לחם

דמ״ש נאמר ואם .ביניהן מפסיק והים לנוד אחת כל ראויה מ״מ מחיצה מוקפת מהן אחת פרק לעיל הרשב״א בשם ה״ה ממ״ש להקשות אין

ט׳ אחד שלחן על אוכלין שהיו חצר אנשי  בעיסתן ח^קים הם שאפילו נראה .ו
 ועעמא אהד שלחן על שאוכלין כיון זה על זה אוסרים דאינם קאמר

 אמד במקום כוי דכולהו פיתא דמקום וכיון נרים פיתא מקום דאמר כרב דקיי״ל משום
אוכלין דאפילו דוקא לאו רבינו דנקע אמד שלחן דעל ונראה .אחד בית כאשי חשיבי

 פיתא דמקוס מאחר נמי שלממת שני על
ק כולה/ הותרה שבת מקצת והותרה הואיל לעצמה אמד: בית כאנשי משיבי אחד בביס הוי דכולהו ך

°' הכותל ונפל לעצמה וזו לעצמה זו שעירבה חצירות שתי
 ואלו . המחיצה עיקר עד ומטלטלין מבתיהן ומוציאין לעצמן מותרים אלו בשבת שביניהן

 עלפי ואף .כולה הותרה שבת מקצת [י] והותרה הואיל המחיצה עיקר עד כן מטלטלין
 בשגגה הפתח ונעשה החלון נפתח . אוסרין אינן הבאיןבשבת שהדיורין שנתוספו.הדיורין

בזו זו קשורות שהיו ספינות שתי וכן“ .להיתרן חזרו לדעתן נכדים שעשו או
 בשונג ונקשרו חזרו מחיצה, מוקפות חיה ואפילו־ לזו

להיתרן: חזרו

רביעי פרק
 לו יש ואחד אחד שכל פי על אף אחד שולחן על אוכלין כולם שהיו הצר ̂אנשי א

 וכשם אחד. בית כאנשי שהן מפני עירוב [א]צריכין אין עצמו בפני בית
 כאנשי אלו כך עמהן לערב צריך ואינו עליו אוסרין ועבדיו ביתו ובני אדם של אשתו שאין
 עירוב לעשות הוצרכו אם וכן ב אחד^ שולחן על סומכין כולן שהן מפני הן אחד בית
 שמערבין מקום י לאותו מוליכין בלבד אחת ופת לכולן אחד עירוב אחרת חצר אנשי עם

 שאינו העירוב בו שמניחין הבית כמו לערב צריכין אינן אצלן בא העירוב היה ואם .עמו
 שעירבו חצר אנשי וכן ג .חשובין הן אחד כבית הבתים אלו שכל הפת את ליתן צריך
 שמוליכין הוא בלבד אחד ככר שניה חצר עם לערב הוצרכו ואם .אהד כבית כולן נעשו

 :פת ליתן צריכין אינן אצלן בא העירוב היה ואם . בו .שמערבין למקום כולן ידי על
 צריכין אינן מוליכין כשהם העירוב בו שמניחין למקום להוליכו העירוב את שגבו חמשה ך*

 ^האב ה : אחד בית כאנשי נעשו כולן שגבו שכיון אחת ככר אלא חמשתן ע״י להוליך
פי על ואף אחד. כבית שהן מפני לערב צריכין אינן בחצר שתיין שהן ותלמידו והרב ובנו

שפעמים
מ׳ג א : דרמן עשץ סמ׳ג שע סי׳ עור ב שם: עשין פ :שם ג א

ת פ כ ׳ ע׳ א ט׳ הדיורין שנתוספו ו ו
 סי הא אוסר דאמאי אוסר בשבת עמהם לדור היורש זה דכשבא שני

 ומפני הבית בעל עצמו היורש שהוא התם דשאני לסלק דיש ומותר בשבת דיורין הוספת
ת הכא אבל אוסר כן  במערה השרויים וגר ישראל גבי אבל הוא בעלמא דיורין סספ

 וכו׳ דיורק ש׳׳ס גבי ע״ע;) בעירובין(דף והסוס׳ דיורין הוספת מי בפ״ב רביע שכתב
ט׳ יש כתט ךו רי ; :ע״ש דיו תו פ כו׳. הסלון נ  רבינו שראיית אומר ואני ה״ה כתב ו
 ואס הספינות לדין זה דין בין הרשב״א שחילק המילוק לתרן דבא נלאה לכאורה וכו׳. היא

ף קשה כן ט שכל אע״פ דהספינות עומד במקומו ז״ל הרשב״א של עעמו עדיין סוף ד

 דאם קשה מ״מ ביסד הספינות לשתי מקיף מחיצה של היקף שיש ר״ל מחיצה מוקפות ה״ה
 קשורות אינן אם קאמר והיכי קשורות היינו מחברתה אחת כל לנוד מקשרןוא״א ההיקף זה

