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אבארמ צריךליח
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שסר.וטי שאשר ערשישכור את סקוסו9 .שבתותאינוצריך,ןחלתר 8י ר' שעשו
(ל) ואה"ב אבאר בסהסערביןערוביהצרות להכרינות במלוהו שהסריגות סטעטין בו
ובכה כשהתלין שהופיכבואו' וכפה ומעור
השתק :והערוב והמערב פשלו על אדרים
אםצריר לזכותועלירמי פזכה.והמזכהאם
צרירלהודיעלמישעירב עליו .ואםטע
.רבין כערבין אחדספני שהוא כפתח .יחר מיכן
לו לארס טש 6שלאסיעהו אם לאו ופי כערביןא'ואיןסערב
כפהחיןעבד'ושכילעספהרצלההשיתרח
גנבה את הערוב( :ה)~אח.כ אבארבירזה על עשראינה
שורת
כאלםפניהק את הערוב ובמזה
פניחין פהח .בד"אבשנעדארו פזווות בעית הטתל
אתתכתיף:ס) מאחיכ אבגראמכוסם,על אבל אםארצוווי
חבסלואןאפ"4וןבפרצה
שתוף בסקוס ערובועל ערובבטקוםשחיף:
יאיז
י ר1קצרוה והטבואות
ורלר'יסב')י]1י
ההריץ
(ז)ושע"כ אבאר די
1שכח1ולאערבוולא
נ נשתתפוכלןאוכקצתן בי
ן .מחצרות אם עטוק" ורחב ד' טערבין
טה תקנתן( :ח) אח"כ אבאר דין יורדי ב
' ואיןכערבין אחר.נהן.עויונסר החב
ו4ש באניות בכניסתן וידאהן והשס"ה דןכערבין  91וסערבקב' .היההנס-פחות
בפסעה.וטןדי
םלספי:ה.וכסדינהיכפינה :טכאן כערבין ב' ואק טערבין א' .בד"א
(ט) אח"כאבארדי
ןבתיכסאותשעל החומה בשנתן ארס שלנכר לרהבהרריץ אבל אם
אועל רעית אהרים )4 .אהיכ אבארר 1.נחן כרכולארךההריץכערביןא'שרויפיעטו
השכונים בפונדקשת(:עז) אח"כ אבארדין בד' הפ 4כערנין א' ואין מע
י
רבסיוןק ב'למ
טי תוש לו פרדם כסוך לביתוו (א)יהלון עאמ'הריץ שביןבי חצרות ע
י ואינו
י
שבק שתי הצדות ר' על ד' בתע -עשרה רחבד'רחב ר'ז4ונו עמוקי' טערבי]א'ואק
סערבין שנים ואם רצוטערבין אחר .פהות טערביןבי.וכןבי גזוזמראות זו כצנר זואס
טר' אולם4ה פה טערביןשניםנזויןטערבין ישבין נעוטראלנזוזמראי' טפחש ונתן טע
לטעלה סי'וכקצהן לכמה לע נכרד' כערבין ב' .הם רצו סערבק
אחד.
ס"טערבין שנים ואם רצו מערבין יוחד 'א'למד"אכשהגזוזטראות אכנגד ח אבלאם
ואציל אם היהכלי בתוך עשרה וטקצתו היוהשמיתזו כנגרזואו חלמעלה טח אם
למעלהכישהלון עגול צריף אמסא בדקפז איןבין 11לזוגי  ontmכמיזמראאי עקומה
יץ מפחים דחות
חוטש,או לטעלהמכאןכדי היא ופערבק א'אבל אם "םבין זו ל 11נ'
קאוםירגענו יהר בו ד על ר' הצריף
עקרא מפהים אפ" נתן עלוה נבכנרסררהב יד' את
הורת 8תת
בענין שאם ירבענויהא צלע התהתון של טערבין אחדלפי שאק
המרובע כשהן בתוף עשרה  .וכעור הוא שאין עושק פהח כיוצא בזה .היה בק'
ן שיהא טן הנקודה ההחתונה של געימרא לגזוזמרא פחזה סר' טפחים אם הפ
עושהיכי
דחף ד'  D'nDmבנובה כנגד צלע דוניובע זו כנגד זו כערבין א'ואיןסערבין  .דגו
בקוך"כדי שכהאצלע ההההון שלרטרובע זו שלא כנגר 11אוזו למעיהכזו אםישבין
בתו'יקוא'חלוןשבין(שיש)[עחעי]הצרה זו לזו נ' מ?חימ אין כערבין ~4קר פרוה
בנשד
ואחד
יהלון I'?eשהיעליות ואחדחלוןשבין מכאן כערב'ן אחד .ואע'פ שלאנהן עליהן
שני חדרים כלןצריכין שהזו ד'עלד' בהוה נכר כלל4יכוהל שבין שתי הצרות גבוה
י:ףחלון4שביןשניבתיםצריך שהאדי על עשרהאוצלואין ברהביאלאוהמהו כערבין
שניםואין טערבין אהד".כה הפרשיש בק
"1ואיןמדקדקין בו שיהא תוך " ולא
אלאאפי'היה לו פתח סביה לעליה ואז" כותל לחריץהכותל מעכב טלהע4המש מזו
 maaכסהאםיש בוד'עלר'אס רצוסערבין לזו כקדש בנבהו עשרהואיןחריץ ר"כוק"
שצש חום רצי מערבי! א' לפי שהבתים מעכבכלפסוע עליו כל  PNWברהבו ארבעה
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ומקצה .וגשנ_ק ירצץ שהן הבאל כדק (בד"א) אטמטבא ל גס שאבא אם יש
ןדאהסרגהעל4ג:עאיצטבאחתחתעהי'עלדיסטעפויאפלו
דדרק.
מרווחקורבכרשינהדם,י
גבוה עשרה וטעמח
 :ומצד קח אושה באלטלקהעליונההרי התחתמה ffw
במקצת סערבין שנים  ah1רצו
בה כצעור וססע8ת .ואם אין בתודעתה
בע
רב
עצ
ד.כיצד אם וגיח סולם רחבמא
ה לבדה ד' על ר' רש בעוקר העליונה
יי
י
י
י
ו
כ
ארבעה להD
ףולהשלים l
 aלהצטר~
חתוגהואץ'נק
בכא) ום%םרהביובעהטכאןאיןבין
לסדלמשלשה אם רצו כערבין שנש או זול %תלשה טצמרפות וממעטותרכלפחות
סערבין אחרשדגולם תורת פתחעליו להקל משלשה כלבוד ודיידיש כ)רצטבא איחז
בכיזצא גזה.היה בק סולם.לסולם שלקה עaקaוnטnה .אבל שלשהאין מצטרפות.וסין
עצ
אים סטעט וכערבי! סגים מ4ן סערבין
כהן ארבעה.ולפיכך לא זו ל"
הישר .בריא כשאין הכותל רחב ארבעה טסעמת .ואםאיןבתחתונה ד'יש בעליומה
אבל ישבו ארבעה אפילו "ם בין סולם ארבעה אף היא כמעטת שאע
S
ולש'פהעליE
ונה
למלם הרבה אם רצו סערבין א' שהכותל בתחומה ארבעהוישביניהן
ןלולםששליבותש
הרחב ר'נדון a1WDנגוהריזהרגג2ישלזה לברהמטבה5רילסעפךיכ
פחח מכאן לזה פתח סכאן שאע"פ שאין פורצות ועודפות זועל זוכמולכות שלעץ
הפתוי'ככיניןזה כמר זה אם רצומערבין הקבועין כבתש לעלוהמבית לעליה .אם
אהד%בשר זה מלם תכרו בסולם הצורי ישבתחתונה ארבעהשארבעהמפיבצרוף
אכל רג!צרי אימ כסעם'לפי שהוא קל העלטנה אץביןזו*ו  na)eכצטרפותמחם
ן טצטרפחעואינן מטעסחץ
~ימולמלואינו  P11pושסב ימלמלנז סוסם "ם בימהן נ'אי
בשבת .ו4ר זהומצרי כלשאין בו ארבעה היתההעליונהרחבה ר אעפא It?ffבתחתומ
חבורם .ואםהיה סולם כברשזרועותיואו ארבעהוישביוניהםלאיטהיופנה
י,מהע14נה
שליבותיו גסות וכברות 1אעפ"י שאין בו פמעטהאיןדיהר שתחתיה מעלכב.
י
שמן
ארבעתחבקים כטעפלפי שכבדו קובעו .הגדולים42זוטרי'נחווירשתחת
"
רלץ
אםיהימשעכשגיו
ג'
ילא עוד אלא כשיכוהעץ כבדות הכונחוה אפילו.יש בעליונה ארבע
סבוך (כותל ממעטות לפי שכברן קוגען בינהובין התחתונה אקהעלונה פסעסףואין
ינשץוורין .כותל תשעה עשר אם
ואעיפשלא הברו בקיקע ולאבפלן avלפי דבוי'אל

יא

א

ומשין דרך לטלטלן וחשהשל קשק גבוה
עשדהשכין שתי הצרוויוהסולם שטצד זה
ושצר זה ספוכין על סהיצת הקשו; אעפץ

נחןזיז רחב ארבעהעל ארבעה באכשהמזשו
של כותל ונרן בינו ובי! הקיקעולא סמם
לראשהכותל עשרה כסעטואע"פ שלא סמך
לו סולם .אע"פ שרש אויר נ' תחתיו כסו
שאכרנו .כותל עתרידם? ,ריך טריזיזים כל
אהדרחבארבעהעל ודי
א,טדגיוקזה
כנגד זה .שאלו העטירו זה כנגר זה נרנו

שהסולמותבעצמןהזקיןוראוייןלעלותולירר
וסכוכין על דקש .ואםיעלו
שיא
גבההןןתnפwוsל~המרדצ'אונןכמעטיןרמה דנאהיש
בסולמנו אחר שאין כף רוגל עולה בהן
בנחשה ,היוהכולסו'זה כנגרזהוסטוכין ע 4 %ן לההל סק ו~".חג
ד
מלם כלשיא עלו
"וש זה שעלעטורין של אבן ולא על ארב
ע"
מעטעהכחעולשל ז2חונ
מסיםיום ראף (סעמ
הסעזצהאעפיי שהפריצהשמכאן ומכאן של
שהרי כף הרגל עולה בהןה את תשתללפי שרועו רחב כל צרכו תעה
קורן סמעמץ
שהסלם ושתך עלע .נק את
בכלים פעמים
ופעכיםאון יםראילי

י

י כיצד כפה סולוכיהוא בו ברגלי הסלם משד לח אעו נסעם מע של דו
דן
מי
שמ
מח
ש
דגותל אם חברובקיקץחבוריפהואינויכול אדרבה כל שהמלם מונח בצדו הרקוב4ען
ליטוף סשה בשובזיאלא אםכן עשהכלאכה הזיז כוהל קומרה ונעשה סולםלעלות כבצו
ה4גצרהלו בשבהשצריהלעקרו בפר,וכיוצא לראש הכותל ואין ברחב השליבות ארבע
בודדי זה סיעומ ואם לאו איט כמעטואפ" צריךלהיותבארךהסולם שבעהומשדי כדי

.

ממעטיי

חחרולכף חוששין שמא 'צמרך לו בשבה שיטנו יעלה במדרוגואל ראש הכותל .דדה
הפלמלנו וכל שניפל בשבת אימ כמעם הסולם זגץף ויש בשליבמץט ארבעה ע5
ארבעה
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עבורת הטרש

טחיצה אם באולפרעושניניץ מרץבשבת
וצנישת  tSVIPשאין ץ סחיצה המתרת
שתאסר בשבת אלא צניעות בעלמא דגש
ולפי' טוהר .בוהל גאב,וה" וסערות מצד
א'אינומעוטלשרב אלאסערבין ביואץ
כערבץ א'.ריי
ץ עסוק ורחב מורבעה
טיצ)1לבעטווטילאותבן או קש אעומיעוט.

י
י)רבעה אע"פ שזו למעלה טח כמעט ספנ
משה כאצטבאעלאצטנא .ואסישבתהתונ'
אובעליונה ארבעהעל ארבעה ממעט.היה
דיפלם קצרואין בו למעט כל הכותל וחקק
בכותלחקק רחב ארבעה עלארבעה שיוכל
להעמידשםכףהרגלasאיןכןריסקקולבעיה
עשרה פעמולפישיכול לעלות דרך הסולם
אל החקקומן הוקקאלדבוהל .חקק בכוהל
וביטאו נסין סולם צריך לחקק .סלא קוהת לטלטלו

)
.
ו
רלך"4ץ'י"י1,ייי
51,

"

1

ךןוכילו לבדיחה וכל
שמטלטלין בשבת אינו ממעט .אבל חבן
או קש סרוח שאינו ראה למאכל ברגבה 4ךן
מטלטליןאוהו בשבתולהיכף ססעט.
נtחbו~ק
ק נטע אל צח ומעכבו'.אילן,שעשאו אותועפר או
נאר
[Q
o
"
נשבתצהרות ובכרלעתדובלרפנשותאויתסלא
לעל,ת מסגו אל הכחזל וכן אערה לטלטל
הרי אן
ואפ"
גרועה שעשאה סולם לכות' ישמי שאומר כעות .מלאא
ותוהבןהראוי למאכל בחמה
ומאלן אינו ממעט ואשרה ממעטת שכל ובטלוהרי הו ,כעפר וסטעט עשה מחיצה
שהקטר שבתגורם לו אסור .אבל אשרה גבוהי' בין עיזי הצרות אפילו שלחבן
נרגעהאיןאיסור שבת גורםלעליתלהשתמש הראוי למאכל בהכהולאבטלוהריזה מחתה
אקע איסור אחר גורם .וכל שאיכזר אחר אעפ"ישאינו סכעט שהיצה הא 2חק הכל
גחים לה מוהר.ויש אומרלהפףאילן מוהר
ארם כרצה כסו שבארנו51 .פיכף
~שבין ב' הצרות אע"פ שחה
aן
'ב
vת
תושרה אשרה .ויראהלילהתיר בין בזה מ
ובין באה אלא שיש להוש ולר1שמיר
ה
אב
שו
כני
שסערגקבארירלןך וממכעארןביוןזהשמנאיכםיולאיןמכמאעןרבהירןי4תמהעעורשה נפ
כדברי ררי"שונש .כדרך
~Ponw
חצרות וררף בתש כף מערבין דרף גנות מעשרה טפהש נהסעט מעשרה טפרים
בלשאין בקגג לגג מחיצה עשרה ואם יש טערבין אח' ואין מע'רבין גם וכהגר הא
כציצה עשרה ועשו חלון רחב ד' על ד'
אחר פהאאכו'כללהו .קוולאמר לפני ברקיו2פ1:תווהיאמריכת
ופקצהו תוך עשרה אים רצומערבין
ריששין שמא
יר,ן להוך
ואם רצו סערבקטים .ערנו דרך פתח-ם הפחה הפהללה ולא יכירשהמחיצה דגתונה
 4דיך סילכות או דרך תלונות או נגוה בשיר הרהר ואין עליה תשיה אין הנחת
ו
יגטכם השתה או ההלון בשבה או שנפל ניכר בה ואם היה עליו תקרה עתןאפילו
וככולם או הגגאין הערוב בטל שהשבת לתוך קופהו.פעמים שגבוה עשרה טפהש
טרמתושבתהוחילוהור,רההותרהוכאטתכשת ואיןכערביןעגים.כיצרביתשביןב'חצרות
ץ ovח דרךחורין או סרטן כטת שהיו .ועשו כחיצה באכנםגבוהה אם הס בינה
האןצריך ל'פר ץבמ4:ז0שת זו לעצכה וזו ובין תקרת הביהי
' טפהש אק מערבין
לעצכה אפ" אותה שנק העירוב כונה שנים שגל סרוחה  na~wמגעת להקרא
בתוכה .שתי חצרות וכוהל גבוהי' ביניהן אינה מהוצה.פעפיםשאין המחיצה נטהה
בין רחב ארבעהבין שאינו לחב אלא כל י' וסערבקשני' כיצרבית גבוהי
'שבין ב'
שהות אפי וילון פרושבין שתיהןמערבין חצרות ועשו באמצע סהרנה שבע וטעם?
אנש 41צןפערביןא' .ואטיש סיגיהןחריץ מערביןשנים שכל פחות משלשה כלבור
עמוק עשרהרהב ארבעה מערבין ב' ואין דמי .וכסי שנתמלאו אותן שלשה פדות
סערבין אח' .ערבה זו לעצמה  111לעצמה משהו שמן פוזצה וער חקית הבקן .באלו
תפל הכוהל גשנה כל אחת סהרה לעצסה אמרומערבין אהד ואקסערבין שנים
 .כל
בפות שהיהה תחשבת גורפת ולא הריורן כקום שנפרץ במלואו למקום האכורלו.
ושבתריאיל והותרה הטרה .הו מ:12פש' וכלשנפרץיתר מעשרכסיישפרץבמלואו.
שאינו ננוהי'
א4י  1nare Q hנפוף  nsanשי עק -גל כנחל דובקששקי

"

חצרצי

ולן

דיניערוביחצרנםוטפופי מבחפז

וקתדיץ שנחו עסוק עשרה 14שאינו רחב
ארבעה הו כסו שצען וסערכין אהד
ואץ טקרבץ שנש( :ב) ערוב זה כשהא
לא סברם קנק דכא מתיר שאלו דדה
מתת
י טותם קניזדיומערבי;אפילובכלים.
יר
ט
ואץ הנעדן את הערוב בברזו שלקטןטין
 rJvטן ותק.ולחהיסערבין בדברעך
שמהא בושיה פרוטה אלא הערוב פשוס

דיי

כ 39

תרע ע וכון אלא(אא,רזן שחלק ול9
חנריכין ערובלכלא' .מישהיא שותף
בשהים פי חצרות .אעו אוסר אלא אותו
הצר שהוא אובלשם שרקטום שהארםאוכל
שם,וצא מקים קביעות רירתו ולפגז פקום
רם נחים לא נקום 4נה .הבנש שהם
סכובין עלשלחןאביהםואוכלין עכס על

דהיברוהרהשכלאחתשועבניירבדויררהחין אאחתא.ן וכלפאי* בני %טט"
ט
ו:ע:ניימגאלמנ
כך אין אפילו "םעמהןדיורין אחרים נאוחה חצר

סערבץ בכלים אדע בפת במו שיהבאר .אין כל אחרצריף להזן אח הערוב אלא
וסערביןבביתושל קאומערבין בצת אעפי' ערוב א' לכולן.וכן כשמוליכיןעיריכןלחצר
שא בו טרזןפריטה .ובית
פה ששיחק בו אחר' ואם דדה ערוב בא אצל' אין צריכין
אתיןתידובזין צריך ליחן לפןשכי
ן ליתן ערוב שככר בארט שהביתשמנירגןבו
בתוםאצלו לרור שם .טרקלין גדולים של את הערובאין צריך ליתן ערוב היו
1nXhrn pDnWכ)היצ-ותגביה"זי'אלאשאין מקבליםהבנים פרם משכחן אביהן והולבש
כשרוצחן גציעהז לתקרה ("ם ביניהן ובץ אוכליםוישנים כל א'בגיחו אם יש ךיורין
התקרה שלשה טפחשדוי
רנוחיצותאלוכמי אנקר" עמהן בחצר צריף כל א' ואחד5יתן
שחינןחגריכ 5הב 4כב"א'וכאלו כלןררין אה הש-וב לפ" גם שכהאימכןולאק"רב
בבית אהד נסות שהיה קרסהמחיצם; שכל הרי זה א'ס -ער שינטל רשהו .בי"א
כאשכיה שאינה טגעת לתקרה אינה מחיצה בשיש עטהן דיורין אחרים בחצר כשם
כ 10משטרנו  .ולפיכףיוםבאי להכניס שהא-ר"אוסריןזעקןאףהןאיסריןזהעלזהוכן
פרפורה לחבורה אינןצריכין ערוב.וגן אם כשהןשליכין אהעיטכןלמקוםא' .אבלבזמן
חצציםהבייבם אצלם ער(כ ונתנוהו בארת שהע-וב באאצי
ם או שאיןדיויין אחרים
ק חהבורות שבאוהו ביה אק א' סבל עגה; בהצר כל שומ':ין פרםטש,חן אביהן
ישזבירותצדיכין ההן ערוב כטיש.וכן אס אין צריכין ערוב לבל א'וא' אלא ערוב א'
י
החיכו דץ ערובאצל אחוסם שב"והו הצר יכולן שרעת הב:יפ קרובה אצל האבוהי
ש שבורנר אחרתאץ צריכין ליתןכלהבור' ק כאחר על העצןשזימרנו .הבש עברש
חיבורה מהן ערוב אלא ערוג א'לבלן .היו המקבלים פרם סאד(ניהם (אוכלים בטחיהם
משויצות פגיע"ת לת-9ה ש א]" הוך נ' הרי הן נחשבין כבניס אצל אביהן.סיערש
ולכתבקוררהה ודחדביוזרוהמחביכציהתוהרי אלופוחלקיןוכל לווי נשם ומקבלות פרס מבעליהןריי
בעי
;עמו .ולפיכך הן כנגריות כל א' אצורת על צרתה ואז"
צהכין ערוב להכניס מחבורה להבוסה ואס היה ערוב באאצלן אומרת זו על זו ווופי'
אחרים הבקע אצלם ערוב החגורה שנתנו איןריורין ארדיםעמם בחצר.תיסירהמקבל
אצלם ונערוג פםווין פלית; אק העירוב .פרס סרבו הרי הוא כבן המקבל פרסמאביו.
אבל כל שארששבירהצריכיןלהזן ערוב.וא :אהד מבני ר1זצר שהיה מקבל פרם מא'
ד41%כ1הןעירובן אצל אחרש צשכין ליתן מחביריובני החצרהרי הוא'אסור ואפילי
ערובכל א'וא' כבניבתים מוהלק'ן  ,עשו איןדיורק אחרים עמהן .או שבא ערוב
שקצה הכבורזה מחיציה
לשקרה אצלם.בני
חצר' שערבןוזבו אתע-רובןהרי
הטקצהן5א קמיו .אוהן שעשו
~lP'oהרי דן הן כבני בי ;,א (לפ" אם א' פהן ה'ליך
ן ט"מ שערוך
כטוהלקיןלסרי ואפי' עשו מהטלית פחהזגק עירב לחצר אהה; הריבי
בעריצית ההוויןוכייצא בו אין אומר כל אהרלכולן )בעל  r'rrטכנאי? הררים
שמיולי הסרים
וטלאחלנךכולןבס-יצהגכוהתואלוהתזלגו בניתיואבלין ? ::לע!:ןן:
לשוחלתו בחו
ויות רהמ(בו~ע גילו אלו שלא שהו-,ה ש;';:ן וייערי  vryשנא עלה עי
'T-t'r
העק צת ביהי לאמר
.טרקתן שאקהמויצות כמדשת דע' :ישח-ל
ולש

.

