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 . אטתים פרה של

 פרה של עוביה ובמה
ב׳ אטה  אטה שלישי ו
 . אמות כעשר שהן

ג אומר יהורה ר׳  כי׳
 עובי לר״ם נמצא וכיי׳ד

 אמה פרה כל פרות שש
 עשר אמה שלישי וב׳

 דתני יהודה ולר׳ אמות.
 אמה י*ג פרות ח׳

 פפא רב אמר . ושליש
 הכל דברי שמונה בכור
 פשוטי! בעינן] [דלא
 מאיר לרבי אפילו דהא

 אמות עשר ליה דאית
ליה פש הריומר

פרק פסק עושק 38
ן ה  לאשמעינן אתא מניינא למיפרך שייך לא • אמוה כעשר ש
ך ׳ ת: מנין השמיענו דלא כיון יז.) דקדושין(דף בפ״ק כדפרי  פרו

ב  אחת בבור למנקע מצי הוה • פליגי לא כ״ע עשרה שתים ר1ב
• ילא ומשהי ושליש עשרה ן י ב י  לא ברייתא פפא ל

 אברייתא לעיל למשני והא • ליה שמיע
 בתר היינו עשרה שלש על יתירות

שמער  מחיצת היא זו איתא ואם : sד
 קשה י ליה מיבעי מחיצה היא וזו

 ליומדין להארכת ליה פשיעא להכא
 לר״מ אליבא ולעיל מפשומין עליפי
 בעי ללעיל וי״ל איפכא ליה משמע

 יהיה בליומלין נאריך נמי לכי היכי
פי פשומין לאז מרובה פרוץ  עלי

 איירי הכא אבל מפי היכר לאיכא
 הדיומלין נאריך שאם הרבה ברחב

מל יהיה  אתה אי כלקתני מרובה עו
 שאפילו ומוקצה וסהר בליר מולה

 פריך לכך מותר יותר או כורין י׳ בית
 :ליה מבעי מחיצה וזו מחיצה זו שפיר

דהדרן

 כשלש אומר יהודה ר׳ ר״מ דברי כעשר שהן
 הא כעשר אמה עשרה וכארבע אמה עשרה

 כשלש סיפא למיתנא רבעי משום הויין עשר
 רבעי משום הויין טפי עשרה עשרה(א)כשלש

 לא הא עשרה וכארבע עשרה כארבע למתני
 עשרה שלש על *'יתירות פפא רב אמר הויא
 בבור פפא א״ר עשרה לארבע מגיעות ואינן

 פשוטין בעינן דלא פליגי לא דכ״ע שמונה
 דבעינן פליגי לא דב״ע עשרה שתים בבור

 עשרה שתים עד משמונה פליגי כי פשוטין
ד  בעינן לא יהודה לר׳ פשוטין בעינן מאיר ל

פפא רב תנינא קמ״ל מאי פפא ורב פשוטין
כברייתא: וקט׳יל ליה שסיע לא *ברייתא ...... ™ ™־י
 האריך מרבה אביי מיניה בעא :סימן שיבש״ה חצ״ר חיצ״ת בת״ל יות״ר ארי״ך לנל ייוח תיתי»טתי

 מאי בפסין שירבה ובלבד תניתוה א״ל מהו לר״מ פשוטין כשיעור בדיומדין ®יי' ̂יי־ ייי׳
 שירבה ובלבד האי א״ה פשוטין ועביד =דמפיש לא בדיומרין דמאריך לאו

 תניתוה א״ל א״ד פסין שירבה *ער תני ליה מיבעי פםין שירבה עד בפסין
 בדיומדין דמאריך לא פשוטין ועביד דמפיש לאו מאי בפםין שירבה ־ ובלב

 אביי מיניה בעא ש״מ בפסין שירבה ובלבד מדקתני מסתברא נדי הכי
ד ושליש אמה עשרה משלש יותר מרבה  או עביד פשוטין מהו יהודה ל

