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פסורתעירובץ שלישי פרק מערכין בכל68
הש׳ם

לה.) (דף

דכלאים פי׳ג תוספתא

 ורי״ף ירושלמי [גירסת
בפניו] ונעל ורא״ש

 אארא הטרוו [נירסת
 סדורים לכינים ופירוש

 זה עי׳ג זה או זה אצל זה
פרסי] בלשון כן לו קזרין

י  יש עירובו דהנופן משום למימר מצי הוה .וכו׳ אמאי למעלה א
 אמות לד׳ חוץ לשבות נתכוון אפילו לשנויי דבעי אלא אמות ד' לו

 לשטת רנתכוון לתרץ רצה לא אילן גבי ולעיל דרישא דומיא הבור מן
: אילן של בעיקרו לשבות הוא דרגילות אמות לארבע חוץ אורשרי״ש פ״ה • והאורבנין

 דאותו נראה ואינו
 ליה והוה גמור עץ נעשה כשהוקשה

 בין ולחלק דלעיל בברייתא למחשב
 כדמפליגגבי עוזרדין לשאינן טוזרדין

 :ירק מין שם שהוא לי ונראה קנים
י א מ א  ועירובו אחד במקום הוא ו

א במקום ה תו א״ ר.ו ח  א
 דהוי איירי עץ דבמגדל ס״ד השתא

 לבנים של במגדל הכא משני מדקא כלי
 שבהש״ס מגדל דסתם ועוד עסקינן

 מותר הרי פריך מאי וא״כ עץ של
 שבתוכו מה וליפול הכלי את לשבר
 שובר קמו•) דף (מבחחבית בפ׳ כדתנן
 גרוגרות ממנה ליפול החבית את אדם

 דאין משום בסמוךיי כדאמר ופעמא
 ליה דמשמע וי״ל בכלים וסתירה בנין

 וסתירה בנין ביה דשייך גדול במגדל
 דפליג דר״א מ״פ כלי דהוי בקפן דאי

 וסתירה בנין שייך נמי דבכלי ועוד
 מאן האי קב•) דף (שםבהבונה כדאמר

 חייב דמרא בקופינא שופתא דעייל
 דמר בסמוך דקאמר והא בונה משום
 כו' בכלים בנין ואין הוא כלי סבר
 לא אבל נופלין דאמר בהנהו היינו

 גמורה וסתירה בנין הוי דלא מחזירין
 קפיר במנעול במסקנא כדמוקי או

 במיתנא בקפיר לה ומדמוקי במיתנא
 לשבר אבל שרי בהכי דווקא משמע

 בנין שייך דשפיר אסור ולקלקלו הכלי
 לשבר דשרי והא בכלים וסתירה
 פרק בביצה לה מוקי הא החבית
 פירוש במוסתקי צג:) (דף המביא
 גב על ואך יחד המחבקות חתיכות
 קפמו דאמר אליעזר דרבי דאליבא
 לה מוקי אסור אבל פפור בו להריח

 לר״א ליה ולית דפריך במוסתקי
 נמי לרבנן וכו׳ החבית את אדם שובר
 הוה אי דמודים הכי לאוקומא צריך
 דהוי שיניו בו לחצות חפאת חייב

 לרב דבעי והא להריח בקפמו אסור
 מהו קמו•) דף (שבחחבית בפרק ששת

 במוסתקי בבורפיא חביתא למברז
 אמתני׳ קאמר בירושלמי ומיהו איירי
 אבן של במגדל דתימא הדא דהכא

 את כשובר נעשה עץ של במגדל אבל
 משמע גרוגרות ממנה ליפול החבית
 פירש״י .הפחת ממקום נוטל :עץ של בכלי שרי נמי מוסתקי דבלא

 מוקצה משום מיתסר ולא
 דאמר למהר״י וקשה כר״ש דסתמא

 לן סתם דביו״פ :)3 (דף ביצה בריש
 תנא לן סתם הא יהודה כרבי תנא

 דהויא עדיפא סתמא והך נמי כר״ש
דהא בביצה תירץ רש״י ומיהו בתראה
 מוקצה חשיב לא הפחת ממקום דנופל
 באוירא דמוקי דרבנן דהוי פחיתא משוס אלא מוקצה הוי ולא הואיל
ק פבל לד:) דף (שםבהמביא אמרינן נמי וכך דליבני  שבת אצל הוא מו

עליה רכיב דלא כיון מוקצה חשיב דלא משמע מתוקן ותקנו עבר שאס

 היכי וכי לרקיע עד עולה *רה׳׳י פשיטא
 דקאי ואלא לתחת דנחתא ה״נ לעיל דסלקא
 אי היכא לשבות תתכוון הרבים ברשות

