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 ותקדשעבודת4
 ה12זקף. ואת הערוב את ליחן צריך מיאבאר
 שאוסר סי אבאר אח"כ 4( . צריף שאינווסי
 עאימ המו ומי רשית l~RP או שיערבעד

 . סקוסו את שישכור ער שאשר וטי .שסר
 הצרות ערובי סערבין בסה אבאר ואה"ב)ל(
 ומעור וכפה כבואו' שהופי כשהתליןובכה
 אדרים על פשלו והמערב והערובהשתק:
 אם והמזכה . פזכה מי יר ועל לזכות צריראם
 טערבין ואם . עליו שעירב למי להודיעצריר
 ופי . לאו אם סיעהו שלא טש6 לארסלו

 בירזה אבאר ~אח.כ )ה( : הערוב אתגנבה
 פניחין מים ובמזה הערוב את פניהקכאלם
 על כוסם, אמ אבגר מאחיכ ס( : תכתיףאת

 : שחיף בטקום ערוב ועל ערוב בסקוסשתוף
 והטבואות ר1קצרוה דיני אבאר ושע"כ)ז(

 כקצתן או כלן נשתתפו ולא ערבו ולא1שכח1
 יורדי דין אבאר אח"כ )ח( : תקנתןטה
 והשס"ה וידאהן בכניסתן באניותו4ש

 : יכפינה וכסדינה . לספי:ה דים וטן .בפסעה
 החומה שעל כסאות בתי דין אבאר אח"כ)ט(
 ר.1 אבאר אהיכ 4( . אהרים רעית עלאו

 דין אבאר אח"כ )עז( : בפונדקשתהשכונים
 )א(יהלון ו לביתו כסוך פרדם לו תושטי

 עשרה בתע- ד' על ר' הצדות שתישבק
 פהות . אחר טערבין רצו ואם שניםסערבין
 טערבין נזוין שנים טערבין פה לם4ה אוטר'
 .אחד

 השכי
 לכמה וכקצהן סי' לטעלה

 יוחד מערבין רצו ואם שנים טערביןס"
 וטקצתו  עשרה בתוך כלי היה אםואציל
 בדקפז אמסא צריף עגול כישהלוןלמעלה
 כדי מכאן לטעלה או חוטש דחות מפחיםיץ

 עקרא הצריף ר' על ד, בו יהר ירגענוקאום
 של התהתון צלע יהא ירבענו שאםבענין

 הוא וכעור . עשרה בתוף כשהןהמרובע
 של ההחתונה הנקודה טן שיהא יכיןעושה
 דוניובע צלע כנגד בנובה D'nDm ד'דחף
 רטרובע של ההההון צלע שכהא כדי "בקוך
 ]עחעי[הצרה )שיש( שבין חלון יקוא' בתו'בנשדי
 שבין חלון ואחד עליות שהי I'?e הלוןואחד
 בהוה ד' על ד' שהזו צריכין כלן חדריםשני

 על די שהא צריך בתים שניי:ףחלון4שבין
 ואז" לעליה סביה פתח לו היה אפי'אלא עיי ולא " תוך שיהא בו מדקדקין ואין1"

maaסערבין רצו אס ר' על ד' בו יש אם כסה 
 שהבתים לפי א' מערבי! רצי חוםשצש
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 אעגן חיאין גדלתם בבלש בוקסשרומשין
 שעשו ר' 8י צריך,ןחלתר9שבתותאינו לעתי ?ינ עי ס4%אלאו(ואפי'

 בו סטעטין שהסריגות במלוהו כרינותלה

 י."ם ':. ':1"י':שן:;ןיייוי"ןן"1'"1,
 מיכן יחר כפתח. שהוא ספני אחדכערבין
 שורת לה שיעסה עד כפהח אינה עשרעל  שיתרח פרצה וכל ב' סערבין ואין א'כערבין
 הטתל בעית פזווות בשנעדארו בד"א .פהח
 בפרצה 4ון אפ" בסלואן יח וו ארצו אםאבל

 יאיזנויזובייס:
 הריץ לר'יסב'(י1[יה ור

 טערבין ד' ורחב " עטוק אם חצרות מבין
 החב נסר אחר.נהן.עויו כערבין ואיןב'.
 פחות הנס- היה . ב' וסערבק 91 כערביןדן

 בד"א . א' טערבין ואק ב' כערביןטכאן
 אם אבל הרריץ לרהב נכר של ארסבשנתן
 כערביןא'שרויפיעטו ההריץ לארך כרכונחן
 ואינו יי עסוק חצרות בי שבין הריץעאמ' למי ב' מערבין ואין א' כערנין הפ4בד'
 א'ואק טערבי[ י' עמוק ר'ז4ונו רחב ד'רחב

 אס זו כצנר זו גזוזמראות בי בי.וכןטערבין
 טע ונתן טפחש לנזוזמראי' נעוטרא ביןיש
 סערבק רצו הם . ב' כערבין ד' נכרלע
 אם טח למעלה ח או זו כנגר זו השמיתהיו אם אבל ח כנגד א כשהגזוזטראות למד"א'א'
 עקומה אי כמיזמרא ontm גי לזו 11 ביןאין
 נ' ל11 זו בין "ם אם א'אבל ופערבקהיא

 את יד' רהב נכר עלוה נתן אפ"מפהים
 8תת הורת בנסר שאק לפי אחדטערבין
 בק' היה . בזה כיוצא פהח עושקשאין

 הפ אם טפחים סר' פחזה לגזוזמראגעימרא
 דגו . ב. סערבין ואין א' כערבין זו כנגדזו
 בין יש אם כזו למעיה זו או 11 כנגר שלאזו
 פרוה 4~קר כערבין אין מ?חימ נ' לזוזו

 עליהן נהן שלא ואע'פ . אחד כערב'ןמכאן
 גבוה הצרות שתי שבין 4יכוהל כללנכר

 כערבין והמהו ברהביאלא אין אוצלועשרה
 בק יש הפרש "כה . אהד טערבין ואיןשנים
 מזו טלהע4המש מעכב הכותל לחריץכותל
 " ר"כוק חריץ ואין עשרה בנבהו כקדשלזו

 ארבעה ברהבו PNW כל עליו כלפסועמעכב
וטקיה



 87 ים טבו14ת ושעופי חצרות יזבייעי
 יש אם שאבא גס ל אטמטבא )בד"א( כדק הבאל שהן ירצץ וגשנ_קומקצה.
 ויאפלו סטעפ די על חתחתעהי' סרגהעל4ג:עאיצטבא דאה ,ן רבריהם מרווח יא .דדרק
 ffw התחתמה הרי העליונה לטלק בא אושה קח ומצד י: כשנד וטעמחקו עשרהגבוה

 רצו ah1 שנים סערביןבמקצת
 אצבעה רחב סולם וגיח אם כיצד .ייד מערביי

 'a~lD בין אין טכאן יובעה רהב ום%םבכא(
 או שנש כערבין רצו אםלסדלמשלשה

 להקל עליו פתח תורת אחרשדגולםסערבין
 שלקה לסולם סולם בק היה . גזהבכיזצא
 סערבין מ4ן . סגים וכערבי! סטעטאים
 ארבעה רחב הכותל כשאין בריא .הישר
 סולם בין "ם אפילו ארבעה בו ישאבל
 שהכותל א' סערבין רצו אם הרבהלמלם
 לזה 2יש רגג זה והרי נג a1WD נדון ר'הרחב
 שאין שאע"פ סכאן פתח לזה מכאןפחח

 מערבין רצו אם זה כמר זה ככיניןהפתוי'
 הצורי בסולם תכרו מלם זה בשר %אהד
 קל שהוא לפי כסעם' אימ רג!צריאכל

 סוסם ימלמלנז ושסב P11p ואינו~ימולמל
 ארבעה בו שאין כל מצרי זהו ו4ר .בשבת
 או שזרועותיו כבר סולם היה ואם .חבורם

 בו שאין 1אעפ"י וכברות גסותשליבותיו
 . קובעו שכבדו לפי כטעפ חבקיםארבעת
 הכונחוה כבדות עץ כשיכוה אלא עודילא
 קוגען שכברן לפי ממעטות )כותלסבוך
 לפי av בפלן ולא בקיקע הברו שלאואעיפ
 גבוה קשק של וחשה א לטלטלן דרךומשין

 זה שטצד הצרוויוהסולם שתיעשדהשכין
 אעפץ הקשו; סהיצת על ספוכין זהושצר

 ולירר לעלות וראויין הזקין בעצמןשהסולמות
גהן

~swn 
 יעלו ואם . דקש על וסכוכין

 יש דנאה רמה כמעטין אונן המרדצ' תפולבהן
 בהן עולה רוגל כף שאין אחרבסולמנו
 וסטוכין כנגרזה זה הכולסו' היו , יבנחשה

 על ולא אבן של עטורין על ש זה ש"ו
 של ומכאן שמכאן שהפריצה אעפייהסעזצה
 ה בהן עולה הרגל כף שהרי סמעמץקורן

 פעמים בכליםמשמדי
 ממעטיי

 און ופעכים
 ברגלי בו וכיהוא סול כפה כיצד .שחמין
 כלאכה עשה כן אם יאלא בשובז סשהליטוף יכול ואינו יפה חבור בקיקץ חברו אםדגותל

 וכיוצא בפר, לעקרו שצריה בשבהה4גצרהלו
 ואפ" כמעט איט לאו ואם סיעומ זה דדיבו

 בשבה לו 'צמרך שמא חוששין לכףחחרו
 כמעם אימ בשבת שניפל וכלהפלמלנו

 בתודעתה אין ואם . וססע8ת כצעורבה
 נק ואץ להחתוגה ארבעה ולהשליםלהצטרף כוי העליונה בעוקר רש ר' על ד'לבדה
 פחות רכל וממעטות טצמרפות תלשה ל%זו

 איחז כ(רצטבא דיש ודיי כלבודמשלשה
 וסין . מצטרפות אין שלשה אבל .עקוטה
nnaaצ ל"ע זו לא ולפיכך . ארבעה כהן 
 בעליומה יש ד' בתחתונה אין ואם .טסעמת
 העליונה ולש ביניהן ויש ארבעהבתחומה SE  שאע'פ כמעטת היא אףארבעה
 ששליבותש לולם יכן לסעפך 5רי בה מטלברה
 עץ של כמולכות זו על זו ועודפותפורצות
 אם . לעליה מבית לעלוה כבתשהקבועין

 בצרוף מפי ארבעה ש ארבעה בתחתונהיש
 מחם כצטרפות na)e *ו זו בין אץהעלטנה

 מטעסחץ ואינן טצטרפחע אין נ' בימהן"ם
 בתחתומ It?ff אעפא ר רחבה העליונההיתה
 ,מהע14נה לי יופנה לאיטה ביוניהם וישארבעה
 מן יש . מעכב  שתחתיה דיהר איןפמעטה
 ג' שיר יש אם ארבע בעליונה .ישאפילו ולץ" מעכג  שתחתיה  נחוויר  42זוטרי'הגדולים
 ואין פסעסף העלונה אק התחתונה וביןבינה
 אם  עשר תשעה כותל . נשץוורין אלידבוי'
 באכשהמזשו ארבעה על ארבעה רחב זיזנחן
 סמם ולא הקיקע ובי! בינו ונרן כותלשל

 סמך שלא ואע"פ כסעט עשרה הכותללראש
 כסו תחתיו נ' אויר שרש אע"פ . סולםלו

 כל זיזים טרי ?ריך עתרים כותל .שאכרנו
 שיא זה ,טדגיוק ודיא ד, על ארבעה רחבאהד
 נרנו זה כנגר זה העטירו שאלו . זהכנגד
 ו~."חג סק לההל 4ןע%

 עלו שיא כל מלם 2ונ" ד עלארבעה
 )סעמ ראף יום עמסים זח של כחומעט
 את נק . עלע ושתך שהסלם לי ראיים תעה צרכו כל רחב שרועו לפי תשתלאת

 דו של מע נסעם אעו לח משדהסלם
 4ען הרקוב בצדו מונח שהמלם כלאדרבה
 כבצו לעלות סולם ונעשה קומרה כוהלהזיז
 ארבע השליבות ברחב ואין הכותללראש
 כדי ומשדי שבעה הסולם בארך להיותצריך
 דדה . הכותל ראש אל במדרוגו יעלהשיטנו
 ע5 ארבעה בשליבמץט ויש זגץףהסולם

ארבעה
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 ספני כמעט טח למעלה שזו אע"פי(רבעה
 בתהתונ' יש ואס . אצטנא על כאצטבאמשה
 היה . ממעט ארבעה על ארבעה בעליונהאו

 וחקק הכותל כל למעט בו ואין קצרדיפלם
 שיוכל ארבעה על ארבעה רחב חקקבכותל
 ולבעיה ריסקק כן אין as הרגל כף שםלהעמיד
 הסולם דרך לעלות שיכול לפי פעמועשרה
 קוהת סלא . לחקק צריך סולם נסיןוביטאו בכוהל חקק . דבוהל אל הוקק ומן החקקאל

 51 ייייייו.(,רלך4"ץ'י"י,1
Q~bto] ,שעשאו אילן . ומעכבו' צח אל נטענחוקק

 אערה וכן הכחזל אל מסגו לעל,ת
 שאומר מי יש לכות' סולם שעשאהגרועה
 שכל ממעטת ואשרה ממעט אינוומאלן
 אשרה אבל . אסור לו גורם שבתשהקטר
 להשתמש לעלית גורם שבת איסור איןנרגעה
 אחר שאיכזר וכל . גורם אחר איסוראקע
 מוהר אילן להפף אומר ויש . מוהר להגחים

 בזה בין להתיר לי ויראה . אשרהתושרה
 באילן ולר1שמיר להוש שיש אלא באהובין

 ררך שסערגק כדרך . ררי"שונשכדברי
 גנות דרף מערבין כף בתש וררףחצרות
 יש ואם עשרה מחיצה לגג גג בק שאיןבל

 ד' על ד' רחב חלון ועשו עשרהכציצה
 אחר מערבין רצו אים עשרה תוךופקצהו
 פתח-ם דרך ערנו . טים  סערבק רצוואם
 נגוה או תלונות דרך או סילכות דיך4י

 שנפל או בשבה ההלון או השתהוגטכם
 שהשבת בטל הערוב אין הגג אווככולם
 וכאטתכשת הותרה והור,רה הוחיל ושבתטרמת

 . שהיו כטת סרטן או חורין דרך ח ovץ
 וזו לעצכה זו  ץבמ:4ז0שת ל'פר צריךהאן

 כונה העירוב שנק אותה אפ"לעצכה
 ביניהן י' גבוה וכוהל חצרות שתי .בתוכה
 כל אלא לחב שאינו בין ארבעה רחבבין

 מערבין  שתיהן בין פרוש וילון אפישהות
 חריץ סיגיהן יש ואט . א' פערבין 41צןאנש
 ואין ב' מערבין ארבעה עשרהרהבעמוק
 לעצמה 111 לעצמה זו ערבה . אח'סערבין
 לעצסה סהרה אחת כל גשנה הכוהלתפל
 הריורן ולא גורפת תחשבת שהיההבפות
 מ12:פש' הו . הטרה והותרה ריאילושבת
Qא4י h  1nare נפוף nsan עק- שי 

  בשבת מרץ ניניץ לפרעוש באו אםטחיצה
 המתרת סחיצה ץ שאין tSVIPוצנישת
 מצד וסערות " גבוה בוהל . טוהרולפי' דגש בעלמא צניעות אלא בשבתשתאסר

 ואץ בי סערבין אלא א, לשרב מעוט אינוא'
 מורבעה ורחב " עסוק רייץ . א'כערבץ
 מיעוט. אעו קש או תבן וטילאו לבעטוטיצ(1

 וכל לבדיחה וכילו ן ך 1לטלטלו
 חבן אבל . ממעט אינו בשבתשמטלטלין

 4ךן ברגבה למאכל ראה שאינו סרוח קשאו
 . ססעט ולהיכף בשבת אוהומטלטלין

 נאר שאית דבר וכל צהרות או עפראותו סלא"
 אן הרי לפנותו ברעתו ואפ" נשבתלטלטל
 בחמה למאכל הראוי הבן אותו מלא .כעות
 מחיצה עשה וסטעט כעפר הו, הריובטלו
 חבן של אפילו הצרות עיזי בין י'גבוה
 מחתה זה הרי בטלו ולא בהכה למאכלהראוי
 הכל 2חק הא שהיצה סכעט שאינואעפ"י
~a'v51פיכף שבארנו. כסו כרצה ארם 
 שחה אע"פ הצרות ב' שביןמתבן

 נשובנה עושה תה הרי מכאן מאכיל וזהמכאן פאכי
 ער 4מ מערבין ואין שניםומערבין

~Ponw טפרים מעשרה נהסעט טפהשמעשרה 
 הא וכהגר גם מע'רבין ואין אח'טערבין
 מריכת והיא ברי1:2 לפני קומרפאכ'לו
 שמא ריששין קופתו להוך יר,ן ולא .האוכלה
 דגתונה שהמחיצה יכיר ולא הפהללההפחה
 הנחת אין תשיה עליה ואין הרהרבשיר
 אפילו עתן תקרה עליו היה ואם בהניכר
 טפהש עשרה שגבוה פעמים . קופהולתוך
 חצרות ב' שבין בית כיצר . עגים כערביןואין
 בינה הס אם " גבוהה באכנם כחיצהועשו
 מערבין אק טפהש י' הביה תקרתובין
 להקרא מגעת na~w סרוחה שגלשנים
 ב' שבין י' גבוה בית כיצר שני' וסערבקי' נטהה המחיצה שאין פעפים . מהוצהאינה

 וטעם? שבע סהרנה באמצע ועשוחצרות
 כלבור משלשה פחות שכל שניםמערבין
 פדות שלשה אותן שנתמלאו וכסידמי.
 באלו . הבקן חקית וער פוזצה שמןמשהו
 כל . שנים סערבין ואק אהד מערביןאמרו
 . לו האכור למקום במלואו שנפרץכקום
 . במלואו ישפרץ כסי מעשר יתר שנפרץוכל
 י' ננוה שאינו חצרצי ששקי דובק כנחלגל

ולן
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 רחב שאינו 14 עשרה עסוק שנחו תדיץוק
 אהד וסערכין שצען כסו הו דייארבעה
 כשהא זה ערוב )ב( : שנש טקרבץואץ

 דדה שאלו מתיר דכא קנק סברם לאמתי
 . בכלים אפילו מערבי; דיו קניז טותםטתיר
 טין קטן של בברזו הערוב את הנעדןואץ
rJvעך בדבר סערבין הי ולח . ותק טן 
 פשוס הערוב אלא פרוטה שיה בושמהא
 בני כא* אאן רחין שעירבו שכלדירה
 אין ולפיכך . אחת דירה ובני אחתהבורה
 . שיהבאר במו בפת אדע בכליםסערבץ
 אעפי' בצת ומערבין קא של בביתווסערבין
 בו ששיחק ובית . פריטה טרזן בושאין
 שכין לפן פה ליחן צריך זין תידובאת
 של גדולים טרקלין . שם לרור אצלובתום
pDnW1nXhrn שאין אלא י' גביה"ז כ(היצ-ות 
 ובץ ביניהן )"ם לתקרה גציעהזכשרוצחן
 כמי אלו רנוחיצות דוי טפחש שלשההתקרה
 ררין כלן וכאלו א' כב" הב4 כ5 חגרישחינן
 שכל המחיצם; קרס שהיה נסות אהדבבית
 מחיצה אינה לתקרה טגעת שאינהכאשכיה
 להכניס באי יום ולפיכף . משטרנוכ10

 אם וגן . ערוב צריכין אינן לחבורהפרפורה
 בארת ונתנוהו ער)כ אצלם הבייבםחצצים
 סבל א' אק ביה שבאוהו חהבורותק

 אס וכן . כטיש ערוב ההן צדיכיןישזבירות
 הצר שב"והו אחוסם אצל ערוב דץהחיכו

 הבור' ליתןכל צריכין אץ אחרת שבורנרש
 היו . לבלן א' ערוג אלא ערוב מהןחיבורה
 נ' הוך א[" ש לת9-ה פגיע"תמשויצות
 וכל פוחלקין אלו והרי מחיצה זו דדילתקרה
 ולפיכך . ;עמו בעי בכית וחבורהוכבורה
 ואס להבוסה מחבורה להכניס ערובצהכין
 שנתנו החגורה ערוב אצלם הבקעאחרים
 . העירוב אק פלית; פםווין ונערוגאצלם
 .וא: ערוב להזן צריכין ששבירה שאר כלאבל

 ליתן צשכין אחרש אצל עירובן הןד41%כ1
 עשו , מוהלק'ן בתים כבני וא' א' כלערוב
 מחיציה הכבורזהשקצה

~lP'o 
 לשקרה

 דן הרי שעשו אוהן . קמיו 5אהטקצהן
 פחהזגק מהטלית עשו ואפי' לסריכטוהלקין
 כל אומר אין בו וכייצא ההוויןבעריצית
 התזלגו ואלו גכוהת בס-יצה כולן חלנךוטלא

 שלא אלו גילו רהמ)בו~ע בחוויותלשוחלתו
ולש

'T-t'r 

 כמדשת המויצות שאק .טרקתן

 אותו אלא אוסר אעו . חצרות פיבשהים שותף שהיא מי . )א, א' לכל ערובחנריכין ול9 שחלק ארזן אלא וכון עתרע
 אוכל שהארם שרקטום שם אובל שהואהצר
 שהם הבנש . 4נה נקום לא נחיםרם, פקום ולפגז רירתו קביעות מקים וצאשם

 על עכס ואוכלין אביהם שלחן עלסכובין
 חצר נאוחה אחרים דיורין עמהן "םאפילו אלמנט :ע:ניימג ט"ו%ט
 אלא הערוב אח להזן צריף אחר כלאין
 לחצר עיריכן כשמוליכין וכן . לכולן א'ערוב
 צריכין אין אצל' בא ערוב דדה ואםאחר'
 בו שמנירגן שהבית בארט שככר ערובליתן
 היו . ערוב ליתן צריך אין הערובאת

 והולבש אביהן משכחן פרם הבניםמקבלים
 ךיורין יש אם בגיחו א' כל וישניםאוכלים
 5יתן ואחד א' כל צריף בחצר עמהןאנקר"
 ק"רב ולא אימכן שכה גם לפ" הש-ובאה
 בי"א . הו רש שינטל ער א'ס- זההרי

  כשם בחצר אחרים דיורין עטהןבשיש
 וכן זה על זה איסרין הן אף זעקןשהא-ר"אוסרין

 בזמן אבל א'. למקום עיטכן אה שליכיןכשהן
 אחרים דיויין שאין או אצים באשהע-וב
 אביהן טש,חן פרם ומ:'ין ש כל בהצרעגה;
 א' ערוב אלא וא' א' לבל ערוב צריכיןאין

 עברש הבש . שזימרנו העצן על כאחרק והיי האב אצל קרובה הב:יפ שרעתיכולן
 בטחיהם )אוכלים סאד)ניהם פרםהמקבלים

 ערש סי . אביהן אצל כבניס נחשבין הןהרי
 ריי מבעליהן פרס ומקבלות נשם וילו
 ווופי' זו על זו אומרת אצלן בא ערובהיה ואז" צרתה על אצורת א' כל כנגריותהן
 המקבל תיסיר . בחצר עמם ארדים ריוריןאין
 מאביו. פרס המקבל כבן הוא הרי סרבופרס
 מא' פרם מקבל שהיה ר1זצר מבניאהד

 ואפילי הוא'אסור הרי החצר בנימחביריו
 ערוב שבא או . עמהן אחרים דיורקאין

 הרי ע-רובן את וזבו שערבן חצר בני .אצלם
 ה'ליך פהן א' אם )לפ" א' בי,; כבניהן

 שערוך ט"מ בין הרי אהה; לחצרעירב
 הררים טכנאי? r'rr (בעלאהרלכולן

 הסרים מיולי :ש לע!:ןן ?:: ואבליןבניתי
 עי עלה שנא vry וייערי ש:;';ןשהו,-ה
.."י. לאמר ביהי צת העק בע. :ישח-לדע'
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 נכקן כרפא . איסר צינו שם חודר עשב . הפכיויו כלמשוו אצ4 ק הרי אלאשיי
 ו19ר וחל ומפר בזז אבל . בית של שער השואל ירא לא עליו ישרין ושהן ליויראה
 . לדיה עשוי  קיצנו ל% אוסר אינו לעולם סרבו פרם מקבל %נו 'aw טעבדו יחזרק5

 ש5 שער בבית SDN~ להקל שהורה מי יש הבית בע5 קבע שאפיל) לי יראה ושראוסר
 צריך 9ן טוה 85נים א בתש ועשרה . בית באיתו השואל עם שם ולישן לאכוללדור
 ובינעק הרבים לרשות הפהוחות חצרות השאיל אב5 כרובה זמן לדג( במשאילבריא rw~ . לבדו פנימי אלא הערוב את ליחן רבו אצל כעבד אוסר חח הרי לו חרחרביה
 דסמוכה זו לדינר פתוח אח בית בתי של12ה ואם . כאוריכן אלא אצלו איא לשעהלהם
 אינן ברשות שלאנ18סו