 והיה מונח. במקומו שלהרשב״א ומעמו לדוכתא קושיא הדרא מקשרן ואינו לנוד אפשר ואם
 דאיך רבינו לדברי מעם לחת אלא הרשב״א של מעמו לדחות ה״ה כוונת דאין לומר נראה

 מפרש שהוא כתב לכך בספינות שא"כ מה מחיצות איכא דבחצירות לספינות מציתס מדמה
;וצ״ע לשונו בהמשך נראה זה כל אין אבל .מחיצות שמוקפות

ם חי א ה
עוז מגדל

 הפתוז גשבח ונסהם חלון דרך או הפסח דרך החצר עם הבהים שעירג כלומר מהו החלון ונסהס חלון
 המשוהף לחצר מניחו לעצמו ואחד אחד כל ולהכניס להוציא מהו שאינו כמי העירוב שנמצא החלון או
 השמשות בין והותר הואיל המשוחףא׳ד לחצר המיוחדים הבתים מן יטלעלו ולא העירוב בעל אמרינן מי

מי להם שנתוסף כלומר בשנת הבאים דיורין הבתים להו והוו שפיר בה מעיינת וכי לגמרי מומר  ר
 אחת כרשות והחצר מבתים כל מיו נסתמו לא שאילו שלהן החלון או הפתח שנסתם מחמס דיורין

 ובית בית כל שנעשית בשנת דיורין להן נתוספו הסתימה בסבת ועתה פ׳א ז׳ל רא׳ם שהקדים וכמו
 הנאין שדיורים נאמר אם בלבד בחצר אלא חביריהם עם כלל ומעורבין משותפין ואינן עצמו בפני רשות
 או הוה החלון השמשות נין והוארה מואיל כלומר הומרה והותרה הואיל שבת לי ואמר אוסרין בשבת

מותרין ואלו לעצמן מותרין אלו אלא ברשותו אחד כל לעלעל יוכלו שלא לומר חבריהן על אוסרין אין בשבת שבאין שהדיורין בשנת שנסתמו אע׳ס כולה השבת לכל הוסרה לחצר כפתוח להיות הפתח
הוה לא ז׳ל מפירש״י מעיקרא לן שמיע וכדהוה הראב׳ד לפירוש דאי בדומה דומה ראיה לה דמייהי ניחא ומשתא עצמה בפני אמת כל אלא נהיר לא להסיר דכשבאנו לחברתה שנפרצה דחצר דומיא לעצמן
בפני אמס כל שנתיר לנו ודי בהן שעירבו הדרכים נסתמו הרי אהדדי דעירבו משום ואי אלו עם אלו מוהרין שנסתם וחלון ופסח לחוד לעצמה ™סרת אחת כל שנפרצה חצר כי בדומה דומה שפיר לה מייתי

. כשתדקדק הוא ומדוייק ברור ודבר הפירוש לוה קרוב ו'ל הלוי לר׳ו מצאתי שוב . עלה נוסיף דלא והנו עצמה ו ל סדר הו1ו נ מו׳ :מעניינו הלמד דבר להיות הפרצה דין אחר שהדרו נכון על ר׳
כן ח :צ׳ג) (דף־צ׳ב גגות כל פ׳ .אוסרין אינן בשבת עד כו׳ מצירות שתי ו ת פ כמסקנא וברייתא ספרא דרב כמהקנא משנה היא ק׳א) (דף הוורק פרק .הפרק סוף עד הפינות שתי וכן להיתרן כו׳ החלון. נ

:״ל1 התוספות בעלי רבותינו כתבו וכן גחמן דרב אליבא דגמרא
ד ״ שי פ שה :מ׳ט) (דף שהוציאוהו מי פ' .הפת אח ליתן מד וכו׳ בא עירוב היה ואם :משתתפין כיצד ופרק מ״גי) (דף שהוציאוהו גני פרק .וכו׳ אוכלים כולן שהיו חצר אנ כניס עד שגבו המ

:ע׳ב) הדר(דף פ׳ . אחד

מיימוניות הגהות
 לאותה פתוחות שאינן הצירות אבל .עירוב במקום שתוף על סומכין דאמרי ברבנן סורינן

 לאיתדי מצי ולא גבן שלהן לעירוב דליתיה אסורין פתח דרך ולא חלון דרך לא חצר
 נאסרו והשתא נשתתפו החצירות שבל ואע״ם הקורה שנשברה המבוי דרך בעירוב
 בהלכתא דלקמן הא פירוש שהוציאוהו מי בפי אמרינן מזו דגדולה אאינך אסרו לא מקצתן

 ר״י פירש וכן הותרה והותרה והואיל גורמת שבת דאמר הונא כרב [ז] ז ה׳ שבפרק ה׳
 ודלא גורם פיתא מקום דאמר ברב [א] ז ע״ר. ,שבת מהלכות ראשון בם׳ כדלעיל אלפם

:ע״ב .גורם לינה מקום דאמר בשמואל


