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 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׳
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 בגמ׳ דאמרינן הא מ&רש שרנינז גראה .וכו׳ מדעחו שלא לו מערבת אדם של אשתו ד,
 דנשים ברייתא והיינו שמיו על, לאסור מתכוין שהוא דאסר הא (עירוביןפ׳)

 היינו בעליהן מדעת שלא ומאי עירוב עירובן אין בעליהן מדעה שלא ונשההפו שעירבו
של אשתו שמואל אמר ובהא עליהם לאסור מתכוין היה שלא אסר דלא הא כרמם על

 מדעתו שלא ומאי מדעתו שלא לו מערבת אדם
 ומומה יודע אם אצל הדבר יודע שאינו דקאמר

 מסחברא ה"נ קאמר כי זה ולפי מערבת אינה
 ממנו נופלים מבוי בני מדאמר ראיה מייתי
 וא״כ בע״כ מערבה אינה אשמו אבל בע"כ
 שלא מערבת הכא דאמר דמאי לומר ע״כ

 ומימה יודע אבל מידיעתו שלא היינו מדעתו
 לא רגיל שאינו אין רגיל גורס שאינו וצ״ל לא

 שמואל דנקע ומאי זו שפה לפי ענין לו דאין
 מבוי בני אפילו רגיל אינו דאם משוס הוא רגיל
 עד ב״ד אומו כופין אלא כרמו על נוכילין אין

 וכמ״ש לנכסיו יורדים בי׳ד או אני רוצה שיאמר
 שרגיל המבוי מבני אחד גבי הפרק בראש ה״ה

 הרי״ף ודעת .וכו׳ המבוי בני עס להשתתף
 דהא פירש שלא וזהו רבינו כדעת שהוא נראה

בדלא דוקא היינו מדעתו שלא מערבת דאשתו

 בשהוף שהמזכה ראשון ס׳ נתבאר כבר וכו׳. מבואות לפני פממיס שני לה שיש חצר ד
 מבואות לשני פתמיס שני לה שיש זו במצר אבל להודיעם צריך שאינו המבוי לבני

 הגמרא-(דף בסוגיית ומבואר .להודיעם שצריך מלון פרק שאמרו ההלכות כדעת רבינו דעת
אליבא ההיא שהסוגיא מפרשים שיש אלא אמרת לחצר k מצר בין חילוק שם פ״א:)שיש

הן המבואות שני עם עירבה אם זו שמצר דמ״ד

 מעורב הוא הרי אלא יחדו ולא הפרישו שלא פי על ואף
הראי״ד השגת *חצי ד : זה-שיתוף הרי באוצר

 כתב .וכו׳ לה שיש *מצר
 דקי״ל מאחר ז״ל הראב״ד

 שעירבו מצירות בשלש כר״ש
 עם החיצוניות שהים

 עמהן מותרת היא האמצעית
 איזו עמה מותרין והן

 השתמף אס לה יהיה מובה
 האמרת עם ותשתתף זו עם

 מותרת והלא מדעתו שלא
 שבוש ובאמת שתיהן עם

:עכ״ל > זה הוא

 דשמואל מימרא אידך מ״ש עצ שסמך אסר
 דמשמע ע״כ ונופלין באים מבוי בני דאמר

b b דכי לומר ע״כ כן ואס לא כרמו על אשתו 
 שלא היינו מדעתו שלא מערבת אשתו המרינן

ש :כרמו על לא אבל מידיעתו  למה לדקדק וי
 שיש מצר גבי לו מערבת דאשתו רבינו כתב

 נקע דלרבותא ונ״ל מבואות לפני פתחים שני לה
 לו מערבת אשתו בכה״ג דאפי׳ לאשמועינן הכי

:בידיעתו שלא
 משני אמד עם זו מצר אנשי נשתתפו ר

 נשתתפו אמד במין אם המבואות
 האוכל נתמעפי פ׳:) מלון(דף פ׳ משנה וכו׳.

 עליהם נתוספו להודיע צריך ואינו ומזכה מוסיף
מוסיף

 מבוארת ‘לשני פתחים שני־ לה שיש
 בלבד מהן אהד עם נשתתפה אם

 מוציאה ואינה השני במבוי נאסרה
 אחד זיכה אם לפיכך .בו ומכניסה
 ושיתף המבוי בני לכל בשיתוף

 החצר ■לאנשי להודיע צריך עליהן
 מדעתן אלא משתתפין שאינן זו.

 השני במבוי שמא להן זכות שאינה
 אשתו ה :בזה ולא להשתתף רוצים

 מדעתו שלא לו מערבת אדם של“
 אינה אוסר אם אבל .שכיניו על יאסרו ״ שלא והוא

הראב״ד השגת ׳ ולא על'י מערבת
 אמר פירוש ז״ל הראב״ד כתב .וכו׳ אושר *כיצד

 לא אמר פתמ להם שאין אוסר כשהוא בו מפרשים
 אשתו מערבת זה למצר סו זה למבוי אלא להם ולא לו

 אמרת יציאה לו או להם יש אבל מדעתו שלא עליו
 הפורזינא הלא שלו ולפירוש מדעתו. שלא מערבת אינה

:עכ״ל ̂ להשכיר רצה לא
 זה ז״ל הראב״ד כשב .וכו׳ מצר אנשי *נשהתפו

 במין אלא להשתתף יכולים שאינם שבוש ההפרש
:עכ״ל J אחד

 עליו משתתפת
 *כיצד מדעתו. אלא

 שאמר כגון אוסר
 עמכם מערב איני

 משתתף איני או
 *נשתתפו :(עמכם
עם זו חצר אנשי

 צריך ומש״ה עמהן אסורה והיא עמה אסורין
 להשתתף רוצה היא האמר עם שמא להודיעה

 דקי״ל לדידן אבל בשניהם להשתתף לה וא״א
 והם עמהס מותרת שניהם עם נשהתפה שאם

 רבינו בדברי בסמוך כמבואר עמה מותרים
 עם שנשתתפה אע׳!פ והרי להודיעם צריך למה

 הקשו ולזה האמר עם להשתתף היא יכולה זה
 שכל הוא שדעתו אומר ואני .רבינו דברי על

 זכות אומרים אין אמרת דרך זו למצר שיש
 אינה דשמא דרכים שני לה כשיהיה לה הוא

 אינשי לה דאוופי מבואות שני בשיתוף מפצה
 יוכלו מיומד מקום להם יהיה המבואות שבני

 יסד3 שס ולהתמבר כליהם בו לשום שניהם
 מדעתו שלא לעשותו גמור זכות זה אין ולפיכך

 כשהיא אבל להם זכות שאינה שכתב וזהו
 בהכרת לה הוא זכות בלבד אמד למבוי פתוחה
 דהלכהא אליבא הגמרא סוגית תהיה ועכשיו
 שנראה אע״פ קיימין רבינו ודברי ההלכות ודברי