 אוסריי
 6 דםפכה האחרת לחצר פתוח זה ובית לו . בערה על

 סלוע הבתים לשני שהה וועטצעי והבי, אם לאחר xn?1 % בקו  שהשיכולישראל
 השחוח הבית ררץ באים זו חצר ובני ומכאן איעצ עליו אוסר איע יר תפיסת aS""ט

 ביי יאפשר עביה קףרוב והניחו לח?ד' ניטל חטאינו דבר שם לו שיש כל ירתפיסת
 (1' אין האהר' החצר ועם הבהים עם לערב בד"א בו וכיוצא עששלן או טבל כגוןגששת
 שער במז נקמטו לחצרות הסמוכין ומהבתים לפי אוסר יבשינו לי יראה כיה לגויטשכיר 5פי ערוב ליתן צריף אלו בהים ם סריורי או במשאיל אבל לישראל משכיר 4צבכרמיל
"catהערוב את שם שנתת מפני מאטצעי להצרות .אלא דירה אינה לו הקנויה דירתו 
 צריך אין הערוב את בו שסניהין בית וכ5 עכו דר ישר' יהא שלא שנזרו היאנזירה
 ביניהן בתים וב' חצרחע ב' . כטיש פת ליתן להשאיל ישראל של דרכו ואין מטעשיוולסר

 בביתרםמוך עירובה והנקהה חח בררף באה זו וידור חצר) בתוף ס"ה לגוי רירהילהשכיר
 ערובה והגיהה הא' בדרף באה השנ" לחצר ופהוחוה לזו זו הפהוחתז חצרות שלשה .עטו

 אין4מםןרםהצרה בבףרוטנידיטךלהצריעקר' עם החיצונות שני ועירבו דוביםלרשה;
 את עיטה אהה אם נפשן מה ערוב קונה באכצשת ערוכן זה נתט אסהאטצעיוה

 לותור שער ובית בית כל שער כבית הבתים . בזו זו כותרא כלן אהד ובכלי אחתבבית
 בבית עירתו הסתן אמה דיי לה הסמוכה ווו  שבאכצע" זה בבית זו בתים כב'גהת
 כל nPIV אהה ויום ערוב קןרובו און שער אחד בבית אפלו או שבאמצעית אחרבביה
 כפסיק זה במז הרי רירה כבית יבלת בית זו עם בכליה סתרת האמצעית כליםובב'
 שם שרציחה ולבית לה הסכוכה הרד בי; הכשהוה ושני עטה סותרות והן זוועם

 לה הסכצכה לחצר הבי הבית וכן ערובה. אמורים דברים במה . ה עם זואסורות
 צ חצר בני . ערוב קונה מדע א' אין ולש' אבל . הערוב א"ע אתויק האהד הכליבשהיה

 וכן . לערב צריכין אין בבית שותורן שהיו בכלי הסותר אח וטען והותיר טלא הכליאם
 לעוביין במהורה ושהשותף שהיה כבוי בני . וו עם ע כותרהז כולן בית ובאותואחר
 שתקף יעת על נהערבו שלא אע"פ בחן ולזה ערובה ואת בזו ערובה את אמצעיתנתנה
 סכים לחם עולה סחורה'  שתקש המבוי ד עם 11 ערבו לא החצוגוה רסניבזו

 . זל בכלי כ* שהזפות בשהיה ברא  שתיף עפה סותרות והן עמהן שתרתהאכצעיה
 הץ תופי אף בכלי ולזה א' בכלי לזה אבל  עשרה זו. עם זו אסורות ההקוונותווסתים
 ע%ז41 שצנין א' בברז )מתהים מלאע( רבלי . זה על זה עוברין וכלן מחה לפחים זהבתים
 ותשקוף היה שלא גרוע זה ששתוף לפי אח' אין בחצר אהרש לרטרין אחרש נתשרש
~rwלטירה אלא המבוי שרעף לשם פהחלהו אה ליהן צריך בתים ענש-ה כדעתן . 

 אציה אעפש בנטמן ולאה ?'r לוה שהוף היה אבל . פניטי -Sr ורשמון רגנתם אלאהערוב
 שזין ורכל ערוב אינו א' בכלי משרב רכל של היצת בין יש הקרש ומה . השיפילו:

 שבק חצר . חגור אינו ניחר לערבןרא-ן על שחיצון לפי ושלישי שני לחיצוןפנימי
 וקש ביין חה הטבוי עם וערבה מבואות עני וביה זהויי אלא לרבים שער ב.ת אינופגשי
 המבואחע twf~' אעפ"י בשמן זה הכנוי השאר אבל דירה הוא הרי ר יח שלשער
 מותרת ההצר שיערבו ער זה עם זהאזכורי; רבים של שער וצח רבש של שמי הםרוי
 שניס . עמה סותרים ושניהם שניהם עם עכובו והנותן . שע- בית אלא ביתאעו
 שלקהו 3 ערובו נרן ימרפנשע החסירה שערבב'ה



 ש4 כא מבמטת "שתחצ חם?ת קטבידעי

 אע בעמק לשקף בהרחפה חביתסליי
 Shn רוברד שלא וזמדפ אחר עוצבצריבת
 כשתובאי! אהגצשהלה של ריקו ולא אחש5

 וזמ. א' כל חשק ויברר דייוהלוק

 1,שתופ-
 סרבריהם אלא תורה של זמנןהמבממת
 והשתקן הערוב 4רן ברהר' יש דבייהםובשך
 אבל וטבאות ובתים בחצרחז 4א4זכצזיר

 בה! כיעיל דחשתוף אין וה9-פףהכרסיקת
 יתר ומשתתף פערנו והזרזוף הערוב יהבלא
 שעירובי נהבאר כבר . אסור לעיתוסקרפפו שאפי בא"ימ וככר אח' אד' על שהןכךי

 אלא תורה של אינן סבובת חשקופיהצרות
 ס2ץם הכסים בהן שכשתסירו דצארצסר
 ו5מיכך הרבים ורשיה ההפיר רשוהגזרת
 אוהלים ולפיכך . הטקיכצה בפקצת בהןהקלו

 צריכין ושבשיירות ערוב צריכק אוןשבמחוה
 ער שנ' " בו ש"צ כל כהגה איעעערוב
 מהנה וכמה אלהים ככותה נרוללנצצה
 הרר )ג( : וטיירה לכרכן פרות . עשרהא5הץם
 אוסר זה הרי האהנרוה ובבית ההבןכבקן
 . 012 ואוכל שם  בשרר ברמז .  שיערבער
 אינו פתו שם לאכול ce דר כשאינואבל
 בהים עשרה לו שיש מי ולפיכך .מנסר
 שאכל איתה אלא אוכר אהב הצרותבע92ר
 אוסו- אינו נאהרת ויעק כא! אוכל ואמ'נה

 כקום תא :ורם הפת שסקים שהק.שםשצתה
 . והבורגנין והקייצין שהרועש לי ויראה .5עה

 וסכרי; בעיר ללון שררכן בוק פירוהושומרי
 העיר מן שרון דירהן עקר שטםבידוע
 כסו חהוכי; של אמה אלפים להםטורדון

 בכלואה נתפרצה קטנה חצר .ומתבאר
 וערבה לגדולה נכנסין קטנה וכוהללנרולה
 מותרה גדולה לעצכה וקטנה לעצכהנרולה
 של כפתחה והקטנה מפני אסורהקמנה
 לגרולה נכנסין הקטנה כותלי . אק ואם .גד.ולה
 בארנו שכבר לעצמה מוהרת אחתכל

 הגדולה שכותלי רג(בואות תקוןבששי

 אזמר אהצ אחהת בודר למכית הלך .אשמר אחי י שבת לרירתו לחשר בוזתיושאק י לחטן בס אצ5 שהשצ ושכויכשלנתזו
 ודיך נו .  בשבה לבא ישראל דרךשאק
 טלאו הסיע שתניע זי בהנו 4תו5לשלהי
 שותר כאששה שאומר כא הש  שבת2אטצע מיי הצחר עטלף ובת לאותהבפירחש
 . קמי שהצרה רגשנים טנרה4 וש .לויתי
 מבפצת 32י שבין חצר ןן סמה  הדעתלזה
 שה ערבו לא והמביצת שניהם עםערבה
 תידיין ודק הכידעם עם פותרת דכא זהעם

עמשמק"ש".4עעהש9צ
 יוי4 טההך ימתששחש.מק

% ררך1 א מן  ש   ש ט4 
 . לפי ת* יישיה אשי4מ

ה עםצמ א מ  av~ensn רקה 

%יב ש . 5שמ ה ח" "ה" ibvaשי ט לסט   ww %וטח מה הערי ק,שו 9ש 4 ר 
 א2 כגק בו רגילה וטעה אנתו אחראהה ח"

 ארמץ מיא נרפק עצלו מרום כרת ע5בופק

היהסייי
 שא * יש ייאש בןמט"ל טזש סי שעה.ן *צא4

9 4יה סי ייאר  לדיין 
 6 שnren 2 ען א1% )שיםסמה
 ארצוה קל הרבעה א5א במרפף אובבקעה
 92שא פי על אף הטבת בם עי אהץ.אעו
 החשית? גם16 תנדד "שציא להכמסרחל
 ,שמד ,יזא פחח שבח"וו לן המכףלרע
 ויה 5א . יתר ניד רעתו לברולו

 צחר רמ5 ועא אס אעד ,שוןס ממת~hr* ח9ץ"
 םץח א א גץ שאק ,שעדפף לפיבסבו
 יק ו"ד1 נצלק ו9ק יר.*!זמיםסאתנו
 גופף אנוו 2לא עתדה נץ ישהככף.
 9ק )יצו ,ל ומפציח עלא אעד ס9זםלת
 וחב פתח ם וי פתח אסלאם ד'עלו'קל

 ,"ששה שם דרך ז6זדא להכמםעהץ5
 זמם שודם בעז אלא וץ :1ן אפלרטעות

 ישראלויש א6. רבים נתכממ"אתשלו6ן

מחסדא



 הקדשעודדת42
ש דרךולדורש  יכול ד"א הר לבחש 
לטלטל

 בבלו:
 מחה רעתו ובו . לחצר וכמנו

 לוסר צריך ואק . לו טיהור שומאיאזר
 לרירה שהוקש סאתים טבית יתרבקרפף
 שם דרך ולרוציא לרננים אפי15שיכול
 ודרך סע לפסם ץ הצרית שתי .5ב-,ש
 בגיף שתקו לה ואץ בח'צינההפנימית
 ודמ'צזנה לעצמה הפנימית ערבה .החצר
 לעצמה ות לעצמה זו כמ(רו'  שחיהןלעצמה
 שלא אעיפ אותה אוכרת ד4ניכד' רגלאשק
 לעצמו פותרת שר"ניסית לפי עסהערבה
'~Waaאינה במסג' הסותרת רגל וכל 
 שקוף לה שאין בסה בסקוסה שלאאטרת
 היתה אם ולפיכך . דרך שעבוד אלאבסף
 5רב.ס אפילו או אחד לארם הפניכיהומעצר

באוכליי
 שרגלם אוסרין אינן אה' והלחן על
 ערבה ו5א רחיצותו ערבה . בסקום'ייתרת
 הפנימיה שרגל אסורות שהיהןדשנימית
 . בשומה שלא א:סרת בכקוסהוכששרה
 פנימית עירב ולא המצונה מן אחדוגח

 אסורה והחצונה כותרה לעצמהשדואבה
 שתיהן עירב ולא הפניכיס פן ח1ישכח

 ונחנו זו עם וו החצרות שהי ערבו .אמתחת
 ר~קצ-וה כבני אחד ושכח בחיצונה הערובאת
 הפנ.ךית פן בין ההיצתה כן בין קירב%א

 ושכה במימית הע-וב נתנו . אסורותושעלק
 אכזרה חיצונה ;רב היא ההישה כןארש-

 אצלה הערוב שהרי לעצסה מוהרהופנימית
 cy ואסורה האכזר אה גרסה לאחרש

 עירב ולא הפנימית כן אוש; שכח .צצויצ:נה
 כאן שאחרנו כשם כל אסורות.איביהן
 :שהה כי כמוהו אצלם במל אםאכורוה
 ה רש ביפול שיש לפי כוהרות עירבועא

 מזו לפנ.ם זו חצרוה שלש . להירנתרצד
 צריכין שאינן יסורים של יהצד חצרשכל
 זו ה"צרוה ערבו שלא אע"פ ביניהןיערב
 הריצפה וא"י לעצמה סותרה אוצע כל זועם

 הרגל ושין בארנו שנכר לפישככלן
 בריא בכקובה שלא אוסר נרקיסהזשמהערת
 מעות השש שום כאן וראין3ישר"היים
 בךדצהה מציה חצרות השלש  שרגל,מא;?פ
 בלא לעצבה סותרה וההיא רמויןאטבל
 אוכרת אינה רגמוהרת שהרגל הן יזדעקשיוב
 בערוב הדבר יהלה בהלכה בקי שאעוחצ
 ביניהם מנה נף היה אם אבל ערבו?טפ5

 המלק תוביש לפי אטור בפנש.תודד
 הקמרו טמע לבלל בולנה בקיאיןשאונן

 מעלו ו5א זו על זו אוסרים ירנןשהחירות
 זחה סאה גו שתכיר שאם ובשכיריםבערוב
 הו' דיי מ"ת מי לסף לכל וכודיעמכריז
 שרוב ססנו.חק שיסכרו עד ואסורקכרבים
 שגומרו 5ש . ס'ה נוי בטקום מוילהישראלי
 ובני רשתה ומבטל ר12ית נותןישראל

 כ-ק
 ס"ה דהוי גיסתי . מיסו חתעי4שיוכור

 על זה אופיין "טר' ב' שיש יבמקוםשסר
 זה אוכן-ן ישראליי בי לאק בטקום א3לזה
 שאין לפי אוסר אינו מ'ה הנוי אף זהעל

 לדור מפ4 יבא שלא כד אופי מההגוי 9" אש ולכה . לאסור דיר' מיה הנוירוית
 לדור ע:ויק ורנה כמעשיו ולומדאצלו
 לדור עשוי אינו והידי ישר, אכל .עכו
 שאהב ובמקום . קברננו שמא הוא יראעכו
 אעו התרו עשי על הדב' אה העמידימצוי
 יוידי ישראל בין הפרש אק ~ן 8ץ בלקםאוסר

 כשלקץ א' שלחן על הסמוכק רבהלישראל"
 חכנצם הי שלא א' בבית שולי-r,wלבסה
 על זה אוסרין ישראלים thW בל אנאברבר
 חום אוכר כרה הגוי מועמין הן ואפיזה
 דחף אין זה על זה אוסרק ואין מרוביןהיו

 אשיש ):ה[ על זה שאוסייןסיח"וסר,,ישראל"
 אצל זה ארשבטלורשותן זה עם ;השערבו

 ג עלקכם אוסר ס"ה והגוי כיהירים אעןזה
 סקר וגוי א' ישראל סגו לפנת זוב'-וירות
 ישראל יה.ה או בחיציה א' ו"ם'בפנים"

 אה רוי בפנימי' וישי בחיצו מ"ה וגיא'
 סקיסו את שישבור ער הה.צונה עלאוטר
 בחיצונת ס4ה ונוי יסראלש ב' שרגלילפי
 וכאין, לפי להקל אלו בים:" שה'רהויעים. . בפנים4 סותר והפנימי למצלה שבארנווכמו

 זה על זה אוסרין והטיסי החיצוןישראל
 שני שיהו עד אוסר כיה דגוי איןולעולם
 הדעת ולראשק . זח על זה אוסריןישראלי'
 גוי כ5 בביתו הרר כ-ה בנוי ברא ו!נוטה
 ביתו שהשכיר או שהשאול יעף אבלכץ:
 ררכו שאנין ועור . עליו שיאסור רעתעל י והשכיר השאיל שלא אוסר אים כפהלגוי
 ברע סאה לנוי ולהשניד להשאיל ישראלשל

 רומשה ,ן"יעא-אל ומצוי שאעו לדברדברייך( העם-י ולא בחוכה לרוי שרן'בחצר
 מ14 סיה כנוי ודא הרי הכפרהסיאשבתות

ץ



 פ*כב מבהית ושתוש nrnm עתביהעי
 ואץ כ5 השוכר את פלסתן יכול המשכיר ער חוסר רעית מבטל. ודרגו רשותעתן

  פיחוזן שנר וח6לא . מ.ה כנף מקוטו אתשמכחל
 פיונםייו%ייי

 5א אפף הךיןנדמריוי
 ה"נ שהעק- ועוד . הראדון אתשורלגךןראיסתיהנויס*השסרבוםןשיקג",-ס5ק ושדי אחרים אצל שמוכר שכל עדיק סלש שבת בסחלב לא אב5  שבסח( בסחלבא5א
 יריך . לסלקו יכול אש אם אבל ,  ממשכיר בראה נעפר. אים אושי לסגים לו הלךאבל
 ופדמאכהך בסה למשכיר היה שאם לי הדאה בף(-מ שכבר אוסר אעו בשבת עשיביכ% . העקך דצא שהשוכר השוכר מן לשכור מבירט קיובה אכזרת לעיר הלך עאפילולי

 שם n~xb רשמם לו שיש אלא לו אין אפ" שדגרה סי ,,ש . נזרואלא'בעדשט %אעליה (י כלים קצת שם לו שחו יד asn' שום שניו וץ ~חכמים . דירה %ה גוי דירןונאק
 בצעך סטה תוי וללטו,ןישרא6ם  משכה-ו נרהט אפילופי מנה להגוי 09ן .ן,שוכרין עליהוםפיכר המשכירישפרן טן. אפילו שוכרין כלנם 1:טה:ע%ם הרי שבת מ'1,יבאטצע באגויואאוסרון

 שכירות אח שכירות שיזין . בשבת אמי'או
 משיה בפרית אף שוכרין שחףגסה-ה
 גה יק ס'א תף ש-בראלי חצר וופרומה
 וערש ברעיו בשל טפה הפי תה%א

 בשבת סאה ובאהגוי זה עם זההישראלי
 ושכךו ועמדו שבארנו כסו עליהםואסר
 שבא שכשעה לפי זה אצל זה ולבטללתיר האראל" עצריכין שהורה בש:ת,שסימנצו
 . ערוב' נתבטל עלידום ואסר כיהוצף'

 . ונעזר הוזר הערוב אין כרנו ושכרו)כשהזרו
 הבירו אצל רשותו ועביר יבטל יעשווכהגר
 ויכניס שיוצא עד של'ש'תו או ח'ום הסער
 ויבטל זה יחזור כף ואחר והרצהכסה
 ורצזרין DID~1  12כן השני אצלרימזו
 עליהן שאסר שאע"פ וישיאומריםושבטלק
 . הערוב נתבטל 5א בביאתו סנהדשי

 מקן ועף מן ושיכרין שחוורין כלולפיכך
 ולראשון . רשוהם לבטל צריכין ואינןסוהרק
 מאה טי של "האשתו ",שוכרין מטהדעתי
 השכר אטל כיצר . סירב ואפי' מרעתושלא
 אשתו אצל והלנו רצה ולא רשהזף5נ1

 ןןולאעודאלא םותרין סטנההריא6דשכרו
 למלאכתו ריבה שכירין או היה,לקיטיןאפילו
 פהן מאוזר תמכרו טוה גוי בין ישראלי'בק

 פותרין,,השאיל אלו לחזרי שכיעוז"כירחן'
 קצת שם להניח אפי' בחצרומגףסיליעיאל

 ישראל ולקיטו ששכירו שאומר כצ",ש . סטנו )שוכרין ולירטו כשכירו זה סדיכ5ם
 חצראו ממנובבני לשכור צריך איןמערב
 דרי מטה ועוי מן מהן א'  ששכר ttbaבגי
 ואין תזכבוי ההצר בני עם ששתף פערבזה

 אם אחר פיה לנוי ריתתו עחזשבירסאה (,עי פה, ועוי מן לשכור איוא' כלצריכין

 אע9ח בשבת ט*ה גוי בחצריהשערוין
 . נאספה מאסרה שבתגרעאיל מתחלתשנאסר
 שה אצ5 אח פבטלין א6 ישראלים  ששניאלא

 שבוע 'מהצי ודעב' שבת לחצי חהבשבת
 וסאחלין וחורין שכשטלקונצתרין
 הנדו כוה נף אחד שפיז מבוי ןן.ניטש
 חלוצת ררך אותו סערגין אץ  ישראלא'

 שיש סבי כיצד . לפכוי פהחש ררהלהתקץו
 . טפף של % בצד פתה סקה לנויויש המבי של האחד בצרו פתח אחילישראל
 ש5 סיע אחורי שרעים אחריםישראלים
 לסבר 4צ הרבים  לרשות ופהוחק זהישראל

 ישראגיוה של חיתו בין פתוחות וחלוניתא'
 וערך וערבו 1nsa משהורי :מישראליםלכיח
 לגיתם חק סבשז כלנהם לרמ"א נשתריןתלונות

 כלום להוצש אסורק א3ל ולוס ריףזה
 שבוזצר פתרים דרך לפבף בבתיהםששבתו

 בסכוי שאין חשע'פ סקר הגף טן ש'שנורער
 ופעוי; ואעש חז ש זה אוסרק ישראלי'שני

 ישראלית ב' שיוע ער אוסר ס"ההגי
 5פי ואסרו תצמידו כאן זה על זהאוסריו
 מ4פ סנה נוי במרקס ירדד לע'מוהשאסור
 דרך כליה' ולההמא לערב לאלו כתיראהה
 חברת על זה ישען למבוי שבהצרפחחים
 ay במאי דר להיתז פ:~חוריו השכיני'חביריו
 שאוין ויסתכן יחירי אלא ואינו מזהרגי
 טאהוריד א' בכבוי השכונו' טן טתיף ס"ההנוי
 וכן יהירי שם ירהט שלא כדי אסורולש'
 בחצר השרויין ס"ה תוי בישראל המע' וכןהדין

 בהזור טאהריו שכונים אחריםמשראלי'
 אכר שלא ו'*א . אוקר חפתוההלמבףאחר'
 אהוריר לשכני' זה ישראל בין במאין אלאכן
פועק בינזע היה אם אבל שבחות ולמט!אלא



64nsavכהתיש 
 וושרז:5 ורץ בהן מוש צל מהקר8ושז
 ושמשרש יבaw %1 סתירת סףה דגדשכחרם

 סיתר באה ביהוא וכל בעקץ אעו ולפ" .יושי
 ק יש . יא נף בצי יודדהיעשות
 הרק פישרים ביניק  שאמ' מומיוצדיים

 . בהוה וברברו אלא חלו-ןת אמרו ahכך
 פתרום לעשות ארם בני של דדכםשאק
 אע )ר( : גומה דמעת ולזה לבית בי2כין

 בלבד שלם בסה אלא ויורות ערוביסקדבין
 מערג אגי לוסר ביניהן איבה ההאעמא

 כולן ערב) ואפ" בש-ומה t~aaבשלמה
 רבר תזיר שמא ערום טונובמהסה

 שאגזר פרוסה בשלם' וזה בערומה תהלערב לקלקולי
Tbiaושלמה . ערוב אינו סאה כט1(פ' נהולה 
 שוה אים אפ" כסרסר קטנה הופ"שאטר
 שתפשר בממהמה ערבו ןן צדדיו הריטפופה
 זייתץ ניבר היפרה אין אם ותפרה בקיסםלוומררה

W ~ r d  

 שטנה באליפל אכרז פריסהכמרומק4באיאה ה" דוי ניכר תפרה ואם
 חלרמ2 כדי ממנה נימל אנל הלה' סכריקער

 תולה ומהרואה ארבי כאן ושזין בהנ"מ-בין
 . חלראה סמנה תזפריש חזקכן דךההכשמלמה
 חרמנה טארבעים .,ן2י זו ראיה שיעורוככזה
 שאמרו ncb~l ןן נהחום חלה ערעורשדכא
 לכל גלונר' כרי הככרסן בכר שיהאוברבר
 בחק איפהי ערוב אינו מיכן פההז . סוא'

 עשר haD אבל nor tWP אלא,צאיע
 דיפ4ליפין השתבהין כל בע שיש כלולמעלה
 שסנהכשדקר

 אלף היו אפלו גרגרות  ע42-
 כשהן עכורי רני גרנו בכךן4 לדת די14ש
ש ובוז בית סכל rop נובין הערוב rwנובין
- 

 בקמח אלא בפת סערבין אץ שאלועאיפ עוגות ב' תושק תכמן ש4ח
 כל ביד יעלה לחלוק בא כ"א הטה אלוחמד
 ומהן כל לי יראה כן אפי פרוס וא'נטוף
 חיפה רבא והשליח בבלהה ידי שנתענק
 בו ושהערבו הפת יצן עעץ דק כאלו זההרי
 ואענש נותנין הן הגובה המליח דעתותשל

 בכך 14ק פרוסה כשא ימול חלוי:שבשתה
 אבל ץ נקרבה מצה וגחה ובשעתרעיבה ספני אלא אעה רבר של עצטו שכלכלום
 יפול לא י כל מדיי אעה חש"קקבשעת
 בפה  פערבין פת ~rnvl ין כהה אז פרוםחלא
 ובפת אשרו כפת וכן הטינע חמשהנשל