 פרה של ורובה ראשה בדי מקורבין הן *כמה תניתוה א״ל מאריך בדיומדין
 יותר מותר סאתים בית אומר יהודה ד בוריים ואפי׳ כור אפי' מרוחקין וכמה
 ומוקצה וסהר בדיר מודה אתה אי יהודה לד׳ לו אמרו אסור מאתים מבית
ת אפילו וחצר ת ואפי׳ כורים חמשת ב  זו להן אמר שמותר כורים עשרה ב

 קאמר הבי ליה מיבעי מחיצה וזו(היא) מחיצה זו איתא ואם פסין ואלו מחיצה ילא א:זה■ י׳׳ג עי אטיח
צה תורת זו לר״ט ושליש אטה י״א ת  ופרצותיהן עליהן פם'ן תורת ואלו בעשר ופרצותיה עליה מ
מתוך עשרה המתלקט תל מרבה אביי מיניה בעא ושליש אמה עשרה בשלש עיVלא

 התם ורובה ראשה
ה. הל ק ש פ  דדיוטרין ו

 טפחים ו' להם יש הללו
 אילך טפחים וו' אילך

 שיעור מאיר נטצאלר׳
 ובין אטות ב׳ הדיוטדין
 אמות כעשר הדיומדין

 י״ב על אמות י״ב הרי
 יועדה לר׳ וכיש ,אמות
 אמות ה' ליה דפש

 אמות י״ב בבור ושליש.
 פשוטי' בעינן הכל דברי

 [לא] יהודה לר׳ דאפילו
 אטתא אלא ליה פש

 בבור פליגי בי ושליש
טח׳ יתר ביה דאית

 בן שמעון א״לתניתוהר׳ דיומד משום נידון אינו או דיומד משום נידון ארבע לא <»» רב ״ייק
 אמה בה ויש תחלק שאילו כל מרובעתרואין שבאבן אלעזראומר*יהיתה

 רבי דיומד משום נידון אינו לאו ואם דיומד משום נידון לבאן ואמה לכאן יי!״ יעניי־ בארכיי-
 כל רואין עגולה אבן שם היתה אומר ברוקה בן יוחנן רבי של בנו ישמעאל מרבי. אפיי מניה בעא

 ואם דיומד משום נידון לכאן ואמה לכאן אמה בה ויש ותחלק תחקק שאילו ^,קטעיןימויות̂?
 תרי אמרינן דואין חד סבר מר מיפלגי קא במאי דיומד משום נידון אינו לאו הפשין פי׳ .פשוטי!

 מרבה אביי מיניה *בעא אמרינן נמי רואין תרי אפי׳ סבר ומר אמרינן לא רואין 'שהן מפני דיוטדק
ליה אמר לאו או דיומד משום נידוז משלשה פחות קנה קנה הקנים חיצת יייי*'' “יי"״'“ שח ל™ טפחים ש ה « י U ̂ ! הציי ש / נ ^ ^ - ן . ו ד י נ

ת או אילן שם יהיה *תניתוה ־ י-אחי לצי טפחים צ חי  דיומדמאילאו משום נידון הקנים גדראו
ב; אי דקני גודריתא לא משלשה פחות ר!נה י־קנה ^וםיע״^^ !ק״ ואלא אילן דדינו ה

׳ ׳ ׳ ׳ שבזויות בפם האריך
 מהו טפחים יי׳ב בשיעור

 קטא ללישנא ואשיקנא
 . דטו כדיוטדין דלא
 יתר מיניה בעא ועור
 אטד. ושליש אטה סנ׳
 טטעם במה ירערד. לר׳

 מאריך או עביר פשוטי!
 ואתא ן י ד ם ו י ד ב

 דתניא מד,א. לטיפשטה
 טקורבין הןהפפים וכמה
 ורובה ראשה כרי לבאר

 הן וכמה . פרה של
 אפי' הבאר סן מרוחקין

 ר׳ . כורים ואפילו בור
 פאתי׳ בית אוטר יהודה
 מבית יתר .מותר

 לו אמרו אסור. סאתים
 או בדיר מודה אתה אי

 אפי' וחצר טוקצה בסהר
 . שמותר כורין י' בית
 יש כולן אלו להן אמר
 לפיכך מחיצה בהן

 אבל בכולן מטלטלין
 מלא פש־ן בנירא־ת
בריוטרין וא*ת מחיצות

 גווני תרי למימר לך אית מאי אלא גדר היינו משלשה פחות קנה קנה מאי
 ליה מיבעיא קא דקני גודריתא דאמרי איכא אילן גווני תרי נמי הבא גדר