ם שנשתתפה לומר אמר פעם להלכות שיש  ע
 כדברי ושלא שניהם עם מותרה אינה שניהם

: כתבתי לדעתו לי שנראה ומה רבינו
 שם .וכו׳ לו מערבת אדם של אשתו ה

 של אשתו שמואל אמר פ׳) (דף
 נשים מיתיבי מדעתו שלא לו מערבת אדם

 אין בעליהן מדעת שלא ונשתתפו שנתערבו
 ל״ק ותירצו שיסוף שהופן ואין עירוב עירובן

ופירש עלייהו אסר דלא הא עלייהו דאסר הא

 צריך ואינו להן ומזכה אחר שיתוף עושה זה הרי
 ונתמעט נשתתפו מינין בשני *ואם .שניה פעם להודיעם

 כלו ואם .להודיען צריך ואינו ומזכה מוסיף האוכל
 זה בחצר שכנים *נתוספו להודיעם. וצריך להם מזכה
 עם זו ^חצר נשתתפה ז :להודיעם וצריך להם מזכה

הפתח מן השני המבוי בני ועם זה מפתח זה המבוי בני
האחר

שפו: סי׳ פוי ג :שם סמ׳ג ע׳ש שסח סי׳ פור ב :שם סמ׳ג ש«ז סי׳ פור א

י =אחד שנ  מ
המין אותו כלה אפילו נש,תתפו אחד במין אם המבואות

הראב״ד השגת
 גס ז״ל הראב״ד כתב .וכו׳ מינין בשני *ואם

:עכ״ל ,שבוש זה
כו׳. שכנים *נתוספו  זה ז״ל הראב״ד כתב ו

, חובה כאן דאין בהא כר״ש קי״ל דהא שבוש
:עכ״ל

 ז״ל לרש״י ויש מדבריו נלמד בזהרבינו
 בהשגות כחוב והוא אחר שירוש ולאחרונים

 אוסר כשהוא בו מפרשים אחר פירוש א״א
 אלא להם ולא לו לא אחר פחח להם שאין

שלא אשהו עניו מערבת זו לחצר או זה למבוי
אחרת יציאה לו או להם יש אם אבל מדעתו

.ע״כ מדעתו שלא לו מערבת אינה  זה ופירוש .
: שם אשר הסוגיא מן יופר נראה

 וסוגיא משנה .וכו' חצר אנשי נשתתפו ו
 ובהלכות שם ומסקנא שם דגמרא

 שהזכרנו הפסק אחר נמשך זה וכל רבינו כדברי
 להודיעם צריך מבואות שני שבין שחצר בסמוך

 חולקים שיש כתבתי וכבר ז״ל דעתם וכפי
 במין אם ובהשגות עיקר. וההלכות רבינו ודברי

ס נשתתפו מינין בשני ואס אמד במין אלא להשתתף יכולין שאין הוא שבוש זה גס א״א נשההפו אמד לשחוף: מצערפין האוכלין שאין פ״א שכתב כסברתו וזה . ע״כ שיבוש זה נ
מצמרפין: שכולן רבינו כדברי התוס' שדעת כתבתי וכבר בלבד. תמומין לעירוב אלא

ם עירבה מבואות שני שבין מצר שמואל אמר מ״כו) (דף שהוציאוהו מי פ' .וכו' המבוי בני עם זו חצר נשתתפה ז על. אוסרת שניהן עם עירבה לא שניהן עם אסורה שניהן ע
ואמר לעצמו רגילה הותר בו רגילה שאינה עם עירבה אם הונא רב בר רבה ואמר מותר בו רגילה שאינה וזה אסור בו שרגילה זה רגילה אינה ובאחד רגילה באחד שניהן

שמואל
מיימוניות הגהותעה מנדל

 עליהם אוסר אינו אפילו עמהם לערב רגיל שאם ופסק הראב״ד בשיטת אזיל שם [הטור °
 רגיל אינו ואפילו מדעתו שלא מערבת אשתו חצר באותו ולבוא לצאת רגיל שאינו כגון

 שאוסר במקום חצר באותו ולבוא לצאת רגיל שהוא כגון עליהם ואוסר עמהם לערב
 אין עמהן לערב רגיל ואינו עליהם אוסר אינו אם אבל מדעתו שלא מערבת אשתו
 עמהם לערב רגיל אינו אפילו בפירוש בה מיחד! שלא וכל מדעתו שלא מערבת אשתו
 אם מדעתו שלא לערב יכולין הבית בני ואפילו מדעתו שלא מערבת אשתו אוסר ואינו

:ע״כ] אחת לחצר אלא פתוח הבית אין

דף וס' משתתפין פרק .בזה לא עד פתחים שני לה' שיש חצר ב :פ״א) הלון( ת  מאחר ז״ל הראכ״ד כ
אני :עכ״ל זה הוא שבוש ובאמת וכו׳ כר״ש דקיי״ל  ואדרבה הזה השבוש מבין איני אומר ו

 ועוד קתני הודיעוהו ולא הודיעוהו בחרא דהוא אשי רב מסיק משתתפין כיצד פ׳ דריש כיון יפה
 שעירבו מנשים מקשינן כי להודיעם צריך משלהן גבי משהתפין דכ^צד דמתניתין גמרא הלון פ' אהיקנא

 נמי ותלמודא אסר דלא הא דאסר הא קשיא ולא עירוב עירובן אין בעליהן מדעת שלא ושנשתתפו
 עם להשתתף שרגיל מבוי מבני אחד שמואל דאמר אדשמואל דשמואל קשיא דא״כ מסתברא ה״נ קהמר

 רגיל שאין אין רגיל כרחו בעל שתופו ממנו ונוטלין ביתו לתוך נכנסין מבוי בני נשתתף ולא מבוי בני
א, מי ודכוותיה ערוך תלמוד דבריו נמצאו ל מילתא דעיקר דמתניתין גמרא שהוציאוהו מי פ' מייתי.נ

