
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



ם מש™ כסף148 ני מ ת .ז ס ל ן ה בי ח ד עי ״ משנה מגיד פ

 רמתו מנפל עילג ולא מהם אסד שכח לאיכך ואחד אחד לכל עירוב צריכין בבתיהם וישנין אביהם שולחן על שאוכלים האמין משנה ע״ב:) (דף שם .וכו׳ אמד שכל האחים ר
ל ואמרו לערב צריכין אינם דיוריןבחצר עמהם שאין או אצלן בא העירוב היה אם אבל אחר למקום עירובן את מוליכין שהיו בזמן אימתי ע א מר  צריכין שאמרו מה ע

 אוכלין שאין פרס מקבלי רביע ופירש שאנו פרס ובמקבלי גרים פהא מקום לעולם רב ודחה גדים פהא מקום דאמר כרב ודלא ופירוש גורס לינה מקום מינה שמעת ואחד אמד לכל עימב
באקראי אלא שאינו מהנכרי יוסר אביהם שלמן על חלוקים בזמנים לסעוד מרבים הם שאלו אלא חדש או שבוע חבית אצל נכרי אדם שיסעוד כמו לפעמים אלא אביהם אצל בהתמדה

שאוכליןשסשאר בחצר בתים סsלר ויש בעלמא

^ ח י יזרי איגלין “’“יפע אחד שלחן על אוכלץ שפעמים ״׳• ־״׳־־י ס
אחד כביתבעל הראב״ד השגת * י׳ T * י J[׳

ם ן י ח א זו ז״ל הראב״ד כתב .וכו׳ אחד שכל *האחים ,ה
 האמין שבמשנה הססקא המת כהב הפסקא ,אביהן שולחן על סומכין ואינן עצמו בפני בית לו מהם

. בעליהן שולחן על סומבין שאינן העבדים או הנשים וכן י ? ״ , י א
 והעמידו ואחד אמד לכל עירוב צריכין בבהיהס
 מקבלי על נכון שלו הדרך ואין פרם במקבלי

 אבל ועבדים נשים בענין בברייתא השנוי פרס
 מהנין והאדון והבעל שהאב פרם מקבלי פירוש

 דכיון בבהיהס אוהה ואוכלין פרנסהס להם
 הם בבחיהס ואוכלים אמד ממקום נזונים שהם

:עכ״ל ,במקצת ואחדים בקקצת מלוקין

 שעושין מלאכה בשכר שלחנו על הם אוכלין אבל תמיד רבן
 שבוע חבירו אצל שמועד כמי ידועין ימים בטובה או לו
 צריכין אינן בחצר אחרים איןעמהן,דיורין אם חדש, או

 .לכולן אחד עירוב אחרת חצר עם עירבו ואם . לערב
 דיורין היו ואם .פת נותנין אין אצלן העירוב בא ואם

אנשי כשאר ואחד אהד לכל פת צריכין בחצר עמהן
 אחד. בטרקלין ששבתו חבורות *יחמש ז תמידג אחד שולחן על פומכין שאינן מפני החצר

] וחבורה הבורה כל בין מפסיק היה אם נ  מהן חבורה כל הרי לתקרה המגעת מחיצה [
 ואם . חבורה מכל פת צריכין לפיכך עצמה בפני בעלייה או עצמו בפני בחדר היא באילו

 שיש =מי ח :חשובין אהד בית כאנשי שכולן לכולן אחד ככר לתקרה מניעות המחיצות אין
 בית או הבקר בית או מרפסת או אכסדרה או דורסיןבו שרבים שער בית הבירו בחצר לו

 מקום בחצר עמו לו שיהיה עד עליו אוסר אינו זה הרי אוצר או העצים בית או התבן
 אבל .עמו שיערב עד עליו אוסר יהיה כך ואחר פתו בו לאכול עליו סומך שהוא דירה
 באכסדרה או שער בבית בו לאכול מקום לו קבע אם לפיכך אוסר. אינו לינה מקום

 הבית מזה לפנים זה בתים ^עשרה ט דירה• מקום שאינו לפי עליו אוסר אינו ומרפסת
[ ג ̂ה החיצונים בתים והשמונה העירוב את שנותנין הם לו והשני הפנימי [ ^̂ ^̂iן ^ ה ד

 מסיר בבא בן ר״י בעבדים ואוסר בנשים אבל .אוסר אינו שער בבית והדר שער כבית הן הרי בהן דורסין ורבים הואיל העירוב
 חצרות שתי י :עירובו שיתן עד אוסר לפיכך יחיד אלא רבים בו דורפין אין התשיעי
 דרך עירובן זו חצר בני והביאו לחצרות ופתוחים לזה זה פתוחים בתים שלשת וביניהן

הפתוח דרך עירובן האחר החצר בני הביאו וכן .אמצעי בבית והניחוהו להן הפתוח הבית
להן

: שע׳ס פי' פור ג :שם ושמ׳ג פור ב ;שם א

f־c שסין בזמן 
 על שהקשה מי וראיתי .כאמדים נמשביס דיורין
 בני על שאוסר אורה הוציא מאין רבינו דברי
 מאין וכן בחצר אמרים דיורין שיש בזמן חצר

 בזמן שיאסור רבו עם בשכר שעומד שהשמש לו
 ואני .עכ״ד גדול חידוש וזה במצר דיורין שיש

 רבינו אמר שלא רבינו בכוונת נתכוין לא אומר
 למטה כתב ובבאור אוסר מביירו אצל שהסועד

 כמו לעולם אוסר אינו האורח אבל זה בפרק
 למה אמר טעם נתינת אלא .עכ״ל שביארנו
 אפילו דיורין שם שיש בזמן אוסרין האחים
 שאינן שכל וכתב אביהן אצל שסועדים בימים

 בבסיכן קיימת דירתן עדיין בקבע אוכלים
 שהאדם דירה עקירת זה שאין לפי שבחצר
 דירתו אין ימים או חדש חבירו אצל הסועד
 בזמן טעה'למה כתבתי וכבר ממקומה עקורה

 שהם לפי כאמדיס הם דיורין עמהם שאין
 וכן אביהם עם לסעוד חלוקים בזמנים מרבים

 להם יהיה לא שאם בעבדים רבינו דעת אין
 ברור נ״ל וזה שיאסרו בחצר מלוק דירה בית

 מקבלי בענין אמר פירוש יש ומ"מ .בדבריו
 ואוכלין מאביהם המנות שנוטלים שמפרשין פרס
 ולשון והאחרונים ז״ל פירש״י וכן בבתיהן אותן

 שאוכלין שאמרה המשנה ולשון .בהשגות זה
ודין .לפירושם קצת לי קשה שסומכין אמר ולא

 כדברי רבינו ופסק בנשים ואוסר בעבדים
 בעירוב המיקל כדברי שהלכה לפי להקל שניהם
 וכן המיקל כדברי בנשים לפסוק יש לפיכך