 נידון הקנים חיצת או אילן או גדר שם היה תניתוה א״ל מאי דקני גודריתא
ת קנה קנה לא דקני גודריתא לאו מאי דיומד משום ת  אי משלשה פ

למימר לך אית מאי אלא אילן היינו דקני גודריתא מאי ואלא גדר היינו הבי
תרי

סרת • וסירצסה :היא מחיצה הא מאריך שר ביותר או אמה י״ג ויש • מליק פסין סורס ואלו :מע

עירובין שני
ת • פמשר שהן ך ולקמן בקר ששה אמו א כעשר מאי פרי שר ה  ע

שרה שלש מכלל יצאו בקר שמונה • וי״י כי״ג :הן מכוונות  ולכלל ע
 לר״מ אפי׳ • שמונה רסג כבור :הן ושליש אמה די״ג באו לא י״ד
 לכל אמות שתי דהיינו ורובה ראשה כדי מרחיק דכי פשומין בעינן לא

 המחיצות ב׳ שבין החלל נמצא רוח
ה רחבן והפסין אמה עשרה שתים  אמ

ס בין נמצא זה כנגד זה רוח לכל  פ
תח שיעור לפס ת עשר פ ר' אמו ו

עשרה. שפים צבור :שרי בי^כי מאיר
ם מכאן אמות שתי מרחיק דכי כנגד  ו

 ןsומר אמה י״ו המחיצה חלל יש מכאן
מד אמות שתי  י״ד לזה זה בין הרי עו

 יהודה רבי שרי לא האי וכולי פרוץ
 וצד צד דמכל צד לכל פשועין ובעינן
 היכא מפרש ולקמן אמות י״ד איכא
א לדרב • סנינא :להו משוי במתני׳ פפ

 ולרבי בקר ששה מאיר לר׳ דקתני
 שמעינן וממילא בקר שמונה יהודה
ר׳ עשר בהבדלת שרי דר״מ  יהודה ו

 ושליש אמה עשרה שלש בהבדלת שרי
ר ר׳ קבעי וכי  ביותר פשועין מאי

ברייסא• הך רבססא :קאמר מעשר
 לא הפרוש דעובי שיעורא דתנא
 להו פריש לא ובמתני׳ ליה שמיע
 משניתין לך לפרושי פפא רב ואתא

ר׳ דשיעורא ת עשר מאיר ד ודר׳ אמו
ם ושליש אמה עשרה שלש יהודה  והסכי

א רב תו פפ  בברייתא ששנינו למה מדע
ה אמו׳ שתי ורובה דראשה ה ועובי  אמ

* בדיוסדין האריך :אמה שלישי ושני
 ריות שהעמיד עד צד לכל מאמה יותר

ת עשר על שבינתים  דווקא :סהו•אמו
 יותר דהרחיקן דכיון קאמר פשועין

ם משיעור  ביני ביני היכר בעינן חכמי
 מרחיק אלא דיומדין בהארכת סגי ולא

ס מן פורתא  וכן פשוע שם ונותן הפ
סא לאידך  או היכירא דליהוי משוס גי
ך כיון דילמא ך דסו  הוא ריוח עשר סו
תסר לא דאיכא  דלא • יהודה לר׳ :מי
פא הי פשועין אדכר  פשועין ליה עדי
מדין מן ומרוחקין ליה עדיפי  י״ג הדו
 סגי ולא ביני ביני היכירא למיהוי אמה

 דיומדין הארכת או דיומדין בהארכת
פא סא דהאי אוירא ליתי דלא עדי  גי
סא ודהאי עקורבין. הן ולבעלה:כמה גי
 שירבה ובלבד • בור אפילו : לבור

• אסור סאסים מביס יוסר :בפסין
.דיר :כתיקנו שלא היקף שיעור שזה

:בלילה שם דר שהרועה לדירה נזוקף
 פסין ואלו :היא שלימה • סהיצה זו
שרה שלש ואחד אחד כל ובין • הן  ע