 במקום ועירובו אחד במקום הוא למעלה(א)
 ועירובו הוא פשיטא למטה אי הוא אחר

 ונתכוון בכרמלית דקאי צריכא לא אחד במקום
 דבר *כל דאמר היא ורבי למעלה לשבות

 בין עליו גזרו לא שבות משום שהוא
 או הקנה בראש יינתנו מתני׳ ז השמשות

 ונעוץ תלוש שהוא בזמן הקונדם בראש
 רמי גם׳ J עירוב זה הרי אמדו ק׳ גבוה אפילו

 אין ונעוץ תלוש לרבא מתנא בר אדא רב ליה
 *דאמרי היא רבנן מני לא ונעוץ תלוש לא
 בין עליו גזרו שבות משום שהוא דבר כל

 רבי רישא רבי רישא אמרת והא השמשות
 חמא בר רמי ליה רמי בבר א״ל רבגן וסיפא

 רבנן וסיפא רבי רישא ליה ושני חסדא לרב
 שמא ״גזירה וסיפא היא רבי כולה אמר רבינא
 אמר לנהרדעא דאתא פולמוסא ההוא יקטום:

 כבשי כבויטי עבידו פוקו נחמן רב להו
 איתיביה עלויהו וניתיב ניזיל ולמחר באגמא

 עוקבא רב לה ואמרי נחמן לרב חמא בר רמי
 תלוש לא אין ונעוץ תלוש נחמן לרב אבא בר

 תימרא בעוזרדיןומנא התם א״ל לא נעוץ ולא
 *דתניא pעוזר לשאין עוזרדין בין לן דשני

 ואינן הן אילן מין וההגין והאטדין "הקנין
 והקיק ®הקנים אידך ותניא בכרם כלאים

 קשיא בכרם בלאים והן הן ירק מין והאורבנין
 בשאין כאן בעוזרדין כאן ש״מ אלא אהדדי
 אין *והתנן הוא ירק מין וקידה ש״מ עוזרדין

 שהוא מפני לבנה קידה ע״ג פגם מרכיבין
 וקידה לחוד קידה פפא רב אמר באילן ירק

 *ואבד במגדל נתנו מתני׳ : לחוד לבנה
 אינו אם אומר ר״א עירוב זה הרי המפתח

מ׳ *• עירוב אינו במקומו שהמפתח יודע  נ
 אחר במקום ועירובו אחד במקום הוא ואמאי

 במגדל הכא תחייהו דאמרי ושמואל רב הוא
 פוחת דאמר היא ור״מ עסקינן לבנים של

 פיחת שמילאהו יבית *דתנן ונוטל לכתחילה
 מאיר ר׳ הפחת ממקום נוטל ונפחת סתום
 *רב והאמר לכתחילה ונוטל פוחת אומר
 דליבני *באוירא שמואל אמר אדא בר נחמן
 זירא רבי אמר והא דליבני באוירא נמי הכא

 הכי אי בי״ט ה״נ בשבת לא אבל אמרו *בי״ט
 אבד בעיר אם אומר *ר״א עלה דקתני היינו

 עירובו אין אבד בשדה ואם עירוב עירובו
 שדה לי מה עיר לי מה טוב ביום ואי עירוב

חסורי

 דפלקא היפי ופי לרקימ מד מולה היחיד רשוח פשיטא גרסינן הפי
ר אפילו ומאי .לסחס <הסא ה״< למיל  :היא רה׳׳י פשרה טמוק ט
 רה״י בור דהוי שדות דהיינו בקטה כגון . בפרמלים דקאי גבוי

׳ = כימלית ושפחו י נ ת  מחוברים ואינם בלע״ז פל״ו .קונדס מ
היא רבי רישא והאמרת פריך ובגמ׳
 [צפיצצנ:וש*נ] השמשות: בין במחובר גזרו לא דאמר
 ואינו הואיל .אמה מאה גגוה אפילו
 הוה היחיד רשות לאו למטה ד׳ רחב

 טל טירוב דהא ד׳ דלמטלה ואט״ג
׳ :צטינן ד׳ מקום גבי ם  D111< ג

 לא מחובר אבל טירוב דהוי .הואונמון
 למשקליה בטי דכי(י) משום הוהטירוב

 [שםזס״נ] .יקסום שמא גזירה באילן: משתמש
 שמא למיגזר איכא רךהוא שהקנה לפי

 קשה אילן אבל ליה שקיל כי יקטום
 ויתלוש יטלה לשמא השמשות ובין הוא
 ודאי קנה לקטימת אבל חיישינן לא

 ולאו מיקטמא דרכיכא איידי היא
 משום דמיחייב מלאכה אלא הוא שבות

 ל:) [יעיל מקום היה המלך חיל .קוצדפולמוסא
 :החיל אנשי מפני לתלמידים דחוק
 הקנים וכפו צאו .באגמא פבשי פפושי

