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כן כא כו׳. גמדה החמח מנעל יקס לא ו ו
 לממני אומר עושה הוא כיצד אלא

 מיוחד הכלי היה ואפילו וכו׳ וה כלי לי מלא
 .מדה שם לו יזכיר שלא והוא ימלאנו למדה

 ודע .רבינו בדגרי האמיתי המסמא היא כך
 אוסר שהרמב״ס שכתבו, ירומם ורבינו שהגיור

 נזדמנה משובשת מסחא למדה המיוחד בכלי
רבינו: בספרי להם

איש

א א כ  כ״נו) (דף שם משנה .וכו׳ חנות מבעל יקח לא וכן ביניהם: וממלק שומגי אבל בדינר לי מכור למבח אדם יאמר לא כ״ח:) צדין(ביצה אין פרק משנה .וכו׳ אדם יאמר ל
 אם אבל מדה שם לו יזכיר לא במדה לא אבל מאי הכי מתני׳ רבא ואוקים כו׳. למדה מיוחד כלי היה אם אומר ר״י במדה לא אבל זה כלי לי מלא לממני אדם אומר

למחר מנא הדין לי מלי חנינא בר חמא לרבי אמר אלעזר רבי ובירושלמי .כרבנן וקיי״ל בחרא דהוא כרבא והלכה אחרת אוקמתא שם ויש ימלאנו למדה מיוחד כלי היה
:עכ״ל ,ליה מכילץ אנן

 מימרא שם .וכו׳ תבלין מודד הנחתום כב
 לתוך ונותן תבלין מודד נמתום

 דוקא לאו ופי׳ תבשילו יקדיח שלא כדי הקדרה
 חכמים שדברו אלא אדם לכל ה״ה אלא נחתום
 לפני השעורים למדידת דומה ואינו ̂ בהוה

 משום בסמוך שיתבאר כמו שאסורה הבהמה
 כלומר נמדד שאינו בדבר פסידא ליכא דהתס

 שלא אלא אחר בדבר הפסד חשש שם שאין
 שאם כאן אבל מעס או הרבה שעורים תאכל

 כל יכול התבשיל כל יקדיח מרובין התבלין היו
:ז״ל גאונים קצת מדברי נראה וכן למדוד אדם

ל ב כו׳. א שהו  מודדת אשה רב אמר שם הא
 שתניול כדי עיסתה לתוך ונותנת קמח

 והא והקשו אסור אמר ושמואל יפה בעין חלתה
^ אביי ואמר מותר שמואל דבי תנא ש  דאמר ה

 שמואל מותר שמואל דבי ותנא אסור שמואל
 וכן ובהלכות ,לאשמועינן אתא למעשה הלכה

 הלכה פירש ז״ל ורש״י .ע״כ דאסור הלכתא
 למי כן מורין שאין לאשמועינן אתא למעשה

 בידיה מחינן לא עביד אי אבל לישאל שבא
 ורבינו ההלכות ודעת כן/ מורין ואין דהלכה

 היה ודאי אסור שמואל דאמר דכיון עיקר
 מקום ומכל דעביד דמאן בידיה דמחינן סבור

 לכתחלה ומותר כרב ,פסקו דסורא מתיבתא
 כשמואל אסור שדרו דפומבדיתא מתיבתא אבל
כן :עיקר וכן  לא מימרא שם .וכו׳ ימוד לא ו

 אבל בהמתו לפני וימן שעורים אדם ימוד
חושש, ואינו לפניה ונותן קבים או קב הוא קודר

:דעתו באומד משער קודר פירש ובהלכות
 ואגוזים ביצים המנוני מן ליקח ומותר כג

 אומר כ״ם:) (דף שם משנה .וכו׳
 במנין אגוזים לי תן ביצים לי תן למנוני אדם
 ביתו במוך מונה להיות הבית בעל דרך שכן

 לו ואומר אצלו הרגיל חנוני אצל הולך ובגמ׳
 ועשרה ־אגוזים וחמשה ביצים עשרים לי הן

 סכום לו יזכיר שלא ובלבד וכו׳ אפרסקים
 סכום יזכיר שלא ובלבד אומר רשב״א מקח
 של גירסהו וזו מקח שום אחרת וגירסא מנין

 דמים סך להזכיר אסור הגרסאות ולכל רבינו
 הגאונים כתבו מנין סכום ופירוש ז״ל. כתבו וכן
 ממשים בידי לך הרי לו יאמר שלא בהלכות וכן

 מאה בידי לך ויהיו ממשים לי חן אגוזים
:רבינו שכתב וכמו

ד ̂ך1■ה כ שמא למוש שיש או במחוברים במיק שיש מדברים הון מותר הכל ישראלים בין נכרים בין ורועה ופעם זה חנוני ופירוש הנזכרת בברייתא . וכו׳ רועה אצל אדם י?
נכרי מן ביצים ליקח שמוהר ז״ל וכהבהרשב״א . היום נצוד ולא נעקר שלא בו שמכיר כגון הספק נסתלק א״כ אלא הנכרי מן לימלו שאסור היום נצוד או ■היום ■נולד

:אסור הוא מתירין לו שיש דדבר כיון ביום אבל לה חיישיק ולא הוא דמיעועא מיעועא בלילה דיולדת משום ר״ה של ראשון בליל או גליות של יו״ס בלילי חנוני
ה האלפסי הרב הכריע ולא הלכה בפסק ז״ל הגאונים שנחלקו בהלכות וכתוב קמ״ח:) שואל(דף פ׳ בשבת אמוראים מחלוקת .וכו׳ אותה הובעין יו״ע הלוואת כה ר גז דג

: עיקר וכן פעמיה דמסתבר משום ליהבע ניהנה האומר כדברי ורבינו.הכריע
ה כו׳. מגביהין שאין ע״פ א  ונפסקה מהירין שב״ה יוסי ר׳ כסברת י״ב:)ברייתא דוו״פ(דף מאמשפ״ק גשהופרשו ההולכה והיתר שבת מהל׳ כ״ג פרק מפורש ההגבהה איסור ו

אין : כן בגמ׳ הלכה  פשוע וזה הפרשה קודם סובלות ואינן לזרים אסורות שאינן לפי מותר לכסמלה להפרישן אפילו שהרי המתנות לומר צריך אין פי׳ .וכו׳ לומר צריך ו
אי :שם מבואר ג״כ ההולכה ודין אמש שנשמעה בבהמה אפילו ההפרשה דין בגמרא מבואר וכן ב :דמאי במס׳ וברייתא ירושלמי .זכו׳ צדקה ג

פ :א ״ ע כו׳. וכו׳ הוצאה שהותרה א צדו  את המוליך לפניו או כתיפו על הוא מביא אבל ובקופה בסל יביאם לא למקום ממקום יין כדי המביא ד׳ פרק ראש ל׳) (ביצה כי
 באגרא באגרא לדרו ביגלא ברגלא לדרו בדומקא דדרו במחוזא רבא אתקין מותר לשנות א״א אם תנא ובגמ׳ בידו נועל אגל לאמריו הקופה את יפשיל לא המגן

כ: מותר, לשעת אפשר אי אם מר דאמר שרי אפשר לא ואי עליה סודרא נפרוס גאכפא דדרו באכפא לירו ע״
בד״א

משנה לחם
:דיוקא במר לאהדורי לי ולמה המנות על לא אגל במשנה הוא

 אלא בשר בדינר לי תן לטבח. אדם יאמר יילא כא
 על חשבון עושין ולמחר חלק חצי או ־ חלק לי תן

 במשקל או במדה החנות מבעל יקח לא ובן .שוויו
 זה בלי לי מלא לחנוני אומר עושה הוא כיצד "אלא

 למדה המיוחד כלי היה ואפילו שוויו. לו נותן ולמחר
 הנחתום כב ♦ מדד׳ שם לו יזכיר שלא והוא ימלאנו

.תבשילו יפסיד שלא בשביל לקדרה ונותן תבלין מודד
 ימוד לא יוכן לעיסה קמח תמוד לא [ש] האשה אכל

חי משער.ונותן אלא בהמתו לפני ליתן שעורים אדם  ביציס החנוני מן ליקח ומותר כג ל
ת] לו יזביר שלא ובלבד בהן כיוצא כל וכן במנין ואגוזים א] ולא דמים שום [  .מנין סכום [

 ביום לו יאמר לא אגוזים עשרה או רמונים עשרה בו נושה שהיה הרי המנין •סכום כיצד
 ולוקח אצלו הרגיל הפטם אצל או אצלו הרגיל רועה או חנוני אצל אדם [ג] הולך כד :חשבון עושה ולמחר סתם לוקח אלא אצלי עשרים לך [נ] שיהיה כדי עשרה לי תן טוב

 לו נותן אינו להתבע ניתנה לא תאמר שאם בדין אותה תובעין טוב "יום הלואת כך, :מנין סכום ולא דמים שום לו יזכיר שלא והוא שירצה מה וכל ועופות בהמות ממנו
ו :טוב יום משמחת נמנע ונמצא כלום  ביום ומעשרות תרומה מגביהין שאין אע״פ כ
 ואין .טוב ביום לכהן מוליכן זה הרי מאמש שהגביהן ומעשרות תרומות לו היו י.אם טוב

 מן גובין צדקה וגבאי .טוב ביום לכהן שמוליכן וקיבה ולחיים וזרוע חלה לומר צריך
א החצרות ל ב.ו טו ם'  ונותנין בצנעה גובין אלא בחול:. שמכריזץ מכריזין.כדרך יה^ ביו

:עצמה בפני ושכונה שכונה לכל ומחלקין חיקן לתוך

כיי פרקחמ̂י
 גדולות משאות ישא לא לצודך שלא אפילו טוב ביום הוצאה שהותרה פי על אה א

 יכיצד . מותר לשנות אפשר אי ואם .לשנות צריך אלא בחול עושה שהוא כררך י'
 או כתיפו על הוא מביא אבל ובקופה בסל יביאם לא למקום ממקום יין כדי המביא

.לפניו  משואות וכן ב • בידו מוליכה אבל לאחריו הקופה את יפשיל לא התבן את המוליך .
 ישא מאחוריו אותן לישא ושדדכן . מאחריו גבו על אותן ישא במוט אותן לישא שדרכן