מד ואין אמות ס אלא עו  כל בין אמה פ
 לרבי אלמא עשרה ושלש עשרה שלש

 בדיומדין דאי עביד פשועין יהודה
ביותר הלכך להארכה הארכה בין

מסורת
הש׳ם

 ינו: [שגת
וש״נ]

 ובלבד ס״א
שירבה

פ׳׳א] [תופסת'

ס״א] [תוסס'

טו.] [לעיל

שס
כד:] [סוכה

ת הו הג
ח הב״

 משום נם' (א)
 למיימי דכעי
 כשלש סיפא
 תנא עשרה
 כעשר רישא
 עשרה כשלש

 :הויין טפי הא
 ד״ה רש׳י (כ)
 וכל' גווני חרי
 קנה קנה אכל

 (ג)ד״ח פתוח:
 וכו׳ לאו מאי

 עוכיו דאין
 כגוכה שלשה
: עשרה

ם מבית ם • י׳ המסלקנו הל :מיתכשר לא סאתי שופע תל אמות • ד׳ מסוך :מפחי ת ד׳ שימשך קודם זקוף מדרונו אבל מ  ונתלקע עלה אמו
ם לי׳ גובהו ס׳ בהזורק וקי״ל מפחי מ ת(דף ב ם קאי אי מאי הכא היחיד רשות הוי שבת דלענין ק•) שב  כדיומד הוי מי הדיומדין מן א׳ במקו

ע ולהכי לא או ק ד עשרה לגובה מתלקמ ואיט יפה משופע מדרונו היה שאס ד׳ מתוך נ ת מד׳ יותר שימשך ע  לשפוע גובהו עלה ואפי׳ אמו
רעא אמות לעשר סרת ואינה אמה על אמה • מרזבעס :היא סמיכתא א  לכאן דופן כמרזב ותיעשה שבינתים עובי שינמל חליקה אלא מחו
סרת • עגולה :לכאן ודופן ת ותהא לפיאותיה אמצעה ולהשוות עיגול בלימת ולימול לחקוק חקיקה מחו סרת היא ועדיין מרובע :חליקה מחו

אין תרי אמרינן לא קמא לתנא דמי עגולה כאבן נמי ותל ישמעאל לר׳ • רואין סרי גסי אמרי׳  כעין ולכאן לכאן שעשאה • קגים סיצס :מ
ם • דקגי גודריסא :דיומד  למימר דאיכא שלם אילן אשמעי׳ • אילן גזוגי סרי :מתפרשין הן ומלמעלה לארץ סמוך א׳ בעץ הרבה מחוברים קני
) כדיומדאבל הוא אחד^ ותחתיו הואיל שרי הכי למימר דליכא אע״ג האי ואשמעי׳ ויחקק יחלק נ ) ה נ ת ק מ • דקגי גודריסא לאו מאי :לא מג׳ פ
) דאין דאע״ג וש״מ (ג ו בי ן ובלא ממש כדיומד דעשוי • מג׳ סחוס קגה קגה לא :רואין אמרינן עשרה בגובה ד׳ עו אי :מעליא תיקון איכא מ

אמר
 חל מרבח אפיי טיניר. בעא .ושליש אטה בי״נ ופרצתן צליהם פסין תורת ביראות אבל .בעשר ופרצתן עליהן מחיצה תורת סהר הצר מוקצה דיר הללו קאטר הכי ושנינן ,הן מחיצות אלו גם להו מאריך

 משום נידון אינו לאו ואי . דיוטד משום נידון לכאן ואטה לכאן אטה בה ויש תחלק שאילו כל רואין הזוית כראש מרובעת אבן היתה .תניתוה א״ל .לא אי דיומד משום נידון ד' טתוך עשרה המתלקט
 אורך אטות ד׳ מתוך גובה י״ט המתלקט דתל [שמעינן](מי') ריומד משום נידון לכאן ואמה לכאן אטה וישבה ותחקק תחלק שאילו כל רואין עגולת אבן היא אפילו• אומר ברוקא בן יוחנן ב״ר ישמעאל ר' דיומד
 קנים חיצת לאו דקתני הקנים חיצת והא דיוטד משום נידון הקנים חיצת או גדר או אילן שם היה דתניא מהא ליה ופשט לא אי דיומד משום נידון טפחי' מג' פחות קנה קנה הקני׳ חיצת מיניה בעא דיוטד.ותוב משוש נידון