בע.

"..י.

עבודתדשדוש
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ר .כרפא נכקן
אלאהרי ק אצ 4כלמשוו הפכיויו .עשבחודר שםצינואיס
ולא ירא השואל שער של בית .אבל בזז ומפר וחל ו19ר
ויראהל ושהןישריןעלי
נועשוילדיה.
יטעבדו % aנו מקבל פרם סרבו wלעולםאינו אוסר ל%קי
צ'
ק5יחזר

שיי

אוסר ושריראהלישאפיל(קבע בע 5הבית ישמי שהורה להקל ~SDNבבית שער ש5
לדורלאכולולישן שם עם השואל באיתו בית .ועשרה בתש א85נים טוה 9ןצריך
ביהחרחרלוהר חח אוסר כעבד אצלרבו ליחן את הערוב אלא
פנתימיהרבליבםדו.וביwנrע~
בריא במשאיללד
ק
יג)זמן כרובה אב 5השאיל חצרות הפהוחות לרשו
להם לשעה איא אצלו אלא כאוריכן .ואם של12הבתי ביתאחפתוחלדינר זו דסמוכה
על בערה .לו וביתזהפתוח לחצר האחרת דםפכה 6
נ18סו שלא ברשותאינן
ישראל שהשיכול בקו %
 1?xnלאחר אם והבי,וועטצעי שהה לשני הבתים סלוע
י
י
ר
ס
ו
א
תפיסתיר איע אוסרעליו איעצ ומכאןובני חצר זו באים ררץהבית השחוח
"ט
Sת"a
שר ביי
ירכלשיש לו שם דבר חטאינוניטל לח?ד' והניחו קףרוב עביה יאפ
תפיס
גששתכגוןטבל או עששלןוכיוצאבו בד"א לערב עם הבהיםועם החצר האהר'אין)'1
בכרמיל 4צמשכירלישראלאבלבמשאיל או סריור ם בהיםאלו צריף ליתן ערוב
פי
ר
5ע
ייםהסמוכין לחצרות נקמטו במז ש
טשכירלגו כיה יראהלייבשינו אוסרלפי ומהבת
 "catדירת
יו הקנויה לו אינה דירה.אלא להצרותמאטצעימפני שנתת שםאתהערוב
נזירההיא שנזרו שלא יהא ישר' דר עכו וכ 5בית שסניהין בו את הערובאין צריך
ולסר מטעשיו ואין דרכו שלישראללהשאיל ליתן פת כטיש.ב'חצרחעוב'בתיםביניהן
ילהשכיררירהלגוי ס"ה בתוף חצר( וידור זו באהבררףחחוהנקההעירובהבביתרםמוך
עטו .שלשה חצרותהפהוחתזזולזו ופהוחוה לחצרהשנ" באה בדרף הא' והגיהה ערובה
דיטךלהצריעקר'אין4מםןרםהצרה
לרשה; דובים ועירבו שני החיצונות עם בבףרוטני
האטצעיוה אס נתט זה ערוכן באכצשת קונה ערוב מה נפשן אם אההעיטה את
בבית אחתובכלי אהד כלן כותראזו בזו .הבתים כביתשער כל ביתובית שער לותור
י אמה הסתן עירתובבית
גהת כב' בתיםזו בבית זה שבאכצע" ווו הסמוכה להדי
בביה אחרשבאמצעית או אפלובבית אחד שעראון קןרובו ערובויום אהה nPIVכל
ת כבית רירה הרי במז זה כפסיק
ובב'כלים האמצעית סתרת בכליה עם זו ביתיבל
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נ)שתתפין לו משלו .טלא מרעתו ופעמש שחשכה או לאח' שריככה ה' 1כפק ערום
,טמערבין ומשתהפין לו טשלו ואפי' בעל שוטר .ובועירב בהרוסה טהר-ה ונטשנה
כררצ .כיצר הצר שהוא בין  tfyrמבואות ספקמבע"י נטמאת  PEDמשחשכה ונטמאת
בא'רגילה ובאחר אינה רנילה כבר בארנו הץ ספק ערוב ובשר כפק בתרופה טהורה
משהמרת על שהטורגילה ואינה אוסרה על עירב או בהרומה טמאה עירבאיןזה ספק
וטוינהרגילה.אםנשתתפ'אשתו
ולא קנה ערובערשידע ששרב
שלאצעמהרעוהלוא עברהורבומכ
שיטהורה .נתן עירובו במגרל בק
עם אותו ישאינו רניל בה לא עע
ה
וגלוםשהרי לא ההע אוסרעליהם .אבל אם שלעץ3ין שלאא.בן ונאבד המפתחקורםבין
גע;4הפו עם אוהו שהוא רגיל גה שתופ' דוטכשותיום אפשרימציא העריב.
ושעוףכרי שלא יאסרעלידם את שלהם  .אא"כ עישה כלאבה של הורה פחחלתבין
ן הדקבערובי החצרות אם שסרעלחצירו השמשיה אילף .הזז כמי עבאבדקידםבק
יכ
אשתו פערבת מרא סדעהו .ואםאינואוסר השפשחזואי:ו עירוב .הכל כשרים לנבתן
גוף חצרות הפהוחות זו לח ופתוחות לר"ה את הערוץ נשים ועבדיב וקטנים שהקט;
שינה כערבת שלא מדעהו בזמן שה" אומר ץכה לאהרים בשל ד3רירס .והעג-ים
עלרצץצראו על המבוילאערבהאשהו ולא והשפהות הכנעמ' כשהןגו3יןאי;נהמןסשל
נעטקתפ' שפק אותו לעובולרהםועהףונכנכי; רבן .אלא סשל ד14יים כמו שבארס
לשבזוולוקין כפנו שתופןוערובובעלכרחו לכעלה:לה) היכן מנדדן את הערוב נתנו
כל שד"א אוטר על חבריו אע"פ שאטר בביתשערשלרבים באכסררא ומרפסת
ית דורבן ותות הבקר
אי
'טדג)עכב או הטשתףעל חבריו משל עצטו אינועירוב .נתנו בג
ףלזכות פעכש שאינו צריף לזכות ולא ובית האוצרותנצץ זה עירוב .נתנו בבטז
נשיי
לוסת בפירוש אלא מהמו כפירושו .כיצר של יהיראפ" שמהצדח"ז ערוב.לעולם אץ
גני חבה-ה
אהד כהן לאכיל אצלו נותני; אח הערוב אלאבשית שצרצר .אבל
ו
יהיום פת שעלהשלחן אם נותנין את השחיף ברצר שבסבף נתב
כן
יה
זי
של
 b~oוקרשע
די
ומסובין בגיח סוסכיןעליו משום עירוב בטבוי אינושתוףורםכישאחמרבווט
נשטוםאנקיף.שכל שזרנו ויכוליןלאכול טה סניחין את הערוב בטקום שפנההין בו את
נמל השוללןהדי זעה להן את הכל וזכות השהוף כךאיןפגיהין אח השהק) במגלם
יש לה! בו בכה שעלדיטלוק  ,ואם היו שטניהין את רחרוב ולפף אם נחן את
משום ושק)
השהוף בבית שבהצראינו ומתוף ערעההט
מסובין
בחצררוסבומ(כעי;ןשעאל
ייניהיןאת הערוב באויר שבהצר .השסנדלי דכורימקישרו
ע* טשהםעי
ין
גחצר ערוביחצרותושתופימבואותשהניחן שהוסר דעאשהחסירובערוב יארבבעיהקח
8עחר שקשבה לא עשת כלוט.הניחן לוציהובכיח שבחצרולא בארר שבחצר.
י דרצר כאש
גע השסעות אעששיצא ספק יום מפך אגל השהק) שכנקוזאףבאי
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חצתתממהותי מבטןת
"ץא
שף8ה את טז לעקמובנטע נשצת ואק צףכקלשכי סמנו 4ן,ש4מר
שטשי .ק רשי 6יא קנ ש .בת יושאל נזקןרשית וכבטל,רשות מא שא
תקח' םץק מ ז1החחכ ש?חב נחם
ועשמא
~ mwוץ כסז
מתמימ.ב"
ותיןש 1שתביתו5אכיפל קד שדבט5מבטיהש.
קק  p~eט ףעל חשם
ולבז'להכניס ולדנ"א מן ההצד לביוש
חז הע"ב אש 9תבאבל טמאןבד
תשר.
המכילאיא  9מת
י אסופיוולהם .אבלהס!חהססוהרש15זכניפ
נשץר
ת
ש
בע-
א טביתם לחצרן 4בש 5להם רשע
"תיע"את וערה אטר י5ריצי
*צמושטה*,
ו
ל
ו*ש1בבח)יד משט חץישלט .חצירו ורשות בה1,-
ר
ה
ל
ו
ל
כ
ה
ר
ת
נ
כ
בחט"ם  %9להוציא ולהלנימ מבית ',להצר או ~מביתן
חיקןאת העחב
בשתיזחדו :ל כלש עצרלפי שנעעה הוא כאורה אצלםותפילו
ק שמעחב
נשחדבנ"
בשתם מ 4שד בביהו:ן"כבמל אצלרוכניו הרב-ם41,רבו
יתבן לרש .בתא
תהסלא יאשר אגל זס הכ 4ממל את צריהויבטל לכל א' וא' לאביסל לכל זף
דגלותוקוויבשניכלים אפי' נחנוט בבית וא'לסי,שבימל ביטל ולסי שלאביטן 5א
אחדאינו
לא הוקיל ו5א
.
עחבמחבשרליזםההמעקירפויברןיןעיערלובעראולבןא מכ5י1טםלןןו!הלנפויאכפץולינשדרישיב
יחצר רשותן 5חה
שלח הכל זה
יטב
ן
ממראין קמצנש .המניח את העירוב או שלא עירב מוהרלהכניס ולהטש אף
את
גיסשלו על שכניו וכוכה להם לחצר אבל הםאסורע להכמס לרוצות א5
ומקפי
יהם וחצןיבקשו סמנו לגזן  DnSמשלולפי וכאין הרבים נעשק 14החץ אצל
על
י
הרשה

שהי

נר:ני:נטמשם 1

י

מאי

סח nywלהם בחבוקואינו גוחן אין תה
an~vלפי עךאינו כזנה להב זיכוי גיור:
( 0חכסש הקנו לערב בהצרות ולשתף
בבבואות וכהסירו בהוריה שלא ?ערב
ב71צר אלא בפת שלסת כמ"ש .והקלו
בשתופיריבואות4סהף אף בשאר וכאוולין
ובפשקק.ישבי שהורהשאין כבזכין על
עירובבכיב שחיף .ולא על שתקש בכזה
עירובואפי' קצף בפתותנהקובביתשבוער
ולעולם צריך בנערב כפת שלימה ישחף
 .סי שקירה שאם נשתתפו בפה
ב-סגנעי
ח
ו כביק ובהגרכדין הערוב טוסכץ
ע*ו אף סשה 9לוב כפני שעכשו יפה
כח השהק :גענ~חובפה שלמה בעירוב ויש
בכך הוכהה לתינוקות ולאישכחו לא תורת
ערובולארירה עדוף .אבלאיןסומכיןעל
לרובבמקוםשתוףכרןשלאישכהוהתינוקות
ההית ועשוקי שאין להם בכך שום הוכחה
לפי שכל עירובדים נפת וכן אם נשתתף
בסכויבייןאון 0וטכק  v~pסשום עיוב
לתימרת  .ולזה 4י kwבימלאיןלו התרלאתרכיכן51 .א
ן כאן D~ff
שאי
ארשו
ילערב גפת ולשחף עוד אלא אפ" אכרו הכבטלק לאותו הא'
סו
כג
נה
הדעת נוסהאי
ושריחקשתיעעותבביוז שבחצראחת פשף שבטלואצ:ו קנה עזם להקנות 5ארוחין
עאזקשואויז כעזם עירוב(:ז)סי כמכח א' עלאעירבנותן רשות לאחרסשהירבו
לאעיבכיצר הוא עגמה ויתיר את שכניו והאשסח השני בשעהשנה; זה רשהלוה
מהן רשענולשכניו או מכשלו אצלן "אם" ":הנשארחי .ואין נוזרין כאן כשום סבם4

יש

היחגי והרי הן ככוצשין טרשא שתעה
שלדן לחצר הסשזתפת לדק .ומכל כצלם
אע"פ שהז אכורין"אק אוסרק לו לנפצח!
סשלו .ויוראה 4שאם דגו ב' לבר ואיפל
הא' אצל אבירי כף הרק והמפסל אגשר
אף בשלאבירוותבירופותרבש 5עצט.ומן
רבי' שלא ערבו שנתניריץת לרבששערבו
לפיוכליהיר נעעוה אורח אצל רבים .אב5
רביםאינןנעורן אורחןמצלויצידהגאשצי'
אצל הרביםולא ובחיר אצל ורדוד
עמ,ועירב נותן רשותו לכ'שירבו אכל
ך
מ4ת%י
ש-
ון
אינו נותן ל) 4מה! שכבר אסרס ן
לבטל אוליחן רשותלכ 5א'וא' והן תאמר
ומחזי כבופלת לךולך או רוחקי פבוט5ת
לכלכםקושנים שערבו איןכבמיןלשנים
שלא עירבומפני וכל א' מאלושלג עט-בו
אוקטן זהעל זהלשעהשבימלישל הנחר
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לארש -סצצ 4שעורבוועחיושמניוףאהמנים
מ מ ש%פרט%טיב
ושהרבונפצ" רשוול לא' ע
9רב.לאעימטאי
ן סק  %ח ע י ק ח ת ש ק צ מ
ק ט ש %א
פמ4יומפישמ%וחפל
שעולטן רשמם  'fav5ש9ט חק  %מ ש ח א*יפמ meeun
י"מ וא יםצ פ ,חיטףשח א9* %תומחהמיייתכט
כף קמא ירט .השש ק%אירץ צעק א פ עד ח  %ו א ח ה דד מ מ
רשים 6וו שישרב שrD~ ,יט ז ת ל ב עק 4י6
פ ש
איפשלאעיבואם" .Inypoוין
עחב1חמצ pmrn:מחש ירט
%עת,פהי
,צא וחוגת וערת
קצקשחוצ%ממצמכף4
שצ %וקאז לגלה השיומו פצר כף
שב" ח ה  6ט 4 %ה" מחרר snw1
,מש קטם %1ץ נך מגמי חטו מקד ש א ש א מ א ר
אדי
%ל השמ
 .mnn"whואלפ עלא חח אשרע4ה שאם ל"מ שם
%9שי
אתרתעל חבתם שן . %מה היש ק
פפ 9גשז
מי ק מ4ש6א
ועחתשהי
ופחת
הטזתת rwלמוצשזת ו סו בשם ,שפלקז רטט ממת

*

מי

י

יאי יחסית

כחדיאק
על חבתם חטר ק י ס מ
כפ רשש? ה 9לבטל רפתה ,פל השמה תימה  9מ ה מ  4ש ד מ 44ו%
אצמ,םן נאש
פא נאית ותץ"ה אסוה" .צל בשז וומ כל ; uwaלא
אס ה"ס
ק דחק
ושחת ע 6צטסי קהפמם' 4אדת ע5
ושץ ממ
שמהנזיעיע אטעים" %ימהמ
וזתבה 9צש6תיופלע
"מ יש ~עפל כ"
בתתו כתל ש-ט מצר
ק השק
טא צל' הצ"וזמו
4ת-
בת
זסי
נזוק
מדר % astא
ץ שינו רר בהצר אש אומר .נתרתכהאוסר
מ"
אצל השם
ופו סק
ומישש עד ונבטל כטו שבארנו  .וא' טן השוק
"
*
פ
ב
ת
שי
טשיר
ור
וצעד יא
יטבטקיר'  t~nVD1ממוז כבלף ה-גיח רשמולאחר מבני הצר
השי
מ~ %זצר ועחא גאהסש בחשת ענשל שע-ירבאים ,%וכרומזכל נסשף אחר עירום
צן גל מש em .מררי הכוים נשאמז משהבנם השבת .אע"פ נבאהיורשבשבת
טם%ק מחק יצטוו ט' ולא לדור :1ם .ואט משהשכה ובאואישלדור
לטש דבת וצסש כדבר שהק 1זשוק וגם בשבת א10ר ער שיבמל"ם אים דר
קק"שמ-טים 3שי צף רשל נאק 4ש נם אימ צריףלבמל,,זשראל פר שאק לר
טחיב מרב שבת תקשט ים מה יוחטימ שורורריפבחצראה' וסתה
"
כמהשכהגרסבל
כמוהבשבת אקכבטלק זה אצל "ישכל וההדק ישום אחר בביתו
זה
הרי
קאי אפשר רשית ש"בבעין,מרש %וסר ער ש.בסלואין אוכר/כל שלאהחו"ל
יןסבפוק משהאי דיה שתה דר קח-ם שחשכה רוי רשותו של גר סבוטלוז
בה חכרעל"סוסת אצל הכל עם כ:יכת השבת אלא כל עדכנן
ברצר שחש)%ח דרק
בשץז אק דורש רר שמאסרת לותיק מבען אע*) ~"beההדקעד שחשכה
דשי
גהסזםו"צתני
ה שב ר מז.לפי אם הס רוי הוא כקו הדויק טבע" שהרי רדברר
לן
סבפלק
זה,עה שאי' לאויה שםיער שכנעהונין הגר הףה ביתו ש 5ישראל זה
ואףש ובא געגתימ*ן 5שכיקששו ובמל וכמיהככנסה שבת לאחר חוקתו לפיאוסר
הלה כסו שבארם *"אחר סבמו"ד ערידבטל.ביטל דדו כיתר ומתבטל אין
וחיב מת משחשכה אל" עדיוש 4א כמערב שהמערב דכחטי"טכה אימ עיינם
ערב עמן ובא לתר עכרן 1ימ ,יס
ר והכבמל מבטל אפ" כישחשכה  ,מת וגר
עגל קהוזרלכגית שכת תהר לכל השבת ס.שויםכה  eVNעההדק ישראל א' בניתו
וצזקמש עדעגה פשעה
דד.נסת נתבשל אינו שסר ובשעה שכת נתנפלה
וי
וכש
קימח '~5אם באהתישל שצץ בובת צצך רגלדנהיל
ל
1444פ_,ן".*4ןנו.רז_ה_)יס4י '.חחרשי
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,peDבשל רנריהםלרקל.