מתני׳ גמרא להדיא ג״כ שס כתב ז׳ל אלפס ר״י וגס סדום מדת על אותו כופין זה כגון דמסיק עד וכו׳ שניהם עם אסורה שניהם עס עירבה מבואות שני שבין הצר שמואל דאמר הצרות דשלש דר״ש
 הראב״ד שאמר ומה הבית דבעל דמתניתין גמרא הדר פ׳ זו ואוקימתא .עכ״ל האחר ■במבוי אוסרו אהה זה במבוי מתירו שאתה שמתוך מבואות שני של בחצר לקמן ואוקימנא דשמעתין סוגיא האוכל דנתמעט

ל לר״מ היא סייעתא דעתי לפי כר״ש דקיי״ל ומשוס גגות כל פ' לה ומייתי שהוציאוהו מי פ׳ משנה שהיא עמהן מותרת היא האמצעית עס שתיהן ועירבו לרה״ר ופתוחות לזו’זו הפתוחות חצרות משלש ז״ל*  ד
העירוב בזה הפץ שאינו דעהו מגלה דודאי הצח בלשונו ז״ל ר״מ שדקדק כמו בלבד מהן אחת עס שנשתתף בזה וכ״ש לא לדעתה עירבו לא אס אבל ומדעתה עמה עירבו דמשמע קתני האמצעית עס דהאע״רבו

ובאוקימהא זו בהלכה שלו עירובין בנמוקי כן שכתב דל הרשב״א למורי מצאתי שוב .מזה גדול מיחוי לך אין שעירבו כיון רבא דמסיק קמייתא דמתני׳ גמרא סוף משתתפין כיצד פ׳ ריש מפורש וזה האחר
ל אלפס דר״י  שאם דל הראב״ד שתמה כמו האחרת עס וישתתף זה עס ישתתף אס לו יהיה חיוב מה לומר תתמה ואל . באמצעית עירובן בשהעמידו ופירשה הראב״ד ממנה שהקשה דהצירות ההיא דמפרש ד
 בראיית. אדם יקפיד שלפעמים זה הוא ידוע דבר ודאי אלא בזה לו יש הפסד מה ואמור לו שתפו או שעירבו מי דעת שמצריך בהן וכיוצא שהזכרתי התלמוד מקומות ובכל עצמך על המה זה על המה אתה

תו : ויציב נכון וזה .בשתופו או בעירובו רוצה ואינו מונעתו שבת כשאיסור ושמח מלמנעו ובוש לביתו כליו בהולכת וכ׳׳ש לביתו בכניסתו כ״ש שכנו פני ש : חלון(דף פרק .מדעתו אלא עד וכו׳ אדס של א (  פ׳
צד ב :הלון פרק .משתתף איני או עמכם מערב איני שאמר כגון אוסר כי ת אני :עכ״ל להשכיר רצה לא הטורזינא הלא וכו׳ בו מפרשים אחר פירוש דל הראב״ד כ ס אומר ו  וקיבלנו שמענו הפירוש זה ג
 והשתא למהות שיכולה מפני האשה מן חון עד וכו׳ לדעתו שלא בין לדעתו בין הכנענים ושפחתו עבדו וע״י הקכיניס ובתו בנו ע׳י משתתפין כיצד פ׳ דריש בברייתא הניא דהא הוא יפה דל ר״מ פירוש ומ׳׳מ

פו : לתורה פניס וכמה כהוגן דבריו עלו ולכך עירוב ולא היה שכנות דל הראב״ד שהקשה דטורזינא וההיא אשתו ע״י מוחה שהבעל כ״ש בעלה ע״י מוחה האשה אס הזי פוק ת ת ש פעם עד וכו' הצר אנשי נ
ב :הלון פרק . שניה ת אני :עכי׳ל אהד במין אלא להשתתף יכולין שאינן הוא שבוש ההפרש זה דל הראב״ד כ מ דברי לשבש ראה מה דעתו לסוף ירדתי לא אומר ו בפרק הוא ערוך ותלמוד המאירים דל ר'

אם :זו הלכה של שניה בבבא בסמוך לכתוב עתיד שאני כמו האוכל דנתמעט דמתניתין- גמרא הלון :להודיען צריך כלה ואס להודיען צריך ואינו ומזכה מוסיף האוכל נתמעט נשתתפו מינין בשני ו
ב ת ל הראב״ד נ אני :עכ״ל שבוש זה גם ד ל ר״מ שדברי זו הלכה של ראשונה בבבא בסמוך כהבתי כבר אומר ו דגרסי׳נן להודיען וא״צ ומזכה מוסיף האוכל דנתמעט דמתניתין גמרא חלון פ׳ ערוך תלמוד ד

 בעית אי ומהדרין להודיע ■ צריך מינין משני להודיע צריך אין אחד ממין האוכל כלה דתניא נמי נתמעט אפילו מינץ בשני אלא נמי כלה אפילו נתמעט איריא מאי אחד במין לימא אי עסקינן במחי
 צריך ואין מזכה כלה אפילו אחד מין האוכל אס דשמעתא סוגיא ודל כן כתב דל אלפס ר״י וגס כמ״ש מבורר זה הנה . ע״כ שאני וכלה מינין משני אימא וחיבעית נתמטמט נתמעט מאי אחד ממין אימא

פו : ברור זה והנה להודיע צריך כלה ואס להודיע צריך ואין ומזכה מוסיף ונתמעט מינין שני ואם להודיע ס תו ב :הלון פרק .וכו' שכנים נ ת  כאן דאין בהא כר״ש קי״ל הא שבוש זה דל הראב״ד כ
ו ;עכ׳׳ל חובה אנ ה : עליה ברורות ראיות והבאתי מסברא החובה על הפרק ב;ה השבתי כבר אומל ו פ ת ת ש ר נ :מ״ט) שהוציאוהו(דף מי פרק • לעצמו שיערב עד המבוי בני עס וו ^



153עזמשנה כסף פ״ה עירובץ הלכות זמנים. משנה מניד

 דומין עירנה לא עצמה והיא עירבה לא ט רגילה שאינה ת לעצמו רגיל עירב אס שמואל
 מעירבה הון רבימ דברי כל ונהבארו .סדום מדס על מפין נו רגילה שאינה אצל אוהה

