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&T י א  וההניא לא וחו בגמרא והקשו מ&סיד הוא שנשכר מה עיר של לעגורה חין נחנו שם שנינו ס׳) מעברין(עירובץ כיצד &׳ מבואר המדינה מדח דין .וכו׳ המדינה מן שיצא מ
 כאן העיר בחצי מדחו שכלתה כאן לאקשיא ותירצו החחום למדת עולה העיר שמדת מפני כולה העיר את ומפסיד האמה את משתכר אחת אמה אפילו לעמרה תון 'נחנו

: העיר לסוף שכלתה כמו דינו לעמרה העיר בין כלתה שאם שם כתבתי וכבר שבח מהלכות כ״ו פרק כדאיחא וכו׳ ובא מודד היה דאריב״ל העיר בסוף מדתו שכלתה
. עירובו המניח ד ט׳ יו ה׳׳ ר  אמוראים ונחלקו אמה אלפים לה ומוצה כולה את מהלך גדולה בעיר עירובו את הנותן דאמרי כרבנן וקי״ל ס״א) (דף שם וחכמים ר״ע מחלוקת כ

ובמערה מריבה בעיר עירומ בנותן
שי סוכ<ים מדברי שהוא דבר שכל ט TS5 ש

כ״ד בפרק נתבאר .וכו׳ י
י א :שבח מהלכות המדינה מן שיצא מ

 וקבע התחום בתוך המדינה מן רחוק סעודות
 שתי בו שהניח במקום שבת כאילו אותו נחשב בביתו ולן למדינה שחזר אע״פ .שם שביתתו

 אלפים למחר עירובו ממקום להלך לו ויש ב ♦ תחומץ עירובי הנקרא הוא וזה הסעודות.
 המדינד כנגד אמה אלפים למחר עירובו ממקום מהלך כשהוא לפיכך .רוח לכל אמה
 תחשב מדתו בתוך מובלעת המדינה היתה ואם מדתו. סוף עד אלא במדינה מהלך אינו

 עירובו את שהניח הרי כיצד ג ♦ לה חוצה מדתו וישלים אמות כארבע כולה המדינה
 אלפים עירובו ממקום למחר מהלך נמצא מזרח לרוח שבמדינה מביתו אמה אלף ברחוק

 ביתו עד העירוב שמן אלף .למערב אמה אלפים עירובו ממקום ומהלך .למזרח אמה
 מביתו היה .האלף סוף עד אלא במדינה מהלך ואינו .המדינה בתוך מביתו אמה ואלף

 תחשב למדינה חוץ כלתה מדתו שנמצאת אחת אמה אפילו מאלף פחות המדינה סוף עד
האלפים: תשלום אמה ותשעים שש מאות תשע לה חוצה ויהלך אמות כארבע כולה המדינה

 המדינה כל את הפסיד שבמדינה מביתו אמה אלפים ברחוק עירובו הניח אם לפיכך ד
 מביתו מהלך ואינו אלפים ומעירובו אמה אלפים עירובו עד מביתו מהלך ונמצא כולה.

 מדינה היתה אפילו היחיד ברשות עירובו י=המניח .אחת אמה אפילו מערב לרוח במדינה
 לה וחוצה כולה את מהלך לדיורין הראויה מערה או הריבה עיר ואפילו כנינוה [א] גדולה
 ואין כלום עשה לא בה ששבת המדינה בתוך לעירובו המניח ה : רוח לכל אמה אלפים
 לכל אמה אלפים להן שיש כולן המדינה כבני הוא הרי אלא עירובו ממקום לו מודדין

 חוץ התחום שמודדין לעיר המצטרפין במקומות עירובו נתן אם וכן .למדינה חוץ רוח
עירובי־ מערכין יאין ו :עירוב אינו לתחום חוץ עירובו נתן העיר. בתוך כנותנו זה הרי מהם

 או נשואין של למשתה או האבל לבית לילך רוצה שהיה כגון מצוה לדבר אלא תהומין
 רוצה שהיה כגון היראה מפגי או באלו. וכיוצא הדרך מן אוחבירושבא רבו פני להקביל
 אלא אלו מכל לאחד שלא עירב ואם .בזה וכיוצא הלסטים מן או כוכבים העובדי מן לברוח
 שאין וכל .תחומין עירובי בו מערבין בו שמשתתפין יכל ז :עירוב זח חרי חרשות לדברי

 אחד לכל סעודות שתי מזון תחומין עירובי שיעור וכמה .תחומין בו מערבין אין בו משתתפין
 הוא שיהיה וצריך ח ♦ השיתוף כמו .סעודות שתי בו לאכול כדי לפתן היה ואם .ואחד

 לשבות נתכוין אם לפיכך השמשות. בין לאוכלו לו אפשר שיהיה• כדי אחד במקום ועירובו
m ה ס ס קי ב] עירובו והניח ברה״י או .ברה״י עירובו והניח ברה״ר דרש״דיז׳׳לזבהלטת ^ שאי עירוב. אינו הרבים ברשות [

 לשבות נתכוין אם יאבל ט בעבירה: אלא השמשות בין לרה״ר מרה״י להוציא לו אפשר שנראה בלקושיו כתב דל והרמב״ן גמלות
’ ׳ ’ ־' ...... עירובי שרצינו לפי רבינו

 נחשבות אם לדירה ראויה אבל ליורין בה שאין
 אליעזר כרבי רבינו ופסק לאו אם המדה מן
 דאמר כשמואל שפסק מי ויש כן שפסק מי ויש