שרםולריקובני החצראובניהטבוי בהצר
!בטבו' ובין טששץדקו'שסי שאומר שאם
בבעונג אוסרואםבשיר אוסררצה
ני
ושינצתין נטלוכןא
יה
רק בצדוקי '*,שמי שאוי
 awהחזקואע"פשהוציאבטזיראינואוסר
וטחסירין לנטרשהצרוקי שהוציאבמזידאפ
טשה,זיקו אוסר שאענף שעשאוהו כלהראל
.לטפלרשויאיןבטולו נטור חזק כשלישראל
ומהשנתן נטל אבל ישראל שביטל ביטולו
משר"ויקו
ביטולגפור הואולפיכףא
ר"f!si
םמn
אינו או
לף)ספליגין
אפי' השיא
מזיי
5
,11ך:וונ,ה
בר
בספינה לדב
טצףואפיי בע"שולהפליג אף
מספק שספקדבריהם להקך .ולפף
לדבר רושות ברבי בשבת:כותר אבל
תואסשר
בעישבתאיןספליגין לח ס
ינס לסכינה קורםבין השמשות אע"פ
נכ
בחמיש בשבתוער
י"4עביםהגדול .ועכשיו נהר הכל עדצא כמהמילין פותרלירד כדברירבותינו
בטהרין
בערב שבתולאיצעתיעל טה אבלמי שקקה שביתה ביבשהלאיצאאפי'
להפליג
י
8
א
ר
ב
ע
ו
ש
ע
סבכואלאשראיתי לגדולים כןולא השו לטע5ה מי' טפחים ואציל  DNWויצא
לדבר Hslנגלהל פעמם.המפליגאתלרבר לכשיגיע לנטל לאירדוראין לו אלא ד"א
יי שהורהשצריף לרוזנות משהגיע לסטהטי' ובין כךובין כךיראה
כצוהבע"שישט
ע"ס לשכותואינו צריך לשבות .ויראה
י לי שהוא סותר לילך ככל הספינה בין
ל
שא1-לדופנותוביןכדוביןכךסותר.ובשבת מהלכ'בין עומדתואע"פ שיצא חוץלאלפים
עצמה טשחשכהנזהרין הכל מלהפליגכעאשלרא' אטהשהספינה מטלתו מתחומו ומנוחתוחין
למקומו וכל שהוציאוהו טסקוסו והג'חוהו
שטקצהונכנכיןבספינהשהיאלטעלה
,I'~fiDelער שקדש היום ומקרשין בספינה חק לתחוטו ונתנוהו לכקום המוגף לרירה
יורדין לבתיהם ואם הוצרכו להפליג ביום טהלך את כולווכןאם נתנוהו בספינה מהלך
השבתנבנסיןואיןנסנעין.יראהלי  ntYewהספינה בכלה ונעשי' לו כד"א .שהספינה
חוא בההם שכל שרוהבכניכת שבעלסערה כמוקפתלדירה .נכנסה הספינה לכסלאע"פ
טוקףהרים מארבערוחותיו אםנפרץ
ס4יאינוראו' לקנות שם שביתה אם ירד
ייתר מ" אמות העז כפרוץ במלואו
גכב
הם
שי
למטה סף טשהשכח שט קנה שביתהוה ,ל
כאלו שהגטם שביתהבין השמשות וכסו במקום האסורלו .וכשם שאיןממלטלין בו
שנתבאר .תחומקאינן של תורה אלא של אלא בדי אמות אע"פשאין בו יתר כבית
דבריהם שהחמירובהםכמו קרתבאר בשער כאחים .כךאיןמהלבין בו אלא בר' אמות
ערובי תחוטין .יש כי שיוצא למעלה סי' שהרי זה בכו שנאנס  tnunstבבקעה שאין
מ*חימ אם הלך ער גבי עכוריפגבוהין" בו אלאדי אסות
כפו שיתבאר .וכן
בתלרבי
עלבית טאתשואעיט
י הדיןבשהיהנטלי
ידהביןד'הריוהא כקרקעוכמצא רפטהכי
אסות .ברקן
wsירך קפיצה למעלה מיי או ומעינו פחץלים ביתר
לכלדבריו~
"
ס
בספינהדגשהלכ'לסעלה סי'אם קנהשביתה כששבת ביבשה אושירר ליבשה משחשיה
ביבשהויצא לטעלהמ" חץ לאלפים אטה או ומהגיע לסטהכי'לפי שקנה שם שביתה
לנשיניעלטסהסי'לאיזוז טכקומווכהשכין ואפי' באמצע שבת כטיש .אבל אם לא
לו טה שיצא בחשבק אלפ" אסה שלו .קנה שם שמיתח ביבשה כשיגיע לנסל ירד
ולפיכף איןלו אלאטלפים אסות משהגיע 'יש לו אלפים אסה לכל רוה סן הסגלם
5מטהם" .רץה בספינה כל בין השכיסח שפגע שם תחלה לסמה טי'ובין כךובין כף
וייאחוץלאלפים אסהלנשיניעלנמל.ישטי אסנצרך לנקפיו והא בוש כלעשות צרכיו
ן בספינה יורד וכרחיק עד כרי שלא יראו
ששכר שאמרלירד והולכין בספק ההזמי
להחשיר רהט פרביתי שאוסרים שהמכין פירועו'שיא ישסעו אח :ולי ושלאיתבייש
ד 4
סבני

בהן להקל שכל
ורפ'"מותר לצאת ירך ספינה או בקפיצה
למעלהסי'.וכןאם שבתבספינהבין'1eown
ולאירך ליבשה משחשכה והפליגאפיכסה
סיליןלכשיג'ע לנסליור ואינו נמנע .ויש
י שפגע בו תחלה
לואלפים אטהטן המקום
5טטהסי'.יראהלורכלשהנה אשפביי'תהבין
השטשוהביבשה אסור לו לצאת לסטה
ן ~nIWDW
ס"מן הספקלפי שהוא כלבי

ניי""ני

.

עבודת הולחש

מבני ארם שגרול כברך הברזת שרוחה רא ש
תעשה דלא תשר .מש"כ אם רצה לדשור
ף וזש סמוך לעיר פקו
לסיטו חהר.הניעלוי
כסכרין
מפום בקרצה זאפ"
אם לא שכת לסטה וא' אםרגיע קורם
ואיןצריכין לשכורטן השוכרין אלף
שחשכה תוך תחוסהשלעירהרי הואכששי מבע%הספינה כררך
טן השכיר
השר צורד ונכנסלעיר וטהלף את כלה אילק
י
י
ר
כ
ו
ש
ש
והיצהלה אלפים אכרז( :ח) הגיע לתוך
צותשאינן אלא
לאוכול 012
חומסה של עיר לאחר בין השמשותאי; בצניעו
ת .וכל פחיסה שאינה אלא לשעה
להם אלא אלפים אכה מן המקום שפגעו לצבעות כמיצת האדרכיל המאכיל אעה
רגילה למטה
 :טפסרם "ewכלתה טרחן
אימי
בחציהעיר
ן רדם אלאחצי העיר .עשו
השיםכנט בשבת לירד בוירד אחריו ישר' לטקווםעכפרתתן ואצ"ל בשאוכ*ן במקום אוזר
ואפי' עשאוהו לעצפן בפניו ומכהוין אותו אק
אוסריןעליהן לפי עמק בעצמן
נראין הכבש עשוי שיוסיפו בו בשביל אק
זהעל זהוארןדגכרי אוסר אלא
ישראל
רה
סש
ייישראלים אוסרין זה על זה .הים
שהכבש הראוי לאחד הוא הכבש בריןאו
הראוי לראה
 .אבל אם עשחוהו כדי שירד נדון ככרמלית שאין כוררין ס9יקעהזו של
בו ישראל לברוולולי הישראל לא עשאוהו ים אלאראין אחהמיםכקרקעעבהוהימצצה
5א ירדבוישראל .סותר  r12%ולטלטל בימ
ן שדוא גבוה " נדונית טשום רהזי
בשכע5וקפהתספיהנההשואלפרייירהיחכדסהו על בית סאתים ואע"פתהבwר "'vקצרה לסטה כק-קצתה ויצן
שבארנו בריא בה
בפחותהג'לפישרמז'ן הטחיצות
בדיי
ש לה דפנות גבורות טפחשאבל אם העליונים כיורדוה ונטשכות עד -nbdSשאק
אינןגביהות" טפחם הרי הוא ככרמלית בקיעתדגיםבקיעהכסל שבארן ,ולפי כ5
ואיןטטלטיין בה אלא בריא .יש שהופכין שרגא גבוהי
'אין מהויאין ממנה לים ולא
ספינה על פיה כש0גיעין לנמל פעמים לדור סמלאין טןהיק לספינה וכיצרהיא עושה
תחתיה ופעמים לחפתה .אם הפכוה לרור וודא סוחר לדלותטן הים רו
,לשפק?להמושנא
תחתיה בהמה מפני החמה ובגשמיםספני רף מן הספינה וחוקק
י טפהים על ד'
ברף טחובותי'ואעיט
דבשם" אפי' היתה יתרה על בית סאתים טפחים ופשלשלסביב ה
נפהלכין בכולה ומטלטלין בכולה ביןתחתיה שאין טגיעותלים שבמים רוזירו מרוצה
בין עלנבה והואימהו דפנותיה פקרקעיתה התלויההמשולשלתמלטעלהלמטה"כסרט.
ועד ראשה גבוהותי' טפחים שררי הוא איןצריךלשקעראשיהמחיצות בטש ומלתא
כעיחידי .הפכה לזופתה אם ה.איתירה או שופךסןהים לספינה ומן דטפיגה לים
עלבית פאתיםאיןכטלטלין בה אלא בר"א ררך אוהו טקום רי ואם רצח עיפףשופכין
אניותגרולי'שמהלקיןאותןלהרריםוהשוכרין שלי בחודה של ספינה והמיםיוררין להם
והאוכל בחררו וזה בהמרו ושני ישראלים בים ואע"פ שהמים
מכחו מרתי לש
יו
א-
צח
וג
מוחלקים בכרום פתן הולכין בספינה אם אין בכך כקם שלא
.
יפחות בכרמלית
י
היו הטהיצות המניעא לתקרת הספינה או ולפי' אם באלהשתיןמיםולא עשה תקוםד'
סמוכות לתכיה הפחות מג' אם הטהיצה משתק בחורהשלספיגהוסיםשותתיןי-4רק
גבוההו' ותחצה הוי זו מחיצה .וכן אם ואין בכך כלום .אבליחשתיןמן המפינה
עשו רחיצה ע%תקרת הספינהאם הסרובה לים אסור.וכן אסור לרוק מן הספינה6ש.
עליהן .נהגוהולכיינום לעשותצרניהןמן המשטות
נביהי'רי
ור
יח כרצצה והנכ
יקוםגף  .לים .אם אותו אינו גבוה טעלהסים
אל
ב"שו
מ
מב
ואפי' ערבושאין עירוב
י
ר
ו
יטפהים אע"פ שרחב ר' סותר שכל U14W
ומה תקנתן הפכרו כנבעל הספינה קידם י
שהוא רחב ד' חף
'טפחים
שיהלקופקומויירועיםלשוכרכןשיוכלו  C'trIגבוה
י
זה מוציא
הוא ככרמלית
בכלהספינהואם לא שכרובין קורם
טכרש"
ה
מקומותלשוכרין אק שוכרין מבעל הספתה "כרמלי; .איוןרויאוסר אלו דנתה סבינ
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דיךעתדי קהת ושחוה מבושת

כו 9

רהץ"מעיטותלטעי
דיבשהה"ה טקום,
הטעשה לש18ףבירטגנו לחצרהבירו מש עחשבתו
עזרי הוא כהורי אלא
ןלף בזהאלא בדרג או בחצר טותרולפיי עושה בו
י
א
וסקוסן ונעתו .ועכעדואין אהדו הטקום מרנו נרע באלרוקסים וממכהו צרכי
ya
לכהויה מ" אלא תוךאויר הכרמליתאוי רגמיםאינוציפףבידמן הנקכ לסטה אמל
תא ככרמליתלאהיה מקוס המשוטותרחב עתןדוצהלו מעטוהןשותתיןויורריןאעקם
רז אע"פ שהא גבוה " סחר שהרי גרון עדוררין טכרצ לא גורו כחו ברופיות ש5
' דבדידעםרגועהנתון נס נרטלית או
almoמקום פטור :דוה רחב ד' וגבוהי
אין לו תקנה אארב עשהלו טהיצחז" כסו :נתו שלחביו היתרה מבית האתש אמור
,
ה
ע
ע
י
ר
י שאםאי אפשר לו ער
שבפצצו .זה;4-ה
לוטלסטה שתצה גבוה "טפרר'
שדוא מותרשכל שלא התירו מחיצה תלוע; אלאבמיםמלבר
אא"כעהטהצרכיולבספינה
כיחי
א בזהאסרונרול כבוד הבריותשרוחה וזוםשלשלסחהוותמלטקל'למטהאםגבורות
את לא תעשה שבתורה בלאו דלא תסור .מן הקרקעג' טפחיםאינן סחעות שכל
ולטלטלמספינהלספינהאפיי שקפותזולזו מהיצה שהגרים בוקעין בה אינה מחיצה.
ואין שוםאויר מפסיק ביניוק ועירבו אסור אבל אםבאלחזוק מעטהנץ טן הנקבמיהר
לטלפל טוו לזו .ספיגת קשורות זו בזו שלא גזרו כחוגכרמליחואצ"ל אם הואנתק
וערבומטלטליןטיולזו .בדשבשהיוקשורות על רשותו שלנכרי שאץ ד'רחו דירה.
גרברשיכיל להעמירן אבל קשרן ברבר וסותר לזרוקביר
1330לחצירו של נכרי.
ללהעטידןה הן כמופסקות סח אפי'מים
שמבהוק בבית .היה נתקע"נר"ה
ואשיכי
רילזו קשרן בדבר דא,סור לזרוקאפה הוץלצנור אא"כישבבית
לזוואין כשלטלין ט"ו
אכות על ד' אמנע .היה בו ד' דרומן
הסעכדדן ועירבו ונפסקו נאסרוהזרוונקשרו
בדבר המעמה-ן מן בשוגג בין בטזירבין ;ל ד' ntDWניתן מעט הה! לנקב או רצץ
באונס בין בטעוה חזרו לדיירן הראשון לציור .אבל בצערעצטו אסור רכשברה'ר
י אסורבד"א ביטח; החסהאכלבימות הנשסף
הואילווטו סותרות כעקרש  .Dvnס
כותרשאיןחיטשין שמא יאמרו צמרו של
שאסר כשחזרו ונקשרו בטזידואיו דאר
'
ו
ל
פ
מקלח פשלרה"ר עמהםצנורותמקלחין
י
ר
ש
טהוור ודואשון עיקר .ביונות שקי
לרם בדיות לכושכןאפי' נכנסלהן כתהל טים ניסה; הבעטש וכסו שנארנו כשצר
השבהאסור לישב בהן בשבתכררך שאסר הרשויות .היוזבלים מושאספין שם אסויה
לרכוב על גבי בהכה גזירה שטא יחתון גבוהג' טפרים טעתהאינונרן טשום רה"ר
זהורה( :ט) בית הכסא שעל דגד' עושה אלא משוםכרטליתהעין-חוששין שמא תטשל
לוכשיצאו" וטשלשלין לסטה סביב הנקב ועטפה שץ אשפת רבים ועא ואין חושש.ן
ואע"פ שמגישת למים שבטים הקלו כמו בו באשפה שלרבים .ואם היתה אשפהשל
שבארס ואםהטיל טים בחודושל נקבחרו יחיד אסור חוששץ שטא חנטן האשפה.
לנקף אפ" משהי והטים שותתין טפע הסעה של רבים מכוה זורקין לה אפ"
"סותר בירו ~) כבר בארנו שהרר עם הצבר
ולסטהאע"פ שלא עשה לו
ינו.היה בחצר אםהיו שםשניישראלים אוסמן זה
תר
צא
דב
כלש
ולא גזרו כחו בכרמלית כסו
נחק על גבי הצר הבירו או על רחבה על זהשהנכ אוסרעליהן .וביארנובטוין
רירשות מועיל במקום נכרי עד
שאחוריבית תבירו או עלנגהוהמוקפ' נדר עירוב ובטיל
ח41רמהיתירהעל טת סאת.ם אע"פ שלא שישכיר את כקומו .וכן בארנו שסקוס הפת
עשהלו טחיצה כלל כותרת ואפ"להטיל גורם ולא טקים לינה .לפיכך יעז-איימ
שםבידים מיתרלפישאיןבית הכסא חכר השכנים בפונרקאות שלנוים וטקום פתושל
יותר ושככדרה ומרפסת  .וכבר בארנו זה אינו כקום פתו של זה אם יש כפונדק
ש"3טדרהומרפסת וגגוחצרכלז רשות ארוז אפי'גוי אחר אכל לע
אתצמוטקוהכרוי.תה אהבהי
ק לגל טה ששבת נחונן .וכן צנורות עליהן ער שישכיר
ן
הטקלחין טש מגנו להצר חבידו מוהר,רוק שוכרין אסבעל הפוגרקר,טא"ים!קהשיקרין
בתוכן טים.והן טקלודז לחצר חבירוואפי' כל זמן שירצה שוכרין סכעל הפונדק חשם
"או
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עבודה המודי:

פ6
לאו שזכריןסן השוכר שהוא העיקר .ואם להכניפ ולרוצ'א מןהבית לו 1)QDTלביה אם
4או רביםוסוח"יןבפתן וסכרין פכל אחר רצה לפצץ בהזמת הפררם יהר פ" אכחד
שפוד מהןאין כל הישראליםצריכ'ן לשטר ואב"כ גורר לשם דירך :ע~,שה ואפ" פרץ
אלאאפי' שכר אחד כהן די והוא מערב אסה וגדר אמה ופרץ אטה שרר אכה ער
עם חבריו או מבטל רשותו.
סהן שהשליטו לעשרה הועיל לא רצה לפרוץ
יפ
וה
שנ
ש
אפ" בשבת זאפ" בפחות מי
ירוטה בחוסה עושה כחיצה ואפי' של קנש כפררם
ר
כ
ו
.ישוברין אפי'פעבדיהסואפי' שלא טדעתן .רחוק ככותלי הרירה רי גאחים לשם רירה
וי
ו כל הישראליםאוכלים בבית אהר אע'; ואח"כ הוהרה הפררס כאלו פתה ולבסוף
' טפחים
נשבל אוזר ואחר אוכל שככרו אק הנכרים הוקף והוא שתהא המלדצה גבוהי
שמריןעליוזן היו סוהלקין בפתן ולא היה חנקנים קרובים פרות פחות כג' טפחים
דצכרי ושם וערבו ובא הנכרי בשבה ושכרו ואע'פ שמחיצהזו שתי בלא ערבהועיל.
סטנוהרי אלו ח'זרין ומבטלין זה אצל זה הקיף מחיצהא'שלהבליםהועילוהוא שתהא
מקצתהיום ער שיעשה צרכיו וחזר השני גבוהי' טפסים ושלאיהאבין חבל לחבלגי
וטבמ 5לראשון לפי שמבמלין והוזרין טפהים שהכהיצה העשויה ערב בלא שהי
ומבטלץכסושבארנו,.וננו הנכר" העוכרים הרי ע כחיצה .פררס סוגף לרה-ה אםנורע
ן אה
רשיה לא' מן הישראלי' להניח קצה כלים רונו הרי הוא כגנה והתרקוםכבטי
גכג~טן הרי שהמשכיר לכל השאר כשכירו המחתות והגנה אסור למלטל מטנה לביה
לקיטושלנכריויש טישהורה שאין צריכץ והן הבית להאפי'אין בה בית סארים.
לשכיר סטנואלא מערבעמהן שאף ישראל ואםהיא יתעה מבית המההם גרן מטלטלין
ם ששבתו בתוכה אלאד' אסות
שכירו ולקטושלנכרינותןעירובווריו.וכן בהאפ"כי
אם היה רשות לבעל הפונדק להניח קצת ואם אין בה יהר מבית סאובים סמלטלין
כלים במקימות שהשכיר לנכרים הרי זה בכולה .אבלאיןמכניסין רהכליס ששבהו
כשכיר (לקיט ורשאין לשבור ממנו ודים כתוך הביה .נורע כעושו אפי'היה באותו
נעשו כרהישראלים חבור ,א' לאסל בשבה מועט כיח סאתים כטלטלין בכולו אע"פ
בבית אחר מהן אק צרי:ין לשכור שכולן שעם צרוף ההצריש בויחי טבית טאתיפ
נבי חבורה אחת הןואיןאוטרין זה על זה לפי והמעיט במל אצל הרות ומטלטלין
1כ5שאין אוסרין זה עלזהאין הנכרי אוסר כמנו לחצרולך :ומהןרוכלי' ששבתוובזוכן.
*1הן :לא) כברנתבארולמעלה דקרפפות בד"א כשאין בזרוע יתר כבית סאתים אבל
באיסירן והכשירן ובטלטולן 0ן הבהים יש כרוע יתר פבית סאתם אע"פ שהוא
ההווצרות להן ומהן לבתים ולהצרות ושם  1elp'Dשלפררט המוקף לרירהאסורלטלטל
בארגו שכל קרפף שההצף ואב"כ פתחו לו בו אלא בד' אסות שכליהוא יתר מבית
פתח הרירהאעוכררן מוקילרירה מום פרח סאתים אין טטלטלין בו אלא בד' אותז
א מוקע לרירה .ולפי'אפ" בסה שלאנזרעאין מטלטליןאלא
ולבמא היקף הוא הנקר
וכןבאר
ינו שאפי' אותו שאינו כוקף לרירה בד' אמותלפי שנפרא לסקום האכור לו.
אם עשה סקיצה אחה להטו לשם רירה כר מקום שאסור למלטל מבית לקרפף ע4
ריפקה סכאלי הרירה ר' טפחים הועיל .הדרכים שאכרנו אין כחלקין בין שהבית
זלפי'סי שישלו בצדביתו פררם רובןנטוע לאחדוהקרפףלאחרוגין ששניהםלאדם אחד
אלנות אפי' יתר מבית סאתים אם פתה ובין במקום שערבוובין במקום שלא ערבו
פתח דירתו למקום דפידס ער שלא הוקף שאך עירובמועילבכרכליה ולא בקרפפות :
הפרדסהרי זהסותרלטלטלכעהבית לפררם
ומן הפרדסלבית שררי הוא טוכןלדירה.
פתה השערהחודשיערוביתחורמן
היה הפררם מוקף ואחיג פהח לו
הרירהאיןתה מוקף לרירה ואם עשו לתוכן אבאר בו החוסין אםהן מרברי תורהאו
ב לוח בו כקובה בכו שהירכש עושי;
מדבריסופרים .או מקצתן סרברי
לא
"דלעיל וכיצד היא עושר ויהא ט~תר הורד שהלצת,כדכוי10פרים .ולא אצטרך
.