 שאר עם מעורבה תהא שלא ובלבד9-טפנו

חגיו פרק ז8עק כגף שם aaa 2:טמה
 וי"

rua: התן 3ת 6צ"א,ן המא 
 ע4ר נפת %א בוע משרבק P?t ט%,הת
~PO')בם4ם %א בסעמז מערבק צן ן4 קאג 

 רירה סומם -אלא קנין כממום אוםשהערוב
 6 מיל לצתי ספה נחן 4  וביארתכסו
 יערב פופוזץ מסך לקננם שכני באואם
 , are לו nae 4מ ידי על כת "הרגשני לי טסה "ס ושוגלו צצת עהערוב כיוןnuw גיח שיצומת אשףפ 4 ונכה מעההילך
 לו שאטר שכל לי ערב לחמס כמהממרוכ"מ

 הדקנה היטר לו אסר ערוב ברין ליכן:גרב
 חפי' כלי לי נתן ואם אחר ע" ערובלו
 וב"ל . אלו חת ח* 9ה שהפמלנאאקונה שכלי ערוב לו קנה 4צ2י עי לו זיכהלא

 8ת למכור עשף שאיש לבטה סעהבנותן
 כאיטר הגא הרי בערובי 4 זכה 6ואטר
 בסבה בין ז4 ובכבד כהנד בוןסבוכיה במצופי הרין וכן . lgW1 nd)e ששי ליזכה
 רשע hw לו דוח דזכחק חצרהז שהרשנק
 הרשית הב' רג(בף אצל לה2יזתףה.א
 9: סבף השם. זה טבת עם סותר והואבירו
 המבו14תאמרין מדמני אעי" עסו טוהרקוהן
 בבל בסבובות  משרטזפק " כנףש 8ק עםזה

 אבח אי"ננ

-~ffot: 

 מ
 14כלין באיזה ,ן הפת את בהן לטבלוראיין כטוראי שגעשו ספני סרק טערבק ": עםמ

 בהן  שט42זתפיןאסרו
 באוכ"

 הצוין
 ארם בני המררך עכשיו שהןלאכילהככות

 לפתן משום או סעחיה משום עמהןלסמוך
 וכשחק משרה בקנוח שהן כסות שבאיןאו

 שטמא, יקבל עכ42ז הראוי נטורמאכל
 בו טשתהפין ארן זה בכלל שאינו וכלאוכלין
 כצץ p"?e1 בהגלן  מע4תהפי איןולפיכך
 אלא ו1ק לאוכלן בריות של דרכן שאיןחיין
 כומתתפין אק וכן . בקליעו או ברייסא אובפת

 6מננ4 שאפוכר מועגת בקר ולאבכפניות
 אובלק ומשין באלו כיוצא כלולהכשירווכן

 באשדה אלא סשתתפין  שאין לפי כךאותן
 ס2מזהפץ 111ן . תוינה ע בשבתהריןיה
 לקנאן %א ללפתן 5א ב1ן שאיקמבלין
 סחם לק סומכין שאין ניוקשסעורה
  טשחתפק אין .כעורה

 בפ%"
 אבל יבשע

 ה2ה טת ע(פפההק ואעות ס2יזתפקקרין
כק



 5(כנ מבדצת הצצצ. חשץה עתקידחף

א מי וצנק  
 ח3"

 r~ne פת ןן שק
 פרופה פת שהא עלא בה עםמטזושק"א

 סשתחפט שאין משא . פיא מני נשארנרפשה
 לחוש -ם וכאן שככו נומה הרעת ולאקבה

na~th% בהן בזטן השחוח שפעור וכסה 
 סעיהח ב' סטןמרובץ

 לכחי
 לרבב הש48

 לכל כטיגרת סועטץ שהן ובזכן . ארםגצי
 עשר שפנה טרובק הן כטה. מטהר.נף

 יש גרושות עשר  שטנה וק וכסה .נהדרות
 ברש . בימניות ברים כשש ששערןמי

 גבל סעורה כחמרם עליוץ שלהסכיןבדברים
 ב' בו ללפת כדי לפתן כוים והשכל

 ללפתן בא שאינו דו בשר ולפיכך5עורחז
~rnuw

 ב' טמנו לאכול כדי בו שדהי' עד
 . כעורות שתי בו %פת כדי יבלי .פעורכם
 ברר אלא אמותן הלברש ואין ליולאה
 אדם בני רוב אין מליח בלא בחי אבלחםליח

הגר(%
 . ייש נמשל שה 0כושלץ י יןארין

 %א קצת ושוווית והן ש שלוקקהו
 הן שמנקין לאכילה רארק אען צרכן%

 ובקב בקב ותגרש בהן מערבי! שיןרובה
mml14 של ובאכרות . דבלה בטנה 
 מצים בעלים בדיש בעלק לא אבלבשלים
 כזרת ונעשו גרלו אבל . זרת ברםשאין

 בשישבהן ובכמה בוק. _?'tיחוקק
 כדי זתש וכן . סעודות ב( של סוק 8%תנדי
ndh'שלסין גין ויין בין ב' ובסים חשדות ב 

מחצש"
 ל שו . מיה מ קם .

 % מז ט 6כל קכמ%כףמ1א.
 ל על יה ם 4צל tilrrn ששול

 ק . n'p'al ששקת * יחהמרא
 הש מרה nupaאמ*ש"טף%

א
 ח~

ק "ש"חרערז מ %6 מ צ  
 ם שלמבליח

 מש-

ש ט' ש  
צ י . ויוי מ"שש שתקשל  

 של בק 3כ*ן של בק 411ששעיק
 השהם כצריי יש . ואלף אפיבשקן
 רביכת צרך במשקן שמהתש שכלואש
 שבל עאם- גי יש " ח"ד אחרלכל

 השתי לגועייממופץ השכ"
 נע'והדה יתש .

 לערובי אלא הרבויות ~filnm מצמרפין.שחיין
 לערוב שרניוי האוכל בלבר,ן4תמעטהארסק

 שכלה , או וזמבואהז השזקף בוההצראז
 א' בא שאם עיקורה כף ישסונדל

~DSnb 4ויש- לחת שסש Ptnne יכף בשבלה 
 עש להם מזכה כלה אם" המץ ומצתואם
 חשם שיזשכה קוהם להודיע צרקו שין .ארר
 נתסעם ואם לויריע צריף כלה סינץסבי
 ~rr מכי שאף * יראה . להצדיע צרףאעו
 שכל בחצר ואפי' להוייע וא-נ פזכהוכלה
 % וזכץ . כם,ם לו החש שיכות מבואותב'

 אשצ כלה אינו חשם . מרעתו שלאלאדם
 . עתב לתחלת אלא שעחי נתנו שלאלהוסיף
 נתדגמו ען ע"ש בל אפיי ערוב סףאבל

 א-צ 'ומוכה סומף במבוי או בחצרהרער,ן
 זכות שחש לפי תחומין בערובי אלאהודיע

 19טרמרוה לסלק נוחה דעתו יראין אפשרלו
 וא* חצרהן עירובי א' . הב' ברוח וללכתאח

 ע6 ולשתף לערב בא אם מבואותשתופי
 בסבת ptrwD וכיצד לזכות צריךאבירו
 ש ש *ןשששק ש. החבית אתמניח
 Sa5~ ~aa ע הרי ואוטר אופיין של אוחובץ
 הגר41ם וכתו בנו ע* להם וכזכההטסי
 ססוכץ אגל tm~w ש סומנין שאינןוהוא
 הלש "ה לדבר הן וקמגים כידו חק שלחםעל
 ש סגנך חזנו קטן אפ" אלא תם' טרשגדול
 כצצו וכעדסחשלק חפץ לו נחזנץ אםשלהט
 מכדד עש ונעבה . עש ריא סוכהסחררו
1trUDCt1"שלועו ש שממכין אע"פ העבר 
 .שאיטה אשתו עי ובן שכלץ חןשבשכרן
 ., לגצן-ה זוכה לעבטה זוכה קמא מתוךמבוי בחצוי בית לה וכשיש שלוגו עלסמוכה
 אקיפ הגדולים ובחן בבנו שהזרה סיויש

 שץ עיהם על מזכה שלחץ עלשמשכין
 סמיכץ אין ואפ" חקטנש בנוובתו עיסוכה
 ושפחזו עברו wp נזכה מ"מ . שלחמעל

 רצא בהלכה בקי אם סזכה וכקימא .הכנענ"
 ש:הוסף מי ולכל הסכוי לבני לזכותצריך
 D'Dpt1 כן לא ש4ם בסבף והילך זהסיום

 שיוסיפו עד עליהם ויאמת דיורץשכהוספו
 נתוספו שלא עד האיבל נהסעט ומאםויזל להיסקי א-צ נתיספי אפי' כן עשה ואם .עליהם

 מף יאשרו שלא סיף לה הואדדיוחןצריך
 בההלה שזכו באותן אלא וכהת! בבלערובו
 הערו' בתהלה דדו שכא אלו אבלהערוב
 בשתוף שטה סי . בדבר להתישב הורי .לא
 זר והגראף . בוצבוף שנקף: כרי להנביעןאיך

הקלו



 ובקדשעבודת45
 כמין טפולם ל הגביהו לא שמכי' בהיוקלו

 מטפח פית הו טפח הגביהו אםוגבחה
rU~Rשאסי דגאונש מן ויש קם ולא הגבהה 
 צריכה הטבוי בני משל החביי היתהזאפ"
 בין נכרת שתהא כרי טפח טגבה'זשעהא
 דבר ואין . שתק( של שהיא ההביותשאר
 שעמך כדי הסטוי לבני המזבה . כייוראח

 תה הרי הפרישו שלא אע"פ באוצרוהערוב
 זכה להגירו אים אוסר כיצד . ומותר,טהוף

 וקנו הכגוי לבני זו בחבי' יין שלברביעית
 רגריהם ובשל . נתברר לימלנ וכשזכהעכשו בחב" חלק אותו הוברר שלא אע"פמנצו
 ולא לארם פערבק אין . במ"ש ברירהיש

 ופעמש מרעתו .טלא משלו לונ(שתתפין
 בעל ואפי' טשלו לו ומשתהפין,טמערבין

 מבואות tfyr בין שהוא הצר כיצר .כררצ
 בארנו כבר רנילה אינה ובאחר רגילהבא'

 על אוסרה ואינה רגילה שהטו עלמשהמרת
 מרעהו שלא אשתו נשתתפ' אם רגילה.וטוינה
 ולא  עעצעה לא בה רניל ישאינו אותועם
 אם אבל . עליהם אוסר ההע לא שהריוגלום

 שתופ' גה רגיל שהוא אוהו עםגע4;הפו
 . שלהם את עלידם יאסר שלא כריושעוף
 חצירו על שסר אם החצרות בערובי הדקיכן

 אוסר אינו ואם . סדעהו מרא פערבתאשתו
 אומר שה" בזמן מדעהו שלא כערבתשינה לר"ה ופתוחות לח זו הפהוחות ' חצרותגוף
 ולא אשהו ערבה לא המבוי על או רצץצרעל

 ונכנכי; ולרהםועהף לעוב אותו שפקנעטקתפ'
 כרחו בעל וערובו שתופן כפנו ולוקיןלשבזו
 שאטר אע"פ חבריו על אוטר שד"אכל

 עצטו משל חבריו על הטשתף או'טדג(עכב
 ולא לזכות צריף שאינו פעכש לזכותנשייף
 כיצר . כפירושו מהמו אלא בפירושלוסת
 אצלו לאכיל כהן אהד שזיכוי חבה-הגני
b~oעירוב משום עליו סוסכין בגיח מסוביןדיו אם השלחן שעל פת היום עליהן וקרש 
 טה לאכול ויכולין שזרנו  שכל . אנקיףנשטום
 וזכות הכל את להן זעה הדי השוללןנמל
 היו  ואם , דיטלוק שעל בכה בו לה!יש

 הערוב את יניהין שאין )ע; עירוב טשהםע* אבי ושק( משום עלי  סומכין בחצרמסובין
  שהניחן מבואות ושתופי חצרות ערובי .גחצר
  הניחן . כלוט וי8  עשת לא שקשבה8עחר
 מפך יום ספק שיצא אעש השסעותגע

 אבדו שו נתלה . )א;ל טספק קנולנלה
 יום גזבעור עק-ב ללוזר שצ" 9ל עקיבששט

ומטי
 בז  עוב יאת' השספית 4ץ ירובו
 קנו שג'קים סשזשכה  ענוגו ומגלהשמשות

 אג4 לקנין אלו ושהוף ערוב שאיןמפגי אלי בד3רי' שזה ל"ת להקל בי והולהזון
 מערבין לכתחלה ואפילו רשתותלערב

 . השטשות בין ומבואות בחצרותוסשתתפין
 השמשות בנין ונאכל השמשות ביןהניחו
 ערוב rup ור4ילא בזה באמתאסרועצטו
 בין קורם נשרף 117 נאבר . נפשךמכה

 קץדם נאכל ספק . ערוב אעוהשטשות
 ערום כפק ה'1 שריככה לאח' אושחשכה
 ונטשנה טהר-ה בהרוסה ובועירב .שוטר
 ונטמאת משחשכה PED נטמאת מבע"יספק
  טהורה בתרופה כפק ובשר ערוב ספקהץ
 ספק זה אין עירב טמאה  בהרומה אועירב
 ששרב שידע ער ערוב קנה ולא  כשיערוב

 בק במגרל עירובו נתן . טהורהבהרומה
 בין קורם המפתח ונאבד אבן של 3ין עץשל

 . העריב ימציא אפשר א. יוםדוטכשות
 בין פחחלת הורה של כלאבה עישהאא"כ

 בק קידם עבאבד כמי הזז . אילףהשמשיה
 לנבתן כשרים הכל . עירובהשפשחזואי:ו

 שהקט; וקטנים ועבדיב נשים הערוץאת
 והעג-ים . ד3רירס בשל לאהריםץכה

 סשל נהמן אי; 3ין גו כשהן הכנעמ'והשפהות
 שבארס כמו ד14יים סשל אלא .רבן

 נתנו הערוב את מנדדן היכן לה( :לכעלה
 ומרפסת באכסררא אי רבים של שערבבית
 הבקר ותות דורבן בגית נתנו עירוב.אינו
 בבטז נתנו . עירוב זה נצץ האוצרותובית
 אץ לעולם ערוב. ח"ז שמהצד אפ" יהירשל

 אבל . שצרצר בשית אלא הערוב אחנותני;
 נתב שבסבף ברצר השחיף אתנותנין
  עיין בווט שאחמר כי ורם שתוף אינובטבוי
 את בו שפנההין בטקום הערוב אתסניחין
 במגלם השהק( אח פגיהין אין כךהשהוף
 את נחן אם ולפף רחרוב אתשטניהין
 עההט ער ומתוף אינו שבהצר בביתהשהוף
  דכורימקישרו סנדלי הש . שבהצרבאויר
 בבעיהקח יאר  בערוב שהחסירו דעאשהוסר
 . שבחצר  בארר ולא שבחצר בכיחלוציהו
 כאש דרצר באיי  אף שכנקוז השהק(אגל

שיהב



 41 כר מבטןת ממהותי חצתת שיבייעי
קשטשי. בנטע לעקמו טז את שף8ה  שהי"ץא  בת . ש נ ק 6יא רשי 
 נחם ש?חב ז1החחכ מ םץק 'תקח
 ותיןש מת חשם על טף p~eקק ב" זמימ.  כס וץ ~mw מאועש
 תשר. נשץר " מת 9המכילאיא שתי בד טמאן אבל 9תב אש הע"בחז
 אטר וערה את יע ,"ת שטה* -בע

 חץישלט. משט (יד ו*ש1בבח*צמו
 %9 "ם בחט בשתי העחב חיקןאתי
 שמעחבק

 נשחדבנ"
 כלש :ל זחדו

 שד מ4 בשתם בתא . לרשיתבן
 את ממל הכ4 זס אגל יאשרתהסלא
 בבית נחנוט אפי' כלים בשני ותוקווידגל
 ערובן על המקפירין חברים עחב אינואחד
 אלא עירוב עירובן זה משל זה הכלשלח

 או העירוב את המניח . קמצנשממראין
את

  השהי
 להם וכוכה שכניו על גיסשלו

 DnS לגזן סמנו יבקשו וחצן עליהםומקפיר
 תה אין גוחן אינו בחבוקו להם nywסח

an~vגיור זיכוי להב כזנה עךאינו לפי : 
 ולשתף בהצרות לערב הקנו חכסש)0

 ?ערב שלא בהוריה וכהסירובבבואות
 והקלו . כמ"ש שלסת בפת אלאב71צר
 וכאוולין בשאר אף 4סהף ריבואותבשתופי
 על כבזכין שאין שהורה ישבי .ובפשקק
 בכזה שתקש על ולא . שחיף בכיבעירוב
 שבוער בבית ותנהקו בפת קצף ' ואפיעירוב
 ישחף שלימה כפת בנערב צריךולעולם
 בפה נשתתפו שאם שקירה סי יש .בסני
 יפה שעכשו כפני וב 9ל סשה אףע*ו טוסכץ הערוב כדין ובהגר כביקח-געו
 ויש בעירוב שלמה גענ~חובפה השהק:כח
 תורת לא ישכחו ולא לתינוקות הוכההבכך
 על סומכין אין אבל . עדוף רירה ולאערוב
 התינוקות ישכהו שלא כרן שתוף במקוםלרוב
 הוכחה שום בכך להם שאין ועשוקיההית
 נשתתף אם וכן נפת דים עירוב שכללפי

 עיוב סשום v~p 0וטכק און בייןבסכוי
 ולזה . לתימרת רוכסי D~ff כאןשאין
 ולשחף גפת לערב שנהגו איא נוסההדעת
 פשף אחת שבחצר בביוז עעות שתיושריחק
 כמכח סי )ז( : עירוב כעזם ואויזעאזקש
 שכניו את ויתיר עגמה הוא כיצר עיבלא
 "אם" אצלן מכשלו או לשכניו רשענומהן

 4ן,ש4מר סמנו לשכי צףכק ואקנשצת
 שא מא רשות , וכבטל רשית נזקןיושאל

 1 םנר:ני:נטמש
 . בטיהש שדבט5מ קד כיפל 5א ביתו1שת
 15זכניפ סוהרש חהס הס! אבל ולהם.אסופיו לביוש ההצד מן ולדנ"א להכניסולבז'
 רשע להם בש5 ן4 לחצר טביתםי5ריציא
 ולהר לו כנתר הכל בה-,1 ורשותחצירו
 ~מביתן או להצר מבית,' ולהלנימלהוציא
 ותפילו אצלם כאורה הוא שנעעה לפיעצר
 ,41רבו הרב-ם רוכניו אצל :ן"כבמלבביהו
 זף לכל ביסל לא וא' א' לכל ויבטלצריה
 5א ביטן שלא ולסי ביטל ,שבימל לסיוא'
 ו5א הוקיל לא שביטי לנד אפ ולפי .מיטל
 5חה רשותן בחצר וישריין כץ ןן!הנוכ15ם
 א5 לרוצות להכמס אסורע הם אבללחצר מאי אף ולהטש להכניס מוהר עירבשלא
 אצל 14החץ נעשק הרבים וכאין לפימשלו
 שתעה טרשא ככוצשין הן והריהיחגי
 כצלם ומכל . לדק הסשזתפת לחצרשלדן
 לנפצח! לו אוסרק אכורין"אק שהזאע"פ
 ואיפל לבר ב' דגו  שאם 4 ויוראה .סשלו
 אגשר והמפסל הרק כף אבירי אצלהא'
 ומן . עצט בש5 פותר ותבירו אבירו בשלאף
 שערבו לרבש ריץת שנתני ערבו שלארבי'
 אב5 . רבים אצל אורח נעעוה וכליהירלפי
 שצי' הגא ויציד מצל אורחן נעורן אינןרבים
 ורדוד אצל ובחיר ולא הרביםאצל

 ןן%4ש-
 אכל שירבו לכ' רשותו נותן עירבעמ,ו
 ומתיך אסרס שכבר מה! ל(4 נותןאינו
 תאמר והן וא' א' לכ5 רשות ליחן אולבטל
 פבוט5ת רוחקי או ולך לך כבופלתומחזי
 לשנים כבמין אין שערבו קושניםלכלכם
 עט-בו שלג מאלו א' וכל מפני עירבושלא

 הנחר ישל שבימל זהלשעה על זהאוקטן

 ,ןישהיי,4ןיי:נ.,:;,";ן
 51א . כיכן לאתר התר לו בימלאין 4kwי
 הא' לאותו הכבטלק אכרו אפ" אלאעוד

 רוחין 5א להקנות עזם קנהשבטלואצ:ו
 סשהירבו לאחר רשות נותן עירב עלאא'

 לוה רשה זה שנה; בשעה השני שסחוהא
 סבם4 כשום כאן נוזרין ואין חי.":הנשאר

% 4



 העפנהעטשת48
לארש-

 המנים א וף ושמני ועחי שעורבו סצצ4
 אין עיט עלא לא' רשוול נפצ"ושהרבו
טק ש  מ 9רב. %א   א% ,חיטףשח פ יםצ ואי"מ חק  ש9ט fav5' רשמםשעולטן * 
 צעק ק%אירץ השש ירט. קמאכף

 pmrn וין Inypo. אם" עיבו שלאאיפ יט ~rD ש, שישרב 6וורשים
 כף פצר  השיומו לגלה וקאזשצ% שב" עחב1חמצ: וערת וחוגת,צא
 מקד חטו מגמי נך %1ץ קטם,מש

mnn"wh. אשרע4ה חח עלא ואלפ 
 חבתם על אתרת שהי ועחת גשזפפ9

 למוצשזת rw הטזתת ופחתכחדי

 ק חטר חבתם על יחסית אקיאי
 השמה ,פל רפתה לבטל ה9 רשש?כפ
 בשז "צל אסוה. ותץ"ה נאיתפא

 ע5 4אדת קהפמם' סי 6צט עושחת
 ~עפל יש ע"מ 9צש6תיופלוזתבה
נזוק זסבמ" " מצר . ש-ט כתלבתתו

 תבפ*"
 יתץ %א ast מדר

 סקופו
 ומישש השם אצל רשיי וטשי

 t~nVD1 יר' טבטק השי יארוצעד
 ענשל בחשת גאהסש ועחא ~זצרמ%
 נשאמז הכוים מררי em . מש גלצן

 ולא ט' יצטוו מחק טם%ק2יי
 1זשוק שהק כדבר וצסש דבתלטש

 מה ים תקשט שבת מרבטחיב 4ש נאק רשל צף 3שיקק"שמ-טים
 "ישכל אצל זה כבטלק אק בשבתכמוה
 ,מרש בעין ש"ב רשית יצ, אפשרקאי

 דר שתה דיה משהאייןסבפוק
 וסת על"ס חכר בה דרק שחש(%חברצר
 הס אם לפי . מז ר שב ניה וצתגהסז שמאסרת רר דורש אק בשץז ם"דשי

 יער שם ויה לא שאי' לן ,עה זהסבפלק
 ובמל 5שכיקששו געגתימ*ן ובאואףש
 4א עדיוש אל" משחשכה מתוחיב סבמו"ד *"אחר שבארם כסוהלה
 ,יסר 1ימ עכרן לתר ובא עמןערב
 השבת לכל תהר שכת לכגית קהוזרעגל

 נתבשל נסת פשעה עדעגהוצזקמש
 בובת שצץ לדד. התיש בא אם 5~'קימח

מ  ש%פרט%טיבמ
 %חעיקחתשקצמסק

פמ4יומפישמ%וחפל
ח ש מ  meeun א*יפמ%

*9תומחהמיייתכט
% עדאפ ח ה  ח א ו מ דד  מ  

ש 4י6 עקזתלב פ  
4 %עת,פהי ירט מימחש ף כ מ צ מ מ % צ ו ח ש ק צ ק
%חה6 ט  snw1 מחרר ה" 4 

ק היש מה .שן% י השמ %ל מי שם ל"משאם %9שי אדישאשאמאר  מ4ש6א ק 
 כטושכימ.4איסמ ממת רטט שפלקז בשם, סוו

מתימה ד ש 4 מ ה מ 9  44ו% 
 נאש אצמ,םן לא ;uwa כלוומ
 דחק ק * ה"ס אס ממ ושץשמה

 ימהמ אטעים"% יע נזיעכ"
 השק ק 4ת- הצ"וזמו צל'טא
 אוסר נתרתכה . אומר אש בהצר ררשינו
 השוק טן וא' . שבארנו כטו ונבטלעד

 הצר מבני לאחר רשמו ה-גיח כבלףממוז
 עירום אחר נסשף ומזכל %,וכר איםשע-ירב

 בשבת היורש נבא אע"פ . השבתמשהבנם
 לדור ואיש ובא משהשכה ואט . 1:םלדור
 דר אים "ם שיבמל ער א10ר בשבתוגם
 לר שאק פר ,,זשראל לבמל צריף אימנם

 זה הרי כמהשכה בביתו אחר ישוםוההדק סבל" הגר וסת אה' בחצר רריפ שורויוחטימ
 החו"ל שלא אוכר/כל ואין ש.בסל ער%וסר
 סבוטלוז גר של רשותו רוי שחשכהקח-ם
 עדכנן כל אלא השבת כ:יכת עם הכלאצל

