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1כמ p״1’3 ומצאה שעירוב עירבו אא״ב ליו״ם צורך בהם שאין כלים להצר ממצר מוציאין
א אבאר ושם לשבח והוצאה עירוב שיש חציו אחד ליום מערבין’,______ :רבינו דעת ולשי דעחו לפי המני

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

מדרשם: ^

שמיני פר?

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

 של שובים ימים בשני לא אבל בהלכות ונזכר
:השנה ראש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

לו

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

לערב. מצי לא אמה

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

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

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

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

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

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

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

פ״ח
עוז מגדל

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

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

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

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

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

ימי©

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

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

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

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

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

דבדרבנן
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י ג מ
 שני בציצ קיים העירוב שיהא דבעיק לא.

 לקולא אחה קדושה שהן אמרינן לחומרא ובמקומו
 רביגו עמה לא אומר ואני ע״כ. אמריק לא

 ולא למומרא אמה קדושה דאמרינן איהא דאם
 עירובו מנאכל לרבק ר״א מקשה קא מאי לקולא

 אינהו ליה ולימרו בשני יוצא שאין בראשון
למימר איכא מאי ר״ה של י״ס שני- ולישעמיך

 השבה שלאחר ביו״ש אבל השבה שלפני ביו׳׳מ או י״ש בשני שזהו רבינו ופירש ע״כ לו
 אפשר דלא השבח אוזר ויו״ע ז״ל סירש״י וכן ומוכרח הוא ופשוע שבח בליל להביאו א״א

 רוצה ואס עליו ומחשיך העירוב קיים אם לראוה בשני שם והולך ומוזר בראשון מולידו בהכי
 להשאירו הוא שרשאי המשהמר במקום היה שאם ומכאן .עכ״ל אמ"כ יביאנו או יאכלנו

 לא אם עצה דרך אלא בידו נופל אמרו ולא שם
ל הרשנ״א וכ״כ המשתמר במקום היה ] שתחשך יפשימ י ד ל היה אם ואוכלו [ י אם מביאו או שבת ל
,של לש שבשני שדעתו נראה אמד ^כיום ״ כיום ואינן קדושות שתי שהן מ^י .טוב יום ליל היה 1,

י עליו יוצא בראשו! נאכל אחד כיוס שק נ ימים לשני העירוב קנה. ראשון מליל שנאמר כדי אחד .מ
לו ואץ לראשון העירוב קנה בראשון העירוב נאכל“ ט פעה א״א בהשמה כחוב זה ועל

^ ^שיהא ל ^ ^ ם ^'י ^ ב ע°ו ^’ה ברגליו לערב צריך בראשון ברגליו עירב לשני. עירוב '
בלבו ויחשוב; מקום באותו ויעמוד שילך והוא; בשני י

 לערב רצה אם בראשון בפת עירב: שביתה. שם שיקנה
 צריך בפת לערב רצה: ואם . עירוב זה הרי בשני ברגליו
: בראשון בה שעירב עצמה^ הפת באותה [ה]; לערב

 שבת לאחר־ או שבת. ערב להיות. שחל הכפורים. יום י
אחד כיום שהן לי יראה הראיה פי על שמקדשין בזמן ל® מסי^קא דספוקי למימי איצמל־יכו ולמאי

שילן דבריהם לכל עי, ק'5לר מא,א א .הם אחת וקדושת לא א,5 , שני לערב לו שיש שאמרנו זה י
אפשר שיהיה והוא: הימים לשני׳ רוחות בשתו עירובין והכא לחומיא הכא ונקיפי לדבק להו מספקא

ה לחומיאאלאביו״פושבה ״ לי ש פ ״ יי מנ ל ב אבל הראשון. העירוביךביום משני אחד לסל להגיע לו א
ביום השני יום של לזזירוב להניט לו אפשר אי אם ולזה לקולא ואפילו ק אחה דקדושה להו פשיפא
^ ״ פנחס וכ״כר׳ שלו קצר בספר ו׳ל הישב״א סשטם ...................

ל ט כ א  וכבר שם מבואר זה .וכו׳ העירוב נ
ב נזכר: ר  שם .וכו' ברגליו עי

 ברגליו מערב בראשון ברגליו עירב ל״ח:) מיף
י נ  וחירצו לפבח מיו״ם מכין קא והא והקשו מ

 וקאים ושתיק דאזיל מידי ואמר דאזיל סברת מי
 ומ״ש ,בלבו וימשוב רבינו כתב ולזה .אצמ• ולא