תדי עד כו׳ מפוזרין ואטרי׳ א׳ שעיקרו לאילן דומי! נודדייתא(דקני) כלומר אילן היינו הכי אי א׳ קנה כולןכאילו מחוברי! שהן הקנים עיקרי הן,פי׳ דקני גודדייתא קנים חיצת לא.האי ודחי הן משלשה פחות ק:ה קנח (פחות)

 מהר״ם [גי׳
והוה]

נווני



מסורת
עירובק שני פרק פסין עושיןהשים

ו: שגת
 כג. לקמן

שם] [לקמן

 כמ: [מגילה
וש״נ]
[שם]

 עיש יא. שנת
.p5 לקמן

 דליהוי טלייהו דליסרו הפסין בין דיורין ליכא דהא • מוהר ליה אמר
 ומחיצה זו אצל זו שחים • מאי שהים :חבירו לרשוח מרשוחו מוציא
 הפסין לבין מתוכן לטלטל • אסור :הפסין בין ראשן ושתיהן ביניהן

 שבמחיצה הפתח דרך • עירנו ואפי׳ :הונא רב נ^^טעמא כדמפרש
ולא כינהו חדא דהשתא

 משפט עין
 טצוה נר

לד: הלכה גשם ב טא

 קא: שכת
כה. לקמן

שביניהן
ת אהדדי אסרן  מתוכן לטלטל אסורו

ב יאמרו שמא גזירה הפסין לבין רו  עי
 יחד חצירות לשתך הפסין בין מועיל

 לבין מתוכן מטלטלין אותן שהרואה
ע לא הפסין ד  ביניהן פתח דיש י
 בין בתוך אהדדי אסרן דלא האי וסבר

 הפתוחות חצירות שתי כשאר הפסין
א שאסור אחד למבוי  למבוי לסצי

ס נשתתפו א״כ אלא שו מ  דנתנו ה״נ
 כשיתוף לשתף הפסין בין עירובן

 להכניס נמי למשרי ואתו מבוי שאר
 כי לחצירות הפסין מבין ולהוציא

תח אפ כ ב ויהבי ביניהן לי רו  באחת עי
 ודאי וההוא הפסין בין דרך החצירות

 שיתופי רבנן תקינו דכי מהני לא
ם במבוי מבואות  ואורכו תקון סתו

 לארבעה מפולש וזה רחבו על יותר
 דכיון • מוהרין עירנו : צדדין

 וחד שביניהן פתח דרך דעירבו
 להך אהדדי אסרן דלא הוא רשותא
 • וערנן והדרן :חיישינן לא גזירה

 פירצה ביניהן שנפרצה
 II 11 שגצוי בסופה גדולה

 :היא אחת שרשות לכל
 * מהו נשנה מיס ינשו

 מי הפסין בין לטלטל
 הואיל שבת אמרינן
 או הותרה והותרה

 משוס אלא פסיןאינו דהיתר כיון דילמא
 פסי ואכל ואסור יבשו והרי מים

 • מחיצה נעשית נלוס :קאי ביראות
 אלא כזו מחיצה הותרה כלום כלומר
ס משוס  וחזרו • בשנה מיס יבשו :מי
 אמרינן מי מאי ביום בו גשמים ובאו
 לטלטל הראשון להיתרן פסין חזרו

 שהיה רבה ■ דמר מיניה :בתוכן
 קמנעיא לא נשנה מיס ונאו :רבו

 מחיצה כל לן קיימא דהא דמותר • לי
שית  לא : מחיצה שמה בשבת הנע

 • לזרוק אלא :מחיצה דשמה • שנו
ם מרשות שהזורק  חייב לתוכה הרבי

 אנל :היא מחיצה ודאי דמדאורייתא
 : עליה גזור דרבנן • אסור לעלעל
ה וקנסא איהמר• אמזיד סו  אבל קנ