 לישב כסאות כמין הרבה זה טל זה
 אלמא צא. יגטיז חלוש לא טליהן:

 טליהן: להשתמש ואסור הן כאילן קנים
 כאילן הן הרי כבר )מוזידק-שהוקשה (ג
 רש׳י אוזד:(ב) הקנים בטוד טוזרדין בשאינן שרינן וכי

 מש?ם?»שריל הזכייי לא ובירק כירק דהוו רכין
היגין חכמיםשבות: אטדיןו תין  ■ טוז

 ששחו טשם .קידן :הן קוצים מיני
 .קשיא :אורשרי״ש .אורגני! :קידה
 : רוד״א . פגם : אקניס קנים

׳ י נ ת  מירוגו המפהח ואגד מ
 וכגון לה מפרש ובגמרא .מירוג

w מפתח ביה הוה דאי ברה״י שהמגדל S *וטל 
 דלינניציתניה דהוא איסור שום ביה הוה לא

׳ = ברה״י וטירוט ס  נהי .ואמאי ג
 מצי דלא כיון כינהו ברה״י דתרוייהו

 : מקומות כשני ליה הוה ליה שקיל
 וכדבטי לסותרו שנוח .לבנים של

 ט׳׳ג זו סדורות דליבני באוירא לאוקומי
 היא: סתירה דלאו ביניהן טיט בלא זו

 .מאיליוונפסח ביצה(לא:): דר״מ.בחס׳
 ממקום נוטל :טצמו ביו״ט אפילו
 מוקצה משום מיתסר ולא . הפחם

 . לפסחילה פוחח אך :כר״ש וסתמא
 דלאו דליבני באוירא לה כדמוקי
 .אפד גטיר אם :היא אהל סתירת
 משכת דאי .טירוב מירוגו :המפתח

 וגגות חצירות דרך ליה מייתי מצי ליה
 כר״ש: הן אחת רשות שכולן וקרפיפות

 דאי . סירוג סירובו אין בשדה ואם
 וג׳ ליה לאיתויי מצי לא ליה משכח נמי

 בין בטיר בין לת״ק בדבר מחלוקות
 ליה סתר דמצי טירוב טירוב בשדה

 בין בטיר בין דמתני׳ אליטזר ולר׳
 דמיסתר טירוב טירובו אין בשדה

 ואיתרי דר״מ ליה ולית סתר מצי לא
דלית ליה משכח הוה אי מצי לא נמי

הגהות
הב״ח

 א' נם׳ (א)
 אמא׳ למטלה

נמקים הוא

 :משתמש ליה
 ד״ה (ג)

 טוזרדין
 ונז׳ שהוקשה

 הס״ד שנות
 מ״ה ואת״נ
 ותיצת אמדין

נממוף• פוזידין

איםורא

 ס״א כלאים
פ׳׳ש מ׳ח

—9©♦—

 גליון
 הש״ס

 ותניא גם'
 הקנים אידך

 עי׳ .והקידן
 נר׳שס׳אמ׳׳ת

:דנלאים

לא: ניצה

מ״ש] [שם

שם] [ניצה

 ס'נ [תוספתא
 רבי איתא ושם

אלעזד]

 רשות וקרפיפות *דגגות דר״ש ליה
 אליטזר ר׳ נמי אי שמטון כרט לה סבר דברייתא אליטזר ור׳ הן אחת

:דברייתא אליטזר רבי ניהו והוא בשדה אלא איירי לא דמתניתין
אבל

סע•] [לקמן

 ההיא אבל כר״מ לכתחילה דפוחת סובר דר״ש דאפשר ר״ש דבד למיתני מצי דלא סתמא חשיב לא דהך לתרץ נראה ולמהר״י דאורייתא איסורא
ר •י סחייא ודאי חשיב קתני ולא ר״ש דברי בה למיתני דמצי הדלוטץ את דמחתכין קנו:) דשבת(ד׳ מ א ה מצי וכו׳.והוה אמרו ביו״ט זירא ר׳ ו

תגאל רבעו
 אוקיטנא .כו׳ עירוב זה

 בכרמלית העושר בבור
 למעלה לשבות ונתכיוון

 כל רקאסר היא ורבי
 גזרו לא שבות ששום
 השמשות: בין עליו רבנן

 כו' הקנה בראש נתנו
 ש׳׳ם ונעוץ בתלוש ער

אלא בעירוב התירו דלא

 דטחאליהלאוקומהכרבק אקצינהואלא’לא:)כיוןדשרגי^ ה5בהמביא(ני כדאמר מדרבנן איסוראאלא ליה (י)’לית דליבני אוירא דבהני כרבי לאוקח׳ אסור לקרקע דבטתובר
ורבנך דרבי בפלוגתא פלוגתייהו לאוקמא ליה ניחא ולא כרבנן דסבר משום דאסר דר״א טטמא כן דאם וטי״ל כרבנן סיפא לטיל דאוקי כרבא ^לכלם^?ם““ר