4

לכתזב

ערובי תוחמק.

לתתוב כאן אםיש:תחובק למעלה מעשרה
אם לאו ס
,פמ שכבר בארתיו למע.הברין
יורדייום (ב) ואחר כף אבאר אלפים
אטה של תחוכין אם הם עגולות כרי שלא
יהלף אלא לעפים אסה או מרובעות ויהא
נשכר את הזויות( :ג) ואחר כף אבארדין

כו

68

אבארדיןריערבלשפי רורצתכרי שיקנהלו
הערוב הדהיום לצפון וחציי לכרום .ורץ
המערבכשגיימיםפוביםבין שלנליחץ בץ
של ראש השגה .ובק יום פוב של רעש
רוסנה.וכןיום טוב ושבת המשף לו.
וטערב יוםראשי
ן למזרח והשני שלערב 1
(יט) ואהיה אבאר היכןסנירדן אגע הערוב 1
(כ) ואבאר ספקעיצוב אם כשר ואם לאו .
ואיזהוספק עה-וב( :כא) וכח"כ
ץ
אבאריםד,
הבהמהורבלים שאסרושהןכרגליהבעל
ואם אמרו כן אפילו בעבריו ושכרותע
הכנעניים( :כב) מדן בניו הקפגים וכן
הגהלימ הספהין על שלחעואדשו ועכרע
ושפחותיו העברים ( :כג) רין נכסי הגר
ונכסי הפקר שזכובהן באמצע יוםסיב:
(כר)ואהרבך אבאר רין פירותשיצאי חוץ
להחום( :כה) ודין פירותשהביאהגוירורון
מחונן לתהוםביום מוב ( :כו) וספק הוכן:
(א) תחומי אלפים אסה 'אינן טרברי תורה
אלאמריס.וישמןהגאונים עומדו שתחוםמ
פרסאות שהם י"ב טיל אשרין דברי תחיה

קנית שביתהקורם שוד26ה אואפי לאחר
ומהשכה ( :ר) ואבאר בכלל זה אם שנה
שביתה אואפילוישןבירך(:ה) ואבאר
עור נשימכי שלא נתכנן לשבוץ נהוף
ישהיה הושב שהיה רחוק מתחום
בכ~
דחמרספנ
העיר ולאחריזהוטכה טצא עצטובתוך תרום
דחיר אם הוא כאנשי השר אם לאו :
( 0ואחר כף אבאררין כדירה ההוםאופיס
אכה כאייה מקם טחחילין למרור ואכ יש
ןשובת בבקעהבין שובה
הפרש ברברזהבי
בק-פף כופף נרר שלא לדירה .ותל ונקע
והםיתרים טביב סאתים.וגיןשאינןיתרים
מביתסאתש  .ובין קרפף שהוקף לרירה
והוא יחר טביב סאתים או אפילו בעתי
נדולה( :ז) ואבאר בכלל זהמי שדרבשני
טקומותשאוכלבכקום אחרולן במשם אחר .ולוק.ןעליהן דבר קורה ומטחנה המראל
ש מסגץמו .כלו'
טאי~ה סרן סודריןלו( :ח) ואחר כף אבאר 'לטיה שכאטר אל 'צאאי
ה
נ
ן הטורד וכלתה סדתו באטצע העיר או ססקום מהנה ישראך ו
ל
א
ר
ש
י
די
למיחש שהורהגטירי
באטצע מערה או שנבלעו בהוף הסדה :ששלש פרכא.תהיה .
י
ס
י
(ט) ובאיזה אטה טוררין לו ארבע אסות תחום'ןאינן טרברי הורה אלא מלדש
כי
בר
של מקש( :י)וסי שאינויודע לכתן אלפים סופרים .ולפי'גמועה פטרין אפ" כלערב
אכה בשבת כיצד יעשה ( :יא) ואחר כף עירוב' קחומיןומכי' שלנ' פרסמת .ולחה
אבארדין קרורי רהרש והבלעת הגאיות רעת' נוטה(:ב" ,אלס'ם אסה של תחוסין
ופרירתן ובטהכמרין( :יב) ונוחר כך אבאר אינן ע:ולוה אלא סרובשתכרי שיהא נשכר
דיןרבועיההרים(:יג)ואח"כאבארדיןהיוצא את הזויות שהן ה' כשי אטה ויש מן
לההומוביןבאידסביןברציןובין ברשותב"ר :הגאוניםשהירוכי לעולם רשאילהלך אלפש
זה בהוך ורך מאו' אכה בסדה האלכסון זאפ" ועלך
)ואחיש אבאררין הבלעת
"ד
רוב ולכה אל עברפניו או לעבר פני העוף .וישתען
מי
וע
תהה
וה( :טו) ואח"כ
ן
י
ד
ו
י
י
יח
בב
טערבין ובמה מערא
ן)-ומתיסערבין עירובי שודרהשאיןלו"olesוח' מאותאלאכגהולף
החוטין(:טז)ואבאובכללזהדיןבישערביא' באלכסון תהומי העיר או באלכסון תחוש
טבעודיום ונאכלעירוביביןהשכיכות ואחר מקוטן אבל בכהלך אל עע פניו ט ש
כל ערורנו משחשכה עבר תהומי העיראיןלו אלא אלפים אנתז
שרבבין השמשות ונא
וסתי קונה הערוב ועליריסי משלחין אק בלביד(:ג),וימתי ארם קהה שביתהבכניסת
העירוב .ואם אדם מעכב עירובי תחומין בין השמשות ואק ארס קונה שביתה לאחר
ש תבירו  .ואם עירבעליו אם צריך כין השטיות בריא בשהיה
ה בכימןקוםהראי
הכמשחץ
שחשנה אםל"ע 9ז) ואבאר לקנית שביתה אבל אם הי
שהריע
י בכך ככקוםשאינוראוי לקעת עם שבוהה הש
בכלל זהרין האומר לחבירו ערב
ל
אפה
וערב לו ברבר אחר או ערגלי במקום קונה שניתה לאהר שהשכה אם יגש
פלגי הךרב ל.כמליס אחר :ניח) ועור )טקום הראףלהיית שביקה  ,כי
צר הרי
שדיה
4

ידם

י

עבורת הקדש

אלפש אמה ואיזהו עבור דברר ומ אסה
הפגיוליני אמה הסטוכקלקי
ר שהן כקצה
לעיר אפי' שהוא קרקעפטישאין בו שום
בנק והא רגקיא קרקש ש 5קץר
סי
tab

שהיה כשקדשהיופקביטיאו בנהרות לטעלה
שם שביתהלפי שאק
ס4םאעו לקנות
Potnnלסרעאלו'יס"טפחיםכם"ם
T
1
'
l
W
"
פ
ל
ו
יש
למטהס" טפחים אפ" באטצ שבת שם
יםע אסהלכל שרירהשאיןמחנק ליסףלעירא' . 118
ג'נה שביתהוישלו סמםאלפ
רוח(:דלתונה אדםשביתהבין ערבץ אק .ולראשון דעתי נוטה ; ה' 1שתי עיירות
י הא הסכוכות זו לזו אם אקמקיר העיר ש1 5
ישהישן בעיר כלבין השמשות הר
שלזו אלא פאהודיבעים ואושע
כאנשיד"יר( :ה)4הרה ישן בררך
י
"
פ
ע
א
עתיי טפחים הרי הן כעיר אחתלפ,
הש
שסגור  wneרחוק מתחום העיר ונעור אפות ו
לאחר שחשכה ונורע לו ההומיהעירהר שמחנק באטצען קרפף לוו וק-פף לזו.
י והשובת באחתטחן טהלך את שתעק וחוצה
הא כאנשי הלר
בלעיגתתשילאבאבסגרץטשיביתכתביר להןאלפש אסהלכל רוח.ה"נ עור א"נ
בטקוטי"אבל אסר
ב
ש
עקרשביתתומןהעירבפיווקנןכא;שביתה .פהלךחוץלעירכדי עבורה הנחרכףטהלך
דוה חק סחההץ העירקנה שכיההבמעטו אלפים אסה משם ואילך וזה לאי כרש
ו שלשה כפרים
8"1לו ממקומו אלפים אסה טרובעות לכל שנוו;ניןקרפףלעיר א'.די
דהה ונשכר את הזויות על הדרף ואכרם :כשורה זה בצרזהנותניןשני קרפדותבין
ן  w~aoהן כל אחת ואחת.היועוסדין כחצובה זה כנגד
ס)אלפים אטה שאסרנו חי
וכפה הוא סקוטושל אדם ד' אסות ועוד זהההשלישיכנגר האטצע ראק את האטצעי
אלפים אכה .וישכישהורה שנותניןלוד' כאלו האביניהן בד"אכשאיןבין החיצונים
אסות לכל רוץ שהן חי על ח' והמו לאמצעייתר סאלפ'ם אטה אםהיהבין
באמצען .ולזהדעתי נומה,וישמי שיעטר ההיציגים לאסאםיתר מאלפים אטה רואין
שאיןלו אלא ארבע אסותונוטלן לאיזהרוח כאלו כל 1ף  411כפר יהי בפס עצטו.
ריאטהרואין גל
חצרצה ואםגיררין אים יכול לתותי בו .לאהיה ביניוקיתר מאלפים
ער שאלוטכניסאמצעי בוהןואיןביןב'האויוק
שבתבתל נכוה עשרה והואטר'
עשרהאא
וסביתופף שטכאן וטכאן בין החיצונים לאטצעי יתר
ביתסאתיםוכןבנקע עמק
שאינןיתרים על בית סאתיםהרי הן כדכא על קט'א ושליש והואשיעור ב' קרפפות
את שלשתןלהיות א'ואפיל
ומהלך את וחוצהלה אלים אטה לכל עושה
ןורה או שבולות יש באהראךמצהעאיכצעי ד' אלפים אמהאו יתר
דחק .שדה וקטה קצ
וכןאוחה11רן בהיותר סבא סאתים .עגטצאעכשיו פנויביןשניהרלצונים מרחק
טעשות
היו יתרים טבית סאתים הואיל ואין יכול רבלפי שכלrnUעשוייןכןעשוי הוא לבנות
לטלטלבתוכן א5א בדי אטיתאין טקומו ביניהן ולמלפתןבזהיםלהינע א' .קרפפות
ןאלא
אלא ד' אטחן כאלו שבת בבקעה .קרפף אלושנותניןלעיירות לאלעיבורןניתני
ושהוקע לרירה אעפא שיתר טבית כשתים טגןרהעיר .ישמי שהורה שאפ" בין בית
דוי הא כחצריטפלטלי בכולולפיכך מהלך שיש בוד' אכותעל ר' אכות לעירנותנין
יןםאטה .שבתבבקעה ב' קרפפהע כררף שנותניןלכ'ומירות.ויש
כילו וחוצהלהאלפ
אתקיפוהגוים כמדצה בשבה אפילו הקיפוה סי שאוטםשאין נותנין ב' קרפפית לבית
או
דירהאינוכהלךבה אלאאלמים אכההואיל אלאלכ'עיירותאו ל כפריםאויסתהעיר
ל
לנעשי כב' שירותגם
'
ב
ט
ה
צ
ר
פ
נ
ש
כנענש )2-היום וקנה שם שביתה לא קנ
האה אקביניהןאלארוגחףו"תאיא,
הכליש שהוא שעות ב'
א5א אלפים אסה .שבת בעיר
אפ"ארות קיפפיר ,דוי הןכעירא'ואםישביניהן 'ותר
ח-בה כל העיר כולה לו כארבע
י עהוק)ה ולבסוף
השפילוגימלה כאנטוכיא וסהלך את כולה הרי הן כב'
5הלא
עט
91צהלהאלפים אכה.וכן בפערהגדולה רטבהאין
יהוסת' אלאטיושבי
שבתוכה ןשבה ואכוף היקפה
ומהיתה ישבה ומח"כנחרבהכסערת צדקיהו הבתים
י
י
ד
ר
ו
כ
הרי היא כולה לו כיק אבות .עבורה של סורדק להמחומת'ולפי' אפ12ר לואר שאי;
ה,
ומר נחשב סילל העיר וככס כמדין לו מדשין קרפףלעיר שהוקפה ולבסוף ישב
קע
ך את העיר האת עבורה ורוצה לה 4
יכרי

"יר

.

איל

כ"

עיירותי

כח ספ
ער1ביתתכון
ו
ל
א
הדברים אם שוקפהולבסוף ישבהאין וחצרות עביי
ן את כולן ומורדין להן
אפי' כחוסהה כל שכןנשאיןמתנין מישיבת'כעיר.עיר 'awrnעל שפתהסחן
'
ולטשכוסךהירפיוילןפילכהךקיררפאףהאלאשאין הדעת ססכטת אם עשולפניה אצטבא4ע הומה רחבהי
י שלא אסרו נעיר טפחש יש לה קבע וטוררין לה מטפת
ל
שהוקפה ולבטקש ישבה שאין ניררין לה
ה
כ
ו
ח
ה
רתוקה
מחומתה אלא כשהיתה
סישוב'יתרסכרי עבורהשאלועירשישבה יפתח
ז
י
פ
י
ולבמול הוקפהאפי' היתה רחוקה מישובה
ביתיפניישטיפת ל :הרחיים
כסה שרדין לה טן החוכה כאלו כולה
טלאיםבתים ועוד נותמן לה חיפף מקיר בעיראע"פשאוכלין בשוההרי הן טעעף
החומה וחוצה ושהוקפה ואהזה ישבהאין
טודדיןהיא וקרפפיאלא.ס"שיבהה .דברת
אלושאמרנו בשאק טקירהעיר וחמה לה
אלפים אסהכתיםאו נכפפות טוקפיןלרירה מן הש-ה ויש לחם כימם אלפים אמה לכל
או שארבנינין אלא גךקע פטיהיה רעצה רוח ואעפ'י שנכנסין ואוכלין ב
לעשידרהטופאנלי
ו
לה בנק בין 1WI'Dבין הרב אםהיהבנין שאין להםטי שיביא להם פחן
שווקףלרירהכעיירותוכפרי'שנחרנוונשארו היה להםהיזהדעתן נוטה שםיותרשעיקר
שם טחיצותקייטותטן הנגרסכל שהן תוך רירתן במקוםשישנין שם לשמר בהמתן
עי אטהושירי'ואפי'היו הרבה זה תוףע' ופירותיהן .כיוצא בדבר חברים היךמבין
אסה ושירש לזה נעשה הכל כ4ף והמוכין בב'הוהטקום צר להן )תוצאין ואוכלין av
אח כלן 1ח"6נ' פרס'א,תוחוצהלהן אלפים בעלי בתים בשדה ובאין ולנין בבוא
אמה .לאהיהעשוילדירהא שעשוילדירה כשטורדין להןאין טודדין להן אלא סכ"ה
עראיאין p~'pאותו עיבו
יר לעיר לפי' שומםעיקרישיבתןולשם היתה דעתן טחה
הבורנגין שעושין שוטרי גנות ופרדסין לאכולפתן אםהיה באפשרלהם(:ח) הקוה
ושוטריהעיר חוץלעיראין נמדרקעםהעיר שביתהועץלעידוהיה סורר וכלתה פרתו
מתני שהן עראי ספני הגנבים ופזני סי באמצעהע איןלוטן העיר אלא עד המקף
ימדתושאיןנותנין כלהעביכד'
נשמים ששוטפין אותן .בית רגנסת שיש שגלתה שם
בורירהלחזניןובמיצרותשישבהןביתרטיה אמות אלא לשובת גחוכהאולסי שכלתה
ובית בטהשיש
י בית דירה לעוברים סרתונסיף העיר .כיצדההד סודר וגלתה
בבסה והקבר ב ואש בהן ביתוירה סרהו בסוף העיר נעשית לו העיר כולה
וג'טחיצות שלבומר
ינפל אקש שאץעליהן כארבע אטבעוטשלימיןלו וכמארמן החךר
זגעש
תקרה כלאלוטתעבריןעסה וכל אלובשיש והלאה .כלתה סרתוגיןהעיר לעגורה
בוקדי אמות עלדי אסות פחותמיכןאינן טהשבין לו העיר כלה גר' אסותאע"פ
לרהטה
ן שאסרשעבורהעירכעירלהקל אטר לעשות
.פיהעררשמשי
ש כע"ר ~ nawבהוךהעירולא להחסיר למי
לד' אשת גסידת עטה .נ' ההמתת  8"1שכלתהטרתוגיןהעירלעיבור .שניםשווו
עלמכןתקרהומעזיבהישטי שאוטרשנטירין פורדקזהכננרזהלמזרהוזה כגרזהלסערנ
עמה חשסי שאוכרשאיןנסרריןעטה.וכזה ונבלעואמותיו ול זהטביאין לאסצעואיכלק
ראףלהורו',יושביצריפיןאע"פשעושיןר'חץ
שלא יהרא זה מתוך שלו לשל
אצלזהאיןלהןקבעשהכהייהעשויןטןההוזמן ת
lבlיsרaו~ ,אם היו ג' ואמצעי טובלעביניהן
יהערבהוכיחמאבזהעראיוץוחוניןכאן מעט הוא טאר עטהןוהןסותרין gyוב'רוטינת"
אסורין זה באה .כבר בארנו שרגצדר "8
לו
לור' אטות 82הן מקומו swארם
ה
תס
ונ
א
ישל
אלפים אמה טלבד אלוז(טס ר'
י
נ
מ
בתי מקוטו לא באסה של קרש וההיא בת ששר
בתיםקבועיוניןשל אבןבין שלנסר"