 שחשכה עד ההדק be"~ אע*( מבעןלותיק
 רדברר שהרי טבע" הדויק כקו הוארוי

 זה ישראל ש5 ביתו הףה הגר וניןשכנעה
 אוסר לפי חוקתו לאחר שבת הככנסהוכמי
 אין ומתבטל כיתר דדו ביטל . ידבטלער

  עיינם אימ דכחטי"טכה שהמערבכמערב
 וגר מת , כישחשכה אפ" מבטלוהכבמל
 בניתו א' ישראל עההדק eVNס.שויםכה

 6! . __( 1444פ_,ן"4*.ןנו.(י_-4 יכול חח יס4י' רזה יא דנהיל רגלצצך רשושי נתנפלה שכת ובשעה שסראינו
ו *," ש ת  %   / 9 ג 9  ואהב רשותך 97בס%ל ע4עזוך47רח7 (4./%1ודק ~ן ויווע ",דוי 
 ט(צ"1 בין שכיפל 'לרקות מביתו החמא ירם עכוק הדב הצר תימ שםבפני

 9דם8



 49כה מבואות ושתופי הצרות ערובידיני

 בהצר הטבוי בני או החצר בני ולריקושרם
 שאם שאומר סי 'ש טששץדקו ובין!בטבו'
 רצה אוסר בשיר ואם אוסר איני בעונגויציב
 שאוי מי ,*'ש בצדוקי הרק וכן נטלשנתן
awאוסר אינו בטזיר שהוציא אע"פ החזקו 

 אפ במזיד שהוציא שהצרוקי לנטרוטחסירין
 כלהראל שעשאוהו שאענף אוסרטשה,זיקו
 ישראל כשל חזק נטור בטולו אין רשוי.לטפל
 ביטולו שביטל ישראל אבל נטל שנתןומה

 fsin" אם ולפיכף הואביטולגפור
 משר"ויקו

 ספליגין לף( ! אומר אינו במזיי השיאאפי'
 אף ולהפליג בע"ש ואפיי טצף לדברבספינה
 אבל :כותר בשבת ברביעי רושותלדבר

 לח ספליגין אין שבת וערב בשבתבחמישי
 הכל נהר ועכשיו . הגדול ביםבטהרין4"ע
 טה על יצעתי ולא שבת בערב א8ילהפליג
 השו ולא כן עשו לגדולים שראיתי אלאסבכו
 לרבר את המפליג . פעמם לי נגלה Hslלדבר
 לרוזנות שצריף שהורה טי יש בע"שכצוה
 לי ויראה . לשבות צריך ואינו לשכותע"ס
 ובשבת . סותר כך כדובין ובין לדופנותשא-1
 אלא מלהפליג הכל נזהרין טשחשכהעצמה

 כעשר' לטעלה שהיא בספינהשטקצהונכנכין
,I'~fiDelבספינה ומקרשין היום שקדש ער 
 ביום להפליג הוצרכו ואם לבתיהםיורדין
 ntYew לי יראה . נסנעין ואין נבנסיןהשבת
 לסערה שבע בכניכת שרוה שכל בההםחוא
 ירד אם שביתה שם לקנות ראו' יאינוס4

 וה, שביתה קנה שט טשהשכח סףלמטה
 וכסו השמשות בין שביתה גטם שהכאלו

 של אלא תורה של אינן תחומק .שנתבאר
 בשער קרתבאר כמו בהם שהחמירודבריהם
 סי' למעלה שיוצא כי יש . תחוטיןערובי
 כיי רפטה וכמצא כקרקע והא הרי ד'ידהבין " גבוהין עכוריפ גבי ער הלך אםמ*חימ
 או מיי למעלה קפיצה ירך ~ws דבריולכל

  שביתה קנה אם סי' לסעלה דגשהלכ'בספינה
 אטה לאלפים חץ מ" לטעלה ויצאביבשה
 וכהשכין טכקומו יזוז לא סי' לטסהלנשיניע

 . שלו אסה אלפ" בחשבק שיצא טהלו
 משהגיע אסות טלפים אלא לו איןולפיכף

 השכיסח בין כל בספינה רץה .5מטהם"
 טי יש . לנמל לנשיניע אסה לאלפים חוץוייא

 ההזמין בספק והולכין לירד שאמרששכר
 שהמכין שאוסרים פרביתי רהטלהחשיר

 . לרקל רנריהם בשל peD, שכל להקלבהן
 בקפיצה או ספינה ירך לצאת מותרורפ'"
 1eown' בין בספינה שבת אם וכן סי'.למעלה
 כסה אפי והפליג משחשכה ליבשה ירךולא

 ויש . נמנע ואינו לנסליוריסיליןלכשיג'ע
 תחלה בו שפגע המקום טן אטהלואלפים
 בין שביתה שהנה רכל לו יראה . סי'5טטה

 לסטה אפי' לצאת לו אסור ביבשההשטשוה
 ~nIWDW בין כל שהוא הספקלפי מןס"

ניי""ני
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 ולפף . להקך דבריהם שספק מספקתאסרי
 אע"פ השמשות בין קורם לסכינה שנכנססו

 רבותינו כדברי לירד פותר מילין כמהעדצא
 אפי' יצא לא ביבשה שביתה שקקה מיאבל

 ויצא עבר DNW ואציל טפחים מי'לטע5ה
 ד"א אלא לו וראין ירד לא לנטללכשיגיע
 יראה כך ובין כך ובין . טי' לסטהמשהגיע
 בין הספינה ככל לילך סותר שהואלי

 לאלפים חוץ שיצא ואע"פ עומדת ביןמהלכ'
 חין ומנוחתו מתחומו מטלתו שהספינהאטה

 והג'חוהו טסקוסו שהוציאוהו וכללמקומו
 לרירה המוגף לכקום ונתנוהו לתחוטוחק
 מהלך בספינה נתנוהו אם וכן כולו אתטהלך
 שהספינה . כד"א לו ונעשי' בכלההספינה

 אע"פ לכסל הספינה נכנסה .כמוקפתלדירה

 נפרץ אם רוחותיו מארבע הרים טוקףשהגכי
 במלואו כפרוץ העז אמות מ" ביתרלים

 בו ממלטלין שאין וכשם . לו האסורבמקום
 כבית יתר בו שאין אע"פ אמות בדיאלא

 אמות בר' אלא בו מהלבין אין כך .כאחים
 שאין בבקעה tnunst שנאנס בכו זהשהרי
 וכן . שיתבאר כפו בלבי אסות די אלאבו
 ואעיט טאתש בית על יתר הנטל בשהיהדין
 ברקן . אסות ס" ביתר לים פחץומעינו

 משחשיה ליבשה שירר או ביבשהכששבת
 שביתה שם שקנה לפי כי' לסטה ומהגיעאו

 לא אם אבל . כטיש שבת באמצעואפי'
 ירד לנסל כשיגיע ביבשה שמיתח שםקנה
 הסגלם סן רוה לכל אסה אלפים לו'יש
 כף ובין כך ובין טי' לסמה תחלה שםשפגע

 צרכיו כלעשות בוש והא לנקפיואסנצרך
 יראו שלא כרי עד וכרחיק יורדבספינה
 יתבייש ושלא :ולי אח ישסעו 'שיאפירועו
 סבני 4ד



 הולחשעבודת
 רא שרוחה הברזת כברך שגרול ארםמבני
 לעיר סמוך וזש לויף הניע . חהרלסיטו לדשור רצה אם מש"כ . תשר דלאתעשה
 קורם רגיע אם וא' לסטה שכת לאאם

 כלה את וטהלף לעיר ונכנס צורדהשר כששי הוא הרי עיר של תחוסה תוךשחשכה
 לתוך הגיע )ח( : אכרז אלפים להוהיצה
 אי; השמשות בין לאחר עיר שלחומסה
 שפגעו המקום מן אכה אלפים אלאלהם
 טרחן כלתה ew" טפסרם מי: למטהרגילה
 עשו . העיר חצי אלא רדם אין העירבחצי
 ישר' אחריו ירד בו לירד בשבת כנטהשים
 אותו ומכהוין בפניו לעצפן עשאוהוואפי'
 בשביל בו שיוסיפו עשוי הכבשנראין
 הכבש הוא לאחד הראוי שהכבשישראל
 שירד כדי עשחוהו אם אבל . לראההראוי
 עשאוהו לא הישראל ולולי לברו ישראלבו
 ולטלטל r12% סותר . ישראל בו ירד5א
 סאתים בית על יחדה ואפיי הספינהבכ5

 אם אבל טפחש " גבורות דפנות להבדייש בריא . שבארנו כסו לרירה ההששעוקפת
 ככרמלית הוא הרי טפחם " גביהותאינן
 שהופכין יש . בריא אלא בה טטלטייןואין

 לדור פעמים לנמל כש0גיעין פיה עלספינה
 לרור הפכוה אם . לחפתה ופעמיםתחתיה
 ספני ובגשמים החמה מפני בהמהתחתיה
 סאתים בית על יתרה היתה אפי'דבשם"
 תחתיה בין בכולה ומטלטלין בכולהנפהלכין
 פקרקעיתה דפנותיה ימהו והוא נבה עלבין
 הוא שררי טפחים י' גבוהות ראשהועד
 יתירה ה.א אם לזופתה הפכה . יחידיכע
 בר"א אלא בה כטלטלין אין פאתים ביתעל

 והשוכרין להררים אותן שמהלקין גרולי'אניות
 ישראלים ושני בהמרו וזה בחררווהאוכל
 אם בספינה הולכין פתן בכרוםמוחלקים

 או הספינה לתקרת המניעא הטהיצותהיו
 הטהיצה אם מג' הפחות לתכיהסמוכות
 אם וכן . מחיצה זו הוי ותחצה ו'גבוהה
 הסרובה אם הספינה תקרת ע% רחיצהעשו
 אומריי והנכר" כרצצה ח ריי י'נביה

 . עליהן
 . גף במקום ובשול עירוב שאין ערבוואפי'

 קידם הספינה כנבעל הפכרו תקנתןומה
 C'trI שיוכלו לשוכרכן ירועים פקומוישיהלקו

 קורם בין שכרו לא ואם הספינהבכל
 הספתה מבעל שוכרין אק לשוכריןמקומות שיחי

ש
 גצה להגיחשנה

 אלף השוכרין טן לשכור צריכין ואיןמפו כסכרין שהשונץ במה זאפ" בקרצהפקום
 כררך הספינהמבע%

 ששוכריי
אילק השכיר טן

 012 לאוכול לם אלא שאינן צות
 אעה המאכיל האדרכיל כמיצתלצבעות לשעה אלא שאינה פחיסה וכל .בצניעות
היתלש

 2גי41-

 ס לתש
 אוזר במקום בשאוכ*ן ואצ"ל פתןלטקום
 בעצמן עמק לפי עליהן אוסרין ועכרתאק
אק

 אוסריי
 אלא אוסר דגכרי וארן זה על זה

 הים . זה על זה אוסרין שהישראליםברין
 של ס9יקעהזו כוררין שאין ככרמליתנדון
 והימצצה עבה כקרקע המים אח ראין אלאים
 ויצן כק-קצתה לסטה קצרה vw"ואע"פ רהזי טשום נדונית " גבוה שדואבימן
 הטחיצות שרמז'ן לפי הג' בפחות ר' תהבבה

 שאק nbdS- עד ונטשכות כיורדוההעליונים
 כ5 ולפי , שבארן כסל בקיעה דגיםבקיעת
 ולא לים ממנה מהויאין אין י' גבוהשרגא
 עושה היא וכיצר לספינה היק טןסמלאין
 מושנא לה ולשפק? הים טן לדלות סוחרוודא
 ד' על טפהים ר, בי וחוקק הספינה מןרף

 ואעיט י' טחובות הרף סביב ופשלשלטפחים
 מרוצה רוזירו שבמים לים טגיעותשאין

 . כסרט " למטה מלטעלה המשולשלתהתלויה
 ומלתא בטש המחיצות ראשי לשקע צריךאין
 לים דטפיגה ומן לספינה הים סן שופךאו
 שופכין עיפף רצח ואם רי טקום אוהוררך
 להם יוררין והמים ספינה של בחודהשלי
 שהמים ואע"פבים

 יוצאיי
 לש מרתי מכחו

 . בכרמלית פחות גח-ו שלא כקם בכךאין
 ד' תקום עשה ולא מים להשתין בא אםולפי'
 י4-רק שותתין וסים ספיגה של בחורהמשתק
 המפינה מן יחשתין אבל . כלום בכךואין
 . 6ש הספינה מן לרוק אסור וכן . אסורלים
 המשטות מן צרניהן לעשות ינום הולכינהגו
 הסים טעל גבוה אינו מים אותו אם .לים
 U14W  שכל סותר ר' שרחב אע"פ טפהיםיי

 חף ד' רחב שהוא איש טפחים י'גבוה
 סבינה דנתה אלו אוסר אין ."כרמלי; טכרש" מוציא זה ורוי ככרמליתהוא

ביבשה



 9כו מבושת ושחוה קהת עתדידיך
 טעשה לטעיה ,"מעיטות טקום ה"הדיבשה
 אלא בזה לף אין אלא רהץ כהורי הואעזרי
 אוי הכרמלית אויר תוך אלא מ"לכהויה הטקום אהדו אין  ועכעדו . ונעתווסקוסן
 רחב המשוטות מקוס היה לא ככרמליתתא
 גרון שהרי סחר " גבוה שהא אע"פרז

almoי' וגבוה ד' רחב דוה : פטור מקום 
 כסו " טהיצחז לו  עשה אארב תקנה לואין

 לו אפשר אי שאם לי זה-4;ה .שבפצצו
 שכל מותר שדוא בספינה צרכיו עהטהאא"כ
  שרוחה הבריות כבוד נרול אסרו בזהכיחיא
 . תסור דלא בלאו שבתורה תעשה לאאת

 לזו זו שקפות אפיי לספינה מספינהולטלטל
 אסור ועירבו ביניוק מפסיק אויר שוםואין

 בזו זו קשורות ספיגת . לזו טוולטלפל
 קשורות בשהיו בדש . לזו טיו מטלטליןוערבו
 ברבר קשרן אבל להעמירן שיכילגרבר
 סח כמופסקות הן הרי להעטידן יכילואש
 בדבר קשרן לזו ט"ו כשלטלין ואיןלזו

 ונקשרו הזרו נאסרו ונפסקו ועירבוהסעכדדן
 בין בטזיר בין בשוגג מן המעמה-ןבדבר
 הראשון לדיירן חזרו בטעוה ביןבאונס
 סי יש . Dvn כעקרש סותרות ווטוהואיל
 שקישרי ביונות . עיקר ודואשוןטהוור " דאר ואיו בטזיד ונקשרו כשחזרושאסר
 כתהל להן נכנס אפי' לכושכן בדיותלרם

 שאסר כררך בשבת בהן לישב אסורהשבה
 יחתון שטא גזירה בהכה גבי עללרכוב
 עושה דגד' שעל הכסא בית )ט( :זהורה
 הנקב סביב לסטה וטשלשלין " כשיצאולו

 כמו הקלו שבטים למים שמגישתואע"פ
 טפע שותתין והטים משהי אפ"לנקף חרו נקב של בחודו טים הטיל ואםשבארס
 סותר " כלדצתי לו עשה שלא אע"פולסטה
 היה . שבארנו כסו בכרמלית כחו גזרוולא
 רחבה על או הבירו הצר גבי עלנחק

 נדר המוקפ' נגהו על או תבירו ביתשאחורי
 שלא אע"פ סאת.ם טת על יתירה 41רמהח

 להטיל ואפ" כותרת כלל טחיצה לועשה
 חכר הכסא בית שאין לפי מיתר בידיםשם
 בארנו וכבר . ומרפסת ושככדרהיותר

 ארוז רשות כלז וחצר וגג ומרפסתש"3טדרה
 צנורות וכן . נחונן ששבת טה לגלק

 ,רוק מוהר חבידו להצר מגנו טשהטקלחין
 ואפי' חבירו לחצר טקלודז והן . טיםבתוכן

4

 עחשבתו מש הבירו לחצר טגנו בירלש18ף
 ya וממכהו סים לרוק בא . נרעמרנו צרכי בו עושה ולפיי טותר בחצר אובדרג
 אמל לסטה הנקכ מן ביד ציפף אינורגמים
 אעקם ויוררין שותתין והן מעט לו דוצהעתן

 ש5 ברופיות כחו גורו לא טכרצעדוררין
 ש או נרטלית נס ש נתון רגועהדבדידעם
 אמור האתש מבית היתרה חביו של:נתו
 טפרר' " גבוה שתצה טלסטה לו ריעעה,ער
 מלבר במים אלא תלוע; מחיצה התירושלא
 גבורות אם למטה מלטקל' סחהוות שלשלוזום
 שכל סחעות אינן טפחים ג' הקרקעמן

 . מחיצה אינה בה בוקעין שהגריםמהיצה
 מיהר הנקב טן הנץ מעט לחזוק בא אםאבל
 נתק הוא אם ואצ"ל גכרמליח כחו גזרושלא
 . דירה ד'רחו שאץ . נכרי של רשותועל

 . נכרי של לחצירו 1330 ביר לזרוקוסותר
 ר"ה ע"נ נתק היה . בבית שמבהו מיםאפי'
 דרומן ד' בו היה . אמנע ד' על אכותד, בבית יש אא"כ לצנור הוץ אפהק לזרוקאסור
 רצץ או לנקב הה! מעט ניתן ntDW ד';ל

 ברה'ר רכש אסור עצטו בצער אבל .לציור
 הנשסף בימות אכל החסה ביטח; בד"אאסור
 של צמרו יאמרו שמא חיטשין שאיןכותר
 מקלחין צנורות עמהם לרה"ר פש מקלחפלו'
 כשצר שנארנו וכסו הבעטש ניסה;טים

 ויה אס שם מושאספין זבלים היו .הרשויות
 רה"ר טשום נרן אינו טעתה טפרים ג'גבוה
 תטשל שמא -חוששין העין כרטלית משוםאלא
 ן חושש. ואין ועא רבים אשפת שץועטפה
 ל אשפהש היתה ואם . רבים של באשפהבו
 . האשפה חנטן שטא חוששץ אסוריחיד
 אפ" לה זורקין " מכוה רבים שלהסעה
 הצבר עם שהרר בארנו כבר ~( וביר
 זה אוסמן ישראלים  שני שם היו אםבחצר
 בטוין וביארנו . עליהן אוסר שהנכרי זהעל

 עד נכרי במקום מועיל רשות ובטילעירוב
 הפת שסקוס בארנו וכן . כקומו אתשישכיר
 יעז-איימ לפיכך . לינה טקים ולאגורם

 של פתו וטקום נוים של בפונרקאותהשכנים
 כפונדק יש אם זה של פתו כקום אינוזה
 הן .ממי . טקוכו את שישכיר ערעליהן אהבי תה הרי לעצמו אכל אחר גויאפי'

 השיקרין ר,טא"ים!ק הפוגרק בעל אסשוכרין
 חשם הפונדק סכעל שוכרין שירצה זמןכל

"או



 המודי:עבודהפ6
 ואם . העיקר שהוא השוכר שזכריןסןלאו
 אחר פכל וסכרין בפתן וסוח"ין רבים4או

 לשטר צריכ'ן הישראלים כל אין מהןשפוד
 מערב והוא די כהן אחד שכר אפי'אלא
 . רשותו מבטל או חבריועם

 ושוכריי
 סהן

 פרוטה מישנה בפחות זאפ" בשבתאפ"
 . טדעתן שלא ואפי' פעבדיהס אפי'.ישוברין
 אע'; אהר בבית אוכלים הישראלים כלויו
 הנכרים אק שככרו אוכל ואחר אוזרנשבל
 היה ולא בפתן סוהלקין היו עליוזןשמרין
 ושכרו בשבה הנכרי ובא וערבו ושםדצכרי
 זה אצל זה ומבטלין ח'זרין אלו הריסטנו
 השני וחזר צרכיו שיעשה ער היוםמקצת
 והוזרין שמבמלין לפי לראשוןוטבמ5
 העוכרים הנכר" .,וננו שבארנו כסוומבטלץ
 כלים קצה להניח הישראלי' מן לא'רשיה
 כשכירו השאר לכל שהמשכיר הריגכג~טן
 צריכץ שאין טישהורה ויש נכרי שללקיטו
 ישראל שאף עמהן מערב אלא סטנולשכיר
 וכן . וריו עירובו נותן נכרי של טו ולקשכירו
 קצת להניח הפונדק לבעל רשות היהאם
 זה הרי לנכרים שהשכיר במקימותכלים
 ודים ממנו לשבור ורשאין )לקיטכשכיר
 בשבה לאסל א' חבור, הישראלים כרנעשו
 שכולן לשכור צרי:ין אק מהן אחרבבית
 זה על זה אוטרין ואין הן אחת חבורהנבי
 אוסר הנכרי אין זה על זה אוסרין שאין1כ5
 דקרפפות למעלה נתבארו כבר לא( :1*הן

 הבהים 0ן ובטלטולן  והכשירןבאיסירן
 ושם ולהצרות לבתים ומהן להןההווצרות
 לו פתחו ואב"כ שההצף  קרפף שכלבארגו
 פרח מום  לרירה  מוקי  כררן  אעו  הרירהפתח

 .  לרירה מוקע הנקרא הוא  היקףולבמאי
 לרירה כוקף שאינו אותו שאפי' בארנווכן
 רירה לשם להטו אחה סקיצה עשהאם

 . הועיל טפחים ר' הרירה סכאליריפקה
 נטוע רובן פררם ביתו בצד לו שיש סיזלפי'
 פתה אם סאתים מבית יתר אפי'אלנות
 הוקף שלא ער דפידס למקום דירתופתח

 לפררם הבית כע לטלטל סותר זה הריהפרדס
 . לדירה טוכן הוא שררי לבית הפרדסומן
 פתה לו פהח ואחיג מוקף הפררםהיה

 לתוכן עשו ואם לרירה מוקף תה איןהרירה
 עושי; שהירכש בכו כקובה בו לוחב"
 ט~תר ויהא עושר היא וכיצד דלעיללא
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 אם לביה QDT(1 לו הבית מן ולרוצ'אלהכניפ
 אכחד פ" יהר הפררם בהזמת לפצץרצה
 פרץ ואפ" ע~,שה דירך: לשם גוררואב"כ
 ער אכה שרר אטה ופרץ אמה וגדראסה

 לפרוץ רצה לא הועיל לעשרהשהשליטו
 כפררם קנש של ואפי' כחיצה עושהבחוסה
 רירה לשם גאחים רי הרירה ככותלירחוק
 ולבסוף פתה . כאלו הפררס הוהרהואח"כ
 טפחים י' גבוה המלדצה שתהא והואהוקף
 טפחים כג' פחות פרות קרוביםחנקנים
 . הועיל ערב בלא שתי זו שמחיצהואע'פ
 שתהא והוא הועיל הבלים של א' מחיצההקיף
 גי לחבל חבל בין יהא ושלא טפסים י'גבוה
 שהי בלא ערב העשויה שהכהיצהטפהים
 נורע אם לרה-ה סוגף פררס . כחיצה עהרי
 אה כבטין רקום והת כגנה הוא הרירונו

 לביה מטנה למלטל אסור והגנההמחתות
 . סארים בית בה אין אפי' לה הביתוהן
 מטלטלין גרן המההם מבית יתעה היאואם
 אסות ד' אלא בתוכה ששבתו כים אפ"בה
 סמלטלין סאובים מבית יהר בה איןואם

 ששבהו כליס רה מכניסין אין אבל .בכולה
 באותו היה אפי' כעושו נורע . הביהכתוך
 אע"פ בכולו כטלטלין סאתים כיחמועט
 טאתיפ טבית יחי בו יש ההצר צרוףשעם
 ומטלטלין הרות אצל במל והמעיטלפי
 . ובזוכן ששבתו כלי' רו ומהן ולך: לחצרכמנו
 אבל סאתים כבית יתר בזרוע כשאיןבד"א
 שהוא אע"פ סאתם פבית יתר כרועיש

1elp'Dלטלטל אסור לרירה המוקף פררט של 
 מבית יתר יהוא שכל אסות בד' אלאבו

 אותז בד' אלא בו טטלטלין איןסאתים
 אלא מטלטלין אין נזרע שלא בסה אפ"ולפי'
 . לו האכור לסקום שנפרא לפי אמותבד'
 ע4 לקרפף מבית למלטל שאסור מקוםכר

 שהבית בין כחלקין אין שאכרנוהדרכים
 אחד לאדם ששניהם וגין לאחר והקרפףלאחד
 ערבו שלא במקום ובין שערבו במקוםובין
 : בקרפפות ולא בכרכליה מועיל עירובשאך

 תחורמן ערובי החודשיהשער
 או תורה מרברי הן אם החוסין בואבאר

 סרברי מקצתן או . סופריםמדברי
 אצטרך ולא . 10פרים כדכוי הלצת, שהורד

לכתזב



 68כו תוחמק.ערובי

 מעשרה למעלה :תחובק יש אם כאןלתתוב
 ברין .ה למע בארתיו שכבר ספמ לאואם
 אלפים אבאר כף ואחר )ב( , יוםיורדי
 שלא כרי עגולות הם אם תחוכין שלאטה
 ויהא מרובעות או אסה לעפים אלאיהלף
 דין אבאר כף ואחר )ג( : הזויות אתנשכר
 לאחר אפי או שוד26ה קורם שביתהקנית