חסורי השמשות בין עליו גזרו
 ובקגה .היא רבי כולה אמר רבינא רבנן וסיפא רבי רישא אין חסדא רב אמר .רבנן וסיפא רבי רישא לרבנן ונעוץ תלוש שהוא הקנה בראש נתנו דתני סיפא לר׳ אוקימנא באילן נתנו דתני רישא ואקשינן
 ותנו שבאש הקנים טשו כבשו פי׳ ,באשא כבשוו: כבשו פוקו לתלטיריו נחמן רב אמר לנהרדעא דאתי פולטוסא הרוא . יקטמנו שמא לנפזותו יכול אינו דהוא כיון נזרה נזרו לא אטאי מחובר
 ופריק . לא מחובר אין ונעוץ תלוש תנן ונעוץ תלוש והאק לקרקע המחוברים בקנים להשתמש מותר וכי כן לעשות מורה אתה איך עליו והקשו . בשבת עליהן לישב נוחים שיוע כדי עפר עליהן
 כמין שהן עוזרדין שהן דקים בקנים קאמינא כי . יקמום שמא נזרה .ראשו שעל העירוב וליטול לנטותן יכול ואינו חזקים שהן כיון . בהן להשוות יבא ואם .אילן כמין שהן חזקים עוזרדין בקנים מתגי'

 מין הקנים דתנן ממשנתנו לדבריו ראיה והביא בהו גזרו לא לפיכך מיפרכו לאו הן קשץ דהא ליתנון דמפריך נמי ובירק רבנן. בהו גזרו ולא נינד% אילן מין לאו דהני לקוטמתן אתי ולא ולנטותם להרכיבם ונוחים ירק
 אלקסם: שאמר מי הוא.ויש [אילן] (ירק) מין לבנה קידה אבל . הוא ירק טין קידה ואסיקנא .עוזרדין כשאינן ירק מין דתגיא והא בעוזרדין אילן מין דתני הא ופריק אהרדי קשיין .הן ירק מין הקנים וחנן הן אילן

 מאיר ור׳ בנין של מתני׳ יאמר ושמואל רב ופרקינן .עירוב עירובו (אין) תנן אמאי . הוא אחר במקום ועירוב אחד במקום הוא ליטלו יכול שאין כיון ואקשינן .כו׳ המפתח ואבד בשניו ונעל בסנדל נתנו מתני׳
אסרו ביו״ט ונוטל.תנא לכתחלה פותח מאיר וא״ר וסיזום פירות מלא שהוא בנית להא ורחינן העירוב. וניטל לכתחלה פוחח נטי הכא ונוטל לנוזחלה פותח [ונפחת] סתום פירות שמלא בבית יו׳ט במם׳ דאמר היא

ולא



שמורת
לה עירובין שלישי פרק מערכין בכלהש׳ם

י ד ו ס  דק ולא בדבר מחלוקות וג׳ פ״ה .קתני והכי מיחסרא ח
 לאו אי ליה סתר מצי אי ופליגי כווב ביום איירי דמתניתין

שני) (סרל,בתוספתא דתניא והא בדר״ש ופליגי בשבת כשנמצא וברייתא
 שגט מרפסת ובני חצר בבני אליעזר לרבי חכמים ומודים דעירובין

שיודעין אע״פ בבית ונתטהו עירובן

 נמצא למיסתר: רבנן ליה שרו דלא .טירוג עירובו אין בשבע אגל
בפ׳ דר״ש והא דר״ש ליה דלית עירוב. עירובו אין :בשבת .הפפפם

 באגרופו זב .הקיש :ליה סתר בעי ואי בכלים. פעירס :ואיןגגות* כל .]pd [דף
 יד בית לטש שהיה וכגון שהסימן מפני .טמאים :כו׳ שידה גבי על

 שהקישו נמי אי בנגיעה מסמא דלא
ולא • הוא אהל :שבידו עץ בחתיכת

 האי ד׳ה קב:
 לד: לעיל ותום׳

ואמאי] ד׳ה

 מ׳ג פ׳ד )בין
[תוש׳שספ״ד]

 במשנה אבל
ליתא]

 דטעמא . והסברא :מומאה מקבל
.וניסע :הוא אהל ולאו אהל משום
 ניסס ט וכשמקיש יפה תקוע שאינו
 ותקוע שמחובר הוא כלי ואם סמא