 דרב משום בבא בן. כר״י פוסקין ויש בעבדים
 אע׳׳ת הנשים ולדבריהם ההם פעמיה מפרש

 הן הרי אמרים דיורין שם ואין פרס שמקבלות
 הרשב״א דעת וזה זו על זו ואוסרות כנכריות

:נראין רבינו ודברי ז״ל
 עירוב צריכין שאינן דבר לכל כאמדים הן הרי לתקרה מגיעות מחיצות שאין « ופירוש בהלכות כמבואר רבינו כדברי ומסקנא ע״ב) (דף משנה .בטרקלין ששבתו מבורות חמש ז

 שלשה תוך שכל לתקרה שלשה תוך שהן מגיעות הרשב״א וכתב מגיעות כשהממיצוס וההפך לכולן אמד עירוב אחרת למצר עירבו ואם לערב צריכין אינן אצלן עירוב בא ואם
ורחב; ארוך בית הוא וטרקלין כמשותפים, עשו ושלא כמחולקים הן שעשו אותן עשו לא ומקצתן מגיעות מחיצות מקצתן עשו שאם המשנה מלשון ודקדק דמי, כלבוד

כו׳. מבירו בחצר לו שיש מי ח  אוסר זה הרי האוצרות ביש העצים ביס הבקר בית התבן בית עליו אוסר אינו מבירו בחצר ומרפסת אכסדרה שער בית לו שיש מי ה״ר שם ו
 וכדאיתא וכדרב יהודה כר׳ וקי׳׳ל לינה מקום אמר ושמואל פתח מקום אמר רב דירה בית מקום מאי ושאלו בלבד דירה בית מקום אלא אסרו לא אומר יהודה ר׳ עליי

ך :בו דורסין שהרבים שער בית רבינו כתב למה ראשון פרק למעלה כתבתי וכבר .בהלכות כ פי אכסדרה שער בביס שהדר פ״ה:) משתתסין(דף בכיצד משנה .וכו׳ לו קבע אם ל
:ראשון סרק וכתבתיה אוסר שם דר אם האוצרות ובית הבקר ובית התבן ובבית אוסר איט ומרפסת

 ותירצו הוי שער בית חיצון והקשו חיצון אמר יוחנן ור׳ ודיו עירובו את נותן פנימי מזה לפנים זה בתים עפרה שמואל אמר ע״ה:) (דף הדר פרק .וכו׳ מזה לפנים זה בתים עשרה ט
ראשון: וכמ״שפרק כר״י ופסקרבינו שער בית הוי לא דפנימי שער בית סבר ומר שער בית הוי דסנימי שער בית סבר מר מיפלגי קא במאי פנימי של חיצון אימא

 נעשה זה בזה עירובו והניח זה בדרך בא וזה בזה עירובו והניח זה בדרך בא זה ביניהם בתים ושלשה הצרות שסי רב אמר (ע״ה) שם .וכו׳ בתים שלשה וביניהם חצרות שתי יי
:הפס את בו ליתן צריך אינו העירוב את בו שמנימין בית וכל העירוב את שמניחין ביה הו״ל אמצעי לזה שער בית נעשה וזה לזה שער בית

תי ש
משנה לחם

דאי עיקר טעמא נמי״הך השתא, בסוף במצר בית לו דאין בעלמא לאורח הך בין לחלק  דיורין עמהן אין אם וכו׳ עצמו בפני בית לו יש מהם אחד שכל האחים ו פ״ד
 זה על זה איסור בטעם כתב ה״ה .לערב צריכין אינן בחצר אחרים

 אלא (שאינו בסים להם ויש מהנכרים יותר חלוקים בזמנים אביהם אצל שאוכלים מפני
 שיש מפני הוא האיסור דפעס ה״ה אמר לא למה וא״ת וכו׳, במצר בעלמא) באקראי

מספיק זה דבטעם נכרי כאיש אלא אביהם אצל אוכלים שאינם אפילו לבד במצר ביס להם

עוז מגדל
 הפסקאכו׳ סחת נהג הפסקא ו1 ״ל1 הראנ׳ד כתב תמיד: אהד עד וכו׳ אחד שכל האחים

 וכך לפרש הותלט כך אנהנו גס אומר ואני : עכ׳ל במקצת ואהדיס במקצת חלוקים
 ידעתי כי הפירוש וה 'ל1 לר'מ לו היה מאין להבין דעתי נתתי עתה אן קבלנוה וכן ז׳ל סייש׳י

 להקפות ז׳ל היאב׳ד שחשב ברייתא דההיא ומחוור מועעס טעם לו ומצאתי בלשונו מארין לחנם לא
 מי רבנן כו׳תנו אביהן שולמן על שאוכלין דהאהין מתניתין גמרא הדר בפרק דגרפינן ראייתו היא
 בנשים מתיר בתירא בן ר׳י פרס מקבלין עבדים וממשה מבעליהן פרס מקבלות נשים ממש לו ביש

 מהלקותס שעיקר הברייתא מלשון למדנו . ע׳כ בנשים ואוסר בעבדים מסיר בבא בן ר׳י בעבדים ואושר
 אצל כן פשיטא מימרא בתחלת למהדר הלמודא ומהדר בעליהן אצל להם אהד דרן ועבדים בנשים שום
 רבו אצל תלמיד בתירא בן ור׳י בבא גן דר׳י פלוגסא רבו אצל ועבד בעלה אצל אשה כדאמרן' אביו
 סמון אביו אצל גן מה נינהו כהדדי אביו אצל בן ובהדי כהדדי להו מייתי מדקא אלמא . ע'כ מאי

למגעי נמית כי דהא ועוד משמע הכי אצל דלשון ועוד כן ועבד אשה !י

 מפני צ״ל ע"כ ■חלת אוסר שאינו הבית בעל אצל בהתמדה שאוכל מאורח תיקשי הכי לאו
 שהיו האמים דמדנקט לומר ויש אחרינא. ל״ל עיקר טעמא דהך וכיון בית לו שאין

 שהיו אנשים לימא לא דאי הנכרי מן יומר לאכול דדרכם משמע אביהם שולחן על, אוכלים
אביהם אצל לסעוד דרכן דכך הני דמקא משמע אחים מדנקט אחד איש שולחן על סמוכין

פעמים
מיימוניות הגהות

 בית לב-ל שיש ודוקא .פרוסות בעלמא ויריעות גרועות מחיצות דאפילו התום׳ כתבו [ב]
 תוהבעי לא לחצר פתוחה והחיצונה והראשונה לזו זו פתוחות בולן דאי לחצר פתוח פתח

 ותו עירובן נותנץ הפנימים שלשה פירקין דשילהי יוחנן לר׳ אלא ואחד אחד לכל עירוב
 אותן כעין או מלמד או סופר לאדם יש אם ומיהו ודיו עידובו נותן פנימי ולשמואל לא

 מבעיא לא עצמו בפני בעליה או בחדר שרוי ואחד אחד ובל תורה ללמוד ההולכים בחורים
 משלו אובל אחד כל אפילו אלא זה על זה אוסרים שאין אחד מכבר אוכלין בולן אם

 תשמישן עסקי בבל בית באותו משתמשין שכולן מאחר זה על זה אוסרים אין בחדרו וישן
 להן■ שיש ואע״ם אדזד במקום וישנים אוכלים כאילו השיבי דבר ובכל בבישול באפיה