 יכול שאינו בדוקא ר״ל ברגליו לערב ציין
:בסמוך שיתבאר כמו בפח לערב

 בפת עירב ל״פ;) (דף שם .וכו׳ בפת עירב
 ברגליו עירב בשני ברגליו מערב בראשון

 מערבין שאין לפי בשני בפת מערבין אין בראשון
ת/ בהחלה פ בפת מערב בראשון בפת עירב ב

בשני

 בפת עירב שאם הרשב״א וכתב .הכנה משום והפעם הפח ובאותה שמוחל אמר בשני
:עירוב אינו חדשה

כ י ״ ה  דין ביוה״ר אסור בשבת שאסור שכל שכיון הפעם גלוית רבינו סכרה זו .וכו׳ יו
 אלו שבזמנים לפי הראיה ע״פ שמקדשי! בזמן רבינו וכתב .קדושה־אחת שיהו הוא

 רבינו סמוךלשגה..ולסברת יוה״כ יחול לא לעולם
מי• יש ושבת יוה״צ לשונו וכן ז״ל הרשב״א הסכים
עכ״ל.. ונראיךדבריו הן אמת שקדושה■ שהורה

: באיזה לפרש לו שהיה אלא ק ז
ל״ח:) (דף שם וכו׳. שיש שאמרנו m י׳א

 שני אדם מערב ששנינו׳ מה. על הקשו
 מבע״י הראויה סעודה בעינא והא: עירובי!

 אמה אלפים בסוף ליה דמנח סברתי מי ותירצו
 בסוף ליה דמנח לכאן־ ובסוף.אולפים■אמה. לכאן־

. ע״כ לכק: אמה אלף ובסוף לכאן. אמה׳ אלף
מבואר: וזה׳

ד יב: צ י  נהבאר כבר . וכו׳ שהניח הרי כ
בסמוך;

ד ט י ד׳ פ׳ יו״פ במסכה וכו׳ להיות: שחל י
יו״פ: ת״ר י״ז;) פ״ז שמל(דך יו״ע

 עירובי לא מערכין אין. בע״ם להיות שמל־
ונפסקה: שם ונחלקו עירובייחצרות ולא תחומי!
 פפונו זה; . וכו' שני חלו ואם; : כן הלכה

ם :בסמוך שיבא; מהדין ויתבאר א  ולא שכח ו
 תחזמין עירובי אדם מניח י״ז) (דף שם .’וכו׳

 חבשילין עירוני וכ״ש ומתנה למבירוי מיו״פ
 מיו׳׳פ חבשילין עירום אדם מניח. אמר ורבא

 דמיקני לא: תמומין עירובי אבל ומפנה לחבירו
דרבא־ מתיה והלכמא ובהלכות לא; ביו״ע שביתה
 תסומין בעי.רובי דה״מ לן ומסהברא הוא דבפרא
 דגפול חצרות עירובו אגל הוא: שביסה דמיקני

 ומתנה יאשון ניו״ס. עירונו אדם, מניח הוא רשוח
כדכרי־רבינו:: וכו׳ הכי ונימא

ו א, ט ״ ם . וכו׳ של י״פ בפני בד  שם זה ג
 קסא;דביצה בפרק וממאר בר.לכות

 גבי וכ״ש: סגשילין: עירובי גבי ק ו׳:) (דף־
עירובייחצרות־:

 שיהיה מצנתי שהעירוב עיידוב... השני־ עירוב »ץ הראשץ
להגיע; יבול ואונו הואיל וזה יום מבעוד הראויה בסעודה

 מבעוד ראויה אינה זו הרי הראשון ביום העירוב לזה
 אמה אלפים ברחוק עירובי שהניח הרי ^כיצד 3י • 'ום

 עירוב והניח ראשון ליום עליו וסמך מזרה לרוח מביתי
 מערב ברוח אלף או מאה או אחת אמה ברחוק שני

 ביום שהרי עירוב. השני זה אץ שגי ליום עליי וסמך
 לפי יום: מבעוד לי ראוי השני־ העירוב זה. אין הראשון

 מערב ברוח לו נשאר לא שהרי אליו להגיע: יב^ שאינו
 וחמש אלף ברחוק עירובו הניח אם אבל יג, :כלום

ראשון ליום עליו וסמך מזרח ברוח מביתו אמה מאות
 שני ליום עליי וסמך אמה מאות חמש בתוך מערב לרוח מביתי רחוק: שני. עירוב והניח

ב ביום עירוב עושה אינו שבת בערב להיות שחל טיב יום ייד .הראשון ביום לו שיגיע לו אפשר שהרי עירוב. זה הרי  טו
 של טובים ימים שני חלו ואם . טוב יום ערב שהוא חמישי ביום הוא מערב אלא תחומין עירובי ולא הצירות עירובי לא

 עירוב״ מערב זה. הרי עירב ולא שכח ואם . הצירות ועירובי תהומץ עירובי רביעי מיום מערב שבת וערב בחמישי גליות
 בדברי אין טוב יום היום אם בחמישי אומר מתנה כיצד טל - תחומין עירוב״ לא אבל ומתנה שבת ובערב בחמישי הצירות