 עירובו ממקום לו אין דיורין בהן כל.שאין
 ז״ל הרשב״א הסכים ולזה אמה אלפים אלא

 ממקום לו אין הכל דברי לדירה ראוי ובשאיט
א המקום שיהיה ובין אלפים אלא עירובו מ  ה

 שביעי ובפרק המדה מן הוא נחשב קען או גדול
ה: אבאר בז

. עימבו אס המגיח ה כו׳ ע׳;) (דף שם ו
 בעבורה עירובו אה הנותן במשנה

 בעיר שכן כל וכן כלום עשה לא עיר של
תן : הוא ופשוע, עצמה  מון עירובו אס נ

 לתחום חון נתנו אם ס׳:) שם(דף .וכו׳ לתחום
 לתהום מון והקשו מפסיד הוא שנשכר מה

 ופירש עיר של לעבורה חון אימא אלא ס״ד
 עירוב עירובו אין והרי ס״ד לתחום מון רצינו

 בחידושיו כ"כ ז״ל הרשב״א וגם ז״ל פירש״י וכן
 לא נתנו ממש לתחום חון אש ס״ד לתחום מון

 דכל בביתו שהוא כיון הוא כלום ולא עשה
 ביתו כתחום הוא הרי עירוב עירובו שאין

 מון נסנו כתב הארוך בספרו אבל .עכ״ל כמ״ש
 בגמרא ופירשו מפסיד הוא שנשכר מה לתחום

 ממש לתחום מון לאו לתחום חון דקסני דהא
 בתוך שבת דאילו קאמר אמה לאלפים מון דהיינו
 יזוז לא אמה לאלפים מון עירובו אס ונסן העיר

 .עכ״ל עירובו לתחום מון הוא שהרי ממקומו
 עיקר חידושיו ודברי ז״ל בדבריו סתירה יש ובזה

:רבינו וכדעת
ן ך  כיצד פרק וכו׳. תחומין עירובי מערבין אי

 אין יוסף א״ר פ״ב) משתתפין(דף
 קמ״ל מאי והקשו .מצוה לדבר אלא מערבין

 המשתה לבית או האבל לבית שילך מי לכל חנינא
 .קמ״ל נקט דמלתא אורחא דתימא מהו ותירצו

 פרק מבוארים רבינו שכתב החילוקים ויתר
r מערבין(דו> בכל t(: אחרים ובמקומות: 

אם  הרשות לדבר אלא מאלו לאחד שלא עירב ו
ויש מבואר נמצא לא זה .עירוב זה הרי

 תחומין עירובי שמנינו נפי רבינו כדברי
 דאורייתא חחומין האומר לדברי אפילו מתירין
 הדין מן ברגליו בין בפה בין עירוב אלמא

 דכתיב ממקומו בו קורא אני וכאן מתיר הוא
 שהחמירו אע״פ שכן וכיון ממקומו איש יצא אל

 אם הרשות לדבר לכתמלה לערב שלא עליו
 מקומו הוא דנאן מקומו לו ׳קונה ודאי עירב

 אשסותא בר' דר״י עובדא ועוד ביתו הוא כאן
לדידיה נסיא נ״ב) (דף שהוציאוהו

 עירובו וחניח בכרמלית לשבות שנתכוין או . בברמלית עירובו וחניח ברה״ר או ברה״י
 מותר השמשות בין שהוא העירוב קניית שבשעת .עירוב זה הרי ברה״ר או ברה״י

 מדברי שהוא דבר שבל .מצוד. לדבר לכרמלית הרשויות משתי אחת מכל ולהכניס להוציא
ונעל במגדל נתנו’ י :הדחק בשעת או מצוד. במקום השמשות בין עליו גזרו לא סופרים

ואבד
מ׳ג יזס סי׳ טור א גב :א דרבנן משין ס מ׳ :שם ז :שם ו שם: סמ׳ג תע סימן טור ה :שם סמ׳ג סטו סי' טור ד ;שס טור ג :שם ס

מי פרק
 ממקום לו יש הרשות לדבר בין מצוה לדבר בין השמשות בין שביתה שם וקנה ברגליו הלך אם אבל עירובו את במתן בד״א וכתב האמרים לדעת הסכים ז״ל והרשב״א .עכ״ל

עכ״ל: רוח לכל אמה אלפים שביסה * ’
ל ז  מבואר ושם מבואות שסופי ומשסתפין סחומין עירובי מערבין ופי׳ . המלח ומן המים מן מון ומשההפין מערבי! בכל כ״ו) (דף פרק ריש .וכו׳ בו מערבין בו שמשתתפין כ

ה : פ״א השחוף בדין הדברים פרעי נזכרו וכבר .זה לדבר הן ששוין פ ב שסי שיעור נתבאר ראשון ופרק פ״ב:) (דף משתתפין בכיצד משנה .וכו׳ תחומין עירובי שיעורי ו
:ראשון פ׳ נזכרה כ״ט:) מערכין(דף בכל פ׳ מימרא הלפתן ודי! .ביצים שש שהן סעודות

ט׳ אחד במקום ועירובו הוא שיהא וצריך ח  עירוב זה הרי טפחים מעשרה למטה עירוב אינו טפחים מעשרה למעלה באילן נתנו ל״ג:) (דף מערבי! בכל פרק שם משנה .ו
 נחכוין דלרבי מבואר ושם השמשות בין עליו גזרו לא שבות משום שהוא דבר כל דאמר היא רבי מני הא באילן שמשתמש ואע״פ ברה״ר דקאי באילן בגמרא ופירשו