 לאסור רשותו להן משאיל שאין ועוד הכית בעל שם על נקרא שהכל ר״ה בצד פתח
 שמואל לגבי כר״י [ג] : ע״ש ולקיטו כשבידו וה״ל לסלקם ויכול זה על זה ולא עליו

: ע״ב ,ודיו עירובו נותן פנימי דאמר . ־ חף משנתנו כלשון שולחנו על
 שולחן על משלו שאוכל התלמיד כמו נינהו שולחנו על פרס דמקבלי דהנו חמיא מאי רבו אצל תלמיד

האחרת הצר של עד ה1מ לפנים זה בתים עשרה :ע״ב) הדר(דף ס׳ .דירה מקום עד כו׳ מבורות חמש :ז׳ל ר׳ננ כפירוש וזה בפרס יהיה לא אס תלמידו לזון הרב מיחייב מי אטו רגו משל ס׳ד דאי רמ
: ע׳ה) (דף כדר פרק סוף הכל
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 :דאיסשמא בעיא ע״י) (דף שם .ונו׳ סהוחים בתים ושני הצרות שתי יא
ב :הוספסא .וכו׳ נושם שהוא הצר מכני אחד י
 גיהו אס המניה פ״ו) משתהפין(דף כיצד כפ׳ משנה ,וכו׳ כיהו שהניח מצר מכני אחד יג

ר׳ ר״מ דכרי אוסר זה הרי ישראל ואמד נכרי אמד אחרת כעיר לשכוח והלך
 נכרי אומר יוסי ר׳ אוסר אינו אומר «הודה
 ישראל דרך שאין אוסר אינו ישראל אוסר

 כיסו אס הניח אפילו אומר ר״ש כשכח לכא
 אוסר אינו העיר כאוסה כתו אצל לשכות והלך

 כר״ש הלכה רכ אמר וכגמרא הסימ. שככר
 נכח אינשי כדאמרי לא כנו אכל כהו דוקא

 . ע״כ פוק נורייהא כך נכח עול כלכא כך
 מלק ולא הישראל כדין כי״ש רכינו פוסק ולזה
 כהוה לדכר אלא אמרו שלא לפי לכתו כנו כין

 מאצל כהן אצל לשכות אדם כני שדרך המצוי
 לשכות הלך אפילו לכו הסיח אם ולעולם כנן
 אפילו לבו הסיח וכשלא אוסר אינו נכרי אצל
 שכל שפירש מי ויש .אוסר זה הרי בתו אצל

 שבת באמצע והזר נמלך אפילו דעהו שהסיח
 והותרה הואיל ששבה נראה וכן .אוסר איט

 יוסי כר׳ רבינו פסק הנכרי ובדין . הותרה
 דר׳ מ״ו:) שהוציאוהו(דף מי פ׳ דאמר וכר״י

 בעירוכין אפילו יוסי כר׳ הלכה יהודה ור׳ יוסי
 לגבי מרי יוסי ורבי ר״מ להו דהוו וכ״ש
 רבי ליה והוי הנכרי באיסור יהודה רבי

 אפשר שהרי רבינו וממ״ש .לגבייהו יחיד יהודה
 במקום כשהוא דדוקא נראה בשכה שיבא
 בשבת לבא שיכול אחד יום מהלך דהיינו קרוב

 אוסר אינו רחוק היה אס אבל שאוסר הוא
 ודברי יהודה כר׳ פוסקין ויש ז״ל. כתבו וכן

:עיקר רבינו
ד  פ״ה:) שם(דף .וכו׳ שהשכיר המצר י

 שם יש אם אומר יהודה ר׳ משנה
 אוסר אינו זה הרי הבית בעל של יד חפיסת
 בשכס שנישל דבר פ״ו) (דף כגמרא ואמרו
 נמי הניא אוסר אינו כשבת נישל שאינו אוסר
 שאינו דבר וכל ועששיות שבל לו יש הכי
 של עששיות ופירש״י אוסר אינו בשבת נישל
 דכר שכל ונ״ל .ע*כ גדולות מסיכות כרזל

 שנישל דבר בכלל מקומו לצורך לשלנולו שראוי
 עליהם שאין ועששיות סבל בארו ולזה הוא

;כלי תורת
 פרק .וכו׳ עירבו ולא ששכחו מצר אנשי טו

:מקומות ובהרבה צ״א) גגות(דף כל
 משנה .וכו׳ עליה או מרפסת שם הימה ואם

 חצר אנשי פ״ג:) (דף משסתפין כיצד פ׳
 שגבוה כל עירבו ולא ששכחו מרפסת ואנשי
 ופירש למצר מכן פחות למרפסת ספחים עשרה
 החצר בני אבל אלו עם אלו עירבו שלא רבינו

 כלים ולענין . המרפסת בני וכן לעצמן עירבו
 הוא וכן המשנה דין הוא בבסיס ששבחו
 ששבתו ולכלים כלל עירט בשלא שאס מוכרח

 המצר מן לשלשל מוהר■ גוונא בכל במצר
 כמו הן אמס רשות שכולן לפי למרפסת
 שהם וחצרות גגות בכלל הן והרי פ״ג שנתבאר

 כל פרק בגמרא מבואר וכן אחד רשות
 והמרפסת שהחצר במסקנא צ״א) (דף גגות

וכן עיקר רבינו פירוש ודאי אלא אחת רשות

 פסק וכו׳. סחורה או כלים לו והדח לאמריס חצרו מבתי שהשכיר החצר בעל יד
 הלכתא אלמא למלתיה אמוראי דמפרשי משום (פ׳׳ה:) עירובין יהודה כר׳

 לאיפלוגי אתא אי ואפילו אהא דת״ק מלהא דלפרושי להו דקים משום ושעמא כווהיה
:בעירוב המיקל כדברי הלכה קי״ל הא

ז ד י צ י וכו׳ מצר שבתוך ההל או הסלע כ
 פי על אף דלישנא בסיפא מדנקש

 ארבעה שמופלגים שכל משמע עשרה שגבוהים
 עליהם להשתמש מרפסת גני יכולים ממרפסת
 עליהם להשתמש יכולים ג״כ חצר ובני בזריקה

 שאיק בין עשרה שגבוהים בין. בזריקה ג״כ
 שולשוח הרשויות שהי הילכך עשרה גבוהים

 שכתב דלישניה ומרישא זו על זו ואוסרות בהם
 •אלו הרי שפמים עשרה גבוהים אינם אס

 ולא אסורים ושניהם והמרפסת המצר בין נחשבים
 מופלגים לאינם ארבע מופלגים אם בין מילק

 המרפסת מן מופלגים שהם שאע״פ נמי משמע
 רשות שפחים עשרה גבוהים ואינם ארבעה
 דגכל שכתבתי מהשעס בהם שולשת מרפסת

 • ידי על בהם להשתמש יכולים מרפסת בני גונא
 מצר לגני דאפשר היכא כל הילכך זריקה

 משכחת ולא אסורים שניהם עליהם להשתמש
 מופלגים ואינם עשציה בגבוהים אלא היתר צד לה

 ולבני בנחת מרפסת לבני הוה דהשהא ארבעה
 ופששא .שבנמס לזה אותה ונותנין בזריקה מצר

דקהני מוכמא כוותיה פ״ג:) (עירובין דמהני׳

 עשרה דגבוה בד״א דה״ק ומשמע לחצר שפתים
 בין במופלגת אבל בסיווכה למרפסת שפחים

גבוה

 אינן בתים השלשה אותן האמצעי. בבית והניחוהו להן
 העירוב בו שהניחו מפני האמצעי צריכיןליתןאת־הפת.