יו
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שפריםבינונים של כל ארם
ביימה שלומורייןלושאיםהיה
יך
רו
רר
א
יטודרין
ו
מ
לו באסה שלו .ואם דוה ננס באיבריו
נותנין לו באסה בינונית של כל אדם:
)'3מ' ששבת בבקעהואינויורעלכסןשיעור
תחום שבת סהלף אלפים פסיעותניגוניות.
תהו תרצם שבת '( :א) מי שבא
וי
ל
רב
מה
ולקבוע תחומי העיר לא יטרוד אלאלב
ש 5פשת!ואין כודרין אלא בחבל של נ'
אסה לא פחותולא יותר כדי שלא ירבה
ולא יקצר בתחומין .וכשהן מורריםטוררין
שניםא' אוחז בראש רחבלוא'בראשוהשני
ונותצן את הבל הכרה כנגד הלככרישיצא
היהשודדוהגיע לגיא או
קו הכדה
ושרן*
לגרר אםהביה
כתלקמ עשרה טפחים כתוך
יתר בה' אמותהריהן כקרקע הלקהלפי
שתשמישו בנחתולפיכך מודרו בחבלסדיד'
יפה.היה תתלקט עשרה מתוך חמש אע"פ
שעדיין תשכישו בגהת קצתאין תשכישו
בנחת כקרקע חלקה .ולפיכףרואין אם יכול
להבליעי בחבלשל חכש.ם אטהמבליעוואין
שפועו ומררתו עוליןלו מן ההשבון .ואם
איתיכול להבליעו בחבל של חמשים אטה

אלא

מקררהורר מקדרועולה.היה מתלקט עשר'
מתוף ארבע אכרז אינו מדקדק בסדהלקדר
ולהבליע אלא אוסרו חיולך
אימתי
מבליעין בשן שאין בעוסקו של גיא להולך
משפתו אל שגתויותרכאלפים אכההיהבו
יותר מאלפים אמה אפ" לאהיה תשמישו
בנחת אינו מבליעו אלא מקדרו  .בדש
כשאיןקו הסדהיורד כנגדוד' אפותבעוכקו
של גש .או מרעש הגרר לכנגד תחתיהו
היה הגיאזקוף כלכך שסוט הטשקול' יורר
כנגדודי אסותאפ" היה הגיא יותר מאלפים
אטה מוררקרקעיהו שלגיא לברמדירהיפה
ואיןשפועו וסררונו של גיא עולה לו כן
החשבון בריא כשאינו יתר מאלפים אכה
טשפתו אל שפתו.וכן ההר אםיש בשפועו
בקירירתו ועליהויתר מאלפים אמה ואין
חום המשקולת יורר כנגרואיןמבליעיןאלא
מקדרין  .היה זקוףטאור ככותלשנסנין יש

לוין

אסה כמר ההרר מבליעו ואם  uwיכל
להבליעו כנגר העירויכול להבליעו באורו
רוחאפ" שלא כנגדהעיראלאליסקואגיר4ע
לשמאלה העף ומבליעו שם וסורר וצופה
עד שהאיכול לחזור ולמרוד סרתו כער
העיר וחוור וכהשלים הטרה כננר העיר.
בי"א בזמןשיכוללהבליעו תוךאלפים אכה
אע"פשל-ימיןתהי,
או שלשמאלה
היעעי
אבל אינו יכול להבק
ו תקן אלפים
אף עלפי שיכוללהבליעו חוץלאלפים אסה
אינוכבליע כרי שלא יאכרו שתהומוןבאין
עדכאן.היההגיא רחב כננד טורח העיר
כל כךער שכהפשט הוין לההום לימן
ולשכאל ואינו יכול להבליעו שם ציפה
ואוטר ער טקום שנשלכה לו הכדה וכשוין
בחוף הגיא כדי שלא יצא כשם והלאה
שאש'אין חתה כהשח מדרונו לכלוםואתה
רואהאיר הניאטן השפה אל השפהכקרקע
חלקההריהוא מצאונכנסונמשך ההן לסרת
י אמרו שהולך ופבליעו שלא
התהום~,איטת
כנגרהעיר בוטן ביכול להבליעו הזף
י
פ
ל
א
אכה של אוהו רוה אבל אים יכףלהבליעו
באוהו רוח אע"פ שיכוללהבליעו ברוה אה'
אינו מבליעו מצר היה כורר תהף רמזרה
ואינויכוללהבליעו ברוה מזרח אע"פהשגיא
 '~Pmסביב הע" ויכ 51להבקיעו בצפון
י בררומ' דבלעתו עולה  15לפד'
העיי
אותוארוח
להבליעו שם .אבל לא

יא מקרר שם יור' ומקרר
ול
נא
לרוח טורהשי
ועולה או אוכדו כפי כה שהוא הגיא כסו
שבארנו כיצד טקררין טורדין בחבל של
ארבע אפות והתחתון אוחז בחבל כנגד
לבו והעליו ,כנגר נצינלותיו ונשעגלגלין
וסוררין כלהגיאוכלההרכן עכצא משתכר
כשעורהציקומתרג
gידד בכלר' אמות ה"
אכות.איןסוסכין pסדיד'התחוכיןאלאעל
ארםמומח' בטדית הקרקעות היו כוחוקין
לנותחומין שבת ובא אחר כוסחה ומרד
.ריבה
באחרג'מזהתריטין 1WD1eלוומוציאין
את הקרן ה הכועס כננר רגשיובה
י
פ
ל
שסהזיקין את הסבוכה בטכסן מגע הבועפ
פגרולי הכורים שאכרשאיי צריף אפיי במוטעה .באונ' ומררו זהריבה וזהמיעט
אוכר אלא טבת והולךלי ואינו נכנסלי :ומעין  'DSשריבה ובלבד שלא ירבהעל
במרה כלל כיצרפבליעין היה נדר רח:2ייהתר סאלכסק העיר שהן תכשטסית
תרים תעיר כלפי ריזרח והניע לג"! או
י .שבעיםווסתיםבק-ובלפישבשעהשהרבהזה
4ר אםיכול להבקיעו בחבל של קסשים 4
נמטר

ג
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נפטר שמא הראשון סקרן ,אלכסון שלעיר טוהריך לה מןהיתר וראין כ 5הח 1כאלו
טרדרי1פיםולרג מעט מדהו הטצא צלע טלא בתש הובין ב' ראשיהדיאלפיםאגיה
ין' המרינה פחות מאלפים .אקכוררין לה אלאסן הקשת .ניצרהיה
התחים בעו וב
וזה הששרת טרר אלפשמצלע הטרינה חקין דולףטביתו של צר רפסני שבקשה לבית
מחזיגךןעל הראשון שטעה ביתר טוה לפ" שבצלע השמאלי שבקשת ררה ד 14הקשת
י
אםריבה זההסיקרוןיתר עלדיאשון אפי' טודרין טפתחביזו כאלו כל צלע סיע
ברופש  nuoושבעים ושתים אטה בקרוב צלעי הקשת עיר לעצטהולפ" חלל הקשת
שומעין לו .ביתרמיכןאין שורעי; לו .עילהלו מן ההשבון .באלצאת מביתו אל
ואפייעבדוא2י' שפחהגאסנ~ן לוסר ערכאן היתד וסטנו לחה! מורדין לו טצר היהר
תחום שבת .ואסן הגדול לזמר זכור אני המטוך לצלע אשר שם היתו אלפים אסה
שהייתבאין בשבת עד כאן כשהייתי קטן לכל רוח שכל צלע p~y,בעיר אחת.עיר
וסוטכק  %עדותו שההחוכק מדבריהם זההעשויהכטין nwpויש בועגיראשיםדי
ולא אסרוהכסים בתרומין להחמיר אלא אלפים אטהאויותראע"פשקעסרבעיןאותה
להקל9 .ב) נשהארם סורר תהומי העיר מצר ראשיהואין מורדין אלא טן הקשת
טרבעין אח העיר ומשוין זויותיה ואל"כ נמו שאסרנו.אפיכןמרגעין אוהה מבורץ
ת
כורריןוביצרעירשהיאארוכהוקצרה ברחב' שכולה כעיר אחת מבחוץוכלאנשידיש
סניחיןאותה כנ? שהיא ואץ אוסרים נראה טהלכין כל אותוריבוע וסודרין להן מאותו
אותה כאלו רחבה כארכה .היתה עמלה רבוע ולהלןאלפי' אמה.עירהקרשיהכקריז
עושין להזויות ומרבע) אותה וכשטרבעין וישביןשניראשיה ששתאלפים אמהואורך
הקשת אלף אסהועיר שתרת יושבת
אותה סרבעין איתה לרבועיעילם .היתה צלע
יחוץהיתד שלה רחבה-אלף אמהורהוטך
ש4לרבועי עול' מניחין אותם כנגר
טחבעת
ככותשהיא.היתהרחבה מצר אחר וקצרה מ! היתר אלף אמהבני הקשת אינן יכולן
טצר א'רואין אוהה באלוהיא שוהוסודרי; ליכגס לעיר היושבתלה כנגדועוץשלהלפי
לה מן הצר הרחב ומוציא טשם את המרה שאפי'כשייך אפרמבני ראשי הקשת ביתר
של שפים אכה אע"פ שיהא התחום יותר אלפים אמה ומשם באלכסון לעיר שכנגרה
סאלפים אמהלכשנכרור בצר הקצר .היתה נמצא שלףיזרסאלפים אמה ושר לא הגיע
סשוושלת מרבעין אותה ש"א הזוית לאותה העיר אבלבני אותהדביר הולכק
י אם
רחב כזכות העליצות~ן היהה בית אפי'
אמה" לפי שאין כסנה ליתרכ
; היתר לסיף הקש' א 4אטה
התהתער יוצאין מראש האחר כשהי;עיין אלף לקא יט
או יות
,
ע
ב
ר
מ
ש
כג"ש מורד
רפט עד כנגד הראש השני של ע"ר ירואין הכרבע אק העיר אהר
אתזכל החלל שכנגר אותו צלע שלהעיר להאלפים אמהכנגר כל העיר ורבועה בדי
כאלו כלא בהים ואצא אםהיונחים'וצאי' רוחותיה כמריהעיר ורבוע'והוזרונותןלכל
 4באותו צר סעדי ראשיה אחד לצפוני רוח ורוחבזויותדעיר ורבוע' טבלה 4וא
טורחי אהד לדרומי שרתי וכרבעין אפי' כרובעת אלפ.םעלאלפיםכדישירי! נשכר
יתערםלהבתים'בכלרוחותיה .בד"א כשאין אלכסון הפיות.ואין אוכרשאיןנוחגין
ביןשניראוני העיר טשך די אלפים אמות העיר אלא טבלא כקוטע' בראש' כרי ע1א
שמיה ומזהכובלעין זה בזה אבל ,אם כשך יחלף בזורתכ' אם אלפים אמה כררךשהוא
לבד ול4ייותר
דפתר ג'ב,ראש זה לראש זה ארוך ארבעת הולך כנגד צלעי
אלפים אכה שאין התהוסין מובלעין ישמי שהתורה נתנה פאות
העיילתהומי ערייהלו"
ודהירהשחוןכרבעין אותה .ויש ט' ערערה ומשם למרו לתחומישבת9:ג)סי שתאמץ
שבין כףוביןכךטרבעיןאותה .ולזה רעתי לתהום אלפים אמהישסי שהור' שאפי' לא
ך
נוטה.היו בתש יוצאם מאמצעהעירהכל יצא אלאאמהא' לא'כנס אלאאס רצהליל
ר,
ט,רש שבין כף ובין כ כרבעין אותה .עור ד'אסות הווך לפ' שההכסים נתע
ךכפין קשת אםיש אבות לארם טשום מקוטו בד"א כשיבררלו
או
ריחהע
שםשוירהאובממהקגפאהסות סר' אלפים אסה אתון ר' אכות לחוץ אבל אם לאבירר יטל
בין
הוא

בזיי

א
8לכיוראותןלעצשו

צליחהידק

תחחן מופי'

שא ש5שאטוחוימטר בגרלבפייעיתיכנס,ייש

8י שיצרה כדש לו די אבית לעולם לכל
רוה .ולחה הדעת גופה .ולפיי אםישא מ
אנות והמו עומרברביעית שנס
 .הא ד'
אפות ועוטר בחסימות א 5יכנס .בד"א
בשחךרגליו בחוץ אבל רגלו אחת בצים
ו כאלו כולו
ורגל אתיז בחוץ רואיןדיה
ים ולעולם מתנין איתולמקיםירובו
בפני
צפףשם .דבריםאלו שאטרםבשירועשכיוס
סוררי התהום את הסדהאבל אםאיםידוע
ק הטחםדנק אתהפורדיןשכנסוהצאןלהוך

ושדצהשלבניארםמשיטוועדתריסויכנס
שמחיצתבני ארםסחיבה היא 5א היו שם
בני אדם ששפיקו למלאת מיצה סמקוטו
וער תהומואם סודצת' נבלעת בהוך תחוס
על הדרך שבארנו למעלה יכנס .שהבלע'
חחוטק מתרת .גרסא בשעטדו,םם האגשים
שגעשו שם מחיצה שלאע 5רעתכן אבל
אם עפדו שםעל דעת פהקהואפ" א'מהן
לא יכנס  .י
ש מן הגאונים שאטר שאץ
עושרןכעזרה כזה עכשו שאיןעכשו וקיימן
בהצנע ובהסתר .חטוא ישאלו זה אח א
וירגישו בדבר אבל לא ראיתי לעתור סורה
הוראהשיהששולדבר זה.כי שיצאברשות

התחש  foאסהלפיאפי' עא י"ח אסה
תמסר בתוףהישיכנפ.דיה עוטך בתוך
עשרים לא יכנס .סי שהוציאוהי עשאו
רוח רעהאו שנאנס כשא' אונסין וצאדין
לתותם רגיחוהו בבקעה או ברה*ר אץ לו
 dwד' אמת  .ההזירוהו באונס כתוף
wtaרוי זה כאלו לא יצא יצא לדעת
שיא  nv~bאו שמוא
בין nynb
"~
חw
שr
n
חלריס וחורלרעתאוולו אלאו"איות
מלגר לעהלםאינו מוחזר להתר תחומואא"גך לאיצא שהבלעת ההזמין מהרתלעולם כסו
א ש5א לדעת וחזר שלא לרעת .נצרף שבארנו( :פו) כברבארנושהיטיבת במקום
יצ
לנקבץיוצאאפ" לוקום רחוק ער כקום יש  6אלפים אביה לכל רוה חוץכאירוע
שנוכלליפטת שם ולאיתבייש טכני אדם אטות שנתנו  4חכמיםטשום מקומו .הנוהן
אפוזר להוך ר' אטחז'ו שההחומין מדבריהם ערובו באחלפן הסקו:גת הרי הוא כאלו
אמול כבורהבריותשרוהה לאו של לאחכור שבת שם ולשם הוא קונה שביהתו .לפיכך
חשם דרה פקח נכנס לתוך תחוטו לוחנות סיוכהיה שובת בעיר ונתןקירובובעיר או
וניןונכנסחזר חכה בתרדטו הראשוןכאלו בעבורה של עיר לא עשה ולא כלום ולא
5א וצא והא שיצא שלא לדעת,אבל יצא נשכרולא הפמירבחחומיןכלויwtnwושרובו
י
לרעת אע"פ שהצרף לגקכיו ונכנס לתוף בטיםאי .נתנוחיץלעיבורה שלעירהי
ושהומואין לואלאדי אמותלא יהא אונס הוא נשכר טעירובו 51הלן כפי השעחך
ה ומה שנשכר
נחתייחמייהאינס שאנסוהו גפםוהחזירוהו .שדיחוקוסעיביר העירוריא
יר אובריראו בסהראו בספינה סעירובווהלאה הפסירלאחוריו ואפ" ככללתתה
מצוררבע
ן
שכולן לו כף"א  %'.1מיתיבאכצעהעיראזן 6חציהעיראבל
אח סהלף את
ושכןהדין במי שיצא טרעת או מי שחור סדתוהוץלעיראיןפחשבין את העיר כולו
ברעת אם נכנס להוך א' כאלומהרי הןלו א5א כארבעאטות כמושבשובתרצץלעיר:
כד' אטות וישמי שהורה שאםיצא לרעת נתןעירובו בהוף הע.ר או בתוך עבורה
אפ" דוש ב בדיראו בסדואין5ו אלא ושבת הא במקם אחר קונה שביתה בתוף
רתהו" מזובעיני אלא שראוי העירכאלו שכת הואיחוכהוטהלף4צזכולה
ד' אטות וא
לרישלרברבכם תא שלא לרעת והרי הוא וחדוהלהאלפיט אסה~לפיכךמי שהיהכעיר
בבקעהועמדו צידוגויםהיק.פו את תתןולרובובעיד אחרתסדיך נען כלהעיר
שa
מישהורהתזויע שנתfן בה אתעירובי ואינו fמהלך טןהעיר
כל ~הבקעה לשם דקיהי
שהיפוהו ואץ ששבת הוא שם אלאערדגשכם שהכלהשם
ט %א די אמות
פרשאז מיסאלאכל שוקעקץגוים טהלף סרתקירובווכןאםסו!עיוביwoa
דא
aהרא"
לדירה
8תטלה:מר)יצא ולא לרעת ועשו לה

בי

ב"ר חוץ לטקוכו כחכט' רבאה *לר ומי
שיוצאלהציל וכיוצאביהיש וו אלפנםאסה
לכלריק מאותו מקו' שהלך שם כאלו קנה
שם שמת' '1ewאסרלו בררר כבר נעשה
טעשהיש לואיפים אנה לכל רוח סאואו
כקו'שנאט'לודוואותן אלפשאוטהכובלעות
בתוף תריסו ואפ" אכהאי יכנס לההומו
וכל שנכנס ברשת להחוטו הריהוא כאלו