 דבריו מכלל אבל דינו מה ברה״ר לשבות ונתכוי! ברה״ר עירובו מניח בפירוש רבינו בדברי נזכר ולא עירוב זה הרי זה בהפך וכן ברה״ר או ברה״י ועירובו בכרמליח לשבות
 לטלטלו צריך אינו אצלו ומביאו וכשמטלטלו אמות ארבע לו יש עירובו את שהנותן לפי אמות שמונה מעירובו רחוק לשבות נתכוין בשלא דדוקא כסב ז״ל והרשב״א .עירוב שעירובו

 היא גמורה למלאכה הקרוב ששבות אמות מארבע פחוס פחות רה״ר דרך להביאו לו מחירין שאין עירוב עירובו אין אמות שמונה ברחוק לשבות נתכוין אבל אמות מארבע פחות אלא
 למעלה אפילו עיר של עבורה בתוך עומד אבל עיר של לעבורה חון העומד באילן אלא שנו לא רבא אמר ובגמרא לפנינו הקנה בראש נהנו בדין יתבאר לזה וקרוב התירו (לא

א. דמליא כמאן דמסא עירוב זה הרי מעשרה  גבי דשמעתא וסוגיא כהלכה שאינן סבורין שהם נראה רבינו בדברי ולא כלל מהם ההלכות בדברי נזכר ולא אחר חלוק שם ועוד דמי
:בארוכה דעתו מבואר ובספרו ז״ל הרשב״א וכ"כ כן פסקו האחרונים אבל בהכי לה אוקמו מדלא דברים כאות! הלכה דאין לכאורה משמע ל״ד;) (דף בור

וכו׳ ונעל במגדל נתנו י

מיימוניות הגהות

אע״ג

דמצי כל כרבי דקי״ל דלדידן ז״ל המפרשים והעלו ־ אוקימתוס בגמרא ויש עירוב ה״ז המפתח ואבד בפניו ונעל במגדל נסט ל״ד:) (דף שם משנה
שקיל

עוז מגדל
 מהלן כסהוא לפיכך :ג׳א) (דף שהוציאוהו מי פרק .רוח לכל עד■ וכו׳ המדינה מן שיצא מי ,פ״ו

 הרי עד מענרין אי! :ש׳) מעכרין(דף כיצד פ' ,עירוב אינו לתחום חון עד עירונו ממקום
ל ;משתתפין כיצד ופ׳ מערבין נפל פ' .עירוג זה ופ׳ חלו! פ' .השתוף מן עד גו שמפתספין כ

ג (דף משתתפין כיצד ;ל׳ג) מערכין(דף נכל פ׳ .מלאכה אלא עד וכו' הוא שיהא וצריך :פ׳ג) פ׳

 כמה לר״א מקשה בסמוך שהרי מהסם ולבי כר״א פסק משה רכינו כפסקי מהר׳ם לשו! (א]
 בכה״ג אפילו ככ״מ סובר היה הרב ושמא ונסמוך ניקו אשנויי להאנ! דמשני אע״ג קושיות

עשרה המתלקט בהך נתן דרב כריה הונא כרב פסק לעיל וכן בעירוב המיקל כדברי הלכה
לעיל נראה היה ולי ליה קאמר דתלמודא דסתמא קמא כלישנא נראה היה דלכאורה

ע״ב אמה, אלפים אלא עירוכו ממקום לו אין דאמר ■כשמואל והכא קסא כלישנא לפסוק
ז ורה״י רה״ר ותדע שכת מהלכות ט״ז כפרק עיי! [נ]
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ג פי־יובי דאורייתא מלאכה בלא לעירוב ליה דקיל ד י ו :רבינו הדברי ע תנ ס׳ הקנה בראש נ ק כל הקגדס בראש או הקנה בראש נסנו ל״ד) שס(דף מפנה .ו «ן הלוש שהוא ז נ  ו
 דאסר כרבי רישא אמרת והא לא ונעון חלוש לא אין ונעון תלוש ובנמרא סמור מקום הן ארגעה על ארבעה בהן ואין דקין שק לפי והפעם עירוב זה הרי אמה מאה כנוה אפילו

 גמורה מלאכה לידי לבא הקרוב שבות שהוא כיון שבות משום אלא בו דאין דאע״ג המפרשים ופירשו יקפוס שמא גזירה רגא ואסיק השמשות בין עליו גזרו לא שבות משום שהוא דבר כל
ולא ונעוצין חלושין והקונדס הקנה שיהיו בכאן רבי הכריס המשנה בפירוש כסב רבי« אבל .למעלה שהזכרתי ברה״ר אמות שמונה ברסוק לשבות נתכוין דין למדו ומכאן אוסר רבי אפילו

השמשות בין שמא אע״פ לקרקע מסוגר יהיה .

’ בץ לעשות אסור שאין עירוב. זה הרי מלאכה עשיית בלא להוציאו יכול אם המפתה ואבד
................... ....... הראב״ד השגת

 אנן ז״ל הראג״ד כתב .וכו׳ הקנה בראש *נהנו
 הרבה ויש ארוך ען של בד והוא תנן קונטם

 ונעוץ חלוש בגמרא שאמר במה טעה והוא כזה
 ולא אמרו הקונטס ועל הקנה שעל לו ונדמה לא

ה, על אלא אמרו :עכ״ל הקנ
 זה הראב״ד. כהב .וכו׳ עירובו המניח *כל
 ואינו באמצען דאמר אליעזר כר׳ משנתנו שנה