תפו. על אותן  עליהן יפרוש או לפניו בידו אותן ישא הכתף על להנשא ושדרכן כ
שא. משינוי בזה כיוצא וכל בגד כדרכו. ומביא נושא לשנות אפשר אי ואם המ

במה
: שם עמ׳ג פקי פי׳ עור ו :חקו סי׳ עור וז :הקכה סי׳ סור ד : שם ג :מה צאוין סמ׳ג חריז סי׳ מוי •ב :סק סי׳ עור ־א

בו

א ד ב צ י ע״ז שמבאר מה חקי״ז סימן בב״י עייןוכו׳ לממני אומר :עושה הוא כ

עוז מגדל
 חידוש שום בה ואין פשומ והדבר פירש למה יעקב ד׳ על תמה התלמוד גס ■כי בוא:וראה מאד
 מה וגס כרצוגו. יעשה בגירכחו היה או לפרש רצה ז׳ל הראב׳ד ואם לפרשו ז״ל ■ר׳מ ־רצה לא ולכך

 פרק ז׳ל ר׳מ כתבה כבר הקמנה כנגד גדולה ומנה ביתו וגני מגניו לפרש ז״ל •הראב״ד שהוסיף
 באוכל אלא שוין ויו״מ שגת כי כאן לכתבה הוצרך לא יוע׳כ שואל :בפרק סדרה שגת:על כ״ג,דכלכות

ט) (דף צדין אין פרק הכל . מנין סכום עד וכו׳ אדם יאמר אא :עמו והדין בלבד נפש  כ׳
ת א לוו ק .הפרק סוף עד מגגיהין שאין אע״ם :קמ״ה) שואל(דף פ׳ .■יו׳מ משמחת עד יו׳מ ה פ׳

י׳ג).: (דף’ דגיצה
דן אין פרק באפריון. ואפילו עד מנהיגין אין בחול עושה שהוא עד ■הוצאה שהותרה אע״ם ■פ״ה  ל

ה) (דף :■כ׳מ) יין(דף כדי המביא ופרק כ׳

איו כו כו׳. לומר צריך :ו  מובלוחקודם ואינן לזרים אסורוה שאיק לשי ז״ל ה״ה מ״ש ו
לא ^ ה״ה של זה ועעמו וכו׳ וזרוע חלה צ״ל ואין כהב דרבינו אע״ג ׳הפרשה

שייך
מייימוני׳ות הגהות

 קמח מודדת אשה ששת א״ד אבא בד ירמיה אייר [ש] :בתדיטא דתליא והוא אבין בד אידי
̂״ל יפה בעין חלתה שתמול מדי עיסתה לתוך ונותנה  שמואל דבי והתני אסור אמר ושמוו

 לאשמועינן אתא למעשה הלכה שמואל עד וכו׳ אסור שמואל ואמר הואיל אביי אמר -מותר
 וגם בתראה דהוא ואביי כשמואל דפומבדיתא ישיבה כשם הגאונים כתשובת כתוב וכן

 אמנם . מאכל קלקול ולא טעם פחיתות בזה ואין מאתמול למדוד יבולה שהיתה מפני
 דבי דתנן ועוד כאיסורי כרב דהלכתא הדא דשרי ברב הלכה דסורא ממתיבתא שדרו

 כשמואל דקיי׳ל הוא גם כתב ראבי״ה נינו אבל ס״ה וכן ראב׳ן פסק וכן כוותיה שמואל
כמו ודלא ר״ח וכן בה״ג וכן חוס׳ כדגרסינן |ת] !ע׳׳כ ,אשטעינן למעשה דהלכה כהא

דשרי כרשב״א ודלא [א]  ע״כ ,קביים או קב ופר״ש מדה סכום ת״ק בדברי הפרים שיש
 וה״ג פר״ח כך [נ] :ע״כ ,כה״ג פירש כך בדינר לי תן פי׳ מקח סכום יזכיר שלא רק

חנוני או פטם או כרועה אלא שרי דלא שבשפיר״א רבו בשם כתב הרוקח אבל למחוזא דאחא ליפתא מההוא כרמשמע ממהובד לירא שאיו רק נכרי אפילו פר״י [ג] : והערוך
ישראל
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 ואפילג הכסף על אוהו ומוציאין אמריו נכסא יוצאים לו צריכים רכים פהיו איש ג פ״ה
 ונראה לאיסור הזכירו שלא הרי״ף דעת וכן כיהוף החיר רבינו .באפריון

ע׳ דאמרינן משום פסעמא  ביעהותא מפום דריגלא בשנה להו מכתפי זוערא ומר אמימר נג
לדחקו דלא היכי ני לכהופי פרי לו צריכים פרנים דאיש אלמא דצבורא דוסקא מפום נמי ואי

איזה אחר שעם מפני הדין והוא צבורא ליה

 גבי על אבל האדם על בנלשא אמורים דברים במה
 עושה שהוא כדרך יעשה שלא כלל יביא ̂לא בהמה
 הםומא ואין במקל. את,הבהמה יימנהיגין אין ג בחול^

 בכסא יוצאין ואין ;בתרמילו הרועה ולא במקלו יוצא
 שהוא כדרך יעשה שלא האשה ואחד האיש אחד

ל. עושה  בכםא יוצאין לו צריכין רבים שהיו ואיש בחו
 הכתף על אותו ומוציאין אחריו
 את מוליכין *אין ד :באפריון אפילו

 משובך’ שובך של הםולם [א]
 יאמרו שמא הרבים ברשות לשובך

 ברשות אבל .מוליכו הוא גגו לתקן
 מקרם שכל אע״פ .מוליכו היחיד [נ]

 העין מראית מפני חכמים שאסרו
 על פירות לו שהיו’ מי ה t טוב יום שמחת. מפני התירו כאן אסור חדרים בחדרי אפילו

 ישלשלם ולא .השוין בגגין ואפילו לגג מגג יושיטם לא אחר למקום לפנותם וצריך גגו
ל. עושה שהוא כדרך יעשה שלא בסולמות יורידם ולא החלונות מן בחבל חו  אבל ב
ע באותו למקום ממקום ארובה דרך אפילו משילן  יביאנה; לא בשדה יבהמה שחט .ה
 אע״פ בחול” אפילו בו שנאותין כל ו :־ אברים אברים מביאה אלא במוטה או לעיר במוט
] כגון טוב ביום בו גאותץ שאין ג צריך ואין .טוב ביום לחבירו לשלחן מותר תפילין [

לומר
:שם סמ׳ג הקנוי שי׳ עור n שם: סצמסמ׳ג דעורשי׳ גטורשי׳חקכאד משונה: הדץ כי שי׳הקימוע׳ש בעור <אויןעה: סקככשט׳ג שי׳ אמור

הראב״ד השגת
 .וכו׳ השולס אה מוליכין *אין
 אמר הוא ׳צ5 הראנ״ד כתג
 אמרה לא הגמרא אכל זה דנר

 הטמירה אלא בדבר חלקה ולא כן
כהנא אמי בר חע ורב כתנאי

 בה עבדי זומרא ומר דאמימר וכיון שיהיה
 לאמר למאן חייפינן ולא כוותייהו נקפינן עובדא

 דמפום דלליפנא ואע״ג .יכחף ש׳לא ההם
 אסרינא ממעמא פרי דלא מ:!מ.ע ביעתותא

א דרבנן דמידי דכיון ורבינו הרי״ף סוברים  הו
 רבינו מדברי ונראה דמיקל. כליפנא נקפינן
 להוציא מהנים שהיו היינו שאמרו בכסא דיציאה

 'כדי איש ביד כסא החשובים האנשים אמר
 אפריון הוא ואלונקי .שירצה במקום בו שישב

:אוהו כשמכהפים בו שיושבים
ן ךי י .וכו׳ שובף של הסולם את מוליכין א

 לדעה הסוגיא פירוש לי נראה ה״ה כהב
 מהר״י וכו׳ סבר אמי בר חק דרב רטנו

 :בזה כן גם כתב קס״ה בשורש קולון
וכשהוא לרה׳י רפ״ר בין דמפליג קמא

טכ׳ל שרו בחרוייהו דשרו וב״ה !יג8מ דלא ור׳ש אליעזר כרבי אמר ורב

א ב ״ ד  כדרך יעשה שלא הבהמה לאסור פעם כתב רבינו .וכו׳ האדם על בנושא ב
 כל חיים בבעלי משתמשין שאין לפי שהוא שכתב מי ויש .בחול עושה שהוא

: הפעמים שני כתג ז״ל והרשב״א .ובשבת ביו״פ עיקר
ן ג אי . הבהמה את מנהיגין ו ו׳ נ  דמיחזי משום ובגמרא כת״ק ל״ג) ל״ב שם(דף משנה ו

אין :לחינגא דאזיל כמאן  הסומא ו
כו׳.  הסומא אין כ״ה:)מ״ר צדין(דף אין פרק ו
 יוצאין ואין בתרמילו הרועה ולא במקלו יוצא

ש האשה: ואחד האיש אהד בכסא אי  שהיו ו
כו׳. לו צריכים רבים  היו ואם ובהלכות שם ו
 ומר אמימר שם ומפורש מותר לו צריכים רבים

 והרשב״א .דריגלא בשבתא להו מכתפי זופרא
 כל שהאיש ואמר לאפה איש נין בכסוף מלק
 צבור כבוד מפני בכתופו ואין מבעית שסימ זמן

 גאימ בהלכות זה חילוק נזכר ולא לכתפו אסור
:מוכרח

ן ד כו׳. הסולם את מוליכין אי  (דף פ״ק ו
 את מוליכין אין אומרים ב״ש פ׳)

 לחלון מחלון מפהו אבל לשובך ־משובך הסולם
 דאמרי איכא לשונות שתי ובגת׳ מתלין וב״ה
 דב״ש ברה״י מחלוקת אמי בר מנן רב אמר
 שאסרו כל דאמר רב אמר יהודה דרב להו אית

 חדרים בהדרי אפילו העין מראית מפני חכמים
 ברה״ר אבל רב אמר דר״י להו ליח וב״ה אסור
 גנו להפיח יאמרו שמא פי׳ אסור הכל דברי
 כב״ש דאמר יהודה רב לימא והקשו .צריך הוא