כין

כייל
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לרירה .נתנו בתלגבוהלמשרהגובנקעעסוק עוטרבסגץמו ואומרשביתתי בם9ם פלה
ב 5וכהוא וימסר
ןשיקר עי
עתירה אפי'אין בואלא סד' אצות ערבית כי
בסקררובפלג'רנרלואץכאלו רעגנליו שם.
סאתיםוכן 3קרפף שלאהוק לרירה אע"פ
י
ת
ת
י
ב
שיזהועשי' ואיחסקני לרבר זה כלשיוצא
יו פח"ע בכאן א
שאין בו אלא בית סאסזש א
איןלו אלא אלפים אטה טסקום עירובו מביתו ע 5דעת לקניתשביח' בא' טן
דחפה כה השובת במקום עירובו שהשובת המקומות אפי'עניח זחעיורר לרבר זה
ריבבהנואוכליןשיכול
בא' סכל אלו אינו פהלך את כלו וכוצה שאין 5ךענישאין לו
5ו אלפים אכהלכל רוח .גדולה פעאכרו לערב בהן .יצא סביתו שלא על דעת
שאפי' ההר קרוב תוף אלפים אמה לאחד לערב חושכה 15בדרף אפיהיה בידו פת
מכל אלוואטר שביתתו cwהרי הוא כאלו לערבבו אלוהקזרץהיהיכוללהניחותרובו
שבתבתוכן וטהלך את כולו והוצהלואלפי' בטקוםשנתכהן לקנחה שם שביתהולאעשה
אסה בד"א נסקום הטסוים כאח' טפל אלו כן אלא שאטר שביתתי בטקום פקני הס
שאסרנו אנל אס היה א' סכל אלו יתר זהכעני הגה שם שביתה.סישהיה נקץר
טכית סאתים יאכר שביתתו 3סקום פלוגי אחתוישלוביתבטקים אחר רחוק משם
מן התל אוטן הקרפף ואפי' שבת בתוכו עתר מאלפים אטה ויצא מטקומו ללכת
אקלו אלא אלפים אטה מאותו הסקופשסיים לביתו באמצע הררהטקום הניכר ?P31P
כלבר .נתן עירובו בסערה ש.ש בה ריורין שם שביתההרגילין ללכת טסקוםזה לשקום
אפילוגדולה כמערתצדקיה כהלך את כולה האחר אם לאחר שהחזיק בררך מעטגיל
ן פה
וחדוה לה אלפים אטה .נתנובעיר חרבה חברו עתצנה הוא עת חטה הא5י
סרהבה או בסערהשאין בו ריורין אלא הלילה ולמחר תשכים וחלף ושסעלו
שראייהלריורין שהמהירות היטית ישמי כאן אע"פ שלא אמר צפיו שביתתו 3ט9ם
שהורה שסהלף  fכולה וחוצה לה אלפים tפלוניהרי זה טוחזק באותו wהכקים האסמלץ
להניח שםהעירוב ללכת לטקום הא'
אטה כאלו שבת שם .ויש שהורהשאין
ידוקזיק בררף הריזה כעני באלו.
יש
לו אלאאלפים אמה טמקוםמיעירובו.וליה
י5
גכ
ש
ל
ש
1
שביתתו בטקום
!טערבין אלא לדבר טצוה .וכאלו אומר
ערתב נוטה~ן.אי
או
פל
ר
ינו
נ3
.י ויראה5ישאיןבפירבבים אלואכוריןאי
י שלא לרבר טצוה,שין עירובו עירוב
עי
כיצדעירסכדי להקדיםפני רבואופני חכם גדש לו בית באותוטקוםהכ' שרצה ללכת
םאקלו בית שם כל יאחזר ולא
שבאו או ללכת 5טשתה שלאירוסין או של שםאב5י
נשואין או כרי לברוח ספני הנציק שנא הלך אינו שחזק .אפשרשנטלך שלאלילך
הדוי אח עירוב .עירבכר ,טם באותה וזבת ולפיכך אינו מ-רפק ער
וכיוצאבי
י שיאמר בפירוששביתתי בפעםפלוני new
לה-אות שם ולההנות שם בקבראינועירוב.
ברש בנותן את עירובו אבל אס הלך תהבא' שהגיא סל סלא פירות לחכם ערב
יו וקנה שם שביתה3ין השמשיה בין שבת "זרפניו לשוס להיתו ורגיח החכםהל
עג
יר
ב
ן לר3ר רושותיש לו ממקו' עד שיחמק בררך וירר בסולם לבר ואושר
ה
ו
צ
ט
ר
ב
ד
ל
י
ב
שירדבסולםאיל פה ולכתר השכ' בבקק
שביתהואלפים אטהלכל רוח עיהרעירוב
לין
זהברנ5ולא אטר לערב בפת אלא להקל ולך ועשה כן ואעין שלא אסר בפיו תהב
ע 5עשיר שעוכרבביתו ושולח עירובו ביד שבקתתי בטקום פלוני.גני הומר השסרו
עברו וביד שלוחו .ולפי'ביןעניובין עשיר עירובן לזהלהניחו להן בטקום טשש 40
שתצא פביתו לקנות שביתה באחת טן הררף לקנות שם שביתה ולאחר שהחיק
הם9טות אע"פ שישלו בביתו פת שיכול בדרףהחוירוהו קורם שהניע 5כג~ם שדץת
לערג בו מותר לו לערב ברגליו3 .ד'א לולהניה עירובן שלבני העיר דגש סחרר
בעומד בסקום ואוסר שביתתי במקומיאבל כסו שבארנולפי שהואכ  .אבל
י
נר
בי
ענשיי אותה הע
יוץ כאנ
בשזרנו עוטר בפקום ירוצה לקנחו שם העיר אסורין
יה
סרן.
יעוסרץ ועשירין דן
ו
ק
ס
שאבטירתמולוא וכאלוומםר .בשדבכיאתתיבעשבימרקואםבלפ5ףהעלנאי ולאפייןקשתהיןןב Qeשביתה
האלאאםכןנתנו שם
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אחהעירובבמו שבא-נו .כשאסח ויכול
ר שביההו בבשםפלוני וקנה שביתהלא
עימ
אכרו אלא כשככיר רעא  oWDnשסיים .
כיצראומר שביההי תחת אלן או תחתגדר
והוא 5ו הוך א5פש אכה אינו מכירולא
אטרולא כלום אבל אם היה סכירו ואכר
שב'יתתי תרחאילן לצפונו או לירוכו או
בעיקוב נקה שביתה.ה1.שניםאו יותרואי;
בימהןסי שיכיר אלא אח' מהן אותןשאין
סכירק מוסר'ן 'טביתהןלסי שכביר והמכיר
אוסר תהא מגביהתנו בסלם פלוני ורחן.
ובסה דברים אכורים בזם; שיכול להניע
שם קורם שחשכהאלו היה רץואעפ"י שהלך
לאסולא הגיע שםקורם שחשכה .אבל אם
כשעה שאסר תהא שם שביההי היה כל כך
סכוך להשכה שאפי' דרך מ-וצר לא היה
מניע וס קורם:.חשכהלא קנה שם שביתה,

סי שהחשיף לו בררך ורא' אילן או גדר
אוסר שביהתי מקת אותו אילן או תחת
ו
ו
י
ל
ג
ר
אותו גרר אם
ם
ו
ק
מ
ש
י
ו
בין סוף
ן
י
ב
נופו שלאיל;ייהר באלפים אמה ור ,אמות
5איזוז כבקוטו תעשה הכר גמל לפי שתחת
דעתו היה לשבות
האילןלאקנהשביתה
שטא5פי שהוא לורח',
במקזנופו ואי אפשר
מאלפים אכה ובמקום שהוא עוכר שם
קנה שביתה לפ' שעקר שבירתו כמא;
"
פ
ב
ולפיכף נעשה חכר נטל ואין 5ו אלא ארבע
אסות'מל מכוכו .דיה כלנוף האילן כוב?;
בתוףאלפיםוד' אכותאע"פשיש ברחבהנוף
מצפונו לדרוכו ה' אמות או יזהר ושע"פ
שלאסיים  15כקים 'רוע בההה.תו ע 5אילן
יכול המו להלוך להחה'תואלא שנעשהבכל
תרצנית האילן חכר גטל לפי שירוע שהוא
סחםלומקים אם לצסון האילן או לררוכו.
ולפיכף אם היה ביתו לצפון האילן כשהוא
פורד אלפים אסהמן האילן לביהוכ(רד.ןלו
סררומו 12כא בדרוכו קנהשביההו .וכשבא
לכדור לחוור לררים כנגר עקבו כודר'ן לו
סןהצפון שכא בצפתו קנה שביתת(.
צריף עיכרםטקים בצפונו או בררוכו או
בעיקיו שלו והוא שלא ירא
אילן

יא

.1פיכף

יי
ער
בעיק
יותר מריאאבל אםהיה ברחב
קרו של
תילןיתר בר' אכות .ונעשה ;יקח שלאילן
חמרגמל כררך שבארנובאילןוישמישיערה
שאם לא כאים כקש ,4םיש בתרמיתו של
4

אילן שנגה אסות אפ" לתחתיתו ש 5אילן
איט הולףולאיתזמפעום ארבעאמותיוא5א
אםכן אמר יקט  4ארבע אסותמתוף שמנה
ו.ש טחטירין בכיוצא בזה שהרי לא מיש
מקום אנף אםאיןברחבו ששה אסות הולף
הוא לתחתיהן שהרי מקצת מקוטו גיבר.
ולרברי הראשונים העתי סכה .רגרים אלו
.טאסרנו באילן שענפיו גכוהין מן הארץ נ
י אלא
טפה'ם או 'ותר או שאינן גבוהיןג

שלא הקנו נופו שלא ינירנו הרוה שכל
כחיצה שרוח מצויהכנירהאינה מה,צה אבל

אם יש'גבוהה'סן הארץנ'ויקנו נופו בקוצים
או ביתדות שלא ינידנז הרוח שגל מחיצה
שרוח כצחהכנידה אינה מח'צה .אב 5אם
אינה גבוה כן הארץ שלשח ותקר נופו
בקוצים או ביתרות שלא יגירנו יטלטלו
הרוחהרי זהבכז"ף גרר .וכלשאין גויתר
סביה סאהים והתה טכקוםרגליו ער אלפים
אכה והולך אח בורווחוצהלה אלפים אטה
בכל דבר שמשתתפין בו שתופי כבואית
.וכגרבארנו"למעלה
כערבקעירובי
הת
ו
בשקופי המבוא
בטה כשתתפין .וכמה
י
י
מ
ו
ת
שיעורו כון שתי כעורות לארס אחר אם
היו כרובין צר.ך מזון שתי סעורות לכל

4י
ו
א' .ביצר אם עירב ברבר שכומרן ע4
כקום כעורה צריך כר' לסכוך עליו שתי
י כש.פ ליפתן ער
מורות .ואם סוטכין
ין ב' סעודותוכמה
לזו
שיהא מגרי לנפתבועכ
שיעורוכיק שתי סערות בפת .יראהלי
כל שיט בו כרי המשה בצים ושליש וכ5
אדם כערב בכת זאפ" היה רעבתן לפי
שהלכו בערוב להקל ושאר בני אדם חולה
מה שהוא ארם להקל משיעור זה

ו,קןלפי

כרי מזונולהול ולא לשבתלפ' שכהול מזונו
כועס.כלהאוכליןמצטרפ'ןלג'סערותואמי'

לכביצה לשליש ולרביע .סערבין לנזיר ביק
לפי שהוא ראוילכלמישאינונזיר.ולישראל
י לכהן .וכל שאיןראוי
בכרוכהלפ'שיראי
לזהוראוי לזהכערבין כררך שכערבין לנחל
ביוםהכפוריםלפי שראוי לקטנים .בריא
בסהשאין איסורו לכל מחכת עצמו אבל
רבר שאמורלכל נטרולים כצר עצם:אין
ס;רבין .לפיכךאין כערב'ן בטבל אפילו
בסכל מבול מדבריהם ואעפץ שאפטר שדעא
כותר לקמניס.ואיןכערב.ן במעשר ראדון
שנטלו

יא

ש"מ חחטץ

שגטה ק הנף 51א ) 1beטמנו תרומת
מעשר.
כמעשר שני והקיש שנפדו
ולא גפרוכה5כחן כפעשרשני שפראובכסף
שאק ם טהרממבע והקדששחללו ע5גבי

קרקע.סערבין כרשאי הפני שראוי לעג-ם
תם שעירב בו אם הפקיר נכסיו.
ובמעשר ראשון שהקריפו כשבלין היטלה
טממלעהשרהו-סת תעשר ואעיב שלאנטלהסכני
הרוש גדולה  ,ובמעשרשני והקדש שפראן
ונתן את רקון לבר ולא נתן את
מחומש -שנרן ההוסש העכב  .וסערבין
אפילו קוק בברוכה טהורה שנלושה
בסי פירות אע*) שהניחוה לו על הקבר.
17הרייכול מלכת שם בשירה תיבה ומנדל
ולמשוך ערוכי בפשוטי כלי עץ .ואלפ
וכשסור לקנותביתבאיסוריהנאהכבר בארגו
שאין סערבין אלא לרבר שצוה וכציתלאו
לנהנות נתנו .ולפיכף בשעה שקנה לו
עירובאיןכאןהנאהיאחר שקה 5והעירוב

לא 61
לא אלףואריהככני עיד' ואפילו לא רצה
מבעוריום ער
שהימכה מותר שהתדצסיז
אינן אלאסרברתץס ובדרבנןישברירה1.כ3
ושבח שדצהאפילו משחשכה הוברר הדבר
שקנה לו ערוג כבין השמשות .אבהו

ייגן:
ה :י

ן וקשר ע" בכר עירובי אםיהא שסור
אי
 012אוילך לאכות .וראיתי לאוע -מגרולי
ר,גשהברש שאסרולאנתכוונילידבריו בסקס
זה .ותשבע עלהככר שלא רוכלנו ולא יהנה
טמנו מערבין  4בו .זובל האומר אכילת
ככר זהע5יישמי שהורהשאין כערבי; 4
בו שאע"פשאיןסערבין "5א לדבר טציה
ומצות לאוליהנות נתת 4:1 .שנן ככר זה
ש5א כאטר בהנאמואפיכן כל שאסרו על
י בוספני שנראה כהקרש
עצבואיןסערביןל
ואין סערבין בהקרשות .וגזרו על זה ספני
זה .וושסי שהורהרבין נשבע על הככר
?' 1גררמן הככר זאפ" בהנאהו מערבין
י
ו בו~ .לזה הרעת סטה .האומי בעי-ב
שבת אובערב "מ ככרזה היום תלולמחר
ן השמשוה
קרשונערבבועירוכוערובשכלבי
שרגאספקרגלספק קרש לאיררהלו קדושה
,טה'א רא רצה שתחול עליו קדושה ער
למהר הנרור ולא השתפק .ולפיכף קרם
זמת ע'רובו לדקדיש .אכל האחמר דרום
קרש  r$9,וצ5איןמערביןבו כי אם טן
הספק לא נסתלקה קרובתו כבצו .ולפיכף
ן ר,שמשות קרחם ואין מערבק
כל בי
בהקרשות .מערב ארס לכל שבתות הענה
ארגמני לנצענות  51סר שבה שארצח לילך

מ

*
antyi

 1aQeדבר תורה הנ
יחאםשףיבעאירוביז
לצפוןוא' לדרום ואומר

תחר

חכם לצפק

ערובישהצפיןי
יקנהליהשם בא5ררוםשגרובי
שבדרוםיקנהל
 .ואםבאושנים אחד לדרם
מקר לצפת 5איח; שארווה אלך .השם 85
באו לא כאןולא כאן אהיהכבנישדידבריו
קייסין .ואפי' באו קים חירחר רבו ורצה
למחר ללכת אצלסי שאיש רבו הותר חין
אכרים ,הסמם בין השמשית דעתו האז
על רכו שכעטים רעתו נוחה בחברו יוהר

סי

ברבו .וכן אם שסע שפצ'קין עכו"ם בא"
ורצה לברוחמפניהם ואעויורע 8םיבעו אם
י
5א יבאו או לאיזה צר יבאו כניח עב
עירוכין וכתנה כררך שאסינו לפי שככל
יברשאתי אלא פרבריהם יום ברירה כמו
שבארנו.אין טערבין עירובי תחומין ח85
קורםבין השמשות אבל לא בין השסשות
לפ'שצין השסשותספקיזם וספקלילה אם
עירבבין השמשיתאין עישבו עירוב .ואין
זה ספק עירוב שכשר אלא הרי חח כעיב
בתרסי ספק בהרוט' שהורח עירב ספק
בסרוסה טנאה עירס שאינו עהיוכ :
(טז) להיכף אם אסרולו שנים צא וערב
עלינו לאי עירב סבעור טסולאחר עירבבץ
השמשות זה שעירבעליו מנעור -ם נאכל
עירובו בין השסשמז וזה שעירב עליובין
השמשות נאכלעירובו משהשכה לאקנה אח'
מהןעינבלפ'שאין קניןבביןר"שמשתעואף
י חצרות בכיוצא נח;
עלפי שקיניןעיריב
לפי שעירוב חצרות אים אלא כדי לערב

הרשתת שנפרדו ועירוב התיאמין
ן בבון השדשא .רש
רשות ואיןיעני
ו*
א
הסורים שהורו להקל בספק ביןהשפפכירל
ו5אוהכוונויבריקו.איןהעישב שנץבסוף

גלנה

יום ערב שבת אלא ההלת השבת התשלזנה
אבלצריך שתהא רסעורה שמערב בהראויה
לאכילה מנעוריום ולפיכך לגץ טבוליום
אעצצךעלעירובזד אלך :שבק 'טנא ארצה שסלקו מחכית ש 5סעשר טבל ואגפר -41י

עבודתוקידש

ש6

טשתהשך אבריו  ?~*pורשךח%רבלובגויגראש"51ו במקוםאהר
רי
מ%שםתראוטמרתעיסרע
 lאינועיריב שכל החיסרכן בקפידה ה"מ
י בהלא ואפר ולא בלום
בו
5
שאעיט  w~ptתרוסת טעשר  raanאוסר כן רצה לרגתפק ס 15,4ולא סולו.
השהשכה  .ומשתשבה דךא  r~eקוית בטה דברים אשרים כששינהכן חגירבלו
וועירובוכבר יצא סכלך טבל אפי כןאין משלו .אבל אםעירבלוטשל עצטוהריrw
לאכילה עירוב .שבל :אומר לערב לו מה וכמערב
וומלרשותביויהעירמובבעו5רפייסשעדיהןיהטנר5אויהא מריך זכותהיאלו וטזכין לאדם  N?Wמדעתו.
י דוקא כשזכה לו עלימי אחראטר
שתהא סעורההראויה כבע"י .היולפניו ב' ויראהל
ככרות ור טנאה וא' טהורה ואי; ידוע אי לו צא שרב לי בטגרלועירב בסקוםאחר
 %מירהואי וו מסאה והניה אח שתיהן אינועירוב ויראה לי אפ" עירב לו כהטל
בסיםשרצה לקנות שם שביתה ואסיהריני עצמוכן שבסקוס הגהת העירובקבין סש5ו
מערב בטהורהאי זו שההר לא קנה 5ו נין טשל חברו יש קפירא גמא בטקום זה
ודדוישהרי אק כאן סעורה הראויה .וכן שהוא יותר קרוב אויותר רחוק דעתו נוחה
הדין5ב' ככרותנא' אסורה וא' סותרת .ואפילו ה'1שניהם קרובים אושניהם רחוקים
שולה אדםעירובוע"י הכל ואפיע"י עבר כאן דעתו לגוה בשכת ולא בסקום אחר:
ועי קפחה ותא שיהיו גדולים ובני דעת (יח) הפערב לשהי רוחוה ואטר
י
עי
ושרים בעירוב .אבלשלוע ע" הרש שומה שבצפון.יקנה
בם
וו
רצר
יעדחציהיוםועירובישב
בעירוב אים ישהמחצי הי
לום ואילףוסביר שכותרלערב
ן וביר כ שאינו סורה
וקיט
יי א-נו סודהבעירוב ולפי'אין טשתי רוחות אושאמרלב'עבריוצאוהערבו
קירוב.
ת
ו
כ
ה
סש5הין את העירובע5ידו .ואם אסרלאח' ליועירב  4האהד לצפון והאחד עירב5ו
לקנ 15סדםועמד הוא ~ראה שהגיעו לאותו לדרוםאין האחרמשניעירובין אלו ברור.
שאבר לקבלו אע"פ שלא ראה אם קבלו ולפיכך אינו טהלף לצפון עלא כעירובו
לררות ולררים כעירוכו
 .ואם מצעו
סרג) אם לאוכוסףעליו שחזקה קבלו
~ rhבשל רבריהם עושה שליחותו.ולפי
שחזקת' את דוקהוםכגוןשהניח שדבלפצופןוןלסףסיפים
נתנו לפילילהוליכו והנכ:ייא ואמר ל 14קנלו אמה וכן לדרוםלסקי אלפים אמה הרי זה
אם עומד ~ראהשהגיש אצלו הרי זה עירוב חכר גכ 5ולא יזוז
פארבעאסות'וזאפ"והא
rp~ne
עושהשליחותו.ן,1טנית ארם9ן-,בקוך העיי שהרי כלתה סרתו שבצפע
קךרובי תחומיןכשלו ע 5חברו וצריףשיוכה ושבדרום באמצעהעיר .ואין 5ו אלא ער
י אהר ויוריעגו קודם שהתכה .לא מקום שכלקה הסרהכסו שבארנו הסהססך?
לו
עי
עו עד שחשכה " etyשקבל עליו סי לשבזגץטיפנ":ביןכלאחריהשת.קדושות
הרי
קהירכלו לאקנהעירוב שכ 5שאיניירע הן  .ולפיכך אם רצה לערב נאחר טחן
בעירוב אין 5וכר בו ברירה ואין כערבין לצפון וב' לדרום עירוביעיריב  .בראש
למרוביתהומין על האדם שלא טרעתו שאין בסלא מיצע את התחום אכל מיצע את
כאן זכות שטא 5א ברוה זה הוא בוחראלא התהום הראשון עירוב והשני אינו.עירוב.
בעגיאו להיותכבני עירו .כ5מי שטזכין כמור הניח את הראשון לצפון ברריק אלף
עלירו שחבי חצרות סובין על ירו  'atn'yאטהוכן הב' ו'ררום בררוקאלף אסהוכיוצא
תהופין .וכברבד-4נו לטעלהעלידסי אדם בזה ק1:שגיחןעירובשהרי יכולליעףטבעוד
מכה את העירוב בהצרפה .א.פר אדם יום אצלעירובו השני .אבל אם הניח 4ען
nvoniהרינ כערבעל אי חז מכם 21ארצה הראשון בצפו; והניה את השגי ברחםאפי'
יילה פלוני י5ך ואם לא רצית .אסה אחר חוץ מן הטקום הרכול להלך
אםרצית ש
יפילו לא בירראי זה ער שהשכה בעירוכו החאש.ן לררות אין השני עירוב
לאילך א
דוי זה עיובשהרי "ט כאן ברירה  :שכבר כארנו שגל טעתה שאינה ראייה
רס%סר בקברו צא וערב  41בגרוגרווז מפעוריום אינה קהה עירובוהרי והאינו
והלך ועירב לו בתמרים או שאמר אליו יכול להלך טבעור יום אצל עירובו השני
י גסשט פלוני שכדרוםורשאי הוא להתנותיליסר אםארצה
בדבלי בגרוגרותשיש ל