 שנה אם זה בכלל ואבאר )ר( :ומהשכה
 ואבאר )ה( : בירך ישן אפילו או נשישביתה
עור

 בכ~
 נהוף לשבוץ נתכנן שלא כי מ

 מתחום רחוק שהיה הושב שהיה ספנידחמר
 תרום בתוך עצטו טצא יזהוטכה ולאחרהעיר
 : לאו אם השר כאנשי הוא אםדחיר
 אופיס ההום כדירה רין אבאר כף ואחר)0
 יש ואכ למרור טחחילין מקם כאייהאכה
 שובה בין בבקעה שובת בין זה ברברהפרש
 ונקע ותל . לדירה שלא נרר כופףבק-פף
 יתרים שאינן וגין . סאתים טביב יתריםוהם

 לרירה שהוקף קרפף ובין .מביתסאתש
 בעתי אפילו או סאתים טביב יחרוהוא
 בשני שדר מי זה בכלל ואבאר )ז( :נדולה
 . אחר במשם ולן אחר בכקום שאוכלטקומות
 אבאר כף ואחר )ח( : לו סודרין סרןטאי~ה
 או העיר באטצע סדתו וכלתה הטורדדין

 : הסדה בהוף שנבלעו או מערהבאטצע
 אסות ארבע לו טוררין אטה ובאיזה)ט(
 אלפים לכתן יודע שאינו וסי )י( : מקששל
 כף ואחר )יא( : יעשה כיצד בשבתאכה
 הגאיות והבלעת רהרש קרורי דיןאבאר
 אבאר כך ונוחר )יב( : כמרין ובטהופרירתן
 היוצא דין אבאר ואח"כ )יג( : ההרים רבועידין

 ב"ר: ברשות ובין ברצין בין באידס ביןלההומו
 הבלעת רין אבאר ואחיש"ד(

 תהומיי
 בהוך זה

 ואח"כ )טו( :וה
 אבח(-

 ולכה העירוב ודין
 עירובי סערבין ומתי מערבין ובמהטערבין
 א' שערבי בי דין זה ואבאובכלל )טז(החוטין:
 ואחר השכיכות בין עירובי ונאכל יוםטבעוד
 משחשכה ערורנו ונאכל השמשות ביןשרב
 אק משלחין סי ירי ועל הערוב קונהוסתי

 תחומין עירובי מעכב אדם ואם .העירוב
 צריך אם עליו עירב ואם . תבירוש

 ואבאר 9ז( י ל"ע אם  שחשנה ידםשהריע
 בכך לי ערב לחבירו האומר רין זהבכלל
 במקום לי ערג או אחר ברבר לווערב
 ועור ניח( : אחר כמליס ל. הךרבפלגי

4

 לו שיקנה כרי רורצת לשפי ריערב דיןאבאר
 ורץ . לכרום וחציי לצפון היום הדהערוב
 בץ נליחץ של בין פובים ימים כשגיהמערב
 רעש של פוב יום ובק . השגה ראששל

 . לו המשף ושבת טוב יום וכן .רוסנה
 1 שלערב והשני למזרח ראשין יוםוטערב
 1 הערוב אגע סנירדן היכן אבאר ואהיה)יט(
 . לאו ואם כשר אם עיצוב ספק ואבאר)כ(

 דץ אבאר וכח"כ )כא( : עה-וב ספקואיזהו
 , הבעלים כרגלי שהן שאסרו ורבליםהבהמה
 ושכרותע בעבריו אפילו כן אמרוואם

 וכן הקפגים בניו מדן )כב( :הכנעניים
 ועכרע ואדשו שלחע על הספהיןהגהלימ
 הגר נכסי רין )כג( : העבריםושפחותיו
 : סיב יום באמצע בהן שזכו הפקרונכסי
 חוץ שיצאי פירות רין אבאר בך ואהר)כר(
 רורון הגוי שהביא פירות ודין )כה( :להחום
 : הוכן וספק )כו( : מוב ביום לתהוםמחונן
 תורה טרברי 'אינן אסה אלפים תחומי)א(
 מ שתחום עומדו הגאונים מן ויש . מריסאלא

 תחיה דברי אשרין טיל י"ב שהםפרסאות
 המראל ומטחנה קורה דבר עליהןולוק.ן
 כלו' . מסגץמו איש 'צא אל שכאטר'לטיה
 שהורה סי .ליש היה פרכא.תששלש גטירי ישראל ומחנה ישראך מהנהססקום

 מדברי אלא הורה טרברי אינןתחום'ן לשכי
 כלערב אפ" פטרין גמועה ולפי' .סופרים
 ולחה . פרסמת נ' של ומכי' קחומיןעירוב'
 תחוסין של אסה "אלס'ם )ב, : נוטהרעת'
 נשכר שיהא כרי סרובשת אלא ע:ולוהאינן
 מן ויש אטה כשי ה' שהן הזויותאת

 אלפש להלך רשאי לעולם כי שהירוהגאונים
 ועלך זאפ" האלכסון בסדה אכה מאו'ורך
 וישתען . העוף פני לעבר או פניו עבראל

 כגהולף אלא מאות וח' "oles לו שאיןשודרה
 תחוש באלכסון או העיר תהומיבאלכסון
 ש ט פניו עע אל בכהלך אבלמקוטן
 אנתז אלפים אלא לו אין העיר תהומיעבר

 בכניסת שביתה קהה ארם )ג(,וימתיבלביד:
 לאחר שביתה קונה ארס ואק השמשותבין
  הכמשחץ בין היה אם אבל שביתהלקנית הראי כמקום בשהיה בריא השטיותכין

 הש שבוהה עם לקעת ראוי שאינוככקום
 יגש אם שהשכה לאהר אפה שניתהקונה
שדיה רי ה כיצר , שביקה להיית הראף(טקום



 הקדשעבורת
 לטעלה בנהרות או היופקביטי כשקדששהיה
 שאק לפי שביתה שם לקנות ראוי אעוס4ם
Potnn'ולפ" כם"ם טפחים ס" לסעל T1'lW 
 שם שבת באטצע אפ" טפחים ס"למטה
 לכל אסה אלפים סמם לו ויש שביתהג'נה
 . אק בץ ער בין שביתה אדם )דלתונה :רוח
 הא הרי השמשות בין כל בעיר ישןישה

 אעפ"י בררך ישן )ה(4הרה :כאנשיד"יר
 ונעור העיר מתחום רחוק wneשסגור
 הרי העיר ההומי לו ונורע שחשכהלאחר
 שביתתי אסר גשלא בלע . הלר כאנשיהא

 כבר בבגץטי שביתתי אסרבטקוטי"אבל
 שביתה. כא; וקנן בפיו העיר מן שביתתועקר
 במעטו שכיהה קנה העיר סחההץ חקדוה
 לכל טרובעות אסה אלפים ממקומו לו1"8
 : ואכרם הדרף על הזויות את ונשכרדהה
 הן w~ao חין  שאסרנו אטה אלפיםס(

 ועוד אסות ד' אדם סקוטושל הואוכפה
 ד' לו שנותנין  שהורה כי ויש . אכהאלפים
 והמו ח' על חי שהן רוץ לכלאסות

 שיעטר מי ויש , נומה דעתי ולזה .באמצען
 רוח לאיזה ונוטלן אסות ארבע אלא לושאין

 . בו לתותי יכול אים ין גירר ואםחצרצה
 ער אסי טר' והוא עשרה נכוה בתלשבת
 בתופף או עשרה עמק בנקע וכן סאתיםבית
 כדכא הן הרי סאתים בית על יתריםשאינן
 אתומהלך

 כ"
 לכל אטה אלים להן וחוצה

 שבולות או קצורה וקטה שדה וכן .דחק
 . סאתים סבא יותר בה 11רן אוחהטעשות
 יכול ואין הואיל סאתים טבית יתריםהיו

 טקומו אין אטית בדי א5א בתוכןלטלטל
 קרפף . בבקעה שבת כאלו אטחן ד'אלא

 כשתים טבית שיתר אעפא לרירהושהוקע
 מהלך לפיכך בכולו יטפלטלין כחצר האדוי
 בבקעה שבת . אטה אלפים לה וחוצה כילואת

 הקיפוה אפילו בשבה כמדצה גויםאוקיפוה
 הואיל אכה אלמים אלא בה כהלך אינולדירה

 קנה לא שביתה שם וקנה היוםכנענש-2(
 הא אפ" בעיר שבת . אסה אלפיםא5א
 ארות כארבע לו כולה העיר כלח-בה
 כולה את וסהלך כאנטוכיא גימלההשפילו
 גדולה בפערה וכן . אכה אלפים לה91צה
 צדקיהו כסערת נחרבה ומח"כ ישבהומהיתה
 של עבורה . אבות כיק לו כולה היאהרי
 לו כמדין וככס העיר סילל נחשבומר
 לה ורוצה עבורה האת העיר אתיכריך

 אסה ומ דברר עבור ואיזהו אמהאלפש
 כקצה שהן לקיר הסטוכק אמההפגיוליני

 שום בו שאין פטי קרקע שהוא אפי'לעיר
 . tab 118 א' לעיר ליסף מחנק שאיןשרירה סי יש קץר ש5 קרקש רגקיא והאבנק

 עיירות שתי ה'1 ; נוטה דעתיולראשון
 ואושע ודיבעים פאה אלא זו של העי"יר 1 ש5 העיר מקיר אק אם לזו זוהסכוכות
 לפ, אחת כעיר הן הרי טפחים ושתיאפות
 . לזו וק-פף לוו קרפף באטצעןשמחנק
 וחוצה שתעק את טהלך טחן באחתוהשובת
 א"נ עור ה"נ . רוח לכל אסה אלפשלהן
 טהלך כף הנחר עבורה כדי לעיר חוץפהלך
 כרש לאי וזה ואילך משם אסהאלפים
 כפרים שלשה דיו . א' לעיר קרפףשנוו;נין
 בין קרפדות שני נותנין זה בצר זהכשורה
 כנגד זה כחצובה עוסדין היו ואחת. אחתכל
 האטצעי את ראק האטצע כנגר ההשלישיזה

 החיצונים בין כשאין בד"א ביניהן האכאלו
 בין היה אם איל אטה סאלפ'ם יתרלאמצעי
 רואין אטה מאלפים יתר לאסאםההיציגים
 . עצטו בפס יהירי כפר 411 1ף כלכאלו
 גל רואין אטה מאלפים יתר ביניוק היהלא

 האויוק ב' בין ואין בוהן אמצעי טכניסשאלו
 יתר לאטצעי החיצונים בין וטכאןשטכאן
 קרפפות ב' שיעור והוא ושליש קט'אעל

 ואפיל א' להיות שלשתן את האמצעיעושה
 יתר או אמה אלפים ד' האכצעי בארךיש

 מרחק הרלצונים שני בין פנוי עכשיועגטצא
 לבנות הוא עשוי כן עשויין rnU שכל לפירב

 קרפפות . א' להינע בזהים ולמלפתןביניהן
 אלא ניתנין לעיבורן לא לעיירות שנותניןאלו
 בית בין שאפ" שהורה מי יש . העירטגןר
 נותנין לעיר אכות ר' על אכות ד' בושיש
 ויש . ומירות לכ' שנותנין כררף קרפפהעב'
 לבית קרפפית ב' נותנין שאין שאוטםסי
 העיר ויסת א כפרים לל או עיירות לכ'אלא

 גם שירות כב' רוחותיא,נעשי טב'שנפרצה
 ב' שעות שהוא הכליש גף"א אלא ביניהןאק

 'ותר ביניהן יש ואם א' כעיר הן דויקיפפיר,
 כב' הןהרי

 ולבסוף עהוק(ה עיי עיירותי
 איןרטבה

 כורדיי
 טיושבי אלא טהוסת' לא 5ה

 היקפה ואכוף ןשבה שבתוכההבתים
 שאי; לואר אפ12ר ולפי' מחומת' להסורדק
 , ישבה ולבסוף שהוקפה לעיר קרפףמדשין

 קע4



 ספכח תתכוןער1בי
 אין ישבה ולבסוף שוקפה אם הדבריםיו

טוהרי
 מתנין שכןנשאין כל כחוסהה אפי'
 ססכטת הדעת שאין אלא קרפף להושסיפין
 נעיר אסרו שלא לי יראה ולפיכךלכך

 לה ניררין שאין ישבה ולבטקששהוקפה
 רתוקה החוכה כשהיתה אלאמחומתה
 שישבה עיר שאלו עבורה סכרי יתרסישוב'
 מישובה רחוקה היתה אפי' הוקפהולבמול
 כולה כאלו החוכה טן לה שרדיןכסה
 מקיר חיפף לה נותמן ועוד בתיםטלאים
 אין ישבה ואהזה ושהוקפה וחוצההחומה
 דברת . אלא.ס"שיבהה וקרפפי היאטודדין
 לה וחמה העיר טקיר בשאק שאמרנואלו

 לרירה טוקפין נכפפות או כתים אסהאלפים
 רעצה היה פטי גךקע אלא בנינין שאראו
 בנין היה אם הרב בין 1WI'D בין בנקלה

 ונשארו שנחרנו וכפרי' כעיירות לרירהשווקף
 תוך שהן כל הנגרס טן קייטות טחיצותשם
 ע' תוף זה הרבה היו ואפי' ושירי' אטהעי

 והמוכין כ4ף הכל נעשה לזה ושירשאסה
 אלפים להן וחוצה פרס'א,ת נ' 1ח6" כלןאח
 לדירה שעשוי אי לדירה עשוי היה לא .אמה
 לפי' לעיר עיבור אותו p~'p איןעראי

 ופרדסין גנות שוטרי שעושיןהבורנגין
 העיר עם נמדרק אין לעיר חוץ העירושוטרי
 שיש רגנסת בית . אותן ששוטפיןנשמים סי ופזני הגנבים ספני עראי שהןמתני
 רטיה בית בהן שיש ובמיצרות לחזנין רירהבו
 לעוברים דירה בית בי שיש בטהובית
 וירה בית בהן ואש ורגעי והקברבבסה
 עליהן שאץ אקש שנפל במז של טחיצותוג'

 בשיש אלו וכל עסה טתעברין אלו כלתקרה
 אינן מיכן פחות אסות די על אמות דיבוק

 לרהטהיא:י'

 יאיי
 . גש:

 ישן פיהעררשמש
 1"8 ההמתת נ' . עטה גסידת אשתלד'
 שנטירין שאוטר טי יש ומעזיבה תקרהעלמכן
 וכזה . עטה נסררין שאין שאוכר סי חשעמה
 חץ ר' שעושין אע"פ צריפין יושבי להורו',ראף
 ההוזמן טן שהכהייהעשוין קבע להן אין זהאצל

 בתי נסר" של בין אבן של נין קבועיובתים :י ך1,ך,יגיו מעט כאן וחונין וץ עראי בזה וכיחמאיהערבה

 הסחן שפת על awrn' עיר . כעירמישיבת' להן ומורדין כולן את עביין אלווחצרות
 י' רחבה הומה 4ע אצטבא לפניה עשואם

 מטפת לה וטוררין קבע לה ישטפחש

יפתח יום ג:ןייקנל%141:ונ
 הרחיים ק0 : ל יפיז ישטיפת ביתיפני

 טעעף הן הרי בשוה שאוכלין אע"פבעיר

פופפש:נשון5
 לכל אמה אלפים כימם לחם ויש הש-המן
 ואלו לשדה פחן להם שיביא טי להםשאין טפני בעיר ואוכלין שנכנסין ואעפ'ירוח
 שעיקר יותר שם נוטה דעתן היזה להםהיה
 בהמתן לשמר שם שישנין במקוםרירתן

 היךמבין חברים בדבר כיוצא .ופירותיהן
 av ואוכלין תוצאין ( להן צר והטקוםבב'ה
 בבוא ולנין ובאין בשדה בתיםבעלי

 סכ"ה אלא להן טודדין אין להןכשטורדין
 טחה דעתן היתה ולשם ישיבתן עיקרשומם
 הקוה )ח( : להם באפשר היה אם פתןלאכול
 פרתו וכלתה סורר והיה לעיד ועץשביתה
 המקף עד אלא העיר טן לו אין העיבאמצע
 כד' העבי כל נותנין שאין מדתו שםשגלתה
 שכלתה לסי או גחוכה לשובת אלאאמות
 וגלתה סודר ההד כיצד . העיר נסיףסרתו
 כולה העיר לו נעשית העיר בסוףסרהו
 החךר מן וכמאר לו וטשלימין אטבעכארבע
 לעגורה העיר גין סרתו כלתה .והלאה
 אע"פ אסות גר' כלה העיר לוטהשבין
 למי להחסיר ולא העיר בהוך ~nawכע"ר  לעשות אטר להקל כעיר העיר שעבורשאסר
 שווו שנים . לעיבור העיר גין טרתושכלתה
 לסערנ זה כגר וזה למזרה זה כננר זהפורדק
 לאסצעואיכלק זהטביאין ול אמותיוונבלעו
~asll

 לשל שלו מתוך זה יהרא שלא
 ביניהן טובלע ואמצעי ג' היו אם ,תבירו
 רוטינת" וב' gy סותרין והן עטהן טארהוא

 "8 שרגצדר בארנו כבר . באה זהאסורין
 ארם sw מקומו 82הן אטות ר'לו

 מותניי
 לו

 של אנסה ר' )טס ז אלו טלבד אמהאלפים
 ששר בת וההיא קרש של באסה לאמקוטו

ממהים



 הכגדשעבודת5
 ארם כל של בינוניםשפרים

 מורריי
 אלא

 טודרין ארוך היה שאים לו מוריין שלוביימה
 באיבריו ננס דוה ואם שלו. באסהלו

 : אדם כל של בינונית באסה לונותנין
 שיעור לכסן יורע ואינו בבקעה ששבת מ'3'(

 ניגוניות. פסיעות אלפים סהלף שבתתחום
 בהבל אלא יטרוד לא העיר תחומיולקבוע למרוי שבא מי )'א( : שבת תרצםתהו
 נ' של בחבל אלא כודרין ואין פשת!ש5
 ירבה שלא כדי יותר ולא פחות לאאסה
 טוררין מוררים וכשהן . בתחומין יקצרולא
 השני בראשו וא' רחבל בראש אוחז א'שנים
 שיצא כרי הלכ כנגד הכרה הבל אתונותצן
 ביושרן* הכדהקו

 או לגיא והגיע שודד היה
 כתוך טפחים עשרה כתלקמ היה אםלגרר
 סדיד' בחבל מודרו ולפיכך בנחתשתשמישו לפי הלקה כקרקע הן הרי אמות בה'יתר
 אע"פ חמש מתוך עשרה תתלקט היה .יפה

 תשכישו אין קצת בגהת תשכישושעדיין
 יכול אם רואין ולפיכף . חלקה כקרקעבנחת

 ואין מבליעו אטה חכש.ם של בחבללהבליעי
 ואם . ההשבון מן לו עולין ומררתושפועו
 אטה חמשים של בחבל להבליעו יכולאית
 עשר' מתלקט היה . ועולה מקדר הוררמקרר
 לקדר בסדה מדקדק אינו אכרז ארבעמתוף

 אימתי לוין חיולך אוסרו אלאולהבליע
 להולך גיא של בעוסקו שאין בשןמבליעין
 בו היה אכה כאלפים יותר שגתו אלמשפתו
 תשמישו היה לא אפ" אמה מאלפיםיותר
 בדש . מקדרו אלא מבליעו אינובנחת
 בעוכקו אפות ד' כנגדו יורד הסדה קוכשאין
 תחתיהו לכנגד הגרר מרעש או . גששל
 יורר הטשקול' שסוט כך כל זקוף הגיאהיה
 מאלפים יותר הגיא היה אפ" אסות דיכנגדו
 מדירהיפה לבר שלגיא קרקעיהו מורראטה
 כן לו עולה גיא של וסררונו שפועוואין

 אכה מאלפים יתר כשאינו בריאהחשבון
 בשפועו יש אם ההר וכן .  שפתו אלטשפתו
 ואין אמה מאלפים יתר ועליהו ירירתובק
 אלא מבליעין אין כנגרו יורר המשקולתחום

 יש שנסנין ככותל טאור זקוף היה .מקדרין
 אפיי צריף שאיי שאכר הכוריםפגרולי
 או לג"! והניע ריזרח כלפי תעירתרים נדרי היה פבליעין כיצר יג כללבמרה לי נכנס ואינו לי והולך טבת אלאאוכר
 קסשים של בחבל להבקיעו יכול אם4ר

 יכל uw ואם מבליעו ההרר כמראסה
 באורו להבליעו העירויכול כנגרלהבליעו

 4ע ואגיר ליסק אלא העיר כנגד שלא אפ"רוח
 וצופה וסורר שם ומבליעו העףלשמאלה

 כער סרתו ולמרוד לחזור יכול שהאעד
 . העיר כננר הטרה וכהשלים וחוורהעיר
 אכה אלפים תוך להבליעו שיכול בזמןבי"א
  שלשמאלה או העי תהי, של-ימיןאע"פ
 אלפים תקן להבקיעו יכול אינואבל
 אסה לאלפים חוץ להבליעו שיכול פי עלאף
 באין שתהומון יאכרו שלא כרי כבליעאינו
 העיר טורח כננד רחב הגיא היה . כאןעד
 לימן לההום הוין שכהפשט כךערכל

 ציפה שם להבליעו יכול ואינוולשכאל
 וכשוין הכדה לו שנשלכה טקום ערואוטר
 והלאה כשם יצא שלא כדי הגיאבחוף
 ואתה לכלום מדרונו כהשח חתה איןשאש'
 כקרקע השפה אל השפה טן הניא איררואה
 לסרת ההן ונמשך ונכנס מצא הוא הריחלקה
 שלא ופבליעו שהולך אמרו ~,איטתיהתהום
 להבליעו יכף אים אבל רוה אוהו שלאכה אלפי הזף להבליעו ביכול בוטן העירכנגר
 אה' ברוה להבליעו שיכול אע"פ רוחבאוהו
 רמזרה תהף כורר היה מצר מבליעואינו
 השגיא אע"פ מזרח ברוה להבליעו יכולואינו
'~Pmבצפון להבקיעו ויכ51 הע" סביב 
 לפד' 15 עולה דבלעתו בררומ' איהעיי
 רוחאותו

 שינוי
 לא אבל . שם להבליעו

 ומקרר יור' שם מקרר אלא טורהלרוח
 כסו הגיא שהוא כה כפי אוכדו אוועולה

 של בחבל טורדין טקררין כיצד ,1שבארנו
 כנגד בחבל אוחז והתחתון אפותארבע
 ונשעגלגלין  נצינלותיו כנגר והעליו,לבו

 משתכר עכצא כן ההר וכל הגיא כלוסוררין
 ה" אמות ר' בכל רגידד קומת הציכשעור
 על אלא התחוכין סדיד' gp סוסכין אין .אכות
 כוחוקין היו הקרקעות בטדית מומח'ארם
 ומוציאין לו 1WD1e התריטין מז באחר.ריבה ומרד כוסחה אחר ובא שבת תחומיןלנו
 לפי רגשיובה כננר הכועס הג' הקרןאת

 הבועפ מגע בטכסן הסבוכה אתשסהזיקין
 מיעט וזה ריבה זה ומררו נ' באו .במוטעה
 על ירבה שלא ובלבד שריבה DS':ומעין

 טסית תכש שהן העיר סאלכסקרח2:ייהתר
 זה שהרבה שבשעה לפי בק-וב ווסתים.שבעים

 נמטר4



 67בם תתמיןשיוני

 עיר של ,אלכסון סקרן הראשון שמאנפטר
 צלע הטצא מדהו מעט ולרג' רי1פיםטרד

 . מאלפים פחות המרינה ובין בעוהתחים
 חקין הטרינה מצלע אלפש טרר הששרתוזה

 לפ" טוה ביתר שטעה הראשון עלמחזיגךן
 אפי' דיאשון על יתר הסיקרון זה ריבהאם

 בקרוב אטה ושתים ושבעים nuoברופש
 . לו שורעי; אין מיכן ביתר . לושומעין
 כאן ער לוסר גאסנ~ן שפחה וא2י' עבדואפיי
 אני זכור לזמר הגדול ואסן . שבתתחום
 קטן כשהייתי כאן עד בשבת באיןשהיית
 מדבריהם שההחוכק עדותו %וסוטכק
 אלא להחמיר בתרומין הכסים אסרוולא
 העיר תהומי סורר נשהארם 9ב( .להקל
 ואל"כ זויותיה ומשוין העיר אחטרבעין
 ברחב' וקצרה ארוכה שהיא עיר וביצרכוררין

 נראה אוסרים ואץ שהיא כנ?סניחיןאותה
 עמלה היתה . כארכה רחבה כאלואותה
 וכשטרבעין אותה ומרבע( זויות להעושין
 היתה . עילם לרבועי איתה סרבעיןאותה

 אותם מניחין עול' לרבועי ש4טחבעת
 וקצרה אחר מצר רחבה היתה . שהיאככות
 וסודרי; שוה היא באלו אוהה רואין א'טצר
 המרה את טשם ומוציא הרחב הצר מןלה
 יותר התחום  שיהא אע"פ אכה שפיםשל

 היתה . הקצר בצר לכשנכרור אמהסאלפים
 הזוית ש"א אותה מרבעיןסשוושלת
 בית היהה ~ן העליצות כזכות רחבהתהתע

 עיין כשהי; האחר מראש יוצאין יותראו
 ירואין ע"ר של השני הראש כנגד עדרפט
 העיר של צלע אותו שכנגר החלל כלאתז
 'וצאי' נחים היו אם ואצא בהים כלאכאלו
 לצפוני אחד ראשיה סעדי צר באותו4

 אפי' וכרבעין שרתי לדרומי אהדטורחי
 כשאין בד"א . רוחותיה 'בכל בתים להיתערם
 אמות אלפים די טשך העיר ראוני שניבין

 כשך אם אבל, בזה זה כובלעין ומזהשמיה
 ארבעת ארוך זה לראש זה ג'ב,ראשדפתר
 מי יש מובלעין התהוסין שאין אכהאלפים
 ערערה ט' ויש . אותה כרבעין שחוןודהירה
 רעתי ולזה . אותה טרבעין כך ובין כףשבין
 הכל העיר מאמצע יוצאם בתש היו .נוטה
 . אותה כרבעין כך ובין כף שביןט,רש
 יש אם קשת כפין או גאס במק עשויהריחה
 אסה אלפים סר' פהות ראומה שםבין

 כאלו הח1 כ5 וראין היתר מן להטוהריך
 אגיה אלפים די ראשיה ב' בין הו בתשטלא
 היה ניצר . הקשת סן אלא לה כורריןאק
 לבית  שבקשה רפסני צר של טביתודולף

 הקשת ד14 ררה שבקשת השמאלישבצלע
 סיעי צלע כל כאלו ביזו טפתחטודרין
 הקשת חלל ולפ" לעצטה עיר הקשתצלעי
 אל מביתו לצאת בא . ההשבון מן לועילה
 היהר טצר לו מורדין לחה! וסטנוהיתד
 אסה אלפים היתו שם אשר לצלעהמטוך
 עיר . אחת בעיר ,p~y צלע שכל רוחלכל
 די ראשים עגי בו ויש nwp כטין העשויהזה

 אותה סרבעין שקע אע"פ יותר או אטהאלפים
 הקשת טן אלא מורדין ואין ראשיהמצר
 מבורץ אוהה מרגעין כן אפי . שאסרנונמו

 דישת אנשי וכל מבחוץ אחת כעירשכולה
 מאותו להן וסודרין ריבוע אותו כלטהלכין
 כקריז הקרשיה עיר אמה. אלפי' ולהלןרבוע
 ואורך אמה אלפים ששת ראשיה שני ביןויש
 יושבת שתרת ועיר אסה אלף הקשתצלעי
 ורהוטך אמה רחבה-אלף שלה היתד חוץכנגר
 יכולן אינן הקשת בני אמה אלף היתרמ!