:עכ״ל ,יהודה כר׳ אלא כן

 להשתמש לו מותר העירוב קניית שעת שהיא
 גזירה יקטום שמא גזירה שעה באותה במסובר

 לקרקע מחובר והוא קנה אותו יחתוך שמא
 בקנה לו שיתערב מפני סקילה איסור והוא

 לחתכו מוסר שהוא צמיחתו ממקום החלוש
 שאין אפשר זה ולפי .עכ״ל הקונדס כן וכמו

 שפעה כתוב ובהשגות רה״ר. לדין ראיה מכאן
 קונפס דאק שצומח שכתב קונדס במלת רבינו

 במ״ש טעה והוא ארוך עץ של בד והוא מנן
 לא נעוץ ולא חלוש לא אין ונעון תלוש בגמרא
 ולס אמרו הקונטס ועל הקנה שעל לו ונדמה
 ורבינו בלבד. הקנה על אלא לא תלוש לא אמרו
 יעשו דק שגט הוא קונטס המשנה בפירוש כתב
 הכל וקונדס קונפס הרומח ופס הרמחים ממנו
 שמא בהן שגזרו הטעם וזהו עכ״ל. שוה

 בשאר כן ואינו בתלושין שמתחלפין לפי יקטום
 הקנין במיני הלק והרשב״א .המהוברין אילנוח

 לפי בהלכות נזכרה ולא שם אשר סוגיא מכח
:ובשמותיהן בהן בקיאין אנו שאין

א ל י . עירובו את המניח כ כו׳  מימרא ו
 אס הנותן ל״ה:) (דף שם דרבא

 לו יש רבינו ומפרש אמות ארבע לו יש עירובו
 זו לרוח ושתים זו לרוח שתים אמות ארבע

 רוח לכל אמות ארבע לו יש אמרו שלא לפי
 שיתבאר כמו זה פירוש רביט מדברי ומוכרח
ך :בסמוך כ פי  שלו תחומין עירובי המניח ל

ט׳  עליו נפל לתסוס הון נתגלגל שס משנה .ו
 עירוב אינו מבע״י ונטמאת תרומה נשרף או גל

 אלא שנו לא ובגמרא עירוב זה הרי משחשכה
 ד״א בתוך אבל אמות לארבע חוץ שנתגלגל

 דברי על והקשו ד״א לו יש עירובו את הנותן
קאמר רוח לכל שד״א אמות שתי שהזכיר רבינו

 שרביט ואמרו מ״ה) שהוציאוהו(דף מי פרק במשנה שגת בהלכות י״ב פרק כנזכר הן כמה לאדם לו שיש ד״א בדין שנחלקו התנאים במחלוקת זה ענין והלו שירצה רוח זה לאי או
 זה לאי דאמר כר״י ופירוש .עכ״ל כר״י אלא כן ואינו באמצען והוא דאמר כר״א משנתנו שנה זה א״א בהשגות וכ״כ .כמותו הלכה ואין באמצען והוא דאמר כר״א המשנה שנה
 שהוא אמות ארבע על אמות ארבע בתוך שבת מהלכות פי״ב כתב שבפירוש כר״א לפסוק רבינו דעת שאין מונח במקומו וכבודם .רבינו דברי על כן כתב הרשב״א גם שירצה רוח

ארבע -הזכיר שלא כיון שרבא ונ״ל . הטלטול לדין העירוב דין מדמה שאינו הוא דבריו עיקר בכאן אבל שם וכמ״ש כר״א סבור שאינו החהומין בדין כ״ז פ׳ מבואר וכן בצדן עומד
שהניס וכגון אחת אמה ולפעמים שהים אלא לתהום חוץ שאינן אע״פ לו שיש ד״א למקום חון ר״ל לד״א הון וכשהזכיר מכאן ושהים מכאן שהים אלא ר״ל אינו רוח לכל אמות

:ז״ל בדעתו נ'^ כך התחום בסוף החומין עירובי המניח רבינו כתב ולזה אחת אמה ההומו מסוף קרוב עירובו
. העירוב נתגלגל יב כו׳ כו׳. העירוב נאכל אס לפיכך כשר: עירוב ספק אומרים ור״ש יוסי ר׳ ספק אם המשנה וסוף בסמוך כהבתיה ל״ה) (דף שם משנה ו פשוע זה ו

:בסמוך שיזכיר מה מפני אלא רבינו כתבו ולא לנשרף נאכל בין מלוק שאין
 והקשו ז״ל פירש״י וכן סמומין בעירובי ז״ל הוא רבינוופירשה כלשון והוא ע״ו) הדר(עירובין פרק ב״מ(שבחל״ד)והובאה סוף דרבא מימרא עלינו. וערב צא שנים לו אמרו יג

מערכין שאין ואפשר זה בתימן ז״ל הרמב״ן וכתב ההומין בעירובי מערבין אין משכה אינה ספק חשכה ספק מינה דדייקינן מחניתין בב"מ התס אוקימנא דהא עליהם
זה על הקשה ז״ל והרשב״א בספק העירוב התחלת שיהיה הספק לביס לבא לו שאין איןמערבין דלכחחלה נ״ל והפעם .ז״ל ורש״י רבינו כדעת וזה עירוב עירובו עירב אם אבל
 שעירב למי נלמוד ומכאן וכתב ברורה כושר חזקת לו כשהיחה אלא כשר עירוב ספק אמרינן לא אלמא עירוב שאינו טהורה ספק טמאה ספק בתרומה עירב שאם בסמוך שיתבאר ממה
שלא לן פשיטא דאדרבה וליכא יום מבעוד הראויה סעודה דבעינן משוס עירוב שאינו התרומה ספק שפעם מזה רבינו נשמר שכבר אומר ואני עירוב. שאינו לילה ספק יום ספק