 מחמתו ניסע שאינו הרבה כבד או
 דקמייתא .סיפא נסי וקהני :טהור

 ניסטין היו אם שידה ע״ג דהקיש ’י®״
 אלמח ור״ש נחמיה לרבי אפילו טמאין

 וה : הוא אהל משום לאו טעמייהו
 שהסיט • כהו מהמה ניסע הכלל

 שניתקו ממש האהל את או הכלי את [עי׳תום׳שג״
 שספח .רעיה מהמה :משהו ממושט ׳

 ניענוע ומחמת בקרקע ברגליו
 שניתק פי על אן( הכלי ניסט הקרקע

: הוא כחו דכת טהור האיץ מן
 הסיט נחמיה לר׳ אפילו .עלסא וכולי
:אהל ואפילו טמא כחו מחמת ממש

:כלי הוא ואפילו .עהור רעום מהסה
 שהקיש .כהו מהמה ברעלה והכא
 הוסטו ולא נתקן ולא ממש לעליהן

 נמא- ינניריב .מ«■׳1 :רעדו אלא
 הוא גדול אי לכ״ע דהא לה מוקמינן

 אי עירוב עירובו ואמאי הוא אהל
 כלי בלח סאה מ׳ מחזיק שאינו קטן
 קעיר :אליעזר דר׳ טעמא ומאי הוא

 ובעי :בחבל המנעול קשור .גסהנא
 מצי הוה דאי לסיפסקיה. סכינא

לר׳ אפי׳ דמי שפיר בידיה למיפסקיה
 במחובר אלא אסורה דאיןחתיכ׳ אליעזר

 כדתניא ושרי הוא מקלקל הכא אבל
 שבכלים חותמות לא:) ביצה(דף במסכת

 דהכא ואע״ג וחותך ומפקיע מתיר
 שבקרקע התם ואמרינן הוא אהל

 היא דרבנן גזירה לחתוך אסור
 ממש בנין סותר ולא כסותר דמיחזי

^ דלת פתיחת דהא הוא  הוא ב
 בין עליו גזרו לא הוא דשטת כיון

 .ועיקרהשסישן לצורך אלא :השמשות
 חבלים לחתוך לא סכין של תשמישו

 והכי ואוכלין ובשר לחם אלא הוא
 נחמיה דרבי ליה לית קמא תנא פליגי
 ליה דפסיק עירוב עירובו הלכך

 בעיר אם אומר אליעזר רבי למיתנא
 ליה מדכר דכי עירוב זה הרי אבד

 בשדה ואם קרפיפות דרך ליה מייתי
 מצי לא מנעול דמיפסיק עירוב אינו

׳ : נחמיה כדרבי י נ ת  נהגלגל מ
 ויש הואיל .עירוב אינו לההום הון

 יותר עירוט עד שם לן שהוא מביתו
 היכא כל נפשך דממה אמה מאלפים

 בעירוט אי בביתו אי שביתה דקנה
 עליו נפל :ולמשקליה למיזל מצי לא
 וחצינא מרא דבעי בגמ׳ מפרש .גל

:שטת ולא מלאכה דהויא לפנויי
 לדידיה לא חזיא דלא .ונעמאס מרוסס

 קנה כבר .סשסשיכס :לאחריני ולא
 הואיל ושבת השמשות בין עירוב

מבעוד אס .ספק :הותרה והוחרה

 וע׳ קכג: [פגת
קנז.] שנת

 קנד: .1J שנת
 ניצהלנ. קמו.

 שנת [תוספתא
סמ׳ו]

D« נלקמן

 ועי׳ לנ: [לעיל
ננ.] לקמן

[לעיללנ:וש׳נ]

 —©י®־®—
 הגהות
 הב׳ה

 לכלים נם' (א)
 נתוכן ששנתו

 ונו׳ (נשדה
 תא״מ כרננן)
 אין ס״א ונ׳נ

 תום' (נ) : זה
 ד״הוקתןיוכו׳

 אמינא דהוה
 לא דאתיא

 כר' ולא כת׳ק
 וי׳ש נחמיה

 להכי:(נ)ד״וז
 וכו׳ ומתניתין

 נפרק היא ונ׳ה
 :דניצה קמא
 נעי ד׳ר. (ד)
 אפי׳ שרי וכי׳
:אליעזר לרני

 ונעל במגדל קתני"נתנו והכי מיחסרא חסוד
 במה עירוב זה הרי המפתח ואבד בפניו

 אין בשבת אבל טוב ביום אמורים דברים
 בין בעיר בין המפתח נמצא עירוב עירובו
 אומר אליעזר רבי עירוב עירובו אין בשדה
 עירובו אק בשדה עירוב עירובו י=בעיר
 *דאמר שמעון כר׳ עירוב עירובו בעיר עירוב
 רךפיפות ואחד חציחת ואחד ננות אחד