 לפי שלה ועוץ כנגד לה היושבת לעירליכגס
 ביתר הקשת ראשי מבני אפר כשייךשאפי'
 שכנגרה לעיר באלכסון ומשם אמהאלפים
 הגיע לא ושר אמה סאלפים יזר שלףנמצא
 הולכק דביר אותה בני אבל העירלאותה
 אם כי ליתר כסנה שאין לפי לקא"אפי'
 אטה א4 הקש' לסיף היתר יט; אמהאלף

 מורד כג"ש שמרבע, אהר העיר אקהכרבע
 בדי ורבועה העיר כל כנגר אמה אלפיםלה

 לכל ונותן והוזר ורבוע' העיר כמרירוחותיה
 4וא טבלה ורבוע' דעיר בזויות ורוחרוח

 נשכר שירי! כדי אלפים על אלפ.םכרובעת
 ע1א כרי בראש' כקוטע' טבלא אלאהעיר בזיי נוחגין שאין אוכר ואין . הפיותאלכסון
 כררךשהוא אמה אלפים אם כ' בזורתיחלף
 יותר י ול4 לבד העיי צלעי כנגדהולך

 יהלו" ערי לתהומי פאות נתנהשהתורה
 שתאמץ סי 9ג( לתחומישבת: למרוומשם
 לא שאפי' שהור' סי יש אמה אלפיםלתהום
 לילך רצה אס אלא 'כנס לא א' אמה אלאיצא
 ר, נתע שההכסים לפ' הווך אסות ד'עור
 לו כשיברר בד"א מקוטו טשום לארםאבות
 יטל בירר לא אם אבל לחוץ אכות ר'אתון

הוא



 הידקצליחא
 מופי' תחחן גלפי לעצשו אותן לכיור8
 ייש , יכנס ברביעית וימטר אטוח ש5ששא
 לכל לעולם אבית די לו כדש שיצרה8י
 מ ישא אם ולפיי . גופה הדעת ולחה .רוה
 ד' הא . שנס ברביעית עומר והמואנות
 בד"א . יכנס א5 בחסימות ועוטראפות
 בצים אחת רגלו אבל בחוץ רגליובשחך
 כולו כאלו דיהו רואין בחוץ אתיזורגלי
 ירובו למקים איתו מתנין ולעולםבפנים
 שכיוס בשירוע שאטרם אלו דברים שם.צפף
 ידוע אים אם אבל הסדה את התהוםסוררי
 להוך הצאן  שכנסו הפורדין את דנק הטחםק

 אסה י"ח עא אפי' לפי אסה foהתחש
 בתוך עוטך דיה . יכנפ היש בתוףתמסר
 או עש שהוציאוהי סי . יכנס לאעשרים
 דין וצא אונסין כשא' שנאנס או רעהרוח

 לו אץ ברה*ר או בבקעה רגיחוהולתותם
dw'כתוף באונס ההזירוהו . אמת ד 
wtaלדעת יצא יצא לא כאלו זה רוי 

~wrn
 שמוא או nv~b שיא בי nynb בין
 איות ו" אלא לו אוו לרעת וחור לריסשח"ח
 אא"גך תחומו להתר מוחזר אינו לעהלםמלגר
 נצרף . לרעת שלא וחזר לדעת ש5איצא

 כקום ער רחוק לוקום אפ" יוצאלנקבץ
 אדם טכני יתבייש ולא שם ליפטתשנוכל
 מדבריהם שההחומין אטחז'ו ר' להוךאפוזר
 חכור לא של לאו כבורהבריותשרוההאמול
 לוחנות תחוטו לתוך נכנס פקח דרהחשם

 כאלו הראשון בתרדטו חכהוניןונכנסחזר
 יצא ,אבל לדעת שלא שיצא והא וצא5א

 לתוף ונכנס לגקכיו שהצרף אע"פלרעת
 אונס יהא לא אמות די אלא לו איןושהומו
 . והחזירוהו גפם  שאנסוהו האינס חמיינחתיי
 בספינה או בסהר או בריר או בעירמצורר
 1.'% כף"א לו שכולן כין את סהלףאח
 שחור מי או טרעת שיצא במי הדיןושכן
 לו הן מהרי כאלו א' להוך נכנס אםברעת
 לרעת יצא שאם  שהורה מי ויש אטותכד'
 אלא 5ו אין בסדו או בדיר ברה" דושאפ"
 הוא והרי לרעת שלא תא לרברבכםלריש שראוי אלא בעיני מזו ואתו אטותד'

~aff
 את היק.פו גוים צידו ועמדו בבקעה

 תזויע שהורה מי יש דקיה לשם הבקעהכל
 ואץ שהיפוהו כייל אמות די %אטפש
 טהלף גוים עקץ שוק כל אלא מיס אזדאר
 לה ועשו לרעת ולא יצא מר( : טלה8ת

 יכנס תריסו ועד משיטו ארם בני שלושדצה
 שם היו 5א היא סחיבה ארם בנישמחיצת

 סמקוטו מיצה למלאת ששפיקו אדםבני
 תחוס בהוך נבלעת סודצת' אם תהומווער
 .שהבלע' יכנס למעלה שבארנו הדרךעל

 האגשים ,םם בשעטדו גרסא . מתרתחחוטק
 אבל כן רעת ע5 שלא מחיצה שםשגעשו
 מהן א' ואפ" פהקה דעת על שם עפדואם
 שאץ שאטר הגאונים מן יש . יכנסלא

 וקיימן עכשו  שאין עכשו כזה כעזרהעושרן
 א אח זה ישאלו חטוא . ובהסתרבהצנע
 סורה לעתור ראיתי לא אבל בדברוירגישו
 ברשות שיצא כי . זה לדבר שיהששוהוראה
 ומי *לר רבאה כחכט' לטקוכו חוץב"ר

 אסה אלפנם וו יש ביה וכיוצא להצילשיוצא
 קנה כאלו שם שהלך מקו' מאותו ריקלכל
 נעשה כבר בררר לו אסר 1ew' שמת'שם

 סאואו רוח לכל אנה איפים לו ישטעשה
 כובלעות אוטה אלפש אותן דוו לו שנאט'כקו'
 לההומו יכנס אי אכה ואפ" תריסובתוף
 כאלו הוא הרי להחוטו ברשת שנכנסוכל
 כסו לעולם מהרת ההזמין שהבלעת יצאלא

 כאירוע חוץ רוה לכל אביה אלפים 6יש במקום שהיטיבת בארנו כבר )פו( :שבארנו
 הנוהן . מקומו טשום חכמים 4 שנתנואטות
 כאלו הוא הרי הסקו:גת פן באחלערובו
 לפיכך . שביהתו קונה הוא ולשם שםשבת
 או בעיר קירובו ונתן בעיר שובת וכהיהסי

 ולא כלום ולא עשה לא עיר שלבעבורה
 היי עיר של לעיבורה חיץ נתנו . איבטים ושרובו wtnw כלוי בחחומין הפמיר ולאנשכר
 השעחך כפי 51הלן טעירובו נשכרהוא

 שנשכר ומה וריאה העיר סעיבירשדיחוקו
 כלתה ואפ" לאחוריו הפסירסעירובווהלאה

 כלתן אבל העיר חצי 6 אזן העיר באכצעמיתי
 כולו העיר את פחשבין אין לעיר הוץסדתו
 : לעיר רצץ בשובת כמוש אטות כארבעא5א
 עבורה בתוך או הע.ר בהוף עירובונתן

 בתוף שביתה קונה אחר במקם האושבת
 כולה 4צז וטהלף יחוכה הוא שכת כאלוהעיר
 כעיר שהיה מי ~לפיכך אסה אלפיט להוחדוה
 העיר כל נען סדיך אחרת בעיד ולרובותתן
 העיר טן מהלך ואינו עירובי את בהשנתן
 שם שהכלה דגשכם ער אלא שם הואששבת
לדירה* הרא" awoa עיובי סו! אם וכן קירובוסרת



 *6ל תשומץ;רובי
 עסוק בנקע גו למשרה גבוה בתל נתנו .לרירה
 בית ער אצות סד' אלא בו אין אפי'עתירה
 אע"פ לרירה הוקי שלא 3קרפף וכןסאתים
 בכאן פח"ע או סאסזש בית אלא בושאין
 עירובו טסקום אטה אלפים אלא לואין

 שהשובת עירובו במקום השובת כהדחפה
 וכוצה כלו את פהלך אינו אלו סכלבא'
 אכרו פע גדולה . רוח לכל אכה אלפים5ו

 לאחד אמה אלפים תוף קרוב ההרשאפי'
 כאלו הוא הרי cw שביתתו ואטר אלומכל
 אלפי' לו והוצה כולו את וטהלך בתוכןשבת
 אלו טפל כאח' הטסוים נסקום בד"אאסה

 יתר אלו סכל א' היה אס אנלשאסרנו
 פלוגי 3סקום שביתתו יאכר סאתיםטכית
 בתוכו שבת ואפי' הקרפף טן או התלמן
 שסיים הסקופ מאותו אטה אלפים אלא לואק

 ריורין בה ש.ש בסערה עירובו נתן .כלבר
 כולה את כהלך צדקיה כמערת גדולהאפילו
 חרבה בעיר נתנו . אטה אלפים להוחדוה
 אלא ריורין בו שאין בסערה אוסרהבה
 מי יש היטית שהמהירות לריוריןשראייה
 אלפים לה וחוצה כולה ftw שסהלףשהורה
 שאין שהורה מי ויש . שם שבת כאלואטה
 וליה . עירובו טמקום אמה אלפים אלאלו

 . עירוב עירובו טצוה,שין לרבר שלאעירב טצוהי לדבר אלא טערבין ~ן.אי! נוטהרעתי
 חכם פני או רבו פני להקדים כדי עירסכיצד
 של או אירוסין של 5טשתה ללכת אושבאו
 שנא הנציק ספני לברוח כרי אונשואין

יעה-
 כרי עירב . עירוב אח דוי ביה וכיוצא

 . עירוב אינו בקבר שם ולההנות שםלה-אות
 הלך אס אבל עירובו את בנותןברש
 בין השמשיה 3ין שביתה שם וקנהברגליו
 ממקו' לו יש רושות לר3ר בין טצוהלדבר

 עירוב עיהר ,ן רוח לכל אטה אלפיםשביתהו
 להקל אלא בפת לערב אטר ולא ברנ5זה
 ביד עירובו ושולח בביתו שעוכר עשירע5

 עשיר ובין עני בין ולפי' . שלוחו ובידעברו
 טן באחת שביתה לקנות פביתושתצא

 שיכול פת בביתו לו שיש אע"פהם9טות
 3ד'א . ברגליו לערב לו מותר בולערג
 אבל במקומי שביתתי ואוסר בסקוםבעומד
 שם לקנחו ירוצה בפקום עוטרבשזרנו
 לא פ5ף במקום שביתתי ואומרשביתמו
 העני אבל בעשיר בדכא . כלום ולאאטר

 פלה בם9ם שביתתי ואומר בסגץמועוטר
 וימסר עני וכהוא ב5 גרנל עירוב שיקרכין

 . שם רגלו כאלו רואץ פל' בסקרשביתתי
 שיוצא כל זה לרבר קני ואיחס עשי'איזהו
 טן בא' שביח' לקנית דעת ע5מביתו

 זה לרבר עיורר זח חרי עני אפי'המקומות
 שיכול אוכלין בבהנו לו שאין עני 5ךשאין
 דעת על שלא סביתו יצא . בהןלערב
 פת בידו היה אפי בדרף 15 חושכהלערב
 ותרובו להניח יכול היה רץ הקז אלו בולערב
 עשה ולא שביתה שם לקנחה שנתכהןבטקום
 הס פקני בטקום שביתתי שאטר אלאכן
 נקץר שהיה סי . שביתה שם הגה כעניזה

 משם רחוק אחר בטקים בית לו וישאחת
 ללכת מטקומו ויצא אטה מאלפיםעתר
  ?P31P הניכר טקום הררה באמצעלביתו
 לשקום זה טסקום ללכת הרגילין שביתהשם

 גיל מעט בררך שהחזיק לאחר אםהאחר
 פה 5ין הא חטה עת הוא צנה עתחברו
 ו, לו ושסע וחלף תשכים ולמחרהלילה
 3ט9ם שביתתו צפיו אמר שלא אע"פכאן
 האסמלץ הכקים באותו טוחזק זה הריפלוני

שגיליי
 הא' לטקום ללכת העירוב שם להניח

 . באלו כעני זה הרי בררף שדוקזיקשכ5
 1 פלוני בטקום שביתתו בפי אומר.וכאלו

 3נו איא אכורין אלו רבבים שאין 5יויראה
 ללכת שרצה הכ' טקום באותו בית לוגדש

  ולא יאחזר כל שם בית לו אק יםשםאב5
 לילך שלא שנטלך אפשר .  שחזק אינוהלך
 ער מ-רפק אינו ולפיכך וזבת באותה,טם

 new פלוני בפעם שביתתי בפירוששיאמר
 ערב לחכם פירות סלא סל שהגיא בא'תה
 החכם ורגיח להיתו לשוס פניו "זרשבת
 ואושר לבר בסולם וירר בררך שיחמקעד
 בבקק השכ' ולכתר פה לין איל בסולםשירד

 תהב בפיו אסר שלא ואעין כן ועשהולך
 השסרו הומר גני . פלוני בטקוםשבקתתי
 40 טשש בטקום להן להניחו לזהעירובן
 שהחיק ולאחר שביתה שם לקנותהררף
 שדץת 5כג~ם שהניע קורם החוירוהובדרף
 סחרר דגש העיר בני של עירובן להניהלו
 העיר אותה כאנשי וץ יהרי אסוריןהעיר בני אבל . כעני שהוא לפי שבארנוכסו
 דן ועשירין עוסרץ הי . בסקוסן שהןלפי
 שם נתנו כן אם אלא  שביתה Qe קתיןואין



euהכךדשעבודת 
 ויכול כשאסח . שבא-נו במו העירובאח
 לא שביתה וקנה פלוני בבשם שביההועימר
 . שסיים oWDn רעא כשככיר אלאאכרו
 גדר תחת או אלן תחת שביההי אומרכיצר
 לא מכירו אינו אכה א5פש הוך 5ווהוא
 ואכר סכירו היה אם אבל כלום ולאאטר

 או לירוכו או לצפונו אילן תרחשב'יתתי
 ואי; יותר או שנים ה.1 . שביתה נקהבעיקוב
 שאין אותן מהן אח' אלא שיכיר סיבימהן
 והמכיר שכביר לסי 'טביתהן מוסר'ןסכירק
 . ורחן פלוני בסלם מגביהתנו תהאאוסר
 להניע שיכול בזם; אכורים דבריםובסה
 שהלך ואעפ"י רץ היה אלו שחשכה קורםשם
 אם אבל . שחשכה קורם שם הגיע ולאלאס
 כך כל היה שביההי שם תהא שאסרכשעה
 היה לא מ-וצר דרך שאפי' להשכהסכוך
 , שביתה שם קנה לא .:חשכה קורם וסמניע
 גדר או אילן ורא' בררך לו שהחשיףסי

 תחת או אילן אותו מקת שביהתיואוסר
 סוף ובין רגליו מקום בין יש אם גרראותו
 אמות ור, אמה באלפים ייהר איל; שלנופו
 שתחת לפי גמל הכר תעשה כבקוטו יזוז5א

 לשבות היה דעתו שטא שביתה קנה לאהאילן
 רח', לו שהוא 5פי אפשר ואי נופובמקז

 יא שם עוכר שהוא ובמקום אכהמאלפים
 בפ" כמא; שבירתו שעקר לפ' שביתהקנה

 ארבע אלא 5ו ואין נטל חכר נעשהולפיכף
 כוב?; האילן נוף כל דיה . מכוכו 'מלאסות
 הנוף ברחב שיש אע"פ אכות וד' אלפיםבתוף
 ושע"פ יזהר או אמות ה' לדרוכומצפונו
 אילן ע5 בההה.תו 'רוע כקים 15 סייםשלא
 בכל שנעשה להחה'תואלא להלוך המויכול

 שהוא שירוע לפי גטל חכר האילןתרצנית
 . לררוכו או האילן לצסון אם מקים לוסחם
 כשהוא האילן לצפון ביתו היה אםולפיכף
 לו כ)רד.ן לביהו האילן מן אסה אלפיםפורד

 וכשבא . שביההו קנה בדרוכו 12כאסררומו
 לו כודר'ן עקבו כנגר לררים לחוורלכדור
 1.פיכף . שביתת) קנה בצפתו שכא הצפוןסן

 או בררוכו או בצפונו טקים עיכרםצריף
 אילן בעיקרי ירא שלא והוא שלובעיקיו
 של עיקרו ברחב היה אם מריאאבליותר
 אילן של ;יקח ונעשה . אכות בר' יתרתילן
 שיערה מי ויש באילן שבארנו כררך גמלחמר
 של בתרמיתו יש 4,ם כקש כאים לאשאם

4

 אילן ש5 לתחתיתו אפ" אסות שנגהאילן
 א5א אמותיו ארבע מפעום יתז ולא הולףאיט
 שמנה מתוף אסות ארבע 4 יקט אמר כןאם
 מיש לא שהרי בזה בכיוצא טחטיריןו.ש
 הולף אסות ששה ברחבו אין אם אנףמקום
 . גיבר מקוטו מקצת שהרי לתחתיהןהוא

 אלו רגרים . סכה העתי הראשוניםולרברי
 נ הארץ מן גכוהין שענפיו באילן.טאסרנו
 אלא גי גבוהין שאינן או 'ותר אוטפה'ם
 שכל הרוה ינירנו שלא נופו הקנושלא
 אבל מה,צה אינה כנירה מצויה שרוחכחיצה
 בקוצים נופו ויקנו נ' הארץ יש'גבוהה'סןאם
 מחיצה שגל הרוח ינידנז שלא ביתדותאו

 אם אב5 . מח'צה אינה כנידה כצחהשרוח
 נופו ותקר שלשח הארץ כן גבוהאינה

 יטלטלו יגירנו שלא ביתרות אובקוצים
 יתר גו שאין וכל . גרר בכז"ף זה הריהרוח
 אלפים ער רגליו טכקום והתה סאהיםסביה
 אטה אלפים לה וחוצה בורו אח והולךאכה
 כבואית  שתופי בו שמשתתפין דברבכל

 תהומיי עירוביכערבק
 בארנו"למעלה וכגר .

 וכמה . כשתתפין בטה המבואותבשקופי
 אם אחר לארס כעורות שתי כוןשיעורו

 ע4ו שכומרן ברבר עירב אם ביצרא'. 4י לכל סעורות שתי מזון צר.ך כרוביןהיו
 שתי עליו לסכוך כר' צריך כעורהכקום
 ער ליפתן כש.פ עליי סוטכין ואם .מורות
 וכמה סעודות ב' כזון בו לנפת גרי משיהא
 לי יראה . בפת סערות שתי כיקשיעורו

 וכ5 ושליש בצים המשה כרי בו שיטכל
 חולה אדם בני ושאר להקל בערובשהלכו לפי רעבתן היה זאפ" בכת כערבאדם
 זה משיעור להקל ארם שהוא מה לפיו,קן
 מזונו שכהול לפ' לשבת ולא להול מזונוכרי

 ואמי' סערות לג' מצטרפ'ן האוכלין כלכועס.
 ביק לנזיר סערבין . ולרביע לשלישלכביצה
 ולישראל . נזיר שאינו מי לכל ראוי שהואלפי

 ראוי שאין וכל . לכהן שיראיי לפ'בכרוכה
 לנחל שכערבין כררך כערבין לזה וראוילזה
 בריא . לקטנים שראוי לפי הכפוריםביום
 אבל עצמו מחכת לכל איסורו שאיןבסה
 אין עצם: כצר נטרולים לכל שאמוררבר

 אפילו בטבל כערב'ן אין לפיכך .ס;רבין
 שדעא  שאפטר ואעפץ מדבריהם מבולבסכל
 ראדון במעשר כערב.ן ואין . לקמניסכותר

שנטלו



 61לא חחטץש"מ
 תרומת טמנו (1be 51א הנף קשגטה
 שנפדו והקיש שני כמעשר יא .מעשר
 בכסף שפראו שני כפעשר כה5כחן גפרוולא
 לעג-ם שראוי הפני כרשאי סערבין .קרקע גבי ע5 שחללו והקדש ממבע טהר םשאק
תם

 לעשה-

 . נכסיו הפקיר אם בו שעירב
 היטלה כשבלין שהקריפו ראשוןובמעשר
 שפראן והקדש שני ובמעשר , גדולההרוש סכני נטלה שלא ואעיב תעשר הרוסתטממ
 את נתן ולא לבר רקון אתונתן

מחומש
 וסערבין . העכב ההוסש שנרן -
 שנלושה טהורה בברוכה קוקאפילו
 . הקבר על לו שהניחוה אע*( פירותבסי
 ומנדל תיבה בשירה שם מלכת יכול17הרי
 ואלפ . עץ כלי בפשוטי ערוכיולמשוך
 בארגו כבר הנאה באיסורי בית לקנותוכשסור
 לאו וכצית שצוה לרבר אלא סערביןשאין
 לו שקנה בשעה ולפיכף . נתנולנהנות
 העירוב 5ו שקה יאחר הנאה כאן איןעירוב
 שסור יהא אם עירובי בכר ע" וקשראין
 מגרולי לאוע- וראיתי . לאכות ילך או012

 בסקס דבריו לי נתכווני ולא שאסרר,גשהברש
 יהנה ולא רוכלנו שלא הככר על ותשבעזה.
 אכילת האומר זובל . בו 4 מערביןטמנו
 4 כערבי; שאין שהורה מי יש ע5י זהככר
 טציה לדבר "5א סערבין שאין שאע"פבו

 זה ככר שנן 4:1 . נתת ליהנות לאוומצות
 על שאסרו כל כן אפי בהנאמו כאטרש5א
 כהקרש שנראה ספני בו לי סערבין איןעצבו
 ספני זה על וגזרו . בהקרשות סערביןואין
 הככר על נשבע רבין שהורה סי ווש .זה
 בעי-ב האומי . סטה הרעת ~לזה . בויו מערבין בהנאהו זאפ" הככר מן גרר?'1
 ולמחר תל היום זה ככר "מ בערב אושבת
 השמשוה בין שכל ערוב עירוכו בו ונערבקרש
 קדושה לו יררה לא קרש ספק רגל ספקשרגא
 ער קדושה עליו  שתחול רצה רא,טה'א
 קרם ולפיכף . השתפק ולא הנרורלמהר
 דרום האחמר אכל .  לדקדיש ע'רובוזמת
 טן אם כי בו מערבין אין וצr$9, 5קרש
 ולפיכף . כבצו קרובתו נסתלקה לאהספק
 מערבק ואין קרחם ר,שמשות ביןכל