ת והא מותר שוגג שי ע  כל מאליה מ
 הרבים מרשות • הזורק :דמותר שכן
 • חייב : ביראות של הפסין לבין

ת א ט  :הוא מעלייתא היחיד דרשות ח
היא מדאורייתא • מחיצה לאו אי

LYJ

סירצה

 בעא גדר גווני תרי נמי הבא אילן גווני תרי
 לבין נכנס שראשה חצר מרבה אביי מיניה
 ומבין הפסין לבין מתוכה לטלטל מהו הפסין
 ליה אמר מאי שתים מותר א״ל לתוכה הפסין
 ואפילו אסורין שתים הונא רב אמר אסור
 לבין מועיל עירוב יאמרו שמא גזירה עירבו
 לרבא אביי א״ל מותר עירבו אמר רבא הפסין

 נכנס אחד שראשה חצר“ לך תניאדמסייע
 הפסין לבין מתוכה לטלטל מותר הפסין לבין

 בד״א אסור שתים אבל לתובה הפסין ומבין
 תיהוי לימא מותרין עירבו אבל עירבו שלא

 התם הונא רב לך אמר הונא דרב תיובתא
 יבשו מרבה אביי מיניה בעא וערבן דהדרן

שבת מים  מחיצה נעשית י=כלום א״ל מהו ב
 אין מחיצה כאן אין מים מים בשביל אלא
שבת מים יבשו רבין בעי באן שבת ובאו ב  ב
שבת יבשו אביי א״ל מהו  לך תיבעי לא ב

 נמי יבאו דאסיר לי ופשיט דמר מיניה רבעי
 העשויה מחיצה ליה דהוה לך לאתיבעי

שבת שבת העשויה מחיצה יבל *ותניא ב  ב
 ברצון בין באונס בין במזיד בין בשוגג בין

 לא ר״נ אמר עלה אתמר ולאו מחיצה שמה
 איתמר ייכי לא לטלטל אבל לזרוק אלא שנו

 פסי לבין יהזורק ר״א אמר איתמר אמזיד דר״ג
 מחיצה לאו אי פשיטא חייב(א״ל) הביראות

 צריבא לא למלאות ליה משתרי היכי היא
 לתוכה וזרק ברה״ר ביראות פסי כעין דעבד’

 מחיצה דבעלמא לאו אי פשיטא נמי הא חייב
 חלא לטלטלי ליה משתרי היכי בור גבי היא

 קמ״ל ומאי רבים בה בקעי דקא אע״ג צריכא
 א״ר הא מחיצתא ומבטלי רבים אתו דלא

 אומר יהודה רבי *דתנן זימנא חרא אלעזר
 יםלקנהלצדדין דרךרה״רמפםקתן היתה אם

 דאמרי ור״א יוחנן *רבי צריך אינו וחכ״א
 אי מחיצות של בחן הודיעך כאן תרווייהו

 קא ליה םבירא ולא כאן מהתםהוהאמינא
 ולא הא ולימא *ליה וסבירא כאן לן משמע

 מותר איתמר: חבירתה *חדאמבלל הך בעי
 יעמוד לא התם *תנן :ובו׳ לבאר להקריב

 היחיד ברשות וישתה הרבים ברשות אדם
 אם אלא הרבים ברשות וישתה היחיד ברשות

שותה שהוא למקום ורובו ראשו מכנים כן
ק ו

צג:] [לקמן
 לד הל׳ שם מיי׳ ה ד י

 ופע״זשסכל׳כנטוש׳ע
 ;ג כעין» ששכ שי׳ א׳מ
 סי״ז מיי׳ ח ז ו יא

: לג הלכה שס

חננאל

ן ר ד ה  ואס עירבו אפי׳ אסורות שפים פירושו והכי • וערבן ד
 כשעירבו: מותרות וערבן דהדרן כלומר דהיינו כו׳ עירבו י

ה צ י ח  והותרה הואיל *שבת ליה אית דאביי אע״ג • כאן אץ מ
: מחיצות דליכא משום הכא מודה הותרה

י  אמזיד נחמן דרב איתמר כ
 בשבת דאמרינן ותא • איתמר

ד׳ הזורק בפרק ת קא:) (  ספינו
רב שנתקשרו ע  וחזרו והותרו שבת מ
 ובין מזידין ובין שוגגין בין ונתקשרו