 לא אפל בחמה שופחן דחניא היא פנאי ותירצו
 פירוש ונ״ל .אוסרין ור״ש ור״א העם כנגד

 ספר אמי פר דר״ח רבינו לדעה הסוגיא
 דכל דרב בהא תליא וב״ה דב״ש דפלוגתייהו

 אפילו העין מראית מפני חכמים שאסרו מקום
 היקשי לרב א״כ ואקשי אסור חדרים בחדרי

 והירצו כב״ש ועבד ב״ה שפיק והיכי מב״ה ליה
 אמי בר ר״ח שהעמיד מה כלומר היא הנאי

 הכל דברי אלא בהכי וב״ה דפ״ש פלוגתייהו מוקים לא ורב רואים. במקום אלא בסתר אסרו לא העין מראיה מפני חכמים שאסרו שמה דס״ל דשופחן כה״ק הוא בכך -מחלוקתן
 דמשום לרב תקשי ולא קאי כדקאי פליגי ברה״י פליגי דכי דר״ח אוקמתיה ומיהו . אדכ״ה מיפלגי הוו לא דאי ור׳׳ש אליעזר ר׳ סברי והכי בסתר אפילו דאסור לאו סבירא בעלמא
סבד גזרי לא דב״ה ברה״ר בין ברהז׳י בין וב״ה דב״ש פלוגתייהו מוקמי ואינהו ור״^ כר״א דאמר ורב היא חנאי וי״מ רבינו. דעה זה .כאן התירו יו״מ שמחה  מונימ שובכו ו

א להפיח יאמרו שמא ארה״ר גזרי וב״ש עליו מ ו ג  כרב דקי״ל כיון הפירוש ולזה . וכו׳ אסור העין מראיה מפני האסור דכל משום ברה״י אפילו אוסרים הם כך וממוך צריך. ג
 רבינו וכתב כתבתי. רבינו דברי להעמיד שנ״ל ומה ז״ל הרשב״* הסכים ולזה בהשגות ז״ל הר״א דעת וזה כב״ה וקי״ל שרו ברה״ר אפילו דב״ה ונמצא ור״ש כר״א דאמר ואיהו
 עליה של שסולם שבת מהלכות כ״ו פרק כתב שכבר לפי בביאור זה לפאר רטנו הוצרך ולא .בגמרא נזכר וכן לחלון מחלון להפוהו אפילו אסור עלייה של שסולם לפי שובך של סולם

ס אסור בשבת שאסור מה שכל אלו מהלכות ראשון פרק ונתבאר בפלפול אסור ־אלו בהלכות שנזכר ממה חון טו״ :
ה לו שהיו מי ה מ ף ר״פ .וכו׳ פי ד )  לגג מגג אבל הגג באומו אלא שנו לא פחמן א״ר ל״ו) בהלכות(דף נכתב ובגמ׳ .בשבת לא אבל ביו״ע ארובה דרך סירות משילין ל״ה:) ה׳

 כדין קופות: וחמש דוקאארבע אי ופרו שקלי ובגמרא בסולמות יורידם ולא ובחלונות בהבל ישלשלם לא תנא שוין בשגנותיק אפילו לצג מגג יושיפם לא הכי נמי הניא .לא
 : דבריהם בשל להקל עיקר וכן חלק לא רבימ וכן שהיא כמות בהלכות המשנה נכתבה ולזה מזה בגמרא מסקנא ואין פופא אפילו או האוצר בפנוי שבס מהלכות פכ׳׳ו הנזכר

ט ח ט׳ בשדה בהמה ש  דלאו רבינו וסובר > אברים אפרים בידו מפיאה אפל ופמופה פמופ יפיאנה לא בשדה שמפה וכו׳ ישמוע לא מסוכנת בהמה משנה נ״ה^) (דף צדין אין פ׳ .ו
 להורות ראוי וכזה ז״ל הרשב״א וכתב לבריאה הדין הוא אבל שחפה נקע מסוכנת שחיפת דין דאדכר דאיידי אלא מסוכנת דוקא

ל \ . בו שנאוהין כ כו׳ א ובגמרא ביו״ס אוהו משלחין בחול בו שנאופין כל דה״ק בגמרא ופי׳ ביו״ס אותו משלחין בו שנאותין כל הכלל זה פ״ו) י״ד (דף פ״ק משנה ו שר ש י״
להו

משנה לחם
מצי דהוה וכו׳ ר״י אמר והא איני כשהקשו פ׳) קמא_(דף בלישנא בגמרא כן חירצו שלא צ״ל דאין אלא כתב לא ה״ה מ״ה . להפרישה אסור חלה אבל אמתנות דוקא אלא שייך

 כשהעיסה להפרישה דמותר בסלה צ״ל ואין לשון שייך ומ״ש איירי לא במלה אבל המתנות
:כלל להפרישה שאסור בתרומה משא״כ ביו״ס נילושה

ה ״ ש ג פ אי  הכתף על אותו ומוציאין אחריו בכסא יוצאין לו צריכין רבים שהיו ו
כו׳. מה ששם הקכ״ב סי׳ פב״י עיין ו רן  ז״ל רבינו דברי על שקשה חי

 מפרש דרבינו תירוצו על ולהוסיף צ״ל עדין מקום ומכל ז׳׳ל ה״ה שכתב ז״ל הרשב״א ודברי
 מפרש שאינו דצבורא דומקא משום לה ואמרי כ״ה:) צדין(דף אין פ׳ בגמרא שאמרו מה

 לו שצריכין אע״פ מפניו עומדין אין אם דלפירושו רגליהן על שעומדין ז״ל רש״י כפירוש
 נבעת שהיה או מפניו שעומדים איש דוקא ולומר זה לבאר ז״ל לרבינו לו היה דא"כ אסור

 שרבים דכל ליה דספירא משמע מדסהם אבל דומקא או ביעתותא משום בגמרא כדאמרו
 דכל ואמר סתם ולכך לו ממתינים שהם מהרה יבא לא אם דצבורא דומקא איכא לו צריכין

:מותר לו צריכים שרבים
ן ד כו׳. לשובך משובך שובך) (של הסולם את מוליכין אי  ז״ל רבינו דעת לפי ו

שמה י״ל יו״פ שממת משום המירו כאן חכמים אסרו מקום דבכל דאע״ס דאמר

ת הו ג ת ה ו י נ ו מ י י מ
שראל ת מצאתי וכן י ב שו ת הודה ב״ד ד״י ב ק [א] ג ע״ב , י ר פ מע חלון נ ש ו לפירו׳נו מ נ בי  י
ם ת אברה מו ל סו ת שלנו ד רו טלן אסו טל בל ביו״ט ל לו שרי לפר״ח א ת אפי שב בי וע״ש ב  ג

ם ה [ג] ;המצרי סול ״ ב הו דמוקי חנן דרב דאמרי ובאיבא כ תיי שת רב [ג] :ברה״י פלוג ש
שרי

אמיר וההמוהו לידינו בא טלייה של כלומר סולם לו אמרי לידכם בא מטשס כלום להו אמר דאבוהון לקמים אהו כי לקרייתא נטוק חייא ר׳ בני בגמרא ואמרינן מהירין וב״ה למלון מחלון מטהו אבל צשנבך
של ה׳ק אלא דאסיקנא טד וכו׳ מפרש קא קמא דחנא מטמא ר׳י היא ולא פליגי טלייה של בסולם סבר דת״ק מכלל פליגי לא טלייה של בסולם יהודה ר׳ מדקאמר סבור. אינהו שהתרחס מה ואסרו צאו לכם

 איכא דגרסינןי במראי כלישנא זהו לרה״י רה״ר בין שחילק ומה ז״ל' אלפס ר׳י כסב וכן .כב׳ה והלכה אופרין ב׳ה אפילו טלייה בשל אבל שובך בשל אלא במשנתט ב׳ה הסירו שלא כלומר לא טליה של אין שובן
 אפילו׳ הפין מראית מפגי׳ חכמים שאסרו מקום כל רב אמר ר״י דאמר כלומר אסור הכל דברי בר״ה אגל רב אמר דר׳י להו ליס וב׳ה רב אמר דר׳י להו אית דג״ש גרה׳י מחלוקס אמי גר הנין רב אמר דאמרי
כ יו׳ט שמחס משום הסירו כאן ומ״ש . רב אמר כר׳י והילכסא דר׳י כלומר היא סנאי ומהדרינן כב״ש דאמר רב לימא ושיילינן אפור מדרי בחדרי חן סלמוד הוא ג' דגרסינן מתירין דב״ה פיסקא גמרא ט
דהיסרא אלמאיטטמא יהודה דרג נמי להו ואיס שמחתיו״ט משום דב״ה דטטמיה לן סליק׳ שמטתין. בכולה ומיהו טוגא׳ עלה וטרינן ושקלינן וכו׳ ורמינהו לקולא וב׳ה להומרא ב׳ש יו׳ט שמהס גבי אלמא
ה יו״ט שמחס משום א'ונז איברים עד בשדה נהמה שחט :ל״ה) (דף משילין פרק, .הגג באותו עד פיחס לו שהיו מי :ז״ל הראב״ד על להשיב להסבונן סוכל ומזה נכון טל ז״ל ר'מ דברי עלו הו

:י״ד). דנוצה(דף פ׳ק הכל .מוסר זה הרי כאהד עד שנאוסין בנ* :כ״ה) צדין(דף אין פרק .איברים

 דיש ציה סבירא לא קמא דלישנא רשום הוא הקילו יו״ע שמחת דמשום הכא שאני לתרוצי
 ובגמרא(אם בתרא ולישנא קרא לישנא פליגי נרי ובהאי זה פענין יו״ע שמחת משום להקל
 אב״ש דפ״ש קשיא כלומר וכו׳ ב״ש יו״ע שממת גבי אלמא זאת אמתני׳ שס הקשו ע״ב)
 משום אלא הכא ב״ה אמרי לא דע״כ משום דב״ה קשיא לא ותירצו אב״ה דפ״ה קשיא

 דאסור מודים הכל דברה״ר דאמר לרב ז״ל רטנו לדברי קשה והשתא עליו דשוברו'מוכיח
 יו״נו׳ שמחת משום חדרים בחדרי אסור מקום דבכל אע״ג ברה״י כאן הקילו לב״ה אלא
 תקשה לדידיה וא״כ עליו מוכיח דשובכו משום אלא כאן התירו דלא לומר שייך מה א״כ
 ומשום התירו הכא חדרים בחדרי אסרו מקום דבכל קאמראע״ג וי״לדהכי קושיא. האי