 לאנשי שער בית מהן אחד שכל מפני שמצדדיו והשנים
א חצר:  ביניהן לזה זה פתוחין בתים ושני חצרות **שתי י

 והניחוהו להן הפתוח הבית דרך עירובן אלו והביאו
 עירובן אלו והביאו האחרת לחצר הםמוך השני בבית
 לא שתיהן האחר. בבית והניחוהו להן הסמוך הפתח דרך

 של שער בבית עירובו הניח מהן אחד שכל קנו'עירוב.
 על אף גופם שהיה החצר מבני =אחד יב ♦ אחרת -חצר

 בני על אוסר זה הרי ביום בו לחיות יכול שאינו פי
 אף קטן וכן .עליו ויערבו בפת לו שיזכו עד החצר

 שיערבו עד אוסר זה הרי כזית לאכול יכול שאינו פי על
:שבארנו כמו לעולם אוסר אינו האורח אבל .עליו

 בחצר ושבת והלך ביתו שהניח חצר מבני אחד יג
ואין מלבו הסיע אם לחצירו. סמוכה היתה אפילו אחרת
ד] אינו זה הרי בשבת לביתו לחזור דעתו  עשרה גבוה אפי׳ במופלגת אגל בסמוכה בד״א אוסר [
 כוכבים עובד אבל בישראל אמורים דברים במה .עליהן
 עד עליהן אוסר אחרת בעיר לשבות הלך אפילו

:בשבת שיבוא אפשר ̂שהרי מקומו ממנו שישכרו
 בית בכל סחורה מיני או כלים לו והניח לאחרים חצרו מבתי שהשכיר החצר יבעל יד

 כאורחין הכל נעשו מהן בית בכל יד תפיסת לו ויש הואיל עליו אוסרין אינן מהן ובית
.ועששיות טבל כגון בשבת לטלטלו שאסור דבר שם בשהניח אמורים דברים במה אצלו.

 ולא היום שיוציאם ואפשר הואיל לטלטלן שמותר כלים מהן בית בכל לו נשאר אם אבל
 ולא ששכחו החצר טו,״אנשי ז שיערבו עד עליו אוסרין אלו הרי יד תפיסת שם לו ישאר
 בחצר ששבתו כלים הן מטלטלין אבל לבתים מחצר ולא לחצר מבתים מוציאים אין עירבו

 החצר אנשי ועירבו עליה מרפםת.או שם היתה ואם .החצר עם הנחשב ובכל החצר בכל
 ששבתו כלים מטלטלין העליה אנשי או המרפסת אנשי .לעצמן המרפסת ואנשי לעצמן

 ואנשי .עמה הנחשב ובכל העליה רוחב בכל או עמה הנחשב ובכל המרפסת בכל בבתיהן
 דר ויחיד בחצר דר יחיד היה אם וכן עמה. הנחשב ובכל החצר בכל מטלטלין החצר
 החצר בכל מטלטל וזה עמה והנחשב העליה בכל מטלטל זה עירבו. ולא ושכחו בעליה

 עשרה נבוהין אינן אם החצר שבתוך בו וכיוצא תל או הסלע יכיצד טז * עמה והנחשב
.שבבתים כלים שם להוציא ושניהן־אסורין המרפסת * ובין החצר * בין גחשבין אלו הרי טפחים ’

 עם נחשבין אלו הרי טפחים מארבעה פחות המרפסת ובין ביניהן והיה עשרה גבוהין ואם
 המרפסת מן רחוקין היו ואם בהם. מותרין מרפסת ובני לה שוץ הן שהרי המרפסת
 והמרפסת החצר בכלל אלו הרי עשרה שנבוהין פי על אף כן על יתר או טפחים ארבעה

 כלי לשם להוציא אסורין שניהן לפיכך . זריקה ידי על בהן להשתמש אפשר ששניהן לפי
 המרפסת אין המרפסת לפני טפחים ארבעה רחבה מצבה היתה .שיערבו עד הבתים

. *נ״א ם אוסרת ע
;שעב שימן שור קלא קל דף דמילה אליעזר רבי פרק ה :שע שימן טור ד :שם נעור עיין ג :שעא סימן טור ב :שע״ט סימן טור א

שעה: סימן שור ו

:ז״ל שחגו
 גסופלנס אגל בסמוכה גד״א למצר מכן שמוח למרפסת שפמים עשרה גבוהים שהם והסלע הטר מולית הנזכרח במשנה פ״ג:) (דף שם .המצר שבתוך חל או הסלע כיצד טז

 בץ במשנהמ ששנו דלמצר דהלכהא אליבא פ״ד) בגמרא(דף וסירשו . ע״כ שפמים ארבעה רמוקה שהינה כל סמוכה היא זו אי למצר שפמים עשרה גבוהה היא אפילו
תד. לפנינו: יהבאר הבור ודין בו אסורים ושניהם קאמר למצר אף בסיפא בין ברישא כו׳. שפמים מצבה_רמבה_ארבעה הי  מצר אנשי שמואל אמר ס׳) נ״ש מערגין(דף כיצד פרק ו
 כפששה כתבה ורגינו .אוקימיזוס זו מימרא על שם ויש זה על זה אוסרין לאו ואם זה על זה אוסרין אין ארבעה דקה שם יש אם עירב ולא מהן אמד ששכח מרפסת ואנשי

:מופלג בקצור בהלכות אלו ודברים אסורין שהן למעלה עליהן שנאמר במצר שהן הרשויות מתרח הזאת שהמצבה מפרש שהוא נראה ומדבריו
ויזין ,

משנה לחם
 דפירושו לזה הזקיקו פרס מקבלים ע׳׳ב:)שאמר (דף הגמרא לשון ועוד הרבה. פעמים

על שאוכלין אמר ולא פרס דמקבלין הענין מדהלה בסתמא ומשמע אצלו בשכירות שהם
:לפעמים שלמנו

.בשבח שיהא אפשר שהרי כו' עליהן אוסר אמרת בעיר לשבות הלך אפילו נכרי אבל 'ג

מיימוניות הגד.ות
:ע'כ כר'ש> הלכה ר״נ אמר סשתתסין כיצד [ד]

 דהתם עסהם ודר היורש זה כשבא דדוקא שני פרק לעיל דרשג״א דכחג ממאי קשה לא
 ואין זה גבית דר לא עדין דמעולם החס דשאני די״ל בשבת לדור יבא שמא נימוש נמי

:למוש יש כאן שדירתו הכא אבל שיגא למוש
הותרה שבת מקצת שהוסרה כיון דאימא קשה .וכו׳ בית בכל לו נשאר אם אבל יד

כלה
עוז מגדל

 אמד שביארנו כמו עד אע׳פ קטן וכן :הוספתא .עליו ויערכו עד גוסס שהיה יזצר מבני אחד
 מצי בעל :פ׳ו) מפפתפין(דף כיצד פרק משנה .נשכת פינא אפשר שהרי עד כו׳ מצר מנני