שיא

שיה

~ז,

'הא

הוימע

לב 8ש
ערכי
עא עשובי הראשך לצפק והעצי לררום או עיכובו
י
י
ע
י .ישמי שדיהה
באף
נ
ש
י
בא' לצשן ובשני נבניעירו 4ע באודכבני שאזם נאכל בראשקאי 13ומרזב לשם זממא
שלא
עירו ובשםלצפוןוכלניוצא בזה.סיודגיח אטר מהן קראטה אחת אלא
להחלשאדישמדו.
עיריוקלשני היסים ונאכל שרובו באי לערבשני עירובין אבללהקל
יעיצר.כ'יסים טוביםשל
עירוכו עירוב לראשוןתוין עיר
השמשותובשללשניי אלא ודואשון נראהל
וםשני גליות האהדר"ל.ולפיכךאם רצהטערב
א"כ האקייםכלבין
י
ת
ע
שככרבארסששתיקרושהזהן .אם לאהמז עירובקבז ברנלבין כפתעל הררף שכא'
המקים משתטר וטתיא שמא שבר כיצר נד ששכח ולא ?הרב עט-ובי החוטון אהילו
יום כשנייטשלגליות פונוטנהץ ט'4טלחבירו
הת עושה אם '"ט קרם מהשיה
על
ר
ראשון ונופלובהיווטביאועסו ולסח
יחזירו ואפיי בתנאי לפי שהטערב בתהומץקננה
יט
וםבירו 4ן משלחוואינוצריףלומרשיקנה היא שם בגז ושמאריאשון קרש ואץקונין
לו עירובו ומחירךעליו 'כרי שלא יאבר ביתבירט'.וםהכפוריםויכתישסי שהדה
ואמ"נ אם רצה לאוכלו ומם שישניהם כקדושה אחז ונרוסן רבריו :
קורם
 .ברקן
אוכלו
 ~vrwבפתישן אבל לא גפת חרש (יט) המניח אתדוירובצריףשיניחנובטקום
ספני שנהרהנסכין טהט לשבז .ואסעירב שאפשר לולהביננו אצלו בשקוםשנתכות
ברנל מהשוך עלו יום שבצון .וכן וע"ד הוא לשבות שםלפי שסעורך הראיה לו
י ב השמשות
וטחנתך ע %ביום ש ואצ"ל יקנה
שביתתו הוא צרף
ליפןיכך הנותןבטק
אתסיעירובו ברשית ריצרד
פשטילפי שאפ" עוטר
לו
ניושהק קונה ואינ
נראה כסכין טיש לשבת שהרואה אותו
עופר שם אם המערב תלסיר חכם רואה
אוסר שסועהו סבכתובאן .ואם עםד"יץ
הוא אומר.שכא אברה גאברתלו חקואיוצא
כאן לחפשאחריה .עירב גפת ביום טוב
שלפניהשבתלשבתאינו עירובלפיעוהטניח
שרוס תהוסין כקשה שם בית וגק ענין
ביתבשבת .עור שאין טוב מכק לשבת
ואעפ"י שאמרו שאין ט'ף היום קונה עירוב
אלא תחלה היוםקינה עירוב ושבת סכינה
עעצטה כאן שהואוצית את הערוב לכתחלה
בישט נראה כאלו י"רכבין לשבת .עה-ב
גיום טובלצפון ברגליו צריף להחשיף ומם
כרי שיקנהלועירוב .ואםדצהלקנות בשבת
וביתהלרוח ב'הולך מבע"לסים כרכול
אזלך שם בעירובו שנצפון וטחשיך עליו
ואינוצריך לנפר כאן תהא שביתתי שכל
משם ושהואטהשיף עליו ימם קנה שביתה.
י 'DyD
ולפיכך לא יאסר בפירושיקנה5
כנראה כאלו ירט פכין לשבת .וכן הדין
בקט שלאחר השבת .עירב בפת בראשון
טערב ברגליו בשני כסו שבארנו .עירב
ברגעו בראשוןאין  awoבפהבשני עכרן
סערבין גפת חרש כטושבארגו .שני יטש
טובש של ראש השנה קרושה גהת ק
ושניהם כיום
אחד ארוךולפיבףאין טערבין
בהןשניעיצובי .,יאם נאכלעירובו בראשזן

ים

4

ונתכוון לשבות הוא בהסות הרכש צ
נתכוון לשבוז ברשות היזה -ונתן עירובו
נ .והכוו;
ברשות הרביםאין עירובושיי
לשבית ברשות הרבים שהןעירובו הכוהל
גבוה עשרה ורחג ארבעה אמה או
גבוה עשרה סוחב ארבעהאינועירובחלדפ*
י
שאלו רשותהיחידהן  .אםטי
קננוהין
"
אף שפי שרחנין ארבעה עירובן ע"הב
אהרס  It1'XVמשום כרמלית ועיפוש סחן
אינו אסור אלא משום  n'amוכלרבר
טיבו
השטשגקאלא סש'ס שבה לא גורו בין
הן
רי
לא
ש
בזקים מצוה כץ .לפיכףנתכוק
ו
ב
ו
ר
י
ע
בבס
רטבות ברשות הרבים ונתן
יורוחבר'איןקירובועירוב אצ*
עסוקי
י
ל
נתנובתחתיתו של בורלפי שכל הללו be
בור רשותהיחיי .לאה'ההבורעסוק עשרה
פישהבירכרון משוםכרמלית
עירובו עירובל
וע"מ אסר א5איםשוסשגותואיןצרידלוסר
אם לא היה רחב ארבעה לפי שרצאכקדם
פמור אפח עמ.ק סאה אטה.
בושבכרטיסם
עט.ק עשרה ורחוב ר ,נרון תשום רשתן
היודרולפיכך אס נהכחן לשבות בכרסתכן
ונתןטייבוגבור שבתוך הכרטשך
י חז
ירבים
הה
שכוב אבלאם נתכתןלשבותברשחז
איגו עירוב .הנותן עירובו יש לו ארבע
אכותולפיכךפעטום שטתכתן לשבותברזצת
הרביםונתן ערובו ברשות הי
ריערזבועירובי
ע

שיי

*גברת הערש

שניב היעשש

"רוב .כיצד הר שגתן עירובונכפיל פרעתסאיבע אסא אק זה
שיהוא גבוה עוטרה ורוחב שאין בהבאה של פחותפחות בארבעאסות
שברשות הרבים
י ורוחבד' או בבור אלא משום שבות ולא גזרו שבא בטשם
ארבעה ו %באלן גבוהי
עסוק עשרה ורוחב ארבעה ונתכוון הווו טצותעירוב לא כלהשביכין התירו בטולם
סטוףלו נרשות הרבrים בקרוב דקרשבות לפי ש"ט שבית שrקרוב לבא לידי
כ5אותן ארבע אסות טקומו הן כאלו שבת מלאכה גפופה ש 5תורה ולא התירטטו כדי
ע בשל תורה תה אחד טהם 0*82
שם וכרשות היתירנדונת לוורשותהיחיר שלאיג
עלה ער לרקיע ורוי הוא ושרונו ברשות אחה מתיח להביאו פחות פחות טארבע
ויהיר .דבר זה כגלל קניית העיריב הוא אמותיבא לטלטלו ר' אסות בגת אחת ואעו
יביאואצלו מןהפקום בדין שנקלעליו בשתים לעשות אתהעיבור
ולאידהא סותר 15לה
שהיא שם דבר תורה אוםושביתתו רשות כם5א וכרשות היחיד כדי להביא.העירוב
הרבים נטורה הא .ומקים עירובו רשות עד הגב.51ונקלעיד ושטר שיהא לנבולו
גפורה הוא .ובין השבשות ספק של נעמיינו עלדינו ורשותהרבים היאלהוציאו
ד
תווחרהה -הוא ושמא לילה הוא ואסור להוציא לרשות הרבים למקום שביתתו גפהות
טרשות זה לרשות זה אלאשהעירוב טדברי טערבע אסותשאין מקילין כל כך לעשיתו
סופריפ והקלו בו בדבר זה .עור זאת הקלו כרשות היחיד וכרשות הרבים בזפן 4ף.
בו שאם נחנובאילן או כותלגנוהין עשרה אילן שהוא ברשות הרבים ונתכוון ~nlaw
ורחבין ד'והן ברשת הרבים שבתוך העיר בשקרו ונתן את העירוב בנופו ועיקרהנוף
בסרטיא ופלט'א או אפילו בתוך שבורהעיר גטטה טעשרהוהולך וזוקף למעלה מעשרה
התכוון הוא לשבות לסטה זאפ" רחוק פר' וטתפשט חוץ מעיקרו יתר מארבע אתית
הרי זה עירוב לפי שאנורואי; את כלהעיר אםנתן אתהעירובאן"בנוףבפקוםשלכהל"
י זה עירוב .שכבר
ועבורהכפלא" ועולין ערלרק.עוכאילו הוא מ" ורוחב ארבעההר
ייבר זה בארנושהנותןעירובוישלו ד' אמותורואון
ועירובי
ברשותא הליהחחיסריר .שאירלאוהל
נתן עירובו כאילו עולות ער לרקיעונמצא ותכוללהבטה
להקל אפרו ול
בעיר אובעיבורו ונתכווןהוא לשבות ברשות את עירובו אצלו דרך נקעהאילן "e*Vשיש
הרבים רחוק מנעו ר' אסות אין זה כסו בו משום שבות שמשתמשבאילן לא נזרו
שנתן עירובו ברשות היהיר ונתכתן לשבות נו במקום סצחע עירוב.היה הסף טטקש
ברשות הרבים ברחוק ד' אמות אלא כל הנחתהעירוב עד כקום שביתתוטקום גבוה
שנתכוון לשבות כרשות הרבים ונתןעירובו תשעה מצוכצמין רראייין לכהף עליו אם
ברשות הרבים שבעירובעבורה אפי' ברחוק המקוםההוא רחוק מש.9האילןשהיאטקום
ד' אשת הרי זה עירוב כסי עתן עירובו שביתתו ר ,אפות אין 4ה עישב ואע"פ
ברקות הרכים תתכוון לשבות ברשות שאם בא לזורק פסקום הנחת העירובאין
הרבים אפי' רחוק ארבע אסות שעירובו בו אפת טשום שבות לכ,טתימצא לוטר
עירוב הואיל בכול להביטו אצלו פחות מד' שמקום שביתתו כרשות ההרד או כמכול
מן התף שהוא לסעפה סעץשיה
אסותוהריןנותן אם אתהמשיאוסדינולהקל
עליו לא תעפלנו שלאלהחמירעליו .ויראה למקוםהעיקרשאין.בואיסור של תורה אלא
5י  (r~tetדברים אלו אסורין אלא כשלא טשום שבות אפי' כן אעו עירוב ש5א כל
לשבות רחוק פן העבור ר' אכות שבות התירו כסו שאטרנו שכל דבר שהוא
נתכוק
ורתק  D'p~Dהעירוב שעה אמות שכל קרוב למלאכה של תורהגזרו בו .כל ארבע
שהוא כן א-נו עירוב טה נפשך אם אתה אסות שאפח כאןה!ואלכסונןהןשהן המש
עהטה אתהעיבור כרשות היחיר הרי שאינו אבותושלשהחומשי אטה .כלכגךםשטניחין
גול לדעניאולטילם שביתקו שהרי מוציא בו את העירוב אם הוא לסטה טעשרה
אתהמעסיך טפחים אעין  1ltNffרחנ וץ הרי זה שרוב
נרשותהיחיד לרשותהרגיםואם
העביר על דינו ורשות הרבים הוא מניון כאלו הניחו כמקים ריטוב הרחב ארבעה
ו בסלטל פרעון שכל שהא כגתך אקרקע תוךעשיה ר"*5
ט4ר אפשר להביאו אצי

.
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אחקה

ינ

עשבי תשטין
 .יגהץ שאין
אבנים אלא שבותואיןצריך
 "rw8לרבר אז כמונח ש
ירף מבעוריוםשאינו .
פם
 omשצריך לומרבא
ה
א
ר
י
למעלה מעשרה טפחים
אש
לנ
י
ל
עיר
ילו
ע
להניעי במשם רחבארבעה פחותמיכןזרנו וכן אם עירב בתרומה עטמאת.א
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עירוב .נתת בראשהספה 4ן בראשדגךנדם אוזר סכל א 6לאחר שחשכההריחחעירוב
בזמן שהא תקשוניוץאפ נכוה סאהאטה שתחלת היום גךנה עירוב לכל דרום :
ייאינו תלושאית (כ) נסתפק הדבראםאירעכןקורם שהשכה
דויזה עירוב .אב 5אם
י חז שרוב שסעסירין
עירוב שמאיקטום ואעשפ שכל שאיט אלא או לאחר שחשכה
י
ד
 peDעירוב שאמרו
טשום שבותלא גזרו בובין השנעצתלנבי איזו על חזקתו.
ד
ו
יאם עירב בתחמה
זל
מצות עירוב כבר ב'י~ץע שלא כל שטה עצעא כשר  .אב
התירו שוה קרוב לבא לטלאכה נסורה .תסתפק חםבתרומהסדירה לרב שבתרוסה
ברשא בקנים והוקשו .אבל בעודם רקים ממאהע.רב .וכן בפירא ספק נתקנו ספק
כירק הן 1בירק11ז ובעשנכם לא גזרו לא נתקנווערין טבלהן אק זה ספקעירוב
שחיןלזכר כאן העמרעירובעל העךזו שלא
בתשששן אין נק משום השש
מי
ה הוחזק בכשרות כעולם אדרבא יש לוטר
יכ
לל
חה
מסתר לשךעליהן בכלענין לעי ש
כב'שמעון ברבר שאק מתככן ,אבל לאחר העמרהאיש בהזקתביתו .עירב בפירות
טתו~ין  ctrv~lנפללתוכךטבלנמחי ונסתפק
שהוקשוהרי הן בגזרת האלמה שאין
י אם קודם שחשכה אויאח
ר שחשכה
ים
לי
נ
י שהק
בהןשין כשהכעסןבהן .ויראה
ו
ע
י
ו
ר
לרכוכןדגיי זה ספק עהרוכ שכשרלפי שנעמירהפירות
שללווצעשויין לועזקץצת אפ" ב
דעכאילןואסור .אכל הקנים הגרעם באנס בי
י
עהיקרתבן שהיוכתוקנין .ומכאן נלמורלמ
ן השמשות שהא ספקיום ספק
הןואינן טתקשוןלעולם.ולעולםהן בכלל ש בי
בון קטנשביןגדולים .ואםקוקעלעק קילה יאיט עירוב( :כא) דונהסהוהטיס
עאשתבה"עז-וב ערובועירוב שהן לא נכשו כרגליהבעליםומוליכקאותןלטקוםשהבע"ת
בכלנזירת האלפות .וכןירעהלי מדברי יכולין לחלף .בד"א בזמן שהן תוףהרימו
סקרת דגאחוס.נחן אתעירובו במגדל בין ואפי דק באוצרותהגץ טן העיר כל שהן
ופלעץניןשלאנן תאבד דגנפתח אסיכו עט תוך ההגש הרי הןכרגליו.היו טרמן
*טל את העירוב מנם 3לא סיככה של בעיר את-ה אע"פ שבני אוהה העור ערבו
תודההרי זהעירוב ואעפא שיצטרך לעשות אשו הכדלין לגא לכקים שהיא שובת שם
מלאכהתושבה משום שבות ואם לאו איש ופ.רות'ו נתונין ואותה העיר 5א יזיזום
עירוב .ולהיכף אם היתה הדלה קשורה סטק.פן .ואם ה' 1טופקרש אצלם מהדרין
בחבל ואי אפשרלו ער שיתיר הקשר  14להביאן למקוםשהן באין שכל האפקד אצל
ישיפיע את החותטות או שיחתוך ואפה אחרים הרי הא כרגליסי שהפקרון אצלו
ו
עשהסוה שבקרקעותהרי זחעירובלפישאין ולאכרנלי המפקיר .ואםייתרלוקרןזוית
בכל אלו איסור של תורהיאפ" הותף דוי הואנרגלי הבעלים פאקפופקדין אצל
יצתסהשבקרקעאלא משום שכותולאגזרו תה אלא שהשאיללוקרן ואז ברשופו
ה
%ים גק השטשא .העירוב צריף שיהא שםפ-רוחיו .לפי'הפוסר בהטהלרוע הרי
ק
י בכגךט כל בק השפשות נתגלל הוץ דעא כרגליהרועה הקורגיל לסם:ר בהםצ
שלדים טבשד עם ורץ לארבע אמות אינו לרועה שזר שיש בעיר אפ" לא משבז לו
עירוב .פחות מיכןהרי ז
טה עירוב שכבר 1woירט ומגש-ה לו ביטדוי הוא כרגלי
י ארבעאמות דמועהביוע שהוא עתיר למוסרהלו לסחר
בארנושהמהן
את.עביסרקוובוסו".ל
%פיק?.עדין הוא
י
ש סי שהורה להוליכה לרעית .היו שם שנים אפי' דדה
דוקאבעינא קא חוץ לותי אכות ואינו האהד בט וכסרה לו בהט אינה
לי
טרור.נפ5
ד
נו
רע
נל כחובר שאי אפשר הנעלים שכל ופלא פירש מערב ירט ככש
עלי
~יצס:ו מתחת
אלא במקבות ותחן ש-וא יום-שיססרנהלולא היתה כרגלי אחד מרע
כלאכה נמורהיינ
ו עירוב אבל גל אבנים ואץ אוטר בכיוצא ישברירהשכל רבר
חש
זילזל לטלפנן ולה.צטק דויאזעירובלפי שהואשלי ומוסרובל
יזרים ב"מ ולאפירש
.