 בתוכן ששבתו לכלים הן אחת דשות
ורב רבה כרבנן עירוב עירובו אין ייבשדה (א)

 עירוב שעירוט במקומו המפתח שאין
 הקילו חצירות דבעירובי טעמא היינו
 בשבת מפתח דאנמצא נראה ומיהו

 לרבי חכמים ומודים מדקאמר קאי
 מפתח נמצא לא כי וביו״ט אליעזר
 ליה והוה טפי הקילו חכמים אדרבה
 אליעזר רבי ומודה איפכא למימר

 עירוב. עירובו בעיר :לחכמים
, , .. אבוד שהיה פי על אן( בשבת בנמצא

wS אם סיפא ומתני :השמש״ בין V pi ’ג5ס ”י
סי׳ א׳ת ס;ש׳ע א עשין לחוד סיפא טמאין.ימהך ניסטין היו

 משפט עין
טצוה גר

 מהל׳ פ׳ו מיי׳ נ א ע
 טור א הלכה עירונין

:שצו סי׳ א׳ת
א  מהל׳ פ׳ט מיי׳ ג ע

 הלכה ומושנ משננ
:א

ב  מהל׳ פ׳א מיי׳ ד ע
 כה הלכה עירונין

 לאוין סמג י הלכה ופ׳ו
 שצי סי׳ א׳ח טוש׳ע סה

 סעיף סס וסי׳ ג סעיף
 סעיף) שיד וסימן ד

: תקיט סי׳ וטור
 מהל׳ פכ״ה מיי׳ ו: עג

 סמג ט הלכה שנת
 שת סי׳ א׳ח טוש״ע שם

: א ספיף
ד מהל׳ פ׳א מיי׳ ו ו ע

^ ^ י י / י ן ,־״ל, ל^,דק לא ^ , ״ ״ ״ ־ העיף שצד , תט וסי׳ א

‘ בין חלוק דיש דפליגי הוא רעדה במגדל הבא V1 תרו דאמר וסף
יא:כנ:] ניצה קכנ: [שנת א^ל א^ל ל^ל, א^ל בכלי־ם בנין *ואין הוא כלי סבר דמר עםקינן

 הוא אהל סבר ומר בכלים סתירה ואין
 גבי על ה^ש *דתנן תנאי ח־/ני ובפלוגתא

 ורבי נחמיה רבי טמאין ומגדל תיבה שידה
 מר קמפלני ברוא לאו מאי מטהרין שמעק

 אמר הוא אהל סבר ומר הוא כלי סבר
 טמאכלי וניסט אדול והתניא ותיסברא אביי
 היו *ואם סיפא וקתני טהור ניסט ואינו

 כחי מחמת ניסט הכלל יזה טמאים ניסוטין
 אביי אמר אלא טהור רעדה מחמת טמא
 רעדה מחמת טמא כהו מחמת היסט דכ״ע
ת מחמת ברעדה והבא טהור  עסקינן כ
 ומר היסט הוי סבר דמר מיפלגי קא ובהא
 מוקמינן במאי ומתניתין היסט הוי לא סבר
 יבמנעול תרויית דאמרי ורבא אביי לד!

 למיפסקיה סכינא ובעי עסקינן במתנא וקטיר
 *"כל דאמר יוסי כרבי לרו סבר קמא תנא

 ויתד הגדול ממסר חוץ בשבת ניטלין הכלים
 כרבי לדו סבר אליעזר ורבי מחרישה של

 אין תרווד אפי׳ טלית אפי׳ *דאמר נחמיה
 מתני׳ינתגלגל תשמישן: לצורך אלא ניטלין

 תרומה נשרף או גל עליו נפל לתחום תץ
 משחשיכה עירוב אינו יום מבעוד ונטמאת

 יהודה ור׳ ר״מ *ספק אם עירוב זה הרי
 ור״ש יוסי ר גמל חמר זה ®הרי אומרים
 יוסי ר׳ אמר כשר עירוב ספק אומרים

 על זקנים חמשה משום העיד אבטולמום
ט׳ :שכשר עירוב ספק  לתחום חוץ נתגלגל ג
 לארבע שנתנלגלתץ אלא שנו רבא'לא אמר

 יש עיחבו *הנותן אמות ד׳ לתוך ״אבל אמות
 דאי ס״ד קא :וכו׳ גל עליו נפל ;אמות ד׳ לו

 כרבי דלא מתניתין לימא ליה שקיל מצי בעי
 משום וא1שד דבר *כל האמר כרבי דאי

 אפילו השמשות בין עליו נזרו לא שבות
 וחצינא מרא רבעי“ צריכא לא כרבי תימא
 דאתא משום נתגלגל תנא דאי וצריכי
 גביה דאיתידז גל עליו נפל אבל גביה
 גל עליו נפל תנא ואי עירוב ליתי אימא
דאתי זימנין נתגלגל אבל דמיכסי משום