מכהפפין(דףפ׳ה): כיצד פרק הכל שיערנו. לנתיסעד ניד שהשכיר
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 שהמוזשראות מגירש שרבמו נראה
 יכולים העליונה נני ואין זו כנגד זו מכוונוח
 ומש״ה החחתונה דרך הדלי יכנס אא״כ למלאת
 דכל עשרה גבוה מופלגת ומפרש אהדדי אסרי

 ולפיכך אמת כגזוזטרא הן הרי עשרה בתוך שהן
 דברי יישב המגיד והרב ימד שיערבו הצריך
יישוב; להם- רואה ואיני הגמרא כל רבינו

ד ח א

א הרי בגמרא כדמוקי למצר אף כלומר למצר מעשרה פמוח בין ספמים עשרה גבוה היי ן מ נ זי  ואנשי מצר אנשי ברייתא פ״ד) משהמפין(דף בכיצד .וכו׳ הכותלים מן היוצאים זי
עליה ואנשי התחתונים בעשרה משתמשין מצר אנשי עירבו ולא ששכמו עליה מרפסת בני דאז וסמוכים מפמיס עשרה גבוהים הנאים בשני אלא היהרא צד לה משכת דלא

 משתמשין הצר אנשי מעשרה למפה הכוהל מן יוצא זיז כיצד העליונים בעשרה משהמשין משרה שגבוהין אע״ס מופלגים או סמוכים הס אפילו עשרה מגבוה פמות הא מומרים
דביני הא דהלכתא אליבא דגמרא ומסקנא בו משהמשין עליה אנשי מעקרה למעלה בו אסורים: ושניהם למצר אף הוי

ד י כ ת כו'. מזו למעלה זו כצוצפריות ש :בהלכות זו וברייתא אסור ביני ו

 דזץ יז מהן* נחלקה שהר' החצר בני על אוסרת
 טפחים מעשרה למטה שהוא כל .הכותלים מן היוצאין

.בו משתמשין החצר ובני החצר מן נחשב זה הרי
 הסמובין העליונים טפחים עשרה בתוך שהוא וכל

 עשרה בין והנשאר בו משתמשין עליה אנשי . לעליה
 היוצאין הזיזין מן העליונים עשרה תחלת עד התחתונים

 שבבתים בכלים בהן משתמשין ואין בו אסורין שניהן שם
ח :עירבו כן אם אלא  בשבת לטלטלן שאסור טבלים פירות מלא היה אם שבחצר ייבור י

 למרפסת סמוך עשרה גבוה היה אם .שבחצר תל או כסלע וחוליתו הוא הרי בהן וכיוצא
 מכניסין מרפסת בני ולא חצר בני אין מים מלא היה אם אבל המרפסת. עם נחשב הוא הרי

 ונכנסין יוצאין הפנימית ואנשי מזו לפנים זו הצירות =שתי יט י שיערבו עד לבתים ממנו
 והחיצונה מותרת הפנימית החיצונה עירבה ולא הפנימית עירבה .החיצונה על ועוברין
 עירבה שלא מפני הפנימית אסורות. שתיהן הפנימית עירבה ולא החיצונה עירבה אסורה.

 מותרת זו לעצמה וזו לעצמה זו עירבו עליהן. שעוברין עירבו שלא אלו מפני והחיצונה
 החיצונה מן אחד שכח כ ♦ לזו מזו מטלטלין אין אבל עצמה בפני מותדת וזו עצמה כפני
 אף עמהן עירב ולא הפנימית בני מן אחד שכח .עומדת בהיתרה הפנימית עירב ולא

 :עליהן עוברין שהן עירוב להן עלה שלא הפנימית בני אלו מפני אסורה החיצונה
א  שהיה בין עירב ולא מהן אחד ̂ושכח בחיצונה הניחוהו אם אהד עירוב שתיהן עשו כ
 שמבטלין ביארנו שהרי להן שיבטל עד אסורות שתיהן הפנימית מבני בין החיצונה מבני

 החיצונה עירב ולא החיצונה מבני אחד ושכח בפנימית עירובן הניחו ואם לחצר. מחצר
 עד אסורות שתיהן עירב ולא הפנימית מבני אהד שכח .במקומה מותרת ופנימית אסורה
ב ♦ להן שיבטל  כל אלא לערב צריכין אינן זו בחצר דר ואחד זו בחצר דר אחד היה כ

 שהוא פי על אף בפנימית ומזלות כוכבים עובד היה ואם .הצירו בכל משתמש מהן אחד
ג מקומו: שישכרו עד החיצונה על ואוסר כרבים הוא הרי אחד  הצירות ישלש כ

 מותרת היא האמצעית עם החיצונות שתים עירבו . מהן חצר בכל ורבים לזו זו הפתוחות
] והן עמהן  עירוב שלשתן שיעשו עד זו עם זו אסורות החיצונות ושתים עמה מותרות [ו

 שכל לערב צריכין אינן בחיצונה דורסין שרבים פי על אף אחד מהן חצר בכל היה אחד.־
 הרי שיערבו עד במקומן אסורין והן הואיל בפנימית שנים היו .במקומו מותר מהן אחד

 רגל הכלל זה .שבפנימית שגים שיערבו עד ושבחיצוגה שבאמצעית היחידים על אוסדין הן
 במסומה שלא אוסרת איגה במקומה המותרת ורגל במקומה שלא אוסרת במקומה האסורה

למעלה זו י׳כצוצטריות *שתי בד : עליהן שעוברת מפגי
״ אחוז כל שעשתה פי על אף המים מן למעלה שהן מזו ״ . ־ ־ ־ ־ ................ ♦ ,
HD] ח צ י חי ב1 מ ר! 7SD *רדר!1' *חח1! ח ד 6זושל ן6לאכשעש6 מילפא הא מיסוורא א עוכד ע״ה:)אמר (דף שס . וכו' שפנימית מנ

ל: , זו טפחים עשרה בתוך הכצוצטריות שתי היו אם . ואחת ס הרי כוכבים עכ״ ושסנקב&ר ואוסר כרבים מ
ףי , ם: _ ף, הפע

ג ״ , ״ , ש ב ל וכו׳ לזו זו הפהומוח מצרות ש
ר שמה: פי׳ פוי ד שס: פי׳ פוי ג שכס: סי׳ פור ב : שעה הימן אטור (,ף P,^,JPP ,מ ׳5 משגה שנה: פי׳ המו

שפתוחות חצרות לשלש דומה הדבר למה אר״ש
 (דף בגמרא אבל בהלכות ע״כ כר״ש הלכה רב אמר זו עם זו אסורות ההיצונוח ושתים עמה מותרת והן עמהן מותרת היא האמצעית עם שתיהן עירבו לרה״ר ופתוחות לזו «