 להיתרן חזרו אנוסין ובין מוטעין
 לגמרי חזרו לא במזיד (נ) הראשון
 דהוו אלא לטלטל הראשון להיתרן

לא נמי אי דאורייתא היחיד רשות

ח לטלטל מותר , ■ מחונ
ל ״ ן כ  הפסין וטבין הפסי! לבין לר׳ ומיהו ליה. וסבירא כאן ס

תת ב׳ אבל לתוכה ס״צ ולא כאן ודאי יוחנן י חןנ׳
ך,/ ארן 1הפםי לבי! גכגסות . כך

ד׳ בפרא בפרק  לה מוקי צמי) (
 יכניס דלמא וגזרי׳ לו הצריכין בחפצים

 דקא ליה דתיפוק וקשיא אצלו
ם מרשות מעייל  היחיד לרשות הרבי

ם מרשות ורק משתין כמו  הרבי
 תירץ ורש״י לקמן דאסרינן לרה״י
 דשותה ורק למשתין דמי דלא לקמן
ד הנחה עקירה עבי  רשותא בחד ו

ם שהוא פיו בתוך נחין דמשקין  מקו
ר  אין ונבלעין דחוזרין ואע״ג פטו
ם ונחו הואיל לחוש ר במקו  ואע״ג פטו

ת) על ד׳ בו שאין דבמקוס ד׳(ג)(אמו
תס יחליפו שלא ובלבד אמרינן  ה
 בהדיא לאפוקי אתי דילמא גזרינן

 ינוחו שלא כלל אפשר אי הכא אבל
ט ע  אבל שיבלעס קודם בפיו מ

ם פיו חשיב לא ורק במשתין  מקו
א׳ במקום הן וגופו דפיו כיון פטור

 ראשו להוציא מותר היה זה ולפי
 אחר במקום דפיו כיון ולרוק מרה״ר

ם הוי ר מקו א והא פטו  לן דמבעי
ד׳ בפרק א( ר ת  ופי ברה״י הוא צס•) ב

ר ה״ הבר מ א  דמי משוס היינו מתו ה
 אין שוב מגופו כשנעקרו מיד רגלים
 דשבת מפ״ק אבל האמה בפי נחים

תם דקאמרינן קשיא ג:) (ד׳  אדרבה ה
 לידי אתי ליה שדי(י) דאי משחשיכה

ת חיוב סינן לא חטא  היכי והשתא קנ
ת חיוב לידי אתי  ונחו הואיל חטא
ם שהוא בידו ר מקו  דלא וי״ל פטו

ר במקום הנחה חשיב  בדבר אלא פטו
תס אבל ממקומו נוטל שהוא  דכרה׳ר חייב לתוכו י שהכל ה

הנחה חשיב לא מאליו נח
pDר ח5להו ?f ’Dbl ו nrpTED הרבים דרך י

ק ברה״ר ח ל  וחבמים לצדדין יסלקנה ד^א אפשר אכתי וא״ת ו

 מידו שיתן כגון חטאת חיוב לידי אתי
 כשהנקב דחיירי וי״ל אחרת לידו זאת

 דמי דלא לפרש נראה ועוד ידיו שתי בו להכניס יוכל שלא קטן
ם אע״ג כנחין חשיבי מיד כשבולעם דהכא ורק למשתין  דאינ

ד נחים רה והר גופו אגב דמבטלי משום למעיו שיגיעו ע עקי

רבינו
 דאטרי איכא אילן גווני

שט) (הבל)  [בנה״ג](פ
 גורדייתא ליה [פשוט]

 ותוב .מיניה בעא דקני
 שראשה חצר מיניה בעא
הפשי; לבין נכנס אחר

 הפטיו לבין נכנסות
 הונא רב אמר .אסור
 זו חצרות עירבו ואפי'

 שמאיאטרו נזירה זו עם
 לגץ מועיל עירוב

 [ורבא] הםסי;כו׳(ורבדו)
 ותניא מותר עירבו אמר

 שראשה חצר כוות*ה
 הפטיו לבין נכנס אחר

 בתוכה לטלטל מותר
 ושתים וכו׳ הפטין לבין

 עירבו בשלא בר״א אסור
 ורב מותר עירבו] [אבל
 בהררןועירבן משני הונא.