 חומרא היא ברה״ר חכמים שאסרו מה דאפילו קולא צד עוד דיש משום יו״נו שמחת
: ז״ל רבינו של לדעתו דרב אליבא לתרן יש כן עליו מוכיח דשובכו מפום יתירא

ט ה ח  .אברים אברים מביאה אלא פמוטה) לעור(או במוס יפיאנה לא בשדה בהמה ש
 שכתבו זה על דפליג מ״ד דאיכא לאפוקי הוא וכו׳ ז״ל רבינו וסובר ה״ה מ״ש

:ע״ש צדין אין בפרד! ז״ל הד״ן
ב ר ע מ ה

ל ד ג ז מ ו ע
ב :משום־שמחתיו״ט עד הסולם את מוליכין; אין ת כו׳ דבר אמר הוא ז׳׳ל הראב׳ד כ הו  אומר ואני :ז

 מצא זה את וגם אותו פירש א'כ אלא מדעתו דבר הזה בחיבור כתג שלא הקדמתי פעמים כמה
 שובך של הסולם אס מוליטן אין תחלה מ״ש לפנין אונין והנני .בתרא כלישנא כן ופסק בגמרא מפורש

משובך הסולם את מוליכון אין דתנן ■חי׳יא דר׳ אליבא וכדמסיקיתלמודא־ דב״ה אלובא המשנה כלשון זהו
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כל :וסלהוס שמנים יימס משלסין ובמשנה ביו״ט תפילין לשדורי להו  נאוסין שאין דכר ו
 פוסק ורבינו .בתבואה מתיר ר״ש תבואה לא אבל קסניות משלהין י״ד.) (דף במשנה .ונו׳

 מעשה וכלשמתוסר המינין חמשת למסינהוזהו עומדת התבואה שעיקר לפי והמעס כת״ק
 למילתיה מעמא יהיב וקא כר״ש שפסק מי ויש .שם מפורש וכן לשלחו אסור ביו״נו האסור

מ׳ ר״ש עססיות מהן לעשות דראוי משוס «
 ת״ק במקום כר״ש נפסוק למה יודע ואיני ביו״נו.

 דאזיל-בתר דמי׳ק מעמיה דמסמבר שכן וכל
 גם עיקר רבינו דברי לי נראין לפיכך רובא

כן: שפסקו מפרשים יש
 ב״ש במשנה .וכו׳ בהמה מיה ומשלחין ז

 מנוס אלא משלמין אין אומרים י
 בין ועוף מיה בהמה משלתין אומרים וב״ה

שמוניין: בין מיין
ל ח כו׳. לשלמו שמותר דבר כ  תני שם ו

 כשורה יעשנו שלא ובלבד יהיאל רב
 :אדם בני מג׳ פסוהה שורה אין תנא

ח ל  אשי רב בעא שם .וכו׳ מינין שלשה ש
 והוה תיקו מאי מיני ותלתא גברי תלתא

 ז״ל: פסקו וכן ולקולא דרבנן ספיקא ליה
כו׳. מחומין עירובי המערב ט  פ׳ משנה ו

 והכלים הבהמה ל״ז) משילין(דף
הבעלים: כרגלי

י י צ פ . הפקר ח ט׳  ל״ט) (דף שם משנה זו ו
 וכן הממלא כרגלי בבל עולי ושל

 שם אשר הסוגיא מוכרמש וכן בהלכות. כתוב
 ונתן מילא גבי ששס ורב נחמן רב במחלוקת

 אין הפקר דמפצי להו סבירא דכלהו לחברו
 בהן הזוכה כרגלי הן הרי אלא שביסה ^נין

 (עירובין שהוציאוהו מי פרק שניט מע גדולה
 יש שחשכה עד ידע וצא בדרך שישן מי מ״ה)

 בן יוחנן ר׳ דברי רוח לכל אמה אלפים לו
 . וכו׳ אמות ארבע אלא לו אין ומכ״א נורי

 יוחנן דר׳ טעמיה אי מ״ה:) (דף בגמ׳ ואמרו
 או שביסה ^נין הפקר חפצי דקסבר משוס
 להואיל שאני ואדם שבימה קונין אין דלמא
 דמפצי דס״ל" ופשטו קנה גמי ישן קנה ונעור
 ריב״ל אמר התם ואמרי . שביסה נץנין הפקר
 כדברי הלכה ריב״ל ואמר מרי בן כר״י הלכה

 הלכה אשמעינן דאי וצריכי בעירוב המיקל
 להומרא בין לקולא בין אמינא הוה ב״נ כר״י
 אשמעינן ואי בעירוב המיקל כדברי הלכה קמ״ל
 קנה דישן לקולא בהלכות וכן ז״ל ופירש״י וכו׳.

 שבימה קונין הפקר דהפצי למומרא .שביתה
 שביסה קנה דישן ב״נ יוחנן כר׳ דהלכה וקמ״ל

שןנמיקנה קנה משוסדנעור  כמותו הלכה ואין י
פסקו וכן ומוכרח פשוט פירוש וזה הפקר. בחפצי

 תלונת רבינו מעל להסיר בזה והארכתי .שביתה קונק אין הפקר דחפצי הפוסקים כל
ממה נזכר ז״ל שהר״א אצלי ספק ואין .וכו׳ במשנסט מעה א״א שם כתוב וכך ההשגות

שאמרו
להם

כתב .וכו׳ כמוהו ופירושיו וכליו בהמתו הרי ליו״ט

 שמנים יינות כגון טוב ביום בו שנאותין דבר לומר
 בחול שאיןנאותיןבו דבר וכל לשלחן. שמותר וסלתות

 אין טוב ביום לעשותו שאסור מעשה בו שיעשה עד
 טוב ביום משלחין אין כיצד ז :טוב ביום אותו משלחין
 טחן כן אם אלא בהול בה נאותין שאין לפי [ל] תבואה
 מפני קטניות משלחין אבל .טוב ביום לטחון ואסור

 ומשלחין .ואוכלן אותן קולה או טוב ביום שמבשלן
 ביום לשחוט שמותר מפני חיים אפילו ועופות בהמה היה
 לשלהו שמותר דבר ^כל ח :בזה כיוצא כל וכן טוב
 בשורה ישלחנו לא תשורה לחבירו כשישלחנו טוב ביום
 ששלח הרי כיצד .אדם בני משלשה פחותה שורה ואין

 או כאחד אדם בני שלשה ביד יינות או בהמות לחבירו
 זה הרי אחת בשורה הולכין וכולן זה אחר זה ארבעה

 שלח [ה] .בחול עושה שהוא כדרך יעשה שלא אסור
 :מותר זה הרי כאחד אדם בני שלשה ביד מינין שלשה

 בהמתו הרי טוב ליום תחומין עירובי ^המערב ט
 בתוך אלא אותן מוליבין ואין .כמוהו ופירותיו וכליו

 עירובו: ממקום רוח לכל אמה אלפים
 מי כרגלי הן הרי [י] הפקר *חפצי י

 קונין הכותים [ז] וחפצי .בהן שזכה
 אלפים להן ויש כמקומן שביתה

 בעלים גזירה ממקומן רוח לכל אמה
. ישראל כעלים משום כותים

ח] וחזרו למקומן חוץ שיצאו פירות [
ט]  את הפסידו לא במזיד אפילו [

 באונס שיצא כאדם שהן מפני מקומן
א :באונם וחזר  בהמתו המוסר’ י
אב. כרגלי היא הרי לבנו מסרה ה

לרועה

 לא לחומרא אבל לקולא דדוקא שסיימו מה ושכח נורי בן יוחנן כר׳ הלכה שאמרו
 נחמן דרב פלוגתא בהלכותיו אלפסי הרב הביא לא זה שבשביל שכתב אלא עוד ולא
 בפרק בעירובין שביתה קונין אין הפקר דחפצי בפירוש בהלכותיו פסק והרב ששש ורב
צי :מעיניו הלכה ונעלמה הן שגגה ז״ל הר״א שדברי ובודאי שהוציאוהו מי חפ הכותי ו

כו׳. שביתה קונין  (דף שהוציאוהו במי שם ו
 שם ואמרו ושמואל יוחנן ר׳ מחלוקת מ״ז:)

 כותי דחפצי יוחנן כר׳ הלכה יוחנן ור׳ דשמואל
 בעלים אטו כותי בעלים גזרו שבימה קונין

ת :ישראל רו ט׳ לתמומן חין שיצאו פי .ו
 שיצאו פירות ר״פ אמר מ״א) (דף שם מימרא

 את הפסידו לא במזיד אפילו וחזרו לתחום חון
 זה ונכתב נינהו אנוסין טעמא מאי מקומן

 החזירום לא ואס ז״ל הרשב״א וכתב .בהלכות
 ע״י יצאו ואס אמות ארבע אלא שם להם אין

 שם יאכלו לא במזיד בין בשוגג בין ישראל
 ע״י איסור בהן שנעשית לפי מישראל לאחד

:ישראל
 כרגלי הוא הרי לבנו בהמתו המוסר יא

 (ביצה משיצין פרק .וכו׳ האב
 הרי ולבנו לרועה בהמתו המוסר משנה ל״ז.:)

 כרבי דלא ממניתין לימא ובגמרא כרגליו היא
 בהמתו המוסר אומר דוסא רבי דסניא דוסא

 הרי ביו״ט אלא לו מסרה שלא לרועה.אע״פ
א ר׳ תימא אפילו ותירצו הרועה כרגלי היא ס  מ
 רועים בשני כאן אחד ברועה כאן קשיא לא

 מינה שמע לרועה או לבנו דקתני נמי דיקא
 פירושה וזה הזה כתירון הלכה שם ונפסקה

 לרועה במוסר דקתני משנתנו רבינו. לדעת
 שלא לפי רועים בשני היא כרגליו היא הרי

 ורבי בעצים ברשות היא והרי מהם אחד קנאה
 ודיקא בהל׳ פירשו וכן אמד ברועה היא דוסא

 או לבנו דקתני רועים בשני היא דמשנתנו נמי
 אבל רועים בשני בשלמא אמרח אי לרועה
 דאיצמריך היינו הרועה קנאה אחד ברועה
 לא יחיד דהוא דאע״ג לאשמועינן הנו למיתני