ק לישהרו חדא להו הוו אמצעיה בהדי חיצונות דעירבו כיון ואמאי היא כך ז״ל רש״י וגירסת בזה ונחט נשאו מ״ח:) הי  ששת ורב ובזו בזו עירובה אמצעית שנתנה כגק יהודה רב ו
 שאיט והותיר מלא האחד הכלי שהיה וכגק אחד בבית כלים בשט או אמד ובכלי אחד בבית באמצעית העירוב נתט שאם ההיא, הסוגיא מן הרשב״אז״ל והעלה אמר תיריז תירן
ה אחד: עירוב שלשתן שיעשו עד רבינו כתב לזה ואולי זו עם זו מותרות שלשתן הרי ראשון פ׳ כנזכר עירובו את מולק נקרא כו׳. מהן אחד בכל הי  מחלוקת (דףע״ה;) הדר סוף ו

 לרה״ר פתוחות בשכולן הוא בסמוך שהוזכר והדין עליה דרך הפנימית ורגלו לרה׳׳ר שפתוחה הוא בלבד והחיצונה מזו לפנים זו חצרות בשלש הוא הדין שזה ודע .כשמואל ופסק תנאים
מ ו : יומר לבאר לו שהיה אלא רבינו מלשון ומובן הגמרא מן מוכרח וזהו מיטנה אחת אם כי אין וכאן חיצונות שחים שם שיש וז  י5ג דאמר כשמואל ג״ז .וכו׳ בפנימיות שנים הי

ה :בחיצונה ואחד בפנימית שנים שיהו עד מוסרות לעולם מצרות שלשה :ע״ה) (דף שם בגמרא נזכרת הזו שהלכה למעלה נתבאר כבר .וכו׳ הכלל ז
ד פ״ג} (דף סשתתפין בכיצד היא ומשנה » ומוריד מעלה שעירוב מה רביט כסב וכאן שבס מהלטת פפ״ו ענינה מבואר ממיצהה וענין הכצוצפרא לין .וכו׳ כצוצפראוס שתי ב

שתי
משגה לחם

: וצ״ע הומרה שהותרה כיון אפור אמאי שיוציא אע*פ מלהוציאן איט זה הרי דעהו שהסיח שכל בסמוך שכתב וכו׳ ביתו שהניח המצר מבני באחד כמו כלה
כו׳. זו בחצר דר אמד היה בב דעהו שהסיח כיון הכי נימא נמי הכא השבח באמצע והזר שנמלך אפילו ה״ה וכתב אוסר :יוסף בביס בפור עיין ו

:עירובין הלכות ל̂ד סליקו

%^ב״ד  ר
לא ז״ל הראב׳״ד כתב

 בגמרא .וכו׳ מלא היה אם שבחצר בור יח
 מלא בבור אביי אמר הבור חוליה גבי

מת  בדפבלא ותירצו חסרא והא והקשו עסקינן פי
 ואפילו מסיר דלמא מיס מלא דבור שם ומטאר

:אסור עשרה גבוה
 משנה .וכו׳ מזו לפנים זו מצרות שתי יט

 חצרות שסי ע״ה) (דף הדר פרק ,
 עירבה ולא הפנימית עירבה מזו לפנים זו

 אסורה והחיצונה מוסרת פנימית החיצונה
 זו עירבה אשורוה שתיהן הפנימית ולא החיצונה
 וזו עצמה בפני מוסרת זו לעצמה וזו לעצמה
 החיצונה אס אושר ר״ע עצמה בפני מותרת

 דכל כס״ק וקי״ל אוסרהה הרגל שדריסת מפני
 האסורה רגל הו״ל הפנימית עירבה שלא

 הפנימית וכשעירב החיצונה על ואוסרת במקומה
 שלא אוסרה ואינה במקומה המוסרת רגל הו״ל

 למסה זה פעם רביט כתב וכבר במקומה.
 בפנימית דר יחיד היה שאם מזה ומבואר בבאור

 שלמן על הסמוכים רבים כגון כיחיד שהוא וכל
 אוסרים שאינן ביניהן עירוב צריכין שאין אחד

:רבינו בדברי בסמוך ויתבאר החיצונה על
 שכת משנה שם .הפנימית מן אחד שכח ב

 עמהם עירב ולא החיצונה מן אמד
 הפנימית מן אסורה וחיצונה מותרת פנימית

 דין הזכיר לא ורבינו אסורות שתיהן עירב ולא
 לפי הוא שפשוט לפי החיצונה מן אחד שכח
 דין מפני אלא במשנה נזכר ולא שנתבאר מה

:הפנימית שכח
. אחד עירוב שתיהן עשו בא כו׳  משנה ו

 את נתנו ע״ה:) (דף שם וברייתא
 הפנימית מן בין אמד ושכח בחיצונה עירובן

 נתנו אסורות שתיהן עירב ולא החיצונה מן בין
 הפנימית מן אמד ושכח בפנימית עירובן את
 ולא החיצונה מן אסורות שתיק עירב ולא

 בזו וחכ״א דברי,ר״ע אסורות שתיהן עירב
 .כחכמים וקי״ל אסורה ומיצונה מותרת פטמית

 מחצר בפול שיש לפי וכו׳ שיבטל עד רביע וכתב
:פ״ב כמבואר למצר

ה בב  של היו ואם שם .וכו׳ דר אחד הי
 וכבר .לערב צריכין איק יחידים

 ליחיד בלבד הפנימית הימה שאם למעלה כתבתי
כוכבים עובד היה ואם אוסרת: אינה

עוז מגדל
ב :למלאת טד הטלמן כין היה ואס טד מזו למטלה זו כצוצטראות שתי ת  מהוורא לא ז״ל הראב׳ד כ

 מי ידטתי ולא דטתו לכוף ירדתי לא אומר ואני :טכ״ל זו כנגד זו ככטשאן אלא מלתא הא
 כשמעהין להדיא נתפרשה לא למה דיתידות ההיא משום ואי מצאתיו לא ונגמרא ההכרח לזה הניאו

:ביתדות שמפורש כמו משתתפין כיצד פ׳ דגזוזטרא

מיימוניות הגהות
ביטון> יש דאמר כר״י V'׳pn ענין בכל רשות בטול מתני אסור דקתני הני בכל מיהו [ה]

 עכ׳יל מזו לפנים 1ז חצרות בשתי ואפילו בפ״ב לעיל כדאיתא וכו' להצר מחצר רשות
 אפילו בחיצונה להשתמש לאמצעית דאסר כשמואל ודלא דר״ש אליבא כרב [ו] : מהר״ם
 דרבנן במילתיה מילי הני דשמואל כותיה דתניא ואע״ג וז״ל מהר״ם וב״ס דר״ש אליבא

 כרב אי הברייתא מתוך מוכהא לא דר״ש מילתא אבל אסורות שלשתן לדידהו דאמר
והן עמהן מותרת היא דלדידיה מורו ותרווייהו דר״ש אליבא נהלקו לא ושמואל דרב שפירש ר״ת לפירוש וכ״ש דר״ש אליבא דרב כותיה הלבתא דבהא ג״ל להבי בשמואל אי

5ע״כ לגמרי עמה מותרות



151עו משנד, כסף ף, ך פלק עיתבי[ הלמת .זמניםמשנה מגיד

 עד אסורוס שחיק להסהוגר עשו ולא לעליונה עשו שו למעלה v כצוצפראוה שחי
 ותחתונה מותרת עליונה במופלגת אכל בסמוכה אלא שנו לא רב אמר ובגמרא שיערבו