 חצרות ב׳ אלו כלומר
 הפסין לבין הנכנסות

 כנון או מתערבן הררן
 רשותו מהן אחר שביטל
 .בחו׳א והויין לוזבירו

ר לא אי אבל  ן ר ה
 וזו אסור ומתערבו

 והלכתא . היא שנויה
 מיניה בעא :כרבא
 מיס יבשו מרבה אביי

 לטלטל מותר בשבת
 , לא או הפם־ן בין

 נעשו לא ליה ופשיט
 אלא מחיצות ן י ם פ

 יבשו המים בשביל
 המחיצות בטלו המים
 מים באו אביי ואמר

 מיבעיא קא לא בשבת
 מחיצה כל רהא לי

 בין בשבת שנעשית
 שמה בשוגג בין במזיר
 שבאו כיון הלכך מחיצה

 ראמר והא . מותר מים
 אלא •שנו לא נחמן רב

 אסור לטלטל אבל לזרוק
 מיא והני .אתמר במזיר

 אלא הביאום, במזיר לא
 בהן וכיוצא המטר מימי
 אלעזר מעצמן:א״ר באו

רלבין מבין הזורק  רה׳
 וכן חייב ביראות פסי

ן העושה י מ י כ ס פ
וזרם ר ברה ביראות

 ר׳ צריך אין אומרים
 דאמרי אלעזר ור׳ יוחנן

 הוריעוך כאן תרווייהו
 ראע״נ מחיצות של כוהן

 כיון [רבים] רבקעיביה
 כרה״י מחיצתא רקיימי

א !דמי ק ס  מותר פי
תנן לבאר להקריב כו/

 ולהוציא • למלאוס רבנן שרו היפי :לזריקה היחיד רשות מיהא לשוויה
: בור שס ואין ■ ביראות פסי בעין :דוחק משום לרה״ר מרה״י

_____ _____^.............. דאתי לצדדין יסלקנה הפסין בין אלא דרך שס שאין • ספסקסן
ם דריסת ם .הודימור באן ;מחיצות ומבטלי רבי מי והכי רשותא בחד ״׳להנחה כחן גדול כמה חכמי  לא המסכתא בסוף הת:!ז •)P ד׳ המוציא(שבת בפ׳ רבא אמר נ

ת משוס מיבטלי דלא מחיצות של ע קי "כן“אם ™ ברה̂' 'י . M5 לסקריב סוהר :רבים ב
ה אל שנ תני׳ לכולה פרי קין: בריש מ ר ׳ ’ אוכל יש *גני לו דאמרו מתניתין שפיר נמי ואתי הנחתן ן ראשו הבניס א״ב אלא פי

ה : עמו הכלי ויוציא רגליו למקום גופו ימשך שמא דחיישי׳ .ורובו ל כי א חייב בפיו והוציא שבת היה אם אומר מאיר ר׳ כו׳ אחת א
ך בהדי הוצאה חשיב היכי והשתא וכן דמיחייב בעידנא הא הנ

שעת דהיינו עלייהו ד אהוצאה מיחייב לא אכתי גרון הנחת כ שעת מחייב נמי אהוצאה אלא במעיו שינוחו ע :כמונח דחשיב בליעה מ
וכי

כ!
 ורובו ראשו הבנים
תהכו׳ שהוא למקים שו

 שאי דגמקום ואע״ג וכו׳ יעמוד לא ר״ה (ג) :יוזרו לא כמויר כו• מחצלותוכן הראשון להיתרן וכו׳ איתמר כי ד״ה תום׳ (כ) ;הס׳׳ד מעמא הונא
:משאת סיוג לירי אתי להו שדי דאי משחשיכה אדרנה

ד׳ כו ן

 הב״ח הגהות
 אסור ד״ה רש״י (א)

ר: וכו׳יכדמפרש לשלשל
בא״ר (ד) :נמח־־ן אמות ותיכת כצ״ל אמרינן ד׳ על
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