 עירבה ולדבריו מ״ו:) (דף המם כר״ס דפסק כרב אלא כשמואל הלכה שאין שניק עם
:ז״ל פסקו וכן שניהן עם מותרת שניהן עם

.וכו׳ למבוי אחד פתח לה שיש חצר י

 פיחהא בהאי להו ניחא לא דדילמא מפום שלו שהעירוב אע״פ להודיע וצריך ומזכה מוסיף
 אחד במין אילימא עסקינן במאי ובגמרא רבינו לדעת מתני׳ היא מבואות שני שבין דבחצר

 האוכל כלה דתניא לא נמי נתמעע אפי׳ מינים בשני אלא נמי כלה אפי׳ נתמעס איריא מאי
נתמעמע נתמעט ואי5 אמד ממין אבע״א להודיע צריך מינים משני להודיע א"צ אמד ממין

 מסין ופירש״י שאני כלה מינים משני ואבע״א
 משני הראשון הסין מן ומערב שחוזר אחד

 אבל .ראשון ממין שלא בשניה שעירב מינים
 ומשני אחד ממין דאמרינן דמאי מפרש רבינו

:קאי עירוב אתחלת מינים
כל ש

פ׳
 ישראל לקרפף פתוח ס״ז:) (דף הדר

 סאתים מבית יותר אוסר אינו סאתיס בית
 שאס לדירה הוקף בשלא זה כל ופירוש .אוסר
 אינו סאתים מבית יותר אפי' לדירה הוקף

:רבינו מדברי מובן זה ובאור אוסר
א הד '  זה .וכו׳ לשבות שהלך המבוי מבני א

 ודין החצר כדין המבוי שדין פשוט
 מבני אחד וכן רביעי: פרק מבואר המצר
 מעברין(דף כיצד פ׳ מימרא .וכו׳ הממי
 דקה שעשה מבוי מבני אמד חסדא א״ר נ״ט:)

:מבוי בני על אוסר אינו פתחו על
ב  מפורש זה .וכו׳ שנשתתפו מבוי אנשי י

 מדברי ע״ג;) (דף הדר בפרק
 :במבוי רשות בטול שיש בגמרא ומבואר המשנה

 משנה וכו׳. החצרות כל שעירבו מבוי ע
 במבוי ונשמתפו בחצרות עירבו שם

 כאן מותרין עירב ולא מצר מבני אחד ושכח
 בחצרות מותרין נשתתף ולא מבוי מבני ̂ וכאן

 לבתים כחצרות לחצרות שהמבוי במבוי ואסורין
 מבני אמד שכמת בהיתר בגמרא שם ואמרו

:רבינו שהזכיר הטעם מצר
T מבואר זה וכו׳. במבוי נשתתפו 

בהשגות. ונכתב בירושלמי
 פרוסת על לא פרוסתן על סקפידין ופירוש
 סומכין בפת נשתתפו אם שהרי נאמר השתוף

 כאן אלא ראשון כנזכר'פ' עירוב משוס עליו
 והתירום אמרים בדברים או ביין בשנשתמפו

 :דעלמא פרוסה ופרוסתן מדוחק ראשונה שבס
.וכו׳ עירבו אס בו נשתתפו שלא מבוי טו

ק״ל) (בבת דמילה פר״א מימרא
 אאריך הדין ומפסק מפירושה רבינו שהושג ולפי
 נשמתנו פלא מבוי רב אמר שם שנינו ״ה.

 בו מסלטלין אין בתים עם מצרות עירבו בו
 בתים עם מצרות עירבו לא אמות בד׳ אלא

 ליבה חנינא.מוזחה רב א״ל בכולו לטלטל מותר
 דנתקו בתים עם חצרות עירבו כי שנא מאי

 אין דאמר לטעמיה ורב בתים ונעשו חצרות
 בתים שיהיו עד וקורה בלמי ניתר המבוי

 מצרות איכא בתים והכא לתוכו פהומין וחצרות
 בתים להני לחזינהו נמי עירפו לא כי ליכא
 ותירצו ליכא. בית איכא ומצר דסהימי כמאן
 חד לגבי דכולהו לרשותא ליה דמבטלי אפשר
 ונשאו ליכא בסים איכא ביס סוף סוף והקשו
 מי אשי רב אמר אלא ומסר,נא בזה ונהנו
 בהמיהא ואינן במים שיאשרו לחצרות גרם

 אשי דרב• זו מימרא פירוש וזה רבינו לדעת
 משום דמו דסתימו כמאן בתים לומר א״א

 כלומר לאסור לחצרות הגורמין הן שהבתים
 משותף החצר ותשמיש חלוקים הבתים שבהיות

 והן להן טפלה החצר שהרי הוא הבתים הגורס עיקר מ"מ לבתים החצר מן להכניס אסור שג"כ אע"פ שאינן לומר אין הילכך עירבו בשלא להם הבהיס מן להוציא נאסרו לבתים וספל
חדש דטעם פירשו המפרשים ושאר ז״ל רש״י אבל .מחלוקת בלא פסוקה הלכה דרב מימרא שתהיה הפירוש מזה ויעלה .נחשבות יהיו לא שהחצרות הוא דין כשעירבו אבל לו מפלין אינן

אמר
עוז מגדל מיימונייות הגהות

ת אפילו לדירה הוקן: דאם ר״י אומר [כ] ת דהוקןז כ-ון אוסר סאתים בי ד לה שיש חצר כבי ע כו' ״ז): סרק הקרפף. כל ו ס ף ד ר( ד פרק רשותו. וחלק מכויעד מבני אחד ה
ם עומד ואיבו ח ואוסר אויר במקו ת פ ח ב תו א פירש ורש״י . למבוי הפ ע׳ '0 .כדין בטול לענין עד שנשתתסו מבוי אנשי :פ״ז) משתתפין(דף כיצד ופ' פ״ב) (דף הדר יתד דאדרבה ב
ת בי שי :ע״ג) (דף הדר :ע״ב מהר״ם אוסר אינו לדירה מוקף אינו אבל לדירה שהוקף דוקא דאוסר סאתים מ .לבתים עד שעירבו מבוי : משתהפץ כיצד פ׳ .מבואות עד וכו׳ ששכח חצר אנ