 וזה בשותפות עליונה מסילה כשעשו אסורות שתיהן דקתני למשנתנו שם אמרו עוד אסורה.
 עשרה גבוהה מופלגת מפרש הוא בו נדחק הגמ׳ שלשון אע״פ רבינו לדעת הדברים פירוש

 שתיהן עירוב דבעינן שנו לא וה״ק עפהים
 בשעשתה וכ״ש העליונה בפעשתה כאחד

 בסמוכה אלא שתיהן בשעשו וכ״ש התחתונה
 כל ועירבה לשתיהן עשו אם במופלגת אבל
 מהן לאמת עשו ואם מותרות כולן לעצמה אחת

 שהיא כיון מותרת היא לעליונה עשו אם
 לעליונה ולא לתחתונה עשו ואם מופלגת
 שאפי׳ העליונה ואצ״ל התחתונה אף אסורה

 .מחיצה לה שאין כיון אסורה המתונה .בלא
 העליונה בשעשו היא דמשנתנו שם ומ״ש

 מהניתין דמוקמי אוקימהאאחרת היא בשותפות
 השותפות מפני הוא והאיסור■ במופלגת אפי'

 בגובה ולא במשך מופלגת פירש ז״ל ורש״י,
 הרשב״א הסכים ולזה ספחים ד׳ ההפלגה ושעור

 והוא בספרו כתוב .הדברים בפסק ודעתו ז״ל
 יש בהשגות גס רבינו עם הפרכיים בכל חולק

:באתי רבינו דברי ולפרש אחרת דעת
ט׳ מזו למעלה זו דיוסות שלש כו .ו

:רבינו ללשון קרוב תוספתא
D ענין .וכו׳ זו כנגד זו דיועות שתי 

 שבת מהלכות פס״ו מביאר העוקה
 ומשנה עירוב לענין שהוא מה רבינו כתב וכאן
זו כנגד זו דיוכיות שתי משההפין בכיצד היא

ד ב פ*ה ח  שאט רבינו מלשון משמע .וכו' ושמן יין מחבירו שבקש המבוי מבני א
מה. דבר לחבירווזה אמד לתת שלא במול מקפידים השכנים  ואפשר הי

 דבשל פירש פלא ומה וכדפירש״י דקאמר הוא שיתוף משל ושמן יין כשבקש דדוקא לומר
נ״ל השבת קודם שבקש ומ״ש כמנהגו. העתיק הדר שבפרק הברייתא לשון קאמר שיתוף

אפשר הוה שבה קודם שאס לומר דהיינו

 אחד עירוב שתיהן שיערבו עד למלאות אסורין אלו הרי
 העליונה בין היה ואם .אחת ככצוצטרא שהן מפני

 לעצמה זו ועירבה טפחים עשרה על יותר והתחתונה
 :למלאות מותרות שתיהן לעצמה וזו

ה  מחיצה העליונה עשתה ♦לא כ
 התחתונה אף התחתונה ועשתה
 בני של דלי מפני למלאות אםורה

 .עליה שעובר אםורין שהן העליונה
 עשתה ולא מחיצה העליונה עשתה

למלאות מותרת העליונה התחתונה

 הראב׳׳ד השגת
ט׳ העליונה עשתה *לא  .ו
 מיחוורן לא הראב״ד כתב
 אשתהפו לא דאי מילי הני

 נועלת זו אדרבה במחיצה
 ואי נועלת אינה וזו בפניה

אסרי הרווייהו נשתתפו

שבה קודם
 א״א השבת שנכנס שאחר אע״פ ניהליה למיתבה
 שבשעת מאמר עירוב הוי ניהליה למיתבה

 . ניהליה למיהבה אפשר הוה העירוב קניית
 אמרו שלא להקל עוד הוסיף שרש״י ה״ה וכתב
 דאיגלאי משלו כולם אס המזכה באחד אלא

 הסכים ולזה גמור זיכוי הזיכוי שאין מילתא
 מבואה ההוא דהא משמע וכן .עכ״ל הרשב״א

 הא מייהי ועלה הוא משלו במזכה דאביי
 ודלא, ושמן יין שבקש מבוי מבני אחד דתניא

 מתן אחד בשכל דאפי' והרא״ש הסום׳ כדכתבו
: הוא בעירוב מלק

אשתו
:עכ״ל ,לא לא ואי אהדדי

 שתיהן שעשו במחיצה העליונה בני עם התחתונה בני נשתתפו ואם .אםורה והתחתונה
ו :אחד עירוב שיערבו עד למלאות■ אםורות  עליונה מזו למעלה זו דיאטות שלש“ כ

 שאין אמצעית דרך לתחתונה העליונה מן ישלשל לא אחד של ואמצעית אחד של ותחתונה
 שלא להתחתונה העליונה מן הוא משלשל אבל אחר. רשות דרך לרשות מרשות משלשלין

ז ל אמצעית דרך  המים לתוכה ששופכין תחתיהן אחת והצר זו כנגד זו לדיאטות שתי כ
 בה לשפוך בהצר עוקה מקצתן עשו .אחר עירוב שתיהן שיערבו עד לתוכה ישפכו לא

 לחצר ישפכו לא עשו שלא ואלו שלהן לעוקד. שופכים שעשו אלו עשו. לא ומקצתן המים
אף שלהן לעוקד. שופכת משתיהן אחת כל עוקד. ואלו עוקד. אלו עשו ואם .שיערבו עד לא י״קצ״י עיקיק עטי מקצחן

י ? ‘י ‘ . ד דזירב־י (זל י f 1 י’. מלח שנו לא רבה המר פ״ס) (דף ובגמרא
לא רבינו ומ״ש ,מוסרין עירבו אבל עירבו שלא

על ד׳׳א בו שיש בחצר הוא שיערבו עד ישפכו
 עירוב אין מכן בפמוח שאם יתר או ז״א

 כמבואר סאמיס מחזקה עוקה בלא מועיל
 דברי שכל כתבתי וכבר . שבת מהלכות פש״ו
 לענין שהוא מה לבאר אלא אינן בכאן רבינו

 היה אם או אמד אדם -של היה אם עירוב
 :משפסו יהיה מה מלוקים בעלים של
 שיתוף ביניהם שהיה מבוי אנשי א פ״ה

 סחורה לשם אחד במאכל
 הבית בעל ע״א) (דף הדר פ׳ במשנה .וכו׳

אינן ביין ולזה ביין לזה שכניו עם שוסף שהיה

:עירבו שלא פי על

חמישי פרה
 בשותפות יין שקנו כגון סחורה לענין אחד במאכל שיתוף ביניהן שהיה ^מבוי אנשי א

 אלא שבת לענין אחר שיתוף צריכין אינן בהן וכיוצא דבש או שמן או
אחד. ובכלי אחד מין בו שותפין שהן המין שיהיה והוא .סחורה של שיתוף על סומכין

בשמן ביין_ולאחר לזה שותף מהן אחד היה אם אבל
t״ ״ ̂ X*. צריכין אלו הרי כלים בשני והיה יין הכל שהיה או