 כלום היום בדברי ואין מאמש עירבתי כבר טוב יום היום אם ואומר ומערב חוזר ולמחר עירוב. זה הרי לאו ואם כלום
ראש׳ של■ טובים ימים בשני אבל גליות של טובים ימים בשני אמורים רבדים במה .עירוב זה. הרי טוב יום היה אמש ואם

:טוב יום מערב אלא להן מערב ואינו אחד כיום הן הרי השנה

עירובין הלכות סליק

הנלשם ב : פס פמיג 1תפ פי׳ טור א

מיימוניות הגהות
משמע מכאן [ו] :ע׳ב ,ג׳ בר.ו*נה בהג׳ה כדלעיל הכי קי״ל י׳א ואנן ברירה אין דבדרבנן • • —I...................I  ̂״י •■•ן י ••• «
 עושה שהיה תמיד נוהג היה וכן מהר״ם עב״ל משחשכה מיד העירוב לאכול שמותר
 או משחשכה מיד העירוב בכר ואובל ב״מ פרק כדמשמע ע״ש בכל הצירות עירובי
 ב^מיקלע אסי וד׳ אמי דבי נתבי בל פ׳ כדאיתא המוציא ברכת הכבר על ומברך למחר

 ליהעביד חרא מצוד, בה ואיתעביד הואיל אמרי המוציא עליו מברבין דעירוכין ריפתא להו
ל מד,ר״ם הורד, ובן [ה] ע״ב; אחריתי, טצוה בד. ו עייכ , זה פרק שבחסל כבהג׳ה ד

,מחומץ

עוז מגדל
ם ימים בי ;מניינין נכל פרין הימים.׳. שני טד טוני ת ד כ אנ׳ של; טונים ימים נשני שאפילו ״ל1 הר
ה ' ר׳ ו אני :טכ׳ל אמרינן, לא לקולא אנל נ ד מה־ישגתנ אומר׳ ו אנ׳ ש כנרתו ו׳ל הר מ׳ או מ הי  ר'

א׳ המשנה סגנון 'ל1 מר מ ה אוה מטרכין ככל פרק ו מ כי פטמים כמה כהכהי וככר . נאו  לא דל ר'
 ולפי הורה משנה קראו ולנך הורה הוראות להורות טרון נסדר הארון לקצר רק הוה כתנור פיון

ם חילק לא שהתלמוד נ’נהסכמתו.רק,,נ ק אין כי נהצטתו הר.צוק מזה טנמו סילק הוא נ '  הדנריסד סידר ה
ד ה טל להם ויש, לי נראה כ.־.נ ולכך מהכרתו הם האלו הדנריס .הן אהח קדושה טד ,״כיו  שיסמונו מ

ה : הוא נכון, כי לו הודו ולכך חכי רניעי ביוה מטרנ טו כו׳ שאמרנו ז וטירוני• חצירות■ טי
תי ככר תנ ם :מטרכין כנל פרק מפורש. וה שכל נ א ק: .וההלכה הפרק׳ סוף טד ה1 הרי טירנ ולא הכנז ו :וכי,צה פ'

דשמיא בסיעתא עידובין הלכות סלק

עשור שביתת להלכות משגר, מגיד הקדמת
ס ר ו פ ל ש א  מן האסור בכל שבח עם נשוה והוא בכלל המלאכה איסור בו נחבאר ר

איסור גו ונזכר שם כממאר דברים משני חון ומדבריהם ההורה '
ההחלס וזמן ותשמיש וסיכה הסנדל ונעילת כרחיצה הדברים שאר ואיסור והשחיה האכילה

:ויצואהו היום
ה ר י פ ג  ונזכר ראויים ושאינן הראויים והדברים והשהיה האכילה שיעורי גו נהנארו ש
א מי בו נאמר וכן זה איסור נדחה מי אצל ביאור בו י  מדבריהם המתענה מ

: מהענה שאיני ומי

 נאסרו צד זה׳ ובאי לו הדומין. ושאר הרחיצה ענייני פרסי בו נחבארו שלישי פרק
:ראשון פרק שנזכרו הסדר על לאמה אחת ענינן בו ונזכר והוהרו

ם ע ט ם להיות מבואר זה. כדור ו  קודם להיות וראוי כולל שהוא לכי , ראשון פרק קד
 ר3 שיש במה שעניינו לפי שלישי לפרק להקדימו וראוי שני/ ואחרלפרק .לפרעי

 מרדות מכה אלא בהם שאין בדברים הוא שלישי ופ׳ ,אהריו והנמשך הורה דבר כרה חיוב
: מבואר וזה; לקל ההמור להקדים הוא וראוי ראשון פרק כמבואר