אל רבינו תנ
 ופרקינן בשבת. ולא

 ^זגי ביו״ט נסי מתני׳
הא הכי אי ואקשינן

ונטמאת תרומה נשרף או 1 צריכא עירוב

ע ^ מ״סי צ ד ; רעדה דפמעע נ ; ; , ;  fr m3 ®י
 סעיף סט סי׳ שם טוש׳ע וברייתא לכצי אהל בין חילוק אין כמי

 י ״ דאתיא אמינא דהוה סגיא לא נמי לחוד
 חם״“ לד״טוש׳ט !’“ש״ כלבי ולא נחמיה כרבי לא(נ)

;נ מיף שצד :דמילסייהו סיפא אייתי להכי
׳ י נ ת מ  ולא . ליה מוקי במאי ו

 לאוקומ׳בפלוגתאדאין בעי
 וב״ה דב״ש דפלוגתא משום בניןבכלים

)(ד׳ דביצה ב׳ W בפרק היא . » : 
דאי פ׳׳ה .למיפסקיה סכינא

____ , ______ רבי אפילו(י) שרי הוה ביד ׳
 אל׳עזר ד׳ עלה דחני במסכרן דתניא הוא דמקלקל אליעזר

היי שבכלי® חותמות לא:) ביצה(דף  ל“ !ימני"עיי״״'»׳ ״
 לאתויי ליה שרי ביו׳ם אהל דהכא גב על ואן( וחותך ומפקיע

א י ש־קרקע יאמר פ פ ה א ר . גי ™r?״,״"״־ 
תר דמיחזי הוא דרבנן מ  סותר ולא כ

 דלת פתיחת דהא הוא ממש בנין
 לא הוא דשטת וכיון הוא בעלמא

 נמי דכי נראה ואיט בה״ש עליו גזרו
 שרי נחמיה כרבי אליעזר רבי סבר

 מדרבנן אלא אסור לא סכין דטלטול
 מצי הוה ואי הוא כלי דהכא י״ל לכך

 בסכינא אבל שרי הוה ביד למפסקיה
דרבי ליה ולית נחמיה כרבי אסור
« iM m aiu M וו mוו•>ו • aו<

 [רשות קרפיפות(וכלים) שבכלים דחותחות ר״י מדקדק ומכאן̂ 
 ״־'־־׳ חקא היינו וחותך ומפקיע סמתיר
 של פותח אבל מיתנא של קשר כעין

או3 ז  לשברדבכלי אסור מתכת של ע
 :כדפ״ל* וסתירה בנין יש נמי ״
ל 2 ג ל ג ת  אפילו . לתחום חוץ נ
ואפילו דרבנן תחומין «
 משוס שהוא דבר כל דאמר לרבי“

ת בין עליו גזרו לא שסת שו מ  מ
 על אך עירוב הוי לא מקום מכל
ת דבין גב שו  למישקליה מצי ממ

במקום ועירובו הוא במקום שביתה קנה דאם כיון ואיתויי ,
ךן שנתגלגצ ע, ■ פליגי ובהא אחד 3ן

 ארבע אלא לו ואין לתחום חק
 יהיה שלא רבנן תקנו הילכך אמות
 : התחום בתוך כשהוא אלא עירוב

ספק

 ליהר אימא ליה ומייתי
 נשרף תנא לי למר!

להודיעך

 ותרוץ
 והבי מחמרא הסורי
 ונעל במגדל נתנו קתני
 הרי המפתח ואבד בפניו

 ביו׳ט בד״א עירוב זה
 עירובו אץ בשבת אבל

 המפתח נמצא עירוב
 בשדה בין בידר בץ

 ר׳ עיחב. עיחבו
 בעיר אומר אליעזר
 דיכול עירוב עיחבו
 כר׳׳ש ננות pד לאתויי

 אחד אומר ר׳ש דתנן
ואהד חצרות ואחד ננוח

 ששבתו לכלים] הן אחת
 המפתח נמצא .בתוכן
 עירוב עירובו אין בשדה
 דתני(לקדן כר׳ש [דלא]