רה היהה הרי נטמאה אימתי ונסתפק טהורה בשהיהה אבל כודאי הספק מזר אכילה לגבי מ״מ ספק מחמת שאסורה ואע״ם לאכילה זו ראויה היתה ס ואע״פ וראויה יום מבעוד פ

 בראש *נתנו מלאכה. אלא מצוה במקום השמשות
 גזירה עירוב אינו הארץ מן הצומחין הקונדם או הקנה
:עירוב זה הרי ונעוצין תלושין היו ואם .יתלוש שמא

א  ארבע עירובו כמקום לו יש עירובו המניח‘• *בל י
 התחום בםוף שלו תחומין עירובי המניח לפיבך .אמות

 הרי אמות שתי בתוך לתחום חוץ ויצא העירוב ונתגלגל
 לשתי חוץ יצא ואם .ממקומו יצא לא וכאילו עירוב זה

 והמניח לתחום חוץ נעשה שהרי עירוב אינו אמות
 להגיע יבול שאינו מפני עירוב אינו לתחום חוץ עירובו

 או נשרף או אבד או לתחום חוץ אמות שתי ויצא י=העירוב נתגלגל יב :עירובו אל
 העירוב שקניית עירוב. זה הרי משחשיכה . עירוב אינו יום מבעוד ונטמאת תרומה שהיה

 בין העירוב נאכל אם לפיכך .כשר העירוב שםפק עירוב זה הרי םפק ואם .השמשות בין
 יום מבעוד עליו עירב אחד עלינו, וערב צא שנים ̂לו אמרו יג • עירוב זה הרי השמשות

 השמשות בין עירובו [ג] נאכל יום מבעוד עליו שעירב וזה השמשות בין עליו עירב ואחד
 השמשות שבין .עירוב קנו שניהם משחשיכה עירובו נאכל השמשות בין עליו שעירב וזה

 עירובי מערבין אין חשיבה לא םפק חשיבה םפק בן פי על אף בשר. העירוב וספק הוא םפק
 יבול אם יום מבעוד גל העירוב יעל נפל יד עירוב: זה הרי עירב ואם לבתחלה תחומין

 שעת שהיא השמשות בין להוציאו שמותר כשר זה הרי מלאכה עשיית בלא להוציאו
 להוציאו אפשר שאי ואע״פ עירוב זה הרי משחשיכה גל עליו נפל ואם .העירוב קניית
 העירוב שםפק כשר זה הרי משחשיכה או נפל יום מבעוד םפק . מלאכה בעשיית אלא
.הראויה םעודה שאינה עירוב אינו טמאה םפק שהיא בתרומה עירב אם אבל טן :כשר

וכן
: ם ש : א ם ש ג מ׳ ס ו י ו ט שצד: הי׳ טור ד שצג: סי׳ טור ג ב

 בעירובי דרבה הא פירש ז״ל ר״ח ומ״מ המומין בעירובי אלא לשנים עירוגין שני וא״א שנים לו אמרו מדקאמר הוא חמומין דבעירובי מורה המימרא ולשון .ז״ל ורש׳׳י רבינו דברי
 בעירובי שפירשה ז״ל הרשב״א בדברי המה ויש מצרוהינו. מבני העירוב וגבה צא עלינו וערב צא שנים לו אמרו ומפרשים ז״ל והרשב״א הרמב״ן השכימו ולזה בדוקא חצרות
עירוב שאינו ספק בתרומת שאמרו ממה למדו השמשוח בין עירוב שאינו החומין עירוב בדין וי.חב עירוב שאינו טהורה וספק טמאה ספק בתרומה בחצרות עירב שאס וכתב חצרות

:יותר ונ״ל מיקר ז״ל ורש״י רבינו ודברי .יוכיחו חצרות עירובי לדבריו אני ואומר
ד ל י פ  :רבינו שהזכיר החלוקים כל שם ומפורשים מלאכה עשיית בלא להוציאו שא״א וחצינא מרא בדבעי בגמרא והעמידוה למעלה כהבהיה ל״ה) משנה(עירובין .וכו׳ גל העירוב על ג
ו ל ט ב ה: בטעם למעלה הארכתי וכבר ל״ה:) (דף שם ברייתא .וכו׳ בתרומה עירב אס א ז

̂ למלך משנה
ג ץ י ב :א׳) דין בכויות מהלכות פ״ד הממבר הרב בדברי עיין (א׳ה .כשר העירוב והסק הוא סשן השמשות ש

ה ד רו ה

עוז מגדל
ו תנ  מערבי( בכל ס׳ • עירוב זה הרי עד וכו׳ הארץ מן הצומהין הקונדס בראש או הקנה בראש נ

ב ל״ו): (דף ת  אומר ואני :עכ״ל הקנה^ על אלא אמר ולא כו׳ חנן קונטס אנן ז״ל הראכ׳ד כ
 כל עליה מייתי ־בגמרא דהא אותו רואה איני שהזכיר והטעות הערוך בעל וכ'כ הס חלוקים ספרים

 ז״ל הערוך בעל נתן רבי והרב .קונדס לי ומה קנה לי ומה מחובר כהוא כלומר שבות שמשום דגר
ל :עמודי( כעין עומדות ארוכות גדולות קורות כעין שהוא שקונדס פירש  להגיע עד עירובו הממה כ

ב :עירובו אל ת א משנתנו שנה זה הראלד כ ל ל ̂ יהודה כר׳ אלא כן ואינו באמצען דאמר כ ל  :ע
אני  הוא פשוט שלפנינו בנדון רק ענין באותו לי שנראה מה באמצען והוא בענין כתבתי כבר אומר ו