 וחפציהן כליהן למסור אדם בני שדרך לפי קנה
 הוציאם כאילו אותם ממשיבין ואינן לבניהם

 ברועה דמתני׳ דרועה אמרת אי אלא מרשותם
ברועה השתא פשיטא בנו למהני ל״ל אמד

 :א דרבנן פשין סמ׳ג שס! סי׳ נוור ג :הקמז סי׳ טור א
; שם הכל ג

 הראב״ד השגת
ט׳. הפקר *חפצי  הראנ׳ד כסב ו

 עולי ושל במשנתנו טעה ז׳ל
 נפקא וכבי הממלא כרגלי כבל

 פירנבין דבמשכה מהלכתא לן
 רבי טל דפליגי כרבנן אוקימנא

 הפקר דחפצי נורי בן יוחנן
 אלפים להם ויש שביתה קונים
 שביתתו וממקום רוח לכל אמה

 <א הטעם ומוה השמשות בין
 מחלוקת בהלכותיו ז״ל הרב הביא
 שחלקו ששת ורב נחמן דרב

 אליבא דלאו לחבירו ונתן במילא
 עולי של בבור פליגי דהלכתא

 טענה עליו לנו יש אבל בבל
 במעינות עומדת מחלוקתם שהרי

:עכ׳ל הנובעים

שכן. כל לא בבנו בעלים ברשות היא דעלמא
 בזה אחר פירוש ויש רבינו. לדעת נ״ל כן

 ג״כ מפרשים והם לרועה בנו בין לחלק שלא
 אע״פ רועים שני בעיר שם שיש רוע;ם בשני
 לו שמפרה כיון מהם לאחד אלא מסרה שלא

 שכיון לפי הבעלים כרגלי היא הרי ביו״ט
 למי למוסרה זה מוכרח היה לא שנים שם שיש

 היא הרי ביו״ט מסרה אפילו ולפיכך לו למסרה שלא א״א אחד ברועה אבל שמסרה
:ז״ל המפרשים ושאר רש״י שטת היא זו .הרועה כרגלי

מי
משנה

 כר״י פסק ז״ל והוא שביתה קונין ־ העכו״ם חפצי הכי בלאו טרי בן לר״י אבל לרבק אלא
 אע״ג זה דטעס משקר אינו דמ״מ וי״ל .כאן להפיגו לו היה וא״כ כרבינו דלא טרי בן

 ז״ל הראב״ד דעת לפי פטם של בשור אבל שביתה קונין הכי דבלאו לר״י ציה צרכינן דלא
:שביתה קונין הפקר דמפצי שם השיגו ולכך מתיישביס בלתי דבריו: ז״ל רבינו

ת ח י  ז״ל ה״ה ממ״ש .מקומן את הפסידו לא במזיד אפילו וחזרו למקומן חון שיצאו פ
 דהרשב״א נראה וכו׳ במזיד בין בשוגג בין ישראל ע״י יצאו ואם ז״ל הרשב״א בשם

 שרי בשוגג במקומן שלא מ״ב) שהוציאוהו(דף מי פ׳ ריש בגמרא שאמרו מה מפרש ז״ל
 פפא קב דסבר משום כפ״ק פסק ז״ל איהו דהא כותי ידי על כשיצאו דאיירי ת״ק בדברי
ו׳ בפרק דהרי קשה זה ועל שרי במקומו שלא דבשוגג בגמרא שם מבואר ולת״ק כווחיה

מהל׳
מיימוניות הגהות

/ תנן אנן והא אביי א״ל ביו׳ט תפורין תפילין לשדורי ל׳רבנן שרילהו ו  כת״ק [ד] : ע״ש כ
 וכל תיקו מאי מינין וג׳ גכרי ג׳ אשי רב בעי [ה] :ע״נ ,בתבואה דמתיר בר״ש ודלא
 שביתת קונץ דאמר נורי בן יוחנן כר׳ ודלא ברבנן שהוציאוהו מי [ו] ; לקולא ררגנן תיקו

 קונין אין דאמר שמואל לגבי יוחנן כרבי ]1[ :ע״כ , ש ע״ בעירוב המיקל ברברי שהלכה
 ישראל בשביל בא ואפילו לתחום מחוץ הבא בדבר ליזהר וצריך [ח] : ע״ב ,ע״ש שביתה

 בעיר אמות לארבע חוץ אותו יטלטלו שלא נכרי בשביל בא או אחר לישראל ומותר זה
 הוקפה ולבבו!? ישבה לדירה מוקפת שתהא צריך מוקפת ואפילו מחיצה מוקפת שאין
 עב׳׳למהר״ם ולבסוף.ישבו הוקפו פתמיהם מבצרים אבל לדירה מוקפות הם עיירות וסתם

 שהוציאוהו מי בפרק מהר״ם פסק וכן [ט] •. ע״ב ,התום' מן שהוציאוהו מי בפרק שכתב
 ואין לא במזיד אין בשוגג דאמר נראב״י ודלא בוותיה ליה סבירא פפא דרב כרבנן
 ותו כמותו הלכה דברים דבק״ב ופר״ח ונקי קב ראב״י משנת דאמרי ק״ב ממנין זו הלכה
לא • ,

ל טולי של ואותה ,כותיי ולא פימת לא ז״ל ור״מ ז״ל הרשב״א ומורי המאור נעל והר״ז הגאון וגס ̂ אלה נכל ז״ל אלפס ד״י פסק וכן יוחנן כר' ופסק ניה הדר רנא דגם אלמא דמיא אמות  שחשב גנ
ת :כעיני הם נכזניס ז״ל ר״מ דכיי כי ז״ל הראב״ד לשון על דכי שואלי אשיכ מה ראה גס ראה ומעתה .כעיניך ויאה כפירוש כסמוך לו כתוכה היא הלא עליס שסמן הראכ״ד וחזי עד וכו' שיצאו סירו

:ל״ז) פירות(דף משילין פרק .אצלו מופקדין שהן עד כהמתו המוסר :מ״ז) (דף שהוציאוהו מי פרק .כאונס

תהומין עירובי המערב ט
ט׳ טעגה עליו לט יש אבל ז״ל הראב״ד ,  שאמרו >9מ מפרש דהוא כלומר ו

ט׳ המושכים נהיית ל״ני) (דף משילין בפרק  שפירשו כמו אדם כל כרגלי הס הרי .ז
 ודלא הממלא כרגלי לומר שרצה ביו״ט) בד״ה מ״ה: שהוציאוהו(דף מי בפרק התוספות

קט דלא בבל עולי של המושכים במעיינות הוא שמסלוקתם אמר זה ומפני ז״ל כרש״י
: דניידי כיון שביתה

 דאמאי קשה .וכו׳ לכל אמה אלפים להן ויש במקומם שביתה ^נין העכו״ס וחפצי י
 לקמן שכתב בטעם שהשיג כמו זה בטעם רביט על ז״ל הראב״ד השיג לא

נאמר דלא מ״ז:) שהוציאוהו(דף מי פרק בגמרא מבואר זה טעם שהרי פטם של בשור

ל ד ג ז מ ו ע
 משוס עד כו׳ הן הרי הפקר חפצי : פירות משילין פרק .עירובו שבמקום נמ* תחומין עירובי המערב

ב : מ״ז) (דף שהוציאוהו מי פרק .ישראל בעליה ת :וכו' במשנתנו עעה ז״ל הראב״ד כ
 דמי משניתץ גמרא שהוציאוהו מי פרק ערוך תלמוד על סמך ףל ר״מ אבל וחש חלילה אומר ואני

 אין הפקר חפצי דאמרי כרבנן דהיינו בעירוב המיקל כדברי הלכה להדיא דאשיקנא בדרך שישן
 הכותי בחפצי שכתב ומה דמחמיר מרי בן יוחנן כר' ודלא אדם כל כרגלי הן הרי אלא שביתה קוגין
 אין הכותי חפצי שמואל אמר יהודה רב אמר דגרפינן עצמה גמרא באותה ערוך תלמוד הוא ג״כ

 תפצי ר״י אמר אבין בר חייא רב ׳עליה דפליג ■עד כו' אמרה כמאן עלה וטרינן ושקלי.נן שביתה קונין
 כר' הלכה יוחנן ורבי שמואל וקיי״ל דישראל בעלים אעו דכותי בעלים גזירה שביתה קונין הכותי
 שרא למברכתא דאתו דכרי דהנהו עובדא הדא על ומייתינן מקום בכל רב מעשה דקיי״ל ועוד יוחנן

 חפצי שמואל אמר ר׳׳י דאמר דעתיך מאי לרבא רבינא ■א׳׳ל מינייהו למזבן ■מחוזא לבני רבא להו
 רבי אמר אבין בר חייא רב ואמר יוחנן כרבי הלכה יוחנן ורבי שמואל הא שביתה קונין הין הכותי
ארבע כי לדידהו מברכתא דכולה מברכתא בני לזבנינהו רבא אמר הדר שביתה קונץ הכותי חפצי יוחנן
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י יב  לגאר הוצרך לא ולזה בהן שזכה מי כרגלי הן הרי הפקר שמפצי למעלה ונחבאר לא וכו׳ אורמים אצלו שזמן מי מ׳) (דף שם משנה וכו׳■ אורחים אצלו שזמן מ

:ההלכות מן הזה המחלוקת השמנית סברת היא וזו יותר בכאן :מעיו״מ במנותיהם אחר להם זכה אא״כ מנות בידם י^יכו
כן יג ת העיר בני וערבו אחרת בעיר שירותיו שהיו מי ל״ס:) משנה(דף שם .וכו' שהיו מי ו רו ה המושכין דנהרוה מהא למעלה הנזכרת משנתנו על הקשו בגמרא שם .וכו׳ המושכין נ

ש :במכונסין דמשנתנו ותירצו אדם כל כרגלי ק הרי הנובעים ומעיינות אתמר ובגמ׳ .כמוהו פירושיו הרי הוא עירב ואם משירותיו אצלו יביאו לא לבוא מ״ רבינו ו
מהסוגיא כן למד וכו׳. לתחום ממון באו ואם

.הרועה כרגלי היא הרי טוב ביום לו נתנה ואפילו לרועה
 שלא מפני בעליה כרגלי היא הרי רועים לשני מסרה