תפו :ע״ג) (דף הדר ם' ת ש :ובירושלמי ע״א) (דף הדר פ' . מדוחק אלא עד וכו׳ במבוי נ
ב ת תב :בכולו מטלטלין עד וכו׳ נשתתפו שלא מבוי :הדר פ׳ ורמיזא הוא ונכון צדק וענוה אמת דבר על אומר ואני :עכ״ל סמכתן על מקפידין שהן וכו' זה הוא ירושלמי ז״ל הראב״ד ב  ז״ל כראב׳׳ד כ

 אמר נחמן דרב ועוד במכקנא כותיה קאי דשמואל הדא ,וטעמים ראיות לו יש הצירות דהמש בשמעתין כרב פוסק היה אפילו אומר ואני :עכ״ל השכל מדרך תועה וכו' כל:זה כתב דעת מחסרון
 הלכתא הכין ושמואל כרב קאי בתראה דהוא דר׳׳נ כיון עלייהו פליג יוחנן דר' ואע״ג לתוכו פתוחות וחצירות בתים שיהו ועוד רחבו על יתר ארכו שיהא עד וקורה בלחי ניתר המבוי אין נקטינן דמכילתין בפ״ק

 פחות המבוי אין בעי יעקב בר נחמן רב התם דגרסינן דמכילתין פ״ק שמצאתי הירושלמי מן ראיה להם יש יוחנן כר׳ פסק ז׳׳ל ר׳ח כי ואף הפוסקים רוב בשם ז׳׳ל הרשב״א מורי וכ'כ זי׳ל אלפס ר״י פסק יכן
 בעל. משנת משמועת וצא הצירות דהמש השמועה מזאת הפסק זה פסק לא ז׳׳ל ל״מ כי להוכיח באתי עתה אלא עתה צורך לי אין ובזה דמילה ר״א פ' משמע וה״נ בתים משני פחותה אין הצר הצירות משתי
 בס״ד וטעמן מוצאן מקום פרטתי אני וגס עצמה בפני אחת כל וכתבן בררן כבר אלו כי עירבו לא בין עירבו בין דר״ש טעמא שמואל דאסיק גגות כל שבפרק ראשונה משמועה ולא הדר בפ' האמורות הבית
 הפסקא זאת כותב היה ואילו מהלכתא בר נפשיה דליפוק לעולה ראיתיו לא ז״ל והוא שמו על פרסמו אא״כ מדעתו דבר בו חידש ולא בתלמוד שמפורש מה אלא גחבורו כתב לא ז״ל ר״מ כי והקדמתי כתבתי וכבר
 עירבו ולא לעירב שכתב הטעמים וגם והחצר הכלים בין חלוק הזכיר שלא לבו הלך ואנה בכולו או אמות בארבע טלטול לשון וגם כרמלית לשון הוציא מאין ז״ל הראב״ד באולי שחשבו וכמו השמועות אותן מכח
עיניך פקח דמילה ר״א דפרק ראשונה משמועה שבה ממסכת הזה הפסק ז״ל ר״מ הוציא ודאי אלא לבטלה דבריו מוציא ואינו לצורך אלא בלשונו מאריך אינו ז״ל והוא נזכרו לא האלו השמועות ובכל לו באו מאין
ומהדרינן. מידי ולא ליה אמר ולא אישהיק עד וכו׳ דמי כחצר אמרינן מי בכולו לטלטל מהו בו נשתהפו שלא מבוי אשי מר׳ זירא ר׳ מיניה בעא התם דגרסינן . עצמה בפני ארוכה וס^גיא גדולה הלכה שהיא וראה
 זירא א״ר מלתא הא אביי אמר אמות בארבע אלא בו מטלטלין אין בו נשהתפו שלא מבוי רב אמר זירא ר' אמר וגרסינן זירא לר׳ מימרא וסדרוה לתלמודא בהדיא לה דאקבעה עד טובא וטרינן ושקלינן. עלה
 בכולו לטלטל מותר בתים עם חצימת עירבו לא אמות בארבע אלא b לטלטל אסור בתים עם הצירות עירבו בו נשתתפו פלא מבזי רב אמר אבהו בר רבה דאמר ופירשה אבהו בר רבה דאתא עד פירשה ולא
 הצירות. איכא בתים הכא והא לתוכו פתוהין והצירות בתים שיהו עד וקורה בלחי ניתר מבוי אין רב דאמר לטעמיה דרב בתים ונעשו הצירות דנתקו בתים עם הצרות עירבו שנא מאי לרבא הוזאה חיננא רב א״ל

 ר״מ דברי כי רואות עיניך הנה . ע״כ ואינן בתים שיאסרו להצירות גרם מי אשי יב אמר אלא דמסיק עד וטרי ושקיל ליכא בתים איכא יחצר דסתמינהו כמאן בתים להני ליהזינהו נמי ערכינהו לא כי ציכא
: מזכרות בשמועות בעירובין כתב שככר מה על שסמך לפי כולה שמועה אותה שבת ממסכת שהשמיט ז״ל אלפה ‘ור״ אשי רב שהעמיד מה וכפי דגמרא כמסקנא ופסק שם ערוך הלמוד ז״ל

 המבואות ושני עמה מותרין והן שניהן עם סותרת האחר
ה. עם זה אסורץ  אוסרת מהם אחד עם עירבה לא ז

 והפתח אחד בפתח רגילה זו חצר היתה ח :שניהן על
 אוסר בו ולצאת להכנס שרגילה זה .רגילה אינה השני

 האחר המבוי הותר בו רגילה שאינה מבוי עם עירבה .אוסר אינו בי רגילה ושאינה
 לא והיא לעצמן רגילה-בו שהיא המבוי בני עירבו ט נ עמה לערב צריך ואינו לעצמו
 שאינה המבוי בני עירבו לא וגם בו רגילה שאינה האחר המבוי בני עם ולא עמו עירבה
 לא והיא הואיל .עירב שלא מפני רגילה שאינה המבוי זה אצל אותה רוחץ .בו רגילה

 לעצמו: שעירב זה מבוי על תאסור שלא כדי אצלו אותה דוחין עירב לא והוא עירבה
 הואיל סאתים מבית יתר לקרפף או“ לבקעה אחר ופתח למבוי פתח לה שיש חצר י

 בני על אוסר לפיכך מבוי של פתח על אלא סומך אינו הקרפף לאותו מחצר לטלטל ואסור
] בית הקרפף היה אם אבל .עמהן שישתתף עד המבוי נ  אוסר אינו פחות או סאתים [