 שנתגלגל אנא שנו לא רבא אמר דגרסינן לתהום חוץ דנתגלגל מתניתין גמרא מערבין בכל בפרק
ז״ל אלפס ר״י הניאה וכן אמות ד׳ לו יש עירובו את הניתן אמות ד׳ בתוך נתגלגל אבל אמות

מיימרניות הגהות
 משסע צא מדקאמר הלשון משסע וכן תחומין בעירובי איירי דרבא קאמד ב״מ בם׳ וכן [ג]

 בעירובי אבל הצרות בעירובי איירי דרכא דהא פירש ר״י אבל התחום לסוף לעיר הרץ
 הצירות בעירובי דמקילין לך ותדע דכשרות חזקה דליכא היכא ■בספיקא מהמירין חהוסין

̂ו תחומין מבעירובי  תחומין ובעירובי לכולן סעודות שתי במזון סגי הצירות בעירובי דאיל
 את גובה קטן הונא רב קאמר הצירות דבעירובי ועוד אחד לכל סעודות׳ שתי מזון בעי

 דמלתא ועוד עירוב אינו ו חש״ ביד עירובו השולח תכן תחומץ בעירובי ואילו העירוב
 תקשת ואל הצירות אעירובי אף מינה ופריך הצירות אעירובי הדר בם׳ לה מייתי דרבא

:ע״כ ,פועלים לי ושכור צא שואל כפרק אשבתן דכה׳׳ג צא מלשון
- . I לד' חון

.ויהלך שינפח או עד העירוב ,על נפל :ע״ו) הדר(דף פרק וסוף ל״ד) מדליקין(דף נמה פ' .עירוב זה הרי עד כניס לו אמרו :ל״ה) מערבין(דף בכל פ' .עירוב זה כלי עד העירוב נתגלגל :בהלכות
ג ל׳ה) ;דף מערבץ בכל פ' הכל



157עטמשנה מגידפ״ו עירובץ הלכות זמנים.משנה מגיד
ק סם ואמרו שם דאיפשעא בעיא .ונו׳ היו אם .וכן ע וליכא ע״י3מ הראויה סעודה ב

רנינו: שכחכ כמו
TD ככר אמר v חול היום . ט׳  :רניגו כמ׳׳ש העעם שם ושכר דאיפשסא בעיא שם ו

ם :רכינו גדכרי עממה ומכרה דאיפשמא בעיא זה שם .וכו׳ קדש היו
(דף שם ,הובאה משנה .וכו׳ הפריש אם וכן

 נקעינן דגמרא מפקנא פ׳) חלון(דף פ׳ .וכו׳ פלידו מזכין מצמח בעירובי הזוכה כל יט
 שויןבזוכץ שהם הוא ופשוע לזכות. צריך חצרות עירובי ואחד חחומין עירובי אחד

:ז״ל וכ״כ בתחומין ראויין איק חצרות בעירובי ראויץ שאינן שאותן
ן כ ת ו מתן משנה פ״א:) (דף שס .וכו׳ לו שיקח כדי הבית לבעל מעה אדם נ

לו שיזכה כדי לנחתום או לחנוני מעה אדם

 סשדה
אלו יוכל

מעותיו לו זכו לא וחכ״א ר״א דברי בעירוב טהורה אחת תרומה של ככרות שתי לפניו היו אם וכו מפום שעמא פפא רב ומפרש ל׳׳ו:)
שאין מעותיו לו שזכו אדם כל בשאר ומודים .רבינו וכמ״ש וליכא מבע״י הראויה ה

בד״א יהודה א״ר מדעתו אלא לאדם לו מערבין עירוב ואמר משתיהן א ה זו א ודע נו וא טמאה ואחת -,.J, 15עזרן3 ג״כ הם הדינין אלו
ט׳ בער״ת כאן שאין . עירוב אינו שהוא מקום בכל בטהורה ללמוד יש ומהם ראשון פרק קצתם נתבארו בעה״ב אדם כל שאר מאן ובגמרא ו

ק לכיוצא ן i לאכילה הראויה סעודה , = ב זכו לא דבחנוני פירוש שנו לא שמואל ואמר חול היום זו ככר אמר ט
ז ״ בביח עיחבו את הנותן י יי קנ ״ ה ד יליזדור• • י - ו י ז ו • י ד -“דייד י , ן . . . ״ , ״ . ״ , - ואמר קונה כלי אבל מעה אלא מעותיו ט ,

ערב אבל לי זכה דאמר אלא שנו לא שמואל השמשות שבין . עירוב זה הרי בה ועירב קדש ולמחר כ״,:) שם(,ף וחכמים ר״י מחלוקת י
ט ששם במשנה ודלא מבוארים רבינו דברי וכל ע״כ. קונה לי . יום מבעוד היתה וראויה ודאי נתקדשה לא עדיין ר״י הפרס בבית לכהן אמ

וכמ״ש רבים במקום יחיד שהוא לפי כר״א בה מערכין אין חול ולמחר קדש רדום אמר אם אבל ומסקנאדגמרא(דף הקברות בבית אפילו אומר
ה כיח ר״י פירוש סבר מר מיפלני. קא בהא ל״א) ו י א ה ש י ו א ד <זד ר ש ח ח ̂נם למעלה . ש לו כשנתן מזכה שאעו החנוני _וש J; מ״י• תרומה הפריש אם וכן שתחשך. עד ראויה שאינה KV A . , דמינשרא ציה ניחא צא עירוב ליה דקנה .L .. - , l מוכר שהחנוני לפי לי זכה לו וסמר מעה
ה לים אכיל ליה מיצשריך אי ליה ניחא ומ״ס נ ת ה ה ו י ל א ע ל ה ש ה ה ת מ ו ר ד ת ך ע ש ח ת ן ש י ב א ר ע  שימשוך עד אותה קונה המעה בעל ואין הפת ן מ
ה ז״ל והרשב״א מתני׳. וכסתם כרבק רביש ופסק י . ב ר ה א ש י ל ה ב ל ט ן כ י ת ב ו ש מ ש ^ ה ר צ ה ו י ה ת  לו אמר שלא וכיון מכירה בהלכות כמבואר ש