ב * מהן אחד קנה  טוב ביום אורהים אצלו שזימן "*מי י
 יכול הסעודה בעל שאין למקום מנות בידם יוליכו לא

 כרגלי לא הסעודה בעל כרגלי הסעודה שבל .בו לילך
 מערב אלו במנות אחר להן זכה כן אם אלא .האורחין

 בעיר מופקדין פירותיו שהיו מי י=וכן יג ז טוב יום
 לו יביאו לא אצלו לבא העיר אותה בני ועירבו אחרת

־ אנשי כרגלי אלא מוליכן ד ^ ר ל ה ה מ אלו ביד שהן פי על אף כמוהו שפירותיו מפירותיו י א
זוית קרן להן בשייחד אמורים דברים במה .שעירבו מוליך זה לדמם ואחד לצפון העיר מן אחד

 הראב׳׳ר השגת כרגל' הן הרי להן ייחד לא אם אבל
י‘ בוי’ * T:אצלי מופקדין שהן זה ו  נתב .וכו׳ ימיי של ‘ ג

כמו שבוש זה ז׳ל הראנ׳ד אותה ושל .בעליו כרגלי יחיד של
:עכ״ל למכל־ שכתבתי

1,”“, g שכל מהן הממלא [■] בתלי לבל טסורץ שהן כגל עולי
נהרות מהלך. שהוא למקום מוליכן מהן מי-שמילא אחד עירב ואפילו רוח לכל אמה אלפים אלא

 באין היו ואם אדם כל כרגלי הנובעין ומעיינות המושכין
 ממלאין התחום לתוך לתחום מחוץ
 ביום לומר צריך ואין בשבת מהן
 כרגלי רועה של ישור * טו :טוב

 פטם של ושור .העיר אותה אנשי
טוב. ביום לשחטו שלקחו מי כרגלי
 לאנשים למכרו בעליו שדעת מפני

מפני העיר אותה מאנשי חוץ אחרים

 הן הרי אמר רב חבירו אצל שירותיו המפקיד
 כרגלי הן הרי אמר ושמואל הנפקד כרגלי

 באיסורי כרב הלכה ושמואל דרב וק׳׳ל המפקיד
 לו בשיחד מתניתין לדידיה ההם ואוקימנא

: זוית קרן
ר ל״נו) (דף שם .וכו׳ יחיד של כור יד  ט

 אנשי ושל היחיד כרגלי יחיד ,של
 כרגלי בפירוש ויש .העיר אנשי כרגלי העיר
 הרשב״א לשון וזה .חלוקות דעות העיר אנשי

 העיר אותה כרגלי הן הרי הקצר בספרו
 אחד כל עירבו לא אם העיר אנשי ולפיכך
מהן שמלא ונכרי רוח לכל אמה אלפים מוליכן

 זה שבור לדרום לרגליו מוליך וזה לצפון לרגליו
 בא נכרי אם אבל ברירה ויש שותפין כבור
 שהמים לפי ממקומם יזיזם לא לעצמו ומלא

 מערבין והן העיר אנשי של הן הרי שבידו
לו ונתן העיר מן אחד מלא בזה זה התחומין

 זה דבר ואין אמה אלפים אלא יוליכם לא מהן
של :עכ״ל עיקר והראשון מחוור  בבל עולי ו

כרגלי בבל עולי ושל הנזכרת משנה סיום .וכו׳
 וכבר וכו׳ שבוש זה א״א ובהשגות .הממלא
 בזה ההשגות מעות לבאר למעלה הארכתי
 נחמן דרב לחבירו ונתן במלא נחלקו ובגמרא

 כרגלי סבר ור״ש לו שנתמלאו מי כרגלי סבר
 המגביה סבר דר״נ בגמרא ואוקימנא הממלא
ת קנה למבירו מציאה  לא סבר ששת ורב חבי

 מהלכות עשר שבעה פרק רבינו כתב וכבר קנה
 מבירו קנה למבירו מציאה שמגביה ואבדה גזלה

ונתבאר

 ומבואר מ״ו.) (עירובין שהוציאוהו מי שבפרק
ם: ש

ל״ח.) (ביצה שם .וכו׳ רועה של שור טו
 הוא הרי פמם של שור שמואל אמר

 .העיר אותה כרגלי רועה ושל אדם כל כרגלי
 שהוא לפי פמם של שור שמעם רבינו וכתב
 כתט וכן בבל עולי של וכבור הסקר כנכסי

 כן עשאוהו שחכמים לומר והוסיפי בתוספות
 מפני כן עפו רועה בשל ופן הפמם תקנח מפני

קר. וכן והלוקחים המוכרים תקנת  ובהשגות עי
 ונמשך אמר כעם ונתנו שבוש רבינו שמעם כתוב

 שחפצי ז״ל מסברתו למעלה שכתב מה אחר זה
 לבאר למעלה הארכתי וכבר שביתה קונין הפקר

 ז״ל הרשב״א הסכים וכבר שגיאה בזה שדבריו
: ההוספות למעס

ת טז ל ח ג  שם משנה .וכו׳ בעליה כרגלי ה
 בעליה כרגלי הגחלת ל״מ.) (דף

:מקום בכל והשלהבת
 שם(ל״ז) משנה .וכו' מחברו כלי השואל יז

 כרגלי מעיו״מ מחבירו כלי השואל
 אלא לו נהנו שלא אע״פ בגמרא ומפרש השואל
מ׳ ומפרש המשאיל כרגלי ביו״ס ואם ניו״מ  ע

:מיניה דשאיל דרגיל אע״ג
 שם ברייתא .וכו' מלוק ששאלו שנים יה

 חלוק ששאלו שנים ת״ר ל״ז:) (דף
 הוא פשוט ופירושה .וכו׳ שחרית בו לילך זה

:מחלוקת בזה ואין רבינו וכדברי בהל׳ ומבואר
וכן

 הראב״ד השנת
 כהב .וכו׳ רועה של *שור

 מפני אלא שכוש זה ז׳ל הראכ״ד
 ואחד אחד לכל זוכה שהוא

 לו שאין ואע׳פ מטיו׳ט גחלקו
ד ה״מ .ברירה לשואל דנ של נ

 כדי ההקפדה זאת עליו אין אוהו שמוכר זה הפטה אבל בחלוקתה מקפידים שהם שותפין
:עכ״ל לרגלו ויוליך ויקנה אדם כל שיבא

 ומבד טוב ביום בעליו שהטו אם ובן .לקנותו ובאין שמעו שומעין והבל מפוטם שהוא
 בעליו שדעת מפני הולך שהוא למקום מנתו מוליך הלוקחים מן ואחד אחד בל בשרו.

 הגחלת טז ז לכל מסור שהוא בבל עולי של בבור זה שור ונמצא אחרות עיירות אנשי ממנו שיקהו הוא בך טוב יום מערב
 שהוא מקום לבל מוליבו מחבירו עץ או נר המדליק לפיכך .בידו שהיא מי כרגלי והשלהבת שואלה כרגלי לא בעליה כרגלי
 ממנו שאלו .השואל כרגלי הוא הרי טוב ביוס אלא לו נתנו שלא פי על אף טוב יום מערב מחבירו כלי השואל יז : הולך
 חלוק ששאלו שנים יח : המשאיל כרגלי הוא הרי טוב יום בבל זה כלי ממנו לשאול תמיד שדרכו פי על אף טוב ביום
 מוליכים ואינם השואלים שני כרגלי זה כלי הרי ערבית לו שיתנו ממנו שאלו והשני שחרית לו שיתנו ממנו שאלו האחד אחד
 ועירב למזרח החלוק ממקום אמה אלף ברחוק הראשון שעירב הרי כיצד יט :בו להלך יכולין ששניהם במקום אלא אותו
 אלף עד אלא למזרח מוליכו אינו החלוק הראשון כשלוקח .למערב החלוק ממקום אמה מאות חמש ברחוק השני
 זה כלי השני וכשיקח .בו להלך במערב שעירב זה שיכול התחום סוף שהוא החלוק ממקום אמה מאות וחמש אמה
 לפיכך .בו להלך במזרח שעירב זה שיכול התחום סוף שהוא הבלי ממקום אמה אלף עד אלא במערב מוליכו אינו
:ממקומו יזיזוהו לא אלו הרי למערב אמה אלפים ברחוק וזה למזרח החלוק מן אמה אלפים ברחוק זה עירב אם

ן :שס מוי ד : שם טור ג :שצו טור ב : שס א כ ו
משנה לחם

מת המתחיל בלשון שבס מהיל׳  כתב ז״ל והרשב״א ז״ל ה״ה כתב לתהום חון שיצאו פי
 וצא ז״ל ורבינו ז״ל הראב״ד דברי לפי כלומר ו׳ט' דבריהם לפי וצ״ל וכו׳ מכולם בהפך

 כשיצאו איירי ז״ל דלהרשב״א משמע א"כ כותי ע״י כשיצאו דאיירי ז״ל הרשב״א דברי לפי
 מדקאמר ישראל ע״י כשיצאו דסיירי ז״ל הרשב״א מדברי הוא מוכרה ועוד .ישראל ע״י
 ס״ל הברייתא ואי אסור ישראל דהעבירם כיון בשבת אבל ביו״מ הברייתא דהעמיד שם

 כשיצאו אלא בשבת לדעתו אסור אינו דהא בשבת אפילו לוקמא כותי ע״י כשיצאו דאיירי
 כאן פסק איך וא״כ ישראל ע״י כשיצאו איירי לדעתו הברייתא ע״כ אלא ישראל פ״י

לפסוק דראוי סבור ז״ל דהוא וי״ל דשרי. ת״ק קאמר דהא אסור במקומו שלא דבשוגג
מפני ........... ״ ״ ׳ ־

דהזרת

ףין משיל בפרק לשמואל מימרא ביו״ט. לשחטו שלקחו מי כרגלי פטם של ושור טו ד ) 
 ז״ל רבינו של זה טעם ולפי' אדם כל כרגלי הוא הרי פטס של שור ל״ח)

 שהוציאוהו מי פ׳ בעירובין א"כ וא״ת .שביתה קונין אין הפקר דחפצי לשמואל דסבירא
 מימרא הך בגמרא שם ואוקמוה שביתה קונץ (אין) עכו״ס חפצי שמואל דאמר מ״ז:) (דף