 אחד יא :הקרפף בכל לטלטל ומותר הואיל סומך לו המיוחד הפתח שעל המבוי בני על
 מצבה שבנה מבוי מבני אחד וכן .עליהן אוסר אינו אחר במבוי לשבות שהלך מבוי מבני

 :רשותו וחלק מהן עצמו הפריש שהרי עליהן אוסר אינו פתחו על טפחים ארבעה רחבה
ב  לאלו רשותן מבטלין נשתתפו ולא מקצתן ושכחו מקצתן שנשתתפו מבוי י=אנשי י

 ולא שנים או מהן אחד ששכח חצר אנשי כדין רשות ביטול לענין ודינם .שנשתתפו
 חשובין הן אחד כאיש שולחנו על הסמוכים ביתו אנשי עם אדם שכל אמרנו וכבר .עירבו

 וחצר הצר כל שבו הצירות כל שעירבו מבוי יג • מבואות לשתופי בין הצירות לעירובי בין
 בני עם עירב ולא החצר מבני אחד שכח במבוי. כולן נשתתפו כך ואחר עצמה בפני

 לערב הצריכו ולא סומכין השתוף ועל נשתתפו כולם שהרי .כלום הפסיד לא חצירו
 אבל .בחצירות עירבו והרי עירוב תורת לתינוקות לשכה שלא אלא השתוף עם בחצירות

 לטלטל חצר בני כל ומותרין במבוי אסורים נשתתף ולא המבוי מבני אחד שכח אם
 *נשתתפו יד ♦ לבתים כחצר לחצירות שהמבוי בחצרן
 על מקפידין אין אם בחצירות. לערב כולן ושכחו ^במבוי
 ואין בלבד. הראשונה השתוףבשבת ■על סומכין פרוסתן
 ישלא *מבוי טו :מדוחק אלא זה דבר להן מתירין

 מטלטלין אין הבתים עם הצירות עירבו אם בו נשתתפו
 שעירבו מאחר .ככרמלית אמות בארבע אלא בו

 לו פתוח אינו כאילו המבוי נעשה הבתים עם הצירות
 מטלטלין אין ולפיכך .הצירות בלא בלבד בתים אלא

בכולן מטלטלין החציררת אנשי עירבו לא ואם .בכולן
כלים

 :שם סמ״ג שפז סי' מור ג א; דרמן עשי! סמ׳ג שפו סי׳ מור ב :שעמ שניו סי' מור א
:שם סמ׳ג וע׳ש שפח סי׳ מוי ד

הראב״ד השגת
 ירושלמי ז״ל הרחנ״ד כהנ .וכו׳ במבוי *נשחהפו

 מר בשם זעירא ורבי אמס בר יעקב רבי הוא
 האחד בשבת מבוי שהיפי על נסמכים עוקבן
 ברדליא אנשי כגון ר״י בשם בא רבי מדוחק

 P בר יוסה רבי .פרוסהן על מקפידין שאין
 שהםמקפידין ברדליא אנשי כגון אילא ר׳ בשם

: עכיל פרוסחן^ על
 ז״ל הראב״ד כהב .וכו׳ נשמהפו שלא *מבוי

 הלכה קי״ל דהא הדא זה• כל כהב דעת מחסרון
 רשות ומבוי חצר עירבו לא בין עירבו בין כר״ש
 ועוד .צהו סבירא הכי ושמואל יוחנן דר׳ הן אחת
 אסיק, הכי אשי דרב עצמה השמועה בפירוש סעה

אלא בעירבו רב אסר דלא מילתא להא פעמא
 דבהים מאני פכימי דעירבו ;כיון בתים משוס

 בכלי איסור שינהגו שכן וכל ככרמליה להם ויהיה המבוי במוך אושם למלכיל שלא במבוי ששבחו בכלים אפילו גזרו הנך ומשוס בחצר
:עכ״ל t השכל מדרך תועה כן מפרש שאינו ומי שמועה אוחה פירוש וזהו .כמותו הלכה ואין רב לדעח זה כל החצר
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 וקרפף ומבוי מצר גג אמריגן דלא ע״ד) דס״ל(עירובץ למעמיה אזיל זרב אשי רב אמל
 עירבו אפילו אלא הכי קי״ל ולא בהיס פס חצרות עירבו בשלא אלא הן אחת רשות
 שאמרו עד בהשגות זה וכתוב מהלכה. דרב הא דחו ולזה פ״ג כמבואר הן אמת רשות

 לשון אני רואה אבל מכרעת הכרעתי אין ואני . השכל מדרך תועה כן משרש שאינו ומי
וכל לפירושו כמו לפירושם רחוק הגמרא רחוק

:ז״ל הר״א כדעת האחרונים
ד טז ב  במצר ששרוי צדוקי או כוכבים עו

הדר(דףס״א:) פ׳ . וכו׳ שבמבוי
 וכן במבוי עמנו דר שהיה אחד בצדוקי מעשה
 זה לענין שהמבוי שם מוכיח מקומות בכמה

:הם פשועים ודברים כחצר
 שם .וכו׳ במבוי דר שהוא כוכבים עובד יז

 כוכבים עובד שמואל אמר ס״ז) (דף
 לבקעה פתוח ארבעה על ארבעה פתח לו שיש

 היום כל וקרונות גמלים ומוציא מבנים אפילו
 מ״ש מבוי בני על אוסר אינו מבוי דרך טלו

 :ליה ניחא שפי ליה דמיחדא פסחא בההוא
 (דף שם .וכו׳ לקרפף פתוח היה אם זבן

 ח״ש מהו לקרפף פתוח להו איבעיא ס״ז:}
 יוסף ורב רבה לקרפף פתוח אפילו סנן דא״ר

 אוסר סאתיס ביה כוכבים עובד הרוייהו דאמרי
 בית ישראל אוסר אינו סאתים מבית יוסר

:לעיל כדאיחא וכו׳ סאהים
 . וכו׳ כוכבים עובד אמד שצדו מבוי יח

 כהבתיה ע״ד) הדר(דף פ׳ מימרא
:ע״ש המצר בדין שני פרק

כו׳. משתתפין כיצד יט  הענין זה פירוש ו
 עשרה גבוהה חומה מוקפת במדינה

שפסים

 עובד טז ז בה עירבו שלא כחצר בתוכו ששבתו כלים
 בני עם דינו שבמבוי בחצר השרוי צדוקי או“ כוכבים
 כוכבים העובד מן ששוכרים החצר בני עם כדינו המבוי

 להן מבטל או .שבמבוי רשותו ביתו מבני מאחד או
 אחד וישראל כוכבים עובד במבוי היה ואם הצדוקי.