ה שמציאוהי מי פרק ריב״ל ממ״ש בזה הקשה ד ו ע ס ה ה י ו א ד ר ו ע ב : מ ם ו ! י ן י ת ו נ ו ה ב ו ר י ן ע ף י ב  החת לקמת רוצה הוא שמשלו נראה לי ערב ב
ג המקיל כדברי מ״ו:)הלכה (דף י י עי ילי נ ̂י m ̂י o. הרי לי ערב כשאמר אבל קונה וחינו המעה ׳

] אינו הקברות ,״ל ,רבים במקום יחיד ד ■ חו של עושהו הוא בהנייה אסור הקברות שבית לפי עירוב [ מאחר פח וקונה עליו לערב ̂וחו
קונה שליח שאין לא עצמו של בפת אבל לו ומערב נהנה הרי קנייה אחר שם העירוב בקיום שרוצה וכיון במקום כן לפסוק שלא ז״ל הגאונים שדעת
את זה קונים המשלשלין כל כלי וכשנתן ומקנה היה ואפילו עירוב זה הרי הפרם בבית נתנו בו. ושרבים מוסכם ריב״ל שאין ראיות והביא רבים

כדיןעליו חלוקים )..י םיא שמואל ממ״ש הקשה שד י. ... « ש ». ,* . . . . . י ,• , . .- » ״,• , . , , ״ « - .J - u רבינו ופירשה . פ״ה מכירה בהלכות כנזכר זה
בעירובי אותה מפרשים ויש תחומין בעירובי ♦ יד-ילד שינפח או הפורח במגדל שם ליכנם שיכול מפני ‘ ,3ג פ״א;) מלון■(דף

: עיקר רבינו ודברי חצרותמקבצין תחומין בעירובי להשתתף שרצו“ רבים יח כל אלא עוד ולא כר״י הלכה ר״י לדעת להודיע

ו : יהודה כר׳ תנ יוצאים עליהן רבן ועירב שעירבו וכולן מדעתן לדעתו אלא תחומין עירובי לאדם לו מערבין שאין וכו׳.(דףכ״ו:)' הפרס בבית נ
י והפעמיס הנזכרת במשנה ט ״ ס שרצה הרוח באותה לערב רוצה אינו שמא ״םי?שים ש א ובתו בנו ע״י לא מערב אינו אבל רבן בשל בן
® יייני הפרס בית וענין ל׳:) דף בגמרא u מ״איי . , , . . .  l . .  mmm. m״ ״lהעברים ושפחתו עבדו ידי על ולא הגדולים ״

ת: ממאת מהל׳ רישפ״י שם ופירשו מדעתם אלא אשתו ע״י ולא משתחשך אלא רצה שלא פי על אף יום מבעוד הודיעו מ
. להשתתף שרצו רבים יח ט׳ מיד פירוש מיחו ■ולא שמעו שאם בגמרא יוצא אינו שחשכה עד הודיעו לא ואם עירוב. זה הרי פ״ב) (דף ו

ט משתחשך: מערכין שאין בו בתחומיו משתתפין כיצד פרק ריש לא ואפילו ז״ל הרשב״א וכתב בעירובו יוצאין בעירובי הזוכה כל י
ל מזכיו הצירות ’י’״ זה הרי ואומר החבית אס מניח שאם בגמרא אמרו ועוד שחשכה. עד הודיעם l . . בטירובי ידו ט

ג p,.1, ,p האכל לכית שילך מי לכל ת ח ו 7 ן ר y ו j ר / j ^ ר ם ר ו ח ®! “ * ן ת מחאה לך שאין אמר עירוב לעצמו עירבו ^י
ן שמי מזון ששיעור מבואר פ״ב:) (דף ושם י כ ז ל מ ו ע ד י י ב ו ר י ת ע ו ר י צ ן ח י ן א י כ ז ל מ ו ע ד י י ב ו ר י שש בן קטן : רבינו דברי ונתבארו מזו גדולה ע

ם : ואחד אחד לכל הוא סעודות א ן אחי עשה ו י מ ו ח ן כ ז ת ת ו ם נ ד ה א ע ל מ ע ב ל ת ^ י ב י ה ד ח כ ק י יוצא שש בן קפן אשי א״ר שם .וכו׳ שנים ש
כו׳. ^י במשנה פ״א:) חלון(דף פרק ו ״ י ו י ב פת ל ר ט י ו ו ה ל י ב ב ו ר י ז תחומיו ט , . מו: בעירוב .2. ״ א

ו ’״יייי" לאל® מערביןלו שאין ומוסכם ™ ^ ״ ד י ״ ח ל י ת ח י ל ^ ו L ס 1 S’ ° ב , ה כ צ רו בכל פרק .וכו׳ עירובו לשלח ה
אם מדעתו: אלא ג אע״פשלא מבע״י הודיש ו ו נ ח ו ל ם א ו ת ח נ ר ל מ א ו ו ה ל כ ה ל ז ע מ ו ב ו ז נ השולח מערבין(דףל״א:)משנה א
. משתספין(דף בכיצד משתתשךוכו׳. אלא רצה ב ו ר י ם ע א ר ו מ ו א ב ל ר י ע ל ה ע ע מ ו ב י ז ר ה ה ח ז ק ו מי ביד או וקפן שופה מרש ביד עירובו אס ל