 והקשו שביתה קונץ הפקר חפצי דס״ל ב״נ לר״י אלא קונץ אין ודאי דלדידהו כרבנן דלאי
 מדשמואל בגמרא שם קקשו לא אמאי רבינו דעת לפי והשתא שם אחה מברייתא זה על

סובר רבינו טעם לפי פטם של בשור הכא דהא טפי אלימהא קושיא דהוה אדפמואל
מדידיה וקשיא שביתה דקונין ב״נ כר״י סובר הוא והתם שביתה קוני[ אין הפקר דחפצי

 וליה ב"נ די״י אליכא הוא שם דקאמר דמאי ולומר בדוחק לדחות דאפשר וי״ל . אדידיה
 דרבי אליבא כלומר וכו׳ ב"נ לר״י אי למאן דקאמר דגמרא לישנא שם דייק והכי ס״ל לא

:ליה סבירא לא ליה אבל יוחנן
ה מ ל ו

עוז מגדל
ב :טוג גיוס לומר צריך ואין עד יחיד של בור ת  למטלה שכהנפיי כמו שכוש זה ז״ל הראכ״ד כ

 משורש כאן שכהב ומה כחג כניישר כעין טין למעלה לי מוכיחין הדברים אומר ואני :עכ״ל
 כל דבור ננתני' גמרא דמשיק עד כוותיה סוגיין דאזלא ששה וכדרב פירוה משילין פ׳ ובגמרא במשנה

 לה אשיקנא הא נמי ומעיינוס דנהרית וההיא כו׳ הוא דהשקירא בירא דכ״ע ועולי.בבל בההיא יחיד
.וכו׳ רועה של שור' : הנוהג דגר שאינו לשי ז׳ל הרג שהשמיטו ומה ז״ל ר״מ שכתב וכמו גמכונסין

אני ;וכו׳ מפני אלא כבוש זה ז״ל הראג׳ד כתב :לכל מסור שהוא עד שראה משני ז״ל הראב״ד דעת ואם .נפש נוחי מרבותינו קבלנו וכן גו כיוצא ז״ל פירש״י וכן ,נשתבש ולא שירש יפה אדרבה אומר ו
בגיר נמי קמן הא מענינו הלמד כדבר לו ויהא גרירה אין ובדאורייתא גרירה יש בדרבנן דאמר אושעיא כר' הלכתא זוטרא מר שדרש למה תיקה מהודר משילין פרק שמואל שאמר ורועה פטם של זה דין
 על מוכיח זה ואדרבה מזה זה נשתנה מה ז״ל הראג״ל לשירוש אשילו ומעתה .משלגי קא לחבירו מציאה במגביה והכא הוא דהשקרא בירא דכ״ע עלה דמייתי עד נמי עלה וטרי שקיל גרירה משום בגל עולי של

שואל :ז״ל רש״י וכלשון כזה זה עעס כי ז״ל ר״מ אותה השוה ויפה זה ; ל״ח) ל״ז משילין(דף פרק הכל .הפרק הוף עד מחבירו כלי ה

 מט כה״ק ס״ל דר״פ משום אלא התוס׳ שכתבו כמו ונקי קב שמשנתו מפני כראב״י
 דחזד דהיינו ר״פ ליה דמסייע במאי אלא כת״ק פסק לא כן ומפני כוותיה פסק כך

:ר״פ איירי לא דבהא כראב״י פסק במקומן שלא בשוגג אגל במזיד למקומן סירות

מיימוגיות הגהות
 אבל .ע״ש אסורים שוגגים אפירו במקומן שלא אבל במקומן ודוקא במקומן ודוקא לא

 נמי קאי דר׳ים שרי במקומן שלא אפילו דשוגגין כת״ק הלכה נמי דבהא פסקו התום׳
 נחמן רב לגבי ששת כרב הלכה [י] :ע״ב ,בשר״ת כתוס׳ ברמובח מק״ו כווחיה בהא

דאמר דב״מ כפ״ק כדמוכח מההיא ביה הדר ור״נ פר״ח וכן לו שנתמלאו מי כרגלי דאמר
ר״נ
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ק כ  ומלח מיס לקדרחה חבלין ששאלה קאשה ל״ז.) (דף שם מש;ה .וכו׳ ששאלה החשה ו
?ו׳. שלקחו שנים וכן :שתיהן כרגלי אלו הרי לעיסתה  שלקחו שנים אהמר שם ו

 נמי חכית אפילו אמר שמואל אסורה ובהמה מותרת חבית רב אמר בשותפות ובהמה חבית
 ופי׳ מהדדי. חחומין ינקי דקא מפום אסורה ובהמה ברירה יש סבר דרב ואשיקנא אסורה
 ופסקו להלך יכולין ששניהם למקום חון אסורה
 דלא בהמה אפילו שהתיר מי ויש כרב בהלכות
 מה לזה והביאם מהדדי תמומין ליניקת מיישינן
 באיסור רב על אסי ורב כהנא רב שהקשו

 ז״ל הרשב״א העלה• וכבר .רב ושתיק הבהמה
 הגאונים ולדברי רבינו דברי על לחוש שיש

:כן שסוברין
״ כו׳. להיות שמל יו״ט א “פ  פ״ב ריש ו

 להיות שהל יו״מ ע״ו:) (ביצה
 ועושה וכו׳ לשבת מיו״ש בתחלה יבשל לא ע״ש

 בגמ׳ ושאלר לשבת עליו וסומך מעיו״ע תבשיל
 לשבש מיו״ש שיאמרו כדי אשי רב ואמר מ״מ
 מעם שם ויש .למול מוב מיום ק״ו אופין אין

ה :בחרא הוא אשי ורב אחר מ ל  .שמו נקרא ו
 זה שס לקריאת עעס נתן רבינו . וכו׳ עירוב
 וכבר מצרות, עירובי כמו היכר משום שהוא

 נזכר למה עירובין מהלכות ראשון פ׳ נתבאר
 סבור שהוא ומדעתי עירוב, החצרות בהיכר

 מלח ועיקר תחומין עירובי אמרו ג״כ זה שעל
 אלא הנחתה בתחלת אינה אלו בדברים עירוב

 שאף לפי ולמבשילין לחמומין והושאלה מצרות גבי
 בהשגות כתע ז״ל והר״א באוכל: נעשין הם

 צרכי עם שבת צרכי מערב שהוא אלא כך שאינו
חד, לעשותם יו״מ  יאמר שאףבתהומין ואפשר י

 לילך יכול היה פלא התמומין מערב שהוא כן
 בו לילך יכול שהיה התחום עם המלה בו

א: ונכון הו
עירובי

 ולשה מלח או מים מחברתה ששאלה האשה אונן כ
 או העיסה הרי תבשיל בהן בשלה או עיסתה בהן

 בהמה שלקחו שנים ובן . שתיהן ברגלי התבשיל
 מנתו אחד כל שלקח אע״פ טוב ביום ושחטו בשותפות

 חבית לקחו אם אבל .שניהן כרגלי הבשר כל הרי
 אחד כל של חלקו הרי טוב ביום אותה וחלקו בשותפות

 בהן ברירה יש- סופרים מדברי ותחומין הואיל כרגליו,
 , ומובדל לו ברור היה לזה שהגיע חלק כאילו ונחשוב
 ואין .מעורב היה לא וכאילו טוב יום מערב בחבית

 אפילו שהגיעו זה שחלק בבהמה בן לומר יכול אתה
 טוב יום מערב בבהמה מובדל שהיה אותו נחשוב
 כשהיתה חבירו של מחלקו ינק הרי ברור היה וכאילו

 כל ונמצא מזה זה יונקין איבריה שכל קיימת הבהמה
כרגלי הן לפיכך חבירו. וחלק מחלקו מעורב ואבר אבר

:שניהן

פרקששי

. תבשילין עירובי ג כו׳  בץ כזית צריכין הבשילין עירובי רב אמר ע״ז:) (דף בגמ׳ ו
אין : למאה בין לאחד . העירוב זה עושין ו כו׳  אלא שנו לא בגמ׳(דףגי״ז.) ו

 אבל דמלפת הבשיל דדוקא אמרו ושם הוא ופשוט דלא פירות שק וכל לא פת אבל תבשיל
שהוא הבשיל אלא רבינו כתב ולזה ז״ל כתבו וכן ההלכות דעת וזה לא אחרון ללשון דייסא

 סגי פת בלא אחד שבתבשיל ודע .פרפרת
 הגאונים מקצת כתבו וכן ההלכות מן נראה וכן
 רבינו וכדברי והרשב״א הרמב״ן דעת וזה ,ז״ל

 להוציא ותבשיל פת להצריך להחמיר שנהגו אלא
לו :ספק כל מידי  קדרה שבשולי עדשים אפי
 קדרה שבשולי עדשים חייא רבי תני שם וכו'..

 דאית הבשיליןוהוא עירובי משום עליהם סומך■
 גבי שעל שמנונית יהודה רב אמר כזית בהו

 עירובי מפום עליו וסומך גורדו אדם הסכין
:כזית ביה דאית והוא תבשילין

 (דף שם ברייתא .וכו׳ שאמרו תבשיל ד
 כבוש צלי אפילו זה הבשיל ט״ז:)

 שהדיחו האספנין קולים ואפילו ומבושל שלוק
 האספנין קוליס רבינו ופירש .מעיו״ט בחמין
 בשולן גמר זה שהדחתן ביותר קטנים דגים

הוסיף. ורבינו שבס. מהלכות ט׳ פרה כנזכר
 הוא וירושלמי בברייתא נזכר שלא מעושן

 במעושן שיוצאין המבושל מן הנודר פ׳ בנדרים
תבשילין: עירובי משום

 במשנה(דף .וכו׳ זה עירוב שיהא וצריך ה
 עליו יבשל לא שאבד או אכלו ט״ו:)

 נקיטינן אביי אמר י״ז.) (דף ובגמרא לכתמלה
גומר: זה הרי עירובו ונאכל בעיסתו התחיל אס

 נכונה וסברא וכו׳. אפה שאם נ״ל א״א ובהשגות
 לצורך נתכוון אפילו בהיתר שנעשה שמה היא.
 ואילך מכאן ולבשל לשבת להניחו יכול יו״ט

: ליו״ט
המגיח

 ומבשלין אופין אין שבת ערב להיות שחל טוב 'ילם‘ א
. ■בשבת למחר אוכל שהוא מה טוב ביום