"

5

בסיי

עבודת הקורש

מערב ל"מםחרולוסררייבזרהירבהחהשץסי עליו לררוםוארשעירבנמי
צפע
ו לרוזם סהלר
שיכסרנהלו
 .אב
ל לדרוםכרגלימי עהדרב עלי
ולצפון DW
ואין כאן
ואסר כןמערב ידם הריהאכרנליו הש מצעועליוראדיום זה

פירש
לסקן אלפש אמה הה
כאן ברירה.היהרגיללפוסרהלבנוהריהוא לסקיאלפים
אטהלירום לאהיזנו סמקוסו.
כרועה נכרי והר הוא כרגלי הבן וראיתו ראשה ששאעה מחברתהטים ומלת לועסתה
לאחד סנרולי הטורים שכתב שאם מסרה וכןתבליןלקדרתההריהןכרנלישתיהןולפי'
לבנודרי הוא כרגלי האב .ולא נתכוונו אם בצעו התחום לאחזיזם טסקוטן ואע*פ
לי דבריו כלל .הטבהישראל ששחט ב"ס שכל אלומיעוטהןלגביהעיסה והקדרה חון
שור שלפטםהריהוא כרגלי בני ארם וכל בטלין ברובלפי כאלועשויין גטה ופעם
מי שלוקח כמנו דוי וצא כרגליו .לפי אינו .בטלשהריישלאלוסזירין לער' וכל
שכעזמתיתקנת הטבח שדכאו הכל לקעת שיש לומתיריןאפי' באלף איט ב8ל ואעיב
עשאווע כש 5הפקי 2לא קנושביזה .ושור
אמהכן במין בשאינוכיט הסףnStrn
השר f
בfע~י
ל דק
של רועה הרי דיא
י
"סה והתבלין
אותה
כסין
י
פ
ל
דרב
רק
אלפיםאמהכאלנכשלירוח ואפ"היו שאסא רעימה 41קב
יה
"לא אלה .בהר של
וסוליכין אוהו
קצת מאנעד אותה מרינה שערבו לאחרפן.יריר כרנל
י רינתך ושל אגמד העירכרגלי
הרוחותאינו אוסר על אנער המדינה אלא אנשי אותההעיר ולד" אנעם העיר אם לא
ידי הה :כרגלי רוס אגערהסדינה .ורשעם ערבו כלא'ואיסוליכיןאלפים
'
נח
אם4לאלככ5רר
לשור של רועה כטעם של פטם אלא שקל ומנרי שפלאטהז איט סולקה א
לי
אחדהפקירוכ כה שהלוקחקעשויין 6קח אנשי'השרעיר'א'מןהעירלצפון 911לררום
פיושמן וכיוצא בו שהואשל זהמוליך כרגלזיהו .לצפק ואר כצליך כרגליו
סטנו .חביךיין
שווזשץ וחילקוה ברטכל חלקהריהואכרגלי לףרום שבור כנור 2ול ש.תפין הש
בעליו שבכל דברי סופרים יש ברירה  .ברירה .אב 5אם נכרי בא וככלא לעצמו 5א
בהמה של שותפין ששהטוה ב"ט וחלקוה יזיזם סמקיסן15י שהמים שבידודפיהן של
ן זהבחז
בינירםישמישאיסרלהוליףרק כרגלישניהן אנשי העירוהי סעחיבקהרייסי
ומהבין הביה לבהיה לפי שהבהמהאי סילא אחרכןרי
יעיר ונהן!15כחיכק
שגלי
יר
 .וכ
איפשר לוטרבהברירהלפי שהתהומיןיונקין
הטמלאדשבהוירי כחלקוסיוא הטגן לו סי
אק טוה לאחר שהשכה תסמאכר:יוכ 1של קח :אכר
של א:עד השראין לוזם לעול'
מעורב בתהומושלזה .וקש אוטרין שהבהכה אלא אלפים אמהלכלרחקהחפי'עירבא'מוץ
כזה לא יוליכם אלאאלפים אסהואינו דברושצור.
כחבית ואין חוששין לערוב
ייתובעין יהראשון
 .גשטת ותרדו מערב "ט
ו
ול
שד.מיעוט במל הוא ברובוף.ין
מ
ה
ת
~וף אלפים אסה רויוע כבור
וכלכיוצא בזההמיעוט בס? אצל הרוב וב; מטוך p'vת
ולההס'ר :דברי של אותה העיר לפי 12רעת אנקד העיר
עיקר אלא ש
ד
י2שוא5לה
ימחבירו כערב "ט סומכהעליהן.בעש בטיםרסכתסין בבס-ה
רואשונים .דה
י
ל
כ
אע"פ שלא פסרו לו כבערב אלא ב"טהדי ובסערות אוסים הנובלתהקככינסין בבאר
י ובמיוצא נוה .אבל  a'oהסח2בינבע סים
החכרגלי השואל והשואלכלי בי"סה
רל רורפין כנריות בין סים ההויולן 4אם
הוא כרגל המשאיל ואע"פ שהיה רג
לרהטאילו לו כל י*ט וירט אין אומרין מן כמעיינות הנובעק יזוחלק לפקום נבהםץןוק
הסתם למחר ישאילנו והרי הוא פערב "ט כימי היםדיינןקוניןיכישו?שכל דבר שוודא
מיהר 6אלאכלשלא קרםמערבי"ס לשאלו נע ונראיט קונה שכיתהאפייהיו של קקור
מהבעלים הושעכן שפא מצא כלי אהדביד ורוי הן כרגלי כ? ארם .מ הגדזלים
אדם!שלא יהמו
שד ושחלו טמע .קמי ששאלו חלוק אחר שרע סנה אפ" לגופו ש5
בין השסשא
הלילף קעה שבותה אם דדה
זה לעףבו שחריה לבית הכדרשוי
בו ערבנה לבית המשתהזהעירבעליולצפון יראהלי כןשאיןקדונני,ן לגדםמן הנכסיםובין
נופו שנקעה .גהישל
וזה עירב עליו לררום זה שעירב עליו עומרוכיןסהלך
בצפק מהלך בצצן כרגל סי עהדרב שוהפין ום5אאס מן  yenlanתתן לחבורו
'

.

"יר

יש

"

הקווהף

יא

ערובי ההומק

ין

qnanעסוהרי ה! כרנות סי עגתס~או לו עלידקיכווין
שכילאלו שותפותבו הכטלא לאחר וכהשבה ובלבד אם סיחו לאחר
שכל ש.שלחה
יצתו הוא עושה והוברר הרבךכי משלו 'סרהובה כשהורועוו? סיר וכלם ושקרב
כלאדם .הראעליהם ורגיח כהוןב' סעודות'על כל
 .בנרשל דפקר הר הוא
י
וי הריכרהגןליכרגלי סי אחר ואחדיוצאיןבשרובי אםלאמיחובירו
,י
ס
ילא ונתןותכיר
שנתטלאא'ולולפי שרו)טלא כמנביה טציאה ואפ" לאהודיעום עד לנעור שרותכה~,עשב
לסי שנתמלאולו .והמגביה נדויאה להבירו המז עליהם ולא הודיעםועיר הג לעצתו
בישכלשערבו
לחבירו לרוח אחרת יוצאין בעירובו
ק4ה חבית .סילא לעצפו
הןכרגלי הטטלאאישמשעהשומניהגלאלעצמו לעצמןאין לאךינןכהא' נרולה פע;
ןקטן ערבן
קנושביתהברגליו.המסלאכןהסיםהנוחלק שש יוצא אפ" בעירוב אסו ואינה צריכה
יטלאקנו שביתהבין השכשוה כסושבארס להוסיף בעירובה מהמתו.וכן בערובהאב.
דדיהןכרנוני כ 5אדם המטלאלעצטו.ויש בד"אכשאין האבעטו בעיר .העהאבוהאם
הןכרגלי כלארסואפי עטוביעיר אם היהחרקוובריא ער שהואבן
טי שהורהכי
כנלאטי שעירב לצפון והזר וגהק לאחר היוצא בערוב האים ולא בשרוב האב
י
פ
ל
שקץרב 5ררוםהר הןכרגליולהוליכןלררום שדעתוטיובה אצל האם יותר טשל אב.
יי בעודן של מי שעירב היה יתר עלבןד' יוצא בשרוב האב ולא
ולאעוד אלא
פלררוםסוליכין עמולררום בעייב ראם.היה חוגה או שאית הריף
אב
לצפק אררשעיר
; לקנות שכיתה מערב אפ" בן ה'יוצא בעירוב האםיותר סבן 91
לפי שלא היוראויי
4.טלסי שלא דגו ננוחין ואפף היו להם ישא בעירובהאב.כףיראהלי אלא שלא
בעל".הנוהן גחלת סטרורתו לחנירו הרי ראיתי לאחרטן הראשוניםשיהב הקם!יחמש
הוא כרגליהבעלים אבל השלהבתמוליכי; לעולםבעירוב האבבלי שיערבעלי
זןוקרואני
אותה בכ 5טעם ולפ"סי שהדליק את הנר לתוש לדבר ( :בג) נכסי הפקראי
ו
או אחהקןסם בנרו ול חבירו או בשלהבת שביתה והןכרגל הפרכאכן ברגלם.נכסי
יתה בכקוטן אע"פ שאק
נחלתוכוליכין בכל כקום שהוא הולך.סי הגוי קונין :בי
שזיטןמורהיםלאכולעטובי"ס אוזיכהלקעת העכוזם בין שבפזה ובדק הוא שלא יקע
אחר טוליכין נכס.ו שביתהכנמכוהפקיגזרובנכס העכסם
טנותיהן מערב "ט
ילים ש5
לסהר הפתיחיםבירםאפ"כותר טנוהיהן.אין לעש.תןבניקנייתשביזה משום כ
אוסרים חץכי שכו במנעה-
גיהן סערבי"ס ישראל .לפיכךעבים שהביא פירמט מ-וץ
בירם פירוה שהן כרגליסי לתחום לא יהום סכקוסן .וכבר נתבאר
כסו שנתפקרו
שנתפקדו אצלו שכל שזכהלהן בעל הבית לטעיהשניוצא טפקומו באונם אוע"י נויפ
טנות טערב י"סהרי הוא כמושייחד להם איברצוןישלו די אמות .ואם הוא כעיר
קרןזוית וכבר בארע שאםייחד להם קלן כלהעירלו בר'אמות ")51.העכו"םשהביא
זוית הרי הן כרגלי מי שהפקדון שלו5 .א פירות או בהמה ועופהתלעיר סוהרלטלטלם
דט; טערב"ט לאיולינוטנוהוהןבירםחווי בכל העיר .וחויו לעיר אסור .ועכרם
אין במען במדובר לקרקע הכא בשביל
ע
הכנענהאינם כרגלי
ערוב לעצטן מיןשתי סעודחז לכל אהד ישראלזה כותר לישראל ארשי אמתוישראל
ואחד4 .וסערברבםעליהןלאיזהרוח שירצא:,אחר אעש  s-1tffב
אכילתו 5א יזרם מר'
הל'
דביר ומלכניכם 52מ
ואפ" טיחו ביד רבן אסות וכל הבית
בקירצובין לא
צכ
וערבו 5עצטן אעןירי
יולין למוכותויצואי בעל הענונםהרי נידונין שד' אטות .השאלכלי
כרקן בשל רבן( :כב)וכן כערב ארםעי טןהעכו"ם בינם אםאוו;1כלי שבת עמו ל8
בנוובתוהקהיםביןמדעתן בין שלאכרעתן ..ליחנו אלא אלפים חמהלכל רצץ .הבך
כעבדיווש)חזקיוהכנעני /אבלאינומערבעל * ctir:שמאל כליכישראלוהחזירולו ב"ש
ו 'ש לו אלפים אכה לבר רוח( :כדו פ
ענוובתוהגדלתםולאעלאשתו.ולאעלעברי
ם'דבוץת,
שיצאי ':החומם ?ק ' DIN'YIrCהבעלי
לכוהותבין קורם ולהשכו ,בק

,ן

ריי

פעוי

צששא

עמדת הודש

קהוצ'אום אחרש הף הבירא כסו שיצא
סתרצטו באונסלפיי אם החזירום להחובן
לא הפסיהן את סק
וסן .ואם לא דחזירום
אין להם שםאלא  41אסות .שםיצאועל
ירי ישראלבין בשוגגכין בפויר לאיאכ6
שם לאחד טישראללפי שנעכרתבהן אשור
עךישראל
.הוציאןגויבין בשוגגבין בסזה-

אכורין למי שהוציאן בשבילי וסיתרין
לטהריי .ברפאביים אבל בשבת
ר"
יפ
שהתא
העביוע ישראלד' אסות ברה-ר או
ן
לרהא

פרהקץ
לא שכג'ו( :כה) וכהביא
פירותיורק לישראל ברט אם אין סאהזו
הטין במזבר לקרקע אם הביאן פתוף
התחום מותר אפי' 9סי שחבשןלו .חוץ
לההום אמהי .ההבאבשביל ישראלזה סותר
לישראל אחר תוך ו' אטות לאאסרולאיתו
ישראל אלא שלא יקל ויאפרו לו להביא.
הנץ אדם מצוי להטוא סלוטר לגף להבש
נדי עההטאחרים":טבטיק במהוברלקרקע

ני

אפונתן לכל ולאלאכילהכלבראסורין אפילו
במלטיל אכורין .יי
ן בסיגן 3טחובר עיכר
ושלא נלקמו היום טתוך שהןכ
במהוברמ.ושין הרי
אלו כפירותשאין במען
וכןהדין
לטי שהביאדגים( :כו) נסתפק אם כלקטו
אם נצח-והיוםאשרין שכל ספק הכן אסור.
ולפיכך מצורות חיה ורגים ועופות שעשאן
י זה 4איטול טהן ביעט אלא
שערב י"ט'די
אםכןימץע שנצורומערב"ט:פירשמצודות
טכמורת ורשהות מערגי"מ ובאכבעודיום
ומצאןכגךלקלין בידוע שפערב י~*ט נצורו

%יי

"

"

סורין

כמו שנצורו בירט :וכל ע:אמורין כיוסן
י שנעשו .בירוע שגלקטו
ששרין לערבבכי
 18נצודו טאטשאעין והן צהוביןואדומין
משאץ כסו שנלקטוונצודוהיוםסותרין אפי'
שאכילה ואץטזריןעזיהן משום שמאהיכוו
ם נשקטו ונצורו.אי חח ספק מוכן אסר
ויו
בל וצמאנצקצה טהמת איסור מלאכהנכורה
כתלשהתידה :אבל ס2ק כוכן שלתחוכין
מפעך מתר .חזכן כחה בשלג כחפרשאין
יפחיותסהוץ
84נןלנף שאסרוגרשד~כיא
לתרצם סותרלמי שלא באו בשבילו .כל
שמס שאסרנו שאסוריך לערב בכדי שיעשו
זלנדויי ראפרים משמרו שאין צריך
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להטחין לערב אלא אחזן ה
נויקאטבולגתבצרדאי
בשבילו לאחר
אונצוד
ל
שצסליק
אחר טופר בהן
דישלא אסתם שוק.
לאחרים אלא סשוםגוירה שטאיעלהיתלוש
אושפאיצור ואפלו נשרוטעצסןאולשקפן
וצרן גף לעצמו אסורק מחכתנזירה .ולשכך
ביוסן אסורין לכל ולערב מותרין כסו
שכוהרק בש:שרו או שכקטן או צדן
לעצסו אבללכי שהבשום לואמורין אפי'
לערב .וישמןהגהוריםרגרוליםשסיטרושכל
שאסור לערב בכרי ושעשו ~ mrשנענדת
בו סלאנה אסור לכל ישרש  .גף בדאותו
ץ לתחום או
דר עמנו במדינה שהוא דר.וי
שיצה רר עמנו הכדעהוהביאדורון לישראל
בירט פעיות שאין בפינן בטחו3רושאין רוב
אותן פירותנכצאין בעפי אלאסביאין אותן
מהחןלתחוםונסתפק אםהובאולעיר מבערב
ולס חוץ לחוסה או בשיךום טחוץלתהום...
יש ומדולי המורים שאסרו שהולכין בזה
להקלוחולין בהן שבאולעיר מבערב "ט.
א3ל הנאטים אמרו שאמורק עד שנדע
בבירור
י
שהבאוהיום כתוף התחום .ולדבר
י בווי ששרוי עסמ במדונה
נולם ירא
ל
והביא פורות שטצויין בע כסו שתצויין
רינהוש להן ספק
חוצה להשהן מותיין ולאה
של דבריהם הואוהולכין בהם להקל .ועור
יש לסלתלותן
עיר שכאן נטצאו וכאן
~ם שלגליות האחדק'-צ
בי
דצו ,שנייסים טaוw
והצי וסל לפיכךגוי וטהבשבראיתן דם-ון
אפ" דנים או פירות שיש בשען בהיצבר
לק-קע בשני כותר מה נפשך .אם הראדון
קדש כה שנלקט תצוד מ.ט מותר בחול
אם הראשון הול כל שכן שריא פותר.
וביצה שכולרה גחה נסתרת בזהכן הטעת
הזה .ולערב יום רואשון ממת
ץןעעדדכדי
שרעשו .וטותרין ואיןצריךלהמתי ברי
כרעשולערב שליזםשני.וכן כתבוטגדיי
הסורים וטשמן גלגאונים .טן הנאונים
שאמש שבכל מקום שאסרו בכדי שיעש:
צריך לילה הראיה לעשתה .וכבר פורט
הרמזר ברוב הכקומת כדביי הראעץנים

גי

יש

ועקרם סוככין ועה"ק מעשה .ומיסים
פובש של ראש השנה שנירש ק-שוכיום
אהד הם .ולפיכף פהובר ונתלש ביהם
ראשק או רברקגצוד ביום 10ב "ilfft
אסיר

.

ערובי תחפשן

אאסרווד ב"משני לערב בכדי 1ep1Pהכיום עכשו בקיאין אטבקבועי התרעדם וכלתגי
'ף הם .וכןהדין לספק מוכן כ"ט'ראשון יסים טובים של גליותן sxvnחו .5ואעפיכ
 bffרשה אסורשאסוראפי' בחטשני.ולערב פירות שנתלשו או דגים שמצודו בו ביום
בכדי שרגשו .וכןהדין ל"ט ראשון של בשכירו אסורין .ולערב בכדי שיעשו .כ5
גליות הסבוך לשנת בין מלפניה בין דבר שאסורבכיי כרעשהלאבעינךתשמישו
טלאהרהק אע"פ שה! שתי קרושות אב 5לבד אטר שא אפ" גל הנאותיו .סעפה
רברשאיןבמינו במחוברשהובא ביםלאשון היה וחבאו a~aהרס לחופת חתניםואסרוה
של ראש השנה אוביום מוב הסכוף לשבת אפי' להריח בה לערב ער נרי לתעשו.
דורו הטווים שפאר בום טוב שנילפי שיעירחז ש5כדי שיעשו כדי שלף5נן זצ
שאיןעלי שום איסור הכנה ולא שוםאימתי לפררםויביאהפירות או ההרספעויביא
התלוי ב
יקרושה ברי שנאמר ששם הימים ויש סי שהורה שאים צריף לרגשזין רק
כקרושה א'הן .וכעין ~ DSהוא נזירה שמא כשיעור מנבאו משץלתרים ואחר שהצח
השמרלו להביאודיו שקנסתעליויום ראשק.
זמן~ה מותר ואוכל ופרית ומעה:
בריף רחטנ-א רסיקתן:
וברוך הוא אשרלו
גיל תרנה וכיק תפלנה

.

.

וטרוכס

ע-.

כזל

ברכה יתה,י:

ביתמזערחלכר*ף לחמשהשערים
השערהיאשון

ז*כאר בו כל מלאכת אוכל נפש שהתירה
תורה ב"ס ויזם נכנס בכלן היהר
זה כל מה שצריך לאוכל נפש אס לאו.וכן

כל כלאבה שלא הוהרה משום צורף איכל
נפש אם נכנסו בכלל הא'כור כל חלקי
הטלאכה אם לאו( :א) ויהבארו טכלל זה

הקוצרוההולם והרשיהבירריהטוחן והמרקד
הכצד והחולב והטגבן והכוחט את הפירות
להעיא כהןכשקין והרודה חלות דבש שהם
פלאכוה אסוריה ברט אם ממורוה רבר
תורה אם לאו .ואבאר כה שהותר ככלל
טקצה טלאכוה אנו( .ב)ואבאר מה שהותר
פכל5רירה דבש( :נ) מה שהחגר מכלל
דצלב( :ד) מה שהותרמכלל סוחט( :ה) כה
עצטתר מכלל בורר( :ו) מה שהותר מבלל
דש( :ז) כה שהוהר מכלל טוחן0 :ק) מה
שהותר סכלל כרקד( :ט) סה שהןתר מכלל
צד( :י) אבארדין הפרשת הלה וכתנת
ביום טוב :ויד) אבאררין ;ותת וחלבים
; מלוק
בהמה הנשהטת ביזט( :יב) די
תריסירדיותוהחזרתן(:א)רבר תורה מלאכה
עבודה אמרהביים טוב כבשבה שגא ,כל

ש.

?:אכהעבירה לא תעשו.איח היאמלאכת
;בורה כל עאין בה צורךאוכל נפש כהורה
ונורע ובינהואורנ וכיוצא בה; .ולא היתרה
איא מלאכה שיש בה צורף אתל גרש
י
זא
שכל גפש נהמת מטנה כאפייהובשולובוצ
בהן שנאמר כל כלאכה לא 'עשה אף אשר
יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם ולא
בל מלשת אב -נפש התיר הכתוב שתרי
א"ר שרתיר מיעט שנאמר אך הא לברו
' nupלכם .אך הוא לברו ולכםטיעופין
הם .י!5יכך יש אפ" כלאכות שיש בוץ
צורך אוכל נפש ואסורות ומסרן הכהרג
להכתים והם אכרו שהקוצר והת51ש מוש
והברר והבוחן והמרש -והחולב הכמנבן
והכ
וחט את הפירות להוציא טהן גדוען
אסור .וכן אסח מרבריהם לרדות והצר
הלוה רבשכן הכוורת .ומפני כה סם 8ת
אלולפי שלא רותירה התורהלתקן ב"ט סה
שררךבני ארם לתקן סנן הרבה ל'מיפ
הרבה כרי שלא יטריח ביעט רהקן טחמת
הול .וכ :לא
ר~ע.י?רסהי,אלא תקון פרברים~kr
בהט -וכ"פיי'
"א"עקוררביכערלו
אפי'