ה משחשכה מוהר יוס מבשד עליו שקבל כל פ״ב) ת ב ו פ ל א כ ו ן א ן מ י ל כ ו א ב ה ר ע מ . ו ו י ל ם ע א לאחר אמר אם עירוב אינו בעירוב מודה שאינו ו
L ,1 שמעת ועמרא משחשכה מערבין שאין אסור  .L  ,1,.. .L. , דלמא וליחוש ובגמרא עירוב זה הרי ממנו לקבלו < ׳

pj,p ן,^ ,j,pjp ,i^p g ו ל ל ר כ מ א ו ו ן ל ל ה0 ל ת כ ו ה א כ ז ו ל ו ^ ב שד והקשו ורואה בשמד ותירצו ליה ממעי לא ה
א בי: עליו ומערב אוכל לוקח זה דקס״ד פירוש ,ליה ניחא הוה דמבע״י למפרע ותירצו מיניה ליה מקבל לא דלמא וליחוש אדם ימערב כ
. !•ןןל הקטנים ובתו בנו ידי על תחומין עירובי אלא עליי קרל שלא כל מבע״י שהודיע דאע״פ ך שכל אמרו ושם שליחותו עושה שליח חזקה י

g ””י“ ! y j f ל”'® מדעתן. שלא כץ מדעתן, כץ הכנענים ושפחתו עכת ״־י »־ ? ו*ל־.«מצ.ט9™
w o ^ ̂ • : .; י י י י מ הרי לסכלו ל&מר ו&מר ״ עי ה • נ5ז

* וכן בשל יוצאין לעצמן ועירבו עליהן עירב אם לפיכך פירוש שם ויש ז״ל פייש״י וכן שחשכה עד נחרצה
הגדולים ובתו בנו ידי על לא מערב אינו אבל רבן. לבינו: וכדעת עיקר וזה אמר

אוכלין שהן יאע״פ מדעתן. אלא אשתו ידי על ולא העברים ושפחתו עבדו ידי על ולא ®ל
 לך אין לעצמן הן ועירבו מהן אחד על עירב בעירובו. יוצאין מיהו ולא ושתקו ושמעו עליהן עירב ואם• .שולחנו על אצלו

 שתי מזון עליו להניח צריך ואין אמו בעירוב יוצא פחות או שנים שש בן קטן עצמן. בעירוב ויוצאין מזו גדולה מחאה
ב לעצמי: סעודות דו. הרשות שם שביתתו לקבוע רוצה שהוא במקום לו להניחו אחר כיד עירובו לשלח יהרוצה כ  בי
 ואם עירוב. אינו שלח ואם עירוב. במצות מודה שאינו מי ביד ולא וקטן שוטה חרש ביד אינו.משלחו משלחו וכשהוא

על שלחו ואפילו .כשר זה הרי העירוב במקום ויניחו הכשר שיוליכו כדי כשר לאדם להוליכו הפסולין מאלו אחד ביד שלחו
הקוף

״ :הפ ט׳ טי ה :שם סמ׳ג טד ט׳ טי ד שם; סמ׳ג שספ שימן טר ג א: ליננן משין שמ״ג שם טי ב :טג טמן טי א

למלך משנה
אטהס ססטנן אמס פטלה לעשות שרוצה אמר מעצמו דהשליס דטכא יתבאר ושם .זה כפרנו למעניתו דחוקה מטם דטימ מערגין בכל בפיק ממאר (א׳ה .וכו׳ אסר גיד טחגו לשלס הרוצה כב

:יע׳ש) לטלא אפילו וו שהאליו בנויות מהלכות י׳ סרק המסגר הרג טנט יין1

ל ד ג עוז מ
 3טרו אתד עשה ואם ס׳ג): (דף משסתפין כיצד ס׳ ריש .טרצו נמקום ט להשתתף שרצו דגים

 טצד פ׳ תטמין. עירוני ידו על עד מנע׳י מדיט ואם ס׳ו): חלון(דף פ׳ .זה שרצה עד
(דףס׳א): מלין פרי! ני• עליי ומערי עד הגיה לגפל מעה אדם נותן כ״ג): (דף משחתפין

 סעודות שתי עד שנים שש p הטן ;משהתפין כיצד סרק ריש .עצמן כעירוב עד וכו׳ אדם מערב
 ככל פרק העירוב. את עדצהולין עירונו לשלח הרוצה משתתפין: כיצד סרק לעצמו.

;ל״א) מערכין(דף

i ועיץ שליחות̂ו עושה שליח

מיימוניות הגהות
ד וכ״ג הפרס בבית דוקא דשרי כרבנן אלא הקברות בבית אפילו דאמר כר״י דלא [ד]  י ל

 הלכה בעירוביץ ר״י ששנה מקום כל נגות כל פרק דאמרינן ועור מיקל דר״י דאע״ג
 דרבי ורבי דר״י בפלוגתא פלוגתייהו דתלי כיון כוותיה הילכתא נראה בהא כמותו
 המחבר לדעת והנה • ע״ב מחבירו כרבי והלכה אהל שמיה לא זרוק אהל דקסבר מטמא
 והא לישראל אפילו ואסרי רבנן דפליני בגמ׳ בדמוכח עירוב עירובו אץ לישראל אפילו

ן ע״כ עכ״ל כדפירש״י דר״י כהו להודיעך ככהן דקמיפלגי
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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