 תפילין בהמוציא צ׳ה)
 לחבית טחנן בשדה

 עד לחבית וחבית
 החיצוגה לחצר שמניע

 ורבת דאסרי כרבנן אלא
 אוקמוהלמתני׳ יוסף ורב

 ואמאי .עץ במנדל
 [דאץ עירוב עיתבו

 בכלים סתירה ואץ בנין]
 לפתור לו שיש וכיון

נמצא העיתב ולהוציא

זיקא

 ושמואל רב ורבנן אלעזר
 עץ של מנדל p סברי
 לפותרו ואסור הוא אהל

 [סבת] יוסף ורב ורבה
 ובפלונתא . הוא כלי

 במם׳ דתנן תנאי דהני
 הזב הקיש ד׳ פ׳ זבץ
 של שידה של הדלת על

 טםאין מנדל ושל תיבה
 שמעון ור׳ נחמיה ר׳

 בהא לאו מאי מטהרץ
 בלי סבר דת״ק קמיפלגי

 נחמיה ור׳ .ונטמא תא
אד.ל פברי שמעון  והפסיד רוח לכל אמה אלפים לו יש ומהכא ביתו הוי והכא עירוב זה ליה קני אי לן דמספקא .גמל יומר זה הרי :משחשיכה אם יום

 כללא אביי הוא."ודחי זה ספק ומחמת כלום עירוט לעבר קנה ולא רוח לכל אלפים לו יש ומביתו עירוב קנה לא שמא או והלאה ביתו שמעבר אלפים
ך נפשך דממה לעירוט ביתו שבין אמה אלפים אלא לילך נאסר מ ״’“ קי® לא דילמא לא ואילך שמעירובו אלפים אבל משתרי ב ^ י ת ל”ט ה ^ א ט ר״ ? 

■ ‘ לפניו הולך שהחמור וגמל חמור המנהיג כאדם לכאן מושט וזה לילך כאן מושכו זה נמצא עירוב קנה דלמא לא כמי ואילך ומביתו
׳ ׳• ולאחריו לפניו לפנות וצריך מושך הוא והגמל מנהיגו וזה ט  ארבע לו יש שביתה שם לקנות ונתכוין הואיל .טירזגו אס הגוסן ג

אלן} הוא שאפילו התחום שבסוף בבית עירובו את כנותן והוי כהחומא להו הוו בהחומא מיבלען אמות ארבע והנהו דהואיל אמות
:הוא דרבנן דשבות אבנים עלעול משום עירוב מתניתיןאינו וקתני . ליה שקיל צט• :דאי אמה אלפים לה וחוצה כולה את מהלך אמה

_______ להודיעך
 במנעל המפתח אבד דקתני למתניתץ ואסיקנא היסט תי לא סבת שמעון ור׳ נחמיה ור׳ היסט תי סבר ת״ק ההיא ההכאה מחמת בלי ונתרעד במקום הזב שהבת כנץ פליגי כהו. מחטת ברעדה יהבא טמא בהו מחמת
 ושלא לצורך ניטלין הכלים כל סברי ורבנן איצר ולפיכך תשמישן לצורך אלא ניטלין אין תרוור ואפי׳ טלית אפי׳ דאמר נחמיה כר׳ לה סבר אלעזר ר׳ פליני וברא הסכין) (אבד .למיפסקיה סר־נא ובעי במתנא דקטיר'
י׳ :לצורך תנ  לו יש עימבו המניח שכל הן אחד במקום ועירובו דתא עירוב עירובו יום מבעוד אפי׳ אמות ד׳ לתוך נתנלנל אבל אמות מד׳ חוץ שנתגלנל אלא שנו לא רבא אמר בו׳ לתהוש תץ נתנלנל כ

והנסי• למושט מאתריו חמור ונתן וגמל חסור לו שיש וסי במשיכה נמל ודרך בהנהגה חמור דרך פירוש .גמל חמר זה הרי אומר מאיר ר' .ספק לפקחו וחצינא מרא ובעי נל עליו נפל .אטיוז ד׳
׳ גאון נסים רב

חצרות ואחד ננות אחד אומר שמעון ר׳ עצמו בפני דשות ואחד אחד בל אומרים וחכמים סט) יו׳(דף הע־ר ננית נל בפרק דילה נרבנן.עיקד ע<רוב עירובו אין בשדה שמעון כר׳ עירוב עירובו בעיר אומר אליעזר ,

ם גליו! ״ ע ם׳ ה תני׳’לתנ ותנידו לתנירו דניתנז היתיא ם*ל דלא ע׳נ צה דף דלקמן ינגן היינו נרננן כר.נ והרז׳ה זה מותק רט׳ל נרננן. עייוג ע־מנו אין נבדה ג מ  תד׳ה מטע׳ב דף לקמן עי׳ גמל. יזמר זה הרי יי:
אפילו אלא ד׳ה נרפ׳י ע״נ ננ דף ולרגק וכו׳ 'ואפילו

 ואינו בלי .טמא הניפט
 וקתניפיפא ניפטטהור.

 דלת הניסטין היו אם
 וה . םמאין ומנדל
 כתו מחמת ניפט הכלל
 מודר רעדה מחמת טמא

אלאאמראבייכ׳עהיפם
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