 שהן רבים ודין אחד ישראל ודין .שיתוף צריך אינו
 כוכבים עובד ין הוא: אחד דין אחד שלחן על סומכין
 לבקעה אחד פתח בחצירו לו יש אם במבוי דר ישהיה

 ארבעה קטן פתח היה ואפילו . המבוי בני על אוסר אינו
 דרך וקרונות גמלים שמוציא פי על אף ארבעה על

 על אלא דעתו שאין עליהן אוסר אינו שבמבוי הפתח
 פתוח היה אם וכן .לבקעה שהוא לו המיוחד פתח

 כפתוח זה הרי מאתים בית על יתר שהוא לקרפף
 פחות או מאתים בית היה . עליהן אוסר ואינו לבקעה

:ממנו שישכרו עד עליהן ואוסר עליהן סומך אינו
 ישראלים אחד וצדו כוכבים עובד אחד שצדו יח\מבוי

 ועירבו ישראל של לחצר מחצר פתוחות חלונות והיו
 אחד בית כאנשי שנעשו פי על אף חלונות. דרך כולן

 אסורין אלו הרי חלונות דרך ולהכניס להוציא ומותרין
 יכיצד יט : כוכבים במקום,עובד כיחיד נעשים שאין כוכבים. העובד מן שישכרו עד פתחים דרך במבוי להשתמש
 כדרך המדינה אנשי כל משתתפין כך ואחר התינוקות. לשכה שלא לעצמה מערבת וחצר חצר כל במדינה. משתתפין

 המדינה. בכל ויטלטלו אחד שיתוף כולן משתתפין רבים של נעשית אפילו יחיד קנין המדינה ״ היתה ואם . במבוי שמשתתפין
 שהעם פתחים שני לה ויש רבים של היתה אם אבל כ אחד: שתוף כולן משתתפין אחד פתח לה ויש רבים של היתה אם וכן

 בחצר אחד בית אפילו אחד מקום ממנה מניחין אלא כולה את מערבין אין יחיד של נעשית אפילו בזה ויוצאין בזה נכנסין
 הנשארים אותן ויהיו .ששיירו מקום מאותו חוץ המדינה בכל מותרין כולן המשתתפין אלו ויהיו השאר. ומשתתפין אחת

א :המדינה כל בשאר לטלטל ואסורין רבים הנשארים היו אם לעצמן שעושין בשיתוף במקומן מותרין  משום זה ודבר כ
 נשתתף ולא שנשאר המקום שהרי .בה בוקעין שרבים זו במדינה לטלטל להן התיר שהעירוב שידעו כדי הוא היכר
ב :לעצמן ואלו לעצמן אלו אלא בו מטלטלין אין עמהן  מערכין אחר במקום וסולם אחד פתח לה שיש רבים י*של מדינה כ

 לעיר פתוחין שאינן פי על אף שיור אותו שמניחין הבתים כפתח. חשוב שבחומה הסולם שאין שיור צריכה ואינה כולה את
ג :השאי את ומערבין שיור אותו עושין לחוץ ופניהם לעיר אחוריהן אלא  כולן עירבו אם .המדינה לבני בשיתוף המזכה כ

 בעיר לשבות שהלך מי או המדינה בני עם נשתתף ולא ששכח מי ודין להן. הוא שזכות להודיען צריך אינו אחד עירוב
ך :ומבי בחצר כדינם הכל דין במדינה עמהן שהיה כוכבים עובד או אחרת  ממבוי חוץ יושביה כל שנשתתפו מדינה כ

] בנו ואם .כלן על אוסר זה הרי אחד נ ת אי[ *לפיכך אוסר אינו המבוי פתח על מצבה [ שג ד ה ב״ א ר ה
] מדינה מערכין ל ה] לחצאין [  ז״ל הרחב״ד כסב .וט׳ מערבי! אי! *לפיכך על מצבה ומבוי מבוי כל ובונה .מבוי מבוי או כולה או אלא [

̂מועלתבמקום דקהשאי! ע״י אפילו ,פירוש :המבואות שאר על יאסור שלא כדי מהן רשותו לחלוק רצה אם פתחו דקה
מי

 מערנץ אץ or ומאני ראשון פרק מזכר גמורה הימיד רשות שהוא דלסות לה ויש פאמיס
 ואפילו מחיצות תיקון שוס מחוסרת ואינה גמורה רה״י העיר שכל שכיון לפי למצאין אותה

 אס אבל מחיצות בדין כולו המוכשר מבוי חצי מערבין ואין אחד כמבוי היא הרי מדבריהם
ברור וזה בידם. הרשות ולערבה חציה להכשיר ובאו במחיצות מוכשרת כולה העיר היתה לא

 לחציו לחי להעמיד יכול אחד במבוי שאפילו
 הרמב״ן כ״כ1 שבת מהלכות י״ז ארק כנזכר

 עיר וחלוקי בביאור. רבינו מלשון מובן וכן ז״ל
 כיצד פרק בגמרא מבוארים רבים ושל יחיד של

 המפרשים מכל ומוסכמים נ״מ) (דף מעברין
 של עיר היא זו אי ז״ל הרשב״א וכתב . ז״ל

 לרבים וישכירנה לעצמו היחיד שבנאה כל יחיד
 להושיב שבנאה או לרביס מכאן אחר שמכרה או

 פלמיות דרגים לעצמו ומשייר דיורין בה
:עכ״ל עושים שהמלכים כדרך וסרמיוס

ה כב נ י ד נ״כן:) שס(דף . וכו' לביס של מ
 מהו מכאן ופתח מכאן סולם

: עליו מחיצה תורת סולם ואסיקו
 אס יבינו מ״ש .וכו' בשחוף המזכה כג

 להוציא אחד עירוב כולן עירבו
 משותפין להיות רצונן שאין לחצאין כשמערבין

 הוא ברור ודבר לממה שיתבאר הדרך ועל
 לכולן עירב אס להיות שראוי נראה הלשון ועיקר
 המדינה עם נשתתף ולא ששכח מי :אחד עירוב