 הענה שבתות לכל ארס מערב .בהקרשות
 לילך שארצח שבה סר 51 לנצענותארגמני
 ארצה 'טנא :שבק אלך זד עירוב עלאעצצך

 1כ3 . ברירה יש ובדרבנן סרברתץס אלאאינן שהתדצסיז מותר שהימכה ער יוםמבעור רצה לא ואפילו עיד' ככני ואריה אלףלא
 הדבר הוברר משחשכה אפילו  שדצהושבח
 antyi יגן: יי מה: * אבהו . השמשות כבין ערוג לושקנה

1aQeתחר עירוביז שף הניח תורה דבר 
 לצפק חכם יבא אם ואומר לדרום וא'לצפון
 לדרם אחד שנים באו ואם לי. יקנהשבדרום שגרובי 5ררום בא השם לי יקנה שהצפיןערובי
 85 השם . אלך שארווה 5איח; לצפתמקר
 דבריו שדי כבני אהיה כאן ולא כאן לאבאו
 ורצה רבו חירחר קים באו ואפי' .קייסין
 חין הותר רבו שאיש סי אצל ללכתלמחר
 האז דעתו השמשית בין ,הסמם סיאכרים
 יוהר בחברו נוחה רעתו שכעטים רכועל

 אם יבעו 8ם יורע ואעו מפניהם לברוחורצה בא" עכו"ם שפצ'קין שסע אם וכןברבו.
 כמו ברירה יום פרבריהם אלא שאתייבר שככל לפי שאסינו כררך וכתנהעירוכין עבי כניח יבאו צר לאיזה או יבאו5א

 ח85 תחומין עירובי טערבין אין .שבארנו
  השסשות בין לא אבל השמשות ביןקורם
 אם לילה וספק יזם ספק השסשות שציןלפ'
 ואין . עירוב עישבו אין השמשית ביןעירב
 כעיב חח הרי אלא שכשר עירוב ספקזה

 ספק עירב שהורח בהרוט' ספקבתרסי
 : עהיוכ שאינו עירס טנאהבסרוסה
 וערב צא שנים לו אסרו אם להיכף)טז(
 בץ עירב ולאחר טס סבעור עירב לאיעלינו

 נאכל -ם מנעור עליו שעירב זההשמשות
 בין עליו שעירב וזה השסשמז ביןעירובו

 אח' קנה לא משהשכה עירובו נאכלהשמשות
 ואף ר"שמשתע בבין קנין שאין לפ' עינבמהן
 נח; בכיוצא חצרות עיריבי שקינין פיעל
 לערב כדי אלא אים חצרות שעירובלפי

 גלנה התיאמין ועירוב שנפרדוהרשתת
 השפילא בין בספק להקל שהורוהסורים פכרו* רש . השדשא בבון יענין ואיןרשות
 בסוף שנץ העישב אין . יבריקו והכוונוו5א
 שלזנה הת השבת ההלת אלא שבת ערביום
 ראויה בה שמערב רסעורה שתהא צריךאבל

 יום טבול לגץ ולפיכך יום מנעורלאכילה
 41-י  ואגפר טבל סעשר ש5 מחכיתשסלקו



 וקידשעבודתש6
 l?~*p אבריו טשתהשך סערי תרומת%

 בלום ולא ואפר לא בה 5י עירבו אטרמשם
 raan טעשר תרוסת w~ptשאעיט
 קוית r~e דךא ומשתשבה .השהשכה
 אין כן אפי טבל סכלך יצא וכברוועירוב
 לאכילה ראוי היה שיא 5פי עירובומרובו
 מריך הא טנ5 יסשעדין מבעורולשתייה
 ב' לפניו היו . כבע"י הראויה סעורהשתהא
 אי ידוע ואי; טהורה וא' טנאה ורככרות

 הריני ואסי שביתה שם לקנות שרצהבסים שתיהן אח והניה מסאה וו ואי מירה%
 5ו קנה לא שההר זו אי בטהורהמערב
 וכן . הראויה סעורה כאן אק שהריודדוי
 . סותרת וא' אסורה נא' ככרות 5ב'הדין
 עבר ע"י ואפי הכל ע"י עירובו אדםשולה
 דעת ובני גדולים שיהיו ותא קפחהועי

 שומה הרש ע" שלוע אבל . בעירובושרים
 אים בעירוב סורה שאינו כי ובירוקיטן
 אין ולפי' בעירוב סודה א-נו הכותי .קירוב
 לאח' אסר ואם . ידו ע5 העירוב אתסש5הין
 לאותו שהגיעו ~ראה הוא ועמד סדםלקנ15
 קבלו אם ראה שלא אע"פ לקבלושאבר
 שחזקת קבלו שחזקה עליו כוסף לאו אםסרג(
rh~ולפי' . שליחותו  עושה רבריהם בשל 
 קנלו ל14 ואמר והנכ:ייא להוליכו לפילינתנו
 עירוב זה הרי אצלו שהגיש ~ראה עומדאם

rp~neארם9ן .ן1,טנית שליחותו עושה שיה 

 שיוכה וצריף חברו ע5 כשלו תחומיןקךרובי
 לא . שהתכה קודם ויוריעגו אהר עיילו

 סי עליו שקבל "ety שחשכה עדהריעו
 ירע שאיני שכ5 עירוב קנה לא לוקהירכ
 כערבין ואין ברירה בו 5וכר איןבעירוב
 שאין טרעתו שלא האדם על תהומיןלמרובי
 אלא בוחר הוא זה ברוה 5א שטא זכותכאן
 שטזכין מי כ5 . עירו כבני להיות אובעגי
 atn'y' ירו על סובין חצרות שחבי ירועל

 אדם סי יד על לטעלה בד4-נו וכבר .תהופין
 אדם א.פר . בהצרפה העירוב אתמכה

nvoni21ארצה מכם חז אי על כערב הריני 
 רצית. לא ואם י5ך פלוני שילה רציתיאם
 שהשכה ער זה אי בירר לא אפילו ילךלא
 בגרוגרווז 41 וערב צא בקברו רס%סר~ז, : ברירה כאן "ט שהרי עיוב זהדוי
 אליו שאמר או בתמרים לו ועירבוהלך
 פלוני גסשט לי שיש בגרוגרות ליבדב

 אהר במקום 5ו ש"1 בגויגרא לו ח%רבורשך
 ה"מ בקפידה כן החיסר שכל עיריבאינו
 . סולו ולא ס15,4 לרגתפק רצה כןאוסר
 לו חגירב כן כששינה אשרים דבריםבטה
 rw הרי עצטו טשל לו עירב אם אבל .משלו
 וכמערב מה לו לערב :אומר שבל .עירוב
 . מדעתו N?W לאדם וטזכין לו היאזכות
 אטר אחר ימי על לו כשזכה דוקא ליויראה
 אחר בסקום ועירב בטגרל לי שרב צאלו
 כהטל לו עירב אפ" לי ויראה עירובאינו
 סש5ו קבין העירוב הגהת שבסקוס כןעצמו
 זה בטקום גמא קפירא יש חברו טשלנין

 נוחה דעתו רחוק יותר או קרוב יותרשהוא
 רחוקים שניהם או קרובים שניהם ה'1ואפילו
 : אחר בסקום ולא בשכת לגוה דעתוכאן
 שבררום ועירובי היום חצי עד לישבצפון.יקנה עיצובי ואטר רוחוה לשהי הפערב)יח(
 לערב שכותר וסביר ואילף היום מחציישה
 הערבו צאו עבריו לב' אושאמר רוחותטשתי
 5ו עירב והאחד לצפון האהד 4 ועירבלי

 . ברור אלו עירובין משני האחר איןלדרום
 כעירובו עלא לצפון טהלף אינוולפיכך
 מצעו ואם . דלפון כעירוכו ולרריםלררות
 סיפים ף לס שבצפון שהניח כגון דוקהוםאת
 זה הרי אמה אלפים לסקי לדרום וכןאמה
 והא זאפ" אסות'ו פארבע יזוז ולא גכ5חכר
 שבצפע סרתו כלתה שהרי העיי,-בקוך

 ער אלא 5ו ואין . העיר באמצעושבדרום
 הססך? הס שבארנו כסו הסרה שכלקהמקום
  קדושות שת. כלאחריה בין טיפנ": גץלשבז
 טחן נאחר לערב רצה אם ולפיכך .הן

 בראש . עיריב עירובי לדרום וב'לצפון
 את מיצע אכל התחום את מיצעבסלא
 . .עירוב אינו והשני עירוב הראשוןהתהום
 אלף ברריק לצפון הראשון את הניחכמור
 וכיוצא אסה אלף בררוק ו'ררום הב' וכןאטה
 טבעוד ליעף יכול שהרי עירוב שגיחן ק:1בזה
 4ען הניח אם אבל . השני עירובו אצליום

 אפי' ברחם השגי את והניה בצפו;הראשון
 להלך הרכול הטקום מן חוץ אחראסה

 עירוב השני אין לררות החאש.ןבעירוכו
 ראייה שאינה טעתה שגל כארנושכבר
 אינו וה והרי עירוב קהה אינה יוםמפעור
 השני עירובו אצל יום טבעור להלךיכול

 ארצה אם יליסר להתנות הוא ורשאישכדרום
'הא
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 או לררום והעצי לצפק הראשך עשוביעא
 אלא לשני עירוב תוין לראשון עירובעירוכו באי שרובו ונאכל היסים קלשניעיריו ודגיח סי . בזה ניוצא וכל לצפון ובשםעירו כבני באוד 4ע עירו נבני ובשני לצשןבא'
 כיצר שבר שמא וטתיא משתטרהמקים המז לא אם . הן קרושהז ששתי בארסשככר שני יום של השמשות בין כל קיים האא"כ
 יום עליי מהשיה קרם '"ט אם עושההת
 טחזירו ולסחר עסו וטביאו בהיו ונופלוראשון
 שיקנה לומר צריף ואינו משלחו 4ן בירוום
 יאבר שלא 'כרי עליו ומחירך עירובולו

קורם
~vrw 

 ומם לאוכלו רצה אם ואמ"נ
 חרש גפת לא אבל ישן בפת ברקן .אוכלו
 עירב ואס . לשבז טהט נסכין שנהרהספני
 וע"ד וכן . שבצון יום עלו מהשוךברנל

 לי יקנה ואצ"ל שני ביום ע%וטחנתך
 ואינו קונה ושהק עוטר שאפ" לפיפשטי
 אותו  שהרואה לשבת טיש כסכיןנראה
 רואה חכם תלסיר המערב אם שםעופר
 ד"יץ עם ואם . באן סבכתו שסועהואוסר
 יוצא חקוא לו גאברת אברה .שכא אומרהוא
 טוב ביום גפת עירב . אחריה לחפשכאן

 עוהטניח לפי עירוב אינו לשבתשלפניהשבת
 ענין וגק בית שם כקשה תהוסיןשרוס
 לשבת מכק טוב ים  שאין עור . בשבתבית

 עירוב קונה היום ט'ף שאין שאמרוואעפ"י
 סכינה ושבת עירוב קינה היום תחלהאלא

 לכתחלה הערוב את וצית שהוא כאןעעצטה
 עה-ב . לשבת כבין י"ר כאלו נראהבישט
 ומם להחשיף צריף ברגליו לצפון טובגיום
 בשבת לקנות דצה ואם . עירוב לו שיקנהכרי

 כרכול לסים מבע" הולך ב' לרוחוביתה
 עליו וטחשיך שנצפון בעירובו שםאזלך
 שכל שביתתי תהא כאן לנפר צריךואינו
 שביתה. קנה ימם עליו טהשיף ושהואמשם
 DyD' 5י יקנה בפירוש יאסר לאולפיכך
 הדין וכן . לשבת פכין ירט כאלוכנראה
 בראשון בפת עירב . השבת שלאחרבקט
 עירב . שבארנו כסו בשני ברגליוטערב
 עכרן בשני בפה awo אין בראשוןברגעו
 יטש שני . שבארגו כטו חרש גפתסערבין
 ק גהת קרושה השנה ראש שלטובש
 טערבין אין ולפיבף ארוך אחד כיוםושניהם
 בראשזן עירובו נאכל יאם . עיצובי, שניבהן
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 שדיהה מי יש . ישני אף עייבעיכובו
 זממא לשם ומרזב אי13 בראשק נאכלשאזם
 שלא להחשדי אלא אחת קראטה מהןאטר
 . שמדו לא להקל אבל עירובין שנילערב

 של טובים יסים כ' . עיצר לי נראהודואשון
 שכא' הררף על כפת בין ברנל בזעירובק עתי טערב רצה אם ולפיכך . ר"ל האהדגליות
 אהילו החוטון עט-ובי ?הרב ולא ששכחנד

 לחבירו ט'4ט טנהץ פונו גליות של יטכשני
 קננה בתהומץ שהטערב לפי בתנאיואפיי
 קונין ואץ קרש ריאשון ושמא בגז שםהיא
 שהדה סי יש ויכת הכפורים 'ום . בירטבית

 : רבריו ונרוסן אחז כקדושהשישניהם
 בטקום שיניחנו צריף דוירוב את המניח)יט(

 שנתכות בשקום אצלו להביננו לושאפשר
 לו הראיה שסעורך לפי שם לשבותהוא
 צרף הוא  שביתתו בטקסי השמשותבין

 ריצרד ברשית עירובו את הנותןלפיכך
 צ הרכש בהסות הוא לשבותונתכוון
 עירובו ונתן היזה- ברשות לשבוזנתכוון
 והכוו; . שיינ עירובו אין הרביםברשות
 הכוהל עירובו שהן הרבים ברשותלשבית
 או אמה ארבעה ורחג עשרהגבוה

 ע"הב עירובן ארבעה שרחנין פי שאף " ננוהין טיק אם . הן היחיד רשותשאלו לפי עירוב אינו ארבעה סוחב עשרהגבוה בחד*
 סחן ועיפוש כרמלית משום It1'XVאהרס
 רבר וכל n'am משום אלא אסור אינולרהטי
 בין שיי גורו לא שבה סש'ס אלא בושאין

 נתכוק לפיכף . כץ מצוה בזקיםהשטשגק
 בבס עירובו ונתן הרבים ברשותרטבות
 be הללו שכל לפי בור של בתחתיתונתנו לי אצ* עירוב קירובו אין ר' ורוחב ייעסוק
 עשרה עסוק הבור לאה'ה . היחיי רשותבור

 כרמלית משום כרון שהביר לפי עירובעירובו
 צרידלוסר ואין שגות א5איםשוס אסרוע"מ
 כקדם שרצא לפי ארבעה רחב היה לאאם
 שבכרטיסם בו . אטה סאה עמ.ק אפחפמור
 רשתן תשום נרון ר, ורחוב עשרהעט.ק
 בכרסתכן לשבות נהכחן אס ולפיכךהיודר
 חז היי הכרטשך שבתוך גבור טייבוונתן
 הרבים ברשחז לשבות נתכתן אם אבלשכוב
 ארבע לו יש עירובו הנותן . עירובאיגו
 ברזצת לשבות שטתכתן פעטום ולפיכךאכות
עעזב ועירובי היריר ברשות רובו ע ונתןהרבים



 הערש*גברת
 נכפיל עירובו  שגתן הרי כיצד ."רוב

 ורוחב עוטרה גבוה שהוא הרביםשברשות
 בבור או ד' ורוחב יי גבוה באלן ו%ארבעה
 הווו ונתכוון ארבעה ורוחב עשרהעסוק

-r-r  דקר בקרוב הרבים נרשות לו סטוף
 שבת כאלו הן טקומו אסות ארבע אותןכ5
 היחיר ורשות לו נדונת היתיר וכרשותשם
 ברשות ושרונו הוא ורוי לרקיע ערעלה
 הוא העיריב קניית כגללי זה דבר .ויהיר
 הפקום מן אצלו להביאו 15 סותר ידהאולא
 רשות ושביתתו אום תורה דבר שםשהיא
 רשות עירובו ומקים . הא נטורההרבים
 של ספק השבשות ובין . הוא גפורהדוחה-
 להוציא ואסור הוא לילה ושמא הואתורה
 טדברי שהעירוב אלא זה לרשות זהטרשות
 הקלו זאת עור . זה בדבר בו והקלוסופריפ

 עשרה גנוהין כותל או באילן נחנו שאםבו
 העיר שבתוך הרבים ברשת והן ד'ורחבין
 העיר שבור בתוך אפילו או ופלט'אבסרטיא
 פר' רחוק זאפ" לסטה לשבות הואהתכוון
 העיר כל את רואי; שאנו לפי עירוב זההרי

 הוא וכאילו לרק.ע ער ועולין כפלא"ועבורה
 זה יבר לי יראה . היחיר ברשותועירובי
 עירובו נתן שאלו להחסיר ולא אפרולהקל
 ברשות לשבות הוא ונתכוון בעיבורו אובעיר
 כסו זה אין אסות ר' מנעו רחוקהרבים
 לשבות ונתכתן היהיר ברשות  עירובושנתן

 כל אלא אמות ד' ברחוק הרביםברשות
 עירובו ונתן הרבים כרשות לשבותשנתכוון
 ברחוק אפי' ובעבורה שבעיר הרביםברשות

 עירובו עתן כסי עירוב זה הרי אשתד'
 ברשות לשבות תתכוון הרכיםברקות
 שעירובו אסות ארבע רחוק אפי'הרבים
 מד' פחות אצלו להביטו בכול הואילעירוב
 להקל סדינו משיאו אתה אם נותן והריןאסות
 ויראה . עליו להחמיר שלא תעפלנו לאעליו
  r~tet)5י

 כשלא אלא אסורין אלו דברים
 אכות ר' העבור פן רחוק לשבותנתכוק
 שכל אמות שעה העירוב D'p~Dורתק
 אתה אם נפשך טה עירוב א-נו כןשהוא
 שאינו הרי היחיר כרשות העיבור אתעהטה
 מוציא שהרי שביתקו לטילם לדעניאוגול

 מעסיך אתה ואם הרגים לרשות היחידנרשות
 מניון הוא הרבים ורשות דינו עלהעביר
 פרעון ל בסלט אציו להביאו אפשרט4ר

 היעשש שניב זה אק אסא סאיבעפרעת
 אסות בארבע פחות פחות של בהבאהשאין
 בטשם שבא גזרו ולא שבות משוםאלא
 בטולם התירו השביכין כל לא עירובטצות
 לידי לבא שקרוב שבית ש"ט לפישבות
 כדי התירטטו ולא תורה ש5 גפופהמלאכה
 82*0 טהם אחד תה תורה בשל יגעשלא
 טארבע פחות פחות להביאו מתיחאחה
 ואעו אחת בגת אסות ר' לטלטלו יבאאמות
 העיבור את לעשות בשתים עליו שנקלבדין
 העירוב . להביא כדי היחיד וכרשותכם5א
 לנבולו שיהא ושטר עיד ונקל . הגב51עד

 להוציאו היא הרבים ורשות דינו עלנעמיינו
 גפהות שביתתו למקום הרביםלרשות
 לעשיתו כך כל מקילין שאין אסותטערבע
 . 4ף בזפן הרבים וכרשות היחידכרשות
 ~nlaw ונתכוון הרבים ברשות שהואאילן

 הנוף ועיקר בנופו העירוב את ונתןבשקרו
 מעשרה למעלה וזוקף והולך טעשרהגטטה

 אתית מארבע יתר מעיקרו חוץוטתפשט
 שלכהל" בפקום בנוף אן" העירוב את נתןאם
 שכבר . עירוב זה הרי ארבעה ורוחבמ"

 ורואון אמות ד' לו יש עירובו שהנותןבארנו
 להבטה ותכול ונמצא לרקיע ער עולותכאילו
 שיש "e*V האילן נקע דרך אצלו עירובואת
 נזרו לא באילן שמשתמש שבות משוםבו
 טטקש הסף היה . עירוב סצחע במקוםנו

 גבוה טקום שביתתו כקום עד העירובהנחת
 אם עליו לכהף רראייין מצוכצמיןתשעה
 טקום שהיא האילן מש9. רחוק ההואהמקום
 ואע"פ . עישב 4ה אין אפות ר,שביתתו
 אין העירוב הנחת פסקום לזורק באשאם
 לוטר לכ,טתימצא שבות טשום אפתבו

 כמכול או ההרד כרשות שביתתושמקום
- r fסעץשיה לסעפה שהוא התף מן 
 אלא תורה של איסור .בו שאין העיקרלמקום
 כל ש5א עירוב אעו כן אפי' שבותטשום
 שהוא דבר שכל שאטרנו כסו התירושבות
 ארבע כל . בו גזרו תורה של למלאכהקרוב
 המש שהן הן ואלכסונן ה! כאן שאפחאסות
 שטניחין כגךם כל . אטה חומשי ושלשהאבות
 טעשרה לסטה הוא אם העירוב אתבו

 ב שרו זה הרי וץ רחנ 1ltNff אעיןטפחים
 ארבעה הרחב ריטוב כמקים הניחוכאלו
 ר"5* עשיה תוך אקרקע כגתך שהאשכל

אחקה



 5ינ תשטיןעשבי

"rw8ש כמונח אז לרבר om . יגהץ 
 שצריך לי יראה טפחים מעשרהלמעלה
 זרנו מיכן פחות ארבעה רחב במשםלהניעי
 דגךנדם בראש 4ן הספה בראש נתת .עירוב
 אטה סאה נכוה אפיי וניוץ תקש שהאבזמן
 אית תלוש אינו אם אב5 . עירוב זהדוי
 אלא שאיט שכל ואעשפ יקטום שמאעירוב
 השנעצתלנבי בין בו גזרו לא שבותטשום
 שטה כל שלא ב'י~ץע כבר עירובמצות
 . נסורה לטלאכה לבא קרוב שוההתירו
 רקים בעודם אבל . והוקשו בקניםברשא
 גזרו לא ובעשנכם 1בירק11ז הןכירק

 שהלכה לעי ענין בכל עליהן לשךמסתר חלימי השש משום נק איןבתשששן
 לאחר אבל , מתככן שאק ברבר שמעוןכב'

 שאין האלמה בגזרת הן הרישהוקשו
 שהקנים לי ויראה . בהן כשהכעסן שיןבהן עוליי

 דגיי ברכוכן אפ" לועזקץצת וצעשוייןשללו
 באנס הגרעם הקנים אכל . ואסור כאילןדע
 בכלל הן ולעולם . לעולם טתקשון ואינןהן

 עלעק קוק ואם . גדולים בין קטנש בוןעשב"
 נכשו לא שהן עירוב ערובו העז-ובאת
 בין במגדל עירובו את נחן . דגאחוססקרת מדברי לי ירעה וכן . האלפות נזירתבכל
 יכו אס דגנפתח תאבד אנן של נין עץופל
 של סיככה 3לא . מנם העירוב את*טל
 לעשות שיצטרך ואעפא עירוב זה הריתודה
 איש לאו ואם שבות משום בה תושמלאכה
 קשורה הדלה היתה אם ולהיכף .עירוב
 14 הקשר שיתיר ער לו אפשר ואיבחבל

 ואפה שיחתוך או החותטות את שיפיעעי
 שאין לפי עירוב זח הרי שבקרקעותושהסוה
 הותף יאפ" תורה של איסור אלובכל

 גזרו ולא שכות משום אלא שבקרקעיצתסה
 שיהא צריף העירוב . השטשא גק%י
 אינו אמות לארבע ורץ עם טבשדשלדים הוץ נתגלל השפשות בק כל בכגךטקים
 שכבר עירוב זה הרי מיכן פחות .עירוב
 אמות ארבע לי "ט עירובו את שהמהןבארנו
 שהורה סי יש . בסקוסו הוא. עדין%פיק?.
 ואינו אכות לותי חוץ קא בעינאדוקא
 אפשר שאי כחובר נל עלי נפ5 .טרור
 ש-וא ותחן במקבות אלא מתחת~יצס:ו
 אבנים גל אבל עירוב יינו נמורהכלאכה
 לפי עירוב אז דוי ולה.צטק לטלפנןזילזל

שאין
 בפלאי

 צריך ואין שבות אלא אבנים
 . עירי שאינו יום מבעור נשרף אםלומר
 לו איע . עטמאת בתרומה עירב אםוכן
 עירוב חח הרי שחשכה לאחר א6 סכלאוזר

 : דרום לכל עירוב גךנה היוםשתחלת
 שהשכה קורם כן אירע אם הדבר נסתפק)כ(
 שסעסירין שרוב חז דיי שחשכה לאחראו
 שאמרו עירוב peD וזדי . חזקתו עלאיזו
 בתחמה עירב אם אבל . כשרעצעא
 בתרוסה ש לרב סדירה בתרומה חםתסתפק
 ספק נתקנו ספק בפירא וכן . ע.רבממאה
 עירוב ספק זה אק הן טבל וערין נתקנולא
 שלא העךזו על עירוב העמר כאן לזכרשחין
 לוטר יש אדרבא כעולם בכשרותהוחזק
 בפירות עירב ביתו. בהזקת האישהעמר
 ונסתפק נמחי טבל לתוכך נפל ctrv~lטתו~ין