• י . , ״ . ז׳׳ל הראב״ד כתב .וכו׳ המבוי מבני *אחד יי• .. ̂^ מבנ אהד ^ .שבת ן לענ אחר תוף ש להם במזכה אלא הזו הברייתא נשנית שלא נ״ל ד̂.
] מחבירו . . - ^ א יהיב לא מיניה בעי אי דמאתמול דכיון משלו בטל לו נתן ולא השבתי קודם שמן או יין [

?״ ’ לעיג צריכיז י ״ י ״ ל אבל שביתה דקני בעידן ומקנה גמר לא ליה שאין כשותפין כולן שאינן דעתו גלה שהרי . השיתוף ל

• עכ׳׳ל בשתוו קיימא מיהא דמנסיה לד.שתתף ל שרג ד.מבו מבג אחד .זה על זד. מקפידין שאין נשתף לערב ופירוש אמד. ובכלי אחד מיו
לביתו נכנסין מבוי בני . נשתתף ולא המבוי בני עם וכתר בפח אלא שאינו לפי חצרות עירובי לפרש

® "ליה" שכ״^' י הי ' בני עם כלל להשתתף רוצה שאינו המבוי מבני ואחד .כרחו בעל שיתוף ממנו ונוטלין ״
שמן או יין של אוצר לו שהיה המבוי מבני יאחד ג :עמהן להשתתף אותו בופין המבוי .וט׳ מסבירו שבקש ”“מ מבני אחד כ

. עליהם בו ומערב בד להשתתף המבוי בני לכל מעט ממנו מזכה זה הרי בד.ן וכיוצא אחד ס״ח) (דף הדר פ׳ ברייתא
ה ׳ בגיל לו נסנו ולא ושמן יין שבקש מבוי מבני א ו

י שם ממ״ש למד השבת קודם ומ״ש .השיתוף
 ולא מאתמול לה דבעו זמנין מזה למעלה
 אחד דסניא שיתוף הוי ולא להו למיתבה אפשר

בוי מבני ושמן יין פירש ז״ל רש״י אבל וכו׳ מ

טוי טיץ ה :א דרנגן עשין סמ׳ג שם טור ד :שסו סי׳ טור ג :סה לאוין סמ׳ג שם טוי ג :שעז סימן טור א :הכי ש׳ל דלא משמע ש® סי׳ נ
: א דרבנן טשין סמ׳ג שסו סימן טור ו

לנכסיו: יורדין שב״ד או אני רוצה שיאמר עד להשתתף בב״ד אותו מפין אבל לנכסיו ולרדת
ד נ ח כו׳. אוצר לו שהיה מבוי מבני א משתספין ופירוש כב״ש ואידך כב׳׳ה דמשתספין דברייחא ותירצו משתתפין תניא והא והקשו באוצר משתתפין אין תניא ס׳׳ח) (דף הדר פ׳ ו

:שם מוכיח וכן רבינו כדברי באוצר
חצר

מיימוניות הנד.ות
 עירוב עירובו אין עירובו עלי שמקפיד מי שמואל אמר ר״י אמר שהוציאוהו מי בפרק [א]
 וכתב השתוף בטל ניהלייהו למיתבה איפשר ולא מיניה כעו דאי כיון הדר ובפרק וכו׳

 אותן בנון עליו מקפידין שהן בדבר יערב שלא עירוב העושה להזהר צריך לפיכך מהר״ם
 כיון בהן וכיוצא פשטיד״א או נאה אחת נלוסקא לו שיש כגון שבת לכבוד שתיקן דברים

:ע'כ והשיתוף עירוב כטל להו יהיב ולא מיניה בעו דאי

עוז מנדל
א ד: עירוב עד העליוגה פשתה ל ח ב א ת י מיחוורן לא הראכ״ד כ  לא נשתתפו לא ואי וכו' מילי מ

אני :עכ׳״ל ר״מ כדברי רואה אני משתתפין כיצד ובפרק דעתו לסוף ירדתי לא בזה גס אומר ו
עסקינן במאי הכא שפת רב אמר 'ופריק בשבת גזל דין יש למיד מינה דסריך דגזוזטראות מתניתין ו״ל

 אי לאקשויי תלמודא והדר . הפיסקא וו בסוף ז׳׳ל ר״מ כמ״ש וזהו .ע״כ בשותשות מחיצה שעשו כגון
ניחא לא בהדך דאנא דעתא גלו גלויי לחחתונה דעפו כיון התלמוד ומתרץ נמי לתחתונה עשו כי הכי

העעם ו״ל ר״מ פירש וכבר היא דהתס דמתני' כמשמעותא ג״כ הזאת הפיסקא וראש .פשוט וזה לי
ש : העובר הדלי מפני תי : תוספתא . אמצעית כדרך שלא עד דיאטות של :פ׳״ח) משתתפין(דף כיצד פרק .הפרק סוף עד זו כנגד זו דיאטות ש

ה פ״ שי ־ ד :ע״א) (דף הדר פרק .שבת לענין להשתתף צריכין עד ביניהן שהיה מבוי אנ ח  :ס״ה) (דף הדר פרק • זה על זה עד וכו׳ לו נתן ולא הנבת קודם שמן או יין מחבירו שבקש מבוי מבני א
ב ת אני : עכ״ל בשיתוף קיימא מיהא דמנתי׳ וכו׳ הזו הברייתא נשנית כלא לי נראה ז״ל הראב״ד כ  תפיסה עליו היתה ז״ל הראב׳׳ד רבינו עליו השב כאשר ז״ל ר״מ כוונה היתה אילו אומר ו

עירובו על המקפיד גבי פנים דהיו מתניהין גמרא מ״ט) שהוציאוהו(דף מי פ׳ לעיל אמרינן דהא ועוד הקפידו ולא עירבו שעכשיו כיון משלו לחבית אחד מלתת בחול מקפידין הס אס לנו מה כי באמת
דף פ׳ דתניא ז״ל ר״מ דעת ודאי אלא ורדינא מאנשי שנקראין אלא עירוב עירובן אמר חנינא רבי ת של ושמן יין שביקש מבוי מבני אחד ס״ה) הדר( ביין שותפין שהיו כגון דמיירי השיתוף בטל לו נתן ולא הבי
וכן להו למיתבא לי אפשר ולא מאתמול מינאי בעו אי דאמר דאביי על לה דמייתי תדע משנה דההיא בגמרא כדמשמע דכוותא׳ והשכנים וכו' הבית דבעל במתניתין אתר שיתוף צריכץ היו שלא בשמן או

כדי כלל ביניהם הפסיק ולא הפרק בזה ז׳׳ל ר״מ לו ענין סמכו ולכך בכולא להו מזכי כי בשותפין ודאי דהיינו שבת בכל משלי להס לוותר בידי יכולת שאין דל רש״י פירש וכן בהלכות דל אלפס ר״י גרסת
ר וזה לה משכחת הכי שפיר בה מעיינת וכי מעניינו הלמד דבר שיהא ת ד :ב ח א ד :פ׳) ס/הלון(דך^ .עמהן להשתתף עד וכו׳ המבוי מבני ו ח ף ס׳ . שיתוף זה הרי עד מבוי מבני א ד ר( ד ח) ה :ס׳