 מיום לבשל יבא שלא כדי סופרים [א] מדברי זה ואיסור
 עליו סומך שיהיה טוב יום מערב תבשיל עשה אם לפיכך . לחול שכן כל מבשל אינו לשבת הוא וחומר שקל לחול. טוב

 עירובי הנקרא הוא עליו שסומך ותבשיל . מותר זה הרי לשבת טוב ביום ואופה ומבשל
 מערב ומבואות בחצרות שעושין שהעירוב שבשם עירוב. שמו נקרא *ולמה ב : תבשילין

ך לרשות מרשות להוציא שמותר דעתם על יעלה שלא כדי הכר משוס שבת כ ת. ב ש  ב
 שאינו מה טוב ביום לאפות שמותר ויחשבה ידמו שלא כדי וזכרון הכר משום התבשיל זה

 שיעורו תבשילין *עירובי ג :תבשילין עירובי זה תבשיל נקרא ולפיכך .ביום בו נאכל
 בריפות ולא 'בפת לא זה עירוב עושין ואין . ■לאלפים בין לאחד בין [ב] מכזית פחות אין

הן. וכיוצא לביצים ודגים בשר כגון פרפרת שהוא בתבשיל [ג] אלא בהן וכיוצא  ואפילו ב
 יש אם גורדו הצלי בה שחותכין הסכין גבי שעל שמנונית ״ואפילו קדרה ■שבשולי עדשים

 מעושן או כבוש אפילו שלוק אפילו צלי אפילו זה עירוב לענין שאמרו תבשיל ד :תבשילין עירובי משום עליו סומך כזית בו
עד מצוי זה עירוב שיהיה וצריך ה ז עליהן סומך זה הרי לאכילה בשולן היא והדחתן חמין במים שהדיחן קטנים דגים אפילו

הראב״ד השגת
. מירוג שמו נקרא "יולמה ׳ כו  ז״ל הראכ״ד כתכ ו
 כלומר חצירוה מערוכי שאול הוא כי לנפריס הזה הפעם

 שמו זה מה הוא היכר משוס וזה הוא היכר משוס זה
 מערב שהוא■ אלא p ואינו עירוב שמו זה אף עירוב

:עכ׳׳ל יהד לעשותס יו״ע צרכי עס שבס צרכי

 כתב .בלבד טוב ביוס וכו' שיעורו תבשילי! *עירובי
 אפה] ולא בישל או בישל [ולא אפה שאס נ׳׳ל ז׳׳ל הראב״ד

 קיים שהעירוב בעוד שעשה מה אבד או העירוב ונאכל
:עכ״ל לשבס לו מותר

/ תקכז סי' טור ב :שצז סי' טור א מ :כר״ס פסק שס העור ג :עה לאוין ס

משנה לחם
שיאפה

 שבת מערב ומבואות במצרוש שעושין שהעירוב שכשם עירוב שמו נקרא ולמד, בפ״ו
לרשות מרשות להוציא שמותר דעתם על יעלה שלא כדי הכר מפום

 לו דדמי שיסוף לקרותו ראוי היה טפי וא״כ .בפת ולא אחר בדבר שנעשה בהפך ממ״ש
 דמה דמשום וי״ל .דברים בשאר זה שנעשה כמו הפס מלבד דברים בשאר גס דנעשה קצת

 כמוהו עירוב השאר לכל לקרות רצו עירוב שמו וקראו חצירוס עירובי היה החלה שתקנו
:כך אמר שנעשה לשיתוף לדמותו רצו ולא באוכל שהוא דמיון צד שוס דיש כיון

ך ה רי צ  נראה ז״ל הראב״ד כתב .וכו' שהוא מה כל שיאפה עד מצוי זה עירוב שיהא ו
דהוה כלל מדוקדק ז״ל הראב״ד לשון אין .וכו׳ בישל ולא אפה שאם לי

ליה
מיימוניות הגהות

תבו [א] : ע״כ ,חבירו קנה לא להכירו מציאה המגביה ר״נ  מצרפת רבותינו וכל התום׳ נ
 בגון ביו׳יט הנאה בו שאין כגון לשבת מיו״ט אפילו התורה מן אסורה לרבה רהכנה

 שביתה קנין לענין או ליה חזי אורחי ליה ומקלעי הואיל למימר דליכא לחשיבה סמוך
בם׳ הואיל ליה דאית לטעמיה דרבא לרבא חבשילין עירובי מועיל ואפ״ה מהר צורך שהוא

 אשי רב דקאמר והא ליה חזי אורחי ליה ומקלעי הואיל דאמר אליעזר כר' עוברין אלו
 גיתקן שלכך קאמר דעירוב טעם על להול ק״ו אופין אין לשבת מיו״ט שיאמרו בדי הטעם

 לחול מיו״ט אופין שאין ק״ו מעיו״ט התחיל אא״כ אופין אין לשבת מיו״ט אפילו שיאמר
 כעוד הכנה לאסור מספיקים אינם האלו הטעמים אמנם .מס״ה ע״כ שם רש״י■ פירש וכן

 עירוב דגרס כירושלמי ודלא דידן כתלמורא [נ] : ע״ב ,הואיל למימר דאיכא גדול היום
 לשבת ומיו״ט לחבירו מיו״ט בו' ואומר בבזית ותבשיל בבביצה פת נוטל הוא כך תבשילין

 בעיו״ט לערב צריך שאבד או אכלו האחרון יו״ט מוצאי עד זה עירובי על שסומכין ולמי
 הוא ושבת בע״ש יו״ט שבא היינו לחבירו מיו״ט דאמר ראבי״ח-הא ופי׳ .עכ״ל האחרון

 של יו״ט דכשחל הירושלמי מן נמי ושמעינן שניהם להזכיר שצריך ואשמעינן שני יו״ט
יועיל לא אחר ליו״ט להניח אבל האהרון יו״ט מוצאי עד בפירוש שאמר לאחרונים גס יועיל ראשון דיו״ט תבשילין דעירובי בן הוא גם עצרת שמיני של יו״ט דעתה בה״ו סוכות

כדי טעמא רבא מפרש וכן להשכיחו שבא מאהר זכרהו זכור משום דטעמא כיון דהבא השנה שבתות לכל אהת פעם שמניח חצירות לעירובי דמי ולא שנד. אותה של יו״ט בכל
בלא דפת יהודה ב״ר ר״י השיב וכן פירש״י וכן [ג] :ע״ב , דאבי״ה פי׳ ע״כ מוו גדולה שכהה לך אין האי כולי עירובו מקדים ואי ליו״ט יפה ומנה לשבת יפה מנה שיברור
שמשון ורבינו ור״ת ה״ג אמנם מאיר רבינו בן ר״י וכן בשאלתות פסקו ובן דב״ה ואליבא דידן כתנא הלכה, רבא דאמר אחד בתבשיל סגי פת בלא תבשיל אבל סגי לא תבשיל

לקיים כדי ותבשיל בפת לערב שרגיל ר״י כתב והנה .פת בעי לאפות אבל לבשל דוקא היינו לא פת אבל תבשיל אלא שנו לא התם, דאמרינן הני וכל ופת תבשיל דצריך פסקו
מ[שם 5 כה״ג ופח בתבשיל נוהג שרבו רש״י כתב וכן בתוס׳ בדמפורש סגי אחד דבתבשיל שפסק מאיר רבינו בן יצהק ה׳׳ר דברי לו שנאמר אע״פ רבותינו כל ידי ולצאת המנדוג

:ע״כ] ענין בכל הוצר והטור לא ימים ארבע או משלש אבל מעיו״ט השמנונית בסכין והתך מעיו״ט שבשלו בעדשים דוקא יי׳א בכור

 מה ביו״ט לאפוס שמותר ויחשבו ידמו שלא כדי וזכרון הכר משום התבשיל זה כך בשבת
 דעת דלפי ה״ה כתב .חבשילין עירובי זה תבשיל נקרא ולניכך .ביום בו נאכל שאינו
 נעשה שהוא מפני עירוב נקרא כאן אבל מצרות בעירובי עירוב מלס דעיקר ז״ל רבינו

וזה אחר בדבר ולא בפת אלא נעשה אינו דעירוב לעירוב דמי לא מ״מ וא״סהא באוכל.

עוז מגדל
״ו ב :תנשילין עירובי ה1 החבשיל נקיא ולפיכך עד שנה כערב להיות שהל עוג יום פ ת אנ׳י כ  הר

ה הטעס ז׳׳ל אני :וכו׳ צנניריס ס  שם וכלשון .ע׳ז) (דף דגיצה פ׳ב ההלכות אלו עיקר אומר ו
 מלשונו מוכן וכן השמש הערנ כשעת שקונה לפי הערכים נין מלשון עירונ נפרש !״ל ר״מ דעת העירונ

 לשון כי ואף תערוכות מלשון אותו מפרש והראנ׳ד .קנייתו עניני נסמוך שמפרש וכמו שנת ערנ שכתכ
בי : עלי עיכ ז״ל ר״מ לשון מ״מ ראשון כמושכל מונן !׳׳ל היאכ״ד  .כו׳ פהות אין תכשילי; עירו

ב : נלכד ניו׳׳ע אוכל כהוא מה עד ת אני : וכו׳ אפה שאס נ״ל ז׳ל הראנ״ד כ  אס אני תמה אומר ו
 שני פיק אמרו מ!ו גדולה והלא בזה יודה שלא זה הוא נגי עי ז׳׳ל הראב׳ד מרנינו יצאה זו השגה
מי עידונו ונאכל עיהתו התחיל שאס רביצה  מתניתין גמדא ריש הוצא רנ אסיק התם דהא ועוד גו
 הנית שלא מי דאפילו שס אמרו ועוד .רבנן שרו חייו כדי ומשוס הניח שלא (עולם דברים דשלש

 וכן במעריס שאסרו ואע׳פ עליו אוהרין ואץ מותי ובישל ואפה וענר והזיד כצל הבשילין עירוני
 עירובו שהניח בזה וכמה כמה, אחת ועל נהיתרן מודץ וככל הפרק בזה הדינין לאלו ז״ל ר״מ כתבן

:בהיתר שעפה כמה שכן כל כך אחר והכין שעשה כמה אפילו' להתיר לנו שהיה כאבדתו או באכילתו ונאנס