 רוי שחשכה יאחר או שחשכה קודםאם
 הפירות שנעמיר לפי שכשר עהרוכ ספקזה

 ספק יום ספק שהא השמשות ביןשעירב למי נלמור ומכאן . כתוקנין שהיוביהקתן
 והטיס דונהסה )כא( : עירוב יאיטקילה
 שהבע"ת לטקום אותן ומוליכק הבעליםכרגלי
 הרימו תוף שהן בזמן בד"א . לחלףיכולין
 שהן כל העיר טן הגץ באוצרות דקואפי
 טרמן היו . כרגליו הן הרי ההגש תוךעט
 ערבו העור אוהה שבני אע"פ את-הבעיר
 שם שובת שהיא לכקים לגא הכדליןאשו

 יזיזום 5א העיר ואותה נתוניןופ.רות'ו
 מהדרין אצלם טופקרש ה'1 ואם .סטק.פן
 אצל האפקד שכל באין שהן למקוםלהביאן
 אצלו שהפקרון סי כרגלי הא הריאחרים
 זוית קרן לו ייתר ואם . המפקיר כרנליולא
 אצל פופקדין פאק הבעלים נרגלי הואדוי
 בהםצ לסם:ר רגיל הקו הרועה כרגלידעא הרי לרועה בהטה הפוסר לפי' . פ-רוחיושם " ברשופו ואז קרן לו שהשאיל אלאתה

 לו משבז לא אפ" בעיר שיש שזרלרועה
1woלסחר לו למוסרה עתיר שהוא ביועדמועה כרגלי הוא דוי ביט לו ומגש-ה ירט 

 דדה אפי' שנים שם היו . לרעיתלהוליכה
 כשעוד ירט מערב פירש ופלא שכלהנעלים כרנלי אינה בהט לו וכסרה בטהאהד

 מרע אחד כרגלי היתה לא לויום-שיססרנה
 רבר שכל ברירה יש בחי בכיוצא אוטרואץ
 פירש ולא ב"מ לשזרים ומוסרו שלישהוא
 בסיי5



 הקורשעבודת
 אבל . ברירה כאן ואין למחר לושיכסרנה סי בחהשץ זה ריי ולוסר "ם מערבצפע
 הש כרנליו הריהא ידם כןמערב ואסרפירש
 הוא הרי לבנו לפוסרה רגיל היה . ברירהכאן

 וראיתו הבן כרגלי הוא והר נכריכרועה
 מסרה שאם שכתב הטורים סנרולילאחד
 נתכוונו ולא . האב כרגלי הוא דרילבנו
 ב"ס ששחט ישראל הטבה . כלל דבריולי

 וכל ארם בני כרגלי הוא הרי פטם שלשור
 לפי . כרגליו וצא דוי כמנו שלוקחמי

 לקעת הכל שדכאו הטבחשכעזמתיתקנת
 ושור . שביזה קנו 2לא הפקי כש5עשאווע
 השר אותה כאנשי דיא הרי רועהשל

 היו ואפ" רוח לכל אמה אלפים אוהווסוליכין
 . פן לאחר שערבו מרינה אותה מאנעדקצת

 אלא המדינה אנער על אוסר אינוהרוחות
 ורשעם . הסדינה אגער רוס כרגלי הה:ידי
 שקל אלא פטם של כטעם רועה שללשור
 6קח עשויין שהלוקחק כה כפי הפקירואחד
 של שהוא בו וכיוצא ושמן יין חביך .סטנו

 . ברירה יש סופרים דברי שבכלבעליו כרגלי הוא הרי חלק כל ברט וחילקוהשווזשץ
 וחלקוה ב"ט ששהטוה שותפין שלבהמה
 שניהן כרגלי רק להוליף שאיסר מי ישבינירם
 יונקין שהתהומין לפי ברירה בה לוטראיפשר אי שהבהמה לפי לבהיה הביה ביןומה
 קח של כר:יוכ1 תסמא שהשכה לאחר טוהאק

 שהבהכה אוטרין וקש . זה של בתהומומעורב
 לערוב חוששין ואיןכחבית

 תהומיי
 כזה

 תובעין לו וף.ין ברוב הוא במלשד.מיעוט
 וב; הרוב אצל בס? המיעוט בזה כיוצאוכל
 "ט כערב מחבירו כלי דה2וא5 .רואשונים :דברי ולההס'ר להדי שיש אלאעיקר
 הדי ב"ט אלא כבערב לו פסרו שלאאע"פ
 הרי בי"ס כלי והשואל השואל כרגליהח
 רגל שהיה ואע"פ  המשאיל כרגלהוא

 מן אומרין אין וירט י*ט כל לולרהטאילו
 "ט פערב הוא והרי ישאילנו למחרהסתם
 לשאלו י"ס מערב קרם שלא כל אלא 6מיהר

 ביד אהד כלי מצא שפא הושעכןמהבעלים
 אחר חלוק ששאלו קמי . טמע ושחלושד
 לילף ויה הכדרש לבית שחריה בו לעףזה
 לצפון עליו עירב זה המשתה לבית ערבנהבו
 עליו שעירב זה לררום עליו עירבוזה

 עהדרב סי כרגל בצצן מהלךבצפק

 סהלר לרוזם נמיו שעירב ואר לררוםעליו
 DW לצפון עליו עהדרב מי כרגלילדרום
 הה אמה אלפש לסקן זה ראדיום עליומצעו
 . סמקוסו היזנו לא לירום אטה אלפיםלסקי
 לועסתה ומלת טים מחברתה ששאעהראשה
 ולפי' שתיהן כרנלי הן הרי לקדרתה ן תבליוכן
 ואע*פ טסקוטן חזיזם לא התחום בצעואם
 חון והקדרה העיסה מיעוטהןלגבי אלושכל
 ופעם גטה עשויין כאלו לפי ברובבטלין
 וכל לער' סזירין לאלו יש שהרי .בטלאינו
 ואעיב ב8ל איט באלף אפי' מתירין לושיש
"~ffהסף כיט בשאינו במין כן אמה nStrn 
 והתבליןבעיסה

 בקדר"
 לפי דק יל כסין

 של בהר . אלה בלא 41קריה רעימהשאסא
 כרגלי העיר אגמד ושל רינתך כרנלייריר
 לא אם העיר אנעם ולד" העיר אותהאנשי
 כרנלי אלא סולקה איט טהז שפלאומנרי רח' לכ5 אם4 ' אלפים סוליכין ואי א' כלערבו

 לררום 911 לצפון העיר עיר'א'מןאנשי'השר
 כרגליו כצליך ואר לצפק כרגליו מוליךזה

 הש ש.תפין 2ול כנור זה. שבורלףרום
 5א לעצמו וככלא בא נכרי אם אב5 .ברירה
 של הן דפי שבידו שהמים 15י סמקיסןיזיזם
 . בחז זה הרייסין סעחיבק והיי העיראנשי
 סי ויש לו. הטגן סיוא כחלקו שהייהטמלא כרגלי כחיכק 15 ! ונהן ריעיר כן אחרסילא
 לעול' לוזם השראין א:עד של דבור:אכר
 מוץ א' עירב החפי' רחק לכל אמה אלפיםאלא
 ושצור. דבר ואינו אסה אלפים אלא יוליכםלא

יהראשון
~p'v 
 "ט מערב ותרדו גשטת .

 כבור וע רוי אסה אלפים תוף "ירמטוך
 העיר אנקד 12רעת לפי העיר אותהשל

 בבס-ה רסכתסין בטים בעש . עליהןסומכה
 בבאר הקככינסין הנובלת סים אוובסערות
 סים בע הסח2בינ a'o אבל . נוהובמיוצא
 4אם ההויולן סים בין כנריותרורפין

 וק נבהםץן לפקום יזוחלק הנובעקכמעיינות
 שוודא דבר שכל יכישו? קונין דיינן היםכימי
 קקור של היו אפיי שכיתה קונה איט ונרנע
 הגדזלים מ! יש . ארם כ? כרגלי הןורוי
 יהמו שלא אדם ש5 לגופו אפ" סנהשרע
 יא השסשא בין " דדה אם שבותהקעה
 ובין הנכסים מן לגדם דנין שאין כן לייראה
 של גהי . שנקעה נופו קונ, סהלך וכיןעומר
 לחבורו תתן yenlan מן אס 5א וםשוהפין

הקווהף



ין ההומקערובי
qnanלו עגתס~או סי כרנות ה! הרי עסו 
 הכטלא בו שותפות לו שכילא לחה ש.ששכל

 משלו כי הרבך והוברר עושה הואיצתו

 כלאדם. כרגלי הוא הרי דפקר בנרשל .י,י
 סי כרגלי הן הרי ותכירו ונתן א'סילא

 טציאה כמנביה שרו(טלא לפי לושנתטלאו
 להבירו נדויאה והמגביה . לו שנתמלאולסי
 לחבירו ונהג לעצפו אי סילא . חביתק4ה
 לעצמו שמילא שמשעה הטטלא כרגלי הןריי
 הנוחלק הסים כן המסלא . ברגליו שביתהקנו
 שבארס כסו השכשוה בין שביתה קנויטלא
 ויש . לעצטו המטלא אדם כ5 כרנוני הןדדי
 לאחר וגהק והזר לצפון שעירב טיכנלא ואפי ארס כל כרגלי הן פעוי כי שהורהטי

 לררום להוליכן כרגליו הן הרי 5ררוםשקץרב
 שעירב מי של בעודן אפי אלא עודולא
 לררום עמו סוליכין לררום שעירב אררלצפק
 מערב שכיתה לקנות ראויי; היו שלאלפי
 להם היו ואפף ננוחין דגו שלא לסי.4ט

 הרי לחנירו סטרורתו גחלת הנוהן .בעל"
 מוליכי; השלהבת אבל הבעלים כרגליהוא
 הנר את שהדליק סי ולפ" טעם בכ5אותה
 בשלהבת או חבירו ול בנרו הקןסם אחאו

 סי הולך. שהוא כקום בכל כוליכיןנחלתו
 לקעת זיכה או בי"ס עטו לאכול מורהיםשזיטן

 אפ" "ט מערבטנותיהן
 ע-

 טוליכין אחר
 אין . טנוהיהן כותר בירם הפתיחיםלסהר
 י"ס סערב במנהגיהן שכו כי חץאוסרים
 סי כרגלי שהן פירוה בירם שנתפקרוכסו

 הבית בעל להן שזכה שכל אצלושנתפקדו
 להם שייחד כמו הוא הרי י"ס טערבטנות
 קלן להם ייחד שאם בארע וכבר זויתקרן
 5א . שלו שהפקדון מי כרגלי הן הריזוית
 חווי בירם טנוהוהן יולינו לא "ט טערבדט;

 בק ולהשכו, קורם בין לכוהות יכוויןעלידק
 לאחר סיחו אם ובלבד וכהשבהלאחר

 ושקרב וכלם ,ן סיר כשהורועוו?'סרהובה
 כל על ' סעודות ב' כהון ורגיח עליהםהרא
 בירו מיחו לא אם בשרובי יוצאין ואחדאחר
 ~,עשב שרותכה לנעור עד הודיעום לאואפ"
 לעצתו הג ועירבי הודיעם ולא עליהםהמז
 שערבו שכל בעירובו יוצאין אינן אחרתלרוח
 בן ער קטן ;ן פע נרולה כהא' לך איןלעצמן
 צריכה ואינה אסו בעירוב אפ" יוצאשש

 . האב בערוב וכן . מהמתו בעירובהלהוסיף
 והאם האב הע . בעיר עטו האב כשאיןבד"א
 בן שהוא ער ובריא חרקו היה אם ביעירעטו
 . אב טשל יותר האם אצל טיובהשדעתו לפי האב בשרוב ולא האים בערוב יוצאה
 ולא האב בשרוב יוצא ד' בן על יתרהיה

 הריף שאית או חוגה היה . ראםבעייב
 91 סבן יותר האם בעירוב יוצא ה' בןאפ"
 שלא אלא לי יראה כף . האב בעירובישא
 יחמש הקם! שיהב הראשונים טן לאחרראיתי
 נכסי . ברגלם כן הפרכא כרגלי והןשביתה קונו אין הפקר נכסי )בג( : לדברלתוש וראי עליז שיערב בלי האב בעירובלעולם
 שאק אע"פ בכקוטן :ביתה קוניןהגוי

 יקע שלא הוא ובדק שבפזה ביןהעכוזם
 העכסם בנכסי גזרו הפקי כנמכו שביתהנכס.ו

 ש5 כלים משום שביזה קניית בנילעש.תן
 מ-וץ פירמט שהביא עבים לפיכך .ישראל
 נתבאר וכבר . סכקוסן יהום לאלתחום
 נויפ ע"י או באונם טפקומו שניוצאלטעיה
 כעיר הוא ואם . אמות די לו יש ברצוןאי
 שהביא העכו"ם 51(" . אמות בר' לו העירכל

 לטלטלם סוהר לעיר ועופהת בהמה אופירות
 ועכרם . אסור לעיר וחויו . העירבכל

 בשביל הכא לקרקע במדובר במעןאין ע צששא כרגלי אינםהכנענה
 ישראל אמתו ארשי לישראל כותר זה ישראל אהד לכל סעודחז שתי מין לעצטןערוב
 מר' יזרם 5א באכילתו s-1tff אעש שירצא,:אחר רוח לאיזה עליהן 4וסערברבם .ואחד
 רבן ביד טיחו ואפ" ירצי לא בין ירצובק

 בעל ויצואי למוכות יכולין אען 5עצטןוערבו
 עי ארם כערב וכן )כב( : רבן בשלכרקן
 כרעתן שלא בין מדעתן בין הקהים ובתובנו

 על מערב אינו אבל הכנעני/ (חזקיו ושכעבדיו
 יו עבר על ולא אשתו. על ולא הגדלתם ובתוענו

 52מ ומלכניכם דביר הל' הבית וכלאסות
 כלי השאל . אטות שד' נידונין הריהענונם

 ל8 עמו שבת כלי אוו;1 אם בינם העכו"םטן
 הבך . רצץ לכל חמה אלפים אלא..ליחנו
ctir:*ב"ש לו והחזירו כישראל כלי שמאל 
 פ'דות )כדו רוח: לבר אכה אלפים לו'ש

 בץ, הבעלים 'DIN'YIrC ?ק :'החומםשיצאי



68 הודשעמדת
 שיצא כסו הבירא הף אחרשקהוצ'אום
 להחובן החזירום אם לפיי באונססתרצטו

 דחזירום לא ואם . סקוסן את הפסיהןלא
 על יצאו שם . אסות 41 אלא שם להםאין
 יאכ6 לא בפויר כין בשוגג בין ישראלירי
 אשור בהן שנעכרת לפי טישראל לאחדשם
 וסיתרין בשבילי שהוציאן למיאכורין בסזה- בין בשוגג בין גוי הוציאן . ישראלעך

 אפ" בשבת אבל ביים ברפא .לטהריי
 שהתירן או ברה-ר אסות ד' ישראלהעביוע
 וכהביא ני )כה( שכג'ו: לא לרהאפרהקץ
 סאהזו אין אם ברט לישראל יורקפירות
 פתוף הביאן אם לקרקע במזברהטין

 חוץ . לו שחבשן 9סי אפי' מותרהתחום
 סותר זה  ישראל בשביל ההבא . אמהילההום
 לאיתו אסרו לא אטות ו' תוך אחרלישראל
 . להביא לו ויאפרו יקל שלא אלאישראל
 להבש לגף סלוטר להטוא מצוי אדםהנץ
 לקרקע במהובר בטיק "ט : אחרים עההטנדי

 אפילו אסורין כלבר לאכילה ולא לכלאפונתן
 עיכר 3טחובר בסיגן יין . אכוריןבמלטיל
 הדין וכן . במהובר במען שאין כפירותאלו הרי כמושין שהן טתוך היום נלקמוושלא
 כלקטו אם נסתפק )כו( : דגים שהביאלטי
 . אסור הכן ספק שכל אשרין היום נצח-ואם

 שעשאן ועופות ורגים חיה מצורותולפיכך
 אלא ביעט טהן יטול 4א זה דיי י"ט'שערב
 מצודות פירש : "ט מערב שנצורו ימץע כןאם

 יום כבעוד ובא י"מ מערג ורשהותטכמורת
 נצורו י~*ט שפערב בידוע כגךלקליןומצאן

 סורין"" י%י
 כיוסן ע:אמורין וכל : בירט שנצורוכמו

 שגלקטו בירוע .  שנעשו בכיי לערבששרין
 ואדומין צהובין והן אעין טאטש נצודו18

 אפי' סותרין היום ונצודו שנלקטו כסומשאץ
 היכוו שמא משום עזיהן טזרין ואץשאכילה
 אסר מוכן ספק חח אי . ונצורו נשקטוויום
 נכורה מלאכה איסור טהמת נצקצה וצמאבל

 תחוכין של כוכן ס2ק אבל : תידהכתלשה
 שאין כחפר גי בשל כחה חזכן . מתרמפעך
 סהוץ פחיות שד~כיא גר שאסרו "יצ לנף84נן

 כל . בשבילו באו שלא למי סותרלתרצם
 שיעשו בכדי לערב שאסוריך שאסרנושמס
 צריך שאין משמרו ראפרים לנדוייז

 גבראל אבל נצודו או שצלקי לאחרבשבילו תצדי הניקטו אחזן אלא לערבלהטחין
 שוק. אסתם שלא סיד בהן טופראחר

 יתלוש יעלה שטא גוירה סשום אלאלאחרים
 לשקפן או טעצסן נשרו ואפלו יצור שפאאו
 ולשכך . נזירה מחכת אסורק לעצמו גףוצרן
 כסו מותרין ולערב לכל אסוריןביוסן

 צדן או גי שכקטן או בש:שרושכוהרק
 אפי' אמורין לו שהבשום לכי אבללעצסו
 שכל שסיטרו רגרולים הגהורים מן ויש .לערב
 שנענדת ~mr ושעשו בכרי לערבשאסור

  בדאותו גף . ישרש לכל אסור סלאנהבו
 או לתחום ויץ . דר שהוא במדינה עמנודר
 לישראל דורון והביא הכדעה עמנו ררשיצה
 רוב ושאין בטחו3ר בפינן שאין פעיותבירט
 אותן סביאין אלא בעפי נכצאין פירותאותן
 מבערב לעיר הובאו אם ונסתפק לתחוםמהחן
 לתהום... טחוץ יךום בש או לחוסה חוץולס
 בזה שהולכין שאסרו המורים ומדולייש

 . "ט מבערב לעיר שבאו בהן וחוליןלהקל
 שנדע עד שאמורק אמרו הנאטיםא3ל

 במדונה עסמ ששרוי בווי לי יראהנולם ולדברי . התחום כתוף היום שבאובבירור
 שתצויין כסו בערי שטצויין פורותוהביא
 ספק להן נהוש ולאה מותיין שהן להחוצה
 ועור . להקל בהם והולכין הוא דבריהםשל
 לתלותן לסיש

~wa 
 וכאן נטצאו שכאן עיר

 ק-'צ האחד גליות של טובים יסים שני ,דצו
 דם-ון בראיתן וטהבש גוי לפיכך וסלוהצי
 בהיצבר בשען שיש פירות או דניםאפ"

 הראדון אם . נפשך מה כותר בשנילק-קע
 בחול מותר מ.ט תצוד שנלקט כהקדש
 . פותר שריא שכן כל הול הראשוןאם
 הטעת כן בזה נסתרת גחה שכולרהוביצה
 ברי עד להמתין צריך ואין וטותרין .שרעשו כדי עד ממתץ רואשון יום ולערב .הזה

 הנאונים טן יש . גאונים גל וטשמןהסורים טגדיי כתבו וכן . שני יזם של לערבכרעשו
 שיעש: בכדי שאסרו מקום שבכלשאמש
 פורט וכבר .  לעשתה הראיה לילהצריך
 הראעץנים כדביי הכקומת ברובהרמזר
 יסים ומ . מעשה ועה"ק סוככיןועקרם
 וכיום ק-ש  שנירש השנה ראש שלפובש
 ביהם ונתלש פהובר ולפיכף . הםאהד
 . "ilfft 10ב ביום קגצוד רבר אוראשק

אסיר



 תחפשןערובי
 הכיום 1ep1P בכדי לערב שני ב"מאסוד
 'ראשון כ"ט מוכן לספק הדין וכן . הםארוף
'bffולערב . שני בחט אפי'  שאסור אסור רשה 
 של ראשון ל"ט הדין וכן . שרגשובכדי
 בין מלפניה בין לשנת הסבוךגליות

 אב5 . קרושות שתי שה! אע"פטלאהרהק
 לאשון בים שהובא במחובר במינו שאיןרבר
 לשבת הסכוף מוב ביום או השנה ראששל
 לפי שני טוב בום שפאר הטוויםדורו
 אימתי שום ולא הכנה איסור שום עליישאין
 הימים ששם שנאמר ברי בקרושההתלוי

 שמא נזירה הוא ~DS וכעין . הן א'כקרושה
 . ראשק יום עליו שקנסת ודיו להביא לוהשמר

 ואעפיכ . חוsxvn  5 גליותן של טוביםיסים תגי וכל התרעדם בקבועי אט בקיאיןעכשו
 ביום בו שמצודו דגים או שנתלשופירות
 כ5 . שיעשו בכדי ולערב . אסוריןבשכירו
 תשמישו בעינך לא כרעשה בכיי שאסורדבר
 סעפה . הנאותיו גל אפ" שא אטרלבד
 ואסרוה חתנים לחופת הרס a~a וחבאוהיה
 זצ 5נן שלף כדי שיעשו כדי ש5 חזשיעיר . לתעשו נרי ער לערב בה להריחאפי'

 . יביא פעו ההרס או הפירות ויביאלפררם
 רק לרגשזין צריף שאים שהורה סיויש

 שהצח ואחר לתרים משץ מנבאוכשיעור
 : ומעה ופרית ואוכל מותר ~הזמן

 : רסיקתן רחטנ-אבריף
 תפלנה וכיק תרנהגיל לו אשר הואוברוך
 : יתה,יברכה כזל ע.-וטרוכס

 שערים לחמשה חלכר*ף מזערבית
 היאשוןהשער

 שהתירה נפש אוכל מלאכת כל בוז*כאר
 היהר בכלן נכנס ויזם ב"סתורה

 וכן . לאו אס נפש לאוכל שצריך מה כלזה
 איכל צורף משום הוהרה שלא כלאבהכל
 חלקי כל הא'כור בכלל נכנסו אםנפש

 זה טכלל ויהבארו )א( : לאו אםהטלאכה
 והמרקד יהטוחן יהבירר והרש וההולםהקוצר
 הפירות את והכוחט והטגבן והחולבהכצד
 שהם דבש חלות והרודה כשקין כהןלהעיא
 רבר ממורוה אם ברט אסוריהפלאכוה
 ככלל שהותר כה ואבאר . לאו אםתורה
 שהותר מה ואבאר )ב( . אנו טלאכוהטקצה
 מכלל שהחגר מה )נ( : דבש רירהפכל5
 כה )ה( : סוחט מכלל שהותר מה )ד( :דצלב
 מבלל שהותר מה )ו( : בורר מכללעצטתר
 מה 0ק( : טוחן מכלל שהוהר כה )ז( :דש

 מכלל שהןתר סה )ט( : כרקד סכללשהותר
 וכתנת הלה הפרשת דין אבאר )י( :צד
 מלוק די; )יב( : ביזט הנשהטת בהמהש. וחלבים ;ותת רין אבאר ויד( : טובביום
 מלאכה תורה רבר )א( : והחזרתן רדיותתריסי
 כל שגא, כבשבה טוב ביים אמרהעבודה

 מלאכת היא ח אי . תעשו לא עבירה:?אכה
 כהורה נפש אוכל צורך בה עאין כל;בורה
 היתרה ולא . בה; וכיוצא ואורנ ובינהונורע
 וצא וב ובשול כאפייה מטנה נהמת גפששכל זי גרש אתל צורף בה שיש מלאכהאיא
 אשר אף 'עשה לא כלאכה כל שנאמרבהן
 ולא לכם יעשה לבדו הוא נפש לכליאכל
 לברו הא אך שנאמר מיעט שרתירא"ר שתרי הכתוב התיר נפש אב- מלשתבל

nup'טיעופין ולכם לברו הוא אך . לכם 
 בוץ שיש כלאכות אפ" יש י5!יכך .הם
 הכהרג ומסרן ואסורות נפש אוכלצורך

 מוש והת51ש שהקוצר אכרו והםלהכתים
 הכמנבן והחולב והמרש- והבוחןוהברר
 גדוען טהן להוציא הפירות אתוהכוחט
 והצר לרדות מרבריהם אסח וכן .אסור
 8ת סם כה ומפני הכוורת. כן רבשהלוה
 סה ב"ט לתקן התורה רותירה שלא לפיאלו

 ל'מיפ הרבה סנן לתקן ארם בנישררך
 טחמת רהקן ביעט יטריח שלא כריהרבה
 כערלו רבי "עקור "א .?סי, כ"פיי' -ובהט ~kr פרברים תקון אלא ר~עירה לא וכ: .הול

אפי'