: פשוש זה גס . וכו'
ד ה כ נ י ד  ממבוי חץ יושביה כל שנשהתפו מ

כו'. אחד  בכיצד שם זה גס ו
 מדינה ענין הזכרתי וכבר ס') נ״ע מעברין(דף

: למעלה זו
מי

עכ״ל: ̂ הרבים דריסת

:שם ה :שס סמ״ג שצג פי׳ עור ד :שצ פי' עור ג :שפע פי׳ עור ב :שס פמ״ג שפג שפב פי׳ עור א ׳

ל ד ז מנ עו

ד ב  פרק .הצדוקי עד וכו׳ מבעלי מאחד או : הדר פרק . כוכבים העובד מן עד וכו' או כוכבים עו
ף אם :פ״א) חלון(ד ף פרק . כיחיד כוכבים עובד במקום עד במבוי היה ו ד :ס׳׳ז) הדר(

צד ל :משתתפץ כיצד ופרק הדר פרק . אחד שיתוף עד במדינה משהחפין כי ב  בשאר עד היחה אם א
) מעברין(דף כיצד ס׳ . המדינה ע בר :ל ד  ר״י בהלכות כתוב כן .לעצמן ואלו עד וכו׳ זה ו

ה :ו״ל אלפס דינ דף כיצד פ׳ .עליהן אוסר אינו עד רבים של מ רין( עב ך :נ״ע) מ כ פי  מערבין אין ל
 דריסת במקום מועלת דקה שאין דקה ידי על אפילו פירוש Y1 הראב״ד כתב .המבואות שאר על עד

אני :עכ׳ל הרבים  באתי עתה רק מזו עובה זו שמועה לומר החבור בזה בסברות עסק לי אין אומר ו
 מתניתין גמרא באות אות בדבריו מפורש הדין זה גם בהקדמה כמ״ש הסתומות ז׳ל ר״מ דעות לגלות
ס מעברין כיצד פרק רבים של דעיר  לאו אס בכך דקה מועלת אס דעתם גלו ולא כ״כ ז״ל אלפס ר״י וג

ך: פתח דקה פירש ורש״י מקוצי ז״ל הר״מ וכ'כ מו נ

מיימוניות הנהלת
 בה נכנסין זזיו שלא ז״ל ופירש״י רבים של ונעשית יחיד של עיר מעברין כיצד [פרק ®

 איצטבא פירש בערוך וכן דקה מחיצה פיר״ח [ג] :שם] הטור פירש וכן רבוא ששים תמיד
 מעברין כיצד בם׳ גרסינן מהר״ם לשון לך הא [ד] ;ע״כ וקטן נמוך פתח פירש י רש" אבל
 או מכאן ולחי מכאן לחי עושין בתוכה עוברת ורד״״ר רבים של ונעשית יחיד של עיר

 בולה אלא לחצאין אותה מערבין ואין באמצע ונותנים ונושאים מכאן וקורה מכאן קורה
 נמי מברי מבוי אהדדי דאסרי דלא לחצאין ומ״ט ומסיק ובו׳ עצמו בפני מבוי מבוי או

 עיר מערבין אין דקה דבלא אלמא דקה דעביד עסקינן במאי הכא ומשני אהדדי אסרי
 של בעיר וב״ש רבים של ונעשית יחיד של בעיר עצמו בפני מבוי מבוי ולא לחצאין אחת
 דאין משמע סוגיא ההיא בכל וגם אחד להיות מעולם דהורגלו יחיד של היא והרי יחיד

 מקדם תמהתי ע״ב יחיד של הוא והרי יחיד לשל רבים של ונעשית יחיד של בין חילוק
ששים בה שכיחי דלא יחיד של היא והרי יחיד של בעיר מקומות ביש שראיתי מה על r׳

 דמותר ונ׳׳ל עד וכו׳ דקה עביד לא המבוי לתיקון חוץ מבוי באותו הדרין שהישראלים מבוי חצי מחלקים ראיתי וגם דקה עבוד לא דהנך אע״ג עצמו בפני מבוי מבוי שמערבין רבוא
 באמצעיתו לחלקו רוצים אם חצר אפילו שהרי להם שחוצה הדיורין מן ומובדל כסתום חשוב דבהכי צה״ם או לחיים שני לו שיתקן ובלבד לחצאין ולעדבו אחד מבוי אפילו לחלק
 יכולין מעשר יתר יש ואם מעשר יתר לפס פס בין דאין כיון לעצמן ואלו לעצמן אלו ויערבר לחלקם יכולים ארבעה בפס או לכאן ומשהו לבאן משהו משהויין שני של פסין בשני

 מתוקנץ כשאינם היינו אהדדי אסרי נמי מבוי מבוי הכא דפריך והא עליהם לתיקון שחוץ הדיורין אסרי לא דהשתא במבוי לעשות יכולין נמי והכי מעשר ביתר ומהני בצה״ס לחלקו
 קאמר קורה או לחי דבתיקון משמע וכו׳ מבוי או כולה או אלא לחצאין אותה מערבין ואין וכו' מכאן קורה או מכאן לחי עושין בברייתא כדקתני בקורה או בלחי אלא המבואות ראשי
 הדר בם׳ לקמן ר״י פירש וכן דוכתא בבל מהני מעשר יתר אפילו בצה״ם או מעשר יתירה הפרצה כשאין לחלקו יכולין ארבעה בפס או מעשר יתר ביניהם כשאין פסץ בשני אבל
 שיכולין וה׳׳ה כדפרישית אובצה״ם ארבעה בפס או פסים בשני ניתר וקורה בלחי ניתר דאינו חצר במו דהו״ל לו פתוחין וחצרות בתים שאין מבוי דאפילו נכרים אחד שצדו מבוי גבי

 הר״מנראה כתב [ה] : כדפרישית לי און ומצאתי שיגעתי עד טעם מצאו ולא יחיד עיר של מבואות לחלק סומכין אנו מה על רבותי שאלתי פעמים וכמה מבוי או אחת חצר לחלק
 בעירוב המיקלוב^ש אחר הולכים סופרים חדאדבשל מערבין אין נמי דלרחבה דאמרי כאיכא ודלא מערבין לרחבה אבל לארכה אלא אמרן לא פפא רב דאמר קמא בלישנא רהלכה

:עכ״ל ראשע לשון לגבי טפל הוא דאמרי דאיכא דמסתברא ועוד בעירוב המיקל כדברי והלכה התורה מן עיקר לו שאין


